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a. 

கணபகிதுணை, 

இருவாரூர் நான்மணிமாக ஊழலமும் 

குறிப்புறையும் 

தா I. 

நாடுப் ாலேசர் wmrartoo hier லக்கு Near 

பாடுக சவி தீநலம் பா லிக்கும்-- வ்டொனி ற 

முப்போ BEGG a முயல்வோர் க்கு மூன்னிற்குக 

கைப்போ BEG om கழல், 

இலக்குமிபூசித்த சரரணச்காற் கமிலையென்பது இருவாறூர்ககுப் பெய 
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சென்பர். அகம்-மனம். முயல்வோர்.-முயற்சிசெய்வார். மண்டுத்தியானிபபலு 

ரென்பதுகருத்து. கைப்போதகம்-.. துதிக்சையையுடையவிகாயசச்சடவுள். 

அல, 

நேரிசை வேண்பா, 

நீளூர்க்க முற்கீர் ிலவலப நீள்கொ.ஞ்சித் 

தேரரரந்த செல்வக் இ.பாகனே--யாமுர 

விகிவிடங் காவடங்கா வேலைவிடம் போலுமகிப் 

பாதிவிடங் சாகடைச்சண் பார்த்து, 

முர்றீர்-சடல், நிலவலய:ம்-பூமண்டலம், சொடிஞரி- தாமனாப்பூவடிவ் 

மாசச்செய்து தேர்ச்சட்டிள்முன்னே ஈடுவத, விடஙர்-டங்கத்தினாற்செய்யப 

படாதவர், டங்கம்- உளி. ஏனையசயம்புமூர்த்திள்போலாது வீதிமின்சண்ணு 

மெழுர்சருளூ,தலால் வி.இிலிடங்கர் எனப் பெயர்கூறுவர், வே$லை-சடல், மதி. 

பாதி விடம் சா-பாதிமதியாயெ விடத்சையுர் (துன்பஞ்செய்யாது) சாப்பாய், . 

தீனச்குத்துன்பஞ்செய்தலால் இம்மதியும் வே£லையிலெழுர்சவோர் வெண்ணிற். 
சஞ்சாமெனச் சருதிச் சண்பார்த்துச் காவெள்றாளென்ச, பூமண்டல ச்சை. 
அஃஃபகவர்க்கள். இரிபாசங்காரசாலச்சென் pie, டி



இருவாரூர் நான்மணிமாலை. 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

பார்பெற்ற வல்லிக்கும் பா£ ரதிக்குமெய்ப் பாதியுமத் 

தார்பெற்ற வேணியுர் தந்தார் சியாகர் தடம்புயத்கின் 

ரீர்பெற்றி லேமென்று காணால் வணங்டச் சிலையெனவும் 

போ பெற்ற தாற்பொன் பலைகுனி தீ BI TLD பரொானென்பரே. 

நாண்-வெட்கம், வில்லினுண். வணங்கு-சலைவணங்கி, வலசு. 

மலை, லில். பொன்மலை-மேருமலை. குணித்தார்-வளை த்தார், 

ஏன்பாக ஈகுதலையோ டெழிலாக வணிந்தசம லேச மற்றுன் 

அறுசீர்க்கழிநேடி லடியாசிரிபலிருத் தம். 

சிலை 

(2) 
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கின்பாக நின்றிருமோக் கதுகோய்ந்துந் இருகிறம்வே ராகை யாலப் 

பொனபாக மிது வெனவு ரின்பாக மி வெனவும் புகலொ ணுமே. 

நருதலை - ( கந்கன்யாகத்திற்சிரிச் றுக்கொண்டுவந்த) தலைகள். ஒடு-பிரம 

கபாலம், ௮ன்றி அமையோடுமாம். உன்றன் பாகம் என்றது கமலேசரது வலப் 

பாகத்தை, தலைவிபாகம்-இடப்பாகம். நிறம் வேறாதலாவது கருவிழிதோய்ந்து 

வலப்பாகங் கருநிறமாலவும், இருச்செல்விழிசோய்ர்து இடப்பாகஞ்செக்கிறமாக 

வும் வேராத லென்ச, 

5௦ 

நேரிசையாசிரியப்பா, 

ஐண்ககிர் பாப்புஞ் செங்கஇர்க் கடவுள் 

வெயில்கண் டறியா வீக்கிருட் பிழம்பிற் 

புயல்கண் படுக்கும் பூர்கண் பொதும்பிற் 

காவலர்ப் பயர்.து பாதவச் தொக்கிய 

விருவே லருகிற் கருலிரன் மர் தி 

பொன்னிறம் பழுத்த பூஞ்சுளை வருக்கை 

முன்னுறக் காண்டலு முளையெபி நிலங்க 

மடித்தலச் இருத்தி வ௫ர்ந்துவள் ரூராற் 

ரொடுத்தபொழ் சுசைபல வெடுச்துவாய் மடுப்பது 

மானுட மடங்க மாணிடைச் தோன்றி 

யாடசப் பெயரி னவுணன்பார் பிடர்து 
நீடுபைம் குடரி னிணங்சவர்ர் துண்டென 

விறும்பூ.து பயக்கு ஈறும்பணை மருதத் 

சீத ளாரு ரெர்தைடயும் பெரும் 

(3)



w
o
 Siagjourayt stat oossfloreev, 

கடு சிங்கஞ் ஈமந்த செ.முமணித் தவிசிற் 

கங்குலும் பகலும் கலர்தினி இருந்தாக் 

இடம்வலம் பொலிச்.ர விறைலியு நீயு = S 

நடுவண் வைகு காளர் குழவியை ஸை oS ம் 

யொருவிரி னொருவி ருள்ளகெச் குருக = a & 

௨௦ விருவிருர் தனித்தனி யேர்தினிர் திடு Xo 
முச்சுடா குளிர்ப்பா முறைமுறை நோக்கி = = க் 

யுச்சி மோர்துமப் பச்சிளங் குழவி = ன S 

நாறுசெய குமுதத் தேறலோ டொழுகு Ss 2 ௩ 

மெ தாக் கிளவிபி னேமி சை LIP bs = = ழூ 

௨௫ விழமுமென் குரல மழலைத் திஞ்சொற் ஆ 2 = 

சுவைய Lp HB ING செயிகளுக் கையவென் = = 

பொருளில் புன்மொழி போக்கி = ய் 

பருள்பெற வமைந்ததோ ரப்புக முடைதமே, 

பொதும்பு-சோலை,. காவலர்-காப்பலர், பாதவம்-மரம். இருவேறு உ௫. 

இரண்டுவிசமான வடிவம். மேலே மானிட ௮வயவமும், wey மிருகத்தின் 

அ௮வயவமுங கொண்டிருத்தலால் இருவேறுருவென்றார். வருக்கையென்றது 

பலாச்சனியை. இருத்தி-அவ்வருக்சைக்கணியைவைச்து, மடுப்பது. உண்பது, 

மானிடமடங்கல்-ஈரசிங்கம். அடசப் பெயரினவ்ணன் - இரணியனென்லனும் 

பெயரையுடைய அசுரன். ிணம்-கொழுப்பு. உண்டென-உண்டாற்போல, 

இதும்பூது-அச்சரியம். பணை மரு தம-வயலை.புடையமருதகிலம். ஈடுவண்-இரு 

வருக்குமத்தியில். காரு இளம் குழவியை-மிக்க இளமைப்பருவமுள்ள பிள்ளை 

யாகியகுமாக்கடவளை. ஒருவிரின் ஒருவிர்-ஒருவரைப்போலொருகா், முச்சுடர் 

குளிர்ப்ப - கமூன்றுகண்களாடிய சேசமகுரியாக்கிரிகள்கோ்க்டு மகிழ்ச்சியாகிய 

குளிர்ச்சியடைய. குழுதத் தேறல்ஃ-வாயாகியருழுதத்திற்சொல்லாகிய தேன், 

எழுதாச்ளெவி-வேசம். ஏழிசை-சத்தசரம், இழுமென்குரல- மெல்லென்ற 

தஇசையையுடைய. மழலை 8ம் சொல்-இஎஞ்சொல்லாகிய இச ிப்பாரிய மொழி, 

போகச்க-உட்செலுத்தி. அற்புதம்-௮.இசயம், (4) 

நேரிசைவேண்பா, 

தேங்குபுக மாரூர்த் இயாகர்க்கெண் டிக்குமொளி 

விங்கு பகற்போது வெண்படமாந்..- தாங்கிருள்சூழ் 

கங்குற் பொழுது கரும்படமாஞ் செம்பட மாம் 

Or பாக்குற புனமாலைப் போது,



q திருவாரூர் நான்மணிமாலை, 

இயாகராசர்க்கு உடை எண்டிக்குமாதலாற் பகற்போது வெண்ணிறர் 

தோய்ச்து வெண்படமாம், கங்குற்போது கருநிறந்தோய்ந்து சக ரும்படமாம், 

மாலைப்போத செர்நிறந்தோய்ந்து செம்படமாமென்ச; இஃதோரற்புசமாமென் 

பது கருத்து. (5) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

போகொன் றியகண் பொழிற்கம லேசர்பொன் பார்பிலக்தாய 

ரூதொன்று கொங்கைச் சுவடென்...! ராற்றொல் களி. றுரிவை 

மீதொன் ௮ுவகண்டு வெங்கோப மாமுகன் வெண்மருப்பா 

லிதொன ற்மிகளி றென்றெ இர் பாய்ந்த விணை ச்சுவடே, 

எந்தாய் என்றது உமாதேவியை. களிற்றுரிவை-பானை த்தோல், மீதொன் 

துவகண்டு-(திருமேனியின்) மேற்பொருக்துவதுநோக்கி, ஒன்றுவது என்பதில் 

இறு திவிகாரமாயிற்று, வெம் கோபம் மா-வெல்லியகோபத்தையுடைய யானை, 

மாமுகன்-என்றது விராயகஸ ர. மருப்பாற்பாய்ச்தஎனச்கூட்டுக, இணைச் 

சவட்டையென அேயருபுவிரித்துரைக்க. (6) 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடி யாகிரியலிருத்தம், 

இணங்குகம லாலயமா லிதயத்திற் பொலிர்ததியா கேச ரம்பொற் 

கணங்குமைமண் மகளிதய கமலத்தும் பொலிதலினச் கமல மான 

மணங்கமழ்பங் சயத்தடஞ்சூப: கமலைம லாலயப்போ வாப்ந்த தான்மற் 

றணங்கனையா ரிதயமுந்தம் ஈருட்கொழு£ ரிதயமுமோன் முகக் தானே. 

. சமலா லயம் மால் இசயம்-- இலக்குமியொெகும் மாலிவடையமனம், மண் 

மகள் இதயசமலத்தும்-பூமிதேவியினிதயகமலமாகிய இருவாரூரிலும். பெரிய 

புராணந்திருவாரூர்ச்றெப்பில், “மே.தினிச்சா தன்மங்சையிசயகமலமா--மாதோர் 

பாகஞராரூர்மலர்ந்ததால்.!” எனப்பூமிதேவிபினிதயகமலமாகத் இருவாருரைச் 

கூறியிருத்தல்காண்க. கமலை-இிருவாரூரானது. கமலாலயப்பேர்வாய்க்த.து- 

சமலாலயம் என்னும் பெயர்பெற்றது, மாலிதயகமத்திற் றியாணித்து வைச் 

இருத்தல்போல அம்மாலின் மனைவியாகிய மண்மகளும் இதயகமலத்திலே தியாக 

ராசரைத் இயானித்துவைத்திருத்தலாற், சகடையடியில் மனைவியரிதயமுகாயக 

ரிசயமுமொன்றாகுமெனசக் கூறினாரென்க. மால் இதயகமலத்திலே தஇியானித் 

தலைச் சிதாகாச வுபாசனையென்றர், தீகரவிச்தையென்றுங் கூறுவர். காஞ்சப் 

புசாணந்திருககரப்படலம் சகக-அவழுகனியிற் காண்க, (7)
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நேரிசையாசிரியப்பா, 

தானமால் களிறு மாநிதிக் குவையு 

மேனைய பிறவு மீகுர ரீக 

நலம்பா டின்றி நாண்டுறந் தொரீஇ 

யிலம்பா டின்றி யேற்குக ரேற்க 

புரவலர் புசத்தலு மிரவல ரிரத்தறு 

மிருவே றிய கைய மிவ்வுல குடைத்தே 

௮கா அன்று, 
ஒருகா லத ஓருவமற் ஜொன்றே 

யிடப்பான் முப் தீ இரண்ட றம் வளர்ப்ப 

ல்
 

வலப்பா லிரத்தன் மாநிலத் இன்றே 

௧௦ விண்டோட நிவந்த வியன்றுகி / கொடிகண் 

மண்டலம் போழ்ந்து ॥தியக டுடைப்ப 

வாணிலா வழுதம் வழங்கிக் கொடிசள் 

வேனிலி பபின்?) வெப்பம தா்றுபு 

கொடியா ரெத்துணைக் கொடுமை செய்யினு 

கி /பஇியார் செய்திடு முதவீயை யுணர்த்தும் 

பன்மணி மாடப் பொன்மதிம் கமலைக் 

கடி. ரகா வைப்பினி) கண்டேம் 

அமவ மற்றிது வாட்டிய பெரி? த் 

நலம்பாடின்்றி.ரன்மையுண்டாதலில்லாது, இலம்பாடின்றி..தரித்திரமில் 

லாது, உருவம்-வடிவம், இடப்பால் உமாதேவியின் கூறாகும், வலப்பால் சவ 

பிரான் கூறாகவும் இருத்தலால் அறம் வளர்த்தலை.பும் இரத்தலையுங் குறித்துரைத் 

தாரென்ச, நிவந்த-.உயர்ந்த, அகடுஃ-நடு, வயிறு. ஆற்றுபு-ஆற்றி, கொடியார் 

என்றதைக் கொடியவர்ச்கும் துகிற்கொடிக்கும், மத்யார் என்றதை அறிஉடைய 

வர்க்கும் மதிக்குஞ் சிலேடையாகக்கூறியமொழியென்க. ஒருகாலத்தில் ஒரு 

வட.விலே யொருபாகம் முப்பத்திரண்டறம்வளர்ப்பவும், ஒருபாகம் இரத்தலுங 

கம$லயிற் கண்டேமெனச் கூட்டியுரைக்க, 

நேரிசைவேண்பா, 

பெருமான் றமிழ்க்கமலை. ப பெம்மான்கைம் மானுக 

கருமா லுசியகளுக் கச்சு--மொருமானுஞ் 

சங்கத் தடங்காதுர் கார்மார்பும் .கண்டக்கா 

MEF கடக்க 7 தலா.
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பெம்மான்-உயர்க்தோன். ௮,சள்-தோல். சச்சு-பாம்பாருய இடைச்கச்சு, 

ஒருமான் என்றது உமாதேவியை, சங்கம் என்றது சங்கச்குண்டலச்தை, ௮வா- 

(யார்ச்குமுண்டாகிய) ஆசை. (9) 
டி கு ் ° 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

வாவியம் போருகஞ் சூழ்கம லேசர்புள வாய்கிழித்த 

தூனியம் போருகந் தோறுகின் மோ துணைத் தாளடைந்த 

வாவியம் போருகந் தாயிரங் கூற் றுடன முலுமஞ்சே 

னாவியம் போருக கன்னெஞ்ச மேயவர் தாமங்களே, 

புள்வாய் இழித்த தாவி ௮ம்போர் என்றது இருமாலாடிய அம்பையுடை.யவர் 

என்பது கருத்து. புள்-பறவை, ஈண்டுக்கொக்குப்பறவையென்க, கஞ்சன் 

கொல்லவிட்ட சொச்காயெபுள்ளின்வாயைக் இழித்தகிருமாலைச் தூவியை 

யுடைய அம்பாகவுடையவர். தூவி-அம்பினிறகு .ஆவி-உயிர், உடன்ருலும்- 

வருத்திறாலும். நெஞ்சேமே அஞ்சேல்-மனமேபயப்படாதே, நாமங்கள் கா 

இயம்பு-இருகாமங்களை நாவாற்சொல்லு. ஐருக-உன்னுள்ளே இயாணிபபாயாக, 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

நாம வேர்படைச் கடவுளைப் பயக்தரு ணங்கைகென் சுமலேசர் 

வாம பாகழ்தைக் கொளவலப் பாகரீர் மங்கைகொண் டனள்போலார் 

தாம நீ ப்ஜொளி தன்னி றங் காட்டவெண் டலைரிரை நூரைகாட்டக் 
€ 

காமர் பூங்கொடி. மடை தயர் மகாவிழிக் சகயலுலா வாலாலே, 

நாமம்-அச்சம். வாமபாகம்-இடப்பாகம், தசாமம்-ஒழுங்கு, சன்னிறம்- 

நீர்மங்கையின் றன்னிறம், அரை-(அக்கங்கையின்) நரை, காமர்- அழகு, விழிக் 

சயலுலாவரலாவது சமலேசரை விரும்பிவிரும்பிப்பார்த்சலெனக் கொள்க, (11) 

நேரிசையாசிரியப்பா, 
5. , டு மட் டு , வருமூலை அ மக்து வாங்கிய அசப்பி 

புரிகுழன் IDL in Ful பொன்னெடு மாடம் 

கொண்களுர் வயிர முற் கண்க தர் Sev ih 

சேயொளி பரப்பு செம்மணிக் முழாமு 

மாயிரு டுரந்து மழகதி செறிப்பன 

ஈரநஇ முதல வாதி மூன்றுத் 

இருவ£ண் மறும் செல்வது கடுப்ப 

S)
 

வொள்ளொளி ததும்பு மொண்டமிழ்க் Kinds 

தெள்ளமு இல DEG (Bian Fowl ooh b
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கட இநிறக் கடவுணின் கான்முறை வணங்கு ஐங் 

கூங்றெனப் பெயரிய சொ?ந்தொழி ளைய 

னாற்றமில் யாக்கை யுவர்நீர்க் கேணிப் 

புலத்தலை யுயிர்மீ னலைத்தனன் (படிப்ப 

வைவளி பித்தென வ்மைத்,து வைத்திருந்த 

௧௫ மூத்தலைத் தூண்டி ராண்டி LH Fev 

வாழ்சாண் மிதப்பு நோக்கித் தாழா 

தாரிறலைக் தொடங்? யெயிறலைத் இருக்கலி) 

marae (Lp A Sarge Gin yO war 

Ca.nGFSO wr naiso Aird Cs. 

௨௦ வருட்பெருங் கடலினவ வ (ருயிர மீனங் 

கருக்குழி கழியப் பாய்க்கு தெரிப்பரும் 

In ass இரையொடு முலானி 

யெய்தரும் பெருமித மெய்த 

வையமின் கடைக்க ணருளுதி யெனவே. 

வருமுலை-வளருமு£லை. வாங்கிய நசுப்பு-வளோந்தடுடை பழ திர் எறிப் 

பன--இளங்கதிர்பிரகாசிப்பன. சரக முதல வரகஇலான்றும்-சங்கைநமுதலிய 

மேன்மையுள்ள ஈதிமூன்றும்; அவை கங்கை யமுனை சோணை. கங்கைக்கு நிறம் 

வெண்மை, யமுனைக்கு நிறம் கருமை. சோணைக்கு நிறம் செம்மை ,நதலாலுவ 

மானமாக்கிக் கூறினாரென்ச. இருவம்-ரிறப்பு, அம்-சாரியை. மறுகு-வீ.தி, 

கடுப்ப-ஒப்ப. நளையன்-மீன்பிடிக்கும்பாசனுச்குப்பெயர். ஊற்றம்-வவிமை, 

வீ வளி பித்து-சிலேட்டுமம் வாதம் பித்தம். வாழ் நாள் மிதப்பு-அயுள்நாளாகிய 

மிதப்பு, மிதப்பு என்பது தூண்டிற்கயிற்றினணிடையே கட்டியிருக் டைச்சு; 

தூண்டின்முள்ளில் மீனசப்படிற் இடைச்சுநீருள்ளழுர்தும், அ௮கப்படாவிடில் 

நீர்மேலேமிதக்குமாதலால் அறிகுறியாகக் கட்டுவதென் றறிச, அயி றல்-உண் 

ணல், ஒழிர்சென-ழிர்சதென்று, வெள்குமீஇ-வெட்சமுற்று, மற்றவன். 

௮ச்கூற்றாயெநளையன், விம்மிதம்-ஆச்சரியம். பெருமிதம்-களிப்பு. கடவுள் 

௮ருளுதியெனவணங்குதும் எனச் கூட்டுக. (12) 

சேரிசைவேண்பா, 

சன்பணிர்த தென்சமலை மீசனார் பூங்கோயின் 

முன்பணிர்த செய்வ முனிவோர்க--ளன்பென்னாம் 
புண்சுமர்தோ ஈந்தி புடைத்ென்னார் புண்ணியனார் 

மண்சுமர்தா ரென்றுருகு வா, |
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பூங்கோயில் இருவாரூர்க்கோயிலுக்கொருபெயர், புண் சுமந்தோம் ஈர்தி 

புடைத்து என்னார்-வாயில்காவலிலிருக்குகந்திபெருமான் சைப்பிரம்பாலடிக்கப் 

பட்டுப் புண்ணை தீசாங்கனோம் என்று கருதாதவராகி. புடைத்தல்-அடி 556. 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

வரந்தந் தருள வசதம்வைக் த.லென் வரதமிடக் 

கரந்தந்த தாலிவர் கை.பதன் றேபலி காதலித்துச் 

சிரந்தந்த செங்கைக் கமலேசர் நாமந் தியாகரென்ப 

தாந்தந்த வாள்வியி யாடர்த தாம்கொ லறம்வளர்த்தே. 

வரதம்-வரந் தருவதாகச் கையினையமைத்தல், இவர் கையதன்று.(இடப் 

பாகம் அம்பிகை பாகமாதலால்) அ௮வ்விடக்சரம் இவருடையகையன்று, அ.து- 

அவ்விடக்கரமென்ச, ிரம்-பிரமகபாலம். ஏ, கொல்-அ௮சை, (14) 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடி யாசிரியவிருத்தம், 

வளளமுலைக் கலைமடந்தை ம௫ழ்கர். தலை மாலைசர மாலை யாகக் [சாத்த 

கொள்ளுவது மலர்மடந்ை கொழுகர்தலை கண்டுணியாச் சோத்துச் 

வுள்ளுவது மொழிவ து£ற் பெ.ழியாயே லடி.முடிக ராணர்ந்தே மென்றே 

கள்ளமெொழி வான்புகிற்றென் கமலேச வவர்க்கவையே கரியு மாமே, 

வள்ளம்- கண்ணம். கிண்குிணி-சசங்கை, காலணியென்க. கொள்ளுவதும், 

உள்ளுவதும், மொழிவது எஷக்கூட்டுக, ஒழிவது- ரீக்கத்தகுவது. அவை 

கரிகளாம்--௮வ்விரண்டுஞ்சான்றாம், (15) 

நேரிசையாசிரியப்பா, 

கருந்தா.து கடுத்த பெரும்பணை தாங்கும் 

படாமருப் பெருமை பைங்குவளை குட்டி. 

மடிமடை இறந்து வழிந்தபா லருவி 
கரைபொரு தலைப்பப் பெருகுபூர் தடத்துப் 

டூ வெண்டோ டலவிழ்த்த முண்டகத் தவிசம் 

டானீர் பிரித். துண் வள் ளென 
- னற்பெருங் கடலு லுண்பொரு டெரித்து 

fer Dusen கொள்ளு நாமகட் பொருவு 

மெள்பாள் மருசர் சன்புள் கிச்
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௪0 தென்பான் மேருவிற் றிகழுங் கோயின் 

Cpa Tacit மூர்த்திபென் றேத்துக் 

தேவ ரகண்ட தெய்வ நாயக 

நின்னடிக் கொழும்பி விலைமையின் றேனுகின் 

றன்னடிக் தொழும்பா சார்புபெற் றுப்குலிற் 

கி சிறியவென் விமுமர் இீர்ப்பது கடனென 

வறியா யல்லை யறிர து வைத் இருந்தும் 

மீராவஞ்சத் நீப்பி௦ப் பலைப்பச் 

சோரா சின் பவென் ௮அயரொழிச் தருளகிலை 

புறக்சணிக் இ ருந்ததை யனைறே G05 By M 

௨௦ கோளவயாய் முனிவர் சாபநீர்ப் OD nig 

ஈீவாய் வல்வினைர் இப்பபன் கொண்மா 

ருடல் சார் தூழலுமக் க _வுளர்க் கல்லதைப் 

பிறவியின் றுய/சினக் கறிவ.ரீ தாகலி 

னருளா தொழிம் தனை போலுங் 

ல உ௫ கருணையில் பொலிந்த சண்ணுச லேயே. 

கருந்தாது கடுத்த பெரும்பணை தாங்கும் படர் மருப்பு எருமை-இரும்பினை 

யொத்த மிச்ச பருமைதாங்கும் விரிர்தகொம்பையுடைய எருமைகள், குதட்டி- 

மென்று. மடி-முலைமழி. பால் நீர் பிரித்து-பாலையும் நீரையும் பிரித்து. காற் 

பயன்-அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னு நால்வகைப்பயன். காமகள்-சரசுவ.தி, 

மென்பால் மருதம்-மென்பாலாகய மருதநிலம். மென்பால் என்பது மருததி 

திற்கு ஒருபெயர். மூவர்-இரிஷூர்த்திகள். அகண்டம் மூர்த்தி-எல்லாமாகிய 

மூர்த்தி. தேவர் ௮அசண்ட-தேவர்களாற் சண்டிச்சப்படாசவனே. தொழும்பு. 

வழிபாடு, விழுமம்-துன்பம், புறம் சணித்துஇருந்ததை ௮ன்று-என்னைப்புறம் 

பாசச்குறித்திருர் சசன்று, 89-சாரினப. கோள்வாய்முனிவர் சாபரீர்ப்பிறம்த.. 

குணம்வாய்ச் த முனிவராயெ தத பிருகுமுதலோர் சாபத்தன்மையாற்பிறர், 
சொண்மார்-சொள்வார், உடல்சுமர்து...பிறந்து) சரிரச்தைத் தாங்கு, கடவுளர் 

என்றது திருமான்மூதவியோசைக்குறித்தது. சடவுளர்ச்சல்லது என்றதனால் 

அவர்சட்சே பிறவியின் வருத்சர்தெரியுமென்றபடியாம். போலும் ஒப்புமை 

குறியாதுவர்ச ௮சை யென்ச. சேவரசண்டர் என்பது தஇயாசராசருச்கு ஒரு 

Or uO) ccm eye கூறுவர், , (16)
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நேரிசைவேண்பா. 

கண்ணனா பொய்ச்சூள் கடைப்பிடித்தோ தென்புலத்கா 

ரண்ணலா ஈஞ்_வரென் றஞ்சியோ--விண்ணோர் 

விருந் தாடு மாரூர மென்மலர்த்தா டூக்கா 

இருந்தாடு கின்றவா றென். 

பொய்ர்சுள்-அடி.சாண்பேனெனக்கூறிய பொய்ச்சபதம். கடைப்பிடி ச்சல்- 

உற இயாகப்பற்றுதல். அஞ்சியோ-மதித்தோ, விண்ணோர் விருந்தாடும் 

அரூர-தேவர்கள் புதுமையாசக்கூடுர் திருவாராரனே. என்ஃயாது. தருவா 

ரூரில் இருந்ததிருக்கோலத்துடன் ருண்டவஞ்செய்வாரென் றறிக, தாளைத் 

தூரக்கியாடி ற கண்ணனார்காண்பரென்றோ, நமனார்முன்போல் இன்னுமுதைத்து 

வீழ் த்தின் என்செய்வோமென் றஞ்சுவரென்றுமதித்சோ. இரும்.காடுகன் றவாறு 

யாதுசகாரணமென்பது கருத்து, இருக்கோயிலிற் றேவாசரயமண்டபத்துற் 

றேவர்களுங் கூடியிருச்தல்கருகி விண்ணேர்விருந்தாிமாரூரா எனக்கூறினா 

செனலு மாம், (17) 
கட்டளைக்கலித்துறை, 

என்னுபி7க் கொக்கு மிளஞ்சேயோ டெழுல €ன்றவன்னை 

மன்னுயிர்க் கொக்குங் கமலைப் பிரான்மணரி கண்டங்கண்டு 

Hom spurs கும்புய லென்றுமென் கொன்றைபைச் தா.துயிர்க்கப் 

பொன்னுயிர்க் கொண்கன் பொலன்று, லாமெநர்தை பூந்துஇலே. 

இளஞ்சேய்-இளமைப்பருவமுடைய முருகக்சடவுள், மன்-நிலைபெற்ற, 

மணி சண்டம்-சாளகண்டம். மின்-மின்னல், உயிர்த்தல் - விடுதல். புயல்- 

மேகம். தாதுயிர்ச்ச-பொன்னிறமாகிய) மகரந்தங்களைவீச. பொன்- இலக்குமி, 

பொலன்.றுஇல்-பிதாம்பரம், பூர்துகில்-௮அழயெதோலாடையென்க, (18) 

எண்சீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

பூமாகி னிதயகம லத்.து வைகும் 

பொலிவானு மரியணைமேற் புணரி யீன்ற 

மாமாது வழிபடவிற் நிருத்த லாலு 

மறைமுது ஈடுமுதறு முடிவி னின்ற 
தாமாத றெளிவிப்பார் போது நீலத் 

தரங்கரெுங் கடன்ஞால மொரும்கு வாய்த்த 

கோமாது மனங்குழையக் குழைந்த வாளூர்க் 

. கசகர் கண்ணெிக்கா லமக ஸ்ரே,
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பூமாது-பூமிதேவி, சரஸ்வதி. பூமிதேவியின் இதயகமலமாகத் இருவாரூ 

ருள்ளதென்பது, ௭-ஆவதுகவியிலுங்காண்க. பொலிவானும்-விளக்கத்தானும், 

௮ரியணை-சிங்காதனம், புணரி-கடல். மா-இலக்குமி, மறைமுதல்-பிரமன். 

நடுமுதல்-இருமால், முடி.வில்-அம்மறைமுடிவில். தாமாதல் - சாமொருவரே 

யாகுதலை. தெளிவிப்பார்-உலூரற்குத்தெளியச்செய்வார். வாய்த்ச-பெற்ற, (19) 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

அழலவிர் சோதி முழுவெ.9ி லெறிப்ப 

விளகில வெறிக்கும் குளிர்ம௫க் குழவியும் 

வெஞ்சினம் பொ இந்த நஞ்ுமிழ் ப குலாய் 

வெள்ளைமுள் ளெயிற்றுப் பிளளைவா எவுக் 

டு தெண்டிரை கொழிக்குர் திம்புனற் கங்கைத் 

தண்டுறை மருங்கிற் றனிவிளை யாட 

௮டன்வைத் தரற்றிய LIPOMA கடவு 

ளெறுழ்வலிக் தறுகட் டெறுசெனஃ கேழன் 

முளையெயி Doves மூருகுகொப் பளித் BS 

௧௦ தாயலி ழிதழித் நண்டார் மார்ப 

இருவிழி யிரண்டினு மிருஈடர் வழங்கலி 

CID 5H பகலு மொருபுடை இடர்சன:ர் 

கடங்கலும் காடத் தடங்களிற் அுரிவையு 

மடங்கலீ ர௬ரியு முடன்கட.ர் தலமா 

௧௫ Moore. Sous 5 இண்புயாசல 

நெட்டிலைஃ் கமுக னெடுக்சயி ரார்த்துக் 

கட்டுபொன் னாசல் கன்னிய ராடவப் 

பைங்குலைக் கழுகு பழுக்காய் சிந்த. 

வெண்கஇர் நித்திலம் வெடித்துகு தோற்றங் 

௨0 கந்தரத் சமது கவாந்தன விவையென 

EG on ase ராாத்தன ரலைப்ப 

வொண்மிட gon: 51 GBIG சிந்தக் 

கண்மூத் ASSIS SH paige BIG 

தண்டலை யுடுத்த வொண்டமிழ்க் கமலைப் 

பொற்பதி புக்கு மற்பு5க் கூ.ததநின் 

சேவடிக் கொன்றிது செப்புவன் கேண்மதி 

fp ல
ு
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விலங்கினுண் மிக்கது விண்ணவர் தருவென 

வொருங்குவைத் வெண்ணுவ தோர்வழக் கன்மையி 

னொத்த சாதியி னுயாபுமற் றிழிபும் 
௩௨௦ வைத்தன ரல்லதை வகுத்தனர் யாரே 

யாருயிர்க் சமைத்த வோசெழு பிறப்பினுண் 

மூற்படு தேவருண் முறல்வனென் றெடுத்துக் 

கற்பனை கடந்த கடவுணிற் பழிச்சு தந் 

தொன்மறைக் குலங்கண் முன்னிய இயாதெனப் 

௩ட பன்முறை தெரிப்பிலும் பயன்கொள வரிதாற் 

றேவரி னொருவனென் றியாவரு மருளுற 

நியே நின்னிலை நிகழாது மறைத்துக் 

கூறிய நாகு மாகலிற் 

Gn Mat மறையெனச் ரெப்பினா நன்கே. 

அழல்௮விர் சோதி முழுவெயில் எறிப்ப-அக்ிவிளங்குகின்ற குரியனைப் 

போலப் பூரணமான வெயில்பிரகாசிச்சு. இல்வடி. சடையின்சிறப்புச்கூறிய 

தென்க, முள் எயிறு-முள்ளினளைப்போன்ற பல், துறை-நதி, உடன்வைத்து 

ஆற்றிய-(மதிக்குழவியும் அரவும்) கூடவைத்துச் சுமந்த, எறுழ்வலி-மிக்கவலி, 

கறுசண்-அ௮ஞ்சாமை. கேழல் மூளை எயிறு இலங்க-பன்றியின்டமுளைபோலுந் 

தீந்தம் விளங்க, எயிறு ஈண்டுக்கொம்பென்க. முருகு-தேன், தளை ௮விழ் 

இதழி-முறுச்சவிழ்ர்த கொன்றைமலர். ஒருபுடை-ஒருபக்கம், கரடம்-மதம் 

பாய்சுவடு, களிறு உரிவை-யானைத்தோல், மடங்கல்-இங்கம். ௮லமர-சுழல, 

நிவந்த-௨.யர்ந்த. ஆர்த்து-தொடுத்து, பழுக்காய்-பழுத்தலையுடையகாய், பழ 

மென்க,. நித்திலம் - முத்துக்கள், கர்தரம் - அக்கன்னியர்கழுத்து, இவை- இக் 

கமுகுகள், அக்தில் - அவ்விடம், ௮சையெனினுமாம். கண் முத்த என்றது 

சண்ணீிர்த்துபியை. சலுழ்வது - அழுவது. பழத்திற்கு உதிரமூம், முத்திற்குக் 

கண்முத்தும் உவமானமாம். ம.இ-முன்னிலையசை, ஒருங்குவைதீது - உடன் 

“வைத்து. அல்லதையென்பதில் 8 சாரியை. எழுபிறப்பு - சேவர், மக்கள், 

பறவை, விலங்கு, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, தாவரம், நூய எழுவசைப்பிறப்பு, 

கற்பனை - பொய். கடவுள் நிற்பழிர்சு தும் - தெய்வச்சன்மைய/டைய நின்னை த் 

அிதிப்போம். முன்னியது - கருதியது, தெரிப்பினு - ஆராயினும். பயன்- 

பொருள். கின்னிலை மிசழாது மறைக்து நீயே கூறியகாகுமாதலிற் பயன்கொள 

வரிதெனக் கூட்டுக, நிகழாது-விளங்காது, மறை - மறைத்துச்கூறுவதனால் 

மறை. சடவுள், மார்ப, புயாசல, கூத்த, கேள் முதல்வனென்றெடுத்துநி ஈ்பழிச் 

சுதுமென்ச் கூட்டுக, (20)
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நேரிசைவேண்பா. 

நல்லார் தொழுங்கமலை நாதனே நாதனெனக் 

கல்லாதார் சொல்லும் கடாவிற்கு--கெல்லும் 

விடையே விடையாக மெய்யுணரா ரையுற் 

றிடையே மயங்குமி௫ு வென், 

கமலை நாதனே நாசுன்-இருவாரூர்க்குராயகனோ உலக்கிற்ழுராயகன். கடா 

விற்கு-வினாவிற்கு. விடையே விடையாக மெய்யுணரார் உீயுற்று-வாசனமாகிய 

விடையே அவர் கடாவிற்குத்தரமாயிருக்க உண்மையுணராரா௫சந்தேகமுற்று, 

GIT = யாதுகாசணம். (21) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

இதுவே பொருளென் லஜெவரெவர் கூறினு மேற்பதெது 

வதுவே பொருளென நறிர்துகொண் டேனப் பொருளெவசக்கும் 

பொதுவேயெள் ரலும் பொருட் துமெல் லோர்க்கும் பொதுவினிற்ரு 

மதுவேப் மலாப்பொழி லாரூரி ௮ம்வைகும் வைகஓுமே. 

ஏற்பது - ஏற்றுந்கொள்வது பொஜுவினிற்கும்-பொதுவாகநிற்கும், அம் 

பலதிது நடித்து நிற்கும். ஆருரினும் வைகும்--(அங்ஙவனம் பொதுவில்மிற்ப 

தின்றிச்) கஇிருவாரூரிடத் தும் தங்கும். (22) 

அறுசீர்க்கழி நேடிலடியாசிரிய விருத்தம். 

வைய முழு முழுதுண்ண வல்லாம் களிக் து நவூகியுய் 

கையி லொருவற் சளி திதெமக்கே கு இனவிடனிந்தோர கன்னிகைக்கு 

மெய்யி லொருகூ றளித்கனசால் விமல் கமலைந் யாக [ன்ப 

கதையபவாக்கே தகுமுகம னன்௮ புகழ மனமே. 

உழு துண்ணவல்லான் - திருமால், உழுதம்கும் உண்ணு தற்கும் வல்லவனை 

நோக்கி அளித்தாரென்பது கருத்தாயிற்று. காத்தற்பொருட்சி வையமுழுறு 

மளித்தாரென்ப.துமாம். ஈவநிஇ - சங்கம், பதுமம், மகாபதுமம், மகரம், சச்சபம், 

றூகுந்தம், குந்தம், நீலம், வரம், என்பன டொருட்டொகைபிகண்டி லறிக, 

ஒருவன் என்றது குபோனை. சகஇிவீட-மோக்கமாடியவீடு, ஒர்கன்னிகைஎன் றது 

உமாதேவியை. முசமன் - உபசாரம் இவர்க்கே என்பதில் ஏகாரம் பிரிசிலையும் 

தோற்றமுமாம, (23)
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நேரிசையாசிரியய்பா. 

ஆமையோ டணிந்து தலையோ டேத்திக் 

காமரு மடக்தையர் FOO STG FLO BT pi 

பலிதோம் தண்ணினு.முண்ணு மொலிகழற் 

COLI BT LDL! முகிலும் பழமறை விரிஞ்சனு 

மிந்திரா தியரு மிறைஞ்சினர் நிற்ப 

மற்றவர் பதங்கண் மாற்றியும் வழங்கியும் 

பற்றலர்ச் செருத்து முற்றவர்த் தாக்கியும் 
பரசுரர் பாசப் பணிகுகர் பஸரிய 

வாஈவிற் றிருப்பினு மிருக்கு முசைசெயின் 

யோச சாதனம் போடுகட் கன்மையிற் 

செஞ்சடை விரித்து வெண்பொடி. பூசி 

பெருக்கங் கண்ணியுஞ் சூடி விருப்புடை 

பிடப்பான் மடந்தை கொடிப்போம்து தணைப்பினு 

1டலூர் குறிப்புத் தோன்ற விடலருங் 

காமமீ தார வேழமும் றிரந்தவ 

டாமசைச் 8 DG. தைவந் தம்ம 

புலவியிற் புலர் து.ல் கலசியிற் களிக்தும் 

போசமார்ந் இிருப்பினு மிருக்கும் யோசெட் 

கெய்சா வொண்பொருள் கைவந்த இடைப்ப 

ஞான முத்திரை சாத்து மோனமோ 

டியோகுசெய இருப்பினு மிக்கு LO rep 

தணிய மாடத் தாமிய pips 

தைங்கணைக் கழுவ னாகிய னடாத்தக் 

கொளல்கைமால் களிறுல் கொலைக்கண் வாட்படையு ந 

அல்கா முல்குல் வெல்கொடித் தேரும் 

பல்வகை ட.௮ப்பும் படையுறுப் பாகப் 

பவக்குறும் பெறியுந் தவக்குறும் பெறிந்து
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நுணங்கிய நுசுப்பி னனாக்கஞார் -குழுமிக் 

கைவகுத் திருந்து கழக்கெறிர் தாட 

௩௦ மையுண் கண்கண் மறிந்தெழுந் தலமால் 

செம்முகத் தாமரைச் ிறையளிக் குலங்க 

ளம்மென் காந்தளி னளிக்குல மார்த்தெழக் 

கலக்துமன் றழீஇக் காமுற னிகாக்கும் 

பொலன்ரெய் விதப் பொன்மதிற் கமலை 

உடு யண்ணன் மாரகாக் கண்ணுதற் கடவுள் 

கற்பனை கழன்று நிழ்றலி 

னி, ப்பதிக் நிலயெம நியமோ வின்றே. 

காமரு - அழகு. உ-ஃசாரியை. கடை - வாயில், பலி- பிச்சை. பற்றலர்ச் 

செருத்தும் - பகைவரைக்கொன்றும். உற்றவர் - அடைநர்தவர், யோசசாதனம் - 

யோகத்தஇற்குரிய கருவிகள். சணப்பு - நீங்கல், விரிச்தலும் பூசுதலுஞ் சூடுதலு 

மடலூர்வார்க்குரிய சன்னமாதலால் மடவூர்குறிப்புத்தோன்ற என்றார். மடலூர் 

தல்-கோவைசத்துறைகளினொன்று. ஏழுற்று - மயக்கமுற்று, தைவந்து- தடவி, 

அம்ம-அசை. புலவியல் புலந்தும்-ஊடலில் வெறுச்தும். ஞானமுத்இிரை- 

சின்முத்திரை; இசன்விவரத்தைச் திருவானைச்காப்புராணம் பாயிரத்தில் **மும் 

மலம்வேறு” என்னுமுதற்குறிப்புள்ளசவியிற் காண்க. யோகு-யோகம். அ௮ரமிய 

மாய மு.ற்றமென்க, அரமியம் - கிலாமுற்றம். இல்காழ் - லவாகய மணிக் 

கோவை. குறும்பு.பொல்லாங்கு, றணங்இயறுசுப்பு- நண்மையாகிய இடை, 

மறிந்து - மறிபடியும், ,அலமசல்-(முகத்திலிருச்குங்கண்கள் கையினின்று 

மெழுந்த கழங்கைநோக்கச்) சுழலுதலானது. மன் தழீஇ - மிகுதியாகத்தழுவி, 

பொலன் பொன், அ௮ண்ணல்ஃ பெருமை. கற்பனை-பொய், நியமம்-நியதி, (24) 

நேரிசைவேண்பா, 

இன்னீ ர௬ுலகததுக் னெனுயிரயா மென்றுணர்சத்து 

ஈன்னீர் வயற்கமலை நாதனார் -பொன்னாரந்த 

சேவடிக்கா ளானார் லெரன்றே தென்புலத்தார் 

கோவடிக்கா ளாகார் குலைந்து. 

இன்னீர் - இனியசடல், ஆள்-௮டிமை. ௮ன்றே-௮ப்பொழுசே. ஏகாரம்- 

தேற்றம், தென்புலத்தார் ேசோ- இயமன் , யமபுச்தையடையாரென்பது 

கருத்து, இல் நீர் உலகம் எனப்பிரித்து நிஜேயில்லாத்தன்மையடைய உல௪ 

மென்றுடு கூறுவர், | (25)
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கட்டளைக்கலித்துறை. 

குலைவைத்த செவ்விள நீர்குளிர் பூம்பொழிற் கொம்புக்கின்ப 
முலைவைத்த தொக்குங் கமலைசர் வேணி மு௫ுழ்சகைவெண் 

டலைவைத்த வேனற் புனமொக்ருங் கங்கையத் தண்புனத்தி 

னிலைவைத்த மாதரை யொக்குங் கவணொக்கு நீள்பிறையே. 

பொழிற்சொம்பு-சோலையென்னும்பெண்ணென்க. வேணி-சடை. எனற் 

புனமொக்கும் - தினைப்புனச்தை யொச்திருக்கும் சடையைக்குறீக்தம்போது, 

முடழ்கை வெண்டலை யென்றது ஈகுஏர மென்ச. தினைப்புனத்தைக்தறிக்தம் 

போது, அரும்புபோன்ற பற்களையடைய வெண்ணிறமுள்ள பொய்த் தலை 

யென்க; இப்பொய்த்தலை இனைப்புளத்திற் சண்ணாறுபடாவகை வைத்திருப்ப 

தென்க, நிலைவைத்த-இடத்திற் (காவலாக) வைத்த, கவண் - இனைக்கதிர்கவா 

வரும் புள்ளினத்தை யோட்டுதற்கு மாதர் கல்வைத்தெரியுமோர் கருவி. (26) 

எணசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரிய விருத்தம். 

பிறையொழமுக வொழுகுபுனு் க்கை யாறின் | 

பேரணையிற் ரெடுத் அவிட்ட பெரும்பாம்பென்னக் 

கறையொழுகும் படவாவம் படரும் வேரி 

கண்ணு தலார் கமலையிற்பைங் காலை போல்வீர் 

நறையொமுகு மலர்ப்பொழில் குக்தகையாக் தந்திர 

நானிரண்டு மாவடுவு நாடிக் காணே 

னிறையொழுகு மிளநீரு நிற்கக் காணே 

னீர்செய்த காரியமென் னிகழ்ச்.அ வேனே. 

கமலைபோல்வீர் - இலக்குமிபோன்றவராகிய மாதரே. பொழில் குத்தகை 

யாத் தந்இர் - சோலையை மதஇிப்பிட்டுக்கொடுத் தீர், இரண்டு மாவடுவுங் காணேன் 

இளநீரும் காணேன் என்றதனாற் குத்தகையாகத் தந்ததிற் பயனில்லையென்ப.து 

கருதீதாயிற்று, இக்கவி புறங்காட்டல் என்னுந் துறையமைத்துச்கூறிய தென்க, 

இதற்குப் பொழில் என்றது கூந்தலை. மாவடு என்பது கண்களை, இளரீர் 

என்றது தனங்களை. பாம்பு- ஈண்டு வெள்ளமடைத ற்டும் வைச்கோற்புரியென்க, 

இருவிளையாடற்புராணம் மண்சுமர்தபடலம், ௫-அவதுசலியி லறிக. (37) 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

வேனிலா லுறுப்பின் மென்றசை யிறைச்9 
இசாக் கறியத் இருக்கண் டி.றந்தோய் 

சாள்மமை முனிவன் கான்முளை நிற்ப 
ஜிடற்கரும் பாசக்சொ டுடம்பொறை நீங்க
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வுயிருண் கூற்றுக்குக் இருவடி வைத்தோய் 

கருங்கடல் வண்ணன் வெள்விடை யாக 

யடிக டாங்கிய வுதவிக் காங்கவன் 

முழுவென்பு சுமக்க கழுமுட் படையோய் 

தேவா சரயன றிருக்கா வணக து 

மேவா நின்ற விண்ணவர் கு/நாங்க. 

OHH Ba கணங்களென் மோ3னர் வரக 

யருக்கயெ முதல் வசனமாத் களிப்ப 

வித்தலக் துற்றவ ரினிக்கலக் அராரெனக் 

OEE BS 65% Buy TOW 31 OLP a) 12 

iam i_& anew ராகி விழுமிதின் 

மாந்தா யாவருக காக் இ? ற் பொலியும் 

வரமிகு கமலைம் இருகப் பொலிங்தோ 

யெழுதாக் பொவிரின் மொழியெனப் பலி 

னணினபெருக் தன்மை நீயே ஈவிம் பதன் 

மனபெரும் புலமைத் தீ 3 'யும்பரி 

னின்னோ ரன்ன ரின்மை னின்னிலை 

கூறாய் நீயெனிற் றேறுக ரிலாற் 

றன்னுடை யாற்றன் முன்னார் முன்னர்த் 

தற்புகழ் கிளவியு் தளுமென் ஐம்ம 

நிற்புகழ்க் இசைக்தனை நீயே யாக 

விருடீர் காட்டிப் பொருடிணிர் துரார்த்கா 

இயங்சா மாபி னிதுவிது பெ rR Dan oa 

மயககக் கூறுதன் மாண்புடைதக் தன்றே 

யளவில் காட்சியை பையமின் ுணர்க்கலிர் 

றளசா நிலைமைசக் தென்ப வெஃறலிற் 

தன்னுடை. மயக்கம் இசைமேல் வைத்துச் 

சென்னெறி பிழைத்தோன் நிசைமயங் கிற்றென 

மொழிகுவ தேய்ப்ப முதுக்குறை வின்மை பிற் 

பழமலை மயக்கிற் ஹென்னா (pipes) 

மெய்யா இசைக்கும் போற 

மையகின் றன்மை யளப்பரி செமக்கே,
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தசை இறை௪) - ஒருபொருட்பன்மொழி, கண் என்றது நெற்றிக்கண்ணை, 

மூனிவன் என்றது மிருகண்டுமுனியை. சான்முளை - பிள்ளையாகிய மார்ச்கண்ட 

முனி, நிற்ப- அழியாதிருப்ப. பாசம்- பந்தம். பொறை - பாரம், அங்கு - 

அசை. அவன் முழு என்பு சுமந்த - அம்மாலினுடல் கழிந்த முழுவெலும்பாகிய 

கங்காளத்தை யணியாகத்தாங்யெ, 'கழியுடன்முழுவெலும்புகங்காளமென்பர் 

நூலோர்” என்பது நிகண்டு, இவ் வென்பைகச் காலாந்தரத்திலணிர்ததாகத் 

இருவாசகத்திற் றிருச்சாழலிற் கூறியதுசாண்க. கழுமுள் - சூலம். தேவார 

யன்றிருகாவணம்-தேவாசரயனென்னுஞ்சிறப்புடைய மண்டபத்தில்; இதனைப் 

பெரிய /சாணந்திருச்கூட்டப்புழழ்ச்சியில், “* தேவாரரயனெனுக் இருக்காவ 

ணம்'” எனச் ஈறியதறிக. அருக்யெழமுதல - அருக்கெயமு,தலாக உள்ளனவற்றை) 

அவை பாத்தியம், ஆசமனம், அருச்சயெம், நிவேதனம், தாப தீப மு.தலியனவாம். 

பாத்தியம் - பாசகதநிபின்பொருட்டுப்பாதத்தி கொடுக்கு நீராகவும், ஆசமனம்- 

உட்சுத்தியின்பொருட்டு முகத். க.வார,த்இிற்கொடுக்கு சீராகவும், அருக்கெயம்-சர 

சிற்றெளிக்கு நீராகவுங் கறவர். “பாத்தியாசமனலூண்றும்பதமுகமுடியினீந்து? 

எனத் இருவானைச்காப்புராணத்திற்கூறியது காண்க. தலத்துருர் - பூமியிற் 

பிறத்தலைப்பொருந்தார். உரழும் - ஓக்கும். மழு மான் இரிநேத்திரமு தலாயின 

சிவசாரூபத்திற்குரிய சன்னங்களாம். ஈண்டு மழுவைமட்டும் கூறினாராயினும் 

இனம்பற்றி ஏனையவுங் கொள்க. விழுமிதின் மாந்தர் - சிறப்புள்ளதையுடைய 

மானிடர்; சிறப்புள்ளதாவத சாரூப மென்ச. காந்தி- தெய்வச்சோதியென்க, 

எழுதாக்கிழவி - வேசம். ஈவிற்றுசல் - சொல்லுதல். மன்பெரும்புலமைத்து - 

மிசப்பெரிய அறிவின்றன்மையக. நின்னோன்னர் - நின்னைப்போல் ஒரு 

தன்மையையுடையவர். மூன்னார் - கருகாசுவர். அம்ம - அசை. இருள்-மையல், 

காட்ிப்பொருள் - ஜேயமாயெபிரமப்பொருள். இயங்காமரபின் - விளக்கமில் 

லாதமுறைமையினால். அளவு இல் காட்சியை - அளவைகளா லளத்தலில்லாத 

காட்டுித்தன்மையை £யமின்றுணர்த்தவில் - சந்சேசமின்றியுணர்ச்து தலால், 

தளசாரிலைமைச்சென்ப--(அங்ஙன ச் துணிர்துணர்த்தாத மயங்கச்கூறுதல்) 

சோர்வில்லா,த நிலமையுடையசென்பார்கள் அறிவுடையோர். மு£துச்குறைவு- 

எங்கட்குப்பேரறிவு. என்னா-என்று, எய்யாக-அறியாது. போலும்-அசை. ( 98) 

நேரிசைவேண்பா, 

௮ள்ளற் கருஞ்சேற் றகன்பணைசூ ழாஞூரர் 

வெள்ளப் புனற்சடைமேல் வெண்டிங்கள்-புள்ளுருவாய் 

நண்ணிலா தாரை ஈகைக்கு ஈகையையன்றோ 

தண்ணிலா வென்லுஞ் சகம் 

அள்ளல் சே.று- ஒருபொருட்பன்மொழி. புள் - ஈண்டு அன்னப்பறவை, 

வெண்டிங்கள் ஈகைக்கு ஈகையெனச்கூட்செ, (29)
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கட்டளைக்கலித்துறை, 

தண்மல ரும்பொழிற் மென்கம லேசாக்குச் சாத்துகன்ற 

வொண்மலர் சொன்மலர்க் கொவ்வாது போலுமற் ஜோர்புலவன் 

பண்மலர் சாத்திப் பணிகொண்ட வாபர்சை மால்சிவந்த 

கண்மலர் சாத் இயுங் காண்பரி தான கழன்மலரே, 

ஒண்மை - அழகு, ஈன்மையுமாம். ஒர்புலவன் என்றது FHS TET SS smu 

னாரை. கொண்டவாறு என்பதில் இறுஇவிகாரமாயின2. பணிகொண்ட 

வாறாவது பரலையிடந்தா அசெல்லச்செய்தன்ருதலியனவெள்க. கண்மலர் 

சாத்தியது இருவீழிமிழலையிலென்க, காண்பரிதானத அருணையிற் பிரமனுட 

ணிசலிய காலத்திலென்க. போலும்-௮சை, (30) 

மல்லல்வளங் கனிந்தபுகழ்க் கமலைசார இருவருவும் வாமபாகத் 

தீல்லமர்பைங் குழலுமையா டி.ருவுருவு மிருவருக்கு மமுக மான 

கொல்லயில்வேயப் பசுங்குமவி தஇருவுருவு மருவுருவாங் குணங்கண் மூன்௮ 

நல்௮ருவா கலினன்றோ விவாகில காரணாராய் ஈவில்கின் ருரே. 

மல்லல்வளம்-மிக்கவளம். கணிந்த_முதிர்க்த. அயில்-கூடர்மை. சாத்துவிக 

குணத்திற்கு வெண்ணிறமும், தாமதகுணத்திற்குக் (55 OG, இராசதகுணத் 
இங்குச் செர்னிறமுமுண்மையால். மூவர்ரிமமுமுறையேகொள்க. அலசார 

ணர்- முக்குணங்களின் ௮மிசமாகியவுலகிற்குச் காரணமாயிருக்கின் றவரென்க.() 

நேரிசையாசிரியப்பா, 

நவமணி குயின் ற GN Gh Fav Alp கிடக்கு 

முவளகங் கண்ணும் லுவாக்கட லிஃதெனப் 

பருகுவா னமைர்த கருவிமா மழையுஞ் 8, 
. . . 1 3) 

செங்கண்மால் களிறுஞ் சேன்றன படிய ae © 
உட os nia eer oS SD 

நி வெங்கண்வா தவ வேதமை தெரியார = ட > & 

வல்விலங் கிடுதலின் வல்விலங் கிதுவென.ர் அல ட்டி ut 

செல்விலங் டெவெ௫ர் சென்றனர் பற்றக் = we 
re த ௮ 

காக பந்தரிற் நைநிமிர்த் தெழுந்து = & ல 
க 6 . . <r . 

பாகொடு முலாவிப் LIL 5 CBT NM ஆ 3 ae 

௧௦ நெடுவேல் வழுதி நிகளம் பூட்டிக் = = F 
ee க ஞ் கவ 

.... கொடுபோ தர் கொண்டலை சிசர்க்குஞ் Sos 
ச ட டு KR
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சீர்கெழு கமலைத் இருக£ர புரக்கும் 

ari Brom டன்ன கறைமிடற் ஈண்ணன் 

மூவரென் செண்ணநின் மு.தந்ரொழில் பூண்டு 

கரி மேவலிற் செய்தூமென் றெண்ணா சாகி 

யடங்கா வகந்தைக் கறிவெலாம் வழங்கி 

யுடம்பு வேரு யு.பிரப்பொறை சுமந்து 

நாளு நாளு நேடினர் திரிந்து ங் 

காணா தொழிந்ததை நிற்க நாணா 

20 இயாவரு மிறைஞ்ச விறுமாப் பெய் தபு 

தேவரென் றிருக்-கஞ் சிலர்பிறர் தவத்கினு 

மிகப் (ரர் தொண்டசொ டி.கலிமற் ௮ன்னொடும் 

பகைத்திறம் பூண்ட பதகனே யெனினு 

நின்றிருப் பாத நோவாக் கண்டு 

௨௫ பொன்றின னேனும் புகழ்பெற் றிருத்தலி 

னிமையா முக்கணெர் தாய்க்கு 

நமனார் செய்த நற்றவம் பெரிதே, 

காஞ்ரில்-மதிலுறுப்பு, ஈண்டுமதிலைக்குறித்தத. உவளகம்ஃ பள்ளம், ஈண்டு 

அகழியைச் குறித்தது. கண்ணுற்று - கண்டு, கருவி--(உலூற்குக்) காரணம், 

களிறு-யானை. வாளுழவர்-வாள்மீர ரென்ச. வேற்றுமை யானையிது மேக:கிது 

வென்னும் வேறுபாடு, வல்விலங்கு இதுவென - இது யானையென்று கருதி, 

செல்விலங்கிட - மேகமானது விலகப்போக. பற்ற- அம்மேகத்தைப் பிடிக்க, 

காசபந்தரில் - காகங்சள்பறந்துவிரிந்த பர்தலைப்போல. கை-வடமொழியில்வரு 

மூபசர்ச்கம்போலத் தமிழ்ப்பதச்சைச் சார்ந் தவருமோர் இடைச்சொல். பாகு- 

பாகன். படர்தரல் - செல்லுதல். வழு ௨.ச்ிரகுமாரபாண்டியன். நிகளம்- 

விலங்கு. கொடு2பாதந்த-கொண்டுவந்க. பாண்டியன் மேஃ5த்தை விலங்குபூட்டி க் 

கொண்டுவந்த கதை திருவிளையாடற்புராணத்தி லறிக, மூவர் - இரிஞூர்த்திகள், 

முூதற்பரழில் - முதன்மையாகிய இருட்டி இதித்தொழில்கள். ஏவலில் - நின் 

னுடைய TMV. அகந்தை- சங்காரம். உடம்பு வேருய் - அன்னமும் 

பன்றியுமாச வேறுபட்டு, நேடினர் - தேடினராட, ஒழிர்ததை என்பதில் 8 

சாரியை, நிற்5.--"யாவருமறிக்ததாய்) நிலைபெற்றிருக்க. எய்துபு- அடைந்து, 

சிலர் பிறர் - பிரமவிட்டிணுக்கள் ௮$நியரேயாவர். தவத்இினும் என்ற வும்மை 

யால் ஏனையவொழுக்க மன்பு மு.தலியவற்றிலுமென்ச. இசப்பரும்-பழித்தலில் 

லாத. தொண்டசென்றது மார்ச்கண்டரை. பதகன் - பாதகன். பொன்றினன்- 

இறந்தான். இருவடிலயத் தெரிசச்சலன்றி பரிசித்தலுமடைர்தமையால், ₹*நம'
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னார்செய்தகற்றவம்பெரிதென்றா'” ரென்க. முடுல்பரவியெழுதத்குக்காக பக் 

தரை யுவமானங்கூறிறார்; இவ்வாறு கந்தபுசாணம் ௰௩-ஆவ துகவியிற் காண்க, 

நேரிசை வேண்பா, 

நற்கரும்பு முக்கட் கரும்பென்னு நங்கைமீர் 

விற்கரும்பன் கைக்கரும்போ வேம்பென்னுஞ்-9ச௪ கரும்பின் 

QU LD கரும்பு மனைக்கரும்பா மாஞூரா 

காமக் கரும்புக் கரும்பு. 

ஈங்கைமீர்-மாதமே. சொற்கரும்பின் வாமக்கரும்பு மனைச்கரும்பா மாளூரர்- 

கரும்புபோன்ற சொல்லையுடைய இடப்பாகத்திருக்குங் கரும்பாடுய உமா 
தேவியை மனைக்குரிய கரும்பாகக்கொள்ளும் ஆரூரருடைய. காமக்கரும்புங் 

கரும்பு-காமவின்பத்திற்காக அரும்புகின் ற கரும்பாடுயதலைவி. நற்கரும்பு முக் 
கட்கரும்பென்னும்-முக்கண்ணையுடைய சிவபிரானாயெ கரும்பே ஈல்லகரும்பென் 
அரைபபாள். விற்கரும்பன் கைக்கரும்போ வேம்பென்னும்-மன்மதன்கையி 
லுள்ள கரும்புவில் வேம்பாகுமென் றுரைப்பாள். யாதுசெய்வோ மென் ற்து 
எஞ்சிரின்றது. த-அசை, (33) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

கரும்பூரற செந்கெல் வய்கம லேசர்கண் டார்க்குமச்சந் 

தீரும்புற் நினிற்குடி சொண்டிருர் தாரது தானுமன்றி 

விரும்பு.) அ மாஈணப் பூரைணிக் தார்வெல் விடமுழுண்டார் 

சுரும்பு?) காரவசைத் தோகைபங் கான து ஷிவுகொண்டே 

பு.ற்து-கோயிலிலிருக்கும் புற்றென் றறிக; இதஞற்புற்றிடங்கொண்டார் 
என்று சுவாமிக்குப்பெயருண்டு, மாசுணம்-பாம்பு. சுரும்பு-வண்டு, வரைத் 
சோகை-மலையிலுள்ள மபிலாசய உமாதேவியென்௧க. (34) 

எழுசீர்க்கதழிரேஉலடியாசிரியவிருத்தம், 

கொண்டலை யலைக் சபல தண்டலை யுத் .ஈழகு 

கொண்டகம லைப்ப இ UMN 

கண்டபி னெனக்கிதழி தந்தன பெனப்பசலை 

கஸ்டுயி! தளிர்த்க மடலா 

ளண்டாமு OST SHAK GH STUY ருட்சுடுவி 

தன்பாருண் மிச்சில் நாலெனு 

aang.) முளத்திலவ ௬ுண்குவசென் மிச்சிலென 

வண்டை மறுத்து மிழுமே,
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பசலைகண்டு-காமத்தாலுண்டாகய பசப்பைக்சண்டு, Os) sb sor ren 

உயிர்தளிர் த்தமடவாள்-கொன்றைமாலைதந்தாரென்றுயிர் தழைச்சப்பெற்ற 

தலைவி. அமுதந்தனை-பாலை. இருட்சடுவிது-கரியவிடமாகிய இது, அன்பர் 

அருள் மிச்சில்கொல் எனா உண்டிடும்-கமலைப்பதியுளாசாகிய அன்பர்கொடுத்த 

சேடமோவென்றுண்பாள். என்மிச்ரில்-என்னுடைய சேடதக்சை. அவருண் 

குவரென-உள்ளிருக்குமவ்வன்பர் உண்பாரென்று கருதி, உண்டதசை மறுத்து 

உமிழும்-தானுண்டதைநீக்கிக் கக்கவ்டுவாள். யாதுசெய்வோமென்பது எஞ்சி 

நின்றது. கொன்றைப்பூமிறம்போற்பசலையிருத்தலால் இதழிதர்தாசென்றும், 

லமதந்தனக்குவிடமாயிருத்தலால் இருட்கடுவிதுவென் றங்கூறினா ளென்க, (35) 

நேரிசையாசிரியப்பா, 

உமிழ்தேன் பிலிற்று மொள்ளிணாக் கூந்த 

லமிழ்,து.கு மழலை யம்மென் றீஞ்சொற் 

சில்லரித் தடங்கண் மெல்லிய லொருச் இ 

வரிசலைக் தடக்கைக் குரிசின்மற் றொருவன் 

பொன்னெடு மார்பிற் பொலன்௧கல னிமைப்பத் 

தன்னுருத் தோற்றம் தரிக்கலள் வெகுண்டு 

மாலா யினனென வணங்கினை யிரத்தலிற் 

ல்
 

ரோலா மொழியை வாழிய பெரிசெனப் 

புலந்தன ளெழுதலும் சலல்கினன் வெரிஇக் 

கப கண்மலர் சீவப்ப மெய்பசப் பெய் திலி 

முனு மாலாக் தன்மையள கொல்லெனத் 

தேறினன் ராழ்ந்து லெம்பட. திருத்டுப் 

பஞ்சிபிற் பொலிந்த குஞ்சிய னிபப்பக் 

கூடின ளல்லள் கூட? எல்லள் 

a லகைமமிகு சீற்றமும் காதது மலைப்ப 

வெள்ளப் புணர்ச்சியின் வேட்கை யுள்ளடக்கி 

யுளளப் புனார்ச்சிய மரடின ணிழ்பது 

கா தீவிழ் கெரியற் சாக்கிபர் பெ ருமான் 

காதலுட் கெடப்பக் கலலெறிர் தற்றே 

2.0 யித்திற மகள! ரி ஞரோ டாடு 

நித தில மாட நீண்மறு குடுத்தமைம் 

மாழுடு வழு மணிமதம் சமலைப்
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பெம்மா னருமைப் பெருரா ளாயினு 

மூனுண் வாழ்க்கைக் கானவர் குரிசில் 

௨௫ செஞ்ூல் சுமந்த Ships Canis 

வுண்டுமிழ் Bb ர௬ுவர்தன ராடியும் 

விருப்படிக் கொண்ட மிச்சிலூன் மிசைக் HG 

OF RUGS Tsim OFuints Bini GB 

தொல்புகம் விசயன் வில்லடி. பொறுத்து 

௩0 மருக்கமிழ் வழுதி பிரம்படிச் குவந்து 

ஈள்ளிருள் யாமத்து காவலர் பெருமான் 0 

றள்ளாக் காத றணித்தற் கம 4 

பரவை வாய்தலி பதமலர் சேப்ப ர ௬ 

வொருக[ லல்ல விருகா னடந்து 

௩௫ மெளியரி னெளிய ராபபின 

ரளியர் போலு மன்பாக டமக்கே, 

-பிலிற்றல்-துளித்தல். ஒள் இணர்-ஓளஷியையுடைய பூங்சொத்து, சில் 

௮ரி-சிலவாகிய செவ்வரி கருவரி. தன்உ௬-தலைவி தனதுவடிவம். மால் ஆயி 

னன்என வணங்களே இரத்தலில்-உன்மீது மயக்கமாயினேனென்று பணிந்தா 

யாசியிரத்சலால். சோலாமொழியை-தோல்வீயில்லாத வார் ச்தையையுடையாய், 

உண்மைவசனரூடையாய் என்பது கருத்து. அவன்மார்பிற் பொலன்கலனிற் 

றன்னுருச் தோற்றச்சண்டாளாதலால் மாலாயின னென்றது உண்மை 

வசனமேயென்பாள் தோலாமொழியையெனக் குறித்துரைச்சா ளென்க. புலர் 

தனள்-ஊடினள். வெரீஇ-அஞ்ூ. தானும்-தலைவியும். கோபச்தாற் கண்மலர் 

சிவப்பும் காமத்தால் மெய்பகப்பெய்தவு மிருத்தலாற், செட் தாமரைக்கண்ணையும் 

பச்சைமேனியுமூடைய மாலாகுர் தன்மையாளோவெனத் தேறினானென்க. சிலம் 

படி. இருத்தி. தலைவியினடியிலுள்ள சலம்பைப்பிறழ்ச்சியின்்றியொழுங்குபடச் 

செய். வணங்கும்போது பாதத்தாட்டீய செம்பஞ்சின் குழம்பு 9 ையி ற் 
பொருக்தி விளங்கியிருத்தலாற் பஞ்சிபிற்பொவிந்த குஞ்சியனென்மார். அலைப்ப- 

வருத்த வெள்ளஎம்-மிகுதி, உள்ளப்புணர்ச்ரியள் - மெய்யுறுபுணர்ச்சியின்றி 
மனத்தாற்புணரும் புணர்ச்சியையுடையவளாக, சாகஇயர் - சாச்செராயனார், 

பெருமான்காதல் உள்செப்ப-சிவவிங்சப்பெருமானைச்சேரும் ௮ன்பானது 
௮ சத்தேயிருக்க. சல் எறிர்தற்றுபுறத்தேவெறுப்புச்தோன்றக் கல்லினை 

Quits ௮த் தன்மைத்து, மை மா மூக௫ல்-கரியபெரிய மேகம். சானவர்குரிசில்- 

வேடாத$லவராகய கண்ணப்பநாயனார். இரீர்-.இிச்இப்புடையநீர். மிசைந்தும்- 

உண்டும், செம்மாந்து . களிப்புற்று, அம்ம அசை, கமலைப்பெம்மானாரிய
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அடிகள் அருமைப்பெருமாளாயினும் எளியரினெளியராயினர் ஆசலால் அன்பர் 

கடமக்களியரென முடித்துரைக்க, அளியர். ஏளியர், ௮ன் பர் என்றுமாம். 

அடி.கள்-மூ.தல்வர். பெம்.மானடிகளென ஒருமைபன்மை விரவிவக்சுது, பெரிய 

Ly Tr eon தடுத்தாட்கொண்டபுராணத்தில், ௧௪௮-ஆல் தகவியில், இருவாளர்வாழ் 

பெருமானடிகள் எனக்கூறியலாறு காண்க, (36) 

நேரிசைவேண்டா, 

தம்மேனி வெண்பொடியாற் றண்ணளியா லாஞார் 

செம்மேனி கங்கை த இருக இழே--யம்மேனி 

பானே யமுனையந்த வாணிகதி யூக்குமான் 

றுனே சுடைவேக் தனித்து. 

வெண்பொடி-விபூதி. தண்ணளி-டுருபை, கங்கையைக்குறிக்கும்போது 

குளிர்ச்சி யென்ச. வெண்பொடி. நிறத்தாலும் தண்ணளியாலும் ஆஜார்செம் 

மேனி சங்கைத்திருஈதியாமென்க. : ௮ம்மேனிமன்--அவ்வாரூரர் செம்மேனியுட 

னிருச்குமானாயயெ உமாதேவி, யமுனைக்குநிறம் கறுப்பாதலால் eo wa gal 

யமுனையாமென்ச. வாணிரதிக்கு நிறம் சவப்பாதலால் இருவருக்குமத்தியி 

விருக்கும் குமரச்சடவுள் வாணிரதியா மென்க. குடைதல்..மூழ்குதல். மூவரையு ் 

ஈதியென் றதற்கேற்ப மூழ்குவேமென்றாரெனினும், அம்மூவருடைய கருணை 

வெள்ளத்தமிழ்ந்து வேமென்பது கருத்தென்ச, ஏ தான் அசைகள் வாணி 

. ஈ.இக்குச் சோணைஈதஇயென்றும் பெயருண்டு, (37) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

தன்னொக்குஞ் செல்வக். கமலை! பிரான்செஞ் ௪டாடலிமற் 

ென்னொக்கு மென்னி லெரியொச்குங் கொன்றை பெரிபிலிட்ட 

பொன்னொக்கும் வண்டு கரியொக்கும் கங்கையப் பொன்செய்விக்கு 

மின்னொக்கும் பொன்செய் இழக்கொல்ல னொக்குமவ் வெண்பிறையே. 

செஞ்சடாடவி-சடைச்சாட. மற்று- ௮சை. பொன்செய்விச்கு மின்- 

பொள்னை ஆபாணமாசச்செய்லிச்கும் பெண், ஈையால் வெண்ணிறமும் 

உடல்வளைவுமுண்மையாற் ”ழச்சொல்லனை வெண்பிறைச்குவமானமாசச் 

கூறிஞர். (38)



Aas Avo கொழிக்ெறிக்கு், செஞ்சடைமோ லியர்வி 

கண் லு கல்பொற் புயவரைசேர் அணவரைகு ிரண்டவற்றுட் 
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வண்ராலபிய வபைககுடை BI (கம துகை வங்கிிமெம் 

வண்டைழுலைத் தடவபையவ வரைகுழையப் பொருவதல்லால் 

தகோலவி-மு£மு. 

தருவார் நான்மணிமாலை. 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

விடங்க ராரராக் 

கனா போரு 

மன்னை பார 

ர 
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சனலமை-பொன்ம! Pew ua a பெரு என்றும், peu Buy 

மலையென்றுமிருபொருள்கொள்க... DG Gy a a: து அண்ணல்பு!ய 

வரையை. 

  

வணங் Qc np வணங்கமாட்டா. து, 

மென்ப.தட் Sas தாயித்று, 

க 

a ல்
 

'நேரிசையாசிரியட்கி 

வண்டுகூட் Bam or man Nah ¢ 

கண்டே. ுறைக்குக் , கடாலாப் ep Lota or 

விழுக்குலை தெறிப்ப வீட்புலத் சவர்க்குப் 

  

பழுக்காய் நாக்கும் பச்சிளம் சமுூற் 

செடிபடி முல்லைக் கொடிபடார் தேறித் 

தலைவிரித் தென்னக் இளைதொறும் பணைத்து 

OG; Bip Apis நறுச்துரார்க் கொடிக 

OND BDF புறச்து நான்றன மடிந்து 

காற்றிளங் கதலித் கண்டினிரற் படாவப் 

பைங்குலைக் கழுகிற் படர்சிறை விரித்தொரு 

- எணசெய் கூதி தற் களிமபி னஃப்ப 

மெடுக்தாண் மந்திகள் குடங்கைபிற் நாக்கி 

மூட்புறர் கனிக டாக்கக் கொட்புறும் 

வானா மொன்று வருக்கைக் தங்கி 

தானெ?த் தேர.துபு தலைமேற்கொண்ட 

inh BS Os மருண்டமுமற் றந்தப் 

பைற்துணர்க் கொடியிற் படர்தரு தோற்றம் 

வட சூழ்க து கடந்த ரெடும்பெரும் சம்பத் 

FDIS) சொருத்தி யாடின ஸணிற்பப் 

ற் புயவரைவணங்கு 

(39)
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2.0 பெராம்பணை தாங்கி மருங்கினர் கொட்டக் 

குடம்குலைக் கொண்டொரு கூன்கழைச் கூத்தன் 

வடர்தனி வடக்கும் வண்ணம தேய்க்கும் 

பூம்பணை பருத்த நீம்புனற் கபலைத் 

FR me L715 @w கருணையங் கடவு 

௨ என்பெறு பர்தாத் சாசைநாண் பிணித்து 

வண்டேோய் முகுந்தன் மதித்தனன் வருந்த: 

வருட்பெருங் கடலிற் ரோன்றி விருப்பொடு 

பிந்தரன் வேண்ட வும்பாநாட் டெய்தி 

யக்தமி றிருவொடு மாசவற் குதவி 

௩0 யொருகே! லோச்? யிருகிலம் புப்பான் 

றிசை இசை புருட்டுக் இதிரியன் சென்ற 

முசுகுக் துக்கு முன்னின் ராங் குப். 

பொனனுல இழந்து புடவியிற் ரேனறி 

மனலுப்ர்க் இன ருள் வழங்குதும் யாமென 

mB Guna வழக்கு மான் மன்ற 

யாவிரு நாகா ஸி wi வரின் னீரே. 

கூட்ண்ண_கொள்ளைசொண் டுண்ண. பிலிற்றி-சந்தி, உறைக்கும்- துளிக் 

கும். பொதும்பர் சோ$ல, தெறிப்ப-சந்தும்படியாக, செடிபடு-செ.றிவாக 

வுண்டாடுன்ற. செடி-செறிவு, பணைத்து-மிகுத்து. மறிந்து-மடங்கி. கொடி 

கள்-அம்முல்லைக்கொடிகள். கான்றன-தொகங்கெவாகி. தாறு-குலை, கூர்தல் 

என்றது மயிற்றோகையை,. முட்புற றச்சனி. முள்ளைப்பு றததேயுடைய பலாக் 

கனிகளை, சாக்க-.௮டிக்௪. "சொட்புறும்-சுழ peu றும். ஏந்துபு-ஏர்இி, படர் 

சீரல்-செல்லல், வடம்-சயிறு, பணை-பறை, ஏய்க்கும்-ஒக்கும். பூம்பண- 
அழயெ. வயல், மதித்தல், கடைசல், கருதுதல், முசுகுந்தன்-ஒர்சச்சரவர்ததி, 

முன்னின்ருங்கு - முன்னின்று சாட்டிகொடுத்தருளியதபோல, புடவி - பூமி, 

மேலர-விரும்ப, மன் நிச்சயமாக. (40) 

இச்சவியினிறு தியில், இருமால்பூசித்த சதியாகராசரை இந்திரனுக்குச் 

கொடுக்க இக்திரன் முசுகுதனுக்குக்கொடுக்க முசுகுந்தன் நிருவாரூர்ப்பூங்2? 

பிலிலெழுச்தருளப்பண்ணி விழாசடத்தினன் என 4 சந்தபுசாணங்கர்தவிரதப் 

படலத்திறுஇயிற் கூறியதைச் சுருக்கிக்கூதிய துணர்ந்துகொள்க, 

திருவாரூர் நான்மணிமாலை மூலமும் 

குறிப்புரையு முற்றுப்பேற்றன.
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6. 

Wapuigd as, 

tenn peeve 

சிவபிரான் நிரிபுரசங்காரசாலச்துப் புகியையிரசமாகஜர்ச்சது. 

தியாசராசர் சயம்புமூர் த்தியென்பது. 

கவெபிரான் மேருமலையை வில்லாகவளைத்தத, 

ஈச9க்சமூர்த்தி இரணியனைக்கொன்றது, 

இருமாலிதயகமலத்துச் சவபிசா னுபாரிச்ச வுள்ளாரென்பறு, 

பூமிதேவியினீசயகமலமாகசத் இருவாருருள்ளதென்பது. 

உமாதேவி முசப்பத்தாண்டறம் வளர்த்தாளென்பது. 

சிவபிரான் றிருமாலை ௮ம்பாகக்கொண்டது. 

சிவபிரான் வையைஈஇக்கரையடைக்க மண்சுமந்தது. 

௮ரிபிரமர்கள் சவபிரானடிமுடிசாணாராயின ரென்பது, 

| தியாகராசர் இருந் துடனஞ்செய்வா ரென்பது. 
இலக்குமி தியாகசாசசை வழிப்பட்டாளென்பது, 

உயிர்கட்கெழுவகைச்தோற்றமுண் டென்பது. 

சிவபிசான் மதனையெரித்தது, 

சிவபிரான் மார்க்கண்டமுனிவசைச் எ சஞ்சீவியாயிருச்ச 

வருளியத. | 

சிவபிரான் இயமனையுதைத்தது. 

சிவபிரானைத இருமால்லவிடையாகத் நாங்னெ.து. 

இருவாரூர்க்சோயிஹீம் ஜேவாசாயமண்டப முண்டென்பது, 

இிருவாரூரிற் பிறர் தவர் சாரூபபதவியடைவா ரென்பது; 

பாண்டியன் மேசச்தைச் தளைபூட்டினுனென்பது, 

ரிவபிரானைச் சாக்யரயனார் சல்லாலெழிம் சது. 

வெபிரான் சண்ணப்பராயனார் wad ony dee 

லுண்டு செருப்படிகொண்டா ரென்பது. 

செபிரான் விசயன்வில்லடிபட்டர ரென்பது. | 

இருமாள் டிசிச்சப்பெற்றிருர் ச இயாசராசர் இர்திரன் வேண் 

டச் தேவலோசச்திம்சென்று, அவன்பூிச்கப்பெற் றங்கி 

ரர். த, முச௫ுர்தச்சச்சரகர்த்திவேண்டத் திருவாரூர்ப் ye 

கோயிலிலெழுர் தருளியிருக்சன்றாெொன்பத. 

த்த




