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சிவமயம், 

சிறப்புப்பாயிரம், 

  

யூனிவ/ஷிட்டி யென்னும் சகலசாஸ்இிரசாலைத் 

தீமிழ்த்கலைமைப்புலலராயெ 

மழை வ 

மகாலிங்கையரால் 

இயற்றியது. 

௮ளிக்குல முழுகி மடைதற் Oar pseu 

கஞ்சக் கொள்ளையின் விஞ்சிய நறவம் 

கால் புரண்டோட. மேல்பட விரிந்த 

தடவை பெருக்கிய வடையுறு தேறல் 

ari arog வயல்படு செஈ்நெல் 

நிறைவுற விளைக்கும் துறைமங் கலத்தோன் 

சதங்கைகால் சழற்றா விளமைச் கண்ணே 

அப்பார் ஈம்மக ஈத்துப் படப்பையில் 

வாழைக் கன்றினைக் கன்றுகள் வாயான் 

மென்று மென்று இன்றன வென் Bi, 

00 Capi லழங்கெ கரிசல் லாவே 

இயனெறி வழ।ம௰் புமலுறு செம்மல் 

இலக்கண கழ்பா ேகிய காலை 

பணிக்க னெடுத்த பகர்ச்சிக் சேற்ப 

குடக்கு தலையுற்ற செய்யுளைக் கூறி 

அவன் பகையான வொருவனெஞ்் சுணய்டு 

முதுகு கொடுப்ப முடவுடம் சோறுகால்



சிறப்பு
ப்பாயிச

ம், 

கைதையங் கான கெய்தலர் துறையிந் 

கடற்றிரை கொழித்த தூதுளங் கனிறிகர் 

முத்த நிறைந்த மூகெயிற் செந்தஇற் 

கந்தன் விடய மாக வட்தாதி 

நிரோட்டக யமக கேர்பெறப் பாடியோன் 

அன்பு பழுத்த வுளத்தின னாகி 

மூவகை டச்சு மாய்வகை யியற்றி 

வணர்வழிச் செலாது பொறியினை மடக்கிச் 

செக்நெறி நின்ற நிவப்பிர காசன் 

கணக்கறு நூல்க ளியற்தின னாக 

ஒருவ னியற்றிய பன்னூ£ றம்மிலும் 

ஒன்றே சிறக்கு மொருபுடை மற்றைய 

வொருநாற் கண்ணே யொவ்வோ ரிலம்பகம் 

ஏய்ந்இடும் பொற்பரவ் விலம்பகத் துள்ளும் 

ஒவ்வோர் செய்யுளே யுயர்வின தாகுமச் 

செய்யுளி னிரண்டொரு செப்பே விழுமிய 

வாகு மிவனூற் கம்ஊன மன்று 

தொடர் தொறுஞ் சுவையணி தொனிகுறிப் புமிர்க்கும் 

எளிதி னுணர்ச்சியு மிரும்பொரு எமைவுஞ் 

செய்கையும் வடநூறி றெள் ளிய முடிபும் 

பெற்றுறு மவற்றுட் பேரின் புறுத்தும் 

பெருமைசால் பிரபு லிங்க லீலைக் 

கரிய வுரையயொன் முக்குக வென்று 

பூண்டகு புலமையோர் வேண்டுதல் செய்ய 

யானை மருப்பின் வேலி போக்கிழ் 

தேத்தடைத் gol iD செந்தினை விளைவித் 

துணில்வாற் குரல்களைக் கவர்வரு குரீஇயின 

மோப்புறக் சவண்வயி ஜொள்ளிய செம்மணி 

வைத்தெறி பிறவு ளர் மொப்த்துவாழ் F oni



ப்புப்பாயிசம். 

தழுவிய வமர ரிடுக்கண் டவிர்ப்பப் 

புண்மலை பொடித்துச் சூருயிர் விழுங்கிய 

வொள்ளிலை வேற்படை. யொருகரசத் தேந்து 

முருகு வீற்றிருக்கு மொருஇருத் தணிகையான் 

கன்னால் விளங்கிய தமிழ்மொழி வையகத் 

இந்நாள் வழுக்குற் நிறைந்தன வென்று 

பண்டுபோ லியற்றக் கொண்டபே சருளோ | 

டகத் இயன் மூனே யவதரித், கானெனப் 

புவிபுகழ் பெருமைப் புலவர் சிகாமணி 

உரியா னுரிப்பொரு ளொன்றுறக் கலக்கும் 

தகைசேர் வீர சைவ ௫க்காந்தன் 

மேடரும் பெரும்புகழ் இகந்த நிநீஇய 

- பீடுறு சரவணப் பெருமா ளையன் 

உரையொன் றியற்றினன் மாயை யுற்பத்இ 

யளவு மகன்பி னவன்றிருக் தோன்றல் 

வடமொழி யொடுதமிழ் மாண்புற வுணர்க்த 

தந்த சாமியா முந்துச!ப் புலவன் 

மற்றைய கக்கு முற்றுவித் தனனே. 

சிறப்புப்பாயிரம்' 

ட ° (ு a , 

CPP BM. 

   





. தேர்ந்தாம். இந்நூற்பெயர் ஆன்மாவினது இருவிளை , 

_யாட்டை யுணர்த்து நூலெனப் பொருட்.ரலால், ஆரு | 

) 

  

டே 

சிவமயம், 

லிங்கலிலை, 

தக... அ த மட தது 

  
பிரபு 

பிரவுவெனல் எல்லாமாயல்லவுமாயிருக்கும்தன்மை. 

லிங்கமெனல் ஆன்மா, லீலையெனல் இருவிளையா டல், 

எனவே; விஸ்வ தைச பிராக்ஞமாயும்; அல்லாததா 

யும், விளங்குவ தான்மாவென விருமுகக்தாலுஞ் 
௪ ச 4 . . & 

சோதனையாதிகளாற் கண்டாம். காணவே துக்கநிவிர் 1 

தீதி தசடையற்றவான%த மெய்தற்தியைவதை யிம்மை ' 

யிற்றானே யலுபவமாகப்பெற்றாம். பெறவே; சானய 4 

லாகாது தானே தானாதற் கையந்திரி பில்லாமையைத் ¢ 

q ம்வேற்றுமைத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த ௮ன்மொ | 

ழித் சொகையெனக் கா.ரணக்குறியாயிற்று, 

லிங்கமெனல் ௮யலையெனில் இிரிபுடிகோடமும் | 

சுசாதிகாததோடமு மையமின்றி யெய்தற்பால வாத ॥ 

லின் மறுக்கற்பாற்று, இக்கருத்தை மறுப்பார் Yost 

முக காட்டக் கல்வி கல்லார்போலும், 
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சிவமயம். 

Dato maa aA). 
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இவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பிரபுலிங்க of a) 

(மகவுசை, 

இ௫்சற் குரைசொலப்புகுவார், இந்நால் முக்கிய விடயம் 

மாயையும் ௮ல்லமனு மாதலானும் ) மாயையை மித்தை யெ. 

னற்கும் ௮ல்லமனைச் சத்தெனற்கு மவரவர் தாய்தந்தைப்பெயர் 

களே காரணவிடுகுறியா நிற்றலாலும் ; ௮றிவேவடிவா விளங்கு; 

பவர்க்கன்றி யேளையோர்க்குப் புலப்படுதழ் கரிதாதலினானும்,; 

கல்விமேலீட்டி லூக்கம் இரிசொல்லின்கண் ணாதலின் இந்தூ 

லைத் இரிசொல்லாலாக்கியது கசடறக்கற்றோர்க் இந்நூல் விட 

யத்மைக் காருண்ணியத்தால் விளக்குத் துக்கறிவிர்த்தி தடை 

யற்றவானரந்தம் மிகப்பெருக்கற்காதலினானும் ) இது விடயமண் 

இன் றழிபவர்க் கினிய பண்டங்காட்டித் தக்க அவுடதர் தருவார் 

போலு மாதலினானும், ஆன்மாவாகிற தன்னையன்றிச் சச்டுதா 

னந்த மில்லையெனலால் விழுமியது பயத்தலென்னுமழகும், எவ 

ர்க்கும் முடிவிட மிதுவாதலானும், இதன்முடித்துக் காட்டலா 

னும், முடித்துக்காட்டல் முடியிடங்கூறலென்னும் உத்தியிரண் 

டிம், பரசிவப்பிரமமென்னுங் வியில் நிர்விகாரத்தில் விகாரர் 

தோன்றியதாக நாட்டி, முடிவில் விகாரமாகிய மாயையென் 

லுங் கற்பிதம் ௮ல்லமனென்னும் நி/்விகாரத்தி லில்லாததாக 

நிறுத்தியது பமுதையிற் பாம்புபோலு மாதலால், தா௮னட்டித் 

ம்னாது நிறுப்பென்னு மதமு மமைதற்கிடம்பெறு மாதலாலு 

மிவற்றை நன்குணர்ந்த வனுபவிக ளாகவேண்டு மென்க,



  

சாத்துகவிகள், 

  

—_— 

இஃது. 
சென்னை ச்சருவகலாசாலைச் தமிழ்த்தலைமைப்புலவர் 

கோமளபுரம் 

இராஜகோபாலபிள்ளையவர்கள் 

இயற்றிய 
அறுசீர்க்கமீநேடி லா சிரியவீநத்தம், 

பதியினிலையிற் ஜொருவில் பாசநிலையிற் 

ுலைவில் பசுவி னீடு 

விதியினிலையிற் றெனவங்கையி னெல்லிக் 

கனிபோல விளக்கி மேலோர் 

மதியினிலைக் குறுபிரபு லிங்கலீலைப் 

பெரிய மாணூற் கொல்காத் 

துதியினிலையு றச்சொற்றானச் சச்சி ய 

னந்தனெனு%௩ தூய்மை யோனே, 

  

இஃது 

ஷே பிள்ளையவர்கள் மாணுக்கரும் 

இயழ்மமிழ்ப் போதகாசிரியருமாடய 

மயிலை. சண்முகப்பிள் ளையவர்கள் 

பயத்தில 
எண்சீர்க்கமீநேடி லாசிரியவிநத்தம், 

முக்காலத்துள சத்தாமலம னிராங்கார முன்னு 

சுஞ்ஞானச் தெழலு மூதுலகன் யாண்டும்



| #18 gis war. 

எக்காலத்தும் மிலதாம சத்தாய மாயை 

யியைந்து மமகார மோகினியி னிட * ரகதழலும் 

அக்காலச் துளகாதை யெனப்பல கற்பனை 

  

rene ree சிவப்பிர காசப் பெருமானருள 

இக்காலச் சப்பரிமே லழகபெனச் சச்ரிதா 

னம்தமெம் மிறைவ னியம்பின னோருரையே, 

இஃழு 
சென்னைமாககரம் 

இராயபுரம் 

வே. 'தி. நாராயணசாமிபிள் ளையவர்கள் 

இயற்றிய 

௮றுசீர்க்கமீநேடி லாசிரியவிநத்தம், 

பூமேவும் பொழிற்றுறைமங் கலவீர 

சைவ வெழிற் பூமானாகத் 

தூமேவு மர்நெறிசெல் சிவப்பிரகா 

சப்பெயர்கொள் தூயோன் சொழ்ற 

நாமேவும் பிரபுலிங்க லீலையெனு 

மூற்குரையை நன்கு ரைத்தான் 

காமேவு மீசூர்சச் சிதானந்த 

னெனுமதுர கவிஞ ரேறே, 

Gators வேண்பா, 

இலிங்கமே தானென் நிலங்கற் குபி.ர 

புலிங்கலீ லைப்பெருநூற் பொங்கைஃயொலித்தலினை க் 

கண்டெச்செய் தான்சச்சி தானந்தன் காண்போர்கற 

கண்டெனவே கொள்வார் களித்து, 

a
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சாத்துகவிகள. 

LILA HE கானாய் வயங்குஇரு ஞான 

பிரபுலிங்க லீலையெலும் பேர்நூற்--கரியஇறத் 

இன்னுரைசெய் தான்புலவ ரேத்துசச்டி தானந்தன் 

தன்னுரைகே ருண்டோ தகை, 

  

இது. 

அஷ்டாவதானம் 

பூவை. கல்யாணசுந்தர முதலியாசவர்கள் 

இ Ut ற் றி (ப 

அறு கீர்க்கமிநேடி லாசிரியவிநத்தம், 

தீகைமிகுந்த பரபுலிய்க லீலையெனுவ 

கடற்படி£து சார வீர 

் வகைமிகுந்த நீர்மடுத்துப் பொய்ப்புலமை 

யெனும்பாக்கள் வாட நான 

சிகைமிகுக்த புசையெனுமோர் தேன்மழையைப் 

பொழிர்ததரு!... செல்வப் பேற்மும் 

நிகைமிகுந்த புகழ்ச்சச்சி மானந்தக் 

.... கருணைமுகில் சிறக்கச் தானே, 

three 

இஃது 

இருமூலர்மரபில் சதாசிவப்பிரமயோகீசர் மாணாக்கர் 

தே, சுப்பராயமுதலியாரவர்கள் 

இயற்திய 
அறுசீர்க்கழீநெடி லாசிரியவிந்த்தம். 

சிறந்திட ஞானச் செவப்பிர காசச் செம்மலன் 

புடனக மகிழ்ந்து



சாத்துகவிகள், டு 

செப்புதற் கரிய வல்லமன் சரித் தெள்ளமிர் 

சந்தனைச் தெருட்டி. 

அறத்தினை விளக்கு பாவின பாக வறைந்தன 

னதனைகன் குறவே 

யாய்க்துபே லுத்தி பனுபவப் படியே யகவிலக் 

கணம்வழா தமைத்து 

இஃஉப்பிறப் பவித்தை நீங்கியே சஃவாழ் 

வெளிதினி வடைந்திட. வின்ச த் 

இனியகற் பொழிப்பு கருத்தொடு விருத்தி 

யெனுமுரை யிசைந்திட வுசைத்து 

மறப்பிலா தளித்தா ணண்ணலீ சூர்வாழ் மாதவன் 

சச்டிதா னம ம௫ிபனில் வுலக 

. லடியர்க ளுப்ய மாரிபோற் 

பொழிர்தனன் மாதோ, 

  

இஃது. 
இருமுச்கூடலென்னும் இருப்பதியில் சதாநிட்டரா மெழுக்தருளியிருக்கும் 

ஸ்ரீமத், முனியப்பசுவாமிகள் மாணுக்கர் 

மணிமங்கலம் திருவேங்கடமுதலியாரவா்கள் 

இயற்றிய 

அறுசீர்க்கமிநேடில் விநத்தம், 

நந்தலில்வே தார்தமகா வாக்கியமிங் 

கோங்கவரு ணலத்தெ முந்த 

செந்தமிழிப் பிரபுலிங்க லீலைதனக் 

குரையொன்று தெரித்திட்டானால்



சாத்துகவிகள், 

பந தமிலப் பிரமமே சிவப்பிரகா 

சையனெனப் Une தாங்க 

வந்ததெனக் கடுக்கு மெழிற் 

சச்சிதா ஈந்தகுரு மணியின் றம்மா. 
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Hendry மென்பழறுிபாதவெறு மூடர் 

சகம்பிரம 'மன்பதறிம தோங்கவுளை- ந்தான் 

மகம்பல வியற்றவுயர் மாரநிடம மெல்லா 

முறகந்திவ ணுறுஞ்சச்சி தானந்த முனியே, 

பேருலகு சித்தும் பிறங்குநிலை காட்டியருட் 

சருலவு தேசிககற் €யமே--ேரில் 

௮கம்பிரம மென்ன வறியா ரறியுந 

தகையிவ் வுரைத%தான் முள், 

இ oo pl. 

ழே. யுரையாசிரியர் மாணாக்கராதிய 

சென்னை. ௮. முனிசுவாமிநாயகரவர்கள் 

இயற்றிய 
நேரிசையாசிரியப்பா. 

கடல்சூ முலகின் கண்ணக ஸனிலத்து 

ஞூடலேம் அுழல்பல் லுயிர்கண் மயக்கா 

லொன்றையொன் முக வுணர்ந்தவம் புரிந்து 

வன்றுயர்க் இடனாய் வருபிறப் பிறப்பாம் 

வேலா வலயத் துழியே வீழ்ந்து 

மாலான் மருண்டு வாளாறுக் கிடத்தலை 

அரும்பரம் பொருள்கண் டகற்றுவான் மனித



சாத்துகவிகள், 

வுருவெடுச் தென்ன வொளிர்துறை மங்கலத் 

இடைவப் பிரகா சன்னென விலய்இ 

யடை நெறி சைவ மதம்பதி னாறணுள் 

வீ.ர சைவம் விசேடம தாகலின் 

பாரமர் பாகிகள் பணிதல் பொருட்டு 

வொருமூன் எாயுட் பருவத் தூடே 

இருக்கா தலமஇற் வெபிரா௮ன் றனை 

மருக்கமழ் பூக்கொடு மடுழ்ந்கருச் சித்தும் 

பெருமிதம் தரும்பொன் பெண்பூ விவற்மு 

லடைபய னொன்றுமின் றென்றே யறித. 

நடையுட னிலத்இ னசித்இடு காதுக் 

துறவற நெறிவழா௮ துஞற்றித் துன்னியு 

மறம்பொரு ளின்பம்வீ டடைதரம் பொருட்டா 

யமர்ந்துள முதனூற் கருத்துணர்ர் தான்றோர் 

சமைத்தன! வழிதநாழ் சார்புநூ லிவற்றை 

மஇயா தெளிய நடையென மஇத்தவ 

மதிக்கும் புலவர் கெருக்கினை மாழ்க 

வியற்றமிழ்ப் புலமை யெளிதஇ னுணர்ந்து 

புகழுடை பதுபிர புலிங்க லீலையா£ 

இகழுமிற் நாத்குரை செய்சூது மென்று 

நீமிறு கல்வியி னிஉகத் இயனாய்ப் 

பீடுறு சரவணப் பெருமா ளையன் 

விரிக்கன னுரையெழின் பபயைப் பாரவ 

தரித்திடுங் கதிமட் டும்பின் நனயனாய்த் 

தடித்திடுங் கந்த சாமி யையனும் 

வடித்தன னுரைவச வண்ணர் வந்துறுவ 

கவரை யினுமேற் கழிபஇ னேழினுக் 

கதிகரியா யுசை யறைவதறழ் தியலா 

மற்போ யினரான் மாசறு ஞானம்



சாத்துகவிகள், 

கற்போர் பலருங் கவின்பெறு மிந்தூற் 

குரைழுற் நிமொ றுரைத்தருள் கென்று 

நிரைபரி பூரண நிலைதரு மிந்இர 

பிடம் கரபாத் இரனாற் பிறம்கு 

காடரு மாதீ னத்தைத் தொடர்நது 

வா ழ்பிறை யாழ்றரு ஞைசலன் மலரப்பத$ 

தாழ்ந்தருள் பெற்றுச் சரித்து மீசூ॥ 

சச்சிதா நந்த தயரநிஇ தன்னை 

யுச்சி மீக்காங் குவித்துற வழுக்தியே 

வேண்டின ரருளால் வியந்துளை செய்ததைக் 

காண்டிடு மார்பிர கடனமுஞ் செய்தல 

கேலாக் களிப்போ டெவரு 

மேலாக் கொளவே வெளியிட் டனனே, 

ae
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துறைமங்கலம் 

நதிவப்பிரகாசசுவாமிகள் 

சரித் திரம், 
கணா இன ஏய | 

தொன்டைசாட்டிலே சட்தபுரிகளுள் ஒன்றாய் விளங்குடுன்ற 

காஞ்சீபுரியிலே இருழாற்றெண்பத்தைந்து வருடங்களுக்குமுன் தொண் 

டைமண்டலத்தார் மரபி ஓுள்ளோருக்குக் குருவாகவிருர்த குமாரசுவாமி. 

பண்டார மென்பவர் திருக்கார்த்திகைக்குத் திருவண்ணாமலை யாத்திரை 

போகும்போது, வழியில் ஒரு ர்தனவனத்திற் பகலிறம்டுச் சிவபூசை. 

சப்த அன்று சாயங்காலம் அர்தத்தலம்போய்ச் சேர்ந்து ஈசானிய Big 

தத்தில் அறுஷ்டானஞ்செயதுகொண்டு பூசைட்டெட்டக மெங்கேயென்று | 

தம்முடைய பரிசாரகரைக்கேட்க, அதற்கவர்கள் பகலிறஸ்டுயிருந்த விட த் 

இிற்றானே வைத்து மறர்துவர்ததாக விண்ணப்பஞ்செய்ய அப்பொழுது 

அவர் மிகவும் வியாகுலமுற்றவராய்) அந்தப்பரிசாரகரோடு உள்ளூர் மனித 

ஜொருவளைக்கூட்டிப் பகலிறங்டுயிருர்த இடம்வரைச்கும் போய்ச் சோ 

  

தனைசெய்து வரும்படி. சொல்லியலுப்பிப் பின்பு தாமும் தமதமனைவி 

யும் ஒரிடத்திற் ற்ங்யிருந்து நம்முடைய ஆத்மார்த்தமாடய உடையவ 

ரைப் பிரியும்படி. கேரிட்டதேயென்று ச சலப்பட்டுக்கொண்டு அனறிரா 

முழுதும் துயிலின் நிச் சவத்தியானம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும்போ த, 

இவரது புண்ணிய முதிர்ச்சிமினாலே அண்ணாமலையார் ஒரு சங்கமரா 

கத் இருவுருக்கொண்டு இவரிடத்திற்கு எழுந்தருளி நீர் மனோதுக்க 

மடையவேண்டி.ய தென்னவென்று கேட்க ; இவர் தமக்கு நசேரிட்டிருக் 

கும் ஆபத்தை விண்ணப்பஞ்செய்ய அதற்குச் சுவாமியானவர் நீர் அங்கம் 

வேறு இலிங்கம் வேராக விருத்தலால் பிரியலாயிற்று, லிம்காங்க சம்பர் 

இயா யிருந்தால் இப்படிக்கு கேரிடமாட்டாதே யென்று வீரசைவ 

சமயாசா.ர நெறிகளைக் ரெமப்படி போதித்து. உமது பூசைப்பெட்டகம் 

உதயத்தில் வர்துசேரும். ஆலும் நீர் இதுமுதல் லிங்கசாரணஞ் செய்து 

சொள்ளுமென்று அறுக்கடக்க, அதற்வெர் எனதுஷர் பந்துக்கள் 

முதலானவர்களுக்கு இச்செய்கை விரோதமாக இருக்குமென்று விண் 

ணப்பஞ்செய்ய ;) அதுகேட்டுச் சுவாமியானவர் இர்தச்சீஷர் முதலியோ 
க
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ரால் உமக்கு யாதொரு பயனுமில்லை, ஆதலால், நாமுரைத்தபடியே சிவ 

லிங்கதாரணஞ் செய்துகொண்டால் உம்மிடத்தில் மூன்றுபுத்திரரும் 

ஒருபுத்தரியும் அவதரிப்பார்கள், அவர்களால் இகபரசாதகமூண்டெ 

ன்று அருளிச்செய்ய அதற் வெருடன்பட்டனர், அப்போது சுவாமியான 

வர் இந்த ஆலயத்திற்குத் தெற்கு விதியிலிருக்கும் குருதேவரிடத்திர்குச் 
சென்று தாரணதகைடி செய்துகொள்ளுமென்று அறுக்$ரடுத்து இதைச் 

குருதேவருக்குர் தெரிவித்து அக்தர்த்தானமாஞார், 

பின்பு விடியழ்சாலத்திம் பூசைப்பெட்டகம் வற்துசேர்ர்தத, 

அப்பொழுது குருதேவர் உத்தரவின்படி அவரது அடியார்கள் இவ 

பைத் தேடி வர்தழைக்க அவர்களுடனே மடம்போய்க் சேர்ந்து குரு 

தேவரைத்தரிரித்து அவராலே தாரணத்க்ஷை அறுக்இரஇச்கட்பெற்றுத் 

இருக்கார்த்திகைத் திருவிழா நிறைவேறிய பின்பு சச்சிப்பதக்கு வந்து சே 

ர்ர்து சமது அறுஷ்டான த்தின்படி யே சீஷருக்கும் தாரணதிகை்ஷை செய்து 

கசொண்டிருக்குங் காலத்தில் முன்பு அண்ணாமல்யார் ௮..நுக்கிரடுத்தபடி. 

யே மூன்று புத்திரர்களும் ஒருபுத்திரியும் அவதரித்தார்கள், அவர்களு 

க்கு முறையே சிவப்பிரகாசமென் றும், வேலாயுதமென்றும், கருணைட்பி[ர 

காசமென்றும், ஞானாம்பிகை யென்றும் காமகரணஞ் செய்து உரியபருவ 

த்தில் வித்தியாரம்பஞ் செய்வித்து வளர்த்துவருங் காலத்தில்; தர்தையா 

இய குமாரசுவாமியையர் சிவலிங்கயிச்யமானார். பின்பு ஜேஷ்டராகிய 

இெப்பிரசாசசுவாமிகள் தமது தாயாரையும் சகோதரர்களையும் gary 

த்துக்கொண்ட அருணாசலம்போய்ச் சேர்ந்து குருதேவரைத் giles gy 

அவ்விடத்திழ் சிலகாலம் வாசஞ்செய்யும் சாள்களுள், ஒருகாள் அர்த் 

சோணசைலத்தை வலமவரும்போது சோணசைலமாலையெனப்பெயரிய 

நூறுசெய்யுள்களால் அதனைத் தோத்திரஞ் செய்தருளிஞர், 

இன்னும் இலக்கணப் பயித்சிக்காகத் தலதியம்போச Cares anh 

தமது சகோ தரர்களுடனே புறப்பட்மி வாலிகண்டபுரத்துக்குத் தெம்கே 

ஐந்துகடிகை தூரத்தில் துறைமங்சலமென்னும் சரொமத்துக்கு வடது 

பக்கத்திலிருக்கும் ஓர் நந்தனவனத்திலிறங்கிச் சிவபூசை செய்துகொண் 

டிருர்த செய்தியை அந்தக்கராமா திபதியாடுயும் தாரணவாஞாடயும் குரு 

லிங்க சங்கமத்தினிடத்தில் மிகுந்த அன்புள்ளவராடூயு மிருந்த அண்ணா 

மலைசெட்டியார் சேள்லியுற்று அர்த ஈர்தனவன சதுக்குவர்து அவரைச் தரி 

சித் தமாத்திரத்திலே அவருக்குப் பணிவிடைசெய்து ௮றுக்கரகம் பெற 

வேண்டுமென்றெண்ணிச் சுவாமிகளைநோக்டு இவவிடத்திற் சிலகாலம்
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வாசஞ்செய்யவேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்து சுவாமிகளது அறு 

மதிபெற்றுத் தங்கள் குருவாடிய சென்னபசலையர் மடத்துக்கு அடுத்த 

மேல்புறத்தில் ஒருஇருமடங் கட்டிக்கொடுத்துத் தாழும் அவருக்குப் 

பக்திசெய்து கொண்டுவந்தார், 

சுவாமிகளும் அங்கே இரண்டுவருஷகாலவரையில் ஆண்ணாமலை 

செட்டியாருக்குச் சன்மார்க்சங்களைப் போதித்துக்கொண்டிருர்து, தாம் 

கொண்டகருதிதை நிழைவேற்றவேண்டி தரநிணம் போய்வரவேண்டு 

மென்று ரெட்டியாரிடத்திம்சொல்லிக்சொண்டு இருகெல்வேலிக் கெழுர் 

தீருளியபோது அதன் கீழ்ப்புறத்இல் தாம்பிரபர்ணி நஇியின்சரையி லிருக் 

இன்ற சிந்துபூர்துறையில் தருமபுரத்தாநீன த்தைச்சார்க்த வெள்ளியம் 

பலவாண தம்பிரானென்பவர் இலக்கணத்தில் மிகுந்த வல்லவராயிருக் 

Gorm ரென்பதைக்கேள்வியுற்று அவ்விடத்திற்சென்று அவரைக்சண்ட 

மாத்திரத்தில் அவர் சிவப்பிரகாசசுவாமிகளைப் பார்த்து நீங்கள் மம்மிடத் 

இம்கு வந்தகாரியம் என்னென்றுவினல) அதழ்குச்சுவாமிகள் இலக்கணங் 

கற்டவேண்டி வந்தோமென்றுசொல்ல, அப்போது தம்பிரான் இவரது 

இலக்ெப்பயிற்சியை அறிதற்பொருட்டு த என்றெடுச்து ஊநடையான் 

என்று இடையில் வைத்துக் து என்றதையே இறுதியாக ஒரு வெண்பா 

முடித்துக்காட்கெ?? என்று கேட்க ) அதற்குச்சுவாமிகள் அருளிச்செய்த 

மேண்பர், 

“ுடக்கோடு வானெயிறு கொண்டாற்குக் கேழன் 

முடக்கோடு முன்ன மணிவாற்கு--வடக்கோடு 

தேருடையான் தெவ்வுக்குத் தில்லைதோன் மேற்கொள்ள 

லூருடையா னென்னு முலகு.” 

என்று அருளிய வெண்பாவில் வடக்கோடுதேருடையானென்ற 

தற்குத் தம்பிரான் மிகவும்வியர்து சிவப்பிரகாசசுவாமிகளைத் தழுவிக் 

கொண்டு தமது ஆசனத்திற்சமமாச விருக்கச்செய்து அவருடைய சகோ 

தரர்களுக்கு ஐந்திலக்கணங்களையும் ஒருபக்ஷத்துக்குள்ளே பாடஞ்செர் 

ல்லி நிறைவேற்றிய பின்பு சுவாமிகள் தங்களுக்கு அண்ணாமலைரெட்டியா£ 

கொடுத்த முர்நூறுபொன்னையும் குருத௲ணையாக வைத்து உபசரிக்க) 

அதம்குத்தம்பிரான் ஈமக்இது வேண்டாம்) திரச்செர்தூரில் வசிக்கும் 

ஒருதமிழ்ப்புலவர் ஈசம்மைத் தூஷித்துக்கொண்டிருக்கறொர்; அவரைச் கல் 

வியினால்வென்று நம்மிடத்தில்வந்து வணங்கும்படி. செய்விக்கவேண்டு 

மென்றுசொல்லச் சுவாமிகள் அதழ்யைர்த தம்பிரானால் அலுப்பப்பட்பூ
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மாளாச்சரோடு தாமும் இருச்செர்தூருக்குப்போய் முருகக்சடவுளைத் 

தீரிசனஞ்செய்து பிரதக்ஷிணம் வரும்போது, ௮ர்தத் தமிழ்ப்புலவர் சுவா 

மிசளோடு கூடவந்த மாணாக்கரைக்கண்டு இவர் யாரென்றுகேட்ச ; அதம் 

சுவர்கள் தம்பிரானிடத்திம் பாடங்கேட்டவரென்று சொன்னபோது; 

அ$தப்புலவர் தம்பிரானைத் தூஷிக்ச ஒருவருக்கொருவர் கலகம் நேரிட்டு 

அப்போது புலவர் சவப்பிரகாசசுவாமிகளோடு மூதனமாகப்பாடி. வெற் 

திகொள்வோமென்று நினைத்து; நிரோட்டகயமகமாகப் பாடுதறதென் 

லும் அப்படிப்பாடுகையில் ஈம்மிருவருள் தோல்வியடை$றவர் பாடிமு 

டி. ததவருக்கு அடிமையா றெதென்றும் பேசிக்கொண்டு, இருவரும் பாடத் 

தொடங்டிஞர்கள், அப்போது இவப்பிரகாசசவாமிசள் திருச்செர்தி 

-னிசோட்டகயமகவந்தாதியென முப்பது கட்டளைக் கலித்துறை பாடி யுட 

னேமுடி.த்தார். அப்புலவருக் கொருபாடலும் நிரம்பாமையால் தோ 

- ஜ்லியடைர்து சுவாமிகளைவணங்டு அடிமையாயினே னென்றுசொல்ல) 

. வப்புலவரையுங் கூட அழைத்துக்கொண்டு தம்பிரானிடத்திற்கு வரது 

அடிமையாகச் செய்வித்ததால் தம்பிரான் தஇருவுளம௫ழ்க் த சுவாமிகளைப் 

பார்த்துத் தேவரீர் சிதம்பர த்தில் சிலகாலம் வாசஞ்செய்யவேண்டூமென்று 

கேட்க; அதற்கு உடன்பட்ட சவப்பிரகாசசுவாமிகள் அவரிடத்தில் விடை 

பெற்றுக்கொண்டு அவ்விடத்திலுள்ள சிவல்தலந்தடோறுஞ் சென்று 

தீரிசனஞ்செய்தபின்பு, துறைமங்கலம் வர்துசேர்்து ௮அண்ணாமலைசெட்டி 

யாருக்கு முன்போலவே அறுக்கெடுத்துக்கொண் டி.ருக்கும்போது தம 

தீன்பராயெ ௮ண்ணாமலைசெட்டியார்பொருட்டு அவது கம்பத்தக் ராம 

மாய வாலிகண்டபுர்தீதுக்கு வாயுமூலையிலிருக்கும் வெங்கைமா நகரத் 

இல் வந்தெழுர்தருளிய பழமலைகா தர்மீது தோத்திரமாக திருவெங்கைக் 

கோவை, இருவெங்கைக்கலம்பகம், தருவெங்கையுலா, திருவெங்கையலய் 

காரம் என்னும் நான்கு பிரபந்தங்களைச் செய்தருளியபின்னர், அண்ணா 

ம்லைரெட்டியாரை அழைத்துக்கொண்டு சம்ப. த்திற்குப்போய் ஒரு இர 

மடம் கட்டுவித்து ௮திம் லகாலம் வாசஞ்செய்திருந்து, பின்பு விருத்தா 

சலத்துக் கெழுர்தருளி பழமலைநாதர்பேரில் ௮ர்தாதியம், பிக்ஷ£டன 

ர்வமணிமாலையும், கொச்சகசச்சுலிப்பா வும், பெரியநாயடியம்மைபேரில் 
(௧௯) கலித்துறையும், (௧0) கழிசெடில்கிருத்தமும் இருவாப்மலர்க் 

திருளிச் சிலகாலம் அவ்விடத்தில் வர்சஞ்செய்யும்போது, ஒருகாள் 

மணிமுத்தர்ஈதிபின் கரையிலிராநின்ற தோட்டத்தி இதிர்ந்து டெர்த 

ஐஜோரம்மிபமாஏெய தருமாம்பழத்தைச் சிவரைவேத்தியஞ் செய்யத்தக்க



சரித்திரம். நடக 

தென்று கையிலெடுத்துக்கொண்டு வருகையில், ஐதைக்கண்ட தோட்டக் 

காரன்சுவாமிகள் மனவருத்தமுறும்படி கோபித்தபோழ அருளிச்செய்த 

வேண்பா, 
“அடுத்துவரும் தொண்டனுக்கா வந்தகனைச் தாளா 

லடர்த்ததுவுஞ் சத்தியமே யானு--லெடுத்ததொரு 

மாங்கனிக்கா வென்னை மடி.பிடித்த மாபாவி 

சாங்கனிக்கா இத்தன்வாத் தான்.” 

பின்பு வடதிசையை நோக்டுக் காஞ்சீபுரத்தைத் தீரிசக்கவரும் 

போது பேரூரவிராசியிலிரும்து சார்தலிங்கசுவாமிகள் மார்க்கத்தில்வர 

அவரைக்கண்டு கூடவே அழைத்துக்கொண்டு பொம்மையபபாளையத்துக 

குச் சமீபமாக வந்தபோது சார்தலிங்கசுவாமிகள் சிவப்பிரகாசசுவாமி 

களைப்பார்த்து, நாம் சிவஞான சுவாமிகள் சர்நிதான த்துக்குப்போய்த் 

தரிசனஞ்செய்யவேண்டு மாதலால் அவர்பேரில் தோத்துரமாகச் லபா 

Loser செய்யவேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ் செய்தசம்கு, அடியேன் 

ரஸ். துதி செய்றெதில்லையென்று சொல்லிய அன் நிராத்திரி ஒரிடத்தில் 

. 288 யிருர்தபோது, இவரது ஸ்வப்பன த்தில் முருகக்கடவுள் மமில்வாகனா 

'ரூடராய் எழுந்தருளி ஒருபா த்திரத்தில் விடுபுஷ்பங்கமாவைத்.து இம்மல 

ரை மாலையாகத்தொடுத்து ஈமச்சணியவேண்டுமென்று திருவாக்குச் செய் 

திபடியால்) விடியற்காலத்திலே சவப்பிரகாசசுவாமிகள் நித தியகர்மங்களை 

முடித்துக்கொண்டு தாம் கண்டல்வப்னத்தைச் சார்தலிய்கசவாமிகளுக் 

4 றிவிக்க அதற்கவர் தேவரீர் பாமால்தொடுக்கக் கூடாதென்று சொல் 

லியபடியால் ௮ப்பாமாலையே தொடுக்கவேண்டி, குறிப்பித்தபடி யென்ற 

மாத்திரத்திலே பாலைய சுவாமிகள்பேரில் தாலாட்டு, கெஞ்சுகிடுதா௮, 

கலம்பகம் இம்மூன்று பிரபந்தங்களையுஞ் செய்துகொண்டுபோய்ச் சர்நிதா 

னத்தி லரங்கேற்றி ஞானோபதேசம்பெற்று அர்த ஞாஞசாரியசது கட்ட 

ளையின்படி, தமது தங்கையாயெ ஞானாம்பிகையைச் சார்தலிங்சசுவாமிக 

ளுக்கு விவாகஞ்செய்து கொடுத்துப் பின்னர் காஞ்€ீபுரம்வர்து சிலகாலம் 

வாசஞ்செய்துகொண் டிருக்கும்போது மேற்சொல்லிய பாலைய சுவாமி 

'கள்பேரில் பிள்ளைத்தமிழும், இருப்பள்ளியெழுச்சியும், அதிசயப்பத்துஞ் 

செய்தருளினார், மற்றொருசாலத்தில் ௮ண்ணாமலைரெட்டியார் சுவாமி 
சளை விவாசஞ் செய்துசொள்ளும்படி. பிரார்த்தித்தபோது அருளிய



௧௪ திவப்பிரகாசசுவாமிகள் 

கோச்சகக்கலிப்பா, 

“சே ப்கொண்டா ருங்கமலச் செம்மலுடனே யரவப் 

பாய்கொண்டா னும்பரவும் பட்டீச் சரத்தானே 

கோய்கொண்டா லுங்கொளலா நூறுவய தளவிருந்து 

பேய்கொண்டா லுங்கொளலாம் பெண்கொள்ள லாகாதே.”' 

பின்பு கருணைப்பிரகாசசுவாமிகளை விவாசஞ்செப்துகொள்ளப் 

பிரார்த்தித்தபோது அவர் செய்தருளிய பாடல், 

“ நாணியென்பதை orl due நுரைத்திடு ௩சையால் 

வேணுவானது வளைந்துபோய்ப் புகு$தது வென்முற் 

காணலாவதோ ருருவமெய்க மாரியைம் கண்டாற் 

பூணுவார்மபல் காளைய சென்பதும் புதிதோ,”' 

என்று சொல்லிய பாடலின்கருத்தைச் சுவாமிகள் அறிது தனது 

சகோதரரிருவரையும் இல்லறத்தி லிருச்சச்செய்து தாம் தறவறமாக 

வெழுர்தருளியிருக்து பிரபுலிங்கலீலை, சித்தார்தசிகாமணி, வேதாந்த 

சூடாமணி, சிவப்பிரகாசவிலாசம், தர்க்கபரிபாஷை, திருச்கூவப்புரா 

ணம், ௪தமணிமாலை, நால்வர்சான்மணிமாலை, நிரஞ்சனமாலை, கைத்தல 

மாலை, அபிஷேகமாலை, இஷ்டலிககப்பெருங்கழிநெடில், குறுங்கழிநெ 

டில், கன்னெ.றி சிவராமமகிமை, அன்றியும் திருப்பதிசம்பெற்ற தலங்க , 

ளொவ்வொன்றுக்கு இரண்டிரண்டு வெண்பாக்களும் செய்தருளினார், 

இவர் சகோதரர் வேலைய சுவாமிகள் நல்நூர்ப்புராணம், இஷ்டலிங்கக் 

கைத்தலமாலை, கும்பகோணஞ் சாரங்கதேவர்சரித்திரமாயெ வீரங்கா 

தனபுராணம், குகைமச்சிவாயமூர்த்திகள் சரித்திரமென்னும் நமச்சிவாய 

லீலை, இருஷ்ணசரித்திரமாயெ பாரிசாதலீலை, மமிலத்திரட்டைமணிமாலை, 

என்னும் இப்பிரபர்தங்களைச்செய்தருளிஞர், இவரது கனிஷ்டராடய ௧௫ 

ஊணப்பிரகாச சுவாமிகள் இஷ்டலிங்கவகவல், திருக்காளத்திப்புராணத்தில் 

சகோளத்திச்சருக்கம் வரையிலும் செய்தருளி வெய்கைமாஈகரத்தில் பதி 

னெட்டாம்வயஇல் இவலிங்கயிக்பமாய்ச் சமாதியாஞர், ௮அப்போதுயாத்த 

ரையாக வெழுர்தருளியிருந்து வரத இிவப்பிர்சாசசுவாமிகள் செய்தருளிய 

விந்தம், 

“(மீற்ன்னமொரு தமிழ்ப்புலவன் ஐனையுண்டு கண்டசுவை 

முதிர்ச்சியாலே, தன்னில் முழுதுமுரைத் தமையாமுன் னினை 

க்கவர்ந்து தடங்காளத்தி, மன்னவனுண் டானெனது மாதவத் 

இன் வலிதீர மண்ணின்மீதே, யென்னுடன்வர் தவதரித்த விளங் 

கருணைப் பிரகாச னென்னுங் கோவே,”



சரித்திரம், ௧௫ 

அப்பொழுது வேலையசவாமிக எருளிச்செய்த விருத்சம், 

A oor 56) ClardarGiur வாய் வித்தையினிற் உமையனி 

னு மதிகமென்றே, பூண்டவுல கதனினுள்ளோ புமல்வதுகேட் 

டிருந்துமென்ன புதுமைதானே, காண்...குகண் மணியேகல் லி 

ளங்கருணைப் பிரகாசக் காளாப்நீதான், மாண்டனையென் றறிந் 

இருந்து முயிர்தரித்தேன் யானுமிரு வன்னெஞ்சேனே,” 

பின்பு சிவப்பிரசாசசுவாமிகள் மிகவம் மடுமையோடிருந்து காள 

தீதிப்புராணத்தில் கண்ணப்பர்சருக்கமும் நசீடரச்சருக்கமும் செய்தருளி 

முப்பத்திரண்டா3 வயதிலே ஈல்லாழ்மூரில் பாலைய சுவாமிகளால் விடப் 

பட்டி ௫த மடத்திலே Had na gD dood sancti yt, 

அப்போது வேலையசவாம்கள் அருளி*செய்த 

வேண்பா, 

ல்லிமலர்ப் பண்ணவனு மாராயர் தறிகவிதை 
சொல்லு மிருவரிடைதி சோன்றியயான்--முல்லை 

யரும்பிற பொலியு மணிழுறுவ னல்லாய் 

கரும்பிற் கணுறிகர்த்தேன் காண், 

பின்பு சாளத்திப்புராணத்தைப்பாடி நிறைவேர்றிப் பெருமத்ழார் 

மடத்தில் எழுபத்திரண்டாம் வயதில் சியலிங்கலைக்கியமாயினார், 

AY oe Gee es be LUN, 
We “த 
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ஸ்ரீ சல்ஹார9ரியென்லுர் இருத்தணிகையில் நிகமாகமோக்த 

ஸ்ரிவாத்வைத ஸித்தார்த ப்ரவர்த்தக வீரமாஹேஸ்வரரும், ஏகவிம்ாதி 

திாஷ்டாவரண பஞ்சாசார சதுஷ்ஷஷ்டி சீலலம்பக்ரும், ஸச்சிதா 

6$த ஸ்வரூபைகலிம்ச நிஷ்டாபரரும் ஆயெ விரூபாக்ஷிதேவர் ஸ்ரீஸுப் 

ரஹ்மண்ய ஸல்லாமி இருவருளினால் மஹிமையோடு மடாதிபராய் விளக் 

இயிருர்தனர், இவர்புதீதிரர் முத்தையர், இவர் தஈயர் ஸாம்பசிவையர், இவர் 

குமாரர் மஹாவித்வானாகிய 'ர்தட்பையர், திருத்தணிகை ஐய்சரமாலை, 

முருகர் தாலாட்டு, ௮லுபூதி, தயாநிதிமாலை, பிள்ளைத்தமிழ், கலம்பகம் 

உலா, மலைவெண்பா, சிலேஷைவென்பா, வெண்பாவர்தாதி, சர்நிஇ 

முறை, ஸ்தலபுராணம், வேலாயுதசதகம், திருப்பதிபிலெழுந்தருளியிருக் 

கும் முருகக்கடவுஞுக்கும் திருமாலுக்கும் லேஷையர்தாதி, அபிஷேச 

மரலையுரை, பழமலைபந்தாதியுரை, திருச்செர்தினீரோட்டகயமகவர் தாதி 

யுரை இஎவமுதலியன நூதனமாசச்செய்தருளிஞார், பின்பு இவர் தவத் 

இனாலும் ஞானசத்திதரருடைய வ.ரத்தினாஇம் தோன்திய இவர் புதல்வர் 

புல்வர்திலராடயெ சரவணப்பெருமாளையர், திருவள்ளுவராயனார் குறள் 

உரை, இருவள்ளுவர் மாலையுரை, இலக்கணச்சருக்சவினாவிடை, ரன் 

ard காண்டிகையுரை, நைடதம் கைகளெப்படலம்வரைக்கும் உரை, 

நரலடிாஜூற்றுரை, இருவெங்கைக்கோவையுரை, குளத்தர்ப்புராணம், 

கோளதிீபிகை, அணியியல்விளச்சம், இபற்றமிழ்ச்சருச்சம், பிரபுலிங்க 

லீலை மாயையினுற்பத்திகதிவரைக்கும் உரை இவைமுதலியன நூதன 

மாசச்செய்து அச்சிம்பதிப்பித்தனர், இவர் குமாரர் கந்தசுவாழியைய 

ரால் ழே. ரைடதம் மற்றப்படலங்களுக்குரையும் வாதவூரர் புராணவுரை 

பும், பிரபுலிங்கலீலை வசவண்ணர்வர்தகதிவரையில் பதவுரையும் செய் 

திருளிஞர், மற்றைக இகளுச்குரை ஈசூர் - கணக்கு - சச்சிதானர்தபிள்ளை 

யவர்களால் நிறைவேறலாயிழ்று,
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கடவுள்துணை, , 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

பிர புலிங்கலி ஷஊூயுரை. 
கலன்கலவட 

  

கணபதிகாப்பு. 

SIG லாஇபன் றூய்மலர/ Bh Hoot 

பெருக வார்கடல் பெப்த வயிற்றினோன் 

கரக நீரைக் கயிழ்தீத மதகரி 

சரண நாளும் தலைக்கணி யாக்குவாம். 

(இதன்பொருள்,) சுரகுலாதிபன் - தேவரதுகுலதீதுக்குச் தலைவனாஏய 

இக்திரனது --நூய்மலர்நர்தனம் - நாயமலர்களையடய பூங்காவான. 

பெருக - ஓங்கும்படியாக --வார்கடல்பெய்தவமிற்றினேன் - நெடியசட 

லைப்பெய்தவயிற்றையுடையோனா$ிய அகல்தியமுனிவன து --கரகடீலா 2 

கமண்டலத்திலுள்ளநீமா --சவிழ்த்த --மத்கரி - மதயாளையினது --சர 

ணம் - இருவடியை --காளும் - எந்காளும் --தலைக்கு --அணியாக்குவாம் 

- (பாம்) அணியாகச்செய்துகொள்ளுவாம், [எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட 

நூல் இடைபூறின்றி இனிது முடி தற்பொருட்டு] ௭ - று, பெருகவென் 
வினையெச்சம் சவிழ்த்தவென் பெயரெச்ச வினைகொண்டது. --யா 

மென்னு மெழுவாய் - வருவிக்கப்பட்டது. விருத்திராசரன் கடறு 

'ளொளித்திருர்தபோது தேவர்கள்கூடி. வேண்தேல்பற்றி அவனை வெளிப்



டே கணப காப்பு, 

படுத்துதற் பொருட்டுக் கடனீர்முழுதும் உள்ளங்கைபிலடக் ge 

மனஞ்செய்தலால்- வார்கடல்பெய்த வமயிற்றினே னெனரூர்,--காழி 

மிலே வைகச்சப்பட்ட இச்தொனது பூங்காவனம் மழையின் திவாடூதல் 

கண்டு அவன் தன்னைப்பூடித்து வேண்டலால் சகயடரியிலே தவஞ்செய் 

இருந்த அகலஸ்தியமுனிவனது கரகநீரைக் சாசவடிவமாய்ச் சென்று 

கவிழ்த்துக் காவேரியாற்றை யுண்டாக்னொ மென்பது கார்தபுராண 

கதையாதலின் இவ்வாறு அக்கடவளுதவிச்சிறப்புச் சொல்லப்பட்டது, 

வார்கடல்பெய்தவயிம்நினேனென்றமையால் அவனது கரகநீர் அரு 

ததிகு ஏம்புடைத்தா தல் குறிப்பிக்சப்பட்டது, தலை பலவவயவங்களினும் 

தலைமையுடைத்தாதலாலே - கரிமின்டலையுடைய கடவளைக்கரியென்றுர், 

தலைக்கணியாச்சலாவது . தலைக்குரியமுடிபோல் அரன்சகண்ணே இது 
எப்போதும் இருக்கெதாகச் சற்தித்தல்,-- ஒரு கருமத்தைத் தன்னை 
வணங்கித் தொடங்கின் அதற்கு விக்னெ நீக்குவதற்கும், வணங்காது 
தொடங்கின் அதற்கு விக்னெ மாக்கு தற்கும், தலைவனா விச்ினேச்சுவா 
னெலப் பெயர்பெற்று நீழ்றலின் கான்றோரொமுக்கத்தின்படி முன்னே 
தனிவணச்கஞ்சொல்லப்பட்ட த, 

SSE eS வவட 

துதிகதிமுதல் இருபத்தைர்று கதகளாலே இர்நூல் சொல்லப்பட் 
டிருக்றெது, அவற்றுள் முசலிலே துஇிகஇ சொல்லப்பட்டது. அசனுள் 
பூவாயென்பது முதல் பரவைகேள்வளென்பது ஈறு பத்துப்பாட்டுக 
ளாலே கடவுண்முதலியோரைக் குறித்துச் அதிசெய்று இதற்குமேல் 

YOO ONL | ob ds (Lp Ge யபிறலும் சொல்லப்படிலு.! நுலைமைபம்றித் துதி கதி 

யபெனப்பட்டத, 
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சிவஸ்துதி, 

வாய் மெம்ங்கோட் மறுபகந்தேன் கைகான் மடங்கு 

பொறியிலித, னவா யொழுகிற் நெனவுலக மளந்த மாலு கான் 

முகனுங், காவாயெனரின் றேத்தெடுப்பழ் தானே யுவந்தெங் 

கரதலத்தின், மேவா வமர்ந்த மாமணியைத் தொ முது வினை 

க்கு விடை கொடுிப்பாம். 

(இ-ள்.) பூலாப் - மலர்கள்பொரு£திய -நெடுற்கோட்டுறு நெடி 

, யமரக்கொம்பினது நுனியின்கண்ணெதங்கிய --படிர்தேன் - பசியதே 

்ஞனது --(தன்னைப்பெமத்தகுஇிபுடையவலுக்குக் இடையாமல்) கை 

கான்முடங்குபொறியிலிதன் - கைகளுங்கால்களு முடங்க அறிவில்லா 

தவனது --நாவாய் - காவினிடத்தே --ஒழுகிற்றென - (தானேவரந்து) 

ஒழுனொல் அதுபோல --உலகமஎகர்தமாலும் , --நான்முகஞம்--சாவாயெ 

ன - (அடியேங்களைக்) காததருளாயென்று ... நின்று - (தன்னைப்பெறு 

தற்கு உரியவழியிலே) நின்று -ஏத்தெடுப்ப - துதிசெய்யாநிற்க -.. 

(௮வரிடத்துச்செல்லாமல்) --தானேயுவந்து--௭ங்கர தலத்தில் -(தன்னைப் 

பெறமுயலுதற்குச் சாதனங்களில்லாக) எமது உள்ளங்கையிடத்து .- 

மேவா - விரும்பி --அமர்ந்த - எழுந்தருளிமிருக்கின்ற --மாமணியை - 

மாணிக்கத்தை --தொழுது --வினைக்கு - (எம்மைப்பிறவியில் அழுத்தி 

வருத்துசன்ற) சருமத்துக்கு --விடை - விட்டொழிதலை --கொடுப்பாம். 

௭. று, உபமேயத்தோடு பொருந்த உபமானத்திற்கும், உபமானச் 

தோட பொருந்த உபமேயத்தற்கும் வேண்டுஞ்சொற்கள் வருவிக்சப்பட் 

டன, தேனினது இனிமையும், அருமையும் தோனம - பூவாயென் 

றும்; செடுங்கோட்டுறுவென்றும் கூறினார்,--தேலுக்குப் பசுமை - பத 

னழியாமை, சைகான் முடங்கென்றதனுல் - ஏறமாட்டாமையும் பொதி



க .... மிரபுலிங்கலீலை, LBs 

யிலியென்றதனால் பிறராற் கொணர்விக்கமாட்டாமையும் பெறப்பட் 

டன, ஒழு?ற்றென்பது - ஒழுனொலென்னும் பொருளிக்வந்தது. நார 

ணனை உலகமளந்தமாலென்றும், பிரமனை நான்முகனென்றும், கூற 

லால் சொல்லு தற்குத்தகுதியோரென்பது குறிப்பிக்கப்பட்டது, உம்மை 

பிரண்டும் எண்ணின்கணின்ற உயர்வுறப்பு, காவாயென்னும் எதிர் 

மறைவினைமுற்று-வேண்டிச்கோடம் பொருட்டாய் உடம்பாட்டேவற் 

பொருளில் வந்தது, அப்படிப்பட்ட கடவுள், தானே பக்குவநோக்காது 

வருதற்குக்சாரணம் பேரருளுடைமையாம். சாதனம் பத்திமுதலியன, 

மாமணி - உவமையாகுபெயீர், நல்வினையும் பிறவிக்கு ஏதுவாகலின் 

வினையெனப் பொதுப்படக்கூறினார்.--இல்லாதபொருளை உவமானமாக் 

கலால் இல்பொருளுவமையணி, இது முடவனுக்குக் கொம்புத்தேன் 

இடைக்குமோ என்றை உலசவழக்கைப்பழ்றிவர்தது, வடநூலார் அபூ 

தோவமையென்பர், 

சுத்தசாத்துவித சுயஞ்சைதனயசொப்பிரகாசமே இஷ்டலிங்க 

மெனக்காட்டவும், ஏனையராசத தாமசங்களுக் கெட்டரிதெனக் குறிப்பிக் 

கவும் வந்தவர்) மாலுமயனு மேத்தெடுப்பத் தானேயுவம்தெங் உரதலத் 

தன் மேவாவமர்ந்த மாமணியெனறார், இங்ஙனமன்றேல் புராணகை தயா 

முடியும், இஃதங்கலிங்க பேதாபேத ர௫ிதகிலையை யுணர்த்துநாலாதலாம் 

பொருந்தாதென்க, சுயஞ்சோதிடோ லியல்பாக வொளியுடைத்தாத 

லின் மாமணியென் றுவமித்தார்,. (க) 

தேவிஸ்துதி. 

தி பகவன் றனதூட றணிப்பான் பணிய வவ்விறைவன் 
பாத மிறைஞ்சு மதற்குநெற்றிப் பகையு மல்குற் பகையுமாஞ் 
த மதியு மரவும்விழுஞ் செயற்கு முவகை செயாமலலை 
மாது பணியு மதற்குமன மழு முமையை வணங்குவாம், 

(இ- ள்,] ஆதிபகவன் - கடவுள்--தனது - தன்னிடத்துண்டாடிய.... 

ஊடல் - பிணக்கை --தணிப்பான - தணித்தற்பொருட்டு --பணிய- 

வணங்க --௮வ்விறைவன் - அட்தத்தலைவன் --பாதம் - தன்பாதங்களை.ஃ 

இறைஞ்சுமதற்கும் - வணங்குன்ற செயலுக்காகவும் --கெம்றிப்பகை 

பும் - தனது நெற்றிபினாலே பகைக்கப்பட்டதும் --அல்குத்பகையும் - 

அல்கு லேபகைச்சப்பட்டதம் --ஆம் - இயெ --தமதபும் ஃ குளிர்ச்சி



os] we ts« 
பொருந்திய பையும் அரவும் - பாம்பும் --விழுஞ்செயற்கும் - - வணக்கு 

இன்ற செயறுக்காகவும் -- உவகைசெயாமல் - மடழ்ச்சிசெய்யாமல் -- 

அலைமாத - தன்மாழ்றுளாயெ கங்காதேவி -- பணியுமதற்கு - வணங்கு 

கின்ற செயலுக்காகவே --மனம$மும் - இருவுளமடழ்டன்ற-- உமையை 

--வணங்குவாம், எ-று, முத்தொழிற்குரிய மூவர்க்கும் முதலாய்கிழ்' 

சன்றோ னாதலின் ஆதிபகவனென்றார். பின் அலைமாது பணியவென் 

இதனால் - தன் மாற்றாளைழ் தலைமேல்வைத்திருக்டுன்றா னென்ப.துபற்றி 

ஊடல்கிகழ்ர்ததெனச் குறிக்கப்படன்றது. தான் யாவராலும் வணங்கப் 

பட்டுத் தன்னால் வணங்கப்படுதற்கு ஒருவரும் இல்லாத தலைமையோ 

னென்னுஞ் சிறப்புத்தோன்ற, அவ்விறைவனென்றார், நெழ்றிப்பகை 

அல்குற்பகை இரண்டும் - அன்மொழித் தொகைகள், இவ்விரண்டும் 

வடி.வம்பற்றிச் சொல்லப்படுதலின், அரவு அதன்படதச்தொப்புமைபற்றிக் 

கொள்ளப்பட்டது, அலை - நீருக்காதலால் - ஆகுபெயர், மதிமுதலி 

யவை தாமாக வணக்லெயாயிலும், கடவுள் வணங்கும்போது அவன். 

முடியிலிருந்து அடியிலுறுதல்பற்றி வணங்வெவாகச்சொல்லப்பட்டன. 

[கடவுளாலே தொடங்கப்பட்ட ஊடலொழித்தல் மற்றொருகாரணவுதவி 

யால் எளிதின் முடி.தலின் எளிதின்முடிபணி, (சூத்திரம்) 4 எளிதின் 

முடிபு தானெடுத்ததோர் காரியம் பிநிதொருகாரணம்பெற்று ஈன்காவ 

தாம்,” என்பது இலக்கணமாதலின், நெழ்றிப்பகை அல்குற்பகையெனச் 

சொல்லப்பட்டவற்றோடு சம்பந்தமுடைய மதியரவுகளை ௮ம்முறையே 

சொல்லுதலால் நிரனிறையணி, (ச) 4 நிரனிறைநிரனிறுத்தப்ப 

பொருள்கட் இயைபுடையவற்றை யம்முறை மிசைப்பதுவே ?' இலக்கண 

மர்தலின், உமாே தீவிக்கு முயற்சியின்றி மாற்றாள் வணங்கலாயெ விருப் 

பம் இடைத்தலால் இன்பவணி, (சூ) 4 இன்பமூவகைத்தென வியம்பு 

வரவை விரும்பப்படுபொருண் முயலாது மேவலும்? என்பது இலக் 

கணமா தலின், இதனால் உமாதேவியைக் குறித்துக் சவிக்கு உண்டாகிய 

ஆர்வத்துக்கு உவகைச்சுவை அங்கமாதலால் - சுவையஸி, இங்கனம் 

பலவணியும் சேர்ஈ்து வருதலால் - சேர்வையணியாமெனக்கொள், ] 

ஞானசத்தியே நிவிர்த்தியாதலின் ௮. தனைவணங்கப்புகுந்த விர்நூலா 

சிரியர் புராணசம்மதத்தையொட்டி மிவ்வைதகங்கற்பித்தாரொன்க, (௨) 

கணபதிஸ்துதி. 

மார னெடுத்து வளைக்குமொரு கரும்பை யொடித்து மலர் 

காரி ய0த்த வளிமாலை குலையச் ஓரந்து சயந்தோடி [தி



ச் பிரபுலிங்கலீலை, [மித் 

வீர மனத்து வினைப்பாகர் குறிப்பி னொழுகி விளையாடி 

மீர மஇிச்செஞ் சடைக்களிகல் யானை யிணைத்தா ளேத்துவாம். 

(இ-ள்.] மாரன் - மன்மதனாலே --எடுத்து வளைக்கும் - வண்ம்பப 

பட்ட --ஒருகரும்பை - (ஒப்பற்ற கருப்புவில்லாடுய) ஒருகரும்பை <9 

த்து --மலர் - (அவ்வில்லி னெய்யப்படூ மலரம்புகளாயெ) மலர்களை ட. 

சிதறி - இறைத்து --நாரியடுத்த - (அவ்வில்லுக்கு) காளுயடுத்த --அளி 

மாலை - (வண்டொழுங்காடிய) வண்டுக்கூட்டத்தை --குலைய - கலைந்து 

போக.துரர்து - துரத்தி உாயர்து - விரும்பி --ஐடி--ல.ரமனத்து 

வினைப்பாகர் - வீரத்தன்மைபொருந்திய மனத்தையுடைய இருவினை 

யொப்பினராயெ (அஞ்சாமைபொருக்திய) மன த்தைக்கொண்டு செய்யப் 

படுன்ற தொழிலையுடைய குதோரணரது _குறிப்பினொழு? - கருத். 

'தின்படி சென்று விளையாடும் - விளையாடுன்ற --ஈரமதிச்செஞ்சடை- 

'குளிர்ச்சிபொருர்திய பிறையைத்தாங்கெ செய்யசடையும் --களி - களிப் 

பையுமுடைய --ஈல்யானை - நல்லயானையினது -- இணைத்தாள் - உபய 

பாதங்களையும் --ஏ.த்துவாம் - துதிசெய்வாம், ௭ - று, கடவுள் முனிவர் 

முதலிய யாவரையும் பெண்ணாசையினுட்படுத்தி அவரை வெல்லுதற்குச் . 

சாதனமாகலின் - ஒருகரும்பென்றார், இருவினையொப்பாவது ; ஈல்வி 

னைப்பயனாடுய ஆசக்கத்திலும், திவினைப்பயனாடுய கேட்டினும் கருத்து 

வேறுபடாமை, பாகர் கருத்தின்படி செல்லலாவழு - அவர்கருத்தறிர்து 

அதற்யெயிச்செல்லுதல், தனவயத்தனாப் நின்றும் ௮ங்கனஞ் செல்லு 

தல் ஓர் விளையாட்டாமாதலின், விளையாடுமென்ருர், தின்னுதற்பொருட் 

டுக் கரும்பை யொடித்தலும், மலர்களைக் காணின் விளையாட்டாக வாரி 

யிறைத்தலும், மதநீருண்ணுதற்கு மொய்க்கவருடுன்ற வண்டுகளைத் தரத் 

தலும், பாகர்குறிப்பின்வமி செல்லுதலும் யானைகளுச்குச் சாதித்தன்மை 

யாதலின் இவ்வாறு சொல்லப்பட்டது, சொல்லவே - இக்கடவுள் 

மற்றைக்கடவுளர்போல் காமவேட்கையிலுட்படாத நிலையினனென்பது 

கருத்து, [யானைமுகக்கடவளுக்கும், யானைக்கும், வேழ்றுமையிருக்க 

ஒற்றுமையை ஒற்றுதலால் BP pets யூயர்வு wall Deu eo. உருவகவுயர்வு 

சவிற்ெெணியெனும்படும்.. . யானைக்கு ஈ.ரமதிச் செஞ்சடை அதிகமாகச் 

சொல்லுதலால் - மிசையொற் தமையுருவசமாம், (சூ) “ உயர்வுகவிற்௪ 

யாம் புலத்தினைவிடுத்தப் புலங்கொளி தன்னையேபுகல்வது பாவலர் மேம்



லாவது] துதி கத. ௭ 

படுகவிற்சியால் வீவிலதாகும்,” இவ்வுயர்வு கவிற்9க்குச் கரும்புமுதலிய 

சிலிஷ்டரூபகம்கள் அங்கங்களா தலின் - உறுப்புறுப்பிக்ககவையணி.] 

அ.ருவிலியை மாரனெனவும், கரும்பை வில்லெனவும், அளிமாலையை 

நாரிடுயனவும், மலரா யம்பெனவுங் கற்பித்துச்கூறுசல் புராணசம்மதங் 

sepbQucvur sl னிர்தக் கணேசவணச்சத்தைபு மதனோ டொட்ச, (௩) 

சுப்பிரமணியஸ்.து தி. 

பாக மொருபெண் குடியிருக்கும் பரம னணியிற் பரித்தம 

ணி, மாக நுழைவுற் நுடல்சுருண்டு டந்து ஈகுவெண் டல்ப் 

புழையிற், போக மெல்லத் தஃநீட்டிப் பார்த்து வாங்கப் போ 

குமொரு, தோகை மயில்வா கனப்பெருமா ணேத்தாட் கமலம்: 

தொழுதிடிவாம். 

(இ-ள்,) பாகம் - பாதியுடம்பின்கண்ணே --ஒருபெண் - பார்வதியர் 

னவள் --குடி.யிருக்கும் - நிலைத்திருக்கப்பெற்ற --பரமன் - கடவுளாலே 

அணியில் - ஆபரணம்போல் -- பரித்த - தாங்கப்பட்ட -- மணிசாகம் 

மணியையுடையபாம்பு -- நகுவெண்டல்ப்புழையில் - சிரிக்ன்ற வெண் 

டலையினது தளையில் -- நுழைவுற்று - நுழைர்து--உடல்சுருண்டு இடந்து 

போக - புறத்திற்போதற்பொருட்டு --மெல்ல - மெள்ள --தலை - 

தலையை -- நீட்டிப்பார்த்து -- வாங்க - உள்வாங்காநிற்க -- போகும் - 

(௮க்சடவுளிடத்தே) செல்லுடின்ற --தோகைமயில்வாகனப் பெருமாள்- 

கலாபத்தையுடைய மயிலாடிய வாகன த்தையுடைய முருகக்கடவுளது -- 

துணை த்சாட்கமலம் - இரண்பொதங்களாகய தாமா மலர்களை --தொழு 

இடிவாம் - வணங்குவாம், எ-று, இளையபிள்ளையாராதலின் அஞ்சாது 

சடவுளிடத்து வாசனத்தோடு செல்லுதழ்கு இயைபுண்டர்யிற்று, [௮ம் 

மயிலைக்கண்ட பாம்பின் சாதித்தன்மையைச் சொல்லுதலால் - தன்மை 

கவிற்சியணி, (சூ) * தன்மைகவிற்சியோர் பொருண்மையையுள்ளவா றின் 

புறப்புகல்வதா மெனமனார் புலவர்." என்பது இலக்கணமாதஜின்,] இத 

வும் புராணசம்மதம், (௪). 
  

* சிலிஷ்டரூபகம்; ஒருசொல்லே விஷயமாயே உபமேயத்துச்கும், 

லிஷயியான உபமானத்துக்கும் ஆசல், |



A பிரபுலிங்கலீலை, (த் 

௮ல்லமதேவஸ்துதி, 

கலையை மதிக்கும் புலவர்தமைச் டத்தர் குழாத்தைக் கட 

வுளளை, நிலையை மதிக்கு' முனிவரனாத் இசைமா முகனை நிலா 
வளையாச், சிலையை மிதிக்கு நெடியோனை விழுங்கி யுமிழாத் இ 

றன்மாயை, தலையை மிஇக்கு மல்லமன்செங் கமல மலர்த்தா 

டலைக்கணிவாம், 

(இ-ள்.) கலையை - அறுபத்துகாலுகலைகளையும் --மதிக்கும் - உணர் 

இன்ற --புகவர்தமை . வித்வர்ன்களையும் --9த்தர்குழாத்தை - Asser gi 

கூட்டத்தையும் --கடவுளளா - தேவரையும் --நிலையை - தத்துவநிலையை 

மதிக்கும் - ஆராய்டுன்ற--முனிவரரா - முனிவோனாயும் -- திசை 

மாமுகனை - கான்முகனையும்--நிரைவளையா - பெண்வடிவமாச --சிலையை- 

சல்லை--மிதிக்கும் - அடியால் மிதித்த-- நெடியோனை - காரணனையும் 
விழுங்கு - உட்கொண்டு --உமிழா - (பின்) உமிழ்தல்செய்யாத--இறல்- 

'வ்லிமையையுடைய மாயை - மாயையினது --தலையை — மிதிக்கும் - 

மிதித் துடிற்டின்ற--அல்லமன் - அல்லமே தவன த--செங்கமலமலா த்தாள்- 

செந்தாமரை போலுந்திருவடிகளை --தலைக்கு - மது தலையின்சண்ணே 

-அணிவாம் - சூடுவாம், எ-று, அறுபத்துநாலுகலைகள் -- வேதமுதலி 

யன, சித்தாகுழாமென்றது--சாயசித்திபெற்ற சுத்தியயாதா முதலோ 

ரையும், இவரை இறைவராகக்கொண்ட ஈவகோடி ஏித்தரையும், கடவுள 

ரான்றது--பதினெண்கணங்களிலே இச்திரன் முதலிய தேவாகளையுணாத் 

துஞ்சொல்லாயினும் மற்றைக்கணங்களையும் தழுவநிழ்றலின், உபல௯ஷ 

ணம், தத்துவநிலை - நிலமுதலாகய இருபத்தைர்து தத்துவங்களையும் 

அதனதன் காரணங்களுள் ஒடுக்க்கொண்டு சென்றால் காரணகாரியங்க 

ளிரண்டுமின்றி முடிவாய் நிர்ன்றபொருள், முனிவரா -- வதிஷடா 

முதலியோர், இசைரான்காதலின் - நான்முகனை த் இசைமுகனென்றார், 

நிரைவளை - நிரையாக இடப்பட்ட வளையல்களையுடையவளெளவிரிதலின் - 

அன்மொழித்தொகை, கிரை - ஒழுங்கு, இராமாவதா.ரத்தில் ௮கலி 

கைக்குக் கெளதமர் சாபத்தால்வர்த கல்வடிவத்தைக் காற்றுகளால் மாற் 

றினமையின் - சிலையைமிதிக்குமென்ரா, இம்மிதிக்குமென்றது - இறர்த 

காலத்தில் வருதலின் காலவமுவமைதி, அப்புலவர் முதலியோளாச் தனு 

சரணபுவனபோகங்களாய் வியாபித்து உள்ளடக்க விடா தநிற்றலின் - 

ஜிழுக்டி புமிழாவென்றார், மாயைதஜையை மிதித்தலாவத ) அவளுக்கு



neg.) ge af, dh 

உட்படாது €ழ்ப்படுத்திநிற்றல், தலையைமிதிக்கும் தாளெனச் கூட் 
டுக, 

புலவர்முதல் நெடியோனிறுவாச் இடச்தவர்களை விழுங்க யுமிழாத் 
திறன்மாயையென்றது - உபாதிரஏச ரல்லரென ற்கும், மாயை சலையைமிஇ 
க்கு மல்லமனென்றது - மாயாச௫த 6 லலனெனற்குமென்க, (௫) 

வசவஷ்துதி, 

வெள வேணிப் பெரும் தகைக்கி யாஞ்செய் யடிமை 

மெய்யாகக், கள்ள வேடம் புனை திருந்த கள்வால்லாம் களஙு 

கமறு, முள்ள மோடி மெய்யடிய ராக வுள்ளத் துள்ளுமருள், 

வள்ள லாகும் வசவேசன் மலர்த்தா டலையால் வணஙய்குவாம், 

(இ-ள்,) வெள்ளவேணி - கற்கையைத்தாஙகயெ சடையையுடைய ade 
பெருந்தகைக்கு ல் கடவுளுக்கு UIT GEO FU) - எாமாலே செய்யப்படுின்ற 

-- அடிமை - பொய்யடிமையானது -- மெய்யாக - மெய்யடிமையாதற் 

பொருட்டு--கள்ளவேடம் - பொய்க்சோலதைதை--புனைர் இருக்க - நீரித்து 

வந்திருந்த -- கள்வெ ல்லாம் - HOLE — உளற்கமறுமுள்ள 

மோடு - மாசற்ற நெஞ்சத்தோமி --மெய்யடியாராக --உள்ளத்து 2 

தனது இருவுளத்தில் --உள்ளும் - நினைத்தருளிய --அருள்வள்ளலா 

கும் - கருணையாலுளதாகனற கொடையையுடையோஞய -- வசவே 

சன் - வசவேசனது மலர்த்தாள் - ஜமரைமலர்போலுர் திருவடிகளை -- 

தலையால் --வணங்சுவாம், எ று, பெருக்சகை - பெரியகசைமையுடை 

யோனெனவிரிதலின், அன்மொழித்தொகை, மெய்யாக வணங்குவா 

மெனக்கூட்! கக, பின்மெய்யாகவெனலால் பொய்யடிமை யெனப் 9-4. ழு. 
பட்டது, களவு செய்தற்பொருட்டு வருதுணங்காயகளைச் இவலிங்கங் 

கள்போல் வஸ்திரங்களிலே மறைத்துக்சட்டிக்கொண்டு ரன்மடத்துக் 

குள்ளெவர்த இருடலாப் பர்தியிலிருத்திப் பூசைசெய்யச்சொன்னபோது 

அவர் அஞ்சி விழிப்பதுகண்டு அக்களுரா கணக்கும் கவறுவாராமல் அவ 

OTH FON Si சம்பாவனையினாலே மெயயடி.யா ராச்சினானென்பது வ௪வ 

சரித்திரத்தில் சொல்லப்பட்சின்றது, [(இடஷ்லிசேஷணம் எமழுபொய் 

யடிமையையும் மெய்யடிமையாக்க வல்லவனென்னுங்கரு த்தை உட்கொண் 

டி.ருத்தலால் - கருத்தடையணி, 4 கருத்தடை கருத்துடை விசேடணதி 
இயல்வது,?? என்பது இலக்கணமாதலின்,] 

வழுதுணங்காய்களைச் சிவலிங்கமாசச்செய்த மடமை பற்றி வ௪௫வண் 

ணனை வணங்யெதாகக்கூநியதென்ச, இதுவும் புராணசம்மசம், (௬) 

௨



௧9 பிரபுலிங்கலீலை — (ing 

சென்னவசவஸ்துதி. 

பல்க வற்று வழிமாத்றி யொரு ஈல்வழியைப் பகர்வார்போம் 

றங்கண் மதியிழ் பலபிதற்றுஞ் சமய ௬ராக டமைநீக்கி 

யங்க நிலையிற் நிலிங்கநிலை யிற்றென்றருளும் வீரசைவ 
ரிங்கநிலைத்த வருட்சென்ன வசவன் திருத்தாள் சரத்தணிவாம். 

(இ-ள்,) பங்கவளற்றுவழி - பழுதாகெ சேற்றுவழியை அமாற்றி- 

ஒழித்து --ஒருஈல்வழியை -- பகர்வார்போல் - சொல்பவர்போல்--தீங் 

கண்மதியின் - தங்களுடைய 'புத்திகளுக்குத் தோன் தியவாறே -- பலபி 

தீற்றும் - (தேகதேசெளைக்குமறித்துப்) பலவகைப்படப்பிதற்றுகனெற - 

சமயருரைகடமை - சமயவாதிகளுடைய சொற்களை --நீக்டு - ஒழித்து-- 

அங்கநிலை - அங்கத்தனதுநிலை -இற்று - இத்தன்மைத்து --இலிங்க 

நிலை - இலிங்கத்தினதுநிலை --இற்று - இத்தன்மைத்து --என்று --௮௬ 

ow - தெரிவித்தருளிய --வீரசைவ?ங்கம் - வீரசைவத்திம் சிழந்தோனா 

இய --நிலைத்தவருள் - நிலைபெற்ற வருளையுடைய --சென்னவசவன் - 

சென்ன வ௪வேசனது --தஇிருத்தாள் - அழயெபாதங்களை --ரத்து - 

முடியின்மீது -- ௮ணிவாம் . தரிப்பாம், ௭- று, பங்கம்- குழைசே: 

றெனின் இருபெயரொட்டாக்குக, பகர்வார்போல் அருளுமெனச்கூட்டி ஒப் 

புணியாக்குக, 44 ஒப்பெனப்படுவ துண்மைவேற்றுமை புடம்பாடுடையவல் 

பொருளொடு புகழ்பொருட் கொருகாற்றன்மையி ஜெப்புமையுரைப்ப 

தாம்,” என்பது இலக்கணமாதலின், தங்கண் மதியினென்றமையால் 

வேதாசமவளவையி௰்பட்டவை யல்லவென்றதாயிற்று, பலபிதற்றல்- அவம் 

ரொ மாறுபட்டபிரமாணங்களையும், யுத்திகளையும் கற்பித்துக்கூறு சல், 

இங்கனம்கூறித் தமக்கும் பிறர்க்கும்சேடுசெய்தலாற் பிதற்றுமெனருர், 

சமயொன்றது - காட்சியொன்றையே பிரமாணமாசச் கொள்ளுமூலோகா 

யதன் முதலோரை, அங்கடிலை - அ௮ம்கம்--தூல சூக்கும காரண மென 

மூன்றாய் நிற்றலும், இலிம்சடிலை - இலிங்கம்--இஷ்ட ப். ராண பாவ மென 

மூன்றாய் நிற்றதும் பிறவுமாம், அம்மெய்ப்பொருள்விளங்க நால்செய்து 
யாவர்க்கும் விளக்னொரா தலின் - ௮ருளுமென்ரார், ஈங்கமென்பது- சிறப் 

புவ்பொருளில் வரது, 

.... தீங்கள்மதியிழ் பலபிதற்மல் - அல்லவில்லையெனழ் யைவதை யா 

முண்டெனக் கொண்டுவாதித்தல், அங்கம் - சோபாதிகம், நிருபாதிக



லாவ்து,] துதி க்தி, க்க 

மெனவும், லிங்கம் - ் சற்பிதான்மாவெனவும், சிருவிகம்பானமாவெனவும் 

பெயர்பெறும், புராணசம்மத வைதிகமாக்கச். சென்னவசவனையும் ere ty 

யெ தென்க, (a) 

மடிவாலமாச்சையஹது தி. 

ரீர்க்குங் குமமென் முலைபாக னடியா ரறுவை மாசடித் 

துத், தீர்க்குஞ் செயல்போல் விச்சலமன் னவன்றன் சேனை 

செய் பிழையைத், தாக்குங் கரவாள் கொடுசின்ன பின்னமாகத் 

திடிந்திட்டுப், போக்கும் கருணை மடிவால மாச்சன் பொன்னங் 

கழல்போற்றி, 

(இ-ஸ்.) வார்க்குங்குமமென்முலை * சச்சிறுக்டுச் செஞ்சாந்தணியப் 

பெற்ற மெல்லிய முலையினாளது --பாகன் - கூற்நினனாகய சடவுளுடை 

ய -- அடியார் - தொண்டாத -- அறுவை - ஆடைகளிலுள்ள -- மாசு - 

அழுக்கை --அடித்து - அவற்றைக் கல்லின்மேலறைந்து --தீர்க்குஞ்: 

செயல்போல் - போக்குடன் செயல்போல் --விச்சலமன்னவன்றன் — 

விச்சலராஜனது --சேனை - சேனையினாலே --செய் - செயப்பட்ட -- 

பிழையை - கும்றத்தை --தாக்குங்கரவாள்கொடு - வெட்டுதம்குரிய கைவரா் 

ளக்கொண்டு--ரன்னபின்னமாக --தழந்திட்டு-௮அச்சேனையைச்துணித்து 

போக்கும் - போக்கே --கருணை - அருளையுடைய --மடிவாலமாச்சன் 2 

மடி.வாலமாச்சையனது --பொன்னங்கழல் - பொன்போலுரந்திருவடிகளை 

--போற்றி- துதிசெய்வாம், எ-று, மென்மை - இங்கேவழுவழுப்புக்குணம், 

வார்க்குங்குமமுலை - அன்மொழித்தொகை, கல்யாணபுரியிலே வசவேச 

ன மடாலயத்திலுள்ள அடியார்களது ஆடைகளைச்சுத்தப்படுத்தல் தனது 

திருப்பணியாதலின் ஒருகாள் அவற்றைக்கொண்டுசெல்லும்போது equal 

யானவன் அவற்ழத்தீண்டினமைகண்டு அவனை ச்கைவாளினால் துணித்த 

அதுகேட்டு விச்சலராஜன் தன்னைக்கொலைசெய்பும்படி. சேனையைவிட அத 

னையும் அழித்தலால் இவ்வாறுகூறிஞர், அப்பிழையைப்போச்காவிடிற் 

செய்தோர்க்கு ஈரகம் வருமாதலின் - போக்குங்கருணையென்றார், போற்றி 

யென்பது - தொழிழ்பெயராய்நின்றது, இங்கே மாசுதீர்த்தலாயெ au 

மானமும், பிழைபோக்கலா பெ வுபமேயமும் ஒருபொருட் செயலே யாத 

லின் ஒன் நிலொெப்பணியெளப்பமம், 

இ giao புராணசம்மத வைதிகமுமைப்படி, மடிவாலமாச்சைபனை த் 

கதித்த தென்க, (wl)



௧௨ பிரபுலிங்கலிலை, (நித 

நால்வாஸ்துதி. - 
ல் 

பென்னிற் கரசு நானாக வென்பு பெருநீற் றறைபிரச 

வண்ணம் கமல மலர்ப் பொய்மை யாகச் செங்கன் மாழையாய் 

நண்ணச் சிறிய நஈரிகண்டுடங் முளையப் பரியாய் டக புகுதப் 

பண்ணற் குரிய வமுதுறழ்முதி தமிழ்நால் வரையும் பணிகுவாம், 

(இ-ள்,) என்பு - எதும்பானது --பெண்ணிற்கரசாக - பெண்க 

ளுக்கு அரசியாகயும் --பெருநீற்றறை - பெரியகவ்ணவமையானது - 

பிரசவ ணக்கமலமலர்ப் பொய்கையாக - தேனையும் அழகையும் உடைய 

தாமரை மலர்களையுடைய குளமா சவும்--செங்கல்--மாழையாய்ஈண்ண - 

பொன்னாய்ப்பொ ர$தவும் --சியியயரிகள் ..முடங்குமாயப் பரியாய் - 

மடங்கிய புறமயிமாயடைய முதிரைகளாய் பகர் - மதுரைககரத்தில் -- 

புகுத் - செல்லவும் -பண்ணாதிகுரிய - செய்தம்குரிய அழுதுறழ் - 

.இிமிர்தம்போல்டும் ஐ--முத்தமிழ் - இய லிசை நாடக மென்னு மூவகைப் 

பட்ட தமிழ்ப்பஇகங்கமா அ௱ளிச்செய்த நால்வரையும் - சம்பந்தர் அப் 

பர் சிந்தரர் மாணிக்கவாரகர் எவ்குற நால்வரையும் -- பணிகுவாம் - 

வணங்குவாம், எ-று, தால் - அமை, பென்ணிம்கரசாதல்- உருவத்தால் 

பெண்களிற்சியர்தவளாதல், இது இருமமிலையில் அவகம்பூம்பாவையாயத, 

பொய்கையா Bou - 4,600) Gedy! wit Dict, தீதல், இது சைனர் அ ரசனைம்கொண்டு 

வைப்பித்தது, உரியவென்பெயசொச்சக்குஜிப்பு - தமிழென்னும் பெயர் 

கொண்டது, இஃ்சால்வரும் முறையே திருக்கடைக்காப்பு, தேவாரம், 

திருப்பாட்டு, திருவாசகம் இச்சான் குஞ்செய்து சைவத் தஇழ்குச் சமயாசாரிய 

யராய் நிற்றலின் இம !தொசைசெய்து கூறினும் முன்சொல்லப் 

பட்ட அவவிசேடவங்க ளூன்கனோடம் இச்நால்வரையும் தனித்தனிக்கூட் 

க, இறுநிரனிமையணி, மகத்துவயகாரணமாக நால்வரையும் வந்தித்த 

தென்க, © 

அடியார்பொறுஸ்து தி. 

பரவை கேள்வன் நிருச்தொண்டம் தொகையு எடியார் 

பத்தியெல., (மருவ (பாகு ஈஞ்சோம நாதன் i a) Oh DIF Text, 

ர்வ வணியா ஸனடியார்கண் மற்; வாக ட 5b BI U 7 6 £ ஸனடியார்கண் மற்றை யவர்க என்வருந்தாம், 

விரவி நாளு மிருப்பவிடங் கொடுக்கு முள்ளம் விரிந்தன்றே, 

(இ-ள்) பரவைகேள்வன் - பரவைக்கு நாயகளாகிய Fhe rept ge 
6்ர்யஞாரமு -- திருத்தொன்டத்தொகையுள் - திரு ச்தொன்டச்தொகைப்



லிவது.] துதி கதி, ௧௩ 

பாடதுளிருக்கின் ற--அடியார் - தொண்டர்களும்--பத்தியெலாம் -- உர 

வமாகும் - ஒருவடிவாகக்கொண்ட -- நஞ்சோமகாதன் - ஈமது சோமகா 

தாராத்திரியினது -- துதியுளுறு - துஇிப்பாடலுளிருக்கின்ற -- ஈரணர் - 

தொண்டர்களும் -அரவவணியான் - பாம்பை அணியாசவுடைய கட 

வுளது--அடியார்கள் - தொண்டர்களாயுள்ள -- மற்மையவர்கள் - அவ்வி 

சண்டிலும் அடங்கா தவர்சளும் ஆய--அனைவரும்--லிரவி - கலந்து 

நாளும் - எந்நாளும்--இருப்ப - இருத்தம்கு உள்ளம் - எமது கெஞ்ச 

மானது _- விரிந்து -இடம் - இடர்தை கொடுக்கும், எ- று, சைவ 

நூலாட்டிக்சேற்க அடியாொன்றும், வ ரசைவநூலாட்சுிச்சேம்கச் சரண 

சென்றும் கூறினார், குருபத்தி, லிங்சபத்தி, சங்கமபத்தி அனைத்து 

மடங்கு தற்குப் பத்தியெலாமென்றார், அலையுருவமாகுதல்--அந்தக்கர 

ணங்களும், ஞானேம்திரியங்களும், கருமேர்திரியங்களும் அவமழ்றின் வழி 

நிற்றல், மனம் நியாயழாலோரால் அணுருபமெனப்படுதலால் விரி 

தெனமுர், [அனைவருமெனப்பட்ட பெரிய are sug Beno wen wor Bu 

வாதாரத்தைப் பெரிதாகச் சொல்லலால்--பெருமையணி, பெருமை 

யிடனிடத்துளதி ஜெவ்வாமையாம், * என்பது இலக்சலாமாதலின்,] 

சைவத்திலும் வீரசைவத்திலுமுள்ள வடியார்களை வணங்கிய தென்ச, (௧0) 

நூல்சேய்தவர் பேயரும் நுதலியபோருளும், 

துண்ணிலவு புனைசடிலதம் இறைபுகழல் லமதேவன் சரிதத் 

தீம்பால், புண்ணியரஞ் செவிவாயிற் நமிழ்ச்சங்கச் தான்முகம் 

து புகட்டி னானால், எண்ணரிய புகழ்மலயச் இருந்சவனோர் வடி 

வெடுத்தா னென்று கூறப், பண்ணியமுத் தமிழ்க்கயிதைச் சவ 

ப்பிரகா சப்பெரும்பேர் படைத்து ளானே, 

(இ-ள்,) தண்ணிலவு - குளிர்ச்சிபொருந்திய சர$திரமர பளை « 

தீரித்த --சடிலத்து - சடையையுடைய --இமை - கடவுளால் --புகழ்- 

புகழப்படுன்ம --அல்லமதேவன் - அல்லமதேவனது --சரிதத்தீம்பால் 

சரித்தரமாகய இத்திப்புப்பொருந்திய பால் --புண்ணியர் - புண்ணி 

யத்தை யுடையவரது --அஞ்செவிவாயில் -: உட்செவியாயெ வாயில் -- 

தீமிழ்ச்சங்கத்தால் - தமிழ்ச்செய்புளாகிய சங்கனால்--முகர்.து - மொண்டு 

புகட்டினான் - புகவிட்டான் -- எண்ணரிய - எண்ணக்கூடாத —~ 

புகழ் - தர்த்திகளையுடைய --மலயத்து - பொதியமலையின்கண்ணே எழு 

தருளியிருக்தன்ற -- இருந்தவன் - பெரிய தவத்தோனாகய அகஸ்திய



Be பிரபுலிங்கலீலை, Lips 

முனிவன் -- ஜர் வடிவெடுத்தானென்றுகூற - (இப்படி) ஒருஇருவுரு 
"வெத தவர்சானென்று சொல்றும்படிச்கு பண்ணிய - (தன்னாலே) 
செயயப்பட்ட --முத்தமிழ்ச்சவிதை - இயலிசைசாடகமென்னு மூவகைத் 
தீமிழ்ப்பாடல்களையமுடைய -- இவப்பிரசாசப் பெரும்பேர் படைத்தி 
ளான் - சிவப்பிரகாசனென்லும் பெரிய திருமாமத்தைப்படைத்இருக்கின் 
தவன், எ-று, இல்- ஏ- இசைகள், அகஞ்செவி - அஞ்செலியென 

வும், புகவிடு--புகட்டெனவும் ஆயின, எண்ணக்கூடாத £ர்த்தெளாவன;-- 

விர்தமடச்ெமை, கடல்குடி த்தமை, இல்வலவா தாவிகளைக் கொன்றமை, 

தென்பூமியை வடபூமியோடி சமஞ்செய்தமை, தமிழ்வளர்த்தமை முத 

லியவற்றான் வர்தலை, [சரிதமுதலியவம்நிலே பான் முதலியவற்றை 

ஆசோபித்தலால் - உருவகவணி, ** உருவஃமறைவிலதாய வேற்றிடத்திற், 

-கேற்றப்படுபொருள் சிறப்புறுத்துவதாம்.?? என்பது இலச்சணமாத 

லின்,] இது சிறப்புப்பாமிரமாதலின் இவர் சகோதரரில் ஒருவர் செய் 

இருக்கலாம், இது நூல்செய்தோனது நாமங்கூறல், (௧௧) 

அவ்வயடக்கம், 

Aigo மல்லம னரிய சீரொடு 

படுதலி னயந்துபா ராட்டும் பன்முறை 

மடனிகு முலகமென் மொழியை வந்துவர்க் 

| கடலிலு மூழ்குவர் கால மொன்றினே. 

(இ-ள்,) அடலுறும் - வலிமையான் மிகுந்திருக்டின்ற -- அல்ல 

மன் - அல்லமனது --அரியசீரொடு - அரிதாயெபுகழோடகூடி -- படுத 

லின் - தோன்றுதலால் --மடனிகும் - அறியாமையினீக்டிய --உலகம்- 

உலகமானது --என்மொழியை - எனதெளியசெய்புளையும் --பன்முறை- 

பலகாலும் --சயர்து- விரும்பி பாராட்டும் - கொண்டாடும் - ஈம். 

விசேடசாலத்தோடு --ஒன்றின் - பொருர்துமாயின் --௨வர்க்கடலிலும்- 

உப்புக்கடலிலும் --வரத --மூழ்குவர் - மனிதர் முழுகுவர் (ஆதலால்) 
எ-று, கடவுளராலும் வெல்லக் கூடாச மாயையை வெல்லுதலால் 

சிடலுறுமென்றார், மொழி - ஆகுபெயர், அதனிழிவுிறப்பும்மை விகா 

ரத்தால் தொச்கது, அரியசரொன்பதம்கேம்ப - எளியவென' வருவிக்கப் 

பட்டது, இங்கே உலகமென்றது--உயர்ந்தோரை, விசேடகாலம் - இர 

தணசாலமுதலிபவை,  எளியமொழிக்கும், உவர்ச்சடதுக்கும் Nous



லாவது,] gh sh. கடு 

பிரதிபிம்பபாவஞ் சொல்றுதலால் -- எடுத்துக்காட்டணி, - ₹ எடுத்தக் 
காட் டி.ருவாக்யெத்இடைவடி, வெதிர்வடிவெனப் "பொதுத்தன்மையை 
யிசைப்பதாம்,”” என்பது இலக்கணமாதலின், மேலாய வான்மலாபத்தை 
நோக்க Si gre யேற்றல், (௧௨) 

படலத்தோகை. 

இரீற்கதி தருமிடர் கடந்து ஈச்சுகர் 

பார்க்கதி முகலிரு பத்தைம் தாங்கி 

மேற்கதி பெறவருள் விளங்கு மல்லமன் 

சீர்க்கதி யிருபதோ டைந்துமு செப்புவாம், 

(இ-ள்,) நச்சுகர் - (தன்னை) விரும்பியோர் --நாற்கதி - தேவகி 

மனிதகதி விலங்குகதி ஈரககதி எனப்படுசின்ற நான்கு கஇகளாஜதும் 

தீரும் உ தரப்படுடின்ற - இடர் - துன்பங்களை -- கடர்து -- பார்க்கி 

மூதல் - பிருதிலி தீத்தவமுதலிய -- இருபத்தைர்தாக்கதி - இருபத் 
சைந்து தத்துவங்களும் மேல் - Coor@u—e& - முத்தியை பெற 

-அ௫ளவிளங்கும் - கருணையால் விளங்குடின்ற --அல்லமன் - ௮ல்லம 

னது --8ர் - புகழையுடைய--௧இ இருபதோடைர்தம் - இருபச்சைர்து 

'கதிகளையும் -செப்புவாம் - சொல்லுவாம், எ-று, இருபத்தைந்து தீத் 

துவங்களாவன;--பூதங்கள் - டு, ஞானேந்திரியங்கள் - ௫, கருமேந்திரி 

யங்கள் - டூ, தன்மாத்திரைகள் - ௫, புருடன், மான், அகங்காரம், 

மனம், மூலப்பகுஇ - ௫, நக்சுநர்பெறச் செப்புவாமெனக்கூட்டு௪, பிறி 

யெண்ணிறர்த பதத்தவாயிஞம், அவற்றிலுயர்வு தாழ்வை விளக்க -- 

நாற்கதி யென்றார், (௧௩) 

சம்பந்தம். 

கன்றிய வைரிகள் காதுங் காதையும் 

வன்றுயர் மதனநோய் வளர்க்கு மாற்றமும் 

புன்றொழி லினர்வறும் பொழுது போக்கலு 

-மன்றரு எல்லம னமல லிலையே. 

(இ-ள்,) (இத)--சன்றிய - - வெதுப்புற்ற -வைரிகள் - பசைவராயி 

ஜோர் காதும் - (சம்மெதிரிகளைக்) கொலைசெய்த காதையும் - சரித் 

இரமும் -- வன்றுயர் மதனரோய் - வலிய துயரைச்செய்கின்ற காம



௧௬ பிரபுலிங்கலீலை, [po 

கோயை-- வளர்க்கும் - பெருக்குின்ற--மாற்றமும் - சரித்திரமும்--புன் 

றொழிலினர்- இழிதொழிலுடையோர்--வறும்பொழுது - வீண்காலத்தை 

-ஃபோச்கலும் - போக்குதற்கு ஏதுவாயெ சரித்திரமும்--அன்று - அன்றா 

கும்--அருள் - அருளையுடைய--அல்லமன் - அல்லமனது --அமலலீலை - 

மாசில்லாத திருவிளையாட்டு, ௭- று, மாற்றம், போக்கல் - அகுபெயர் 

கள், [இவவமலலீலையில் வைரிகள் காதுங்காதை முதலியுவழ்நினது தன் 

மையினில்லாமை பிரசிச்தமாயிருக்கையில், அன்றென்றவிலக்கு இந்தநால் 

அவைபோலாது உயிர்க்குறுதி யெளிதிற்பயப்பதென்னுங் கருத்துத் 

தோற்று சலால்--விலக்கணி, * விலக்கறி கருத்துடை விலக்கனைச் சொல் 

வதாம்,”” என்பது இலக்கணமாதலின்.] அமலலீலையாவது - விகற்ப 

மின்றித் தான்மாத்திரம் விளங்கலை, (௧௪) 

அதிகாரிகள். 

ட/றங்கறை யொழுகுசெம் புண்ணி லீபெ ன 

வறுங்கசை புல்லிய! கொள்வர் மாமல 

ருறுங்களி வண்டினல் லமனொண் காதையைப் 

பிறந்துள பயன்பெறு பெரியர் கொள்வரே, 

(இ-ள்.] புறம் - புறத்தே--ஒழுகு - ஒழுகுன்ற--சறை - உதிரத் 
தையுடைய -- செம்புண்ணில் - சிவப்பும்றபுண்ணில் மொய்க்கும் -- 

ஈயென - ஈக்கள் போல் --வறுங்கதை--பயனில்லா த கதையை--புல்லி 

யர் - சிறியோராயினோர்--கொள்வர்--மாமலர் - தாமனாமலரில் மொய்க் 

கும் --உறுங்களிவண்டின் - மிக்ச சரிப்புடைய வண்டுகள்போல்--அல்ல 

மன் 2 அல்லமன து -ஒண்காதையை - ஒள்ளியகதையை — பிறர்துள 

பயன் - மனிதராய்ப் பிறந்த தற்குப்பயனை -- பெறு - பெறுதற்குரிய — 

பெரியர் - பெரியராயிஜோர்--கொள்வர், ௭ -ு, மா - இரு, உபமேயங் 

களுக்கேம்ப உபமானங்களிலே வேண்டுஞ்சொற்கள் வருவிச்சப்பட்டன, 

பிமர்துளபய(வைது:--அயலைத்தாளாகக் காணாுமையை, (௧௫) 

பிரயோசனம். 

(2யலளழ் தூன்றுகோன் மல்கு மன்பெனு 

மியலெழுத் தெழுதுகோ லங்க லிங்கமாம்



லாவது,] துதி கதி, ee 

வியனிலத் தளவுகோன் மஇவி os G ear 

யயர்வறத் தூண்டுகோ லமல லீலையே, 

(இ-ள்.) அமலலீலை - இவ்வமலனதுலீலையானது -- மயலளம்று ஃ 

மயக்கமாகய சேற்றுக்கு - ஊன்றுகோல் மல்கும் - நிரம்பிய --அன் 

பெலும் - குருலிங்கசங்கமபத்தியெனப்படூடின்ற --இயலெழுத்து - இலக் 

கணமுடைய வெழுச்தை --எழுதுசோல் --அங்கலிங்கமாம் --லியனி 

லதீது - விரிவானநிலத்திம்கு --அளவுசோல் -ம$விஎக்ே - அறிவா 

யெ விளக்கை --அயர்வற - சோர்வும் -தாண்டுகோல் இரும், எ-று, 

இங்கனங்கூறவே; இலுகேட்டற்கு மயச்சுடீங்க ஓம், பச்திபெறு ச 

லும், அங்ஃலிங்கவளவு காண்டலும், தத்துவஞான முறுதலும் பயனாதல 

நிச, அங்கலிங்கங்களுள்:-அங்கமானது ஸ்.தூலமுதலிய ஜூன்றாய்நிற்ற 

லன்றிப் பத்தஸ்த௨ம் - ௧௫, மஹேசு௨ரஸ்தலம் - ௬, பிரசாதிஸ்தலம் - ௭, 

பிராணலிங்கஸ்தலம் - ௫, ச௪ரணஸ்தலம் - ௪, ஐக்£யஸ்தலம் - ௪, ஆட 

அறுவகைப்பட்டு சாற்பத்துநான்சாய்விரிர்தும், இலிங்கமானத:-- இஷ் 

டமுதலிய மூன்றாய் நிழ்றலன்றி ஆசாரலிங்கஸ்தலம் - ௬, குருலிங்கல் 

தலம் - ௬, இவலிங்கஸ்தலம் - ௯௬, ஜங்கமலிங்கஸ்தலம் - ௬, பிரசாதலிங் 

கஸ்தலம் - ௯, மஹாலிங்கஸ்தலம் - ௬, குருஸ்தலம்- ௧, லிங்கஸ்த 

லம்- ௧, ஐங்கமஸ்தலம் - ௧, என ஆறும் மூன்றுமாக ஒன்ப துவகைப்பட்டு 

ஐம்பத்தேழாய் விரிந்தும், நூற்றொருல்தலங்களாக நிம்றலால் அங்கலிங்க 

மாம் வியனிலமென்ருர், இலவையெல்லாஞ் சித்தார்த சிகாமணியிற் 

காண்க, அமலலீலை - வடழான்முடி.பு, [மயன் முசலியவற்றிலே சேறு 

முதலிய வற்றையும், இவ்வமலலிலையிலே ஊன் நுசோன் முதலியவற்றை 

யும் ஆரோபித்தலால் உருவகவணி,] 

மயலளழ்நூன்றுகோலில் மயலாவது:-- பொருளல்லவற்றைப் பொரு 

ளாகக்கோடலை, அங்கலிங்க மாநிலமென்னாது வியனென்றடை சொடுத் 

தத:--லட்ரியார்த்தத்தாலன் தி யேனையவளவைசளாழ் சணிச்சப்படாமை 

பற்றியென்ச; சுருதி யுத்தி யறுபவமுரணாது வாய்த்த சுவாறுபூதிப்பிரத் 
யட்சஞ் சோர்வுறாது வளர்தற்குத் துணைக்கருவியாகிற்றலின் 4 மதிவிளச் 

இனை யயர்வறத்தூண்டுகோ லமலலீலையென்றார்”, (௧௬) 

விடயம், | 

இன்றிகொ ளடிகணான் குறக டந்துபோ 

- யென்றனி நாவினின் றெழுமிச் செய்யுளான் 

Tre



வென்றிகொ எல்லமன் சீர்த்தி மென்பயன் 
கன்றலி லன்பராங் கன்றை யூட்மொல், 

(இ.- ள்,) என்றனி காவினின்று - எனதொப்பற்ற சாவினின்றும் -- 

எமூம் - தோன்றுனெற --இச்செய்புளான் - இக்காப்பியமாகிய பசு 

வானது --சன்.நிகொள் - கன்மைகொண்ட --அடி.களுன்கு - நான்கடி 

ளாயே காலுபாதங்களைக் கொண்டு --உற - மிகவும் --நடந்துபோய் .- 

வென் திகொளல்லமன் - வெற்றியைக்கொண்ட அல்லமனது --8ர்த்இ | 

மென்பயன் - புகழாயெமெல்லியபாலை --சன்றலில் - பதனழிதலில்லாத 

அதின்பராங்கன்றை - வெபத்தர்களாயெகன் றுகளை ட்டும் - உண் 

பிக்கும், எ-று, [பாட்டடிகன்முதலியவத்திலே பசுவடிகண் முதலிய 

வற்றை யேற்றுதலால் உருவகவணி,] 

பதனழித லில்லாமையாவ_த :-- நினைப்பு மறப்புக்கடை நிற்றலை, 

சீர் த்திமென்பயனாவத:- அறிவன் றி புமிரும் பரமு முளவேல் ஆனந்தமன் 

நிச் ஈிற்றின்பமும் பேரின்பமு முளவாம், அறிவே சமஷ்டி Swap. 

பு. ாதகளாயின் ஆனந்தமே சமஷ்டி வியஷ்டி யுபாதிகளாகலாமெனயும், 

ஆறிவன்றிச் சோதனையாதிமூன்றா இயிர்பரமின்றெனின் - ஆனந்தமன் 

நிச் சிற்றின்பபேரின்ப பேதமின்றாம், சித்து சடபேதமா தலால் சமஷ்டி, 

வியஷ்டி, யுபாதிக எறிவுமானந்தமுமாகா வெனவும், அறிவன் நியானர் 

தம். வேறெனின் அறிவன்றி யறியாமையிருக்கவேண்டும், இன்றெனின் 

ஆதிவே யான₹தமாகவேண்டும், அனர்தமே யறிவாகவேண்டுமெனவும் 

Id Barn இத்தன்மை விளக்குநிலையை, (௧௭) 

இனிமூன்றுபாட்ளால் உற்பத்தி சோல்லப்படூகின்றது. 

பரசிவம் பிரம மென்னப் பட்டொரு திரிவு மின்றி 

யுரைமன மிறந்து நின்ற வொருவெ லிங்கர் தன்னின் 

வருமுயர் சதாசி வன்ரான் மற்றவன் றனைப் பொருந்து 

மருமைகொண் ஞான சத்தி யவர்களாற் சிவனு இப்பன். 

| - (@ - உள்) பரசிவம் --பிரமம் --என்னப்பட்டு - என்று சொல்லப் 

பட்டு--ஒருநிரிகம் - - யாதொருவிகாரமும்--இன்றி - இல்லாதா9--உரை 

(மனம் - வாக்கையும் மனத்தையும் --இறந்து - கடந்து --நின்ற - (#é 

ிதாசர்தசொருபமாய்) நின்ற --ஒருவெலிங்கர்தன்னின் - ஒருவலிங்கத் 

இனின்றும். டயர் - உயர்வா -- சதாசிவன் வரும் எ தோன்று



வாலது,] ததி கத, nr.) 
வன்-அவன்மனை - அவனை --அருமைகொள் - ௮ருமைகொண்ட--ஞான 

"சத்தி பொருந்தும் - பொருர்தவள் --அ௮வர்களால் - அவர்களினின் 

றும் இவன் உதிப்பன், ௭- று, தான், மற்று அசைகள், பரசிவம் 

பிரமமென்னப் பட்டென்ருரோலும் ப.ரரவமெனப்படுவது;-- சந்தாக்த 

மால்களாலெனவும், பிரமமெனப் ப0வெத:-- வேதாந்த நால்களா லென 

வங் கொள்க, 

பரசிவம் பிரமமெனல் - பரியாயமாமமாதலீன் ஒருபொருட்டவி, 

இஃதமியாதார் மதஸல்தரைப்போல் வறியசொல்லாற் பேதித்து வழக்கடு 

தல்போஜலும், ஒரு இரிவுமில்லாச் சவெலிங்கமெனல் :-- ௪சாஇ முதலியவழ் 
ரல் முரனுருதெய்தம்பாலதை, இங்கனமாய நிர்விகார சவலிங்கத்திழ் 

சதாசிவன்முதலிய பஞ்ச மூர்த்திகளும் பஞ்ச சத்திகளு மெய்தியது - கான 

வீர் ளெஞ்சல் வெள்ளி கயிம்றிற்பாம்பு என்றுற்போதுமன்றோ 7? ஆதலி 

னிவையனை த்துங் கற்பிதமென்றருத்தா பத்தியாற்காண, 4 ஒருஇிரிவு 

மின் நி யுரைமனமிறர்துகின்ற வொருசிவலிங்கந்தன்னிலென்றார்.” பிரம 

மொன்றேமெய் ஏனையவனை த்தும்பொய் எனற்கு முரணென்னை 1? கண்ட 

படி. கதைகட்டிப்பிதற்ற லொழிக, (௧௮) 

சாற்று மச் சிவனுக் இச்சா சத்தியவ் விருவரானு௩ 

தோத்றுவ லுருத்தி ரன்ருன் சொல்லிய விவற்குச் சத்தி 

மாத்றருங் கிரியை யென்பர் மற்றிவ ரிருவர் பாலும் 

போற்றுறு மரியு இப்பன் பொறியவன் சத்தி யாமால், 

(இ-ள்,) சாற்றும் - மேற்சொல்லப்பட்ட --அச்சிவலுக்கு இச்சா 

சத்தி --(சத்தியொவாள்) --அவ்விருவரானும் - அவ்விருவரினின்ழம் 

உருத்திரன் --தோற்றுவன் - தோன்றுவன்” --சொல்லிய - சொல்லப் 

பட்ட --இவற்கு - இவ்வுருத்திரலுக்கு --மாற்றரும் - மாற்றப்படாத — 

இரியை - இரியாசத்தியை --சத்தியென்பர் --இவரிருவர்பாதும் ஃ இவ். 

விருவரினின்றும்--போஜ்றுறும் - (உலகைச்) காக்கின்.ற--௮ரி - நாரணன் 

—~ உஇப்பன் - தோன்றுவன் -- பொறி - இருமகள் -- அவன் சத்தி 

யாம், எ௨உறு, தான், மற்று, ஆல் அசைகள், தோம்றுவனென்னும் 

Spier தன்வினைப்பொருளில் வந்தது, இதிவுமது, (sa) 

| த்தர மாலு மாவு மளிப்பவர் துஇப்பன் வண்டு ... 

மொய்த்திசை முரலுஜ் செங்கேழ் முளரிவா னவன வற்குச்.



20 பிரபுலிங்கலீலை. (த 

சத்திவெண் கமலை யன்னோர் தரவரு முலகத் தோற்ற 

நித்தனங் குருகு கேச னினைவுமாத் இிரையி னாமால், 

(இ-ள்,) அத்திருமாலும் - அந்தமாரணனும்--மாவம் - இருமகளும் 

அளிப்ப - ஈன்றிட -- வண்டு மொய்ச்து - இசை - இசைப்போல் 

முரலும் - ஒலிக்கப்பெற்ற .-செங்சேம் - ப வப்புரிறத்தையுடைய -- 

முளரிவானவன் - தாமரைமலரிலிருக்கன்றபிரமன் --வந்து உஇப்பன - 

தோன்றுவன் --அவற்கு - அவலுக்கு --வெண்கமலை - நாமகள் --சத்தி - 

சழ்தியாவாள்--௮ன் ஜோர் - அவ்விருவருங்கூடி-- தர - படைக்க உலகம்2 

உலகமும்--தோழ்றம் - எழுவகை த்தொழ்றமும் --வரும் - உண்டாகும்-- 

நித்தன் - அழிவில்லாதவனும் --ஈங்குரு - ஈமதுகுருவுமாடய--குகேசன் - 

அல்லமதேவனது -- நினைவுமாத்திரையின் - கினைப்பினளவிலே - ஆம், 

of = ௮, எல்லாவற்மிழ்கும் கே GF oii Zi ௪ங்கற்பமே காரண மெலுறபடி., 

பரசிவம் பிரமமென்னப்பட்மிடன்னுங் சலிமுத லிக்கவிகா முள்ள 

வந்தர்முக கருத்து:--- சகுண கிர்க்குணம் கழன்ற தானென்னுடிலை gore 

கதோமுசத்சதாய நிர்க்குணம் வாய்த்த வவசரசத்துப் பரசிவம் பிரம மென 

வும், அர்தத் தானென்னுகிலையே தலாக் கதோமுகத்ததாய சகுணம் வாய் 

த்த வவசரத் தறிவானர்ச வைக்யெமென படடலாற் ௪மாரிவமெனவும், அவ் 

வைக்கெயம்வாயத்தல் சுத்தஞானத்தாலாதலின் ஞானசத்தி யெனும், 
இங்கனமாகரில்லா ததோமுசத்சதா யறிலான$த மேசமெனற் படைபூறு 

வாய்த்த வவசரத்து அரசக் தானென்னுநிலை மசேல்வரனெனவும், ஆங் 

கனம் பேதமுறச்செய்தசத்து இச்சாசக்தியெனவும், அச்சத் தானென்னு 

லை இங்கனமாகரில்லா திதனிலு மதோமுசத்ததா யறிவு தானெனலை 

மறந்த வவசரத்து ருச்தரனெனவும், இங்கனமாக மாறச்செய்தது இரியா 

சத்தியெனவும், இந்தத் ஜானெனனலுமிலை இதனிலு மதோமுகத்ததா 

பயல் தானென்லும் பிரார்தியை யாதோர் விக்னெமு மெய்தாது காக்கு 

மவசரத்து விஷ்ணுவெனவும், இக்கனங் சாத்தழ் இயைவதாநின்ற சத் 

இக்கு இலக்குமியெனவும், இவவண்ணங்கீழ்ப்பட் டி.துவாகச் காணப் 

]1ட்ட இர்தத் தானென்னுறிலை பிதனினு மதோமுசத்ததா யயல்தானென் 

றும் பிரார்தியை ஸ்துலமாகச்செய்யு மவசரத்தப் பிரமனெனவும், அங் 

எனமாக்கற் இயைந்தசத்தியை ௪ரஸ்வதியெனவும் சொள்க. இலவ யனை 

ரதி நினைவுமாத்திரையினாமா லென்றதனாம் கர்பிதமெனவு முபக்இரம 

ஈருஷ்டியெனவு மெண்ணம்டெம்பெற்றாம், இங்கனமன்றி வேறாக 

yeor ar ளின் முரலும், | | (0)



லாவது] துதி கதி. டட ஆக 

அல்லமதேவன்சிறப்பு. 

HY iene செயல தொன்றே யயன்றனக் காக்க லோடு . 

காக்குறுஞ் செயலி ரண்டும் கண்ணனுக் காக்கல் காத்தல் 

போக்குத லென்றிம் மூன்றும் பு.ராந்தகற் களித்த வர்க்கு 

6ீக்கரு மிறைமை கல்்ஃ நிறுவினன் குருகு கேசன், 

(இ-ள்,) குரு - கமலுகுருவாகிய -கூகேசன் - அல்லமதேவன் - 

அயன்றனக்கு - பிரமனுக்கு --ுக்குறுஞ்செயலதொன்றே - படைக்கும் 

தொழி லொன்றனையே --.&ண்ணனுக்கு - ாரணலுக்கு -இக்கலோடு - 

படைத்தலோடு --சாக்குறுஞ்செயல் - கரக்குந்தொழிலுமாகய --இரண் 

டூம் - இரண்டையும் -- புராந்தகற்கு - உருத்திரலுக்கு -- ஆக்கல் 

காத்தல் போக்குதலென்று - படைத்தலும் காத்தலும் அழித்த ஓுமெனப் 

படுன்ற இம்மூன்றும் - இம்மூன்றையும் அளித்து - கொடுத்து 

தவர்க்கு - அம்மூவருக்கும் --ரீக்கரும் - மாற்றப்படா த இறைமை - 

தலைமையை --6ல்இ - தந்து --நிறுவினன் - வைத்தனன், ௭ - று, 

மனதால் விளையும் பரத மகலாக்காறும் தூலதேசம் வற்துவர் geo) 

லெல்லையின்மையின் இம்மூவரது இருத்தியர் தூலதநு பற்றியன்ரோ 1 

அன்றேல்; ஞூக்குமதநு பற்றியெனச் சுருதி யுத்தி யநுபவ மிருக்சவேண் 

டூம், அங்நனமின்றே, அதலின் பர்தவிளைவுபற்றி மனமசெனஇுளதாக6ம், 

நாசம்பற்றி பிலதாசவங் சோடலெயர்க்கு முடன்பாடாம், LG val dar ay 

மகேல்லரலுக்கும், மனோமாசம் சதாசிவலுக்கு மியல்டாயெய்தி இருப் 

பதா லதனைக் குதிப்பிற்காண விங்பன மொழிர்தா ரென்ச, (௨௧) 

ழதலாவது 

துதி கதி முற்றிற்று, 

கதி a ௧இ, கவி டல) 

KOS:



  

இசண்டாவது 

சை லஒாச்தக தி, 

REO 

வெள்ளிமால் வலாமி னுச்சி வீற்றிரும் அருளு முக்கண் 

வள்ளலா ரொடுசூ ளூற்று மழரரி நெடுங்க!' செவ்வாய்ப் 

பிள்ளைவாண் மதிஙு ஐமறம் பிராட்டியல் லமனைக் காண்பான் 

கள்ளமா யையைஞா லத்து விடுத்தவக் கதியு ரைப்பாம். 

(இ-ள்,) வெள்ளி - வெள்ளியிலமயமாகிய --மால் - பெருமைபொ 

ரக்திய வரையின் - சைலாசடரியினது--உ௪்டி - சரத்தின்கன் லற 

திருந்து - அரசிருந்து அருளும் - (உயிர்களுக்கு) அருள்செய்கன் ற — 

முக்கண் - மூன். றுகண்கமாயுடைய --வள்ளலா ரொடு - சிவஞருடனே-- 

குளுற்று - சபதஞ் செய்துகொண்டு --மதர் - கள்ப்புப்பொருர்திய -- 

அரி - அரிகளையுடைய --நெடுங்கண் - செடியகண்களையும் --செவ்வாய- 

செய்யவாயையும் --பிள்ளை - சுழந்தையாகிய --வாள் - கார்திபொருர் 

திய --மதி - சந்திரன்டோலுள்ள --நுதல் - கெற்றியையுமுடைய --தம் 

பிராட்டி, - தமது தேவியானவள் --அல்லமனை - அல்லமதேவனை ஃ 

காண்பான் - காணுதற்பொருட்டு --கள்ளமாயையை - வஞ்சகம்பொரும் 

இய மாயையை --ஞாலத்து - பூமியின்௧கன்--விடுத்த - அலுப்பினமை 

யைச் சொல்லுகின்ற --அக்கஇ - அக்தக்கதியை--உரைப்பாம் - கொல்லு 

வாம், OT + Di 

மேல் துதிகதிபிற்குறித்த தானென்னுநிலை அத்தியாரோபத்தால் 
எல்லாமாயும், ௮பவாதத்தால் அல்லவுமாயு மிருப்பதாகத் தொனித்த 

லின் எல்லாமாநிழ்கு மவசரங் சைலாயபதியெல வும், அல்லவா நிற்கு மவ 
rf மல்லமனெனவும் காரணவிடுகுறியாகக்கொண்டு இங்கே யெல்லா 

மாநிற்கு மவசரத்திற சத்தன் சத்தி யென் மிரண்டாக்ிக் கூறத்தொடம் 
இன ரென்பது கருத்த, (4)



சைலாச கத, 2 

(இது ஐ, ஆறுபாட்ளாற் கைலைச்சிறப்புக்கூ றுகிறார்.) 

(இடம்குவ நிற்ப வான யாவையுங் கலைமா தோடு 

முயங்குபு முன்ன மீன்ற முளரிவா னவன்வ குத்து 

வியன்புவி யண்_ர் தன்னுள் விஇித்தனன் றகுமி டங்கள் 

வயங்கெழு மசுரர் நகர் வானவர் முதலி யோர்க்கும், 

(இ-ள்,) இயங்குவநிற்படான - சரந்களுமசரட்களுமான --யாவை 

யும் - எல்லாவதீறையும --சலைமாதோடு - காமகளோடு --முயங்குபு - 

கூடி-முன்னம் - ஆஇிதாலச்திலே - ஈன்ற - முளரிவான௨ன் - நான் 

முசக்கடவுள் --வியன்புவியண்டர்சன்னுள் - விசாலமாடுய பிருதிவி யண் 

டத்தள் --வயங்கெழும் - வெற்றிபொருர்திய --அச.ரா நாகர் வானவர் 

முதலியோர்க்கும் - தானவர் உரகர் தேவர் முதலியோர்க்கும் தகு 

மிடங்கள் - தகுதியானவிட௩ களை --வகுத்து - பாகுபாடசெய்து விதித் 

தீனன் - நிருமித்தான், எ - று, (2.) 

நான்முக வண்டந் தன்னு ணனிசிற% தொப்பி கந்த 

தூன்முக விழிக ளாற்கண் டும்பர்க ளவகை பூப்பத் 

தான்மிகு மருளான் மேனி சாத்திய பேரா னந்தக் 

கூன்முக மதிய ணிந்த கொற்றவன் கைல்க் குன்றம், 

(இ-ள்,) தான்--மிகும் - வளா௫ன்ற --அருளால் - கருணையினாலே 

- மேனி - திருமேனியை -- சாத்திய - தரித்துக்கொண்டிருக்சன் ற 

_ பேரானந்தம் - நிரதசயானர்தத்தையுடைய --கூனமுகமதியணிக்த - 

கோணிய வடிவத்தையுடைய பிதையைஅணிந்த -- கொற்தவன் - சடவு 

ள௮ --சைலைக்குபிறம் - கைலாசூரியானத --உம்பர்கள் - தேவர்கள் — 

ஊன்முகவிழிகளால் - ஊனையுடைய முகக்சண்களாலே--கண்டு - பார்த்து 

-உவகைபூப்ப - மடழ்கூர -- நான்முசவண்டந்தன்ஐுள் - அப்பிரமாண் 

டத்திலுள்ளே -ஈனிசிறர்து - மிசச்சிறர்து--ஒப்பிக£ த.து - உபமானமில்ல 

தாயது, எ-று, சாத்தியகொற்றவன் - அந்தக் கொற்றவன் - அணிந்த 

கொற்றவன் எனக் கூட்டுக, (௩) 

கொள்ளைவண் ழூழிந்து தாது குடைந்துமூக் குழவு டைந்து 

கள்ளழிக் தொழுகு செம்பொற் கடுக்கைவேய்ந் இலகு வேணி



a பிரபுலிங்கலிலை, [டோன் 

வள்ளல்வெண் புகழ்தி ரண்ட வளங்கெழு கைலைக் குன்றில் 
வெள்ளிவர் தத்தி யாச மாகவே விளைந்த தம்மா, 

(இ-ள்,) கொள்ளை - கொள்ளைகொள்ள--வண்டு - வண்டுகளானவை 

- இழிந்து -- தாது - பொடியிலே -- குடைந்து மூழ்டு -- மூக்கு ௪ 

நாசியினால் --உழ - ண்ட --உடைந்து - முறுச்சவிழ்தலிஞலே --கள் - 

தேது --அழிந்து - வழிர்து ஒழுகும் - ஒழமுகுடின்ற செம்பொற் 

கடுச்சை - செம்பொன்போலுள்ள கொன்றைமலர்களை -- வேயந்து - 

சூடப்பெற்று இலகு - விளங்காநினற வேணி - சடையையடைய -- 

வள்ளல் - கடவுளது வென்பு£ழ் - வெள்ளியபுகழ்களானவை--இரண்ட - 

குவி்தாதெய --- வளங்மெழு - வளம்பொருந்திய -- கைலைக்குன் றில் 5 

கைலாச$ரியின்சண்ணே --வெள்ளி - வெள்ளியானது --வந்து --அஇ 

யாசமாசவே - அரோபமாகவே--விமாந்தது, ௭ து, அம்மா - வியப்புக் 

குறிப்பு, உடைர்து - உடைசலா மென்ற டொருளில்வர்தது, அத்தியா 

சம்;-- இப்பியை வெள்ளியெனவறிதல்போல் ஒன்றை மர்றொன்றாக 

வறிவது, '[புகழ்மையையேற்றி அத்தியாசமாகவே விளைர்ததென வெள் 

ளியை மறுத்தலால் ஒழிப்பணி, 1! ஒழிப்பு வேறொப்பினேற்றலி லொள் 
ரொழப்பது என்பது இலக்கணமாதலின்,] (௪). 

கீண்பிசைய தொருசே யின்னுங் கலுழினு£் தனைக்கொ டுப்பன் 

மண்பிசைந் துண்ட மாயன் மறித்திட வலிய னல்ல 

னண்பிசைற் இறைவ னுக்கே நாமிட னாவ மென்று 

பண்பிசைர் தலைதி ரண்ட பரிசினின் றிமெக் குன்றம், 

(இ-ள்.) அக்குன்றம் - அர்தக்கைலாசடரியானது--ஒரு சேய் - ஒரு 

குழர்தையானது -- இன்னும் -- கண்பிசைர்து - கண்களைப்பிசைந்து 

கலுழினும் - அமுதாலும் தனைக்கொடுப்பன் --மண்பிசைந்து - மண் 

ணைப்பிசைந்து உன்ட --மாயன் - நாரணன் --மறித்திட (கொடே 

லெனத்) தடுத்தற்கு -- வலியனல்லன் - சமர்த்தனல்லன் -- (அதலால்) 

-. நண்பிசைந்து - நட்புக்கு இசைந்து -- இறைவனுக்கே - அக்கடவு 

ஞக்கே -- மாம் இடனாவமென்று -- பண்பிசைந்து - சன்குணத்தோடு 

பொருர்தி--அலை - பாழ்கடலானது- திரண்ட - குவிர்தாயெ --பரிசின் - 

உருவம்போல் _ நின்றிடும், எ-று, அலை, பரிசு இரண்டும் தகு 
பெயர்கள், இன்லுமென்றது ; _.முன்னொருகாலத்தே பாலுக்குப் பர்ல 

கன் 'வேண்டியமுநிடப், பாற்கடலீர்த பிரா ளென்சையைக்சாட்டி. ரின்



டாவது,] கைலாச ௧, ௨௫ 

மத, குணம் - வெண்ணிறமுதலியன, வெண்மைமுதலியவற்றின் சம்பர் 

தீதீதால் அச்குன்றத்தை அவ்வலை இரண்டவடிவாசச் குறித்ததால், தம 

குதிப்பணி, 1 தம்குறிப் பல்பொரு் டன்மையி னியைபாற் புகழ்பொரு - 

எதனையப் பொருளெனக் குறிப்பது, ? என்பது இலக்கணமாதலின், () 

ஒழுகுறு மருவி மீட்ட மொலியினா னகுவெண் டிங்கள் 

பழகுது முடற்க எங்காற் பாகசா தனன்கூர்ங் கோட்டு 

மழகளி றுமிழ்ம தத்தான் மலர்மிசைக் கடவு ஞூர்தி 

யழகுறு நடையா லன்றி யறிதரப் படாவக் குன்றில், 

(இ-ள்,) அக்குன்றில் - அம்மலையில் --ஒழுகுறும் - இன்ற 

அ௮௫விமீட்டம் - வெள்ளங்களின் கூட்டம் --ஓலிமினால் ஒசையினாலும்-- 

நகுவெண்டிங்கள் - விளங்காநின்ற வெள்ளிய சர்திரனானது --பழகுறு 

முடற்களங்கால் - வடிவிலேதங்கெ களங்கத்தினாலும் --பாகசா தனன் - 

இர்தரனது --கூர்ந்சோட்டு - கூரியகொம்புகளையடைய --மழகளிறு - 

இளமைபொருர்திய யானையானது - உமிழ்மதத்தால் - சொரிடின்ற 

மதச்தினாலும் --மலர்மிசைச் | டவுளூர்தி - மலாமேலிருக்கன்ற பிரமனது 

வாகனமானது --அழகுறுஈடையாம் - அழகுபொருந்திய ஈடையினாம்-- 

அன்றி - அல்லாமல் அறிதரப்டடா - ஏறியப்படுவனவல்ல, ௭ - று, 

அன் றியநிதரப்படாவெனமே, இ£்காரணங்களாலே அறியப்ப0இன்றன 

வென்றதாயிற்று, (பொதுக்குணமாடிய வெண்மையினாலே அம்மலையிலே 

மறைபட்ட அருவி முசலியவற்றுக்கு முறையே ஒலி முதலிய காரணம் 

களாலே வேற்றுமை காணப்படுதலால், மறையாமையணி, **மறையா 

மைய்யே யொப்புமை யாவ்மறை வேற்றுமை யேதவால் வெளிப்படு 

வ.வே”? என்பது இலக்கணமாதலின்,] (௬) 

விளங்கொளி HERD மர்த வெள்ளியங் இரியி னுச, துளங் 

Bil ofl விரிக்குஞ் செம்பொற் சுட/மணிச் செய்குன்றொன்று, 

களங்கறு பராரைத் துய்ய கருப்புரக் குவாலின் மீது, வளங் 

கெழு சுடரொன் றுற்று வயங்குதல் போலு மன்றே, 

(இ-ள்,) விளக்கொளி - விளங்குவெறவொளியானது --தளும் 

பும் - தீளும்புின்ற --அந்தவெள்ளியங்கரிபின் - அந்தக்கைலாச$ரியி 

னது --௨ச்டி - ொத்தின்கண்ணே --துளங்கு - அசைகின்ற --ஒளி - 

கதிர்களை --விரிக்கும் - ப.ரப்புின்௦ --செம்பொன் - செம்பொன்னாதும் 

ர்



Xu 

at .. மிரபுலிங்கலீல், [ரன் 

சுடர்மணி - இரணங்களையுடைய மாணிச்சங்களாலும் ஆய --செய் 
குனறொன்று - - சரீடாசைலமொன்று _.(வயங்குதல்) - விஎங்குதலானது. 

அதளங்கறு © - மறுவில்லாத: _ப்ராரை - பரிய அரையையுடைய --துய்ய- 

தூய் தாய --கருப்புரக்குவாலின்மீது - கர்ப்பூரராசிமின்மேல் --வளங் 

கெமுசுடரொன்று - வளம்பொருர்திய தீபமொன்று உற்று - தங்கி -- 

வயங்குதல்போலும் - விளங்குதல்போலும், எ-று, அன்று, 7 yor 

கள், சடருக்கு வளம்:-- தூண்டப்படாமை, மழுங்காமை, அலையாமை 

முதலியவை, வயங்குதல் முன்லுங் கூட்டப்பட்டது, [௮ச்செய்குன்று 

விளங்குதலை இச்சடர் விளங்குதலாகம் சுறித்தமையால் தற்குறிப் 

a) | (a) i 

அரசாட்சிமண்டபச்சிறப்பு. 

இனையதிக் கைலை வெற்பி லிறையா சிருக்கை யொன்றுண் 

டனையதை யணிய மாட்டா நப்புறம் போயி னானென் 

நெனையிகழ் பவர்க ளில்லை யிலங்குமம் மண்ட பத்தின் 

தனிவள மனந்த னாலுஞ் சாற்றிடற் கரிது மாதோ, 

(இ-ள்,) இனையது - இப்படிப்பட்டதாகய --இக்கைலைவெற்பில் - 

இக்கைலாசடரியினிடத்து --இறை பரூிருச்கையொன்று - கடவுளது 

௮.சசாட்டிமண்டபமொன்று --உண்டு --அனையதை - அம்மண்டபம்தை 

அணியமாட்டாது - வர்ணிக்கமாட்டாமல் --அப்புறம் - அதன்பிற் 

பட்டதைச் சொல்லுதலிலே --போயினானென்று - சென்றானென்று 

--௭னை -- இகழ்பவர்கள் -- இல்லை --இலங்குமம் மண்டபத்தின் - 

விளங்காகின்ற அம்மண்டபத்தினது --தனிவளம் - ஒப்பர்றவளமான து 

--அனந்தஞுலும் - (அயிரநாச்களையுங் குறைவற்ற புலமையையுமுடைய) 

ஆதிசேஷஞாலும் --சாற்றிடற்கரிது - சொல்லப்படும் கரிதாரும் (ஆத 

லால்), எ-று, மாது, ஒ அசைகள், [எனையிகழ்பவர்களில்லை யென் 

றது;-- அனந்தனாலுஞ் சாற்றிடற்கரிது என்ற வாக்கெயப்டோருளைக்கொ 

ண்டு சாஇக்கப்படுதலால் செய்யுட்குறியணி, “ செய்யுட்டு திய டதப் 

பொருள்வாக்யெப் பொருளிவற்றேதவொன் ரூலசாமென்ப,!” என்பது 

இலச்சகணமாதலின்.] (௮) 

ேவேறு, 

ஆதனத்திருத்தற்சிறப்பு. 
ன்ன மண்டபத் தங்கண ஜோர்பகன் 

மின்லு செம்மணி வேஇுகை யொன்றன் மேன்



டாவது,] கைலாச் ௧. ௨௭. 

மன்னு செங்கதிர் மண்டலச் துற்றன 

னென்ன வந்தங் கிருந்தன னென்பவே. 

(இ-.ள்.) ௮ன்னமண்டபத்து - அப்படிப்பட்ட மண்டபத்தில்--அங் 

கணன் - கடவுள் -- ஒர்பகல் - ஒறாகாள் -- வந்து -- அங்கு -- மின்ஜு - 

விளங்சாடின்ற -- செம்மணி - பதுமராசமணிசளாலாயெ -- வேதிகை 

யொன்றன்மேல் - ஒருமேடையின்மேல்--மனனு - (உலகம்) நிலைபெறற்கு 

ஏதுவாயெ.--செய்கதர்மண்டலழ்த - சூரியபிம்பத்திலேபோல்--உற்றன. 

னென்ன - தங்கனொனென் றுசொல்ல -- இருந்தனன், எ-று, என்ப, 

ஏ அசைகள், அங்கணன் - அழடயெசண்ணன், கண்ணிற்கு அழகு - 

அருள், மண்டலத்தென்றவிடத்தே கண்னுருபும் உவமையுருபும் விகா 

ரத்தால் தொக்குநின்றன. [கடவுளது செம்மணி வேதிகையி: னிருப் 

புக்கு, அவனது சூரியமண் டலத்தி விருப்பை உவமானமாக்கலால் தப் 

பணி] (௧) 

.... இது ஐ. ஆறபாட்டகளிற் கடவுள் சிறப்பு, 

(குழவி யாயுடற் கூனிஈ ரைழ்ததோர் 

விழவு வாண்மதி வேணியின் மேவுறக் 

கிழவி பாடக் கிரிக்கோன் மகப்பெறு 

மழகு நீர்மக ளாயிடை வாழ்வுற, 

(இ-ள்,) குழவியாச - பிறையாடு -- உடற்கூனி - உடலில்வளை 

வுற்று -- கரைத்தது - வெளுத்ததாயே -- விழவு * உற்சவகரமாயுள்ள -- 

வாள் - ஒளிபொருந்திய -- ஐர்மதி - ஒருசம்திரன் -- வேணியில் - சடை 

யின்கண்ணே -- மேவும் - பொருர்தாநிற்கவும் -- இழலியாடு . உரியவ 

ளாட -- இரிக்கோன் - மலையரசனது -- மகப்பெறு ஃ குழர்தையெனப் 

பெற்ம -- அழகு - அழகையுடைய -- நீர்மகள் : கங்சையானவள் -- அயி 

டை - நும்தச்சடையினிடத்து -- வாழ்வுற - வாழாகிற்சவும், எ று, 

மலைய ரசனுக்கு கங்கையும் பார்வதியும் புதல்விகளென்பது சிலபுராணங் 

களி லிருத்தலின், இரிக்கோன் மகப்பெறுமென்றதற்கு இங்கனம் பொ 

ருள்கூழப்பட்டது, அன்றி, பார்வதிகரத்திம் பிறர்தமைபற்றிச் சொல் 

லப்பட்டதெனின், இரிக்கோனது மகவாடுய உமைபெய்றவென வளரத் 

துச்சொள்க, [குழ$்தையாயிருர்தம் கூலுற்று ஈனாத்துள தென்றும், 

இழவியாயிருந்தும் மகவெனப்பெற்று அழகுடையளாயிருக்கிள்றாளென் 

௮ம் பசைமை தோன்தலால் முரண்போலியணிகள், 4 முச்ண்பேர்



டேஸ்] ப பிரபுலிய்கலிலை, [இரண் 

லிய்யே முரண்விளைர் தழிவதாம்” என்பது இலக்கணமாதலின்,] இது 

முதல் அறுபாட்செளிறுள்ள மேவுறமுதலிய வினையெச்சங்கள் ஏழாம் 

பாட்டில் இருர்தவென் வினைகொண்டு முடிதலால் குளகமெனப்படம், 

© Gore பல பாட்டொருவினை கொள்ளும்'” என்றா சாகலின், (20) 

ஏஇ/ங்கி யென்றற் கடுப்பமே லோக்கிய 

செங்க இணொன்று இருநுதல் Galas 

இங்க ளென்றும் இனகர னென்றும்வ। 

ழங்கண் மல்கு மழுண்மடை பேன்ற 1. 

(இ-ள்,) அங்கயென்றற்கு - நெருப்ெ னப்படுதற்கு -- அடுப்ப - 

பொருரந்த--மேஜனோக்கிய -- செங்களணொன்று - செய்யவிழியொன்று - 

திருநுதல் - அழயெ நெற்றியினிடத்தே --- சேர்தர - சேர்ந்திராநிற்க 

வும் -- இங்களென்றும் - சர்திரனெனப்பட்டும் -- Horas Qesroar guo - 

சூரியனெனப்பட்டும் -- வாழ் - வாழ்சன்ற -- அங்கண் - அழடியகண்க 

ளிரண்டும் மல்குமருள் - பெருகுடுன்ற அருள் (வெள்ளத்துக்கு)--மடை 

போன்றுற - மதகுகள்போன்றிராகிற்கவும், ௭ - று, [கீர் இழ்நோக்க 

லும், நெருப்பு மேனோக்கலும், உடைமையின் ; செய்கணாய காரியத் 

திற்கு அதன்காரணமாக அங்கயோடு ஒத்சமேனோக்கூதல் கூறலால் 

தீகுதியணி, £ தகுதி காரணத்தொடு காரியந்தகு தலும் ?? என்பதிலக் 

கணமாதலின், என்றென்ற விரண்டும் செயப்பாட்டு வினைட்பொருளில் 
வந்தன, பின்னிருவிழிகளையும் அருண்மடைகளாகக் குறித்தலால் ob 

குறிப்பனி, (௧௧) 

எண்ணு மன்ப ரிதயமென் புட்படு 

கண்ணி போன்றுவார் காதிடைத் தோ bin 

ந்ண்னு மாதுமை நன்னுதற் பெப்டென 

வ்ண்ண நீல மணிமிடற் மொன்று, 

(இ-ள்,) என்னும் - தியா.எஞ் சய்வெம -- அன்பர் - அடியார்4 

௪௮ -- இதயமெனபுள் - கெஞ்சங்களெனப்படுசன்ற பறவைகள் - படு « 
படுஏின்ற -- கண்ணிபோன்று - வார்காஇிடை - நெடிய செவிகவிடத்து 

தோ - தேோரகேளானஹை.... உ௰ - தங்காகிற்ஃவும் -- நண்னுமாது 

அதே தமாதாயெ --உமை - உமாதேவியினது --ஈன்னுதல் - நல்ல நெற்றி 

மிடத்து .-- பொட்டென ஃ கஸ்தூரி இலமானதிபோல் -. வண்ணா



டாவத், கைலாச ௧2, ௨௯ 

நீலம் - கருநிறமுடைய ஈஞ்சக்கறையானது -- மணிமிடற்று - அழயெ 

கண்டத்தினிடத்து-ஒன்றுற - பொருர்தாகிற்கவும், எ - று, கண்ணி; 
பறவைகளைப்பிடித்தற்கு வைக்கப்படுவதோர் கயிற்றுமுடி, தோட்டை 

அக்கண்ணியாகக் குதித்தலால் - தற்குறிப்பணி, இது இதயமென்புள் 

ளென்! உருவகத்தாம் பிழைப்பிக்கப்பட்டது, அன்பர்கள் அத்தோட் 

டையே ஒழிவின்றி நினைக்ன்றா ரென்பதாம், இலம் நெற்றிக்கு 

எப்படியோ அப்படிகஞ்சக்கறை கழுத்துக்கு அழகு செய்டன்ற தென்ச, 

[இது ஒப்பணி.] (௪௨) 

இகமத முய்கொடி. கண்களை காணியே 

முகந்த ரும்பு முறையிற் றிரும்புமான் 

மகிழ்ந்து டங்கதிர் வீர மழுவல b 

த்குந்த் ஞூந்தகு மென்று தயங்குற. 

(இ-ள்,) ஈகம் - மலைமினாலே--தரும் - தரட்பட்ட -- சொடி - பூங் 

கொடியினது -- கண்களை - நாணியே - நானுதலாலேதான் -- முகம் - 

முகமானது -- இரும்புமுறையின் - திரும்புமுறைப்படி --திரும்புமான் - 
திரும்புமானானது -- மடழ்ர்து -- இடம் - இடதகையிலும் --5இர் - இர 

ணச்தையுடைய -- வீரமழு - வீரம்பொருந்திய மழுவானது -- 565 

566 தீகுமென்று - தகுச் தகும் தகுமென்று ஒலிசெய்து எரிதலினாலே 

(அப்படி திரும்புதல்) தகும் தகுர் தகுமென்று (சொல்வதுபோன் று) — 

வலம் - வலதுகையிலும் -- தயங்குற - விளங்கா நிற்கவும், எ. று, 

கொடிக்கு மலையிற்றோன்றலு முண்மையின் - உமையை ககந்தருங்கொடி 

யெனருர், இது ஒற்றுமையுயர்வு நவிற்சி, முகந்திரும்புதற்கு ஏதா 

காத நாணுதலை ஏதுவாகச்குறித்தலால் ஏதுத்தற்குறிப்பணி, தகுந்தகும் 

தீருமென்றது - ஒலிக்குறிட்பையும், துணிவுப்பொருளையும் Ub Barts 

அடுக்கு, அப்படி. யொலித்துக்கொண்டெரிற மழுவை அவ்வாறு சொல்வ 

தாகச் குறித்தலால் பொருட்டம்குறிப்பு, இதற்கு முன்னைத் தற்குறிட்பு 

அங்கம், ஏ$்தியோன் சொல்லுதலை மழுவின்மேலேற்கினார், (om) 

Gerd. ரிந்த சுடர்மணி கங்கண 
முற்றி லங்க வொருகருங் கேழலின் 

பற்றி ரந்த மதாணியிற் பட்டெனப் 

புற்ற ருங்கலை யுற்றமை பொற்புற, 

(Q +o.) சொற்றெரிந்த - வியாகரணதால்களைத்தெரிர்த — FL 

மணி - விளங்தாநின்்றமணியையுடைய -- கங்கணம் - (சேஷன்வடி வமா



௩0 பிரபுலிங்கலிலை. [ரன் 

இய) கங்கணமானது--உற்று - (கையினிடத்துப்) பொருந்தி -- இலங்க - 

விளங்காடிற்கவும் -- ஒருகருங்கேழலின் - ஒருகரியபன் நியினது -- பல் - 

கோடானது -- மதாணியின் - பதக்கம்போல் -- இருந்த - (மார்பினிடத் 

துச்) சீர்பெறாநிற்கவும் -- புல் - புலியினாலே -- தரும் - தரப்பட்ட 

சகலை - உடையானது — அரை - அரையை--உற்று - அடைந்து — UL 

டென - பட்டாடைபோல் -- பொற்ப - அழகுசெய்யாகிழ்சவும், ௭-௮, 
சொல் - அகுபெயர், சொற்றெரிர்தவென்ற விசேஷணத்தால் சேஷ 

கங்கணமென்பது குறிப்பிக்கப்பட்டது,  ஒருகருங்கேழல் - இரணியா 

க்ஷனைக்கொனள்ற வராகம், பல் - தரிருகவலாத்து முனிவரால் விடப்பட் 

டது, அதனுரி உடையாதலிழ் உலைமயன்றார். [பின்னைய விரன்டும் ஒப் 

பணிகள்,] ட. (குத) 

ட தீமை வென்ற நகைக்குிமன் போதினோல் 

சிரழ்ழை வென்றசெங் கைக்குஞ் சிலைமத 

னெரித்த கண்ணிற்கு மின்றெனக் கூற்தடேத் 

தரித்த வீரக் கழலொக் தாளுற, 

(இ-ள்,) புரத்தை-முப்புரங்களை--வெல்ற - (திச்கொளுவி) வென்ற 

_- நகைக்கும் - இரிப்புக்கும் -- மமென்போதுஷனோன் - மெல்லிய தாமா 

மலரிலிருக்கள் ஐ பிரமனது -- சிரத்தை - தலையை -- வென்ற - (ள்ளி) 

வென்ற--செங்கைக்கும்--சிலைமதன் - கருப்புவில்லையடைய மன்மதனை. 

எரித்த - எரித்து (வென்ற) -- கண்ணிற்கும் -- இன்றென - (இப்படி 

ஒருவிருது) தல்லையென்ஜும்படி ச்கு--கூற்று - பமனை--றடஉ - கொன்று 

தரித்த - தரிக்கப்பட்ட -- வீரக் ழலொடு -- தாள் - திருவடி - உற. 

பொருச்தாநிற்கவும். எ-று, மதனையென்லு மிரண்டனுருபு விகாரழ் 

தாத் மொக்க: (0௫) 
கடவுளிடத்து உமையிருந்தமை, 

இருக்க வாஇ யிடத்தி லிருந்தனள் 

ப்ரந்த வானும் படியு முயிர்களு 

மொருங்கு தோன்ற வுதவிக் கருவுறீஇ 

வருந்தி லாத மணிவயிற் றன்னையே., 

(இ- ள்.) இரு$த - வீற்றிருந்த -- ஆதிமிடத்தில் - கடவுளிடப்புறத் 

தே -- பரர்தவானும் - ௮கன்றவிண்னுலசமும் -- படியும் - மண்ணுலக 

மும்--உயிர்களும் - (இவற்மிலுள்ள] வுயிர்களும்-ஒரும்குதோன்ற « ஒரு



டாவதுபி கலாச ௧, . m8 

சேத்தோன்ற --உதவி - ஈன்றும் --கருவுறீஇ - சூலுற்று --வருர்தி 

லாத --மணிவயிற்று . அழசயவயிற்றையடைய --அன்னை - தாயாஏிய 

உமையாள்--இருர்தனள், எ-று. ஏ- ஈற்றசை, உயர்வு சிறப்பும்மை 
வருவிக்கப்பட்ட த, ( ரூலுற்றுவருர்தலாகய பிரச) தகாரண மில்லா இருக் 
தம், உலஞயிரனைத்தும் ஒருங்குதோன்ற உசவலா௫யெ காரியம் Sng 
தலைச் சொல்லுதலால் பி பி றிதாராய்ச்சியணி, (பிறிதாராய்ச் சியைட்பேடி 
னுலகி காரா மிலாதுறம் காரியம் பிறக்தலும்,” என்பது இலச்சணமா 

திலின், இதற்கு இச்சா மாத்திர.மா௫ிய வேறுகாரண முண்மை அ.றி8,] () 

- இதுமுதல் ஒன்பதுபாட்டூகளில் உமாதேலிசிறப்பு. 

இறைவ னங்க ணெனுமுச் FLAN GH 

முறவு கொண்ட விருளெனு மோதிமே 

லறவ னென்றவவ் வண்ணல் புனைந்தரு 

ணறவு மிழ்ந்த கறுமலர் bi lpi Rl. 

(இ-ள்.) இறையன் - கடவுளது --அுங்கணெஜும் - அழயெகண்க 

ளெனப்படுஇன்ற' --முச்சுடர்களும் - சர்இரஜம், சூரியனும், அக்னி 

பும் ஆகய மூன்றொளிகளும் -- உ௰வுசொண்ட - சட்புக்கொள்ளட் 

பெற்ற -இருளெலும் - இருளெனப்படூடன்ற --ஒூமேல் - கூர்தலின் 

மேல் -அறவனென்ற - தரு ஈமவடிவினனெனப்பட்ட -அவ்வண்ணல் 2 

அத்தலைவஞலே --புனைந்தருள் : அலங்கரித்தருளப்பட்ட --நறவுமிழ் 

நீத - தேனைச்சொரிகின்ற --ஈறுமலர் - வாசளைபொருந்தியமலர்மாலை 

யானது -சாழ்இிட - தொங்காகிற்களும், எ-று, கூந்தலிலே இருண் 

மையையேற்றலாலும், இதற்குமுச்சுடருறவை அதிகமாகச்சேர்த்தலா 

லும் மிசையொற்றுமை யுருவகவணி, கடவுளதுபார்வை ஒழிவின்றி 

அக்கூர்தலின்மேலே லைக்கட்பட்ளே தென்பழு கருத்த, தருமவடிவி 

எ னென்றது;- அறவாழியர்தண லெல்றதனாலும் அறிக, ஈறுமலர்மு 

ல்லை மல்லிகை முசலியன - அது மாலையை உணர்த்தலின் ஆகுபெயர், 

அண்ணல்புனைந்தருளெவவே - கடவுளுக்சூஜ் தேவிமேலுர்ள , ஆர்வ 

மிகுதிகாட்டப்பட்டதா யிற்று, இதுமுதல் ஒன்பதுபாட்களி லுள்ள ST pb 

திட முதலியவெச்சங்கள் 90405 பத்தாம்பாட்டில் இருர்தவென் 

பெயரெச்ச வினைகொண்டு முடி தலால் குளகம், (௧௭) 

ஏற்று வார்கொடி. யெந்தை சடைப்பிறை 

யாற்றுள் விழ்வும் நிறப்பதற் கெண்ணுற



௩௨ பிரபுலிங்கலீலை, (ரண் 

தோற்ற மேவு சுடர்த்தரு நெற்றியின் 
ஞாற்று மோர்மணிச் சுட்டி ஈலந்தர, 

(இ-ள்,) ஏற்றுவார்கொடி - செடிய இடபக்கொடியையுடைய -- 

எந்தை - கடவுளது --சடைப்பிறை - வேணியிலுள்ளபிறையானத --ஆற் 

னுள் - (அவ்விடத்திருக்கன்ற) கங்காகதியுள் --லீழ்வுற்று - விழுர்த-- 

இறப்பதற்கு --எண்ணுற - நினையாறிற்க --தோற்றமேவ - வடிவம்பொ 

ரூ$திய --சுடர் - ஒளியையுடைய --இருகெற்றியில் --ஞாற்றும் - தொக 

கவிடப்பட்ட -- ஓர்மணிச்சுட்டி - ஒருரத்ச்சுட்டியானது --ஈலர்தர - 

அழகு செய்யாகிற்கவும். எ-று, [அப்பிறைக்கு அவ்வெண்னுதலின் 

சும்பந்தமில்லாதிருக்க அதனைச் சொல்லுதலால் தொடர்புயர்வு கவித 

பணி] ~ (5௮) 

௪ ஞர்முக மென்னு முளரியி 

லாசை கூரு மளிவிழிக் காரருள் 

வாச மாமல! வாய்க்கிள வெண்ணகை 

Gam avi மணி யாகச் சிறந்துற, 

(இ-ள்.) ஈசஞர்மு,மென்னுமுளரியில் - கடவுளது முகமெனப்படூ 

இன்றதாமரைமலரிடத்நு --இசைகூரும் - அசைமிகுனெற --அளிவிழி 
க்கு - வண்டுகளாடுப சண்ரளுக்கு -அரருள் - நிறைவுற்ற அருளும்--. 

வாசமாம் - வாசனையுடைத்தாயிருக்கன்ற -மலர்வாய்க்கு - செவ்வல்லி 

மலர்போலுள்ள வாய்க்கு --இளவெண்ணகை - சிறியவெள்ளிய ிரிப்பும் 
தேசுலாம் - ஒளிதவழ்்ற அணியாக - அபரணங்களாக றந் 

துற - சிறந்துதோன்றாநிற்சவும், எ-று, [முகத்திலே முளரியையும், 
விழியிலே அளியையும் ஆோபித்தலால் உருவகவணி,] தேலிபார்வை 

கடவுண்முகத்திலே இடைவிடாது செல்கின்ற தென்பது கருத்து, 

மற்றையவயவங்களுக்குட்போல் கண்களுக்கும், வாய்க்கும் அணியில்லா 

மையின் முறையே அருளும் புன்னகையும் அணியாக உருவசஞ்செயப் 

பட்டன, (௧௬) 

மாணப் பூண்புளை மற்றை யுறுப்பெனப் 

பூணுட் பட்டிபடாஜ தோலையின் பூணேன 

யாணர்ச் செம்பொ னிலங்கொளி யோலைமேற் 
காணக் காதெனும் வள்ளை கவின்செய. 

(இ. ள்.) யாணர் - அழடிய--செம்பொன் - செம்பொன்னாலாயெ-.. 

இலந்சொளி , விளங்குின்றகதிரையுடையு --ஒறைமேல் - சர்ணபத்திரங்



டாவது] கைலாச கத, டட கக் 

சளின்மேலே --காண் - காணப்படுடின்ற --அக்காதெலும்வள்ளை : அந்தக் 

காதுகளெனப்படன்ற பெயரையுடைய வள்ளைகளானவை --மாண - 

மாட்சிமைப்பட --பூண் - அப.ரணங்களால்--பூனை - அலங்கரிக்கப்பட்ட 

--ழுதிழையுறுப்பென - கைகான்மு தலிய அவயவங்கள்போல பூண் 5 

ஆப.ரணத்துச்கு --உட்பட்டிடாது - உட்படாமையினாலே --ஓலையின் - 

அக்கர்ணபத்திரங்களது --பூணென - அப. ரணங்கள்போல --கவின்செய. 

அழகுசெய்யாநிற்கவும், எ-று, பூணெனச்சாணொன முடிக்க, அக்கா 

தெனச்சுட்டு சறப்புப்பொருளில் வந்தது, காதுகளை அப்பூண்களாகக் 

குறித்தலால் தற்குறிப்பணி, மற்றையுறுப்புகளுக்கு அவற்றி னணிகள் 

போல் இக்காதுகள் தம்மோலைகளுக்கு அழகுசெய்சன்றன வென்பதாம், 

காதெலும்வள்ளை யென்றமையின் - இவைகாதுகளல்ல வள்ளைகளே யெனப் 

பொருள்படுதலின் - வஞ்சஃவொழிப்பணி, (௨0) 

ஓங்கு வாவுரை... யும்ப னயனரி 

தாங்கு மாலி தணக்தொழி நாளினும் 

வாங்கு ருவெழின் மங்கல காணொளி 

தேங்கு பூணர சென்னச் சிறர்இட. 

(இ-ள்,) ஒங்கு - உன்னதமாஏயெ --உவாவுடை - யானையையுடைய 

உம்பன் - தேவனாடிய இர்திரலும் --அயன் - பிரமலும் --அரி - நார 

ணலும்--தாங்கும் - சம்மாலே தாங்கப்படூசின் உ. --அவி - உயிர்களான 

வை--தணந்து - உடல்களினின்றும் பிரிய --ஒழிராளிலும் - அழியவரும் 

காலத்தும்--வாங்குறா - களையப்படாத--எழில் - வலியையுடைய --மங்க 

லநாண் - மங்களசூத்திரமானது -- ஓளிதேங்கு - ஒளியால்நிறைர்த -- 

பூண் - அபரணங்களுக்கு--அரசென்ன - அரசுபோல-- சிறந்திட - Ava 

நிற்கவும், எ-று, தணந்து- தணப்பவென்பொருளில் வந்தது, இம்மூவ 

GUA pid. pCa தண்டாபூபிக் நியாயத்தால் ஒழிர்த தேவர்முசலி 

யோ ரழிவுங்கூறப்பட்டதாயிற்று, அக்காலத்தைச் சர்வசங்காரகாலமென் 

பர், ௮ச்சங்சகாரத்தொழில் செய்பவனாசலின் கடவளுக்ரம், அவன் 

சத்தியாதலின் தேவிக்கும், நித்தியத்துவழுண்மை ௮.றிக, ௮ம் மங்கல 

நாணைத் தலைமைபற்றிப் பூணரசாகச்கு நித்தலால் தற்குறிப்பு, (௨௧) 

ஷி ர்வு லாஞ்சடை யண்ணலப் பிள்ளைதான் 

பருவ மூன்றினிற் பாடவின் பாதரும் 
டு



௩௪ பிரபுலிங்கலீலை, [ரன் 

பொருவில் கொங்கைப் புகழெனப் பொங்கொளி 
மருவு மார மணிவடங் தாழ்ந்துற, 

(இ-ள்,) அரவுலாம் - பாம்புகளுலாவுன்ற--ச௪டை - சடிலத்தையு 

டைய --அண்ணலை - கடவுளை --பிள்ளை - (திருஞான சம்பந்தரொன்னும்) 

பிள்ளை --பருவமூன் நினில் - மூன் றுவயதிலே --பாட - (தமிழ்வேதம்) 

பாடும்படிக்கு --இன்பால் - மதுரமாயெஞானப்பாலை --தரும் - கொடுத் 

தருளிய --பொருவில்சொம்கை - ஒப்பில்லாத முலைகளினது --புகழென- 

8ர்த்திபோல--பொங்கொளிமருவும் - மிக்கவொளிபொருச்திய--அ ரமணி 

வடம் - முத்துமணிகளின்வடமானது --தாழ்ந்துற - (அவற்றின்மீது) 

தொங்காகிற்கவும், ௭- று, தான் - அசை, ஆரமணி இருபெயசோட்டு, 

£சாழியிலே அப்பிள்ளை உமையவளாலேதரப்பட்ட பாலுண்டவளவிலே, 

₹ தோடுடையசெவியன்” எனப் பாடத்தொடங்கலால் இவ்வாறு கூறினர், 

இதி அபூர்வமாதலின் புகழுக்கு ஏதுவாயிற்று, கொங்கைகளின் மேலுள்ள 

முத்துவடத்தை வெண்மைமுதலிய குணம்பற்றி, அவழ்றை ஆதாரங்க 

ளாகவுடைய புகழாகக்குறித்தலால் தற்குறிப்பணி, (௨௨) 

[....றந்தி டாமணி வண்டு படுமலர் 

சிறந்த நீல மலரொடு €/பெற- 

மறந்தி டாது மறைமுடி யின்பொரு 
ளறைந்து பைங்கிளி முன்கை யமர்நஇட. 

(இ-ள்,) பறந்திடா - பறவாத --மணிவண்டு - ரத்சவளையல்களாதய 

கரியவண்டுகள் --படு - ஓலிக்கன்ற--மலா - தாமராமலா --இறர்த.-கீல 

மலரொடு - நீலோற்பலமலரோடுகூடி --€ர£பெற - அழகுபெருரிற்கவும் 

பைங்கிளி - பச்சைக்கிளியானது--மறைமுடியின்பொருள் - வேதாந்தப் 

பொருளை அழறற்திடாது - மறவாமல் இறைந்து - சொல்லிக்கொண்டு 

முன்கை - முன்னங்கையில் -அமாந்திட - தங்காநிற்கவும், எ.ஃ று, 

மலர் - தலைமைபற்தித் தாமரைமலருக்கு ஆக்கப்பட்டது, அம்மலருக்கும் 

உமையவள்கைக்கும் பேதமுளதாக அபேதத்தை அத்தியவசயி த்தலால் 

ஒற்றுமை புயர்வுஈவிற்சியணி, இதற்கு மணிவண்டென்றுஞ் சிலிஷ்டரூ 

பகம் அம்சம், வேதாந்தப்பொருள் மகாவாக்யொர்த்தம், (௨௩) 

தோது டைப்பான் ரொன்மனை யாட்டிதன் 
பால டுத்ததெவ் வாறெனலும் பட்டனா



டாலது,] கைலாச கதி, உடு 

மேலு டுத்து விளங்கவொண் மேகலை 

நூலி டைக்குறு நோய்புரி யாதுற. 

(இ-ள்) தோதுடைட்பரன் - தோலா உடையையுடைய கடவு 

ளது --தொன்மனையாட்டி தன்பால் - பழமையாகயே மனைவியிடத்து -- 

அடுத்தது - (இது) வர்தது--எவ்வாறெனும் - எந்தவழியாலென்று வியக் 

கத்தக்கபட்டு - பட்டாடையானது --அனாமேல் --உடுத்து - உடுக்கப் 

பட்டு -- விளங்க - விளங்காநிற்கவும்--ஒண் மேகலை - ஒள்ளிய மேகலாபர 

ணமான து-- நூலிடைக்கு - நூல்போற்சிறிய இடைக்கு--உறு - (கூந்தன் 

முலைகளின் பாரத்தினாலே) வருன்த--கோய் - நோயை-புரியா துற - 

செய்யாதுநிற்கவும், ௭- று, உடுததென்றது;:-செயப்பாட்டு வினைப் 

பொருளில் வந்தத, அடுத்ததெவ்வாறெலும் பட்டெனவே, விலைம£க் 

கப்படாச்சிறப் பிம்மென்றதாயிற்று, தகுதியில்லாத தோலுடைப்பரன் 

மனைவிக்கும் அப்பட்டாடைக்கும் சேர்கைசொல்லலால் தகாமையணி, 

*தகாமைமுரனுருக் காரியத்தோற்றமுர் தகாதவைகூடதும்,?', என் பத 

இலக்கணமாதலின், உறுதிசெய்தலால் கோய்புரியா துறவென்றா, (௨௪) 

ட),5,ச னிச்சம் படினும் பொறாமையை 

யெய்த்து மற்றை யிருமணத் தம்மியி 

லத்தன் வைத்த வடிக்கம லங்களின் 

முத்த ரிச்செஞ் சிலம்பு முழங்குற. 

(இ-ள்.) புத்தனிச்சம்படினும் - புதிய ௮னிச்சமலர் படினும்--பொ 

ரூமையை - பொறுக்கமாட்டாமையை--எய்த்தும் - அறிர்திருக்தும்--அ.் 

ழையிருமணத்து - அர்காளிலே நிகழ்ந்தபெரிய விவாககாலத்திலே--௮ம் 

மியில் - அம்மிக்கல்லினமீது --அத்தன் - கடவுளால் --வைத்தி - வைக் 

கப்பட்ட --அடி.க்கமலங்களில் - பாதாரவிர்தம்களிலே முத்தி - முத்து 

களை --அரி - மணிக்கற்களாகவுடைய --செஞ்சிலம்பு - செம்பொழ்சிலம் 

புகள் முழங்கும் - ஒலிசெய்யாகிற்கவும், ௭ - று, அனிச்சம் - yOu 

யர், அம்மலர் மோப்பச்குழைவதாயிஐம், அவ்வடிக்கு . நெருஞ்சிப்பழம் 

போலுதலால் பொருமைசொல்லப்பட்டது, அம்மியில்வைத்தல் :--கையினா 

லேதீண்டி அதன்மென்மையை அறிந்தபின்னிகழ்ர்ததாகலின் எய்த்து 

மென்றார், அடியின்மென்மை யுணர்ச்சியாடுய தடையுளதாகவும் அதனை 

௮ிம்மியில் வைத்தலா காரியம்பிறத்தலைச் சொல்லுதலால் - பிதிதா



a ... நிரபுலிங்கலிலை, [ரண் 

ராய்ச்சியணி, விவாக கற்பவிதி. ௮ங்கனஞ்செய்தற்கு ஏதுவாயிற்று, 

சேரத்தகாத அடிக்கும் அம்மிக்கல்லுக்குஞ் சேர்கை சொல்லப்படுதலால் 

தகாமையணியும் தோன்றுது, (௨௫) 

இதுமுதல் - ௨௨ - பாட்டேகளில் மகாசபை கூடூதற்சிறப்பு. 

இருந்த வாரரு ளெம்பெரு மாட்.டிபாற் 

குரும்பை காணுிமென் கொங்கைப் பொறையினால் 

வருந்து நாற்பக வன்ன மருங்குலா 

ரரம்பை மாத ரளப்பில ரெய்தினார். 

(இ-ள்,) இருந்த - (இப்படி. ப்பட்ட?ிறப்புட) னிரு$த--ஆரருள் - 

நிறைந்த அருளையுடைய --எம்பெருமாட்டிபால் - உமாதேவியிடத்து -- 

குரும்பை - தென்னங்குரும்பைகள் -- காணனுமென் - (இவற்றைக்காணின) 

நாணனுமெனப்படுகெற --கொங்கைப்பொறையிஞால் - முலைகளின்பாரத் 

இனாலே வருந்தும் - வருந்துகின்ற - நூற்பகவன்ன - மூற்பிளவுபோற் 

சி.றிப--மருங்குலார் - இடையையுடையவராயயே --அ.ரம்பைமாதர்-0 தய் 

வமகளீர் --அளப்பிலர் - எண்ணிக்கையில்லா தவர்களாய் --எய்திஞர் - 

அடைந்தார்கள், ௭- று, (௨௪) 

வேறு, 

(ல்லை யநொடை யருந்ததி முதலெழு முனிவ 

ரில்ல றம்புரி துணைவிய ராமெழு வரும்போய் 

வல்ல ரும்பெனக் குவிமுல்ப் பனிமலை மகளைச் 

சொல்ல ருந்துதி செய்துவாழ்த் தெடுத்தனர் தொழுது, 

(இ-ள்,) எழுமுனிவர் - வசிட்டனா முதலாசவுடைய ஏழுமுனிவர்க 
ஞம்--இல்லறம்புரி - மனையறத்தைச்செய்தம்கு --துனைவியராம் - துணை 

யா தல் யுடையவரா யெ --முல்லையர்தொடை-முல்லைப் பூமாலையையடைய 
அருந்ததிமுதல் எழுவரும்போய் --வல்லரும்பென - கூதாகெருவியோ 

'தாமரையரும்போ வென --குவி - குவிீத--முலை - முலைகளையடைய 

பனிமலைமகளை - பார்வதியை--தொழுது - இறைஞ்சி _- சொல்லருந்துதி 
செய் தி-சொல்லுதம்கரிய தோத்திரங்களைச்செய்து --வாழ்த்தெடு த்தனர்- 

மம்கலகாழ்த்தப்பாடி ஞர்கள், எ-று, முல்லைமாலை கத்புடையார்க்கு 
உரித் த்தா தலின், அரத முதலியோர்க்குச் சொல்லப்பட்ட, -வல்லரும் 
பென்ற விடத்ே தீ ஐயவோகாரங்கள் தொக்குரின்றன, டட (௨௭)



டாலதி,] சைலாச கதி, ௨௭ 

ன்ன மொன்றறி யாமுடிக் கங்கையை யறிந்து 

துன்ன வந்தல மருமெ௫ னங்களின் ஜொகுதி 

யென்ன வம்புயத் தொருசத Carpi Bann seer 

முன்ன டைந்துவெண் கவரிக ளிரட்டினர் முறையால், 

(இ-ள்,) ௮ம்புயத்து - தாமரைமலாக ஸூலிருக்கின் 2--ஒருசதகோடி- 

நா.றுகோடியென்லும் தொகையையுடைய--இர்திரைகள் - தருமகளீர்-.. 

அன்னமொன்று - ஓரன்னப்பவையால்--அ.றியா - தேடிக்காணப்படாது 

_ முடி. - (கடவுண்) முடியிலுள்ள--கஙகையை அி?.த--தன்னவந்து- 

(அதனை) கெருங்கும்படி வந்து--அலமரும் - சுழல்கின்ற -- எடனங்களின் 

ரொகுதியென்ன ஸ் அன்னப்ப௩வைகளின் கூட்டம்போல--முன்னடைந்து 

_-வெண்கவரிகள் - வெண்சாமரங்களை--முறையால் - முறையோடு கூடி. 

-இரட்டினர் - இருபுறத்தும் வீசினார்கள். ௭-௮. அன்னமொன்றென் 

றது :--நாரணனோகூளும்று அன்னவடிவங்கொண்டு சென்று அம்முடி, 

யைக்காளாது மீண்ட பிரமனை, வெண்மை, சுழலன் முதலிய நிமித்தங்க 

ளால் இரட்டப்பட்ட சாமரங்களை அவ்வன்னக் கூட்டமாகக் குறித்தலால், 

தீற்குறிப்பணி, சதகோடியென்னு£ தொகைச்சொல் மிக்? பன்மையைக் 

.காட்டவர்தது, பின் வரும்தொகைச்சொம்களும் இப்படியே அண்ட 

'தோறுமிருந்து வருதலால் பலராதல் DS, (௨௮) 

ரவு கெளவிய கதெனப் பட்। சாந் தாற்ற 

பரவை யல்குல்வெண் (ps sour ணகைக்கொலை பயில்விற் 

புருவ மென்மலர்க் குழற்சசி கோடிகள் புகன்று 

மருவி யம்பிகை மருங்குரின் நசைத்தனர் மன்னோ, 

(@ - er.) பரவையல்குல் - பரீப்பாடுய அல்குலையும் -- வென்முத்த 

வாணகை - வெள்ளிய முத்தம்போல் ஒளிபொருக்தியபற்களையும்--கொலை 

பயில்கிற்புருவம் - கொலைத்தொழிலிற் பழயெ வில்லுப்போலுள்ள புரு 

வங்களையும் --மென்மலர்க்குழல் - மெல்லியமலர்களால் அலங்கரிச்சப்பட்ட 

கூந்தலையும் உடைய--சசகோடிகள் - கோடியிச்திராணிகள் -- பு£ன்று ௪ 

சென்.று--மருவி - பொருக்தி--அம்பிசைமருங்குநின்று - உமாதேவி பக் 

கத்தினின் நு--௮.ரவுகெளவிய - பாம்பினாலே கெளவப்பட்ட--கதிொனப் 

பட்ட - சடன்று (கண்டோராம்) சொல்லப்பட்ட -- சரர்தாற்தி + Ap 

ரூலவட்டங்களை -- அசைத்தனர், எ-று, மன், ஓ அசைகள், பதம் 

- சாசத்தாற்செய்யப்பட்டவற்நிற்குச் சூரியனையும், முத்துச்களாற் செயப்



ay பிரபுலிங்கலீலை. [இர்ண் 

பட்டவற்திற்குச் சந்திரனையும், கொள்ளவேண்டுதலாலே &திரொனப் பொ 

தப்படக்கூறினார். கண்டோர் அச்சிம்முலவட்டங்களை ௮க்கதிர்களென்று 

மயங்கலால் - மயக்கவணி, * மயக்கங்கவிஞர்சம் மதவொப்புமையினான் 

மறைபுலத்திடைப் புலங்கொளிறுகர்வாகும்,” (௨.௯) 

எடுத்து வீணைக ளூளர்ஈரம் பிதுமிட றிதுவென் 

நடுத்த கேள்வராம் பிரமரு மறிவரி தாகப் 

படத்த பாம்பணி பரன்புடை மாதுசீ॥ பாட்டிற் 

ஜொடுத்து வாலிய கலைமடம் சையர்பல॥ துதித்தார். 

(இ-ள்.) பலர் - பலராகயெ -- வாலியகலைமடர்தையர் - வெண்ணிற 

முடைய சரஸ்.வதிகள் -- வீனகளெடுத்து -- உளர 5ரம்பிது - தெறிக்கப் 

பட்ட தந்திபினெலிமிது--மிடறிது - கண்டத்தினொலி இது--என்று -- 

அடுத்த -: (அவரோடு) நெடுங்காலமாகப்பழசய--கேள்வராம் - கணவர்க 

ளாயே--பிரமரும் - நான் முகர்சளும்--அறிவரிதாக - அறிதல் கூடாத 

தாக--படத்தபாம்பணி - படத்தையுடைய பாம்புகளை அணிர்த--பரன் 

புடை. - கடவுளருகலிருக்கன் ௦--மாதசர் - உமாதேவியின துபுகழை-- 

பாட்டில்--தொடுத்து - பிரயோடத்து -- துதித்தார், எ-று, நரம்பு, 

மிடறு அகுபெயர்கள், ஒட்புமையினாலே கண்டத்தொல் ஈரம்பொலி, 

61% களுக்கு விசேஷம் தோன்றாமையால் பொதுமையணி, பொதுமை 

யொப்புமையாற் இறப்பொளிப்பதாம்.” என்பது இலச்சணமாதலின், () 

செப்ப மைந்ததண் ணுமையிசை தாளமென் சிறுதாட் 

டுப்ப மைந்தவொண் சதஇதழீஇச் சுவைய பல்காய 

முப்ப மைந்தவின் கறியென ஈடித்தன ர௬ுழையோ 

டொப்ப மைந்தகண் ணுருத்திர கணிகைய ருவந்து, 

(இ-ள்) உழையோடு - மான்௧கண்களோடு--ஒப்பு - ஒப்புஒம — 

அமைந்த - நிறைர்த--கண் ௪ கண்களையுடைய -- உருத்திரகணிகையர் 

உவக்து - மஇழ்ச்து--சுவைய - வேறுவேறு ருடியினவாகய -- பல்காயம் - 

பூலவகைப்பட்ட காயங்களும்--உப்பு - உப்பும்--அமைந்த - அளவொ த்த 

இன்கறியென - இனியகறி ௮வற்றைப்போல் -- செப்பமைந்த - சொல் 

வமைந்த-ழ்ண்ணுமை - மத்தளவொலியையும்--இசை - இராக்வொலி 
வ்யயும்--தாளம் - தாளவொலியையும்--மென்சிறுதாள்- மெல்லிய இ திய 

அடிசளத--துப்பமைந்த - மன்மைபொருர்திய-- ஒன்சதி * எழபெழிதிப்



டாவது, கைலாச கத, ௩௯ 

பையும்--தழீஇ - தழுலி--ஈடி.த்தனர் - ஆடினர். ௭- று, தண்ணுமை, 
தாளம், உழை அகுபெயர்கள், பலஉகைப்பட்டசாயங்கள் - மிளகுமுதலி 

யன, எப்படி இன்சறி அளவொத்த பலகாயங்களையும் உப்பையும் சமுலி 

யதோ அப்படி உருத்திரகணிகையர் தன்னுமையொலி முதலியவற்றைத் 

தழுவி ஈடித்தன rere, ஒப்பணி, (௩௧) 

எந்தை பாலுமை முக்குணங் களுமுரு வெடுத்து 

வந்த மாதர்க ளருகுறின் றனர்பணி ம௫மூஉ 

வந்த மாதருட் டமோகுண மாதுமை யருளாற் 

சந்த மாயையென் பெயர்கொடு தருக்கிரின் றனளே. 

(இ-ள்,) எம்தைபாலுமை - கடவுளிடத்திருக்ன்ற உமாதேலியி 

னது-- முக்குணங்களும் - சத்துவ குணம் ரஜோ குணம் தமோ குணம் 

எனப்படுஇன்ற முக்குணங்களும்--உருவெடுத்துவந்த - வடிவங்கொண்டு 

வந்த -- மாதர்கள்--பணிமடமூ௨ - (அவளுக்குக்) குற்றேவல்செய் தலிலே 

ம$ழ்ஈத---அருகுநில் றனர்--அர்தமாசருள்-சமோகுணமாது -- உமை 

யருளால்--சந்தம் - அழகையும்--மாயையென்பெயா - மாயையெனப்படு 

இன்றபெயரையும்--கொடு - கொண்டு--தருக்கிநின்றனள் - செருக்குற்று 

நின்றாள், எ-று, T+ HOF, (௩௨) 

தெள்ளு வார்இரைக் கங்கையுங் கங்கையுஞ் சிறிய 

பிள்ளை யாகிய மதியமு மதியமும் பெரிது 

துள்ளு மோரிள கெளவியு கெளவியுட் தொடர்பு 

கொள்ளு மாறவ ணெருங்கின வுருத்திர குழாங்கள், 

(இ-ள்) உருத்திரகுழாங்கள் - உருத்திரருடைய கூட்டங்கள் — 

ததள்ளுவராதிரை - தெளியாகிய கடிய அலைகளையுடைய -- கஙுகையுக் 

கையும்--ஏிறியபிள் எயாடிெய--மஇபமுமதியமும் - சந்திரலுஞ் சர்திர 

பெரிதுதுள்ளும் - மிகவுந்துள்ளடன்ற--இள - இளமைபொருந்திய 

பு நெளலியும் - மானுமாலும்--தொடாபுகொள்ளுமாறு - உறவு 

பாகவண் - அச்சபையிடத்து- நெருங்க, எ று, 

ுத்தரகுழாமென்றது :-- குமாகோட்டமென்பதுபோல் 

(ns 
_ ஜென்றுதாக் குறவொளி தழைக்குக 

ன்னவா யுறவலை சுருட்டும்



௪0 பிரபுலிங்கலீலை [ரண் 

பொங்கு வேலைவந் தெனவரிக் கணங்களற் புதத்த 
வெங்க ணாயகன் பேரவை யிடத்துவர் இறுத்த, 

(இ-ள்,) அரிக்கணங்கள் - ராரணருடையக ட்டங்கள்--சங்கமொன் 

௮டஜனொன்று--தாக்குற - தாக்கா நிற்கவும்--ஒளி தழைக்கும் - ஒளிபெருகு 

இன்ற - தங்கம் - உயர்ச்சிபொருந்திய -- நேமியும் - சக்கரங்களும் -- 

அன்னவாயுற - அப்படியேதாக்குசின்றவையாயுறாநிற்கவும் 4 அலைசுருட் 

'டும் - அலைகளைச்சருட்டுபொற--பொங்குவேலைவஈ்தென - பொங்கயகருங் 

கடலானது வந்தாற்போல -- 9555 - ஆச்சரியகரங்களாடி -- எங்க 

யைகன் - எமதக&டவுளது--பேரயையிட தீது - மகாசபையிடத்த--வந்து 

இறுத்த - சேர்ந்தன, எ-று, (௩௪) 

(EP sis eneir Gl gy நான்மறை விதிமுறை முழங்க 

வுகந்து கையிரு நான்குகான் குச்சியிற் குவியச் 

சகந்த ௬ஞ்செயற் பிரமர்க எளப்பிலர் தையல் 

பகுத மேனிய னவையிடைப் புகுந்தனர் பரவி. 

(Q - or.) அளப்பிலர் - எண்ணிலராசிெய--சக$்தருஞ்செயல்- உலகத் 

தைப்படைக்குர்தொழிலையுடைய--பிரமர்கள்--முகங்களானூலும் - bT Br 

முகங்களிலும்--சான்மறை - காலுவேதங்களும்--விதிமுறை - விதியோ 

முங்கன்படி--முழங்க - ஒலியாநிற்கவும்--நான்குச்சியில் - நாலுதலைகளி 

இம்--உகந்து - உயர்ந்து--கையிருகான்கும் - எட்டுக்கைகளும் -- குவிய - 

கூம்பாநிற்கவும் -- தையல் பகுக்தமேனியன் - உமையினாலே பங்இட்டுத் 

கொள்ளப்பட்ட மேனியுடையகடவுள த--அவையிடை - சபையில்--பரவி 

புகுந்தவர், எ-று, (௩௫) 

Pf wisn மாயனு மெனினுயர்க் தவென்ப தன்றிக் 

கயிலை மாயக னம[திரு வோலக்கங் காண்ப! 

னயன மாயிர மிலாமையி னதஇகனா னென்று 

ads arctan. Ib Sr ரெண்ணிலர் GUD BI, 

(இ-ள் ள்,) எண்ணிலர் - எண்ணிலராடிய--வயிரவான்படை ஈங்ச்சர 

ton lw உயர்வுபொருந்திய ஆயுத ச்தையுடைய _இச்தரர்-அயதும் பிரம 

"லும் -மாயனும் - மா ரணஜும் -- எனிலுயர்ந்தவரென்பதன்றி என்னைக் 

காட்டிலும் உயர்ர்தவொன்றுசொல்வது மாத்இரமன்தி -ஃ (உயர்ந்தவ 

£ல்லர்) -- கயிலைகாயகன் - சடவுள்--அமர் - தங்யே இருவோகக்கம் .



டாவது,] கைலாச கதி, ௪௪ 

௮.ரசிருப்பை-- காண்பான் - கானுதற்கு-- ஈயனமாயிரம் - ஆயிரங்கண் 

களை --இலாமையின் - (என்போ) இுடையரல்லாமையால் ---அஇகன் - 

(அவரைக்காட்டிலும்) உயர்ர்தவன்--சானென்று - மானென்றுதனித்தனி 

நினைத்துக்கொண்டு--வந்தார், ௭ - று, உயர்ச்தவரல்லவொன்றது - சொல் 

லெச்சம், அதகனானென்றதை காண்பானயனமாயிரமிலாமையி னென்ற 

வாக்கிெயப்பொருளினாலே சாதித் தலால் செய்யுட்குறியணி. (௩௬) 

இ_ரகர் சத்தர்கள் வித்தியா தரர்சுர ர௬ுயர்கம் 

புருடர் மெய்க்கதிர் முதலிய கோடிசை புரப்போர 

நிருதர் மற்றுளார் AAG gm Si alt செருங்க 

வரத னத்இரு வோலக்கங் காணிய வந்தார், 

(இ-ள்,) உரகர் - நாகர்--சித்தர்கள்--வித்தியா தரர்--சரர் - தேவர் 

_-உயர்இம்புருடர் - உயர்வுபொருந்திய இம்புருஷர்--மெய்ச்கதிர்முதலிய 

கோள் - வடிவத்தையுடைய சூரியன்முதலிய இரகங்கள் --திசைபுரப் 

போர் - இக்குப்பாலகர்--நிருதர் - அரக்கர்--மற்றுளார் - மற்றுமுள்ளவர் 

களும் -விழிபிதுங்கெ --உடனெருங்க - உடம்புகள்சருங்க வரதன் 2 

கடவுளது--அ.த்திருவோலக்கம் - அத்திருச்சபையை--காணிய - தெரிசித் 

தற்கு--வந்தார், ௭ - று, மற்றுளாரென்றதனால் - இயக்கர்முதலியோரை 

யுங் கொள்க, (௩௭) 

அழிவு மாக்கமு முரையினாழ் செயும்வலி யடைந்தரர் 

மொழியும் யாக்கையு மனமுரல் லறங்களின் முயன்று 

கழியு மாறுமுக் காலமு முளர்தளை கழன்றார் 

பழியி லாவதிட் டாமா முனிவரர் பரம்தார், 

(இ- ள்.) அறிவம்-கேடும்--ஆக்சமும் - பெருக்கமும்-உரையினால் - 

வாய்ச்சொல்லினாலே --செயும் - (பிறர்க்கு) உண்டாக்காகின்ற --வலிய 

டைர்தார் - வலிமையை அடைர்தவரும் மொழியும் - வாக்கும் --யாக் 

கையும் - காயமும்--மனமும்--நல்லறங்களில் --முயன் முயலு தலாலே 

அகுழியுமாறு - ஒழியும்படி. முக்காலமும் - செலவுரிகழ்பெதிர்பென் 

இன்றமூன்றுகாலங்களும்--உளர் - உள்ளவரும்-- தளைகழன்றார் - பாசபந்த 

நீங்னெவரும் ஆடிய --பழியிலா - நிர்தையில்லாத -- வதிட்டா இமாமுனி 
வர் - வசிட்டலாமுதலாகவுடைய முனிவர்கள்--ப.ரச்தார் - பரவினார்கள், 

எ-று, வாக்குமுதலியமூன்றும் நல்லறங்களின் மூயலலாவ த :--கடவுளை த் 

அதித்தல், தியானித்தல், அருச்சித்தல் மு.தலியவை, (௩௮) 
oe



#2, பிரபுலிங்கலிலை. [இரண் 

குழவி பால்குடிப் பதுகடல் குடிப்பது குழவி 
பழகு மாறுணன் மண்ணெடுத் துண்பது படைப்பு 
முழுது மோர்தளர் ஈடைமகச் செயலெனு முரண்கொள் 

வழுவி லாவருட் கணங்களெண் cos voor aid. 

(இ-ள்.) (இப்பூதங்களுடைய) --குழவி - சுழக்தையினது --பால் 

குடிப்பது - முலைப்பால் குடித்தல் --க_ல்குடிப்பது - கடலைக்குடி த்தம் 

போல்வதாகும்--குழலி - குழந்தையினது--பழகுமாறுணல் - கற்கும்படி. 

சோறுண்ணுதல் --மண்ணெடுத்தண்பது - பூமியையெடுத்து விழுங்கு 

தல் போல்வதாகும் ** ஒர் தளாகடைமக - ஒருதத்தடிரடையையுடைய 

பிள்ளையினது --செயல் - விளையாட்டுத்தொழில் --படைப்புமுழுதும் - 

படைப்பனைத்தும் போல்வதாகும் --எனும் - எனப்புகழப்படுதின்ற-- 

முரண்கொள் - வல்லமையைக்கொண்ட --வழுவிலாவருள் - தவறுதலில் 

லாதகருணையையுடைய--கணங்கள் - பூதக்கூட்டங்கள்--எண்ணிகந் தன - 

எண்ணிக்கையில்லா தனவாட--வந்த - வந்தன, ௭ - று, சிறியபூதங்களின் 

புகழ்ச்சியாலே பெரியபூதங்களின் புகழ்ச்சி தோன்றுதலால் - வஞ்சப் 

புகழ்ச்சியணி, (௩௧) 

செருக்கொ டுஞ்சிவ நிந்தைசெய் வாய்க்கிலை தீர்வு 

விரிக்கி னென்றுமுன் சிறுவிதி தலையற வெட்டி 

யெரிக்கு நல்கிறிந் தனைசெயா மறிமுக மியைத்துத் 
தருக்கி நின்றவவ் வீரன்வம் தொருபுடை சார்ந்தான். 

(இ-ள்,) செருக்கொடும் - செருக்கனால்--சிவநிந்தைசெய்வாய்க்கு - 

கடகளை நிந்தித்தவாய்க்கு--விரிக்கின் - (வேதாகமங்களை) விரித்துப்டார்க் 
இல்-- தீர்வு - பிராயச்சித்தம்-இலையென்று--முன் -ரிறுவிதிதலை-(ிவ 

நிந்தைசெய்த) தக்கன துதலையை--அறவெட்டி --ஏரிக்குகல்டி - நெருப்புக் 

குக்கொடுத்து -- நிந்தனைசெயாமதிமுகம் - கிம் தசெய்யாத் ஆட்டுமுசத் 

தை--இயைத்து - பொருத்தி--தருக்கிநின்ற- களித்துகின்ற--அவ்லீரன்- 

அர்தவீரபத்திரன் --வர்.து ஒருபுடை - ஒருபக்சத்தை --சார்ந்தான், 

எ. று, வேதத்திலே சாரணன் யாகவடிவின னென்றும், கடவுள் 

யாகத் தலைவனென்றுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்க நாரணனை அதற்குத் 

தலைவனாக வைத்துச் கடவுளை நிர்இித்தலால், தக்கலுக்கு ௮.த்தண்டனை 

செயலாயிழ் நென்ச, (#0)



டாவது,] கைலாச ௧, ௪௩ 

காதி யாயிர மால்களைப் பிழிந்துமாங் கனிபோற் 

கோது வீ௫ினுங் கடல்கவிழ்த் தனையசெங் குருதி 
பாதி யாயினு நிரம்புறாக் கபாலபா ணியனாய் 

மாது பாதிய னவையிடைப் புகுந்தனன் வடுகன். 

(இ-ள், அயிரமால்களை - சகரராரணரை --காதி , கொன்று 

மாம்கனிபோற்பிழிர்து -கோதுவீரிலும் - கோதுகளையெறிந்தாலும்-- 

கடல்கவிழ்த்தனைய - கடலைக்கவிழ்த்தால் அதுபோற்பெருகுவதாகெ-- 

செங்குருதி - செய்ய உதிரத்தினாலே--பா இயாயிலும் - பாதியளவாயிலும் 
றிரம்புறா - நிறைதலில்லாத --கபாலபாணியனய் - பிரம கபாலத்தைக் 

கையிலேயுடையவனாட --மாதுபாதியன் - கடவுளது --அவையிடை-சபை 

பின் கண்ணே --வகென் - வைரவன் --புகுந்தனன், ௭ - று, கபாலத் 

துக்குச்சொல்லப்பட்டலிசேடணப் பொருளால் ௮க்கபாலத்தின் பெருமை 

தொனிக்கன்றது, (௪௧) 

வீரமா தீருக் கில்லையென் றுரைப்பதென் விளங்க 

விர மாதென வறிகிலி ரோவென விளம்பி 

வீர யோடுனி வெள்ளமோ டமர்பொர விரும்பும் 

விர காளியும் புகுந்தன எவையிடை விராந்து, 

(இ-ள்,) அமர்பொர விரும்பும் - போர்செய்தற்கு விரும்புற. 
வீரகாளியும்--மா தருக்கு - பெண்டிர்களுக்கு--வீ.ரமில்லையென் று-உா 
ப்பதென் - சொல்லுதற்குக்காரணம்யாது --வீரமாதென - வீரத்தன்மை 

புடைய மாதென்று --விளங்கவறிரலிரோவென - நன்றாகவறிஇலீரோ 

வென்று விளம்பி - சொல்லிக்கொண்டு - உரயோடினிவெள்ளமோடு « 

வீரத்துவம்பொருக்திய ஏவன் மகளீர்கூட்டத்தோடு கூடி--அவையிடை - 

சபையினிடத்து -- விரைந்து -- புகுந்தனள், ௭ - று, யாவராலும் 

வெல்லப்படர்த தாருகன் முதலியோரை வெல்லலால் இவ்வாறு கூறி 

வர்தன ளென்க, (௪௨) 

எஸீன்று ஞானமோ டூயர்வயி ராகல் லொழுக்க 

மூன்று காலெனக் கொண்டரன் முகத்திள முறுவ 
Caper மாறுநின் ருடினன் சுட£வ னிருளைப் 

போன்று மாயையைத் தொலைத் இடு பிருங்கியென் புனிதன். 

(இ.ன்,) சுடரவன் - சூரியனானவன்--இருளைப்போன்று மாயை 
யை -தொலைத்த0 ௦ நீக்குதல்செய்த எ பிரும்ுயென்புனிதன் - பிரும்



௪௪ பிரபுலிங்கலிலை, [இரன் 

யெனப்படின்றமுனிவன் -. ஊன்று - (நல்வழிபிலே) ஊன்றப்பட்ட 

ஞநானமோ0--உயர்வயிராகம்-உயர்வாயே வைராக்பெ த்தையும் -ஈல்லொ 

முக்கம் - பரிசுத்தமான ஆசாரத்தையும் -மூன்றுகாலெனச்கொண்ெ - 

தனது மூன்று கால்கள்போலச் கொண்டு-- அரன்முகத்து - கடவுளது 

முகத்திலே-இளமுறுவல் - புன்னகையானது--தோன்றுமாறு - உண்டா 

கும் வண்ணம் --நின்று -இடினன், எ-று, வீட்டுநெறிசெல்லுதற்கு 

ஞானமுதலியன சாதனங்களாதலின் காலெனச்கொண்டென்றார், ஒப் 

பணி, (௪௩) 

(பபிடிகொண்ஜாமுடிக் கங்கணம் இறைபதம் படுமமொண் 

முடிகள் யாவையும் படிகழ னர்தியெம் முதல்வ 

னடிக ளேந்துகை புறவடித் தொதஇக்கெல் வவையைக் 

கடிகொண் மாலையம் பிரம்பொடு இரிட்தனன் களித்து. 

(இ-ள்,) படிகொள் - பூமியைக்கொண்ட --மாமுடி-பெரிய தலையை 

யுடைய --கங்கணத்து - சேவஷ.சங்கணத்தையுடைய --இறை - கடவுளது 

_-பதம்படு - திருவடிகளிலே படுன்ற --ஒண்முடிகள்யாயையும் - ஒளி 

பொருந்திய ரரிடங்களெல்லாம் --படு - படப்பெறுகின்ற --கழல் - இரு 

வடி.களையுடைய--நர்தியெம்முதல்வன் - நந்தியாகிய எம்முடைய தலைவனா 

னவன் ஏந்து - தாங்குகின்ற --கை - கைகளிலே அடிகள் ௨2 « 

பட--அடி த்து--அவவவையை - அச்சபையிலுள்ளாலா --ஒதுக்இ - (இரு 

மருங்கும்) விலக்கி கடிகொள் - மணங்கொண்ட ஃமாஜையம்பிரம் 

பொடு - பூமாலையையுடைப பிரப்பங்கோலொடு --களித்துச் திரிர்தனன், 

T+ D (௪௪) 

பெப்பு மாமழை முகிலெனப் பெரியவாய் முழவம் 

துய்ய மாமதி யனையவெண் சுரிமுக சங்க 

மைய வாணனும் பானுகம் பப்பெய ரவனுங் 

கையும் வாயுமொத் ததிர்த்தனர் செவிகரங் கவிழ்ப்ப, 

- (இ.ள்,) ஐயவாணஜம் - அழயெவாளணாசுரலும் --பாலுகம்பப்பெய 

ரீவனும் - பாலுகம்பனெனப்படுகின்ற பெயரையுடையவதும்--பெய்யுமா 

மழைமு௫லென - பெயப்பசின்ற பெருமழையையுடைய மேசம்போலஃ 

பெரியவாய் - பெருங்குரலையடைய --முழவம் £ முழவவா த்தியங்களையும் 
ஊதிய்யமாமதியனைய 5 களங்கமில்லாத நிறைமதிபோதுள்ள வெள் -



டர்லதி, கைலாச் கத, சட 

வெள்ளிய -- சுரிமுக சங்கம் - சுழிந்தமுகத்தையுடைய சங்குகளையும்-- 

செவிகரங்கவிழ்ப்ப - (பாவரும்) கைகளாலே காதுகளை மூடிசக்கொள்ளா 

நிற்க- கையும் வாயுமொத்து- கைகளாலும் வாய்களாலுமொத்து--அ.ர் த் 

தனர் - முழச்டினார்கள், எ-று, வாய் அகுபெயர், வாணாசுரலுக்கு 

ஆயிரங்கைகள், பானுகழ்பனுக்கு ஆயிரம்வாய்கள், முன் வாணனும் 

பானுகம்பனும் சொல்லப்பட்ட முறையே பின் மூழவமும் சங்கமும் அதன் 

பின் கையும் வாயும் சொல்லப்படுதலால் - நிரனிறையணி, (௪௫) 

இப்ப ரோர்சிலர் பாடே ரோர்கிலர் துள்ளிக் 

 குதிப்ப ரோர்சிலர் கைகளாற் மேளிணை கொட்டி 

யதிர்ப்ப ரோர்சிலர் நெக்குகெக் குருகிகெஞ் சகமெய் 

விதர்ப்ப ரோர்ரில ராயின ரவையிடை மிடைந்தோர், 

(இ-ள்,) அவையிடைமிடைச்தோர் - சபையிடத்து கெருங்கியோர் 

களில்--சலர் துஇப்பர் -- லர்பாடுவர் -- இலர் துள்ளிக்குஇப்பர் - இலர் 
கைகளாற்றோளிணைகொட்டி அதிர்ப்பர்-டிலர்நெஞ்சகசெக்குரெக்குரு9-- 

மெய்விதிர்ப்பர் ஆயினர், ௭ - று, (ea) 

படைக்க லங்களி னொளியிமை யவரசொளி பரித்த 

தொடைக்க லங்களி னொளியரம் பையர்பணைத் தோளி 

னிடைக்க லங்களி னொளியெலா மிருளிறை மிடற்றி 

னடைக்க லம்புக நிறைந்தன பரந்தபே ரவையில், 

(இ-ள்,) பரந்தபேரவையில் - விரிந்தபெரியசபையின் கண்ணே ஃ 

படைக்கலங்களின் - (கானாவித) அபுதங்களினது --ஒளி - காந்தியும் — 

இமையவர் - தேவர்களது--ஒளி - சரீரகார்தியும் -பரிச்ததொடைச்சலங் 

களின் - தாங்கப்பட்ட பொன்னரிமாலைகஎத--ஒளி - காந்தியம் அரம் 

பையர் - தேவமகளிரது -- பணைத்தோளினிடை - வேய்போதுர்தோள்க 

ளிடத்துள்ள--சலங்களின் - ஆப. ரணங்களின த--ஒளி - காந்தியும் ஆயெ 

எலாம் - இவையெல்லாம் --இருள் --இறைமிடற்தில் - கடவுளதுகண் 

டத்தின் கண்ணே --அடைச்சலம்புக நிறைந்தன, எ-று; அடைக் 

கலம்புகல் ;-பகைவமாஅஞ்சி யோர் காக்கவகல்லோரை அடைந்து அவ 

ருடைமையாய்நித்றல், கண்டத்தின் மாத்திரம் ஈஞ்சச்கறைகாணப்படுத 

லாரல் இவ்வாறு கூ மினார், (௪௭)



ச்சு பிரபுலிம்கலிலை, [இரண் 

இதமுதல் - ௧௧ - பாட்களில் கட்வுளுக்குந்தேலிக்கும் 

வாக்குவாதம். 

ன்னண மவையிடை யிருந்த வெம்பிரான் 

றன்னொடு வினவுமோர் தகைமை யுன்னுபு 

கன்னலு மமுதமுங் கைப்ப வெம்முடை 

-யன்னைதன் வாய்இறர் தறைதன் மேயினாள். 

(இ- ள்,) இன்னணம் - இப்படிப்பட்டரிறப்புடன் -- அவையிடை 

யிருக்த - சபைஈடுவேமிரு£த - எம்பிரான்றன்னொடு - கடவளை--வினவு 

மோர் தகைமை - வினாவப்படுவதொருகாரியத்தை --உன்னுபு - நினைத்து 

௭கன்னாறும் - சர்க்கரையும்--அமுதமும் - அமிர்தமும் --கைப்ப - கைப் 

பனவாக --எம்முடையன்னை - எமதுதாயானவள் --தன்வாய்இறர்.து- 

அறைதன்மேயினாள் - சொல்லலுற்றாள், எ - று, சர்க்கரைக்கும் அமிர்தத் 

தற்கும் கைப்பின் சம்பந்தமில்லா இருக்க அதைச்சொல்று தலால் - தொடர் 

புயர்வு wall be ae. (௪௮) 

தலைவரின் னவையிடைச் சார்ந்த விப்பெரு 

நலனுடை யவரெலா ஈணுக வெம்பவத் 

தலைல ராசியின் படைவ ரோவலா 

னிலையில ரோவிது நிகழ்த்துவா யென்றாள். 

(இ-ள்,) தலைவ - முதல்வனே --டின்னவையிடைச்சார்ந்த - உனது 

சபையிடத்.துவர்திருக்ெற --இப்பெருகலனுடையவாரலாம் - இப்பெரிய 

சம்பத்தையுடையவர்யாவரும் --வெம்பவத்து - வெவ்வியபிறவியிடத்து 

ணு - பொருந்தி ிலைலெராடு --இன்படைவரோ - மு தீதியைச் 

சேர்வாரோ -- அலால் -- நிலையிஐரோ - பிறவியில் அலைவாரோ--இது 

நிகழ்தீதுவாயென்றாள் - இதைச்சொல்லுவாயாகவென்ருள், எ-று, ஓகார 

மிரண்டும் ஐயலினாவில் வந்தன. 

.... சத்தி சத்தனைநோக்ட ஐம்பழ் துமூன்றாங்கவிவராயிலும் வினவிய 

சம்பாஷணையைப்பற்றிய தென்பது கருத்து, (௪௧) 

Aller Ban நன்றுரின் வினாவென் றெந்தைமண் 

- ணளந்தவ னயன்முத லாயி னோருமின்



டாவது,] கைலாச கத, eer 

புளங்கொளு காமரூ பத்தொ டொன்றுறத் 
தளைந்துள இரியையாற் சார்லொ சென்றான். 

(இ-ள்,) எந்தை - எமதுகடவுள்--விளங்கிழை - விளங்காநின்ற ஆப 

ரணத்தையுடையவளே --நின்வினா - உனதுவினாவானது -ஈன்றென்று - 

ரன்ராயிரு£ததென்று -- மண்ணளந்தவன் - நாரணன் - இயன். பிர 

மன் முதலாயினோரும் --உளங்கொளும் - உள்ளத்திலே கொள்ளப் 

பட்ட --நாமருபத்தொடு - பெயர்வடிவுகளோடு --ஓன்றுற - பொருந்த 

தளைந்துள - பந்தித்துள்ள --இரியையால் - வினையுமிருச்சையினாலே 

--இன்பு - பேரின்பத்தை --சார்லொரெலவ் மூன் - அடையமாட்டாரொன் 

ரான், எ-று, (௫௦) 

ேவேறு, 

அனையதே னாம ரூபக் கிரியைக எனைத்தும் வெல்ல 

நினைவுறு சூழ்ச்சி யொன்று நீயெனக் குராத்தி யென்னாப் 

பனிமலை தவஞ்செய் நன்ற பவளவாய் மடந்தை கூற 

நனையவிழ் கொன்றை வேணி ௩ம்பன்மற் றிதனைச் சொல்வான். 

(இ-ள்,) அனையதேல் - அப்படிப்பட்டதாயின்--நாமரூபக்கரியைக 

எனை த்தும்வெல்ல -- நினைவுறு சூழ்ச்சியொன்று - கருதப்பட்ட உபாய 

மொன்று--8ீ.-எனக்கு--உரை த்தியென்னா - சொல்லென்று--பனிமலை - 

மல்யரசனால்--தவஞ்செய்து.-ஈன்ற-பெறப்பட்ட--பவளவாய்மடர்தை- 

பவளம்போலுள்ள வாயையுடையமாது--கூற - சொல்ல --(அ2ற்கு) — 

நனை யலிழ் - அரும்பலிழ்ர்த --கொன்றை - கொனள்றைமாலையைச்குடி.ய...- 

வேணி - சடையையுடைய -- நம்பன் - கடவுள் -- இதனைச்சொல்வான், 

எ-று, மற்று - அசை, (௫௧) 

போஃபூ மியினிற் போக தனுவினாற் பொருந்த லாகா 

கேகமா மின்ப சித்தி யியம்புறிற் கரும பூமி 

யாகமா னதுகொண் டன்றி யாதலான் ஞாலத் தெய்த 

யோகமா நெறியி னின்றோ ருண்மைசா தத்துக் கொள்வர். 

(இ-ள்,) ஏகமாம் - ஐக்ஏெயமாடின்ற-.-இன்படித்தி - பேரின்பப் 

பேற்றை -இயம்புதில் - சொல்தும்கால் --கருமபூமி - கருமபூமியின் 

கண்ணே--௮கமான துகொண்டன் றி- (மக்க) ஞடம்பைக்கொண்டுபிறர்தல் 
லாமல் - போகபூமியினில் -- போகதனலுவினால் - போகதுடம்பைக்



te 

சிலி பிரபுலிங்கலீலை, (ன் 

சொண்டு --பொருச்தலாகாது - அடைதல் கூடாது --அதலால்--ஞாலத் 

தெய்தி - பூமியிலே பிறந்து -- யோகமாநெறியினின்றோர் - யோகமாஏெ 

மார்க்சத்திலே நின்றவர் -- உண்மை - தத்துவஞானத்தை -- சாதித்துக் 

கொள்வர் - நிறைவேற்றிக்கொள்வர், ௭ - று, (௫௨) 

என்றிது கொழுஈன் கூற விளங்கொடி யனைய தாயி 

னொன்றஜொரு மக்கண் ஞாலத் துவமையின் ஞான இத்தி 

நன்றுற வுணர்த்த வல்ல சூரவன்யார் ஈவிறி யென்னக் 

குன்றணி மதிய மொப்பக் குனித்தவன் கூற லுற்றான். 

(இ-ள்.) என்று--இது - இந்தவாக்கெத்தை--கொழுகன்கூ௰- தன் 

சணவனாடியகடவுள்சொல்ல -- இளங்கொடி - இளமைபொருந்திய பூங் 

கொடி போல்பவள் -அனையதாயின் - அப்படிப்பட்டதானால்--ஞாலத்து 

பூமியின்கண்ணே --ஒன்றொருமக்கள் - ஒவ்வொருமனிதர்--உவமையில் - 

ஒப்பில்லாத --ஞானித்தி - ஞானநிலைப்பேற்றை --நன்றுற - நன்றாக 

அடையும்படி --உணர்த்தவல்ல - போதிக்கவல்ல --குரவன் - ஆசாரியன் 

யார் -நவிறியென்ன - சொல்லென்றுவினாவ --அணிமதியமொப்ப -- 

(முடி.யிலே) தரிக்கப்பட்டபிறைபோல்வளைய--குன் ௮ுகுனித்தவன் - மேரு 

மலையை வளைத்த கடவுள் --கூறலுற்றான் - சொல்லத் தொடங்கனான்,' 

எஃறு, (௫௩) 

தொஃஃமி லுயர்சுஞ் ஞானி தூய்றிராங் கார னென்போ 

ரொல்லையி றவங்கள் செய்ய வெமது மெய் வடிவத் தானே 

யல்லம காம மைந்த னாயின மனையான் றன்னை 

வில்லுறழ் நுதலாய் காண்டன் மிகவுனக் கரிய தென்றான், 

(இ-ள்,) தொல்லையில் - பண் டொருகாலத்திலே --உயர் - உயர்வா 

இய--சஞ்ஞானி --தூய் - பரிசுத்தமாயெ-நிராங்காரன் என்போர் - 

என்றுசொல்லப்படுெறதாய்தர்தைசள்--எல்லையில் - அளவில்லா த--தவங் 

கள்செய்ய - தவங்களைச்செய்தலினாலே --எமதுமெய்வடிவத்தான - எம் 

முடைய தத்துவசொரூபத்தினால்--அல்லமநாம மைந்தனாயினம் - அல்லம 

னென்லும்பெயரையுடைய புதல்வனாயினம் -- அனையான்றன்னை அப் 

படிப்பட்ட அல்லமனை --வில்லுறழ்நு தலாய் - விற்போதுள்ள நெற்றியை 

யுடையவளே 3 காண்டல் - காணுதல் உனக்கு ழிக -அரியதென் 

ன், அச லி, ் | ‘



டாவது,] “கைலாச கதி, டட சிக 

சு௫்ஞானி ;-பொருளைப்பொருளாச்ச்கொள்ளும் ஞானமூடையவன்; 

நி.ராங்காரன் :--அல்லதை யானெனகச்கோடல்தலிர்வோன், எமது மெய் 

வடிவமெனலால் பொய்வடிவமொன் றுளதாஃப்பெ்ரும், பெறவே மாயா 

சதம் மாயாரஇதெமென்றாயிற்று, அகவே மெய்வடிவ மல்லம னெனவும் 

பொய்வடிவம் யானெனவும் குறிப்பிக்கக்சண்டாம், எனது பொய் வடி.லத் 

அக் இயைந்த சகதி நியாதலின் உன்ஞற் காண்டற்கரியனல்லம னென்பார், 

(: அனையான்றன்னை விலலுறழ்.நுதலாய்காண்டல் மிகவுனக்கரியதென்றா 3 

னென்ரார், சகுணத்தைப்பற்றி நிர்ககுணமெய்தல் தானென்பதர்குக் கற் 

பிதமேனும் வஸ்து இி்தாக்தமின் தியச்ச ணிலைத$மோற்றம்வருவது பம்றிச் 

சகுணமாக்கவேண்டியதாயிற்,ற, அங்கனஞ் சகுணமாக்ரூழி அரேககோடி, 

நிரை சத்திகளுளவாகக்காண்டலி னவையனைத்தையுர் சொகை யொரு 

மையாகப் பொய்யுருவி கத்தியாக்ு ௮ச்சத்தியாயெ புடைபெயர்ச்ச்௫ 

வினைமுசலொன்று வேண்டுவதாலசனைச் சத்தனாக்டு பிங்கே கூறப்புகுர்த 

தென்ச, எமதெனக்கழமைப் பொருட்டியைந்த அதுவென்னுமுருபு தந்த 

தால் மெய்வடிவஞ் சுயஞ்சோதியெனவும் பொய்வடிவங் கற்பனாவடிவ 

மெனவும் பொருள்படடன்றது. விமலைகதியில்-௨௭-ங்-கவியிற் பரஞ்சோதி 

இரண்டு குழவியாே னல்லமனெனலால் இங்கே யெமதுவடிவரீதானே 

௮ல்லமகாம மைர்தனாபின னெனல்பொருந்தும், எமதமெய்வடிஉச்சானே 

எனச்சொல்லியுாரைசோடலும், ஆயினமெனத்தன்மைப்பல் மை யாச்கஓும் 

பொருந்தா தென்க, பொருர்துமெனின் மாறுகொளக் & LOover HE aw 

யும், எமதுமெய்வடிவமும் பொய்வடிவமும் யாமல்ல, எம்மைத் தீவிரவு 
மில் என்ற கருத்தை யுணரார் போலும், (௫௪) 

ளன்றலு மிமைய வல்லி யெனக்கரி தென்ப சென்கொ 

லுன்றனி யல்லமன்ற னுண்மையை பறிய ே வண்டி. 

னின்றவர் தமக்கெலாமு மெளிதெனா நெகிழ்ந்து ரைப்ப 

வன்றின! புரமெ ரித்த வணிஈகை யாளன் சொல்வான், 

(இ-ள்,) என்றலும் - என்றுசொல்லியவளவிலே-- இமைய அல்லி - 

உமாதேவியானவள் -- எனக்கு - (எல்லாவழ்றுக்குங்காரணமாய்நித்ி) 

எனக்கு -- அரிதென்பது - அரிதென்று சொல்லுதற்குக்காரணம்--என் - 

யாது -- உன்றனியல்லமன்றன் - உன்கூருயெ ஒப்பற்ம அல்லமனது 

உண்மையை -- ௮றியவேண்டின -- நின்றவர்தமக்கெலாமும் - (எனக்கே 

யன்றி இச்சபையின் கண்ணே) நின்றோர்யாவர்க்கும்--எளிதெனா - (அது 

| ௭



6 பிரபுலிங்கலிலை, (ன் 

செய்வது) எளிதென்று -- கெடுழ்ந்து - கலங்கி -- உலாப்ப - சொல்ல 

லும் -- அன்தினர்புரம் - பகைவரது புரங்களை -- எரித்த - அணிரசை 

யாளன் - அழயே சரிப்பை யுடையவன்--சொல்வான், ௭- று, கொல், 

௭ - அசைகள், வல்லி யென்பது உவமையாகுபெயர், (௫௫) 

(மூனிவுதேல் வதிய வுன்றன் மொழியள வல்லன் மாதே 

வினைதபு மன்ப ரன்பால் வேண்டிய வடிவ னா 

யனையவர் விழியிற் ரோன்றி யருளுவ னலம தேவன் 

றனதியல் பியாவ ராலுஞ் சாற்றிடற் கரிய தென்றான். 

(இ-ள்.) மாதே-- மூனிவுறேல் - கோபஞ்செய்யேல் --- வறியவுன் 

றன் மொழியளவல்லன் - வீணான உன்சொல்லளவிலே நிற்பவனல்லன் -- 

வினைதபுமன்பா - வினைகளை ஒழித்துகின்ற அனப.ராலே -- அன்பால் 

வேண்டிய - வேண்டப்பட்ட -- வடிவனா௫--அனையவர் oD Au oC per A 

அவரது கண்முன்னே சாணப்பட்டு -- அருளுவன் -- அலமதே௨ன றன 

இயல்பு -- யாவராஜும் -- சாற்நிடற்கு - சொல்லுதற்கு -- அரியதென் 

ரன், எ-று, மாது, ஓ அசைகள், நின்றவா தமக்செலாமு மெளி 

தென்றலால் மூனிவுமே மென்றான், 

மொழியளவாவது;--உண்டு, இல்லை, ஆம், அல்ல எனப்பிரிதிவா திக்கு 

மெல்லையை, அல்லனெனல் :--இவற்றிற் குடன்படா மையை, விளைதபுத 

லாவது:--இருவினைககுடன்படாத சாட்டத்தை, அனையவர் விழியாவத:... 

அவலஸ்தாத்திரிய நெறித்தாகா சோக்கத்தை, அல்லமதேவள் மனதியல்பா 

வது:--நோனாஞ்ஞானங்களுக்குத் தட்டா நிலையை, (டுச) 

மெய்ம்மையிம் மற்ற மாகும் வேறுளார்க் தியான் செய் மாயை 

பொய்ம்மலி செயலிழ் றப்பிப் போமெனிற் காண்ப லென்னா 

வம்மலை மகட ருக்கு யறைதலு நின்ற னாற்றம் 

மைம்மலி குழலாய் காண்கு மென்றிது வள்ளல் கூறும், 

(இ-ள்,) வேறுளாக்கு - (அவ்வல்லமனின்) வேருயுள்ளவர்க்கு — 

யான் செய்மாயை - என்னாலே செய்யப்பரு$ற மாயையான த.--பொய்ம் 

மலிசெயலின் - பொய்யானிறைர்த செயலினின்றும் -- தப்பிப்போமெ 

னின்- (அவனிடத்தே) தப்பிப்போமாடுல் -- இம்மாற்கம் - இச்சொஃ-- 

மெய்ம்மையாகும்--சாண் பலென்னா - சாண்பேனென்று--அம்மலைழகள் ௪



டாவது] கைலாச கதி, Gs 
அவ்வுமாதேவி -- தருக்யெறைதலும் - செருக்குற்றுச் சொல்லியவளவில் 

-- நின்றனாற்றல் - உனது வல்லமையை -- மைம்மலிகுழலாய் - கருமை 

யால் நிறைந்த -கூர்தலையடையவளே -- காண்குமென்று - பார்ப்போ 

மென்று -- இது - இச்சொல்லை -- வள்ளல் - கடவுள் -- கூறும் - சொல் 

இவான், எ-று, வேறுளார்:--அய னரி யரன் முதலாயினோர், இம்மாற்ற 

மென்றது - முன்னே உன்றன் மொழியளவல்ல னெனப் பட்டதை, : 

இங்கே மாயையெனல்;--அ௨தை யாகாதசாகவும் ஆசாததை யாவ 

தாகவுஞ் செய்யும் கடனா கடன சாமர்த்தியத்தை, பொய்மமலி செயலா 

வது :--இங்நுனமாய சாமர்த்தியத்தை யேம்றற்டுயைர்த புடை பெயர்ச்சி 

யை, ௮து பொய்ச்சகோ மெய்க்கோ ! மெய்க்கெனின் கடத்தச் குபாதான 

மாயெ மண்னுக்கு கான்கு காலத்தும் அபாவமெய்தவேண்டும், எய்தற் 

இயையாமையால் கடமென்று முபாதேயமெய்தற் பாலதாகும், ஆதலின் 

பொய்ம்மலி செயலேயெனல் பொருர்தம். (௫௭) 

இள்ளனஞ் சூளி யம்பி யினிவறி இருத்தி யாயிற் 

பொன்னவிர் சுணங்கு பூத்த புணர்முலை மடவாய் தோல்வி 

நின்னிடை வருமென் றண்ண ஸிகழ்த்தலு மிமைய வல்லி 

யென்னுரை தவரு தென்னா நெடுமொழி யிசைத்துப் பின்னர். 

(இ-ள்,) பொன்னவிர் சுணங்கு - பொன்போல் விளங்காநின்ற 

தேமல்--பூத்த - படரப்பெம்ம--புணர்முலை- நெருங்கிய முலைகளையுடைய 

_மடவாய் - மாதே -- இன்னணம் - இவவண்ணமாக -- சூளியம்பி - 

பிரதிஞ்ஞைசொல்லி -- இனி - இதுமுதலாக -- வறிதிருத்தியாயின் - 

சும்மாவிருப்பையாமின் -- தோல்வி - தோற்பு - நின்னிடை - உன்னி 

டத்து -- வருமென்று -- அண்ணல் - கடவுள் -- நிகழ்த்தலும் - சொல் 

லியவளவிலே -- இமையவல்லி - பார்வதிதேவியானவள் -- என்லுரை 5 

எனதுசொல் -- தவருதென்னா - ஒருபோதும் பழுதுபடாசென்.று--நெடு 

மொழியிசைத்து 4 தன் மேம்பாட்லொயைச்சொல்லி--பின்னர் - (அதன்) 

பின்பு, எ று, இமையவல்லி அன்மொழித்தொகை, (டு௮) 

மாயையைப்பூமிமேல்லிதல், 

ஆயிடை யருகு நின்ற தமோகுண வடிவ மாகு 

"மாயையை விளித்து நீபோய் மண்ணிடை யல்ல மப்போ



Ge. பிரபுலிங்கலீலை, | [இரண் 

நாயகன் நனைய றிந்து ஈணுகுஇ யென்று கூறி 

யேயின ளவள்வ ணங்கி யினையதொன் நியம்ப லுற்றாள். 

(இ-ள்,) ஆயிடை - அந்தச்சபையினிடத்திலே -- அருகுடின்ற - 

பமசச்தினின்௦--தமோகுணவடிவமாகுமாயையை-- விளித்து - அழைத்து 
மண்ணிடை - பூமியிடத்து - மீபோய் - அல்லமப்பேர் நாயகன் றனை- 

routed gi) பெயரையுடைய நாயகனை -- றிந்து - நணுகுதி 

யென்றுகூறி - (இய்விட தீறுக்கு) வரக்கடவாயென்றுசொஃலி--ஏயினள்- 

அனு பிள் -- அவள் வணங்கி இனையதொன்று - இப்படிப்பட்ட 

தொன்றை-இயம்பஓும்முள் - சொல்லத்தொடங்கனொள், எ-று, காய 

கன்றனை யறிர்தெனலாம்: இவனைச் சாமவேட்கையில் வசப்படும் இவன் 

கருச்சை யறிர்துவாவென்று குறிப்பித்த தாயிற்று, ஈனுகுதி யென்னு 

முன்னிலைவினை ஈனுடிடென்னு மேவற்பொருளில் வர்தது, 

யாதோர்புடைபெயர்ச்சிக்கு மியையாதோன் சந்தனெனவே சாத்து 

விதமுதலிய முக்குணப்படைபெயர்ச்சிச் இயைவது சத்தியெனத் தானே 

யமைதலின் இங்கே த2மாகுணவடி.வமாகு மாயை யென்ருர்,  (டு௧) 

மாயைகுளுறவு, 

அ மலா ியல்ப wb gol க்ணைருவ வழுவு மா யி 

வல்லிதன் வலிந்து பற்றி பீர்த்திவண் வருவ லென்று 

கொம்லின ளொருரள் வேலை சுவறவுண் ஒடுவ லென்று 

புல்லிய வெறும்' ப பான் (97 Dov LJ SVU A hy போல வன்றே, 

(இ - ௭ ள்,) அல்லமனியல்.. மிர்து - அல்லமன து தன்மையை அறிந்து 

-அங்கு--௮ணை கவன உ கூடு வேன் -ஈமுவுமாயின் ௪ அகப்படாமற்போவா 

றாஇல்--வல்லிதி ன் வலி£துபற்றி - மிகவும் வலிமைசெய்துபற்றி--எர்த்து « 

ps துக்கொண்டு-இவண் - இவ்விடத்துக்கு-- வருவலெம்று - வருவே 

னென்று --ஒருஞஷள் சொல்லினள் - ஒரு பிரதிஞ்ஞையைச் சொன்னாள் 

புல்லிய வறும்பொன்று - ஒரு சிற்றெறும்பானது--வேலை - கடலை 

சுவற - வத்றும்படி--உண்டிடுவலென்று - முடித்து விரிவேனென்று — 

ஆழ்றல்புகல்வதுபோல- (தன்னிட திதில்லாத) வல்லமையைச் சொல்லுவ 

தாயின் அழுபோல, எ-று, அன்று, ஏ அசைகள், ஆயினென்றது- சொல் 

லெச்சம், அப்படிப்பட்ட தோரொறும்பு இல்லாமையால் « இல்பொரு 
வைப், 

அருமைதோன்ற புல்லிய வெறும்பொன்ளுற்றல் புகல்வதுபோல 

வென்றதஞல் அவளது சூள் பபனிலுவமை யணியெனிு மமையும், (௬௦)



” 

டாலது,] கைலாச் கந, On. 

அவள்பூமியடைவு, 

தீன்னள வறியாண் மாழ்€த் தண்மதி தவழும் வேணி 

முனனவ னவையு ஸணின்று மொழிற் gue சூண்மு டீப்பா 

பன்னக முடிப ரித்த பார்மிசைச் செலவை நெஞ்சம் [ன் 

துன்னின ளெப்தி னுளல் வொளியிழை மாயை மாதோ, 

(G)- ar.) அவ்வொளிபிழைமாயை - விளங்காநின்ற ஆபரணத்தை 

புடைய அந்துமாயையானவள் — தள்னளவறியாள் - தீனதளவை அறியா 

san மாழ்கி - மயங்கி --தண்மதிதவமும்வேணி - குளிர்ச்சிபொருர் 

இப சந்திரன் தவழ்டின்ற சடையையுடைய முன்னவன் - கடவுளது — 

அவையுணின்று - சபையிலேநின் நு மொழிந்த - (தன்னாலே) சொல்லப் 

பட்ட -- அச்சூள் - அந்தப்பிரதிஞ்ஞையை -- முடிப்பான் - முடித்தற் 

பொருட்டே-பள்னகமுடிபரித்த - ததிசேஷனது முடிபினோலே தாங்கப் 

பட்ட--பார்மிசை - பூமிபின்மேல்--செலவை - செல்துகையை — நெஞ் 

சத்து -- உள்னினள் - நினைத்தவளா$ - எப்இிஞன் - (அதனை) அடைர் 

தாள், எ-று, மாது, ஓஒ அசைகள், 

தின்னளவறியாது மாழ்சலாவது; -- தனதறிவு உபாதி சடுதத்த 
தெனக்காணாது மயங்கலை, (௬௧) 

டூரண்டாவது 

கைலாசகஇ (pod og 

ஆட 88 -2-Q), Bodlgssasar - ge, 

ae adhe LP இனிப்



  

மூன்முவது 

மாயையினுற்பத்திக தி, 
~ எவ ணிய ன Tale rr 

(க லழ்தைப் பெ ருந்துபு மாயையெல் 

ஜோத லுற்ற வெருபிடி. நுண்ணிடை 

மாத வத்தர் மனங்கள் கலங்குறச் 

சாத முற்று வள/ந்தமை சாற்றுவாம், 

(இ- ar.) மாயையென்றோ தலுற்ற - மாயையென்று சொல்லப்படு 

இற ஒருபிடி நுண்ணிடை - ஒருகைப்பிடியளவாகயெ நுண்ணிய இடையை 

யுடையவள்--பூதலத்தை - பூலோகத்தை --பொருந்துபு - அடைர்த--மா 

திவத்தர்மனங்கள் - முனிவர்களுடைய கெஞ்சங்கள்--கலங்குற - கலங்கும் 

படி--சாதமுற்று - பிறச்து--வளர்ந்தமை - வளாச்த செய்தியை--சாற்று 

வாம் - சொல்லுவாம், ௭ - று, ௮ண்ணிடை - அன்மொழித்தொகை, (௧) 

இது ஐ; நான்குபாட்6களில் நாட்டுச்சிறப்பு, 

களங்க வெண்மஇ நெஞ்சங் கவற்றுமோ/, 

துளங்கு சங்குடைத் தோன்றன் மணத்தணி 

வளங்கொண் மண்மகண் மார்பின் மதாணிபோல் 

விளங்கு மென்ப விளவல தேயமே, 

(இ- ள்.) களங்கவெண்மதி - களங்கத்தையுடைய வெள்ளிய சந்திர 

ன்து--நெஞ்சம்-மனத்தை--சவற்றும் - கவல்விக்ன்்ற-ஐர் தளங்குசம் 

குடை - ஓப்பற்றஒளிசெய்சன்ற சங்கத்தையுடைய--தோன்றல் - காரண 

னது --மணத்து - விவாககாலத்திலே --அ௮ணி - அலங்கரிக்கப்பட்ட... 

வளங்கொள் - பலவளம்களையுங்கொண்ட --மண்மகள் . பூமிதேவிபின.த 

அஹாரீர்பில் * மார்பிலேயுள்ள --மதாணிபோல் - பதச்சம்போல் விள 

கலதேயம்--விளங்கும், ௭ - று. என்ப, ஏ அசைகள், கவறுதறுக்குத் 

தீன் களம்சமில்லாமையே ஏதுவாசலால் சவற்றுமென்ரார், வளங்களர்



மாயையினுற்பத்தி ௧த, இடு 

கன; நிலவள நீர்வளம் குடிவள முதலியன, பூமிக்குப் பேரழகுசெய்தல் 

பற்நி கிளவலதேசத்தை அப்படிப்பட்ட பதக்கமாகச் குறித்தலால் - தற் 

குதிப்பணி, (௨) 

வாலி யாவு மதன்பெருர் தூணிசெய் 

யாவு மார னெடுக்குஞ் நிலையிடங 

காவெலாமவன் காகள் சாலைகள் 

பூவை மார்மனை போர்க்கள மென்பவே, 

(இ-ள், வாவியாவும் - குளங்களெல்லாம்--ம தன்பெரு£தணி-மன் 

மதனது பெரிய அம்புக்கூடுகளாகும் -- செய்யாவும் - வயல்களெல்லாம் 

__மாரனெடுக்குஞ்ிலையிடம் - அம்மன்மதனாலே எடுக்சப்படு£ விர்சாலை 

களாகும் --காவெலாம் - சோலைகளெல்லாம் --அவன்காகளசாலைகள் - 

அவனது திருசீரின்னச்சாலைகளாகும் -- பூவைமார்மனை - மங்கையர்வீடுக 

ளெல்லாம் --பேராச்சளம் - (அவன து) போாக்சளங்களாகும், எ.து, 

என்ப, ஏ அசைகள், அவனென்பது பின்னு) கூட்டப்பட்டது, [குளங்க 

ளெல்லாம் தாமரைநீலோற்பலங்களுக்கும், வயல்களெல்லாம் கரும்புகளு 

க்கும், சோலைகளெல்லாம் குயில்களுக்கும், மங்கையர் லீகளெல்லாம் 

காமலீலைகளுக்கும் இடங்களாமிருக்கின்றன வென்பவர்றை, வேறுவிதம் 

களாலே கூறலால் பிதிதினவிற்சியணி, “SA sora HAC uC pC. 

பொருளைப் பிறிதொரு நடைசொளப்பேசுவதாகும்'” என்பது இலக்சண 

மாதலின், இதனால் அச்சாடு விண்ணுலகம்போல் தொலைவில் போகம் 

தய்த்து வாழ்தம்டெனாயுள தென்பது ஒலிக்கின்றது, (௩) 

பொறக்க யிற்றிற் புகழையின் செபல்லேனும் 

Anda Ib der Ayres குரவர்சென் 

மறைக்க யிற்தின் மனம்தைத் இருவை5ல 

லறக்க யிற்றி னசைப்பவ ரெங்குமே. 

(இ-ள்,) பொறைக்கயிற்றின் - பொறுமையாடே கயிற்தினுலே-- 

புகழை - புகழையும் --இன்சொல்லெனும் விறற்கயிற்றின் - இனியசொல் 

லாெ வெற்றிபொருந்திய கயிற்தினாலே --விருக்தை - விருச்தினரையும் 

_குரவர்சொன் மறைக்கயிற்றின் - ஆசாரியராலே உபதேசிக்கப்பட்ட 

வேதார்தப்பொருளாஏய கயித்தினலே--மன த்தை - நெஞ்சையும் -- கல் 

ஐறக்கயிற்தின் - சல்லவமமாெ சமிற்நினாலே--திருவை - செல்வத்தையும்



௫௪ பிரபுலிங்கலீலை [ள் 

-அசைப்பவர் - கட்டுவோர் எங்கும் - அர்சாடெங்கும் (உளர்,) ௭ - று, 
ஏ- அசை, உளாரன்பது அவாய்நிலையால்வர்தத, (ஒறுத்தார்க்கொரு 

காளையின்பம் பொறுத்தார்க்குப் பொன்றுர் துணையும் புகழ்,” என்றலால் 

டொறுமையுடையாரிற்புகழ்ரீங்கமாட்டாமையறிக, 4*அறத்இிலூங்காக்கமு 

மில்லையதனை, மறத்தலினூங் இல்லைகேடு” என்றலால் அறஞ்செல்வத்திழ் 

குச்சாரணமாமாறுகாண்க, பொறை முதலியவற்றில் கயிறுமுதலிய வம் 

தின் ஐன்மைகளை ஆரோபித்தலால் - உருவகவணி, (௪) 

விரிய னாவன் வடஇசை மன்னவ 

co Dall லாள னனந்தனு மாவனேர் 

சிறிய னாவன் சிலைமதன் பூம்அபாழில் 

வெறியு லாவும் விளவலத் தெய்்இனே. 

(இ-ள்,) பூம்பொழில் - மலர்ச்சோலைகளது--வெறியுலாவும் “மண 

முலவாநின்ற --விளவலத்தெய்தின் - விளவல தேசத்தை அடைந்தால் 

--வடதிசைமன்னவன் - குபேரன்--வறியனாவன் - தரித்திரஞவான் -- 

அனந்தம் - ஆதிசேஷனும் --ுதிவிலாளனாவன் - மூடனாவான் — 

சிலைமதன் - கருப்புவில்லையடைய மன்மதன் --ஏர்சிறியனவன் - குரூபி 

யாவான், எ-று, ஏ- அசை, இவ்வாறுகூறவே அர்நாட்டோர் செல்வ 

முதலியவற்றால் குபேரன் முதலியோரினு மிக்கவரென்ம தாயிற்று, 

[குபேரன் வறியவனாகுசை முதலியவற்றை காட்டுதற்பொருட்டு விள 

வலத்தெய்தினெனலால் - உய்த்.நுணர்வைப்பணி, 4உய்ச் தணர்வைப்பே 

யொன்றை சாட்டுதற்பொருட்டிங்கன மாமினெனக் குறிப்பதுவே?' என் 

ப.து இலச்சணமா தலின்,] (௫) 

இது ஐ; ௧௪ - பாட்டூகளில் ஈகரச்சிறப்பு, 

(இனைமி லாத வினைய வளம்பல 

ஈணுகி வாழும் விளவல நாட்டிலவ் 

வணியி eu ணழுத்தும் விலையிலா 

மணியின் மேவும் வனவசை மாரகர், 

(இ- ள்.) இணையிலாத - ஒப்பில்லாத --இனையவளம்பல - இப்படிப் 

பட்டவளங்கள் பலவற்றையும் -- ஈனுடு - பொருர்தி — வாழும் - வாழ் 

இன்ற--விளவலசாட்டில் --வனவசைமாரகர் -- இவ்வணியினப்பண் - அப் 

புதச்சத்திரவே — அழுத்தும் - பதிக்கப்பட்ட --விலையிலாமணியின்
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விலைபில்லாதநாயகமணிபோல் -- மேவும் - பொருந்தும், எ-று, பலது 

மென்னுமுத்றும்மை விகாரத்தாற் ரொக்கது, இங்கே அவ்வணியெள் 

ஐது - முன்னே மண்மகண்மார்பின் ம தாணியென்றசைச் சுட்டி நின்ற, 

பூமிக்கு ௮காடுபோல் அர்ராட்டுக்கு இர்சகரம் அழகுசெய்டின்ற தென்ற 

தாயிற்று, வனவசை நகரத்தை நாயகமணியாசக் கூறவே மற்றை நக 

ரங்களெல்லாம் சுற்றிலுள்ள மணிசள்போலுமென்பது பெறப்பட்டது, 

வனவசைமாநக ரத்தை ௮ர்நாயக மணியாகச் குறித்தலால்- தற்குறிப்பணி; 

படிக்கு ளீரப் பலாப்பழுத் தொண்புவி 

வெடித்த வாயின னந்தன் மணிவெயி 

லடுத்து வானச் தமாமதி யைத்தொடாக் 

கடுத்த வேள்குடைக் காம்பெனச் தோன்றுமால், 

(இ-ள்,) படிக்குள் - நிலத்தினுள்ளே -- ஈரப்பலா - வேர்ப்பலாச் 

காய -- பழுத்து — ஒண்புவி வெடி தீதவாயில் - கன்மைபொருந்திய பூமி 

வெடி.த்தவழியால் -- அனந்தன் - அதிசேஷனது - மணி - சிரோரத் 

இனத்தினது -- வெயில் - கதிரானது --வானத்தமர்மதியை - ஆகாசமத் 

இதயத்திலே தங்யெ பூரணசர்திரனை -- அடுத்து - சேர்ந்து -- தொடா - 

தொட்டு -- கடுத்த - (விரககோமினர்மேற்) கோபமுற்ற -- வேள்குடை - 

மன்மதன் குடையினது -- காம்பென - சாம்புபோல்--தோன்றும், எ-று, 

அல்- ௮சை, மன்மதனுக்குக் குடையாதலின் சந்திரனை வேள் குடை 

யென்றார், அம்மணிக்கதனா அக்குடைச்காம்பாசக் குறித்தலால் - தற் 

குறிப்பணி, இதனால் அர்நிலம் எர்நிலத்தினு மிக்க செழுமையுடைத் 

தென்பது தொனிக்கின்றது, (௭) 

இறவ விழ்ந்த நறுமலர் தோறும்வண் 

டுறவ ருந்த யிருலுற்றொ Chin un 

லறவர் தங்க எகந்தொறு மையமுண் 

டுறவர் தங்குகை துன்னுதல் போலவே, 

(இ- ள்.) வண்டு - வண்டுகளானவை -- அவிழ்ந்த - மலர்ந்த -- நறு 

மலர்தோறும் - பரிமளம் பொருர்திய ஒவ்வொரு மலரிலும்--ஈறவு- தேனை 

உற்வருந்தி - மிகவுமுண்டு -- இருலுழ்று - தங்கூடுசளைச்சேர்ந்து ன 

ஒடுங்குவ - அடங்கும் -- அறவர்தங்களகர்தொறும் - இல்லமத்தோரது 

௮ , |
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மனைதோறும் -- ஐயமுண் - பிச்சையேற்றுண்ட் -- துற்வர் - துற்வுறத் 

தோர் - தங் குகைதுன்னுதல்போல - தமது குகைகளிலே அடங்குதல் 

போல, எ-று, ஏ- தசை, ஒப்பணி, (௮) 

வாரவிச் செங்க மலங்களில் வல்லிருண் 

மேவித் துஷி விடிதரு காலையிற் 

காவிற் சென்று களிவண் டினங்குபில் 

கூவத் தண்மதுக் கொள்ளைகொண் டுண்ணுமால், 

(இ-ள்,) களிவண்டினம் -- வாவி - திடாகற்களிலுள்ள - செங்கம 

லங்களில் - செய்ய தாமரைமலர்களிலே -- வல்லிருள் - இராப்பொழுது 

-- மேலித்துஞ்? - விரும்பித்துயில்கூர்ர்து -- விடி சருகாலையில்--காலிற் 

சென்று - சோலையுட்புகுந்து -- குயில்கூவ - (அவ்விடத்துள்ள) சோடு 

லங்கள் கூவாநிற்க -- தண்மது - குளிர்ச்சிபொருர்திய தேனை--கொள்ளை 

கொண்டு -- உண்ணும், எ-று, ஆல்- அசை, ஒரூரிலே புகுந்து அவ் 

விடத்தே யுள்ளவற்றையெல்லாம் பிறர் கொள்ளைகொள்ளூங்கால் அவ்வூ 

ரார் கூவுவராதலின் குயில்கூவ வென்றார், (௧) 

பெடையொ டுற்றுப் பிரிவில்பைங் கிள்ளைகள் 

குடியி ௬ுக்குங் குளி! பொழில் வாப்மலர்ப் 

பொடியு இர்க்கில வேலளி போய்வயன் 

மடையு டைக்கு மதுப்பெரு வெள்ளமே, 

(இ-ள்,) பெடையொடுற்று - நீம்பேடுகளோடுகூடி. -- பிரிவில் - 

பிரியாத -- பைங்டுள்ளைகள் - பச்சைக்சிளிகள் -- குடியிருக்கும் - வாசஞ் 

செய்தற்டெடமாடிய -- குளிர்பொழில்வாய் - குளிர்ச்சிபொருர்திய சோஜை 

யிடத்து -- மலர்ப்பொடி, - பூந்தாதுவை -- அ௱ரிபோய் - வண்டுசள் 

சென்று -- உதிர்க்கெவேல் - உதிர்ச்காதிருக்குமாயின் மதுப்பெரு 

வெள்ளம் - (அம்மலர்களிலிரும் தொழுகுகின்ற) தேனினத பெரிய வெள் 

ளமானது -- வயன்மடை - கழனிகளின் மடைகளை உடைக்கும், ஏஃறு, 

ஏஃுசை, உதிர்த்துச் சேறாக்இவிடு தலால் - உடைக்கன் றில்லையென்ற 
தாயிழ்று, தேன் பெருவெள்ளம் வயன்மடையுடை தீதம் பொருட்டு வண்டு 
கள் மலர்ப்பொடி. உதிர்க்லெவாயினெனச் GA s sore - உய்த்துயர்வணி, 

சேது லாவித் இரியு ஈஇட்புனன் 
மாலி யானை மறையக் கஇர்த்தலைச்



றவது,] மாயையினுற்பத்தி கதி, டு௯ 

சாலி நீடிச் தழைத்து விளைவயல் 

காலி னோடிக்கடிது விமுமரோ, 

(இ-ள்,) சேலுலாவித்திரியும்- கெண்டைகள் விளையாடி த்திரிதற்டெ 

மாயிருக்கின்ற -- நதிப்புனல் - ஆற்றுகீரானது - மாலியானை - பெரிய 

யானையானது -- மறைய - மறையுமளவாக -- கஇர்த்தலை - கதிர்களைத் 

தீலைகளிலேயுடைய -- சாலி - செர்நெழ்பயிர்சளானவை - நீடி - ஓங் 

தழைத்துவிலை - செழித்து விளை௫ன்ற -- வயல் - கழனிகளிடத்து--சாலி 

ஜோடி - கால்களாலோடி. -- கடிது - வினராவலிலே - விழும், எஃ று, 

அரோ - அசை, அற்றுக்காற் பாய்ச்சற்சிறப்பு, (௧௧) 

விரிக்க யல்செங் கமலம் வரிவளை 

பிருக்கை யான்மல ரம்பினை யேந்தலால் 

விரிக்கு மஞ்சிநை மென்னடைப் புள்வயல் 

செருக்கு வின்மதன் செங்கை நிகர்க்குமால், 

(இ-ள்.) விரிக்குமஞ்சிமை - விரிகின்ற அழயெ சிறைகளையும் -- 

மென்னடை - மெல்லிய ஈடைகளையுமுடைய — புள் - பறவைகளையுடைய 

வயல் - கழனியானது -- வரிக்கபல் - (ம்ச்சரேகையும்) நெடியமீஜம்-- 

செங்கமலம் - (பதுமரேகையும்) செர்தாமரைமலரும் -- வரிவளை - (சங்க 

ரேகையும்) நெடிய சங்கும் -- இருக்கையால் - இருத்தலாலும் -- மலரம் 

பினை - (மலர்களையுடையநீரை) மலர்களாயெ கணைகளை--ஏந்தலால் - தாங் 

குதலாலும்--செருக்குவினமதன் - கருப்புவில்லையடைய மன்மதனது 4 

செங்கைரிகர்க்கும் - செய்யசரம்போலும், எ-று, ஆல் - அசை, மன்மதன் 

உத்தம சாயகனாதலால் அவன்கைக்கு மச்சரேகை முதலியன வுடைலம் 

சொல்லப்பட்டது, சலேஷைபற்றிவரு தலால் - புணர்நிலையொப்பணி,'௪௨) 

இளிர்க டற்றுயி னாரணன் நன்லுருக் 

கொளவ ளிப்பவர் கையிற் கொடுத்திடும் 
வளைபி றக்கு மிடமென வண்புனற் 

குளம னைத்துங் குடவளை மொயக்குமால், 

(இ. ள்.) களிர்கடற்றுயில் - தன்ணியகடலின்கண்ணே தயில்சின்ற் 

.சாரணன்-- தன்லுருக்கொள - தனது சாருப்பியத்தைப்பெற--௮ளிப் 

பவர் கையில் - எவருக்குக் கொடுப்பனே அவர் கையிலே... கொடுத்திடும்- 

(அவனாலே) கொடுக்கப்படுளின்ற ஆ வளை - சங்குகளானவை -- பிறக்கு



௬௦0 பிரபுலிம்கலீலை. (ள் 

மிடமென - தோன் றுமிடங்கள்போல்--வண்புனம்குளமனைத் தம் - வளம் 

பொருந்திய நீரையுடைய தடாகங்களளை த்திறும் 4. கூடவளை - குடம் 

போதுள்ள சங்குகுளானவை — மொய்க்கும், எ-று, ஆல்- அசை, 

அக்குளங்களை அப்படிப்பட்ட இடங்களாகச் குறித்தலால், தற்குறிப்பணி, 

அக்குள்த்துச் சங்குகள் பாஞ்ச சன்னிய௰ம் போலுளவென்பது கருத்து, (] 

வேறு, 

துரழ்ந்தோ ௬ுயர்வ சென்றுமிக வுயர்க்தோர் தாழ்வ ரென் 

௮மறஜ், சூழ்ந்ழோ ருரைக்கு முரைகண்டா மதில்சூழ் கிடந்த 

தொல்லகழி, தாழ்ந்தோ ரனந்தன் மணிமுடிமே னின்தன் றுய 

ர்ம்து தடவரையைச், சூழந்தோர் வரையி னுஇப்பவன்ருட் கழ் 

ரின் நதுபோய்ச் சூழெயிலே. 

(இ-ள்,) தாழர்தோருயர்வான்றம்--மிகவுயர்ச்தோர்தாழ்வரென் 

௮ும்--அறஞ்சூழ்ச்தோர் - அறழூல்களை ்ஆராய்ந்தோரால்--உரைக்கும் ய 

சொல்லப்பட்ட--உரை- வாக்யெபிரமாணத்தை--கண்டாம் - அறிந்தோம் 

- மதில்குழ்டெர்த - மதில்ச்சூழ்ந்துடெர்த — தொல்லகழி - பழமை 

யாய அகழியானது--தாழ்ர்து - சாழ்ர்தமையினாலே - ஒரனர்தன்மணி. 

முடிமேல் - ஒப்பம்ம ஆதிசேஷனது மணியையுடைய முடியின்மேல்-- 

நின்றன்று - நின்றது -- சூழெயில் - (அர்ரகரத்தைசி) சூழ்ந்துள்ள மதி 

லானது--உயாம்து - உயார்தமையால்-- தடவனையைச்சுழ்ந்து ல மேருவை 

வலம்வந்து 4 ஓர் வரையின் - உதயடரியினின் நும் - உதுட்பவன் - 

உழயஞ்செப்பவனது - தாட்டழ் - அடியின்டூம் - போய் — நின்றது, 

ஏறு, ஏ- அலை, மதில் குரியமண்டலவரையு முயரத்தப்பட்டூம், அகழி 

மாகலோகவரையுர் தாழ்த்தப்பட்டு மிரு த்தலின், உயர்தல் மதிலின்கண் 
னும், தாழ்தல் அகழியின்கண்னும் ஆரோபிக்கப்பட்டன, மூ தலடிபிலே 
சொல்லப்பட்ட அவர்ணியமாதிய பொதுப்பொருளைப் பின் மூன்றடிகளி ழ் 

சொல்லப்பட்ட வர்ணியமாயே சிறப்புப்பொருளைக்கொண்டு சா தித்தலால்- 
வேற்றுப்பொருள்வைப்பணி, (se) 

சொற்போர் புரிவர் நான்மறையா றங்க முணர்ந்த தொர 
முருலத்தோர், விற்போர் புரிவர் நெடியலை மிராட னனைய 
விறல்வேந்தர், பொற்போர் புரிவர் பிறர்பொருளம் ௮ பேணிப் “ரிட் ற்ற 2பாருளுர் சமபோற் 
பெணிப் புரிவணிகர், நெற்போர் புரிவ ரந்ககரில் ே 
குலத்து நெறியினசே, எண



றவது.] மர்யையிலுற்பத்தி கதி, are 

(இ-ள்,) அர்சகரில்-ரான்மறை - சாலுவேதங்களையும் ஆறங்கம் - 
(அவற்றி) ஞங்கங்களையும்--உணர்ர்த - கற்றறிர்த--தொழுகுலத்தோர். - 

௮$தணர் --சொற்போர் - சொழ்களாலே செயப்படும்போரை--புரிவர் - 

செய்வர் --நெடியசலை - நிட்ிபொருச்திய வில்லினைபுடைய -- இராம 

னனைய - இராமன்போஜறும்--விறல் - வெற்றியையுடைய--வெந்தர்.- அர 

சராபினோர் --விம்போர் - விற்களாலே செயப்படும்போலா --புரிவர் - 

செய்வர் --பிறர்பொருளும் - பிரருடைய பொருள்களையும் --தமபோல் - 

தம்முடையவைபோல் --பேணி - காப்பாற்றி --புரி - (வாணிபஞ்) செய் 

இன்ற --வணிகர் - வணிகராயினோர் --பொற்போர் - பொன்களாலே 

செயப்படும் போரை--புரிவர்- செய்வர்--வேளாண்குலத்து- வேளாண்மை 

யோடுகூடியகுலத்தன த--நெறியினர் - மரபிலே தோன்றியோர்--நெற் 

போர் - நெற்களாலே செயப்படும்போரை புரிவர் - செய்வர், எ-று, 

ஏ - ஈற்றசை, புரிவரெனமுன்வ$த சொழ்பொருளே பின்வச்சமையால்- 

பின்வருவிளக்கவணி. !*பின்வருவிளக்கே முன்வருவிளக்கச் சொல்லே 

பொருளே யிரண்டுமே பின்வரல்,? (௧௫) 

உடுப்போர்க் குடுக்கும் துகில்களா லுண்போர்க் குண் 

ணும் பொருள்களாற், ஜொடுப்போர்க் கெடுக்கு மலர்களா லணி 

வோர்க் கணியுஞ் சுடரிழையா, லடுப்போர்க் கடிக்கு மனைக 

ளாற் குறைபா டுடைய தன்றதுதான், கொடுப்போர்க் கிரப்பா 
ரில்லாத குறையொன் றுளது கூறுங்கால், 

(இ-ள்.) அதுதான் - ௮ம்ரசரர்தான் -- உடுப்போர்க்கு -- உடுக்குர் 

தடில்களால்-உடுத்தற்குவேண்டும் ஆடைகளாலும்--உண் போர்க்கு--உண் 

லும் பொருள்களால் - உண்ணுதம்குவேண்டும் பண்டங்களாலும் -- 

தொடுப்போர்க்கு - கட்டுவோர்க்கு --எடுக்குமலர்களால் - எடுத்தற்கு 

வேண்டுமலர்களாலும் -அணிவோர்க்கு - அலங்கரித்துக் கொள்வோர்க்கு 

ஃஇணியுஞ்சடரிழையால் - அணிதற்குவேண்டும் ஒளிபினையுடைய ஆபர 

ணங்களினாலும் --அடுப்போர்க்கு - குடியிருப்போர்க்கு -அடுக்குமனை ௧ 

ளால் - குடியிருத்தற்குவேண்டும் வீடுகளாலும்-குறைபாடுடையதன்று - 

குறைபடுதலையுடையதன்று --ஆயின் _-கொடுப்போர்க்கு --இரப்பாரில் 

லாத --குறையொன்று உடைத்து சூறுங்கால் - சொல்லுமிடத்து, 

எ- று, கொடுப்போர்க்கு இரப்பாரில்லாத குறையொன் நுடைத்தென்ற 

நிர்தையால், யாவரும் பெருஞ்செல்வத்தராய் வாழ்டின்றாரன்றும் 

புகழ்ச்சிதோன்மலால் -வ௫சப்புகழ்ச்சியணி, (6a)



௬௨ பிரபுலிம்கலிலை, [மன் 

௪ னளித்த வொருகோட்டி யானைக் கியாங்க ளிணையாயின் 

வாச வனைத்தாய் கீரிருகோட் டி யானை யெம்மை மானுமெனும் 

பாசவு ஈற்கால் பானையொடு பாண்டி லிழுக்கும் பகயெரிற் 

றே? னிரழப் பரிரிறக்த வென்னும் பரிக டெருவகலா. 

(இ-ள்,) ஈசனளித்த - சடவுளாலே தரப்பட்ட --ஒருகோட்டியா 

னைக்கு - ஒருகொம்பையுடையயானைக்கு --யாங்கள் - (இரண்டுகொம்பு 

களையுடைய) யாங்கள் -இளையாமின்-வாசவனை த்தாங்கு - இந்திரனைச் 

சுமக்இன்ற --ஈரிருகோட்டியானை - நாலுகொம்புகளையுடைய யானை 

யான. எம்மைமாலும் - எங்களையொச்கும்--எனும் - என்றுகளிக்க்ற 

_-பாசவுரற்கால் - கயிற்ருற்கட்டப்படுற உரல்போலும் கால்களையுடைய 

யானளையொடு - யானைகளோடு--பாண்டிலிழுக்கும் - (இரண்டுருசேகளை 

யுடைய) சமடங்களையிமுக்குன்ற பகடு - கடாக்கள்--உயரின் - தம்மி 

னுயருமாயின் -- தேரினிர தப்பரி - (ஒருருளையையுடைய) சூரியரத த்தை 

யிழுக்கறரு திரைகள் சிறந்த - (ஒன்றனையுமிழுத்துச்செல்லாத எம்மிற்) 

சிறந்தனவாகும்--என்னும் - என்றுகளிக்கின்.ற --பரிகள் - குதிரைகளா 

னவை -- தெருவகலா - லீதிக்ளினீங்காவாம், ௭ - று, யானையொடுபரிச 

ளெனக் கூட்டு, தேசு- ஆகுபெயர், பாண்டில், தேசினிரதமென்ற 

துணையானே இரன்டுருளை ஓருருளையென்பன குறிப்பாத்பெறப்பட்டன, 

இணயாயின் மானுமெனவும், உயரின் சிர் திவெனவும் சொல்லுதலால் - 

உய்த்துணர்வைப்பலி, (2௭) 

முறையும் கலைகள் பழ்பலவு முழங்கு மொலியு மய்கலஞ்செய் 

பறையும் குழலும் யாழுமியம் பொலியுங் கரியும் பரிமாவு 

நிறையும் தெருவி லோடுமணித் தேரி னொலியு நிறைகடலி இ 
னறையும் திரையிற் சென்றுவிசும் பமரர் செயியி எடைச்இடுமா 

(இ-ள்,) மறையும் - வேதங்களும் --கலைகள்பற்பலகும் - அறுபத்து 

நான்குகலைகளும்--முழங்குமொலியும் - முழம்குன்ற ஓசையும் --மங்கு 

லஞ்செய் - சுபகாரியங்கள் செய்கின்ற --பறையும் - தோய்கருவிகளையும் 
-குழதும் - துளைக்கருவிகளையும் --யாழும் - நரப்புக்கருவிகளையும் — 

இயம்பு - முழக்குின் ௰--ஒலியும் - ஓசையும் --கரியும்பரிமாவும் - யானைக 

ஞங்குதிராகளுமாவயெலிவற்றால்--நிறையும் - நிறைந்திருக்டின்ற தெரு 

லிலோடும் - வீதியின்கன்ணேறடுின்ற --மணித்தேரின் - மணிசளையு 

டைய தேர்களது--ஒலியும் - இசையும் -நிமைகடலின் - (8ரா) னிழைந்த



ந்வது.] மாயையிலுற்பத்தி ௧இ. ௬௩ 

சடலினத--அறையும் - (சராயை) மோதுகின்ற --இலாயிற்சென்று - 
அல்கள்போலொன்றோடொன்று தொடர்ச் தசென்று-விசம்பமரர்செகி 

பின் - வானத்திலுள்ள தேவரது காதுகளை -- அடைந்திடும், எ-று, 

ஆல் - அசை, அத்தேவரது செவிகளுக்கும் இவ்வொலிகளுச்கும் சம் 

பந்தமில்லாதிருக்கச் சம்பர்தத்தைக் கற்பித்தலால் - தொடர்புயர்வு sas 

சியணி, இதுவும் ஒப்பணியுஞ் சேர்ந்துவருதலால் - சேர்வையணி, (௧௮) 

Calon ஈகுமென் ௪ர்த்தொடிய கோண்மா துமையை 

விடைகொண்டு, பேயு மகன்று வரற்கரிய கைலை மலையைப் 

பிரிந்தெய்திக், தூய மனமுங் கலங்கவரும் தவர்வேள் சுவவுக் 

தோள்வியக, மாயை பிறந்த வனவசைமா நகரின் வளத்தை ) 
யார்சொல்வா். 

(இ-ள்.) வேயைகுமென் - (இவை) மூங்கிலைப்பழிக்ெ யன வெனப் 

UGB» — சுடர்த்கொடியதோள் - ஒளிபொருந்திய வளைகளை அணிர்த 

தோள்களையுடைய--மாதுமையை - உமாதேலிமிடத்து--விடைகொண்டு- 

உத்சரம்பெம்றுக்கொண்டு -- பேயுமகன்றுவரற்கரிய - பேயும் விட்டு 

நீங்வெரு தற்கரிய -- கைலைமலையைப்பிரிர்து -- எய்தி - (இப்பூமியை) 

அடைந்து-- அருந்தவர் - மூனிவரானவர் --தூாயமனமுங்கலக - பரிசுத்த 

மாஇயமன இலே சுலங்குதலடையவும் -- வேள் - மன்மதனானவன்-- குவ 

வுத்தோள்வீங்க - குவிவாடுய தோள்களிற் பூரித்தலடையவும் -- மாயை 

பி௦நத--வனவசைமாரகரின் வளத்தை--யார்சொல்வார், எ-று, உமை 

யையென்றது - உருபுமயக்கம், இடவளந்தெரியா இகோ ட்டி னியங்குகின்ற 

பேய்க்கு மின்பஞ்செய்தலின் பேயுமகன்றுவரம் கரியவென்றுர்,  யாரெ 

னவே ஒருவரும் இல்லையென்ற தாயிற்று, (௧௯) 

இத ழ; மூன்றுபாட்டூகளில் அந்நகரரசன் சிறப்பு. 

இம்மா நகரிற் கரசாகி யிருந்து வாழ்வோ 

னம்மால் புணருஞ் செயன்மா தரையாகம் வைத்தல் 

சம்மா புகழன்றென விங்தையைத் தோளில் வைத்தோன் 

கைம்மாறு வேண்டா மழைபோன் மமகார னென்பான், 

(இ-ள்,) இம்மாககரிற்கு - இர்தவனவசைமா ஈகரத்திர்கு--அ.ரசாட 

யிருந்து -- வாழ்வோன் -- அம்மால் - ௮அர்மாரணன் புணருஞ்செயன்மா 

தரை - கூடுஞ்செயலுக்குரிபமாதரை --அகம்வைத்தல் - மார்பின்கண்ணே



௬௪ பிரபுலிங்கலீலை, ப [pe 

வைத்திருத்தல் -- சும்மா - வீனாகும் -- புகழன்றென - புகழைத்தராங 
தன்றென்று சொல்லும்படி, -- விர்தையை - வெற்றித்திருவை--தோளில் 

வைத்சோன் -- கைம்மாறுவேண்டா - எதிர்ஈன்றியை விரும்பா.த--மழை 

போல் - மேசம்போல்டின்ற -- மமசாரனென்பான் - மமகாரனென்று 

சொல்லப்படூற பெயருடையவன், எ. று, புகழைத் தருவதைப் புக 

ழென்ரார், இதுபோல் அ.தபுகழுச்கும் சாரணமாகாமையால் சும்மா புக 

ழன்ழென வென்றார், (௨0) 

Berns னளக்கும் இறல்வேந்தர்க் கரிய €ரான் 

குறைதா னிரக்கு மவர்க்கோடிக் குறுக நிற்பா 

னிறைதான வெற்பு மணிராகமு நின்று தாங்கும் 

பொறைதா னெடுக்கு மிகுமாற்றல் பொருந்து தோளான், 

(Q- or.) திறைதானளக்கும் - (தனக்குக்) கப்பங்களைச்செலுத்து 

இன்ம--இிறல்வேர்தர்க்கு - வெழ்நியையுடைய அரசர்ச்கு--அரிய€ராள் - 

காணுதற்கரிய மேம்பாட்டையுடையவன் ௨ குறைதானிரக்குமவர்க்கு — 

குறையைத்தீர்க்கும்படி. யிரப்பவர்க்கு -- ஒடி.ச்குறுகறிற்பான் - விரைந்து 

போயக்சானும்படி, எளியஞய் நிற்பவன்--நிறைதானவெறீபும் - நிறைந்த 

மதத்தையுடைய மலைபோலுள்ள அஷ்டகஜங்களும்--மணிகாகமும் - மணி 

யையுடையகவகாகங்களும்--நின் து தரங்கும்-நின் றுசுமச்சின்ற--பொமை- 

பூமிபாரத்தை--தானெடுக்கும் - தானொருவனே சுமக்கின்ற - மிகுமாம் 

ல் பொருந்து - மிகுந்தவலிமைபொருர்திய --தோளான் - தோளையுடை 

யவன், ௭ - று, நிறைதானயெற்பு - அன்மொழித்தொகை, (௨௧) 

(இப்பா வரினோ ரடிஞால மெளிய தன்றிக் 

காப்பார் கரக்கும் பொருளன் றெனவீகை சற்றே 

யுரைப்பா ர௬ரைக்கு முரையாவும் புகழில் வைத்தோன் 

ஐரைப்பா லுவமை யிலையாகத் தருக்கு வாழ்வோன். 
(இ-ள்) இரப்பார்வரின் - (இப்பூமியை) யிரப்பவர்வர்தால் - 

ஞாலம் - இப்பூமியான த--ஒரடி. - (நாரணனுக்கு) ஒரடியுளடம்யது _ 

எளியதன் றி - எளியதல்லாமல்--கரப்பார்கரக்கும் பொருஎன்று - உ லுத் 

'தராலே மறைத்துவைக்கப்படுற பொருஞமன்று--௭ன - என் று நின். 

கும்படி--ஈகைகற்றே - கொடுத்தலைக்கற்று--உரைப்பாருலா குமுரையா 
தும் - சொல்லுகோராலே சொல்லப்படுின் ௦ சொற்களையெல்லாம் mus 
[கழில்வைத்தோள் - (தனத) புகழிலே வைத்தவன் -- சரைப்பால் .



ற்வது.] மாயையிலுற்பத்ு கத, சுடு 

மண்ணுலடுல் -- உவமையிலையாக -- சருக்வொழ்வோன் - செருக்குற்று 

வாழ்வோன், ௭-.று, அம்மறைத்து வைச்கப்படுறபொருள் ;--பொன்மணி 

முதலியன, பொருளுமென்னு மெச்சவும்மை தொக்குநின்றது, இரடி. 

மண் ணெவ்வளவு மேலும் ௮ரியதுமன்று என நினைப்பனென்றபடி, அப் 

படிப்பட்ட ஈகை கழ்றலால் அவ்வுரையாவும் புகழில் வைக்கப்பட்டன, 

 உலாப்பா ருரைப்பவை யெல்லா மிரப்பார்க் கொன்றீவார்மே ஸிற்கும் 

புகழ் ? என்றமையாஜு மறிக, (௨௨) 

இதத; இரண் போட்ககேளில் அவன் மனைவி சிறப்பு. 

ன்னான் மனைவி வணர்வார் குழலைய வேற்கண் 

மின்னார் மருங்கு றளர்க்தொல்கி மெலிய விம்மிப் 

பொன்னார் சுணங்கு விரிபூண் முல்ப்பூங் கொம்பன்னா 

ளின்னா ரமுத மொழிமோ கனியென்னும் பேராள். 

(இ-ள்.) ௮ன்னான்மனைவி - அப்படிப்பட்ட மமகா.ரலுடையமனை வி 

யானவள் -- வணர்வார்கூழல் - வணங்கிய செடிய கூந்தலையும் -- ஐய 

வேற்கண் - அழகிய வேல்போலுங் கண்களையும் -- மின்னார் மரும்குறளர்ர் 

தொல்கி மெலிய - மின்லுங் கொடிபோலுள்ள இடையானது தளர்ந்து 

அசைந்து வாடும்படி -- விம்மி - பருத்து -- பொன்னார் சுணம்சுவிரி - 

பொன்போல்கன்ற தேமல் படரப்பெற்ஜ -- பூண்முலை - ஆரங்களைக் 

கொண்ட முலைகளையுமுடைய -- பூங்கொம்பன்ஞாள் - மலர்க்கொம்பு 

போல்பவள் -- இன்னாரமுதமொழி - இனிமையானிமை/த அமிர்தம்போ 

லுஞ் சொல்லையுடைய -- மோடுனியென்றும் டேராள் - மோஇனியெல௦ப் 

படுற பெயரை புடையவள், ௭.ு, (௨௩) 

GQ ais pam நம்பன் மமுஙக! பிழையுயத்தி மாயை 

குன்றாத வாற்றன் முனிவோ ர௬ளம்குன்று மாறு 

பொன்றாத பொற்பிங் கிவள்பூங் கருப்போந்து பெற்மு 

ளென்மு லிவளுக் கணையா வினியாரைச் சொல்வாம், 

(இ-ள்,) ஒன்றான- (வேதமுடியிற் சொல்லப்பட்ட) ஒரே பொரு 

ளான -- நம்பன்மருங்கு - கடவுளது பக்கத்திருக்ெற -- அயிழை - 

உமாதேவியால் -- உய்த்தமாயை - விடப்பட்ட மாயையானவள் -- குன் 

ருதவாம்றல் - தளராத வலிமையையுடைய -- முனிவோருளம் - முனிவ 

௯
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"தத மனம் -- குன்றுமாறு - தளரும்படியாக -- பொன்றாத பொற்பு - 

- செடாதவழச்சை - இங்கு - இப்பூமியின்கண் -- இவள் பூங்கரு - இவ 
எ.துபொலிவு பொருந்திய கருப்பத்திலே -- போந்து - வந்து - பெற்றா 

ளென்றால் -- இவளுக்கனேயா - இவளுக்கு உபமானமாக-- இனியாளாச் 

சொல்லாம், எ-று, ஆயிழை :--ஆராய்ச்துகொள்ளப்பட்ட அணியையுடை 

யவளென விரிதலின் - அன்மொழித்தொகை, அப்படிப்பட்ட மாயை 

அப்படிப்பட்ட அழகை, இவள் கருப்பத்தையடைந்து பெற்றாளென்ற வாக் 

இயார்த்தத்இனல் இவளுச்கொப்பில்லை என்னலைச் சாஇத்தலால் - செய 

யுட் குறியணி, (௨௪) 
வேறு, 

அவ்லிருவரும் மகவுக்காக கோற்றமை. 

(இஃமம காரனு மோடினி யென்லு 

மைம்மலி மென்குழல் வாள்விழி மாது 

மம்மக வின்மையி னா செய்தி 

மெய்ம்மெலி நோன்பு விளைத்தன ரன்றே, 

(இ-ள், இம்மமகா.ரலும் -- மைம்மலிமென்குழல் - கருமையா 

னிறைந்த மெல்லிய கூர்தலையும் -- வாள்விழி - வாள்போலுங் கண்களையு 

முடைய-மோடனியென்லுமாதும்-- அம்மகவின்மையின்-அழடயபிள்ளை 

யில்லாமையால் — ஆரஞரொய்தி - நிறைந்த துன்பத்தை அடைந்து — 

மெயம்மெலிரோன்பு - உடல்வாடுதற்கு ஏதுவாயெ விரதத்தை -- விளைத் 

தனர் - செய்தார்கள், ௭- று, அன்று, ஏ அசைகள், உடல்வாடுதல் :-- 

உண்டி சுருக்கன் மூதலியவற்றா லென்ச, 

மமகாரம்;--எனதல்லதை யென தாகச்சோடல், மோகம் :--பிரியமல் 

லா.தசைப் பிரியமாகக் கோடல், இவ்விரண்டையு மாண் பென்னாகக் 

கற்பித்தது இஇிகாசமாக்சவேண்டி, (உடு) 

அவள் கருவில் மாயையுற்றமை, 

(ழூன்னிய நோன்புசெய் மோகினி மாஇன் 

றன்னுத ரத்துமை தீண்ணரு ளாலே 

மன்னியன் மாரன் வலப்புய மாடக் 

... கன்னிகை மாயை கருப்ப மடைர்தாள். 

ட (இ ் ள்,) முன்னிய சோன்பு செய் - (பயன்) கருதப்பட்ட drag 
கதச்செய்தமோனெொமாஇன்றன்லுதரத்து - மோசினியாயெ மாதி



ற்வது,] மாயையினுற்பத்தி ௧, ௬௪ 

வயிம்நிலே -- உமை தண்ணருளாலே - உமாதேவியினது சண்ணிய ௮௬ 

ளினாலே -- மன்னியன் மாரன் - ௮ரரியலையுடைய மன்மதனது -- வலப் 

புயமாட - வலதுதோள் தடிக்க -- கன்னிகை மாயை - கன்னிகையாகிய 

மாயையரனவள் -- கருப்பமடைர்தாள் - கருப்பத்தைச்சேர்ர்தாள், எ-று, 

ஆடவருக்குத் தோள்வலர் துடிப்பது பின்வரு ம௫ழ்ச்சிக்கு அறிகுறியாத 

லின் மாரலுக்கு வலப்புயமாடிற்றென்ச. 

மாயை :--பொருஎல்லதைப் பொருளாகக் கொள்ளும் பிரார்தி,(௨௪) 

கருப்பகாலக்குரி. 

தேத்தணி கொங்கை முகங்கள் கறுத்தாண் 

மெய்த்தரு மேனி விளர்த்து ஈரம்பு 

பைத்தன மீது பரப்ப விருந்தாள் 

பொய்த்துயில் கொண்டு புளிக்கு முவந்தாள், 

(இ-ள்.) முத்தணி கொங்கை முகங்கள் - முத்து வடத்தால் அலங் 

கரிக்கப்பட்ட முலைகளின் முகங்கள் -- கறுத்தாள்--மெய் - வடிவத்தைப் 

பத்திய ..- திருமேனி - அழகயெ நிறமானது -- விளர்த்து -- நரம்பு ஃ 

5ரம்புகளானவை -- பைத்தன - பசுமையுற்றனவாட--மீதுபரப்ப - (அர் 

நிறத்தை) மேலே ப.ரப்பாறிற்க -- இருந்தாள்--பொய்த் துயில்கொண்டு - 

பொயத்தூக்சங்கொண்டு - புளிக்கும் - புளிஞ்சுவை யுடையவற்திற்கும் 

-உவந்தாள் - மடழ்ர்தாள், ௭ - று, முத்து - அகுபெயர், கறுத்தலாயெ 

உயர்திணை தொடர்ந்தசனைவினை அத்திணை முதலோடு முடிந்தது, முலை 

முகம் கறுத்தன் முதலிய சூலுற்றோர் தன்மையைச் சொல்றுதலால் - 

sor nobel DEW ar, (௨௭) 

௧௫ வுமிர்த்தமை, 

இள்ளன மையிரு இங்க எிருந்து 
பின்னரு மோகினி பெண்மக வீன்று 

டன்னிகர் கின்ற சலஞ்சல மொன்றிங் 
தன்னொளி முத்தினை யீன்றதை யொத்தே, 

(இ-ள்,) இன்னணம் - இவ்வண்ணமாக -. ஐயிரு திங்களிருச்து . 

பத்துமாதமிருர்து -- பின்னரு - பின்பு -- மோனி - பெண்மககீன் 

ருள் பெண்பிள்ளையைப் பெற்றாள்--தன்னிகர்்.ற சலஞ்சலமொன் று - 

தீனக்குத்தானே ஒப்பாயுள்ள வலம்புரிச் சச்கமொன்று -- இங்கு - இன்
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ஜெளி ம த்தினை - இனியவொளியையுடைய ஒருமுத்தை -- ஈ ன்றதை 

யொத்து, எ-று, பின்னர் - உ£ரச்சாரியைபெற்றது, மோடுனி ௮ம்மக 

லீன்றமைக்குச் சலஞ்சலம் இன்ஜொளி முத்தன்றமை உபமானமாத 

லால் - ஒப்பணி, 

இவ்விருவர்பாலு மாயையுதித்ததெனல் : -- மமகாரமு மோகமு 

மேலிட்ட வவசரத்திலுதிப்பது பிரார்தியெனக்கு றிப்பிச்ச மோனி பெண் 

மகலீன்ரு ளென்ருர், (௨௮) 

பிறந்துழி விழாவேடூத்தமை. 

சுங்பொடுடு ‘ DOT ணுமை ச சச்சரி தாளம் 

வங்கியம் வெந்துடி வார்முா சங்கண் 

மங்கல மங்கை மகப்பெறு நாளி 

லங்கசன் வெம்முர சென்ன வதிர்ந்த, 

(இ-ள்,) சங்கு - சங்கமும் -- தண்ணுமை - மத்தளமும் -- சச்சரி - 

பிரமதாளமும் -- தாளம் - தாளமும் 4 வங்யம் - ஊதுசொம்பும் 4 

வெர்துடி, - விருப்பஞ்செய்கின் ற வுடுக்கையும் -- வார் முரசங்கள் - வாரா 

லிறுச்சப்பட்ட முரசங்களும்--மங்கலமங்கை - ஈன்மைபொருக்திய மோடு 

னியானவள் -- மகப்பெ.றுகாளில் - Serdar பெய்றகாளிலே - அங்கசன் 

வெம்முரசென்ன - மன்மதனழு வெவ்விய முரசமாஇய கடல்போல — 

அதிர்ச்ச - இலித்தன, ௭- று, ஒடு - இசைநிமை, கடலை அதற்குரிய 

சொல்லாம் சொல்லாமற் பிறிதோராற்றாம் கூறுதலால் - LS) Boor al) BF) 
யணி, இது ஒப்பணிக்கு அங்கம், (௨௧) 

இதுவுமது. 

Mon. ரளி போன்மக மீடான்ற வுவப்புற் 

ருண்டகை மன்னவ னந்தணர் கொள்ளப் 

பூண்டுகின் மாமணி பொன்னில மற்றும் 

வேண்டின யாவும் வெறுப்ப வளித்தான். 

(இ-ள்.) ஆண்டகைமன்ன வன் - அண்டன்மையையடைய மமசார 
சாசனானவன் -- தூண்டொளிபோன் - அண்டப்பட்ட, விளக்குபோல் 

ae தோன்ற -- உவப்புற்று - மடழ்ச்சியடைர்த ௮தணர் 
கொள்ள--பூண் - அப. ரணமும்-- துல் - ஆடையும் -- மாமணி - பெரிய 

ரத்சமும்-பொன் - சனகமும் Feud « பூமியும் மற்றும் பிறவும் ஸு



றவது,] மாயையினுற்ப தீதி கதி. ௬௯ 

(ஒடிய விவற்றுள்) -- வேண்டினயாவும் - (அவரால்) விரும்பப்பட்டவை 

களையெல்லாம் -- வெறுப்ப - வெறுக்கும்படி -- அளித்தான் - கொடுத் 

தான், எறு, (௩௦0) 
மே வேறு, 

அப்போது மன்மதன்சேயல். 

இங்கொரு மாயை யென்னு மெழின்முளை தோன்றலோடும் 

பொங்குறு முவகை கெழு்சம் பொறுக்கல னாகி யெய்யும் 

வெங்கணை மழையும் தூவு மென்மலர் மழையு மொன்மு 

வெங்கணு மதன வேணின் நிடையறச் செொரிந்தா னம்மா, 

(இ-ள்,) இங்கு - இவவிடத்தில்--ஒருமாயையென்ஜும் - ஒருமாயை 

பயென்றுசொல்ஃப்படுசிம — எழின்மூளை - அழனெது முளையானது -- 

தோன்றலோடும் - தோன்றியமாத்திரத்தே -- பொங்குறுமுவகை - மிக 

இன்றம௫ூழ்ச்சியை--நெஞ்சம்பொறுக்கலனாகி-நெஞ்ரினிடச்தே பொறுக்க 

மாட்டா தவனாடி -- எய்யும் - (தன்னாலே) செலுத்தப்படூின்ற -- வெங் 

கணைமழையும் - வெவ்விய அம்புகளின்மாரியும் -- தாவும் - இறைக்கப்படு 

இன்ற -- மென்மல/மழையும் - மெல்லியமலர்களின்மாரியும் -- ஒன்றா - 

ஒன்றாக -- மதன வேள் - மனமதனானவன் -- எங்கணுநின்று - எவ்விடத் 

துந்தானொருவனேநின்று -- இடையற - ஒழிவில்லாமல்--சொரிர்தான் - 

(மலர்களைச்) சொரிர்தான்--௮ம்மா - அச்சரியம், ௭- று, எழின்முளை 

தோன்றலோடுமெனவே - உயர்வொப்பில்லாத அழமே ஒருபெண்வடிவங் 

கொண்டு பிறந்ததென்றதாமிற்று, ஒருவனே தரேகாலத்தில் எங்கு நிற்ற 

லும் துன்பஞ்செய்வதாடுய கணமழையும் இன்பஞ்செய்வதாடிய மலர் 

மழையும் ஒன்றேயா ததும் அபூர்வங்களா தலின் - அம்மா வென்றார், 

பிரார்திரூபமான மாயை புதித்ததுகா.ரணமாகக் காமனாலெபய்திய 

சேட்டை யினையதெனச்கூறிய தென்பது, (௩௧) 

அப்போது தவஞ்சேய்வோர்க்கு நேரிட்ட இடையூறு. 

கீண்ணக ஸனிலத்த கங்கைக் கரையிலு முழையி டத்தும் 
புண்ணிய வனத்து மெய்திப் புற்றுமாய் மரமா யுற்று 

தண்ணிய புனலிற் நீயிற் சார்ந்துமூண் டுயிறு றந்து [கி. 
பண்ணிய தவத்தோர் நெஞ்சும் பதைத்தன மயலின் மூழ் 

(இ.ள்.) (அப்படி சொரிர்தகாலத்த)--சண்ணகனிலத்த - இடமகன்ற 

நிலத்திலுள்ளனவாடுய -- சங்கைச்சரையிதும் --முழைபிடதீதும் - மலைக்
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Gad Fg -- புண்ணியவனத்தும் -- எய்தி - சென்று _புற்றுமாய 

மேலேபும்றுமூடவும் -- மரமாய் - மேலேமரமுளைக்கவும் 4 உற்றும் - 

யோகத்திலிருர்தும் -- தண்ணியபுனலில் - (பனிக்காலத்திலே) குளிர்ர்த 

நீரிலும் -- தீயில் - (வேனிற்சாலத்திலே) பஞ்சாக்டினிநடுவிலும் -- ents 

தும் - சேர்ந்தும் - ஊண்டுயிறுறந்து - அகாரநித்திரைகளை ஒழித்து -- 

பண்ணிய - செய்யப்பட்ட -- தவத்தோர் - தவத்தையுடைய முனிவரது 

அஞ்சும் - மனங்களும் -- மயலின்மூழ்சிப்பதைத்தன, எ-று, ஆய் 

இரண்டும் - வினையெச்சத்இரிபு, புண்ணியவனம் - நைமிசமுதலியன, ௮ச் 

சேட்டையா லெய்துப்பய னினையதெனக்கூறிய தென்பது, (௩௨) 

அவர் அதற்குக் காரணமாராய்ர் திருந்தமை. 

ஜம்பெரும் பூத மெல்ல whos Ns Oar Puyo Cum gia 

கம்பமி னமது நெஞுசங் கலங்கிய தென்னை கொல்லோ 

வம்புறு செயலீ இங்கு வந்தவா றெவ்வா நென்னாச் 

செம்பொரு ஞணர்ந்த €ர்சால் செய்தவ ரிருகத கால், 

(இ-ள்,) ஐம்பெரும்பூதம் - பஞ்சமசாபூ தங்களும்--எல்லாம் - அவற் 

றைப்பற்றியசராச.ரங்களும் -- அடுக்கழிந்தொழியும்போது - நிற்குநிலை 

குலைந்து அழியவருமுடிவுகாலத்திலும் - கம்பமில் - நடுக்கமில்லா த 

நமதுகெஞ்சம் -- கலங்யெதென்னைகொல் - (இப்போது) கலங்கேதற்குக் 

காரணம்யாதோ - வம்புறுசெயல்து - அபூர்வமாெ இக்செய்கையா 

ன.து--இங்குவர்தவாறு - இங்கேவர்தவழி -- எவ்வாறென்னா - எவ்வழி 

யென்று-செம்பொருளுணாகந்த - தத்துவப்பொருளை ௮மிந்த--€ர்சால் - 

சரால்கிறைந்த--செய்தவர் - முனிவர் -- இருர்தகாலை - இருந்தசமயத்த, 

எஃறு, ஐஃ௮சை, அவ்விபரீதம் வருதற் கேதென்னையென விசாரணை 

பிற$த தென்க, (௩௩) 

அப்போது தூர்வாசர்வந்தமை. 

திளர்ந்துழி யுதவும் கல்வி தானெனச் துருவா சப்போ 

கொளுர்தனி முனிவர் கோமான் குறுகலு முனிவ ரெல்லா 

முளங்கனி வரரின் நேத்தி yumi sa ரிடையி ரத்தி 
வளங்கெழு மலர்க வி வந்தனை செய்து சொல்வார், 

(இ-ள்,) தளர்ச்துழி - சோர்ஷும்தலிடத் 2--உதவுங்கல்லிசானென- 

உதபுசின்றமித்தைபோல --துருவாசப்பேர்கொஞம் - Mian Ceres Gn



ற்ல்து,] மாயையிலுற்பத்தி Ge எக 

மாமதேயத்தைக்கொண்ட -- தனி - ஒப்பற்ற ஃமுனிவர்கோமான் - முனி 

வர்சளிற்சிறர்தவன்--குறுகலும் - தம்மிடத்தச் சமீபித்தலும் -- முனிவ 

செல்லாம்--உளங்கனிவர - (அவர்) மனமடூழும்படி. -- நின்று -- ஏழ்? - 

அதிசெய்து--உயர்தவிசிடையிருத்தி - உயர்வாடுய ஆசனத்தின் மேலிரு 

தீருளப்பண்ணி -- வளங்கெமுமலர்கள் - சிறப்புப்பொருர்தஇியமலர்களை 

தூவி - (அவர் திருவடிகளிலே) சொரிர்்த--வர்தனை செய்து - தொழுது -- 

சொல்வார் - (இதனைச்) சொல்வார், எ-று, சோர்வுற்றவிடத்துதவ 

லாவது :--அபத்துவேளையிலே வந்து அதனைநீச்குதற்கான உபாயத்தைத் 

தருனம், (௩௪) 
முனிவர்கள் வினா, 

என்றுமெம் முள்ள மெல்லா மெழுதிய விளக்குப் போல 

நின்றிடு மின்றென் கொல்லோ நிலைதடு மாரு நின்ற 

தென்றன்மு னிருந்த செய்ய சிறுசுடர் போல வைய 

நன்றிதை யுணரு மாறு ஈவின்றருள் செய்தி யெனருர், 

(இ-ள்.) ஐய - ஐயனே -- என்றும் - எக்காலத்திலும்--எம்முள்ள 

மெல்லாம் - எம்முடைய /மனங்களெல்லாம்--௭ முதியவிளக்குப்போல-$த் 

இரதிபம்போல--நின் திடும் - அசையாதிருக்கும்--இன்றென்கொல் - இன் 

மைக்கு என்னகாரணத்தினாலோ -- தென்றன்முன்னிருர்த - மந்தா 

னிலத்தின் முன் னிருர்த--செய்யசிறுசுடர்போல - செவ்வையாடிய சிறிய 

விளக்குட்போல--நிலைதமோராகின்ற- அசைகன்றன--ஈன்று - நன்றாக... 

இதைபுணருமாறு - இதனையால்கள் அறியும்படி -- ஈவின்று - சொல்லி-- 

அருள்செய்தியென்றார் - அருள்செய்யென்றார், எ-று, ஓ * ௮௪, 

மெல்லியடையதாய் அலிக்கமாட்டாமைபற்றித் சென்ஈல் சொல்லப்பட் 

டது, ஒப்பணி, (௩௫) 

அதற்கு அவருத்தரம். 
சங்கரி யொருசூ ளாற்றன் றமோகுண வடிவ மாயை 

மங்கையை விடுப்ப வன்னாள் வனவசை நகரிற் பிள்ளைத் 

இங்களி லுதித்தா ளின்று செய்தவக் கிழமை பூண்டீ, 
ருங்கணெஞ் சதனா லாற்ழ லுடைந்ததென் றவனு ஏைத்தான். 

(இ.ஃள்.) செய்தவச்ழெமை பூண்டீர் - செயப்படுசின்ற தவவுரி 

மையை மேற்கொண்டவரே--சம்கரி - பார்வதியானவள் -- ஒருசூளால் -
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(சடவுளோடு செயப்பட்ட) ஒருசபத த்தினால் -- சன்றமோகுண வடிவம் - 

தீனது தமோகுணவடிவமாகய -- மாயைமங்கையை - மாயையென்லும் 

பெயருடைய மங்கையை--விடுப்ப - அனுப்ப--அன்ஞாள் - அவள் -- வன 

வசைநகரில்--இன்று--பிள்ளைத் இங்களின் - இளஞ்சர்திரன்போல்--உதித் 

தாள் - பிறர்தாள்--உங்கணெஞ்சு--அதனால் -- ஆற்றதுடைர்ததென்று - 

வலிமையழிர்ததென்று - அவன் , ஆம்முனிவன்--உரைத்தான் - (அவர் 

களுக்குச்) சொல்லினான், ௭ - று, (௩௬) 

அதனை அங்க்கரித்தமை. 

/ருந்தவ முனிகி ௯ றிற் ரண்மையே பன்றி யெங்கள் 

பெருந்தவ முயலு நெஞ்சம் பிறழ்தரற் கேது வில்லை 

யிருந்துளம் வருந்தி யாய்ந்ச வெம்மியை யைய மெல்லாம் 

பரி$்கன வருளா னீியெம் பால்வரு கையினா லென்று, 

(இ-ள்.) அருந்தவமுனி - செய்தற்கரிய தவத்தையுடைய முனியே 

நீகூறிற்று - உள்னாலேசொல்லப்பட்டது--உண்மையே--அன்றி - அல் 

லாமல் -- பெருநீதவமுயலும் - பெரியதவத்தை முயலுசன்ற -- ஏங்க 

ணெஞ்சம் - எம்முடையமனங்கள் -- பிறழ்தரற்கு - கலங்குதற்கு -- ஏ.து 

வில்லை - வேறெருகாரணம் இல்லை--இருந்து - (இங்கே) யிருக்.த--உளஎம் 

வருந்தி - நெஞ்சம் வருத்தமுற்று--ஆயந்த - ஆராய்ந்த எம்மீடையைய 

மெல்லா 2 - எம்மிடத்துள்ள சந்தேக மல்லாம்--அருளால்--68--எம்பால் 

வருகையினால் - எம்மிடச்து எழுந்தருளலால் -- பரிந்தனவென்று - களை 

யப்பட்டனவென்று மொல்லி, எ-று, வினைமுற்று - செயப்பாட்டு 

வினைபட்டொரு ரில் வச்சு, (௩௭) 

அதனை விரித்துரையேன்றமை. 

ழேனிவா/ துருவா சப்பே/ முனிவ/கோன் ந்னைவ முத்தி 
பனிமலை வல்லி யேவப் பட்டெழின் மாயை பென்னும் ர் 
வனிதையிவ் வுலகில் வந்த வாறுநீ விரித்து யாங்க 
ளினிதுணர் வுறுமா Cop gi கென்றலு மவனு ரைப்பான், 

(இ-ள்.) முனிவரர் -- துருவா சப்பேர் - தூர்வாசனெனப்படூஇின்ற 
பெயரையுடைய முனிவர்கோன்றனை - முனிவரிம்சிறர்தோனை வழு 
தீதி - அதித்து -- பனிமலைவல்லி - உமாதேவி.பினாலே -- ஏவப்பட்டு -



றவது,] மாயையினுற்பத்து ௧௫. ௭௩ 

செலுத்தப்பட்ட எழில் - அழகையுடைய--மாயையென்ஜும்-வனிதை- 

மாது -- இவ்வுலகில் -- வந்தவாறு - வருதற்கு உண்டாயகாரணத்தை 

_ யாங்கள் -- இனிது -இனிதால -- உணர்வுறுமாறு - அறியும்படிக்கு 

— & விரித்து--ஒதுகென்றலும் - சொல்லுக வென்றதும் -- அவன். 

உளாப்பான் - சொல்துவான், எ.று, (௩௮) 

அவ்வாறுரைத்தமை, 

கீயிலையே! லக்கத் துற்ற கண்ணுத லல்ல மன்ற 

னியல்பினை யறித றேற்றா யென்றுமை யுடனு ரைப்ப 

மயிலிய லறிவ லென்று மாயையை விளக்கைக் காண்பான் 

பயிலிரு ளினைவிடுத்க பரிசென விடுத்தா என்மீற, 

(இ: ள்) கயிலை - கமிலாச௫ரியில் -- ஓலக்கத்துத்ற - திருகூட்டத்தி 

OG த கண்ணு தல் - ஈடவுள் -- அல்லமன்றனியல்பினை - அலலமனது 

தன்மையை -- அறிதேற்றாயென் று - நீ அமியமாட்டாயென்று -- உமை 

யடன-- உரைப்ப - சொல்லினஞக -- மயிலியல் - மயில்போலுஞ்சாயலை 

புடைய அவ்வுமையானவள் -- அதிவலென்று - அறியமாட்ட்வேனென்று 

-- விளக்கை -- காண்பான் - கண்டுவருதம்பொருட்டு -- பயிலிருளினை 

விடுத்த பரிசென - அது இல்லா தவிடத்தேதங்கெய இருளைவிடுத்தவிதம் 

போலுமென -- மாயையைவிடூத்தாள். ௭ - று, கண்ணுதல், மயிலியல் 
டி 

அன்மொழித் தொகைகள், (௩௬) 

அவ்விடையூறு நீக்குமாறு கூறினமை. 

கரரண மிதுவே பெங்கோன் கைலையைவிடுழ்து மாயை 

தாரணி தனில்வ ரற்கும் தக்கவம் மாயை யென்னு 

மரண விடற்க லந்த மயக்கமல் லமனென் நிட்ட 

பேணி கலுழன்றன்னை நினைந்திடிற் 2பயரு மன்றே. 

(இ-ள்.) மாயை -- எக்கோன்கைலையைவிடுத்த - எமதகடவுளது 

கைலாசத்தைவிட்டு -- தா.ரணிதனில் - பூமியில் -- வரற்கு - வருதறுக்கு 

காரணம் -- இதுவே -- தக்க - (௮ப்படிவரு தலுக்குத்) தகுர்த் -- ௪ம் 

மாயையென்னும் -- மாரணவிடம் - மரணத்தைச் செய்கின்ற கஞ்சானது 

— கலந்த - கலத்தலாலாகய -- மயக்கம் -- அல்லமனென்திட்ட -- 

பேரணி - பேரையணிர்த -- கதுழன்றன்னை - கருடனை -- நினைச்திடின்- 
௧0



௭௪ பிரபுலிங்கலீலை (yee 

தியானித்தால் — Quuw@o-ée@lCurd, a+ p. Hog, T ௮சை 
கள், காருடமர்இிர தியானத்தால் விஷரோசம் தீர்தலின் இங்கனம் ரூப 
சஞ் செயப்பட்டத, (௪0) 

இதுவுமது, 
UD esi su வேண்டில் வாழ்நாள் பெரிதுற வேண்டிற்செல்வ 

மணித்ர வேண்டிற் கல்வி யறிதா வேண்டில் வானம் 

பணிதர வேண்டின் முத்திப் பயன்பெற வேண்டி லென்று 

மிணையறு மல்ல மப்பே ரெந்சையை நினைப்ப ரென்று, 

(இ-ள்,) பிணிதபவேண்டில் - நோய்கெடவேண்டினாலும் — வாழ் 

aren பெரிதுறவேண்டில் - ஆபுள்மிகு தியாயுறவேண்டினாலும் -- செல்வ 

மணித ரவேண்டில் - செல்வமடையவேண்டினாலும்--கல்லிய நிதரவேண் 

டில் - கல்வியைக்கழ்கவேண்டினாலும் -- வானம்பணிதரவேன்டில் - விண் 

னுலகத்தார்வணங்ஈவேண்டிஞலும்-- முத்தப்பயன்பெறவேண்டில் - முதி 

இயாஏய பயனைப் பெறவேண்டி னாலும்--என்றும் - இணையறும் - ஒ-பற் 

திருக்இன்ற -- அல்லமப்போ - ௮ல்லமனென்னும் பெயரையுடைய -- எற 

தையை 2 எம்முடையசுவா௱மியை -- நினைப்பரென்று - தியானஞ்செய்வா 

ரென்று, எ-று, (௪௧) 

ப/கன்றவ ருளத்திற் loot Lin போக்குபு துருவ! சன்னா 

னகன்றுதன் னிடத்த டைந்த। னன்று தொட் டருந்த வத்தோர 
ம௫ழ்ர்சரு எல்ல மன்றன் மலாடி. மனத்திற் முங்க 

யுகந்தவன் புகழப் வந்த வாறெல। முரைக்க லுற்றார். 

(இ-ள்,) புகன்று - சொஃ்லி-- அவருளத்திற்றுன்பம் - அவரது 

மன த்திலுள்ளதுக்கத்தை -- போக்குபு - நீக. துருவாசன்றான் -- 

அகன்று - (அவ்விடத்து) நீங்டு - நன்னிடத்தடைந்தான் -- அன்று 

தொட்டு . அத்தினர் தொடங்கி. அருக்தவத்தோ -- மஇழ்ந்து -- ஒர 

எல்லமன்றன் - அருள்வடிவாய அல்லமனது -- மலரடி. - தாமரை 

மலாபோ இள்ளதிருவடிகளை -- மலத்தில் தாங்க -- உகந்து - விரும்பி 

- இவன்புகழாய் - வர்தவாறெலாம் - வற்தவிதமெல்லாம் — உரைக்க 

இழ்ரூர் - சொல்லலுற்றார், எ று, (௪௨) 

அது நீங்கினமை, 

டி இஞ்செலு மகலி லன்பா நெய்ரிறைத்துள்ள மென்னும் 

பஞ்சுறு இரியி னுச்சி பற்றிட வல்ல மப்பே



ற்வ்த்,] மாயையிலுற்பத்தி ௧. எடு 

ரஞசுட ரிலக வேற்றி யருந்தவர் மாயை யென்னுர் 

துஞ்சிரு எகன்றி ருந்தார் தொல்லைமா தவங்கள் செயது. 

(இ-ள்.) கெஞ்செலுமகலில் - மனமாடியதகளியின்கண் -- அன்பா 

நெய்நிறைத்து-- பத்தியாயெ செய்யைடிரப்பி -- உள்ளமென்ஞும் - கருத் 

நாடிய -- பஞ்சுறுதிரியிலுச்சி - பஞ்சாலியன்.றவர்த்தியிலுச்சியில் -- பற் 

திட — ௮ல்லமப்பேர் - ௮அல்லமனெனப்பின் பபெயராயுடைய -- ௮ஞ் 

சுடர் - அழடியவிளக்கை -- இலகவேற்றி - விளங்கும்படி ஏற்றி -- அருந் 

தவர் - முனிவர் -- மாயையென்லும் - மாயையாயெ-- துஞ்ரிருஎகன்று - 

அழிவுக்கு ஏதவாகயெ இருணீங்கப்பெற்று -- தொல்லைமாதவங்கள் - 

பழையமா தீவங்களை--செய்து - இருந்தார், ௭ - று, உருவுகவணி, (௪௩) 

மதா இரிப்பேர் பெற்ற மத்தெறி கடல்போ லையர் 

சிந்தனை கலங்கி மெல்லச் தெளிந்தமை தெரிந்து ரைத்தாம் 

வந்துமண் பிறந்த வன்றே மாதவர் மனங்க லக்கும் 

வெந்இறன் மமகாரன்றன் மகடிறம் விளம்ப லுற்றாம், 

(இ-ள்,) மர்தரசிரிட்பேர்பெம்றமத்து - மந்தரஏிரியென்ஜும் பெய 

ரைப்பெற்றமத்தினால் - எறி - கலக்கப்பட்ட -- கடல்போல் -- guthé 

தனை - முனிவரதுமனங்கள் -- கலங்கி -- மெல்லத்தெளிர்தமை - மெள் 

எத்தெளிர்தவிதத்தை .- தெரிர்துரைத்தாம் - தெரிர்துசொல்லிஜஷேம் -- 

மண் - பூமிமினிடத்து -- வந்துபிறந்த அன்றே -- மாதவர்மனம் - முனிவ 

7. துமனத்தை -- கலக்கும் - கலக்கிய -- வெந்திறல் - வெவ்வியவலிமையை 

புடைய - மமகாரன்றன் . மமகாரராஜன.த -- மகடி.றம்- புதல்லியின த 

செய்தியை--விஎம்பலுற்றும்-சொல்லத்தொடம்கனோம், ௭-௮, ஒப்பணி, 

தந்தைநாமகரணமுதலியசேய்தமை. 

காந்தம் வலியு மிரும்புபோற் கண்க டன்னோ (றப் பிணித்து 
நேர்ந்த மனமோ ரணுவென்ன னியாய மன்றென் றம்மனத்தற் 
போந்த வாசைப் பெருங்கடலைப் புகட்ட மகளைக் கண்டுவந்து 
வேந்தன் மாயை யெலுகாமம் விளம்பிச் சிறப்புப் பலசெய்தான், 

(இ-ள்,) கார்தம் - கார்தக்கல்லினாலே -* வலியும் ஃ ஈர்ச்சப்படுடின்ற 

ஆ இரும்புபோல் - இரும்பானது ௮தனோபோல் -- கண்கள் - பார்வை 

கள் - தன்னோ எ பிணித்து - கட்டிச்சொண்டு - சேர்ச்தமனம் -
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(யாவுங்கொள்ளுதழ்கு) இயைர்தமனம் -- ஒரணுவென்னல் - (நியாயதா 

லோர்) ஒருபரமானுரூபமென்றுசொல்லுதல் -- நியாயமன்றென்று -- 

அம்மனத்தில் -- போந்த - (தன்னைப்பற்றி) உண்டாகிய — அசைப் 

பெருங்கடலை - ஆசையாக பெரியகடலை_-புகட்டும் - புகவிடுகின்ற--மக 

ளைக்சண்டு  ௨வர்து - மடுழ்ந்து -. வேர்தன் - மமகாரராசன் = 

மாயையெலுமாமம் - விளம்பி - சொல்லி -- பல$ழப்பு - மற்றுமுள்ளபல 

சடங்குகளையும் - செய்தான், எ-று, தப்பணியும், அசைச்சடலாயயே 

அதேயசத்இிலும்மனமாயெ ஆதா.ரத்தைப் பெரிதாகக்காட்டலால் - பெருமை 

யணியும் சேர்வை, (௪௫) 

இதழ; - ௪ - பாட்டூகளில் மோகினி மகளைவளர்த்தமை. 

மரீயைப் பெயர்கொண் மகளைகறு மச டிமிர்ந்து கணைக்காலி 

னேயக் கிடத்தி நீராட்டி யிணைக்க ணுந்தி நீரது | முனி 

நேயத் துகிலின் மெய்துடைத்து நெகிழ்மென் முல்யோ (றத்த 

வாயிற் றிவலை கொடுதேப்த்து மண்பொட். டணிந்து நீறிட்டு, 

(இ- ள்.) மாயைப்பெயர்சொண்மகளை - நறுமஞ்சடிமிர்ந்து - பரி 

மள மஞ்சள்பூசி .. கணக்காலினேயக்கிடத்தி - கணைக்கால்களின் மேம் 

பொருர்தக்கிடத்தி -- ரீராட்டி -- இணைக்களுச்தி - இரண்டுகண்களிலும் 

அதுவிழாமலொதுக்கி -- நீரூதி - உச்சிநீரையூதி-- நேயத்துகிலின்மெய் 

துடைத்து - விருப்பஞ்செயப்பட்ட தடைமினாலே உடம்பைத்துடைத்து 

—~ மெடுழ்மெனமுலையோேத்தமுவி - திளர்ச்தமெல்லியமுலைகளோடு 

சேரத்தமுவி - வாயிற்றிவலை கொடுதேய்த்துமண்பொட்டணிந்து - வாயி 

னெச்சிற்றுளிகொண்டிழைத்து நிலப் பொட்டிட்டு--நீறிட்டு - இருநீழ்றுக் 

காப்பிட்டு, எ - று, தன்மைவிற்சியணி, இதுமுதல் நான்குபாட்டுக்கள் 

ஒருதொடர், (Par) 

கண்ணிற் கமைய மையெழுதிக் கரற்குச் சதங்கை பொறி 

றண்டை, ௩ண்ணப் புனைந்து பொன்னரைஞா ணடுவிற் பூட்டிப் 

புலியுகிர்சேர், வண்ணப்பசும்பொ னணிமார்பில் வனைந்து று 

மென் ரறொடிசேர்த்திப், பெண்ணிற் கரடி இருநுதற்பொற் 

பிறைமேற் சுட்டி யொன்றணிந்து.. 

_ (இ- ள்.) கண்ணிற்சமைபமையெழுதி - கண்களுக்கு (அழகு) நிறைய 

அஞ்சனந்தீட்டி- சாம்குச்சதய்கைபொழ்மண்டை ஈன்ணப்புனைந்து “கால் 
'தளுத்குச்சதடுகைகளையும் பொன் gon Bus 0 8 GaN Lyla பொருர் gi



றவது.] மாயையிலுற்பத்தி ௧. ௭௭ 

படி. அணிர்து - பொன்னனாஞா ஊடுவிம் பூட்டி - பொன்னாலாகய 

கடிசூத்திரத்தை இடையிலே பூட்டி -- புலியுர் சேர்வண்ணப்பசும் 

பொனணிமார்பில்வனைர்து - புலிசகஞ்சேர்ர்த அழயே பரிய பொன்னா 

லாதிய பதக்கத்தைமார்பிலே அணிந்து -- சறுமென்றொடிசேர்த்தி - 

சிறிய மெல்லிய வளையல்களைச் சேர்த்தி -- பெண்ணிற்கர?ி - பென் 

களுக்கு அரசியாடய அவளது - இருறுதற்பொம்பிறைமேம் சுட்டி 

யொன்றணிர்து - அழிய நெற்றியாகிய பொன்னிற முடைய பிறையின் 

மேலே சுட்டியொன்று சட்டி, எ-று, வளையலுக்கு மென்மை வழு 

வழுப்பு, இதுவும் அவ்வணி, (௪௭) 

போகும் பொருளாற் கண்மிச்சில் போக்கி யன்பான் 

முலையூட்டிச், தூக்கும் பவளக் காற்பசும் பொற் ரஜொட்டின் 
மலியக் கிடத்தியே, பார்க்குஞ் சுவைவா னமுதமே பார்வேந் 

திணியே யென்றுயரம், தீர்க்குங் கரும்பே கண்மணியே திருவே 

யென்று ராட்டி, 

(இ-ள்,) போக்கும்பொருளாழ்கண்மிச்சில் போக்கு - போக்குதற் 

குரியபொருளினாலே பார்வையால் வந்தகுற்றத்தைப் போக்--அன்பான் 

முலையூட்டி - ஆசையோடுமுலைப்பாலையுண்பித்த — தூக்கும்பவளக்காற் 

பசும்பொழ்மெட்டின் மலியக்டெத்தி - தாக்கப்பட்ட பவளக்கால்களை 

யுடையபசிய பொன்னாலாடிய தொட்டில் நிறையும்படி. படுக்கவைத்து -- 

பார்ச்குஞ் சுவைவானமுதமே - பார்த்துமஇழ்டின்ற சுவையையுடைய இவ் 

வியமான அமிர்தமே -- பார்வேந்தணியே - உலகச்தை ஆளுறெ gre 

லுக்கு ௮ழகுசெய்பவளே -- என்றுயரர்தீர்க்குப்கரும்பே- எனது (மக 

வில்லையென்னும்) துக்கத்தை ஒழித்த கரும்பே - கண்மணியே-- திருவே 

- என்று -- சீராட்டி, எ-று, போக்கும்பொருள் ;--செஞ்சோற்றுகீர் 

முதலியன, (௪௮) 

மிய ஜொருசெய் யாளனச்செய் விளையக் காக்குஞ் 

செயல் போலப், படியில் கல்வி விரும்பினோன் பாடம் போற்று 

மதுபோல, வொடிவில் செங்கோன் மனுவேந்த லுலகம் புரக்கு 

முறைபோலக், கொடிய நோன்பு செய்தீன்ற கொடியை வளர்ச் 

தாண் மோகினியே, 

(இ- ள்,) மிடியன் - வறியனாகிய -- ஒருசெய்யாளன் - ஒருவயலை 

புடைபுவன் -- அச்செப்வினைய - அவ்வயல்பயன்தரும்படி - சாக்குஞ்
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செயல்போல - காப்பாழ்றுனெறசெய்கைபோலலும் -- படி.யில்கல்வி - ஒப் 

பில்லாதவித்தையை.... விரும்பிே ஞன்--பாடம்போற்றுமதுபோல-பாடத் 

தைக்சாப்பாற்றுன்றசெய்கைபோலவும் -- ஒடி.வில்செங்சோல் - கெடுத 

லில்லாதசெங்கோலையுடைய -- மலுவேர்தன் - மலுழால்வழிஈடச்சன்ற 

அரசன் -- உலகம்புரக்கு முறைபோல - உயிகளைக் சாப்பாற்றுனெற 

செய்கைடோலவும் - மோடுனி - சொடியரகோன்புசெய்தீன்ற - வருத் 

தித்திற் 2) துவாடிய விரதங்களைச்செப்து பேற்ற — கொடியை - பூம் 

கொடிபோன்றமகளை--வளாத்தாள், ௭- று, மனு, சொடி, ௮குபெயர்கள், 

மோனி அம்மிடியன் முதலியோர்செய் முதலியவற்றைப்போல் மகளை 

ஒழிவின்றித் தன்மனமுழுதும் அவளிடத்தேவைத்து நல்லனவெல்லாட, 

செய்து தீயனவெல்லாம் போக்கி ௨ளாத்தலின் இங்கனம் உவமித்தரா, 

இதுமுதல் நான்குபாட்டூகளில் மாயைவளர்தற்சிறப்பு. 

கள்ள மாயை தன்னெழில்போற் கண்ட தில்லை யென்ன 

மிக, வுள்ளம் விய$து தலையசைப்ப தொப்ப வசையுஞ் சுடர்பா 

ர்த்து, மெள்ள விரலொன் றனைச்சுவைத்து மிளிர்பூஞ் சதங்கைழ் 

தாளுதைத்து, விள்ளு மலர்வாய் குவித்தழுது மீள நகைத்துங் 

கிடக்குமால், 

(இ - ள்,) கள்ளமாயை தன்னெழில்போல் - வஞ்சக முடைய 

மாயையினழகுபோல் -- கண்டதிஃலையேன்ன - (யான்) பார்த்ததில்லை 

யென்று -- மிகவுள்ளம்வியந்து - மிகவும் உள்ளத்திலே அ௮ச்சரியப்பட்டு-- 

தலையசைப்பதொப்ப - சிரமசைப்பதுபோல -- அசையும் - situa தீ 

தும் - விளக்கைப்பார்த்தும் -- விரலொன்மனை -- மெள்எச்சுவை த்தும்-- 

ழிளிஈபூஞ்சதங்கை - விளங்குசின்ற அழூய சதந்கையையுடைய ome தா 

ஞ்தைத்து - கால்களையுதைத்துக்கொண்டு -- விள்ளுமலாவாய் - விரிர்த 

மலர்போலும்வாயை--குவித்தமுதும் -- மீளாகைத்தும் - திரும்பச்சரித் 

தம் -- இக்கும், எ-று, அல்- ௮கை, அவ்விஎக்கை அப்படி தலை 

யசைப்பதாசக்குறித்தலால் - த்குறிப்பணியும், சுடாபாரத்தல் முதலிய 

குழர்தைசாதி் தன்மையைச் சொல்லுதலால் - தீன்மைஈவிற்சியணியும் 

சேர்ந்துவந்தன, (டு) 

மாயை கவிழ முகங்கவிழ்ந்த மதன னிருந்தா னவளி 

uuu, போய சிலையொன் றெடுத்தெழுந்தான் பொன்னா லிய 
ன்ற பாவையெழ, மேய வனங்க வேணடர்தாள் வேந்தன் பூய



ற்வது,] மாயையிலுற்பத்இி ௧த, ௭௯ 

6த மகணடப்பத், தூய தவஞ்செய் தைந்தவித்த துறவி ஜோர்பா 
லோடினான். 

(இ.ஃள்,) மாயை--கவிழ - முகங்கவிழ்பருவமடை ய--முகங்கவிழ்ர்த 

மதனன் - (அதற்கு முன்னே நாணத்தால்) முகங்கவிழ்ர்து டெர்ச மன் 

மதன் -- இருந்தான் - உட்கார்ந்தான் -- அவள் -- இருப்ப - உட்காரும் 

பருவமடைய -- போயகிலையொன்று - (அவன்) கைவிட்டுப்டோன வில் 

லொன்றை -- எடுத்து . எழுந்தான் — பொன்னாலியன்ம பாவை - 

பொன்னினாலாஏய பாவைபோதுள்ள அவள் -- எழ - எழுந்து நிற்கும் 

பருவமடைய -- மேயவனங்கவேள் - விரும்பப்பட்ட ௮ம்மன்மதன் -- 

நடந்தான் -- வேந்தன் பயர்த மகள் - அரசனீன்ற மகளாகிய அவள் -- 

கடப்ப - நடச்கும்பருவமடைய -- தூய தவஞ்செய்து - பரிசுத்த தவத் 

தைச்செய்து -- ஐர்தவித்த - ஐர்தாசையுமொழித்த - துறவிஜோர்பால் - 

முனிவரிடத்துச்கு -- ஓடினான், ௭- று, பின் பின்னாகச்சொல்லப்பட்ட 

மன்மதனது இருத்தல் முதலியவற்றுக்கு முன் முன்னாகச் சொல்லப்பட்ட 

மாயையிள து கவிழ்தன் முதலியவற்றைக் காரண களாகச் சொல்ஷலால்- 

கா.ரணமாலையணி, (௫௧) 

(குழலும் யாழு மினியவெனக் கூறு வண்ண மென்கனிவாய் 

மழலை மொழிந்து முடற்கின்ப மருவ வோடி. மேல்விழுந்தும் 

விழையு மமிழ்தின் மிகயினிமை விளைய அருஞ் சுவையடி.சில் 

செழிய சிறுகை யாலளைந்துஞ் செய்தாண் மோக மீன்றோரை, 

(இ-ள்,) குழலும் - புள்ளாங்குழலிசையையும்--யாழும் - வீணையி 

னிசையையும் -- இனியவெனக்கூ முவண்ணம் - இன்பர்தநவன வென்று 

சொல்லாதபடி -- மென்கனிஷாய் - மெல்லியகனிபோலுள்ள வாயினால் 

மழலைமொழிரஆ்தும் - உருத்தெரியாச்சொற்களைட்பேசியும்--உடற்சின்ப 

மருவவோடி. - உடம்புக்கு இன்பமுண்டாகவோடி, -- மேல்விழுந்தும் 

— விழையுமமிழ்தின் - விரும்பப்படுகின்ற அமிர்த ர்சைச்சாட்டிலும் -- 

மிகவினிமைவிளைய - மிகவும் இன்பம்பயக்க -- நுகருஞ்சுவையடிசல் - 

உண்ணப்..09ன்ற அறுசுவையுண்டியை--செழியரிறுகையால் - செழுமை 

பொருந்திய சிறியகைகளால் -- அளைந்தும் - குழப்பியும்- ஈன் றோரை . 

ஈன்றோருக்கு--மோகஞ்செய்தாள், ௭ - று, குழல், யாழ் ஆகுபெயர் 

கள், ஈன்றோரையென்றது உருபுமயக்கம், திருக்குறளில் *(குழலினி 

தி.பாழினி தென்ப தம்மக்கண் மழலை*சொழ் கேளா உர்? எ-ம், 1 மக்கண் 

மெய்திண்ட லுடழ்ின்ப மற்றவர் சொற்கேட்டலின்பஞ் செவிக்கு "9
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ரி எம் (/அமிழ்இிறுமாற்ற வினிதேதம்மக்கள் இறுகையளாகிய கூழ்," 

௭-ம், சொல்லப்பட்டமைகாண்ச, தன்மை நவிற்சியணி, (௫௨) 

பரவு பெருஞ்சீ ரல்லமனைப் பற்ற வந்த மதியாற்றன் 

னுருவ நிழலைப் பற்றநினை* தோடியோடிக் கலுழ்ந்திவொள் 

பொருவின் மதிய மேன் முனிர்து பொங்கு மழலை வீசாமன் 

மருவியுறவு கொள்வாள்போல் வாவா வென்ன வழைத்திடிவாள். 

(இ-ள்,) பரவுபெழுஞ் சீரல்லமனை - (உலகமுழுதும் பரவிய பெரிய 

சரையுடைய அல்ல௦னை--பற்றவர்த மதியால் - பிடிச்சவர்த மதிபோன்ற 

மதியிஞ?ல -- தன்னுருவ நிழலைப்பற்ற நினைந்து- தனது வடிவத்தின் 

சாயையைப்பிடிக்க நினைந்து -- ஓடியோழ. - சலுழ்ர்சிடுவாள் - அழ 

வாள், பொருவின் மதியம் - ஒப்பில்லாத சச்தரனானவன் - மேல்- பிற் 

காலத்தில் -- முனிர்து - சோபித்து--பொங்கு மழலை வீசாமல் - கொதிக் 

இனற நெருப்பை லீசாதிருக்கும்படி-- மருவி - அடுத்து--உறவுகொள்வாள் 

போல்--வ(வாவென்ன அழைத்திவோள், ௭ - று, மதி- அகுபெயர், அது 

குறிப்பினாலே பேதமையையுணர்த்தி நின்றது, உருவநிழலைப்பற்றன் முத 

லிய தன்மை ரலிற்தியும், ௮ப்படியழைப்பவளிடத்தே அவ்வுறவுகொள் 

வாளது தன்மையைச் குறித்தலால் தற்குறிப்பும் சேர்ர்துவர்தன, (௫௩) 

அவள் பேதும்பைப் பருவமடைந்தமை. 

மாரஇட் பரிசு தந்தைதாய் மகிழ வளர்வுற் றரசிருஈத, நீதி 

க் கிழவ னிறப்பவவ னெறிசே ரிஎஞ்சே யவன் றவிசன், மீதும் 

நதுபோன் முன்முளைத்கத வெண்பல் மிழவே றெயிறுஇப்பப், 

பேதைப் பருவங் a1 dap Gin பெதும்பைப் பருவ நண்ணி 

னாள். . 

(இ-ள்,] மாது - மாயையானவள்--இப்புரி௯ - இல்லிதமாக -- 56 

தை தாய்மழ-- வளர்வுற்று - வளர்ந்து--அரசிருக்த - அரசுசெய்திருர்த 

நீ தித்திழவனிறப்ப - அரசனானவனிறக்க -- அவனெறிசேர் - அவன் 

'வழிமிற்றோன்றிய -- இளஞ்சேய் - இளம்புதல்வனுனவன் -- அவன் 

 தீவிசின்மீதுற்றதுபோல் - அவனது சில்காதன ச்நின்மே NHS ogi 

போல் -- முன்முளைத்த வெண்பல்விழ — வேறெயிநுஇப்ப - (அது 

இரர்தவிடத்தே) வேறுபல்முளைச்க -- பேதைப்பருவங்கடந்து — Cid - 

(தற்கு) மேல்லருவதாிய -- பெதம்பைப்பருலம் — கண்ணினன் -



ற்வது,] மாயையினுற்பத்தி கதி, ச 

அடைந்தாள். ௭௩ று, ஒப்பணி, பேதை - ஏழாண்டளவிழ்று, பெதும்பை- 
பன்னிரண்டாண்டஎவிற்று, (௫௪) 

அப்பருவச் சிறப்பு. 

செப்ப வல்ல கம்மியன்செய் சிங்கஞ் ஈமநத மணியணை 

மேற், பைய வந்து மணிமெளலிப் பார்வேக் இருக்கும் பரிசு 

போல், வெய்ய குதம்பை வளர்த்தகல age வள்ளைக் காஇ 

னிடைத், துய்ய பசும்பொன் மணிகுபின்ற தணைத்தோ டமை 

யத் தோன்றினாள். 

(இ-ள்,) செய்யவல்லகம்மியம் செய் - பண்ணவல்ல கம்மாளனாலே 

பண்ணப்பட்ட -- இங்கஞ்சுமத மணியை மேல் -மணிமெளலி - மணி 

சளா லா௫ிய இரீடத்தையடைய- பார்லேந்து - அரச்முனவன் -- பைய 

வந்து - மெள்ளவற்து -- இருக்கும்பரிசுபோல் - கொஜுலிருக்குக்தன்மை 

போல்--வெய்யகுதம்பை - வெவ்விய தக்சைகளானவை--வளர்த்தகல 

விழுநீர் - மேம்பாட்டுக்குண த்தையுடைய -- வள்ளைக்காதினிஈட - வள்ளை 

போலுள்ள காதுகளிடத்து -- துய்யபசும்பொன் - பரிசுத்தமானபசிய 

பொன்னிலே -- மணிகுயின்ற - மணிகள் பதித்துச்செயப்பட்ட-- துணை த் 

தோடமைய - ஒன்றர்கொன்று ஒப்பாடிய குண்டலங்கள் பொருந்த -- 

தோன்றிஞள், ௭- று, வருத்தப்படுத்துவளர்ச்தலின் - வெய்யகுதம்பை 

யென்றார், ஓப்பணி, (௫௫) 

இதழ; மூன்றுபாட்டேகளில் அப்பருவத்தின்வளர்ச்சி. 

முட்டுக் கணைவேளரணாக வளர்த்த குழற்கா டலர்விரயிக் 

கட்டுத் றதுகம்பான்களத்திற் கடுவும் விழிகள் சஇறிதுற்ற, முட் 

டூத் துறவாம் பறவைடீயன் முடியிற் படுரன் மெல்லமறைந், 

தெட்டிப் பார்ப்ப வென்முகம் நாண் lt (Lp bi பார்பி லிள 

முலைகள். 

(இ- ள்,) மட்டிக்கனை - தேனையுடையமலரம்புகளையேர்திய Carer 

ரக - மன்மதனுக்குவன துர்க்கமாக--வளர்த்த - வளர்க்கப்பட்ட குழற் 

காடு - கூர்தற்காடானது -- அலர்லிரவி - (பழியொகெலநர்து) மலரொடு 

கலந்து--கட்டுற்றது - (காவலையுற்ற த) கட்டப்படுதல்ய௱து- விழிகள் - 

கண்களானவை --- நம்பரன் களத்திற்கடுவும் - நமதுகடவுளதுகண்டத்தி 

லுள்ள ஈஞ்சத்தின்குணத்தையும் -- சிறிதுற்ற - சிறிதுபொருச்தின--இள 

முலைகள் -- துறவாம்பறவை - துறர்தோராடயபறவைகள்--முட்டி. - மூட் 

க
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டூற்று--மயன் முடி.யிற்படுதல் - மயக்கமாயெசண்ணியிலே அகப்பதலை-- 

மறைர்து -- மெல்ல -- எட்டி.ப்பார்ப்பவென - எட்டிப்பார்ப்பவபோல்-- 

முகங்கொண்டு--மார்பில்--எமுர்த - புறப்பட்டன, ௭ று, மலை, காடு, 

மதில், அகழி என அரணம் சான்காதலின் - இங்கே காட்டரண் சொல்லப் 

பட்டது, இது உருவகம், கடு, துறவு ஆகுபெயர்கள், கஞ்சத்தின்குணம் 

வருத்துதல், ஈஞ்சமாயெ உபமானத்தில் குணத்தை விழியாயெ உபமே 

யத்தில் அரோபித்தலால் - காட்யெணி, அப்போது புறப்படு முலைகளை 

அப்படி. எட்டிப் பார்ப்பனவாசக்குறித்தலால் - தம்குறிப்பணி, இதற்கு 

உருவகம் அங்கம், (௫௬) 

இன்ன mau மன்னமிலா வைய நடையும் தளர்வெய் 

தக், கன்னி ஈடக்கு நடைகற்றுள் கரும்பு கசக்கு மொழிபெற் 

முண், மன்னு மலர்வீழ் ஈுரும்பனைய மைந்சர் பார்வைக் கூறிப் 

புணர்ந்தாள், தன்னை யரிய ளெனவறிட்து தானே மனக்திற் றரு 

க்குற்றாள். 
(இ- ள்.) அன்னாடையும் -- அன்னமிலாஎவயர்ஈடையும் - அன்னதி 

தைவிட்டமுனிவரதொழுக்கமும் -- தளர்வெய்ச - சோர்வடையும்படி. — 

கன்னி - மாயையானவள் -- நடக்குடடைகற்றாள் -- கரும்புகசக்குமொழி 

பெற்றாள் - கரும்பைக்கசப்பிக்கெ.ற சொற்களைப்பெற்ராள் -- மன்னுமலர் 

லீழ் - (வளத்தால்) மிச்கமலரின் கண்ணேலவீழ்ிற--சுரும்பனைய - வண்டு 

கள் போல்டுன்ற -- மைந்தர் பார்வைக்குறிப்பு - காளைய.ரதுபார்வையின் 

குறிப்பை--உணர்ந்தாள் - அறிர்தாள் -- (அதனால்) தானேதன்னை அரிய 

ளெனவறிர்து -- மனத்தில் -- தருக்குற்றாள் - செருக்கையடைட்தாள், 

எ-று, அவர்ணியங்களாய அவ்விரண்டெடைகளுக்கும் தளர் வெய்த 

லாஏிய ஒருதருமத்தில் முடி.வுசெய் தலால் - ஒப்புமைக்கூட்டவணி, சசக்கு 

மென்றது பிறவினைப்பொருளில்வந்தது, சசப்பித்தற் சம்பந்தத்தைக் 

கற்பித்தமையால் - உயர்வு£விற்சியணி, மலர்க்கு வளம் :--தேஜும் பொடி, 

யும் வாசனையும், இவைபோல உபமேயத்தில் வடிவும் அழகும் இளமை 

யுல்கொள்க, குறிப்பு - தன்மேற் காதற்கருத்து, இங்கே ஒப்பணி, 
செருக்கு:--வடிவமுதலிய வற்றால் பிறமகளிரை யெல்லாச் தன்னிற் 
ரூழ்ந்தவராக மதித்தல், (6௭) 

இந்தக் கன்னி மதிமுழுகோக் கெய்தச் செவ்வாய் வலியடைந் 

சந்தச் சிங்கர் தனையடுத்த தக்க வரவின் வலிசாரந்து [து



வது.] மாமையினுற்பத்தி க$, லி 

முந்தைச் கொடிமீ னத்தலைவன் முனிவ ராகும் பகைவெல்லக் 
கந்தப் பகழி பலவேழக் கருப்புச் சிலையிற் ரொடுத்தனனால், 

(இ-ள்,) இந்தக்கன்னி - இந்தமாயையின த--மதிமுழுகோக்கெய்தி- 

ச$திரன்போலுள்ள முகத்தின் முழுப்பார்வையைப்பெற்று - செவ்வாய் 

வலியடைந்த - சிவப்புகிறம்பொருர்திய வாயினது வலிமையையடைந்து 

எசீ$தள் சிங்கர்தனையடுத்த தக்கவரவின்வலிசார்ந்து - அழூயெ௫ங்சம் 

போலுள்ள இடையினை அடுத்த தகுதியுடைய ௮ரவுபோலுள்ள அல்குலி 

னது வலியையுஞ்சேர்ந்து -- முர்தைக்கொடிமீன த்தலைவன் - முதன்மை 

யாய மீனக்கொடியையடைய மன்மதனானவன் -- முனிவ. ராகும்பகை 

வெல்ல . துறவோராயெ பகைவரைவெல்லுதற்பொருட்டு -- கந்தப் பகழி 

பல - மணத்தையுடைய மலரம்புகள்பலவற்றை -- வேழக்கருப்புச்சிலை 

யில் - வேழமாடுயகருப்புவில்லிலே -- தொடுத்தனன், எ-று, ல் - 

௮சை, வேழக்கரும்பு - இருபெயரொட்டு, முகமுதலியவை மதிமுதலிய 

உபமானச்சொற்களாலே சொல்லப்படுதலால்- உருவகவுயர்வு ஈவிற்சியணி, 

வர்ணிச்சப்படுற மன்மதன் செய்தியில் கன்னியிலிருக்ெசர்இிரனது 

முழுப்பார்வையும் ௮ங்காரகபலமும் சிங்கத்திலேயிருக்ெ ராகுவலியுமா 

இய கோசாரபலன்பார்த்துப் போர்க்குச்செல்துதற ௮ ரசரது செய்தி 

தோன்றலால் - சுருக்கசவிற்சியணி, (டு௮) 

மங்கைப்பருவ மடைந்தமை, 

பரக மாகப் பொங்கியெழும் பதமே போலப் பொங்குமெழின் 

மோக மாயை தன்பருவ முன்னி முடிவேம் தயலுமா 
லாகு மாட மொன்றுபுரிர் ததன்கட் கல்வி பற்பலவும் 

போகு மாதர் பலர்சூழப் போற்றி யிருப்பச் செய்தனனுல், 

(இ-ள்) பாகமாகப்பொய் யெழும்பதமேபோல - பக்குவமாகப் 

பொங்ுயெழுன்ற அன்னம்போல -- பொங்குமெழில் - பொங்குன்ற 

வளர்ச்வையுடைய - மோகமாயைதன் பருவமுன்னி - மோகத்தைச் 

செய்ன்ற மாயையினதுபருவத்தை கினைத்து -- முடிவேர்து - சரீடத் 

தையுடைய ௮ ரசனானவன்--அயலுமாலாகும் - சான் முகலுங்கண்ெ மயம் 

கத்தக்க -- மாடமொன்றுபுரிந்து - ஒருகள்னியாமாடஞ்செயத -- அதன் 

கண் -- சல்லிபற்பலவும் - (கற்பிக்கப்பட்ட) நானாவித வித்தைகளையும் -- 

போகுமாதர்பலர் உ (அவற்றை) முடி.வுறச்சம்.றுவல்ல மகளீர்பலரும் வை 

சழ குழ்ச்துநிர்சஃபோற்தியிருப்ப - (அவரோடு) ஏர்தித்தக்சொன்



௮௪ பிரபுலிங்கலீலை [ழன் 

டிருச்கும்படி--செய்தனன், ௭ - று, அல்- அசை, அல்வன்னம் உண்ணு 

தீழ்கு எப்படியோ அப்படி இவள் வளர்ச்சி அனுபவித்தம்குத் தகுக்ததான 

மை யறிக, இதனால் மங்கைப்பருவ மடைந்தமை பெறப்பட்டது, பதிபல 

வித்தைகளாவன :-- அக்ஷ£லகஷண முதலிய அறுபத்துகாலுகலைகள், 
ட் ’ க . ர் . ரு உ . © op fo ன் ட 

போற்றியிருப்பவெள் றதனால் - Moora 0) LIOVOVA LD முனவர் ஐயாண்டு 

தொடங்கச் கற்பிக்சப்பட்டமை பெழப்பட்டது. (௫) 

வேறு, 

இதுத; ஐந்துபாட்டூகளில் அவள்போழுதுபோக்கு. 

வர்ய்ம்துள வம்மணி மப... நண்ணுபு 

பாத் மூடை பற்பல பயின்று தந்திரி 

நாழி த்னி யாழைமா ணாக்க னென்று ல! 

பேர்த்துளர் விரல்களாற் பேச விழ்துமே. 

(இ-ள்,) வாயத்துள - (தனக்குத்) தகுர்துள்ள--அம்மணிமாடம் - 

அவவழமயெமாடசை--ஈண்ணுபு - அடைர்து--பாத்தொடைபற்பலபமயின் 

றும் - பலபுலவாபயெபாமாலைசளை அப்பியசித்தும்-- த$திரிரா - ஈரம்பாடூய 

நாவையுடைய -- தனியாழை - ஒப்பற்மல்ணயை — மாணாச்கனென்று - 

தனக்கு மாணாக்கனெம்று சொல்லும்படி -- பேர்த்துளர்விரல்களால் - 

அசைத்துக்தடவுெ ற அங்குலிகளாலே -- பேசுலித்தும், எ- று, இது 

முதல் ஐம்துபாட்டுகள் ஒருழொடர், யாழ்வாசி தலை வேறு பிரித்துக்கூ 

தலால், பாச்தொடைபற்பலவென்றழு - யாழின்றி மிடற்றாம்பாடப்பட்ட 

வற்றை, அவையாவன, :--ஏழிசைகளின் முறையழுவாது பைரவி முத 

லாகிய முப்ப்துரண்டு இராசங்களாலும் ௮மை திதுப்பாடப்பட்ட பாட்டு 

கள்," ஏழிசைகளாவன ;--கூரல், துத்தம், கைகளே, உழை, இளி, விளரி, 

தாரம் என்பன; முப்பத்திரண்டு ராகங்களாவன ;--பை.ரவி, Cease 

ரியை, மேகரஞ்சி, குறிஞ்சி, பூபாளம், வேளாவளி, மலகரி, பெளஸி, 

ஸ்ரீசாகம், இர்தோளம், பல்லதி, சவேரி, படமஞ்சரி, தேடி, லலி தை, 
தோடி, வசந்தம், ராமக்கிரியை, வராளி, கைசிகம், மாளவி, ாராயணி, 

குண்டக்சிரியை, கூர்ச்சரி, பங்காளம், சன்னியா9, காம்போதி, கெளளி, 
நாட்டை, தேசாகூரி, கார்தாரி, சாரங்கம் என்பனவாம், பயின்றென் 

மையால் பாடும்போது கண்ணிமைத்தன்முதலிய குற்றங்களின் றிப் 
பாடுதல் வல்லசிறப்பும் குதிப்பிக்கப்பட்டத., *சண்ணிமையா சண்ட 
தடியா கொடிமசையா, பண்ணவை வாய்தோன்றாபழ்தெரியா, வெண்



ற்வது,] மாயையிலுற்பத்தி கதி, ௮௫ 

ணிலிவை - கள்ளார்நறுந்தெ ரியம் சைதவனே கந்தர, ருள்ளாளப்பாட 

துணர்,” தனியாழென்றதனால் :--பேரியாழ், மகரயாழ், செங்கோட்டி. 

யாழ், சகோடயாம், என்டுறகான்லுள்ளே ஈறட்புடைய பேரியாழென் 

பதும், அது இலக்கணப்படி - தண்டு, பத்தர், கரம்பு, முறுக்காணி, கொழு 

வாணி முழலிய வெல்லாம் அமைந்தள்ளசென்பழம் பெறப்படும், இவற் 

நித்கு ஈரம்புசள், பேரியாழிழ்கு - ௨௧, மகரயாழிற்கு - ௪௭, சகோட 

யாழிற்கு - ௧௬, செங்கோட்டியாழிற்கு - ௭, எனவறிச, பேர்ழ்தென 

மிகுத்துக் கூறுதலால் - பண்ணல், பரிவட்டம், நராயதம், தைவரல், 

செலவு, விளையாட்டு, கையூழ், குறும்போக்கு எனப்பமகின்ற எட்டுக்கலைத் 

தொழில்களையுஞ் செய்தல் பெற்றாம், அவற்றுள் பண்ணல்- பாட நினைக் 

கப்பட்டபண்ணுக்கு இணை ளை பகை நட்பான ஈரம்புசள் பெறும் தன்மை 

மாத்திரை அறிர்து கட்டுதல், பரிவட்டனை - அக்கட்டப்பட்ட நரம்பை 

அகவிரலாலும்: புறவிரலாலும் அனுகரணஞ்செய்து தடலவிப்பார்தீதல், 

ஆராய்தல் - ரோகண அவரோகணவகையால் இசையைத் தெரிதல், 

தைவரல் - அதுசுருஇி யேற்றுதல், செலவு - அளத்திலே நிரம்பப்பாடுதல், 

கையூழ் - பாடநினைச்சகப்பட்ட வண்ணத்திலே சந்தத்தைவிதேல், விளை 

யாட்டி - ௨ண்ணத்திற் செயப்பட்ட பாடலெல்லாம் இன்பம் பிறக்கப்பாடு 

தல், குறும்போக்கு - குடகச்செலவும் துள்ளற்செலவும் பாடுதல், அன்றி 

யும் -வார்தல், வடி த்தல், உந்தல், உறழ்தல், உருட்டல், தெருட்டல், எள்ளல் 

பட்டடை எனப்படுகின்ற எண்வகை இனசைக்கரணஞ் செய்தலுகி கொள் 

-எப்படும், பேசுவிழ்ழென்றதனால் மிடற்றோசையும் எழாலும் டேற்றுமை 

காணப்படாமை அறிக, (௬௦) 

ங்கொரு மடவர லதர்ப்பத் தண்ணுமை 

மங்கையர் சிலரிசை மரபிற் பாடுறக் 

கொங்கவிழ் மலரளி குழுறசம் தென்றலாம் 

பைங்கொடி யசைதல்போற் பாடி யாடியும். 

(இ-ள்,) ௮ங்கு--ஒருமடவரல் - ஒருமங்கையானவள் --தண்னுமை 

யதிர்ப்ப - மத்தளத்தை முழச்காகிற்க -- மங்கையர்சிலர் —~ Beng « 

இரசாகங்களை -- மரபிற்பாடுற - முறைமைப்படி பாடாடுற்க - பைங்கொடி, 

- ஒரு பசுங்கொடியான2 -- சொய்கவிழ்மலர் - மணம் விரிந்தமலரின்சண் 

— ஓளிகுமுற - வண்டு ஒலிசெய்யாநிம்க -- தென்றலால் -- அசைதல் 

போல் -- பாடியாடியும் - பாடிக்கொண்டு நடித்தும், ௭- று, குமுறல் 

-போற்பாடியும் ௮சைதல்போ லாடி.புமெனக்கூட்டப்படுதலால் - நிரனிழை



Lar பிரபுலிங்கலிலை [ழன் 

பணி, இதஜனே கூடி ஒப்பணிவர்தது, இச்செய்யுளில் மத்தளமுழக்குதறி 

கும் இசை பாடுதம்கும் மகளிரையே கூறுதலாதும், பாசமாகவென்லுஞ் 

செய்யுளிலும் கல்லிபற்பலவம் போகுமாதர் பலர் கூழப்போற்றி யிருப்ப 

வென்றமையாலும் இவளது சங்தேபரதங்களுக்குரிய அடலாசிரியன், 

பாடல! சிரியன், யாழாசிரியன், தன்னுமையோன், குழலோன் முதலியோ 

ரும் மகளீரேயாமாழுபெழப்பட்டது, 

பரதமிவட்குச் றெந்ததாக மேற்டூறப்படுதலன், அதனியல்பு சிதிது 

கூறுஇன்றாம், கூத்து இருவகைப்படும், என்னை 1 6 கூத்தினவகையே 

குமைவறகோக்? னே ச்தும்வகையா விருவகைப்படுமே,? அவைதாம் “* சார் 

இக்கூத்றும் வினொதக்கூத்துமென் முயர்துறவருத்தபா னகத்தியன் றா 

னே,” என்றா ராகலின், அவற்றுள் சாந்திகூத்துகால்வகைத்து, என்னை 1 

( உரந்இிக்கூத்தே தலைவனின்ப மேந்திகின் ராடி யவீரிருகடமவை சொக்க 

மெய்யே யவினயகாடக மென் றிப்பாற்பே மென்மனார் புலவர், ”” என்றா 

ரகலில, அர்நான்கனுள் சொக்கச்கூத்தாவது :-சுத்தநிருத்தம், அது 

தூம்றெட்டுக் கரணமுடைத்து, மெய்க்கூத்தாவத;--தேசி, வடுகு, சிம் 

களம், இவை அகச்சுவையாயே முக்குணம்பற்றி எடுத்தலின் அகமார்ச்ச 

மெனப்படம், அவிவயைம்;-- கதை தழுவாது பாட்டுகளின் பொருள் 

தோன்றக் கைகாட்டி வல்லபஞ்செய்யுங்கூத்து, நாடகம் ;--சழை தழுவி 

anny, இனி வினோதக்கூத்து அறுவகைத்து, என்னை 1 *வினோ 

தீக்கூத்தே குரவைகலிநடம் குடக்கூதீதுக்கரண நோக்குத் தோற்பாவை ” 

என்று சாகலின், அவற்றுள், குரவை - கைகோத்தாவெது, சலிரடம்- 

கழாயக்கூத்து, குடக்கூத்று- மாயனாடல், சரணம் - படிந்தவாடல், 

நோக்கு - பாரமு நுண்மையு மாயமு முதலாயின, தோம்பாவை- 

தோலாழ்பாவைசெய்தாட்டிவமூ, இன்னும் வ௨சைக்கூழ்தோடு ஏழென் 

பாருமுளர், இவ்வேழும் இழிகுலச்தோராடற்குரியன, 

இனி வென் றி, வசை, வினோதம் எனப்படுற பலவகைக்கூத்தையும் 

புணர்ச்கப்படுகின் உ விலக்குப்பாடடு மூவகைத்து, வேந்துவிலக்கு, படை 

விலக்கு, ளெர்விலக்கு என, அவ்விலக்குறுப்பாய்வருவன பதிஞன்குவ 

கைப்படும், என்னை [ * விலக்குறுட்பென்பது விரிக்குங்காலை பொருளும் 

யோனியும், விருத்தியுஞ் சம்தியுஞ்சுவையுஞ் சா இயுய்கு நிப்புஞ் சத்துவமு 
மவினயமுஞ்சொலுஞ்சொல்வகைவண்ணமும் வரியுஞ்சேதமுமுளப்படத் 

தொசைஇ பிசையதெண்ணினீரேழாகும்?' என்றாராகலின், அவற்றுள் 
பொருள் கால்லகைப்படம், என்னை] 4 அழம்பொருளிள்பம் வீிடென



ற்வது,] மாயையிலுற்பத்தி ௧, bier 

சான்குர் இறம்படுபோருளெனச் செப்பினர்புலவர்.” என்ருராகலின், 

யோனிரால்வகைப்படும், என்னை 1 *உள்ளோற்குள்ளதமில்லோற்குள் 

ளது மூள்ளோற்டில்ல துமில்லோற்டுல்லதுமெள்ளா துரை த்தலியோனீயா 

கும்?” என்றாராகலின், விருத்தரொல்வகைப்படும், சாதீதுவதி, ஆரபடி, 

கை99, பாரதி என, சந்தியைந்துவகைப்படும், முசம், பிரதிமுசம், 

கருப்பம், விளைவு, துப்த்தல் என, சுவைஓன்பதுவகைப்படும், என்னை 1 

(£ உவகைஈசையே யவலம்வெகுளி பெருமிதமச்ச மிளிவரன்மருட்கை ஈட 

நிலையெனச்சுவையொன்பஃதென்ப”'என்றாராகலின், சாதிரால்வகை த, 

அந்தணர், அரசர், வணிகர், வேளாளர் என, குறிப்பாவது- அச்சுஎவக 

ளைக்கருதுமத்துணையே மெய்மைச்தாய்த் தன்சட் டோன்றுவ ௧, சத்து 

வமாவது - அக்குறிப்பின்கணிகழ்சின்ற நிகழ்ச்சி, அ.து பச்தவகைப்ப 

டும். மெய்ம்மயிர்சிலிர்த்தல், கண்ணீர்வார்தல், ஈடுக்கமடுத்கள், வியர்த் 

தல், தேற்றம், களித்தல், விளித்தல், வெம்பல், சாக்காடு, குரற்ரிதைவு 

என, அ௮வினயம் இருபத்நுநாலுவகைப்படும், வெகுண்டோ னவினயம், 

ஐயமுற்றோ னவினயம், சோம்பினோ னவினயம், களித்தோ னவினயம், 

உவர்தோ னவினயம், அழுக்காறுடையோ னவினயம், இன்பமுற்றோ onal 

னயம், தெய்வமுற்றோனவினயம், ஞஞ்ஜையுற்றோனவினயம், உடன்பட் 

டோ னவினயம், உறங்ேனோ னவினயம், துமிலுணர்ர்தோ னவினயம், 

செத்தோ னவினயம், மழைபெயயப்பட்டோ னவினயம், பனித்தலைப் 

பட்டோ னவினயம், வெயிற்றலைப்பட்டோ னவினயம், காணமுற்றோ 

னவினயம், வருத்தமுற்றோ னவிபயம், கண்ணேவுற்றோ னலினயம், தலை 

கோவுற்றோ னவினயம், அழற்றெறப்பட்டோ னவினயம், Papacy eral 

னயம், வெப்பமுந்றோ னவினயம், கஞ்சுண்டோ னவினயம் என, சொல் 

மூன்றுவகைப்படும், உட்சொல், பூதச்சொல், ஆகாயச்சொல் என, 
என்னை 1? 4 நெஞ்சொகூறல் கேட்போர்க்குமா த்த Peeve te Say ga 

னேகூறலென் றம்மூன்றென்ப செம்மைச்சொல்லே”' என்றா ராகலின், 

சொல்வான் குவகைப்படும், சுண்ணம், சுரிதசம், வண்ணம், a fas 

ain cor, என்னை 1 4 சுண்ண நான்கடி சுரிதகமெட்டடி. வண்ண 

மான்குவரிதக மெண்ணாம் கெண்ணியவடி த்தொகையெய்தவும் பெறுமே, '? 

என்ராராகலின், வண்ணம் மூவகைப்படும், பெருவண்ணம்,இடைவண் 

ணம், வனப்பு வண்ணம் என, வரி எட்டுவகைப்பமம், என்னை[ 

“ser கூகோனலுள் வரிபுறவரி ளெர்வரியைக்தோடொன்ற௨ரைப்பிற் 

காட்டிதேர்ச்சி யெடுத்துக்கோளென மாட்சியின் வரூ௨ மெண்வகை நெ 

நித்தே ” என்றாராகலின், சேதமாவது ;-- * ஆரியர்தமிழெலுஞ் Pio



Sid) பிரபுலிங்கீலை (ள் 

மிரண்டினு மாதிக்கதையை பவற்றிற்சேழ்பச் சேதித்தியவெத சேதமென் 
me.” 

இனித்தேவராடிய... தினோராடலாவன கடவுளுக்கு பாண்டரங்சம், 

கோடுகொட்டி - ௨, இருமாலுக்கு மல், அல்லியம், குடம் - ௩, முருக 

வேளுக்கு குடை- ௧, மத எவேளுக்கு பேடு - க, திருவுக்கு பரவை 

௪, விர்தைக்கு மரம்கால் - ௧, இந்திராணிக்கு கடையம் . ௪, சத்த மாத 

ருக்கு துடி - ஆ ௧௧, 

இன்னும் கூத்இற்ருரியன, பாடறும், வாச்சியமும், பாடம்பயலும், 

தாளமும், அத்தாளத்தின் வழிவருக்நூக்கும், செய்முறையும் கொல்லட் 

படுசின்றன. அஉற்றுள், பாடல் - அகக்கூத்துக்குக்கர்தமு ஈலியனவும், 

புறக்கூஃதக்குத் 2) வபாஸரிமுதலியனயும் உரியன, வாச்சியம் - £தாக 

கம், ரிருத்தாங்கம், உபயாங்கம் எனமவகைதீத, பாடற்பயன் எட்டு, 

என்னை? (இன்பர்தெளிவேகிறைவோடொளியேவன்சொ லிறுதி மர்த 

முச்சமென வச்தவெட்டிம் பாடலின்பயனே ” என்ரு. ராசலின், தாளம் - 

சொட்டும் அசையும், தூக்கும் அளவும், இயையப்புணர்ப்பது, என்னை ? 

(! கொட்டுமரையுர்தூக்குமளவு மொட்டப்புணர்ட்ப துபாணியாகும், ” புறக் 

கூத்தும்கு அரைமாத்திரையுடைய ஈகதாளமுதல், பதினறுமாத்திராக 

ளையுடைய பார்வதிலோசனமீருகிய காற்பத்தகொருதாளங்களும் உரியன, 

அகக்கூத்தும்கு ஆறர்மட்டம் எட்டன்மட்டமுதலியவை உரியன, தூக் 

கென்பது - இத்தாளங்களின் வழிவருஞ்செர்கூக்கு முதலிய வேழாம், 

என்னை ? !( ஒரு£ர்செரதூச் இருசீர்மதலை முச்ீர் துணிபு நாற்ர்கோயி 

லை ர்கிவப்பே யறு£ீர்தழாகேயெழுசா£கெடுர்தாக் கென்மனார் புல 

வர்” என்ரா.ராகலின், உட்சொன்முதலிய மன்றையும் அவினயத்தோ 

டே சாட்டிச்செய்யுமிடத்தச் செய்மூறை சான்குவகைப்படும், கையுவ் 

கருத்து மிடமுஞ் சரீரழமூ மென, அவற்றுள், கை இரண்டுவகையாம், 

பிண்டி, பியல் எள, அவற்றுள் பிண்டியாவது 2 ஒற்றைக்கை, 

அது முப்பத்நுமூன்றுவகைப்படும், பதாகை, இரிபதாகை, கழ்திரிகை, 

தூபம், அராளஎம், இளம்பிறை, சுகதுண்டம், முட்டி, கட்கம், கூச), 

கவகோசிகம், காம்கூலம், கபித்கம், விற்பிடி, குடங்கை, அலாப தத 

ரம், பிரமம், தாம்பிரசூடம், பைசாசம், முகுளம், பிண்டி, தெரிநிலை, 

மெய்க்கிலை, உளம், மண்டலம், சதுரம், மான்றலை, சங்கு, ஈண்டு, இல 
தை, சுபோதம், மசரமுகம், வலம்புரி என, பிணையலாவது - இரட் 

டைக்கை, அது பதினைந்துவகைப்படும், அஞ்சலி, புட்பாஞ்சலி, 

பதுமாஞ்சலி, கபோசம், சர்ச்கடகம், சுவத்இகம், சடாவர்த்தம், நிட



றது] மாசயயினுற்பத்தி ௧த. Bg 

ob, Cgrmb, abated, your, werd, subgid, அபயாத்தம், 

வர்த்தமானம் என, இவையெல்லாம் இங்கேவிரிக்கிற்பெருகுமாதலிற் 

சுருக்கிச்காட்டப்பட்டன, சங்$தவிகற்பங்களை யெல்லாம் பெருகாரை 

பெருங்குருகு முதலிய இசைத்தமிழ் நூல்களிலும், பரத விகற்பங்களை 

யெல்லாம் முறுவல், சயந்தம், குணழால், செயிற்றியம் முதலிய 

நாடகத்தமிழ் நால்களிலும் காண்க, (௬௧) 

விருமுலை யிறைக்கணை யாக வந்துறக் 

கரமெனு மேவலன் புடைக்குங் காட்சிபோல் 

விரைமல ரோஇிமேன் மிஞிறி ரைந்தெழப் 

பருமணி குயின்றமென் பந்த டி.த்.துமே. 

(இ-ள்,) வருமூலையிறைக்கு - வளர்சன்றமுலையாகயெ ஆரசஜுக்கு-- 

இணையாக - நேராக--வந்துற - வாராநிற்க--௨ரமெனுமேவலன் - கையா 

இய (அவவரசனுடைய) சேவகன் --புடைக்கும் காட்டுபோல் - அடித் 

துத்துரத்தும் தொற்றம்போல் --விரைமலரோதிமேல் - மணம்பொரும் 

இய மலரணிந்த கூர்தலின்மேலே --மிஞிறிரைர்தெழ - வண்டுகளொலிழ் 

தெழும்படி --பருமணிகுயின்ற - பருத்தமுத்துகளிற்செயப்பட்ட--மென் 

பந்தடித்தும் - மெல்லியபர்துகளை அடித்தும், ௭- று, மிஞிநிரைம் 

தெழவென்றதனால் கூரீதலவிழ்தல் பெறப்பட்டது, பதடி த்தலை௮௩௩னம் 

புடைத்தலாகக்குறித்தலால் - தற்குறிப்பணி, இதற்குஉருவகம் ங்கம், () 

(ூீந்தொடை வார்குழல் புனைந்து ஈல்விரைச் 

சாந்தமு நானமுர் தயங்கப் பூசியு 

Cid lamp பலவுறுப் பிசையக் தாங்கிய 

மாந்துறு சுவைபல வகைய மாக்தஇயும். 

(இ-ள்,) பூர்தொடை வார்குழல்புனைந்தம் - மலர்மாலையைகெடிய 

கூர்தலிற்சூடியும்--ஈல்விரைச்சாந்தமும் - கல்லமண முடைய சர்தன ச்தை 

யும் -நானமும் - கஸ்தூரியையும் --தயங்கப்பூசியும் - விளங்சும்படி பூரி 

பும் -- பலவுறுப்பிசைய - பலவவயவங்களுக்கும் பொருந்த -- ஏர்திழை 

தாங்கும் - அணிதற்குத் தகுதியா ஆபரணங்களை அணிர்தம்--மார் 
துறு சுவைபலவகைய மார்தியும் - குடி. ச்தற்குத் த இயாயெ பலவகைச் 

சுவையையுடைய பானங்களைக் குடித்தும், ௭ -௮, (௬௩) 

௪௨



௬௦ பிரபுலிங்களீலை புள் 

நீ ங்கனி பாலொடு செம்பொற் பஞ்சர் 
தாம்குறு பைங்கிளி பூட்டித் தன்மொழி 
யாங்கது பயில்வுற வளித்துங் கற்பகப் 

பூங்கொடி யனையவள் பொழுது போக்குகாள், 

(இ - ள்.) தீம்சனி- இத்இிப்பாடுயபழங்களை--பாலொடு- செம்பொற் 

பஞ்சரம் - செம்பொன்னாலாிய கூண்டினாலே--தாங்குறு - தாக்கப் 

படு£ற--பைங்ிளி - பச்சைக்ளியை--ஊட்டி. - உண்பித்து--தன்மொழி- 

தன் சொல்லை---௮ தபயில்வுற - அ.துகற்கும்படி--அளித்தும் - கொடுத்தும் 

கற்பகப்பூங்கொடியனையவள் - கற்பசமலர்வல்லிபோல்பவள்--பொழுது 

போக்குராள் - காலங்கழித்துவருமாளில் (ஒருகாளில்), ௭ - று, ஆங்கு- 

அசை, (௬௪) 

இத ந; எட்டூப்பாட்டூகளில் மணத்தலைவனைத் தேர்தல். 

௦ தின்னவன் செம்பியன் சேரன் கொங்கண 

மன்னவன் மாளுவன் மகத நாட்டிறை 

யென்னுமிங் இவர்தமுள் யாவ! கண்ணதோ 
கன்னிதன் மணவினைக் கடனென் நுன்னியே, 

(இ-ள்,) தென்னவன் - பாண்டியன்--செம்பியன் - சோழன்--சே 

ரன் --கொங்ணமன்னவன் --மாளுவன் - மாளுவதேசத்தரசன் --மகத 

சாட்டிறை - மகததேசத்தரசன் --என்ஜும் - எனப்படுடின்ற --இங்கு- 

இவ்வுலகத்திலுள்ள --இவர்தமுள் --யாவர்கண்ணதோ - எவரிடத்த 

தோ... கன்னிதன் மணவினைக்கடனென்று - என்புசல்வியினத விவாகத் 

தொழிற்கடனென்று--உன்னி - நினைத்து- a - று, (௬டு) 

யந்திர தனன்மம கார னாயிடைப் 
போந்தன னவன்குரு வாகப் போற்றுறுஞ் 

சாந்தவாங் காரனா் தகுதிப் பேரினோன் 
வேந்தலு மெதிர்கொளீஇ விதியித் ரழ்ந்தனன். 

(இ-ள்,) மமகாரன்--அய்ச்திருர்தனன் - ஆலோித்திருர்தானக.. 
அவன்- குருவாக - தனக்குக்குருவாக-- போற்றும் - வழிபடு ற....சா 
ர்தவாம்கா£ளாம் - சார்தத்தையுடைய “ener s ej Bu -தகுஇப்பேரி 
ஜோன் - யோக்கியமான சாமத்தையுடையவன் -ஆபிடை - அவ்விடத்து



நீ்து,] மாஷ்யயினுற்பத்து ௧). Gnd 

--. போர்தனன் - வந்தான் -- வேர்தலும் - அவ்வரசலும்--௭ இிர்கொ 

ளீஇ - எதிர்கொண்டு அழைத்து --விதியிற்றாழ்ர்தனன் - விஇப்படிவணம் 

Bene, ௭- று, (aa) 

(மன்னவன் வந்தன மரபிற் கொண்டவன் 

கன்னித னெழினலங் காணப் போயினா 

னன்னவ ளெ௫ர்௩டம் தாரி யன்றனைச் 

சென்னியின் வணங்குபு சிறப்புச் செய்தனள், 

(இ-ள்,) அவன் - அவ்வாசிரியன்--மன்னவன்வம்தனம் - அரசனழு 

வழிபாட்டை --மரபிம்கொண்டு - முறைப்படி.௮ங்€ கரித்து --சன்னித 

னெழினலம் - மாயையினது வளர்ச்சியையும் நற்குணத்தையும்--காணப் 

போயினான் - கானுதற்பொருட்டு (அவளிருக்டின்றவிடத்திற்) சென் 

ருன்--அன்னவள் - அவள்--எதிர் ௩டந்து--ஆரியன்றனை - அசாரியனை 

-- சென்னியின்வணங்குபு - தலையால்வணங்9 -- சிறப்புச்செய்தனள் - 

பூசைசெய்தாள், ௭ - று, (௬௭) 

மா£ந்தளி ராலிலை வயங்கு கோங்கரும் 

பேந்தெழின் மரைமல செய் யற்புதப் 
பூந்துணர் வல்லிகேர் பொன்னைக் கண்டவ 

னோர்ந்தனன் காரண மாதென் நுன்னியே. 

(இ-ள்,) மார்தளிர் - மாந்தளிரையும்--அலிலை - ஆலிலையையும்- 

வயங்குகோங்கரும்பு - விளங்காகின்ற கோங்டது அரும்புகளையும் -- ஏர் 

தெழின்மரைமலர் - தாங்கப்படுறெ அழகையுடைய தாமரைமலமையும்-- 

எய்தி - அடைர்து -- அற்புதப் பூந்துணர்வல்லிகேர் - ஆச்சரியகரமாகயெ 

பூங்கொத்தையுடைய ஒருகொடிபோல்டின்ற--பொன்னை - ௮த்திருவை-- 

கண்டு--அவன் - ௮வ்வாரிரியன் 4 உன்னி - ஆலோடத்து -- காரணமா 

தென்று -ஒருகாரணத்தால் அவதரித்த மாதென்று--ஒர்ர்தனன் & ௮.றிர்து 

கொண்டான், ௭- ற, கைம்முதலியவற்றை தளிர்முதலிய உபமானச் 

சொற்களாலே சொல்லுதலால் - உருவகவுயர்வுவிற்சியணி, மரை - தலைச் 

குழைவிகாரம், விஜாதியமான தளிரிலையரும்பு மலர்கள் ஒருசொடி.மின் 

சண்ணேகாணப்படின் ௮பூர்வமாமாதலால் - ௮ம்புதப்பூம்கொடியென்ருர், 

மாதர வுறுகுறி மதித்த திர்தவ் 
ஒதர வொடுமுடி, யாசை கோக்கரின்
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கோதையை யார்கொலோ தோளிற் கொள்பவ 

சோதுக வென்றலு முரைத்தன் மேயினான். 

(இ-ள்,) மாதுருவுறுகுறி - மாயையினதுவடி வத்திலுள்ளகு நியை-- 

மதித்தநிர்தவன்-9ச்இத்து அமிந்தவன்--முடியரசை- ஈரீடாதிபதியாகெ 

அரசன--அஇதரவொடுகோக்ட - அசையாம் பாத்த--நின்கோதையை - 

உன்புதல்வியை--தோளிற்சொள்பவா -UreNéB raced Lec gp Cat 

யார் --ஓதுகவென்றலும் - செொல்லுகவென்றவளவில் -உரைத்தன் மேயி 

6 - (௨) சொல்லத்தொடங்கினான், ௭- று, குறியாவன - argo 

ரேகை முதலியன, (௬௯) 

ணர்ஈ்தில வடியனே மனொருகங் கோறைதன் 

மணந்தவக் குரியவர் மனித/ வானவர் 

ம்ணங்களு ளொருவரைக் கருழ்திற் றேர்நதுகீ 

யிணங்குற வெனக்கிவ ணியம்பு கென்றனன். 

(இ-ள்,)அடியனேன் --உணார்திலன் - அறிந்திலேன் -மனிதாவா 

னலர்கணங்களுள் - மனிதருடையவுர் தேவருடையவுங் கூட்டங்களுள்-- 

ஒருஈங்கோதைதன் மணந்தனக்குரியவா - நம்முடைய ஒருபெண்ணினது 

விவாகத்துக்குரியவ ராய .ஒருவரை--நிகரு த்திற்றோந்து - நீதிருவுளத் 

தறிந்து--இணங்குற - பொரு$த--எனக்கு -இவணிய௰ம்பு சென்றனன் - 

இங்கேசொல்லுகவென்றான், எஃறு, (௭௦) 

கொர்கலிழ் மொடையினாய் கூன்கொக் கன்றுவான் 

கங்கையை யடைவது கடவு என்னமே 

மங்கையை யணைபவர் மனித ரல்லர்ஈஞ் 

சங்கர னேயிவ டலைவ னென்றனன். 

(இ.ஸ்,) கொங்கவிழ் தொடையினாய் - மணம் விரிஏன்ற மாலையை 

புடைய ௮7சனே --வான்சங்கையையடைவது - ஆகாச கங்கையைக்சேர 

வல்லது--கூன்-கூனையுடைய--கொச்கன்று -கடவுளன்னமே - தெய்வச் 

தன்மைபொருர்திய அன்னமேயாம் — மங்கையையனைபவா “இப்பெண் 

ஊைச்சேரவல்லவா --மனிதரல்லா --நஞ்சங்கரனே ஃ ௩ம கிகட்வளே ௮-இ 

வள் - இவளத--தலைவனென்றனன, ௭ - று, (௭௧) 

மாலுநான் முகனுமா டரிய வள்ளலிவ 

$ேவலவார் குழலினாட் கெளிய னோவென



pais - மாயையினுற்பத்தி கத. க்க 

வாலமார் மிடற்றினோ னன்பர் வேண்டிய 

கோலமாய் ஈணுகுமீ துண்மைக் கூற்றென்ரான். 

(இ-ள்.) மாலுரான்முகலும் — காடரிய - தேடியழிதற்கரிய -- 

வள்ளல்- கடவுள் 4 இவவேலவார்குழலினாட்கு - இச்சாந்தம்பூசிய நெடிய 

கூர்தலையடையவளுக்கு -- எளியனோவென -- ஆலமார்மிடற்றினோன் - 

நஞ்சம்பொருர்திய சண்டத்தையுடையகடவுள் -- அன்பர்வேண்டி௰ -- 

கோலமாய் - வடி.வினனா௫ -- ஈனுகும் - சேருவன் -- ஈது -- உண்மைச் 

கூற்றென்றான் - நிசமானசொல்லென்றான், ௭- று, (௭௨) 

அவளுக்கு உபதேசஞ்சேய்தமை, 

ன்னண மாசனோ டியம்பி மாயையாங் 

கன்னியை விளித்தவள் கருத்தி ணங்குறச் 

செய்றிலை தனையுப தே௫ித் தேகினான் 

றன்னிகர் குருபரன் நனி டத்தரோ. 

(இ-ள்.) இன்னணம் - இன்னவண்ணமாக -- இரசனோடு — 

இயம்பி - சொல்லி — மாயையாம்கன்னியை -- விளித்து -'அழைத்து-- 

அவள்கருத்து -- இணங்குற - பொருர்த -- செந்நிலைதனை - செவ்வை 

யான௮னுஷ்டானத்தை -- உபதே௫த்து -- தன்னிகர்குருபரன் - தன் 

னைத்தானொத்த தேசிகோத்தமன் -- தனதிடத்து -- ஏடனான், எ-று, 

உபதேசித்தெனவே தீக்ஷைசெய்தமையும் பெறப்பட்டது, (௭௩) 

(குருவருண் மொழிகெறி கொண்டு மாயைதான் 

வரவன வசைகஈகர் மதுகை நாதனைப் 

பரவின எருச்சனை பயின்று பூசனைக் 

கருவிகண் முழுவதுங் கடைப்பி டித்தரோ, 

(இ-ள்,) மாயை 4 குரு - அசாரியனது -- அருண்மொழிநெறி 2 

உபதேசவாக்கெயவழியை -- கொண்டு - உட்கொண்டு --- வரவனவசை 

நகர் - உயர்வாதியவனவசைககரிலுள்ள -- மதுகைசாதனை - மதுகசேசுரனை 

-- பூசனைக்கருவிகண்முமுவதும் * பூசோபகரணங்களனை த்தையும் 

கடைப்பிடித்து * குறைவறச் சம்பாதித்துக்கொண்டு....அருச்சனைபயின் று - 

பூரித்த -- பரவினள் ஃ வழிபட்டாள், ௭ - று, (௭௪) 

| ழ்ன்றவது | 
மாயையிலுற்பத்திகதி முற்றும், 

ஆட5தி - ௩ * இ, திருவிருத்தங்கள் - சுடுசு, 
எ்ணாைவர்க்வை



நானகாவது 

மாயைபூசை கதி. 
ae அரவு, 

  

"> 

வேறு, 

பீதியை மேவுறுங் காதனெஞ் சகத்தினுட் பதிந்து 

மதுகை நாதனை வரன்முறை வரிலிழி மாயை 
யுதய காலையிற் பூசைசெய் மாள்களு ளொருகாள் 

விதியை யோதுவன் குவிமனச் தவ/கொள விரித்து, 

(இ-ள்,) வரிவிழிமாயை - வரிபரர்தலிழிகளையடையமாயை -- பதி 

யைமேவுறும்கா தம் -பிராணநகாயகனை யடையவேண்டுமெள்லுமிச்சையை 

_. செஞ்சடத்திலுட்பதித்து - தனநிதயத்திருத்தி - மதுகைசாதளை - மத 
கேசுவரரா -- வரன் முறை - வேதாகமலிதிப்படி -- உதயகாலையிம் பூசை 
செய்காள்களுள் - உதயகாலத்திற் பூசைசெய்துவருமாள்களுள் 4- ஒரு 

காள் விதியை - ஒருமாள்செய்விதியை-குவிமன த்தவாகொள - குவிர்தமன 
தீதையடைய சானழேோர்கொள்ளும்படி. -- விரித்து - யான் விவரி த்து 
- ஓதுவன் - சொல்லுவன், எ-று, (க) 

வி துவைச் சேய்மையிற் கண்டலர் குவளைகண் மெலிய 
முதிர்விம் பூணிஎ முலையெழின் மாயைதன் முகமா 
மதியைச் சேர்தரு வரிக்கருங் குவளைகண் மலரக் 
குதிராத் கேரவ னெழுந்தனன் குணஇசைக் குன்றில், 

(இ-ள்.) விதுவைச்சேய்மையிற்கண்டு - சந்திரனை த் BS se dacs G 
. அலர்குவளைகண்மெலிய - மலர்ன்ற நீலோற்பலங்கள்வாடயும் ~— 
முதிர்விற்பூணிளமுலை - மிகும்தவொளிபொருக்திய அ௮ணிசளணிர் தவிஎமை 
யாயெ தனங்களையுடைய -- எழின்மாயைதன் - அிழகுபொருர்சியமாயை 
யின் -- முகமாமதியை - முகமாயெ சந்திரனை -- சேர்தருவரிக்கருங்கு 
வளை கண்மலர - சேர்ர்தவரிபொருச்சியகண்களாடுய நீலோற்பலங்கள்மல 
சீவும் -- குதிரைத்தேரவன் - பச்சைக்குலொபூண்ட விரதச்தையுடைய 
சூரியன் -- குணதிசைக்குன் நிலெழுந்தனன் - இெக்குத்திசைக்கனுள்ள 
ஒதயரிபிலுதித்தனன், ௭ - ௮, (௨)



APOnU Jane கத. ௯டு 

இளைய காலையி லன்னமென் தூலிபெய் யணைமேற் 
றனியண் மாமயில் போற்றுயின் றவடுயி றணந்து 

வினையி னான்மலி மஞ்சனச் சாலையுண் மேவி 
மினிய வாசநீ ராடினள் சேடிய சேந்த, 

(இ- ள்,)அனையகாலையில் - அப்பொழுது --அன்னமென் நூலிபெய் 

யணைமேல் - அன்னத்தின் மெல்லிய விறகாற் பதனமைத்துச்செய்த சய 

னத்இின்மீது --தனியண்மாமமில்போல் - தமியளாடுப் பெருமைபொருர் 

இய வொருமயிலைப்போல்--துமின்றவள் - துயில்செய்தவளாகிய மாயை 

யானவள்-- துயிறணந்து - விழித் துக்கொண்டு -- வினையினான்மலி - தொ 

ழில்நிறைர் த --மஞ்சனச்சாலையுண் மேவி - ஸ்நானசாலைக்குட் சென்று. 

சேடியரினியவாச நீரேர்த - பணிவிடைப்பெண்க எினியவாகத்தூய்மை 

செய்து வாசமூட்டிய புனலெடுச்தேர்த --அடினள் - ல்மானஞ்செய்த 

CGT. Ge Dy, (௩) 

Aare ரம்பறி யாமணிக் கோவைசூழ் விளிம்பு 
கலைய ணிந்தொரு தலைமுலை மேலலங் கரித்தாண் 

முலையொ டுந்துகில் கண்டகாண் முதற்றொடரீர் தன்றோ 

விலகு Nise வல்லவர் கடபடா மென்றல், 

(இ-ள்,) (பின்பு) விலைவரம்பறியா - விலையிவ்வளவென் றதியப் 

படாத--மணிக்கோவைகுழ் - அ.ரதனக்கோவைகுழ்ர்த-- விளிம்பு - கரை 

யையுடைய--கலையணிந்து - பட்டாடையுடுத்.த-- ஒருதலை - ௮வ்வாடையி 

ஜொருமுன்றானையை -- முலைமேலலங்கரித்தாள் - தனங்களின்மீதழகு 

பெறவணிர்தளள் -- முலையொடுந்துடுல் சண்டகாண்முதம் ஜொடர்ச்தன் 

ஜோ - அவளதுதனங்களோடு பொருந்தியவாடையைக்கண்டராள் தொடங் 

இயல்லவா --இலகுறுங்கலைவல்லவர் - தருக்சசாஸ்இரங்கற்றுப்பிரசித்தமா 

யிருக்குர் தார்க்கோள் -- கடபடாமென்றல் - கடபடாமென்றுதாகரித் 

தல், எ-று, 

கலைவல்லவர் கடபடாமென்றல் :--கடத்திற்படமும் படத்திற்கடமும் 

அம்நியோர்நியா பாவமெனவாதித்தலை, இக்கருத்தைமாற்றி இங்கே கட 

படா மெனக்கூறிய தென்க, (௪) 

மணிய மைந்தபொற் பாதுகை யொருத்திமுன் வைப்பப் 

பிணிய விழ்ந்தசெட் தாமரைப் பதங்கொடு பெயர்ச்தே



௬௬ பிரபுலிங்கலீலை [நாள் 

யணீய ஸணிந்திடு மண்டபத் தணைமிசை யமர்ந்தாள் 

பணிய ஸணிர்இடு மங்கைய ரடைந்தனர் பலரே, 

(இ-ள்,) ஒருத்தி - ஒருசேடியானவள் -- மணியமைர்தபொற்பா 

துகை, பொன்னிஞற்செய்து இரத்தினங்கள்பதித்த மிதியடி களை--முன் 

வைப்ப - கொணர்ந்துமுன்னேவைக்ஈ -- பிணியகிழ்க்த செர்தாமரைப்ப 

தம்கொடு - மாயையானவள் கட்டவிழ்ர்த செந்சமலமலரையொத்த பாதம் 

களிற் ரொடுச் துக்கொண்டு -- பெயர்ந்து - நடந்துபோய் -- அணியணீர் 

இடுமண்டபத்து - பூஷணமணிடன்ற அலங்காரமண்டபத்தில் -- அணை 

மிசையமர்ர்தாள் - ஆசன த்தில்லீற்றிருர்தனள்--பணியணிர்திடுமங்கையர் 

பலர் - அணியணியும் வண்ணமகளிர் பலர் -அடைசர்தனர் - அவ்விடத்தை 

யடைந்தனர், oT = று, (௫) 

[மார வேள்சிலை வளைந்இடப் பூட்டிய வண்டு 

காரி யோர்தலை கெகிழ்த்துவிட் டெனவொரு நாரி 

கார வாமலர்க் குழற்சடை. கைபுனைம் இயற்றி 

வீர வேனெடும் கண்ணிதன் முதுகுற யிடுத்தாள். 

(இ-ள்,) மாரவேள் - மன்மதன் --ரிலைவளைந்இடப்பூட்டிய வண்டு 

நாரி - தனது வில்வளையும்படி. பூட்டிய வண்டாடிய காணியின் -- ஓர்தலை 

கெடுழ்ச்தவிட்டென - £ழ்க்குதைப்பூட்டைக் கழற்றிவிட்டதுபோல -- 
ஒருகாரி - ஒருவண்ணமகள் -- காரவாமலர்க்குழல் - மலர்புனை£்த கருமை 

யா௫யவளகச்தை--சடைகைடனைந்தியற்றி - பின்னியலங்கரித் து--வீ.ரவே 
ஊளடுங்கண்ணிதன் - செளரியத்தையடைய வேலையொத்த நெடியகண் 

£யுடைய மாயையின் -- முதுகுறவிடுத்தாள் -- முதுற்றொங்கவிடுத்த 

t, T+ 2, (௬) 

1D) <ir eon வேணிவார் குழலெனுங் கரியபே ரரவ 

முன்ன மார்தரு சுடர்களை யுமிழ்ந்திடு முறைபோற் 

கன்னி வாணுதன் மிசைக்கதுர் பிறையொடு கவினப் 

பொன்ன வாஞ்சுணங் கவிர்முலை யொருத்திகை புனைந்தாள். 

(இ-ள்.) பின்ஜும்வேணி - பின்னிவிடப்பட்ட சடாரூபமாயெ-வார் 

குழலெலுங்கரியபே.ரவம் - நெடியகூர்தலெனப்படுற கரிய பெரும்பா 
ம்பானது --முன்னமார்தருசுடர்களை - முன்னேவிழுங்யெ Gwe Orit 
களை--உமிழ்ச்திடுமுமைபோல்-உமிழ்ர்திட்டு வைத்தமுறைடோல --பொன் 
னவாஞ்சுணங்கணி முலையொருத்தி - பொன்போலும் தேமலாற்பிரகாடம்



ச்வ்த்,] மாயைபூசை கதி. ௬௭ 

இன்றமுலைகளையடைய வொருபெண் -- சன்னிவானுதன் மிசை 2 மாயை 

Serg கார்திபொருந்திய நெற்றியின்மேல் -- கதிர்பிறை - சூரியப்ரபை 

சந்திரப்ரபை யென்றுசொல்லப்பட்டவணிகளை--சவின - அழகுற -- கை 

புனைச்தாள் - அலங்கரித்தாள், ௭- று, ஒடு- அசை, (er) 

இ யாகிய வறன்மிசைச் சுவடுற வூர்ந்து 

கீதி லாகவொண் சந்தனத் இலகவெண் மஇக்குப் 

போது மோர்சிறு பாம்பென மயி/வ௫ர்ப் பொருந்தச் 

சோதி மாமணிச் சுட்டியொன் ஜொருத்திதூக் கனளால், 

(இ-ள்,) தீதிலா வொண்சந்தனத்தலக வெண்மதஇிக்கு - களங்சமில் 

லாதவொள்ளிய சர்தனப்பொட்டாடெய வெண்மையாடுய சர்திரனைக்கவர் 

தற்கு -- ஓதியாயெவறன்மிசை - கூர்தலாடுய கருமணலின்மேல் -- சுவ 

டுறவூர்ர்து - வடுப்படச்சென்று -- போதுமோர் சிறுபாம்பென - செல்லு 

சன்மவொருசிறு பாம்புபோல -- மயிர்வூர்ப்பொருச்ச - மயிர்வடுவிலே 

பொருர்தும்படி. -- சோதிமாமணிச் சுட்டியொன்று - ஒளிபொருர்திய 

மாணிக்கச்சட்டி யொன்றை -- ஒருத்இி- ஒருபெண் -- தூக்இனள் - 

தொங்கவிட்டனள், எ-று, அல் - அசை, (௮) 

வேள லம்பதி கொலைவிட மூட்டிய வெவ்வேன் 

மான வஞ்சன மெழுதிய விழிபொ.ர வரலாற் 

ரன தன்பகை கனைந்துணை கொண்டுறு£் தகைபோற் 

பான லஞ்செவி மிசையணி௰் தனளொரு பாவை, 

(இ-ள்.) வேனலம்பதி - மன்மசனது -- கொலைவிடமூட்டிய வெல் 

வேன்மான - கொல்செய்யு ஈஞ்சு பூசப்பட்டகொடிய வேல்டோல-- அஞ் 

சனமெழுதியவிழி - மையிடப்பட்டகண்ணானது -- பொரவரலால் - தன் 

னோடு போர்செய்யவருதலினாலே -- அதன்பகைதனை - அக்கண்ணின் 

பகையாயெ குவளைமலரை -- தான்றுணைக்சொண்டுறுர்சகைபோல் - 

தான்படைத்துணையாகச் சேர்த்துவைத்இருக்கன்றதகைமைபோம்றோன்ம 

பானல் - குவளைமலரை -- ஒருபாவை - ஒருபெண் -- அஞ்செலிமிசை 

யணிர்தனள் - அழடுயகாஇன்மேற்சூடினாள், ௭ - று, (௬) 

அடுத்து மாதவ மழிமினென் றனய்கவே டமக்கு 

விடுத்த வோலையைக்.கண்கடம் மேஜ்பழி விளம்பிழ்... 

௪௩.



௬௮ பிரபுலிங்கலீலை [நாள் 

கொடுத்த வேண்மிசை நிந்தைகூ அுதற்குவைத் இருத்தல் 

கடுத்து வாழ்தர வொருத்திபொன் னோலைகா தணிர்தாள். 

(இ-ள்,) அ0த்து - தறவோரையடுத்து -- மாதவமழிமினென்று - 

அவர.த பெரியதவத்தை யழியுங்களென்.று -- அனங்கவே டமக்குவிடுத்த 

வோலையை . மன்மதனாலே தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டவோலைச்சுருள்களை 

ண்கள் - கண்களானவை -- தம்மேற்பழிவிஎம்பின் - யாரேலுந்தம் 

மேல்நிர்தைசொல்வாராயின் -- கொடுத்து - ௮வ்வோலைகளையவர்கையிம் 

கொடுத்து -- அவ்வேண்மிசை - ௮ர்தமன்ம தன்மேல்--நிர்தைகூறுதற்௫- 

நிர்தைசொல்வதற்கு -- வைத்திருத்தல்கடுத்து - தம்மருகேவைத்திரு த்தி 

லொத்து-- வாழ்த - தோன்றும்படிச்கு -- ஒருத்தி - பொன்னோல் - ் 

பொன்னோலைச் சுருள்களை -- காதணிர்தாள் - சாதுகளிலே eng 

தாள், எ-று, (௪0) 

இன்னை நிந்தைசெய் வெண்ணகை மேற்பழி சார 

மன்னி யங்கது நிகரற வாழ்மனை வாய்தன் 

முன்னி றந்திடு வேனென ஞான்றுகொண் முறைமை 

யென்ன வெண்மணி மூக்கணி யொருத்தறின் நிட்டாள். 

(Q - a.) தன்னைநிர்தைசெய் வெண்ணகைமேல் - தன்னையிகழ்டுன் ம 

வெள்ளியாகையிள் மேல்--பழிசர.ர - நிர்தைசேரும்படி. -- மன்னி - நிலை 

பெற்று--அங்க துிகரறவாழ் - அப்பல்லானது ஒப்பறவாழ்சின்ற -- மனை 

வாய்தன்முன் - வீடா வாயில் முன்னேசென்று--இற$இடுவேனென - 

சாவேனென்று -- ஞான்றுகொண் முறைமையென்ன - நான் றுகொள் 

முமைமையதுபோற்றோன்ற -- வெண்மணிஞூக்கணி - வெள்ளைமுத்தக் 

கோத்தமூக்கணியை -- ஒருத்திறின் றிட்டாள், ௭ - று, (௧௧) 

கற்றை யங்குழ னறுமலர்ச் தொடையொடு கனமா 
யுற்ற ணங்குமென் நிலகுபூண் பிடித்ததை யொப்ப 
விற்ற யங்குவா ணுதலெழின் மாயைதன் மிடற்றிற் 
பொற்ற டந்தகட் டணியொரு மடவரல் புனைநதாள், 
(இ-ள்,) கற்றை யங்குழல் - கற்றையாயுள்ள கூர்கலானத--நறு 

மலர்த்தொடையொடு - நல்லமலர்மாலையோடு _- கனமாயுற்று - பாரமா 
யுதுதலாலே -- ௮ணம்குமென் று - வருந்துமென்று..- இலம்குபூண்பிடி.த் 
தீதை யொப்ப - விளங்காநின்ற பொற்பூண் சேர்த்ததையொப்பாக--விழ் 
தயம்குவானுதலெழில் - கிற்போற்றோன் றன் காந்திபொருந்திய செம்



seus.) . மர்யைபூசை sf. ௬௯ 

தியையும் அழகையு முடைய -- மாயைதன்மிடற்றில் - மாயைமிஐுடைய 
கண்டத்தில் -- பொற்றடர்தகட்டணி - பொன்னாற் செய்யப்பட்ட பரப்: 

பாரிய தகட்டுவடி.வத்தையுடையவணியை -- ஒருமடவரல் - ஒருபணிப் 

பெண்--புனைந்தாள் - தரித்தாள், ௭ - று, (௧௨) 

கன்னி யத்தம் வந்தினமணிக் கற்கட கத்தின் 

மன்னி யுற்றதற் புதமமென வளைபல் காக்க 

வின்னு தற்கருங் கண்ம... மாதுகை விளங்கப் 

பொன்னி னற்கட கம்புனைம் தனளொரு பூவை, 

(இ-ள்,) கன்னியத்தம்வந்து - மாயையிலது சைகள்வரது - கன்னி 

ராசியிலிருக்ெற அல்தகக்ஷத்திரம்வந்து -- இனமணிக்கற்சடசத்தின் 

மன்னியுற்றது - ஒருசாதியாயுள்ளஎமணிக்கற்களையடைய கடகத்திலுள்ளே 

நிலைபெற்றது - கூட்டமாக முத்துக்கள்போன்றகற்கடகராசியிலே நிலை 

பெற்றிருக்கிறது -- அற்புதமென - அச்சரியமென்று சொல்லவும் -- 

வளைபலகாக்க - வளைகள்பலவற்றையுங்காச்கவும் -- வின்னுதல் - விற் 

போன்ற நெற்றியையும் -- கருங்கண் - கரியகண்சளையும் -- மடம் - பே 

தைமையையுமுடைய -- மாது - மாயையினது -- கை கைகளிலே 

விளங்க - விளங்கும்படி. -- பொன்னினழ்கடகம் - பொன்னாலா இயரல்ல 

மணிக்சடகத்தை -- ஒருபூவை - ஒருமங்கையானவள் -- புனைந்தனள் - 

௮ணிர்தனள், ௭ - று, கன்னியதீத மென்பதுமுதல் உற்றது என்பது 

வரையில் சிலேடை, (௧௩) 

யு மின்சுவை தரச்செலுங் கையுட டுத்து 

வாயி னொண்கவின் காணிய மருவுறு மாபோன் 
மாயை தன்கையிற் பொற்கட கத்தின்முன் வனைந்தா 

மே செம்பவ எங்களைக் கோத்தொரு தோகை, ., 

(இ-ள்,) ஆயுமின்சுவை - ஆராயர்துகொள்ளப்பட்ட இனியவறுவ 

கைச் சுவைகளையுடையவுணவுகளை -- தரச்செலும் - தருதற்குச் செல்லு 

இன்ற -- கையுடனடுத்து - கையோடு கூடிச்சென்று -- வாயினெண்க 

'வின்காணிய - வாமினதுஒள்ளிய அழகை சானுதற்பொருட்டு -4 மருவுறு 

மாபோல் ஃ சேர்ச்திருக்குமாறுபோல -- மாயைதன்சையில் - மாயையி 

ன .துகையில்-- பொம்கடசத்தின்முன் -- தூய ஃ குற்றமில்லாத--செம்பவ 

எங்களைக்கோத்து ௯ ஒருதோகை « SGC sever கை een 
தாள் உ சட்டினாள், எ உ, ர ரர.)
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௧0௦ பிரபுலிங்கலீலை [நாள் 

ச 9 . . இர ர 

மீங்க லத்தொழி லாடவர் மனநடக் கிற்காக் 
‘ ச் e 6 ௩ a 8 அ 6 , க 

குங்கு மப்பெருஞு சேற்றினைம் ap 558 கற்போ ௦07 
e o 4 ர நு 

மங்கை யர்க்கொரு இலகமா கியவெழின் மாயை 

கொங்கை பிற்புனை் தன்வொரு பெண்டணிக் கோலை, 
: , , தி - . ச oe ர 

(இ-ள், மங்கலர்தொழிலாடவர்மனம் - சுபமான மெப்கைகளை 

புடைய காளையரது மனங்கள் - நடக்டுற்கா - நடத்தற்பொருட்டாக -- 

குங்குமம் - செஞ்சார்தாகிய -- பெருஞ்சேம்மினக்குறித்து - இடுதற் 

போல் - இடப்பட்டகம்கள்போம்மேன்ற - மங்கையர்க்கொருதிலகமா 

இய - ஸ்திரீகரக்குத் இலசம்போற் சிறர்தவளாடுய -- எழின்மாயை - Che Ge மி அறிந்தி 

அழகையுடை யமாயையினது - கொங்கையில் - முலைகளின்மேல் -- ஒரு 

பென் -- மணிக்கோலை - மவமணிலடங்களை -- புனைந்தனள் - அலங்க 

ரித்தாள், எ - று, . (௧௫) 

ப்பம் வெண்டிரைக் Bible. னிலச்சுறைப் பும்பி 

னாயி ரம்படயு க்ளுக்துறை யிட்ப ன வனைய 

மீயி லங்சொளி விரிமணி மேகலை வேய்கதாண் 

மாயை மங்கைத னல்குலி னொருதிரு மடங்றை, 

(இ- ள்.) பாயும் வெண்டிரைக்கரும்கடனிலச்சுமைப்பாம்பின் - பாய் 

இன்ற வெள்ளியஅலைகளையுடைய கடலாற்குழப்பட்ட Borden gg stove 

சுமையாசவுடைய சேஷ தி -- ஆயிரம்படங்களும் - ஆயிரம்படங்களா 

லும் -- இறையிட்டனவைய - அரடிறையிடப்பட்ட துபோல்வனவாயய 

_ மீயிலங்கொளி விரிமணிமேகலை - மேலாக விளங்காகின்ற கதிர்களை 

விரிக்சின்ற மணிகளாலாயெ மேகலாபரணத்தை -- ஒரு இிருமடக்தை - 

இருமகள்போன்ற ஒருமா -- மாயைமங்கைதன் - மாயையினது — 

அல்குலின் - அல்குலின்மேல் -- வேய்ச்தாள் - அலங்கரித்சாள், எ-று, 

கீறைய டி.க்களி யானையின் வரவினைக் கண்டு 

மறுகு னுற்றவ ரிரிதர மணிமருங் கிடல்போ 

லுறுத வத்தி ரறிந்சன ரோடவொண் ணு தற்கு 

நறும ல/ப்பதம் தணிந்தனள் சிலம்பொரு நங்கை, 

(இ - ள்,) கறையடி.ச்சலியானையின் - உரல்போதுமடி சையும் க்ளிப் 

பையுமுடைய யானையினது - வரகினைக்கண்டு - வருதலைக்கண்டு-மது 
'இனுற்றவ ரிரிதர - வீதியிழ் சஞ்சரிக்ின் வர்கள் ௮மிர்தோட - மனி ... 
i



க்வது,] மாயைபூசை கதி, ௧0௧ 

மணிகளை -- மருங்டுடல்போல் - இருபக்கத்திலுங் சட்டுதல்போல -- உறு 

தவத்தனர் - மிக்கதவத்ழையுடைய முனிவர்--அறிர்தனரோட -தெரிந்து 

ஓடம்படிக்கு--ஒண்ணுதற்கு - ஒள்ளியநு தலையுடைய மாயைக்கு-- ஒருங் 

கை - ஒருபணிப்பெண் --நறுமலர்ப்பதத்து - நல்கமலர்போன்ற அடிக 
ச ° க ந Ly 

ளிலே-- சிலம்பு - சிலம்பை--அணிர்தனள், எ - து, (௧௭) 

கூடை. மென்மலர் மண 55) @) லறிந்துமை௰் முகப் 

பாடும் வண்டின் சூழ்தல்போ லிளையமண் பா ப்பத் 

தேட ரும்பொரு எனையவட். குறுகறும் தேப்வை 

பீடு னுங்குவி முலைக்கணி௰ Boot oat (ih பேதை, 

(இ-ள்,) கூடைமென்மலர் - குடலையகத்துள்ளமெல்லிய மலரை-- 

மணத்இிஞைறிர்து --அதைகுறுக - அதைச்சேர --பாடூம் வண்டினம் - 

இராகங்களைப் பாடுனெறவண்டினங்களா னவை -- ரூழ்டல்போல் --இளை 

ஞர்சண்பரப்ப - டவர்கள் கண்களைச் செறிச்ச -- தேடரம்பொருளனை 

யவட்கு - சம்பாஇத்தற்கரிய பொருள்போல்பவளுக்கு -- உறுநறுர்தேய் 

வை - மிக்கறல்லசர்தனக்குழம்பை -- பீடுறும் - பெருமைபொருந்திய — 

குவிமுலைக்கு - குலிந்தமுலைகளிடத்தே -- ஒருபேதை -- ௮ணிந்தனள் ஈ 

பூசினாள், ௭ - று, (௪௮) 

இன்றன் விம்பமே நினக்கெதி ரன்றிவே றில்லை 

யென்று கண்கொளத் தெளிந்தபே ராடியொன் றெடுத்தா 

குன்றெ லுங்குவி முலையவ ளெஇர்கொடுங் குழைமேற் [ள் 

சென்று சென்றுபா யரிமதர் மழைக்கணோர் தெரிவை. 

(இ-ள்,) நின்றன்விம்பழே - உன துவடிவமே--நினக்கெதிர்- உனக் 

குபமானமாகும் -- அன்றி - அஃதல்லாமல் -- வேறில்லை - பிறிதொன் 

நில்லை--என்று - என்றுகாண்பிப்பவள்போல -- சண்கொள - கண்களாம் 

சானும்வண்ணம் -- தெளிந்த பேராடியொன்று + தெளிந்த வொரு 

பெரிய கண்ணாடியை --குன்றெலுங் குவிமுலையவளெ£ர் - மலைகளெனப் 

பன்ற குவிர்தமுலைகளையுடையவள் முன்னே -- கொடுங்குழைமேல் - 

வளைவாகய குழையையுடைய செவிகளின்மேல்--சென்றுசென்றுபாய்-- 

அரிமதர் மழைக்கண் - அரிகளையும் களிப்பையும் குளிர்ச்சியையமுடைய 

கண்களையுடையவளாயெ -- ஓர் தெரிவை - ஒருமாழு -- எடுத்தாள் 2 

தாங்ொள், ௭ ஈது, ட. (wm)



ee. பிரபுலிய்கலிலை {pete 

வீர வேள்வளை யாதசெங் கரும்பவன் வில்லி 

னாரி மேலிடா மலர்மறு விலாநகை மதியம் 

காரு முதமின் கா. ற்பிற வாதவின் னமுதம் 

வேரி லாதபூங் கொடியென விளய்கினண் மாயை, 

(இ-ள்,) வீரவேள்வளையாத செங்கரும்பு - வீரத்துவத்தையுடைய 

மன்மதனாலே வளை£கப்படாத சேங்கரும்பு அவன் வில்லினாரிமேலிடாம 

லர் - இவன்வில்லின துநாணின்மேல் தொடுக்ஃப்படா தமலரும்--மறுவிலா 

₹கைமதியம் - களங்கமில்லாத வொளியையுடைய சந்திரலம்--காருராத 

மின் - மேகத்தைச்சே ராதமின்னலும் -கடற்பிறவாதவின்னமுதம் - கட 

லிலேதோன்றாத வினிதாயெவமுதமும் -- வேரிலாத பூங்கொடியென - 

வேரில்லா தமலர்வல்லியுமென்றுசொல்ல--மாயைவிளங்களெள், எ-று, () 

மாத ரில்வகை யணியலு மதுகை யகன்றன் 

பாத த/மை யருச்சனைப் பொருள்கள்பற் பலவு 

$ீதி யாலமைம் ஹனவினி நிகரிலெம் பிராட்டிப் 

போது வாயென வொருமட மா3த்திர் புகன்றுள். 

(இ- ள்.) மாதரிவ்வகையணியறும் - பணிப்பெண் களிவவண்ணமலங் 

கரித்தலும்--மதுகைராயகன் - மதகேளஸ்வரனத-- பாததாமரை-பாததா 

மரைக்குச் செய்யப்பெறும்--௮ரச்சனைப் பொருள்கள் - பூஜோபக&ரணங் 

கள்-பற்பலவும் - பலபலவும் --8 தியாலமைந்தன - முறைமையால்நிறைந் 

தன -- இனி - நிகரிலெம்பிராட்டி - ஒப்பில்லாத எம்முடையதலைவி 

யே.-போதுவாயென - பூசைக்குச்செல்துவாயாக வென்று -ஒருமடமா 

து - இளமையையுடைய வொருமங்கையானவள் --எதிர்புசன்றாள் - எதி 

ரேநின்று சொல்லிஞாள், ௭ * று, (2௧) 

ம.பி லெழுந்தென வெழுந்தனள் கோமகள் வாழ்த்திக் 

குயிலெ முந்தென வெழுந்தன மடம்தைய/ குழாங்க 

டிமிலெ முக்தென வெழுந்தன நூபுரத் துழனி - 

வெயி லெழுந்தென வெழுந்தன மணியணி விளக்கம், 

(இ- ள்,) கோமகள் 4 மாயை -- மமிலெழுர்தென ஃ மமிலெழுச்சத 

போல_.எழுந்தனள்-- குயிலெழுச்சென 4 கோலங்க ளெழுர்த தபோல் 

விழடர்தையர்குழாங்கள்  மசளிர் கூட்டங்கள் OT iDEA ௮வளைகாழ்த்



sap.) மர்மைபூசை கதி. ௧0௩. 

செத் த--எழுந்தன — ூபுரத்துழனி - அவரடி.ச்சிலம் போசைகள் -- 

திபிலெழுர்தென - அச்சு த்இனின் றுமெழுர்தாற்போல்-எழுர்தன--மணி 

யணிவிளக்சம் -மணீசளாலாயெ ஆப.ரணங்களினது சார்திகளானவை -- 

வெயிலெழுர்தென - வெயில்தோன்றுவதுபோல்--எழுந்தன, ௭ - று, () 

பொள் னிலங்பெ சிவிகைமுன் கொணர்ந்தனர் பொறு 
மன்னி யங்கதை யேறினண் மதர்விழி மாயை [ப்போர் 
சின்னம் வெண்பணி லம்பணை தண்ணுமை இமிலை 

முன்னி ரைந்தன மஇியெழக் கடன்முழங் குதல் போல், 

(இ- ள்,) பொறுப்போர் - சுமப்போர் -பொன்னிலங்கெ - பொன் 

ஞற்செய்யப்பட்டு விஎங்குடுன்ற --ரிவிகை - தன்டிகையை — pen Oar 

ணர்ச்தனர் --௮ங்கு--மதாவிழிமாயை - களிப்புப்பொருச்திய கண்களையு 

டையமாயை --மன்னி - விருப்பமூற்று -- அதையேறினள் - ௮ச்சிலிகை 

பிலேறினள்--சின்னம் - திருச்சின்னங்களும் -வெண்பணில௰ம் - தவளச் 

சங்கங்களும்--பணை - பேரியும் -சண்னுமை - மத்தளமும்--இமிலை - பம் 

பையும்-மதியெழ் - சர்திரஐுதயஞ்செய்ய--சடல்-- முழங்குதல்போல் - 

ஒலித்தல்போல்--முன்னிரைகதன-அவள்முன்னே ஓலிச்தன.எ-று, (௨௩) 

ன்றி ரட்ுங் கண்ணன்வாய்க் குழலில் தணிபூண் 

மான்றி ரட்டுறு மெனக்குழ லூதனர் மலர்ளிற் 

கோன்றி ரட்டிய வமுதனை யாண்முனம் குறுகி 

மூன்றி ரட்டிய முகமுடை முருகனு முருக, 

(இ- ள்.) கண்ணன் வாய்க்குழல்- கோபாலனது வாயாலூதப்பட்ட 

புள்ளாங்குழலானது --ன் நிரட்டுறும் - பலவிடங்களிலுஞ்சிதறி நின்ற 

பசுக்களை ஒரிடத்திற்சேர்ப்பதாகும் --இஃது - இப்புள்ளாங்குழலோ வெ 

னின்--அணிபூண் - அலங்கரிக்சப்பட்ட ஆபரணங்களையுடைய -- மான்றி 

ரட்டுறும் - மான்போலுள்ள மகளிரைச்சேர்ப்பதாரும் --௭என- என்று 

சொல்றும்படிக்கு அமலர்கிற் கோன்றிரட்டிய - அழிய சருப்புவில்லையு 

டைய மன்மதனாலே திரட்டியெடுக்கப்பட்ட -- அமுதனையாள் - அமுதம் 

போல்ப்வளாயெ மாயைக்கு -- முனங்குறு - முள்னேசில மக்கையர் 

சென்று --மூன்றிரட்டியமுகமுடை - மூன்றையிரட்டுதலாலாயெ ஆறு 

முகத்தையுடைய -- முருகலும்--உருக - உள்ளல் குழையும்படி.--குழல் - 

புள்ளால்குழலை-ஊதினர், எ - று, (௨௪)



ade பிரபுலிங்கலிலை (நாள் 

வியங்கு மாயையங் கரும்பினிற் ருழ்ந்தவர் மாவி 

இயர்ந்த மாதரா ரூற்றிரும் தொழுகுகண் மலரா 

நயந்து சூழ்தரு மளியினண் ணினர்பிறர் காலா 

லியங்கு மாதிரு புடையினு மிடையந வீண்டி. 

(இ-ள்.] வயங்கும் - விளங்காநின்ற --மாயையம் கரும்பினில் - மா 
யையாகிய அழடுயகரும்பினின்றும் -- தாழ்ந்தவர் - தாழ்ந்தவரும்--மாலி 
ஜுயர்ர்தமாஈரா£ - இருமகளினு முயார்தவருமாயெ மகளிர்--ஊற்திருக் 

தொழுகு கண்மலரை - தன்னுள்ளே ஊழ்றுகவிருந்து ஒழுகாநின்றதேனை 
யுடைய மலரை--ஈயர்துரூழ்சருமளியின் - விரும்பிச்சூழ்ின்ற வண்டுகள் 
போல -- பிறர்காலாலியங்கும் - பிறரூுடையகால்களாலே செல்ஓுன்ற.- 
மாது - மாயையிலுடைய --இருபுடையினும் « இருபுறத்தம்--இடையற- 
இடை வெளிமில்லாமல் -- ஈண்டி - நெருங்ெ.ஈண்ணினர் - சூழ்ந்தனர், 
எது, (௨௫) 

வேள ளித்தனன் றன்குடை யெனக்குடை விதிர்க்கும் 
வாளெ னப்பிறழ் மத[கநெடுங் கண்ணிபான் மருவக் 
காள மொத்தகண் மடந்தையர் பலரிளங் கமுகின் 
பாளை யொழ் வெண் கவரிவீ ரினரிரு பாலும், 

(இ-ள்,) வேள் - மன்மரஈனானவன் - தன் குடை - தனதுசர் திரனா 
இ.ப குடையை--அளிச் தனனென - இவளுக்கும் கொடுத்தானோ வென்று 
சொல்றும்படிச்சூ. Geo - வெள்ளைக்குடையானது விதிர்க்கும்வா 
ளென - அசைக்கப்பட்டவாள் போல--பிறழ் - புரஞூன்ற -- மதர்நெடும் 
கண்ணிபால்- கரிப்பையு செடுமையையுமுடைய கண்ணையடைய மாயை 
மின்பக்கத்தில்--மருவ . பொருர்ச--சாஎமொத்த ETL ACO SLIT LIT 
ஈஞ்சம்போலுங் கண்களையுடைய மகளிர்பலர் இளங்கமுடன் பாளை 
யொசத்த--வெண்கவரி - வெண்சாமரைகளை — இருபாஜலும் - இரண்டு பக் கத்திலும்--சிரினர், + wy, (௨௬) 

காரீம வெர்தழன் மூட்டல்போற் கடிமலர்ச் சிவிறி 
தாம சைந்தன பொய்க்கணை சொரிந்துவிற் ற்டக்கைக் 
Carn soir Daye திழையுள மறிதல்போற் குறுடுப் 
பூம டந்தையை வென்றவர் பூமழை பொழிந்தார், 

(இ-ள்,) காமவெர்தழல் - காமமா பவெவ்லிய 
போல் - மூட்டுதல்போல் “கட. மலர்ச்சிவிறி 

6ருப்பை-மூட்டல் 

* மணம்பொருந்திய Lore



க்ரீவது,] மாயைபூசை கதி, கடு 

ளாழ்செய்யப்பட்ட விரிறிகள் -- ௮சைர்தன--விழ்றடக்சைக்கோமகன் - 

கருப்புவில்லேந்திய நெடி யகையிளை யுடைய மன்மதனானவன் -- பொய்ச் 

கணைசொரிந்து - பொய்யம்புகளைச்சொரிந்து — திருர்திழையுளமறிதல் 

போல் - மாயையிலுடைய கருத்தையதிதல்போல--பூமடர்தையைவென் 

pat = அழடினொல் திருமகளைவென்றமகளிர்--குறு - நெருங்க பூமழை: 

மலர்மாரியை--பொழிர்தார் - சொரிர்தனர், ௭ - று, தாம் - அசை, (௨௭) 

பாகு வெள்ளிலை சந்தனம் குங்குமம் பளித 

மோகை மான்மதம் வண்டிமிர் நறுமல சொலியல் 

, பேர்கெ ழும்பணிப் பெட்டிமென் றுலுடைப் பேழை 

கோகை மார்பலர் மருங்கினிற் சுமந்துபோ யினரால், 

(இ-ள்,) பாகுவெள்ளிலை - பாக்குவெற்றிலையும் - சந்தனம் - சந்த 

னமும்--குங்குமம் - செஞ்சார்தும் -- பளிதம் - பச்சைக்கர்ப்பூரமும் -- 

ஓகைமான்மதம் - மகஇழ்ச்சியைச்செய்னெற ஈஸ்தூரியும் -- வண்டிமிர்ஈறு 

மலசொலியல் - வண்டுகளொலிக்கின்ற ஈல்லமலர்மாலையும் -- பேர்கெழும் 

பணிப்பெட்டி - பெருமைபொருந்திய ஆபரணப்பெட்டியும் -- மென் நட 

லுடைப்பேழை - மெல்லியவலஸ்இர ம்ககையுடைய பெட்டியுமாகய லிவம்றை 

-ததோகைமார்பலர் - பலமகளிர்-மருங்டுனிற் சுமந்துபோயினர், ௭ - று, 

ஆல் = MOE, (௨௮) 

DBM inane யங்குவி முகிழ்விழிக் கயலிதழக் குழுத 

மங்கை யம்புய முந்தியஞ் சுழியிவை யடுத்த.ப் 

பொங்கு அங்கவி னீர்பெரு காற்றினைப் புரையு 

மங்க லந்தஇிகழ் வுறுமணி மாளிகை மறுகு. 

(இ-ள்,) கொங்கைபங்குவிமுடுழ் - முலைகளாயெ அழூய குவிர்த 

தாமரையரும்புகளும்-விழிக்கயல்-சண்களாயகெண்டைகளும்--இதழ்க் 

குமுதம் - வாயாஇய ஆம்பலும் -- அங்கையம்புமம் - அழடயகைகளாடிய 

தாமனைமலர்களும் -- உச்தியஞ்சுழி - சாபியாகயசுழிகளும் --இவையடு 

த்து - ஆயெ விவைகளையடுத்து -- மங்கலர்திகழ்வு ம் - ஏபம்விஎம்கு 

இன்ற--மணிமாளிகை - அழபெ வீகெளையுடைய--மறுகு - வீதி-பொம் 

குறும் - மேற்பன்ற -- கவினீர்பெருகு - அழகாடுயநீர்பெருகாநினற-- 

ஆற்நினைப்புரையும் - ஆம்றையொக்கும், ௭ - று, (௨௧) 
&F



404 பிரபுலிம்கலிலை மான் 

Base வாணுதன் மடந்தையர் செஞ்ரிலம் பொலியுஞ் 
சங்கி னோடணி கலன்களின் சிற்றொலி தாமுங் 
கொங்கு லாமலர்த் தொடையளி யிசைகளுங் குழுமிப் 
பொங்கு மாழியிற் பஃறுளி பெருகுதல் போன்று, 

(இ-ள்.) இங்கள்வானுதல் - சந்திரன்போலொளிபொருர்தியநெற்றி 
யையுடைய--மடச்தையா - மகளிர--செஞ்சிலம்பொலியும்--செம்பொ 

தீசிலம்போசையும்--சங்டினோடு - வளைகளொடு -- ௮ணிசலன்களின் ழ் 

ஜொலிதாமும் - ஆபரணக்களினது சிறியவொலியும்--கொங்குலாம் - பரி 

மளமுலாவுன்ற -மலர்த்தொடையளியிசைகளும் - மலர்மாலைகளிலுள்ள 

வண்கெளிஜஷேசையும்--குழுமி - கூடி -- பஃறுளிபெருகுதல் போன்று - 
பலநீர்த்துளிகள் சேர்ந்துபெருகுதலையொத்து -- ஆழியின் - கடல்போல 

பொங்கும் - மிகுந்தொலிக்கும், ௭ - று, (௩0) 

ன்று பெண்படை சூழ்வ.ர மாயையந் தோகை 

வென்றி யங்கனன் மழுவினோல் விழியினால் வேளைக் 

கொன்ற தென்னெனக் கேட்பமென் றுளவலி கொண்டு 

சென்று றுஞ்செய லென்னவத் தெருவிடைச் சென்றாள். 

(இ-ள்.) துள்றுபெண்படைசூழ்வர - இவ்வாறு நெரும்டெமகளிர் 

சேனைசூழ்ம்துவாராநிழ்க--மாயையர்தோகை - அழிய தோகைபோல்பவ 

ளாஏயமாயை --- வென்றியங்கனன் மழுவிஜேன் - வெற்றியைக்கொண்டு 
அழகாகப்பிரகாடிக்ன்ற மழுவேர்தியப ரமசவன்--விழியினால் - நெற்றிக் 

சண்ணினல்--வேளை - மன்மதனை -- கொன்றதென்னென - கொன்றதம் 

குக்சாரணம்யாதென்று--(௮வலைச்) கேட்பமென்று--உளவலிகொண்டு - 

தைரியங்கொண்டு -- சென்றுறுஞ் செயலென்ன - போடன்றசெயல் 

போல -- அத்தெருவிடை - ௮வ்லீதியினிடத்த -- சென்றாள் - போயி 

னாள். ௭- ஓ, (ma) 

ேவேறு, 

/ரிமதர் மழைக்கணல் லரிவை தன்புடை 
வருமட வரலியர் வனப்புச் காண்டலு 

மெரிபுரை விழியரி யேறு போல்பவர் 

கரிநுகர் வெள்ளிலங் கனியை யொத்தனர், 

(இ-ள்,) ௮ரிமதர்மழைக்கண் - அரிகளையும்களிப்பையும் குளிர்ச்சி 

பையுமுடைய சண்களையுடைய--ரல்லரிவைதன்புடை - 6ல்லமாயையின. 7



stan.) மர்யைபூசை கதி, 40௪ 

பக்கங்களில்--வரும் - சூழ்ச்து வருசன்ற ௮ மடவரலியர் - மகளிரது 4 

வனப்பு காண்டலும் - அழகைக்கண்டவளவில் -- எரிபுலாவிழி--தீப்போ 

லுள்ள கண்களையுடைய--அரியேறுபோல்பவர் - ஆண்டுங்கத்தையொத்த 

ஆடவர் -- கரி நுகர் வெள்ளிலங்கனியை - யானையாலுண் டுமிழப்பட்ட 

விளாம்பழத்தை--ஒத்தனர், ௭ - று, (௩௨) 

இடையொரு சற்றுவா ணுதல்சற் றேழையர் 

படைவிழி சற்றுவாய்ப் பவளஞ் சற்றிணைக் 

குடமொரு சற்றிவண் கொள்ளை கொள்ளகம் 

புடைபெய ரறிவெலாம் போயிற்றே யென்பார், 

(இ-ள்,) ஈம்புடைபெயரறிவெலாம் - நன்னடைக்குச் கா.ரணமாசய 

நமதுவிரிர்த அறிவையெல்லாம் -- ஏழையர் - மகளிரது — இடையொரு 

சற்று - இடையொருசிறிதம்--வானுதல்சற்று - ஒளிபொருந்திய நெற்றி 

யொருசிறிதும்--படைவிழிசற்று - வாள்போலுள்ள விழியொருசறிதம் 

-வாய்ப்பவளஞ்சம்று - வாயாயபவளமொருசறிதம் -- இணைக்குட 

மொருசற்று-இரண்டுகுடம்போன் றமுலைகளொருசறிதம் --இவண்கொள் 

ளைகொள்ள - இவ்விடத்திலே கொள்ளைகொள்ளுதலாலே - போயிற்றே 

யென்பார் - அவைமுமுதும் போயிற்றே இனியென்செய்து மென்பார் 

கள், எ-று, (௩௩) 

(இளத்தியல் பாமறி வென்ப துண்மையே 
மனத்துயர் செயுமயன் மாற்று நீறுதா 

னனிச்சமெல் லடி.யினார் நுதல டுத்தலும் 

பனிச்துடல் வெதும்புமால் படுத்தலா லென்பார், 

(இ-ள்,) ௮திவு - மனிதர்க்குள்ள ௮ி9--இன த்தியல்பாம்--அவர் 

சேர்ர்திருக்குமின த்தினது இயல்பினையுடையதாகும்-- என்பது - என்று 

சொல்லப்படுவத--உண்மையே - சத்தியமே -- மனத்துயர்செயுமயல் - 

மனோச்சத்தைச்செய்டுன்ம காமமயக்கத்தை--மாற்றுநீறு - நீக்குகின்ற 

விபூதி -- அனிச்சமெல்லடி.யினார் நுதலடுத்தலும் - அனிச்சமலரிலுமெல் 

லிய ௮டியையுடையாரத நெழ்றியைச்சார்நீதவளகில்--மால்படுத்தலால் « 

காமமயக்க த்சைச்செய்தலால்--உடல் - எம்முடம்புகள் --பனித்துவெதும் 

பும் உ வியர்த்தவேடுன்றன -- என்பார் 2 என்றுசொல்துகவார், 7 - py 

தான் அசை, (௩௪. 
ர



௧0௮ பிரபுலிய்கலீலை [நாள் 

தொஃலைேல் ௪) ர்துயர் சொல்லக் காத்தவன் 

வல்லிபங் குடையருண் மதுகை % PIL bool 

பெல்லுமங் suri wep OF Ha siep 

சொல்லுது மவனொடு ழுது மெபை[7, 

(இ - ள் ) வல்லி /॥ குடை - pote fal aus § Seo Bl பாதியுடம்பின் 

கண்ணேபுடைய அருண்மதகைநாயகம் - அருள்வடிவினனாயெ மது 

‘ ச e 4 ட ு 4 ௩ 9 

பேல்வரன் தொல்லை - முன்வெருகாலர்திலே _. நஞ்சடாதுயர்சொல்ல 

௮ நஞ்ச ம் வருத்தலாதுண்டாகிய துன்ப /தைச்சொல்ல -- காத்தவன் - 

அழ்து எப த்தை ரிக்சிக்கா ததவ ( தலால்) -- செல்இ! மங்கையாலிழி 

நஞ்சுசெய்வதும் - மாயையோம் செல்லுடுன்௦ மகளிரதுகண்ணாயெ கஞ்சு 

செய்யுந்துப்பத்தை பும் நா! -தொழுழு - வணங்கு -- இவனொடுசொல் 

லுது மென்பாா - அம்மத கேசனொடு பொல்லுகே ஈமென்பரா, எ-று, () 

க்ஞூழி மா ளிருள் ப வனப்பனான் 

மிக்கவ சென் மை எினுளி னத 

முக்கனி களுட்சுவை முதி/ச்சி பெற்றுள 

நெக்சனி யினை ரியம்புவீ பென்ப, 

(இ-ள்.) இக்குடு௦க.ரரள் - இக்கூட்டமாகிய மங்கையருள்--யராவ 

னப்பினான்மிக்கவளெர - அழும் மதவள் எவளென்று — திமைவினா 

விஞாொதா- gine waa பவரக்கு எதி மொழியாக--முக்சனிகளுள் - மா 

வாழை பலா வென் ஜுமூவலைஃ- பழங்களுள் -- சுவைமுதிரச்சிபெற்றுள து - 

முதிர்க்தமதுரமுள்ள3 -- எக்சனி - ஏந்தப் பழம் — அதனை -- நீர — 

இ.பம்புலிரொன்பா£ - சொலஇங்களென்டாா, எ று, (௩௪) 

கீும்பனு மினிய சப் கயற்க ளுரிளங் 

கரும்பையும் பயன்படா கோவை அன்னையும் 

விரும்பின முலக/முன் வீணி னெஞ்சகம் 

வருந்துச னகைதரு மட மையே யென்பார். 

(இ-ள்,) கரும்பிலுமினீய - ஃ௫ம்பிலுமிகவின்பஞ்செய்டின்ற--செங் 

கயற்கணு[ - சவந்தகயல்போது௩்கண்களை யுடையமகளிரது பயன்படா. 

நமக்குபயோசகமாகாத -- இளங்குரும்பையைம் - ஸ்தனக்களாயெ இளங் 

குரும்பைபைபும் எண கோவைதன்னையும் எ 46701 Bus கோலைக்களி



க்ர்வது,] மாயைபூசை கதி, ௧0௯ 

யையும் -- விரும்பினம் - விரும்பினேமாய் -- உலகர்முன்--வீணினெஞ் 

சகம்வருர்.துதல் - பயனில்லாமல் மனம்வருச்.துதற்குக்காரணம் -- நகை 

தீருமடமையேயென்பார் - யாவரும்ஈகைக்கத்தக்க ஈம்முடைய அறியா 

மையே யென்பார், எ- று, (௩௭) 

விடங்குலா மதர்விழி விரைத்தண் பூங்குழ 

னுடங்குநூ லிடைப்பிறை நுதற்பொற் கொம்பனூ 

குடங்கணு ணுறுமிளங் குவவுக் கொங்கைபோ 

லுடம்பெலா மூடினா லுய்யலா மென்பார், 

(இ.ள்,) விடங்குலாமதர்விழி - விஷம்பொருர்திய மதர்த் தசண்களை 

யும்--விரைத்தண் பூங்குழல் - பரிமளம்பொருர் திய தண்ணியமலர்வனைந்த 

கூந்தலையும்--நுடங்குநாலிடை - துவள்கின்ற நால்போலுள்ள இடையை 

யும்-பிறைநுதல் - பிறைபோலுள்ளகெற்றியைபுமுடைய--பொற்கொம்ப 

ஞர் - பொன்னாலாயே பூங்கொம்புபோல்பவர் -- குடங்கள்--நானுறும் - 

நாணத்தக்க --இளங்குவவுக்கொங்கைபோல் - இளமையையும் திரட்டியை 

யபுமுடையதமது முலைகளைமூடியதுபோல -- உடம்பெலாமூடினால் - தேக 

முழுவதையுமூடினால் 4 உய்யலாமென்பார் - பிழைக்கலா மென்பார்கள், 

ரது (௩௮) 
(இவ்வணய் கருத்தழிந் இளைஞர் மாழ்குறக் 

கொவ்வையங் கனியிதழ்க் கோதை மாரெரடு 

மெளவலங் குழலெழின் மாயை யென்பவ 

ளவ்வரன் கோயிலி னருகு போயினாள், 

(இ- ள்,) இவ்வணம் - இத்தன்மையாக -- கருத்தழிந்து — இளைஞர் 

மாழ்குற - காளையர் மயங்காநிழ்க --கொவ்வையங்கனியிதழ் - சொவ்வைக் 

சனிபோன்ம அழகிய அத. ரத்தையுடைய --கோதைமாரொடும்- மங்கைய 

சோடும்--மெளவலங்குழல் - மல்லிகை மாலையணிந்த அழயே கூர்தலைய 

டைய--எழின்மாயையென்பவள் - அழகயெமாயையென்று சொல்லப்படு 

பவள் -- அவ்வ. ரன்கோயிலினருகு - அந்தமதுகேசர்கோயிலினருசே -- 

போயினாள், ௭ - று, (௩௧) 

திவிகையி னிழிந்துதன் சென்னி தாங்கிய 

- குவிகைபி னொடுபுகாக் கோபு ரத்துள்வெண்
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கவிகைய னெனுமம காரன் கன்னிகட் 

செவிகையி னணிடா னெதிர்சென் ருளரோ, 

(இ -ள்,) வெண்கவிகையனெலும் - தவளக்குடையை யுடையவனெ 

ன் றுசொல்லப்படன்ற -- மமகாரன்கன்னி - மமகாரவரசன துபுதல்லி 

யானவள் --ரவிகையினிழிந்து - தண்டிகையினின் து மிழிர்து--தன்சென் 

னி தாங்யெகுவிகையினொடு - தனது தலையாழ் முங்கப்பட்ட குவிர்தகையுட 

னே -- கோபுரத்துள்புகா - கோபுரவாயிலுட்புகுர்து--கட்செவி - சர்ப்ப 

கங்கணத்தை -- கையினணிப.ரன் - இருக்கரங்களினணிடின்ற மதுகேச 

72--௭இர்சென்றாள் - சர்நிதியிற்சென்றாள். எ-று, அரோ-௮சை, (௪0) 

வேன்டிய வனைத்தையு மேவன் மெல்லிய 

ராண்டரு குறவமைத் தளிப்ப மாயைதான் 

காண்டகு நுதல்விழிக் கடவுட் கன்புளம் 

பூண்டன எருச்சனை புரிதன் மேயினாள். 

(இ-ள்,] மாயை - ௮ப்படிசென்ற மமகாரன்புதல்வி --வேண்டியவ 

னை த்தையும் - அப்பூசைக்குவேண்டிய உபகரணங்களையெல்லாம் — ஏவ 

ன்மெல்லியர் - பணிவிளடசெய்யும்பெண்கள் --ஆன்டு - அவ்விடத்இல்-- 

௮ருகுறவமைத்து - பக்கத்திலே நிறைத்துக்கொண்டு--அளிப்ப - உதவா 

நிற்ப --சாண்டகுறுதல் விழிக்கடவுட்கு - காணத்தக்க நெம்றிக்கண்ணை 

யுடைய மதுசேசருக்கு -- அன்புளம்பூண்டனள் - மனத்தின்கண் அன்பு 

பூண்டவளாட -- அருச்சனை புரிதன்மேயினாள் - பூசைசெய்யத்தொடங் 

இனள், எ-று, தான் - அசை, (௪௧) 

ஆதிய வரன்முறை செய்த ருக்கிய 
or Bu கொடுபர னணிட்தி Ory 

வாதிய களைந்தும௩் திரம நைந்து௩ம் 
மாஇயை மஞ்சன மாட்டன் மேயினள், 

(இ-ள்,) ஆதிய - பூசைக்குமுதலிலே செய்யவேண்டிய சடங்குகளை 

யெல்லாம் -வரன்முறைசெய்து - விதிப்படி செய்து -- அருக்ெமாதிய 

கொடூ - அருக்கிய முதலானவைகளைக்கொண்டு-பரணிர்திருர்தபூவாதி 

பகளைர்து - கடவுளணி$்தமலர்முதலானவைகளைக்கழித்து --மர்ரமறைர் 

தி - மர்திரஞ்சொல்லி--ஈம்மாஇியை - ஈமதுகடவுளை - மஞ்சுனமாட்டன் 

மேயிஞள் - இருமஞ்சனமாட்டச்தொடன்டினாள், ௭ - று, (௪௨)
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வறு, 

Shower னானிடத்தைம் தையமுத ஈறுகெய்பா நயிர்செ 
முந்தேன், வயலினெழு கரும்புடைத்துக் கொள்சாறு பழம் 
பிழிந்த மதுரச் சாறு, புபலளவு grander Copiers தனக் 
குழம்பு போற்று நூலி, னியலினமை தபனமிவை யொன்றன்பி 
ஜனொன்றுமுறை யிறைவத் காட்டி, 

(இ-ள்,) தைலம் - எண்ணெயும்--ஆனிடத்தைந்து - பஞ்சசவ்ஜிய 

மும்-ஐயமுதம் - பஞ்சாமிர்தமும்--ஈறுகெய் - ஈல்லகெய்யும்--பால் - பா 

இம்--தயிர் - தமிரும் -செழுர்தேன் - செழித்ததேலும்--வயலினெழு - 

வயலிலேயெழுடுன்ற -- கரும்புடைத்துக்கொள்சா று - கரும்பையுடைத் 

தெடுத்துக்கொண்ட விரதமும் -- பழம்பிழிர்தமதுரச்சாறு - கனிகளைப் 

பிழிர்ததித்திப்பையுடைய விரதமும் --புயலளவு - மேகமண்டலத்தையள 

விய--தாழையிளநீர் - தெங்கினிடத்துக் கொண்ட இளநீரும் -- ஈறுஞ்சர் 

தீனக்குழம்பு - பரிமளத்தையுடைய எந்தனக்குழம்பும் -- போறழ்றும் - 

போற்றுன்ற --ாலினியலினமை - வேதாசமலிதிப்படி.யமைந்த --தப 

னம் - ஸ்ஃபனகலசநீருமாடெ -- இவை - இவைகளெல்லாம் -- gear wer) 

னொன்று-முறை - முறையாக --இறைவற்காட்டி - மதுகேசருக்கு அபி 

ஷேடித்து, எ-று, (௪௩) 

சீங்குலவு மென்கைகெடுஞ் சுடரிலைவேல் விழிமாயை சாம் 

பற் பூத்து, மங்கலமா கியமேனி முழுவதுஞ்சங் தனத்திரளை 
மலியச் சாத்இத், இங்களெனு மொருிறுகூன் முதுடுப்பி மீன் 

றதெனச் ரினவெள் ளேற்றான், கங்கைமுடி. மீதினில்வெண் 

ணிலவெறிக்கு நித்திலவக் கழையு மிட்டாள். 

(இ-ள். சங்குலவுமென்கை - வளைகளுலாவுன்ற மெல்லியகைகளை 

யும்--நெடுஞ்சுடரிலை வேல்விழி - நெடியதும் ஒளியதும்தகட்டுவடி வின து 

மானவேல்போலுள்ள விழிகளையுமுடைய-- மாயை -- சாம்பற்பூத்தும் - 

8றுமேற்பூத்தும் -- மங்கலமாகிய மேனிமுமுவம் - ம்களகரமாயுள்ள 

இருமேனிபனை த்தும்--சர்தன த்திரளை - சர்தனவுருண்டைகளை --மலியுச் 

சாத்த - நிறைய ௮ப்பி--திக்களெலுமொருசிறு கூன்முதுடுப்பி - சர்திர 

னெனப்படுனற சிதியதம்வளைர்த முதுனெ தமான ஒருசிப்பியினாலே.... 

ஈன்றதென - பெறப்பட்டதென -- சினவெள்ளேழ்றுன் கம்சைமுடி.மீதி
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னில் - முனிவையுடையவெள்ளிய இடபஆூர்தியையுடைய கடவுளது of 

கையைத்தரித்த தலையின்மேல் -வெண்ணில வெறிக்கும் - வெள்ளியசர் 

இரிகையைப்பரப்புடின்ற -- நித்தில வக்சசையு மிட்டாள் - முத்தாலாயெ 
அக்ஷதைபுமிட்டாள், ௭ - று, (௪௪) 

Gano saicp நெடுஞ்சடையெம் பெருமானைச் சார்ந்து சர் 

ப்ப பிராந்தி மேவ, நறுமலர்மென் ஜொடைமாலை பலவனைந்து 

கூரீங்கோட்டு கால்வாய்ச் ற்றக், கறையடிமீ ருரிசுமர்த திரு 

மேனி யழகுறறுண் கலைபு னைந்கட், டிறைவனெலும் பணிகாண 

வவிர்மணிப்பூண் பற்பலவு மெடுத்த ணிந்தாள். 

(இ-ள்,) பிறைதவழுகெடுஞ்சடையெம் பெருமானை - பாலசந்திரன் 

தவமுடுன்ற நெடியசடையிளையுடைய எமதுகடவுளை --சார்ந்து - அடுத்து 

-- சீர்ப்பபிரார்திமேவ - சர்ப்பமென்னு மயச்கமுண்டாக -- நறுமலர் 

மென்றொடைமாலை பலவனைந்து - நறியமலராலாடியது மெல்லியதுமாடிப 

தொடுக்கப்பட்டமாலைகள் பலதரித்து -கூர்ங்கோட்டு - கூரியமருப்புகளை 

யும்--நால்வாய் - தொங்குகின்ற வாயையும் ஆடற்றம் - கோபத்தையும்-- 

கறையடி, - உரல்போலுள்ள இடிகளையுமுடைய யானையினது -- ஈருரி 

சும$்த-உரிக்கப்பட்ட போர்வையைத் தாங்கயெ-- இருமேனியழகுற-- நுண் 

கலைபுனைந்திட்டு - நுண்ணிய இழையினாலாயே ஆடையைத் தரித்து--இ 

மைவன் - கடவுளது--எலும்பணிசாண - எலும்பாடிய ஆபரணங்களெல் 

லாநானும்படி -- அவிர்மணிப்பூண் - விளங்குடுன்றமணியினாலாயே ஆப 

ரணங்கள்--பற்பலவும் - பலபலவும்--எடுத்கணிர்தாள், T+ Di (௪௫) 

இத்றாமங் கமழ்நித்திய கல்லியாணி மணாளர்க்கு நானஞ் 
சாத்திப், பெற்றூனங் கடிதலிலாக் கறிமருவு போனகங்கள் 

பிச்சை யல்லான், மற்நூணொன் நில்லாத பெருந்தகைக்கு நிவே 

இத்து வண்டு கிண்டி, யுற்றூதுங் கடிமலர்மென் குழன்மடவாள் 
வெள்ளிலையு முவந்த எளித்தாள், 

.... (இ-ள், கற்றூமங்கமழ்- ஈற்புகைகமழ்ன்ற -- நித்தியகல்லியாணி 

மளைர்க்கு-நித்தியகல்யாணியென்லும் பெயரையுடைய உமாதேவியினது 

மண த்திற்குரியகணவற்கு--நானஞ்சா த்தி - கஸ்தாரியணிர்து-ஊனம்பெ 

ற்று--கடி.தலிலா - களையப்படுதலில்லாத --கறிமருவுபோனசங்கள் - கறி 

கள்பொருர்திய உண்டிகளை - பிச்சையல்லால் - பிச்சையுன்டியன் திஃ
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மதீதூஷென்றில்லாத பெருர்தகைக்கு - மற்றோருண்டியில்லாத கடவுளு 

க்கு--நிவேஇத்து -- வண்டுகிண்டியுற்று - வண்டுகளானவைடண்டிக்குடி. 

யிருர்து --ஊதும் - ஊதுன்ற-- கடி.மலர்மென்குழன்மடவாள் - மணத் 

தையுடைய மலரையணிந்த மெல்லியகூர்தலையுடைய மாயை --௨வந்து - 

ம€ழ்ர்து--வெள்ளிலையுமளித்தாள் - தாம்பூலமுங்கொடுக்தாள், எ-று, () 

இறியபுகை செழுஞ்சுடர்மென் சிவிறியொடு வெண்கவரி 

நாடு மாடி, நெறிமுறையி னெடுங்கடல்போ லியழுழங்க நின்று 

தவி நிமலன் றன்னைப், பிறைநுதலிவ் வகைபூசை புரிந்துதுதி 

பலசெய்து பெருகு மன்பான், மறைபுகலு மஞ்செழுச்து மறை 

துவலம் வந்துமுனம் வணங்கிப் பின்னர், 

(இ-ள்.) ஈறியபுகை - பரிமள நூபமும் -- செழுஞ்சுடர் - செழியதீபு 

மும்--மென்சிவிறி - மெல்லியவிசிறியும் --வெண்கவரி - வெள்ளியசாமர 

மும் -- நாடுமாடி - நிழல்பார்க்தன்ற கண்ணாடியும் -- நெறிமுறையின் - 

விஇப்படி. -- நெடுங்கடல்போலியமுழங்க - நெடிய கடல்போல் வாத்திய 

முழங்க -- நின்றுதவி- முன்னின்றுசமர்ப்பித்து--நிமலன்மன்னை - கடவு 

௯ை--பிறைநுசல் - பிறபோலுள்ளநெற்றியையுடைய மாயையானவள்-- 

இவ்வகைபூசைபுரிந்து -- துதிபலசெய்து -- பெருகுமன்பால்- மிகுஇன்ற 

பக்தியினால்--மறைபுகலும் - வேதத்தாழ் சொல்லப்படுசின்ற-- அஞ்செழு 

தீதுமறைந்து - பஞ்சாட்சரியையுஞ் சொல்லி — வலம்வர்து முனம் 

வணங்இ - எ இர்வணங்கி--பின்னர், எ-று, (௪௭) 

ன்பினுள முருகிவிழி சொரிரீரா லெழுதியமை யழிந் 

இ ருப்பப், பொன்புரையும் வடிவமயிர் பொடிப்பவெயர் வானு 

தலின் பொட்ட ழிந்து, மின்புரையு நெடுஞ்சடிலப் பொன்மலையி 
னானந்த வெள்ள மூழ்கி, யின்பினடிப் பவளென்ன வந்துட 

ஈவிலரங்கு லெய்இ னாளால், 

(இ-ள்.) அன்பினுளமுருச - ௮ன்பிஞல்மனமுரு -- வ ழீசொரிகி 

சால் - கண்களாற்சொரியப்பட்ட நீரால்--௭ முதிய மையழிர்திருட்ட-௭ முதி 

யிருக்கன் தமைகரைர்திருக்ச--பொன்புரையும் - பொன்போலுள்ள--வடி. 

வம் - இருமேனியிலுள்ள -- மயிர்பொடிப்ப - உரோமம்கள்ிலிர்க்க -- 

வெயர்வால் - வேர்வைமினாலே --அதலின்பொட்டழிர்து - நெம்றித்திலக 
மழிர்து -- மின்புரையும் - மின்னல்போலுள்ள 4 ஸெஞ்சடிஒப்பொன் 

கடு | |
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மலையின் உ நெடியசடையையுடைய பொன்மலைபோதுள்ள சடவுள்தி -- 

ஆனர்தவெள்எமூழ்டு - சவானந்தவெள்ளப் பெருக்கினால்மூழ் -- இன்பி 

னடிப்பவளென்ன - அந்தவின்பத்தால் கூத்தா டுகிறயவள்போல -- வநீது-- 

நடஈவிலரங்இல் - நிருத்தஞ்செய்தின் றசபையில் - எய்தினாள் - அடைச் 

தாள், எ-று, ஆல் - ௮சை, (௪௮) 

Prosar viral gues செயற்கேற்ப வுடையணிர் 

இட் டரும்பை வென்ற, குரும்பைமுலை யினைவம்பு கொண்ட 

ணிந்து தவங்களெல்லாய் கொள்ளை கெ॥ள்ளுங், கருந்தடங்கண் 

மலர்க்கோதை இற்றடியிம் கைபுளையக் கற்ற மாதர், சுரும்பு 

தேரன் மல்லிகைமென் பே! தனைய ஏிறுசதங்கை துளங்க வார்தீ 

தார், 

(இ-ள்,) கைபுனையக் கற்ற மாரர் - அலங்கரிக்கக் கற்ற பணிப் 

பெண்கள் -- அ ரங்டினிடை - சிருத்தமண்டபத்தினடுவே -- நடாவிலுஞ் 

செயற்கேற்...! - நடனஞ்செய்யும் தொழிற்குச்தக -- உடையணிர்திட்டு - 

ஆடையையுடுத்திட்டு--அரும்பையென்ற - கோங்குதாமரை முதலியவரும் 

புகளைவெற்றிசொண்ட -- குரும்பை முலையினை - தென் ங்குரும்பை 

போதுள்ளமுலைகளை -- உம்புகொண்டணிநஆ்து - கச்சினாலிறுக்க -- தவங்க 

ளெல்லாம் கொள்ளைகொள்ளும் - தவங்களையெல்லாகங் கூட்டூண்டுன்ற .... 

கருக் சடங்கண்மலர்க்கோதை - கரியடெரிய கண்களையும் மலராலாடியமா 

லையையுமுடைடாளது-- சற்மடி யில் - சிறியஅடிகளிலே -- சுரும்புமுரன் 

மல்லிகைமென்போதனைய - வண்டுக ளொலிக்ன்ற மல்லிகையினது 

மெல்லியமலாகள் போலுள்ள--சறு௪தங்கை - சிறியசதங்கைம் கோவை 

தளை--- துளங்க - ஒலிகெ.ப்யும்படி--இர்த்தா£ - கட்டினார்கள். ௭ - று, () 

மீரா யைமுலைக் இணையெனவென்் முன்றுனும் வந்ததென 

வலக்கைத் தாளம், போயிடக்கைக் தரளமதைப் பொருமையி 
னாற் ரூக்குதல்போற் புடைத்தொ லிப்ப, வாயுபைக்கு மிமாழி 
போலத் தண்ணுமைசெங் கைகளால் வார்த்தை சொல்ல 
மேயகலைப் பெண்விளர்ப்ப வெழின்மாத ரிசைபாட alarm Oey 
ண்டு, 

(இ-ள்,).மாயைமுலைக்ையென - மாயையிலுடைய முலைகளுக்கு 
ஒப்பாவேளென்று என்முன் தாலும்வர்ததென - தாலும்வர்ததென் று



sh eug).| மாயைபூசை கதி, ௧௧(இ 

நினைத்து -- பொறாமையினால் -- வலக்கைத்தாளம்டோய — இடக்கைத் 

தாளமதை - இடதுகைத்தாளத்தை--தாக்குதல்போல் புடைத்து * அடி. 

தீது -- இலிப்ப - ஒலிசெய்யாநிற்கவும் --வாயுரைச்குமொழிபோல - வா 

யாற்சொல்லப்படுன்ற சொழற்கள்போல -- தண்ணுமை - மத்தளஎமானது 

-செங்கைகளால் -- வார்த்தைசொல்ல - வார்த்தைசொல்லாநிற்கவும்-- 

மேயகலைப்பெண்விளர்ப்ப - விரும்பப்பட்டகலைமகளானவள்கானும்படி..... 

எழின்மாதர் - அழடனையுடையமகளிர் -- உணகொண்டு -- இசைபாட - 

பண்பாடாநிற்கவும், ௭ - று, (௫௦) 

என்னெருகை யொடுமத்பே!/ புரிகவன நிற்பவள்போ 

லிடையி னோர்கை, மன்னியுற வைத்தொருகை நீட்டியா னெதிர் 

நின்று மாயை வல்லி, கன்னன்மதன் றனைவருக வெனவிளித்தல் 

போற்றழங்கக் காற்ச தங்கை, பொன்னினிய லொருபாவை 

நடிக்கின்ற தென்ன௩டம் புரிய லுற்றாள். 

(இ-ள்,) மாயைவல்லி - கொடிபோன்றமாயை -- என்னொருசை 

யொு--மற்போர்புரிகவென - நீர கைச்சண்டைசெய்ய வருவீராகவெள்று 

நிதிபவள்போல்-இடைமின் - இடையின்கண்--ர கை - ஒருகையை. 

மன்னியுறவைத்து - பொருந்தவைத்து -- ஒருகைடட்டி, — gro Gt 

நின்று - மதுசேசர்சர்நிதியில்நின் ற--கன்னன்மதன் மனை - கருப்புவில்லையு 

டையமன்மதனை -- வருகவென - இங்கே௮ஞ்சாமல்வாவென்று --விளித் 

தீல்போல் - அழைத்தல்போல--காற்சதங்கை -- தழங்க - ஒலிசெய்யாநிற் 

க--பொன்னீனிய லொருபாவை - பொன்னாற்செய்யப்பட்ட வொருபத 

மையானது--ஈடிக்ிவி றதென்ன - நடனஞ்செய்ெறதோ வென்றுமயம் 

கும்படி. -- ஈடம்புரிய துற்றுள் - சாட்டியஞ் செய்யத் தொடங்கனாள், 

எஃறு, (௫௧) 

ேவேறு, 

தண்ணுமை விளங்கலுறு தாளமிசை யெல்லாம் 
வண்ணமலர் மெல்லடி. வழிச்சதஇயி னிற்பக் 
கண்ணிணைகொள் பல்வளைய கையழி ௩டப்பப் 
பெண்ணமுத் மன்னவள் பெயர்ந்தன ணடித்தாள், 

(இ £ ள்,) தண்ணுமை - மத்தளவோசையும் விளங்கதுதுதாளம் க 

விளங்காநின்றசாளவோரையும்-இசை - இராசத்தோசையும்--ஏல்லரம் 4



ee பிரபுலிங்கலிலை [நாள் 

அடுயவிவையெல்லாம் -- வண்ணமலா மெல்லடிவழிச்சஇயினிற்ப - அழடு 

யமலாபோல மெல்லியஅடி.களின்ஏழித்தாகய அடைவைக்கொத்றுநிற்க 

வும்--சண்ணினை - இரண்செண்கரின்பாவைகளும் --கொள்பல்வளைய - 

பலவளையல்களைக்கசாண்ட --கைவழி - சைகளின்வழியே--நடப்ப -நடவா 

கீற்கவும்- (ண்ணமுதமன்னவள் - - ண்சஞள் அமிரதம்டோழற்நிறந்தவ 

ளாடெயமாயை-- யார உள் - புடை பாந்ழு -. ஈழுத்தாள் - உடன vy 

செய்நனள், எ-று, (௫௨) 

வா joo OE Ul old (1 OIL (ih BOT Ina |ba t yore 

மீபுய/ விரும்பி 41607 (12 மென்பு0 eta @ பல்ல) 

ப।யொளிய பஞ்சு பத்து மிதிம்துட் 

பேயொடுயடிம்தவிமை பிழ்துற நடம், 

(இ-ள்,) வாயுரைசெய். ஈரல் - வாய ம்சொஃலட்பட் . சொற்களின் 

மபாருள் - பொருளை -மலாக்கரம் - மலர்போலுள்ள கைகளானற௨-- 

உரைட்ப - உனரசெய்யா "ர்க -மீயுடாவிரம்பின் - மேலாடுயயாந்த ஆசா 

௪த்ின்சண்-- ஏழும் - செல்லுஇன் - -- மென்புளொலியேல்லாம் - மேல் 

லிய .ஐவைகளினனலைஈ பெல்லாம் -- பாமயாளியபலம்சுறு - டரவடுன் 1 கி @) ழ் வனத் 

வொளியையுடைய செம்பர்சுத்ற.. பதறீழு - அடிகளிலிருந்து உ 2 
6 உண்டாக மிதந்து - பேஃயாடுகடித்கவிற- ேே ய்களோடாடியகட 

வுள்--பிும- மயங்பம் டி-நடிர்தாள் -அடினாள், எ- இ, (௫௩ ) 

ந்த்ணி னிருங்கலை பணஙயமனை மி] b bil ool 

செந்திருவை நேமியிமை யென வெறுத்மா 

னிந்திர ott heh FT) ஐய) யெண்ணிலன் மந்த। ன 

பை தாடி நடிப்பா! பட். னுரைப்பாம், 

(இ-ள்,) வ.மமதாடிமடிப்ப - மாபையானவரிம்பனம் நடனஞ் 

கெய்யாறிற்க-- (௮௭ தச்கண்ட) அர்தனன் - பிரமன்--இருங்கலையண௩் 

இனை : ப பருமை பாருந்தியகலைமகளை உமிழ் ரான் --நேமியிை - நார 

ணன்--செந்இிருவை - திருமகளை -- சீடியன - யாவருஞ்€யென்றுபோல் 

லும்படி --வெறுத்தான்--இச்டிரன் -- அருஞ்ச்சியை - அரியஇ்திராணி 

யை--எண்ணிலன் - நினைய "தவனா8 -- மறந்தான் — (கடவுளாடெய்இி 

யிவ்வாறாயின்) -- ஈரர்பட்டது “ மானிடாபட்டபாகெளை - என்னுரைப் 

பாம் -என்னசொல்லுவாம், ௭ + py, (Ge)



காவது.] மாயைபூசை ௧௨. : ௧௧௭ 

பொன்னெயிலி ஜொன்றிய புழைக்குண்டுஈ௩ம் வைத்துந் 

துன்னிமுனர் நின்றவவர் மோளிடை. யிவ78 ஆ 

மின்னென ௩டம்புரியு மெல்லியன் மருங்கு 
லென்னும்வெளி காணிய விடர்ப்படிவர் இம hod 

(இ-ள்,) மைந்தர் - காளையர் — பொடீனெயிலில் - பொன்னினா 
லாய மதிலின்சகண் — ஒன் தியபுழைக்குள் - பொர ]யறுவாரங்க 

ஞூள் -- முகம்வைத்தும் - முகத்தைவைத்தும் 4 த் க பிமுளர்கில ற் 
வவர் - நெருங்கிமுன்னேரின்றவரழு -தோளிடையிவர்£தம் - தோளின் 

மேலேநியும் -- மின்னெனஈடம்புரியும் - மீன்னம்கொடி போலாடல்செய் 

இன்ற -- மெம்லியல் - மாயைமினது -- மருங்குலென்லும் வளி - இடை, 

யாகிய ஆகாசத்தை -- காணிய - கானுதற்பொருட்டு --. நடர்ப்படுவர் - 

தன்பப்படுவர்கள், எ - று, (௫௫) 

(பபீற்றுமன மோடியிரு பார்வையினுமெய்து ப் மமாடியிரு பி 
மற்றைய புலன்களை மறந்துட மாடும் 

பொற்றொடியை ஈண்ணவுயர் பொன்மதுி லுறு பப் வருடி 
லுற்றபொறி போலசை வொழிந்திளைஞர் நின்மர். 

(இ-ள்.) பற்றுமனமோடி. - விஷயங்களைப்பம்றுகி!் உ மனமானது 

ஓடி.  இருபார்வையினுமெய்தி - இரண்டுபார்வையிலும் நுடைந்து 

மற்றையபுலன்களைமறர்து - மற்மவிஷயங்களைமறந்து -. நடமாடும் 

epaGarn — பொற்றொடியைகண்ண - மாயையையடையாநிற்க 

உயர் - உயர்வாடுய - பொன்மதிலுறுப்பின் - பொன்னாலாரய மதிலின 

துறுப்பின்கண்ணே -- உற்ற - தங்கிய .- பொறிபோல் - பதுமைகள் 

போல -- ஒசைவொழிர்து - இளைஞர் - காளையர் -- றார், எ. று, 

இளங்கொடி மருங்குலவ ளின்னண டடிப்பக் 

களங்கனியை வென்றமணி seat coor wi hes 

துளங்குளி ரருந்தவ guurFenp world» 

வளங்கெழு முசந்தமலர் மாலையொ டளித்ழான், 

(இ-ள்,) இளங்கொடிமருங்குலவள் - இளங்கொடிபோலும் இடை 

யையுடையவளாஏயெமாயை — இன்னணம் - இத்தன்மையாக -- நட், 

ப்பு - கையில் -- சளங்களியைவென்றமணிசண்டனையருச்சித்த « ser



SES பிரபுலிம்கலீலை 

வின்பழத்தைவென்றகரியகண்டத்தை புடையகடவுளைப்பூசித். து -- உளங் 
குளி - சண்மையானஉள்ளத்தயுடைய -- அருந்தவன் - வேதியனான 
வன் -- உவந்து - மஇழ்ந்து -- இதையணிர்த - கடவுளணிந்த -- வளங் 

கெழுமு - வளம்பொருந்திய -- சந்தம் - சந்தனத்தை -- மலர்மாலை 
யொடு - அளித்தான் - கொடுத்தான். ௭- று, (௫௭) 

வீணங்கிமது கேசனிரு மாலியம தேற்றய் 

கணங்குமட வாருட னரங்கிடை. யிரு£தா 

ணுணங்கிழை மருங்குல் மிக நோமிமன விரைந்து 

பிணங்குறு சதங்கையமு பிள்ளையி னடங்க, 

(இ-ள்,) அணங்கு - மாயை -- வணங்கு - ரோழுது -- மதுகேச 

னிருமாலியமது - மதுகேசன துர் ரூமாலி.பத்தை -- ஏற்று - பிரசாதமா 

கக் கைக்கொண்டு -- மடவாருடன் - மகளிருடனே-- அ.ர௩்டுடை - மாட் 

டியமண்டபத்திலே — நுணங்சிழை மருங்குல் - நுண்ணியழாூல்டோ 

லுள்ள விடையானது -- மிசகோமென - மிகவருந்துமென்று -- 

இரைர்து - கூவி -- பிணங்குறு - பிணக்குற்ற -- சதங்கை - சதங்கையி 

னோசை -- அமுயிள்ளையின் - அழுதிபிள்ளையடங்குதல்போல —~ Gl. 

5 -- இருந்தாள், ௭- று, ௮ங்கு - Hoe, (௫௮) 

மை ட நெடுங்கணிள வல்லிநிகர் மாயை 

பத்தியொ டருச்சனை பயின்றழை யறிந்தா 
னித்தனுல கெங்கணு நிறை$சவ னனாத 

முத்தனரு எல்லம முதற்பெயரி னானே, 

(இ-ள்,) மைத்தடநெடுய்கண் - மையிடப்பட்டவிசாலமா கய நீண்ட 

கண்களையுடைய -- இளவல்லிகிகர்மாயை - இளங்கொடியையொத்த 

மாயை -- பூத்தியொடு -- அருச்சனைபயின்றதை - பூசைசெய்துவரு 

வதை -- நித்தன் - அழிவில்லாதவலும் — உல்கெங்கணுடிலைந்தவன் - 

உலகமனை த்திலுகிறைர்தவஜும் -- அனாதி - தோற்றமில்லாதவலும் -- 

முத்தன் - இயல்பாகவேபாசங்களி னீஙயனெவனுமாகிய -- அருளல்லம 

முதற்பெயரினான் - அருளையுடைய முதன்மையாகிய ௮ல்லமனென்றும் 

பெயரையுடையவன் -- அறிந்தான் - உணர்ந்தான், ௭ -ு, (டு௧) 

நான்காவது 

மாயைபூசைகத முற்றிற்று, 

ஆட ௧-௪ - இ, திருவிருத்தங்கள்--உகடு, 

intemal



  

ஐந்தாவது 

பிரபுதேவர்வழ்தசதி, 

  

— 

Briss மடியார் வேண்டு நினைவெலா நிரப்பா நின்ற, 

பெருந்தகை யல்ல மையன் பெயர்க்தொரு மனிதனா9, வருந்துறு 

மயன்ம னத்தால் வந்தனை புரிந்தா |ன்பாற், பொருந்துறு பவன் 

போற் செய்த புணர்ப்பினைப் புகன்று ரைப்பாம், 

(இ-ள்.) நிரந்தரம் - எப்பொழுதும் -- அடி.யார்வேண்டுகினைவெ 

லாம் - அடியவர் எண்னுடுன்ற என்ணமனைத்தையும் -- நிரப்பாநின்ற - 

நிறைவேற்றுகன்ற -- பெருர்தகை - பேரருளையுடைய--அல்லமையன் 

பெயர்ந்து - தன்னியல்பினில் றும்வேறுபட்டு -- ஒருமனிதனாஇ -- வருர் 

துறுமயன்மனத்தால் - வருந்துடுன் றமயக்கத்தையுடைய மனச்தோடு 

வந்தனை புரிர்தா டன்பால் - பூசித்தமாயையினிடத்து -- பொருர்துறு 

பவன்போல் - உடன்படுபவன்போல -- செய்த -- புணர்ப்பினை - செய் 

தியை -- புகன்றுளைப்பாம் - விரித்துச்சொல்துவாம், ௭ - று, வருந்துற 

லென்பது - மெலித்தல் விகாரம், (க) 

தூரமுறு நுகர்வும் வீடு&் தந்திட வல்லன் முனே 

யாமென வியம்ப லாலே யல்லம தேவ னுண்மை 

மாமமு மறைய வேரோர் காமமுற் றம்மா யைக்குக் 

காமிய வினைப்ப யன்றான் கடைப்பிடித் தருள வெண்ணி, 

(இ-ள்,) தாமுறும் - (உயிர்கள்) தம்மாலனுபவிக்கப்படுசன்ற -- 

pata - பேகத்தையும் -- வீடும் - முத்தியையும் -- தர்திடவல்லன் - 

கொடுக்கவல்லவன் -- தானேயாமெனவியம்பலாலே- தானேயாமென்று 

யாவருஞ்சொல்லுதலாலே -- அல்லமதேவன் -- உண்மைகாமமுமறைய - 

௮ல்லமனென்லும் உண்மையானபெயருமறையும்படி. -- வேறோர்காம 

முற்று - மத்தளிச னென்லும் வேரொருபெயனாயு மடைந்து -- அம்மா 

பைக்கு எ காமிய வினைப்பயன் - காழியபூசைக்குத்தக்க பயனை mr



௧௨0 பிரபுலிங்கலிலை [கந் 

தான் -- கடைப்பிடித் தருஎவென்ணி - உறுதியாக அருளிச்செய்ய 

நினைத்து, oT « Le 

பந்தத்தையு முத்தியையு அுகர்வும் வீடுமென்றார், காமியவினைப்பய 

ளென்றதஞல் - நிட்காமியவினைப்பயலுள தாகப்பெற்றாம், , பெற்றதால் 

காமியலினைப்பயன் நகர்வும், நிட்காமியவினைப்பயன் வீடுமெனக்கண் 

டாம், வீடெல் :-அ.நிவைச்சுடுத்தல், பர்தமெனம் ;--அயலைச்சு€த்த 

லெனக்செ -ள்௪, (௨) 

கிதந்தரு % ரந தற்றிக் கண்ணினு வீறு பட்ட 

get eu | செய்ய வன்னோன் வடிவுதான் கொண்ட தென்ன 

முதி/ந்த। காழுகு மாறு முகங்களுட் சிறந்த வொன்றோ 

OL Bing முறருக னென்ன விளமையோ (_ழகு வாய்ப்ப, 

(இ- ்.)திருஐதல் - (ப.ரமசிவன்சனது) அழடூியநெற்றியின் கண் 

னுள்ள -- ச, ந்தரு - வெப்பமாடிய -- தீக்கண்ணினால் -- நீறுபட்ட - 

பல்மமான - மதன் செயல்செய்ய - மன்மதனதுதொழிலைச்செய்தற்பொ 

ரூட்டு -- அ. னோன்வடி.வு - அவனழுவடிவத்தை - தான்கொண்டதெ 
ன்ன - தான் சாண்டதுபோலயும் -- அழகுழுதிர்க்தொழுகும் - அழகுமி 

குந்தொழுச “DAWG ~ இறுமுகங்களுள் - ஆறுமுக௱களுள்ளும் -- 

சறர்தவொட ஈடு - சிறந்தவொருமுகத்தோடு -- இளமைபோடழகு 

வாயப்ப- இ ஈமைபுஈழகுர் சன்னிடத்தேபொருர்த-- ௭ இர்ந்துள முருக 

னெல்ன- தே ற்தியமுருகனைப்போலவும், él - a, 

வடிவால் மன்மதனையும், இளமையால் முருகனையும் உவமித்ததால் - 

ஒப்பணி, (௩) 

YH Aisa முனிவ! மாத ரழுங்குறக் கொண்ட கோலங் 

கவினுமில் வர வங் கொள்ளக் கற்றுமுன் விட்ட தென்னக் 

குவிமுலை மகளி ராவி கூட் ணும் கோல மென்னப் 

புவியுறு மீ ரவி யென்னப் பொங்கொளி யுருவொன் அுற்றான். 

(இ-ள்.) அவிர்சடைமுனிவர்மாதர் - விளங்காநின்ற்சடையையுடை 
யமுனிவரஆமகரிர் -- அழுங்குற - மயங்வெருந்துதற்டொருட்0 - 

கொண்டசோயம் - கொண்டபிக்ஷாடனவடிவம் -- சுவிஞம் - அழகுசெய் 
இன்ற -- இட்வடிவங்கொள்ள - இர்தவடிவத்தைக்கொள்ளுதற்கு - முன் 
கற்றுவிட்ட ரன்ன - முன்பழூவிட்டதுபோலவும் -- குவிமுலைமகளிர் - 
குவிச்சமுலைகளையுடைய மங்கையர -- அவி - உயிரை -- கூட்டுனுத்



preg.) பிரபுதேவர்வரத கதி, ௧௨௧௪ 

கோலமென்ன - கொள்ளைகொள்ளும் வடிவம்போலவம் -- புலியுறுமிரிலி 

யென்ன - பூமியின்௧ண் அடைர்த சூரியன்போலகும் -- பொர்சொளி 

யுருவொன்றுற்ரான் - மிக்க வொளியையுஎடய வொருவடிவம் கோண் 
டான், எ.௨று, 

விட்டதென்ன, கோலமென்ன , இரவியென்ன, உருவொன் றுற்றான் 
என்பது - தற்குறிட்புவமையணி, (௪) 

விளிட்புற நடுக்க ளங்கம் வீழ்ர்துசூழ் மதி ?யான் றண்டேல் 

வளங்கெழு மயி9ரொ முர்கு வள்ளல் வாண் நக நிார்ச்குக் 

துளங்குறு முந்தி மேற்போய் மார்பிடைத் தோன்று ரோம 

மிளங்கரு ஈளின முண்டே லேய்க்குயென் நியம்பு நின்றான். 

(இ- ள்,) ஈடுக்களங்கம் - நடுிலுள்ள களங்சமானது - விளிம்புற © 

ஒ.ரத்தித்பொரு£த -- வீழ்ர்துருழ் . விழுர்துசூம்க்த -- மதியொன்றுண் 

டேல் - ஒரு சர்திரனுளதாயின் -- (அத) வளங்கெழு - வளமையொரும் 
திய -- மமிரொழுங்கு - மமிரொழுங்கேயுடைய -- வள்ளல் - அல்லம 
னது -- வாண்முகம் - ஒளியையுடைய முகத்தை -- நிகர்க்ரும் - ஓக்சும் 
--. இளங்கருகளின முண்டேல் - இளமைபொருர்்இய aCe gringo மல 
சொன் றுளதாயின் (௮3) -- தளங்குறுமுர்திமேற்போய் - ஒளிசெய் 

இன்ற சாபியின்மேற்சென்று -- மார்பிடைத்தோன்றுரோமம் - மார்பி 

விடத்தே தோன்றுன்ற மயிர்ச்செறிலை - ஏய்ச்டீம் - க்ரீம் -- என் 

நி.பம்ப - என்றுசொல்லும்படி -- நின்றாள், எற," 

முகத்துக்கும், மார்புரோமத்துக்கும் உவமை கூறப்புகுந்த இக்கன 

மாயமதியும் ஈளினமுமெங்கணுமின்மையின் - இல்பொருளுவமையணி, () 

விலைவாம் பறியா வாடை விரித்துடுத் தாயி லங்க 

மலைவரும் புதிய சந்த மான்மதங் காத நாறக் 

கலைவரம் பறந்து ளோர்தம் கருத்தினுக் கரிதா யென்புன் 

றலைவருங் கமஃப் மிபாற்றா டம்பிரான் மலியச் சாத்தி, 

(இ-ள்,) கலைவரம்பறிர்துளோர் தங்ஃருத்திலுச்சரிதாய் - அறுபத்து 

நா லுகலைகளினெல்லையை அறிஈ்ஓுள்ளவரது க்ருத்திற்கெட்டாததாயிருச் 

திம் -- என்புன்றலைவரும் - எனது புல்லிய தலையின்சண்ணே வரத்தச்ச 

௭ கமலப்பொழ்றாள் - கமலம்போலழூய இருகடிகளையடைய - தம்பி 

சான் - அல்லமன் -- ஜிஜைவரம்பறியாவாடை, - வ்லைழின எல்.நிமப்படாத 

ள்



82.6, பிரபுலிங்கலீலை (os 

பீதாம்பரத்தை -- அரையிலங்க - அரையில்லிளங்கும்படி.--விரித்தடுத்தி 

am மலைவரும்புதியசர்தம் - பொதியமலையிலுண்டாயெ புதிய கர்தன த்தை 

யும் - மான்மதம் - சஸ்தூரியையும் -- காதநாற - காதம்வரைச்கும் 

வாசனைவீசும்படி. -- மலியச்சாத்தி - திருமேனிமுழுவுது நிறையப்பூசி, 

எஃறு, இப்பாட்டுமுதல் - ௬ - பாடல்வலாக்கும் ஒருதொடர்பு, (சு) 

திளிர்த்ததண் பொழிலிற் றேமாம் தடஞ்சினைக் குயின்மு 

கம்போற், நுளித்தலை முகில்க வற்றுஞ் சுரிசுழற் சிகழி யார்த 

இட், டளித்தொடர் மாலை வேய்ரதவ் வலங்கனோக் குறுவோ 

ர்க் கெல்லாம், வெளிற்றுரைப் பொருள்போற் றோன்ற மென்ற 

லைச் சாத்த ணிந்து, 

(இ-ள்.) தளிர்த்த தண்டொழிலில் - துளிர்த்த தண்ணியசோல் 

யில் -- தேமார்தடஞ்சினை - செமாவின து பெரியடனையில் வாசஞ்செய் 

இன்ற -- குயின்முசம்டோல் - குயிலினது முகத்தைப்போல--துளித்தலை 

மூடல் - கார்காலமேசக்தை -- கவற்றும் - வருத்துன்ற - சுரிகுழம் 

சிசழியார்த்திட்டு-சுருண்ட சலைமயிரை முடியாகக்கட்டி--அளித்தொடர் 

மாலைவேய்£து - வண்டுகள் சொடராடிவ்ற மாலையைச்சூடி. -- அவ்வல் 

கல் - அர்தமாலையானது -- நோக்குறுவோர்க்கெஃலாம் - பாரக்கன்றவர்க் 

கெல்லாம் -- வெளிற்றுரைப்பொருள்போத்றோன்ற - வெளிப்படையான 

சொல்லிலுள்ள பொருள்போலக்கானும்படி -- மென்றலைச்சாத்சணிர்து - 

மெல்லியதலைச்சாத்துதரிச்த, ௭- று, சலைச்சாத்து - சலைப்பாசையென 

இராமியமாக வழங்குகின்றது, (௭) 

கீளத்திடை யிருப்பி னுண்மை காண்குவ மான்ன் வாலங் 

ward Boor வாங்கி வைத்த கொள்கைபோற் நிலத் இட் 19. 

யொளித்தனி மதிதன் பாங்க ருசோணியோ பொருபெண் கூட் 

யளித்துற வைத்த ஜென்ன வணிமணி செளிக்க ணிந்து, [டி 

(இ-ள்,) களத்திடையிருப்பின் - கழுத்தினிடத்திலிருந்தால் --உண் 

மைகாண்குவரொன்ன - தனது சுரூபத்தைத் தெரிர்்துகொள்வார்களென்று 

அலம் - ஈஞ்சத்தை -- வாங்கிச்குளத்திடை வைத்தகொள்கைபோல் - 

எடுத்து நெழ்நிபினிடத்துவைத்த செய்கைபோல -- இலதர்தீட்டி ஃ சஸ் 

சாரிப்பொட்டிட்டு -- ஒளித்தனிமதி - ஒளியையுடைய ஓப்பம்ற சர்இிர 

ஞனவன் -- தன்பாங்கர் - தன்னிருபுறத்திலும் -- உரோணியோடு-.- ஒரு 

டெபண் - அவளுக்குரிகராெய மற்றொரு ஈக்ஷத்த்தை- கூட்டி



த்£வது,] பிரபுதேவர்வந்த ௧, ௧௨௩ 

அளித்து - சாப்பாத்தி - உ௱வைத்ததென்ன - பொருந்தவைத்திருத்தல் 
போல -- அணிமணி - அழ மணிக்குண்டலத்தை - செவிக்கணிர்து - 

காதுகளிலேதரித்து, எ-று, (௮) 

ரு 

பி லையில்வெண் ட ரளக் கோவை வீரசங் கிலிகே யூ. 

மிலகுசெம் மணிப்பொன் னாழி பிவைமுத லாய வெல்லா க் 

கலனுமொண் கவினெ னுஞ்செய் கனலிற்பெய் ஈநுநெ யென்ன 

மலைவினய ரூருகு 63சன் வயங்குறுப் பெலாம ணிநது, 

(இ-௭,] விலையில் - லிலையில்லாத -- மண்டரளக்சோவை - வெள் 

ளிய முத்துமால்யும் -- மீரசங்கலி - லீரசங்கலியும் -- கேயூரம் - வாகு 

வலயமும்--இலகுசெம்மணிப்பொன்னாழி - விளங்காநின்ற சேப்ய மணி 

யமுத்திய பொன்மோதிரமுமாகி.ப-- இவைமுதலாய - இவற்றை முதலாக 

வுடைய--எல்லாக்கல்லும் - எல்லா ஆப ரணமும்--ஒண்கவினெனலுஞ் செங் 

கனலிற்பெய் - ஒள்ளிய அழகென்டுன்ற செவத்த நெருப்பிற்பெயடுன்ற -- 

நறுகநெயென்ன - ஈல்லநெய்போல--மலைவினங்குருகுசேசன் - மலைவிலாத 

நமது குருவாஇய அல்லமதேவர்--வயங்குறுப்பெலாமணிர்து - ஒளிபொ 

ருந்திய அவயவமெல்லாந்தரித்து, ௭ - று, (க) 

இச இருவிற் கேற்ற யிலக்கண முழுதும் வாய்த்த 

சுந்தா குமரற் காவா விதனைத்தான் சுமப்ப தாக 

வந்துள தெதுகொ லோவென் றெண்ணிமா னிடர்ம யங்க 

நிந்தையின் முதுகின் பாற்றண் ணுமையொன்று நிகழத் தாங்கி, 

(இ-ள்,) இக்திரதிருவிற்கேற்ற - தேவேர்திரனுடைய செல்வத்தை 

யனலுபவித்தற்கேற்ற--இலக்கணமுமுதும்வாய்த்த--சுந்தரகுமரர்கு - அழ 

சயெலிபவாடவனுக்கு -- ஆஆ - இதனைத்தான் சுமப்பதாக - இந்தமத் 

தீளத்தைச் சுமப்பதற்கு ஏதுவாக -- வந்துளது - வந் இருக்டுறவழ் -௭.து 

கொலோவென்று - யாதோவென்று -- எண்ணி - நினைத்து -- மானிடர் 

மயங்க - மனிதர்திகைக்கும்படி -- நிர்தையின் மு துடுன்டால் - பழிப்பில் 

லாத முதுனிடத்து -- தண்னுமையொன்று - மத்தளமொன்று -- நிச 
ழத்தாம்கி - தோன்றச்சுமந்து, ௭ - று, 

தகுதியாய அணிபாலலங்கரிக்கப்பெற்றுத் தகாததாயசண்னுமையை 

முதி௫ல்தாங்கல் சொல்துதலால்- தசாமையணி, என்னை ( தகாமை முச 

ருக் காரியத்தோழ்றமுர் தகாதவை கூடதிம் ” என் நிலக்சணமீருத் 

gover, (௧0)



க்சி பிரபுலிககலீ் : (ர் 

சென்றருன் மதுகை நாதன் நிருமுன்வான் சுடர்வ லஞ் 

சூழ், குன்றுறழ் கொடிரெ டும்பொற் கோபுரத் தெதிர்போய் 

நின்று, மன்றிடை ஈவில்கூத் தாடி மத்தளத் தொழில்கைக் 

கொண்டா, னென்றுள மருள வெங்கோ னெறிந்துதண் ணுமை 

ய இர்த்தான். 

(இ-ள்,) சென்று--அருஸ்மதுகைநாஜன்றிருமுன் - அருளையுடைய 

மதுசேசரது சம்நிதியில் -- வான்சுடர் - தகாசத்திலியங்குடின்ற சந்திரா 

இத்தர்--வலஞ்சூழ் - சுற்றிவரப்பட்ட -- குன்றுநழ் - மேருபோலுள்௭-- 

சொடிநெடும்பொற்கோபுரத்து - கொடிகள்ஃட்டிவைத்திருக்கப்பட்ட நெடி. 

பபொழ் கோபுரவாயிலுக்கு -- எதிர்போய்நின்று --மன் நிடைகவில்கூத் 

தாடி. - சபையினிடத்தே செய்யப்பட்ட கூத்தாட்டை யடையவன--மத்த 

எத்தொழில் கைக்சொண்டானென்று -- உளமருள - யாவருமனமயங்க 

எங்கோன் - ௮ல்ஐமதேஉன் - தண்ணுமை - மத்தளத்தை-- ௭ நிர்து - 

கையெழிர்த--அதிர்த்தான் - முழக்கனொன், எ - று, (௧௧) 

உ. ரலசைர் திடாத டுக்கி யுறியினெய் யெடுத்த யின்றோன் 

குரலசைர் தூது மோர்வேய்ம் குழன்மொழி மாதர் மாழ்கச் 

சிரலசை௩ மாடா நின்ற சிறகர்போன் மத்த எத்தை 

விரலசைம் தறைத லன்றி மெய்யசை யாம ஸின்றான். 

(இஃள்) உரலசைர்திடா தடுக்- உரல்களையொன்றன்மே கொன்று 

௮சையா தடக் -- உறிமினெப்பெடுத்து--௮யின்்றோன் - உண்டவனாயே 

கண்ணனது -- குரலசைந்தூழம் - கண்டமசைந்தா தப்பட்ட. ஒர்வேய்ங் 

GRO ஒருபுள்ளாங்குழ லிசைபோன்ற -- மொழி - சொற்சளையுடைய-.. 

மாதர் -- மாழ்க - மயங்கும்படி -- சிரலசைர்தாடாநின்றசிறகர்போல் 4 

மீன்குத்தப்பமவையின்கண்ணே ௮சைந்தாடாநிள்ற சறகைப்போல-மத் 

தீளத்மை --விரலசைர்தஹைதலன் றி - கைவி.ரலசைர்துதாச்சூ தலன் நி... 

மெய்யசைபாமனின்ரான் - மெய்யசையாதுநின்றான், எஃறு, 

ஏனையர்போலல்லாதுடலஞ் சற்றுஞ்சலியாமல் தண்னுமை முழக்க 

லின் ௪ வியப்பணி, . (௧௨) 

*த்தமெய்ஞ் ஞானானந்த சூரியன் கர்த்தா லார்க்கு 

ம் மத்தள முடன்மு க்க நடித்துறு மயில்சேட் டம்மா



stag] பிரபுதேவர்வர்த சதி, கட்டு 

வித்தனா மனிதர் கையா லெஞ்செவிப் படாஇருந்த 
புத்சொலி யிதுவென் நுள்ளம் வியந்தது புகலு மன்றே, 

(இ-ள்,) சுத்த மெய்ஞ்ஞானானநதசூரியன் - சச்சிதானர்த சொரூப 

மாயெ சூரியன்--உரத்தாலார்க்கும் - தன்சைகளால் முழக்கப்படன்ற - 
மத்தளமுடன் முழக்கம் - மச்தளமாயெ மேகத்தன௫தோசையை - நடித் 

துறுமயில்கேட்டு - மடனஞ்செய்திருக்இின் ஐ மாயையாகிய மயில்கேட்டு -- 

அம்மா--இச்தரைமனிதர்கையால் - இந்தப்பூமியின்கனுள்ளமார்தர்ல கயி 

ஞால் -- எஞ்செவிப்படாஇிருந்த -- புத்தொலியிதுவென்று . புதியவோ 

சையிதுவென்று -- உள்ளம்வியர்து -- இதுபுகும் - இதனைச்சொல்றும், 

எற, அன்று, ஏ அசைகள், மயில்போன்றவளை மயிலெனல் - உவ 

மையாகுபெயர், (௧௩) 

மோட்டிஎ முலைமீ ரின்ன தண்ணுமை முழக்கம் காதாற் 

கேட்டில மிவ்வா றுண்டென் நுளைப்பவுங் கேட்டி லேமால் 

வேட்டுல கனைத்து நின்று வியக்குமில் விஞ்சை கற்றுக் 

காட்டிய வவன்யார் கொல்லோ காண்கவென்றணங்கு ரைத்தாள். 

(இ-ள்,) மோட்டிளமுலையீர் - உயர்வும் இளமையும்: பொருந்திய 

முலையையுடையவர்களே -- இன்னதண்ணுமை முழக்கம் - இப்படிப்பட்ட 

மத்தளவோசையை -- சகாதாற்கேட்டிலம் -- இவ்வாறுண்டென்றுரைப்ப 

வும் - இப்படி ஒன்றுண்டென்றுசொல்லவும்--கேட்டி வேம் -- உலசனை த் 

லும் - உலகத்தா.ரளைவரும் -- வேட்டுநின்று - இச்சித்தரின்று -- வியச் 

கும் - ஆச்சரியப்படத்தக்க -- இவ்விஞ்சைகற்று - இந்தவித்தையைக் கற்ற 

நிச்து -- காட்டியவவன்யார் -- காண்கவென்று -- போய்ப்பார்ப்பீராக 

வென்று -- அணங்குளாழ்தாள் - மாயைசொல்லினாள், ௭5, ஆல் 4 

அசை, சொல்லோ - ஜயம், (௧௪) 

மா£தர்வல் வினாந்து சென்று மத்தள முழக்கி நின்ற 
சோதியை விழியாற் ரூஞ்செய் தொல்லைமாதவத்தாற் கண்டு 
காதொடு பொருது மீளுங் கயனெடுங் கருங்கட் செவ்வாய்க் 

கோதைதன் மருங்கின் மீண்டு வர்இது கூற லுற்றார். 

(இ-ள்;) மாதர்வல்விரார்.துசென்று - ௮ம்மகளிர் ஒடிப்போய்--மத் 

தளமுழக்கரின்றசோதியை - மத்தளம் அடித்.துக்கொண்டுகின்ற ௮ல்ல 

மனா-ஃகிழியால் -- தாஞ்செய்தொல்லைமாதவத்தால் - மூற்பிறப்பிற்றம்



க௨௬ பிரபுலிங்கலிலை C 

மாலேசெய்யப்பட்ட பெருர்தவத்தால்--சண்ெ-சாதொடுபொருதுமீளுங் 

சயனெய்கருங்கண் - செவிகளோடுபோர்செய்து திரும்புதின்றவையும் 

கயல்போல்டின்றவையுமான நெடிய கரியகண்களையும் - செவ்வாய் - 

செய்யவாயையுமுடைய -- கோதை- மாஒயயினது -- மருங்கின் மீண்டு 

வர்து- அருகேதிரும்பிவர்து--இதுகூறலும்ரா- இைச்சொல்லத்தொடங் 

இனர், ௭ - று, அல்லமனைச்சோதியெனல் - உ௨மையாகுபெயர், (௧௫) 

றி 
e + டி 5 . . ச ட 5 

கற்றதன் A gpang Curb bf opm sb! booo#rt சில்லை 

விற்றொழழி லனங்க வேள மேனிசசொண் டடைடதா னென்ன 

வுற்றன னொருவ னென்ன வொண்டெ ட விளிமி னென்றாண் 

மற்றவர் விளித்து வரது மாயைமா 92/9/வி டி]தார். 

(இ-ள்,) கற்றதன்விஞ்சைடோல - கற்கட்பட்ட தனதுமத்தளவித்தை 

போலவே---கவினுராங்கணடதில்லை - அழகையும்யாம்கன் டிலேம் -- விற் 

ஜொழிலனங்கவேளே - விற்டோத்தொழிலைச் செய்கின்ற வடிவம்ல்லாத் 

மன்மதனே -- மேனிசொண்டடைடதானென்ன - வடிவங Carer lent 

தான்போல — ஒருவனுற்றனெனெல் ன - ஒருவன்வர்திருக்கன்றா னென்று 

சொல்ல -- ஒண்டொடி - மாயையானவள் - விளிமினென்றாள் - அழை 

யுமென்றாள்--௮வர் -- விளித்துவ!து - அழைத் அவந்து -- மாயைமாதெ 

திர் விடுத்தார். எ-று, மற்று - ஆசை, ஒண்டொடி - அன்மொழித் 

தொகை, (௧௬) 

நறிலை யலம னாமத் தண்ணலைக் கண்ட போதே 

செறறில முகுகீர் போலச் செல்யிமான் மயமே யாடப் 

பொன்னவி ரொருபூம் பாவை போன்றசை வறவி ருந்தாள் 

கன்னல்வின் மதவே ளெய்து மையிளைத் பருகு நின்முன், 

(இ-ள்) ௮ம்நிலை - அக்கோலங்கொண்ட நிலையையுடைய--அலமனா 

மத்த்ண்ணலை - அல்லமனெனப்படன்ற சாமத்தையுடைய தலைவனை — 

கண்டபோதே--செட்நிலமுகுகீர்டோ ல - செம்மண் ணிலத்திலேவிழுந்த நீர் 

போல--செல்வி - மாயை -- மான்மயமேயாூ - தவரினின்றும் உண்டா 

பெகாமவேட்கை மயமாடு - பொன்னவி சொருபூம்பாவைபோன்று - 
பொன்னாற் செய்யப்பட்டு விளங்காரின்றவோரழடே பாவைபோல — 
அசைவறவிரு£தாள் - ௮சைவில்லையாகலிருர்தாள்--5ன்னல்லின்ம தறேள்ஃ



siaigi,) பிரபுதேவாலந்த ௧த. ௧௨௭ 

சருப்பு வில்லையடைய மள்மதன் -- எய்து - அம்புகளை அவள்மேலே 

செலுத்தி-கையிளைத்தருகுகின்றான், ௭ - று, (௧௭)* 

மியக்குமென் பதுபோய் மாயை மயங்குமென் றிடவி ருப்ப 

வியக்குரின் றேயம் யாது வீரவே ளனையா யின்பம் 

பயக்குறின் பெயரயா தெங்குப் பயின்றுறை குவைசொல் லென் 

நயக்குசமன் மொழியார் கேட்ப ஞானவா ரிதியு ரைக்கும். [னா 

(இ-ள்,) மயக்குமென்பதபோய- மாயையாவளாயு மயக்குமெல் று 

சொல்லப்படுவதுபோய் -- மயங்கு மென் திடவிருப்ப - தானேமயங்கு 

மென்று சொல்தும்படியிருக்க -- ஈயக்குமென்மொழியார் - விரும்பப்படு 

இன்ற மெல்லிய சொற்களையடைய மகளிர் -- வியக்குரின்றேயம்பாது - 

மெச்சப்படுின்ற நினதுதேசமெது -- மீரவேளனையாய் - வீரத்தன்மை 

யையுடைய மன்மதன் போலழகுடையவனே--இன் டம் பயக்குநின் பெயர் 

யாது - இன்பத்தைத்தருள்ற நினதபெயரொத-- எங்குப் பயின் றுறைகு 

வை - எங்கே பழஇயிருப்பாய்--சொல்லென்னா - சொல்லென் று-கேட்ப- 

வினாவ -- ஞானவாரிதியுரைக்கும் - ஞானக்கடலாஏயஅல்லமர் சொல்றது 

வார், எ. று, (4.9) 

Gla ல்லுறழ் குழலீர் தேய மோபர தேயஞ் சூளால் 

வல்லவ ரொென்ன வந்தோர் வலிநிலை யல்ல வென்னு 

மல்லம னென்பே ரென்று மன்புசெய் பவரி டத்திற் [ன், 

புல்லுவன் றொடர்பிலாமலென்றனன் பொய்ம்மை யில்லா 

(இ-ள்,) செள்துறழ்குழலீர் - மேகம்போலுள்ளகூ்தலைடடையீர்.- 

தேயமோபரதேயம் - எனதுதேசமோ அன்னியதேசம் -- (முத்தியுலக 

மென்,படி) -- சூளால்வல்லவ ரென்னவர்தோர்வலி - சபதத்தால் வல்லவ 

பசென்றுவ?தவரது வல்லமைகளை -ரிலையல்லவென்ஜும்- நிலையல்கவென் று 

சொஃலுன்ற-- அல்லமனென்பேர் -- அன்புசெய்பவரிடத்திம் -- என் 
லும்புல்லுவன் - எர்நாளுஞ் சேர்ர்திருப்பேன் -- தொடர்பிலாமலென்ற 

னன் - வேஜோர்குடும்பத் தொடர்ச்சிமில்லாமலென்றான்--பொய்ம்எமயில் 

லான் - மெய்ம்மையையுடையவஞ,$ய அல்கமதேஉன், ௭- று, 

பரதேயமெனற்குபயார்த்தம் - மேலாயதேடம், அதாவது - இனிப் 

பூர்வபட்சப்படுத்தழ் இயையாத தேயம், எனவே, சிதாகாயமேனப் 

பெற்றாம், பொய்ம்மையில்லானெனல் - உபா இசஏதனல்ல னெனக்காட் 

டற்ரு, (ப



Be.) பிரபுலிங்கலீலை {at 

&ி_லகுள விஞ்சை யெல்லா முணர்ந்தவெம் பிராட்டி தன்பான் 
மலைவற விஞ்சை கற்றோர் தம்மொடு மருவி யப்பாற் 

செலவினை யொழிக்தி ருத்தி செல்வமோ டைய வென்னா 
விலவித ழமுத மன்னா ரியம்பின ரிணங்கும் வண்ணம் 

(இ-ள்,! உலகுளவிஞ்சையெல்லாம் - உலகத்தின் கண்னுள்ளகல்லி 

களையெல்லாம்--உணர்ர்த - ௮திந்த--எம்பிராட்டி தன்பால்- எமத் தலைவி 

யிடத்து--மலைவற - ஐயர்திரிமில்லையாக -- விஞ்சைகற்றோர்தம்மொடு - 

வித்தைசளைக்கரறவரோடு--மருவி - பொருந்தி -- அப்பாற்செலவினை யொ 

ழிந்து - வேரோரிடத்திற் போதலைவிட்டு--செல்வமோடு-ஐய--இரு த்தி 

யென்னா - இருவென்று--இலவிதழமுதமன்னார் -- இலவமலர்போல் ௮த 

ரத்தையுடைய அமிர்தம்போல்பர் -- இணங்சும்வண்ணம் - உடன்படும் 

விதம்--இயம்பினர் - சொல்லினர், ௭ - று, (2.0) 

தின்கனி வாய்தி றந்து சாற்றவேண் டியசொல் லெலலா 

மின்குழு வனைய மாதர் விளம்பலு மகிழ்வுற் நீது 

புன்சடை மதுகை நாதன் பூசனைப் பயனென் றெண்ணி 

யின்குழன் மொழிம டந்தை யிருந்தன ஞூரையா டாமல், 

(இ-ள்,) இன்குழன் மொழிமடச்தை - இனியவேனுசா தம்போலுள்ள 

சொற்களையுடையமாயை -- தன்கனிவாய்இிறந்து சாற்மவேண்டியசொல் 

லெல்லாம் - தனது கொள்வைக் கனிபோன்றவாய் இறந்துசொல்லவேண் 

டியசொல்லெல்லாம் -- மின்ர.முவனையமாதர் - மின்னற் கொடித்திரள் 

போலுள்ளமகளிர்--விளம்பலும் - சொல்லலும்--ம$ழ்வுற்று--ஈ.து - இச் 

சொல்லின்றன்மை--புல் சடைமத கைரா தன் பூசனைப்பயனென்றெண்ணி- 

புல்லியசடையையுடைய மதகேசரது பூசையின்பயனென்று நினை த்த 

உரையாடாமல் - ஒன்றும்பேசாமல்--இருந்தனள், ௭ - று, (௨௧) 

மானி தவஞ்செய்தின்ற முகிழ்முலை மாயை தன்சைப் 

பாகுவெள் ளிலைய ளித்துப் பரிஈ்தரு குறும டைப்பைப் 
போதியென் பவள்சி றந்த போகிபோ டித்து நின்ற 
யோன் கரத்த ளிப்பித் துரியன பலவுஞ் செய்தாள், 

(இள்.) அருகுறும் - பக்கத்திலே நிற்சின்ம -- அடைப்டைப்போடு 
யென்பவள் - வெற்றிலைப்பை பிடி.த்திருக்ற போடுயெனப்படுடின்றவள் 

ணை தவஞ்செய்து — மோடுனியீன்ற ° மோடனீமினாலே பெழ்ப்பட்ட —
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சாவது.] பிரபுதேவர்வந்த ௧இ, aad 

மு௫ழ்முலைமாயைதன் - தாமனையரும்புபோதுள்ள முலைசளைபுடையமா 

யையத--கை - கையின்சண் -- பரிந்து - விரைந்து 4 பாகுவெள்ளிலை - 

பாக்குவெற்நிலைகளை--அளித்து - கொடுத்து--றர்தபோடுபோல்--5டி. ச் 

துகின்ற--யோடுதன் - அல்லமரது -- கரத்து - கைகளின்கன் -- அளிப் 

பித்து - கொடுப்பித்து--உரியனபலவும் - செய்தற்குரிய பலவரிசைகளும் 

செய்தாள், எ. று, ப (௨௨) 

டிக்கம லங்கள் போற்று மடியவர் வேண்டிழ் நெல்லாங் 

கொடுத்தருள் கருணை வள்ளல் கொண்டகோ லத்இற் கே 
ஈடிப்பவ னாத லாலே நாமவேற் தடங்கண் மாயை [pl 

யெடுத்துத வுறுவ தங்கை யேற்றன னிழிர்துளோன்போல், 

(இ-ள்,) அடிக்சமலங்கள் போற்றுமடியவர் வேண்டிற்றெல்லாம் - 

தின்லுடைய தஇிருவடி.த்சாமரைகளைப் புகழ்டுன்௦ அடியவராலே வேண்டப் 

பட்டபொருண்முழுதும்--கொடுத்தருள் - தர்தருஞன்ற -- கருணைவள் 

எல் - அருட்கொடையினனா௫ிய அல்லமதேவன் -- கொண்டகோலத்திற் 

கேற்ப - தான் எக்கோலங்கொண்டானோ அச்கோலத்திற்கு ஏற்கும் வண் 

ணம்--ஈடிப்பவனாதலாலே - ஆடுவோனாதலால் -- மாமவேற்றடங்கண்மா 

யை - அச்சத்தைத்தரும் வேல்போலுள்ள பெரியகண்களையுடையமாயை 

யால் -- எடுத்துதவுறுவது - எடுத் துக்கொடுக்கப்பட்ட தாம்பூலத்தை-- 

இழிர்துளோன்போல் - தாழ்ந்தசாதியான்போல -- அங்கையேற்றனன் - 

உள்ளங்கையால் வாங்டிக்கொண்டனன், ௭ -று, (௨௩) 

விடைக்கொடி யமலன் றன்னை விடைகொடு புறம்போந தங்க 
மடக்கொடி மதவேள் வாளி மருமம்பாய்ந் துருவ நைந்து [ண் 
நடக்கரி தாகு யம்பொ னகைமணிச் சிவிகை பூர்ந்து 

தொடிக்கைநுண் ணிழைம ருங்குற் றோழியர் சூழச் சென்றாள். 

(இ-ள்,) மடக்கொடி, - இஎம்பூங்கொடிபோஸ்பவள்--விடைக்கொடி 

யமலன்றன்னை - இடபக்கொடியையுடைய சட்வுளிடத்து -- விடை 

கொடு--அலுளைபெற்றுக்கொண்டு--புமம்போந்து - புறத்தில்வர்து--௮ ல் 

கண் - ௮வ்விடத்து--மதவேள்வாளி - மன்மதபாணங்கள்--மருமம்பாய்ச் 

துருவ - மார்பிலேபட்டுருவ -- சைர்து -- நடக்கரிதாட - og seal 

பில்லாதவளா -- ௮ம்பொனகைமணிச்சிவிகையூர்ச்து - அழயெபொன் 

_ னாும் ஒளிபொருந்திய மணியாலுஞ் செய்யப்பட்ட தீண்டிகையிலேறி-- 

தொடிக்கை - வளையல்களிடப்பட்டசைசளையும்-- அண் ணிழைமருய்குல் 

௪௭
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சுழ்றிவ[--சென்றாள் - போயினாள், ௭ - று, (௨௪) 

ண்ணிவெண் குடைவேர் தன்பா னடம்புரி தொழிற்கி சைந்த 
தண்ணுமை யல்ல மன்றன் சதுருரைத் துடனி ருப்பக் 

கண்ணகன் ஞாலங் காக்குங் காவல னிசைவு கொண்டு 

பெண்ணமு தனைய மாயை பிறங்குதன் மாடம் புக்காள், 

(இ-ள்.) வெண்குடைவேர்தன் பானண்ணி - வெண் கொற்றக்குடை 

யினையுடைய அ.ரசனிடத்துச்சென்று -- நடம்புரிதொழிற்கிசைந்த -- 

தண்ணுமையல்லமன்றன் - மத்தளத்சொழில்வல்ல அல்லமனது -- சதரு 

மாத்து - இறமையைச்சோல்லி--உடனிருப்ப - அவன் தன்லுடனிருக்கும் 

படி -- கண்ணகன் ஞாலங்காக்குங்காவலன் - இடமகன்ற பூமியைக்காக் 

இன்ற அரசனது -- இசைவுகொண்டு - அலுமதிபெற்றுக்கொண்டு -- 

பெண்ணமுதனையமாயை - பெண்வடி.வாகச்செய்யப்பட்ட அமுதம் போல் 

இன்ற மாயையானவள் -- பிறங்குதன மாடம்புக்காள் - விளங்காநின்ற 

தனத உபரிகைக்குட்சென்றாள், ௭ - று, (உட) 

வலம்புரி வளைய னந்த மருங்குசூழ்ர் துறச்சி றந்த 

சலஞ்சல மிருப்ப தென்னச் தமனிய மணிமா டத்திற் 

பொலங்குழை மகளிர் சூழப் பூந்தவி சிருந்து விஞ்சை 

கலந்தெரி பவள்போ லெங்கணம்பனோ டூரைவிழைக்தாள். 

(இ- ள்.) வலம்புரிவளையனந்தம் - வலம்புரிச்சங்குகள்பல-- மருங்கு 

சூழ்ர்துற - தன்னருகே சூழ்ந்துகொண்டிருக்க--6றதசலஞ்சவம் - அவற் 

திற்ிறந்த ஓர்சலஞ்சலச்சங்கம்--இருப்பதென்ன -- தீமனியமணிமாடத் 

தில் - பொன்னாலு மணியாலுஞ்செய்யப்பட்ட உபரிகையில்-- பொலங் 

குழைமகளிர் - பொன்னிஞம்செய்பப்பட்ட முழையையணிர்த மகளிர் -- 

சூழ - தன்னைச்சூழ்ந்திருக்க--பூர்தலிசிருர்து - மாயைமலரணை மேலிருந்து 

ஏங்கணம்பனோடு - எம்முடைய கடவுளா அல்லமரோடு -- விஞ்சை 

சலர்தெரிபவள்போல் - அவளது மத்தளவித்தையின்குணத்தை ஆராய்ச்சி 

செய்பவள்போல--உரைவிழைசர்தாள் - பேசுதல்விரும்பினாள். எ-று,(௨௬) 

'நினைவவன் புணர்ச்சி மேற்று நெடுங்களோூக் கனங்க னன்னா 
னனிமிகு மழடன் மேற்று நாவெறுங் கூற்றின் மேற்று



த்ர்வுது,] பிரபுதேவாவந்த கதி. கு&க 

புனைமலர் வணர்வார் கூந்தற் பொற்றொடிக் கிதனா லன்றோ 

மனமொழி மெய்யொ ரங்கு மங்கைய ரரிய ரென்பார். 

(இ-ள்;) புனைமலர்வணர்வார் கூர்தம்பொற்றொடிக்கு - அலங்கரிக் 

கப்பட்ட மலரையுடையமெடிய கூந்தலையும் பொன்னாலாகிய வளைகளையு 

மூடையமாயைக்கு -- நினைவு -- அவன்புணர்ச்சிமேற்று - அவ்வல்லமர.த 

சையோகத்தின் மேலதாயிற்று -- நெடுங்கணோக்கு - நெடியகண்களின் 

பார்வை--அனம்கனன்னான் - மன்மதன் போல்பவனது--ஈனிமிகுமழடின் 

மேற்று - மிக்க அழடின் மேலதாயிற்று--நா - வாய் -- வெறும் கூற்றின் 

மேற்று - பயனில்சொல்லின் மேலதாயிற்று--இ தனாலன்றோ -- மனமெர் 

ழிமெய்யொருங்கு - மன மொழி மெய்கள் ஒருமைப்பட்ட--மங்கையர்.... 

அரியரன்பார் - அரியான்று சொல்லுவார்சள் உலகுளோர், எ-று, 

பொற்றொடி - அன்மொழித்தொசை, (௨௭) 

இதறு கழைக்க ரும்பிற் நீஞ்சுவை யிரத நீத்துக் 

கோதினை விரும்பிக் கொள்ளுங் கொள்கைபோ னாவி யின்கட் 

போதுறு மதம்வி டுத்துப் புன்மலங் கொள்ளு மாபோற் 

பேதையெம் பிரானான் முத்தி பெருதுபுன் போகம் வேட்டாள், 

(இ-ள்.) பேதை - மாயையானவள்--தீ தறுகலழச்சரும்பின் - குற்ற 

மற்றகழையாய கரும்பினின் றும்-- திஞ்சுவையிரதம் - மாதுரியமுடைய 

சாற்றை--நீதீது - தள்ளிவிட்டு--கோ தினை-விரும்பி--கொள்ளும்கொள் 

கைபோல் - கொள்டின்றசெயல்போலகும்-- மாவியின்கண் - கஞ்தரி மிரு 

கத்தினிடத்து -- போது.று - வாராநின்ற -- மதம்விடுத்து - கஸ்தூரியை 

விட்டு -- புன்மலம் - புல்லியமலத்தை -- கொள்ளுமாபோல் - கொள்ளு 

மாறுபோஜும் -- எம்பிரானால் - அல்லமரால் -- முத்திபெராது 4 புன் 

போகம்வேட்டாள் - புல்லியபோகத்தை விரும்பினாள், ௭ - று, (௨௮) 

ன்றிரண் டொழிய வாளி யுளவெலா மாரன் அர்த்தான் 

குன்றிரண் டனைய கொங்கைக் கோமக எாற்றா ளாட 
மின்றிரண் டனைய மேனி விமலன்மேற் சாய்ந்து வீழ்வாள் 

பொன்றிரண் டனைய மாதர் பொருந்தலா னாணி நின்றாள். 

(இ-ள்,) ஒன்றிரண்டொழிய - ஒன் நிரண்தெலிர -- வாளிபுளவெ 

லாம் * பாணமுள்ளளவெல்லாம் ~~ மாரன்தூர்த்தான் க மள்மதனிமைத்



க்௩௨ பிரபுலிங்கலிலை (esi 

தாள் -- குன்திரண்டனைய கொங்கைக்கோமகள் - இசண்டுமலைகள்போ 

அள்ள முலைகளையுடைய வரசன் மகள் -- ஆற்ராளாட - பொறாளாச -- 

மின்நிரண்டனையமேனி - மின்னலானது திரண்டுரு& கொண்டதுபோல் 

விளற்குன்ற திருமேனியையுடைய -- விமலன் மேற்சாய்ர்துவீழ்வாள் - 

அல்லமர்மேற் சாய்ந்து வீழவெழுங்கரு த்தினள் --பொன்.றிரண்டனையமா 

தர் - இருமங்கையர்கூடி நிற்பதுபோற்றோன் நுின்றமகளிர் -- பொருந்த 

லால் - ௮வ்விடத்திருத்தலால் -- நாணிநினறுள் - வீழா துநாணிகின்றாள், 

எ- று, ஒன்றிரண்டொழியவாளி என்பதற்கு :-ஏடைகொல்லுதல்செய் 

யும் பாணமொழிய வென்பது கருத், (௨௧) 

திளிரியல் காமத் இயிற் சருகுபட் | _பாற்றா ளாக 

யுளறிகர் மகளிர் சில்லோ ர௬ுடன்வா வெழுந்துட்போகி 

யளிமல ரளகஞ் சோர வணிமுலைத் துகில்வி லங்க 

வளமலி யணையின் மீது வாயுயிர்ப் பெறிந்து வீழ்ந்தாள், 

(இ-ள்,] தளிரியல் - தளிர்போதுள்ள நிமமுடைய மாயையானவள் 

வதாமத்தியில் -- சருகுபட்டு - சருகாய்ப்பட்டு -- ஆற்றாளாடு - பொறா 

rte — உளநிகர்மகளி£சில்லோர் - தன்மனம்போல்இன்றமகளிர்சிலர் — 

உடன்வர -- எழுந்துட்போடு . எழுர்தள்ளேசென்று — அளிமலரஎசஞ் 

சோர - வண்டுகள்மொய்க்சுப்பட்ட மலரையணிர்த கூர்தல்சோர--அணிச 

௮ழூயெ-- முலைத் துடில்விலங்க - மூலைமேலாடை ல்லங்க -- வளமலியணை 

யின்மீ.து - வளத்தானிறை£த மலரணையின்மேல் -- வாயுயிஈப்பெறிந்து 4 

வாயால்மூச்செறிர்து-- வீழ்ந்தாள், ௭ - று, காமத்தி - உருவசம், (௩௦) 

ேவேறு, 

ec statis கொளும்பே ரழகனரு ணாமம் புகலு மவாவாலு 

முள்ளக் கருத்தை யுயிர்போலு மகளிர்க் குணர்த்து முளத்தாலு 

மெள்ளப் பவள வாய்திறந்து வீடே தலமன் மேவுதற்குப் 

பிள்ளைப் பிறைவா ணுதன்மடவீ ரொன்றாள் பிறனா வெள்ருளே, 

(இ-ள்,) பிமரைவென்றாள் - அல்லமனல்லா தீ ஆடவரைவென்ம் 
ம்ர்யை .அள்ளிச்கொளும்பேரழகன் - சைகளான்மொண்டு கொள்ளத்த 
கும் பே£ழகைபுடையவன ௮--அருனாமம்புகலும் - (இஷ்டத்தை) அருளர் 
தின்றசாமத்தை புச்சரிக்வேண்டுமென்ள்றடஅவாவாதும் + grade



த்ர்வது.] பிரபுதேவாவந்த கதி, ௧௩௩ 

தும் -- உள்ளக்கரு த்தை -- உயிர்போலுமகளிர்க்கு - உயிர்போற்டிறர்த 

தோழியர்க்கு -- உணர்த்துமுளத்தாலும் - சொல்லவேண்டு மென்டன்ற 

நினைப்பினாலும் -- மெள்ளப்பவளவாய்திறந்து -- அலமன்மேவுதற்கு - 

அல்லமன் குடி.யிரூத்தற்கு -- வீடேத -- பிள்ளைப்பிறைவானுதன் மடவீ 

ரென்றாள் - இளம்பிறைபோலும் ஒள்ளியநெற்நியைபுடைய தோழிகளே 

யென்றாள், எஃறு, (me) 

QD) wins துறையி னீத்தாயிற் றென்ன மாயை யிடத்தும 

யல், பிறந்த பொழுதே யுயிரளவாய் நின்றதென்னும் பெற்றிமை 

யை, யறிந்து மகளிர் நின்கருத்தை யறிய வுணர்த்தி லல்லமற்கு 
ச், சிறந்த மனையொன் நளிக்குதுமென் ுரைத்துப் பின்லுஞ் 

செப்புவார், 

(இ-ள்.) இறங்கு துறையின் - இறங்கியநீர்த்துறையிலே--நீத்தாயிதி 

றென்ன - நீர்துதலுண்டாயினாற் போல -- மாயையிடத்து -- மயல் - கா 

மவேட்கையானது -- பிறந்தபொழுதே -- உயிரளவாய்நின்ற தென்னும் 

பெற்றிமையை - உயிரெலவ்வளவோ அவ்வளவாய் நின்றதென்னுர்தன்மை 

ou— 9 Ni g—wsetit - அத்தோழியர் -- நின்சுரு த்தை--அறிய - யாம 

நிய -- உணர்த்தில் - அறிவிப்பாயாடுல் -- அல்லமற்கு -- இறந்தமனை 

யொன்று --அளிக்குதுமென்றுரைத்து - கொடுப்போமென்றுசொல்லி.ஃ 

பின்லுஞ்செப்புவார் - மேலுஞ்சொல்லுவார், ௭ - று, (௩௨) 

கரீம முளை தோன் நிற்றுனக்கென் றெங்கள் கருத்திற் ஜோன்றிற் 

வாம மணிமே கலைமருங்குல் வடி.வேன் மருட்டு மதர்விழியா[ று 

யாமு நினது நெஞ்சகமும் வேற லேறின் னிதயத்திற் 

சேம மதனை காணாமற் செப்பு கென்றார் தருந்திழையார், 

(@ ள்.) வாமமணிமேகலைமருங்குல் - அழகியமணிகளாலாகயமேகலை 

யாற்சூழப்பட்ட இடையையும் -- வடிவேன்மருட்மெசர்விழியாய் - வடிக் 

கப்பட்ட வேலெனக்கண்டோரை மருள்விக்இின்ற களிப்புப் பொருந்திய 

கண்களையுடையவளே -- சாமமுளை - காமத்தின் ௮ம்குரமானது --உனக் 

குத்தோன்மிற்றென்று -- எங்கள்கருத்தித்றோன்றிற்று -யாமும்ஃநின 

அசெஞ்சசமும் - உனதுமனமும் -- வேமலேம் - ஒருபொருளேயாவோம் 

அநின்னிதயத்திம் சேமமதனை - உன்னுள்ளத்திலே காவகிசெயயப்பட் 

பிருப்பசை -- சாணாமல் -- செப்புகென்றார் - சொல்வாயாகவென்றார் -- 

இருர்திழையார் - இருக்திய அணிகலச்தையுடையவர், ௭-௮, (௩௩)



ககர பிரபுலிங்கலீலை (இற் 

கன்னித் தன்மை யழியுமெனு நாணு முலகங் காக்குமொ 

ர, மன்னற் குரிய மகளென்லும் பெருமை தானு மத்தளிகன், 

நன்னைப் புணர்ந்தா ளென்றுவருந் தகாத மொழியுர் தன்னுள் 

இ, லுன்னிக் கரும்கண் மட மாயை யொன்று முரையா இருந்த 

னளால், 

(இ-ள்.) கன்னித்தன்மை யழியுமெலுகானும் - தன துகன்னிமை 

கெடுமென்றுண்டாயெ காணத்தையும் -- உலகங்காக்குமொரு மன்னஜற் 

குரியமகளென்னும் பெருமைதானும் - உலகத்தையளிக்டின்ற அரசனுக்கு 

மகளென் று சொல்லப்பட்டுவருஇின்ற பெருமையையும்-- மத்தளிகன் றன் 

னைப்புணர்ர்தாளென்று வரும் தகாதமொழியும் - மத்தளக் காரனைக்கூடி, 

னாளென்று பின்வரக்கடவதாடிய பழிச்சொல்லையும் -- தன்ஜுளத்தில் -- 

உன்னி - ஆலோசித்துக்கொண்டு -- கருங்கண்மடமாயை - கரியகண்களை 

யும் ம_ப்பத்தையுமுடைய மாயையானவள்--ஒன் நுமுரையா திருக்தனள்- 

எதிர்மொழியொன் றுஞ்சொல்லா இருந்தாள், ௭ - று, ஆல்- அசை (௩௪) 

றைவி யொன்று முரையாமல் வாளாவிருப்ப வேவல்புரிந் 

துறவி னின்ற சகளையெனு மாது பிராட்டி யுரணாயொதொன் 

பிறவு மின்று வேறுபட்டா ளென்னே பெண்ணே யறியேனென் 

றறிவு கலங்கி யொருவுகலா விலாச யணங்கை வினாவிஞனள். 

(இ-ள்,) இறைவி - மாயையானவள் -- ஒன்றும் - ஓர்சொல்லும்-- 

உரையாமல்-சொல்லாமல்--வாளாவிருப்ப - சும்மாவிருக்க--ஏவல்புரிர்.து- 

ஏவற்பணிசெய்து -- உறவினின்ற - உறவினைக் சொண்டுகின்ற -- சகளை 
யெலுமாத -- பிராட்டி - ஈம்பெருமாட்டி -- உரையொ0 . வாய்ச்சொல் 

லோடு -பிதகும் - மற்றைச்செய்கைகளும் — இன்று - தன்னிடத்தில்லை 

யாக -- வேறுபட்டாள் - வேற்றுமையடைர்தாள் -- பெண்ணே என் - 
இதற்குக்காரணம்யா த--அ.நியேனெள் p—y Paso - உணர்வுமயக் 
ச ஒருவுகலாகிலாசி யணங்கை * அவளைவிட்டு நீங்கா இிருக்ன்ற Sen A 
யென்னப்பட்ட அணங்குபோல்வாளை--வினாவிஞள்- எ.ஃறு, (௩டு) 

இனியான் மறைப்ப தென்கொலுமக் இன்றுவந்த வல்ல 
மனாம், தனிரா யகன்பே சழகென்னு நறவை யுண்டு தரியா 
மற், கனிவாய் மடமை புஎமழிர்தா ளென்று விலா? கட்டுரை



த்ர்வது, பிரபுவர்வந்த ௧, ௧-டு 

க்க, முனியா ளியைந்து புன்ளகைகொண் டிருந்காண் மாயை 
முகங்கவிழ்நது, 

(இ-ள்,) மக்கு - உங்களுக்கு -- இனியான்மறைப்பத _ என் - 
யாது--இன்றுவர்த -- அல்லமனாச்தனிராயகன் - அல்லமனாடய ஒப்பற்ற 
ஆடவன2--பேரழகென்லும் - நறவையுண்டு - மதவைக்குடித்து தரி 

யாமல் - பொறுக்கமாட்டாமல் -- கனிவாய்மடச்தை ஃ கொவ்வைப்பழம் 
போதுள்ள வாயையுடையமாயை--உளமழிர்தாளென் றுவிலாகெட்டுரைக் 
க கருத்தழிந்தாளென்று விலாரியென்பவள்சொல்ல -மரயை--இயைச் 
௮ - (அதற்கு) சம்மதித்து--முனியாள் - கோபஞ்செய்யாளா — முகங் 
கவிழிர்து--புன்னகை கொண்டிருர்தாள், ௭ - று, (௩௬) 

மாயை பிடையை யுஎண்முலையான் மற்றை மாதர் போ 
லென்று, தூயமஇஞ ரனுமிதித்துச் சொல்லு மருங்குற் ரோகை 
தான், வாயி னிளவெண் ணகைதோன்ற வாளா விருப்பக் கண் 
மெய லாயி னுடைய ளெனமாத் ரறிந்தா 7ருதீதா பத்தியினால், 

(இ-ள்.) மாயை -- இடையையுளள் - மரும்குலையுடையள் மூலை 
யால்--மற்றைமா தர்போலென்று -தூயமதிஞர் - தார்க்கெரால் .- அனு 
மிதித்து - அனுமானத்தாலறிர்து -- சொல்லும் - சொல்லப்படுன்ற... 
மருங்குல் - இடையையுடைய--தோகை - மயில்போல்பவள் -- வாயினிஎ 
வெண்ணகை--தோன்ற - தோன்றுரிற்க--வாளாவிருப்ப - சும்மாவிருக்க 
கண்டு - அதுகோக்டு -- ஆயின் - ஆசாயுமிடத்த --மயலுடையளென - 
காமவேட்கையை யுடையளென்று _- அருத்தாபத்தியினால் -- மாதர் - 

தோழியர்--அறிந்தார், ௭ - று, 

அருத்தாபத்தியாவ.த :--நித்தியவுபவாசியை அவனதுபாரித்தவுடலா 

லிரவிற்கரச்துண்பானென்றுணர்கை, ௮ஃதஇிருவகைப்படும்; 4 இருஷ்டா 

ரத்தாபத்தி சிரவனாருத்தாபத்தியென, அவற்றுளிதுதிருஷ்டாருத்தா 
பத்தி, அலுமானமாவது;-- காரியத்தாற் காரணமுண்டெனக் கோடலை, 

அலு மூவகைப்படும்;:--பிரிதக்ஞை ஏது இட்டாச்ச மென, (mar) 

வில்லி யுள்ள மறிந்தனமிம் மாயைதனையு மயக்சிவல்ல 

வல்ல மன்றன் கருத்தைபினி யறிய வேண்டு மென்றவர் தாஞ்
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சொல்ல வொல்லை மதமானி யென்பாள் யானத் தோன்றறளை 

மெல்ல வுள்ள மறிவலெனச் சென்றாள் வினோத விமலன்பால், 

(இ-ள்,) வல்லியுள்ளமறிர்தனம் - இம்மாயையின த கரு த்தையறிர் 

தேம்--இம்மாயை தனையு மயக்கவல்ல --அல்லமன்றன் கரு த்தையினியறி 

யவேண்டுமென் து --அவர்சாஞ்சொல்ல - அந்த த்தோழியர்சொல்ல-- இல் 

லை - விரைவில் -- மதமானியென்பாள் -- யான் -- அத்தோன்்றறனை - 

அர்த அல்லமனை -- மெல்லவுள்ளமறிவலென - மெள்ளக்கருத்தை யறிர்த 

வருவேனென்று -- வினோதவிமலன்பால் - அ.ச்செலவுக்கேற்ற இருவிளை 

யாட்டையுடைய அல்லமனிடத்தில் -- சென்றாள் - போயினாள், எ - ௮, 

மாயை தனையு மென்பதிலும்மை இழிவுிறப்பு. (௩௮) 

மங்கை வருமல் வரவையதிர் தவளோர் மாற்றம் வகுத்தி 

டுமூன், றங்கு மனையிற் சென்றிருப்ப லுங்க டலைவி யெனைத்தே 

டிற், நிங்க ணுதல்வெண் ணகைக்கருங்கட் செவ்வாய்த் இரு 

வே செப்புகவென், றெங்க ட.லைவ னியம்பமத மானி யியம்பன் 

மேயினாள். 

(இ-ள்,) எங்கடலைவன் - அல்லமதேவன் -- மங்கைவரு மவ்வரவை 

யறிந்து - மதமானிதன் விடத்திற்குவரும் ௮வ்வரவின்காரணத்தையறிந் 

--அவளோர்மாற்றம் வகுத்திடுமுன் - அவளொருசொல் சொல்வதற்கு 

முன்--தம்குமனையிம் சென் நிருப்பன் - சானிறங்டியிருக்கு மிடத்துக்குப் 

போயிருப்பேன் -- நுங்கடலைவி யெனை த்தேடில் -- திங்கனுதல் - பிறை 

போலுள்ளநெற்றியையும் --வெண்ணகை - வெள்ளியபற்களையும் தங் 

கண் - கரியகண்களையும் -- செவ்வாய் - செய்யவாயையுமுடைய இரு 

வே - திருமகள்போல்பவளே -- செப்புகவென்று - சொல்வாயா கவென்று 

-இயம்பன்மேயினாள் - சொல்லத்தொடங்கனாள், ௭ - று, (௩௪) 

வீடு புறடீ வேண்டற்க வைய வெமது விளங்குமணி 

மாட நினதே யிவணுறைக வரசர் கோமான் மகளிதய 

பீட மதனி லுளைவிடா இருத்தி யிருந்தாள் பிரிவறநீ [வே, 

, கூட வுறையும் விருப்புடைய ளென்றாள் குறிப்பு வெளிப்பட 

(இ-ள்,) ஐய--வீடுபுற££வேண்டற்க - வீட்டைப்புறத்திலே நீவிரும் 

பாதொழிச--ஸது --விளங்குமணிமாடம் - விளங்காநின்ற மணிகளாலா 

இய மாடமான து--நினே தீ: உன்ஓுடையதே அஇவனுறைக ஃ இவ்விட த்



prag).] பிசபுதேவர்வந்த ௧இ, 2௩௭ 

இருப்பாயாக -- அு.ரசர்கோமான்மகள் - ௮ ரசர்க்கரசன்புதல்வி--இதயு 
பீடமதனில் - தனதுகெஞ்சமாடேயே பீடத்தின்கண்ணே -- உனைலிடா 
திருத்தியிருச்தாள் -- பிரிவற - பிரிவில்லாமல் -- நீ--கூட - தன்னோ 

கூட -- உறையும்விருப்புடையளென்றாள் - இருக்கவேண்டுமென்ஜும் 
அசையுடையவளானாளென் றுசொல்லினள் -- குறிப்பு - அவள்குறிப்பு-- 

வெளிப்பட, எ. று, (#0) 

ஒன்று மில்லே னானீவிர் மிகவு முடையீ ரும்மிறைவி 

வென்றி யரசர் குலமடந்தை சாதி யறியா விகிர்தன்யா 

னன்றி மகளிர் நீயிர்நான் மைந்த னென்றா லடாதம்மா [னன் 

வென்று முங்க ஞடனுறைவென் றெந்தை ஈகைகொண் டியம்பி 

(இ-ள்,) சானொன்றுமில்லேன் - சானொருபொருஞ முடையேனல் 
லேன்--நீவிர்மிகவுமுடைமீர் - நீரெல்லாப்பொருளு மிகவுமுடையீர்--உம் 
மிறைவி - உங்கள்தலைவி -- வென்றியரசர்குலமடர்தை - வெழ்நியையு 
டையவேர்தர்குலத்திற்பிறந்தபெண் -- சாதியறியாகி௫ர்தள்யான் - 
யான்இன்னசாஇயென் நு௮றியட்படாத வேறுபாட்டையுடையவன் 
அன்நிநீயிர்மகளிர் - அல்லாமதுநீங்கள்பெண்டிர்சள் -- சான்மைந்தனெ 
CT HH = சானுடவனென்றால் -- என்றுமுங்களுடலுறைவு - என்மைச்கு 
முங்களுடனேயிருத்தல் -- அடாதென்று - தகாதென்று -- எந்தை 

அல்லமதேவன் -- நகைகொண்டியம்பினான் - புன்சிரிப்புக்சொண்டுசொல் 
லினன், எ௭- று, (௪௧) 

நள்ளா தொழியி னன்றியவ ணட்டா எாயிற் பினைப்பேத 

ம், கொள்ளா ளொருவர் மாட்டுமெனி லுயிர்போற் ரறப்பிற் 

கொண்டவுனை, யெள்ளா ளென்ன வேண்டுமோ வென்சொ லெ 

ல்லா மிருந்தறிதி, வள்ளா லெனவின் மொழிபுகன்றாண் மாற்ற 

மறிந்த மதமானி, 

(Q - or.) மாற்றமறிர்தமதமானி - பேச்சில்வல்ல மதமானீயென் 
பாள் -- வள்ளால் - ௮ல்லமதேவனே -- அவள் - ௮ம்தமாயையானவள்- 

ஈள்ளாதொழியிளன்றி - சினேசம்பண்ணாவிட்டாலல்லாமல்-- நட்டாளா 

மின் - சினேகம்பண்ணாளேயானால் -- ஒருவர்மாட்டும் - ஒருவரிடத் 
தும் -- பினைப்பேதங்கொள்ளாள் - பின்புவேறுபாடுகொள்ளாள் -- 

எனில் - என்றால் -- உயிர்போல்--சிறப்பிற்கொண்டவுனை - Foe surg 

சாகக்கொள்ளப்பட்டவுன்னை -- எள்ளாளென்ன வேண்டுமோ - இகழ்ச்9ி 
செய்யாளென்றுசொல்லவேண்டுமோ -- என்சொலெல்லாம் இரு 
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தீதிதியென - ெகாலமிருக்தறிவாயாககென்று -இன்மொழிபுகள்றாள் - 

இன்சொல்சொல்லினாள், ௭ - று, (௪௨) 

காரிற் சிறக்க மலர்க்குழலாய் நின்சொ லெல்லாங் கவர் 

பொருளைப், பாரித் திருந்த தேறுலேன் பணியொன் Capa 

வர் பாற்புரிவோர், தூரத் இருந்து வழுங்காலம் துணிந்து வருத 

றுணிவென்றா, னாரிக் கணங்கு மவன்பே/ல நடித்து விடுத்து 

நழுவுவோன். 

(இ-ள்.) நாரிக்ணெங்குமவன்போல - மாயைக்குஉடன் படுவோன் 

Cure நடித்து - ஆடி. -- வ்டுத்துகழுவுவோன் - விட்டுப்போகுமல்லம 

தேவன் -- காரிற்சிறட்தமலர்ச்குழலாய் - மேகம்போற்திறந்க மலர்களை 

மூடித்த கூர்தலையடையவளே -- நின்சொலெல்லாம் -- கவர்பொருளை - 

உபயார்தங்களை -- பாரித்திருந்த - பரப்பியிரும்தன -- தேறுடவேன் - 

அவற்நினுண்மையைத்தெரிடலேன் -- ஒருவர்பால் - ஒருவரிடத்து -- 

பணியொன்று புரிவோர் - ஒருதொழில்ச்செய்வோர் -- தூரத்திருந்து - 

த. ரமானவிடத்சேகுடியிருக்து -- வருங்காலந்துணிந்து - நாம்தொழில் 

செய்வதற்குவருங்காலத்தைச் துணிர்து -- வருதல் - வருவது -- துணி 

வென்றான், எ-று, (௪௩) 

[மின்ன மன்னன் in 419. வோ லக்கங காணு ain Grr 

டுன்னை யுன்னு மவளல்ல । லைவ னாக வுன்னினள। 

லென்ன வன்ன மனையாய்ும் தலைவிக் கியற்கை யுய/த்திடுதன் 

முன்னமென்னவ। ய்கியொழு குறுதலெனக்குமுறையென்றான். 

(இ-ள்,] மன்னர்பம்ன.மகள் - ந ரசர்ச்சரசன்மகள் -- இருவோ 

லக்சங்காணு பைர கரம் . இரு சடைய யர்சாறும்்அடவரோடு உன் 
0) உ ம, ச _ 10) +f , po டி ட ய் ற 

வர்னுமவாாலலள - உபயோருல ப்ப, — னேயு னு! oll ovo ‘ ட் (Fa 0,4 | GOUT L SLI G). OF OVEVGN i AVE 6d) 

கவுன்னினளம 0 ௬ (ற்திஃவனாககினை ச் மாள் ற்சி ர் ல்ல ஸ்வ அன்ன 

° ட e “a 

ito» OT 6 ண a OD 8 . மனையா.ப் - அன்னமபோலுநடையையுடையவளே -- நுழ்தலைலீ Buh 

Dh - உங்களுடைய தல்ல க்குச் சுபாவகுணம் -- உயர்த்இடுதல் - உயர்த் 

இச்சொல்லுதம்--முன்னமென்னவடங்கு யொழுகுறுதல்- முன்போலவே 

யடங்செடத்தல்--எனக்கு முறையெனரான்- எஃறு, ஆல் - ஆசை, () 

Gam sGuri செய்து மறைப்பதினி யென்னாம் யாங்க 

டொழுமிறையா, நிற்2பாய் நின்னை யெதிர்ந்களவே கரியுண்



த்ர்வது.] பிரபுதேவர்வந்த of. ௧௩௯ 

விளவி னிறையழிந்தாள், கற்போ னின்ற வருந்தவருங் காணு 

முன்ன முனைக்கண்ட, தற்போ னின்று தமொத நினைப்போ 

லிருந்த தலைவியே, 

(இ-ள்,) காம் - இருவரும் -- சொற்போர்செய்து மறைப்பது. 
சொற்களாலேபோர்செய்து மறைக்கத்தக்கது--இனியென் - இனியா த-- 

யாங்கடொழுமிறையாகிற்போய் - எங்களால் வணக்கப்படுர் தலைவனாக நிழ் 

பவனே -- கற்போனின்ற வருந்தவரும் - மலைபோற்சலியா தநரின்ற அரிய 

தீவத்தினரும் -- காணுமுன்னம் - தன்னைக்காணுதற்குமுன்பு -- உனைக் 

கண்டதற்போனின்று - உன்னைக்கண்டதான் போலெரின் நு -- தடுமாற » 

மயங்க--நினைப்போலிருக்த - உன்னைப்போல் கலங்காதுநின்ற--தலைவி - 

மாயை -- நின்னையெதிர்ம்தளவே - உன்னையெகிர்ப்பட்டவளவில் --கரியு 

ண்விளவின் - யானையாலுண்ணப்பட்ட விளாம்பழம்போல -- நிறையழிச் 
தாள் - உள்ளீடழிந்தாள், எஃறு, (௪௫) 

என்று மங்கை கூறுதலும் தலைவி பிதய நீயறிவை, யன்றி 

யின்று புதியன்யா னறிவ ஜனோலிங் காப்தமா, நின்ற வுன்றன் 

மொழிகேட்கு மதுவே யெனக்கு நெறியென்ரான், சூன்றை வெ 

ன்ற குவிமுலையாள் களிப்ப வெமையாட் கொள்ளுவோன். 

(இ-ள்,) என்றுமங்சைகூறுதலும் - என்றுமதமானிசொலலுத 

தும் -- தலைவிமிதயம் - மாயையினதுகருத்தை -- நீயறிவை - நீயறி 

வாய் -- அன்றி - அல்லாமல் -- இன்றுபுதியனயான் - இன்றைக்குப்புதி 

யவனாய்வர்தநான் -- அறிவனோ - அறியமாட்டுவனோ -- இங்கு -- அப் 

தமாநின்றவுன்றன் - உண்மைகூறுபவளாயிருர்தவுனது -- மொழி- 

சொல்லை -- கேட்குமதவே - பிரமாணமாசகக்கேட்டுடத்தலே -- எனக் 

கு கெறியென்றான் - எனக்குவழியென்றுசொல்லினான் -- குன்றைவெ 

ன்ற - மலையைவெற்றிகொண்ட -- குவிமுலையாள் - குவிர்ததனச்தை 

புடைய மாயையானவள்--களிப்ப - மஇழும்டடி. -- எமையாட்கொள்ளு 

வோன், எ-று, (ea) 

இல்ல சகுன மென்னவெதிர் கண்டு வந்தாய் ஈம்பிநீ, வல் 

ல வசுரர் சுரர்முனிவ செல்லா மயங்கு மாயையையோர், புல்லி 

னெளிய ளெனப்புல்ல நின்றா யெனப்புன் முறுவலொடு, சொல் 
லி மசழ்வு கொண்டிறைமி பான்மீண் ட னளச் சுடர்த்தொடியே, 

(இ-ள்,) ஈம்பி- ஆடவரிற்சிதச்தோனே -- நீ -- ஈல்லசகுனமென் 

ள வெதஇிர்சண்டுவர்தாய் -- வல்ல வசுரர் சுரர் முனிவரெல்லாம் - வல்லவு



க்க பிரபுலிங்கலீலை [ஐத் 

ச்ரிய அசுரரும் சுரரும் முனிவருமாுய யாவரும் -- மயக்குமா 

யையை - மயங்குதற்டெனாடுயமாயையை -- ஒர்புல்லினெளியளென - 

ஒருதிரணம்போலெளியளெஜும்படி -- புல்ல - தானாய்வர்துசமுவ -- 

நினறாயென -- புன்முறுவலொடு - சறுககையோடு -- சொல்லி -- மடு 

ழ்வுகொண்டு -- அச்சுடர்த்தொடி, - அக்கா$இபொருக்தியவளைகளையுஉ ட 

யவள் -- இறைலிடால் - தலைவியிடத்து -- மீன்டனள் - திரும்பிவம் 

தாள், ௭- று, (௪௭) 

இங்கு மாயை மஃமானி சென்ற தழ்பி னக%மஎர்ந்து 

மங்கை வாய்மை கூறியுடம் படுக்கு மே।மன் மகடனக்குப் 

பங்க மாமென் றென்னுயிரைச் சீறி யகலப் பண்ணுமோ 

விங்கு மானென் செய்வளென வறியே னென்ன விருந்தய/ வாள். 

(இ-ள்.) அங்கு -- மாயை — மதமானிசென்றதர்பின் - மதமானி 

யென்பவளல்லமனிடத்திழ்குப்போனபின்பு - அகந்தளார்து - மனஞ் 

சோர்ச்து -- மங்கை - அத்தோழி--வ ய்மைகூறி - உண்மையைச்சொல் 

லி -- உடம்படுக்குமோ - சம்மதிக்கச்செய்வாளோ — மன்மகடனச்குப் 

பங்கமாமென்று - அரசன்மகளுக்குப்பழுதாமென்று -- என்னுயிரை « 

என்னுயிர்போம்சிறந்தவனை — FA - கோபித்து -- அகலப்பண்ணனுமோ - 

நீங்கச்செய்வாளோ -- இங்கு -- நான்- என்செய்வளென - இவ்விரண்டு 

செதுசெய்வாளென்று -- அறியேனென்ன -- இருந்தயாவாள் - இருந்து 

சோர்வாள், (௪௮) 

என்னோ வறிட்து போயினாள் சந்து பொருந்தா தெய்து 

மோ, வன்னோ வாசன் மகளென்ன வஞ்சி யழக னகலுமோ, 

வின்னோ ரன்ன நினைவின்றி யெனையே நினை/இிட் டிருக்கு 

மோ, பொன்னோ (ழும் வாண்முகங்கண் டலது துயரம் 
போகாதே, 

(இஎள்,) என்னோவறிர்துபோயினாள் - எனதுகாமகோபைய௰ிந்து 

சென்றவள் -- சர்துபொருந்தாதெய்துமோ - தூதுபொருர்தாமக்வர்து 

விடுவாளோ -- அன்னோ - ஐயோ -- அ. ரசன்மகளென்ன 4 ராஜபுத்ரி 

யென்று -- அஞ்சி -- அழகன - அழகையுடைய அவ்வல்லமன் __ ௮௧ 

துமொ : நீங்குவானோ -- இனஜோரன்னகினைவின்தி - இப்படிப்பட்ட 

தினைப்பில்லாமல் -- எனையே நினைர்திட்டிருக்குமோ - என்னையே நினைத் 

திர்சொண்டிருப்பாஜே 4. பொன்னோழும்வான்முசங்கண்டஜது ஃ



த்ாவது,] பிரபுதேவர்வந்த ௧இ, க்ச்க 

பொன்போன்ற கார்திபொருர்திய (அவன த) முகத்தைச்கண்டாலல்லது-- 

துயரம்போகாது, ௭- று, ஏ- அசை, (௪௧) 

என்னப் பலவு நினைந்துமட... மாயை யிருப்ப விகுளைமார் 
மின்னற் கருங்க ணிடனாடக் குறிக ணல்ல விளங்குதலாற் 
கன்னிக் குவகை கைகூடு மென்ன விருக்குங் காலைதனி [ளால், 
லன்னப் பெடைபோ ன நீதுமத மானி களிப்புற் றடைந்தன 

(இ-ள்,] என்னப்பலவுமினைந்து - என்றுபலஉசையு நினைர்து--மட 

மாயையிருப்ப - இளமைபொருர்திய மாயையானவளிருக்க--இகுளைமார்- 

தோழிகள் -- மின்னற்கருங்கணிடனாட - பிரகாசிச்ெற கரியவிடதுகண் 

துடிப்பதினாலும் -- குறிகணல்லவிளங்குதலால் - ஈல்லசகுனங்கள்காணப் 

படுதலாலும்--கன்னிக்கு - மாயைக்கு--உவகை - ம௫ழ்ச்”-கைகூடுமென் 
ன இருக்குங்காலைதனில் - இருக்கும்போது — மதமானி--அன்னப்பெ 

டைபோனடந்து - பெட்டையன்னம்டோ டந்து -- களிப்புற்கடைந்த 

னள் - மடழ்ச்சிகோண்டு சேர்ந்தாள், ௭- று, ஆல் - அசை, (௫௦) 

வீண்டா மரைபோன் முகமலர்ந்து வர்தாள் சென்ற மதமானி 

கண்டார் மகளி ரவனுள்ளங் காயோ பழமோ கழறென்றுர் 

தண்டார் வனைமென் குழன்ம_வீர் பழமே யென்று சாற்றினாள் 

கொண்டா ௫வகை யவர்மாயை யுவகை யாரே கூறுவார். 

(இ ள்,) சென்.றமதமானி - து. தாகப்போனமத்மானியென்பவள்-... 

வண்டாமரைபோல்-வளம்பொருக்திய தாமரைாமலர்போல --முஃமலர்ர் த- 

முசுமலாச்சியடைந்து -- வந்தாள் சண்டார்மசளிர் - அவள்வ.ரவைக்கண் 

டவராய மகளிர் -- ௮வனுள்ளம் - ௮வ்வல்லமன்கருத்து -- காயோபழ 

மோ -- கழமலெனருர் - சொல்லென்ரூர்கள் -- தண்டார்வனைமென்குழன் 

மடலிர் - குளிர்ச்தமலர்மாலையையணிர் தீ மெல்லிய கூந்தலையடையதோழி 

களே -பழமேயென்று _-சாற்றினாள் - சொல்லினாள்--அவர் - அத்தோ 

ழிகள் -- உவகைகொண்டார் - ம௫ழ்ச்ச்கொண்டாகள்-- மாயையுவகை - 

மாயைகொண்ட மடழ்ச்சியை -- யாரேகூறுவார் - யார்சொல்லுவார் 

eer, > py. 

காயோபழமோவெனல்;-- கைகூடிற்றோ இல்லையோ வெனச் குறிப் 

பித்தலை, (௫௧) 

மன்ன னறியி னென்னாமோ வறியோ மிதனை மழைமினெனப் 
பன்னி மகளி ருளத்தடக்கிச் கங்குல் வரவு பார்த்திருந்தா



SHS. பிரபுலிங்கலீலை. [ஐந் 

ரன்ன மனையா எல்லமன்ற லுடம்பா டுரைத்த வம்மொழியே 

கன்னன் மதவே ளெய்தபசும் புண்ணின் மருந்தாக்களிப்புற்றுள். 

(இ-ள்,) இதனை - இச்செய்தியை -- மன்னனறியின் என்னாமோ- 

யாதாமுடியுமோ -- அறியோம் -- மறைமினென - மறையுங்களென்று 

பன்னி - சொல்லி -- மகளிர்--உளத்தடக்டு - மனதிலடக்கு -- தந 

குல்வாவு - இரவினது வருதலை -- பார்த்திருர்தார் -- அன்னமனையாள - 

அன்னம்போன்ற ஈடையையுடையமாயை - அல்லமன்றன் - அலலமனு 

டைய -- உடம்பாடுரைத்த - சம்மதியைச்சொல்லிய -- அம்மொழியே-- 

கன்னன் மதவேள் - கருப்புவில்லை புடையமன்மதனால் -- எய்த - எயயப் 

பட்ட அம்பினாலுண்டாகய -- பசும்புண்ணின் - பரியபுண்ணிற்கு--மருச் 

தா - ஒஓளஷூதமாகவெண்ணி -- களிப்புற்றாள், ௭- று, (௫௨) 

Lf car of oir விளையா டி. ருமைந்தர் தம்மு ளெழும்து போயோ 

டிப், புனலின் விழுவான் போல்விழுஈ்த தொளிஞா யிறுபோய்ப் 

புணரியிடைப், புனலின் விழுந்து மூழ்குபுவம் தெழுவான் போ 

லக் குணாதுகடற், புனலின் மிசைவம் தெழுந்ததிருள் பருகிப் 

புதுவெண் டிங்களே. 

(இ-ள்,) புனலின்விளையாடிருமைர்தர் - நீர்விளாயாடுதற் ரொழில் 

யுடைய இரண்டுபிள்ளைகள் -- தம்முளெழுந்து - தமக்குள்ளே ஒருவன் 

சபதத்தாலெழுந்து -- போயோடி. - ஓடிப்போய் -- புனலின் விழுவான் 

போல் - நீரிலே விழுறவன்போல-- ஒளிஞாயிறு - பிரகாசச்தையுடைய 

சூரியன் -- புணரியிடை - மேலக்கடலில் -- போய் -- விழுந்தது -- 

புனலின் விழுந்து - நீரிலேவிமுந்து -- மூழ்குபுவந்து - முழுவெந்து -- 

எழுவான் போல -- எழுகின்ற மற்மெருவன்போல - இருள்பரு9- 

இருளையுண்டு -- புதுவெண்டிங்கள் - புதியவெண்மை பொருந்திய சந்தி 

சன் -- குணாதுகடம்புனலின் மிசை - €ழ்க்கடனீரின் மேல் -- வர்தெழுர் 
த்து - வந்துதய மாமிற்று, ௭ - று, (௫௩) 

தொஃக கமலம் வாயமூடக் கள்ளுண் டி.டருஜ் சுரும்பி 
னங்கண், மொய்க்கு நறுமென் குவளைவாய் இறந்த முகிறுஞ்சிள 
ம்பொழிலிற், புக்க மணிநீர்க் கயத்திரைதேர் குருகு விண்மீன் 
பூத்தனவாற், செக்க ரெலுஞ்செர் தீயினிடைப் பொரிந்து தெறி 
த்த பொரிபோல, 

(இ-ள்,) தொக்க - நெருக்கிய -- கமலம் - தாமரைமலர்கள் — 
வாய்மூட ஃ குவிர்தவளவில்--கள்ஞண்டு - மதுபானஞ்செய் த-இடரும்?



தாவது,] பிரபுதேவர்வந்த கதி, dim. 

மயங்குகின்ற -- சுரும்பினங்கள் - வண்டின்கூட்டம்கள் -- மொய்க்கும் - 

மொய்க்கின்ற --நறுமென்குவளை - 6றியமிருதுவாடிய உற்பலமலர்கள்-- 

வாய்திறந்த - மலர்க்தன--முறுஞ்சிளம்பொழிலில் - மேகமண்டலத்தை 

யளாவுன்ற இளஞ்சோலையினிடத்தில் -- மணிநீர்க்கயத்து - அழ 

சயெரீரையுடைய தடாகத்தில் -- இரைதேர் - உணவைநாடாநின்ஈ -- 

குருகு - சாராகள்--புக்க - அடைந்தன -- செக்கபெலும் - செவ்வானமா 

இய -- செந்தீயினிடை - செவ்தகெருப்பினிடத்தில் -- பொரிந்து - தெ 

தித்த பொரிபோல -- விண்மீன் பூத்தன - ஆகாயத்தினிடத்தில் நட்ச த்தி 

ரங்கள் தோன்றின, ௭... று, அல்- ௮சை, செக்கரெலுஞ்செந்தீ - ௨௫ 
வகவணி, (Ge) 

தூப சோதிப் பகலவன்போய் மேலப் புணரி தோய்ந்நிடலு 

மாயை நாமங் கொண்டிருக்க மணிமென் கலாப மயிலைவ। 

னாய கோம்பி கண்டுசின௩் துடலஞ் சவெப்புற் நடங்கல்போன் 

மேய மலைப் பொழுதிலிருஞ் செக்கர் தோன்றி வீந்ததால், 

(இ-ள்,) தூய - பரிசுத்தமாக -- சோதி - பிரகாசத்தையுடைய - 

பகலவன் - சூரியன் -- போய் -- மேலைப்புணரி - மேற்குச்சமுத்திரத் 

தில் 'தோய்ச்இடலும் - மூழுயெவளவில் -- மாயைகாமந்கொண் 

டிருந்த - மாயையென்னும் பெயரைக்கொண்டிரம5-- மணிமென்கலா 

பம் - ரதீுங்களிழைத்த இறந்தமேகலையாக.ப, அழ$யதுமெல்லிய தமா 

இய கதோகையையுடைய -- மயிலை -- வானாயகோம்பி - அகாசமாடய 

பச்சோந்தி -- கண்டு -ரினந்து - சோமித்து -- உடலம் - சரீரம்-- சவப் 

புற்று - வந்து -அடங்கல்போல் -- மேய- பொருச்திய-- மாலைப்பொ 

முதில் இரும் - ர*க-செ/கர் - செய்வானம் - தோன்றி--லர்தது - 

அடங்கிய, எ- ந, 

மயில் போட் கப் மயிடு 2 உரல் 24 உலமையாகு௦2பயா, வாஞய 

கோம்பி - உறுவ 5வணி. (௫௫) 
ந 

காலைய ரும்பிப் பகலெல்ல।ம் பேதா யிருக்க காமமலர் 
மாலை மலர்ந்து பொரறாம கொரு மாயை ம மணிவல்லி 
மூலை யிருந்து புறம்போந்து விரிவெண் ணிலாமென் முற்றத்திற் 

மீலி மஞ்ஞை யெனவிழ்ந்து மதகோய் மிகவாய் பிதற்றுமால், 

(இ-ள்,) காலையரும்பி - காலைப்பொழுதில் அரும்பி -- பகலெல் 

லாம் -போதாயிருந்த - மலரும்பருவத் தரும்பாமிருர்த -- காமமலா-*



eee பிரபுலிம்கலீலை (ஐந் 

சாமமாயெபூ--மாலைமலர்ர்து - மாலைப்பொழுதில் மலர்ர்ததினால்-- பொ 

ருமல் - ச௫ிக்காமல்--ஒரு - ஒப்பற்ற--மாயைராமம் - மாயையென்றும் 

பெயரையுடைய -- மணிவல்லி - அழடெயகொடியானது - மூலையிருர்து 

புறம்போந்து - வெளியேவந்து -- விரிவெண்ணிலாமென் முற்றத்தில் - 

பரகீத வெண்மையா௫ய நிலாமுற்றத்தில் -- பீலிமஞ்ஞையென - கலா 

பதிதையுடைய மயிலைப்போல் -- வீழ்ந்து -- மதநோய்மிக - காமலிகார 

மதிகப்பட — வாய்பிதற்றும், எ- று, அல் - அசை, காமமலர் - ௨௫ 

வசவளி, (௫௪) 

குரீய்வா யடைந்து மிகுந்தலையை மோதி மோதிச் சலித்தலறக் 

காய்வாய் நிலவே யுடன்பிறந்தா ளிருந்து வாழுங் கடிமனையை 

நீவா னெழுந்து வந்தழிப்பா யென்றா லதோ நிலையின்றித் 
சேய்வாய் நின்னோ டி.யைபில்ல।! வென்னை யென்ன செய்யாயே, 

(இ-ள்.) நிலவே--கீ-- தாய்வாயடைந்து - தாயினிடத்திற்றோன்றி 

மிகுந்தலையை மோதிமோடுச் சலித்தலழக்சாய்வாய் - அவள்மிகவும் 

தலையைமோது மோதிவெறுத்து அலறும்படி சோபிட்டாய்--[பெருடு தலை 

யை வீடிவீசி அலைந்து இலிக்கும்படி சந்திரிகையை வீசுவாயென்பது 

கருத்து] (அன்றியும்) --உடன்பிறச்தாள் - கூடப்பிறர்தவளாடியெ திருமகள் 

இருக்து--வாழும் - வாசஞ்செய்ன்ற -- கடிமனையை - வாசனைபொ 

ருந்திய தாமரைமலராடிய காவலைக்கொண்ட வீட்டை--வான் - அகாசத் 

தில்--எழுந்து வர்தழிப்பாயென்றால் -- அந்தோ - ஐயோ நிலையின் தித் 

தேய்வாய் - என்றுமொருதன்மைத்தா மிராது தேய்பவனே --நின் 

னோ - உன்னுடனே -- இயைபில்லா - யாதொருசம்பர்தமுமில்லாத -- 

என்னை -- என்ன செ.ப்யாய் ௭ - று, நீவானெழுந்தென்பதில் - வகர 

மாசெதுகை, (@er’ 

இக்கன் மகத்தி லொருஞான்று ந ளிம் படுநீ தலையேதி 

மிக்க முனிவர் மந்திர€ ரிறைப்ப வின்னு மீண்டிலாய் 

நக்கன் பவள வாய்ப்பட்டுக் களத்தே யிறங்கு கஞ்சுநினை 

யொக்கு மென்ப தறியாமை யன்றோ வொளிர்வெண் மய மே 

(இ-ள்.) ஒளி£வெண்மதியமே - பிரகாசியாநின்ற வெள்ளியசர்இிர 

னே--தக்கன்மகத்இல் - தக்கனுடையயாகத்தில் -- ஒருஞான்று - ஒருக.. 

ள்-5க்கன் - கடவுளுடைய--தாளிற்படொ - பாதத் திம்பட்ட£.... தலையேர் 

அழிக்கமுனிவர் - சிறந்த தவத் இனர் -மந்திரடீரினறப்ப - மர்திரசலழ்ை.



“நீர்வது,] பிரபுதேவர்வந்த ௧த, seg 

நிறைச்சவும் -- இன்றும் -- மீண்டிலாய் - இறங்கவில்லை -- பவளவாய்ப் 

பட்டு - (அவனது) பவளம்போழ் சிவந்த 'வாயிற்பட்டு - களத்தே ஃ சண் 

டத்திலே-- இறங்கும் - இறங்குின்ற--ஈஞ்சு - விஷம்--நினை - உன்னை 

எஇக்குமென்பது--௮றியாமை, எ. று, (௫௮) 

ங்க மதினஞ் சருத்தினோ னங்க மல்லா வவிர்சடை மேற் 
றங்க நினைவைத் இட்டதுநின் கொடுமை கருதித் தானன்ரோ 

பொங்கு மமுத கலையென்ன நின்னைப் புகறல் வெண்டிங்கா 

ளிம்கு மனிதர் காராட்டை வெள்ளா டென்ப தொக்குமால், 

(இ-ள்.) வெண்டிம்காள் - வெண்மையாயே சர்திரனே-- ௮ங்கம 

தில் - கண்டத்தினிடத்தில்--ஈஞ்9ருத்தினேன் - விஷத்தைவைத்த பரம் 

சிவன்--௮ங்கமல்லா - உபாங்கமாகய--அவிர் - பிரகாசியாநின்ற --சடை 

மேல் தங்க - பொருர்த--நினைவைத்திட்டது - உன்னைவைத்த த--நின் 

கொடுமை கருஇத்தானன்றோ - உனததீமையை நினைத்தே யல்லவா-.- 

பொங்கும் - பிரகாசியாரின்ற -- ௮அமுதகலையென்ன - அழுத்கிரணத்தை 

யுடையவனென்று--நின்னை - உன்னை--புகறல் - சொல்லுதல் — இங்கு - 

இவ்வுலக த்தில் -- மனிதர் -- கார் - கருமையாடிய --தட்டை--வெள்ளா 

டென்பதொக்கும் - வெள்ளாடென்று சொல்வதற் கொப்பாகும், ௭ஃ று, 

ஆல் - அசை, காராட்டை வெள்ளாடென்ப தொக்குமெனல் - மங்கலம், () 

உருப்ப மிகுவன் றழல்சி வப்புற் றுலகர் காண வொளித 

ரவு, நெருப்பு வெண்மை யென்பதுஈன் னியாயர் நின்னைக் குறி 

த்தன்றோ, பொருப்பு நறுஞ்சர் தனச்சேறு புலர்ந்து பொரிய 

ட் பூவணையும், விருப்ப மலருங் கொளுந்த வழல் வீச பெழுந்த 

வெண்டிங்காள். 

(இ-ள்) பொருப்பு - பொதிய மஃையிற்பிறந்த -- நஈறுஞ்சர்தனச் 

சே.- ஈல்லசந்தனக் கட்டையாலாயே குழம்பு -- புலர்ம்து - உலர்ந்து 

பொரிய - பொரியும்படி யாகவும்--பூவணையும் - புஷ்பசயனமும்-- விருப்ப 

மலரும்' - விருப்பத்தைச் செய்யும் பூமாலைகளும்--சொஞுர்த - எரியும்படி. 

யாசவும்--அழல்வீசி யெழுர்த வெண்டிம்காள் - ௮க்னிலயச் சொரிந்த 

உதித்த வெண்மையாடிய சர்திரனே -- உருப்பமிகுவன்றழல் - வெப்ப 

மிகுந்த ௮க்னி--சிவப்புற்று - சிவர்து--௨லசர்காண - உலகத்தார் (பிரத 

பக்ஷமாசக்) காணும்படி, 4 ஒளிதரயும் - பிரகாசியாகிற்சவும் அரன்னியர 
2௪% .
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யர் உசல்ல தார்க்தேர்-நெருப்பூ -- வெண்மையென்பது - வெள்ளைநிறத் 

ையுடைய தென்று சொல்லுவது--நின்னைக்குறித்தன்றோ - உன்குணத் 

தை யாராய்ந்தல்லவா- ௭ - று, 

செர்தழலைப்போற் சுடுதலின் மதியை வெண்டழலெனத் தார்க்ககர் 

கூறுதல் முரனியைபணி, ஞாயங்காரணமாக வாதித்தலின் தார்க்தகரை 

நன்னியாயரெனருர், (௬0) 

இன்றோ ரல$ லெனக்கொன்று பிறர்க்கொன் முக பிரு 

க்இன்றாய், நன்றோ வுனக்கு மதியமே ஞாயி றேபோல் வாழா 

மன், முன்றோ கையர்க ளியாவரையு மொப்பக் காணா முயற்சி 

யா, லன்றோ தேய்ந்து போகின்றா யந்தோ வதனை யறியாயோ, 

(இ-ள்,) மதியமே - சர்திரனே--இன்று - இப்பொழுது--ஒருலடல்- 

ஒருலகத்தினிடத்தே - எனக்கொனறு பிறர்க்கொன்றாடு மிருக்ின் 

ரூய் - எனக்கொரு தன்மையாகவும் மற்றவர்களுக்சொரு தன்மையாகவு 

மிருக்கன்றாய் --.ஈன்றோவுனக்கு - (இப்படி. யிருத்தல்) உனக்குகன்மையா 

- முன் - முற்காலத்தில் — தோகையர்களியாவமாயம் - மனைவியர்கள் 

இருபத்தேழு பேரையும் -- ஒப்பக்காணா முயற்சியால் - சமமாக நேரக் 

சாத செய்கையால் -- அன்றோ -- ஞாயிறேபோல் - சூரியன்போல... 

வாழாமல் - தேய்ந்து போடன்றாய-- அந்தோ - ஐயோ 4 அதனை - 

௮க்காரியத்தை -- அறியாயோ, எ-று, 

முன்றோகையர்க ளியாவரையு மொப்பக்காணா முயற்சியினாலவன் றோ 

தேய்ந்து போடுன்றா யெனற்கு நீயுதயமாகுங்கா லுனத்செ£இரிழ் காணப் 

படு காயகனையகலா மங்கையர்க்குப் பிரியமாகவும் அகன்ற மங்கையர்க்கு 

வெறுப்பாசவு நீகாணப்படுதலின மாதந்தோறுந்தேய்ச்து Guin Beir ep 

யெனப் பொருள்கொள்ளிலு மொருசாரமையும், (௬) 

கொல்லா கோன்பு முனிமலையிற் ரோன்றி யென்னைக் 

கொல்கன்முய், பொல்லா மந்த மாருதமே யென்னோ கருணை பூ 

ண்டிலாய், சொல்லாய் திருப்பாற் கடலினிடைச் தோன்றும் 
கடுவிழ் ழன்குணமே, யல்லா லமுத குணமுண்டோ நின்னை வெ 
றுப்ப தறிவன்றே, 

(இ-ள்,) பொல்லா மர்தமாருதமே - கொடி தாடிய இளர்தென்றலே 
அசொல்லாரோன்பு முனிமலையில் - கொல்லாவிரதத்தைபுடைய ௮கஜ்



த்ர்வது,] பிரபுதேவர்வந்த ௧. ௧௪௭ 

இயமுனி வாசஞ் செய்கின்ற பொதியமலையில் -- தோன்றி - பிறந்தும்- 

என்னைக் கொல்டன்ராய் -- என்னோ - யாதுகாரணமோ -- கருணை 

பூண்டிலாய் - அருளையடைய வில்லை -- சொல்லாய் 4 திருப்பாற்கடலி 

னிடை --தோன்றுங் கடுவில் - பிறந்தவிஷத்தினிடத்தில் -- தன்குணமே 

யல்லால் - அதனது தீயகுணமேபல்லாமல் -- அமுதகுணமுண்டோ 

(ஆதலால்) நின்னை வெறுப்ப தறிவன்று - உன்னைவெறுத்துச் சொல்வ 

தறிவல்ல, + - று, 

தோன்தியு மென்பதிலும்மை எஞ்சியது, தென்றற்காற்று இவளுக் 

குத் திமையாத் தோற்றலின் கடுவிற்றன்குணமேயல்லா லமுத்குண 
முண்டோவென வெறுத்தல் - இயைபு£விற்செயணி, (௬௨) 

உயிர்த்த பொழுதே நின்குரல்கே ளாமுன் னோடிற் றீன் 

தாய், நயத்தின் வளர்த்த தாய்குரல்கேட் டலுமே உடுங்கத் 

துரந்தசாற், பயத்த மலர்ப்பூங் காவகத்தி லிருந்து பல்காற் கூ 

வினாத், செயிர்த்து நின்னைக் குயிலேகான் வெறுத்தல் செப்ப 

வேண்டுமோ, 

(இ-ள்,) குமிலே -- உயிர்த்த பொழுதே - பெற்நபொழுதே_- 

ஈன்றதாய் - பெற்றதாய -- நின்குரல் கேளாமுன் - உன்னோசைகேளா 

முன்னமே -- ஓடிற்று - ஓடிவிட்டது -- ஈயத்தின் - இன்பத்தின் -- 

வளர்த்ததாய் - செவிலித்தாய் — குரல்கேட்டலுமே - உன்னோசையைகம் 

கேட்டவளவில் -- ஈடுங்க் - அஞ்ச--துரந்தது - உன்னை த்துரத்திவிட்டது 

பயத்த - பிரயோசனத்தைச் செய்யாகின்ற--மலர் - புஷ்பத்தையுடை 

ய -- பூங்காவகத்தில் - பூஞ்சோலையினிடத்தில் -- இருந்து -- பல்காற் 

கூவினால் - பலதரங் கூவினால் -- செயிர்த்து- கோபித்து -- நின்னை - 

உன்னை -- நான்வெறுத்தல் - நான்வெறுத்துச் சொல்லுதல் -- செப்ப 

வேண்டுமோ - சொல்ல வேண்டுமோ, எ.௨று, 

Morag ஈன்றதாய்க்கும் வளர்த்சதாய்க்கும் வெறுப்புத்தரு தல் 

போல் எனக்கும் வெறுப்புத்தருதலால் - தன்மை ஈவிற்சியணி (௬௩) 

குன்னற் ரிலையா யென்மனத்தைக் கலக்குங் காளை கவின் 

கண்டு, முன்னிற் பதற்கு நாணியோ விங்கே நின்று முனிகின் 

ரூய், தன்னிற் பெரிய ரில்லையெலு மவனைச் சமரிற் முக்காம, 

னன்னர்த் தளிரின் மெலியாரை யடர்த்தா யாண்மை ஈன்றரோ, 

(இ-ள்,) கன்னழ்சிலையாய் - கருப்புவில்லையடைய மன்மதனே-- 

சவின்சண்ெ_ அழகைப்பார்த்து — முன்னிற்பதற்கு ராணியோ . இலச்
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சைப்பட்டோ -- இங்கேறின்று -- முனி௫ன்றாய் - கோபிக்ன்றாய் -- 

தன்னில் - தன்னைக்காட்டி லும்--பெரியரில்லையெலும் - அழூதுயர்ந்தவ 

ரில்லையென் ஜெண்னும்-அவனை ஃ அவ்வல்லமனை--சமரில் - போரில்-- 

தாக்காமல் - தோற்கச் செய்யாமல் - ஈன்னர் - நல்ல - தளிரின் - துளி 

னாவிட -- மெலியாரை - மெல்லியராகய மாதரை -- அடர்த்தாய் - 

பொருதாய் -- ஆண்மை - ஆண்பிள்ளைத் தன்மை -- நன்று - சன்றாயிருர் 

த்து, அரோ - ௮சை, 

வலியோரை வாட்டாது எளியோலாவாட்டல் மன்மதனுக் இியைத் 
லின் - இயைபு ஈவிற்சியணி, (௬௪) 

என்று புலம்பி மயன்முதுர்ந்து மாயை யிரங்கு யிருந்தயர 

மன்றன் மலர்பெய் மெல்லணைப்பூம் பள்ளி யறையின் மதமானி 
சென்று ஈம்பி யல்லமனை முன்றர் இருத்திக் தேரையூண் 

வென்றி மடங்கற் கிடுதல்போ லவளை விடுத்தா எவ்வறையுள், 

(இ- ள்.) என்றுபுலம்பி - இப்படிசொல்லிப் பிரலாபித்து -- மாயை 

மயல்முதிர்ந்து - மயக்க மதிகரித்து -- இரங்கி - முது -- இருந்து 

--௮ய7 - மனஞ்சோர -- மன்றல் - வாசனைபொருர்திய -- மலர்பெய் - 

புஷ்பம்சளால் நிறைத்த -- மெல் - மிரு துவாய--அணை - சயனத்தை 

யுடைய -- பூம் - பொலிவுபொருந்திய -- பள்ளியறையில் -- மதமானி 

சென்று - போய-ம்பி - அடவரிற்சிறர்த - அல்லமனை -- முன்றம் 

இருத்தி “முன்னே அழைத்துக்கொண்டு வந்திருக்கச்செய்து -- தேரை 

யூண் - தவளையாடுய வுணவை -- வென்றிமடங்கற்கு - வெற்றியைக் 

கொண்ட இங்கத்துற்கு -- இடுதல்போல் - உண்ண வைத்தல்போல் -- 

வளை - அம்மாயையை -- விடுத்தாள் - அலுப்பினாள் -- அவ்வறையுள் - 

அிப்பள்ளியறையி னிடத்தே, ௭ - று, 

தேரையூண் வென் ிமடங்சம் டதல்போல, அறையு எல்லமன்முன் 
அவளை விடுத்தாளெனல் - ஒப்பணி, (சுடு) 

வேறு, 

வேளினண் பகலின் வெப்பபா லையுணீர் வேட்டவ னர்சி 
லத் துறுநீர், தானெதிர் கண்டு பருகவோ டுதல்போற் ண்மல 

சணைமிசை யமர்ந்த, ஞானால் விளக்கை விழியுறக் கண்டு ஈகை 

யொடு திருமுக மலர்ந்து, பானலங் கண்ணி புணர்முலை விம்மப் 

பூரிர்துமேல் விழுந்துபுல் லினளால்,
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(இ-ள்,) வேனில் - கோடைக்காலத்தில் -- சண்பகலின் - உச்டப் 
பொழுதில் — வெய்ய - வெப்பத்தையுடைய -- பாலையுள் -- நீர்வேட்ட 

வன் - தாகங்கொண்டவன் -- அர்நிலத்துறுகீர் - அப்பாலைநிலத்ததுள்ள 

£ராயெகானலை -- தான் -- எதிர்கண்டு - பருக - குடிக்க - இடுதல் 

போல் -- தண் - குளிர்ச்சிபொருர்திய -- மலரணைமிசை - புஷ்பசயன த் 

தின்மீது -- அமர்ந்த - இருந்த -- ஞானரல்விளக்கை - நல்லஞான$ப 
மாய ௮ல்லமனை -- விழியுறக்கண்டு - கண்கள் நிரம்பக்கண்டு -- நகை 

யொடு - புன்சிரிப்போடு -- இருமுகமலர்ச்து - அழயெ முகமலர்ச்சியை 

யுடையவளாய் — பானலம் கண்ணி - நீலோற்பலத்தை யொத்த கண்ணை 

யுடையவளாகிய மாயை -- புணர்முலைவிம்ம - நெருங்கெ ஸ்தனங்கள் 

பூரிக்க -- பரிந்து - விரும்பி -- மேல்விழுந்து -- புல்லினள் - அணைத்துக் 

கொண்டாள், ௭ று, 

தீறிபிரியத்தையன்றி வேறொன் றின்றெனக் காட்டக் கானனீரை யுவ 

மித்த தென்க, (aa) 

இர்டிய வாடி நிழலென வணைமே னண்ணுறச் தோன்றிய 

விறையை, யோடினள் விழுந்து தழுவுறத் தழுவ வுறாமையா 

லணைமிசை விழுந்தே, யாடியி னிழலைப் பற்றநீட் டியகை யாடி, 

யிழ் முக்கரின் முது, வாடுறு மழலைப் பேதையே போல வருர் 
இனண் மதர்விழி மாயை, 

(இ- ள்,) மதர்விழிமாயை - களித்தவிழியையுடையமாயை--நாடிய- 

பார்த்த -- அடிநிழலென - கண்ணாடியிற் காணப்படுகிற பிரதிபிம்பம் 

தைப்போல் -- அணைமேல்- சயனத்தின்மேல் -- ஈண்ணுற ஃ பொருந்த-ஃ 

தோன்றிய - காணப்பட்ட -- இறையை - அல்௨மனை -- ஓடினள் - ஓடி. 

எவிமுந்து -- தமுவுறத்தமுவ -- உறாமையால் - கையிலகப்படாமையால் 

— str foe - சயனத்தின்மேல் -- லிழுர்து--ஆடி.யினிழலை - கண்ணாடி. 

யின் பிரதிபிம்பத்தை -- பழ்ற - பிழக்க -- நிட்டியகை -- go Woes 

கண்ணாடியிற்பட -- நின்றமுது - அமுதுநின்று -- வாடுறும் - வாடுன்ற 

௮௨ மழலை - மழலைச்சொல்லையுடைய -- பேதையேபோல - இளங்குழர்தை 

போல -- வருந்தினள் - வருத்தமுற்றாள், எ-று, 

தழ்பிரிதிபலனமே வுபா தித்திரியமாகச் காண்டலன் நி வேறின்றெனக் 

காட்ட ஆடி.நிழலை யுவமித்ததெனக, (௬௭) 

சொ ல்லரு மழகன் றிருவுரு விழியிற் மோன்றலான் மீள 
வு மெழுந்து, புல்லினண் மலர்மென் கைகளால் வெளியைப் புல்
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லல்போற் சுவைத்தனள் வெறுவாய், வல்லியிவ் வாறு வெளிமய 
க் குற்று வள்ளறன் கைப்படா மையினா, லல்லமனலனீ துருவெ 

ளி யென்ன வயிர்த்தன ஞண்மையை யன்றே, 

(இ-ள்,) சொல்லருமழகன் - சொல்லிலடங்காத வழகையுடைய 

அல்லமன து -- திருவுரு - வடிவம் -- விழியிற்றோன்றலால் - கண்ணிற் 

காணப்படலால் - மீளவும் - மறுபடியும் -- எழுர்து -- மலர்மென்கைக 

ளால் - மலர்போன்ற மெல்லிய கைகளால் -- வெளியைப்புல்லல்போல் - 

வெளியை அணை த்தல்போல -- புல்லினள் - அணைத்தாள்-- சுவைத்தனள் 

வெறுவாய் - வெறுவாயைச்சுவைத்தாள் -- வல்லி - மாயை-- இலவாறு - 

இப்படியாக -- வெளிமயக்குற்று - வெளியபைக்சண்டுமயங்கு -- வள்ளல்- 

அல்லமன் -- தன்கைப்படாமையினால் - தன்கையிலகப்படாமையினால் -- 

அல்லமனலன் -- ஈதுருவெளியென்ன - இது உருவெளித்தோற்றமென்று 

உண்மையை - அவன து மெய்.பாடுயவடிவை -- அயிர்த்தனள் - சந்தே 

இத்தாள், எ-று, அன்று, ஏ அசைகள், 

ஏிதாகாயமே தடிப்புற்று அல்லமனாகக் காண்டலைக்குறிப்பிக்ச வெளி 

யைப் புல்லல்போலென் நுவமித்தார், வல்லி - உவமையாகுபெயர், (௬௮) 

_இ/ரு£ சவ நெ௫ோண் முயன்றுதான் பெற்ற வமுதைவாய் 

வைத்இடு மளவிற், கரந்தவ அுதல்போ லல்லம தேவன் கட்புல 

த் துற்றுமென் றோளிற், பொருந்துற வெளிபோல் வராமையா 

ற் றியிற் புழுவெனப் பதைபதைழ் தரிவை, வருந்தினள் காம 

மல்லம னன்றி வடி.வுளார் யார்கடம் இடுவோர், 

(இ ள்,) அருந்தவம் - செய்தற்கரியதவத்தை -- நெடுமாள் 
4 முயன்று - செய்து -- தான்பெழ்ற — அமுதைவாய்வைத்திட 

மளவில் -- கரம் - கை -- தவறுதல்போல் -- அல்லமதேவன்-- சட்புலத் 
அற்றும் - கண்ணினிடத்திற்றோன் நியும் -- மென்றோளில் - மெல்லிய 
தோளிடத்தில் -- பொருந்துத - அணைக்க--வெளிபோல் --வராமையால் « 

௮கப்படாமையால் -- தீயில் 4 நெருப்பினிடத்தில் — புழுவென - புழுட் 

போல - பதைபதைத்து - அரிவை - மாயை — வருர்தினள் - வருத்த 
முதிறுள் -- காமம் - காமத்தை -- ௮ல்லமனன்றி -- வடி.வுளார் - உருவ 
முடையவர்கள் -- யார்கடர்திடலார் - யார்நீங்குவார்கள், எ உறு, 

௮ல்லமதேவகோல முருவெளித்தோற்றமெனக்காட்ட ௮ல்லமதே 
வ்ன் கட்புலத்தும்௮ மென்றோளிழ் பொருந்து வெளிபோல் வராமையா
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கன்னிகை பென்று மிறைமக ளென்றும் கருதிடா தவாவி 

ளைத் இட்டு, மென்னிணை முலைகண் மார்புறச் தழுவி பிதழ்சுவை 

த் தணைமிசைப் புணர்வுற், றின்னலி லின்பக் கடலிடை மூழ்க 

விவன்றனாற் பெற்றிலே னென்று, தன்னக நைந்து வெய்துயிர்ப் 

பெறிந்தா டவத்தரை யலைத்தவம் மடந்தை, 

(இ-ள்,) தவத்தரை யலைத்தவம்மடக்தை - துறவினரைவருத்திய 

வம்மாயை -- கன்னிகையென்றும் - விவாகமில்லா தவளென் றும்-- இறை 

மகளென்றும் - இராசபுத்திரியென்றம் 4 கருடாது - லோடி 

யாது -- அவாவிளைத்திட்டும் - ஆசையைச்செயதும் -- என் - என்று 

டைய -- இணைமுலை - இரண்டாடியல்தனமங்கள் -- மார்புறத்தமுலி - 

மார்பினிடத்திம்பொருக்சவணைத்து - இதழ்சுவைத்து - அதரபானஞ் 

செய்து -- அணைமிசை - சயனத்தின்மீது -- புணர்வுற்று - புணர்ந்து — 

இன்னலில் - துன்பமில்லாத -- இன்பக்கடலிடை - இன்பக்கடலினிடத் 

தில்-- மூழ்க — இவன்றனால் - இவ்வல்லமனால் -- பெற்றிலேனெஷ்று - 

பெற்றுக்கொள்ளவில்லையென்று -- தன்னகரைர்து - தன்மனதுசொ 

62 --வெய்துயிர்ப்பெறிர்தாள் - வெவ்விய பெருமூச்சுவிட்டாள், ௭ - று, 

பொழிர்திழி மழையால் வளிஈனைம் இடுமேற் புகைந்தெ 

மு'மெரியில்வான் வேமேன், முழங்கு வெண் டிரைப்பே ராழி 

யக் கலய முனிவனை யழுத்துமே னஞ்ச, மெழுந்தரன் றன்னை 

வருத்துமேன் மயக்க மெய்துவ னல்லம தேவ, னொழிந்தவர் 

தீம்மை யொழிவற மயக்கு மொருத்தியு மவன்றனை மயக்கும். 

(இ-ள்,) பொழிந்து - மேகத்தாற் பெய்யப்பட்டு -- இழி- விழா 

நின்ற -- மழையால் - சலதாரைகளால் -- வளி - காற்று 4 கனைந்திடு 

மேல் - கனையுமாடுல் -- புகைந்தெழும் -- எரியில் - நெருப்பினால் - வான் 

வேமேல் - அகாயம்வேகுமாடல் -- முழம்கு - சத்தியாநின்ற -- வெண் 

டிரை - வெண்மையாஇய அலையையுடைய -- பேராழி - பெரியகடல் 4 

அக்கலயமுனிவனை - அவ்வகத்தியனை --அழுதீதுமேல் - அழுர்தப்பண்ணு 

மாடல் -- கஞ்சம் - விஷம் -- எழுந்து -- அ ரன்றன்னை - ப. ரமசவனை-- 

வருத்துமேல் - துன்பப்படுத்துமாடில் -- ௮ல்லமதேவன் -- மயக்கமெய் 

துவன் - மயக்சமடைவான் 4 ஒழிர்தவர்தம்மை - அல்வல்லமனல்லா



சடு௨ நிரபுலிம்சலீலை tee 

sawn — ofa - எப்பொழுதும் -- மயக்கும் - ower herp — ஒருழ் 

இயும் - மாயையும் -- அவன்றனைமபக்கும் - அவ்வல்லமனை மயக்கு 

வாள். எற, 

மழையால் வளி ஈனைதலும், ௮க்ினியா லாகாயம் வேதலும், கருள்சட 

லகத்தியமுனியை யமிழ்த்தலும், விஷமானது ஏெவனைவசைத்தது மெம் 

கனமின்றோ அதுபோல, மாயையா லல்லமன் மயங்கானெனல் - முரணி 

யைபணி, (௭௪) 

விண்ணினைக் குத்திக் கையிளைப் பவர்போல் வேனெ0் 

கண்ணியங் இருந்த, வண்ணலைத் தழுவித் தழுவிமெய் வருந்தி 

யவசமுற் றணைமிசை யுறங்கி, யெண்ணுறு நினைவா லவன் 

புணர்ந் ததுபோ லின்கன வொன்றுகண் டெழுந்தாள், கண் 

ons Kash னஸிருள்குடிப் பவலுங் கருங்கடன் முகட்டினி 

லெழுந்தான். 

(இ “ள்,) விண்ணினை - அகாயத்சை - குத்திக்கையிளைப்பவர்போல் 

வேனெடுங்கண்ணி - வேலையொத்த நெடியகண்களையுடைய மாை 

௮ங்கரு$த -- அண்ணலை - அல்லமனை ஃ4 தீழுவித்தழுவி-- மெய் ஃ- 7 

வருந்தி -- அவசமுற்று - பரவசப்பட்டு - ௮ணைமிசை - சயன? 

Sg — உறங்க -- எண்னுறுநினைவால் - முன்னெண்ணிய நினைப்பினால் 

— அவன் - அவ்வல்லமஷேவன் -- புணர்ந்ததுபோல் - கூடிய துபோல — 

இன் - இனிய -- கனவொன்றுகண்டெழுந்தாள் கண்ணகனி௰த்தில் ல 

இடமகன்றவுகத்தில் -- இருள்குடிப்பவலும் - சூரியலும் -- கருங்கடன் 

முகட்டினில் - கரியகடலின் மேல் -- எழுர்தான் - உதித்தான். ௭ - று, 

உபமானமு முபமேயமு மொத்திருத்தலின் - ஒப்பணி, (௭௨) 

கீரீலையின் மாலை வார்குழன் மாதரீக் கண்ணா செய்வளல் 

லமன்றன், கோலமென் சொல்வேன் விழியெடுர் தோன்றிக் 
குறுகிலென் கைப்படா னதனாற், சாலவு நைந்து துயின்றனன் 
கனவிற் றடமுலை குழைந்திடப் புல்லி, மேலுகல் லருள்செய் 

துன்னைகா னென்றும் விடுகிலே னென்றன வென்றாள். 

(இ-ள்.) காலையில் - உதயகாலத்தில் -- மாலைவார்குழல் - பூமாலை 
பணிந்த நீன்ட கூர்தல்யுடைய -- மாதர்சண்டு. 0 தீழிகளைக்கண்டு om



தாவது. பிரபதேவர்வந்த கத, ௧௫௩. 

உரைசெய்வள் - சொல்லுவாள் -- அல்லமன்றன் - கோலமென்சொல் 

வேன் - விளையாட்டையென்சொல்வேன்--விழியெதிர்தோன் றி-கண்ணெ 

தஇிரேதோன் நி--கு.றுல்- இட்டினால்--என்கைப்படான் -- என்கைகளுச் 

சசப்படான் -- அதனால்--சாலவும் - மிகவும் -- சைந்து வாடி -துயின் 

றனன் - நித்திரைசெய்தேன் -- கனலில் -- தடம் - பருத்த. முலை-- 

குழைச்இடப்புல்லி - குழையவணை த்து -- மேறும் - மறுபடியும் சல் 

லருள்செய்து - ரல்லிருபைசெய்து--உவ்னை- ரான் யான் என்றும் « 

எப்பொழுதும்--விடுலேனென்றனன் என்றாள், ௭ - று, (௭௩) 

இருந்தவ மழிக்கு மழகுடை யணங்கிற் ககப்படா விற 

லினன் யாரோ, புரந்தர னயன்மால் சுரர்முனி வரர்கிம் புரு 

டர்வித் தியாதர ரென்னப், பரந்தவர் தம்மு எலனிவ ஜொரு 

வன் பார்த்திடிழ் பராபர னென்று, இருந்திழை மகளிர் மனத் 

துளே வியந்து தெரிவையோ ொத்தன்மே யினரால், 

(இ-ள்,) அருந்தவம் - துறவினரரிய தவத்தை -- அழிக்கும் - அழிக் 

காரின்ற--அழகுடை - அழகையுடைய--அணம்டற்கு - இம்மாயைக்கு -- 

படா - உட்படாத--விறலினன் - வெற்றியை யுடையவன் -யாரோ 

_ |ரந்த.ரன் - இக்திரன் -- அயன - பிரமன் -- மால் - விஷ்னு-சரர் - 

தேவர்கள்--முகிவரர் -- இம்புருடர் - வித்தியாதரர் -- என்ன - என்று 

சொல்ல -- பரச்தவர் தம்முளலன் - விரிர்தவிவருள் சேர்ந்தவனல்லன் -- 

இவனொருவன் - இவன் தனியானவன் -- பார்த்திடில்--ப.ராபரனென்று 

மேலானகடவுளென்று -- திரும்திழைமகளிர் - திருச்தியவணிகளையுடைய 

தோழிகள் -- மனத்துளே -- வியர்து - அதிசயித்த -- தெரிவையோடுஃ 

மாயையுடனே -- உரைத்தன்மேயினர் - பேசச்தொடநஇனார். ௭. று, 

ஆல் - Yor, 

பராபரமெனல்:--பரம் அப ரமெனல், பரரம்- அறிவு, அபரம் - அறி 

யாமை யெனக்கொண்டு இடைநிற்றலெனக்காண்க, (௭௪) 

சைரின் னுளத்தின் மிகவளர்ப் பதற்கா யல்லம ஸிவ் 

வகை டித்தான், பேசுறு கனவின் பயனுனக் குரைப்பித் 

பின்புளை மெய்யுற வணைவன், வாசமென் குழலா யென்றவண் 
மனத்தின் வருத்தமற் நிடவறிர் துசைத்தார், காசணி மருங் 
குன் மடந்தையர் மாயை கவலைதீர்ர் துள்ளுளே களித்தாள், 

2.9



ee பிரபுலிங்கலீலை [ass 

(இ-ள்,) ஆசையின் ஐளத்தில் - உன்னுள்ள த்திலாசையை--மிகவளர் 

ப்பதற்காய் - அதிகப்படுத்துவதற்காக--அல்லமல் --இவ்வசை௩டி த்தான் - 

இவ்விதமாக விளையாடிஞன் -- பேசுறு - சொல்லிய -- கனவின்பயன் - 

கனவின்பிரயோசனத்தை -- உனக்சுரைப்பில் - உனக்குச்சொல்லில் -- 

பின்பு - மறுபடியும்--உனை - உன்னை -- மெய்யுறவணைவன் - சரீரத்தில் 

பொருந்த்ச்கூடிவான் -- வாசமென்குழலாயென்று - வாசனை பொருச்திய 

மெல்லிய கூர்தலையுடையமாயையேயென்று--அவள்மன த்தின் - மாயை 

பின2 உள்ளத்தில் --வருத்தமற்றிட - வரு த்தறீங்க -- அறிந்து - ஆலோ 

சித்து--காசணி - மேகலையணிர்த--மருங்குல் - இடையையுடைய--மடம் 

தையா - தோழிகள் --உ௨லாத்தார் - சொன்னார்கள் -- மாயை — கவலை 

தீர்ந்து - துக்கரீங்ெஉள்ளுளேகளித்சாள் - மனதிலுள்ளே சர்தோஷிச் 

gre, ot + gi. (எடு) 

(இன்ன மாயை மாஇடை நிகழ்ந்த வியல்பினை மோகினி 

சிலர்போய்ப், பன்னுற வறிந்து மானமீக் கூரப் பருவரற் கடலி 

டைப் படிந்து, தன்னொரு மகள்வாழ் மாளிகை யெய்தித் தன 

யையைப் பாங்கிமா ரொடுகூ, யென்னிது செய்தா யையகோ 

பேதா யென்றுறைர் இன்னன புகன்றாள். 

(இ-ள்,) இன்னணம் - இப்படியாக -- மாயைமாதிடை - மாயை 
யென்னும் பெ.பரையுடைய பெண்ணினிடத--நிகழ்க்த - நடர்த-.-இயல் 

பினை - செய்கையை -- தி௨ர்போய் - சிலதோழிகள்போய் பனனுற - 

சகொல்ல--மோஇனி - மோனியெனனுகச்தாய்--அ தி$து--மானமீக்கூடர - 
௮பிமானமதிகரிக்க--பருவரற்கடலிடைப்படிர்து - தன்பக்கடலில் மூழ்டி 
-தின்னொருமகள்வாழ் - ஒப்பற்றதன்மகள் வாழாரின்ற -- மாளிகை 
யெயதி - உடரிகையையடைந்து 5 கனயையைப் பாங்மொாரொடுகூய் - 
'இதாழிடளோடு மசளையுமழைகத்து-௪என்னித செட்தாய் - என்னகாரியஞ் 
செய்தரிஷ்ட்ஐபகோ -- பேதா “று - அறிவில்லாதவளே யென்று —~ 
நைந்து - மனக்குரடி -- இனன௱புகன்றாள் - இவைகளைச்சொன்ஞள், 

1௮. (௭௧) 
மானமு முயிரு மொருங்குநில் லாத வழியுமிர் தன்னையே 

விடுத்துத், தானுது, பொருளாய் மானமே கொளுமுன் றந்தை 
தன் செவிப்படி. லென்னாம், பானுவு மஇயு மியங்குறு மளவும் 
பழியிது வழிவழி வராதோ, யானுளை வருந்தி மீன்றது மிதற் 
கோ வென்செய்தாய் பாவியென் நிசைப்பாள்,



தாவது,] பிரபுதேவா வநத ௧இ, க௫டு 

(இ-ள்,) மானமுமுயிரும்-- ஒருங்குடில்லாதவழி - ஒன்றாகநில்லா த 

விடத்து--உயிர்தன்னையேவடுத்து - உயிரைவிட்டு--சாலு றுபொருளாய்- 

நானடையவேண்டிய பொருளாக - மானமேகொளும் - மானத்தையே 

காசகும்--உன் றர்தைதன் - உள்பிதாவினத--செலிப்படிஷென்ளும் - கா 

தில் வீழ்ந்தால்யாதாசும் - பாஜ வுமதஇியுமியங்மு.றுமளவும் - சூரியசம்திரர்க 

ஞூள்ளவரைஃகும் - பழியிது - இப்பழியானது -- வழிவழிவராதோ - சந் 

சிதிதோறும் வழங்க।தோ--யாருனை - உன்னைசான்--வருந்துி : வருத்தப் 

UO — ஈன்றதமிர்சோ : பெற்றதுமிதற்குத்தானே -- என்செய்தாய் 

பாவியென்று 2 பாவியென்னகாரியஞ்செய்தாயென்று -- இசைப்பாள் - 

சொல்லுவாள், எ. று, (௭௭) 

ரவா்த। மியைந்து கொடுஜ்தில சாயிற் குமாலே எனை 

யவ ரேனு, மருவர) நிற்பர் தந்தைதாய் நங்க ராணையபி னொழு 

குகன் னியர்தா, முருவிலா ரெனினு் சூரவருண் மகிழ்வுற 

அதவுறி னனையவர் தம்மைப், பரவுவால் கடவு ளாகவே நினை 

ந்து பண்பொடும் பயிலுவ ரன்றே. 

(இ-ள்,) தந்தைழாய்தங்கள்-மாதாபிதாக்களது- ஆனையினொழுகு- 

ஆக்கனைவழியினடக்கும் -- கன்னியாதாம் - விவாகமில்லாதபெண்கள்-- 

குரவர் தாமியைந்து - மாதாபிதாக்கள்சம்மதித்த -- கொடுத்திலராயில் - 

கொகக்காவிட்டால் -- முமரவேளம்ஈயவரேலும் - முருகவேள்யொத்த 

ஆடவரராயிலும் -- அருவராிற்டா - அருவருப்பார்கள் - உருவிலாரெனி 

லும் - குரூபிகளாயிலும் -- குரவருண்ம௫ழ்வுற்று - தாய்தர்தையர் ௪௦ 

தோஷித்து -- உதவுறின் - கொடுக்கில் -- அனையவர்தம்மை - அவ்வாட 

வரை -- பரவு - துஇிக்கப்படிம் - வான்சடவுளாகவோ னைந்து உ மேலா 

நிய தேபனாகவே லோத்து -4 கண்டிபாடும் - இனிமையேநடம், 

பயிலுவர் - கூடிவாழ்வார், ௭- gv | | (௭௮) 

ரப ட டு ° 
மணம்புரி வதன்முன் கூரவீரா ணையினு மணவினை முற் 

நிய பின்ன, ரிணங்குற வருள்செய் கெழுஈனு-ணையினு மிருப் 

பர்தம் வயமில சொன்று, மணங்கனை யவர்தர்.மிமன்பதை யறி 

ந்து மடாதவிச் செயலினைச் செய்தாய், பிணங்குவா ரிலையென் 

றிருந்தனை போலும் பேதை யென்றுதாய் முனிந்தாள். 

(இ-ள்,) அணங்கனையவர்தாம் - தெய்வமகளிரை யொத்சஸ்திரீக 

ஞூம் -மணம்புரிவதன் முன்-கல்யாணஞ்செய்தற்குமுள்னே-குரவராணை



௧௫௬ பிரபுலியகலிலை [ஐந் 

பினும் - தாய்தச்தையரது ஆக்ஞையினும் -- மணயினைமுற்திய பின் 

னர் - கல்யாணஞ் செய்தபின்பு-- இணங்குறவருள்செய் - தன்வசப்பட 

இதஞ்செய்யா நின்ற--கொழுகனானையிலும் - சணவனது அக்ஜையிலும்-- 

இருப்பர் * நிற்பார்கள் -- தம்வயமிலரென்றும் - எப்போதும் தன்வசத் 

இனரல்லர்--என்பதை - என்றுசொல்லப்படுகதை -- அதிந்தும் - தெரிக் 

இருந்தும் - பேதை - அறிவில்லாதவளே -- நீ -- அுடாதவிச்செயலி 

ளைச்செய்தாய் - உனக்குத்தகாத இக்காரியத்தைச் செய்தாய் -- பிணங்கு 

வாரிலையென்று - உன்னைக்கோபிப்பா ரில்லையென்று -  இருந்தனை 

போறும்--என்று-- தாய் - தாயாகிய மோனி - முனிர்தாள் - கோபித் 

தாள், ௭ று, (௭௧) 

தூரன்செயும் தவறு தாய்செயு முனிவு தன்மனம் தனை 

நனி வருத்த, நான்செய்வ தென்னென் நிருரில நோக்கி நா 

ணிகீர் விழியுக விருந்தா, டேன்செய்மென் மொழியாண் மோ 

இனி கண்டு சினந்தவிர்ந் தகங்கரை% துன்மேன், மான்செயும் 

விழியாய் பிழையிலை பென்றாண் மனங்கரை வன்னைபோ லு 

ண்டோ, 

(இ-ள்.) தேன்செய்மென்மொழியாள் - தேம்போது மதுரமாடுப 

சொல்லைபுடையமாயை -- ॥ான்செயுந்தவறும் - தான்கெப்த குற்றமும்-- 

தாய்செயுமுனிவும் - தாய்செய்ன்றகோபமும் -- தன்மனந்தனை * தன்ம 

னழை -- நீனிவருத்த - மிகவும்வருத்த -- நான்செய்வதென் - (இதற்கு) 

நாளென்னசெய்வேள் -என்று--நாணி - வெட்கழும்று--இருரீலகோக்கெ 

(சலைவணங்டி) பெருமைபொருந்திய பூமியைப்பாாத்து-நீரவிழியுக - சண் 

ணீர்சிர்த -- இருர்தாள் -- மோகினி-- கண்டு - அதைப்பராத்து--ரனம் 

திவிர்ர்து - கோபநீங்கி -- அகங்களைர்து - மனமுருக - மான செயும்விழி 

யாய் - மானினதுகண்போன்ற கண்ணேயுடையமாயையே -- உன்மேல். 

பிழையிலையென்றாள் - குற்றமில்லையென் ஐசொன்னாள் -- மனங்கரைவு - 

மனதுகரைதலில் -- தஇன்னைபோலுண்டோ . தாய்போ௦ லாருவருண் 

டொ, ,எஃறு, (௮0) 

(மம்கைமீர் நீமி/ சூழ்ச்தன ரிருஈ்தும் வளைதரு வேலியில் 

பயிரபோ, லெங்கடம் மடந்தை நிறையழிர தொழிய வெள்



grasa). | பிரபுதேவாவநத ௧தஇ. ௧௭ 

ராட்டி, யருளொடு கேண்மதி மதனா, லுங்குல மடந்தை யயிர் 

விடா இருந்த துன்றவ மென்றுநைந் துரைத்தார். 

(இ-ள்,) மம்கைமீர் - தோழிகளே--நீயிர்ஞழ்ர்தன ரிருந்தும் - நீங் 

கள் சூழ்ச்திருர்தம் -- உளை தர - வளைந்த -- வேலியில் - வேலியில்லாத 

ஃபமிர்போல் -- எங்கடம் மடந்தை - எங்கள் பெண்ணாடுய மாயையினது 

-..நிறையழிர்தொழிய - கழ்பழிந்துநீங்க -என்செய்தீர் - என்னகாரியஞ் 

செய்தீர்கள் -- பாவிகாள்--என்றுள் - என் றுசொன்னாள் -- அங்குறுமட 

வார் - அவ்விடத்திருர்த தொழிகள் -- சொல்யர் -- எம்பிராட்டி, - எல் 

கள் தலைவியே --- அருளொடுகேள் -- மதனால் - மன்மதன் செய்யுந்துன் 

பத்தால் --- உங்குலமடச்தை - உங்கள்குலப் பெண்ணாயெமாயை -- உயிர் 

விடாதிருர்தது -- உன்றவமென்று -- நைர்துரைத்தார் - மனம் வருந்திச் 

சொன்னார்கள், எ-று, மதி- முன்னிலை gore, (௮௧) 

பாபகியர் பகாச் சினஞ்சிறி தவிந்து பாங்கியர் குழுவி 

னுட் சிறப்புற, ஜோங்யெ சகளை தன்முக நோக்கி யுரைப்பண் 

மோடகினியெனு மரசி, பூங்கணை மதவே எனையவல் லமனைப் 

புறத்துரின் றகற்றிடா தெய்க, எீர்ங்கதிர் முகமெல் லியன் 

முனம் விடுத்தா யென்கொலோ வெனவவ ஞூரைப்பாள், 

(இ-ள்,) பாங்கயர்பகர - (இப்படிதி தோழிகள் சொல்லியவள 

வில் -- மோடுனியெனுமரசி . மோடனியென்று சொல்லப்பட்ட ராசல்தி 

ரீ சினஞ்சிறிதவிற்து - கோபஞ்சிறிது நீட்டு -- பாங்கியர்குழுவிலுள் - 

தோழியர் கூட்டத்துள்--றப்புற்றோங்யெ - மிகவுஞ்சிறந்த -- சகளைதன் 

மூகநோக்டு - சகமையின் முகத்தைப்பார்த்து-- உரைப்பள் - சொல்துவாள் 

௪ பூங்கணைமதவேளனைய - புஷ்பபாணச்தையடய மனமதனையொத் 

தீ--அல்லமனை - புறத்துநின் றகற்றிடாது - வெளியேநின்று துரத்தி 

விடாமல் -- எங்கள் . எங்களுடைய -- ஈர்ங்கதிர்முகம் - சீதளூரணத் 

தையுடைய மதிபோன்ற முக ச்தையுடைய --மெல்லியன்முனம் - மாயை 

மின் முன்னே -- விடுத்தாய் - அலுப்பிஞய் -- என்கொலோவென -ஃ இது 

எ்ன்ன காரணமோவென்று சொல்ல -- அவளுரைப்பாள் உ சகளைசொல்லு 

வாள், எஃ௮, (௮௨) 

மானிடப் பிறவி யரிததி லரசர் மக்களா குதலரி ததனி, 
லூலுறுப் பமைத லரிததி லரிசா லுணர்வொடு போகங்கனு



கடவு! பிரபுலிஙகலீலை, [ஐந் 

கரத, ருனெனப் பெரியர் கூறலா லன்னாய் தவம்பல முய 

ன்றுநீ பெற்ற, மீனெனப் பிறமுங் கண்ணியை வெகுண்டு 

வெறுப்பது தகாதென வுரைத்தாள். 

(இ-ள், மானிடப்பிறவி - மனிதராய்ப்பிறத்ல--அரிது - இடைத் 

shally -- அதில் - அப்படி பிறத்தலிலும் அசசர்மக்களாகுதல் - அரசர் 

பிள்ளைகளாய்ப் பியத்தல் அரிவு- இடைத்தற்கரிது -- நதனில் - gu 

படிபிறத்தலிலும் - ஈனுறுப்பமை லரிது - அவயவங்கள்குசைவின் திப் 

பிறத்தல் இடை தற்சரிநு--௮இல்- ஐ 1படிடைத்தாலும்-உணர்வொடு 

போகங்கனுகர்தல் - அறிவடனேயிருந்து போசத்தை யலுபவித்தல் -- 

அரிது - இடைந்தம்கரிதாகும் -- எனப்பெரியா கூறலால் - இப்படி 

யென்று பெரியோர் சொல்லுதலால் -- அன்னாய் -- தவம்பலமு யன்றுநீ 

பெற்ற - 6 ௮0௧ தவங்களைச் பெய்துபெழ்ற -- மீனெனப்பிதழுங்கண் 

ணியை - மீன் போலப் புரளாந்ன்ற கண்களையுடைய மாயையை — வெகு 

ண்டு - கோபித்து -- வெறுப்பது - சகாழெனவுரைத்தாள் - உனக்குத் 

தீகுதியன்ஜெம்று சொய்னாள், ௭- று, ஆல், ரான் அசைகள், (௮௩) 

Cut Gar சகளை புகன்மொழி கேட்டு முகமலர்ந் தென்ற 

வப் பயனாம், பாகெனு மொழிய। ட வறிலள் யாழோர் பயின்ம 

ண மரசர்மேற் றென்ப, ராகலி லிவளுக் கல்லமன் ரானே யரும 

ணத் தலைவனங் கவன்பாற், போசம்வேண் டியவா கொள்கென 

ப் புகன்று புகன்றனள் பின்னுமேர் மாற்றம். 

(இ-ள்,) மோடனீ -- சகளைபுகன் மொழிகேட்டு - சகளைசொல்லிய 

சொற்களைக்கேட்டு -- முகமலாந்து --என்றவப்பயஞம் = oT oar Lard Boor gu 

பிரயோசனமாடிய - பாகெனுமொழியாள் - பாகையொத்த சொல்லியே 

யுடையமாயை - தவறிலள் - குழ்மமுடையவளல்லள் -- யாழோர்பயின் 

மணம் - காந்தருவவிவாகம் -- அரசர்மேம் தென்பர் - அரசர்களுக்குரித் 

தென்று சொல்லுவார்கள் -- கலில் - இவளுக்சல்லமன்ரானே -- ௮௬ 

மணழத்தலைவன் - அரியவிவாகத்திற்குரிய ாயகன் -- அங்கவன்பால்- ௮வ 

னிடத்இில்--போகம்வேண்டி.பவா கொள்கென - வேண்டியவாறு போகத் 

தையனுபவிக்க வென்று -- புகன்று * சொல்லி -- பின்னும் ஒர்மாற் 

றம் - ஓர் சொல் -- புகன்றனள் - உரைத்தாள். ௭ - று, (௮௪) 

இ. லகெலா மறிய வதுவைசெய் காறு முலகமன் ன்வனறி 

யாமற், நிலவா ணுதலா ளொழுக்கநீர் மறைமின் மேமொழி



தாவது பிரபுதேவர்வந்த கதி, கட 

மீரிவ டீமை, ஈலமெலா நுமதே யாதலா லுமக்கு கான்சொல்வ 
தென்னெனா மகளுக், கலகலா வுவகை செய்துபோ யினடன் ன 

கத்தினுண் முனிவுற வந்தாள். 

(இ-ள்,) தேமொழிமீர் - மதுரமாடய சொல்லையுடைய தோழிகளே 

-உலகெலாமறிய -உலகமுழுவது மறியும்படி. -- உதுவைசெய்காறும் - 

கலியாண ஞ்செய்யுமளவும் -- உல£மன்னவன றியாமல் - உலகத்தாரும் 

அரசனும் அறியாமல் -- இலசவானுதலாள் - திலகச்தையணிர்த Came 

ளியநெற்றியை யுடைய மாயையினது -- ஒழுக்கம் - செய்கையை -- நீர் 

-மறைமின் - மறையுக்கள்--இவள் - இவளது--தீமைநலமெலாநுமதே - 

நன்மையும் தீமையும் உமதாகும் --அதலால் -- நுமக்கு - உ களுக்குஃ 

சான்சொல்வது -- என்னெனா - என்னவென்று -- மகளுக்கு -- அல 

லொ - அளவில்லாத-- உவகைசெய்து - மூழ்ச்சியைச் செய்து -- போயி 

னள் -- தன்னகத்திஐுள் - சன்மனதல்-- முனிவுறவக்தாள் - சோபம் 

பொருந்த வ$தவளாசஏயெ மோடுனி, ௭ - று, (௮௫) 

என்பிழை பொழும லன்னையோ டென்பா லிருந்தவ ரே 

சொலி னதனா, லன்புடை பன்னை முனியுமோ வென்ன வறை 

தனண் மாயைகேட் டறைவாள், பொன்புரை சகளை ஈங்குரு 

வுனக்குப் புராரியே தலைவனென் நிருப்பப், பின்பிது நீசெய் 

அனையெனி னின்னைப் பிழைசொல்வார் மேற்பிழை யுண்டோ, 

(இ-ள்,) மாயை -- என்பிழை பொருமல் - என்குற்றத்தைப் பொ 

க்காமல் -- அன்னையோடு - தாயுடனே -- என்பாலிருந்தவரே - என் 

னிடத்திலிரும்த சோழிகளே -- சொலின் - சொன்னால் -- அதனால் - 

அன்புடை யன்னை - என்னிடத்தில் ஆசையையுடையசாய் -- முனியு 

மோவென்ன - மோபிப்பாளோ வென்று -- அறை%தனள் - கொல்லினாள் 

பொன்புரை - இலக்குமியையொத்த -- gaan -- கேட்டரைவாள் - 

(மாயை சொல்லியவைகளைக்) கேட்டுச்சொல்லுவாள் -- நங்குரு - (சாந்த 

வாங்காரனென்னும் பெயமாயுடைய) ஈம்முடய குருவானவர்-- உனக்கு 

_புராரியே - பரமசிவனே --தலைவனென் திருப்ப - மாயகனென்று சொல் 

லியிருக்கவும் -- பின்பு -- இது$செயதனை யெனில் - இக்தக்சாரியத்தை 

ரீசெய்தாயாடல் -- நின்னை - உன்னைக்குறித்து -- பிழைசொல்வார் 

மேல் - குற்றஞ்சொல்று மவரிடத்தில் -- பிழையுண்டோ - குற்றமுண் 

டோ, எ-று, (sya)



ச்ச பிரபுலிங்களீலை [நர் 

மீரீனனை யாய்கம் தாயறிம் தமையான் மறைந்தது கொய் 
துபட் டன்றிக், கோனிதை யறிவ னெனினெளி தாமோ கோ 
மள வல்லிநீ கேண்மோ, போனது போக வினியவன் றன் 

னைப் புறத்தினில் விடுவதே யறிவு, தானென வுராத்தாண் 

மாயைகேட் டயர்ந்து தாங்கரும் துயரமோ டி.ருந்தாள். 

(இ-ள்,) மானனையாய - மானையொத்த மாயையே --நற்தாயறிர்த 

மையால் - நம்முடையதா யறிந்தபடியால் -- நொய்துபட்டு - அற்பமாய் 

ழறைர்தது - அன்றி - அல்லாமல் -- கோனீதை யறிவனெனில் « 

இதை அரசன் அ.றிவானாயின் -- எளிதாமோ ---கோமளவல்லி - 9 1p Bw 

கொடியை யொத்தமாயையே -- நீகேண்மோ - நீகேட்பாயாக -- போ 

னத போக -- இனியவன்றன்னை - இனிமேலாடஜம் அவவல்லமனை -- 

பூறத்தினில் விரவதே - அப்புறப் படுத்தவதே -- அறிவுதானென வாத் 

தாள்- விவேகமென்று சொன்னாள் -- மாயைசேட்டு -- அயர்ந்து - சோ 

ர்ந்து -- தாங்கரு$்துயரமோடு - சுமத்தற்கரிய துன்பத்துடனே -- இருக் 

தாள், ௭- று, (௮௭) 

ல்லம னறிந்து நுந்திரு மடந்தைக் கடுத்ததென் புக 

லெனச் சகளை,வல்லிறின் மாயை வலையிடைப் பட்ட மறையெலா 

மிறைமனை நிறைகத, தொல்லைகல் வினையா லறிந்திலன் வேந்த 

ஜெருவலும் யாமுய்ய வேண்டிச், சொல்லுவ மொன்றுண் பை. 

யகீ புறத்தோர் சூழலி லிருத்தனன் றென்றாள். 

(இள்,) (பின்பு) அல்லமனறிர்து -- அும்திருமடர்தைக்கு - உங்கள் 

இருமசகளையொத்த மாயைக்கு--அடுத்ததென்புகலென - நேரிட்டகாரிய 

மென் சொல்வாயென்று சேட்சு -- சகளை - சகளையென்ஜுர் சோழியான 

வள் -- வல்லி - கொடியையொ த் $மாயை-- நின் - உன்னுடைய மாயை 

வலையிடைப்பட்ட--மழையெலாம் - இரகசியங்களெல்லாம் — இதைமனை 

நிறைந்த - அரசன் மீடு நிரம்பின -- தொல்லை ஈல்லினையால் - பழைய 

புண்ணியத்தால் -- வேர்தனொருவனும் - அ.ரசஞொருவன் மாத்திரம் -- 

அறிர்திலன் -- யாமுய்யவேண்டி - நாமெல்லாம் பிழைக்கவேண்டி...- 

சொல்துவதொன்றுண்டு -- ஐயநீ-- புறத்தோர் சூழலில் - வெளியிலோ 

ரிடத்தில் -- இருத்தனன் ஜென்றாள் - இருப்பது நல்லகாரிய மென்று 

சொன்னாள்- ௭ - று, 

வல்லிக்கொடி. போல்பவளை வல்லியென்றது - உவமையாகுபெயர், ()



gragi,| பிரபுேவர்வர்த கதி, ௧௬௪ 

மீரீயையை யகன்றா னடக்கக்கா லெழுமோ வாயிடை மா 
நீறமொன் றுண்டோ, போயொரு விடய முணமனம் வருமோ 

பொருந்துறும் பகலிர வுளவோ, காயமு முயிருங் கலந்துவாழ் 

வுறுமோ கண்டன மெனவெனை யொருவர், நீயறி வுறவிங் 

குரைப்பவ ர௬ுளரோ கேரிழா யென்றன னண்ணல். 

(இ- ள்.) மாயையையசன்றால் - மாயையைவிட்டுகீக்னால் -- சடச் 

சக் காலெமுமோ -- வாயிடை - வாயினிடத்தில் -- மாற்றமொன்றுண் 

டோ - ஒர்சொல்வருமோ -- போயொருவிடயம் - ஒருவிஷயத்தினிட த்தி 

லேபோய் -- உணமனம்வருமோ - மனம் உண்ணுதற்குச் செல்லுமோ -- 

பொருர்துறும் பகலிரவுளவோ - பொருந்திய இராப்பகலுள்ளனவாகுமோ 

சரயமு முயிருங்கல$துவாழ்வுறமோ - உடலும் உயிருஞ் சேர்ர்தின்ப 

மனுபலிக்குமோ -- கண்டனமெனவெனையொருவர் உ என்னையொருவர் 

கண்டோமென்று -- நீயறிவுறவிங்குரைப்பவருளரோ - இவ்விட த்தில்டீய 

தியச்சொல்லுவாருண்டோ -- மேரிழாயென்றனனண்ணல் - பெண்ணே 

யென்றுசொன்னான் அல்லமன், ௭ - று, மாயையென்றது - பி.ர௫ருதியை, 

இங்கே மாயையென்றது :--அ.மிவின்புடைபெயர்ச்சியை, அன்றேல் 

ஒருமுதலாகவேண்டும், இல்லாமையின் பொருந்தாதென்க, மாயையை 

யகன்றாலெனலை முதனிலைத்தீபமாக்குக, அப்புடைபெயர்ச்சி பிரகிர்த்தி 
நிவிர்த்தியென விரண்டாம், நிவிர்த்தியேனும் பிரவிர்த்தியைக் கெடுக்க 

வந்த வவசரத்ததாதலின் அதுவுங்கூடாதென்பார். மாயையையகன்றா 

லென்ருர், சிதாகாயம் - சிவம், அதின்சலனம்போற்காண்கை - ஈற்சத்தி 

அச்சலனட்பிரதிபலனமே யனந்தபேதகோடிநிரை இத்தாகவும், சடமாக 

வுங் காண்கை மாயாசத்தி, இவ்விருவகை சத்தியாற்சற்.றுஞ்சதொசாயஞ் 

சலியாது சலிப்பதுபோற்காண்டல் ப௫ர்முகத்தா தலானும், அதன் புறமில் 

லாமையானும் பொருந்தாதென்க, இதுபடர்முகத்தோ டர்தர் முகத் 

இற்கு மியைதலின் - இயைபு£விற்சியணி, அகன்றராலெனலா லாறோகாரமு 

மெதிர்மறைச்கும், அகலாக்காலென்னில் ஓகாரமெய்தா வுடன்பாட்டு 

வினைமுற்றிற்கு மியையுமென்க, தூலமுதல் பிரருஇகொறுமுள்ள வவ் 

வவற்றின் புடைபெயர்ச்சியனை த்தம் மாயையை யகலில் நிகழா வெனப் 

படலா லத்தியாசவுபாதி யெனக்கண்டாம், காணவே பிரதிபிம்போபாதி 
யும் அவிச்சன்னோபாதிபு மாயாகாரியமெனப் பெத்ரும், அ.திவயனாட் 

டத்தில் வருத்தஞ் சற்றும் புலப்படாகென்க. (as) 

6



௧௬௨ மிர்புலிங்கலிலை Cy 

குருத்தனை யறியா தவன்மொழி தனக்குக் காட்டிய பொ 

ரூளையே கொண்டு, விரைத்துணர் மலர்மென் குழலினாள் புண 
ரும் விதியுள தென்னிலெங்கொடியைக், தரித்தெவ ஹொருகீ 

பிருப்பினு முனக்குச் தருமிதி லயம்வேண் டாவென், நுரைத் 
தனள் கருணை யென்றுசெய் குவனென் நுழன்றவு எண்ண 

லை நோக்கி, 

(இ.ன்,) கருத்தினையறியாது - அவன்நினைப்பின் பொருளையதியா 

மல் -அவன்மொழி - அவ்வல்லமன்சொல் -- தனக்குக்காட்டியு பொரு 

சைாயேகொண்டு - தனக்கறிலித்த அர்த்தத்தையே மனதிற்கொண்டு 4 

விரைத்.துணர்மலர் மென்குழலினாள் - வாசனை பொருந்திய பூங்கொத்தை 

யணிர்ச மெல்லிய கூந்தலையுடைய மாயையை --புணரும் - கூடும்--விதி 

யுளதென்னில் - ஊமுள்ளதாடல் -- எங்கொடியை - எங்கள்பெண்ணை 

ஆ.தீரித்தெவணொருநீயிருப்பிலும் - ஒருவனாகிய எவ்விடத்தில் நிலைபெம் 

திருப்பாயாயிலும் -- உனக்குத்தரும் - கொண்டுவர்துனக்குச் கொடுக்கும் 

-இஇலையம்வேண்டாவென்று - இந்தக்காரியத்தில் சர்தேகம் வேண்டு 

வஇில்லையென்று -- உரைத்தனள் - சொல்லினாள் -- கருணையென்று 

செய்குவனென்று - எப்போ துருபைசெய்குவானென்று --உழன்றவள் - 

இரிர்தவளாெசகளை -- அண்ணலைநோக்க - அல்லமனைப்பார்த்து, எ-று, 

இங்கே கருத்தெனல் ;:--அந்தர்முக சாட்டத்தை, இருப்பினுமென் 

பதிலும்மை இழிவுரிறப்பு, உனக்கேயென்பதி லேகாரமெஞ்சிய து, சொடி- 

உவமையாகுபெயர், (௯௦) 

சீகளையிவ் வாறு மொழிதர நங்காய் சாலவு நன்றுகன் றெ 

ன்று, ஈகைமடி தவழுஞ் செஞ்சடை மதுகை நாயகன் நிருமு 

னஞ் சென்று, முகிழ்முலை நடிக்கும் பொழமுதுதன் செயல்செய் 

முயற்சியி னின்றனன் றனக்குத், தகுமென வளர்பே ரறிவினா 
ற் றன்னைத் தானலா தறிதரப் படாதான், 

(இ-ள்,) சகளையிவவாறுமொழிதர - இப்படியாகச்சகளைசொல்ல 4 

நங்காய் - பெண்ணே -- சாலவுஈன்றுகன்றென்று - மிகவும்ல்லகாரியம் 

கல்லகாரியமென்று சொல்லி-- நகைமத - வெள்ளியசர்திரன் — தவழும் 

௭ செஞ்சடை - சிவர்தசடையையுடைய -- மதுகைசாயகன் - மதுசேச 
ளத - திருமுனஞ்சென்று - சர்நிதியில்வர் த -- முடுழ்முலை , அரும்பை



த்ர்வ்து,] பிரபூதேவாவாத ௧த. க்கு. 

யொத்தமுலைகளையுடையமாயை - ஈடிக்கும்பொழுது - மம்பொழுத-- 

தன்செயல்செய்முயற்ரியினின்றனன் - தன்தொழிலைச் செய்யுஞ் செய் 

கையிலிருந்தான் -- தனக்குத்தகுமென - இதுதனக்குத்தக்கதெனறு - 

வளர்பேரதிவினால் - வளராநின்றபெரிய அறிவினால் - தன்னை த்தான 

லாது -- அறிதரப்படாதான் - அறியப்படா தவனாரிய௮ல்லமன், ௭ - று, 

ஈன்று ஈன்றெனல்:--உவப்பாலெய்இய வடுக்கு, முடழ்முலை - சினைப் 

புறத்துப் பிறந்த வன்மொழித்தொகை, தன்னைத்தானலா தறிதரப்படா 

தானெனல் :--அநிவேவடிவா விளங்கலை, தன்னைத்தானலாது - தன்னைத் 

தானதியவேண்டுவதன் றி -- அறிதரப்படாதான் - ஏனையவற்றுளொன 

௫௮ மறியப்படாதவன் எனப்பொருள்சொள்க, பேரறிவென்னாது வள 

ரென்றமிகையால் அனுபவநிலைக்குத்தக்கவாறு வளர் தலெனப்பெற்றும், 

தனக்குத் தகுமெனநின்றனனென முடிக்க, அறியவேண்டேவதெனல்- 

இசையெச்சம், (௧௧) 

ஐந்தாவது 
பிரபுதேவர் வந்தகது 

முற்றிற்று, 

ஆட கதி-டு - இ, திருவிருத்தங்கள்--௩0௬, 

Ns 

t 

 



  

மல் யேவ வகனிலச் தெய்துபு 

சமல மாயை தனக்கருண் மூர்த்தியா 

நிமல னல்ல னீதியை யன்பினால் 

விமலை கூறிய வண்ணம் விளம்புவாம். 

'(இ-ள்,) அமலையேவ - பார்வதி௮னுப்ப -- அகனிலத்தெய்தபு - 

அகன்றபூமியினிடத்தில்வர்து -- விமலை - ரஜோகுணவடி.வமா௫யவிமலை 

யானவள் -- சமலமாயைதனக்கு - மலத்தோடுகூடியவளாகயே மாயைக்கு 

ஃருண்மூர்தீதியாம் - ௮ர௫ள்வடி.வினனாடயே -- நிமலனல்லமன் - தின் 

மலனாடிய அல்லமன து -- நீதியை - ஒழுக்கத்தை -- அன்பினால் - பத்தி 

யோடு--கூறியவண்ணம் - சொல்லியதன்மையை --விளம்புவாம் - சொல் 

வாம், எஃறு, 

கூறியவண்ணம், கூறியபடியென வினையெச்ச மாச்சாதுழி வழு 

வரம், ஆயிற்றென்னும்வினை யெஞ்சியது, (௧) 

மதுகை நாதனை நாடொறு மாயைத் 

னஇக வந்தனை யாற்றிக மல்லம 

னுதவு மான்மனத் தோங்க விருந்தன 

டிஇக ளெண்ணில செல்ல நிலத்தினே, 

(இ-ள்,) மதுகைராதனை - மதுகேசுவரனை -- நாடொறும் - இனர் 

தோறும் -- மாயை--அ.இிகவந்தனையாற்தி - மிகுந்த பூசனையைச்செய்து 

அநமல்லமன் - ஈம்முடையஅல்லமதேவன் -- உதவு - கொடுத்த Lord a 

மயக்கம் -- மனத்தோங்கவிருந்தனள் - மனத்திலதிகரிக்கவிருந்தாள் ஃஃ 

திதிகளெண்ணிலசெல்லரிலத்தினே ச பூமிமினிடத்திலென்னில்லாத ராள் 
டள்போச, 8௨) (௨)



் விமலை கதி, கசடு 

ய காலையி லம்பிகை ஞாலமேன் 

மாயை போய்கெடு நாளிலும் வர்திலள் 

போயி ராதவட் கொண்டிவண் போதென 

வேயி னாணல் விமலையை யென்பவே. 

(இ - ள்.) ஆயகாலையில் - இப்படியாகவிருந்தநாளில் -- அம்பிகை - 

உமாதேவி--ஞாலமேல் - பூமியினிடத்த -- மாயைபோய் -- நெடுசாள் - 
அகேசகாளாயிற்று--இனும்வ$திலள் - இன்னமும்வ.ரவில்லை -- போய - நீ 

அவ்விடத்இற்குச்சென்று--இராது - தாமசப்படா.த -- ௮வட்கொண்டு - 

அவளை யழைத்துக்கொண்டு -- இவண்போதென - இவ்விடத்தில்வா 

வென்று--ஈல்விமலையை--ஏயினாள் - அலுப்பினாள், ௭ - று, 

இனுமெனல் இடைச்குறை, போதுகவென்னற்பாலது போதென்றா 

யது கடைக்குறை, ஏவினாளெனல் - ஏயினாளென்றாயது ௭ .துகைத்திரிபு, 

என்ப, ஏ அசைகள், (௩) 

குறையில் சோக் கயிலையி னின்றுநம் 

மிறைவி Cures Bano ese வருமுலைப் 

பொறையி னால்விழுட் தாளெனப் பூமிசை 

மறுவி லாமதி போல்பவள் வந்தனள். 

(Q- or.) கறையில்சோதிக் கயிலையினின்று - களங்கமில்லாதபிரகா் 

சத்தையுடைய கயிலாசத்திலிருக்து -- ஈம்மிறைவியேவ - சம்பிராட்டி, 

யா௫ிய பார்வதியலுப்ப -- இறைஞ்ச - (அப்பார்வதியை) வண --. வரு 

முலை - வளர்ச்துவருடுன்றமுலையின து -- பொறையினால் - பாரத் இன். 

விழுக்தாளென - விழுந்தாளென்றுசொல்லும்படி -- பூமிசை - பூமியின் 
மீது--மறுவிலாமதிபோல்பவள் - களங்கமில்லா தசர்திரனை யொத்தவள்-- 
வந்தனள், ௭- று, 

முலைப்பொறையாற் €ழேவிழுர்த தாகக் குதித்தலால் - தற்குறிப்பணி, 

விழுந்தாலென :--விழுந்தாலெத்தகைத்தோ வதுபோலவென் அுரைகூறல் 

செப்பு, (௪, 

விடீது பொன்னெயில் வட்ட வனவசை 

நந்த பொன்மணி மாட ஈணுகியே 

சந்த மாயை தனதெதிர் நின்றனள் 

சந்த மென்மலர்க் கற்பக வல்லிபோல்,



bce Sr பிரபுலிங்கலிலை [ஆறி 

(Q - or.) வர்து-- பொன்னெயில்வட்ட - பொன்னாற்செய்த மதில் 

சூழ்ந்த -- வனவசை - வனவசைஎன்லும் ஈகரினிடத்தில்--ர்.து - செல்வ 

மிகுர்த -- பொன்மணி - பொன்னாலும் மணியினாலுஞ்செய்யப்பட்ட-- 

மாடம் - உபரிகையினிடத்து -- ஈணு- சேர்ந்து -- சந்தம் - அழகையு 

டைய--மாயைதனதெரிர் - மாயைச்கெதிரே-- கந்தம் - வாசனைபொருக் 

இய--மென்மலர் - மெல்லியமலரையுடைய--கற்பகவல்லிபோல் உ கற்பகக் 

கொடிபோல--நின்றனள். எ-று, 

6 a . ச டி ° é 

பொன்னெயில்வட்டம் - பொன்மதிலை வட்டமாகவுடைய எனல் 

திறப்பு, (ட) 

நின்ற போதெதிர் கண்டு நிலவுல 

கன்று போலுமிவ் வாயிழை வாழிட 

மென்று மாயை யெழுந்து தொழுதணை 

யொன்று மேவி யிருப்ப வுதவினாள். 

(இ-ள்.) நின்றபோது - இப்படியாகநின்றபோது ௮ ஏதிர்கண்டு - 

எதிரேபார்த்த--இவ்வாயிழை- இம்மா து--வாழிடம்--நிலவுலகன்றுபோ 

இம் - பூலோகமல்லா துபோலும்--என்று - இப்படியென்றாலோடத்த- 

மாயையெழுந்து--தொழுது - வணங்-அணையொன்று ஃ ஓராசனம் -- 

மேவியிருப்ப - விரும்பியிருக்க - உதவினாள் - கொடுத்தாள், எ று, 

ஆயிழை - அன்மொழித்தொகை, (சு) 

oe ரத வனைய ரிருவரு 

மிருக ரங்களு மேந்து மணியென 

வுருவ மைந்திவ ணொத்தன ரென்றுசூழ் 

புரம டந்தையர் புந்தி வியந்தனர். 

(இ-ள்,) அருந்த - சேர்ந்திருந்த -- அனையரிருவரும் - அத்தன் 
மையராசய இரண்டுமாதரும்--இருக.ரங்களும் - இரண்கேைைகளும்--ஏந்து 
மணியென - ஏர்திய/த்தினமம்போல--உருவமைர்து - அழகமைர்து --இவ 

ஜெத்தன சென்று * இவவிடத்தொத்திருர்தாரன்;--சூழ் - சூழ்ந்த 4 

புச்மடர்தையர் - அநீரகரத்துமா தர்கள் -4 புர்திவியந்தனர் . புத்திபிலஇ௫ 

மித்தார்கள், எ - து, ஏர்துமணியென வென்ற தனுல் 4 ஒப்பணி, (௭)



ap) மலை கதி, oe Gt 

LWT enw ais wtenseou நோக்கியே 
நீயி ௬ுந்ததெங் குன்பெயர் யாதுநீ 
மேய தன்மையென் னென்று வினாவலும் 

தேயு நுண்ணிடைச் செப்புதன் மேயினள், 

(இள்,) மாயை--வர்தமடர்தையை - வர்தமாதை--கோக்ு - பார் 

த்தி--ரீபிருர்ததெங்கு - நீவாசஞ்செய்தசெல்லிடம் -- உன்பெயர்யாது - 

உன்பெயரெது--8ீமேயதன்மையென்னென்று - நீவச்சகாரியம்யாதென் 

று -- வினாவும் - கேட்டவளவில் -- தேயுறுண்ணிடை - தேய்ந்தறுண் 

ணிய விடையையுடைய விமலை -- செப்புதன்மேயினாள் - சொல்லத்தொ 

டங்கனொள், ௭- று, நுண்ணிடை - சனைப்புறச் தப்பிறர்தவன்மொழித் 

தொகை, (௮) 

கயிலை யென்னிடங் கற்பக வல்லியென் 

பெயரி யம்பின் விமலை பெருங்குலச் 

சயில மங்கைறின் றன்புடை யேவினாள் 

வியனி லந்தனில் வ£துனை மேவினேன். 

(இ-ள். க்பகவல்லி - கழ்பகக்கொடியையொ த்தமாயையே--என் 

னிடம் - சான்வாசஞ்செய்யுமிடம் -- கயிலை -- என்பெயரியம்பின் - என் 

பெயரைச்சொல்லில் -- விமலை -- பெருங்குலச்சயிலமங்கை - பெருமை 

டொருந்திய இமயம&ை, ஈபுதல்வியாடுய பார்வதி--நின்றன்புடை - உன் 

னிடத்தில்--ஏவினாள் - அனுப்பினாள்--(அதலால்) வியனிலர்தனில் - விசா 

லமாூயெ பூமியினிடத்தில் -- வரீது-- உனைமேவினேன் - உன்னையடைச் 

தேன், எ-று, கற்பகவல்லி - உவமைபுறத்துப் பிறர்தவன்மொழித் 

தொகை, (௯) 

என்ன மன்மக எெம்பெரு மாட்டிதான் 

மன்னும் வெந்துயர் மக்கட் பிறப்பினேன் 

றன்னை யுன்னிறின் றன்னை விடுத்ததென் 
பன்னு கென்னப் பகர்தரன் மேயினாள். 

(இ-ள்,) என்ன - என்றுசொல்ல--மன்மகள் - இராசபுத்திரியாயெ 

மாயையானவள்--எம்பெருமாட்டி - எமதுதலைவியாநிய பார்வதி 4 மன் 

இும்வெர்துயர் - நிலைபெற்றவெவ்விய தக்கத்தையுடைய -- மக்சட்பிறப்பி



௪௬௮ பிரபுலிங்கலீலை foo 

ளேன்றன்னை - மானீடப்பிறப்பையுடைய என்னை 4 உன்னி நினைத்து 

எடின்றன்னை - உன்னை -- விடுத்ததென் - அனுப்பியத யாதுகாரனம்-- 

பன்னுசென்ள ஃ சொல்வாயென்றுசேட்க--பதர்தரன்மேயிஞள்- (விமலை) 
சொல்லத்தொடங்சனெள், ௭ - று, (20) 

வறு, 

ில்லமன் வலிறிலை யறிந்து வாவென 
நல்லுமை நினைவிட ஈன்றென் றெங்கைநீ 
வல்லமை பேசியிம் மண்ணில் வந்தபின் 

சொல்லிய நின்பெருஞ் சூண்ம றந்தனை, 

(இ-ள்,) அல்லமன்வலிகிலை - அல்லமன.து வலியினிலைமையை — 

௮.றி$துவாவென--ஈல்லுமை - ஈன்மைமிகுந்த உமாதேவி -- நினைலிட - 

உன்னையனுப்ப -- நன்றென்று - நல்லதென்று -- எங்கைநீ - என்தங்கை 

யாஏய8ீ--வல்லமைபே? - சபதஞ்சொல்லி -- இம்மண்ணில் - இப்பூவுல 

கத்தில்--வர்தபின்--சொல்லிய - ஆக்கயிலையிற்சொல்லிய -- நின்பெருஞ் 

சூள் 5 உன தபெரியசப தீத்தை--மறர்தனை - மறந்தாய், எ-று, (௧௧) 

இின்னையு மதிர்திலை சீயென் ரூலிவ 
ணுன்னுறு மனமொழி யுரூச வல்லமன் 

றன்னைநீ யறிவுறு£ தன்மை யுண்டுகொல் 

கன்னிமா துமைதம கலையை யல்லையோ, 

(இ-ள்,) கன்னி - மாயையே--நீ-- நின்னையும் - உன்னையே--அதிர் 

திலையென்றால் -- இவண் - இவ்விடத்து -- உன்னுறும் - நினையாநின்ற -- 

மனமொழிபுராத - மனவாக்இர்கெட்டா த--அல்லமன்றன்னை - அல்லமனை 

4. நீ. இறிவுறுந்தன்மையுண்டுகொல் - அறியுர்தன்மையுண்டோ -- 

மா.துமை - உமாதேவியினது -- தழகலையையல்லையோ - தமோகுளாம்ச 

மல்லவா £, (௧௨) 

ஒர மருந்தயின் றுறங்கல் போலுனை 

யாடிய சூண்மறற் தயர்ந்தி Gs ser 

னாடிரின் றனைத்தரற் கென்னை ஈல்லுமை 

யேடவிழ் மலர்க்குழா லேவினா ளென்றாள். 

(இ -ள்,) ஏடவிழ்மலர்க்குழால் - இதழ்கள் விரிர்சபபூவையணிரஈ்தகூ 8 

தீலையுடையமாயையே--ஐடதடருர்தபின் து -(ஒருவள்) ஒடு தற்குமருர்தை



wg.) விமலை கதி, ச்சு 

யுண்டு -௨றங்கல்போல் - நித்திரைசெய்தல்போல--உரையாடிய - சொல் 
லிய -- சூள் - சபதத்தை -- மறர்.து--அயர்க்திருத் தலால் - சோர்க்திருதீ 

தலினால் -- சாடிநின்றனை த்தரற்கு - உன்னை த்சேடியழைத்து வருதற்கு 
ஏன்னை--ல்நுமை - ஈன்மைமிகுந்த உமாதேவி -- ஏவினாளென்றாள் - 

அலுப்பினாளென்றுசொன்னாள், ௭ - று, குழால்ஈ சனைப்புறத்துப்பிறர்த 

வன்மொழித்தொசை, (௧௩) 

கீதிரொழு பகலெனக் கண்டி டா.துதண் 
மதியெழு மிரவென மனநக்தெ எிந்துதன் 

நிதியொடு நினைவுமோர் 9றித றிந்தனள் 
விஇயுண ரிறைமகள் விமலை சொல்லினால், 

(இ-ள்,) விதியுணரிமைமகள் - ஞாயழ£ல்களையறிர்த அரசன் மக 

ளாகியமாயை -- விமலைசொல்லினால் -- கஇரொமுபகலென - சூரியலுதய 

மாயெ பகலிர்கண்டடொருள்போல -- கண்டிடாது- அறியாது -- தண் 

மதியெழுமிரவென - குளிர்ந்த சர்திரலுதயமாகய இரவினிற்கண்டபொ 

ருள்போல -- மனர்தெளிக்து -- தன்றிதியொடுகினைவும் - தனத பூர்உள் 

இதியுடனேதான் செய்துவந்த சபதத்தையும் -- ஒர்சிறிது -- அறிந்த 

னள், ௭- று, (௧௪) 

பேலகா ரணனெனச் சலர்மொ ழிக்திடு 

மாலுமோர் மானிடப் பிறப்பில் வந்துதன் 

சலமோர்ந் இலனெனிற் ிறியபேதைகான் 
ஞாலமேன் மயங்குத னவிறல் வேண்டுமோ. 

(இ-ள்.) மூலகாரணனென - பிரபஞ்சத்திற்கு மூலகாரணனென்று 
டிலர்மொழிந்திஃம் - சிலசமயத்தோராழ் சொல்லப்படும் -- மாலும் - 

இருமாலும்--ஓர்மானிடப்பிறப்பிலவந்து - இராமனாக அவதரித்து - தன் 

சீலமோர்ர்திலனெனில் - தனத பூர்வரிலையைய நி திலனென்றால்--9 றிய 

பேதைரான் - மிகவுமறியாமைஎயயுடையவளாடயசான -- ஞாலமேன் 

மயங்குதல் - இவ்வுலகத்தில் மயங்குதலை--ஈவிமக்வேண்டுமோ - சொல்ல 
வேண்டுமோ, எஃ௮், ‘ 

ஒர் மானிடப்பிறப்பாவது:-- crore srs ges, வேண்டுமோவென் 

பதி லோகா.ரம் எதிர்மறை, வல்லி - அன்மொழித்தொகை, (கடு) 

ல்லம னியல்பெலா மதியப் பூ்துணர் 

வல்லிரின் குமுதவாய் மலர்ந்து கூறெனச் 
ட



௪௭௦0 மிரபுலிம்சலீலை (துற 

சொல்லிநின் றிணையடி. தொழுத மாதொடு 
வில்லுறழ் நறுநுதல் விமலை கூறுவாள். , 

(இ-ள்.) அல்லமனியல்பெலாம் - அல்லமனதுல்வபாவகுணமங்சளை 

பெல்லாம்-அ.நிய--பூர்துணர்வல்லி - பூந்கொத்தையுடைய கொடியை 

யொத்த விமலையே--நின்குமுதவாய்மலர்ச்து - குமுதத்தையொத்த வுன் 

திருவாய்மலர்ச்த--கூறென - சொல்லென்று-சொல்லிகின்று - இணை 

யடிதொமுதமாதொடு - தன்னுபயபதங்களைத்தொமுத மாயையுடன் -- 

Agr ஈறுறுதல் - வில்லையொத்த அழூெெகெர்.றியையுடைய-- விமலை 

கூறுவாள், எ-று, (௧௬) 

சுயிலையி னுமையொடு சண்ணு தற்பிரான் 

செயலுறு மல்லமன் செய்்இ கூறலு 

மயலுற விருந்துகா னறிந்து ளேனதை 

மயிலி.பல் கேளென வகுத்தன் மேயினாள், 

(இ-ள்.) சயிலையின்-உமையொடு - உமாதேவியுடன் --கண்னுதற் 

பிரான் - மெற்றிக்கண்ணையுடைய பரமூசவன்--செயலுறுமல்எமன் - எச் 

செயலையுமுடைய அல்லமனது--செய்திகூறலும் - சரித்தீ ரங்களைச்சொல் 

லதும்- உயலுறவிருந்து ரான் - கான்பச்சுத்திலிரு£த -- அறிர்ச ளேன் - 

அறி*இருக்கின்றேன்--அதை - அச்சரிக்இிர ச்தை -மயிலியல்கேளென - 

மயிலினது சாயலையுடையமாயையேகேளெல்று--எகுத்தன்மேமிஞள் - 

விரித்றுச்சொல்லத்தொடம்னொள், ௭- று, மமிலியல் - அவ்மொழித் 

தொகை, (௧௭) 

Ca mo. 

படியில் வள்ளி காவையெனும் பதியிற் றனக்கு நிக 

ரில்லா, னொடிவில் கருணை நிராங்கார னென்னு முண்மைப் 

பெ.பரினன், மடி.வில் கற்பி னவன்றேவி மாசு தீர்ந்த சுஞ்ஞா 
னி, கடியின் மறையா கமவிதிகள் கண்ணுத் றறிய வொழு 
குவ i, 

(இ-ள்,) -டிமில் - இவ்வுலகத்தில் -- வள்ளிசாவையெஜும்பதியில் - 
வள்ளிகாவையென்னு3ரில்--தனக் 2 நிகரில்வான் - தீனக்கொப்பில்லா தவ 
னய -- ஒடி வில்ஈரு ண - இடையறா தடருடையையடைய -- நிராம்கார 
னெல்லுமுண்மை /பெயரிஞன--மடி.லில்கம்பின் - கெடாதகம்எபயுடைய



aig). விமலை ௧இ. க்ள்க 

— gure ned) - அந்ரிராங்காரன்மனையாள்--மாசுதீர்ர்தசுஞ்ஞானி. குற்ற 

நீல்யெசஞ்ஞானியென்டாள் -- கழி.வில் - நீக்கப்படாத --மறையாகமல் இ 

கள் - வேதாகமவிதிகளை -- கண்ணும்று - இவர்களைப்பார்த்து -- அறிய - 

உலகத்தார்தெரிர்தகொள்ள--ஒழுகுவார் - நடப்பார்கள், ௭ - று, (5௮) 

மெய்ம்மை வெமே யல்லாது விரியு மூலகம் பொய்யெ 

ன்பா, ரிம்மை மறுமை நிலையல்ல வென்ன நிகழ்ந்த கருத்தி 
னோர், செம்மை நெறியிற் புறமொடகம் திரியும் கரணங் காமா 

இ, பொய்ம்மை வினையி லவர்குருநூல் பொருளாத் துணி 

ந்து விடுவப்பார். 

(இ-ள்.) மெய்ம்மைசிவமே - சிவமேஉண்மை--அல்லாது - அஃதல் 

லாததாயிருக்ே--விரியும் - விரிந்த --உலகம்பொய்யென்பார் -- இம்மை 

மறுமைநிலையல்லவென்ன - இருபிறப்பும் அழியப்படுவதென்று--நிகழ்க்த 

கருத இனோர் - கொண்டகருத்தையுடையவர்கள் -செம்மைநெறியில் - £ல் 

லநெறியில்லாத -- புமமொடசம - அகத்தும்புறத்தம் --இரியங்உரணம் - 

திரியாகின்றமஞதிகளும் -- காமாதி - காமமுதலானதுகளும் -- டொய்ம் 

மைவினை - பொய்யாடயசெய்கையும் -- இலவர் - இல்லா தவர்கள்--ூ.ர - 

ஞானசாரியனாலுபதே௫க்சப்பட்ட-- நூல் - சால்தரத்தையே -- பொரு 

ளாத்துணிந்து - வஸ்துவாகடிச்சமித்து -- வீவெப்பார் - மோக்ஷத்தை 

யிச்சப்பார்கள். எ - று, 

Aa gsfer பிரிதிபலனமுலகென்றுணர்த்த மெய்ம்மைசிவமேயல் 

லா.து விரியுமுலசம்பொய்யென்றார், அல்லாது - அல்லாமல் -- செம்மை 

நெறியில் - தமதுல்வாறுபூ இிநிலையில் -- புறமொடகர்திரியம் - சுநங்கு 

போ ஓகம்புறத்திலலைந்த இரியும்--௧ ரணம் - மனதம் -- காமாதிடொய்ம் 

மைவினை - காமக்குரோதமுதலிய பொய்ச்சேட்டைகளும் -- இலவர் - 

இல்லா தவர்களாய் - குரு - ஆசிரியருபதேசத்தையும் --ூல் - பி.ரபலசுரு 

இியையும்--பொருளாய் - உறுதிப்பொருளாக--துணிடந்து - put BA Year 

றித்துணிரது-- வீடுவப்பார் - நிரதிசயானந்தத்தைவிரும்புவர் எனப் பொ 

ருள்கோடல் சிறப்பு, ஆதியென்றதனால் - குரோத லோபமுதலியவற் 

ஹைக்கொள்க, பொய்ம்மை வினையென்றது;-மித்தியாத்தியாசமுதலிய 

வெண்வகைவினையினையுங்கோடற்கென்க, (௧௧) 

இளைய ராகி யிருக்குநா ளில்வாழ்க் கையினின் நிடு 

sorb, நனைய ரின்மை யானெஞ்சந் தளர்வான் போன்று
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நிராங்கார, னினையு௩் இயான மில்லாத நெஞ்சு ஞான மில்லா 
த, வினையும் போலு மக்களிலா மிக்க வாழ் அவன் நியம்பியே. 

(இ-ள்,) இனையராடு- இத்தன்மையரா9--இருக்குகாள் - இருக்கும் 

காலத்தில் -- இல்வாழ்க்கையினின் நிடுதலால் - இல்லறச்திலீரு த்தலால்-- 

தனையரின்மையால் - புத்திரரில்லாமையால் -- நெஞ்சந்தளர்வான் 

போன்று - மனர்சளஎர்பவனையொத்து-- நிராக்காரன்--மக்களிலா - பிள் 

ளைகளில்லா த--வாழ்வு--நினையும் - நினையாநின்ற -- தியானமில்லாத 4 

கெஞ்சும் - மனத்தையும்--ஞானமில்லாத -- வினையும் - கர்மத்தையும் - 

போதும் - ஒக்கும்--என் நியம்பி - என்றுசொல்லி, ௭ - று, 

இியானமாவது: -- உலகெது யாமாரென வவற்றிலுண்மை விளங்கு 

காறும் மனநிற்றலை, ஞானமில்லாதவினையாவது:-- சரியை கரியையோடு 

திர்த்தியங்களை, (௨௦) 

ந்த வுலஏற் குதவியா யியன்ற தொழில்கள் பலசெ 

ய்யு, மைந்தன் வேண்டு மெனஙிற்போன் மக்கட் பதடி. யாகு 

வா, னந்த வுலற் காநினைப்போ னறங்கூர் மகனா மத்துவி 

தா, னந்த முதவு மகவிருப்போன் ஞானி யாகு மென்றெண்ணி. 

(இ-ள்,) இக்தவுலூற்குதவியாய் -- இயன்றதொழில்கள் பலசெய் 

யும் - தகுந்த பலதொழில்களைச்செய்கின்ற -- மைந்தன் வேண்டுமெனநிழ் 

போன் - புத்திரன்வேண்டுமென்றிருப்பவன் -- மச்கட்பதடியாகுவான் - 

மனிதருக்குட்பதசாவான் -- அற்தவுலற்காநினைப்டோன் - மேதுல$ழ் 

கென் நுகினைச்குமவன்--அறங்கூர்மகனாம் - தருமமிகுக்த ஆண்மகனாவான் 

-அத்துலிதானர்தமுதவும் - ஒன்றுயெவானம்சத்தைக்கொடுக்கும் -- மச 
விருப்போன் - புத்திராபேக்ஷைபுடையவன் -- ஞானியாகும் என்றெ 

ண்ணி - என்றுநினைத்து, ௭ - று, 

இயன் தொழில்கள்; எஅிர௫தல்பொரும்தல்களுச்ியைத தொழில் 
களை, அக்தவுல$ற்காநினைத்தல் - காமியத்தவங்களை, அத்துவிதானர்த 
முதவல் * நிட்காமியதவப்பேற்றை, (௨௧) 

உடம்பைப் பொறியைக் கரணத்தை யுயிரைத் தானெ 
ன் அழலாம், லடங்கத் துறந்து தீனையறிந்து பேதா பேத, 

மென்லுமயல், கடந்திட் டிருக்கும் பரமுத்தி காட்டும் பூச



லது,] விமலை கதி, ௧௪௧4. 

ல்வன் வேண்டுமென, விடும்பைப் பிறவி கோய்தணிப்ப வெ 
ண்ணு மனத்தா னெண்ணினான். 

(இ- ள்,) இடூம்டை - துன்பத்தைச்செய்யும்--பிரல்சோய் தணிட்ப- 

பிறவித்துன்பத்தைக்கெடுக்க -- எண்ணுமனச்சான் - எண்ணுடன் 2மன 

தையுடையகிராங்கா.ரன் -- உடம்பை - சரீரத்தை - பொதியை - ஐம் 

பொறிகளை -- க.ரணத்தை - மனாதிகளை -- உயிரை - பிராணவாடவை -- 

தானென்றுழலாமல் - தானென்றுநினை த்துத்திரியாமல் -- Hoes gw 

ந்து - அவைமுழுதுமொழித்து -- தனை - தன்னை -- அறிந்து -- பேதா 

பேதமென்னும் -- மயல்கடக்திட்டிரும்கும் - மயச்சம்ரீங்டுயிரா சின்ற — 

ப.ரமுத்திகாட்டூம் - மேலானமோக்ஷத்தைபறிவிச்கும் -- புதல்வன் வேண் 

டுமென - புத்திரன்வேண்டுமேன்று -- எண்ணிஞன், எ-று, 

தனையமிதலாவது;:--சொப்பிரசாசத்தைச்தானெனக்சாண்டலை, பே 

தாபேதமென்னுமயல் - உருவஃவணி, அர்த்தவாதம், உடாசஞப.ரவாசம், 

துதிபரவாதம், உபசாரிசவா தம், சகுணசாதர்ஸவாசம், சாதிவியய த்தி 

வாதம் என்லுமிவற்றைப்பேதவா மெனவும்) கா.ரணகாரியவா தம், ௮ம் 

சாம்செவாதம், விம்பப்பிரஇலிம்பவா தம், குணாகுணிவாதம், விசாரவா 

தம், என்னுமிவ்றையபேதவா தமெனவு் கூறுப, இலவிரு௨கைஷாதம் 

களையும் பிரார்தியென்றது;:--தானென்னு நிலை இவற்றிற் குடன்படாமை 

யாலும் பேதடிலையைகிக்ரடுக்க அபேதகிலைதோன் நினமையாலுமென்க, 

இங்சேவுயிரையெனல் - இதாபாசனை, (௨௨) 

ரண்டோ டிரண்டு மூவிரண்டை யிரண்டா நிரண்டு 
மீமிசையெண், ணிரண்டோ டிரண்டு கொண்டிருந்த விதழ்ப் 

பங் கயங்கள் கடந்துபோ, யிருந்த குளத்தின் மேலோரா 
மிரந்தோட் டமல கமலமிசை, யிருந்த சோதி தளைக்கண்டெம் 

மெண்ண முடி.ப்பே மெனவெழுரநது. 

(இ-ள்.) இரண்டோடி ரண்டு - சான்கும் -- மூவிரண்டு - ஆறும்-- 
ஐயிரன்டு - பத்தும் -- ஆறிரண்டு - பன்னிரண்டும் -- மீமிசை - இவற்தி 

ன்மீது -- எண்ணிரண்டு - பதினறும் -- இரண்டு - இரண்டும் -- கொ 

ண்டிருர்த - இியவிவ்வெண்களைக்கொண்டிருக்த -- இதழ்ப்பங்கயல்கள் - 

இதழ்ளையுடைய அராதா ரகமலங்களையும் -- கடர்துபோய் - தரிசித்துச் 

சென்று -- இருக்தகுளத்தின்மேல் - நெழ்நியின்மீதிருந்த -- ஓராயிசர் 

தோட்டு - ஐப்பற்றதபிரமிதழ்சளையுடைய 4 அமலகமலமிசை - நின்மல
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மாயேமலச்தின்மேல் -.. இருந்தசோஇஜனைச்சண்டு - வீற்றிருக்இன்ற 

சோதிவடிவமாகயெசிவத்தைத்தரிரித்து -- எம்மெண்ணமுடிப்பேமேள - 

எம்முடையஎண்ணத்தைநிறைவேற்றுவோமென்று -- எழுந்து, எ-று, 

ஆறா சா ரகமலங்களுக்சு இசழ்களாவன;--மூலா தாரத்இற்கு - ௪, ean Be. 

டானத்திற்கு - ௬, மணிபூரக£்திற்கு - ௧0, ௮நாகதத்இர்கு - ௧௨, விசுத்தி 

க்கு - ௧௬, இக்ஞைக்கு - ௨, ஒடு - ௮சை, (௨௩) 

2/௫ மொருவ வுடனிருப்பும் வேண்டா தவத்திற்கெ 

ன்பதொடு, மாருய் மனையும் கொழுஈனும்போய் வனத்இற்க 
மலா சனத்திருந்து, தேரார் புனலல்போற் றெளிந்தமனர் இற 
ogi இறவா விழி3யொடுதம், பேரு மிட்ட லிங்கஜ்இற் பிறழா 

தமையும் படிவைத்து, 

(இ-ள்.] தவத்திற்கு -- வேறாமொருவனுடன் - அந்நியமாய 

வொருவலுடனே -- இருப்டம் - இருத்தலும் -- வேண்டா - கூடாது — 

எனபதொடுமாமுய் - என் றுசொல்வதற்ர முரளுய் -- வனத்தில் -- மனை 

புங்கொமுஈனம்போய் - ஸ்திரீயு/புருஷஜுமாகச்சென்று -- கமலாசனத் 

திருந்து - பத்மாசன த்தலிரும்து -- தேரார்புனஃ்போல் - தேற்றுங்கொட் 

டையாற்றெளிர்தீர்போல -- தெளிந்த - பிரடஞ்சவாழ்க்கையினின் நு 
தெளிந்த — மனம் - மனதை தறம்துக்திறவாவிழியொடு - சமநோக் 
கத்தோடு -- தம்பேறாம் - தமது தவப்பயளாயே - இட்டலிக்கத்தில் — 
பிறழாது - தப்பாது -- அமையும்படி, வைத்து - பொருந்தம்படி வை 

தீதி. எ-று, (௨௪) 

தீறிபோ லுடல சேிருந்து தியங்கு மருங்க னிருமாடி, 
கெறிபோய் மீளும் வளியசனை நிறுவி நந டியிற் செலுத் 
இ, யறிவோர் றிதுஞ் சலியாம லன்னப் பெயர்மட் இரமாறிக், 
குறிபோ மிருந்த வொருகுறியைக் குறித்துக் கொண்டங் இர 
நதீனரால், 

(இ-ள்,) தறிபோல் - ஸ்தம்பச்சைப்போல் -- உடலம் - சரீ 

சம் -- மேரிருந்து - நேராகவிருர்து-- தயங்கும் - பி.ரகாடிக்கும்--மருங்ட 
னிருசாடி, - இடைபிங்கலையென்னு மிருமாடியின் -- நேறிபோய் 
மீஞம் வளியதனை - வழியேபோய்த்இரும்புங்காம்றை -- நிறுவி ஃ கும்பி 

த்த -- நரொடியிற் செலுத்தி - சழிமுனையித்செறுத்தி - அமிவு — 
ஓர் சிநிதஞ்சலியாமல் - எவ்வளவுமசையாமல் -- அன்னப்பெயர்மந்திர
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மாதி - அம்சமர்திரத்தை மாறிக்கொண்டு -- குறிபோயிருந்த - கு.திகடச் 

திருந்த -- ஒருகுறியை - ஒருவஸ்துவை -- குறித்துக்கொண்டு - நாடிச் 

கொண்டு -- அங்கிருர்தனர் - அவ்வனத்திலிருந்தார்கள், ௭ ௨ று, 

ஆல்- அசை, 

குதிபோயிருந்தவொருகுறியாவத:-- வாச்சியார்ச்தநெறிச்தாநின்ற 

நிலையை, (உட) 

Uy dou மனநின்று மனந்தா னிற்பப் பொறிநின்று 

பாய பொறிக ணிற்பவிடர் படுபுன் புலன்க ணின்றனவா 

லாய புலன்க ணீன்றமையா லகலர் தோன்றா துள்ளத்தே 

தூய பரமா னந்தபரமு சோதி தோன்றக் கண்டிருந்தார். 

(இ-ள்.) வாயுநிற்பமனறின்று - பிராணவாயுவானது நிம்க அதன் 

பின்பு மனதுடின்று -- மனந்தானிர்பப் பொழிநின் நு - மனதுநிற்க ஜம் 

பொதிகள்கின்று -- பாயபொஜறிகள்நிற்ப - பரவியபொ றிகள்நிர்ச -- 

இடர்படு - தன்பப்படாநின்ற -- புன்புலன்கள் - அற்பமாடய விஷயங் 

சள் -- நின்றன - தோன்றுதிருந்தன -- ஆயபுலன்கணின் ஈமையால் - 

ஆூயவிஷயங்கள் தோன்றாதிருக்கலமயால் -- அடலர்தோன்றாது - பிர 

பஞ்சந்தோன்றாமல்--உள்ளத்தே - அகத்தினிடத்தே - தூய - பரிசுத்த 

மாகிய -- பரமானந்த பரஞ்சோதி - ப.ரமானர்தஸ்வரூடமாயே பர 

௨ம் -- தோன்றக்கண்டிருந்தார் - தரிசனமாகப் unis Soest 

கள், எ-று, 

தூயபரமானர்தபரஞ்சோதி தோன்றக்கண்டிருந்தாரெனல் - ஐட்டி 

யார்த்தமெனக்குறிக்க வேன்க, (௨௬) 

ஒருங்கு மனமோ டினையசிவ யோக சமாதி ஈவதிங்க 

ணிரம்ப விருந்த காலத்து நெற்றி மிசையிற் பரஞ்சோதி 

இரண்டு ு.ழவி யுருவாகச் சென்று புறமுற் றிடவதனை 

விரும்பு மிருவர் தாமுமுடன் விழிக டிறந்து கண்டனரால், 

(இ-ள்,) ஒருங்குமனமோடு - குவிர்தமனத்தோடு -- இனைய - இத் 

தன்மையவாயே -- சிவயோசசமாநி -- நவதிங்கள் - ஒன்பதுமாதம் -- 

நிரம்ப - பூர்ணமாக -- இருந்தகாலத்து -- நெற்றிமிசையில் - நெற்தியின் 

மேல் பரஞ்சோதி - பரசிவம் -- இரண்டுகுழவியுருவாடு - முழர்தைவடி. 

வாகக்கூடி. -- சென்றுபுறமுற்றிட- வர்துபுறத் இிலீருக்க -- அதனை - ௮க்கு 

ழம்தையை -- விரும்புமிருவர் தா மும் - இச்சித்திருர்தவிருவரும்--உடன் *
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அப்பொழுதே -- விழிகடி.நந்துகண்டனர் - கண்களைவிழித்தக் கண்டார் 

கள் எ-று, ல் ௮சை, 

இங்கேவொருட்குமனமானத; -- இவ்விருவர்மனமுநிலையிற் பேதி 

யா.தநிற்றலை, அல்லமனைப்பரஞ்சோதி இரண்டுகுழவியரவாஞனேனலை ; 

௮ன்பருக் குபாதிர”சஞநின்று இட்கனமாய ல்வாறுபூஇப்பிரத்பட்ச 

நிலை விளக்வெர்ததா லேற்றற்பாலதாமென்க, அறிலினது பிரார்தியே 

முத்தறுவாதலைமுமணாதுகோடர்கு, ஞாயஞ் சோதனை பொருத்தமுளவா 

யிருக்கப் பி.ரார்திரததத்தி ௨றிவே பரஞ்சோ தியாகத்திரண்டு குழவியா 

தீழ்கு மூரணென்னை ] அக£ம்புரமொத்த ஸ்வாறுபூஇப்பிரதியட்சமென் 

பார் அதனைவிரும்புமிருவர்தாமு முடன்விழிகடி ர.துகண்டனரென்றார், () 

வெம்மை யொழிந்து நிலத்திழிந்து விளங்கு கதிரோ 

பனிநீங்சி) யெம்மை யாள வருமதியோ வீடுமிட் தனங்க 

ணுகராத, செம்மை யொளிவான் பேரழலோ தெரியா தென் 
ன வொளிர்ந்ததவர், தம்மையறியா வுவகையுளம் தழைப்ப 

ச் சோதி மதலையே, 

(இ-ள்,) அவர்தம்மை - அச்தாய்தர்தையரிரு௨ரை--அறியா - ஒரு 

போதுமறியா த -- உவகை - சந்தோஷமானது -- உளர்தழைப்ப - உள் 

எ.த்திலதிரிக்க -- சோ திமதலை - பரசிவமாே குழர்தை -- வேம்எம 

யொழிர்த - வெப்பநீங்கு -- நிலத்திழிர்து - பூமியில்வர்து - விளங்கு 

கரோ - பிரகாரியாநின்றகுரியனே--பனிறீங்கு - பனியின் நி --எம்மை 

பாள - எங்களையாளவேண்டி -- வருமதியோ - வட்தசர்தரனே--இடமிக் 

தனங்சனுகராத - இடாநின்ற விறகுகளைத்தயோத -- செம்மையொளி 

வான்பேரழவோ - செய்யகாச்தியையுடைய பெரிதாயெஅக்ினியோ ஃ_ 

தெரியாதென்ன - அறியக்கூடாதென்று சொஷ்லும்படியாக — தளிர்ச் 

தது - பிரகாசித்தது. ௭- று, (௨௮) 

வலைந்து பிறப்பி லாங்கார வஞ்ஞா னிகளா மானிடரு 
மலிந்த சுரரு முனிவரரு மற்றை யோரும் பெறுவரோ 
தொலைந்த மாயை நிராங்கார சுஞ்ஞா னிகள்போன் மலவிருளை 
5லிந்து வளர்சச் தாந்த நந்தா விளக்கா மதலையையே, 

இ.ள்,) தொலைர்தமாயை - மாயைநீட்தெ ஃ நிராங்காரசுஞானி 

கள்டோல்--மலவிருளை -- ஈலிர்து- கெடுத்த--வளர் - வளரராநின்ற ச்
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ஏிதாரர்த - சச்சொனர்தல்வரூபமாடுயும் -- நந்தா - கெடாத ஃ விளச் 

காம் - தீபமாயே--மதலையை - குழர்தையை --அலைர்துபிறப்பில் - பிறப் 

பிலலைம்.த---தங்காரவஞ்ஞானிகளாம்--மானிடரும் - மனிதரும் --மலித்த 

சுரரும் - நிறைச்ததேவர்களும்--முனிவரரும் - முனிவர்களும் -- மற்றை 

யோரும்--பெறுவரோ - பெறுவார்களோ, ௭. று, 

சச்சிதானந்தம் - சச்சிதானர்தமென்னுமிலக்கணம் ௮ நந்தா - குள் 

ரூ.த--விளச்காம் - விளக்குப்போல்வதாசய -- மதலையை - குழந்தையை 

எனப்பொருள்கோடல் Fon, (௨௧) 

பே னந்தம் பிள்ளையாப் பெற்ற வவர்க்கு விடயத்து 

ளோரரா னந்தம் பெற்றுடனே யொழியு முலகர் தம்மைகாம் 

நேரா வியம்ப லாகுமோ நிகர்தார் தம்மிற் ருமென்று 

வாரா ரிளமென் முகிழ்முலைஈன் மடவா யுரைப்ப தன்றியே, 

் (இ-ள்) வாரார் - சச்சணிர்த--இளமென்முடழ் - இளமைபொருர் 
இய மிருதுவாயெ அரும்பையொத்த -- முலைன்மடவாய் - தனக்களையு 

டையமாயையே -- பேரானந்தம் - பெரியவானந்தத்தை -- பிள்ளையாப் 

பெற்றவவர்க்கு - புத்தரனாகப்பெற்ற அ௮ம்கி.ராங்கார சஞ்ஞானிகளுக்கு -- 

நிகர்தார்தம்மிற்றுமென்று - ஒப்புமைதங்களுக்குள் தாங்களென்று — 

உரைப்பதன்றி - சொல்லுவதல்லாமல்--விடயத்துள் - விஷயங்களுக்குள் 

--ஓ.ரானர்தம்பெற்று - ஒர் ஆனர்த த்தையடைர்து--உடனேயொழியும் - 

அப்பொழுதேநீங்கும் -- உலகர்தம்மை - உலகத்தாரை 4 நரம் 4 நேரா 

வியம்பலாகுமோ - ஒப்பாகச்சொல்லக்கூடுமோ, ௭ ௨ று, (௩௦) 

பண்டு பாசம் தபுசிலரும் பரஞ்சோ இயைத்தார் தம்முளே 

கண்டு வாழ்வு பெறுகரலாற் கண்ணிற் காட்டு மவரில்லை 

தொண்டு படுமி௰் நிராங்கார சுஞ்ஞா னிகடம் முட்கண்டு 

கொண்ட வொளியை யுலகுய்யக் குழவி யாக்கக் காட்டினரால், 

(இ-ள்.) பண்டு - பூர்வத்தில்--பாசர்தபு - பாசநீங்யெ . இறரும் - 

சிலபெரியோர்களும்--பரஞ்சோதஇியை - ப.ரமரிவத்தை--தாம் - தாங்கள் 

தம்முளே - தமக்குள்ளே--கண்டு - தரிசித்து -- வாழ்வுபெறுஈரலால்- 

வாழ்வடைர்தார்களல்லாமல் -- கண்ணிற்சாட்டுமவரில்லை - கண்ணிற் 

காண்பித்தவர்களில்லை -- தொண்டெடும் - அடிமைப்படும் -- இர்நிசாம் 

சார சுஞ்ஞானிகள் - சம்முட்கண்டுகொண்ட - தம்முள்ளேசண்ட -- 

௨௩



௪௭௮ பிரபுலிங்கலிலை (aw 

ஒளியை _ சோதியை--உலகுய்ய  உலகங்களெல்லாம்பிழைச்ச 4. குழலி 

யாக் - குழந்தையாக்க-சாட்டினர் - காட்டினார்கள், எ உறு, (௩௧) 

சங்கும் தெய்வ துந்துமியுந் தழங்க மலர்மா மழைபொழிந்த 

Aang இசைகள் விளங்கெகன் றீன்ற மலடு தறிதளிர்த்த 

பங்கங் கலந்த புனறெளிந்த பதகர் மனமுர் தெளிந்தவருள் [ள். 

பொங்கும் துறவ! மனம௰ழ்ந்த புனிதன் மகவய்த் தோன்றுகா 

(இ-ள்,) புனிதன் - பரமசிவன் -- மகவாய் - குழந்தையாய் -- 

தோன்றுகாள் - உஇித்தாளில் -- சங்குக்தெய்வதுந்துமியும் - தழங்க - 

ஒலிக்க -- மலர்மாமழைபொழிந்த - பெருமைபொருந்திய புஷ்பவருஷம் 

வருஷித்தன -- எங்கும்திசைகள்விளங்வெ - இசைகளெங்கும் பிரகாடித் 

தன--கன் நீன் மமலட - மலடுகள்சன்றையீன்றன --தறிதளிர்த்த - ஸ்தம் 

பங்கள் துளிர்த்தன -- டக்கங்கலர்தபுனெளிந்த - சேறுகலர்தசலங்கள் 

தெளிரந்தன -- பதகர்மனமுந்தெளிந்த - பாபிகள்மன துஈ்தெளிர்தன -- 

அருள்பொங்குக்துறவர்மனமஇழைர்த - அருள்கிமைர்த துறவிகள் மனமுஞ் 

சந்தோஷித்தன, ௭ - று, 

மாயையுதித்தகாலத் தெங்கும் பிராச்திமய மானாற்போல, அல்லம் 

ுஇித்தகாலத் தெங்கும்பிரார்திரதெத மாயதைத் தெரிவித்ததென்க, (௩௨) 

நைபா மனத்து நிராங்காரன் ரோனத் இரளாம் பிள்ளைதனை 

மெய்யா முளக்க ணன்றியுமிய் விழியுங் காணப் பெற்றனமென் 

றெய்யா வுவகைக் கடன்மூழ்கி யேறான் wii Gur On bapa é 

கையா லெடுப்ப வெங்குரிறை கனவான் கனவா ஜெப்தா௫, 

(இ- ள்,) நையா - வாடா /--மனத்து - மனசையடைய -ரிராங்கா 

ரன்--ஞானத்திரளாம்பிள்ளை தனை - ஞானவடிவாடுயபிள்ளையை 4 மெய் 

யாமுளக்சணன்றியும் - உண்மையாடிய வகக்சண்ணல்லாமலும் — இவ்வி 

ழியும் - இர்.தப்புறக்கண்ணினாலும் -- காணப்பெம்றனமென்று - பார்க்கப் 

பெற்றோமென் ௮ு--எயயா - தம்மையதியாத -- உவகைக்கடல் ௨ ஈர் தா 

ஷ சமுத்திரத்தில்--மூழ் -- ஏருள் - கரைாயேரறாதவனாய் -- மார்போ 

டுறத்தழுவி - மார்புடனே பொருர்தத்தழுவிக்கொண்டு -- கையாலெடுப்ப 

அஏங்குநிறைகனவான் - எங்குநிமைர்தகனவான் - கனவான் உ சனவா 
விருக்தான்--கொய்தார - இலேசா9, ௭ - று,



aug). விமலை கத, ௧௭௯ 

ஊனக்கண்ணாலுங் காணப்பெற்றது - நிட்காமியதவப்பேற்தி லுறுதி 

யாலென்க, எங்குகியைனவானெனல் - தானலாப்பொரு ளிடங் கால 

மின்மையைச் தெரிவித்தற்சென்ச, (௩௩) 

செல்லாய் நோன மயில் கொழுஈன் செந்தா மனாத்தாள் 

வணங்குபுஈ, மிவ்வாய் மகன 'இயல்புகீ யியம்பா யென்ன வவன் 

நெரிந்து, சைவா கமமு மாரணமுர் சாற்றற் கரிய நம்மகவை, 

யெவல்வா றுரைப்ப னியான்மடவா யென்று விய£து கூறுவான், 

(இ-ள்,) செவ்வாய - வெந்தவாயையுடைய -- ஞானமயில் - மயிலை 

யொத்தசுஞ்ஞானி--கொழுஈன் - தன்புருஷனாயெ நிராங்காரனது--செர் 

தாமரைத்தாள் - சிவந்ததாமரைமலரையொத்த பாதங்களை--வணங்குபு ௦ 

வணங்டு -- ஈம் - ஈம்முடைய -- இவ்வாய்மகனது - இந்தச்சிமநத பிள்ளை 

பினத--இயல்பு - தன்மைகளை--நீயியம்பாயென்ன - $சொல்வாயென்று 

கேட்க -- அவன்றெரிந்து - அக்நிராங்காரனாராய்ந்து -- சைவாகமமும் ஃ 

சிவாகமங்களாலும் -- ஆரமும் - வேதங்களாலும் -- சாற்றம்கரிய - 

சொல்லு தற்கருமையாகெ--ஈம்மகவை - நம்முடைய குழந்தையினது தன் 

மையை -- எவ்வாறுமைப்பன்யான் - யானெப்படிசொல்லுவேன் -- மட 

வாயென் நு - மாதேயென் ு--வியந்துகூறுவான் - ௮செயித்துச் சொல் 

இவான், எ-று, 

நோனமயில் உவமைப்புறத்துப் பிறர்த வன்மொழித்தொகை, ஏனைய 

வாரணமுமாகமு மென்னாதது - அத்தியாரோபத்திற்கு மபவாசு த்திற்கு 

முரனுராநிலையைக் கூறாமைபழ்றி யென், (௩௪) 

BT ours குழவி யாகாம னம்பாற் குழவி யாயினான் [னும் 

நீம்பாற் கடலிற் றுபில்வோனுஞ் செந்தா மராமே லுறைவோ 

தாம்பார்க் கரிய வடி.முடியோன் முனே யைய மிதற்கில்லை 
காம்பாற் புரிந்த தனையதோட் கனிவாய்த் தடங்க ணாயென்ரான், 

(இ-ள்,) காம்பாற்புரிர்ததனையதோள் - மூங்கிலினாம் செய்ததை 

யொத்ததோளையும் -- கனிவாய் - கோவைக்கனியையொத்த வாயையும் 

அ தடங்களுய் - விசாலமாயே கண்களையுமுடைய சுஞ்ஞானியே-.நாம் 4 

பார்க்குழவியாகாமல் * பூமியிற்குழர்ையாகப்பிறவாமல் -- சம்பாழ் குழ 

வியாயினான் - ஈம்மிடத்திற் குழர்தையாகப்பிறந்தவன் ௮ தீம்பாற்கட



௧௮0 பிரபுலிஙகலிலை [கற் 

லிற்றுமில்வோலும் - மதுரமாடெபாற்கடலில் நித்திரைசெய்யுர் திருமா 

தும்--செர்தாமரைமேல் -- உறைவோஜும் - வாசஞ்செய்யும்பிரமஜும் -- 

பார்க்கரிய - காணக்கூடாத -- அடிமுடியோன்றானே - அடியையுமுடி. 

யையுமுடையபரமசிவனே (இவன்) -- ஐயமிதற்டில்லை - இதற்குச்சர் 

தேகமில்லை--என்றான், எ-று, தாம்- அசை, தடங்களுயென்றது - 

அன்மொழித்தொகை, (௩௫) 

ன்ற மயல்செய் சையோகச் தன்றித் தவயோ கத் 

இனா, லீன்ற பொழுதிற் றன்மகனை யிருந்து சான்றோ னெனக் 

கேட்டுத், தோன்று முவகைச் கடற்படிர்தாள் சுஞ்ஞானித்தாய் 

பசும்பொன்மலை, போன்று வளர்ந்து மருங்குன்மிடி. போக்க 

வறியா விளமுலையாய், 

(இ-ள்,) பசும்பொன்மலைபோன்று - பசியபொன்மலையையொத்து 

_-வளர்ந்தும்--மருங்குன்மிடி. - இடையின்வறுமையை--போக்கவூறியா - 

நீக்கவறியாத--இளமுலையாய் - இளமையா முலையையுடைய மாயை 

யே -- சுஞ்ஞானித்தாய் -- அன்றமயல்செய் - மிகுந்தமயக்கத்தைச்செய் 

யும் -சையோகத்தன் நி - புணர்ச்சியினாலல்லாமல்--தவயோகத்தினால் -- 

ஈன்றபொழுஇல் - பெற்றபொழுதில் -- தன்மசனை -- சான்றோனெனக் 

கேட்டு - பெரியோனென்றுசொல்லக்சேட்டதனால் -- தோன்றும் - உண் 

டாதிய--உவகைக்கடற்படிர்தாள் - சந்தோஷக்கடலில்மூழ்டனொள், எ-று, 

இரு$த - ௮சை, 

ஈன்மபொழுதிலு மென்றவும்மை எஞ்சியது, இங்கனமாய மக்கட் 

பேழ்நினருமையை 4! ஈன்றபொழுதிற் பெரிதுவக்குர் தன்மகனைச் 

சான்றோ னெனக்கேட்ட தாய்,” என்பதனாம்காண்சு, இருக்தெனற்குப் 

பருவகாலம் வருமளவு மிருந்தெனப்பொருள் கெரள்க, (௩௪) 

Co a. 

மதத நெஞ்சக மோடூதம் மதியி னொன்றை யறைந்இது 

மெய்த்து றும்பொரு ளென்றதை வேத மாகம மோதுமென் 

அத்தி கொண்டுரை செய்தெதி ரொன்றை நிந்தைசெய் சமயர் 

பித்தை யல்லெனு மல்லமாப் பிரபுவெ லும்பெய ரிட்டனர்.[தம் 

(+ or.) மத்தநெஞ்சகமோடு 4 மயக்கம்பொருர்திய மனதிலுடளே 
ஊதிம்மதியின் - தங்கள்பூத்தியினல் -- ஜன்றையறைர்து - ஒருபொரு



வதி,] விமலை கதி, கழக 

ளச்சொல்லி -- இது - இதுவே -- மெய்த்துறும்பொருளென்று - உண் 

மைப்பொருளென்று -- அதை - அப்பொருளை -- வேதமாகமமோது 
மென்று - வேதாகமங்கள்சொல்லுமென்று -- உத்திகொண்டுமாசெய்து - 

புக்தியினாம்சொல்லி -- எதிரொன்றை - பிரத்தியகூமாடியவொருபொ 
ரளை -- நிர்னத்செய்சமயர்தம் - த£ஷிகடின்மசமயவா திகளின் --பித்தை 
யல்லெலும் - மயச்கத்தையல்லவெள் றுசொல்லும் -- அல்லமாப்பிரபு 

வெலும் பெயரிட்டனர், எ-று, 

மத்தகெஞ்சகமென்றது - அல்லதையாமெனக்கோடல் பற்றியென்க, 

சமையர்தம் பித்சாவது - விதி மஇிக்குப்[பொருர்தாமைகூறலை, அல்ல 

'வென்பதில் அகரங்கடைக்குறை, உத்திகொண்டுமாசெய்தலாவது - ஒழுங் 
Ber A an gr du, (௩௭) 

வினையி ௭லொரு வன்றரு மேனி யாளன லாதொரு 

மனித னாகி ஈடித்இடும் வடிவ னாதலி லல்லம 

னினையு மாறு தவழ்ந்துபின் னின்று மெல்ல ஈடந்துபோய் 

வனையு மாமணி மாளிகை மறுகி னாடல் பயின்றனன், 

(இஃனள்.) வினையினாலொருவனறரும் - கடவுள் இருவினைகளைக்கெர் 

ண்டு கொடுக்கப்பட்ட -- மேனியாளனலாது - உருவமுடையவனல்லாமல் 

ஒரு மனிதனாகேடி த்இடும் - ௮க்கடவுள்சானேயொருமனிதனா$ யாடிக் 

காட்டும் -- வடிவனாதலில் - திருவுருவையுடையவனாதலினால் -- அல்ல 

மன் -- நினையுமாறு - நினைத்தபடி - தவழ்ந்து -- பின்னின்.று - பின்பு 

நின்று -- மெல்லநடந்துபோய் -- வனையுமாமணிமாளிகை - மாணிக்கக்க 

ளாற் செய்த பெரிய உபரிசைகளையுடைய -- மறுகில் - வீதியில் -- ஆடல் 

பயின்றனன் - இருவிளையாடற்செய்தான், ௭ று, (௩௮) 

வருக வெங்கட மாவியே வருக கண்ணுக ரமுதமே 
வருக வெங்குல தீபமே வருக கேடறு செல்வமே 

வருக பாச விாசனே வருக ஞான விகோதனே 
வருக வென்றனை ம$ழ்தர வந்து மேல்விழு மல்லமன், 

(இ.ள்,) வருகவெங்கடமாவியே-வக்கடவா யெங்களுடையவுமி? 

௮ வருக கண்னுசரமுதமே - வரச்சடவாய் கண்ணாலுண்ணுமமிர்தமே 

வருச - வரச்சடவாய் -- எங்குலதீபமே -- வருக - வரச்சட்வாய் -- 

டது செல்வமே உ கெடாத ஐசவரியமே--வருச - வரக்கட்வாய பாச
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விசாசனே - பாசத்தைக்கெடுப்பவனே -- வருக- வரக்கடவாய் -- நான 

விரசோதனே - ஞானவிளையாட்டையுடையவனே -- வருகவென்று - வரக் 

கடவாயென்றுசொல்லியழைக்க — அனை - சுஞ்நோனித்தாய -- உள 

ம௫ழ்தர - உள்ளஞ் சம்தோஷிக்க -- வந்துமேல்விமும் - மேலேவர்துவிமு 

வான் -- அல்லமன், ௭. று, (௩௯௬) 

ம்ரீயை யாலுள வாகிய வடிவு நாம மழித்துள 

தாய வோர்பிர' மந்தனை யறியு மாறறி வித்தல்போன் 

மேய பேதையர் மணலமை வீடு தாள்கொ டழித்தனன் 

போயு லாவுவன் மானிடன் போல வேவிளை யாடுவோன், 

(இ-ள்,) மானிடன்போலவே - மனிதனைப்போலவே -- விளையாடு 

வோன் - திருவிளையாடல்செய்யுமல்லமன் -மாயையாஇுளவாகயே - மாயை 

யினாலுண்டாடுய -- வடி.வுராமமழித்து - காமரூபங்களைக்கெடுத்து உள 

தாயவோர் பி.ரமந்தனை - உள்ளதாயெவொருவஸ்துவை — அறியுமாறறி 

வித்தல்போல்--அ றியும்வழியறிவித்தல்போல-- மேயபேதையர் - கூடிய 

பேதைப்பருவப்பெண்கள் -- மணலமை - மணலிஞற்செய்த -- வீ0 - 

சிறுவீடுகளை -- தாள்கொடழித்தனன் - தனது திருவடிகளாலழித்து -- 

போயுலாவுவன், எ-று, 

மாயாகாரியமெனக்காட்ட மாயையாலுளவாகய வடிவு காமமென 

வும்) இலதாயமாயையெனவிளக்க, உளதாயவோர் பிரமமெனவுங் கூறி 

ரென, (௪௦) 

நானி யக்கி னியங்குறு ஞால மென்றறி விழ்தல்போற் 

றனு ௬ுட்டேல் வீதியிற் நமனி யச்சிறு தேரினை 
யான டக்கரு நெஞ்சக மிதனை யொக்குறு மென்பது 

போன மக்குயி ராயினோன் புதிய பம்பர மாடுமால், 

(இ-ள்,) சானியக்தினியங்குறும் - கானசைத்தாலசையும் - ஞால 

மென்றறிலித்தல்போல் -: இவ்வுலகமென்று தெரிவித்தலைப்போல -- நல் 

SAIN -- தமனியச்சிறுதேரினை - பொன்னிஞழ்செய்யப்பட்ட சிறு 

தேனா -- தாலுருட்டும் - தான்செலுத்துவான்--யானடச்கருநெஞ்சகம் « 

யான்தேருத உள்ளம்--இதனையொக்குறுமென்் பதுபோல்ஃ இதையொக்கு 

மென் றுசொல்பவனைப்போல-- நமக்குயி.ராபினோன் - ஈமக்குபிராயிருக்கு 

மல்லமன்--புதிய  புதிசாயெ--பம்ப மாடும் ஃ பம்பரமாவோன், ௭ ஈறு,



ag] விமலை கதி, Spit. 

ானியச்செனியங்குறுஞாலமென்றறிவித்தலெனல்;--சைதன்யமின் தி 

யக்சண் உலகமெங்கனமுளதாமின் றியக்கண் எல்வகைச்ுத்துபேதங்களு 

மெம்கனமியங்குமெனலைக்குறித்தற்கென்ச, யானடக்கரு நெஞ்சகமென் 

றது - சங்கற்பராசமல்லாதெனக்குறிக்க, (es) 

டி யொன்றெஜிர் கொண்டுதம் மான னந்தெரிவார்கள்போற் 

கூடி யொண்குரு வெதிர்கொடு கொண்டு தன்பெரு விஞ்சைக 

ணாடி யொண்கலை கற்றல்போ னுட கம்பல செய்தனன் 

பீடு றும்பழ மறைகளும் பேச ரும்புக ழாளனே, 

(இ-ள்,) பீடுறும்பழமறைகளும் - பெருமைபொருந்திய பழைய 

வேதங்களும் -- பேசரும்புகழாளன் - சொல்லுதற்கரிய புகழையுடைய 

அல்லமன் -- ஆடியொன்றெதிர்கொண்டு - எதிரோயொருகண்ணாடியைக் 

கொண்டு -- தம்மானனந்தெரிவார்கள்போல் - தம்முடைய முகத்தைப் 

பார்க்சன்றவர்களைப்போல -- கூடியொண்குரு - ஞானத்தையுடைய குரு 

வைச்சேர்ந்து -- எதிர்கொடுகொண்டு - ௮க்குருவை யெதிரோசொண்டு -- 

தன்பெருவிஞ்சைகள் - தன்னுடையபெரிதாகய வித்தைகளை -- நாடி - 

ஆராய்ர்து -- ஒண்கலைகற்றல்போல் - ஒள்ளிய நூல்களைக்கற்றுக்கொள்ளு 

தல்போல -- மாடகம்பலசெய்தனன் - பலகூத்துகள்செய்தான், ௭ - று, 

௭ இிர்கொடு - எதிர்கொண்டு--கொண்டு - அழைத்துக்கொண்டுவர்து 

எனப் பதப்பொருள் கொள்க, (௪௨) 

கந்தை தாயுள மின்புறத் தனது பேரரு ளாலிள 

மைந்த னாக யிருக்தொரு வால லீலை ௩டித்தரு 

ளெந்தை தானுல கெங்கணு மெய்தி மக்கடம் வல்வினை 

இந்து மாறு நினைடிது செப்பன் மேயின னென்பவே, 

(இ-ள்,) தந்தைதாயுளமின்புற - தாய்தசப்பன் மனஞ்சந்தோஷிக்க 

— தனதுபேரருளால் - தனது பெரி தாயெவருளினால் -- இளமைர்தனாட 

யிருந்து - இளம்பிள்ளையாடயிருந்து — ஒருவாலலீலைடி.த்தருள் - ஒரு 

பாலியவிளையாட்டை விளையாடிய -- எந்தைதான் - எமது கடவுளா$ய 

பிரபுதேவன் -- உலகெங்கனுமெய்தி - உலகமுழுமையும்போய் — wée 

டம்வல்வினை - மனிதருடைய வலியபாவக்களை-- இர் தமா.று - கெடுக்கும் 

படி. நினைந்து — இதுசெப்பன்மேயினன் - தாய்தர்தையரோ டி.த 

சொல்லத்தொடம்கினான், ௭ - று, (௪௩)



bye பிரபுலிங்கலிலை fen 

DB. weer Uraer யொருமையா லுருவ மாமக னா$கொ 
னிம்கு மேவி யிருந்தன னினிஈ டந்துல கெங்கணும் 
தீங்கு மாதவர் முதலியோர் தங்களெண்ண முடி.ப்பனென் 
நெஙற்க ணாத னியம்பவவ் விருவ ரும்புகல் கின்றனர், 

(இ-ள்,) உங்கள் பாவனையொருமையால் - உங்களுடையவொருங்கு 

பட்டநினைப்பினால் -- உருவமாமகனாஇரொன் - நான் புத்தரனாகவடி.வற் 

சொண்டு -- இங்குமேவியிருர்தனன் - இவ்விடத்திற்பொருந்தியிருர்தேன் 

-- இனிநடந்துலகெங்கனும் - இனியுலசமுழுமையும்போய் -- தங்குமா 

தீவர் முதலியோர் தங்கள் -'அங்கங்கும் வசியாரின்ற முனிவர் முதலினோ 

ச.து-- எண்ணமுடிப்பனென்று - நினைப்பை நிறைவேற்றுவேனென்.று 

௮. எங்களுதனியம்ப - எங்கள் கடவுளாகிய பிரபுதேவன் சொல்ல -- 

அவ்விருவரும் புகல்டின்றனர் - அத்தாய் தர்தையரிருவருஞ் சொல்துகின் 

ரர்கள், ௭- று, (௪௪) 

ப்ிரப்பெ லுங்கட லிற்படும் பீழை யேமுறு புணையனாய் 

துறப்பின் வீடெனு மொண்கரை துன்னு ரூதமிழ் வேமெனா 
மறப்பி லாவிரு குரவரு மனமு ளைந்துரை செய்தடச் 
சிறப்ப ஞான ரிகாமணி தெளியு மாறுரை யாடினான். 

(இ-ள்,) பிறப்பெனுங்கடலிற்படும் - பிமவியென்லுங் கடலிலுண்டா 

இய -- பீழையேம் - குற்றத்தையுடைய எங்களுக்கு -- உறுபுணையஞாய் - 

இடைச்ச தெப்பத்தையொத்தவனே -- துறப்பின் - எம்மைநீங்குவை 

யாயின் -- வீடெலுமொண்கரை - மோக்ஷமென்னுமொள்ளிய கரையினி 

டத்தில் -- துன்லுறாதமிழ்வேமெனா - சேராதுமூழ்டு விரிவோமென்ற-- 

மறப்பிலா விருகுரவரும் - மறவாத தாய் தட்தையரிருவரும் -- மனமுளைம் 

துராசெய்திட - மனம்நைந்துசொல்ல -- சிறப்ப - விளங்க -- ஞானசிகா 

மணி . ஞான சிரோரத்தமாதிய அல்லமன் -- தெளியுமாறுரையாடி 

னான் - அவர்தெளியும்படி சொன்னான், ௭ - று, (௪௫) 

சற்று நும்மை யகன்றிடேன் நளரன் மின்மன மென்றுகான் 
சொற்ற தைய முமக்கெனிற் றுணியுமாகம வேதநூல் 

கற்று ளோரை வினாய்டிராம் கார ஞானிக டமையிவ 

ணுற்ற வல்லம னகல்வனே லுரைமி னென்றுணர் மின்களே. 

(இ-ள்,) சம்றுறும்மையகன் நிடேன் - றிதுபொழு.தமுங்களைவிட்ட 
நீற்சமாட்டேன் -- தளரன்மின்மனமென்றும் - எப்போதுமனர்தளர



aug விமலை ௧£, ச௮டு 

வேண்டாம் -- நான்சொம்ம தையமுமக்செனில் - நான்சொல்லிய தற்ச 

ஞக்குச் சர்தேசமாகவிருர்தால் -- துணியுமாசமவேதழரால் - நிச்சயிச் 

கும் வேதாகமசாஸ்தஇிரம்களை -- கம்றுளோனாவிஞய் - கற்றவர்களைச் 

கேட்டு -- நிராம்காரஞானிகடமை - நிராங்காரசுஞ்ஞானிகளை -4 இவ 

னுற்ற - இவவிடத்திற்பொருச்திய -- அல்லமன் -- அகல்வனேல் - நீங்கு 

வானாஇல் -- உணாமினென்று - சொல்லுங்களென்று — உணர்மின்கள் ௪ 

அறியுங்கள், ௭ ஈ று, (௪சு) 

என்று பொன்றுமிவ் வுடன்முத லியாவும் வேறென நீக்குபு 

நின்ற தம்மில்வே றலனெனு நிலையை நின்றுதா தான்மிய 

மொன்று றும்பரி சுரைசெயூ வுணரும் வண்ண முணர்த்தனான் 

பின்ற லின்றிய வல்லமாப் பிரபுவெ லுங்குரு ராயனே, 

(இ-ள்,) பின்றலின் நிய - பின்னிடுதலில்லாத -- அல்லமாப்பிரபு 

வெலுங்குருராயன் -- என்று - இப்படியென்றுசொல்லி — பொன்று 

மிவ்வுடன்மூதல் - இமக்குமிர்தச் சரீரமுசலாடெய -- யாவம்வேறென 

நீக்குபு - எவைகளையும் வேராகத்தள்ளி -- நின்றதம்மில்வேறலனெஜும் - 

சேஷித்துநின்றதம்முள் வேறல்லனென்$ற --நிலையைநின்று - நிலையிலே 

யிருர்த -- தாதான்மியம் - ததாத்மத்வம் -- ஒன்றுறும்பரிசரைசெயூ - 

ஒன் று்தன்மையைச்சொல்லி -- உணரும்வண்ணமுணர்த்தினான் - அவ 

சறியும்படி. யறிலித்தான். ௭ - று, 

உபாதிராட்டத்தாற் பலவாகக்காணப்படுதலின் ஆன்மாவை தம்மி 

லென்றும், தூலமுதற்பிரஏருதி வரையாயுள்ளவை யானமாவல்லவெனக் 

கண்டுழிச் சமல்தவுயிரு மறிவாவிளங்கலின் நின்றதம்மில் வேறலனென் 

றம், ௮றிவுகாட்டத்தி லேகமேவாத்வைதம் வாய்த்தலின் தாதான் 

மிய மொன்றுறும்பரிசென்றும், அவர்களது சத் இக்களவாக மகாவாக்இ 

யார்த்தத்தை யுணர்த்தினனென்பார்; உரைாசெயுவுணரும்வண்ண முணர்த் 

தினானென்றுங்கூறிஞர். பின்றலின்றிய வல்லம னென்றது :--சர்வமுச் 

தானாக விளங்குதலைக்குறிக்,, இன்கே தாதான்மியமென்றது - ஐக்ட 

யத்தை, (௪௭) 

தந்தை தாயில னிய தாணு வாகிய சங்கரன் 

மைந்த னாய்மக வில்லெனு மனவ ருத்த மகற்றவு 

ட



சமசு பிரபுலிங்கலீலை (an 

முந்து தேக னாநென் முத்தி ஈல்கவு மெய்தினோ 
ரிந்த மாதவ ரலநிலை யென்று மக்க டுஇத்தனர். 

(இ-ள்,) தர்தைதாயிலனாயெ - தாய்தர்தையில்லாதவனாயே -- தா 

னுவாயெசங்க ரன் - எல்லாவற்றிம்குமாதாரமாகய பரமூவன் -- மைந்த 

ஞய - பிள்ளையாந -- மகவில்லெலும் - குழர்தையில்லையென்மெண்னும் 

மனவரு த்தமகற்றவும் - மனோதக்சத்தைப் போக்கவும் -- முந்துதேரி 

கனா - தேசிகோத்தமஞய -- ஈன்முத்திகல்கவும் - மேலான முத்தியைக் 

கொடுக்கவும் -- எய்திஜோர் - இடைக்கப்பெற்றவர்கள் -- இந்தமாதவ 

ரலது - இந்தமகத்தாய தவத்தையுடைய நிராங்காரசுஞ்ஞானிகளல்லாத 

இலையென்று - வேஜொருவருமில்லையென்று -- மச்கடுதித்தனர் - உல 

கத்தார் துதித்தார்கள், ௭ - று, 

தந்தைதாயிலனாடெய சங்கரன் தாணுவாயெ சங்கரன் எனக்கூட்டிப் 

பொருள்கொள்க, (௪௮) 

த லாலெழி லல்லம னருளி னாலுறு இன்றது 

வாத மாறுகன் முத்திதான் மலைத ருங்கொடி. யறிதியென் 

ஜோதி னனர னதுபொழு துடனி ருந்தன னென்றவண் 
மேதை மாயை யறிந்திட விமலை கூறின ளென்பவே, 

(இள்,) ஆதலால் ௭ ஏழில் - அழகையுடைய — அல்லமனருளி 

னால் - ௮ல்லமனதருபையினால் -- உறுகின்றது - வரு£றது -- வாத 

மாறுஈன்முத்ததான் - வாஇத்தலில்லாத ஈல்லமோக்ஷம் -- மலைதருப் 

கொடி, - பார்வதியே -- அறிதியென்று - அறிவாயாகவென்று -- ஓஇனா 

னரன் - பரமசிவன் சொல்லினான் -- அதுபொழுது - அப்பொழுது - 

அவண் - அவ்விடத்து -- உடனிருந்தனனென்று - OT ORLA HEC 

ளென்று -- மேதை - பேச திவையுடையவளா௫ய--மாயைய நிக்திட — 

விமலை -- கூறினள் - சொன்னாள், ௭- று, 

எல்லாவழக்கு மிறந்தது முத்தியாதலால் வாதமாறுசன்முத்தியென் 

ரூர், கொடிபோல்பவளைக் கொடியென்றது - அன்மொழித்தொகை, () 

எள்ளி லெண்ணெ யெனப்பட ரிந்த னத்தெரி யென்னவாய் 

விள்ளு மென்மலர் மணமென விரவி யெங்கணு நிற்பினும் 
வள்ள லல்லம னன்பர்தம் மனம டைந்து விளங்குவன் (ல், 

தெள்ளு மின்சுவை விம்முபா நிரண்மு லைக்கணி னொழுகல்போ



eg] விமலை கத, ௧௮௪ 

(இ-ள்,) எள்ளிலெண்ணெயென - எள்ளினிடத்தில் செய்போலவும் 

- படரிர்தனத்தெரியென்ன - மிகுர்தகட்டைகளிடத்தி லக்னிபோல 

வும் -- வாய்விள்ளும் - வாய்திறக்கும் -- மென்மலர்மணமென - மெல் 

லியமலரினிடத்து வாசனைபோலவும் -- விரவி - கலந்து -- எங்கனுநிற் 

பிலும் - எவ்விடத்துமிரு£ தாலும் -- வள்ளலல்லமன் - கொடையையுடை 

யோனாய அல்லமன் -- தெள்ளுமின்சவைவிம்மு - தெள்ளியவினிய 

சுவைமிகு£2-- பால் - . ரலாபது - தரண்முலைச்கணின் - தரண்டமுலை 

யினிடத்தில் -- ஒழுசல்போல் -- அன்பர்தம் - அடியார்களுடைய -- 

மனமடைந்து - மனதிலிருரது -- விளங்குவன - காணப்படுவன், ௭ - று, 

பால் முலைச்சண்ணி லொழுகுமாறுபோன்று, pooner gers gi 

மனதில் நிரதிசயானந்தமாக விளங்குவனென்றதனா லிஃதொப்பணி, 

எள்ளிலெண்ணெய் இந்தனத்தெரி மலர்மணம் என்னுமுவமை சர்வத் 

sae சலட்சணமா வல்லமனிற்குறிலையைச் காட்டம் கென்க, (@o) 

a4 1) a 3 

விமலைகதி முத்திற்று, 
ee 

ஆட ௧இ- ௬ - இ, திருவிருத்தங்கள்--௩௫, 
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ஏழாவது 

மாயைகோலாகல்கதி, 
ஆங்கு. அட ன் 
eS 

இல்லெழில் விமலையின் னணஈ வின்றி _ 

முல்லைவெண் ணகைவரு முயற்சி யெண்ணியே 

புல்லுவ னவனையென் நெழுந்த போதினி 

லல்லம னகன்றமை யறியக் கூறுவாம். 

(இ-ள்) ஈல்லெழில்விமலை - சிற்த அழகையுடையகவிமலை -- இன் 

னணம் - இப்படியாக -- நவின்றிட - சொல்ல -- முல்லைவெண்ணகை - 

முல்லையரும்பையொத்த வெள்ளிய தந்தங்களையடைய மாயை -- வரு 

முயற்சியெண்ணியே - தான் வர்தகாரியத்தையாலோடித்து -- புல்லுவன 

வனையென்று - அவனைப்பிடித்துச் கொள்ளுவேனென்ற-- எழுர்சபோதி 

னில் -- அல்லமனகன்றமை - அல்லமனீங்கொ தன்மையை -- அறியக்கூறு 

வாம் - யாவருமறியச்சொல்லுவாம், எ-று, வெண்ணசை - அன்மொழித் 

தொகை, (௧) 

கிழ்மதி யணிபவன் முதல்விக் கோதிய 

வகைபெற விமலைதான் வகுப்ப மாயைகேட் 

டககெ௫ழ் வுற்றுநா மல்ல மப்பெரும் 

திகைதனை யடைவதெவ் வாறுசாற் தென்றார், 

(இ- ள்.) முகிழ்மதியணிபவன் - பாலசம்திரனைச் குடியப.ரமரிவன் 

ஃழுதல்விக்கோதிய - பார்வதிக்குச்சொல்லிய சரித்திரத்தை -- வகை 

பெற - விரிவுசோன்ற -- விமலைதான்வகுப்ப - விமலைசொல்ல 4 மாயை 

சேட்டு--அககெடுழ்வும்று - மனந்தளர்்து - சாம்--அல்லமப்பெருக்தகை 

த்னை - ௮ல்லமனென்லும்பெரியோனை -- அடைவதெவ்வாறு £ சேர்வ 

தெப்படி -- சாற்றென்றாள் - சொல்லென்றுசொன்னாள், எ-று, (௨) 

மழமுவல முயரிய வள்ளல் வந்தனை 

யழகுற வியற்றினை யாமி னல்லமன்



மால்யகோலாகல் ௧இ, சக்ரி 

விழியெதிர் தோன்றிகீ மனத்து வேண்டிய 
தொழிவற ஈல்குவ லுனக்கென் ரோஇனள், 

(இ-ள்,) மழுவலமுயரிய - வலதுபான் மழுவையணிர்த--வள்ளல் - 

ப.ரமசிவனை--அழகும - அழகுபெற--வர்தனைமியற்தினையாயின் - பூசை 

செய்வாயாடில்--அல்லமன்-- விழியெதாதோன்றி - கண்முள்னே வந்து 

-- நீமனத்துவேண்டியது - நீமனதினிடத்தில் விரும்பியதை -- ஒழிவ 

நல்குவனுனக்சென்றோதினாள் - உனக்குத்தவராது கொடுப்பனென்று 

சொன்னாள், or று, (௩) 

(ழூ தல்விர் யுரைசெயு முன்ன மேயருண் 

மதுகைநா யகன்றனை வழிபட் டேத்தினே 

னது.தரும் பயனிலை யறிந்து ளேனெனப் 

புதுமயன் மூழ்கினாள் புலர்ந்து கூறினாள். 

(இ-ள்,) முதல்வி - தலைவியாடயவிமலையே -- நீயுமைசெயுமுன் 

னமே - 8ீசொல்லுமுன்னமே -- அறாண்ம.தகைகாயகன்றனை - ௮ருளையு 

டையமதுகேசுரனை -- வழிபட்டேத்தினேன் - பூசைசெய்த.துதித்தேன் 

_-அதுதரும்பயனிலை - அப்பூசைகொடுக்கும் பிரயோசனமில்லை -- ௮.நிர் 

துளேனென - அறிந்திருக்சன்மேனென்று -- புதுமயன்மூழ்இினள் 5 

புதியமயக்கங்கொண்டவளா௫யே மாயை -- புலார்துகூறினாள் - மனம் 

வாடிச்சொன்னாள், எ-று, என்றும் புதிதாகக் காண்டலின - புதுமய 

லென்ருர், (௪) 
% 

வெருவற விவளக விழியி லாமையாற் 

பரசிவ பூசளைப் பயனி லென்றன 

ளரகர வென்றுகா தங்கை வைத்திஃ 
துரைசெயும் விமலைதன் லுளங்க லங்கியே, 

(இ - ள்,) இவள் - இம்மாயை--வெருவற் - அச்சமின் தி -- ௮சவிழி 

யிலாமையால் - ஞானநேத்திரமில்லாமையால்-- பரசிவபூசனை -- பயனி 

லென்றனள் - பிரயோசன மில்லையென்றுசொன்னாஎ்--௮.7ச௨ரவென்ற.-- 

சாதங்கைவைத்து - காதை உள்ளங்கையால் மூடிக்கொண்டு -- விமலை -- 

உளங்கலஈ்கி - மனங்ககங்கு -- இஃ்துரைசெயும் - இதுசொல்துவாள், 

எடது, ௮சங்கையை ௮ங்கையெனல் - விகாரம், (@)



௧௯0 பிரபுலிங்கலிலை [எழா 

பயனிலை யருச்சனை பயின்று மென்றனை 

யயனரி முதலிய வமரர்ச் காயினு 

ஈயமொடு சதாசிவ காதன் பூசனை 

முயலுத லன்றியோ ரெண்ண முற்றுமோ, 

(இ-ள்,) அருச்சனைபயின்றும் - சவபூசைசெய்தம் -- பயனிலை - 

பிரயோசனமில்லை--என்றனை - என்றுசொன்னாய் -- அயனரிமுதலிய - 

பிரம விஷ்ணுக்கள்முதலாயெ--அ௮மார்க்காயிலும் - தேவர்களுக்கானாலும் 

$யமொடு - விருபபத்தோடு-௪தாசிவரா தன் பூசனை முயலு தலன் நி - 

செய்தாலன்றி -- இரெண்ணமுழ்றுமோ - ஓர் எண்ணமாவது நிறைவே 

றுமோ, = J. (சு) 

வீர் ஈவ னரியயன் வான நாட்டுளோர் 

பாசமின் முனிவார் பலரு மண்ணிடைப் 

பூசனை விதிமுறை புரிந்த வாலயங் 

காசணி யல்குலாய் காண்கி லாய்கொலோ, 

(இ-ள்,) காசணியல்குலாய் - மேகலையையணிந்த அல்குலையுடைய 

மாயையே -- வாசவன் - தேவேந்திரலும் -- அரி - விஷ்ணுவும் - 

அயன் - பிரமலும்--வானராட்டுளோர் - மற்றைத்தேவர்களும்--பாசமில் - 

பந்தமில்லாத -- முனிவரர்பலரும் - பலமூனிவர்களும் -- மண்ணிடை - 

பூமியினிடத்தில்--பூசனை - சிவபூசை--விதிமுறை - ஆகமப்படி-புரிந்த - 

செய்த -- ஆலயம் - சவொலபங்களை -- காண்டுலாய்கொல் - பார்த்ததில் 

லையா, எ-று, (௭) 

மலைமகள் சூரர மகளிர் பாற்கட 

லலைமகண் முனிவரில் லறக்கி ழத்தியர் 

கலைமகள் விழிநுதற் கடவுட் பூசையா 

னிலைமைக எடைந்தமை நினைந்து லாய்கொலோ 

(இ-ள்,) மலைமகள் - உமாதேலியும்--சூரரமகளிர் - தெய்வப்பெண்க் 

ளும் — பாற்கடலலைமகள் - திருப்பாற்கடலிற்ரோன் திய திருமகளும் 

முனிவரில்லறக்கிழத்தியர் - மாதவர்மனைவியரும் -- கலைமகள் - ௪சஸ்வஇ 

பும்-விழிதுதற்கடவுட்பூசையால் - நெற்றிச்கண்ணையுடைய பரமசிவன்



aig. மாயைகோலாகல ௧, hs 

பூசையினால் — நிலைமைகளடைச்தமை - பதங்கள் பெழ்றதன்மையை 
நினைந்திலாய் - இர்இிக்கவில்லை, எ - று, கொல், ஓ அசைகள், (௮) 

தித்து மாயுஞஞ் சறப்புங் காமிய 
புத்திய ரடைவரப் பு.த்இ நீக்கனோர் 
முதீதியை யடைவரெம் முதல்வன் பூசையாற் 
சத்தியஞ் சத்தியம் தளர்ம ருங்குலாய், 

(இ-ள்.) தளாமருக்குலாய் - தளர்இன்ற இடையையுடைய மாயை 
யே--எம்மு தீல்வன்பூசையால் - எமது தீலைவனாயெ ப.ரமரிவனது பூசையி 
னால்-- ஏத்தியும் - அட்டமாசித்திகளையும் -- ஆயுளும் - வாழ்ராளையும் me 
சிறப்பும் - மேன்மையையும் சாமியபுத்தியா - காமியங்களில் விருப்பமு 
டையவர்--அடைவா - பெறுவார்கள் --அப்புத்இரீக்கஜோர் - அக்காமியத் 
தைவிரும்பா தவர்கள் -- முத்தியையடைவர் - மோக்ஷத்தைப்பெறுவார் 
சள்--சத்தியஞ் சத்தியம், ௭ - று, 

காமியமாவ.த ;--இம்மையில்செல்வம், மக்கட்பேறு முதலியவையும் ; 

மறுமையில் சுவர்க்காஇபோகங்களுமாம், 

காமியபுத்தியர் - காமியத்தவச்சித்தமுடையோலா, அப்புத்திரீக்ட 

ஜோர் நிட்காமியத்தவத்இினரை, சத்தியம் சத்தியம் உண்மைகிளக்சவாத 

வடுக்கு, (௬) 

Pox» மானிடப் பிறப்பு வாய்த்துகல் 

லேடவிழ் மலரினா லிறையைப் பூரியார் 

பாடமை நாளெலாம் பாழ்க்க றைப்பவ/ 

மூடனா யெண்ணுங்கான் முந்தி ous, 

(இ-ள்.) பீடுறும் - இடைத்தம்சரிய--மானிடப்பிறப்புவாயத்தம் - 

மனிதப்பிறவிடைத்.தம்--ஈல்லேடவிழ்மலரினால் - இதழ்கள்விரியாடின்ற 

நல்லபுஷ்பங்களினால் -- இறையைப்பூசியா - சவனைப்பூசைசெய்யாராடு 

௩ பாடமைகாளெலாம் - பெருமைபொருக்திய தங்களாபுளையெல்லாம் -- 

பாழ்ச்இிறைப்டவர் -ஃமூடமையெண்னுங்கால் - ௮திலில்லா சவாசளையெண் 

ணுமிடத்தில் -- முர்இிகிற்பர் - முரலிலெண்ணப்பவோகள், ௭-௮, 

பூசியார் - வினையாலளையும்பெயர், (0) 

கீரீம்படு தோளிமுக் கண்ணன் முண்மலர் 

தேம்படு மலர்கொடு பூசை செய்பவர்



4௯௨ rise aed dep Cope 

பாம்பொடு பழூலோப் பரம னென்றவர் 
ous மனம௫ழ்க் துலகம் போற்றுமே, 

(இ-ள்,) காம்பதோளி - மூங்கேவென்ற தோள்களையுடைய 
மாயையே -- முக்கண்ணன் - மூன்றுகண்களையுடைய பரமவனது -- 

தாண்மலர் - பாததாமரைகளை--தேம்படுமலர்கொடு - வாசனை பொருர்திய 

புஷ்பங்களைக்கொண்டு--பூசைசெய்பவர் - அருச்டிக்கின்றவர்களை -- பாம் 

பொடுபழலொப்ப.ரமனென்று - சர்ப்பாப ரணமில்லாதசிவனென் ு--௮வர் 

பூம்பதம் - அவர்களுடைய பொலிவா$யபாதத்தை -- மனம௫ழ்ந்து ௪ 

மனஞ்சர்தோஷித்து -- உலசம்போம்றும் - உலகத்தார் ததிப்பார்கள், 

எஃறு, 

தாண்மலான்னுமிடத்து தாமரைமலலாயன்றி யேனைய மலரன்றென் 

றும், தேம்படு மலரென்றுமிடத்தப் பொ துப்பட வெல்லா மலரென்றும் 

கொள்க, பரமரிவமாகப் பாலிப்பதைப் 4! பாம்பொபெழலோப் பரம 

னென்றவர் பூம்பதமனம$ழ்ர் துலகம் போற்றுமே,” என்றார், (௧௧) 

நோட்ட்பிறப் பிலாதகண் ணுதல்ப் பூசியா 

வாய்ப்புறத் தலைக்கொரு மதிபெ ௫௩7 

- ய்ப்பிற் புத்தத் னநிஜ சென்னூரு 
நாய்ப்பிறப் பாற்றவு ஈன்று ஈன்றரோ, 

(இள்,) சோய்ப்பிறப்பிலாத - சோயும்பிறப்புமில்லாத -- கண்ணு 

தலை - பரமசிவனை -- பூசியா - பூசைசெய்து -- தலைக்கு -- வாய்ப்பும் - 

பொருந்த — ஒருமதிபெரு - ஒருசர்திரனைப்பெற்றுக்கொள்ளாத -- நர 

னாய் - மனிதனாய் -- பிறப்பும்றதின் - பிறப்படைஈ திரு த்தலைப்பார்ச்டிலும் 

— 3 Net - பெரியோர்களால் --எள்ளுறு - இஃழப்படா த--ராய்ப்பிறப்பு 

ஆற்றவும் - மிகவும்--நன்று நன்று, ௭ - று, தலைக்கொருமதிபெறல் - 

திவசாருப்பியம்பெறுதல், 

சன்னுதல் - அன்மொழித்தொகை, சான்றோரராற்பழிக்கப்பட்டுச் 

செவபூசையியற்றுவதில் பயனின்றென்பது கருத்த, பூரியாவென்பது 

உடன்பாட்டில் வர்தவினையெச்சம், ஈன்று ஈன்று, இழிவைக்குறிக்க 

வரத வ0ககு, (௬௨) 

பொ ருவிலி யாகமம் புகன்ற மந்திரக் 
சரியைகள் வழுவறக் எக்கு ஈல்லருட்



Dl மாசுயசோலாகற சதி, owe. 

கு௫ப7 னருளினாற் சொண்டு செய்காரர் 
பு.ரரிவ பூசனைப் பயனை ஈண்ணுவார். 

(இஸ்) பொருவிலியாகமம் - ஒப்பில்லா த்ரவொகமங்களில்--புகன் ற ௪ 

சொல்லிய--மர்திரக்டரியைகள் - மர்திரங்களையுங்கியைகளையும் -- வழு 

வறக்களக்கும் - குற்றமறவுபதேதக்கும் -- ஈல்ஐருட்குருபரன் - அருளையூ 

டையநல்லவாசாரியன் -- அருளினால் - அனுக்கரகத்தினால் -- கொண்டு « 

பெற்றுச்கொண்ட--செய்குரர் - பூசைசெய்இன்றவர்கள்--ப.ரசவெபூசனை - 

மேலாகயெசிவபூசையின து--பயனை - பிரயோசன த்தை ௮ ஈண்ணுவார் - 

அடைவார்கள், எ- று, (௧௩) 

ண்ணலைம் முகங்களு மருளு மாகம 

ஈண்ணிய விதிமுறை ஈன்கு செய்யினு 

மெண்ணரு மன்புளத் இல்லை யேயெனிற் 

பண்ணிய பூசனை பயன்ற ராதரோ, 

(இ-ள்,) அண்ணல் - பரமசிவன த--ஜம்முகங்களும் -- அருளுமாச 

மம் - தர்தவாகமத்தில்--ஈண்ணிய - பொருர்சிய-ஃறிஇமுறை உ விதிப்படி 

நன்குசெய்யிலும் - தவருதுசெய்தாலும் -எண்ணருமன்பு + greta 

படாதவன்பானத--உள்த்து - உள்ளத்தினிடத்து -- இல்லையேயெனில் - 

இல்லையாடல் -- பண்ணியபூசனை -- பயன்றராது - பிரயோசனத்தைக் 

கொடுக்காது, எ-று, அரோ - அசை, (௧௪) 

(்சைசெய் தன்னையும் பூசிக் கப்படு 

மீசன இயல்பையு மிறைவன் பூசைசெய் 

யாசறு பொருளையு மறிவ நிந்துயர் 

தேசிக னருளினாற் நெளிய வேண்மொல், 

(இ-ள்,) பூசைசெய் - அருச்சிக்கின்ற -- தன்னையும் -- பூசிக்கப் 

படும் - தன்னாம்பூசைசெய்யப்பட்ட -- ஈசனதியல்பையும் - பர்மன் து 

தன்மையையும்--இறைவள் பூசைசெய் - ப.ரமசிவனதுபூசைக்குவேண்டிய 

— அசறுபொருளையும் - குழ்தமற்றதிரலியங்களையும் -- அ.நிவறிர்தயர் - 
திறியத்தக்கவைகளைய றிர்துயர்ர்த -- தேடிகளருளினால் - அச்ர்ரியனத 

அனுக்செசத்தஞல்--தெளியவேண்டும் - அறியவேண்டும், எஃ ற், 

தன்னையும், இயல்பையும், பொருளையும், ௮திர்தென்னாது ௮.திவறிர் 
தென்ற்து - சைதன்யமாகக் காணவேண்டுமெனற்கு, ப ரன்னை 1! ஙூசனையு 

உடு



௧௯௪ பிரபுலிங்கலீலை [ஏழர் 

மதுசகல பொருளுமதிதமையு, மீசளையும் வேறதற வறிவதறிவெனவே, ”” 

என்றார் தத்துவராயர், (௧௫) 

(மீட் இ. தநஇர வழுக்கள் வந்தவோ 

Riccar upd யத்திற் சென்றதோ 

பைந்தொடி பூசனை பயனி லென்றுநீ 

நிந்தனை செய்ததென் னிகழ்த்து வாயென்றாள், 

(இ-ள்,) மர்திரதந்திரவழுக்கள்வர்தவோ - மந்திர ஐந்திரங்களில்குற் 

றங்கள்வர்தனவோ -- இதனை - மனது -- புறலிடயத்திர்சென்றதோ - 

வெளிப்புலன் களிற்போயிற்றோ -- பைந்தொடி. - பசியவளையலையுடைய 

மாயையே -- பூசனை - சிவபூசை -- பயனிலென்று - பிரயோசனமில்லை 

யென்று --நீநிந்தனைசெய்தது -- என் - என்னகாரணம் -- நிகழ்த்துவா 

யென்றாள் - சொல்லுவாயென்றுசொனனாள், ௭ - று, இங்கேதந்திர 

மென்றது - வேதநெறித்தாச்சேறலை, (௧௬) 

என்றுகல் விமலைமா இயம்பப் பூசையால் 

வென்றிகொ எல்லமன் விழியிற் ஜோன்றிய 

நன்றியை யறிந்தில ணழுவி நிற்றலால் 

வன்றுயர் மனமுற மாயை கூறுவாள். 

(இ-ள்,) என்று - இப்படியென்று -- நல்விமலைமாது - ஈல்லவிமலை 

யானவள்--இயம்ப - சொல்ல- பூகையால் - தான்செய்த வ பூசையால் 

வென் றிகொளல்லமன் - மாயையைச்சடர்தவல்லமன் -- விழியிற்றோன் 

நிய - கண்ணிற்காணப்பட்ட--ரன் றியை - உதவியை--அதிர்திலள் - ௮ 

பாதவளாய -- நழுவிநிற்றலால் - அவ்வல்லமன் தன்கையிலகப்படாமை 

யால்--வன்றுயர் - மிகுந்ததுன்பம் -- மனமுற - மனசத்இிற்பொருந்த -- 

மாயைகூறுவாள் - மாயைசொல்லுவாள், ௭ - நு, (௪௭) 

வேறு, 

ஒன்றையு முணர்கி லேனா ளெங்குரு வுரைத்த வாற்றா 

லின்றள விலிங்க பூசை மியற்றியும் பயனொன் நில்லை 

யென்றனள் பருவ முற்றோர்க் மறை யுபதே சப்ப 

தீன்றிவன் மனிதர்க் கோது னதுபயன் பவே துண்டோ,



வது,] மாயைகோலாகல கதி, க௯டு 

(இ ள்.) ஒன்றையும் - வேரொன்றையும் --உணர்இலேனான் - கான் 

நினைத்ததில்லை -- எங்குரு - எங்களாசாரியன் -- உரைத்தவாற்றால் - 

சொன்னநெறியால் -- இன்றளவு - இன்றையவனைக்கும் -- இலிங்கபூ 

சை - சிவபூசையை -- இயற்றியும் - செய்தும் -- பயஜொன்றில்லை - பி.ர 

யோசனமொன்றுமில்லை -- என்றனள் - என்றுசொன்னாள் -- பருவ 

முற்ஜேர்க்கு - பக்குவப்பட்டோர்களுக்கு -- இருமறை - பெரியமந்திரங் 

களை -- உபதேடிப்பதன் றி - உபதேடிப்பதல்லாது -- வனமனிதர்க்கோ 

நின் - அபக்குவர்க்குபதேடித்தால் -- அதுபயன்படுவதுண்டோ - அது 

பிரயோசனப்படுமோ, எ. று, இயற்றியும், என்பதிலும்மை யிழிவு 

சிறப்பு, (௧௮) 

GB Sura முறையு ரைத்து நினை$தில எதனை யந்தோ 

மறுகுறு மனத்த ளாகி மாயைமால் கொண்டி ருந்தா 

ளறிவிலர்க் கறிவிப் பார்தா மறிவில ராவ ரொன்று 

வெறிமலர் வணர்வார் கூந்தல் விமலைதன் மனந்த எர்ந்து, 

(இ-ள்,) நெறிபலமுறையுராத்தும் - பலகெறிகளை முறையாகச் 

சொல்லியும் -- நினைந்திலளதனை - அக்காரியத்தை ஆலோித்தலள்-- 

அந்தோ - ஐயோ -- மறுகுறுமனத்தளாட - கலங்கியமனதையுடையவ 

ளாடி பெ மாயை — மால்கொண்டிருக்தாள் - மயக்கங்கொண்டிருந்தாள் 

ஊழறிவிலர்க்கு - அறிவில்லாதவர்களுக்கு -- அறிவிப்பார் - அறிவிக் 

ற்வர்கள் -- அறிவிலராவரொன்று - அறிலில்லாதவராவாரன்று -- வெறி 

மலர் - வாசனைபொருர்திய மலரையணிந்த -- வணர் - தாழ்ந்த -- வார்- 

நீண்ட -- கூ£்தல் - அளகத்தையுடைய -- விமலை -- தன்மனச்சளர்ந்து - 

தண்மனஞ்சோர்ட்து, எ-று, (௧௧) 

வண்மனங் கவன்றி ரந்த இதனைகா னறிவ லென்று 

குவிமுலை விமலை சொல்வாள் கோற்றொடி மடந்தாய் நின்மே 

லவிழ்மல ரம்பு பட்ட தாயிரும் தன்றெ னக்கு 
ஈவிலுதி மறையே லன்னை ஈகமக ளாணை பென்றாள். 

(இ-ள்,) இவண்மனம் - இம்மாயையினதுமனம் -- seer dae 

தது - கவலைகொண்டிருந்தது -- இதனைநானறிவலென்று ஃ இக்சாரியத் 

தைநான் தெரிர்துகொள்வேனென்று -- குவிமுலை - குவிந்தமுலையை 

புடைய 4 விமலைசொல்வாள் -- சகோ்ற்றொடிமடச்தாய - அழயெவளை



ச்க்க் பிரபுலிக்சலீலை [ape 

பலையுடையமாயையே அ நின்ழேல் - உன்மேல் -. அலிழ்மலரம்பு - 

விரிர்தபுஷ்பபாணம் -- பட்டதாமிருச்தன்று - பட்டதாயிருர்தது — 

எனக்கு -- சலிலுஇ - சொல்வாய் -- மறையேல் - ஒளிக்கவேண்டாம் 

௮ திள்னை - தாயா -- ஈகமகள் - பார்வதிபினது -- இணையென் 

முள், எற, (௨0) 

னல வெருவி மாயை யம்பலத் தாடா நின்ற 
தாஹுவு முளம்வி ரும்பும் தண்ணுமைத் தொழிலான் கண்கட் 

கூணெனு மழகின் மிக்கா னொருவன்வம் தனனன் னானைக் 

காணலு மெனைகான் காணே னென்றனள் கற்றார் போல, 

(Q- or.) ஆனையைவெருவி - ஆனைக்குப்பயந்து -- மாயை -- ௮ம் 

பலத்தாடாநின்ற - சிதம்பரத்தில் கடனஞ்செய்டின்ற -- தானுவும் - 

சபாபதியும் -- உளம்விரும்பும் - மனதிலாசைகொள்ளும் -- தண்ணனுமைத் 

தொழிலான் - மத்தளத்தொழிலையுடையவலும் -- கண்கட்கு - கண்க 

ஞக்கு--ஊணெஜும் - ஆகாரமென்றுசொல்லத்தக்க — அழன்மிக்கான் - 

்ழடின்மிகுர்தவலுமாயெ -- ஒருவன் -- வர்தனன் - வந்தான் -- yor 

(னை - அத்தன்மையையுடையவனை--காணஜும் - கண்டவளவில்-- எனை 

நான்காணேன் - நாளென்னைக்காணேன் -- என்றனள் - என்றுசொன் 

ஞள் -- கற்முர்போல - ஞானிகள்போல, எ-று, எனை மான்காணே 

னென்றது - மோகமேலீட்டாலென்க, (௨5) 

Joo னனைய னாம மவன்றனக் கலதென் ஜெஞ்சக் 

கல்லுரு குராது முக்கட் கடவுளுக் கன்றி மேரு 

வில்லுரு வாவ துண்டோ விளங்கிழாய் நின்னைக் காணு 

நல்வினை யொன்றி ருப்ப நாலுயிர் தரித்தே னென்ருஜ், 

(இ.ள்,) ௮னையனாமம் - ௮த்தன்மையையுடையவனதுபெயர் — 
ன்ல்லமன் -- அவன்றனக்கலது - அவனுக்கல்லாது — என்னெஞ்சக்கல் ௪ 
என்மனமாயெசல் -- உருகுறாது - உருகாது — முக்கட்கடவளுக்கன் நி - 
மூன்று கண்களையுடையப.ரமசிவலுக்கல்லாது -- மேரு ~— வில்துருவர்வ 

தன்டோ - வில்வடிவாகுமோ-- விளங்கோப் - விளங்கு்.ற ஆப£ணம் 
தையுடைய விமலையே ஃஃ நினனைக்காணும் 4 உன்னைப்பார்க்கவேண்டிய 
௮௨ நல்வினை யொன் திருப்ப - புண் ணியமொன் திருத்தலால்--ராலுயிர் தரித் 
Up eres yan ௪ நாலுபிசோடிருர்தேனென்றுள், ௭ - ற, (av)



angi. | மாயைகோலாகல கத, க்க 

நவி லல்ல மன்வே னெடுங்கண்வா ணுதன்ம டந்தாய் 
நானவி லல்ல மன்றா னச்சுமுன் றனக்குத் தக்க 

மானிட வடிவங் கொண்டு வந்தனன் போலு மன்னான் 

நோனகல் விழியி னன்றி ஈயந்துதன் னுண்மை காட்டான். 

(இ- ள்,) வேனெடுர்கண் - வேல்போன்றநெடியசகண்களையும் -- 

வாணுதல் - ஒளிபொருந்தியநெற்றியையுமுடைய--மடந்தாய் - மாயையே 

6விலல்லமன் - நீசொல்லியவல்லமன் -- கானவிலல்லமன்றான் - கான் 

சொல்லியவல்லமனே -- நச்சுமுன் றனக்குததக்க - விரும்புமுனக்கேற்க-- 

மானிடவடி.வங்கொண்டு - மனிதவடிவங்கொண்டு--வந்தனன்போஜும் -- 

அன்னான் - அவ்வல்லமன் -- ஞானஈல்விழியினன் றி - மல்லஞான நேத்தி 

ரங்களுக்கல்லாது--நயந்து - விரும்பி -- தன்னுண்மைகாட்டான் .- தீன் 

மெய்வடிவத்தைக்காட்டான், ௭ - று, 

இங்கே தச்கவெனழ்கு - காமியத்தவத்திற்குத் தக்கவெனப் பொருள் 

கொள்க, (௨௩) 

என்னல் விமலை கூற விலங்கலை நெடுவேற் கண்ணி 

தீன்னிக ரலமன் சச்டி தாநந்த சம்பு வென்றா 

யன்னவ னலனி வன்ரான் மத்தள வல்ல மன்காண் 

முன்னொடு பின்ம யங்க மொழிந்தனை யணங்கே பென்றாள், 

(இ-ள்,) என்ன - இப்படியென்று -- நல்விமலைகூற - ஈல்லவிமலை 

சொல்ல -4 இலங்கலை - பிரகாரியாநின்றவிலைபோன்ம -- நெடுவேம் 

கண்ணி - நெடியவேலையெர் ச்தகண்களையுடைய மாயை — தனனிகரல 

மன் - தனச்குத்தானேயொ த்தவல்லமன் --சச்சிதானர்தசம்புவென்றாய் - 

சச்ரிதானர் தவடி.வமாயெசிவனென்றாய் -- அன்னவனலன் - அத்தன்மை 

யையுடையவனல்லன் -- இவன்றான் -- மத்தளவல்லமன் - மத்தளத்தொ 

ழிலையுடையவல்லமன்--முன்னொடுபின்மயங்க - முனலும்பின்னுமயங்க.- 

மொழிர்தனை - சொன்னாய் -- ௮ணங்கேயென்றாள் - விமலையேயென் 

ரூள, ௭ - இட 

முன்னொடு பின்மயங்கலாவது ;-அல்லவெனற்பாலதை யாமெனக் 

கோடலை, (௨௪) 

வேன்டிய வடிவங் கொண்டு வேண்டிய வாறு செய்யு 

மாண்டரு எல்ல மற்£ தாமென்று மாகா தென்றும்



& Fab பிரபுலிங்கலீலை [ஏழா 

கோண்டரு நினது கெஞ்சாற் குறித்திடப் பவெ துண்டோ[எ். 
பூண்டிக ழிளமென் கொங்கைப் பொற்றொடி. யென்று சொன்னா 

(இ-ள்,) வேண்டியவடிவங்கொண்டு - தான்விரும்பிய உருவத்தைச் 

கொண்டு --வேண்டியவாறுசெய்யும் - வேண்டியபடி செய்யும்--அண்டரு 

ளல்லமற்கு - யாவரையும் அடிமைகொண்டருளாநின்ற அல்லமனுக்கு — 

ஈதாமென்றும் - இக்காரியமாகுமென் றம் -- அகாதென்றும் - இக்காரிய 

மாகாதென்றும்--கோண்டரு - மாறுபட்ட --டின துநெஞ்சால் - உன்மன 

தினால் -- குறித்திடப்பவெதுண்டோ -- நிச்சயிக்கக்கூடுமோ -- பூண்டி. 

கழ் - ஆபரணங்கள் விளங்குெற - இளமென்சொங்கை - இளமைபொ 

ரு$திய மிரு துவாயெ முலையையுடைய -- பொற்றொடி - பொன்வளையலை 

யணிந்த மாயையே--என்றுசொன்னாள், ௭ - று, (உட) 

தீிருக்கறின் னுடனு ரைத்த றகாதினி யரங்கி லென்றன் 

க்ருத்.து.று மனையன் றன்னைக் காட்வெல் கண்டு நீபின் 

புராத்தரு ளினைய னென்ன வுணர்ந்தறி வரிய னென்று 

தெரித்தவ னாபி னன்னான் றிறலினைக் காண்ப லென்றாள். 

(இ-ள்,) தருக்கநின்னுடலுரைத்தல் - உன்னுடன்தர்க்டிச்துப் பேச 

தல்--தகாது--இனி - இனிமேல்--அ.ரங்கில் - ஈநடனசாலையில் 4 என்றன் 

கருத்துறும் - என்மன திற்பொருந்திய--அனையன்றன்னை - அவ்வல்லமனை 

_-காட்டுவல் - காட்டுவேன் -- கண்டுநீ - நீஅவனைப்பார்த்து -- பின்பு-- 

உரைத்தருளினையனென்ன - இத்தன்மையனென்று சொல்வாயாக ௮ 

உணர்ந்து (பலதால்களிலும்) ஆராய்ர்து -- அறிவரியனென்று - அதிதற் 

கரியவனென்று -- தெரித்தவனாயின் - நீ முன்னறிவித்தவனேயாடல் -- 

அன்னான் நிறலினை - அப்படி.ப்பட்டவன து வல்லமையை -- காண்பலென் 

ரூள் - பாப்பேனென்று சொன்னாள், ௭ - று, (௨௬) 

கண்டுகொண் மணியின் நன்மை காட்டுதழ் கறிந்து ளோணாக் 
கொண்டுசெல் பவர்போல் வந்த கோதையையுடன்கொண் டே 
பண்டுதன் பூசைக் கெய்தும் பரிசுபோன் மகளிர் சூழத் [ப் 

தொண்டையங் கனிவாய் மாயை சுடர்மணிக் கோயில் புக்காள், 

(இ-ள்,) கண்டுசொண்மணிபின்மன்மை - பார்த் தப்பெற்றுக்கொள் 

ஞூம் ரத்தினத்தின்குணத்தை -- சாட்டுதற்கு » ௮.திர். துசொல்வதற்கு 

உதிதிரீதுளோரை - தெரிந்தவர்களை -- சொண்டு செல்பவர்போல் «



mg] மாயைகோலாகல கத, ௧௯௯ 

அழைதஅச்சொண்டு போகுமவர்போல -- வந்தகோதையை - கைலையிலி 

ரரீது வர்தவிமலையை--உடன்கொண்டேடு - தன்னுடனழைத்துக்கொண் 

டுபோய் -- பண்டு - முன்பு -- தன்பூசைக்கெய்தும் பரிசுபோல் -- தான் 

பூசைசெய்தற்குப் போகுந்தன்மைபோல -- மகளிர்சூழ - மாதர்சூழ்ந்து 

வர -- தொண்டையங்கனிவாய் மாயை - அழடுயகோவைச் கனிபோன்ற 

அத. ரத்தையுடைய மாயை — சுடர்மணி 2 பிரகாசம்பொருக்திய ர்த்தி 

ளங்கள்பதித்த--கோயில்புக்காள் - மதுகேல்வரருடைய அலயத்திம் போ 

மினாள், ௭ - று, (௨௭) 

அருச்சனை முன்பு போனன் ருற்றுபு மதுகை நாதன் 

றிருச்சர ணங்கள் போற்றிச் சேயரி கெடுங்கட் செவ்வாய் 

விரைத்துணர் மல/மென் கூந்தல் விமலைமா தோடும் வந்து 

நிருத்தமண் டபம்பு குந்தா ணிரைவளைச் தளிர்க்கை மாயை, 

(இ-ள்.) நிரைவளைத்தளிர்க்கைமாயை - வரிசையாகவளையல்களைய 

ணிர்த தளிர்போன்றகைகளையுடைய மாயை -- அருச்சனை - பூசையை 

முன்புபோல் - தான்முன்புசெயதுவர்ததபோல -- ஈன்றாற்றுபு - ஈன்றா 

சச்செய்து -- மதுகைராதன் - மதுகேசுவரலுடைய -- திருச்சரணம்கள் 

போற்றி - திருவடிகளைத்துதித்து-- (பின்பு) -- சேயரிநெடும்கண் - செவ் 

வரிபரக்த நெடியகண்சளையும் -- செவ்வாய் - சிவந்தவாயையும் -- விரைத் 

துணர்மலர்மென் கூந்தல் - வாசனை பொருச்சியகொத்தாகெ பூவையணிர்த 

மெல்லிய கூர்தலையுமூுடைய -- விமலைமாதோடும் - விமலையோடும் -- 

வந்து -- நிருத்தமண்டபம்புகுர்தாள் - நடனமண்டபத்தினுள்ளே பிரவே 

சித்தாள், ௭ - ௮, (௨௮) 
ல்லம னிவன்றான் முனென் றறிதர வறிது ராமற் 

சொல்லுக வெனவ டிக்கும் தோற்றம்போன் மத்த எத்தை 

வல்லவ னறைத லோடு மாயைகெஞ் சூச லாடச் 

சில்லரி மணிச்ச லம்பு சிலம்புற வாடுகின்றாள், 

(இ-ள்.) அல்லமனிவன்ருன்றானென்று - இவனருனிவன்றானல்ல 

மனென்து -- அறிதர - அறியும்படி. -- வமிதிராமல் - சும்மாயிராமல்-- 

சொல்லுகவென - சொல்லென்று -- அடிக்கும் தோற்றம்போல் - அடிக் 

குங்காட்சிபோல -- மத்தளத்தை -- வல்லவன் - வக்லவனாயெ பிரபுதே 

வன் -- அறைதலோடம் - (தாம்தாமென்று) அடி. த்தவளவில் -- மாயை-- 

நெஞ்சூசலாட - தன்மனது ஊஞ்சலாட -- சல்லரி - சிலவாயெபரலையு
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டைய -- மணிச்சிகம்பு - ரத்தினத்திஞற்செய்த சிலம்புகள் -- செம்புத் ௪ 

ஒலிக்கும்படி -- ஆ0ன்றாள் - ஈடனஞ்செய்டுன்றாள், ௭ -று, (௨௧) 

(மூீன்னுற நின்ற ஞான மூர்த்திமேல் விழியு மார்த்துப் 

பின்னுற நின்ற மூர்த்தி மான்மிசைப் பெயரு கெஞ்சு 

மன்னுற விருத்தி நின்று மாயைதா னடித்தாள் கண்டோர் 

தன்னய னழுமா னெஞ்சுந் தன்மிசை வந்து வீழ” 

(இ-ள். முன்னுறநின்ற - முன்னேநின்ற -- ஞானமூர்த்திமேல் - 
ஞானவடிவினனாய மதுகேசனிடத்து -- விழியும் - பார்வையையம்-- 

ஆர்த்து - மத்சளமடித்து -- பின்னுறகின்ற - பின்னேகினற -- மூர்த்தி 

மான்மிசை - இறந்தவடிவையுடைய அல்லமனிடத்து -- பெயரும் - விஷ் 

யங்களிழ் செல்லுச்தன்மையையுடைய-கெஞ்சும் - மனதையும்--மன்னுற 

விருத்தி - நிலைபெறவைத்து -- நின்று-- மாயைதான் - மாயையானவள் 

 கண்டோர்தன்னயனமும் - தன்னைப்பார்க்இன்றவர்களுடைய கண்க 

ஞம் -- மானெஞ்சும் - மயக்கமுற்றமனமும் -- தன்மிசைவர்துவீழ - 

தீன் மேல்வர்.து விழும்படியாக--ஈடி த்தாள் - நிர்த்தனஞ்செய்தாள், எ-று, 

ஞானமூர்த்தியென்றது - முத்தியைச்தரத்தக்கதாகவும் மூர்த்திமான 

மிசையென்றத-மோக த்தைவிளைவிப்பதாசவுங்கருஇக் கூறியபெயரொன்ச. 

Hrs sw துறுப ளிங்கா யரிமதர் மழைக்கண் மாயை 

கருத்துறு காமக் தன்பாற் காணுறத் தோன்றி நின்றான் 

வருத்துறு செயல்கொண் மாயை மருவிய குணம Os gu 

பரத்தினிற் றோன்று மென்று பகர்வது முண்மை யன்றே, 

(இ-ள்,) ௮ரி- இரேகைகளையும் -- மதர் - செருக்கையும் - மழை - 

குளிர்ச்சியையுமுடைய -- கண் - கண்களையுடைய -- மாயை - மாயையி 

ன -- கருத்துறுகாமம் - மனதிலுற்றவிரகம் -- அரத்தமது.றுபளிங் 

காய் - செர்நிறஞ்சேர்ந்தபளிங்குக்கொப்பாய்-- தன்பால் - தன்னிடத்தில் 

--தாணுறத்தோன்றி - கானும்படி விளம் -- நின்றான் - (அல்லமன் ) நின் 
மூன் --வருத்துறு - வருத்தன்ற -- செயல்கொள் - செய்கையைக் 

கொண்ட -- மாயை- மாயையினிடத்தில் - மருவிய - பொருந்திய -- 

குணம் - சத்துவமுதலியகுணங்கள்--அடுத்து - சேர்ந்து --பரத்இனில் - 

பிரமத்தினிடத்தில் - தோன்றுமென்று - காணப்படுமென்று - பகர்வ 

தம் - சொல்றுவதம்--உண்மையன் றே - மெய்ம்மையன்றோ,௭ - று, ()



wp மாகயசோலாசற சதி, ௨0௪ 

ஆடி யடூத்தது காட்டு மாறுபோன்று, பரமும் மாயைச்குச் சாமிய 

நிட்காமியத்திற் வைரதவாறு, சாமியவல்லமனுகக் காணப்பட்டதென்ச, 

சிடத்துக்குப் புகுந்த vod Oar Ose craw cpp 

Figs4y oo Arg AimsCa நின்னுள் 

வார்த்தைக் குட் படாத ஞான வாரியை வாயாற் சொல்ல 

மூத்துக்கு மதியை வென்ற முகத்தியர் குழாத்து னுணி, 

(இ-ள்,) கூத்துக்கு - ஆட்டுலித்தலின்போருட்0 -- புகுத - வந்த 

-- நம்பி - அல்லமனது -- கொட்டுக்கு - மத்தளவோசையின் வரிசைக்கு 

- சீர்த்தப்பு - சதிதப்பிய -- ஈடரலின்று - நடனஞ்செய்து -- நானுறு 

மல் - (மாயையானவள்) வெட்கமுருமல் --வார்த்தைக்குட்படாத - சொழ் 

களுக்கெட்டாத -- ஞானவாரியை - ஞானக்கடலாஏய அல்லமனை — 

வாயாற்சொல்ல -- மூ£தீதுக்கு - முதிர்ந்து குறையாகின்ற -- மதியை 

பென்ற -- சந்திரனைவென்ற-- முகத்தியர்குழாத்துள் - முகத்தையுடைய 

மகளிர் கூட்டத்தில் -- காணி - வெட்சமுற்று -- சிந்தை - மனது. 

வேருடுறின்றாள் - வேறுபட்டுகின்றாள், ௭- று, 

ஏனைய ஞானம்போற், பூர்வபட்சப்படுத்தம் இயையாமையின் வார்த் 

தைக்குட்படாதவென விசேஷணர் த்தார், (௩௨) 

கையொடு செல்லா நின்ற கடைக்கணான் மாயை காட்ட 

வையனை விமலை கண்ணுற் நதிசய முடைய ளாகி 

வையக மதனின் மிக்க மனிதரு ளினையன் போல 

மெய்யழ குடையான் றன்னை வேறுகண் டிலனென் ள்ளி, 

(இ-ள்,) கையொடு -- செல்லாநின்ற - போகாநின்ற -- கடைக்க 

னால் -- மாயைகாட்ட - மாயையானவள் காண்பிக்க -- ஐயனை - அல்ல 

மனை -- விமலை -- கண்ணுற்று - பார்த்து -- அதிசயமுடையளாட - ஆச் 

சரியமுடையவளாட -- வையகமதனில் - உலகத்தில் -- மிக்க - மிகுந்தஃஃ 

மனிதருள் - மனிதர்களுக்குள்ளே -- இனையன்போல - இத்தன்மையை 

யுடையவன்போல-- மெய்யழகுடையான்றன்னை - உண்மையான அழகை 

யுடையவனை -- வேறுசண்டிலனென்று - வேழே கண்டதில்லையென் து 

உள்ளி - ஆலோடித்து, எ-று, (௩௩) 

மா£றரு மலம னேயில் வடிவுகொண் டிவள்செய் பூசைப் 

பேறரு ஞுதற்குற் னே பெருந்தவத் தாற்பி றந்த 

உள்
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வேறொரு மகனோ வென்று விமலையை யத்த ளாூத் 
தேறில ணிற்ப மாயஞ் செய்துநின் றனனெங் கோமான், 

(இ-ள்,) மாறரும் - விருப்பத்தைத்தருன்ற -- அலமனே - அல்ல 

மனே -- இவ்வடிவுகொண்டு - இவ்வுருவங்கொண்டு-... இவள்செய்பூசை - 

இம்மாயைசெய்இன்ற பூசையினது -- பேறருளுதற்கு - பலனைக்கொடுத் 

தற்கு — உற்றானோ - வந்தானோ-- பெருக்தவத்தால் - பெரியதவத்தினால் 

4 பிறந்த -- வேறொருமகனோவென்று - மற்றொருபுருஷஷனோவெனறு-- 

விமலை -- ஐயத்தளாட - சந்தேடுத்தவளா$ -- தே.நிலணிற்ப - தெளியா 

தீவளாயிருச்ச -- மாயஞ்செய்துநின்றனன் - மயக்கஞ்செய்துநின்றான்-- 

எங்கோமான் - எமதுதலைவனாகிய அல்லமன், எ.௨று, 

மாறரும் யாதொன்றானு மாறுதற்கரியவெனப் பொருள்கோடல் 

சிறப்பு, அன்றேல் தேம்றேகாரத்தாம் பயனென்னை, (௩௪) 

திமமில்வே லையினிழ் சேய்மைத் தடத்தொரு வனைக்கண் டன் 

னமைவற வருதல் போத லையமுற் றறியார் போல [ன 
நிமலனை விகாரி யென்று நிகழ்டிரு விகாரி யென்றும் 

விமலையே மயங்கு மென்னின் மாயையை வெறுப்ப தென்னே, 

(இ-ள்,) தமமில்வேலையினில் - இருளில்லாதபொழுதில் -- சேய் 

மைத்தடத்து - தூ.ரவழியில் --ஒருவனை--கண்டு - பார்த்து--அன்னான் - 

அவன் -- அமைவுற - பொருந்த -- வருதல்போதல் - வருதலையும்போத 

லையும் -- ஐயமுற்று - சந்தேடுத்து -- அறியார்போல - அறியமாட்டா 

தவர்போல -- நிமலனை - அல்லமனை -- விகாரியென்றும் - விகாரத்தை 

யுடைய மனிதனென்றம் -- நிகழ் - பிரகாசியாறின்ற--நிருவிகாரியென் 

றும் - விகாரமில்லாதகடவுளென்றும் -- விமலையே--மயங்குமென்னில் - 

மயங்குவாளாடல் -- மாயையைவெறுப்பதென் - மாயையை வெறுத்தச் 

சொல்வதென்ன, எ-று, 

விகாரம் மாயாசதமெனவும் ; நிர்விகாரம் மாயார$தமெனவும் 

குறிப்பிக்க விங்கனங்கூறியதென்க, கருவயப்படாதலின் விமலையே 

யெனச் தேற்றேகாரங்கொடுத்தார், (௩டூ) 

நீ ர்நிலே கோலாற் காணு நீர்மைபோ லிங்கு நின்றோன் 
சீர்நிலை மாயை தன்னாழ் றெளிவுற வறிவ லென்னு



வது.] மாயைகோலாகல ௧த,. ௨0௩ 

வேர்நிலை வடிவ மாயைக் ளையனே யலம னென்று 

வார்நிலை முலைம டந்தை வடிக்கணாழ் காட்டி னாளால். 
(இ-ள்.) நீர்நிலை - சலத்தினாழத்தை -- கோலாற்காணும் - கோலா 

லதியும் -- நீர்மைபோல் - தன்மைபோல-- இக்குநின்றோன் - இவ்லிடத் 

இல் நின்றவனது -- €ர்நிலை - குணத்தின்றன்மையை--மாயைதன்னால் - 

மாயையினால் -- தெளிவுற - சர்தேகமில்லாமல் -- அதிவலென்னா - ௮றி 

வேனென்று -- ஏர்நிலைவடிவம் - அழடனிருப்பிடமாடெய வடிவத்தை 

யடைய-- மாயைக்கு-- இனையனே - இவனே--அலமனென்று - sever 

னென்று 4 வார்நிலை - கச்சணிந்த -- முலை - ஸ்தனத்தையுடைய -- 

மடந்தை - விமலை -- வடி.க்கணுல் - கூர்மைபொருர்தியகண்ணால் -- காட் 

பினாள். எ-று, (௩௪) 

கண்ணினாற் கேட்குஞ் €ர்சால் கங்கணத் இறைவன் முன்னர் 

கண்ணினாற் குமரர் நெஞ்சக் கட்டவிழ்த் தா் வாட்குக் 

கண்ணினாற் கூற வந்த கைலைமா தறிந்தா என்னாள் 

கண்ணினாற் கண்டு ஞானக் கண்ணினாற் காண்பான் நன்னை, 

(இ-ள்,) கண்ணிஞறழ்கேட்கும் - கண்ணாலேகேட்கும்படியாயெ -- 

சீர்சால் - சிறப்புமிகுந்த -- கங்கணத்திறைவன் முன்னர் - பாம்பா 

கடகத்தையுடைய மதுகேசனது சந்நிதியில் -- கண்ணினால் - தன்கண்க 

ளால் -- குமரர் - காளையரது --நெஞ்சக்கட்டலிழ்த்து - மனவலியைகீக்கு 

. அவோட்கு - ஆின்றமாயைக்கு -- வந்தகைலைமாது - கைலாசத்தி 

லிருந்துவ$்த விமலை -- கண்ணினாற்கூற - கண்ணினாலேகாட்ட-- அன் 

னாள் - ௮ந்த மாயையானவள் -- ஞானச்கண்ணினாற்சாண்பான் ரன்னை - 

ஞானநேத்திரத்தினாம்காணப்பட்ட அல்லமனை --- கண்ணினழம்கண்ட « 

கண்ணாலேபார்த்து--அறிக்தாள், ௭-௮, 

ஞானக்கண்ணிஞம் காண்பான்றன்னை யென்றதனால், அன்னாளும் 

ஞானக்சகண்ணினாற்கண் டறி்தாளெனப் பொருள் கொள்க, (௩௭) 

வீல்லிதன் மனத்திற் காம மாய்ந்துவண் கைலைக் குன்றில் 

சொல்லிய சூணெஞ் சத்திற் ரோன்றலுஞ் சுழன்றா டிப்போ 
யல்லமன் மீதுவீழ்வா ளாகமேல் வீழ்ந்து பற்றிப் 
புல்லிய நினைந்து சென்றாள் புல்லிய நெறியி னின்றாள். 

(இ-ள்,) புல்லியகெறியினின்றாள் - அற்பமாயெகாமத்தைக்கரு இ 

நின்றவளாயெ . ஒல்லி - மாயை தன்மனத்தில்காமமாய்ர்து = gene
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கெட்டு - வண்கைலைக்குன் தில் - வளம்பொருர்திய கைலாச௫ரியில் -- 

சொல்லிய -- சூள் - சபதம் -- நெஞ்சத்தில் - மனதில் -தோன்தறும் - 

தோன் தியவளவில் .. சுழன்றாடிப்போய் -- அல்லமன்மீதுவீழ்வாளாக - 

அல்லமன் மேல்விமுிறவள்போல-- மேல்வீழ்ர்து — பற்றி - பிடித்து -- 

புல்லிய - கட்டிக்கொள்ள -- நினைந்து - நினைத்து — சென்றாள் - 

போனாள், எஃறு, 

மனத்திற் காமமாய்ச் தென்றமையானும் சொல்லியஞசூணெஞ்சத்திற் 

Copa மென்றமையானும் இவன் மத்தளச்கா.ர வல்லமனன் றெனக் 

சருதியதாகக் கண்டாம், (௩௮) 

கண்டன னவள்க ருத்தைக் காரிகை மனத்திற் காம 

மண்டல முணரக் காட்டி வழிக்கொள்வ லென்று எத்தற் 
கொண்டுகை தவறி வீழ்ந்த குடமென மத்த எந்தான் 

விண்டுக வெறிந்து போகட் டோடினன் விரைந்து வீரன், 

(இஃள்.) வீரன் - அல்லமன் -- அவள்கருத்தை - அம்மாயையினது 

நினைவை -- கண்டனன் - அமிந்து -- காரிகைமனத்துள் - இம்மாயையி 

னத மனத்தளிருக்கும்--காமம் - காமத்தை-- மண்டலமுணரக்காட்டி - 

இவ்வுலகமதியச்செய்து -- வழிக்கொள்வலென்று - போவேனென்று -- 

உளத்திழ்கொண்டு - மனதில்நினை த்து -- கைதவறிவீழ்ர்தகுடமென - 

கைதப்பி விழுந்த குடம்போல -- மத்தளம் -- விண்டூக - உடையும்படி-- 

எ.நிர்துபோகட்டு - எதிர் தவிட்டு -- தடினன்விரைர்து - கரமாக ஓடி 

ஞன், ௭-௮: (௩௧) 
இத்தை யாட்ட மெல்லா மிவட்டுத னாலென் மெண்ணி 

மத்தள மதனை வீடுப் போகல்போல் வள்ளல் போகப் 

பித்தடை௩் தனன்கொ லென்று பித்துநீஇ மாத ரெல்லாங் 

கைத்தளிர் விரன்மு டக்கிக் கவுளடி வைத்து நின்றார், 

(இ.ஸ்.) இவட்கு - இம்மாயைக்கு -- இத்தனையாட்டமெல்லாம் 

நிதளாென்று -- எண்ணி : நினைத்து -- மத்தளமதளை - மத்தளத்தை 

_ லீ - எறிந்து ஃ- போசல்போல் - போவதுபோல -- வள்ளல்போக - 

அல்லமதேவன்போக - மர்தரெல்லாம்-ஸ்த்ரீகளெல்லாரும்--பித்தடைக்த 

னன்கொலென்று - இவன் பைத்தியங்கொண்டானோவென்று -- பித் 

துதிஇ - மயக்சங்கொண்டு -- கைத்தளிர்விரல் - தளிர்போன்ற கைவிரல் 

ஏர அழுடச்டி ப சதுளடி - சபோலழூலத்தில்-வைத்துரின்றார், எ + து,
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ப/றையடித் இன்று காறு மறைத்தவிப் பாவை செய்கை 
பறையுடைத் தொழிந்து காளை பாரொலா மறியச் செய்தான் 

கறையடிக் களிநல் யானைக் கருங்கழற் €ற்றத் துப்பி 

னிறைமகட் குயிர்கி லாதென் நிகுளையர் மனமு எைந்தார். 

(Q- or.) பறையடித்து - வாத்தியமடித்து -- இன்றுகாறும் - இன் 
றுவரையில் - மறைத்த -- இப்பாவைசெய்கை - இம்மாயையின௫ செய் 

கையை -- பறையுடைத்து - வாத்தியத்தையுடைத்து -- ஓழிந்து - நீங்கி 

௨. காளை - ுல்லமன் - பாரெலாம் -' உலகமெல்லாம் -- அறியச்செய் 

தான் -- கறையடி - உரல்போன்ற அடிகளையும் -- களி - செருக்கையுமு 

டைய -- நல்யானை - நல்லயானையையும் -- கருங்கழல் - பெருமை பொ 

ருந்திய லீரக்கழலையும் -- சீற்றத்துப்பின் - கோபத்தையும் வலியையுமு 

டைய -- இழைமசட்கு - அரசன்மகளாயே மாயைக்கு -- உயிர்நிலா 

தென்று -- இகுளையர் - தோழிகள் — மனமுளைந்தார் - மனம் வருந்தி 

னார்கள், ௭ - று, பாவைபோல்பவளைப் பாவையென்றது - உவமையாகு 

பெயர், (௪௧) 

Feo னின்று செய்யுஞ் செருவினுக் கன்றி வெள்ளி 

மலைதனி லியம்பு மாற்றம் வழுவிற்றென் றுளம ழிந்தாள் 

கலவிசெய் தலைவ னீங்கக் கைப்பொருட் கழுதி ரங்கு 

முலைவிலை மகளிர் போல முத்தவா ணகைப் பொற் கொம்பு. 

இ-ள்,) முத்தவாணகைப் பொற்சொம்பு - முத்தையொத்த ஒளி 

பொருநீதிய பற்களையுடைய கற்பகக் பூங்கொம்புபோல்பவளாடுயமா 

யை -- சிலைமதன் - கருப்புவில்லையுடைய மன்மதன் -- இன்றுசெய்யும் - 

இப்போதசெய்டுன்ற -- செருவினுக்கன் நி - சண்டைக்கேயல்லாமல் — 

வெள்ளிமலை தனில் உ கைலா சூரியில் -- இயம்புமாழ்றம் - சொல்லியபிர 

Siow — வழுவிற்றென்று - தவறியதென்றும் — கலலிசெய்தலைவன் - 

போகநாயகன் -- நீங்க - நீங்குதலினாலே -- கைப்பொருட்கு - கையில் 

வரும்இரவியத்துக்கு -- அழுதிரங்கும் - துக்குக்்ற -- முலைவிலைமகளிர் 

போல - தாசெளைப்போல -- உளமழிர்தாள் - மனங்கங்டுனாள், ௭- று, 

செருவினுச்கன்்.றியு மென்பதிலும்மை, எஞ்சியது, (௪௨) 

மரரலைவாய் மரையே போலு மாயைவாண் முகத்தைக் கண்டு 

பேலுலாங் கருங்கட் செவ்வாய் விமலைமா தவளு எத்திற்
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சாலுமா ரஞா றிந்து தடங்கணாய் தளரே னீரின் 
ிலநா யகன்போ௩ தேத்தும் தேடிநாங் காண்போ மென்றாள். 

(இ-ள்,) மாலைவாய் - மாலைக்காலத்து -- மலாயேபோறும் - தாம 

ாமலரையொத்த-- மாயைவாண்முசத்தை - மாயையினது ஒளிபொருச் 

இய முகத்தை -- கண்டு - பார்த்து -- வேலுலாம் - வேல்வடிவமுலாவு 

இன்ற -- கருங்கண் - கரியகண்களையும் -- செல்வாய் - இவந்தவாயையு 

முடைய -- விமலைமாது - விமலையானவள் -- அவளுளத்தில் - அம்மாயை 

யினது உள்ளத்தில் -- சாலும் - மிகவும் -- ஆரஞர் - நிறைர்த துக்கத்தை 

அறிந்து --தடங்கணாய - விசாலமாகய சண்களையுடைய மாயையேஃநீ 

தளரோல் - வருந்தாதே -- நின் - உன்னுடைய -- £லமாயகன்போம் , 

ஒழமுக்கத்தையுடைய தலைவன்போன்ற -- தேத்தும் - இடத்தும்--தேடு. 

நரங்காண்போ மென்றாள், ௭ - று, 

தாமராயை மரையென்றது - விகாரம், தேயத்துமெனற்பாலது 

தேத்துமென்றாயது - இடைக்குறை, (௪௩) 

இஜநுதல் விமலை சொல்லாற் றெளிந்துள மிறையை நோக்கக் 

கலைதொடருழைபோன்மாயை காட்டினிற்றொடர்ந்துபோனண் 

மலர்தொட சளிகள் போல மாயையைத் தொடர்ந்து சென்ருர் 

கொல்படு மயில மர்த்துக் குழைபொரு தடங்க ணல்லார், 

(இ-ள்,) சிலை.நுதல் - வில்லையொ த்தநெற்றியையுடைய -- விமலை - 

விமலையினது -- சொல்லால் -- தெளிர்துளம் - மனர்செளிந்து — 

இறையைரோக் - அல்லமனைகாடிக்கொண்டு -- கலைதொடருழைபோல் - 

ஆண் மானைத்தொடருனெற பெண்மான்போல -- மாயை “காட்டினில் 

-தொடர்க்துபோனாள் -- கொல்படும் - கொல்லுதலையுடைய -- அயில 

மர்த்து - வேலோடுபுத்தஞ்செய்து -- குழைபொரு - காதுடன்போர்செய் 

இன்ற -- தடங்கணல்லார் - விசாலமாயெகண்களையுடைய ஸ்த்ரீகள் — 

மலர் தொடரளிகள்போல - புஷ்பத்தைத்தொடருின்ற வண்டுகள்போல 

ஃமாயையைத்தொடர்ச்து -- சென்ருர் - போஞர்கள், எஃு, (௪௪) 

மெட்த்தவம் பயின்று பெற்று வேந்தர்க்கும் கொடாமன் முக் 
ணத்தலுக் கென்று வாளா வரசன்வைத் இருந்த பாவை [க 
மத்தளி கன்பின் போனாண் மகடனை யந்தோ வாண்டு 

பத்இின்மேல் வைத்தி ருத்தல் பாவமென் நிசழ்க்தார்கண்டோர்,
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(இஃஸ்,) ௮௪ன் -wwsrrer — Quis genouerg » உண்மை 

யான தவத்சைச்செய்து - பெற்று --வேந்தர்க்குங்கொடாமல் - ௮ரசருக் 

கும் விவாகஞ்செய்தகொடாமல் -- முக்கணத்தலுக்கென்று - மூன்றுசண் 

களையுடையபரம$வனலுக்கென்று -- வாளா - வீனாக -- வைத்திருந்த-ஃ 

பாவை - பெண் -- மத்தளிகன்பின்போனாள் - மத்தளச்கொட்டுவோன் 

பின்னே போனாள் -- அர்தோ- ஐயோ--மகடனை - மகளை--அண்டுபத் 

தின்மேல் வைத்திருத்தல் - பத்துவருஷத்தின்மேல் சல்யாணஞ்செய்து 

கொடாமல் வைத்திருப்பது--பாவமென்று -- இகழ்ந்தார் - இகழ்ர்தனர் 

கண்டோர் - பார்த்தவர்கள், ௭ - று, (#@) 

பாரீவமும் பழியு ஈல்கும் பல்வகைப் புகழ றங்கள் 

யாவையு மழிக்கு மெய்து மின்பமு மதனா லெய்து 

கோவுகன் மரபுஞ் செய்யு கோன்புநல் லொழுக்கு மேன்மை 
சாவுமெண் ணுரும னிற்குக் தயங்குபுன் காம மென்பார். 

(இ- ள்.) தயங்கு - பிரகாயோநின்ற -- புன்சாமம் - அற்பமாயெ 

காமமானது -- பாவமும்பழியும் - பாவத்தையும்பழியையும் -- நல்கும் - 

கொடுக்கும் -- பல்வகைப்புகழறங்கள் - பலவகைப்பட்ட$ர் த்தியையும் 

தருமத்தையும்--யாவையும் - மற்றெவைகளையும்-- அழிக்கும் - கெடுக்கும் 

--எய்துமின்பமும் - தன்னால்வரஞ்ற்றின்பத்தையும் -- அதனாலெய்த 

சோவும் - அவ்வின்பத்தால் வருந்துன்பத்தையும் -- சள்மரபும் - கல்ல 

பரம்பரையையும்-- செய்யுகநோன்பும் - செய்டின்றவிரதங்களையும் -- நல் 

லொழுக்கும் - ஈல்ல ஒழுக்கத்தையம்-- மேன்மை - மேம்பாட்டையும் -- 

சாவும் - இறப்பையும்--எண்ணுருமல் - எண்ணாஇருக்கும்படி. -- நிற்சும் - 

நிலைபெறும் -- என்பார் - என்று சொல்லுவார்கள், ௭ - று, (௪௬) 

வேறு, 

பீஞ்சின்மேன் மிதிப்பினும் பதைப தைக்குமென் பதங்க 

arene ராள்பரன் மிதப்பதை நீருண வவாவாள் 

விஞ்சு ஞாயிறு முதிர்கஇிர் வெதுப்பினை வெருவாள் 

கெஞ்சி யோடுமே லிருத்தியர் நிரைவளை சென்றாள். 

(இ - ள்.) பஞ்சிெமேல் -- மிதிட்பிலும் - மிதித்தாலும் -- பதை 

பதைக்கும் - பதைபதைக்கின்ற--மென்பதஙகள் - மெல்லியபாதங்கள் -... 

புரன்மிதிப்பதை - பருக்கைச்கல்மேல் மிதிப்பதைக்குதிச்.த--அஞ்சுரள் 9



ats பிசபுலில்களிகை Lope 

அச்சமுருள் -- நீருணவவாவாள் - நீர்பருகுதலைவிரும்பாள் - Erp « 

குரியன2 -- விஞ்சு - மிகவும் -- முதிர் - முதிர்ந்த -- கதிர் - இரணங்க 

ஞூடைய -- வெ.துப்பினை - வெப்பத்தைக்குநித்து -- வெருவாள் - பயப் 

படாள் -- நெஞ்சு - மனதை -- யோடூமேலிருத்தி - அல்லமன்மேல் 

வைத்து -- அம்நிரைவளை - அர்தமாயை -- சென்றாள், எ-று, நிரை 

வளை - அன்மொழித்தொகை, (௪௭) 

காம வெந்தழ லாலுடல் வெந்துளங் கரிந்த 

கோம டந்தைய லாலலை மேல்வரு குளிர் தண் 

பூம டந்தையப் பாலையிற் போமெனிற் புனலிற் 

(Vf ளங்கயல் சுடுமணல் வீழ்ந்தெனச் தளரும், 

(இ-ள்.) காமவெந்தழலால் - வெவ்வியசாமாக்இனியால் -- உடல் 

வெந்து - சரீரம்வெர்து -- உளங்கரிக்த - உள்ளங்கருிய -- கோமடர்தை 

யலால் - ராஜபுத்திரியாயெமாயை யல்லாமல் -- அலைமேல்வரும் - பாற் 

கடலிற்பிறர்த -- குளிர்தன் - மிகவும் குளிர்ச்சிபொருந்திய -- wre 

தை - தேவியானவள் -- அட்பாலையிற்போ மெனில் - அப்பாலைநிலத்திற் 

போவாளாடல் -- புனலில் - சலத்தில் -- தாமிளங்கயல் - தாவாநின்ற 

இளமைபொருந்திய கெண்டையானது--சுடுமணல்மீழ்ந்தென - சடுன்ற 

மணலில் லீழ்ச்ததுபோல -- தளரும் - சோர்வாள், ஏ-று, கடலை யலை 

யென்றது - சினையாகுபெயர், (௪௮) 

ரன லங்கருங் கண்ணிபோ இியகொடும் பாலை 

யானை தன்புழைக் கைநிகர் துளியிடை விடாமல் 

வான நின்றுபெய் யிறைதழற் பட்டவல் லிரும்பின் 

மேன கந்தெறி திவலைபோழ் சுவறுறும் விரைந்து, 

(இ-ள்,) பானலங்கருங்கண்ணி - நீலோற்பலமலராயொத்த கரிய 

கண்களையடையமாயை -- போடிய -- கொடும்பாலை - கொடியபாலை 

நிலம் -- யானைதன் - யானையினுடைய -- புழைக்கைநிகர் - துஇச்கை 

யையொத்த-- துளி - நீர்ச்தாராகளை -- இடைவிடாமல் - ஒயாமல் -- 

வானம் - மேகமானது--நின் நபெய்யினும் - நெடுங்கால நின்றுபெய்தா 

லும் -- தழற்பட்ட - ௮க்கனியிற்காயப்பட்ட -- வல் - வலிய 4 இரும் 

பின்மேல் --சகநதெறி - ஈசத்தால்தெறித்த -- திவலைபோல் - நீர்த்துளி 

போல--வினாம்து - €ச்ரத்தில் -- சுவறுறும் - சுவறிப்போம், எ - ol)



agi. மாயைகோலாகல கத, ௨௦௧ 

மரீல ருந்திய போதுதன் வயிற்றிடை யிராதிப் 
பாலை யன்றுட னுமிழ்ந்தில னான் மெய்பதைத்து 
வேலை யின்றலை வீழ்ந்தச னாலுமுண் வெண்ணெ 

யாலும் வெர்தழ றணிந்துயி ர௬ுப்குவ னலனே. 

(இ-ள்,) மால்- நாரணன் -- அருர்தியபோது - இவ்வுலகத்தை 

புண்டபொழுது -- தன்வயிற்றிடையிராது - தன்வயிற்றிலிராமல் -- இப் 

பாலை - இந்தப்பாலைகிலத்தை அன்று - அம்சாளில் -- உடலுமீழ்ச்திலனா 
இல் - உடனேயுமிழாலிட்டால் -- மெய்பதைத்து - சரீரம்பதைத்து -- 

வேலையின்றலை - சமுத்திர த்தினிடத்தில் -- வீழ்ச்ததனாலும்--உண்வெண் 

ணெயாம் - வெண்ணெயையுண்டஇனாலும் -- வெந்தழறணிந்து - வெவ் 

விய தாபம்டீங்க--உயிருப்குவனலன் - பிழைத்திருக்கமாட்டான், ௭ - று, 

உமிழ்ர்திலனாகி லுபிருய்குவனலனென்றதனால் - தசாமையணி, (௫௦) 

ரபி னுவினீர் சிறுமுயற் குருளைக ணக்குர் 

இய பாலையிற் றனைமறர் தவசத்திற் சென்ற 

மாயை மாதுபின் முடர்ந்துசென் மலர்முக மாதர் 

வாயி னீரறிஇக் கண்கணீர் சுரந்தன வந்து, 

(இ-ள். நாயினாவினீர் - காமினது காவிலுள்ளசலத்தை -- இறு 

முயற்குருளைகள் - சிறியமுயற்குட்டிகள் -- நக்கும் - கக்குின்ற -- தய 

பாலையில் - கொடியபாலைநிலத்தில்-- தனைமறந்து--அவச௪த்தில் - பரவசப் 

பட்டு -- சென்ற - நடந்த -- மாயைமாதுபின் - மாயையினதபின்னே-ஃ 

தொடர்க்துசெல் - தொடர்ந்துபோகின்ற -- மலர்முகமாதர் - தாமரை 

மலர்போன்றமுகத்தையுடையமகளிர் -- வாயினீரறீஇ - வாயில் சலமற்று 

கணன்கணிர் - கண்களில்கலம் எ வந்து சுரர்சன, எ று, (@s) 

கான னீரெனச் ஏிறிஇிடங் கடிது சென் நிளைப்பார் 

மான னார்சிலர் வாய்க்கடை நாவினால் வருடித் 

தானை யோர்கா முகத்தெதி ரசைத்துமெய் தளர்வார் 

வேனி லாகொடி தென்றுதம் விதியினை வெறுப்பார். 

(இ-ள்.) மானனார்சிலர் - மானையொத்தசிலல்த்ரீகள் -- கானனீ 

பென - கானவைச்சலமென் நுநினை தீது -- சிறிதிடம் - கொஞ்சலரம் -- 

கடி.துசென்று - வினார்தசென்று -- இளைப்டார் ஃவாய்க்சடை - கடைவா 

௨௭



2.60 பிரபுலிங்கலிலை Lope 

OU — SrA EH — வருடி - தடவி -- தானையோர்கரம் - ஒருகையால் 

முன்தானையை -- முகத்தெதிரசைத்து - தங்கள்முகத்துக்கெதிேரலச -- 

மெய் : சரீரம் -- தளர்வா -- வேனில் - வேனிற்காலம் --௮-- கொடி. 

தென்று - கொடியதென்று -- தம்விதியினை - தமதுவிதியை -- வெறப் 

பார், எ-று, (௫௨) 

மீர்த ரிவ்வண௩் தொடர்ந்துபின் வாவெழின் மாயை 
பாத தாமரை வருந்தின பாலையு ணட%தவ் 

ang) நாயகன் நனை மறித் துதவிசெய் தறன்மெல் 

லோதி யோடுற வாவமென் நுழைகண்முன்: னோடும், 

(இ-ள்,) மாதர் - ஸ்ச்ரீகள் -- இவ்வணம் - இத்தன்மையாக-- 

தொடர்ந்து -- பின்வர - பின்னேவர -- எழின்மாயை - அழகையுடைய 

மாயையினத-- பாததாமரை - தாமராமலர்போலுள்ளடா தங்கள் பாலை 

புள் - பாலைகிலத்தில்--௩டர்து--வருந்தின--(அதலால்) அவ்வா திமாயகன் 

றனை - அவ்வல்லமதேவனை - மறித்து- தடுத்து -- உதவிசெய்து -- 

அறன்மெல்லோதியோடு - கருமணலையொத்த மெல்லிய கூந்தலையுடைய 

மாயையோடு -- உறவாவமென்று - சிகேகமாவோமென்றோடுதல்போல 

உழைகள் - மான்கள் -- முன்னோடும் - முன்னேயோடும், ௭ - று, 

மான்க ளிவாகளைக்கண்டு வெருண்டோடுங்காட்டி, அல்லமனைமறுத்து 

மாயைக்குறவாவமென்ரோடுதல்டோன் நிருக்தலின் - தோற்றவணி,(௫ு௩) 

கட (தன் மேல்விரி முகிறரக் கோபம்வாய் காட். 

வேந்து கொங்கையின் வடமலை யருவியை யேப்ப்பக் 
(அ 

காத ளங்கைக டர வருங் காசெனக் கலாபம் 

வாய்ந்த மஞ்ஞஜைகண் மகிழவம் தனள்பெரு வனத்தில், 

(இ-ள்,) கூர்தல் - தலைமமிரானது -- மேல்விரிமுறர - மேலே 

ப.ரர்தமேகத்தினது தோற்றச்சைத்தரு தலாலும் -- கோபம்வாய்காட்ட- 
உதடானது இர்திரகோபத்தைக்காட்டலாலும் -- ஏந்துகொங்கையின் 
வடம் - ஏந்தியஸ் தனங்களின் மேலிருக்கும் முத்துமாலைகள் -- மலையரு 
வியை--ஏய்ப்ப - ஒத் தீலாலும்--சார்தளங்கைகடர-அழூயகைகள் காவின் 

மலரின்தாற்றத்தைத் தருதலாலும் --வருங்காரன - வருகின்றசார்சால் 
மென்று -- கலாபம் வாய்ந்த மஞ்ைகள் - தோகையுடையமயில்கள் 4



fui. | மாயைகேலாகல கதி, ௨௧௧ 

மழெ - சச்தோஷிக்க -- பெருவனத்தில் - பெரியகாட்டில் -- வந்தனள் - 

மாயைவந்தாள், ௭- று, 

கூந்தல் - வாய் - வடம் - கை- முதலிபவதிஷ்டானங்களில் முடல் - 

கோபம் - மலையருவி - காந்தள் முதலியவாரோபங்களைக் சுற்பித்தலால் 

உருவகவணி, (Ge) 

Piss முங்கரி யும்பணி செயத்தவஞ் செய்யூ 

லங்கு நுந்தவர் மாயைதன் முலையிடை பாமா 

தங்க முஞ்சிறு சிங்கமுங் கண்டுளம் தளர்ந்து 

பொங்கு றுந்துய ரோடெழும் இரிஈ்துபோ யினரால், 

(இ -ள்,) சிங்கமும்--கரியும் - யானையும் -- பணிசெய - தங்களுக்கு 

வேலைசெய்யும்படி -- தவஞ்செய்யூ - தவஞ்செய்து -- அங்குறுந்தவர் » 

அ௮வ்வனத் தில்வாசஞ்செய்ச்றமுனிவர் -- மாயைதன் - மாயையின து. 

முலையிடையாம் - ஸ்தனமும் இடையுமாயே -- மாதஙிகமும் - யானையை 

யும் -- ிறுடில்கமும் - சிறுசிங்கத்தையும் -- கண்டு - பார்த்து -- உளர் 

தளர்ந்து - மனஞ்சோர்ர்து -- பொங்குறுந்துபரோடு - மிகுந்த க்கத் 

துடனே -- எழுந்து -- இரிந்துபோயினர் - ஓடினார்கள், ௭ - று, 

முலையையு மிடையையும், மாதங்கமாகவுஞ் சிங்கமாகவும் கற்பித்த 

லால் - உருவகடிரனிமையணி, (௫௫) 

கொடிய வாள்வரி வேங்கையைக் கண்டமான் குழாம் 

னெடிய வார்சடை முனிவரர் கலங்குறு நிலையு௩் [போ 

தொடியு லாவுமென் ரோண்மட வார்வரு துயரு 

முடியு மாறருள் செயநினைம் தனனருண் மூர்த்தி, 

(இ-ள்,) கொடிய - கொடிதாகெ -- வாள்வரிவேங்கையை- வாள் 

போன்றவரிகளையுடையபுலியை-- கண்ட - பார்த்த--மான்குழாம்போல் - 

மான்கூட்டங்கள்போல -- நெடியவார்கடை - மிகவுரீண்ட ௪டைகளையு 

டைய-- முனிவரர் - முனிவரிற்சிறர்தோர்--கலங்குறுநிலையும் - மனங்கலங் 

கு ரின்றநிலையும் -- தொடியுலாவும்- வளைகளுலாவுன்ற-- Quen G ger « 

மெல்லியசைகளையுடைய -- மடவார்வருதுயரும் - ஸ்த்ரீகள்வருடன்ற 

அிக்கமும் -- முடியபுமாறு - நீங்கும்படி -- அருள்செயகினைந்தனன் - 

ஒருண்மூர்த்இ - அருள்வடிவாபெ அல்லமன், ௭ உறு, (டு௪)



60. பிரபுலிங்கலீலை [ஏழா 

மாயை போகவோ! கணத்தினிற் நுரப்பனீர் மனதி 

னோயு நீரென வொருமுனி போனின்று நுவன்று 

தூய மாதவ/க் கருள்செய்து தொல்லைகல் லுருவாய்ர் 

தேயு நுண்மருங் கணங்கெதி தோன்றினன் சிரிது, 

(இ-ள்) மாயைபோக - மாயைநீங்கும்படி.-- கண 4 தினில் - ஒரு 

க்ஷணழ்தில் -- துரப்பன் - ஓட்டுவேன் -- நீ£ - நீங்கள் -- மனத்தில் -- 

கோயுதீரொன - வரு$தமுறவேண்டாமெம் று-- ஒருமுனிபோல்--நின் று- 

அல்லமன்நினறு 4 நுவன்று - சொல்லி -- நூயமாதவாககு - பவித்ரமா 

இயமுனிவருக்கு -- அருள்செய்து - அஜக்ககஞ்செய்து -- தொல்லை 

நல்லுருவாய் - பழையஅலலமனாய் -- தேயுநுண்மருங்கு - தேயந்தறுண் 

ணியஇடையையுடைய -- அணங்கெதா - மாயைக்கெதிசே -- நரி, த-- 

தோன்றினன், எ-று, (௫௭) 

Guiting மாரழல் வெஞ்சாம் புக்கபூ ளையர்க்குக் 
கங்கை யாறெஇ!$ தாலெனக் கண்ணெட! தோனறு 

மெங்க ணாயகன் றிருவடித் தாமரை யிணையை, 

தங்க ளாகுல௰் தீ[துமெப் குளிர்தரச் சார்ந்தார், 

(இ-ள்,) பொட்குமாரழல் - மிகு$த அ4கினியான து சொலிக்கன் ற 

வெஞ்சுரம் - வெயவியபாலைநில/ இல் -- புக்கபூவையாக்கு - சென்றமாத 

ருக்கு — கங்கையாமெதார்தாே வன - கயகாகதியெதாப் ட்ட த போல. 

கண்ணெதாதோனறும் - கண்ணுக்கெதுரேதோட் மிய — GT வகணாயகன் « 

எமதுதலை௨வனாயே அலலமதேவனத-- இருவடி ! தாமராயினையை . அழ 

இய உபயபாதாரவிந்தங்களை -- த$களாகுலர்நீரந்து - பங்கள்வரு ழம் 

நீம் -- மெய்குளித.ர - ச7ரஙகுளிரச்சிபடையும்படி — சாரர்தா£ 2. 

அடைந்தாரகள், ௭. று, (GF) 

பெருக ளற்றினி லமு$தஇிய hl கெழுபவன் ப்டித்த 

கரநெ கிழ்த்துவிட் டகல்பவன் போலிளங் காளாப் 

விரைம லர்க்கணை பட்டுள சையுமெல் லியலை 
யருள றத்துறம் தனையென்கொ லென்றன J aul STD, 

(@ + or.) Qarasrorsu, « Dene மயையுடையஅல்லமனே--பேருகு- 

ழிகுர்த--அஎழ்தினில் - சேழ்மில் - அழுர்த - மூழ்ெ. அங்கெழுபவன்-



வது.] மாயைகோலாகல கதி, ௨௧௩ 

அவ்விடத்இல் நின்றும் எழுக்திருக்ுன்றவன்--பிடி மத - பிடிக்கப்பட்ட-- 

கரகெ௫ழ்ந்துவிட்டு - கையைநீக்கிவிட்டு -- அகல்பவன்போல் - நீங்குடுன் 

ஐவனைப்போல -- விரைமலர்க்கணைபட்டு - வாசனைபொருச்திய புஷ்பபா 

ணம்பட்டு -- உளரையும் - மனம்வருந்துசன்ற--மெல்லியலை - மாயையை 

_அருளற்ர்துறந்தனை - அருளின் நிநீங்கனாய் -- என்கொலென்றனர் - 

யாதோவென்ரா--அவர்தாம் - அம்மகளீர், ௭ - று, (௫௯) 

(பற்றி யாயிடை... விடுத்தது நியிரே பற்றி 

பிற்றை காளுமை விடு$திலே னிதனையில வுலக 

முற்று மோதுறுக் தம்பிழை மொழிகுக (hon Gyr | 

GPP நா டியே இலரி _ Ga Dib J NVA, 

(இ-ள்.) பற்தி- பிடி 3 த--ஆயிடைவிடு தது - அவ்விடமஇல் விட் 

டது--நீயிரே - நீங்களே--பற்றி - பிடி$3--இற்றைகாள் - இ$்மாள்வமை 

யில் (கான்) -- உமை - உங்களை -- விடுரதிலேன் -- இதனை -- இவ்வுலக 

முற்றும் - இக் ,லோகமெல்லாம்-.ஓதுறும் - சோல்லும் - ஏதிலரிடை - 

அயலாரிடத்தில் -- குற்றகாடி. - குற்றந்தைந்தேடி - கூறுகரல்லால் - 

சொல்வாகளேயன் நி--தம்பிழை மொழிகுகர் - தங்குற்ற;$தைச் சொல் 

பவார் உளரோ, எ-று, (௬௦) 

என்ன வோதலு மல்லம னேந்திழை மடவார் 

மன்னன் மாமகண் மனத்தெழு காமநோய் வளரு 

முன்ன நீமுனி யாதிருக் இன்றுதான் முனிந்தா 

யென்னை யேநதவிட் டேணியை வாங்கனை யென்றார். 

(இ-ள்,) அல்லமன் --௭ ன்னவோதலும் - எ.்றுசொல்லியவளவல் 

ஏர் இிழைமடவார் - ஆப. ரணத்தைத்தாங்கிய மங்கை.பா -- மன்னன் 

மாமகண்மன]து - இராசபுத்திரியாகுய மாயையினதுமனதில்--எமுகாம 

நோய் - உண்டாசியகாமலியாதி--௨ளருமுன்னம் + weg Bree per 

னம்--நீமுனியா திருந்து - நீகோபியாமலிருக்து -- இன்றுதான். முனிர் 

தாய் - இன்றைக்குத்தான் கோபித்தாய்--என்னை - என்னகாரியஞ்செய் 

தாய்--ஏறவிட்டு - மேலேறும்படிசெய்து -- ஏணியைவாங்களை -- என் 

ரூர் - என்றுசொன்னாகள், ௭ - ற, (௬௧) 

தொலை நின்றிரு மேனிபோ லுள்ள முந் தூய்தாய் 

நல்லை யென்றுளை நம்பினேன் வஞ்சக ஈடிப்பு



௨௧௪ பிரபுலிங்கலிலை [ஏழர் 

வல்லை யென்பதை யறிந்தில னானென வன்சொற் 

சொல்லி நின்றனண் மாயையெம் பிரானிது சொல்லும், 

(இ-ள்.) மாயை -- தொல்லை - ஆதியில் -- நின் நிருமேனீபோல் - 

உன்வடிவம்போல--உள்ளமும் - மனமும்--தாய்தாய் - பரிகத்தமாச -- 

நல்லையென்று - ஈல்லவனாடூயிருப்பாயென்று -- உனை - உன்னை ௨ நம்மி 

னேன் -- வஞ்சசநடிப்புவல்லையென்பதை - வஞ்சகமாகிய அபிஈயத்தில் 

வல்லவனாடியிருப்பாயென்பதை -- அ.ிந்திலனான் - கான்அறியேன் -- 

என - என்று--வன்சொல் - குரூரமான சொல்லை--சொல்லிரின்றனள்-- 

எம்பிரான் - அல்லமதேவன்--இ.துசொல்லும் - இதைச்சொல்வான், எ-று, 

வஞ்ச நாடக நடிப்பது மாயைதன் செயலோ 

தஞ்ச வல்லமன் றன்செய லோவெனத் தடங்கட் 

பஞ்சின் மெல்லடி யாய்கட வுளரையும் படிறி 

னெஞ்ச மாதவர் தமையுங்கேட் LA Se யென்றான், 

(Q - ள்,) தடங்கண் - விசாலமாகயெகண்களையும் பின் மெல்லடி, 

யாய் - பஞ்சுபோல் மெல்லிய பாதங்களையுமுடையமாயையே -- வஞ்சநா 

டசஈடிப்பது - வஞ்சகமாயே காடகத்தையபிஈயிப்பது - மாயைதன்செ 

யலோ - மாயையினது செய்கையோ -- தஞ்சவல்லமன்றன்்செயலோ - 

ஆதாரமாக அல்லமதேவனது செய்கையோ -- என - என்று--கடவுள 

ரையும் - தேவரையும் -- படி.றினெஞ்சமாதவர்தமையும் - பொய்யில்லாத 

நெஞ்சத்தையுடைய முனிவரையும் --நீ-கேட்டறிதி - கேட்டறி- என் 

றன் க என்றுசொனனான், எ.ஃறு, (௬௩) 

ல்ள்என் மங்கையைக் களவுசெய் பொருளினைக் கண்டு 
கொள்ளு ஈன்குறி புகல்விப்ப தொக்குமென் கூத்தைத் 
தள்ள ௬ஞ்சுரர் முனிவராழ் சொல்விக்கும் தகைமை 
வள்ள லென்றுபுன் னகைகொளீஇ யுரைக்குமம் மாயை, 

(இ-ள்.) வள்ளல் - அல்லமன் -- என்கூத்தை - எனதநடி. ப்பை... 
தள்ளருஞ்சுரர்முனிவரால் - நீக்கக்கூடாததேவராலும் முனிவராஜலும் ._.. 

சொலவிக்குந்தகைமை - சொல்விக்குர்தகுஇி -- கள்ளன் -- மங்கையை ௨ 

தன்மனைவியை -- களவுசெய்பொருளினைச்சண்டு கொள்ளுக்கு A+ Boy 
ட்ப்பட்ட பொருளைக்கண்டறியும்படியாதிய ஈல்லகுதிகளை -- புசல்விப்ப



ங்து,] மாயைகோலாகல கத, உகடு 

தொக்கும் - சொல்விப்பதற் கொப்பாகும் -- என்று -- ௮ம்மாயை-புன் 

னசைகொளீஇ - புன்சிறிப்புக்கொண்டு--உராக்கும் - சொல்வாள், எ-று, 

கள்ளனது களவை, அவன்மனைவியால் வெளிப்படுத்தத் துணிதல் 

போலஅல்லமனது சடிப்பை, யவன தடி.யார்களாழ் சொல்விக்குர் தகைமை 

யென்றது - தற்குறிப்பணி, (௬௪) 

நெஞ்சம் யாதினு லெனையகன் நிடவரி நினைக்குங் 

கஞ்சன் மாயையை யிலனெனக் கழறவா யுண்டோ 

விஞ்சும் வானிறை யென்னையெம் மெய்யினால் விவொன் 

றஞ்ச மாயையென் நிகழ்தரத் தக்கசொழ் கற்ஜோய், 

(இ-ள்,) மாயை -- தஞ்சமென்று - எளியவளென்று-- இகழ்தரழ் 

தக்க - இகழத்தகு$த--சொற்கற்றோய்-சொல்லைக்கற்றதல்லமதேவனே-- 

௮ரி - விஷ்னு -- நெஞ்சமியாதினால் - எம்தமன தினால் -- எனை - என்னை 

— sor றிட - நீங்க -- நினைக்கும் - நினைப்பான் -- கஞ்சன் - பிரமதே 

வன் -- மாயையிலனென - தான்மாயையில்லா தவனென்று -- கழற 2 

சொல்ல -- வாயுண்டோ -- விஞ்சும்வானிறை - சறம்தசுவர்க்கத்திற்கு த் 

தலைவனாகிய இக்திரன்--என்னை--எம்மெய்மினால்விடிவான் - எந்தச்சரீர த் 

Boe Marc, ௭- று, விஷ்ணுவுக்குமார்பில் இலக்குமியிருத் தலா 

னும், பிரமனுக்கு முகத்தில் சரல்வதியிருத்தலாலும், இர்திரலுக்குமெய் 

யில் பெண்குமிகளிருத்தலானும் அவர்கள் மாயையைச்கடந்தவரல்லரென் 

பது கருத்த, (௬௫) 

என்னை யஞ்ரமா வழங்குகாட் டிருக்குமா தவன் 

றன்னை வென்றிட வல்லரோ வல்லரென் றன்னைப் 

பின்னை வென்றிட வல்லரியா/ பேசுத யென்று 

மின்னை வென்றநுண் ணிடைசொல வல்லமன் விளம்பும். 

(இ-ள்,) என்னையஞ்ச - எனக்கு௮ஞ்9--மாவழம்குகாட்டிருக்குமா 

தீவர் - மிருகங்கள்சஞ்சரிக்குங்காட்டிலிருக்குமுனிவர்கள் -- என்றன்னை 

வென்றிடவல்லசோ - என்னைவெற்றிகொள்ளவல்லரோ -- அல்லர். என் 

றன்னை - என்னை -- பின்னைவென் நிடவல்லர் - பின்புவெல்லத்தக்கவர் 

கள் -- யார்--பேசுதியென்று - சொல்லென்று -- மின்னைவென்ற நுண் 

ணிடைசொல - மின்னலைவென்றநுட்பமாகுய இடையையுடைய மாயை 

சொல்ல -- அல்லமன் -- விளம்பும் - சொல்லுவான், ௭-௮, ண் 

ணிடை - அன்மொழித்தொகை, (௪௬)
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என்ற னுணையைக் கடப்பவ ரிலையிலை யென்று 

வென்றி கூறினை யேலவர் நிற்கவேல் விழியாய் 

நின்ற வாருயிர் முயற்சியா னிகழ்த்திய மாற்ற 

மன்றி வாழ்மறை யாகமத் தறிதியென் றறைந்தான். 

(இ-ள்.) என்றனாணைபை - என்னுடையஆக்ஞையை -- கடப்பவர் 

௮இலையிலையென்று -- வென்றிகூறினையேல் - வெற்றியைச்சொல்லுவா 

யாடல் -- அவர்கிற்க - அவர்களிருக்கட்டும் -- வேல்விழியாய் - வேலை 

யொத்தகண்களையுடையமாயையே -- நின்றவாருயிர்முயற்சியால் - நிலை 

பெற்றுகிறைர்த உயிரின்செய்கையினாலே -- நிகழ்த்தியமாற்றமன நி - 

சொல்லிய சொல்லிலல்லாமல் -- வாழ்மறையாகமத்து - நிலைபெற்றவேதா 

கமங்களிடத்து -- அழிதியென்று - அறியென்று -- அறைந்தான் - 

சொன்னான். ௭ - று, (௬௭) 

நாலு வாக்குநீ பா/ப்பினு நானவற் றினுக்கு 

மூல காரண மாகுவன் மொழி தவிம் மாற்ற 

நூலெ லாமுரைக் இடுமெனச் செருக்கொடு நுவன்ருண் 

மாலெ லாம்பிறப் பதற்கிட மாதிய மாயை, 

(இ-ள்,) மாலெலாம் - மயக்கங்களெல்லாம் -- பிறப்பததீடடெமா 

இய மாயை -- நாலுவாச்கு - பரை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி, என்டுற 

வாக்குகான்டனையும் -- நீபார்ப்பிலும் - கீபார்த்தாலும் -- நான் -- அவற் 

நினுக்கும் - அவைகளுக்கும் -- மூலகாரணமாகுவன் -- மொழிரஆ்தலிம் 

மாற்தம் - நான்சொல்லியலிச்சொல் -- நாலெலாமுரை திடுமென - சாஸ் 

இி.ரங்களெல்லாஞ்சொல்லுமென்று -- செருக்சொடு - கெருவத்துடனே-- 

அவன்றாள் - சொன்ஞள், எ- று, 

சத்தியே முக்கெமேனப் பிரிதிவாஇப்பதால் *நாலுவாக்கு நீ பார்ப் 

பினு நானவற்றினுக்கு மூலகாரணமாகுவனென்ருர்.” மாலெளாம்பிறப்ப 

தீற்டெமாடுய மாயையென்றது - பேதபுத்தியா லனந்த விபரீதம் தோற் 

நிலைக் காட்டற்சென்ச, (௬௮) 

ஆட்டு இற்பனில் வகிலமு மென்றனை நின்னை 

யாட்டு திற்பவ ராரென eu Bb) do பேதாய்



வதி] மாயைகோலாகற கதி, உ௧ஈ 

கேட்டு நின்னையோர் பொருளென மூடரே சளப்பார் 
நாட்டு மென்னைநன் கறிந்துயர் ஞானிக ணவில்வார், 

(இ-ள்,) பேதாய் - அறிலில்லாதவளே--இவ்வடுலமும் - இவ்வுலகம் 

களையெல்லாம்--ஆட்டுடிற்பன் - ஆடச்செய்வேன் -- என்றனை - என்று 

சொன்னாய் -- நின்னையாட்டுற்பவர் - உன்னையாடச்செய்டவர் -- 

யான - இரன்று--அ நிந்திலை - அதியாய் -- மூடரேஃநின்னை - உன் 

தன்மையை--கேட்டு.-ஒர்பொருளென - ஒருவல் துவென் நு--எளப்பார்- 

சொல்துவார்--நாட்டுமென்னை - நிலை நிறுத் துின்றவென்னை--ஈன் கறிர் 

தியர் . ரன்றாக வறிந்துயர்ர்த -- ஞானிகள் -- ஈவில்வார் - சொல்வார் 

கள், எ-று, (௬௧) 

Nos யாரிருக் தாட்டுவ ரோவதை யறியே 

மா.ர வேள்செயு கோய்மறித் ததன்பினென் வாதம் 

பாரெ னாவியம் பினள்படிக் கனமிடிற் படிரோய் 

தீரு மாமரு£் துதவுவ னென்பவர் சீர்போல், 

(இ-ள்,) ஆரையாரிருக்சாட்டுவரோ--அதையறியேம்-- மாரவேள் 

செயுசோய் - மன்மதன்செய்யுர்துன்பத்தை--மறித்து- செடுத்து--௮ தன் 

பின் -- என்வாதம்பானா - என துதாக்கத்தைப்பாரென் நு--ப9க்கு -- 

அனமிடில் - அன்னமிட்டால்--ப௫ிநோய--தீரும் - தீரும்படி -- மாமரும் 

அதவுவன் - பெரியமருக்துகொடுப்பேன் -- என்பவர்சீர்போல் - என்று 

சொல்லுமவா தன்மைடோல--இயம்பினள் - மாயைசொனனாள், ௭ - று, 

மாரவேள்செயு நோய்மறித்தலாவது;--என்னைப் புணரவேண்டிய 

வாறுபுணரலை, என் ப௫க்கன்னமிடில் உனபடிக்கு மருந்து தருவே 

னெனல்போ லிவர்கூறும் வ௫னமெனக, (௭௦) 

காபி யாகநீ பருச்சனை கடைப்பிடித் தமையா 

னம வேனெடுவ் கண்ணினாய் காமிபோ னடி.த்தேன் 

நீமை நெஞ்சினாற் சூணினை௩் தனைநினைத் தண்டேன் 
போமி னருட னென்றனன் வன்சொலாற் புனிதன். 

(இ-ள்,) காமவேனெடுங்கண்ணினய் - அச்சஞ்செய்சன்ற வேல் 

போன்ற நெடியகண்களையுடைய மாயையேஃநீ--சாமியாரி - காமி 

யத்தை அபேக்ஷித்தவளாடு -- அருச்சனைகடைப்பிடித்தமையால் - பூச 

வி
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னையை உறுயொகக்கொண்டமையால்--காமிபோல்--ஈடி த்தேன் - ௮பிக 

மித்தேன்--தீமைகெஞ்சினால் - பொல்லாங்கையுடையமன இனால் --சூள் - 

சபதத்தை--நினைந்தனை - நினைத்தாய-- (ஆதலால்) -நினைத்தீண்டேன் - 

உன்னைல்பரிசிக்கமாட்டேன் -- மினருடன் - ஸ்திரீகளுடனே -- போ-- 

என்றனன் - என்று சொன்னான் -- வன்சொலால் - கடினமாஏயே சொல் 

லாலே--புனிதன் - பரிசுத்தமாடிய அல்லமன், ௭ - று, 

காமியத்தவத்திற்குக் காமியார்த்தமும், நிட்காமியத்தவத்திற்கு நிட் 

காமியார்த்தமு மெனலை யல்லமன் குறிப்பித்தன னென்க, (௭௧) 

மேவேறு, 

மண்ணுலக லிழிகுலமத் தளக்தொழிலோன் றளைவிரும் 

பி வறிது மீண்டா, எண்ணன்மக ளெனும்பழியை மாளாம னி 

றுவிப்போ யங்கைகொட்டி, விண்ணுலக ஈகைசெய்யச் சூண்மு 

டியா தெவ்வாறு பிமலன் பங்கிற், பெண்ணரசி தன்முகத்தில் 

விழிப்பலென மாயையுளம் பீழை யுற்றாள். 

(இ.ள்.) மண்ணுலகல்- பூலோகத்தில் -- அண்ணன்மகள் - ராக்கு 

மாரி -- இழிகுலமத்தளத்தொழிலோன்றனை - ஈனமாய குடியிற்பிறர்த 

மத்தளங்கொட்டுனெறவனை--விரும்பி--வறிது - பயனில்லாமல் -- மீண் 

டாள் - திரும்பினாள்--எனும்பழியை - என்னும் அபவாதத்தை -- மாளா 

மல்--நிறுவி - நிலைநிறுத்த--போய - கைலாசத்திற்குப்போய் விண்ணு 

லகம் - தேவர்கள் -- அங்கைசொட்டிஈகைசெய்ய - கைகொட்டி ச்சிரிக்க-- 

கூண்முடியா து - பிரதிக்ஞையை நிறைவேற்றாமல் விமலன் பங்கிற்பெண் 

ணரதென்முகத்தில் - பரமசிவனுடைய பாஇதேகத்திலிருக்சன்ற பார்வதி 

யினது முகத்தில் -- எவ்வாறு -- விழிப்பலென - விழிப்பேனெள் று-- 

மாயை--உளம் பீழையுற்றாள் - மனதில் துன்பத்தையடைந்தாள், ௭ - று, 

௮ங்கையெனல் - விகாரம், (௭௨) 

அன்பி லன்பர்பெறற் கெளியன மெனைச்சூளொன் ற 

றைந்து வந்து, வன்பினார் பெறவேண்டி நின்றழிர்த! யிதுதகு 

மோ மாயை மாதே, முன்பினாக் கடுவிதைத்துக் கரும்பாக வே 

ண்டிமிக முயன்று நெஞ்சிற், றுன்பராய்த் இரியுமவர் போலெ 

ன்முன் மா யைதனைத் துரக்க வல்லான்.
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(இ-ள்,) மாயைதனைத் துரக்கவல்லான் - மாயையைத்துரத்தவல்ல 

வனாயெ அல்லமதேவன்--முன்பு--இனு - இனிமையாகாத--கடு - ககப் 

பாெயெவல்துவை--விதைத்து -- கரும்பாகவேண்டி. - (பின்பு) கரும்பாக 

விளையவிரும்பி--மிகமுயன்று - மிகவும் முயற்சிசெய்த-- நெஞ்சில் - மன 

தில் -- துன்பராய் - துன்பத்தையுடையவர்களாய் -- இரியுமவாபோல் - 

சஞ்சரிக்குமவர்டோல -- அன்பர் - பக்தர் -- அன்பினால் - பச்தியிஞல் -- 

பெறற்கெளியனாமெலா - அடைற்கெளியவனாயே என்னை--சூளொன்ற 

றைந்து - ஒருபிரதிக்ஞையைச்சொல்லி வந்தவன் பினாற்பெறவேண்டி. 

நின்று - வலியதன்மையினாற் பெறுதற்கு விரும்பிகின்று -- அழிந்தாய் - 

மனவேதனையடைந்தாய் --இழுதகுமோ -- மாயைமாதே -- என்றான - 

என்றுசொனனான், எ-று, 

முன்னர் நாக்கடுவிதை த்துப் பின்னர் தீங்கரும்பாகவேண்டி முயல்வார் 

போன்று முன்னர் சூளொன்றறைந்து பின்ன ரன்பாலென்னைப் பெற 

வேண்டல் பிறிதியைபணி, (௭௩) 

ல்மாகுறுக வந்தகலய் கவிழ்ந்தநாய் கன்போலக் கலங்இநி 

ன்ற, வரைபுரைமென் முலைமாயை தனைக்கண்டு விமலையுள மறுகி 

மாழ்கி, யிரதமுறு களிம்புமலி செம்பினிய னோக்குறா வியல்பு 

போல, வருள்புரிதி யையவிவள் குணகோக்கா தென்றுதொழு 

தீஞ்சிச் சொன்னாள். 

(இ-ள்,) கரைகுறுகவர்5கலம் - கரையைக்கட்டும்படிவந்த கப்பலா 

னது--கவிழ்ந்த - கவிழப்பெத்ற -- காய்கன்போல - வாணிபன்போல -- 

கலங்கிறின்ற--வரைபுரைமென்முலை மாயைதனை - மலைபோன்றும் மிருது 

வாயு மிருக்றெ ஸ்தனங்களையுடைய மாயையை --விமலை--கண்டு - பார் 

த்து--உளமறு9 - மனஞ்சுழன்று--மாழ் - மயங்க-ஐய - அல்லமதே 

வனே--இரதம் - ரசகுளிகை-- உறு - தன்னைச்சேர்ந்த — களிம்புமலி - 

களிம்புகிறை£த --செம்பினியல் - செம்பினதுகுணத்தை -- கோக்குறாவி 

யல்புபோல- பா.ராத தன்மைபோல--இவள்குணசோக்கா து - இவள்குணத் 

தைப் பாராமல் -- அருள்புரிதியென்று - இருபைசெய்வாயென்று - 

தொழுது - பணிந்து--௮ஞ்சி - பயந்து--சொன்னாள். எ-று, (ae) 

(இலம்லைவேன் மருட்டுமதர் விழிவிமலாய் வறியவோ டி. 

சதந்தன்னா, னலங்ளெர்பொன் னுருவாகி லென்னாலிம் மாயை
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பின்ப ஈணுசு மென்று, புலங்களறி வரியபர மானந்த சிவயோ 

இ புகல மாயை, கலங்கியளி பசும்புண்ணிற் செவ்வேல்பட டெ 

னவழுங்டுக் கழறு கின்றாள். 

(இ- ள்.) இலங்கிலைவேன்மருட்டும் - விளந்யெஇலையையொத்தவே 

லைமயங்கச்செய்இன்ற--மதர்விநிவிமலாய - ம தார் ம்தகண்கசேபுடைய விம 

லையே -- வறியவோடு - பயனில்லாத ஓடானது -- இர த$தன்னால் Ie 

குளிகையினால் --ஈலங்டளர்பொன்னுருவாடுல் - நலம்விளங்யெபொனனுரு 

வமானால்--என்னால்--இம்மாயை - இந்தமாயை _-இன்பாலுகுமென்று 4 

சுகத்தைப்பெறுவளென்று -- புலங்கள றிவரிய - இந்திரியங்களாலறியக்கூ 

டாத--பரமானந்தசவயோஇ - பேரானர்தல்வரூபியாயே அல்லமதேவன் 

புகல - சொல்ல -- மாயை -- கலங்கி -- அளிபசும்புண்ணில் - அளிந்த 

பச்சைப்புண்ணில் -- செவ்வேல்பட்டென - இவந்தவேல்பட்டபுபோல-- 

அழுங்டு - வருந்தி--கழறுகன்றாள் - சொல்லுகின்றாள், ௭- று, (௭௫) 

இனவொருபுன் கனவாக மயங்கவெனைப் புணர்தலினா னா 

ளும் வென்றி, யெனதெனதென் றுளஞ்செருக்க மடமாயை கூ 

றுதலு மெங்கள் கோமான், கனவினுகர் வு றுழமுணவு குறையு 

மோ பசியதனாற் களைவ துண்டோ, நினையில்வரு கனவொன்று 

கண்டிறுமாம் தனைபேதாய் நீதா னென்றான். 

(இ-ள்,) ஈனவு - ஜாக்கரமே-- ஒறுபுன்கனவாக - அற்பமாயவொ 
ருகனவாக--மயங்க - திரிய -.. எனைப்புணர் தலினால் - எ னனைப்புணர்ர்த 

இனாலே--சாளும் - எப்போதும் -- வென்றி - ஐயமானது — எனதென 

தென்று - என்லுடையகேயென்று உளஞ்செருக்டி - மன திற்செருக் 

குற்து--மடமாயை - பேதைமையுடையமாயை-- கூறுதலும் - சொல்லியவ 

ளலில்--எங்கள்கோாமான் - எங்கள் தலைவனாகிய அல்லமதேவன்--௧ன வினு 

கர் வுறுமுணவு - கனவிலுண்ணப்பட்டவுணவு--குறையுமோ--பசிய தஞற் 

களைவதுண்டோ - அதனாலேபசியைநீக்குவதுண்டோ--பேதாய் பேதை 

மையுடையவளே -- நினைவில்வரு கனவொன்று - நினைவில்வந்த ஒரு 
கனவை 4 தண்டு -- நீதான் - யே--இழுமாந்தனை “ செருக்குற்றாய் mu 

என்றான், = gH, 

சிழ்பிரிதிபலனமே here sours, been Cay செகமாகத்ே தாழ்ற 
லாது மத்தோம்றத்திம் கர்ச்தச் துவ போக்தத் துவங்கொண்டு தீழூவ வவா 

வுச்லினுலு மிதனை பிரமை பென்றுகாட்ட (2 6னவொரு புள்சனலாக
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வதுண்டோ?' வெனவும் கூறியவாறுகாண்க, நினை வில்வரு கனவாவது:-- 

விழிப்பிற்சொட்பனக் காண்டலெனலை, எனவே - காட்டிப்பொருள், 

கருத்துப்பொருளனைத்துர் தத் தமக்கெனச் சுயம்பாகவு மேரா முதலாக 

வும் புகாமல் மெய்போற்காண்டலையும், இண பா லிட மாகவேற்றலையு 

மறுத்தற் இல்ஙனங் கூறியதாகட்பெற்றாம், அனை ததுங்கனவாக்காண் டல் - 

சொப்பிரகாசத்து லென்ப தீருத்தாபததி, (௭௬) 

எவ்வண்ண முரைவன்மை கெண்டுகீ தள்ளினுகர் னின் 

று போகேன், கைவண்ண மலர்ப்பகழி மதனனையாய் நினைத்த 

முவிக் கட்டிக் கொண்டு, செவ்வண்ண னமர்கைலைக் கேகியென் 

சூண்முடிப்பலெனச் செருக்கிச் சென்னாள், மைவண்ண மலர்க் 

குழலா ள்வான்றிரட்டி. விழுங்குவலென் மாற்றம் போல. 

(இ-௭,) கைவண்ணமலாப்பகழிமதனனையாய் - அழடியபுஷபபா 

ணத்தைக் சையிற்கொண்டமனமதன் போன்ற அல்லமதேவனே நீ... 

எவ்வண்ணம் - எவ்வகையாக -- உரைவன்மைகொண்டு - சொல்வன்மை 

கொண்டு -- தள்ளிலும் - தள்ளினாலும் -- சானின்றுடோகேன் - இப்பொ 

முது சான்போகேன் -- நினைத்தமுவி - உன்னைக்கலந்து — கட்டிக் 

கொண்டு-- செவ்வண்ண னமாகைலைக்கேடு - செய்யநிறத்தையுடைய பர 

மசிவனமர்ந்த கைலாசத்திற்குப்போய -- என்குண்முடிப்பலென - என் 

பிர இக்ஞையை நிறைவேற்றுவேனென்று -- மைவண்ணமலாக்குழலாள் * 

கர௫ுகிறமுடைய மலாகுட்டியகூர்தலையுடையமாயை --வான் திரட்டி விழுங் 

குவலென்மாற்றம்போல - அகாயத்தைத்திரட்டி, விழுங்குவேனென்டுற 

சொல்லைப்போல-- செருக்கி - செருக்கையடைந்து -- சொன் ள், ToD 

(ழீடிக்குமலர்க் ் குழன்மடவள் சூண்முடிப்ப லெஜு 

மொழிக்கு முறுவல் செய்து, பிடிக்கவலை யாயிலெனைப் பிடி. 

நடையாய் பிடியென்று பிரான்ம றைந்தான், மடக்கொடிதன் 

விழியினாற் காண்பதும்போய் மதிமயங்கி வறிது நின்றாள், 

சுடர த்தொடிமென் ரோண்மடவா ரின்றிழந்தோ மிவளையெனத் 
தியரு ந்தார். 

(இ-ள்,) முடிக்குமலர்க்குழன்மடவாள் - மலலாமுடி த்த கூந்தலையு 

டையமாயை -- சூண்முடிப்பலெலுமொழிக்கு - சபதத்தை நிறைவேற்று



௨௨௨ பிரபுலிங்கலீலை [supe 

வேனென் றுசொன்னசொல்றுக்கு -- முறுவல்செய்து - ஈகைத்து-- பிடி 

நடையாய் - பெண்யானையையொத்த நடையையுடையமாயையே -- 

எனை - என்னை -- பிடிக்க -- வலையால் - லாமர்த்தியமுடையவளா 

னால் -- பிடியென்று -- பிரான் - அல்லமதேவன் -- மறைந்தான் -- 

மடக்கொடி, - மடமையையுடைய கொடியையொத்தமாயை -- த்ன்விழி 

பினால் - தனதுசண்களால் -- காண்பதும்போய் -- மதிமயங்கி - புத்திக 

லங் - வறிதநின்றாள் - பயனில்லாமல்நின்றாள் -- சுடர்த்தொடிமென் 

ரேண்டிடவா£ - பிரகாசிக்கின்ற வளைகள்பொருச்திய மெல்லிய கைககா£ 

புடைய மாதாகள் -- இன்று - இப்பொழுது -- இவளை - இம்மாயையை 

_. இழந்தோம் -- என - என்று -- துயருழம்தா£ - நுக்கித்தார். எ-று, 

மடக்கொடி - அன்மொழித்தொகை, (௭௮) 

வெண்டிங்க ணிலவுவா யிடைப்புகினுஞ் சகே!ரமெனு 

மென்பு என்றி, யுண்டிங்கு வாழுமுயி ர௬ுள தோம் மல்லமனா 

மொருவன் முலும், பண்டங்கு மொழிமாயை கைப்படினு மவள் 

பிடிக்கப் படுவ னோேதான், ஜொண்டனபின் வழிநின்று மனமாசு 

இர்ந்தபெரும் தூயேர்ம் கல்லால். 

(இ-ள்) வெண்டிங்கணிலவு - வெண்மையாடிய ச$இரனுடைய 

நிலாவானது -- வாயிடைப்புஇனும் - வாயில்நுழைர்தாலும் — சகோர 

மெலுமென்புளன்றி - சகோரமென$றமெல்லிய பட்சியல்லாமல் 

உண்டு - ௮ ரிலவைட்புசித்து -- வாமுமுமி£ - வாழ்டுன்ற உயிர்கள் -இல் 

குளதோ - இவ்வுலகத்திலுன்டோ -- (அதுபோல) மம்மல்லமனுமொரு 

வன்றானும் - ஒப்பற்றகமது அல்லமதேவஜம் -- பண்டங்குமொழிமாயை 

கைப்படிலும் - இசைபொருக்திய சொல்லையுடைய மாயையின்கையிலகப் 

பட்டாலும் -- தொண்டன்பின்வழிநன் நு - அடிமைத்திறத்ததாயெ பக்தி 
யின்வழியில்கின ௮ு -- மனமாசுதாந்த - மனதின்குற்றங்களைந்த பெருந் 

ஓூயோரக்கல்லால் - பெரியபரிசுத்தாத்முமாக்களுக்கன் தி அவள்பிடிக் 

சப்பரேவனோ - அவளால்பிடிக்கப்படுவனோ, ௭ - று 

அன்பாச்கன் நி மாயையாற் பிடி.க்கப்படுவனேவெனலால் - இஃதரு 
மைகவிழ்சியணி, (௭௯) 

மாயைதனை வாதத்துத் தள்ளுபுதன் னிலைநின்று மாயா 
வாதி, யாயினனல் வீரசைவ சித்தாந்த குலதீப மாயி னோனென் 

ர



og). மாயைகோலாகல ௧8, ௨௨௩, 

றோயுமன நிறுவியிறப் பெதிர்வுநிகழ் வெனுங்கால முணரு 
மாற்றற், நாயமுனி வரரெல்லா மல்லமனைத் தொழுதுதவர் 
தொடங்கி வாழ்ந்தார். 

(இ-ள்,) சல்லீரசைவ௫த்தார்சகுலதீபமாயினோன் - கன்மைபொருர் 

இயல ரசைவ௫த்தாந்த..ரம்பரைக்குத்தீபீமாியஅல்லமதேவன் -- மாயை 

தீனை - மாயையை -- வாதித்து - வாதஞ்செய்து -- தள்ளுபு - தள்ளி -- 

தீன்னிலைநின்று - தனதுல்வபாவஸ்திதியிலிருஈது -- மாயாவாதியாயி 

னன் -- என்று -- ஒயுமனநிறுவி - தளர்நீதசித்தத்தைநிறுத்தி -- இறப் 

பெ இர்வுநிகழ்வெலுங்காலம்-முக்கால தீதையும்-- உணருமாற்றல் - அறியுஞ் 

சச்தியையுடைய -- தூய - பரிசுத்தமாக -- முனிவரெல்லாம் -- ௮ல்ல 

மனைத்தொழுது — தவர்தொடங்கு - தவத்தையாரம்பித்து -- வாழ்ந் 

தார், எ-று, 

யாவனொருவன் சித்தப்பிரார்தி செகத்பிரார்தி வயத்ததாகா தகன் 

ஹோன் கற்பனைகட்டுணங்குவதெங்கன மின்றாயிருக்க, (அவனை யினைய 

மசத்தனெனல்பொருச்தாத, தத்தமதத்துட்பொரு£$த வவாவி வலிதிற் 

கோடல் - தத்தமத த்திற்குச் கறப்புறுவான்வேண்டியென்க, (௮0) 

ஏழாவது 

மாயைகோலாகலகஇ 

முற்திற்று, 
nee 

ஆ. கதி- ௭ - இ, திருவிருத்தங்கள்--௪௩௪௬, 
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எட்டாவது 

வசுவண்ணர்வி றீ த்கதி, 
அவை ஸ்ட் 

வேறு, 

/சைவி லல்லமற் காயுமை நற்கலை 

aga தேவன் வலிய கணங்கடாங 

கரியு மன்பிற் கயிலையி னின்,றுதென் 

நிசையில் வந்த இற(புரை செய்குவாம். 

(இ-ள்.) அசைவில் - கிலைதிரியா? -- அல்லமற்காய் - பிரபுதேவ 

னைக்கானும்பொருட்டாய் -- உமைநற்கலை - உமாதேவியினுடையசத்துவ 

கலையும் -- பசவேவன - வஈமெசனும் -- வலியகணங்கள் - வல்லமையு 

டைய சவகணங்களும் -- க௫ியுமம்பில் - ஊறுகன்றஅன்பினோடும் -- 

கயிலையினின் று -- தென்றிசையில்வந்த - தெற்குத்திசை யில்வந்சுவகரித்த 

-இறம் - வகையை -- உரைசெய்குவாம் - சொல்துவோம், ௭ - று, (௧) 

இங்குகாணுல் சிறுவிலை நாட்கடன் 

வாங்கு மோர்பெ.ருள் போக்கும் வறியபோ 

னீங்க நான கெடு்தகை மாயைநின் 

றேங்கு மாவி யியக்கமு மின்றியே, 

(இ-ள்,) தீங்குகானும் - (உயிர்கள் படியால்) திமையடையக்சக்க. 

சிறுவிலைராள் - குறைந்த விலையையுடைய கதாமகாலத்தில் -- கடன்வாங் 
குமோர்பொருள் - கடன்வாவூய ஒருபொருமா போக்கும்வ றியர் 

போல் - இழக்குர்தரித்தரர்போல — ஞானகெடுக்தகை - ஞானமா 
செடிய தகைமையையுடைய அல்லமதேவன் -- நீங்க - மறைந் துபோய்விட 
எமரயை -- அவியியக்கமுமின் தி - சுவாசமசைதலுமின்றி -- நின்றேங் 
கும் - நின்றுவியசனப்படாநின் றனள், ௭ - று, 

கெடுந்தகையானை - நெடு$தகையென லன்மொழித்தொகை, இயக் 
சமுமென் தனால் - ஆவியுமெனவிருக்கவேண்டும், இல்லாமையா லெஞ்சிய



றத்] ஐசவண்ணர்வந்ச கதி, உட்டு 

தென்ச, எனவே, யாசோர்யோசனையும் போக்குவரத்சாடுய சலனமு 

மின்றெனப்பெற்ரும், (௨) 

மீத்ச ளங்கொடு வந்தவன் றன்னொடு 

பொய்த்த நுண்ணிடை போயின ளென்னவே 

சித்த நாணு துயரமும் இன்றிடப் 

பித்தர் போற்பின் ரொடர்ந்தன[ பெற்றவர், 

(இ.ள்,) மத்தளங்கொடுவர்தவன்றன்னொடு - காடோறுமத்தள 

மடி. தீ. துக்சொண்டுவர்த ௮அல்லமனென்பவனோ9--பொய்ச்ச நுண்ணிடை - 

பொய்யென்று சொல்லப்பட்டநுட்பமாய இடையையுடையமாயை-- 

போயினள்--என்ன - என்றயலார்சொல்ல -- பெற்றவர் - அவளைப்பெற்ற 

தாயதர்தையர் (கேட்டு) -- சத்தம் - மனதை -- நாலும் - வெட்சமும் - 

துயரமும் - வியசனமும் -- தின்றிட - இன்ன -- பித்தர்போல் - வெறி 

யர்போல -- பின்றொடர்ந்தனர் - (அம்மாயை) பின்றொடர்ந்துசென் 

ரூர், எ-று... நுண்ணிடை - அன்மொழித்தொகை, வதைத்தலைத் தன் 

நிடலெனல் - இலக்க, (௩) 

இக்க தந்தைதாய் சாயப் பழிசெயு 

மம்உளின்றி மலா..தா மாலு 

மிக்க வன்புணி மேவலு நல்லவன் 

க்க நெஞ்ச... னோடினன் மன்னவன். 

(இ-ள்,) தக்க- தஞந்த -- நறை தாய் - பிதாவும் அன்னையும்-- 

சாய - தலைசாய்க்க -- பழிசெயும் - பழியைவிளைக்கெற - மக்களின் றி - 

மச்களில்லாமல் -- மலடர்தாமாதலும் - தாக கள்மலடராயிருத்தலும் —_ 

மிக்கவன்பிணி - மிகுந்த வலியநோயை -- மேவலும் - அடைதலும் -- 

நல்லவென்று - நல்லனவென்று -- உக்கநெஞ்சுடன் - அழிர்தமன த்துடன் 

.ஒடினன்மன்னவன் - அரசனோடினன், ௭ - ற, செய்யுள்விகாரத்சாத் 

சாய்க்க வென்பது சாயவென்றாயிற்று, (௪) 

காப்ப சிக்குக் கவன்று தசைஇன 

வாபப்ப தைக்கு மறவர் வலையிடைப் 

போய்வி ழக்குழக் கன்று புகு£ தவண் 

டாய்ப தைப்பது தன்னெ௫ுர் காணுமோ, 
2. Sp



bos பிரபுலிற்கலீலை [எட்ட 

(இ-ள்,) காய் - சுடன்ற -- பசிக்கு -- கவன்று - கவலையுற்று -- 

தசைஇன - மாமிசந்தன்ன -- வாய்பதைக்குமறவர் - வாய்பதைக்கின்்ற 

வேடருடைய -- வலையிடை - வலையினுள் -- குழக்கன்று - இளமையாகயே 

மான்கள் நு -- போய்விழ - போய்விழுந்தகப்பட்டுக்கொள்ள -- தாய் 2 

அழனது தாயாசியபினைமான் -- புகுந்தவண் - அவ்விடத்திற்சென்று-- 

பதைப்பது - துடிப்பதை -- தன்னெ திர் - (என்மகள்) தன்னெதிரில் -- 

காணுமோ - காண்பாளோ, எற, காண்பாளாடுல் என்னைகினைந்து 

திரும்புவளென்ப.த கருத்து, (@) 

கீண்டு வா/சிலைக் கானவ। பா/ப்பினைக் 

கொண்டு போகக் கு._ம்பைகண் டேங்கியே 

துண்ட மாரிரை சோரப் பறவைகண் 

மண்டு நோயின் மறுகுதல் காணுமோ, 

(இ-ள்,) வார்சிலைக்கானவர் - நீண்டவில்லையடையவேடர் - பார்ப் 

பினை - குஞ்சுகளை - கண்டு - (தேடிச்) கண்டு - கொண்டுபோக - எடுத் 

தஅச்கொண்டு போய்விட -- பறவைகள் - பட்டிகள் -- குடம்பைசண்டு - 

கூண்டில் (வரத) பார்த்து--ஏங்க - ஏக்சமுற்று -- துண்டம் ஃ மூக்கினல 

ல் -- ஆர் - பொருந்திய -- இரை - உணவு 4 சோர - சோர்ந்துவிழ 
-மண்டுநோயின் - மிகுந்த வியாகுலத்திஞலே -- மறுகுதல் - சுழலு தலை 

காணுமோ - (என்மகள்) காண்பளோ, ௭- று, இதுவுமது, (௬) 

ரரின்மி தித்திட் டதர்படப் பூம்பணை 

மாமு நித்து மழைமதக் கைம்முக 

வுரல டிப்பிறை யொண்மருப் பஞ்செவிக் 

கரி டப்பக் கலங்கு யிரியுமோ, 

(இ-ள்,) மழைமதம் - மழைபோம் சொரிஏன்ற மதத்தையும் -கை 
முகம் - துதிக்கையையுடையமுகத்தையும் -- உரலடி. - உரலையொத்த 
கால்களையும் -- பிறையொண்மருப்பு - பிறையையொத்த வொள்ளிய தீர் 
தம்களையும் -- அஞ்செவி - ௮ழூயெகா துகளையுமுடைய -- கரி - மதயானை 
கள் -- ௮ரில் - தூறுகளை -- அதர்பட - வழியாக -- மிதித்திட்டு பூம் 
பணை - பூக்களாற்சிறந்தடளைகளையுடைய — மரமுறித்து - மரங்களை 
முதித்த--ஈடப்ப - ஈடக்சச்கண்டு ... கலங்கியிரியுமோ - (என்மகள்) 
அஞ்சியோவேளோ, எ - று, (ஏ):



வது.] வசவண்ணாவந்த ௧இ, ௨௨௭ 

பீரற்கண் மென்பதம் வைத்துப் பதைக்குமோ 

சுரத்து மேனி துவண்டு வெதும்பிநீ 

ரிரக்கு மோமக ளென்செயு மோவெனத் 

தரிக்க ௬ுந்துயர் தாயடைம் தேடனாள். 

(இ-ள்,) மகள் - என்மகளாகயே (மாயை) பரற்கண் - பருக்கைக்கற் 

களினமேல் -- மென்பதம் - மெல்லியபாதங்களை -- வைத்து -4 பதைக் 

குமோ - துடிப்பளோ -- சரத்து - பாலைநிலத்தில் -- மேனிதவண்டு - 

தேகந்தள்ளாடி. -- வெதும்பி - வாடி. -- நீரிரக்குமோ - தண்ணீர்கேட்ப 

ளோ -- என்செயுமோவென - என்னவகை செய்வளோவென்றெண்ணி 

தாய் - அன்னையானவள் -- தரிக்கரும் - பொறுத்தற்சரிய -- துய 

சடைந்தேடுஞள் - துன்பமடைந்து சென்றனள், ௭- று, (௮) 

பொன்னை யன்ன புதல்வி பொருட்டிவண் 

மன்னர் மன்னன் மனத்தில் வளர்ந்தெழு 

மின்னல் காணவு மூழொன் நிருக்ததென் 

றுன்னி மாழ்கியல் வூரர்பின் போயினார். 

(இ.ஃள்,) பொன்னையன்ன - திருமகளையொத்த--புதல்விபொருட்டூ- 

மகளா$ஏய (மாயையின்) பொருட்டு -- இவண் - இவ்விடத்து -- மன்னர் 

மன்னன் - அரசர்க்கரசனாடுய (மமசாரலுடைய) -- மனத்தஇல்வளர்ம் 

தெழும் - மனத்திலதிகரித்செழுன்ற--இன்னல்காணவும் - துயரத்தைக் 

காணவும் -- ஊழொன்றிருர்ததென்று -- உன்னி - எண்ணி -- மாழ்ட - 

மயங்கி -- அவ்வூர் - ௮வ்வனவசைமாககரஜனங்கள் 4 பின்போயினார் - 

(அவ்வரசன்) பின்சென்றனர், ௭ - று, (௬) 

யயர்ந்து நிற்கு மரிவையைக் கண்டநொன் 
முயன்று மெய்த்தவ முற்றும் பயின்றுனைப் 

பயந்த தற்குப் பயனன் அ௮ுதவினை 

நயந்தெ மக்கெனத் தந்ைத ஈவின்றனன், 

(இ-ள்) த்தை - பிதாவாயெமமகாரன் -- அயர்ந்துநிற்கும் : சோர் 

வடைரதுநிற்டுன்ற -- ௮ரிவையைக்கண்டு - மாயையைப்பார்த்து - நான் 

மெய்த்தவமுயன்௮ - சான்மெயம்மையாகயே (பல) தவங்களையெ த்தனித்த 

ஊமுற்றும்பயின்று - (அவை) முழுதுஞ்செய்தமுடித்து 4 உனைப்பயந்த 

தற்கு - உன்ளைப்பெற்றதற்கு -- யந்து உ விஸ்வாடித்து — எமக்கு - எப்



படல் பிரபுலிங்கலீலை [எட்டா 

களுக்கு -- பயனன்று - நல்லபிரயோசன த்தை -- உதவினையென - உத் 

விஞயென்று -- ஈலின்றனன் - சொல்லினன், ௭ - De (௧0) 

ன்னை நீஙக பிழிதொழழில் செய்பவன் 

றன்னை நாடி ம மலைமை யிழர் 0 மனோ 

கன்னி நீங் கபட்டில்வர் யென 

வன்னை யே வென் vt DD WICEP bool oll « 

(இ-ள்,) இன்ன - சாபாகயமே இட் தன்டர- கனி னிகையாயே 

(மாபை! பி 8 -- பன்மாரீங்கி-இ திம தாழில்செ ய்பவன்றனனை - மத 

pao gine! இழிசொ ப்ல்செய்கன்றவளை -- மாடி - விரும்பி - 

அலைமையிழர் று - மழறாரா புதி ॥யென்னு! லைமையையிழர்து--எனோ - 

என்னகாரணத்தாலோ - சொர்ங்காட்டில் - கொடியகாட்டினிடத்து 

_. ஒந்தாயயப் - எர்னை டன்றுமசாப்லி - தலயிறு - இரற்றி 2 

புலம்பி -- அழுகனள், எ-று, (aa) 

[மீ௩னு பல்னைவ வல்லமன் LT DIL! HILL 

tu vil, யல்ல vil voy fl இ / ழே | ள் ய் 

இப வப் உ ணசியு நியுமிங் 
ர ௫ » 

bh gy olf st Yl WIL ou 12102) ou | 1, 

(இ-ள்.) ௨ரபுரைதோளிஞய் - மலய ட ததசொள்களையுடைய 

அரசே -- அவ்வல்௨மன் -- மகனுமல்லன் - மனிதனுமல்உன் -- மாயை 

இம் - உங்களுடைய -- மக ரமல்லள்--(அதலால்)- இகலும் - பொரு 
இன்ற -- வாட்சம் ச வாலாபெ ததகண்களபுடைய — அரசியுநீயும் 2 

ர் e 
* ® ச. * ry ச a பட்டஸ்திரிடா கிய மே! சனியும் நீயும் - இம்கு - இய்விடத்இனிஸ் றும் - 

Sy Ql மன்று - நீடகுமென்று - விமலை — HOD Gaul ot « Oerorgy 

வள், 64 ல், 
(௧௨) 

* ர ரு ச் 

வி ளைப்ப Loot > Stat Covaar'bo Gori fir. t 

மனப் பொ (தச் 1 பப hb மாத்திரம் 

o) boot bar @) Har ரென்றபி மான?மொன் 

ற்னைப்பொ ரதி யழிவ rile. 
உள்.) வினைப்படன்டு - ன்செய்க (இடள்பு aes கொள - (தாமுன்செ யதவிரு) வினைப்பபளை 

4 ‘ ௩ % யனுபவிக்க -- வேண்மிரர் - விரும்பினர் ் ம் , a 5 9 ஓரிட£ தனை - (தமக்குவிதிக் 
கப்பட்ட) ஒரிடத்தை -- பொருந்தும் - அடைய சம்பர்தமாத்திரத்த . 

o ந ட் 

$தத்தெர்டர்ச்சிிளலினாலே-- எனச் இனரி னி ச்சி v ஓரிஉன்று - இவரெனம்டின்ன



வது.] வசவண்ணர்வந்த ௧௨. ௨௦௨௯ 

முறையினரென்று -- அபிமானமொன்றனைப்பொருர்இி- ஒரபிமானத்தை 
யடைந்து --அறிவிலார்--அழிவர் - வரு$்துவா, எ - று, (௧௩) 

தனைய ராடுயும் தந்ைததா யாடியு 

முனையு ரூத வுயிரிலை யா தலா 

லினைய/ கேளி ரினைய ரய சென 

நினைவு றேன்மிள / கெட்டிலை வேலினாய். 

(இ- ள், மிளி£நெட்டிலைவேலிஞய் - பிரகாசிக்கின்ற நெடி யவிலை 

போன்றவேற்படைதாங்கயவரசனே--தனையராடுயும் - (உனக்குப்) புத் 

இர.ராஇயம் — தந்தாயா௫இயும் - தந்தையாகிய சாயாடியும் -. உனை 

யுருதவுயிரிலை - உன்னைச்சேராதவுயி (ரிவ்வுலச) லிஃலை--அ ௪ லால்--இனை 

॥ர்கேளி£ - இன்னாபெனக்கு உறவர் - இனையரயலென - இன்னா 

செனக்கு அன்னிய/ரன்று--நினைவுறேல் - ரீர்னையாதே, எ று, (௧௪) 

Carden முங்கண் விமலை யிவைசொலப் 

பான லங்கட் பனிமதி வாண்முகப் 

பூர இுங்குழம் பொற்ிிருடி மாயையுன் 

ரான டைந்தமை ரந்தைக் குணர்த்தியே, 

(இ- ள்,) வேனேடுங்கண்மிமலை - வேலை படோல் நீண்டகண்களை 

புடைய விமலை -- இவைசொல - இர் யாயங்களைச்சொல்லுகையில் — 

பானலங்கண் - நீலோம்பலமலரையொத்சசண்களையும் -- பனிமதிவாண் 

முகம்- சீதளசர்திரசோயொத்த ஒளிடொருந்திய முகத்தையும் -- Loom 

குழல் - பூமாலையையணிர்து மணநாறுகனெற அளகத்தையும் -- பொழ் 

ஜொடி, - பொன்னாலாடிய வளையலையுமுடைய--மாயை - மாயையானவள் 

தந்தைக்கு + தன்பிதாவாகிய மமகாரராஜலுச்கு--முன் - பூர்வத்தில்... 

தானடைந்தமை - தான் கமிலாயத்திலிருர் துவர்தசெயலை - உணர்த்தி » 

அறிவித்து, ௭ - று, பூரருங்சுழலில் தர்சகரமினம்பற்றிவாத வெதகை, () 

ETP wus eof aro wir grenw 

யேவ வந்தவென் னெண்ண முடித்நிலன் 

போவ னங்கிப் புரிகசூுழ லோக 

னீவிர் நோவன்மி னென்னை நினைகதெனா, 

(இ- ள்,) காலியங்கண் - கரும்குவளைமலரையொத்த அழகாெகண் 

சளையும்--டனியிதழ் - கொவ்லைக்கனியையொத்த அதரத்தையுமுடையஃ
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மாதுமை - உமாதேலியானவள்--ஏவவர்த - அலுப்பவர்த -- நான் -- 

என்னெண்மாமுடி த்திலேன்-- (ஆதலால்) --இப்புரிகுழலோடும் - கட்டப் 

படுன்றகூந்தலையுடைய இந்தவிமலையோடும் -- போவனங்கு - ௮க்கயி 

லாயத்இற்குப்போவேன -- நீவி - மீங்கள்--என்னைகினைந்து -- சகோவன 

மின் - வருந்தாதீர்கள் - எனா - என்றுசொல்லி, எ-று, புரிகுழல் - 

அன்மொழித்தொகை, (௧௬) 

விவ ம முந்து விமலை பணங்கொடு 

வருது நெஞ்சக மாயையக் காட்டிளோ। 

பிரிந்த முங்ஞுரல் பின் முட [ம் தேகவே 

பாருக் ருங்கயி லைத்தடம் போயினாள். 

(இ-ள்.) வருந்துநெஞ்சசமாயை - (பிரபுதேவா தன்வசப்படாமை 

பின்பொருட்டு) வருக்துனெ.௦ மனதையுடையமாயையானவள் 4 sense 

தெழுந்து - 69 ரமாயெழு£து--விமலையணங்கொடு - விமலையென்னுமர் 
தொடு--௮க்காட்டிளோ - அக்சாட்டினிடத்துத்தன்பொருட்டுவர் திருந்த 

பரிசனல்கள் -பிரிந்தமுங்குரல் - பிரிகற்றுஅழு்றசத்சம் - பின்றொ 

டாந்தேக - பின்னேதொடர்ர்துசெல்ல -- பொருர்தரும் - (சிவபுண்ணிய 

மில்லாதவர்களால்) அடையக்கூடாத -- கமிலைத்தடம் - கயிலைமலையி 
னிடத்து--போயினாள், ௭ - று, (௧௭) 

ழுது வாயவி!. | ரற்றிலன் றன்னுடல் 
புழுதி யாடப் புரண்டிலன் மன்னவன் 

பழுதி லாததன் பாவைகா ணாமையா 

லெழுது மோவிய மென்னரின் ருனரே, 

(இ- ள்.) மன்னவன் - மகாராஜன் — பழுதிலாச -- தன்பாவை ஃ 
தீன் புத்திரியானவள் -- காணாமையால் - சாணப்படாமையால் — AGH 
வாய்விட்டரற்றிலன் - வாய்திற$ தபுலம்பி அழாதவனாயும் - தன்லுடல் 

புமுதியாடப்புரண்டிலன் - தனதுதேகமானது புழுதியளையப்புரளாதவ 
ஞாயும் -- எழுதுமோவியமென்னநின்றான் - எழுதிய A இரம்போல 

(அசைவின்றி) கின்றனன், ௭ - று, (௧௮) 

விழுவன் மீள வெழுவண் மெலிந்து; 
தழுவண் மேனி யசைந்து நிலள்சைய।



agi. வசஙண்ணார்வந்த கதி, bmg 

இுழுவள் வாய்கொண் டுயிர்ப்ப ளிறப்பலென் 
தெழுவள் கைர்கெரித் தேங்குவ என்னையே, 

(இ-ள்,) அன்னை - தாயாயே (மோடுனி)--விழுவள் -- மீள - இரும் 

பவும்--எழுவள் - எழுந்திருப்பாள்--- மெலிஈ்துநைர்தமுவள் - மனமிளை த்து 

இரம்முவள் -- மேனியசைர்து - சரீரர்தள்ளாடி — நிலக்சையாலுமு 

வள் - நிலத்தைக்கையால் துழவுவள் -- வாய்கொண்டுயிர்ப்பள் - வாயால் 

மூச்சுவிடுவள் -- இறப்பலென றெழுவள் - இற௰ச்சக்சடவேனென்றுஎழா 

கிற்பள் -- கைநெரித்தேங்குவள், ௭ - று, (௧௧) 

UNDG மாதரும் பந்தும் கழங்குறின் 

ர மாதரு மாகு மரிவைய 

சோடு மேவி யொருமகள் வாழ்ந்தவம் 

மாட கானினிக் கண்டுயிர் வாழ்வனோ. 

(இ-ள்,) பாமோதரும் -பாடுசின்ற மகளிரும் -- பர்துங்கழம்கு நின் 

ருமோதரும் - பந்துகளும் ௮ம்மானைகளுங்கொண்டு (எதிர்நின்று) ஆ0 

இன்றமகளிரும்--அகும் - ஆயெ--அரிவையரசோ0- அரிவைப்பருவழமுடைய 

மாதர்களோடு -- மேவி : இருந்து - ஒருமகள் - ஒப்பற்ற என துமகளான 

வள் -- வாழ்ர்தவம்மாடம் - வாழ்ர்துகொண்டிருந்த அர்தக்கன்னிசா 

மாடத்தை -- நானினிக்கண்டு - இனிரான்பார்த்து -- உயிர்வாழ்வனோ - 

உயிசோடி.ருப்பனோ, ௭ - று, [இவளைக்காக்கின்றவர் இவளின் மூத்தோ 

ரென்ற தறிவித்தம்கு அரிவையரெனருர்.] ் (௨0) 

ளிக்கும் வார்மதுச் சோலையும் வாவியும் 

பளிக்கு மாடமும் பாழ்பட வென்மகள் 

களிக்கு மானிருங் காட்டினு ளெம்மைவிட் 

டொளிக்கு மாஜொரு சற்று முணர்ர்திலேன், 

(இ-ள்,) துளிக்கும்வார்மதச்சோலையும்-மிகுர்ததேனை த்,துளிக்கின்ற 

சோலையும் -- வாலியும் - தடாகங்களும் -- பளிக்குமாடமும் - பளிங்கி 

ஞற்செய்த உபரிகைகளும் -- பாழ்பட - பாழாகும்படி, -- என்மகள் -- 

களிக்குமான் - மான்கள்களித்தற்டெமாயெ -- இருங்காட்டிலுள் - பெரிய 

காட்டினீடத்து -- எம்மைலிட்டு - எங்களைவிட்டு -- ஒளிக்குமாறு - ஒளிக் 

கும்வகையை -- ஒருசற்றும் - சிறிதும் - உணர்ர்திலேன், ௭ - ஐ, (௨௧)



௨௩௨ பிரபுலிற்கலீலை (எட்ட 

என்னை நீலிட் டிருட்பிலும் பொற்றொர். 

புன்னை நான்விட் டுயி/்பிழை யேனென 

வன்னை வாய்விட் டரற்றின ளாயிடை 

மின்ன னாரும் 65 pent வேலைபோல். 

(இ-ள்,) பொழ்ஜொடி - பொன்னார்செய்யப்பட்ட வளைகளையுடைய 

மாயையே -- என்னை ௨ ரீவிட்டு - ரீபிரிந்து -- இருப்பினும் - இருப்பா 

யாயிலும் - உன்னை--கான்விட்டு - நான்பிரிக்து--உயிர்பிழையேனென - 

உயிரோடிபேனென்று -- அன்னை - தாயாடிய (மோடுனி) -- வாய்விட் 

Loppers - வாய்விட்டுப்புலம்பினள் -- ஆயிடை - அப்பொழுது -- 

மின்னனாரும் - மின்னலையொத்தமாதர்களூம் -- வேலைபோல் - சமுத்திர 

கோஷம்போல -- ததறினர் - புலம்பினர், எ உறு, (௨௨) 

வநது வேந்தன் வழிமர பாரிய 

லுந்த மாமக ணோன்மை துமக்குகான் 

முந்து கூறில னோதுயர் மூழ்கிநீர் 

சிந்தை நோத றகாதெனச் செப்புவான். 

(இ-ள்,) £வந்தள்வழி - மமகாரனுடை। 'வம்சத்திற்கு - மரபாரி 

யன் - பரம்பரையாய்வருடன் றஅசாரியன் -- வந்து -- அுந்தமாமகள் - 

இலக்குமியையொ த்த உங்கள்புத்ரியினுடைய--கோன்மை - பெருமையை 

நுமக்கு - உங்களுக்கு -- நான்முந்துகூறிலனோ - இதியில்கான்சொல்ல 

வில்லைடோ -- (சொல்லியிருக்தும்) - துயர்கூழ்டிநீர் - நீங்கள் துன்பத்தி 

லழுந்தி--ச42,) கோச றகாதென -மனம்வருர்துதல்தகாதென் று. செப்பு 

வான் - சொப்லுவான், எ- நு, (௨௩) 

௬ ALI HT DMI மறிஞரும் 

பொருந்த ருங்கயி லேக்குமின் போனமை 

தெரிந்து நெஞ்சம் தெளிய வறிதுநீ/ 

வருந்து தன்மை மடமை மடமையே, 

(இ-ள்,) அருந்தவம்பல - பலவாடிய அரியதவங்களை — Hpi A 
ஞரும் - செய்இன்றமுனிவரும் ... பொருந்தருங்சயிலைக்கு - அடைதற்கரிய 
கைலாசத்திற்கு -- மின் - மின்னம் (கொடியையொத்த) மாயை -போன 
மை - ௮டைர்தலியல்பை -- செரிந்தம் - பிசத்தியகஷமாகல£) கண்டும்--



nig.) வசவண்ணர்வந்த ௧ந, உ. 

செஞ்சம்செளியவறிர்தும் - மனதிற்குச் சந்தேகம் ஒழியவுணர்ர்தும்- கீர் 

வரு தர்தன்மை--மடமைமடமையே மிகுர்த அமியாமையேயாம், எ-று, 

மடமை மடமையெனல்- உணர்வுறுத்துமா.று வந்தவடுக்கு, (௨௪) 

Peay தற்பசுந் தேமொழி மாதுமை 

ECO) I மக்குக் கவின்மக ளாகநீர் 

த்லைமை பெற்றது சாலு முமையினி 

யுலகி னிற்பிழ ரொப்பவ ரில்லையே, 

(இ-ள்,) சிலைநுதல் - விற்போல் (வளைந்த) புரூவங்களையும் -- பசுர் 

தேமொழி - பசுமைபொருந்தியதேனைப்போல் (மது. ரமாய) வசனத் 

சையுமூடைய -- மாத மைகலை - உமாதேவியிலுடைய தமோகுனாம்சம்-- 

அமக்கு - உங்களுக்கு -- கவின்மகளாக - அழடூயபுத்ரியாகும்படி — et 

தலைமைபெற்றதுசாலும் - நீங்கள்தலைமைபெற்றது போதும் -- உமை 

பினிபுல$னில் - இனியுலகத்தில் உங்களை -- பிறரொப்பவரில்லை - ஒப்பவர் 

பிறரில்லை. எ-று, (௨௫) 

என்று கூறக் குரவ னிறைமகன் 

மன்றல் வாழ்க்கை மனையொடு துன்பொரீஇச் 

சென்று மாடத் இருகக ரிற்புகாக் 

குன்ற மாமதிற் கோயிலி னண்ணினான். 

(இ -ள்.) என்றுகூறக்குரவன் - என்றுகுருவானவர்சொலல--இமை 

மகள்-மமகாரராஜன்--மன்றல்வாழ்க்கை - மங்கலம்பொருச்திய இல்வாழ்க் 

சைச்குரிய--மனையொடு - மனைவியாயெமோடனியோடு -- துன்பு - விய 

சனத்தை--ஒ?இ - ஒழித்து -- சென்று - இிரும்பிப்போய் -- மாடத்திர 

நகரில் - மாளிகைகள்கிறைந்துசெல்வமிகுந்ததனது நகரத்தில்--புகா - புகு 

ந்து--குன் மாமதில் - மலயைப்போல (அளவிடப்படாமையு் தண்மை 

முதலியவுமுடைய) பெருமைபொருக்திய மதிலாம்சூழப்பட்ட--கோயிலி 

னண்ணினான் - அரண்மனையிலடைந்தனன, ௭- று, (௨௬) 

Cou m. 

கயிலையில் விமலை யோடுங் கவிரிதழ் மாயை சென்று 

வியனில மதனிற் றன்னை விடுத்தஞான் றென்ன வானோர் 

பயிலவை தன்னிற் புக்குப் பரனையு மிமய மீன்ற 

மயிலிய ஐனையும் வாழ்த்தி வணங்கயெங் கருகு நின்றாள், 
௩௦



Om. gi பிர்புலிங்கலீலை (ores 

(இ-ள்.) கவிரிதழ்மாயை - முருச்சம்பூவையொ தத௮த.ர தீதையுடைய 

மாளையாளவள் - விமலையோடும் — கயிலையில் -- சென்று - போய 

வியன - விசாலமாயே-நிலமதனில் - பூமியினிடத்தில் --தன்னைவிடுத்த 

ஞான்றென்ன - தன்னை அஜுப்பியகாளிலிருக்ததுபோல -- வாஜேோர்பயி 

லயை தன்னில் - வர்கள்நிறைந்திருக்கின் மசபையில்--புக்கு _ புகுர்து-- 

பரகையும் - பரம?வனையும் -- இம௰மின்றமயிலியறனையும் - மலையரசன் 

பெற்றமயிலைப்போலுஞ் சா.பலைபுடைய உமையையும்--வாழ்த்திவ இ « 

முஇத்துப் (ணிர்து-அங்கருகுடின்றாள் - அங்கு (உமையவள்) சமீபத்தில் 

Amore, ௭. று, மயிலியல் - அனமொழித்தொகை, (௨௭) 

டி 1ரலிவநி வதனம் சண்ட போதேயம் மாயை நெஞ்சின் 

மெலிவினை யறிந்து மன்னை வினவலுஞ் சூள்கொண் டேக் 

மலர்தலை யுல௫ற் மூன்முன் மயங்கிய வாற னைத்து 

நலிபுகா ணடவ ரூர்இி ஈவின்றனள் குறிப்பிற் றோன்ற, 

(இ-ள்) அன்னை - சாயாஏே௨உமாசேவி--அம்மாயை - ௮ந்தமாயையி 

னழு -- பொலிவழிவதனம் - மலர்ச்சிகிகமயமுகத்தை -- கண்டபோதே 

— செஞ்னெமேலிவினையறிந்தம் : மனவாட்டத்தை அமிர்தம் — வின 

aig - (கிபோனகாரியமென்னவாயிற்றென் று) கேட்டலும்--(அவள்) -- 

சூள் உடாண்டூ - சபதம்பண்ணிச்கொண்டு--மலர் தலையுலடல் - பரந்தவிடத் 

டையுடைய பூலோகத்தில்--ஏூ - போய்-- தான் முன்மயக்கெ வாறனைத் 

2ம் -குறிப்பிற்மோன்ற - குறிப்பிளல்வெளிப்படும்படி. --ஈலியுமாணட - 

வருத்துன்றமாணமானதுவருச்த - வருந்தி -- நவின்றனள் - சொல்லி 

Cot, T= Ds (௨௮) 

.நன்னக மகள் கேட் பள்ள காணுபு முகங்க விழ்ந்தாள் 

பன்னக சயன னாத பண்ணவர் நெருங்க வைக்கண் 

முன்னகை செய்து தீய முப்புர மாளச் செய்தான் 

புன்னகை புரிந்தான் பங்கஜ் புரிகுழல் செருக்கு மாள. 

(இ-ள்,) கன்னசமகள்கேட்டு - ஈல்லமலையமாயலுடைய மகளாகிய 

உமர தேவிகேட்டு--உள்ளகானலுபு . LOG i Got —— (1p His DDE 5m Ot . முகத் 

லதக்ஃவிழ்ததுக்சொண்டாள் - பன்னசசயனஞ.த - EHOW ewer Bw 

திருமால்முதலாயெ--பண்ணவர் - தேவர்கள்--நெருங்கு - நெருக்குடின்ற



வது,] வசவண்ணர்வந்த ௧௫, ௨௩ட 

திவைக்கண் - சபையினிடத்தில் -- முன்னகைசெய்து - அதியில்ககை 
தீத--இயமுப்புரம் - கொடுமையையுடைய திரிபுரங்கள் -- மாளச்சேய் 
தான் - மாண்டுபோகச்செய்தபரமஏவன் -- பங்9ற்புரிகுழல் - தன்னிடத 
பாகத்திலிருக்ெற கட்டப்பட்ட ௮ளகத்தையுடைய உமாதேகியினத 

-செருக்குமாள - செருக்கு௮ழிய -- புன்னகைபுரிர்தான் - புன்ிரிப்புச் 

செய்தனன், ௭- று, புரிகுழல் - அன்மொழித்தொகை, (௨௪) 

/ளியனென் றுனக்கு கான்சொ லல்லம னரிய ஜேமற் 

தெளியனோ வுரைத்தி நீயென் நிலங்கயி லெறித லேபோல் 

வெளியபுன் முறுவல் செய்ய விமலன்வெண் மதியம் கண்ட 

நளினமென் cour Gur லென்றாய் ஈகைமுக மொடும் னாளால், 

(இஃள்,) விமலன் - நிர்மலனாகியபரமசிவன் -- அளியனென் gen st 

சொல் - (அன்பருக்கு) ௮ன்பனென் நுநான் சொல்லிய--அல்லமன் --உன 

க்கு-- அரியனோ -- எளியலனோ-- உரைத்திரீயென்று - நீசொல்லென்று 

இலந௫சயிலெறிதலேபோல் - பிரகாசிக்ன்றவேலினாலெறிர்தாம் போல 

4 வெளியபுன் முறுவல்செய்ய - வெண்மையாூய புன் ரிப்புசெய்ய — 

என்ருய - எனதுதாயாஏியஉமாதேவி--வெண்மஇயங்கண்ட - வெண்எம 

யா சந்திரனை ச்சண்ட -- பளினமென்மலர்போல் - மெல்லியதாமனா 

மலனாப்போல் -- ஈகைமுகமொடுங்கனொள் - ஒளிபொருர்இயமுகம் வாடி, 

ஞள், ௭ - மு, மற்று, ஒல் ௮சைடிலைகள், அரியனோ, எளியனே வென்ப 

வற்றிலுள்ள வோகாரமிரண்டம் ஐயம், (௩0) 

போ க்கரும் வலிபு கன்று போய்வரு மாயை சொன்ன 

வாக்டினில் வருந்து வேனை வள்ளனீ ஈகைசெய் தெள்ளன் 

மூக்கிலி முகத்தின் முன்னர் முகுரங்காட் தெல்போன் மென்ன 

மீக்ள ரிமய மீன்ற மெல்லியன் மெலிந்து சொன்னாள். 

(இ-எ்.) வள்ளல் - (அடியர்வேண்டியயாவும் தடையின் றியருளு 

இன்ற) இறைவனே--போக்கரும் வலிபுகன்று * நீக்குதற்கரியசபதஞ்சொ 

ல்லி--போய்வருமாயை - போய்வந்தமாயையானவள் -- சொன்னவாச்ட 

னில் - சொன்னவசன த்தில் -- வருந்துவேனை - வருர்துின்ற என்னை. 

நீரசைசெய்தெள்ளல் - நீரகைத்துப் பரிஹாசஞ்செய்தல்--மூக்கல் 4 மூக் 

இல்லாதவஞுடைய -- முகத்இன் முன்னர் -- முகுரங்காட்டுதல்போனம் 5



௨௩௭ பிரபுலிங்கலீலை [எட்ட 

கண்ணாடிகாட்டுதலையொக்கும் என்ன - என்று - மீக்ளெரிமயமீன்ற 

மெல்லி.பல் - மேலாக (வுயர்நீது) பிரகாசிச்சின்௰ இமயமலைபெத்தமெல் 

லிய இயல்பினையுடைய உமாதேவியானஉள் -- மெலிந்து - வாட்டமூத்று 

சொன்னாள். எ-று, (௩௧) 

இடம்பயி லெந்தை மங்கை நாணினால வருந்தி னுளென் 

நடைந்தருள் செல்வன் நால மலைக்குமம் மாயை சூளா 

னெடுந்தகை முன்னஞ் சென்ற நிலையேகன் முடி கொல்வோன் 

மடங்கன்முன் வெல்வே னென்று வருசலே யாற லன்றோ. 

(இ-ள்,] கடம யிலெர்ழை - நடனஞ்செய்லெ ॥ எமக்குத்தம்தையா 
உ. இ b a ௫ e 

இய ப.ரமசிவன--ம௩கை - உமாதேவியானவள் -- மாணினால்வரும்இினா 

ளென்று -- அுடைர்தருள்சொல்வன் - இருபையடைந்து சால்லுவன் -- 

நோலமலைக்குமம்மாயை - உலஇன்கண்ணுள்ளோரை அலைக்கன்ற அந்த 

மாயையானவள்--சூளால் - சப9ழ்தால் - நெடுந்தகைமுன்னஞ் சென்ற 

ரிலையேஈப்று - நெடியதகைமையையுை ய அல்லமனுக்கு முன்புபோன 

நிலையேவிசேஷமாகும் (அஃதெய்வா மெனின்) -- ஆடுகொல்வோன் - ஆடு 

உளைச்சொலைசெய் வனொருவன்--மடங்கள்முன் -சிம்கத்தின் முன்--வெல் 

வேனென்று - அதனைவெல்துமயவனன்று--வருதலே 4 அம்மலன்றோ « 

பெருமையல்லவோ, ௭-௩ று, கேடு[தகை - ௮ன்மெ ழித்தொகை, (௩௨) 

௨இல்லமன் பெருமை யெல்லா மனைவரு மதிரது கொள்ள 

ஈல்லெழின் மலைம டந்தாய் ஈன்குணர்த் இனைநீ யென்று 

சொல்லுந ரன்றி நின்னை நிந்மனை சொல்ல வல்லா 

ரில்லையென் நியம்ப யாவு மீன்றவ ளியம்பு இன்ராள். 

(இ-ள்.) கல்2லழின்மலைமடந்தாய் ச பதத பனை யுடையமலைய/ 
சன்புத்திரிய இய உமை.ய௨ளே அல்லமன் பெருமையெல்லாம் - அனை 
வரும் - ய1வரும் -அறிம்துமக।ள்ள--ஈன்குணாத்தினைந்யேன் று ஃ நீரன் 

7% அறிவித்தனையென்று -- சொல்துகரன்றி - சொல்பவரல்லாமல் 
நின்னை - உன்னை--நிந்தனைசொல்லவல்லார் - தூஹணைசசொல்வவல்லவா 
(ஒருவரும்) — இல்லையென்று -- இயம்ப - சொல்ல — யாவுமீன்றவள் - 

(சராசரங்களாயெ) எல்லாவம்றையும் பெழ்றவளாகயெ (உமாதேவி)--இய 
ழ்புின்றள் - சொல்துடி்றனள், எ உது, (௩௩)



வது,] வசவண்ணாவநத ௧௫, ௨௩௭ 

பொறிமலி யேன்செய் தீமை பொறுத்தருள் புரிந்து மெய்ம் 
யறிவருள் குரவ னாகு மல்லமன் றன்னைக் காணு [மை 
நெறியருள் புரிதி யென்ன நிரைவளை வணங்டக் கூற 

மறிமமு வமா bg ருக்கு மலர்க்கைவா னவனு பைப்பான். 

(இ-ள்,) பொறியிலியேன்செய் - அறிவில்லாதவளாவயெ நான்செய்த 

திமைபொறுத்து - கொடுமையைப்பொறுத்து -- அருள்புரிந்து - இரு 

பைசெய்த--மெயம்மையறிவருள் - உண்மையாடுப (ஞான த்தை) அருளிச் 

செய்கின்ற -- குரவனாகும் - ஆசிரியனாடிய --அல்லமன் றன்னைக்கானும் - 

அல்லமனைக்கண் டறியத்தக்க -- நெறியருள்புரிதஇயென்ன - மார்க்கத்தை 

(அடியேழுக்கு) அருளிச்செய்யென்று -- நிரைவளை - வரிசையாகஅணிடந்த 

வளையலையுடைய உமாதேவி -- வணங்டுக்கூற - தொழுதுசொல்ல-- மறி 

மழு - மானுமழுவும் -- அமர்ந்திருக்கும் - பொருந்தியிருக்கும் -- மலர்க் 

கைவானவன் - தூாமரைமலரையொத்த இருக்கரங்களையடையப ரமஏவன் 

-- உராப்பான் - சொல்லுவான், எ-று, நிரைவளை - அன்மொழித் 

தொகை, (௩௪) 

Des துறுகு ணத்து மாயையை விடுத்த வாற்மு 

னித்திய குரவன் றன்னை நீயறி௩் தலைய ணங்கே 

சத்துவ கலைம டந்தை கனையினி வி6 நத யாயிற் 

கைத்தல நெல்லி போலக் காண்கூலை பவனை யென்முன், 

(இ-ள்,) அணங்கே - உமாதேலியே--மத்தமதுறுகுணத்து - மயக்க 

மிகு$த குணத்தையுடைய -- மாயையை -- விடித்தவாற்ருல் - அலுப்பிய 

படியால் -- நிததியகுரவன்றன்னை - எக்காலத்திலுமுள்ள ௮ல்லமனாயெ 

குருபரனை -- நீயறிந்திலை -- சத்துவகலைமடம்தைதனை - FES AUG MLE 

or Buon Gast — Bo — NOs HumWeor - ௮லுப்புவையாடுல் -- கைத் 

தலநெல்லிபோல - உள்ளங்கை கெல்லிக்கனிபோல -- காண்குவை யவனை 

யென்றான் - அவனைக்காண்பாயென்றான, ௭ ஈறு, (௩௫) 

ewe விறப்ப லென்று மேவுமோ ரிடத்திற் செம்பொன் 
குடமொடு கண்ட வன்போற் கொலைசெய்காண் டுறந்து வந்து 

துடியிடை யுமையெம் மானைத் தொழுதுசத் துவவ ணங்கைப் 

படிமிசை யலமற் காண்பான் செலகெனப் பணித்த என்றே,
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(இ-ள்,) மிடியட - தரித்திரர்தன்னைவருத்துகையால் — இறப்ப 

லென்று - இறக்சச்சடவேனென்று -- மேவுமோரிடத்தில் - செல்றுின்ற 

வோரிடச்தில் -- செம்பொன் - செம்பொன்னை -- குடமொடுகண் டவன் 

போல் - குடத்தோடிருக்கக்கண்ட தரித்ரனைப்போல் - துடி.மிடையுமை- 

உடுக்கைபோலும் இடையையுடைய உமையவள் -- கொ லைசெய்காண்டு 

றந்து - கொல்லுதலைச்செய்டுன் மாண த்தைவிட்டு -- உவந்து - மடிழ்ர்த-- 

எம்மானை ததொழுது - எம்முடையஇறைவனாயெ பரமசிவனைவணங்க- 

௪த்துவவனங்கை - சத்துவகுணமடர்தையை -- அல்மன்காண்பான் - ௮ல் 

லமனைக்கண்டதியும்பொருட்டு - படிமிசை - பூமியினிடத்தில் — செல் 

கெனப்பணித்தாள் - போவென்றுசொல்லினள், எ-று, அன்று, ஏ 

அசை.நிலைகள், (௩௪) 

அப்பொழு தீருகு நின்ற வருணந்தி தேவ னன்னே 

யொப்பரும் பத்தி மென்னு மஞ்சன மொன்றுண் டாயிற் 

செப்பரு நானா னந்த வல்லம தேவ னென்னும் 

வைப்பினை யெளிது காண லாமென மகிழ்ந்து சொன்னான். 

(இ-ள்,) அப்பொழு -- அருகுநின்ற - சமீபத்தில்நின்ற . ௮ரு 

ணந்இி?தவன் - இருபையுடையநந்திதேவன் -- அன்னே - தாயே 4 ஐப் 

பரும் - ஒப்பில்லா த-- பத்தியெனலும் - பக்தியென்றுசொல்லப்படுறஃ 

அஞ்சனமொன்றுண்டாயின் -- செப்பரும் - சொல்றுதற்கரிய — ஞானா 

னந்தம் - ஞானாலந்தல்வரூபியாகிய -- அல்லமதேவனென்லும் -- வைப் 

பினை - நிக்ஷேபத்தை -- எளிதுசகாணலாமென - எளிதிற்காணலாமென்று 

மஇழ்ர்துசொனனான், ௭ - று, (௩௭) 

/ழிவரு நிதிய வைப்பை யஞ்சனங் கெ1ண்டு காணும் 
விழிபுடை யவன்போன் ஞான மெய்க்குர வளைத்தான் கண்டு 
கழிமய லன்பர் காணக் காட்டுவோ னிவனென் றெம்மை 
வழிவழி யடிமை கொள்ளும் வள்ளனர் இயைப்பு கழ்ந்து, 

(இ- ள்) எம்மைவழிவழியடி.மைகொள்ளும்-எங்களைப்டரம்பராயாக 
௮ழிமைகொள்ளுடின்ற -- வள்ளல் - தாசாவாயெபரமசவன் — ௮ழிவரு 

நிதியவைப்பை - ௮ ழிவில்லா சகிக்ஷேபத்தை--அஞ்சனங்கொண்டுகானும் 4 
அஞ்சன த்தைச்கொண்டு ௮மிஏன்ற -- விழிபுடையவன் போல் « Cag 
சத்தைபுடைவளைப்போல -- ஞஎமெய்க்குரவளை ச்சான்சன்டு , சாள்



வது.] வசவண்ணர்வர்த கதி, om a 

உண்மையாசிய ஞாஞசாரியளைமுள்ஈண்டூ -- கழிமயலன்பர் - மயக்கரீம் 

இய சரணர் -- காண - காலும்படி.--சாட்டுவோன் - தெரிவிப்போன் -- 

இவனென்று -- நந்தியை - ஈர்திதேவரை -- புகழ்ர்து - சிலாடுதீது, எ-று, 

சத்தியால் யான்பி ணித்த தளைதனைத் தனது தூய 

பத்தியா லவிழ்க்க வல்லோன் பார்க்கினிர் கந்தி யேதா 

னித்தினால் விலங்கு பூட்டு மிறைவனோ விடுவிப் பானோ 

மெய்த்தவா ரருளி ஜனோன்யார் விளம்புக வென்று சொல்வான். 

(இ-ள்,) சத்தியால்யான்பிணித்த- மான் என்லுடையமாயாசத்தியாழ் 

சட்டிய -- தளைதனை - பர்தத்தை -- தனது -- துய - பரிசுத்தமாயெ-- 

புத்தியால் -- அவிழ்க்கவல்லோன் - விடுவிக்கவல்லவன் -- பார்க்கின் - 

தலோடுத் தப்பார்க்சில்--இஈ்சர்தியேதான் - இர்தரர்திதேவனேயாகும்-- 

இத்தினால் - இர்தக்காரணத்தால் -- விலக்குபூட்டுமிறைவனோ - (ஒருவ 

ற்கு) தளையி$ ன்ற அரசனே --விடுலிப்பானே - அதைவிடுவிக்றவஜே-- 
மெய்த்தவாரருளிஜேன்யார் - உண்மையாஜய நிறைர்த ௮ருளையுடைய 

வனயார் -- விஎம்புக - சொல்லுக -- என்றுசொல்வான், ௭ - று, இத்தி 

னாலென்ப துவிரித்தல்விசாரம், இதினாலெனற்பாலது - இத்தினாலென்றா 

யது எதகைபற்றிவர்த விரித்தல்விகாரம், (௩௧) 

ல்லம னென்னு ஞான வானையை யகப்ப டுத்த 

வல்லவொண் பார்வை நீயே யாதலான் மண்ணிற் போகி 

யெல்லையி லன்பர் நெஞ்சத் இன்பரு ணந்தி யென்று 

சொல்லின ஸுயிரித் ரோன் ர.த்துணையென விருக்கும் பெம்மான். 

(இ-ள்.) 5ர்இ - நந்திதேவனே--௮ல்லமனெள்லும்--ஞானவானையை 

யகப்படுத்தவல்ல - ஞானசொரூபமாஏிுய யானையை அகப்படச்செய்ய 

வல்ல -- ஒண்பார்வை - அ.றிவுடையபார்வைமிருசும் -- நீயேயாதலால்-- 

மண்ணிம்போட - பூமியினிடத் திம்சென்.று--எல்லையிலன்பர் கெஞ்சத்த - 

௮ளவில்லாத௮டியார்களுடையமன த்தில்--இன்பருளென்று - இன்பத்தை 

அருளுகவென்று -- உயிரிற்றோன்றாத்துணையென - உமிர்கள்தோறும் 

வெளிப்படாத துணையாக -- இருக்கும்பெம்மான் - இருக்றபரமசிவன்.... 

சொல்லினன், ௭- று, (#0)
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_இ/ஈதிவண் ணத்தெல் கோமா னருளினா லின்ன கூறச் 

சுந்தரி தனக்கு மெட்டாத் தூயவன் றன்னைக் காண 

நந்திவல் லவனோ வென்று ஈகைசெய்து கணங்க டம்முள் 

வநர்தொரு சிலரு ரைப்ப மங்கைபங் காளன் சொல்வான். 

(இ-ள்.) அம$இிவண்ணத்தெய்கோமான் - சர்தியாகாலச் செவ்வானம் 

போலும் நிறத்தையுடைய எமஇிறைவஞ ஏய பரம$வன் --அருளினாலின்ன 

கூற - இருபையினாலே இத்தன்மையவாகய வசனங்களைச்சொல்ல -- 

கணங்கடம்முள் - சிவகணங்களுள் -- வர்தொருசிலர் - இலர்வந்து -- நகை 

செய்து -- சுக்கரிதவக்குமெட்டாத்தூாயவன் மன்னை - அழகுபொருச்திய 

உமையவளுக்குமெட்டாச நிருமலஞுசிய அல்லமனை -- காணநந்திவல்லவ 

னோவென்று - ஈந்திதேவன் அநியவல்லவனேவென்று -- உரைப்ப- 

சொல்ல — மந்சைபங்காளன் - உமைபாகனாகிய பரமசிவன் 4 சொல் 

வான், எ-று, (qs) 

%இியென் றனையு ணர்ர்தா னானவன் ஐனைபு ணர்ந்தேன் 

ரிர்தைசெய் தெம்மை நீவிர் தெளிவுற வறிடி லீரென் 

றெந்தையெம் பெருமான் கூற விகழ்துரை செய்தோ ரெல்லாழ் 

வெந்துயா கெண்டு நின்றார் மீளவும் விமலன் சொல்வான், 

(இ-ள்.) ஈந்தியென்றனையுனர்ச்காள். - நச்திதேவன் எனது (ல 
யை) தறிர்திருக்சின்றுன் -- கானவன்றனையுணர்ந்தேன்..- நான் அவனது 
(வல்லமையை ] அறிர்திருக்கன்றேன் 4 தர்சைசெ ப்செம்மைரீவிர் - Fae 

ளெம்மைத்தியானிது -- தெளிவுறவறிடிலீரென்று - தெளிவுபொருந்த 
அறியீர்களெ.ர்று - எம்ையெம்பெருமான் கூற - எம்முடையதர்தையா 
இய இறைவன் சொல்ல 4 இசழந்துரைச யதோளால்லாம் - நந்திதேவனை 
யிகழ்ர்துசொல்லிய ஊங்களெல்லாம் ௮ வெந்துயர்கொண் டுகின்ரூர் - 
கொடியதுயரடைந்து நின்றார்கள் -- மீளவும் விமலன்சொல்வான் - பிள் 
லும் பரம௫வன் சொல்லுவான், எ-று, (௪௨) 

(மார ஈறு நந்தி USS OUT FON GWT லறியீர் நீவிர் 

காசினி யதனிழ் சென்று கண்களா லமையக் கண்டு 
பேசுதிர் பின்ன ரென்று பெருந்தகை கந்தி தன்னோ 
டீசமனொண் கணங்க டம்மை யேயின னருளி னானே,



ag). | வசவண்ண/[வ*த ௧2, ane 

(@ - or.) wre grb 8. $8-@io0bp ந்திதேவுடையபக்தியை- 

வார்த்தையாலறிடீரரீவி£ - (நாம்சொல்தும்) வசனத்தினாலே கீ&்களறிய 

மாட்மாகள் (அகையால்) -- காரிளியதனிற்ரென்று - பூலோகச்திற் 

போய் (அவதரித்து) -- சண்சளாலமையக்கண்டு - (உங்கள்) கண்களால் 

தெளிவாகச்கண்ட-ே சுதிபின்னரென்று - பின்பு ( வரது) சொல்லுங்க 

ளென்று  — பெருக்சுகை்இிதன்னோடு - பெரிய சசைமையையுடைய 

கந்திதேவனோடு -- ஓஒண்பணங்கடம்மை - ப்ரசித்தானாடய இ sod a iat 

சன் - ரமசிவன் -- ஏமினனரு ரிஞனே - ர பினா ல அடிப் 

பினன், GT = Or (7m) 

கீண்ணுக லருளா லேவுங் கணங்சளுட் | லைமை பெற்றோ! 

மண்ணுல கனில் வேண்டும் வளம்ப௫ தோறும் வந்து 

௩ண்ணின ௬லக! ண்ணி னா/வடி வாகத் தோன்ற (ணா, 

வெண்ணுறி னெழுஅம் நின்மே லெழுபதென் நுரைச்கு மெண் 

(இ-ள்,) கண்ணுதலருளாலேவும் - நெற்றிக்கண்ணேயுடைய பரம 

சிவன்௫ருையினாலே அனுப்பப்பட்ட -- கணங்களுட்டலைமைபெற்ரோ - 

சிவகணங்களுள் தலைமைபெற்றவாகள்--மண்ணுலக தனில் - பூலோகத்தில் 

--வேண்டும்வளம் பதிதோறும் - நங்களுக்குவ்ருப்பமாயே வளம்பொரு£ 

இய கரங்கள் ராறும் -- உலகாகண்ணி னராவடிஷாகத்தோன்ற - உல 

கக்திலுள்ள மானிடாகண்சகஞக்குமானிடராசத்தோன்றும்படி -- வந்து 

£ண்ணினர் - ஏர்து அவசரிச்சலா. - எண்னுறின் - (அவாகளைஎத்து 
0 e ந உ (ப * e 

'யரென) எண் மதகொடக்கி'  எழுநா/0ி'மே Gacy சென் 

அமா குமெட் ஷா - எழுநூ/ரொருடட oF masmd  Gumdrs OM were 

(ரா, எ-று, கன்று, '- நன்மொழி 'சொகை, (௪) 

Bi Gouri கின்உஞான மயிறு ரிலழ்து இப்பின் 

(ந்துறு மமண ன்னு மூடுவல் லிருள்கெட் டோடுஞ் 

சந்தா மெளலி €! 9வண் டாமரை மலரு மென்னா 

விந்இரன் முதலா யுள்ள விமையவ/! மனம கிழ்ந்தா], 

(இ- ள்,) நந்தியென்டின்ஞானஞாயிறு - நர்திதேவனென்றுசொல் 

லப்.டுின்ப ஞானகூரியன் -- நிலத்துதிப்பின் - பூலோகத்தில் ௨தய 

மாடுல்--மு£ துறுமமண ரென்லும் - அஞ்ஞான த்தாற்சிறர்ச சமணரொன்று 

Rs



0.80, பிரபுலிங்கலீலை 

சொல்லப்பட்ட -- மூடுவஃ்லிருள்கெட்டோடும் - மூடி க்கொண்டிருக்கட 

பட்ட வலியஇருள் அழிர்துபோய்யிடும்--சர்திரமேஎலி - பிறையணிர்த் 

சடையையுடைய பரமச௨னது--8ர்வெண்டாமரா மலருமென்னா - பு 

pr@u வெண்டாமனாமலர் ம௰ருமெம்.று--இர்திரன் முதலாயுள்ள - Cg 

வேந்திரன் முதலாயுள்ள -- இமையவர் - தேவர்கள் -- Loan wipe 

தார், எ-று, 

நந்தி, அமணர், 8ர் என்னுமதிஷ்டானங்களில், ஞானஞாயிறு, 

இருள், தாமரைமலர் என்னுமிவற்றை யாரோபித்சலா இருவகவணி, ௪௦ 

திரமெளலி- அன்மொழித்தொகை, (௪டு) 

எட்டாவது 

வசவண்ண [வட்தகரி 

முற்றிற்று, 

ஆடர்தி- ௮ - இ, திருவிருத்தங்கள்-௪௮௧, 

 



| ஒன்பதாவது 

அ௮சக்கமாதேவியுற்பத்த 
கதி, 

லச 
Ca ma. 

Li repaG Roweng புனிசன் பாலம! 

க்ருந்தடங் கண்ணிதன் கலையு நந்தியும் 
௮ருங்கண நாதரு மகனி லத்திடை 

வருந்திற மறிந்தவா வகுத்துக் கூறுவாம், 

(இ-ள்,) புரஞ்சடு - இரிபுரமெரித்த -- சிறுககைப்புனிதன்பால் 5 

திறியபுல்லியககையையுடைய புனிதனாகிய ப.ரமசிவனிடத பாகத்தில் — 

அமர் - பொருர்திய -- கருந்தடங்கண்ணிதன் - கரியவிசாலம்பொருர்திய 

கண்களையுடைய வுமையவளின்--கலையும் - சாத் துவிதகலையும்--ஈர்இயும் - 

ர்ந்திகேசுரரும் -- அருங்கணகா தரம் - ௮ரியசிவசணசாதருமாடயே விவர் 

கள்--அகனிலத்திடை - அகன்றபூமியின்௧ண் -- வருந்திறம் - அவதரித்த 

திறத்தை -- ௮மிந்தவா - எமக்குத்தெரிந்தவளவு -- வகுத்துக்கூறுவாம் - 

விரித்துச்சொல்லுவாம், ௭ - று, புரமெனவே - திரிபுரமெனவும், புனித 

னெனவே - ப.ரமசிவனெனவும், கண்ணியெனவே - உமையவளெனவும், 

சிலையெனவே * ஏனையசாச்துவிதமெனவும் பெம்றாம்,  பெருந்தடங் 

கண்ணி - ஓன்மொழித்தொகை, இங்கனம்பெற்றது, ஐதிசச்குறிப்பு, 

ஐவரொடு சனைஇ யென்றாம்போலும், (4) 

Qua Qur® s Giddens QUAD nré Bs 
கடிதட மளவுவாய்க் காலி னோடியே 
மடையுடை மதுமழை மலர்பெய் சோலைசூழ் 

உதெடை யெலுஈக சொன்றுண் டாயிடை, 

(இ-ள்,) பெடையொசெரும்பினம் - பெண்வண்டுகளு மவழ்திழ் 

இனமாடுய வரண்வண்டுகளும்--பெரிதிலார்திட் _ மிச்சொலிச்ச ஷு 

 



Wald! LH Lfovlyb ob Coy [ஒன்பதா 

மளவு - வாசனைபொருந்திய தடாசமளவும் -- வாய்ச்சாலினோடி. - வாயக் 

காலின் வழியாகவோடி. -- மடையுடை - மடைகளையுடைச்சத்தக்க -- 

மதுமழைபெய்மலர் - தேன்மாரிகளைவிடாதுசொரிடுன்ற மலர்கணிமைந்த 

-சோலைகுழ் - சோலைகள்சூழ்ர்த - உடுதடையெஜும் - உடுதடையென 

வழங்கப்! டும் -- ஈசரொன்றுண்டு - ஒர்பட்டினமுண்டு -- துயிடை - ஆவ் 

SGA, எ-று. சுரும்பு - இண்வண்டு -- இனம் - இவைபோன்ற 

வரிவண்டு, கரி௮ அமிபூரல படம்மை டிபனிறு மமையும், தியாக மலச் 

cde rt gem uv OL பயறு மெ.ப்பூம், “ட்டி "ஸின்யமரமுக் 

Car gy Caw. gt மைமயவி டட்டபூ மலர்சமா ப துவைச்சு 

car ba Did be Qe மெல்பூ இல ிஇிடவோடி 2யனமுடி கனு 

மலையும், மழுமழை - இருடெயரொட்டுப் பண்ட, ஆல Ble 

Give.” og) ம்மையு ், (௨) 

e ~ ச * ° 

(Boo 22/00) 0/4 பல Dolev | (ல) ப லிம்ப் 

எனப் ழ் ு பெரு னெனு புன்மைபயென் பன வெல/ம பபருுது முனெனுு 

Dodi ont post (oll wilh WW நம்மவன் 

iB oat Lt ல் ப இ ot Uh 6 நிகரி OV] GWolt ௮, 

(இ-ள்) கன்மைபென்.ன வெலாம் - சஈஹுமார்ச்சமெனப்படுங் 

முணம்களனை த்தையும் -- உடையன் - ஒழுங்குடையவன் -- நான்மறை ஃ 

மான்குவேதங்களும் - புன்மையெம்பனவெலாம் - அற்பமெனவிலக்கழ் 
8 ச் ச * டி 6 * ச 

இயைர்தகுணங்சளனை தையும் - பொருந்துராம் - ஏலாதவள் - எனும் 

தன்மை . என்னுநில்மையை -- தன்பெயரினாலறியதக்கவன் - தனதியம் 

பெயரால் டயாவருமுணரத்தக்கவல் 1 வமலனென - நிமி மலனென் ற... 

ஒரு$கரிலாஜுளன் - பெடருள்ளநிகரர்பவோர்புருடஞஜுளன், எ-று, விதி 

க்கை - நன்மைடப்மையென்ததென்க, வேதச்தக் இயையவெள்பார் - 

நான்ம பயெனமிம், இவஞுக்குத்தகுமெனக்குறிக்க - "ன்மலனெனவும், 
ர ‘ 

னையனரியனென்பழு GO spit oar 2) இனைய, னன்பது தோன் ஒருநிசரிலானெனும் கூறினா, (௩) 

வ Joa Prod waste of tt 7ம் இனைச் 
சுவணமென் (3,2 slovearé JLo யென்பவள் 

a ’ 8 8 . 

இவ லி sod! 68H BI ற் தலைமைழ் தென்னவே 

புவமையி லல்உ௰த் தொழுகு நீ/மையான், 

(Q - ள்) அவன் - இுரித்தையாவது -- எழில்மனையவள் - அழ 
மனையா. எனப்படு உள் 4 ஆர்த்தி ச்சகணமென்குதலென . Bind Si



வ்து,] ௮க்கமாதேவியுழ்பத்தி கழி. ௨௪௫ 

Ose Ret on Quoc ருற்போல - சுமதியென்பவள் - சுமதியென்ஜுமியற் 

பெயருடையவள்--தவநிலை தன்னிலும் - மேலாயதவகநிலைகளிலும் -- தலை 

மைத்தென்னவே - சிரேட்டமாயதெனயாவருங்கூறவே -- உவமையிலில் 

லறத்து - ஒப்பின் நியில்லறநெறியின்கண்--ழுகுரீர்மையாள் - Hiss cv 

மொத்துவழாது ஈடக்குந்தன்மையடையவள், எஃறு, அவள்குணத்துக் 

இயைந்தது ஈம இயென் லும்பெயராறலின், அடகத்தினைச்சுவவாமெனி Gs 

லென்வனறுர், உவமையிலில்லதமென்றகளால் - மனைமாட்சி சுறிக்கப் 

௦ ற்றும், பரமை 2 குலம், (4) 

Apt dy லலுக்கச் மதி தன்னிடைம் 

மாரனொரு மகளெனச் சார்ந்து கோன்றினாள் 

ஆனுயர் கொடியினோ எங்கை காய்குழு 

. மானுறழ் சத்துவ கலைம டந்தையே, 

(இ-ள்.) தூகிருமலனலுக்கு - பரிசுத்தசிருமலனென்போலுக்கு - அச் 

சுமதிதன்னிடை - மனைவியாகவியைந்தவந்தச். சமதியென்பவளிடத்தில்-- 

தானொருமகளென - தானொருபுத்திரியாமெனக்கூற -- சார்ர்துதோன்றி 

னாள் - அவ்விடத்திற்சென்றுதித்தாள் -- (அவளாசெனின்) அலுயர்கொடி. 

பினேன் - இடபக்கொடியையுடையபரமசி௨ ன் -- அங்கைதாங்குறுமான் - 

தனதழடுயகையில் தாங்காதமாக்போன்்ற வுமையவளுக்கு - உறழ் £ 

ஓச்த -- சத்துவகலைமடந்தை - சாத்துவிதகுணப்பெண்ணானவள், ௭-ுு, 

நிருமலல னென்னும்பெயரைவிளக்கதீதூவென்ருர், உமையவளைத்தாங்காத 

தால் தாங்குருமானென்றார், இங்கே மானென்ப துவமையாகுபெயர், 

௮ர்த்தபாகம்பெற்றவளா தலினென்௧க, அனுயர்கொடி - இடபம்வரைர்த 

கொடி, (டு) 

(மீ திபெறு கடலென மகளை மீன்றவ/ 

நதிபெறு சடைமுடி ம்பன் பாலுறு 

கதிபெறு மதிதுதழ் கரும்பைப் பெற்றுகற் 

றுதிபெறு மலையென மகிழ்ச்சி துன்னினார. 

(இ-ள்,) மதிபெறுகடலென - சம்இரனையீன்றபாற்கடலைப்போல- 

மகளையீன்றவர் - மகளைப்பெற்றராய்ழர்தையர் - நதிபெறு சடைமுடி. - 

கங்கைதங்கெ சடாமகுடதீதையுடைய -- ஈம்பன்பாலுறு - பரமசிவ 

னிடத்திலுள்ள -- கதிபெறு - உர்சியிடத்தைத்தனக்இடமாசப்பெழ்ற me



௨௪௬ பிரபுலிங்கலீலை [ஒன்பதர் 

மதி - அர்த்தசந்தரனையொத்த--.நுதல் - நெற்தியையுடைய -- கரும்பை- 

கரும்புபோன் றவுமையவளை ௮ பெற்று - முன்னர் மகளாகப்பெற்று- நற் 

றுதஇபெறுமலையென - ஈல்லபுகழ்பெழ்ற மலையரசனைப்போல -- ம௫ழ்ச்சி 

துன்னினார் - மிக்க களிப்படைந்தனர், ௭ - ௮, யாவர்க்குந்தக்க கதியை 

யின்புறவளித்தலி ஐுவமையாகுபெயராக்கக் கரும்பென்றார், மலையெ 

னல் - இடவாகுபெயர், (a) 

நரி புமை மல அறு ௪ (த்தியே 

யறிவரு மஞ்செழுத் தைது மெய்புண। 

குதியினைத் மரித்தனன் குழவி யாகிய 

பொறிநிக ருநுமொரு புதல்விக் கென்பவே. 

(இ-ள்,) நெறிமுறை - வேத்நெறிக்கெங்க -- நிருமலன் - நிருமல் 

னென்போன் -- நீறுசாத்தி - விபூதிதரித்து - அறிவருமஞ்செழுத் 

திறைந்து * நிலை யினேயதென டெட்டவொண்ணாத பஞ்சாட்சரத்தை யுப 

தே௫த்து--மெய்புணர்குறியினை - உண்மையுண ரத்தச்சவிட்டலிங்கமாற 

குதியை--தரித்தனன் - மார்பிலணிர்தனன் -- குழவியாகயெ - குழந்தைப் 

பருவமுள்ள--பொ றிநிகருறும் - இலக்குமியையொ தத--ஒருபுதல்விக்கு » 

ஒப்பற்ற மகளுக்கு -- என்ப - என்றதிஞர் கூறுவர், எ-று, மெய 

யெனல் - உடலிலெனினுமமைபும், குழவியாயெ புதல்வியென முடிக்க, () 

9) s sari சடையினோ னிடத்த ளேயெலுஞ் 

சிம்தையான் மகளைமா தேவி யென்மொரு 

சந்தா மங்கொடு தான ழைத்தனன் 

தந்தையா தற்குநற் றவம்பு ரிந்தவன், 

(இ-ள்,) இந்து - சந்திரனையணிர்த--வார் - நீண்ட — சடையினே 
னிடத்தளேயெும் - சடையையுடைய பரமவனதிடதுபாக தீதிலமர்ந்த 
வுமைபவளேயென்றுன்லும் -- சர்தையான் - சிர்தையையுடையதந்தை 

யானவன் -- மகளை - தனதுபுத்திரியை -- மாதேவியென்று » மாதேவி 
பென்று ஒருசர்தமாமங்கொடு - ஒர்வண்ணப்பெயர்சொண்டு — தான 

ஹழைத்தனன் - தானழைத்தான் — தீ்தையாதற்கு - அவளுக்குச் தகப்ப 

ஞதம்கு -- நற்றவம்புரிந்தவன் - முன்னர் நல்ல தவத்தைச்செய்தவன், 
௭ - று, ௨உமையவளுக்குத் தேவியெனப்பெயரிருத்தலின் மாதேவி யென் 

மர், சடைபிஜனேனீடத்சளெனல் . அருத்தாபத்தி, (௮)



a6) அச்சமாசேலிபுத்பத்தி ௧. ௨௪௭ 
அ/றிவரு ளாக வடக்கம் வாய்மைமெப்ச் 

துறவுஈல் லொழுக்கமே தூய்மை யென்றிவை 

யுறவொடு குழவியா யுடன்வ எ/ந்இிட 

மறுவறு சுமடுதன் மகள்வ எர்ந்தனள். 

(இ-ள்,) அறிவு - அந்தர்முகத்துக்கியைர்சவறிவும் -- அருள் - 

காருண்யமும்--அத.ரவு - நித்தியானர்தவாசையும் -- அடக்கம் - பொறிவ 

ழிச்செல்லா சவடக்கமும்--வாய்மை - பொருளல்லவற்றைப் பொருளாகக் 

கொள்ளாதவாய்மையும் - மெய்த்துறவும் - உபாஇத்இரியத்தையும் பற் 

ஜெனக்களையுமெய்த்தகவும் -- நல்லொழுக்சம் - மெய்யெஃதெனகிற்கு 

நல்லொழுக்கமும் -- தூய்மை - மும்மலங்களுக்கணெங்காத தூய்மையும்-- 

என் றிவையுறமவொடு - என்றுகூ,றப்படுமிங்ஙனமாயவுறவினரோடு -- குழ 

வியாய் - குழர்தைப்பருவமாக -- உடன்வளர்ர்திட - அவையுமொருங்கே 

வள.ர -- மறுவறுசுமதிதன் - குற்மமற்மசுமதியென்பவளுடைய -- மகள் 

வளர்ந்தனள் - மகளாஇிய மாதேவியென்பவள் வளர்ந்தாள், ௭- று, உட 

னென்பதினால் - அவைபுமொருங்கே யென்றும். என் நிவை யென்பதனால், 

இவைபோல்வன பிறவுமெனக்கொள்க, கொள்ளவே - அயலுறவுக்கடம் 

பெருளெனப் பெற்றாம், பெறவே, சாத்துவிதகுணமெனக்சண்டாம், (௧) 

வீரீடிய மருங்குலம் மாயை தோன்றுநாள் 

கேடி சிலைகொடு தவங்கு லைப்பவே 

யோடிய மதனன்மா கேவி யோங்குகள் 

விடி. ப சிலையனாப் வீழ்ந்து மாழ்கினான். 

(இ-ள்,) வாடியமருங்குல் - சுருங்கெயெவிடையையுடைய -- ௮ம் 

மாயை தோன்றுநாள் - அந்தமாயைதோன்றுகாளில் -- கோடியசிலை 

கொடு - வளைம்தகருப்புவில்லையெடுத் துக்கொண்டு -- தவம்குலைப்பவே - 

மகான்கள்தவங்குலைட்பான் வேண்டியே -- ஒடியமதனன் - உவகைகொண் 

டோடியமன்மதன் -- மாதேவியோங்குசாள் - மாதேவிவளருகாளில் -- 

வீடியசலையனாய் - மனஞ்சோர்ந்தவில்லைபுடையவனாய -- வீழ்ர்துமாழ்டி 

னான் - வலிகுன் நியொன்றுந்தோன்றாது மயங்கனொன், ௭ - று. மாயை 

தோன் நியகாளில் தைரியங்குன்றாத மன்மதன், மாதேவிதோன் நியகாளில் 

தன துதைரியங்குள் றுதழ்கேத, அதிவருளா திய குணங்களா லென்க, ()



உச] பிரபுலிங்கலீலை [இன்பதா 

விழுதன கொடியகி விளைப்ப ரப்பெலாம் 

எழுந்தன நல்லமம் யாவு Gui Bor bl 

கொழுச்தென ிருமலன் குமரி யோங்குகாள் 

முழங்கின சிவாய முற்று மெ ப்ருமே, 

(இ-ள்,) விழுஈசன - ₹ரித்சன -- கொடிய i ol Gaus டலாம் - 

கொடி தாஇயதீவிசேயினபகுப்பனைக் பம் - எழுர்ச wt = agus bg — 

நல்லம் பாவும் - நல்உ ரர மமெ ப்படும். ரகு ஈடனைர்தும் -- இங்களங் 

Camdpbalgia - அழ ப3 ம்மும்பிர வளருமாறுபோன்று -- 8ருமலன் 

குமரியோங்குகார் - 8௬ுமலசனன்பவன்மகள்உளருா£ளிம் — முழங்கெ- 

கோவிித்தன -- வொசமமுழ்றும் - உொகமானைத்தம் - எற்கும் - எல் 

விடத்தும், எ - று, ரப்பு - fay, (௧௪] 

G a a, 

£ங்குமா தேயி யின்னண மிருப்ப வெம்பிரா னேவிய சண 

ங்கள், தங்கர்வேண் டியவொண் பதிதெமு முன்செப் தவத் 

தபா னன்மா வாடு, தீயல் சித்2 ராமையன் மாச்சி தே 

வனென் றிடுபயர் பதிலா, ஓங்குக மங்கள் வேறுவே mma 

கொண் டுமனர் ஈற்றவ முயன்ற. 

(இ-ள்.) /கு- இவ்விடத்தில் - ரா தேவி - மாதேவியென்பவள்-- 

இன்னனாமிருப் / - இவ்வாறிருக்க -- எம்பிரானேவியகனங்கள் - எமது 

பிரானா _ரமிவனனு பிய "வக 1॥ கள் 4 தாம கள்வேல் டய- தாங் 

உ 6 [1] கூ ச . e ச ‘ . 

சள்விரம்பிட-- ஓ எபரிகொறும் - ௪ 7/பட்டணம்கடோறும் -- முன் 

Gor ark ராட் உ பூ விபி. பி(செ த ac dew ரிடகீதில்- மீமச 
ச e nN ஸு ந் ந் f\ « . 

Q 1இ - உலர மயம் யாட — i Bor "cp 7 ம். ண் ) SLT ED OU COT 

IPT உன று - ॥ ௩7 மையனெனவும் மாசீசிரோவூ எனவும் 

சிபெயாமுதலா - இடப்பட்டபெயாமுதலா&-_- ஓங் எகாமா கள் - ் (ip 2 (6 உட ரதத 
9 ௩ * ௫. ந e ந. ° 

நாமங்களை -- வேறுவேறுறக்கொண்டுற்றனா - வெஃ்வேருகக்கொண்டு 

தங்இஞர்கள்--நற்றவழுயன்று - நல்லதவங்களைச்செய்து, எ - று, கணங் 

கள் மகவாடு - நரமங்கள்கொண்டு - முயன்றுற்பனரெனமுடிக்க, (22) 

பீயக்குறு மினிய சங்கர பூசை பல்வகை நெறிப்பட விய 
ந்றிச், செயற்கருஞ் செப்கை செய்தவ ரிருந்த / ரென்றிசை 

சயிலைபோற் சிறக்க, மயம்குறு மமண வல்லிருண் மெலிய வயி



wig.) அக்கமாதேவியுற்பத்தி கதி. ௨.௪௯ 

ணவ மெனுழுடு மழுங்க, வியக்குறு சைவ மலாநல் னந்த வெ 

ய்யவ னுதித்கமை விரிப்பாம். 

(இ-ள்,) படக்குறும் - முத்திபயக்கத்தக்ச -- இனியசங்கரபூசை » 

இனிமையாகியசிவபூசையை--பல்வகைசெறிப்படவியற்றி - பளவகையாது 

மாகமநெறிச்செய்சச்செய்து -- செயர்கருஞ்செய்கைசெய்து - செய்தற் 

கரியசெய்கைகளைச்செய்து -- அவரிருந்தார் - அந்தச்சவகணநா தாகளிருர் 

தார்கள் -- தென்றிசைகயிலைபோற்டிறக்க - சென்றிசையானது சைலா 

யததைப்போற் ஏிறர்திருக்கவும் -- மயக்குறமமண வல்லிருண்மெலிய . 

மாயவசன த்தால் புத்தியை மயக்குகின்்ற சமணமென்னுங் Carin wed er 

குன்றவும்--வயிணவமெஜ முமமழுங்க- உைணவமசமேன்ஜுடட்சத்திரங்க 

டமதொளிகுன்றவும் -- வியக்குறுசைவம் - ஆ இசயிக்கச் தகுதசைவமெள் 

மலர் -- மலர - விகசிக்கவும் -- சன்னச் திவெய்யவன் - screws Buin Bus 

நோனசூரியன் -- உதித்தமைவிரிட்பாம் - ௮அவதரித்தசைவிரிவாகச்சொல் 

இதும், ௭ - று, செயற்கருஞ்செய்கை - அயலாகட்பிரதிபலியாதிருத்தலை, 

சிறக்க, மெலிய, மழுங்க, மலர வென்னும்வினையெச்சங்களை யுதிச்தவென் 

லும் வினைப்பகுதியோடுமுடி சக, சிறக்கவிரு்தாரெனிஐ மமையும், (௪௩) 

வர மின்மண் ணிட்டுக் கொண்டவன் றன்னை மஇத்துகன் 

னுதலின்மண் ணிடாமற், பாயும்வெண் டிரையிற் நுயில்பவன் 

றனக்குப் பரிதியொன் றளித்தருண் முக்க, ணாயகன் றனையே 

கருதிவெண் ஸீற்றா னன்னுதல் வீதியை யணியுர், தூயன் 

மறையோர் தமக்கடெ மாகுர் துரிசிலா விங்குளா புரியே. 

(இ-ள்,) வாமிம்மண்ணிட்டுக் கொஸ் டவன்றவ்னை-வாயி௦ மண்ணைப் 

ாட்டுக்கொண்டடுருஷணனை-- மடுத்து - தாபோருளாகமதிக்து உரன் 

லுபலின்மண்ணிடாமல் - நல்லநெள்றிமிற்திருமண்ணிடாமல் -- பாயும் 

வெண்டிமையில் - மோதுகன்றவெண்மையா வலைகளை யுடையதிருப்பாற் 

கடலில் -- துயில்பவன்றனச்கு - உறங்கும்விஷ்ணுவுக்கு -- பரிதியொன் 

ற்ளித்தருள் - ஒர்சக்கரமீ$த--முக்கணாயகன் தனையே - முக்கண்ணனாடிய 

பரமசிவனையே--௧௬த - திரி.ரணமொக்கச்சிர்தித்து -- வெண்ணீற்றால் - 

விபூதியினால் -- ஈன்னுதல்லீதியையணியும் - ஈல்லகெற்றியாடடவிடத்தை 

பலங்கரிக்கும் -- தூயகன்மறையோர்தமக்கு - பரிசுத்தமானகான்மறைக் 

குரிய வச்தணர்களுக்கு--இடமாகும் - இடமாயுள்ள -- துரிசிலா - குற்ற 

மத்ற--விங்குளாபுரி-கில்குளாபுரியென்ஓும்பட்டணமொன்றண்டு, எ-று, 

ula



௨௫0 பிர்புலிம்கலீலை [ள்பத்ரி 

உலகைடன்டவபொன்ஞதழு :--இழிட்படற்கென்க, திருமண் - திருசூர 

ணம், இடாமலணியு மறையோரென முடிக்க, (௧௪) 

க&த/ விளை செம்நெற் காடுசூழ் கரும்பு கரும்புகுழ் கதலி 

யங் கதுசூழ், புதுகறும் பானைக் கழுகது சூழ்முப் புடைப்பசுங 

காயபெங் கதுஸ், (if [| aon ob நேமா peor Lit [pled பார்ப் 

பார்க் குய/வுறு துயர்மிடி புகாம, லதஇர்மு Aurion. af Gur 

தரி b கணிகள்வை Bb usm நாட்டும், 

(இ-ள், கதிர்விளை- ௨திர்சள்விளடன்ற--செர்நெற்காடு - செக்கெற் 

காட்டை — ரூழ்கரும்பு - சூழ்ந்தகரும்புவனங்களம் -- கரும்புகுழ் - ௮5 

தீக்கரும்பைச்குழ்$த--௨ சலி - வாழைஉனங்களும்--அங்கதுகூழ் - அங்கே 

௮ம்தவாழைகளைச்ருழர உபுது - புதிய - ஈறும் - நல்லஃபாளை - பாளை 

களையுடைய -- கமுகு - பாக்குவனங்களும் -- அதரம் - அந்தப்பாக்கு 

GIT BI LITE hip ௭ முப்புடை - ௨ம் றுபக்க்தையுடைய பசுங்காய் - 

பசியகாய்கணிறைரத - நெங்கு- தென்னக்கோப்புகளும் -- அதுசூழ் - 

அர் தத்தென்னர்தோப்புசளைச்சூழ்ர்டி  உழர் - “ழேயுதர்னெற-கனி - 

பழங்களையுடைய -- டேம் - வாசமாபொருர்திப - தண் - குளிர்ச்சித் 
5 ச orn . ® உக உச ட ் 

Bu — மாம்பொழில் - மார்தோப்புகளும் -- பார்ப்பார்க்கு - பார்ப்பவர் 

களுக்கு - உயர்வுறுதுயர் - மிக்கதுயரத்தையுடைய -- மிடிபுகாமல் - 

தாரித்திரியமணுகாவாறு -- அதிர் - ஒலிக்கல்ஈ - முரசியம்பும் - செய 

பேரிகைமுழங்கும் - உதி - மிதிகளும் — gtoalae - அந்தப்டட்டணத் 

இற்கு--அணிகள்வைத்திமி - அணிகள்வகுக்கின்ற - படை - சேனைகளைப் 

போல--காட்டும் - தோற்றும், ௭- று, செர்நெற்காடூம், கரும்பும், ௧௧ 

லியும், சமுகம், தெங்கும், மாம்பொ ழிலும், ீ.இகளும், அணிகள்வகுக்கும் 

படைபோர்காண்டலின் - அணிகள்வைத்திரிபடைகாட்டுமென்றார், இதனா 

லிஃதுருவகமெனப் பெற்றும், செந்நெற்காடூமுதல் வீதியிறுவாய லிவ் 

வேழும் பார்ப்டே ரர்க்ராப் பை பாற்காட்டுமென (yo ba, («@) 

af iB gor கிசிவடான்னம% நகரின் வேதிய! மடர்மை 
é 

ய செல்லம், பொருந்துமன் னத்இற் இடுவன விருது புனல்வ 
யற் செங்கம லங்கள், வரும்துநண் ணிடைகன் மாதர்கைம் மல 
ர்க்கு வண்டினைக் கொடுப்பர்பே ரின்பர், Shi soll wai சூழ் தட 
ங்கள்வண் டி.ற்குச் சாண்மலர் கொடுத்திடு மன்றே,



வ்து.] ௮க்கமாதேவியுற்பத்தி ௧தி, ௨டுக 

(இ.ள்,) அம்£கரின் ௮௨ ரத்திலுள்ள -- வேதியாமடந்தையரெல் 

லாம் - பிராமணல்திரீகளனைவரும் -- அன்னம் - உணவை விருந்இனுக் 

இிவார் - விருந்தினருக்கிடுவார்கள்--புனல் - சலத்தையுடைய -- வயல் - 

வயலிலுள்ள -- செங்கமலங்கள் - செந்தாமரைகள் -- பொருந்தும் - ௮வ் 

விடத்திற்பொருச்திப — அன்னத்திற்கு - அன்னப்பட்டுகளுக்கு - இடு 

வனவிருந்து - விருந்திடுவனவாம் -- வரும்தும் - டாரத்தால்வருந்தம் -- 

நுண்ணிடை - மிகச்சுருங்யெவிடையையுடைய -- மன்மாதா - நற்குணம் 

வாயர்தமா தர்கள்--கைம்மலர்க்கு - தமதுகைகளாயெதாமரைமலர்களுக்கு 

வண்டினைக்கொடுப்பர் - வளையலிடுவார்கள் -- பேரின்பந்தரும் - மிக்க 

சகத்தைத்தருகொற -- தனி - ஒப்பம்ற -- நகர்ஞசூழ்தடங்கள் - பட்டத் 

ழைச்சூழ்ர்தம்டா கங்கள் -- வண்டிற்கு - வண்டுகஞூக்கு — தாண்மலர் - 

தன்டையுடையமலர்களை--கொடுத்தஇடம் - விரும்தாகக்கொடுக்கும், எ-று, 

அன்று) ஏ அசைகள், அன்னம் - உணவின் பொது, கைம்மலர் - உருவ 

கம், பேரின்பம் - மிக்கபோகம், வருந் துதற்குக்காரணம் - தனங்களாலாத 

லின்பொதுப்படப்பாரமமன்றாம், சைக்கென்றமையால்- வண்டினை வய 

லெளரும், கொடுப்பர் - இலக்கை , (ear) 

இக! வாழு மறையவர் செய்யும்யாகதூ மம்படிம் தன் 

ரோ, பொன்னகர் வாண! நிறைந்தவா யுளபய்ப் பொருந்துத 

லிந்நகர் மறையோ, ருன்னரு மனுவ வெருப்பினை வளர்ம்திட் 

டொழுகுநீர் காட்டுறி னன்றிப், பின்னொரு செயலாற் கலியுக% 

தன்னிற் பெருகுநீ॥ காணுறப் படுமோ. 

(இ-்,) இக்ககர்வாழும் - இம்ருப்பட்டமழ்தில்வாயும் weny 

பவர்செய்யும் - பிராமணர்கள்செய்யும் -- பாக ராமம்படிர்தன்றொ - யாக 

புசைபடிந்தல்லவோ — பொனனகர்வாலர் - ஜேவலோகத்தில் வாழ் 

பவர்கள் -- நிறைந்ரவாயுளராய - பூரணாயிசுடையவர்களாய்- பொருந்து 

தல் - தங்குதல் -- இங்5கர்மமையோர் - இந்தப்பட்டணத்திலிருக்கும் 

பிராமளுள்--உன்ளரும் - நினை த்தழ்கரிய--மலுவால் - மலுசாஸ்திரத்தால் 

_ நெருப்பினை வளர்த்திட்டு - யாகத்தைவளர்த்து -- ஒழுகுநீர்சாட்டுறி 

னன்றி - நடக்குநிலையைக்காட்டி.னாலல்லாமல் -- பின்னொருசெயலால் 4 

மற்றொருமுயழ்சியினால் -- கலியுகந்தன்னில் - கலியுகத்திலும் -- பெருகு 

ீர் - மிக்கசமழை$ர்-கானுறப்படுமோ - காணப்படுமோ, ௭ - று, இதனால் 

தேவர்களுக்குத் இர்க்காயுளும், இங்ககர்க்குக் குறையாநீர்வளமும் வர்ததம்



a. Ge. பிரபுலிங்கலீலை [ஒன்பதம் 

கேதகூறப்பட்டது, கலியுகத்திதுமென் றவும்மை, தொக்கது, சானுறப் 

படுமோ வென்லுமோசாரம் ௭ இர்மறை, படிந்தன்றோவெள்லு மோகாரம் 

வினா, யாசத்ழைச்ெப்பிக்க சலியுகங் கூறப்பட்டது. (௧௭) 

னையமா நகரி னந்தணர்க் கெல்லா மிறைமைபூண் ளெ 

ஜெரு மழையோ, னினைவெலா மரன்றா ளினுமுரை யெல்லா நி 

ரூமலன் நுதியினுஞ் செய்யும், வினையெலா மவன்பூ சனையிலும் 

வைழ்தோன் வேமமு மெழுக்கமும் வல்லான், மனையுளா னெ 

னினும் துறக்பவ/ம் கப்பால் மற்றவ னாமம। /சன். 

(இ-ள்) இனையமாககரின் - இத்சசை.ப தாயபெரியபட்டணத்தில- 

அம்தணர்க்கெல்லாம் - பிராமணாகளனைவரிலும் -- இமைமைபூண்டென் - 

தீலைமையிற்டிறந்தவனாடு.ப -- ஒருமறைடோன் - ஒருபிராமணன் -- நினை 

வெலாம் - தனழெண்ணங்களனைத்பையும் -- தரன்றாளிலும் - ப.ரமசிவ 

ஓுடையிருவடியிலும் -- உனாயெஃலாம் - தனதுவசனங்களனை த்தையும் 

_.நிருமலன்றுதியினும் - பரமசிவன துதுதொமத்தின்கண்ணும் -- செய் 

பும்விசையெலாம் - தனதுஇரு ததிடங்களனை த்தையும் -- அவன் பூசனையி 

லும் - அவனைப்பூசிரதலின் கண்ணும் -- உைந்தோன் - வைத்தவன். 

வேத மும்ஒழுக்கமும் - வே /முணர்தலிலும் அவ்வாறு வமுவின் றிநடக்கு 

தீலிலும் -- வல்லான் - வல்ஃமையுள்ளஉன் -- மனையுளானெனிஞும் - 

தானில்லறத்தனாபிலும் -- துறர்தவர்க்கொப்பான் . முற்றுக்துறந்தவதிதி 

போல்பவன் -- மற்றவனாமம் - அவள திபற்டெயரோ--மாதரசன் » wr த் 

சசனெனப்பவேதாம், எ-று, ஒருமறையோன், வைத்தோன், வல் 

லான், ஒப்பான் எனமுடிக்க, மாதரசனாம் என்லுமாக்கவினை தொக்கு 

நின்றதென்க, (sq) 

இருந்தி வனைபான் றேயிதன் னாமஞ் செப்பின்மா தாம் 
பிகை யென்பா, எருந்சதி முதலாங் கற்புடை யார்த மருரிலை 
பூதின்றி முற்ற, நிரந்தர மவளைக் கைகுவித் இறைஞ்டி நினைந்து 
பின் பாயலிழ் படுப்பார், கருந்தடங் கயற்கட் பூங்கொடி யனை 
யாள் கற்பினை யாவரே புகல்வார், 

(இ-ள்,) இர$திய- விசாரங்களனை 4 இலுணின் துரீங்கெ 4 அனை 
யான்ஹேவிதன்னாமம் - அத்தகையானழ மளைவியின்பெயர்.-செப்பின் ஃ 
சொல்தும்டீத்து - மாதாம்பிசையென்பாள் - மாதாம்பிகைபெனப்படு 
பவள்--அருர்ததிமுதலாக்கற்புடையார் - ௮௫₹த முதலா சற்புடைய '



வ்து.] .. முக்கமாதேவியுற்பத்தி ௧இ. ௨௫௩ 

வர்கள்-- தம் - தங்களுடைய---அருநிலை - அரியகலங்காரிலைமை--ஊ தின் நி 

முற்ற - இடையூறின் நிரிமைவேறுவான வேண்டி. -- நிரர்தரம் - அறு 

தினமும் — அவளை - ௮ரதமாதாம்பிகையை--கைகுவித்து - கைகூப்பி 

இறைஞ்? - வணங்ி-நினைர்து - ரர்தித்த--பின் - பின்பு -- பாயலில் - 

தமதுசயன த்தில்--படுப்பார் - படுத் துக்கொள்வார்கள் -- கரும் - கரிய 

தடம் - விசாலம்பொருந்திய -- கயல் - சேற்கெண்டைபோன்ற--கண் - 

கண்களையுடைய -- பூங்கொடியனையாள் - பூங்கொடி போல்பவளத--௧ம் 

பினை - கலங்காநிலையினை -- யாவரேபுகல்வார் - யாவர்தான்சொல்லவல்ல 

வர், எ-று, கற்புடையார் தமதருநிலைமுற்றச் குவித்து, இறைஞ்சி, 

நினைந்து, படுப்பாரனமுடிக்க, யாவரே யென்பதில் ஏகாரம் - வினா, () 

(்்ங்கொடி யனமா தாம்பிகை பெருமை புனைந்துமா யன் 

gue டாங்கே, யோங்கிய வபர சிவனென வேத முரைத்இடு 

மருணந்த வந்தான், மூங்குற வவடன் வயிற்றிடை யதனாற் றக் 

கவர் தகவில ரென்ப, தாங்கவர் பயக்த புதல்வனாற் நெளிய 

வறிமினென் நறைகுவர் பெரியோர். 

(இ-ள்,) பூங்கொடியன - பூங்கொடிபோன்ற - மாதாம்பிகை « 

மாதாம்பிமையென்பவளது--பெருமைபுளை£துமை - பெருமைகலந்தவலம் 

காரவசனங்கள்--அன்றுபட்டு - அன் றுமுதல் -- ஆங்கே - அவ்விடத்தில் 

ஒங்க - சிறப்புற்றன -- ௮ப.ரசிவனென - அபரசிவனென்று ஆ 

வேதம் - வேதமானது -- உரைத்திடும் - துதிக்கத்தக்க — அருள் - இரு 

பையையுடைய--நந்திவர்தான் - நந்திதேவன் அவதரித்தான்--தாங்குற க 

சமக்ச -- அவடன்வயிற்றிடை - அவளதுவயிற்றில் -- அதனால் - அக்கா 

ர்ணத்தினால் -- தக்கவர்தகவிலசன்பழு - தக்கவர்தகவிலரன்றும்பிர 

யோகமாம் -- ஆங்கவர்பயர்த - அந்தத்தாய்தம்தைகள்பெம்ம -- புதல்வ 

னால் - புத்தரனால் -- தெளிய - தெளிவுபெற -- அறிமினென்று - ௮ம் 

மொழிப்பிரயோகத்தை யபுணர்மினென்று -- அறைகுவர்பெரியோர் - சத் 

துக்கள்கூறாநிற்பர், ௭ - று, பரசிவம், அப.ரரிவமென்றிருபாற்று, பர 

இவமெனல் - அ௮பரோட்சத்தை, அபரசிவமெனல் - பரோட்சத்தை, 

தாங்ஞுற வவடன்வயிற்றிடை ஈர்திவந்தானெனமுடிச்சு, தக்கவர் தகவில 

ரென்பது - தாய்தர்தையரைச்குறிக்கவென்க, புதல்வனெனல் - அவர 

செச்சத்தை, அ௮னவெனல் - இடைக்குறை, (2.0) 

ஜந்தொழி லொருவன் திருவுள மகிழு மறுதொழி லாளன் 

மா தரசன், பைந்தொடி கொழுஈம் ரொழுதெழு தொழிலாள்



௨௫௫ பிரபுலிங்கலிலை [ஒன்பதா 

UML gS வளர்ப்பவன் மறையோன், செந்திரு வளையாள் விரு£ 
இனர் வயிற்றிற் நீயவிப் பவளிவர் பெருமை, ஈந்தெழின் மல 

சோன் சொன்மக ஸிருக்கு காவினும் புகன்றிடப் படாதே, 

(இ-ள்.) ஐந்தொழில் - பஞ்சர் த்திய த்தையுடைய -- ஒருவன் - 

ஒப்பழ்ம ப.ரமசிவனது -- இருவுளம$ூமும் - இருவுளமூழுமாறு செய்யத் 

ழ்க்க.-அறு? தாழிலாளன் - ஆறுடுரு த்தியங்களையுடையவன்--மா தரசன் - 

மாதரசனென்போன்--பை$பொடி - பசியவளையலையணிர்த வவல மனைவி 

கொழுகன் - தனதுகாயகனை -- தொழுதெழு தாழிலாள் - வணங்கு 

தலையே தனதுதொழிலாகவுடையவள்--பரிர்து - விரும்பி - தவளர்ப்ப 

வன்மறையோன் - யாகம்வளர்க்கு மர்தனன்--செர்திருவனையாள் - இலக் 

குமிபோல் வள் -- விருந்தினர்வயிம்தில் - விருர்இனரதவயிழ்தில் - தீ 

யவிப்பவள் - உதராக்கினியைத்தணிப்பவள் -- இவா2 பருமை - இவ்விருல 

சது பெருமையானது ௮ நந்தெழின்மலரோன் - அழகுமிக்க தாமரை 

மலரையுடையபிரமன்--சொன்மகளிருக்கும் - சரஸ்வதிதங்கும் — oral 
மும் - நாவினாலும் -- புகன் மிடப்படாழு - சொல்லப்படாது, எ-று, 

ம$்ழொழிலாவன ,-சிருட்டி, இதி, சம்காரம், தரோபாவம், அ.நுக்கர 
கம், அறுதொழிலாவன ;--ஜதல், ஓதுவி] தல், வேட்டல், வேட்பித்தல், 

ஈதல், ஏற்றல், என்பன, அறுதொழிலாளன், மாதரசன், தீவளாப்பவன், 
மமையோன் எனவும்) மொழுதெழுவாள, டசம்இருவனையாள், இிவளர்ப் 
ப௨ள் எ௨ஃும் பிரித்துக்கூட்டிப் பபொருள்கொள்க, விருக்தினா - நாதன 

மாசவருபவலா, (௨௧) 

இன்னமா பச்சன் ஹேவிமன் வயிற்றி னிங்வுல மெலாஞ் 
செய்புண் ணியத்தான், மன்னுமா ரளிஈள் விருந்துணம் கமர் 
வல்லியின் மலர்மலர் வதுபோ, லென்னையா ளுடைய மட்திவ1 
னவன்றா னெய்திவ? துஇத்தன னன்று, சென்னிய। லமரர் தொ 
முதுபூ மாரி சிந்தினர் துந்துபி முழங்க, 

(இ-ள்,) இன்ன - இத்தகையதாய--மாதரசன் றேவிதன்வயிம்றின் - 
மாதரசனமனைவியின் வயிற்றில்-இவ்வுலகெலாஞ்செய் புண்ணியத்தால் - 
இவ்வுலகனை த்துஞ்செய்தபுண்ணியத்தால் — மன்னும் - பொருந்திய — 

Bie E ODE S— SH oflact - aan hac —a (0,6 sient - விருக்தாகவுண்ண_.ஃ 

காமர் - அழடி.ட--வல்லியில் மஉ£ - வல்லிக்கொடி.பின்மலாகள்-- மலர்வது போல் பூப்பது ரல் என்னையாளுடைய - ௭ ன்னையடிமையாகவுடைய



agi, அக்கமாதேயிபுற்பத்இ கதி, உடுடு 

ந$்இவானவன் - நந்திகேஸ்வரன் - எய்இிவர்து - சைலையினின்றுவர்து 

௨உஇத்தனன் - அவதரித்தான் -- தன்று - ௮ப்போது--சென்னியால் - 

ஈிரரினால்--அமரர் - தேவர்கள்--தொழுது - வணங்டெதுந்துபிமுழங்க - 

தேவது£துபிமுழங்க--பூமாரிசர்தனர் - புஷ்பமாரிபொழிர்தனர், ௭ - று, 

நந்திவானவன் மலர்பூப்பதுபோல் தேவிதன்வயிற்தில்வர் துதித்தனனென 

முடிக்க, (௨௨) 

எங்குரு நந்தி தோன்றுகாட் புதுமை யென்சொல்வாம் ௧ 

ண்டுமுட் டென்னும், வெங்குண வமண ர௬ளத்தெரி மழுவோன் 

வேடங்கண் டஞ்சலி செய்ய, வங்கொரு நேயம் பிறது திருமா 

லடியவ ௬ளத்இனி லெங்கள், சம்கார னிஹைவ னெனவொரு ஞா 

னஞ் சார்ந்தது தமையறி யாமல், 

(இ-ள்,) எங்குருகந்தி - எமதகுருவாடுயார்திதேவன் -- தோன்று 

நாள் - உதிக்குகாளில் -- புதுமை யென்சொல்வாம் - நடந்தபுதுமையை 

யாதென்றுகூறுதும் -- கண்டுமுட்டென்ஜும் - கண்டுமுட்டெனக்கூறும் 

— வெங்குணம் - கொடிய குணங்களையுடைய -- அமணர் - சமணர் 

கள்--உளத்து - தமதுள்ளத்தில்--எரி - எரின்ற - மழுவோன் - மழு 

வே*இிய பரமசிவனத -- வேடங்கண்டு - விபூதிமுதலிய வேடங்கண்டு 

— ஞ்சலிசெய்ய - வணங்க - அங்கொருகேயம்பிறக்தது - அங்கோ 

ரதிசடம்சோன்றிற்று - திருமாலடி.பவருளத்தினில் - விஷ்ணுபத்தருள் 

ளத்தில் -எங்கள்சங்கரன் - ஈமதுபரமசிவனே--இறைவனென - மேலாய 

கர்க்தாயென்று -- தமையறியாமல் - தங்களையறியாமல் -- ஒருஞானஞ் 

சார்ந்தது - ஜாஞானமுஇத்தது, ௭ - று, கண்டுமுட்டென்பதோடூ கேட்டு 

முட்டென்பதையும் வருயிச்க, ஒன் றினமுடி த்தளென்பதினால், (௨௩) 

கொலகள வழுஃகா றவாவொடு வெகுளி கொடுஞ்சொல் 

பொய் பயனில கூற, னிலையழீஇ யொருவன் செய்ந்கன்றி மறத் 

தனிந்தனை வஞ்சனை பிற/தஞ், சிலைநுதன் மடவார்க் கருதலென் 

நினைய தீமைக ளிய।வும்பேோ யினவ।, னலமலி தரும மூர்த்தி 

யாதிய நன் னந்திவா னவன்புவி வருநாள். 

(இ- ள்,) கொல் - கொலையும்--களவு - களவும்--அழுக்காறு - பொ 

ரமையும்--அவாவொடு - பிறர்பொருளையவாவுதலும் — வெகுளி - ஒழுங் 

இன் நிகோபித்தலும்--கொடுஞ்சொல்- கொரேமானசொல்றும்--பொய்ஃ



a. ar பிரபுலிங்கலிலை [தன்பதா 

பொய்சொல்லதும் - பயனீலகூறல் - பயளின்றியமொழிகூறதும் -- 

நிலைப இ - நிலைபிறழ்ர்து--ஒருவன் செய்ச்சன் நி - ஒருவன்செய்தான்றி 

யை--மறத்தல் - மறர் துவிடுதலும்--ரிர்ரனை - பழிகூறலும் -- வஞ்சனை - 

வஞ்சனை செய்தலும்--பி௰ர்தம் - அயலாரது-ஏிலைநுதல் - வில்லையொத்த 

நெற்றியையுடைய -- மடவார்க்கருதல் - மாதராச் தீழுவநினை த்தலும் -- 

என்,று - என்றுசொல்லப்பட்ட -- இனைய தீமைகளியாவும் - இங்ஙகனமாய 

தியகுணங்களனை த். தம்--ஈலமலி - ரன்மைமிகுக்த--தருமமூர்த்தியாகயெ - 

தருமல்வரூபியாய--ஈல் - நல்ல -- நந்திவானவன் - நந்திதேவன்--புலவி 

வருகாள் - பூமியிலுதித்ரநாளில்-- போயின - ஒழிந்தன, ௭ - று, ஆல்- 

அசை, நிலைய நீஇயென்பது . சொல்லளபெடை, (௨௪) 

சாரடலை தந்திய் கெம்மையா ணந்தி தாயகட் டினுறின்று 

தரைமே, லேடவிழ் மல/வாண் முகமது தோன்ற வெழுந்தரு 

ளுதன்முனங் குருவாய்க், கூடல சங்க மேசன்றாய்க் கொளித்து 

க் குறுநென் னுதலினீ றணிந்து, வீடருள் பரம சிற்கன லிங்க 

மெய்யுறத் தரித்தன னம்மா. 

(இ-ள்,) தாடலைதர்து - சிரசில்திருவடி சூட்டி. --இங்கு - இவ்விடத் 

தில்--எம்மையாணந்தி - எம்மையடிமைகொண்டகசர்திதேவன் -- தாயகட் 

டிலுநின் று - தாய்வயிற்றிலுமிருர்து-- தரைமேல் - பூமியின்மேல் -- ஏட 

விழ் - இதழ்கள்விரி$த--மலர் - தாமரைமலர்போன்௦--வாள் - ஒளியுள்ள 

-முகமதுதோன்ற - முகர்தோன்ற -- எழுந்தருளுதன்முனம் - பிறப்ப 

தம்குமுன்னரே -- குருவாய் - குருமூர்த்தமாய் -- கூடலசங்கம் - கூடல் 

சங்கமென்னுர்தலத்திலுள்ள-- ஈசன் - பரமசிவன் -- தாய்த்கொளித்து - 

சிரியாருக்காகவொளித்து -- கூறுகி - இருசேஉந்து - ள்னுசலிஸ் - உல்ல 

நெற்றியில் -- மீ) ஸிந்து - விபூதிரரித்து--லீடருள் - முத்திதருன்ற-- 

ப.ரமசிற்கனலிங்கம் - இஷடலிங்க த்தை--மெய்யுறத்தரித்தனன் - மார்பிற் 
றரித்தனன், ௭ - று, அம்மா, வியப்புமொழி, கூட௰சங்கமேசன், குரு 

வாய், தாய்க்கொளித்து, குறு, கீறணிந்து, மெய்புறத்தரித்சன ளென 

முடிக்க, தாயகட்டி.லுமென்றவும்மை, புலிவருமாளெனலைத்தழுவலி னிதர் 

ess hus. (உடு) 
தரித்தபின் றனது மேனிதோன் ருமற் முயெதிர் நின்றிட 

பப்பேர், இரித்துஈல் வவ னென்றுபே ரிட்டுக் சென்றனன் 9 
வன்றனைக் குருவா, யொருத்தர் தம் மிடத்திழ் பாவளை செய்



வது] ௮க்கமாதேவிபும்பத்தி கதி, ager 

கென் றுரைப்பவ ருரைகெடத் தானே, பருட்குரு வடிவா வந்த 
௫ள் புரிந்த வாலமா। சூலபா ணியனே, 

(இ-ள்.) ஈரித்தபின் - சரித்தபின்னர்--தன தமேறிதோன்ருமல் ௪ 

தினதுவடி௨ங்காராப்படாமல் -- தாடெ௫ ரின்று - சாமினெதிர்ரின் று 

இடப 1 ர்திரித்து- இடடட்டேரை ச்திரிச்.த--ால்வ௫வனென் றுபேரிட்டூ? 

ஈலலவசவசேவுனன்றுபேரிட்ட — சென்றனன் - போயினன் - தவன் 

னை - ச௨னை -- பாவனைசெய்கெம்று - பாவனைசெய்யக்கடவாயென்று 

-ஒருத்தா ரம்மிடத்தில் - ஒருவரிட/தில் -- குருவாயுரைப்பவா - குரு 

வாகவந்துபதேடுப்பவரது — உனாமெட - உபதேசங்கேட-- தானே ௪ 

ராரபேோ அருள் - இருபைத௩்யெ -- குரு௨டிவாவந்து - குருஜூர்த்த 

மாகவந்து -- அருள்புரிர்5 - ௮. நுக்கரடித்க - அலமார் - விடர்தங்கெ-- 

கூலபாணியன் - சூஷர்ரைச்கையிலேந்திய பாமரவள், எ-று, ஏஃ ஈறி 

மிசை, அ௨ற்றுபோழாமுயிரிய்யுமெல்லும் விதிபால் இடபமென்றாயிற்று, 

அரத விடபமெளலைர்இரித்து வ௪௨னெப் பெயரிட்ட தென்க, சூல 

பாணியன் தானேயருட்குருவாவர் சருள்புரிர்தனனென முடிக்க, SHU 

பிரத்தியட்ச தீதிம்கு வேண்டுவது பாவம், பிரத்தியட்சத்திம்கு வேண் 

வெதின்றெனக்குறிக்க வராகெடவென்றா, உரைகெடவென்லுஞ் செய 

வென்லும் வினையெச்சம், வந்தென்பதில் பருதிகொண்டு முடிந்தது, 

தானேயெம்_இல், ஏகாரந்தேற்றம், ஒருவனுக்கு மற்றொருவன் சருவா 

ரின்று கடவுளைத் தியானஞ்செய்யென் அு...தேசித்தவிடத்தில், அப்பிரத் 

இி.பட்சத்திலாதலின் கடவுள் பாவஉடிவாக வேண்டும், கடவுளே வந்துப 

தேசிப்பராயின் பாவனையெற்றிர்கெல்லு நடந்தோ 1*திவன்றனைக் 

குருவா லொருத்சாதம்மிடத்திம் பாவனை செய்கென்றுரைப்பவ ருரைகெ 

டத்தானே யருட்குரு௨மவாஉம் சருள்புரிந்தவாவமா சூலடாணியனே 

யெனப்பட்டது,” இமய்தோன்றாதாருரையெனபயன், (௨௬) 

டத $தமெய்ஞு ஞானப்பிள்ளேகன் னுதலிழ் பெருகொளி 

நீறுமொண் களத்திற், ிறஈதுள வமல லிங்கமுங் கண்டு செறி 

தவ ஈனைவரும் வியந்து, மறைந்தான் குருவா வந்திவை பு 

னைந்து மகவினை வசவனென் ஜரொருபே, ரறைந்கன னென்ன வ 

றிந்தன ஈமல னறிவுணின் றறிவிக்க வன்றே, 

(இ - ள்,) பிறந்த - உதித்த மெய்ஞ்ஞானப்பிள்ளை - மெய்ஞ்ஞான 

உடிவமானகுழங்தையின்--ஈஏ லுதலில் - ஈல்லரெற்றியில் -பெருகொளி - 

MR Tan



உட பிரபுலிங்கலிலை (gauge 

மிச்கவொளியையுடைய - சீறும் - விபூதியையும் -- ஒண்களத்தில் - அழ 
இெகண்டழ்தில் -- ஜறர்துள - சிறப்புற்ற - அமலலிங்கமூங்கண்டு . நின் 
மலமானவிஷ்டலிங்கத்தையுங்கண்டு -- செறிந்தவரனைவரும் - அக்சே 
கூடிரின்றவரனைவரும் -- வியந்து - அதிசயத்து — மறைந்த - ஒளித்துக் 

கொண்டு--அர்ன் - பரம$ிவன் குருவாவந்து - சுருமூர்த்சமாகவர்து 

௭ இவைபுனைந்து - இவற்றைச்செய்து -- மகவினை - குழர்தையை 
வசவனென்றொருபேரறைந்சனன் - வசவனென்றோர்பெயனாயிட்டனன் 
-என்னவறிர்தனர் - என்றதிர்தார்கள் -- அமலன் - பரமரிவன்--௮.றி 

வுணின்றறிலிச்ச - அறிவுக்கதிவாககின்றதிவிக்,, எ-று, அன்று, ஏ 
அசைகள், பிறந்தபிள்ளையெனமுடிக்க, செறிர்தலரனைவரும் கண்டு, விய 
62, அமலனறிவிச்சவறிர்தனரொனழுடிக்க, அரன், மறைந்து, குரு 
வாவந்து, இவைபுனைந்து பேரறைந்தனென முடிக்கு, அன்றே யெனல் 

அல்லவாவென்றுலாசொளிலுமமையும், பிறந்தபிள்ளைசெறிர்தவொன்றத 
னால், ஒன்றொழிபொதுச்சொல்லென்லும் விதியால் பெண் பாலாக்குக, 

குழந்தைபிறர்த வவசரத்தில் அவ்விடத்தினின்றோராதலின், (௨௭) 

(இதில்வழி லகரம் தனிநிலை யயயும் கூடிய தகரமுன் னெ 
முதீதென், றறிகுறி வடிவம் இரிதல்போ னந்இி யடல்விடை 
மெய்திரிர் துறினு, நறுமலர் விழியிற் கண்டவ ரெல்லா ந௩தி 
யே யென்றுள மடிழ்ந்தார், பெறுதவ முயன்ற வன்னையும் பி 
தாவும் பெறுமுவ கையினையா ருரைப்பா!, 

(இ-ள்.) குறில்வழி - குற்றெழுத்தின்முன்னின்ற-- ஐ௩ரம் - was 
மானத--தனீநிலையாயும் - றகரமாகத்திரிதலன் றி ஆய்தமாயும்--கூடிய - 
வருமொழிக்கு முதலாகவர்த -- தகரமுன் - த்சரத்திம்குமுன் -- எழுத் 
தென்று - எமுச்தாச -- அறிகுறிவடிவம் . ௮ றிகுறிவடிவமென — திரி 
தீல்போல் - திரிர்துவருவதுபோல -- நந்தி - ஈ$்தியென்னும்--அடல் - 
பலம்பொருந்திய--விடைமெய் : ரிஷபவடி.வம் திரிந்த.நிலும் - மாதி 
நிற்ஜெம் --௩.று - ஈல்ல--மலர் - தீரமராமலர்போன்ற--விழியிர்சகண்டவ 
செல்லாம் - தமது கண்களாங்கண்டவனைவரும் ம6$தியேயென் நு - 
நந்திகேல்வரரோயென்று உளமடழ்ந் தார் - உள்ளத்திற்களித்தனர் ட 

பெறுதவமுயன்ற - பெறுதற்குத்தவஞ்செய்த - அன்னையும் பிதாவும் . 
தாய்தர்தையரிருவரும்-பெறுமுவகையினை - அடைச்தசர் தோஷத்தை... 
யாருளைப்பார் - யாவர்தானெடுத்துச் சொல்லவுல்லவர், ஏ - ௮, (குறில்



வதி,] ௮க்கமாதேவியுற்பத்தி கதி, ௨௫௯ 

வழி லளத்தவ் வணையிஞய்த - மாகவும்பெறு௨ மல்வழியானே ?? என்ும் 

விதியாற்போர்த, கல்தீது - கஃறீது, என்லுமுதா ரணம்போல் ரிஷபவடி. 

வர்திரிந்து மானிடவடிவமாயதை அ.றிகுறியாலுணர்ர்தனரொனக்கொள்ச, 

தீனிநிலையாயும், என்றவும்மை இறந்தது தீழீஇயவெச்சவும்மை, திரி 

ல்மிலு மென்றவும்மை இழிவு இழப்பு. (௨௮) 

ஈீன்றகா டொடங்கிச் செய்கடன் முற்று மியற்றினன் மா 
or சன்றான், ஜேோன்றுமோர் குழவிப் பதங்கடந் தெங்கோன் 

சொல்குரு முன்னுறுங் காலை, யான்றமா மறைகண் முதலவா 

தி தான்முன் னறிந்துள கலையெலா மறிட்தான், சான்றதா ம 

இய மிரவிவட இறுப்பத் தன்கதிர் தானடை குதல்போல், 

(இ-ள்,) ஈன்றகாடொடங்க - உதித்தநாள்முதல்-- செய்கடன் முற் 

றும் - பிள்ளைக்குச்செய்யவேண்டிய வுபசா ரங்களனை த்தையும் -- மாதர 

சன்றான் - மாதரசனென்லுந்தந்தை -- இயற்றினன் - செய்தனன் -- 

தோன்றும் - உண்டாகப்பட்ட -- ஓர்குழவிப்பதங்கடந்து - ஒப்பற்றகுழ 

விப்பருவறிலையினின் நுநீற்டு -- எங்கோன் - எமதுகர்த்தனாெ வசவதே 

வன்--சொல் - போஇக்கன் ற--குரு - குருவானவர் -- முன்லுறுங்காலை - 

தினக்குமுன்னிருக்கும்போ த--ஆன்ற - ௦6 5--மாமறைகண்முதலவா - 

மகத்தானவேதங்கள்முதலாக -- தான்முன்னறிந்துள - தான்முன்படி.த் 

தறிர்த-- கலையெலாமறிந்தான் - சகலகலைகளையும் விரைவிலறிர்தான் -- 

சான்றதா - யாவருக்குஞ்சாட்ியாக -- மதியம் - சந்திரன் -- இரவிவர்இ 

guu- சூரியன்தன இடத்துக்குவர -- தன்கதிர் - தனதபூரணகலையை 

— தூனடைகுதல்போல் - தானடைவதுபோல, T - று, மாதரசன் 

ரன் செய்கடன்முற்று மீன்றறாடொடங்டுச்செய்ய எங்கோன் குழவிப் 

பதங்கடர்து தான் முன்னறிம்துள கலையெலாம் சொல்குருமுன்னுறுங் 

காலை சான்றதாமதிய மிரவிவந்திறுப்பத் தன்கதிர் தானடைகுதல்போ 

லறிந்தானெனமுடிக்க, இறுத்தல், சமீபித்தல், சந்திரன் தனக்கெதிரி 

Ard சிறிது சிறிது சூறுவெர்தருயெபோது தன் கலைகள் சிறித எறித 

வளர்ந்து முன்போம் பூரணகலைகளாவது யாவருக்குஞ்சாட்சியாயக்காணப் 

படுவதுபோல இவலும் தான் முன்னறிர்துள கலைசளனைத்தையும் குரு 

வுக்குமுன் பூரணமா உணர்ந்தனனென்க, (௨௬) 

பிரமனை யிகழ்ந்து நெறியலா நெறிபோம் பரமத யானை 

யை யடக்க, வரமுறு கூர்மை யங்கு௪ச மென்ன வரனடி. யாரெ
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னு மாவிழ், கொருமழ விளங்கன் றெனவருள் வசவனொழுகுகா 

ள் வளங்கொள்கல் யாண, புரமுநற வமண குழாத்தொடு மிக்க 

புரவலன் விச்சல னிருந்தான், 

(இ-ள், பரமனையிகழ்ச்து - பரமசிவத்தைர்தித்து--நெறியலாகெ 

நிபோம் - ஈன்மார்க்கமல்வாமந றியிற்பேகும்-- ப. ரமதயானையையடக்க - 

அன்னியசமயமாயயயா&ரயையடக்குவான் வேண்டி -- வரழுறு - வரத் 

தால்வாய்ச்த -- Fa. TOOL) (GEO) NOT Gt = Fri மையுள்ளவங்குசம்போலவும் 

அ ரனடியாரொனுமாவிற்கு - சவனடியார்களெய கும் பசுவிம்கு--ஒரு - 

ஓப் ற்மனமழவிளங்கள் தென - மிக்கலிளமைதங்கப கன்றுபோலவும -- 

௮(,ள்வசவன் - இரு. ஈவடிவமா வச வலி — இழுகுகாள - முமை 

ஸி ழுதிநடக்குகாளில் - வளட்செரள் - சமலவளப்பங்களுமமைந்த 

கலியாணிபும் - கபியாணபுரத்தில் -- உற - பொழு, ௮ மிச்ச - Yor 

கையில்மிகுந்த — புரவலன்விச்சலள் - விச்சலடென்னுமரஎன் - அம 

OI ALT SOATEST - சமாக்கூட்டச்தன்னைப்புடைசூழவிருக்த 

னன, எ-று, வசவன் பரமதயானையை.படம்ச YH FrOwoorers சன் 

லெ. ஒழுஞாாளில் கலியா. புரத்து. விச்சலடினவம். அமணக் 

முழூம்மநொாடிருர்நனைனமுடிக்கு,. ரெமிபலமெமி - இயமமுதலிய 

செமியைமறுத்தநெமியெ. பக்கமா பச, மழவிளமெலபத, ஒ௫படொருட்பன் 

மொழிசிறப்பினின் ஏழா வவ்லும் விதியாம்போர்த மீமிசைஞாயிறுபுனிற் 

மிளம்சல்று என்றுமூதாரணம்போலு2ம.்க, உறவெல்ரும் நிகழ்கால 

வினையெச்சத்தை இரு$தாமென்ளும் வினமுற்ழேடு சேர்க்க, பரமத 

யானை, அடி.யாரொலுமா உரு௨£ம், (௩0) 

பிடிபில்கல் யாண புரமெனும் தூசு பரசிவ பத்தியால் வி 

எர்ப்பக், கொடியபுன் சமண மசுவர் பிடித்தாய் கூவலயத் இ 
௫ந்திடு மந, எடியல! செல்ல மெனும்வச வேச வுங்குடன் 

வந்தா காம்பை, யுடன்வர வமல் விச்சல னகரி லும்றன ன 

நீறவர் நெருங்க, 

(இ-௭ள,) படியில் - பூமியில் - சல்யா Gol LD iLO gold கல்யாணபுர 

மென்னெற-தூசு - வஸ்இிரர்தில்படிர்த -- கொடிய - கொடி தாய _ 
பூன் - அம்பத்தன்மைடையுடைப -- மணமாக - சமணமதமென்னுமமுக் 

சில்--உவர்பிடித்தாங்கு - உழமண்பற்தினற்போல -- பரசிவபத்தியால் 
ஒளர்ப் ப 4 சிவபத்திமேலீப்ட dawPrw மஉளுத்துட்டோகும்டடி, வ



agi. | அக்கமாதேயியுற்பத்தி ௧த, did 

வலயத்து - பூமியில் -- இருக்தடுமர்காள் - இருக்குமர்தநாளில்-அடியவர் 

செல்வமெலும் - அடியார்களது செல்வமெனத்தக்க -- வ௪வேசன் - வ௪ 

வதேவனென்பவன் -- உடன்வந்தமாகாம்பை - கைலாயத்தினின்றுக் தன் 

னோடுகூடவர்தமாகாம்பையென்பவள் -- உடன்வர - தன்னைப்போல வவ 

நேர்தொடர்ந்துவர -- அந்தவிச்சலனகரின் - அ௮ந்தவிச்சவனென்பவனு 

டையபட்டணத்தில் -- நற்றவர்கெருங்க - கல்லதவத்தினர் கெருங்கும்படி. 

யாக-- உழ்றனன் : இருந்தான். எ-று, புரமெலும்தூசு, சமணமாச 

உருவகம், உவர்பிடித்தாங்கு பரசிவபத்தியால்பிளர்ப்ப என்பவை - உப 

மானம், வலயம், வட்டம், வட்டத்தன்மையால் பூமியென்றாம், இது குண 

வாகுபெயர், பூமியில்காகாம்பையுடன் வரலாவழு :-- தன்னைப்போல 

வவளும் அல்லமனைப் பூமியில் தேடிவரலயெல்க, இரு£திடுமென்றும் 

வினைச்கெழுவாய் சமயிலைமையெவ ௧, (௩௧) 

வினன் வச்வ தேவனென் றுமாப்ப மன்னவன் விச்சல 

னறிந்து, மந்திரி யென்று மறைநதவுட் பகையை மலிபொடி மூ 

டிய தழலை, வெந்தழ லென்ன வறிந்திடா தெடுப்ப மென்கை த 

ண் தெலென வெதி/போ, யுய்ட்தி.ூ. வரிதாய்ம் தன்மத மழிய 

வுடன்கொடு கோயிலுட் புகுந்தான், 

(இ-ள், வசவதேவன் - வசவதேவனென் என் - வந்தனன் 2 

பிற$்தனன்--என்றுரைப்...! - என்றெயருஞ்சொல்ல -- மன் ஏ வனவிச்சல 

னறிம்து- விச்சலவரசனதையறிந்து -- ம? யன்று - மந்திரியென்று 

மலைந்தவுட்பகையை - மமைந்துக்ன் றவகப்பகையையநியாது -- மலி 

பொடிமூடியதழலை - மிகுந்தநீறுபூத்த வக்ிரியை -- வெர்தழலென்ன் 

வறிர்திடாது - கொடியவக்கினியென்றறியாது 4 எடுப்ப - எடுப்பான் 

வேண்டி -- மென்சைண்டுதலென - மெல்லியகையாம்மெவதுபோல 

௭ இர்போய் - வசவனெதிர்சென்று -- உயந்திடவரி தாய் - இனிநிலத் 

தற்கருமையாய் -- தன்மதமழிய - தனது சமலமத௫க்க — உடன் 

கொடி - தன்னோடழைத்துக்சொண்டு--கோயிலுட்புகுந்தான் - பன தரண் 

மனையினுழைந்தனன், எ-று, மலிபொடிமூடிய ஆூழலையெடுப்பத்தீண் 

டுதலென விச்சலமன்னவன் வசவதேவனையறிர்து மஹரதவுட்பகையை 

யதியாது மந்திரியென்றுன்னித் தன்மதமழிய வுடன்கொடுகோயிலுட் 

புகுர்தானென முடிக்க, (௩௨) 

பொருந்துமத் தாணி யிடைத்தவி சொன்று புறமத கோ 

ளரிக் குதவி, யிருந்திறற் சிங்கஞ் சுமந்தபூ வணை மே லிருந்தன
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னரசனப் போதி, லருந்நிறற் ரூனை காவலர் வேந்த சமைச்சர் 

வெண் கவரிகொண் மாதர், கெருங்கிநிற் கரிய பேரவை யிடத் 

து Happs sow யொன்றெடுத் துளைப்பாம். 

(இ-ள்.) பொருந்தும் - அலங்காரமமைந்த -- அத்தாணியிடை - 

௮ ர9ிருக்கையின்௧ண் - தவிசொன்று - ஆசனமொன்றை -- புமமதகோ 

எரிக்கு - அன்னியமதமாடூயசிங்கத்துக்கு--உதவி - கொடுத்த -- இரும் £ 

பெரிதாயெ -- இறல் - பலத்தையுடைய -- இங்கஞ்சுமந்த - சிங்கஞ்சுமர 

திருக்இன்ற -- பூவனைமேல் - புட்பசயனத்தின் மேல் -- இருந்தனனர 

சன் 2: அ.ரரினிருக்தான் -- அப்போதில் - அ.த்தருணத்தில்--அருக்திறல் - 

மிக்கவலியையுடைய -- தானைகாவலர் - சேனாஇபதிகளும் -- வேந்தர் - 

குறுகிலமன்னரும் - அமைச்சர் - மந்திரிகளும் -- வெண்சவரிகொள் - 

வெண்சாமராவீசுடன்ற -- மாதர் -- ஸ்த்ரிகளும் -- கெரும்இநிற்கரிய - 

கெருங்கநிற்றற்கரிய -- பேரவையிடத்து - பெரிதாயெசபையின்கண்-- 

நிகழ்ந்தமையொன்று - விளை$தவோ ரதிசயத்தை -- எடுத்துரைப்பாம் - 

எடுத்த. *சொல்லுதும், ௭ - று, மதகோளரி - உருவகம் (௩௩) 

ேவேறு, 

Dias Qo Broo pb Corsiony 61 Bo QebQury 

சுந்தா வோலை யொன்று சோ/ந்தெனச் சுருண்மு டங்க 
லந்தர முகட்டி னின்று மரசன்பே ரவையி டத்து 

ab) s Si விழுந்த தொன்று மானிட/ மருண்டு நோக்கச், 

(இ-ள்,) இக்திரனெதிர்நின்றாடும் - தேவேம்ரனெதிர் Gora 

இன்ற -- ஏந்திழைகாதில் - அரம்பையினதுகா இனின்று -- செம்பொன் » 

சவந்தபொன்னாற்செய்த--சுந்தரவோலையொன்று - அழயெவோர்கம்மலா 

னது 4 சோர்ர்தென - தவறிவிழுர்தாம்போல -- சருண் முடங்கல் « 

ஒலைச்சருளொன்று -- அந்தரமுகட்டினின்றும் - காசவுக்சியினின்றும் 

௮ ரசன்பேரவையிடத்து - அரசனதுபெரியசபைக்சண் வர்தெதிர் 

விழுக்ததொன்று - ஒன்றுவச்தெஇிரில் விழுர்ச து-மானிடர் - மனி தீரனை 
வரும் -- மருண்டுநோக்க - அதிசமித்துகோக்கும்படி, ௭ ஃ று, ஏந்திழை - 
அன்மொழித்தொகை, சும ரவோலையொன்றுசோர்ந்தெனச் சுருண்மு 

டங்கலொன்று ௮ச்தரமுகட்டினின் றுமானிடர் மருண்டுகோக்கப்பேரவை 
பிடித்தி விழுத்ததென முடிக்க, (௩௪)



agi.) அக்கீமாதேவிபுற்பத்து ௧இ, ௨௬௩ 

நின்தவ செடுத்து வந்து நெடுங்கையிற் கொடுப்ப வாங் 

சி, வென்றிகொண் மடங்க லன்னான் விரித்ததை யெழுத்து 

நோக்குத், தன்றலை யெழுத்தே யென்னத் தானுணர்ந் தல 
ன்ம யங்கி, வன்றிற லமண காலன் மலர்க்கையிற் கொடுத்தா 

னன்றே, 

(இ-ள்,) நின்றவர் - அங்ூருந்தவர்கள் -- எடுத்துவந்து - எடுத்தும் 

கொண்டுவந்து -- நெடுங்கையிற்கொடுப்ட - நீண்டகையிற்கொடுக்க -- 

வாட்டி - வாங்டக்கொண்டு -- வென்றிகொள் - செயம்பொருர்திய — 

ம_ங்கலன்னான் - ஆண்சிங்கம்போன்றவரசன்--விரிச்ததை- அவ்வோலைச் 

சுருளைப்பிரித்து -- எழுத்துநோக்டு - எழுத்தைப்பார்த்து -- தன்றலையெ 

முத்தேயென்ன - தனததலையெழுத்துப்போல்வதென்று -- தானுணர்ந்தி 

லன் மயம் - தானொன்று£தோன்றுதவனாயச்சித் தங்கலஙக - வன் நிறல்- 

மிக்கவலியுள்ள--அமணகாலன் - சமணாகளுக்கெமன்போன்ற வசவனது 

௮ மலர்க்கையில் - தாமரைமலர்போன்ற கையில் -- கொடுத்தான் - 

கொடுத்தனன், எ-று, அன்று, ஏ அசைகள், நின்றவரோடுத்துவர்து 

கொடுப்ப மடங்கலன்னான் வாங் விரித்துகோச்டு மயங்ுக் கொடுத்தா 

னெனமுடிசக்க, அரசனாதலி னெடும்கையெனஸும், இவ்வுலஃபாஷைகளி 

லொன்று மன்றாதலின் தன்றலையெழுத்தேயெனவும் கூறினர், காலன் - 

உவமையாகுபெயர், சமணமதர்தைத் துமிசஞ்செயற்பாலனாதலி ஏஅமண 

காலனெனப்பட்டது, (ட) 

வீரங்கிய முடங்க னோக்கி வ௫வ௩। யகனிவ் வோலை 

தரங்குநின் றவிசின் 8ழோர் தமனிய வைப்புண் டென்ற 

தோங்கிய தூண்செய் தோளா யுனக்குகான் காட்டு வேனென் 

மூங்கதை பகழ்வித் தானவ் வரசர்கோ னதச யிப்ப, 

(இ-ள்,) வாங்கு - கையில்வாங்கயெ -- முடங்கனோக்கு - தலை? 

சருளைவீரித் துநோக்டி -- வசவநாயகன் - வசவதேவன் -- இவ்வோலை - 

இவ்வோலையானது -- தாங்கும் - சுமக்கின்ற --நின்றவிரின்கீழ்- உனது 

சிம்மாசன த்தின்$ழ் -- ஒர் தமனியவைப்பு - சொர்னப்புதையலொனள் ற... 

டண்டென்றது - இருக்கன்றதென த்தெரிவிச்சன்றது -- ஒங்வெ - கீண்ட 

_.தாண்செய் - ஸ்தம்பம்போன்ற -- தோளாய் - தோள்களையுடையவர 

ஈனே -- ஊளக்குரான்காட்டுவேனென்று - உனக்கதைப் பிரத்தியட்சமாக



ome பிரபுலிம்கலிலை [தன்பதா 

விப்போசே சாட்டுவேனென் நரைத்து -அவ்வ7சர்கோன் - அந்தராஜாதி 

ராசன் -- அதிசயிப்ப - இச்சரியப் படும்படி -- அங்கு - அவ்விடத்தில் — 

அடை - அந்தமசம்மாசனத்சை--அகழ்வித்தான் - தோண்டச்செய்தான், 

எஃறு, வசவாடசன் Coré@ அகழ்லிச்சானெனமுடிக்க, என்றெனல்- 

சொல்லெச்சம், (௩௬) 

Eh RL ரிகிய வைப்பொன் மடக மலைபி லத்திற் 

புகு (இவண் வாது மெஃலப் (|றப்படல் போலத் நோன்ற 

மகிழ்ந்தன னாசர் சோமன் வசவனைக் கண்ட போயே 

ழம் 2 வொண் பயனு ணர்ந்து நெலம ந வி யந்துன், 

(இ-ள், gs pihle - C rrr — நிதியவை பொன்று - தனப்பு 

தையலொ்றாட -- அடசமலை - சொர்னபர்௨ாம் - பிலத்தில் - பாதா 

ளத்தில் -- புகுந்து - ஊரடுருவிச்சென்று -- இவண்வர்து - இவ்லிடத்தி 

லோக இவர்து -- மெல்ல புறப்படல்போல - மெல்லப்புறப்படுவதுபோல 

டேோன்ம- காணட்பட — அ ரசாகோமான் - ராாதிராசன் - மஇழ்ந்த 

னன் - ச்தோஷித்தவனாய் -- வசவனைக்சண்டபோடே - வசவன த்தெரி 

சித்தடோதே -.. நிகழ்ச் - உண்டாயெ -- ஒண்பயனுணர்டது - திறந்தப 

யனை சீபெரிரது -- செட் பகம் - தனதுமனதில் -- நனிவியந்தான் - மிகவு 

மதிசமித்தா ம், ௭ - று, அகழ்ந்திடக் தோன்றவெனமுடிக்க, விய முற்றே 

வினையெச்சமாகலுமென்றதனால், மரழ்ர்தனனென்றை! விகாயெச்சமாக் 

கு. அரச கோமான் மஇழ்ந்து உணர்ந்து வியந்தானெனமு.க்க, (௩௭) 

LI quincy haar யெ மக்குப் பபழவிவ் வசவ தேவன் 

।பிலைல் மலை/க ரண் பங் கடவுளே யென்று சொல்லி 

பிபலுபை மடை பாய்யா ளென்பமைப் புதுக்கி னானச் 

செயலினை வீழியிம் கண்டோர் தெளிந்துகெஞ் சகம இழ்ந்தார். 

(இ-ள்,) பயிலும் -6 (ரிபோகளாந்சொல்௨ப்டட்ட -- நல்கினை - 
யாமுனபாரியம்றி.டநல்வினையா ௯ எமக்கு - எமக்கு--பயந்த - பயனா 
கச்சர்த —~ Qu weal a. oor - இ$சவசவ?।1யகன்--ஈல் - நல்ல. கைலை 
மலைக்கு - கைலை பங்கரிக்கு--இரண்டாம் கடவுளேயென்று - இரண்டாவது 
சிவனேயென்று -- கொல்லி - வியப்பபோடுசொல்லி இயல் - சாயலை 
யுடைய -உரைமடந்தை - ௪ரல்வஇ -பொய்யாளென்பதை - பொய்த்துப் 
போசாளெள்பகை - புதுக்கிஞென் - தெரிவித்தான் -- அச்செயலினை _



வது,] ௮க்கமாதேவியுற்பத்தி of ௨௬ 

அக்தவதிசயத்தை -- விழியிழ்சண்டோர் - கண்ணாம்பார்த்தவர்கள் -- 

தெளிந்து - ஐயர்தெளிந்து -- நெஞ்சகம் - தமதுமனஇல் -- மஇழ்ச்தார் - 

சம்தோஷித்தார்கள், ௭- று, பயிலுகல்வினை, முன்பிறப்பிற்செய்தகல் 

வினையெனிலுமமையும், ஓலையில் வரைர்தவாறு, அலுபவங்காட்டலின் 

உரைமடட்தைபொயயாளெனப்பட்டது, என்பதையெனல் - என்றுசான் 

றோர்கள்சொல்வதெனக்கொள்க, சரஸ்வதி பொய்யாளெஜும்வச.ன த்தை, 

அனுபவமாகத்தெரிவித்தனனெனப் பொருள்கொள்ளப்புதுக்னொனென் ரூ 

ரொனிலுமமையும், எமக்கெனல் அங்குள்ளோரைத்தழுவலால், படர்ச்கைத் 

தன்மைப்பன்மையெனக்சொள்க, (௩௮) 

முந்திரிக் மெமை ௩ல்கி மரபுளி யுரிமை யாற்றி 

மைந்தனைப் புரக்கும் தாய்போன் மற்றென்ப் புரத்தி யென்று 

சிந்தனை களிப்ப வின்சொற் செப்பியா யிடையி ரப்ப 

நந்தியைத் தொடர்பு கொண்டா னாந்தகத் தடக்கை வேந்தன். 

.. (இ-ள்,) மர்திரிச்ெமைகல்கி - வசவதேவருக்குமந்திரித்தன த்தைச் 

சொடுத்து--மரபுளி - அதற்குரியமரபையுன்னி--உரிமையாற்றி - செய்ய 

வேண்டியவுரிமைகளைச்செய்து -- மைந்தனைப்புரக்குந்தாயபோல் - மக 

னைக்காக்குந்தாய்போல -- மற்றெனைப்புரத்தியென்று - என்னைக்காப் 

பாற்றக்கடவையென் நு--96 தனைகளிப்ப - மனமட$ழ--இன் சொல்செப்பி- 

இனியவசனங்கூறி -- அயிடையிருப்ப - அவ்விடத்திருக்க -- நந்தியைத் 

தொடர்புகொண்டான் - வசவதேவரை நட்புகொண்டான் -- அந்தக - 

ஆகத்தக்கவாறு-- தடக்கை - நீண்டகையையுடைய -- வேந்தன் - அரசன், 

எ-று, தடக்கைவேர்தன் நல்டு ஆற்றி செட்பி நந்தியை ஆர்தகத்தொ 

டர்புகொண்டானெனமுடிக்க, மரபுளியென்பழு - வசவதேவன் பிறர்த 

வமிசத்தை யுன்னியெனப்பொ௱ள்கொள்க, உரிமையாற்றல் மர்திரிப் 

பட்டத்தைச் கொடுப்பதற்ெைர்த சடங்குசெய்தலை, புத்தலென்பது - 

பிறரா லபாயம் வராது காத்தலை, ஆயிடையிருப்பவெனல் - தன்னிடத்தி 

லிருக்கவேண்டமெனலை, (௩௬) 

பெருந்தகை வசவ தேவன் பெருமைக்குத் தக்க வாறே 

யருங்கடி மணஞ்செய் வித்தா னலங்கல்வேன் முருக னன்னான் 

திருந்திய வம்ம ணத்தின் சிறப்புகாம் விரிப்ப தென்கொல் 
புரந்தனை யன்று தொட்டுப் புகன்றுகல் யாண மென்றால், 

க
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(இ-ள்,) பெருந்தகை - றந்தநடைவாய்ர்த -- வ௫வதேவன் - ௨௪ 

வேல்வர7.து--பெருமைக்குத்தக்கவாறே - மஇிமைக்குத்தச்கபடி--அரும்- 

அருமையாகிய -- கடி - காவலுள்ள -- மணம் - கல்யாணத்தை -- அலங் 

கல்வேல் - மாலையையணிர்தவேலாயுத ததையுடைய -- முருகனன்னான் - 

முருகனுக்கொப்பானவரசன்--செய்வித்தான் - செய்வித்தனன் -- இருச் 

தியவம்மண த்தின் - சறப்புற்றவசக்கலியாணத்தின் -- இறப்பு - மேன் 

மையை -- நாம் - யாம் .- விரிப்பதென்கொல் - விரிவாகச்சொல்வதெய் 

நனம் -- புரந்தனை - அர்தப்பட்டணத்தை -- ௮ன்றுதொட்டு ௨ அன்று 

முதல் -- புகன்றுகல்யாணமென்றால் - கல்யாணபுரியென்று சொல்லப் 

பமோனால், ௭ - று, முருகனன்னான் கடிமணஞ்செய்வித்தானெனமுடிச்ச, 

புரந்தனையன் றுதொட்டுப் புகன்றுகல்யாணமென்றால் திருச்தியவம்மணத் 

தின் சிறப்புகாம்விரிப்பதென்கொல் எனவடி.மாற்றிட்பொருள்கொள்க, () 

(இவ்வகை கல்யா ணத்தி லிருப்பகா காம்பை யென்னும் 
தீவ்வைஈம் வசவ தேவன் ழன்பிர சாதர் தன்னா 

லெவ்வமின் முத்தி மெய்யோ டிருக்கையி னளிக்கும் வீர 
சைவநன் னெறிவ எர்க்குந் தனையனை யீன்றா எம்மா, 

(இ-ள்.) இவ்வகை - இவ்வண்ணம் -- கல்யாணத்திலிருப்ப - சல்யா 
ணகோலத்திலிருக்க -- நாசாம்பையென்னுர்தவ்வை - நாகாம்பையென் 
லுர்தமக்கை -- நம்வசவதேவன்றன் - நமதுவசவேல்வரருடைய -... பிர 
சாதந்தன்னால் - பிரசாதத்திஞல்--எவ்வமின்முத்இ - குற்றமற்றவைக்யே 
முத்தியை--மெய்யோடிருக்கையில் - உடலோடிருச்கும்போதே — Hans 
கும் - கொடுக்கின்ற லீ ரசைவான்னெறிவளர்க்கும் - நல்லவீரசைவ 

மார்க்கத்தைவிருத்திசெய்யும்-தனையளையீன்ரள்-புத்திரனைப்பெற்ருள், 
எ-று, அம்மா - அசைநிலை, வசவதேவரது பிரசாதத்தால், அவர் 
தமக்கை தனையனையீனராளெனமுடிக்க, அம்மா வியப்பெனிலுமமையும், 
மெய்யோடிருக்கையின்முத்தி - சீவன்முத்தியை, (௪௧) 

மைதனை மீன்று வந்து வசவநா மம்பு னைந்தா 
ணிந்தையில் கற்பு ஈங்கை நிகழ்திரு முகங்க ளாறு 
wish pods array யறிவித்தற் குலகில் வந்த 
கந்தனென் ௮ுன்ன வங்கா காம்பைதன் மகன்வ எர்ந்தான்,



வதி] ௮க்கமாதேவியுற்பத்தி ௧, ௨௬௭ 

(இடள்,) மைர்தளையீன்று - புத்தொனைப்பெற்று--௨வர்து - சர்தோ 

ஷித்து--ிர்தையில் - பழிப்பசன்.ற--- கற்புகங்கை - கற்புள்ளராகாம்பிகை 

யென்பவள்--வசவஞமம்டனைச்தாள் - வ௫வனெனப்பேரிட்டாள்-- நிகழ் - 

விளங்காநின்ற -இருமுகங்களாறும் - அழயெசண்முகங்களும் -- wb 5h 

திலக்களாருய்--௮ர்தமற்ற ஸ்தலங்களாறென -- அறிவித்தம்கு - அறிவிப் 

பான்வேண்டி--உலடல்வந்த - உல&த்திலவதரித்த -- கர்தனென்றுன்ன - 

சுப்பிரமணியொன்றுநினை க௧--அ்காகாம்பை தன்மகன் - அந்தநாகாம்பை 

மினதுபுத்தரன் வளர்ந்தான் - வளர்ந்தனன், ௭.ஃறு, ஸ்தலங்களாரு 

வன :-- பத்தஸ்தலம், மாஹேஸ்வரல்தலம், பிரசாதிஸ்தஎம், பிராண 

லிங்கல்தலம், சரணலஸ்தலம், ஐக்ெல்தலம், (௪௨) 

வீரமா கேச சென்னு மென்பயிர் வளர்க்க வந்த 

மாரிபோ னிகரில் சென்ன வசவதே கனி ருப்ப 
நேரிலா வசவ நாம நெடுந்தகை மகவொன் நீன்று 
ருலாஞ் சங்க மேச தே?கன் பெயர்பு னைந்தான். 

(இ- ள்.) வீரமாசேசரென்ும் - வீரத்தன்மைடொருர்திய மாகேச 

சென்ற -- மென்பயிர்வளர்க்க - மெல்லியபயிர்களைவளர்ப்பான் வேண்டி 

வந்த - எழுர்தருளிவர்த -- மாரிபோல் - மேகம்போல 4 நிகரில் - ஒப் 

பில்லாத -- சென்னவசவதேகனிருப்ப - சென்னவசவதேகனிவ்வண் 

ணமிருக்க -- நேரிலா - ஒப்பில்லாத -- வசவனாமகெடுந்தகை - asa 

னென்னுகாமத்தையுடையபெருந்தகைமினன் -- மகவொன் நீன்று - ஓர் 

குழர்தைபெற்று--8ருலாம் - €ர்த்திபொருந்திய -- சங்கமேசதே9கன் - 

சந்கமேசதேசகளென்ளும் -- பெயர்புனைந்தான் - பெயரைத்தரித்தனன், 

எ-று, நெடுர்சகை - அன்மொழித்தொகை, ீ.ரமாகேசரென்றுமென் 

பயிர் - உருவகம்- (௪௩) 

மொழியில னினைவா னோக்கான் முக்கணா னடியர் வேண்டிற் 

ரெழிவிலா துதவித் தாய்போ லோம்பினன் புறம தத்தோர் 
வழியெலாம் வழக்கு மாற மலிபுகழ் சைவ மென்லும் 
பழியிலா வழிக டப்பப் பண்ணினன் வசவ தேவன். 

(இ-ள். மொழியினால் - வார்த்தையினாதும் -- நினைவால் - நினைவி 

ஞலும் -- நோக்கால் - இஷ்டி.யினாலும் — முச்கணானடி.யர் - சவெனடியார் 

சள் -- வேண்டி௰்று - வேண்டியவைகளை -- ஒழிவிலாதுதவி - தவிராது
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கொடுத்து -- தாய்போலோம்பினன் - தாப்போலச்சாப்பாற்றினன் -- 

புறமதச்தோர்வழியெலாம் - ௮ன்னியமதத்சோர் மார்ச்கமெல்லாம் -- 

வழக்குமாற - வழக்கனொல்மாறவும்--மலிபுகழ் - மிக்க€ர் த்தியையுடைய -- 

சைவமென்னும்பழியிலாவழி - சைவமென்னுங் குற்றமற்ற மார்ச்சம் -- 

நடப்ப - வழுவின் திஈடக்கவும் -- பண்ணினன் வசவதேவன் - வசவதேவன 

செய்தனன், ௭ - று, ௨சவதேவன், தாய்போலோம்பினனெனவும் மாற 

நடப்பப் பண்ணினனெனவு முடிக்க, (௪௪) 

அரனடி. யவர்க்குதி தேனு வாகிய வச்வன் Piss 

விரிரில முழுதும் பே (ப்ப வெள்ளிமவற் பினைய கன்று 

தீரைமிசை வந்தி ௬௩$த தவரெலா முண/நது சென்றார் 

பொருவில்கல் யாணம் இற்குப் போதல்போற் கல்யா ணத்தில், 

(இ-ள்,) ௮ரனடியவர்க்கு - சிவனடியார்க்கு--தேனுவாடுயவசவன் - 

காமதேலுவாயெவசவதேவனது -- சீர்த்தி - €ர்த்தி -- விரிகிலமுழுதும் 

போர்ப்ப - பூமிமுமுவதம்பரவ--தரைமிசைவக்திரும்ததவரொலாம் - பூமி 

யின்மேல்வந்திருமதசிவசணங்களனை தீதம்--உணர்ந்து - அதனாற்றெரிந்து 

வெள்ளிவெற்பினையசன் று - சைலைமலையினின்றுநீங்கு _- பொருவில் - 

ஒப்பில்லாத -- கல்யாணத்திற்குப்போதல்போல் - சல்யாணத்துக்காசப் 

போவதுபோல -- கல்யாணத்தில் - கல்யாணபுரியில் — சென்றார் - 

போயினர், எ - று, தேனுவாடயவசவன், உவமானம், தவொலாம், 

ர்த்தி போர்ப்பவுணர்ர்து, வெள்ளி வெற்பினையகன் று கல்யாணத்திற் 

சென்றாரெனமுடிக்க, (௪௫) 

பூலரொடு வரினு மெள்ளும் படி.தனி வரினு மிக்க 

நலமொடு வரினு மேனி ஈலமற வரினுஞ் €ர்சான் 

மலைமகள் கணவன் ஜொண்ட வரவுகண் ணுறினெ ர்ந்து 

நிலமிசை வணங்கி யஞ்சி நின்றுஈன் (7D Dees). 

(இ-ள்,) பலரொடுவரிஜனும் - பலரோடவர்தாஇும்--எள்ளும்படி தனி 

வரிலும் - இகழும்படி.தனியேவர்தாலும் -- மிக்கலமொடுவரிலும் - மிக்த 

சிறப்போடுவர்தாலும் -- மேனிரலம௱வரிலும் - ௮ரவருக்கத்தக்கதேகத் 

தோடுவந்தாதும் -- சீர்சால் - சறப்புமிகுக்த -- மலைமகள் - உமாதேவி 
யின் -- கணவன் . காயகனாயெபரமரிவனுடைய — தொண்டர்வரவுகண் 
ணுறின் - அடியார்வரச்சண்டால்--௭இரர்து - எதிரோசென்றுஃநிலமிசை



வது.] அக்கமாதேலிபுற்பத்தி கதி, ௨௬௯ 

வணநட - பூமியில்வணங்6 — அஞ்சிறின்று - பயந்துகின்று -- நஈன்றாற் 

றும் - நன்குபசரிப்பன் -- நந்தி - ஈர்ததேவன், ௭ - று, தொண்டர்பல 

ரொடுவரிலும் தனிவரினும் மிக்க நலமொடுவரிலும் மேனிஈலமறவரிலும் 

ந$்திகண்ணுதின் எதிர்ஈது வணங்கி அஞ்சி நின்று நன்றாற்றுமெனமுடிக்க, 

பல்லோர்படர்ச்கை முன்னிலைதன்மையிலென்லு ௫ சூத்திரவிதியால் ஈன் 

ரற்றுமெனலைவுயர் திணையாண்பால் படாச்கைவினை முற்றாக்குக, (௪௬) 

சரீஇயுய் குறியு நித்துச் சரணரைச் சிவனே யென்று 

பாதபங் கயமி றைஞ்சிப் பத்திசெய் குவனன் னந்தி 

இதறு சுவைத்தீங் கண்டாற் செய்தசெய் கரும்பும் வேம்பும் 

பேதமொன் நுருமற் சாதி பெயர்விடுத் தறிதல் போல. 

(இ-ள்.) er Buse aye ss - சரதியையு மாண் பெண் ணென்னுங் 

குதியையுகீக்க _ ஈரணரை - அடியார்களை -- இவனேயென்று- 9வசொ 

ரூபமேயென்று -- பாதபங்கயமிறைஞ்சி - பாதஜாமராயைவணஙட -- 

நன்னந்தி - ஈவ்லவசவேசன் -- பத்திசெய்குவன் - பத்திசெய்வான் - 

நிதறு - குற்றமற்ற--சுவை - மதுர த்தையுடைய--தீங்கண்டால் - இனிய 

க ற்சண்டி.ஞல்--செய் தசெக்கரும்பும் - செய்தரிவர்தகரும்பையும்-- வேம் 

பும் - வேப்பங்காயையும் -- பேதமொன் நுருமல் - ருியால்பேதியாமல் 

_சாதிபெயர்விடத்தி ம சாஇபெயராவிட்ட -— அறிதல்போல - ஒன்றென் 

நதிதல்போல, ௭ - ௮, நன்னந்தி நீத்து இ௭ றஞ்சி தீங்கண்டாற்செய்த 

செங்கரும்பும், வேம்பும் பே gure peo. சாஇபெயர்விடு த்தொருவ 

ன நிதல்போலப் பத்தி செய்குவன் எனமுடிக்க, கழ்கண்டினற்செயத 

கரும்புவடி வுக்கும் வேம்புவடி வுக்கும், தோற்றத்தாற்சாதிபேதக்காணப் 

படுவதன்றிச் சவையாலொன்றாதல்போலத் தோற்றத்தாற் சாயுக்குறியு 

மன்றிச் இவெநேயத்தாலின்றாதலின் ௪ரணளனைச் சிவனேயென்று பத்தி 

செய்குவ னன்னந்தியெனப்பொருள் கொள்க, பாதபம்கயம் - உருவகம்; 

ஒருவன் - இசையெச்சம், 
(௪௭) 

மா£தர்க டமைய கன்ற மலிதுற வினரெண் ஸணில்லார் 

கோதைய ருடனி ருந்துங் கொமெய லிலரெண் ணில்லா£ 

மேதைகொ a (HEF னைக்கு வேண்வெ முழுதுங் கொண்டு 

போதுகள் வழாம லீசன் பூசைசெய் பவரெண் ணில்லார். 

(இ-ள்.) மா தர்கடமையகன்ற - பெண்பற்றகன்ற -- மலிதுறவினர்- 

மிக்க துறவினர்கள்--எண்ணில்லார் - எண்ணிறர்தவரும் - கோதையருட



௨௭0 பிரபுலிற்கலீலை ஒன்பதா 

னிருர்தும் - மனைவியருடன் கூடி.யிருர்தும் -- கொடுமயலிலர் - கொடிய 

மயக்கமற்றவர்கள் -- எண்ணில்லார் - அளவிறந்தவரும்--மேதைகொள் - 

அ.நிவாலமைத்த -- அருச்சனைக்குவேண்டுவ - பூசைக்குவேண்டுபவைகள் 

முழுதங்கொண்டு - முழுவதஞ்சேகரித் தச்கொண்டு -- போ துகள்வழா 

மல் - காலந்தவராமல் -- ஈசன்பூசைசெய்பவர் - சிவபூசைசெய்பவர்கள் 

எண்ணில்லார் - எண்ணிறர்தவரும், ௭ - று, (௪௮) 

விரதங்கள் வேறு வேறு மேவிநிற் பவரெண் ஸில்லார் 

பரதஞ்செய் மதர ரிக்கட் பரத்தையர் மனைக டோறுஞ் 

சுரதஞ்செய் பவரெண் ஸணில்லார் தூயன் னந்த காம 

வரதன்ற னன்பின் வாழும் வழுவின்மா கேச ரம்மா, 

(இ-ள்,) விர தங்கள்வேறுவேறு - வெவ்வேறுவிரதங்களை -- மேவி 

நிற்பவர் - கொண்டுநிற்பவர்கள் -- எண்ணில்லார் - எண்ணிறந்தவர்களும் 

ப. தஞ்செய் - பரதசடனஞ்செய்யும் -- மதர் - மதர்த்த--அரி - செவ 

வரி கருவரி படர்ஈத--கண் - கண்களையுடைய -- பரத்தையர்மனைகடோ 

றும் - 'தாசிகள்வீகெள்தோறும் -- சு.ரதஞ்செய்பவர் ஈ புணர்ச்சிசெய்பவர் 

௮ எண்ணில்லார் - எண்ணிற6 தவர்கஞம்-- தூய - பரிசுத்தமாயெ--நல் - 

நல்ல--ஈர்திராமவ.தன்.றன் - கர்தியென்னுகாமத்தையுடையமிக்கசிறப்பின 

னது-- அன்பின்வாழும் - அன்பினால்வாழப்பட்ட -- வழுவில் - குழ்ற 

wip — மாகேசர் - மாகேசராம், எ-று, அம்மா, வியப்புமொழி, 

எண்ணில்லாரன்பனவைர்தும் மாகேசரன்பதில், அமென்னுமாக்கலினை 

கொண்டுமுடிர்தன, (௪௧) 

த துசெய் சமணர் முன்னர்ச் செயற்கருஞ் செய்கை காட்டி 

வாதுசெய் தவர்செ ருக்கு மாய்வுசெய் இமய மீன்ற 

சூதுசெய் முலைம டந்தை துணைவனார் தொண்டர்க் கெல்லாம் 

யாதுசெய் குவனென் றேவ லியற்றுவன் வசவ தேவன், 

(இ-எ்.) தீதுசெய் - தீமைசெய்ன்ற -- சமணர்முன்னர் - சமணர் 
களுக்குமுன்னே -- செயற்கருஞ்செய்சைகாட்டி - செய்தற்கரியவதிசயங் 

காட்டி -- வாதுசெய்தவர்செருக்கு - தீர்ச்கஞ்செய்தவர்களுடையகர்வத் 
தை--மாய்வுசெய்து - கெடுத்து -- இமயமீன்ற - இமயவரசன்பெற்ற - 
சூதுசெய் - தாமரையரும்புபோன்ற -- முலைமடச்தை - தனங்களையடைய 
வமா தேவியின் -- அணைவனார் - காயசனுபெ பரமசிவலுடைய -- தொன்



ug] ௮க்கமாதேவியுற்பத்இி ௧இ, ௨௭௧ 

டர்ச்செல்லாம் - அடி.யார்களுக்கெல்லாம் -- யாதுசெய்குவனென்று - 

யாதுதொண்டுசெய்குவனென்று -- ஏவல் - அவர்களிட்டபணியை - 

இயற்றுவன்வசவதேவன் - வசவதேவன்செய்வன், ௭ - று வசவதேவன் 

செய்கைகாட்டி, மாய்வுசெய்து, ஏவலியற்துவனெனமுடிக்க, இமயம் - 

இடவாகுபெயர், (௫௦) 

உ ளர்கெளி சரணர் தம்மோ டிம்முறை யொழுகு காளி 

னளந்தறி வரிய சோதி யல்லமன் வரவு நோக்டு 

வளங்கெழு இருக்கல் யாண வள௱கர் தனில்வா ஜோக்கு 

மிளம்பயிர் போலி ரதா ளெம்மையா ஞடைய நந்தி, 

(இ-எ்,) உளர்தெளி - உள்ளர்தெளிர்த -- சரணர்தம்மோடு - வ 

னடி.யார்களோடு -- இம்முறையொழுச - இவ்வாறுடடந்து -- நாளும் - 

நாள்தோறும் -- அளந்தறிவரிய - அளர்தறிதற்கரிய -- சோதி - சோதி 

வடி.வமான 4 அல்லமன்வரவுசோக் - அல்லமன துவரவைப்பார்த்த -- 

வளங்கெழு - வளமிகுந்த -- திருக்கல்யாணம் - திருக்கல்யாணமென்ஜும் 

அவளரகர்தனில் - செல்வமிகுக்தபட்டண த்தில் -- வானோக்கும் - மழைக் 

காசவாஜேக்குடுன்ற--இளம்பயிர்போல் - இளமையாகியபயிரைப்போல 

ஏம்மையாளுடையகந்தி - எம்மையடிமையாகவுடையகம்திதேவன் -- 

இருந்தான் - இருந்தனன், ௭ - று, நந்தி ஒழு நோக்க இருர்தானென 

முழிச்ச, (Gs) 

ஒன் பதரவது 

௮க்கமாதேவியுற்பத்திகதி 

முற்றிற்று, 

ஆட கதி- ௬ - இ, திருவிருத்தங்கள்--டு௩௨. 

epee



  

பத்தாவது 

மாதேவிது றவு; அக்க 
wns 

  

வறு, 

ன்னைக் காண வேள்கணை பாயத் தடுமாறு 

மன்னைக் காலுஞ் சோறென விட்டருண் மாதேவி 

மின்னைப் போலு மல்லம தேவன் விளையா ப 

கொன்னைக் கானிற் றேடி யடைந்கமை கூறுற்றாம். 

(இஸ். தன்னைக்காண - தனதெதார்த்தரிலையைக் காண்ப"5 
வேண்டி. -- வேள்கணைபாய - மன்மதபாணம்பட--தமொறும் - 950” 

தத்தளிக்ன்ற--மன்னை - அரசனை--காஇுஞ்சோறெனவிட்டருள் - வாந்தி 

செய்தசா தத்தைப்போலருவருத்த -- மாதேவி - மாதேவியென்பவள் -- 

மின்னைப்போலும் - மின்னலைப்போலும் -- அல்லமதேவன் - அல்லமதே 

வர் -- விளையாடுங்கொன்னை - விளையாடுமசமையை -- கானில் - வனங்க 

ளில் -- தேடியடைஈதமை - தேடிப்பேறுபெம்றதன்மையை--கூறுற்றாம்- 

சொல்லத்தொடங்குதும், ௭ - று, சோறெனவிட்டு : சோற்றைப்போல 

நிக்கரடுத்் து, அருள்மாதேவி - இருபையுடைய மாதேவியென உலாயிற் 

கோடலென்லுமுத்துியாற் பொருள்கொள்ளினுமமையும், இதனால்மாதேவி 

யென்பவள் தன்னைச்சகாணச் சோறெனயிட்டுத்சேடியடைர்ததெனக் கூட் 

டி.முடிக்க, மின்னைப்போலும் வீளையாடுதலாவது ;--உபாஇத்திரிய த்தில் 

தாஜொன்றுமல்லனேலும் அன்பர்களை யாட்கொள்வான்வேண்டி யவ்வவ் 

வவசர த்திலெடுத்தகோலங்கள், தேடியடைதலாவது ;:-- தானேதாஞாய 

நிலையை, காலுஞ்சோறெனவுவமானித்தத :-- அருவருப்பையணர் த்த, 

கூறலுற்றுமென்றல்- கூறுற்றமென்றாயது விசாரத்தாலென்க, (5) 

கொக்கைப் பொறையைக் கொண்டு மருங்குற் கொடிவாட 
வங்கைக் குடகெய பெய்தழ லென்ன வழகெய்தி 
நங்கைக் கிணைகண் டிலமுல கெங்கணு நாமென்ன 
மங்கைப் பருவ ஈண்ணினண் முற்றுணர் மாதேவி,



வதி] ௮ச்கமாதேவிதுறவு கத, ௨௭௩. 

(இ.ள்,) கொங்கைப்பொழையைக்கொண்டு - தனபாரத்தால் -- 

மருங்குல் - இடையென்ளும் --- கொடி.வாட - பூக்கொடிசோர .- ga 

கைக்குடம் - அகங்கையிலுள்ளகுடத்தினிழைர்த -- கெய்பெய் - கெய்சொ 

ரின2--தழலென்ன - அக்கனியைப்போல-- அழகெய்தி - அழசடைட்து 

-- நங்கைக்கு - இர்தப்பெண்ணிற்கு -- உலகெங்கனும் - உலசமுழுதம் 
நாம் ௨ யாம் - இணைகண்டிலமென்ன - சமானம்சண்டிலமென்றெவ 

௫்கூ,௦--மும்நுணர்மாதேலி - யாவுமுணர்ர்தமாதேவியென்பவள் --மம் 

கைப்பருவண்ணினள் - எழுவகையுள் மங்கைப்பருவ மடைந்தனள், 

எ-று, மாதேவி கொடிவாட வழகெய்திப் பருவம் ஈண்ணினளென 

முடிக்க, மருங்குல்கொடி. - உருவகம், இங்கேயெவருமென்றல் - அவ 

ளழகுகண்டோனா, மரும்குற்கொடி.வாடுதற்கும், நெய்பெய்தழலென்ன 

வழகெய்துதற்கும் இயைந்த பருவமா தலின் மங்கைப்பருவமென்ருர், ௮௧ம் 

கையெனல் அங்கையென்றாயது, அகமுனம்செவிகைவரினிடை யனகெடு 

மென்லும் விதியாலென்ச, (௨) 

பொதிச் தொன்றோ டொன்றெழல் போன்முலை வந்துற்றும் 

பேதைப் பெண்போற் காம முளத்திற் பிறவாமத் 

பாதிப் பெண்மே னியனெஜு மின்பப் பஇிதன்னைச் 

சாதத் தெய்துஞ் சாதன மோடு தல்ப்பட்டாள். 

(இ-ள்,) வாதித்து - வழக்காடிக்கொண்டு-ஒன்றோடொன்று - ஒன் 

துடனொன்று - எழல்போல் - எழுதல்போல -- முலைவந்துற்றும் - தனம் 

கள்வளர்ந்தும் -- பேதைப்பெண்போல் - பேதைமைப்பருவப்பெண்கள் 

Cura — உளத்தில் - தன்மன தில் -- காமம்பிறவாமல் - சற்றுங்காமமுதி 

யாமல் -- பாதிப்பென் மேனியனெனும் - அர்த்தமாரீஸ்வரனென்ளும்-- 

இன்பம் - ஆனந்தவடிவமான--பஇிதன்னை - கடவுளை -- சாதித்து - சாத 

கஞ்செய்து -- எய்தும் - ஐக்யெமெய்துனெ௰--சா தனமோடு - சாதனத் 

துடன் -- தலைப்பட்டாள் - முயழ்சிசெய்யத்தலைப்பட்டாள், எ-று, 

வாதித்தலாவது;--சான் முன் நான்முன்னென்று வழக்கெலை, ௮தாவத, 

தனங்களிரண்டும் ஒன்றோடொன்று கான முந்தியெழுகன்றே ஞன் 

முர்தியெழுன்றேனென்று வழக்கிட்டெழல்போற் பூரித்துக்சாண்டலை, 

மாதேவியென்பாள் முலைவர்துற்றும் காமம்பிறவாமல் பதிசன்னையெய் 

os தலைப்பட்டாளெனமுடி.க்க, பாதிப்பெண்மேனியனென்பத;--பா.தி 

பெண்வடி.வமாகவும் பாதியாண்வடிவமாகவு மிருத்தலை, சா இித்தல்- இடை 

யில்விடாது நிட்டைகூடலை, (௩) 

௩டு
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இன்னை யறிந்திடை மீடற முக்கட் டலைவன்பாற் 

பின்ன மறும்படி மேவு பெரும்பரு வப்பெண்ணைக் 

கன்ன னெடுஞ்சிலை மன்மதன் வேரிக் கணைபாயு 

மன்னு மிளம்பரு வத்இன ளென்பர் மறைப்புற்றுர். 

(இ-ள்,) தன்னையதிர்து - தன்னைத் தானறிர்து--இடையீடற் - நீக்க 

மத -- முக்கட்டலைவன்பால் - பரமசிவனிட த்தில் -- பின்னமறும்படி-- 

மேவு - துவிதமற்றெய்தம்--பெரும்பருவப்பெண் ணை - தக்கபருவமமைநத 

பெண்ணை _ கன்னல் - கரும்பாதிய-- நெடுஞ்டிலைமன்மதன் - 8ீண்டவில் 

லையுடையமன்மதனது -- வேரி - தெனையுடைய -- கணைபாயும் - அம்பு 

பாயத்தக்க - மன்னும் - பொருந்திய -- இளம்பருவத்தினளென்பர் - 

இளம்பருவத்தையுடையளென்று சொல்வார்கள் -- மறைப்புற்றார் - தெரி 

யாதார், எ-று, பின்னமறும்படிமேவல் - ஐக்டியநிலையை, புணர்ச்சி 

யவாவின்னும் வராதலைப்பற்றி மன்லுமிளம்பருவத்தினளென்பர் மறைப் 

புற்றாரென்றார், கன்னனெடுஞ்சிலை - கரும்பாலாடிய நீண்ட வில்லெனச் 

கொள்க, (௪) 

வண்டு படாதலர் சண்பக மேயென மாருூப் 

பண்டா னோடமர் செய்மதன் வண்டு படாமேனி 

கண்டிடு மொண்சுட ரேயெனு மாறு கவின்பொங்க 

வொண்டவ நின்மலன் மாதமர் நாள்களி னோர்காளில். 
(இ. ஸ்.) வண்பெடாது- வண்டுகள் மொய்ச்காமல்--அலர் - மலர்ந்த 

--சண்பகமேயென -- சண்பகபுஷ்பமேயென்று சொல்றும்படியாச -- 

மாரு - விரோதமாட - பண்டு - பூர்வத்தில் -- அரனோடமர்செய் - Aa 

ஜோேடுபோர்செய்த--மதன்வண்டு - மன்மதபாணம்--படாமேனி - படாத 

வடி.வம்--கண்டிடும் - பார்த்தற்குரிய -- ஒன்சுடரேயெனுமாறு - அழயே 

சூரியனேயெனச்சொல்லும்படி--சவின் பொய்ச் - அழகுமிக--ஒண்டவம்- 

சிறர்ததவத்தையுடைய -- நில் மலன் - நின்மலனென்பவனது -- மாது - 

மகள் -- அமர்நாள்களின் - இருக்குராள்களில் -- ஒர்நாளில் - ஒருதினத் 
தில், a- gp. வண்பேடாதலர்சண்பகமேயென மதன்வண்டுபடாமேனி 

பெனக்கூறவர்தது, சுயம்புதெரிவிப்பான் வேண்டியென்ச, நின்மலன் 
மாது தனதுமேனி கவின்பொங்க, அமர்மாள்களிலெனமுடிக்க, (டு) 

விரய் குறைவின் மும்மத வேழ மிசைகொண்டு 
தாரு் தோளும் பொங்க மதிக்குடை தன்மேலா
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மாரன் கரிமேல் வந்தன னென்ன மணிப்பொற்றே 

ரூருந் தெருவிற் கெளசிக மன்ன லுலாவந்தான், 

(இ-ள்.) வீரங்குறைவில் - குறைவில்லா தவீரத்தையும்--மும்மதம் - 

மும்மதங்களையுமுடைய -- வேழமிசைகொண்டு - யானைமேலம்பாரி 

கொண்டு -- தாருக்தோளும்பொங்க - மாலையும்புஜங்களுமீக்கொளிர 

மதிக்குடைசன் மேலாம் - தன்மேனிழற்றப் பூரணச்சர்இரனைக் சுடையாச 

வுடைய -- மாரன் - மன்மதன் -- கரிமேல்வர்தனனென்ன - யானை 

மேல்வந்தாற்போல -- மணி - அழடய -- பொற்றேர் - பொன்னாலாஏய 

சதங்களை -- ஊருந்தெருவில் - நடத் துன்றவீதியில்--கெளசிகமன்னன் - 

கெளடிக.ராசன் -- உலாவந்தான் - உலவப்புறப்பட்டான், ௭ - று, கெள 

சமன்னன் வேழமிசைகொண்டு தாருந்தோளும்பொங்ச வுலாவர்தானென 

முடிக்க, மும்மதம்:-- கன்னமதம், கபோலமதம், கோசமத மென்பன, 

மதிச்குகுடை - உருவகம், (a) 

Quer ரங்க நெடுங்கட லென்ன வெழுந்தார்ப்ப 

வுயங்கு மருங்குன் மடந்தையர் பாடி யுடன்போத 

வயங்க ளிவர்ந்திள மைந்தர் மருங்கி னடுத்தேகப் 
புயங்க ளலங்கலி லங்க விசும்பிறை போல்வந்தான். 

(இ-ள்.) இயங்கள் - வாத்தியங்கள்--தரங்கம் - அலைகளையுடைய 

நெடுங்கடலென்ன - நீண்டசமுத்திரத்தைப்போல--எழுர்தார்ப்ப - எழுர் 

தொலிக்கவும் -- உயங்கு - தனபாரத்தால் வருந்துனெற -- மருங்குல் 

மடச்தையர் - இடையையுடையமாதர்கள் -- பாடியுடன்போத் - பாடக் 

கொண்டுகூடவேசெல்லலகும் -- வயங்களிவர்ர்து - குதிரைகளின்மேலேறிச் 

கொண்்9--இளமைந்தர் - சிறுபிள்ளைகள் -- மருங்னெடுத்தேக - பக்கத்தி 

லடுத்துச்செல்லவும் -- புயங்களலக்கல் - புஜங்களிற்மரித்தமாலைகள் -- 

இலங்க - பிரகா௫ிக்கவும் -- விசும்பிறைபோல் - தேவேர்திரனைப்போல.-. 

வந்தனன் - வந்தான், ௭ -.று, மன்னவன் ஆர்ப்ப உடன்டோத அடுத் 

தேச இலங்க வந்தானென முடிச்ச, (௭) 

மாரணு நெடுங்கரி மீது புரந்தனில் வந்தானைக் 

காணு மடந்தைய சேது முணர்ந்திலர் காமத்தா 
னானு மிழந்தனர் தூசு மிழந்தனர் நன்றாகும் 

பூணு மிழந்தன ராவி யிழந்திலர் போனார்கள்,
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(இ-ள்,) மானும் - ிறர்த--கெடுக்கரிமீது - நீண்டயானையின்மேல் 

புரச்தனில்வந்தானை - பட்டணத்தில் வந்தவ ரசனை -- சரீனுமடர்தை 

யர் - கானுன்றமாதர்கள் -- ஏதுமுணர்ர்இிலர் - யாதுமுணராதவராயும் 

காமத்தால் - காமமீக்குறலால் -- சானுமிழக்தனர் - வெட்சமுமிழந்த 

வராயும்--தசுமிழர்தனர் - வல்இரமுமிழந்தவராயும் -- நன்றாகும் - மிக்க 

வலங்காரமாயுள்ள -- பூனுமிழஈதனர் - ஆப.ரணமுமிழர்தவராயும் --அலி 

யிழர்திலர் - உயிர்மாத்திரமிழவாதவர்களாய் -- போனார்கள் - உடன் 

போனார்கள், எ-று, மடந்தையர், ஏதுமுணர்ர்திலர், நானுமிழர்த 

னர், தூசுமிழர்தனர், ஆவியிழம்இிலர், போனார்களெனமுடி.க்க, எனவே, 

அவனைமோடுத்தலாவாய டயனை யுணர்த்தப் பெற்றாம், (௮) 

இல்ல மதந்தா னொண்கவு ளின்பா னன்றுண்ணச் 

செல்லு சுரும்பே வெங்கரி யின்றாழ் செவியூடு 

மெல்ல நடந்தே போவென மெல்ல விளம்பென்று 

சொல்லி மறங்கூர் வேலன கண்ணார் துயர்கன்றார். 

(இ- ள்.) சல்லமதர்தான் - நல்லமமதச்தைள் - ஒள்ளிய கவுளின் 

பால் - கன்னத்தினிடத்தில்--ஈன்றுண்ண - ஈன்றுகவுண்னும்படி. -- செல் 

துசுரும்பே - போகும்வண்டுகளே -- வெக்கரியின் - கொடியயானை 

யினது -- தாழ்செலிபூ0 - தாழ்ர்தசெவியின்கண் -- மெல்லாடர்தேபோ 

வென - மெதுவாடடந்துபோவென்று — மெல்லவிளம்பென் றுசொல்லி ௨ 

மெதுவாகத்தெரிவியென் றுசொல்லி--மறங்கூர் - பாபமிகுர்த-வேலன » 

வேல்போன்ற -- கண்ணார் - கண்களையுடையமாதர்கள் -- துயர்்ருர் - 

அயரப்படுகறார்கள், ௭ - று, வேலனகண்ணார், சுரும்பே, மெல்லாடர்தே 

போவென, மெல்லவிஎம்பென்று, துயர்ச்ராரெனமுடிக்க, தாழ்தல். 

தொய்குதல், மறங்கூர்வேலனகண்ணாரென்பது - பயலுவமை, , (௬) 

கோதையர் மாலா லிவ்வகை நோவக் கொடிமாட, 

விதியி னூடு வருர்திறன் மன்னன் வினையில்லா 

மாதவ னாகு ரின்மல லுக்கோர் மகளாகும் 

காதொடு காதுங் கண்மட மாசைக் கண்டாளே, 

(இ-ள்,) கோதையர் - மாதர்கள்“ மாலால் - மோகத்தால் ௬ இல் 

வ்னிக்கோவ 2 இவவாறுவருந்த கை கொடி, ல் கொடிகட்டிய னவ மாடலீஇியி



wigs] ௮க்கமாதேவிதுறவு ௧இ. உள்ள் 

னன் - வலியுள்ளவரசன்--விளையில்லா - இருவினைகடர்த ௮ மாதவனாகு 

நின்மலனுச்கு - மாசவனென் துசொல்லப்பட்ட பரிசுத்தமானவலுக்கு-- 

ஒர்மகளாகும் - தர்புத்திரியாசய -- காதொகொதும் - காதோடுபொருது 

இன்ற -. கண் - கண்களையுடைய -- மடம் - அதியாமைபொருச்இய ஃ 

மாதை - மாதேவியென்பவளை--கண்டான் - பார்த்தனன், எ-று, மன் 

னன், கோதையர், இவ்வகைகநோவமாடலவீதியில்வருகையில், மாதவன் மக 

ளைக்கண்டானெனமுடிக்க, (௪0) 

கண்டன னோவிலை யோவெனு முன்னங் கழைவாங்கிக் 

கொண்டனன் வாளி சொரிந்தன னோடிக் கொமொர 

லுண்டிலை யோவென வாவி தளர்ந்தே யும்பன்மேல் 

மண்டல மாளு மன்ன னிருந்தான் வசமற்றே, 

(இ-ள்,) சண்டனனோவிலையோவெனுமுன்னம் - கண்டானோவில்லை 

யோவென்றுன்னுதற்குமுன்--கொடுமாரன் - கொடியமன்மதன் -- கழை 

வாங்கக்கொண்டனன் - கருப்புவில்லைவளைத்து -- வாளிசொரிர்தனனோடி.- 

லிரைச் தோடிப்புஷ்பபாணங்களைச் சொரிச்தனன்--உண்டிலையோவெள- 

உண்டோவில்லையோவெனவையுறுமாறு--அவிதளர்ச்தே - உயிர்சோர்ர்த 

-4உம்பல்மேல் - யானையின்மேல்--மண்டலமாளுமன்னன் - உலகாளுமர 

சன்--வசவமற்றிருர்தான் - பரவசப்பட்டி ருந்தான், ௭-று, ஓகார மூன்று 

மையம், கழைவாங்சச்கொண்டனனென்பதை வினையெச்சமாக்குக, கொ 

மொரன் கழைவாங்னெனாயோடி. வாளி சொரிந்தனனென்க, மண்டல 

மாளுமன்னன் உம்பன்மேலாவிதளர்ர்து வசமழ்றிருந்தனனென முடிக்க, 

கொ ங்கைப் பாரத் தான்மலரா் வாசம் கூடாம 

லிங்கப் பாரிற் போது மலர்க்க ணெழின்மாவோ 
மங்க்கக் கோலங் கொண்டு நிலத்தில் வருமின்னோ 

வங்கைக் காந்தட் பொற்றொடி யாரோ வறியேனே. 

(இ.ள்,) கொக்சைப்பாரத்சால் - தனபாரத்தால் -- மலர் - தாம் 

காமலரில்--கர்சங்கூடாமல் - வ9த்தற்குச்சச்சக்கூடாமல் -- இங்டுப்பா 

ரில் . இர்தப்பிரிதவண்டத்தில் -- போதும் - வர்த -- மகர்ச்சீண் - தாம 

ர்மலர்போன்ற கண்களையுடைய -- எழில்மாவோ - அழடூயகிலக்குமி 

யோர் -- மம்சைக்சேர்லல்கெரிண்டு - பெண்வடிவற்கொண்டு -- நிலத்தில் 

வருமின்னோ - பூமியில்கச்சமின்னலோ 44 அங்கை - அழயெகையாயெ.௮



௨௭௮௮) பிரபுலிங்கலிலை [ பத்தா 

காச்தள் -- கார்தள்மலரிலவதரித்த -- பொற்றொடி, - பொன்னாலாரியவளை 

யலையுடையவள்--அரோ - யாவளோ--அ.நியேன் - அறிர்திலேன், எ-று, 
மலருறுதியதன்றெனப் பாரிற்போந்ததாகக்குறித்தல் - அருத்தாபத்தி, 

அங்கைக்கார்தள் - உருவகம், பொற்றொடி. - அன்மொழித்தொகை, பொழ் 

ரொடி, மாவோ, மின்னோ, தஆரோவறியேனெனமுடிக்க, போதல் - 

வருதல், (௧௨) 

விஞ்சி ௩நடஈதே யென்னெதிர வந்தே மயல்செய்தா 

ணெஞ்சு தளர்ந்தேன் மாலில் விழுந்தே னிலைாகாணே 

னஞ்சலை யென்றே யின்றணை யாளே லனல் காணும் 

பஞ்சு படும்பா டங்கச னம்பாற் படுவேனே, 

(இ-ள்,) வஞ்சி - வஞ்ரிக்கொடிபோல்பவள் -- என்னெிர்ஈடாது 

வரது - என்னெதிரில்மெல்லநடர்துவர்து — மயல்செய்தாள் - மோகம் 

விளைத்தனள் -- மெஞ்சுதளர்ச்தேன் - அதனால்மனஞ்சோர்க்தேன் -- 

மாலில்விழுந்தேன் - மயச்கமாயினேன் -- நிலைகாணேன் - கடக்கும்வழி 

கண்டிலன் -- ௮ஞ்சலையென்று - பயப்படாதேயென்று -- இன்று - இப் 
பேர்து - அணையாளேல் - வட்துகூடாளாயின் -- அனல்கானும் - நெருப் 

போடூடன்பட்ட -- பஞ்சுபடூம்பாடு - பஞ்சுபடும்பாட்டைப்போல _ ௮ங் 
கசன் - மனமதலுடைய -- அம்பாற்படுவேன் - அம்பினால்வதைவேன், 

௭ -று, ஏகாரம் - ஈற்றசை, வஞ்சி - உவமையாகுபெயர், வஞ்சி, ஈடர்து, 
வந்து, மயல்செயதாள், அதனால், தளர்ச்தேன், என்னைக்கூடாளாயின், 
௮னல்கானும் பஞ்சுபடும்பாட்டைப்போல, அங்கசனம்பாற்படுவேனெனீ 

முடிக்க, (௧௩) 

என்ன நினைந்தே மன்னவன் வெந்த யிமுதாடி 
முன்னர் மருங்கே நின்ற வொருத்தன் முககோக்டுப் 
பொன்னென வந்தவ வாய்தலி னின்று புறப்பட்ட 
கன்னி யணங்கார் நீயறி கென்றான் காமுற்றே, 

(இ-ள்,) என்னகினைந்து - இவ்வாழெண்ணமிட்டு _ மன்னவன் - 
அரசன் -- வெந்த - அனலிற்பட்ட--இழுதாட - வெண்ணெய்போறுருட 
முன்னர் - தனக்குமுன் -- மருங்கேநின்ற - பச்சத் திலிருர்த -- ஒருத் 
தன்முகசோக்கி - ஒருவன அமுகத்தைப்பார்த்து me பொன்னெனவந்து - 
இலக்குமிபோல்வர்து -- அவவாய்தலினின்றுபுறப்பட்ட - அந்தவாசற்படி, 
மினின் றுவெளிப்பட்ட--கன்னியணங்கு - தேவசன்னிபோல்பவள்ஃ வர் -
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எவள்--காமுற்று - காமமேலிட்டு--நீய நிசென்றான் - நீவிசாரியென்றான், 

எ-று, கன்னியணங்கு - உவமையாகுபெயர், அறிக, என்றான் என் 

பது - ௮றிசென்றானென்றாயது விகாரத்தாலென&, காமமென்பது 5 

சாமென்றாயது இடைக்குறை, மன்னவன், இழுதாட, முககோக் 

காமுற்று, நீயறிகென்றானெனமுடிச்க, (௧௪) 

ஓடி. யறிந்தே யன்னவன் வந்கங் குரைசெய்ய 

வாடு மருங்குன் மங்கையை யின்னான் மகளென்று 

நீடிய வெந்துயர் மன்ன னறிந்தெர் நெறியாலுங் 

கூவெ னிந்த வணங்கினை யென்று குறித்தேக, 

(இ-ள்,) அன்னவன் - ௮ந$்தவேவலாளி--ஒழ். - விரைவிலோடி 

அறிச்துவந்து - அவளைப்பற்றிவிசாரித்தவந்து -- அங்கு - அவ்விடத்தில் 

தானே--வாடுமருக்குல் - சுருங்கியவிடையையுடைய -- மங்கையை - 

பெண்னை -- இன்னான்மகளெனள் று--இன்னானதுபுத்திரியென்று -- உரை 

செய்ய - ௮ரசலுக்குத்தெரிவிக்க--நீடிய - மீக்குற்ற--வெந்துயர் - கொடி. 

யசாமத்துயரையுடைய -- மன்னனழிந்து- அ. ரசன்கேள்வியுற்று -- எர 

நெறியாலும் - எந்தவிதத்தாலும் -- இந்தவணங்கனை - இந்தப்பெண்ண 

கூடுவனென்று - புணருவேனென்று -- குறித்து - மனதில்திடமாகக் 

குறித் து--௭௫ - சென்று, ௭- று, அன்னவன், ஓடி, அறிர்துவந்து இன் 

னான் மகளென்றுரைசெய்ய அதை மன்னனழிர்து எர்நெறியாலுங் கூடுவ 

னிர்தவணங்னேயென்று குறித்தேியெனமுடிச்ச, (2@) 

கோயிலின் மேவி யிருந்துயர் ஞானக் குறிகூறுற் 

தூயவ ராகிய வாரியர் தாமுஞ் சுடர் செம்பொழ் 

சேயிழை யாரும் வலிந்துறி லின்பு செயாரென்று 

வாயிலி னுலணை வேனென மன்னன் மனத்தெண்ணி, 

(இ-ள்.) கோயிலின்மேலி-தன தரண்மனையிற்சென்று -- இருந்து - 

இருக்தகொண்டு-- உயர்ஞானக்குறிகூறும் - மேலாயஞானவிலக்யொர்த் 

தீத்தைவிளச்கும் -- தூயவராயெவாரியர்தாமும் - பரிசுத்தஞானாசாரி 

யரும்--சுடர் - பிரகாசம்பொருர்திய--செம்பொன் - சிவர்தபொன்னாலா 

இய -- சேமிழையாரும் - செம்மையாகலியற்நிய வாபரணங்களையுடைய 

மாதரும் -- வலிந்துறில் - அழையா துவர்தால் -- இன்புசெயாரென்று - 

உபுசரியாரென்று -- வாயினால் - தூதுகாரணமாச -- அணைவேனென -
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புணர்வேனென்று -- மன்னன் மனத்தெண்ணி - அரசன் தன துள்ளத்தி 

னினைத்து, ௭- று, மன்னன் மேவியிருந்து குருவும் மாதரும் வலிச்து 

தின் யாருமின்புசெயாரொன்று த.துகாரணமாக வவளைத்தமுவுவனென்று 

மன இினினை த்தெனமுடிக்க, குறியென்னுமிகையால் இலக்யொர்த்தமெ 

னப்பெற்றாம், அழைப்பித்துபசரித்தக்போல்வதன்ரு.தலின் வலிர்துதி 

ளனென்றார், (௧௬) 

ேவேறு, 

நர.து வல்லான் முதுக்குறை மாகரைச் துணிந்து 

நீதி வல்லவ னிருமலன் மகடனை நீவிர் 

தீதி லெம்மனைக் கஇிழத்தியாம் படியுரைசெய்து 

போது மின்களென் றேவினன் வியனிலம் புரப்பான், 

(இ-ள்.) தூதுவல்ல - தூதுமுடி த்தலில்வல்லமையுள்எ---ஈன் முதுக் 

குறை - மிக்கபேரறிவையுடைய -- மாதரை - ஸ்த்ரீகளை -- துணிந்து - 

தக்காரெனத்தெளிர்து -- நீதிவல்லவன் - நீதிநூலில்வல்லவனாடிய -- நிரு 

மலன் - நின்மலனென்பவனது--மகடனை - புத்திரியை ௮ நீவிர் - நீங்கள் 

௮ தஇில் - குற்றமற்ம--எம்மனைக்கிழத்தியாம்படி, - எனதுமனைவியாமாறு 

2 றாசெய்து - ஏற்கப்போதுத்து - போதுமின்களென்று - வாருங்க 

ளென்று -- வியனிலம்புரப்பான் - அசன்றபூமியைச் காச்குமரசன் 

ஏவினன் - அவர்களைத்தூ தாகவலுப்பினன், ௭ - று, வல்ல குறிப்புப்பெ 

யரசொச்சம், வியனிலம்புரப்பான் துணிந்து, உரைசெய்து, ஏவினனென 

முடிக்க, ஜெத்தியெனல் - உரிமையின்மேனின்றது, (௪௭) 

ஜய வன்னதே செய்குவ மெனப்புகன் றகத்திற் 

பைய வந்துநன் னிருமலன் நிருமுகம் பார்த்து 

வைய மன்னவன் கருத்தினை வகுத்தனர் மறுத்துத் 

துய்ய மங்கைமீ ரெமக்கடா இதுவெனச் சொன்னான். 

(இ-ள்,) ஐய - ஐயனே -- அன்னதேசெய்குவமென - அவ்வண்ண 

மேசெய்குதுமென்று -- புகன்று - சொல்லி -- அகத்இற்பையவந்து - 

அவன துவீட்டில்மெதுவாகவந்து -- நன்னிருமலன் - ஈல்லரிருமலனென்ப 

வுடைய -- திருமுகம்பார்த்து - அழூயமுகத்தைநோச்ச -- வையமன் 

னவன் - உலகத்தையாஞளமரசுனத -- கருத்தினைவகுத்தனர் - கருத்தைத் 

தெரிவித்தார்கள் -- மறுத்து - அதம்குடன்படாமல் -- துய்யமங்கைமீர் - 

பரிசுத்தமானஸ்தீரீகளே--இ.து - இக்காரியம் - எமச்சடாதெனச்சொன் 

ஞான் - எற்களுக்குத்தகாதென்று சொல்லினன், ௭- று, தூதவல்ல
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மாதர்கள், புகன்று வந்து பார்த்து வகுத்தனெனவும், நிருமலன் மறுத்து 

எமக்கடாதிதுவெனச்சொன்னானெனவ முடிக்க, ஐயவெளல் - விளி, () 

வேதன் மாமனை நும்மக ளாயினவ் வே$தன் 

சார்ந்த வாழ்வெலா நுமவென வறிஇலீர் தானே 

போந்த வோர்திரு மகள்வர வினைப்புமம் போக்கு 

மாந்தர் யாருள ரென்றுமங் கைய/சொல வகுப்பான், 

(இ-ள்,]) வேந்தன் - அரசனது -- மாமனை - சறச்தமனைவி — gi 

மகளாயின் - உமதபுத்திரியானால் -- அவ்வேர்தன்சார்ச்தவாழ்வெலாம் . 

அவ்வ. ரசன்றனக்குரிமையாகப் பெற்றவாழ்வளை த்தும் -- நுமவெனவ.றிடு 

லீர் - உமக்குரியனவாமெனவுண ரவறி௫லீர-- தானே போர்த - வலியவர்த 

ழர் - ஒப்பற்ற -- திருமகள்வரவினை - ச€ீதேவிவ ரவை -- பும்போக்கு 

மார்தர் - காலாலுதைத்துத்தள்ளுமனிதர்--யாருளரன்று - யாரிருக்இன் 

றனரென்று -- மங்கையர்சொல - ஸ்த்ரீகள் சொல்ல -- வகுப்பான் - 

௮தம்கு விடையாகச்சொல்லுவன், ௭- று, மங்கையர்சொல ௮வன் 

வகுப்பானெனமுடிக்க, வாழ்வெலாமென்பது பன்மையாதலின், நும 

வெனக்கூறிஞர், (௧௯) 

(இமை சேர்பயன் கருதியே தகாதவ ரிடத்தழ் 

கொம்மை வா/்முலை மகட்கொடை நேர்ந்தவக் கொடியா 

ரம்மை யாழ்நிரை யத்திடை வீழ்ந்தன ரமுநஇத் 

தம்மை நோக்குக ரொருவரு மின்றியே தளர்வார். 

(இ- ள்.) இம்மைசேர்பயன் - இம்மைக்குரியபயனை கருதியே - 

நினைத்தே -- தகாதவரிடத்தில் - முறைவழுவுவோரிடத்தில்--கொம்மை - 

அழயெ -- வார் - ரவிக்கையையணிர்த -- முலை - தனங்களையுடைய -- 

மகட்கொடை - மகளைக்கொடுத்தம்கு -- நேர்ந்த - சம்மதித்த -- அக்கொ 

டியார் - அந்தப்பாபிகள் -- அம்மை - மறுமையில் -- அழ் - அழ்ந்த 4 

நிரையத்திடை - rasan Gore g தல்--வீழ்ந்தன.ரழுந்தி - விழுர்தமுச்தி-- 

தம்மைநோக்குகர் - தம்மைரோக்இியிரங்குபவர் -- ஒருவருமின் நியேதளர் 

வார் - ஒருவருமில்லாமல்வதைவார்கள், ௭ - று, அக்கொடியார் நிரை 

யத்திடை விழுந்து அழுந்தி தளர்வாரெனமுடிக்ச, அழென்றவிலேசானே, 

சவுரவாஇயென்றும். (௨0) 

தீமக்க டாதது செய்துயிர் வாழ்வது தன்னிற் 

சுமைக்க டாதமெய் விடுத்தலே ஈன்றெனச் சொல்வ 
& Gr
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செமக்க டாதது புகன்றகிர் மங்கைமீ ரிச்சொ 

னுமக்க படாததென் றியம்பலு மங்கையர் நுவல்வார். 

(Q- or.) மக்சடாததுசெய்து - ஒருவன்தனக்குத்தகாத காரியத் 

தைச்செய்து -- உயிர்வாழ்வதுதன்னில் - உயிரோடுநின் றுவாழ்வதிலும்-- 

சுமைக்கடாத - சுமத்தத்குத்தகாத -- மெம்விடுத்தலே - தேசத்தைவிடு 

தலே-- ஈன்றென - ஈன்மையென்று--சொல்வர் - அறிவடையோர்சொல் 

வா£கள் -- (இங்நனமிருக்க) எமக்சடாதது - எமதகுலத்துக்கடாதகாரி 

யத்தை - புகன்றநிர் - சொன்னீர்கள் — மங்கைமீ£ - ஸ்த்ரீகளே -- இச் 

சொல் - இந்தவசனம் — முமக்கடா ததென்றியம்பறும் - உங்களுக்குச் 

தீகாதசென்று ரிருமலன்சொல்லவும் -- மங்கையர்நுவல்வார் - அதற்கு 

ஸ்த்ரீகள் சொல்வாகள், எ-று, தகாதவரிடத்திலென்பதில் உம்மை 

தொக்குநின்றது, அறிஞா, தோன்றாவெழுவாய், இயம்பஓுமென்பதில், 

நின்மலனை வருவிக்க, தன்னிலென்ப.து - சாரியை, (௨௧) 

இடறையில் வாளொடு மாவழங் குறுவனத் தோடி 

மறவ ஜனோர்பொரு டருகென விரத்தலை மானு 

மிறைவன் வாழ்குடி தன்னிலொன் மொருபொரு எிரத்த 

லறவ னாகிய நீயிதை யறிந்திலை யந்தோ, 

(இ-ள்,) உறையில் - உறையினின்றுருவிய -- வாளொடு - வாளாயு 

தத்தோடு ௮ மறவன் - மறவனென்ஞஞ்சா தியான் — மாவழங்குறு ° மிரு 

கங்கள்சஞ்சரிச்கும் -- வனத்தோடி. - காட்டில்விரைந்துசென்று — ஓர் 

பொருள்தருகென - வழிச்செல்வோரை யோர்பொருடருகென்று - இரத் 

தலைமாஜும் - இரத் லுக்கொப்பாகும் -- இறைவன் - அரசன் வாழ்குடி. 
தன்னிலொன்று - தனதாளுகையில் வாழ்டுன்றவோ ரகுடி தீதனக்காரனி 
டத்தில் -- 5ருபொருளிரத்தல் - ஒருபொருளையிரர் தகேட்டலென்பது 
அறவனாகியறீ - *இவடிவஞயெநீ -- அந்தோ - ஐயோ — இதை - இச்கா 
ரியததை--அிந்திலை - தெரிச்தலைபோலும், எ- று, இமைவன் தனது 
குடிகளிலொருவரிட த்தொருபொருளிர தீதல், மறவன் வாளொடு வன த் 
தோடி. வழிச்செல்வோரையோர் பொருடருசெனவிரத்தலை மானுமென 

மூடிக்க, (௨௨) 

என்று மாதரார் கூறலு நிருமல னெங்கண் 
மன்றல் வர்குழல் பேதையோ வல்லணும் மனத்தைச்
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சென்று கூறுமி னவண்மன மிசைந்துசை செய்யி 

னன்று போமினென் நியம்பின னவர்மன நயந்து, 

(இ-ள்,) என்று - இக்௩னமாக -- மாதரார்கூறலும் - ஸ்த்ரீகள் 

சொல்லவும்--டிருமலன் - நிருமலனென்போன -- எங்கள் - எங்களுடைய 

மன்றல் - வாசனைபொருந்திய -- வார்குழல் - நீண்டகூர்தலையுடைய-- 

பேதையோ - பெண்ணே வல்லள் - யோசனையில்மிக்கவலியுள்ளாள் -- 

அம்மனத்தை - உங்கள்கருத்தை -- சென்று - அவளிடத்திற்போய் -- 

கூறுமின் - சொல்லுங்கள்--அவள் - அந்தப்பெண் -- மனமிசைந்துரை 

செயின் - மனமிசைர்துசொல்வாளாயின் -- ஈன்று - எமக்குடன்பாடு 4 

போமினென்று - போங்களென்று--இயம்பினன் - சொன்னான்-௮வர் - 

அர்தஸ்த்ரீகள்--மனஈயந்து - மனம௫ழ்ந்து, ௭ - ௮, நிருமலன் இயம்பி 

னன் எனமுடிக்க , (௨௩) 

மீம்கை பாலடைம் தறைகுவர் மதன்வலி மாயக் 

கொங்கை மாமுகிழ்ப் பூங்கொடி நீயருள் கூர்ந்தே 

யெங்கள் கோமக னருயிர் நிறுத்தினை யென்னி 

லங்கண் மாறிலத் துயிர்க்கெலா மன்னையா குவையால், 

(இ-ள்,) மங்கைபாலடைந்து - மாதேவியினிடத்திற்போய் -- அறை 

குவர் - சொல்வார்கள் (அதாவது) மதன்வலிமாய - மன்மதன துவலி 

குன்ற--கொங்கை - தனங்களென்னும் -- மா - பெரிதாயெ -- முடுழ் - 

மொக்கையுடைய -- பூங்கொடி - பூற்கொடிபோல்பவளே ஃ நீ யருள் 

கூர்ந்து - ம ருபைவைத்து -- எங்கள்கோமகன் - எங்களரசன து —~ ஆரு 

யிர் - நிறைந்தவுபிரை--ிறுத்தினையென்னில் - போகாமனிறுத் தவையா 

யின்--அங்கண் - அழகயவிடத்தையுடைய -- மாநிலத்து - பெரியவிர்தப் 

பூமியில் -- உயிர்க்கெலாம் - எல்லாவுயிர்களுக்கும் -- அன்னையாகுவை . 

தாயாகுவை, ௭ - று, ஆல் - ௮சை, பூங்கொடி - உவமைத்தொசைப்புறத் 

துப்பிறந்த வன்மொழித்தொகை, எனவே, அவலுக்கு மனைவியாகுதி 

யெனக்குறிக்கப்பெற்றாம். மதன்வலிமாய நீயருள்கூர்ர்து மன்னனுயிர் 

நிறுத்தனையென்னில், உயிர்க்கெலாமன்னையாகுவையென முடிச்சு, (௨௪) 

என்ன வோதலு நிருமல னீன்றரு ளென்றாய் 
மன்ன னான்மனை துறக்குமோர் சூழ்ச்சியை மதித்துப் 

பொன்ன வீரர செனக்கொரு சூளினைப் பொருந்தப் 

பன்னு மாயினீர் பணித்தது ஈன்றெனப் பகர்ந்தாள்,
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(இ-ள்,) என்னவோதலும் - என்றுஸ்த்ரீகள்சொல்லவும்--டிருமல 

னீன்றருள் - நிருமலன்பெற்ற--என்றாய் - எனதுதாயாெமாதேவியான 

வள்--மன்னனால் - அரசனால் -- மனைதுறக்குமோர்குழ்ச்சியை - குடும் 

பத்தைத்துறக்க வேண்டுமென்ிறவோ ராலோசனையை -- மதித்து - தீர் 

மானித்து -- பொன்னனீர் - இலக்குமிபோன்றவர்களே -- அரசு - இசா 

சன் -- எனச்கொருசூளினை - எனக்கோர்சபதத்தை -- பொருர்தி - சம்ம 

தித்து -- பன்லுமாயின் - விடைதருவனாயின் -- நீர்பணித்தது - நீங்கள் 

கட்டளையிட்டதை--ஈன்றென - நன்கேற்பனென்று --பகர்ர்தாள் - சொல் 

லினள், ௭ - று, என்தாய் மதித்துப் பகர்ர்தாளெனவும், நீர்பணித்தது 

கன்றாமெனவு முடிக்க, சூழ்ச்ச - உபாயமெனிலுமமையும், (௨௫) 

து சென்றவர் பொற்கொடி. சொல்லிய சொல்லாற் 
காதல் கொண்டன ளென்றுளம௩ தெரி்துதாய் கருதி 

மாது நின்பெருங் கருணைசெய் வதற்கெங்கண் மன்னன் 

யாத றைந்தனை யதுசெயத் தக்கவ னென்று, 

(இ-ள்,) ததுசென்றவர்- து.தாகச்சென்றமா தர்கள்--பொற்கொடி, 

சொல்லியசொல்லால் - மாதேவிசொல்லியசொல்லிஞல் -- காதல்கொண் 

டனளென்று - சம்மநித்தகாளென்று -- உளர்தெரிர்து - மனஇல்தெரிந்து 

கொண்டு--மாது - தாயே -- எங்கண்மன்னன் - எங்களரசன் -- நின்பெ 

ரூங்கருணைசெய்வதம்கு - உனதிட்டத்தின்படி௩டப்பதற்கு -- தாங்கருஇி 

யா தறைந்தனை - தாங்கள்நிக£ த்துயாதுமொழிடன்றனையோ -- அதுசெ 

யத்தக்கவனென்று - அதனைத்தவருதுசெய்வனென்று சொல்லி, எஃறு, 

மூதுசென்றவர் உளந்தெரிர்து சொல்லி யெனமுடிக்க, பொற்கொடி ஃ 

அன்மொழித்தொகை, (௨௬) 

இ_எளள மார்வமோ டேகடியம் மடந்தைய ருரைப்ப 

வள்ள லாகிய மன்னவன் மனஈனி மகிழ்ந்து 

தெள்ளு மாரமு தனையவ ளிருந்துழிச் சென்றா 

னெள்ளு காமகோய் கொண்டவ ளென்செய விசையாள். 
(இ- ள்.) உள்ளமார்வமோடூ - மனக்களிப்போடு _ ஏடெமடர்த் 

யர் - இரும்பிச்சென்றஸ்த்ரீகள் -- உரைப்ப - ௮.7சனிட த்திற்சொல்ல mm 

வள்ளலாடுயமன்னவன் - தாதாவாடயவரசன் மனரனீமட௫ழ்ர்து - அத 

கேட்டுமிகவுமனம௫ழ்ந்து — தெள்ளும் - தெளிவாயே--.ஆர் - நிறைந்த 

ஓ முதனையவள் - அமிர்தம்போல்பவளாயெ மாதேலியென்பகள் -- Aang
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அழிச்சென்றான் - இருந்தவிடத்திற்சென்றான் -- எள்ளும் - இகழ்தற் 

இயைந்த 4 காமநோய்கொண்டவன் - காமகோய்மிக்கவன் -- என்செய 

விசையான் - என்னசெய்தற்குச் சம்மதியான், ௭ - று, மன்னவன் மடூழ் 

நீது சென்றானெனவும், ௮ம்மடந்தையர் ஏட உரைப்பவெனவும், காம 

சோய்சொண்டவன் என்செயவிசையானெனவு முடிக்க, என்செயவிசை 

யானென்பத-என்னகொரழ் செய்யச்சம்மசியானெனப்பொருள்கொள 

நின்றது; (9.௪) 

வல்லி கொங்கையைப் பொன்மலை யென்னவே மதியா 
னில்லு HL மாகவே யெண்ணின gp 4 dav 

வில்லெ லும்படி நினைத்தனன் வெண்பிறை யென்னான் 

சொல்லு வன்றனக் ககப்படு மடந்தையாய்த் துணிந்து, 

(இ-ள்,) வல்லிகொங்கையை - வல்லிபோன்றவளதுதனங்களை 4 

பொன்மலையென்ன வேமதியான் - மேருமலையென்றுமதியா தவனஞாய்--இல் 

இறுங்குடமாகவே - வீட்டிலுள்ளகுடமென்றே -- எண்ணினன் - நினைத் 

தனன்--நுதலை- அவளதுகெற்றியை--வெண்பிமையென்னான் - மூன்றாம் 

பிறையென்றுன்னாதவனாய் -- வில்லெலும்படி நினை த்தனன் - வில்லென்று 

சொல்லும்படி யாககினை த்தான் -- தனக்ககப்படுமடர்தையாய் - தனக்கெ 

ளிதிற்ி௮டைக்கும்பெண்ணாக -- துணிந்து - தீர்மானித்து--சொல்லுவன் « 

வாயினாலும்வதறுவன், ௭ - று, வல்லி- உவமையாகுபெயர், மன்னவன் 

காமமீக்கால் கெரங்கையைக் குடமெனலும், லை வில்லெனவும், நினைப் 

பதுமன்றி வாயினாலும் வத றுவனென முடிச்ச, (௨௮) 

அருள்செய் தென்னைநீ யளித்திடு மதற்குகான் செய்வ 
துரைசெய் நானது செய்வனென் றரசர்கோ லுரைப்ப 

வரைசெய் தோளினா யென்னை வலிந்துபுல் லாமைக் 

கொருசொ லுண்மைசொல் லென்றன ளொருபுடை யொதுங்கி, 

(இ-ள்,) அருள்செய்து - இருபைகூர்ர்து — என்னைநீயளித்தி 

மதம்கு- நீயென்னையிரட்சிப்பதற்கு--சான்செய்வதுரைசெய் - சான்செய் 

யவேண்டுவதைச்சொல்று -- நானதுசெய்வனென்று - மானதைத்தவரு.து 

முடிப்பனென்று--அ.ரசர்கோலுளைப்ப - ராஜாதிராஜன்சொல்ல -- வரை 

செய்தோளிஞய் - மலைபோன்றபுசங்களையுடையவனே--என்னை நீவலிர்து 

புல்லாமைக்கு - நீயென்னைப் பலவத்கா.ரமாகத்தமுவாமைக்கு -- ஒருசெர் 

இண்மை - ஒருசொல்லுண்டு -- ஒருபுடையொதம் - ஒருபக்கத்தி லொ
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தங் -- சொல்லென்றனள் - அதற்கு யாதுகூறுதியெனக்சேட்டனள். 

எ-று, ௮ரசர்கோன் உரைப்பவெனவும், மாதேவி ஒருபுடையொ த 

சீவலிர்துபுல்லாமைக்கு ஒருசொல்லுண்மை சொல்லென்றன ளெனவும் 

கூட்டி முடிச்ச, அளித்திடல் - உயிர்போகாதகாத்தல், (௨௧) 

நின்க ருத்திசை வாலன்றி நின்னையான் வலியே 

னென்ப தற்கொரு சூளுரைக் குவன்முகி லெழுந்த 

மின்கொ டிச்ரிறு மருங்குலாய் கேளென வொள்வேல் 

புன்பு கர்க்கருங் கடாக்களிற் றரசர்கோன் புகல்வான். 

(இ-ள்,) நின்கரு ச்திசைவாலன் றி - உனதுமநோசம்மதியினாலல்லா 

மல் -- நின்னையான் வலியேனென்பசுற்கு - உன்னையான் வலிந்துபுல்லே 

னென்பதற்கு--ஒருசூளுரைக்குவன் - ஐர்சபதஞ்சொல்லுவன் -- முகிலெ 

மு$த--மேகத்திற்றோன் மிய -- மின்கொடி - மின்னற்கொடிபோன்ற -- 

சிறுமருங்குலாய் - சுருங்கயெவிடையையுடையவளே -- கேளென - யான் 

சொல்வதைக்கேளென்று -- ஒள்வேல் - ஒள்ளியவேலோடு -- புன்புகர் - 

சிறியபுள்ளிகளையும்--கருங்கடாம் - கரியமதசலத்தையுமுடைய--களிறு - 

யானைகளையுடைய — அரசர்கோன்புகல்வான் - ராஜாதிராஜன் சொல் 

இவன், எ-று, அரசர்கோன் மருங்குலாய் நின்னையான்வலியேனென் 

பதற்கு ஒர்சூளுளது, ௮துகூறுவன் கேளுதி எனப் புகல்வானென 

முடிக்க, (m0) 
Ca a. 

Ue ever afl mis) ரூப்ப மனையினுற் Phos ar gyn 

பந்தியி னுணவு வேறு பண்ணுபா தகனு/ தாயுக 

தீந்தையு முணவுண் ணாத சழக்கனு முச்ிப் போதி 

னொந்தவர் தமைகோக் காம Mair HO கொடியன் (7 Do. 

(இ-ள்.) வந்த - தன்னிடத்தில்வந்த--ஈ௨விருந்திருப்ப - ஈல்லவிரும் 

இனரிருக்க -- மனையிலுற்று - தன்னறையட்டிற்புகுர்து -- அருந்துவா 

னும் - காணாதுண்பாலும்--ப்தியின் - பந்தியினிடத்இல்--உணவு - போச் 

னத்தை -- வேறுபண்னுபாதகனும் - பேதஞ்செய்யும்பாவியும் ௮௨ தரயுர் 

த்தையும் - தாய்தம்தையரிருவரும் -- உணவுண்ணாத - உணவுண்ணாமம் 

செய்த--சழக்கலும் - குற்றவாளியும் -- உச்சிப்போதல் - நடுட்பகலில் 4 
கொந்தவர் தமைகோக்காமல் - பசிமுதலியவம்ரானொச் துவர்தவரை நோக் 

காமல் -- நுகர்ர்தஇிடுகொடியன்றானும் - தான்மாத்இிரமுண்னும்பாதகலும், 

T+ gi உணவுவேறுபண்னுதல் “ உபசரிக்கும்விகம்பத்சை, உணகுண்
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Of செய்தவென்பது உணவுண்ணாத வென்றாயழு, தன்வினைபிறவினை 

மயக்கம், (௩௧) 

'இர்தைசெய் யுணவி னானு நிருமலன் பூசை யின்றி 

வந்துண வருந்து வானு மறுத்தவூ னுகர்விப் பானுந் 

தீந்தநல் வினையாற் செல்வஞ் சார்ந்தவர் தம்மைக் கண்டு 

சிந்தனை பொருத முங்கித் iG gue மகிழ்வான் றானும். 

(இ-ள்,) நிர்தைசெய் - பிறராற்பழிக்கத்தக்--உணவிஞனும் - பழி 

பாவத்தாலுணமீட்டுபவனும் -- நிருமலன் பூசையின் றி - தேவபூசைசெய் 

யாது--வந்து - மிருகம்போல்வந்து -- உணவருந்துவாஜம் - உணவுண்ப 

வனும் --மறுத்தவன் - யாவராலுமறுக்கப்பெற்றமனிதவனை -- நுகர்விப் 

பாலும் - தின்னச்செய்பவஜம் -- ஈல்வினையால் - நல்வினையினால்-- தந்த - 

தீரப்பெற்ற -- செல்வஞ்சார்ர் தவர்தம்மைக்கண்டு - பெருஞ்செல்வமடைகச் 

தீவர்களைக்கண்டு-- சிந்தனை பொருது -மனம்பொருமல்--அழுங்கு - வருக்இ 

இர்வின் - அவர்களது செல்வமுடிவில் — உள்மடுழ்வான்ருலும் - மனங் 

களிப்பவனும், ௭ - று, நிந்தைசெய்யுணவு - பழிபாவங்காரணமாகத்தேடு 

முணவை, மறுத்தவணெனினுமமையும், (௩௨) 

தன்றுண விடாம லான்பால் கறந்துகொள் பவனுஞ் செய்த 

நன்றிகொல் பவலுங் கோடி. நடுநிலை தவறு வாலுய் 

கொன்றுயிர் பதைப்ப கோக்குங் கொடியனும் போக் களத்தற் 

றன்றலை வனைவி டுத்துச் சரய்ந்துபோ மடமை யானும், 

(இ-ள்,) கன்று - ஆவின்சன் நிற்கு - உணவிடாமல் - ஊட்டவிடா 

மல்--இன்பால்கறம்து கொள்பவனும் - பசுவின்பால்கறதுகொள்பவலும்- 

செய்தநன் நிகொல்பவலும் - ஒருவன் செய்தான் றிக்கு மாறுசெய்பவலும் 

கோடி - கோடிபங்கு -- நடுநிலை - நடுநிலையினின்று — தவறுவாலும் - 

தவறிட்போடுன்றவனும் -- கொன்று - ஒன்றைச்சொலைசெய்து -- உயிர் 

பதைப்பமோக்கும் - அந்தவுயிர்வதையைப்பார்க்கும்-கொடியலும் - கொ 

டிய ாதசலும்--போர்க்களத்தில்- யுத்தகளத்தில்--தன் தலைவனைவிடுத்து - 

தனதெசமானைவிட்டு விட்டு -- சாயந்துபோம் - தெரியாதோடிப்போ 

இன்ற--மடமையாலும் - முழுமூடலும், எ-று, ஈன்றிகொல்- அபகாரஞ் 

செய்தலை, கடுநிலை - நீதியை, (௩௩) 

டைக்கல மெனவ௩ தானை யளித்திடா தகற்று வாலும், 

கொடுக்குது மெனவு ரைத்துக் கொடானுமொண் கொடைவி ல
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க்டி, விடுக்குறு மவலும் பாவ வினையிடத் துதவி யாடு, ஈடக் 
குறு மவலுங் தேர்ந்து நட்டபின் வஞ்சிப் பாலும். 

(இ-ள்,) அடைச்சலமெனவர்தானை - நீயே தஞ்சமெனவர்தடுத்த 
வனை -- அளித்திடாது - காப்பாற்றாமல் -- அகற்றுவாலும் - துறத்இவிடு 

பவனும் -- சொடுக்கு தமெனவுரைத்து - கொடுக்கறேனென்௮ுறுதிமொழி 

சொல்லி -- கொடாஜலும் - கொடாதுமோசஞ்செய்பவஜும் -- ஒள் - ஒள் 

ளிய--கொடைவிலக்இ - ஒருவலுக்கொன்றுகொடுத்தலைத்தடுத்து விடக் 

குறுமவலும் - விடச்செய்பவனும் -- பாவவினையிடத்து - பாவமுயற்சிக 

ளில் -- உதவியாடி - உதவிசெய்து -- நடக்குறுமவலும் - ஈடப்பவலும்-- 

தேர்ர்து - ஆராய்ர்துதெளிர்து -- நட்டபின் - சிநேடுத்தபின் -- வஞ்ூப் 

பாலும் - வஞ்சகஞ்செய்பவலும்- ௭ - று, கொடைவிலக்கிவிடுத்தல் - கொ 

டுக்காதபடி. செய்தலை, (௩௪) 

(Grats pore டக்குங் கொடியலும் துறந்து ளார்தம் 

வரவெழிர் கண்டெ ழாத மறவனு மறிந்தான் போன்று 

கரவினி லருநால் கற்கும் கயவனும் புதிய ராகி 
யிரவினில் வந்த நல்லோர்க் கடங்கொடா தகற்.றுவாளும், 

(இ- ள்,) குரவர்தம்முரை கடக்கும் - ஆசிரிய வசனம்கடக்கும் 

கொடியும் - கொடியபாமியும் -- துறந்துளார்தம் - முற்றத்துறந்தவ 

ரது - வரவெடிர்கண்டெழாத - வருதலைக்கண்டெசரியாத -- மறவலும் - 

பாபியும்--அறி்சான் போன்று - அறிர்தவனைப்போல -- கரவினில் - வஞ் 

சகத்தால் -- அருழூல்கற்குங் கயவலும் - அரிய நூலைக்பெடுக்குமூடதும் 

புதியரா9 - நூதனரா9 -- இரவினில்வர்தால்லோர்க்கு - இரவில்வர்த 

சத் தக்களுக்கு -- இடங்கொடா தகம்றுவானும் - இடங்கொடேனென்று 

துறத்துபவனும், ௭ - று, தனக்கெல்லார்தெரிச்சதுபோல விசாரித்தக் 

கவர்தலை- அதிர்தான்போன் றுகரவினிலரு நால் கம்றலென்றார். (௩டு) 

மூன்புகழ் துரைத்துப் பின்னர் முறுவல்செய் இகழ்வா 
ன் மூனும், தன்பெரும் களைகல் கூர்ந்து தளர்வுற வாழ்கின்றா 
னு, மன்புகொண் டொருவன் வைத்த வரும்பொருள் கவர்கின் 
os, துன்புறும் தொழில்செய் வித்துச் சொல்பொரு எிலை 
யென் பாலும், 

(இ எள்,) முன்புகழ்ர்துமாத்து . ஒருவலுக்குமுன்னவனைப்புகழ்க்து 

சொல்லி. பின்னர் - அவனில்லா தவிடத்து--முறுவல்செய்து - ஈசை த்து
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௩ இகழ்வான்றாலும் - தூஷிப்பவலும் -- தன்பெருங்களே - தன தபெரிய 

சுற்றத்தார் -- ஈல்கூர்ச்து - வறுமைமேலிட்டு -- தளர்வுற, சோர்வடைய 

-- வாழ்கின்றாலும் - தான்மாத்திரஞ் சுத்திருப்பவலும் -- அன்பு 

கொண்டு - மிச்கசாசைகொண்டு -- ஒருவன்வைத்த - ஒருவன்பா துகாக்க 

வைத்த -- அரும்பொருள்சவர்னெராஜும் - அரியதிரலியங்களைவஞ்ப் 

பவஜும் -- துன்புறுர்தொழில்செய்லித்து - வியசனப்படும்படியான தொ 

ழில் செய்யும்படிசெய்து -- சொல்பொருளிலையென்பாலும் - தான் 

சொன்ன கூலி கொடாதவனும், எ-று, (௩௬) 

கற்பழி மனைவி யோடு கலந்திருப் பவனு மற்றோர் 

பொற்புடை மனைவி தன்னைப் புணர்வதற் கெண்ணு வாலுஞ் 

சொற்பொரு ஞூணர்த்தி னானைத் தொழவுள காணு வாலும் 

விற்பன வலா.த விற்று மெய்வளர்த் கழிகு வாலும், 

(இ-ள்,) கழ்பழிமனைவியோடு - விபசாரஞ்செய்யுமதன் மனைவி 

யோடு--கலந்திருப்பவனும் - கூடி.வாழ்பவலும் -- மற்றோர் - வேறொரு-- 

பொற்புடைமனைவிதன்னை - அழகுள்ளமனைவியை -- புணர்வதற்கெண் 

ணுவாலும் - தழுவிச்சுடுக்ககினைப்பவஜும்--சொற்பொருளஞுணர் த் தனானை = 

மஹாவாக்கயோர்த்தர்தெரிவிச்தவனை -- தொழ - வணங்க -- உளம் - 

தனதுள்ளத்தில் -- சானுவாலும் - வெட்கப்படுபவலும் -- விற்பனவலாத 

விற்று - விற்கத்தகாதவைகளை விற்று -- மெய்வளர்த்தழிகுவானும் - 

தேகத்தைவளர்த்தழிபவலும், எ - று, சொல் - தத். துவமசியை, பொருள் - 

இலக்யொர்த்தட்பொருளை, இங்கனமல்லாசதைசக் கொள்ளின் முரனும், 

பதார்த்தமும் வாச்சியார்த்தமும், இங்நனஞ்சிறந்தசன்றாமையினென்க, 

நலமலி வயலி லாற்றி னந்தனத் தால யத்திற் 

சலமல மொழிப் போன் மானும் தனிவழி விலக்கு வானும் 

விலைமொழி பொய்த்து விற்கும் வெய்யவா ணிகலும் தாழ்ந்த 

குலமிலி தன்குற் றேவல் கூலிகொண் டி.யற்று வாலும், 

(இ- ள்.) கலமலிவயலில் - வளமைமிகுர்தவயலிறும்--ஆற்தில் - ஈதி 

யிறும்--ஈர்தனத்து - பூங்காவனத்திலும்--அலய த்தில் - கோவிலிலும் -- 

௪லமலம் - சலமலத்தை--ஒழிப்போன்றாலும் - ஒழிப்பவலும்--தனிவழி - 

ஒப்பற்றமார்க்சத்தை -- விலக்குவாலும் - தடுப்பவலும் -- விலைமொழி - 

ஒன் நின்விலமொழியை -- பொய்ச்துவிழ்கும் - பிழழ்ச்துகிற்கும் 

௩௭
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வெய்யவாணிகலும் - கொடியவர்த்தகலும்--தாழ்ந்த - இழிவான -- ௫6 

மிலிதன் - குலங்கெட்டவனது -- குற்றேவல் - அற்பப்பணியை -- கூலி 

கொண்டியற்றுவாலும் - கூலிக்குச்செய்பவலும், ௭ - று, (௩௮) 

உறவுசெய் தறிந்த சொல்லை வுவர்த்துழிக் கூறு வாலும் 
பிறர்பிழை தனையே நாடிப் பிறரொடு பேசுவானும் 

முறைவழு வுறுகொ டுஞ்சொன் முனிவிடை மொழிகு வானு 
மறிவழி மனைவி சொல்லின் வழிறிற்கு மறிவி லானும். 

(இ-ள்,) உறவுசெய்து-உறவுகொண்டு--அ.றிந்தசொல்லை- தெரிந்த 

சொல்லை--உவர்த் துழி - வெறுப்புப்பிறர்சவிடத்து -- கூறுவாலும் - பிற 

ச.நியக்கூறுபவனும் -- பிறர்பிழைதனை யேகாடி. - பிறர்குற்றத்தையேசாடி 

ஃடிற்ரொடுபேசுவாலும்- பிறரோடுசர்தோஷித்துப்பேசுபவனும்--முலை 

வமுவுறு - ஒழுங்கற்ற — கொடுஞ்சொல் - அருவருக்குஞ்சொல்லை 4 

முனிவிடைமொழிகுவானும் - கோபமீக்குற்றவிடத்திற் சொல்லுபவலும் 

ஃறு.றிவழி - புத்திகெட்ட -- மனைவிசொல்லின்வழிகிற்கும் - பெண்சாதி 

சொல்வழிரடக்கும்--௮ நிவிலாலும் - புத்திகெட்டவலும், ௭ - று, (௩௧) 

"கலந்தவர் தமைப்பி ரித்துக் கலகங்கண் டிடவல் லானும் 

புலந்தரு நாலி னில்லாப் பொருளினைக் கூறு வானு 

நலந்தனை யழுக்கா றெய்தி நகைத்தகழ் கிற்போன் ரானு 

மெலிந்தவ ரிடத்து மிக்க வெருளியைப் பெருக்கு வாலும், 

(இ-ள்,) கலர்தவர் தமைப்பிரித்து - சரேுதரைவேறுபடுச்தி--௧ல 

சங்கண்டிடவல்லாலும் - கலகம்விளைத் துக்காணவல்லவளும் -- புலந்தரு 

லூலின் - அறிவைவிளைகச்குநூல்களில் -- இல்லாப்பொருளினைக் கூறுவா 

லும் - இல்லாதவர்த்ததிதைச் சொல்பவலும் -- ஈலந்தனை - ஒருவன து£ல்ல 

நடக்சையை -- அமுக்காறெய்தி - பொறாமைகொண்டு -- ஈகைத்து - 

சரித்து -- இகழ்டிற்போன்றாளும் - பழிப்பவலும் -- மெலிர்தவரிடத்து - 

செல்வய்குன் நியவரிடத்தில் -- மிக்கவெகுளியை -- மிக்கசோபத்தை -- 

பெருக்குவானும் - வளர்ப்பவலும், ௭- று, சுருதிப்பிரமாண த்திற்கு 

மாறாகப்பொருள்கூறலை - புலந்தருதலிலில்லாப் பொருளினைக் கூறுவானு 

Quer api. (#0) 

பண்ணியம் பிறர்பொ GL Gu புரிபவன் og his 

மண்ணிடையின்பத் இற்கா மறுமைசெய் தொழில்வி டுக்குந்



aig). | ௮க்கமாதேவிதுறவு கதி, 2௨௯௧ 

தண்ணிய வறிவி லானும் தவத்தரை யிகழ்கிற் பானும் 

பண்ணிய வினையி லென்றும் பாவமே பயில்கின் முஜும். 

(இ-ள்.) பிறர்பொருட்கு - அன்னிய துபொருளுக்கு--புண்ணியம் 

புரிபவன்றானும் - புண்ணியஞ்செய்பவலும் -- இக்தமண்ணிடை - இந்தப் 

பூமியினிடத்திலுள்ள -- இன்பத்திற்கா - சுகத்திற்காக -- மறுமைசெய் - 

மறுமைபற்றிச்செய்யும் -- தொழில்விடுக்கும் - புண்ணியசருமங்களை விடு 

இன்ற -- தண்ணியவறிவிலானும் - தக்கவறிவில்லாதவஜம் -- தவத்தரை 

யிகழ்டூற்பானும் - சத்துக்களையிகழ்பவஜும் -- பண்ணியவினையில் - தான் 

செய்யுமுயற்சகளில் -- என்றும் - எப்போதும் -- பாவமே - பாவசங்கற் 

பங்களையே -- பயில்இன்றாலும் - பழகுபவலும், ௭- நு, கண்டதே 

காட்சி கொண்டதே கோல மென்பா ரிவரெனவுணர் த்த, இட்தமண்ணிடை 

யின்பத்திம்கா மறுமைசெய்தொழில்விடுக்கும் தண்ணியவறிவிலானென் 

ரர். (௪௧) 

வன னுண்மை நீயா தறைந்தனை யதுசெய் தன்றி 

மேவுவே னாயி னென்று வேள்விரும் பழகன் கூறக் 

காவிநேர் விழிமா நேவி கருத்திசைம் தற்றே யாயிற் 

போவம்வா வென்று சொன்னாள் புரவல னுவகை பூத்தான். 

(இ- ள்,) ஆவனான் - நானாவன் -- உண்மை - இதுசத்தியமே -- நீ 

யாதறைந்தனை - நீயேதுசொல்டுன்றையோ--அ.துசெய்தன்றி - அதனைச் 

செய்துமுடியாமம் -- மேவுவேனாயின் - புணர்தற்சைவேஞாயின் -- 

என்று - என்று -- வேள்விரும்பழகன்கூற - மன்மதனுமவாவத்தக்கவழ 

கமைந்தவரசன்கூற -- காவிகோவிழிமாதேவி - நீலோற்பலம்போன்றசண் 

களையுடையமாதேவியானவள் -- கருத்திசைர்தற்றேயாயில் - இரிகரண 

மொத்திங்ஙனஞ்செய்யச்சம்மதிப்பையாமின-போவம்வாவென்றுசொன் 

னாள் - போகுதும்வாவென்றுசொல்லினள் - புரவலலுவகைபூத்தான் - 

அரசன் மிகச்சச்தோஷித்தனன், ௭-.று, வேள்விரும்பழகன் நீயாத 

ஹைந்தனை, அதுசெய்தன்றி மேவுவனாமின் ஆவனாலுண்மையென்றுகூற 

வெனவும், மாதேவி அமழ்றேயாயின் போவம்வாவென்று சொன்னா 

ளெனவுமுடி.கக, sh sO germ sen Mile rom Owego, (௪௨) 

கோ யிலின் முன்னர் சென்முன் கொற்றவன் சிவிகை யேற்றி 

யாமிழை மடந்தை நல்லா ரருகுசூழ் வுற்றுச் செல்லப்
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போயின எரசர் கோமான் புக்குழிப் புக்கா ளொள்வேற் 
சேயரி நெடுங்கட் செவ்வாய்த் திலகவா ணுதன்மா தேவி, 

(இ-ள்,) கோயிலின்முன்னர் - ௮ரண்மனைக்குமுன்னே -- கொற்ற 

வன்சென்றான் - ௮. ரசன்போயினன் -- சிவிகையேற்றி - பகிலக்கையி 

லேற்றி -- ஆயிழைமடர்தைகல்லார் - சிமந்தவாபரணங்களையுடைய ஸ்த்ரீ 

கள்--அருகுசூழ்வுற்று - பக்கத்திற்கூழ்ர்த--செல்ல - போக. ரசர்கோ 

மானபுக்குழி - ராஜாதிராஜனுழைர்தவிடத்தில் -- ஒள்வேல் - ஒள்ளிய 

வேலாயுதத்தையொத்த -- சேயரி - செவ்வரிபடர்கத--ரெடுங்கண் - நீண் 

டகண்களையும் -- செவ்வாய் - சிவந்தவாபையும் -- வாள் - ஒளிவுபொ 

ருந்திய -- திலகறுதல் - சார்தணிச்தசெம்தியையுமுடைய ஆ மாதேகி - 

மாதேவியென்பவள்--போயினள்புச்சாள் - போய்நுழைச்தனள், ௭ - று, 

கொற்றவன் கோயின்முன்னர் சென்றானெனவும் ; மாதேவி தன்னை 

மடர்தையர் சிலிகையேற்றி அருகுகுழ்வுற்றுச்செல்லக்கோமான் புக்குழிப் 

போயிளள் புக்காளெனவும் கூட்டி முடி.க்ச, (முற்றெச்சமாயிற்று,) (௪௩) 

மடமழையைச் தனிக்கண் டங்கி மருவிய வரக்கே போல 

வுடைந்துகெக் Gos யாற்றா வுள்ளமோ டிளம்பூங் கொம்பே 

கடந்திடற் கரிய காமக் கடல்கடர் தேறக் கொங்கைக் 

குடந்தரத் இருவு எத்திற் கோடியென் றரசி றைஞ்ச, 

(இ- ள்,) மடந்தையை - மாதேவியை -- தனிக்சண்டு - தனியே 

கண்டு -- ௮ங்கெருவியவ.ரக்கேபோல - அக்கினிபம்றியவரச்கைப்போல-- 

உடைந்து - நெஞ்சடைந்து--கெக்குருஇ - கரைந்து --ஆற்றுவுள்ளமோடு - 

சயா தமனமோட--இஎம் -இளமையாயெ-- பூங்கொம்பே - பூங்கொம்பு 

போல்பவளே -- கடந்திடற்கரிய - யாவராலுஙகடத்தற்கரிய -- காமக்க 

டல் . காமமாயெகடலை — கடட்ழேற - யான்கடப்பான் வேண்டி. -கொய் 

கைக்குடம் - தனங்களாடயகுடங்களை -- தர - எனக்குக்கொடுக்க -- AG 

வுளத்திற்கோடியென்று - திருவுளமிரங்குவாயென்று -- ௮. ரசிமைஞ்ச 5 

௮.ரசன்வணங்க, எ-று, அரசன் மடந்தையைத் தனிக்கண்டு உள்ள 

முருக, இறைஞ்சவென முடிக்க, பூங்கொம்பேயென்பழது - உவமைத் 

தொசைப்புறத்துப் பிறர்தவன்மொழித்தொகை, காமக்கடல், கொங்கைக் 

குட மிவவிரண்டும் உருவகம், (௪௪) 

கீரீவலன் காம மிக்க கழிபடர் வி கண்டு 

பாவைபுன் முறுவல் செய்து பண்பெலுட் தொடரால் யாப்புண்



ost.) அக்கமாதேவிதுறவு கதி. ௨௬௩ 

டோவல்செய் யாது நிற்கு மொருகளி ஐனையா யான்சொ 
லேவல்செய் இட்ட பின்ன ரென்னெடு பேசு கென்றாள். 

(இ-ள்,) காவலன் - ௮சசனது-- கழிபடர் - மீக்குற்றுப்படர்கின்ற 

காமமிக்களெவிகண்டு - சாமமிகுர்தசொல்லைக்கண்டு -- பாவை - பிர 

தமைபோன்றமாதேகவி -- புன்முறுவல்செய்து - புன்னகைகொண்டு 

பண்பெலுர்தொடரால் - நற்குணமென்லுர்தொடர்பினால் - யாப்புண்டு - 

கட்டுண்டு -- ஒவல்செய்யா துநிற்கும் - ஒழியா துநிற்ெனெற -- ஒரு - தப் 

பற்ற - களிறனையாய் - யானைபோல்பவனே -- யான்சொல் - யாலுனக் 

இட்ட -- ஏவல்செய்திட்டபின்னர் - கட்டளையைமுடி.த்தபின்பு — என் 

னொடுபேசுகென்றாள் - என்னோடுபேசென் றுசொன்னாள், ௭ - று, பேசுக 

என்றாளென்பது பேசுசென்றாளென்றாயது விகாரத்சாலென்ச, பாவை - 

உவமையாகுபெயர், பாவை காவலன் ளெவிகண்டு புனமுறுவல்செய்து 

பேசுகென்றாளெனமுடிக்க, (ஈடு) 

ஏதுான் செய்வ தன்ன இயற்றுவ னறைதி யென்ன 
வோதுனு னரச னோத வொண்டொடி யயன்மா நேடுஞ் 

சோஇமா சிவலிம் கத்தைத் தூயையாய்க் கரபீ டத்திற் 

போதினா லருச்சித் தென்னைப் பொருந்துதி பின்ன சென்றாள், 

(இ-ள்,) ஏதுமான்செய்வது - யான்செட் பவேண்டுவதியாதோ ஃஃ 

அன்னதியழ்றுவன் - ௮ தனையானமுடிப்பன் -- உறைஇியென்ன - அதைச் 

சொல்லென்று -- ஓதினானரசன் - ௮ரசன்சொல்லினன் -- ஓத - gar 

சொல்ல -- ஒண்டொடி. - அழயெவளையலையுடையவள் -- அயன்மாயே 

டும் - அரிபிரமாச்கள்தேடத்தக்க -- சோதிமாசிவலிங்கத்தை - சோதி 

வடிவமாயெ மகத்தான சிவலிங்கத்தை -- தூயையாய் - நீபரிசுத்தமுடை 

யவனாய் -- கரபீடத்தில் - உனதுசையாயெபீடத்தின்கண் -- போதினா 

லருச்சித்து - புஷ்பங்கொண்டு பூரித்து -- பினனர் - பின்பு -- என்னைப் 

பொருந்துதியென்றாள் - என்னைப்புணர்தியென்றனள், ௭- று, அரசன் 

ஓத ஒண்டொடி, அருச்சித்து என்னைப் பொருர்துதியென்றாளெனமுடி.க்க, 

ஒண்டொடி. - அன்மொழித்தொகை, சரபீடம் - உருவகம், (Pa) 

எல்லையில் காமம் பொங்க விளமுலை ஜெமுங்கத் தோளாற் 
புல்லுவ னென்றெ முந்த புரவலன் நனைத்த டுத்துச் 

சொல்லிய தன்ன மன்னாள் சுரத்துணீர் முகந்து வாயிற் 

செல்லுமொண் கரத்தை யோடிச் சென்றுபற் நுதலை யொக்கும்,
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(இ-ள்,) எல்லையில்காமம்பொங்க - எல்லைகணிக்கப்படா தகாமமே 

லிட -- (அதனால்) இளமுலைஜெமுங்க - இளமையாடய தனங்களமுர்த-- 

தோளால் - கைகளால் -- புல்துவனென்றெழுந்த - புணருவேனென் 

ஜெழுந்திருந்த -- புரவலன்றனை த்தடுத்து - அரசனைத்தடுத்து -- அன்ன 

மன்னாள்சொல்லியது - அன்னம்போன்ற மாதேலவியென்பவள்சொல்லி 

யது -- சுரத்துள் - பாலைவன த்தில்--நீர்முகந்து - நீரையள்ளி -- வாயிற் 

செல்லும் - வாய்க்குக்கொண்டுபோகும் -- ஒண்கரத்தை - அழுகையை 

ஒழ ச்சென்று - ஓடிப்போய் -- பற்றுகலையொக்கும் - பிடி. த்துக்கொள் - 

ஞூதலையொக்கும், ௭- று, அன்னமன்னாள் தடுத்துச்சொல்லியது யாது 

போல்லதெனின் - பாலைவனத்திற் குடிப்பான்வேண்டிச் சலத்தையள்ளி 

வாயிற்செல்லுங்கரத்தை மற்றொருவலோடிப்போயப் பிடி.த்துக்கொள்வது 

போலும், சலமரிதா தல்பற்றிச்சரச்துளென்ரார், (௪௭) 

மூகையிடை முருகுண் |_ாயின் முளையிடை விளைவுண் டாயி 

மகவிடை மதன வின்பம் வருவதுண் டாயிற் சைவப் [ன் 

பகையொடு மருவி நின்ற பார்த்திபன் றனது எத்இ 

லுகைவிடை யமலறழ் போற்று மொழுக்கமும் வந்து ஈண்ணும். 

(இ-ள்.) முகைபிடை முருகுண்டாயின் - அரும்பில்வாசனையுண்டாகு 

மானால் — முளையிடைவிளைவுண்டாயின் - முளையில்விளைவுண்டாகுமானால் 

- மகவிடை - குழவிப்பருவத்தில் -- மதனவின்பம் வருவதுண்டாயின் - 

காமவின்பம்வருவதுண் டாகுமானால் -- சைவப்பகையொடு மருவிநின் ற - 

சைவப்பகைஞனாடின்றுஏள -- பார்த்திபன்றனதுளத்தில் - அரசனதள் 

ளத்தில் -- உகைவிடை - வாகனமாக ரிஷபத்தை யூருன்ம - அமலன் « 

பரமசிவனை -- போற்றுமொழுக்சமும் - பூசிக்குமொழுக்கமும் ௮ வந்து 

நண்ணும் - வந்துசேரும், ௭ - று, முகயிடைமுருகும் முளையிடைவிளைவும் 

மகவிடைமத்னவின்பமும் வருவதுகூடாமையின், இவற்றை புவமைகூ நிய 

தென்க, அமலற்போற்று மொழுக்கமும் என்பதிலும்மையிறரத து aif 

இயவெச்சவும்மை, இறந்தசாவது சிவமதத்தையேற்றலோடெனலை, () 

செப்புறுஞ் சூணி னைந்து தீண்டில னரச னின்று 

முப்புரஞ் €று முங்கண் முதல்வன்பூ சனைதான் யாங்க 

ளெப்பொழு துஞ்செய் தக்க தன்றென விணையி லாநின் 
லுப்புறு தோளும் யாக டொடவதன் தெனப்பு கன்ருள்,
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(இ-ள்,) செப்புறுஞ்சூணினைந்து - தாஞ்சொன்னசபதத்தைறினைத்து 

—HIFe - மன்னவன் -- இன்றுதீண்டிலன் - இப்போதுதிண்டாதவ 

னய -- முப்புரஞ்றும் - இரிபுரமெரித்த -- உங்கண்முதல்வன் பூசனை 

தான் - உங்கள்செவபூசையை -- யாங்கள் - காங்கள் -- எப்பொழுதும் - 

எக்காலத்தம் -- செய்தக்கசன்றென - செய்யத்தக்க தல்லவென்றுகூ2-- 

(அசற்குமாதேவியானவள்) இணையிலா - ஒப்பில்லாத-- நின் - உன்னு 
டைய -- துப்புறுதோளும் - வலியுள்ளபுசங்களையும் -- யாங்கள்தொடூவ 

தீன்றென - நாங்கள்தொடத்தக்கதல்லவென்று -- புகன்றாள் - சொன் 

ஞள், எ-று, அரசன் உங்கள்சவெபூசையைச் செய்வதெமக்கடாதெ 

னக்கூற அதற்குமாசேவி ௮ங்னமுடன்படாத நினதுதோள்களைத் 

தொடுவ தெமக்கடாதெனக் கூறினளென்க, தோளுமென்பதிலுமமை 

இழிவுரிறப்பு, யாங்களென்னுமிரண்டும் தத்சஞ்சமயத் தன்மைப்பன்மை 

யைக்காட்டநின்றன, இண்டிலனென்றதை வினையெச்சமாக்குக, (௪௧) 

மீட்டவிழ் குழன்ம டந்தை வாயுரை கையும் வாயுய் 

கட்டிய தெனவ டங்க் காமமிஈ தனமி நீப்போற் 

கெட்டிட வறிதி ருந்தான் களர/மணித் தூண்செப் தோளா 

னெட்டிலை யயில்வேற் கண்ணா ணீத்தனள் போக வெண்ணி, 

(இ-ள்,) மட்டு - தேனையுடைய -- அவிழ் - விரிந்த மலர்களைய 

ணிர்த -- குழல்மடர்தை - கூந்தலையுடைய மா தேவியின்--வாயுரை - வாய் 

ிமாழியானது -- கையும் வாயுங்கட்டியதென - கை வாய்களைக்சட்டி விட் 

டாற்போல--அடங்டு - பதைப்பம்.று--இர்தன மிறீப்போல் - விறகற்ற வன 

லைப்போல -- காமங்கெட்டிட - காமங்கெட்டுப்போக - இளர் - விளங்கா 

நின்ற - மணி - ரத்சங்கள்பஇித்த--தூண்செய் - வச்சிரத்தம்பம்போன்ற 

தோளான் - தோள்களையுடையவரசன் -- வறிதிருக்தான் - சும்மாவிருர் 

தீனன் -- நெட்டிலை - நீண்டவிலைபோன்ற -- அயில் - கூர்மைபொருந்திய 

வேல் - வேல்போன்ற-- சண்ணாள் - கண்களையுடைய மாதேவி -- 

போகவெண்ணி - அல்லமனைத்தேடிப்போகவெண்ணங்கொண்டு -- நீத் 

தனள் - இல்லறத்தைநீக்ிவிட்டாள், ௭ - று, போகத்தைகீத்சனளெனி 

லுமமையும், அவிழென்பதனால் மலரைவருவித்தாம். தூண்செய்தோ 

ளான் அடங்கெறிதிருச்தானெனயும், அயில்வேற்கண்ணாள் போகவென்ணி 

நீத்தனளெனவுங் கூட்டிமுடிக்க, (டு) 

ிறவெனு மரசு நெஞ்சத் தொன்னகர் கொளவ வாவா 

மிறைவன தாணை யெல்லா மிரிதல்போற் பூண்கள் யாவு
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மறுவையு மகற்றி யோதி யவிழ்த்து வார் மைக்கு ழம்பின் 
மறைவுறு மணிப்பொற் பாவை போலுடன் மறைய விட்டாள். 

(இ-ள்,) தறவெலுமரசு - துறவென்லுமரசன் -- கெஞ்சம் - மன 

மென்ஜும்--தொல் - பழமையாயெ -- ஈகர்கொள - பட்டணத்தைப்பிடி.த் 
தக்கொள்ள -- ௮வாவாம் - ஆசையாடய -- இறைவன தாணையெல்லாம் - 

அ.ரசாக்இனையெல்லாம் -- இரிதல்போல் - ஓடுவது போல -- பூண்கள்யா 

வும் - அபரணங்களனைத்தையும் -- அறுவையும் - வஸ்திரச்தையும் - 

அகற்றி - எறிர்து -- ஒதியலிழ்த்து - கூர்தலைவிரித்து -- வார்- மிகுந்த 

மைக்குழம்பின்மறைவுறு - குழம்பான மையினால்மறைவும்ற--மணி - அழ 

இய -- பொற்பாவைபோல் - பொன்பிர தமையைப்போல---உடல்மறைய- 

உடல்முழுதுமறைய -- விட்டாள் - மபிரைவிட்டனள், ௭ - று, துறவெய் 

இயக்கண் நெஞ்சத்தவா நில்லாமையின இங்கனமுருவடுத்தார், அக்நி 

அவிழ்த்து உடல்மறையவிட்டாளெனக்கூட்டி முடிச்சு, சேனையெனப் 

பொருள்கொண்டு தனதானைகளென்றாற்போல இறைவனதாணை யெல் 

லாமெனப் பாடமோழிமுடிக்கினுமமையும், இரிதல் - பயந்தோடுதலை, 

தும்வை ௮ரசனெனவும், நெஞ்சை ஈகரமெனவும், அவாவைத்தானை யெல் 

லாமெனவுங் கோடற்குக் கொளவெனலும் இரிதலெனலும், இடர்தந்து 

நின்றன, நெஞ்சு முன்னர்பாசமிருத்தற்கும் அவாக்களதனைச்காத்தற்கும் 

நகரமாநின்றாற்போல ;) இப்போதவற்றிற்கெதிர்மறையா யவற்றிற்கு ஈச 

ரீமாரின்றெெெனக்கொள்க, (௫) 

ம்ருளடைம் தனள்கொ லென்று மருண்டுமன் னவனிருப்பத் 

தெருளடைம் தங்கை கொண்ட சிவலிங்கத் தொடுநி ளைந்த 

Qui ajar ant தெனம கழ்ச்டு பொங்கமன் னவனை நீங்கி 

யருளடைட் தொழுகு கண்ணா எணிமறு கூடு சென்றாள், 

(இ-ள், மருளடைந்தனள்கொலென்று - பித்துமேலிட்டனளோ 

வென்று -- மன்னவன் - அரசன் -- மருண்டிருப்ப - ஒன்றுந்தோன்றாதி 
ருக்க -- தெருளடைந்து - தெளிவுற்று -- அங்சைசகொண்ட - உள்ளங்கை 

யில்வைத்த -- சிவலிங்கத்தொடு - இஷ்டலிம்கத்தோடு — நினை$தபொ 
ருளடைர்தென - தானினைத்திருர்த மெய்ப்பொருஎடைர்சாற்போல _- 
ம$ூழ்ச்சிபொக்க - ஆனர்தமீக்கொள -- மன்னவனைநீட்ட - அரசனைகிட்டு 
நீம் -- அருளடைச்தொழுகுகண்ணாள் - இருபைமேலிட்டொழுகுடின்ற 
கண்களையடையமா2ே தீவியானவள்--௮ணிமறுகூடுசென்றாள் - அழூயலீதி 
மித்சென்றனள், எ-று, அருளடைச்தொழுகு கண்ணாள் இருப்ப பொம்



வது,] ௮க்கமாதேவிதுறவு ௧த, ௨௯9௭7 

சென்ருளெனமுடி.க்க, மடுழ்ச்சி பொங்கல் பாசமசல்வாலென்ச, மன்ன 

வனைவிட்டுத்தான் புறப்படலா னீங்கெயென த்தன்வினை சச்சார், (௫௨) 

ஒன்னையும் பிதாவுங் கேளா வருமகட் கடுத்த தென்னென் 

அுன்னிவர் தழுங்க நீவி ர௬ும்மக ளென்று மாழ்கி 

யின்னல்கொண் டி.ரங்கன் மின்போ மென்னை௩ னறியத் தேடித் 

தன்னிருங் கருணை செப்யுஞ் சற்குர வனைச்சா! கிற்பேன், 

(இ -ள்,) அன்னையும்பிதாவுங்கேளா - தாய்தம்தையரிச்செய்திகேட்டு 

-அரமகட்கு - அரியபுத்திரிக்கு--அடுத்ததென்னென்று - சம்பவித்தது 

யாதுகாரணத்தாலென்று -- உள்னிவர்து - நினைத்துவர்து -- அழுங்க - 

விசனப்பட--(அவர்களைகோக்க) நீவிர் - கீங்கள்--உம்மகளென் றுமாழ்ட - 

உங்கள்புத்திரியென்றுமயங்கி -- இன்னல்கொண்டு - துன்பங்கொண்டு.... 

இரங்கன்மின் - விசனப்படாதிருங்கள் -. போம் - உங்களிடத் திற்குப் 

போங்கள் -- என்னைகானறிய - எனதுசொருபத்தையான்காண - 

தன்னிருங்கருணை செய்யும் - தன.துபெரியஇருபாநோக்க தீதைவைக்கும் -- 

சற்குரவனை சேடி, - சற்குருமாதனைத்தேடி. -- சார்இிற்பேன் - அடை 

வேன், எ-று, அன்னையும்பிதாவும் கேளா உன்னி வந்து அழுங்க 

எனவும்; யான் சேடிச் சார்கிற்பேனெனளவுங்கூட்டி முடிக்க, ௮ல் - எதிர் 

மறைலிகுதி, (௫௩) 
என்றவ எவரைநோக்கா தேதஇலர் போல கன்று 

சென்றன ஸணிரும லப்பேர்ச் செல்வலுஞ் சுமதி தானு 

நன்றிவ ணினை%த தென்று நம்முடை... மரபிற் கெல்லா 

நின்றிடும் புகழென் றெண்ணி நிறுவின/ தங்க மமம். 

(இ-ள்,) என்று - என்றுகூறி--அவள் - அச்தமாதேலி-- அவரை 

நோக்காது - அவர்களையேறெடுத்துப்பாராமல் -- ஏதிலர்போல் - அயலா 

ரைப்போல -- அகன்று - அவர்களைவிட்டுரீங்க -- சென்றனள் - போய் 

விட்டாள் -- நிருமலப்பேர் - நிருமலனென்னும்பெயரையுடைய -- செல் 

வனும் - பாக்கியவ£தனும் -- சுமதிதானும் - சுமதியென்பவளும் -- இவள் 

நினைர்தது - இவள்நினைத்துச்சென்றகாரியம் -- நன்றென்று - உத்தம 

மென்று -ஈம்முடைமரபிற்செல்லாம் - சமதுவமிசத்திற்கெல்லாம் -- நின் 

நிடும்புகழென்றெண்ணி - &ர்த்திநிற்குமென்றெண்ணி -- தம்கள்காமம் - 

தங்கள்பெயரை _ நிறுவினர் - ஸ்தாபித்தார்கள், ௭- று, தாயதர்தை 

யர் எண்ணி நிறுவினர் எனமுடிக்க, நம்முடையவென்பது கடைக் 

குறை, (@e) 
Tf



௨௬௮ பிரபுகிஸ்சறிலை [பந்த 

கண்டவ ரெல்லா நெஞ்சம் கலாந்துகச் கண்ணீர் மல்கத் 
இண்டிற லாசன் பின்னர்ச் விகையூர்ட் தலர்பூங் கோயி [லம் 

லொண்டிரு மகள்போற் சென்ற வொண்டொடி. மிப்பேய்க் சோ 
கொண்டிவண் போகா நின்ற கொள்கையே தறியே மென்பார், 

(இ-ள்,) கண்டவரெல்லாம் - இவளைக்கண்டவர்களெல்லாம் நெஞ் 

சம் - மனம் -- கரைந்துக - கரைந்துசெக்குருகவும் -- கண்ணீர்மல்க « 

கண்களில்நீர்பெருகவும் -- இண்டிறல் - மிச்கவலியையுடைய -- அரசன் 

பின்னர் - அ.ரசனுக்குப்பின்னே -- சிவிகையூர்ச்தலர் - பல்லக்கிலேருத 

வர்களாய் -- பூங்கோயில் - தாமரையாடூயலீட்டி ம்போகும் -- ஒள் - அழ 

யெ -- திருமகள்போல் - இலக்குமிபோல -ஃ சென்ற - வீதியில்தனிச் 

சென்ற -- ஐண்டொடி - ஒள்ளியவளையலையுடையவள் -- இப்பேய்க்கோ 

லங்கொண்டு - இந்தப்பேயக்கோலம்பெழ்று — இவண் - இல்கிடத்து 

போகாநின்றசொள்கை - போடுன்றகோரிக்கை -- ஏது - wt ger 

சணமோஃஅறியேமென்பார் - துறிகிலமென்பார்கள், ௭ - று, கண்டவ 

செல்லாம் சிவிகைபூர்ர்தலர் அமியேமென்பா ரெனமுடிக்க, ஒண்டொடி, 

அன்மொழித்தொகை, (G@) 

மங்கையை யிவணங் கண்டேம் வயிநெரி தவிழ நின்றே 
மிங்கெ டன்னை மீன்றா சென்படு வாரோ வென்பார் 

மங்கல வடி.வங் கண்டு மகிழ்ந்தகண் ணிதுவுங் கண்டு 

பொங்குறு துயரங் கூரப் புரிந்ததெப் பாவ மென்பா], 

(இ-ள்,) மங்கையை - பெண்ணை -- இவணம் - இக்கோலமாக-.- 

சண்டேம் - பார்த்தனம்--வயிறு - வயிற்நில்--எரிதவிழ - எரிவர்தமிக-- 

நின்றேம் - நின்றனம் -- இங்கு - இவ்விடத்தில் -- இவடன்னையீன் 

ரூர் - இவளைப்பெற்றோர்கள் -- என்படுவாரோ - என்னபாடுபடுகார் 

களோ.ஃஎன்பார் - என்றுசொல்றலுவார்கள் -- மங்கலவடிவங்கண்டு - அவ 

ளதுசுமங்கலவடிவங்கண்டு -- மடழ்ர்தகண் - களிப்புற்றகண்கள் இது 

வும்கண்டு - இச்கோலதீதைபுங்கண்ட--பொங்குறு - கொஇக்ன்ற-. தய 

சல்கூர - துக்கமேலிட -- பரிர்தது - செய்தது - எப்பாவமென்பார் 

என்னபாவமோ வென்றுசொல்லுவார்கள், எஃறு, இவவண்ணமென் 

நீது - இவணமென்றாயது இடைக்குறை, இதுவுமென்பிலும்மை இறம் 
,சீ.திதழீஇயவெச்ச வும்மை, ் (Ge)



aig.) ்க்கமாதேலிதுறவு ௧இ, சிரி 

இன்ன ௩௧ர மெல்லா மிரங்கமாதேவி யம்மை 
கன்னலு மமுதுர் தேனும் கைப்பப்பே ரின்ப sees 

தன்னிகர் குருகு கேசன் றன்னையே தேடிச் சென்றாண் 
மென்னிழல் விரும்பி மிக்க வெயில்சுடச் செல்வார் போல, 

(இ. ள்.) இன்னணம் - இவ்வாறு -- 66 [மெல்லாம் - பட்டணமெல் 

லாம் -- இரங்க - விசனப்பட--மாதேவியம்மை - மாதேவியம்மையென் 

பவள் -- கன்னலும் - கரும்பும்--அமுதும் - தேவாமிர்தமும்--தேலும் - 

தேனும் -- கைப்ப - கசக்குமாறு — பேரின்பகல்கும் - பேரின்பத்தைத் 

தரும் -- தன்னிகர் - தனக்குத்தானேயொப்பாடிய -- குருகுகேசன்றன் 

னையே - குருவாஇியவல்லமதேவரையே--மென்னிழல்விரும்பி . மெல்லிய 

நிழலைவிரும்பி -- மிக்கவெயில் - ௮திஃவெய்யில்--௪ட - சுடம்படி செல் 
வார்போல - போடறவர்களைப்போல -- தேடி.ச்சென்றாள் - தேடிக்கொண் 

டுபோனாள், ௭ - று, மாதேவியம்மை வெமில்சுடச்செல்வார்போலக் 

குருகுசேசன்றன்னையேதேடி இரங்கச்சென்றாளெனமுடிக்க, (டு௭) 

டவிக டொறும டைந்து மடுக்கல்க டொறுமி வர்ந்துங் 

கடிஈகர் தொறும்பு குந்துங் காமனை வென்ற வல்லி 

மடிவறு மனத்தி லன்பு வளர்தரக் கருணை யாலெய் 
குடிமுழு தடிமை கொள்ளும் குரவனைத் தேடு கின்றாள். 

(இ-ள்,) அ௮டவிகடொறும் - வனங்கள்தோறும்--அடைர்தும்- சேர்ச் 
தும் ௮ அடுக்சல்கடொறும் - மலைகடோறும் -- இவர்ர்தும் - ஏறியும்-- 

கடி, - காவலையுடைய -- நகர்தொறும் - பட்டணஙகடோறும் -- புகுர் 

தும் - பிரவேடித்தும்--சாமனைவெள்ற - மன்மதனைச்செயித்த 4 வல்லி - 
வல்லிக்கொடிபோன்றமாதேவியென்பவள் -- மடிவுறு . குற்றமற்ற. 

மனத்தில் - மனதினிடத்தில் -- அன்புவளர்தர - அன்புவளர -- ௧௬ 
ணையால் - இருபையினால்--எங்குடி முழுதும் - எமதுகுலமுழுவதும்--௮டி. 

மைகொள்ளும் - ஆட்கொள்ளுன்ற -- குரவனை : ஞானாசாரியனை 4 
தேடுசன்றுள் - தேடுசெறனள், எ-று, வல்லி - உவமையாகுபெயர், 

வல்லி யடைந்தும் இவர்ர்தும் புகுர்தும் அன்புவளர்த£க் குரவனைத் 

தேின்றுளெனமுடிக்க, (ux) 
பத்தாவது 

௮க்கமாதேவிதுறவுகத 

முற்றிற்று, 

ஷ்ட கதி - ௧6 * இ) திருகிருத்தங்கள்--டுக0, 
கைக
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சூரவனை மெய்யொடு கலந்து கெரண்டுதான் 

பரவுறு மடிய/ம் பவற்து றந்துபோய்த் 

திரிதரு நிலையினைத் நெரிட்து செப்புவாம். 

(இ-ள்,) ஆருள்செயும் - இருடைசெய்டுன்ற--அல்லமன் - ுல்லமாப் 

பிரபுேவர் -- அரிமிடப்பெயா - ௮4 மிடடபெ। ரையுடைய -- கு.ரவனை - 

ஞாஞாசிரிய,  -- மெய்யொடுகலந்தகொண்டு - தனதுண்மைவடி வோடு 

கலந்துகொண்டு - தான் - தான் பரவுறுமடியாதம் - பூசெடுன் றவடி. 

யாராகளுடையபவம்துறந்து - செனனங்களைநீக்டு - போய் - சென்று - 

தரித ருநிலையினை - சஞ்சரிக்கியொறரலைமையை -- தெரிர்முசெப்புவாம் - 

அறிர்துசொலலுழும், எ-று, அல்லமன் கலந்துகொண்டு பவந்துறந்து 

போய் திரிதருசிலைம்னேச் பெப்புவாமேன முடிக்ம, (௧) 

சிலை யல்லம மேவன் சூல்கெளுங் 

க॥ர்ரினை மயிலெனச் ௧௬இழ் தன்னையே 

பார்நில மிசையமர் பத! நம்மைய 

ளோ [நினை வொடு௩ட £ துலாவு கள்களுள். 

(இ-ள்,) சாரலை - be *லையையுடைய--ஆல்கமழேவன் - அல்ல 

மாப்பிரபுதேவா -- சூல்கொஞம் - நீரைக்கருப்பமாகக்கொண்ட — arn - 
மேகவரவை -- நீனைமழியலேன - சிர்தித்துக்கொண்டிருக்கு மயிலைப்போல 
— தன்னையேகருஇ - தனனையேடந்தஇத்து -- பராநிலமிசையமா - பூமியி 
லிருக்கெற -- ப$ தாதம்மை - அடியார்களை --ஆளோர்நிளேவொடு - அடி. 
மைகொள்ளும்படியானவோரகினை வுடன் - நடர்தலாவுராள்களுள் - ஈட 

நீதுசஞ்சரிக்குசாள்களில், ௭ - று, அல்லமதேவன், டர்துலாவு நாள்க 

ஞள்எ oof முடிக்க) (௨)



கொக்கிதேவர் கதி, ௩0௧ 

ஒன்றொரு நாளொரு இசையி ஜனோங்கருட் 

குன்றனை யானொரு கோலங் கொண்டுதான் 

சென்றன னவனெதிர் இறந்து தோன்றிற்று 

மன்றன்மென் மலரிள வனமொன் ராயிடை. , 

(இ-ள்,) ஒன்றொருகாள் - ஜாராள் -- ஒருஇசையில் - ஒர்திக்இல்-- 

ஓங்கு - மிகுந்த -- அருள் - இருபையில் - குன்றனையான் - மலைபோல் 

பவனாயெ௨ல்லமன் -- ஒருகோல௩ கொண்டு - ஜாவேடங்கொண்டு-தான் 

சென்றனன் - மான்போயினன் -- அவனெசிர் - அவனுக்கெதிரில் — 

ஆயிடை - அவ்விடத்தில்சானே--மன்றல் - வாசனைபொருக்திய -- மெல்- 

மிரு துவாக -- இளமலர் - புதியமலர்கள்மலிர்த -- வனமொன்று - ஓர் 

ந$தவனம்--சிறர் துதோன்றிற்று - அலங்காரமாகக்காணப்பட்டது, எ-று, 

ஒன்றொருகாள் மீமிசைப்பதம், கோலம் - அடியருக்கியைச்சகோலத்௭ த, 

சிறபொழு தைந்தினு௩் இரியி லாதபே 

ரறுபொழு தஇினுமித ழவிழ்ந்து தேன்சொரி 

நறுமலர் நிறையும் ௩%த னத்தினைப் 

பெறின்மக பஇவளம் பெறவு வந்இடார், 

(இ -ள்,) சிறுபொழுதைந்தினும் - சிறுபொழுதாடுயவைர்திலும்-- 

திரிவிலாத - மாருத -- பேரறுபொழுதிலும் - பெரிதா௫யவா றுபொழுதி 

இம் -- இதழவிழ்ம்து - இதழ்களுடைந்து -- தேன்சொரி - தேன்பொழி 

இன்ற -- நறுமலர்நிறையும் - சுகந்தமலர்கணிறைநத -- அர்நந்தன த்இனை- 

அந்தநந்தவனத்தை -- பெறின - ஒருவரடைந்தால்--மகபதி - தேவேந்திர 

னுடைய -- வளம்பெற - வளப்பச்தையடைய -- உவர்திடார் - விரும்பார் 

கள், எ-று, பொழுதைந்தாவன:-- மாலை, யாமம், வைகறை, விடியல், 

ஈண்பகல் என்பன, அறுபொழுதாவன:-. மாலை, யாமம், வைகறை, 

விடியல், ஈண்பகல், ஏற்பாடு என்பன, (௪) 

(பிடிமிசை தவம்பல பயின்று நொந்தவ!। 

வடதஇசைக் கைலையின் மருவ வேண்டலிக் 

கடி.மலர்ப் பொழின்மணங் கலந்த தென்றல்வ6 

துடன்மிசை தவழ்தர லொன்று முன்னியே. 

(இ-ள்,) படிமிசை - பூமியின்மேல் — தவம்பலபயின்று - அரிய 

பலதவஞ்செய்து -- மொந்தவர் - இளைத்தவர்கள்--வடதிசைக்கைலையின் -



00. பிரபுலிம்கலீலை [பதிஜோர் 

வடஇசையிலுள்ளகசைலாயமலஓயில் -- மருவவேண்டல் - போசலிரும்புதல் 

இ - இந்த -- கடி - மணமுள்ள ௭ மலர் - புட்பங்கணிமைந்த - பொ 

ழில் - நந்தவன த்தின் -- மணங்கலத்த - வாசனைகலர்த -- தென்றல்வர்து- 

தென்றற்காற்றுவர்து -- உடன்மிசை - தம.துசரீ.ரத்தின்மேல் -- தவழ்தர 

லொன்று - விீசுதலொன்றையே -- முன்னி - நினைத்து, எ-று, கடிய 

தீவம்புரிக்தோர் கைலையைச்சார விரும்புதல் இர்தசந்தவனத்தின் தென 

ற்ற்காற்று தமதுடலின் மேற்படி வான் வேன் டி.யெள்க, ஒன் றுமுன்னியே 

யென்பதனால் வேறுகருத்துகொண்டதன்றெனப் Qu bmw, (@) 

கீண்ணிறை மலர்பல கண்டு கண்டுபோ 

யுண்ணுறு ஈறுமது கொளவு ழன்றிடு 

மெண்ணறு மளியின மிரையு தன்மையாற் 

ற்ண்ணுறு ஈந்தனம் வண்டின் சந்தையே, 

(இ - ள்.) கண்ணிறை -- தேனிறைத்த -- மலர் பல - பலவிகற்பமலர் 

களை -- கண்டுகண்டுபோய் , கண்டுகண்டுசென்று - உண்ணுறு - பானஞ் 

செய்த்ற்வைர்த -- உறுமதுகொள - ஈல்லதேலுண்ண -- உழன் திடும் - 

அங்குமிங்குமாகவுழலுடின்ற . எண்ணறுமளியினம் - எண்ணிறர்தவண் 

டினங்கள் வை இராயுர்தன்மையால் - கோஷ்டிக்குர்தன்மையினால் —_ 

தண்ணுறுநந்தனம் - குளிர்ந்தவர்தநர்தவனம் — வண்டின் சந்தையே - 

வண்டின்கூட்டமே, ௭- று, மலர்களினமிகுதி யென்று மகலாமையைக் 

தாட்ட ஈந்தனம் வஃ்டின்சந்தையே யெனப்பட்டது, (சு) 

இறுமலர் நிறையுமர் ஈந்த னத்தினைக் 
குறைவ வளிப்பவன் கொக்கு தேவனென் 

ற்றைதரு பெயரினா னனைய னயிடைத் 

இறமுறு செயலினைச் செய்து நின்றனன், 

(இ-ள்,) ஈறுமலர்நிறையும் - கல்லமலர்கணிமைர்த -- அர்சர்தனத் 

இனை - ௮ந்தநந்தவனத்தை -- குறைவறவளிப்பவன் - குறைவின் திக்காப் 

பவன் -- கொக்தேவனென்றறைதரு - கொக்இதேவனென் நுசொல்லப் 

பட்ட -- பெயரினள் - பெயரையுடையவன் -- அனையன் - அப்படி.ப்பட் 

டவன் -4 ஆயிடை - ௮ற்தவிடத்தில்-- இமமுறுசெயலினை - அதற்யைந்த 

இறமையுள்ளமுய்சியை -- செய்துநின்றனன் - செய்கின்றான், எஃறு, 

அளிப்பவன் பெயரினானெனலும், அனையன் செய்துநின்றன னெனவு 

முடிச்ச, (௭)



mip] கொக்கிதேவர் கநி, OM. 

நிரறவள் தளையரு ணிளைந்த நெஞ்சொடு 
சென்றன னல்லம தேவன் கண்டிவன் 
புன்றொழில் விடவரும் பொருளு ணர்த்துவ 
லென்றரு கடைந்தைய சரண மென்றனன், 

(இ-ள், கின்றவன்றனை - ௮ங்நனநின்றகொக்கதேவனை -- அருணி 

னைந்தநெஞ்சொடு - ஆட்கொள்ளவேண்டிகினைந்தமனதோடுூ -- சென்றன 

னல்லமதேவன் - அல்லமதேவன்் போய் -- கண்டு - பார்த்து -- இவன் 

புன்றொழில்விட - இவன் தன.தபுல்லியதொழில்லிட்டுரீங்க -- அரும் 

பொருள் - யாவருமதிதற்கரியபொருளை -- உணர்த்துவலென்று - தெரி 

லிப்பேனென்று -- ௮ருகடைந்து - ௮வனிடத்திற்போய் -- ஐய - ஐயனே 

--சரணமென்றனன் - சரணமென்றஞ்சலிசெயதனன், எ-று, அல்லம 

தேவன் சென்றனன் உணர்த்துவல் சரணமென்றனனென முடிக்க, (௮) 

தூனெதிர் நிமலனைச் சணெ னத்தொழாத் 

தேனலர் வனத்தனின் செயலி யாதுநின் 

மேனியின் பெயரெது விளம்பு கென்றலு 

ஜோனகல் விளக்கனா னவிறன் மேயினான். 

(இ-ள்,) தேனலர்வனத்தன் - தேன்மலிச்தநந்தவன த்தையுடைய 

கொக்கதேவன் -- தானெதிர் - தானெதிர்சகொண்ட -- நிமலனை - அல்ல 

மனை -- சரணெனத்தொழா - சரணமென்றுதொழுது -- நின்செயல் 

யாது - உனத௫ர்த்தியமென்ன -- நின்மேனியின்பெயரெது - உனதே 

கத்தின்பெயரென்ன -- விஎம்புகென்றலும் - சொல்லெனக்கேட்கஃம்-- 

ஈல் - ரல்ல--ஞானவிளச்களான் - ஞானதீபம் போன்றவல்லமன்--ஈவிறன் 

மேயினான் - சொல்லத்தொடக்டினான், ௭ - று, (௯) 

(/தத/ தம் மனைதொறும் பத்திப் பிச்சைகொண் 

டெத்திற வினையுமின் றிருப்ப னல்லம 

னுத்தம வென்பெயர் பெயரு னக்கெனென் 

றத்தனும் வினவத்தன் பெயர றைந்தவன், 

(இ-ள்,) பத்தர்தம் - அன்பர்களுடைய 4 மனைதொறும் - லீடுக 

டோறும் - பத்தி - அன்போடும் -- பிச்சைகொண்டு - பிச்சைவாம்கெ 

சொன்டு -ஃ எ த்இறவினையும் - யாதோர்தொழிதும் -- இன்திருப்பள் +



௩௨0௪ பிரபுலிங்கலிலை [பதிஜேசா 

இல்லா திருப்பன் -- உத்தம - உத்தமனே -- என்பெயரல்லமன் - என் 

பெயரல்லமனெனப்படுபவன் -- அத்தனும் - அல்லமலும் -- பெயருனக் 

செனென்றுவினவ - நின்பெயர்யாதெனக்கேட்ச--தன்பெயரறைர்தவன்- 

தனதுபெயரைச்சொன்னகொக்கிசேவன், ௭. று, உதீசமவென்பது 

விளி, அத்தனுமென்பதிலும்மை, இறந்ததுதமீஇயவெச்சவும்மை, (0) 

_இருங்குரு லிங்கசங் கமத்திற் காகமெய் 

வருந்துறு தொழிலற வறிதி ௬ுப்பவ 

னருந்துறு பிணமென வறையு மாற்றநீ 

தெரிந்திலை யோவெனச் செப்பன் மேயினான். 

(இ-ள்,) அரும் - அருமையாகய--குருலிங்கசங்கமத்திற்காக - குரு 

லிங்கசங்கமாடாத்த -- மெய்வருக்துறுதொழில் - தேகம்வருர்தியியற்றுக் 

தொழில் -- அற - சற்றுமின்றி -- வறிதிருப்பவன் - சும்மாவிருப்பவன் 

.. இருந்துறுபிணமென - உணவுண்ணும்பிலம்போல்பவனென்று — 

அறையுமாய்றம் - வேழஞ்சொல்லும்வசன த்தை--8ீதெரிர்திலையோவெளச் 

செப்பன மேயினான் - நீதெரியவில்லையாவெள்்றுசொலலத்கொடஙடுனான், 

எ-று, குரு லிங்கம் சங்கம் என முப்பாற்று, இவற்றுள், குரு ஞானா 

சிரியன், லிங்கம் ஆன்மா, சங்கம் அதையுணர்ந்தசத்துக்களென்க, சற் 

கருமமேலுமின் றிவறிதிருத்தல் அவமெனசக்காட்ட, அருந்துறுபிவமென் 

ரர். மாற்றமெனல் - சுருஇப்பிரமாணத்தை, (௧௧) 

ேவேறு, 

ளய்தற் கரிய யாக்கைநனக் கெய்இற் நென்றா லதுகொ 

ண்டு, செய்தற் கரிய வறங்கள்பல செய்து துயர்கூர் பிறவியி 

னின், இுய்கற் கொருமை பெற்வொண்ணா துழல்வோ ஸுடம்பு 

பபொற்கலத்திற், பெய்பற் குரிய பால்கமரிற் பெய்த தொக்கு 

மென்பரால், 

(இ-ள்,) எய்தற்கரியயாக்கை - அடைதற்கரியமானிடவடிவை -- 

தனக்கெய்இிற்ழென்றால் - தனக்குகடைச்ததென்றால் -- அ.துகொண்டு- 

அவ்வுடம்புகொண்டு -- செய்தற்கரிய - செய்தற்கருமையாய -- அறங்கள் 

பலசெய்து - பலபுண்ணியகர்மங்கள்செய்து -- துயர்கூர்பிறலியினின் gy - 

துன்பமிகுர்த பிறவியினின்று -- உய்தற்கு - பிழைத்தற்கு -- ஒருமைபெ 
றவொண்ணுாது - ஐக்டியநிலையடைசற்குக்கூடா த -- உழல்வோளுடம்பு -



ஐது. கொக்கிதேவர் கதி, ௩௦டு 

அவலத்துழல்வோனது தேகம் -- பொற்சலத்இிற்பெய்தற்குரிய பால் « 

பொன்பாத்இரத்தில் விடுதற்ுயைர்தபாலை -- சமரில் - வெடிப்பில் -* 

பெய்ததொக்குமென்பர் - விட்டதுபோலுமென் றநிஞர்கூறுவர், ௭ ஈது, 

ஆல் - அசை, எய்தற்கரியயாக்கையாவது - சங்கற்பங்களைமாய்த்தற்க 

யைந்தமானிடவடிவை, உய்தற்கொருமைபெறல் - அன்னியமில்லாமல் 

னைத்துர்தானாகப்பெறலை, இங்கனமாயவரியநிலைக்கு இயையாதவுடம்பு 

விவர்த்தத்திற்யைதலின் கமரிற்பெய்தபாலையுவமித்தார். (௪௨) 

மிஎ்போ லழியு முடல்கொ௫ுகல் வினைசெய் தழியா வுடம் 

பெய்தி, யின்போ டமர்த லாயிருப்ப யாக்கை வருந்து மென் 

ஜெண்ணி, யன்போ டநஞ்செய் தளையாம லரு£தஇி வாளா வி 

ருக்கு மவன், றன்போன் மருள ரிலையென்றான் றண்பூம்பொழி 
ல்வைத் தளிக்கின்றான். 

(Q - 67.) மின்போலழியும் - மின்னல்போனிலையாதழியும் -- உடல 

கொடு - தேகத்தைக்கொண்டு -... ரல்வினைசெய்து - சற்கருமஞ்செய்து -- 

அழியாவுடம்பெய்தி - அழியா தவுடம்பைப்பெற்று --இன்போடு - பேரின் 

பத்தோடு -- அமர் தலாயிருப்ப - அமர்க்திருப்பதற்கு -- யாக்கைவருந்து 

மென்றெண்ணி - உடல்மெலிர்தபோமென்றெண்ணி--அன் போடு - மிக்க 

வன்புடன் -- அறஞ்செய்திளையாமல் - சற்இருத்இியஞ்செய்திளையாமல் -- 

அருந்தி - காலந்தவருதுகொழுக்கவுண்டு--வாளாவிருக்குமவன் றன்போல் - 

அவலத்திற்காலங்கழிப்பவன்போல் -- மருளரிலையென்றான் - மூடரில்லை 

யென்றான்--(அவனாசெனில்) தண் - குளிர்ச்சிபொருக்திய- பூம்பொழில் 

வைத்து - பூங்காவனததைவைத்து -- அளிக்கின்றான் - சாப்பாற்றுஙு 

கொக்கிதேவன், ௭ - று, யாக்கையெடுத்ததற்குப்பயன் :-யா தனாவுட 

லழியாமல் சுவர்க்காது நலனடைதலை, மின்போல்வது - நூலவுடலை, (௧௩) 

உரைத்த மொழியை யல்லமப்பே ௬ுடையான் கேட்டுக் 

ஈகுலைத்துச், சிரித்து வினைல் லனசெய்து தையா வின்பம் 

“-ஈ($னல், வருத்த லுறுமும் மலங்களினோர் மலமா கிய 
காலும், பொருக்க முறுபே ரின்பகாம் புணர லா 

யே, 

உரைத்தமொழியை - சொன்னமொழியை -- அல்லமப்பே 

ட்டு - அல்லமதேவர்கேட்டு -- கைகுலைத்து - கைகொட்டி 

கத்து -வினைல்லனசெய்து - புண்ணியசருமங்கள்செய்து 

Fa



௩0௬ பிரபுலிம்கலிலை [பதிஜோர் 

உஃடிதையாவின்பம்பெறுவானேல் - அழியாவின்பம் பெறுவஞமின் - 

வருத்தலுறும் - வருத்தர்தரற்யைந்த -- மும்மலங்களின் - மும்மலவ் 

களுக்குள்--ஒர்மலமாயெவாணவத்தாலும் — பொருத்தமுறுபேரின்பம் ச 

ஞானசதப்பிரத்தியட்சத்சால்வர/இயைக்தபேரின்பத்தை -- நாம்புணர 

லாமென்றியம்பி - நாமடையலாமென்றுசொல்லி, எ-று, ஏ- அசை, 

சர்மத்தாலெய்தம் பேரின்பம் அணவத்தாலுமெய்தலாமென் Devo 

தேவர் கூறியது பொருஈ்தாமைக்கு, அனவர்தாலு மென்றவும்மை இழிவு 

சிறப்பு, (௧௪) 

குரீன்செய் வினையா லோருடம்பிற் சாருமின்ப மென்றனை 

யல், வன்செயுடல மொழியவுட னொழியு மம்மெய யழியாம 

ல், வான்செய் பரத்தி லிரு iol woot ear மாயைதந்த ற்ன்முகு 

ம், கான்செய் மலர்ஈம் தனஞ்செய்து கருவைக் துடைப்ப வெ 

ண்ணுவோய், 

(இ-ள்,) தான்செய்வினையால் - தானியழ்றுஞ்சற்கருமத்தால்-.-ஒரு 

டம்பில் - ஒர்பிறவியிற்ரானே -- சாருமின்பமென்றனை - பேரின்பமெய்து 

மென்றாப் - அவ்வுன்செயுடலமோழிய - அர்தமாமிசதெகநீங்க -- உட 

ஜெழியும் - அவ்வின்பமுமுடனேஈசிக்கும் -- அம்மெய் - அந்தத்தேகம் 

அழியாமல் - ஈரியாமல் -- வாள் செய்பதத்திலிருக்குமெனின் - மோட் 

சத்திலிருக்குமென்றால் -மாயைதசர்சுதன்றாகும் - மாயாகாரியமன்றாகும் 

-கான்செய் - வாசனேம்சுஇன்ற -- மலர்நர்தனஞ்செய்ு - பூங்காவவம் 

வைத்து -- கருவைத்துடைப்ப வெண்ணுவோய் - இனிக்கருவிதுதியா 

வாறு வெண்ணுந்தவத்தோமே, எ-று, ஊனுடலும் அதுபற்றிவந்த 

சுகழுக்கப்பேறும் மாயாகாரியமாதலால் எங்கனம் நிலையுறுமென்பார், 

இங்கனங்கூறிுரெனக, வினையின்றேலுடலு மதபர்நிவரும்பயனு மின் 

ரம், கன்மாலுக்கெல்லி னையும் புடைபெயர்ச்ரியா லாலும், இவை 

முதலாகாவாதலானும், இவைபயன் வேண்டி புரிதபாலவாத an 

மாவைப்போல் வினையும் பயலும் நிலையுண்மையல்லவாதலா - 

காரியமெனம்கு முரலொன்னை 1! இன்றாதலால் மறுத்தது 

சம்பந்தமெனக் குழிப்பித்தார், முத்ததுரடதம் - முத்தி, ௪9, 

முத்தியில்மாயை யெங்கனமிருக்குமெனல் அருத்தாபத்தி, 

மெனக்காட்ட அம்மெய்யழியாமல் வான்செய்பதத்தி லி 

மாயை தந்ததன்ராகுமெனருர், இஃதறியார் யாது கூறின



வது] கொக்கிதேவர் கத, ௨0௭ 

இன்ப நனிசெய் நல்வினையி னிறப்பி னிறப்ப வுடம்பினி 

டைம், துன்ப மதுசெய் தீயவினை தோன்று மத்தீ வினைமாய்வி 

ன், முன்பு செயுகல் வினைவருமிம் முறையா லிரண்டு மாறிவரு, 

மென்ப வுலடி லொண்பகு மிரவு மாறி வருதல்போல், 

(இ-ள்,) இன்பகனீசெய் - மிக்கசுகத்தைச்செய்கன்ற - நல்வினை 

யினிறப்பின் - நல்வினை யின் முடிவில் -- இறப்ப - மிகுதியாக ௮௨ உடம்பி 

னீடை - தேகத்தினிடத்தில் -- துன்பம தசெய் - ஒுன்பத்தையேமிகுவிக் 

இன்௦-- தியவினை தோன்றும் - தீவினையுண்டாகும்--௮ த் $வினைமாய்வின்- 

அத்திவினை முடி வில்--முன்புசெயும் - முன்செய்த--ல்வினைவரும் - கல்வி 

னதோனறும் -- இம்முறையால் - இங்கனமாயநெறியால்--இரண்டும் - 

இவ்விரண்டும் -- உலடல் - உலடன்கண் - ஒண்பகலும் - ஒள்ளியப 

கற்காலமும் -- இரவும் - இராக்காலமும் -- மரறிவருதல்போல் - இடை, 

விடா துமா நிவருதல்போல--மா.றிவரும்- இடைவிடா துமாறிமா நிவரும்-- 

என்ப - என்றறிஞர்கூறுவர், ௭- று, உடம்பினிடைஎன்றதனால் ஒரு 

டம்பில்தானே நல்வினைவருதலும், அதுமாறித் தீவினைவருதலும், அது 

மாறி ஈல்வினைவருதலும், அதுமாறிச்திவினைவருதலும் பெற்றாம், இம் 

முறையாலிரண்டமோ றிவருமென்பதனால், ஜன்மங்கடோறு மெனக்கண் 

டாம், இதற்குச்சாட்டுயெனக்காட்ட என்பவெள்றார், முன்பின் ஜன்ம 

மில்லை என்பார்; பிரத்தியட்சத்தில் ஒருவனிடத்தில்கானே செல்வ 

மும் வறுமையும் ஒருகால்மாறிவருதலும், இருகால்மாறிவருதலும், முக் 

சால்மாறிவருதலும் ஈபாவமெனின் ; பிறவிக்கோ ஆன்மாவுக்கோ ? பிற 

லிக்கெனின், ஆன்மாவுக்கயலன்ரோ, அயலெனின், இதுபோன்றபிறவி 

கள்வர் தகலுமன்றோ வந்துவந்தகல்வதால் சுபாவமெனல்ஓழிக, பிறவி 

மாநிமாறிவருவதால் செல்வமும் வறுமையு மாறிமாறிவருவதம்டையூ 

றென்னை, இவையகர்த்தாவாதலால் ஆன்மாக்கள்செய்கல்வினை தீவினை 

யாலன்றி தாமேவருமெனற்கு யாதோரசேதுவுமின்று, உண்டெனின், 

மூரனுக்கேதுவாம், ஆதலின் அல்லமதே௨ன் கூறினானென்ச, வினை 

யைக்காரணமாக வேலாதார் உபயபிரஷ்டத்துவத்திற்குத் தம்மால் தாமே 

யிடம்பெறுவரெனச்கொள்க, (௧௬) 

(/றத்துக் கருமம் பலசெய்து பொருப்பை யகழ்ந்கிட் டெ 

லிபிடித்தாங், கிறப்பச் சிறிய விண்ணின்ப மெய்து மவனோ 

கோவாமன், மறுத்துச் செயல்க எளைத்இனையும் வாளா விரு
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து பேரின்பம், பெறத்தக் கவனோ மருளன்யார் பேசு கென்றா 
னெம்பெருமான். 

(இ-ள்,) புறத்து- படர்முகத்தில்--கருமம்பலசெய்து-யாகாதிபுண் 

ணியகருமம்பலசெய்து--பொருப்பையகழ்ந்திட்டு - மலைகஃலி-- எலிபிடி தீ 

தாங்கு - எலிபிடி.த்தாம்போல -- இறப்ப - மிகவும் 4 சிறிய - அற்பமா 

இய--விண்ணின்பம் - தேவபோசத்தை -- எய் துமவனோ - அடைபவனோ 

நோவாமல் * வருந்தாமல் -- செயல்களனைத்தினையுமறுத்து - சகல 

சங்கற்பங்களையும்விடுத்து -- வாளாவிருந்து - சும்மாவிருந்து -- பேரின் 

பம்பெறத்தச்கவனோ - பேரின்டமடைய த்தக்கவனோ -- (இவ்விருவருள்) 

மருளன்யரா - மருளனெனட்பபெவன்யாவன் -- எம்பெருமான் - அல்ல 

மதேவன்--பேசுகென்றான் - சொல்லென்றுகேட்டனன், எ.று, புறத் 

துக்கருமம் பட௫ர்முகமெனறதனால், வாளாவிருந்தெனலை அந்தாமுகமெ 

னப்பெற்றும், படாமுகம் - அல்லதைப் பொருளாகக்கோடல், அந்தர் 

முகம் - பொருமாப் பொருளாசக்கோடல், மலைசகல்லி எலிபிடித்தாற் 

போலப் பாமுகத்தாலெய்துபயனென்௧, மருளனென்போன் du 

விண்ணின்பமெயதுபவஜோே இருவினையுமொருங்கேவிட்டு வாளாகிருந்து 

பேரின்பம்பெறத்தக்கவனோ யாவனெனமுடிக்க, வாளாவிருத்தல் - அனைத் 

லுந்தானாய் விளங்கலை, கோவாமலெனல் - இருந்தபடி இருத்தலை, (௧௭) 

பொறியித் புறத்து மனஞ்செல்லிற் புலனே தோன்றி யி 

மெகத்திற், செறியம் கரணம் பராஈம்ச சிவமே தோன்றுஞ் 9 

வந்தோன்ற, வறிலிழ் பரந்த யிடயமய மாகு முலகம் தோன் 
மற், பிறவித்துபரக் கடல்கடந்து பேரின் பஞ்சார் குவரெ 

on MI. 

(இ-ள்,) பொறியிற்புறத்து - பரர்முகத்திற்பொதியினெநியாக ஆ 

மனஞ்செல்லில் - மனஞ்சென்ருல் 4 புலனேதோன் தியிடும் - உலகமே 

தோற்றும்--அகத்தில் - அம்தாமுகத்தில்-- செறியக்கரணம் - மனமொருங் 

குபட்--ப.ராநந்தவமேதோல்றும் - ப.ராஈந்தமயமாயெசிவமேவிளம்கும் 

ிவர்தோன்ற 4 ௮ங்கனஞ்ிவம்விளங்க -- அறிவில் - அறிவின்கண் 

பரந்த - பரவிய -- விடயமயமாகும் - திரியமயமாகும் -- உலகர் 

தோன்றாமல் - உலகங்காணப்படாமல் -- துயரம் - துன்பவடிவமாடெய ஃஃ 

பிறவிக்கடல்கடர்து - ஜனனசாகரநீந்தி பேரின்பஞ்சார்குவரென் று ட 

பெரின்பக்கரையை யடைவாரென்று, எ று, புறம், அகம் என்றதன்
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ப௫ிர்முகம் ௮ர்தர்முகமென்றாம். மனஞ்செல்லிலென்றதனால் மன 

மொருங்குபடவென்றாம். விடயமயமாகுமுலகமென்றதனாற் பராசரத 

மயம் சிவமென்றாம், படர்முகத்தில் தோன்றுதல் உலகமென்ரும்போல 

அந்தர்முகத்தில் தோன்றுதல் சிவமெனச்சாட்ட ) இரண்டுக்கும் தோன் 

தலைப் பிரயோ௫இத்தார், பிரயோடுக்கவே அ.ததற்குரிய காட்சிய 

னப்பெற்றாம், பிறவிச்கடல் கடந்தென்பதனாற் பேரின்பங்கரையென 

உரைகொண்டாம், புலனே சசகமாகத்தோற்றலின், புலனேஉலகென்றது - 

கா.ரணத்தைக்சாரியமாக உபசரிக்கப்பட்டது. (௧௮) 

கண்ணாற் காணக் காட்டியிவன் கருத்தைத் இருத்து வே 

மென்ன, வெண்ணாக் கருணைக் கடலனையா ஸனிவணீ யகழ்இ 

யென்றுரைப்ப, ஈண்ணாப் பெரும நன்றென்று நவின்ற நிலத் 

தையகழூன்றான், பண்ணாற் சிறந்த பொறிவண்டு பாடு மலர்ப் 

பூம் பொழிலுடையான். 

(இ-ள்.) கண்ணாழ்காண - ஈமதும$ிமையைச்கண்ணாழ்கானும்படி.-- 

காட்டி - காண்பித்து -- இவன்கருத்தை - இவன்கொள்கையை -- திருத் 

துவேமென்ன - திருந்தச்செய்வேமென்று -- எண்ணா - எ்ண்ணி -- கறு 

ணைக்கடலனையான் - இருபாகடல்போன்றஅல்லமன்-- இவண் - இவலிட த் 

இல் -- அகழ்தியென் நுரைப்ப - தோண்டுதிஎனக்கூற -- ஈண்ணா- அடை 

தீற்கரிய — பெரும - பெருமையுடையோனே -- நன்றென்று - ௮ங்ஙன 

மேசெய்குவனென்றுசொல்லி — நவின்றநிலத்ழை - அல்லமன்காட்டிப 

விடத்தை--அகழ்கன்றுன் - தே ரண்டத்தொடங்டுஞன்--(அவனாரெனில்] 

பண்ணாற்டிறந்த - இசையாற்கிறந்த -- பொறிவண்டு - பொறிவண்டுகள்-- 

பாடும் - ரீங்காரஞ்செய்சன்ற--பூ-அழூய - மலர்ப்பொழிலுடையான் - 

நந்தவன த்தையுடைய கொக்கிதேவன், எஃு, 'கருணைக்கடலனையான் 

காட்டி தருத்துவேமென்ன எண்ணா அகழ்தியென்றுரைப்ப Gaver ao, 

பொழிலுடையான் நன்றென்று அகழ்சன்றானெனவுங் கூட்டி முடிக்க, 

பெரும என்பது விளி, (௧௧) 

தொடலுஞ் செம்பொற் ரிகரமொன்று தோன்றச் செய் 

யுட் பொருள்போலக், கடி.நி னகழ்ந்து புகு்ததனுட் கண்டார் 

நிலத்தை யகழ்ந்இட்டு, மிடியன் கண்ட பொருள்போல விட, 

யம் புறத்துக் காணாமல், வடி.வஜ் சிறிது மசையாமல் வசமற் றி 

"க்கும் யோசுயையே.
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(இ-ள்.) தொடலும் - தோண்டயும் -- செம்பொற்சிசரமொன்று- 

செம்பொன்னாலா௫யவோர்செரம் -- தோன்ற - காணப்பட -- செய்யுட் 

பொருள்போல - அழுங்கவிக்குரைகண்டாம்போல -- கழி.தினகழ்ந்து - 

விரைவில்தோண்டி -- புகும்து . பிரவேித்த--௮ தலுட்சண்டார் - அதற் 

குள்கண்டார் -- நிலத்தையகழ்ந்திட்டு - நிலத்தைத்தோண்டி -- மிடியன் 

கண்ட பொருள்போல்- தாரித்திரியன்கண்டபுதையலைப்போல-- விடயம் 

புத்துக்சாணாமல் - புறம்பில்விடயங்காணாமலும் -- வடிவஞ்சிறிதுமசை 

யாமல் - தேகஞ்டிதிதுஞ்சலியாமலும் -- வசமற்றிருக்கும்யோடுயை - 

பரவசப்புட்டிருக்குஞ் வெயோடுயை. ௭- று, ஏ-௮சை, உரைகானாற்கரிய 

செய்யுளாதலால் அருமைதோன்றச் செய்யுட்பொருள்போலவென்றார். 

இருவரும்டிலனகழ்ர்து வெயோடியைச் “செய்யுட்பொருள்போலயும் மிடி. 

யன் கண்டபொருள்போலவும் கண்டாரெனமுடிச்ச, (௨0) 

கையிற் ரிவலிய கத்தின்மேற் கண்கள் வைத்திட் டெலு 

ம்பலான், மெய்யிற் மசையொன் றின்றியே மேவும் புனிதன் 

றனைநோக்டுச், செய்ய செயலி லாதசெயற் தவயோ இயைக்க 

ண் டனையோவென், றையச் தடைந்த வவனறிய வறிவித் துய 

ரல் லமதேவன், 

(இ “ள்,) கையில் - உள்ளங்கையிலமர்ந்த mm சிவலிங்கத்தின்மேல் ம 

இஷ்டலிங்கத் தின் மேல்-- கண்கள்வைத்திட்டு - இஷ்டிவைத்து - எதும் 

பலால் - எலும்பையன்றி -- மெயயில் - தேசத்தில் -- தசையொன்றின் 

றியே - மாமிசஞ்சற்றுமின் றி -- மேவும் - யோகநித்திரையிலுறங்கும்-- 

புனிதன்றனைகோக்கி - பரிசுத்தவானுநெயவரிமிடமஹா யோடுயைப்பார் 

த்து - செய்யசெயலிலாத - சன்மார்க்கமுமில்லாத -- செயல் - அங்ஙன 

மாயசெயலையடைய -- சிவயோடியைக்சண்டனையோவென்று - இவயோ 

இயைத்தரிசித்தையாவென்று — ஐயத்தடைந்த - சர்தேகங்காரணமாக 

வந்த 4 அவன றிய - அந்தக்கொக்கதேவன்காண - உய.ரல்லமதேவன் » 

ரிறந்தவல்லமாப்பிரபுதேவர் -- அமிவித்து - தெரிவித்து, எ-று, அல் 

லமதேவன் நோக்கி அறிவித்தெனக்கூட்டிமுடிக்க, செய்ய செயலென் 

பதில் இறக்ததுதழீ இயவெச்சவும்மை யெஞ்சிநின்றது, செய்யசெயலி 

லாதசெயலாவது ;-- பரசிவம் நின்றவாறுநின் நிலகல், ரவலிங்க த்தின் 

மேற் சண்கள்வைத்திடலாவது - பிறவயப்படாமைக்கு, (௨௧) 

கடலின் விழுந்து துயர்பவர்க்குக் கலமொன் GG: வந்த் 

தெனக், கெடலில் பரம குருவெனக்குக் இடைத்த தாவா வற்பு



ug] கொக்கதேவர் கதி, nas 

தீமென், றுடலம் விஇிர்ப்பக் கண்கண் Orraps ages Agr 

முதனனால், விடலின் மரபிற் குரு€ட விதியை விளக்க வுளங் 

கொண்டு, 

(இ- ள்.) சடலின்விமுரது - கடலில்தவறிவிழு$து--தயர்பவர்க்கு « 

ஆ தரவில்லாமற்கலங்குபவர்க்கு -- கலமொன்று - ஒர்சப்பல் — அருகுவர்தி 

சென - பக்கத்தில்வர்தாற்போல -- கெடலில்பரமகுரு - சிரைவின்றிச் 

சதோதயமாசலிளங்கும்..ரமாசிரியர் -எனக்குக்கடைத்தது - எனக்குச் 

இடைத்தது - அவா - ௮ஆ — அற்புதமென்று - அச்சரியமென்று - 

உடலம்விதிர்ட்ப - தேசம்ஈடுங்கதும் - உண்கணீரொழுக - கன்களிலானர்த 

டாஷபம்பெருகவும் - உருடு - செஞ்சமுரு9 - விடலில் - இடையினீங் 

காத -- மரபின் - மரபினையுடைய-- குருட்டவிதியை - குரு£டகெறியை 

ஊடுளக்க - வீளக்குலிப்பான்வேண்டி -- உளங்சொண்டு : எண்ணநு 

கொண்டு -- தொமுதனன் - வணங்சனென், ௭ - று, கடலில்விழுந்து 

கலங்குவோனுக்கோர்மரக்கலஞ் சமீபித்தாற்போல எனக்கல்வல்லம தே 

வன் இடைத்த தெனவியப்புற்று விதிர்ப்ப ஒழுக உர உளங்கொண்டு 

தொழுதனன் எனமுடிக்க, குரு£டவிதியைவிளக்கலாவது :--தானே௮வ் 

விதி யாக நிற்றல், (௨&) 

கரந்தங் கண்ட விரும்புபோழ் கண்ட பொழுமே யறிமிட 

ன்ற, னேந்துஞு செங்கைச் சிவலிங்க மெங்கள் பெருமா னங்கை 

மல/, போகதங் இருந்த துபொழுதுற் புனிதன் 8வ கலைதா 

னுஞ, சார்ந்தங் இருந்த இவலிங்கம் தன்னோ டவன்பாற் சார்க் 

ம்த்ய்லி, 

(இ-ள்,) கார்தங்கண்ட விரம்புபோல் - காந்தத்தைக்கண்டவிரும் 

பைப்போல -- அநிமிடன்றன் - அநிமிடனென்னும்யோடுயினது -- செறு 

கையேந்தும் - உள்ளங்கையிலேந்திய--ிவலிங்கம் - இஷ்டலிங்க மான 

-ஏங்கள்பெருமான் - எங்கள்கர்த்தராகுயவல்லமதேவ.ர த. அங்கைமலர்- 

உள்ளங்கையாயே தாமரைமலரில் -- போர்து - வந்து -- அங்இருந்தத - 

அவ்லிடத்திலிருந்தது -- அதுபொழுதில் - அப்போதே -- புனிதன் - அகி 

மிடனது-- சீவகலைதாஜும் - சீவகலையும்--சார்ந்து - வந்து -- அங்இருக்த 

திவலிங்கர்தன்னோடு - அங்கிருக்தடிவலிங்சத்தோடே -- அவன்பாற்சார்ந் 

தீது - அம வல்லமதேவரிடத்திழ் சேர்ந்துவிட்டது, ௭ - று, அங்கையெ 

னல் அங்கையென்றாயது விகாரம், அங்கைமலர் உருவசம், (௨௩)



௧௩௪௨ பிரபுலிங்கலிலை [பதீஜோ 

வந்து பரம சவெலிங்க மருவப் பெறுமல் லமன்றனையு : 

மந்த விமல லிங்கமுட னடைந்த ஞானக் குரவனையுய் 

கந்த மலர்ஈல் வனமுடையான் கண்டு மகிழ்வுற் றிவர்பெருமை 

சந்த மறைதேர் கான்முகனுஞ் சாற்றற் கரிதென் நறைகுவான். 

(இ-ள்,) ப.ரமசிவலிங்கம் - இஷ்டலிங்கமானது -- வர்துமருவப் 

பெறும் - வர்தடைச்த--அல்லமன்றனையும் - அல்லமதேவரையும் -- அந்த 

விமலலிங்கமுடன் - அர்தப்பரிசுத்தமானசிவலிங்கத்துடன் -- அடைத - 

எழுர்தருளியிருந்த -- ஞானக்குரவனையும் - ஞானாசிரியனையும் -- நல் - 

நல்ல -- சரதம் - வாசனைபொருர்திய -- மலர்வனமுடையான் - பூங்காவ 

னங்காக்குங்கொக்கதேவன் -- கண்டு - பார்த்து -- மடழ்வுற்று- சந்தோ 

ஷித்து -- இவர்பெருமை - இவ்விருவர.துமசமையை -- சந்தம் - அழிய 

கழுறைதேர் - வேதங்களையுணர்ந்த -- நான்முகனும் - பிரமனும் -- சாற் 

தற்கரிதென்று - சொல்லுதற்கரிதென்று -- அறைகுவான் - சொல்றது 

வான், எ.று, (௨௪) 

இன்னும் கண்டேன் சிவலிங்க நிஷ்டை ஞான யோடுதனை 

முன்னாட் கரும மனைத்துமினி முடி த்தேன் ஞான நிலைநின்றே 

னுன்னாழ் செய்யப் படுமுதவிக் ao வேறு நெடுந்தகா [வார் 

யென்னாழ் செய்வ தொன்றுளதோ வெழிலிக் குதவி யார்செய் 

(இ- ள்,) செவலிங்கநிஷ்டை- ிவலிங்கசாட்டத்திலழுர்திய -- ஞான 

யோடுதனை - ஞானயோடயை -- நின்னாற்கண்டேன் - உனனால்தரி௫த் 

தேன் -- முன்னாட்கருமமனைத்தும் - பூரவத்தில்முடிக்கவேண்டிய கரும 

மனை த்தையும் -- இனிமுடித்தேன் - இனிமுடித்துவிடுவேன் -- ஞான 

நிலை நின்றேன் - ஞானயோகத்தினின் றுவிட்டேன் -- உன்னும்செய்யப் 

படுமுதவிக்கு - நீசெய்தவு தவிக்கு -- நெடுந்தகாய் - பெருந்தகையோனே 

-உதவிவேறு - பிரதியுபகாரம்-- என்னாற்செய்வதொன்றுளதோ - என் 
ஞாற்செயயத்தக்கதொன்றுளதா -- எழிலிக்கூ - மேகத்திற்கு -- உதவி 

செய்வார்யா£ - பிரதியுபகாரஞ் செய்பவாகள்யா, ௭ .- று, இனிமுடிப் 

பேனென்னாததும், ஞானநிலைநிற்பேனென்னாததும் விரைவினுமிகவினு 

மென்லுஞ்சூத்திரத்தில் அறஞ்செயிழ்சுவர்க்கம்புக்கா னென்றாம்போல 
எதிர்கால மிறந்தசாலமாயதுதெளிவினாலென்க, (௨௫) 

ஜிபகினையு நின்கரத்தி னடைந்த சவலிங் கத்இனையும் [ன்று 

பொய்யில் குரவன் றனயுமொரு பொருளென் நறிட்தே னின்றெ



mig). சொக்கிதேவர் கதி, ௩௧௩. 

செய்ய கமலத் இருவடியிற் சென்று தொழுதல் women 
மெய்ய னெதிர்ின் நன்பினால் விளம்பும் வனங்கா வலனன்றே, 

(இ-எ்.) ஐய - அய்யனே--நினையும் - தேவரீராயும் -- நின்கரத்தி 

னடைந்த - உமதுகையிலெழுச்சருளிய -- சிவலிங்கத்தையும் - இஷ்ட 

லிங்கத்தையும் -- பொய்யில்குரவன்றனையும் - குற்றமற்றவநிமிடனென் 

னுமாசிரியனையும் -- இன்று - இப்போது -- ஒருபொருளென்றதிர்தே 

னென்.று--ஒருவல்துவாகக்கண்டேனென்று--செய்யசமலச் திருவடியில் - 

செசீதாமரைமலர்போன்றதிருவடியில்--சென்று - போய் — தொழுது 

வணங்க — அல்லமனாமம் - அல்லமனென்னும்பெயரையுடைய -- மெய்ய 

னெசிர்நின்று - எதார்த்தவானதெதிரிலேகின்று -- அன்பினால் - மிக்க 

வன்பினால்--வனங்காவலன் - நந்தவனங்காப்போன் -- விளம்பும் - சொல் 

இவான், எ-று, உன்னையும் சிவலிங்கத்தையும் அரிமிடப்பெயரோனை 

யும், ஏகப்பொருளெனக்கண்டேனெனமுடிக்க, (௨௭) 

எனனை யறிவித் ததுபோலில் விஷ்ட லிங்க மகம்புற 

மூ, மன்னி யிருக்கு கெறியினைறின் மலர்த்தாள் பரவு மடியார்க் 

குப், பன்னி புணர்த்திச் சரமாகிப் பாரிற் சரிப்பா யெனத் 

தொழுதான், தன்னி னிலத்தி னரரெல்லார் தகும்பே ரின்பம் 

பெறநினைநதான். 

(இ-ள்,) என்னையறிவித்த துபோல் - என்னையெனக்குவிளக்யெ.து 

போல--இவ்விஷ்டலிங்கம் - இக்தச்சிவலிங்கம் -- அகம்புறமும் - அகத்தி 

இம்புறத்திலும் -- மன்னியிருக்குகநெறியினை - நிலையுற்றிருக்குசெதியை-- 

நின்மலர்த்தாள் - உனதுமலர்போன்றபாதங்களை -- பரவுமடியார்க்கு - 

வணமய்குமடியார்களுக்கு--பன்னியுணர்த்தி - நன்றாகத்தெரிவித்து -- ௪ 

மாச - சரவுயிர்சளைப்போல -- பாரிற்சரிப்பாய் - பூமியிற்சஞ்சரிப்ப 

வனே--எனத்தொழுதான் - என்றுவணங்கினான் -- தன்னில் - தன்னைப் 

போல -- நிலத்தின ரெல்லாம் - பூமியிலுள்ளமனிதர்களெல்லாரும் -- 

தீகும் - தகு$த--பேரின்பம்பெற--பேரின்பமடைய--நினைந்தான் - நினை 

தீத கொக்கதேவன், எ-று, நினைச்சான் வினையாலணையும்பெயர், geld 

புறம் அதோமுகமூர்த்த முகச்சை, (௨௭) 

கொஃ தேவ னிரந்தமொழி கொண்டு களரல் லமதே 

வன், றக்க பெரியோர் தமக்கியல்பு தாம்பெற் றுள்ள பேறெல் 
௪0



௩௧௪ Greer [பத்தோ 

லா, மிக்க வுலகம் பெறுகவென வேண்டிக் கோட லெனப்புக 

ழ்ந்து, செக்கர் மலர்ப்பூக் கைகளாம் தீண்டித் தழுவி யருள் 

செய்தான், 

(இடள்,) கொக்கதேவன் - கொக்$ிதேவனென்போன் -- இரந்த 

மொழிகொண்டு - இரர்துகேட்டவசன£தால்--ளர் - விளங்காகின்ற 

அல்லமதேவன் - அல்லமதேவனென்போர் -- தச்சபெரியோர்தமக்கு ௪ 

தீகு$்தபெரியோர்களுக்கு-- இயல்பு - சுபா௨மாவது--தாம்பெற்றுள்ளபே 

மெல்லாம் - தாம்பெற்றபேறனை த்தும்--மிக்கவுலகம்பெறுகவென - பெரிய 

வுலகத்தயிர்கள்பெறவேண்டுமென்று--வேண்டிக்கோடலென - வேண்டிச் 

கொள்வதென்று -- புகழ்ந்து - தஇத்து - செக்கர் - Fats — பூ-௮ழ் 

Bu — மலர்கைகளால் - தாமரைமலர்போன்றதமதுகைகளால்--தீண்டி « 

தொட்டு தழுவி - தழுவிக்கொண்டு -- அருள்செய்தான் - அறுக்கரடுத் 

தான், எஃறு, அல்லமதேவன் புகழ்ர்து தீண்டி தழுவி அருள்செய் 

தானெனமுடிக்க, (௨௮) 

இ/ம்கைச் சிவலிம் கத்தினிடை யமைத்த நோக்கு கெஞ் 
சகமும், தங்கச் சிவயோ கத்தனையே சார்ந்தங் கருக்தா னோவி 

யம்போன், மங்கைக் கடந்தம் தருளினோன் மலர்த்தாட் இடுபூ 

வனமாக்குப், பொங்கப் புரந்த தவத்தான்மெய்ப் பொருளா 

சிரியன் கண்ணுற்றான், 

(இ-ள்,) ௮ங்கை - உள்ளங்கையிலமர்ந்த -- சிவலி ௪ த்திளிடை - 

இஷ்டலிங்கத்தில்--அமைத்த - அழுத்திய கோக்கு கெஞ்சகமும் - பார் 

வையும் மனதும்-- தங்க- பிறழா துகிலைக்க-சிஉயோச்திறே யேசார்ந்து - 

வயோகத்தையேயடைந்து -- ஓலியம்போல் - பிரகஎலமடொல -- அங் 

இருந்தான் - அம்ருந்தனன் -- மங்கைக்கு - உமையவளுக்கு -- இட$தந் 

தருளினோவ் - இடதுபாகத்தைத்தக்தபரமசிவலது - மலர்த்தாட்கு - 

மலர்போன்றபாதத்துக்கு--இடு - அருச்சிச்செற--பூவனமாக்க - பூங்கா 

வனமாக்--பொங்க - மிகுதியாக-புரந்த - காப்பாற்றிய -- தவத்தால் £ 

தவத் இனால் --மெய்ப்பொருள் - உண்மைப்பொருளாஏய-- அ9ரியன்கண் 

னுற்றான் - ஞானாசிரியனைக்கண்டகொச்தேவன், ௭-.று, ௮கங்கை 

யென்பது ௮ங்கையென்றாயது விகாரம், சண்ணுற்றான் சார்ந்து gal) 

யம்போல் சிவலிங்கச்தினிடை நோக்கும்நெஞ்சகமுர்தங்க இருர்தானென 

முடிக்க, (௨௧)



ast. கொக்கிதேவர் கதி, கடு 

டிபர் வேண்டிற் றேபுரியு மல்ல மப்பே செம்பெருமா 
னெடிய விழிக எருள்சுரப்ப நிமல லிங்கம் 6568 gb AU 

படி.யி லரிய தவஞ்செய்யும் பத்த ருள்ளங் களிகூர 

வடிய விளமாத் தழைப்பவரு மதா நிலம்போற் சரிக்கின்றான், 

(இ-ள்,) அடியர்வேண்டிற்றே - அடி.யார்கள்வேண்டியதையே 
புரியும் - அ.றுக்இரடக்சின்ற -- அல்லமப்பேர் - ௮ல்லமனென்னும்பெய 
ரையுடைய--எம்பெருமான் - எமதாண்டவன் — Cen wa Par - நீண்ட 

கண்களில்--அருள்சுரப்ப - அருள்பெருக -- நிமலலிங்கம் - பரிசுத்தமான 
விஷ்டலிங்கத்தை -- கரத்தேர்தி -- கையிலேர்திக்கொண்டு — படியில் £ 
பூமியில் -- அரியதவஞ்செயயும் - நிட்சாமியதவஞ்செய்யும் — பத்தருள் 

எம் - அன்பர்களுள்ளத்தில் -- களிகூர - பேரின்பமிக அடிய - பருத்த 

அரையினையுடைய--இளம் - இளமையா _- மாத்தழைப்பவரும் - மாம 
ரங்கள் பூதீதுக்காயக்கவரு்ற -- மர்தாநிலம்போல் - தென்றம்காற் 
ஹைப்போல -- சரிக்சின்றான் - சஞ்சரிக்ன்றான், எஃ று, எம்பெரு 
மான் ஏந்தி சரிக்கின்றானெனமுடிக்க, அரியதவமென்றதனால் நிட்சாமிய 
மென்ரும், ° (௩0) 

பதினேராவது 

கொக்கிதேவர்கதி 

முற்றிற்று, 
Omen 

உடை கதி “ல் © இ), விருத்தங்கள் ௬௨0, 

   



  

பன்னிரண்டாவது 

முத்தாயியம்மைகதி, 

Ga mo. 

கீண்டிலே னச கண்ணனை யென்றஞா 

கொண்டு வாடும் கொடியிடை யாயோ 

விண்டு போக விரைந்துவந் தல்லமன் 

பண்டு கூறும் பரிசு விளம்புவாம், 

(இ-ள்,, ௮அசகண்ணனை - அசகண்ணனென்பவனை -- கண்டிலே 

னென்று - பாீர்த்திலனென்று--அஞர்சொண்வோடும் - மிக்கதுன்பத்தால் 

வதையும் -- கொடி யிடையாள் - பூங்கொடி போன்றவிடையையுடையமுத் 

தாமியம்மையின்--துயர்விண்டுபோக - துன்பமொழிர்துபோ தற்கு--அல் 

லமன்விரைந்துவர்து - அல்லமதேவர்விரைவாகவர்து--பண்டு - பூர்வத்தில் 

கைகூறும்பரிசு - சொன்னவிதத்தை -- விளம்புவாம் - சொல்றுவாம், 

எஃ று, அல்லமன் விரைர்துவந்து கொடியிடையாடுயர் விண்டுபோச 

பண்கெறும்பரிசு விஎம்புவாமென முடிக்க, (a) 

பொடிய ணிந்தெழில் பொங்குறு மல்லம 

னடியர் தங்க எகத்திற் றுயரினை 

யுடையி ழந்த வொருவன் கரமெனக் 

கடித டைந்து களைந்தருள் செய்யுகாள், 

(இ-ள்,) பொடியணிர்து - விபூதியணிர்து — எழில்பொங்குறம் - 

௮ த்னால்ழகுமிகுின்ற -- அல்லமன் - அல்லமதேவன் -- அடியர்தல்கள் - 
௮டி.யார்களுடைய--௮கத்தில் - மனதிலுள்ள -- துயரினை - பிறவித்துன் 
பத்தை--உடையிழந்த - வஸ்திரமிழந்த -- ஒருவன்கரமென - ஒருவனது 
கையைப்போல -- கடி.தடைந்து - விரைவிற்போய் — களைந்தருள்செய்யு 
சாள் - நீச்சிெயறுக்கோடுக்குநாளில், ௭ - று, அடியர்தங்களசத்திற்றுபரென் 

தித்ஜல் பிமவித்துயரெனப்பெற்ரும், ஒருவன்விரைலிம்செல்துழி தனத



முதீதாயியம்மை கதி ix. bia? 

வஸ்இிரமலிழ்ர்துபோக வதனைவிரைவிழ்கட்டும் கரத்தைப்போல அல்ல 
மன்விரைவி லடியர்பாம்சென்று அவர்கள் தயரினைக்களைவனெனச் கூட் 

டிட்பொருள் கொள்க, (௨) 

மறைத்தி ரு௩த மலிரிவ பத்தியைப் 

புறத்த றிந்த பொழுதே யுடம்பினை 
வெறுத்த கன்று வெளியுரு வாயினா 
னறுத்த பந்த வச௫கண னென்பவே. 

(இ-ள்.) மறைத்திருர்த - மறைத்துக்கொண்டிருக்த -- மலிரிவபத் 

தியை - மிக்கசிவபத்தியை -- புறத்தறிர்தபொழுதே - புறம்பிம்சண்டவு 

டனே -- உடம்பினைவெறுத்தகன் pI தன துதேகத்தைவெறுழ் துநீங்.- 

வெளியுருவாயினான் - சிதாகாசவடிவமானான் -- (அவனாரெனின்) பந்த 

மறுத்த - தனதுபந்தங்களைநாசஞ்செய்த -- வசகணன் - வசகண்ணனென் 

பவன் -- என்ப - என்றறிஞர்கூறுவர், எ-று, ஏ- அசை, முற்றத் 

துறக்கிலும் தேகபாவமகலாததால் உடம்பினைவெறுத்தகன்றெனவும், இங் 

கே ஏிதாகாசத்தையாதலால் வெளியுருவாயினானெனவும்கூறினார், தன் 

னால்வந்த பர்தமாதலின் அறுத்த பந்தமென்ரூர், (௩) 

றைநத் தூயவ னங்க வுபாதஇபோய் 

நிறைந்த நீர்மை நினைந்திலள் போயுயி 

ரிறந்து போயின னென்னத் தளர்ந்துடன் 
பிறந்த மாது பெரிதுள மாழ்கியே, 

(இ-ள்,) அழைச்த - இப்போதுசொல்லப்பட்ட - தூயவன் - பரி 

சுத்தவானுெவசசண்ணனென்பவன் -- அ௮ங்கவுபாதிபோய் - தேசபாவ 

நீங்கு -- நிமைர்த 4 பரிபூரணவடி.வமான -- நீர்மை - தன்மையை -- 

நினைஈதிலள்போய் - நினையாதவளாகச்சென்று — உயிரிறர்துபோயின் 

னென்ன - மர்ணமடைர்தானென்று--தளர்ர்து- சோர்ர்து--உடன்பிறரத 

மாது - அவலுடன் கூடப்பிறர்த முத்தாயியம்மை--பெரிதுஎமாழ்ச - மிச 

வுமனஞ்சேர்கமுற்றுட ௭ - று; உடன்பிறந்தமாதுபோய் தளர்ந்து மாழ்ி 

யெனச் கூட்டி முடிக்க, (௪) 

ட/லம்பி நைந்திருக் கின்றவப் போதினி 

லிலிங்க முங்கர முக்திகழ் வெய்துற



ர்ட்க்லு பிரபுலிங்கலீலை [பன்னிரண்டர் 

நலங்கொ ளல்லம னண்ணின னண்ணலுங 

கலங்கி நின்றவக் காரிகை கண்டனள். 

(இ-ள்.) புலம்பி - அமூ.து--நைந்இருக்டுன் மவப்போ தனில் - மனம் 

வதைர்துகொண்டிருக்குமத்தருணத்தில் -- இலிங்கமுங்கரமும் - இஷ்ட 

லிங்கமுமுள்ளங்கையும் -- இகழ்வெய்.துற - பி.ரகாசிக்க -- நலங்கொளல்ல 

மன் - சன்மையேவடி.வமாகக்சொண்டவல்லமதேவர் -- ஈண்ணினன் - ௮வ் 

விடத்தில்வர்தனன் -- ஈண்ணலும் - வரவும் -- கலங்இநின்றவக்காரிகை - 

கலக்கமுற்றுநின்றவாதஸ்த்ரீ -- சண்டனள் - பார்த்தனள், ௭ - று, ௮ச் 

கரரிகை அல்லமன்ஈண்ணினதைக்கண்டனளெனச்கூட்டி. முடிக்க, (௫) 

ண்ட போதச கண்ணனைக் காண்கிலாள் 

கொண்ட பீழை குறைய வழுதடிப் 

புண்ட ரீகப் புதுமலர் வீழ்ந்துகண் 

மண்டு நீருக வாய்விட் டரற்றினாள். 

(இஃ-ள்,) கண்டபோது - பார்த்தபோது - அசகண்ணனை - :ச் 

கண்ணனென்பவனை -- காண்டுலாள் - காணாதவளாய--கொண்ட - தான் 

கொண்ட -- பீழைகுமைய - துக்கர்தணிவானவேண்டி. -- அழுது - கூச்ச 

லிட்டமுது -- அடி. - ௮வர.துபாதங்களாகயே -- புது - அப்போ துமலர்ந்த 

புண்டரீ கமலர் - தாமரைமலர்களில் -- லீழ்ம்து - விமுக்து--கண் - கண் 

களில் 4 மண்டு - மிகுந்த -- நீருக - நீசொரிய-- வாய்விட்டு - வாயைத் 

இறந்து -- அரற்றினாள் - கதறியமுதாள், ௭ - று, காரிகை பீழைகுறைய 

கண் நீருக அரழ்நினாளெனக்கூட்டி முடிச்சு, அடிப்புண்டரீகப் புதுமலர் - 

உருவகம், (௬) 

பரீவி யேனமுகம் பார்க்கவொண் றாபென 

வாவி யாமச கண்ண னகன்றுசெய் 

கோவெ லாமிவ ஹூக்க வருளினான் 

மேலி னுபென மீண்டும் வணங்கினாள். 

(இ-ள்,) பாவியேன்முகம் - பாவியாயெவெனதுமுகத்தை பார்க் 

கவொண்ணாதென - பாசச்கக்கூடாதென்று -- இவியாம் - உமிர்போல்பவ 

னாகிய -- ௮சகண்ணன் - ௮அசகண்ணனென்போன் — gacr gy - தனது 

டல் விட்டகன்று -- செய் - என்னைவதைசெய்இன்ற -- நோவெலாம் - 
வதைகளையெல்லாம் -- இவண் - இவ்விடத்தில் — மூக்க ஃ ஒழிப்பான்



வது, முத்தாமியம்மை கதி, ier 

வேண்டி -- அருளினால் - இருபையிஞக்--மேவினாயென - வர்தாயென்று 

சொல்லி -- மீண்டும்வணங்கினொள் - மறபுடியும்வணங்கிஞெள், எ-று, 

ஆலியாமசகண்ணன் இனைவழுவமைத, (௭) 

வணங்கு மாதின் மலர்முக கோக்கியே 

யணங்க னாய்நல் லசகணன் றன்மையை 

யுணர்ஈ்தி டாம லுளைத லுணர் வுளார்ச் 

கிணங்கு ரூததென் றெக்கை மியம்புவான், 

(இ-ள்,) வணங்குமாதின் - வணங்யே முத்சாயியம்மையின்--மலர் 

முக்நோக்டு - தாமரைமலர்போன்றவதனத்தைப்பார்த்து -- gon thes 

னம் - தேவகள் னிபோல்பவளே -- 5ல் - நல்ல--அசகணன் தன்மையை - 

அசசண்ணன தரிலைமையை -- உணர்ச்திடாமல் - அறியாமல் -- உளை தல். 

வருந்துதல் -- உணர்வுளார்க்கு - ௮றிவுடையோர்ச்கு -- இணங்குறாத 

தென்று - அடாததென்று -- TEOG தந்தைபோல்பவராடுய அல்லமன் 

-இயம்புவான் - சொல்லுவான், எ-று, எந்தை நோக்கி உளைதல் 

இணங்குறாததென்று இயம்புவான் எனச்கூட்டி முடிச்ச, ௮ன்னாயெனற் 

பாலது அனாயென்றாயது இடைக்குறை, (௮) 

அழிவி லானை யழிந்தன ளென்று 

விழியி னான்மிகு வெள்ளம் பெருக்கினை 

கழியி லா நவா காயங் கழிந்ததென் 

ஜொழிலி லாம லுளமெலி வார்கள்போல், 

(இ-்.) அழிவிலானை -என்றுமழியா கஅசகண்ணனை -... அழிர்தன 

னென்று - இறந்தானென்று -- நீ - நீ -- லிழியினால் - கண்களினால் -- 

மிகுவெள்ளம் - மிக்க கண்ணீர்பெருக்கை -- பெருக்கை - பெருசச்செய் 

தாய் (பயாவர்போல்வைஎனின்) கழிலிலாச - வர்துபோகாத--அசாயங் 

கழிந்ததென்று - ஆகாயம்போய்விட்டதென்று - ஒழிவிலாமல் - ஓயாமல் 

_உளமெலிவார்கள்போல் - மனசோடுன்றவர்கள்போல், எ-று, ஆகா 

யம் கடமுதலிய உபாதிகளில் புகுவ.தும் போவதும் உண்டாயின் ஆன் 

மாவுச் தேகவுபாதிகளில் புகுவதும் போவது முளதாம், Beara scar, 

மெலிவதெற்திற்கென்றாரென்க, ஆன்மாவாறற அஷ்றினையை உயர் 

இணை யாண்பாலாக்கயேது இவளைப்பற்றியெனக, (க) 

FEA தாநந்த சங்கர னாகவே 

யச்ச நீம்சூபு தன்னை யறிந்தவன்



௩௨0 பிரபுலிம்கலீலை [பன்னீரன்டா 

றுச்ச மாந்துயர் தோன்மலி யாக்கையை 
WEA wrereng யானென வெண்ணியே. 

(இ-ள்,) சச்சிதொரர்தம் - சச்தொரர்தசொருபமாயே -- சங்கரனா 

கவே - பரமசவனாகவே--அச்சநீங்குபு - பிறவியச்சநீங்டு - தன்னையறிர் 

தவன் - தன்னையுள்ளவாறுணர்ந்தோன் -- துச்சமாந்துயர் - துயர்தரற் 

இயைந்த--தோன்மலி- தோலால்மூடப்பெற்ற--யாக்கையை - தேகத்தை 

௮இச்சியான் - விரும்பான்--அதை - அவ்வுடலை — யானெனவெண்ணி- 

நானெனக்கருஇ, எ-று, துச்சமாந்துயர் மீமிசைப்பதம், தன்னைச் சச் 

சிதாரர்தமாகக்கண்டோன் ௮நிர்த சட துக்கமாக் காணானென்பார், சங்க 

னாக அ௮.மிர்தவன் யாக்கையையானென வெண்ணியிச்சியானென்றார், 

தச்சமார்துயர்யாக்கைஎன்னா த, தோல்மலியெனமிகைபடக்கூறியத ) 

எழமுவகைத்தோற்றபேதமும், அதில் ஆண் பெண் பேதமும் தோன்றழ் 

கென்க, சச்சிதானர்தசங்கரனென்றாம்போல, துச்சமாந்துயர்யாக்கை 

யென்ரூர், தோற்றபேதர்தோலாலாதலின் துச்சமாந்துயரைத்தோலுக் 

கடை *மொழியாக்கிலனுமமையும், தோல்மலியாக்கையை யானெனவெண் 

ணியிச்சியானெனவே ) சங்கரனையிச்சிப்பானென்றாயிற்று, தேகோகம் 

சிவோகம் என்பவற்றுள், தானேதானாக்கற்யெர்2.ஐ, சிவோசமாத 

லால்யாக்கையையிச்சியானெனக்கோடல், இழப்பு, (௧0) 

ஒண்ட ரைக்க ணொழிவி லருளுருக் 

கொண்ட டுத்த குருவரு ளாற்றனைக் 

கண்ட மெய்த்தவன் காயந் தனையன 

முண்ட நெட்டிலை யொப்ப விடுப்பனால். 

(இ-ள்,) ஒண்டரைக்கண் - அழ$ூயேபூமியில் -- ஒழிவில் - என்று 

நரியாத -- அருளுருக்கொண்டு - அருளேவடிவமாகக்கொண்டு--அடுத்த- 

ஆட்கொள்ளவர்த -- குருவருளால் - குருவினதனுக்சிரசச் தனால்--தனைக் 

கண்ட - தன்னைத்தானுள்ளவாறுகண்ட -- மெய்த்தவன் - நிட்சாமியதவத் 

தோன் -- காயந்தனை - தனதுதேகத்தை -- அனமுண்ட - சாப்பிட்ட-- 

கெட்டிலையொப்ப - நீண்டவிலைக்கொப்பாக -- விடுப்பன் - சுதர்தரியான், 

எ-று, ஆல் - அசை, யாதுமுணர்ர்துர் தன்னாம்றுனுணரப்படாமையால் 

குருவருளாத்றனைக்கண்ட மெய்த்தவனென்றார், அன்னமெனற்பாலது 

அனமென்றாயது - இடக்குறை, அனமுண்டசெட்டிலையென்றதனால் 

எச்சிலையென்றாயிற்று, அகவே, மெய்ஞ்ஞானிக்குத் தன் தேகம் ௮௫வருப் 

பாயதெனச்சண்டாம், (௧௧)



வதி] முத்தாயியம்மை கதி, ௩௨4 

பீடி.பில் வந்த பரம குரவனாற் 
றடைய றும்படி. தன்னை பறிந்தவ 

னுடல்வி டும்பொழு தொன்றொரு மண்மயக் 

கடமு டைந்தவா காய நிகர்ப்பனால், 

(இ-ள்) படி.யில்வந்த - பூமியிலெழுர் தருளிவரத--ப.ரமகுரவனால் * 

பரமாசிரியனால்-- தடையறும்படி. - தடைகணிங்சும்படி. -- தன்னையறிர் 

தவன் - தன்னை தீதானாயுணர்ந்தவன் --'உடல்விடும்பொழுது - தேகறீம் 

கும்போது -- இன்றொரு - ஒவ்வொரு -- மண்மயக்கடம் - மண்மயமாய 

கடங்கள்--உடைர்த - உடைர்தஅவசரத்துள்ள---அகாயறிகர்ப்பன் - அகா 

யத்துக்கொப்பாவன், எ-று, அல் - அசை, சடை - அஞ்ஞான ௪ 

தேக விபரீதங்களை, மட்கடங்கள் வேறுமயமன்ராதலின், மண்மயக் 

கடமென்றார், தோற்றமு ந௫ித்தலுங்கடத்துக்கன்றி ஆகாயத்துக்கன்றாதல் 

போல, தோற்றது நூத்தலு முபாதிச்திரயத்தக்கன்றி தன்மாவாடிய 

சிதாகாயத்துக்கன்றென்பார் ; கடமுடைந்தவாகாய நிகர்ப்பனென்றார், 

கடகாட்டதீதில் தோற்றமு ஈசிப்புமுண்டாய் அகாயகாட்டத்தின் wp so 

போல உடஞாட்டத்திவையுண்டா யுயிர் காட்டத்தின்றாதலின் உபமானத் 

தாலுபமேயந்தோன்றக் குறிப்பித்த தென்க, ஜீவிக்குங்காலத்திலென் 

னது உடல்விடும்பொழுதென்றது - பன்னாட்சாகனத்தைக்குறிப்பித் தற் 

கென்க, (௪௨) 

(ச பாச முழுதும் ule ge 

நந்து மோர்சிவ ஞானி ௩ரர்வினை 

சிந்து மாறு செறிந்த வுடம்புதான் 

வெந்த தூசின் விழியெ௫ர் தோன்றுமே. 

(இ-ள்.) பந்தம் - பர்தத்தைவிலாவிக்கும் --பாசமுழுதும் - பாசங்க 

ளனை த்தும் -- பரிந்திட - முறி திடும்படி -- நந்தும் - வளருடின்ம-- ஓர் 

இவஞானி - ஒப்பற்றசெவெஞானியென்பவன் -- நரர்வினை - மிசிரசர்மம் -- 

சிர்துமாறு - அழியும்வண்ணம்--செறிந்த - தானடைந்த--உடம்புதான் - 

தூலவுடம்பானது--வெந்தநூசின் - வெர்தபுடைவைபோல-- விழியெதிர் 

தோன்றும் - எவர்க்குங்கண்ணுக்குக்காணப்படும், எ-று, ஏ- அசை, 

தூலவுடலையன்றி ஏனைய உடலிரண்டுமின்றெனச் காட்டப்பச்தபாசமுழு 

தும்பரிர்திடநர்துஞானி யென்றார். இப்போது கசியாதுள்ள தூலஉடலோ, 

வெந்த புடைவைபோழ்காண்டலின் வெந்ததூசின் விழியெதிர் தோன்று 

௪௧
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மென்றார், மிரிரகர்மம் ஈரர்க்காதலின் ஈரர்வினையெனப்பட்டத, மிசி 

ரகன்மமுமொழிய எடுச்கவேண்டுவதுடம்பா தலின் ஞானீநரர் வினைசிர்து 

மாறுசெறிர்த உடம்பென்றார், உரையிற்கோடலென்னு முத்தியால், சிவ 

ஞானி - இவஞானிக்கு -- நரர் - மனிதருடைய -- வினை - சஞ்சிதவினை- 

சிர்துமாறு - ந௫க்கும்படி -- செறிந்த - வாய்த்த -- உடம்புதான் - தூல 

உடம்பென் றுரைகொள்ளினு மமையும், (௧௩) 

(பாவு மா$ யிருக்குஞ் சவத்தொடு 
மேவு ஞான விழியுடை யான்றனக் 

கோவு மாறி லுறவு பகையெலும் 
பாவ மோவிலை யென்றறி பாவையே, 

(இ-ள்,) யாவுமாகயிருக்கும் - சமஸ்தமுமாயிருக்கும்--சிவத்தொடு 

மேவும் - திவாகாரமாகவிஎங்கும்--ஞானவிழியுடையான்றனக்கு- ஞானக் 

கண்ணுடையோஜுக்கு -- ஓவுமாறில் - ஓழிவில்லாத -- உறவுபகையெ 

லும் - உறவுபகையென்௫ன்ற -- பாவமோ - பாவனையுமோ--பாவையே - 

பர்வைபோல்பவளே -- இலையென்றறி - சழ்றுமில்லையென்றுணர்தி, 

எ-று, வெத்தொடுமேவு ஞானவிழியுடையானென்பதினால், ஐக்டிய 

ஞானமெனப்பெற்றாம், உடல்கானென்லும்பாவமேயின் றியவிடத்து ஏனைய 

பாவமெங்ஙன முண்டாமென்பார் ஒவுமாறிலுறவுபகையெலும் பாவமோ 

விலையென்றறிபாவையேபென்ருூர். பாவை உவமையாகுபெயர், (௧௪) 

(ப்ரஃ்கை தாமென் நிருந்தழி கின்றவ 

ரூக்கி லாவறி வாகி யுடம்பொடு 

தாக்கிலா தவர் தம்மையுஈ் சகாமென 

கோக்கு வாரவ ருண்மையை கோக்குருர். 

(இ-ள்,) யாக்கைதாமென்றிருக்து -தேகமேதாமென்றிருந்து--அழி 

இன்றவர் - அதனாற்கெடுடன்றவர் -- ஊக்டிலொ - நசியாத — அறிவாடு - 

௮.றிவேவடிவா௫ி -- உடம்பொடுதாக்லொதவர்தம்மையும் - உடம்போடு 

கூடியிருர் துர் தாக்கற்றிருப்பவர்களையும் -- தாமெனரோக்குவார் - தஸ்£ 

ளைப்போலேபார்ப்பார்கள் -- அவருண்மையை நோக்குறார் - அவர்களது 

எதார்த்தநிலையை விசாரித்தநியாதவ ராடு, ௭- று, யாச்கைதாமென் 

திருச்தழிதலாவ.து:--உடலையன் றி மானெனற்குப் பொருள் காணாமையி 

னஃதிழப்புழித் தனக்குமன்றோ, ஆதலி னழிஏின்றவரென்ரர், அஞ்ஞா 
னியர் ஞானியரைத்தம்மைப்போல் கருதவரென்பது கருத்த, (௧௫)



வது.] முத்தாயியம்மை கதி, ௩௨௩ 

த்த னாடகக் கோல ஈடிப்பினைப் 
பார்த்து வாய்மையென் நறெண்ணிலர் பாருளா 
ரேத்து ஞானிதன் யாக்கை நடிப்பினை 

யோர்த்து மாதவ ருண்மையென் நுன்னுமு![. 

(இ-ள்,) கூத்தன் - ஆன்மா -- நாடகக்கோலம் - நாடகக்கோலங் 

கொண்டு -- நடிப்பினை - ஈடிக்குஈடிப்பை -- பார்த்து - தரிசித்து 

பாருளார் - பூமியிலுள்ளார் -- வாய்மையென்றெண்ணிலர் - உண்மை 

யென்றெண்ணார் -- மாதவர் - மிக்கதவத்தினர் -- ஏத்தும் . யாவராலும் 

அதிக்கப்பெய்ற -- ஞானிதன் - ஞானவாஜுடைய -- யாக்கைநடி.ப்பினை - 

தேகாடிப்பை-ஒர்த்து - அனுபவத்தாலுணர்ர்து--உண்மையென்று - சத் 

தியமென்று -- உன்னுரார் - நினையார், எ-று, உலகுளார், எழுவ 

கைத்தோற்றஉடல்களை ஆன்மாவினது, நாடகக் கோலமெனவும், அவற் 

தின்விவகரிப்பை ஈடிப்பென வும், அறியார் அதுபோல; மாதவரும் ஞானி 

மினது யாக்கையைச் கோலமெனகும் விவகரிப்பை ஈடி.ப்பெனவும் உண் 

மையென் நுன்னாரெனக்கொள்க, கொள்ளவே, உலகுளாருக்குப்ப௫ர் 

முக சாட்டமும், மாதவர்க்கு ௮ந்தர்முகமாட்டமு மெனப்பெற்றாம், இங் 

mob Gupte Dug முச்தாயியம்மையை நோக்), உனக் கந்தர்முக 

நாட்ட மின்மையால் புலம்புின்றனை யெனக் குறிக்க வாதலா லிது 

திருஷ்டா அருத்தாபத்தி, இதனால் விசாரியாமல் புலம்பலை விடுதி யென் 

பத கருத்து, (sa) 

]றிர்தி டாம லசகணன் நன்மையை 
யிறந்து ளானென் றிரங்கனை யன்னைநீ 
மறந்தி டாயிம் மதியென் ழணல்சொல 
நிறைந்த ஞானமுத் தாயி நிகழ்த்துவாள். 

(இ-ள்,) அதிர்திடாமல் - தெரியாமல் -- அசகணன்றன்மையை ஃ 

ச்சசண்ணனது நிலைமையை 4 இறந்துளானென்று - இற$்ழானென்று.. 

அன்னை - தாயே-நீ இரற்டுனை - நியமுனெராய் -- இம்மதி - இந்த மூட 

புத்தியை--மறர்திடாயென்று  மறர்துவிடென்று - ௮ணல்சொல - ௮ல் 

லமன்சொல்ல-நிறைர்தஞான - பூரணஞானத்தையுடைய -- முத்தாயி 2 

முத்தாபி பம்மையானவள் -- நிகழ்த்துவாள் - சொல்லுவாள், எ.௨று, 

Hue, சொல இவையிரண்டும் இடைக்குறை, ௮சகணன் மன்மையை 

ய திர்திடாமல் ௮ன்னைரீ இழர்துளா ளென் திரம்னை எனமுடிக்க, (௧௭)
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ரீவின் கலர வன்றி யறிபவர் 

திரையி னில்லை யசகணன் நன்னைநீ 

தெரியி னன்றிச் சிறிய னறிவலோ 

பெரும யான்செய் பிழைபொறுப் பாயென்று. 

(இ-ள்,) அரவின்கால் - பாம்பின்காலை-அரவன் றி - பாம்பன் நி4 

அறிபவர் - அ.றி௫ன்றவர்கள் -- தரையினில்லை - பூமியிலில்லை -- அ௪கண 

ன்றன்னை - அசசண னென்பவனை -- நீழெரியினன் றி - நீயறிவா யல்லா 

மல்--இறியன் - அம்பபுழ்தியையுடைய ளாகயயான்--அறிவலோ - தெரி 

ந்துகொள்வேஜே--பெரும - டெருமையுடையவனே- யானசெய் - நான் 

செய்த -- பிழைபொறுப்பாயென்று - பிழையைப் பொறுத்துக்கொள் 

வாயென்று, எ-று, பாம்பின்காலைப் பாம்பறியுமன்றி யேனையோர 

தியார்போல, ௮சஈகண்ணனது நிலையை நீயறிவையன்றி யானறியத்தக்க 

ளோ என இரந்து கூறினளென்க, அசகண்ணன் என்பது ௮சகண 

னென்ராயது இடைச்சுறை, பெரும என்பது விளி, (௧௮) 

ேவேறு, 

பங்க னிருந்த பதிக்கருள் செய்து 

கங்கை யடைட் ச கணமக்கென வென்ப[ 

லிங்குற வந்தனை யெங்குடி யுள்ளா/ 

தங்க டவந்தரு தன்மையி னென்று, 

(இ-ள்,) கங்கை - கங்கையானவள் — அருள்செய்து - ப€ தனால் 

அவன்வமிசத்தாருச் கருள்புரிந்த -- பங்கன் - அர்த்தபாகத்தையுடைய 

பரமசிவன் -- இருந்த - எழும்தருளியிருர்த -- பதிக்கு - கைலாச த்துக்கு 

அடைந்த கணக்கென - சேர்ந்தவிதத்தைப்போல -- என்பால் - என் 

விடத்தில் -- எங்குடி.புள்ளார்தங்கள் - எமது வமிசத்திற் பிறட்தவர்களு 

டைய--தவம் - தவமானது--தரும் - தரப்பட்ட -- தன்மையின் - கார 

ணத்தால் -- இங்குறவந்தனை - இவ்விடத்தில்வர்தாய் -- என்று - என்று 

சொல்லி, எஃஈறு, கங்கை UGsrgarg அரியபிரயத்தினத்தால் ௮வ 

னதுவமிசத்தாருக் கருள்செய்து சைலையை யடைந்தாற்போல, அல்லம 

தேவரே எமது வமிசத்தார்செய்த அரியதவத்தால் என்பால்வர்தனை 

எனக்கூட்டிப் பொருள் கொள்க, யாதனுருபிற்கூறிம்ருயிலு மென்றும் 

விதியால் பதியையடை£த சணச்சென வெனிலு: மமையும், இங்கே தம் 

சளென்பத சாரியை, (௪௧)



வதி] முத்தாயியம்மை கதி, ௩௨டு 

விந்தனை செய்து வழுத்திமு னின்று 

பந்த மகன்ற பதம்பெறும் வண்ண 

மெடதை யியம்பி யெனக்கருள் செய்யென் 

றந்த மட$தை யறைம்தன என்றே, 

(இ-ள்,) வந்தனைசெய்து - பூசனைமுதலிய வழிபாடூகள்செய் த... 

வழுத்தி - துதித்து -- முனினறு - சந்ரிதானத்தில் நின்று -- பந்தம 

சன்ற - பர்ரநாசமான--பதம்பெறும்வண்ணம் - நிலையடைவான் வேண்டி. 

எந்தை - எமதுதர்தையே -- எனக்கு - அடியேனுக்கு -- இயம்பி - 

உண்மைநிலையைச்சொல்லி -- அருள்செய்யென்று - இரட்டியென்று — 

அ$தமடர்தை - அந்தழுத்தாயியம்மை -- அறைந்தனள் - சொல்லினள், 

எ-று, அன்று, ஏ அசைகள், அந்தமடர்தை செய்து வழுத்தி நின்று 

அறைந்தனளெனச் கூட்டி முடிக்க, முனின்று இடைக்குறை, (20) 

தே. னல்லம தேவன் மகிழ்ந்து 

பாச மகன்று பரம்பொருள் காணு 

கேச மடைந்தனை நின்னை நிகர்ப்பார் 

காசினி யின்மிசை கண்டில மென்று, 

(Q- a1.) தேசன் - குருர்த்தமாகிய--அல்லமதேவன்மடழ்ர் து - 

அல்லமதேவர் களிகூர்ந்து -- பாசமகன்று - பாசங்களினின் நுநீங்டு - 

பரம்பொருள்கானும் - மேலாயபொருளைக் காணவேண்டூமென்னும் 4 

கேசமடைந்தனை - விருப்பச்தையடைச்தாய் நின்னை நிகர்ப்பார் - உன்னை 

யொப்பாரை -- காரினியின்மிசை - பூமியின்மேல் -- கண்டிலமென் நு - 

பார்த்திலமென்று, ௭ - று, தேசிகன் மடழ்ர்து ஈண்டிலம் எனச்கூட்டி, 

முடிக்க, பாசமகன்றெனல் - நீங்கற் பொருள், (௨௧) 

பி;ப்பொரு கோடி. பிறந்து பிறந்து 

புறக்கரு மங்கள் புரிஈஇிடி. னும்பொய் 

மற்ப்புறு மாணவ வல்லிரு எின்றிச் 

சிறப்புறு முத்தி செறிந்திடு வாரோ, 

(இ-ள்,) பிறப்பொருகோடி - கோடிபிறப்பு -- பிறந்துபிறர்து 4 

சசனித்து செனித்து -- புறம் - படர்முகமாக -- கருமங்கள் - வெபுண். 

னியமுதலிய சம்கருமங்களை - புரிர்தடிலும் - செய்தாலும் - பொய்-



௨௬ பிரபுலிற்கலீலை [ude af eden 

பொய்யாயெ மாயைகாரணமாக -- மறப்புறும் - தன்லுண்மை வடிவை 

மறக்துத்தக்க -- ஆணவ வல்லிருளின்தி - ஆணவமென்ஜுங்சொடி.யவிரு 

ளின்றி -- ஜெப்புறும் - ிறப்பாகவடையத்தக்க -- முத்தி - முத்தியை 

செறிர்திவோரோ - அடைவார்களோ, ௭- று, ஆணவடூப்பிலுறுமுத் 

இயை புறக்கருமங்கள்செய்து அடைதற்பாலரோவெனமுடிக்க, புரிர்தி 

டிலும் என்பதில் உம்மை, இழிவறப்பு, மாயைக்குவடிவம்பொய்யர் தலால் 

பொய்யை மாயை யென்றது காரணவாகுபெயர், மறப்புறுவெள்றதனால் 

தன்னுண்மை வடி.வைவருவித்தாம், ஆணவவல்லிருளெனல்- உருவசம், () 

(2ரிப்பொ தப்பு மறிக்குது மென்று 

கருத்தை வெளிக்கரு மத்தின் விடுத்து 

விரிக்குக னெய்யை விடுத்தெரி கின்ற 

நெருப்பை யவிப்ப நினைப்பதை யொக்கும். 

(இ-ள்.) மரிப்பொடு - இறப்போடு -- உஇப்பு - பிறப்பை -- மறிக் 

குதுமென்று - ஒழிப்போமென்று -- கருத்தை - எண்ணத்தை -- வெளிக் 

கருமத்தின்விடுத்து - சவபுண்ணியகருமங்களில்செலுத் -- விரிக்குதல் - 

விரியச்செய்தல் -- எரிடன்றநெருப்பை - எரியப்பட்டநெருப்பை - கெய் 

யைவிடுத்து - நெய்யைலிட்டு -- அவிப்ப - தணிக்க -- நினைப்பதையொக் 

கும் - நினைப்பதுபோஜும், ௭ - று, பிறப்பிறப்பொழிக்குதுமென சிவபுண் 

ணியாஇி கருமமியழ்ற கருத்தைவிரித்தல், நெருப்பையகிக்க நெய்சொரி 

வதபோதுமென்க, ஞானமின் திமுத்தியெய்தாதென்பது கருத்து, (௨௩) 

மட்டற வோடு மனத்தை நிறுத்திக் 
கட்டுதல் வீடு விடுத்திடல் கட்டன் 
மொட்டிய பண்பி லுரைத்தல மப்பேர்ச் 
ரட்ட னவட்கருள் செய்தன னன்றே, 

(இ-ள்,) மட்டற - தடையின்றி--ஓடமனத்தை ஃ ஒடுகின்றமனதை 

நிறுத்தி - சலியாதுரித்த்தி -- கட்டுதல் - தன்வயப்படுத்தல் ஆ வீடு - 

முத்தியாம் -- விடுத்திடல் - அதனிஷ்டப்படி விட்டுவிடுதல் -- கட்டன் று- 

தன்வயப்படுத்தலன் று ௮ ஒட்டிய ஃ பொருந்திய -- பண்பிலுசைத்து - 

குணங்களாற்கூறி -- அமமப்பேர் - அல்லமனென்லும்பெயரையுடைய 

கெடட்டன் - பிரியமுடையோன் -- அவட்டு - ௮8தீமுத்தாபியம்மைக்கு 

ழதிருள்செய்தனன் - அறுச்சரடுத்தான், ௭௩௮, அன்று, ஏ அசைகள், 

ழ்ன்தெனல் ௦ படர்முகமாகப் பிரஇபலித்தஜெப்இிற்புரிப்பை, சட்டத்



வது,] முத்தாயியம்மை கதி, தர 

அர்தர்முகப்படுத்தல், விடுத்திடல் - பரர்முசப்படுத்தல் - கட்டுதல் வீடெ 
னவே, விடுத்இடல்சட்டன் மென்பது பிறப்பென்றாயிற்று, ஒட்டியன் 
பென்றதனால் வஸ்துவுக்யைர்சகுணமெனப்பெற்றாம், இங்கே சட்ட 
சென்றது தன்னையுள்ளவாறுணர்வார்க்குரியனெனலை, (௨௪) 

ஜத்துவ முற்று மயக்குவ கள்ளி 

மெய்த்த தனைப்பெற வேறு கொடுத்தான் 

பொய்த்துறு குப்பை சளைத்தொளி பொங்கு 

மத்தை யளித்தென முத்தை தனக்கு, 
(இ-ள்.) பொய்த்துறுகுப்பை - வறியகுப்பையை -- இளைத்த - 

கோழியானதரய்த்து -- ஒளிபொங்குமுத்தை - பிரகாசமிக்கமுத்தை -- 

அளிதீதென - கொடுத்தாற்போல -- முத்தை - தனக்கு - முத்தாயியம் 

மைக்கு -- மயக்குவ - விபரீதத்தன்மையவாடூய -- தத்.துவமூற்றும் - 

த.த்.துவக்கூட்டமனை த்தையும் -- தள்ளி - ஆராய்ச்சியால் தனித்தனியாக 

வல்ல் வல்ல வெனத்தள்ளி -- வேறு - அ௮வற்றிற்குவெதிருத்தமாச -- 

மெய்த்த - உண்மையாயுள்ள -- தனைப்பெற - தனதெதார்த்தநிலையைப் 

பெற -- கொடுத்தான் -- அல்லம னலுக்கிரடுத்தனன், ௭ - று, சோழி 

குப்பைளைக்க முத்துவெளிப்பட்டாற்போல முத்தாயி யம்மைமுன் தத் 

தவக்குப்பையாயத் தானென்பதினிலை வெளிப்பட்டதெனப் பொருள் 

கொள்க, உபமானத்தில் கோழிவருவித்தாற்போல உபமேயத்தில் ௮ல்லம 

னெனவேவருவித்தாம், முத்தெனல் குப்பையுளொன்றாக நின்றாம்போல 

தானெனறும் தத்.துவக்குப்பையுள் ஒன்றாகநின்றதெனச் குறிப்பித்தார், 
கோழிசீய்ச்காவிடத்தி லெங்கனமுத்து வெளிப்படாதோ அங்களனம் த்தி 
துவக்குப்பையை யாயாலிடத்துத் தானெனல் வெளியாகாதென்பது 

கருத்து, எனவே, தானெனலைத்தவிர ஞானாஞ்ஞானமின் றேலும் அவற்றை 

முற்று மாயாவிடத்துத்தானெனலெங்கனம்விளங்கு மெனப்பெற்ரும், 

பெறவே தானெனற்கே சலட்சண விலட்சணமெனல் சன்டாம், (2@) 

வீடு விரும்பி வெறுத்திலன் மெய்யைத் 

தாடரு மொண்குர வன்றளை யெம்கு 

, நாடி யுழன்றில னானுய வென்னைத் 

தேடி யடைந்தருள் செய்தனை யென்று,



௩௨ம்) டிரபுலிங்கலிலை 

(இஎள்,) வீடுவிரும்பி - ஐக்பமுத்திவேண்டி -- மெய்யைவெறுத்தி 

லன்தீ ஊனுடலைவெறுச்தேனல்லன் -- தாடரும் - இருவடி தீட்சைதரும் 

-ஒண்குரவன் றனை - ஞானாரிரியனை -- எங்குராடியுழன் நிலன் - எஸ்வி 

டத்துர்தேடியலைக்தேனில்லன் — நான் - இங்ஙனமாயகான் -- உய - இரு 

தார்த்தனு£ -- என்னைத்தேடியடைந்து - என்னையொருபொருளாகத் 

C 59.016 p— அருள்செய்தனையென் று- அறுக்கரஇத்தாயென்றுசொல்லி, 

எ-று, உய்யவென்றது உயவெனள்றாயது இடைக்குறை, தன்னை யபாத் 

திரி யெவக்குறிக்க இங்கனங்கூறினாளெள்க, (௨௪) 

Pf vou னென்னு மருட்குர வன்முள் 

புல்லி வணங்குபு பொற்கொடி பன்னாள் 

செல்ல லகன்று சிதம்பர மெய்தி 

யெல்லையி லின்பொ டிருந்தன எம்மா, 

(இ-ள், அல்லமனென்னும் - அல்லமதேவனென்ற -- அருள் - 

இருபைதங்கெ -- குரவன் - ஞானாசிரியனது -- தாள் - திருவடிகளை -- 

புல்லி - sepa -- வணங்குபு - வணங்டு -- பொற்சொடியன்னாள்- பொற் 

கொடி போன்றவள் -- செல்லலசன்று - அல்லவறிறைநிலையெனச்சேறல 

சன்று -- இழம்பரமெய்தி - இதம்பரமாகத்தானமைர்து — எல்லையில் - 

எல்லையற்ம -- இன்பொடிருந்தனள் - டேரின்பநிலையாயினள், ௭ - று, 

அம்மா வியப்புமொழி, செல்லலகறலாவது :-- அங்கா௩ கு மெய்ச்நிலை 

போற்கானும் சச்சிதானர்தநிலைகளைச்கண்டுகண்டகறலை, (௨௭) 

பன்னாண்டாவது 

(முத்தாபியம்மைகது 

முற்றிற்று, 
சனை 

ஆட 6 - 60 - இ, விருத்தங்கள் - ௬௪௭, 

ase
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Ca m. 

காடரு சிக்க, ராம னிடத்திற், 

போமணல் சொற்ற, சீர்மை யுரைப்பாம், 

(இ-ள்,) காமரு - அழ -- சித்தராமனிடத்தில் - சித்தராம 

சென்பவரிடத்தில் -- போமணல் - போதிய அல்லமன் -- சொற்ற - 

சொல்லிய -- சீர்மை - மேலாயநிலையை - உரைட்பாம் - சொல்றுவாம், 

எ-று, காமருவென்பது பூங்காவனமுதலிய வறங்களைப்பொருந்திய 

பெனினுமமையும், ௮ண்ணலெனற்பாலது அணலென்ராயது இடைச் 

குறை, இங்கே சீர்மையெனல் - எவற்றிற்குஞ் சிறர்தநிலையை, (5) 

செல்லல் களைந்து, ஈல்லறி வின்பஞ், 

சொல்லுவ னென்னு, மல்லம னென்பான், 

(இ- ள்.) செல்லல் - அல்லாதகெறிகளிற்சேறலை -- களைந்து - நீக்க 

— sae Ma - மெய்யுணர்யையும் -- இன்பம் - பேரின்பத்தையும்--சொல் 

இவனென்னும் - உணர்ழ்தத்-க்கவனென்லும்--அல்லமனென்பான் - அல் 

லமதேவனென்று சொல்லப்படுவோன், ௭ - று, ஈல்லறிவின்பமென்றத 

னாம் செல்லலெனற்கு அல்லாதகெறிகளிற் சேறலெனவுரைகொண்டாம், 

ரல்லென்ற வடமொழியால் பேரறிவு பேரின்பமென்ராம். (௨) 

கரும யோகமுங், கிரியை யாவையும், 

மருவி ராமன்வாழ், புரியை மேவினான். 

(இ- ள்.) கருமயோகமும் - கருமயோகத்தையும் -- இரியையாவை 

யும் - இரியாமார்க்சங்களனை த்தையும் -- மருவி - பொருந்தி -- ராமன் - 

இத்தராமசென்போர்  வாழ்புரியை - வாழ்சின்றபட்டண த்தை--மேவி 

ஞன் - அடைந்தான், எ-று, எனவே ஞானயோயென்றெனப்பெற்ரும், () 

2.



௩௩0 பிரபுலிம்கலீலை [Per pede 

வீரீவி யாலயய், காவி ராமனா, 

Creu லாள/செய், தோலி லாமையை. 

(இ-ள்,) வாலி - தடாகங்களையும் -- இலயம் - தேவாலயங்களையும் 

— 40 - பூங்காவனங்களையும் - இராமஞார் - சித்தராமருடைய — ஏவ 

லாளர் - ஏவலாளிகள் -- செய்தோவிலாமையை - செய்யும்பணிகள் ஒழி 

வில்லாமையை, ௭ - று, வாவிதோண்டலும் ஆலயங்கட்டுதலும் காவளர்தீ 

தம் என்னுஞ் சறப்புவினைகளைக்குறிச்கப் பொதுப்படச்செய்தெனறார், 

ஒவிலாமை எஇர்மறைவினையால?-யும்பெயர், இதல் - ஒழிதல், (௪) 

பர ததரு எண்ணன், மூத்த விராமன், 

வா[த்தை யறிந்த, கூத்தின னென்றே, 

(இ-ள்,) பார்த்தருள் - சண்ட -- ௮ண்ணல் - அல்லமன்--மூத்த - 

வியப்பில்மூத்த -- இராமன் - சித்தராமனென்லும் பெயருடையவன் — 

வாத்தையறிந்த - விபரீதமொழிகளுணர்£த -- கூததிவன் - அவ்வாறு 

காட்டு ஈடிப்புடையவன் -- என்று - இவனாகுமென்றுசொல்லி, ௭ - று, 

இவை யிவனைக்காண்டலாலெழுங் குறிப்பா தலால் திருட்டாவருத்தாபச்தி, 

போற வின்னான், சார விருந்த, 

வூரினு மில்லென், மூ.ர விகழ்ந்தே. 

(இ- ள்,) பேரறிவு - பேரறிடெனல் -- இல் னானசாரவிருகக - இத் 

தகையோன் சார்தத்டடெம்பெறநின்ற — ஊரினுமில்லென் று - ஊரிலுமில் 

லையென்று -- ஆரவிகழந்து - மிகவுமிகழ்ந்து, ௭ - று, பேரறிவென 

லொன்றுண்டெனலைக்கேட்டூமறியானென்பார் இம்பனங்கூறினர். கூற 

வே, €ழாயநெறியையறிவனெம்பதாயிற்று, உாரினுமென்பதிலும்மை 

இழிவுசிறட்பு, சமீபித்தசாதலி னின் ஞனென்றாம், (a) 

(இலல Foot Ho, UAV Venlo Si, 

னல்ல பசும்பொன், வல்லி யுவந்தான், 

(இ-ள்,) கல்ல - யாவர்ச்குமினீய -- பசும்பொன் - பசியபொன் 

னிறமுள்ள--வல்லி - வல்லிக்கொடிபோன்றவிலக்குமி--உவந்தான் - விரு 

ம்பி--இல்லமகன்று - துறவறம்பெற்று -- இவ்வல்லல் - இந்தத்தொலையா 

வல்லலை -- அடைந்தான் - அடைந்தனன், ௭- று, வினைமுற்றே விளை



aig.) சித்தராமையர் கதி, உட்க 

எச்சமாகலுமென்றவிதியால் உவந்தென்றாக்குக, இவன் துறந்தது மிக்க 

செல்வம் வேண்டியன்றி முத்தியடைதற்கன்றெனப்பெற்ரும், இவ்வல்ல 

லாவழு :-- அலயம்புதுக்கல், பூங்காவனமாக்கல், தடாகங்கள் தோன் 

டல் முதலியவற்றாலாய வல்லலை, எனவே, இல்லந்தறந்தம் பயனின் 

றென்பதாயிற்று, வல்லி - உவமையாகுபெயர், (௭) 

என்று நினைந்து, நன்று வாவி, 

யொன்றகழ் வார்பாற், சென்றிது செல்வான், 

(இ-ள்,) என்றுகினைந்து - இவ்வாராகநினைத்து -- நன்றுற - நனி 

ரக--வாவியொன்று - ஓர்தடாகத்தை--அகழ்கார்பாம்சென்று - தோண் 

டுபவர்களிடத்திய்போய் -- இதசொல்லான் - இதைச்சொல்லலும்ரான், 

எ.ஃறு, அகழ்வார் - அவனழுபணி செய்வோர், (௮) 

Ga om, 

ஒட்ட ராம னுளத்தினி 

லிட்டம் யாதுகொ லித்தொழின 

முட்டி லாமன் முயன்றனன் 

கொட்டி வீழு மிகுக்தல்போல், 

(இ-ள்,) ஒட்டராமன - ஒட்டராமனேன்பவன் -- உளத்தினில் 1 

தன்மனதில் -- இட்டம்யாதுகொல் - இஷ்டம்யாதோ -- இத்தொழில் - 

இங்கனமாயதொண்டெளை - முட்டிலாமல் - யாதோரிடையூறுமின் றி 

கொட்டி - மெல்லைக்குத்தி -- உீழ் - அதனால்விமுசன்ற -- உமிகுத்தல் 

போல் - உழியைக்குத்துதல்போல் -- முயன்றனன் - செய்யாநின்றனன், 

எ. று, ஒட்டராமனிங்கனமாயதொண்டுபுரிதல் கெல்லைக்குத்தி யுமியை 

யுங் குத்துவார்போல்வ தென்க, கொல் ஐயம், கொட்டியென்பதனால் 

செல்வருவிக்கப்பட்டது, கொட்டில் முமிகுத்தல்போல் ஒட்டராமன் இத் 

தொழில்,முட்டிலாமல் முயன்மனனெனக்கூட்டிப்பொருள்கொள்ச, ௮வன் 

இக்௩கனமாய பயனழற்றதொண்பேரிதற்கு அவன துள்ளக்கருத்து யாதோ 

Caren ap Gi rene, (க) 

af p58 றைப்ப விடுத்தல்போற் 

றொழிற்கு ளெய்த்துறு தொழினுமை



௩௨௩௨ பிரபுலிங்கலீலை mir) 

பிழைக்க விட்டதெ னென்றிட 
சொழிக்க லுற்றவ னோநினான். 

(இ - ள், விழற்கு - விழலுக்கு--இமைப்ப - தண்ணீர்பாய்ச்ச-விடுத் 

தீல்போல் - கால்வாய்வழியாகவிடுத்$ல்போல -- தொழிற்குள் - எல்லாத் 

தொழிலுக்குள்ளும்--எய்த்துறு - சோர்வுறற்ியை த--தொழிலிழைக்௭ 

தொழில்செய்ய-- நுமைவிட்ட த - உங்களையேவியது --எனென்று - என் 
னகாரணமென்று-இடர் - துன்பங்களனைத்தையும் --ஒழிக்கலுற்றவன் - 

ஒழிக்கட்புறப்பட்டவனாகெவல்லமன்--ஓஇனான் - சொன்னான், எ-று, 

எல்லாத்தொ ழில்களுள்ளும் மிக்க சஷ்டத்தைத்தருமித்தொழிலை விழ 

HG நீரிறைப்பார்போல் இவனேம்றுக் கொண்டகாரணம் யாதென்றா 

னென்ச, இடரொழித்தல் - சங்கம்பமாசஞ்செயதலை, எனென்றதம், 

துமையென்பதும் இடைச்குறை, ஒழிக்கலுற்றவன் வினையாலனையும் 

பெயர், (40) 

சீரீந்த னோதிய தாழ்மொழி 

காய்ந்த வேலிரு காதிலும் 

போந்த போன்று புகுந்தன 

மாந்த ராகுல மன்னினார். 

(இ-ள்,) சாச்தன் - உப்சாத்தவடி வனாயெ வல்லமன்--ஒதிய - சொல் 

லிய -- தாழ்மொழி - இரக்கமானவசனங்கள் -- காய்ந்த - அனலிற்காய் 

ந்த -* வேல் - வேலாயுதமானது -- இருகாதிலும் - இரண்கொதுகளி 

இம் -- போந்த போன்று - நுழைக்தாற்போல--புகுர்தன - நுழைச்தன 

4 (இதனால்) மாச்தர் - அங்குள்ளமனிதர்கள் -- அகுலமனனிஞர் - வருத் 

தமடைந்தனர், எ-று, புகு்தனவென்றதஞல் மொழியைப் பன்மை 

யாச்ஞம். இங்கே மாந்தரென்பது - அவனதேவலாளரை, (௧௧) 

றம ழித்தனை பன்றியு 

நெறிய றக்குரு நிந்தனை 
பெறவு ரைத்தனை பித்தவென் 

திறவு றுத்தன ரொட்டலர், 

(இஃள்.) அறமழித்தனை - தருமநெதிகளை காசஞ்செய்தாய--அன்.தி 

பும் - இஃ்தன் தியும்--ரெறியற - முறைவழுவ -- குருகிந்தனைபெற - குரு 

தஷனையுண்டாக--&ரைத்தனை । மொழிர்தாய--பித்தவென்று - பித்து 

சொண்டவனேயென்று--ஒட்டலர் : யாதோர்தொடர்புமம்ம ஒவன தேய



mg.) சித்தராமையர் ௧இ. உட் 

லாளிகள் -- உறவுறுத்தனர் - மிகச்சீநினர், ௭ - று, பித்தவென்பது 

விளி, ஒட்டு - நேசம், ௮லர் - அல்லாதவர், (௧௨) 

ஒட்ட னென்றனை யும்பருஞ் 

சிட்ட னென்றுகொள் சித்தனைத் 

துட்ட வென்று சுளித்தனர் 

வெட்டி. ர௬௩தட மேவிஜோர். 

(இ-ள்,) உம்பரும் - தேவர்களும் -- சிட்டனென்றுகொள் - நேச 

னாக்க்கொள்ளத்தக்க -- சித்தனை - எங்கள் த்த. ராமரை -- ஒட்டனென் 

றனை - ஒட்டராமனென்றாய் -- துட்டவென்று - துட்டனேயென்று 4 

வெட்டு - வெட்டுின்ற -- இரும் - பெரிதாயெ -- தடம் - தடாகத்தின் 

கண் -ஓீமவிஜர் - இருந்தவர்கள் -- சுளித்தனர் - முகஞ் சளித்தார் 

கள், எ-று, ஏனையோருமென இழிந்துநிற்பதால் உம்பரும் என்பதி 

லும்மை இறந்தது தழீஇய வெச்சம், துட்டவென்பது விளி, (௧௩) 

வறு, 

மெய்த்தட மகழ்பவர் வினையை யன்றியே 

சித்தர்தஞ் செயலொரு சிறிது மின்மையான் 

மத்த நுங் சூுரவனை மண்ணி லும்மினு 

முத்தம வொட்டனென் நுரைத்து மென்றனன். 

(இ-ள்,) மெய்- தேகத்தினால்--தடம் - தீடாகத்தை--அகழ்பவர் - 

தோண்டுபவர்களுடைய -- வினையையன்றி - தொழிலையல்லாமல் — இத் 

தர்தஞ்செயல் - சத்துபுருஷாளுடைய செயல்களில் -- ஒருசிறிதமின்மை 

யால் - ஓரற்பத்தொழிலு மில்லாமையால் -- மத்தர் - உன்மத்தராிய 

றுங்குரவனை - உமதாசிரியனை -- மண்ணிலும் - பூமியிலும் -- இலும்- 

இன்னமும் -- உத்தமவொட்டனென்று - உத்தமவொட்டனெனப் பெயர் 

கொடுத்து -- உரைத்தும் - அழைக்கின்றோம் -- என்றனன் - என்றல்ல 

மன் சொல்லினன். ௭ - ௮, மண்ணிலும் என்பதி லும்மை இழிவு சிறப்பு, 

இலுமென்பது இடைக்குறை, (௪௪) 

இகழ்ந்துல இடைநிலை நிற்கு நல்லற 

முகந்துசெய் பவன்றனை யும்ப னேயெனப்



௩௩௪ பிரபுலிற்கலீலை [பதின்ழன்ற 

புகழ்ந்தவர் புண்ணியர் பொருமை யானிழிச் 

இகழ்ந்தவர் ௩ரகரென் றிசைப்பர் ஈல்லவர், 

(இ - ள்.) நிகழ்ந்து - சான்றோ.ரால்நடர்து--உலடடை - உலகத்தில் 

நிலைகிற்கும் - நிலைநிற்கின்ற -- நல்லமம் - நல்லதருமங்களை - உகந்து - 

விரும்பி -- செய்பவன்றனை - செய்றவனை -. உம்பனேயென - தேவ 

னேயென்று -- புகழ்ந்தவர் - துதித்தவர்கள் -- புண்ணியர் - புண்ணிய 

வான்களென்றும் -- பொறாமையான் - பொறுமையினால் - இழித்து - 

இழிவுபடூத்தி _. இகழ்ந்தவா - நூவிதீதவர்கள் -- நரகரென்று - பால்க 

ளென்றும் -- இசைப்பர் நல்லவர் - நல்லோர்கள் சொல்வார்கள், ௭ - று. 

என்றென்பதைப் புண் ணியரோடுங்கூட்டுக, (௧௫) 

மறவினை யுடையரை மாற்றித் தூயகல் 

லறவினை யுடையரை யறிட்திட் டன்னரோ 

டுறவினை யடைந்திலை யொப்பக் கண்டறத் 

துறவினை யுளையென வொட்டர் சொல்லினர். 

[டு -ள்,) மறவினையுடையரை - த சசெயலினசை -- மாம்றி - நீக்ட 

தூய - பரிசுத்தமாக -- நல் - நல்ல -- அறவினையுடையரை - சன் 

மார்க்கநெறியினரை -- அறிந்திட்டு - தெரிந்து -- அன்னரோடி - அத்த 

கையினரோடு -- உறவினையடைர்திலை - உறவுகொண்டாயில்லை -- ஒப்பக் 

கண்டு . சமமாகக்கண்டு -- அுறழ் துறவினை - சனமாரக்கத்தைத்துறக்கும் 

வினையை 4 உளை - உடைத்தானவனாயிருக்கின்றனை -- என - என்று — 

ஒட்டாசொல்லினார் - ஒட்டர்கள்சொன்னார்கள், ௭ - று, இருவினையில் 

தக்கதனையதென்றறியாமல் இரண்டுஞ்சமமென் று புண்ணியகன்மத்தை 

ஒழித்தாயென்றன ரெனக, (sa) 

Go 218 வினைகளு மொப்பக் கண்டவ! 

தாங்களென் நனையொரு தமரிற் பேணுவ 

ராங்கவை யிரண்டையு மடைநது போயுழ 

னீங்களென் ஐனையுணர் நெறியிலீ சென்றான். 

(இஃ ள்,) ஒங்கிருவினைகளும் « மிக்கவிருவினைகளையும்--ஒப்பக்கண்ட 

வர்தாங்கள் - சமமாகக்கண்டவர்கள்--என்றனை - என்னை -- ஒருதமரில்£ 

உறவினர்களிலொருவனாக -- பேஹுவர் - ஏற்பார்கள் -- இங்கவையிரண் 

டையும் - ௮ம்கனமாயவிருவினைகளையும்--அடைந்து - சேர்ந்து போய்



யது.] சிச்சராமையர் கத, ௩௩௫ 

பிறவிகடோறுஞ்சென்று -- உழல் - மாறிமாறியுழல்சின்ற -- நீல்கள் - 

பாமர ரா௫யெறீங்கள் -- என்றனையுணர் - என்னையினையனென்றுனரச் 
தீக்க -- நெறியிலீர் - வழியில்லா தவர்கள் -- என்றான் - என்றல்லமன் 

கூறினன், எ-று, என்னை அறிபவர் இருவினையொப்பினரேயன் றி 

டீங்களல்லரெனத் தெரிவித்தனனென்க, ஆங்கவையிரண்டைபுமடைர்து 

போயுழனீங்களெனவே, ஆங்கனமுழறல் எங்களுக்டில் ஜென்டதைக்குறிப் 
பிஃசப்பெற்றாம், (4௭) 

ஏனக்கற வினையுமி லென்று கூறினா 

யுனக்கொரு கதியி லென் றுண்மை கூறியே 

சினத் ன! நிலனகழ் சிறிய/ யாவரும் 

தினக்களை தானெனுந் தம்பி ரானையே, 

(இ- ள்.) நிலனகழ் - நிலத்தைவெட்டுசன்ற -- சிறியர்யாவரும் - 

௮.றிலீனர்களெல்லாம் -- சனக்டு தானெஜும் - தனச்குத்தானேயொப் 

பென்ற -- தம்பிரானை - அல்லமனைநோக்டு -- அறவினையும் - புண்ணிய 

கர்மமும் -- எனக்டிலென்றுகூறினாப் - எனக்குடன்பாடன்றெனச்சோல் 
லினை -- (ஆ சலின்) உனக்கொருகதிபிலென் று - உனக்கொருகதயுமில்லை 

யென்று -- உண்மைகூறி - உண்மையையளஎம்பி--சின த்தனர் - Cand gs 

தனர், ௭- று, உனச்கொருக்தியும் என்பதிலுமமை எஞ்சிய2, நிலன 

கழ்சிறியரெனயே - ஒட்டரெனப்பெ்றாம், தனக்டுணேதாளென்றது- 

அறிவே வடி.வாயதை, (௪௮) 

(PP pou கல்வியின் மடர்நீ விர்நுங் 

கற்றறி ரூ) னும் கறைமி னன்னவ 

னுற்றன னெனிலவ னுணர/வுஞ் சொல்லினா 

லிற்றென வுணர்வமென் றெட்தை கூறினான், 

(இ-ள்,) முற்றியசல்லி - கல்விஞான த்தேர்ச்சி -- இல் - இல்லாத... 

நீவிர் - நீங்கள் — மூடர் - மூடர்களே -- (அதலின்) நுங்கற்றநிமூட 

னுக்கு - கற்றறிமூடனாடியவுங்களெசமானுக்கு -- ஆறைமின் - எனதுவர 

வைத்தெரிவியுங்கள் -- அன்னவன் - அத்தகையனான மூடசிரேட்டன்-- 

உற்றனனெனில் - இங்குவருவளாயின் -- அவனுணர்வும் - அவன்விவேக த் 

தையும் -- இற்றென - இப்படிப்பட்டதென்று -- சொல்லினால் - அவன் 

வாய்மொழியால் -- உணர்வமென்று - ௮றிவோமென்று -- எர்தைகூறி 

னான் - அல்லமன்சொல்லினன், ௭ - று, எம்தை - எமதுதர்தை, முற்திய



௩௩௬ பிரபுலிம்கலிலை [பதின்ழன்ற 

சல்லிபிலெனவே, அற்பகல்வியெனப்பெற்றாம், செயம்கரியசெய்வர்பெரி 

யென்ப திவன்கணில்லாமையின் கற்றறிமூடனென்றார், உங்களுணர்வை 

புணர்ச்ச துமன்றியெனப் பொருடரகிற்றலின் ௮வலுணர்வும் என்பதி 

தும்மை இறந்தது தழீஇய வெச்சம், (௧) 

சேடலும் புகழ்வுறுஞ் சித்த ராமனை 

மூடனென் நுரைத்தவம் மொழிக யந்தொடாத் 

தோடருங் கொட்டிலனோர் 8ற்றத் துப்பெனு 

நீவெர் தழல்சொரி கெம்றி கர்த்ததால், 

(இ- ள்.) சேடலும் - ஆதசேடலும் -- புகழ்வுறும் - துதிக்கத்தச்க-- 

சித்தராமனை - சித்தராமரென்பவரை -- மூடனென்றுரைம்த Apr. 

னென்றுசொன்ன -- அம்மொழி - அர்தவார் த்தை -- சயம் - தடாகத்தை 

தொடா : தோண்டி -- தோடரும் - தோளில்வைக்கும் -- கொட்டி 

னோர் - மண்வெட்டியையுடையோரத -- சீற்மத் துப்பெனும் - கோபவலி 

யென்டுன்ற -- நீடு - 6ீண்ட--வெர்தழல் - கொடி.யவச்டுனியில் -- சொரி- 

விடுசின்ற--- செய்நிகர்த்தது - செய்க்கொப்பாயது, ௭ - று, ஆல் - அசை, 

சேடலுமென்பஇிலும்மை உயர்வுறப்பு, மொழி கெயதிகர்த்சதெனக் 

கூட்டி, முடிக்க, துப்பு பகையெனிலுமமையும், துப்பெனுந்தழல் உரு 

வகம், (௨0) 

(இரக ரழுக்குடை யெயிறு மென்றன 

ருறுக்கின ரதிர்த்கன ருயிர்த்து மீசையை 

முறுக்கினர் நகைத்தனர் முருட்டுக் கைகளாற் 

பெறுக்கினர் சிலைகளைப் பெருஞ்ச னத்தராய், 

(இ-ள்,) இறுக்ளெர் - கடிர்துபேசினர் -- அழுக்குடை - ஊத்தை 

நிறைத்த -- எயிறுமென்றனர் - பல்லைக்கடி.த்தனர் -- உறுக்இனர் - செனக் 

குறிப்பைக்காட்டினர் -- அதிர்த்சனர் - கூச்சலிட்டனர் -- உயிர்த்து - 

பெருமூச்சுகொண்டு -- மீசையைமுறுக்கெர் - மீசையைமுறுக்இஞர் 

கள் -- நகைத்தனர் - கோபமிகுதியால்சரித்தனர்--முருட்டுக்கைகளால் - 

முருட்டுக்கைகளினாலே -- பெருஞ்சினத்தராய் - மிக்ககோபமுடையராய் 

ஆபெறுக்கனர்ரிலைகளை - கல்லுகளைப்பெறுக்கினார்கள், ௭ - று, இங்கே 

கைத்தல் உவப்பாலன்றென்ச, (௨௧)



வது,] சிச்தராமையர் கதி, ௩௩௭ 

இம்குர வனையிகழ் நயமிலான்றனை 

யிங்கொரு சிலையினா லெறிந்து கொல்லுதல் 

பொய்ருறு மறமொடு புகழு மாகுமென் 

றெங்குர வனையவ ரெ.இ1ம3। சூழ் மர், 

(இ-ள்.) ஈங்குரவனை - நமதாரிரியனை--இகழ் - தூஷிக்கின்ற- ய 

மிலான்றனை - பயனற்றவை -- இ$ கொருசிலையினால் - இங்கோரகல்லி 

னால் --எழிந்து - மி9--கொல்லுதல் - கொல்செய் ல் - பொங்கும் - 

மேலாய--அறமொடு - தாமமும்--புகமும் - !"ர்ச்இயம்-- தகுமென்று - 

உண்டாகுமென்று--எங்ரூ.ர௨௨ 1 - எமதாசிரியஞூய அல்லமனை-- அவர்- 

௮௪ ஒட்டாகள்--எதந்து - விரோதித்து (1 ம்5தனர் - சுற்பிக்கொண் 

டார்கள், எ-று, பொட்குறல் பிரகாசித்த பெனிலுமமையும், (௨௨) 

கட்டுமின் பிடிமினும் 614Gb மாட்டினால் 

வெட்டுமி னிர்தைசொல் வாயின் வெண்பலைத் 

தட்டுமி னெறிமின்வன் dang; amin b Gi & 

குட்டுமி னெனவுளவங் கொடுது கூடினா!, 

(இ-ள், கட்டுமின் - சமிற்றும்கட்டுங்கள் --பிடி மின் - சேர்த்துப்பி 

டி.யுங்கள்-- நுங்கரத்தில் - உங்கள்கையிலுள்ள கொட்டினால் - மண்வெட் 

டியால்-- வெட்டுமின் - வெட்டி விடுங்கள் -- நிர்நைசொல்வாயில் - பழிக் 

இன்றவாயிலுள்ள -- வெண் - வெண்மையாடூய -- பலைத்தட்டுமின் - பல் 

லைத்தட்டிவிமிங்கள் -- வன்றலை - வலியதலையை--௭ நிமின் - வெட்டியெ 

நியுங்கள்--குமைச்திட - குழியுண்டாக--ரட்டிமின் - குட்டிங்சள்--௭ன - 

என்று -- உளங்கொதிழ்து - மனங்கொதித்து -- கூடிஞா - ஒன்றாசக்கூ 

டினார்கள், ௭ - று, அடிமிபெனப்பாடமுமுண்டு, உளமென்ப.து இடைக் 

குறை, (௨௩) 

என்மன விருளற வெழும் உ வல்லமன் 

மின்மலி வுறுதிரு மேனி மீதிடிச் 

சொன்மலி யொட்டல] சூழந்து கொண்டுவன் 

கன்மழை சொரிந்தன! கைச லிப்பவே. 

(இ-ள்,) என் - அடிடேயது--மனவிருளற - மனோவர்சகா ரநீங்க... 

எழுர்த - எழுந்தருளிவந்த--அல்லமன் - அல்லமதேவர.த--மின்மலிவுறு- 

௪௩



௩௩௮ பிரபுலிங்கலீலை rs) 

பிரகாசமிகுர்த--இிருமேனிமீது - அழயெவுடலின் மேல் -- இடிச்சொல் -. 

இடிடோன்றசொற்களால் -- மலி - மிகு$த -- ஒட்டலர் - பகைஞர்கள் -- 

கூழ்ச்துகொண்டு - சுற்றிக்கொண்டு--வல் - கடி.ய--சன் மழை-கல்மாரிகளை 

ஃகைசலிப்ப - கைசலிக்குமளவும்--சொரிர்தனர் - எறிக்தார்கள், ௭- று, 

மனவிருள் - அல்லதைப்பொருளாகக்கொள்ளுமயச்சத்சை, (௨௪) 

சீரீக்கிய னாசெறி தனிக்க லன்றிமெய் 

கோக்கல/ தாமொரு நூறு கோடிகன் 

மீக்கிள/ சோஇதன் மீது வீசினுந் 

தாக்குறு மோவவை தாக்கு முவரோ, 

(இ-ள்,) சாக்வெனார் - சாக்யெராயஞர்--௭ தி - முன்னசெறிர்த.- 

தினிக்கலன் றி - ஒப்புற்றகல்லாலல்லாமல்--மெய்நோக்இலர் - சோபத்தாது 

டலைப்பாராமல்-- தாம் - தாங்கள்--ஒரு நூறுகோடிகல் - ஒருநா.றுகோடி. 

கல்லுகளை--மீக்டர் - எவற்றினுமேலாவிளங்கும்--சோ இதன்மீது-சுயஞ் 

சோதியாகய அல்லமன் மேல் -- வீஜம் - எறியினும் -- தாச்குறுமோ - 

படுமோ--அவை - ௮வற்றால்-- தாக்குறாுவரோ - படப்பெறுவரோ, ௭..று, 

கல்லும்படாது படவுமிடங்கொடார் என்பார், தாக்குறுமோ அவை தாக் 

குறாுவரோ என்ருர், இவவிரண்டோசாரமும் எதிர்மறை, எனவே, சாக் 

இயனாரெ.றிர்தகல்லுபடவும் அதற்கியைர்ததுமன்றி மற்றொன்றம்குடன் 

படாரெனப்பெற்டும், கலன்றி இடைக்சுறை, வீசிலும் என்பதிலும்மை 

இழிவுசறப்பு, (௨௫) 

தெரடியவ ரெறிந்தகல் குவியக் குன்றென 

முடிமிசை நின்றனன் முத்தி னல்லமன் 

புடவியி னுடனிழல் புதைப்ப வர்நிழல் 

6 19.5) eof ear மீமிசை காணும் மன்மைபோல், 

(இ-ள்.) கொடியவரெறிர்த - கொடியபா தகரெறிர்த--கல் - கல்லு 

கள்--குன்மெனக்குவிய - மலைபோற்குவிய -- முடிமிசை - அந்தக்குவிய 

லின்முடி மேல்--முத்தனல்லமன - முத்சளடுய அல்லமதேவன் -- நின்ற 

னன் - நின்றான் -- (யா.துபோல்வதெனின்) புடவியின் - பூமியின்சண்-- 

உடனிழல் - தேகடிழலை--புதைப்ப - மூட--அம்நிழல் - அரதமிழல் -- கடி, 

இனின் - மிக்கவிரைவில் -- மீமிசை - மேல்மேலாக -- காலுச்தன்மை 

போல் - கானும்விதம்போல, ௭ - று, இக்குறி ஞானசொரூபியெனக்



வத,] சித்த.ராமையர் ௧இ, ௩க 

காட்டநின்றத, அன்றேல், முரணும், முத்தனல்லமன் இருபெயரொட்டுப் 

பண்புத்தொகை, (உச) 

ஒறுப்பவ னிழிந்தவ ஜனொருவன் செய்தகோப் 

பொறுப்பவ னடுவுளன் பொறுக்கு நெஞ்சமு 

மற்ப்பவ னுயர்ந்தவ னென்று வாய்மையாற் 

சிறப்பவ ரிம்முறை செப்பு வாரரோ, 

(இ-ள்,) ஒ.றுப்பவள் - வெறுக்கத்தக்கவன் -- இழிந்தவன் - தாழ்ர் 

தீவன் -- ஒருவன்செய்தகோய் - ஒருவன்செய்தவருத்சத்தை -- பொறுப் 

பவன் - பொறுக்கதீதச்கவன்--ஈடுவுளன் - நடுநிலையுள்ளவன்--பொறுக்கு 

நெஞ்சமும் - ஒருவாசெய்தகுற்றத்தைப் பொறுக்சின்றமனசையும் - 

மறப்பவன் - மறக்கத்தக்கஉன் -- உயர்ந்தவனென்று - இறந்தவனென்று 

சொல்லும்படி -- வாயமையா ம்சிறட்பவன் - உண்௭எமமொழியால் மீக்குறு 

வோன் -- இம்முறை - இவ்வாறாக -- செப்புவார் - ஒட்டர்கள் சொல் 

வார்கள், எ-று, அரோ - அசை, யாதுசெய்தம் சளை£இிலனாதலின் 

ஒறுப்பவனெனவும், யாதுவைதம் நாணர்தோன் நிலனா தலின் இழிக்தவ 

னெனவும், யாதிடுக்கமுறச்செய்தம் வருர்திலனாதலின் ஒருவனசெய்த 

நோய பொறுப்பவனெனவும், இருவினையுள் ஒன்றன்பாதுஞ் சாய்ந்தில 

ஞதலின் நடுவுளனெனவும், ஒருவர்செயததங்கைப் பொறுக்கத்தக்க மன 

தையேலும் எண்ணாதவனாதலின் பொறுக்குகெஞ்சமுமறப்பவனெனலும், 

யாதுசெய்து£் தளர்வுரானாதலின் உயர்ந்தவனெனவும், இவனஞ்சா.து 

வைதது இவன்பாலுண்மையிருத்தல்பற்நியாதலின் வாய்மையாற் இறப் 

பவனெனவுங்கூதினார், பொறுக்குகெஞ்சமும் என்றவும்மையால் பொறுக் 

காதநெஞ்சமும் எனப்பெற்றாம், எதிர்நின்று செப்புவானெனப் பாடமு 

முண்டு, (௨௭) 

இங்கை யெழிர்ரின்று செய்த போதினே 
தாங்கிலன் முனிவினை மறந்து தாமரைத் 
தேங்கமழ் மலரென முகஞ்சி றப்புறீிஇ 
மீங்குகின் றிடுமிவன் யாண்டு ளான்கொலோ. 

(இ-ள்,) தீங்னே - அனந்தவிடுக்கண்களை -- எதிர்நின்று - நேரே 

நின்று -- செய்தபோதினே - செய்தவிடத்தும் -- தாங்கென் - ஏலாதவ 

ஞய் -- முனிவினைமறர்து - தனதுகோபத்தையுமறம்து -- தேங்கமழ் - 

மணம்லீசுடுன்ற -- தாமரைமலரென - அன்றலர்ந்த தாமரைமலர்போஓ.



௩௪0 பிரபுலிங்கலீலை [பதின்ழன்ற 

-- மூகஞ்சிறப்புநீஇ - முகஞ்சம்றுஞ்சுளியாது--ஈங்கு - இவ்விடத்தில்-- 

நின் நிடுமிவன் - நிற்டுன்றவிவன் -- யாண்டுளான்கொலோ - எம்இருப்ப 

வஜோ. எ-று, எர்நரின்றுசெய்த போதினே தாம்லளெனவே தூர 

சின்றுசெய்தபோழு தாய்குவானாவென்னுஞ்சொல்லெஞ்சிமிர்கப்பெற்ும், 

முகத்தைத் ாமரைமலருக்குவமித்தலின் இஃவப்புக்கு றி, (௨௮) 

LB ov rit! ons வேனோ Lov! | 600 மாயனே 

பலர்புகழ் மழுவிடைப் பாக னோவெனி 

லலனிவன் பிழை சய மலர டழ்தினு 

மலனுள னென்றுகணி டவ வின்றனர், 

(இ - ள்.) மலாமிசை - தாமரமவரிவுள்ள--வேதவோ - பிரமஜனோ 

4 மலாக்கண் - ராமரைமலாபோல் ப கண்களையுடைய — மாயனோ - 

விட்னுவோ -- பலாபுகழ் - யாவருந்து இக்சப்பெறி1 — wy - இளமை 

யாகிய -- விடைப்பாகஜோ - ரில த்தைவாசம மாக உடைய ருச்திரனோ 

_. ஏனில் - என்றல் -- அலனிவன் - இவன்யாவழுமல்லன் -- பிழைசெயு 

மவரிடத் திடம் - தங்குசெய்பவரிடத்திஐம் -- ஈலனுளனென்று - இத 

மாக$்ற்பவனென்று - கண்டவர் - அங்கேபல்லமனைக்கண் டவர்கள் 

நவின்றனா - சோன்னூகள், எ-று, பிழைசெயாதவரிடத்தும் ஈலனுள 

னெனக்காட்டப் பிழைசெயுமவரிட திலும் நலனுளனென்றார, ஆதலின் 

செயுமவரிடத்தினுமென் தின் கண்ணுள்ள உம்மை இறந்தது த 8 இயவெச்ச 

உம்மை, இரிஞாத்திகளும் பிழைசெயுமவரிட த்தில் ஈலலுளன் அல்உீராது 

லின் அ௨னிவனெனறுா£, இம்ஹன் றோகாரமும் ஐயம், (௨௧) 

கீல்லெறி படாமை யைக் கண்ட வெட்டல்] 

செல்லுறி னிவனொரு சூழ்ச்சி மர்திரம் 

வல்லவ னிவன்றனை வலிந்து பற்றியே 

கொல்லுவ மெனவெதிர் குறுகி ௭ரரோ, 

(இ. ள்,) கல்லெறி - கல்லெறிசலுக்கு - படாமையை - தன்மேனி 

மேற்படாமையை -- கண்டவொட்டலர் - பார்த்; சத்துருக்கள் - சொல் 

லுறின் - பேசுமிடத்து -- இவன் - இந்தப்புருடன்--ஒருசூழ்ச்டி - ஓர்.தர் 

தரமான -- மந்திரம் - மர்திரத்தில்--வல்லவன் - வல்உவனாகும்--இவன் 

இனை - இப்படிப்பட்டவம்£ -- வலிந்துபம்றி- பலவத்சாரமாகப்பிடி த்.2.- 

கொல்தஇுவமென - சொன்றுவிடிவோமென்று -- எதிர் - எஇரில் -- குறுடு



வது,] சித்தராமையா ௧. ௩௪௧ 

னார் - குறுவெட்தார்கள். எ-று, அரோ - அசை, கம் லைநிபடாமை 5 கல் 

இுக்குத்தப்பித் தக்கோடலை, வல்லவனெ ன்பதில் ஆ* . வீனயெஞ்சியத,() 

(குறுகலு மவன்பல கோலங் கொண்டன 

னிறைபுஏற் bl 5G) git சிலவு தோன்றல்பேன் 

மறுகின! நிலனகழ் மனித] பற்றுதற் 

ஈறிகில ரினயளென் நனையன் நன்னையே, 

(Q- or.) சூறுகலும்- அவர்கள் கெருங்கெரவும்--நீை பபடல் - சலி 

றஹைந்த--கடந்தொறும் - கடங்கடோறும் -- நிலவுதோன்றல்போல் - பிர 

திபிம்பசர்இிரன்கானப்படுதல்போல -- அவன் -- இரச வல்லமன் — Ley 

கோலங்கொண்டனை - பலவடிவங்கொண்டான் -- நிலனகழ் - பூமியை 

மெட்டும் -- மனிதர் - ஒட்டர்கள் -- மறுஇனர் - நிலைதெரியாழு சுழன்ற 

னர்--அனையன்றன்னை - அங்நனமா நின்றவல்லமா - இளையனென் று _ 

இவன தானென்று -- பற்றுதற்கு - பிடித்தற்கு - அறி௫லெர் - அறியாது 

தலங்கினார்கள், ௭ - று, குறுகலுமென்ட திலும்மை எதிர்மறை, இக்கலி 

பிம்பப்பிரதிபிம்பா பாலம், நிலன் எழுத்துப்போலி, yap Mass 

தொகை, (௩௧) 

மருண்டன। சித்தா டமப்பெ (hb Bens 

யிருந்தரு ளி. த்துமெய் பிளேப்ப வோடி யே 

தஇருநதிய வடிமிசைச் சென்று வீழ்ம்தெழும் 

த ரந்ழையேப டனையவ ரறைதன் மேயினார். 

(இ-ள்.) மருண்டனர் - மருள்கொ ண்டவராய் சித்த! மப்பெருச் 

தமை - சித்தராமனென்னும் பெருக்தகையோன் -- இருந்தருளிடத்து - 

எழுந்தருளியிரு் 1 விடத்தில் — மெய்யிளைப்ப - தேஃமிளைப்புற _- ஓடி. - 

மிஃஃவிரைவாகவே படி, 4 இருந்திய - சிரேஷ்டமான -- அடிமிசை - 

ப1தங்களின்பேல் ஃ-சென்றுவீழ்ந்து - போய்விழுந்து-எழுச்று - எழுந்து 

ஏன்று -- அரந்தையோடு - மிக்சதுன்பத்தோடு - அனையவா - இந்த 

வொட்ட கள்--அறைதன் மேயினா -சொல்லத்தொடங்கினார்கள், எ - று, 

மெ.ப்யிளைப்பவெனல் மிக்கவிரைவைக்காட்டநின்றது, (௩௨) 

(பாந்தொழில் செயுமிடத் தேது வின்றியே 

போந்தன ஜொருமகன் புதிய னின்புக 

ழோர்ந்தில னுரைக்கொளு விழிபு ரைத்தனன் 

மாய்ச்தில முடனசை மருவி யாங்களே,



௩௪௨ பிரபுலிங்கலிலை [பதின்ழள்ற 

(இ-ள்,) யாம் - நாங்கள் -- தொழில்செயுமிடத்து - எங்கள் வேலை 

செய்துகொண்டிருக்கும்போது -- ஏதுவின்றி - யாதோர்காரணமுமில் 

லாமல் -- ஒருமகன்புஇியன் - ஒருபுதியமனிதன் -- போச்தனன் - வம 

தான் -- நின்புகழ் - உனது£ர்த்தஇகளை -- ஓர்ச்திலன் - சற்றுமுணர்ர்தில 

ஞய் -- உரைக்கொணா - சொல்லத்தகாத -- இழிபு - நிர்தைமொழிகளை 

௮ உரைத்தனன் - சொனனான் -- யாங்கள் - நாங்கள் -- உடனகை - 

தேகாசை -- மருவி- கொண்டு -- மாய்ச்திலம் - இறக்கம், எ- து, 

எனவே, எங்கள் தேகாசை எங்கள் மரணத்துக்குச் சத்தருவாயிற்றென் 

பது பெற்றாம், மாயந்தென்பஇல் யகரமும் ரகரமும் ஆசெதுகை, (௩௩) 

ளன்றவ ரறைதலு மிராமன் சிந்தையிற் 

புன்றொழி லகன்றுமெய்ப் போதம் பெற்றிட 

வன்றரு எல்லம னடிகள் காட்டுற 

மொன்றொரு €ற்றம்வர் துதித்தெ முந்ததே, 

(இ-ள்.) என்.று - இவ்வாறாக -- அவ. ரறைதலும் - அவர்கள்சொல்ல 

வு4--இராமன்ச்தையில் - சித்த. ராமனதுமனஇில்--புன்றொழிலகள் நு 4 

புல்லியஏரியாமார்க்கங்களொழிர்து -- மெய்ப்போதம்பெற்றிட - உண் 

மைஞானமடைய -- அன்று - அப்போது -- அருள் - இருபையையுடைய 

-- அல்லமனடிகள் - அல்லமதேவரது இருவடிகளை - காட்டுறும் - காட் 

டத்தக்க -- ஒன்று - பொருந்திய -- ஒரு£ற்றம் - மிக்கவோர்கோபம் — 

உதித்துவந்து- தோன்றி -- எழுந்தது - மேர்சொண்டது, ௭ - று, 8ற் 

றம்வர் துதியாவிடத்து, அவர்பாற்கேறலும் மெய்யுணர்வு பெற்றிடலும் 

கூடாமையின் இங்ஙனம் கூ.றிஞரென்க, இங்கே புன்றொழில் - சரியை 

இரியை யோகங்களை, (௩௪) 

(பா வனென் றன்னையின் நிகழ்ந்து ளானவ 

னாவரிட திரிவனு னெனவெ ழுந்தனன் 

மேவுறுக் தவத வெகுளி தானினி 

யோவுறும் தரத்ததன் ரொருவ ராலுமே், 

(இ-ள். யாவன் - எவன் -- என்றன்னை - என்னை--இன்று - இப் 

போது -- இகழ்ர்துளான் - தூஷித்தவன் -- அவனாவரிர்திவென் - அவ 

ஞாக்கையறுத்திடவேன்--ரா னென : மானென்று..-எழுர்தனன் - ஏழுர்தி 

ரர்தான்--மேவுறும் - பொருந்திய-“த மதம் - தவார்காரம் சகாசணமாக



erg), } சித்தராமையர் கதி, mem. 

வெழுர்த -- வெகுளிதான் - கோபமானது -- இனி - இனிமேல் -- ஒரு 

வராலும் - ஒருவராலும் -- ஒவுறுர்தரத்ததன்று - தணிவதற்டுயைந்த 

தன்று, எ-று, ஓதல் - ஒழிதல், மதம் - அகங்காரம், (௩௫) 

Cap. 

என்னை வைதவன் யாரவ னெனமுனி௫் தெரிபோன் 

முன்ன செய்தினன் சித்ரா மப்பெயர் முதல்வ 

னன்னை யன்னஈம் மல்லம னவன்ின மறிந்து [பும். 

சென்னி யொண்கர மசைத்துவெண் ணகைசெய்து செப் 

(Q - or.) என்னைவைத்வன் - என்னைநிர்இித்தவன் -- யாரவனென - 

அவன யாரென்று -- முனிந்து - சீறி -- எரிபோல் - வடவாக்னிபோல 

முன்னரெய்தினன் - அல்லமனெதிரில்வர்தான் — (அவனாசெனில்) 

சித்தராமப்பெயர் - ஏித்தராமனென்லும் பெயரையுடைய -- முதல்வன்- 

எசமான் -- அன்னையன்ன - தாய்போன்ற -- நம்மல்லமன் - ஈமதல்லம 

தேவன் -- அவன்ினமறிர்து - அவனதுகோபக்குறிப்பைக்கண்டு — 

சென்னி - தலையையும் -- ஒண்கரம் - அழககையையும் -- அசைத்து - 

அசைத்து -- வெண்ணகைசெய்து - நகைத்து -- செப்பும் - சொல்லுவன், 

எ-று, த்தராமப்பெயர் முதல்வன் முனீர்து முன்னர் எய்தினன் 

எனும், அல்லமன் அறிந்து அசைத்து ஈகைசெய்து செப்பு மெனவு 

மூடிக்க, (௩௬) 

/கழ்கின் ரர் தமைத் தாங்குறு மகனில மென்ன 

பிகழ்கின் றார்தமைப் பொறுக்குமித் தன்மையெய் தலினா 
னிசழ்சின் ருருண்மா தவமுடை யோகிநீ யென்று 

புகழ்ச் முனென விகழ்ந்தனன் பின்னரும் புகல்வான். 

(இ-ள்,) அகழ்கின்றார் தமை - தன்னைத்தோண்டுபவர்களை -- தாங் 

குறும் - சுமக்கின்ற — அகனிலமென்ன - விசாலமான பூமியைப்போல... 

இஃழ்ன்றார்தமை - நிந்திப்பவர்களை -- பொறுக்கும் - பொறுத்தம் 

யைச் த-- இத்தன்மையெய்தலினால்- இக்கோலம்பூண்டதினல் -- நிகழ் 

இன்றாருள் - தவத்தால்மிக்குவிளங்குபவருள் -- மாதவமுடை - மகாதவழ் 

மையுடைய--யோடகீயென்று - யோடகநீயாமென்று--புகழ்ின்ரானென- 

துஇப்பவன்போல -- இகழ்ர்தனன் - நிந்தித்தவனாய் -- பின்னரும்புகல் 

லான் - பின்னுஞ்சொல்லுவான், ௭ - று, புகழ்ெரானென இகழ்ர்தன 

னெனல், நிச்தாஸ்துதி, (௩௭)



௩.௪௪ பிரபுலிம்கலிலை [பதின்ழன்ற 

இறப்புப் பெற்றகல் யோகிதன் மனத்தெழு சினந்த 
னறத்தைக் கொன்றிடு முன்புபஞ் சியிற்புகு மழல்போ 

லொறுக்கப் பட்டவன் பவம்பினை யொழித்திடு மதனாற் 

பொறுத்தம் கொப்பிலை யென்றுகன் றறிந்தனை போலும், 

(இ-ள்,) சறப்புபெற்ற - மேம்பாடமைந்த--நல்யோ இதன் - ஈ௨ல 

யோடுமினது -- மனத்செழுசன ம - மனஇின்ஈண்ணெழுங் சோபம- 

னது -- தன்னறத்தை/சொன்றிடுமும்பு - தன்தவத்தை tru Che way 

தற்குமுன்பு -- பஞ்சியிற்புகுமழல்போல் - பஞ்சியிழ்பட்டகெருட்புபோல 

அறு4 ப்பட்டஉன் - வெறுப்பட்டவன --ப௨1 - பாவத்தையும் 

பினை - பின்னா - ஓழித்திட்மதஞல் - நாகஞ்செய்வஈல் -- போறுழ் 

தற்கு- சோபத்ரைப்பொறுத்து்மொள்உ தற்கு-- ஒட்ப்வையென்று- சமா 

னமில்லையென்று -- நன்றமிர்தனைபோலும் - சளகுணாந்தவன் போலு 

மிருககன்றனை, எ-று, எனயே, யோடுயினதுகோபம் கேோபிக்ச ப்பட்ட 

வனது பாவத்தை முன் 1ர்மாசஞ்செய்து பின்னா கோபித்தவனத தடோ 

பலத்தை காசஞ்செய்யுமென்று வேதவானமு முலஃவஈனமு மிருப்ப 

தால் பொறுதிதுகொள்வதே மேன்மையாகும், இஃதுன குத் செரியாத 

தன்ரென்றாரென் 1, யோஇஃ்ிச்வேபமெழாதிரு45வேண்டும், எழின் 

தூன்தவத்திற்ரே காரமெனர் சுறிப்பி/தாரென்க, அழலும், பஞ்சுட் உவ 

மானம், சினமும், பவழும், அறமும் உவமேயம், Curr Buco wor: Bm 
& 

நமாதற் சையமின்றெனஃ குறிப்பித்தாரென்சு, (௩௮) 

கரல னின்முனம் பொறையுள னாகுவன் கடல்சே 

பல நல்லமு தாகுமென் றவன்றவம் (|கழ்வான் 

போல வைஉனன் 281டியவ னெனும்பொரு டோன் சி 

சீல நல்குமோ/ தொழில்செயு மல்லம தேவன், 

(இ- ள்,) லன் - எமன்--நின் முனம் - உன ! குமுன்னே--டொழை 

புளனாகுவன - போறுமையுடையவனாவான -- சடல்சே ராலம் - ஈடலிலெ 

முந்தவாலகாலவிஷம் -- நல்லமு தாகுமென்று - Berd G pot தேவாமித 

மாகுமென்று -- அவன்-அர்தசசித்தராமனழு -- தவம்புகழ்வான்போல- 

திவத்தைச்சிறட்பிப்பவன்போல -- கொடியனேலும் பொருடோன்ற 

அஷ்டனென்லும்பொருள்தோன்றும்படி -- €லமல்கும் - தூய்மைதரற் 

சியைந்த--ஓாதொழில்செயும் - ஒப்பற்றதொழிலைக்செய்யும்--அல்உமதே 

வன் - அல்லமதேவனென்போன் -- வைதனன் - இகழ்ந்தனன், ௭. று,



aig). | சித்தராமையர் ௧], ௩௪௫ 

நின்முனமென்பதை ஈரிடத்துமொட்டுக, எனவே, உன்னைப்பார்ச்இதுங் 

காலன் பொறுமையிலும், ஆலகாலவிஷம் ஈன்மையிலும் சறப்புறுமெனப் 

பெற்றாம், நீகொடியனெலும் பொருள்தோன்ற நிர்தால்த்துதிசெய்தா 

ரென்பது கருத்து, 8லல்குமோர் தொழிலாவது - அடியாரதுமனம் நின் 

மலமாக உபதேித்தலை, (௩௯) 

Quit pu ம்படி. யல்லமன் சூழ்ச்சியிற் புகலக் 

குறையு நுஞ்சின மிகுந்தன னெருப்பெனக் கொதித்கே 

யறையு று£இரள் பந்தெனச் சித்தரா மைய 

னிறையு அந்திரு வருளுடைப் பிரானொடு நிகழ்த்தும். 

(இ-ள்.) பொறையுறும்படி - பொறுத்நுக்கொள்ளும்படி -- அல்ல 

மன் - அல்லமதேவன்-- சூழ்ச்சியில் - த$கதந்இிரங்களால்--புகல- சொல்ல 

குறையுறுஞ்சினம் - தணிர்துபோ தற்ியைந்தசோபம்-- நெருப்பெனக் 

கொதித்து - நெருப்பைப்போல்£றி -- மிகுர்தனன் - மேலிட்டாளா -- 

அறையுறும் - அறையப்பட்ட -- இரள்பர்தென - இரண்டபர்தைப்போல 

டித்தராமையன் - சித்தராமையனென்போன் -- நிறையுறும் - பூர 

ணமான -- தஇருவருளுடை - மிச்ககருபையையுடைய--பி.ரானொடுநிகழ்த் 

தும் - அல்லமனோடு பேசத்தொடங்கினான், ௭ - று, சினமென்னாது குறை 

யுறுஞ்சினமென்றமையால் தணிதற்கியைர்த செனமென்றாம், அல்லமன் 

புகல ஏித்தராமையர்கொஇத்துச் சனமிகும்தோனாய் பிரானொடுநிகழ்த்து 

மெனக்கூட்டி முடிக்க. நிறையுறுர்திருருஞுடைய யென்றடைகொடுத் 

தது, அவனையிரட்சிப்பான்வேண்டியென்ச, பக்தை யுவமானித்தது இவ 

னது துடி.துடிப்பைக்காட்ட, புகலஃகொடித்து நிசழ்த்துமெனச்கூட்டிப் 

பொருள் கொள்ச, (௪௦) 

க்றிப்பில் வைசனை வெளிப்படை யிகழ்வினுங் கொடிதாய் 

வெறுப்பு முன்செயா வென்னைநீ மீண்டிகழ்ம் தமையாற் 

பொறுப்ப னல்லன்யா லுதல்விழித் தீயிடைப் பொடிப்ப 

வறுப்ப னென்றன னிகழ்வினுக் காருள மறுகார். 

(இ- ள்.) வெளிப்படைமிகழ்விலும் - வெளிப்படையாக நிர்திப்பதி 

இம் -- கொடிதாய் - சொடூரமாக--குறிப்பில்வைதளை- குறிப்பாகநிர்தித் 

தனை வெறுப்பு - யான்வெறுக்கத்தக்கவைகளை--முன்செயா - முன்னர் 

செய்து ண்டு 2 இவ்விடத்தில்--என்னைநீயிசழ்ந்தமையால் - என்னைநீ 

PH



hen ிரப்லிம்கலிலை [பதிஸ்பன்ற 

வை.தமையால்--யான் - மான்--பொறுப்பனல்லன் - சடுயேன் -- தல் 

விழி - கெற்றிக்கண்ணாஜற -- தீயிடை - ௮க்டனியின்கண் -- பொடிப்ப - 

8ீ சாம்பலாகும்படி--வறுப்பனென்றனன் - வறுத்துவிடுவேனென்று Hs 

தீராமன்சொன்னான்--இகழ்விலுக்கு - தன்னையொருவன் நிர்இத்தலுக்கு 

-அருளமறுகார் - யாவர்தான் மனம்வருர்தார், ௭ - று, இகழ்வு 

தொழிற்பெயர், இகழ்விலும் என்பஇிலும்மை இழிவுரிறப்பு, வெறுப்பு 

வினையாஊனையும் பெயர், விழித்த உருவகம், (௪௧) 

ஜ்ன்னைக் கொல்லினுர் தான்பிறி தொன்றினைக் கோறல் 

பன்னிற் பாவமென் றறைகுவர் கற்றுணர் பழையோர் 

நின்னைச் சொல்லிய வறத்இனை நிந்தையென் றெண்ணி 
யென்னைக் கொல்லுவ னென்றநீ யறவனே யென்று, 

(இ- ள்.) தன்னைக்கொல்லிலும் - தன்னைக்கொள்றுலும் -- தான்பி 

திதொன் நினைக்கோறல் - மற்றொன்றைத்தான் கொல்லுதல் -- பன்னில் - 

சொல்லும்கால் -- கழ்றுணர்பழையோர் - கற்றுணர்ர்தபெரியோர்கள் - 

பாவமென்றனைகுவர் - பாவமென்றுசொல்லுவார்கள் - நின்னைச்சொல் 

லியவறத்தினை - உனக்குயான்கூறியரீதிமொழிகளை நிர்தையென்றெ 

ண்ணி - தூஷணைமொழிகளென்றுகினை தீது--என்னைக்கொல்லுவனென்ற 

நீ - என்னைக்கொல்றுதம்கெழுச்த--அறவனேயென்று - ஈல்லபுண்ணிய 

வானேயென்று, எ-று, கொல்லிலுமென்பதிலும்மை இழிவு இறப்பு, 
நினச்கென்பது நின்னையென்ராயது வேம்.றுமை மயக்கம், (௪௨) 

சரத னங்களு ணீறுமும் தியதென்ப/ சாற்று 

மாத வய்களு ளூயிர்செகா மையுமற்று மஇப்பித் 
பாத கங்களிழ் கொலைசிற% தன்றெனப் பார்த்து 
நீத ரிந்திலை யரக்கனே யென்றன னிமலன், 

'இ-ள்,) சாதனங்களுள் - இயம முதலியசா தனங்களுள் -- நீறு - 
தீ.த்துவங்களனை ததையுகீறாக்கலை - முர்தியதென்பர் - மேலாயசாதன 
மென்றறிஞர்கூறுவர் -- சாற்றுமா தீவஙகளுள் - சொல்லிய மாதவங்களுக் 

குள்--உயிர்செகாமையும் - உயிரைக்கொல்லாமையும் 4 மற்றும் - இதி 
போல்பவைகளும்--மதிப்பில் - மதிப்பிலுரூத பா தீகங்களில் - பாதகங்க 
ஞுக்குள்--கொலை - சிகொலைசெய் தலும் -- றந்தன்றென - இறந்தனவல்ல 
வென்று--பார்த்தும் - வேதாகமங்களைப்பார்த்தம்--௮.ரச்சனே - இராட்



agi.) சித்தராமையர் ௧தி, ௩௪௭. 

௪தனே -- கீதெரிர்இலை - நீயுணர்ந்தாயில்லை -- என்றனனிமலன் : என் 

ஐல்லமன்சொல்லினன், ௭- று. .நுதல்லிழித்திபிடை பொடிப்பவறுப் 

பது, சிறந்தன்றெனமறுக்சச் சாதனம்களுள் 8றுமுர்தியசென்பரென 

வும், உயிர்செகாமைபும் பொய் சளவுமுதலியவைகளும் செய்ன்திமறத் 

தில், சடுநிலைகோணல், ஒழுக்கமு ரண் பிறனில்விழைதல், பொறையின்மை, 

அழுக்காறு, புறப்கூறல், 2வினேச்கஞ்சாமை, புலாலுணல், கூடாவொழுக் 

கம், வாய்மையறுத்தல் முதலியவைசள் பாதசங்களாம், அவைகளில் 

கொலைசெய்தலும் ஏிறந்தன்றெனப்டர்ம் ப. நிடதரிர்தலை. யெனும் 

கூறியதை புணருமிடத்து சி நிறுபடுத்துவ பம் என்னைக்கொலைசெய்வ 

தும் பயனின்றெனக் மானுதியெனக்சுழிப்பித்பல் அருச்தா பர்தி, 

கோறல் ஆங்காரச்தை, நீறுபடுத்தல் கம்பனைகளை,  இங்நனம்ருக்க 

விஃதுணராமற்கண்டபடிகூறுதல் விழிதியென்பது கருத்த, பிறப்பிற் 

குப்பேதமைகாரணமாகவும் ௮ப்பேதமைக்கு ராகத்துவெககாதிகள் சார 

ணமாகவும் அந்தராகத்துவேஷாஇகளுக்குக் கொலை காரணமாசவு மிரு 

க்க, கொலையொன்று செய்வதாலுமதனை நியர்த்திப்பதாலும் யாதுபயனெ 

னக்காட்ட உயிர்செகாமையு மேனையவுங் கொவைபுரிதறுஞ் சிறர்தன் மென் 

டூர், (௪௩) 

செருக்கொ ழிந்திலை யென்னெதிர் செவிகடு தீச்சொ 

லுரைத்து நின்றனை யுனைவிமு கிலனென வறுத்து 

கெருப்பெ லுந்திரு நுதல்விழி இறந்தன னினைத்து 
மரிப்பி னுந்தரு வேலுயி ரென்றிரா மன்றான், 

(இ- ள்.) செறாச்கொழிக்திலை - கர்வம்டீம்கினாபில்லை - செ.விசுடுதீச் 

சொல் - காதைவதைக்குந்தியசொல்லுகளை-- என்னெகிர் - எனக்கெதிரே 

உ)]த்துநின்றனை - சொல்லிக்கொண்டேநிற்டின்றாய -- உனைவிடுதில 

னென - உன்னைவிடமாட்டேனென்று -- உறுத்து - 8மி--நெருப்பெ 

லும் - நெருப்பென்ெ.--இரு - அழடிய-- நு தல்விழி - நெற்றிக்கண்ணை... 

திமர்தனன் - இறர்தான்--மரிப்பிஜம்- இறர்தாலும்--ினைத்து- நினைத்து 

உயிர்தருவேனென்று - மீண்டுமுபிரைக்சொடுப்பேனென்று - இரா 

மன்றான் - ஏித்தராமன், எ - று, சித்தராமன் உறுத்து நினைத்து 
திறந்தனன் எனச்கூட்டிப்பொருள் கொள்க, (௪௪) 

நெற்றித் விழி காமளை நீற்றுவ தன்றிப் 
பற்றிக் காமமில் யோகியைப் படுத்திட வற்ரோ
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செற்றத் தானுதல் விழியழ லல்லம தேவன் 

வெற்றித் தாண்மலர்க் 8ழ்ச்சென்று பணிந்தது விரைந்து. 

(இ.ள்,) நெற்றி - கெற்றியிலுள்ள-- தவிழி - அகஇனிச்சண்- காமனை 

நீற்றுவதன் பி - மன்மதனையெரிப்பதன் நி -- பற்றி - விஷயங்களைப்பற்றி 

காமமில் - இனைத்து ஈயும் எமமில்லாத — யே!இியை - சிவயோ 

இியை--படதஇடவற்ே் | - வசப்பட “தக்கடுமாபெற்றத்தால் - கோபத் 

தாற்செலுத்றிய-- நுதல்விழியழல் - கெழ், யிலுள்ள அர்ஏினிக்கண்--அலி 

லமதேவன்--அல்லமமதேவருடைய--வேரிறி - பெயம்பொருந்திய-தாண் 

மலர்க்$ழ் - பாதமா௫ப ரஈமரைமலரிடத்தில் -- விரைந்துசெர்று - விரை 

விற்போய்--பவரிர்தது - வணங்கெது, எ-று, நுதல்லிழ் அழலும், 

தாள்மலரு ) உருவசம், படுத்திடவம்ரோவெனல் - இங்கேயெரிக்கக்கூடு 

மாவெனல்ை, விழியழல் சென்று விரைந்துபணிர்ததெனச கூட்டிப்பொருள் 

கொள்க, (௪௫) 

பிணிந்து மீஞமல் வழலெ!௬ வீரன்மேரம் பாயழ் 

துணிந்து பே!யவ னாற்றல்கண் பெரவலி தொலைந்து 

தணிந்து பேடிமேற் செல்லுமா றலைவன சரன்போ 

லணைதி ராமன்வாழ் ஈகரினிற் பற்றிய தன்றே, 

(இ-ள்,) டணிர்து - வணட்கி-மீளும் - இரும்புின்ற--அவ்வழல் - 

அ்தவக்கினி--ஒரு6ீரன்மேமபாய--ஒருமீரன் மேற்பாயும்படி -- துணிக் 

துபோய் - $ீரமாகப்போய் - ௮அவனாட்றல்கண்டு - அவனதுவீரழ்தைக் 

கண்டு--வலிதொல்ர்து - வலிகெட்ட்-- தணிந்து - சாந்தமாட--பேடி மேற் 

செல்லுமாறு - பேடிமேற்செல்லும்படி - அலை - அங்குமிங்குமலைன்ற 

-வனசரன்போல் - வேடனைப்போல -- இனைந்து - வந்து - இராமன் 

வாழ் - சித்தராமன்வாழ்கின்ற -- ஈகரினிழ்பழ்றியது - பட்டணத்திற்பற் 

நிக்கொண்டது, எ-று, அன்று, ஏ அசைகள், பேடியைக்கொல்வான் 

வேண்டி. வேடனலைந்துதிரிவநுபோல் அக்சனிக்கண் அல்லமனையெரிக்க 

வலிமின்றி சத்தராமனதபப்டண த்தை யெரிக்கப்பர்றியதெனப் பொருள் 

கொள்க, அவ்வழல் துணிர்துபோய் கண்டு தொலைந்து அணைந்த பம்றிய 

தெனமுடி ச, பேடி - வீரனல்லானை, (௪௬) 

கங்கை வார்சடைக் கறைமிடற் நிறைஈகைக் கனல்போய்த் 

தங்க மாமதில் சூழ்தரு புரத்தினைச் சுடல்போ



வத்,] சித்தராமையர் கதி, ௩௨௪௯ 

லெங்க ணாயகன் மேல்விடு மிராமனன் னுதற்க 

ணங்கி போகிய நகரினைச் சுட்டதை யன்றே, 

(இ-ள்,) கங்சை - கங்கைதங்கயெ -- வார்சடை - நீண்டசடையினை 

யும் - கறை - விஷந்தக்யெ -- மிடறு - கண்டத்தையுமுடைய -- இை- 

ப ரமூ€வனத -- நகை - புன்சிரிப்பாலெழும் -- கனல்போய் - அக்இனி 

யானதுசென்று -- துங்கமாம் - உயர்வாடுய -- மதில்குழ் தரு - மதில் 

சூழ்ந்த -- புரத்சிவ - திரிபுரச்தை -- சுடல்போல் - எரித்சதுடோல..- 

எங்கணாயகன்மேல் - எமதுக! ச தனாகெவல்லமனமேல் - விடு - விட்ட. 

இராமன் - சித்தராமனம-- நல் - மல்ல நுதற்கண் - நெற்றிக்கண்ணாயெ 

அங்இபோடு - அ4இனிசென்று -- அற்நகரினைச்சுட்டது - அுவனதபட் 

டணச்தையெரித்தது, எ-று, ஐ, அன்று, 9--இவை அசைகள், ஈகைக் 

கனல், கண்ணங்டு உருவகம், கணங்கு இடைக்குறை, (௪௭) 

/ணியெ ரிந்தன மென்றுகி லெரிந்தன வாரத் 

துணியெ ரிந்தன கலவைக ளெரிந்தன சுழையின் 

பணியெ ரிட்தன மனைவள மெரிந்தன பகரு 

மணியெ ரிந்தன வெரிந்தன ஈண்டவர் வயிறு, 

(இ-ள்,) ௮அணியெரிக்தன - அப. ரணங்களெரிர்தன -- மென்று 

லெரிந்தன - மெல்லியவஸ்திரங்களெரிர்தன -- ஆரத் துணியெரிர்தன - 

முத்துமாலைத்தண்டங்களெரிந்தன -- கலவைகளெரிர்தன - கலவைச்சாந் 

சங்களெரி$்தன -- ௬தையின்பணியெரிர்தன - சுண்ஞம்பிஞற்செய்தசித் 

இிரப்பணிகளெரிர்தன -- மனைவளமெரிந்தன - மனைக்குள்ளபண்டங்களெ 

ரிர்தன -- பகரும் - விற்சன்ற -- மணியெரிந்தன - இரத்தினங்களெரிக் 

தீன -- கண்டவர் - இக்கோலங்களைக்கண்டவரது -- வயிதெரிர்தன - வயி 

றுகளெரிந்தன, ௭- று, மனையும் வளமுமென உரைகொளிலுமமையும், 

சேயெ டுப்பவர் விருத்தரை மீர்ப்பவர் சேமம் 

போயெ டுப்பவர் புகவரி தாகிமண் புரண்டு 

வாய டிப்பவர் மனையெரி யவிப்பவர் மறுப் 

பாய லைக்கட லெனவழு இரங்கினர் பதைத்து, 

(இ-ள்,) சேயெடுப்பவர் - குழர்தையெடுப்பவர்களும்--விருத்தரை 

யீர்ப்பவர் - இழவர் களையிழுப்பவர்களும் -- சேமம்போயெடுப்பவர் - விரை 

கிற்போய்புதையலெடுப்பவர்களும் -- புசவரிதாடு - உள்ளேறுழைதற்கரி



Go நிரபுலிங்கலிலை [பதீன்ழன்ற் 

தீரு -- மண்புரண்டுவாயடி.ப்பவர் - மண்ணிற்புரண்டு வாயிலடி த்துக் 

கொள்பவரும் -- மனையெரியவிப்பவர் - வீடுபற்றியெரிதணலவிப்பவரும் 

மது - மோதி -- பாய் - பாய்ின்ற -- அலை - அலைகளையுடைய--௧ட 

லென - கடல்ப்போல -- பதைத்து - பல தபதைத்து -- அழுஇிரங்கர்- 

கூச்சலிட்டமுதிரக்கமுற்றனர், ௭ - று, கடலை புயமானித்தது மிக்கவோ 

லியைப்பற்றியென்௧, (௪௧) 

௨. இத்த ஞாயிறு போன்றுசெம் மணியின மொளிரப் 

பதித்த மாளிகை மீதுபற் றியவழற் கொழுந்தாற் 

கதிர்த்த வாடகச் செங்கம லத்துவான் கங்கை 

கொதித்த தாபிடைக் கொதிபொரு தன்னங்கள் குழைய, 

(இ-ள்.) உதித்த - உதயமான -- ஞாயிறுபோன்று - சூரியனைப் 

போல -- செம்மணியினம் - சவந்தவிரத்தினக்கூட்டங்கள் 4 ஒளிர - 

பிரகாடிக்கும்படி. -- பதித்த - அவற்றைப்பஇித்திருக்க்ற -- மாளிகை 

மீத - உப்பரிகையின்மேல் -- பற்றிய - பம்திக்கொண்ட -- அழற்கொழுர் 

தால் - ௮க்டினிக்கொழுந்தினால் -- கஇர்த்த - பிரகாசக்ின்ற-- ஆடகம் - 

சுவர்னம்போல்விளங்கும் -- செங்கமலத்து - செம் தாமரைகளையுடைய -- 

வான்கங்கை - அகாயகங்கையானது -- தொ தித்தது - கொதித்தது -- 
ஆபிடை - அந்தவிடத்தில் -- கொதிபொருது - கொதிக்குச்சயோது -- 

அனனங்கள்குழைய - அன்னப்பட்சிகள்வருர்த, ௭- று, ௮ழற்கொழுர் 

தால் அன்னங்கள் குழைய வான்கங்கைகொஇத்ததெனக் கூட்டிப்பொருள் 

கொள்க, (௫0) 

ன்ன காலையி லருட்கட லல்லம தேவன் 
சொன்ன லாபுரத் தவர்துய ரனைத்தையு் தொலைப்ப 
வுன்னி யோர்விழி யழலினை யிமைப்பினி லொழித்தான் 
முன்ன மாலமுண் டமாசைக் காத்தருண் முறைபோல், 

(இ-ள்.) அனனகாலையில் - அத்தருண த்தில்--அருட்கடல் - இருபா 
சமுத்திரம்போன்ற -- ௮ல்லமதேவன் - அல்லமதேவனென்போன் -_- 
சொன்னலாபுசத்தவர் - சொன்னலாபுரத்தலுள்ளோர் —~ துயரை த்தை 
யுந்தொலைப்ப - துன்பங்களையெல்லாநீக்க -- உன்னி - நினைத்து -- git 

விழி - ஒருகண்ணின் -- அழலினை-௮க்டினியை -- இமைப்பினில் - இமை 
யளவில் -- முன்னம் - முற்காலத்இல்-- தலமூண்டு - விஷ த்தையுண்டு 
அமரரை - தேவர்களை -- சாத்தருண்முறைபோல் « காத்திரக்ஷித்சவா௮ு
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போல ஒழித்தான் - தணித்தான். ௭. ஒர்விழியழல் * நெற்றிக் 

கண்ணனலை, அல்லமதேவன் தொலைப்ப ஒழித்தானென முடிச்ச, (௫௧) 

் எந்தை யல்லம னருளினா லுதல்விழி யெரியால் 

வெந்த வ%ரகர் பண்டையின் மும்மடி. விளக்கம் 

வந்த பல்வள மொடறர் ததுகரர் மகிழ 

வுந்து வெவ்வழ லிடைவெந்த வாடக மொத்து, 

(இ-ள்,) எந்தையல்லமன் - என்தர்தையாே ௮ல்லமதேவன் -- 

அருளினால் - இருபையினால்-- நுதல்விழி - கெற்றிகண் ணா -- எரியால் - 

௮க்இனியால் -- வெர்தவர்நகர் - ரீரூயஅர்தப்பட்டணம் -- பண்டையின்- 

பழமைபோலும் -- உந்து - வளர்இன்ற -- வெவ்வழலிடை - கொடிய௮ச் 

இனியில் - வெர்தவாடகமொத்து - வெர்தபொன்னைப்போல -- ரர் 

மழ - சனம்கள்களிகூர -- மும்மடி.விளக்கம்வர்த - மூன்றுபங்கொளி 

வரத -- பல்வளமொடு - பலவளப்பங்களோடு--ஏிறந்தது - இழப்புற்றது, 

எ..று, ௮ச்ரசர் ஆடகமொத்து ஈரர்மகழ முன்னையக்காட்டிலும் மூன்று 

பங்கு வளப்பங்களோடு சிறப்புழ்றதெனச் கூட்டிப்பொருள் கொள்க, () 

ஒருத்தன் வந்தவா ருக்யெ பொற்பணி யொன்றைசத் 

இருத்த வல்லவ னழித்ததைச் சிற் இடச் செயல்போற் 

புரத்தை நன்றுற வல்லமன் புரிதலும் புரத்தோர் 

கருத்தில் வந்தெமு£ தோங்கிய தார்வமா கடலே, 

(இ-ள்.) ஒருத்தன் - ஒருபுருஷன் -- வந்தவாறு - கண்டபடி — 

ஆக்க - செய்த -- பொற்பணியொன்றை - ஒர்பொன்னாபரணத்தை -- 

திருத்தவல்லவன் - செவ்வையாகச்செய்யவல்லோன -- அதையழித்து - 

அதையுருக் -- ரிறர்ிடச்செயல்போல் - அலங்காரமாசச்செய்தஷ்போல 

புரத்தை - அர்தப்பட்டண த்தை ன்று - செவ்வையாக -- ௮ல்லமன் 

புரிதலும் - லல்லமன் செய்யவும் -- புரத்தோர் - அ5தப்பட்டண த்இலுள் 

ளோரது -- கருத்தில் - மனதில் -- இர்வமாகடல் - ஆனர்தசமுத்திரம் 

_வந்தெழுந்து - வந்துதோன்றி ௮ ஒங்கேது - பொய்டற்று, எ-று, 

அல்லமன் ௮ப்பட்டணத்தை முன்னிலும் ஈலலுற வமைத்தலின் இவ்வ 

வமை கூறப்பட்டது, (௩) 

ஒருக ளூற்றல்போ யொழிக்திட வலியது மிராம 

னிருக ணாலுங்கண் Garé Ole (Hs கென்பதொன் நின்நிப்
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பெருகு நாணெலும் புனல்கொளப் பேழல் விழுந்து 

கருகு நாண்மல செனமுகங் கரிந்இது கருதும். 

(இ- ள்.) ஒருகணுற்றல்- நெற்றிக்கண்ணின துவல்லமை -- போயொ 

ழிக்திட - தொலைர்துபோக -- வலியறுமிராமன் - வலியின் நிய9த்த.ரா 

மன் -- இருகளுலுங்கண்டு - ஏனையலவிரண்டுசண்களாலுங்கண்டு--உளம் - 

மனதில் -- செருச்சென்பதொன்் றின்றி - கர்வமென்பதுசற்றுமில்லாமல் 

_பெருகுராணெலும் - மிக்ககாணமென்டின்ற -- புனல்கொள - சலம் 

பெருக -- பேரழல்விழுந்து - பெரியநெருப்பில்விழுக்து -- கருகும் - ௧௫ 

இப்போடன்ற -- காள் - அன்றலர்க்த--மலென - தாமரைமலர்போல-- 

முகங்கரிர்து - முகஞ்சுருங்டு -- இதுகருதும் - இதனைநினைப்பான். எ-று. 

இங்சே ஒருகணென்றது - நெற்றிக்கண்ணை, காணெனும்புனல் உருவசம், () 

வறு, 

என்னொரு நதல்வி Ns யிவன்றனை யிறைஞ்ச லாலே 

தன்னரு எதனா லென்னைத் தடுத்துவர் தாள வேண்டி. 

பொன்னவிர் சுணங்கு பூத்த புண/முலை மடந்தை பாக 

னிஈநில வரைப்பிற் கோல மிதுகொடு வந்தா னென்று, 

(இ-ள்,) என் - என்ஜுடைய -- ஒரு நுதல்விழி - ஒருநெற்றிக்சண் 

ளூஏய -- தீ- அக்கினி -- இவன்றனையிறைஞ்சலாலே - இவனைவணங்க 

லால் -- தன்னருளதனால் - தனதுஇருபையால் -- என்னை த்தடுத்துவந்தா 

ளவேண்டி - என்னைத்தடுத்சாட்சொள்ளவேண்டி. -- பொன்னவிர் - 

பொன்னைப்போல்பிரகாசிக்கின்ற - சுணங்குபூத்த - தேமல்படர்க்த - 

புணர்முலை - புணர்தற்தியைர்த தனங்களையடைய--மடம்தை - உமையவளை 

பாகன் - அர்த்தபாகத்திர்கொண்டபரமஏவன் -- இந்நிலவரைப்பில் - 
இர்தப்பூமியில் -- சோலமிதுகொடு - இர்தக்கோவங்கொண்டு -- வந்தா 

னென்று - வந்தனனென்று, ௭- று, இம்ரிலம் இனவெதுகை, (@@) 

இயனே apd லாமற் செய்பிழை பொறுத்தாட் சேடி 
பேயனா ஜெருவன் செய்த பிழையினை யவனை யின்ற 
தாயலாற் பொறுப்பார் யாவர் தாணுவே யென்றி ராமன் 
போயெனா ஈமுதஇன் செந்தாட் போதினைப் பற்றி வீழ்ந்தான், 

(9) - or.) தீயனேன் - Garo wurse@j@uwneir — ௮.றிவிலாமல் - 
புத்தியில்லாமல் -- செ.ப்பிழை-செய்தபிழைகளை - பொறுழத்தாட்சோடி-
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பொறுத்தடிமைகொள்ளுதி -- பேயனானொருவன்செய்த - பேய்போன்ற 

யாஜொருவன்செய்த -- பிழையினை - தப்பிதங்களை -- அவனையீன்றதாய 

லால் - ௮வனைப்பெற்ற தாயையன்தி--பொழறுப்பார்யாவர் - யாவர்தான் 

பொறுத்துக்கொள்பவர்கள் -- தாணுவேயென் று - கர்த்தனேயென்று -- 

இசாமன்போய் - சித்தராமன்கென்று -- எனாரமுதின் - என்னுடைய 

சேவாமிர்தம்போன்ற வல்லமனது -- செந்தாள் - சவர்தபாதங்களாய 

௮. போதனைப்பற்றி - மலர்களைப்பிடி த்துக்சொண்ட--வீழ்ர்தான் - வணம் 

இனான், எ-று, எனாரமுது இடைக்குறை, செர்தாட்போது உருவகம், 

ஜீன்னின மாமி ராமன் சரண்புகி லவன்செய் தீமை 

யுன்்னுவ னலனெங் கோமா னுடன்றுவ% இலங்கை காக்கு 

மன்னவன் கவின்கூர் வெள்ளி மலையெடூத் தலைத்து வந்து 

பின்னவன் வணங்கி நிற்பப் பிழையுளங் கொண்ட துண்டோ, 

(இ-ள்,) தன்னினமாமிராமன் - தன்னுடையலினமாடிய த்தா 

மன் -- சரண்புடில் - சரணாகதியென்றடையில் — ௮வன்செய்திமை - 

அவன்செய்தகுற்றங்களை -- எங்கோமான் - எமது கர்த்தனாயெவல்லமன் 

4 உன்னுவனலன் - நினையான் -- உடன்றுவந்து - கோபித்துவந்து 4 

இலங்கைகாக்கும் - இலங்காபுரியைக்காக்கன்ற -- மன்னவன் - இராவ 

ணன் -- கவின் கூர் - அழகுமிகுர்த -- வெள்ளிமலையெடுத்து - கைலையம் 

இரியையெடுத்து -- அலைத்துவர்து - வருத்தப்படுத்திவர்து--பின் - பின் 

னர் 4 அவன்வணங்கிரிற்ப - அவன்தொழுதுநிற்க -- பிழை - அவன் 

செய்தபிழைகளை -- உளங்கொண்டதுண்டோ - மனதில்வைத்தனரோ, 

எ-று, அரச்கனாதலின், தன்னினமாமிராமனென்றார், உடன்றுவர்து 

பிழையுளம்கொண்டதுண்டோவெனமுடிக்க, எங்கோமானெனலை உன்னு 

வனலனென்பதிலும், பிழையுளய்கொண்டதண் டோவென்பதிலும் இடை 

நிலைத் இிபமாகக் கூட்டிப்பொருள்கொள்க, ஒருவனே கைலாசபதீயாக 

நின்று இலங்கை இராவணன் செய்தபிழையைப் பொறுத்தாற்போல, 

இங்சே ௮ல்லமனாகநின்று ரித்தராமன் செயதபிழையைப் பொறுத்தா 

னெனக்கொள்க, (Ge) 

செ ய்யதாண் மலரின் வீழ்ந்த சித்தனை யருளா னோக்கி 

யைய8 யெழுக கெஞ்சி லஞ்சலை யென்று கூறிக் 

கையினா லெடுத்த ணைத்துக் கல்வியும் தவமு மாய்க்கும் 

வெய்யதாம் வெகுளி தன்னை விட்டிடென் றெந்தை சொல்வான். 

௪௫
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(இ.ஃள்.) செய்ய - செம்மையாஏய--தாண்மலரின் - பாத தாமரை 

யில் -- லீழ்ந்தஏத்தனை - வணங்யெ சத்தராமனை -- அருளானோக்க - 

இருபையினால்பார்த்து -- அய்ய - அய்யனே--நீயெழுக - நீயெழுர்திருப் 

பாயாக -- நெஞ்சிலஞ்சலையென்று - மனஇற்பயப்படாதேயென்று — 

கூறி- சொல்லி -- கையினாலெடுத்து - சையினாற்நூக்க -- அணைத்து - 

மார்போடணைத்து -- கல்கியுர்தவமுமாய்ச்கும் - கல்வியையுர் தவத்தை 

புங்கெடுக்கத்தக்க -- வெய்யதாம்வெகுளிதன்னை - கொடியசோபத்தை-- 

லிட்டிடென்று - விட்டுவிடக்கடவாயென்று-- எர்தைசொல்வான் - எமது 

தந்தையாயே வல்லமன் சொல்வான், ௭ - று, தாள்மலர் உருவகம், (Gs) 

வீலியவ sg மொத்தான் மாட்டினும் வெகுளி காத்தல் 

பொலிவுசெ யறம தென்னப் பொருந்துரு தனையர் தம்பா 

னலிவுறு வெகுளி செல்லா தா.தலா னலிய லாற்றா 

மெலியவ னிடத்திழ் காக்கும் வெகுளியே யறம தென்பர், 

(இ ள்) வலியவனிடத்தும் - வலியுள்ளவனீடத்திலும் - ஓத்தான் 

மாட்டினும் - தனக்குச்சமானமானவனிடத்திலும் -- வெகுளிகாத்தல் - 

கோபத்தைப்பொறுத்துக்கொள்ளுதல் -- பொலிவுசெய் - வளர்தருடன்ற 

-- றமசென்னப்பொருந்துராது - தர்ம்மமெனத்தகாத -- (ஏனெனில்) 

அனையர்தம்பால் - அப்படிப்பட்டவரிடத்தில் - நலிவுறு - வருத்துதன்ற 

— வெகுளி - கோபமானது -- செல்லாதாதலால் - செல்லமாட்டாதாத 

லால் -- நலியலாற்றா - வருத்தஞ்சயாத -- மெலியவனிடத்தில் - எளி 

யவனிடத்தில் -- காக்கும்வெகுளியே - செல்லாது காக்கத்தக்கசோபமே 

— அறமதென்பர் - தர்மமெனத்தகுமென்றறிஞர் கூறுவர், ௭ - று, சத்தி 

யற்றவனிடத்தில் கோபஞ்செல்லாதடக்கல் அறமெனவும், தமதுசோபஞ் 

செல்லத்தகாசதால் வலியவனிடத்தம், தனகச்கொப்பானவனிடத்தும், 

கோபஞ்செல்லா தடக்கல் ௮றமன்றெனவும் அறிஞர்கூறுவரெனக்கொள்க, 

வெகுளியே யென்பதிலேசாரம் ஏிறப்புப்பொருளைத் தரப்பிரித்தச்காட்ட 

லால் பிரிரிலையெனப்படும், (௫௧) 

வைசதவன் றன்னை ஈன்று வாழ்த்தின னெனவுர் தீய 
செய்தவன் றன்னை நல்ல செய்தவ னெனவுங் கொள்வோன் 
கைதவ மகன்ற முத்தி கண்டவ னவ்வா றுன்னான் 
பொய்தவ னென்ப தென்று புகன்றனர் புலவ ரன்றே, 

(இ-ள்,) வைதவன்றன்னை - நிர்தித்தவனை -- நன் நுவாழ்த்தின 
னெனவும் - ஈன்றாகத்துதித்தனனென்றும் -- தீயசெய்தவன்றன்னை -.



வது,] சித்தராமையர் க். ne 

தீங்குசெய்தவனை--ஈல்லசெய்தவனெனவும் - ரன்குசெய்தானென்றும்-- 

கொள்வோன் - எண்ணிக்கொள்வோன் -- கைதவமகன்ற - கற்பனையிறந்த 

--முதிதிசண்டவன் - நிஷ்காமியதவத்தோன் -- அவ்வாறுன்னான் - 9a 

வாமெண்றாதோன்--பொய்தவன் - காமியதவத்தோன்--என்பதென் நு - 

எனவேதஞ்சொல்லுமென்று -- புசன்.றனர்புலவர் - ௮.நிஞர் கூறுவர், 

எ-று, HUY, ஏ--அசைகள், தன்னைவைதவனைத் துதத்தனனென 

வும் தனக்குத்தீங்குசெய்தோனை நன்யெற்தினனெனவும், சொள்வோன் 
சிஷ்காமியெனவும், இவற்றிற்கு முரணாசக்கொள்வோன் காமியதவத்த 

னெனவும், வேதங் கூறுமென்றாரென்௪, தீய, மல்ல இவையிரண்டும் 

வினையாலனையும்பெயர், முத்தகண்டவன் பொய்தவன் என்பவற்றில் 

அக்கவினை யெஞ்சி நின்றன, (௬௦) 

பெரியவர் தம்மைக் காய்$தோன் பிறங்கல்கல் லயகோ லொப் 

புரிவன புரியப் பட்டுப் புலம்புவ னொத்தார் காய்ந்தா [பான் 

னெரிஈர கதனில் வீழ்வ னிழிந்தவர் காய்ந்தா னென்றா 

லொருவர்தம் மிடத்துஞ் €ற்ற முறாமையே ஈன்று மாதோ. 

(இ-ள்,) பெரியவர்தம்மைக்காயர்தான் - பெரியோர்களைக்கோபித் 

தவன் -- பிறங்கல்கல்லிய - மலையைக்கல்லிய - கோலொப்பான் - இருப் 

புக்கோலுக்கொப்பானவன் -- ஒத்தார்காயர்தான் - தனக்கொத்தவர்கள் 

மேல் சோபித்தவன் -- புரிவன - செய்யத்தக்க திங்குகளை--புரியப்பட்டு- 

பிறரால்செய்யப்பட்டு -- புலம்புவன் - விசனமுறுவன் -- இழிந்தவர் 

காய்ந்தான் -- ஏழைகளைக்கோமித்தவன் -- எரி ரகதனில்லீழ்வன் - ௮௧ 

இனிமய௰மான ஈரகத்தில்வீழ்வன் -- என்றால் - என்று வேதாசமங்கூறு 

மாயின் -- ஒருவர்தம்மிடத்தும் - ஒருவரிடத்திலும் -- சற்றமுருமையே- 

சோபியாமையே -- நன்று ஃ நன்மையாம்,௭ - று, மாது, ஓசைகள், 

புரிவன வினையாலனையும்பெயர், (௬௪) 

யரவர்க்கு மொப்ப நன்றா மென்னிலுஞ் னமி லாமை 
மூவர்க்கு மரிய செய்யு முனிவர்க்குஞ் சிறந்த தென்று 

தேவர்க்கு மரிய வின்பஞ் சித்தரா பப்பே ரண்ணன் 

மேவற்கு வடி.வங் கொண்டு மேவிய விமலன் சொன்னான், 

(இ-ள்) யாவர்க்குமொப்ப - யாவர்க்குமியையுமாறு--ஈன்றாமென் 

னிலும் - கோபித்தல் ஈல்லதாகுமென்றாலும் -- ினமிலாமை - கோபியா



Pay பிரபுலிம்கலீலை [பதின்ழன்ற் 

மை ௮ தூவர்க்கும் - இரிமூர்.த்திகளுக்கும் -- அரியசெய்யும் - அரியதவத் 

தைச்செய்யும் -- முனிவர்க்கும் - ரிஷிகளுக்கும் -- சிறந்ததென்று - ப் 

புற்றதென்று -- தேவாக்குமரிய - தேவர்களுக்குங்கடைத்தற்கரிய--இன் 

பம் - பேரின்பத்தை -- சித்தராமப்பேரண்ணல் - சித்தராமனென்னும் 

பெயரையுடையதலைகள் -- மேவற்கு - அடைதற்கு — வடிவங்கொண்டு 

மேகிய - மானிடவடி.௮ங்கொண்டுவ£ த--விமலன் சொன்னான் - ௮லலமன் 

சொல்லினன், எ- று, கோபித்தல் எவர்க்குமொப்பவியையினும் சோபி 

யாமையே மூவாக்கும் முனிவா க்கும் இிறப்புற்றதென் றல்லமன்சொல் 

லினனெனப்பொருள் கொள்க, (௬௨) 

ல்லம னறைந்த மாற்ற மறிம்துகஞ் சித்த ராமன் 

சொல்லுவன் முத்தி யெய்தும் துணையசா தனங்க ளெல்லா 

மில்லையென் னிடத்தி லேனு மென்னைநீ வலி£தாட் கொள்ள 

நல்லவ னாகச் செய்த ௩ன்மையே ஈன்மை யென்று. 

(இ-ள்,) அல்லமனறைந்தமாற்றம் - அல்லமன் சொல்லியவசனங் 

சளை - அறிந்து - தெரிந்துகொண்டு - நஞ்சித்தராமன் -நாதுசித்தராம 

னென்போன் -- சொல்துவன் - சொல்இவான்--முத்தயெய்துந்துணைய - 

மோட்சத்தையடைதற்கியைந்தனவாகிய -- ௪ நனங்களெல்லாம் - சாத 

னக்கருவிகளனை த்தும் — இல்லையென்னிடத்திலேதும் - என்னிடத்திலில் 

லாமற்போயிஜும் -- என்னை - அடியேனை -- நீவலிந்தாட்கொள்ள - ரீ 

வலிஈ்தடிமைகொள்வான் வேண்டி. -- ஈல்லவனாகச்செய்த - பக்குவமுள்ளவ 

னாசச்செய்த -- கன்மையே ஈன்மையென்று - கன்மையே ஈன்மையாகு 

மென்று, ௭ - று, ஏனைய சாதனங்களிருப்பிலும் அவையல்லவெனமறுக்க, 

முத்தியெய்தும் துணையசா தனங்களென்ருர், என்னிடத்திலேது மென் 

பதிலுமமை இழிவுழ்ப்பு, தையவென்பதைம் துணையாகின்றுள்ள 

வெனக் குறிப்புப்பெயரெச்சமாக்கினு மமையும், (௬௩) 

கீருத்தழி கடமி ற்ங்கு கவுட்கரி வலிந்து பற்றித் 

இருத்துபு தன்கா லேவுஞ் செயல் செயக் கொள்வ தன்றி 

யொருத்தல்வம் தறிந்து தானே யுதவுகொண் டியே துண்டோ 
Osis Sy லடிய னேனின் றிருவடிக் கத்தி ற்த்தேன், 

(இ-ள்,) கருத்தழி - யாவரதெண்ணங்களையுங்கலக்குடின்றஃகடமி 
ற்ங்கு - மதசலம்பொழிஏின்ற -- 5வுள் - EST EOS UY OW mm Gil யர்



வ்த்,] சித்தராமையர் கதி, கூடு௭ 

னையை -- வலிர்துபற்றி - பலவத்காரமாகப்பிடித்து -- திருத்துபு - தன 

தெண்ணத்தின்படி இருத்தி -- தன்காலேவும் - தனதுகாலாலேவப்பட்ட 

-. செயல்செய - வேலையைச்செய்யும்படியாக -- கொள்வதன்றி - ஏழ் 

௮ுக்கொள்வதன்றி -- ஒருத்தல் - யானையானது -- வந்து - வலியவர்து-- 

அறிந்து - இவனையறிர்து-- தானேயுறவுகொண்டிடுவதண்டோ - தானே 

யுவுகொள்ளுமா--தெரித்திடில் - தெரிவிக்குமிடத்தில் -- அடியனேன் - 

அடியேன் -- நின்றிருவடிக்கு - உமதுபாததொண்டுக்கு -- அத்திறத் 

தேன் - அத்தன்மையனாயிருக்இன்றேன், எ-று, கடமிறங்கு கவுட்கரியென் 

தனால் கருத்தழியென்பதற்குக் கண்டவர்கருத்தைக்கலங்கச் செய்யு 

மென்றாம், காட்டானையைவலிந்துபற்றித் தன்னிஷ்டப்படி. திருத்தித் 

தான்கற்றுக்கொடுத்தவேலைகளை யதனிடத்தில் வாங்கவேண்டிய தல்லா 

மல் அதுவேதன்னிடத்தில் வலியவந்து இவனிஷ்டப்படி நடக்குமா 

அதுபோல யாஜும் உனக்கத்தகையதாயிருக்கன்றேனெனப் பொருள் 

கொள்க, தெரித்திடில் பிறவினை, | (௬௪) 

டன்மலி வீரன் வீர மவனெகுர் மலைந்து நின்றோன் 

படைமிசை கொண்டு காணப் படுமது போல வுன்றன் 

கடன் மலி யருளி னாற்றல் கண்டிடப் படுமிங் கென்றன் 

கொடுமையின் மிகையா லென்று குடந்தம்பட் டழுங்குக் கூறி, 

(இ- ள்.) அடன்மலி - வெற்றிமிகுக்த -- லீரன் - சுத்தவீரனது - 

வீரம் - லீரத்தன்மை--அவனெதிர் - அவனெஇரில்--மலைந்துநின்றோன் - 

எதிர்த் துகின்றோன து -- படைமிசை - சேனையின் மேல்--கொண்டு - தன 

தாயுதங்கொண்ு -- காணபட்பமமதுபோல - காணப்படுர்தன்மைபோல-. 

உன்றன் - உன்னுடைய -- கடன்மலி - கடல்போலுமிகுந்த -- அருளிஞற் 

றல் - இருபையின்வலிமை -- இங்கு - இவ்வ்டத்தில் -- என்றன் - என்னு 

டைய -- கொடுமையின்மிகையால் - அஷ்டத்தன த்தின்மிகுதியால்--கண் 

டி.டப்படுமென்று - காணப்பமென்று -- குடர்தம்பட்டு - வாதைப்பட்டு 

— (pid - மனம்சொந்து -- கூறி- சொல்லி, எ-று, சுத்தவீ்ரனது 

வீரத்சன்மை யெதிர்த்தோனிடத்துக்காணப்பவெதுபோல் எனதுகொடு 

மையின் மிகுதியால் உனதருளினாத்றல் காணப்பட்டதென முடிக்க, (௬௫) 

ஏஎன்குறை நினையா தெந்தா மினித்திரு வுளமி ரங்க 

நன்கு முத்த சேரு நன்னெறி சாட்டு கென்று
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தீன்குறை யிரந்து ளைந்து தனைநிகர் சித்த ராமன் 

முன்கரை யிறந்த வன்பான் முதல்வனை வணங்கி னானால். 

(Q - or.) என்குறை - எனதுகுற்றங்களை--நினையாது - நினைக்காமல் 

_. எந்தாய் - என்றந்தையே -- இனி - இனிமேல்--இிருவுளமிரம்9 உ மன 

இரங்க -- ஈன்குறுமுத்திசேரும் - ஐக்யமுத்தியடைதற்சயைந்த -- ஈன் 

னெறிகாட்டு சென்று - ஈன்மார்க்கத்தைக்காட்டக்கடவாயென்று — தன் 

குறை - தனதுகுறைகளை -- இரந்து - இரச்துகூறி -- உளைந்து - மனம்வ 

ருந்தி -- தனைஙிகர் - தனக்குத்தானே யொப்பாயெ--9த்தராமன் - சித்த 

ராமனென்போன்--முன் - முன்னதாக--கரையிறந்தவனபால் - அளவில் 

லாதவன்பினால் -- முதல்வனை - அல்லமனை -- வணங்இஞனான் - கமஸ்கரித் 

தனன், எ-று, அல்- அசை, முத்தியென்னாது ஈன்குறுமென்லுமடை 

யால் ஐசக்யமுத்தியென்றாம், தொண்டுபுரிவதில் உவமைகடச்தோனாதலின் 

தனைநிகர்சித்தராமனென்றார், சித்தராமன் இரர்து உளைந்து வணங்கினான் 

எனக்கூட்டிமுடி த்துப்பொருள் கொள்ச, (௬௪) 

விணங்கெ வவனை ஞான வாரிதி யருளா னோக்கி 

பிணங்கெ பருவங் காணு மிவன்றனக் கின்ப முத்தி 

யணைந்திடு நெறியீ தென்ன வறைவமென் றுளத்துட் கொண்டு 

பிணங்குறு பிறவி யென்னும் பிணிமரு£ தனையான் சொல்வான், 

(இ- ள்.) வணங்கயெவவனை - வணங்ெவர்தச்ரித் தராமனை -ஞான 

வாரிதி - ஞானசமுத்திரமாகியவல்லமன்--அருளானோக - இருபையிஞற் 

பார்த்து -- இணம்யே - தக்க -- பருவங்காணுமிவன்மனக்கு - பருவத் 
தைக்காணுடுன்றவிவனுக்கு -- இன்பமுத்தி - பேரின்பவீடு - அடைச்தட 

நெறி - வருதம்ியைந்தமார்க்கம் -- ஈதென்ன - இதுவென்று -- இறைவ 

மென்று - தெரிவிப்போமென்று--உளத்துட்கொண்டு - நினைத்த--பிணம் 

குறு - முரளாபுள்ள -- பிறவியென்னும்பிணி - பிறப்பாஜறலியா இக்கு -- 

மருர்தனையான் - அவிழ்தம்போல்பவனாயெவல்லமன் -- சொல்வான் » 

சொல்துவன், எ-று, நோனவாரிதி உவமைப்புமத்தப்பிறர்த அன்மொ ழித் 

தொகை, பிறவியென்லும்பிணி உருவகம், பிணங்குறல் - ஒன்றுபோல் 

வ ராமை. (௬௭) 

பருவமுற் நிலர்க்கு முக்கட் பகவனு கமத்த லுண்மைப் [ஞான் 

பெருமையைப் பொருளை யெண்ணிப் பெருமிதச் துரைப்பி லன்
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குரவரிற் பதடி. யென்ப குறித்துநற் பருவ கோக்க 
யருள்செயிற் குரவ சிங்க மவனெனா வறைவ னளையன். 

(இ- ள்.) பருவமுற்றிலர்க்கு - பரிபாககாலம்நிறைவேருதார்ச்கு - 

முக்கட்பசவன் - பரமூவெனாற்செய்த — ஆகமத்தின் - அகமத்திலுள்ள -- 

உண்மைப்பெருமையை - உண்மையின துபெருமையையும் -- பொருளை - 

அர்த்தத்தையும் -- எண்ணி - நினைத்து -- பெருமிதத்து - பெருமை 

நோக்ட -- உரைப்பில் - உபதேசத்தால் -- அன்னான் - அப்படிப்பட்ட 

வன் -- குரவரில் - ஞானாசிரியாள் -- பதடியென்ப - பதடியென்றறிஞர் 

கூறுவர் -- குறித்து - சிடனடையைக்குறித்து -- நற்பருவரோக்இ - ஈல்ல 

பரிபாசகாலத்தைரோக்ச -- அருள்செயில் - அறுச்இரகஞ்செய்தால் -- 

கு. ரவங்சமவனெஞு - ஞானாரியரில் சிம்சம்போல்பவனவனென் று"... 

அறைவன் - சொல்லுவன் -- ஐயன் - அல்லமதேவன், ௭ - று, பெருமை 

பற்றிப் பருவமல்லா !ஈர்க்குபதேடிப்பவன் குரவரிற்பதடியெனவும், தக்க 

பருவகோக்ச யுபதேசிப்பவன் குரவசிங்சமவனெனவும் அல்லமன் சொல்லி 

னனென்ச, ஆசமத்திலுண்மைப்பெருமை - மகாவாக்கியத்தின்மசமையை, 

பொருள் - வாச்சியார்த்த லட்சியார்த்தங்களை. பெருமிதத்சென்பத, 

தனக்குப் பெருமைவாயக்கும்படி யெனப்பொருள்சொள்ளினுமமையும், () 

இ_ரைசெயிற் பரம ஞான மொன்றுமே முத்திக் கேது 
சரிதைஈற் கரியை யோகர் தாமொரு மூன்று ஞான 

மருவுதற் கேது வென்று மறைபுகன் றுரைக்குமிந்தக் 

கருவியைப் பொருளென் றெண்ணிக் களிப்பவர் கயவ ரன்றே, 

(இ-ள்.) உரைசெயில் - சொல்லுமிடத்தில் -- பரமஞானமொன் 

றுமே- ஆத்மரானமொன்றே -- முத்திக்கேதுவென்று - ஐக்யமுத்திச் 

கேதுவென்றும் -- சரிதை - சரியையும் -- கழ்இரியை - ஈல்லகரியையும்-- 

யோகர்தாம் - யோகமும் 4 ஒருமூன்றும் - ஆடயவிம்மூன்றும் -- 

ஞானமருவுதற்கு - ஆத்மஞானமடைதற்கு -- ஏதுவென்று - ஏதவென் 

ம் -- மறை - வேதங்கள் -- புகன்றுரைக்கும் - வகுத் துச்சொல்லும் - 

(இங்உனமிருக்க) இச்தக்கருவியை - சரியையாதி யிம்மூன்றுகருவிகளை 

யும் -- பொருளென்றெண்ணி - சிறர்தபொருளாகச்கருதி -- களிப்பவர் - 

சந்தோஷிப்பவர்கள்--கயவர் - மூடர்களாவர், ௭ - று, அன்று, ஏ--அுசை 

கள், முத்திக்கேது ஞானமெனயும், ஞானத்துக்கேது சரியையாதி மூன்று 

மெனவுமிருக்கக் கருவிகளைமுத்தியென்மெண்ணிக்களித்தல் மூடமென்பத
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கருத்து, என்றென்பதை இருவயினொட்டுக, ஒன்௮ுமேயென்பதிலேகாரம் 

பிரிநிலை, என்றுமென்பதிலும்மை வருவித்தத, (௬௯) 

கருமமும் யோகர் தானும் கரணதச்தைப் புனித மாக்கப் 

பொருமிடர் வாயி ரோறும் புக்குழல் கறங்கு போலத் 

தெருமரா துண்ணி msg தெளிந்தவக் கரணர் தன்னா 

னிருமல னாகு மீச னித்தனென் அுணர்வு இக்கும். 

(இ-ள்.) கருமமும்யோகர்தாஜம் - கருமமும்யோசமும் -- கரணத் 

தைப்புனிதமாக்9 - மனதைப்பரிசுத்தமாக்ெ- பொரும் - வருத்து ௦-- 

இடர் - துன்பமயமாயுள்ள -- வாயிறோறும் - ஐம்புலவழிகடோறும் -- 

புக்கு - சென்று -- உழல்கறங்குபோல - அலையுங்காற்றுடி போல -- தெரு 

மராது - சழலாது -- உண்ணிறுத்தம் - அகத்தில்நிறுத்திவிடம் -- தெளி 

ந்தவக்கரணர்தன்னால் - ஆங்ஙனர்தெளிவுற்றமன தினால்-- நிருமலனாகும் - 

மலரூதனாவயே -- ஈசன் - பரமசிவனே -- நித்தனென்று - நித்தியத்து 

வமுடையனென்று -- உணர்வுஇத்கும் - அறிவுதோன்றும், ௭ - று, ௧௬ 

மமும்யோகமும் புனிதமாக் உண்ணிறுத்துமெனலும், தெளிந்தவக்கர 

ணந்தன்னால் உணர்வுஇிக்குமெனவுங்கூட்டிப் பொருள்கொள்க, (௭௦) 

இத்திய னிமல னென்னு நினைவுறி னறித்தமாகிப் 

பொய்த்தழி யுடம்பு டம்பைப் பொருந்திய பொருள்வெறுத்து 

மெய்த்தருள் குரவன் றன்னை விரும்பினன் சென்று சார்ந்து 

தத்துவ முதறி நின்ற தனியறி வினையே காணும், 

(இ-ள்,) நித்தியன் - நித்தியனென்றும் -- நிமலனென்ளும் - நின் 

மலனென்றுங்கொள்ளும் -- நினைவுறின் - நினைவுதிக்கன் -- அநித்த 

மாட - அகித்தநிலையடையதாடு -- பொய்த்து - பொய்ப்பட்டு . அழி - 

5௫க்6ன்ம -- உடம்பு - உடலையும் -- உடம்பைப்பொருந்திய - அவ்வுடல் 

காரணமாகச்சார்ந்த -- பொருள் - பொருளையும் - வெறுத்து - வெறுப் 

புற்று -- மெய்த்தருள் - உண்மையைவிளக்கும் -- குரவன்றன்னை - 

ஞாஞரியனை -- விரும்பினன் - விருப்பும்மவனாய் -- சென்று - ே தடிப் 

போய் -- சார்ர்து - அவனிடத்திற்சேர்ந்து -- தத் தவமுத.றிநின்ற - தத் 

துவமனை தீதுவ்கழன்றுநின்ற -- தனியறிவினையே - ஏக சைர்தன்யத் 
தையே -- கானும் - தரிரித்துக்கொண்டிருப்பன், ௭- ற, உடலையும் 
பொருள்யும் வெறுத்து ஞானாசிரியனைவிறம்பிச் சென்று சார்ந்து கானு 

மென முடிச்சு, (௭௪)



வதி] சித்தராமையர் ௧இ. ௩௬௧ 

கானுமெனலை பல்லோர்படர்க்கை முன்னிலைதன்மையிலென்ஜும் 

விதியா லுயர்தணை யாண்பாலாக்குச, (௭௧) 

பலன்களை யொழித்த போதே பொறிகளும் பூத மைந்துங் 

கலங்குறு கரண கான்குங் கலாஇியுஞ் சுத்த மைந்தும் 

விலங்குறு மடியில் வைத்த வெறுங்குடட் தள்ளின் மேன்மேன் 

மலங்குற வொருங்க டுக்கு மட்கலம் விழுத லேபோல், 

(இ-ள்) புலன்களை - ஐம்புலன்களையும் -- ஒழித்தபோதே - களைந்த 

வுடன் -- பொறிகளும் - ஐம்பொறிகளும் -- பூதமைந்தம் - UGE swe 

GHD — கலங்குறும் - சஞ்சலமுநுின்ற -- கரணகான்கும் - மனமுதலிய 

நான்குகரணங்களும் -- கலாதியும் - கலைமுதலியவைந்தும் -- சுதீதமைர் 

தும் - சுத்தமுதலியவைந்தும் -- விலங்குறும் - தாமேநீம்கும் -- அடியி 

ல்வைத்த - அடியில்வைத்திருக்கின்ற -- வெறுங்குடம் - வெறுங்குட 

த்தை -- தள்ளின் - இழுத்துவிட்டால் -- மேன்மேல் - மேல்மேலாச ~ 

மலங்குற - அசையும்படி. -- ஒரும்கடுக்கு - ஒருமிக்கவடுக்கெ -- மட்கலம் 

விழுதலேபோல் - மண்பானைகள்விமுவதுபோல, ௭ - று, அடி.ப்பானையை 

யிமுக்க மேலடுக்குப்பானைகள் தாமேவிழுவதுபோலப் புலன்களைக்களைச்த 

பொழுதே பொறி, பூதம், கரணம், கலை, சுத்தமுதலியவைகள் தாமே 

நீங்குமெனப்பொருள்கொள்க, புலன்க ளைந்தாவன ;-- சுரோத்திரமுத 

லானவைகளை, பொறிக ளைந்தாவன :--மெய்வாய்முதலியவைகளை, பூத 

மைந்தாவன:--மண் கர் முதலியவைகளை, கரணகான்காவன ;-- மனமுத 

லியவைகளை, கலாதி யைந்தாவன :-- கலை, வித்தை, இராகம், புருடன், 

மாயை என்பவைகளை, சத்த மைக்தாவன :--சுத்தம், சுபாவம், கூனி௰ம், 

ஒழிவு, அதீதம் என்பவைகளை, (௭௨) 

9). இய மோரொன் ருய்விட் டிடின்மற்றை யொன்று சாரு 

முந்திய மனம ழிப்ப முற்றும்போ மணிய பாம்பி 

னைந்தலை களினு ளொன்றை யரிந்திடின் மற்றொன் ரூலஞ் 
ரிந்திடு மிடற ரிந்தாற் நீர்ந்திடு மொருங்கு மாதோ, 

(இ-ள்,) இந்தியம் - பஞ்சேர்திரியங்களையும் -- ஒரொன்றாய்விட்டி. 

டில் - தவ்வொன்றுகவிட்டுவிட்டால் -- மற்றையொன்றுசாரும் - வேரொ 

ன்றுவர்துசாரும் -- முந்திய - முதலாகநின்றுள்ள -- மனமழிப்ப - மன 

தைக்கெடுச்ச -- முற்றும்போம்- எல்லாப்பற்றுக்களுமொருங்கேபோகும் 

மணிய - மாணிக்கத்தையுடைய -- பாம்பி ளேந்தலைகளிலுள் - பாம்பின 

எள்



௩௬௨ பிரபுலிங்கலிலை [பதின்ழன்ற 

தைதுதலைகளுக்குள் -- ஒன்றையரிர்திடில் - ஓர்தலையையரிர்தால் -- 

மற்றொன்று - வேஜோர்தலை -- அலஞ்சிந்திடும் - விஷத்தைக்கக்கும் - 

மிடறரிந்தால் - கமுத்தையறுத்தால் -- தீர்ந்திடுமொருங்கு - ஒருமிக்க 

வனைத்தும்போய்விடும், எ-று, மாது, ஓ--அசைகள், ஐர்தலைநாகத்தின் 

ஒர் தலையறுத்தால் ஏனையதலைகள் விஷங்கக்குமென்று கழுத்தையரிர்தாம் 

போல, இம்தியங்களையொவ்வொன்றுய்விடின் ஏனையவிடயங்களிற்சாரு 

மென்று, எவற்றிழ்குமுதற்காரணமாய மனதையழிக்கச் ௪கல பற்றுக்க 

ளம் போமெனமுடிக்க, மணிய குறிப்புப்பெயரெச்சம், ஒன்றொன்றாமெ 

னல் - ஒசொன்றாயென்றாயது விகாரம், (௭௩) 

/தலான் மனம டங்கு லங்கலிங் கங்க டம்முட் 

பேதமோ வபேத மோவென் றழிவுறு பித்து நீங்கும் 

தீதிலா யென்றி யம்பிச் சித்தரா மற்கு காவா 

லோதொணு வுணர்வி னுண்மை யுணர்த்தினன் குருகு கேசன், 

(இ-ள்.) அதலால் - அகையால் -- மனமடநடுல் - மனமடங்குமா 

யின் - அங்கலிங்கங்கள் - உடலுமுயிரும் -- தம்முள் - தங்களுக்குள் -- 

பேதமோவபேதமோவென்று - பேதத்துக்கைந்ததோ வபேதத்திற்டி 

யைர்ததோவென்றுசொண்டு -- அழிவுறு - கெட்டுப்போகன்ற -- பித்து 

நீங்கும் - மயக்கநீம்கும் -- தீதிலாயென்று - குற்றமற்றவனேயென்று — 

இயம்பி - சொல்லி -- ரித்தராமற்கு - இத்தராமையருக்கு - நாவால் - 

நாக்இினால்--ஓதொனா - சொல்லப்படாத -- உணர்வினுண்மை - எதார்த்த 

வறிவினது உண்மையை-குரு - குருவாக -- குகை - யாவருள்ளத்திறு 

மிருககின்ற -- ஈசன் - அல்லமன் -- உணர்த்தினன் - விளக்ென், 

௭-௮, ஆதீமானாச்மாவைப் பேதமென்போர் மதத்தரும், அபேதமென் 

போர் வேதாந்தியுமாயினும் ; ௨ல்து அங்கலிங்கம்போற் Coy p Depo 

அசோபமாதலின் ஒன்றுமன்று பலவுமன்று ;இதனையறியாது வாஇத்தல் 

பிராக்தியாதலின் பித்தென்றார், காவின்: லோதொணாமையாவது அனு 
பூதிகிலையை, மனமடங்கற்பி த் துநீங்குமெனவே, திரில்ய சோதனையின் நி 

யக்கண் சங்கற்பராசத்திற்கும் பிரார்இராசத்திம்கும் இடமின்மைபெற்றும், 
நாவாலோதொணாவென்றடைபெற்றது எ முதா மறையெனற்கு, அழிவுறுத 

லாவது - வல்.துறிச்சயர்தெரியாதுகஉங்கமொய்தலை, குருகுசேசன் இயம்பி 
உணர்த்தினனெனக்கூட்டி முடிக்க, ஒனாவென்ப இடைக்குறை, (௭௨) 

ம்னிதரு ஞூரகர் சித்தர் வானவர் கணங்க டம்முண் 
முனிவரு ளென்போ னின்றன் முழுதருள் பெற்மு ரில்லை



agi, | சித்தராமையர் ௧இ. ௩௬௩ 

பினியெனை நிகர்வார் யாவ சென்றருட் குரவ னார்தம் 

பனிமல ரடியில் விழ்ந்து பணிந்தனன் த்த ராமன், 

(இ-ள்,) மனிதருள் - மனிதர்களுக்குள்ளும் --உரகர்தம்முள் - நாக 

லோகத்தாருச் குள்ளும்--ித்தர்தம்முள் - சித்தர்சளுக்குள்ளும்- வானவ 

ர்தம்முள் - தேவர்களுக்குள்ளும் -- கணங்கடம்முள் - வகணங்களுக்குள் 

ஞூம்-முனிவருள் - ரிஷிகளுக்குள்ளும் -- என்போல் - என்னைப்போல. 

நின்றன் - உன்னுடைய -- முழுதருள் - பூரணவருளை - பெற்ராரில்லை - 

அடைர்தவர்களில்லை -- இனி - இனிமேல் -- எனை நிகர்வார்யாவரென் று - 

எனக்கொப்பாவார் யாவரென்றுசொல்லி -- அருள் - இருபையையுடைய 

- குரவனார்தம் - அல்லமதேவருடைய -- பனி - குளிர்ச்சிபொருர்திய 

-மலர் - தாமரைமலர்போன் ற--அடியில் - உபயபாதங்களில்--லீழ்ந்து « 
விமுர்து--பணிர்தனன் - வணங்கென் -- சித்தராமன் - சித்தராமனென் 

போன், ௭ - று, சித்தராமன் என்றுசொல்லி பணிர்தனனெனமுடிக, () 

இப்பரி சருளி னுலே பிராமலுக் குபதே $த்துச் 
செப்பரு மவன்ருற் றேவல் செய்யிய வுளம கிழ்ந்து 

கைப்படு மமிர்த மன்ன கருணைவா ரிதியி ருந்தான் 

றுப்புர வமைந்து சீர்சால் சொன்னலா புரத்து மாதோ. 

(இ-்.) இப்பரிசு - இவவண்ணமாக -- அருளினால் - இருபையினா 

ல்--இராமலுக்கு - சித்தராமனுக்கு -- உபதேடித்து - அனுக்கெடத் 

து -செப்பருமவன் - சொல்லுதற்கரியவந்தச்சித்தராமன்--குற்றேவல்செ 

ய்யிய - தனக்குத்தொண்டுசெய்யும்படியாக -- உளமடழ்ச்து - மனம௫ிழ்ம் 

து. சைப்படும் - கையிற்கிடைத்த--அமிர்தமன்ன - அமிர்தத்துக்கொப் 

பாடிய -- கருணைவாரிதி - இருபாசமுத்திரம்போன்றவல்லமன் -- துப்பர 

வமைந்து - சசகலஅலங்காரமுமமைந்து -- சீர்சால் - அதனால்£ர்த்தி மிக்க 

சொன்னலாபுரத்து - சொன்னலாபுரமென்லும்பதியில் --இருந்தான் - 

இருந்தனன். எ-று, மாறு, ஓ--அசைகள், கருணைவாரிதி உபதே௫த்து 

உளம௫ழ்ர்து சொன்னகாபுரத்து இருர்தானெனக்கூட்டி முடிச்ச, (௭௬) 

பதின்ழன்றவது 

சித்தராமையர்கதி 

முத்தித்று, 

ஆட கதி-௧௩- இ, விருத்தங்கள் - ௭௨௩, 

 



ஆ மவ ர் ர் ர் ' 

டே 

பதினான்காவது 

வசவண்ணர்கது, 

வறு, 

Ris rrinGe@) illus னல்லம தேவன் 

பத்த ராகிய பயிர்செய்கல் யாணமாம் பழனத் 

துய்த்த நீரெனும் வசவனை யுழவரிற் கண்டு 

மெய்த்து மார்வமங் கடைமை யாமினி விரிப்பாம், 

(இ-ள்.) சித்தராமனோடு - சித்தராமனென்பவஜடன்--அரியன் - 

ஆரியூர் த்தன -- அல்லமதேவன் - அல்லமதேவனென்பவன் 4 ப 

த்தராயே - அடியார்களாயே-பயிர் - பயிர்களை - செய் - விளைவிக்கின் 

2--கலியாணமாம்பழன த்து - கலியாணபுரியென்ஜுங்கழனியில் 4 உய்த 

த - பாய்ச்சிய--றீமிரனும்உசவனை - 8ீரெம்இன் றவசவண்ணரை -- உழவ 

ரில் - பயிரிடுமார்தரைப்போல -- கண்டு - டார்த்து -- மெய்த்தும் - உண் 

மையாகய--அ வம் - அமை யை--அங்கு - அவவிடத்தில்--அடைந்தமை - 

பெற்றதை--யாம் - ராம்--இனி - இனிமேல்--விரிப்பாம் - விரித்துச்சொ 

ல்லுதும், ௭- று, பத்த ராஏயெபயிர், கலியாணமாம்பழனம், நீரெலும் 

வசவன் இவைஉருவமம், (க) 

னன மீனுட னிகழ்வறக் கொண்டமை யாமற் 
செற்நெ லார்வய நீப்பரி யாற்றுபு சிறந்த 

சொன்ன லாபு74 தவஞ்செய் தென்றுவான் றுஇப்ப 

வென்னை யாளுடை யல்லம னிருந்தரு ளாளில், 

(இ-ள்,) அன்னம் - அன்னப்பட்டுகள்--மீலுடன் - மீன்களுடன்-4 
இசழ்வற - பழிப்புகீங்க--கொண்டு - உ௰யுகொண்டு -- ஓமையாமல் - இ 
சாமல்--செர்நெல் * செர்நெம்பயிர்கள் -- ஆர் - பொருச்திய -- வயல் - ௪ 

ழனியில்--தப்பசி - கொேமாடுெயபசியை--ஆம்றுபு-தணித்து றந்த 2 

சிறப்பும் மமையப்பெம்ற --சொன்னலாபுரம் - சொன்னலாபுரமானத--



வசவண்ணர் ௧, ௩௬டு 

தீவஞ்செய்ததென்று - மிக்கதவத்தைச்செய்ததென்று — வான் துஇிப்ப - 

தேவர்கள் துஇக்கும்படியாக--என்னையாஞுடையல்ஈமன் - என்னையடிமை 

கொண்டவல்லமதேவன்--இருந்தருணாளில் - எழுந் தருளியிருக்கும்சாளில், 

எ-று, அல்லமன் சொன்னலாபுரத்தில் சித்ச.ராமனோடு இருச்குராளி 

லென முடிக்க, (௨) 

சநத மேவு கல்யாணமா நந்தன் தன்னி 

னந்தி நாண்மலர்ப் புகழ்மண ஈயந்தசொல் வளியால் 

வந்து காதெனு நாசியிற் புகமிக மகிழ்ந்த 

துந்து வார்திரைக் கருங்கட லுடுத்தபே ௬லகம், 

(இ-ள்,) சந்தமேவும்- அழகுபொருச்திய -- கல்யாணமாம் - கல்யா 

ணபுரியாடகிய -- ந$தனந்தன்னில் - பூங்காவனத்தில் -- நர்தி - வசவண் 

ணரென்ஜும் -- நாள் - அன்றலர்ந்த--மலர் - தாமரைமலரின் -- புகழ் - 

௮வ.ர.து£ர் த்தியாெ -- மணம் - வாசனை -- நயந்தசொல் - அவரஇனிய 

மொழியென்னும் -- வளியால் - காற்றினால் -- வந்து - வந்து-காதெனு 

காசியில் - காதென்னுமூக்கில்--புக - நுழைய -- உந்து - மோதுடின்ற-- 

வார் - நீண்ட -- இரை - அலைகளையுடைய--கருங்கடல் - கருங்கடலை-- உ 

டுத்த - ஆடையாகவுடுத்த--பேருலகம் - பெரியவுலகமானது -- மிகம$ழ் 

ந்தது - மிசவுஞ்சர்தோஷித்தது, ௭ - று, கல்யாணமாநந்தனம், நந்திமலர், 

புகழ்மணம், ஈயந்தசொல்வளி, காதெலுகாி இவையுருவகம், ம௫ழ்தலை 

ஏற்றற்பாலதன்மையின், உலெரை உலகமமன்றது இடவாகுபெயர், () 

(க்க ளுயகன் புகழெனு மூரலுண் பதற்குத் 

தக்க திஞ்சுவைக் கறியெனச் சமைர்தது வசவன் 

மிக்க வான்புக ழவற்றினை மாதவர் விரவித் 

துய்க்கு காவினிற் றுயத்தனர் பவப்பசி தொலைய, 

(இ-ள்.) முக்களாயகன் - பரமசிவள ௮--புகழெலும் - €ர்த்தியென் 
இற மூரல் - சாதத்தை -- உண்பதற்கு ஃ சாப்பிடுதற்கு -- தக்க - தகும் 

தஃஃஇ௫சிவை - இனியசுவைமயமாய-கறியென - பதார்த்தமாக -- ag 

வன் . வசவண்ணரது-- மிக்க - மிகுந்த-வான் - Anis — yap- Erg 

இயொனது -- சமைந்தது - அமையப்பெற்றது -- அவம்மினை - அவ்விரு 

வகையினையும்--மாதவர் - மகாதவத்தினர்--விரவி - கலந்த-- துய்க்கும் - 

புசிச்சத்தக்க--ராலினில் - சாக்கனால்--பவம் - செனனமென்றும் -- ப9ி



௩௬௬ பிரபுலிங்கலீலை (பதினன்கா 

தொலைய - பசிகெட -- தய்த்தனர் - புசித்தார்கள், ௭- று, புகழெலு 

மூரல், பவப்பசி உருவகம், இங்சேதுயக்குமாவென்றது - அறிவை, பவப்பசி 

தொலையத்துய்த்தலாவது :-- சங்கற்ப வயமாகாமையென்க, இவ்விருவர் 

புகழையும்விரவுதலாவது :--ஞானாகாரமாகச்சிர்தித்தலை, முக்கணாயகன் 

புகழைமூரலென்றது - ஜெப்தியே பிரியமாயதைக்குறித்தற்கும், வசவன் 

மிக்கவான்புகழ் சுவைக்கறி யென்றது - அ.தற்யைர்த சாதனங்களாஏய 

இயமநியமாதஇிகளைக் குறித்தற்கு மென்ச, (௪) 

விலக்கு முற்பவச் சித்தரா மற்குமுன் விளம்பு 

மிலக்க ணத்திலுக் கருணந்தி யெனுமிலக் கத்தைக் 

கலக்க மற்றறிர் இடுவதற் குதாரணங் காட்ட 

மலக்க மற்றம் மல்லமன் றிருவுளம் வலித்தான். 

(இ -ள்.) உற்பவம் - பிறவியை விலக்கும் - நீக்கிய --ரித்தராமற்கு- 

சித்தராமரென்பவற்கு -- முன்விளம்பும் - முன்னேசொல்லிய -- இலக்க 

ணழ்இலுக்கு - சச்சொனந்தமுதலியவிலக்கணங்களுக்கு - அருள் - இரு 

பைபொருந்திய -- ஈர்தியெலுமிலக்கெத்தை - வசவண்ணரென்னு மிலக் 

யத்தை -- கலக்கமற்று - சந்தேகமற்று -- அறிர்திடுவதற்கு - தெரிந்து 

கோடற்கு--உதாரணங்காட்ட - உதாரணங்காட்டூம்படி -- மலக்கமற்ற - 

விபரீ தமற்ற -- நம்மல்லமன் - ஈமதல்லமதேவன்-- திருவுளம்வலித்தான் - 

உறுதியாகத்திருவுளங் கொண்டனன், எ-று, ஐயந்திரிபறத்தெளிர்தவ 

னாதலின் ஆகாமியமுளைத்தற்டெங் கொடானெனக்காட்ட, விலக்கு முற் 

பவச்சித்தராமனென்ருர், முன்னர்ரித்தராமன் ஐக்கயெமெய்தற் இயைந்த 

இலக்கண த்துக்கு இலக்சியமாரய பரவல் துவைப்போல வசவண்ணர் 

இருத்தலின் அவரை இலக்கயமெனப்பட்டது, (ட) 

டிய வர்க்கெளி யானெனு மவனெம த்கத்திற் 

குடியி ர௬ுக்குமவ விராமனை யுடன்கொடு குறிலோர் 

cya Os seer னிரையென வர்ககர் நீங்இக் 
கொடிம இற்கலி யாணமா நஈகர்வழிக் கொண்டான். 
(இ-ள்,) அடி.யவர்க்கெளியானெலும்-அன்பர்க்கெளியனென் றுசொ 

ல்லப்பட்ட--அவன் - அந்தவல்லமதேவன் -- எமதகத்தில் - எமதுள்ளத் 
தில் குடியிருக்கும் - வாசஞ்செய்யப்பட்ட--அவ்விராமனை - அந்தச்சித் 

தீராமனை--உடன்கொடு - கூடவழைத்துக்கொண்டுகுநில் - குற்றெழுத் 

தானது-ஒர்நெடிலடுத்த - ஓர்நெடிலோடினைந்த-- 5ல் நல்ல 3 திரை



வறு] வசவண்ணர் .௧இ, ௪௬.௬௪ 

யென - நிரையசையைப்போல -- அம்ரகர்கீக்டு - அச்தப்பட்டண த்ழைவி 

ட்டுகீம்ெ-கொடி. - கொடிசட்டிய--மதல் - மதில்சூழ்$த--கலியாணமா 

ஈசகர்வழிக்கொண்டான் - கலியாணபுரிமார்ச்கமாசச்சென்றுன், ௭- று, 

குதிலோர்நெடிலடுத்தசன்னிரையாவது - குறினெடி.லினைச் தவரு நிரைய 

சையென்க, 46 என்னை குறிலே மெடிலே குறிலிணை குறினெடில், ஒற்றொ 

வேருசலொடு மெய்ப்படகாடின், நேருநிரையுமென் நுிற்பெயயே” என் 

ரூர் தொல்காப்பியனார், குறிலினையென்னாது சு.றினெடிலென்றது - குறி 

லினதுவிகாரகெடிலானாற்போல ௮்லமனாற்றெளிவுற்றவனெனக்காட்டற் 

கும், குறிலிணயெனின் அல்லமுச் குவமிக்சப்படா னெனற்கும், இங்க 

னங்கூறியதென்க, (சு) 

இறும்ப ழஞ்செறி தனியிட மொய்த்திட ஈண்ணு 

மெறும்பொ முங்கென வரனடி யவர்திர ளெழுந்து 

மறந்தும் வெஞ்சமண் குண்டரை யிணங்குழு வசவ 

லுறும்பு ரம்புக லிருவருங் கண்ட முவந்தார், 

(இ-ள்,) சும் - இனிய--பழஞ்செறி - பழங்கணிறைர்த-- தனியிட 

ம் - தீனித்தவிடத்தில்--மொய்த்திட - மொய்க்கும்படி--ஈண்னும் - போ 

னெ -- எறும்பொழுங்கென - எறும்புவிசைபோல -- ௮. ரனடியவர் - 

பரமசிவனடியார்கள்--இரள் - கூட்டமாக--எழுச்து - எழுந்திருக்த--மற 

bgilb - மறதியுற்றும்--வெஞ்சமண்-கொடியசமண ராய — மூண்டரை - 

பாதகலைர -- இணங்குரு - சேராத வசவன் - வசவண்ணன் -- உறும் - 

தங்கய-புரம் - பட்டணத்துக்கு -- புகல் - போதலை -- இருவரும்கண் 

டு - ௮ல்லமருஞ்சித்தராமருங்கண்டு-உளமுவந்தார் - மனங்களித்தனர், 

எ-று, மறர்துமென்பஇிலும்மை இறந்ததுதழீஇய வெச்சவும்மை, 

இணங்குதல் - அவர்மதவயப்படல், ஊன்செறிதனியிடமென்னாசது அடி. 

யாரை யுவமிப்பநுபம்றியேன்., அரனடியவர் இரளெழும்து புகலென 

முடிக்க, (௭) 

தும்பி ரானருள் வசவனாக் இயவறச் சாலைக் 

கும்ப வாசநீர் முதலிய வேண்வே கொண்டு 

வம்பு லாமலர் வனத்தயர் வுயிர்த்துகல் வழிசேர்க் 

தெம்பி ரானடி. பவர்இிர ளேகுதல் கண்டார். 

(இ-ள்,) தம்பிரான் - அல்லமதேவச.த -- அருள் - இருபைபெறு 

வான்வேண்டி -- வுசவன் - வசவண்ணர்--இக்$ிய - ஏம்படுத்திய--அச்
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சாலை - தர்மசாலையிலுள்ள--கும்பம் - குடத்தினிறைந்த -வரசீர்முதலி 

ய - வாசனைகட்டியநீர்முதலியவைகளில் -- வேண்டுவகொண்டு - தமக்கு 

வேண்டியவளவுகொண்டு--வம்புலாம் - வாசனைபொருர்திய--மலர்வனத் 

த - பூங்காவனத்தில்--அயர்வுயிர்த்து - சோபநீங்கி - மல்வழிசேர்ந்து - 

நன்மார்க்கத்தை யடைர்து -- எம்பிரான் - பரமசிவனுடைய -- ௮டி.யவர் 

இரள் - அடி.யார்கூட்டங்கள் -- ஏகுதல்கண்டார் - போதலைக்சண்டார், 

எ.ஃ.று, அடியவர்திரள் வேண்வெகொண்டு அயர்வுயிர்த்து ஏகுதலை 

இவ்விருவருங்கண்டாரென முடிக்க, முதலிய, வேண்வே இவை வினை 

யாலணையும் பெயர்கள், (௮) 

பாண்டின் மாவளஞ் சிவிகையூர்ந் தேகுரர் பரிந்து 

வேண்டு மாறுகொள் வேடத்தர் துறந்தவர் விரத 

ரீண்டு மாறுகண் டுவந்துசென் றெழிலலம் கார 

காண்ட மாமெனு மங்கல புரத்தினைக் கண்டார். 

(இ-ள்.) பாண்டில் - வண்டிகளிலேற்றிய -- மாவளம் - மிச்கவளப் 

பத்தோடு-- சிவிகையூர்ர்து - பல்லக்கையிலேறி 4 ஏகுரர் - போடூறவர்ச 

ளும்--பரிர்து - விரும்பி -- வேண்மோறுகொள் - தமச்குவேண்டுமளவு 

கொண்ட--வேடத்தர் - வேடதாரிகளும்-- துறந்தவர் - அறவிகளும் -- வி 

சதர் - விரதங்காப்பவரும் -- ஈண்மொறுகண்டு - கெருங்குப்போ தலைக் 

கண்டு-உவம்து - சக்தோஷித்த--சென்று - போய்--எழில் - அழயெ-- 

அலங்கா ரகாண்டமாமெஜும் - அலங்காரகாண்டமென்டூற -- மங்கலபுரத் 

இனை - மங்கலபுரத்தை -- கண்டார் - பார்த்தனர், ௭ - று, வேடத்தர் 

தவவேடம்பூண்டோரை, கல்யாணபுரிக்கு அலங்காரகாண்டமெனப் பெய 

ரிருத்தலால் அலங்கா ரகாண்டமாமெஜு மங்கலபுரமென்றார், (௯) 

கீண்டு செல்லுமப் போதிலந் ஈகர்வளங் கருத்திற் 
கொண்ட வல்லமன் நிருவுள மிகக்களி கூர்ந்து 
பண்டை நல்லிசைப் புலவர்சொல் லிராமனைப் பார்த்து 
மண்டு பல்வளங் காட்டுவன் ற்னித்தனி வகுத்து. 

i ல் ்் ணை - செல்றுமப்போ Ba போகும ச்சர 
எ தப்பட்டணத்தின்வளட்பத்தை--கருத் Bi 

கொண்டவல்லமன் - மனஇிம்கொண்டவல்லமே தவன் -- இருவளம் - மன 

சி ல்--மிகக்களிகூர்ந்த - மிகவுஞ்சந்தோஷித்து -- பண்டை - kp Bator 
வுள்ள -- நல்ஈ நல்ல - இசைப்புலவர் - இசைக்ஞானியர்கள் -- சொல் 2
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அதிக்்ற--இராமனை - சித்தராமரை- பார்த்து - பார்த்து -மண்டு - 

மிகு£த--பல்வளம் - பலவளப்பங்களை -- தனித்தனிவகுத்து - தனித்தனி 

யாகப்பிரித்து--காட்டுவன் - காண்பிப்பன், ௭- று, இரட்டுமமொழித 

லென்லுமுத்தியால், பண்டை - முன்னுள்ள, ஈல்லிசை - நல்ல£ர் த்தியை, 

புலவர் - பண்டி சர்களால், சொல் - துதிக்கத்தக்க வெனினுமமையும், அல் 

லமன் களிகூர்ர்து பார்த்து வகுத்து காட்வெனென முடிக்க, (௧௦) 

ஜ்னைவி ரும்பிவ் தடைந்தவர் தம்மைமுன் வெறுத்த 

இனக ரன்கஇர் விரும்புறச் செய்தளித் இரள்க 

ணனிவி ருந்துணுங் கடிமலர் சுமந்துபொன் னகரார் 

கனிவி ரும்பதண் பொழினிகழ் வதையெதிர்காணாய், 

(இ-ள்,) தனைவிரும்பிவந்து - தன்னைவிரும்பிவந்து -- அடைந்தவர் 

திம்மை - சேர்ந்தவர்களை--முன்வெறுத்த - முன்னர்வெறுப்புற்ற -- இன 

கரன்கதிர் - குரிய தரண த்தை -- விரும்புறச்செய்து - விரும்பச்செய் 

ி-அளித்திரள்கள் - தட் - நனி - மிகவும் -- விருந்து 

லும் - விரும்துண்ணத்தக்க-- கட.மலர் - வாசனைபொருக்தியபுஷ்பங்களை 

அசுமக்து- சுமந்து - பொன்னகரார் - தேவர்கள் -- கனிவிரும்பு - பழங் 

களைவிரும்புசின்ற -- தண் - குளிர்ச்சிபொருக்திய -- பொழில் - பூங்காவ 

னங்கள்-ஃநிகழ்வதை - விளங்குவதை--எ.தர் - எதிரில் காணாய் - பார்க் 

குதி, ௭ - று, வெய்யிலால்வதையுண்டு தன்னையடைந்தவர்களைத் தணிவு 

செய்து மிக்ககுளிர்ச்சியால் மீண்டுஞ் சூரியகதிரை விரும்பச்செய்டுன்ற 

பொழிலெனப்பொருள்கொள்க, தண்பொழில் விரும்புறச்செய்து சுமந்து 

பொழினிகழ்வதை யெதிர்காணாயெனக்கூட்டி முடிக்க, (5௧) 

Epi னோடுசெ% தேன்மழை யொழிவறப் பொழியுங் 

18 னோடுவள் ளிதழளிழ்ம் தொழுகுதேங் கமல 

வாயி யோடுநல் லிசைபயி லஞ்சிறை வண்டு 

பாவி னோவெண் குழலெனத் திரிதலைப் பாராய், 

(இ-ள்.) பூகினோடு - புஷ்பங்களிடத்தும்--செர்தேன்மழை- abs 

தேன்மாரி -- ஒழிவறப்பொழியும் - இடைவிடாதுசொரி௫ன்ற -- காவி 

னோடு - பூங்காவினிடத்தும் --. வள் - வளமை ந்திய இதழவிழ்ர்த - 

இதழ்கள்விரிர்து--ஒழுகு - ஒழுகாரின்ற -- தேன் - வாசனைபொருர்திய 

௮ கமலம் - தாமரைமலர்கணிறைந்த--வாவியோடு - தடாகத்தினிடத்தும் 

௮ நல்லிசைபயில் - ஈல்லதேங்களைப்பாடன்ற--அம் - அழகிய -- சிறை - 

Pa
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இறகு&ளையுடைய -- வண்டு - வண்டுகள் -- பாவின் - கெய்யும்பாவினிடத் 

தில் - ஒடு - இடைவிடாதுமா தியோடுன்ற--வண் - வளமைதக்கயெ -- 

குழலென - மூங்டுற்குழலைப்போல -- இரிதலைப்பா.ராய் - அங்குமிங்கு 

மாகத்திரிதலைக்சானுத, ௭ - று, பாவிலோடு மூங்கற்குழலைப்போலப் பூலி 

னிடத்துங் காவினிடத்தும் வாலியினிட.த்தும் வண்டுகள் திரிதலைப்பா.ரா 

யெனக்கூட்டி. முடிச்ச, யாதனுருபிற்கூறிற்றாயிலுமென்னும் விதியால் 

பூவினேடு காவிஜேடு வாலியோடு என்பவற்றிலுள்ள வோடு வுருபுகளை 

ஏழாம்வேம்றுமையாகத் திரித்ததென்க, (௧௨) 

கடிம லர்ப்பசுந் தேன்றுளி பிலிற்றுபைங் காவைக் 

குடியி ருக்குமவ் வளவெனக் கொண்டுவெண் குருகு 

மடிய டுத்தவ ரெனவிரும் இளங்கயல் வரலு 

கொடியி னிற்கவர் தண்பணை மருதமு கோக்காய், 

(இ-ள்.) கடி. - வாசனைபொரும்திய--மலர் - புஷ்பங்கள் -பசுந்தே 

ன்றுளி - பளியதேன்றுளிகளை--பிலிற்று - சொரிடின்ற -- பைங்காவை - 

பசியபூங்காவன த்தை -- GP யிருக்குமவவளவென - தாங்குடி.யிருப்ப த்ழ் 

இயைர்தவெல்லையாமென--கொண்டு- என் ணிக்கொண்டு--வென்குருகு- 

வெண்மையா௫ூயகாரைகள் -- மடியடூத்தவரென - சோம்பலுள்ளவரைப் 

போல--இருந்து - அசைவறவிருந்து -- இளங்கயல்வரலும் - இளமையா 

இயசேற்கெண்டைகள்வ. இம் -- நொடியினில் - சொடியளவில் -- கவர் - 

மூக்காற்சவர்ச்துவிழுங்குடுன்ற - தண் - குளிர்ச்ிபொருந்திய -- பணை - 

வயல்கள்குழ்ந்த -- மருதமும் - மருதடிலத்தையும் -- பாராய் - argh, 

எ-று, வெண்குருகு காவைத் தனக் நஇியைஈ்சவிடமாமெனக் கொண்டு 

மிக்கசோம்பலுடையோரைப்போற் கரையிலசைவறவிரு£்து இங்ஙனமி 

றுப்பதனால் அச்9ஈமின்றிச் சேல்மீன்களருகுவரலும் கொடியினிற்கவரென 

முடிக, அசையின்மையைக்குறிக்க மடியடுத்தவரையுவமித்தார், (2௩) 

கதிரை யங்கதிர் மணிக்குட நீர்குடிப் பதுபோ 
லதிரி எங்கமஞ் சூல்வளை தவழ்வய லணிநெற் 

கதிர் வளைந்துசெந் தாமரை வாயுறச் கமிழ்ந்து 

துதிபொ ருந்திய வழகையு மையநீ நோக்காய், 

(இ-ள்,) குதிரை -குதிரையானத--௮ம் - அழயெஃ-௧தர்- பிரகா 
சத்தையுடைய--மணி - இரத்தினங்கள்பஇத்த -- குடம் - குடத்தில்-நீர் 

குடிப்பதுபோல் - நீர்குடிக்குமாறுபோன்று -- அதர் - சத்இக்இின்ற 4



வதி] வசவண்ணர் கதி, (Gr 

இளம் - இளமையா$ய -- கமஞ்சூல் - நிறைர்தகருப்பத்தையுடைய--வளை 

தவழ் - சங்குகள்தவழப்பட்ட -- வயல் - கழனிகளில் -- ௮ணிநெழ்கதிர் - 

௮ ழயெநெற்க இர்கள்--வளைந்து - பாரத்தால்வளைர்து--செர்தாமரைவாய் - 

செர்தாமரைமலரிடத்து--௨ற - பொருந்த -- கவிழ்ந்து - சலிழ்ர்து-.- நுஇ 
பொருந்திய - நுனிபொருச்தியிருக்கின்ற -- அழகையும் - அழையும்-- 

ஐய - அய்யனே -- நீநோக்காய் - நீகானுதி, எ-று, குதிரைகுடிப்பது 

போல் வளைதவழ்தலாலுவமையாயிற்று, இன்லுங் குதிரை கடத்தினீர் 

குடிப்ப தபோல நெற்கஇர்வளைஈ்து தாமரைமலர்வாயாக விருக்கக் கவிழ்ந்து 

நுனிதங்யெவழகெனிலுமமைபும், (௧௪) 

Ding தன்னுள்வாழ் பயிற்சியா லிறந்துயிர் போயு 

மங்குப் பொன்னெயில் வட்டத்து ளிருண்மனத் தமண் 

தங்கற் குன்னுமிப் பொன்னெயில் வட்டமுஞ் சடைமேற் 

கங்கைப் பெண்ணமர் பரனடிக் கன்பநீ காணாய், 

(இ-ள்.) இங்கு - இவவுலகத்தில்--தன்னுள் - தனக்குள் -- வாழ் - 

வாழ்ின்ற -- பயிற்சியால் - பழக்கத்தால் -- இறந்துயிர்போயும் - இறக் 

யிர்கீம்டியும் -- அங்கு - அவ்வுலகத்தில் -- இருள் - இருள்மயமாய -- 

மனத்து- மனதையுடைய -- அமணர் - சமணர்கள் -- பொன்னெயில் 

வட்டத்துள் - பொன்மதில்சூழ்ந்தவட்டநிலத்தில்--தங்கற்குன்னும் - என் 

அந்தங்குதம்குரினைக்சனெற-- இப்பொன்னெயில்லட்டமும் - பொன்மதல் 

சூழ்ந்தவி$தவட்டநரிலத்தையும் -- சடைமேல் - சடாமுடியின்மேல் 4 

கங்கைப்பெண்ணமர் - கங்காதேவியமரப்பெம்ற-- பரனடிக்கள்ப - பரம 

சிவனடிக்கன்புடையோனே--நீகாளாய் - நீசாணுதி, ௭ - று, உமிர்போயும் 

என்பஇிலும்மை இழிவுசிறப்பு, வட்டமும் என்பதிலும்மை எண்ணும்மை, 

இறந்தபின் உமிர் மேலுலகத்தில் தஙகற்கு அமைத்தபொன்னெயில் வட் 

டம்போல ; உடல்தங்கற்கு இவவுலகத்திலமைத்த பொன்னெயில்வட்ட 

மிதுவெனக்காட்ட இங்பனங்கூறினார், அன்ப விளி, அங்கென்பதினால் 

இங்கென்பதற்கு இவ்வுலகமென்றாம். (8௫) 

இந்து மூடுநின் னுதலிமை விழியெனச் சேர்ந்து 
பிறங்கு மாமணிக் கதவிரு புடையிலும் பெற்றுச் 
றந்த கோபுர வாய்தலு மலர்மிசைத் தெய்வம் 
பறந்து நாடிய முடியிறைக்கன்படீ பாராய், 

(இ-ள்,) இறந்துமூடும் - விழித்துமூன்௦--நின் - உன்னுடைய 

அதல் - செற்றியிலுள்ள -- இமைலிழியென - கண்ணிமைபோல ஆ



௩௨௭௨ பிரபுலிங்கலீலை [பதிறான்கர 

சேர்ந்து - பொருந்தி - பிறங்கு - பிரகாசிக்கின்ற - மாமணி - சிதந்த 

விரத்னங்கள்பதித்த -- கதவு - கதவுகளை -- இருபுடையிலும்பெற்று - 

இரண்டுபக்க த்திலுமமையப்பெற்று--சிறநத - தறப்புற்றுகின்ற--கோபுர 

வாய்தலும் - கோபுரவா ௪ற்படியையும்--மலர்மிசைத்ே தய்வம் - தாமரை 

மலரை யிடமாகவுடையபிரமன் -- பறந்துநாடிய - பட்சியாகப்பறந்து 

தேடிய -- முடி - சிரத்தையுடைய -- இறைக்கு - பரமசிவலுக்கு — 

அன்ப - நண்பனே-- நீபாராய் - நீதாணுத, ௭ - று, பறந்தென்பதினால் 

பட்சியாகப்பறம்தென்ரும், (௧௬) 

இலங்கு நீறெலுங் கவசமிட் ட%கமென் றியம்பு 

மலங்கல் வாகைவேய்ம் தஞ்செழுத் தத்இிர மடுத்த 

நலங்கொள் வீரராம் பழ்தர்த மறுகம ணள்ளா 

கலங்கு பாசறை போன்றெதிர் நிகழ்வது காணும், 

(இ-ள்,) இலங்கு - பிரகாசிக்கின்ற நீறெலும்-லீபூ தியென்டுற-.- 

கவசம் - £ரா வை-- இட்டு - தரித்து -- அக்கமென் தியய்பும் - ருத்ராட்ச 

மென்றுசெல்லப்பட்ட--அலம்சல்வாகை - வெற்றிமாலையை--வேயந்து - 

த்ரித்து-அஞ்செழுத்து - பஞ்ச ட்சரமென்னும் 4 அழ்திரம் - பாணங்க 

ளோடு .. அடுத்த - கூடியிருக்கின்ற -- நலங்கொள் - சன்மார்க்சமூள்ள 

— வீரராம்பத்தர்தம் - வீரசைவாகளாஇயவன்பர்களது — OME - விதி 

eam LOGI = சமணர்ச ளென்னும் -- நள்ளா - சத்துருக்கள் -- கலங்கு - 

அஞ்சத்தக்க -- பா சறைபோன்று - கூடாரம்போல ௭த/ நிகழ்வது - 

எதிரேவிளங்குவதை--காணாய் - காணுதி, ௭ - று, நீறெனுய்கவசம், அக்க 

மென் தியம்புமலங்கல்வாகை, அஞ்செழுத்த த்திரம், இவையுருலகம், (௧௭) 

கட்டு வார்சடைக் கண்ணுதல் பூசனைக் ௧௬ம 

மட்டு மாதவர் தீப்பசி யாற்றுறு மறமுள் 

ளிட்டு மேற்புறங கண்டவர் கொடியன வென்னப் 

பட்டு மாளிகை பற்பல நிகழ்வன பாராய், 

(இ-ள்,) கட்டு -௨ட்டிய--வரா£ - நீண்ட--௪டை - சடையையும் 44 

கண்ணுதல்- கெழ்றிக்கண்ணையுமுடையப.ரமடஏவனது பூசனைக்கருமமட் 

டும் - பூசனாக்கருமமட்டுக்காக -- மாதவர் - மகத்சானதவத்தோரத — 

தீப்பசியாற்றுறும் - கொடிய பசியைத்தணித்தம்ைர்த--அறம் - தர் 

மத்தை--௨ள்ளிட்டு - நினைத்து -மேற்புறங்கண்டவர் - மேறுப்பரிகையிற்



வது.] வசவண்ணர் ௧த, ௩௪௭௩ 

கண்டவர்களுக்குக்கட்டிய -- கொடியனவென்னப்பட்டு - கொடி.களுக் 

கொப்பாகுமென்று சொல்லப்பட்டு -- மாளிகை - யாவர.துமாளிகையி 

இம் பற்பல - பலவேறுபட்டகொடிகள் -- நிகழ்வன - அசைூஏன்றவை 

களை - பாராய் - கானுதி, எ-று, தருமஞ்செய்வான் வேண்டிக்கட்டிய 

கொடிகளைப்போல யாவர துமாளிகையிலும் பற்பலநிகழ்வன பாராயெனக் 

கூட்டி முடிக்க, கண்ணுதலென்பது--அன்மொழித்தொபை, (௧௮) 

பொறித்த வாழையின் கனியினைக் கடைத்தலை பொருந்தக் 

குறித்தி டாதுண வெனக்கறித் தலகுநோப் கொண்டு 

நிறுத்து வாழையின் கனியுமச் செய்கையாய் நினைந்து 

கறித்தி டாம! செம்முகப் பசும்கிளி காணாய், 

(இ-ள்.) பொறித்த - சித்திரமாகவெழுதிய--வாழையின்கனியினை- 

வாழைப்பழத்தை -- கடைத்தலை - முற்றும் -- பொருர்தக்குறித்திடாது - 
நன்குணராமல்- உணவென - உணவென்று -- கறித்து - கடித்து-- அல 

கு- மூக்கு--நோ.ப்கொண்டு - கொந்து--நிறுத்து - பந்தலில்சாட்டிய 

வாழையின்கனியும் - வாழைப்பழச்தையும் -- அச்செய்கையாய்நினைர்து - 

அந்தவிதமாகடினைத்பூ -- கறித்திடாது - கடிக்காமல் -- அமர் - சும்மா 

விருகஇன்ற -- செம்முகம் - சிவ$தமுகத்தையுடைய -- பசு௩்இளி - பிய 

சளிப்பிள்ளைக் காணாய் - காணுதி, ௭ - று, பொறித்தவாழை, கற்பித 

வாழை, நிறுத்தவாழை, உண்மைவாழை, இஃது மயக்கவணி, (we) 

விள்ள னல்வச வன்புகழ் வாயினாஃ வழுத்தா 

தெள்ளும் வல்லமண் குண்ட/[தம் பிறப்பினு மிழிட்பில் 

புள்ளு ஈல்லன வெனவிளம் பூவையோ டிருந்து 

இிள்ளை யவ்வச் வன்புகழ் சொல்வது கேளாய், 

(இ-ள்) வள்ளல் - வள்ளலாெ -- ஈல்வசவன்புகழ் - நல்லவசவண் 

ணரதுபுகழையும் -- வாயினால்வழுத்தாது - வாயினாற்றுதியாமல் ௮ எள் 

ளும் - இகழுடின்ற--வல் - கொடூரமா -- அமண் - உமணாகளென்னும் 

குண்டர் தீம் - பா தகர்களுடைய 4 பிறப்பிலும் - செனனத்ல த்க்காட்டி 

லும்--இழிப்பில் - இ ழிவில்லா தபுள்ளும் - பட்ரிகளும்--ஈல்லன வென . 

நல்லனவாமெனக்கூறும்படி -- இளம் - இளமையாயே -- பூவையோடு - 

நாகணவாய்ப்பட்டுயோடு -- இருந்து - கூடியிருந்து இள்ளை - இளிப்பிள் 

கள் 4 ௮வ்வ௫வன்புகழ் - ௮வ்வசவண்ணனதுபுகழை -- சொல்வது -



௩௭௪ பிரபுலிங்கலிலை [பதிஞன்கர் 

சொல்லிக்கொண்டிருப்பதை -- கேளாய் - கேளுதி, ௭- று, வசவண் 

ணனஹுபுகழைச் சொல்லிக்கொண்டிருப்பதால், ௮மண்குண்டர்தம்பிறப் 

பினும் இழிப்பில் புள்ளு ஈல்லனவென்ருர், (2.0) 

Ton w Sus Arrinder wBpeeuw Bear 

மன்றல் விதியில் வசவநா யகன்றிரு மனைமுற் 

குன்று போலுயர் கோபுர வாய்தலைக் குறுகச் 

சென்று மேவின னெம்மையா எல்லம தேவன், 

(இ-ள்,) என்றுகூறி - என்றுசொல்லி -- அவ்விராமனைமடூழ்வு 

செய்து - அந்தச்சித்தராமனை ச்சச்தோஷப்படுத்தி - இன்பம் - இன்பமய 

மான -- மன்றல்கீதியில் - மங்களச ரமான தியில் -- வசவநாயகன் - வு௫ 

வண்ணர.த.--இருமனைமுன் - அழடியமாளிகைமுன்--குன்றுபோலுயர் - 

மலைபோலுயர்ந்த-- கோபுரவாயதலை - கோபு. ரவாசற்படியை -- குறுக - 

கெரும்க -- எம்மையாளல்லமதேவன் - எம்மையடிமைகொண்டவல்லம 

தேவன் -- சென்றுமேவினன் - போய்ச்சேர்ந்தனன், ௭ - று, அல்லம 

தேவன் மடழ்வுசெய்து சென்று மேவினனென முடிச்ச, (௨௧) 

'தொடர்த்த ளைக்கைவெண் மருப்புரற் காற்கரும் தோற்றோ 

லுடுத்த மெய்ப்பான் கொலைகுறித் தெடாமழு வொப்ப 

வடைத்த லைக்குறித் திடாதசெம் மணிக்கத வடுத்த 

கடைத்த லைக்கண்மா தவர்குழா நெருங்குதல் கண்டார். 

(இ-ள்,) தொடர்- இடையில்விடா துதொடருன்ற-- துளை - ரந்த 

ரத்தையுடைய -- கை - துதிக்கையையும்--வெண்மருப்பு - வெள்ளைத்தம் 

தத்தையும் -- உரற்கால் - உரல்போன்றகால்களையும் -- கருந்தோல் - 

சறுத்ததோலையுமுடையயானையின் -- தோலுடுத்த - தோலையாடையாக 

வடுத்த--மெய்ப்பரன் - உண்மையாசெயபரமசிவன் -- கொலைகுறித்து - 

கொலைசெய்தலைக்குறித்து -- எடா - கையிலெடாத--மழுவொப்ப - மழு 

வாயுதத்துக்கொப்பாக -- அடைத்தலைச்குறித்து - மூதெலைக்குறித்து - 

இடாத - போடாத்--செம்மணி - சிவந்தரத்னங்கள்பதித்த-- கதவடுத்த - 

கதவைச்சார்ர்த -- கடைத்தலைக்கண் - கடைவாயலில்-- மா தவர்குழாம் - 

பெரியோர்கூட்டங்கள் -- நெருங்குதல்கண்டார் - ஒருவருக்கொருவர் 

நெருக்குதலைச்சண்டார்கள், ௭ - று, துதிக்கை, வெண்மருப்பு, உரற்கால், 

கருச்தோல், என்றற்ரொடச்சத்தான் யானையெனரும், மழுவெடுத்தது 

கோறதுக்கன்றுமைபோல, கதவுவைத்தது மூடாமைக்கென்,, (௨௨)



லது,] வசவண்ணர் ௧இ, ௩௭டு 

“Gap. 

அறுசுவை யடிசி லுண்பா னடைகுவா ரடி8 லுண்டு 

மறுகடை வருவார் சான்றோர் வைகிய விடங்க ணாடிக் 

கறியொடு மருவு சோற்றுக் காவடி. சுமந்து செல்வார் 

நறுமலர் சுமந்து தண்ட நாதன்பூ சனைக்குப் போவார். 

(இ-ள்.) அறுசுவை - அறுசுவையோடுங்கூடிய -- அடிசில் - சாப் 
பாட்டை--உண்பான் - உண்னும்பொருட்டு -- அடைகுவார் - செல்லுங் 

குவர்களும் -- அடி.ரிலுண்டு - அங்ஙனமாயவுணவுண்டு -- மறுடைவரு 

வார் - வீதியில்வருபவர்களும் -- சான்றோர்வைஏய - பெரியோர்களிருக் 

இன்ற... இடங்கணாடி. - இடங்களை த்தேடி -- கறியொடமருவு - கறியோடு 

கூடிய -- சோற்றுக்காவடி, - சோற்றுக்காவடியை -- சுமந்துசெல்வார் - 

சுமர்துபோடுன்றவர்களும் -- ஈறுமலர்சுமந்து - ஈல்லபூமாலைகளைச்சுமர்து 

-- தண்ட நாதன்பூசனைக்கு - பரமசிவன்பூசைக்கு - போவார் - போ 

இன்றவர்களும், எ - று, அறுசுவை;--கைப்பு, தித்திப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு 

துவர்ப்பு, கார்ப்பு, அடிசில் - உணவின்பொது, (௨௩) 

செஞ்சா ணிறைஞ்சி கல்குஞ் செழுந்துடில் கிழித்துக் 8 

ழ்கொண், டெஞ்சிய மிகையென் றெண்ணி யிட்டவ ணக 

ன்று போவா, ரஞ்சுடர் மணிப்ப சும்பொன் னணிதுகி லலங்கல் 

சாந்தம், வஞ்சியர் தமக்க ளிப்பத் தருகென வாங்டுச் செல்வார். 

(இ-ள்,) செஞ்சரண் - செவெந்தபாதங்களை--இறைஞ்சி - வணக — 

நல்கும் - கொடுக்டின்ற -- செழுந்துடில் - ஈல்லஉஸ்திரக்களை-- இழித்து - 

துண்டுதுண்டாகக்டுழித்து -- €ழ்கொண்டு - கோவணமாக9--௭ ஞ்சிய - 

மீர்தவைகளை -- மிகையென்றெண்ணி - அதிகமென்றெண்ணி -- இட்டு - 

அவரவர்க்களித்து -- அவண் - அவ்விடத்தினின்று -- அகன்றுபோவார் - 

நீங்கப்போடுன்றவர்களும்--அம் - அழயெ--சுடர் - பிரகாசம்டொருர்திய 

மணி - இரத்தனெபரணங்களையும் -- பசும்பொன் - பசியபொன்னாம் 

செய்த -- அணி - ஆப.ரணங்களையும்-- தல் - வல்திரங்களையும்--அலங் 

கல்- பூமாலைகளையும்--சார்தம் - சர்தனங்களையும்--வஞ்ரியர் தமக்களிப்ப- 

ஸ்த்ரிகளுக்குக்சொடுக்க -- தருகெனவா£டுச்செல்வார் - கொ0வென 

வாங்சிச் செல்பவர்களும், ௭- று, (௨௪) 

| நி ந்தைசெய் தெமையெ இிர்ந்த நெறியில்புன் சமணர் தம் 

கண், மைந்தனை யறியச் சொல்வம் வசவலுக் சென்று செல்
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வார், பந்தியை வணங்க வேறு ஈகர்தொறு நின்று போந்து, 

சிந்துரம் வயமா வம்பொற் ரிவிகைவிட் டிழிந்து செல்வார். 

(இ-ள்,) நிச்தைசெய்து - பழித்து--எமையெதிர்க்த - எங்களோடு 

விரோதித்த--நெழியில் - வரம்புகடர்ச--புல் - அற்பமாய--சமணர்தங் 

கள் - சமணர்சகளுடைய--மைந்தினை - மோஈத்தை--வசவனுக்கு - வ௫வ 

ண்ணருக்கு--அ.றியச்சொல்வமென்று - தெரியச்சொல்வமென் நு--செல் 

வார் - போடன் ர வர்களும் -- நந்தியைவணங்க - வச௨ண்ணரைத்தொழ 

வேறுநகர்தொறுநின்று - வெவ்வேறுபட்டணங்கர் லிருந்து -- போ 

ந்து - வந்து--டிந்து.ரம் - யானையும்--வயமா - வெற்றிபொருச்தியகுதிரை 

யும்--அம்பொன் - அழகியபொனனிஞம்செய்த --சிவிகை - பல்லக்குமா 

இய--விட்டு - இவற்றைவிட்டு -- இழிந்துசெல்வார் - இறங்கப்போடுன்ற 

வர்களும், ௭ - று, (௨௫) 

Fi deep வசவன் பாடத் இவவியாழ் கொண்டு செல்வா 

ராகியின் மதனை வென்றோ னடியவர் கு(றாநெ ௬ய்கு 

மேர்கெழு மணிப்ப சும்பொன் னிருங்கடை. நோக்கு நின்றா 

ரோகையோ டலமனாமத் தொருவனு மிராமன் மாலும். 

(இ-ள்,) சீர்கெழு - சிறப்புப்பொருக்திய--வசவன்பாட - வசவனைப் 

பாட -- திவவியாழ்கொண்டு - வலிக்கட்டமைந்த யாழையெடுத்துக்கொ 

ண்ெ-செல்வாராகு - போடன்றவர்களாடி--வில் - கரும்புவில்லையடைய 

மதனைவென்றோன் - மன்மதனையெரித்தப.ரமசிவனது — அடியவர் 

குழாகெருங்கும் - அடியார்கூட்டங்க ணெருக்கேய -- ஏர்கெழு- அழகு 

பொரு₹திய--மணி - இரத்தினங்கள்பதித்த--பசும்பொன் - பசியபொன் 

னிஞற்செய்த -- இருங்கடை - பெரியகடைவாயலை -- நோக்இநின்ருர் - 

பார்த்துகின்றனர்--ஒஓகையோடு - மிக்கசந்தோ ஷத்தோடு -- அலமஞாமத் 

தொருவனும் - அல்லமனென்னும்பெயரையுடையவொருவதும் -- இராம 

ன்ரானும் - சித்தராமரும், ௭ - று, அலமனாமத்தொருவலும் இராமன் 

மூனும் ஓகையோடு இருஙகடை நோக்ரின்றாரெனக் கூட்டி. முடிக்க) 

யிடை நின்றோர் தம்மை யப்பணப் பெயரின மிக்க 
தூயவ னெதிர்கண் டோகை சொல்லுவ லையற் கென்று 
கோயிலு எமல பூசை குழாத்தொடு செய்யும் போத் 
போயினன் வசவ னோடு புகழ்ந்திது புகல லுற்றான்,



வது.] வசவண்ணர் ௧, எள 

(Q- ar.) ஆயிடை - அவ்விடத்தில்--நினி$ரர் தம்மை - நின்றவிவ்வி 

ருவரையும்--அப்பணப்பெயரின் மிக்கதூயவன் - அப்பணனென்னும் பெய 

ரைபுடையமிக்கபுனிதன் -- எதிர்கண்டு - நேரேகண்டு -- ஐயற்கு - வசவ 

லுக்கு -- ஓகைசொல்லுவலென்று - இந்தச்சச்தோஷூமானகாரியத்தைச் 

சொல்லுவனென்று -- கோயிலுள் - மடத்தினுள் -- அமலபூசை - இவெபூ 

சையை -- குழாத்தொடுூ - அடியார்கூட்டத்தோடு -- செய்யும்போதில் - 

செய்யுங்காலத்தில்-போயினன் - போனவஞய் -- வசவனோடு - வசவண் 

ணரிடத்து -- புகழ்ந்து - துதித்து -- இதுபுகலலுற்றான் - இதனைச்சொல் 

லத்தொடங்கினொன், ௭ - று, அப்பணப்பெயரின்மிக்க தூயவன் இவ் 

விருவரையுங்கண்டு மடத்துட்சென்று வச௫வலுக்குத் தெரிவிச்சச்சொ 

டங்கனானென முடிக்க, ஓகை--பண்பாகுபெயர், அமலன்பூசையெனல் - 

௮மல பூசையென ஈற்றுனக.ரங்கெட்ட து, (௨௭) 

மீரீதவ ரிருவ சைய மழைமதர் நெடுங்கண் மங்கை 

பாதிய லுருவி ரண்டு படைத்துவம் தனனே யென்னச் 

சோதிய தரளக் கோவைத் கோரண வாய்தன் முன்னம் 

வீதியி னின்றா சென்று விளம்பினன் றவத்தின் மிக்கான், 

(இ- ள்.) ஐய - ஐயனே--மா தவரிருவர் - மகாதவத்தையுடையோரிரு 

வர்-மழை - குளிர்ச்சிபொருந்திய--மதர்- மதர்த்த நெடுங்கண் - நீண்ட 

கண்களையுடைய -- மங்கைபாதியன் - உமாதேவியை அர்த்தபாகத்திலு 

டையபரமடவன்--உருவிரண்டுபடைத்து - இரண்டுருவங்சொண்டு -- வந் 

தனனேயென்ன - வந்தானென் றுசொல்லும்படி -- சோதிய - பிரகாசம் 

பொருக்திய — தரளச்கோவை - முத்துமாலைசள்தங்கெ -- தோரணம் - 

தோரணங்கட்டிய--வாய்ஜன்முன்னம் - வாயலின்முன்னே--மீஇியினின் 

ரூரென்று - விதியில்கிற்கின்றாரென்று -- தவத்தின்மிக்கான் - அப்ப 

ணப்பெயரினோன்--விளம்பினன் - சொல்லினன், ௭ - று, தவச்தின்மிக் 

கான், மாதவரிருவர் தோரணவாய்தன்முன்னம் மீதியினின்றாரென்று 

விளம்பினனெனக்கூட்டி முடிக்க, (௨௮) 

என்றவ னியம்ப நந்தி யெனும்பெயர்க் கருணைக் குன்றங் 

கன்றினை நினைந்து நெஞ்சங் கரைந்துவம் தணையுங் தாய்க்கிய் 

கொன்றொரு தடையு முண்டோ வொல்லைநீ தருதி யென்னச் 

சென்றவ னமல னோடு 9த்தரா மனைவ ணங்க, 

PH
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(இ-ள்,) என்று - இப்படியென்று--அவனியம்ப - அவன்சொல்ல-- 

ஈந்தியெலும்பெயர் - வசவண்ணரென்லும்பெயரையுடைய -- கருனைக் 

குன்றம் - இருபாமலைபோன்றவர் -- சன்நினைகினைட்து - தன.துகன்மை 

நினைத்து--செஞ்சங்கரைந்துவர்து - மனமுருவெது-- அணையும்தாயக்கு - 

சேரும்பசுவுக்கு--இங்கு - இவ்விடத்தில் --ஒன்றொருதடையுமுண்டோ - 

யாதோர் தடையேலுமுளதோ-ஒல்லை - €க்$ிரத்தில்--ரீதருதியென்ன - 

மீயவர்களையழைத்துக்சொண்டுவாவென்றுசொல்ல -- சென்றவன் - அந்த 

வப்பணப்பெயரினோன்்போய் -- அமலனோடு - அல்லமனோடு -- இத்த 

ராமனைவணம்ட - சித்தராமனென்பவனையும்வணங்டு, எ - று, கருணை 

யில்சிறிதும் சலனமில்லாத தால் வ௫வண்ணரைக் கருணைக்குன்.றமென்றார், 

சித்தராமனையும் என்பதில், இறந்தது தழீஇய எச்சவும்மையெஞ்சியத, () 

(பரசிவ லிங்க பூசை பண்ணிய பயனே யுங்கள் 

வரவென வுளம கிழ்ந்தான் வசவனீர் வருக வென்ன 

வெருகொடு முளமு ளைந்து மெய்த்தவன் விளம்ப வெங்கள் 

குருபரன் முனிவான் போலக் குறு௩கை கொண்டு கூறும், 

(இ-ள்.) பரசிவலிங்கபூசை-ஏிவலிங்கபூசையை--பண் ணியயயனே- 

செய்தபிரயோசனமே -- உங்கள்வரவென - உங்கள்வருகையென்று — 

வ௪வன் - வளவண்ணா -- உளமடழ்ர்தான் - மனம௫இழ்ர்தனர் -- (அத 

லின்) நீர்வருகவென்ன - நீங்கள்வரக்கடவீர்களென்றுசொல்ல -- வெரு 

வொடு - மிக்கபயத்தோே-உளமுளைந்து - மனநடுஙடு  மெய்த்தவன் - 

அப்பணப்பெயரினோன்--விஎம்ப - சொல்ல - எங்கள்குருப.ரன் - எங் 

கள் குருபரனாடெெவல்௨மன் — முனிவான்போல - கோபிப்பவன்போற் 

காட்டி. -- குறுகசைகொண்டு - புன்னகைகொண்டு-கூறும் - சொல்லு 

வான், எ-று, (௩0) 

ரரிய லடைந்தார் தம்பா லையமேற் ருந்து கன்றோ! 

வருசெயல் வரிசை யன்று மறித்துநீ போதி யென்ன 
வுரைசெய வமல னப்ப லுளம்வெரீஇக் கடிது மீண்டு 

வரைசெயும் வயிரத் இண்டோள் வசவகா யசற்குச் சொன்னான். 
(இ-ள்,) அரசியலடைர்தார் தம்பால் - ௮ரசுத்தன்மையடைர்தவரி 

டத்தில் -- ஐயமேற்றருந்துடின்றோர் - பிச்சையெடுத்துச்சாப்பிடுறவர் 

கள்--வருசெயல் - வருதல்--வரிசையன் று-முறையன் து --மதித்துர்போ 

இயென்னா - திரும்பிப்போய்விடவாயென்று -- அமலலுரைசெயு - அல்ல.



dy) வசவண்ணர் கத, heer a 

மன்சொல்ல--அப்பன் - அப்பணனென்போன் -- உளம்வெரீஇு - மன 

நடுங்கி து - விரைவில்--மீண்டு - திரும்பி --வரைசெயும் - மலைபோ 

ன்ற--வமிரத்திண்டோள் - மிக்கவகலியமைந்ததோள்களையுடைய -- vee 

மாயகற்கு - வசவேசுவரருக்கு--சொன்னான் - சொல்லினன், எ-று, () 

/ல்லமன் புகன்ற மாற்ற மப்பணன் சென்று நின்று, சொ 

ல்லலும் துணுக்கென் றுள்ளஞ் சொதற்றளர்௩் துடல்வி யர்த்துப், 

புல்லவந் தணையுற் தாய்முன் பொருதுதும் பறுத்திட் டோடு, 

நல்லிளங் கன்றுபோன்முன் னான்செலா இருந்தே னென்று, 

(இ-ள்.) அல்லமன்புகன்றமாற்றம் - அல்லமதேவர்சொன்ன வசனக் 

களை--அப்பணன் - அப்பணனென்போன்--சென்று - போய் நின்று - 

எதீரினின்.று--சொக்லலும் - சொல்லவும்--உள்ளந்துனுக்கென் ந - werk 

இடுக்குற்று--சொற்றளாந்து - வசனஙகள்சோரவுற்று - உடல்வியாத்த - 

தேகம்வோத்து -- புல்லலந்தனையும்-. தழுவும்படி யாகவர்தணையப்பட்ட 
தாய்முன் - பசுவுக்குமுன் -- பொருது - சடக்காமல் _- தம்பறுத்திட் 

டோடும் - தும்புக்கயிற்றை யறுத்துக்கொண்டோடும் _- லலிளங்கன் நு 

போல் - நல்லலிளமையாசிய கன்றைப்போல -- முன் - அல்லமே தவ 

ருக்கு (por — நான்செலாதிருந்தே னென்று - ான்போகாதிருந்தே 

னென்று, எ-று, (௩௨) 

கிரைந்துகு மனமு ளைந்து கவலைகொண் டழுங்க நந்தி 

பெருந்தகை மாச்சி தேவன் பெருங்கடற் பிறந்த சாவா 

மருந்துதன் னெதிர்கி டைத்து மற்றதை வாரிக் கையா 

லருந்துழ வலசு வான்போ லாயினை நீயு மென்றான், 

(இ- ள்.) கரைந்துகும் - கரைர்துருகுின்ற-மனமுளைந்து - மனம் 

வருக்தி--சவலைகொண்டு - மிக்ககவலைகொண்டு -- அமுங்ககர்இ - வசவண் 

ணர்விசனமுற -- பெருந்தகை - பெருந்தன்மைபொருச்திய -- மாச்9ே த 

வன் - மாச்சதேவனென்போன் — பெருங்கடற்பிறர்த - பெரியதிருப்பாற் 

கடலிற்பிறந்த--சாவாமருந்ழு - தேவாமிர்தம் -தன்னெதிர்டைத்தம் - 

தன்க்கெதிரில்ைத்தம் -- மற்றதை - அந்தவமிரதத்தை -- வாரிக்கை 

யர்ல் - சையினால்வாரி -- ௮௫62, - உண்பான் வேண்டி — அலசுவான் 

போல் - தண்ணீர்விட்டலசபவனைப்போல-- ஆயினைநீயும் - நீயுமாஞப்-.- 

என்றான் - என்றுசெர்ல்லினன், ௭ - று, அமிர்தத்தைப்போல ௮ல்லடி
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லும், ௮லசுவதுபோல் அவனையிழத்தலுமா தலின் இஃதெடுத்துக்காட் 

Barer Low a, (௩௩) 

பெருந்தகை மாச்சி தேவன் பேசுசொல் விளக்குத் தூண் 

ட், துரும்பென வுதவச் செம்பொற் நூணெனு% தோளான் மா 

ழக, யிரும்சவப் பிழையென் மேற்றே யென்றடி யிறைஞ்சி யொ 

ய்யென், ஐருந்தவ செடுபு றப்பட் டல்லம னருகு வந்தான். 

(இ-ள்,) பெருக்தகை - பெரு£தன்மைபொருக்திய--மாச்சிதேவன்- 

மாச்சிதேவனென்போன் -- பேசுசொல் - சொன்னவசனம் -- விளக்குத் 

தூண்டிந்துரும்பென - விளக்பை தநூண்மிந்துரய்பைப்போல -- உதவ - 

உழ்விசெய்ய ௮ செம்பொன் - சிவ$தபொன்னாலாகய-- தூணெனு£தோ 

ளான் - தான்போன்பதோளைபுடையவசவண்ணா--மாழ்கியிருக்த - மயய் 

இயிருந்த -- அப்பிழை - அம்தக்குற்றம் -- என்மேற்றேயனறு - என்று 

டையதேயென்றுசொல்லி -- அடியிறைஞ்ச - பாதத்தில்வணங்கி - ஓய் 

யென்று - ஓ.ப்யென்லும்விரையோம் --அழுந்தவரோமு - அரியதவத்தின 

சோடுகூடி.--புப்பட்மி - புயம்” ரந்து--அல்லமனருகுவந்தான் - அல்லம 

தேவரருடில்வர்தன , எ-று, ஒய்யெனல் விரைவுக்குறிப்பொலி, (௩௪) 

என்குண மதமே யாம யானதீழ் றிரிஐ லில்லே 

னின்குண மருளே யென்மு னியதி னிற்றி யெந்தாப் 

புன்குண மகவின் ழீமை பொறுத் ருள் செய்கை யென்னு£ 

sor Gar AOD ori Pies மாய்விய னுலகி லுண்டோ, 

(இ-ள்.) et oor Goori. - ctor gi Geororer gato Cowr® - பாபமே 

வடிவமா--யான் - 6 Foot —~ 9 Bod - HO bILIMI Goat SBoohecr gio — இரி 

தலில்லேன் - orp Bp 4G ct Door ott — Pott © zor tb - உனதுகுணம் அரு 

ளேயென்முல் - அருள்மயமேயென்ருல்--எந்தாய் - எமதட்பனே 4 நீய 

இனிற்றி - நீயதில்மாருதிருக்வெமனை -- புன்குணம் - ௮ம்பகுணற்தை 

யுடைய--மகவின் நீமை - பிள்ளாயின்நி செயலை பொறுத்து - பொது த் 

துக்கொண்டு -- அருள்செ.ப்கையென்றும் - இருபைசெய்தலென்னும்-- 

தன்குணம்விடுத்து - தன்குணத்டை அப்புறப்படுத்தி ஒழிக்கும் - அத் 

திச்செயல்செய்த மகவை ஒழிஈகின்ற -- தாய் - தாயானவள் -- வியலுல 

இல் - விரிம்தவுலன்கண்--உண்டோ - உளதோ, எ. று, இங்கே மற 

மென்பது - இறுமாப்பை, மகய்ன் திச்செயலை அஹுவாகயும், தன்னிரக்



வது,] வசவண்ணர் ௧. ௩௫௧ 

கதிதை மகத்தாகவுங் கொள்ளுர்தாய்போன்று அடியேனை இரட்டுச்ச 

வேண்டுமென்பது, பிநிதுமொழிதலணி, (உட) 

சூத்திரப் பாவை யானச் சூத்திரி நீய ௬ட்கண் 

பார்த்தெனைக் குறைய கற்றிப் பணிசெயக் கோடி யென்று 

வாய்த்தநற் குரவன் செந்தா மரையடி மிசைவி முந்தா 

னேத்திமெய்ப் பத்தி நீத்த மெனப்படும் வசவ தேவன், 

(இ-ள்,) யான் - நான் -- சூத்திரப்பாவை - சூத்திரப்பிரதமை -- 

6- நீயோ--அச்சூத்திரி - அர்தச்சூத்திரதாரி--(ஐதலால்) அருட்கண்பார் 

த்து - இருபாகோக்சம்வைத்து -- குறையகற்றி - எனதுகுற்றங்க எனைத் 

தையுமொழித்து -- பணிசெய - நினதுதொண்டுசெய்ய -- எனைக்கோடி, 

பென்று - என்னையடிமையாகக் சொள்ளஞுதியென்று -- வாய்த்த - தனக் 

கெளிதில்வாய்த்த--நற்கு.ரவன் - சற்குருவா௫ய வல்லமன ழு -- Ges தா 

மரை - செந்தாமரைமலர்போன்ற -- அடிமிசை - பா தங்களினமேல் 

மெய் - உண்மையாடஇய owe பத் திரீத்தமெனப்படூம் - பத்திச்கடலென்னத் 

தக்க - வசவழேவன் - வசவண்ணர் -- ஏத்தி - துதித்து-- விழுந்தான் - 

வணங்கர், T- 2, நீயசைப்பவன் யானசைபவன் எனப்பொரு 

டோன்றச் சூத்திரப்பாவையான அச்சூத்திரி 8 எனருர், எனவே, எனக் 

கோர் சுதந்தரம் இன்றெனக்காட்ட இங்கனம் கூறினாரெனப் பெற்றும், 

இிலமகள் பொருது தள்ளி னிறுத்துகர் யாவ ரோதை 

மலிஃடல் புரளு மாயின் மறிப்பவ ர௬ுளசரோ வெங்க 

டலைவநீ முனிவை யாயிழ் நடுப்பவ லகில் யாண்டு 

மிலையிலை யருள்செ யெந்தா யெனச்சென்ன வசவன் மாழ்ந்த।ன, 

(இ- ள்.) நிலமகள் - பூமிதேவி--பொருது - பொறுக்கச்சஏயாமல் 

ஊழள்ளில் - தள்ளிவிட்டால் — நிறுத்துகர் - தடுப்பவர்கள் -- யாவர் - 

எவர் -- ஒதைமலி - சத்தமிகுர்த -- கடல்புரளுமாயின் - கடல் அணை 

கடக்குமாயின் -- மறிப்பவருளரோ - தடுப்பவர்களுளரோ -- எங்கள் 

தலைவ - எங்களுடையகர்த்தனே -- நீ முனிவையாயின் - 8 கோபிப்பை 

யாயின் -- தடுப்பவர் - தடுக்கிறவர்கள்--உலடல் - உல$ூனிடத்தில் -- 

யாண்டுமிலையிலை - எவ்விடத் துமில்லையேயில்லை -- எந்தாய் - எனதுதர் 

தையே--அருள்செய்யென - இரங்குவாயென்று-சென்னவசவன் தாழ்ந் 

தான் - சென்னவசவேசன் வணங்ென், ௭ - று, ௮0க்கு, அணிப், ()



௮ பிரபுஜிச்கலிலை [பதிஞ்ஜிக்ர் 

சொந்றிடும் குதலைச் சொல்லிற் சொற்றிற௩் தெரிதல் போலிச். 

இற்றிளங் குமர னன்பு செயவடி யிடுமு னோக்கேல் 

சற்றுநின் கடைக்கண் வைத்துத் தண்ணளி புரிக வென்று 

நற்றவ மாச்சி தேவ னங்குர வனைப்ப ஸணிந்தான். 

(இ-ள்,) சொற்திடும் - றுவர்பேச9ன்ற -- கூ.தலைச்சொல்லில் - 

மழலைச்சொற்களில் -- சொற்றிறந்தெரிதல்போல் - சொல்லினதுதிறத் 

தைத்தெரிவதுபோல--இ - இச்த -- சிற்றிளங்குமரன் - மிக்கவிளையோ 

னாஇய9றுவன்-- அன்புசெய - பத்திசெய்யும்படி--அடி.யிடுமுன் - ஆரம் 

பிப்பதற்குமுன் -- கோக்கேல் - குற்றங்கள்கோக்காதை--சம்று - கொஞ் 

சம் -- நின்கடைக்சண்வைத்து - உன துஇிருபாகோக்கம்வைத்து -- தண் 

ணளிபுரிகவென்று - ௮ ச்ரகஞ்செய்வா யென்று--நற்றவம் - நல்லதவத் 

இனைபுடைய -- மாச்சிதேவன் - மாச்சிதேவனென்போன் -- நல்குர 

வனை - மமதாசிரியனாகெவல்லமனை--பணிந்தான - வணங்குனான், எ - று, 

2_ ரைமன மெய்யொ ருக்கி யுன்பணி செய்ய வல்லோன் 

றரைமிசை யிவன லாது தானொரு வசையுங் காணே 
மருள்செய வேண்டு மென்ன வல்லம னடி.ப ணிந்தான் 
திரிமகள் கொழுகற் கன்பன் இன்னரப் பிரம னம்மா. 

(இ- ள்.) உரைமனமெய் - வாக்குமனங்காயம் -- ஒருக்இ - ஒருங் 

குற்று -- உன்பணிசெய்யவல்லோன் - உன துதிருப்பணிசெய்யவல்லவன் 

தரைமிசை - பூமியின்மேல்-இவனலா து - இவனையன் தி -- ஒருவரை 

யுங்காளோம் - ஒருவரையுங்கண்டிலம் -- அருள்செயவேண்டூமென்ன - 

பொறுத்தருளவேண்டுமென்று -- 8ரிமகள் - பர்வத ராசபுத்திரியின த-- 

கொழுரற்கு - மாயகனாகிய பரமூவெலுக்கு - அன்பன் - அன்பனாயே. 

இன்ன ரப்பிரமன் - இன்னரப்பிரமனென்போன் -- அல்லமனடி.பணி௰் 

தான் - அல்லமர துதிருவடிகளை வணங்இனான், ௭ - று, ௮ம்மாஃ-வியப்பி 

டைச்சொல், ரி--இடவாகுபெயர், தான் சாரியை, (௩௧) 

எமையெலா மடிமை வேண்டி னிவன் பிழை பொறுத்தி யென்னா 

வமையுலாம் பணைமென் றோட்சே யரிமதர் மழைக்கட் செவ்வா 

யுமைமணா ளனையு வரத வொண்டவ செலர்ம்ப ஸணிந்தார் 

சமையுளா ௬ணரு மெங்க டம்பிரான் சாற்ற ிழ்றான். 

(இ- ள்,) எமையெலாம் - எங்களையெல்லாம் -- அடிமைவேண்டுன் 4 
ஏடிமைசொள்ளகேன்டின் — இவ்ள்பிழைபொறுத்தியென்னா - இவன்



ae] வசவண்ணர் 5இ, கலி ஸம். 

பிழையைப்பொறுப்பர்யென்று -- அமை - மூக்டில்போறும் -- உலாம் - 

திரட்சியமைஈ்*--பணை - பரு$த--மெல் - மிரு துவாயெ--தோள்-தோள் 

களையும்--சேயரி - செவ்வரிபடர்ச்த--மதர் - மதர்த்த --மழை - குளிர்ச் 

சிபொருர்திய -- கண் - கண்களையும் -- செவ்வாய் - சவந்தவாயையுமு 

டைய--உமை - உமையவுளது -- மணாளனையுவம்த-காயசனை விரும்பிய -- 

ஒண்டவமெலாம் - ஒள்ளியதவத்தினாயாவரும் -- பணிந்தார் - வணங்க 

ஞார்கள்--சமையுளார் - சாச்தகுணமுள்ளதவத்திலர்--உணரும் - அறியத் 

G46 — எங்கடம்பிரான் - எங்கள்தம்பிரானாயெவல்லமன் -- சாம்றலும் 

ரன் - சொல்லத்தொடங்கஇனான். ௭ - று, எலாம் இடைக்குறை, (#0) 

சொல்லிய சொற்கள் கற்நீர் சொற்றவம் நெறியி னிற்கு 

நல்லிய லில்லை நும்பா னவிறரு மாற்ற மொன்று 
புல்லிய செயலொன் முகப் பொருந்துகர் தம்மி லார்க்கும் 

பல்லிய மொ டிக்கும் பரதரே பெரிய ராவார். 

(இ-ள்,) சொல்லிய - இப்போதுபேடக்கொண்டுவர்த -- சொற்கள் 

சற்றீர் - சொல்றுகளைக்கற்றுக்கொண்டாகள் -- சொற்றவர்நெறியினிற் 

கும் - சொன்னவண்ணமர்கெறியினிற்கத்தக்க -- ஈல்லியல் - ரல்லொழுக் 

கம்--இல்லை தும்பால் - உங்களிடத் துத்தினை த்துணையுமில்லை--ரவிறருமாற் 

றமொன்று - பேசுஞ்சொல்லொருவகையாகஙவும் -- புல்லிய - அற்பமா 

இய -- செயலொன்றாக - கடச்கைவேறொன்றாகவும் -- பொருந்துகாதம் 

மில் - பொருந்தியிருப்.அஉர்களுக்குள் -- ஆர்க்கும் - ஒலிக்கின்ற --பல்லிய 

மொடு - சங்$ேதத்தோடு--நடிக்கும் - ஈடனஞ்செய்டன்ற -- பரதரே - 

கூத்தாபெவரே--பெரியராவா - சறந்தோராவர், ௭ -று, எனவே, 

உங்களிலுங் கூத்தாடிகள் இறந்தவரெனப் பெற்றாம், புல்லியசெயலென் 

றதனாள் வஞ்சகநடத்தையெனக்கொண்டாம், a Sarco dv mA gs gi 

மொட்டுக, (ws) 

தர விலையேல் வேண்டு மறத்தினிற் பொருளோர் செம்பொ 

பூதா வளவளித்தும் பொருளழி வளவே யாகு [ற் 

மாதர வுளதே னல்கும் பொருளணு வளவென் ருலும் 

பூதர மெனவ எர்ந்து புண்ணியப் பொருள ளிக்கும். 

(இ- ள்.) வேண்மெறத்தினீல்-தான் வேன் டி.ச்செய்புமறகெமியில்-- 

ஆதரலிலையேல்- அன்பில்லையாயின்--பொருளோர்செம்பொன் - ஒப்பம்ம



௩௫௪ பிரபுலிம்கலீலை [பதிஜன்கா 

செம்டொன்னாடுயபொருளை -- பூதரவளவளித்தும் - மலையளவுகொடுத் 

தும் -- பொருளழிவளவேயாகும் - அட்பொருளனுவளவினதாகச்சுருங் 

Gb — ஆதரவுளதேல் - அன்புண்டாமின் -- நல்கும்பொருள் - அறத்தின் 

வழிச்செலுத்தும்பொருள் -- அணுவளவென்ராஇம் -: அணுவளவினதெ 

னப்படிலும் -- பூதாரமெனவளர்ந்து - மலைபோல்வளர்ந்து -- புண்ணியப் 

பொருளளிக்கும் - புண்ணியபயனை த்தரும், ௭ - று, ஆதரவோடளித்தல் 

புண்ணியப்பொருஎளிக்குமென வே, ஆதரவின் நியளித்தல் பாவப்பொ 

ருளளிக்குமென்றாயிற்று, புண்ணியம் பொருள்வளர்த்தல், பாவம் பொ 

ருள்சுருங்கல் (௪௨) 

றவற மனைய றஞ்சீர் தூப்மைநழ் கல்வி நல்லோ 

ருறவெடு மகங்க டான மொண்டவம் விரதம் பூசை 

யறிவிவை யனைத்து மில்லை யாதா வில்லை யாயிற் 

பெறுவன மெய்வ ரத்தம் பெரும்பொரு எழிவு மாதோ, 

(இ-ள்,) துறவறம் - துறவறமும்--மனையறம் - இல்லறமும்--£ர் - 

ர்த்தியும்-- தூய்மை - பரிசுத்தமும் -5ற்கல்வி - சல்லகல்வியும்--ஈல்லோ 

ரூறவொடு - சத்துக்களுமவோடு -- மகங்கள் - யாகங்களும் -- தானம் - 

ஈகையும்--ஒண்டவம் - ஒள்ளிய தவமும் -- விரதம் - விரதமும்--பூகை - 

இவபூகையும் -- அறிவு - ஞானமுமாகய--இவையனை ததுமிலலை - இவை 

யாவுமில்லை--அத ரவில்லையாயின் - அன்பில்லையாயின் -- மெய்வருத்தம்- 

தேகவருத்தத்தையும் -- பெரும்பொருளழிவும் - மிக்கதிரவியவடமும் 

பெறுவன - அடைவான். ௭- று, மாது, ஒ-- அசைகள், அன்பில்லா 

விடத்து இவையனைத்தும் பயனின்றி பமைவதுமன்றித் தேகவருத்தமும் 

மிக்க திரவியஷ்டமு முண்டாமெனப் பொருள்கொள்க, மனைவியோடு 

கூடி யியற்றலால் மனையறமெனப்பட்டது, (௪௩) 

9] தீர வுடையான் செய்யு மல்லவு நல்ல வாகு 

மாதர விலாதான் செய்யு ஈல்லவு மல்ல வாகு 

மாதர வதனா லாவிக் கருந்துணை யின்ப முத்தி 
பாதர வலாது வேறொன் நளித்திடக் கண்ட துண்டோ, 

(இ-ள்,) அதரவுடையான் - .அன்புடையான் செய்யும் - செய் 

இன்ற-- அல்லவும் - தீயனவும்--நல்லவாகும் - ஈல்லனவாம் -- அதரவிலா 

தான் -அன்பில்லா தவன்--செய்யும் -செய்கின்ற--ஈல்லவும்-ஈல்லன வும் -- 
அல்லவாகும் - அல்லனவாம் -- ஆத ரவதனால் - அன் பினால் -- இவிக்கு -



வது,] வசவண்ணர் ௧௫, ௩௮௮டு 

உயிருச்கு--அருர்துணை - அரிய துணையாவ2--இன் பமுத்தி - பேரின்பமா 

இயெமுத்தியாம்---அதரவலாது - அன்பல்லாமல் -- வேரொன்றளித்திட - 

வேொன்றைக்கொடுக்க-- கண்டதுண்டோ - பார்த்ததுண்டோ, எ-று, 

அல்லவும், ஈல்லவும் குறிப்புவினையாலணையும்பெயர், ஈல்லவாகும், ௮ல் 

லவாகும் இரண்டும் குறிப்புப்பன்மைவினை முற்று, (௪௪) 

தலா லன்பி னுஞ்சொல் லகமகிழ் வினைசெ யாவென் 

ரோதினா னடியர் தமை யொழித்தரு டொழிலி னின்றோன் 

காநலால் வணங்கி னோர்நின் கருணையா லன்றி யாங்க 

ளேதினா னல்ல ராவே மென்றடி தொழுது நின்றார். 

(இ-ள்.) ஆதலால் - அகையால்--அன்பினும் - அன்பைக்காட்டிலும் 

சொல் - வறுஞ்சொல்லுகள் -- அகமடுழ்வினை - உள்ளக்களிப்பை 4 

செயாவென்று - செய்யமாட்டாவென்று--அடியர் தமை - அடியார்களது 

பிறவித்தீமைகளை -- ஒழித்தருள் - மாசஞ்செய்யத்தக்க -- தொழிலினின் 

றோன் - தொழிலையேவிரதமாகவுடையவல்லமன் -- ஓதினான் - சொன் 

ஞன்--காதலால் - அன்பினால்--வணங்டுனோர் - வணங்கனவர்கள் --தின் 

கருணையாலன்றி - உன்னுடையூருபையினாலல்லாமல் -- யாங்கள் - நாம் 

கள்--ஏ.இினால் - யாதினால் -- லல ராவேமென்று - ல்லோர்களாவோமெ 

ன்று -- அடிதொழுதுநின்றார் - பாதங்களை வணங்டிரின்றார்கள். ௭- று, 

அன்பிலும் என்பதிலும்மை உயர்வுறப்பு, (சட) 

காஞ்சரம் கனிதின் முங்கு கடையனேன் பிழைபொ றுத்தாய் 

இஞ்சுவை யமிர்த மன்ன இவவிய கறியிற் குற்ற 

மாஞ்சுவை யறைதல் போலிவ் வன்பனைச் றே லென்று 

பூஞ்சாண் மிசைவ arma Cui overs சிக்க ராமன். 

(இ-ள்,) காஞ்சிரங்களிதின்றுங்கு - எட்டிக்சனிதின்றாம்போல -- 

கடையனேன் - சடைப்பட்டவடியேனது -- பிழைபொறுத்தாய் - குற்றம் 

பொறுத்தனை -- திஞ்சுவை - இனியமதுரமாகயெ--௮மிர்தமன்ன - அமிர் 

தம்போன்ற -- இவ்வியகறிபில் - திவ்வியமாயெபதார்த்தத்தில் -- குற்ற 

மாஞ்சுவை - சவைக்குற்றம் -- ௮றைதல்போல் - சொல்துதலைப்போலஃ- 

இவ்வன்பனை - அன்பில்மிக்கவிவ்வசவண்ணனை--€மேலென்று - கோபியா 

திருத்தியென்று -- பூஞ்சரண்மிசை - அழயெபாதங்களின்மேல்-- சித்த 

ராமன் - சத்தராமனென்போன் -- வணங்டுப்போற்றினன் - வணங்டுத் 

துதித்தனன், எ- று, (௪௬) 
௪௯



Mb gn பிரபுலிங்கலீலை 

டைக்கல மென்னை யாளா யண்ணலே யென்று நந்தி 
கடிக்கம லங்கள் வென்ற கான்மிசை மீண்டு தாழ்ந்தான் 

விடுத்திடே லென்று சென்ன வசவனும் வீழ்ந்து றைஞ்சித் 
தொடிக்கரந் தொழுகா னன்ப/ துஇத்தனர் சூழ்ந்து கொண்டு, 

(இ-ள்.) அடைக்கலம் - தஞ்சமாக--அண்ணலே- கர்த்தனே--என் 

னையாளாயென்று - என்னையடிமைகொள்ளுஇியென் நு --நந்தி - வ௫வதே 

வன் — கடிக்கமலங்கள் - வாசனைபொருர்திய தாமரைமலாகளை -- 

வென்ற - செயித்த -- கான்மிசை - இருவடிசளின்மேல்--மீண்டும் - மறு 

படியும் -- தாழ்$தான் - வணங்கினான் --விடு/திடேலென்று - கைசோர 

விடேலென் நு--சென்னவசவலும் - சென்னவ௩வதேவலும் -- வீழ்ர்திறை 

ரச - $ழேவிழுர்துவணங்டி--தொடிக்கரம் - கங்கணமணிர்தகையினால்-4 

தொழுதான் - அஞ்சலிகெய்தனன் — அன்பா - ஏனையலடியார்கள் -- 

சூழ்் தகொண்டு - சூழகிள்றுகொண்டு துதித்தனர் - தோத்திரஞ்செய 

தராகள், ௭- று, (2-௭) 

/ல்லம னெலுமெற் கோமா னருட்கடைக் கண்வைத் தைய 

சொல்லுவ னெழுதி யென்று துணைக்கையா லெடுத்த ணைத்து 

நல்லருள் புரி்து கண்ட மாயன் றிரும டத்து 

ளெல்லையி லடிய। சூழ வினிதெழு௩் தருளி னானால். 

(இ-ள்.) ௮ல்லமனெலும் - அல்லமனென்டற--எங்கோமான் - எம 

துகாத்தன்--அரள் - இருபைபொருந்திய -- கடைக்கண்வைத்து - இருபா 

நோக்கம்வைத்து -- ஐப - ஐயனே --சொல்லுவனெழுதியென்று - சொல் 

ஓுடன்றேனெழுர்திருவென்று -- துக்கைடாகெடுத்து - இரண்டுகையி 

னாதுமெடுத்து--அனை மது - மா।போடனைத்து ௮ நல்லருள்புரிந்து - நன் 

ருசக்கருபைசெய்து--தண்டமாயகன் - வசவண்ன ரது -இருமடத்துள் - 

அழூயெமடத்திலுள் -- எல்லையிலடி யர்ஞழ - அளலிறர்தவடியார்சள்குழும் 

படி.-இனிது - மிக்சபிரிய த்தோடு--எழுக்தருளிஞன் - பிரவேடித்தான், 

எ-று, ஆல் -- அசை, அல்லமனெனுங்கோமான் கடைக்கண்வைத்து, 

எடுத்தணைத்து, அருள்புரிர்த, எழுர்தருளினானெனக்கூட்டி முடிக்க, () 

பதீனன்காவது 

வசவண்ணர்கதி 

முத்திற்று, 

ஆட சதி- ௧௪ - இ, திருகிருத்தக்கள் - ௭௭௧, 
ee



எனா 

_ponistass 

மருளசங்கராதேவர்கதி, 
  

wee 

யேறு, 

Slave லுயர்பிர சாத குண்டழ்திழ் 

காணரு மருளசங் கரனை SoTL Hl 

பூணணி யல்லமன் போத நல்கிய 

மாணுறு நெறியினை வகுத்துக் கூறுவாம். 

(இ-ள்,) தானுவீன் - மலைபோல--உயா - உயர்ந்த... பிரசா தகுண் 

டத்தில் - பிரசாத்குண்டமென்லுமிடத்தில் -- காணரும் - சாண்டற்கரிய 

- மருளசங்கரனைக்கண்டு - மருளசங்கரவொன்டவரைக்கண்டு _- அருள் - 
அருளை -- பூண் - பூனா -- அணி - அணிந்த - அல்லமன் - அல்லமதே 

வன் -- போதகல்கய - ஞானேபதேசஞ்செய்த -- மானுறு - மாட்சிமை 

பொருந்திய -- நெறியினே - முறையை -- வகுத்துக்கூறுவாம் - தெளிவா 

கச்சொல்லுதும், எ-று, பிரசதகுண்டம் - அடியார்களுண்ட மிச்ி 

இணவு போடுமிடம், (க) 

மீரீதவ ரெண்ணில/ மருங்கு சூழ்த. 

வாதுல செதிர்பொரு ளாக வல்லம 

நாதனை யறிவறி நதி கொண்டுத 

னேதமின் மனையிடை யெய்தன் மேயினான், 

(இ-ள்,) மாதவரெண்ணில। - அளவில்லாதமாதவத்தினா--மரும்கு 

சூழ்தர - புடைசூழ்ம்துவர--.ஆதுலர் - தாரித்திரியருக்கு--௭2ர் - «GAs 

இடைத்த--பொருளாக - புதையல்போல -- அல்லமகாதனை - ௮ல்லமதே 

வனை--௮ நிவி ஈந்த - ஞானத்தையுணர்ந்த வசவண்ணன் -- கொண்டு - 

அழைத்துச்கொண்டு--தன் - தன்ஜுடைப --ஏதமில்மனையிடை - பழுதில் 

லாதவீட்டில்--எய்தன்மேயினான் - போகத்தொடங்டுனன், ௭ - று, அறி 

வறிதலாவது - அனைத்தையுமநின்றவறிவையதிதல், என்னை பெற



௩ம்] பிரபுலிங்கலீலை (பதினைந்தா 

மவற்றுள் யாமறிவதில்லை, யதிவறிர்தமக்கட்பேறல்லபிழ'” என்றார் திரு 

வள்ளுவர், ஏதமிலென்றது - பழிபாவம் காரணமாக வீட்டிய தன்றெனற் 

கென்க, (௨) 

வத்தைமள் பற்பல வகீன்று மிமய்ப்ப... 

சிவத்தினை யடைபவர் செய்கை போர்கை 

தவப்பல ப... நதுபோய்ச் சாதகுண் ட bang 

யுவப்புட னடைந்தன ஜெப்பி லல்லமன், 

(இ-ள்,) அவத்தைகள் பபலவகன் து - அனமத தமாயுள்ள பற 

பல IA) FOG BOM UIE LOOT _ மெய் - உண்மையா௰யே -- பரசிவத்தினை 

யடைபவர் - பரமசிவத்தை யிரண்டறக்கலச்க வடைபவரது 4 செய்கை 

போல் - செயலைட்போல -- கடை - கடைவாயில்முதல் — தவம் - தவம் 

புரிதம்பற்றிய -- பல- _லவமைகளையு॥ -- டடந்துபே..ப் - தனித்தனி 

கண்டு சடந்துபோய் -- ாதகுண்டத்பை - சாதகுண்டமென்ஓுமிடத்தை 

2. ஓப் ॥லல்லமன் - .வமைகட$தவல்கமதேவன் -- உவப்புடனடைக் 

தனன் - சர்தோலத்தோடடைர்தான், எ-று, நவத்தைகள் பற்பல 

ாவன:--சாக்ேரமு_ல் மரணமிறுகாச்டெ1த எழுவகையுள் ஒவ்வொன் 

று மெழுவகைடா*ர்குட, உதாரவபமாகச் மாத்ராவத்தையை விரித்து 

ணர்த்துதும், சாக்ரொவம்தையிம்ப த்தர ப் - Bo Hoi eno Four AH 

po. சரக்கத்திற்செ ப். னம் - உண்மை நியபோற்கானச் சகத்தா 

கஸ்புரித்தல், சுமுத்தி- தனழுண்மை/லைமுற்று காணாதுமறைதல், துரி 

யம் - விடயப்பிரியம் தற்பிபியமாசக்காண்டல், துரியாதீதம் - அன்னதும் 

மறர்துதற்பிரிய முன்டெயப்பலவேதுக்களா பேரேயுணாத்திது மங்கேரி 

யாமை, மூர்ச்சை- அன்னபகுப்பும்ன்மை, wae itd ஆன்ம! வில்லவே 

பில்லை யிருக்தாழ்காணாஞவென்பழு, பூகரயவு மிங்கனமே, அரிதெனின் 

தக்கோர்ப। ம்கேட்டுத்தெளிக, (௩) 

உய/பிர சாதகுண் படத்தி lees son i 

மயன்மலி பித்தரின் மருள சங்கரன் 

பயிலுதல் கண்ணுமஇப் பம யோடிதன் 

னியலினை யுணர்ம)ன செம்பி ரானரோ, 

(இ-ள்,] உயர் - உயர்மாகிய--பிரசாதகுண்டத்தின் - பிரசாதகுண் 

டத்தினது -- ஒண்கரை - ஒள்ளியகரையில் - மயன்மலி - மயக்சமேற்



வது,] மருளசங்காதேவர் கதி. ௩௮/௯ 

கொண்ட--பித்தரின் - பித்தரைப்போல -- மருளசங்கரன் - மருளசஙகர 

னென்போன் -- பயிலுதல் - சஞ்சரித்தலை -- கண்ணுநீஇ - பாாத்து-- 

பரமயோடுதன்னியலினை புணர்ந்தனன் - இந்தப்பரமயோடுயினிலையை 

யுணாந்தான் -- எம்பிரான் - அல்லமதேவன், எ-று, கண்ணுநீஇ 

சொல் லளபெடை, உயரென்றடைகொமித்தது மகான்களுண்ட மிச்ச 

லுணவைப்பற்றியென்க, (௪) 

ல்ண்டரு எமலனை % கண்டி தானெதி। 

வெண்டிபை பமுதினை மிடியன் Cina Gu 

யுண்டன னெனமகிழ்ந் போடி வீழ்ந்தனன் 

வண்டிரு வடி.மிசை மருள சங்கான். 

(இ-ள்,) கண்டருள் - தன்னேக்சகண்ட -- அமல$ரக்கண்டு - அல்ல 

பனைக்கண்டு -- ம்டியன் -வமியோன் - தன் - தன் எதிர - தனக் 

கெதிரில்கடைத்த -வெண்டிரையமுதிலை - திருப்பாற்கடலிலுஇத்தஉமி। 

தீதிதை -- மேவி - எடித்து--உண்டன.னன - உணடால் போல--மருள 

சங்கரன் - மருளசஙகரனென் போன் -- மஇழ்ச்தோடி - சர்தேோஷத் 

ஓிடன்விரைந்தோடி -- வள் - வளப்பம்பொரு£திய -- திரு - அழயெ -- 

அடிமிசை - ஈதர்களின்மேல் -- மிழ்ர்தனன் - விமுந்தான். எ-று, 

மருளசங்கரன் அமலனைக்கண்டு மடுழ்ந்து ஐடி. வீழ்ர்தனனென முழிச்ச, 

வெண்டில அடையடுத்த சனையாகுபெய , (௫) 

விணங்கிய வுவனை வர்தெ டுழ்துமெப் 

பணைந்தெழு முவகையே! | ரள்செய் தல்ஃப 

னிணங்குற வருணிலை யிராமழ் பா!த்தவன் 

குணங்களை வியந்திது கூறன் மேயினான். 

(இ-ள்,) வணஙவயெவறவனை - தனது திருவடி பிலவ முந்த மருளச:: 

உரனைஅவந்தெடுத்து - வந்றுகையினாலெடூத்து--மெய்யனர்து - தானவன் 

மெப்யோடணைந்து -- எழுமுவசையோடு - தனக்குள்ளெழுர்த சர் 

தோஷத்தோடு--அருள்செய்து - உண்மைபயலுக்கிரடத்து -- அல்லம 

னிணம்குற - அவரே! டல்லமன் கூடியிருக்க--இராமன் - சித்தராமன்- 

௮ருணிலைபார்த்து - அலுக்பெடத்த நிலையைப்பார்த்து -- அவன் - அந்த 

மருளசங்கரன த -- குணங்களைவியர்து - குணங்களைக்கண் டதிசயித்த -- 

இ௫கூறன் மேயிஞன் - இதளைச்சொல்லத்தொடம்னொன், - gi (௬)



௩௯0 பிரபுலிங்கலீலை [பதினைந்த 

(குண்டமே வுறுபிர சாதங் கொள்ளைகொண்் 

டுண்வொழ் மாதவ னுண்மைத் தன்மையைத் 

தண்டகா யகன்முதற் சரணர் யாவரும் 

கண்டிலர் யாரினிக் காண வல்லவர், 

(இ-ள்,) குண்டமேவுறு - குண்டத்திழ்பொருந்திய -- பிரசாதம் - 

பிரசாதத்தை -- கொள்ளைகொண்டு - கொள்ளைகொள்ளையாகவேழ்றுக் 

கொண்டு--உண்டுவாழ் - உண்டுவாழ்தனற--மாதவன் - மர௫ுளசங்கரதேவ 

ரது -- உண்மைத்தன்மையை - உண்மையினிலையை -- தண்டமாயசன் 

முதில் - தண்டமாயகள் முதலிய -- சரணர்யாவரும் - அடி.யரர்கள்யாவ 

ரூம்--சண்டிலர் - தெரிர்திலர் — இனி - இனிோல்-காணவல்லவர்யார் - 

கரணவல்லவர்யாவருளர், ௭ - று, (௭) 

சீரிபையொண் கிரியைகா மடிக்கும் யோகிவை 

புரிபவர் மம்மையப் புரியுஞ் செய்கையாற் 

நெரிதர லாகுமோ! செயலு மின்றிவா 

ழரியநன் ஞானியை யறிய லாகுமோ. 

(இ- ள்.) சரிதை - சரியையும்--ஒண்டுரியை - ஐள்ளியரியையும்- 

கால்தடுக்கும் - பிராணபர்தனஞ்செய்யும் -- யோகு - யோகமுமாஇய -.. 

இவை - இவற்றை -- புரிபவர்தம்மை - செய்பவர்களை -- அப்புரியுஞ்செய் 

கையால் - அங்ஙனமியற்றுஞ் செய்கையால் -- தெரித லாகும் - அறியக் 

கூடும்--ஓர்செயலுமின் திவாழ்- ஐர்செய்கையுமின் மி வாழப்பட்ட--அரிய 

கன்ஞானியை - அருமையாகிய நல்ல ஞானவானை -- அறியலாகுமோ - 

௮தியக்கூடுமோ, எ - மு, உனா டோல்வாழிலும் ௪௧௪ ௪.பாஇயினிற்ற 

லின், ஓர்செயதுமின்.றிவாழ் அரிய ஈன் ஞானியை யறியலாகுமோவென் 

று, (௮) 

இலமுறு மோர்சிவ ஞானி பில்லில்வாழ் 

நிலையற மானு நீத்து நிற்குமோர் 

திலையற மாகினுட் தரித்து ஞாலமே 
லிலைமறை காயென விருக்கு மென்பவே, 

(Q- or.) ஈலமுறும் - சன்மைமிகுந்த 4 ஒர்சிவஞானி - ஒப்பற்றடில 
ஞானியென்பவன்--இல்லில்காழ் - நிருகத்தில்வாழ்டின்ற ரிலையறமாட,



mg, மருளசங்கரதேவர் கதி, ௩௯௬௧ 

ஜும் - நிலையான இருஈஸ்தனாயிதும் -- நீத் துநிற்கும் - செஞ்சிம்பத்றம்று 

நிற்பன் --ஒர் - ஒப்பற்ற -- தலையறமாடலும் - துறவறத்தானாயிலும் -- 
நோலமேல்தரித்து - பூமியின்மே லிருக்து -- இலைமறைகாயென - இலை 

யால் மறைவுற்ற காயைப்போல--இருக்கும் - இருப்பன் -- என்ப - என் 

றதிஞர் கூறுவர், எ-று, ஏ.-அசை, ஞானிமிக்க பர்தமுடையனாயி 

லும் சிர்தை வெப்பிரசாசமா விளங்கலின் நீத்துநிர்குமெனவும், தலைய 

மாதல் வருணாிரமங்கடந்து நிற்றலை, இஈநிலையினர் இனையரெனக் காணப் 

படா.ராதலின் இலைமறை காயென விருக்குமெனவுங் கூறினார், என்ப 

வென்றது யாம் கூறியதன் றெனக்குறிக்க நின்றதென்க, (௯) 

வீல்லனென் நிருப்பினு மிருக்கும் வன்மையொன் 

றில்லனென் றிருப்பினு மிருக்கு மெள்ளுறப் 

புல்லனென் நிருப்பினு மிருக்கும் புண்ணிய 

ஈல்லனென் நிருப்பினு மிருக்கு ஞானியே, 

(இ- ள்,) வல்லனென்றிருப்பிலும் - பண்டி தனெனப்பெயர்பெத்றி 

ருப்பினும்--இருக்கும் - இருப்பன் --வன்மையொன்று - ஒர்வல்லமையும் 

--இல்லனென் நிருப்பிலும் - இல்லாதவனென்று வழம்கப்பட்டி ௬ப்பிஞம் 

இருக்கும் - இருப்பன்--எள்ளுற - யாவருமிகழ -- புல்லனென் திருப்பி 

லும் - அற்பனென்றுசொல்லப்பட்டி ருப்பிலும்--இருக்கும் - இருப்பன்-- 

புண்ணியம் - புண்ணியகாரியங்களில் -- ஈல்லனென் நிருப்பிலும் - ஈற்கு 

ணமுடையோனெனக் கூறப்பட்டிருப்பிலும் -- இருக்கும் - இருப்பன்-- 

ரோனீ- ஞானவான், ௭-௮, ஏ--அசை, மானியென்பது கடைநிலைச் 

தீபமாகலால் ஏனையமூன்றோடுமொட்டுக, பல்லோர்படர்க்கைமுன்னிலை 

தன்மையி”” லென்னும்விதியால் இருக்குமென்லுரான்சு வினைமூற்றையும் 

உயர்திணை யாண்பாலாக்குக, (௧0) 

/திவறி ஞானியா லன்றி வன்பவ 

மறிவுறு கருமியான் மாயவு ரரதுகா 

ணெறிகஇ ரிரவிவட தெழுந்தி டாயவிடிற் 
செறியிரு எகலுமோ சித்த ராமனே, 

(இ-ள்,) அறிவறி. எவற்றையு மறியு மரிவையறிடின்ற-- ஞானியா 

லன்றி - ஞானியாலல்லாமல்--மறிவுறு - ௮திவறிதம்குடன்படா த-தருமி 

யால் - கருமியினால்-- ௨ன்பவம் - கொடியசென்மம் -- மாய்வுறாது - BF
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யா.து.-எதிகதிர் - இரணங்களைவீசுடின்ற -- இரவிவர்தெழுர்திடாவிடில் - 

சூரியலுதயமாகாவிடின் -- சித்தராமனே - சித்தராமனே --செறியிருள 

கலுமோ - மிக்கவிருணீம்குமோ, ௭ - று, ஞானீயறிவறிதலும், கருமிய 

தனைமறுத்தஇு முடையாராதலின், அறிவறிஞானி மதிவுறுகருமி என் 

மூர், கற்பனைகட்டேட மறிவாதலால் அதனைச்காண்போன் ஞானியும், 

காணாதோவ் கருமியுமாதல்பற்றி வன்பவம் ஞானியால் மாய்வுறும் ௧௫ 

மியால்மாய்வுருகெனப்பட்டல... அறிவானது. ஞானிக்குச்சூரியோதய 

மும், கருமிக்கு மிக்சவக்தசாரமுமா நிற்றலி னிங்கன முவமைகூதினார், 

ஞானம் கன்மமென்பவற்றுள் அறிவே யனுவுக்கணுவாயும், மகத்துக்கு 

மத்தாயுநிற்பதெனக்காண்போர் அ.பல்தானாவரா ? கானுதோராவரா 1 

காண்போரெனின், ௮றிவேயனை த்துமாகவிளங்கா இருக்கவேண்டும், ௮௨ 

நுனமின்ராதலால் அதுபொருந்தாதென்க, (௧௧) 

சங்கா முனிறிலை தனைக்கண் டாய்கொலென் 

றெங்குரு பான்சொல விராமன் கைதொழு 

இங்கிவன் மருளரி லிருந்த தன்மையென் 

னங்கண வறைகென வறைதன் மேயினான். 

(இ- ள்,) சங்கரமுனி - மருளசங்கரமுனியினது -- நிலைதனை - உண் 

மைநிலையை - சண்டாய்கொலென்று - கண்டனையாவென்று -- எங்குரு 

பரன்சொல - எமதுகுரு மூர்த்தமாகெ வல்லமதேவன்சொல்ல--இராமன் 

கைதொழுது - ௮தற்ரொம னஞ்சலியத்தனாப் -- இங்கென் - இங்கன 

மாசச் இறந்துநின்றவிவன் -- மருளரில் - பித்தரைப்போல --இருந்ததன் 

மையென் - இருந்தவிதமென்ன--.இங்கண - அழடயகரு/ணையுடையவனே 

_.அறைகென - இதனை தெரிவிக்க வேண்டுமெனக் கேட்க -- அமைதன் 

மேயினான் - அல்லமன்சொல்லத்தொடங்இனான். ௭ - று, அருள், பிறவு 

Wiech Crow கண்சென்றவழி அக்கண்ணின்வழி (joer தாதலால் 

௮ங்கண எள விளித்தனன், சொல, கன--இவை யிடைக்குறை, (௧௨) 

ேேறு, 

தொழிலான் முயன்று நுகரவமெனிழ் றுயரொன் றுயிர 

க்கு விளையுமென, வொழியா வமல சமூர்த்தி யுண்ட மிச்ி 

லுகர்வமெனிற், பழியா துமிலை யகன்றுபோம் பவமு மென்னப் 

பிரசாதக், குழியா னதனை யகலாமறழ் சொண்டிய௰ கிருந்தான் 
குணமிக்கான்.



வது,] மருளசங்கரதேவர் ௧த, ௩௯௩ 

(இ-ள்,) தொழிலால்- பொருளீட்டற்செயைச்த தொழில்காரணமாச 

முயன்று - முயற்சிசெய்து--நுகர்வமெனின் - புசிப்போமென்றால் — 

துயரொன்று - துன்பமொன்றே -- உயிர்க்குவிளையமென - உயிர்கட் 

குண்டாகுமென்று-ஓழியா - தமதுஇர்த௫ர்த்திய ச்தினின்றகலா த--௮ம 

லம் - நின்மலமான--சரமூர்த்தி - சரிக்ின்.றமூர் த்தகளாயெசச் தக்கள்-- 

உண்டமிச்சில் - உண்டமீ தியை-- நுகர்வமெனில் - உண்பமாயின் -- பழி 

யாதுமிலை - பழிபாவம்யா துமில்லை--பவமுமகன்.றுபோம்- சென்மமுமொ 

ழிர்துபோகும் -- என்ன - என்று - பிரசாதக்குழியான் - பிரசாதக்குழி 

பினோன் -- அதனையகலாமல் - அக்குழியைவிட்டு ரீங்காமல்--கொண்டு - 

இதுவே தக்கதெனச்கொண்டு - குணமிச்சான் - குணசிரேஷ்டனாய 

இவன் -- இங்இிருந்தான் - இம்ருந்தனன், எ-று, தன்னையறியாது 

பழிபாவ மெங்ஙனமேனலும் வருமென்திருத்தலின், தயசொன்றுயிர்க்கு 

விளையுமெனப்பட்டது, அடியார்களுண்ட மிச்சிலாதலால் சரமூர்த்தியெ 

வலைப் பன்மையாக்கனாம், பரமசிவனுக்கு நைவேத்திய நீங்கலாக வேனை 

யவைக ளெனினுமமையும், (௧௩) 

பட்ச மகன்ற சிவபத்தர் பாதம் விளக்கும் புனற்குழியில் 

வந்து பிறந்து மூழ்கியதில் வைகும் புழுவின் பெரும்பேறு 

முந்து கங்கை முதலவா முற்றும் படிந்து தீவினைகள் 

சிந்து மந்த ணாளருமே சேரா ரென்று மறைசாற்றும், 

(இ - ள்,) பந்தமகன்றரிவபத்தர் - பர்தமினையதெனக்கண்டகன்ற 

சிவபத்தரது -- பாதம்விளக்கும் - டாதங்களைக்கமுவும் -- புன ற்குழியில் - 

சலம்நிற்குங்குழியில்--வர்துபிறர்து - வந்துசெனித்து -- அதில்மூழ்திவை 

கும் - அதில்தகானேமுழுவொசஞ்செயயும்--புழுவின் பெரும்பேறு - புழுவி 

னதுபெரிதாடுயபயனை -- முந்து - எவற்றினுமேலாய -- கங்கைமுதலவா 

முதிறும் - கங்கைமுதலிய தீர்த்தங்களனை த்திலும்--படிர்து - மூழ்பெதிவி 

னைகள்சம்தும் - திவினைகளைக்கெடுக்கன்ற -- அர்தணாளருமே - பிராம 

ணர்களும்--சேராரென்று - அடையார்களென்று--மறைசாற்றும் - வேத 

ங்கள்முறையிடும், ௭ - று, அந்தளுளரும், உயர்வுசிெப்பும்மை, ஏ--பிரி 
ரில், (௪௪) 

தரீப்க்கு வழுவின் மகளிர்க்குத் தந்தை தனக்குப் பசுவிற்குச் 

சேய்க்கு மறையோர் தமக்பெ/ செய் தீர்வில் கொடிய பாதகமும் 

௫௦



௩௬௪ பிரபுலிங்கலீலை [பதினைந்தா 

போக்கு மிமைப்பிற் கரணத்தைப் புனித மாக்கச் சிவமாக 

ஆக்கு மரன்றன் பிரசாத மாயி னதற்கு நிகருண்டோ. 

(இ-ள்.) தாய்க்கு - தாயாருக்கும்--வழுவின்மகளிர்க்கு - குற்றமற்ற 

பெண்டிர்களுக்கும் -- தந்தைதனக்கு - தகப்பலுக்கும் -- பசுவிற்கு - பசு 

வுக்கும்--சேய்க்கு - சவுக்கும் -- மறையோர்தமக்கு - பிராமணர்சளுக் 

கும்--இடர்செய் - துன்பமேசெய்ன்ற-- தாவில் - முடிவில்லாத -கொ 

டியபா தகமும்போக்கும் - சொடியபாதகத்தைபுநீக்சும் -- இமைப்பில் - 

இமையளவில் -- கரணத்தைப்புனிதமாக்ட - அந்தக்கரணசுத்திசெய்த-- 

சிவமாகவாக்கும் - சிவசொருபமாகவு மாக்ிவிடும் -- அ.ரன்றன் பிரசாத 

மாயின் - பரமசிவத்துக்ட்டசைவேத்திய்மாயின்--அ தற்குநிகருண்டோ - 

௮தற்குச்சமானமுண்டா, ௭ - று, தாய்முதலியோக்கு அஞ்சாதுசெய் 

யுங் கொடியபாதகருண்பது அரன்றன்பிரசாதமாயின், அப்பாதகங்க 

ளொருங்கேயகற்றி யந்தச்சரணசுத்திசெய்து சவெமாசவுமாக்கும், என 

வே, பிரசாதகுண்டமசமைதோன்றக் கூறியதாகப்பெற்றாம், வழுவி 

லென்பதை இடைநிலைத்திபமாக்டு யனைத்திற்குமொட்டுக, உம்மைகள் 

தொச்சன, மூத்திமுதலியவற்றில் ஈம்பிக்கையே திரிசரணசுத்திதரு 

மாறு போன்று, இதிலும் வைத்தால் தராதோ, த.ராதெனின், குறிகு 

ணமற்ற பரத்தைக் குறிகுண மாகப்டாலித்து தத்த பயனுறுவதெ 

ன்னை[ (௪௫) 

(/9க்கு மருந்து மா ய்வீடு பயக்கும் வண்மை சே/ந்துபவம் 

ஒசிக்கு மரன்றன் பிரசாத வூதி யந்தா லுண/ந்திங்கு 

வசிக்கும் தகைமை சங்கரம்கே வருவ தன்றிப் பரிக்குணவு 

பசிக்கு மனி தமக்கென்றும் பொருந்தா தென்மு னெம்பிரான், 

(இ-ள்,) ௮ரன்றன் - பரமசிவ து--பிரசா த இயந்தான் - பிரசா 

தீதீதாலெயத மிலாபமாவது--புசிக்கு ஈருந்தமாய் - படிக்குமருந்தாயிருப் 

பதுமன் றி--டுபயக்கும் - முத்தியையு்கரும் --வண்மைசோர்து - சகல 

வளப்பமுமுண்டாய் — பவமொுக்கும் - சென்மகாசஞ்செய்யும் - உண 

ர்்து - இங்கனமாமென்றுணார்து -- இங்குவடக்குந்தசைமை - இங்கே 

வாசஞ்செயயுச்தன்மையாம் -- சங்கரற்கேவருவ தீன்றி - இப்பயலுறுவது 

ப.ரமசிவத்தின்காரணமாகவேயள் நி--படிக்குண வுபு9ிக்குமனிதர்தமக்கு - 

பசிநிமித்தஞ்சாப்பிஜேன்ற மனிதர்களுக்கு -- என்றும்பொருச்தாதெள் 

ரன் -- எப்போது மமையாதென்றனன்-எம்பிரான் - அல்லமதேவன்,



aug). | மருளசங்கரதேவர் ௧, ௩௯டு 

௭ - று, பரிக்குமரும்துமாய் என்பதிலும்மை, எதிரதுதழீஇயவெச்ச 

வும்மை, வீடென்பஇிலும்மை எஞ்சியத, சங்கரற்கேயென்பதி லேகாரர் 

தேற்றம், (கச) 

இன்னை யறிவன் சங்கரனே நீயே யவனை யறிகுவாப் 

பின்னை யுலகில் யாரறிவார் பே௫ிற் பாம்பே பாம்பின்கா 

மன்னை யறியு மெனவமலன் முட்ட। மரையின் கீழ்ப்பணிந்தா 

னென்னை யடிமை யாவுடைய விராம னென்னு மிணையில்லான். 

(இ-ள்,) சம் உரனே - டரமரவமே -- சென்னையறிவன் - உன்னையவ 

னேயறிவன்--நீயேயவனைய நிகுவா.ப் - அவனை நீயேய றிவாயன் நி--பின் 

னை - பின்னர்--உலூல் - உலஇன்கண்--யாரறிவார் - யாவர்தான நியவல் 

லவர்--பேடில் - சொல்லுமிடத்தில் -- பாம்பின்கால்தன்னை - பாம்பின் 

காலை--பாம்பேயறியுமென - பாம்பேயறியுமென்றுசொல்லி--அமலன் - 

அல்லமதேவரது-- தாட்டாமரையின்$£ழ் - பாததாமரையின்மேல் என் 

னையடிமையாவுடைய - என்னையடிமையாக ஆட்கொண்ட--இராமனென் 

லும் - சித்தராமனென்டுன்ற-.இணையில்லான் - ஒப்பில்லா தவன்--பணிர் 

தான் - வணங்கினான், ௭ - நு, உன்னையவலும், அவனைநீயும், விசா 

ரியா தறிந்தமையால் பாம்பின்காலுக் குவமைகூறினார். தாட்டாமரை 

உருவகம், (௧௭) 

அம்பொன் வைப்பின் மீதிரு£து மறியா தல்லற் படுவான்போ 
னம்பன் மருள சங்கரனை நானோ வறியா இருக்தழிந்தே 
னிம்பர் மருவி நிரஞ்சன$ யெனக்குக் காட்டித் தந்தனையென் 
றும்பர் பரவு மல்லமனை யுவந்து பணிட்சா னருணந்தி, 

(இ-ள்.) ௮ம் - அழகிய -- பொன்வைப்பின் மீதிருந்தம் - பொன் 

புதையலின்மேலிருர்தும்--௮ தியது - சற்றுச்தெரியாமல் -- அல்ல்ற்படு 

வான்போல்- வறுமையாலிடுக்குறவான்போல்--ஈம்பன் - கர்த்தனுயெ-- 

மருளசம்உரனை - மருளசங்கரதேவனை--நானோ - யானே ௮ அறியாதிரு 

ரது - இதுகாறுமறியாமலிருர்து -- அழிந்தேன் - கெட்டேன் -- இம்பர் 

மருவி - இவ்விடத்துவர்து--நிரஞ்சன - களங்கரசிதமானவனே -- நீயெ 

னக்குக்காட்டித் தந்தனையென்று - நீயெனக்குக்காட்டிக் கொடுத்தர் 

யென்று--அருணச்இி- இருபைபொருச்தியயசவண்ணதேவர்--உம்பர்பரவு 

மல்லமனை - தேவர்கள் வணங்கத்தச்கவல்லமனை -- உவந்துபணிர்தான் ௪



Min die பிரபுலிங்கலீலை [பதீனைந்தா 

சர்தோஷித்துவணங்னெர், எ-று, யானிதுகாறுமிவனையறிர்தும், இவன் 

மடமை தெரி6இிலனெனக்காட்ட இவ்வுவமை கூறினாரென்ச, (௧௮) 

(இனங்கு மிக்க காமிதனக் இன்ப மூடல் சாலிங்கம், பி 

ணங்கன் முத்தி காமிக்குப் பேரின் பென்ப துணர்த்தற்குக், ௫ 

ணங்கண் மிக்காய் நினைச்னெர்தாங் குறையொன் றுளதோ நின 

க்கரவின், பணங்கொ ணிலத்திற் பரமசிவ பத்திக் குவானீ 

யென்றக்கால், 

(இ-்.) இணங்கு - இயைந்தம்க்ககாமிதனக்கு - மிகும்தகாமியத் 

தவத்தோஜுக்கு--இன்பம் - இன்பமானது -- ஊடல் - (பிரியயாயகி) ஊடு 

தலாம் -கரலிங்கம் - சரலிங்கமாயெ அடியார்களுக்கு -- பிணங்கல் - 

(ஆசிரியர்) சினங்கொண்டிகடிதலின்ப மாம் -- முத்திகாமிக்கு - முர்தகிட் 
காமிய தவத்தோஜுக்கு -- பேரின்பென்பது - பேரின்பமெனவுஞ்சத்துக் 

கள்சொல்வதை--உணா த்தற்கு - தெரிவித்தற்கு -- குணங்கண்மிக்காய் - 

றந் தகுணங்களையுடையோனே -- நினைச்சினந்தாம் - உன்னைக்கோபித் 

தனம்--அரவ்ன்பணம் - பாம்பின்படத்தை -- கொள் - பணியாகக்கொ 

ண்ட--ப.ரம$வம் - பரமூவத்துக்குச்செய்யும்--ப த்திஃகு - அன்பிற்கு-- 

நிலத்தில் - பூமியில்-வானீயென்றக்சால் - நீயேமேகமென்றுமிடத்து — 

நினக்கு - உனக்கு -- குறையொன்நுளதோ - யாதோர்குறையுளதோ, 

௭-௮, (௧௧) 
Die மருள சங்கரன்போ லெண்ணி லா7நின் மனைவாய்தற் 

கங்குல் பகலு மகலாமழ் காப்ப ரென்னி னின்முன்றில் 

பங்க விளைவின் வலிகடந்த பலரு£$ தாஞ்செய் திவப்பயனால் 

தங்கு கயிலை மலையன்றோ தண்ட நாத வென்றமலன், 

(இ “ள், இங்கு - இவ்விடத்தில் -- மருளசங்கரன் போல் - மருளசங் 

கரனைப்போல -- எண்ணிலா . அளலிறர்தவ।கள் - நின் பனைவாய்தல் - 

உனது வீட்டின்கடைவாயலில் -- கங்குல்பகலும் - இரவும்பகலும் 4 ௮௧ 

லாமற்காப்பரென்னில் - நீங்காமற்காத்திருப்பரென்றால் --.நின்முன் தில் - 
உனதுவாயம்படி--பங்கம் - குற்றம்பொருர்திய -- வினையின்வலிகடர்த - 
இருகினையின்பலங்கடர்த -- பலரும் - பஷபேரும் _- தாஞ்செய் தவப்பய 
னால் - தாங்கள்செய்த தவப்பிரயோசனத்இஞல் -- தீங்கு - தக்கபடி.தங் 
.ப--சமிலைமலையன மே - கைலாயமலையல்ல௨! அ இமலன் - அல்லமன்-௯



வது,] மருளசங்கரதேவர் கதி, ௩௯௭ 

தீண்டகாதவென்று - வசவண்ணனே யென்றுசொல்லி, ௭-௮, நின் 
முன்றில், கபிலைமலையன்ரோவெனக்கூட்டி முடிக்க, தீவப்பயனாலென்ப 
துகொண்டு தச்சபடி தங்குமென்றாம், இங்கே வலியென்றது தின்ப 
யனை செய்தோன் அபவிக்கும்படி உட்படுக்கும் இறத்தை, அங்ஙன 
மாய வலிகடந்தோரேஜும் நிலைக ளவகரபேதமிருத்தலின் தாஞ்செய் 
திவப்பயஞாலெனரார், (௨0) 

Dan incon யெழன்க ணிகழ்ந்இட னும் வெந்திக் குணமென் 
பதுபோல, மும்மை யுலகன் யாண்டேனு முளைக்கிற் பத்தி 
யதைநினதென், றிம்மை புலக மியம்புமெனி லெங்கள் வசவ 
நின்பெருமை, கொம்மை மிளமென் முலைமட $மை கூற னன்றி 
யாரறிவார், 

(இ-ள்) வெம்மை - வெப்ப 0--ஏதன்ச ணிகழ்ந்திடிஐம் - யாதிடத் 

துண்டாயிறும் -- வெதீக்குணமென்பதுபோல - கொடிய அக்னியின் 
குணமென்று சொல்வதுபோல -- மும்மைபுலடல் - சுவாச்காதி மூன்றுல 
கத்தில் -- யாண்டேஜும் - எ௨உவிடத்தேனும் - பத் திமுளைக்கில் - இவ 
ப.த்திசெனிக்டில்-- அதை - அ௮ர்தட்பத்தியை--இம்மை - இங்கு“ உலகம் - 
உடாச்தோ -- நினழென் றியம்புமெனில் - உன்னுடையதென்று சொல்லு 
வாராயின் -- எங்கள்வசவ - எ£துபிரியமுள்ள வசவதேவனே ன் 
பெருமை - உனதுமமையை -- கொம்மை - விருத்தமா8ப--இள - இள 
மைதக்கய -- மெல் - மிரு துவாடிய -- மூலை - தனஙகளையடைய — 
மடர்தை - உமையவளை -- கூமன் - அர்த்தபாக தீதில்வைச்ச பரமசிவன் 
--௮மாறி - அல்லாமல் யாரறிவார் - யாவாமானறிய வல்௨வா, T+ my, 

கூறனென்றதனால் மடர்தையெனலை உமையவளென்றாம், (௨௧) 

பம் ப லே குணக்குன்மே ப1சப் பகையே யெம்முறவே 
(த்திக் கரசே சிவான6ந முதலே ரான மணிவிளக்கே 
சித்திப் பொருளே யருண$(தி பேவே பின்னை த் ிதாழுமடியார் 
புத்திக் கழுஜே யாவர் நினைப் போல்வா சவரை யறியேமால், 

(இ -ள்,) பத்திக்கடலே - பத்இக்குஃ கடல்போன்றவனே குணக் 

குன்றே - நம்குணம்களில்மலைபோன்றவனே -- பாசப்பகையே பாசம் 
கட்குப் பகைபோல்பவனே - எம்முற்வே . எமதறவபோல்பவனே.௨ 
முத்திக்கரசே - முத்திச்சரசுபோல்பவனே-ரிவானந்தமுத்லே - சிவானந்



௩௯௮ பிரபுலிங்கலீலை [பதினைந்த 

தத்துக்கு முதற்சா ரணம்போல்பவனே--மணி- ௮அழயெ--ஞானவிளக்கே- 

ஞானஇதீபம்போல்பவனே -- இத்திப்பொருளே - ௮ஷ்டமாித்தியின் 

பொருள்போல்பவனே -- அருள் - இருபைபொருர்திய -- நந்திதேவே - 

நந்திதேவனே -- நினனைத்தொமுமடியார் - உன்னைவணங்கு மடியாாச 

ளத--புத்திக்கமுதே - புத்திக்கமுதம் போல்பவனேஃஃயாவர் - எவர் -- 

நினைப்போல்வாஈ - உன்னையொத்தவ!--அவரையறியேம் - அவரை யாம 
ஐ நிலம், எ-று, அல்--அசை, ௩ளையென்பது, இடைக்குறை, கடல், 

குன்று, பகை, உறவு, ௮.7௬, முதல், விளக்கு, பொருள், அமுது இவை 

யுருவகப்பொருள், (௨௨) 

என்று கூற வெமையுடையா னெனக்குப் புகன்ற கலமெல்லாஞ் 

சென்ற நாளி லிலைரினது செர்த। மரைத்தா டொழப்பெற்ற 

இன்று தொடங்கி புளவாமென் றெந்தை நந்தி வணங்கியெழ 

நின்றவமல சிவசரணர் நெஞ்ச முவகை பூத்தனரால். 

(இ-ள்.) என்றுகூற- என்றுசொல்ல-- எமையுடையான - நம்மை 

யடிமையாச வுடைய வல்லமதேவன் -- எனக்குப்புகன்றறலமெல்லாம் - 

எனக்கஇிப்போ தருளியரன்மைகளனைத்தும்--சென்றராளிலிலை - நின்னைக் 

காணாது கழிர்தநாளிலில்லை -- நினது - உனது -- செந்தாமரைத்தாள் - 

செர்தாமரை மலர்போன்ற பாதங்களை -- தொழப்பெற்ற இன்றுதொ 

டங்க - வணங்கக்சடைத்த இன்றுமுதலாக--௨உளவாமென்று - உண்டாயி 

னவென்று--எற்தைகர்தி- எர்தர்தையாகெய வசவண்ணர்--வணம்டியெழ - 

வலரங்இயெழுந்திருக்க -- நின்ற - அங்கேடின்ற--அமல - பரிசுத்தமாயெ 

-திவசரணர் - செவனடியார்கள் -- மெஞ்சம் - மனத்தில் -- உவகைபூத் 

தனர் - சந்தொஷித்தார்கள், எ-று, ஆல் -- ௮சை, எமையுடையா 

னென்றுகூம ஈந்திவனங்கியெழ வெ௪ரண ருவகைபூத்தனரெனக் கூட்டி 

முடிக்க, அக்லமெல்லாமுளவாமெனப்பன்மை கொண்டு முடிந்தன; () 

DY (arrest மருள சஙகரனுக் கமரர் தாமு மதிவரிய 

பொருளா இயபே ரின்பவநு பூதி விளக்க மருள்செய்தா 

லுரையா னினைவா லருணோக்கா லுலக ருணர்வைப் பிணித்தமல 

இருளா னதனை யறமாற்ற வெழுந்த ஞான சூரியனே. 

(இ-ள்,) அருளால் - இருபையினால்--மருளசங்கரலுக்கு - மருளசங் 

கரதேவனுக்கு--௮மரர்தாமு மதிவரிய-ே தீவர்சளுமெட்டியறி தீற்தரிய-



aug] மருளசங்கரதேவர் கதி, ௩௬௯௯ 

பொருளாடிய - மெய்ப்பொருளாதிய -- பேரின்பம் - பேரிள்பமெனப் 

படும் - அறுபூதவிளக்கம் - சுவாலுபூ திலிஎக்கத்தை--தருள்செய்தான்- 

அறுக்கரடுத்தான் -- (அவனாரொனில்) உலாயால் - வார்த்தையாதும் -- 

நினைவால் - நினைவினாலும் -- அருனேக்கால் - இருபாகோச்கத்தினாதும் 

--உலகருணர்வை - உலக த்இலுள்ள்மனிதர்களறிவை--பிணித் து - கட்டி-- 

இருளானதனை - அஞ்ஞானாச்த காரமாமிருப்பதை -- அமலம் - நிர்மலமா 

கும்படி--அறமாற்ற - முழுதர்தொலைச்க--எழுர்த் - எழுர்தருளிவந்த 

ஞானசூரியன் - ஞானசூரியனா$யே வல்லமதேவன், ௭ - று, ஞானசூரி 

யன் மருளசங்கரனுக்குப் பேரின்பவறுபூதிவிஎக்சம் அருள்செய்தானெ 

னக்கூட்டி முடிக்க, அமரர்தாமு மறிவரியபொருளாவது :--பேதாபேச 

மாடிய கற்பனைகடர்தை, உலகருணர்வைப் பிணித்தலாவது - பரிபரிகள 

துணர்வைச் கண்டுபிணித்தலை, உலகரைப்பிணிச்தென்னாது உலகருணர் 

வையென்றதஞால்் பரிபா௫களையெளச்சொண்டாம், கற்பனைகடர்ததாவத - 

மெய்யுணர்வை, பேரின்பம், மெய்புணர்வையன் நிவேறின்மையின் அறி 

வரியபொருள் பேரின்பமென்னாது, அறிவரியபொருளா$பே பேரின்ப 

மென்றார், உரையாற்பிணித்தல், செசத்தோற்றவிரிவிற்கும், அதனைய 

நியும் ஜெப்தில்புரிப்பின் சங்கோச விகாசத்திற்கும், இடம்யாதென& 

கசேட்டலை, நினைவாற்பிணித்தல், திர்சியத்துக்கும், திருக்குவிற்கும், எல் 

லைவரையறையீதெனக் கண்டுசொல்லுதியெனலை, அருனஷோக்சாற்பிணித் 

தல்:பிறவிக்குருடலுச்குப்பூ தகுரியனை விளச்சவைத்த? நீடோஷ்ப் பரு 

Cord ஞானசூரியனை விளக்ெவை/ தலை யெனக, (௨௨) 

பதினைந்தாவது 

பருளசங்கரதேல/ கதி 

முற்றிற்று, 

ணை 

ஆட சதி - ௧௫ - இ, விருத்தங்கள் - ௭௧௬௫, 

அனைவ
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பதினாமுவ.து 

இட்டலிங்ககதி, 

  

வேறு, 

தி... னல்லம தேவ னருளுறீஇ 

நட்ட ௩ண்பொடு ௩$தி யுணர்வுற 

இட்ட லிங்கத் இயல்பு புகன்மை 

கட்டு வல்வினைக் கட். _ற வோதுவாம். 

(இ- ள்,) சிட்டன் - யாவர்ச்கும்சேயனாய--அல்லமதேவன் - அல்ல 

மாப்பிரபு--அருளுநிஇ - அருள்சுரர்து -- ஈட்ட- விசுவாசித்த -- ஈண் 

பொடு - மிக்கபிரியத்தோடு -- நந்தி - வசவண்ணர்--உணர்வுற - ஞானோ 

தயமடைய -- இட்டலிங்கத்தியல்பு - இட்டலிங்கத்தினிலையை -- புசன் 

றமை - சொல்லிலிளக்கெயதை -- கட்டு - அனந்தசென்மங்களிற்கட்டண்ட 

_-வல்வினைக்கட்டு - மிக்க வலியுள்ள ஈமது வினையின்தொடர்பு — 90 - 

ஒருங்கேகசிக்க _. ஒறுவாம் - சொல்லுதும், எ-று, யாவர்பிறவிப்பிணி 

நோய்க்கரங்கலால் ரஏட்டனெனவும், தொண்டினரியகிலையை நோக்க 

லால் அருளுநீஇயெனவும், அன்மரிலைஎய இனையதெனசக்காட்ட இட்ட 

லிங்கத்தியல்பு புகன்றமையெனவுய் கூ றியவாறுகாண்ச, இங்கே லிங்க 

மென லான்மாவை, (க) 

சீங்க ரற்குத் தனைறிக ரின்பவி 

_ங்க ளித்தரு எல்லம ன%இதன் 

மங்க லத்திரு மாளி கைகட்செவிக் 

கங்க ணற்கினி யாரொடு கண்டனன், 

(இ-ள்,) சக/கரற்கு - மருஎசங்கரதேவனலுக்கு-- தனைநிகர்- தனக்குத் 

தானேநிகராகிய -- இன்பலீடூ - பேரின்பலீட்டை -- ௮ம்கு - அவ்விடத் 

இல்--அளித்தருள் - அறக்டடதத-- அல்லமன் - அல்லமதேவனை--நந்தி- 

வசவண்ணன்--சன் - தன்னுடைய -- மங்கலம் - மங்கலமாயுள்ள-- இரு - 
அழூய -- மாளிகை - உப்பரிகையில் -- கட்செவி . கண்ணேசெலியாக
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வுடைய பாம்பை -- கங்கணற்கு - சங்கணமாகவுடைய பரம$ிவலுக்கு -- 
இனியாரொடு - அன்பர்களோடு -- கண்டனன் - பார்த்தனன். எ-று, 

ஏனைய வின்பம்போல்வ தன்றெனக் காட்டப் பேரின்பத்தைத் தனைநிக 

ரின்பமெனவும், பேரின்பத்தையன்றி வீடுவேறின்மையின், இன்பலிடெ 

னவுய் கூறினர், (2.) 

மீண்டு பேரொளி மாடத்து நாப்பணர் 

தீண்ட நாதன் றவிசொன் றமைத்திட 

அண்ட காயக னல்லம னாயிடைக் 

கண்ட நோக்கங் களிப்ப விருந்தனன். 

(இ - ள்.) மண்டு - நிறைந்த -- பேரொளி - மிச்கவொளியை 

யுடைய--மாடத்து - உப்பரிகைமின்--ராப்பண் - நடுவில்--௮ம் - ௮அழயெ 

தண்டநாதன் - வசவண்ணன்--தவிசொன்று - ஏராசனத்தை--௮மைத் 

இட - அமைக்க -- ௮ண்டநாயகன் - சமஸ்த அண்டங்களுக்கும் சாயகனா 

இய--அல்லமன் - அல்லமதேவன்--ஆயிடை - அந்தவாசனச்தில்--கண்ட 

சோக்கம் - இவரைச்சுண்டபார்வைகள் -- களிப்ப - களிகூரும்படி, -- 

இருந்தனன் - எழுச்தருளியிருந்தான், ௭ - று, அமைத்திட இருர்தனன் 

எனக்கூட்டி, முடிக்க, தண்டசாதனெனலும், அ௮ண்டநாயகனெனறுப் 

காரணவிடுகுறி, சட்டுீளின்யகரம் என்ஜும்விதியால் ஆயிடையென் 

gus. (௩) 
ரத னத்தி லமர்ந்தரு எல்லமன் 

பாத மன்பொடு பன்மலர் தூயிது 

மாத வத்இின் வலியெனத் தாழ்ந்தெழு 

காதன் மிக்குக் கசிந்துள நந்திதான். 

(இ-ள்.) ஆதனத்திலமர்ர்தருள் - ஆசன த்திலெழு£தருளிய--அல்ல 

மன் - அல்லமதேவனது -- பாதம் - பாதங்களில் -- இன்பொடு - மிக்க 

௮ன்புசொண்டு -- மன்மலர்தூய் - பலமலர்களையருச்சித்து -- இது - இங் 

நன மருச்சிச்சப் பெற்றது -- மாதவத்தின் - முன்ன ரியற்றிய மகாதவத் 

தினது--வலியென - பலமானதென்று--தாழ்ர்து - வணப்9--எழு ஈச்தி 

தான் - எழுந்துநின்ற வசவண்ணன்--கா தன்மிக்கு - மிக்கவன்புசொண்டு 

--உளங்க௫ிந்து - மனமுரு9, ௭ - py. நர்திதான் அய், தாழ்ச்து, காதன் 

மிக்கு, உளங்களர்து எனக்கூட்டி முடிச்சு, மாதவத்தன்வலியென்றது 

முன்னையபிறவி யகேகத்தைச் குதிக்கநின்றது ; அன்றேல் முரனும், (௪) 
@e
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இடிய னேன்சிவ பத்தி யறிந்தமை 
பிபி லூமன் கனவெனப் பட்டது 

முடியு மாறு மொ ழிந்தரு ளென்றுபொற் 

ஜொடியு லாங்கை தொழுது மிளம்பினான், 

(இ-ள்,) அடியனேன் - அடியேன்--சிவபம்தியறிர்தமை - சிவபத் 

இியினிலை யினையதெனத் தெரிந்தலிதம் -- படியில் - பூமியில் - ஊமன் 

கனவெனப்பட்டது - ஊமைகண்டகம வுபோலும் -- முடியுமாறு - இவ் 

வன்பு இடைபூறின்றி முடியும்வண்ணம் -- மொழிகர்தருளென்று - அ.றுக் 

இரக்கக் கடவாயென்று--பொற்றொடிபுலாம் - பொன்னாலாகயெ கங்கண 

மமைத -- கைதொழுது - கைகுவித்து -- விளம்பினான் - சொல்லினன், 

எ-று, அறிந்தமை -- தொழிற்பெயர், தனதுசிவபத்தியை ஊமன் கன 

வுக்குவமை கூறியது வரையறுத்துக்கூறக் கூடாமைபழ்றி யென்க, ((ு) 

கேட்ட வாரியன் கேடில் சிவடெறிக் 

கூட்ட மேவுறு கொள்கையி ஞய்றினைய் 

காட்டு வாருள ரோசெங் கஇக்கிருள் 

ஒட்டு Cer Bu முண்டுகொ லோவென்முன், 

(இ-ள்,) கேட்ட - இதனைச்கேள்வியுற்ற -- ஆரியன் - ஆசரியனாடய 

வல்லமன் -- கேடில் - என்றுஞ்சிதையாத -- செவெநெறிக்கூட்டம் - சிவத் 

தொண்டு கநெறியசலாத அன்பர்கள்கூட்டத்பை--மேவுறு - விசுவாிக்சத் 

645 — கொள்கையினாய் - கொள்கையையுடையோனே -- நினைக் சாட்டு 

வாருளரோ - உன்னைவிளக்கு விப்டவருமுண்டோ -- ந தக்கு - சூரி 

யனுக்கு--இருளோ! டூ கோழியும் - இருள் வரா லோட்டத்தச்ச சூரிய 

னும் -- உணடுகொயோ - உண்டோ — என்புன - என்றுசொல்லினன் 

எ-று, சூரிபனைவிளக்கச் சூரியப் வேண்டின், உன்னைல்ளக்க ஒருவர் 

வேண்டுமென்ப தாயிற்று, ஆகவே, அறிவுச் றிவெனம் மூடம், என்னை 

*அறிவுக்கறிவென்னு மாகமங்கள் ஈத்த, வறிவென்ஜும் வேதத்திதம்” 

என்பதனாற் காண்க, (a) 

வள்ள லின்றெனை வந்து புகழ்தனன் 

தெள்ளு தண்புனற் றேக்கு முளைத்தலை 

இள்ளி நின்றெறி கின்றவ/ போலெனா 
உள்ளு டைந்திட் ஜொக்கும் வ௫வனே.
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(இ-ள்,) வள்ளல் - அல்லமதேவன் --இன்று - இப்போது-- வந்து - 

வரது எனைப்புகழ்ர்தனன் - என்னைத்துதித்தனன் -- (இஃதெத் தகைமை 

போல்வதெனின்) தெள்ளு - தெளிவாகிய -- தண் - குளிர்ச்சிபொருக 

திய--புனல் - சலத்தில்--தேக்கு - தேக்குமரம் — முளைத்தலை - முளை 

யெடுத்தலை--டள்ளிகின் று - இள்ளிவிட்டு--௭ நின்றவர்போல் - எறிந்து 

விடுவாபோ லிருக்ன்றது — எனா - என்று--உள்ளுடைந்திட்டு - மனம் 

கெக்குரூடி -- வசவன் - வசவண்ணதேவன் -- உரைக்கும் - சொல்லுவன், 

எ-று, உள்ஞூடைந்தியதல் - ரிந்தாஸ்துதி யெனக்கண்டென்க, இங்கே 

ய௫ங்காரத்தைக் காட்டத் நேக்கென்றார், இது பிறிதமொழிதலணி, 

தேக்கும் இள்ளியென்னாது மூளைத்தலை யென்றது - மூளையைக் இள்ளிய 

விடதத் தேச்சுவளா தம் இெமின்மைபோலப் புகழைச் இள்பரிய்விடத்து 

என்போன்ற ரசவத்தொண்ட ரில்லையென்னு மகங்காரம் வளர்தற் டெ 

மின்மைபற்றி யென்ச, (௭) 

Cov a. 

இகஅழ்க்தென துளச்செருக் கனைய கற்றிலாய் 

புகழ்ந்தனை விழைபுளிங் கறியிட் டாறுநோய் 

மிகும்தெழ வளர்த்தல்போ லெனவி எம்புபு 

தகுய்கழ லிறைஞ்சினன் றண்ட ௩।1யகன், 

(இ-ள்.) இகழ்ந்து - நிந்திது -- எனதுளம் - எனதுள்ளத்தின்௧ 

ணின்ற-- செருக்கே - காவத்தை--அகம்றிலாய் - ஒழிச்காமல்--புகழ்ம் 

தனை - துதித்தனை--விழை - இச்சிக்க த்தக்க -- புளிங்கறியிட்டு - புளியிட் 

டகறியைவைத்து -- ஆறுநோய் - நீங்கெவியாதி -- மிகுந்தெழ - அதிகப் 

பட வளர் த்தல்போல் - வளர்த்தலுக் கொப்பாயிருக்கின்றது--எனவிஎம் 

புபு - என்றுசொல்லி -- தகும் - யாவரும் ஏத்தற்குத்தகுந்த -- கழல் - 
அல்லமது இருவடிகள்ல் -- தண்டராயகன் - வசவண்ணன் — இலைஞ் 

சினன் - வணங்கென், எ-று, அ௮கம்நிலாய் என்னும் வினைமுற்றை 

(வினை முற்றேவினையெச்சமாகலும்!” என்னும் விதியால் வினையெச்சமாக் 

குக, தணிந்தகோய் புளியிட்டகறியால் மீண்டு மிகுவித்தாற்போல, 

இகழ்ந்ததோடு நில்லாது புகழ்ந்தது, குன்.றியவகங்காரம் மீண்டு மிக்கு 

வளர்தற்கென்க, விளம்புபு செய்பு என்னும் வாய்பாடு, (௮) 

அருளின னினதடி யருச்சிக் கும்படி 

தெருளிலா வெனக்குரை செய்தி யென்றலு



௪0௫ பிரபுலில்கலீலை [பதீதற் 

மருளனா மெலுமொரு மதிற் 8ந்தருள் 
பொருளினா னினையன புகறன் மேயினான். 

(இ-ள்,) அருளினால் - இருபையினால் -- நினதடி. - உனது தஇருவடி 
களை-அருச்சிக்கும்படி, - பூசிக்கும்படியாக--தெருளிலாவெனக்கு - ௮0 

வுமழுங்கெவெனக்கு--உலாசெய்தியென்றலும் - அலுக்கரடுக்க வேண்டு 

மென்றுகேட்கவும் -- மருளஎனாமெஜும் - மருளசங்கரதேவனென்லும் -- 

ஒருமதிஞற்கு - ஒட்பற்ற அ.றிவுடையவுக்கு--ஈந்தருள் - அறுக்கெடுத்த 
அஃ பொருளினான் - சிறந்தபொருளையுடைய ௮ல்லமன்--இனையன - இத்த 

கையனவாயெ நிலைகளை -- புகறன் மேயினான் - சொல்லத்தொடங்கினொன், 

T+ pO. எந்தருள்பொருளாவது - தானாரிய மெய்யுணர்வை, (௧) 

(பூன்மா நெளிபுழுப் புள்வி லங்கெலும் 

பன்மைய துயர்செயும் பவங்க டப்பியே 

வன்மைகொ ணிலமிசை மக்க ளாகுதல் 

நன்மைகொ சூயிர்க்கலா லரிது நந்தியே. 

(இ-ள்.) புல்மரம் - புல்லுமரமும்--கெளிபுழு - கெளிஏனெறபுழுவும் 

புள்விலங்கெனும் - பட்சியு மிருகமுமென்னெற--பன்மையதயர்செயும்- 

பலவேறுபட்ட துன்பங்களைச்செய்யும்--பவங்கள்தப்பி - செனனங்களுக் 

குத்தப்பி -- வன்மைகொணிலமிசை - உறுதியானபூமியின் மேல் -- மக்க 

ளாகுதல் - மனிதராசப்பிறத்தல் -- ஈன்மைகொள் - ஈன்மேயேதனக்குத் 

தொழிலாகக்கொண்ட -- உயிர்க்கலால் - உயிர்களுக்கேயல்லாமல் -ஃ நர் 

இயே - வசவண்ணரே--அரிது - மற்றவுமிர்களுக்கரித, எ-று, பன்மைய 

-- குறிப்பு வினையாலனையும்பெயர், இக்கேரன்மையென்றது - புண்ணிய 

கர்மங்களை, மக்கள், மார்தரென்றாற்போல பன்மையிலேயே வருபெயர், () 

இரர்வடி வாயினு ஈன்மை யாற்றுரு 

மரபினி லுலகனில் வருத றப்புதல் 

அரிதுகல் லறம்புரி வழிய டுப்பினு 

மருவுத லரிதறம் வளர்க்கு மங்கமே, 

(இ-ள்) உரர்வடிவா பிலும்-மானிடவடி.வாயிலும்--ஈன்மையாற்றுரு - 

நன்குசெய்யாத--மரபினில் - வமிசத்தில் -- உலூனில் - உலடுன்௧கண் 

வருதல்தப்புதல் - வந்துபிறவாமலிருத்தல்--௮ரிது - அருமையாம் -- ல்



ag). இட்டலிங்க ௧இ. ௪0டு 

லறம் - ல்லதர்மம்களை-ஃபுரிவழி - செய்யுமரபிலுள்--அடுப்பிலும் - வர்.த 

பிறக்தாதும்--அறம்வளர்க்கும் - அறசெறி வழுவா துவளர்க்கும் 4 அங்கம 

ருவுதல் - தேகம்வர் தடைத்தல்--அரி.து - அருமையாம், ௭ - று, மானிட 

வடிவாய்ப்பிறப்பிலும் திய மரபிற்கு விலகலும் ௮மம் வளர்த்தற்ியைர்த 
வடிவமெய்தலும் அரிசெனப்பட்டதென்க, இங்கே வழியென்றத மரபை, 

ஈரர்வடிவாயினு மென்பதிலும்மையும், அடுப்பிலும் என்பதிலும்மையம் 

உயர்வு?றட்பு, (24) 

/றத்துறுப் பெய்தினு மன்பி னாலறம் 

சிறப்புறச் செய்தலிங் கரிது செய்யினும் 

புறச்சம யங்களைப் போக்கி யாகம 

நெறிச்சம யங்களை பரிது நேர்தலே, 

(இ-ள்.) ௮றத்.துறுப்பெய்இனும் - அறமேற்றழ் இயைத வங்கமெடுப் 

பிலும்--அன்பினால் - மெய்யன்பினால்--அமஞ்சிறப்புறச்செய்தல் - அறம் 

வழுவுறாது நிற்கச்செய்தல்--இங்கரிது - இங்கருமையாம் -- செய்யினும் - 

வழுவுராது நிற்கச்செய்யிலும் -- புறச்சமயங்களைப் போக்க - புறச்சமய 

நெதிச்சேரலைப்போக்டி-- அகமநெறி - ஆகமகெறிக்சியைர்த--சமயம்களை 

நேர்தல் - சமயங்களைப் புறக்சணிக்காதுடன்படல் -- அரிது - அரிதாம், 

எ-று, அறத்தை மெய்யன்புகொண் டியழ்றதும், ஆகமநெறிச் குடன் 

படலும் ௮ரிதெனச்கூட்டி முடிக்க, எய்தினும் செய்யினும் என்பவற்றி 

இள்ள வும்மைகள் உயர்வுசறப்பு, (௧௨) 

தகம் புகனெறி யடைவ னாயினுஞ் 
சோகமில் சைவநற் நுறையை ஈன்றெனச் 

சேர்குத லரிதது சே/வ னாயினும் 

ஏகலிம் கயிக்யனா குதலன் றெண்மையே, 

(இ-ள்,) ஆகமம்புகல் - ஆகம£ கூறுடின்ற--ரெ.றியடைவளாயிலும் - 

செறியையுடையோஞனாயிஜம்-- சோகமில் - குற்றமற்ற--5ல் - ரல்ல--சை 

வத்துறையை - சைவநெறியை -- ஈன்றெனச்சேர்குதல் - மிக்ககலனெனச் 

சேர்தல் 4 அரிது - அரிதாம் -- அதுசேர்வனாயினும் - அந்தத் துமையைச் 

சேர்ர்தாலும்--ஏகலிங்க அயிக்யனாகுதல் - தானான்மாவாகவிளக்குதல் -- 

அன்றெண்மை - எளிதல்ல, ௭- று, இக்கவியிலுள்ள இரண்டும்மையும் 

உயர்வுசிறெப்பு, ஏகமேவாச்வைதம் பிரமோகமெனலும், ஏகலிங்கமிக்ப
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னாகுதலெனலும் ஒருட்பொருட்டிளவி, இங்கே லிங்கமெனல் ஆன்மாவை, 

உபாதித்திரயங்களை ஏகமாக வைக்கயமெய்தல் பிறவிக்கேது, ஆன்மாவை 

தரிசித்தும் அதுதானாகவும் தானதுவாசலும் ஏகவைக்இயமாதல் அறுதிக் 

கேது, இங்நனமன்றென மறுப்பார் ஞாயஞ் சோதனை பொருத்தங்களை 

புணரார்போலும், (௧௩) 

பண்ணிய தி பினாம் பொரும்தியங்கையில் 

பண்ணும் நிகழ்வுறு சிவலிங் கத்நினை 
. ட ணி டு e 4 . ட 

எண்ணிய மனமுட னென்றும் வனை 

பண்ணிய முயல்பவன் பத்த வென்பவே. 

(இ-ள்,) புண்ணியமுதிர்வினால் - புண்ணியங்களைச் செய்துவர்தமு 

இரச்சியால்--கண்ணும2 - பிரத்தியட்சமாக --நிகழ்வுறு - விளங்காகின்ற-.. 

சிவலிங்கத்தினை - இஷ்டலிஙகத்தை -- அங்கைபிற்பொருந்தி - உள்ளப் 

கையினாற் பொருந்தவைத்து -- எண்ணியமனமுடன் - இஷடலிங்கமென் 

றுணர்ந்தமனமுடன்--என்றும் - எப்டோதும்--வம்தனைபண்ணிய - அருச் 

சிப்பான்வேண்டி -- முயல்பவன் - விடாலுமுயல்டவன் -- பதிதனென்ப - 

பத்தனென்றதிஞர் கூறுவர், எ-று, ஏ அசை, அநந்தசென்மங் 

களி லியற்றிய புண்ணியமுதிர்ச்சிபால அங்கையிற்பொருந்தி நிகழ்வுறு 

இிவலிய்கத்தை ஒன்றுபட்டமனத்தோடு வச்தனைமுயல்பவன், பத்தனெ 

னப்பமிவோ மொனக்கூட்டிப்பொருள் கொள்க, (௧௪) 

வுறு பிணிகெட வாயின் பால்கற 

தாளினை பூட்டல்பே! லாண வங்கெட 

ஆவியு எமலனை யஙகை தந்துபின் 

ஆவியு எமைவும வாக்௬ு மாரியன், 

(இ-ள்,) ஆவுறு - பசுவுக்குவாய்த்த--பிணிகெட - நோய்கெடுவான் 
வேண்டி -- ஆவின்பால்கறந்து - பசுவின்பாலைக்கறந்து - இவினைபூட்டல் 
போல - புசுவுக்குணட்டல்போல -- அளாவங்கெட - ஆணவடூப்பான் 

வேண்டி--அவியு ளஎமலனை - உயிரிற்பிரிவயநின்ற பரமசிவத்தை--௮ம் கை 

தந்து - உள்ளங்கையில்வரவைத்து-பின் - பின்னர்-- இவியுள் - உயிரினுள் 
-அமைவுற் - பேதாபேதங்கடம் தமைவுறும்படி--அக்குமாரியன் - நானா 

சிரியனாக்குவன், எ-று, ஆவின்பாலே ஆப்பிணிக்கு மருக தானாம்போல, 
உபிரின் சுத்தபாவமே உபிரி னசுத்தபாவத்துக்கு மரும்சாமெனலைக்காட்ட
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gL Goren ald, ஆக்கலெனவும் பிறகினைதர்தார், ஊட்டாவிடத்து ஆவின் 

பிணிரிங்காவாறுபோன்று, அரியனாக்காலிடத்து ஆணவ௩$க்காதென்பது 

கருத்து, பிணிபோல்வது ஆணவம், பால்போல்வது சத்தபாவம், புறத் 

இல் அங்கைலிங்கபாவ முதர்ச்சியின்றேல், புறம்பில் தேசகானென்னலுமா 

ணவங்குன்றாது, அகத்தில் சுயம்புலிங்ககாட்ட விளக்கமின்றேல், அகத் 

இல் உடலளவு கானென்னும் வாசனாப்பிரார்தி ஈசியாது, தேகசானென்னு 

மாணவம் இரண்டிடத்து நிற்றலமாற்றம்குட் பு£த்தில் இஷடலிங்கபாவ 

மும், அகத்தில் ஆத்மலிங்க பாவமும் வேண்மிமெனமிடைபூமென்னை ? 

இரண்டும் பாவமேஜனும் ஒன்று புறப்டம்நையும், ஒன்றகப்பம்றையும், 

நீக்குதற்ேது நெழியாதலின் இங்கனமாய வ௨மைகொண்டு கூறினார், 

ஆவினை ; வேற்றுமைமயக்கம், அகங்கையென்பது, அங்கையென்றாய 

விகாரம், ஆவியுளமலனை யங்கைதந்து பின் அவியுளமைவுறவாக்குதலா 

௨2 :--பீடம், சத்தி, லிங்கம், ஈத்தன், அத்தியாரோபத்தில் சத்தனே 

சத்தியாகவும், அ_வாத்இல் சத்தியேசத்தனாகவுங் காண் டலினிக்கு றியப 

வாதத்தி லாரம்பத்ததெனக்காட்டி. முடிவில் குணங்குறியி௰£த தாக விளக் 

இக்காட்டலை யென, எனவே மஜெழ்தி, சத்தி, பிரியம், சிவம், இஃ 

தீதோமுகத்தில் ஞெப்திக்குப் பிரியமயலாகவும், உர்த்தமுகத்தில் பிரி 

யமே ஜெப்தியாசவும் விளங்குமெனப் பெற்றாம், ற்வே, பேதாபேத 

மற்றதற்குப் பேதமுத்மயடோம். சாணின் ஆற்பதாசர்காட்டி யழித்த 

லெனக் கண்டாம், (௧௬) 

கருங்கெபடயிரு ிழிக் எண்ணு மே1மணி 

இிரிப்கிடு செயலெனம் இரித லின்றியே 

NTC pio ws odor புற தீ வற 

இ Hi Dev (4) MLO ளிட்ட லிங்மே, 

(இ-ள்.) சருங்கொடி - கரியகாசத்தின3 — இருவிழி கண்ணும் - 

இரஸ்பிகண்களிடத்தும்--ஜாமணி - ஒப்பக் கண்மணிய1ன பூ. இரி£இடு 

செயலென - திரியுஞ்செயல்போல-- தரிதலின் றி - அலைய “மல்--பொரும் 

துறும் - இயல்பாகப்பொருச்திய -- அகமொபேறமும் - ௮அஈமெனலும் 

புமமெனலும்- திர்வற - இறக்க -- இருர்திலகுறும் - ஒருதன்மைத்தாக 
நின் றுவிளங்கும்--அருள் - இருபைபொரு£திய -- இட்டலிங்கம் - இட்ட 

லிங்கமானது, ௭ - று, இட்டலிங்கர் இரிதலின் நி அகம்புறமின் றி யிரும் 

இலகுறுமெல முடிக்க, இர்தமிட்டலிங்க மகமுக இல் நிற்குகில் மீனைய 

தெனச் காட்டினா ரென்சு, (௧௬)
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(கூறிபல பலமுறை சொண்டு பல்வகைப் 
பொறிதொறு மருவியொண் புலனு கர்ந்துமாய்ந் 

தீறிவரு நிலையவா தார மேவியு 

நிறைவுறு மங்கையி னிகமு மிட்டமே, 

(இ-ள்,) அங்கைமின் - உள்ளங்கையில் -- நிகழும் - விளங்காநின்ற 

-- இட்டம் - இட்டலிங்கமானது -- குறிபல - பலகுறிகளை -- பலமுறை 

கொண்டு . பல அவசரத்திற் பலங்கொண்டு -- பல்உகைப்பொறிதொ 

௮ம் - பலவேறுவகைட்பட்டபொறிதோறும் -- மருவி - அர்தர்தநிலைக் 

களவாகத்தங்டி -- ஒண்புலனுகர்6து - ஒள்ளியபுலன்களை யறுபவித்து -- 

மாய்ந்து - பேருமின்றி யழிந்து -- அறிவருகிலை.ய - ௮.றிதற்கரிய ௮ுபவ 

நிலைகளுக்கு -- ஆதாரமேலியும் - ஆதா. ரத்தன்மையடைநஆ்தும் -- நிறைவு 

றும் - தனதியல்புத் தன்மைக்குமாறின் திப் பூரணமா நிறைந்திருக்கும், 

எ-று, ஏ--அசை, அங்கையி னிகழுமிட்டம், கொண்டு, மருவி, அுகர்ர்து, 

மாய்ந்து ஆதா.ரமேவீயும் நிறைவுறுமெனக்கூட்டி முடிக்க, இவையெல் 

லாம் இயம நியம முதலியவற்றைத் தஃ்கவாறுசெயயின் விளங்குமென்க, 

புலனை நுகர்தலாவது - சுரோத்திரமுதலியவற்றின் குணகுணிகளை பையர் 

இரிபறத் தெளிதலை, (4௭) 

அடைந்துள வுருச்சுவை யமைதி யென்பன 

உடம்பொரு மூன்றினு முற்ற டைந்திடும் 

தொட /1மதுள வினைவலி தொலைத்தி யானெலும் 

இடும்பையி லின்பரு எட்... லிங்கமே, 

(இ-ள் ) இட்டலிங்கம் - இட்டலிங்கமானது -- அடைர்துள - வந்த 

டைர்தனவாயெ -- உருச்சுவை - உருவத்இன்கணெய்துஞ்சுவையின் -- 

அமைதி - அவற்றுலெய்தும் ஆறுதல்களும் -- என்பன - என்றுசொல்லப் 

பட்டவைகளை -- உடம்பொரு மூன் றினும் - மூன்றுடம்பிலும் -- உழ்று - 

அடைந்து -- அடைந்திடும் - இவம்ரலெய்தும் -- தொடர்ந்துள - சங் 

இலிபோல்தொடர்ந்துள்ள -- வினைவவிதொலைத்து - இருவினை வலியை 

மாய்த்து -- யானெஜுமிடூம்பையில் - யானெலுமகங்சா ரங்குன் நியவிடத் 

தில் -இன்பருளும் - பேரின்பப் பேற்றைச்சாசத்தக்கதாம், எ-று, இட்ட 

லிங்கம் உற்று, தொலை. த, இன்பருளுமெனக்கூட்டி முழுக்க, உடம்பொ 
மூன்றாவது :--தூல சூச்கும காரணங்களை, பிமவிதோறுமாறாத பின் 

பற்றிச் செல்லுதலால் தொடர்ச் துள வினைவலியென்றார், அகங்காரத்தா
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லெய்துவதை அசங்காரமெனக் கொண்டது காரணவாகுபெயர், ௮ 

ளுமென்பதழு அருண்மென்றாயது இடையில் உகரங்கெட்டுகின்றது, ௮௬ 

ரிட்டலிங்மே என்ற பாடத்தை யருன்மிட்டலிம Cin எனப்பாடம் 

கொண்டு டொருள்கூறுக, (ஈ௮) 

ளீன்றறி வறவறிர் இட்ட லிங்கமாம் 

ஒன்னொரு பொருளிலே யுறவி நி தவன் 

பொன்று சகமெனப் புண/15$ம மாயையை 

வென்நவ னவனெனா விளம்பும் வேசுமே. 

(இ-ள்,) என்று - இங்ஙனமாக -- அறிய) - அறிவி Bard acar Sovrd 

பெஙுகளை--அறவறிந்து - ஐயந்திரிபறபுணர்ச் ந-இட்டலி£ சமாம் - இஷ் 

டலிங்கமாகய -- ஒன்றொரு பொருளிலே - ஒப்பம் வொரு பொருளின் 

மாத்திரம் -- உறலிழித்தவன் - கன்சூவிரி)தவன் -- பபொன்றுறு - அழி 

யத்தக்க -- ,/மமனப்புண 7 - சாமாகம்கார மு£றுட்புவர்ந்துரின்ற 

மாயையை - மாயையென்பதை -- வென்றவ ௭உ௨னெழு - செயித்தவ 

ஞவனென்று -4 விரம்பூம் வேதம் - வேசமூமையிமம், ௭- று, மெய்யு 

வரர்வைவிடாது காண்டம் இட்டலிங்கமா மொன்றொ௱ பொருளிலே 

யுமலிழித்தவனென பம், ௮௩ஙன விடா துகாண்புழி தனதுபு இவிகற்ப 

மாய மாயையும் அதனதுராரியமாகிய திரிபதார்த்தங்கரம் எங்கன 

மோர் மூதலாககிற்குமெ.ன்பார் பொ.ர்றுறு ஈசமெனப்புணர்ர்த மாயை 

யை மென்றவனெனவு௩ _.ஜினார், இங்சே மாயையென்பது அறியா 

மையை, புனர் லென் ர. பரதிபலிட்ை , அடீமய்பது பிரதிபலி [த 

வடிவையெல் 1, QaGa ச்ம் 184 ஷூ Bu “es usr 4 & 

மெலல் பொருந்றும், (8) 

Dut wave, ப்ப b DIT (4 vor!) 0d) 

வரவயி FTW AIH LDL {Cost 

Aa Hach guasti acne, J¢dend ியொன்றுமப் 

பரமனை யிருத்துவோன் பச்த னாகுவான். 

(இ-ள்,) பொருவில் - ஒட்பில்லா த -- பர்பத்தியாம் - எதா *த்தபத் 

இயாகிய --தாரம்பூண்டு - கயிற்றில்பூண்டு-- ஒரு - ஓப்ட ற்ற வரவயிரா 

கமாம் - இறந்தவயி.ராகமென்ஜும் -- வத்திரம்புளைற்று - வல்இரத்தை 

படித் து--ஒருவலில் - கணமுமாராத -- உணர்வெலுஞ்செச்சை - மெய்யு 

ணர்வென்ஓஞ்செச்சையில் -- ஒன்று - பேதாபேதமின் மி -- பரமனை 

(௨
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யிருத்துவோன் - பரமசிவத்தைல்தாபிப்போன் பத்தனாகுவான் - பத்த 

னெனப்படுவான், எ-று, சற்பத்திதாரம், வரவபிராகமாம்வுத்தரம் 

உணர்வெனும்செச்பை, இதுமுற்றுருவகவணி, புண்டு, புனேதி, இருத் 

துவோன் பத்்ஈஜகுவாப் என்ப்பெருள்கொள்ச, தாரமெ.ர்பது இசைச் 

சொல், (௨0) 

ஒவ்றினொ௮ அள்ளுற வுடம்பு மூன்றையு 

மன்றநல் வத்திர படிய தூக்கியே 

என்றுமங் கமைு௰ விட்டம் வைப்பனேல் 

அன்ற! சமய மாரு மொன்பயே 

(இ-ள்,) ஒன்றிஞென்றுள்ளா - ஒன்திடீனான்றடம்க உடம்பு 

மூன்றையு! - மூன்றுபாதிகளைடம் - 10." 0 - நிச்சயமாகரநல் - ரல் 

வத்திர மடியதாக்ச - (டிச்ரலைாக்ெரன்றும் - எப்டோதும்--இ6 ௫- 

அர்கிலையில்-.௩ மைவுற - அமைதியுன் டாக-இட்டம்வைப்பபோம் - இட் 

டலிங்கத்தைவைப்பஞமிள் -- அன்று - அச்சமே — அவன் - அழ்நிலை 

பின் -- ௨ மயமாகும் - சிவவடிவாலன் -- என்ப - என்றறிஞர்கூறு 

வர், ௭-று,--அசை, உபாடு/இரயவாசகார ந8த்க ௪, உடம்பு மூன் 

றையும் வத்திரமடியஃக்சி யட்கமைவு ட்டம் வப்பனேலெப்ரார், 

சிராசாரமாயவிட2! தெவயயமா de முூரணெட்னை * மன்ற என்ப 

பாற்றட்பெ ருள் தருவதே THM oF TA, (௨௮) 

J நானும் புனலினை பட்டுச் சமம் 

வரைக (ம) ரர oH ட uf தய 

ff aT Uv i | Goin தற் வினய ம, babi | 

LTT Wiley I al LH db னாருவா ப 

(இ-ள்,] உருளெ£ம்புளலம்ச - நழுமளபிஞ$ீரை-- ம ட்டி - தப 

வெஃக்௫்செயது -- சாம் மாம் - உடசா 8 மனம் - எம் - அஸ்திய 

7 மலைமிற்2ருன்றிய -- (நுஞ்சம்சொடு - வாசனையுள்ளச$ Hoot HG Ha» 
முல - பொருந்த இடசியம் - 1ஞுசெந்திரியமென லும் ௮ விரைமலர் 

புனைந்து - வ(சனைமலரையரூ த்து -- அறிவினை - தனதறிவை--௮ர த் 
து.றில்பரமனை - ப.ரமனையருர்தச்செய்தாம் 4 அவன் - அங்கனஞ்செய் 

தோன் -- எிவபத்தனாகுவான் - சிவபத்தனென்னப்படுவான், எ- று, 
ஆட்டி, புனைந்து, அருத்துறில், செவெபத்தனாகுவாமெனம் கூட்டி முடிக்க, 
௮ருளெலும்புனல், சாக்ஈமாஞ்சர் 3, இர்தியமலா, இவை (வசம், (௨௨)



வது.] இட்டலிங்க 66), GEE 

Yen) மல! த்தெழு Lh oO? 6D LJ யன்றியே 

பூசனை யுவக்கிலென் பு பரி சென்னிமேல் 

வீசுறு திரையினு மிக்க தோசொலாய் 

ஊசல்செப் மனமுடை பொருவ னாட்டுநீ/, 

(இ-ள். ஆசறு - குழ்தயம--மனத்தெமு - Word AOw yp Beir n— 

௮னபையனமி - துன்பையலலாமல் — புராரி - பரமசிவனது — பூச்னே - 

ஓுசையை--உவம்கிலென் - விரும்பிலென் -- மசல்செப் - உஞ்சலைப்போ 
6 ச . ம் ௪ ச் a லலைதல்செய்கனெற மனமுடையொருவன் - மனமுள்ளவொருவன் 4 

ஆட்கெர் - அபிஷேச ஞ்செய்டஞ்சலம் - சென்னிமேல் - தவனதுஉ சியில் 
a“ ச . . உ 

-டுசீறு - மோதுன்ற -- இஜரயிஞம் - அலைகமாயுடையகங்கையைக் 

காட்டிலும் -- மிக்கதோ - மேலாயதோ -- செொலாய் - சொல்லுதி, 
e ° ௪ ட சு . 4 * ந ௪. 

௭-௮, கங்கையைத் திரையென்றது சனையாகுடெயர், அன்புள்ளமன த் 

தால் பூசிப்பபே. பூசனையென்பது சர த்து, (௨௩) 

Ee joan DAUM Lj6sl boot Vodi LJ HL. 

பரப்புனை நாவுபே படைழ்து ளன்றனைச் 

சேப்புனை கொடியுடைத் தேவ Cort ition 

ஈப்புனை புகழொடு நாக ரேழ்துவார். 

(இ-ள்) பூப்புனைகையும் - பூவ்னாலருச்சிக்கின்ற கைசகன்யும்-எ॥் 

புனிதன் றன்புகழ் - எமதுபரமவனுடையகாத்திமாமம்களை 4 பாப்புனை 

ந1வுமே - பாவாற்புனோர்துரைகப்பட்டா வையுமே -- படைத்துளான் 

நனை - இடை /கப்டட்டவனை -- சேப்புனைகொடியுடை - இடபக்கொடியை 

யுடைய--தேவனேயென - பரமசிவனேயேன்று ௮ ஈப்புனைபுச்ழொடு - 

மாவ்னாம்புனையப்பட்டபுகழோடு -- மாகழேத்தவாம் - தேவர்கள் துஇப் 

பார்கள், எ- று, ஏனைய கை, நாக்களினின்று பிரித்தலால் ஏகாரம் 

பிரிநிலை, கொடியுடைத்தேவனென்பதில் ௮௧7 ஈறுதொச்கழு, கையும் 

நாவு மெண்ணும்மை, (௨௪) 

Lf don செயாதகை புராந்த dhol HUN 

பேசுத லிலாதவாய் பெற்று ழன்றிடு 

ரீசரா னவ[தமி னெவ னத்திடைச் 

கூசுத லிலாதபுன் குரங்கு ஈன்றரோ,



P52. பிரபுலிங்கலீலை [பதிறற் 

(இ-ள்,) பூசனைசெயாதகை - பூசைசெய்யாதகையையும் --புராந்த் 

கன்புகழ் - ரமதிஉனதுபுகழை — பேசுதலிலா தவாய் - துதியாதவாயை 

பும்--பெற்றுழன் மிடும் - டெற்றுழலப்பட்ட -- நீசரானவா மில் - ஈனா 

களிலும் -- நெடுவன இடை - பெரும்காட்டில் - கூசுதலிலாத - காண 

மின்றிபிருக்கும் - புன்கூர*குகன்று - புல்லியகுரங்குஈமகூ முடைய 

நாம், எ-று, இரோ-றசை, கை வாயென்பவழ்றில் எண்ணும்மைகள் 

Gon i ase, (2G) 

௪ $ உரு a 

குடிப்ப வயூங்கு ae 97 பீற்றினாற் 

சடிப்பன ஈர்குல வனை நங் ரைம்மல/ 
Ty Ff ~ ச . உ. * ௪ ௪ 6 

அடுந்துள P vom oot 11பபித் நுண்பவன் 

விழுத்தவன் மேல்வரும் af COM Toll யரவுமே 

(இ-ள். குடிட்பவா - குழ க்கத் க்கவைகடம் -- விமுங்கு௨ - மெல் 

லாது விழுர்சுத்தக்வைகளும் -- கூரெயிழ்றிஞற்சடி ப்பன - கூரியபழ்க 

ளாற்கடிக்கத்தக்கவைகராம்-க்குவ் - ஈச்சுதிசுக்கவைகருமாகெய லை த 

தும்- இவைபனைத்பைபும் - கை- உள்ளங்கையாகிய -- மவரமித்துள - 

தாமரைமஃரிலுள்ள -- சிஉன், வீக்க பித்து - இவனுக்கு சைவேத்திய 

மா! -- உண்பவன் - பின். ரதனையுண்பவல் -- மேல்வரும் வினைகள் 

யாவும் - இனிவிளையு, மாகாமியவனைகள் த்தையும் - விந்த்தவன் - 

ஒழித்தவனுவல், எ-று, குழப்ப! முதலியகான்கும் aldo wm over 

யும்பெய , மைம்மலா உருவம், அம்த்ூள எழுந்தருரியிருக்கன் ப 

வெளிஐ மமை ம், (௨௬) 

° ‘ ௬ ச் . 

STs Yt olf off bf oT 9 Loa! WOM otf ற 

fool If GV (Jy(IhD ov FI WEL. 18 bb Todt 
ரூ ¢ foe 5 ‘ 

யென் o! fool Dea oo வைகுவயோன் 

மேனிகர் சிவபெடுி வேற லானபேோ, 

(@ - Ot.) iQ LID - தானடைந்த-டடல் - தேகமும் - மனம் - 

மனமும்--தனம் - திரவியமும்-என்றுள்ளமை - என்று ச$தரமாயுள்ள 

வற்மை- எமில் - குற்றமழ் -- குருசிவசரங்கட்கு - சுருலிங்கசங்கமா 

களுக்கு-_ாந்து - கொடுத்துதான் - தான யானெனதென்குதலின் றி- 

அகங்கார மமகாரங்கோடலின்றி -- வைகுவோன் - தானே தானாக 

விருப்போன்--மேல் - எவழ்தித்குமேலாக நிகழ் - விளங்காநின்ற 4 Ray



வது,] இட்டலிங்க கதி, ௪௧௩. 

மொடு - சிவத்தோடு வேறலான் -வேறுபடான், எ-று, Cot gene, 

உடலை குருவுக்கும், மனத்தை இவத்துக்கும், தனம் சரங்கட்குமாத 
லால் இது நிரனிமைப் பொருள்கோளணி. யானெனதெனல் பிராந்தி 

காரணமாக வருதலின் இவையின்றி வைகுவோன் ரவமொடு வேலா 

னென்ரா, (2௭) 

ரசிவ -ரங்கொளம் பொடுத, மெய்மனம் 

பொருளிவை ஈமவெனப் புந்தி செய்துகொள் 

ஒருவனில் வழிமறித் தொறுழ்துக் கொள்வ 

௪ரனனி நல்லன் பெய் தவறி லாமையால், 

(இ-ள்,) குருசிவசரம் - குரு லிங்: சங்கமங்கள்--கொள - ஏகும் 

படி கொடுது - தீத்தஞ்செ.ப்த — மெய்மனம்டொருளிலை - உடல் 

மனம் பொருளென்னு மிவற்ழை - ௩மவெலா - மீண்டு ுமமுடையவென் 

து --புந்திசெய்துகொ ளொருவனில் - நினைப். வ.க 3 டிலும் -- வழி 

மறித்து - வழிதடுத்து - தறுத்துக்மகாள் - .றித்தக்மொள்ளுடுன்ற 

வனசரன் - வேடன் -- மெப் தவறிமாமைபால் - உண்மைதவ ரமையி 

னால் -- நனிரல்லன் - மி வும்கல்லவஞம், ௭- று, GMA shane) 

கட்குத் கத்தஞ்செ.ப்ுவைகளை மீண்டுந்நனவெனச் கொள்பவனிலும், வழி 

பறிக்கும்வேடன் ஈல்லனென்ட தாம், மேய்தவறிலாமை, கொடுத்து வாக் 

சாமை, 3மவெனல்--தன்மைப்பனமைச் குறிப்பு வீனைமுப்று, (௨௮) 

arf Bou eat காமம்வெவ் வெகுளி மாலிவை 

தெவள குருசிவ சரங்க டெபல்பலம் 

நடிவென வெருவிய கருழ்து ளா/க்கவண் 

அடிவன வெனப்புல னட்!.. வாழ்றலா௰், 

(இ-ள்,) இவண் - இவ்விடத்தில் -- அம்வன வெ - போக்கதுதக்க 

வைகளிலைகளென்று - புலன் - ஐம்புவன்களையும்- தட்ட - வென்ற — 

Yb wenn ws - வலியுள்ள வசவண்ணனே — தொல்டவம் - தொ ன்று 

ட்டுவருஞ் சனனங்கள்--சடுமீவன - விஷமா உ -- வெருவீய - பயந்த - 

கருத்துளா। க்கு - கருத்துடையோர்க்கு -- விடுவன - விடத்தக்கவை -- 

காமம் - காமமும்--வெவ்வெகுளி - கொடியகோபமும்--மால் - பிராச்இயு 

மாய -- இவை - இத்திமைகளாம் -- தொடுவன - ஏற்கத்தக்சகவை 

குருவெசரங்கள் - குரு லிங்க சங்கமங்களாம், ௭ - று, விடுவன, தொடு 

வன வினையாலணையும் பெயர்கள், (௨௧)



௪௧௪ பிரபுலிங்கலீலை [பதீற்ற 

Huns anism மானை மிட்டொரு 

வெங்கட வுள[தமை விழைந்து போற்றுவா/ 

சந்கையை யகன்றுவர்க் 3ழியின் மூ ழ்குக! 

தங்களின் வேறல/ தரும மூர்த்தியே, 

(இ-ள்,) ௮க்கையினமர் தரும் - உள்ளங்கைமி லெழுந்தருளிய — 

அரனைலிட்டு - பரமகிவஃவிட்டு -- ஒரு - மழ்த -- முவங்ஈடவுளர்தமை - 

கொடியதேவதைகளை -- வ்ழைந்து - விரும்ப -- போற்றுவார் - துஇப்ப 

வர்கள் -- கங்கையையகன்று - கங்காகதியைம் ட்டு -- உவர்க்கழியின - 

உப்புக்கழியில் -- மூற்குா 1 ங்களின் - முழுக... வர்களைக் காட்டிலும் -- 

ருமஜர்த்தியே - தருமசொருபியாய வசவண்ணனே -- வேறலர் - 

வேறாகாஈ, ௨ - று, தனது இட்டலிங்கத்தைவிட்டு அர்நியதேவதையைத் 

தொழுவா£, கங்க நதியைவிட்டு ௨ப்_ங்கழியில் மூழ்குவானைப் போலு 

மென், (௩0) 

| மோரகமில் (he முனியின் முன்னுள 

ழ்ர்தய செயிர்முழமு ழ்கன்று வண்டுமை 

போய மடியெனப் புனி னாகுமேல் 

பாதியன் மொழியுமை பாசம் கன்பனாம், 

(இ-ள்) மோகமில் - பிரார்திரதிதமான --குரு-ரமுனியின முன் - 

குரு லிங்க சங்கமாகளுக்குமுன்--உளத இய - தொன்றுதெ1ட்டிள்ளதா 

இய -- செயி முழுத்கன்று -"சகலகுற்றமுநீங்ி - வண்டுறை - வளப்ப 

நிலைத்துறைகளினின்றும்--போயே - இழந்த -- மடியென - தரித்தரனை 

ப்போல --புனிதனாசுமேல் - பரிசுத்தனாவஞயின் -- பாயல் - வெல்லப் 

பாகுபோன்ற -- மொழி - சொற்களையுடைய -- உமை - உமையவளை 

பாகற்கு - அர்த்தபாகத்திலோம பரமசிவலுச்கு 4 அன்பனாம் - அன்பு 

டையனாவன், ௭ - று, லிக்கமெனல் எஞ்சிநின்றது, தரித்இிரனைப் 

போலக் குரு லிட்க சங்கமக் காரணமாக இருவகைப்பற்றுமகன்றோன் 

பரமரிவனுக்கன்பனாவனெனப்பொருள் கொள்க, (௩௧) 

விள்ளரு நற்சிவ வேத் மோர்பொருள் 

கொள்ளைகொள் கிற்பிலும் குறைகள் கூறிலும் 
பிள்ளையை யறுப்பிலும் பிழைகள் செய்யிலும் 

எள்ளுத லிலளெனி லீசற் சன்பனாம்,



வது,] Rims sf. சாகடு 

(இ-ள்,) விள்ளரு - சொல்லுதற்கரிய--ஈல் - ஈல்ல--சவவேடத்தோர்- 

சிவவேடத்தரது -- டொருள் - பொருள்களை - கொள்ளைசொள்டர்பிஜும் - 
கொள்ளைகொண்டாறும் -- குறைகள் கூநிலும் . பிறர்ரு.ற்றங்களை யெடுத 
அச்சொல்லிலும்--பிள்ளையையறுப்பிலும் - சசுவையறுத்தாலும்--பிழை 

சள்செய்யிலும் - ஏலாக்குற்றங்களையுஞ் செய்தாலும் -- எள்ளுதலிலனெ 

னில் - அத்திசெய்தசிவசரணரையிசழாதிருப்பஞயின்ஈசற்சன்பனாம் - 

பரமூவத் லுக்குமிக்கதுன்பஞவன், ௭ - று, கொள்ளை கொள்இற்பிஞம், 

கூறினும், அறுப்பினும், செய்யிஐம், அனபனாமெளக்கூட்டிஃ்பொருள் 

கொள்க, (௩௨) 

சீங்கமர் தனக்கொரு சாஇ யுன்னினான் 

அங்கையி னமர்தரு மரற்கு முன்னினான் 

சங்கா னொசெரம் sind Codon 

அங்கவ னறிவரு மளற்ற முங்குவான் 

(இ-ள்,) சங்கமந்தனக்கு - அடியாகளுஃ்கு--ஒருசா இிபுன்னிஞன் - 

சாதியேம்றுமையொன்றைகினை த் வன் -- அங்கையினமர் தரும் - உள்ளங் 

கையிலெழுந்தருளிய -- அரர்கும் - பரமசஉத்தூரகும் -- உன்னினான் - 

நினைத்தவன் -- சங்உரனொம் - பாமசிவத்தோி - சரம் - அடியார் 

கை --தம்மில்வேறெனும் - தம்மிலவேடெனப்பேதம் பாஞும்--அங்கஉள் - 

அத்தகையோன் — ுறிவரும் - அறித./சரிய - அளர்தழுங்குவான் - 

7 ததில்விமுவான், ம - று, சம்கமரில் சாஇுவேம்்ரமைபமாண்பான் நரக 

Lod Dem gia Qor ost tio 907 bab. (1௨௩) 

துல்மைகெள் முருசில சாங்கட் சாமவே 

உலையிசி மரிரியன் மேங்கன் மத்நெறி 

YOU தாநமமர் மாச வாக்குறில் 

கொலைசெயு மஞ்சினுங் கொடிய தாருமால், 

(இ-ள்,] தல்மைகொள் - சிறந்த -- குரு யச ரங்கட்காகவே - குரு 

லிங்க சங்கம ச ட்காகவே--உலையிடுமரிசி - உலையிற்போட்டவரிசியை -- 

அன்று - அப்போது--ஒங்கல் - மலையை--மத்தெறி - மத்தாகக்கடைர்த-. 

அலை - இருப்பாம்கடலிலுண்டான -- அழுதாம் - அமிர்தம்போல்வதா 

மென்று--(அதனை) தமக்காகவாச்குறில் - தமக்கியைர்தவுணவாக்டக்கொள் 

ளில் -- (அவ்வுணவு) கொல்செயுகஞ்சிலும் - கொல்லுன்ற விஷத்தைக் 

காட்டிலும் - கொடியதாகும் - தீயதாம், ௭ - று, Qw— Hee, GH



௪௧௬ பிரபுலிங்கலிலை [பதிறை 

லிங்க சங்கமங்கட்காகவென்று சமைக்குமுணவு இருப்பாற்கடலமுதம் 

போல்வது, தமக்கெனச் சமைக்குமுணவு ஈஞ்சிஐங்சொடி தாகும் எனப் 

பொருள்கொள்ச, (௩௪) 

தினுவுள வளவுமோ! தகுநற் செய்கையும் 

மனமுள வளவும்பா வனையு ஞானமுண் 

டெனவு॥ வளவுஜே யமுமி யைந்தவன் 

பினையுள வளவுகோய் பிற/ 1௩ கற்றுமே. 

(Q - 61.) தறுவுளவளவும் - தேசமுள்ளவரையும்--த்கும் - தீகுர்த-- 

ஒர்கற்செய்கையும் - ஒப்பற்ற ஈ்செய்கைக்கும் -- மனமுளவளவும் - மன 

முள்ளம.்டும்--டாவனையும் - அ2சிக்சத்தக்கபாவனைக்கும்-- ஞானமுண் 

டெனவுளவளவுட் - ஞானமுண்டெனக்கொள்ளுமளவும் -- ஜேயமும் - 

பேத ரதிதமானஉானம்£ச்திம்கும் -- இயைந்தவன் - உள்ளவாறுசெய்ய 

விசைச்தவன் -- பினையுளவளவும் - பின்னா தானுள்ளவளஷும் -- நோய் 2 

பிறவிகோயை--பியர*கு - அயலவருக்கு--அகறீறும் - நீக்கவல்லவனாவன், 

எ-று, ஏ--அசை, இங்சே ஜேயமெனல் பிரியத்தை, எனவே, பிரியம் 

Oop Gt suours ty! நிற்றலைப்பெர் றம், (௩௫) 

PF rer Os aio sus Cori Oui ayn 

Boos D1) UT hs Hi Vb F COV | Gis 

வாசமுழ் திட 9மாரு மனையிற் புன்செயல் 

நீசரை யிரும்துத னிஈர்க்கு மென்பரால், 

(இ-ள்,) ஈசனையிருத்துறமிதயத்த - ஈசனைவைக்கத்தக்கவிருதயக் 

இல் -- தர்பொருளாசையையிருத்துத 1 - ஜாபொரு ஈன்மே லாரையை 

ah 400 — அர் 0ர் - பிராமணர்கள் — தாம்வாசமுற்றிடம் - 

ஈரம்வரச ப்செப்யும் - ஒரு ஈனையில் - ஒருவட்டில்--பும் செயல்ீசலர - 

அம்பச்செயல் செ.ப்பு£சரை - இருத்துதல் - இருக் ச்பெ ய்சஇுக்கு 

நிய 7 குமெனபா ம ஒ/குமென்றறிஞர் கூறுவர், எஃ று, Yr— I} 0}, 

ஈசகரவைர்கத்தகுர்தவிருதயத்தில் தர்பொருளாசையை இருக்கவைத்தல் 

பிராமணானிருக்த மீட்டில் மிக்கபாகசத் தொழிலாளனை இருத்துதஇக் 

கொக்கு மெனச்கூறிய தென்க, (௩௨) 

தினமுத லியமய நீர மாற்றுபு 

மிளைதபு வப்மையா மெழும்கை யன்பெனும்



wg}. இட்டலிங்க கத, ௪௧௭ 

புனலொடு பிரவியே பூரி னல்லது 

மனமெனு மனையிடை வர£இ லிங்கமே, 

(இ-ள்,) சினமுதலிய - கோபமுதலியவாஏே -- மயல் - செத்தை 

களை தீரமாற்றுபு - ஒருங்கேதொலைத்து -- வினைதபு - வினைகடந்த - 

வாய்மையாமெழுக்கை - உண்மைஞானமென்னு ஈறுஞ்சாணத்தை--அன் 

பெலும்புனலொடுவிரவியே - அன்பென்னுஞ்சலத்தொகெலந்து -- பூச 

னல்ல - மெழுஇனொாலல்லாமல் -- மனமெஞுமனையிடை - மனமென்னும் 

வீட்டில் -- வராதிலிங்கம் - இவெலிங்கம்வராது, ௭- று, ஏ-இுசை, 

பொருளல்லவற்மைப் பொருளெனக்சொள்ளும் பிரார்திகாரணமாகச் ரன 

முதலிய தீவினைகளெழலின் சினமுதலிய மயலெனவும், குடிபுகுவோர் 

மெழுகயபின்னாதலால், உண்மையை மெழுக்காகவும், அன்பை நீராக 

வும் உருவசஞ்செய்து கற்பனைலிங்கத்துக்கிட மகங்கை யாதல்போல 

அதிஷ்டானலிங்கத்துசிடட மனமன்றி வேறின்மையின் மனமெலுமனை 

பிடையெனக் கூறியவாறுகாண்க, வாய்மையாமெழுக்கு, அன்பெஜலும் 

புனல், மனமெனுமனை இவை இயைபுருவகம், உண்மைஞானத்தை யன் 

பால் மனத்திற்பூசித்தலாவது - பிறவிபயமேலீட்டில் திரிபுடி.ஈசிக்கக்சனி 

வுதோன்றும், தோன்றவே, அகத்திம் சிவப்பிரகாசம் விளங்கும், விளங் 

கவே, நிரதிசயானம்தமதாம், இங்ஙனமாதற் இயைர்த நெறியினிற்றலை, 

நெறி இயமமாதிகள், (௩௭) 

கீரீலமுங் கருமழுங் கட 44 காரணன் 

பாலுறும் பரிசறப் பார்ம _ந்தைய/ 

கோலமும் பொருளையுங் ருறித்து நர்சுகர் 

ரிலமும் விரதமுர் தீய வென்பரால், 

(இ-ள்.) காலமுங் கருமமுங்கடர்த - காலத்தையுங் கருமத்தையுங் 

கடந்துநின்ற--கா.ரணன்பாலுறும் - எவழ்றிற்குங் காரணகர்த்தனா யிருப் 

பவனிடத்தில் வைத்த--பரிசற - பிரியறீம்க -- பார்மடச்தையர் - பூமியி 

லுள்ள ல்இிரீசளின்--கோலமும் - அழகையும்--பொருளையும் - அவர்களைப் 

புணர்வான்வேண்டி. ஈட்டும்டொருளையும் -- குறித்து - பற்றி-ஈச்சுகர் - 

விரும்புசின் மயர்களத.-- சீலமும் - ஆசா ரமும்--விரதமும் - நோன்பும் — 

இயவென்பர் - தீச்செயலினவாமென்று சத்துச்கள் சொல்லுவார்கள், 

எஃறு, ஆல் -அசை, காலமுங் கருமமுங்கடர்த காரணனெனவே இவற் 

நிற்கதீதனெனப்பெற்ரும், (௩௮) 

8.



௪5௮) பிரபுலிம்கலிலை: [ude 

Dan ident களவுபொய் வெகுளி யாசையென் 

திங்கிவை யொடுமரீஇ யிருக்கன் மூர்தமக் 
கங்கையி னெல்லிபோ லவிர்ச டைப்பிரான் 

செங்கையி லிருப்பினுஞ் சேயன் சேயனே, 

(இ- ள்.) வெங்கொலை - கொடியகொலைத்தொதிலும்--களவு - திரு 

டுதலும்--பொய் - பொய்சொல்லுதறும் -- வெகுளி - கோபித்தலும் - 

ஆசை - பிறர்மனைகயத்தலும் -- என்றிங்கிவையொடு - என்றுசொல்லப் 

பட்ட இத்திச்செயலோடு -- மரீஇயிருகனெருர் தமக்கு - கூடியிருப்பவர் 

களுக்கு -- அங்கையினெல்லிபோல் - உள்ளங்கை கெல்லிக்கனிபோல -- 

அவிர்சடைப்பிரான் - விளங்காநின்ற சடையையுடைய பரமூவன் — 

செய்கையில் - உள்ளங்சையில் -- இருப்பிஐம் - இஷ்டலிங்சமாக விருப்பி 

லும் சேயன் சேயலனே - தூரத்தன் தூரத்தனே, ௭- று, கொலையாதி 

களினின் றகலார்க்கு இஷ்டலிங்கபூசையால் யாதபயலுமின்றென்பது 

கருத்து, உள்ளங்கை கெல்லிக்களிபோலெனல் -- அசம்புறமொத்திருத் 

தலைக் காட்டும் குறியென்க, அசம்புறமொத்தலாவது;--செல்லிக்கனியின் 

இேகை அகம்புறமொத்திருக்கு மாறுபோன்று சிவத்தொண்டு அகம் 

புறமொத்திருத்தலையென்க, (௩௯) 

பீத்தரைப் புகழ்வுறப் பணிய வுண்டவ/ 

வைத்தன கொளவுடன் மருவப் பெற்றவ 

இத்தியுங் கடவுளர் சிறப்பும் வேரொரு 

முத்தியும் பொருளென முன்னு ர/களல், 

(இ-ள்,) பத்தரை - பத்தரை--புகழ்வு£ - புகழும்படி --டணியவுண் 

டவர் - பணியப்பெழ்றவர்களும் -- வைத்தன - வைத்சலாஸல்திகளை — 

கொள - அவர்கள் ௮.நுபவிக்க -- உடன்மருவப்பெற்றவர் - அவரோடு 

மருவியிருக்கப் பெற்றவர்களும் சித்தியும் - அஷ்டமாடத்இகளையும்--௧ட 

வுளர்சிறப்பும் - தேவர்களுக்குச் ஏிறப்புச்செய்தலையும் -- வேழு - தமக்கு 

வேராயிருக்கன்ற-ஒரு - ஒப்பம்ற முத்தியும் - மோ க்ஷத்தையும்--பொரு 
ளென - ஒர்பொருளாக -- முன்னலுரார்கள் - நினையார்கள், ௭- று, ஆல் 

அசை, பத்தரைப்போலத் தம்மைட் பணியவிரும்புிறவர்களும், வைத் 

திருக்ின்ற செல்வங்களை சாமேயறுபலிக்க விரும்புடின்றவர்களும், சித்த 

முதலிய மூன்றையும் ஐர்பொருளாக இலக்குவையாென்பது கருத்து, 

வைத்தன வினையாலணையும் பெயர், (௪0)



வது,] இட்டலிங்க ௧இ, ௪௧௯ 

(இ௭ளண நன்னெறி யாவு மாயிடை 

துன்னிய ரிவகணரக் துணிந்து கொள்ளவே 

மன்னவ னெனுமருள் வசவ காயகன் 

தன்னொடு புகன்றனன் நலைவ னல்லமன். 

(இ-ள்,) இன்னணம் - இவ்வாறு -- நன்னெறியாவும் - சன்மார்க 

உங்களனை த்தையும் -- அபிடைதுன்னிய - ௮வ்விடத் இனெருங்கய -- இவ 

கணம்- சிவகணங்கள் துணிர்துசொள்ள - துணிர்தங்கேரிக்குமா று--மன் 

னவனெஜும் - அரசனென்னத்தக்ச 4 அருள் - இருபைபொருந்திய -- 

வச வராயகன் றன்னொடு - வசவண்ணதேவரோடு -- தலைவனல்லமன் - 

எவர்க்குர் தலைமையாநின்றுள்ள அல்லமதேவன் - புகன்றனன் - சொன் 
னான். ௭ - று, தலைவனல்லமன் இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை, () 

பர்டீனன் பரவினன் பணி6த சொல்லுளை 

ஆடினன் பன்முறை யல்ல மன்றிருத் 

தாடலை புனைந்தனன் றண்ட நாயகன் 

மூடிய வுவகையின் மூழ்கி னனரோ, 

(Q - ள்,) தண்டராயகன் - வசவண்ணன்--பாடினன் - திதித்தனன் 

4 பரவினன் - வணங்குனன் -- பணிர்தசொல் - வணக்கமாய வசனப் 

களை -உரையாடினன் - சொல்லினன் - பன்முறை - பலதரம் -- அல்ல 

மன் - அல்லமனது -- திருத்தாள் - அழடயெபாதங்களை -.- தீலைபுனைந்த 

னன் - தன.துிரசிற்கொண்டனன் -- (இதன்றியும்) மூடியவுவகையில் - 

தடையற்றவானர்தத்தில் -- மூழ்கினான் - முழுென், ௭ - று, அரோஃ 

அசை, பணிபவை வெளிப்படுத்துஞ் சொல், (௪௨) 

இருந்தவில் வகையுப தேரித் தெண்ணிலா 

அருந்தவர் குழாத்தொடு மருணர் இப்பெயர்ப் 

பெருந்தகை மகிழ்வுறப் பிரியி லாரியன் 

இருந்தனன் மலிகலி யாணச் சென்பவே. 

(இ-ள்.) திருந்த - திருத்தமாக -- இவ்வகை - இவ்வண்ணம் -- உப 

தேத்து - உபதேசஞ்செய்த -- எண்ணிலா - அளவிறந்த -- அருர்தவர் 

குழாத்தொடும் - பெரியோர் கூட்டத்தோடும் -- அருள் - இருபைபொருர்



#2.0 பிரபுலிங்கலீலை 

இய -- நந்திப்பெயர் - வசவண்ணனென்லும் பெயரையுடைய -- பெரும் 

தகை - பெருக்தன்மையுடையோன் -- மூழ்வுற - சம்தோஷிக்கும்படி. -- 

பிரிவில் - நீங்காத -- தரியன் - அல்லமதேவன் -- மலி - வளப்பங்கணி 

றைந்த--கலியாணத்து - கலியாணபுரியில்--இருந்தனன் - இருந்தான் -- 

என்ப - என்றறிவுடையோர் கூறுவர், ௭- று. ஏ--அசை, பிரிவிலாரியன் 

உபதேடித்து இருந்தனன் எனக்கூட்டிப்பொருள் கொள்க, பெருந்தகை 

பண்புத்தொகைப் புறத் தப்பிறக்த அன்மொழித் தொகை, (௪௩) 

Ud Nau a 

இட் [லிங்க த்தி 

oppo 

YH 88 - bn - இ) விருத்தங்கள் > ity, 
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வேறு, 

வீரையிற் புண்ணிய வனத்தினில் வளங்வெழு நதியில் 

சரையிற் பன்னெடு நாளருட் கு. வனைக் காண்பாவ் 

இரிதற் குற்றுலய் வந்துமா ழேவிரல் யாண 

புரியிற் கண்டுவட் மேகிய முறையினிப் புகல்வ।ம், 

(இ-ள்,) வரையில்- மலைகளிலும்--புன் ணியவல ததினில் - புன் ணிய 

வனங்களிலும் -- வளங்கெழு - வளப்பம்பொரும்திய--5 இயின்கரையில் த் 

5திக்கரைகளிலும் -- பன்னெநோள் - பலநெொளாக--அருட்குரவனை - 

இருபைபொருந்திய ஞானாசிரியனை -- காண்பான் - கானும்பொருட்டு-- 

திரிதற்கும்று - திரிபத்துணிந்து -- உலாய்வந்து - எங்குந்தேடிவந்து — 

மாதேவி - மாதேலியென்பவள் -- கல்யாணபுரியில் - கலியாணபுரி 

யென்னுஸூரில் -- கண்டுவந்து - பார்த்துவர்து -- ஏடுயமுறை - போனவி 

ற் தீதை--இனிப்புகல்வாம் - இனிமேல்சொல்லுதும், எ- று, மாதேலி 

இரிதற்குற்று உலாய்வந்து கண்டு வர்தேயமுமையை இனிச்சொல்து 

தும் என முடிக, ் (௧) 

GT லும்பெருய் குன்றினு£ நேடினள் காணாள் 

வாட்டு றும்பிறப் பெனும்பிணி மாய்வும விட்டில் 

கூட்டு ஈன்மரும் இருப்பதை யறிஞராம் கூறக் 

கேட்டு வந்துமா தேவியம் ௩கரினைஃ& கிடைத்தாள். 

(இ-ள்,) காட்டிலும் - காடுகளிலும் -- பெருங்குன் நிலும் - பெரிய 

மலைகளிலும்--தேடினள்காளாள் - தேடியுக்காணாகவளாய் -- வாட்டுறும்- 

வருத்துின்ற--பிறீப்பெலும்பிணி - பிறவியென்ும்வியாதி-- மாய்வுற - 

6சிக்ச -- வீட்டில்கூட்டும் - முத்இயிழ்சேர்க்கும் -- ஈன்மருர்திருப்பதை -



௪௨௨ பிரபுலிங்கலீலை [பதினேய! 

கல்லமருர்திருக்சமதை — அறிஞராழ்கூறக்கேட்டு - சத்துக்களாற் சொல் 

லச்கேட்டு--வற்து - வர்து-மாதேவி - மாதேவியென்பவள்--௮6ஈகரினை- 

௮ந்தப்பட்டணத்ழை -- டைத்தாள் - அடைர்தாள், எ-று, பிறப்பெ 

லும்பிணி உருவகம், (௨) 

தலையில் வெண்கலை யொன்றுற வெற்றசை சமைந்து 

பலிகொ ஞம்படி மனைதொறு முலகெலாம் பழிச்ச 

௮லம ரும்பரற் இனியவள் வெற்றரை யாய்க்கட் 

புலன்வி ௬ம்துணும் கடிகர் வீதியுட் புகுந்தாள். 

(இ-ள்,) தலையில் - இிரடில்--வெண்சலை - வெள்ளிய ஒருகலையை-- 

ஒன்றுற- பொருந்த -- வெற்றரைசமைந்து - வஸல்திரமுடுக்காமல் -- பலி 

கொளும்படி, - பிட்சைவாங்கும்படி -- மனைதொறும் - வீடுகள்தோறும்-- 

உலகெலாம்பழிச்- - உலகமெல்லாந்துஇக்க — அலமரும் - இரிஏன்ற-- 

ப.ரற்கு - பரமசிவலுக்கு--இனியவள் - அன்புடையமாதேவி -வெற்றரை 

யாய் - வல்இரர்தரியா துரையை புடையவளாய்--கட்புலன் - கண்ண றிவு 

அவிருந்துனும் - விருந்தாசவுண்ண த்தக்க--கடி. - காவலுள்ள -- ககர்வீதி 

யுள் - பட்டணவீதியில் -- புகுந்தாள் - பிரவேரித்தாள், எ-று, காண 

முதலிய நான்டுல் மெய்புணர் வெழுதழ்சியைந்தது மாண விழப்பாதலால் 

அ.ரற்ினியவளெனவும், விகோதக்காட்சகளை விளக்கம் கட்புலன் விரு£ 

துனுங்கடி௩கர் வீதியெனவுங்கூறினா, வெண்கலை வல்திரமென்பதைச் 

சிலேடையிற் கொள்க, (௩) 

இற்கு ணங்களுண் முதற்குண மாகிய மாணைத் 

தீர்க்கு மிம்மட முடையவள் யார்கொலோ தெரியேம் 

பார்க்கி லின்னவள் பித்துடை யாளெனப் பலரு 

கோக்கு வண்ணம்வம் துற்றன ஞலட$ய ஜேோக்காள். 

(இ-ள்.) நாற்குணங்களுள் - மாதர்க்கியைந்த நான்கு குணங்களுள் 

உழுதற்குணமாடயநானை - முதம்குணமா இய மாணமெனலை-- தீர்க்கும் - 

நீக்ெெ -- இம்மடமுடையவள் - இங்ஙனமாயபேதைமையுடையவள் 

யார்கொலோதெரியேம் - யாரோதெரிலெம்--பார்கஇலின்னவள்-யோஇக் 

குமிடத்திவள் -- பித்துடையாளென - பித்தமேற்கொண்டவளென்று oe 

பலருசோக்கும்வண்ணம் - யாவரும்பார்க்கும்படி -- உலூயஜோக்காள் - 

உலகாசாரத்தை மழர்தவளாயே மாதேவியானவன்-வந்தற்றனள்- வந்து
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சேர்ர்தாள், எ-று, அடிதோறும் காற்குணம் இனவெதுகை, பின் 

லுள்ள தீர்க்கும் பார்க்ில் என்பன ஆசெதுகை, இஃதுண்மைத்துற 

வெனஜ்கையமென்னை ! (௪) 

உ லகு ளார்தமைப் பேதையென் றுணர்ந்தன ளோதான் 
உலகு ளார்தளைப் பேதையென் றுணர்குவ ரென்றோ 

உலகு ார்தமை காணில ஸணீங்கிய வுடையாள் 

உலகு ளார்தொழுர் தண்டகா பகன்மடத் துற்றாள். 

(இ-ள்,) உலகுளார்தமை - உலகத்தாரை -- பேதையென்றணர்ர் 

தனளோ - மூடரென்றெண்ணினளோ--உலகுளார் - உலகத்தார்--தனை - 

தன்னை -- பேதையென்றுணர்குவ ரென்றோ - பேதைமையுடையவளென் 

றெண்ணிக் கொள்வான் வேண்டியோ -- உலகுளார்தமை - உலகத்தாரை 

-- நரணிலள் - ௪ற்றுமாணமில்லா தவளாய் -- நிங்குயவுடையாள் - வஸ்திர 

மிழர்த மாதேவியம்மை -- உலகுளார்தொழும் - உலசத்தாராலே வணம் 

கப்பெற்ற -- தண்டகாயசன்மடத்து - வசவண்ணரது மடத்தில் - உற் 

wan வந்துசேர்ந்தனள், ௭ - று, இவ்விரண்டோகாரமும் ஐயம், (௫) 

் தீண்ட நாயக னொடுபலர் நெருங்குறச் தவிசின் 

௮ண்ட நாயக னல்லமன் வீற்றிருந் தருளக் 

கண்டு போயரு கிறைஞ்சின ளாண்டமர் கணங்கள் 

பண்டு தாமறி யாவியப் படைந்தனர் பாத்து, 

(இ- ள்.) தண்டமாயகனொடு - வச௫வண்ணருடன்--பலர்நெருக்குற - 

அடி யார்பலருநெரும்க--சவிசின் - ஆசனத்தில் -- அ௮ண்டநாயகன் - ௪௧ல் 

வண்டங்களுக்கும் நாயகள௫ய -- அல்லமன் - ௮ல்லமதேவன்-- வீற்றிருந் 

திரூள - எழுச்தருளியிருக்க -- கண்டுபோய - போய்க்கண்டு -- அருகு - 

சமீபத்தில் -- இறைஞ்சினள் - வணங்ெள் -- அண்டமர்கணங்கள் - 

அங்கிருந்த சிவகணங்கள் -- பண்டுதாமறியா - முன்னரென்றுங்கண்டறி 

யாத -- வியப்படைந்தனர்பார்த்து - மிக்கவதசயமடைந்தனர் மாதேவி 

யைப்பார்த்து, ௭ - று, சவகணங்கள் மாதேவியைப்பார்த்து வியப்படைச் 

தனரென முடிக்க, (௬) 

நெஞ்ச மாரழ லரக்கென கெக்குகெக் குருகச் 

செஞ்சொல் வாய்தடு மாறவாள் விழிபுனல் சிந்தக்
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கஞ்ச மாண்மலர்க் கைதொழு த௩ங்கனோய் காணாள் 
அசி னேன்பவப் பிணியினி யருள்செயென் நழுதாள். 

(இ-ள்.,) நெஞ்சம் - மனம் -- ஆரழல் - மிக்கவக்இனியிற்பட்ட -- 

அ.ரக்சென - அரக்கைப்போல -- கெக்குரகெக்குருக - கைந்துநைந்துருகவும் 

- செஞ்சொல் - நடுங்இக்கூறுமினியமொழிகள் -- வாய்தமொற - வாயிற் 

டுமாறவும் -- வாள்விழி - வாள்போன்றலிழிகளில் -- புனல்கிந்த - நீர் 

பெருசவும் -- நாள் - அன்றலர்ச்த -- கஞ்சமலர் - தாமரைமலர்போன்ற 

— கைதொழுது - அஞ்சலிசெய்து -- அநங்கஜேய் - காமகோயை -- 

காணாள் - காணா சமாதேவியம்மை -- பவப்பிணி - சனனவியாதிக்கு -- 

அஞ்சினேன் - பயம்சேன் -- (ஆதலில்) இனியருள்செயென்று - இனிக் 

இருபைசெய்யவேண்டுமென்று -- அழுதாள் - அழுதனள், ௭ - று, பவப் 

பிணி. உருவகம், (௭) 

வீ£டு வப்பவ ராணெனப் பெண்ணென வேறோ 

ஏட ல/க்குழ லுமைகலை யேயிவ ளிவள்போல் 

நாடு நிற்பரு வம்பெறு மவரிலை ஞானம் 

கூடு தற்குரி யாளென வல்லமன் குறித்தான், 

(இ-ள்,) மீடு - மோட்சத்தை -- உவப்பவர் - இச்சிப்பவர்கள் -- 

ஆணென - ஹணென்றும் -- பெண்ணென - பெண்ணென்றும்--வேறோ - 

வேற்றுமையுளரோ--ஏடு - இதழ்களையுடைய 4 அலர் - மலர்களையணிர்த 

-- குழல் - கூந்தலையுடைய -- உமை - ஈசுவரியின்--கலையே - சாத்துவித 

கலையே -- இவள் - இவளாகும் -- இவள்போல்- இவளைப்போல -- நாடு 

றில் - நாடுமிடத்தில் -- பருவம்பெறுமவரிலை - பக்குவப்பருவமடைர் ஆவ 

ரில்லை - ஞானங்கூடுதற்கு - நானமடைதற்கு -- உரியாளென - உரியவ 

ளென்று--அல்லமன் - அல்லமதேவன்--குறித்தான் - கருஇனான், ௭௩ று, 

முத்தியடைவதிற் பேதமின்மையைச்சாட்ட விடுவப்பவ ராணெனப்பெண் 

ணெல வேறோ வென்றார், (௮) 

தான லாதொரு பொருளிலைச் சகமென வென்னும் 

ரோன மேவலாற் காமவின் பந்தனை ஈண்ணாள் 

தான லாதா வாற்றனைச் தழுவியின் புறுநர் 

எனை மாந்தரு ஞளர்கொலோ வென்றன ரிருந்தார். 

(இ-ள்,) தானலாழ - தன்னை த்தலிர--சகமென - சகமென் று. ஒரு 

பொருளில் - முடிவாகவொருபொருளுமில்லை -- என்லும் - என்றுணர்தம்
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சைச்த--நூன மேவலால் - அதிவையடைதலால் -- சாமவின்பூர்தனை - 
காமலின்பத்தை -- ஈண்ணாள் - அடைச்இலள்--தான் - தான்--6ல் = adie’ 
--இதிரீவால் - அன்பினால்--தனை த்தழுலி - தன்னைத்தான் தழுவி — இன் 
புறுரர் - அதற்தியைர்தவின்பறுகர்வோ -- ஏனைமாந்தருள் - ஏனையமனி 

தீருள் -- உளர்கொலோ - உண்டோ -- இருந்தா - அவ்விடத்தருர்தவர் 

கள் -- என்றனா - என்றுசொல்லினா, எ-று, தானென்னுகிலையை 

யன்றி ௮ன்னியமெனல் சற்றுமில்லை யெனத்தணிபுழச்செய்யு நிச்சய 

ஞானத்தை இவளடைந்திருத்சலால் ௮யல்இன்டமாக இவளையெங்கன 

ஈண்ணு மென்பார், தானலாலொருபொருளிலை சகமெனவெண்னுஞான 

மேவலாம் காமவின்டர்தனை ஈண்ணாளெனவும், சகமுதலியவனைத்தச் 
தோன்றி விஎங்டி யழிதற் குபாதானமாகநிற்றலன்றித் தானமாகவுகிற் 

பது அதிவாயெ தன்னைத்தவிரச் சோதனைமுசத்தால் வேதின்றெனத் 

தெளிர்தா£ தன்னை த்தழுவி யின்புறுதம்குத்தக்கோ ஏனைய ரரியரெனக் 

காட்டத் தானலாதரவாம்றனைத் தழுவியின்புறுரேனைமாந்தரு எரா 

கொலோ வெனவுங்கூமிஞா, எனவே, தன்மருளே சகமெனவுர் தன் 

தெருளே சிவமெனவு மூணாத்தற்பாலது அறிவெனப்பெற்றாம், உளர் 

கொலோவென்பதி லோகாரம் எதாமறை, தானெனலையன்றி அறிவும், 

அறிவையன்றி அறியாமையும், அறியாமையன்றிச் சகமும், இன்றெனத் 

தெளிலிக்கற்பாலதுவிசாரஞானமெனக் கண்டாம், (a) 

ன்று காமனை வென்றவ ளினையளா யிழையோ 
டொன்று மேனிய னா$ியகண்ணுத லொருவன் 

வென்று ளானென வுலகனி லெடுக்தசொன் மெய்மை 

யன்று போலுமென் நியம்பினர் சிலரவ ணமர்ந்தோர். 

(இ-ள்,) இன்று - இப்போது -- காமனைவென்றவள் - மன்மதனை 

வென்றவள்  இனையள் - இத்தகையினளாயெஇவளொருத்தி -- ஆயிழை 

யொடு - றர்தவாபரணமணிர்தவுமையவளோடு -- ஒன்று - ௮£த்தபாக 

மாகப்பொருர்திய--மேனியனாகிய - திருமேனியைபுடையானாயே --கண் 

னுதலொருவன் - நெற்றிக்கண்ணையடையபரமசிவனொருவன் -- வென்று 

ளானென - செயித்தவனென்று -- உல$னில் - உலூன்சண் ஃ_- எடுத்த 

சொல் - யாவருர்ஓுனிச்தெடுத்தமோழி--மெய்மையன்றுபோதும் - மெய் 

மையல்லபோதும்--என் நியம்பினர் - என்றுசொளன்னார்கள்--௮அவணமர்ச் 

ஜோர் - அவ்கிடத்இருக்தோர்களில்-ரிலர் - இலபெயர், ௭ - த, இன்று 

௫௪
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காமனைவென்றவளிவள், அன்று காமனைவென்றவன் பரன், இது மெய் 

மையல்லவாவென்பார், மெய்மையன்றுபோலுமென்றார். ஆமிழையோ 

டொன்றுமேனியனாகிய கண்ணுதலொருவன் அன்றுகாமனைவென்றுளா 

னெனக்கூட்டிமுடிச்ச, இதனால் உலடினிலெடுத்தசொல் மெய்மைபோஇ 

மென் நிசைக்கனும் பெரும்பாலும் பொருந்தும், அமிழை வினை த்தொ 

கைப்புறத்தப்பிறர்ச அன்மொழித்தொகை, (௧௦) 

௨௨ டல மானமற் றிவளென வனைச்தையு மொருங்கு 

விடவ லா/க்கலா லிளமையுஞு செல்வமும் விரும்பி 

நடலை வ.ழ்வினில் வெறுப்புருப் புல்லிய நரர்க்குத் 

தொடரு மாவினை தொலையுமோ வெனச்சிலர் சொன்னா. 

(இ- ள்,) உடலமானம்- தேசாபிமானம்--அ.ம்றிவளென - அற்றிருக் 

இன்மவிவளைட்போல--அனை த்தையும் - இருவகைப்பற்றையும் -- ஒருங்கு - 

ஒருமிக்க -- விடவலார்க்கலால் - விடவலியுளோர்க்கன் றி -- இளமையும் - 

இளமைப்பருவத்தையும்--செல்வமும் - மிக்கபாக்யெத்தையும்--விரும்பி- 

அழியாப்பலனாகவிச்சித்து -- கடலைவாழ்வினில் - வ௫்சசமானவாழ்லினில் 

-வெறுப்புறு - இயற்கையில்வெறுப்புவராத -- புல்லியகரர்க்கு . அற்ப 

புதிதயுடையமனிதர்க்கு -- தொடரும் - தொன்றுதொட்டுூவிடாதுகொட 

ருன்ற -- மாவினை - மகத்தாகெவிருவினைச்சம்பந்தம் - தொலையுமோ- 

ஒழியுமோ -- என - என்று -- சலர்சொன்னார் - சிலபெயர்சொல்லினர், 

௭-௮, எனவே இவள்தசேகாபிமானம௰்றவலா தலின் இருவினை த்தொ 

டாபுமாசம் இவளுக்கேயெனப்பெற்றாம், அற்றவிவளெலல் அற்றிவ 

ளெனருயது புகழ்புரிச்தில்லிலோர் கென் நிரு த்தல்போன்று ஈறுதொகுக் 

கப்பட்டது. நடலை துன்பமெனிலுமமையும், (௧௪) 

Ge ro CeO mT »bgio மருள்செயுஞ் சட 

ரன்றி ஞானதே சிகனுள னோவென வாய் hae 

டின்று மேவும। தேவிபோ லிலையென வெம்மன் 

நின்ற ஞானமூ லந்தனை யுணர்த்துவ। னினைர்தான். 

(இ-ள்,) சாம் - யாம்--தேடிச்சென்று - தேடிப்போய்--த ச் துவம் - 

ஞான த்தை--அருள்செயும் - உபதேிக்கத்தக்க-€டரன்றி - சடரேயல் 

லாமல் -- ஞானதேசிகன் - ஞானாசிரியன் -- உளஜேவென - இருக்கன் 

ருனாவென்.று--ஆய்ச்திட்டு - பலவீடத்துர்தேடியலைந்து -- இன்று - இப் 

போ.து--மேலும் - இம்கேவரத--மாதேவிபோல் - மாதேவியென்பவளைப்



வதி.] கதலிவன கதி, ௪௨௭ 

போல் 4 இலையென - தக்க£டரில்லையென்று -- எம்மான் - எமதுகர்த்த 

னாியெவல்லமன் -- நின்ற - எவற்றிற்குமேலாகறின்ற--ஞானமேலச்தனை - 

நோனத்துக்கு மூலமாயிருப்பதை -- உணர்த்துவானினைந்தான் - உபதே 

சிக்ககினைத்தான், ௭ - று, மாம் தேடிப்போய் உபதேக்கும் சீடரைப் 

போலாகாது இவளென்னைத் தேடிவரலால் இவளுக் குபதேசிக்கத் 

தொடஙடனா ரென்பது கருத்து, (ee) 

பூச நீயலை பொறிகளு மலையலை புந்தி 

யேது நிபலை யிவற்றினை மயங்கியா னென்னும் 

போத நீயலை யென்றிவை பனைத்தையும் போக்கிச் 

சோதி யாகிய பிரமமே நீயெனச்சொல்லி. 

(இ-ள்,) பூதநீயலை - பஞ்சபூ தங்களு£யல்லை--பொ றிகளுமலை - ஐம் 

பொ திகளுகீயல்லை--அலைபுதி - புத்தியுயல்லை--ஏது$யலை-மற்றவெதுவு 

நீயல்லை -- இவற்நினைமயங்க - இவற்றைமெய்யென மயக்கமுற்று -- 

யானென்லும் - கானென்றுகொள்ளும்--போதடீயலை - அறிவுநீயல்லை 4 

என்று - என்றா.ராய்ந்து -- இவையனை த்தையும்போக்டு - இவைகளையெல் 

லாமொருங்கேயொழித்து -- சோதியாஏயெபிரமமே - சோ திவடிவமாஏிய 

பிரமஸ்வரூபமே--8யெனச்சொல்லி - நீயென்றுவிளக்ச, ௭- று, நீயா 

இறவறிவையன்றிச் சுயஞ்சோதியும், சுயஞ்சோதியையன்றிப் பிரம 

மெனதும் வேறின்மையின் சோதியாகியபிரமமே நீயெனச்சொல்லி 

யென்றார், குணகுணியெனப்பேஇப்பாரைமறுக்கச் சோதியாஇயெபிரம 

மென்றார், காலைமாலையால் ஒளிகுன் நியதுபோற்ரோம்றிஐஞ் சூரியலுக் 

இயல்பன்றாதல்போன். று பருவத்தாலரன்மா வொளிகுன்.நியதுபோற் 

ஜோற்தினு மதற்டெல்பன்நென்ச, இங்கே போதமெனல் கற்பனாவ Meare 

Con ஞானஞா துருவெனு மிவைபலஙிற்கு 

மாயின் வேறறு முத்தியன் றதுசக மாமென் 

றேயு மாறிது வதுவெலுஞ் சுட்டிலா வியல்பை 

மாயை மாறிய தேவிபா லருளினன் வள்ளல், 

(இ- ள்,) ஜேயஞானஞாதுருவெலும் - ஜேயஞானஞா தருவென் 

இன்ற--இவை - இன்வகள் -- பலநிற்குமாயின் - பலவாகவெய்கனுரிம்கு 

மாயின்--வேதறுமுத்தியன்௮ு - ஐக்பமுத்தியன்ு--௮௮ - அம்முத்தி 
சதமாமென்று - இரிஸ்யமாியபத முத்தியாமென்று 4 ஏயுமாறு ட 

பொருந்தும்வன்னம் -- இதவறுவெலுஞ்சட்டிலா - கூடஸ்தபிரமமென்
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லுஞ்சுட்டி.றமத--இயல்பை - என்றுமிருர்தபடி.யிருக்குமியல்புவடிவை 4 

மாயைமாறிய தேவிபால் - மாயாசம்பர்தங்கடர்தமாதேலியினிடத்இல்-- 

வள்ளலருளினன் - அல்லம னறுக்பெடுத்தான், ௭ - று, இவைபலநிற்றல் 

இவைபலகிற்மலெனல் திரிபுடியல்லாத காட்டிப்பொருள் கருத்.துப்பொரு 

ளின்றெனக்காட்டற்கென்க, வேறறுமுத்தியென்றதனால் ஐச்யமுத்தி 

என்றுங்கற்பனையிறர்த விடத்தாதலின் இதுவதவெலுஞ்சுட்டெனலைக் 

கூடல்தபிரமமென்றுங்கொண்டாம், இங்கேயியஃ்பெனல் அதிஷ்டான 

வாரோபங்கடந்தநிலையை, ஏயுமாறெனல் தக்கஏந்தனை திண்மைக்சியைர்த 

நெறியை, (௧௪) 

தேறு நிரென வெனதுளம் தெளித்ததே இிககைம் 

மாறு காண்டுலே னுடல்பொரு ளாவிகண் மதிப்பில் 

வேறு போய்டின வாயின வென்றவள் விழிக 

ஞூறு நீரொடு மல்லமன்றா டொழு துளைந்தாள். 

(இஃள்,) தேறு$ீபென - தேற்றுங்கொட்டையாற்றெளிவித்தமீரைப் 

போல -- எனதுளஎக்தெளித்த - எனதுள்ளத்தைத்தெளிவித்த -- தேக - 

ஆ௫ிரியமூர்த்தமே -- கைம்மாறு காண்டுலேன் - இதம்குப்பிரஇயுபகாரர் 

தெரிலென்--உடல்பொருளாலிகள்மதிப்பில் - உடல்பொருளாவிகளைமஇக் 

குமிடத்தில் -- வேறுபோய்சினவாமின - வேவ்வேருகச்சிதைந்த நினை 

வாய்கின்றன-- என்று - என்றுசொல்லி--அவள் - அந்தமாதேலியென்ப 

வள் -- விழிகள் - கண்களில் -- ஊறுநீரொடும் - பெருகாகின்றசலத்தோ 

டும் - ௮ல்லமன்றாள் - அல்லமதேவரதுபாதங்களை--உளைந்து - வருந்தி 

தொழுதாள் - வணங்கினாள், ௭- று, வேறுபோய்நினைவாதல் பலவாறு 

சச்சிதைந்தசங்கற்ப வடிவாதலை, தெளித்தவென்பதில் விவ்விகுதிதொகுக் 

கப்பட்டது, தொழுதளைர்தானென்பது முன்பின்னாகமாழ்றி புரைக்கப் 

பட்டது, (௧௫) 

ன்னை நியினிக் கதலிமா வளத்தினை யடைந்திட் 
டென்னை மேவினை கேட்டவிப் பொருளினை யெல்லா 

நின்னி னீதெளிட் துறுதிகொ ணிஇத்தியா சனத்தில் 

மன்னு வாயென வேவினன் றற்கொடை வள்ளல், 

(இஃள்.) அன்னை - தாயே--நீபினி - நீபினிமேல்-.- கதலிமாவனத் 

இனை - பெரிதாசெயவாழைத்தோப்பை--அடைச்இட்டு + Cate geen bes 

மேலினை - என்னையடைர்தாய் -- கேட்டலிப்பொருளிளையெல்லாம் «



வது.] சதலிவன ௧த, சிடேஸ் 

நீகேள்வியும்றகிர்த அர்த்தத்தையெல்லாம் -- நின்னில் - உனக்குள் -- 

£ீதெளிர்து - நீதெளிவற்று--உறுதிகொள் - திடச்கொள்ளு -- நிதித்தியா 

சனத்தில் - நிதித்தியாசனமென்னுநிலையில் -- மன்னுவாயென . நிலை 

பெத்றிருப்பாயென்று -- தற்கொடை - தன்னைக்கொடுக்கத்தக்க -- வள் 

ளல் - வள்ளலா௫ய அல்லமன் -- ஏவலினன் - அலுப்பிவிட்டனன் ௭- று, 

நிதித்தியா சன மெனல் - யேச்திரிபறத்தெளிதலை, (௪௬) 

வள்ள னாண்மலர்த் இருவடி வணங்கியம் மருங்கில் 

கொள்ளை மாதவர் தாடொழு தருள்விடை கொண்டு 

வெள்ள மாய வன்புகின் றுய்த்திட மேவித் 

தெள்ளு மாரமு தனையவள் பருப்பதஞ் சேர்ந்தாள். 

(இ-ள்.) வள்ளல் - அல்லமருடைய--மாள் - அன்றலர்ந்த -- மலர்த் 

திருவடி.வணங்டு - தாமரைமலர்போன்றபா தத்தைவணங்கி -- அம்மருங் 

இல் - அதற்குப்பக்கத்திலுள்ள -- சொள்ளை - பேரின்பத்தைக்கொள்ளை 

கொளள்யாகவனுபவிக்கும்--மா தவர் . பெரியோர்களது--தாடொழுது - 

௮டி.களைவணங்கு -- அருள் - இருபையோடும் -- விடைகொண்டு - விடை 

பெற்றுக்கொண்டு வெள்ளமாகியவன்பு - வெள்ளம்போற்பெருகயழன்பு 

டின்றுய்த்திட - நின்றுசெலுத்த--மேவி - இருந்து--தெள்ளும் - தெளி 

வாடிய--ஆர் - நிறைர்த--அமுதனையவள் - அமுர்தம்போல்பஉள்-- பருப் 

பதஞ்சேர்ந்தாள் - ஸ்ரீசைலத்திற் சேர்ந்தாள், ௭ - று, வணம்டு தொழுது 

விடைகொண்டுமேவி அமுதனையவள் எனக்கூட்டிமுடிக்க, (௧௭) 

வசவன் பாலரு எல்லம னுற்றென வாஜோர் 

பசுவின் பானிறை சுனையிடை நழுமிவீழ் பழத்தை 
மிசையும் பூங்களி மிழற்றொலி கடலென விரவ 

விசையும் பாரிலைக் கதலியங் காடஇ லிலம்கும், 

(இஃள்,) வசவன்பால் - வசவண்ணரிட.த்தில் -- அருள் - ஏருபை 

பொருச்திய--அல்லமலுற்றென - அல்லமன்வர்ததுபோல-வான் - சுவர்க் 

கத்திலுள்ள -- ஓர்பசுவின்பானிறை - ஒப்பற்றபசவின்பால்நிறைர்த -- 

சனையிடை - சுனையினிடத்தில் -- நழுவிலீழ்பழத்தை - தானோழுவிவிமு 

இன்றபழத்தை--மிசையும்,- உண்ணுன்ற-- பூங்கிளி - அழகயடளிகள்-- 

மிழற்றொலி - சொல்லினோசை -- கடலெனவிரவ - கடல்போற்கலந் 

தொலிச்ச -- இசையும் - அதற்யைர்த--பாசிலை - பசியவிலைகணிரைர்த 

த திலியங்காடஇல் - கதலிவனம் அம்மலையில் -- இலங்கும் : பிரசாரக் 

கும், ௭௨௮ (௪௮)



௧௩0 பிரபுலிய்கலிலை, 

adits வாழையி னெட்டிலை மிசைநிறை மதியம் 

பொருந்து மாறுவிண் முழுதையு மளித்தருள் புத்தேள் 

அருந்த வாய்மடைத் ழொழிற்றிற நிரம்பிய வடி.சில் 

சொரிந்த தாமென மனங்களி கூர்தரம் தோன்றும், 

(இ-ள்) விரிக்தவாழையின - தலைவிரிர்த வாழைமரங்களின் -- 

கெட்டிலைமிசை - ரீண்டவிலைகளின மேல் -- *4ஹைமதியம்பொருக்லுமாழ- 

பூரணசர்இரடரணங்கள்பொரும்தும்விதம் — விண்முமுதையும் - காய 

முதலியவனை த்தையும்--அளிததருள்புததேள் - படைத்தபிரமன் அரும் 

தீவாய் - வாயினாலுண்பான் வேண்டி. -- மடைத்தொழிழ்றிறம் - சமையல் 

பாகவகை--ரிரம்பிய - ந்றைவேறிய--அடி.சில் - சாதத்தை -- சொரிந்த 

தாமென - போட்டதுபோலிரு&சனெ தென்று -- மனங்களிகூா தர - 

மனஞ்சந்தோஹிக்கும்படி. -- தோன்றும் - தோற்றும், ௭ - று, வாழை 

வனத்தில் இலைகளின் மேல் பூரணசந்திரகலைக ணிறைந்து காணப்படுதல் 

பிரமன்தனது வாயாலருந்தும்படி வாழையிலைகளின்மேலிட்டசா தத் 

தைப்போ லிருக்னெற தெனப்பொருளமையக்கண்டாம் பொருந்துமாறு 

தோன்றுமென முடிக்க, இங்கே நிறைமதியம் சந்திரனது பூரணகலையை, 

னைய வாழையய் காடுகண் டெங்கண்மா தேவி 

முனிவ! வானவ ரியாவரு முறைமுழை போற்றத் 

தனிய எ1யொரு புழம்பச% துளசுவை தருசெங் 

சனிய வாவிய வுளமொடு மிருந்தனள் களித்து, 

(இ- ள்,) இனைய - இத்தகையதாகய -- வாழையங்காகெண்டி - 

இபவாழைவன த்தைக்கண்டு - எங்கள்மாதேவி - எமது wre gall Gude 

பவள்--முனிவர் - ரிஷிகளும்--வானவாயாவரும் - 0 saiigpscluatend 

ரும் - முறைமுறைபோழ்ம - ஒழுங்காகத்துதிக்க - தனியளரய் - ஒன் 
தியாய் - ஒருபுறம் - ஒருபக்க த்தில்-- பசந்துள - பசுமையாகநின் றுள்ள 
சுவைதரு - மிக்கமதுரந்தரத்தக்க -- செங்கனி - சவந்தபழங்களை — 

அவாவியவுளமொடும் - விருப்புற்சமனத்தோடும் -- இருக்சனள்களித்து - 
சக்தோஷித்திருந்தனள், a- go. மாதேவி கண்டு களித்து தனியளா 

மிருந்தனளென முடிக்க, ௨0 
ore பதினேழாவது (29) 

கதலிவனகறி 

முற்றிற்று, 
thie 

ஆ கதி- 6௭ - இ, திருவிருத்தங்கள் - ௮௫௮,



  

சாதகாங்ககது, 
——— PP டப 

வேறு, 

விய டுத்த விழும் துடை த்தெம£ஃ 

கனைய டுத்த வருளுடை யல்லமன் 

மனன டக்கம் வசவற் குணர்திதுதல் 

தினையெ டுத்தினிச் சாற்றிது காமரோ, 

(இ-ள்,) வினையடுத்த - விளைகாரணமாசவந்த--விழுமர்துடைத்த- 

அன்பத்தைநீக்சி -- எமக்கனையடுத்த - நமக்குத்தாப்போ ஓம்வ$த--௮ 

ஞூடையல்லமன் - இருபைபொருந்திய வல்லமதேவன் -- மனனடச்கம் - 

மனோசாசத்தை -- வசவற்கு - வசவண்ணருக்கு -- உணாத்துதல்தனை - 

௮றிவித்ததை--இனி - இனிமேல்--நாமெடுத்துச் சாற்றுதம் - நாமெடுத் 

அுச்சொல்லுதம், எ-று, அரோ--அசை, இம்சேவிமுமமென்பது பிற 

வித்துன்பத்தை, வினையென்றது இருவினைகளை, அன்னையென்பது இடை 

குறைந்தது, (௧) 

கரலி On ககலி வனத்தும। 

தேவி போதம் திருவருள் செய்தவண் 

மேவி ஞான விளக்குற வெம்முடை 

ஆயி போலும் வசவ னறைகுவான். 

(இ-ள்,) காவில் - பூங்காவனத்தில் -- நீடும்கதலிவன த்த - நீண்ட 

வாழைவன த்தில் -- மாதேவி - மாதேவியென்பவளுச்கு -- போதத்திருவ 

ருள்செய்து - ஞானோபசேசஞ்செய்து--௮வன் மேவி - gad 58 ic08 

அ ோனவிளக்கு - ஞான இபம்போன்றவல்லமன் - உற - இருக்க--எம்மு 

டையாவிபோலும் - நம்முடையுயிர்போலுமிருக்சன்்ற -- வசவனறைகு 

வான் - வசவண்ணன்சொல்லுவான், ௭- ௮, ஞானவிளக்கு--உருவகம், ()



௪௩௨ டி7புலிங்கலிலை [பதிரெக்மா 

மத்தர் வாத மயக்க மிலாதுயர் 

முத்தி சாதன மொன்று மொழிந்தருள் 

அத்த நீயென் றடி.க டொழுதெழப் 

பத்தி வேண்டும் பரமன் பகருமால், 

(இ-ள்,) மத்தர் - உன்மத்தர்களது -- வாதமயக்கம் - வாதஞ்செய் 

தலின்மயக்கம் -- இலாது - இல்லாமல் -- உயர்முத்திசாதனமொன்று - 

மேலாயவோ முத்தசொதனத்தை -- அத்த - கர்த்தனே--நீமோழிர்தரு 

ளென்று - நீயலுக்கரடுப்பாயென்று -- அடி கடெர் முதெழ - பாதங்களில் 

வணங்டுயெழுச்தருக்க -- பத்திஷேண்டும்ட ரமன் - அன்பர்கள துபத்தியை, 

விரும்புமல்லமதேவன்--பகரும் - சொல்லுவான், ௭ - லு, ஆல்--அசை, 

நிலைதெரியாது மடங்வொதிட்போர் மதத்தராதலின் மத்தவாத மயச்ச 

மெனப்பட்டத, உயரென்ற விலேசானே ஐக்யமுத்தி யென்பது பெற் 

ரம். (a) 

பரம முத்தி பதம்பெறு மேதுவுட் 

கரண சுத்தி யயனது காரணம் 

௮ரணெ ரித்த வமலற் குறித்தகழ் 

இரியை யித்திறம் வேதங் கிளக்குமால், 

(இ-ள்,) பரமமுத்திபதம் - ஐக்யெமுத்திபதத்தை--பெறுமேதுவுள்- 

அடை தற்யைந்த காரணங்களுள் -- கரணசுத்தி - திரிகரண சுத்தியே -.- 

அதனதுகாரணம் - அதன துமுக்யெகாரணமாம் -- அரணெரித்த - இரிபு 

சத்தையெரித்த -- அமலன் - பரம$வன்--குறித்த - ஏற்படுத்திய நம் 

இரியைஇத்திறம் - நல்ல$ரியையாஇயெவிர்நிலைத்ததத்தை -- வேதங்கள் 
கும் - வேதஞ்சொல்லும், ௭ - ற, அல்--அசை, &ரணசுத்தி - இரிகரண 

மொரும்குபடலை, (௪) 

மீனமி லிங்க மருவிலை யேலுட 

றனிலி லிங்க தரித்து மிலையிலை 

யெனவி யம்பு மிணையிலி யாகம 
நினைவ ரன்கழ னிற்க நிறுத்இனாய், 

(இ ் ள்.) மனம் - மனமானது-இலிம்கம்- இலில்காகாரமாக-மரு 
விலையேல்-இகாதிருக்இல்--உடல் தீனில் - தேகத் தில்... இலிங்கர் தீரித்தம் -



வது.] சாதகாம்க af, ௪௩ 

இஷ்ட லிம்கந்தரித்தம் -- இலையிலை - சற்றும்பயனிலை--௭ன - என்று - 

இனையிலியாகமம் - ஒப்பற்ற பரமரிவன்சொல்லிய ஆகமம் -- இயம்பும் - 

சொல்லும் -- நினைவு - தனதுர்தையை -- அரன்கழல் - பரமரிவலு 

டைய திருவடியில்--நிற்க - அழுந்த -- நிறுத்தினய் - பிமழாது நிறுத் 

திய வசவண்ணனே, ௭ - று, மனம் இலிங்காகார மாகாவிடத்து உட 

லிற்றரித்த இலிங்கத்தாம் பபனின்றென்பது கருத்து, (௫) 

STS org nen Our eri gsr 

தோவு மாயி னுலூற் புனலுமொண் 

பூவு நாடொறும் போக்குறு பூசனை 

ஆவி போகிய வாக நிகர்க்குமால், 

(இ-ள்,) உலடல் - உலடன்கண்--புனலும் - அபிஷேகஞ் செய்யுஞ் 

சலமும்--ஒண் பூவும் - ௮ருச்சிக்டின்உ௨உழூயபூவும்--நாடொழம் - இனம் 

தோறும்--போக்குறு - விதிவமுவாதுசெய்ன்ற--பூசளை - பூசையானது 

- தாவிலாத - ஒன்றிலும்பற்றாத-- மனமொடுசார்தராது - மனத்தோடு 

சேராமல் -- இவுமாயின் - நீங்குமாயின்--ஆவிபோ௫யே - உயிர்கீம்செ -- 

ஆகஙிகர்க்கும் - பிணத்துக்கொப்பாகும், ௭- று, அல் -அசை, மன 

நிலையுருஇியற்றும்பூசை பிணம்போலுமென்ச, (சு) 

பறம்பு காண்குவன் புல்லிய னீசனை 
௮றிந்த ஞானி யகழுறக் காண்பனால் 

எறும்பி காணுறி லின்கரும் பேகொளும் 

செறிந்த வாடிலை தின்பன வென்பவே, 

(இ-ள்,) புறம்பு - பரர்முகத்தில் -- புல்லியன் - அதிலீனன் 4 

ஈசனை - பரமசவனை--காண்குவன் - தரிசிப்பன--அறிர்தஞானி- தன்னை த் 

தாலுள்ளவாறதிர்தஞானவான் -- அகம் - அந்தர்முகதீதில்--உ௰ - ஐக் 

ஓயமுற -- காண்பன் - தரிிப்பன் -- (யா.துபோலுமெனின்) எறும்பி - 

யானையை-கானுறில் - கோக்குமிடத்தில்--இன்கரும்பேகொளும் - இனி 

யகரும்பையேதின்னும் -- செறிந்தவாடு - மயிர்களானிறைவுற்ற ஆடு 

கள் ஃ இலைதின்பன - இலைகளைத் இன்பனபோஜும் 4 என்ப - என்றறி 

ஞர் கூறுவர், எ- று. ஞானியென்றதனால் புல்லியன் கருமியெனற்கு 

பாதுமுரண் ? அகமுறக்காண்டல் சக்த சுயஞ்சோதியாக விளங்கக் 
காண்டலை, புறம்புகாண்டல் பாவாட ஒலான்றை, அம்தர்முகம் 

பொன், பூர்முகம் பணி எனவே சொம்சகாசமே சசமாதியாகத் தோழ் 

@@



௪௩௪ பிரபுலிங்கறீலை [பதீசெட்ட் 

*லனப்பெற்றாம், பாவமிருவகைப்படும் அவை; சரியாபாகம் மனே 

பரகடிுமனத் தன்னைத் தானறிர்தஞானி ஈசனையசமுறக்காண்பன் ; தன் 

ஊத்த ன மியாதபுல்லிய னீசனைப் புறம்புகாண்பன், எங்யனமெனில் 

ஒருவன் தனனைபுபாஇயாசச்காணவும் சலமுபாதியாகவும் அதிஷ்டான 

மாகக்காணளவு மதிஷ்டானமாகவும் விளங்குவதைப்பற்றி யென்ச, அறி 

ர்தவென்ற விலேசானே யிங்நனம்கொள்ளப் பெற்றும், கரும்பு ௬சிபோல் 

வன் ஞானிக்சேனெனவும் அதன் தழை ருசிபோல்வன் ௮ஞ்ஞானிக் Be 

னெனவுங் கொள்ளக்டெர்தன, இதனையலுபவத்திற் சாண்ச, (௭) 

கீரம்க ணல்ல கருமஞ் செயாறிற்பத் 

இரிந்து செல்லுஞ் செலாதவி டத்துகெஞ் 

சொருங்கு ரத வொருமனர் தன்னினும் 

பரந்த வல்லற் படுக்கும் பகையில், 

(இ - ள்.) கரங்கள் - கைகள் -- நல்லகருமம் - சவபூசைமுதலியபுண் 

ணியகருமங்களை--செயாநிதீப - செய்துகொண்டிருக்க --(அக்சணத்தில்) 

நெஞ்சு - மனமானது -- இரிந்து - இதற்குமாறாக -- செலாதலிடத்து - 

செல்லத்தகா தவிடங்களில் — செல்லும் - போயலையாநிற்கும் - ஒருப் 

குறாத - ஒன்றுபடற்டியையாத -- மனர்தன்னிலும் - மனத்தைக்காட் 

டிலும் - பரந்த - மிகுந்த -- அல்லற்படுக்கும்பகை - துன்பத்தைவிளை 

விக்கும்பகைமை -- இலை - வேறெங்சனுமில்லை, ௭- ற, மனமொருக் 

குருதலிடத்துப்புண்ணிய கருமம்யாது ஈறர்தியற்றிலும் பயனின் றென்க, 

யிலை யின்பெனச் சொல்லுத லிந்தியத் 

Hug நெஞ்ச மிலாமையி னாலன்றோ 

பயிலு கெஞ்சம் பரந்து இரிதருஞ் 

செயலி லில்லைச் சிறிதுஞ் சுகமரோ, 

(இ-ள்.) அயிலை - நித்தினாயை--இன்பெனச்சொல்லுதல் - சுசமெ 

னவெவரும்கூறுதல்--இர்தியத்தியலும் - இர்தியவயப்பட்டெடக்கும் — 

நெஞ்சம் - மனம் -- இலாமையினாலன்றோ - அப்போதில்லாமையினாலல் 
லவா--பயிலும் - சொல்லப்பட்ட -- நெஞ்சம் - மனம் -- பரந்து - பலவா 
ருகப்பரவி--இரிதருஞ்செயலில் - அலைர்தரியுஞ்செயலில்-- சகம் - ௪௧ 
மென்பது -- ரறிதுமில்லை - இனை த்துணையுமில்லை, ௭ - ற, எனவே 

எங்சேமனமில்லையோ அம்கேசுகமெனப்பெற்றும், பெறவே சகலச்திது



ஒது. சாதுகாங்க ௧இ. am, 

மயுக்காது வஸ்துசோ தனைப்படியச்நெறிரிற்சில் மனமென்பஇன்றிக்கலக் 

காகிலைவாய்க்கும் ; வாய்ச்டில் தச்ச நிவிர்த்தியுர்தடையம்றவானச்தமுமா. 
மெனச்சண்டாம், (௯) 

மினமொ ருத்தன் வசப்படு மேலவன் 
பினைவ ருத்தும் பிறப்பை யடைந்திடான் 
மனமொ ருத்தன் வசப்படா தோமேல் 

நனிபி றப்பிடை காளுஞ் சுழலுமே, 

(இ- ள்,) மனம் - மனமானது 4 ஒருத்தன்வசப்படுமேல் - ஒருவன் 

சொன்னவாறு சேட்கப்படுமாயின் -- ௮வன் - அந்தமன ச்தையடக்கிய 

வன் -- பினை - பின்லும் -- வருத்.தும்பிறப்பை - வருத்தப்படுத்தும்பிறலி 

யை--அடைச்திடான் - அடையான்--மனம் - அந்தமனமானத -- ஒருத் 

தீன்வசப்படாது - ஒருவன்வசத்திலடங்கநில்லாது 4 ஓடுமேல் - கண்ட 

படியோமோயின் -- சனிபிறப்பிடை - ௮ளவிறர்தபிறப்பில் -- காஞஞ்சுழ 

லும் - எப்போதுஞ்சுழன்௮ுகொண்டிருப்பன், ௭ - று, பிறப்பையடைச் 

திடானென்றதனால் ஈனிபிறப்பிடை காஞஞ்சுழலுவன் என்றார், (50) 

Hod சைக்கு மரும்பொரு ளின்பொடு 
பெறுவ தற்கும் பெருங்கல்வி கற்றுயர் 
விறலி லுக்குகல் வீரச் தனக்குமொண் 
றெவி லுக்கும் துணைமன மென்பவே, 

(இ-ள், அறவினைக்கும் - அறத்தின்வழிச்சேறற்கும் -- அரும்பெர் 
ருள் - அரியதிரவியங்களையும்--இன்பொடு - ஏிற்றின்பத்தையும் - பெறு 

வதற்கும் - அடைதற்கும்--பெருங்கல்விகற்று - மிக்சசல்விகற்து--உயர் - 

மேம்பாட்டையும்--விறலிலுக்கும் - வல்லமைக்கும் -- ஈல்லீரந்தனக்கும் “ 

சுத்தவீரத்துக்கும் -- ஒண்டுறவிலுக்கும் - ஒள்ளிய துறவறத்திற்கும் -- 
துணை - துணையாநிற்பது 4 மனம் - மனமாகும் -- என்ப - என்றதிஞர் 

கூறுவர், எ - து, ஏ--அசை இன்பொடு-- வேற்றுமை மயக்கம், (௪௧) 

ல்ல செயது ௩ரசை யுயாத்தவும் 

௮ல்ல செய்தங் களற்றிடை யாழ்ப்பவும் 
வல்ல இந்த மனமல தையனே 
இல்லை யென்ன வியம்பு மறையெலாம்,



ச்ச பிரபுலிங்கலீலை [பதினேட்டா: 

(இ-ள்,) கல்லசெய்து - ஈற்கருமங்களைச்செய்து -- ஈசரையுயர்த்த 

அம் - மனிதரையுயர்வுபடுத்தற்கும் --அல்லசெய்து - தீவினைகளைச்செய்து 

வறிங்கு - மறுமையில்--அளற்றிடை - ஈரகத்தில்--அழ்ப்பவும் - ஆழ்தீது 

தீற்கும்--வல்லது - வல்லமையுள்ள -- இந்தமனமலது - இந்தமன த்தை 

யன்தி--ஐயனே - ஐயா--இல்லையென்ன - வேறில்லையென் று--மறையெ 

லாம் - வேதங்களெல்லாம் -- இயம்பும் - சொல்லும், எ-று, நல்ல 

அல்ல என்பன குறிப்புவினையாலணையும்பெயர், உயர்த்தவும் அழ்ப்பவும் 

என்பன நிகழ்காலவினையெச்சம், (௧௨) 

தெஞ்ச மாதுமை நேசனை ௩ண்ணுமேல் 

விஞ்சு பாதகங் கோடி.விளைப்பிலும் 

அஞ்சு முனவ னவ்வினை யாவையும் 

பஞ்சு தீயிடைப் பட்டென மாயுமே, 

(இ-ள்,) நெஞ்சம் - மனம் -மாதுமைரேசனை - உமையவளுக்கன்ப 

னா$யப£மசிவனை -- ஈண்ணனுமேல் - அடையுமாயின் - விஞ்சு - மிக்க 

பாதகங்கோடிவிளைப்பிஐம் - அகேககோடி. பாதகஞ்செய்யிலும் — அஞ் 

சுருன் - பயப்படான் -- தவன் - அவன்பாம்பட்ட — அவ்வினையாவை 

யும் - அந்தத்திவினைகளனைத்தும் -- பஞ்சு - பஞ்சானது -- தியிடைப்பட் 

டென - அக்னியிலகப்பட்டாற்போல--மாயும் - நடிக்கும், எ - று, ஏ. 

௮௪சை, விளைப்பிலும் என்பதிலும்மை இழிவிறப்பு, யாவையும் என்ப 

திலும்மை முற்று, நெஞ்சம் மாதமைரேசனைஈண்ணுதல் தனக்காதார 

மாகப்பற்றுதலை, (௧௩) 

மீக்கண் மானிட. சென்று மனத்தினான் 
மிக்க மேன்மை விளங்கின ரில்லெனில் 

பொக்க மேவும் பொறிகளோ ரைந்தினால் 

ஓக்கு மாவினை யொத்துயர் வுற்றிடார். 

(இ-ள்,) மக்கள் - மக்கட்பிறப்பில் -- மானிடென்று - மனிதத்தன் 

மையுடையவரென்று -- மனத்தினால் - மனத்தினால் -- மிக்கமேன்மை - 

மிக்கசிறப்போடு -- விளங்கனரில்லெனில் - விளங்கா தநிற்பராயின்-- 

பொக்கமேவும் - பாசங்களிற்செல்துன்ற -- பொதிசளோரைநர்திஞல் - 

ஐம்பொறிகளினாலும்--இக்குமா வினை - ஒத்திருக்குமிருகங்களை -- ஒத்து - 

௮௫ந$்தல்பொருந்தல்களாலொத்து -- உயர்வுற்நிடார் - மேலாயநிலையை



லதிஃ் Freer ae a ச்௩௭ 

மடையார், ௭ - று, மக்கட்பிறவிபின் மானிடரென்பார் ஐயச்திரிபறத் 

தன்னை த்தானுணர்ந்தஞானியரை, மக்களிற்றேவர் இத்தர்கள், மக்களில் 

விலங்கு ஏனையமானிடர், * புருடராய்சசெனனமதெடுத்தபேர் மெய்ஞ் 

நோனபோதச்தையறிவதொன்று”” என்பதனாலும் (பெறுமவற்றுள் 

யாமறிவதில்லைய றிவமிர்தமக்சட்பேறல்லபிற? என்பசனாலுங்காண்க, தன் 

னைத்தானுணராவிடதீது ஏனையமிருகாதிகளைப்டோல் ஜயறிவிருப்பிலும் 

பயனின்றென்பா£ இங்கனக்கூறினாசென்க, மக்களென்பதில் ஏழாவது 

தொகுக்சப்பட்டது, மக்களிலெழுவகைத் தோற்றநிலையெய்தல் வேரொன் 

ரூலன்மையின் மனத்தினாலென்றார், மிக்கவெனவடைகொடுத்ததாலும் 

விளங்குதலென்னலுஞ் சிதப்பீர்ததாலும் ஞானியரென்றாம், மக்கள் தத்த 

மனத்தினால் மானிடரென விளங்கா துகிற்பராயின் ஏனைய ஐயறிவுமிரோ 

டொத்து உயர்வுற்றிடாரெனக்கூட்டி, முடிக்க, (௪௪) 

௧0௧ வல்லதுங் கெட்டவர் தங்களை 

எடுக்க வல்லது மிம்மன மென்றதை 

௮டக்க வல்லவ னைய பவக்கடல் 

கடக்க வல்லவ னாவன் கடிதரோ, 

(இ-ள்,) கெடுக்கவல்லதும் - தலையெடுத்தோரைக்கெடுக்கவல்லதும் 

-. கெட்டவாதங்களை - ௮ங்கனங்கேடுற்றவர்களை -- எடுக்கவல்லதும் - 

தலையெடுக்கச்செய்யவல்லதம் -- இம்மனமென்றதை - இர் தமனமேயெ 

ன்று ௮அம்மனத்தை -- அடக்கவல்லவன் - தன்வயப்படுத்தற்கு வலியுடை 

யோன் -- ஐய - ஐயனே -- பவக்கடல்கடக்க - சனனசாகரத்தைக்கடக்க 

— ang - விரைவில் -- வல்லவனாவன் - வலியடையோனாவன், எ-று, 

அ௮சோ-அசை, மனம் இருவினைக்குடன்படலைச் கெடுக்கவல்லதெனவும் 

மனமிருவினையொப்புக்குடன்படலை எடுக்கவல்லதெனவும் பொருள்கொ 

ars, இவ்விருவினைப்புடைபெயர்ச்சிமின்பயன் இம்மன முடையோனுக்கா 

தலின் இம்மனமென்பதையடக்கவல்லவன் பஉக்கடல்கடச்கவல்லவனென் 

றார், ஒருவன் மனத்தின்வழித்தன்னைஈடத்தின் இருவினைக்குள்ளா கவும் 

தன்வழிமனத்தைஈடத்தின் இருவினை யொப்புக்குள்ளாகவும் ஆஉன், உம் 

மையிரண்டும் எண், (கட) 

யின் மிக்கோ ரரிய செயலெலா 

கேய மிக்க மனத்தை நிறுத்தல்காண்



i) பிர்புலிங்கலீலை [பதீனெப்.. 

வாயு நிற்க மனமு முடனிற்கும் 
தோய நிற்குறி னிற்கும் துரும்புமே, 

(இ-ள்,) ஆயின் - தாயைப்போல--மிக்கோர் - சீவகாருண்யச்தின் 

மிக்கசத்துக்களது -- அரியசெயலெலாம் - செய்தற்கரிய செயல்களெல் 

லாம்--கேயமிக்க - சேயமிக்குற்ற-- மனத்தைநிறுத்தல்காண் - மனத்தை 

யசைவற நிறுத்துதற்காகும்-- (அதலின்) வாயுநிற்க - உசுவாசமுதலியவை 

ல்.தம்பிக்ச -- மனமுமுடனிற்கும் - மனமுமொருங்கேநின்றுவிடும் — 

தோயஙிற்குறில் - ஒடும்கீர் நின்றுவிடின் -- நிற்குர் துரும்பும் - அதன்மே 

இள்ளஇரணமும்திரியா துநிற்கும், ௭ - ற, ஏ--அசை, அரியசெயலாவன- 

இயமமுதலியவைகளை, பிரியத்திற்கேயங்கார் துநிற்றலின் நேயமிக்கமன 

மென்றார், வாயுகிற்க மனமுமுடனிற்குமென்றதனால் யோகாலுஷ்டான 

மெனப்பெற்றும், (ae) 

டு மாவை நிறுத்துறி லுள்ளுறக் 
காடும் வாய்க்க லினத்தனைக் கொள்ளுவார் 

நீடு மாமன நிற்க நிறுத்துறில் 

ஓடும் வாயுவை யுள்ளுற வீர்ப்பரால், 

(இ-ள்.) ஓமொவை - விரைவிலோடும்குதிரையை --நிறுத்துறின் - 

அநிறுத்தக்கருதின் -- உள்ளுறக்கோடும் - உள்ளேகொண்டிருக்கும் -- 

வாய்க்கலினத்தினை - வாயிலுள்ளசடி.வாளத்தை -- கொள்ளுவார் - இழுப் 

பார் - (அதுபோல) நீடு - புலங்களில் ஒடகன்ற -- மாமனகிற்ச - பெரி 

தானமனமிற்கும்படி -- நிறுத்துறில் - நிறுத் தக்கருஇல்--ஓடும்வாயுவை - 

ஒடி.த்திரியும் பிராணாதிவாயுக்களை -- உள்ளுறவீர்ப்பர் - உள்ளேபச்தனம் 

பண்ணுவர், ௭ - து, ஆல்--௮சை, மனநிற்கவென்பது தன்வினை, நிறுத் 

அறிலென்பது பிறவினை, (es) 

0த்த நாடிக ளாங்கொரு மூன்றிலும் 
விடுத்து வாங்கியு மேவ நிறுத்தியும் 
தடுத்தும் வாயுவைத் தன்வச மாக்கில்வாய் 
மடுத்தி டாது மனமும் வசப்படும், 

(இ-ள்,) அடுத்த - பிறவிக்கெயலாகவடுத்த ாீடிகளாங்கொருமூனி 

திலும் - சாடிகள்மூன்றையும் -- லிடுத்தவாய்டியும் - விட்பவோக்கயும்-- 
மேவநிறுத்தியும்-பொருர்தவசைவறநி௨ுத்தியும்- தடுத்தும் - அதனிட்டத்



லது, ] சாததாங்க கத, ௪௩௯ 

தின்வழி போகா.ததடுத்தம் -- வாயுவை, : பிராணவாயுவை 4 தன்வச 
மாகடல் - தன்வயப்படூச்இன் -- வாய்மதித்திடாது - முரீணாது 4 மன 
மும்வசப்படூம் -பழைப்பம்றுமனமுர் தன்வயப்படும், ௭ - று, சாடிகள்மூன் 

ருவன:--இடைகளை பிங்கலை சுழிமுனைகளை, விடுத்தல், வாங்கல் நிறுத்தல், 

தடுத்தல் இவைசா தனங்களின்மேனின்£ன, விடுத்து, வாங், நிறுத்தித் 

தீடுத்து வாயுவைத் தன்வயமாக்டல் மனம் வசப்படுமெனமுடிக்க, மனம் 

என்பதிலும்மை இ௰ர்த துதழீஇயத, மூன்றிலும் என்பதிலும்எமமுற்று,() 

டும் பொன்னு முறவும் பகையுமோர் 

கடுஞ் செல்வமும் £ர்த்இயு நிந்தையும் 

வீடும் கானமும் வேறற நோக்குதல் 
கூடிட் தன்மை கொளுமன ஈன்மனம், 

(இ-ள்,) ஒடும்பொன்ஜும் - ஓட்டையும் பொன்னையும் -- உறவும் 

பகையும் - உறவையும் பகையையும் -- ஓர்கேடுஞ்செல்வமும் - ஒப்பற்ற 

வறுமையையுஞ் செல்வத்தையும் -- இர்த்தியு நிந்தையும் - €ர்த்தியையு 

மப$€ர்தீதியையும் -- வீடுங்கானமும் - வீட்டையும் காட்டையும் -- வேமற 

கோக்குதல் - வேம்றுமையின் நிக்காண்டல் -- கூடு$்தன்மை - இசையும் 

தன்மையை -- சொளுமனம் - ஏற்றுக்கொண்டமனமே -- நன்மனம் - 

மல்லமனமெனப்படும், ௭ - று, உடன்பாடும் எதிர்மறையுமா நிற்குமிவை 

களில் பேதியாது நிற்குமனமே ஈல்லமனமெனப்படு மென் ச, (௧௯) 

ம்ன்னு காம வெகுளி மயக்கமென் 

நின்ன கூடி. யெறிவளி முற்சுட/ 

என்ன வாடு மியன்மனம் திமனம் 

தன்னை யாரும் தடுக்கத் தகாதரோ, 

(இ-ஸ்,) மன்னு - கிலையுற்ற் -- காமவெகுளிமயக்சமென்று - காம 

வெகுளிமயக்கமெனக்கூறும் -- இன்ன கூடி: - இன்னநிலைகளோகூடி. -- 

எ நிவளிமுன் - அலைகாற்தின்முன்னின்௦--சடரென்ன - தீபத்தைப்போல் 

இடும் - அலைந்துகொண்டிருக்கும்--இபல்மனம் - இயலினையுடையமன 

மே--ஃ மனம் - தயமனமெனப்படும் -- தன்னை - இங்கனமாயமன த்தை 

௯ யாருந்தடுக்கத்தகாது - யாவராலுச் தடுத்தற்கொண்ணாது, எ-று, 

௮ோ--அசை, என்று சொல்லெச்சம், இன்னகுறிப்புவிளையாலனையும் 

பெயர், என்ன உவமவுருபு, காமவெகுளி மயக்தமெனல் ௮பவாதமுன்,



௪௪௦ பிரபுலிய்கலீலை [பதினேட்டா 

மயக்சம் காமவெகுளியெனல் அத்தியாரோபமுறை, இன்னகூடி ஆம் 

இயல்மனம் தீமனமெனமுடிக்க- (௨0) 

(॥.றிநஇி டாது மனபவ னங்கடாம் 

செறிந்த வாயிற் ॥வமய மாகுமால் 

அறிந்து வாயுவை யங்கன மெய்தினோன் 

இறந்த டாத விலிங்கப் பிராணியாம். 

(இ-ள்,) மதிர்திடாத - மடங்காமல் -- மனபவனங்கடாம் - மன 

மும் பிராணாஇவாயுக்களும் -- செதிந்தவாயின் - அடங்கிவிடுமாயின் -- 

தவமயமாகும் - வவடி.வாகும்--அ.றிஈ்து - இன்னவாறநி6த--வாயுவை - 

பிராணாவொயுக்களை -- அங்நனமெய்தினோன் - ௮வ்வாறடக்ேனோன் -- 

இறச்திடாத - என்றுநசியாத-- இலிங்கப்பிராணியாம் - இலிர்சப்பிராணி 

யாவன், எ-று, ஆல் -- அசை, இலிங்கப்பிராணியாதல் இலிம்சவடி.வா 

விளங்கலை, எனவே மனம் பலவாசீசிதைந்துநிற்றலின் அவற்றையடக்கல் 

சிவமயமாதலெனவும், பிராணபர்தனஞ்செய்யில் இலிங்கப்பிராணியா த 

Donat ad பொருளமையப்பெற்றாம், (௨௧) 

ன்ன வாறு பலவு மியம்பினான் 

அன்னை போலுஈம் மல்லம தே௫கன் 

தீன்னைகே[தரு சைவம் வள/க்குமோர் 

மன்ன னாகும் வசவனை நோக்கியே. 

(இ- ள்.) இனனவாறு - இந்தப்பிரகாரம்--பலவும் - அந்தரங்கமான 

பலலற்றையும் -- இயம்பினான் - சொன்ஞன் -- அன்னை போலும் - தாய் 

போலுமிருக்கின்ற -- கம்மல்லமதே?ிசன் - நமதல்லமஞூய குருமூர்த்தி 

தன்னைகேர்தரு - தனக்குத்தானே யொத்திருக்ின்ற -- சைவம்வளர்க் 

கும்--வீரசைவத்தைவளர்க்இன்ற--ஒர்மன்னனாகும் - ஒப்பழ்றவரசனாடிய 

--வச௪வனைகோக்கி - வசவதேவனைப்பார்த்து. ௭ - று, ஏ--௮சை, அல்லம 
தேரிகன் வசவனைநோக்ட இன்னவாறு பலவுமியம்பிஞனெனக் கூட்டி. 

முடிக்க, (௨௨) 

Beis tar கோக்கவு நின்னை பிறைஞ்சவும் 
ரின்னை வாழ்த்தவு நின்மொழி கேட்கவும் 
என்ன மாதவ மெய்தி வோவெனப் 

பன்னி நாதம் பணிந்தனன் நட்நியே,
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(இ-ள்,) நின்னைகோக்கவும் - நின்னை த்தரிரிக்கவும்--நின்னையிறைஞ் 
சவும் - உன்னைவணங்சவும் -- நின்னைவாழ்த்தவும் - உன்னைத்துதிக்க 
வும்--நின்மொழிகேட்கவும் - உனதரியவசனங்களைக் கேட்கவும் -என்ன 
மாதவம் - என்னமகத்தான தவங்கள் -- எய்தினவோ - செய்யக்டடர்த 
னவோ -- எனப்பன்னி - என்றுசொல்லி--ஈரஇ - வ௫வண்ணதேவன் -- 
காதன் - அல்லமதேவனை -- பணிர்தனன் - வணம்டனன், ௭ - று, ஈந்த 
பன்னி பணிட்தனன் எனமுடிக்க, ஏ--ஈ்றசை, (௨௩) 

Fa ராமனுஞ் சென்ன வசவனலும் 

முத்த னாமருண் மாச்சன் முதலிய 

பத்த ராகும் பலருமென் புன்றலை 

வைத்த நாதன் மலரடி வாழ்த்இனார். 

(இ-ள்,) 9ித்சராமலும் - சித்தராமரென்பவரும் -- சென்னவசவ 
லும் - சென்னவ௪வரென்பவரும்--முச் தனம் - எல்லாஞ் செய்துமுடிச்த 

வனாயெ--மருண்மாச்சன்முதலிய - மருண்மாச்சன்முதலாசய-பத்தரா 

கும்பலரும் - அன்பர்களாஇியபலரும் -- என்புன்றலைவைத்த - எனதுபுல் 

லியதலைமேல்வைத்த -- காதன் - அல்லமனது -- மலரடி. - தாமரைமலர் 

போன்றபாதங்களை -- வாழ்த்இனார் - துதித்தார்கள். எ-று, பலரும் 

வாழ்த்தினாெனமுடிக்க, (௨௪) 

ஆன காலையி லல்லம னாகிய 

நோன வாரி ஈடந்துல கெங்கணும் 

ஏனை மா.தவரக் இன்ப மளிக்குவல் 

யானெ னாவுளத் கெண்ணின னென்பவே, 

(இ- ள்.) ஆனகாலையில் - அவ்வாரானகாலத்தில் -- அல்லமனாவய - 

அல்லமனென்றுசொல்லப்பட்ட--ஞானவாரி - ஞானவெள்ளம்--உலகெய் 
கணுகடந்து - உலகமுழுவதும்போய -- ஏனைமாதவர்ச்கு - மதிறையடியார் 
களுக்கு -- யான் - நான் -- இன்பமளிக்குவலெனா - பேரின்பக்தருவே 

னென்று--உளத்செண்ணினன் - மனத்தினினை த்தனன் -- என்ப - என் 
PEGE pat. T+ று, ஏ--அசை, ௮ல்லமனாகயெ ஞானவாரி உருவகம், 

பதினேட்டாவது 

சாதகரங்ககதி 

முற்றிற்று. 

ஆ கதி- ௧௮ - இ, விருத்தம்கள் - ௮௮௩, 

டூ௬ 
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பத்தொன்பதாவது 

கோரக்கர்கதி, 
DIOP 

வேறு, 

விசவனை முதலா யுள்ள மாதவர் தமைய கன்று 

பசுமதி தவழ்கு வட்டுப் பருப்பத மலையை ஈண்ணிக் [ன் 

குசைசடு மறையோர் போற்றுங் கோரக்க னெலும்பேர்ச் சித்த 

இசைவுற வுண்மை யெந்தை யியம்பிய வாறு சொல்வாம், 

(இ-ள்,) வசவனைமுசலாயுள்ள - வசவண்ணரையாதியாகப் பெற் 

அள்ள -- மாதவர்தமையகன்று- மகத்தான வத்இினரைவிட்டுகிக்கு -- 

பசுமதிதவழ் - மூன்றாம்பிறைச் சந்துரன்றவழ்கின்ற -- குவடு - சிகரத்தை 

யுடைய--பருப்ப தமலையைஈண்ணி - பரீசபிலமாடிய மலையையடைஈத-- 

குசைசடு - தருப்பையையெரிக்இன்ற 4 மறையோர்போற்றும் - பிராம 

ணர்களாற் நுஇக்கப்பெற்ற .- சோரச்கனெலும்பேர் - கோரச்சனென் 

னும் பெயரையுடைய--ச்தன் - சித்தபுருஷன்--இசைவு£ - ஐயமின் றி 

யேற்க--உண்மை - உண்மைநிலையை--எம்தை - எமதுகர்த்தனா£ய அல்ல 

மன் -- இடம்பியவாறு - தெரிலீத்தவண்ணம்-- சொல்வாம் - யாமெடுக் 

அச்சொல்லுதம், எ-று, ஏுசைசடூசம் - யாகம்வளர்ச்சள், எர்தை 

அகன்று ஈண்ணி இயம்பிபவாறு சோல்வாம் எனக்-ூட்டி முடி/௪, பருட் 

பதமலை--இருபெயரொட்டுப் பண்புத்சோசை, (a) 

பொறிவழி செலாது நெஞ்சம் புனிதமாம் வகைபு கன்ற் 
நெறிமுறை வழா யற்றி நீவிர்நின் மின்கண் மிக்க 

அறவரை யுலகற் கண்டிங் கடைதுமென் ருண்டை யோர்கட் 
கிறையவ னினிதி யம்பி யெழுந்துமின் னெனம றைந்தான். 

(இ-ள்,) பொறிவழிசெலாது - ஐம்பொ றிநெறிப்படா த2--நெஞ்சம்- 
மனம்--புனிதமாம்வகை - பரிசுத்தமா தம் இயைந்த௨சையை -- புகன்ற - 
சொல்லிய — நெறிமுறைவழா த - வேதவிதஇ£டுக்கனுரா து ௮ இயற்றி -
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இரிசரணமொத்துச்செய்ஓ -- நீவிர் - நீங்கள் -- நின்மின்கள் - நில்துங் 

கள்-- மிக்கதுறவரை - மேலாயகெறிச் செல்வோரை -- உலூற்கண்ே - 

உலகத்திற்பார்த்து - இங்கடைதுமென்று - இங்கேவருவோமென்று -- 

ஆண்டையோர்சட்கு - அங்கிருந்த அன்பர்களுக்கு -- இறையவன் - அல்ல 

மன் -- இனிதியம்பி - இனியமொழியைச்சொல்லி -- ஏழுந்து - எழுந்தி 

ரும்தி-- மின்னெனமறைர்தான் - மின்னலைப்போல மமைந்துவிட்டனன். 

எஃறு, மின்கள் என்பது வந்தார்களென்றார்போல விகுதிமேல் விகுதி 

பெற்றது, இனிது -பண்படியாகப்பிநந்த பெயா, (௨) 

கினறின்வாய் முலைகெ கிழ்த்துக் கறவையிட் டகன்ற தென்னச் 

சென்றன னைய னென்று இசைதொறு நோக்கிமாழ்கி 

வன்றழ லிழுது போல மனமுகக் கண்ணீர் மல்கி 

நின்றனர் வசவ னாதி நிகரில்சற் பத ரெல்லாம். 

(இ-ள்,) கன்மின்வாய் - கன்றின்வாயிலுள்ள -- முலைகெ௫ுழ்த்து - 

தனதுமுலையைத்தளர்த்தி-கமவை - பசுவானது--விட்டகன் நதென்ன - 

தானின்றவிடம் விட்டகன்றதுபோல -- சென்றனனையனென்் நு - அல்ல 

மன்போய்விட்டானென்று -- தஇசைதொறுமோக்ட - இக்குகள்தோறும் 

பார்த்து--மாழ்டி - மயம்டி -- வன்றழல் - சொடியஅக்கினியிற்பட்ட 

இமுதுபோல - வெண்ணெய்போல் -- மனமுக - மனசெக்குருக - கண் 

ணீர்மல் - கண்ணீர்பெரு-வசவனாதி - வசவண்ணன்முதலாடிய--நிக 

ரில் - ஒப்பில்லாத -- சற்பத்தரெல்லாம் - உண்மையானவடியார்களனைவ 

ரும் -- நின்றனர் - ௮ழுதிநின்றனர், ௭ - று, சம்பத்தரெல்லாம் நோக் 

மாழ்டு கண்ணீர்மல்க நினமனரெனக்கூட்டி. முடிக்க, (௩) 

காணுத லொழிக கல்லார்க் காணினம் கவர்பா னட்புப் 

பேணுத லொழிக பேணிற் பிரிவுற லொழிக வுற்முல் 
மாணுயி ௬டம்பில் வாமும் வாழ்க்கைபோ யொழிக வென்னா 

ஊணிடு மொருதாய் நீத்த பார்ப்பென வுளங்கு லைந்தார், 

(இ-ள்.) கானுதலொழிகரல்லார் - மல்லோரைக்காணுதலை விட்டு 

விடுக -4 காணின் - காணவிருப்புறின் -- அங்கவர்பால் - ௮அங்கேயவர்களி 

டத்தில் -- நட்புப்பேனுதலொழிக - விசுவாசம்வைத்தலை விட்டுவிடுக 4 

பேணில் - லிசுவாசம்கொள்ளில் -- பிரிவமலொழிக - விட்டுநீங்குதலொ 

ழிக-உற்றுல் - பிரிவுரு திகின் முல் - மானுமிர் - மாட்சிமைப்பட்டவுயிர் 

அஉடம்பில்வாமும்வாழ்ச்கை - உடம்போகடிவாமும்வாழ்ச்சைபினின் து
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அபோயொழிக - பற்றுமலொழிக--என்னா - என்றுசொல்லி -- ஊணிடு 

மொருதாய்- உணவைச்கொடுக்கு மொப்பற்றதாய் -- நீத்தபார்ப்பென - 

நீக்விட்ட குஞ்சுகளைப்போல -- உளங்குலைந்தார் - மனவருத்தமுற்றார். 

௭-, மானுயிருடம்பில்வாழும் வாழ்க்கைபோ யொழிதலாவழு :--தாம 

ரையிலைகீர்போலும் ஓட்டோடுபம்ராப் புளிக்கனிபோலும் உடம்போடு 

பற்றுதிருத்தலையென்க, எனவே, அறிவே யுடலாயிருத்தலெனப் பெற் 

ரூம், (௪) 

Poa or uses ரத் இற் றம்பிரான் றன்னைக் கண்டு 

பண்டுபோ லுவகை பூத்துப் பத்திசெப் தாங்கு ருந்தான் 

தொண்டனா இயவி ராமன் சொன்னலா புரத்தி னெஞ்சில் 

கொண்டவா ரியனோ டேகிக் கொவெழி தப்பி நின்றான். 

(இ-ள்,) தண்டமாயகன் - வசவண்ணன் -- கரத்தல் - தனதுள்ளங் 

கையில்--தம்பிரான்றன்னைக்கண்டு - இஷ்டலிங்கத்தைக்கண்டு -- பண்டு 

போல் - முன்போலவே -- உவகைபூத்து - மிக்கவன்புகொண்டு--பத்தி 

செய்து - பூசித்து -- ஆய்டருர்தான் - அவ்விடத்திருர்தனன் -- தொண் 

டனாவயேவிராமன் - அல்லமலுக்குத் தொண்டனாயிருர்த சித்தராமன் -- 

சொன்னலாபுசத்தில் - சொன்னலாபுர மென்னும்பதியில் -- நெஞ்சிற் 

கொண்ட - மனத்திற்பதித்த -- ஆரியனோடு - அல்லமதேவனோடு.-ஏ௫ - 

போய்--கொடுவழி - முன்தானின்ற கொடுவழிகளினின்றும் -- தப்பிநின் 

ரன் - விலடுத்தன்னிலையினின்றனன். எ- று, நெஞ்சிழ்கொண்ட வாரி 

யனோடேகலாவது - ௮ல்லமன்விளக்கெ விளக்கமாகநிற்றலையும், கொடு 

வழிதப்பிரிற்றலாவது - இவ்விளச்கத்துக்குமுரனுரு.து நிற்றலையுமெனக் 

சொண்டாம், (டூ) 

விில்லம னறைந்த மாற்ற மகங்கொடு பிறரும் தாஞ்செய் 

நல்லன புரிந்து தத்த மிடந்தொறு ஈணுகி வாழ்ந்தார் 

தொல்லைகல் வினையாழ் றன்னைத் தொழப்பெறு மடியர் தம்பாற் 

செல்லுவ னென்று சென்மோன் செயலினித் தெரிக்க லுற்ரும். 

(இ-ள்,] அல்லமனறைர்தமாழ்றம் - ௮ல்லமலுபதேரித்த வுயர்கிலை 

மொழிகளை --௮௧ற்கொடு - உளத்தில்விடா தகொண்டு -- பிறரும் - ஏணை 

யோரும் -- தாம்செய - தாங்கள்செய்துகொண்் டி.ரு$் தஃரல்லனபுரிர்து - 

சழ்சர்த்தியக்களைச்செய்து -- தத்தமிடர்தொறானு - சம்கள் . தீங்களி



wg.) கோரக்கர் ௧. so 

டங்களிற்சென்று--வாழ்ர்தார் :வாழ்ர்திருக்தனர்--தொல்லைல்வினையாஃ- 

அனந்தசென்மங்களி லியற்தியகல்வினையினால் -- தன்னை த்தொழப்பெ 

௮ம்- தன்னைத்தொழுதற்ெயைந்த--அடி.யர்தம்பால் - அடி.யார்களிடத்தில் 

--செல்லுவனென்று - போடின்றேனென்று--சென்றோன் செயல் - சென் 

றவல்லமன துசெயலை--இனி த்தெரிக்கலுற்றாம் - இனித்தெரிவிக்கத் தொ 

டங்குவாம். ௭ - று, நல்லன--குறிப்பு வினயாலனையும் பெயர், (௬) 

எரிபுசை தளிர்த ளிர்ப்ப விளமரக் காவிற் றென்றல் 

மருவுதல் போல வன்பர் மனமொடு கண்க ளிப்பத் 

இருவுரு வொன்ற டைந்து சென்றவக் கருணை வள்ளல் 

கருமுகி றவழ்ப ராரைப் பருப்பதங் கண்டு சென்றான். 

(இ-ள்,) எரிபுரை - அக்னியையொத்த--தளிர்தளிர்ப்ப - தளிர் 

துளிர்க்கும்படி.யாக -- இளமரக்காவில் - இளமையாடயமரங்களையுடைய 

தோப்பில்-- தென்றல்மருவுதல்போல - தென்றற்காற்றுவருதல்போல -- 

அன்பர் - அடியார்கள் -- மனமொடுகண்களிப்ப - மனமுங்கண்ணுங்களிக் 

கும்படி. -- திருவுருவொன்றடைந்து - திருக்கோலமொன்றுகொண்டு .ஃ 

சென்ற - அடியார்களிடத்திற்சென்ற-.- அக்கருணைவள்ளல் - இருபாஷமூர்த் 

தமாயெ ௮்தவல்லமதேவன்--கருமுடிறவழ் - கரியமேஃங்கள் தவழ்ின்ற 

எ௭(.ரரரை - பருத்தவரையையுடைய -- பருப்பதங்கண்டு சென்றான் - 

ஸ்ரீசைலதழ்தைக்கண்டுசென்றனன், ௭ - று, கருணைவள்ளல் களிப்ப கண்டு 

சென்றானெனக்கூட்டி, முடிக்க, மனமொடுகண்களித்தலாவது - ௮கம்புற 

மொத்துக்களித்தலை, (௭) 

அல்லமன் கண்டு செல்லு மப்பருப் பதத்தின் மேன்மை 

சொல்லுக லறியா ரா$ிச் சுரர்முனி வரர்க டம்முள் 
வல்லவ ரெனவி ருக்கு மறிஞரு மயங்கி நிற்ப 

புல்லறி வாண்மை கொண்டு புகலுவென் ரிறிதஞ் சாமல், 

(இ- ள்.) அல்லமன்சண்டுசெல்லும் - அல்லமதேவன்சண்டூபோடன்ற 

_ அப்பருப்பதத்தன்மேன்மை - அந்த ஸ்ரீசைலத்தின் சிறப்பை--சொல் 

தலநியாரா9 - சொல்லத்தெரியாதவர்களாட -- சுரர்முனிவரர்கடம் 

முள் - தேவர்களுக்குள்ளும்ரிஷிகளுக்குள்ளும் -- வல்லவரெனவிருக்கும் - 

வல்லவசெனப்பெயர் பெற்திருக்கும்--௮.திஞரும் - அதிவுடையோரும் 44 

மயக்ிநிற்ப தோன்ற ததியல்கிற்பார் -- புல்லநிவான்மைசகொன்டு «



ச்சசு பிரபுலிங்கலீலை [பத்தோன்பத 

அற்பவதிவுகொண்டு--அஞ்சாமல் - பயப்படாமல் -- புகலுவென்?]ிது - 

கொஞ்சஞ் சொல்லுவேன், ௭- று, புல்லநிவாண்மைசொண்டென்பத 

னால் புகலுவனசிறிதெனருர், அஞ்சாமலெனல் மூடச்செருச்சைவிளக்க 

frp. (4) 
நாடொறு முதிச்தொ டுங்கு ஞாயிறு தனைச்சு மக்கும் 

கோடுறு வரைகு ணக்குங் குடக்குமாய்த் இகைத்து நிற்பக் 

கூதெல் பிரித லின்றிக் குறைம௫ தலைச்சேர்ம் இன்பம் 

தாடரு குதிரைச் சென்னி தரிப்பழக் சூன்ற மாதோ. 

(இ-ள்,) காடொறும் - இனர்தோறும் -- உதித்தொடுஙகுஞா மிது - 

தோன்றிமறைடின்றகுரியன் -- தனைச்சுமக்கும் - தன்னைச்சுமக்கின்ற - 

கோமிறுவரை - சிசரம்பொருக்தியமலையினையதென் றுணராமல் ௮ குணக் 

குங்குடக்குமாய் - இழக்குமேற்காக -- திகைத்து £2்ப - திகைத்துநிற்க -- 

(இதனைக்கண்டு) கூடுதல்பிரிதலின் தி - அவனோடு கூடுதலும்பிரிதலுமில் 

லாமல்--அக்குன் 3ம் - அ₹சஸ்ரீசைலம்-குறமைமதிதல்சேர்ந்து - மூன்றும் 

பிறையைச்சிரசில்வைத்து — இன்பம் - டேரின்பத்தை -- தாடரு - இரு 

வடியால்தரப்பட்ட -- கதிரை - மோானகுரியனை--சென்னிதரிப்பது - சர 

சில்தரித்துக்கொண்டிருக்கறத, ௭- று, மாது, ஒ--௮சைகள், ஸ்ரீசைல 

மலையானது தனதுசெரந்தெரியாது பூதகூரியன்திகைத்து நிற்பதைக் 

கண்டு இவலுக்ெங்கொடாமல் ஞானகூரியனாடியசிவலுக்டிடம் கொடூத்த 

தென்பது கருத்து, ௮க்குன்மமெனலை வெள்ளியர்டரியென்பாரூமுளர், () 

பொ்னிற்குள் றெழுவா யாகப் பொருப்பள விறந்து நிற்பச் 

சென்னிக்கட் டவழ்வெண் டிய்கட் சிலாதரன் குழயி வெற்புத் 

த்ன்னைக்கண் டவரை யென்னோ/ தலைமிசை யேற்.று மென்னென் 

நின்னற்கட் படிந்தன் ஜமோவவ் யிறைமலை விளர்த்து தம்மா. 

(இ-ள்.) பொன்னிற்குன்று - மேருபர்வதம் -- எழுவாயாக - ஆத 
யாச--பொருப்பு - மலைகள் — இளவி௰ந்துநிற்ப - அளவில்லாமலிருக்க -- 
சென்னிக்கண் - உச்சியில்--தவழ் - தவழ்சின்ற-- வெண் டிங்கள் - வெண் 
மையான சர்திரனையுடைய -- இலாதான் - சிலாத ரனென்பவலுடைய -- 
குழவிவெழ்புதன்னை - குழர்தையாயெ ஸ்ரீசைலமலையை -- கண்டவரை - 
தீரிரத்தவரை--என்னோர்தலைமிசை - என்லுடையதலைமேல்மா த்திரம்



agi.) கோரக்கர் கதி, exe 

ஏற்றும் - வெனேற்றுசன்றான் -- என்னென்று - இஃதென்னவரியாய 
மென்று — இன்னற்கட் படிர்தன்றோ - துன்பத்தன்மூழ்யெல்லவா -- 

அவ்விறைமலை - அந்தக்கைலையங்கரி -- விளர்த்தது - வெள்ளையாயத, 
எ-று, அம்மா--அசை, அல்லது லியப்புக்குறி, தரிரிக்சவந்தவர்களை 

ஏனைய மலைகளிலேற்றாது என்றலைமேல் மாத்திரஞ்”ிவ னேற்றுன்றா 

னென்றழுதமுது முகம்வெளுத்தப் போனதுபோலக் கைலையங்கரிபின து 

வெண்மைகாணப்படுன் நதெனப் பொருள்கொள்க, இதுதற்குறிப்பேற்ற 

வணி, சிலாதரன் மேருவை வில்லாசவுடைய சிவனென்பாருமுளர், (௧0) 

Usha லிங்க மொன்று பருப்பதம் போற்ற ரிப்பத் 
துரிசற வடைந்தே னில்லை யென்னுமச் சோகத் தீயால் 

உருகு௮ மமையத் தோடி யொருமலை குழைத்தா னன்றிக் 
குருகம!/ களிரி யற்குக் குழைந்கவன் குழைக்குமோதான். 

(இ-ள்,) பரவேலிங்கம் - பரசிவலிங்கச்சோடு -- ஒன் று- பொரும் 
இய--பருப்பசம்போல் - ஸ்ரீசைலம்போல -- தரிப்ப - அவ்விலிம்கத்தை 

யான் தரித்துக்கொள்ள-- துரிசற - சூற்கநீங்க -- இடைர்தேனில்லை - அர 

தீப்பாக்ியெச்தையானடைர்சேனில்லை -- என்றும் - என்றுவரு த்சப்படும் 

-அச்சோகத்தியால் - ௮ர்தச்சோகமென்லுமச்சனியால் -- உருகுறும 

மையச்து - கெக்குருிநிற்குஞ்சமயத்தில் - ஒடி - விரைவிலோடி -- ஒரு 

மல்குழைத்தானன் நி - மேருவாயமலையை வில்லாகவளை த்கானல்லாமல் 

ஈ௫௫கமர் - வளையலணிர்த -- தளிரியற்கு - சளிர்போன்றமெல்லியதன் 

மையுள்ளவுமையவளுக்கு -- சூழை$த்வன் - மனங்குழைச்துபோன உன் 

டுழைக்குமோ - என்னைவாப்பனோ, எ-று, தான் தசை, கைலை 

மலை யானது இநஙஙனஞ்சொல்வதுபோலக் கானுந்தோறாத்த்தென5 

காட்டக்குறிப்பிச்தாரேன்ச, உமையஉளக்குட் ப. ரமன்மனக்குழைச்சு 

தாவது--இராவணன் கைலையங்இரியை யெடிப்பானசைக்க வதனாதுமை 

யவள் வெருவி மனங்குழைய அதற்குச்சடியாமற் பரமன் இராஉணனை 

நிலத்திலிறுகச் செய்தவிதமென்க, குழைக்குமோவென்பதில் ஓகாரம் 

எதிர்மறை, தளிரியல் - உவமைத்தொசைப்புறத்துப்பிறக்ச அன்மொ 

ழித்தொகை, உருகுறுமமையம் - வளைத் தற்யைர்தபருவம், (as) 

பொருப்பிறை மகனா னெற்குப் பொருந்துரு தீச னாமம் 
கெருப்பனை யான்சார்ர் தாங்கு நிகழ்சொடர் மொழியி னன்நிப்



PFD பிரபுலிங்கலிலை [பத்தோன்பதா 

பருப்பத மெனவே கூறப் படுமிது வென்னு காணால் 
இரைப்பொலி கடலிற் சென்று வீழ்ந்தது லம்பொன் றம்மா, 

(இ-ள்,) பொருப்பிறை - மலைகளுக்குத்தலைமையாகயெமேருவின்-- 

மகனான் - புத்திரன்யான்--எற்கு - எனக்கு-- பொருந்துறா.து - பொருப் 

பென்னும் பெயர்வாய்ச்காமல் -- ஈசனாமம் - ஈசனென்னும்பெயர் -- 

நெருப்பனையான் - நெருப்புக்கொப்பாடுயபரமசிவனைமாத்திரம் -- சார்ச் 

தாங்கு - சார்ர்ததுபோல -- நிகழ் - வழங்குஇன்ற -- தொடர்மொழிமி 

னன்றி - தொடர்மொழியினாலல்லாமல் -- பருப்பதமெனவே - பர்வத 

மென்றே -- கூறப்படும் - யாவராலும்வழங்கப்படூம் -- இதுவென்னும் - 

இந்த ஸ்ரீசைலமென் ஐம்--காணால்- வெட்கத்தால்--இரைப்பொலி- அலைக 

ணிறைர்த -- கடலிற்சென்று - கடலிற்போய--சிலம்பொன்று - மைராக 

மென்னுமோர்மலை - விழ்ர்தது - வீழ்ர்துவிட்டது, ௭- று, அம்மா 

அசை, மைசாகமென்னுமலை மேருவின்மகனயே எனக்குப் பருப்பத 

மென்னும் பெயர்வராமல் கைலைமலை, விர்தமலை பொதியமலை என்றாற் 

போல மைகாகமலை எனத்தொடர் மொழியினால் வந்தபெயருக்கு காணத் 

இற்சயொமல் கடலில்விழு£்ததாகக் சம்பித்தாரென்ச, இதுவு மேலையணி, 

ஈசனாமம் பிரமன்முதலியோர்க்குப் பொதுவாயிலும் ப.ரமசவனையே 

சார்ந்தாற்போல, பர்வதமென்லுகாமம் எல்லாமலைக்குப்பொதுவாயிலும் 

ஸ்ரீசைலத் துக்கே சார் தலின்“பறுப்பதமெனவே கூறப்படு மென த்தேற்மே 

கா.ரந்தந்தார், நெருப்பனையானெனல் செம்மை நிறங்காரணமாக வுவ 

மித்தது, (௧௨) 

இன்னையோர் கையூல் வீழப் பிலத்திடைச் தள்ளி வந்தோன் 

சென்னியால் வணங்கி யேத்துஞ் சிலம்பினை விந்த மொக்கும் 
என்னலா மென்ன லாமோ விணையறு பருப்ப தத்தைப் 

பின்னுவார் இரையி லிட்டுப் பெயர்த்தபுன் மத்தோ வொக்கும், 

(இ-ள்,) தன்னை - தன்னை--ஒர்கையால் - ஒரேகையினால்--பிலத்தி 

டைவீழ - பாதாளத்தில்கிழ -- தள்ளிவர்தோன் - தீள்ளிக்கொண்டுவரத. 

அகஸ்தியன் -- செனனியால் - தீனதுரத்தினால் ௮ வணய்டுயேத்தம் - 

வணம்டுத்துதிக்கதீதக்ச-சிலம்பினை - ஸ்ரீசைலமலையை -- விந்தம் - dis 

மலை--ஒக்குமென்னமாம் - தோற்றத்தாலொக்குமெனக்கூறலாம் - 556 

மென்னலாமோ - ம௫மையாலொக்குமெனக்கூறலாமோ ஃ இணையறு - 

ஒப்பில்லாத -- பருப்பதத்தை - ஸ்ரீசைலத்தை--பின்று - பின்னிச்கொண்



வது,] கோரக்கர் ௧இ, PEE 

டெழாநின்ற-- வார் - நீண்ட -- திரையிலிட்டு - அலைகளையுடைய சமுத் 

இரத்திற்போட்டு -- பெயர்த்த - கடைந்த -- புல் - அற்பமாடய -- மதி 

தோ - மந்தரரிரியாடயமத்தோ -- ஓக்கும் - ஒப்பெனப்படும், ௭ - று, 

இங்கே தன்னையென்றது விர்தமலையை, மத்தோவென்பதில் gar 

ரம்வினா, கர்வங்கொண்டதால் அகத்தியனால் பிலத்திடைத்தள்ளப்பட் 

டது, விச்தமலையெனல் ஐதீகம், மத்துப்போன்றதை மத்தெனல் உவமை 

யாகு பெயர், தள்ளிவர்தோன் ௮கத்தியனென்க, (௧௩) 

இகைமதப் பிள்ளைபோல ஈரைத்தகூன் கிழவன் சென்றோர் 

முகைமலர்ச் சுனையின் மூழ்கி முருகுகொப் புளிக்குக் தோட்டுப் 

பகைமலர்க் குழன்ம டந்தை பகர்ந்தவோ ராணை காத்து 

மடிழ்மனச் தன்ப னேபோல் வந்துமே லெழுவ னன்றே, 

(இ-ள்,) ஈகை - பிரகாசம்பொருர்திய--மதிப்பிள்ளைபோல - மூன் 

ரூம்பிறைபோல -- நரைத்த - வெண்ணரைகொண்ட -- கூன் இவன் - 

கூனையுடையவோர்$ழவன்--சென்று - போய்--முகை - மொட்டுகள் -- 

மலர் - மலர்ச் இிருக்குன்ற -- ஒர்சுனையில்மூழ்டு - ஒருசுனையினிடத்தில் 

முழுசெ-முருகு - தேன் -- கொப்பளிக்கும் - பொங்குன்ற -- தோடு- 

இதழ்களையுடைய--பகை - நீர்ப்பூச்குப்பகையாகெ --மலர் - புஷ்பங்களை 

யணிர்த--குழல் - கூர்தலையுடைய--மடம்தை - இரு$ீலகண்டனார்பத்தினி 
யார் பகர்ந்த - சொல்லிய--ஒராணைகாத்து-ஓராணையைவழுவாதுகாத்து 

ம௫ழ் - களிக்ின்ற--மனத்து - மனத்தையுடைய 4 அன்பனேபோல்- 

இருகீலகண்டகாயனாரைப்போல் ௩. வந்துமேலெழுவன் - வந்துமேலெ 

முந்திருப்பன், எ-று, அன்று, ஏ--அசைகள், இர்த ஸ்ரீசைலச்சுனை 

யில் முழு எழுந்திருப்போன் திருகீலகண்டஷேப்போல் குமாரப்பருவ 

மெய் துவனெனவே, மலையின்மளமையைச் சிறப்பித்ததாகக்கண்டாம், 

நாயகனோடு ஊடி.யபின் கூ$தலிலம்மமரையணியாமையால் பசைமலர்க் 

குழல்மடர்தை யென்றாலுமமையும், அன்பனெனலைத் திருநீலசண்டசாயனா 

செனவும், மடர்தையெனலை அவர்பத்தினியாரெனவும் கொண்டது ; 

புராணசம்மதம், பகர்ர்தவோராணையாவது - என்னைத்தொடாதை திரு 

நீலகண்டமெனல்,. (௧௪) 

இனைமலர் புதன்மென் போது செழும்புனற் பசுந்தாட் செந்தே 

னனைமலர் தமது தண்பூ ஈண்ணியீரங் கொடிகள் குண்டுச் 

சுனைமலர் விழிகள் போலத் தோன்றுமப் பராரைக் குன்றிம் 

புனைமலர் பலவுங் காட்டும் புரிகுழன் மகளிர் போலும், 

(௫௭



#@o பிரபுலிங்கறீலை பத்தொள்பதர 

(இ. ள்,) சனைமலர் - னைமலர்களும் மெல் - மிரு துவாஏெ-புதல் 
போது - குத்தச்செடிமலர்களும் -- செழும்புனல் - செழுமையாடிய bal 

இுள்ள--பசுர்தாள் - பயயெதண்டையுடைய -- செர்தேனனை - சிவர்ததே 

ஞல்னை€ன்ற -- மலர் - நீர்ட்பூக்களும் -- (இவற்றோடு) ஈர்க்கொடிகட 

மது - குளிர்ச்சிபொருக்திய பூங்கொடிகளுடைய--தண்பூ - குளிர்ந்தபுட் 

பங்களும்--சன்ணி - சேர்ந்து--குண்டு - ஆழமாஏெ -- சுனைமலர் - சுனை 

பிலுள்எசீலோழ்பலமலர்சளும்-விழிகள்போலத்தோன்றும் - மாதர் கண் 

சள்போலத் தோன்றுன்றன--ப.ராரை - பருத்தவரையையுடைய--௮க் 

குன்றின் - அர்த ஸ்ரீசைலமலையில் -- புனை - தரிக்கத்தச்ச--மலர்பலவும் - 

புட்பங்களனைத் தம்--காட்டும் - முடி.த்துக்காட்டுின்ற --புரிகுழல் ஃ சர 

ண்டகூர்தலையுடைய -- மகளிர்போலும் - ஸ்திரீகளைப்போலத் தோற் 

றும், எ-று, அம்மலை பல்வகைமலர்களையுமுடைமையினால் மலர்களை 

யணிச்தமசளிர்போல் தோற்றுமெனவே, அம்மலையை வர்ணித்ததாகக் 

கொள்க, இதனால் தம்சாயகரைப்பிரியாதபோது தம்மையணிவது இயல் 

பாதலின் மலர்களையும் ௮ணிர்துகொண்ட தென்பது, (௧௫) 

ரீங்கிசை யருவி பாயத் தொளைக்கைவெண் கோட்டு ரற்கா 

Fimo Qe One யானை யேற்பவெர் தழல லாமற் 

றேங்குசண் புனன்மே ஜேக்கா தென்பது தீரச் சென்று 

பூங்கதிர்ப் பனிவெண் டிங்கள் போன்மெனக் இவலை செய்யும் 

(இ-ள்.) தூங்கெ - தூங்கென்னுமிசையோடு--அருவிபாய - மலை 

யாறுகள்விழ -- தொளைக்கை - தம்பிக்கையையும்--வெண் கோடு - வெள் 

சே த்தந்தங்களையும்--௨ூற்கால் - உரல்போன்றகால்களையும் -- ஈர்க்கவுள்- 

குளிர்ச்சிபொருக்திய் கன்னச்தையுமுடைய--நெடுநல்யானை - நீண்டகல்ல 

காட்டானைகள் — ஏற்ப . ௮6 தஈஇயைக்கையினாலேர்டு -- வெர்தழலலா 

மல் - கொடியஅக்$னியேயல்லாமல்--தேங்கு - தேம்்சநிற்கும் -- தண்பு 

னல் - குளிர்ச்சிபொருச்தியசலம்--மேனோச்கா த- மேம்செல்லாத--என் 

பதி - என்றுகொள்ளுஞ் ரித்தாஈ்தம்--தீர - பூர்வபபட்சமாச-- சென்று - 

மேற்சென்று--பூங்கதிர் - அழயெடுரணம்சளையுடைய சூரியனை . பனி- 

குளிர்ச்சிபொகுத்திய -- வெண்டிங்கள்போன்மென - பூரணச்சர் னைப் 
போன் திருக்ின்ச்ென யாவருக்கூறும்படி -- திவலைசெய்யும் - - நீர்த்திவ 
லைகளைச்செய்யும், எ. று, மேலிருக்தொழுகும் மலையருகிஏய யானை 
கைபினலேந்த வர்தநீர் தீரக்கசாத்இரத்துக்குமாராக மேற்சென்று இவலை



வறு.] கோரக்கர் கத, ௪௧ 

களாகச் சிதறுவதால் பூரணசச்திரனைப்போலுஞ் சூரியன் என்பதெடுத் 
அக்காட்டுவமையணி, தொளைக்கை யானைக்கன் நி யின்மையின் தும்பிக்கை 

யென்றாம், பாய ஏற்ப சென்று இவலைசெய்யுமெனக் கூட்டி முடிக்க,(௧௬) 

விஞ்சைய ருளர்க ரம்பின் வீணையா ழெழுமின் னோசை 
குஞ்சர மனைய வென்றிக் குன்றவர் புறத்து லென்று£ 

தீ௫ுசெவி மடுத்துக் கேட்பார் தனிநிலை யோக முற்றா 

ரஞ்செவி நிறைய வுள்ளே யரியயா ழோசை கேட்பார். 

(இ-ள்.) விஞ்சையர் - வித்யா தரர்கள்--உளா - விரலிஞற்றெறிக 

ன்ற -- நரம்பின் - நரம்பினையுடைய -- வீணையாழ் - பெரியவீணையிலும் 

யாழிலுமிருர்து -- எழும் - தொனிக்கின்ற -- இன்னோசை - இனியவோ 

சையை--குஞ்சரமனைய - யானை போன்ற --வென்றிக்குன்றவர் - வெற்றி 

பொருந்தியமலைக்குறவர் -- புறத்தில் - புறம்பினின்று - என்றும் - எப் 

போதும்--தஞ்செவி - தமதுசெவிகளால் -- மடுத்து - பருகல்போழ்சாய் 

தீதி--கேட்பார் - இனிதாசச்கேட்பார்கள்-- தனிநிலை - தனியாகநிலை த்தலை 

யுடைய -- யோகமுற்றார் - யோகத்தையுடையோர் --அஞ்செவிநிறைய ஃ 

செலிக்குணிமைய --உள்ளே - தமக்குளெழும் -- ௮ரியயாழ் - ௮ரியயாழ் 

போன்ற -- ஓசைகேட்பார் - ஒசைகளையினிதாகக் கேட்பா, எஃறு, 

குறவர்கள் விஞ்சையர் வீணையாழோசையையும் யோடகள் தத்தமு 

ளெழும் யோகத்தொனிகளையுங்கேட்பரெனவே, அ௮ங்குள்ளமஏமையைக் 

காட்டப்பெற்றாம், ௮அகஞ்செவியெனல் அஞ்செலியெனராயது விகாரம், 

வீணயாழ்--உவமைத்தொகை, (௧௭) 

[த கருவி னோடு பெயரிய வில்லி லும்ப 

சோடுறு பசும்பொ னாற்செய் தோங்குறு கர மொன்று 
நீடுறு சிலாத ரன்ற னெடுந்தவப் பிள்ளைக் குன்றின் 
மோடுறு முடியின் மீது கவிழ்த்தபொன் முடியை யொக்கும், 

(இ-ள்,) பீடுது - பெருமைபொருர்திய--கருவினோடு - கர்ப்பத்தோடு 

ஊடபெயரிய ஃ பெயர்பெறத்திருக்கெ.ற--இல்லின் - இருகத்தின் “உம்பர் 2 

மேலே -- ஓடுறு - உருடயோடத்தச்ச -- பசும்பொனாத்செய்து - பசிய 

பொள்ஞற்செய்யப்பட்ட-*ஒங்குறு - மேலோங்கரின்2--சகரமொன் ற- 

ஓர்முடியானது -- நீடுறு - மேலோங்யெ -- சிலாதரன்றன் - சிலாத 

ளென்பவலுடைய ௮ நெடுர்தவும் - மிக்கதவத்தாற்செனித்த -- பிள்ளைத்
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குன்றின் - பிள்ளைக்குன்றென்னுஞ் ஸ்ரீசைலமலையின்--மோடுறு- மேலாக 

கோய்யெ--முடியின்மீது - கெரத்தின்மேல்--சவிழ்த்த - தரித்த--பொன் 

முடியை - பொன்னினாற்செய்தமுடியை --ஒக்கும் - ஒத்திருக்கும். எ-று, 

சசரமொன்று முடியையொக்குமெனக் கூட்டிப்பொருள்கொள்க, கருவி 

னோடூபெயரிய இல்லென்பழு கர்ப்பக்ரகமெனப் பொருடரநின்றது, 

பெயரிய--குறிப்புப்பெயரெச்ச ம், (௧௮) 

Oe iis ரவனெ முந்த நிவாவிடைக் குடம்பை தெற்றிப் 

பொங்கொளி மரத்திற் சீர்சால் புள்ளினம் பொறையு யிர்ழ்துக் 

கங்குலி னடைகி பப்பம் கருஇவம் ததனைக் கண்டு 

வெங்கனல் கொளும்திற் நென்று மீமிசைச் சுழன்றி ரயகும், 

(இ- ள்,) செங்கதிரவன் - சூரியன் ௭ எழுந்த - தோன் நிய--இவா 

விடை - புகழ்காலத்தில்--குடம்பைதெம்றி - கூன்மடைபினனி -- பொங் 

கொளிமரத்தில் - சோதிமரத்தில் -- சீர்சால் - ஏிறப்பமைந்த -- புள்ளி 

னம் - பட்டிககூட்டங்கள் -- பொறையுயிர்த்து - முட்டையிட்டு . சங்கு 

லின் - இராக்காலத்தில் -- அடை$இடப்ப - அவயம்காக்க - கருதவந்து - 

நினை த்துவ்து--அதனைக்கண்டு - அம்மரத்தைக்கண்டு -- வெங்கனல்சொ 

ஞந்திற்மென்று - தீப்பற்றிக்கொண்டசென்று--மீமிசை - மேலே _ சுழ 

ன று - வட்டமிட்ட-இரங்கும் - விசனமுறும், எ - று, சோதிமரமெனத் 

தெரியாது அம்மரத்தில் புள்ளினம், பகலிற் குடம்பைதெம்றி பொறை 

புயத்து இரவில் அடைடிடக்க வந்துழி, அம்மரம் நெருப்புப்பழ்றியது 

போழ்காண்டலின், வெருவி மீமிசைச் சுழன் றிரங்கு மெனக்கூட்டிப் 

பொருள்கொள்க, சோதிமரமெனல் - ஓர்வகை ஒளியுள்ளமரம், தானே 

பற்தியெரிவதாசக்காண்டலின் வெய்கனல் கொளுந்திற்று எனத் தன்வினை 

யாக்கிெயதென்க, (௧௧) 

இறுமலர்க் குழன்வெண் முத்த நகைமலை மட(தை மிக்க 

௮றம்வளர்ப் பதற்கு நெற்சிற் நளவிரு காழி யென்று 

கறைமிடற் நிறைய எப்ப வொருபெருய் கருவி தானிவ் 

வெறிமலர்க் குடுமிக் குன்றின் வேய்களு ளொன்றிற் பெற்றாள். 

(இ- ஸ்) 6றுமலர் - மணமுள்ளமலர்களையணிர்த--குழல் - கூடலை 
பும்-வெண்முத்தம் - வெல்மையாகயெமுத்தையொத்த--கை - பற்களை 

புமுடைய--மல - பாவதராஜதுடைய--மடர்தை - மகளா இய உமையவள்
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-மிக்கவறம்வளாப்ப தற்கு-மேலாடூயமுப்பத்திரண் டறம்வளர்ப்பதர்கு-- 

கெல் - செல்லை -- கறைமிடற்று - விஷந்தங்கெய கண்டத்தையுடைய 

இறை - பரமசிவன் -- அளப்ப - அளப்பதற்கு -- இருகாழி - இரண்டு 

படி. - சிற்றளவென்று - குறைர்தவளவினதென்று -- ஒருபெரும் கருவி 

தான் - ஒருபெரியபடியாக -- இ - இந்த--வெறி - வாசனே பொருந்திய 

மலர் - புட்பங்கணிமைந்த--குடுமி - கரத்தையடைய-குன் றின் - மலை 

மிலுள்ள--வேய்களுள் - மூங்கல்களுள்--ஒன் மில் - ஒருமரத்தில்-- பெழ் 

ரூள்- அடைந்தாள், ௭ - று, உமையவள் அமம்வளாக்கப் படி சிறிய 

தென்று இந்தச் ஸ்ரீசைலமலையில் ஒரு பெரிய மூக்டிற்படி சம்பாதித்தாள் 

எனப்பொருள் கொள்க, (௨0) 

நெடியவன் குறுகி யப்பா னின். றுகை தொழுமல் வெற்பின் 

மிடிபுடை யொருவன் விற்கும் விநகினைக் குறித்துச் சென்று 

வடியுடை ௩வியங் கொண்டே! மரப்தினைழ் துணித்த லோடும் 

படியுறு பசும்பெொ னாகும் பரிசுகொண் டுவந்து செல்வான், 

(இ-ள்,) நெடியவன் - விஷணு-குறுகி - வந்து அப்பானின்று - 

தூரத்தினின்று--கைரொழுமவவெற்பில் - வணங்கத்தக்கவர்தச் ஸ்ரீசைல 

மல்யில் -- மிடியுடையொருவன் - ஒருதரித்திரன் -- விம்கும்விறஇனைக் 

குறிதீு - விம்செறவிறகுக்காக -- சென்று - போய் -- வடியுடை - கூர் 

மையுடைய--ஈவியங்கொண்டு - கோடரியினால் -- தாமரத்தினைத் துணித் 

லோடும் - ஒருமரத்தைவெட்டவும்--படி.யுறு - ஈல்லுருவமுள்ள--பசம் 

பொனாகும்பரிசுகொண்டு - பசும்பொன்னாயவிதத்தைக்கண்டு - வந்து - 

திரும்பிவாழு -- செல்வான் - தனிடத்திற்குப் போய்வடுவான். ௭ - ல், 

மிடியுடையொருவன் சென்று ஈவியங்கொண்டு ஓர்மரத்தினை த் துணிக்கப் 

பசும்பொனாதலைக்சண்டு வந்தசெல்வானெனச் கூட்டி முடிச்ச, இதுவியப் 

புத்தற்குறிப்பணி, (௨௪) 
கொளன்டல்கண் முழவி னர்க்குங் கோதைவெள் எருவி 

வெற்பில், வண்போண் முரன்று மூசி மல/[திளைத் தூறு செம் 

தே, லுண்டுகண் டுயில்பூங் கொம்ப ருயர்மரத் திவர்ந்தி ராசி, 
ஜெண்டுகண் டஞ்சி மந்தி ஜெசேலென விழியு மன்றே, 

(இ-ஸ்,) கொண்டல்கள் - மேகங்கள் -- முழவினார்க்கும் - பேரிகை 

போழ்சத்திக்கன்ற -- கோதை - பூமாலைபோலொழுகுனெற -- வெள்ள 

ருவி - வெணமையானவாறுசளையுடைய -- வெற்பில் - மலையில்-வண்டு -
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வண்டுகள்--பாண்முரன்று - இராசம்பாடி -- மூசி - மொய்த்து ௮ மலர் 

இளைத்து - மலர்களைக்கிண்டி - ஊறு - அதனாலொழுகுசின்ற - செந்த 

ஜுண்டு - வெர்ததேனையுண்டு -- கண்டுயில் - உறங்குஇின்ற 4 பூங்கொம் 

பர் - அழயெடளைகளையுடைய -- உயர்மரத்து - உயர்ந்தவிருட்சத்தில் - 

மந்தி - பெண்குரங்கு--இவர்ந்து - ஏமி--இராஜெண்டு - கர்க்கட்கவிரா 

சியை--கண்டு - பார்த்து--அஞ்சி - பயர்து--ஜஞெரேலென - திடீரென்று 

இழியும் - இறங்டுலீடும், ௭- று, அன்று, ஏ--அசைகள், மர்தி உயர் 

மரத்து இவர்ந்து கண்டு அஞ்சி இழியும் எனக்கூட்டிட்பொருள்கொள்சு, 

திளிர்க்குள கினைத்தேன் ரேய்ச்துத் தனதுவாய் கொடுக் 

குஞ் செய்கை, பளிக்கமை யதலுட் கண்டு பரிர்துவே ஜொன்றி 

னுக்கிங், களித்ததென் றுளம யங்கி யரும்பிடி யொருகூர்ங் 

கோட்டுக், களிற்றினை முனிந்து செல்லுங் கம்பலை யுடைத்தக் 

குன்றம். 

(இ-ள்,) தளிர்ச்குளஏனை - துளிராடுயவுணவை--தேன்றோய்த்து - 

தேனிற்ரேய்த்து -- தனதுவாய்கொடுக்குஞ்செய்கை - தனதவாயிற் 

கொடுக்குஞ்செயலை -- ௮ரும்பிடி, - அரிதா யெபெண்யானை -- பளிக்கறை 

யதலுள் - பளிங்குக்கண்ணாடியாலியம்நியவமைக்குள் -- கண்டு - பார்த்து 

பரிந்து - சயொமையால்வருந்தி -- வேறொன் நிலுக்கு - வேறரோர்பெண் 

யானைக்கு--இங்களித்ததென்று - இங்கேகொடுத்ததென்று--உளமயக்- 

மனமருண்டு -- கூர்ங்கோட்டு - கூர்மையானகொம்பையுடைய -- !ஒரு 

மளிற்றினை - ஒராண்யானையை -4 முனிந்து - கோபித்து -- செல்றும் - 

போகும்படி யான -- சம்பலையுடைத்து - தரவாரத்தையுடையத -- ௮க் 

குன்றம் - ௮ந்தஸ்ரீசைலமலை, ௭ - று, தனக்கு ஆண்யானை கொடுக்கு 

முணவின்செயலைபளிக்கறையிற்றோற்றக்கண்டு பரிந்து மயங்டி முனிந்து. 

செல்றும் கம்பலையுடைத்து ௮க்குன்றம் எனக்கூட்டிப் பொருள்கொள்க,() 

இண்ணுறு மதியின் மானைப் பிடி.த்துகீ ஈல்கு கென்னு, 

வொண்ணுதன் மடந்தை வேண்ட வொருகுற மகன்கேட் 

டன்று, பெண்ணுளா கொண்டி ராமன் பிடிப்பதற் கெண்ணு 
மாபோ, லெண்ணில னிதற்கென் செய்வே னென்றுள நைந்து 
நிற்பான்,



cup) கோர்க்கர் கதி, ஈடுடு 

(@ + 41.) ஈண்னுறுமதிபின் - சர்இரனிடத்தள்ள--மாளைப்பிடித்.த 

கிரல்குகென்னா - மானைப்பிடி ச் துசகொடுவென்று--ஒன்னுதல் - அழ 

கெற்நியையுடைய -- மடர்சைவேண்ட - ஒர்குறப்பெண் வேண்ட -- ஒரு 

குறமகன்கேட்டு - ஜர்குறவன்கேட்டு-அன்று - முற்சாலத்தில் -- பெண் 

ரைகசொண்ு - சீதையின்வார்த்தையைச்கேட்டு--இராமன் - இராமனா 

னவன் -- பிடிப்பதற் கெண்னுமாபோல் - பிடிக்கவென்னங்சொண்டது 

போல -- எண்ணிலன் - பிடிக்கவெண்ணங் கொள்ளாதவஞனாய் -- இதற் 

கென்செய்வேனென்று - இர்தவிபரீசபுச்திக்சென் செய்வேனென்று -- 

உள்சைந்து - மனம்வருக்தி--நிற்பான் - இகைத்துநிற்பான், ௭ - று, மதி 

யின்மாளைப்பிடி த் துல்கெனக்குறமகள்வேண்ட வதைக்சேட்ட கூறமசன் 

இராமனைப்போம் பதநிச்செல்லாது அவளுக்குப் பிறிதுமொழி சொல் 

லற்டெமின் றித்திகைத் துநின்றனன்எனப்பொருள்கொள்க, (௨௪) 

மேருமர் தரமே யாதி வெற்பெலா மெனைவெ றுப்பச் 

சாருமென் மாட்டே முக்கட் டம்பிரா னெனறி னைந்து 

சேருமொன் னலசை யஞ்ூச் சிலம்பழு மாறு போல 
வாரவெள் எருவி பாயு மழகினை புடைத்து மாதோ, 

(இ-ள்,) மேருமர்தரமேயாதி- மேருகரியுமதரசரியுமு தலாதய-- 

வெற்பெலாம் - மலைகளெல்லாம் -- முக்கட்டம்பிரான் - மூன்றுகண்களை 

யுடையடரம9வன்--சாருமென்மாட்டேயென - என்னிடத்தேதங்கயிருக் 

இரானென்று- நினைந்து - நீனேத்து -- எனைவெறுப்பச்சேரும் - என்னை 

வெறுக்கும்படி சாருவசால் -- ஒன்னலரையஞ்? - இக்கனமாயசத்தருக் 

களுக்கஞசி -- இலம்பமுமாறுபோல - ஸ்ரீசைலமமுவதுபோல -- அர - 

நிறைய -- வெள் - வெண்மையாடிய--அருவிபாயும் - விடா துமலையாறு க 

சொழுடுக்கொண்டிருக்கும் -- அழடுனையுடைச்து - அழசையுடையதாம், 

எ.து, மாது, ஒ--௮சைகள், ப்ரீசைலமமானது விடாதொழுகுமருவிக 

ளையுடையது எங்வனம்போல்வதெனின், யான்மாத்திரம் பரமசிவனையு 

டையேனென்று மேருவா இமலை என்னை வெறுப்பதால் அ.தற்குச்சசபே 

னென்று அழுதல்போன்றுளதெனப்பொருள் கொள்ச, (௨௫) 

இனையன வளமி குத்த வெந்இருச் சயிலர் தன்னை 

யனையினு மினிய னெங்கோ னல்லமன் சென்று ஈண்ணித் 

தனியுடல் ரத்தி பெற்றுத் தருக்குமக் கோரக் கன்றா 
- னியுள மகிழ்ந்த ருக்கு ஈல்லிடர் தனைய டைந்தான், '
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(இ-ள்,) இனையன - இத்தன்மையனவாஏயே--வளமிகுத்த் .வளப்ப 

மிகு$த-- எந்இிருச்சைலந்தன்னை - அழடெயவெமதுசைலமலையை -- அனை 

பினுமினியன் - தாயினுமிகப்பிரியமுள்ள -- எங்கோனல்லமன் - எமது 

கர்த்சனாயெவல்லமதேவன் -- சென்றுஈண்ணி - போய்ச்சேர்ச்து-- தனி - 

தனியாகரின்று -- உடல்சித்தபெற்று - காயஏத்திபெம்று - தருக்கும் - 

கொலித்துநின்ற -- ௮அக்சோரக்கன்றான் - அந்தக்கோ ரக்கனென்பவன் -- 

சனிபுளம$ழ்$ருக்கும் - மிகவும்மனம$ழ்ச்திருக்கன்॥ -- ஈல்லிடர் தனை 

யடைந்தான் - நல்ல இடத்தைக்கண்டு சோந்தான், எ-று, அல்லமன் 

சென்று நண்ணி அடைந்தான் எனக்கூட்டிப்பொருள்கொள்க; (௨௬) 

இத்தனேர் வருதல் கண்ணுழ் றப்பெருஞ் சித்தன் றன்னோ 

டொத்தவோ/ சித்தனாக வுன்னுபு மனைவி யந்து 

9த்தனாண் மலர்த்தா டாழா நின்றுகை குவித்து ஞான 

சித்தர் வருக வென்றோ! தவிசிடைச் சே/த்இிச் சொல்வான், 

(இ-ள்,) ௮த் ன் - அல்லமதேவன்--நேர்வருதல்கண்ணும்று- நேரே 

வருதலைஃபாரத்து - அப்பெருஞ்சித்தன் - ஆர்தப்பெரியசத்தனென் 

பவன் என்னோடொத்த - தனக்கொப்பாடுய -- ஜாசித்சனாகவுன்னுபு - 

ஒருசித்தனாகநினை 43-- தனை வியந்து - தன்னைத்தானேயதிசயித்து--நித் 

தன் - ரித்தனாயெவல்லம.எது--ராள் - அன்றலர்த--மலாத்தாள் - தாம 

ரைமல போன்றபாதக்களை - தாழாரீன்று - வணங்கிரின்று -- கைகு 

வித்து - அஞ்சலிசெயது -- ஞானசித்த - பானடித்தனே - நீவருக 

வெறு - நீயெழுந்தருளுகடேன்று--ஜா தம்சிடைச்சோ ததி- ஒராசன த் 

இிலுட்காரவைத்து -- சொல்வான் - சொிலுவன், எ. று, ௮ப்பெருஞ் 

Bi pon கண்ணுற்று உனஜுபு வியர் தாழாரின்று aed dg Cong 

இர்சொ்வானெனச்கூட்டிமுடிச்ச, (2௭) 

ேவேறு, 

ரவி வானவ னெழுந்தது மின்றெனக் கதாஅன்று 

தெரிவ வாயின கண்களு மின்றுநின் சிறந்த 
வாவு நானெதி ரின்றுபெ் றமையினின் வரவு 
பொருளின் மாதவம் புரிந்இடார்க் கெளியதோ புகலின், 

(இ-ள்,) இரவிவானவன் - சூரியன்வர்தானோவெனில் ௮ எழுந்தது 

மின்று - அவனெழும்இ௨ர்தது மில்லை -- அதாதஅன்று - ௮.துவுமன் நி--



வது,] கோரக்கர் கதி, ௪டு௭ 

(ஒருவேளைவர்தால், தெரிவவாயின - பார்த்தழ்ியர்ச கண்சளேலு 
முண்டோவெனில் -- சண்களுமெனக்ன்று - அங்ஙன மாயகண்களு 

மெனக்கில்லை -- நின்சிறந்தவரவு - உனதுறெர்தவருகையை 4 இன்று 2 

இப்போது -- எதிர் - பிரத்தியட்சத்தில் -- நான்பெழ்மமையின் - நான 

டைர்ததால் — நின்வரவு - உனதுவருகை — பொருவில் - ஒப்பில் 

Ong — மாதவம்புரிர்திடார்க்கு - மகத்தான தவஞ்செய்யாதார்க்கு _ 

புகலில் - இதைப்பற்றிப்பேசுமிடத்து -- எளியதோ - எளிஇல்வாய்ச் 

குமோ, எ.ஃறு, சூரியோதயமின்றுதானென்றும் அதைச்காணப்பெற்ற 

சண்களுமின்றுதானென்று முரைகொள்ளினுமமையும், உனதவ ரவை 

நோக்குமிடத்தில் சூரியன் இவவிடத்தெழுர்தனனெனில், ௮அவன்வானச் 

திருப்பதால் வந்ததும் இன்றெனவும், ஒருவேளைவரின் பார்க்கும்படியான 

சண்களுமுண்டோவபெனில் அ௮வைகஞுாமக்கின்றெனவும், காணப்படுவ 

தால் தோன்றுஞ் சிறந்தவரவெனவும், அந்தவரவு ஏனையோர்க்கெளி 

தன்றாமையின் நின்வரவுபொருவின் மாதவம் புரிந்திடார்க் கெளியதோ 

வெனவுங் கூறியவாறுகாண்க, எனவே, உன்னைச்கானுமிடத்துச் சூரி 

யன் உதயமானதுபோற் காணப்பயவெதாகப்பெற்றாம், (௨௮) 

மதலை யாயே நற்குணஞ் சார்க்துகல் வாயமை 

ரிதைவி லாவடி யாரினஞ் சேர்ச்திடா தவன்கண் 

ணுதலி னானையுஞ் சேர்ந்திடா னென்பவெட் நூலு 

முதலி லான்பெறு மூதியம் யாதுகொன் மொழியில், 

(இ-ள்,) மதலையாகய - குழம்தைப்பருவத்துக்குரிய தாய -. நற்கு 

ணஞ்சார்ர்து - ஈழ்குணங்களையடைந்து -- நல்வாய்மை - ஈல்லவுண்மை — 

சிதைவிலா - மாறாத -- அடியாரினஞ்சேர்ச்திடாதவன் - அடி.யாரின த 

லடை க்கலம்புகா தவன்--கண்ணுதலிஞனையும் - பரமசிவனையும் -- சேர்ர் 

இடான் - அடையான் -- என்பவெர்தூலும் - என்றெர்தசாத்திரங்களுஞ் 

சொல்லு?ன்றனவாம்--முதலிலான் - கையில் முதலில்லாதவன்--மொழி 

யில் - ௮வனைப்பற்றிச்சொல்லுமிட த்தில் -- பெறுமூதியம் - அடையுமிலா 

பம் - யாதுகொல் - யாதானுமுளதோ, எ-று, இவ்வபமானம் சிவ 

னடியார்களை அடைக்கலம் புசாவிடச் துச்சிவனைப்பூசிச்தும் பயனின்றெ 

னக் காட்டற்கென்க, ஈன்கு தீது பகுப்பின்மையின் மதலையாபெசம்கு 

ணஞ்சார்ர்தென்ருார், மதலைப்பரூவத்தையன் நி நம்குணம் வேறின்மையின் 

மதலையாடய நற்குண மெனப்பட்டது, (௨௧) 

டு௮)
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ஒருவ ருந்தினர்க் குரைசெயு முகமனோ டொப்பக் 

குருப ரன்றனக் இனையன வின்மொழி கூறி 

வருபெ ருந்தகை யார்கொனீ யுரையென வாழ்த்தி 

யருளி னங்கட றனைவினாய் நின்றன னன்றே, 

(இ- ள்,) ஒருவிருக்இனர்க்கு - வர்தவொருவிருந்தாளிக்கு -- உரை 

செயும் - சொல்லவேண்டிய -- முகமனோடொப்ப - உபசாரவார்த்தைக் 

கொப்பாக -- குருபரன்றனக்கு - குருவாடுயவல்லமதேவஜுக்கு -- இனை 

யன - இத்தகையினவாயெ -- இன்பமொழிகூறி - இனியவசனங்களைச் 

சொல்லி--வர - இவ்விடத்தில்வர்த -- பெருந்தகை - பெருந்தன்மையை 

புடையோனே--யார்கொனீ - நீயார் -- உரையென - சொல்லென்று -- 

வாழ்த்தி - துதித்து -- அருளினங்கடறனை - அழ$ூய$இருபாசமுத்இிரமா 

நின்றவல்லமனைப்பார்த து--வினாயநின்றனன் - வினாவிநின்றனன், எ-று, 

அன்று, ஏ--அசைநிலைகள், பெருர்சகை--௮அன்மொழித்தொகை, (௩௦0) 

செறிந்த மூலவாங் காரத்தின் வேறெனத் தீர்ந்திட் 

டூறந்தி டாதுதழ் கண்டவ ளென்னையுங் காண்பான் 

மறிந்து போமுடன் மானியை யுரைப்பதென் மதஇத்தென் 

றறிந்த ஞானிகள் வேறற வறிபவ னறைந்தான், 

(இ-ள்,) செறிந்த - அநாஇதொட்டுவிடா துவ£த--மூலம் - பரவிர்த் 

இயின் மூலகாரணமாகின்ற--அம்காரத்தின் - அகம்காரத்தினின்றும் -- 

வேறென - விலட்சணமாயதென்று -- தீர்ர்திட்டு - சோதனையா திகளாற் 

நீர்ுசெயப்பெற்று -- இறர்திடாது - யாதொன்றுஜங்கலம்காது தம் 

கண்டவன் - தன்னை த்சரிசித்தவன் --என்னையுங்காண்பான் - அம்கனமே 

யென்னையும் வேறறச்சாண்பான் -- மறிந்துபோம் - நூ துப்போதற் 

இயைச்த -- உடன்மானியை - தேகாபிமானியை -- மதத்து - ஒர்பொரு 

ளாசமதித்து -- உரைப்பசென்னென்று - உரைப்பதற்குக்காரணமென்ன 

வென்று -- அறிந்தஞானிகள் - உணர்ந்தஞானிகளை — வேறறுவறிபவன்- 

தானாகவறியுமல்லமன் -- அறைந்தான் - சொல்லினன், எஃறு, என் 

னையும் என்பதிலும்மை இறந்ததுதழீஇயவெச்சவும்மை, தற்காண்டலா 
agi— சவெச்தினது பிரதிபலனந்தானாசக்காண்டலை, அ.கங்காரர்தானன் 

மையின் மூலவாங்காரத்தின் வேறெனத்தீர்ந்திட்டி றர்இடா துதற்கன்ட 

வன் என்றார், மறிர்துபோமுடன்மானியை உரைப்பதென் மதித்தென் 

நீத * இவளைச்குறிப்பில்வைதம்கென்க, (ma)



வது.] கோரக்கா கத, ௪௦௯ 

Ys நாதன தருளினாற் குளிகையா இகளான் 

மேதை யாமுடல் சித்திபெற் றவனென்றும் விளியா 

னாத லாலது பெருதவ னழியுமென் நறைந்தான் 

பூத மேனியே தானெனப் பொருந்துபும் இயினான், 

(இ-ள்,) ஆதிகாதனது - கடவுளினது --அருளினால் - ஏருபையின 

இம் -- குளிகையாஇிகளால் - குளிகைமுதலியவைகளாலும் -- மேதையா 

மூடல் - மாமிசமயமாஇியவுடலை -- இத்திபெற்றவன் - காயித்திபெற்ற 

வன் -- என்றும்விளியான் - எப்போ தமிறவான்--அதலால் - ஆகையால் 

--இிதுபெருதவன் - அந்தக்காயசித்திபெறாதவன்--அழியுமென்று - மரிப் 

பனென்.ற--அறைந்தான் - சொல்லினன்--( அவனாரெனில்) பூ தமேனியே- 

பஞ்சபூதகாரியதேசுத்தையே -- தானெனப்பொருந்து - தானாகவமுக்இிய 

அபுந்தயினான் - விகழ்பபுத்தியையுடையகோரக்கன், ௭ - று, எனவே, 

காயசித்தியையே மோட்சமெனக்கரு தினானெனப்பெழ்றாம், (௩௨) 

உடம்பு வாழ்தரான் வாழ்தலு மூன்பொதிட் இயற்று 

முடம்பு சாதறான் சாதலு மாகவே யுரைத்தா 

புடம்பு தானுயி ரென்னநீ யுன்னினை போலு 

முடம்பு வேறறி யாவுல காயத ஜெத்து, 

(இ- ள்.) உடம்புவாழ்தருன் - உடம்பழிலின் Baum ip sev வனை வாழ்த 

இம் - காயித்திபெற்றுவாழ்தலும் -- ஊன்பொதிர்தியற்றம் - மாமிச 

நிறைந்இருக்கும்படி செய்யும் -- உடம்பு - தேகம்--சா.தருன் - மரித்தல்ஃ 

சாதலுமாகவே - காய$த்தியின் நிமரித்ததுமாகவே--உரைத்தாய் - சொல் 

லினை -- உடம்புதான் - உடம்பே--உயிரென்ன * உயிரென்று -- நீயுன் 

னினைபோலும் - நீ நினைத்ததுபோற்காண்டுன்றது -- (இதுயாதுபோல்வ 

தெனின்) உடம்புவேறறியா - தனக்குடம்புவேறென்றறியாத -- உலகா 

யதனொத்து - உலகாயதனுக்குச் சமானமாக, ௭ - று, நீ உடம்பே வுயி 

Oper ns ee உலகாயதலுக்குவமையாயிழ்று, (௩௧) 

யாக்கை தானெனி லெனதுடம் பென்பதிய் கென்னை 

போக்கு மாடைபொன் முதலிய பொருஞளொன் தெனசென் 

ருக்கு வார்தமி லதனையா னென்பவ ரைய 

பார்க்கில் யாருளர் பகர்தஇியென் றல்லமன் பகர,
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(இ-ள்,) பாக்கைதானெனில் - தேகமேதானெனப்படுமாயின் -- 

இங்கு - இவ்வுலகத்தில் -- எனதுடம்பென்பது - எனதுடலென் றுவழங்கு 

வத--என்னை - என்னகாரணம் -- போக்கும் - தன்னைவிட்டுநீக்கத்தக்க 

-அடைபொன்முதலிய - வல்திரம்பொன்முதலாகிய -- பொருளுள் - 

பொருள்களுள் -- ஒன்று - ஒருபொருளை -- எனதென்று - என்னுடைய 

சென்று -- அக்குவார்தமில் - சுத்தரித்துக்கொள்ளுபவர்களில்--அ.தனை - 

அப்பொருளை -- யானென்பவர் - யானென்றுகூறத்தக்கவர் - ஐய 

பார்க்கில் - தேடிப்பார்க்ில் -- யாருளர் - யாரிருக்கின்றனர் -- பகர்தி 

யென்று - சொல்லுதியென்று -- அல்லமன்பகர - அல்லமதேவன்வினவ, 

எ.ஃறு, எனதெனற்டியை$த இருவகைக்தமைகள் யானென ற்தியை 

யின், உடலும் தானெனற்டியையும், அங்கனமதுபவம் இல்லாமைக் 

கேதென்னை யென்றனனென்க, ஒன்றினமுடித்தலென்பதனால் தற்ிழ 

மைவருவித்தாம், என்னை, யாருளர் என்பன விரண்டும் குறிப்புவினை 

முற்று, (௩௪) 
(பீர்னி னை$தன னோடின னென்றியம் புதலாற் 

முனெ னப்படு கின்றதே தெனக்கது தன்னை 

நீரி கழ்த்துக வென்றுசோ ரக்கனின் நியம்ப 

நோன நற்குரு பரனிது நவின்றன னயநஈது. 

(இ-ள்.) பானிளைந்தனனென்று - யானினைத்தேனென்றும்-- ஐடி. 

னனென்று - யானோடினனென்றும் -- இயம்புதலால் - எவருஞ்சொல்லு 

இன்றமையால் -- (அப்போது) தானெனப்படூடுன்றதேது - தானென 

வழங்கப்படுன்றதியாது -- எனக்கதுதன்னை - எனக்கவ்வையத்தை-- 

நீ நிகழ்த்துகவென்று - நீதெளிக்சவேண்டுமென்று -- கோரசக்கனின்றி 

யம்ப - கோரக்சனின்றுவினவ -- ஞானகற்குருபரன - அதற்குஞானதே 

சகனாயெவல்லமன் -- நயந்து - விரும்பி -- இதுஈலின்றனன் - இதனைச் 

சொல்லினன், எ- று, நினைத்தல் கரணமும், ஒடுதல் தேகமுமேஜும், 

தனைவினைகொயொடு முதலொடுஞ் செறியுமென்னும்விதியால், யானி 

னைந்தனன், யானோடினன் எனவழங்கல் அத்தியாசமெனச் குறிப்பிச்கச் 

சான்றோர் வழங்வேருவதை யிவலுண ராமல் இங்ஙனங்கேட்டனனென்க, 

என்றெனலை இருவயிலுமொட்டுக, (௩ட) 

நானி ளைந்தன னெனல்கர ணத்தினை ஈண்ணு 

மான தன்மையா லுடல்பொறி கரணங்க எனைத்து



வது.] கோரக்கா ௧2. ௪௬4 

நானெ லும்படி வரும்வரத் தான்பல வதனா 

ae Across இயாசமென் றறிகென நிகழ்த்த, 

(இ-ள்,) கானினைர்தனனெனல் - மானினைத்தேனெனக்கூறுதல் - 

கரணத்தினை - அந்தக்கரணப்புடைபெயர்ச்சியில் -- ஈண்ணும் - பொருந் 

தும்-- ஆன தன்மையால் - ஆவெழங்குர்தன்மையால்--உடல் - தேகமும்-- 

பொழி - ஐம்பொறியும் -- கரணங்கள் - அம்தச்கரணங்களுமாகிய -- 

அனைத்தும் - இவையாவும் -- நானெலும்படிவரும் - மானென்றுகூறும் 

படி வழங்பெரும்--வர - அங்மனம்வழங்கேர -- தான் - தானென்பது-- 

பல - பலவாசக்கானும் -- அதனால் - அக்கா ரணத்தால் -- நீ கவின்றது - 

ரீசொல்லியது--அத்தயொசமென்று - கழ்பனையென்று--அறிகென - அறி 

யக்கடவாயென்று -- நிகழ்த்த- அல்லமன்கூற, ௭- று, நானினைந்தன 

னெனல் கரணத்தினைண்னுமெனவே, யானோடினனெனல் உடலிலும், 

யான்பார்த்தனனெனல் பொறியிலும், யானினைந்தவனெனல் கரணத்த 

இம், ஈண்ணுமெனற்கையமின்றென்பார் ) ஆனை த்தும் தானெலும்படி.வரு 

மெனவும், அனைத்துந்தானன்றேலும் தான்பலவாகவழங்கவரு தல்பம்நித் 

தான்பலவெனவும், இங்ஙனம்வழங்வெருவது ஒன் நின்புடைபெயர்ச்சி 

யொன்றுக்காதலால் ௮த்யொசமெனவும் கூறியதாகக்சண்டாம், அத்தி 

யாசமெனப்பொ துப்படக்கூறிலும், உடல் பொறி கரண மென்றதனால் 

மித்தையாத்தியாசம், இதராத்தியாசம், இதராதராத்தியாசம் எனக் 

கொண்டாம், தாலகுக்கும காரணங்களாக வுபாதித்திரியங்களே அத்தி 

யாசமாயகிடத்து அவழ்றின் புடைபெயர்ச்சிகள் யா தாகவேண்டும், வேறு 

கூறற்டெமின்மையின் அத்தியாசமென்னல்பொருந்தும், இதனைமறுப் 

பார் அவிவேடயர், தன்னிலக்சகணங்கல்லாமையின், (௩௪) 

ஒழிய மென்னுயி செலுமிடத் தவவுயி ரொழிய 

மொழிய வேறுமோ ருயிருள தோவிதை மொழிநீ 

பழியி னல்லருட் குன்றமே யென்றவன் பகரச் 

செழிய மென்மலர்ப் பதத்தெமை யாள்பவன் செப்பும், 

(இ-ள்,) ஒழியுமென்னுயிர் - என்னுயிர்நீம்கும்--எலுமிடத்த - என்று 

கூறுமிடத்து -- அவ்வுமிரொழிய - அவவுயிரையன்றி -- மொழிய - ௮ம் 

கனங்கூறுதற்கு -- வேறுமோருயிர் - வேறோருமிரும் -- உளதோ - 

டண்டோ.-இதைமொழிரீ - இதையோர்ர்துசொல்லுதி--பழியில் - குற்ற



௪௬௨ பிரபுலிங்கலிலை (பத்தோன்பதர் 

மில்லாத--ஈல்லருட்குன் றமே - சல்லசிருபாமலைபோன்றவரே--என்றவன் 

பகர - என்றுசோரக்கன்சொல்ல -- செழிய - செழுமையாகய--மெல் - 

மிரு துவபொருந்திய--மலர்ப்பதத்து - தாமரைமலர்போன்.றதமதுதிருவடி. 

களால் -- எமையாள்பவன் - எம்மையடிமைகோடற்டுயைர்த வல்லமன் 

செப்பும் - சொல்லுவன், எ-று, வழக்கத்தாலன்றி என்னுயிரெனற் 

குச்சுதர்தான் வேறின்றெனக்கருஇ இங்கனம் வினவினனென்க, (௩௭) 

இட யிரொ னும்பெய ரியங்குகாற் கியற்பெய ருரைப்பி 

னயலு அுந்தனக் கப்பெய ராகுபே ராமென் 

நியலு ண/ந்தவ ரியம்புவ ரென்றெமக் இறைவன் 

மபல றும்படி யுணர்்திஃ துசைத்தனன் மன்னோ. 

(இ-்,) உயிரெலும்டெயர் - உயிரென்றுசொல்லப் பட்டபெயர் 

இயங்குகாற்கு - துருத்திபோலியங்கும் பிராணவாயுவிற்கு -- இயழ்பெ 

யர் - இயற்பெயராக--உரைப்பின் - சொன்னால்--அயலுறும் - இதஜனேடு 

கலட்புருதயலாகநிற்கும்--தனக்கு - பிரதியேகாத்மாவாகறதனக்கு--௮ப் 

பெயர் - அர்தவியற்பெயர் -- அகுபேராமென்று - அகுபேராவருமென்று 

__இயலுணர்நதவர் - முத்தமிழுளியற்மமிழ்சன்குணர்ந்தோர் -- இயம்புவ 

ரென்று - சொல்லுவார்களென்று - எமக்கிறைவன் - ஈமக்குக்சா.ரணாசிரிய 

ஞூயவல்லமன்-- மய௨றும்படி - ஒன்மையொன்றாக்கொள்ளும் பிராந்தி 

இரும்படி -- உணர்ந்து - சிர்தித்து--இஃதுரைத்தனன் - இன்னுமிர்நிலை 

யைச்சொல்லினன், ௭ - று, மன், ஓ--அ௮சைகள், உலக ருவப்பவென் 

னுமிடத்து இயற்பெயரும், உலக மூவப்பவென்லுமிடத்து ஆகுபெயரு 

மாய் நிற்றல்போல, உமிரென்னும்பெயர் பிராணவாயுவிம்ெம்பெயரா 

யும் பிரத்பேகான்மாவிழ்காகுபெயராயும் நிய்மலைபுணர்பவர் ஏனையதமி 

முணர்ச்தோரல்லராதலின், இயலுணர்ச்தவரியம்புவரென்றார், விசாரி 

யாதுழி பிராணவாயுவிற்கும், விசாரித்தையர்தவிர்ச் துழி ஆன்மாவாதிற 

சுத்தசைதன்யத்திற்குமாகச்சேறலின், உமிபெனலை இயழ்பெயரெனவும் 

ஆகுபெயரெனவும் கூறிஞர், அயலிலக்கணத்தில் சொல்லாம்றலும் தன் 

னிலக்கணத்தில் ஞானகதப்பிரத்யட்சவாற்றலும் இன் நியக்கண் இக்கவி 

பின்கருத் தப்புலப்படாதென்பது இண்ணமென்க, ஆகுபெயர் குறிப்பிற் 

பொருஞுணர்த்துவது, இயம்பெயர் ௮ங்கனமின்றிப் பொருஞுணர்த்தவ 

தென்க, காலெனல் இங்கே பிராணவாயுவை, (௩௮) 

தன்னைச் சச்சிதா நந்தமென் றருமறை சரற்ற 

மின்னிற் கெட்டிடுட் தசைகிண மென்புதோன் மேய்ந்த



agi.) கோரக்கர் கத, ௪௬௩ 

வின்னற் பொய்க்குடி லாகிய வுடம்பினை யானென் 
றுன்னிக் கெட்டனை யென்கொனீ பென்றினு மியம்பும், 

(இ-ள்,) தன்னை - ஆன்மாவாடறதன்னை --சச்தொனர்தமென் று - 

சச்சிதானர்தல்வரூபமென்று -- அருமறைசாற்ற - அரியவேதங்கள்கூறா 

நிற்க - மின்னிம்கெட்டிடும் - மின்னல்போழ்றோன் திமறையும் -- தசை: 

மாமிசங்களாலும் -- நிணம் - கொழுட்பினாலும் -- என்பு - எஇம்புகளா 

இம் தோல் - தோல்களாலும் -- மேய்ந்த - இயைந்த--இன்னல் - துன் 

பங்கட்கும்--பொய் - பொயக்கும்--குடிலாயெ - வீடாடிய--உடம்பினை - 

அ/லவுடம்பை -- யானென்றுன்னி - நானெனக்க௬இ -- செட்டனைநீ - 

நீகெட்டுவிட்டாய் -- என்கொலென்று - இதென்னமடமையென்று ஃ 

இதுமியம்பும் - இன்னமுஞ்சொல்லுவன், ௭- று, பொய்யென்றதனால் 

௮௪தீதும், தசைநிணமென்புதோல்மேய்ர்தவென்றதனால் சடமும், இன் 

னலென்பதனால் துச்சமும் எனப்பெற்றாம், இவ்வடைகள் தேகத்துக் 

இயையுமென்ஜுமிடத்தும் சச்சிதானர்தமென் ஐமடைகள் தேடக்டியையு 

மென்னுமிடத்தும் முரண்யாது, உண்டெனில், தேகத்துக்கு முண்டா 

யிருக்கவேண்டும், ஆதலின், அ.துவமு, மின்னிம்கெட்டிடு முடம்பென்ற 

தனால், அசத்தெனலைநேரேகசாட்டும் குறியெனலும் பொருச்தம், (௩௧) 

வெருவு ஐப்படும் பிறவியை யொழித்துமெய் வீடு 
மருவு தற்குளம் வைத்தவ னிம்மல வடிவைத் 

தெருவி னிற்புனி தம்படா வொன்றனைத் தீண்டி 

யருவ ருப்பவன் போலரு வருத்ததை யசற்றும், 

(இ-ள்,) வெருவுறப்படும் - யாவரும்பயப்பட ச தகுந்த -- பிறவியை 

யொழித்து - பிறவிக்குக்காரணமாடூயபிரார்தியையொழித்த-- மெய்லீடு 

மருஏுதற்கு - உண்மையாஇியலீட்டையடைதற்கு -- உளம்வைத்தவன் - 

சிர்தைவைத்தவன் -- இம்மலவடி வை - மலவடிவமானவிந்ததேகத்தை -- 

தெருவினில் - வீதியில் -- புனிதம்படாவொன்றனை - புனிதத்திற்குடன் 

படாத வமேத்தியத்தை--இீண்டி - மறதியினாற்றீண்டி. --அருவருப்பவன் 

போல்- அருவருப்புகொள்வான் போன் ந--௮ருவருத்த--அதையகற்றம்- 

அதனைஙீக்டிக்கொள்வன், ௭ - று, அமேத்தியம் தன த.றப்பிம் சறிதபடச் 

கன்டோன் அதனையொழிக்குமளவும் மிக்க அருவருப்பினின்றகலான், 

அன்ஜேன் தன.துடலை மலமயமெளக்கண்டவிடத்,த எங்கன ஞ்சச்திரப் 

பன், அதுபோல) நீ மலவுடலை யானெனச்சடுச்இருத்தல் எங்கனம் 

பொருர்துமெனச்குதிப்பித்தாரென்௪, (௪9)



௪௬௪ பிரபுலிங்கலீலை [பத்தோன்பதா 

மருந்து கொண்டுகோய் தீர்ப்பவர் போற்டிவ மருவி 
யிருந்த விவ்வுடம் பினைப்பெரி யவர்விட வெண்ண 

மருந்து கொண்டுகோ யோடுற மதிப்பவன் போல 

விருந்த விவ்வுடம் போடுற வெண்ணினை யென்ஜே, 

(இ-ள்.) மருந்துகொண்டு - அவிழ்தங்கொண்டு -- சோய்தீர்ப்பவர் 

போல் - நோயைரிக்கிக்கொள்ளுவார்போல -- இவமருவியிருந்த - சவம் 

தங்கியிருந்த -- இவ்வுடம்பினை - இந்த்சேசத்தை-- பெரியவர் உ பெரி 

யோர்கள் -- விட - விடும்படி -- எண்ண - எண்ணம்கொள்ள -- மருர்து 

கொண்டு - மருந்துபெற்றுஃகொண்டு..-நோயோடூ£ : வியாதியோகூடி 

யிருக்க -- மதிப்பவன்போல -. எண்ணங்கொள்பவன் போல -- இருந்த - 

உனக்குவாய்த்திருக்ச -- இவ்வுடம்போடுற - இம்மலவுடம்போடகூடியி 

ரக்க--எண்ணினை - எண்ணமுற்றனை--என்னோ - இஃ்தென்னமதியோ, 

எ-று, மருந்து சிவம், நோய் உடம்பு, எனவே, சிவத்தி னிலையடைர்து 

உடம்பாதா.ரநிலையை விடுதியென்பத கருத்து, (௪௧) 

Goss வாகமொன் நிறந்திடாப் பெருமையு முடைத்தோ 

வெறிந்த வான்ிலை வீழ்க்திடா இிருப்பஇிங் கல்லை 
செறிந்த காரிய மென்பதென் ராயினுஞ் சிதையு 

மிறக்தி டாதுகா ரணமெனப் படுமதே யென்றும், 

(இ-ள்,) பிறந்தவாகமொன்று - செனித்ததேகங்களிலொன்று — 

இறர்இிடாப்பெருமையும் - சாகாதபெருமையையும் -- உடைத்தோ - 

உடையதாகுமோ -- வான் - ஆகாயத்தில் -- எறிர்தசிலை - ௭ ிர்தகல் -- 

லீழ்ச்திடா திருப்பது - விழாதிருப்பது--இங்கு - இவ்வுலகத்தில்--இல்லை - 

அனு வமில்லை--செறித்த - சோதனைஞாயங்களால்மிகச்செ றிந்த -சாரியூ 

மென்பது - காரியமெனப்படுவது--என் ராயினும் - என்றைக்காயிலும்ஃஃ 

சிதையும் - நாசமுறும்--காரணமெனப்படூமதே - கா.ரணமெனழ்டியையப் 

படுவதே--என்றும் - எப்போதும் -- இறச்திடா.த - நாசமுறாது, ௭ - று, 

பிறப்பிற்குடன்படாத வாசமொன்றுளதேல் இறப்பிற்குடன்படாது, ௮ங் 

ஈனம் ஒன்றிலதே, இஃதன்றியும் பஞ்சபூதங்காரியமெனவும் அவற்றாலாய 

வுடல்காரணமெனவும்கோ டம்கு 67 &) Beat iD ஞாயஞ்சோ தனையேற்கும், 

ஆதலால், உடல்காரியமெனவும், பூதிங்காரணமெனவும், உடல் அழியுமெ 

னவும் இதனாற்பூதமழியா தெனவுங்கருதிச்செதிர்தசாரியமென்ப தென் 

ரயிலுஞ்சிதையும், இறர்திடாது காரணழென ப்படுமதேயென்றும் எனச்



வது,] கோரக்கர் ௧த, rag 

கூறினாரென்க, உடைச்தோவென்பதி லோகா.ரம் எதிர்மறை, எறிந்த 

வான்சிலைவீழ்ர்திடாதிருப்பதில் ல்லையென்றவுபமானம் பஞ்ச பூதகாரிய 

மாகப்பிரிதிபலித்தவுடல் பஞ்சபூ தமாகா திருப்ப இங்டில்லைஎனலை யுணர்த் 

SHG Ger pO ser, (௪௨) 

மீருந்தி எ“லுட னித்தமா மென்றுநீ வகுத்த 

இருந்து வாழுகாட் பன்மைகொண் டன்றிவே றில்லை 
பொருந்தி நீயுட லழிர்திடா தென்பது பொருந்தா 

தீருந்த வாவினி வீடுவேண் டென்றன னையன், 

(இ-ள்.) மருந்தினால் - காய௫ித்திக்குரியமருச்தினால்--உடனித்தமா 

மென்று - தேகத்துக்குநித்தியத்துவம்வாய்க்குமென்று றீவகுத்தது - நீ 

யேற்படுத்திக்கொண்டது -- இருந்து - உடலோடிருர்து -- வாமுசாள்- 

வாழுங்காலம்--பன்மைகொண்டன்றி - பலவென்னுமெண்ணிக்கைகொண் 

டன் தி--வேறில்லை - வேறென்னற்கேதில்லை -நீபொருக்தி - நீவுடலோடு 

சம்பர்இத்து -- உடலழிர்திடாதென்பது - தேக£ரிக்சமாட்டாதென்னு 

நின்கொள்கை--பொருர்தாது - ஞாயமுகத்திலுடன்படாத -- (ஆதலின்) 

அரு$்தவா - அரிய தவத்தையுடையகோரக்கரே -- இனி - இனியாவது 

வீடுவேண்டென்றனன் - மோட்சமடையகிரும்புதி யென்றுசொல்லினன் 

ஜயன் - அல்லமதேவன், எ-று, மருந்தினால் உடல்நித்தமெனவும் 

அதோடுகூடிவாழுராள் பன்மையெனவும் கூறவே, மருர்தின்றியவிடத்து 

அநித்தமெனவும் வாணாட்ரின்மையெனவுப் கொள்ளப்பெற்றாம். உடல் 

நினக்கன்னியமா தலின் அதன தநித்தியத்திற்கு 8ீகாத்திருத்தலேலாதென் 
பார் ) பொருச்திறீயுடலழுர்திடாதென்பது பொருர்தாசென்றார், உடலுக் 

இயெற்கையன்றெனக்சாட்ட நீவகுத்ததெனப்பட்டது, (௪௩) 

ஏது சொல்லினு மென்னுட லழிவுரா தென்றும் 

வாது செய்வதென் காட்சியா லுணர்த்துவன் வலியின் 

தி காதன தருஸினா லென்றுகோ ரக்கன் 

நீதி லாவருள் வாரியோ டுரைத்திது செய்யும். 

(இ-ள்,] ஏதுசொல்லிலும் - யாதுகூதிஞம் -- என்றும் - எப்போ 

தும்--என்னுடலழிவுருது - என்தேகநூியோது 4 (இங்கனமிருக்க) வாது 

செய்வதென் - வீண்வழக்$ுவதால்யா துபயன் -- ஆதிமாதன தருளினால் - 

ஆதிரா தனென்னுஞ் சற்குருவினருளினால்--இன்று - இப்போது -- வலி - 

என துவல்லமையை--சாட்சியால் - பிரத்தியட்சங்காரணமாக -- உணர்த் 

GE



௪௬௭௬ பிரபுலிங்கலிலை [பத்தேரன்பதா 

தவன் - உனக்குசான்தெரிவிப்பன் -- என்று - என்றுசொல்லி--கோரச் 

சன் - கோரச்கனென்போன்-- தீதிலா - குற்றமற்ற --அருள்வாரியோடு - 

இருபாசமூத்திரமாயெவல்லமசோடு -- உரைத்து - சொல்லி --இதுசெய் 

யும் - இதனைச்செய்வன், ௭ - று, (௪௪) 

(இன்னி யங்களின் முழங்குவெள் எருவிவெற் பெறிந்த 
மன்ன வன்படை யன்னதோ ரொளிரயில் வாய்வா 
டன்னை யெம்பிரான் கைக்கொடுத் தனையனென் றன்னை 

நின்னி ரும்புய வலியினா லெறிகென நிகழ்த்தி, 

(இ- ள்.) இன்னியங்களின்-இனிமையா$கியவா தீதியங்களைப்போல-- 

முழங்கு - சத்திக்தெற--வெள்ளருவி - வெண்மையாடியவாறுகளையுடைய 

எஃடவெற்பு - மலைகளினிறகை--௭ றிந்த - அறுத்த -- மன்னவன் - தேவேர் 

திரனுடைய--படையன்னது - வச்சிராயுத த் துக்கொப்பாடுய -- ஓர் - ஒப் 

பற்ற--ஒளிர் - பிரகாசிக்கின்ற--அயில் - கூர்மையாடிய -- வாய் - முனை 

யினையுடைய-வாடன்னை . வாளாயுத்த்தை -- எம்பிரான்கைகொடுத்து - 

௮ல்லமன துகையிற்கொடுத்து -- நனையன் - அத்தகையனாகியகோரக்கன் 

என்றன்னை - என்னை -- நின்னிரும்புயவலியினால் - உனதுபெரியபுஜ 

வலிமையினால்--௭ நிகென - வீசென்று --நிகழ்த்தி- சொல்லி, ௭- று, 

அனையன் கொடுத்து நிகழ்த்தியெனக்கூட்டி முடிக், வெற்பினதிறகை 

வெற்பென்ற்து ஆகுபெயர், (௪௫) 

ஆத்த வீச்சிற கன்னதோர் தோலறு மேலுஞ் 

சித்த னானலே னென்றுமுன் னின்றனன் செருக்கி 

நித்தன் யானிவன் கருதிய தேசெய்து நெஞ்சின் 

வைத்த மாதருக் கொழிப்பலென் றருளுளம் வலித்தான். 

(இ-ள்.) அத்த- கர்த்தனே-ஈச்சிறகன்னது-ஈச்சிறகுக்கொத்ததா 

இய--ஒர்தோல் - அணுத்துவதோல் -- அறுமேஜம் - அறுமெனப்படி 

லும்--சித்தனுனலேனென்று - மான்சித்தனுகேனென்று -- செருக - 

கெர்வித்து -- முன்னின்றனன் - எதிரிலஞ்சா துநின்றனன் -- (இதைச் 

கண்டு) நித்தன் - அல்லமன் -- யான் - சான்--இவன்கரு தியதேசெய்து - 

இவனினை த்ததையேசெய்து -- நெஞ்சில்வைச்த - இவனமனதில்வைத் 

இருக்இின்ற--மா தருக்கு - மிக்க கெர்வத்தை - ஒழிப்பலென்று - கெடுப் 

பேனென் து--அருள் - ருபைதற்ெ--உளம் - தனதள்ளத்தில் வலித்



வது,] கோரக்கர் af. ௪சுள் 

தான் - உறுதிகொண்டான், எ-று, அவன்செருக்கிநின்றதை யல்ல 

மன்கண்டு அச்செருக்கை யொழிச்சுத்துணிர்தனனென்க, (Pa) 

வரீங்கு வாளினை மின்னென விதிர்த்தருண் மாரி 
யோங்கி வாலுரு மேறென வதிர்த்தவ லுடம்பிற் 

ரங்க மால்வரை மீகெறிம் தானெனத் தாக்க 

வாங்கொ ரோதைகண் ணென்றுமே லெழுக்ததை யன்றே, 

(இ-ள்,) வாங்கும்வாளினை - அவன்கையிலிருர்துவாங்கெவாளை..- 

மின்னெனவிதிர்த்து - மின்னலைப்போலமிலுக்க -- அருள்மாரி - இருபா 

வெள்ளமாடுயவல்லமன்--ஒங்கி - கைமேனோக்க -- வான் - மேகத்திலெ 

மும்--உருமேறென - ஆணிடிபோல--அதிர்த்து - சத்தித்து-- Gago 

பில்தாக்க - அவனுடம்பிற்பட -- மால்வரைமீதெ றிர்தானென - பெரிய 

மலையை வீசிஞற்போல -- தாக்க - வெட்ட -- அங்கு - அவ்விடத்தில் — 

ஒரோதை - ஒருசத்தம் -- கண்ணென்றுமேலெழுந்தது - இண்ணென்ற 

வொலிக்குறிப்போடு மேலெழுர்தத, ௭ - று, ஐ, அன்று, ஏ--அசைகள், 

அருண்மாரி விதிர்த்து ஒங்க அதிர்த்து தாச்ச அதனால் ஓரோதை ரண் 

ணென்றவொலிக்குறிப்போடு மீக்கெழுர்ததெனக்கூட்டி முடிக்க, (௪௭) 

இருப்ப ருப்பத நடுங்கு தவ்விறற் £ற்றத் 
தரக்க லுற்றிது தளையுமின் றெடுத்தன னாமென் 
றுரைப்ப தற்கரி தாகிய வச்சமுற் ஜோடிப் 
பொருப்பி றைக்கொரு மகளரன் புயங்கள்புல் லினளால், 

(இ-ள்.) திருப்பருப்பதம் - அழயெ ஸ்ரீசைலமலை--ஈடுங்யெத-௮இ 

(ரத்து --௮ - அர்த -- விறல் - பலத்தையும் -- €ீம்றத்து - கோபத்தையு 

முடைய--அரக்கனுற்று - இராவணனவந்த--இதுதனையும் - இம்மலையை 

பும் - இன்றெடுத்தனனாமென்று - இப்போதெடுத்தது போலிருக்ள்.ற 

தென்று --உரைப்பதற்கரிதாகய - சொல்லற்கரிய-அச்சமுற்றோடி. - பய 

ந்தோடி -- பொருப்பிறைக்கு 4 பர்வதராசலுக்கு -- ஒருமகள் - ஒருபுத் 

இரியாகவவதரித்தவுமையவள் — அரன்புயம்கள்புல்லினள் - சிவனது 

தோளைத்தழுவிச்கொண்டனள், ௭ - று, ஆல்--௮சை, இராவணன் முன் 

னர்வர்து அசைத்ததுபோல் ௮அசைத்ீதானென வெண்ணங்கொண்டு உமைய 

வள் ௮ச்சமுழ்று ஓடி. அரன்புயங்கள் புல்லினள் எனமுடிச்ச, இது Cot p 

ச்குதிப்பணி, (௪௪)



bo பிரபுலிங்கலிலை [பத்தோள்பதா 

விஞ்சை மாதர்தம் யாழொலி கேட்டமா வேட 

ரஞ்சி லோதஇியர் பதலைகேட் டயரசு ணம்போ 

னெஞ்சு மாழ்னர் புள்ளின மெழுந்தகா ஸிமிர்த்துக் 

துஞ்சு மாவெழுக் தோடின வான்றுளி துளித்த, 

(இ-ள்,) விஞ்சைமாதர்தம் - வித்யாதரப்பெண்களின் -யாழொலி 

கேட்ட - லீனையினிசை கேட்ட - மாவேடர் - மகத்தாடயவேடர்கள்-- 

௮ம் - அழயெ--9ல்- சடைப்பில்லையையணிரஈ த--ஓதியர் - கூந்தலையுடைய 

மாதர்களின் -- பதலைகேட்டு - இனியமொழிகளைக்கேட்டு அயசசுணம் 

போல் - வருக்துனெ றவாணப்பட்சியைப்போல--நெஞ்சுமாழ்கினர் - மன 

மயங்கினர்--புள்ளினம் - பட்டிக்கூட்டங்கள் -- கானிமிர்த்து - காலுதறி 

எழுந்த - எழுந்திருந்கன -- துஞ்சமா - உறங்குடுன்றமிருகங்கள் -- 

எழுக்தோடின - அச்சமுற்றெழுச்தோடின --வான்றுளிதுளித்த - மேகம் 

கள்மழைபெய்தன, ௭ - று, அயரசணம்போலென்றத :--அசுணப்புள் 

தண்பெண்ணிரண்டிஐள் ஒன்றுகூப்பிடும் ஓசொலிக்குள் ௮னுகாவிடத் 

தீயர்வ இயல்பாதலைக்குறிக்கவெள்க, அஞ்சிலோதியர்பதலை) அசுணப் 

பேமிகுரல்போர்காண்டலின் பதலைகேட்டயரசுணம் போலெனருர், பதலை 

மத்தளமெனினலு மமையும், (௪௧) 

D) ren வாஜொலி யெழவுட லூறின்றி யிருப்ப 

முன்ன மேவிய செருக்கினு மும்மடங் கெய்தி 

யென்னை கேர்பவ ரிலையென வவஓளத் தெண்ணித் 

தன்னை Gunes வியந்மமை யறிந்தனன் றலைவன். 

(இ-ள்,) இன்னவாறு - இவ்வண்ணம் -- ஒலியெழ - சத்தமேலிட 

வும்--உடல் - தேகம்--ஊறின் தியிருப்ப - சற்றும்பமுதின் நியிருக்கவும்-ஃ 

முன்னமேவிய - முன்னர்தானடைர்திருந்த -- செருக்கினும் - கெர்வத் 

தைக்சாட்டிலும்--மும்மடங்கெய்தி -மூன்றுபங்கதிகமுற்று--என்னை நேர் 

பவரிலையென - என்னையொத்தவரில்லையென்று -- அவஜளத்தெண்ணி - 

அவன்மன இலெண்ணி -- தன்னையே - தன்னைத்தானே--ஈனிவியர்தமை- 

மிகவுமெச்சக்கொண்டதை -- அறிர்தனன்றலைவன் - அல்லமனிச்தான, 

எ-று, அவன எய்தி எண்ணி வியந்தமை தலைவனறிந்தனன் எனக் 
கூட்டிமுடிக்க, (Go) 

ஒலியெ முந்திட வின்னண நினதுபே ருடம்பு 
வலிய டைர்தரின் ஜெப்பவ ரிலைவளி வழங்கு



agi. | கோரக்கர் கதி, ௪௬௯ 

முலகி லென்றுகை குலைத்திள ஈகைபுரிங் தொருகைம் 

மலர்பொ ருந்துவா ளவன்கையிற் கொடுத்திது வகுத்தான். 

(இ- ள்.) ஒலியெழுச்திட - அதிகசத்தமெழ -- இன்னணம் - இவ் 

வாறு — நினதுபேருடம்பு - உனது பெரியதேகத்தினால்--வலியடைந்த - 

மிக்கபலமடைர்த -- நின்னொப்பவா - உன்னையொ த்தஉர்கள்-- வளிவழங 

கும் - காற்றுசஞ்சரிக்ன்.ற -- உலடல் - உலடின்சண் -- இலையென்று - 

எங்குமில்லையென்று -- கைகுலைத்து - கைகொட்டி -- இள௱ாகைபுரிந்து - 

புன்னகைகொண்டு -- ஒருகைம்மலர் - ஒருகையா$யமலரில்-- பொருந்து 

வாள் - இருந்தவாளை -- அவன்கையிற்கொடுத்து - கோரக்கன்கையிற் 

கொடுத்து -- இதுவகுத்தான் - இதனைச்சொல்லினன், ௭ - று, நின்னைப் 

போல தேசவலியின ரெங்கணுமில்லையென்று கைகுலைத்து ஈகைபுரிந்து 

தமது கைவாளை அவன் கையிற்கொடுத்து இது வகுத்தானெனக்கூட்டி 

முடிக்க, (௫௧) 

வீரங்கும் வாளினா னின்வலி யொடுநமர் வலியு 

தாங்கி யென்னைநீ யெறிந்துகா ணென்றுந௩ தலைவ 

னாங்கு நின்றனன் ssa மஞ்சில னாகி 

யோங்கி வாளினா லெறிந்தன ஜெப்பிலா னுருவை. 

(இ-௭,) வாங்கும்வாளினால் - என்கையிலிருகது வாங்கியவாளினால் 

- நின்வலியொடு - உன துபலத்தோடு -- நுமர்வலியுக்தாங்க - உனதுசும் 

ற்த்தார்வலியும்பெற்று -- என்னைநீயெறிர்துகாணென்று - என்னைநீவெட் 

டிப்பாரென்று -- நந்தலைவன் - ஈமதுதலைவனாடியவல்லமன் -- அங்குகின் 

றனன் - அவ்விடத்திருர்தனன் -- ஏித்தலும் - கோரக்கலும் -- அஞ்சில 

னா9 - பயப்படாதவஞாய் -- ஒங்டு - மேலோங்கி -- ஒப்பிலானுருவை - 

ஒப்பற்ற வல்லமனதுதேசகத்தை--வாளினாலெறிர்தனன் - வாளினால்வெட் 

மூனன், எ-று, உனதுவலிபோதாவிடத்து அுமர்வலியு்தாங்க யெறிரது 

காணென்றார், (டு௨) 

அனும யங்குமின் னுழைகதி ரெறிந்தவா ளாக 

விணைம யங்குமெய்ப் படாதுவாள் வறிதுபோ யிற்று 

பணைம யங்குதோண் மாயைதன் படாமுலை படாத 
மணம யங்குதண் சோதிமேல் வாள்பட வற்றோ. 

(இ-ள்,) அணுமயல்கும் - பரமானுவும்பின்னிட த்.தக்ச--மின்னுழை - 

ழின்னலைக்சாட்டிலு துட்பமாெ -- சஇிரெதிந்த - சூரியகதிரை வெட்
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டிய --வாளாக - வாள்போல -- இணைமயங்கு - உவமையும் பினனிடத் 

தக்க - மெய்ப்படாத - அல்லமன் மேனியிற்படாது- வாள் - வீசியவாள் 

வறிதுபோயித்று - ஒன்றிலுர்தாக்காதுபோயிற்று--பனை மயங்கு - மூங் 

இலும்பின்னிடத்தக்க -- தோள் - தோள்களையடைய -- மாயைதன் - 

மாயையினது--படாம் - வஸ்திரமணிர்த-- முலைபடாத - தனங்கள்படாத 

அமணமயங்கு - யாதொருநற்கந்தமும் பின்னிட தீதக்க- தண் - உட்சார்த 

நிறை$த--சோதிமேல்- சுயஞ்சோதியாயெ வல்கமன் மேல் -- உாள்பட 

வற்றோ - வாள்படிர்தகுதிபதோ, எ-று. சூரியகதி! பரமானுவினு 

நுண்ணியதெனற்கு அணுமயங்குமின்னுழைகஇிரென வும், இவரது திரு 

மேனி யாதோருவமைக்கும் இவரட்காதுமேலுறுமெனற்கு இட மயங்கு 

மெய்யெனவும், மாயையினதுதோள் மூங்இலிஓம்பாரித்திருப்பதால் ப 

மயங்குசோளெனலும், எல்லாச்சுகந்தமும் பினனிடத்தச்சகவாறு விசுஞ் 

சோதியெனற்கு மணமயங்கு தண் சோதியெனவும் சூ.றியதாகப்பெற்றும், 

யேறு, 

வீரனெறிந்து கையிளைத்த கோரக்க னாகன்மிக மனம்வி 

யது, நானிறைஞ்சும் பரஞ்சுடரே யிவனென்று மெய்விதிர்ப்ப 

நடுந டுங்கித், தானடைந்த செருக்கொழிந்து தலையன்பி னெறி 

ஈடப்பத் தலைப்பட் டெங்கோன், றேனடைந்த செழுங்கமலத் 

இருவடியில் வீழ்ந்தெழுந்து செப்பு கின்ரான். 

(இ-ள்,) வானெறிந்து - தொகாயத்தைவெட்டி -- கையிளைத்த - 

சையிளைத்துப்போன--கோரக்கனாதன் - கோரக்கதேவன் -- Sewer 

வியந்து - மிசவும்மனதில்லியப்புற்று - நானிறைஞ்சும் - கான்வணங்கத் 

தக்க-ஃபரஞ்சுடரேயிவனென்று - பரஞ்சோதியேமீவனாமென்று -- மெய் 

விதாப்ப - மெய்குலுங்க -- ஈகெடூங்கு - கடுகடுக்கமெய்தி -- தானடைர்த 

செருக்கொழிந்து - தான்கொண்ட கொவத்தினின்றகன்று -- த்லையன்பி 

னெறி - மேலாயவன்பினெறியில் — ஈடப்பத் தலைப்பட்டு - (ph Ross 

துணிந்து -- எங்கோன் - அல்லமன து--தேனடைரந்த - தேனிமைர்த -- 

செழுங்கமலம் - அழயெ தாமரைமலர்போன்ற -- இருவடியில்வீழ்ர்தெ 

Gig - திருவடி.பில்வணக்டுயெமுக்து — செப்புடுன்றான் - சொல்லு 

ரன், எ - று, கோரக்கனாதன்வியர்த ஈடுஈ0&்6 ஒழிர்த தலைப்பட்டு வீழ்ச் 

தெழுந்து செப்புன்ருனெளக்கூட்டி, முடிச்சு, அல்லமன் சிதொகாசமாத 

லால் வானெறிர்தென்றா, கமலமஎரைச் கமலமெனல் ஆகுபெயர், (௫௪)



வது,] கோரக்கர் கதி, ௪௭௪ 

இன்ளையறி யாதுமது வுண்டவன்போன் மனஞ்செருக்க 
நினைந்த பாவம், பின்னரெதிர் நின்றுநின துரைமறுத்தப் பித்த 
ளெனப் பிதற்றுர் இமை, யின்னுயிர் கொன்றுடல்கவரு மறவன் 
போற் செய்தபிழை யெல்லா மெர்தாய், மன்னியரின் பேரரு 
ளாழ் நீர்த்தெனையாட் கோடியென மநித்தும் தாழ்ந்தான். 

(இ-ள். கின்னையதியாது- உன துமமையைய நியாமல்--மத வண் 

டவன் போல் : கள்குடி த்தவன்போல-- Wer COE RAE + மனதிற்கெர்வங் 
கொண்டு--நினைந்தபாவம் - உன்னை அற்பமாக நினைத்தபாவமும் -- பின் 

னர் - பின்பு -- எதிர்நின்று - உனக்குச்சமானமாக கானெதர்நின்று - 

சினழரைமறுத்து - உனதுவசனத்தைத்தடுத்த -- பித்தனென - பித்து 

சொண்டான்போல--பிதம்றுர்திமை - பிதம்றிய இமையும் -- இன்றுயிர் 

கொன்று - இனியவுயிர்ரீங்கச்செய்து -- உடல்கவருமறவன்போல் - உடலை 

யேம்குமமவனைப்போல -- செய்தபிழையெல்லாம் - செய்தகுர்றமுமாஇய 

வெல்லாவற்றையும் -- எர்தாய - எமதுகர்த்தனே--மன்னிய - நிலைபெழ்ம 

நின்பேருளாற்றீர்த்து - உனது பெருங்கருணையால்நீ£9 -- எனையாட் 

கோடியென - என்னை அடிமைகொள்ளூதியென்று -- மறித்துந்தாழ்ம் 

தான் - மீண்டும்வணம்டுஞன், ௭ - று, என்னையென்றது எஏனையென்றாய 

இடைக்குறை, உடல் - பொருள், (@@) 

செய்தபிழை போகவினிப் பிழைசெய்யா துடம்புஈசை 

இரந்து நின்றன், மெய்தெரியி னெனக்குகீ பினியனெனப் பெரு 

ங்கருணை வெள்ளங் கூற, வுய்தலிலென் பிழைபொறுக்திட் ட்டி. 

த்தரிய வானமுத மூட்டு இன்றாய், கைதருசெம் மணியனையா 

யான்செய்வ தேதுளது கைம்மா றென்று, 

(இ-ள்,) செய்தபிழைபோக - செய்தகுற்றரீம்கலாக-- இனிப்பிழை 

செய்யாத - இனியேலும்பிழைசெய்யாமல்--உடம்புஈசை தீர்ந்து - தேசப் 

பதிறகன்று -- நின்மன்மெய்தெரியின் - உனதெதார்த்தவடிவை நீ தெரி 

சகன்--எனக்குரியினியனென - எனக்கு நீபிரியவடி.வனாவையென் ற-- 

பெருங்கருனை வெள்ளம் - மிக்க இருபாசமுத்திரமாகய வல்லமன்--கூற - 

சொல்ல -- உய்தலில் - பிழைத்தற்டுடங்காணாத -- என்பிழைபொறுச் 

திட்டு - எனது குற்றத்தைப்பொறுத்.தச்கொண்டு -- அடித்து - தண் 

டித்து - அரியவானமுதம் - அரியதேவாமிர் தத்தை -- ஊட்டுஇன்றாய் -



௪௭௨ பிரபுலிங்கலிலை (பத்தோன்பதா 

உண்ணச்செய்டின்றனை -- கைதரு - கையிற்டைத்த 4 செம்மணியனை 

யாய் - செம்மையாடியமாணிக்சம்போல்பவனே -- கைம்மாறு - பிரிதிவுப 

காரம் - யான்செய்வதேதுளதென்று - யான்செய்தற்குயாதுளதென்று 

சொல்லி, எ-று, (டு௬) 

(Ep pow pen செய்துடீ யானறிய வேண்டுபொருண் மொ 

JR Query, upp நசை௫ர்ந்து கோரக்க னிற்பவவன் 

பருவங்கண்டு, கற்றறியு மறிவினா லறிவரிய பரஞ்சோதி கருணை 

கொள்ளப், பெற்றஇரு வுளமகழ்வுற் ஐன்பொடுகேண் மதியென் 

னப் பேச லுற்றான், 

(இ-ள்.) முற்றுமருள்செய்து - பூரணடுருபைவைத்து - யானறிய 

வேண்டுபொருள் - யானறியவேண்டூவதெப்பொருளோ வப்பொருளை--நீ 

மொழிதியென்று - 3 யனுக்சடுக்கக்கடவாயென்று -- பற்று - யானாகப் 

பற்றிய -- உடலாசைதீர்ந்து - தேகாபிமானறீம்ட -- கோரக்கனிழ்ப - 

கோரக்கன்சோர்ந்துநிற்க - அவன்பருவங்கண்டு - அவன தஇதீவரபருவம் 

கண்டு--கற்றறியுமறிவினால் - பூரணகல்விஞானத்தினலும் - அறிவரிய 

பரஞ்சோதி - எட்டியறிதற்கரிய பரஞ்சோதியாகிய வல்லமதேவன் -- 

கருணைகொள்ளப்பெற்ற - இருபைகோடற்டியைர்த-- இரு வுளமடுழ்வுற்று - 

மனம௫ழ்க்து--மதி - யா ன்சொல்லும்புத்தியை--அன்பொடுகேளென்னா - 

மிக்கவன்போடுகேளென்று -- பேசலுற்றான் - செொல்லத்தொடங்கினான். 

எ-று, பரஞ்சோதி கண்டு மஇழ்வுற்று பேசலுற்றான்என முடிக்க, கழ் 

றறியுமறிவென்றதனால் கல்விஞானமென்ரும், கற்றறியுமறிலினால் என்ற 

விடத்தும்மையெஞ்சிய து, (௫௭) 

இரு£*தபடி குகேசனைநீ யறிவையெனி னின்பிறவி யெனு 

நோய் தீர்ந்து, பொருந்துறுவை பேரின்ப மென்றமலன் கூறவ 

வன் போற்றி யெந்தாய், பரிந்தருள்செய் குகேசனெலு மொழிப் 

பொருளே ததுகூறப் பவொன் யாவன், நெரிந்துணர வருள் 

செய்வா யென்றுதொழ வெம்பெருமான் செப்பு கின்றான். 

(இ-ள்,) இருந்தபடி - இருர்தவண்ணம்--குகேசனை - குகேசனென் 

பவனை -- நீ௮.றநிவையெனின் - நீயுணர்வாயாயின் -- நின்பிறலியெலுநோ 

ப்- உனதுபிறவியென்னுநோயினின்று 4 இரந்து - நீற்டு - பேரின்பம் - 

ரிரதிசயானர்தத்தை -- பொருர்துறுவையென்று - அடைவாயென்று --



வது.] கோரக்கர் ௧த, ௪௪௩ 

அமலன்கூற - ௮அல்லமன்சொல்ல--அவன் - அக்சோரக்கன் - போற்றி : 

அதித்து--எர்தாய் - எமதுகர்த்தனே -- பரிக்தருள்செய் - மிக்கவன்போ 

டருள்செய்டின்ற -- குகேசனெலுமொ ழிப்பொருள் - குசேசனென்னு 
மொழிச்கருத்தம் -- ஏது- யாத-- அதகூறப்படவான்யாவன் - அதனை 
புணர் த்தபவன்யாவன்--தெரிர் துணர - யான்தெரிர்துகொள்ளும்படி. -- 
அருள்செய்வாயென்று - அனுக்ரடக்கக்கடவையென் நு -- தொழ - 

வணம்ச--(௮.தற்கு) எம்பெருமான் - அல்லமன்--செப்புடன்றான் - சொல் 

துடன்றுன், ௭ - று, (௫௮) 
(குகையிதய மதன்கணம ரிறையீச னென்றுபொருள் குறி 

த்துக் கொண்மோ, நிகழனைய குகேசமொழி யுடையன்யான் 
முனெனவே நிமலன் கூற, வகம$ழ முகமலர்ந்து ரிச்சனறை 
குவனீயே யாக லுன்றன், முகையவிழ்மென் மலர்க்கரத்திழ் வ 
லிங்கங் கொண்டதென்சொன் மொழிதி யென்றான். 

(@ - or.) குகை - குகையெனப்படுவ்து -- இ5யமென்று - இருதய 

மென்றும் -- அதன்கணமரிறை - அதிமெழுர்தருளியசோதியை -- me 

னென்று - ஈசனென்றும் — பொருள் - அர்த்தமாக -- குறித்துக் 

சொண்மோ - குறித்துச்கொள்ளுதி--டிகழ் - விளங்காடின்ற -- அனைய - 

அத்தகைய தாய -- குகேசமொழியுடையன் - குகேசனென் ஐுமொழியை 

யுடையவன்--யான்றானெனவே - கானேயென்று -- நிமலன்கூற - அல்ல 

மன்சொல்ல--அகம௫ழ - மனமூழும்படி. -- முகமலர்ரீது - முகமலர்ச்சி 

கொண்டு சித் தனறைகுவன் - சோரக்கன்்சொல்லுவன -- நீயேயாஇல் - 

குகேசனென்றும்பொருள் நீயேயானால்--உன்றன் - உன்னுடைய--முகை 

யவிழ் - முகையென்னு முறுக்கவிழ்ச்த — மென்மலர் - மெல்லியதாமரை 

மலர்போன்ற-ஃகரத்தில் - உள்ளங்கையில் -சவெலிங்கங்கொண்டது - சவ 

லிங்கத்தையேற்றிருப்பது--என்கொல் - யாதுகாரணம்--மொழிதியென் 

ரன் - சொல்லென் நுகேட்டனன், ௭ - று, நீயே குசேசனாயின் கையிற் 

ிவலிங்க மிருப்பானே னென்று வினுவினனெனக, (௫௯) 

ப்ரிதநதபயன் பெறவுலக செனைக்கண்டு கொண்டுமனம் 

பிறழ்த லின்றிச், சிறந்தரிவ லிங்கமலர்க் கரங்கொண்டு பூசனை 

யாஞ் செய்ய வேண்டி, நிறைந்தவென துருவாகு மிக்குறிகைக் 
கொண்டனன்யா ஸீங்கா சென்று, மறிந்துதெளி குதிமனமென் 

ருள்செய்தெம் குருதேவ னறைய ஒற்ரான், 
௬0



௪௭௪ பிரபுலிங்கலீலை [பத்தோன்பதா 

(இஃள்,) பிறந்தபயன்பெற - பிறந்ததனாலெய்தும் பயன்பெற 

வேண்டி--உலகர் - உலகத்தார் -எனைச்சண்டு - எனதெதார்த்தநிலையைச் 

கண்டு -- மனம்பிறழ்தலின் தி - மனஞ்சலியாமல் -- சிறந்தசிவலிங்கம் - 

மேலாஏயெூவலிங்கத்தை -- மலர்ச்கரங்கொண்டு - தாமரைமலர்போன்ற 

கையிலேற்றுக்கொண்டு-பூசனையாஞ்செய்யவேண்டி - சாம்பூசித்தற்கு-- 

நிறைந்த - பூரணமாயெ--என ூருவாகும் - என துசொரூபமாடஏய -- இக் 

குறிகைக்கொண்டனன் - இர்தவடையாளத்தைக் கையிற்கொண்டனன்-- 

யான் - நான்--ரீக்காசென்றும் - எட்போதுநீ௩்காது--அறிர்துதெளிகுத 

மனமென்று - மனத்தாலறிர்து தெளிவாயென்று--அருள்செய்து - ௮.நுச் 

இரடுத்து -- எங்குருதேவன் - எமதுகுருவாடிய ௨ல்லமதேவன்-- அறைய 

இற்றான் - சொல்லத்தொடங்டுனான், ௭ - று, பிறர்தபயன் பெறுதலாவது- 

தானலதைத் தலிர்தலை, (௬௦) 

போதக கியகுரவ னெஞஞான்று ஈற்கருமம் புரிக 

வென்று, வேதமுத லாகியநூன் முழுதுமொருங் கொருவர்கம் 

விதித்த லாலே, சாதகனா கியபருவ மாணாக்கன் பாசவலி தணி 

க்க வல்லான், மேதினிமே லுடலொடுநம் செயல்விடுவ நன்றி 

யிடை விடலா காதால், : 

(இ-ள்,) போதகனாெயகுரவன - போதி&கத்தக்கஞானாசிரியன் -- 

எஞ்ஞான்றும்-எப்போ தும்--ஈற்கருமம்புரிகவென் று--௪௪ ர௬மஞ்செய்ய 

வேண்டுமென்று -- வேதமுதலாயே ரால்முழுதும் - வேசமுதலிய௪கல 

கலைகளும் ஒருங்கு - ஒருமிக்க --ஒருவந்தம் - தினித்திருத்தலை விதி 

லால் - சொல்லுதலால் -- சாதகனாடியபருவம் - dT SECOBUWL CE Heng 

யுடைய -- மாணாக்கன் - சடன்--பாசவலிதணி*கலம்வான் - பாசத்இ.து 

வலியைக் கெடுக்கவல்லவன் -- (அவன்) மேதினிமேல் - பூமியின்மேல் 

உடலொடு - தேகநழுவுதலோமி -- நற்செயல்விடஉதன் மி - 6 18a 49 

யம் விடவேண்டியதன்றி -- இடையவிடலாசாது - ஈடுவில்விட/கூடாத, 

எ-று, ஆல்--தசை, ஞானாரிரியனேஜும் மாஞக்கனேனும் எம்த்துக் 

கொண்ட சற்டிருத்தியத்தை உடலோடன்றி இடையில் விடலாகாசென் 

பத கருத்து, (௬௧) 
என்றுதன தியலுணர்த்தி புடம்புநா னென்றிருந்த விய 

ல்பு போல, நின்றவெனை புணர்ந்துநீ சே கம்பா வனைகொண்டு 
நிற்பை யாயிற், பொன்றலுறு யிடங்கலுழன் நனைநினைப்பப்



வதி,] கோரக்க ௧தஇ, ௪௭டு 

போதல்போற் போம விச்சை, ௩ன்றறிதி யெனவறிவித் தன 

னெங்கோன் கோரக்க னாதன் றன்னை, 

(இ-ள்,) என்று - இப்படியென்று--தனதியலுணர்த்தி - தனதிலக் 

ம்மாத்மைத்தெரிவித்து -- உடம்புகானென்றிருந்த - தேகமேகானென்றி 

௫6த--இயல்புபோல - சில்மைபோல--நின் மவெனை - நிற்தின்றவென்னை 

நியுணர்ந்து - ரீதெரிந்து- சோ - அவனே -- அகம் - நானென்றும் 

--பாவனைகொண்டு - ஐக்யங்கொண்டு -- நிற்பையாயின் - இரண்டற 

சம்பையாயின் — பொன்றலுறு - சாதற்டியைந்த--விடம் - விஷமானது 

-கஇுழன்றனை கிளைப்ப - கருடத்தியானஞ்செய்ய -- போதல்போல் - 

மீங்குமாறுபோன்று -- போமவிச்சை - அவித்தைநீங்கும் -- ஈன்றறிதி 

யென - கன்குணர்தியென்று--எங்கோன் - எமதல்லமன் -- கோரச்சனா 

அன் றன்னை - கோரக்கதேவலுக்கு--அிவித் தனன் - விளக்கவித்தனன், 

எ-று, கோரக்கனாதன்றன்னை விளக்கிவித்தனனெனக் கொள்ளினுமமை 

யும், பாவனையாவழு: -- அவனேகான் சானேயவன் என்முகுமைக்கி 

யத்டை, எனதுவடிவமா கயசோதியைப் பழுதறக்கண்டு உடல் காஞயிருப் 

பதுபோல அதுகானாக விருக்கவேண்டு௨தா தலால் சோகம்பாவனை கொண்டு 

நித்பையாமி லென்ரூர், (௬௨) 

ரோரீனகுரு பரனருளாத் நனக்குரைத்த மொழிப்பொ 

(near worn Hig, dora. Gaver gall. டிண்மையலா வனை 

தறையுநீத் துண்மை கண்டு, தானதனை யடைந்துமா னதுவெ 

ன்னு மருளகன்று தானே யாகி, வானவரு மறிவரிய பெரும் 

புகழ்கோ ரக்கனவண் மன்னி னானால், 

(இ-ள்,) ஞானகுருபரனருளால் - ஞானாரிரியனருளினால்--தனக்கு 

ரைத்த - தனக்குணர்த்திய--மொழிப்பொருளை - மகாவாக்கியார்த்தத்தை 

ரநன்றறிர்திட்டு - ஜயர்திரிபமத்தெளிச்து-ஊனை - மாமிசவுடலை -- வடி. 

வென்பதுவிட்டு - தனழுடலென்பதைவிட்டு -- உண்மையலாவனை த்தை 

யும் - உண்மையெனழ்டியையாத வெல்லாவற்ழையும் ௮ நீத்து - நீக்க 

உண்மைகண்டு - உண்மைநிலையினையதெனக்கண்டெ-தான தனையடைந்து 5 

தானதைச்சேர்ந்து -- தானதுவென்லுமருளகன்று - தானதுவெனச்சானு 

மயக்கரீங்-தானேயா€ - தானே தானா9-வானவருமறிவரிய £ தேவரீ 

களுமதிதற்கரிய -- பெரும்புகழ் - மிக்க€ர்த்தியையுடைய -5 கோரக் 

சன் - சோரச்சனென்போன் — வண் - அல்விடத்துத்தானே மனி



௪௭௬ பிரபுலிங்கலிலை 

ஞான் - நிருவிகழ்பசமாதியினிலைத்தனன், ௭- று, ஆல்-அசை, ஊனை 
வடி வென்பதுவிட் டுண்மையலாவனை த்தையு நீத்தென்பசனால் சர்கம் 
மித்தையெனலையும், உண்மைகண்டு தானதனையடைந்தென்பதனால் சர் 
வம் பிரமமெனலையும், தானதுவென்லுமருளகன்று தானேயாஏயென்ப 
தீனால் சர்வம் நானெனலையும் பெற்றாம், சோரச்சன் அறிர்திட்டு விட்டு 
நீத்து கண்டு அடைந்து அகன்று தானேயாடி மன்னினான் எனக்கூட்டி 

முடிக்க, தானதனையடைர்தென்றதாவது - தான துவாகப்பழகலை, தானது 

வென்டதை மருளெனக்கூறியது, தானுடலானால் தான்சைசன்யமாசலாம் 

தாவிரண்டுமன்மையின் சுத்தவாசனையும் சீங்கற்கென்க, (௧௩) 

பத்தோன்பதாவது 

கோரக்கர்கதி 

முற்றிற்று, 

ஆட சதி -௧௯ - இ, திருவிருத்தங்கள் - ௬௪௬; 

 



  

இருபதாவது 

முனிவரர்கதுி, 
ee GO றவை 

ேவேறு, 

பினிவசை மகளொடு பவள வா/சடைத் 

தனிவரசை யமர்திருச் சயில நீங்கியே 

துனிவசை யல்லமன் சுருதி மெய்ப்பொருண் 

முனிவசை யுணர்த்திய முறைமை கூறுவாம், 

(இ-ள்,) பனிவரை - இம௰யவரசனது -- மகளொடு - மகளாகிய 

புமையவளோடு -- பவளம் - சிவந்த — வார் - 8ண்ட--௪டை - சடையை 

யுடைய -- தனி - ஒப்பற்ற -- வரை - மலைபோன்ற ப.ரமசவன்-- அமா - 

எழுந்தருளிய, -- திருச்சபில£ீங்கி - ஸ்ரீசைலத்தைவிட்டுநீக்டு -- துனி 

வரை - பிமவித்துன்பமகன்ற -- அல்லமன் - அல்லமதே௨ன் — «(8 - 

வேதமுடிவாடிய -- மெய்ப்பொருள் - உண்மைப்பொருளை-- முனிவரை - 

இருஷிகளுக்கு -- உணர்த்தியமுமைமை - தெரிவித்தவகையை -- கூறு 

வாம் - சொல்லுதும், ௭- று, பனிவரை இடவாகுபெயா. தனிவரை உவ 

மையாகுபெயா, பிறவியின் மிக்கதுன்பமின்மையின லுனியென்றா, (6) 

ஷிிருந்தவ முயன்றகோ ரக்கற் கம்முறை 

விரிந்தறி வுருவமா மெய்ம்மைத் 2ன்மையைப் 

பரிந்தரு எமலனப் பாலு முத்தரம் 
பொருந்துகர் தமக்கருள் புரியப் போயினான். 

(@ - or.) ௮௬$தவமுயன்ற - அரியதவத்தைச்செய்த — கோரக் 

சுற்கு - கோரக்சதேவருக்கு -- விரிந்து - வியாபித்து -- அறிவுருவமாம் - 

அறிவேவடிவாநிறைந்துள்ள -- மெய்ம்மைத்தன்மையை - உண்மையினி 

பல்பை -- பரிந்தருள் - விரும்பியலுக$ரடுத்த -- அமலன் - அல்லமன்... 

௮ப்பாலும் - அதற்சப்புறமும் -- உத்தரம்பொருந் தகர் தமக்கு - வடக்கி 

தள்ள முனிவர்களுக்கு -- அருள்புரியப்போயினான் - அனுக்கிரஇக்கப் 

போயினன், Gt + pr (௨)



#61 பிரபுலிம்கலீலை [இ நபதர் 

௪ ர் ந 

நல்லன தியன நாடு முதுகெொள் 

வல்ல லெனவருண் மழையெ னப்படு 

மல்லம னெதி/ந்தவ ரறமு எரா 

மில்ல ரெனாதறி வியற்றி னுனபோ, 
௪ a ந ச ௩ » 

(இ- ள்.) ஈல்லதடன - இவைல்லனவெனவும் ,யனலெ௨/வும் — 

நாடுமு துகொள் - 9 obi 0) if] }Best - வல்லழலெர - செடி யவக்கினி 

டே ல நுழுன்மழையெ.ட்பமிம் - இரு ரமாரியெனனட்டட்ட-- அல்ல 
௪ ச 5 a க 2 . ? ‘ ந 

மன் - அல்லமதேவன் - எதிச்சமா - எதிரேகாணப்டட்ட வர்கள் -- இற 

(Port! - ஒழுக்கமுடையோ — grovel - ஒழுக்கமில்லா- லா — 

எனாழு - என்றுபாராு--அிவியற்றினான - ஞானோேபபேசஞ்செய்தான், 

எ-று, அரே அசை, ௮'இனிபோம் பருவம்பார। தறுக்ரெடுத்டி 

னென்க, இங்கே கொள் தல் எரிததலை, (1) 

(பாரா வரும் தனருட் கேற்று ளாபெனப் 

ப வலன் மளையறப் பரிந்து நன்னெறி 

மேலவம் தருள்பு!ி விமல னாயிடை 

மாவழக் குறுமொரு வனழ்திம் பேபனுன, 

(இ-ள்,) யாவரும் - எவர்கரூம்-- அனதருட்கு - அனழுடருபைக்கு 

௮ ஏற்றுளாரென - டாத்திரராவரென்று - பாஉம் - பாவமாயென்றும் 

வன்_ளையற - வலிய/பந்தநிங்க -- பரிர்மு - விரும்பி ன்னெ றிமேவ - 

மேலா.பமிலை.டைய--வட்பருள்புரிவிமலன் - வா தீறுக்குரசஞ்செ.ப்யுமல்ல 

மன் -- ஆயிடை - அவ்விடத்தில் -- மாவழங்குறும் - மிருசங்கள் சஞ்சரிக் 

இன்ற - ஒருவனத்திர்போமினன் - ஒருகாட்டிம்பிரவேசிம்தான், எ-று, 

ஞானாஞ்ஞானங்கள் ஈத்தாசுத்த பாவமாதலாலும் அவையகலாக்சாறுந் 

தனதுண்மை-லை uS! door WiG) 4 car & காலாப்படாதாலாரூம் பாவ வன்மலா 

யதவெனவும், அங்பனமகறற்கயைந்த நரெறியளித்தலால் நனனெழிமேவ 

வர்தருள்புரியெனவுங கூறினாரென்ச, யாவருக்தனதருட் கேழ்றுளாரென் 

றது வகாருண்யதீதைக் காட்டழ்கென்ச, (௪) 

க்கொடு வனத்தெதி ரன்பென் இன்றதுட் 

புக்கறி கிலாவொரு புளினன் கூன்புறக் 

கொக்கென நமாடொறுங் கொல்கு Db shoves! 

கைக்கொடு மரமொடு கடிது மோன்றினான்,



வது] முனிவரர் கதி. ௪௪௯ 

6 ் ச் $ 8 ச் ப் 

(இ-ள்,) அக்கொடுவனத்து - அந்தச்சொடியசாட்டில் - எதிர் - 

தீனக்செதிரில் -- அன்பென்றதுள் - இரக்கமென்னுரிலையுள் -- புக்கறி 

கிலா - என்றும்போயறியாத- ஒருபுளினன் - ஒருவேடன்--கூன்புறம் - 

கூனைப்புறமாகவுடைய -- கொக்சென - சொக்கைப்போல- நாடொறும் - 

மாள்தோறும் -- கொலைகுறித்தவன் - கொலையையே விரதமாகக்குறித் 

தவப் -- கைக்கொடுமரபொடு - கைபிற்கொள்டவில்லோடு - கடிது 

கோன்றிஞன் - விரைவிற்சாணப்பட்டான், எ-று, இங்கே அன்பென் 

ப் இரக்கத்தை, கூய்பு மென்று முதுகையேஞம் ச முச்தையேனும் 

பொருந்தும், (௫) 

DY ost ie b Seren auiiyp Cast ay h 

கன்பமீ குதல்புகழக் கேம்ற soot DIT ott 

வன்பனாய்த் தரியுமிம் மறவற் காப்பலென் 

ஜறென்பொல। நெறிமன மிரங்கிற் றென்றனன். 

(இ-ள்,) அன்பனாய் - அன்பிற்சிற$தவனாய் -- கண்ணிடர்தப்பும் 2 

தனது கண்ணைப்பிடிடப் ரமசிவள்முகத்திலப்பிய -- வேடஞுக்கு £ 

கண்ணப்பகாயஞருச்கு--இன்பமீகுதல்- பேரின்பத்தை ச்ச சல்-- புகழ்க் 

கேற்றதன்று - 1 4 இக்ியைந்ததன்று ரான் - யான் வன்பஞய்ல் 

இரியும் - கொடியபாவிபாயத்திரிகன்ற -- இம்மாவன்சாப்பலென்று - 

இரத மறவனை யிரட்ரிப்பேனென்றுசொல்லி — என்டொலா- எனது 

பொல்லா : -- நெறிம. i - நெறியுள்ளமனம்--இரக்டுற்று - இரங்க து 

என்றனன் - என்மலலமன்கூறினன், எ-று, ஏ--௮ை, HL vo we 

கண்ணரிடர்தவணக் காக்தலினும் வன்பஞாய்ச்தீரியும் இம்மறவஞச்சுப் 

பேரின்பர் தந்துமாத்தல் புகழாசலின், அன்பனாய்க் கண்ணிடர்தப்பும் 

வேடருக்ெப “தல் புகழ் கெற்றதன்றென்ருர், எனடே, அன்பும் 

இன்பமீதலெறிய வன்பனுக்கின்பமீ உ வரிசெப்பெொரும், பெறவே, 

௮பக்குவனையும் பக்குவனா கும் வலியுடைமையை % குறிட்பிச்சக்கண்டாம், 

இல்லறி வவலுள நடுத் கொப்பிலா 

வல்லமன் மினையற வருட்கண் வைம்தனன் 
. ச ந . ச ‘ 

கொல்லையின் மிதையிடக் கொழுப்பும் காபன் 

புல்லெரி வுதவழற் போகட் டென்னவே, 

(இ-ள்,) ஈல்லறிவு - உண்மைஞானத்தை -- ௮வ ஜரா ச்கு - அவ 

னதள்ளத்இனடுதற்கு--ஒப்பிலாவல்லமன் - உவமைகடர்த வல்உமதேவன்



௪௮0 பிரபுலிங்கலீலை (இரபதா 

ஃவினையற - இருவினையுமற -- அருட்கண்வைத்தனன் - இருபாகோக்கம் 

வைத்தான் -- சொல்லையின் - கொல்லையின்கன்-- விதையிட - விதையி௦ 

வான்வேண்டி, - கொழுப்புக்கா - எருவுக்காக -- முளி - முள்ளிச்செடி 

களும் -- புல் - புல்துகளும் -- எரிவுற் - நீருச -- அழல் - நெருப்பை -- 

போசட்டென்ன - போட்டாற்போல, எ-று, ஏ--அலசி, நல்லறிவென் 

றதனாலுண்மை ஞானமெனவும், வினையென்றதனால் இருவினையெனயும் 

கொண்டாம், முளியென லிடைச்குறை, (௭) 

மேவி வினையெலாம் விளிந்து தூயனாய்ப் 

பாவியே னுப்வகை பகர்தி யென்றனன் 

மாவலால் வழங்குறா வனத்தில் வேட் வென் 

பாவ[தா மிறையரு ளெய்தி லுய்ந்திடா/, 

(இ-ள், மேவுதிவினையெலாம் - தொன்றுதொட்வேர்த தீவினை 

யனைத்தும் -- விளிந்து - 5ரத்து--தூயஞய் - புனிதஞய்--பாலியேன் - 

பாலவியாெயான் -- உய்வகை - பிறவிகடக்கும்வகையை -- பகர்தியென் 

னன் - தெரிலிக்கவேண் டூமென் றுகேட்டனன்--மாவலால் - மிருசங்களை 

யன்றி--வழங்குறா - யா தஞ்சஞ்சரித்தத்டெம்பெறாத-- வனத்தில் - சாட் 

டில் - வேட்பேன் - வேடன்-- யாவர்தாம் - எவர்கள்தாம் -- இறையரு 

ளெப்தின் - Ra: § Boo (jor Ben_sBev  உய்ந்திடார் - பிழைக்கமாட்டார் 

சுள், ௭ - று, தன்னைமறந்த மறஇிகாரணமாக வெய்தும் வினைகள் பிறவி 

நோய்க்யைவவா தலின் மேவுதீவினையெலாமெனருர், யாவர் தாமென fr 

தாபாசரைக்குறிக்க, (௮) 

_இ/றிவெனும் வேலினா லைம்பு லன்கள 

மறியின மருளெனும் வலையைத் தப்புரா 

தெறிகுவை யெனினுனக் கில்லை துன்பெனா 

கெறியினை வழுவற நிமலன் கூறினான். 

(இ-ள்.) அறிவெலும்வேலினால் - அறிவென்னும்வேலாயுதத்தால்-- 

ஐம்புலன்களாமறியினம் - ஐம்புலன்சளாடுய மானினம்சள்--௮ருளெலும் 

வலையை - அருளாஇியவலையினின்றும் -- தப்புறாது - தப்பிப்போகாமல் 

-எறிகுவையெனின் - எ.றிவையாயின் -- உனக்இல்லைதுன்பெனா - உனத 

குதிதுன்பமில்லையென்று -- நெறியினை - இனிப்பியவாரெறியை -- வழு 

வற - ஐயர்இிரிபற -- நிமலன்கூநினான் - அல்லமன்கிளச்னன், ௭ - று, 
௮.றிவெலும்வேல், ஐம்புலன்களாமறியினம், ௮ருளெலும்வலை, இவை 

யுருவசம், (க; 
ரீ



எடு] முனிலார் ௧இ, சக 

நிவொடு மனஞ்சலை யம்ப தாகநான் 
குறியென வெய்வையேஜ் குமர நின்றனைப் 
பொறிமதி லிலங்கைமுன் புரந்து ளான்றலை 

பறிபட வெய்தவன் பணியு மென்றுமே, 

(இ-ள்,) ௮மிவொமேளம் - அறிவும்மனமும்--சிலையம்பதாக - வில் 

லாக்வு மம்பாகவும்வைத்து -- நான்குறியென - என்னையிலக்காக -- எய் 

வையேல் - விடுவையாயின் -- குமர - ஆண்டகையோனே ௨ நின்றனை - 

உன்னை -- பொறி - சித்திரம்சளமைந்த -- மதில் - மதிலையுடைய -- இல 

ங்கை - இலம்காபுரியை -- முன்புரர்துளான்றலை - முன்னேயாண்டவிரா 

வணனதுதலைகள் -- பறிபட - காசமாக -- எய்தவன் - பாணமெய்தவிரா 

மன்--பணியுமென்றும் - எப்போதம்வணங்குவன், எ-று, ஏ-சை, 

அ.றிவொடுமனஞ்சிலையம்புதாக--நேர்டரனிை யுருவகம், (40) 

இட்பரி செறுழ்வலி யெயின னுய்வகை 

செப்பிஈன் னிலையருள் செய்தி ருத்தியே 

யப்புற மருளுடை யமலன் போம்பொழு 

தொப்பறு தவவன மொன்று தோன்றிற்றே, 

(இ-ள்,) இப்பரிசு - இவ்வண்ணம் -- எறுழ்வலி - மிக்கவலியை 

யுடைய -- எயினன் - வேடன் -- உய்வகைசெப்பி - துன்ப த்தினின்றகலு 

நெறியைச்சொல்லி -- ஈன்னிலையருள்செய்து - நிரதிசயானர்தவாழ்வை 

யறுக்ெடத்த--இருத்தி - நிலைகலங்கா திருக்கச்செய்து--அப்புதம் - அவ் 

விடத்தினின் ற--௮ருளுடையமலன் - இருபாமயமானவல்லமன் --போம் 

பொழுது ஈ போகும்பொழுது -- ஒப்பறு - ஒப்பில்லாத -- தவவன 

மொன்று - ஒர்தபோவனம் -- தோன்திற்று - எதிரிம்சாணப்பட்டது, 

எ.ஃறு, ஏ--௮சை, எறுழ்வலி--மீமிசைப்பதம், (௧௨) 

Caran கரிகளுங் கொடும டங்கலும் 

பாடமை பகைதயிர் பரிரி னானதற் 
காடர வொடுமத யமர்பி ரான்சடைக் 
காடல துவமையாங் கண்ட இல்லையே, 

(இ-ள்,) கோடமைகரிகளும் - சொம்புள்ளயானைகளும் -- கொடு 

மடங்கலும் - சொடி.ய9ிங்கங்களும்--பகைதலிர் - பகைதவிர்ந்து -- பாட 

மைபரிரினால் - மேம்பாடமைர்ததன்மையால்-- அதற்கு - அச்நிலைமைக்கு 

௬4



௪௮6, பிரபுலிங்கலிலை [நநபதர் 

இட ரவொடு - ஆடுன்றபாம்போடு - மதியமர் ஃ சந்திரனமர்ந்த - 

பிரான் - ப.ரமசிவன த--சடைக்காடலத - சடாடவியேயன் நி--உவமை - 

உபமானம்--யாங்கண்டதில்லை - யாமெல்விடத்தங்கண்டஇல்லை, எ - று, 

ஏ--அசை, யானையுஞ்சிங்கமும் பகையின்றி நிழ்குங்காடாதலால் அக்காடு 

பாம்புஞ் சரந்திரலும் பகையின்றி அமர்ந்த பரமரிவனது சடாடவிக்கு 

உவமைகூறப்பவேதல்லது வேறின் ரென்ச, (௧௨) 

பெய! க்குறு கால்கள்கை யாகப் பெற்றவு 

முயிர்க்குறு நாசிகை யாக வுள்ளவு 

மயக்கறு தீயினை வளத்து வான்புனல் 

பயக்குறு முனிவரர் பணிகள் செப்யுமால், 

(இ-ள்,) பெயர்க்குறு - ஈடக்கற்யைர்த -- கால்கள் - கால்களை ~ 

கையாகப்பெற்றவும் - கைகளாகப்பெற்திருப்பவைகளும் -- உயிர்க்குறு - 

சுவாசம்விடுதந்தியைந்த--நாஏ - மூக்கை -கையாசவுள்ளவும் - கையாகப் 

பெற்றிருப்பவைகளும்  மயக்கறு - குற்றநீக்யே -- தியினைவளர்த்து - 

யாகம்வளர்த்து--வான்புனல்பயக்குறும் - மழைபெய்பச்செய்யும் -முனி 

வரர் - ரிஷிகஞுடைய -- பணிகள்செய்யும் - குற்றேவல்களைச்செய்சம், 
எ-று, ஆல்--௮சை, புலிசிங்கமுதலியவைகளைப் பெயர்க்குறுகால்கள் 

கையாகப் பெற்றவுமெனவும், யானை யாளிமுதலியவைகளை உயிர்க்குறு 

மாசி கையாகவுள்ளவுமெனவும் கூறினாரென்்௧, மயக்கறு யென்றது. - 
வேதலிதிக்கு முரணாதியற்றம்யாகத்சை, பெற்றவ (per ona Quen வினை 

யாலணையும்பெயர், (௧௩) 

மீறைபல வோதுகர் மகம்வ ளர்க்கு5। 
கறைமி. றுடையடங் 5 வுட் பூசனை 

1 மச்ச விய முறைவழி புரிகுர் மூச்ச வித்ரு 
தீறியென வசைவற விருக்குக் நன்மையா, 

(இ-ள்.) மறைபலவோதுகர் - பல. ரகைகளாவிரிஈ்துள்ள வேதங்களை 
யோதுபவர்களும் -- மகம்வளர்க்குரர் - யாகம்வளர்ப்பவர்களும் -- கறை 
மிடறுடைய - நீலகண்டத்தையுடைய ஃ நங்கடவுள்பூகனை - நமது 
கடவுளாயெசிவபூசையை — முறைவழிபுரிகுரர் - ஆகமகெறிப்படி செய் 
பவர்களும் -- மூச்சலித்து - மச்சடக்ச — ஒருதறியென - ஒருஸ்தம்பத் 
தைப்பேல -- அசைவறவிருக்கும் - அசைளின் நியிருக்கும் - தன்ம



வது,] முனிவரர் கதி, [அ 

யார் - நிலையையுடையவர்களும், எ - று, விதிமார்க்கநெறிச்சேறலை கறை 

மிடறுடைய ஈங்கடவுள்பூசனை முறைவழிபுரிகுமா என்ருர், (௧௪) 

வேறு, 

பி ருக்கு மருந்தவர் தங்களபாத் 

போயி வர்க்குறு போதனை ய।த்பவ 

கோய சற்றுல லென்று நுவன்றனன் 

ரூயெ னக்கொரு மானெனு மல்லமன், 

(இ-ள்,) ஆயிருக்கும் - இம்ஙனமாகவிருக்கும் -- ௮ருர்தவாதங்கள் 

பாற்போய் - அரியதவஞ்செப்பவர்களிடத்இிற்போய் -- இவர்க்குறுபோ 

தனையால் - இவர்களுக்ியைந்தவாறு போ திஃ்குந்தன்மையால் -- பவநோ 

யகற்றுவலென்று - ௮வாகள்செனன நோயை நீக்குவனென்று -- ,நுவன் 

றனன் - சொல்லினன் -- எனக்கு - அடி.யேலுச்கு -- ஒருதாய்தானெ 

லும் - தாய்போல்பவனாமென் றுகோடற்டுியை£த--அல்லமன் - அல்லமதே 

வன், எ-று, அவரவாக்கிுயைந்தவாறு போதித்து விளக்கவேண்டுவ 

தாதலால் இவரக்குறுபோதனையா லென்றா, (௧௫) 

தோது Cr root. Cle gi வருந்துவி 

சாற்று நீர்மக மாதி வினையினான் 

மாற்று மாயை மலஞ்செறு விற்படு 

சேற்றி னாற்கழுஞ் சேறு நிகர்க்குமால், 

(இ-ள்,) கோற்றுநோன்பு - பலவாராயவிரதங்களைச்செய்து - உட 

ஜொந்து - தேகமிளைத்து - வருந்துவீ? - வருத்தப்படுவீர்கள் -- ஆற்றுநீர 

மகமாதி - யாகாஇிகர்த்தியங்களைச்செப்தீர்கள் -- வினையினால் - கருமத் 

தால் -- மாற்றும் - நீக்கற்ியைச்த -- மாயைமலம் - மாயாமலமான துஃ 

செறுவிற்படு - வயலிலுள்ள--சேற்றினால் - சேற்மினாலே-கழுஞ்சேறு - 

கழுவட்படுஞ்சேம்றை--நிகாக்கும் - ஒத்திருக்கும், ௭ - று, ஆல்--அசை, 

யாகா திரா த்தியங்களாதும் பலவாரறாயகோன்புகளாலும் உடல்மெலிந்து 

மாயாமலம்போச்கத்துணிதல் சேற்றைச் சேற்றுற்கழுவுதல்பேர்லுமென்ச, 

எனவே, மாயாமலம் விசார ஞானத்தாலன்றி யகலாதெனப்பெற்றாம், () 

ரூரீனம் கொண்டு ஈனுகுஞ் சிவபத 

மூனங் கொண்ட கருமத் து௮வது



Poe பிரபுலிங்கலீலை [இநபதா 

வானங் சொண்டு வளர்த்தல் புகையது 
மானங் கொண்டு வளர்த்தலை யொக்குமால், 

(இ-ள்) ஞானங்சொண்டு - விசாரஞானங் காரணமாக--நனுகும் - 

அடைதற்டுயைந்த--சிவபதம் - சாயுச்சயெபதவியை -- ஊனங்கொண்ட - 

இழிவுள்ள--கருமத்து - யாகாதிரவபுண்ணியகருமங்களால் -- உறுவது - 

௮டைவது -- வானங்கொண்டு - உலர்ந்தமரங்கொண்டு - வளர்த்தல் ௪ 

வளர்த் தலாலுறுவது--புகை - புகையாம் -- (அதனை) ௮றுமானங்கொ 

ண்டு - அநுமானங்காரணமாக -- வளாத்தலையொக்கும் - வளர்த்ததுக் 

கொப்பாகும், ௭ - று, ஆல்--௮சை, விசாரஞானத்தா லெய்தற்சியைக்த 

சிவபதம் சிவபூசைமுதலிய கருமங்களா இறுமெனக்கோடல் ) விறகு 

கொண்டு வளர்த்தலாலெய்தும்புகை சந்தேகத்தால் வளர்த்தலுக்கொப் 

பாகும் எனப்பொருள்கொள்ச, கருமமென்னாது ஊனங்கொண்டவென் 

நடைகொடுத்தது இரிபுடியராமைகாட்டற்சென்க, திரிபுடியறாதகருமத் 

தால் 9வபதமெய்்துமாயின் அநுமானங்கொண்டு வளர்த்தலால் புகையெய் 

தும், இங்ஙனமின்றேல் அங்நனமுமின்றாம், வானங்கொண்டு வளர்த் 

தல் புகையெனல் ஞாயஞ்சோதனை பொருத்தம்சட் இயையுமாறுபோன்று 

ஞானங்கொண்டு ஈனுகுஞ் சவபதமெனலியையும், (௧௭) 

டுமி யங்கிரி யொப்பக் குவித்தபும் 

சுடுமல் கொண்டு பிறவி சுடப்படா 

ழ்டுபு லன்க எறிவெனு மங்கியிற் 

சுமிதல் கொண்டு பிறவி சுடப்படும், 

(இ-ள்,) குடுமி- சிகரத்தையுடைய--௮ம் - அழடிய--இரியொப்ப 

மலைக்கொப்பாக -- குவித்தபுல் - ராசியாசக்குவித்தபுல்லுகளை -- சுடுதல் 

கொண்டு - சடுசல்காரணமாக -- பிறவிசுடப்படா.த - பிறவியெரிக்கப்ப 

டாது - அடு - உயிர்களைவதைக்இன்ற -- புலன்கள் - ஐம்புலன்களையும்-- 

அ.றிவெனுமங்டுயில் - அ.றிவென்லும&கனியில் -- சடுதல்கொண்டு - எரித் 

தீல்காரணமாக--பித்விசுடப்படும் - பிதவியெரிக்சப்படும், ௭ - று, இங்கே 

புல்லென்றது தருப்பையை, பிறவிராசம் யாகாஇகருமத்தாலன்றென 

வும் மெய்யுணர்வுமேலீட்டாலாமெனவும் அமையப் பொருள்டெர்த 

தென்க, யாகர்க்கினிவளர்த்தல் இரிபுடிராசத்துக் டெமின்மையின் பிறகி 
வளர்தம்டெமாமெனலும் ஞானாக்ளிவளர்த்தல் இரிபுடிரீறுதம் டெமாத 

லின் பிழலிரசித்தம் இடமாமெனவுங்சொள்க, அிவெதுமல்டு உருவகம்,



ag.) முனிவரர் ௧இ, ௪௮டு 

குடுமியங்€ீரியொப்பச் குகித்தபுல்லென்றதனால் மிக்கபெரிதாடிய யாகமெ 

னப் பெற்றாம், யாகாக்கினிமுதலியகற்றாம் பயனின்றென்பது கருத்து, 

போத மாகும் புனிதத் தழலினுட் 

பேத பாவனைப் பேரவி பெய்வனே 

லாதி சோவுடை மரீசி யவனென 

வேதம் யாவும் விளங்க விளம்புமே, 

(இ-ள்,) போதமாகும் - மெய்யுணர்வென்ஜும்--புனிசுத்த ழலினுள்- 

பரிசுத்தமாயெவக்கினியில் -- பேதபாவனை - பேதபாவனையென்ஜும் -- 

பேரலி - மிக்கநெய்யை -- பெய்வனேல் - சொரிவஞாயின் -- ஆதி - மூலப் 

பிரஏருதியென்லும் -- சோ - அரணை-உடை - உடைச்டுன்ற -- மாசி - 

மேகம்--அவனென - அவனேயென்று--வேதம்யாவும் - வேதங்களனளைத் 

தம் -- விளங்க - எவர்க்கும்புலப்படாமாறு -- விளம்பும் - சொல்றும், 

எ-று, ஏ--அசை, போதமாகும்புனிதத்தழல், பேதபாவனைப்பேரலி, 

இவையுருவகம், பேதபாவனை - சிவம்வேறு தான்வேறெனக்சோடலை, 

தான்விளங்காமைக்குக்காரணம் ) மூடங்காரணமாக வெயதியபஞ்சகோச 

வரணாதலினாலும் அதனைநிக்ரெடுக்காவிடத்துத் தான்விளங்கற் இடமின் 

மையினாலும் அதிசோவுடையென ம், சத்தமேசங்களும் ஒருங்குகூடிப் 

பெய்யுழி நசிவுரத வரணொன்றுமின்று இன்மையின் இவனை மாசியென 

வுய் கூறியதாகப் பெற்றும், (௧௯) 

முறையி லுள்ள கரும மனவினை 

வறியர் கொள்ளுதல் போல மதியறுஞ் 

A dur Garnet தெளிதத் துவமசி 

யறிஞர் கொள்வ ரணிகொளுஞ் செல்வர்போல். 

(இ-ள்) மறையிலுள்ள - வேதத்திலுள்ள -- கருமம் - கர்மாலுஷ் 

டானத்தை -- மனவினை - மஜனோசாஞ்சல்யத்தை -- வறியர்கொள்ளுதல் 

போல தாரித்திரியர்கொள்ளுமாறுபோன்று - மதியறுஞ்ிதியர் - புத் 

இிகெட்டமூடர் கொள்வர் - ஏற்றுக்கொள்வர் -- அணிகொளும் - சிறப்பு 

வாய்ர்த--செல்வர்போல் - பாக்கியயான்களைப்போல -- தெளி - ஐயர் திரி 

பகறழ்ெர்த -- தத்துவமசி * தத்துவமசியென்னு மகாவாச்பெசாம்பி 

சாச்ெயத்தை--௮ நிரர்கொள்வர் - அறிவுடையோரேற்பர், ௭ - று, மன 

வினை வதியர்சொள்ளுதல்போல மறைபிதுள்ள கர்மம் சிறியர் கொள்வ



௪௮/௬ பிரபுலிங்கலீலை [டந்யத॥ 

ரெனவும் அணிகொஞுஞ்செல்வர்போல் தெளிதத்துவமசி அதிஞர்கொள் 

வசெனவும் பிரித்துக்கூட்டிப்பொருள் கொள்க, (2.0) 

சன்று கூற யிருந்தல ரன்பொடு 

நின்று நோன நெடு$தகை தாண்மிசை 

யின்று நீவா 0 தவஞ் Glau’) pod! 
A 

மன்தயாமென வாழ்த்தி லணயகினார். 

(இ-ள்,) என்றுகூற - என்றல்லமன்ம௪। ல்ல -- இரு [தவர் - அங்கி 

ரு$தவடியாகள் -- ஆன்பொடுகின்று - மிக்கவன்போடெடிரினின் று — 

ஞானநெடுந்தகை - ஞானமென்றும் பெருந்தன்மையையுடைய வல்லம் 

னது -- தாண்மிசை - திருவடிகளின் மேல் -- யாம் - நாம்-மன்ற - மிக 

வும்--இன்று - இப்போது--நீவர - தேஉரீரெழுக்சருளிவருதற்கு -- எத் 

தவஞ்செய்தனமென - எனனமகா3வஞ் செய்தன மோவென்று--வாழ்த் 

இவணங்கினார் - துதித்தவணஙனொ, எ-று, பெருந்தகை -- அன் 

மொழித்தொகை, இருந்தவா நினறு வாழ்த்தி வணங்கினார் எனக்கூட்டி, 

முழிக்க, (2s) 

மூரீயை தோன்றிய ஞான்று பனந்தெழு 

மூய மோக முடி$தடச் செம்மலர் 

வாயி னாற்றுரு வாசன் செலப்படுந 

தூய னாமிவ னென்று துநித்தனர், 

(இ-ள்,) மாயைதோன்தியஞான்று - மாபையென்பவள்பிறந்தகா 

லத்தில்-- மனத்தெழுமூய - மனதிலெழுந்துமூடிய -- மோகமுடிஈஇட - 

பிராந்திகீங்க — செம்மலாவாயினால் - செ$தாமரைமலாபோன்ழவாயி 

னால் -- துருவாசன் - துருவாசனென்று முனிவன் -- சொலட்படும் - முன் 

னேசொல்லியிருக்கன்ற -- தூயனாமிவனென்று - பரிசுத்தவானிவனே 

யென்று--துதித்தனா - துதிசெய்தனர், ௭- று, துருவாசனால் சொல் 

லப்பட்டவன் இவனேயென த்துஇுத்தனரென்க, (௨௨) 

இன்ன வாறிய கிருந்தவ ரின்பும 

மன்னு ஞான மறைமொழி கூறியே 

தன்னை மேவும் தலைமை புரிந்தன 

னன்னை போலுஈம் மல்லம தேவனே,



ON), முனிவரர் கதி, ௪௮௭ 

(இ-ள்.) இன்னவாறு - இவ்வண்ணம் -- இங்டுருர்தவர் - இவ்விடத் 

இருவர்கள் -- இன்புற - இன்பமடைய--மன்லு - கிலைபெற்ற--ஞான 

மறைமொழி - ஞானமாடெயரகல்பமொழிகளை - கூறி - சொல்லி — அன் 

னை போறும் - தாய்போலுறின் றுள்ள -- ஈம்மல்லமதேலன் - ஈமதல்லம 

தேவனென்போன் -- தன்னைமேவும் - தன்னை த்தானடையும் -- தலைமை 

புரிம்தனன் - தலைமையைச்செய்தனன், ௭௩.று, அல்லமதேவன் கூறித் 

திலைமைபுரிந்தனன் எனக்கூட்டிப்பொருள் கொள்ச, (௨௩) 

டுநபதாவது 

முனிவ ர் ॥ 3, இ) 

Upp ilps 

ஆ. ௧௫-௨0 - இ, திருவிருத்தம்கள் - ௧௬௯, 

enon 

a



  

இருபத்தோசாவ.து 

சூனியரிங்காதன கதி, 
  

வேறு, 

இல்லமனை யறிதற்கோ ரறிகருவி யாகவுனிச் 

சொல்லரிய வெமுநிலைப்பொற் சூனியசிம் காதனமொன் 
நில்லையென லில்லையெனு மெங்கள்குரு வசவேசன் 

மல்லலுற வினிதாற்றி வைகுமுறை வகுத்துரைப்பாம். 

(இ-ள்,) அல்லமனையறிதற்கு - ௮ல்லமனினையனென்றறிதற்கு -- 

ஓ.ரறிகருவியாக - ஒரடையாள்மாக-- உனி - நினைத்து - சொல்லரிய - 

சொல்லுதற்கரிதாயுள்ள-- எழுநிலை - ஏழுநிலையையுடைய--பொன் - அழ 

இய -- சூனியசிங்கா தனமொன்று - ஒருசூனீயசிங்கா தனத்தை -- இல்லை 

யெனலில்லையெலும் - பொய்யெனற்ியைவதைப் பொய்யென் றுகூறும் 

-ஏங்கள்குரு - எமதுகுருவா௫ெய -- வசவேசன் - வசவேசனென்போன் 

மல்லலுற - அலங்காரந்தங்க -ஃ4 இனிதாற்றி - நன்ருகச்செய்து -- 

வைகுமுஜை - தங்கும்விதத்தை -- வகுத்.துரைப்பாம் - வகுத்துச்சொல்லு 

தும், எ-று, ஏனையர்போலப்பொய்யை மெய்யெனச் கொள்ளாதவ 

னென்பதுதோன்ற இல்லையெனலில்லையெலு மெங்கள்குருவசவேசனென் 

மூர், இல்லையெனல் - தனக்செனச்சொரூபமொன் நில்லாதசக€வபரங் 

களை, இதனை வஸ்துபரிசோதனையாற்காணலாம். இல்லையெனல் என் 

பது அறிவின்பிரிதிபலனமாடிய வறியாமையை, ஏழுநிலையாவது - சுபே 

ச்சைமுதலியவற்றை, (4) 

ஒடுக்குமனம் விட்டுநெறிக் கொருதுணையா கும்புறத்து 

ஈடககுமன நிரயவழி ஈடப்பதற்குத் துணையாமென் 

நிடக்கர்மன மடக்கும்வகை யெம்பிரா னியம்பியவா 

றடக்கமன முறுகெறிபி னருணந்தி தலைப்பட்டான். 

(இ- ள்.) ஒடுக்குமனம் - மனோசாசம்--வீட்டுநெறிக்கு - முத்திமார்க் 

கத்துக்கு -- ஒரு துணையாகும் : ஒரு துணைச்சருவியாம் -- புறத்.துரடக்கும்



சூனியசிங்காதன ௧. ௪௮/௯ 

மனம் - பரர்முகமாகச்செல்லுமனம்--நிரயவழிஈடப்பதற்கு - உரச்நெழறிச் 

சேறத்கு — துணையாமென்று - துணைக்சருவியாகுமென்று -- இடச்சர் 

மனம் - ஒருங்கு டற்டெக்காயுள்ளமனதை -அடக்கும்வகை - அடச்சத் 

தகும்விசச்தை -- எம்பிரானிடம்பியவாறு - அஃலமன்சொன்டைடி. 

அடச்சமனமுறுகெறியின் - மனமடக்கற்கியைர்தமார்ச்கத்தில் -- அருண 

ந்தி - இருபைபொருர்திய உசவண்ணன் -- தலைப்பட்டான் - பிரவேித் 

தான், ௭- று, மனதையொடுக்கல் - எப்டொரு ளெத்தன்மைச்தாயிலம் 

அவ்வப்பொருளைக் கா. ரணகாரியமிறக்கச்செய்தலாலும், மனநைப்புகத்து 

நடத்தல் அவ்வபப்பொருளைச் சோதனைநெரித்தாகாது அச்கன மக்கனங் 

காண்டற்கிுயைவதானும் எப்துமென்க, காரணகாரியமிறச்சச் செய்தலா 

லெய்துபபன் மனதுக்குப் டடைபெயாப்புக் இடமின்மையின் பட்டினெ 

றிக் குறுது னயாகுமெனவும், காரணகாரிய மிநக்சச்செய்யாமையா வெய் 

துபயன் மனதுக்குப் புடைபெயாச்ரி தவிரதற்டெமின்மையின் நிரய 

வழி நடட்பதற்குச் ப” . யாமெனவும் கூறியதாகப் பெற்றாம், பொருளல் 

லாததைப் பொருளாகச்சேறலின் இடக்காமனமெனமுர், இக்நனம் 

பொருள்கொள்ளாது] யோசகெறித்ராகும், அவர்கருத்திஃதன்று, புறத் 

துநடச்குமனம் ப௫ிர்முகமென்றதனால் ஒடக்குமனமென்றது. தற்தர்முக 

மாகக்கொள்க, கைலை வைகுந்தமுதலாகச்கூறு மெட்வெப்பதவிகளும் 

அந்தாமுகத்ததெனற்டியையாமையின் அவ$மையேரிரயவழீயென4 சுறி 

ப்பித்தார், தன்னைமறாத மமதியாயெ காரணசரீர ரடத்தற்டெபிஎமை 

பின் நிரயமெனலே பொருந்தும், அன்ெனில், சோதனைஞாயங்களாற் 

கூறுக, வலியின்றேல் முரலார்க, (௨) 

நில்லாது போமனத்தைம கால்பிடித்து நிறுத்தியே 

வில்லாரு மதியமுதம் விரு£திட்டு உட்பு£இப் 

பொல்லாத புலனுகரப் புறத்துரிலை தூமோற் ப 

சசெல்லாம லுடன்கொண்டு சித்திமொத் இருந்கனனால். 

(இ-ள்,) ரில்லாதுபோமன த்தை- தன துவ? த்த்டங்கா துமசலஇமன 

ழை கால்பிடித்து - பிராணவாயுவினிலக்கணர்தைக்கடைப்பிடி சது 

நிறுத்தி - அதனைச்சலியாதுநிறுத்தி -- வில்லாரும் - பிரசாசம்டொரு 

திய--மதி- குண்டலிசச்தியென்லும்பூரணமதியிள்--அமுசம்விருந்திட்டு- 

அமுத த்தைச்சூறைகொண்டு-டட்புறீஇ - அதனி லன்பும்று--பொல்காத் 

புலனுகர - பொல்லாதபுஉவ்களி *னெறித்தாவிடயங்சளை யுபவிப்பான் 

ண்ட



௪௬௦0 பிர்புலிங்கலிலை [இதபத்தோரா 

பேண்டி--புறத்து - புறம்பிழ்செல்லும்-- நிலைதடுமாறி - நிலைபிழழ்ர்த -- 

செல்லாமல் - மாதிச்செல்லாமல் -- உடன்சொண்டு - மனதைத்தன்வயப் 

படுத்தி -- சித்திரமொ த்திருந்தனன் - சத்திரப்பிரதமைபோ லிருந்த 

னன், எ-று. ஆல்--௮சை, பிராணவாயுவைப் பற்றவேண்டியவாறு 

பற்றலைக் கால்பிடி த்தென்றும், பூரணசர்திரனைப்போல் சீதள ரணம் 

stg வுபசாந்தப்படூத்தலின் குண்டலிசச்தியை வில்லாருமதியமுதமென் 

றும், அங்கனமாய வோர.ுபூதிமேலாய வனுஷ்டானத்ததாகலின் டொல் 

லாத்புலனுகரப் புறத்துகிலைதட$மாறிச் செல்லாமலேன்றம், இச்தச்சுவா 

பூதி நிலைபினின் றகலாமையால் உடன் சொண்டு சிச்தரமொத்திருந்தன 

னென்றும் கூறிஞர், (௩) 

இன்றமனம் கொண்டுதா னித்தமா£ தளையுணர்த்த 

வென்றுவரு ஞானகுரு வெனவெழுந்து வளர்கா த 

லொன்றுமொழி வறநிற்ப வுவப்பதுல கிற்பொருள்வே 

நின்றியரு ணந்இபிரா deren soy Mer Cores. 

(இ-ள்,) கினறமனம்கொண்டு- சித்திரமொத்தநின்ற மனங்காரண 

மாக--ஞான குருதான் - ஞானாசிரியன்--நிச்தமாச்தனையுணர்த்த - நித்தி 

யமாநின்றுள்ள வாத்மல்வரூபத்தைவிளக்க -- என்றுவருமென - என் 

றைக்குவருவானோவென்ழு--எழுந்துவளர் - லிசாரமேலீட்டா லெழுந்து 

வளர்்இன்ற--காதலொன்றும் - ஆசைமாத்திரம் -- ஒழிவறகிற்ப - ஒழியா 

மலிருக்க--உவப்பது - விரும்பத்தகுவதாெ பொருள் - வஸ்து -- உல 

இல் - உலடன்கண் -- வேறின் றி- வேமிஷலாமல் — அருள் - இருபையை 

புடைய--5ந்திபிரான் - ௨ச௨ண்ணன் -எட்தை - அல்லானது.-வரல்னை 

கோக் - வரவையெதிர்கோகடு, ௭ - று, மனம்படைப்பற நில்வாவிடத்த 

ஆச்மாவை விளக்கற் கொண்ணாமையால் நின்றமனங்கொஸ்டு தானிழ்த 

மார்தனை யுணர்த்தவெனவும், அறிவன்றி அயலில் கெனச்சேர்தலின் 

உவப்பதுலூற் பொருள்வேறின் நி யெனவுங்கூறிஞர்,  : ் (௪) 

எவ்வருவி னொவெருமே வெம்பிரான் நெளியகிலேன் 

செவ்வியவோர் தவிசமைத்துச் சேர்ந்தசன்மே லிருப்பவனை 

யவ்வியமி லல்லமனென் றறிவன்யா னென்றுதுணிந் 

இவ்வுலக முளம்வியப்ப விதுசெய்தா னருண௩ஈ£,



ag] சூனியசிங்காதன af). ச்ஸ்க் 

(இ-ள்,) எம்பிரான் - ௮ல்லமன்--எவ்வுருவினெ0 - எச்தமாறுவே 

டங்கொண்டு--வருமோ - வருவானே--தெளிய$கேன் - தெளியேன் -- 

செவ்விய - செம்மையாக - ஒர்தவிசமைத்து - ஒருசங்காதனஞ்செய்து 

௮ அதன்மேற்சேர்ர்இருப்பவனை - அதன்மேல் வர்திருப்பவனை -- அவ் 

வியமிலல்லமனென்று - குற்றமற்றவல்லமதேவனென்று -- ௮றிவன்யா 

னென்று - யானறிவேனென்று--ணிர்து : நிச்சயித்து -- இவ்வுலகம் - 

இல்வுலகத்திலுள்ளாரத--உளம்வியப்ப - மனம$கயிக்கும்படி -- அருண 

நீதி - இருபைபொருச்தியவசவண்ணன் -- இதுசெய்தான் - இதனைச்செய் 

தினன், ௭ - று, இவ்வுலகம் இடவாகுபெயர், வருமோவென்பதி லோகா 

ரம் ஐயம், (டூ) 

ேவேறு, 

Df Gus மார மாதி யடுக்கெனப் பன்னி றத்த 

சோதியேழ் நிலைக ளோங்கச் சூனிய பீடமொன்று 

போதினோ ஓுளம்வி யப்பப் பொன்மணி பளிங்கு கொண்டு 
சாதிநான் மறைகள் போற்றுஞ் சைவமா யகன்செய் வித்தான். 

(இ-ள்,] ஆதியாசாரமாதி -: மூலாதாரமுதலியவைகளை -- அடுத் 

கென - அடுக்காக -- பன்னிறத்தசோது - பற்பலரி௰த்ததாயசோதியுருவா 

புள்ள--ஏழ்நிலைகளோங்க - ஏழுநிலைகளுமேளேங்கும்படி யாக — சூனிய 

பீடமொன் று - ஒருஞூனியாசனத்தை--போதினோன் - பிரமன த-- ௨௭ம் 

வியப்ப - மனமஇசயிக்க-பொன் - பொன்னையும் - மணி - தனங்களை 

யும் -- பளிங்கு - பளிக்குக்கற்களையும்-- கொண்டு - ஆதா. ரமாகக்கொண்டு 

சாத - ஒரினம। கிய — நான்மறைகள்போய்றும் + மானகுவேதங்களர் 

இர் துஇிச்சப்பெற்ற -- சைவாாயகன் - சைவத்துக்குத் தலைமையாகின்று 

ள்ள வசவண்ணன்--செய்வித்தான் - செய்வித்தனன். எ - று, பலநிறத்த 

தாரகவிளங்கலின் சோ தியைப்பன்னிறத்தவென்ரார். ஏழ்கிலைகளாவன ;...- 

மூலாதாரமுதல் சோதியிறுவாக்டடச்தவைகளை, இவைகட்கெல்லா மஸ் 

இபாரஞ் சூனியமாதலின் சூனியபீடமெனப்பட்டது, ௮.தகினைப்பு மறப் 

பற்றவிடத்ததாதலின் சூனியமீடமொன்றெனப்பட்டது, அதனைப்பாழெ 

ன்பாருமுளர், திருக்கையேலும் இரிஸ்யத்தையேலும் ஆசாய்ர்தசெல்று 

மிடத்தம் ஆசானருட்கண்படாதவிடத்தும் யாமன்றா முடி. தலினாலும், 

௮ங்வன்மை இரண்டபெபடாதிருத்தலினாலும் அதனையே நினைட்புமறப்பற்ற 

லிடமென்றாம், இச்சூனியபீடம் மனதினாதும், பொன்மணி பளிக்கு



௪௯௨ பிரபுலிங்கலிலை [டநபத்தோசா 

கொண்டென்பத்னால் செய்கையினானு மியற்றப்பட்ட தெனப்பெற்றாம், 

சூனியடீடம் பளிங்குமீடத்துக்கு மேனிலைய தென்க, (சு) 

கீர்ரண வுபாதி யேழ்மேற் கண்டிடு ஞானி போலச் 

ரணி ஙதலின் மீது சென்றுகாண் யோகி போலப் 

பூரண ஞானா நப் போக ஸிருப்பும் காண்ப। 

னேரணி நிலைக ளேழ்மே னிகழ் வளி 4 தயிச மைத்துன் 

(இ-ள்,) க ரணம் - காரணமாமின்றுள்ள--உபாஇியேழ்மேல்- ஏழு 

பாதிஃளுக்குமேல் - சண்டிமிஷானிபோல - தன்னைத்தான் தரிசித்துக் 

கொண்டிருக்சூ ஞானிபோலவும் ரணி - சிறப்புள்ள - நுதலின்மீது - 

நெற்றியில் மேல் - சென்றுகாண் - ரிலைகள்சடர்து கரி கன் 1 -யோடு 

டோல- யோடுபோஃவும்-- , ரணம் - பரி ரணமாநிறைர்துள்ள-- ஞானா 

னம ப போத்கன் - ஞானான?தபோதகனது -- இருப்புசமாண்பான - நிலை 

காழும்படி -ஏரஸஸி - அழகுள்ள-- ரிலைகளேழமேல் - ஏழுகிலைசளின் மேல் 

நிசம் - விளங்காரின்ற - வெளித்தவிக - ஏிடரியசிம்மாசன தை -- 

MO! stot - ஏற்பர்ச்தினன், எ-று, காரணவுபாதியேழாவன :-- 

ஈசன், முற்றறிவான், வியாபி, எவைக்குமே ,, மாசாகசன், நிருபாதி, 

பாவனை என் ௩டி, பாவிற்குமேலாநிம்றலல் எசனெனவும், எவற்றையு 

(உறிபவனாதலின் முழ்தறிவானெனவும், வியாபகத்துச்செல்லாம் வியாப 

சமாரி3லின் வியாபியேனம், எல்லாவுபா சானத்திற்கு முபாதானமா 

Abode’ எட வர்குமேது2௨யாவும், காவத்ழையும் ரட்டிப்பவனாதலின் 

மாசாசசெனவும், சமல்த தபு மழிப்பவனாதலின் நிருபா த௦யனவும், 

எவ ்்நையுஞ் சிருட்டி 1 வள தலின் பாவனையெனவுப் Cart pout gs 

தவசரம்பற்றியென்க ,இழயோசரொய்த்தன்பெட விலக்கச்கா ரணவுபாத 

யேழ்மேழ் கண்டிடூ ரானியோலவென்முர், அமிவிம்சகலகற்பனைகளையுங் 

கண்டி களைந்து தானாக்குழல் ஜனம், உடலி லாரு தாரம்களையங்கண் டப் 

॥ீனுதல் லொளி£தம் யோகம், இதனையாங்காங் குணர்க, (௭) 

குளங்கமின் மதியம் போலக் பண்டவ மனம லர்த்து் 

பளிங்கு சசய் நிலையுல் வந்து ப /ப்பல। மெய்ரி ழற்போய் 

விளங்கு) ஜன்மேற் மன்ற வதரி பரம்பொ னார்செய்[ம். 

Elon BI.) Bad Sik யைச் சென்னி சமந்தல்போந் செய்ழ வொக்கு gion by oda siti சிலையைச் சென்னி நீதல்போற் செய்தே கு 

(இ-ள்,) களங்கழில்மதிபம்போல :ஃ களங்சமற்றசர்திரனைப்போலஃ 

சண்டவர்மனம் - சண்டவரதுமதை - மலர்த்தும் - விகக்கச்செய்யும்



வது,] சூனியசிங்கா தன கதி, ௪௯௩ 

Letting - பளிங்குகற்களினால் -- செய்யுநிலையுள் - செய்திருக்கின்றநிலை 

களுக்குள்--வர் பார்ப்பவர் - வர்துபார்ப்பவர்களுடைய -- மெய்ர்நிழல் * 

தேசசாயை -- தன்மே ற்றோன்.ம- தன்மேற்றோன்றும்படி -- போய்வி 

எங்குதல் - சென்றுவிளங்குதல் -- வெந்தெரி - மிச்சபிரகாசத்தையுடைய 

-பசும்பொ ஸற்செய் - பசும்பொன்னினாம்செய்த-- துளு சொளிநிலையை- 

கேட்டைஈட்சத்திரநிலையை -- சென்னிசுமத்தல்போல் - முடிசுமழ்தல் 

பேரல் செய்,வொக்கும் - செய்தாலெத்தசை த்2த1 வதனையொக்கும், 

எ-று, பளிங்கறையுள் வந்துபார்ப்பவரது தேகச்சாயை தன்மேற்றோன் 

று ௪ல் Caressa Beers சென்னிமேழ்செய்ரலுக் கோப்பாகும் 

எனப்பொருள் கொள்க, (௮) 

உர் ந ன் . ச ™ ® ' 8 \ , ட ௩ * 

Bui ரங்திய பளிங்கு ண்டு ௦சய் சவம் நிலையின் வாரப் தல் 
ச . ஈ ௪ 5 ரு ச் * 

பரு நத நிறரிதி லாராய்ப் ((ரு்துகாண் பனி) ெல்லாநு 

pride ஃடவிக் ஈண்டேகண் டெரி யார்கள் போல 

எருந்திய மனா கிழ்ந்து வசவனை வியப்ப ரன்றே 

(தள். இருந்திய/ளிம்க்கொண்டு - களட்சமழ்றபளீட்குசம்களி 

(றல் - செய்த - செய்திருக்இன்ற -- அம்நிலையின்வாய்தல் - அந்தப்பளிங் 

LONNIE LIQ. - பொருக்துதமெரில ராய் - இருப்பதைக்சாணத் 

தெரியாதவ களாய -- புுந்துகாணன் - உள்ளெபோய்ச்காண் இன் மனித 

ரெல்லாம் - மனிதர்கள்யாவரும் -- உரம்கொடுநடயக்கண்டு - கையிஞற் 

றடலவி வாயிலை/கண்டு--கண்டேரிபார்கள்போல - குழுடர்களைப்பே ல. 

வரு$இயம.ரம் - வாயில்தெரியாததால்வருத்தமுற்றமனம் -- ம௫ழ்ந்து - 

சந்தோஷித்து -- வசவனைவ்யப்பா - வசவண்ணனைப்பற்றியதிசயிப்பர், 

d= Qh அனறு, அசைகள், மனிதபெல்லாம் தடவி கண்டு மஇழ்ந்து 

வியப்பர் எனக்கூட்டிப்பொருள்பசொள்க, (a) 

நினை வன  லொருவன் செய்த நெஞ்சுள। லயமே யன்றி 

மினையினு லுலகர் செய்து விளங்கிய பணிக டம்மு 

வினையதே। ருெவமை யாத லில்லை9யன் அம்ப ரெல்லா 

கனையலா னிகரி லாத சவிசினை வியந்து நின்றா], 

(இ-ள்,) ஒருவன் - ஒருபுரூடன் -- ஈளைவிஞும்செயத - சங்கபத் 

திஞும்செய்த -- செஞ்சளாலயமேயன்றி - மனக்உட்டடமேயலலாமல்.ஃ 

வினையினால் - இரியையினல் -- உ௰கர்செய்ழு - உலகத்தாராம்செய்யப்



௪௬௪ பிரபுலிங்கலீலை [டுநபத்தோரா 

பட்டு -- விளங்க பணிகடம்முள் - விளங்காநின்றகட்டடங்களுள்--இனை 

யதோமிவமையாதல் - மனக்சட்டடத்தோவெமைகூறப்படுதல் -- இல்லை 

யென்று - எக்கணுமில்லையென்று -- உம்ரெல்லாம் - தேவர்களனைவ 

ரூம் -தனையலால் - தனக்குத்தானே நிகராயிருப்பதேயல்லாமல் -- நிகரி 

மாத- தனக்கொப்பிர்தற்குவேறென்றில்லாத - தவிசினை - சூனியசிய 

காசனத்தைக்கண்டு -- விபந்தரின்முர - அதிமமித்துநின்றனா, T° Dr 

ரெஞ்சளாலயம் - இயம பமடு Jo. ade neu set gg, அக் 

st ob Bours OI புபத்திலன்றுமைபின் ஸனம்குதிதானே நிக 

dob goiowaept, நெஞ்ளாலயமே மூலிசாதலால் ௨ ம்ரெல்லாற் சவி 

மினை விபர்துகின்று செனப்பட்டது, (40) 

Mii ws. அனமியன் ம வதிசயங் கேளா முக்கட் 

| ம்பிரர னடிப பாகம் மரையுளா ெல்லாஞ் சென்று 

செம் பெனா லியனற வந்தச் ௪1/2/0மு பீட நோக்கி 

பெம்பிரான் வசவ தேவ னிணையடி சதாழுடு ருந்தார், 

(இ-ள்,) ௮ம்.ராசனம் - சூனியசிம்மாசனம் -- இயன் றவதிசயய் 

மேளா - அமைக்கப்பட்டவதிசயங்கேட்டு -- தரையுளாரெல்லாம் - பூமியி 

இள்ளவரனைவரும் -- முக்கட்டம்பிரான் - இரிசேத்திரத்தையுடைய, gio 

சிவனது -- ஏடியாராசச்செய்று - அடியார்களைப்போம்போய் — செம் 

பொனாலியன்ற -* சிவர்தபொன் ஞம்செய், கெழு - மசமை௨ Tb 

௮ம் )ப்பீட21க்கு - அந்தப்பிடர்தைபபால ழ் -எம்பிரான்வசவதேவன் - 

எமதுசாத்தனாகியவச ௨ண்ணயமாழு - இணையடி, - உபயபா தங்களையும். 

தொழுதிரு$தா£ - தொழுதவவிடத்திருரதனா, எ-ூ, மரையுளாரெய் 

லாம் கேளா சென்று நோக்க தொழுதிருர்தா எனர்கூட்டிட்பொ ருள் 
கொள்க, (sa) 

கீரையிது கல்விக் கன்னக் கற்றவர் பலரு மேத்தக் 
தரைமிசை பமைத்தி ௬௫த சாரமா பிட மேபோ 
ஓுரைமன மிறந்த தாமில் வொருதனி ரான பி... 
மருடரு குருகுகேச னன்றியே திமிதற் கசாமோ, 

(இ-ள்,) கரையிதுகம்விக்சென்ன - கல்விச்சிதுவேகலரயாமென்று 
அதற்றவர்பலருமேத்த - எல்லாக்கலைவல்லவருக்து இக்க -- தரைமிசை - 
பூமியின்மேல் -- சிமைத்திருந்த - செய்திருந்த — சாரதாபீடமேபோல்ஃ



வது, சூனியசிம்காதன ௧இ, ௪௯௬டு 

சரல்வதிபீடச்தைப்போல -- இ - இந்த -- தனி - ஒப்பற்ற - ஒருரஞான 

பீடம் - ஒருஞானபீடமானது -- உரைமனமிறர்சதாம் - மஜெவாக்குக் 

கெட்டாததாம் -- (இர்தஞானபீடத்தில்) அருடரு - அறுக ரடுக்கத்தக்க 

குருகுசேசனன்றி - அல்லமனையன்றி -- ஏறிடிதம்காமோ - ஏறுதற் 

குத்தகுமோ, எ-று, வேறுகூறுதற் இடமின்மையின் ஒருவாற்றூறி 

சாரதாபீடத்தை யுவமையிட்டார், (௧௨) 

இட்பெருக் பீட மேதி.மிருந்கட வஃ்லோ னென்றும் 
வைப்பெலும் படிம றைம்ெம் மனழ்டிருப் பத்ரு வல்ல 

வப2பருங் கருக் குன்ற மாருமல் லமனே யென்று 

செப்புறு பரிசி லானாப்ச் சிந்தைசெய் இருந்தா னந்தி, 

(இ-ள்,) இப்பெரும்பீடமேறி - இர்தப்பெரியபிடத் நின் மேலேதி-- 

இருக்திடவல்லோன் - இருக்சுஉல்கவன் -- என்றும் - எப்டோதும் யைப் 

பெஜும்படி. - புதையவென்றும்படி -- எம்மனத்து - ஈம்முடையமனதில் 

UG DEB GUIGHA GAA - மறைர்இருத்சம்குவலியுள்ள -- அ - அரத-- 

பெரும் - பெரிதாயெ - சருஈக்ுன்றமாடூம் - இருபாமலைபோல்டவரா 

யெ -- அல்லமஷேயென்று - அல்லமதேவனளேயென்று -- செப்பறுபரிரி 

லாஞமய - சொல்லு சம் மையரிறவளய் -- ந$இ- வ உண்டான். -ரிர்தை 

செய்திருச்தான் - சிர்தித்பச்கொண்டிருந்தான், எ- று, எல்லாருள்ளம் 

இலும் நிரதிசயாஎந்தவாழ்வாக மறைந்திருத்தலின் என் றம்வைட்பெஓம் 

படி. மறைந்தெம்மமத்திருப்பதர்கு வல்லவல்லமனென்முர், அல்லமனே 

யென்பது மேகாரம் பிரிகிலயெனினு மமையும், (2௩) 

கிரைஃபாரு மங்டை யாற்றிற் கண்ணிவைத் ௧7௪ வன்னம் 

வருதலை கோக்க நிற்கு மாறுபோ லிருள்வி wp nk 

2பருகொளி விரிமு ஞான பிடமமொன் றமைய வாக்கக் 

குருபரன் வரவு நோக்கிக் கொண்டிரு தனெய் கோமான், 

(இ-ள்,) கரைபொரு - சரையில்மோதுின்ற -- சங்கையாற்றில் - 

கம்காநதிதீரத்தில் -- கண்ணிவைத்து - கண்ணியைவைத்து -- ௮ ரச௨உன் 

னம்வருதலைகோக்டு - ராசவன்னம்வரப்பார்துது -- நிம்சுமாறுபோல் - 

காத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலமைபோல -- இருள்விமுக்கி - இருளை 

விழும் -- பெருகொளிவிரிக்கும் - மிக்கவொளியைவீசுனேற-- ஞானபீட 

மொன்று - ஒர்ஞானபீடச்தை-- அமையவாக்? - நிலக்கச்செய்து--குர



௪௬௬ பிரீபுலிங்கலிலை 

பரன்வரவு - அல்லமனநுவரவை - எங்கோமான் . எமதுதலைவஞ$ய 

வசவண்னன் - நோச்டுக்கொண்டிரும்சனன் - பார்த்துக்சொண்டிருர 

தான், எ-று, எங்கோமான் GiB ரோக்டுக்கொன்டிருர்தனன் என 

முடிக்க, கங்கைபார்றில்-விட்டவில/க ., (௪௪) 

ஏீட்டனைப் புதுகி ராற்றி )9இிர்6றித் தேற யிட்டோன் 

பாட்டைத் தலைவ னன்ப! பலருகம் வசவன் றன்னை 

fill (ps றடையு மாக் ிமக்கும। மன்றி (not i 

art (னு GC bv Ul Gy |} மு இற்கு (Lp பரோ, 

(இ-ள்,) ஏட்டினை - ஏட்டை பு புரீராழ்றில் - 6வள்£மாச பெரு 

Bu வைஎபபார்றில் - 1 Op jeg. - a HC sO $C spin 9— abe 

டோன் - விட்டமம்ப[தவத — ாட்சடைத்தலைவன் - பா ட்டிக்கசை | 

பரீமசிவன 3 -அன்பர்பயாம் - சகலிவழ பார்க ரூம் Taide) ள் றன் - 

BLD ia) ave otal ரட்டமுற்று - 1 ழூ. தடையுமாசான் = வருஇன் ர 

வாசானே -- நமகுமாமெம்று - 1மக்குமாசாஞகுெெமன்று--இருந்தர॥ - 

எண்ணியிரு$சனா -- ப 'டிலும்கேற்றுஞ்டோடு - மட்டிந்காகவெற்றப் 

பட்டளிளக்கு - வருந்திம்குமுதவுருதோ - அங்கேவர்தவிருக்இினருக்கு 

முதமாதோ, ௭- ற, ஏறவிட்சடானேச்சம் நீதமனன்றது. டிசம், மட்ட 

விளக்கே விருத; கம்போுமாநுடோன்று வயண் cco gr a Gen Ga. 19M 

னே நமக்கும்போ $3மெப் நிருர்தன2ரன்&, (1௫) 

டுநபந்தோராவது 

ய் GOVT MBL hort hy) 

4 உ ட 

[p/P Dv UI. 

“~ உ ச ௪ 
al - ய் 

ஆட “சிப - மு) ிருவிரு ர்தங்கள் - HP,



  

இருபத்திரண்டாவது 

சூனியசிங்காதனத்திலிருந்தகஇ. 
a GE, 2 

Ca wm. 

(பள்ளம்புகு புலல்போனெறி படருஞ்சிவ னடியா 

ரள்ளம்புகு மருணர்தஇயிவ் வுலகோரறி யாமற் 

கள்ளங்ககொளு மனமோடுசெய் யணைமேலொரு கருணை 

வெள்ளங்கடி. தேறுஞ்செயல் விருப்பாலெடுத் துரைப்பாம், 

(இ-ள்,) பள்ளம்புகுபுனல்போல் - பள்ளத்தில்விழும்ரீரைப்போல 

நறிபடருஞ்செவனடியார் - நன்னெறிச்செல்லுஞ்வெனடியார்களது -- 

உள்ளம்புகும் - உள்ளத்திற்குடிகொண்ட -- அருள் - இருபையையுடைய 

நந்தி - வசவண்ணன் -- இவ்வுல்கோரறியாமல் - இவ்வுலகத்தாரதியா 

மல் -- கள்ளக்கொளுமனமோடு - கள்ளமுள்ளமனதோடு -- செய்யணை 

மேல் - செய்தசூனிய?ங்காதனத்தின்மேல் -- ஒருசருனை வெள்ளம் - ஒப் 

பற்றகருணசைமுத்திரம்போன்றவல்லமன் -- கடி? திறுஞ்செயல் - விரைவி 

வேறுஞ்செயலை--விருப்பால் - மிக்கலிருப்போடு--எடுத் துரைப்பாம் - எடு 
த்துச்சொல்லுதம், ௭- று, அடியாருளத்திற்புகுதல் இன்ணமாதல்பற் 

திப் பள்எம்புகுபுனளல்போலென்றார், கள்ளங்கொளு மனமென்றது ௮ தீனி 
யற்கை புணர்த்தம்சென்க, கருணைவெள்ளம்--உவமையாகுபேயர், (4) 

திரஞ$ற கயலாடல்செய் செய்க்காடுடை யுழவ 

ரரனாடுறு மொருகாவிரி யறனாடுறு முறைபோற் 

பரநாடுறு மடியார்வினை பரியத்திரி குரவன் 

வரனாடறு முருகும்பர வசவன்புறு வசவன், 

(இ-ள்.) சிரல் - சிச்சிலிக்குருவி -- சாடுறு தேடுசன்ற -- கயல் - 

கெண்டைமீன்--அடல்செய் - குதிக்ின்ற -- செய் - வயல்கள்சூழ்ர்ச -- 

காடை - சாடுகளைபுடைய--உழவர் - பயிரிமோச்தர்--௮7ஞட0ு.றும்- பரம 
சிவனால்லிரும்பத்தக்ச--ஒருகாவிரி - ஒருகாவிரியாற்ரால் -- அ, 2னா0ம் - 

௬௩



௪௯௮) பிரபுலிங்கலீலை [இநபத்தீரண்டா। 

இெபுண்ணியாதியறத்தையேராடு€ன் ம — முறைபோல் - உரிசைபோல 

பரசாடுறும் - பரத்தையேகாடன்ற -- அடியாபரிய - அடியாரது 

வினைகணீங்க--இரிகுரவன் - தேடித்திரிின் றவாசரியன் -வரஞடுறும் - 

வரவை யெஇர்நோக்சொடுறெவன் -- பரவசம் - பரவசமாசும்படி, -- ௨௫ 

கும் - உருகத்தக்க -- அன்புறு - அன்புள்ள -- வச௨ன் - வசவண்ணான், 

எ-று, உழவர்கெறியைகாடுதல்போன்று வச௨ண்ணன் மூரவன்வரனா 

டுறுமெனமுடி.௧க, (௨) 

பொன்னானமை கதர் விசணை புரிக்தரறு பருவம் 

பின்னாயின யான்செய்?தாழில் பிள்ளைத்ொழி லாயிற் 

றெக்காள்வரு மெனையாளுடை யெம்மானறி யேனென் 

றுன்னாவரு துயரோடே முளைந்தான்வினை களைந்தான். 

(இ-ள்,) டொன்னானமை- பொன்னாலியற்றப்பட்டு-சதர்லிசு : இர 

ணங்களைவீசுன்ற-- அணைபூரிஈ்மு - சூனியசிம்மாசனஞ்செய்து -- ஈ.ர.று 

பருலம் - பன்னிரண்டுமாதம்--பின் னுமின - கழிந்தன--(இதனால்) யான் 

செய்தொழில் - யான்செய்தலிச்தவேலை--பிள்ளைச்கொழிலாயித்து - ஏறு 

பிள்ளைவேலையாமிற்று -- எனையாஞடையெம்மான் - என்னேயாளாகவு 

டையவல்லமன்--எம்காள்வரும் - என்றைக்குவருவனோ -- அறியேனென் 

௮ - தெரிலனெல் நு--உன்னா - நினைத்து -- வரு றயரோமி - மிக்சதுய 

சோடு -- உளமுளைந்தான் - மனகலிச்சலான் -- வினைகமாந்தான் - ஒருங் 

கேவினையொழித்த வசவண்ணன், எ-று, உன், செப்யா வென்னும் 

வாய்பாடு, (௩) 

Fern நாளோர்பம உலமைய/ பரை வசவன் 
‘ a ச 4 ௪ உ . 

செள்வாறுசென் மனத்தல்லா பேவன்வா ரோன்ற்ம் 
i 

ஐவ்வாறது நிகழ்வுற்றவ னார்வந்தனை மய) ௬௩ 

னெவ்வாறுரை செய்வன்பணி பிறையஞ்சால வரியூல். 

(இ-ள்.) இவவாழமர்மாள் - இவ்வாறிருக்குகாளில் . ஓர்பகல் - ஓர் 

தினம்--எமையா ரூடைவசவன் - எம்மையாளாகவடைய வசவண்ணன்-- 

செவ்வாறுசெல்மனத்து - செவ்வையாகச்செல்லுமன தினால் -- ௮லம 
தேவன்வரறோன் றிற்று . அல்லமதேவன்வரவுகாணப்பட்டது — அவ்வா 
லநிசழ்வுற்றவன் - HUNT M6 Seren — gyi - tae oy — art glen - அவ 

ன ௮வழிபாட்டை-ஒருநான் - யானொருவனே --எவ்வாறுரைசெய்வன் -



வது,] சூனியசிங்கா தனத்திலிருந்த கதி, ௪௯௯ 

எங்ஙனர்தெரிர்துசொல்லுவன் -- பணியிறையும் - ஆதிசேடனறும்-- 

சொலவரித - சொல்லுதற்கரிதாம், எ-று, ௮ல்--௮சை. வசவண்ண 

னது வழிபாட்டையதிர்த கூறுதலெவராலும் கூடாதென்பதகருத்து,(௪) 
வீலமாடன விழிதோளருள் வசவற்கதி தூரஞ் 

9 லுமாடவன் வருகாள்விழி பிடமாடிய செயல்வாய் 

குலமாதா மமனலேமகழ் கொண்ட ன்புநி றைந்து 

மஃம।யைக ரக்குஞ்சென்ன வசவற்கிது புகல்வான் 

(இ-ள்,) அருள்வசவற்கு - இருபையுள்ளவசவண்ணனுக்கு - விழி 

தோள் : சண்களும்தோள்களும்--வ௨லமாடின - வலம்துடி.த்தன --அதிதா 

சஞ்செலுமாடவன் - அதி ரஞ்சென்றமாயகன் -- வருகாள் - இரும்புகா 

லையில்--விழி - கண்கள் -- இடமாடியசெயல்வாய் - இடதுபச்சந்துடி த்த 

செய்கையில் - குலமாது - குலத்திற்பிறர்தநாயடியின் -- உளமெனவே - 

மனம்போல — மடழ்கொண்டு - மடிழ்ர்து--அன்புகிறைர்த - அன்பதிகரி 

த்து--மலமாயைகடுரக்கும்-மலத்தையும்மாயையுமொழித்த -- சென்னவ 

சவற்கு - சென்னவசவதேவனுக்கு -- இதுபுகஃவான் - இதனைச்சொல்று 

வான், எ-று, பொருள்கவாவான் அதிதாரஞ்சென்ற நாயகன் திரும்புழி 

விழிமிடர்துத்த குலமாத மடழ்வாள்போன்று வசவண்ணன் தன2 விழி 

தோள் வலமாடினதைச் சென்னவசயலுக்கு வியப்பும் றிதனைச் சொல் 

லினனென்க, (௫) 

வேறு, 

இற்குறி பலவு மிற்றை காணிகழ் கின்ற வென்பால் 

வற்கலை முனிவர் போற்றும் வசவவர் நிகழ்ச்சி யானாம் 

பிற்பெறு பயன்யா தென்று பெருந்தகை வினவ நின்ற 

சிற்பர முணர்ந்த சென்ன வசவதே சிகனு ரைப்பான். 

(இ-ள்,] கற்குறிபலகும் - கல்லபலசயனக்களும் -- இற்றைகாள் ஃ 

இன்றுகாறும் -- நிகழ்கின்றவென்பால் - என்னிடத்தில் ௩டர்ூவருன் 

றன--வற்சலை - மரவுரியணிர்த--முனிவர்போழ்றும் - ரிஷிகளால்துஇக்சப் 

பெற்ற -- வவ - வச௫வண்ணதேவனே --- அர்நிசழ்ச்சொல் - அங்கம் 

சடர்துவருதலால் -- சாம்பிழ்பெறுபயன் - நாம்பின்னா௨டையும்பிரயோச 

னம்--யாழென்று - என்னதேன்று --பெருதகைவினவ - வசவண்ணன் 

கேட்க-நின்ற - இவர்க்கெதிரினின்ற -- சம்.ப.ரமுணர்ம்த - உண்மைகிலை 

பையுணர்ர்த -- சென்னவசவதேரிகன் - சென்னவசலேசனென்போன்



௫௦௦ பிரபுலிங்கலீலை [இரபத்தீரண்டா 

உரைப்பான் : சொல்லுவன், ௭ - று, அம்நிசழ்சியொலெனச் சுட்டுத 

லால் நிகழ்னெறவெனலை அஃறிணைப்பன்மைவினை முற்றாக்கனாம், (௬) 

ஜ்பவிக் நிமித்தம் தன்னு லல்லமன் காண்பை யின்று 
மெய்யுசை யிதுகா ணென்னா விடுத்தனன் மருக னெங்கள் 

கையுறு மமுத னானமுன் 6௬இய படிவிண் ணப்பஞ் (றான். 

செய்யவுண் மழ்வு பூத்துச் செயல்செய்வார்க் குரைக்க லுற் 

(இ-ள்,) ஐய - ஐயனே _இக்நிமித்தர்தன்னால் - இந்தவேதுவினால் 

_.இன்று - இப்போத--அல்லமன்காண்பை - அல்லமே தவனைக்காண்பாய 

ஏமெய்யுரையிதுகாணென்னா - இதுசத்தியவசனமென்று -- மருகன் - 

மருமகனாயசென்னவச௪வேசன்--விடுத்தனன் - விடைகொடுத்தனன் -- 

எங்கள்கையுறும் - ஈமதுகைமிற்டைத்த -- அமுதனான் - தேவாமிர்தம் 

போல்பவனாயெ வ௪வண்ணன் --தான்கருஇியபடி. - தானினைத்தவண்ணம் 

விண்ணப்பஞ்செய்ய - விடைகொடுக்க -- உண்மடழ்வுபூத்து - உள்ள 

மூழ்ச்து--செயல்செய்வாரக்கு - ஏவல்புரிபவர்களுக்கு -- உரைச்சலும் 

ரன் - சொல்லத்தொடங்கேன், ௭ - று, சென்னவசவேசன் நினதுகுறி 

ப்படி, இன்றேரடக்குமெனக்கூற வசவண்ணன் வியப்புற்றுத் தனதேவ 

லாளிகளுக்குத் தெரிலித்தனனெனக, (௭) 

உட டம்பெலும் வனத்இ னின்ற வுயிரெனுங் கன்னி தன்னைத் 
தொடர்ந்திசை மணத்தாற் சேர்ந்த துணை வனல் லமனின்மெய்து 

மடைந்தருள் கல்யா ணத்தை யணிமினென் றெந்தை கூற 

நடந்தனர் ஈன்றென் றன்னார் நகரியோர்க் குணர்த்தி னாரால், 

(இ-ள்.) உடம்பெலும்வன த்தில் - தேகமென்னுங்காட்டில்--நின் ஐ 

உதித்துநின்ற -- உபிரெலுங்கன்னிதன்னை - உயிரென்டன்ற சன்னிப்பெ 
ண்ணை- தொடாந்து - சம்பந்தங்கொண்டு இசைமணத்தால் ல Ca gel 

இக்கசைந்து செய்தமணத்தால் -- சேர்ந்த - புணர்ச்த -- துணைவனல்ல 

மன் - சாயகனாய ௮ல்கமதேவன் -- இன்றெய்தும் - இன்கேவருவன் 

அடைந்தருள் - அவனெழுர்தருளத்தக்க -- கல்யாணத்தை - கல்யாணடு 
ரியை-- சணிமினென்று ் ௮லங்கரியுங்களென்று -- எர்தைகூற - எமது 

தீர்தையாடய வசவண்ணன சொல்ல -- ரன்ஜென்று - ௮பனஞ்செய்வோ 

மென்று--ஈடர்தனர் 4 போய்விட்டார்கள் _- அன்னா - அங்கனம்போயி 

ஜோர்--ரகரியோரக்கு * பட்டண த்திதுள்ளவர்களுக்கு - உணர் Bei
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தெரிவித்தனர், ௭- று, ஆல்--அசை, உடம்பெலும்வனம், உமிரெதும் 

கன்னி, துணைவனல்லமன், இவை உருவகம், இங்கே உடம்பெனல் உபா 

இத்திரியத்தையும், உயிரெனல் பிரியத்தையும், தணைவனெனல் ஜெப் 

தியையுமெனப்பொருள்கொள்க, காமக்குரோதாதி கள்ளர் வ௫ித்தற் 

இடமாதலின் உடம்பை வனமெனயும், தற்பிரிய மென்றுங் குன்றாதத 

னால் உயிரைக் கன்னியெனவும், தற்பிரியத்தை யறிர்துபுணர்வோன் பிரத் 

தியேகாத்மாலாதலின் ுராவனல்லம னெனயும் க௫இக் கூறியதாகப் 

பெற்றும், (௮) 

அ/லர்கதர் ஞாயி நூரு மணிகெடுக் தேர்க்மகொ டிஞ்சி 

விலகுற வதிற்ராக் காமன் மேலள வொருசா ஸணிற்பப் 

பலர்புகழ் மணிமா பத்துப் பறக்குமொண் கிளியொ முங்கி 

லிலைசெரு யப சும்பூட் தோரண மிகைய வார்த்தார். 

(இ-ள்.) அலர் - பரவிய--கதிர் - இரணங்களையுடைய -- ஞாயிறு - 

சூரியன்--ஊரும் - தவழ்டின்ற--மணி - மணிகட்டிய--கெடுந்தேர் - நீண் 

டதேரின் -- கொடிஞ்ச - முகடு -- இலகும் - பிரகாடிக்க -- அஇற்றாக்கா 

மல் - அதில்தாக்கவொட்டாமல் -- மேல் - அதற்குமேல் -- அளவொருசா 

ணிர்ப - ஒருசாவாளவுடிற்க-- பலர்புகழ் - பலராலும்புச ழப்பெற்ற மணி 

மாடத்து - ௮ழகெவுபரிகையில் -- பறக்கும் - பறக்கின்ற -- ஒள் - அழ 

இய -- சளியொழுக௫ல் - இளிவரிசையைப்போல--இலை - இலைகளினாற் 

செய்து -- செருகிய - சொருஇியிருக்கொற -- பசும் - பசிய - பூந்தோர 

ணம் - பூந்தோரணங்களை--இசைய - அலங்கா ரத்துக்கசைய--அர்த்தார்- 

கட்டினார்கள், ஏ- று, கொடிஞ்சி மேற்பரப்பெனிலுமமையும், ஒழும் 

இல் ஐந் தாம்வேற்றுமை யுவமைப்பொருள், (௯) 

போஃஃ குரும் மூருட் புகக்கொடி கட்ட னன்றென் 

ரூதர வொடும சைத்த॥ ரவிர்கொடி. மாடத் தும்பர் 

சோதிதன் னிரத மென்றுஞ் சுழன்மென ஈகுதல் போல 
விதிபு ளாடி யோடு விளங்குறு மிலைத்தேர் செய்தார். 

(இஃள்) போதககுரு - போதகாசிரியர்--ரம்மூருட்புச - ஈமதாரிற் 

பிரவேடுக்க எ கொடிகட்டனசர்றென்று - கொடி. கட்டுதல்டல்லதென் து. 

ஆத. £வொடும் - ஆசையோ -- அவிர்கொழு. - விளம்காடுன் கொடிகளை 

அழாபதீதம்பர் - உப்பரிசைகளின் மேல்--௮சைத்தார் - கட்டிஞுர்கள்
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சேரஇதன்னீரதம் - சூரியனதிரதம் -- என்றுஞ்சுழன்மென - வழியில் 

லாமலெப்போதுஞ்சுழன் றுகொண்டிருக்குமென்று -- ஈக ௨டோல - அவ 

மதிப்பதுபோல -- வீதியுள் - தெருவில் -- அடியோடு - விளையாடிக் 

கொண்டோடூடுன்ற -- விளங்குறு - பிரதாசம்பொருர்திய -- நிலைத்தேர் 

செய்தார் - நிலைத்தேரைக்செய்தனர். ௭ - ற, சூரியன ழு ரதம்நிலையின் 

திச்சுழல்வதால்வ இமினிலைத்தேர் செயா னரொலம்ச, (௪௦) 

(ங்கும கறிய how குழை தமண் பனிகர் சிற்திப் 

பொய் மெழின் மறுக னைத்தும் பழைசசழமுஞ் சேறு செய்தார் 

மங்ஃல மனைமுன் பந்தர் மணப்பந்த ௬ண்மை யாக 

கொங்கவி ழிதழ்க றும்பூங் கோதைக க் னாரால். 

(இ-ள்,) குட்குமம் - குங்குமத்தையும் -- நறியசம்ம் - மணமுள்ள 

சந்தனத்தையும் -- குழைத்த - கல$்த -- தண்பனிகீர் - குளிர்ச்சிபொருக 

இயபன்னீரையும் -- இம்தி - இறைத்து -- பொங்கெழில் - மிக்கவழகை 

யுடைய -- மறுகனை த்தும் - வீதிகளையெல்லாம் -- புழை - சாஃபுதையத் 

தக்க--செழும் - செழுமையாகிய--சே.றுசெய்தார் - சேராச்சனர் - மங் 

கலம் - மங்கலகரமுள்ள -- மனைமுன்பம்தர் - தலைவாயிலுள்ளபர் தலில் -- 

மணப்பந்தர்- கல்யாணப்பர்தலைப்போல--உண் மையாக - நிசமாக--சொங் 

கவிழ் - வாசனை ௦ரன5--இதழ் - இதழ்களையுடைய--நறுய்பூங்சோதை 

கள் - நல்லபூமாலைகளை - லூக்டஇினார் - கட்டினார்கள், ௭- று, ஆல். 

அசை, அந்தப்பட்டணத்தார் சுகர்தகலவைநீரால் அஇகளைச்சேராக்இத் 

தங்கள் தங்கள் வீட்டித்தலைவாயிலில் மணப்பர்தலைப்போலப் பூமாலைகளா 

லலங்கரித்தார்க ளென்ச, (௧௧) 

வீயலிடஞ் சேர்ந்து நின்ற வாழையுய் கரும்பும் பாளை, யுய 

ரிளங் கமுகு மொன்றோ டொன்றுறின் றுசாவித் தாமெல், லிய 

ரும் தொடைதோள் கண்ட மெனுமுறுப் பழக ரக்குஞ், செய 

லில்வர் தடைந்த வென்னச் செழுங்கடைத் தலைமுனார்த்தார், 

(இ-ள் ) வயலிடம்- வயல்களில்--சேர்ர்துகின்ற- விளைந்துநின் 2- 

வாழையும் - வாழைமரங்களையும் -- கரும்பும் - கரும்புகளையும் -- பாளை - 

பாளைகளையுடைய --உயர் - உயர்வாே-இளங்கமுரும் - இளமையாூயே 

பாக்குமரய்களையும் -- ஒன்றோடொன்றுகின் று - தனரோடொன்றுகூடி, 

டின்று--உசாலி - பேசிச்கொண்டு-- தாம் - தாங்கள்--மெல்லியர் - ஸ்த்ரீ
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சளின்-அரு்சொடை - அரியதொடைகளும்--தோள் - தோள்களும் — 

கண்டமெஜும் - கண்டமுமென்டுன்ற -- உறுப்பழகு - அவயஉரிக்ளி 

னழகை-இரக்குஞ்செயலில் - இரக்துகேட்குஞ்செய லினால்-- வம் தடைர்த 
கென்ன - வர்தடைர்ராற்போல -- செழுங்கடைத்தலைமுன் - செழுமை 
யாயெ கடைச்சலைவாயிலின்முன் -- தாத்தார் - கட்டிஞாகள், எஃறு, 

வாழை, கரும்பு கமுரு, இவைகள் மாதர்களது தொடை தோள் கண்டம் 

களின் அழகையிரந்துமேட்டற்கு வச்தடைந்தாற்போழ்காண இவற்றைக் 

கடைத்தலைவாமிலின்முன் கட்டினதாக£௩ குறிப்பித்தார், வாழை கரும்பு 

கமுகும், தொடை தோள் கண்டமும், நேர்ரிரனிறையணி, (௧௨) 

இலயினுழ் பொலிந்த வாழை தொடையினா லெய்தும் பேறு 

முலையினாற் பெறுவ மென்று முன்னிவம் இருத்தல் போலக் 

கலைபினார் சிறந் 2 வல்குற் கயற்கணார் நிறைகு டங்கள் 

விலையினாம் சிறந்த செம்பொன் வேடிகை மீது வைத்தார், 

(இ-ள்,) இலைபிஷ்பொலிந்தவாழை - இலைகளினாற்றலையினிறை 

வுற்றறயாழையானது - தொடையினால் - மாதரதுதொடைகளிஞல்--எய 

தும்பேறு - அடையும்பயனை -- முலையினால் - தனங்களினால் - பெறுவ 

மென்று - தடைவமென்று -- முன்னிவந்திருத்தல்போல - நினை த் தவக்தி 

ருச்சல்டோல -- கலையினால் - உஸ்இரங்களினால்-- இறர்தல்கும் - சிறப் 

புற்றுக்சாணு நிடம்பம்தையும்--சயற்கணார் - சேற்கெண்டைபோன்ற கண் 

களையுமுடையமா ர்கள் -- நிறைகுடங்கள் - நீராவீறைர்தகுடங்களை -- 

விலைபினாம்சிறர்த - வ்லைகாரணத்தாற்டிறப்புற்ற - செம்பொன் - சிவந்த 

படொன்முர்செய்த - வேதிகைமீது - திண்ணகளின்மேல் -- வைத்தார் - 

வைச்சா, எ-று, மாதரிதுமொடையா; £யபயனை வாழைமரங்களெய் 

காம்போல யாயும் மங்சையருதனங்களாலாய பயனையெய்த துமென் 

ஹென்ணி உர பாலச 2கொழ்றுமாறு மாதர்கள் நிரை சர் 4்குடங்களைக் 

be Lg Hors Get salad cow" Sorte Tors கோள்க, (௧௩) 

Der shy apap நின்ற மணிச்சுடர் வரவு பார்ப்ப 

நினைத்துவந் இருத்தல் போல நெடுமணிக் கதவு வாய்தன் 

முனைம்இிரு விளக்கு வைத்தார் முகிழ்முலைக் கருகெ டுங்கட் 

டனிச்சில் நுதற்பூஙய் கோகைச் சரிகுழற் றளிர்க்கை கல்லார். 

(இ - ௭,) மனத்திருள் - மனப்பிரார்தியை--அகம்ராடின்ற - €éag 

தக்க -- மணிச்சுடர் - அழடெய பம்போன் றவல்லமன து --வரவுபார்ப்ப -
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உரவைப்பார்க்கும்படி -- நினை த்துவர்திருத்தல்போல - நினை த்.துவர்திருப் 

பதுபோல-- நெடு - நீண்ட -- மணி - இரத்தினம்கள்பதித்த -- கதவு 

சதவுகளையுடைய -- வாய்தன்முனை - கடைத்தலைவாய் தறுச்சுமுள்னே-- 

இருவிளக்குவைத்தார் - தீபமேத்றினர்கள் -- (அவர்களாரெனில்) மு£ழ் 

மூலை - தாமரைமுகைபோன்றதனங்களையும் -- கருநெடுங்கண் - சருத்த 

நீண்டகண்களையும் -- தனிச்சிலைநுதல் - ஒப்பற்றவில்போன்ற ரெற்றியை 

யும்--பூங்கோதை - பூமாலைசளையணிர்த -- சரிகுழல் - சரிர்த்கூர்தலையும் 

தளிர்க்கை - துளிர்போன்றகைகளையுமுடைய — ஈல்லார் - மாதர்கள், 

எ-று, நல்லார் தலைவாயிலின்முன் திபம்வைத்தத, அல்லமன்வரவு 

நோக்டப் பார்ச்சவர்இருத்தல்போன் நிருக்கின்றதென்க, மணிச்சுடர்-- 

உவமையாகுபெயர், (௧2) 

இல்லம குரவன் றன்னை யருணந்தி யோடு காணச் 

செல்லுவ மென்று செம்பொற் சரகெழு விமானத் தோட 

மொல்லையி னிலத்தி ழிந்த வும்பர்வாழ் மகளிர் போல 

வில்லெனு மருங்குன் மாத ரிருந்தனர் நிலைத்தே ரேறி, 

(இ-ள், அல்லமகூ.ரவன்றன்னை - அல்லமனென்னுமாசிரியனை -- 

அருள் - இருபைபொருர்திய--ஈர்தியோடுகாண - வசவன்ணஜோடுகானும் 

படி--செல்லுவமென்று - போகுதுமென்று -- செம்பொன் - செம்பொன் 

ஞலாய -- €ர்கெழு - அஸகாரமுள்ள-- விமானத்தோடூம் - தாமேறிய 

விமான த்தோடும் -- ஒல்லையில் - அதிகவிரைலில் -- நிலத்திழி£த - பூமி 

யிலிறங்யெ--உம்பர்வாழ் - தேவலோகத்திஃவாழ்சன் ற--மகளிர்போல - 

தேவஸ் ரீசளைப்போல -- இல்லெஜும் - இல்லையெனற்டியை£த -- மருகி 

குல் - இடையினையுடைய--மாதர் - ஸ்திரீகள்--நிலைத்தேரேறி - சிலையா 

யுள்ளதேரின் மேலைதி -- இருர்தனர் - இருந்தார்கள், ௭ - று, இவ்வதஇ 
சயத்தைக்சாணச் சேவமாதர் லிமானத்தோடூ நிலத்திறங்கனாம்போல 

இப்பூமியிலுள்ள மாதர்கள் தேரின்மேலேறி பிருந்தனரென்க, (௧௫) 

இருக ரிதனை யின்று இரும் வே றலங்க ரிப்ப 
கெர௫ுலுள் எனக ழித்து நீத்தவை யமார் கோமா 
னொருகக ரலங்க ரித்தற் குரியன வென்னி னந்தி 
பெருகக ரணியின் மிக்க பெருமையார் கூற வல்லார். 

(இன்) திருககரிதனை - இந்தவழயெ பட்டண த்தை--இன்று - இன் 
DEG -.. இருந்த செவ்வையாக -- வேறலங்கரிப்ப - ல தனமாசவல்ய்



வது,] சூனியசிங்காதனத்திலிருந்த ௧. “௫௦௫ 

கரிப்பான்வேண்டி--கெருகலுள்ளன - நேற்றலங்கரித்தவைகளை-- சழித்து 

நீத்த - கழித்துநிக்கெர் — அவை - அவற்றை அமரர்கோமான் - 

தேவேர்திரன் -- ஒருககர் - தனதொப்பத்றபட்டணத்தை -- அ௨ஙகரித் 

தற்கு - அலங்காரஞ்செய்தற்கு -- உரியனவென்னில் - உரியனவாயிருக்கு 

மென்னில்--நந்தி - வச௫வண்ணனது--பெருஈகர் - பெரியகல்யாணபுரியின் 

அணிமின்மிககபெருமை - அலங்காரத்தால் மிகுர்தடெருமையை -- 

யார்கூறவல்லார் - யாவர்சொல்லவல்லார், எ-று, கல்யாணபுரியை 

இன்றலங்கரிப்பான்வேண்டி, நேற்றலஙகரித்தவைகளைக்களைய வஉறீறைத் 

தேவேர்திரனெடுத்தக் கொண்டுபோய்த் தன்னகரை.பலங்கரிப்பனென் 

னில் கல்யாணபுரியினலஙகாரமதிமையை எடுத்து ச்சொல்லவல்லார் யாவ 

ரளரென்ச, அர்ரகரத்தார் இர்று இருந்தவேறலங்கரிப்பான் வேண்டி 

கெரு5லுள்ள-ஈகழித்து நித்தவையெனினுமமையும், ரீத்தவை--வினையா 

லணையும்பெயர், (௧௬) 

இனள்னண மலங்க ரித்த வெழின்மணி மறுகி னூடு 

மன்னவர் மன்ன னுய்ய மந்திரிக் கிழமை பூண்டோன் 

றன்னொரு Gros wen Cords sion fri கொள்ள வேண்டிப் 

பொன்னவிர் கோயி னின்றும் புறப்படாப் போத லுற்றான், 

(இ-ள்,) இன்னணம் - இவ்வாறு-அலங்கரித்த - அலங்கா ரஞ்செய் 

இருஃஇன் ற--எழில் - அழிய -மணி- ரத்தினங்கள்பஇித்த--மறுனோம் - 

வீதிபில் -- மன்னவர்மன்னன் - சாஜாதஇிராசனாரயெ விச்சலமன்னல் -- 

உய்ய - பிழைக்கும்படி, -- மந்திரிக்தழமைபூண்டோன் - மச்திரித்தன்மை 

கொண்டவசவண்ணன்--தன் - தன்னுடைய -- ஒருகுரவன் மன்னை - ஓப் 

பற்றவாரிரியனாயெவல்லமனை — தானெதிர்கொள்ளவேண்டி - தானெ 

இர்கொண்டுசாண்பான்வேண்டி -- பொன்னலிர் - பொன்னிஞம்?சய்யப் 

பட்மிலிளக்குன்ற -- கோபினின்றும் - தனமுமடத்தினின்றும் -- புறப் 

படா - புறப்பட்டு -- டோதலுற்றான் - போகத்தொடங்டுஞன், எ-று, 

ம$்தஇரிகமைபூண்டோன் எதிர்கொள்ளவேண்டி மறுலூமி கோயி 

னின்றும் புறப்பட்டுப் போதலுற்றான் எனக்கூட்டிப் பொருள்கொள்ச, 

ட/இயுமப் பதியாற் காணும் பசுவுமப் பசுவின் ஞானம் 

பொதியுமைம் பாசம் காலும் பொருளென வழக்கிற் கூறும் 

விதியுமப் பாசம் பொய்யாய் வேறறும் வீடு மோதி 

மதிமயக் கறுத்த சென்ன வசவனு மருங்கு சென்முன், 

௬௪



௫௦௬ பிரபுலிங்கலீலை [இநபத்தீரன்டா 

(இ-ள்,) பதியும் - பரமும்--அப்பதியாற்கானும் - அர்தப்பரத்தாம் 

சாணத்தக்க--பசுவும் - சீவும் -- ௮ பசலின்ஞானம் - அ$தவுயிரின் வு 

ணர்வால்-- பொதியும் - நிறைபப்பெழ்ற--ஐம்பாசர்தாஜம் - ஐந்துவிதபாச் 

மும்-பொருளென - பொருளாக வழக்இழ்கூறும் - aca @ arr » ~ 

விதியும் - நியமங்களும் 4 அ பாசம் £ய்யாய் - ௮ பாசமும்பொய்யாப் 

போமாறு-வேறம் - பேதடாவ$ீம்கத்தக்க -- வீடும் - முதிதியையும்-- 

99- £தித்று-மதிமயக்கறுத்த - சித்தப்பிராம்தியை £சய--சென்ன 

வசவஜும் - சென்னவ௪வதேவழும் -- மருங்குசென்றான் - கூ டப்போயி 

னன்,௭- று, பதி, பசு, பாசம், விதி, வீமி என்பவற்றின் வழக்கையறு 

த்துச் டத்தநிலையாஈச்செப்யத்தக்ச சென்னவசவபே னப் டொருள்சொ 

és, UB mauve Do gal va maw OI ஈசமும் இனறெனலைமற த்து 

மூன்றும் பொருளாசவழக்கிடிவா தா£ப்பையும் மு.த்திரிலையையுந்தெரி 

வித்து இவையளைத்துஞ் சித் சப்பிரார்தியெனச்சாட்டி, ஐயந்திரிபு அகழ் 

றி ஈதாகக் கோடல் சிறப்பு, பதியு மப்பதியாற்காணும் பசுவுமென்றகனால் 

பிம் பப் பிரதிவிம்.மாகப்பெற்றாம், பசு டதியையன்றித் தானோமுசஉன் 

லெ.ஈ வுணருங்காறும், பந்தமும் வீடு சவிரதலொண்ணாதெனலை மதி 

மயச்செனஇ மமையும், பாசமித்தையாகாலிடத்து, ே ,தபாவஙீங்கா து, 

அதும்ங்காலிடத்து மூத்தியெய்சல் கூடாமையின், அப்பாசம் பொய்யாய் 

வேறறும் வீடென்முர், இங்மனமிருக்க முத்தியிலு மும்முதஇுமுண்டெ 

னல் மூடம், அன்றேம், ((தனியேயிருப்பதற்கெண்டினே னெண்னமிது 

சாமியநியாததோ,”” எ ச்சான் ரா கூறுதற்சேசெனனை, SAGA 

பெருகுமா தலிழ் சருகிஏயுரை/ ஈம், உடன்பாடெதாமரையை விஇிவாக் 

இெெமெனற்கு விதிஃயன்ரு , இங்சேடாசமெனல் திரிசியர்தை, அழி 
திரில்பமே செகசிவ.ரமேன்க, ஐம் ஈசமாவன ,— 1௦ம், மாடை, மோகம், 

அவித்தை, பொயப்யுருலி என் cr, திழு9 3 மீசொறம் உ ம்மைகொடுத் 
Hwy OF oud Cams a, (சல) 

எம்மடமார மற் ணிை யவ னடிமை புண்ே qi 
த்ம்மடி மாசு நீக்கும் தன்பெரழி ெறிவழ। 4 

ர் 

செம்மடி. வால யாச்ச தேவனு மனப(ு த்ரியின் 

மும்மடி யாகு ஈர்தி முதல்வனே டருகு சென்றான். 

(இ-ள்,) எம் - 5ம்முடைய--அடி - மூலமாசின்றுள்ள _ மாசம் - 
அஞ்ஞானத்தையும்--முக்கண் - இரிரேத்தரத்தையடைய--இறையவன் - 
ப ரமசிவன த--௮ட மைபூன்டோர்தம் - அடியார்களுடைய -- மடி மாசு -



வ்து,] சூனியரிங்கா Sid HA wos BB. டுள் 

வல்்திரவமுக்கை -- நீக்கும் - நீக்குடுன்ற -- தன்மொழில் - தனதுதொழி 

லின்--நெறிவழா த - நெறிகின்றகலாத--.செம் - நல்ல--மடிவாலமாச்சதே 

வலும் - மடிவாலமாச்சதேவனென்பவலும்--அன்பு - அன்பில் -தாயின் - 

பெற்றதாயினும் -- மும்மடியாகும் - மூன்றுபங்குள்ள -- நழ்இிமுதல்வ 

னோட - வசவண்ணஜோமி -- அருகுசென்றான். - பக்கத்திற்சென்றனன், 

எ-று, எனவே மடிவலமாச்சலுங் கூடப்போயினளென் ரயிற்று,(௧௯) 

சீங்கான் சடையிற் பாம்பும் sulpioda hi கிடந்த பிள்ளைத் 
i ச் . க் O . டு ந உ ட் . 4 , , ௪ 

இங்களுஞ் செய்த வொப்பச் செய்கைமா னவ௪ மாகக் 

கங்கையும் தரைய டங்கக் கானமுன் பாடி மீச 

கிங்கரன் நனது பாயகர் கின்னரப் பிரமன் செல்முன், 

(இ-ள்) சங்கரன - பரமசிவ து-சடையிம்பாம்பும் - சடையிலுள் 

எபாம்பும்-- தவழ்ர்தெதிர்டெ்த - எ இரில்தவழ்ர்திருக்வெற - பிள்ளைத் 

இங்களும் - மூன்றாம்பிறையும் -- செய்தவொப்ப - செய்த துபோதுமிருக் 

இன்ற -- செங்கைமான் - சிவந்தகையிலுள்ளமாஜம் -- வசமாக - பர 

வசப்படவும்--கங்கையும் - கங்காரதியும் - திரையடங்க - அலையடங்கநிழ் 

சவும்--கானமுன்பாடி. - முன்னேயிசைச்ஞான %யங்களைப்பாடிக்கொண்டு 

-சஇங்கரன்மனது - ஒருவகைச்சாதியடியானது -- பாக்கர் - பக்கத் 

இல் -- இன்ன ரப்பிரமன் - வென ரப்பிரமனென்போன் -- சென்றான் - 

போயினன், ௭- று, கானம் - இசைய்ஞானம், பாம்பும் பிள்ளைத்திங் 

களும் மாலும் பரவசமாகவும் கங்கையலையானது நிற்கவும் பாடிச் இன்ன 

ரப்பிரமன் சென்றானென முடிக்க, இவை யெண்ணனும்மை, (௨0) 

துண்டினர் கரகக் கையர் சடையருக் தூள sor Bi 

புண்ட ர நுதலர் கற்றோய் பூந்துகி லுடையர் நீல 

கண்டனை யகம்பு றத்துங் கண்டவர் வினையி னீங்கித் 

தொண்டுறு நெறியி னின்றோர் சூழ்ந்தன ரெண்ணி லாரே, 

(இ-ள்,) தண்டினர் - திரிதண்டமுடையோரும் -- கரசக்கையர் 2 

கமண்டலமேந்திய கரமுடையோரும் -- சடையர் - சடையையுடையேர் 

ரும்--உத்தூளனத்தர்-அங்கமுமுதும் விபூதிதாளிதமுடையோரும்--புண் 

டரநுதலர் - திரிபுண்டரமணிர்த நெம்தியைபுடையோரும் -- கற்றோய் 2 

காவிக்கல்லிற்றோயர்த - பூர்துலுடையர் - அழடியவஸ்இரமுடையேர் 

ரும்--நிலகண்டனை - நீலகண்டமுடையப ரமரிவளை-. அகம்புறத்துங்சண்
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டவர் - அகம்புறத்திலொருபடி ந்தாக்கண்டவாகளும் -- வினையினீங்க - 

இருவினை யினின் நு£ங்டு -- தொண்டுறுநெறியினின் ரோர் - €வதொண்டு 

ரெறியினின்றவர்களும்-- எண்ணிடார் - அளவிறர்தவர்சள்-- சூழ்ர்தனர் - 

சூழ்ர்துகொண்டனா, எ-று, புண்டரம் ;-விபூதியால் மூன்று£ராக 

கெற்றியிலணிவத, அகம்புறத்தீசனைக் காண்டலாவது :--சொப்பிரகாச 

மாதலை யென்ச, (௨௧) 

“em ந e 4 ச் டி உ [2 . 

CHM nob pity ob Bost gy ப. /லை வேற்பு ணொன்று| பேம் 

கோள்வலங் let olf oF, Gh செம்பொற் குன்றெனு மார பிற் காண 

வேள்வலங் கொண். நெற்றி விழியிதை யருளா லென்னும் 

வாள்வலங் கொண. சேன மறவா வா ரிதிபோற் சூழ்ந்தார். 

(இ-ள்.) இன்று - இன்றைக்கு —~ சோள்வலந்துடித்தது - வலது 

தோள்துடிசது - GL - பிரகாசம்பொருர்திய--இலை - இல்போன்ற 

_.வேற்புணொன்று - வலாலெய்தியவோர்புண்ன -- சோள்வலங்கொள் 

ளும் - ஈவக்கரகங்களு பவலமாகவரப்பட்ட -- செம் - சவந்த--பொற்டுன் 

றெலும் - டொன்மலையென்னத்த4க-மார்பிற்காண்டேம் - மாபினிடத் 

இற்காணுதம் -- பவள்வவங்கொண்ட - மன்மதனதுவலியைக்கவாகத்-- 

நெத்திலி நி - நெற்றிக்கண் வயுடைய -- இறையருளால் - பரமசிவனத 

ருளால -- என்ஞூம் - என்றுகூறும் - வாள்வலங்கொண்ட ஃ வாளைவலது 

கையிலேந்திய -- சேனைமறவர் - மறவர்சேனைகள் -- வாரிதிடோத்கூழ்ம் 

தார் - சழுத்திரம்போற்கு.மர்சனா, எ-று, தோள்வலந்துடி ச்ததால் 

நம்மோடெதா ச்தோர்மாஈபில் இளாயருளால் வேற்புணொன்றகாண் 

பமென்று சொல்லுசின்ர மதவ। சேனை சமுத்திரம்டோற் சூழ்ந்தன 

ரென்க, (௨௨) 

எங்கள்வாழ் வனைய ௩௫ யெழுந்தருண் மறுகி ஜூடு 

மங்குல்லா னிரலிப் புத்தேண் மணிசெடும் தே1ப்பைங் Ber dor 

தங்கள்காற் நூட்கு பை நீது தரிப்பரி சாடு யோட 
. * (o 6 ௪ ந ் 

வங்கண்மா ஞால மஃ்லா மதி[த7 நடந்த வம்மா, 

(இ-ள்.) எங்கள்வாபவளைய - எங்கள்யாழ்வையொத்த -- நந்திய 
முர்தருள் - வசவண்ணன்புறப்டட்ட -மறுஜழோடு - வீதியில் -- மங்குல் - 

மேகங்கள்தங்கெய--வான் - ஆகாயத்திலுள்ள -- இரலிப்புத்தேள் - சூரிய 

பகவானது -- மணி - மணிசட்டிய - நெடுந்தேர் « ரீண்டதேரிதுள்எஃ



வது,] சூனியசிங்காதன த்திலிருந்த 5G), (60௯ 

பைங்டிள்ளை - பசியடிளிப்பிள்ளைகள் -- தங்கள்காத்றூட்கு - தங்கள்காலி 

லெழுர்ூ சுளுக்கு -- உடைந்து - மேலிர்து -- தரிப்டரிதாடு - ச$ச்சக் 

கூடாமல--ஒட - ஓடூம்/டியாகவும்--அங்கண் - அழகயெவிடத்தையுடைய 

--மரஞாலமெல்லாம் - பெரியபூமிமுழுவதும்--௮.இர்.தர - அதிரும்படியா 

கவும் -- நடர்த - நடந்தன, எ-று, சேனைகள் -- தோன்றாவெழுவாய் 

அம்மா--வியப்புக்குதிப்பு, (௨௩) 

இ/.ரவொடு மண்சு மக்கு மடுகளி றெட்டே £ டும்போ॥ 

பொரவொரு களில் யானை போதுமென் றெண்ணி லாத 

விரவொடு புரைநி றத்த வீர்ம்கவுட் சிறுகட் Ging, 

கரவளை வெண்ம ருப்புக் கடாக்களி நெழுந்த வன்றே. 

(இ-ள்,) அரவொடு - அதிசேஷனோட--மண் சுமக்கும் - பூமியைச் 

சுமக்கின்ற. நடு - கோரற்கியைர்த -- களிறெட்டோடம் - அஷ்.டகஜங்க 

ளோடும் -- போர்பொர - யுத்தஞ்செய்தற்கு -- களி - களிப்புபொரும் 

திய -- நல் - நல்ல -- ஒருயானைபோதுமென்று - ஒருயானையேபோது 

மென்று -- எண்ணிலாத - அளவிறந்த -- இரவொடுடரை - இரவுக்கொப் 

பான -- நிறத்த - நிறத்தினையும் - ஈர்ங்கவுள் - குளிர்ச்சிபொரு்தியகன் 

னத்தையும்--சிறுகண் - சிறியகண்களையும்--தூங்குகரம் - தொங்குடின்ற 

தும்பிக்கையையும்--வளை - வளைந்த -- வெண்மருப்பு - வெண்மையாயெ 

தந்தங்களையும் - கடாம் - மதஜலத்தையுடைய--களிறு - யானைச்சேனை 

கள் ௭ எழுந்த - எழுந்திருதன, எ-று, அன்று, JI — அசைகள், 

அஷ்டகஜங்களையும் எங்களிலொருயானையே வென்றுவிடம் என்றுசொல் 

லும்படியானதோற்றத்தோ யானைச்சேனைகளெழுர்தனவென்ச, யானை 

களென்ஜும் விசேஷியத்துக்கு நிறம், கவுள், கண், கரம், மருப்பூ, கடாம், 

விசேஷ னமென்க, எழுந்தவென்லும் ௮ஃறினைப்பன்மை வினைமுற்றால் 

களிறென்பதை அஃதிணைப்பன்மைப் பெயராக்கு௪, (௨௪) 

oN 

வம் பரியி வர்ந்துங் 

கூனல்வேய் தொடுத்து ஞான்ற குச்சுடைச் சிவிகை யூர்ந்துஞ் 

சேனைகா வலசெண் ஸணில்லார் சலைமதன் கோல மென்ன 

மானவேன் மன்னர் மன்னன் மந்திரி மருங்கு சென்ரார், 

(இ-எ்,) தனைமேற்கொண்டும் - ஆனைகளின மேலேதியும்--வாஷும் ஃ 

தா£வாநின்ற--.ஆடல் - தெலைபுடைய -- வெம் - அதிகவேசமுள்ள-ஃபரி
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யிவர்ந்தும் - குதிரைகளின் மேலேதியும் -- கூன் - வளைவாஏயெ நல்வேய் 

தொடுத்து - ஈல்லமூங்கிலைத்தொடுத்து -- ஞான்ற- தொங்குடுன்ற--குச் 

சுடை - குச்சுகளையுடைய--ிவிகையூர்ந்தும் - பல்லக்குகளின்மேலேறியும் 

_-சேனைகாவலர் - சேனாதி.திகள-- எண்ணிலலார் - அளவிறரதபெயர் -- 

சிலை - கருப்புவில்லையுடைய -- மதன் - மன்மதனது -- கோலமென்ன - 

அழகசைப்போல - மானம் - உலியுள்ள--வேல் - வேலைச் தாங்கெ -- மன் 

னர்மன்னன் - ரா3£திரா;றூய விச்சலனது - ம$திரி - மர்திரியாகெய 

வசவண்ணஜுடைய -- மருங்குசென்றா - பக்கத்திற்செனறனர், ௭-௮, 

மேந்கொள்ளலும் இடர்சலும் ஏறிஈடத்தலையெனக, (௨௫) 

இலங்கிளர் மரன்கு டைக்கு ககைமணிக் நாம்பி லென்ன முந்த 

விலங்குறு பசும்பொற் காம்போ டெண்ணில்வெண் குடை யெ 

புலன்களை வென்ற வீரன் போகிய மறுகி லெங்கும் 

விலங்கினை யன்றி யந்த விலங்கின்வா லாடிற் றன்றே, 

(இ-ள்,) கலங்சளர் - அழகுமிகு$த--மதன்குடைக்கு -மனமதனது 

குடைக்கு--நகை - பிரகாசம்பொருக்திய -- மணி - ரத்னங்கள்பஇத்த — 

காம்பிலென்ன - காம்பில்லையென்று -- இலங்சுறு - பிரகாசிக்கின்ற -- 

பசும்பொன் - பசியபொன்னாலாயெ--காம்போடு - சாம்புகளோடு--எண் 

ஊரில்வெண்குடை - அளவிறந்தவெள்ளக்குடைகள் -- எழுந்த - வந்தன -- 

புல்களைவென்ற - ஐம்புலன்களையுஞ்செயித்த--வ்ரன் போதிய - வசவண் 

ணன்போகாநின்ற -- மறுஇலெங்கும் - வீதிகளிலெங்கும் -- விலங்களே 

யன்றி - மிருகங்களையல்லாமல் -- அந்தவிலங்டுன்வால் - அந்தமிருகங்களி 

னதுவால--அடிற்நனறு - இடாது, எ-று, ஏ-துசை, மிருகத்திெழு 

சங்கற்பத்தையன்றி அதன்வாலாடாததுபோல ௨சவண்ணஎதெழுச்சி 

யன்றி இவவளவுமெழாதென்பது கருத்து, (௨௪) 

மரீ யைதன் ஜோல்வி யெல்லா மாதர்க்கும் வந்த cen Gap 

நாயகன் றன்னைப் பற்றி நாம்வென்றி கொள்வ மென்று 

போயுறு தன்மை போலப் புணர்முலைக் கருநெ டுங்கட் 
டேயுநுண் மருங்குன் மாதர் இரள்பல வெழுந்த வன்றே, 

(இ-ள்,) மாயைதன்றோல்கியெல்லாம் - மாயையின துதோல்விகள 

னைத்தும் -- மாதர்க்கும்வந்தவன்றோ - ஏனைபல்த்ரிகளுச்கும்வர் தனவல் 

உவா -- நாயகன்றன்னைப்பற்றி - நாயகனைலயமாக்ிக்கொன்டு -- சாம்



agi, ] சூனியசங்காதனத்திலிருந்த கத, டுகக 

வென் மிகொள்வமேன்று - நாம்வெம்நியடைவோமென்மெண்ணி- டோ 

புறுதன்மைபோல - போகும்விதம்போல -- புணர்முலை - புணரற்ட 

யைரததனங்களையும்--௪௬ - கறுத்த-- நெடுங்கண் - நீண்டகண்களையும் - 

தேயும் - சருங்டே -- நண் - நுட்பமாயெ -- மருங்குல் - இடையினையு 

முடைய--மாதர்திரள் - ஸ்சீரீகூட்டங்கள்--பலவெழு/த - பலவாகவெழுமக் 

திருர்தவ, எ-று, ஓன்று, ஏ.-அசைகள், மாதரென்றும் விசேஷியத் 

துக்கு முலை, கண், மருங்குல், விசேஷணமென்க, (௨௭) 

பிரிகளின் முழுக்கு மிக்க பல்லிய ( முழக்கும் பூட் கைக் 

கரிகளின் ம முழக்கும் வீரக் கழலொடு செல்லும் வெங்கோ 

ளரிகளின் முழக்கு மாத ரணிகளின் முழக்குஞ் செங்கைச் 

சரிகளின் முழக்கும் விம்மித் தடங்கடல் போன்ற வன்றே, 

(இ-ள்.) பரிகளினமுழக்கும் - குதிரைகளின் சத்தமும் -- மிக்க £ 

மிகு£ச--பல்லியமுழக்கும் - வாத்தியசத்தமும் -- பூண் - பூணத்தரித்த 

கை - ும்பிர்கையைபுடைய--கரிகளின் முழக்கும் - யானைகளின்சத்த 

மும் -- லீரக்கழலொடுசெல்லும் - வீரகண்டயத்தோடூசெல்லும் -- வெங் 

கோள் - கொடியவலியையுடைய -- அரிகளின் முழக்கும் - இங்சங்களின் 

சத்தமும்--மாதர் - ஸ்திரீகளின் -- ௮ணிகளின்முழக்கும் - அப.ரணசத்த 

மும்--செங்கை - சவச்தகைகளிலணிந்த -- சரிகளின் முழக்கும் . வளையல் 

களின்௪சத்தமும்--விம்மி - மேற்சொண்டு - தடங்கடல்போன்ற - விரிந்த 

கடல்முழர்கம்போன்றன, எ-று, அன்று, ஏ--அசைகள், அரிகள் புலிக 

ளெனினு மமையும், (௨௮ 

HY Bou கவரி மெங்கு மசைவன ிவிறி யெங்கு 

மூவ கு குடைக ளெொங்கு முழங்குவ வியங்க ளெங்கும் 

பாரிவ விசைக ளெங்கும் பாய்வன கரிக ளெொங்கு 

கமோடூவ பாவி யெருக மயர்வன தூளி யெங்கும், | QP © 

(இ-ள்.) கவரி - சாமரைகள்--அவேவெங்கும் - எங்குமாகின்றன 

_?லிறி - விரிறிகள்--அசைவன வெங்கும் - எங்குமசைஏன்றன--மூடுவ 

குடைகளெங்கும் - குடைகளெவ்விடத் துமூடி.நின் நன --முழங்குவவியங்க 

ளெங்கும் - வாத்தியங்களெங்கனுமுழங்குடின்றன -- பாடுவவிசைகளெங் 

கும் - எவ்விடத்துமிராகங்கள்பாடப்படுின்றன -- பாய்வன கரிகளெங் 

கும் - யானைகளெல்விடத்தும் பாய்ர்தோடூடுன்றன -- ஒடிவபுரவியெம்
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கும் . குதிரைகளெவ்விடத்தும் தாவியோடுன்றன--உயர்வன தளியெய் 

கும் - எவ்விடத்தும் தூசுகள்மேலோய்டுச் செல்லுன்றன, எ - று, (௨௯) 

க்ரிகல மசையா நின்ம கவரிக ணுரைகண் மொக்குள் 

விரிகுடை மதுகை வீரர் விதிர்க்கும்வா ளூகண்மீன் பாயும் 

பரிதிரை முழக்க மார்க்கும் பல்லிய முழக்க மாகப் 

பொருகட லெனவெ முந்து போயது வசவன் சேனை. 

இ-ள்.) கரி - யானைகள்--கலம் - கப்பலாகவும் -- நசையாகின்ற 

கவரிகள் - அசைடன்றசாமரைகள் -- நுரைகள் - நுரைகளாசவும் -- விரி 

குடை - விரிர்தகுடைகள்--மொக்குள் - குமிழிகளாகவும் -- மதுகைவீரர்- 

வலியுள்ளவீரர்கள் -- விதாக்கும் - அச்சமுண்டாச்கும் -- வாள் - கத்தி 
கள் -- உகள்மீன் - குதிக்இன்றமீன்களாகஷம் -- பாயும்பரி - பாயத்தக்க 

குதிரைகள் -- திரை அலைகளாகவும் - தர்க்கும் - விடா துசத்இக்ன்ற 

-பல்லியமுழச்சம், - வாத்தியவொலிகள் -- முழக்கமாக - கோஷ்டமாக 

வும்--வசவன் சேனை - வசவண்ணனதுசேனை--பொருகடலென - மோது 

இன்றகடல்போல — எழுந்துபோயது - எழுந்துபோயிற்று, எ-று, 

௮௪ வெனல் கடநிலைத்தீவகம், இக்கவி விரியுருவசம், சேனை தொகை 

யொருமை, (௩0) 
வேறு, 

ன்ன வாறெழும் இரளொடு நந்இயெம் பெருமான் 

றன்னை நேர்குரு பானெதிர் சென்றவன் ருளைச் 

சென்னி யால்வணங குவனெனு மோகையாற் சென்றான் 

றுன்னும் வானவர் தொகுதியும் வியப்பொடு துஇப்ப, 

(இ-ள்,) இள்னவாறு - இவ்வாறு எழு$்தரளொடு - எழுந்த 

சேளைத்திரளோ2--1*இயெம்டெருமான் - வச௨ண்ணதேவன்-- தன்னே 

கேர் - தனக்குத்தானேயொப்பாடூய - குருபரனெதசென் று - அல்ல 

மனை யெதிர்கொண்டுபோய்-- ௮வன்ருளை - அவன்துதிருவடிசளை--சென் 

னியால்வணங்குவனெஜனும் - எனதுசிரஏனால் வணங்குவேனென்டுற 
ஒகையால் - ஆசைப்பெருக்கால் -- துன்ளும் - மிகுந்த -- வானவர்தொகு 
திபும் - தேவர்கள்கூட்டமும் -- வியப்பொடுதுதிப்ப - அ?ிசயததோடு 
அதிக்கும்படி--சென்றான் - போயினன், எ. று, 68தியெம்பெருமான் 
சென்று வானவர்துஇப்பச் சேனை த்திரளோடு வீதி.பிற்சென்ரானெனப் 
பொருள்கொள்க, செனறென்பதனை வணக்குவ ளென்ப 56 @O wands,



வது,] சூனியசிங்காதனத்திலிருந்த ௧, ௫௧௩ 

த்தி றஞ்செலுஞ் செலவினை யகங்குருட் டமணர் 
புத்தர் கண்டிவ ரென்கொலோ வறிதெ£இர் போதல் 

பித்த னென்றுதம் மிறைவனைச் சொல்லுமிப் பேய 

செத்தி றஞ்செயா ரெனச்ரெவ சரணரை யிகழ்க்தார், 

(இ-ள்,) ௮த்திறஞ்செலும் - அவ்வாறுபோகும்--செலவினை -போக் 
OF— அசங்குருட்டமணர் - அறிவிழக்தசமணரும்--புத்தர் - பெளத்தரும் 

தண்டு - பார்த்து - இவர் - இந்தவசவண்ணதேவர் -- என்கொலோ - 

என்னமதிகொண்டோ--வறிது - வீணாக 4௭ திர்போதல்- எதிர்கொண்டு 

போதல்--பித்தனென்று - பித்தகொண்டோனென்று--தம்மிறைவனை ௪ 

தீங்களரசனை -- சொல்லுமிப்பேயர் - சொல்லுஇன்ற லிப்பேயர்கள் 4 

௭ த்திறம் - எவ்வுளவுகொடுமைத்திறம்-.. செயாரென - செய்யமாட்டார்க 

டளன்று--ேசரணரை - சிவனடியார்களை -- இகழ்ர்தார் - தூஷித்தார் 

கள், ௭- று, சமணரும் புத்தரும் இங்கனம் போ தலைக்கண்டு இஃ்தென்ன 

மதியென்றும், இங்கனமிருக்க நமதரசனை பித்தனென்றுசொல்லி யிம் 

மூடர்கள் என்னகொடுமைதான் செய்யமாட்டார்களென்றும் சிவனடி. 

யார்களையும் வ௫வண்ணனையும் நிர்தித்தனரென்ச, பொரறாமையுடையோ 

ர்க்கு எங்கனமுண்மை காட்டிலும் ௮ப்பொறாமையே தடுக்குமெனக் 

கொள்க, (௩௨) 

மன்னன் விச்சலன் பாலடைநக் தருகரெம் மன்னா 

நின்ன கர்க்கொரு புதுமையொன் றுற்றது நீகே 

ணன்னி மித்தமொன் றெய்திய தேகொடு நந்தி 

தன்னி டத்தொரு வன்வரு மென்தெதிர் சாரும். 

(இ-ள்,) மன்னன்விச்சலன்பால் - விச்சலவரசனிடத்தில்-- ௮௬௧ 

டைந்து - சமணர்கள்போய்--எம்மன்னா - எமத ரசனே --நின்னகர்க்கு - 

உனபட்டணத்திற்கு-- ஒருபுதுமை - ஓரதிசயம் -- ஒன்றுற்றது - பொ 
ருந்தியது--நீகேள் - நீகேளுதி - சன்னிமித்தமொன் று - ஈல்லவொருசகு 

னம்--எய்தியதேகொடு-வாய்த்ததையே உண்மையாகக்கொண்டு--ஈந்தி - 

வசவண்ணன் -- தன்னிடத்தொருவன்வருமென்று - தன்னிடத்திலொ 

ருவன் வருவானென்றெண்ணி -- எதிர்சாரும் - எதிர்கொண்டுபோடன் 

ஒன், எ- று, ஒன்றுறு தலை ஒர்பதமாக்குக, வரும், சாரும், என்பலம்மை 

௬டு
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பல்லோர்படர்ச்கை முன்னிலைத்தன்மையி” லென்ஓும்விதியால் உயர் 

நினையாண்பாலாக்குச, (௩௩) 

தூண்ட நாயகன் றோள்வலர் துடித்தது தன்னைக் 

கொண்டு தான்வருங் குருபர னென்றெதிர் கோடல் 

கண்ட வோர்கன விற்பெறு மடி.சிலைக் கருஇ 

யுண்டு போம்விரும் தினர்கமைத் தேடுத லொக்கும், 

(இ-ள்,) தண்டராயகன் - வச௪வண்ணன் -- தோள்வலம் - வலது 

தோள்--துடி சர துதன்னைக்கொண்டு. துடித்ததுகாரணமாக--வருக்குரு 

பரனென்று - அல்லமன்வருவனென்று --தானெதிர்கோடல் - தானெ£இர் 

சொண்டுபோதல--கண்டவோர்கனவில் - ஒருவன் தான்௧ண்ட வொரு 

சொழ்பன த்தில் - பெறுமடி.சிலைககருஇு - காணப்பெழ்றவுணவை மெய் 

யெனக்கருதி--உண்டுபோம்-சாப்பிட்டிப்போக த் தக்க--விரு£தினர் தமை- 

"விருந்தினரை - தேதலொக்கும் - தேவேதற்கொப்பாகும், ௭ - து, 

தோள்வலர் தடி.த்தலைச்சண்டு அல்லமனை ௭ இிர்கோக்டப்போ தல், ஒருஉன் 

தன்கனலிற்சண்ட சாப்பாட்டை விருர்தினர்க்டெத் தேடுதல்போறு 

மென்க, (௩௪) 

ஒருவன் வந்திடு மெனவெஇர் கடற்படை யொருங்கு 

பரவி வந்இடச் செலுமிவன் றன்னை பார்த்துப் 

பொருவின் மந்திரக் இிழமைகல் கியவுனைப் போல்வா 

ரரலின் வன்றலைப் படி.மிசை யிலை2யன வறைந்தார், 

(இ-ள்,) ஒருவன்வர்திடுமென - ஒருவன்வருவானென்று -- எதிர் - 

அவனுக்கெதுரில்--சடம்படை - கடல்போன்நசேனைசள் -- ஒரும்கு - ஒரு 

மிக்க--பரவிவர்திட - தன்னோடு...ரவிவரும்படி. -- செலுமிவன் றன்னை - 

போடுன் றவிரதவசவண் னை -- £பார்த்து - மவொருபொருளாசமதித்து 

பொருவில் - ஒப்பில்லாத -- மந்திரக்கிழுமை - தலோசனையுரிமையை 

அநீல்யெ - கொடுத்த -- உனைப்போல்வார் . உன்னையொத்தவர் — HF 
வின் - ஆதிசேடலுடைய -- வன்றலை - வலிய தலைமேதுள்ள--படி. மிசை - 
பூமியின்மேல் -- இலையெனவறைர்தார் - இல்லையென்று சொல்லினர், 
எஃறு, அரலின் வன்றலைப்படியென்றது ஆதிசேடனற் சுமக்கப் 

பட்ட பூமியெனக் கொள்க, உனைட்போல்வா ரிலையென்றதஞல்



வது,] சூனியசிம்காதனத்இலிருர்2 கதி, டுகடு 

யோசனையில்லா தவனெனக் குறிப்பிக்டுன்றதென்ச, ஆலோசனை யுரிமை- 

மந்திரிப்பட்டத்ைத, (௩0) 

இ/ருகர் வாசகங் கேட்டலு முளம்வியர் தடிகேள் 

விரகி னான்மிகு தண்டநா யகனுமெவ் விளைவு 

கருதி என்கொலோ வறிகில முடிவுறக் காண்பம் 

வருக நீரிரு மின்களென் நிருந்தனன் மன்னன், 

(இ-ள்,) அருகர்வாரகங்கேட்டலும் - சமணர்வசனங்களைக்கேட்க 

வும்--உளம்வியர்த - மனமதஇிசயித்து--அடிகேள் - சுவாமிகளே -- விரத 

ஞன்மிகு - ஆலோசனையின்மிகுர்த -- தண்டகாயகனும் - வசவண்ணனும் 

- எவ்விளைவுகருதினுன்கொலோ - எவ்வாழுயபிரயோசன த்தையெண் 

ணினஜோ--௮.நிடுலம் - யார்தெரிடலம் --முடி வுமக்காண்பம் - மூடி.வுபரி 

யந்தங்காண்பம் -- வருக - வரட்டும் -- நீரிருமின்களென்று - நீங்களும். 

ளாச்ிரமத்திற்போயிருங்க ளென்றுசொல்லி -- இருர்தனன்மன்னன் - 

அரசன் பேசாதிருர்தனன், எ-று, அடி.கேளென்மதனால் ௮சன்பால் 

வரத வமணர்கள் குருபீடத்தரெனப் பெற்றாம், (௩௬) 

தீண்ட நாயகன் றனதுளர் தங்குறத் தானத் 

தண்ட நாயகன் றன்மனம் தங்கிய தலைவன் 

றண்ட நாயகன் நளையிகழ் சமண்செருக் கழியத் 

தண்ட மாயக னெஇர்செல நிளைந்தனன் றனித்து, 

(இ-ள்,) தண்டசாயசன் - வசவண்ணன் --தனதுளத்தங்குற - சன 

துள்ளத்திற்றங்கும்படி--தான த்சண்டமாயகன் - சானர்தவசவண்ணன gp 

அ நீனீமனந்தக்டிய - தனதுகல்லவிரு தயத்திற்மட்யெ--தலைவன் - ௮ல்லம 

தேவன்--தண்டராயகன்றனை - வச௫வண்ணனை -- இகழ் - நிர்திக்டின்றஃ 

சமண்செருக்கழிய : சமணர.துகர்வாசிக்கும்படி. -- தண்டகாயகனெதிர் 

செலஃ வசவண்ணனெதிர்கொண்டுசெல்ல--டினைர்தனன் தனித்து- தானே 

நினைத்தனன், ௭ -.று, வசவண்ணனலுளத்தில் தாலும் தனதளத்தி லவ 

லும் இருக்கச்செய்ச அல்லமன் தன்னை த்தேடிவரும் வ௫வண்ணனெதி 

ரில் தானேசெல்லத் துனிர்தனனென்க, (௩௭) 

என்னைக் காண்குவ னெவ்வகை செல்லிலு மென்று 

துன்னற் கோவண மொவிரி குஞ்சியு் தோன்றத்



௧௭ பிரபுலிம்கலிலை (இநபத்திசண்டா 

தன்னைக் காண்குரர் பித்தனென் ஜறெள்ளவென் றனக்குப் 

பொன்னைப் போலுநல் வசவனா யகனெ£இர் போனான். 

(Q - ot.) எவ்வகைசெல்லினும் - யானெக்தெர்தக்கோலங்கொண்டு 

ந்டிக்இனும் -- என்னைச்காண்குவனென்று - வசவண்ணனெனனைக்கண்டு 

பிடிப்பானென்று -- துன்னற்கோவணமொடு - தனக்இயைர்தகோ 

வணத்தோடு -- விரி - சடைசடையாககவிரிர்திருச்சின்த -- குஞ்சியுந்தோ 

ன்ற - அண்மயிருந்தோன்றவும் -- தன்னைக்காண் குர் - தன்னைப்பார்ப் 

பவர்கள்--பித்தனென்றெள்ள - பித் துகொண் டோனென்றிகழவும்--என் 

றனக்கு - அடியேறுக்கு -- பொன்னைப்போதும் - பொன்போன்று 

விளங்குடின்ற--ல் - சல்ல--வசவனாயகனெதிர் - வசவண்ணனுக்கெ திரில் 

-போனான் - போயினன், எ-று, அல்லமன் தோன்ற எள்ளப் போனான் 

எனக்கூட்டிமுடிக்க, செல்லிலும் என்பதிலும்மை இழிவு?றப்பு. (௩௮) 

Car mn. 

மீருவிறின் நவரிவன் மருள னேயென 

விரைவி லிங் ககலக லெனவி லக்கனா 

ரொருவருங் கண்டிஜை யுருவு ணர்ந்தில 

ருருவு கண்டெள்ஞளா ௬ணர வல்லே, 

(இ-ள்,) மருவிடின்றவர் - நெருங்டிநின் றவர்கள் --இவனமருஎனே 

யென - இவன்பித்துகொண்டவனேயென் று--விரைவில் - சிகரத்தில். 

இங்ககலகலென - இவ்விடதீதைவிட்டிப்போபோவென்று -- விலக்கினார் - 

விலக்இஞர்கள் -- கண்டு - அவரவர்கள்கண்டும் இறையுரு - ௮ல்லமன 

துண்மைவடிவை -- ஒருவருமுணர்ர்திலர் - ஒருவருமதிர்இலர் 4 உருவு 

கண்டெள்ளுரர் - உறுவத்தைக்கண்டிகழ்பவர்கள் 4 உணரவல்லரோ « 
அதியவல்லரோ, ௭ - ஐ, இங்கேவிலக்குதல் சனங்களை, கண்டும் என் 

பதிலும்மையெஞ்சியத, உருவுகண்டெள்ளஞுா ரென்பதனால் இதையுரு 

வுணர்ர்தவபெனப்பவேர் புகழுகரெனப்பெற்றும், வல்லரோவென்பஇ 
லோசாரம் எதிர்மறை, (es) 

Jf cvarin னுபிடை யாட லுன்னியே | 
பல்லெழு வாயுடைப் பால னாகுவன் 
கொல்லிள வேறெனக் குமர னுகுவன் 

வில்லென வுடல்வளை விருத்த னாகுவன்,



வதி.] சூனியசிங்கா தன த்திலிருநத ௧, டு௧௪ 

(இ-ள்,) அல்லமன் - அல்லமதேவன் -- அயிடை - அவலிடத்தில...- 
ஆடஇன்னி - விளையாடவெண்ணி -- எழுவாயுடை - உருவெழுதற்காதி 
யாகவுடைய -- பல்பாலனாகுவன் . பலவிதபேதக்குழர்ையாகுவன் -- 
சொல் - கொல்லுசன்௦--இளம் - இளமையாகய--ஏென - ஆண் சிங்கத் 
தைப்போல -- குமரனாகுவன் - குமரப்பருவமா குவன்--வில்லென - வில் 
லைப்போல 4 உடல்வளை - கூன்சொண்ட விருத்தனாகுவன் - இழவனா 

குவன், எ-று, பல்லெழுவாயுடையென்பதற்கு பல்முளைக்கும் வாயை 

யுடைய பாலனென்பாருமுளர், வில்லெனவுடல்வளை விருத்தனென்ற 

தனால் கூனெனச்கொண்டாம், (#0) 

விஞ்சையர் மகிழ்வுற வீணை யொன்றுகைக் 

கஞ்சமமன் மலர்கொடு கானம் பாடுவ 

னஞ்சன விழிமணி யரிச்சி லம்படி 

வஞ்சியர் மனமயல் வளர வாடுவன், 

(இ-ள்,) விஞ்சையர்மடழ்வுற - வித்தியா தரர்ம௫ழும்படி -- வீணை 

யொன்று - ஒர்வீணையை--கை - கையாடிய -- மெல் - மெல்லிய -- கஞ்ச 

மலர்கொடு - தாமராமலரிலேர்திக்கொண்டு -- சானம்பாடூவன் - இனிய 

சாகம்பாடுவன்--அஞ்சனம் - மைதீட்டிய -- விழி - கண்களையும்--மணி - 

சத்னங்களை--௮ரி - பருக்காங்கற்களாகவுடைய-- சிலம்பு - நூபுரமணிந்த 

அடி. - பாதங்களையுமுடைய -- வஞ்சியர் - ஸ்திரீகளின்--மனம் - மன 

தில் -- மயல்வளர - மோகம்வளர -- வேன் - நடனம்புரிவன், ௭ று, 

கைக்கஞ்சமென்மலர்--உருவசம், விழி, ௮டி--இவை விசேஷணம், வஞ் 

சியர்--விசேஷியம், (௪௪) 

இச னிவனென யாளை மேத்கொளா 
வந்தொரு புடைநரர் மருளத் தோன்றுவன் 

பைந்தொடி பெயர்தரு பாணி போலவே 

பந்திமுன் முடங்குளைப் பரிஈ டத்துவன், 

(இ-ள்,) இர்திரனிவனென - தேவேர்திரனிவனெனறு - யானை 

மேற்கொளா - வெள்ளையானையின்மேலேதி -- வந்தொருபுடை - ஒருபக 

கத் இல்வர்து -- ஈரர்மருளத்தோன்றுவன் - மனிதர்மருண்டுபோகும்படி. 

காணப்படுவன் -- பைச்தொடி. - பசியவளையலையுடைய ஒருத்தி -- பெயர் 

தீரும் - செய்யும்--பாணிபோல -5டனம்போல -- புந்திமுன் - குதிரைத் 

தொகுஇகளுக்கு முன்னே -- முடங்கு - முடங்பெ -- உளை - கழுத்துமயி
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ரினையுடைய -- பரிகடத் தவன் - குதிரையின் மேலேறிடடத்துவன், ௭ - று, 

இர்திரனிவனெனத்தோன்றுவன் பாணிபோலப்பரிரடத்துவன் எனமுடி த் 

துப்பொருள்கொள்க, (௪௨) 

வரீனிடைக் கண்டனன் மனையிற் கண்டனன் 

சேனையுட் கண்டனன் நெருயிற் கண்டனன் 

யானெனக் 3டி௩க ரெம்குர் தோன்றுவன் | 

ஞானநஈற் கண்ணினாற் காணு நம்பனே. 

(இ-ள்,) 5ல் - ஈல்ல-- ஞானக்கண்ணினாம்சானும் - ஞானக்சண்ணி 

ஞல்மாத்திரங்காண்டம்ெ்த--ஈம்பன் - அல்லமதேவன் --வானிடைக் 

கண்டனன்யான் - யானாகாயத்திற்கண்டனன் -- மனையிற்சண்டனன் - 

யான்லீட்டிற்பார்த்தனன் -- சேனையுட்சண்டனன் - சேனைகளுக்குட் 

பார்த்தனன் -- தெருவிற்சண்டனன் - யான்கீதியிற்பார் ச்தனன்--௪ ன - 

என்றுசொல்லும்படி. -- கடி. - காவலுள்ள -- ஈகரெம்கும் - பட்டணமுழு 

தும் -- தோன்றுவன் - காணப்பவென், எ-று, யானென்பதை கடை 

hing Suwr aes, (௪௩) 

YY Bet தம்முட னாடு நல்லிசை 

பாடுநர் தம்முடன் பாடு மென்மலர் 

சூடுரர் தம்முடன் சூடும் வாள் விதிர்த் 

தோர் தம்முட னோடு மல்லமன். 

(இ-ள்,) அல்லமன் - ௮ல்லமதேவன் -- அடுநர்தம்முடஞடம் - கூத் 

தாபெவர்தம்மொகூடியாவென்--ஈல்லிசை - ஈல்லவிசைக்ஞானத்தை ~ 

பாடுரர்தம்முடன்பாடும் - பாபெவர்களோடுகூடி.ப்பாடுவன் -- மென் 

மலர் - மெல்லியமலர்மாலைகளை -- சூர்தம்முடன்சூடூம் - கூடி.க்கொள் 

பவர்களோகேூடி ச்சூடிக்கொள்வன் -- ard Gis gi - வாளால்ஈடங்கச் 
செய்து--ஒரர்தம்முபனோடும் - ஒபெவர்களோடுகூடியோடூவன், எ-று, 
அல்லமன் கடைநிலைத்திபகம், ஆடும், பாடும், சூடம், ஒம், இவற் 
ஹைப் பல்லோர்படர்க்கையென்னும்விதியால் உயர்தணையாண்பாலாக்குக, 

விதிர்த்ெனலை உருவியெனட்டொருள் கொள்வாருமுளர், (௪௪) 

பொ ருவிலா வளரகர் பொருந்து மானிடர் 

வரைவிலா வாடலிவ் வகைசெய் இற்பவ



agi.) சூனியசிம்காதனத்திலிருந்த ௧, டுக் 

சொருவரோ பலர்கொலோ வுணர்ச லோமென 
வெருவினா ரல்லமன் விரோத நோக்கியே, 

(இ-ள். பொருவிலா - ஒப்பில்லாத -- வளரசர் - வளப்பம்பொரு் 

திய பட்டண த்தில் -- பொருச்தமானிடர் - இருக்கன் றமனிதர் -- உரை 

விளா - அளவில்லா தீ--ஆடல் - ஆடல்களில் -- இவ்வகைசெய்டுற்பவர் - 

இவ்வாறுசெய்ன்றவர்--ஒருவரோபலர்கொலோ - ஒருவரோபலரோ -.- 

உணர்டிலோமென - அறியேமென்று-- அல்லமன்விகோதகோக் - அல்ல 

மனதவிகோதக்களைகோக்தி -- வெருவினார் - பயந்தனர், ௭ - று, மானி 

டர் ௮ல்லமன்விசோதசோக்டு வெருவினர் எனமுடிக்க, (FB) 

மண்ணிடை மறைவுறு நிதிய வைப்பினைக் 

கண்ணிடு மஞ்சனக் காரன் காண்கைபோ 

னண்ணிடு முணர்வுடை நந்தி யெம்பிரா 

னண்ணலை யறிந்தன னைய மின்றியே. 

(இ-ள்,) மண்ணிடை - பூமியில்--மறைவுறு - மறைர்திருக்சன்ம-- 

நிதியவைப்பினை - சனப்புதையலை -- சண்ணிடும் - கண்ணிம்போட்ட -- 

அஞசனக்காரன் - மையுடையவன் -- காண்கைபோல் - கானுமாறு 

போன்று -- ஈண்ணிடும் - அங்கருர்த -- உணர்வுடைகந்தி - மிக்கவிவேக 

முள்ளவசவண்ணணாயெ.- எம்பிரான் - எமதுகர்த்தன்-- ஐயமின்றி - ௪௩ 

தேகமில்லாமல்--அண்ணலையறிர்தன ன் - அல்லமனையறிந்தனன், ௭ - று, 

நிதியவைப்பு--இருபெயரொட்டுப்பண்பத்தொகை, (fa) 

இட டம்பெலா முள்ளமா யுருகிக் கண்கணீ 

ர)_ங்குரு தொழுகமெய் விதிர்ப்ப வன்பினாற் 

மெடர்ந்தெலா வுயிரையு£ தொண்டு கொண்டரு 

ணெடுந்தகா யருளென நிலத்தி றைஞ்சினான். 

(இஃள்,) உடம்பெலாமுள்ளமாயு௫ - தேசமுழுதுமுள்ளமாககெச் 

குரு -- கண்சணீர் - சண்களினின் றுநீரானது -- அடங்குறாதொழுக - 

திடைக்கடங்காதுபெருகவும் -- மெப்லிதிர்ப்ப - தேகடடுச்கவும் - அன் 

பிஞற்றொடர்ச்து - ௮ன்பினும்றொடர்வற்று -- எலாவுயிரையும் - எல்லா 

வுபிர்சளையும் -- தொண்டுகொண்டருள் - அடிமைகொண்டருஎப்பட்ட -- 

செடுர்தகாய் - றந்தகுணமுடையவல்லமனே -- ௮ருளென - அதுக்கே
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இப்பாயென்று -- நிலத்திறைஞ்சினான் - பூமியில்விமுர்தவணம்€னன், 

எ-று, உருகுதல், உடம்புமுமுதுமாசக்சாண்டலின் உடம்பெலாமுள்ள 

மாயுரு9 யென்றார், நெடுச்சகாயென்பது-டண்புத்தொகைப் புறத்துப் 

பிறர்சவன்மொழித்தொகை, (௪௭) 

துண்டகா யகனிலம் தண்டிற் pps sips 

தொண்டசா யவனொடு துன்னி னுலாய் 

கண்டுநீர் விழியுகக் கசிந்த வன்பினா 

பண்டா யகன்றிரு வடி.யி றைஞ்சினார், 

(இ-ள்,) தண்டகாயகன் - வசவண்ணன்--நிலம் - பூமியில் -- தண் 

டில் - அடியற்றபபனைபோல -- தாழ்ந்தெழ - விழுந்தெழுர்திருக்ச -- 

தொண்டராய் - அவனடியர்களாய் -- அவனொடுதுன்னினரெலாம் - வ௪ 

வண்ணனோடு கூடியிரு$தவர்களனைவரும் -- கண்டு- பார்த்து -- நீர்விழி 

யுக - கண்களினீர்பெருக -- கடந்த - மனசெக்குருடிய -- அன்பினால் - 

அன்பினால்--அண்டசாயகன் - அல்லமனது--- திருவடி பிறைஞ்சினார் - இரு 

வடியைவணங்கனார், ௭- று, தண்டராயகன், ௮ண்டகாயகன்-இவை 

காரணகிடுகுதி, (௪௮) 

இந்திக னன்பையு ஈந்தி பால்வரு 

மெர்தைதன் னருளையு மென்சொல் வாமெனச் 

சிந்தினர் மலர்மழை தேவர் யாவருந் 

துந்துமி யதிர்த்தனர் சொண்ட. ராரிப்பவே, 

(இ-ள்,) ஈம்திதனன்பையும் - வ௫வண்ணன தள்பையும் -- ஈந்இபால் 

வரும் - வசவண்ணனிட ச்துவ$்த - எர்தைதன்னருளையும் - அல்லமனது 

இருபையையும்--என்சொல்லாமென - என்னவென்றுசொல்வோமென்று 

- தேவர்யாவரும் - தேவர்களனைவரும் -- சிர் இினர்மலர்மழை - புஷ்ப 

மாரிசொரிந்தனர் -- தொண்டரார்ப்ப - அடியார் துதிமுழக்குமேலிட — 

துர். துமிய தர்ர்தன - தேவ துந்துமிமுழங்கெ , ௭ - று, அதிர்ந்தன என்பது 

படர்ச்கைப்பன்மை வினைமுற்றாதலின் துந்துமியெனலை பிறவுமேற்கும் 

பிறவென்னும்'' விதியால் செயவென்ஜும் வாய்பாட்டு வினையெச்சமாக்குச, 

மீயலிலா ஈய்குரு வசவன் வாழ்தரு 

மியலினு லல்லம னெண்ணி வந்தருள்



வது,] சூனியசில்காசனத்திலிருந்த கதி Ges 

செயலினா லடியவர் இரள்க ளித்தலாற் 

கயிலையே வளம்கெழு கல்லி யாணமே, 

(இ- ள்.) மயலிலா - மயச்கமிதர்த -- கங்குருவசவன் - ஈமதுகுருவா 

இயவசவண்ணன் -- வாழ்தருமியலினால் - வாழுர்தன்மையினாலும் --௮ல் 

லமனெண்ணிவர்தருள் - ௮அல்லமதேவனெண்ணிவர்த -- செயலினால் - 

செய்கையினாலும் -- அடியவர் திரள் - அடி.யார்களதகூட்டம் -- களித்த 

லால் - இவற்றைக்கண்டுகளித்தலாலும் --வளங்கெழு - மிக்கவளப்பமுள்ள 

_கல்லியாணமே - கல்யாணபுரியே --கயிலையே - கைலையெனப்பவேதே 

யாம், ௭ - று, பேதங்கோடழ் இடமின்மையின் இரன்டிடத் தமகா 

ரர் தந்தனர், இஃ்திவனே யவ னவனேயிவ னென்ராற்போலும், (௫0) 

தெ ரியநற் றண்டகா யகன்றன் செய்கையும் 

பெரியவக் குருபரன் பெருமை தன்னையுங் 

கரியமெய்ச் சமணர்தாங் கண்டு மன்பில 

ரரியவற் றரிதமுக் காறு வெல்வதே, 

(இ-ள்,) கரிய - கறுப்பான -- மெய் - உண்மையையுடைய .. சம 

ணர் - சமணர்கள்--ரல் - நல்ல--தண்டசாயகன்றன் - வச௫வண்ணனது -- 

செய்கையும் - செயலையும் -- பெரிய - சறந்த-- ௮க்குருபரன் - ௮ந்தவல் 

மனது - பெருமைதன்னையும் - மடுமையையும் -- தெரிய த்தாங்கண் 

டும் - தாம்கள்பிசத்தியட்சமாகக்கண்டும் அன்பிலர் - சற்றுமன்பிலராயி 

னர் அழுக்கா முவெல்வது - பொறாமையைவெல்வது -- அரியவற்றரிது - 

அருமையானவைகளுக்கெல்லா மருமையானது, ௭ = Le T— HOE, 

சமணென வறிழதுகூருது கரியமெய்ச்சமணரென்றடை கொடுத்தது, 

அவர்களது சித்தார்தபட்சமனை த்தும் பூர்வபட்சமாக்கம்சியைவதினாலும், 

அவர்களது மெய்ச்சடங்குகளனை த்தும் பிறர்வியக்சக்காண்டலாலும், காம 

வெகுளி மயக்கம்கள் தாமேத்தழ்டமின்றிய கல்விஞானத்தாலு 

மென்க, பொதுநீதிபற்றி அரியவற்றரிதழுக்காறு வெல்வதேயென்றார். () 

தந்திர முடிவெனலுஞ் சைவ தேரிகன் 

வந்தெதிர் தனதுதாள் வணங்கி னுசொடு 

செம்இரு மகளுலார் தெருவுட் போடுயே 

ஈந்இதன் மந்திர ஈணுகி னனரோ, 

சுசு



டு௨௨ பிரபுலிங்கலிலை [இதபத்திண்டா 

(இ-ள்,) சம்திரம் - எல்லாத்தர்தரம்சளிலும்--முடிவெலும் - சைவ 

தர்திரமேமுடிவென்றுகூறும் -- சைவதேிகன் ஃ சைவத்துக்குக்குருபீட 

மாரியவல்லமதேவன்-வந்தெதிர் - எ திரேவர்து--தனதுதாள்வண மூனா 

ரொடு - தன தடி.களைவணங்னெவர்களோடு--செர்திருமகளுலாம் - இலக் 

குமிவாசஞ்செய்டின்ற-- தெருவுட்போடுயே - வீதிமிடமாசச்சென்று — 

நர்திதன்மர்இரம் - அ சவண்ணனத. மடத்தில் - ஈனுடுனான் - பிரவே௫ுத் 

தீனன், எ-று, அரோ--தசை, சைவதேரிகன் போடு ஈனுஇஞன் 

எனக்கூட்டிப் பொருள்கொள்க, சரியை இரியை யோககெதித்தா விதி 

நிடெ௫ீங்கள்முரணாது பரஞானம், அப ரஞானம், ல்திரஞானம் இனைய 

வெனவிளக்டுத் சானேதானாம்சழ்டியைந்த தர்திரமாதலின் சைவதக் 

இரமே முடிவெனச்சுூ.றுவரென... பெற்றும், (Ge) 

தவரு முனிவருஞ் சித்த ராகிய 

யாவரு மிதனிய லின்ன தென்றுளச் 

தாய்வரு நிலையுடை பம்ப ராதன 
மூவரு மடிதொழு முதல்வ னோக்கினான். 

(இ- ள்,) தேவருமுனிவரும் - ே தவர்களும்ரிஷிகளும் --சித்தராடுிய 

யாவரும் - சித்திரிலையையடைர்தவரெவரும் --இதனியல் - இர்தச்சிம்மா 

சனத்தினிலக்கண த்தை -- இன்னதென்று - இத்தகையதென்று -- உள 

தீது - மனதினால்--ஆய்வரும் - ஆராய்ர்ச.நிதற்கரிய -- நிலையுடை - நிலை 

மையுடைய -- அம்பராதனம் - சூனியசிம்கா சனத்தை -- ஈ௦வருமடிதொ 

மும் - இரிரா ச்தெளு$்தன துதிருவடிகளை த்தொழப்பெற்ற- முதல்வன் - 

அல்லமன் -- நோக்கினன் - பார்த்தனன், ௭ - று, இிலமன் அச்சி 

குனியசிம்மாசன த்தைக் சண்டனனென்ச, (Bn) 

அஇ/சைவறு மறிவுழு வசூ wove weor 

நிசையுறு மணியணைச் சென்னி மீமிசை 

வசையறு வழிநடை வசவ தேக 

னிசையம ரலகிடை யேந வேறினான். 

(இ-ள்,) அசைவறும் - அசைவற்ற --அ.றிவுருவாகும் - அறிவேவடி 

வாகவிளங்கும்--௮ல்லமன் - அல்லமதேவன் -- இசையுறு - திச்குகளடம் 

Qu -- மணி- ரதீனங்கள்பதித்த -- அணை - சூனியஈம்மாசனத்தின் -- 

சென்னிமீமிசை - உச்சிபின் மேல்--வசைய வழி - குழ்றமற்றவழியை



வதி,] சூனியசங்காதனத்இலிருந்த ௧இ, @om. 

ஈடை - தனக்குநெறியாகவுடைய -- வசவதேிகன் - வசவண்ணனத-- 

இசை - இர்த்இ--அமருலூடை - என்றும்நிலையாயுள்ளவுலகத்தில் ஏற - 

மேற்கொள்ள--ஏறினான் - ஏறினன், ௭ - று, அல்லமன் ௮ணைச்சென்னி 

மீமிசை வசவன் தே$ிசன்புகழ்மீக்கூர ஏறினன் எனமுடிக்க, பூரணமா 

திலின் ௮அசைவறுமறிவெனவும், ௮றிவுருவையன் நி வேறுருவமின்மையின் 

அறிவுருவாகுமல்லமனெனவுங்கூ.றினர். சமஸ்த திச்குகளும் மித்தை 

யெனற்குத் திசையுறுமணியனை யெனக்கூதியதாகப்பெற்றம், (௫௪) 

கூறரு மொளியுடைக் குதிரைத் தேரினான் 

வேறொரு மணிமய வெற்பி வர்க்தெனத் 

தேறரு மணைமிசை தேசி சோத்தம 

னேறலு மலர்மழை யிழிந்த வென்பவே, 

(இ-ள்.) கூறரும் - சொல்லற்கரிய -- ஒளியுடை - பிரகாசத்தையு 

டைய--குதிரை - குதிரைகட்டிய -- தேரினான் - தேரையுடையகூரியன் 

மணிமயம் - ரத்தினங்கள்மயமாபுள்ள -- வேறொருவெற்பு - வேரேர் 

மலையில்--இவர்ர்தென - ஏ.நினாற்போல -- தேறருமணை மிசை - தெளிதற் 

கரியசிம்மாசன த்தின் மேல்--தேசிகோ த்தமன் - தேசிகோத்தமனாடியவல் 

லமன்--ஏற்லும் - ஏறவும் -- மலர்மழை - புஷ்பமாரிகள் -- இழிந்த - 

பொழிர்தன--என்ப - என்றறிஞர்கூறுவர், ௭ - று, ஏ--௮சை, சூரியன் 

வேறோர்மலையிலேறினாற்போல அல்லமன் சூனியசிம்மாதன த்தில் ஏறின 

தாகக்காண்டுன்றதென்ச,, என்பவெனல் இடைச்சொல்லடியாசப்பிறந்த 

வுயர்திணைப்பன்மைவினைமுழ்று, (@@) 

(0ரசொடு பல்லிய முழக்கெ முந்தன 

துரிசறு மடியவர் தொகுதி கைகுவித் 

தரகர வெலுமொலி யண்ட கூடமட் 

டொருகண மொடுங்குமுன் ஜனோடிற் றென்பவே. 

(இ-ள்,) 'முரசொடு - பேரிகையோடு -- பல்லியம் - வாத்இயக்க 

ளின் -- முழக்கு - சத்தங்கள்--எழுர்தன - மேலோங்னெ --தரிசறும் 5 

குற்றமற்ற -- அடியவர்தொகுதி - அடியர்ர்கள்கூட்டம் -- கைகுவித்து ௪ 

கைகளைக்குவித்து--௮7சவெலும் - ௮ரகரவென் நிரையும் -- ஒலி - சத்த 

மானத--அண்டகூடமட்டு - மேலேயண்டகூடமளவும் 4 தருகண மொடு 

ம்குமுன் - ஒருகணமேரர்தோள்றி யொடுல்குதத்குமுன்ளரே--ஐடி.ற்த ‘



டு௨௫ பிரபுலிங்கலிலை [இதபத்திரண்ட 

விரைவிலோடியது--என்ப - என்றறிஞர்கூறுவர், எ-று. ஏ-திசை, 

"ஓலி தொகையொருமையாதலின் ஒடிற்மென வஃறினை யொருமையாக் 

இனொரென்க, (Qs) 
வேறு, 

(ூதனிலை முதலா மூவிரு நிலையின் மூலமா முதலவா 
தார, விதழவிழ் கமலப் பொகுட்டினு ணின்ற விலிங்கமோ ரா 

றென நின்று, நுதன்மிசை யிலகு நிட்களம் போல நுவன்றவே 

prada யாகு, மதன்மிசை யமல னல்லம தேவனமர்ந்தன னமர 
ரும் வியப்ப, 

(இ-ள்,) முதனிலைமுதலாம்-முதனிலைமுதலாஏெய-- மூலிருகிலையில் - 

௮றுகிலையினுள்--மூகமாமுதலவா தாரம்-மூலமாகயமுதலாசாரமென்ஜும் 

இதழவலிழ் - ஆயிரமிதழ்கள்விரிர்த --கமலப்பொகுட்டி.ஐுள் - தாமரைப் 

பொகுட்டில்--டின் ற - எழுக்தருளிய--இலிங்கமோராறென - அத்மாவே 

யாருதா.ரமாயிருக்கன்றதென்று -- நின்.று - ௮ந்தர்தத்தானங்களினின்று 

 றுதல்மிசையிலகும் - நெற்றின்மேற்பிரகாசிக்கும் - நிட்களம்போல - 

நிட்களவடிவம்போல -- நுவன்ற - முன்சொல்லிய--ஏழாநிலையாகும் - 

ஏழாநிலையாடய -- அதன்மிசை - அந்தச்சூனியசிம்மாசன த்தின்மேல் 

அமலன் - பரிசுத்தளுய--அல்லமதேவன் - ௮ல்லமாப்பிரபு .- அமர 

ரூம்வியப்ப - தேவர்களுமஇசயிக்க -- அமாந்தனன் - எழுந்தருளியிரு£த 

னன், ௭ - று, அத்மசங்கற்பமே அறுதாரமாகவும் தேவதைகளாகவும் 

நிற்றலின் இலிங்கமோராறென நின்றென்ரார், நுவன்றவேழாநிலையாகு 

மதன்மிசையென்றதனால் ஆருதாரத்தக்குமேலாயது சூனியசிம்மாசன 

மெனப் பெற்றாம், அதன்மிசை பிலகுநிட்களம்போல நுவன்ற வேழா 

நிலையாகு மதன்மிசை யமலனல்லமதேவ னமர்ந்தனனென முடித்தப் 

பொருள் கொள்க, (௫௭) 

இட டம்பொடு பொறிநாற் கரணமற் நுயிரென் துரைத்தி 
டப் படுமுபா திகளைக், கடந்துள நிலையிற் சோடியா யிலம்கக் 
கண்டிடு துரியனைப் போல, நெடுந்தவி சமைய வமைத்தசெம் 
மணிப்பொன் .னிலைகளோ ரேழையும் கடவா; விடர்தனி விசம் 
பென் றல்லம னிருப்ப விருந்தவர் யாவருங் கண்டார், 

(இ-ள்) உடம்பொடு - தேசமும் பொறி. ஐம்பொறிகளும்-ஃசாழ் 
சீனம் - ரன்ருகரணம்சளும்--மம்று - பின் ஐம்-௨யிர் 2 8வலும்- என்



agi) சூனியசிங்காதனத்திலிருஈத கதி, 28 

அசைத்இடப்படும் - என்றுசொல்லப்படும்--உபா இகளைக்கடர்துள - ௨பா 

இகளைக்சடர்துள்ள -- நிலையில் - முடிவாயநிலையில் -- சோ இயாயிலம்சக் 

கண்டிடு - சோ தவடி.வாகப்பிரகாசிக்கக் கண்டுசொண்டிருக்கும் - துரிய 

னைப்போல - துரியமிலையையுடையோன் போல -- நெடுர்தவிச - பெரிய 

சிம்மாசனம் -- மைய - பொருந்த -- அமைத்த - ஏற்படுத்திய --செம் 

மணி - சிவர்தரத்னங்கள்பதித்த--பொன் - பொன்னாலாஇிய--நிலைகளோ 

பேழையும் - ஏழ்நிலைகளையும் -- கடவா - &டந்து-இடம் - இடமானத:-- 

தினிவிசும்பென்று - தனித்தஞனியாகாசமென்று -- அல்லமனிருப்ப - ௮ல் 

லமனெழுச்தருளியிருக்க -- இருர்தவர்யாவரும் - பெரியசபோதனர்கள 

னைவரும் -- கண்டார் - பார்த்தனர், ௭- று, கண்டிடுதுரியனைப்போல 

இருர்தவர்யாவருங் கண்டாரெனப் பொருள்கொள்க, உடம்புமுத தயி 

ரீராயவை உபாஇபற்றி நிற்றலின் ௮வற்மையுபாதிக சென்றார், அவற் 

மைக்கடத்தலாவது;--௮வற்றை யொவ்வொன்றாகக் கண்டு நியதிகளைதலை, 

டினர் சிலவ ரங்கைகள் கொட்டி. யல்லமன் பெரிய 

தோர் புகழைப், பாடினர் சிலவர் விழிபொழி வெள்ளம் பாய் 

aps குவித்தகை தலைமேற், சூடினர் சிலவர் நிலமிசை வீழ்ந்து 

தொழுதனர் சிலவர்மெய்ப் புளக, மூடினர் சிலவர் பரவினர் 

சிலவர் முக்கணா னடியவ ரன்றே, | 

(இ-ள்,) ஆடினர்சிலவர் - லராடினார்கள் -- அங்கசைகள்கொட்டி - 

உள்ளங்கைகளைக்கொட்டி -- அல்லமன் - அல்லமதேவனது -- பெரிய 

தோர்புகழைப்பாடினர் - ஒருபெரியபுகழைப்பாடினார்கள் -- சிலவர் - சில 

பேர் -- விழிபொழி - விழியினின்றொழுகும்--வெள்ளம் - ஆனந்தபாஷ்ப 

வெள்ளம் -- பாய்வுற - பாயும்படி, -- குவித்தகை - குவித்தகைகளை -- 

தலைமேத்சூடினர் - தத் தந்தலைமேற்கொண்டனர் -- சிலவர் - சிலபேர் 

நிலமிசைவீழ்ர்த - பூமியின் மேல்லீழ்ந்து -- தொழுதனர் - வணங்இனார் 

கள்--இலவர் - இலபேர்--மெய்- தேகத்தில்--புளசமூடினர் - புளகாங்தே 

மூடப்பெற்றனர் சிலவர் - சிலபேர்--பரவினர் - வணங்இஞர்கள் -- ஏல 

வர் - சிலபேர் -- (இவர்களாரெனில்) முக்கணானடியவர் - சிவனடியார் 

கள், எ-று, அன்று, ஏ--அசைகள், அல்கையெனல் இடைச்குறை, () 

இந்தியம் விடயங் கரணமெய் யென்னு மியாவையுங் கா 

ண்லெ ஜோங்கு, மந்தர வணைமே லிவர்ந்திரும் தருஞ் மண்ண 

4 கண்டவப் பொழுதே, முந்திய பரமா னர்தவா ரிதியுண்'



டு௨௬ பிர்புலிங்கலீலை [இநபத்தீரண்டர் 

மூழ்ெ னழுந்தின னம்மா, தந்திர் மெவற்றுஞ் சிறந்தது சைவ 
தந்திர மெனுமரு ணந்தி, 

(இ-ள்,) இந்தியம் - சுரோத்ரமுதலியவிர்தரியங்களும்-- விடயம் - 

சத்தமுதலியவிடயஙகளும் -- கரணம் - மனமுதலியகரணங்களும் _ 

மெய் - உடலும்--என்னும் - என்டுன்ற -- யாவையும்காண்டுலன் - எவற் 

றையுங்கண்டிலன்--ங்கும் - மேலோங்கயெ--அந்த ரவணை மேல் - சூனிய 

இிம்மாசனத்தின் மேல்--இவர்ந்திருந்தருஞம் - ஏறிய -- அண்ணலை - ௮ல் 

லமனை - கண்டவப்பொழுதே - கண்டவக்கவத்திற்றானே -- முந்திய - 

எவற்றிற்குமேலாய _பரமானந்தவாரிதியுள் - பிரமானர்தசமுத் இரத்தில் 

மூழ்னெனமுர்தினன் - மூழ்யெழுர்திவிட்டனன்--அம்மா - அச்சரியம் 

(இவஞனாசெனில்) தரதிரமெவம்றும் - எவ்வகைத்தர்இிரங்களிலும்--௪சிம 

தீது - சிறப்புற்றது -- சைவதச்இிரமெலும் - சைவதர்இரமெனக்கூறும்-- 

௮௫ணர்தி - அருளையுடையவசவண்ணன், எ-று, சந்தி காண்லென் 

மூழ்னென் அழுர்தினன் எனக்கூட்டிப் பொருள்கொள்க, (௬௦) 

மண்டல மவத்தை குணமபி மான மலமிவை யனைத்தை 

யும் கடந்துட், கண்டிடும் வண்ணம் புறத்துநீ யெம்மைக் காணிய 

வமைத்தவிச் செய்கை, வெண்டிரை சுருட்டுப் கருங்கட லுல 

கில் வேறுளர் செய்வதன் நென்று, தொண்டர்க திக்கும் வச 

வனைத் துதத்தான் சுரரெலார் துதிக்குமெம் பெருமான், 

(இ-ள்,) மண்டலம் - பூமியும் -- அவத்தை - ௮வஸ்தைகளும்-- 

குணம் . குணங்களும்--௮பிமானம் - அபிமானங்களும் -- மலம் - மும்ம 

லங்களுமாகெ — இவையனை த்தையுங்கட£து - இவற்றையெல்லாங்கடந்து 

போய்--உட்கண்டிடும்வண்ணம் - உள்ளேதரி௫ிக்கும்விதமாக ௮ புழத்து- 

புறத்தில்--நீயெம்மைக்காணிய - €யெமதுண்மையுரு காண்பான் வேண்டி 

அமைத்த - செய்த -- இச்செய்கை - இர்தச்செயலை 4 வெண்டிரை - 

வெண்மையானவலைகளை--சுருட்டும் - சருட்டுின்ற SHWE SOA - 

பெருங்கடல்சூழ்ச்தவுககத்தில் -- வேறுளர்செய்வதன்றன்று - செய்யத் 

தக்கவர்கள் வேறேயில்லையென்று — தொண்டர்கள் து இக்கும்வசவனை - 

அடியார்கள் துதிக்கத் தீக்கவகசவண்ணனை--௪ரரெலார்ததக்கும் - தேவர்க 

ளனைவரு$துஇக்கத்தக்க எம்பெருமான் - அல்லம தவன் து தித்தான்- 

புகழ்ந்தனன், ௭-3, எம்பெருமான் வசவனைத் அதித்தான் எனப் 

பொருள்கொள்ச, அகத்திற்சாணத்தக்க வெள்ளைப் புறத்தலும் காணச்



வது,] சூனியரிங்காதனத்திலிருந்த கதி, டு௨௭ 

செய்த செயல்பற்றித் ததிச்சதாகக்கண்டாம், சாணியவென்பது செய் 
பியவென்லும் வாய்பாடு, (௬௧) 

உன்னரு ஞளதேற் கமலன்மா ரொெழிலு மொருசிறு துரு 
ம்புசெய் இற்கு, மென்னால் வசவன் புகன்றுகை கூப்பி யிணை 
விழி புனலுக வுருசத், தன்னுணர் கிலனாய் வசமற நிற்பத் தண் 

கதிர்ச் செம்மணி குயின்ற, பொன்னரி யணைமேல் விசும்புற 

விருந்தான் புல்லரு மல்லம தேவன், 

(இ- ள்,, உன்னருளுளதேல் - உனதருள்படூமாயின்--கமலன்மால் - 

பிர்மாவிஷ்னுச்சுஞுடைய -- தொழிறும் - சிருஷ்டி முதலியதொழில்களை 

யும் -- ஒருசிறு துரும்பு - ஒரற்பதரும்பு -- செய்டுற்கும் - செய்யும் -- 

என்ன - என்று--ஈல்வசவன்புசன்று - நல்லவச வண்ணன்சொல்லி - தை 

கூப்பி - கைகளைக்குவித்து -- இணைவிழிபுனலுக - இரண்டுகண்களிலுநீர் 

பெருக--௨௫௫ - மனகெக்குரு--சுன்லுணர்டுலஞய் - தன்னைமறர்து - 

வசமறநிற்ப - பரவசப்பட்டுநிற்க -- தண்கதிர் - குளிர்ர்தரெொணங்களையு 

டைய--செம்மணிகுயின் ௦ - சிவந்தரத்னங்கள்பதித்த--பொன் - பொன் 

ஞாலாஇய - அரியணைமேல் - சிம்மாசனத்தின்மேதுள்ள -- விசும்பு - 

சூனியபீடத்தில்--உற - பொருச்த-- புல்லரும் - தழுகப்படாத--அல்லம 

தேவன் - அல்லமதேவனென்போன்--இருர்தான் - இருந்தனன், ௭- று, 

வசவன் வ௪மறநிர்ப அல்லமதேவன் அரியனமேல் விசும்பு விருர்தா 

னெனக் கூட்டிப் பொருள்சொள்க, அருளினதுமகிமைஎயச் சிறப்பிக்க 

உன்னருஞளதேல் கமலன்மாறொழிலு மொருசிறுதுரும்பு செய்ற்கு 

மென்றார், (௬௨) 

டுநபக்தீரண்டாலது 

ஆூனிபசிங்காதனத்திலிருக்க கத 

முற்றி ற்று, 

ஆட சதி-௨௨- இ, திருவிருத்தங்கள் - ௧0௪௬, 

er



  

இருபத்துமூன்முவது 

௮ரே it BOOT ௧இ. 

அனைவ EG Tal 

ேவேறு, 

ஒருவ ருண்ண வொருவர் பசிகெடார் 

தரையி லென்லும் தகுமொழி பொய்த்திட 

வருளி னல்லம னாரும் பசிகெட 

சிவி யுண்!. மிகுநி விளம்புவாம், 

(இ-ள்) ஒருவருண்ண - ஒருவர்சாப்பிட -- ஒருவர் - மத்றொருவர் 
--ப௫ிகெடார் - பசிடிங்கார்--தரையில் - பூமியில் -- என்லுர்தகுமொழி ம 
'என்றுசொல்லத்தகுச்தபழமொழி -- பொய்த்திட - பொய்த்துப்பொகும் 
படி.--அருளின் - இருடையினால்--அல்லமனாரும் - அல்லமதேவரும்--ப9 
கெட - அடியார்கள்பிடீம்க--விரவியுண்ட - கலர்துண்ட .... மிகுதி - மட 
மைப்பெருக்கை--விஎம்புவாம் - சொல்லுதும், ௭- ற, அல்லமன் உண 
வுண்டதால் அடியார்கள் பசிரீங்யெதுபழ்தி Ga Hew an Gen creat uf 
கெடார் தரையிலென்லுர் தகுமொழிபொய்த்இடவென்ரர், (க) 

ஹிண்ணர் இங்களிற் றண்ணெனச் தண்கஇர் 

வண்ணங் குன்றுரு ஞாயிறு வார்சிலைப் 

பண்ணய் குன்றுறு பான்மையி னாதனத் 

தெண்ணற் தேவ னிருந்தருள் காலையில், 

(இ-ள்,) தண் - குளிர்ச்சிபொருச்திய-அம் - அழயெ--இங்களில்- 
சந்திரனிலும்--தண்ணென - €தளமாக -- தண்கஇர்வண்ணம் - சீதள 
ணத்தன்மை--குன் ழு - சுருங்காத-- ஞாயிறு - சூரியன்--வார் - நீண்ட 
அலை - பாரைக்கல்லுசளால்ஃபண் - செய் g—gid - அழயெ--குன் துறு 

பான்மையின் - மலையில்வர்ததன்மைபோல — ஆதனத்து - சூனிய 

சிம்மாசனத்தில்--எண் - யாவருஞ்சிர்திக்க தீதக்ச--ரர்தேவன் - ஈமதல்லம 
G தவன்--இருந்தருள்காலையில் - எழுக்தருளியிருக்குங்காலத்தில், எ-று,
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சர்திரனிலுமிக்க £தளூரணமமைர்த சூரியனொருவலுண்டாய் ஒர்மலை 

மின்மேனின்றா லெத்தகைத்தோ அத்தகைத்தாக வக்லமன் சூனியம் 

மாசனத்தின்மே லெழுர்தருளியிரு$த நிலைமையென்க, இல்பொருளை யுவ 

மித்தலால் இல்பொருளுவமையணி, திங்களில் -- ஐந்தாம்வேற்றுமை நீம் 

கம் பொருள், (2) 

Ura gener வயல்புகு நீரென 

விசப னல்லமன் மேனி வடிவமா 

யசைவி லன்பிறி தொன்றுமறிந்தில 

னிசையு மோவிய மென்ன விருந்தனன். 

(இ- ள்,) வசவலுள்ளம் - வசவண்ணனதள்எம்--வயல்புகுகிரென - 

வயலினே ராகச்செல்லுநிரைப்போல் -- விசயனல்லமன் - மாயைச்குடன் 

படாதவிஜயனாயெவல்லமதேவன த -- மேனி - இிருமேனியே வடி.வ 

மாப் - தனக்குலட்சியார்த்தவடி.வமாக -- ௮சைவிலன் - சலனமற்றவனா 

யும் -- பிநிதொன்றுமறிர்திலன் - வேறொன்றுமறியாதவனாயும் 4 இசை 

பும் - இயைந்த--ஓவியமென்ன - சித் திரப்பிரதமைபோல--இருர்தனன்- 

வச௪வண்ணனிருர்தான், எ-று, வேறுபுகாது வயல்புகு நீரென்றதனால், 

அயல்புகா அ௮ல்லமன் மேனியையிலச்காக்குவித்தன னெனப்பெற்றாம், () 

கீழும ணித்தவி சென்னுங் கலத்திடை 

யழிவ றத்திக ழல்லம னாய 

செழிய நற்சுதை சென்ன வசவலும் 

விழியி னுக்கு விருந்திட் டனனரோ, 

(இ-ள்,) சழு - கழுவிய-- மணித்தவிசென்றும் - 7தீனங்கள்ப தித்த 

சூனியசிம்மாசனமென்னும் --கலத்திடை - பாத்திரத்தில் -- அழிவறத்தி 

கழ் - அழிவின் நிவிளங்கும் -- அல்லமனா௫ய - அல்லமதேவனென்ளும் -- 

செழிய - வளமுள்ள -- 6ல் - ரல்ல-- சுதை - தேவாமிர்தத்தை--சென்ன 

வசவஜும் - சென்னவசவதேவனும் --விழியினுக்கு - கண்களுக்கு --விருச் 

இட்டனன் - விருந்துசெய்தனன், எ-று, அரோ - அசை, சூனிய 

சிம்மாசனமென்லும் பாத்திரத்திலுள்ள அல்லமனாசிய வமிர்தத்தைச் 

சென்னவசவன் தன துகண்களுச்குவிருச்தட்டனனென்ச, எனவே, இமை 

யாது பாதுகாத்தனனென்பதாமிற்று, தவிசென்லுங்கலம், ௮ல்லமனாயெ 

சுதை--இவையுருவகம், (௪) 
ர ரர!
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னிவி னைக்கொலு மோளிகை மாரலும் 

வினையி னைத்தெறு மெய்ம்மடி. வாலனும் 

தீனைரி கர்க்கும் சவிசமர் பூவினை 

மனமெ னப்படும் வண்ட விட்டனர். 

(இ-ள்,) முனிவினை - கோபத்தை--கொஜும் - எழாமழ்காக்கும் -- 

மோளிகைமாரலும் - மோளிகைமாரனென்பவலும் -- விளையினை த 

தெறும் - இருவினைகளையும்காசஞ்செய்யும் -- மெய் - மெய்ய திவினை 

புடைய--மடிவாலலும் - மடிவாலமாச்சலும் --தனை நிகர்க்கும் - தனக்குத் 

தானேயொப்பாயயெ -- தவிசமர் - சூனியசம்மாசன த்திலெழுச்சருளிய-- 

பூவினை - ௮ல்ல.மனாயெபூவை--மன மெனப்படும் - மனமென்டன்ற--வண் 

டு - வண்டுகள்--உ௰ - மொய்க்க விட்டனர் - விடுத்தனர், ௭ - ற, தவி 

சமைபூவென்றசனால் அல்லமனைவருவிச்தாம், ௮ல்லமனாடியபூ , மனமெ 

னப்படும்வண்டு -- இவையுருவகம், (ட) 

(மின்னி ருந்த முதுக்குறை வாளரும் 

பின்ன டைந்த பெரியரு மாகிய 

மன்னி ருந்த மணித்தவி சின்புடைத் 

துன்னி யெங்கணுஞ் சூழ்ர்கனர் கொண்டரே, 

(இ-ள்,) முன்னிருந்த - பூர்வத்திலிருர்த -- முதுச்குறைவாளரும் - 

பேரறிவுடையோரும் -- பின்னடைந்த - பின்புவர்த--பெரியருமாடிய - 

பெரியோர்சளுமாகயே -- மன்னிருர்த - அல்லமனெழுர்தருளியிருர்த - 

மணித்தவிசின்புடை- அழமெவாசன த்தின்பக்கத்தில்-- துன்னி - செருக்டு 

- எங்கனும் - எவ்விடத்தும்--சூழ்ந்தனர்தொண்டர் - அடியார்கள்சூழ்க 

இருந்தனர், எ-று, ஏ--௮சை, அூய சொண்டர் சூழ்க்சன பென 

வியையும், (4) 

Kfar ரந்இரு நெற்றியிற் பூசிமெய்க் 
கண்டி யென்னுங் கலனணி வார்சிலர் 

பண்டை ஈான்மறை யின்பய னாகவே 

கொண்ட வஞ்செமுத் துங்குறிப் பார்ரிலா். 

(இ-ள்,) புண்டரம் - திரிபுன்டரத்தை --இருகெற்நியிம்பூசி - அழ 

பெரெழ்றியிற்பூசி--மெய் - சேசத்தில்--கண்டியென்லும் - கண்டியென் 

ஏன்ற - கலன் - அபரணத்தை -- அணிவார்சிலர்  லொரணிர்தகொள்
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வார்கள்--பண்டை - பழமையாடூய --நான் மறையின்பயனாகவே - சான்கு 

வேதங்களையு மோதுவதாலெய் தம்பயனாகவே -- கொண்ட - கொள்ளப் 

பெற்ற -- அஞ்செழுத்தும் - பஞ்சாட்சர த்தையும் -- இலர் - சிலபேர். 

குமிப்பார் - தயானஞ்செய்யக் குறித்துக்கொள்வார்கள், எ-று, (௭) 

இந்த னந்தரு காண்மலர் மஞ்ச னஞ் 

சந்த னஞ்சுடர் தண்புகை யாதிகொண் 

டிந்த யங்களெ லாம்ட.ங் குள்ளமோ 

டந்தி வண்ணனை யர்ச்சிப்ப ரோர்சிலர், 

(இ-ள்,) நந்தனம் - நந்தவனம்--தர - கொடுக்கின்௦--ாண்மலர் - 

அன்றலர்ந்தபுஷ்பங்களும் -- மஞ்சனம் - அபிஷேகநீரும் சந்தனம் - சந் 

தனமும்--சுடர் - தீபமும்--தண்புகை - மணமுள்ளபுகையுமாயெ -- ந 

சொண்டு - முதலியவ்ஹைக்கொண்டு --இர்இியங்களெலாம் - இந்திரியங்க 

எனை த்தும்--அடங்குள்ளமோடு - அடக்யமன தோடு-- ௮4 வண்ணனை- 

செச்ிறமுள்ளவல்லமனை-ர்சிலர் - சிலவடி.யார்- அர்ச்சிப்பர் - பூரிப்பர், 

எ.து, (௮) 

HT Ser பூசனை தாம்புரி ற்பதிற் 

பாவெ லாஞ்சொலட் பட்டிடு மைம்புலக் 

காவல் செய்யுங் கருத்துடை யார்தமக் 
கேவல் செய்தனன் நென்றுசெய் வார்சிலர், 

(இ-ள்.) தாலில்பூசனை - கெடாதபூசையை -- தாம்புரி9ம்பதில் - 

தாங்கள்செய்வதிலும் -- பாவெலாஞ்சொலப்பட்டிடம் - சான்றோர்ழால்க 

ளாற்கூறப்படும் -- ஐம்புலம் - ஐம்புலன்களையும் -- காவல்செய்யுங் கருத் 

துடையார்தமக்கு - தத்தமிட்டபடிசெல்லாமற் காக்குமெண்ணமுடை 

யோர்ச்கு--ஏவல்செய்தனன்றென்று - தொண்டுபுரிதலே யுத்தமமென்று 

செய்வார்ிலர் - லர்செய்வார்கள், ௭ - று, இடையி னீங்காமையைச் 

தாலிலென்ரார், பாவாலாயது தூலாதலால் பாவெலாமென்றத காரண 

வாகுபெயர், (௧) 

(பூசளைத் தொழில் பூண்பதி ளெண்மடம் 

சேனைத் துஇிச் சேத்துத னன்றென 
வூச லொத்த வுளமில ராய்ப்புலத 

தூ? நிழ்பத் துதிப்பவ ரோர்சிலர்,
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(இ-ள்) பூசனைத்தொழில் - பூசிக்குந்தொழிலை -- பூண்பதின் - 

சொள்வதிலும்--எண்மடங்கு - எட்டுப்பங்கு--ஈசனை த்தஇத்சேத் அதல் - 

ஈசளைத்துதித்துப்புகழ்தல் -- கன்றென - நல்லதென்று -- ஊசலொத்த - 

ஊஞ்சலையொ த்தலைஏன்ற--உளமிலராய் - மனமில்லா தவர்களாம்--புகம்- 

ஐம்புலன்களென்னும் -- தூசி : புழுதி--நிற்ப - ௮டங்இநிற்க -- ஓர்சிலர் 

துதிப்பவர் - துதிப்போர்கள்கலெராவர், ௭ - று, பூண்பதின் ஐர்தாம்வேழ் 

அமை டீங்கற் பொருள், புலத்தூசி-- உருவகம், (௧0) 

ங்க லிங்க மயிக்க மிதுவென 

மங்க லந்தரு மாமறை யின்முடித் 

தங்கு அந்தத் துவமசி தன்பொருள் 

பங்க மின்றிப் பகர்பவ ரோர்சிலர். 

(இ-ள்,) அங்கம் - உடலும்--லிங்கம் - அத்மாவுமாடியவிவம்றின்-- 

௮யிக்சகமிதுவென - ஐக்கிெயமாவதினையதென்று--மங்கலர்தரு - சுபத்தைத் 

தீருன்ற--மாமறையின்முடி. - மகத்தானவேதங்களின்முடிவில் -- தஸ் 

குலும் - தங்யே--தத்துவமரிதன்பொருள் - தத் துவமசிப்பொருளை-பங்க 

மின்றி - துவிதபாவமின்மி -- பகர்பவர் - உச்சரிப்பவர் -- ஓர்சிலர் - சில 

பேர், எ-று, அ௮றிவையன்றி யான்மாவும் அறியாமையன்நியுடறும் . 

இன்மையாலும், அறிவையன்றி அறியாமையோர்முதலன்முமையாலும் 

ஐக்ிய மெய்தற்கு யாதுமுரண், இன்மையின் அம்கலிங்சமயிக்சமிது 

வென்றும் இவ்வைக்கெயத்தை யுணர்த்தம்பாலது சாமவேத மஹா 

வாக்யெமாதலின் **மங்கலர்தருமாமறையின் முடி தம்குறும் தத் துவமரி 

தன்பொருளென்றும் கூறினர்? பதம் -- தத், துவம், ௮9, பதார்த் 

தம்--௮2, 8, ஆனாய், வாசீரியார்த்தம் -- சீவன், ஈச்வரன், பிரமம், 

லட்சியார்த்தம்--பிரமம், கூடல்தன், தான் எனக்கொண்டு உபா இரத 

ராதலின் தேற்ழேசா.ரம் கொடுத்தப் பிரமமே கூடஸ்தன், கூடஸ்தனே 

பிரமம் என வடிபதத்தா லமிக்யெங் கொள்க, (௧௧) 

பாச மேது பசுவெனப் பட்டதே 

தீசன் யார்பதி யெவ்வகை யாருயிர்க் 
காசு தீர வருளு மருளுடைத் 
தேசி காவெனத் தேர்பவ ரோர்டிலா், 

(இ.ள்,) பாசமேது - பாசமெள்பதியாது--பசவெளப்பட்டதே து- 

புசபென்பதியாது ன ஈசன்ழார் - ஈசனென்பவன்யாஏன் ௨ ட்நியெற்
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வகையார் - மாயாரதெலீசனெவ்வகைப்பட்டவன் -- உயிர்க்கு - உயிர்க 

ளுக்கு--அசு.தீர : மலங்கணிங்க -- அருளும் - ௮றுக்ரகேடுன்ற .- ௮௫ 

ரூ£ட - இருபையையுடைய--தே9ிகாவென - குருமூர்த்தயேயென்ுஃ- 

தேர்பவர் - விசாரித துத்தெளிபவா--ஐர்சிலர் - லெடேர், ௭ - று, ஈசன் 

யார் பதியெவ்வகையார் என்றிரண்டுவர்தது, மாயாசடதலீசனையும் மாயா 

சூத வீசனையுய் குறிக்கற்கென்க, (௪௨) 

ட/றந்தி னஞ்செயும் பூசையி னன்றெனச் 

சிறந்த கஞ்செப் தியான மருவிமெய்ம் 

மறந்து ௬௩ழ மனஞ்சிவலிங்கமுற் 

Bors) 0%இற மெய்இன ரோர்சிலர், 

(இ-ள்,) புறம் - புறத்தில் -- தினஞ்செயும்பூசையின் - தினமுஞ் 
செய்யும்பூசையிலம்--௦ன்றென - நல்லதென்று-சிற$.து - இறப்புற்று- 

அசஞ்செய்தியானம் - மானதபூசையை--மருவி - அடைந்த -- மெயமற் 

இருத் - உடல்மறந்திருந்த -- மனம் - மனமானது -- இவலிங்கமுதிறு - 

சிவலிங்க த்தையடைந்து -- இறர்தடுந்தீறம் - ௮த.தமாககிற்கு திறத்தை 

-எய்தினரோர்சிலர் - சிலபேரடைந்தனர், எ-று, இங்கே இவலிங்க 

மென்றது ஆச்மப்பிரசாசம்தை, (௧௩) 

ஒடி மீளு முயிர்ரின் நிடா தெனி 
னீடு மாமன நிற்பதன் ரூதலால் 

வீடு மேவரி தென்று விதிமுறை 

நாடி வாயு ஈலிபவ சோர்டலர். 

(இ-ள்.) ஓடி.மீளும் - ஒடி.த்திரும்புடின்ற - உயிர் - பிராணன். 

நின்நிடாதெனில் - அசைவறநில்லாதாயின் -- நீமீமாமனம் - சங்கற்பத் 

தால்மிக்குவளர்க்தமகத்தாடிய மனமானது -- நிற்பதன் ருதலால் - ௮சை 

வறநிற்கமாட்டா தாதலால் -- வீடுமேவரிதென்று - முத்திசாம்ராச்சியல் 

இடைத்தலரிதென் று--விதிமுறைசாடி, - விதிவொழுங்கைமாடி. --வாயுலி 

பவர் - வரும்திப்பிராணபர்தனஞ்செய்பவர்கள் -- ஓர்சிலர் - சிலபேர், 

எ-று, இக்கவியில் யோகெளைக்கூறலின் இங்கேயுயிரென்றது பிராண 

வாயுவையென்ச, இங்கே விதிமுஎமயாவது யோகவிதிநெறியை, இவர் 

கள் ஞானநெறிச் சேர்தலரிதாதலி னிங்நனம் கூறிஞரென்க, (ae) 

இனைய ராடு யிருந்தவக் காலையி 

ஜனைய னாய லல்லமன் றன்னிடை.
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நினைவெ லாமுற நின்று தமதிடை 

மனமி லாத வசவனைக் கண்டனர். 

(இ-ள்,) இனையரா€ - இத்தகையராட -- இருச்தவக்காலையில் - 

இருர்தவத்தருண த்தில் -- அனையனாயெ - அத் தன்மையுடையோனாயெ-- 

அல்லமன்மன்னிடை - அல்லமதேவனிடத்தில் -- நினைவெலாமுறநின்று - 

நினைவனைத்துமொருங்குபெறநின்று -- தமநிடைமனமிலா த - அடியார்க 

ளிடத்தில்வைத்த ல்மரணைசற்றுமில்லா த -- வசவனைச்கண்டனர் - வ௪வ 

தேவனைப்பார்த்தார்கள், ௭ - று, ஞானமெய்து மதிதீவரகுறியாதலால் 

(நினைவெலாமுற நின்று தமஇிடை werd org asa னென்றுர்'' அழி. 

யார்கள் தோன்றாவெழுலாய், (௧௫) 

ேவேறு, 

பெரியவ சிறியவ சென்னும் பெற்றிமை 

யரவணி கடவுட னடியர் தம்முளே 

தெரிபவ னெவனவன் சிறிய னேயென 

விரிவுறு மறையெலாம் விளம்பு மென்பவே, 

(இ- ள்,) பெரியவர்சிறியவரென்லும் -- பெரியோர்சிதியோரென் 

இன்ற--பெற்றிமை - தன்மை -- அ ரவணிகடவுடன் - பாம்பையணியாக 

வணிர்தப.ரமரிவனது -- அடியர்தம்முளே - அடியார்களுள்ளே -- தெரி 

பவனெவன் - எவன்பேதம்காண்பானோ -- அவன் - அப்புருடன்--ரிறிய 

னேயென - இழிஞனேயென்று -- விரிவுறுமழையெலாம் - பலசாகைக 

ளாச் விரிச்துள்ளவேதங்களனை த்தம் -- விளம்பும் - சொல்லும்-- என்ப - 

என்றறிஞர் கூறுவர், எ-று, ஏ--௮சை, சவெதொண்டிம் கல்லியுடை 

மையும் கல்வியின்மையுங் கருதற்க வென்சு, (௧௬) 

வரித் இடி.லுநீ றணியு மன்பனம் 

மாவுரித் தவனென வணங்கத் தக்கவன் 

பூவுரித் தவன்பதம் புனையப் போற்று 

ந்வுரித் தெனமறை நான்கு மோதுமால், 

(இ-ள்,) நீறணியுமன்பன் - அன்புகொண்டுீறணிகோன் -அவரித் 

இடிலும் - ஆவதைசெய்யிலும்--சம் - நம்முடைய -- மாவுரித்தவனென - 

wre use sre Gu சி௨னென்று -- வணம்சத்தக்கவள் - யாவராலும்
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வணஙக்கற்குப்பாத்திரன்--அவன்பதம்புனைய - அவன துதிருவடி.யையருச் 

சிக்க பூவுரித்தென . புஷ்பர்தகுதியதென்றும் -- போற்றுற - அவளைத் 
௮தஇிச்ச--ராவுரித்தென - நாக்குரியதென்றும் -- மறைமான்கும் - கான்கு 

வேதம்களும்--ஓ.தம் - சொல்லும், ௭ - று, ஆல் -௮சை, ஆவதையிலு 

மிக்கதிமையின்மையின் அவுரித்திடிலுமெனவும், அவன்பால் 9வதொன்டு 

மேலிட்டவிடத்தில் அத் $ச்செய்கை யெவரதுள்ளத்திறு மெய்தற் டெ 

மின்மையின் வணக்சுத்தக்கவன் பூவுரித்து நாவுரித்து எனப்பட்டது 
மமைமான்கு மோ.துமென்றதனால் ஈஸ்வரவாக்யெமாதலால் அவனாலும் 

அதிபெற்றவனெனக் குறிப்பித்ததாகப் பெற்றாம், என வெனலை யீரிடத்து 

மொட்டுச, (௧௭) 

வந்தவர் வருபவர் வருகின் ரார்களா 

மந்தமி லடியர்மாட் டாற்றுஞ் செய்கையைச் 
சிந்தனை செய்லென் றே? கன்செயு 

மிந்தி சாலமுற் நிருந்து ஈந்தியே. 

(இ-ள், வந்தவர் - வந்தவர்களும் -- வருபவர் - இனிவரப்டோடம 

வர்களும்--வருடன்ரூர்களாம் - வருடின்றவர்களுமாகயெ --- அர்தமிலடியர் 

மாட்டு - எண்ணிறர்தவடியார்களிடத்தில் -- ஆற்றுஞ்செய்சையை - செய் 

புர்தொண்டினை -- ரர தனைசெய்டிலன் - நினையாதவனாய் -- தேிகன் 

செயும் - அல்லமன்செய்ின்ற -- இர்திரசாலமுற்று - இந்திரசாலத்தில் 

மனமுறைநர்து -- இருச்துரந்தி- வசவண்ணனிருந்து, எ-று, ஏ--௮சை, 

௮ல்லமன்செய்யும் இத்திரசாலலித்தையில் வித்துவானைக்காண ஊச்ச 

முற்றிருக்கையில் அடியார்கள் தொண்டை மறர்தனனென்க (௧௮) 

ப த்தியிற் றவறினோன் பாலி ருந்துகார் 

துய்த்துடற் சுமப்பதிற் றுறத்த னன்றென 
மெய்த்தவக் குழாமெலாம் வெகுண்டு போயின 
வத்தனற் ழண்டநா யகனை விட்டரோ, 

(இ-ள்,) பத்தியிற்றவறினோன்பால் - அடியார்தொண்டிழர்சவனி 

டத்தில்--இருந்துராம் - சாமிருர்து -- துய்த்த - புசித்து -- உடல்சுமப்ப 

இல் - தேகஞ்சுமப்பதிலும் -- துறத்தனன்றென - விமிதனன்றென்று -- 

மெய்த்தவக்குழாமெலாம் - உண்மையானவடி.யார்கூட்டமனை த்தம்--௮த் 

தன் - கர்த்தனாயெ--ல் - நல்ல. தண்டிராயகனைவிட்டு - வ௫வண்ணனை
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விட்டு -- வெகுண்டுபோயின - கோபித்துக்சொண்டுபோமின, ௭-2, 

அடியார்சளை மறந்ததால் அவர்கள்கோபித்து அவ்விடம்விட்டுப் போயின 

சென்க, (௧௯) 

ஒன்றிய மெய்த்தவர் துறந்து போயபின் 

மன்றல்செப் மற்றைகாண் மனையை யொத்தொரு 

தன்றனி ஈற்பு௩் கனிப்பக் கண்டன 

னன்றறி ஈற்செய ன%இ தேவனே. 

(இ-ள்.) துன்நியமெய்த்தவர் - மிக்கமெய்த்தவக்குழாங்கள்-- தற் 

துபோயபின் - விட்டு£ங்கெயபின்னர் -- மன்றல்செய் - கல்யாணஞ்செய்த 

மதிமைகாள் - மறுநாள் -- மனையை - அந்தக்கல்யாணஞ்செய்த லீட் 

டிம்கு--ஓத்து - ஒப்பா-தன் - சன்னுடைய--ல் - நல்ல-தனி - தனி 

யாக--ஒருபுரம் - ஒருதேகம் -- தனிப்ப - ஒண்டியாயிருக்க 4 ஈன்றறி ௪ 

உண்மைரெறியறிர்த -- நற்செயல் - சன்மார்க்கத்தையுடைய -- நதி 

தேவன் - வசவண்ணன்--கண்டனன் - பார்த்தனன், ௭- று, கல்யாணக் 

கழிந்த மறுகாள் ௮வ்வீடி ஒருவருமின்றித் தனியேயிருக்குமாறுபோன்று 

மடத்திலொருவருமின்றித் தான்மாத்திரமிருக்க வசவண்ணன் கண்டன 

னென்க, (2.0) 

விழுவின னன்புசெய் வழியை யின்றுநான் 

குழுவுறு மடியவர்க் குறித்துச் செய்தவிவ் 

வொழிவறு மடிரிலுண் டொழிந்தி rg Bre 

தீழிவுறு மேயென வகந்த எர்ந்தனன், 

. (இ-ள்,) குழுவுறும் - திரளாயுள்ள -- அடி.யவர்குறித்.தச்செய்த - 

அடியார்களைக் குறித் தச்செய்துவந்த — அன்புசெய்வழியை - அன்புவிளை 

தழ்சியைந்த கெறியை--இன்றுமான்வழுவினன் - இன்றைக்குரான்வழுவி 

விட்டனன் -- இவ்வொழிவறுமடி.ஏில் - யாதாலுங்குன்றுதவளவையுடைய 

விவவுணவை -- உண்டொழிர்திடாது - உண்டிசெலவழியாமல்-- தீர்்து - 

CHB — அழிவுறுமேயென - கெட்டுப்போகுமேயென்று தக்ந்தளர்ர்த 

னன் - மனமொந்தனன், ௭ - று, அடியார்கள் சென்றுவிட்டதால் அவர் 

கள் தொண்டில் வழுவினேனென்றும், உண்பாரில்லாமல் இவ்வழி.ஏல் 

மிகை அழிர்துவிடுமே யென்றும் விசனமுற்றன னளென்க, (௨.௧) 

சங்கம பத்தசெய் தண்ட நாதனே 
சங்கம பக்செய் ககைமை பண்கொன்



வது,] ஆசோகண ௧, 0௩.௭ 

சங்கம பத்தியிற் றவறினே னென்ருற் 
சங்கம பத்துசெய் தன்மை யெண்மையோ, 

(இ-ள்,) சம்கமபத்திசெய் - சங்கமபத்திசெய்ெற -- தண்டராத 

னே - வசவண்ணனே -. சம்கமபத்திசெய் - சங்கமபத்திசெய்சன்ற-- 

தகைமைபூண்0 - விரதமேற்கொண்டு--நான் - அடியேன் -- சங்கமபத்தி 

யில் - சங்கமபத்திபினிடத்தில்-- தவநினேனென்றால் - வழுவினேனென் 

பையாயின் -- சங்கமபத்திசெய் - சம்கமபத்திசெய்ன்ற -- தன்மை - 

ஒழுக்கம்-எண்மையோ - எளிமையதோ, ௭ - று, சச்சமபத்தி - அடி. 

யார்களுச்சன்புகொண்டு தொண்டுபுரிதலை, எண்மையோவென்பதி ஷோ 

காரம் ௮ருமையென மறுத்தலா லெதிர்மறை, (௨௨) 

இழிப்பிலம் வெறுப்பினு மில்லி லுள்ளன 

வழிப்பினு முடம்பினை யரிக்து கொல்லினும் 

பழிப்பறு சங்கம பத்தி செய்பவன் 

ஒழிப்பது பிறவியென் றுலக மோதுமே, 

(இ-ள்,) இழிப்பிலும் - மானக்கேடெயஇயவிடத்தும் -- வெறுப்பி 

லும் - எவம்மிலும்வெறுப்பெய்தி.பவிடத்தும் -- இல்லிலுள்ளன - மனை யி 

லுள்ளவைகள்--அழிப்பிலும் - நாசமெய்தியவிடத்தும்--உடம்பினை - தன 

துதேகத்தை-- அரிந்து - துண்டுதண்டாசவரிர்து 4 கொல்லிஜம் - பிகர் 

கொலைசெய்தவிடத்தம்--பழிப்பறு-டு.ற்றமம்ற- சம்கமபச்இசெய்டவன் - 

இவற்றாற்கலங்காது சங்கமபத்திசெய்தோன்--ஒழிப்பது - ஒழித்தத்ிெய 

வது -- பிறவியென்று - சனனமென்று -- உலகம் - பெரியோர்கள் - 

ஓதும் - சொல்லுவார்கள், எ-று, ஏ-தசை, இங்கே உலகமெனல் 

டயர்ந்தோர்மாட்டு, திண்ணமா தலின் ஒழிப்பது பிறவியெனறார், (௨௩) 

(இம்முறை சங்கம பத்தி யெய்திய 

வெம்முடை. ஈந்தித னெண்ண முற்றுற 

வம்மடை யடிரிலுண் டலமன் மாதவர் 

தம்முறு பரிமியலாக் தணிப்ப வுன்னினான், 

(இ-ள்,) இம்முறை - இவ்வாறு -- சங்கமபத்தி - சங்கமபத்தி 

ரெறியை -- எய்திய - அழியா துமேற்கொண்ட -- எம்முடைகர்இதன் - 

எம்மையாளாகவுடைய வசவண்ணனத--எண்ணமுற்றும - எண்ணநிமை 

வெற-௮-௮ர்த--மடை - சோறுமுதலிய--௮டிசிறுண்டு -உணவனைத்து 

௮



Gas ' பிர்புலிங்கலீலை [$ரபத்துர்ச்ற 

முண்டு ௮லமன் - அல்லமதேவன்--மாசவர்சம் - Spud சளாடைய- 
உறுபசியெலாம் - மிக்க சியனைத்தம் -- தணிப்ப - தணிர்துபோமா ற... 
உன்னிஞன் - நினைத்தனன், ௭ .- று, அமன் இடைக்கு, (௨௪) 

ஒருவன்யான் சிறுபசி புடையன் சித்றுணா 

விரைவுற விடுஇிநீ வேண்டு மாறுபின் 

பரிவுள வடி.யவர் பாற்செ யென்றனன் 

பொருவறு வசவனை நோக்டுப் போதகன், 

(இ- ள்.) ஒருவன்யான் - யானொருவன்--சிறுபசியடையன் - கொஞ் 
ச்மீபசியுடையவன் -- ஏிற்றுணா - அற்பவுணவாக — விரைவு£விடூத ல 
முன்னேவினாவிற்கொடு -- ரீவேண்டூமாறு - உன்னிஷ்டப்டடி -- பின் - 
பின்னே--பரிவுள - அன்புள்ள -- அடியவர்பாச்செய் - HY WTEC EG 
வுணவிடுதி-- பொருவறு - ஒட்பம்ற-- வசவனை மோச - வச௨ண்ணனைப் 
பார்த்து-- போதகன் - அல்லமன் என்றனன் - என்று சொஃலினன், 
எ-று, எனது ிறுபரியைத் தணித்தப் பின்ன ரடியார்கள் பசியைத் 
தீணித்திடுதி யென்றல்லமன் கூறினனென்க, (௨௫) 

ஜீயது முனிவுறா தருளும் வண்ணம்யான் 

செய்யுறல் வினையென மகிழ்ந்து தேவனைப் 

பையவுண் மனையிடைப் பணிந்து கொண்டுபோப்ப் 
பெய்யுமென் மலரமணிப் பீடத் தேற்றினன், 

(இ- ள்.) ஐயலும் - வசவண்ணலும்--முனிவுருது - கோபியாமழல்.. 
அருளும்வன்ணம் - கொடுக்கும்வண்ணர்2ணிவத —~ யான்செய்பு நல் 
வினையென - மான்செய்யுஈன்மார்ச்சமென்று - மடழ்ர்து - சந்சோஷிர்து 
தேவனை - ௮ல்லமனை -- பணிந்து - 00 HB — பைய - மெதவாக 
உண்மனையிடைக்கொண்போய் « மனைச்குள்ளழைச் தக்கொண்டுபோப் 
பெய்யும் - பரப்பிய -- மெல் - மிருதுவாஜய — war » மலர்களையு 
டைய--மணி - அழயெ--பீடத்து - ஒசனத்தில்-ஏற்நினான் - ஏறச்செய் 
தனன், ௭- று, ஐயலும் ம$ழ்ர்து பணிர்த கொண்டுபோய் ஏற்றினா 
னெனமூடிக்ச, (௨௬) 

ற்றிய வருள்வச கேச னெம்பிரான் 
காற்றுணை மலர்களைக் கறத மஞ்சன



ap) சோகண கத, Gade 

நாழ்றமென் மலர்ஈறும் புகைவி எக்கெனப் 

போற்றிய விவைகொடு பூசை செய்தனன். 

(இ-ள்,) ஏழ்றிய - ஏறச்செய்த--அருள் - இருபைபொருக்திய -- ௨௪ 
வேசன் - வசவண்ணன் -- எம்பிரான் - அல்லமனது - கால் ஃ இருவடி.க 
ளாகிய -- துணைமலர்களை - உபுயதாமமைமலர்களை--சந்தம் - சுதர்சமும்-- 

மஞ்சனம் - அபிஷேககீரும்--மேல் - மிருதுவாடய--ராற்றமலர் - வாசனை 

யுள்ளபுஷ்_௩களும்--ரறும்புகை - வாசனைட்புகைகளும் — விளக்கு - பே 
மும் - எனப்போற்திய - என்ராகமங்களாற்சொல்லப்பட்ட--இவைகொ0- 

இங்கனமாயவபிஷேக கருவிகளைக்சொண்டு - பூசைசெய்தனன் - பூசித் 

தான், ௭- று, காழ்றுணைமலர் உருவகம், (௨௭) 

பூசனை செய்தபின் போற்றி நின்றுபொற் 
பாசன மமைத்துமென் பதம்ப டைத்துமேல் 

யோசனை கைகமழ் கறியு மொள்ளிய 
போசன முறையிடப் புரிந்து நந்தியே, 

(இ-ள்,) பூசனைசெய்தபின் - பூசைசெய்தபின்ன்--போர்றிநின் று 

துதித்துநின்று -- பொழ்பாசனமமைத்து - அழயெபோசனம்படைத்தற் 

இயைர்தவாழையிலையைப்போட்டு -- மென்பதம்படைத்து - மெல்லிய 

சாதம்_டைத்து -- மேல் - அதன்மேல் -- யோசனை - யோசனை அரம் 

கைகமழ் - கைமணம்லீசத்தக்க -சறியும் - கறிகளையும் -- ஒள்ளிய - அழ 

இய -- போஜனம் - போஜன கைகளை -- முறையிடப்புரிந்து - முறையே 

படைக்சச்செய்து -- ந$்தி- வசவண்ணன், எ-று, ஏ-சை, நர் 

போற்றிரின்று அமைத்து படைத்து முறையிடப்புரிர்தெனக் கூட்டிப் 
பொருள்சொள்ச, (௨௮) 

ருந்துக வெனவடி தொழலு மக்கல் 

இிருந்திய வமுதுளோ ரவிழுஞ் சேடியா 
தீருக்தின னோரிமைப் போதி னல்லமன் 
பொருந்திய வவரிறும் பூத சாகவே. 

(D+ or.) அருச்துசவென - புசித்தருஎகேண்டுமென்று-- அடிதொழ 

லும் - இருவடிகளைவணங்கவும் -- அக்கலும் - அர்தவுண்ணுங்சலத்தில் -- 

இரு$திய - நிறையப்_டைதீதுள்ள--௮மு ள் - சாப்பாட்டில் --ஒரலிமுஞ் 

சேடியா த - ஒர்சாதமுமீதியாகாழல் -- அல்லமன் உ *ல்லமதேவன் a.
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பொரு தியவவர் - ௮ங்இருர்சவர்கள்--இறம்பூதராக - அதிசயிஃ்ப(ராக-- 

ஓரிமைப்போதின் - ஓரிமையளவில் - அருக்தினன் - உண்டனன், எ-று, () 

பி ன்னரு மம்முறை பெய்ய வையனவ் 

வன்னமு மம்முறை யருர்தப் பின்னரும் 

பின்னரு மம்முறை பெய்ய வுண்டனன் 

றன்லுளம் வியந்தனன றண்ட நாயகன், 

(இ.-ள்,) பின்னரும் - பின்லும் -- தும்முறை - ௮ந்தமுறைப்படி...- 

பெய்ய - படைக்க -- ஐயன் - அல்லமன் -- அவ்வன்னமும் - அர்தசாப் 

பாட்டையும் -- அம்முறையருர்தி - முன்னுண்டவாறுண்டி -- பின்னரும் 

பின்னரும் - பின்னும்பின்ஜும்--அம்முறைபெய்ய - அவ்வாறுபடைக்க -- 

உண்டனன் - சாப்பிட்டனன் --தண்டமாயகன் - வசவண்ணன்--(இதைக் 

கண்டு) தன்லுளம் - தனதுள்ளச்தில் - வியத்தனன் - அதிசமித்தனன், 

7-2 (௩0) 

இிறுச்டிறி தனமிடுஞ் செய்கை யாலரு 

ளிறைக்கெழி லுதரவெர் நெருப்பெ முந்ததாள] 

விறற்கன லம்முறை விறகி டக்கனன் 

றுறப்பெரி தெனவெழுற் தோங்கல் போலவே 

(இ-ள்,) சிறுச்சிறிழ - சிறிதரிறிதாக -அனமிடூஞ்செய்சையால் - 

போஜன மிடுஞ்செய்கையினால் -- அருளிறைக்கு - இருபைபெர்ர£திய வல் 

லமலுக்கு---எழில் - அழகெ--௨ த ரவெர்நெருப்பு - கொடியவுத். ராச்இனி-- 

விறற்கனல் - விறடிலுள்ளவக்$ினி -- அம்முறை - முன்னிட்டமுறைப்படி, 

ஜிறடு - அதில்விறகுவைக்கஃசனன்று —~ சீறி - உற- டுபாருந்த-ஃ 

பெரிதென - பெரிதாக--எழுந்தோக்கல்போல - எழு$ததிகரிதீசாத்போல 

4 எழுந்தது - அதிகரித்தது, எ - று, ஆல், ஏ--தசைகள், இறகாக்இனி 

யில் மேலுமேலும்விறடெ அவ்வக்டினிமேலிடுமாறுபோன் று|அவலமலுக் 

கும் ௨தராக்னிமேலிட்டதென்ச, அனமெனலிடைக்ுறை, (௩௪) 

எண்ணிய வெண்ணியாங் இயற்று மேவல 

சண்ணலும் வருகென வழைத்து ஈம்மனைப் 

பண்ணிய பதமெலாம் படைமி னென்றலுக் 

துண்ணென வுனழிடு்் தொழிரொ டங்கனார்,



gt.) ஆரசோகண கதி, Ges 

(இ-ள்,) எண்ணியவெண்ணியாங்கு - வச௫வனண்ணனெண்ணியவெண் 

ணப்படி--இயற்றுமேவலர் - செய்யுமேவளாளிகளை -- அன்ணதும் - வ௪ 

வண்ணலனும் -- வருகெனவழைச்து - வாருந்கனென்றுகூட்பிட்டு - ஈம்ம 

னை பண்ணிய - நமதுமடத்திற்சமைத்த -- பதமெலாம்டடைமின் - சாப் 

பாட்டையெல்லாமிவருக்குப்படையுங்கள் -- என்றலும் - என்றுவசவண் 

ணன்சொல்லகும் -- துண்ணென - இிக்கென்று -- அனமிடுதொழில் 

தொடங்டுனார் - சாப்பாடு வட்டிச்சத்சதாடங்டூஞர்கள், எ-று, தண் 

ணொனல் -விரையுக்குறிப்பு, (௩௨) 
ேவேறு, 

அ/ளவறு மடியர்க் கெல்லா மாக்யெ வடிழ் குன்றம் 

கொளவுறு கூடை போடு கூடைக டாக்கக் கொண்டு 

வளமுறு கயிலைக் குன்றம் பெயர்த்திவண் வைத்த தென்னத் 

தீளவுற ழடிசி லெங்க டம்பிமா னேதிர்கு வித்தார். 

(இ-ள்,) அளவறுமடியர்க்செல்லாம்- அளவிறச்தவடி யார்களுக்செல் 

லாம்--அக்கயெ - சமைத்த -- அடிரிற்குன்றம் - குன்றுபோன்றசாதராசி 

களை -- கொளவுறுகூடையோடு - வாரிச்சொள்ளத்தகு$தகூடைசளோடு 

வசுடடைகடாக்கக்கொண்டு - கூடைகளி படுமாறு வாரிச்சொன்டு 4 கள 

முறு - வளப்பமுள்ள--கயிலைச்முன் தம் - வெள்ளியம்ஏரியை--பெயர்த்த- 

அடியோடூபெயர்த்து -- இவண்வைச்ததென்ன - இவவிட த்திற்கோண்டு 

வந்துவைத்தாற்போல -- தளவு£ழடிரில் - மஃலிகையரும்புபோன்றசா 

சீங்களை -- எங்ஃடம்பிரானெதிர் - எமதுகர்த்தனாுயவஃலமனெ இரில் - 

குவித்தார் - குவையல்செய்தார்சள், ௭- று, அடிஏற்குன்றம்--உருவ 

கம், ௮மஃ்சுயிலை மலை வடிவுபோர்காட்டச் சாதச்குளவபலைக்கு றித்தலால் 

Desig dave, (௩௩) 
பிருப்பொரு பொருப்பெனத்தாம் படைத்தனர் சிலரெ டுத்து 

விரைப்புது நெய்க விழ்த்து வீடுத்தனர் சிலரம ணக்கும் 

பொரிக்கறி பளிதம் பாகு புளிம்கறி பலவு மெல்லா 
நிசைத்தொரு சிலர்சொ ரிந்து நிறைனர் முகில்கள் போல, 

(இ-ள்,) பருப்பு - சகமத்தடருட்புசளை -- ஒருபொரூட்பென - ஒரு 

மலையைப்போல--தம்படைத்தனர் - சாம்கள்வட்டி த்தார்கள் — Feds 

டுத்து - இலொ்கையாலெடுத்த--விரை - வாசளைபொரு£₹திய-பது - புதிய 

அய் - நெய்களை 4 இஷர் - சலபேர்--சவிழ்த்தவிடுத்தனர் - கவிழ்த்து 

ஜிட்டார்சள் ௮ ரிலர்  சிதபேர் ஸூ ழணச்ும்பொரிக்சறி உ முணச்சின்ற



Gre. Bs yeh irse 0 [Osusayayp 

பொரிக்சதிகளையும்--ப்ளிதம் - பச்சழசளையும் ௮ பாகு - கொழம்புசளை 

யும்--புளிங்க றி - புளியிட்டப தார்த்தங்களையும் - பலவும் - இஜைபோல் 

வனபலவும் -- எல்லாம் - சமஸ் த்தையும் -நீரைத்து - வரிசையாக -- 

ஒருசிலர் - சிலபேர் -4 முடுக்கள் பால - மேசங்களைப்போல-சொரிந்து 

நின்றனர் - சொரிந்துகின்றார்கள், ஏ - று, சிலரெடுத்துப்படைத்சனர், 

Rated ps MOF gut, ஒருிலர் சொரிர்து நின்றனரென முடிச்ச, 

தாமென்பது அசைநிலையெனினுமமையும், பளிதமெனற்டப்பொருள் சற் 

பூரமெனல் டொரு£தாஎமயின் பச்சடி யென்றாம், ஒன்மன்பி ஜனொன்றெ 

னலை நிரைத்தெனக் கோள்க, (௩௪) 

வீடைபடு இகிரி யாக மாங்ஈனி கவண்கல் லாக 

வுடைபடு கழைக்க ரூம்பங் கொண்கதை யாகக் கொண்டு 
கடைபடு முலஇற் கெல்லாங் காரிய கருத்தன் முன்ன/ப் 

படைபடை யெனச்சொ ரிம்தார் படைமுகத் இளைஞர் போல, 

(இ- ள்.) வடை - வடைகள் -- படு - பொருக்திப- இிகிரியாச - சச் 

சாயுதங்களாகவும் -- மாங்கனி - மாம்பழங்கள் -கவண்சல்லாக - ச௨ண்டு 

சற்களாகவும்--உடைட்டு- முறியத்தக்ச-கழைக்கரும்பு - மூ்கிற்போன்ற 

கரும்புகள் -- அங்கு - அவ்விடத்தில் — ஒண்சனதயாசக - பலமுள்ள தடிக 

ளாகவம் 4 கொண்மி - ஏற்றுக்கொண்டு - கடைபடுமுலடிம்செல்லாம் - 

£ழ்ப்பட்டவுல*ங்களுக் சசல்லாம்-- காரியம் - காரியடாத்துதர்கு-சருத் 

தீன்முன்னர் - தலைவனு ெவல்லமலுக்சமுன்னே -- டடைமுச்த்திளைஞர் 

போல - யுத்தகளத்தெதிர்த்த சுத்தலீரர்களைட்போல — படைபடையெ 

ன ச்சொரிர்தார் - படைபடையெள்று சொரிர்தவிட்டனர், எ - று, வடை, 

மால்கனி, கரும்பு, இவற்றில் இரி, கவண்சல், ஒண்கதை, இவற்றை 

யாரோபித்தலால் விரியுருவகவணி, (௩௫) 

ளங்கரை யாக வந்தக் குளத்திலுட் பசுவின் நீம்பால் 

விளங்குறு மமுத வேலை விடுத்தன விட்டார் சில்லோ 

உளங்கனி மூவர் செய்யு ளொத்தமுக் கனியு மேனோர் 

வளங்கெழு ிதாடர்பு போலு மற்றைய பழமுர் தூர்த்தார், 

(இ-ள்,) குளம் - குளமானத-- சரையாக - எல்லையாக 4 அதக 

குளத்திலுள் - அ்சக்குளஇில் -- பசுவீன் திம்பால் - மத ரமாஏயபசவ்ன் 
பால் --லிஎற்கு தம்-கிளங்சாசில் 2. அமுத்வேலைவிடுத்தென-திருப்பாற்



ay) ரோகன் சந, டக் 
சடலைவிடுத்தாற்போல -- சல்கோர் - சிலபேர் 4 விட்டார். விட்டனர் 

-- உளவ்சனி - உள்சாரெக்குருகத்தக்க- மூவர்செய்யுளொ த்த - சம்பசிதர் 

முத்லிப மூவர்செய்யுளுச்சகாப்பாடிய -- முக்-னியும் - மூவ் முகனிகளை 

யும் - ஏஜேர் - மற்றவடியார்களின் -- வளம்கெழு - வளட்முள்ள 4 

தொடர்புபோலும் - செய்யுளை போறும் -- மர்மைய ழமும் - ஏனைய 

பழங்களையும் -- தூர்த்தார் - கிரப்பிஞர்சள், ௭ - று, சல்லோரென்பதை 

இனடைகிலைத்தீபமாக விட்டார் தூர்த்தார் என்பவற்றோடொட்டக. மூவ 

செனல்;-சம்.பட்சர், ௮ பபர், சும்தரரை, இவர்கள்செய்யு எனல;-- திரு க் 

கடைக்காட்பு, ஜேவாரம், திருட்டாட்டுகளை, முக்கனியெனம்;ஃவாழைப் 

பழம், பலாப்பழம், மாம்பஅழமெனலை, சொடைகளாற் றொடுக்சப்டடஞ் 

செய்யுட்களை தொடர்)பெனல் காரணவாகுபெயர், மற்றையபழம்; -- முக் 

திரி, திவராட்டு, பேரீச்சங்கனி முதலி. பவைசளை, உளங்கனி செட்யுளேன 

முழக்க, குளமுதலிபவற்றில் கரை முதலியவற்றை யாரோபித்தலால் 

விரியுருவசவணி, (mer) 

எண்ணில ரிடுவ வெல்லா மினியன வின்னா வென்னான் 

கண்ணிமை யொடுய்கு முன்னர் கடி.தயின் நுதவு ரூமல் 

வண்ணமென் மலர்ச்கை வாய்கி வறிஇரு£ தனம் கோன்றே 
பண்ணவன் பரிக்கு மேடு பள்ளமென் பனவம் குண்டோ. [பப் 

(இ-ள்,) எண்ணிலர் - எண்ணிறந்தடேர் -- இடுவவெக்லாம் - இடு 

வனவனை த்தையும் -- இனி.பனவின்னுவென் ஞன் - நன்கென்றுர் தீதென் 

௮ஞ் சொல்லாதவனாப் -- கண் ணிமையொடும்(முன்னர் 5 கண்ணிமைப் 

பதற்குமுன்னே -- சடிதயின்று - விரைலிதுண்டி -- உதவுருமல்வண் 

ணம் - சலித்இனிவுணவிடாவண்ணம் --மேல் - மிரு தவாடுய -- மலர்க்கை 

வாங்க - தாமரைமலர்போன்ற சையையெடுத்து -- எங்கோன்வழிதிருர்த 

னன் - அல்லமன் சும்மாவிருந்தனன் -- தேர் - ரதத்தையுடைய -- பண் 

ணவன்பரிக்கு - சூரியனுடைய குதிரைகளுக்கு -- மேடபேள்எமென்பன - 

மேடுபள்ளமென்னப்பட்டவை அங்குன்டோ - ௮ங்குளவோ, எஃறு, 

உழ்வுறிமல் வண்ணமென்பது அவர்கள் சலித்துகிற்கும் வித்த, உண் 

டோவென்..தி லோகா.ரம் எதிர்மறை, இவ்வுவமை இனியன வன்னாவேன 

லைக் கருதாமைபற்றி Quera, (௩௭) 

சீற்றினு முண்க வென்று தமருப் சரியா வண்ணஞ் 

சற்நினு மிடுக வென்று தம்பிரா லுண்ணா நின்றான்



0௪4 பிரபுலிம்கலிலை (ட$பழ்துடின்ற 

மற்றிது கண்டு நின்றோர் மட்கல மொழிய வேறு 

பற்றிலை யென்று நந்தி இருமும் பார்த்துச் சொன்னார். 

(இ-ள், சற்று - சொஞ்சம் -- இலுமுண்கவேன்று - இன் ஐஞ்சாப் 

பிிஃவென்று -- தமருபசரியாவண்ணம் - உறவின ௬பசரியாஇருக்கும் 

வண்ணம் -- சற்றிலுமிமகவென்று - இன்லுங்சொஞ்சம்போடென்று - 

தம்பிரான் - அல்லமன்-- உண்ணாகின்றான் - விரைவிசாப்பிட்டுக்கொண் 

ழூருக்கன்றனன் --மற்றிதுகண்டு - இல்வதிசய த்ைச்கண்டு-- நின் ரோர் 5 

அங்குநின் றவேவலாளிசள்- மட்ீலமொழிய - சஎமத்த மட்டாத்திரத்ைை 

யன்றி -- வேறுபம்நில்லையென்று - வேறுபத்றேலுப்்லைே யன்று 4௮ 

நர்தி - வசவண்ணனது -- திருமுசம்டார்த்துக்சொன்ஞர் - அழூய 

முகத்தைநோக்டுச் சொல்லினர், ௭ - று, உபசாரம்வேண்டாமல் விரைவி 

துண்பதால் யாதோர்பம்றுமில்லாதிறாக ஏவலாளிகள் மட்சலத்தைக் 

சாட்டினரென்சு, , (௩௮) 

உ. ண்விளை யாடல் செய்யு மொருவனைக் கண்டு வேண்மேற் 

கண்விளை யாடு நெற்றிக் கடவுண்2மய் யஓயா ரெல்லாம் 

விண்விளை யாடுஞ் சோலை வியனக ரிடத்திற் செல்வப் 

பெண்விளை யாடு தம்மிம் பேன மிடுபற் கெண்ணி, 

(இ-ள்.) உண் - உணவில் - விளையாடம்செய்யம் - திருவிளையாடல் 

செய்ன்ற -- ஒருவனைக்கண்மி - ஒருவனாயேவள்லமனைக்கண்டு -- ண 

மேல் - மன்மதன்மேல் -- விளையாமிம் - விளையாடல்செய்த - &ண் 

ணெற்றி - நெற்றிக்கண்ணையுடைய -- சடவுள்- பரமசிவனது -- மெய் 

யடியாரெல்லாம் - மெயயடியார்ஃளனைவரும்--வின் விளையாடும் - காய 

மளாவிப --சோலை - தோட்புகள்குழ்ந்த--வியனகரிடத்தில் - பெரிதாடய 

பட்டணத்தில்  செல்வப்பெண் - செல்வப்பெண்கள் கூடி — வீளையாடுந் 

தம்மில் - விளைபாட்டாசச்செய்யு நிலாச்சோறுகளில் -- பேரனம் - ௮வ்வு 

ணவே - இடுதற்கெண்ணி - படைச்சககினைத்து, எ-று, வேன்மேழ் 

கண்விளையாடல் - மன்மதனை மெரிச்தலை,  அர்சரிலுள்ளசெல்வட்பெண் 

சள் விளைபாட்டாகச்செ.ப்யு நிலாச்சொறுகளையேலும் டடைத்தற்செண் 

Adres, போனகமிடதந்கெண்ணியனப் பாடமு முண்டு, இலக் 

கணையால் விண்விளையாட்ஞ் சோலையனற்கு நகாயமளாவிய சோலை 

யென்ரும், (௨௪)



up) ஆரோகண ௧, இ௪டூ 

பாரீண்டின்மே லேற்றி வந்தும் பானையிற் சுமந்து வந்தும் 
வேண்டிய பாக முற்று வேறுவே ரூய வன்ன 
மாண்டகைக் குரவ னுண்ண வளவிலர் சொரிந்து யர்த்தா 

ரூண்டழல் வெறுக்கும் வண்ண மூட்டுவ மென்பார் போல, 

(இ-ள்,) பாண்டின்மேல் - வண்டிகளின்மேல்--ஏம்றிவந்தும் - ஏழ் 

திக்கொண்டுவற்தம் -- பானையிற்சுமர்துவர்தும் - பானைகளிற்சுமர்து 

கொண்டுவர்தும்--வேண்டியபாசமுற்று - அவரவர்வேண்டியபாகக்களிற் 

சிறர்து--வேறுேருயவன்னம் - வெவ்வேறுருியாகச் சமைக்கப்பெற்ற 

வனனங்களை -- அண்டசை - ஆண் தன்மையையுடைய -- குரவலுண்ண ஃ 

அல்லமலுண்பான்வேண்டி, -- ஊண்டழல் - உதராக்சனி -- வெறுக்கும் 

வண்ணம் - வெறுத்துப்போகும்படி. -- ஊட்டுவமென்பார்போல - உண 

வுண்ணச்செய்வமென்று சொல்லுவார்போல -- அளகிலர் - அளவில்லாத 
பேர்கள் -- சொரிந்து - குவையல் குவையலாசச்சொரிர்த--உயர்ச்தார் - 

மலைபோலுயர்ச்இனர்கள், ௭ - று, (௪0) 

மீலையென வமல ஞான வாரிமுன் சொரிந்து யர்ப்பா 

ரிலைமலர் பசுங்காய் கந்த மிஎஞ்செழுட் தண்டாற் செய்த 
வுலையமை பல்கா யம்பெ யொண்கறி யமுது வேறு 

பலபல முறைம யங்கப் படைப்பர்வல் விரைந்து வந்து, 

(இ - ள்.) மலையென- மலைகளைப்போல--அ௮மலம் - பரிசு, த்தமாய-- 

ஞானவாரிமுன் - ஞானசமுத்திரமாரிய வல்லமதுக்குமுன் -- இலை , 

இலைக்க நிகளையும்--மலர் - மலர்க்கறிகளையும்--பசுங்காய் - பசியகாய்ச்சுதி 

களையும்--கந்தம் - வாசனையும் -- இளம் - இளமையும் -.. செழும் - செழு 

மையுமுள்ள--தண்டாற்செய்த - தண்டேகைகளாற்செய்த -- உலையமை - 

அக்இனியிற்பாகமாகெ -- பல்காயம்பெய் - முளகுமுதலியபலகாயக்கள் 

பெய்யப்பெற்ற -- ஒண்கறி - மணமுள்ளகறிகளையும் -- அமுது - சாதம் 

களையும்--வேறு - வேறுவேரக--பலபலமுறை - பலபலவிதமாக--மயக்க- 

முன்னதுபின்னதுமாகமாற -- வல்விரைர்துவர்து - மிகவும்வேகமாகவர்,த 

சொரிந்துயர்ப்பார் - சொரிர்துயரச்செய்வோர்--படைப்பர் - இடுவார் 

கள், ௭- று, ஞானவாரி--உவமையாகுபெயர், (wa) 

(ரூய்கமழ் கறிக ளிட்டுக் குவிப்பவர் சிலரெ டுத்து 

கெய்கவிழ் கைய சாட நிற்பவர் ஏிலர்ரி ரம்பப் 
௬௬



௫௪௬ பிரபுலிம்களிலை [டநபத்துழள்ற 

பெய்கவிழ் சொரியென் மான்பால் பெய்பவர் சிலர ளைந்த 

சைகமழ் தயிர்கு டத்தாற் கவிழ்ப்பவர் ரிலரங் கம்மா. 

(இ-ள்,) குய் - தாளிதம்--சமழ்- மணக்டன்ற - கறிகளிட்டு - கறி 

களையிட்டு — குலிப்பவர்லர் - அம்பாரம்போற் குவிப்பவர்சிலரும் 

எடுத்து - எடுத்.து--நெய்சலிழ் - கெய்யைச்கலிழ்க்கின்ற — சையராடூகிற் 

பவர் - சையையுடையவர்களாய்நிற்பலர்கள் 4 இலர் - சிலரும் -- நிரம்பப் 
பெய் - நிரம்பப்பெய் தவிடு -- சலிழ் - கவிழ்த்துவிடு -- சொரியென்று - 

சொரிர்துவிடென்று -- ஆன்பாற்பெய்பவர் - பசுவின்பாலைவிடுடவர்சள்-- 

இலர் - சிலரும்--அளைந்த - பிசைச்த--சைகமழ் - சையுமணக்கத் த்குர்த- 

தயிர் - தமிரை -- குடத்தாற்கலிழ்ப்பவர் - குடத்தோகெவிழ்ப்பவர்கள்-- 

சிலர் - சிலருமாம் -- அம்கு - அவ்விடத்தில், ௭ - று, அம்மா-- வியப்புக் 

குறி, - குவிப்பவர்சலர் நிற்பவர்சிலர் பெய்பவர்சிலர் கலிழ்ப்பவர்சிலர் 

எனப்பொருள் சொள்ச, (௪௨) 

ட்_வர் மறிய வன்ன மிடுதற்கு விரைந்து செல்வார் 

ip Oa செதிர்ந டர்து மூரல்கை வாங்கி வாங்கிக் 

கொட்டுவ டிச றந்த கூடைகள் கவிழ்த்தெ றிந்து 

தட்டுவ ரனம்ப டைக்குர் தம்பிரா னடிய ரன்றே, 

(இ- ள்,) இட்டவர் - முன்னன் னமிட்டவர்கள்--ம றிய - Serr gyi) 

அன்னமிடுதற்கு - அன்னம்படைத்தற்கு--விரார்துசெல்வார் - விரைவாக 

வோடுவர்--மூ.ரல் - சாதங்களை--கைவா ங்ூவொங்கி - கையில்வாங்கவொங்டு 

--எதஇர்ஈடந்து - ௭ இிரேநடந்துவற்து--முட்டுவர் - ஒருவருக்கொருவர்முட் 

டக்கொள்வார்கள் — இழு.சிறர்தகூடைகள் - சாதங்கொண்டுவர்சகூடை 

களை -- கொட்டுவர் - தலை$ழதாசக்கொட்டுவார்கள் -- ௮லம்படைக்சும்- 

சாதம்பரிமாறுன்ற -- தம்பிரானடியர் - சிவனடியார்சள் -- சவிழ்த் 

தெறிந்து - கூடை.களைக்சவிழ்த்தெறிர்து -- தட்டுவர் - தரையிலோக்டுத் 

தட்டுவார்கள். எ-று, அன்று, ஏ--அசைகள், தம்பிரானடியர் செல் 

வார் முட்டுவர் கொட்டுவர் தட்டுவர் எனமுடி.க்க, gerd — இடைக் 

கை (en) 
ன்னணம் படைத்த வெல்லா மிமைப்பினி லயின்று சைவ 

மன்னவன் வயிற்றின் வெந்தி வளர்த்இனிர் நீயி ரெல்லா 

மென்னால் வசவ தேவ னிருந்தபல் பண்டங் கொண்டு 

முன்னவன் பசியை யாற்ற முன்னிமற் நிதனைச் செய்தான்,



aig), | ஆசோகண கதி, டு௪ள் 

(இ - ள், இன்னணம்படை த்தவெல்லாம் - இவ்வாறுபடைதீதவுண 

வனைத்தையும்--இமைப்பினிலயின்று - இமையளவிலுண்ணவித்து--சைவ 

மன்னவன் - அல்லமதேவனது --வயிற்றின் - வமிற்தில் -- வெச்தீவளர்த் 

தனிர் - உதராக்இனியைவளர்த்துவிட்டீர்கள் --நீபிரெல்லாம் - நீங்களெல் 

லாம் -- என்ன - என்றுசொல்லி -- நல்வசவதேவன - நல்லவசவண்ணன் 

- இருந்தபல்பண்டங்கொண்டு - அங்இருக்ழவுணவுக்கியைந்த பலபண் 

டங்களைச்கொண்டு -- முன்னஉன்பசியையாற்ற - அல்லமா ப) பசிதணிக்க 

முன்னி - நினைதீநு - மற்றிதனைச்செய்தாம் - பின்னிர்தக்சாரியத் 

தைச்செய்தான், எ-று, அமின்று தன்வினை பிறம்னை மயக்கம், (௪௫) 

/வரையும் பயறு மெள்ளு மரிசியு மவலுங் கொள்ளு 

துவமையுங் கடலை யுஸ்செஞ் சேரளமு நெல்லும் புல்லும் 

குவரையுங் கயிலை யும்பொற் குன்றமும் போல ஞாலத் 

தெவரையுங களிப்புச செய்ய வெங்கணுங் குவிப்பித் தானால், 

(இ-ள்,) அவரையும் - அவரையையும்--பயறும் - பயறையும்--எள் 

ளும் - எள்ளையும்-- அரிசியும் - அரிசியையும்--அவஇம்-அவலையும்-கொள் 

ளும் - கொள்ளையும் -- துவரையும் - துவரையையும் -- கடலையும் - கடலை 

யையும்--செஞ்சோளமும் - செம்மையாகய சோளத்தையும் நெல்லும் - 

கெல்லையும்--புல்லும் - புல்லையும்--குவரையும்-குவரையென்னுமோர்வகை 

தானியத்தையும் -- கயிலையும் - கைலையங்கிரியையும் -- பொற்குன்றமும் 

போல- மேருஏரியையும்போல--ஞாலத்து - பூமியிலுள்ள--எவரையும் + 

யாவரையும் -- களிப்புசெய்ய - சந்தோஷப்படுத்தும்படி -- எங்களும் ஃ 

எவ்விடத்திலும் -- குலிப்பி தீதான் - குவையலாக்கும்படிசெய்தான், 

=n goss. (ட 
(கன்றெனக் குவித்த வெல்லாங் கொள்ளெனக் கொண்டு௩ஈம்பன் 

மென்றரைக் கணத்து ளின்னு மெல்வன கொணர்மி னென்ன 

வன்றிறழ் றண்ட நாதன் மனத்தினு லவை யியற்றி 

நின்றிடத் தம்பி ரானு நினைவினு லவைய பயின்றான். 

(இ-ள்.) குன்தெனச்குவித்த - மலைபோலக்குவையலாக்கிய -- எல் 

லாம் - இவையனை த்தையும் -- கொள்ளென ஃ உண்ணென்றுசொல்ல — 

நம்பன்சொன்டு - அல்லமனவற்றையுட்சொண்டு -- அரைக்கணத்தள் 

மென்று - அரைக்சண த்தில்மென்றுவிட்டு--இன்லும்- இன்ன மும்--மெல் 

வன - மென்றுஇன்னத்தக்கவைகளை -- கொணர்மினெள்ள : சொண்டு



Gea பிர புலிங்கலீலை (இிநபத்துழன்ற: 

வாருங்களென்றுசொல்ல--வள் நிமல் - ௮ன்பில்வலிய திறச்தையுடைய -- 

தண்டமாதன் - வசவண்ணன--மனத் இனால் - தன மன தினால் -- அவை 

பியற்மிரின்றிட - அவையுண்டாக்கநிம்ச -- தம்பிராலும் - 'அல்லமலும்-- 

நினைவினால் - தன்மனதினால் -- அவையயின்றான் - அவற்றையுண்டனன், 

எ.து, (௪௬) 

தோ லளித்த வெல்லா கோக்கினார் ரொலைத்தா னர்தி 

வாக்கினா லளித்த வெல்லாம் வாக்கினால் வள்ள லுண்டு 

போக்கினா னிடுத லுண்ண மென்லுமிப் போரின் கண்ணே 
தூக்கினா லிருவர் தாமுர் தோல்ளியுற் நுடைந்தா ரில்லை, 

(இ-ள்,) கோக்கனொலளித்தவெல்லாம் - திருட்டி.பினார்கொடுத்த 

ஊனை த்தையும்--கோக்டுனாம்றொல்த்தான் - திருஷ்டியினாலழித்சனன் -- 

நந்தி - வசவண்ணன் --வாக்்இனொாலளித்தவெல்லாம் - வாக்குக்காரணமாகக் 

கொடுத்தவனை த்தையும் -- வாக்கனொால்வள்ளலுண்டு - வாக்குக்காரணமாக 

வல்லமதேவலுண்டு--போக்இனான் - நிறைவேற்றினன்--இடுதல் - படை த் 

தலும்--உண்ணல் - தன்லுதலும்--என்னும் - என்டுன்ற -- இப்போரின் 

கண்ணே - இந்தப்போர்க்களத்தில் -- தூக்கினால் - அராயந்துபார்த் தால் 

-இருவர்தாமும் - இவ்விருவரும்--தோல்வியுற்று - தோல்வியடைர்த-- 

உடைர்தாரில்லை - பின்னிட்டவர்களில்லை, ௭ - று, நினைவினாலும், ரோச் 

இனாலும், வாக்கினாலும், அளித்தலும், உண்டலுமெனல் இருவர்மடுமையும் 

விளக்கரின் ௦௮. இவ்வுணவுகளை இம்மூன்றாலும் கணத்திம்படைத்தலி 

go அழித்தலிலும் சமத்தையடைதலின் இருவர்தாமுந் தோல்வியும் 

துடைர்தாரில்லையென்றும், இயற்றல் அளித்தல் இடுதல் படைத்தல் முத 

லியவையும், இவழ்றிழ்கெதிராகவரும் அயிலல் தொலைழ்தல் உண் 

டல் அழித்தல் முதலியவையும் ஒருபொருட்டளவி, போர்புரிவார்போல் 

இடுதலுமழித்தலுமாருத நடத்தலின் இப்போரின்கண்ணே யென்றும் 

கூறினர், (௪௭) 
பிடை.த்தட% தொழின் முயன்ற பத்தன இயல்பு மனன 
துடைத்திடும் தொழிலி னின்ற தூயவ னியலு நோக்கி 
யடுத்தற் பத்த செல்லா மனையவ ரிருவர் சர 
மெடுத்துளைச் துளம்வி யப்புழ் நிறைஞ்னெ சொருங்கு மாதோ, 

(இ-ள்,) படைத்திசெசொழில் - படைக்குக்தொழிலை- முயன்ற - செ 

பத-பத்தன இயல்பும் . வ-வண்ணன துவல்லமைபையும் - அன்ன = HF



லது,] ஆரசோகண ௧, ௫௪௯ 

தகையினதாயெ சிருட்டியை -- துடைத்திம்ர்தொழிலில் - அழிக்குர்தொ 

ழிலில் -- நின்ற - பின்னிடாதுகின்ற-- தூயவனியலும் - வசவண்ணனது 

வல்லமையையும் -- நோக்டு - பார்த்து -- தடுத்தற்பத்தசெல்லாம் - 

அங்குகின்ற சிவனடி.யார்களனைவரும் -- அனையவரிருவர் - அத்தன்மைய 

சாகயெவிருவரின் -- சரம் - £ர்த்திளையும் எடுத்துரைத்து - எடுத்தத் 

அதித்து --உளம் - மனதில்-- வியப்புற்று - அதிசயட்கொண்டு- ஒருங்கு - 

ஒருமிக்க -- இறைஞ்டினர் - வணய்டுஞர்கள். ௭எ- ற, மாது, ஓசை 

கள், (௪௮) 
இதத்கு வல்லா ந்த யிடும்சபாரு செவம்றை யுங்கை 

தொடுதற்கு வல்லா னிந்தம் தூயவ னென்ப ரிவ்வா 

நிடுதற்கு வல்லா ரில்லை யென்பரிய் வாறு நாய்கை 

தொடுதற்கு வல்லார் தம்மைச் சொல்லவுங் பேளே மென்பார், 

(இ- ள்,) இடுதம்குவல்லா ன் - படைத்தற்குவல்லவன் -- நற் இ 2 வச: 

வண்ணனும் -- இடும்பொருளெவம்றையும் - அய்ஙனம்படைக்கும்பொரு 

ளனை த்தையும் -- கைதொதெழ்ஞுவல்லால் - 6சிக்சச்செய் தற்குவல்லமை 

புடையோன் -- இந்தத்தூயவன் - இ$்தட்பரிசுத்தமா யெவல்லமலும் — 

qearui- caghorageat — Baa D0sieaourt - இவ்வா று 

கொடுத்தறழ்குவலியுளோர் -- இல்லையென்பர் - சிலரில்லையென்றுசொல் 

வார்கள்--இவ்வாறு - இவ்வண்ணம்--நாங்கைதொடுதற்குவல்லார் தம்மை - 

நாம்கையினாற்சுட்டிக்காட்டம்சியையவல்லாரை -- சொல்லவுங்கேளேம் - 

பிதர்சொல்லவுங்கேட்டிலேம்--என்பார் - என்றுசிலாசொல்லுவர், எ-று, 

இங்கே கைதொடுதல் அழித்தல், கைதொதெற்குவல்லார் தம்மை - அழித் 

தற்குவல்லாளை -- சொல்லவும் - பிறர்சொல்லஏம் --. மாம்கேளேம் - 

நாங்கள் சேட்டிலேம், எனப்பதப்பொருள் கொள்ளிலுமமையும், (௪௧) 

கீண்ணப்ப னன்பி னானே கறியென வமைத்த வனை 

புண்ணப்ப னூனின் வேரு முயிருணின் நமைவ னென்று 

வண்ணப்பொன் னனைய சென்ன வசவதே சிகன் வணங்கி 

விண்ணப்பஞ் செய்தான் றுங்க யிடைமுகம் கரந்தா னோடு, 

(இ-ள்) கண்ணப்பன் - சண்ணப்பனென போன் -- gear @ Come 

மிக்கவன்பினால் -- கறியெனவமைத் தவனை - கறியாகச்சமைத்தமாமிசத் 

தை--உண்ணப்பன - உண்டப.ரமசிவன்-- ஊனின் வேறும் - தேகத்திற்கு 

வேருயெ 4 உயிருணின்றமைவனென்று - உயிருக்குயிராயிருப்பனென் து



@@o பிர புலிங்கலிலை [இந பத்துழன்ற: 

— வண்ணம் - ஆழயெ-ஃபொன்னனைய - பொன்போன்றுவிளங்காகின்ற 

— சென்னவ௪வதேிகன் - சென்னவசவண்ணன் -- aarbi@ - மல் 

கரித்து-- தங்கம் - பரிசுத்தமாயெ --விடைமுசங்கரந்தானோடு - விருஷப 

வடிவமறைம்துவந்த வசவண்ணஜோடு -- விண்லாப்பஞ்செய்தான் - சொல் 

லிஞன், எ-று, எனவே, கண்ணப்பனுாதூனைத்தின ஜோன் ஊனுடலி 

னின்றும் டற்று வயிரார்த்றலில அங்ஙனமவனைக்காணமுயலுதியென்று 

சேன்னவச்வல் J SOU dere Dus, (டு0) 

மேவேறு, 

DF ctor wwe செ்லியவச் செயலே செய்யுஞ் செய 

லென்று, மன்னு மருளின் மடி.வால மாச்சி தேவன் வந்துரைப்ப, 

வென்னை யுடையா னும்மொழழியே யெனது மனதைத் தேற்று 

மது, பின்னை யுளதோ கதகமலாழ் பெருகர் தெளித்தம் சென் 

DOT 5 Hl. 

(இ-ள்,) சென்ாவசவன்சொல்லிய - சென்னவசவதேவன்சொல் 

லிய -அச்செயலே - அந்தச்செய்கையே--செய்யுஞ்செயலென்று - யாஞ் 

செய்யத்தக்கசெய்கையெல்று -- மடி.வாலமாச்சிதேவன் - மடி.வாலமாச்சி 

தேவனென்போன் - மன்னுமடுவின் - நிலைபெற்ற இருபையோடு — ae 

துரைப்ப - வந்துசொல்ல -- என்னையுடையான் - என்னயாளாசவுடைய 

வசவண்ணன் -- நம்மொழியே - தேவரீர்வ_சனமே -- எளதுமனதை - 

என்துடையமனதை -- தெற்றுமழு - தேற்றத்தகுவ த--பெருகீர்தெளித் 

தழ்கு - மிக்ககலங்கபிரைத்தெளியித்தற்கு -- கதகமலால் - தேற்றாங் 

கொட்டையையன் மி--பிள்னையுளதோ - வேறுளதோ-- என் றுரைத்து - 

என்றுசொல்லி, எ-று, (௫௧) 

பொறிகள் ரணம் பூதங்கள் புலன்கண் மற்றும் பல் 

7 . ச o.. டட 6 
த ட் 

வகைய, கறிக ளாக வாருமிரே கலந்துண் பதமா நீயுண்ணப்; 

பெறுக இலன்யா (hear eat Sloot பிறவிப் பிணிதீர் மருத்து வன்ற, 

னறிய மலர் மெல் லடிப ணிந்தா னமையா ஞ்டைய Gu (oor 

(இ- ள்,) பொறிகள் - ஐம்பொறிகளும் -- ரணம் - அகச்சரணங் 

களும்--பூதங்கள் - பஞ்சபூதங்களும்--புலன்கள் - ஓம்புலன்களும் -- மம் 

றும்பல்வசைய - இன்னும்பலவகையாவிரிந்துள்ளதத்துவங்கள் -- கதிக 

ளாக - பதார்த்தங்களாகவும் -- ருமிரே - நிறைந்தவுயிரேகலந்துண் 2



wg). BOTT SET Bur. @@s 

சமிசளோடுசலர்துண்ணத்தக்க -- பதமா - சாதமாகவும் - நீயுண்ணப் 

பெறுகதிலன் ஃ நீயுண்ணும்படியான பாக்ியமடைந்தேனில்லன் 4 யா 

னென - யானென்று- நின்று - இகைத்முரின்று -- பிறவிப்பிணிதீர் - 

பிறவி சோயைத்தீர்க்கத்தக்க--மரு த்தவன் றன் - வயிக்தியஷூயவல்லம 

னது -- நறியமலர் - வாசனையுள்ளதாமரைமலர்போ.்ற — மெல்லடி. ௪ 

மிரு துவா௫ிய இருவடி.களை.. மமையாளாடைய - ஈம்மையாளாகவுடைய 

அருணந்தி . இருபைபொருந்தியவாவண்ணன் — பணிர்தான் - வணங்டு 

னான், எ-று, பல்வகைய- வினையாலனை பும்பெயர், கறிகளாக, உண் 

ப.சமா இவை விரியுருவகவணி, பிறவிப்பிணி--தொகையுருவசம், (௫௨) 

வீசவ னிலைகண் ட.ருண்ஞான வள்ள லல்ல மப்பெயரா 

ன், பசியின் வந்தே னலன்பொருட்குப் ப்டர்கா மக்கு வந்இலன் 

யான், கசியு நினது மனத்தன்பு காண வரசே னென்றேத்தி, 

பிசையின் மலியு மானடியார் யாரு மகிழ வெடுத்தணைத்தான். 

(இ-ள்,) அருள் - இருபைபொருர்திய--ஞானவள்ளல் - ஞானதாதா 

வாரிய -- அல்லமட்பெயரான் - அல்லமனென்லும்பெயருடையோன் 

வசவனிலைகண்டு - வ௫வண்ணன துபரிபாகநிலையைக்கண்டு--யான் - நான் 

பரியின்வந்தேனலன் - ப௫ித௦றிப்பான்வ$தவனல்லவ் -- பொருட்கு - 

பொருளீட்டற்கும் -- படர்காமக்கு - மிக்ககாமந்தணித்தற்கும் -- வர்தி 

லன் - வந்தேனில்லன் -- நினது - உன்னுடைய - கசியும் - செக்குருகு 

இன்ற--மனத்து - மனதிலுள்ள -- அன்புகாண - அன்புபெருக்கைச்சாஸா 

- வர்தேனென்று -வர்தனனென்று -- ஏத்தி - துதித்து -- இசையின் 

மலியும் - இர்த்இயின்மிக்க - அரனடியார்யாரும் - சிவனடியாரனைவரும் 

ஃமஇழ - கலிக்கும்படி. — எடுத்தணை க்தான் - எம். துமார்போடன த் 

துக்சொண்டனன், எஃறு, சாமத்துக்கெனல் வி.ரரத்தாற்றொக்கது, 

யானெனலை இடைநிலைத்திபகமாக் கக, (Gra) 

கண்போ லுயி/கள் கண்டறீபக் கதுர்போற் காட்டும் பெரு 

மானே, புண்போன் யானா வூட்டுமுாக் கூட்டு வேனென் நெழு 

ந்தகமையா, லெண்போ தென்போழ் பேதைமையா ரில்லை பில்லை 

யென்றனன்பின், பண்போ டமல னெதி/நின்முன் பத்தி வடிவ 

மாயினான். 

(இ-ள்,) கண்போல் - உலகையறியும்கண்போல -- உயிர்கள்கண்ட 

திய - உயிர்கள் நுண்மைநிலையினையதெனக்கண்டறிய -- கதிர்போற்சாட் 

டும் - சூரியனைப்போல்விளக்சக்காட்டும் - பெருமானே - சர்ச்சனே



@@e. பிரபுலிங்கலிலை [டுநபத்துழன்ற 

உண்போன்யானா - போகமுண்போன்யானாக -- ஊட்டுமுனக்கு - ஊட்டு 

விச்குமுனக்கு--ஊட்டுவேனென்று - உண்ணச்செய்வேனென்ு-- a pe 

தமையால் - யானெழுர்தபடியால் - எண்போது - யோடக்கும்போத-- 

என்போழ்பேதைமையா£ - என்னைப்போலமூடச்தன்மையுடையோர் 

பண்போடு - நற்குணங்களோடு -- அமலனெதிர்கின்றான் - ௮லலமனெ 

தர்நின்றவனாயெ -- பத்திவடிவமாயிஞன் - பத்தியேவடிவமாகநின் ,வ௪ 

வண்ணன்--இல்லையில்லையென் மனன் - இல்லையில்லையென்றுசொல்லினன் 

பின் - அதன்பின்னர், எ-று, உரையிர்கோடலென்லுமுச்தியால் 

உயிர்கள்கண்டறிய - உயி! கள்கண்டுணர, கண்போல் - கண்ணைப்போலும், 

சதிர்போல் - சூரியனைப்போலும், காட்டும்பெருமானே - விள&இக்காட்டும் 

கர்த்தனே, என்றுரைகொள்ளிஐமமையும், உணா தலைப்பற்றிக்கண்ணையும், 

விளக்கலை பற்றி. சூரியனை புமுவமைகூறிஞா, ஞான திய்வெவிருசன் 

மையு மொருங்குடைமையின் இதனைக்சாட்டும்பெருமானே யென்று 

Oras, அன்றேம், சச்ரிசானர்தவிலக்கணங்கட் இலக்கெமின்றாம், எண் 

ஜஐூம்போதெனல் விகாரத்தாற்றொக்கது, (Be) 

செம்மை கெறியா னருணந்தி தேவன் றன்னைப் புகழ்வ 

மோ, பொய்ம்மை தீரு மல்லமனைப் புகழ்வ மோவிங் கன்றியி 

வர், தம்மை விழியாழ் காண்பதற்குத் தவஞ்செய் துடல மிது 
பெற்ற, வெம்மை யாமே புசழ்வமோ வெனறின் றனர்தம் பிரா 

னடியார், 

(இ- ள்,) செ்மைெறியான் - செர்நெறிச்செல்வோனாய--அ௬ள்- 

இருபைபொருச்திய -- ரந்திதேவன்றன்னை - வசவண்ணனை -- புகழ் 

வமோ - நுதிப்பமோ--பொயம்மைதீரும் - கற்பனைகடர்த - அல்லமனை- 

௮ஃலமதேவனை -- புகடவமோ - துதிப்பமோ - இங்கன்றி - இவ்வித 

மன்றி -- இவர்தம்மை - இவர்களை -விழியாற்காண்பதற்கு - கண்களாற் 

காண்பதற்கு -- தவஞ்செய்து - தவர்தைச்செய்து -- உடலமிதுபெற்ற - 

இர்தத்தேகத்தையடை?த--எம்மையாமே - ஈம்மைகாமே -- புகழ்வமோ 

வென - துசிப்பமோவென்று--தம்பிரானடியார் - சிவதொண்டாகள் -- 

நின்றனர் - சொல்லிரின்றனர், ௭ - று, இம்மூன்றோகாரமும் எதிர் 

மறை, செம்மைநெறி - திருத்தொண்டை, (௫௫) 

பரிந்த கந்தி முகநோக்டுப் பித்தா ரென்று நிதஎரப், 
பிரிந்த வந்த வடியர் தமைப் பிறங்க லனைப நின்மாடத், தருந்த



வது,] ஆரோகண ௧இ, @@a. 

வணங்கிக் கொணர்தியென வறிவ! னந்த மபன்கூற, விரை 
ந்து விடைகொண் டெழுந்தன்பு வெள்ளஞ் சென்ற soul. 
த்தில், 

(Q - or.) பரிர்த - அன்புகொண்ட -- நந்திமுகநோக்டு - ல௫௪௫வண்ண 
னதுமுகத்தைப்பார்த்து - பசித்தகாரென்று - ப௫ியாயினாரென்று — நீத 
எர - நீவருக்க-- பிரிச்சு - உன்னைவிட்டுநீங்கெ--அர்தவடியர்தமை - அர்த 
வடியார்களை -- பிறங்கலனைய - மலைபோன்ற நின்மாடத்து - உன் 

இடையலீட்டில்-- அருந்த - சாப்பிடுதற்கு--வணங்க - கமல்சாரஞ்செய்து 
-- கொணர்தியென - அழைத்துக்கொண்டுவாவென்று _- SH Deut ot tg 
மயன் கூற - அறிவானர்தவடிவமாயெவல்லமன்சொல்ல —Seo rt gelent. 
கொண்டு - விலரவிலுச்தரவுபெற்றுக்கொண்டு -- எழுந்து - எழுந்திருர்.து 
--அவரிடத்தில் - அடியார்களிடத்தில் - அன்புவெள்ளஞ்சென்றது - 
அன்புப்பெருக்குச்சென்றத, T- று, வ௪வனை ௮ன்புவெள்ளமென் றர 
வகமாக்கலின் சென்றதென்மஃ நினையொருமையதாக்ியதென்ச, (௫௬) 

செ வசவ னருட்குரவன் நிருமே னியிற்றா னங்க 

ணிந்த, மன்றன் மலரு சந்தனமும் வடி.விற் நிகழ மடிநிமிர் 

ந்து, தின்றன் முதல கறிமணக்கம் தேக்கு விடுத்து முகமலர்ம 

து, கொன்றை கமழ்வே ணியனடியார் குழாங்க எிருப்பக் கண் 

டனனால, 

(இ-ள்,) சென்றவசவன் - போடுயவசவண்ணன் --அருட்குரவன் - 

அருளையுடையவல்லமன து-- திருமேனியில் - உடலில் -- தானங்கணிர்த - 

தானங்கேதரித்த -மன்றன்மலரும் - வாசனையுள்ளமலர்களும் -- சர்தன 

மும் - சந்தனமும் -- வடிவிழ்திகழ - திருமேனியில்விளங்கவும் -- மடி. 

நிமிர்ர்து - மடி தளர்சீசிரீங்கு -இன்றன் முதல - தின்றன்முதலாயெபுடை 

பெயர்ச்சிக்கியைர்தனவாடிய--சறிமணக்க - பதார்த்தங்கள்மணக்கவும்-- 

தேக்குவிடுத்து - ஏப்பம்கொண்டு -- முகமலர்ஈது - முகமலர்ச்சியோை- 

கொன்றைகமம் - கொன்றைமாலைமணக்டன்ற -- வேணியன் - சடையை 

புடைய பரமசவனது -- அடியார்குழாங்களிருப்ப - அடியார்கூட்டங்க 

ளிருக்க--சண்டனன் - பார்த்தனன், எ-று, ஆல்--அசை, உணவில்லா 

விடத்து மடி தளர் தலை மடி.நிமிர்ர்தென்றார், (௫௭) 

கீண்ட நந்தி யடிபணிந்து கடையேன் செய்த பிழையெல் 

லா, முண்டு பொறுரின் வருகவென வுள்ள m7 களிப்புற் முங்கி 

௭9
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ரத, தொண்டர் வசவ நின்பெருமை சொல்ல வெளிதோ வயி 
ர.ரப், பண்டு போல வாய்கைதொழிழ் படாம லயின்றே மின் 

நென்று, 
(இ-ள்,) கண்ட - போய்ச்கண்ட--ரர்தியடி.பணிர்து - வ௫வண்ணன 

தீடிகளைவணங்ி -- கடையேன்செய்தபிழையெல்லாம் - சாயிலுங்கடை 

யேன்செய்த பிழையனை த்தையும் -- உண்டு - சாப்பிட்டு - பொறுமின் - 

பொறுத்துச்கொள்ளுங்கள் -- (ஆதலால்) வருகவென - வாருங்களென்று 

வசவண்ணன் வேண்ட---உள்ளங்களிப்புற்று - மன மஇழ்ந்து -- ஆங்இருந்த 

தொண்டர் - அங்இருந்தவடியார்கள் -- வசவ - வசவண்ணதேவனே-- 

நின்பெருமை - உனதுமடிமையை -- சொல்லவெளிதசோ - எம்மாலெடுத் 

துச்சொல்லவெளிதாமோ -- பண்டுபோல - முன்போல -- வாய்கைதொ 

ழிற்படாமல் - வாய் கைகளாலெய்துச்தொழில்படாமல் -- வயிறார - இரு 

நீதியாக -- இன்று - இன்றைக்கு -- அயின்றேமென்று - உண்டனமெ 

ன்று, எ-று, வாய் கை தொழிற்படாமையாவது ;--மெல்லல், ஈக்கல், 

பருகல் முதலிய வாய்த்தொழிறும், பிசைதல், எடுத்தூட்டல் முதலிய 

கைத்தொழிலும் இல்லாமலுண்டலை, எனவே, வியப்புதொனிக்கப் பெற் 

ரம், (௫௮) 

தேவ ருண்ண வவியுணவு செந்தி முகத்தி லிடுதல்போ 

லோவில் யாங்க ளெல்லேமு முண்ண வடி? லல்லமன்ற 

னாவின் மருவ விடுநினையோர் காவோ புகழும் தரத்ததென 

வாவி யனைய ஈந்இசீ ரமல னடியார் புகன்றேத்து, 

(இ-ள்,) தேவருண்ண - தேவர்களுண்பான்வேண்டி--அவியுணவு - 

அவிர்ப்பாகத்சை--செக்தீமுகத்தில் - யாககுண்டத்தில் --இடுதல்போல் - 

கொடுப்பதுடோல--ஒவில் - நீம்காத-- யாங்களெல்லேமும் - யாங்களனை 

வரும் -- உல்ண - உண்டுதிருத்தியடைய -- அடிசில் - உணவு -- ல்ல 

மன்றனாவில் - அல்லமன துகாவின்கண்--மருவ - பொருந்த -- இடுநினை - 

விருந்திட்டவுன்னை -- ஒர்சாவோ - ஓர்நாக்கா -- புகழுந்தரத்தது - தஇக் 

குர்தகையது--என - என்று--தவியனைய - உயிருக்கொப்பாஏய நந்தி 

Gr - வசவண்ணனத௫ர்த்திகாமங்களை 4 அமலனடியார் - சிவனடியார் 

கள்--புகன்றேத்தி - சொல்லித்துதித்து, ௭ - ற, செர்தீமுகமாகத் தேவர் 

இருத்தியடையுமாறுபோன்று அல்லமன்காரணமாக யாங்கள் இருத்தி 

யடையுமாறுசெய்தனை எனப்புகழ்சீதாரென்க, (டக)
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லக லொருவன் சவயோ௫ யுண்ட தம்ம சராசரமா 
மலகி லுயிர்க ளெலாமுண்ட தாகு மென்ன மறைகூறு 

மிலகு முரையைக் காட்சியா னின்றிங் குணர வுணர்த்தினான் 
கலக வினைக டீர்க்குமருட் கண்ணன் றிகழல் லமதேவன், 

(இ-ள்,) உலடல் - உலகத்தினிடத்தில்-ஒருவள் - ஒருபுருடஞூய 

௫வயோட - வெயோடுயென்டோன்--௨உண்டது - புசித்த -- அம்ம - 

ஆச்சரியம்--௪சராசரமாம் - சராசரமாகின்றுள்எ-- அல௫ல் - அளவில்லாத 

--உயிர்களெலாம் - சகலவுயிர்களும் -- உண்டதாகும் - புசித்ததாகும் - 

என்ன - என்று - மறைகூறும் - வேதங்கள்சொல்லாகிற்கும் -- இலகு 

முரையை - அங்கனம்விளக்கும்வார்த்தையை--காட்சியான் - பிரத்இியட் 

சத்தால்--இன்௮ - இப்போது--இங்கு - இவவிடத்தில்--௨ண.ர - யாமு 

ண.ர--உணர்த்இனான் - நேரேகாட்டினன் -- (அவனாரெனில்) சலசவினை 

கள் - விடா துகலகஞ்செய்யுமிருவினைகளையும் -- தீர்க்கும் - நீக்சத்தக்க mm 

அருட்கண்ணன் - அருட்கண்ணனாயெ-- இகழ் - சொப்பிரகாசமாகவிஎக்கு 

இன்ற -- அல்லமதேவன் - அல்லமதேவனென்போன், எ-று, அம்ம 

-. உரையசையெனிலுமமையும், உண்டது உண்டதாகுமெனமுடிக்க, 

வினைகட்குக்கககமென் றடைகொடுத்தது இனபதுன்பங்களின் விடாது 

மொத்துண்ணச்செய்தலி னென்க, (௬௦) 

Hy தீ லாலவ் வல்லமனை பருத்த லெம்மை யெலாமருத்தல் 
பாத மவனைப் பணிதலெமைப் பணிதலாகு மெஞ்ஞான்றும் 
பேதமில்லை ஈல்வசவப் பெயரோய் செல்க வென்னமலை 

மாது தழுவக் குழைந்ததோள் வள்ள லடியார் தமைவண௫௫, 

(இ-ள்,) ஆதலால் - ஆகையால் — ௮வ்வல்லமனை + Wb sare gs 

௨னை--அருத்தல் - உண்ணச்செய்தல் -- எம்மையெலாம் - எங்களையெல் 

லாம் 4 அருத்தலாகும் - ௮ருந்தச்செய்தலாகும் -- பாதமவனைப்பணி 

தல் - அவன தஇருவடிகளைவணங்கல் -- எமைப்பணிதலாகும் - எக்களை 

வணங்யெதாம்- எஞ்ஞான்றும் - எப்போதும் -- பேதமில்லை 5 திதம் 

பேதமென்பஇல்லை -- சல்வசவப்பெயசோய : சல்லலசவனெனலும்பெய 

ரையுடையோனே -- செல்கவென்ன 4 போசக்கடவாயென்றுசொல்ல 

மலைமா.து * உன்மயவள்---தழுவ * தமுவாநிற்க-குழைர்த - ௮தனாத்சருல் 

இெதோள் : தோள்களையுடைய -4 வள்ளல் 4 பரமரிவள த: அடியார்
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தமைவணங்ி - அடியார்களைகமஸ்கரித்து, எ-று, ஆகுமெனலை ஈரிடத்து 

மொட்டுச, அருத்தல் பிறவினை, விம்பப்பிரஇபிம்பாபாவமின்மையின் 

பேதமில்லையென்றார், எனவே, ஏனையர்க்குச்வபாவமகலாமையின் பேத 

மில்லையெனற்கு முரணெய்துமெனப் பெற்மும், மலைமாது தழுவக் 

குழைந்ததோளெனல் புராணசம்மதம், குழைர்தவெப்பது தன்வினை 

யாதலின் அதனாலெனவருவித்தாம், பாதமவனையெ.ரபது வேற்றுமை 

மயக்கம், (௬௧) 
மீன்டு நந்தி பல்ஃபனா! மென்பூங் கமல வடியியைஞ்சி, 

யாண்ட பெருமானடியார்க் என்னை யுண்ட. வுணவுகரு, விண்டு 

மகவு முண்ணல்போ லெதை யுண்ட வெலாமுண்டு, பூண்ட 

மடழ்வோ டி ருந்தனர்நீ புனைந்த மலரும் புனைமதென்முல். 

(இ-ள்,) மீண்டு- ஆவ்விடத்துகின் றுதிரும்பிவர்து--ஈர்தி - வசவண் 

ணன்--அல்லமனார் - அல்லமனது -- மெல் - மிருதுவாயெ-பூ - அழயெ 

சமலவடி. - தாமரைமலர்போன்றவடி.களை -- இறைஞ்சி - வலாங்க- 

அண்ட - எம்மையடிமைகொண்ட--பெருமானடியார்கள் - aver. wit i 

கள்--அ.ஊோயுண்ட - தாயுண்ட 4 உணவு - உண்டியை--௧௬ - கருவாக 

ஈண்டு - பொருந்திய -- மசயு - Ae — உண்ணல்போல் - உண்பது 

போல-- எந்தையுண்ட - தேவரீருண்ட--எலாமுண்டு - உணவனை த்தையு 

முண்டு--நீபுனைந்த - சூடிய -- மலரும்புனைந்து - புஷபங்களையுஞ்சூடிக் 

கொண்டு -- பூண்டமடுழ்வோடு - நீபூண்டசர்தோஷத்தோடு -- இருந்த 

னர் - இருந்தார்கள் - என்முன் - என்றுசொல்லினன், ௭- று, கமல 

மலரைச்கமலமென்மது அகுபெயா, கருப்பமுடையா ஞூண்டவுணவு ௮க் 

கருவுக்குமாதல்போலத் தேவரீருக்சியைர்தவுண வுமுதலியவை தேவரீரடி, 

யார்களுக்கியைந்ததாகக் சண்டனனென்ருளென்&, மகவுமென்பதிதும் 

மை இறர்த்துதழீஇயவெச்சவும்மை, எலாமென்பதிடைக்குமை, gt 

யுண்டலைக் கருவுமுண்டதற்கொட்பிடலால் இஃ்தொப்பணி, (௬௨) 

மாற னடிழ்த வடிபட்ட மன்னு முயிரின் நிமமெல்லா 

மீறில் புகழகங் கணவசவ விட்ட pF gue ue 

யாறி யிருந்த வாதலினா லல்ல மன்பூ ரணனென்னக் 

கூறு மொழிமெய் மெப்யென்று கூறி யுலகங் களித்ததால். 

(இ-ள்,) மாறம் - பாண்டியன் -- அடி. தீதவடி. - அடி.த்தவடியை-- 

பட்டி உ தாங்யெ-- மன்னும் - நில்பெற்ற 4 உயிரின் திறம் - உயிர்களின்



வது,] ஆரோ கண ௧2, நடு“ 

றன்மைபோல்-- எ றில்புகழ் - முடிவில்லாதபுகழை -- கங்கணம் - சங்கண 

மாகவுடைய -- வசவனிட்ட - வசவண்ணனல்லமலுக்கிட்ட -- அடிசில் - 

உணவை -- உண்டு- புசித்து--எல்லாம் - அடியார்கூட்டமனைத்தும் — 

பசியா றியிருர்தவா தலினால் - பசிதணிர்திருந்தபடியால் -- அல்லமன் - 

௮ல்லமதேவன் -- பூரணனென்ன - பரிபூரணனென்று — கூறுமொழி - 

சொல்லுகின்றவேதமொ.ழி - மெய்மெய்யென்று - சத்தியஞ்சத்திய 

மென்று - கூறி - சொல்லி -- உலகங்களித்தது- உலகங்களிப்புற்றது, 

எ-று, ஆல்--அசை, சான்றோரெனப்ட டி.னும் உலகமெனப் பொதுப் 

படச் கூறலால் களித்ததெனவஃதின யொனமனபாலாக்கஞர், அன்று 

பிட்டுக்கு மண்சுமர்தடோது பாண்டியன் செவனையடி சீதவடி. எல்லாஷுயிர் 

களுக்கும் தாங்யெதுபோன்று, இன்று அல்லமனுக்கிட்டவுணவு எல்லாவழு. 

யார்களுக்குமாயினதால் அல்லமனைப் பூரணனென்றர்குயாதுமுரண் 1 

என்பதுகருத்து, மெய்மெய்யெனல் அடுக்கு, (௬௩) 

இவ்வா ற்ருந்த பமைதிபெறு மெங்கள் பரம யோடுதா 

ன், றெவ்வா கெயவைம் புலன்வென்ற இறல்கூர் வசவன் றனை 

மகிழ்ந்து, சைவா கமமு நான்மறையுஞ் சாற்றும் பொருளை யுண 

ர்த்துதற்குச், செவ்வாய் மலரத் திருவுள்ளஞ் செய்து தனிவீழ் 

றிருந்தனனால், 
(இ - ள்,) இவ்வாறருந்தி - இவ்வா நு வுவ்டி--அமைஇபெழும் - சும் 

மாவிருர்த -- எங்கள்பரமயோடுதான் - எங்கள்பரமயோடுயாடுயவல்ல 

மன் -- தெவ்வாயெ - சத்துருக்களாயெ -- ஐம்புலன்வென்ற - ஐம்புலன் 

களையுஞ்செயித்த -- திறல்கூர் - வலிமிகுந்த -- வசவன்றனை - அல்லமனை 

கோகி -மடுழ்ந்து - சச்தோஷிதீது--சைவாகமமும் - சைவாகமங்களும்- 

நான்மறையும் - மான்குவேதங்களும் -- சாற்றும்பொருளை - பிரிதிவாஇக் 

கும்பரம்பொருளை -- உளர்ததுதற்கு - தெரிவித்தம்கு--செவ்வாய்மலர - 

செவ்விதாகவாய்இறக்ச -- இருவுள்ளஞ்செய்து - நினைத்து -- தனிவீற்றி 

ரு$்தனன் - தனித்திருந்தனன், எ-று, அல்--௮சை, வேதாகமமெளப் 
பேதமுறிலும் எடுப்பதுமுடிப்பது மோர்பொருளேயாதலால் சைவாக 

மமு நான்மறையுஞ் சாற்றும்பொருளை யென்முர், தானேயொன்றை யப 

தேரியாது வேதாகமப்பொருளைத் தணிதல்-- துணிபுகவிழ்சியணி, (௬௪) 

டுரபத்துழன்றவது 
ஆரோகணகது 

முற்றிற்று, 

ஆட கதி-௨௩- இ, திருவிருத்தங்கள் - ௧0௧0, 
ற்றை



  

இருபத்துநானகாவது 

மனோல்ய தி, 
பன சவ மல 

மே வறு, 

ம்பய்கும லின்றி மனோஃய மெய்திற் 

ஈயந்தமு முத்தி தலைப்படு மென்று 

நயந்தரு மல்லம நாதன் விளங்க 

வியம்பிய வண்ண மியம்புது மன்றே, 

(இ-ள்,) மயங்குதலின்றி - மயங்காமல் — மனோலயமெய்தில் - 

மனோகாசமடைந்தால் — சயந்தரும் - வெம்றிதரத்தகுர்த--முத்தி தலைப் 

படுமென்று - முத்தி இடைக்குமென்று -- ஈயர்தரும் - நிரதிசயானர்த 

காழ்வைத்தரத்தக்க -- அல்லமகாதன் - அல்லமதேவன்--விளங்க - நன்கு 

விளங்குமாறு-- இயம்பியவண்ணம் - போதித்தவழியே -- இயம்புதும் - 

யாம்சொல்லுதும், எ-று, அன்று, ஏ--அசைகள், மயக்குதலின்றி 

மஜோலயமெய்தலாவது;--௨பா தானம் உபாதேயமாகாவண்ணம் காட்சிப் 

பொருள் கருத்துப்பொருள்சளை த் தீக்கவிசாரத்தாற்றெளியில் தனச்கெ 

னச்சொருபமொன் தின் தியகலும், அசறலே மனோலயமென்க, சயந்தருத 

லாவது :-சுசாஇகமுதலிய மூன்மையும் வென்று தனித்தரசாங்கஞ்செய் 

தலை, பிராணபர்தனஞ் செய்தலாலாய மனோலயமன்றெனக்காட்ட மயம் 

குதலின்நியென்றா, அல்லமஞலெய்தும்பயன் கிரதிசயானர்தமன்றி 

வேறின்மையின் நயந்தருமென அடைகொடுக்கப்பட்டது, விளங்கவெனலை 

இயம்பியவென்பதோடு முடிக்க, (a) 

ப/த்தர்க டங்கள் பசிக்குணு மையன் 

தத்துவ நல்கு கருத்தொடு தங்க 

வத்தலை யன்பொ டகங்குழை கின்ற 
வித்தக நந்தி விளம்புவ னன்றே, 

(Q - ள்,) பத்தர்கடங்கள் - அடியார்களுடைய -- UAEG + UA geo 

தற்கு--உனும் - தாலுண்ட--ஐயன் - ௮ல்லமதேவன்--தத்.துவம் - மெய் 

புணர்வினிலையை -- நல்குகருத்தொடு - வசவண்ணலுக் கறுச்சிொடுச்ச



மனோலய ௧இ, டுடு௯ 

வேண்டுமென்னும் கருத்தொடு -- தங்க - இருக்க--அ.த்தலை - gadis 

தில்--௮அன்பொடகங்குழைன்ற - மிக்கவன் பேரடுமனகெக்குருகுஇன் ஐ -- 

564088 - விவேகமுள்ளவசவண்ணன் -- விளம்புவன் - Gerd grec, 

௭-௮, அன்று, ஏ-- அசைகள், தன்பிக்கன்றெனக்காட்டப்பத்தர்க 
டங்கள் பரிக்குனு மையனெனவும், உண்மைவடி வமாக்சதலைச் தத்துவ 

ஈல்குமெனவுப் KAN OVI 5, தத்.தவம் - உண்மை, (௨) 

விருப்பு வெறுப்புரு வாம்விட யத்தே। 

டிருக்கு மயற்சக மென்பது லாமற் 

பரப்பிர மத்தியல் பாப்ப தெனக்குச் 

தெரித்தரு ளென்றுசை செய்து gH dw reo. 

(இ-ள்,) விருப்புவெறுப்புருவாம் - விருப்புவெழுப்டேவடி.வாயுள்ள 

விடயத்தோடிருக்கும் - விடயத்தோடுகூடி நிற்டுன்--மயல் - பிரார்த 

ரூபமாய--சகமென்பது - சசமெனப்பது -- இலாமல் - காணப்படுத 

லின் றி -- பரப்பிரமத்து - பரப்பிரமத்தின்--இயல் - உண்மைநிலையை-- 

பார்ப்பது - தரிசிப்பதாயெதிருஷடியை -- எனக்குத்தெரித்தருளென் து - 

எனக்குத்தெரிவிச்சவேண்டுமென் ௮ -- உரைசெ.ப்து - சொலி -- தஇத் 

தான் - துதித்சனன், எ-று, விருப்புவெறுட்புக் குடன்படாத சத்த பரி 

சரதிவிடயமும் இவ்விடயம் நிச்சகமூம் இல்லாதிருக்க அச்சசத்தையோர் 

முதலாகவுஞ் சுயம். ரசவுங்கொண்டு அனாதிநித்தியச்துவங் கற்பித்தல் 

தினதுமருட்சியாலாதலி 1 மயற்சசமெனவும், இதுமித்தையாகாச்காறும் 

மெய்யுணர்வைக் சாண்டல் கூடாமையின் அச்சசமென்ட இலாமம் ((; ரப் 

பிரமத்தியல்பார்ப்பதெனக்குத் தெரிழ்தரு” ளெலவுங் கூறிஞரென்க, 

கத்தின துண்மைரிலையை விளக்கலின மெய்ம்மை ஈவிற்சியணி, (௩) 

அண்ணலு பார்வ மடைந்தரு ணி 

பண்ணுல கோளை Lit MIL] Gil wot J 

ஈண்ணுறு மாறு கடாவின னென்று 

புண்ணிய னோடு புசன்றீடு கன்முன், 

(இ-ள்,) அண்ணலும் - அல்லமலும்--ஆாவமடைந்து - களிப்புற்று 

- ௮ருணச்இி - ௮ருளையடையவசவண்ணன் -- மண்ணுலகு - பிருதிவண் ட. 

மாடுயவுலகென்னும் -- ஒர்தளை . ஒப்பழ்றபக்தத்தினின்றும் -- மாறுபு - 

8ீங்கி -. ஞானக்சண்ணனுறுமாறு : ஞானதிருஷ்டியடைவான் வேண்டி -- 

கடாவினனென்று - வினாவினனென்றுணர்ந்து -- புண்ணியனோடு - புண்



@eo பிரபுலிங்கலிலை [இரபத்துநான்கா 

ணியமூர் த்தியாயெவசவண்ணனோடு - புகன் நின்றான் - சொல்லுடன் 

ரூன், ௭ - று, எல்லாத்தளைகளும்பிறவிசடோறுமாறும், மாறினும், உலக 

முண்டென்னுஞ் ித்தப்பிராந்தி யகலாக்காறும் எத்தளையும் விளைதம்டெ 

மாதலினனும், இதனிஞம் பர்தமேலொன் றின்மையாலும், மண்ணுலசோ 

தளை யெட்ரா, மண்ணுலகெனல் - பிருதிவண்டமுதலாகக் காமாப்பட்ட 

வெண்ணிறர்த வண்டநிரைகோடிகளெனினு மமையும், (௪) 

(பாரென கென்ப திருந்கீடு காங 

நோன முழுனது நண்ணில 5! 

மூனிலை யாத சக$இிகழ் இற்கு 

இன மிலாத ஏவதஇக மாதே, 

(இ-ள்,) யானெனசெ.ரபது- யானெ௱சென்னுமச மமதை--இரு£ 

இடுகாறும் - இருக்குமளவும்--ஞானமுருன் - ஞானமடையா 3--அது£ண் 

ணிலனயின் - ௮ர்தஞான த்தையடையானாயின்--சானிலையாத - தாஜோர் 

முதலாகநிலையுரத -- சகர்இகழ்டுற்கும் - சகங்காணப்படும் -- (இதனால்) 

நினமிலாத - மாசற்ற ரிவர்திகழாத - சவம்விளங்காது, எ-று, ஏ-- 

அசை, யானெனதெ ப்பது - யானெனதெனகச்கோடற்டுயையா தவை, 

யானெனதென்பது தொகைடொருமை, இங்கனமாசப் பொருள் கோடலை 

மறுத்து யானாறெ தம்போதங்செடவேண்டுமெனீன் ) ஞானமுறுவது 

யாது? சகம்இிகழ்வதும் சிவந்திகழாததம் யாதுக்கு? என்னுங்கடாவுக்கு 

விடையின் நிப்போம். அதலி.்' லார, தானெனல் இங்கேசகத்தைச்சுட்டி, 

நிற்றலால் சுட்டூப்பெயராக்குக, யானெளல் சோபாதிகமுமன்று நிரூ 

பாதிசமும று, சோபாதிகம்பம்றி நி நபாதிகம்வர்தமையாலும் யானெ 

னற்குவிவலிரண்மில் கற்பனையாதலானும், இவ்விபரீதமுன்னர்தொலையின் 

எனசதென்னுமமதை தொலைவகர்குச் சழ்றுமுயலவேண்டுவதின்று, ௮௪ 

லின்யானெனதென்பதை முன்னும் பின் ௩மாகக் கூறிஞா, இஃதறியா 

தார் யாதுகூறினுமென்பயன், பொருந்தாதென்க, (௫) 

கீறங்கெனு மாறுழல் கின்ற கருத்துப் 

பிறந்திற வாத பெரும்பிர மத்த 

லிறந்இடில் யானென தென்னு மகற்டை 
மறைகதிடு மன்றி மறைந்இடு மோ தான்: 

(இ-ள்,) கறங்கெலுமாறு - காழ்றாடியென்றுசொல்றும்படி -- உழல் 

இன்ற - விடாசலைகன்ற -- கருசிது - மனது -- பிழர்இறவாத - உதித்தழி



ag.) மனோலய ௧த, டு 

யாத--பெரும்பிரமத்தில் - பெரிதா வொப்பழ்தசைதன்ய த்தில் --இழர் 

இடில் - ஈடக்கில்-யானெனதென்லுமகர்தை - யானெனதென்னுமகக்தை 

யானது -- மமைந்திடும் - மழும்சிப்போம் -- அன்றி - இம்முறையா 

லன்றி -- மறைந்தரமோ - வேறொன்றால்மழும்டப்போமோ, எ-று, 

தான்--௮சை, மறைர்திரமோவென்பதி லோகா.ரம் எதிர்மறை, அனாத 

வுலகமெலாந்தனதுசோதி” என்பதைமறர்த மறதியே மனமெனப்படும், 

௮ம்மனஇற்குத் தத்தரிசனமின்மையால் தனதபி.ரதிபலனமாடியசகத்.து 

சத்தெனக்காணப்படும், காணப்படில், தற்பிரீதி யயலாசக்காணப்படும், 

சானுங்காறும், நித்தியதிருத்திக்கிடமின்மையின் கறங்கெனுமா pipe 

இன்ற கருத்தெனவும், அக்கருத்.து ௮ர்தர்முகத்துக் இயையுங்கால் அச் 

சைதன்ய தீதையன் றிச் தானோர்முதலன்ராகமுடி.தலைட் பெரும்பிரமத்தி 
லிறர்இடிலெனவும், ௮ங்கனமிறக்கு ம.நுஷ்டானமேலீட்டில் யானென 

தென்னுஞ் சோபாதிக மணுவனுவாகச் கலாயுமாதலின் யானெனதென்னு 

மகர்தை மறைந்திடுமெனவும், இங்கனமமுங்கல் வேளோர்கெறியாலன் 

ருதலின் அன்றிமறைச்திடுமோ வெளவும் கூறிஞர், வேறோர்கெறியா 

வது:--சரியை, சரியை, யோக நெறித்தாச்சேறலை, (சு) 

யாரீனிது செய்வ லெனக்இது செய்வ 

சேனை ரென்ன விருந்த கருத்தான் 

மேனிகழ் முத்தி விரும்ப லிருட்டாம் 

பானுவை மேவுறு பற்றை நிகர்க்கும், 

(இ-ள்,) யானிதுசெய்வல் - யானிதனைச்செய்வன்--ஏனையர் - இவ் 

வுதவிபெற்றோர் - எனக்கிதுசெய்வரென்ன - எனக்இன்னவுதவிசெய் 

வார்களென்று--இருந்த - எண்ணியிருர்த--கருத்தால் - எண்ணத்தால். 

மேனிகழ் - இனிப்பூர்வபட்சப்படுத்தற்டெடமின் றி மேலாகவிளங்கும் -- 

மு.த்திவிரும்பல் - மோட்சத்தையடையவிரும்புதல்--இருட்டால் - தணைச் 

கருவியாகக்கொண்டகவிருட்டினால் -- பாலுவை - சூரியனை -- மேவுதுபற் 

றை - ௮அடையவேண்டூமென்லுமாசையை -- நிகர்க்கும் - ஓக்கும், எ - த, 

எனவே, இக்கருத்திகர்து முத்திவேண்டல் பாலுவால் இருட்டைமேவுறு 

பற்றைநிகர்க்கு மெனக்குறித்ததால் தற்குதிப்பணி, இருட்டாற்பாலுவை 

மேவுதலெய்சணுமின்மையின் இல்பொருளுவமையணி, பிறருதவிக் சுவர 

வுங்கருத்து இருள், ௮க்கருத்தால் மறுமையிலடையுமுத்தி பாலு எனத் 

எக



டூஈ௨ பிரபுலிங்கலீலை (இரபத்துநாள்சா 

கொள்க, இருட்டாற் பாலுவையடைதற்டியையின் பிறருதவி யவாவுக் கர 

தி.தால் முத்தியடைதற்ியையு மென்ச, (௭) 

(இருவினை தாம்வரும் யானென லாலவ் 

விருவினை யால்வரு மின்பொடு துன்ப 

மிருவினை யானென லின்றெனி லில்லை 

பிருவினை யில்லெனி லில்லை பிறப்பே. 

(இ-ள்,) யானெனலால் - அல்லதையானெனகச்சோடலால் --இருவி 

னைதாம்வரும் - ரல்வினை தீவினைகள்தாமே வந்துவிளையும்--அவ்விருவினை 

யால்-மெய்யெனச்கொள்ளூ மவ்விருவினை களால்--வருமின்பொடுதன்பம்- 

சுகதுக்கங்கள் தாமேவர்தமையும் -- யானெனலின்றெனில் - சைசன்யத் 

தையன் மி யானெனக்சோடற்டுடமின்றெனின் -- இருவினையில்லை - இரு 

வினைகள் விளைதற்டெமில்லை -- இருவினையில்லெனில் - இருவினைகள் 

விளைதம்டடமில்லை யென் றேற்டுன் -- இல்லைபிறப்பு - பிறவிகளில்லையாம், 

எ-று, ஏ--அசை, இல்லையென்னலுமிரண்டில் மென்னு மாக்கவீனைக 

டொக்குரின்றன, முதலிரண்டடியும் அத்தியாரோபமெனவும், ஏனைய 

விரண்டடியும் அபவாதமெனவுங்கொள்க, யானலதை யானாகக்கோடல் 

பிறவிசம்பந்தம், தவிர்தல் விடுதிசம்பர்தம், எனவே, சலட்சண விலட் 

சண விலக்கணமாநிற்பது பயானெனக்குறிக்கப்பெழ்ரம், இல்லையென்றும் 

மூன்றும் பன்மைக்குறிப்பு வினை முற்றாதலின், இவய்திற்கு வினைமுதல் 

களைப் பன்மைப்பெயராக்குக, (௮) 

மினத்தை படக்க மனற்துணை யாகும் 

பினைத்துணை யின்ற து பெற்றன னாயிழ் 

றனிச்சிவ மேயொரு தானென வாழ்வ 

னினைத்து மறந்து நிலத்துழ லானே. 

(இ-ள்,) மனத்தையடக்ச - அசத தமன ச்தைக்கெடுக்சு--மனர் ஆனை 

யாகும் - சுத்தமனர்துணைக்கறாவியாகும் -பினை த்தணையின் நு - வேஜோர் 

துணைக்கருவியின்று -- அதுபெற்றனனாயின் - அதனையுறுதியாசப்பெறு 
வாஞாயின்-- தனிச்ரிவமே - ஒப்பற்றசிவமே--ஒருதானென - ஒருதானாக 

அவாழ்வன் - வாழ்ந்துகொண்டிருப்டன் -- (இவவாறன் றியும்) நினைத்து 
மறந்து - பிறப்பிறப்புற்று--நிலத்தழலான் - பூமியிம்ழ்மேலாக வழன்று 
கொண்டிரான், ௭-௮; ஏ-- தசை, அசுத்த சம்கம்பத்தைச் சுத்த



வது. மனோலய கதி, ௬௩ 

சங்கற்பத்தாலன் மிமாய்த்தலொண்ணாது, அஃதெங்கனமெனின், தரிபுடி. 
யாகப்பரிணமித்ததுயாதோ வதனை விசாரத்தாற்கண்டுதெளிதல் சுத்தமன 

மெனவும், ௮ங்கனந்தெளியாது திரிபுடியைச்சுபாவமெனக்கொண்டுழலல் 

௮சு.த்தமனமெனவுங்கோடற்டியைதலினென்ச, அங்கனச்தெளிவுராவிடத் 

துச் சிவந்தானாகவும், தெளிவுற்றவிடத்துப் பிறவிகட்கூத் தானிடமா 

சவு மெய்தலொண்ணாமையின் வாழ்வனெனவும், உழலானெனவும் கூறி 

னார். இவ்வாறு கயங்கருஇியன் ழியுரைகொள்ளின் ஞாயஞ், சோதனை 

பொருத்தங்கட்குமுரஞும், அர்தர்தப்பிறவிமயமாதல் நினைத்தெனவும், 

நழுவல் மமந்தெனவுங்குமிப்பித்தது ஜனனமரணங்களைக்காட்ட ஜனன 

மெடூத்துழலல், இன்ன நிலமென்றெயர்க்கும் கணிக்கக்கூடாமையின் டொ 

துப்படடிலமென்முர், கழ்மேலாகவுழலலாவது ;--உயர் இணையாசவேனும், 

௮ஃழிணையாகவேனலும் விடாதுஜனித்இற௰த்தலை, (௬) 

வாரீரண மாகு மனத்தை யடக்ற் 

காரண மாயை களைந்தொழி யாத 

பூரண மாகிய போத மடைந்திட் 

டாரண மோது மரும்பொரு எாவான், 

(இ-ள், வாரணமாகும் - மதயானை போலடம்காதுழலும் மனத் 

தையடக்கில் - மனதைத்தன்வயப்படுத்தில்-- காரணமாயை - எவற்நிற்கு 

முதற்கருவியாகின்றுள்ளமாயையென்பதை--களைர்து - வேரோடகளைந்து 

4 ஒழியாத - ஒருகாலத்தும்விட்டுநீம்காத - பூரணமாக -பரிபூரண 

மாநிறைந்துள்ள -- போதமடைர்திட்டு - ஞானத்தையடைந்து - ரண 

மோதும் - வேதங்களாற்சொல்லப்பட்ட -- அரும்பொருளாவான் - அரிய 

பரம்பொருளாவன், எ-று, மன தீதைவாரணமென்றத ;:--மூடமேலீடு 

பற்தியும், காரியமாயையென்னாது காரணமாயையென்றது ;--அ.திவுக்கய 

இுண்டெனல் பற்றியும், பூரணமாயெபோதமென்றத :--போலிபோதம் 

களை மறுத்தல்பற்றியும், ஆரணமோழு மரும்பொருளென்றது ;--யுத்இ 

யபவத்துக்கு முரணாது பற்றியுமென்ச, களைதலாவது :--கா.ரணமாயை 

யானது தன்னையன்றி யின்றெனவும், தானனறெனவு முள்ளவாறு 

கோடலை, போதமாவ னெனனாது போதமடைர்திட்டெனல்) பிராந்தி 

தொலைத்தற்கென்க, அரும்பொருளாதல் ஃ தானேதர்னாதலை, அன்றேல் 

முரணும், ஒருபொருளோ விபரீதமாகவுமன்றாக௮ முடிதலினென்௪, வாச 

ணமாகு மனத்தையடக்கல் :--இிரிசியமின் திச்செய்தலை, அடச்லொவா 

னெனமுடிக்ச, (௪௦)



Raw பிரபுலிங்கலீலை [இநபத்துநாள்கா 

வறு, 

விரி நெஞ்சங் கருவியாம் விடய முணர விரியாம 

லொரும்கு கெஞ்சங் கருவியார் தன்னை யுணர வொருங்காமல் 

விரிந்த நெஞ்ச முடையவனை விடாது பிறவி யென்றுணர்க 

வொருங்கு கெஞ்ச முடையானை யுருது பிறப்பென் றுணர்கவே. 

(இ-ள்,) விடயமுணர - விடயமுணர்தற்கு -- விரிந்தகநெஞ்சம் - 

பலவாகச்சிதைர் தள்ளமனம் -- கருவியாம் - காரணமாகும் -- தன்னை 

புணர - தன்னையுள்ளவாறுணர் தற்கு-- விரியாமல் - பலவாமுகச்சிதையா 

மல் - ஒருங்குகெஞ்சம் - ஒன்றுபட்டமனம் -- கருவியாம் - காரணமா 

கும்--ஒருங்காமல் - ஒன்றுபடாமல்--விரிந்தநெஞ்சம் - ப.ரர்தமனதை -- 

உடையவனை - உடையபுருடனை--விடாதுபிறவியென் றுவார்க - பிறவி யவ 

னைவிட்டு நீற்காதென்றுணர்க -- ஒருங்குசெஞ்சமுடையானை - ஒன்று 

பட்டமனமுடையோனை -- உறுதுபிறப்பென் றுணர்க - பிறவிவர்தணுகா 

தென்றுணர்க, ௭- று, ஏ--அசை, இரிசியமுள்ளளவு மனமெனஇண்டு, 

அதின் விரிவு குவிவை மனதின் மேலேற்றல் மயக்கவணி, மேகமோடுதலைச் 

சர்தரனோடுதலாகக் காண்டல்போலுமென் ௪, (௧௧) 

இந்தக் கரண சுத்தியே யறிவை யறிதற் சாதனமவ் 

வந்தக் கரண சுத்திகனக் கறையுங் கரும மாரணங்க 

ளந்தக் கரண சுத்திதா னாவ தவாவற் றிடுதலே 

யந்தக் கரண சுத்தியின லடைவன் பிண்டப் பெயரன்றே, 

(இ-ள்,) ௮ந்தக்கரலாசுத்தியே - மஜோசுத்தியே --அறிவையறிதழற் 

சாதனம் - ஆன்மாவை புள்ளவாறுணர்தழ்குச்சா தனமாம் -- அ௮வ்வர்தக் 
கரணசுத்திதனக்கு * அவ்வர்தக்கரணஞ்சுத்தியாதற்கு -- ரணங்கள் - 

வேதங்கள் -- கருமமறையும் - கருமஞ்செய்யச்சொல்லும் -- அர்தக்க.ரண 

சுத்திதானாவது - ௮ர்தக்கரணசுத்தியென்பது -- அவாவற்றிடுதல் - அசை 

யற்திருத்தலாம் -- ௮ர்தக் கரணசுத்தியினால் - இம்நுனமவாவற்றிருத்த 

லால்--அடைவன் - தப்பாதடைவன்--பிண்டப்பெயர் - பிண்டப்பெயலா 

யியற்சையாகவுடையபிரமத்தை, எ-று, அன்று, ஏ--அசைகள், திரி 

சியதோடமெய்துழி யவாவறும், அவ்வவாவறுதற்குமுறை ; கைவல்லியத் 

தில் கள்ளுமூனு நீவிரும்பினாவென்னும் கவியிலும், *மனையறங்கள்செப் 

மக்கள் செய்யென்னும் கவியிதும் காண்க, இதனை வேதங் கருமசாண்டத் 

Bo பிரதிவர்திப்பதினால் அறையுங்கறாம மா ரணங்களென்ருர், பிண்டப் 

பெயரெனல் பிரமத்திற்கெய்தியது காரணகிடுகுறி, அவாவற்றிடுதலே 

யென்றுர் தேற்றேசாரமெய்தியத) ௮5 சக்கரணசுத்தயெனல் வேறொன்றா 

ன்றெனற்கு,௮.றிவையன் றி பிள்மைமின் நிவை யான்மாவென்றும்,



லது] மனோலய ௧௫, டு௬டு 

சை யறுதல் விட்டின்ப நேரே யடையக் காரணமா 

மாசை யறுத லலஇல்லை பலழா லனைத்து மாய்க்இடினு 

மாசை யறுவோன் ரிவனாத றிண்ண மெனான் ஐறிந்திருந்து 

மாகையுறு; லென்கொண்டோ வந்தோ மனித ரறியேமே, 

(இ-ள,) ஆசையறுதல் - அவாவொழிதல் -- வீட்டின்பம் - பேரின் 

பதிரை -- நேரெயடையக்காரணமாம் - முட்டினறிநரேரேயடைதற்குக் 

காரணமாம் - அசையறுதலலழு - அவாநிக்ரகத்தாலன் றி--பல நாலளை த் 

தும் - பலவாகவிரிந்துள்ளச கலகலைகளையும் -- இய்ந்திடிஞும் - இராய்ந்து 

தெளியிலும் -- இல்லை - பயனில்லை -- ஆசையறுவோன் - அவாநிச்ரகமு 

டையோன்--சிவனாதல் - சவவடி வமாதல்--திண்ணமென - ஸ்திரமென்று 

நன் றறிந்திருக்தும் - ஐயந்திரிபதத்தெரிர்திருக்தும் -- இசையுறுதல் - 

ஆசையிலுழலல் - என்கொண்டோ - என்னவுறுதிகொண்டோ -- மனி 

தீர் - மனிதர்கள்--அம்தோ - ஐயோ--அறியேம் - தெரிஇலேம், a - று, 

ஏ--அ௮சை, மனிதா நன்றறிர்திரும்தும் ஆசையுறுதல் என்கொண்டோ 

அந்தோ வறியேமெனக் கூட்டிப்பொருள்கொள்க, நன்றறிந்திருந்து 

மென்பதிலும்மை இழிவுயட்பு, (௧௩) 

As தீர்ந்த மனத்தினிடை யன்றி யுணர்வு தோன்றாது 

மாசு தீர்ந்த வாடியிடை யன்றி வதனம் தோன்றுமோ 

பாச நீங்கு பரஞ்சுடரை நினைக்கு நினைவாற் பற்றுமனம்! 

காச நீங்கு கண்போலச் தன்னைக் காண விளங்குமால், 

(இ-ள்,) ஆசுதீர்ர்த - குற்மமம்ம--மன ச்தினிடையன் நி - மனதின்க 

ணன்றி--உணர்வுதோன்றுது - ௮றிவுதயமாகாத-- மாசுதீர்ர்த - களங்க 

மற்ற -- அடியிடையன்றி - கண்ணாடிமிடத்தல்லது -- வதனர் தோன் 

றுமோ - முகங்காணப்பமொ -- பாசறீங்கு - பாசரசதெமான -- பரஞ் 

சடரை- பரஞ்சோதியை -- நினைக்குஙினை வால் - நினைக்கத்தக்கசுத் தநினை 

வால்--பற்றுமனம் - பற்றற்றவாவியமனம் -- காசநீங்குகண்போல - காச 

மென்லுசோயினின்றகன்ற கண்களைப்டோல -- தன்னைக்காண - தனனை 

புள்ளவாறுதரிரிக்க -- விளங்கும் - பிரகாசிக்கும், ௭ - று, ஆல்--௮சை, 

சு தீர்ந்தமனமாவது - இிரிசிபிரார்திதீர்தமனதை, நினைக்குநினைவா 

வழ - பிரவிர்த்தக்கியையாத புடைபெயர்ச்சியை, காசமெனல்- கண்ணை 

மறைக்குமோர்விதநோயை, காசநீங்காவிடத்துக் காட்ரிகளனைத்து மங் 

கலாகக்கானும், ஒன்றையொன்றாகக் கொள்ளும் பிரார்தியகலாவிடத் 

௮.ச் நிரிசியமனைத்து மம்கனமாகத்தோன்றும், ஆதலினிஈ்கனம் சு.மினா 

Orewa, (se)



டு௬௬ பிரபுலிங்கலீலை [இநபத்துநான்க॥ 

வான மல்லேன் வளியல்லே னழனீ ரல்லேன் மண்ணல்லேன் 

ஞான மல்லேன் வினையல்லே னானே சிவமென் றெண்ணினோ 

ஜூன மில்லா வொருசிவமே யாவ னிவ்வா றுன்னாதா 

னீன மெல்லா முடையவுடம் பெடுத்துச் சுழலு மெஞ்ஞான்றும், 

(இ-ள்,) வானமல்லேன் - ஆஃ £யமல்லன் -- வளியல்லேன் - காற்று 

மல்லன் — $ழனீரல்லேன் - ஆச் இனியுரிருமல்லன் - மண்ணக்லேன் - 

பிருதிலியுமல்லன் -ஞானமல்லேன் - ஞானமுமல்லன் -- வினையல்லேன்- 

இருவினைகளிலொ.* றுமல்லன் - (அஆதலிம்) கானே சிவமென்றெண்ணி 

னோன் - கானேசிவவடிவமென்றுஇிடங்கொண்டோன் -- ஊனமில்லா - 

மாசற்ற -- ஒருசவமேயாவன் - தர்பற்றசிவவடி வாகவேவிளய்குவன் — 

இவ்வாறுன்னாதான் - இவ்வாறுகிந்தியா தவர் - ஈனமெல்லாமுடைய - 
இ.நிவனை த்தையும்வடிவமாகவுடைய--உடம்பெடுத்து - தேகமெடுத்து 

சுழலுமெஞ்ஞான்றும் - எப்போதுஞ் சழன்றுகொண்டிருப்பன், ௭- று, 

தன்னையனறி ஞாஞுஞ்ஞானமின்மையாஜலும், வினைமுதலையன்றி வினை 

யில்லாமைமினாலும், எதிர்மறையாக இவையல்லேனெனப்பட்டது, இது 

விலக்கணி, இவற்றிற்குடன்பாடாக ஐயர்திரிப-ன் ம தெளிவுமீக்குற்ற 

லிடத்துச் சவமெனலு நானெனதுமின் றித் துவிதபாவமறலைக்காட்டவும் 

மானே சவமென்றும் சிவமே நானென்றுந்தொனிக்கவும் இரண்டு தேற் 

றேகாரந்தந்தனரென்ச, ௮ல்லவெனம்செதிர்மறை அமென லைச்யமெனக் 

கொள்க, மானேயென்பதை இடை.நிலைத்திபசமாக்குக, எண்ணினோனென் 

பதை அவனென்பதோடுமுடிக்க, இங்கேயெண்னுதல், பிரத்பட்சமாகக் 

கண்டெண்ணுதலை, அன்நேல், பாவனையாசமுடியும், முடியின், துக்க 

நிவிர் த்திக்குர்குடைய்மவானர்தத்துக்குமுபயப்பிரஷ்டத்மெப்தம், எய் 

துவதாற்கொள்ளம்க, இதனையேமுத்திமுடி வென்பர், (௧௫) 

தின்னைச் சிவமென் றறிந்தவனே யறிந்தான் ன்னை யுண் 

மையாத், தன்னைச் சிவமென் றறியாதா னறியா னென்று தன் 

லுண்மை, தன்னைச் சிவமென் றறிந்தவன்றே தாழ்வாம் பாசந் 

தனைநீப்பன், றன்னைச் ரிவமென் றறியாதான் நனக்குப் பிற 

ப்பே துணையாகும். 

(இ-ள்,) தன்னைச்சிவமென்று - தனதெதார் த்தநிலையேவெமென்று 

அறிந்தவனே - அறிர்தான்யாவனோவவன் -- உண்மையா - உள்ள 

வாறு -- ௮றிர்தான்றன்னை - தன்னைத்தான றிர்தவனெனப்படவோன் _- 

தன்னைச்சிவமென்று - தன்னைச்சிவவடிவமேன்று -- அறியாதான் - ௮.ி 

பாதான்யாவனோவவனே ௪ தீன்றுண்மை - தீனதெதார்த்தரிலையை ane



வது,] மஜோேலய ௧2, டு௬௭ 

௮றியானென்றும் - எப்போதமநியமாட்டான் -- தன்னைச்வெமென் று- 

தனதெதார்ச்தநிலையைக்சண்டுதானே௨வடிவமென் ற---௮ di gacnC r- 

அ.றிர்தவக்கண த்தில்கானே--தாழ்வாம்பாசர் தனை - இழிவாயெபாசத்தை 

-- நீப்பன் - நீக்கிவிடூவன் -- தன்லைச்சிவமென்று - தன்னை ச்சிவவடி வ 

மென்று -- அறியாதான் மனக்கு - அறியா தவலுக்கு -- பிறப்பேதுணையா 

கும் - பிமவியேதுணையாசநிற்டீம், ௭ - று, தானெனல் - அறிவு, சவமெ 
னல் - ஆனந்தம், தன்னை யறிவாகவுள்ளவா றகண்டுழி யானர்தம்வேமன் 

மலையின் தன்னைச் சிவமென்றறிதலெனவும், தன்னை யுபா தியாகக்கண்டுழி 

யானர்தந்தானன்மையின் தனனைச் சி௨மென்றறியாலமயெனவும்; இவம் 

நிற்கு முறையே டாசமகலலு மகவாஎமயும் பயனாதலின் பாசர்சனை 

€ேபேபனெனவும், அவனுக்குப்பிறப்பே துனேயாகுமெனவுங் கூறினாரென்க, 

மதத்தர்கூறுமெல்லாப்பசவிகளுஞ் சுசாதனமன்றேல் தவம், விரதம், 

யாகமுதலியவற்றாலன் றி யெய்த வொல் னணாவெனவிதிப்பசம்கேசென்னை 7 

௮ நனம்விதித்ச வழிச்செய்செயதிலும் சான்யாதனாவுடலாஉன் றி யு 

பலித்த லொண்ணாசென்பானேன் ? தஅுறிவே யானர்சமாகாதுழி டைச் 

செயெமென்னல்பொரு்தாமையின் மறுத்தலென்ஓமதம், (௧௬) 

தன்னைப் பேத மாக்காண்கை சகத்திழ் காணப் பட்டதாம் 

தன்னைப் பேத மறச்சிவமென் றறிவோன் ஞானி தானொருவ 

னென்னக் கருதி மறையதுநீ யானு யென்ன வத்துவித 

தின்னைப் புகலுங் கண்தனைச் சாற்பன் மறையின் கருத்தன்றே, 

(இ-ள்,) தன்னை - அறிவாடுயஈன்னை-பேதமாக்காண்கை - உபாதி 

வடிவாக்காண்டல் -- சத்தில் - சசத்தைட்போல -- காலாப்பட்டதாம் - 

திரிசியமெனப்பட்டதாம் -- சன்னை - அறிவை -பேசமற - உபாஇயென் 

Ler gC LI gE ie -- திவமென்றறிவோன் - அறிவேயான ந்தமென்றுணர் 

வோன் -- பானிமாஜனெருவனென்ன - ஞானியொரு௨னேடேன்று - 

கருதி - நிம்த்து--மமை - வேதங்கள். உதரயாஞுயேன்ன - அதுடீயா 

னாயென்று--அம்தவிசந்தன்னப்புகலும்.- அத்துல சர்சையே பிரிதிடா 

திச்கும் -- (இதனையரியார்। சண்டதனைச்சாற்நம் - சண்டபடி யைக்கய 

நிலையைக்கூறுதம் -- மறையிட்கருத்தட்று - வேதத்திட்சருத்சப்று, 
எ-று, ஏ-- சை, தன்னே யுடலாகர்சாண்கை திரிசியமெனர்கு 

மாறென்னை! இன்றேல், ஞெப்இிப்பிரியம்வேருகும், வேருயின், பியவிகடத் 

தற்கேதின்று, ஆதலின், 1'தன்னைட்பேசமறச்சுவமென்றறிவோன் மானி 

தானொருவ”? Ger sa ape, இங்கேமறையெள்பது - சாமவேதமகாவாக்யத் 

தையெனவும், அதுமீயாஞயென்பது - சத்தவமசியேனர்குப் பதட்பொரு 

ளெனளவும், அத்துவலிசமெவல்-லட்சியார்த்தத்தையெனவுங்கொள்க, சண்ட 

தனைச் சாற்றல், உபாதசதெமெனவுர், உபாதிரசதமெனவும், இவைபரம்



Gas பிரபுலிம்கலீலை [இநபத்துநாள்கா 

பொருளுக்குரியனவெனவும், தனது இருஷ்டிபேதங்களெனவுஞ் சற்று 

முணர்தற் யைபினரல்லராய் முன்பின்முரனுறத் தம்போலிகள் களிச் 

கச்கண்டபடி, பிதழ்றலையென்ச, என வே:--சரியை, இரியை, யோககெதித் 

சாவொரு ப.ரம்பொருளையடையப் பேதஞ்சொல்லினு மது முத்திரெறிச் 

குக் கொண்டுவருர்தந்திரமாதலின் அதுமறையின் கருத்தெனப்பெற்றாம், 

சசத்திலெவ்பது ஐந்தாம் வேற்றுமை யுவமைப்பொருளில் வந்தது, () 

யதா கியகெஞ் சுடையார்க்குத் தாமே சிவமாத் தோ 

ன்றும்£ற், நீதா யெகெஞ் சுடையார்க்குத் தெளிய வபேத மிகலி 

ன்றி, வேதா கமங்கள் விளம்பிடினும் விளங்கா தென்றும் வே 

நென்லும், வாதா லழிவ ரவ[மாயை மயக்க மயங்கு மதியினார். 

(இ-ள்,) தாய்தாயே - பாசட்சடந்த -- நெஞ்சுடையார்க்கு - மனது 

டையார்க்கு -- தாமேசிவமாத்தோன்றும் - தாமேரிவமாகவிளங்குவர் -- 

திசாப - மலச$சமான--கெஞ்சுடையார்க்கு - மன முடையவர்களுக்கு-- 

தெளிய - தெளிவுபெற -- அபேதம் - அபேசடிலையை--இகலின் றி - சுர 

இயாதிகட்குமாறின்றி -- வேதாகமங்கள் - வேதாசமமுதலிய பிரபலசரு 

இகள் -- விளம்பிடிலும் - விடாதுபோதிக்கிலும் -- விளங்காதென்றும் - 

அபக்குவிகட்கென் றும்லிளம்கா த-- வேமென்ஜும்வா தாலழிவர் - பேதவா 

தீமேபயனாகக்கொண்டவ்வா தத்தாற் பயனின் றியழிவர் -- அவர் - அவர்க 

ளாரெனில் -- மாயைமயச்கம் - மாயாமயக்கத்தில் -- மயங்கும் - எல்லை 

காணா துதியங்கும்--மஇயினார் - மதியையுடையவர்கள், ௪ - று, தாய்தா 

இய தீதாயெ என்றவடைகளால் நெஞ்சை மலரஇதமெனறும், மலசட$த 

மென்றும் கூறிமமை, இந்தச்சுத்தாசுத்தம் நெஞ்சடையாரைச்சார் தலால், 

இனைவினை முதலொடுஞ்செழியு” மென்றவிதிகண்டாம், உடையார்க்கென 

நான்காம்வேற்றுமை கொடுத்தமையானும் தோன்றுமெனல் அஃதினைப் 

பன்மையில் வருமாதலாலுந் தாமேயென்பதை அவர்கணெஞ்சங்களே 

யெனப்பொருள்கொள்ளின் வழுவுச் இடெமின்றெனக்காண்க, அபேதமென் 

தனால், வேறெனலும் வாகாலென்பதைப் பேதவாதமென்றுரைகொண் 

டாம், பேதவாதம் ஆறெனலையும், அபேதவா தம் ஐர்தெனலையும் வேதாச்த 

சூடாமணியில் (௧௨௬-௧௨௭) வ.து சவிகளிற்காணுக, ஜகசீவப.ரர் தனக் 

கெனச் சொருபமொன் நின்மையின் ஆதனையறியாது அகாதிறித்தியத்வஞ் 

சாஇத்தல் மாயைமயக்கமெனவும், சாதித்தல்மாத்திரமன் DSS" op முண் 

மையாக மயக்கு மதியினராதலால் மயங்குமதிமினாரெனவுங் கூறினா 

ரென்க, தூய்தாயெவென்றும் பதத்தில் யகரவொற்றுத் தோன்றியது 

ஆசெதகை, பேதவாதிகட்குத் தெளியவபேதமிகலின் நி வேதாகமநகள் 

விஎம்பிடி.லுஞ் சம்றும் விளங்காதெனல் ௮ரமை ஈவிம்சியணி, : (௪௮)



வது,] மனோலய கதி, டு௬௬ 

நெகுசஞ சோகம் பாவனையி னிற்க நிறுத்து விடயம்க 
ளஞ்சுர் துழவாத் துறந்தசுவ யோகி யொருவ னடி.யிணையிற் 
அுஞ்சு£் இருமான் முதலமா ருள்ள மவனைத் துதித்திறைஞ்சா 
தெஞ்சும் தவமா முனிவரிலை யெனகான் மறையு மியம்புமால், 

(இ-ள்.) நெஞ்சம் - மனம் -- சோகம்பாவனையில் - சோகம்பாவனை 

யென்னுநிலையில் -- நிற்க - கலங்கா துநிற்ச-- நிறுத்தி - நிறுத்திவிட்டு -- 

லிடயங்களஞ்சும் - ஐந் துவிடயங்களையும் -- துறவாத் துறந்த - துறவாமம் 

றுமர்த - வெயோடுயொருவன் - ஒருசவெயோடியினலுடைய -- அடியிணை 

யில் - உபயபாதங்களில்-- இிருமான்முதல் - விஷ்னுமுதலிய-- ௮மரருள் 

எம் - தேவர்களுடையமனம் -- துஞ்சும் - அனர் தகித்திரைசெய்யும் -- 

அவனை - அங்கனமாயெசிவயோடுயை -- துஇத்திறைஞ்சாது - துதித்து 

வணக்காமல்--எஞ்சும் - மீதியாகின்ற--தவமாமுனிவர் - தவத்தையுடைய 
மசத்தானரிஷிகள்--இலையென - இல்லையென் நு--கான்மறையுமியம்பும் ௪ 

நான்கு வேதங்களுமுறையிடும், ௭ - று, ஆல் -- ௮சை, சோகம்பாவனை 

யென்றும் பதம், அவன் இவன் தேவதத்தன் எனப்பொருடந்து ௮ந்தகா 

லத்தி லங்விடத்திற் குடும்பியாய்நின்றவவனும் இர்தகாலத்தி லிவ்விடச் 

இழ் சர்நியாரியாய் நின்ற விவலும் தேவசத்தனொருவனே யெனசக்காட்ட 
நின்று வாச்சியார் ச்சத்தையும், தேவதத்தஜெருவனே ௮ங்கவ்வேடமாக 

வும் இங்வெவேடமாகவும் நின்றோனாதலாலும், அவனையன்றி ௮சத்துச் 

சுட்டுக்கும் புறத்துச்சுட்டுக்கும் வேறுபொருளின்றாதலாலும் ௮வனே 

இவன், இவனே அவனென்றயிக்கயங்காட்ட லட்சியார்த்தத்தையுர் தந்து 
வுபசார்த நிலையதாக்குமென்க, இதையேற்றற் பாலதாஏயே வுதாரணஞ் 

இறிதுகூறுதம், அதாவது, விழிப்பிம் சகலனென வும், உறக்கத்திற் சேவல 

னெனவும் பேர்பெற்றுகின்றோன் ஆன்மாவையன் றி வேறலன், சகலமா 

நின்ற வவ்வேடமும், கேவலமாநின்ற விவ்வேடமும் அன்மாவன் று ஆன் 

மாவை யன்றியுமின்று, எனவே, அன்மாவாடியவேடதாரியைக் காண 
வேண்டு மெள்பதாயிற்று, விடயம்களைந் தும் துறவாமல் துறத்தலாவது:-- 

இருவகைப்பற்றும் ஆன்மாவையன்றி மின்றாகவும் அன்ராகவுமுள்ளவாறு 

சண்டுநிற்றலை, செவயோூயடி.யிணைகளில் துஞ்சுர்திருமால்முதலிய ரென் 

தனால் சவெயோடுதுஞ்சல் வுபசாந்தவேலையெனவும், ஏனையோர்தஞ்சல் 
அதனது லேசமெனவும் பெற்றாம், இங்கனமன்றேல் யுத்தியநுபவத் 

திக்கு மூ.ரனும், (௧௧) 

என்று கருணை பொழிவிழியெங் கோமா லுண்மை மினிதியம்ப 

நின்ற வசவ ராயலுள மழல்சேர் மெழுக னெக்குருடச் 

சென்று குரவ னடி.பணிந்தான் சென்ன வசவன் முதலாகத் [ல், 
துன்று சரண ருப்ர்தனம்யா மென்று துதித்துத் தொமுகனரா 

எ.



௭0 பிரபுலிங்கலிலை 

(இ-ள்,) என்று - இம்நனமாக -- கருணை பொழி - $ருபாவெள்ளம் 
பொழி௫ன்ற--விழி - கண்களையுடைய -- எங்கோமான் - எமதுகர்த்தனா 

இயவல்லமதேவன் -- உண்மை - எதார் த்தநிலையை--இனிதியம்ப - நன்கு 

ணர்த்த--நின்ற - அம்குகின்ற - வசவராயஐளம் - வசவண்ணன துமனம் 

அழல்சேர் - நெருப்பிற்பட்ட -- மெழுகின் - மெழுகைப்போல -- கெக் 

குரு - கசந்து -- சென்று - போய் -- குரவனடிபணிர்தான் - அல்லம 

ன துதிருவடிகளில்வணங்கென் -- (பின்னர்) சென்னவச௨ன் முதலாக - 

செனள்னவ௪வன்முதலினராக -- துன்று - அங்கேநெருங்கெய -- சரணர் - 

அடி.யார்கள் -- உய்ச்தனம்யாமென்று - நாங்கள்துன்பச்சடலினின் று 

பிழைத்தோமென்று -- துதித்துச்தொழுகனர் - துதித்துவணங்டனர், 

எ-று, ஆல்--௮சை, இயம். பணிர்தான் தொழுதனர் எனக்கூட்டிப் 

பொருள்கொள்க, (௨0) 

இல்லா றருளாற் ஐனையுணர்த்தி யிருந்த ஞான வியல்வீ£, 

சைவா சிரிய னல்லமனித் தரையிற் பருவம் தலைசிறப்ப, வுப்வா 

னினைந்து தனைகோக்கி யுற்ற வடியார்க் குபதேசஞ், செய்வா 

னியன்ற வடி.வொடுசென் நருள்செய் செயல்செய் துலாவினான். 

(இ-ள்,) இவ்வாறு - இவ்வண்ணம் -- அருளால் - இருபையினால்-- 

தனையுணர்ச்தி - தனது நிசவடிவைத்தெரிலித்து -- இருந்த - எழுச்தருளி 
யிருந்த -- ஞானலவியல் - ஞானவிலக்சணமமைந்த -- வீரசைவாசிரியன் - 

லீரசைவத்துக்குச் "ேஷ்டாசிரிய0ஞூய --அல்லமன் - ஆல்லமதேவன்-- 

இத்தரையில் - இர்தபூமியில் -- பருவந்தலைகிறப்ப - பருவசாலமேலிட — 

உய்வானினைம்தது - பிறவிக்கடலினின் நுய்யும்படி ரினைஈது -- தனை நோக்டு 

யுற்ற - தன்னையெதிர்நோச்௫க்காத்துக்கொண்டிருக்கன்ற -- அடியார்க் 

குபதேசஞ்செய்வான் - அடியார்சளுக்குபதேசஞ்செய்யவேன்டி -- இயன் 

ஐவடி.வொடு - அதற்டியைந்தவேடத்தோடு -- சென்று - போய்-- இருள் 

செய்செயல்செய்து - அறுக்கரடுக்கச்சகுர்தசெய்சையைச்செய்த-- உலா 

விஞன்--எங்குக்திரிந்தனன், ௭ -று, யாதந்தன்னையல நிபின்மையின் 

தனையுணர்த்தியெனவும், பரிபாககாலமேலிடலைக்காட்ட பருவம்! லைசிறப் 

பவெனவும், எல்லாத்துன்பங்களினின் றநீம்கு சலிலஓும் பிறவித்தன்பத் 

இனின்று நீங்குதலரிதாதல்பற்தி யுய்வானினைர்தெனவும் om De Oris, 

இக்கவியில் உய்வான் செய்வான் என்பவை ஆ செதுகைகள், (௨௧) 

டூநபத்துநான்காவது 

மனோலயகதி முற்றிற்று, 

  

ஆட சதி - ௨௪ - இ, திருவிருத்தங்கள் - ௧௧௩௧, 

 



  

இருபத்தைந்தாவது 

மான்மிய கதி, 

  

ேவேறு, 

வியனில மேவிய அிழுமி யோர்க்சிக்லாஞ 

செயி॥று மல்லமன் செய்த உன்றியைக் 

கயிலையி னுதல்விழிக் கடவு டன்புடை. 

மயிலிய லொடுசொலு மறு கூறுவாம், 

(இ-ள்,) வியனிலம் - விசரலம்பொருர்தியபூமியில் -- மேலிய - 

இருக்கன் த--விழுமியோஃசேலாம் - அடி.யார்களுக்செல்லாம் -- செயிர 

றும் - மலரடுதமான -- அல்லமன் செய்தன் தியை - அல்லமதேவன்செய் 

யாமற் செய்தன் றியை--கயிலையில் - கைலாயத்திலெழுர்தருளிய--றுதல் 

விழிக்கடவுள் - பெற்றித்கண்ணையுடையபரமசிவன் 4 தன்புடை - தீன 

இடது பாகத்திலமர்ந்த -- மமிலிபலொடு - மயில்போன் வியலையுடைய 

உமையவளோடு-சொலுமாறு - சொல்றும்லிதச்தை--கூறுவாம்- சொல் 

gard, ௭ - று, செவதொண்டுமேலீடுபழ்றி விழுமியோரெளப்பட்டது, 

மயிலியல் உவமைப்புறத்தப் பிழ$த வன்மொழித்தொகை, சொஜுமாறு 

இடைக்குறை, தல்விழிக்சடவுள்--கா ரணவிடுகுறி, (2) 

BM on யருணந்தி யாதி மாதவர் 

நேயமோ டமர்வுற நிறுவி யல்லமன் 

மாயிரு ஞாலமேன் மானிடர்க் கெலாம் 

போயருள் செயுக்தொழில் பூண்டு சானரோ, 

(இ-ள்,) ஆயிடை - அவ்விடத்தில்--௮௬ள் - இருபையையுடைய ஆ 

ஈந்தியாஇமாதவர் - வசவண்ணார்முதலியவடி.யார்கள் — நேயமோடு . பிர 

மாசந்தத்தோட--அமர்வுற - நித்தியதிருத்திபெற்திராக்க --சிறுவி - நிறுத் 
இவிட்டு-- அல்லமன் : அல்லமதேவன் -- மாயிருஞாலமேல் - பெரிதாயெ 

பூமியின்மேல் -- மானிடர்க்செல்லாம் - பரிபாகமுள்ளமனிதர்களிடத்தி



Gore பிரபுலிங்கலிலை [இந பத்தைந்தா 

லெல்லாம் -- போய் - சென்று... அருள்செயுர்தொழில் - அுறுக்டக்சத் 

தீக்கமுயற்சியை -- பூண்ளொன் - விரதமாகக்கொண்டனன், ௭ - று. 

௮ோ--அசை, அல்லமன் A mall பூண்டான் எனமுடிக்க, மானிடர்ச் 

கெலாம், வேற்றுமைமயக்கமெனிலுமமையும், (௨) 

ன்னண மல்லமனிருறி லத்துறத் 

தன்னிகர் கயிலையிற் ிங்கந் தாங்கிய 

பொன்னணை மிசையமர் புராரி தன்னொடு 

மின்னணி முலையுமை விளம்பன் மேயினான். 

(இ- ள்.) இன்னணம் - இவ்வாறு -- அல்லமன் - அல்லமதேவன் -- 

இருகிலத்துற - பெரிதாயெபூமியிலிருக்ச -- தன்னிகாகயிலையில் - தனக் 

குத்தானேவொப்பாடுயகைலைமலையில் -- சிங்கந்தாந்கிய - சிங்கங்களாம் 

சுமக்கப்பெற்ற -- பொன் - பொன்னாலா௫ய- அ ணமிகை - ஆசனத்இன் 

மேல் -- அமர் - ஏழுந்தருளியிருக்ன் ம - புராரிதன்னொடு - திரிபுர 

மெரித்த ப.ரமசவனோட -- மின் - மின்னல்போன்ற -- அணி - அழயே 

௧ மூலை - தனங்களையுடைய -- உமை - உமாதேவியானவள் -- விளம் 

பன்மேபிஞள்--சொல்லத்தொடங்கினொள், ௭ - று, 4பிறவுமேற்கும்பிற!* 

வென்னும்விதியால் நிலத்துறவெனலைக்கொள்ச, புராரியெனல் வில்லி 

யென்ராற்போல இகரவிகுதிவுயர்திை யாண்பா ற் படர்க்கையாயதென்க, 

மின்னெனலை உமையவளோடுவொட்டிக, (௩) 

/ல்லம னருள்பெறற் கடை நத ஈந்தியோ 

டெல்லையி னின்௧ண மெனது நற்கலை 

மெல்லிய னிலமிசை மேவிச் செய்ததென் 
சொல்லு. தி யெனவுமை யிறைவன் சொல்லினான். 

(இ-ள்.) அல்லமன் - அல்லமதேவரத -- அருள்பெறற்கு - அறுக 

ரகம்வாய்த்தற்கு -- அடைர் சக்தியோடு - சென்றர்்சேவரோடு 

எல்லைபில் - அளவில்லாத -- நின்கணம் - உனதுசிவகணங்களும்--என த 

நற்கலை -எனதுசாழ் அவிதகுணப்பெண்ணாிய--மெல்லியல் - மிருதவான 

மேனீயையுடையவககமாதேவியும் -- நிலமிசைமேவி - பூமியிலடைர்த.- 

செய்தசென் * செய்தகாரியமென்ன -- சொல்றுதியென - சொல்றுவா 

யென்று - உமை - உமையவள்சேட்க-- இறைவன் சொல்லினான் - பரம 

சிவன் சொல்துவன், எ 4 று, மெல்லியல் அன்மொழித்தொகை, சொல்



ல்து,] மான்மிய கதி, ட௭௩ 

இுதியென வுமை யென்பதறழ்கு, சொல்துவாயென்று வுமையவள் கேட்க 

வென்றுரைகொள்வதுிறப்பு, (௪) 

இதில் வசவனா காமம் கொண்டமர்ட 

தீர்தமி லெம்மடி, யவரை பாமெனப் 

புந்திசெய் மவர்விழை பொருள ளித்தமண் 

சிந்திய நிலமிசைச் சிறப்புற் முனரோ, 

(இ-ள்,) கந்தி - ஈம்திதேவர் -- நல்வசவஞகாமங்கிசொண்டு - நல்ல 

வசவண்ணானென்றுகாமந்தரித்த - அமர்ந்து - இருந்து - அர்தமில் - 

அளவிஃலாத---எம்மடி யவரை - எமரடியார்களை-- ஆமென் - சிவதொண் 

டுக்குரியராமென்று -- புந்திசெய்து - நினைத்து -- அவர்பிழை - அவ்வடி, 

யார்கள்விரும்புசின்ற -- பொருளளித்து - பொருள்களைக்கொடுத்து —~ 

அமண்டிர்திய- சமணர்கள்பரவியிருக்கின்ற--நிலமிகை - பூமியின் மேல். 

சிறப்பர்றுன் - மடுமையுற்யனன், ௭ - று, ௮ரோ--௮சை, சிவதோண்டுச் 

குரியராமென்றெஞ்சிரின்றதால் இகையெச்சம், சமணர்சளாகுநிலைமை 

நிலை அமண்சிர்திய/லமெனல் குறிப்பு, (௫) 

அ மஞ்செயு நின்கலை யாகு மங்கைபோய்ச் 

சிறந்துள வுலகன்மா தேயிப் பேோபெறீஇ 

மறஞ்செயு மதன்வலி மாள மாய்த்தெலாம 

துறந்தனள் குரவனைத் துருவிப் போயினாள், 

(இ-ள்,) அறஞ்செயு - முப்பத்திரண்டறங்களையுஞ்செய்த -- நின் - 

உன்னுடைய -- கலையாகும் - சாத்துவிதகலையாயே-- மங்கை - பெண்ணா 

னவள்--போய் - சென்று -- இறர்துள - இறப்புற்திருக்ன்ற -- உல௫ல் - 

உலக த்தில்-மாதேவிப்பேர்பெறீஇ - மாதேவியென் ஓம்பெயரைப்பெழ்.று 

-- மறஞ்செயு - அடியார்களுக்குத்திச்செயலையேசெய்யும் -- மதன்வலி 

மாள - மன்மதனதவலிகுன்ற - மாய்த்து - கெடுத்து -- எலாந்துறர்த 

னள் - எல்லாப்பற்றையும்விட்டவளாய் -- குரவனை த் தருவிப்போயிஞள் - 

ஞானாசானை த்தேடிப்போயினள், ௭ - று, மங்கை போய் பெநிஇ மாய்த்து 

துறர்தனள் தருவிப்போயினள் எனக்கூட்டி முடிக்க, (சு) 

நண்ணிய நங்கண நாதா தாமுமக் 

கண்ணகன் ஞாலமுற் றெம்மைக் காணிய
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வண்ணகல் வினைகள்பல் வகைபு ரிந்தவ 

செண்ணிய பலக ரிடத்து வைகனார், 

(இ-ள்.) ஈண்ணிய- பொருந்திய -- நங்கணநாதர்தாமும் - நமது 

சிவசணராதர்சளும் -- அக்சண்ணகன் ஞாலமுற்று - விசாலமானவ%தப் 

பூமியிற்சென்று -- எம்மைக்காணிபவண் ௨ம் - எமதெதார்த்தநிலைலயக் 

காணவேண்டுர்மயர்த ஈல்வினகள் - இரு ததியங்களை — பல்வகை 

புபிரு - பலவேறுவகைப் ப29ச.ப் நு 2 துவர் - அற்ழக்கணகா தர்கள் 4 

எண்ணிய - தங்கள் டங்கபரக்கி.., IBY —~ lah sg - பலாாட்டின் 

கண் யை௫னார் - தங்கியூர்கள், எ-று, ஈ0கவமாதர்சாமும் உற்று 

புரிர்து வைஇறொரெ.க் கூட்டி முடி க்கு, (௭) 

Hon 5௫ம் விரத பவரி ௬ந்திடத் 

lot asi னிலயடை ம் நாய னல்லமன் 

(தர AT & (8 60) 0 Lit |தபே "பய கட்டண 

விளக்கின னுலகினில் வீர சைவமே, 

(இ-ள்.) அளக்கரும் - அளவிம்ஆற்சரிய - விரதராய் - விரதமூடை 
யவாகளாய் -- அவரிருக்இிட - அவர்களிருகக -- துளக்சமில் - சலனமற்ற 

_ சிலையுடை - சிறர்தநியயினையுடைய - நூயபால்லமனு - பரிசத் தனா 

வல்லமதேவன் -- கொள - பருவத்திம்சயை*தவாறுகொள்ளவும்-- குறை 

படாதபேரின்பம் - தடையம்றலாவர்த த்தை -. சடட்டுண - கொள்ளை 

சொள்ளவும் -- உலூளிம் - உலகத்தில் -- மீரசைவம் - விரசைவத்தை-- 

விளக்டென் - விளங்கச்செய்தனன், எ-று, ஏ--அசை, அல்லமன் விளக் 

இனன் எனக்கூட்டி முடி 6௪, (௮) 

ேவேறு, 

எீவ்வமைச் சமயத் தற்கு மிறைவனே யெனினு நேயஞ் 

சைவம் சமயத் துற்றான் சைவத்தும் வீர சைவத் 

தவ்வவர் பிறவி நீக்கு மல்லமன் விருப்ப முள்ளான் 

மைவரிக் கயனெ டங்கண் மடவரா மென்றான் வள்ளல். 

(இ-ள்,) எவ்வகைச்சமயத்இற்கும் - பலவே.றுவகைப்பட்டுநின்ற 

பெவ்வகைச்சமயத்தி£்கும் -- இழைவனேயெனிலும் - கடவுளேயென்றா 

ும்--நேயம் - பேரின்பவிளைவுக்கியைர்த--சைவாற்சமயத்து - ஈல்லசைவ 

ச்மயத்தில் -- உ௰முன் - முக்செமாகச்தங்சென்-- சைவத்தம் - சைவழ்



வது.] மான்மிய ௧த, டூஎடு 

இல் முக்யெமாசுத்தங்ுவதிலும் -- மீரசைவத்த - வீரசைஉத்தில்-- அவ் 

வவர்பிமவிரீக்ூமல்உமன் - அவரவர்பி! விகளைநீச்சர்ெயர்த வல்உமதே 

உன--விருப்பமுள்ளான் - தங்கத்குமீக்சல்ருப்டமுடையவன்--லம - மை 

தீட்டிய -- வரி செல்உரிகருவரி. டர்ச்ச-கயல் - சே?செஸ்டைடோன்ற 

நெடுங்கண் - ரீண்டகண்களையுடைய -- மடவரால் - பென்ணே -- என் 

ரூன்வள்ளல்,- என்றுபரமரிவன்சொல்ல்என், ௭ - று, இமை௨வனே யென் 

பதி கேகாரா்சேற்£ம், எனிஜம் என், திலும்உமயெதிரதுசமீஇய Cade 

வம்மை, நேயமென்டூன், மீசையால் டேரின்டமேன்ரும், சைவதீழம் 
என்ப திலும்மை இழிஏ௫ிறட்பு, ௭&௨சை /பமயத்திர்கு மே௭் பதிலும்மை 

முற்றும்மை, (a) 

சீ மயமெல் வகையி னுந்தான் சைவமே வாய தென்கெ! 

லமையுல் வீர சைவ மதனினும் றக பென்கொ 

லிமையவ[। பரவு முக்க ஹணெம்பிர | னருள்செய் யென்ன 

வுமையவள் மினவ வேழ முரிதீதவன் விளம்பு மன்றே, 

(இ - ள்,) சம௰௦ மலஉகையபிலும் - எவ்வகை. ட்டசமயங்களிலும் 

சைவம் - சைவமானது -- மேலாயதென்கொல் - எ$௩னமேலாயது- 

அமையும் - பொருர்திய — ₹ல்உரசைம் : ஈ4௨லீரஎசவமானது ௨ HS 

னிஜம் - அர்தச்சைஉறதைர்காட்டிலும் -ச௱ந்ததென்சோல்- எந ext Gi 

நெப்புற்றது--இமையவாபரம் - சேவாசள்வணங்கச்சர்க - முக்சண் - 

மூன்றுகண்களையுடைய - ஏம்பிரான் - எமதகர்த்தனே - தருள்செய் 

யேன்ன + Aacau song PeGumenCacbGucs g — Lencwacn 
4 * % ர ௪ ந > 

ல்னவ- பரமேல்சரிகேட்க — Cougy lle saci - யானையுரிசசோலுயே 

பரமசிவன் -- பளம்டம் - சோஇவன், எ-று, அட்று, ஏ, தால் 

அசைகள், ana Gores of ged? ot டயம், (௪0) 

உரை க்ருமெச் சமயத் De முத்தர் பாசஞு சைவ 

தரிக்குமச் சைவத் இற்குத் பர2மன வீர சைவம் 
க e உரு, 6 4 . 

தெரிச்குகற் காமி காத சிரத்தனிர் றிகழுங் கண்டா 

யரிக்குரற் சிலம்ப ரறறு மடி மலர்த் தடந்க ணல்லாய். 

(இ-ள்,) உரைக்மும் - சொல்லப்பட்ட -- எச்சமயத்திற்கும் - எவ்வ 

கைப்பட்டசமயங்கட்கும் -- உத்தரபாகம் - மேலாயபாகத்தை -- சைவம் 

தரிக்கும் - கைவமானசேர்கும் -- தச்சைவச்திற்கு - அர்தச்சைவசமயத் 

இற்கு -- உத்தரமென - மேலாயசென்று -- வீரசைவம் - லீரசைவமா



@ere பிரபுலிங்கலீலை (இநபத்தைந்த॥ 

ன.த--தெரிக்கும் - யாவர்க்குந்தெரிவிக்கும் -- நற்காமிகா இ - ஈல்லகாமி 

யத்தவமுதலியவற்றின்--சிரத்தினில் - உச்சியில்-- இகழும் - விஎங்கும்-- 

கண்டாய் - கானுஇி-- அரி - பருக்காங்கற்களின்--குரல் - ௪த்தத்தால் — 

சிலம்பர.ற்றும் - நாபுரங்கள்கோஷ்டிக்கின்ற — அடி - பாதங்களையும் —~ 

மலர் - தாமரைமலர்போன்ற--தடம் - விசாலமாயெ-கண் - கண்சளையு 

முடைய--ஈல்லாய - பெண்ணே, ௭.-.று, எவ்வகைச்சமய த்திலுமேலா 

யது சைவமெனவும், அதனிலுமேலாயது வீரசைவமெனவ% தெரிவித் 

தாரென்ச, அடிமலரெனல்--உருவகம், (௧௧) 

Lis சமயம் புக்குப் புறமலாச் சமயத் தெய்தி 

யறந்திகழ் சைவ முற்முங் கதிற்சரி தாதி யாற்றிச் 

ரிறந்துள வீர சைவஞ் சேர்ந்தபின் வீடு ஈண்ணு 

நறுந்தளிர் கவற்று மேனி நனைமலர் வல்லி யன்னாய், 

(இ-ள்,) புறந்தரு - புறம்பாகத்தரப்பட்ட -- சமயம்புச்கு - சமயங் 

களினுழைந்தும் - புறமலாச்சமயத்த - அக்ச்சமயங்களில் -- எய்தி - 

அடைந்தம்--அறரதிகழ் - ஈல்லொழுச்கம் விளங்குகின்ற -- சைவமுற்று - 

சைவத்தையடைந்தும் — ஆங்க தல் - அதனிலும் -- சரிதாதியாற்றி- சரி 

தாஇகளைச்செய்து--ரிறர்துள - சிறப்பும்றிருக்கன்ற -- உீரசைவஞ்சேர்ச் 

திபின் - வீரசைவநெறிச்சணமைர்தபின் -- ஈறுந்தளிர் - ஈல்லதுளிர்களை 

_சவற்றும் - வருத்துகன்ற--மேனி - மேனியையுடைய--ஈனை - தேனை 

யுடைய -- மலர் - புஷ்பங்சணிறைக்க -- வல்லியன்ஞாய் - வல்லிசாதக் 

கொடிபோன்ரவளே--வீ௫ெண்ஜும் - விடுதிமுத்திடைச்கும், ௭ .- று, 

புறச்சமயமாறையு மச்ச்சமயமாறையும் Hor Bu hen eos, (௧௨) 

அருமறை முடியுஞ் சரசா லாகம முடியு மொத்துப் 

பொருமற மிலாமன் முற்றும் பொருளினை விளங்கக் காட்டித் 

தருமுறை யதனால் வீர சைவமே தலைமைத் தாமிவ் 

விருமறு வறுகன் ஜூலு மீதுற்பிர மாண மாகும். 

(இ-ள்,) அருமறைமுடியும் - ௮அரியவேதசத்இினர்தமும் — Frere - 

தறப்புமிக்க -- அகமமுடியும் - ஆகமங்களினர்தமும் -- ஒத்து - சம்றும் 

பேதியாதொத்த--பொரும் - முரனுடன் 0--மறமிலாமல் - சுசாதிசமூத 

லியலிசற்பமில்லாமல்--முற்றும் - பூரணமாநிறைர்துள்ளஎ--பொருளினை - 

பரம்பொருளை--விளங்கக்காட்டி - விளங்கும்படி தெரிவித்து - தீருமுமை



வது,] மான்மிய கதி, ௫௭௭ 

யதனால் - நிர்விக்பசமா திதரத்தகுர்தரெறியால் - லீரசைவமே ஃ லீ 
சைவமென்பதே -- தலைமைத்தாம் - எவத்திலுந்தலைமையசாம் -- இஃ 
இரத--இரு - பெரிதாயெ--மறுவறு - குற்றமற்ற --ரன்னூறும் - நல்லவீர 
சைவழால்களும்--இதில் - இந்தச்சுவாறுபூ திநிலைக்கு--பிரமாணமாகும் * 
சுருதிப்பிரமாணமாகிற்கும், ௭ - று, சுத்தசைதன்ய மொன்றேயெனல் 
வேசாந்தமெனவும், அறிவுக்கறிவெனல் அசமமுடிபெனவுங் கொள்க, 
இவ்விரண்டு மொத்தலாவது:--அ நிவுக்க நிவென்பத வுபாஇராட்பத்தா 

லன்றிச் சைதன்யராட்டத்சா லின்மையிற் போலியாலென்ச, இங்கே 
உ பதத ° ச் 9) 

பொருளெனல் மதத்சரால் விடா தவழகடுதலை, (௧௩) 

ஒன் மொரு விடயக் தன்னி லுறுசுவை நிறைவென் ருக்டு 
t 

ென்றுமெம் முகத்த ளித்திட் டெம்பிா சாதங் கொண்டு 

துன்றுறு கரும முன்னாத் தூய்மையில் வீர சைவத் 

தின்றிவே ஜொருமா[% கத்தி னடுக்குமோ வடுக்கண் மாதே, 

(இ-ள்,) ஒன்றொருவிடய£ தன்னில் - ஒவ்வொருவிடயங்களிலும் 4 

உறுசுவை - உறுவதாலெய்துமினியசுவையை -- நிறைவென்றாக்கி - தற் 

பிரியமாதலின் பரிபூரணமாக்-- என்றும் - எப்போதம் -எம்முகத்து - 

எமதுசந்நிதியில் -- வ ரித்திட்டு - நிவேத்தியஞ்செய்து -- எம்பிரசாதங் 

கொண்டு - அர்தவெமதுபிரசா தத்தைக்கொண்டு -- தன்றுறுகருமம் - 

மிக்ச கர்மானுவூடானட்களை--உள் னா - நினையாமற் சலனமற்திருக்இன்ற 

௨. தூய்மை - இந்தப்பரிசுத்தமான சுவாறுபூதிகிலை -- இவ்வீரசைவத் 

தன்றி - இந்தஃரசைவத்தெய்துமன் றி -- வேறொருமார்க்கத்தின் - சைவ 

முதலிய வேறொருமார்க்கத்தில் -- அடுக்குமோ - ெைக்குமோ ௮ வுடு - 

மாம்பிஞ்ச் பிளப்பையொத்த -- சண் - கண்களையுடைய -- மாதே - 

பெண்ணே, எ-று, எ௮சை, சோதனையில் ஒவ்வொருவிடயமுந்தன க் 

செசச் சொருபமொன்றிட் றி ஞெப்திமாத்திரமாகிற்றலாலும், அந்தப் 

இியையனறி பயலாகப்பிரியமொன் நின்மையாஜலும், இதனால் ஜெப்தியே 

பிரியம் பிரியமேஜெப்தியென் மு. தற்ியைவதினாலும் :*ஒன்றொருவிட 

யந்தன்னி லுறுசுவைநிறைவென்றாக்டியெனவும்,” சுசாதிகமுதலியவை 

யிறந்தது வெமதுசர்நிதியாதலால் £எம்முகத்தெனவும்,” ௮ங்நனமைக்ய 

மாக்ெதே பிரசாதமாதலாம் அத நிவேத்தியமாதலானும் **எம்பிரசா 
தங்கொண்டளித்திட்டெனவும்,” அங்ஙனமாய௨வசரம் Boshi sBuers 

லிய நான்குமெய்தற்டால நிலையாதலா லதனை *தன்நுறுகருமமுன்னாத் 
தாய்மையெனவும்,” இத்தாய்மையெய்தற்கு யோக்கியதையுடையது வீர 

௭௩



Bars பிரபுலிங்கலீலை [இநபத்தைந்தா 

சைவமன்றி பேனையதன் ரூதலால் **இவ்வீரசைவத்தன் நி வேறொரு 

மார்க்கத்தினடுக்குமோ,?? வெனவுங்கூறிஞர், கூறவே, உபசாந்தநிலையது 

லீ ரசைவமேயெனப்பெற்றாம், இருதடர்த்தியமுதலிய சான்காவன :-- 

இருத$ூர்த்தியம், தக்காபாவம், சர்வசாமாட்இிசம், பிராப்திப்பி.ராப்பியம் 

என்பன, இவற்றை வேதார்தசூடாமணி முதலிய ஞானால்களிற்காண்க, 

அடுக்குமோவென்பதி லோகாரம் எதிர்மறை, (௧௪) 

தலால் வீர சைவச் தறிவினை யறியச் செய்தான் 

மாதர்மா தேவி யாமுன் வண்கலை மாதி லுக்கு 

மேதையாம் வசவனாதி மெய்யடி யவர்க்கு ஞான 

போதகா சிரிய னென்னும் பொருவிலல் லமன்வேற் கண்ணாய், 

(இ-ள்.) ஆதலால் - ஆகையால் -- வீரசைவத்து - வீரசைவத்தின் 

கண் அறிவினை - எல்லாவற்றையு மறியுமறிவை -- அறியச்செய்தான் - 

விளங்கச்காட்டினன்--மாதர் - அழசய--மாதேலியாம் - மாதேவி யென் 

லும் பெயருடையவளாயெ--உன் - உன்னுடைய--வண்கவைமாலுக்கும் 

சாத்துவிதகலைப்பெண்னுக்கும் -- மேதையாம் - விவேகமயமாகிய — 

வ௫வனாதி - வசவண்ணன்முதலிய -- மெய்யடி.யவர்க்கு - மெய்யடியார்க 

ஞக்கும் - ஞானபோதகாசிரியனென்னும் - ஞானபோதகாசிரியனென் 

இன்ற--பொருவில் - ஒப்பில்லா த--அல்லமன் - அல்லமதேவனென்போன் 

அவேற்கண்ழமை - வேல்போன்றகண்களையடையவளே, எ-று, எல்லா 

வற்றையுங்கானும் கண்ணைக்காட்வொன்போன்று எல்லாவற்றையு மறியு 

மறிவையறியச்செய்தன னேன்பதுகருத்த, அல்லமன் சலைமாதிலுக் 

கும் மெய்யடியவர்க்கும் அதிவினையறியச்செய்தா னெனக்கூட்டி. முடிக்க, 

மாதிலுக்கும் மெய்யடியவர்க்கும் என்பவற்றிலுள்ளவும்மைகள் of Gel 

நின்றன, கலைமாதென்னாது வண்ணென்றடைகொடுத்ததனால் சாத்து 

விதகலையென்றாம், அடியவரென்னாது மெய்யென்றமிகையால் திரி&ரண 

மொத்தவரெனப்பெற்றாம், ஏனையபோ தகாசிரியனன்றெனச்சாட்ட ஞான 

போதகாசிரிய னென்றது எடுத்துக்காட்டணி, (௧௫) 

பிருவ்பே தத்தாற் பேதப் படிம்பொருள் பருவங் கண்டு 
இரிவின்மா முனிவர் யோகர் சித்தர்கண் முதலா னோர்க்குப் 
பொருவிலா வல்ல மப்பேர் புண்ணியன் புகன்றாட் கொண்டான் 
குரவவார் குழன்ம டந்தா யென்றனன் குன்ற வில்லி,
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(9 - ௭.) பருவபேதத்தால் - பக்குவபேதத்இனால் -- பேதப்படும் 

பொருள் -- பேதமாகக்காணப்படுமெய்ப்பொருளை -- பருவங்கண்டு - ஏம் 
திற்குரியபருவக்கண்டு--இரிவில் - மாறுபடாத--மாமுனிவர் - மகத்தான 

ரிஷிகளும்--யோகர் - யோடகளும்--ித்தர்கள் ட சித்தர்களும் ௮ முதலா 

ஜோர்க்கு - முதலியபேர்களுக்கு--பொருவிலா * ஒப்பில்லாத -- அல்லமப் 

பேர்புண்ணியன் - அல்லமனென்றும் பெயரையுடையபுண்ணியவான் -- 

புகன்று - அறுக்ரடுத்து -- தட்கொண்டான் - அடிமைகொண்டனன் -- 

கூ.£வம் - நறுமணமமைச்த -- வார் - நீண்ட--குழல் - கூர்தலையுடைய-- 

மடர்தாய் - பெண்ணே -- என்றனன் - என்றுசொல்லினன் -- குன்ற 

வில்லி - மேருவை வில்லாகவளைத்த பரமன், எ-று, பருவபேதத்தாம் 

பேதப்படும் பொருளென்றதனால் இயல்பாக பென்று மொருபடித்தாப 

தென்றும், பருவங்கண்டு சித்தர்முதலானவர்ச்குப் புகன்றாட்கொண்டா 

னென்றதனால் பருவங்காணா விடத்தவலமாமென்று முரைகாணப்பெம் 

மும், குரவ விதியுயிரீறு, (௧௬) 

ம்மையுண் மகிழ்வு பொங்க வல்லமன் பெருமை கேளா 

மம்மர்செய் துளங்க லக்கு மாயையைக் கடந்தா னென்றன் 

மெய்ம்மைரின் பவள வாயால் விளம்பநா னறிந்தே னென்று 
மும்மதில் வலிதொ லைத்த முக்கணா யகனைத் தாழ்க்தாள், 

(இ-ள்,) அம்மை - உமையவள் -- உண்ம$ழ்வுபொங்க ஃ உள்ளத்தி 

லாகந்தம்பெருக -- அல்லமன்பெருமைகேளா - அல்லமதேவன தமடுமை 

யைச்கேள்வியுற்,று--மம்மர்செய்து - மோகத்தைவிளைவித்த--உளங்கலக் 

கும் - மனதைக்கலங்கச்செயன்ற -- மாயையைக்சடர்தான் - மாயையை 

வென்றனன் -- என்றள்மெய்ம்மை - எனதுண்மைநிலையை -- நின்பவள 

வாயால் - உனதுபவளம்போன்றவாயினால் -- விளம்ப - சொல்ல 4 மான 

நிர்தேனென்று - மாளதெரிர்துகொண்டேனென்று மும்மதில்வலி & 

திரிபுர.த்தின்வலியை - தொலைத்த - காசஞ்செய்த -- முக்கணாயகனை - 

இரிகேத்திரமுடையபரமஏவனை -- தாழ்ர்தாள் - வணங்$ினொள், ௭- று, 

சேளாவென்பத செய்யாவென்லும்வாய்பாட்டுவினையெச்சம், மம்மர் 

செய் துளங்கலக்கலாவது :-விரும்பியுமெய்தாதவைகளைப்பற்தி கர்தெய்த 

மனோவதையை, மாயையைக்கடத்தலாவத (-- உண்மைபேர்நத்கர்ண்டலில் 

மயங்காமையை, என்மன் மெய்ம்மையாவது--கர்னனீர் ளிஞ்சல்வெள்ளி 

வானமை கயிற்றிற்பாம்பு முதலியவைபோல் தோய்றன்மாத்திரமுக 

சொன்மாத்திரமுமா நிற்குரில்யன்மையை, (sa)



(0௮0 பிரபுலிங்கலீலை [இநபத்தைந்தா 

HY ugar ம। இனோடு மல்கமன் பெருமை கூறித் 

இங்கள்வெண் புநிழ்பு னை$த செஞுடைப் பாமன் மேவ 

விங்கருண் மேக மென்னு மிணையிலெபய் குருகு கேசன் 

மங்கல முத்தி பின்பல் வழங்குமத் தொழிலி னின்றான், 

(இ - ள்.) அங்கு - அவ்விடத்தில் -- உமைமாதினோடம் - மாதேவி 

யோடும் -- அல்லமனபெருமைகூறி - அல்லம?த௨உ௱ம  மூமையைச் 

சொல்லி -வெண் - வெண்மையாடூய -.. இ£கள்முகம்புனை£ச - மூன்மும் 

பிறைச்சர்தரனையணிர்ச--செஞ்சடைட்டரமம் . சிவாடிசடையையுடைய 

பரமசிவன்--மேவ - சம்மாவிருக்க--இங்கு - இவ்விடத்தில்--அருள்மேக 
மென்னும் - இருபாமேகமென்னப்.. “ட -- இணையில் - ஒப்பில்லா த-- எங் 

குருகுசேசன் - எமதுகுருவாகயெ வல்லமதேஉன்--மங்கலம் - என்றுமழி 

யாத-- முத்தியின்பம் வழ£கும் - வீட்டின்பத்தைச்தர தச்ச — as 

தொழிலில் - அந்தமு.பற்சியில் -- நின்றான் - விடாநுசெய்யரின்றனன், 

எ-று, அங்கு இங்கு என்றதனால் சைலாடமும் பூ பியுமெனக்கொள்க, 

உமைமா தினோடீம் என்ற உமமையால் அல்லமன் ருமையேன்பதில் 

எண்னும்மையெஞ்சிய தாகஃகண்டாம், இஃமுால் உமைமாதின் இறுமை 

யையும் அல்லமன்பெருமையையுங்கூ.றிய தாகப்பெப்மும், தங்கள் வெண் 

முிழெனல் இலக்கண, அருள்மேகமென்ஜும் குருகுசேசவெனல்.- 

உருவகவணி, (கலு) 

பேத்தவ ரிளைஞ1 கோயர் முகழமுலை மாத நல்ல 

நீத்தொழி லாள/ பொல்லாத் தீத்தொழி லாள ரென்றும் 

பார்த்திலன் யாவ! மாட்டும் பரி$தருண் மாரி பெய்து 

காத்தன னமல ரான கா/ணன் பருகு சோன், 

(இ-ள்,) முத்தவா - உயதின்மூத்தவாகளென்றும்--இளைஞா - சிறி 

யவர்களென்றும் -- கோயர் - வியாதியையுடையவர்களென்றும் -- முடுழ் 

முலை - முல்லையரும்புபோன்ற சனங்களையுடைய--மாதா - மங்கைட்பருவ 

மாதரென்றும் -- நல்லதத்தொழிலாளா - 5ல்௨,ச்தொழிலாளரென் 

றும் பொல்லாத்தித்தொழிலாளரென்றும் - பொல்லா ததீச்செயலுடை 

யோரென்றும் -- பாரத்திலன் - பேதம்பாராதவனாய் -- யாவாமாட் 
டும் - யாகரிடத்தும் -- பரிந்து - விரும்பி-அருண்மாரிபெயது - இருடா 

கெள்ளம்பொழிர்து -- காத்தனன் - இரட்சித்தனன் -- (அவனாரெனில்) 

அமலஞானசாரணன் - பரிசுத்தநோனகாரணஞடூயும் - குருகுகேசன் - 
குருகுகேசனென்ஐம்பெயரையுடையவஞயுமிருக்கனே றவல்லமன, ௭ - து, 

மு௫ிழ்முலைமாதரென்றதனால் மங்கைப்பருவமா தரென்றாம், சற்கருமமுக் 

திற்கருமமுமம் பிறவிதரற்பாலதின இரண்டையும் தீத்தொழிலென்றார்,



agi. | மானமிய கதி, GRE 

நல்லதீத்தொழில் சி௨புண்ணியாதிகருமங்களையும், பொல்லாத்தித்தொ 
[தில் யாகாதிருத்தியயசமாயுமெனச்கொள்க, என்றுமெனலைக் கடைநி 
லேத்தடகமாக்க யெங்குமொட்டிக, அருளமாரி-- உருகும், அமலஞானசா 

9, 6ல், rf) gyn பொல் ரணன, குருகுகேசன், இவை காரணல் 4௫.1 

லாத்திதிதொபிலும் நிட்சாமியகவதழக்ும ருடன். இவை விலக்கெ 

னப்கு இங்ஙனம் டூறினாரெனச, பருவேே தம் ஈராழு யாவாமாட்டுமபூண் 

மாரி ெய்துகாத்ச ஜெனி துல் அல்கமா பூகாருண்யம வளய்கச் 

acolo, டொழி, புலன், கரம், அல்_ஏழ் யெட்பம் மகான் 

மிருப்பதால் இலறமிம்சமாுக அமமா மென்னா, அமலஞானமா 

வது - பொழுளைப போருளாச/கால் டல, (se) 

Deir Dihoill னானே WH» wot Bou 1 201 @) 

ம்ன்னைபோ லுயி/டட் ிலவப(பாரு பொருங்கு செய்தே 

ியன்னைய। ளெனக்கொண்் ரர பிணியடிக் HOY Sed oor 

மன்னும। pots Mest eye Worl s tis oipr Hes apo. 

(Q) - of.) Q crecrayt gy - இவவண்ணம-- ரு.ளினால் - இருபாபெருக் 

sri—QamadarCwels +eyg - இவரு, விவரிவர.பலாெனப்பேதஞ் 

ச்றுப்கொள்ளா து -௮ன்னைபோல் - தாயபோல -- உயிரகட்கெல்காம் - 

எல்லாவுயிாகளுக்கும் -- நரருள் - பூரணவருமே--தருங்குபெயது - ஒருங் 

குவிள£ ஈச்செய்மு -- என்னைபாளெளச்கொன்டு - என்னையடிமையாகக் 

கொண்டி - பூம் - இரட் ச6ன்1-- இ யடி - உபயபாதங்களையு 

டைய -- குருகு சன் - குருகுகேசஞடயவல்லமன் - மன்னும் - நிலை 

பெற்ர -- ம। தவாகள் - பெரியோசகஞ்டைப-- நெஞ்ம் - மனமாகிய 

மலாதொறும் - புட்பங்கள்தோழம் -- வாழாநின்முன் - வாழ்னெறனன், 

எடு எடை கெஞ்சமமட உருவம்; (9 
ளலைவொளி பயிரவி போல விருண்டல பிரிதி லங்கு 

மல்லமன் சரித போதி லறம்9பொரு ளின்பம் வீடாம் 

நல்உன பயனோ! பன்கு ஈகண்ணுவ னிதனை% கேட்க 

வஃலநல் வினையி னுனு மற்டவை மருவி வா வன், 

(இ-ள்.) எல்லொள் - மிக்கவொளியையுடைய -- இரவிபோல - 

சூரிபனைப்போல -- இருஷ் மஉம்ரிதழு - இருள்போன், மும்மலங்களையு 

நாசஞ்செய்ழு -- இலங்கும் - பிரசகாசியாகின்2--அக்லமன்சரிதமோ இல் - 

அல்லமனது சரித்இரத்தைவாிக்கல் -- அறம்பொரு."ன்பம்லிடாம் - 

அறம்பொருளின்பம்வீடென்னும் — ஈல்௨ன - £ல்லனவாயே -- பயனோ 

நானகும் - நான்குபபனையும் -- ஈண்னுவள் - ௮டைவன் -- இதனைக்கேட்



டு. பிரபுலிய்கலிலை [டுந்பத்தைந்தா 

கவல்ல - இதனைக்காஇினாற்கேட்பத ம்குவல்லமையுள்ள--ஈ6.வினை யினாலும்- 

சற்கிருத்தியச்தினாலும் -- மற்றவை - அக்தமான்குபயனையும் -- மருவி - 

அடைந்து. -வாழ்வன் - வாழாநிம்பன், ௭ - று, எல்லொளி - மீமிசைப் 

பதம், இரித்து--பிறவினை, 12லன--வினையாலணையும்பெயா, வல்ல -- 
குதிட்புப்பெயரசம், ஈஎவிளையிஞலுமென்பஇலும்மை இறந்த, தழீஇய 
வெச்சவும்மை, ஈஃ்வனடயன்--இருபெயரொோட்டுப்டண்புத்தொகை, (௨௧) 

(॥ி /ியிலார் மதிய ரவ! மகவிலார் மகவு யி/ப்பர் 

Howard Mu ௮.ப்ப! மிலையிலா[ சிலைத்து வாழ் வ! 

பதியா! படி டடைப்ப/ பழுதிலிய் விருபம் தைந்து 

65 1 @) ely ibi | atond SLMeT dvb Cor tear 

(Q) - or.) UpHa- ¢bpwp»—Qad GH. Jon g6 pe Bu ooo - Bos 

விருபத்தை துச் இியினால் - ரிரம்பு - நிரம்பிய -- காதைகற்தவா - சரித் 

இரங்களைக்கற்றவாகள் - கூறக்கேட்பின் - அவாகள்சொல்லக்கேட்டால் 

அமதியிலார - மூடர்கள் -- மதிஞராவர் - விவேகெளாவார்கள் -- மகவி 

லா - பிள்ளையில்லாதவர்கள் -- மகவுமிர்ப்பர் - பிள்ளாபெறுவர் -- நிதியி 

லார் - செல்வமில்லாதவர்கள் -- நிதிபடைட்பர் - செல்வமுடையராவர் -- 

நிலையிலார் - யாதோர்நிலையுமில்லா தவர்கள் -- நிலைத் தவாழ்வர் - ஒன்றி 
னிலைபெற்றுவாழ்வார்கள்--பதியிலா - பட்டணமில்லாதவர்கள் -- பதி 

டைப்பர் - தமக்குச்சுதந்தரமாகப்பட்டணம்பெறுவார்கள், எ-று. Be 

லால் நிட்சாமிபபலனை ச் தரற்|ாலதாயிருக்கச் சாமியப்பயனையும் தருமெ 

னக கூறியவிக்கவி இடையிற்பாடிச் சேர்த்ததாகச் காண்டுன்றதென்ச, 

சேட்பவாக்கே மிவ்உளவுபயனெய்தின் கற்தவர்க் கெவ்வள வென்பம், () 

நூல்சேய்தகாலம். 

பர*கெழு சகாத்த மூவைஞ் ஜூற்றெழு பானான் காவ 

தாகய ககா மங்சொ ளாண்டுறு விடைரா யிற்றிழ் 

சீர்கெழு மல்ல மன்தன் திருவிளை யாடம் காதை 

கார்கெழு மிடற்றெங் கோமான் கருணைகொண் டியம்பினானே, 

(இள்,) பார்கெழு - பூமியில்வழம்கும் -- சகாத்தம் - சாலிவாகன 

சகாத்தமென்றும் -- மூவைஞ் ஞூற்றெழுபானான்காவதாடிய - pire 

தைஞ௫லாம்மெழுத்துமான்காஉ தாகவழங்கும்--கரகாமங்கொளாண்டுறு - 

கரவென்னும் பெயரைக்சொண்ட வருடத்தினிகழும் -- விடை - விருஷப 

மாதமாஇய வைகாசியில் -- ஞாயிற்றில் - ஞாமிற்றுக்தெமையில் -- சர் 

கெழும் - இப்புப்பொருத்திய--அல்லமன்றன் - அல்ஐமதேவனத-- இரு 
விளையாடற்காஎத - திருவிசரையாடலமைர்தசரித்திரத்தை -- கார்தெழு ஈ



வது] மான்மிய ௧த, டில ௩ 

கருமைதங்யெ -- மிடம்று “கண்டத்தையுடைய -எங்கோமான் - எமது 
பரமசிவனுடைய - கருணைகொண்டு - ரபையையாதரவாசக்சொண்டு 
-- இயம்பினான் - பாடினன், ௭- று, ஏ--சை, (௨௩) 

மாசறு மல்ல மப்பேர் வள்ளறன் சரித் தன்னி 

னாசறுமு செய்பு ளெஃகா மன்புடன் படிப்பார் தம்மை 

யேசறு மனித ரென்ன விசைப்பழோ கரித்தோல் போர்த்த 

வீசனென் பதுவே யன்றி யேதுமற் மேது வம்மா, 

(இ-ள்,) மாகறும் - சூற்றமற்ற -- அல்லமப்பேர் - அல்லமனென் 

னும்பெயரையுடைய -- வள்ளறன் - கர்த்தாவின து -- சரிசர்தன்னில் - 

சரித்திரத்தில்--அச௪றம் - குழ்றமற்ற -- செய்யுளெல்லாம் - கவிகளனை த் 

தையும்--அன் புடன்படிப்பார்தம்மை - அன்போபெடிப்பவர்களை--ஏ ௪. 

குற்றமற்ற -- மனிதரென்னவிசைப்பதோ - மனிதரெல்றுசொல்வதோ 

-கரித்தோல்போர்த்த - யானைத்தோலைப்போர்ச்த -- ஈசனென்பதுவே 

யன்றி - ஈசனெனக்கூறப்படவதேயன்றி - ஏது - காரணம் - மற் 

Cog -- வேறென்னையுளது, எ-று, அம்மா--௮சை, இதுவும் இடை 

யிழ் கலப்பு, (௨௪) 

வாழ்த்து. 

பூண்ணிய ர௬லகில் வாழ்க புலஞ்செறு நோன்பு வாழ்க 

பெண்ணொரு பாகன் பூசை பேணிவா ழடிய/ வாழ்க 

கண்ணுத லொருவன் சா[நத கற்புடைச் சைவம் வாழ்க 

வண்ணலல் லமன்சீர் கேட்டு மாதர் வாளர் வாழ, 

(இ-ள்,) புண்ணியருலூல்வாழ்க - புன்ணியலான் க ஞலகத்தில்வா 

ழக்கடவர் -- புலஞ்செறு - ஐம்புலன்களையுமாசஞ்செய்யத்தக்க - நோன் 

புவாழ்க - வி.ரதங்கள்வா ழக்கடவன--பெண்ணொருபாகன் பூசை - அர்த்த 

நாரீஸ்வரனதுபூசையை — பேணிவாழு - விரும்பிவாழ்கெற -- அடியர் 

வாழ்க - இடியார்கள்வா மக்சடலர்கள் -- கண்ணு தலொருவன் - நெற்றிச் 

கண்ணையுடையபரமசவனை -- சார்ச்த - சேர்ந்த - சம்புடைச்சைவம் - 

நிலைகலங்காதசைவம் -- வாழ்க - வாழக்கடவழு -- அண்ணலல்லமன் - 

கர்தீதனுயெவல்லமன து-- 8ர்கேட்கும் - சிறப்பைக்கேட்பதற்கு -- ௮27 

வாளர் 2 ஆசையுடையவர்கள் _ வாழ்க - வாழக்கடவர், ol - Qe 9 gia 

மிடையிம்கலப்பு, (௨௫) 

பொ ருவரும் பூதி வாழ்க பூதியை யணிவோர் வாழ்க 

இருவளர் கண்டி வாழ்க றந்தவஞ் செழுத்தும் வாழ்க



௫௮௪ பிரபுலிங்கலிலை, 

குருவருள் வாழ்க மெப்யைச் கூறுகா வோர்கள் வாழ்க 
வெருவரும் பிறவி இரக்கும் வித்தகர் வாழ்க வாழ்க, 

(இ- ள்.) பொருவரும் - ஒப்பற்ற -- பூிவாழ்க - விபூவொழக்கட 
வ -- பூதியையணிவோர்வாழ்க - அதனையணிபவர்வாழக்கடவர் -- இரு 

வளர் - அழகுமிக்க -- கண்டிவாழ்க - கழுத்திலணியுங்கண்டிவாழக்கட 

வது -- இறந்த - இறப்புற்ற - அஞ்செழுத்தும்வாம்& - பஞ்சாட்சரம்வா 

ழக்கடவது -- குருவருள்வாழ்க - கூருகருபைலாழக்சடவது -- மெய்யை - 

உண்மைநிலையை - கூறுநாவோர்கள்வாழம்க - சொல்லுகாவடையோர் 

வாழக்கடவர் -- வெருவரும் - பயக்தரத்தக்க — பிறவிதீர்ச்கும் - இனிப் 

பிமவிவராமற்செய்யும் -- விரீடிகா - மூனவான்கள் - வாழ்சவாழ்க - 
எ.எறும்வாழக்கடவா எ-று, வாழ்5வாம்கவென்னு மடுக்கு உவகை 

பற்றியது, ௨௪) 

ல்லமன் சரிதச் செய்யு எதனிலோ! செப்புள் கற்க 

வல்லவ ருத்தி மோத வல்ஃவ!/ வரைய வல்லோ! 

செல்வமீ தென்ன வன்பாற் செவிப்புல னிறைக வல்லோ 

செல்லவ ரும்பூ மீதி லென்றும்வாழ்ர் திக வன்றே, 

(இ-ள்,) அல்லமன் - அல்லமன த--சரிதம் - சரித்திரம்வாய்ந்த - 
செய்யுளதனில் - கவிகளில் -- ஒர்செய்யுள்கற்சவல்லவர் - இர்கலிகற்க 

வல்லவர்கரூம் -- அருத்தமோ தவல்லவா - அர்த்தஞ்சொல்லவல்லவர்களும் 

_ வரையவல்லோர் - உரையெழுதவல்லவாகளும் — செல்வமீதென்ன - 

செல்வத்துட்செல்வமீதென்று -- அன்பால் - அள்பினால்--செவிப்புஉன் - 

செலியுண Talo — நிழைக்கவல்லோர் - நிறைக்கவல்லவர்களும் -- எல்லவ 

ரும் - அ இயசகலரும் — பூமீதில் - பூமியில் -- என் ம்வாழ்க்திகே - எப் 

போதம்வாழ*கடலர்,௭ -று, அன்று, 9--அசைகள், ஓத்ல்- ஒலிவடிவம், 

உரைகல் - வரிவடிவம், செல்வத்துட்செல்வமாவது :-- இருக்கு த்திரிசியம் 

ath oot Blin) ob! GOLD ED 1. (௨௭) 

இழபத்தைந்தாவது 

பான்மியகவி முற்றிற்று, 
வாக கரகனஷ். 

ஆ கதி- உடு - இ, திருவிருத்தங்கள் - ௪௧௫௭, 

பிரபுலிங்கலீலையுை முற்றிற்று, 

துறைமங்கலம், சிவப்பிரகாசதேரிகர் இருவடி.வாழ்க, 

இருச்சிற்றம்பலம்.



செய்யுளகராதி, 

  

&., 

சிவமயம், 

  

    

செய்யுள், பக்கம், 

Dy: 

அகழ்டுன் ரர் ௩௪௩ 

அகழ்ர்திட ௨௬௪ 
அகச்கொடுவன ௪௭௮ 

அங்கமதினஞ்சி ௧௫௫ 
௮ங்கலிங்க ௩௨ 
அங்இயென்றற் 2 by 
அங்குமாயைமதமானி ௧௪0 
அங்குமைமாதி ௫௮0 
அங்கைச்சிவலிய் ௩௧௮ 

அங்கையினமர் ௪௧௫ 
அங்கொருமடவர ௮(டு 
அசைவறு (௫௨௨ 
அசைவிலல்லம௰் ௨௨௪ 

BY க்சி 
அடவிகடொறு ௨௧௯ 
அடன்மலி ௩௫௭ 
அழி.க்கமலங்கள் 4௨௧ 
அடியர்வேண்டிற் ௩௧௫ 
அடியவாக்கெளி ௩௪௪ 

அடியனேன் ௪0௨ 

அடுத்தமாடிக ௪௩௨௮ 

அடுத்துமா தவ ௬௯௭ 
அடைக்கலமென ௨௮௭ 
அடைக்கலமெல்னை ௩௮௬ 

அடை£துள POH 

அணியெரிர்தன ௩௪௭ 
அணுமயங்கு ௪௬௯ 
௮ண்ணலுமார்வ ௫௫க 

அண்ணலைம் ௧௬௩ 

அத்தவீச்ிற ௪௬௪ 

அத்தனேர் ௪டுசு 
அத்திருமா அர Sa 

அத்திறஞ்செலுஞ் டு௧௩ 
அந்தக்கரண ௫௬௪ 

  

      

    

  

கதவ யய வடட வயு, 

செய்யுள், 

அர்தணனிருங்கலை 
அர்திவண்ண த் 

அந்திலையலம 
அப்பொழுதருளு 
அமலையேவ 
அம்பராசனமி 
௮ம்பொன்வைப்பின 

௮ம்மையுண் ம$ழ்வு 
அயர்ந்துநிற்கு 
அயலுமாயலு 
௮ ரங்இனிடை 
HAW OO FTF 

அ7.த்தமதுறு 
அரவின்காலர 
அ ரவுகெளவிய 
அரவுலாஞ்சடை 
அரவொடுமண் 

அ. ரனடியவாக்கு 
அரிமதாமழை 
அரின்மிதித்திட் 
அருகர்வாசகற, 

அருகருக்த 
DH (tH BIG (HON dies 

அருச்சனை முன்பு 

அரும் தவநெடுகாண 

அரக்தவமழிக்கு 
அருந்தவமுயன்ற 
௮ ரு£$தவமுனிநீ 
அரு$தவம்பல 

௮௫ துகவெனவடி. 

அருமமைமுடியுஞ் 
அர௫ுளான்மருள 

அருளினானின தடி. 
அருளெனும்புனலிளை 
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Q செய்யுளகராதி, 

செய்யுள், பககம், செய்யுள், பகம், ட பட்டய எவை ல யய டட 
அருள்செயுமல்லம 8௨00 அ.றிவமிஞானி ௩௬௧ அருள்செய்தென்னை ௨.௮௫ | ௮.நிவெலும் ௪௮0 அலர்கஇர்ஞாயி 08] அரிவொடு ௪௮௧ அலை துபிறப்பி 9௭௬ |, அறுவை mrp) 
அல்லமகுரவன் (Hog YON 5 BN Wa ௩௪௭ புல்லமனருள்பெ௱ம் 'ந௭௨| துனையசாலையி கடு அல்லமன றி ௧௬01அையதேஞம ௪௭ அல்லமனறைக்,ர ௩௫௬ | அ.ர்பஞய் 2௭௧ அல்லமனறைந்தமாற்ற PEP அனபினால.்பர் உகு அல்லமனனைய ௧௯௬ | அன்பிஐுளமுருஇ க்க்௩ூ அல்லமனாயிடை (௧௬ [| அன்னகாலையி ௩௫௦ அல்லமனியல்ப நி£ தங் ௫௨ |அன்னாடையு ௮௨ அல்லமனியல்பெலா 4௬௯ | ௮அப்னமண்டபத் ௨௬ அல்லமனிவன்றான் ௧௯௧| அன்னமீனுட ௩௪௪ அல்லமனெஜனு ௩௮௬ (அன்னமொன்றமி ௩௭ அல்லமனென்னுஞான ௨௩௧ | அன்னான்மனைவி சுடு அல்லமனென்னுமருட் ௩௨௮௮ அன்னைநீ Fog அல்லமனை 2௮௮ | அன்னையும்பிதாவு ௨௬௭ அல்லமன் கண்டு ௪௪௫ 

அல்லமன்சரித (௫௮௫ 2b" 
அல்லமன்புகன்ற ௩௭௯। இசமம்புகனெ றி ௪00 ௮ல்லமஃஈபெருமை உ£ட௬ | இக்குறுஞ்செய உம அல்லமன்வலிநிலை க்சும BE MDE FO Hap சக்க அவத்தைகள் RAG) grote டுகடு அவரையும் Glee | yong Ast gp, on ௧௫௩ அவனெழின்மனை CPP | ஆசையறுதல் GEIG அவிர்சடை முனிவர் 4௨0) அடியொன்றெர் ௪௮௩ ௮ழிவருகிதிய ௨௩௮ | இடினர்சிஎவ (உடு அழிவிலானை ௩௧௯ | அடிய கவரி (Diese அழிவுமாக்கமு ௪௧ ஆடிார்தம் Beg அமு.துவாய்விட் ௨௩0 | ஆட்டுஇற்பு ௨ அளக்கரும்விரச (௫௭௫ ஆணயைவெருல் சக்க HOTA Ly OU. ws rd (௧௧ (அத ரவிலை ௩௮௩ அளியனென்று ௨௩௫ அத ரவுடையாம் ௩௮௪ அள்ளிக்கொளும் Gir 2.| B SOT ovrey டு௫டு 
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