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இப்புத்தகத் திலடங்கியவை. 
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Qeae - Qem@enrensmain, 
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திருநா - திருகாவுக்கரசுகாயனார். 

தருப்பூவணப்பு - திருப்பூவணப்பு ராணம், 
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a. 
கணபதிதுணை, 

ழு க வ் ஷா. 

—— 

திருவாசகம். 
“ ூவண மதனி௰் பொலிந்தினி தருளித் 
தூவண மேனி காட்டிய தொன்மையும் '” 

திருவிளையாடல், 
“ பருங்கை மால்வரைப் பூழியன் பைந்தமிழ் சாட்டி, 
லிரங்கு தெண்டிராக் க.ரங்களா லீர்ம்புனல் வையை 
மருங்கு னந்தன மலாந்தபன் மலர்கடூப்ப் பணியப் 
பு.ரங்க டர்தவ னிருப்பது பூவண ஈகரம்.'” 

திநப்பூவணநாதரல॥ வென்பது, திருப்பூவணத்திற் கோயில்கொண் 
டெழுக்தருளிய சிவபெருமான்மீது கவிஞர்பெருமானாயெ திருப்பூவணம் 
கந்தசாமீப்புலவரிபற்றியது : இஇலுள்ளகண்ணிகள் ௪௬௧. 

திநப்பூவணமென்ப த, பாண்டிராட்டுள்ள தேவாரம்பெற்ற சிவஸ்சல 
ங்கள்பதினான்கனுள் ஒன்.ற; இதற்கரிப தேவாரப்பதிகம் ௪; (திருஞா, பதி, 
௨; திருமா, பதி, ௧, சுக்கா. பதி, ௧.) கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா . ௧, வட 
மொழி தென்மொழி இரண்டிலும் இதற்குப் புராணங்களுள்ளன. 

ஸ்தலவிநாயகர்கள்; கற்பகவிகாயகர், மணிமக் திரவிகாயகர், ஓட்டுச்சல் 
வெள்ளைவிராயகர், 

ஸ்வாமீயின்திநநாமங்கள், புஷ்பவனகாதர், பாஸ்கரபுரீசர், பிதிர்மோ 
க்ஷபுரீசர், பிரஹ்மபுரீசர், ரகஸ்யசிதம்பேசர், திருப்பூவணேசர், அடைவார் 
வினை தீர்ப்பவரென்பன; ஸந்நிதி இழக்கு 

அம்பிகையின்தீநநாமங்கள்: சுந்தரகாயசி, தடிதம்பை, ஸுவர்ணவ 
ல்லி, ௮ன்னபூரணி, அழூயராய௫, அழூயமின், மின்னனையாள், மின்ன 
ம்மை, மின்னாளென்பன. அம்பிகையின் திருக்கோயில், ஸ்வாமியின் வலப் 
பக்கத்துள்ள.து. 

நாயகர்திநநாமங்கள்: ளெளர்சரகாயகர், அழயெகாயகர், அழகுக்கு 
ஆருமொவ்வாதவரென்பன ; பொன்னனையாஞடைய ஈகத்தழும்பைப் பெ 

த்றருளியவர் இவரே ; ௮ச்தமும்பை இன்.றும் காணலாகும், 

ஸ்தலத்தின்திநநாமங்கள்: புஷ்பவனம், புஷ்பவனகாி, புஷ்பபுசம், 
பாஸ்கரக்ஷேத்திரம், பிதிர்மோக்ஷபுரி, பிரஹ்மபுரி, சஹஸ்யதம்பரம், திரு 
ப்பூவணம், திருப்பூவணக்காசியென்பன; பூவையெனவும் திருப்புவனமென 
வும் இதன்பெயர் வழங்கும், 

தீர்த்தங்கள்: மணிகர்ணிகை அல்லது மணிகுண்டம், தேவிகுண்டம், 
வையை, பாபகாசம், பிரஹ்மதீர்த்தம், லக்ஷ்மிதீர்த்சம், மார்ச்சண்டேய 
இர்ச்தம், ஈளதீர்த்தம், Sasa Sigs, aed ஷ்டீர்த்சமுதலியன. 

ஸ்தலவிதக்ஷம்: பலா,
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வழிபட்டுப்பேறுபேற்றேர்கள்: விகாயகர், உமாதேவியார், திருமால், 
திருமகள், பிரஹ்மதேவர், அகஸ்தியர், காளி, சூரியன், திரணாசனர், சருமஞ் 
ஞர், ஸுஜ்ஜோதிமஹா.ராஜா, மார்க்கண்டேயர், வஸிஷ்டர், இந்திரன், சந் 
திரன், ஈளன், சாகாசனர், பொன்னனையாள் மு.தலியோர்கள். 

இநீதஸ்தலத்தில் என்பு, மலர் அல்லது சிலையாகுமென்பது ஐ.இிஹ்' 
யம், வையைஈதியிலுள்ளமணல்கள் சிவலிங்சங்களாகச் தமக்குச் சோற்றின 
மையின், அவற்றை மிதித்தற்கு௮ஞ்சி, தரி௫த்தற்கு அ௮க்கமாயிலேயேநின்ற 
திருஞானசம்பந்தமூர்த்தநாயனார்முகலியோர்கள்பொருட்டு? சிவபெருமான் 
திருஈக்திதேவராச் சிறிதசாய்ர் இருக்கும்படி. கட்டளையிட, அவர் அப்படியே 
சாய்ந்திரும்தனரென்று பெரியோர்சொல்ஓுன்றனர் ; அந்த த்தோற்றச்சை 
இன்றுங் காணலாகும். இதனை, “ செப்பு மூவர்சொற்ற மிழ்ச்.துதிச்ச விருப் 
பொடு வம். துவையை மணற்சிவ லிங்கமென மனத்தெணி (pera. snr 
கவர் நின்.று தமிழ் பாடுபொழு தேயிடப மாமுதுகு சாயும்வகை யேசெய்து 
மூன் மூவர்தரி சிக்கமூழ் ரேசர் ” (புஷ்பவன்நாதர்வண்ண்ம்) என்பதனா 
ஓமுணர்ச. போன்னனையாள்மடமென்றும், பெர்ன்னனையாள்மண்டபமெ 
ன்றும் இரண்கெட்டிடங்கள் இத்தலத்திலுள்ளன ; அவற்றுள் முன்னது 
பொன்னனையாள் சிவனழயார்களை அமுதுசெய்விச்தஇஇடமென்றும் பின் 
னது அவள்பொருட்டு மதுரைச் சோமசுர்தரக்கடவுள்வந்து ரஸவாதம்செய் 

தருளியஇடமென்.றும் சொல் ஓஒன்றனர், கோரச்கஸிச்சுருடைய ஆலய 

மொன்று இத்தலத்தில் இருக்கன்றது. இதகிற்க, 
உலாவென்பது சமிழிலுள்ள கொண்ணூற்றுறுவகைப்பிரபந்தங்களுள் 

ஒரு வகைழால் ; ஒருதலைவன் பேசைமுதற் பேரிளம்பெண் ஈருயெ ஏழுபரு 
வமாதர்களும் தன்னைக்கண்கொதல்கூ.ர வீதியிற் பவனிபோந்தானென்று 
கலிவெண்பாவாற்கூ.றப்படவேண்டுமென்பது அந்தாலுக்குரியவிதி, இங்கே 
பாட்டுடைச் தலைவர் திருப்பூவணகாதர் ; மாதர்களென்றது, ஈண்டு உருத்திர 
கணிகையனா; ஏழுபருவங்களாவன: (ஜம் சாம்ஆண்டுமுதல் ஏழாம்ஆண்ட 
ளவும்) பேதை; (௮ - ௧௧,) பெதும்பை; (௧௨ - ௧௬.) மங்கை . (௧௪.௧௧) 
மடந்தை; (௨௦ - ௨௫.) அரிவை ; (௨௬ .- ௩௧,) தெரிவை; (௩௨-௪0.) பேரிளம் 
பெண். இவற்றுள் ஒவ்வொருபருவத்தையும் வேறுபடுத்தி வருணிப்பதுமுத 
லியன கஷ்டமாகவிருர்தாலும் பெதும்பைப்பருவத்சை வருணித்தல் மிக 
வும் கஷ்டமென்பர் ; “பேசு முலாவிற் பெதும்பைபுலி'” என்பது ஒளவை 
யார் திருவாக்கு, 

இக்தவுலா, திருப்பூவையுலாவெனவும்வழங்கும், 

திருப்பூவண ச்சலவிசேடங்களும் பிற சிவஸ்சலங்களின்விசேடங்கள்மு த 
லியனவும் பழைய தமிழ் நூல்களின் அ௮ருமைப்பிரயோகங்களும் இந்்தாலில் 
ஆங்காங்குக் காணப்படிவசன்றி, ௮க்சாலத்திலிருந்த சிவகங்கை ௮. ரச.ராகய, 
ழத்துவடூக்நாததுரையவர்களின் சவெகேசமும் திநக்கண்ணதேவர், பூவண 
லிங்கம்பிள்ளை, ஈசுவரழர்த்தியாபிள்ளை என்பவர்கள் இத்தலத்தில் இன்ன
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இன்ன திருப்பணிகள் செய்தார்களென்பதும் அறியலாகும்; இக்நாலில் 
௪௬, ௬௭, ௧௦0, ௧௦௪ - ம் சண்ணிகளைப்பார்க்க, 

௧௮ . வருடங்களுக்குமுன், மேலகசம் ம.ரா.ஈ-ஸ்ரீ திரிகூடராசப்பக்க 
விராயாவர்கள், திருநெல்வேலியில் இக்.நால் ஏட்டுப்பிியொன்று கொடு 
தீதார்கள்; டை. பிரதியில் முதற்பகுதியில்லை; பெதும்பைப்பருவமுதலியபாக 
மேபிருந்தது ; ஈடையின் இனிமையைகோக் முற்றும் படித் துப்பார்க்சவிரு: 
ம்பி, மதுரைமுதலிய இடங்களிற் பலமுறை முயன்றும் பிரதி இடைக்கவி 
ல்லை; இப்போது மதுரையில், ளேதுபதி ஹைஸ்கூலில் உபாத்தியாயராக 
இருக்கும் ம-ரா.ஈ-ஸ்ரீ யஸ், சாமிநாதையரவர்கள் மிகமுயன்று பிரமனூர் 
ம.ஈ.ஈ-பரீ வில்லியப்பப்பிள்ளையவர்களிடமிருந்து முழுவதுமுள்ள ஏட்டு 
ப்பிரதியொன்றுபெற்றுச் சிலவருடங்களுக்குமுன்பு அனுப்பினார்கள், இந்நூற் 
பரிசோதனைக்குக் இடைசசவை இக்ச இரண்டுமே, 

இச் நாலிலிருச்த சில ஐயங்களை நிச்யெவர்கள், திருப்பூவணம் பிரஹ்மஸ்ரீ 
வேங்தசாஸ்தீரிகள் முகலியோர்கள், 

அ௮டி.மடக்குக்களிலும் சிலேடைகளிலும் பேதமில்லாமல் ஈசர னகரங்க 
ளும், எதுகைகளிற் பன்மைவரவேண்டியவிடச்து ஒருமையும் ஒருமைவர 
வேண்டியவிடத்துப் பன்மையும் இந்நாலுட் இலவிடத்து வந்திருக்கின்றன ; 
மாற்றக்கூடாமையால் ௮வைகள் இருந்தவாறேபதிப்பிச்சப்பட்டன. 

இக்நூலு ஒவ்வோருகண்ணியும் ஈயமாகஇருப்பினும் பின்னர்ச் 
சுட்டியவைகள் மிகப்பாராட்டற்பாலன :-- 

கண்ணியின் எண்கள். 
௧, திருத்தேருடன்வருவோர். bee bes ௮௩ - ௧௨௮, 
௨. குழாத்தினர்கூற்று, வட wes ve ௧௪௨ - ௧௫௬, 
௩. பேதைவருணனை, வக vee வ ௧௫௮ - ௧௪௪, 
௪, கைத்தாய் பேதையைச்கற்பித்தல்முசலியன, ௧௮௪ - ௧௬௪. 
டு, திருப்பூவணசாதனாத் செய்வப்பலாப்பழமெ 

ன்று கூறும் சிலேடை, ves ses ௧௯௫ - ௨௦௨, 
௬, மூவர் முதலியோனாக்கூறுதல். .. வ ௨௨௪ - ௨௩0, 
௭. ஸ்வாமியின் கபோலத்தமும்பைப்பாராட்டல், ௨௩௬ - ௨௪௫0, 
௮, மங்கையைப் புட்பவனமென்றல், ய ௨௫௨ - ௨௫௭. 
௯, சொல்லின்பம், ... வ bes bes ௨௮௫ . ௨௬௩. 

௧௦, பாண்டிராட்டுள்ள ௧௪ . தலங்கள்,  ... ௨௯௬௮ - ௬௧௧, 
௧௧. அரிவை தன்துயரைப்போக்டிக்கொள்ள முயன்ற 

மை, ... wee wes wee nes ௩டுடு - ௬௫௯, 
௧௨. தெரிவை,பொன்னனையாஞடையரகிச் தரியமழு 

தலியவற்றைச் சித்.இ.ரத்தில், முறையேபார்த் 
து உவத்தல், ... wee eee vee ௩௭௭ - ௩௬௯, 

௧௩, தெரிவை ஸ்வாமியைத்தரிரித்தலும் கூறுதலும், ௪0௦௮ - ௪௧௯, 
௧௪, பேரிளம்பெண் துதித்தலும், சன்னைக் சொன் 

றையாகக்கூறுதலும், .., , ௪௫௮. ௪௬௪, 

இனம், 

வே. சாமிநாதையன்:



நூலாசிரியர்வாலாறு, 

Gee 

இர்நாலாசிரியராயெ கந்தசாமீப்புலவருடைய ஊர் இருப்பூவணமே ; 
இத, திருவாப்பனூர்ப்பு ராணம், பாயிரம். ௩௦ '*சனியினைப் பிழிர் துசெர்சேன் 
கண்டென வாப்ப னூர்ஈம், பனிமதி மிலைந்த காதன் பன்னரும் புராணக் 
தன்னைப், புனிதன்மெய்க் கந்த சாமிக் சவிஞன்பூ வணத்தான் பார்மே, லினி 
தெனப் புலவர் கூற வின்றமிழ்ப் புணர்த்தி ஞனே'' என்பதனாலும், இருப் 
பூவணம் கர்தசாமிப்புலவரென்ற வழக்கத்தாலும் விளங்குன்றது. திருப்பூ 
வணத்திலிருந்த ஒர் உருத்திரசணிகையின்புத்திரராக இவர் கூறப்படுவர் ; 
இது, '*திருவாலவாயர்'' [௩௧-ம்பச்கம்] என்னும் இந்நூற் சிறப்புப்பாயிரச் 
செய்யுளில், பொன்னனையாள் பெற்றெடுத்ச புச்தரனேர் G55 சாமி! 
எனக் கூறப்பட்டிருத்தலாலும், பொன்னனையாளை, 'எம், பொன்னனை 
யாள்' (௫௨ . இ௩-ம்கண்ணி) என இவ்வுலாவில் இவரே பாடியிருச்தலாலும் 
கர்ணபரம்பரைக்கேள்விகளாலும் விளங்குகின்றது. இவ்வுலாவில், ௪௬: 
'மன்போசன் முத்து வடுககா தேர்த்ரனருள்,பொன்போலு மாடை புனைர் த 
௫ஸி' என்பதனால், இவர், சவசங்கை௮7௪.ராகஇருந் த மூத்துவகெராசதுரை 
யவர்களின் காலத்தவ. ராக எண்ணப்பட£ருர், ௮க்சாலம் சரீரேறக் 
குறைய *௧௩௦-வருடங்களுக்கு முற்பட்டிருக்கலாமென்று தெரிகின்றது. இரு 
ட்பூவணப்புராணம், பாயிரம், ௩.ம்செய்யுளிற் கூறப்பட்டிருக்டுங்காலம் இற் 
ஹைக்கு ௨௮௩ - வருடங்களுக்குமுர்தியதாடன்நமையாலும் ஷி. புராணஏட் 
டுப்பிரதிகளில் ௮ர்நால் இவர்செய்ததாக எழுதப்படாமையாஓும் செய்யுட் 
களின் நடைவேறுபாட்டினாலும் ௮ந்தச்சாலச்தை இவருடையகாலமாசக் 
சொல்லக்கூடவில்லை, இவ்வுலாவும் திருவாப்பலூர்ப்பு ராணமும் இஉரிய நறிய 
தால்களென்று சிறப்புப்பாயி ரங்களால் நகிச்சயமாகத்தெரிஇன்றன. புஷ்பவன 
நாதர்வண்ணமும் திருப்பூவணஸ்தலவகுப்பு, இர்த்தவருப்பு, மூர்த்திவகு 
ப்பு என்பவைகளும் திருப்புனவாயிற்புராணமும் இவசாற்செய்யப்பட்டன 
வென்று சொல்ஓஇன்றனர், இவரியற்றியசெய்யுட்களை ஆழ்ச் துபார்க்கை 
யில் சேவாரமூதலியவற்றிலும் சைவபு ராணங்களிலும் சங்கச்செய்யுட்கள் 
முதலியவற்றிலும் ஒழுங்கான பயிற்சியுள்ளவரென்.றம் தமிழ்ப்பாஷையில் 
மிக்கதுன்புடையவரென்றும் சிவபக்தி அடியார்பக்தி வாய்க்தவரென்றும் 
இவர் எண்ணப்படுகரூர், மேலேகாட்டிய, “** கனியினைப் பிழிந்து” என் 
ஒஞ்செய்யுளால், இவருடையவாக்கு, அச்சாலத்சிலேயே இன்னவண்ணம் 
மதிச்சப்பெற்றுவர் ததென்பது Seigler, அதன் அருமையைப்பற்றி 
ஈண்டு எழுதுவது மிகையென்று இம்மட்டோடே கிறுத்துசன்றனன், இவ 
ருடைய ாலாராய்ச்சிமுதலியன பின்பு வெளிப்படுத்சப்படும், 

வேண்பா, 

பூவணச்சதெம் புண்ணியன்முன் பொன்னனையா ளுச்சாக்கொள் 
தூவணச்ச பொன்மேனிச் சுந்தான்மேற் . பாவணத்த 
கந்தசா மிப்பேர்ச் கவிஞனன்பிற் செய்யிக் நூற் 
Osi som லாகு மிணை. 
  

* முச்துவகெரததுரையவர்களின் காலத்தை விளங்கத்தெரிர் தகொள் 
ளூதற்குச் தச்ச சாதனம் இப்பொழுது எனக்குக் இடைக்கவில்லை,
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திருப்பூவண நா தருலா. 
POP LB ECR IS 

காப்பு. 

சேவையுலாக் கொண்ட திருப்பூ வணர்மேல்வெண் 
பாவையுலாம் பூவையுலாப் பாடவே - கோவைச் 

சிரததந்தச் தந்திவண்ணன் செம்மலென வந். 5 
கரத்தக்கத் தந்திவண்ணன் காப்பு. 

நால். 

. பொன்பூத்த வுந்திப் பொலர்கா மரையாற்கு 
மன்பூத்த கஞ்ச மழையவற்கு - மின்பூத்த 

, விந்திரற்குக் தேவர்க்கு மியாவர்க்கு மாதவராக்குஞ் 

சந்திரம்குஞ் சூரியர்க்குக் தம்பிரா - னந்தமிலாப் 

. பல்கோடி யண்டம் படைப்போன் பரிப்போனப் 

பல்கோடி யண்டம் பரர்தழிப்போன் - பல்கோடி 

_ நாரணரு கானமுகரு காளற் றழியினுக்தன் 

காரண கேத்திரச்தாற் கண்டிருப்போ - ௭௫ரணஞ்சொ 

லெல்லாப் பொருளு மிதுபொருளென் மோர்பொருண்மே 
லில்லாப் பொருளு மியானென்போ - னெல்லாமீ 

. யென்னனை யாரிடத்தி லென்றுமிரான் மின்னனையா 

மென்னனை யாரிடத்தி லேயிருப்போன் - முன்ன 

ட ரிமகிரிக் கெய்திமணச் தெம்பெரு மாட்டி 
யுமைதழுவச் இன்னா ஞூறைந்து - சிமையக் 

. கயிலைமலைக் கசெய்தியங்குக் காமுற் றுறைகாட் 
குயிலை மலைக்கரசன் கொம்பைப் - பயில்வொரீஇ 

யிசன் வெகுளவுமை யேதென்ன நீதக்க 

னாசமகம் பார்க்க நடந்தகாட் - பேசியவெம்
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திருப்பூவண நாதருலா. 

வாரத்தை யவமதித்தாய் மாதே யறிந்துசெயு 
மா£த்தகொடும் பாவமீ தாகையாற் - நீர்த் தலரி 

தெற்குரியை யல்லை£ீ யேகுழியே கென்னவுமை 
தற்குரிய நாதனிரு தாடுதிப்ப - ஈற்கருணை 

வள்ள நிருவாய் மலாந்தருளிப் பாண்டிகாட் 
டுள்ளககர் பூவணமென்் ஜோநகருண் - டொஎ்ளிழையே 

யக்தலத்தி லல்லா லறிர்த செயும்பாவ 
மெத்தலத்துர் தீராகங் கேசென்னக்- கைத்தலத்தா 

லிசனைப் போற்றி யெழுக்தருளிச் தென்றிசையில் 
வாசமலி புட்ப வனக்தெய்திக் - தேசுவளர் 

செம்பொழம் நருவொன்று செங்கையால் வைத்துவளர்த் 
தம்பொற் றருவி னடிநீழம் - கொம்பா 

தெருளார் பெருந்தவமுன் செய்ய வெளிப்பட் 
டருளே திருமேனி யானோன் - பிரியா 

வொருபதம் வேண்டிமணி யோடைகண்ட வெய்யோத் 
இருபதல் காட்டியரு ளீர்கோன் - பெரியசத 

பத்திர வே.கன்முன்கைப் பற்றி வருஞ்சாப 
மத்திர மாக வருள் செய்தோன் - மெத்தத் 

. தீருக்குதிர (C00) F GOT Go) IF தம்மருக்க ITs 

வரரக்க வுருவொழித்த வம்மான் - புரக்கு 

முருமே னிவந்தமா யோனைத் தவஞ்செய் 
திருமேனி தீண்டவருள் செய்தோன் - கருமேனி 

. மாமுகவ ராச்டிக்க வானோர்க்கு மேஜோர்க்குக் 

தாமுதன்மை யாகுச் தலையளிக்கசோன் - காமர் 

 செழுந்தமிழ் மாமுனிவன் றெண்கடனீ ரெல்லா 
மூழுர்தமிழ்நீ ராக்க வுவந்தோன் - Oop aps spew 

௨ காளிசுச் சோதிகன்மார்க் கண்டன் வூட்டனிக்தரன் 
வாளிமக ரன்பூசை வாஞ்சித்தோன் - ஜோளி௰் 

. தழைக்கும் படிகொணள எக்ரவர்த்தி முன்பட் 
டுழைக்குங் கலிதீர்் த் அவந்தோன் - மழைக்கு 

உட. சொருகாட் பகுச். துண்ட வ்ப்பிலாக் ளோக் 

கருமாப் பதவி யளிக்தோன் - விரிகீர்ச்செம்



௨௬, 

- திருப்பூவணதாதருலா. 

போதத் திருவுருவாம் பொன்னனை யாட்ரெத 
வாதத் திருவுருவாய் வர். துதித்தோன் - கோதிலறப் 

௨௭௪. பைங்கூழ் வளர்த்த பசும்பாதி செங்கையான் 

௨௮, 

௩0. 

ff, 

Hh, 

௩௨௫. 

கரோ. 

67 « 

\ 

மங்கா தமைக்க வளாந்ததருச் - தங்கமா 

ரோருகத்தி லேதருவா யோருகத்தில் வில்லுவமா 
யோருகுத்தில் வன்னியா யோருகத்தித் - சிருற்ற 

. பாரிற் கடவுட் பலாவாய்த் தழைக்கவதன் 
வேரிற் சொத்தமுதல் விண்ணவர்கோ - னேரா 

மதித்த கயிலை வராயா ளடக்க 

மதித்த கயிலை வரையான் - MBS SITS SG 

. வாய்த்திடத்தா னீப வனத்தினா னான்மறைசொல் 
வாய்த்திடத்தா னீப வனத்தினான் - சாத்தியகை 

நந்த னிறைவிருச்க னாகத்தான் விற்றிருக்கா 

னந்த னிகைவிருத்த னாகத்தான் - முந்தரங்க 

வூரவரம் பெற்றமா யூரத்தான் கண்டோன்மீ 
தூ.ரவரம் பெற்றமா யூரத்தான் - நேரிற் 

படங்கொண்ட வல்குற் பராபரைமின் னம்மை 
பிடங்கொண் டுறைபூவ ணேச௪ - னடங்கொண்டு 

சேவிக்குர் தெய்வச் திருப்பங் குனித்திருசாண் 
மேவப் பெருமகிழ்ச்சி மீ தூரக் - காவற் 

குருமணிவெள் ளேற்றுக் கொடியேற்றி விதித் 
திருவுலாப் போதுர் தினத்_து - ளொருகாட் 

சகங்காட்டுங் கங்கு றணிய வருணன் 
முகங்காட்டச் சங்க முழங்கச் - சுசங்காட்டும் 

௩௮. பொன்மலை வல்லியுடன் பூண்ட திருத் தயினீத் 

hh. Fa, 

௪௦. 

FE, 

தென்மலை வில்லி யெழுக்தருளி - ஈன்மைப் 

பருவயிர மாணிக்கப் பல்லக்கன் மீது 
திருவனந்தற் மெய்வவுலாச் சென்று - பெரி திருந்து 

தேறச் தகும்பெரிய திவ்யா சமப்படியே 
கூறத் தகும்பூசை சொண்டதற்பின் - மாறற்ற 

நீணிச் திலத்தரள நீல ப் ரவாளவச்ர 
மாணிக்கச் சித்ரரத்ன மண்டபத்திற் - பேணிக்கொ



சா இருப்பூவண நா தருலா. 

௪௨. டங்காத னாயகியுந் தாமு மெழுந்தருளிச் 

சங்கா தனத்தவி௫ற் சென்றிருக்.து - ஈங்கூட 

௪௩. அரரிற்குண் டோதரற்கா வூட்டத் தனிபிரிந்து 

பாரிந்செல் வையைப் ப௫ூரதிப்பெண் . பேர்வுற்ற 

௪௫௪. நீட்டிப் பிரிவொழிய நேடி மணப்பதெனக் 

காட்டுத் திருவபிமடே கங்கொண்டு - மாட்டி 

௪(. யலங்கார மாக்கொளக ளாடை யிரண்டும் 

விலங்காடை யென்ன விலக்கி - ஈலங்காணு 

௫௬. மன்போசன் முத்து வடககா தேக்தரனருள் 

பொன்போ௮ு மாடை புனைகந்தருளிச் - தன்போற் 

௪௪. றிகழ்ந்திமிங்க ணன்றிம் இருமுடியுக் தங்கள் 

புகுஞ்செல்வங் கண்டு பொருன்போன் - மிகுங்கதிாசூழ் 

௪௮, செம்பரிதி சானுமொக்கச் சேர்க்து சடர்வதென 

வம்பொன் மணிமருட மாங்கமைக்து - விம்ப 

௪௯, ஈணிமகர மண்டலமா நன்முகத்திற் கேற்ப 
மணிமகர குண்டலங்கள் வைத்துத் - திணிகொண் 

௫௦. மணிகண்ட ஜனென்னும்போ் ம.தி.திகனா லென்ன 

வணிமணிக் கண்டிகண்டத் தார்த்.த,ச் - அணிவொன்றி 
௫௧. யாகம் பவளா சலமென் தவிர்சடைவாழ் 

மேகம் படிர்த விகமென்ன - மோக 

௫௨. முதிர முதிர முழுதடம்புக் தேவிக் 

கெதிரி லவனீர்த தென்ன - மதிநுதலெம் 

டு௩. பொன்னனை யாட்களித்த போதிரத வாத்து 

மன்னுபுகை மேற்பரர்த வண்ணமென - மின்னுறவே 

டு௪. வெம்மைக் கலிதீர்த்த மேனா ணளன்றந்த 

செம்மைப் பதக்கமு ரஞ் சே்வித்துத் - தம்மைத் 

டுடு. திருவரைக்கோ மாட்டி தினக்தழுவுங் கைபோன் 
ம.ரகதக்கே யூரம் வளைத்துப் - பருகன் 

௫௬. (மணிக்கைவளை யென்ன வரும்பேர்க் சைய 
'மணிக்கை வளைகரத்தில் வைத்துச் - துணைக்கமலப் 

௫௭, சூவிற் கருகுதிக்கும் பூங்கதாரபோ னாமெல்லாஞ் 
சேவிச்க ரக்னச் லெம்பணிக் து - மேவுற்ற



௫௮, 

இருப்பூவண நாதருலா. 

தம்பொழ் சடைக்கடக்குர் தண்கார்மின் னிட்டனைய 
செம்பொற் றிருவா சிகைசேர்த்தி - யெம்பிரான் 

(௫௯, மேன்மை GU 10 GU (Lp in. மேற்பெண் டியானிக்கும் 

௭0, 

௬௬, 

௭0௦. 

பான்மையெனக் கண்ணாடி பார்த்தருளி - சான்மறைழா 
லோர்ந்தமறை யோர்செ யுபசார மீரெட்டிற் 
சார்ந்ததிரு வாரா தனைகொண்டு - தேர்ந்தங் 

. கெழுதாச் சுருதி யெழுஅஞ் சுருதி 

செழுமாத் திருச்செவியுட் சேர்த்திக் - குழுமி 

தீருமோசை தேவர் சயசய வென்ன இது 

வருமோசை மாமுனிவ ரோசை - யிருவர் 

ஈரம்போசை தெய்வரர்தி ஈம்பிரான் செங்கைப் 
பிரம்போசை யோடும் பிறங்க - விரும்போசைச் 

. சீர்மணிப்பொற் கோயிற் றிருப்போ் சுமந்தருள 

வா£மணிப்பொற் றண்டின் மகிழ்ந்தேமி - நீர்மை 

_யுணாவரும்பஃ ஹேவ ரொதுங்க வடியார் 
கணகெருங்கும் வாயில் கடந்அ - மணகெருங்குக் 

தென்ற னடநர்தினி௮ சேவிப்பக் தென்பாண்டி₹. 

யின்றமிழ்கா டுய்ய வெழுர்தருளிக் - தொள்தையளி 

. பாடுஞ் சடைச்கணிந்த பாக 7இக் குதி. 
யாமும் படி.பறக்கு மன்னமென. 4 ‘srg BSB 

நீடி சவரி நிறைதுள்ள மாம்ணித்சே் 

ரூி கவுரி யுடனேஜில்?. சூடிநதன் 

. Gon Gorin 8 பார்க்கப் 'பெருமதிவர் தென்னகிலாகச் 
கொள்ள வுய்ர்வெண் குடையோகங்க - விளளுங் 

கொடைக்கடவு ணல்லான் குழாம்புக்கு விண்ணின் 

விடைக்கொடிகின் மூங்கு விளங்கச் - சுடர்க்கடவுள் 

. பன்னிருவ ரல்லாமதி பார்த்திடினே யொன்றன்றா 

அன்னி லகேக ௬ளரென்ன - மின்னுகதிர்க் 

, கோலகிறை ரத்னக் குடையும் பருமுத்தின் 

சீல மணிக்குடையுஞ் சேணிழத்ற - மேலை 

_வினைப்பகையார் வம்மின் வினைக்குரியார் போமி 

னெனப்பிலி யாடி. யிலங்கப் - பனைக்கைமுகன்



daw திருப்பூவண காதருலா: 

௪௪. மூடிகத் தேரேறி முன்னடப்பச் சேய்கலவ 

எ௫ 

சா, 

6௪. 

எ. 

57௯, 

ஸ்ட். 

வாட 

if Fe 

௮௫. 

௮௬, 

வள. 

நாடகத்தே ரேறி ஈடந்தருள - வடணையு 

மன்னக்தே ரேறி யயன்மா நிருக்கருட 

வன்னதேத ரேறி மருங்குவரப் - பொன்னொத்த 
வாதிக்க ராறிருவ ராறிரண் டேழ்புசவிச் 
சோதிப்பொற் ழேரேறிச் சூழ்போதக் - கோதற்ற 

௪,கக் கதிர்முத்தின் மோ்மீதிற் புட்பகக்தோ் 

மீதிம் பெருக்கோழன் மேவிவரக் - இதற்று 

வர்தணையும் வெள்ளை மதவயி ராவதத்தே 
ரிந்திர னேறி யினிதெய்தச் - செக்தமழலோ 

னீதி மறலி கிருதிவரு ணன்பவன 

னாதியீ சான னடலூர்தஇி - மீதுவரக் 

. கூறும் பதினொருவர் கூறருஞ்சாதக் தன்வூக 

னேறும்பன் ஞாளி யினிற்போத - மாறின்றி 

. யேழ்முனிவ ரெண்ம ரிருவ ரொருதனித்தக் 

காழ்வில் விமானக் தமிற்செல்லச் - சூழியக்கர் 

கந தருவா சித்தர் கருடர் சு.ரருரகர் 

வெந்திறற் கன்னரராசே விச்அவரச் - தந்தைதாய் 

வேணு பு. ரக்கோலம் விழி மிழலையிடைப் 

பேணு படிபார்த்த பிள்ளையும் - பூணுமருண் 

மெய்யாக் கயிலைமலை விற்றிருக்க தன்கோல 

மையாத்றிற கண்டருளென் னப்பனு - மெய்யாம 

லாடிச் சிவக்கு மடியைக்தென் னாசூரி த் 

பாடிச் சவப்பேற்றும் பாவலனுகவ் - கூடற்கு 

ளாகில் வழுதி யரசற்குச் சம்புவால் 

வாசி வரவழைத்த மந்திரியும் - விசுதிறை 

சோக்குங் கடற்புவிக்குட் டெய்வச் சவெேலோகம் 

பார்க்க வரவழைத்த பார்த்திபனு - நீர்க்குடிலப் 

௮௮. பொன்முடிக்கு என்றிப் புனையாத் திருச்கொன்றை 

= Fo. 

தனமுடிக்குள் வாங்கிக் தரிப்போனு - ஈன்மை 

யொருவாத தத்தமணி யூர்தியினுஞ் சேமத் 
திருவாமி சண்டினுமேம் செல்லப் - பிரியாத
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500. 
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௧0௨. 

SOR. 

௧0௪, 

௧௦௫. 

திருப்பூவண தாதருலா. 

வெப்பற்றுர் தரசாற்பத் தெண்ணா யிரவரெனு 

மொப்பற்ற வேடத் அயர்ந்தோரு - மெய்ப்புற்ற 

சுதரன் பாடுதிருக் தொண்டத் தொகைக்குளொன்பான் 

வரத திருக்கூட்ட மாதவருஞ் - சந்ததமு 

ராவகதஅ மார்பகத்து ஈற்றிருமூன் னால்கிடக்கும் 

பாவகத்த ராம்வேத பாரகரும் - பூவணவன் 

. தெய்வத் திருமேனி தீண்டத் தவம்பெற்ற 
சைவப் பெருமறையோர் தங்கேயு - மூய்விப்போன் 

கண்ணகன் கோயிற் கயிங்கரியஞ் செய்வோரும் 

பண்ணமர்பாட் டோதும் பரிசனமு - மெண்ணிறந்த 

தீர்க்கக் தபோதனருஞ் சேவிப்போ ருஞ்சைவ 
மார்க்கப் பதினெண் மடத்தாரு - மேற்ககிறை 

யண்டர் பணியு மழூயே நாயகாமுன் 

மண்டபஞ்௪ பாபதி மண்டபமுங் - கண்டருளிச் 

சித்தங் களிகூர் திருக்கண்ண ராசேர்த்ர 

வுத்துங்க னுங்குலத்தி லுள்ளோரு - மத்தற் 

கமைக்குங கொடிக்கம்ப மண்டபமு மம்பொ 

னிமைக்கத் திருமுன் னியத்றி - யுமைக்கு 

. மூரசதிர் கோயின் முதற்பிர காரத் 

திருமதிலு மண்டபமுஞ் செய்வித் - தொருதன் 

வரிசைட்போ் கொள்பூ வணலிங்க மென்னு 

முரிமைப்பே ரான்சுறறத் தோரும் - பெரியமணி 

கன்னிகைத் தீர்த்தக் கரைமதிலு மண்டபமு 

மன்னுபுடை சுற்றுமாள் வாரியுடன் - முன்னிமுடித் 
தூறுசீர்ப் புண்ணியநீர்க் குள்ளிறங்க ரானஞ்செய் 
தேறுவார் சொர்க்கச் திருகால்வைத் - தேறப் 

படிகட்டி யன்ன படி.கட்டி நாளும் 

வடிகட் டியதருமம் வாய்த்தோன் - மூடிகட்டுர் 

அன்னு நதிமரபிற் றோன்தீ சுரமூர்த்தி | 

யென்னு மவனு மியல்ளையு - மின்னுங் 

கருத்தொன்றி வர்.துசவ காரியங்கள் செய்யுர் 

திருச்தொண்டர் தங்க டிரளு - நிருத்தஞ்செய்
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௧௧௮, 

Gin, 
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BEd, 

திருப்பூவண தநா தருலா. 

செம்பொனிதழ்க் கும்பமுலைச் சேனயனப் பால்வயனக் 

தம்பொனிறத் தேவ மடியாரும் - curry Boot 

வெள்ள மெனத்திரண்டு விதிக் கரைபுரள 

வெள்ளி லிருவ சியாழ்முரலக் - துள்ளுகணப் 

பானுகம்பன் சங்கம் பரிந்தாத வாணன்கார் 

மானுங் குடமுழவம் வாசிப்ப - வானாயர் 

மெய்யஞ் செமுக்தால் விரவுங் குழலோசை 

யையன் செவிக்கின் னமூதூற்றப் - பொய்யன்பில் 

சம்பந்தர் கைக்காளந் தாக்கிட நீலகண்ட 

வெம்பெரும் பாண ரிசைகூட்டப் - பைம்பொன் 

மூருமி தடாரிதக்கை மொர்தை பதலை 

யிரலை திமிலைமுர சேங்கத் - இரையெறியும் 

வையை நதித்தீரன் வர்தான் மணிகுண்டச் 

செய்யநெடுக் தீர்ககச் சிவன்வர்தான் - ுய்ய 

நலஞ்செய் ஈவக்கிரக காட்களிவை நாளும் 

வலஞ்செய்யு மூருடையான் வந்தான் - பொலஞ்செய்ய 

பொன்ப.தும மானனைய பொன்னனை யாண்மனைக்கு 
ளனபமுது கொண்ட வரன்வர்தான் - முன்பிர.த 

வாதஞ் செயுஞ்சித்தன் வந்தான் மதிக்குடைவேள் 

போதஞ் செயும்போர் பொறான்வக்கான் - மோதுவிடச் 

தண்கமுத்தில் வைத்துகெடுக் தாலிசெழுக் தாமரையின் 

பெண்கழுத்தில் வைத்த பிரான்வர்தா - னெண்கழிக்குக் 

அங்க வமரர் தொழும்பா வணங்கொடுக்குஞ் 
செங்கம லச்சரணக் தேவக்தா - னெங்கள் 

பழவினை வேரறுப்பான் வர்கான் பருவெண் 
மழவிடை யேறுயர்த்தான் வந்தா - னழூயமின் 

மங்கைக்கு வாய்த்த மணவாளன் வந்தானென் 

தங்கச் திருச்சின்ன மார்ப்பெடுப்பப் - பொங்கு 

ஈதிமாகா கோக ககமாதர் தெய்வ 

மதிமாதர் நீடுவசு மாதர் - கதிர்மாத 

பேழ்மாதர் வேலோ விருமாத ரெண்டிசைக்கே 
வாழ்மாத ரேழ்முனிவர் மாதர்கள் - சூழ்வானச்
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திருப்பூவண நாதருலா. 

சுந்தர மாதரெனத் தோன்தீரதி மாதருட 
னர்தா மாத ரனைவர்களுஞ் - சர்தைமஉழ் 

கோலங்காட் டித்தான் குனிக்குர் Dante sons 
யாலங்காட் டி.ற்பார்க்கு மம்மையரு - மூலங்காண் 

சீரிசை யாடிகிழழ் செம்ம றனைப்பயர்த 
பேரிசை ஞானிப் பிராட்டியரு - மேரிசைதென் 

சையக் தமிழ்காட்டிற் சைவர் தலையெடுப்பச் 
செய்விக்கும் பாண்டிமா தேவியரு - முய்விக்கு 

மர்தண் வயபொலிதென் னாசூரி னம்பிக்கா 
as puke) லுற்பவித்த மஙகையருஞ் - செர்துவரின் 

மின்றழைத்த வேணி விமலனைக் ஈன்வீட்டி 
லனறமைக்த மெய்ப்பொ னனையாரு - நின் றுருஇ 

யா.ரணச் செம்பொ னடிபோற்ற வெம்பெருமான் 
ஜோ. ரண வீதிதனிற் ஜோன்றினனாற் - சே ரமரர் 

தட்ப வனப்பாரி சாக வனமமையாற் 

புட்பவன மாம்போ் பு.துக்கினார் - பெட்புமின்னாள் 

குழாங்கள், 

போர்க்கைச் திருமழுவார் புட்ப வனப்பு,அமை 

பார்க்கத் திரண்டகிளிப் பண்பென்னப் - பேர்க்கரிய 
நீலகண்டர் தம்போ னிமலன் படைத்திருக்க 
கோலகின்று பார்க்குமயிற் கூட்டமெனப் - பாலுகந்த 

வாகத் சழகியமின் னம்மை யெழில்பார்க்க 
மேகத்தை விட்டுவர்த மின்களென - வேகவொற்றை 

மான்விட் டதனால் வசஞ்செய்தா னென்றறவோர 
தான்விீட்ட மான்கூட்டதக் கன்மையென - வான்முட்ட 

வேங்கக் குயிலைமகத் தீடழித்தா னென்றுபழி 

வாங்கக் குயிறிரண்டு வர். வென - வாங்கொரனங் 

காணாப் பழிப்பகலக் கண்டறிவோ மென்றரன்முன் 
சேணுட்டி. லன்னமெலாஞ் சென்றவெனத் - காளுட்டு 

முன்றிலின் மாட முகப்பினின் மேடையிற்செய் 
குன்தினிற் சாளரத்திற் கோபுரத்தின் - மன றிய
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திருப்பூவண நாதருலா. 

றடத்தினின் மண்டபத்திழ் சாரரங்கற் றெற்றி 

பிடத்தினில் விதியினி லெய்தி - மடற்குவளைச் 

சேயரிக்கண் மின்னார் தெய்வப் பலாப்பழத்திற் 
இயினத்தின் மொய்ப்பா ரிருமருங்கு - நேயமிகப் 

பூதீத மலா்கருணைப் புட்பவனப் பூர்தேனைப் 

பார்த்திருகண் வண்டாற் பருகுவார் - தீர்த்தனணி 

கங்கை தவத்தை வியப்பார் சதிரிமவான் 

மஙகை தவத்தை வழுச் துவார் - தங்க 

டவக்குறையை கோவார் தடந்தோளை நோக்கி 

கிவக்கு முலைநோக்க கிற்பா - ௬வக்கு 

மிகச்சின்ன நண்ணிடையார் மெல்லியலாள் வைத்த 

நகச்சென்ன நோக்கியுள்ள கைவார் - பகைச்சின்ன 

மாவதென் னெவ்றிவர்மே லவ்வேளெய் யானென்பார் 

பாவங் கொடிதெம் பழியென்பார் - தேவரிவா 

வெள்ளிக் கிரிமுலையாய் மேவற் குபாயமிதென் 

தள்ளித் திருக றலங்கரிப்பா - ர௬ுள்ளுறுபொன் 

வாகார் பசலையிற்கை வன்சிலையாய்க் கொள்ளுமென 
வேகாசம் வீழ வெதிர்கிற்பார் - மாகாதல் 

வெள்ளத்தை நீர்த விடையோனை நாவாய்கேட் 

டுள்ளக்தி னுள்ளே யுருகுவார் - வள்ள 

திருமேனி பாதியே தெள்ளமுத மற்றை 

யொருபாதி யும்விடமென் ஜோர்வா - ரரன்மேல் 

விரிபூ மழைபோல் விரியாது தம்மேற் 

சொரிபூ மழைகோக்கச் சோர்வா - ரரிதாய 

வெம்மருந்தி னற்சடைமே லிந்து குளிர்க் திருப்ப 
தம்மருந்கைச் சொல்லீ ரடிகளென்பார் - விம்மியமீன் 
மேல்வலைவீ இப்பிடித்திர் மேனாளிர் நாள்விழிமீன் 
மால்வலைவீ இப்பிடி தீர் வக்தென்பார் - சால்கூடற் 

செய்க்கரும்பைக் கல்லானை தின்னக் கொடுத்தீர்வேள் 

கைக்கரும்பைத் தின்னாதோ காணென்பார்-மெய்க்கரும்பாம் 

பட்பவள வாயர்முனி பன்னியர்வாழ் தாருவனம் 
புட்பவன மாக்கினீர் போர்தென்பார் - புட்பவனங்



௧௫௩. 

௧௫௪, 

க(ந௫, 

௧௫௬. 
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குல, 

Bor ih, 

anf, 
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கள்ள, 

திருப்பூவண நாதருலா. க்க 

காணி யுமக்கோவிற் காமனுக்கோ சொல்லீர்கைப் 
பாணிமமு வேச் தீர் பார்த்தென்பார் - தூணிமத 

னாணாக் தடுத்தே யடைவார் வினைதர்த்த 
பேரைப் புக்கர் பிரானென்பார் - பாரித்த 

தேரோட வோடப்பின் சென்றோடி யோடிக்க 
ணீரோட வோடகின்று செட்டுயிர்ப்பார் - ரோடு 

மவவிரத வாதர்தா னன்றுசெய்தா ரின்றுசெய்தா 
ரிவ்விரத வாக மெமக்கென்பார் - கவ்வைக் 

.. கிடைவார் கலையு மிழப்பா ௬௬௫ 
யுடைவா ரிவரு ளொருக்தி - தடமலரோ 

பேதை, 

. னட்டதிக்கார் பெண்மை யழகு குடிபுகுத 

விட்டதொரு மூர்த்தமெனு மென்பேதை - இட்டுகனை 

.. கூறும் பொதிமலாபூங் கொட்டை மதுமணமோ 

மாறுந்தன் னுள்ளடக்கு மம்புயஞ் - றும் 

விழிதாங்கு நாதனைவில் வேளிரதி பண்டைப் 

பழிவாங்கப் பெற்றனைய பாவை - யெழிருு்கு 

சங்கை மருவாச் ௧ரள மிரதிபதி 

செங்கை மருவாச் சிறுகரும்பு - பொங்காலம் 

பூக்ததியாப் பூர்கொம்பு போகமறி யாப்பைங்கூழ் 
கோத்தறி யாத குலர.த்ன - மேத்த 

விரித்ததியாச் தோகைமயில் வெண்பாலு நீரும் 
பிரித்ததி யாகவன்னப் பிள்ளை - மரித்ததியா 

மைதிகழு நீலகண்டர் வாழ்கின்ற புட்பவன 
மெய்திவிளை யாடா விளஞ்சுரும்பு - வைதஇிக.நா 

னேசன் நிருக்கரத்தி னின்றுந்தென் புட்பவன 

வாசஞ் செயக்குதிக்க மான்கன்று - விதியவாட் 

போரறி யாத பொலங்குழையாண் மன்மதனூற் 
பேரறி யாத பிராயத்தாள் - வார்விழ்த்த 

கொங்கையைச்செப் பென்றுவைச்துச் கொண்டுவிை யாட 
மங்கையசைச் கேட்டு வருக்துவா 5 டங்குமனைச் [மட
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இருப்பூவண தர தருவா: 

செய்யசுவர்ச் இத்திரத்திற் நீட்டுகக லிக்கனியைக் 

கையிற் இளியருக்சக் காட்டுவா - சையமதப் 

பூசைவரக் கண்டோடிப் போயோ வியப்புறவை 

யாசையுடன் கூட்டி லழைத்தயர்வாள் - விசுமுன்றில் 

வெள்ளைக் கதிர்கிலவை வெண்பா லெனப்பளிக்கு 

வனள-ச இனின்முகர்து வாய்வைப்பாள் - விள்ளும் 

படிசே ரிமூலிற் படுகோது நீக்கி 

வடியாக தேன்மழலை வாயாள் - கடியாமுன் 

பல்லைவிடப் போசாப் பணிரஈஞ்சு போலத்கு 

னெல்லைவிடப் போகா விருவிழியா - டொல்லபர 

பக்கக் கலைகள் பயப்பயப் போய்த்திரும்ப 

வொக்க நிறைந்சனைய வொண்ணகையாண் - மிக்கமுத்தி 

நாட்டினுமா சூர்விரும்பு நாவலூ ரன்மணம்போஜற் 

கூட்ட்டினுங் கூடாக கூர்தலாள் - விட்டி 

னிறைந்த திருநெடுமா னீள்செவியி னுள்ளே 

மஹழஹை£த மதுகையிட வன்போரற் - பெறும்பிரண 

வத்தி லடங்கு மைபோற் றதிசசரி 

1,த்தி லடங்குவச்சி ராயுதம்போற் - குத்திரத்தின் 

மேலொரு காளொருத்தி மெய்யிற் கனல்வேந்தன் 
சால வொளித்த ககைமைபோல் - வாலிதனை 

யெய்ய மறைந்த விராமன்போழ் றோன் றிவர 
மெய்யின் மறைந்த வியன்முலையா - டுய்யகிறக் 

அன்னு பளிக்குமுன்திற் ரோன்றுகிழம் பாவைதனை 
யின்னுயிர்ப் பாங்கி யெனக்கொண்டு - தன்னகத்திற் 

சிற்றி லிழைத்தயருஞ் சேயிழையா எங்கவகா 

மத்பொரு கைத்தாய் மடியிருச்தி - முற்று 
வழக க.ரக்கனிர்த வாரமுதச்.செவ்வாய் 

மழலை மொழிதிருக்தும் வண்ணம் - பழையமமைப் 

பூவண மென்றுகிறை பூவணங் கோயில்கொண்ட 

தீவண மேனிச் சிவனென்றுங் - காவணவுந் 

தெய்வப் பலாவென்றுர் தெய்வப் பலாவடியிற் 

சைவப் பொருளாச் தவமென்றுக் 2 அய்யதிமை:



௧௮௪, 

5B). 

௧௮௬. 

௧௮௪. 

௧௮௮, 

௧௮௯, 

௯௧, 

௧௯௨. 

௧௯௯7, 

BIL, 

௧௯௯, 

திருப்பூவண நா தருலா. ௧௩ 

வையைகதி யென்று மணிகர் ணிகையென்று 
மைய ஸிடம்பிரியா வம்மையென்று - மொய்கயிலைக் 

குன்றி லிருக்தகருளுங் கோனென்றுக் தில்லைமணி 
மன்றி னடம்புரிபெம் மானென்று - மென்றுவாவாய்ப் 

மைங்கிளிக்கு மென்சொற் பயிழ்றுதல் போற்பயிழற்றி 
யங்கவளகேட் டுண்ம௰ழு மவ்வெல்லை - யெங்குமொரு 

தாயவயிறு காணாத் தருமத் திருவுடம்பை 

வேய்வயிறு கண்ட வியன்பதியுங் - காவிரிவாம்ச் 

சீருருவப் பேருருவச் செக்த் திருவுருவ 
நீருருவ மாக கிகழ்பதியு - மோருமையா 

லார்க்குந் தெரியா வருமைத் திருமேனி 

சேர்க்குர் தழும்பிருந்த சரூரு - மேர்க்குமறை 

தேற்றுமயன் காணூச் திருமுடியை வையைப்பே 

ராற்றின் மணல்கண் பறிபதியும் - போற்றுநெடு 

மாய னறியா மலாப்பாதம் பொன்னனையா 
யே மனையறியுச் தொன்னகரு - மேயபிரான் 

GC pat Oa mass திருக்தோப் பவனிவர 
opel திருச்சின்னந் தானிசைப்பப் - பாவையன்னை 

.. மூன்செலப்பின் சென்றுக.ர முன் குவிக்கப் பின்குவிச் தூ 
ஈன்குதுதிக் கத்துதித் து நாடிய - பின்பேதை 

கைத்தா யரைப்பார்த்துக் காண்டகு சோதிதரு 

மித்தேரி லார்சொல் கெனக்கேட்டா - எத்தேரிற் 

றேவி வளர்த்ததிருச் தெய்வப் பலாவடி.யின் 

மேவிப் பழுத்த வியன்கனியென் - மூவலுற 

மாது தனக்குனாப்ப மற்றதனைச் தாருமெனக் 

காதலுடன் கேட்டமு.௮ கண்பிசையப் - பேதைகே 

ளிந்தக் கனியெவர்க்கு மெட்டா ஈறுங்கனிகாண் 

முந்தப் பழமதையி மொய்ப்பதுகாண் - சர்ததமு 

மொன்றாுமய்ப் பலவா முருவிற் பொருக்தியெங்கு 

நன்றாய்ப் புறம்புமுளளு ஈண்ணுங்காண் - குன்ருத 

பாவு மலையிம் பசுர்தே லுடன்கலந்தங 

கோவில் கருணைச௪ மூ£றுங்காண் - மேவுமன்ப
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2 SF, 

இருப்பூவண நா தருலா;. 

ருள்ளச் தினிக்குங்கா ணோர்பொன் னனையாட்குக் 
ள்ள பழுத்துக் கிட டக்குங்காண் - விளளும் 

பெரிய முகுந்தப் பிரமா தியர்க்கு 

மரிய பழங்கா ணணஙந்கே - பரிவகனீ 

யென்னும் பொழுதி லிரதமேற் கொண்டிருக்கும் 

பன்னுங் கருணைப் பழமகல - வன்னையரு 

மந்தக் கனி மகத்தி லிருப்பகென 
விந்தக் கனியையிற்கொண் டேஇஞர் - வர் தமத 

னென்றுஞ் சிறியார்ச் கனியதுகாட் டாரெனத்தன் 
வன்நிண் சிலையை மறைத்தகன்றூன் - றுன்றுங் 

பெதும்பை. 

கரையற்ற பெண்மைக் கவின்கிறிது காட்டு 
முருவப் பெதும்பை யொருத்தி - யிருள்போய்ப் 

புலாச் தும் புல.ராப் பொழுதிர் சிறிதே 

யலா்து மலரா வரும்பு - கலந்தன்பு 

கூரவருர் தாய்சமைக்த கூட்டிற் இடவாத 

தேரு மிழாத சிறுகிள்ளை - சரியதன் 

கார்க்குஞ் செனவளர்க்த காகவன் புண்மருண்டு 
பார்க்கரிறங் காட்டும் பசியகுயி - லேர்க்க 

நிறைந்து விரிம்பாலு நீரும் பிரிக்க 
வதிர்துமறி யாப்பருவ வன்ன - முறைந்துதனி 

மேவி யிருந்தினிமேல் வேண்டு முரைபார்க்கப் 
பூவின்மத னாற்பாடம் போழற்றுவாள் - பாவையுமை 

யாத்த சரவணத்தி லண்ணஅருக் கூட்டுதல்போற் 

சேர்த்திகுளை கூட்டுச் இருக்குழலாள் - கூர்த்து 
வியனீரி.ற் ரூயுடன்போய் பென்மெல நீர்துங் 
கயல்போற் புடைபெயர்ச்ச காட்டி. - யயலவராத் 

கெட்டும் புரட்டு திருட்டும் புகுர்.தகொலை 
மட்டும் புகுதா வரிவிழியா - ளெட்டரிய 

வண்டபகி ரண்ட மளக்கத் திருநெடுமால் [ல்வேள் 
கொண்டகுறள் போன்முகங்தொள் கொங்கையா-டிண்டி ற
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கூடு மிளம்பருவக் கோலத்தி லேறிவிரை 
யாநிசிறு தேரனைய வல்குலா - டோடுருவு 
மத்திரக்கண் மங்சையரு மாடவருஞ் செய்கலவி 
சித்திரத்தி னல்லாம் றெரிர்திடாண் - மெத்தவுரு 
வனனச் சிறுகடையா லாலிம் கனவனப்பாற் 
கன்னிக் கொலைசறிது கைவந்தாண் - மின்னுஞ் 
சுதைநிலா முற்றக்தூக் தோழியருக் தாலும் 

புதியகுட நீர்வாரத்துப் போற்றிப் - பதமறிர்.து 

தன்னைவளாக் குஞ்செவிலிசத் தாய்போ னிதம்பேணி 
மன்னி வளர்க்க வளாமுல்லை - யன்னதுதகான் 

தீன்சிறுபற் போலரும்பு தான்படைப்பக் கண்டுசிறக் 

தீன்பு மல.ர வகமலாந்து - முன்பணியுக் 

தாதிய ரேவல்செயக் தாயர் sof gus 
மேதகு பல்லியம்வாய் விட்டார்ப்பப் - போதவிழுங் 

கோகை புஅவிழாக் கொண்டாடித் தன்பருவ 

மாதருட னங்கன் மகழ்போதின் - மோதுபனி 

மொய்வர்க தென்னிமய முல்லைக் கொடிபடர்ந்த 
செவ்வந்தி வண்ணச் செவக்கொழுகந்து- மெய்வரைவிற் 

கோட்டுர் திருப்புயத்திற் கொன்றையொடுிஞ் சொன்மாலை 
பூட்டுக்தே வாரப் புலவர்களு - காட்டுபுகழ்த் 

தென்னர் தமிழிற் திருவா சகப்புலவ 

னென்னும் பெரியவன்பி னெங்கோனும் - பொன்னலருஞ் 

செந்தா திலங்குர் திருக்கொன்றை வேணியா்மே 

லக்தாதி பாடியவென் னம்மையு - நந்தேவர் 

வீதி யுலாங்கயிலை வெற்பி லரங்கேற்று 
மாதி யுலாவுரைத்த வன்பனுஞ் - சோதிமலைப் 

பெண்பாகங் கொண்ட பிரான்மெய்ப் பதிதோறும் 
லெண்பாவி னாற்புகழ்ர்ச வேர்தனும் - பண்பாப் 
பிரமனைமுன் னாட்சிரங்கொள் பெம்மாலுச் சன்பாப்ப் 

ப.ரமனை யேபாடு வாரு - மருதிடங்கொள் 

பைம்மணிக் கோவைப் பணியா பரணாமேன் 
மும்மணிக் கோவைசொன்ன மூர்த்தியுக் - தம்முருவாய்
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வாழ்வாரும் வாழ்த்தி வருவாரு மெய்யுருசச் 
சூழ்வாரு மெம்மருங்குஞ் சூழச் தவர் - தாம்வில்லாச் 

தெய்வப் பலாவின் றிருநீழல் விற்திருப்போன் 

சைவக் திருவிதி சாருதலு - மையற் 

. செயல்சற் ஐறிவிழியாள் சேயிழையா ரோடு 

மியலுற் றெதிாபோ யிறைஞ்ச் - கயிலைக் 

திரிக்கு எமாந்தபிரான் கேசாதி பாதப் 
பரப்பி னஏழகையெலாம் பார்த்தா - ளொருத்தி 

தபோபலம் வாய்த்தபெருஞ் சாட்டிக் இருந்த 
கபோல ஈகக்குறியைக் கண்டாள் - சுபாவக் 

. தெரிந்தமட வீரிந்தத் சேவர் கபோலத் 
திருந்தகுறி யென்னகுறி பென்றா - டி.ருக்அகுயிற் 

பிள்ளயே யெங்கடவப் பேறே வரிவளைக்கைக் 

சள நீ யின்னமிது கேட்டிலையோ - தெள்ளுகடல் 

வண்ணனறி யாப்பதமில் வாயில் வ.ரத்தவஞ்செய் 
பெண்ணமுஅு கைபடைத்த பேறுகா - ணெண்ணி 

லருவுருவ மில்லா வரனைக் கருணைத் 

திருவுருவஞ் செய்தாள் செயல்கா - ணிருஈயனந் 

அள்ளிமுத்தங் கொள்ளமனச் தூயதிருப் பொன்னனையா 
ளளளிமுத்தங் கொண்டவடை யாள ங்கா-ணொள் விழையாய் 
சண்டருணீ யென்னவுட்கொள் காதல் புறந்தெரியக் 

கொண்ட புளகக் குறிப்பெய்த - வண்தேக் 

கேட்டு மலருங் சளர்தா மராமுகைபோ 

லீட்டிய செவ்வி யெழில்படைகத்தாண் - மீட்டிவளைப் 

. பார்த்ததும் பாரா ததுவுமாய்ப் பைங்கொன்றைத் 

தாத்தனு மந்தத் தெருவகன்றா - ஞர்த்த 

சிறுநா ணுறுமடமின் செய்கைதெரி வில்வேள் 

Bont ணொலிதுலகஇச் சென்றான் - மறுதெருவித் 

மங்கை, 

சட்டமி௰ம் வில்வே டளநா யகப்பட்டங் 

கட்ட வளாக்த கவின்மங்கை - முட்டவசைந்
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தார வளைர்துதுவண் டாடிமிடை யுங்கருத்தும் 
டா.ர மதிந்த பருவ்தாள் - வீரமிகும் 

.. வாட்கைக் குமரருக்கு மையற் பிணிகொடுத்து 

மீட்கத் தெரியும் விழியினாள் - வேட்கைதரும் 

. வானிற் சுரபியின்பால் வண்மையுடைக் கற்பகப்பூர் 
தேணிற் கலக்தனைய செவ்விதழாண் - மேனிய்குங் 

காருலவு SOTO கடல் 2பா லகன்றுபரர் 

தாரமும் கொப்புளிக்கு மல்குலாள் - சோர்வுதர 

.. வன்போர் புரிபொருவின் மன்மதன்ற னூலினுக்குப் 

பொன்போ லுரையறிக்து பூரிப்பா - ளென்பிறவி 

யெண்ணை,ப் பறிக்தெறிய மீசன்போன் மாலானூ 

கண்ணைப் பறித்தெறியுங் காட்சயொள் - வண்ணத் 

திருமுகக்தெய் விகநிநச் செந்தா மராயு 

மருமுகக்குங் கூர்தனிற வண்டும் - கரியவி; 

யாரந்தரீ லோற்பலமு மாம்பல்வாய்க் இஞ்சுகமுஞ் 

சார்ந்த இருகிறத்துச் சண்பகமும் - பூர்கரள 

மாலை முலைக்கோங்கும் வாய்ந்த ஈகை,ததளவுங் 

கோல மினிய கொழுங்குமிழு - நூலினிடை 

. வல்லியுஞ் செங்கை மலர்க்காச் சளுஞ்சரண 

பல்லவழமு மற்றெவையும் பார்த்தருளி - ஈல்லவர்பாத் 

. போதுதிரு வுள்ளத்துப் புட்பவனக் கோயிலா 

ரி.துமொரு புட்பவன மென்றெண்ணசக் - கோதகல 

மேய திருவழகின் மெய்யு மவயவமுந் 

தூய நிறததிற் நுலங்குவாள் - சாயலி;ய 

௨ லொத்த பருவச் தூயிர்ப்பா வையாசூழச் 

சித்திரமா மண்டபத்திற் சென்றிருக் த - மூதீதமுலை 

. விம்மநையு நுண்ணிடையாள வெண்முத்த மிட்டிமைத்த 
வம்மனை வாங்கீயெறிர் தாடவவை - தம்ம 

திருமுகச் செவ்விதிரு டத்திகழ்விண் டி.ங்கள் 
வருவதுவும் போவதுவு மான - விருகை 

வனச மலாமாறி மாறிவிக யாடு 

மினியகளி யன்னங்க ரென்னப் - புனை HYD 5S 
௩



௧௮ 
உ௭௬௨ க. 

உ௱௩.. 

உ, 

உணவி. 

௨௭௯, 

௨௭0, 

௨௭௧ 

௨௪௭௨. 

2 oT F., 

௨6௪, 

௨௭௫, 

2_6T Sr, 

267 OF 

திருப்பூவணதநாதருலா. 
தோற்ற முகிறிறையாத் தூமுத்தின் பந்.துகிறை 

போத்றிவர விட்ட பு,.துமையென - வேற்றதனைக் 

கொள்ளா தெடுத்தெதியுங் கொள்கையென விண்முூல்பின் 

ள்ளாது மீளத் தருவதென - வள்ளல்பாம் 

. ாதுவிசி மன்னமெனத் கொல்லையனக காணாத 

நாதனென மீளு ஈலமென்ன - மாதர 

. யம்மானை யேந்துகரத் தம்மானை யேபாடி 
யம்மானை யாரி மளவிலே - பெம்மான்சூழ் 
காராழிச் தேர்முதுகு காட்டக் கதிர்வெய்யோ 
னோராழித் தேரொ.துங்ச யோட்டெடுப்பச் - கூராழி 
பாதலக் கங்கை படியகெடுங் கூவிரம்போய் 
மீதலக் கங்கை மிசைப்பொங்கப் - போதருதேர் 
மேல்வெண் டுகிற்கொடிகள் விண்ணஞ் ST RaQ oor 
பால்வெண் டிரைபோற் படிர்காடச் - சேல்கொண் 

டுருக்குர் திருக்க ணுமையம்மை பாகத் 
திருக்குர் இருப்பூவ ணேசன் - நிருக்கொன்றை 
மாலை யழகன் வரும்பவனி தானுரைக்கும் 
வேலைதிரு வம்மனைகை விட்டெறிக்தாள் - சேலை 

யிடைக்கு எிறுக்கி யெழுந்தாணற் ராயர் 

பிடிக்கப் பிழைத்துப் பெயாந்தா - டடுக்குஞ் 
செவிலியர்க்குச் தப்பித் தெருவிற் புகுந்தா 
ணவிலியற்கை வாசமலர் நங்கை - இவபிரான் 
தெய்வத் திருமாரபுந் திண்டோளும் பொன்னனையாள் 
கைவைக்குு கோலக் கபோலமுஞ் - சைவத் 

திருநீறு சண்ணிக்க செய்வச்செம் மேனி 

யருணீர்மை குன்று வழகும் - பெருவாழ்வு 

பெற்றதுபோற் கண்டு பெரிதிறைஞ்சிக் கண்பனிப்ப 
முற்றுமுடல் பூரிக்க முன்னின்று - ஈற்றவர்கேர் 

விண்ணார்,5 வெள்ளிமலை மேலிருக்குஞ் செந்தேனுக் 
கண்ணாந்து பார்த்து எயர்வுற்றா - டண்ணாா 

விதக்குடி யேறுசடை வேதியன் மோகம் 
புதுக்குடி யேறுநெஞ்சு பூண்டாண் . மதச்குமிழி



௨௭௮, 

௨௪௯, 

௨௮0, 

2 AG, 

௨௮௨, 

௨௮௩. 

௨௮௪, 

௨௮. 

௨௮௭, 

௨௮/௪. 

௨௮௮, 

௨௮௯, 

௨௯௦0. 

உமை, 

௨௯௨, 

திருப்பூவண நா தருலா. ௧௯ 

செற்றிய வெண்டரளச் செங்களனிவாய் நெஞ்சத்.து 

ளூற்றதுயர் பாங்கெயருக் கோதினாண் - மற்றவரும் 

பொன்னே இளியே புதுமயிலே யன்னமே 

மின்னே மதன விசயமே - யன்னைக் 

கொடியார் தடத்த கொடுஞ்சகுன மீதென் 
அடனே கூயிலுக் குராத்தார் - மடவரலு 

மற்ற, தமெய் யென்று மயங்கி யறிவழிந்து 

பொச்றொடி விழப் புலம்புத்ருண் - முத்து 
முரியார் கடைக்கணித்த தூங்குவட்கோ வேட்கோ 

தெரியா தெனவயிர்க்கச் சென்றாள் - பொருவேண் 

மவிருக்த மென்சாப வாளியின் வாயக்குப் 

பு.துவிரும் தாயினாள் பூவை - மதியா 

மடந்தை. 

ரினத்தைப் பொருவே ளிரதிமேல் வைத்த 
மனத்தைச் திருப்பு மடந்தை - vers sue 

லாவி முடிச்திளஞ ராவி முடிக்கவெனச் 
சிவி முடித்த இருக்குழலாள் - பூவுலக 

லாற்றுவன் காமுகர்த மாயுணா ளெண்ணியெண்ணிக் 
கூறறுவன்பாரசக் கப்பார்க்குங் கூர்விழியாள் - சாத்றரிய 

கைசிவக்கக் காமவேள் கண்டிவக்க வாடவர்த 

மெய்சிவக்க வாய்சிவக்கு மெல்லிகழாண் - மொய்முனிவர் 

சாபம் பறக்கச் கவம்பறக்க மால்பிறக்கச் 

சோபம் பெறப்பிறக்குஞ் சொல்லினாள் - கோபமதன் 

போர்வளர நாணோசை போய்வளரப் பேராசை 
வேர்வள.ர மேல்வளரும் வெம்முலையா - டேர்மலயக் 

கால்வசாய வேளசிலைவன் கைவளைய வாடவளாை 
மால்வளையப் போய்வளையும் வாணுசுப்பாண்-மேல் வருமன் 

புள்ளூற வாசைகடம் தூற்தாற வாயூற 

வள்ளூ றமுதாறு மல்குலா - டுள்ளுவிழி 

சுநறமனஞ் சுற்றமனர் தூயோர்க்கு மாசைதலை 
சுந்றவுடை சுற்றுந் துடையினாள் - வெற்றிமதன்



௨௦ திருப்பூவண நாதருலா. 

௨௯௩. றேர்ஈடக்க மூன்றுலகுஞ் செங்கோ னடக்கமிகும் 

போர்ஈடக்கச் தானடக்கும் பொன்னடியாள் - சர்நடக்குச் 

௨௯௪. தெண்ணிலா முத்றத்திற் சென்றிருப்ப வோர்விறலி 

யெண்ணிலா நகேயதீ் தெதிர்கின்று - கண்ணிலான் 

௨௯(௫, கண்பெற்ற தென்னமதன் கைகுவிக்குச் தெய்வமே 

மண்பெற்ற செல்வ மடந்தையே - பெண்பெற்ற 

௨௯௬. பேறே யெனவாம்த்தப் பெண்ணரட9 கொண்டாடி 
விரு ரிசையின் விறலியே - யாஞர் 

௨௬௭. திருக்கங்கை வார்சடையார் தென்பாண்டி நாட்டி 

லிருக்குர் தலங்கள்பா டென்னப் - பெருக்கக் 

௨௯௮, திகழ்பூ வுலகம் சிவலோக மென்னப் 
பகாகூட லாலவாய் பாடி - மிகமால் 

௨௯௯. பிதிக்கு மடியார் பிறவிக் ட 

பறிக்கும் புனவாயில் பாடிக் - மால் 

௩௦௦. சங்கந் இதிரி தணக்துமழு பன் த் 
நங்கள்குற் மூல ஈகர்பாடித்கு ஐ்ங்கொருபாற் 

௩௦௪, பெண்மைத் திருக்கேழுஷ பெம்மா னினி துறையு 

முண்மைத் திருவடிப் பேர்டி த் - திண்மையற 

௩௦௨. வாட்டும் பி "வழில Chr aor aur) 

காட்டுந் இட சே்பாடி - நாட்டின் 

On. af ரு ஷேண்ணிற்றின் மெய்யன்பர் கூட்டம் 
சவுத் Bh Osc Gard பாடிப் = புரவுமுனை 

.” செர்திருவி ராகவனமுன் சேனையுடன் கண்டுதொழச் 
சார்திருவி ராமேச் சரம்பாடி - யோ்தருபொத் 

௩௦௫, கொம்பரனா டானையொரு கூறிலங்குங் கோலத்து 
நம்பரனா டானை ஈகர்பாடி - வம்பா 

௩௦௬. பு.ரங்குன்உ வாணகைசெய் பொன்மலைவிற் செல்வன் . 
பரங்குன் உ மாநகரம் பாடி - யுரங்கொள் 

௩௦௭. விடைக்குஞ் சரமுகைப்பார் வீ£2றிருக்கக் காணி 
படைக்குச் திருச்சுழியல் பாடிக் - திடைக்குமகத் 

௩௦௮. தாசையுடைச் இற்சபையி லையன் தீருச்சிலம்பி 
னோசை யுடைத்திருப்புத் தூர்பாடித் - தேசுநலக்
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STG RRS Cor Ge over sutCars 
மோங்குதிருக் கானப்பே சூர்பாடி - வாங்குர் 
தீனிக்கொடுங் குன்றமதன் றன்னை யெரித்தார் 
பனிக்கொடுங் குன்றாகர் பாடித் - தொனிக்குமமைப் 

பாவணம் பாடும் ப.ரமன் நிருக்கோயிற் 
பூவணம் பாமிம் பொழுதிலே - நாவணக்கு 

நாதன புதல்வா நவினான் மறைபாடக் 

65 விசைன் னரரா்பாடக் - கோதிலாச் 

சூழிசை விணைகொடு தும்புரு சாரதர்தா 
மேழிசை ராக வியல்பாட - வாழ்மூனிவர் 

பன்னியர் பல்லாண்டு பாடச் தருநாட்டுக் 
கன்னியர் தேவகா னம்பாட - வின்னிசையாம் 

தெய்வப் புலமைச் திருமு தலிஞூவர் 
சைவச் சுருதிச் தமிழ்பாட - வுயவிக்குஞ் 

சேணுலவு தெய்வச் திருகீல கண்டயாழ்ப் 
பாணர் தமிழ்மாலைப் பண்பாடப் - பூணரக்கன் 

கைநரம்பிற் பாடக் கருணைபுரி வள்ளலார் 
மெய்கிரம்பு மாமறுன் மேவுதலுஞ் - சொன்னிசம்பு 

பண்ணா ரிசைவிறலி பாடுக் தலமெல்லாங் 
கண்ணாரக் கண்ட களிகொண்டாள் - பெண்ணா 
சமுதமெதிர் சென்றுசெம்பொ னாலத்தி காட்டிக் 
குமுத மலாமலாவு கொண்டாள் - விமலரே 

. யென்ரா ஞூமக்கபய மென்றாள்கண் ணீர்ததும்ப 

நின்றாணின் ரூடனக்கு நீராளுங் - குன்றாளு 

மின்னி௰த்த கொன்றையந்தா ரீரந்தனரோ வென்ஙயிர்க்கப் 
பொன்னி௰த்தை யிக்தரனார் போயினார் - பின்னொருத்தன் 
போடிங் கணைநுழைக்த புண்வழியிற் றென்ற லூ ் 
டாடுர் அயருழர்தா ளாங்கொருத்தி - சேடன் 

அரிவை. 

, பகைகொண்டு பண்டு விரித்த படம்போ 

லகல்கின்ற வல்கு லரிவை - யுர்கொண்டு



2.2. 

௩௨௪, 

B28. 
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௩௨௨௭, 
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திருப்பூவண நரதருலா. 

'மூன்னொருகோ பத்தான் முடியரிந்த சங்கரற்குப் 
பின்னொரு கோபம் பெயா்த்துவரி - னன்னவரை 

யேவர் தடுப்பரென வெண்ணி யயன்பயக்து 
தேவர் பெருமான் திருவுள்ள - மாவதற்கா 

மின்னைச் திரட்டி. மிகட்பிழிர் து சாம்புஈதப் 
பொன்னை யுருக்கிப் புடமிட்டுப் - பின்னையொன்றாயப்க் 

கூட்டிப் பிடித் தக் குமைத்துமதி நுட்பமெலாங் 
காட்டித் தனித்திருக் து கைவருந்தப் - பூட்டியமு 

தூறு பருவத் தொருபெண் ஸுருவாக்கிக் 
AD மழகைக் குடியேற்றி - விறு 

8௨௨௭௯, 

௬௨௨௩0, 

௩௩4, 

௩௩௨. 

உட, 

௩௩௪, 

௩௩௫. 

௩௩௭௪. 

௩௩௮, 

௩௩௩௯, 

நலமூற்ற பெண்க ணலத்திற் நெரிக்து 
திலமத் தனையெடுத்துச் செய்த - நிலைபெற்ற 
பிள்ளைக் குகலைமொழிப் பெண்ணழகு மிவ்வழகுக் 
கெள்ளத் தனையு மிலையென்ன - வுள்ளத்திற் 

கங்கை வெதும்பமலைக் கன்னி கலங்கமற்ற 
ஈஙகையர் சங்கையிலா காணெய்தத் - திங்களணி 
மூக்கணனார் மேனி முழுவதும் கண்வேண்டு 
மிக்கன் னியைப்பார்க்க வென்றுரைக்க - வக்கணமே 

வண்ண மலா வேளும் வாகை தரிக்கவெங்கள் 
கண்ணுதன்முன் விட்டனைய காட்சியோ - ளெண்ணிறர்த 

பாங்கியர் கிற்கவுயிர்ப் பாங்கி யுடனே நி 

யோங்கிய செய்குன்றி னுசாளிருத்தி - யாங்கவட்குத் 

தென்னார் செழுங்களபச் சேறணிர்தா டானணிர்த 
பொன்னா பரணமெலாம் பூட்டினாண் - மின்னாடன் 

. பொற்பூர் சரீரத்தைப் புல்லி யகமகழ்க்தாள் 

கற்பூர தாம்பூலங் கைக்கோடுத்தாள் - பிற்பாடென் 

னுனா ருயிர்நீயென் னுள்ளக் கருத்தெல்லா 

மானே யறியாயோ மழ்றென்ன - யானறியப் 

போமோசொ அன்கருத்தைப் பூவணங் கோயில்கொண்டார் 
தாமே யறியத் தகுமென்ன - வாமே 

யவரறிவ துன்னைக்கொண் டல்லவோ வெனள்றாட் 

கெவரறிவுர் தாமறியு மீச - னவிர்சடையான்



௩௨௪௦. 
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௨௩௪௨. 
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௭௪௫, 

RP Gr, 

௩௪௭, 

௩௪௮, 

௨௬௯. 

திருப்பூவண தாதருலா. ௨௩ 

பின்னழகுக் கொப்புரசையாப் பேரம் பலவாணன் 

றன்னழகுச் காருமொவ்வாச் தாணுவிங் - குன்னழகு 

பார்க்கவே சாளைப் பவனிவரு மென்பளவிழ் 
கரர்க்குழல்கேட் டுள்ளங் களிப்பெய்தித் - தீர்த்தன்மே 

லாச யினும்விரிவா வல்குல்பூ ரிப்பமுலை 

af Aus விண்ணை வெளியடைப்ப - மாசகலுங 

கன்னி புளகழுதறுங் காலையின் மாலைபெற 
மன்னிய காமம் வளர்ந்தேற - வக்நேர 

. மாலைவரக் கண்டாண் மயங்கி மறலிகிறஞ் 
சால முழுச்சிவப்போ தானென்ருள் - காலரவம் 

போலவரக் கண்டு பொதியின் மலைப்புலியை 
வாலுருவி விட்டான் மதனென்றாள் - பாலுருவி 

விட்டதுபோல் வெண்ணிலவு வீசுவதை வெண்ணெருப் 
சுட்டகெருப் பேதென்று சொல்லினாண் - மூட்டக் [பாச் 

குயிலவாய் விடமிருப்பச் கூற்றுதைத்தா ரென்னே 
யியல்வேலை ஈஞ்சுண்ட தென்றாள் - செயன்மாரன் 
ரூமை பலரணியாக் கன்பகைவன் மேலெய்யா 
கேழையெனை யெய்யுமதி யென்னென்றாள் - சூழ 

வுருகு மினத்கோ டுயிர்த்தயிர்த் த நெஞ்சஞ் 
சருகுபட வாடிச் தளர்ந்து - முருதெழித் 

.. தாமச் கடவுடிரு வஞ்செழுத்தே தாம்புணையா 
யாமக் கடனீந்தி யேறினாள் - சோமக் 

. கடவுட் சடாமவுலி காலைவரு மென்றென் 
டாபொற் பணிதிருத்தி யாடை - யிடையிறுக் 

. மின்னனையா ஸில்கடந்து விதிவர்தா ளவ்வள விற் 
பொன்னனை யாணமனைக்குப் போயினோன் - தன்னனைய 

. நதிஜேர் வரக்கண்டா ளூளைவரு மென்றுரைத்த 
குத்றேவற் பாங்கியைமுன் கும்பிட்டாள் - பிற்றேவர் 

. தேவனைக்கும் பிட்டா டிருத்தோ ணலங்கண்டாள் 
காவிமைக்க ணாற்பருகிக் சாமுற்றாண் - மேவுசெசக்சர் 

. மாலைத் அுயரொழிய வஞ்சி வலக்சண்ணாங் 
காலைக் கதிர்சண்டு கைதொழுதா - ளாலித்தப்
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திருப்பூவண நாதருலா. 

. பையவருச் தென்றற் பகை£ர வெம்பெருமான் 
செய்யதிரு வாபரணஞ் சேவித்தாண் - மையற் 

. வூரணாம் புயக்கானை யம்புலிப்போர் நீங்கச் 
ச.ரணாம் புயக்கலரிற் ரூழ்க்தாண் - Ups eat 

, வரிக்குயிலுக் கஞ்சுதொழின் மாற்றப் பெருமான் 
திருக்க. ரத்தைக் கண்டுதரி இத்காள் - கருப்புவிற்கை 

. தணு மதனடக்தும் போர்தவிரப் புட்பவன 
வாணனுதற் கண்கண்டு வாம்த்தினள் - பாண்மிழற்றும் 

வண்டார் குழனெருஈல் வர்.தபகைக் குப்பசைதான் 
Pere aT HAL ரூன்கண்டாள் - கண்டோமென் 

மூனந்த மூழ்கி யறிவுவரு முன் திருத்தேர் 
கானர்த வீதியொரீஇச் சார்க்ககான் - ஞானந்தான் 

தேரிவை. 

தேந்தமிகப் பேரின்பக் தேடுமவ ராசைக்கு 
மாற்றுமருக் தென்ன வருந்தெரிவை - சாற்றயன்மால் 

கற்பத் திருணிலவோ காய்பகலோ வென்னமிகப் 
பொற்பு திருள்பமுத்த பூங்குழலாள் - கற்பத்துச் 

சிலக் கடல் குளமோ சிம்ரோடை யோவெனகீ 

ணீலப் பெரிய நெடுங்கண்ணாள் - கோலமுக்நீர்க் 

கண்ணற் பவளங் கறுப்போ விளாப்போவென் 

தெண்ணச் சிவந்த விதழினாள் - விண்ணமுதங் 

காறி யுமிழ்புளிப்போ கைப்போவென் நிர்திரன்வா 
யூறிவ.ரச் தித்திக்கு மொண்சொல்லாள் - வீறியபொன் 

மேருச் சிறுபர்தோ மென்கழங்கோ வென்னமிகப் 

பாரிக் தெழுத்த பயோதரத்தாள் - சரித்து 

வாய்சக்த விழையுரலோ வன் மாண மோவெனப்போய்த் 
தேய்ந்து சிறுக்தொழியுஞ் சிற்றிடையா - ளாய்க்தலைய 

மெல்லாமோர் கையளவோ வில்லையோ வென்னவிண் மேற் 

செல்லா மணிகிதம்பத் தேரினாள் - வில்லேறும் 

பஞ்சி பரலோ படிநெருஞ்சி யோவெனவுள் 

எஞ்சமூகஞ் சேக்கு மடியினள் - விஞ்சபுகழ்
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சேர்க்குந்தென் பூவைத் தசைபோல யாவணாயும் 
பார்க்குந்தோ நும்மயக்கும் பண்பினாள் - கூர்க்கு 

மரிவைப் பருவத் தீருட்பூவ ணேசன் 

கருணைப் பவனிவரக் கண்ட - பரிசினாற் 

காலை யரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாகி 
மாலை மலரு மயலினாள் - சாலமணந் 

. தைவந்த காவிற் றனித்திருர்தோ ரோவழூல் 
கைவ தவனைக் கடிதழைத்து - மெய்வந்த 

. வண வாணனஞ்சொற் பொன்னனையாட் கன்றளித்த 
மாவணக் காதை வகுத்தெழுதி - யோவியத்திற் 

காட்டு கெனகிறைபொன் கைக்கொடுப்ப வோர்படத்திழ் 
தீட்டி யவனவண்முன் சென்திருக்து - தோட்டலா்மென் 

போதரசு கையாற்செய் பொன்னனையாய் பொன்னனையாண். 
மாதரசு வாழ்பொன் மனையிதபார் - கோதை 

புலரியிற் போந்து புனல்வையை கைமேற் 

பலனுயக்க மூழ்கும் படி பார் - நலனுய்க்குங் 

கண்மணி பூண்டுமனங் காமுறுவெண் ணீ.றணிர்து 

பெண்மணியன் னாளிருக்கும் பெற்திபா - ருண்மைத் 

தபத்தியானப் பெண்ணரசு தாழ்விலெழுத் தஞ்சுஞ் . 

செபத்தியானஞ் செய்யுஞ் செயல்பார் - சுபத்தியானஞ் 

செய்து சிவனைச் இருவர்ச் சனைமுடித்.துக் 
கைகுவித்து மாதிருக்குங் காட்பொர் - பெய்வளையா 

ளாயத் தொடும்பூவை யங்கணனைச் சேவிக்கக் 

கோயிழ் புகுந்துகின்ற கொள்கைபா - ரேயத் 

திருத்தஞ்சி லோதி திருமுன்பு சுத்த 
நிரு த்தஞ்செய் கோல கிலைபார் - நிருத்தம் 

புரிக்தங்கு கின்றரிதிற் போந்து மனைக்குட் 
பரிந்தங் இருக்கும் படிபா - ரருக்த 

முருக்து ஈகைமனைக்குண் மொய்த்தீண்டிச் செல்லும் 
திருக் அதிரு தொண்டர் திரள் பார் - வருர்கங்க 
ணாய னடியானா ஈண்ணி யெதிரிறைஞ்டுத் 
தூய வமுதருத்.துந் தோத்றம்பார் - மேயசவன் 

மு



௩௩௨௮௪. 

௩௮௮, 

௩௮௯. 

௩௨௯0. 

௩௯௧௮. 

ரட௯௨, 

௨௯௮, 

[Fa Fm, 

௪௦௦, 

FOS. 

௪0௨, 
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மன்னுருலவம் பொன்னுருவ மாகச் சமைக்கவிளங் 

கன்னி சமைத்த கருவுருப்பா - ரன்னக் 

தொடுத்த கருத்தறிர் து சுந்காப்பே ரண்ண 
லெூத்கசித்க வேடத் தெழில்பார் - வடித்தவயி 

லொச்தவிழி மாளிகைமு னு ற்றொருபால் யோகபட்டச் 
சித்தரிறு மாக்திருக்குஞ் செய்கைபா - ரத்தகைமை 
கண்டெதிர் சென்றுமலாக் கால்பணிந்தன் பென்னுமயல் 
கொண்டெதிர் கிற்குமவள் கொள்கைபார் - வண்டுளரு , 
கெய்ய குழல்வருக்து கின்கருத்தே தென்றெங்க 
ளயயா முறுவ லரும்புதல்பார் - தையலரி 

. காணாச் திருவுருவம் காணுங் கருத்தரவப் 

பூணூக் குரைக்கும் பு. துமைபார் - நீணாகச் 

சித்த ர௬ுரைப்படியச் தேமொழியில் லிற்கரும்பொ 
னக்கனையு முன்புவைத்த வார்வம்பார் - வைத்தகன்மே 

. னீற்றைச் செதெறியையர் நேரிழைகீ யித்தையெரி 
யேற்றப் பசும்பொன்னா மென்பதுபார் - கோற்றொடியுவ 

௨ கட்டுசடைச்.இத்தர் கரு தமுறை யேயெரிபெய் 
தட்டகரும் பொன்செம்பொ னானஅபார் - வட்டமுலைக் 

. கொம்பனாள் பூவணசக்தெங் கோமானை யாணிதீர் 

செம்பொனாற் கண்ட திருவுருப்பார் - விம்பவாய் 

. வள்ளிமுத்தங் கொள்ளு மகப்பெற்றோன் மேனியைக்கண் 
டளளிமுத்தங் கொள்ளுமவ என்புபார் - வெள்ளிவெற்ப 
னனபுக் கஇளதியவ ளங்கை ஈகரேகை 

தன்பொழ் கபோலர் தரித்தஅபார் - வன்பிற் 

பிடித்த விரதப் பெரும்பேறு பாவைக் 

6035 விசேட மதுபார் - முடித்தகுழன் 

மாதேயென் ரோவ நால் வந்தோன் வகுத்.துராக்கும் 
போதே விரகம் புறம்பொ௫ியக் - காதார் 

குழையாள் குழைந்தறிவு கொள்ளைபோய் கெஞ்சகச் 
தீழையாமை நின்று சருகாம் - பொழுதிற் 

திளைத்தவுமை யம்மை திருக்கையால் வைத்து 
வளாத்த தருகிழலில் வாழ்வோன் - களைத்துமனப்
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பத்தி மல.ரவந்நாட் பானு வழிபட்டோ 

னத்தி மலர வருள்செய்தோன் - முத்தி 

மல.ரமலா புட்ப வனத்தான் பவங்கள் 

புலரவருச் கேவி புரத்தான் - குலவு 

ஈளச்சக்ர வர்த்திகலி சாசஞ்செய் நாத 
னிள ச்சக்.ர வாத்ிபணி யெம்மான் - வளைச்சக்ர 

நீளத்தான் காணுத நீளத்தான் றேவிபுக 
FU SST FAST தாண்டவத்தான் - கேளொக்கான் 

பூவணக்தெங் கோமான் பொலரந்தேர் மறுகணைய 
வேவணக்கண் மின்கேட் டெதிர்சென்று - டீவணக்கன் 

றெய்வத் திருமேனிச் செஞ்சோ தியுமுகமுங் 

கைவைத்த வீரமழுச் காட்சியு - முய்வித்த 

காவிச் திருநீல கண்டமுங் கொன்றையர்தார் 
மேவிப் பரிமளிக்கு மெய்ப்புயமுச் - தாவிப் 

பொழியுங் கருணைப் புனிதாதி பொடு 

வழியுந் இருக்கண் மலரு - மொழியுமறைப் 

பண்மணக்குஞ் €தப் பவளச். திருவாயும் 
விண்மணக்குங் கங்கை விரிசடையும் - பெண்மணக்குஞ் 

செம்பாதி யும்போய்த் தெரி௫த்தாண் மார்பிருக்கும் 
வம்பார் முலைக்தழும்பை வாழ்த்தினாண் - மொய்ம்பேறுஞ் 

சில வளைக்தமும்பின் சர்புகழ்ந்து பொன்னனையாள் 
சோல ஈகக்குதியைக் கும்பிட்டா - ணீலமிடற் 

ஜெந்தையை நோக்கி யிதழிக் திருப்புயத்கால் 

வர், விரகநோய் மாற்று,தற்குச் - சொந்த 

மருக்தறியீர் வேளூர் வயித்தியரென் மூங்கே 
யிருக்தபரி சென்னோ வியம்பிர் - திருர் துகையி 

னிற்குர் தொகைவளையை நீர்கொண்டீர் கூடலிலே 
விற்கும் தொழின்மறர்து விட்டீரோ - ஈற்கள் 

வழியுமலரக் கொன்றைதர மாட்டீர்க்கா சூரின் 
மொழியும் பெயரென் மொழியீர் - பழியஞ்சு 

மாட றவிர வறுபத்து மூன்றோமுன் 
கூட னக ராடல் கூறுவி - ரோடுகண்ணீ
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திருப்பூவணதா தருலா. 

ரூற்றை மறிக்க வுபாயமறி யீர்வையை 
யாமை மறிக்க வறிவிரோ - சாற்றீரென் 

ன்னமுராச் தாளரனா ராகத் தழஇயமின் 
ஐன்னைநினைச் தஞ்ினர் தார்கொடுக்கப் - பின்னைமதன் 

காவி யொழிந்த கணைடெக்குர் தூணியெனப் 
பாவைடடச் தாணடந்தான் பைந்தாரான் - பூவை 

யுரிய வுடற்குயிருண் டென்ன வுயிர்த்து 
நிரைவளையார்க் கையத்தை நீத்தா - டெரிவைக் 

பேரிளம்பேண், 
கத்த பருவ மலாவே ளிரதி 
யெரித்கனைய ளாம்பே ரிளம்பெண் - டொடுத்தமத 

னீலவம் பொன்றொழிய கின்றநா லம்புசெயுஞ் 
சிலமுங்கண் டெவ்வெவர்க்குஞ் செப்புவாள் - சால 
வினை£மி மன்மதவேள் வேதாந்த சாரத் 
தனுபோக முற்று மறிந்தா - டனிமூவர் 

கானத் திருமுறையைக் கைவிடாள் பண்ணேடும் 
பானற் பெருவிழியாள் பாடுவா - ளானையுரித் 

தாரைச் சயிக்கவிரண் டானை தலைமோப் 

பா.ரப் பெருந்தவஞ்செய் பான்மைபோல் - வாரென் 

மூகபடா நீக்கி முனிர்தா டவர்மே 
லிகலிக் கரிவி மிபம்போ - லகம௫ழ 

வுந்தி ம6வென்் MOTE மஅபார்க்க 

வந்த துணைச்சக்ர வாளம்போன் - முக்தத் 

திருப்பனச் தாளிலிங்கர் * இண்கலைச்டுக் காக 
விருப்பினுடன் சாய்ந்த விதம்போற் - பருப்பதம்போ 

லின்னம் பருக்க லிடைதாங்குர் தாங்காதென் 
றுன்னி யதுபார்க்க வும்றதுபோற் - றன்னைவிழை 

மாந்தருக்கு மோக மகோததியைக் கையணைத்து 
நீந்தக் கவிழ்த்தகுட நீர்மைபோ - னேர்ந்திட் 

டெதிர்த் அவரு வாரையெல்லா மியாஞ்சயித்தோ மென்ன 
மதித்தலுத் தச். சாய்ந்த வகைபோற் - கதித்திடத்திண் 
  

*' இுண்கலைச்சிக்கற்கா ! என்றம்பாடம்,
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திருப்பூவண நா.தருலா. ௨௯ 

கோல்பிடித்த செங்கைக் குடைபோழ் றலைழோ 

மாலபிடிக்க கின்ற மணிவரையபோமு் - சால்பகல 

மட்டுண் டடங்காது வம்பிற் நலையிட்டு 
முட்டுண்டு பின்குனியு மூர்க்கர்போற் - இட்டும் 

.. வளநீல ரோம மணிக்கயிறு பூட்டி 

Ward ரிறக்கு மியல்போ - லிளஜஞோரா 

லாடி விசையோய்ச் தயர்ந் அவிழ் பம்பரம்போற் 
கோடி முகங்கவிழ்ர்த கொங்கையா - ணீரில9ழ் 

ஜிக்கு விசயஞ் செலுத்தி மதனாவம் 

புக்க விசிகம் புரைகண்ணாண் - மிக்குலக 

நாடர் திருமா னடனத்தி னாற்றுகைப்புண் 
டாமிம் படம்போலு மல்குலாள் - கூடிய 

மேல்வீசு நள்ளிருளின் மேனிதெரி யாதுகிலாக் 

கால்வீசும் போதுதெரி காருடல்போ - னான்மாடச் 

செய்யாகர் வேர்தாற் சிறையிற்சின் னாள்கிடந்து 

மெய்யிளைத்து மீண்வரு மேகம்போழ் - சைய 

மடந்தை மணவாளன் வாழ்சேதுக் கைதை 

குடைந்துவரு வண்டின் குழாம்போன் - மிடைச்அுமலர் 

மாலைமரு வாததினான் மாமலர் பூத் அதிர்ந்த 
சோலையது போலுஞ் சுரிகுழலாள் - சாலமைக்கு 

மேவு மகத்தொழிய வெண்டரள மேலிலையென் 
ரூவலுறத் கோட்கணியா வாரத்தாள் - பூவணத்தெம் 
பு.ததமுத வாரியின்மேற் பொன்னனையாள் வைத்தபறி 
வச்சனையும் வைக்கு மளவினாண் - மெத்தநிலை 

யோங்கு மணிமாடத் அள்ளோ ரரியணையிற் 
பூங்கவரி கால்வீசப் போயிருந்து - பாங்குறையு 

முத்பருவப் பெண்கட்கு மோக நா லவ்வவர்தஞ் 
சொற்பருவங் கண்டுகண்டு சொல்லுங்காத் - பொற்பிழ் 

சிலாகேட்கப் பாடஞ் லெர்கேட்க வர்த்தஞ் 

சுலர்கேட்கச் சங்கை தெளிவிச் - அலகேழின் 

மனமதனூல் கைவந்தோர் மற்திலையென் ரூசரியத் 
தன்மை செத்துச் தறுவாயி௰் - ரொன்மை



௬௦ தருப்பூவண நா தருலா:; 

௪௦, யவனசை யாம லனுவசையா தெனனும் 
புவனப் பழமொழிக்குப் புத்தே - ரவமை 

௪டக. தெரிக்குந்தெய் வங்கள் கொமணி தோன்றி 

மரிக்குந்தெய் வங்கண் மணாளன் - பரிக்கு 

௪௫௨. மயனுக்கு மிர்திரற்கு மங்கேழ் முளசி 

BUCH DG தேவர்க்கு நாயன் - பயனொக்கும் 

௪௫௩. வையைகதித் தீரன் மணிகர் ணிகைத்சீர்த்தன் 

சைவகிமை புட்பவனச் தம்பிரான் - றெய்வமறை 

௪௫௪. யார்ப்பவனி யெங்கு மதிரக் கறங்குதிருச் 

தோப்பவனி விதிவால் செப்பினார் - போர்ப்பவனி 

சுடு. சென்றிகாஞ ராவி செகும்.துண்ணுங் கண்ணுக்கு 

மனவுரை செய்.நான் மறர்தெழுக்தாண் - முன்றில் 

௪(௫௬. கடந்தா டிருவி.தி கண்டாடேர் முன்னே 

நடரீதாள் சிவனை ஈயந்தா - LOC SoD 

௪௫௭௪. யோடாமை வேண்டி. யொருகோழி தண்டனிட்டா 

ணீடா தரங்கூர கேர்கின்றூன்: £ விடாத 

௪௫௮, சாமக் கயிலைமலை காதா . tit ep 

காமப் பகையையடர் கண்ணாள் - வாமக் 

௪(௫௯, கவுரி திருக்கணவா கங்கைமண வாளா 

பவன அலனவிடைப் பாகா - வுவமையில்பொற 

௪௬௦, கத்த நெரில்பைமுலை கன்னியரை விதியிலே 
க்ஷ சசேற்ற வைக்க பெருமானே - மைச்சேந்கட் 

௫௬௧. பாவணங் கோசைபயில் பாண்டிப் பழம்பதியாம் 
வணங் கோயில்கொண்ட புண்ணியா - மேவகினைக் 

௪௬௨. தானாக மாலை யக் மட லேர்தினேன் 
ஜேனார்வா யூறநின்று தேங்கனே - னாஞத 

௪௬௩, வண்டு விழக்கண்ணீர் மல்கினேன் பொன்பூக்தேன் 
விண்டலா தூற்ற வெளிகின் pen ~ மண்டி. 

௪௬௪. வருமா£வத் g103 per மலர்க்கொன்றை யானேன் 
திருமார்வத் த.2றணையச் செய்து - னருடாரா 

௪௬௫, யென்றாளை கோக்கி யிடாநோக்கிச் சம்பரனை 
வென்ரூனை யி௪ன் விலக்இனா - னின்றாளப்



திருப்பூவண நாதருலா. ௩௧ 

௪௬௬. பேதை முதலாகப் பேரிளம்பெ ணீருக 
மாதா பலரா்மயங்க மாதேவன் - சோதிப் 

௪௬௭. படாவார் சடையெம் பரம்பர னென்று 
மடைவார் கினைதீர்க்கு மம்மா - னடியார் 

௪௬௮. குழாமடுச் சர்நிதியெங் கோமா னதிரு 
முழாவருக் கோயின் முதல்வன் - விழாவருத் 

௪௬௯, தெருடையா னெங்க டிருப்பூ வணச்காட 

யூரூடையான் போர்தா னுலா, 

திருட்பூவணநாதருலா முற்றிற்று, 
திருச்சிற்றம்பலம், 

ப னைகள் டி 

அழகியகாயகர்துதி. 

தன்னனையார். தந்தையார் தமராரென் றஐறியாமற் றனித்த 
வுன்ளைப், பொன்னனையார் வயிற்கருவிற் புகுர்சசனான் முத்தமிட 
டுப் புதல்வன்போல, மின்னனையா ரிடம்பிரியா மணவாள ளெனப் 
புரிந்த விதத்தா லன்றோ, வென்னனையார் களுர்தரி௫த் தேத்தின 
£பூ வணத்துறைந்தா யெளிதிற் ரூனே, 

சிறப்புப்பாயிரம், 

திருவால வாயரெலாம் வலத்த ரிரதவா தஞ்செய் தற்கா, 
வருவாரை வணங்கவவர் மணிமுறுவல் இறிதரும்பி மலர்ச்க 
ணோக்கக், கருவாடப் பொன்னனையாள் பெற்றெடுத்த புத்திரனேர் 
கந்த சாமி, பெருவாய்மைப் பூவையுலாப் பாடியதெம் போலியர் 
கள பிழைக்கத் தானே, 

[இந்த இரண்டூம் பழையசேய்யுட்கள்.] 

மணிமக்திரவிமாயகர் தணை,



உ 

திருப்பூவண தா 5 (hour 
அரும்பதவுரை. 

—ofe— 

காப்பு; சேவை - இட்பத்தை, வெ 
ண்பாவை - ஸரஸ்வதீதேவி. சிரம் ௪ 
ந்தத் துக் கோவை அ௮க்திவண்ணன்-9 
ரம் தர்தம் ஆசய இவற்றைச்கோச்,2 
மாலையையுடைய அந்திவண்ணன் ; 
தர்தம்-பன்றிக்சொம்பு. கரத்து ௮ச் 
தம் தந்தி வண்ணன். து.இிச்சையால் 
அழகுபெற்ற விகாயசக்கடவுள்; வண் 
ணம் - இயல்பு. 

நூல், 
௬, என்ன மையார், மின்னனை 

யாம் என் ௮ன்னையார் ; மின்னனை 
யாரென்பது இத்சலச்தில் அம்பிகை 
யின் திருசாமம், இங்கே ஸ்வாமியின் 
திருக்கோயில், அம்பிகையின் திருக் 
கோயிலுக்கு இடப்பக்கத்தேயுள்ளது, 

௧௩, அறிந்து செயும் பாவம்-ஞா 
are Sl. 

௧௪. புட்பம்--புஷ்பம்-அமிர்தம்: 
மலருமாம், 

சட, செம்பொற்றரு  பாரிசாதவி 
ருக்ஷம், 

௧௬. தெருள் - தெளிவு, 
௧௪, ஒருபதம் - தர்வாஸமுனிவ 

ருடைய சாபத்தால்நீங்கயெ பதவி 
யை, மணியோடை - மணிகர்ணிகா 
தீர்த்தம், வெய்யோன் . சூரியன், 
இருபதம்-இரண்டுதிருவடிசளை ; ஒரு 
பதம் வேண்டியவலுச்கு இருபசங் 
கொடுத்தனரென்பது மற்ரொருபொ 

ருள்; , 
௧௪-௧௮, சசபதீதிரம் - தாமனாம 

லர், சாபம் - பிரமதேவர் தம்சந்நி 
தியில் ஊர்வசியைவிரும்பினமையா 
ல், “இனி நீ ஈம்முன்னர்நிற்றற்கு ௨ 
ரியையல்லை' எனச் சிவபெருமான் 
௮.வருக்குக் கொடுத்தருளியசாபம், 
௮த்திரமாக . நிலையில்லாததாக, சா 
பம் ௮த்திரமாக - வில்லானது ௮ஸ் 
இரமாகவென்பது மற்ரொருபொ 
Cher. 

                

௧௯, ௮ருச்கராகம் - சூுரியன்போ 
ன்ற செம்மைகிறம்; கெளதமிஈஇிக்க 
ரையிலுள்ள தஇிரணாைசனனென்ளும் 
பிராமணனொருவன் ஸ்தலயாத்தினா 
செய்பவனாடி இத் 2லம்வர்து அம்பி 
கையைமட்டும் தரிசித்து ஸ்வாமி 
யைச் தரிசியாமற்சென்ற பாவச்தா 
ல், இராக்ஷ$வடிவம்பெற்றுச் துன் 
புற்று நாரசமுனிவருடையகட்டஜே 
யின்படி. இத்சலச் தள்ள பிரமதீர்ச் 
தீத்தில் ஸ்நாஈஞ்செய்து அவ்வுருவம் 
நீங்கப்பெற்று விதிப்படி. சரிசச.து மூ 
தீதிபெற்றனன், 

௨0. உரு மேல் நிவர்த, திருமேனி 
இண்ட - திருமகளின் மேனியை ச 
ண்டும்படி, வாலூல்லியமுனிவர்க 
கா ௮வமதித்தகுற்றத்தால் திருமா 
லைப்பிரிர்ச திருமகளார், இங்கேவக் 
து தவஞ்செய்து அப்பால் திருமாலா 
ல் ௮ங்கேரிக்சப்பெற்றனர். 

௨௧. மாமுகவர் . யானைமுகத்தை 
யுடைய விராயகக்சடவுள்; இவரு 
டைய திருரசாமம் மணிமந்திரவிநகாய 
கென்பது. 

௨௨. இத்தலச்துள்ள மணிகர்ணிகா 
தீர்த்தத்தில் ஸ்சாஞ்செய்தவிசேடச் 
தால், அக த்தியமுனிவர் கடனீராயு 

ண் டருளினர்; (திருப்பூவணப்பு.சூரிய 
னபூ, ௪௧-ம் செய்.) தருமன் - தரு 
மஞ்ஞனென்னும்பிராமணன். 

௨௩. சுச்சோதிகன் - கோசாவரிஈ 
திக்கரைக்கண்ணதாயெ போசவதிக 
கரதத ரசனான தேவவன்மாவென்னு 
ம் ௮ரசன்புத்திரன், இவன் நாரத 
முனிவர்கட்டளைப்படி. இத்தலம்வக் 
அ ஸ்வாமிதரிசனம்பண்ணி மணிகர் 
ணிகையில் திலசருப்பணாதிகளை*செ 
யது பிதிரர்களை முத்தியடைவித்தா 
ன். வாள் இமகரன்-ஒளியையுடை. 
பசந்திரன்,



அரும்பதவுமை. 
௨௬-௨௮, ௮றப்பைங்கூம் . தரும 

மாகிய செவ்வியபயிர், பசும்பாதி 
உமாதேவியார், தருவென்னும் எழு 
வாய், (௨௯) “தழைக்க' என்பதைக் 
கொள்ளும். பயிரைவளர்ச்தோர் த 
வையும் வளர்த்சற்குரியரென்றபடி, 

௨௯, முதல் - முதற்பொருள், 
௨௬ - ௨௯, உமாதேவியாருடைய 

திருக்கரத்தால் வைக்சப்பெற்ற விரு 
க்ஷம் இருதயுகமுகலிய நான்டுலும் 
மூறையே பாரிசாதம், வில்லுவம், 
வன்னி, பலாவாக ஆயிற்றென்பசை, 
“மூதுசுவை தருமா ரமூசவிர் அுவிற் 
சன் முளைத்திடுஞ் சுரர்தரு வொன் 
று, துதிபெ்.று இரேசா யுகமது முன் 
னாச் சொற்றகு சான்குகந் தொறு 
மிப், பதிதனிற் பாரி சாசமா லூரம் 
பன்னரு முயர்புகழ் வன்னி,திதமு.று 
செம்பொற் சுளைக்குடக் கனிசேர் 
தீம்பலா வாடியே திகழும்” (திநப் 
பூவணப்பு, சிதம்பரவுபதே, செய், 
௧௨.) என்பதனாலுமுணர்க, 

௨௯ - ௩௦, கேரா . உடன்படாத, 
மதித்தகை இல் யான் ஐவனா அட 
கச மதித்த - புத்தியில்லாத யான் 
ஐம்பொறிகளாகிய துட்டரை அடக் 
கும்படி. திருவுள்ளம்பற்றின, 

௩௧, வாயத்திடச் தான் எ பவன 

தீதினான் . வாய்த்திடும்படி, தான் 
ஈயும் பவனத்தினான்; பவனம் - தே 
வருலகம், சான்மறை சொல் வாய்ச் 
இடச்தான்.மான்குவேதங்களைச் சொ 
ல்இும் வாய்வன்மையையுடையவர், 
நீப வனம் - கடம்பவனம்; மதுளா, 

௩௧-௩௨, கை சாத்திய நந்தன் இ 
றை விருத்சனாஈ-கையில் சங்கத்தை 
யணிக்த திருமால் பிரமதேவருடை 
ய விரோதியாக; இறை . பிரமதே 
வர். வீற்றிருச்சல் - சகவலையின்றியி 
ருதீ.தல், ஈர்தல் நிறை . பெருகுதல் 
நிறைந்த, விருத்த நாகம் - பழமலை, 
௩௨.௩௬, முந்து அரங்க ஊரவர் 

௮ம் பெற்றமாய் ஊரச் சான் கண் 
டோன் . முன்பு, திருவரங்கச்சையு 
டையவ.ராயெ திருமால், ௮ழயே இ 
டபமாய்வரும்வண்ணம் சாம் செய்த 

  

  

கட 

ருளியவர், மிது ஊர வரம்பெற்ற மா 
யூரச்சான் - மற்ண்றத் தலங்களைக்கா 
ட்டி. ஓம் மேலாக விசேடம்பெழ்ற 
மாயூரஸ்சலத்தையுடையவர், 

me, நடங்கொள்ளல் சேவிப்போ 
ருடைய தொழில். 

௩டு, பங்குனியுத்தரத்தில் தீர்த் 
தம், 

௩௭, ௮ருணன் - சூரியன், 
௩௮, எல் மலை வில்லி . ஒளியை்யு 

டைய மேருமலையாயே வில்லையு 
டையவர், 

௪௧, நித்திலத்தரளம் - இருபெய 
சொட்டு. ப்ரவாளம் - பவளம், 

௪௨, தவிசு-மெத்ைமு சலியன, 
FO, ௮சள்ஆடை!இரண்டு . புலி 

த்சோலும் யானைச்தோலுமாகிய ஆ 
டையிரண்டு, விலங்காடை - மிருக 
ங்களின் தோலாகயஆடை, நீச்குதற், 
குரிய ஆடை, 

௪௬, முத்துவகெராதேர்திரன் 
மூத்துவகெகாசதுரை: இவர் சிவகங் 
கையிலிருக்ச அரசர்களில் ஒருவர்; 
மநதபாண்டியரென்றும் பிரபுவின் 
காலத்திற்கு முன்பிரும் தவர், *தன் 
என்றது, சூரியனை, 

௪௮, விம்பம் - ஒளி, 
௪௯, ஈண் இமகர மண்டலமாம். 

பொருந்திய சக்திரமண்டலமாயெ. 
௫௦. மணிகண்டன் . நீலகண்டர் . 

இரத்தினத்தையணிர்ச கண்டரென் 
பது மந்ரொருபொருள், 

டு௪, ஈளபசதக்கமென வழங்கும் 
மூன்றுபதச்சங்கள் இன்றும் இத்தி 

ருச்கோயிலில் உள்ளன, 
௫௫, கேயூரம் - வாகுவலயம், 
௫௬. கைவளை - சிறுவளை, 

௫௭, சூரியன் இரத்தினச்சிலம்பி 
ற்கு உவமம், 

௫௮. சிவபெருமானுடைய சடை 
யில் மேசம் டெத்தலை, 4 பிறையிட் 
ட திருச்சடையிற் பெயனான்கும் வ௫ 

விடுத்சான்” (தீநவிளை. வருணன்வி 
ட்ட், செய், ௧௭.) என்பதனாலுணர்ச. 

டு௯, மூடிமேற்பெண் . கங்கை, 
கண்ணாடிச்குக் சங்கை உவமம்.



Ih. 

௬௦. உபசாரம் ஈரெட்டு . ஷோட 
சோபசாரம், 

௬௧, எழுதாச்சுருதி - வேசம், எழு 
அஞ்சுருதி - தேவாரமு,ஈலியவைகள், 

௬௨. இருவர் - தும்புருநாரதர், 
௬௪, திருப்பேர் . சிவசைங்கரியஞ் 

செய்பவர், சண்டு .. திருவாடுதண்டு ; 
௮௯: “திருவாடு சண்டினு மேற்செல் 
ல் என்பர் பின்னும், 

௬௫, பஃறேவர் - பல்தேவர், 
௬௭. பாரதி - கங்கை, மாடு இர 

ட்டும் - பக்கத்தில் மாறி௮சையும், 
௪௦. கொடைச் கடவுள் ஈல் அன் 

குழாம் - கொடுத்தலையுடைய காம 
சேனுவின்சா தியாய தெய்வப்பசுவி 
ன் கூட்டத்தில், புச்கு ஆங்குகின்று 
விளங்க, 

௭௩, பீலி - மயிலிறகாற்செய்ச வி 
சிறி, பனைக்கைமுகன் - விநாயகக் 
கடவுள். ் 

௭௪௪. மூடிகச் தேர் - பெருச்சாளி 
யாகிய வாசனம்; ''அன்னச்சே பேறி 
யயன்வலப்பால் கைபோத'”' என்பது 
ஆதியுலா. சேய் - முருககச்சடவுள், 

௭௭. 2க்கதிர் - சந்திரன், முத்தி 
ன்தேர் - முச்துவிமானம், புட்கச் 
தேர் - புட்பகவிமானம், தோழன் - 
குபேரன். 4 

௭௯. பவனன் - வாயுசேவுன், ட் 
௮0. பதினோருரு த். இர ட 

ம், ஐயனார் » 6) i¥ 

டவுள் roid gos org he? 
- நாய், * 

௮௪, எண்மர் - அஷ்டவசுச்கள், 
இருவர் - மருத்துவர், 

௮௨ - ௮௩, தூதைதாய் - வெப் 
ருமாலும் உமாதேவியாரும், வேணு 

அரும்பதவுனா. 

௮௪, எய்யாமல் - இரைப்பின்றி, 
௮௫, அ௮டியைச் இவப்பேற்றியது - 

பரவையாருடைய திருமனைக்குக் தர 
துபோகும்ப்டி. செப்தது, பாவலன் 
FESTUS HOTU EM, 

௮௬, சம்பு - நரி, வாடி . குதிரை, 
மக்திரி - மாணிச்சவாசகர், 

௮௭, பார்த்திபன் - வரமுணபாள் 
டூயர், குடி.லம் - உடை, சிவலோக$ 
வருவித்சசை, திநவிளை. வருணது 
க்குச் சிவலோகங்காட்டியபடலக்சா 
Hors, 

௮௮, தரிப்டோன் - சண்டீசர், 
௯௦. நாற்பத்தெண்ணாயிரவர் . நா 

ந்பத்செண்ணாயிரமுணிவர்; “எண்ணு 
மொருகாற்பச் செண்ணா யிரவரெனு 
ம், புண்ணிய வேடப் புனிதரும்”” er 
ன்பது ஏகாம்பரநர்தநலா. 
௯, ஒன்பான் கூட்ட மாதவர் - 

தில்லைவாழ் தணர், பொய்யடி.மையி 
vars yout, US SITU பணிவார், 
பரமனையே பா0வொர், சித்தச்தைச் 
சிவன்பால் வைத்தார், திருவாரூர்ப் 
பிறந்தார், முப்பொழுதும் திருமேனி 
திண்டுவார், முழுநீறு ச ல்னிவர், 

அப்பாலும். அரபா. 
ps Bere (=p? prev) உப 

NERY cr av ra Caso, Moy Aura 
ய பூணூல் ர் - சரைசண்டவர், 

பண் அமர் பாட்டு - தேவா 
ரம், ஓதும் பரிசனம் - Hari eer, 

கடு, தீர்ச்கச்சபோகனரில், ௭௮ 
கைபற்றி வல்லொற்று மிக்கது, பதி 
னெண்மடத்தார் . இவாகமபத்ததிக 
ள் பதினெட்டும் இயற்றிய சிவாசாரி 
யாகள் பதினெண்மர்களுடைய பரம் 
பரையினர், அ௮ப்பதினெண்மர்களா   புரம் - கோழி, பிள்ளை - திருஞானசம் 

பம் தமூர்.த்திசாயனார், இவர், கோழி 
யில் திருத்தோணியின்.ரீதுள்ள உமா 
மகேசத்திருச்கோலத்தைச் திருவீழி 
மிழலையில் தரிசித்தனர், இதனை, 
“மைம்மருபூங்குழல்”” என்னும் தே 
வர்ரத்தாலும், “மைம்மருபூங்குழல்'' 
(திருஞா,௫ட௪) என்னும் பேரியபுரா   ணத்திருவிருச்சச்சாலுமுணர்ச, 

வார்; துர்வாஸசிவர், பைங்களசிவர், 
உச்சர ஜ்யோது, ஸ்ரீகண்டர், விஷ்ணு 
கண்டர், ஸுபோதர், வித்தியாகண் 
டர், இராமகண்டர், ஞான?வர், ஞா 
னசங்கரர், ஸோமசம்பு, பிரஹ்மசம் 
ப, ௮கோரசிவர், வருணசிவர், Be 
லோசனிவர், பிரஸாதூவர், இரா 
மகாதசிவர், ஈசானடூவரென்பவர்க 
ள்; “பதினெண் மடத்திற் பயிலு .- மு



அரும்பதவுமை: 
தீலிகளும்'” என்பது திரவா$னக்கர் 
வுலா. “வெண்ணீத்று, வண்டற் பதி 
னெண் மடத்தாரும்”' என்பது Phd 
காளத்திநாதரலா, ௧௬௪, 

௬௬, ௮ழூய நாயகர் - பொன்ன 
னையார் செம்பொன்னால் இயற்று 
வித்த மூர்த்தி, 

௬௭௪, திருக்கண்ண ராசேந்திர உச் 
அங்கன் - திருக்கண்ணதேவர்; இவர் 
சிவகங்கை அரசர்களுடைய உரவி 
னர், இவருடைய பரம்பரையோர், 
இக்காலத்துச் திருப்பூவணச்சைச்சா 
ர்ந்த பிரமனூரிலிருககின்றனர், உத் 
துங்கன - உயர்ந்தவன், 

௬௯ - ௧௦௦, தன் வரிசைப்பேர் - 
பூவணலிங்கமென்பது: “சன்' என்ற 
அ சிவபெருமானை,பூவணலிங்கமென் 
னமுரிமைப்பேரான் - பூவணலிங்சம் 
பிள்ளையென்பவர், இவருடைய வழி 
திதோன்றலாகிய மரு தராயகம் பிள் 
ஊளையென்பவர் இப்பொழுது மதுரை 
யிலிருக்ளெ்றனர், 

௪௦௧, ஆள்வாரி - ஆளோடி, 
௧0௨. கானம் - ஸ்கானம், 
௧௦௪. ஈதீமரபு - கங்சாருலம், ௭௪ 

சமூர்த்தி - ஈசுவரஞூர்த்தியா பிள்ளை 
யென்பவர்; திருப்பூவணச்திற்கு மேற் 
கேஒன்றரை நாழிகைவழிச்தூரத்திற் 
சாலையில் ஈசுவரமூர்த்தியா பிள்ளை 
மடமென்று ஒரு பழைய கட்டிடமிரு 
ர்து சில வருடங்களுக்குழமுன்பு இடி 
ந் துபோயிற்றென்பர், இவருடைய ப 
சம்பரையோர் திருப்பூவணத்திலே 
இருக்கின்றனர், 

௧௦௬, வயனம்--வசனம் . சொல்; 
“நால், வயனத்தவ”' என்பர், (திந 
விளை. மாறியா, செய், ௨௪.) 

௧௦௮. பானுகம்பன் - சவசணச் த 
லைவர்களிலொருவன், வாணன் -வா 
ணாசு.ரன். ஆனாயர் - அனாயகாயஞார், 

௧௧௦, திருமீலகண்ட யாழ்ப்பாணர், 
௧௧௨. மணிகுண்ட நெடுந்தர்த்தம். 

மணிகர்ணிகாதீர்ச்சம், *செய்யநெடு 
£ இீரச்சிவன்' என்றும் பாடம், 

௧௧௬, ஈவகடுரகங்களும் ஈக்ஷச்இர 

ங்களும் இத்தலச்தை வலஞ்செய்்சல், 

      

  

கூடு 

எண்ணி லங்குறை சராசர மிலிங்க 
மென் றெண்ணி, விண்ணி னாள்களுங் 
சோள்களும் விலங்குவது”” திருவிளை, 
இரதவா, செய், ௩, என்பசனாலும் 
விளங்குகின்றது. 

௧௧௫, போது அஞ்சு எய்யும் போ 
ர் - ஐந்து மலர்ப்பாணங்களை எய்யும் 
சண்டையை, 

௧௧௬, பெண் . திருமகள். தாலி 
யைவைத்த, 

௧௧௭, தொழும்பு ஆவணம் .- அழி. 
on Lg tev, 

௧௨௮. தம்மை அடைவாராடைய 
எல்லாப் பாவங்-எயும் தீர்ச்சருளு௪ 
லின், திரு ப்பூவணேசருச்கு அடைவா 
ர்வினை தீர்ப்பவரென்பது திருகாம 
மாதலால்,இங்கே :பழவினைவேரறுப் 
பான” என்ளூர், கடு௪; *அஸடவார் வி 
னை தீர்த்த பேனாப் புதுச்£ர் பிரான்!? 
௪௭: அடைவார் வினை தீர்க்கு மம் 
மான்'' என இம்ாலுட் பின்னர் வந் 
திருச்சல்காண்க. சுந்தர, தே, க: *$௮_ 
டைவார் வினைநீர்க்கும், புரிவடை 
யாருறை பூவண மிதோ”, ௨: “அண் 
ணலெ னாகினை வார்வினை ப்பார் '! 
என்னலும் இருவாக்கையும் உணர்க, 

௪௨0, சதிர் - சூரியன், 
௧௨௩, காரைக்காலம்மையார், 
௧௨௪, அடி கண்ணாடி, செம்மல்- 

சுர் த.ரமூர்த்திகாயனார், பேரிசை ஞா 
னிப்பிராட்டியர் . இசைஞானியார். 

௧௨௪-க௨டு, தென்சையம்-பொதி 
யின்மலை. பாண்டிமாசேவியர் . மங் 
கையர்க்கரசியார். 

௧௨௬. உற்பவித்சமங்கையர் . பர 
வையார், சங்கிலியார். 
௧௨௯-௧௩௦. தண்பவனம்.சண்ணிய 
காற்றையடைய; தட்பத்தையுடை 
பவனமுமாம், மின்னாள் . ௮ழயெமி 
னனம்மை, திருமழுவார் - ௮ழயே 
நாயகர். இவ்விருவரும் எழுந்தருளிய 
புட்பவனமென்க, 

௧௬௧, மயிலுக்கு நீலகண்டமென் 
று ஒரு பெயருண்டு; சாரணப்பெய 
ர்; “சலவ மாமயி லெருத்திற் ஈடிமல 
சவிழ்ந்தனகாயா”” (சிந்தா. சனக,



௭ 

செய், ௨) என்பதனாலுமுணர்ச. 
௧௩௨-௧௬௩. பல மானைவிடின், வ 

௪ஞ்செய்யாரென்றெண்ணிஞர். 
௧௩௪. குயிலை.இர் தி ரனாயேகுயிலை, 

மகம் - தச்கன்யாகம், : 
௧௪௨. சின்ன - சிறிய, மெல்லிய 

லாள் - பொன்னனையாள், ஈ£ச்சன் 
னம் - ஈகத்தமும்பு, பகைச்சு- பகை 
தீது. 

க௪டு, வாகு - அழகு, பசலையின் . 
பசலையை உடைமையால், வன்சிலை.- 
மேருமலை, ஏகாசம் . உத்தரீயம், 

௧௪௬. நாவாய் - கப்பல், நாவையு 

டைய வாய், 
௧௪௭, திருமேனிப்பாதி. அம்பிகை 

கின்பாகம், 
௧௪௮. மன்மதபாணம் மொட்ட 

ரூமல.ராதலின், 'விரியாது தம்மேற் 
சொரிபூமழை' என்சூர்; மணி, ௧௮-ம் 
கா, சட; “சுருப்புநாண் கருப்புவி 
லருப்புகச் கணைதூவ”, ௨௦-ம் கா, 
௧௨; - “கருப்பு வில்லியை யருப்புக்க 
ணை மைந்தனை'', ௨ட-ம் கா, ௬௦: **க 
ருப்பு வில்லி யருப்புக்கணை தூவ” |r 
ன்று வருதல்காண்க, “*கரும்புஞ் ௪ 
ம்பு மரும்பும் பொரும்படைக் காமர் 
வில்வேள்''என்பர்;(சிதம்ப்ரச்சேய்,) 

௧௫௦, மாலாடிய வலையை, 
சட௨, பண்ணையுடைய .பவளவா 

யர், சீர் போந்து புட்பவன்மைச் 
தாருவனமாக்கனீர், 

௧௫௩. பாணி கை மழு ஏந்தும் நீ 
ர் . கையின்கண் சிறிய மழுப்படை 
யை ஏர்துனேற நீர், 

௧௫௬, ௮வ்வீ.ரதவாதம்-௮ச்த ரஸ 
வாதலீலை, இ இரதவா தம்-இந்தத்தே 
ரினவாதம், கவ்வை - துன்பம், 

௧௫௭.' இடைதல் - பின்னிசல், 
௧௫௮-௧௫௯, மூமாத்தம்-உருவம், ந 

ளையும் பொதியும் மலரும் கொட் 
டையும் மதுவும் மணமுமாஇய ஆறு 
ம்; பெதும்பைப்பருவமுசலிய ஆறை 
யும் குறிப்பித்தபடி. 

கடுக, சீறம்.மன்மதனைச் றிய, 
௧௬௦. விழி . நெற்றிவிமியை, 
௧௬௨, போகம் . சிலேடை. கூம்- 

  
  

அரும்பதவுரை. 
பயிர், ் 

௧௬௩, சோகையை விரித்தறியாச, 
௧௬௫. Corer - சிவபெருமான், 

“வாள்' என்றது சண்ணை, 
௧௬௭, கேட்டு . செப்புவேண்டு 

மென்றுகேட்டு, 

௧௬௯. பூசை.பூனை, ஓவியப்புற - 

சித்திரத்திலெழுதியபுரூ, ப 
௪௭௧. இருல் - தேன்கூடு, வடியா 

தீதேன்போலும் மழலைச்சொல், 
௧௭௨-௧௪௬, அபரபக்கம் . பின்ப 

க்கம், பயட்பய--பையப்பைய..மெல் 
லமெல்ல. 

௧௪௪, சும். த சமூர்த்திராயனாருடை 
யமணம் முன்கூட்டமுயன்றும் பின் 
கூட்டப்படாமற் போனமை ஈண்டு 
உவமம், வீட்டில் - பிரளயகாலச்தில் 

SEB), மதுவும் கைடவனும், 

௧௪௬. குதீதிரம் - வஞ்சனை, 
௧௮௨. “அவண வீதிப் பூவணங் 

கோயில்கொண் டாயே? என்பது, 
கரவூர்த்தேவர் தீநவிசைப்பா; ௧-௭ 
சா அணவும் - காத்தல்பொருந்திய, 
சோலையையொத்த, 

௧௮௭. திருநெல்வேலி, 
௧௮௮. இருவானைக்சா, 
௪௮௯. திருக்காஞ்ி. 

௧௯௬௦, மதுளா, 
௧௯௧, திருப்பூவணம், 
௧௬௨. பவனிவரலை, 
௧௯௭, மறையாய ௭, 
௧௯௯, மலையிற்பசுந்தேன்-உமாதே 

வியார், 
௨௦௨. இரதம் - தேர், ரஸம், ௪௬ 

ணைப்பழம் . சிவபெருமான். 
௨௦௩. அகம் - மனம், வீடு, இந் 

தீக்கன்னியை, 
௨௦௪. சிறியார்ச்கு என்றும் இனி 

UW SIGTLL. WT, 

௨௦௪, இடவாதூள்ளை, இளி மன் 
மதனுக்குச்குதிரையாகக் கூறப்படும், 

௨௧௦. பூவில் - பூவாகயெவில்; “பூ 
‘ao, கையசே மலர்வாளிச் காளை” 
என்பர்; (திநவிளை, விருத்த, ௨௫.) 

௨௧௧, உமாதேவியார், முருகச்சட 
வுளுடைய ஆறு தஇருவருவத்தையுல்



அரும்பதவுரை. 

ஒன்றாகக்கூட்டினமை ஈண்டுவமம், 
௨௧௩, தெட்டும் . வஞ்சிக்கும், 
௨௧௮, பதம் - காலம், 
௨௧௯, முல்லையாகய ௮ன்னத, 
௨௧௯-௨௨௨, அல்லியங் சோதை 

மாத ரன்போடு வளர்த்த முல்லை, 
மெல்லரும் பீன்ற தென்னா விழாவ 
யர் முழவு” என்பது, நைடதம், or 
ட்டுப்படலம், ௨௦, 

௨௨௪, மூவர், 
௨௨௫. மாணிக்கவாசகர், 

௨௨௬. அந்தாதி . அற்புதத் தீநவ 
நீதாதி, ௮ம்மை - காரைக்காலம்மை 
யார், 

௨௨௭, அன்பன் : சேரமான்பெ 
ருமாள்காயஞார், 

௨௨௮, வேந்தன் . ஐயடிகள் காட 
வர்கோனாயனார்; இவரருளிச்செய்த 
வெண்டா . கேத்திரத்திநவேண்பா, 

௨௩௦, மும்மணிக்சோவை.-தீரவி 
டைமநதூர் மும்மணிக்கோவை, மூ 
ர்த்தி - பட்டினத்துப்பிள்ளையார், 
௨௩௬, சபோலம் - சதுப்பு, 
௨௬௮, பெண்ணமுது - பொன்ன 

னையாள், 
௨௪௪, சாண் . நாணம், காணி, 

௨௪௫, களம் - சேனை, 
௨௪௭, ““இருகோக் வளண்க ணு 

ள்ள தொருகோக்கு, கோய்நோக்கொ 
ன் றக்கோய் மருந்து!” (௧௦௯௧) என் 

லும் திருக்குறளே இங்கே அறிக, 
௨௪௮, :'பாலொடு சேன்கலர் தற் 

நே” என்பது திநக்தறள், ௧௧௨௧, 
௨௫௦, பூரித்தல் - நிறைத்சல். 
உக. மாலாஞர் - திருமால், மய 

க்கமுடையவர், 
௨௫௩ . இஞ்சுகம்-முண்முருங்கை, 

நிறமாகிய சண்பகம், 
௨௫௪, காசியாகய சுமிழம்பூவும், 
௨௫௫, பல்லவம் - தளிர், 
௨௫௨ - ௨௫௬: இவற்றில் மங்கை 

யைப் புட்பவனமாக உருவகஞ்செய் 
திருதீதல் வியக்கற்பால, 

௨௫௭, சாயல்-மென்மை, இயல் - 
நடை, 
௨௫௯, தோழியலாயும் உளப்ப்டு   

உள 

த்தி, “தம்ம' என்ளூர், 
௨௬௫, ௮க்த மானை ஏந்திய கரத் 

நையுடைய ௮ம்மான் - சிவபெரு 
மான். 
௨௬௫-௨௬௬. கா.ராழி சூழ் தேர் - 

சரிய கடல்குழ்க்த பூமியாயெ தேர், 
௨௬௭௪, கூவிரம் - தேரின் மேன் 

மொட்டு, 'கூவிரிபோய்' என்றும்பா 
டம்) “'கூவிரியால் விண்விரியக் கூ. 
சா ழிசள்பதிர் து, பாவிரி சேடன் பட 
ம்விரிய'” என்பது, தேவையுலா, 

௨௪௪, சண்ணித்த . பூசிய. 
௨௭௪. விது - பிறைமதி, 
௨௮0. கொடியார்.-கொடுமையை 

யுடையார்; காக்கை; காக்கைதடுச் 
தாற் செல்லலாகாதென்பது விதி; 
''வடித்தெடுத்த வேற்கண் மணியிர 
ண்டு கொண்ட கொடித்தடுத்தா லர 
சே ரவார்'' (தமிழ்நா,) என்பதிலும் 
இச்சிலேடைப் பொருளமைர்தீரு த் 
தீல்காண்க, 

௨௮௨, அயிர்க்க-சந்தேடுக்க, 
௨௮டு, ஆவி.புகை, உயிர், 
௨௮௮, சோபம்-இரத்தத்தைச் கு 

றைச்கும் ஒருவகைகோய்; “கோபம 
தீ ளலே ருறையுயிருங் கொள்ளேகொ 
ள்ளஞ், சாபமத னாலே தயங்னே 
ன் - சோபமனச்து”' (வநணதலா, 
௫௪௪,) என்பசனாலுணர்க, 
௨௮௯ - ௨௬௦, சேர் மலயச்சகால் - 

மன்மதன்தே. ராய சென்றல், 
௨௯௧, அள்ளூறு-மிச்கூறுகன்ற, . 
௨௬௮-௩௧௪, இச்கண்ணிசளிற் பா 

ண்டிசாட்டுச் சிவஸ்தலங்கள் ௧௪-ம் 
கூறப்பென்றன., 

௨௯௬௧, பிறிக்கும் - பிரிக்கும், | 

௩௦௦, திருக்குற்றாலத்தில் ௮௧த்தி 
யமுணிவரால் திருமால் சிவபெருமா 
ஒ வடி.வம்பெற்றனர், இதனை, “மறு 
குவலம் புரிச்க.ரத்து மான்கு,நகப் 
பெரிய துழாய் முடியின் மிதே, இழி 
யமதிக் கலைகுறுசத் திலகறுதல் விழி 
குறுகச் செழும்பூண் மார்பி, ஸிறை 
ய.ரவப் பணிகுறுக நிலஷல சமுகி 
opis beni மேனி, கு.றகுகுறு 
செனப்பரவித் இருவடி.க்£ழ்க், குறு



௩௮ 
முனிவன் குறுகுங் காலை”, 4 சவம் 
பெருக வறம்பெருகப் பொருள்பெரு 
சச் தெருள்பெருசகச் சைவ மோங் 
இச், சுவம்பெருக மனுநீதித் துறைபெ 
௫௩ நிறைபெருகச் சுருதி வாய்மை, 
£வம்பெருகச் சரியாதி சது. ட்டயங்க 
ணனிபெருக ஞால மெல்லாஞ், சவ 
ம்பெருகச் குறுியருள் பெருஇனான் 
குற்றாலக் தேவ தேவன்” (திநக் 
தம். இருமால்சிவ. ௧௪௨, ௧௪௩, 
என்னம் அருமைச் செய்யுட்சளாலு 
ணாக. இக்கதை, கந்தபுராணம், இ 
ருச்குற்றாலப் படல ச்துமுள்ள து, 

௬௦௫. கொம்பர் அன்னாள்தான் - 
உமாசேவி.பார், 2 Oa D- 9 pew 
ஒருபாகத்தில், 

௩௦௭. விடைக் குஞ்சரம் - இடப 

மாகிப யானையை, 
௩௦௯, இருக்கானப்பேர் . சாளை 

யார்கோயில், 
௩௨0. தன் இக்கொடும் குன்ற. 

தன்னுடைய கரும்புவில்லோடும் கு 
றைய, கொடுங்குன்றம்.பிரான் மலை, 

௩௧௧, பாவண்ணம் . பாக்களின் வ 
TMD. கா அணங்கு . ஸரஸ்வத 
தேவி, 
௨௯௮-௩௪௧, இக்கண்ணிகளிற் பா 

ண்டிகாட்டிலுள்ள பதினான்கு தலங்க 
ளும் திருப்பதிக்கோவையிலுள்ள மு 
றைப்படியன்றி, கூடல் புனவாயில் 
குற்றால மாப்பனூ, Crises வே 
லியிராமேச - மாடானை, தென்பாங் 
குன் றஞ்சுழிய நென்றிருப்புச் தூர் 
கானை, வன்கொடுங்குன் றம்பூ வண 
ம்?” என்னும் பழைய வெண்பாவிலு 
ள்ள முறைப்படியே அமைச்துள்ளன, 

௩௧௪. தருசாடு-தேவருலகம், 
௩௧௫. திருமுதலிமூவர்--மூவர்மு 

தலிகள்- திருஞானசம்பச்தர்முதலிய 
ஹூவர். 

௩௧௬. ௮ரச்கன் . இராவணன், 
௬௨௦. நீராள் - கங்கை, குன்றாள்- 

உமாதேவியார், 
௬௨௪, இன்நிறத்த - இனிய நிறத் 

தையுடைய, பொன்னிறம் - பசலை 
கிறம், ஒருச்சன் - மன்மசன், 

        

அரும்பதவுரை. 

௬௨௬, பகைகொண்டு . வாயுதே 
வனி_ம் விசோதங்கொண்டு, 

௩௬௦, பெண் . திலோத்தமை, 
௩௨௮-௬௬௩, குடியேற்றி விட்ட 

னைய காட்டியாள், 
௬௩௬. “(கற்பூர தாம்பூலங் கைச் 

கொடுச்சேன்'' என்பது, வநணத 
லாதித்தன்மடல், ௪௧௨, 

௬௪௧, தீர்த்சன் - தேவன், 
௩௪௪, சால் - தென்றற்காற்று, 
௩௪௫. புலியை வாஓுருவிவிட லெ 

ன்பது ஒருபழமொழி; “*வயப்புலி 
யை வாலுருவி விடுகின்றீரே '' என் 
பது, பாரதம், சூது போர்ச்சருச்கம், 
௨௬டு, 

௬௪௬ “அலைவாய் விடத்தி னை 
ன்றோன்றி யவி கவரும் வெண்ணெ 
ருப்பே'' (நைட, சச்திமோ, ௬௭.) ௭ 
ன்று பிறரும் கூறுவர், 

௬௪௯, இதமி - கொன்றை, 
௩௫, வலக்கண் ணும் காலைக்கதிர். 

சிவபெருமானுடைய வலக்கண்ணாடு 
ய சூரியனை. ஆலித்து - முழங்கு, 

௩.௫௬. திருவாபரணம்-பாம்பு, பா 
ம்பு காற்றை உண்ணுமென்றல் ஈண் 
டு அ௮றி.பற்பாலது. 

௬௫௭. தக்கன்யாகத்திற் சந்திர 
னேச் சிவபெருமான் திருவடியால் 
தேய்த்தது இங்கே உணரச்சச்சது, 

௬௫௮ தகச்சன்யாகத்தில் இந்திர 
ன்கொண்ட குயில்வடிவின் இற 
கைச் கிவபெருமான் திருச்கரம் வெ 
ட்டினமையின், குயிலாலுண்டாகும் 
வருத்தத்ைைப் போக்குக்கொள்ளுத 
ற்கு இவள் ௮தனைச் தரிசித்சாள், 

௩௫௯, மன்மதனை எரிச்ததுபற்றி 
நெதற்றிச்கண்ணை வாழ்த்தினாள்; 
OH: “காமப் பகையையடர் கண் 
ளா”: என்பர் பின்னும், 

௬௬௭. கழங்கு . கழற்சிக்காய், ரரி 

தீது - இெப்புற்.று, 
௬௬௮, இழை - நூலிழை, 
௩௭௦, பரல் - பருக்கைச்கல், சேக் 

கும் - இிவக்கும், 
௬௭௧, பூவை-திருப்பூவணம்; இச் 

தலத்தில் சை மயக்கமுண்டென்ப



அரும்பதவுரை. 

த பிரதீதியக்ஷம், 
௩௨௭௩, “*காலை யரும்பிப் பகலெல் 

லாம் போதா, மாலை மலருமிஈ்கோ 
ய்,” என்பன தீநக்தறள், ௧௨௨௭, 

௬௩௪௪, ஓவதூால் - சித்தரால், 
௩௭௫, ஓவியம் . இத்திரம், 
௩௭௭, போதரச - பிரமதேவர், 
௩௭௭ - ௬௯௯௬, இச்சண்ணிகளிற் 

பொன்னனையாளுடைய நித்தரியம 
முதலியவற்றை முறையே கூறியிரு 
க்குமருமை மிகவும் பாராட்டற்பா 
லது, 

௩௭௮, புலரி - விடியற்காலம், 
௩௮௬, இருத்து அம் சில் தி. இ 

ருத்திய அழகிய சிலவான கூந்தலையு 
டையாள். திரு - சச்நிதி, 

௬௮௬, சகாயன். தலைவர், 
௬௩௮௮. ச் தசசப்பேரண்ணல் . சோ 

மசந்தரச்சடவுள், 
௩௬௧, நெய்யகுழல் - கெய்ப்புற்ற 

கூரந்தலையுடையாய் ; அறி - திருமால். 
௩.௬௩. கரும்பொன் - இரும்பு, 
௬௬௯௬. விம்பம் - சகொவ்வைக்களி, 

௬௯௭, வள்ளி -: வள்ளிகாயஇயார், 
மக - முருகக்கடவுள், 

௪௦௦, பொசிய - கசிய, 
௪௦௨. தரு - பாரிசாத விருக்ஷம், 
௪௦௬, இறந்த சன்னுடையபிதாவி 

ன்என் புகளைக் கங்காகதியிலிடுவதற் 

கு அவற்றை ஒருகுடத்திலடைத்து 
வைத்துக்கொண்டு செல்லும் தரும 
ஞ்ஞனென்னும் அந் சணனொருவன் 
இக்தலம் வது மணிகர்ணிகையின் 
கரையிலிருக்கையில், அ௮வ்வென்புக 
ள் சாமரைமலரும் கீலோற்பலமலரு 
மாயினவென்பர்; இதனை, இத்தலபு 
ராணத்தில், தருமஞ்ஞன்முத்திபெற் 
றசருக்கச்தாலறிச்துகொள்ச,௮த்திம 
ல.ரவென்பதற்குப் பூவாத அத்திமரம் 
மலரவென்பது மற்றொருபொருள், 

௪௦௪. தேவிபு ரமென்ப துஇத்தலச் 
இற்கு உரிய ஒரு இருசாமம், 

௪௦௫. ஈளச்சச்கரவர்த்திக்குச் கலி 
யின்துன்பம் இத்தலச்தில்நீங்கெய த, 
இளனென்னுமரசன், தன்பால்வந்த 
ஆடவர்களை மகளிர்களாசச்செய்யும்   

ர 

இயல்பையுடைய வனமொன்றிற்பு 
குர்து பெண்வடிவமூற்றுப் பின் சில 
மூனிவர்களுடைய கட்டளைப்படி, ௮ 
சுவமேதத்தாற் சிவபெரு மானை உபா 
ஸித்து அவ்வடி.வம் நீங்கப்பெற்றமை 
யின், “இளச்சச்சச வர்த்திபணி யெம் 
மான்' என்றார்; இசனை, டூராமாய 
ணம், உத்தாரகாண்டச்தாலுணர்க, 

௪௦௬, நீளத்தான் - திருமால், 
௪௦௪, எவண்ணச்கண் . ஓம்பின் 

இயல்பையுடைய கண், 

௪௦௮, உய்வித்த-தேவர்களைப் பி 
ழைப்பித்த, 

௪௪௨-௪௧௬, முலைத்தமும்பும் வ 
ளைச்சமும்பும் காஞ்சீபுரத்தில் ௮ம்பி 
கைபூசிச்தபொழுது உண்டானவை 
கள, வம்பு-கச்சு, மொய்ம்பு-தோள், 

௪கடு, வேளூர் . வைச்சேவரன் 
கோயில், வைத்தியர் - வைத்தியகா 
த், 

௪௧௬. விற்குந்தொழில் - வளையல் 
விற்குந்தொழில், 

௪௧௭, ஆரூரில்மொழியும்பெயா-- 
தியாகராசபென்னும் திருநாமம், 

௪௧௭ - ௪௫௧௮. பழியஞ்சும் ஆட ல- 
பழியஞ்சின திருவிளையாடல், 

௪௧௯, வையையாற்றைமறித்த த. 
பிட்9ிக்கு மண்சுமக்தது, 

௪௨௧, பைந்தாரான் . மன்மதன். 
௪௨௪, கொலைப்பாணமாசலின், நீ 

லமல.ராகய ஓம்பு விலக்கப்பட்ட த. 
௪௨௭, வார் என்.கச்சுஎன்ன்ற, 
௪௨௯௬, துணைச்சக்கரவாளம் - இ.ச 

ண்ெ சச்கரவாளப்பறவைகள். 
௪௩௦. சிவரேோசம்பூண்ட தாடசை 

யென்னுமங்கையொருத்தி இருப்பன 
ர் தாளிற் சிவலிங்கப்பெருமானை நாள் 
தோறும் பூசித் துக்கொண்டுவருகை 
யில், ஒருதினம் சாத்துதற்கா-ப் பூ 
மாலையை இரண்சொெயாஓுமெடுத் 
திபொழுது, கட்டுச்குலைக்து அவளா 
OL. cpa seer mau go. Copel 
கையால் ௮வ்வாடையை இடுத்தத் 
கொண்டு மாலைசாத்துதற்கு முடியா 
மல் ௮வள் மிச வருத்தமுற்றனள், 
அப்பொழுது அவ்வருத்தம்பொரு



Wo. 

முல் gercrerys@rmas GaGucr 
மான் தமது திருமுடியைவளைத்து ௮ 
ம்மாலையை ஏற்றுக்கொண்டருளின 
சென்பது அத்தலபுராணகதை ல 
யாற் சறப்பெய்தியதுபற்றி, ௪ ர 
யென்பது Copa Gu sro கக்குப்' 
பெய சாயிற்றென்பர்; கு 
மதனெரிய விழிதிறந்த இருப்பனந் 
காட் வனே மாய, வ£லைசசிக்கு விட 
கினையே லும்மையுகான் வயப்படுத் 
கமாட்டே னர்தோ, குலைச்சிக்கோ 
சன்னமின்னுங் சாணாச சடை 
மெளலி குலைந்து போன, கலைச் 
க்கு வளைந் த.துவுங் கலையனுக்கு நிமிர் 
ந்ததுவுங் கண்டும் தானே”” என்னும் 
பழையபாட்டில் இவ்வரலாறு ௮மை 
க்திருக்கும் அழசைப்பார்ச்ச, 

FES. HB - அர்தஇடையை, 

௫௬௩, அ௮றுத்து- சலித்து 
ட ௪௬௪, மால் - கண்ணன்; மணிவ 
வலா . கோவர்ச்சனூரி, 

௪௩டு, மட்டு.எல்லை, ஈறுமணம் 
வம்பு-வீண்செயல், கச்சு, 

௪௬௩௬, உரோமாவலியாயெே மணி 

க்கயிறு, 
௪:௬௮. ஆவம்-அம்பருத்தூணி, வி 

சிகம் - அம்பு, 
௫௩௯, திருமால் - கண்ணபிரான், 

படம் . காளிங்கனென்லும் பாம்பின் 
ங்டம், , 

௪௪௦ . ௪௪௧, நான்மாடச் செய்ய 
ககர்- மதுரை, வேந்து . உக்பா 
ண்டியன், சையம் . மலை, 
௪௪௨, கைதை .- தாழம்பூ, 

ட ௪௪௩, பூமாலையை மருவாமை ௧. 
ந்தஓுடைய தொழில், ௮மைக்கு . மூ 
HE HEG. 

௪௪௪, ௮சம் - உள்ளிடம், 
௪௪௭, மோகழால் - சாமழால் ; 

௪௪௧௯: *மன்மதனூல்' என்பர்பின். 
௪௪௧. கைவச்தோர் - தேர்ச்சியுற் 

(மோர். தறுவாய் . சமயம், :   

அரும்பதவுமை. 
௪டுக, மணாளன் . தலைவன், (தோ 

ன்றி மரிக்குந்தெப் வங்கண்மணா என்" 
என்பது, “'செத்துப்பிறக்்ற தெய் 
வங்கண்மணவாள”' (ழத்துக், செங். 
க, கடு) என்பதைச்சழுவிய த, 

௪௫௨. மூளரி.5யனன் . திருமால், 
௪௫௪, ஆர்ப்பு அவணி எங்கும் ௮ 

இர . முழக்கமானது ௮வனியெங்கு 
ம் ௮திர, 
௪௫, மன்2 - தெளிவாக, 
௪ட௭. வீடாத - அழியாத, 
௪ட௮, காமம் - மிச்கபுகழ், காமப் 

பகையை . காமனாகெயப்கையை, வா 
மம் - இடப்பக்கம், ப 

௪௫௯. பவனசவனம் - காற்றைப் 
போன்றவேசம், 

௪௬௦, பிச்சேற்ற . பித்தேற்ற; 
“பேராளன் றென்னன் பெருக்து, 
றையான் பிச்சேற்றி'' என்பது திந 
வாசகம், தீருவம்மானை, ௨, 

௪௬௧. பா ௮ணங்கு-கலைமகள். 
௪௬௨ . ௪௬௪, சிலேடை: தேங்கி 

னேன் - நிறைர்தேன். வண்டு - வண் 
டுகள், வளையல்கள், சண்ணீர் - கள் 
ளாடயநீர், விழிநீர், பொன்பூச்தல் - 
பொன்னிறமாகப்பூத்தல், பசலைகிற 
மடைதல், ௮லர் - மலர், பலரழிந்து 
கூறும் மொழி, வரும் மார்பம், வரு 
ம் ஆர்வம்; மார்பமென்பது writer 
மென்றும் வழங்குவதுண்டு, 

௪௬௫. 'சம்பரனைவென்ரானை-சம் 
ure reer ds சயித்த மன்மதனை, 

அழிகீயநாயகர்துதி, 
தின்௮ன்னை யார், வயின்.இடம், 

வயிறு, கரு-திருவருவம்வார்த் தற்குச் 
கட்டிய கரு, கருப்பம். ப 

சிறப்புப்பாயீரம். 
“பொன்னனையாள் பெற்றெடுத்த 

புத்திரனேர் கந்தசாமி' என்றது இக் 
தாலாகிரியர் ஒர் உருச்திரசணிகையி 
ன்புதீல்வசென்பசைச் குறிப்பிச்டுன் 

ட படற பழு த 90௧௦ ந ஜநா 
ப மிக்சிகிம் ர ரு. ரக கருட ஜு 
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