
விநாயக கவசம், சிவ கவசம், சக்தி கவசம்,  விநாயக கவசம், சிவ கவசம், சக்தி கவசம்,  
சகலகலாவல்லி மாலல என்னும் சரசுவதி த�ாத்திரம்,  சகலகலாவல்லி மாலல என்னும் சரசுவதி த�ாத்திரம்,  
இலக்குமி த�ாத்திரம் மற்றும் மக்கட் சசல்வ மாலல  இலக்குமி த�ாத்திரம் மற்றும் மக்கட் சசல்வ மாலல  

ஆகிய ஆறு சசய்யுளகளின் ச�ாகுப்புஆகிய ஆறு சசய்யுளகளின் ச�ாகுப்பு
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கணபதி துலணகணபதி துலண

திருச்சிற்்றம்பலம்திருச்சிற்்றம்பலம்
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�மிழ் கூறும் நல்லுலகத்து வாழும் ஆஸ்தீக சபருமக்கள 
அலைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கஙகள.

�ஙகள கரஙகளில் �வழும் ‘சசல்வத்தின் தி்றவுதகால்’ 
என்்ற இந� சபாக்கிஷம் ஆறு கவசஙகலை �ன்ைகத்த� 
சகாணடுளைது. 

விநாயக கவசம், சிவ கவசம், சக்தி கவசம், சலகலாவல்லி 
மாலல என்னும் சரசுவதி த�ாத்திரம், இலக்குமி த�ாத்திரம் 
மற்றும் மக்கட் சசல்வ மாலல ஆகிய ஆறு கவசஙகள. 

இந� கவச நூலுக்கு நான் சசாந�க்காரன் அல்ல. 1962-இல் 
இ�லை ராமசாமிப் புலவர் என்பவர் பதிப்பித்துளைார். 

1919

உ

ஹர ஹர சஙகர
செய செய சஙகர
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அ�ற்கு முன்தப சுமார் நாற்பது ஆணடுகாலத்திற்கு முன்தப 
இந� நூல் �ன்னி்ம் இருந��ாக, �ைது முகவுலரயிதலதய 
குறிப்பிட்டு உளைார், அ�ாவது 1922-தலதய.

இந�க் கவசஙகளில் குறிப்பி்ப்பட்டுளை பலன்கள, அ�ாவது 
கவசப் பலன்கள எல்லாம், �ைது வாழ்க்லகயிதலதய, 
ந்ந��ாக விவரமாக சசால்லியிருக்கி்றார். அத்துலண 
மநதிர சக்தி வாய்ந� வார்த்ல�கள �ாம், இக் கவசஙகளில் 
பயன்படுத்�ப்பட்டு உளைை என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லல. 

இந� நூலிலை சவளியி் �யார் சசய்கின்்ற தபாத�, 
அ�லை நான் எைது அனுபவத்தில் உணர்நத�ன், என்பது 
சத்தியம். 

மநதிரம் என்்றால் என்ை? “நில்ற சமாழி மாந�ர் ஆலணயிற் 
கிைர்ந� மல்ற சமாழி �ாதை மநதிரம் என்ப” - என்்றார் 
ச�ால்காப்பியைார். மல்ற சமாழி என்பது தவ�ம். தவ�த்தின் 
சபாருள அ்ஙகிய சசாற்கலை, எல்லாவலகயிலும் 
நில்றவாக வாழ்ந�, அ�ாவது “பூரணைர்-கள” வாயில் 
இருநது வரும் வார்த்ல�கள �ாம் மநதிரமாகி்றது. 

அ�ன்படி இந� கவச நூல்களில் உளை ஒவசவாரு 
வார்த்ல�களுதம மநதிரச் சசால். இது நமது அக இருலையும், 
பு்ற இருலையும் தபாக்குவத�ாடு, நம் வாழ்க்லகக்குத் 
த�லவயாை அலைத்ல�யும் நம்மில்தய சகாணடு 
வநது தசர்க்கும் என்பது உறுதி.
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இ�லை மீணடும் புதுப்பித்து, உஙகளில்தய சகாணடு 
வநது தசர்க்கும் பணி, இந� உன்ை�மாை புனி�ப் பணி 
எைக்குக் கில்த்�து எைது �ாய் �நல�யர் சசய்� 
புணணியத்தின் பலதை.

இந� புத்�கத்ல� புதுப்பிக்க சகாஞசம் சிரமப்பட்த்ன் 
என்பது உணலம�ான். விஞ ா்ை வைர்ச்சி மிக்க 2021 
காலத்திதலதய சிரமம் அல்நத�ன் என்்றால், அந�க் 
காலத்தில் அ�ாவது 1922-இல், 1962-இல், அவர்கள எவவைவு 
சிரமத்திற்கு ஆைாகி, இந� நூலல உருவாக்கி இருப்பார்கள 
என்பல� என்னும் தபாது, என் சிரமம் ஒன்றுமில்லல. 

மரம், சசடி, சகாடி - இலவ�ான் பூக்கலை புட்பிக்கின்்றை. 
ஆைால், ச�ன்்றல் காற்்றல்லதவா அந� பூக்களின் மணத்ல� 
க்த்தி வநது, நம் நாசிகளிளுக்கு சகாணடு தசர்க்கின்்றை. 

அது தபால இந� நூலல யாத்�வர் யாதரா? 
பதிப்பித்�வர் உயர்திரு. ராமசாமிப் புலவர், இப்படி 
ஒரு நூலல இலணயத்தில் சவளியிட்்வர் 
மதிப்பிற்குரிய திரு. சுவாமிநா�ன் (லண்ன்) அவர்கள  
[www.tamilandvedas.com என்்ற இலணய�ைம்]. இவர் 
�ன் இலணய�ைக் கட்டுலரயில், இந� நூல் இப்தபாது 
புழக்கத்திலில்லல: இ�லை யாரவது, புதி�ாய் சவளியிட் ா்ல், 
�மிழுக்கும், �மிழ் மக்களுக்குச் சசய்யும் சபருநச�ாணடு 
எை தவணடுதகாைாய் கூறியிருந�ார்.
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உ்தை நான் அவலர அணுகிய தபாது, “�ாராைமாய் 
சசய்யுஙகள” - எை கூறி உற்சாகப்படுத்தியத�ாடு, 
அலைத்து கவசஙகலையும், புலகப்ப்ம் எடுத்து அனுப்பிக் 
சகாடுத்து உ�விைார். எைதவ மதிப்பிற்குரிய திரு. லண்ன் 
சுவாமிநா�ன்�ான் அந� ச�ன்்றல் காற்று, நான் அந� 
காற்றிதல கலநது சசல்லும் தூசிலயப் தபான்்றவன், 
அவவைவு�ான்.

நூறு வரு  ்கால புத்�கம், அறுபது ஆணடுகளுக்கு முன்தப 
பதிப்பிக்கப்பட்்து. மிகவும் பலழய புத்�கம் என்ப�ால் 
எழுத்துக்கள, சசாற்கள ஆஙகாஙதக மக்கிப் தபாய், 
என்ை சசால் என்று சில இ்ஙகளில் புரியா� நிலலயில், 
பா்ல்களுக்கு �ரப்பட்டிருந� ப�வுலர, சபாழிப்புலர, 
கருத்துலர மற்றும் விரியுலர ஆகியலவகலை லவத்து 
சற்று சிரமப்பட்த  ்கணடுசகாணத்ன்.

மு�லில் இ�லை லகசயழுத்து பிரதி எடுத்து, பின் 
கணினியில் �ட்்ச்சு, பல முல்ற பிலழத்திருத்�ம் 
சசய்யப்பட்்து. இந�ப் பணியில் எைது குடும்பதம 
உற்சாகமாக ஈடுபட்்ைர். என்லையும் ச�ா் ர்நது உற்சாகப் 
படுத்திைர். இப்பணியில் என் மலைவி, மகள, மகன் 
ஆகிதயார் அதிகமாகதவ உலழத்�ைர். எைதவ, இநநூலலப் 
புதுப்பித்�தில் அவர்களுக்கும் சபரும் பஙகுணடு.

இந� புத்�கத்திற்கு விலலயில்லல. ஆன்மீக தசலவயாகவும், 
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�மிழ் ச�ாண்ஙகவும் இ�லை சமர்ப்பிக்கித்றன். 

இநநூலல அலைவரும் வாஙகி, �ஙகள இல்லஙகளில் உளை 
ச�ய்வத் திருவுருவஙகள அருதக லவத்து, உஙகளுக்கு 
தநரம் கில்க்கும் தபாச�ல்லாம், கா�லாகி, கசிநது, கணணீர் 
மல்க நம்பிக்லகயு்ன் ஓதிவாருஙகள. தீரா� விலைகள 
எல்லாம் தீரும். சகல சசல்வஙகளும் உஙகலை நாடி ஓடி 
வரும். விலைகள தீர்ந�ால் பி்றகு என் தநாய்கள தீராது?

அதுமட்டுமல்லாமல், இன்று அலைத்துலக மக்கலையும் 
பிடித்து ஆட்டி, ப ா்� பாடு படுத்திக் சகாணடிருக்கும் 
இந� ‘சகாதராைா’ - தநாயும் ஒழிநது தபாகும். 

த�லவ பக்தி; நம்பிக்லக.

நன்றி வணக்கம்!

என்ச்றன்றும் இல்றப் பணியில்,
கி.தவணுதகாபால்





2525

செல்வத்தின் திறவுக�ோல





2727

செல்வத்தின் திறவுக�ோல

ஸ்ரீ கணபதி துலண

[மு�லில் இக் கவசத்ல�க் காசிப முனிவர், 
முற்கல முனிவர்க்கு அருளிச் சசய்�ார்.அவர் 
மாண்விய முனிவர்க்கு அருளிச் சசய்�ார். 
அவர் மரீசீ முனிவர்க்கு அருளிச் சசய்�ார். 
அவர் பல முனிவர்கட்கு திருவாய் மலர்நது 
அருளிைார். நாட்க் ன்கலை (காலலக் க் ன்கலை 
முடித்துக் சகாணடு, தூய்லமயாை ஓரி்த்தில் 
அமர்நது, ஒருலமயாை உளைத்து்ன், ஆலை 
முகக்க்வுலை எணணி இக் கவசத்ல�ப் படிக்க 
தவணடும். மைதிற்குளளும் படிக்கலாம், சவளி 
விட்டும் (வாய்விட்டு சத்�மாகவும்) படிக்கலாம்.]

இ�லை நாளத�ாறும் படிப்பவர்க்கு தநாயும், வறுலமயும், 
தபய் பூ�ஙகைால் உண்ாகின்்ற பல துன்பஙகளும், 
கவலலகளும், தீவிலை மு�லியலவகளும் நீஙகும். 
அன்றியும், சபருஞசசல்வமும், நீண் வாழ்நாளும் 
உண ா்வத�ாடு, மலைவி, மக்கள, நணபர்கள மு�லிதயாரும் 
அலமவர். பயணம் சசய்யும் காலஙகளில், இ�லை பாடிைால் 

உ
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எல்லாவலகயாை இல்யூறுகளும் நீஙகி பயன்கள 
எல்லாம் லககூடும்.தபாரிதல இ�லை சசான்ைால் சவற்றி 
உண ா்கும். நாள ஒன்றுக்கு ஏழு முல்ற, இருபத்திதயாரு 
நாட்கள பாடிைால், சாவு நீஙகுவ�ன்றி, மநதிர �நதிரஙகளும் 
பயைளிக்கும்.  நாள ஓன்றுக்கு 21 முல்ற, 21 நாட்கள 
பாடிைால், சில்ற இருப்பு விடு�லல ஆவதுமன்றி 
அரசருல்ய சகாடுலமயும் நீஙகும். அரசலைக் காணப் 
தபாகும்சபாழுது, அன்தபாடு மூன்று முல்ற இ�லை 
ஓதிைால், அவன் வசப் படுவான். இ�லை படித்�ாலும், 
ஒருவர் சசால்லக் தகட் ா்லும், பூஜித்�ாலும், எத்�லகய 
துன்பமும் நீஙகும்.

வைர் சிலகலயப் பராபரமாய் வயஙகு விநாயகர் காக்க 
வாய்ந� சசன்னி அைவுப ா் அதிக சவுந�ர த�க 
மத�ாற்க்ர்�ாம் அமர்நது காக்க 
விைர்ற சநற்றிலய என்றும் விைஙகிய காசிபர் காக்க 
புருவம் �ம்லம �ைர்வின் மதஹா�ரர் காக்க 
�்விழிகள பாலச்சநதிரைார் காக்க (1)

கவின் வைரும் அ�ரம் கசமுகர் காக்க 
�ாலங கணக் கிரீ்ர் காக்க 
நவில் சிபுகம் கிரிலச சு�ர் காக்க 
நனி வாக்லக விநாயகர் �ாம் காக்க 
அவிர் நலக துன்முகர் காக்க 
அளசைழிற் சசஞசசவி பாச பாணி காக்க 
�விர்�லு்றா இைங சகாடிதபால் 
வைர்மணி நாசிலயச் சிநதி �ார்த்�ர் காக்க (2)
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காமுரு பூமுகம் �ன்லைக் குதணசர் நனி காக்க 
கைங கதணசர் காக்க 
வாமமுறு இருத�ாளும் வயஙகுகந� பூர்வசர் மகிழ்நது காக்க 
ஏமம் உரு மணிமுலல விக்கிை விநாசன் காக்க 
இ�யம் �ம்லம த�ா மக லும் கணநா�ர் காக்க 
வகட் டிலைதுலஙகு ஏரம்பர் காக்க (3)

பக்கம் இரணல்யும் �ரா�ரர் காக்க
பிருட்்த்ல� பாவம் நீக்கும் விக்ந கரன்காக்க 
விைஙகிலிஙகம் வியாை பூ்ணர் �ாம் காக்க 
�க்க குய்யந�ன்லை வக்ரதுண்ர் காக்க 
சகைத்ல� அல்லல் உக்க கணபன் காக்க 
ஊருலவ மஙகை மூர்த்தி உவநது காக்க (4)

�ாழ் முழந�ாள மஹா புத்தி காக்க 
இரு ப�ம் ஏக �ந�ர் காக்க 
வாழ் கரஙகிப் பிரப்பிர சா�ைர் காக்க 
முன்லகலய வணஙகுவார் 
தநாய் ஆழ்த்�ரம் சசய் ஆசா பூரகர் காக்க 
விரல் பதும அத்�ர் காக்க 
தகழ் கிைரும் நகஙகள விநாயகர் காக்க 
கிழக்கினிற் புத்தீசர் காக்க (5)

அக்கினியில் சித்தீசர் காக்க
உமா புத்திரர் ச�ன்ைாலச காக்க 
மிக்க நிருதியிற் கதணசுரர் காக்க 
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விக்கிை வர்த்�ைர் தமற்சகன்னும் திக்க�னில் காக்க 
வாயுவிற் கசகன்ைன் காக்க 
திகழ் உதீசி �க்க நிதிபன் காக்க 
வ்கிழக்கில் ஈச நந�ைதர காக்க (6)

ஏக �ந�ர் பகல் முழுதும் காக்க 
இரவினும் சநதி இரண்ன் மாட்டும் 
ஓலகயின் விக்கிை கிருது காக்க 
இராக்க�ர் பூ�ம் உறு தவ�ாைம் தமாகினி தபய் 
இலவயாதி உயிர்த்தி்றத்�ால்
வரும் துயரும் முடிவில்லா� தவகமுறு பிணிபலவும் 
விலக்கு பூபா சாஙகு சர் �ாம் விலரநது காக்க (7)

மதி ா்ைம் �வம் �ாைம் மாைம் புகழ் 
குலம் வண சரீரமுற்றும் பதிவாை �ைம் �ானியம் கிரகம் 
மலைவி லமந�ர் பயில் நட்பாதிக் கதியாவும் கலநது 
சர்வாயு�ர் காக்க காமர் பவுத்திரர் முன்ைாை 
விதியாரும் சுற்்றசமல்லாம் மயூதரசர் 
எஞ ா்ன்றும் விரும்பிக் காக்க (8)

சவன்றி சீவி�ம் கபிலர் காக்க 
கரியாதி எல்லாம் விக்ர் காக்க 
என்று இவவாறு இது�லை 
முக்காலமும் ஓதிடினும்பால் இல்யூறு ஒன்றும் 
ஒன்று்றா முனிவர்காள அறிமின்கள 
யார் ஒருவர் ஓதிைாலும் 
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மன்று ஆஙகு அவர் த�கம் பிணி அ்ற
வச்சிர த�கம் ஆகி மன்னும் (9)

விநாயக கவச பலன்

யாத்திலரயில் த�ாத்திரம் சசய்�ால்
சகல விக்கிைமும் இரியல் தபாக 
மூத்� பயன் லககூடும் 
சமரில் சமாழிநதிடில் விசயம் முற்றும்
நாளும் ஏத்தி இருமுல்ற இருபத்ச�ாரு நாள வநதித்திடின் 
மாரணம் ஈணத்�ம் நீத்திடும் 
உச்சா்ைம் ஆகரு்ணம் �ம்பைம் ஆதி நிலல தபர் 
எய்தும் (10)

நித்�லும் மூதவழு முல்ற செபித்திடில்
காரா கிருகம் நீஙகும் 
மன்ைர் சபாத்துமுை நிட்டூரம் தபாம்
அலரயன் �லைக் காணும் தபாது
முக்கால் பத்தியின் ஓதிடின்
அவன்�ான் வசப்படுவான்
இல�த் �ாளி பலைதமல் ஏட்டில் லவத்து 
எழுதி படிப்பினும் தகட்பினும் பூலச வயக்கினும் வல் 
இ்ரும் தீரும் (11)
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அன்பு உறுதி ஆசாரம் உல்யார்க்கு 
இக்கவசத்ல� அல்றக அல்லார்க்கு என்சபறினும் 
உலரயர்க்க 
எைக் கிைநது மரீசி �ைது இருக்லக உற்்றான் (12)
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மூலமும் உலரயும்

[�லலமயிர், �லல, சநற்றி, புருவம்,  
விழிகள ஆகியலவகலைக் காக்க]

வைர் சிலகலயப் பராபரமாய் வயஙகு விநாயகர் காக்க வைர் சிலகலயப் பராபரமாய் வயஙகு விநாயகர் காக்க 
வாய்ந� சசன்னி அைவுப்ா அதிக சவுந�ர த�க வாய்ந� சசன்னி அைவுப்ா அதிக சவுந�ர த�க 

மத�ாற்க்ர்�ாம் அமர்நது காக்க மத�ாற்க்ர்�ாம் அமர்நது காக்க 
விைர்ற சநற்றிலய என்றும் விைஙகிய காசிபர் காக்க விைர்ற சநற்றிலய என்றும் விைஙகிய காசிபர் காக்க 

புருவம் �ம்லம �ைர்வின் மதஹா�ரர் காக்க புருவம் �ம்லம �ைர்வின் மதஹா�ரர் காக்க 
�்விழிகள பாலச்சநதிரைார் காக்க (1)�்விழிகள பாலச்சநதிரைார் காக்க (1)

ப�வுலர: வைர்சிகலய - வைரும் �ன்லமலய உல்ய 
�லல முடிலய பரபரமாய் வயஙகு - தமலாை க்வுைாய் 
விைஙகும் விநாயகர் காக்க - விநாயகர் சபருமான் காக்கக் 
க்வர். வாய்ந� சசன்னி - சபாருநதிய �லலலய, அைவு 
ப ா் - அைவுக்கு உட்ப ா்�, அதிக சசௌந�ர த�கம் - 
மிகுந� அழகாை உ்லல உல்ய, மத�ாற்க ர்் அமர்நது 
காக்க - ம�ச் சசருக்கிலை உல்யவர் விருப்பத்த�ாடு 
காப்பாற்றுவராக, விைர் அ்ற சநற்றிலய என்றும் - சவளுப்பு 
நீஙகும்படி சநற்றிலய, என்றும் - எநநாளும், விைஙகிய 
காசிபர் காக்க - விைஙகுகி்ற காசிபராைவர் காக்க க்வர். 
புருவம் �ம்லம - இரணடு புருவஙகலையும், �ைர்வு 
இல் - �ைர்ச்சி அற்்ற, மதகா�ரர் காக்க - மதகா�ரராைவர் 
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காக்க க்வர், �்ம் விழிகள - அகலமாை கணகலை, 
பாலசநதிரைார் காக்க - இைம்பில்ற அணிந�வர் காக்கக் 
க்வர்.

சபாழிப்புலர: வைருகின்்ற சிலகயிலை தமலாை 
க்வுைாக விைஙகுகி்ற விநாயகர் காக்கக் க்வர். 
சபாருநதிய �லலலய, அைவுக்கு உட்ப ா்� அழகாை 
உ்லல உல்ய மத�ாற்க்ராைவர் விரும்பி காக்கக் 
க்வர். சவளுப்பு நீஙகும்படி சநற்றிலய எக்காலத்தும் 
விைஙகுகி்ற காசிபராைவர் காக்கக் க்வர். அகன்்ற கணகலை 
பாலச்சநதிரைார் காக்க க்வர்.

கருத்துலர: சிலக மு�லியலவகலை ஆலைமுக க்வுள 
காக்க க்வர்.

விரிவுலர: விநாயகர்; வி - நல்ல, நாயகர் – �லலவர். 
நல்ல �லலவர், தமலாை �லலவர், சி்றந� �லலவர் எைப் 
சபாருளபடும் ஒரு வ்சசால். கவசம் - சட்ல ,் துணியால் 
ல�த்து உ்லில் அணிநது சகாளளும் சட்ல்லயப் தபால் 
இரும்பிைால் சட்ல  ்சசய்து தபார் வீரர்கள �ம்முல்ய 
உ்லில் அணிநதுசகாளளு�ல் மரபு. அவவாறு அணிநது 
சகாளளும் இரும்புச் சட்ல  ்பலகவர்களுல்ய தபார்க் 
கருவிகளிைால் உ்லுக்கு ஊறு தநராமல் பாதுகாப்பிலை 
சசய்யும். அச்சட்ல்லயப்தபால் விநாயகரின் 
புகழ்ப்பாக்கைாகிய இச்சட்ல  ்உ்லுக்கும், உயிருக்கும் 
பாதுகாப்பிலை சசய்யும் என்னும் இப்பா்ல்களுக்கு 
விநாயக கவசம் என்று காரணப் சபயர் சகாடுக்கப்பட்்து. 
இஃது ஒரு �னி நூல் அன்று. இப்பா்ல்கள விநாயக 
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புராணத்தில் வரும் சில சசய்யுட்கைாகும். இப்பா் ல்களின் 
சி்றப்பு தநாக்கித் �னிதய எடுத்து அச்சி்ப் பட்்து. 
மத�ாற்க்ர் - ம�ச் சசருக்கிலை உல்யவர். மதகா�ரர் 
- சபரிய வயிற்ல்றயுல்யவர். பாலசநதிரைார் - இைந 
திஙகலை அணிந�வர். இலவகளுக்கும் தமல் வருவை 
அலைத்தும் விநாயகருல்ய காரணப் சபயர்கள.  

[அ�ரம், நா, முகவாய்கட்ல ,் வாக்கு, பல், காது, மூக்கு 
ஆகியலவகலை காக்க.]

கவின் வைரும் அ�ரம் கசமுகர் காக்க கவின் வைரும் அ�ரம் கசமுகர் காக்க 
�ாலங கணக் கிரீ்ர் காக்க �ாலங கணக் கிரீ்ர் காக்க 

நவில் சிபுகம் கிரிலச சு�ர் காக்க நவில் சிபுகம் கிரிலச சு�ர் காக்க 
நனி வாக்லக விநாயகர் �ாம் காக்க நனி வாக்லக விநாயகர் �ாம் காக்க 

அவிர் நலக துன்முகர் காக்க அவிர் நலக துன்முகர் காக்க 
அளசைழிற் சசஞசசவி பாச பாணி காக்க அளசைழிற் சசஞசசவி பாச பாணி காக்க 

�விர்�லு்றா இைங சகாடிதபால் �விர்�லு்றா இைங சகாடிதபால் 
வைர்மணி நாசிலயச் சிநதி �ார்த்�ர் காக்க (2)வைர்மணி நாசிலயச் சிநதி �ார்த்�ர் காக்க (2)

ப�வுலர: கவின்வைரும் அ�ரம் - அழகு வைர்கின்்ற 
அ�ரத்ல�, கசமுகர் காக்க - யாலை முகத்ல�யுல்யவர் 
காக்கக் க்வர். �ாலம் - நாவிலை, கணக்கிரீ்ர் காக்க - 
கூட்்மாை முடிகலை உல்யவர் காக்க க்வர். நவில் 
சிபுகம் - சசால்லப் சபறுகின்்ற முகவாய் கட்ல்லய கிரிலச 
சு�ர் காக்க - மலலமகள பு�ல்வராகிய ஆலைமுகக் 
க்வுள காக்கக் க்வர்; வாக்லக நனி விநாயகர் காக்க 
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- வாக்கிலை நன்்றாக ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் 
க்வர்; அவிர்நலக - விைஙகுகின்்ற பல்லல; துன்முகர் 
காக்க - மாறுபட்  ்ஆலைமுகத்திலையுல்யவர் காக்க; 
அள எழில் சசம்சசவி - மிகுந� அழகிலையுல்ய 
சசம்லமயாை காதிலை; பாசபாணி காக்க - கயிற்றிலைக் 
லகயிதலயுல்யவராகிய ஆலைமுகக்க்வுள காக்க; 
இைம் சகாடிதபால் வைர்மணி நாசிலய சிநதி�ார்த்�ர் 
�விர்�ல் உ்றா காக்க - இைம்சகாடிதபால் வைர்கின்்ற 
மூக்லக எணணுதவார் விரும்பியலவகலை சகாடுக்கின்்ற 
ஆலைமுகன் �வ்றாமல் காக்கக் க்வர்.

சபாழிப்புலர: அழகு வைர்கின்்ற அ�ரத்ல� யாலை 
முகத்ல� உல்யவர் காக்கக் க்வர். நாவிலை கூட்்மாை 
முடிகலையுல்யவர் காக்கக் க்வர். சசால்லப்சபறுகின்்ற 
முகவாய் கட்ல்லய மலலமகள பு�ல்வர் காக்கக் 
க்வர், வாக்கிலை நன்்றாக ஆலைமுகக்க்வுள 
காக்க க்வர். விைஙகுகின்்ற பல்லல மாறுபட்் 
ஆலைமுகத்திலையுல்யவர் காக்கக் க்வர். மிகுந� 
அழகிலையுல்ய சசம்லமயாை காதிலைக் கயிற்றிலைக் 
லகயிதலயுல்ய ஆலைமுகக்க்வுள காக்கக் க்வர், 
இைஙசகாடிலயப் தபால் வைருகின்்ற அழகிய மூக்லக 
எணணுதவார் விரும்பியலவகலை சயல்லாம் சகாடுக்கின்்ற 
ஆலைமுகக்க்வுள �வ்றாமல் காக்க க்வர்.

கருத்துலர: அ�ரம் மு�லியலவகலை ஆலைமுகக்க்வுள 
காக்கக் க்வர்.
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விரிவுலர: கசம் - யாலை. விநாயகர் யாலை முகத்ல� 
உல்யவராலகயால் கசமுகர் எைப்பட்்ார். �ாலம் - 
வ்சசால், கணக்கிரீ ர் - கூட்்மாை முடிகலை உல்யவர். 
கிரி என்பது வ்சசால், இது மலலலயக் குறிக்கும். உமா 
த�வியாைவள மலலயலரயன் மகைாகத் த�ான்றியலமயின் 
கிரிலச சயைப்பட் ா்ள.

[முகம், கழுத்து, த�ாளகள, முலல, உளைம், வயிறு 
ஆகியலவகலை காக்க]

காமுரு பூமுகம் �ன்லைக் குதணசர் நனி காக்க காமுரு பூமுகம் �ன்லைக் குதணசர் நனி காக்க 
கைங கதணசர் காக்க கைங கதணசர் காக்க 

வாமமுறு இருத�ாளும் வயஙகுகந� பூர்வசர் வாமமுறு இருத�ாளும் வயஙகுகந� பூர்வசர் 
மகிழ்நது காக்க மகிழ்நது காக்க 

ஏமம் உரு மணிமுலல விக்கிை விநாசன் காக்க ஏமம் உரு மணிமுலல விக்கிை விநாசன் காக்க 
இ�யம் �ம்லம த�ா மக லும் கணநா�ர் காக்க இ�யம் �ம்லம த�ா மக லும் கணநா�ர் காக்க 

வகட் டிலைதுலஙகு ஏரம்பர் காக்க (3)வகட் டிலைதுலஙகு ஏரம்பர் காக்க (3)

ப�வுலர: காமரு பூ முகம் �ன்லை - அழகிய மலலரப் 
தபான்்ற முகத்ல� குதணசர் நனி காக்க - குதணசைாைவர் 
நன்்றாக காக்கக் க்வர். கைங கதணசர் காக்க - 
கதணசைாைவர் கழுத்ல� காக்கக் க்வர். வாமம் உறும் 
இருத�ாளும் - அழகு மிகுந� இரணடு த�ாளகலையும்; 
வயஙகு - விைஙகுகி்ற, கந� பூர்வசர் மகிழ்நது காக்க - 
முருகக் க்வுளுக்கு முன் பி்றந�வர் ஆகிய ஆலைமுகக் 
க்வுள மகிழ்ச்சிதயாடு காக்கக் க்வர். ஏமம் உறு 
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மணிமுலல - இன்பத்ல�ச் சசய்கின்்ற அழகிய முலலலய; 
விக்கிை விைாசன் காக்க - �ன்லை வணஙகுவர்களுல்ய 
இல்யூறுகலைப் தபாக்கும் ஆலைமுகக் க்வுள காக்க 
க்வர். இ�யம் �ன்லை - உளைத்ல�, த�ாம் அகலும் 
கணநா�ர் காக்க - குற்்றமில்லா� கணநா�ைாைவர் காக்கக் 
க்வர். அகட்டிலை - வயிற்ல்ற, துலஙகு ஏரம்பர் காக்க 
- துலஙகுகின்்ற ஏரம்பைவர் காக்கக் க்வர்.

சபாழிப்புலர: அழகிய மலர் தபான்்ற முகத்ல�க் 
குதணசைாைவர் நன்்றாக காக்கக் க்வர். கழுத்ல� 
கதணசைாைவர் காக்க க்வர். அழகு மிகுந� இரணடு 
த�ாளகலையும் முருகக் க்வுளின் �லமயைார் காக்கக் 
க்வர். இன்பம் மிகுந� அழகிய முலலலய விக்தநசுவரர் 
காக்கக் க்வர். உளைத்ல� குற்்றம் நீக்கி கணநா�ராைவர் 
காக்கக் க்வர். வயிற்ல்ற துலஙகுகின்்ற ஏரம்பைார் காக்கக் 
க்வர்.

கருத்துலர: முகம் மு�லியலவகலை ஆலைமுகக் க்வுள 
காக்கக் க்வர்.

விரிவுலர: காமர்+உ = காமரு: உ - சாரிலய; குதணசர் - 
நல்ல குணஙகள எல்லாம் மிகுதியாக அலமயப் சபற்்றவர். 
கைம் கழுத்ல�யுணர்த்தும் வ்சசால். கதணசர் - சிவ 
கணஙகளுக்குக்சகல்லாம் �லலலம வகிப்பவர். கந�ர் - 
முருகர், பூர்வசர் - முன்ைால்பி்றந�வர். விக்கிநவிநாசகன் 
- �ன்லை வணஙகுபவர்க்கு தநரும் இல்யூறுகலை 
அழிப்பவன். ஏரம்பர் என்னும் வ  ்சசால்லுக்குப் சபாருள 
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உருத்திர மூர்த்திக்கு அணலமயில் இருப்பவர் என்பர். 
இ�யம், இரு�யம் என்னும் வ்சசால் திரிபு.

[பக்கம், பின்பக்கம், குறி, குய்யம், ச�ால்ப் பக்கம், 
ச�ால்கள ஆகியலவகலை காக்க.]

பக்கம் இரணல்யும் �ரா�ரர் காக்கபக்கம் இரணல்யும் �ரா�ரர் காக்க
பிருட்்த்ல� பாவம் நீக்கும் விக்ந கரன்காக்க பிருட்்த்ல� பாவம் நீக்கும் விக்ந கரன்காக்க 
விைஙகிலிஙகம் வியாை பூ்ணர் �ாம் காக்க விைஙகிலிஙகம் வியாை பூ்ணர் �ாம் காக்க 
�க்க குய்யந�ன்லை வக்ரதுண்ர் காக்க �க்க குய்யந�ன்லை வக்ரதுண்ர் காக்க 
சகைத்ல� அல்லல் உக்க கணபன் காக்க சகைத்ல� அல்லல் உக்க கணபன் காக்க 
ஊருலவ மஙகை மூர்த்தி உவநது காக்க (4)ஊருலவ மஙகை மூர்த்தி உவநது காக்க (4)

ப�வுலர: பக்கம் இரணல்யும் - முன் பக்கம், பின் பக்கம் 
ஆகிய இரணடு பக்கஙகலையும் �ரா�ரர் காக்க - உலகத்ல� 
�ாஙகும் ஆலை முகத்�வர் காக்க க்வர். பிருட்்த்ல� - 
பின் பக்கத்ல� பாவம் நீக்கும் - தீவிலைலய தபாக்கும், 
விக்கிைகரன் காக்க - இல்யூறுகலை யழிப்பவன் காக்க, 
விைஙகு லிஙகம் - விைஙகுகி்ற குறிலய; வியாைபூ்ணர் 
காக்க - பாம்பணிகலையுல்ய ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் 
க்வர். �க்க குய்யம் �ன்லை - �குதி வாய்ந� குய்யத்ல�, 
வக்கிர துண்ர் காக்க - வலைந� துதிக்லகயிலை 
உல்யவர் காக்கக் க்வர். சகைத்ல� - ச�ால்யின் 
உட்பக்கத்ல� அல்லல் உக்க - துன்பமற்்ற கணபன் காக்க 
- கணநா�ர் காக்க க்வர். ஊருலவ - ச�ால்கலை, 
மஙகைமூர்த்தி - மஙகை மூர்த்தியாைவர்; உவநது காக்க 
- மகிழ்நது காக்கக் க்வர்.
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சபாழிப்புலர: இரணடு பக்கஙகலையும் உலகத்ல� �ாஙகும் 
ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் க்வர். பின்பக்கத்ல�த் 
தீவிலைலய தபாக்கும் இல்யூறுகலை யழிப்பவர் காக்க. 
விைஙகுகி்ற குறிலயப் பாம்பணிகலையுல்ய ஆலைமுகக் 
க்வுள காக்கக் க்வர். �குதிவாய்ந� குய்யத்ல� வலைந� 
துதிக்லகயிலையுல்யவர் காக்கக் க்வர்.ச�ால்யின் 
உட்பாகத்ல� துன்பமற்்ற கணநா�ர் காக்கக் க்வர். 
ச�ால்கலை மஙகைமூர்த்தியாைவர் மகிழ்நது காக்கக் 
க்வர்.

கருத்துலர: இரணடு பக்கஙகள மு�லாைலவகலை 
ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் க்வர்.

விரிவுலர: �ரா - �லர; உலகம். �ரர் - �ாஙகுபவர், ஊரு 
- ச�ால .் பாம்பணிகலை யணிபவர், சிவசபருமாைாக 
ஈணடு ஆலைமுகக் க்வுலை வியாை பூ்ணர் என்்றது 
என்லை சயனில்; இல்றவற்குரியை சவல்லாம் ஆலைமுகக் 
க்வுளுக்கும் உணலம சபாருநதும்; ஆலைமுகக் 
க்வுள இல்றவனின் ஒரு கூத்றயா�லின். மஙகைமூர்த்தி 
என்ப�ற்கு மஙகலந �ஙகிய வடிவத்ல�யுல்யவசரைவும், 
வழிபடுதவார்க்கு மஙகலத்ல�ச் சசய்பவசரைவும் 
சபாருளுலரக்கலாம். இல்றவனுல்ய பல்கைாகிய 
சிவகணஙகட்கு ஆலைமுகக் க்வுள �லலவரா�லின் 
கதணசர் எைவும் கணநா�ர் எைவும் உலரக்கப் சபறுவர். 
கால்கலையும், உ்லலயுந ச�ாடுக்குந �ன்லமயல்ந� 
பகுதியாகலின் கால்களின் தமற்பகுதி ச�ால்சயன்று 
சபயர் சபற்்றது.
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[முழஙகால், இருகால்கள, லககள, முன்லக, விரல்கள 
ஆகியலவகலை காக்க]

�ாழ் முழந�ாள மஹா புத்தி காக்க �ாழ் முழந�ாள மஹா புத்தி காக்க 
இரு ப�ம் ஏக �ந�ர் காக்க இரு ப�ம் ஏக �ந�ர் காக்க 

வாழ் கரஙகிப் பிரப்பிர சா�ைர் காக்க வாழ் கரஙகிப் பிரப்பிர சா�ைர் காக்க 
முன்லகலய வணஙகுவார் முன்லகலய வணஙகுவார் 
தநாய் ஆழ்த்�ரம் சசய் தநாய் ஆழ்த்�ரம் சசய் 

ஆசா பூரகர் காக்க ஆசா பூரகர் காக்க 
விரல் பதும அத்�ர் காக்க விரல் பதும அத்�ர் காக்க 

தகழ் கிைரும் நகஙகள விநாயகர் காக்க தகழ் கிைரும் நகஙகள விநாயகர் காக்க 
கிழக்கினிற் புத்தீசர் காக்க (5)கிழக்கினிற் புத்தீசர் காக்க (5)

ப�வுலர: �ாழ் முழந�ாள - நீண  ்முழஙகாலல, மகாபுத்தி 
காக்க - தபரறி விலையுல்ய ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் 
க்வர். இருப�ம்; ஏக�ந�ர் காக்க - இரணடு அடிகலையும் 
ஒற்ல்றத் �ந�த்திலையுல்யவர் காக்கக் க்வர். வாழ்கரம் - 
வாழ்க்லகக்கு இன்றியலமயா� லககலை, கிப்பிரப்பிரசா�ைர் 
காக்க - விலரவிற்பயன் சகாடுப்பவர் காக்கக் க்வர், 
முன்லகலய - முன்ைஙலககலை, வணஙகுவார் தநாய் - 
வழிபடுபவர்கைது துன்பத்திலை, ஆழ்த்�ரச் சசய் - மல்றநது 
தபாகச் சசய்கின்்ற, ஆசாபூரகர் காக்க - அன்பர்களுல்ய 
விருப்பத்ல� நில்றதவற்றுகி்ற ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் 
க்வர். விரல் - விரல்கலை, பதும அத்�ர் காக்க - �ாமலர 
மலர் தபான்்ற லககலையுல்ய ஆலைமுகக் க்வுள 
காக்கக் க்வர். தகழ்கிைரும் நகஙகள - நி்றம் விைஙகுகின்்ற 
நகஙகலை, விநாயகர் காக்க - நல்ல �லலவராகிய 
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ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் க்வர். கிழக்கினில் புத்தீசர் 
காக்க - கிழக்கு திக்கில் அறிவுக்குத் �லலலம பூண் 
ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் க்வர்.

சபாழிப்புலர: நீண  ்முழஙகாலலப் தபரறிவிலையுல்ய 
ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் க்வர். இரணடு அடிகலையும் 
ஒற்ல்றத் �ந�த்திலையுல்யவர் காக்கக் க்வர், 
வாழ்க்லகக்கு இன்றியலமயா� லககலை விலரவிற் 
பயன் சகாடுப்பவர் காக்கக் க்வர். முன்ைஙலககலை 
வழிபடுபவர்கைது துன்பத்திலை மல்றநது தபாகச் 
சசய்து, அன்பர்களுல்ய விருப்பல� நில்றதவற்றுகி்ற 
ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் க்வர். விரல்கலை �ாமலர 
மலர் தபான்்ற லககலையுல்ய ஆலைமுகக் க்வுள 
காக்கக் க்வர்; நி்றம்விைஙகுகின்்ற நகஙகலை நல்ல 
�லலவராகிய ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் க்வர்.கிழக்கு 
திக்கில் அறிவுக்குத் �லலலம பூண  ்ஆலைமுகக் க்வுள 
காக்கக் க்வர்.

கருத்துலர: முழஙகால் மு�லியலவகலை ஆலை முக 
க்வுள காக்கக் க்வர்.

விரிவுலர: உ்லின் அலரப் பகுதியாை இ்ம் 
அலரசயைப்பட்்துதபால் உ்லின் காற்பகுதியாை இ்ம் 
கால் எைப்பட்்து. இதுவுங காரணப் சபயதர. மகாபுத்தி 
வ்சசால்; மகா - சி்றந�, புத்தி அறிவு. ஆலைமுகக் 
க்வுள சி்றந� தபரறிவிலை யுல்யவராகலின் மகாபுத்தி 
எைப் சபற்்றார். ஏக �ந�ர்; ஏகம் �ந�ர். ஏகம் - ஒன்று. 
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�ந�ர் - சகாம்பிலையுல்யவர். ஆலைமுகக் க்வுள 
சகாம்புகள இரணடில் ஒன்று முன்ைர்ப் தபார்க்கைத்தில் 
முறியுற்்றலமயின் ஆலைமுகக் க்வுள ஏக �ந�ர் என்று 
சபயர் சபற்்றார். கிப்பிரப்பிரசா�ைர் - க்ஷிப்ரப்ரஸா�நர் 
என்னும் வ்சசால்லின் திரிபு. விலரவிற் பயன் சகாடுப்பவர் 
என்பது இ�னுல்ய சபாருள. கிப்பிரப்பிரசா�ைர் என்ப�ற்கு 
தவறுவலகயாை சபாருள கூறுவாரும் உைர். ஆசா பூரகர் 
- வ்சசால், ஆசா - விருப்பம், பூரகர் - நில்றதவற்றுபவர். 
பதுமவத்�ர் - வ்சசால். பதுமம் - �ாமலர, அத்�ம் - லக. 
புத்தி ஈசர் - புத்தீசர் என்்றாயிற்று. அறிவுக்கு �லலலம 
பூண்வர் என்பது சபாருள.

[எல்லாத் திக்குகளிலும் ஆலைமுக க்வுள காக்க 
என்கி்றது]

அக்கினியில் சித்தீசர் காக்கஅக்கினியில் சித்தீசர் காக்க
உமா புத்திரர் ச�ன்ைாலச காக்க உமா புத்திரர் ச�ன்ைாலச காக்க 
மிக்க நிருதியிற் கதணசுரர் காக்க மிக்க நிருதியிற் கதணசுரர் காக்க 

விக்கிை வர்த்�ைர் தமற்சகன்னும் திக்க�னில் காக்க விக்கிை வர்த்�ைர் தமற்சகன்னும் திக்க�னில் காக்க 
வாயுவிற் கசகன்ைன் காக்க வாயுவிற் கசகன்ைன் காக்க 

திகழ் உதீசி �க்க நிதிபன் காக்க திகழ் உதீசி �க்க நிதிபன் காக்க 
வ்கிழக்கில் ஈச நந�ைதர காக்க (6)வ்கிழக்கில் ஈச நந�ைதர காக்க (6)

ப�வுலர: அக்கினியில் சித்தீசர் காக்க - ச�ன் கிழக்குத் 
திக்கில் எல்லாச்சித்திகளுக்குந �லலவராக விைஙகும் 
ஆலைமுகக்க்வுள காக்கக் க்வர். ச�ன் ஆலச 
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உமாபுத்திரர் காக்க - ச�ற்குத் திக்கில் உலமயவள 
பு�ல்வராகிய ஆலைமுகக்க்வுள காக்கக் க்வர். மிக்க 
நிருதியில் - தமலாை ச�ன்தமற்கு திக்கில், கதணசுரர் காக்க 
- சிவகணஙகளுக்கு �லலவராகிய ஆலைமுகக்க்வுள 
காக்கக் க்வர். தமற்கு என்னும் திக்கு அ�னில் - தமற்கு 
என்கி்ற திக்கிதல, விக்கிைவர்த்�ைர் காக்க - �ம்லம 
வணஙகா�வர்களுக்கு இல்யூறுகலை மிகுவிக்கும் 
ஆலைமுகக்க்வுள காக்கக் க்வர். வாயுவில் - வ்தமற்கு 
திக்கில், கச கன்ைன் காக்க - யாலைக் காதிலை யுல்யவர் 
காக்கக் க்வர். திகழ் உதீசி - விைஙகுகி்ற வ்க்குத் திக்கில், 
�க்க நிதிபன் காக்க - �குதி வாய்ந� சசல்வஙகளுக்குத் 
�லலவைாகிய ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் க்வர். 
வ்கிழக்கில் ஈசநந�ைர் காக்க - வ்கிழக்கு திக்கிதல 
இல்றவனுல்ய பு�ல்வராகிய ஆலைமுகக் க்வுள 
காக்கக் க்வர்.

சபாழிப்புலர: ச�ன்கிழக்கு திக்கில் எல்லாச் சித்திகளுக்குந 
�லலவராக விைஙகும் ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் க்வர். 
ச�ற்கு திக்கில் உலமயவள பு�ல்வராகிய ஆலைமுகக் 
க்வுள காக்க க்வர். தமலாை ச�ன்தமற்கு திக்கில் 
சிவகணஙகளுக்கு �லலவராக விைஙகும் ஆலைமுகக் 
க்வுள காக்கக் க்வர். தமற்கு என்கி்ற திக்கிதல �ம்லம 
வணஙகா�வர்கட்கு இல்யூறுகலை மிகுவிக்கும் 
ஆலைமுகக் க்வுள காக்கக் க்வர். வ்தமற்குத் 
திக்கில் யாலைக் காதிலையுல்யவர் காக்கக் க்வர். 
விைஙகுகி்ற வ்க்குத் திக்கில் �குதிவாய்ந� சசல்வஙகட்குத் 
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�லலவராகிய ஆலைமுகக் க்வுளகாக்கக் க்வர்; 
வ்கிழக்கில் இல்றவனுல்ய பு�ல்வராகிய ஆலைமுகக் 
க்வுளகாக்கக் க்வர்.

கருத்துலர: ச�ன்கிழக்கு திக்கிலும் பி்ற திக்குகளிலும் 
ஆலை முக க்வுள காக்க க்வர்.

விரிவுலர: சித்தீசர் என்பல� சித்தி ஈசர் எைவும், சித்து 
ஈசர் எைவும்; பிரித்துப் சபாருள சகாளைலாம். சித்து ஈசர் 
என்ப�ற்கு ் ாைஙகளுக்குத் �லலவர் என்பது சபாருள. 
சித்தீசர் சித்�ா் ல்கள எல்லாவற்றிற்குந �லலவர். சித்திகள 
அணிமா மு�லிய எண வலகச் சித்திகள. ச�ன்கிழக்கு 
திக்காவது ச�ற்குத் திக்கும் கிழக்குத் திக்கும் ஒன்று 
தசருமி்ம். ஆலச - திக்கு. நிதிகளுக்குத் �லலவன் 
குதபரைாயினும் அக்குதபரன் மு�லாைார்கட்கு இல்றவதை 
�லலவைா�லின் அக்கூற்று ஈணடு ஆலைமுகக் க்வுள 
தமல் ஏற்றிக் கூ்றப்பட்்து.

[பகல், இரவு, காலல, மாலல மு�லிய காலஙகளிலும்; 
இராக்க�ர் பூ�ம் தவ�ாைம், தமாகினி, தபய் 

இலவகைால் வரும் ச�ால்லலகளில் இருநதும், 
தநாய்கள பலவற்றிலிருநதுங காக்க]

ஏக �ந�ர் பகல் முழுதும் காக்க ஏக �ந�ர் பகல் முழுதும் காக்க 
இரவினும் சநதி இரண்ன் மாட்டும் இரவினும் சநதி இரண்ன் மாட்டும் 
ஓலகயின் விக்கிை கிருது காக்க ஓலகயின் விக்கிை கிருது காக்க 
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இராக்க�ர் பூ�ம் உறு தவ�ாைம் தமாகினி தபய் இராக்க�ர் பூ�ம் உறு தவ�ாைம் தமாகினி தபய் 
இலவயாதி உயிர்த்தி்றத்�ால்இலவயாதி உயிர்த்தி்றத்�ால்

வரும் துயரும் முடிவில்லா� தவகமுறு பிணிபலவும் வரும் துயரும் முடிவில்லா� தவகமுறு பிணிபலவும் 
விலக்கு பூ பாசாஙகுசர் �ாம் விலரநது காக்க (7)விலக்கு பூ பாசாஙகுசர் �ாம் விலரநது காக்க (7)

ப�வுலர: பகல் முழுதும் ஏக�ந�ர் காக்க - பகற் காலம் 
முழுவதும் ஒற்ல்றத் �ந�த்திலையுல்யவர் காக்கக் க்வர்; 
இரவினும் சநதி இரண்ன் மாட்டும் - இராக் காலத்திலும் 
காலல மாலல தவலலகளிலும், ஓலகயின் - மகிழ்ச்சிதயாடு 
விக்கிநகிருது காக்க - �ன்லை வணஙகா�வர்கட்கு 
இல்யூறுகலை உண ா்க்குபவர் காக்கக் க்வர். இராக்க�ர் 
- அரக்கர், பூ�ம் - பூ�ஙகள, உறுதவ�ாைம் - வருகி்ற 
தவ�ாைஙகள, தமாகினி - தமாகினி, தபய் - தபய்கள, 
இலவ ஆதி - இலவ மு�லாகிய, உயிர் தி்றத்�ால் - உயிர் 
ச�ாலகயால், வரும் துயரும் - உண ா்கி்ற துன்பஙகலையும், 
முடிவு இலா� - முடிவற்்ற, தவகம் ஊறு - கடுலம மிகுந�, 
பிணி பலவும் - தநாய்கலையும், பாசாஙகுசர் - கயிறு த�ாட்டி 
ஆகியலவகலை உல்யவர், விலரநது காக்க - விலரநது 
காக்கக் க்வர்.

சபாழிப்புலர: பகற் காலம் முழுவதும் ஒற்ல்றத் 
�ந�த்திலையுல்யவர் காக்கக் க்வர். இரவினுங 
காலல மலல தவலைகளிலும் மகிழ்ச்சிதயாடு �ன்லை 
வணஙகா�வர்கட்கு இல்யூறுகலை உண்ாக்குபவர் 
காக்கக் க்வர்; அரக்கர், பூ�ஙகள, வருகி்ற தவ�ாைஙகள, 
தமாகினிகள தபய்கள இலவ மு�லாகிய உயிர்த் 
ச�ாலககைால் உண்ாகி்ற துன்பஙகலையும் முடிவற்்ற 
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மிகுந� பல தநாய்கலையும், கயிறு த�ாட்டி ஆகியலவகலை 
உல்யவர் காக்கக் க்வர்.

கருத்துலர: பகல் மு�லாை காலஙகளில் ஒற்ல்றக் 
சகாம்பிலை யுல்யவர் காக்கக் க்வர்.

விரிவுலர: முன்ைர் உ்லின் உறுப்புகலைக் காக்க 
தவணடுசமன்்றவர் பின்ைர் எல்லாத் திக்குகளினும் 
இருநது காக்க தவணடுசமன்்றார். பி்றகு இப் பா்லில் 
சபாழுதுகளிற் காக்க தவணடுசமன்்றத�ாடு அரக்கர் பூ�ம் 
மு�லியலவகளி  ்மிருநதுங காப்பாற்்ற தவணடுசமன்கி்றார். 
விக்கிநகிருது என்னும் வ்சசாற்குப் சபாருள  �ம்லம 
வணஙகா�வர்கட்கு இல்யூறுகலை உண்ாக்குபவர் 
என்பது. ஓலக - உவலக. இராக்க�ர் என்தபார் இரக்கமற்்ற 
சநஞசிைராய்க் சகாடுந ச�ாழில் புரியும் அரக்கர்கள. 
பூ�ம், தவ�ாைம், தமாகினி, தபய் மு�லியை சிறிது 
ச�ய்வத்�ன்லம அலமயப் சபற்்ற ஒரு சகாடிய வகுப்லப 
தசர்ந�லவ. இலவகைால் துன்பமுண ா்வது இலவகதைாடு 
ச�ா்ர்புயுல்யவர்கட்தக. ஆலைமுகக் க்வுள �ம் 
லகயில் கயிறு த�ாட்டி மு�லியலவகலை உல்யவர் 
என்பது நூல் முடிபு.

[அறிவு, �வம், �ாைம், மாைம், புகழ், குலம், �ைம், 
கூலம், இல்லம், மலைவி, மக்கள, நட்பிைர், தபரர், 

உ்றவிைர் ஆகியவர்கலை காக்க.]
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மதி ா்ைம் �வம் �ாைம் மாைம் புகழ் மதி ா்ைம் �வம் �ாைம் மாைம் புகழ் 
குலம் வண சரீரமுற்றும் குலம் வண சரீரமுற்றும் 

பதிவாை �ைம் �ானியம் கிரகம் பதிவாை �ைம் �ானியம் கிரகம் 
மலைவி லமந�ர் பயில் நட்பாதிக் கதியாவும் கலநது மலைவி லமந�ர் பயில் நட்பாதிக் கதியாவும் கலநது 

சர்வாயு�ர் காக்க சர்வாயு�ர் காக்க 
காமர் பவுத்திரர் முன்ைாை காமர் பவுத்திரர் முன்ைாை 

விதியாரும் சுற்்றசமல்லாம் மயூதரசர் விதியாரும் சுற்்றசமல்லாம் மயூதரசர் 
எஞ ா்ன்றும் விரும்பிக் காக்க (8)எஞ ா்ன்றும் விரும்பிக் காக்க (8)

ப�வுலர: மதி ் ாைம் - மதித்�ற்குரிய சமய்யறிவு, �வம் 
- புலை்க்கி நன்சைறிபற்றி சயாழுகல், �ாைம் - சகால ,் 
மாைம் - சபருலம, ஒளி - அழகு, புகழ் - கீர்த்தி, குலம் - 
நற்குடி பி்றப்பு, வணசரீரம் - தநாயற்்ற நல்லு்ல், முற்றும் 
பதிவாை �ைம் - எக்காலும் நீஙகா� சசல்வம், �ானியம் - 
பலவலகக்கூலஙகள, கிரகம் - இல்லம், மலைவி லமந�ர் 
- இல்லாள மக்கள, பயில் நட்பு ஆதி - சபாருநதிய 
நணபர்கள மு�லாை, கதியாவும் கலநது - எல்லா வலகயாை 
நிலலலமகளினும் சபாருநதி, சர்வாயு�ர் காக்க - எல்லா 
வலகயாை பல்க்கலஙகலையும் உல்யவர் காக்கக் க்வர்; 
காமர் பவுத்திரர் முன் ஆை - அழகிய தபரர் மு�லாை, 
விதி ஆரும் சுற்்றம் எலாம் - ஊழ் முல்றப்படி வந�லமந� 
உ்றவிைர்கலைசயல்லாம்; மயூதரசர் - மயிலூர்திலய 
உல்யவர், எஞ ா்ன்றும் விரும்பிக் காக்க - எக்காலத்திலும் 
விருப்பத்த�ாடு காக்கக் க்வர்.

சபாழிப்புலர: மதித்�ற்குரிய அறிவு, �வம், �ாைம், மாைம், 
அழகு, கீர்த்தி, குலம், தநாயற்்ற உ்ல், எக்காலும் நீஙகா� 
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சசல்வம், கூலம், வீடு, மலைவி, மக்கள, பழகுகின்்ற 
நணபர் மு�லிய எல்லா நிலலலமகளினும் சபாருநதி 
எல்லாவலகயாை பல்க்கலஙகலையும் உல்யவர் 
காக்கக் க்வர்.

கருத்துலர: அறிவு மு�லியலவகலை எல்லாவலகயாை 
பல்க்கலஙகலையும் உல்ய ஆலைமுகக் க்வுள 
காக்கக் க்வர்.

விரிவுலர: மதி ்ாைம் என்ப�ற்கு மதி - அறிவு 
(சபாதுவாை அறிவு). ்ாைம் - சமய்யறிவு எைவும் 
சபாருள சகாளைலாம். �ாைம் - சபாருலைக் லகம்மாறு 
கரு�ாது பி்றர்க்கு வழஙகு�ல். ஒளி என்ப�ற்கு புகழ் 
எைப் சபாருள சகாணடு புகழ் என்ப�லை குலத்திற்கு 
அல்யாக்கி புகழ்குலம் - புகழப்படுகி்ற உயர் குலம் 
எைப் சபாருளுலரப்பினும் அலமயும். உ்லுக்கு வைம் 
தநாயற்றிருத்� லாகலின் வணசரீரம் என்ப�ற்கு தநாயற்்ற 
நல்லு்ல் எைப் சபாருள உலரக்கப்பட்்து. அழகிய 
உ்ல் எனினுமாம். சசல்வம் பலரி்மும் சசல்லும் 
இயற்லகயுல்யது; அவவாறு சபயர்நது சசல்லாது 
சபாருநதுகி்ற சசல்வம் என்று குறித்�ற்குப் பதிவாை �ைம் 
என்்றார். கூலஙகள ஒன்பான் வலகபடும். அலவ, உளுநது, 
எளளு, க்லல, சகாளளு, திலை, துவலர, சநல், பயறு, 
தகாதுலம ஆகியை. இக்கூலஙகளிற் சில மாறுபா் ாகவும் 
சில நூல்களிற் காணப்சபறுகின்்றை. ஆலைமுகக் க்வுள 
எல்லா வலகயாை பல்க்கலஙகலையும் உல்யவராகலின் 
சர்வாயு�ர் எைப்பட் ா்ர். ஆலைமுகக் க்வுள ஒருகால் 
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மயிலினும் ஏறிைாராகலின் மயூதரசர் எைப்பட் ா்ர்.

[வாழ்க்லக, நஞசு ஆகியலவகளும் பா் ல்களின் 
பயனுங கூ்றப்படுகி்றது.]

சவன்றி சீவி�ம் கபிலர் காக்க சவன்றி சீவி�ம் கபிலர் காக்க 
கரியாதி எல்லாம் விக்ர் காக்க கரியாதி எல்லாம் விக்ர் காக்க 
என்று இவவாறு இது�லை என்று இவவாறு இது�லை 

முக்காலமும் ஓதிடினும்பால் இல்யூறு ஒன்றும் முக்காலமும் ஓதிடினும்பால் இல்யூறு ஒன்றும் 
ஒன்று்றா முனிவர்காள அறிமின்கள ஒன்று்றா முனிவர்காள அறிமின்கள 

யார் ஒருவர் ஓதிைாலும் யார் ஒருவர் ஓதிைாலும் 
மன்று ஆஙகு அவர் த�கம் பிணி அ்றமன்று ஆஙகு அவர் த�கம் பிணி அ்ற

வச்சிர த�கம் ஆகி மன்னும் (9)வச்சிர த�கம் ஆகி மன்னும் (9)

ப�வுலர: சவன்றி - சவற்றியலமந�, சீவி�ம் - வாழ்க்லகலய, 
கபிலர் காக்கக் - கபில நி்றமுல்யவர் காக்கக் க்வர், கரி 
ஆதி எல்லாம் - நஞசு மு�லிய எல்லாவற்றினுமிருநது, 
விக்ர் காக்க - விக  ்விநாயகர் காக்கக் க்வர் என்று - 
என்று கூறி, இவவாறு - இவவலகயாகப் பாடிய, இது�லை 
- இக்கவசத்ல�; முக்காலமும் - காலல, நணபகல், மாலல 
என்னும் மூன்று தவலைகளினும், ஓதிடின் - பாடிைால், 
நும்பால் - உஙகளி்த்தில், இல்யூறு - துன்பஙகள, ஒன்றும் 
- ஒன்்றாயினும், ஒன்று்றா - அல்ய மாட் ா்; முனிவர்காள 
- முனிவர்கதை! அறிமின்கள - அறிநதுசகாளளுஙகள; யார் 
ஒருவர் ஓதிைாலும் - யார் ஒருவர் படித்�ாலும், மன்்ற - 
உறுதியாக, அவர் த�கம் - அவர்களுல்ய உ்ல், பிணி 
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அ்ற - தநாய் ஒழிய, வச்சிர த�கம் ஆகி - வச்சிரம் தபான்்ற 
சகட்டியாை உறுதியலமந� உ்லாகி, மன்னும் - நிலல 
சபறும்.

சபாழிப்புலர: சவற்றியலமந� வாழ்க்லகலயக் கபில 
நி்றமுல்யவர் காக்கக் க்வர். நஞசு மு�லியவற்றினு 
மிருநது விக் விநாயகர் காக்கக் க்வர் என்று கூறி 
இவவலகயாகப் பாடிய இக் கவசத்ல� முக்காலமும் 
பாடிைால் உஙகளி்த்தில் துன்பஙகள ஒன்்றாயினும் அல்ய 
மாட் ா்; முனிவரர்கதை அறிநது சகாளளுஙகள; யார் ஒருவர் 
படித்�ாலும் உணலமயாக அவர்களுல்ய உ்லாைது 
தநாயற்று வச்சிரம் தபான்்ற உறுதியுல்ய�ாகி விைஙகும்.

கருத்துலர: வாழ்க்லக மு�லியலவகலை ஆலைமுகக் 
க்வுள காக்கக் க்வர். இக் கவசத்ல�ப் படிப்தபார் 
தநாயற்்றவர்கைாய் வச்சிரம் தபான்்ற உ்லல்நது வாழ்வர்.

விரிவுலர: சீவி�ம் - உயிர் வாழ்க்லக; இது வாணாள 
முழுவல�யும் குறிக்கும். கபிலம் - கருலம கலந� சபான்னி்றம். 
ஆலைமுகக் க்வுள இநநி்றமுல்யவராலகயால் கபிலர் 
என்று சபயர் சபற்்றார். கரி - நஞசு. கரி என்பது யாலைலயயுங 
குறிக்குமாகலின் யாலை மு�லிய சகாடிய விலஙகுகளி் 
மிருநது என்று சபாருளுலரப்பினும் சபாருநதும். விநாயகர் 
காஞசியில் விக்க் கூத்து ஒன்றிலை சகாண ா்ராகலின் 
விக ர்் எைப்பட் ா்ர். “மன்்றசவன் கிைவி த�ற்்றஞ சசய்யும்” 
என்பது சூத்திரமா�லின், மன்்ற என்ப�ற்கு உறுதியாக என்று 
சபாருளுலரக்கப்பட்்து. ஆஙகு: அலசநிலல, வச்சிரம் - 
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உறுதியாை உதலாகஙகளில் ஒன்று. முக்காலமும் என்ப�ற்கு 
இ்றந� காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்னும் முக்காலமும் 
என்று சபாருள கூறுவாரும் உைர். காலல, நணபகல், மாலல 
ஆகிய மூன்று காலஙகளும் என்று சபாருள சகாளளு�தல 
சி்றப்புல்யது.
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யாத்திலரயில் த�ாத்திரம் சசய்�ால் சகல விக்கிைமும் யாத்திலரயில் த�ாத்திரம் சசய்�ால் சகல விக்கிைமும் 
இரியல் தபாகஇரியல் தபாக

மூத்� பயன் லககூடும் சமரில் சமாழிநதிடில் விசயம் மூத்� பயன் லககூடும் சமரில் சமாழிநதிடில் விசயம் 
முற்றும்முற்றும்

நாளும் ஏத்தி இருமுல்ற இருபத்ச�ாரு நாள நாளும் ஏத்தி இருமுல்ற இருபத்ச�ாரு நாள 
வநதித்திடின்வநதித்திடின்

மாரணம் ஈணத்�ம் நீத்திடும்மாரணம் ஈணத்�ம் நீத்திடும்
உச்சா் ைம் ஆகரு்ணம் �ம்பைம் ஆதி நிலல தபர் உச்சா் ைம் ஆகரு்ணம் �ம்பைம் ஆதி நிலல தபர் 

எய்தும் (10)எய்தும் (10)

இரியல் தபாக - அழிநது தபாக, மூத்� பயன் - சி்றந� 
பயன், சமர் - தபார், விசயம் முற்றும் - சவற்றி யுண ா்கும், 
மாரணம் - மநதிரத்�ால் ஏற்படுஞ சாக்காடு, உச்சா் ைம் - 
உருதவற்றிக் கூறு�ல், ஆகரு்ணம் - இழுத்�ல், �ம்பைம் 
- கட்டுப்படுத்தி நிறுத்து�ல்.

நித்�லும் மூதவழு முல்ற செபித்திடில்நித்�லும் மூதவழு முல்ற செபித்திடில்
காரா கிருகம் நீஙகும் மன்ைர் சபாத்துமுை நிட்டூரம் காரா கிருகம் நீஙகும் மன்ைர் சபாத்துமுை நிட்டூரம் 

தபாம்தபாம்
அலரயன் �லைக் காணும் தபாதுஅலரயன் �லைக் காணும் தபாது

முக்கால் பத்தியின் ஓதிடின் அவன்�ான் வசப்படுவான்முக்கால் பத்தியின் ஓதிடின் அவன்�ான் வசப்படுவான்
இல�த் �ாளி பலைதமல் ஏட்டில் லவத்துஇல�த் �ாளி பலைதமல் ஏட்டில் லவத்து

எழுதி படிப்பினும் தகட்பினும் பூலசஎழுதி படிப்பினும் தகட்பினும் பூலச
வயக்கினும்வல் இ்ரும் தீரும் (11)வயக்கினும்வல் இ்ரும் தீரும் (11)
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நித்�லும் - நாளத�ாறும், காராகிருகம் நீஙகும் - சில்றயிருத்�ல் 
ஒழியும், சபாத்தும் - வருத்தும், நிட்டூரம் - சகாடுலம, 
வயக்கு�ல் – சசய்�ல்.

அன்பு உறுதி ஆசாரம் உல்யார்க்குஅன்பு உறுதி ஆசாரம் உல்யார்க்கு
இக்கவசத்ல� அல்றக அல்லார்க்கு என்சபறினும் இக்கவசத்ல� அல்றக அல்லார்க்கு என்சபறினும் 

உலரயர்க்கஉலரயர்க்க
எைக் கிைநது மரீசி �ைது இருக்லக உற்்றான் (12)எைக் கிைநது மரீசி �ைது இருக்லக உற்்றான் (12)

கிைநது - கூறி, இருக்லக - இருப்பி்ம்.

சுபம்



5555

செல்வத்தின் திறவுக�ோல





5757

சிவமயம்
சிவாய நமஹ

[இக் கவசம் பத்திராயு என்னும் இைவரசனுக்கு 
வி்பமுனி அருளிச் சசய்�ச�ன்று 
லநமிசாரணிய முனிவர்களுக்குச் சூ�முனிவர் 
உலரத்�ருளிைார். இக் கவசத்ல�ப் பாடிைால் 
ஐம்சபருந தீவிலைகள நீஙகும்; பலககள ஒழியும்; 
நமனும் அஞசியவைாய் பணிநச�ாழுகுவான். 
தநாய்கள ஒழியும். வறுலம ச�ாலலயும். மற்றும் 
பல வலகயாை நன்லமகள உண ா்கும்.]

பஙகயத் �வசின் தமவி இருநது உ்ற் பற்று நீஙகி 
அஙகு நற் பூ� சுத்தி அல்வு்ன் சசய்� பின்ைர்க் 
கஙலகலயத் �ரித்� சசன்னிக் கற்பக �ருலவச் சசம்சபாற்
சகாஙலக சவற்பலைய பச்லசக் சகாடிசயாடும் உைத்தில் 
லவத்த� (1)

உ
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அகில நாயகைாய் ா்ை ஆைந� ரூபியாகித்
துக்ரும் அணுவாய் சவற்பின் த�ாற்்றமாய் உயிலர  
            எல்லாம்
�கவு்ன் அவனியாகித் �ரிப்பவன் எம்லம இந� 
மகி�லம் அ�னில் தீலம மறுவி ா்து அருளில் காக்க (2)

குலரபுைல் உருவங சகாணடு கூழ் த�ாறும் பயன்கள  
நல்கித் 
�லரயில் உயிர்கள யாவும் �ைர்நதி்ா வணணம் 
காப்தபான்
நிலர முகில்கள ஈணடி சநடுவலர முகட்டில் சபய்யும்
விலரப்புைல் அ�னுள வீழ்நது விளிநதி ா்து எம்லமக் 
காக்க (3)

கல்யுகந �ன்னில் எல்லா உலகமும் க்வுள தீயால் 
அ்லல சசய் �மலல �ாைம் அல்ற �ர நடிக்கும் ஈசன் 
இல்சநறி வலை �ாபத்தில் எறி�ரு சூல்றக் காற்றில் 
�ல்ப ா் ச�ம்லம இந�த் �்ஙக்ல் உலகில் காக்க (4)

தூயகண மூன்றிதைாடு சு்ரும்சபான் வ�ைம் நான்கும் 
பாயுமான் மழுவிதைாடு பகர்வர �ாபயங கண
தமய திண புயஙகள நான்கு மிளிருமின் அலைய த�கம் 
ஆய �ற்புரு்ன் எம்லமக் குணதிலச அ�னில் காக்க (5)

மான் மழு சூலந த�ாட்டி வலை�ரும் அக்கமாலல 
கூன்மலி அஙகுசம் தீத் �மருகங சகாண  ்சசஙலக 
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நான்முக முக்கண நீல நளளிருள வருணங சகாணத் 
ஆன்வரும் அதகார மூர்த்தி ச�ன்திலச அ�னில் காக்க (6)

திவண மறி அக்கமாலல சசஙலகதயார் இரணடுந �ாஙக 
அவிர்�ரும் இரணடு சசஙலக வர�த்த�ாடு அபயந �ாஙகக் 
கவினில்ற வ�ைம் நான்கும் கணசணாரு மூன்றுங காட்டும் 
�வைமா தமனிச் சத்திதயா சா�ன்தமல் திலசயில் காக்க (7)

கல்றசகழு மழுவும் மானும் அபயமும் கணணின் நாமம் 
அல்ற�ரு ச�ால்யுஞ சசய்ய அஙலககள நான்கும் ஏத்திப் 
சபால்றசகாள நான்முகத்து முக்கண சபான்னி்ற 
தமனிதயாடும் 
மல்றபுகழ் வாம த�வன் வ  ்திலச அ�னில் காக்க (8)

அஙகுசம் கபாலம் சூலம் அணி வர� அபயஙகள
சஙகு மான் பாசம் அக்கம் �மருகம் கரஙகள ஏநதி 
திஙகளிற்்ற வை தமனி திருமுகம் ஐநதும் சபற்்ற 
எஙகள ஈசாை த�வன் இருவிசும் சபஙகுங காக்க (9)

சநதிர சமௌலி சசன்னி �ணிநு�ற் கணணன்சநற்றி 
லம நதுறு பகன்கண ச�ாட்த ா்ன் வரிவிழி அகில நா�ன் 
சகாநதுணர் நாசி தவ�ங கூறுதவான் சசவி கபாலி 
அநதில் சசஙகதபாலம் தூய ஐம்முகன் வ�ைம் முற்றும் (10)

வைமல்ற பயிலும் நாவன் நாமணி நீலகண்ன் 
கைம் அடு பிைாக பாணி லகயிலண �ரும வாகு 
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கிைர்புயம் �க்கன் யாகங சகடுத்�வன் மார்பு தூய 
ஒளி�ரு தமரு வில்லி உதிரம் மன்ம�லைக் காய்நத�ான் (11)

இல  ்இப முகத்த�ான் �ால� உநதி நம் ஈசன் மன்னும்
புல்வைர் அலர குதபர மித்திரன் சபாருவில் வாமம் 
ப்ர் செகதீசன் சானு பாய்�ரும் இ்ப தகது 
மில  ்�ரு கலணக்கால் எநல� விமலன் சசம் பா�ம் 
காக்க (12)

வருபகன் மு�ல் யாமத்து மதகசன் பின் இரண ா்ம் யாமம் 
சபாருவறு வாமத�வன் புகன்றிடும் மூன்்றாம் யாமம் 
சசருமலி மழுவாள அஙலகத் திரியம்பகன் நாலாம் யாமம் 
சபருவலி இ்ப ஊர்தி பிணி அ்ற இனிது காக்க (13) 

க்கரியும் பரிமாவுந த�று முகம்   த�்றாமல் 
இ்ப முகம் ச�ரியவாறு எைக்கறிய இயம்தபடி
�்மதில்கள அலவமூன்றும் �ழல் எரித்� அநநாளில் 
இ்பம�ாய்த் �ாஙகிைான் திருமால் காண சாழதலா (14)

(என்பது திருவாசகம்)

கல்குலின் மு�ல் யாமத்துக் கலலமதி முடித்த�ான் காக்க 
�ஙகிய இரண ா்ம் யாமம் சாைவி �ரித்த�ான் காக்க 
சபாஙகிய மூன்்றாம் யாமம் புரிசல  ்அணணல் காக்க 
பஙகமில் நாலாம் யாமம் சகௌரி�ன் பதிதய காக்க (15)
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அலைத்துை காலம் எல்லாம் அந� கற் கடிநத�ான் உளளும் 
�னிப் சபரு மு�லாய் னின்்ற சஙகரன் பு்றமுந �ாணு 
வைப்புறு நடுவுந தூய பசுபதி மற்றும் எஙகும் 
நிலைத்தி்ற் கரிய தநான்லமச் ச�ாசிவ நிமலன் காக்க (16)

நிற்புழி புவை நா�ன் ஏகுழி நிமல தமனிப் 
சபாற்பிரமைாதி நா�ன் இருப்புழிப் சபாருவிலா�
அற்பு� தவ� தவத்யன் அருநதுயில் சகாளளும் ஆஙகண
�ற்பர சிவன் வழிக்குச் சாமை ருத்திரன் காக்க (17)

மலல மு�ல் துருக்கந �ம்மில் புராரி காத்திடுக மன்னும்
சிலலவலி தவ்ரூபன் சசறிந� காைகத்தில் காக்க 
சகாலலயமர் கற்பத் �ண  ்தகாடிகள குலுஙக நக்குப் 
பலபடி நடிக்கும் வீர பத்திரன் முழுதுங காக்க (18)

பல்லுலைப் புரவித் திணத்ர் படும�க் களிறு பாய்மா 
வில்லுல்ப் ப�ாதி ச�ாக்கு மில்நதிடும் எணணில் தகாடி 
சகால்லியன் மாலல லவதவல் குறுக்கலர் குறுகும் காலல 
வல்லிதயார் பஙகன் சசஙலக மழுப்பல  ்துணித்துக் காக்க 
(19)

�த்துநீர்ப் புணரி யால்த் �ரணிலய சுமநது மாைப் 
லபந�லல சநடிய பாந�ட் பகரிலல அலைத்துந த�ய்நது 
முத்�லல பல்த்� ச�ாக்கு மூரி சவங கைல் சகாள சூலம் 
சபாய்த் ச�ாழிற் களவர் �ம்லம சபாருது அழித்து இனிது 
காக்க (20)
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மு்ஙகுலை மு�லாய் உளை முழுவலி சகாடிய மாக்கள 
அ்ஙக லும் பிநாகங சகால்க என்றிலவ அலைத்தும் 
உளைம் 
தி்ம்ப  ்நிலைத்து பாவஞ சசயுஞ சிவகவசம் �ன்லை 
உ்ன்ப்த் �ரிப்லபயாைால் உலம் சபாரு குவவுத் த�ாைாய் 
(21)

சிவகவசப் பலன் (வவறு)
பஞசபா �கஙகள தபாம் பலககள மாய்நதிடும் 
அஞசலில் ம்றலியும் அஞசி ஆட்சசயும் 
வஞச தநாய் ஒழிநதிடும் வறுலம தீர்நதிடும் 
�ஞசசமன்று இ�லை நீ �ரித்�ல் தவணடுமால் (22) 
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சிவ கவசம்
மூலமும் உலரயும்

பஙகயத் �வசின் தமவி இருநது உ்ற் பற்று நீஙகிபஙகயத் �வசின் தமவி இருநது உ்ற் பற்று நீஙகி
அஙகு நற் பூ� சுத்தி அல்வு்ன் சசய்� பின்ைர்க்அஙகு நற் பூ� சுத்தி அல்வு்ன் சசய்� பின்ைர்க்
கஙலகலயத் �ரித்� சசன்னிக் கற்பக �ருலவச் கஙலகலயத் �ரித்� சசன்னிக் கற்பக �ருலவச் 

சசம்சபாற்சசம்சபாற்
சகாஙலக சவற்பலைய பச்லசக் சகாடிதயாடும் சகாஙலக சவற்பலைய பச்லசக் சகாடிதயாடும் 

உைத்தில் லவத்த� உைத்தில் லவத்த� (1)

ப�வுலர: பஙகயத் �வசின் தமவி இருநது - பத்மாசைத்தில் 
சபாருநதி அமர்நது, உ்ல் பற்று நீஙகி  - உ்லின்கண 
உளை விருப்பத்ல�, ஒழித்து அஙகுநல் பூ� சுத்தி - 
அவவி்த்தில் நன்லமயாகிய பூ� சுத்திலய, அல்வு்ன் 
சசய்� பின்ைர் - முல்றப்படி இயற்றிய பி்றகு, கஙலகலய 
�ரித்� சசன்னி - கஙலக ஆற்ல்ற �ாஙகிய திருமுடியிலை 
உல்ய, கற்பகத்�ருலவ - கற்பக மரத்ல� தபான்்ற சிவலை, 
சசம்சபான் சவற்பு அலைய - சசம்சபான் மலலலயப் 
தபான்்ற சகாஙலககலை உல்ய, பச்லச சகாடிதயாடும் 
- பச்லசக் சகாடி உளைத்தில் லவத்து - பச்லசக் சகாடி 
தபான்்றவைாகிய உமா த�விதயாடும் உளைத்தில் லவத்து.

சபாழிப்புலர: பதுமாசைத்தில் சபாருநதி அமர்நது, 
உ்லின்கண உளை விருப்பத்ல� ஒழித்து நன்லமயாகிய 
பூ� சுத்திலய முல்றப்படி இயற்றிய பி்றகு, கஙலக ஆற்ல்ற 



6464

செல்வத்தின் திறவுக�ோல

�ாஙகிய திரு முடியிலை உல்ய கற்பக மரத்ல� 
தபான்்ற சிவ பிராலை, சசம்சபான் மலலலயப் தபான்்ற 
சகாஙலககலை உல்ய பச்லச சகாடி தபான்்றவைாகிய 
உமாத�விதயாடும் மைதில் லவத்து.

கருத்துலர: பதுமாசைத்தில் அமர்நது பூ�சுத்தி 
மு�லியலவகலைச் சசய்�பி்றகு, சிவசபருமாலையும் 
உமாத�விலயயும் மைத்தில் எழுந�ருைச் சசய்து சகாணடு.

விரிவுலர: சிவ கவசம் சிவசபருமான் மீது பா் ப்பட்் 
பாதுகாப்பு நூல்.  கவசம் என்ப�ற்கு முன்ைர்: உலரத்��ாம். 
சிவன் மஙகை வடிவம் உல்யவன். பஙகசம் என்்ற வ்சசால் 
பஙகயம் என்்றாகியது. �ாமலர தசற்றில் முலைப்பது 
தபான்று காரணப் சபயர். �விச்சு - இருக்லக பதுமாசைம். 
தயாகம் சசய்வார் அமரும் நிலலகளில் ஒன்று. அது இரு 
ச�ால்களின் தமலும் இரணடு உளைஙகால்கலையும் 
மாறித் த�ான்்ற லவத்து அமர்�ல். தயாகம் சசய்வாரும், 
இல்றவழிபாடு சசய்வாரும், உ்லினி்த்து பற்று லவத்�ல் 
தயாகா சநறிக்கு இழுக்கு ஆகும் என்ப�ால் பற்று நீக்கி 
என்்றார். பூ� சுத்தி - தூய்லமயின் சபாருட்டு சசய்யப்படும் 
தூய சசயல்களில் ஒன்று. அச் சசயல் ஐவலகயிலை 
உல்யது என்பர். கற்பகத் �ரு என்னும் ச�ய்வத் 
திருமரம் த�வர் உலகில் உளைது. அது தவணடுதவார் 
தவணடியலவகள எல்லாம் வழஙகும் தம�கு �ன்லமலயப் 
சபற்்றது. சிவசபருமானும் தவணடுதவார் தவணடுவல� 
வழஙகும் வளைல் �ன்லமயின் கற்பகத் �ரு என்று குறிக்கப் 
சபற்்றார். 
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சிவகவசம் சபாழிப்புலர (நூலாசிரியரின் தமற்தகாள): 

“தூணடு சு்ரைய தசாதி கண ா்ய்“தூணடு சு்ரைய தசாதி கண ா்ய்
ச�ால் அமரர் சூைாமணி �ான் கண ா்ய்ச�ால் அமரர் சூைாமணி �ான் கண ா்ய்

காண்ற்கரிய க்வுள கண ா்ய்காண்ற்கரிய க்வுள கண ா்ய்
கருதுவார் க் காற்்ற எளியன் கண ா்ய்கருதுவார் க் காற்்ற எளியன் கண ா்ய்

தவணடுதவார் தவணடுவத� ஈவன் கண ா்ய்தவணடுதவார் தவணடுவத� ஈவன் கண ா்ய்
சமய் சநறி கண ா்ய் விர�சமல்லாம்சமய் சநறி கண ா்ய் விர�சமல்லாம்
மாண  ்மைத்�ார் மைத்�ான் கண ா்ய்மாண  ்மைத்�ார் மைத்�ான் கண ா்ய்
மல்ற காட்டுல்றயும் மணாைன் �ாதை”மல்ற காட்டுல்றயும் மணாைன் �ாதை”

என்னும் த�வார பா் ல் ஈணடு எணணத்�க்கது. சகாடி சுற்றி 
ப்ர்வ�ற்கு ஏதுவாைது மரம். “�ருலவக் சகாடிதயாடும் 
உைத்தில் லவத்த�” என்னும் நயம் பாராட்்த் �க்கது.

அகில நாயகைாய் ா்ை ஆைந� ரூபியாகித்அகில நாயகைாய் ா்ை ஆைந� ரூபியாகித்
துக்ரும் அணுவாய் சவற்பின் த�ாற்்றமாய் உயிலர துக்ரும் அணுவாய் சவற்பின் த�ாற்்றமாய் உயிலர 

எல்லாம்எல்லாம்
�கவு்ன் அவனியாகித் �ரிப்பவன் எம்லம இந��கவு்ன் அவனியாகித் �ரிப்பவன் எம்லம இந�

மகி�லம் அ�னில் தீலம மறுவி ா்து அருளில் காக்க (2)மகி�லம் அ�னில் தீலம மறுவி ா்து அருளில் காக்க (2)

ப�வுலர: அகிலம் நாயகன் ஆய் - உலகஙகள 
எல்லாவற்றுக்கும் �லலவன் ஆகி, ா்ை ஆைந� ரூபி 
ஆகி - அறிவின்ப வடிவத்ல� உல்யவைாகி, துகள 
�ரும் அணுவாய் - துகைாகிய அணு வடிவாகி, சவற்பின் 
த�ாற்்றமாய் - மலலயின் காட்சிலய, உல்ய�ாகி 
உயிலரசயல்லாம் - உயிர்த் ச�ாலககலை எல்லாம், �கவு்ன் 
அவனியாகி �ரிப்பவன் - �குதிதயாடு நிலவுலகமாகி 
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�ாஙகுபவன், எம்லம இந� மகி�லம் அ�னில் - எஙகலை 
இந� நில உலகத்தில், தீலம மருவி்ாது - தீஙகுகள 
தசரா�படி, அருளின் காக்க - �ம்முல்ய திருவருைால் 
காக்கக் க்வர்.

சபாழிப்புலர: உலகஙகளுக்கு எல்லாம் �லலவராகி அறிவின் 
வடிவாய் இருக்கின்்ற க்வுைாகி, துகைாகிய அணுவாகி, 
மலலயின் காட்சிதயாடு கூடி, எல்லா உயிர்கலையும் 
�குதிதயாடு நிலமாகித் �ாஙகுகி்றவர், எஙகலை இந� 
உலகத்தில் தீலமகள தநரா�படி �ம்முல்யத் திருவருைால் 
காக்கக் க்வர்.

கருத்துலர: உலக நா�ராகவும், அறிவின் வடிவிைராகவும் 
இருக்கின்்ற சிவசபருமான், இநநிலவுலகத்தில் ஒரு தீலமயும் 
அணுகா�படி எஙகலைக் காக்கக் க்வர்.

விரிவுலர: அகிலம் – உலகம், ்ாைம் – சமய்யறிவு, 
ஆைந�ம் – இன்பம், அவனி - அவனி என்ப�ற்கு, 
மக்கலைக் காப்பது என்றும், அரசர்கைால் காக்கப் படுவது 
என்றும் சபாருள. மகி - நிலம் வ்சமாழி சசால் வழி 
ப்ப் சபறுவது என்பது இ�ன் சபாருள.

குலரபுைல் உருவங சகாணடு கூழ் த�ாறும் பயன்கள குலரபுைல் உருவங சகாணடு கூழ் த�ாறும் பயன்கள 
நல்கித்நல்கித்

�லரயில  ்உயிர்கள யாவும் �ைர்நதி ா் வணணம் �லரயில  ்உயிர்கள யாவும் �ைர்நதி ா் வணணம் 
காப்தபான்காப்தபான்

நிலர முகில்கள ஈணடி சநடுவலர முகட்டில் சபய்யும்நிலர முகில்கள ஈணடி சநடுவலர முகட்டில் சபய்யும்
விலரப்புைல் அ�னுள வீழ்நது விளிநதி ா்து எம்லமக் விலரப்புைல் அ�னுள வீழ்நது விளிநதி ா்து எம்லமக் 
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காக்க (3)காக்க (3)

ப�வுலர: குல்றபுைல் உருவஙசகாணடு - ஒலிக்கின்்ற 
�ணணீரின் வடிவத்ல�க் சகாணடு, கூழ் த�ாறும் பயன்கள 
நல்கி - பயிர்கள த�ாறும் பயன்கலைக் சகாடுத்து, �லரயில் 
உயிர்கள யாவும் - நிலவுலகில் இருக்கின்்ற எல்லா உயிர் 
ச�ாலககளும், �ைர்நதி ா் வணணம் காப்தபான் - �ைர்ச்சி 
அல்யா�படி காத்து அருள சசய்கி்றவன், நிலர முகில்கள 
ஈணடி - வரிலச வரிலசயாக சகாண்ல்கள சநருஙகி, 
சநடுவலர முகட்டில் சபய்யும் - சநடிய மலல உச்சியில் 
சபய்கின்்ற, விலரபுைல் அ�னுள வீழ்நது - விரிநது சசல்லும் 
�ணணீருக்குள வீழ்நது, விளிநதி ா்து எம்லம காக்க - 
இ்றநது தபாகாமல் எம்லம காக்க.

சபாழிப்புலர: ஒலிக்கின்்ற �ணணீரின் வடிவத்ல�க்சகாணடு 
பயிர்கள த�ாறும் அவவவற்றுக்குரிய பயன்கலை சகாடுத்து 
நிலவுலகில் இருக்கின்்ற எல்லா உயிர்களும் �ைரா�படி 
காத்�ருள சசய்கின்்ற சிவசபருமான், வரிலச வரிலசயாக 
முகில்கள சநருஙகி சநடிய மலல உச்சியிற் சபய்கின்்ற 
மலழயிைால் சபருகி வரும் விலரவிலை உல்ய 
�ணணீருக்குள வீழ்நது இ்றநது தபாகாமல் எஙகலை 
காக்கக் க்வர்.

கருத்துலர: நீர் வடிவஙசகாணடு இவவுலகில் பயிர்களுக்கு 
எல்லாம் பயன் சகாடுத்து எல்லா உயிர்கலையும் காத்�ருள 
சசய்கின்்ற சிவசபருமான் மலல அருவி நீரில் வீழ்நது 
இ்றநது தபாகா�படி எஙகலைக் காப்பாற்்றக் க்வர்.
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விரிவுலர: கூழ் - பயிர்கள. பயிர்களுக்கு �ணணீர் வடிவம் 
சகாணடு விலைவிலை சகாடுப்பவர் சிவசபருமான். 
அப்பயன்கள உயிர்த்ச�ாலககளின் சபாருட்த் 
உண ா்க்கப் படுகின்்றை.அவவா்றாக �ணணீர் வடிவமாகவும் 
விைஙகுகின்்ற சிவசபருமான் அவருல்ய வடிவமாக வரும் 
மலலயருவி நீரில் வீழ்நது யாஙகள இ்றநது தபாகாமல் 
காக்கக் க்வர் என்னும் இச் சசய்யுள மலலகளில் 
�வம் சசய்து சகாணடிருக்கும் முனிவர்களுக்காகதவ, 
பா் ப்சபற்்றது. மலலகளில் மலலயருவி மிகுதி அதில் 
வீழ்நது மாணடு தபாகி்றவர்களும் உலகில் பலர் உளைைர்.

கல்யுகந �ன்னில் எல்லா உலகமும் க்வுள தீயால்கல்யுகந �ன்னில் எல்லா உலகமும் க்வுள தீயால்
அ்லல சசய் �மலல �ாைம் அல்ற �ர நடிக்கும் அ்லல சசய் �மலல �ாைம் அல்ற �ர நடிக்கும் 

ஈசன்ஈசன்
இல்சநறி வலை �ாபத்தில் எறி�ரு சூல்றக் காற்றில்இல்சநறி வலை �ாபத்தில் எறி�ரு சூல்றக் காற்றில்
�ல்ப ா் ச�ம்லம இந�த் �்ஙக்ல் உலகில் காக்க (4)�ல்ப ா் ச�ம்லம இந�த் �்ஙக்ல் உலகில் காக்க (4)

ப�வுலர: கல்யுகம் �ன்னில் - யுகத்தின் முடிவில், எல்லா 
உலகமும் - எல்லா உலகஙகலையும், க்வுள தீயால் 
- ச�ய்வத் தீயிைால், அ்லல சசய்து - சாம்பலாக்கி, 
அமலல �ாைம் அல்ற�ர - உமாத�வியாைவள �ாைம் 
அடிக்க, நடிக்கும் ஈசன் - கூத்�ாடு�லல சசய்கின்்ற சிவன், 
இல்சநறி - இல  ்வழியிதல, வலை �ாபத்தில் - வலைநது 
சகாண  ்�ாப தீயாலும், எறி �ரு சூல்ற காற்றில் - பலமாக 
வீசுகின்்ற சூல்ற காற்றில், �ல்ப ா்து எம்லம - �ல் 
ப ா்து எஙகலை, இந� �்ம் க்ல் உலகில் காக்க - இந� 
சபரிய க்ல் சூழ்ந� உலகத்தில் காப்பாற்்ற க்வர்.
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சபாழிப்புலர: யுக முடிவில் எல்லா உயிர்கலையும் 
ச�ய்வதீயிைால் சாம்பலாக்கி, உமா த�வியாைவள 
�ாைமடிக்க திருக்கூத்�ாடு�லலச் சசய்கின்்ற சிவ சபருமான் 
இல  ்வழியில் வலைத்துக் சகாண  ்�ாபத் தீயாலும் 
எரிகின்்ற சுழற் காற்றிைாலும் �ல்ப்ாமல் எஙகலை 
இந�ப் சபரிய க்ல் சூழ்ந� உலகத்தில் காப்பாற்்றக் க்வர்.

கருத்துலர: யுகமுடிவில் நடிக்கின்்ற சிவசபருமான் �ாபத்தீ 
சூல்றக்காற்று ஆகியலவகளில் இருநது எம்லம காக்கக் 
க்வர்.

விரிவுலர: ஊழிக் காலத்தில் எல்லா உலகஙகலையும் 
சிவசபருமான் எரித்�ழித்து அச்சு்லலயில் நின்று திருக் 
கூத்து ஆடுகின்்றார் என்பது நூல் முடிவு .அ�ைால் இவவாறு 
கூறுகி்றார். இல்சநறி வலை �ாபத்தீ - இல  ்சநறியில் 
வலைத்துக் சகாளளும் துன்பத்ல� உணடு பணணும், தீ 
சூல்றக்காற்று - இது தமலும் கீழுமாக பலமாக சுழன்று 
அடிப்பது. சிறிய சூல்றக் காற்று மக்களுக்கு ச�ால்லல 
சசய்யா விடினும், சபரும் சூல்ற காற்று மக்கலை தூக்கி 
சுழற்றி அடித்து மாய்த்து விடும் �ன்லம உல்யது 
ஆலகயால், அக்காற்றில் இருநது காப்பாற்்ற தவணடும் 
என்கி்றார். சூல்றக் காற்றில் சிறிது மாறுபட்்து புயற் காற்று. 
புயற் காற்று, சூல்ற காற்று இரணடுதம மக்கலை துன்புறுத்தி 
சகால்லக் கூடியை. 

தூயகண மூன்றிதைாடு சு்ரும்சபான் வ�ைம் நான்கும்தூயகண மூன்றிதைாடு சு்ரும்சபான் வ�ைம் நான்கும்
பாயுமான் மழுவிதைாடு பகர்வர �ாபயங கணபாயுமான் மழுவிதைாடு பகர்வர �ாபயங கண
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தமய திண புயஙகள நான்கு மிளிருமின் அலைய தமய திண புயஙகள நான்கு மிளிருமின் அலைய 
த�கம்த�கம்

ஆய �ற்புரு்ன் எம்லமக் குணதிலச அ�னில் காக்க ஆய �ற்புரு்ன் எம்லமக் குணதிலச அ�னில் காக்க 
(5)(5)

ப�வுலர: தூய கண மூன்றிதைாடும் - தூய்லம அலமந� 
மூன்று கணகதைாடும், சு்ரும் சபான் வ�ைம் நான்கும் 
- ஒளிர்கின்்ற அழகிய நான்கு முகஙகளும், பாயும் மான் 
மழுவிதைாடும் - பாய்கின்்ற மதைாடும் மழுதவாடும், பகர் 
வர� அபய தமய - சசால்லப்படுகின்்ற வர�த்த�ாடும் 
அபயத்த�ாடும் கூடிய, திண புயஙகள நான்கும் - உறுதியாை 
நான்கு த�ாளகளும், மிளிரும் மின் அலைய த�கம் - 
விைஙகுகின்்ற மின்ைலல ஒத்� ஒளியும், ஆயு�ற்புரு்ன் 
- உல்யவராகிய �ற்புரு்ம் என்னும் முகத்ல� உல்ய 
சிவசபருமான், எம்லம குணதிலச அ�னில் காக்க - 
எஙகலை கிழக்கு திக்கிதல  காக்கக் க்வர்.

சபாழிப்புலர: தூய்லம அலமந� மூன்று திருக்கணகதைாடும் 
ஒளி சசய்கின்்ற அழகிய நான்கு முகஙகதைாடும் பாய்கின்்ற 
மானிசைாடும், மழுவிசைாடும் சசால்லப் சபறுகி்ற 
வர�த்த�ாடும், அபயத்த�ாடும் கூடிய உறுதியாை நான்கு 
த�ாளகளும், விைஙகுகின்்ற மின்ைலலசயாத்� ஒளியும் 
உல்யவராகிய �ற்புரு்ம் என்னும் முகத்ல� உல்ய 
சிவசபருமான், எஙகலைக் கிழக்கு திக்கிதல காக்கக் க்வர்.

கருத்துலர: முக்கணகலை யுல்யவராகிய சிவசபருமான் 
எஙகலை கிழக்குத் திக்கிதல காக்கக் க்வர்  
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விரிவுலர: தூய கண மூன்று என்று சி்றப்பித்துக் கூறியது 
திஙகள, கதிரவன், தீ, என்னும் மூன்று கணகலையும் வ�ைம் 
நான்கு - சத்திதயாசா�ம், வாமத�வம், ஈசாைம், �த்புரு்ம் 
என்பை. அபயக்லக - அஞச தவண்ாம் என்னும் 
குறியிலை உல்ய லக, வர�க் லக - அன்பர்களுக்கு 
வரத்ல� சகாடுக்கும் லக.

மான் மழு சூலந த�ாட்டி வலை�ரும் அக்கமாலலமான் மழு சூலந த�ாட்டி வலை�ரும் அக்கமாலல
கூன்மலி அஙகுசம் தீத் �மருகங சகாண  ்சசஙலககூன்மலி அஙகுசம் தீத் �மருகங சகாண  ்சசஙலக
நான்முக முக்கண நீல நளளிருள வருணங சகாணத்நான்முக முக்கண நீல நளளிருள வருணங சகாணத்

ஆன்வரும் அதகார மூர்த்தி ச�ன்திலச அ�னில் ஆன்வரும் அதகார மூர்த்தி ச�ன்திலச அ�னில் 
காக்க (6)காக்க (6)

ப�வுலர: மான் மழு சூலம் த�ாட்டி - மானும் மழுவும் 
சூலமும் த�ாட்டியும், வலை �ரும் அக்க மாலல - அழகு 
சசய்யப்சபற்்ற  சிவன் கண மணி மாலலயும், கூன் மலி 
அஙகுசம் - வலைவு சபாருநதிய அஙகுசமும், தீ, �மருகம் 
- தீ �மருகம் (ஆகிய இலவகள எல்லாவற்ல்றயும்) 
சகாண  ்சசஙலக - அணிந� திருக்லககலையும், நான் 
முகம் முக்கண - நான்கு முகமும் மூன்று கணகளும், நீல 
நள இருள வருணம் - நீலமாகிய நடு இரவின் இருள 
நி்றத்ல�யும், சகாணடு ஆன் வரும் - தமற்சகாணடு 
காலையின் தமல் வருகின்்ற, அதகாரமூர்த்தி ச�ன் திலச 
- அதகாரம் என்னும் முகத்ல� உல்ய சிவசபருமான், 
அ�னில் காக்க - ச�ற்கு திக்கில் என்லை காப்பாராக.

சபாழிப்புலர: மாலையும், மழுலவயும், சூலத்ல�யும், 
த�ாட்டிலயயும் அழகு சசய்யப்சபற்்ற கணமணி 
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மாலலலயயும் வலைவு சபாருநதிய அஙகுசத்ல�யும், 
சநருப்லபயும் உடுக்லகலயயும் �ாஙகியவரும், சிவந� 
திருக் லககலையும் நான்கு முகஙகலையும் மூன்று 
கணகலையும், நீலமாகிய நளளிரவின் நி்றத்ல�யும் சகாணடு 
காலையின்தமல் ஏறி வருகின்்றவரும், ஆகிய அதகார 
மூர்த்தி ஆைவர் ச�ற்கு திக்கில் என்லை காக்கக் க்வர்.

கருத்துலர: மான் மழு மு�லியலவகலை யுல்யவராய்க் 
காலை யூர்தியிதலறி வருகின்்ற அதகார மூர்த்தியாைவர் 
ச�ற்கு திக்கில் என்லை காக்கக் க்வர்.

விரிவுலர: மான் - �ாருகா வை முனிவர்களின் தவளவியில் 
த�ான்றி அவர்கைால் சசலுத்�ப்பட்் மான், மழு - 
இரும்பிைால் ஆகிய இது எப்தபாதும் எரிநது சகாணடு 
இருக்கும் த�ாட்டி, அஙகுசம் - யாலைலய குத்தி ஓட்டும் 
கருவிகள சிவபிரான் நி்றம் சசம்லம ஆயினும் அதகார 
மூர்த்தி ஆகும் சமயத்தில் உ்ல் கறுத்து விடுமாலகயால் 
"நளளிருள வருணம் சகாணத "் என்்றார்.

திவண மறி அக்கமாலல சசஙலகதயார் இரணடுந திவண மறி அக்கமாலல சசஙலகதயார் இரணடுந 
�ாஙக�ாஙக

அவிர்�ரும் இரணடு சசஙலக வர�த்த�ாடு அபயந அவிர்�ரும் இரணடு சசஙலக வர�த்த�ாடு அபயந 
�ாஙகக்�ாஙகக்

கவினில்ற வ�ைம் நான்கும் கணசணாரு மூன்றுங கவினில்ற வ�ைம் நான்கும் கணசணாரு மூன்றுங 
காட்டும்காட்டும்

�வைமா தமனிச் சநதிதயா சா�ன்தமல் திலசயில் காக்க �வைமா தமனிச் சநதிதயா சா�ன்தமல் திலசயில் காக்க 
(7)(7)
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ப�வுலர: திவளமறி - சமலிந� மான் கன்று, அக்க 
மாலல - கணமணி மாலல, சசம்லக ஓர் இரணடும் 
�ாஙக: சிவந� லககள இரணடும் ஏந�வும், அவிர்த்�ரும் 
இரணடு சசஙலக - விைஙகுகின்்ற இரணடு சிவந� லககள, 
வர�த்த�ாடு அபயம் �ாஙக - வர�த்த�ாடு அபயத்ல�யும் 
�ாஙகவும், கவின் நில்ற வ�ைம் நான்கும் - அழகு நில்றந� 
திருமுகஙகள நான்கயும், கண ஒரு மூன்றும் காட்டும் 
- கணகள மூன்ல்றயும் சவளிதய ச�ரிய சசய்கின்்ற, 
மா�வைம் தமனி - சபருலம சபாருநதிய சவணலமயாகிய 
உ்லிலை உல்ய, சத்திதயா சா�ன் - சத்திதயா சா�ர் 
என்னும் சபயர் உல்ய சிவசபருமான், தமல்திலசயில் 
காக்க - தமற்கு திலசயில் காக்கக் க்வர்.

சபாழிப்புலர: சமலிந� மான் கன்று, கணமணி மாலல 
இலவகலை ஓர் சிவந� லககளும் �ஙகவும் விைஙகுகின்்ற 
இரணடு சிவந� லககள வர�த்ல�யும், அபயத்ல�யும் 
�ாஙகவும், அழகு நில்றந� நான்கு திரு முகஙகலையும் ஒரு 
மூன்று கணகலையும் காட்டுகின்்ற சபருலம சபாருநதிய 
சவணலமயாகிய உ்லிலையுல்ய சத்திதயாசா�ர் என்னும் 
சபயரிலையுல்ய சிவசபருமான் தமற்கு திக்கில் என்லை 
காக்கக் க்வர்.

கருத்துலர: மான்கன்று அக்கமாலல அபயவர�ம் 
மு�லியவற்ல்றயுல்ய சவளலைநி்றத்திைராகிய சத்திதயா 
சா�ர் தமற்குத்திக்கில் என்லை காக்கக் க்வர்.

விரிவுலர: அக்கமாலல - உருத்திராக்க மாலல ருத்ர 
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மூர்த்தியின் உல்ய கணணில் இருநது ஒருகாலத்தில் 
த�ான்றிய நீர் மணிகைாக மாறியலமயால் உருத்திராக்க 
மணிகள என்று சபயர் சபற்்றை. சிவ சபருமாதை மணிகைால் 
ஆை மாலலலய லகயிற்சகாணடு �ம் மரு மல்றயாகிய 
திரு ஐநச�ழுத்ல� �ாதம உருதவற்றுகின்்றார் என்பது 
நூன்முடி பாகலின் அக்கமாலல �ாஙகு�லலக் குறிப்பிட் ா்ர். 
இல்றவன் உயிர் ச�ாலககலை இயக்குவ�ற்கு உருதவற்்றல் 
இன்றி அலமயா�து. மு�ல்வன் புரியும் சசயல்கலை 
உயிர்களும் புரியலாகும். "ச�ன்பால் உகந�ாடும் தில்லல 
திருச்சிற்்றம்பலவன் சபணபால் உகந�ான் சபரும்பித்�ன் 
காதணடி, சபணபால் உகநதிலதைல் தப�ாய்! இரு நிலத்த�ார் 
விணபால் தயாசகய்தி வீடுவார் காண சாழதலா" என்்றதும் 
காணக.

கல்றசகழு மழுவும் மானும் அபயமும் கணணின் கல்றசகழு மழுவும் மானும் அபயமும் கணணின் 
நாமம்நாமம்

அல்ற�ரு ச�ால்யுஞ சசய்ய அஙலககள நான்கும் அல்ற�ரு ச�ால்யுஞ சசய்ய அஙலககள நான்கும் 
ஏத்திப்ஏத்திப்

சபால்றசகாள நான்முகத்து முக்கண சபான்னி்ற சபால்றசகாள நான்முகத்து முக்கண சபான்னி்ற 
தமனிதயாடும்தமனிதயாடும்

மல்றபுகழ் வாம த�வன் வ  ்திலச அ�னில் காக்க (8)மல்றபுகழ் வாம த�வன் வ  ்திலச அ�னில் காக்க (8)

ப�வுலர: கலரசகழு மழுவும் - கல்ற சபாருநதிய 
மழு பல்யிலையும், மானும் அபயமும் - மாலையும், 
அபயத்ல�யும், கணணின் நாமம் அல்ற �ரு ச�ால்யும் - 
கணணிைது சபயரால் கூ்றப்படும் மாலலயும் (உருத்திராக்க 
மாலல என்னும் சிவ கண மணி மாலல) அழகிய 
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லககள நான்கின் இ்த்திதலயும் �ாஙகி, சபால்றசகாள 
- சபாறுலமலய சகாண ,் நான்முகத்து முக்கண - 
சபருலமயுல்ய நான்கு முகஙகலையும், முக்கண 
சபான்னி்ற தமனிதயாடு - மூன்று கணகலையும் சபான்னி்ற 
தமனிதயாடு, மல்றபுகழ் வாமத�வன் - தவ�ஙகைால் 
புகழ்நது ஓ�ப்பட் ,் வ்திலச அ�னில் காக்க - வ்க்கு 
திக்கிதல என்லை பாதுகாக்க க்வர்.

சபாழிப்புலர: கல்ற சபாருநதிய மழுலவயும் மாலையும் 
அபயத்ல�யும், சிவ கண மணி மாலலலயயும், அழகிய 
லககள நான்கினி்த்திதலயும் �ாஙகி சபாறுலமலய 
சகாண்வராய் நான்கு திரு முகஙகளும், மூன்று கணகளும் 
சபான்னி்றமும் அலமயப்சபற்று, மல்றகைால் புகழப்பட்் 
வாமத�வர் என்னும் சபயரிலை உல்ய சிவசபருமான் 
என்லை வ்க்கு திக்கில் காக்கக் க்வர்.

கருத்துலர: மழு மான் மு�லியலவகலையுல்யவரும் 
வாமத�வர் என்னும் சபயரிலையுல்யவரும் ஆகிய 
சிவசபருமான் என்லை வ்க்குத்திக்கில் காக்க க்வர்.

விரிவுலர: மழு - பல்களில் ஒன்று. அ�ற்க்கு கல்ற 
அரக்கர் மு�லிய சகாடியவர்கலை சகான்று ஒழித்�லமயால் 
உண ா்ைது. கணணின் - நிலைக்குமி்த்து நாமம் அல்ற 
�ரு ச�ால  ்- திருப்சபயலர சசால்லுஙகால் உருட்டுகின்்ற 
- சசபமாலல எை பிரித்து சபாருள கூறுவாரும் உைர்.
வாமம் என்னும் திருமுகம் வ்க்கு தநாக்கிய�ாகலின் 
வ்க்கு திக்கில் காப்ப�ற்கு தவண்ப்படுவ�ாயிற்று.
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அஙகுசம் கபாலம் சூலம் அணி வர� அபயஙகளஅஙகுசம் கபாலம் சூலம் அணி வர� அபயஙகள
சஙகு மான் பாசம் அக்கம் �மருகம் கரஙகள ஏநதித்சஙகு மான் பாசம் அக்கம் �மருகம் கரஙகள ஏநதித்
திஙகளிற்்ற வை தமனி திருமுகம் ஐநதும் சபற்்றதிஙகளிற்்ற வை தமனி திருமுகம் ஐநதும் சபற்்ற

எஙகள ஈசாை த�வன் இருவிசும் சபஙகுங காக்க (9)எஙகள ஈசாை த�வன் இருவிசும் சபஙகுங காக்க (9)

ப�வுலர: அஙகுசம், கபாலம், சூலம் - அஙகுசம், 
மணல்தயாடு, சூலம்; அணிவர� அபயஙகள - அழகிய 
வர�, அபயஙகள சஙகு, மான், பாசம், அக்கம்; �மருகம் - 
சஙகு, மான், கணமணிமாலல, உடுக்லக (ஆகியலவகலை), 
கரஙகள ஏநதி - லககளில் �ாஙகி, திஙகளில் �வை தமனி - 
திஙகலை தபான்்ற சவளளிய உ்லலயும், திருமுகம் ஐநதும் 
சபற்்ற - திருமுகஙகள ஐநல�யும் பல்த்து அருளிய, 
எஙகள ஈசாை த�வன் - எஙகளுல்ய ஈசாை த�வராகிய 
சிவசபருமான் இரு விசும்பு எஙகும் காக்க - சபரிய விண 
முழுவதிலும் எம்லம காக்க க்வர்.

சபாழிப்புலர: அஙகுசம், மணல்தயாடு, சூலம், அழகிய 
வர� அபயஙகள, சஙகு, மான், பாசம் கணமணி மாலல, 
உடுக்லக, ஆகியலவகலை லகயிதல ஏநதி சகாணடு, 
திஙகலைப்தபால் சவளளிய உ்லலயும், ஐநது 
திருமுகஙகலையும் பல்த்திருக்கின்்ற எஙகளுல்ய ஈசாை 
த�வராகிய சிவசபருமான் சபரியவிணணி்ம் எல்லாம் 
இருநது எம்லமக் காக்கக் க்வர்.

கருத்துலர: அஙகுசம் மு�லியலவகலையுல்ய ஈசாை 
த�வர் சபரிய விணமுழுதும் இருநது எம்லமக் காக்கக் 
க்வர்.
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விரிவுலர: �லலதயாடு: இது ஆணவஙசகாணடு எழுந� 
நான்முகன் உல்யது இல்றவன் �ம்முல்ய முழுமு�ல் 
�ன்லமலய உலகிற்கு புலப்படுத்துவான். இ�லைத் 
�ாஙகுகி்றார். பாசம் என்பது கயிற்ல்றப் தபால் உளை 
பல்க்கலம். இல்றவன் ஐம்முகஙகளுக்கு ஏற்ப ஐவலக 
நி்றஙகலை பல்த்து அருளுகின்்றார்.ஈசாை முகம் ஈசாை 
திக்லக தநாக்கி அலமந�து. முன் பா் ஙகளில், நான்கு 
திக்குகளிலும் காக்க என்்றவர் இப்பா் லில் விணணி்ம் 
எல்லாம் இருநது காக்க தவணடிைார். திக்குகளில் 
இருநது தீலம தநர்�ல் அன்றி விணணில் இருநது இடி 
மு�லியலவகைாலும் தீலம தநரக் கூடும் ஆ�லின் 
விணணி்த்ல�யும் குறிப்பிட் ா்ர்.

சநதிர சமௌலி சசன்னி �னிநு�ற் கணணன்சநற்றிசநதிர சமௌலி சசன்னி �னிநு�ற் கணணன்சநற்றி
லம நதுறு பகன்கண ச�ாட்த ா்ன் வரிவிழி அகில லம நதுறு பகன்கண ச�ாட்த ா்ன் வரிவிழி அகில 

நா�ன்நா�ன்
சகாநதுணர் நாசி தவ�ங கூறுதவான் சசவி கபாலிசகாநதுணர் நாசி தவ�ங கூறுதவான் சசவி கபாலி

அநதில் சசஙகதபாலம் தூய ஐம்முகன் வ�ைம் முற்றும் அநதில் சசஙகதபாலம் தூய ஐம்முகன் வ�ைம் முற்றும் 
(10)(10)

ப�வுலர: சநதிர சமௌலி சசன்னி - திஙகலை முடியில் 
அணிந� சிவசபருமான் �லலலயயும், �னி நு�ல் கணணன் 
சநற்றி - ஒப்பற்்ற சநற்றிக் கணகலை உல்யவன் 
சநற்றிலயயும், லமநதுறு பகஙகண ச�ாட்த்ான் 
வரிவிழி - பலம் சபாருநதிய கதிரவனுல்ய கணலணப் 
பிடுஙகியவன் தகாடுகள சபாருநதிய விழிலயயும், அகில 
நா�ன் சகாநதுணர் நாசி - உலகத்திற்கு �லலவைாக 
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இருப்பவன் பூஙசகாத்துக்களின் மணத்ல� அறிகி்ற 
மூக்கிலையும், தவ�ஙகூறுதவான் சசவி - மல்றகலை 
இயம்புவன் காதுகலையும், கபாலி சசஙகதபாலம் - லகயிதல 
மணல  ்ஓட்ல  ்உல்யவன் சிவந� கன்ைஙகலையும், 
தூய ஐமுகன் வ�ைம் முற்றும் - தூய்லம மிக்க ஐநது திரு 
முகஙகலை உல்யவன் முகம் முழுவல�யும்.

சபாழிப்புலர: திஙகலை முடியில் அணிந� சிவசபருமான் 
�லலலயயும், சநற்றிக் கணலணயும் உல்யவன் 
சநற்றிலயயும், பலம் சபாருநதிய கதிரவனுல்ய கணலணப் 
பிடுஙகியவன் தகாடுகள சபாருநதிய விழிலயயும் உலகத் 
�லலவன் பூஙசகாத்துக்களின் மணத்ல� அறிகி்ற மூக்லகயும், 
மல்றகலைக் கூறுதவான் காதுகலையும், மணல  ்ஓட்ல் 
உல்யவன், சிவந� கன்ைஙகலையும், தூய்லமயாை ஐநது 
திருமுகஙகலை உல்யவன் முகம் முழுவல�யும் (இச் 
சசய்யுள முடிவு்றாது அடுத்� சசய்யுலைத் ச�ா் ர்கி்றது)

கருத்துலர: திஙகலையணிந� இல்றவன் �லல 
மு�லியலவகலைக் காக்கக் க்வன்.

விரிவுலர: சநதிர சமௌலி - சிலையாகு சபயர். கதிரவன் 
கண பிடுஙகப் பட்்து �க்கன் தவளவியில் அநதில் = 
அலச இல ச்்சசால். சநற்றிக் கணதணாடு கூடி இருத்�ல் - 
கதிரவன் கணலண பிடுஙகு�ல் உலக �லலவைாக இருத்�ல் 
மல்ற கூறு�ல் மணல  ்ஓட்த ா்டு இருத்�ல், தூய ஐநது 
முகஙகதைாடு இருத்�ல் ஆகிய யாவும் இல்றவன் சசயதல, 
இல்றவனுல்ய பல பணபுகலையும் சுட்் தவணடி 
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இவவாறு பிரித்துக் கூறிைார்.

வைமல்ற பயிலும் நாவன் நாமணி நீலகண்ன்வைமல்ற பயிலும் நாவன் நாமணி நீலகண்ன்
கைம் அடு பிைாக பாணி லகயிலண �ரும வாகுகைம் அடு பிைாக பாணி லகயிலண �ரும வாகு
கிைர்புயம் �க்கன் யாகங சகடுத்�வன் மார்பு தூயகிைர்புயம் �க்கன் யாகங சகடுத்�வன் மார்பு தூய

ஒளி�ரு தமரு வில்லி உதிரம் மன்ம�லைக் ஒளி�ரு தமரு வில்லி உதிரம் மன்ம�லைக் 
காய்நத�ான் (11)காய்நத�ான் (11)

இல  ்இப முகத்த�ான் �ால� உநதி நம் ஈசன் இல  ்இப முகத்த�ான் �ால� உநதி நம் ஈசன் 
மன்னும்மன்னும்

புல்வைர் அலர குதபர மித்திரன் சபாருவில் வாமம்புல்வைர் அலர குதபர மித்திரன் சபாருவில் வாமம்
ப்ர் செகதீசன் சானு பாய்�ரும் இ்ப தகதுப்ர் செகதீசன் சானு பாய்�ரும் இ்ப தகது

மில  ்�ரு கலணக்கால் எநல� விமலன் சசம் பா�ம் மில  ்�ரு கலணக்கால் எநல� விமலன் சசம் பா�ம் 
காக்க (12)காக்க (12)

ப�வுலர: வைமல்ற பயிலும் நாவன் நா - வைப்பம் 
சபாருநதிய மல்றகலை பயிலும் நாவிலை உல்யவன், 
மணி நீல கண்ன் கைம் - நீலமணி தபான்்ற கரிய 
கழுத்திலை உல்யவன் கழுத்ல�யும், அடு பிைாக 
பாணி லக இலண - பலகவலர சவல்லுகின்்ற பிைாகம் 
என்னும் வில்லிலை லகயிதல உல்யவன் இரணடு 
லககலையும், �ரும வாகு கிைர் புயம்; அ்றத்ல�தய 
த�ாைாகஉல்யவன்; தமல் எழுந� த�ாளகலையும் 
�க்கன் யாகம் சகடுத்�வன் மார்பு; �க்கன் தவளவிலய 
அழித்�வன் மார்லபயும்; தூய ஒளி �ரும் தமரு வில்லி 
உதிரம்; சி்றந� ஒளிலய சகாடுக்கின்்ற தமரு மலலலய 
வில்லாக வயிற்றிலையும். மன்ம�லை காய்நத�ான் 
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இல ;் காமலை சிைநது அழித்�வன் இல்லயயும், இப 
முகத்த�ான் �ால� உநதி - யாலை முக க்வுளுக்கு 
�நல�யாக இருப்பவன் நாபிலயயும், நம் ஈசன் புல்வைர் 
அலர; நம்முல்ய ஈஸ்வரன் ஆைவன் நிலலசபற்்ற 
பக்கத்தில் வைர்கின்்ற அலரயும், குதபர மித்திரன் சபாருள 
இல வாமம்; குதபரனுக்கு நணபைாக இருப்பவன் ஒப்பற்்ற  
இ  ்பாகத்ல�யும் ப்ர் செகதீசன் சானு; எஙகும் பரவி 
உளை உலகத் �லலவன் முழஙகால்கலையும் பாய் �ரும் 
இ்ப தகதுமில  ்�ரு கலணக்கால்; பாய்�லல சசய்கின்்ற 
இ்பக் சகாடிலய உல்யவன் சநருஙகிய கலணக் 
கால்கலையும்; எநல� விமலன் சசம்பா�ம் - எம்முல்ய 
�நல� ஆகிய தூதயான் சிவந� கால்கலையும், காக்க - 
காப்பாற்றி அருளக.

சபாழிப்புலர: வைப்பத்திலை உல்ய மல்றலய பயிலும் 
நாவிலை உல்யவன் நாலவயும், நீலமணி தபான்்ற கரிய 
கழுத்திற்கு உல்யவன் கழுத்ல�யும், தபார் சசய்கின்்ற 
பிைாகம் என்னும் வில்லல லகயில் ஏநதியவன் லககலையும் 
அ்றத்ல�தய த�ாைாக உல்யவன் விைஙகுகின்்ற 
த�ாளகலையும், �க்கனுல்ய தவளவிலய அழித்�வன் 
மார்பிலையும், சி்றந� ஒளிலயக் சகாடுக்கின்்ற தமரு 
மலலலய வில்லாக உல்யவன் வயிற்ல்றயும், காமலை 
சிைநது எரித்�வன் இல்லயயும், யாலை முகத்ல� உல்ய 
யாலை முக க்வுளுக்கு �நல� ஆைவன் நாபிலயயும், 
நம்முல்ய இல்றவைாக இருப்பவன் நிலல சபற்்ற 
பக்கத்தில் வைர்கின்்ற அலரலயயும், குதபரனுக்கு நணபைாக 
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உளைவன் ஒப்பற்்ற இ  ்பாகத்ல�யும், எஙகும் நில்றந� 
உலக �லலவைாைவன் முழஙகால்கலையும், பாய்கின்்ற 
இ்பக் சகாடிலய உல்ய இல்றவன் சநருஙகிய கலண 
கால்கலையும், எநல�யாகிய மலமற்்ற தூதயான் சிவந� 
கால்கலையும் காப்பாற்றி அருளக.

கருத்துலர: வைமல்ற பயிலும் நாவன் மு�லிய 
�ன்லமகலையுல்ய இல்றவன் நா மு�ல் அடிவலர 
உளை உறுப்புகலைக் காத்�ருளக.

விரிவுலர: மல்ற மிகுந� சி்றப்பிலை உல்யது ஆலகயால் 
வைமல்ற மணி நீலகண்ன் என்ப�ற்கு அழகிய கரிய 
கழுத்ல� உல்யவன் என்று சபாருள. இல்றவனுல்ய 
கழுத்துக்கு கரிய நி்றம் நஞசிலை உணணத்ச�ா்ஙகி 
அ�லை த�வர்களின் தவணடுதகாளின்படி கண்த்திதலதய 
நிறுத்திய படியால், உண ா்க்கியது. சிவசபருமானுல்ய 
வில்லின் சபயர் பிைாகம் என்பர். இல்றவனுக்கு அ்றதம 
த�ாளகைாக விைஙகுகின்்றை என்பது நூன்முடிபாகலின்�ரும 
வாகு என்்றார். பாகு என்னும் வ்சசால் திரிநது வாகு 
என்்றாயிற்று. சநதிர சமௌலி என்னும் பாட்டு மு�ல் இ்யிப 
முகத்த�ான் �ால� என்னும் பாட்டு வலர ஒரு ச�ா் ராக 
நின்று முடிந�ை. இவவாறு பல பா் ல்கள ச�ா் ர்நது நின்று 
ஒரு முடிலயக் சகாளளு�லல குைகம் என்பர். குைகம் 
“பலபாட் ச ா்ருவிலை சகாளளும்” என்பது இலக்கண 
விதி. இபம் - யாலை இல  ்- உ்லின் தமலி்த்திற்கும் 
கீழி்த்திற்கும் இல்ப்பட்டு, நின்்றலவயால் எய்திய காரணப் 
சபயர். அலர - இல்க்கு சிறிது கீழ் பகுதி. இது உ்லின் 
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சசம்பாதியாக அலமந� இ்மாகலின் அலர எைக் காரணப் 
சபயர். கால் - உ்லின் முழு பகுதியில் நான்கில் ஒரு 
பகுதியாக அலமத்� காரணத்�ால் தபாந� காரண சபயர். 
ச�ால  ்உ்லின் தமற்பகுதிலயயும் காலலயும் ஒன்றுப் 
ச�ாகுத்து நிற்குமி்ம் ஆ�லால் ச�ால  ்எைப்பட்்து.

வருபகன் மு�ல் யாமத்து மதகசன் பின் இரண ா்ம் வருபகன் மு�ல் யாமத்து மதகசன் பின் இரண ா்ம் 
யாமம்யாமம்

சபாருவறு வாமத�வன் புகன்றிடும் மூன்்றாம் யாமம்சபாருவறு வாமத�வன் புகன்றிடும் மூன்்றாம் யாமம்
சசருமலி மழுவான் அஙலகத் திரியம்பகன் நாலாம் சசருமலி மழுவான் அஙலகத் திரியம்பகன் நாலாம் 

யாமம்யாமம்
சபருவலி இ்ப ஊர்தி பிணி அ்ற இனிது காக்க (13)சபருவலி இ்ப ஊர்தி பிணி அ்ற இனிது காக்க (13)

ப�வுலர: வருபகல் மு�ல் யாமத்து - வருகின்்ற பகற் 
காலத்தின் மு�ல் யாமத்தில் மதகசன் பின் இரண ா்ம் யாமம் 
- மதஹசைாைவனும் பின் இரண ா்ம் யாமத்தில் சபாருவு 
அறு வாமத�வன் - ஒப்பில்லா�  வாமத�வன் ஆைவனும், 
புகன்றிடும் மூன்்றாம் யாமம் - சசால்லப்சபறுகி்ற மூன்்றாம் 
யாமத்திதல, சசருமலி மழுவாள அஙலக திரியம்பகன் 
- தபார் ச�ாழில் மிகுந� மழுப் பல்லயயும் வாட் 
பல்லயயும், அழகிய லககளிதல �ாஙகிய முக்கண 
ஆைவனும், நான்காம் யாமம் சபருவலி - நான்காவது 
யாமத்திதல தபராற்்றலல உல்ய, இ்ப ஊர்தி - இ்பத்ல� 
(காலைலய) ஊர்தியாக சகாணத ா்ன் ஆைவனும், பிணி 
அ்ற இனிது காக்க - தநாயில்லாமல் காக்கக் க்வர்.

சபாழிப்புலர: வருகின்்ற பகற் காலத்தின், மு�ல் யாமத்தில் 
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மதகசன் ஆைவனும், பி்றகு இரண்ாம் யாமத்தில் 
ஒப்பில்லா� வாம த�வன் ஆைவனும், சசால்லப் சபறுகி்ற 
மூன்்றாம் யாமத்திதல தபார்த்ச�ாழில் மிகுந� மழு பல்யும், 
வாட்பல்யும், அழகிய லககளிதல �ாஙகிய முக்கண 
ஆைவனும், நான்காவது யாமத்திதல, தபராற்்றால் உல்ய 
காலைலய ஊர்தியாகக் சகாண  ்க்வுைாக திகழ்பவனும் 
ஆகிய இல்றவன் இனிது காக்கக் க்வன்.

கருத்துலர: பகற் காலத்தின் மு�ல்யாமம் மு�லியலவகளில் 
இல்றவன் காக்கக் க்வன்.

விரிவுலர: இப்பாட்டில் யாமஙகள நான்கினும், சிவ சபருமான் 
காக்க க்வன் என்்றார். யாமம் என்பது ஏழலர நாழிலக 
சகாண் கால அைவு. மதகசன் என்ப�ற்கு சபரும் 
சசல்வத்ல� உல்யவன் என்பது சபாருள. வாம த�வன் 
- தமலாை க்வுள. இ  ்பாகத்திதல இல்றவிலய சகாண் 
க்வுள எனினுமாம். திரியம்பகன் - வ்சசால் திரி - மூன்று 
அம்பகம் - கண; அம்பகன் - கணகலை உல்யவன். 
திரியம்பகன் என்ப�ற்கு மூன்று உலகஙகளுக்கும் �நல� 
எைவும் சபாருள கூ்றலாம். இ்ப ஊர்தி - காலையாகிய 
ஊர்தி, இவ வி்ப்பத்ல� திருமால் என்பர்.

க்கரியும் பரிமாவுந த�று முகம்   த�்றாமல்க்கரியும் பரிமாவுந த�று முகம்   த�்றாமல்
இ்ப முகம் ச�ரியவாறு எைக்கறிய இயம்தபடிஇ்ப முகம் ச�ரியவாறு எைக்கறிய இயம்தபடி

�்மதில்கள அலவமூன்றும் �ழல் எரித்� அநநாளில்�்மதில்கள அலவமூன்றும் �ழல் எரித்� அநநாளில்
இ்பம�ாய்த் �ாஙகிைான் திருமால் காண சாழதலா (14)இ்பம�ாய்த் �ாஙகிைான் திருமால் காண சாழதலா (14)

(என்பது திருவாசகம்)
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கல்குலின் மு�ல் யாமத்துக் கலலமதி முடித்த�ான் கல்குலின் மு�ல் யாமத்துக் கலலமதி முடித்த�ான் 
காக்ககாக்க

�ஙகிய இரண ா்ம் யாமம் சாைவி �ரித்த�ான் காக்க�ஙகிய இரண ா்ம் யாமம் சாைவி �ரித்த�ான் காக்க
சபாஙகிய மூன்்றாம் யாமம் புரிசல  ்அணணல் காக்கசபாஙகிய மூன்்றாம் யாமம் புரிசல  ்அணணல் காக்க
பஙகமில் நாலாம் யாமம் சகௌரி�ன் பதிதய காக்க (15)பஙகமில் நாலாம் யாமம் சகௌரி�ன் பதிதய காக்க (15)

ப�வுலர: கல்குலின் - இராப்சபாழுதின் மு�ல் யாமத்தில். 
கலலமதி முடித்த�ான் காக்க, கலலயிலை உல்ய திஙகலை 
முடியிற் �ாஙகியவைாக விைஙகும் இல்றவன் காக்க. �ஙகிய 
இரண ா்ம் யாமம் - �ஙகப் சபற்்ற இரண ா்ம் யாமத்திதல 
சாைவி �ரித்த�ான் காக்க - கஙலகலய �ாஙகியவைாக 
விைஙகும் இல்றவன் காக்க, சபாஙகிய மூன்்றாம் யாமம் 
- தமதலாஙகும் மூன்்றாம் யாமத்திதல புரிசல  ்அணணல் 
காக்க - முறுக்கப்பட்  ்சல்யிலை உல்ய �லலவைாக 
விைஙகும் இல்றவன் காக்க. பஙகம் இல் நாலாம் யாமம் 
பழுதில்லா நாலாம் யாமத்தில், சகௌரி�ன் பதி காக்க - சகௌரி 
என்னும் சபயரிலை உல்ய இல்றவிக்கு �லலவைாக 
விைஙகும் இல்றவன் காக்கக் க்வர்.

சபாழிப்புலர: இராப்சபாழுதின் மு�ல் யாமத்திதல 
கலலயிலையுல்ய திஙகலை முடியில் �ாஙகியவைாக 
விைஙகும் இல்றவன் காக்க, �ஙகப்சபற்்ற இரண ா்வது 
யாமத்திதல கஙலகலயத் �ாஙகியவைாக விைஙகும் 
இல்றவன் காக்க, தமதலாஙகிய மூன்்றாவது யாமத்திதல 
முறுக்கப்பட்  ்சல்யிலையுல்ய �லலவைாக விைஙகும் 
இல்றவன் காக்க, பழுதில்லா நான்காவது யாமத்திதல 
சகௌரிசயன்னும் சபயரிலையுல்ய இல்றவிக்கு 
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�லலவைாக விைஙகும் இல்றவன் காக்க.

கருத்துலர: இராப்சபாழுதின் மு�ல் யாமம் மு�லியலவகளில் 
இல்றவன் காக்கக் க்வர்.

விரிவுலர: முன்பாட்டில் பகல் காலத்து யாமஙகளில் காக்க 
என்்றவர் இப்பாட்டில் இராக் காலத்து யாமஙகளில் காக்க 
என்்றார். கலல - திஙகளின் ஒளிக்கூறு. மதி என்ப�ற்கு 
அமு�த்ல� உல்யது என்பது சபாருள. கஙலக, சநநு 
முனிவரின் காது வழியாக சவளிப்பட்்�ால் சாைவி என்று 
சபயர் சபற்்றது என்பர். புரிசல  ்- புரியாக திரணடு விட்் 
சல  ்எனினுமாம். சகௌரி - சகௌர நி்றம் உல்யவள. 
சகௌர நி்றம் என்பது - பச்லச. 

அலைத்துை காலம் எல்லாம் அந� கற் கடிநத�ான் அலைத்துை காலம் எல்லாம் அந� கற் கடிநத�ான் 
உளளும்உளளும்

�னிப் சபரு மு�லாய் னின்்ற சஙகரன் பு்றமுந �ாணு�னிப் சபரு மு�லாய் னின்்ற சஙகரன் பு்றமுந �ாணு
வைப்புறு நடுவுந தூய பசுபதி மற்றும் எஙகும்வைப்புறு நடுவுந தூய பசுபதி மற்றும் எஙகும்

நிலைத்தி்ற் கரிய தநான்லமச் ச�ாசிவ நிமலன் காக்க நிலைத்தி்ற் கரிய தநான்லமச் ச�ாசிவ நிமலன் காக்க 
(16)(16)

ப�வுலர: அலைத்து உை காலசமல்லாம் - மற்றும் உளை 
எல்லா காலஙகளிலும் அந�கன் கடிநத�ான் - நமலை 
சிைந�வன் (காக்க க்வன்), உளளும் �னிப்சபரும் மு�லாய் 
நின்்ற - உட்பு்றத்தில்�னிப் சபரும் மு�லாய் நின்்ற சஙகரன் 
(காக்க) க்வன். பு்றம் �ாணு - (காக்க) சவளிப்பு்றத்திலும் 
�ாணு என்னும் சபயரிலை உல்ய இல்றவன் (காக்க). 
வைப்புறுநடுவும் தூய பசுபதி - அழகு மிகுந� நடுப் 
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பக்கத்திலும் தூய்லமலய உல்ய பசுபதி ஆகிய இல்றவன் 
(காக்கக் க்வன்), எஙகும் நிலைத்தி்ற்கு அறிய தநான்லம 
- நிலைத்��ற்கு அறிய�ாகிய சபருலமயிலை உல்ய 
ச�ாசிவ நிமலைாகிய, மற்றும் எஙகும் காக்க - தவறு எல்லா 
இ்ஙகளிலும் காக்கக் க்வன்.

சபாழிப்புலர: மற்றும் உளை எல்லா காலஙகளிலும் நமலை 
சிைந�வன் (காக்கக் க்வன்) உட்பு்றத்திலும் ஒப்பற்்ற 
மு�ற்சபாருைாக விைஙகும் இல்றவன் (காக்கக் க்வன்) 
சவளிப் பு்றத்திலும் �ாணு என்னும் சபயரிலை உல்ய 
இல்றவன் (காக்கக் க்வன்) அழகு மிகுந� நடு பாகத்தினும் 
தூய்லமயிலை உல்ய பசுபதி ஆகிய இல்றவன் (காக்கக் 
க்வன்) நிலைத்�ற்கு அறிய�ாகிய சபருலமயிலை உல்ய 
ச�ாசிவ நிமலைாைவன் தவறு எல்லா இ்ஙகளிலும் காக்கக் 
க்வன்.

கருத்துலர: எல்லாக் காலஙகளினும் இ்ஙகளினும் இல்றவன் 
காக்கக் க்வன்.

விரிவுலர: முன் பா் ல்களில் பகல் காலத்து யாமஙகள, 
இரவு காலத்து யாமஙகள ஆகியலவகலைக் கூறியவர் 
இப்பா் லில் மற்றும் கூ்றாது வி்ப்பட்  ்காலஙகளினும், 
இ்ஙகைாகிய உளளும், பு்றமும், நடுவும், எஙகும் காக்க 
தவணடும் என்்றார், அந�கன் – நமன்: கடிநத�ான் - 
சிைந�வன். நமலை சிவ சபருமான் சிைநது உல�த்�து 
மார்க்கணத்யருக்காக. உயிர்கட்கு நன்லமலய சசய்�ாலும், 
பி்றகு அலவகலை அழிப்ப�ாலும் இல்றவனுக்கு சஙகரன் 
என்னும் சபயர் உண ா்கியது. �ாணு - ஊழி காலத்திலும் 
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அழியாது நிலலசபற்று இருப்பவன். பசுபதி - உலகத்தில் 
உளை உயிர்கட்கு �லலவன். ச�ாசிவன் - எப்சபாழுதும் 
மஙகல வடிவமாக விைஙகுபவன்.

நிற்புழி புவை நா�ன் ஏகுழி நிமல தமனிப்நிற்புழி புவை நா�ன் ஏகுழி நிமல தமனிப்
சபாற்பிரமைாதி நா�ன் இருப்புழிப் சபாருவிலா�சபாற்பிரமைாதி நா�ன் இருப்புழிப் சபாருவிலா�
அற்பு� தவ� தவத்யன் அருநதுயில் சகாளளும் அற்பு� தவ� தவத்யன் அருநதுயில் சகாளளும் 

ஆஙகணஆஙகண
�ற்பர சிவன் வழிக்குச் சாமை ருத்திரன் காக்க (17)�ற்பர சிவன் வழிக்குச் சாமை ருத்திரன் காக்க (17)

ப�வுலர: நிற்புழி புவை நா�ன் - நிற்கும் காலத்தில் 
உலகஙகட்கு �லலவைாக விைஙகும் இல்றவனும், ஏகுழி 
- ந்க்கும் தபாது, நிமலதமனி சபான் பிரமாதிநா�ன் 
- தூய்லமயாை உ்லிலை உல்ய அழகிய பிரமன் 
மு�லிதயார் �லலவனும், இருப்புழி - இருக்கும் காலத்தில், 
சபாருவு இலா� அற்பு� தவ� தவத்யன் - ஒப்பில்லா� 
வியக்கத் �க்க மல்றகைால் தபாற்்றப் படுகி்ற இல்றவனும். 
அரும் துயில் சகாளளும் ஆஙகண - அரிய உ்றக்கத்திலை 
சகாளளும் சமயத்தில் �ற்பரசிவன் - தமலாை மஙகலத்ல� 
உல்யவைாகிய இல்றவனும். வழிக்கு சாமைா ருத்திரன் 
காக்க - வழிநல  ்சசல்லும் காலத்தில் பச்லச நி்றத்ல� 
உல்ய உருத்திர மூர்த்தி ஆகிய இல்றவனும் காக்க.

சபாழிப்புலர: நிற்கும் காலத்தில் உலகஙகட்கு �லலவராக 
விைஙகும் இல்றவனும், ந்க்கும்தபாது தூய்லமயாை 
உ்லிலை உல்ய அழகிய பிராமைாதி த�வர் 
�லலவனும், இருக்கும் காலத்தில் ஒப்பில்லா� வியக்கத் 
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�க்க மல்றகைால் தபாற்்றப் படுகி்ற இல்றவனும், அரிய 
உ்றக்கத்திலை சகாளளுகி்ற சமயத்தில் தமலாை மஙகலத்ல� 
உல்யவைாகிய இல்றவனும், வழிநல் சசல்லும் 
காலத்தில் பச்லச நி்றத்ல� உல்ய உருத்திர மூர்த்தி 
ஆகிய இல்றவனும் காத்து அருளக.

கருத்துலர: நிற்குஙகாலம் மு�லியலவகளில் இல்றவன் 
காக்க.

விரிவுலர: இப்பா் லில் நிற்கும் சபாழுதும், ந்க்கும் தபாதும், 
இருக்கும் சபாழுதும், உ்றஙகும் சபாழுதும் இல்றவன் காக்க 
தவணடும் என்கி்றார். புவைம் - உலகம் பிராமைாதி நா�ன் 
- பிரமன் மு�லிதயாருக்கு �லலவன். தவ� தவத்யன் 
- மல்றகைால் தபாற்்றப் படுபவன். சியாமைா ருத்திரன் 
- பச்லச நி்றம் இ்ப் பாகத்தில் உளை உமா த�வியின் 
நிழல். உருத்திரன் என்ப�ற்கு பலகவலர வருத்துதவான். 
அழச்சசய்தவான் எை பலவாறு சபாருள உலரப்பர். 

மலல மு�ல் துருக்கந �ம்மில் புராரி காத்திடுக மன்னும்மலல மு�ல் துருக்கந �ம்மில் புராரி காத்திடுக மன்னும்
சிலலவலி தவ்ரூபன் சசறிந� காைகத்தில் காக்கசிலலவலி தவ்ரூபன் சசறிந� காைகத்தில் காக்க

சகாலலயமர் கற்பத் �ண  ்தகாடிகள குலுஙக நக்குப்சகாலலயமர் கற்பத் �ண  ்தகாடிகள குலுஙக நக்குப்
பலபடி நடிக்கும் வீர பத்திரன் முழுதுங காக்க (18)பலபடி நடிக்கும் வீர பத்திரன் முழுதுங காக்க (18)

ப�வுலர: மலல மு�ல் துருக்கம் �ம்மில் - மலல மு�லாகிய 
காவலாை இ்ஙகளில், புராரி காத்திடுக - முப்புரஙகலையும் 
எரித்து அழித்�வர் காக்கக் க்வர். மணணும் சிலலவலி 
தவ்ரூபன் - நிலல சபற்்ற வில் ஆற்்றலல உல்ய 
தவட்டுவக் தகாலம் சகாண்வன். சசறிந� காைகத்தில் 
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காக்க - சநருஙகிய காட்டின் இ்த்த� காக்கக் க்வன். 
சகாலல அமர் கற்பத்து - சகாலலத்ச�ாழில் அலமந� 
யுக முடிவில். அண  ்தகாடிகள குலுஙக நக்கு - தகாடி 
கணக்காை உலகஙகள எல்லாம் குலுஙகுமாறு நலகத்து 
பலபடி நடிக்கும். வீர பத்திரன் முழுதுங காக்க - வீர 
பத்திர தகாலம் சகாண்வன் முழுவதும் காக்கக் க்வர்.

சபாழிப்புலர: மலல அரண மு�லாகிய இ்ஙகளில் 
முப்புரத்ல� எரித்து அழித்� க்வுள காத்திடுக. நிலல 
சபற்்ற வில் ஆற்்றலல உல்யவைாய் தவட்டுவக் 
தகாலம் சகாண  ்இல்றவன் சநருஙகிய மரஙகள அ ர்்ந� 
காட்டினி்த்த� காக்கக் க்வன். சகாலல ச�ாழில் மிகுந� 
யுகத்து முடிவில், தகாடிக்கணக்காை உலகஙகள எல்லாம் 
குலுஙகுமாறு நலகத்து பலவா்றாக கூத்�ாடு�லல சசய்கி்ற 
வீர பத்திரன் தகாலம் சகாண  ்க்வுள என்லை முழுவதும் 
காக்கக் க்வர்.

கருத்துலர: மலலயரன் மு�லாகிய இ்ஙகளில் இல்றவன் 
எம்லம காக்கக்க்வர்.

விரிவுலர: துருக்கம் - பாதுகாப்பாை இ்ம் இது மலல 
மு�லிய இ்ஙகைால் மலல அரணாகவும், காடு மு�லிய 
இ்ஙகைால், காட்டு அரணாகவும், அலமயும். சபரும்பாலும் 
மலலதமல் அலமந� தகாட்ல்லய துருக்கம் என்பர். 
புராரி - புரா அரி, புரஙகலை எரித்து அழித்�வன். 
அருச்சுைன் பாசுப� கலண சப்றற்கு �வம் சசய்� ் ான்று, 
இல்றவன் தவட்டுவ தகாலத்த�ாடு சசன்று, அவனுக்கு 
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அருள புரிந�ார். ஊழிக்காலத்தில் உயிர் ச�ாலககள 
ஒன்றும் எஞசலின்றி யாவும் அழிநச�ாழியும் ஆகலின் 
சகாலலயமர் கற்பம் என்்றார். வீரபத்திர தகாலம் இல்றவன் 
சகாண  ்தகாலஙகளில் ஒன்று. இக்தகாலத்தில் வீர சவறி 
உல்யவராக திகழ்வர்.

பல்லுலைப் புரவித் திணத்ர் படும�க் களிறு பாய்மாபல்லுலைப் புரவித் திணத்ர் படும�க் களிறு பாய்மா
வில்லுல்ப் பா�ாதி ச�ாக்கு மில்நதிடும் எணணில் வில்லுல்ப் பா�ாதி ச�ாக்கு மில்நதிடும் எணணில் 

தகாடிதகாடி
சகால்லியன் மாலல லவதவல் குறுக்கலர் குறுகும் சகால்லியன் மாலல லவதவல் குறுக்கலர் குறுகும் 

காலலகாலல
வல்லிதயார் பஙகன் சசஙலக மழுப்பல  ்துணித்துக் வல்லிதயார் பஙகன் சசஙலக மழுப்பல  ்துணித்துக் 

காக்க (19)காக்க (19)

ப�வுலர: பல்லுலை புரவித் திணத�ர் - பலவாகிய 
பு்றமயிரிலை உல்ய குதிலரகள பூட்்ப்பட்  ்த�ர், படும�க் 
களிறு -  உண ா்கி்ற ம�த்ல� உல்ய யாலைகள, பாய்மா 
- பாய்நது சசல்லும் குதிலரகள, வில்லுல்ப்ப�ாதி  - 
வில்லல �ாஙகிய காலாட் பல்கள ஆகியலவ, ச�ாக்கு 
மில்நதிடும் - ஒன்றுகூடி (தபாரில்) சநருக்குகின்்ற எண 
இல் தகாடி - எணணற்்ற பல தகாடிகள, சகால் இயல் 
மாலல லவதகல் குறு கலர் குறுகுஙகாலல - சகால்லுகின்்ற 
இயற்லக அலமந� மாலல சூடிய கூரிய தவற்பல்லய 
உல்ய பலகவர்கள சநருஙகுகின்்ற சமயத்தில், வல்லி ஓர் 
பஙகன் சசஙலக மழுப்பல  ்- சகாடி தபால்பவைாகிய  
உமா த�விலய ஒரு பாகத்திதல உளை சிவசபருமாைது 
சிவந� லகயிதல உளை மழுப்பல ,் துணிநது காக்க - 
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பலகவர்கலை சவட்டி எஙகலை பாதுகாக்க க்வது.

சபாழிப்புலர: பலவாகிய பு்ற மயிரிலை உல்ய குதிலரகள 
பூட்்ப்பட்  ்த�ர், உண ா்கி்ற ம�த்ல� உல்ய யாலைகள, 
பாய்நது சசல்லும் குதிலரகள, வில்லலத் �ாஙகிய காலாட் 
பல்கள, ஆகியலவகள ஒன்று கூடி சநருஙகுகின்்ற 
(தபாரில்) எணணற்்ற பல தகாடிகைாகிய சகால்லுகின்்ற 
இயற்லக அலமந� மாலல சூடிய தவற்பல்லய, உல்ய 
பலகவர்கள சநருஙகுகி்ற சமயத்தில் சகாடி தபால்பவைாகிய 
உமாத�விலய ஒரு பாகத்திதல உல்ய சிவசபருமாைது 
சிவந� லகயிதல உளை மழுப்பல  ்பலகவர்கலை சவட்டி 
அழித்து எஙகலைக் காக்கக்க்வது.

கருத்துலர: நால்வலகப் பல்யு்ன் பலகவர்கள சநருஙகி 
வருகி்ற சமயத்தில் மழுப்பல் பலகவர்கலையழித்து 
எஙகலை காக்கக்க்வது.

விரிவுலர: த�ர், யாலை, குதிலர, காலாள ஆகியை 
நால்வலக பல்கள ஆகும். வல்லி- சகாடி, இது உவலம 
ஆகுசபயர். உமாத�விலய உணர்த்தி நின்்றது. தவற்பல் 
மு�லிய பல்க்கலஙகளுக்கு மாலல சூட்டி மகிழ்�ல் 
தபார்வீரர்களின் சசய்லக ஆ�லால் மாலல லகதவல் 
என்்றார்.

�த்துநீர்ப் புணரி யால்த் �ரணிலய சுமநது மாைப்�த்துநீர்ப் புணரி யால்த் �ரணிலய சுமநது மாைப்
லபந�லல சநடிய பாந�ட் பகரிலல அலைத்துந லபந�லல சநடிய பாந�ட் பகரிலல அலைத்துந 

த�ய்நதுத�ய்நது
முத்�லல பல்த்� ச�ாக்கு மூரி சவங கைல் சகாள முத்�லல பல்த்� ச�ாக்கு மூரி சவங கைல் சகாள 
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சூலம்சூலம்
சபாய்த் ச�ாழிற் களவர் �ம்லம சபாருது அழித்து சபாய்த் ச�ாழிற் களவர் �ம்லம சபாருது அழித்து 

இனிது காக்க (20)இனிது காக்க (20)

ப�வுலர: �த்தும் நீலர புணரி ஆல  ்�ரணிலய - �ாவுகின்்ற 
நீலர உல்ய க்லல ஆல்யாக உளை உலகத்ல�, 
சுமநது மாைம் - �ாஙகி, சபருலமயுளை லபத்�லல சநடிய 
பாந�ள பஃ்றலல அலைத்தும் , த�ய்நது - ப்த்த�ாடு 
கூடிய �லலகலை உல்ய நீண  ்ஆதி தச்ன் பாம்பின் 
பல �லலகள முழுவதும் த�ய்நது, முத்�லல பல்த்�து 
ஒக்கும் - மூன்று �லலகலை மட்டும் பல்த்திருந�ல� 
தபான்்ற, மூரி சவஙகைல் சகாள சூலம் - பலம் சபாருநதிய 
சவவவிய சநருப்லப �ன்னி்த்த� சகாணடிருக்கி்ற சூலப் 
பல்யாைது, சபாய் ச�ாழில் களவர் �ம்லம - சபாய் 
ச�ாழில் உல்ய களவர்கலை, சபாருது அழித்து இனிது 
காக்க - தபார்சசய்து அழித்து இனிது எம்லம காக்கக் 
க்வர்.

சபாழிப்புலர: �ாவுகின்்ற நீலர உல்ய க்லல ஆல்யாகக் 
சகாண  ்உலகத்ல� �ாஙகி (அ�ைால்) சபருலம உளை 
ப்த்த�ாடு கூடிய �லலகலை உல்ய நீண  ்ஆதி தச் ன் 
பாம்பின் பல �லலகள முழுவதும் த�ய்நது மூன்று �லலகள 
மட்டும் பல்த்து இருந�ல�ப்தபான்்ற பலம் சபாருநதிய 
சவவவிய சநருப்லப �ன்னி்த்த� சகாணடு இருக்கி்ற 
சூலப் பல்யாைது சபாய்த் ச�ாழிலல உல்ய களவர்கலை 
தபார் சசய்து ச�ாலலத்து இனி�ாக எஙகலைக் காக்க 
க்வது.
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கருத்துலர: சிவசபருமானுல்ய சூலப் பல்யாைது 
களவர்கலை தபார் சசய்�ழித்து (எஙகலை) இனி�ாகக் 
காக்கக்க்வது.

விரிவுலர: க்ல் நீர் அலலகைால் அடிக்கடி தமல் எழும் 
�ன்லம உல்யது ஆலகயால் �த்துநீர் புணரி என்்றார்.
க்லல நில மகளின் ஆல்யாக கூறுவது ஆன்த்றார் 
பழக்கம். உலகத்ல� �ாஙகிய படியிைால் ஆதிதச்ன் 
�லலகள த�ய்நது தபாக மூன்று �லலகதைாடு மட்டும் கூடி 
இருந�ார் தபான்்றது என்று முத்�லல சூலத்ல� புலைநது 
உலரத்�ார். களவர்கலை சவன்று அழிப்ப�ற்கு சகாடிய 
�ன்லமலய உல்ய சூலப்பல் ஏற்்ற�ாகலின் இஙகு 
இல்றவனுல்ய பல்க் கலமாகிய அ�லை கூறிைார்.

மு்ஙகுலை மு�லாய் உளை முழுவலி சகாடிய மு்ஙகுலை மு�லாய் உளை முழுவலி சகாடிய 
மாக்களமாக்கள

அ்ஙக லும் பிநாகங சகால்க என்றிலவ அலைத்தும் அ்ஙக லும் பிநாகங சகால்க என்றிலவ அலைத்தும் 
உளைம்உளைம்

தி்ம்ப  ்நிலைத்து பாவஞ சசயுஞ சிவகவசம் �ன்லைதி்ம்ப  ்நிலைத்து பாவஞ சசயுஞ சிவகவசம் �ன்லை
உ்ன்ப்த் �ரிப்லபயாைால் உலம் சபாரு குவவுத் உ்ன்ப்த் �ரிப்லபயாைால் உலம் சபாரு குவவுத் 

த�ாைாய் (21)த�ாைாய் (21)

ப�வுலர: மு்ஙகு உலை மு�லாய் உளை - வலைந� பி்ரி 
மயிரிலை உல்ய சிஙகம் மு�லாை, முழுவலி சகாடிய 
மாக்கள அ்ஙகலும் - முழு பலமுளை சகாடிய விலஙகுகள 
எல்லாவற்ல்றயும், பிைாகம் சகால்க - இல்றவனுல்ய 
பிைாகம் என்்ற வில்லாைது சகால்லக் க்வது. என்றிலவ 
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அலைத்தும் தி்றம்ப  ்நிலைத்து - இவவாறு கூ்றப்சபற்்ற இப் 
பா் ல்கள எல்லாவற்ல்றயும் மைம் உறுதிப்படுமாறு எணணி, 
பாவஞ சசயும் சிவ கவசம் �ன்லை - பாவலை சசய்து 
தபாற்று�ற்கு உரிய இந� சிவ கவச பா் ல்கலை உ்ன்ப் 
�ரிப்பாயாைால் - உளைன்தபாடு பாடி வணஙகுவ�ால், 
உலம் சபாரு குலவு த�ாைாய் - திரண  ்கல்லல ஒத்� 
சபருத்� த�ாலை உல்யவதை.

சபாழிப்புலர: வலைந� பி்ரி மயிரிலை உல்ய 
சிஙகம் மு�லாை முழுப்பலமுளை சகாடிய விலஙகுகள 
எல்லாவற்ல்றயும் இல்றவனுல்ய வில்லாகிய பிநாகமாைது 
சகால்லக் க்வது. இவவாறு பா்ப்சபற்்ற எல்லா 
பா் ல்கலையும் மைம் உறுதி படுமாறு எணணிப், பாவலை 
சசய்து தபாற்று�ற்கு உரிய இந� சிவகவச பா் ல்கலை 
உளைன்தபாடு பாடி வணஙகுவாயாைால் திரண  ்கல்லல 
ஒத்� சபருத்� த�ாளகலை உல்யவதை.

கருத்துலர: சிஙகம் மு�லாகிய சகாடிய 
விலஙகுகலைசயல்லாம் சிவனுல்ய பிைாக வில்லைது 
சகால்லக் க்வது என்று இவவாறு பா் ப்பட்  ்கவசத்ல� 
பாடிைால்.

விரிவுலர: மு்ஙகு உலை - இது சிலையாகு சபயர் 
சிஙகத்ல� உணர்த்திற்று. பாய்மாவும் பி்ரி மயிலர 
உல்யத� ஆயினும் மு�லாய் உளை முழு வலி சகாடிய 
மாக்கள என்று பின்ைர் கூறுகி்ற படியால் மு்ஙகுகலை 
என்ப�ற்கு சிஙகம் என்று சபாருள உலரக்கப் பட்்து. 
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தீய விலஙகுகலை அழிப்ப�ற்கு வில் ஏற்்ற�ாகலின் இஙகு 
வில்லிலைக் குறிப்பிட் ா்ர்.  பாவஞசசய்�ல் - பாவலை 
சசய்�ல் அ�ாவது அது �ாைாமாறு எணணு�ல். குலவுத் 
த�ாைாய் என்னும் விளி அடுத்� சசய்யுலை ச�ா் ர்நது 
நின்்றது.
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சிவகவசப் பலன் வவறு
பஞசபா �கஙகள தபாம் பலககள மாய்நதிடும்பஞசபா �கஙகள தபாம் பலககள மாய்நதிடும்

அஞசலில் ம்றலியும் அஞசி ஆட்சசயும்அஞசலில் ம்றலியும் அஞசி ஆட்சசயும்
வஞச தநாய் ஒழிநதிடும் வறுலம தீர்நதிடும்வஞச தநாய் ஒழிநதிடும் வறுலம தீர்நதிடும்

�ஞசசமன்று இ�லை நீ �ரித்�ல் தவணடுமால். (22)�ஞசசமன்று இ�லை நீ �ரித்�ல் தவணடுமால். (22)

ப�வுலர: பஞச பா�கஙகள தபாம் - ஐநது வலகயாை 
சகாடிய தீவிலைகள நீஙகும். பலககள மாய்நதிடும் 
- பலககள ஒழிநது தபாகும். அஞசல் இல் மரலியும் - 
யாருக்கும் அஞசா� யமனும், அஞசி ஆள சசயும் - 
அச்சத்த�ாடு அடிலம ச�ாழில் சசய்வான். வஞச தநாய் 
ஒழிநதிடும் - வஞசகத் �ன்லமகள சபாருநதிய தநாய்கள 
யாவும் ஒழிநது தபாகும். வறுலம தீர்நதிடும் - வறுலம 
ஒழிநது தபாகும். �ஞசம் என்று இ�லை �ரித்�ல் தவணடும் 
- இதுதவ பற்றுக் தகாடு என்று இக்கவசம் பாடி பரவு�லல 
நீ தமற்சகாளை�ல் தவணடும்.

சபாழிப்புலர: ஐநது வலகயாை சகாடிய தீவிலைகள 
நீஙகும், பலககள ஒழிநது தபாகும், யாருக்கும் அஞசா� 
நமனும் அச்சத்த�ாடு அடிலம ச�ாழில் சசய்வான். வஞசகத் 
�ன்லம சபாருநதிய தநாய்கள யாவும் ஒழிநது தபாகும், 
வறுலமயாைது இல்லாமற் தபாகும். இதுதவ பற்றுக்தகாடு 
என்று இக்கவசத்ல� நீ பாடிப் பரவு�லல தமற்சகாளை 
தவணடும்.

கருத்துலர: ஐம்சபருந தீவிலைகள நீஙகு�ல் மு�லிய 
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நன்லமகள உண்ாகும், இக் கவசத்ல� நீ பாடு�ல் 
தவணடும்.

விரிவுலர: ஐம்சபரும் தீவிலைகள - சகாலல, கைவு, சபாய், 
களளுணணல், ஆசிரியலை இகழ்�ல் ஆகியை. மரலி – 
அஞசி, ஆட்சசய்�லாவது, பாடிப்பரவிைர் பக்கல் தசராது 
விலகி தபா�ல். வஞச தநாய் என்ப�லை வஞசமும், தநாயும் 
எை பிரித்து பி்றர் சசய்யும் வஞசலைகள சபாருந�ாமல் 
ஒழிநது தபாகும் என்றும் உலரக்கலாம். சசய்யுைாகிய 
கவசத்ல� �ரித்�லாவது உளைத்திதல அன்பு சகாணடு 
பாராட்டிப் பாடி பரவு�ல் என்ப�ாகும்.

சுபம்
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சிவ மயம்
ஓம் உமாத�வலய நம:

[துர்க்கன் எனும் சபயருல்ய அவுணன், 
த�வர்களுக்கு சநடுநாள துன்பம் சசய்து 
சகாணடு இருந�ான். உமா த�வி துர்க்கலைக் 
சகான்று, த�வர்களுல்ய துன்பத்ல� 
தபாக்கிைாள. அப்தபாது த�வர்கள 
இப்பா்ல்கலை  பாடி இல்றவிலய 
தபாற்றிைார்கள. இப்பா் ல்கள வஜ்ஜிர பஞசரம் 
எைவும் சக்தி கவசம் எைவும் சபயர் சபற்று 
விைஙகுகின்்றை. இப்பா்ல்கலை யார் பாடி 
த�விலயப் தபாற்றிைாலும், அவர்களுல்ய 
உ்லில் உண ா்கிய காய்ச்சல் தநாய் ஒழியும். 
எட்டு முல்ற நீரில் ஓதி அ�லை உட்சகாண ா்ல், 
வயிற்றிதல சபாருநதிய குன்மம், சூலல தபான்்ற 
தநாய்கள எல்லாம் நீஙகும். இரவில் வழி 
ந்க்கும்தபாது , ஓதிைால், தபய் , பிசாசு, பூ�ம் 
மு�லியலவகள பின்ச�ா் ர மாட் ா். பிளலைலய 
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சப்றமுடியாமல் துன்பப்படுகி்ற சபணகளுல்ய 
அணலமயில் இருநது ஓதிைாலும்,நீரிதல ஓதி 
உட்சகாளை சகாடுத்�ாலும் துன்பம் நீஙகி 
விலரவிதல பிளலை சபறுவார்கள. தபாரிதல 
இ�லை ஓதிைால், பலகவர்கள த�ால்வி 
அல்வார்கள. நீரிதல ஓதி உட்சகாளைக் 
சகாடுத்�ால் சிறு பிளலைகளுல்ய தநாய் 
நீஙகும்.இக்கவசத்திலை யார் பாடிைாலும் 
அவர்கலை உமாத�வி காப்பாற்றுவாள.]

அஙலகயில் கரகம் �ாஙகும் பிரமாணி அருளிதைாடும் 
துஙகசமன் சசன்னி காக்க வயி ணவி துகளி லாகம்
எஙகணும் காக்க சசய்ய ஏநச�ழில் உருத்திராணி 
�ாஙகும் எணதிலசயும் அன்பு �லழத்தி  ்இனிது காக்க (1)

சகான்னுலைச் சூலி சசன்னி மயிரிலை குறித்துக் காக்க 
மணணு சவண பில்ற�ாழ் சசன்னி வயஙசகாளி சநற்றி 
காக்க 
பன்மயிர் புருவம் நாளும் பரிதவாடும் உலமயாள காக்க 
என்லையாள முக்கண ஈசன் இல்றவி கணணிலணகள 
காக்க (2)

வயமிகும் இமயவல்லி மூக்கிலை மகிழ்நது காக்க 
சசய சயாடு விலசலய தமல் கீழ் இ�ழிலை சி்றநது காக்க 
அயிலுல்ச் சுருதி தூய அஞசசவி காக்க �ண எண 
பயின்மலர் உல்றயும் சசல்வி பல்லிலை உவநது காக்க (3)



103103

செல்வத்தின் திறவுக�ோல

சணடி சமன் கதபாலஙகாக்க �வை நாண மலரின் லவகும் 
ஒணச ா்டி நன்ைா காக்க விசலய மஙகலல மற்று ஒவவா 
கணகவர் நாடி காக்க காத்தியாயினி எஞ ா்ன்றும் 
முண்க மலரில் தூய முகத்திலை சி்றநது காக்க (4)

காை முணடி ருண்நீல கணடிசமன் கழுத்துக் காக்க 
தகாளில் பூ�ார சக்தி சுவல்புரம் காக்க கூர்மி 
நீசைாளி சநதி காக்க அயிநதிரி சநறியிசைாடும்
த�ாளிலைக் காக்க பத்லம துலணமலர் அஙலக காக்க (5)

கமலல லக விரல்கள காக்க விரலசலக உகிர்கள காக்க 
திமிர முணச ா்ளிரும் சவய்தயான் மண்லத் துல்றயும் 
சசல்வி 
எம திருவாகு மூலம் காக்க வாைவர்கள ஏத்� 
அமிர்�ல கரிநாள நாளும் அகன்மணி மார்பங காக்க (6)

�ரித்திரி இ�யங காக்க �யித் தியர்ச் சசகுப் தபாள மிக்க 
கருத்த�ாடும் முலலகள காக்க சகத்தினில் இல்றலம 
பூணத ா்ன் 
திருத் �கு வயிறு காக்க திகழ் �தபா கதி �ன் உளைத் 
�ருத்தியின் உநதி காக்க அலசவைர் முதுகு காக்க (7)

கரு�ரு விகல  ்காக்க கடி �்ம் பாலம வாய்ந� 
குருமணி சகைங காக்க குகாரணி குய்யம் காக்க 
அருள�ர வரும் அபாய கநதினி அபாைம் காக்க 
ச�ருளுல  ்விபுலல என்றும் சி்றப்புல  ்கு்றஙகு காக்க (8)
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லலில� சமன் முழந�ாள காக்க இயற்சலப கலணக்கால் 
காக்க 
களி�ரு தகாலர வாய்ந� பரட்டிலை காக்க மிக்க 
அளி சகாள பா�லத்தில் சசல்தவாள அணி சகழு பு்றந�ாள 
காக்க 
ஒளிர்நகம் விரல்கள சநதிரி உக்கிர உவநது காக்க (9)            

�லத்துல்ற ம்நல� உளைங காலிலை காக்க �ண எண
மலர்த்திரு மலைலய காக்க வயஙகு தகத் திர ல� ஓஙகி 
உலப்பில் தகத்திரஙகள காக்க பிரியகலர ஒழிவராது 
நலத்�கு மக்கள �ம்லம நன்கு்ற காக்க அன்த்ற (10)

உயர்சைா �னி ஏஞெநான்றும் ஒழிவரும் ஆயுள காக்க 
மயர்வறு சீர்த்தி யாவும் மாத�வி காக்க மிக்க 
சசயிரறு �ருமம் யாவும் �னுத்திரி சி்றநது காக்க 
இயல்புல  ்குலத்ல� வாய்ந� குலத�வி இலயநது காக்க (11)

சற்கதி பிரல� நல்தலார் இலயபிலை �யாவிற் காக்க 
விற்சகாடும் தபாரில் நீரில் சவளியினில் வைத்தில் சூதில்
இற்பு்றம் அ�னில் ஓஙகு சர்வாணி காக்க என்ைாப்
சபாற்்றறு மலர்கள தூவி புஙகவர் ஏத்திைாதர (12)
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சக்தி கவசம்
மூலமும் உலரயும்

அஙலகயில் கரகம் �ாஙகும் பிரமாணி அருளிதைாடும்அஙலகயில் கரகம் �ாஙகும் பிரமாணி அருளிதைாடும்
துஙகசமன் சசன்னி காக்க வயி ணவி துகளி லாகம்துஙகசமன் சசன்னி காக்க வயி ணவி துகளி லாகம்
எஙகணும் காக்க சசய்ய ஏநச�ழில் உருத்திராணிஎஙகணும் காக்க சசய்ய ஏநச�ழில் உருத்திராணி

�ாஙகும் எணதிலசயும் அன்பு �லழத்தி  ்இனிது காக்க �ாஙகும் எணதிலசயும் அன்பு �லழத்தி  ்இனிது காக்க 
(1)(1)

ப�வுலர: அஙலகயில் கரகம் �ாஙகும் பிரமாணி - அழகிய 
லகயினி்த்திதல கமண்லத்ல� �ாஙகுகி்ற பிரமாணி 
என்னும் சபயரிலை உல்ய இல்றவி, அருளிதைாடும் 
- அருதைாடும், துஙகம் என் சசன்னி காக்க - உயர்வு 
சபாருநதிய என்னுல்ய �லலயிலை காக்கக் க்வள. 
வயிைவி - வயிைவி என்னும் சபயரிலை உல்யவள, 
துகள இல் ஆகம் எஙகணும் காக்க - குற்்றமற்்ற உ்ல் 
முழுவதும் காக்கக் க்வள. சசய்ய - சசம்லம வாய்நது, 
ஏநது எழில் - மிகுந� தபரழலகக் சகாண ,் உருத்திராணி 
- உருத்திராணி என்னும் சபயலர உல்யவள, �ஙகும் 
எணதிலச யும் - சபாருநதிய எட்டு திக்குகளிலும், அன்பு 
�லழத்தி  ்இனிது காக்க - அன்புமிகுமாறு இனி�ாக காக்கக் 
க்வள.

சபாழிப்புலர: அழகிய லகயினி்த்தில் கமண்லத்ல� 
�ாஙகுகி்ற பிரமாணி அருதைாடு உயர்வு சபாருநதிய 
என்னுல்ய �லலயிலைக் காக்கக் க்வள. வயிைவி 
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என்னும் சபயரிலை உல்யவள குற்்றமற்்ற உ்ல் 
முழுவதும் காக்கக் க்வள. சசம்லம வாய்ந� தபரழகு 
சகாண  ்உருத்திராணி, சபாருநதிய எட்டு திக்குகளினும் 
அன்புமிகுமாறு இனி�ாக காக்கக் க்வள.

கருத்துலர: பிரமாணி என்னும் சபயர்கலைக் சகாளளும் 
இல்றவி என்னுல்ய �லல மு�லியலவகலை காக்கக் 
க்வள.

விரிவுலர: வச்சிரம் - மிகுந� உறுதி வாய்ந�து. இ�லை 
எ�ைாலும் துகைாக்க இயலாது. பஞசரம் - கூடு வயிரக் 
கூட்ல்ப்தபால் இக்கவசமும் அலமநது �ன்லை ஓதிைாலர 
காக்கும் இயல்பு உல்யது. பிரமாணி - பிரமனுல்ய 
மலைவி, வயிைவி - விஷ்ணுவினுல்ய மலைவி, 
உருத்திராணி - உருத்திரனுல்ய மலைவி, எல்லாமாக 
அலமநது விைஙகுபவள இல்றவி ஒருத்திதய ஆகலின் 
இவவாறு கூறிைார்.

சகான்னுலைச் சூலி சசன்னி மயிரிலை குறித்துக் காக்கசகான்னுலைச் சூலி சசன்னி மயிரிலை குறித்துக் காக்க
மணணு சவண பில்ற�ாழ் சசன்னி வயஙசகாளி மணணு சவண பில்ற�ாழ் சசன்னி வயஙசகாளி 

சநற்றி காக்கசநற்றி காக்க
பன்மயிர் புருவம் நாளும் பரிதவாடும் உலமயாள பன்மயிர் புருவம் நாளும் பரிதவாடும் உலமயாள 

காக்ககாக்க
என்லையாள முக்கண ஈசன் இல்றவி கணணிலணகள என்லையாள முக்கண ஈசன் இல்றவி கணணிலணகள 

காக்க (2)காக்க (2)

ப�வுலர: சகால் நுலை சூலி - சகால்லுகின்்ற நுனிலய 
உல்ய சூலப் பல்லய �ாஙகியவள, சசன்னி மயிரிலை 
குறித்துக் காக்க - �லல மயிரிலை குறித்துக் காக்கக் க்வள. 
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மன்னு சவணபில்ற �ாழ் சசன்னி - நிலல சபற்்ற சவளளிய 
பில்ற �ஙகிய �லலலய உல்யவள, வயஙகு ஒளி சநற்றி 
காக்க - விைஙகுகி்ற ஒளியிலை உல்ய சநற்றிலய 
காக்கக் க்வள. பல் மயிர் புருவம் - பல மயிர்கலை 
உல்ய புருவத்ல� நாளும் - நாள த�ாறும், பரிசவாடும் 
உலமயாள காக்கக் - அன்பிதைாடும் உலமயாள காக்கக் 
க்வள. என்லை ஆள முக்கண ஈசன் - என்லை ஆணடு 
அருளுகின்்ற மூன்று கணகலை உல்ய சிவசபருமானின் 
த�வியாக விைஙகுபவள, கண இலணகள காக்க - இரணடு 
கணகலையும் காக்கக் க்வள.

சபாழிப்புலர: சகால்லுகின்்ற நுனிலய உல்ய சூலப் 
பல்லய �ாஙகியவள �லலமயிரிலை குறிக்சகாணடு 
காக்கக் க்வள. நிலலசபற்்ற சவளளிய பில்ற �ஙகிய 
�லலலய உல்யவள விைஙகுகின்்ற ஒளியிலை உல்ய 
சநற்றிலய காக்கக் க்வள. பல மயிர்கலை உல்ய 
புருவத்ல� நாளத�ாறும் அன்பிதைாடும் உலமயவள 
காக்கக் க்வள. என்லை ஆணடு அருளுகின்்ற மூன்று 
கணகலை சிவசபருமானுல்ய த�வியாக விைஙகுபவள 
இரணடு கணகலையும் காக்கக் க்வள.

கருத்துலர: �லல மயிர் மு�லியலவகலை இல்றவி காக்கக் 
க்வள.

விரிவுலர: சூலி - சூலப்பல்லய உல்யவள. இல்றவனும், 
இல்றவியும் தவறுபாடு இல்லா�வர்கள ஆ�லால், 
இல்றவனுக்கு உரியலவகள எல்லாம் இல்றவிக்கும் 
உரியைவாகக் கூ்றப்பட்்ை.
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வயமிகும் இமயவல்லி மூக்கிலை மகிழ்நது காக்கவயமிகும் இமயவல்லி மூக்கிலை மகிழ்நது காக்க
சசய சயாடு விலசலய தமல் கீழ் இ�ழிலை சி்றநது சசய சயாடு விலசலய தமல் கீழ் இ�ழிலை சி்றநது 

காக்ககாக்க
அயிலுல்ச் சுருதி தூய அஞசசவி காக்க �ண எணஅயிலுல்ச் சுருதி தூய அஞசசவி காக்க �ண எண
பயின்மலர் உல்றயும் சசல்வி பல்லிலை உவநது காக்க பயின்மலர் உல்றயும் சசல்வி பல்லிலை உவநது காக்க 

(3)(3)

ப�வுலர: வயம் மிகும் இமயவல்லி - சவற்றி மிகுந� 
இமயவல்லி ஆைவள, மூக்கிலை மகிழ்நது காக்க - மூக்லக 
மகிழ்ச்சிதயாடு காக்கக் க்வள. சசயதயாடு விசலய - 
செலய விெலய என்னும் சபயரிலைத் �ாஙகிய, தமல் 
கீழ் இ�ழிலை சி்றநது காக்க - தமல் உ�ட்ல்யும், கீழ் 
உ�ட்ல்யும் சி்றப்பாக காத்து அருளக. அயில் உல் 
சுருதி - தவற்பல்லய உல்ய சுருதியாக விைஙகுபவள, 
தூய அம் சசவி காக்க - தூய்லம சபாருத்திய அழகிய 
காதுகலை காத்து அருளக, �ண என் பயின் மலர் உல்றயும் 
- குளிர்ச்சி சபாருநதிய சநருஙகிய மலரில் வாழ்கின்்ற 
திருமகைாக விைஙகுபவள, பல்லிலை உவநது காக்க - 
பற்கலை மகிழ்ச்சிதயாடு காத்�ருளக.

சபாழிப்புலர: சவற்றி மிகுந� இமயவல்லி ஆைவள 
மூக்லக மகிழ்ச்சிதயாடு காக்கக் க்வள. செலய விெலய 
என்னும் சபயரிலைத் �ாஙகியவள தமல் உ�ட்ல்யும், 
கீழ் உ�ட்ல்யும் சி்றப்பாக காத்�ருளக. தவற் பல்லய 
உல்ய சுருதியாக விைஙகுபவள தூய்லம சபாருநதிய 
அழகிய காதுகலை காத்�ருளக. குளிர்ச்சியாக சநருஙகிய 
மலர்களில் வாழ்பவள பற்கலை மகிழ்ச்சியாக காக்கக் 
க்வள.
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கருத்துலர: இமயவல்லி மு�லிய பல சபயர்கலைத் 
�ாஙகியவள மூக்கு மு�லியலவகலைக் காக்கக் க்வள.

விரிவுலர: இமயவல்லி - இமய மலலயில் த�ான்றிய 
சகாடிலயப் தபான்்றவள, சசலய - சவற்றிலய உல்யவள, 
விசலய  - மிகுந� சவற்றிலய உல்யவள, சுருதி - 
மல்ற வடிவாைவள, மலர் - �ாமலர மலர், சசல்வி - 
திருமகள. பலவலகயாைசபயர்கலைத் �ாஙகியவள இல்றவி 
ஒருத்திதய ஆகலின் இவவாறு கூறிைார்.

சணடி சமன் கதபாலஙகாக்க �வை நாண மலரின் சணடி சமன் கதபாலஙகாக்க �வை நாண மலரின் 
லவகும்லவகும்

ஒணச ா்டி நன்ைா காக்க விசலய மஙகலல மற்று ஒணச ா்டி நன்ைா காக்க விசலய மஙகலல மற்று 
ஒவவாஒவவா

கணகவர் நாடி காக்க காத்தியாயினி எஞ ா்ன்றும்கணகவர் நாடி காக்க காத்தியாயினி எஞ ா்ன்றும்
முண்க மலரில் தூய முகத்திலை சி்றநது காக்க (4)முண்க மலரில் தூய முகத்திலை சி்றநது காக்க (4)

ப�வுலர: சணடி சமன் கதபாலம் காக்க - சணடி என்கி்ற 
சபயலர உல்ய இல்றவி ஆைவள சமல்லிய கன்ைத்ல� 
காக்க, �வை நாள மலரில் லவகும் - சவணலமயாகிய 
புதிய மலரில் வீற்று இருக்கும், ஒள ச�ாடி நல் நா காக்க - 
ஒளளிய வலையல்கலை அணிந� கலலமா�ா ஆைவள 
நல்ல நாவிலை காக்க, விசலய மஙக லல - விெலய மஙக 
லல என்னும் சபயலர உல்ய இல்றவி, மற்று ஒவவா - 
தவறு ஒப்பு இல்லா�, கணகவர் நாடி காக்க - கணகலை 
கவர்நது சகாளைத் �க்க நாடிலய காத்�ருளக, காத்யாயினி 
- காத்யாயினி என்னும் சபயலர உல்ய, எங ா்ன்றும் 
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- எக்காலத்திலும், முண்க மலரில் - தூய �ாமலரலய 
தபான்்ற தூய முகத்ல� சி்றநது காக்கக் க்வள.

சபாழிப்புலர: சணடி என்கின்்ற சபயலர உல்ய 
இல்றவியாைவள, சமல்லிய கன்ைத்ல�க் காக்க. 
சவணலமயாகிய புதிய மலரில் வீற்றிருக்கும் ஒளளிய 
வலையல்கலை அணிந� கலல மகள ஆைவள நல்ல 
நாவிலைக் காக்க. விசய மஙகலை என்னும் சபயரிலை 
உல்ய இல்றவி, தவறு ஒப்பில்லா� கணகலை கவர்நது 
சகாளைத் �க்க நாடிலய காத்�ருளக. காத்தியாயினி என்னும் 
சபயரிலை உல்யவள எக்காலத்திலும் �ாமலர மலலரப் 
தபான்்ற தூய்லமயாகிய முகத்ல� சி்றப்பாக காக்கக் க்வள.

கருத்துலர: இல்றவி கன்ைம் மு�லியவற்ல்றக் காக்கக் 
க்வள.

விரிவுலர: சணடி - இல்றவியின் திருக் தகாலஙகளில் 
ஒன்று. இக்தகாலத்தில் இல்றவி விலரவாை சசயல்கலையும் 
சசலலவயும் உல்யவைாக இருப்பவள. �வை நாண மலர் 
- அன்்றலர்ந� சவண �ாமலர. மங கலல - மஙகலமாை 
சசயல்கலை எல்லாம் உல்யவள. இல்றவி ஒருகாலத்தில் 
காத்யாயைன் என்னும் முனிவருல்ய வழி முல்றயில் 
த�ான்றியபடியால் காத்யாயினி என்னும் சபயரிலைப் 
சபற்்றாள.இச் சசய்யுளும் ச�ய்வம் ஒன்த்ற என்பல� 
வலியுறுத்துகி்றது.

காை முணடி ருண்நீல கணடிசமன் கழுத்துக் காக்ககாை முணடி ருண்நீல கணடிசமன் கழுத்துக் காக்க
தகாளில் பூ�ார சக்தி சுவல்புரம் காக்க கூர்மிதகாளில் பூ�ார சக்தி சுவல்புரம் காக்க கூர்மி
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நீசைாளி சநதி காக்க அயிநதிரி சநறியிசைாடும்நீசைாளி சநதி காக்க அயிநதிரி சநறியிசைாடும்
த�ாளிலைக் காக்க பத்லம துலணமலர் அஙலக காக்க த�ாளிலைக் காக்க பத்லம துலணமலர் அஙலக காக்க 

(5)(5)

ப�வுலர: காைம் உணடு - நஞலச உணடு. நீல கணடி - 
கருலமயாை கழுத்ல� உல்யவள. தகாள இல் பூ�ார 
சுத்தி - துன்பம் இல்லா� பூ�ார சுத்தி உல்யவள எனும் 
சபயரிலை உல்யவள. சுவல் பு்றம் காக்க - பி்ரி பு்றத்ல� 
காக்கக் க்வள, கூர்மி - கூர்மி எனும் சபயலர உல்யவள, 
நீள ஒளி சநதி காக்க - தபசராளி உல்ய சநதிகலைக் 
காக்கக் க்வள, அயிநதிரி - இநதிராணியாக விைஙகுபவள, 
தநரியிசைாடும் - முல்றலம உ்தை, த�ாள இலண காக்க 
- இரு த�ாளகலையும் காக்கக் க்வள. பத்லம - பத்மா 
(பத்லம) என்னும் சபயரிலை உல்யவள, துலண மலர் 
அம் லக காக்க - இரணடு மலர்கலைப்தபான்்ற அழகிய 
லககலை காக்கக் க்வள.

சபாழிப்புலர: நஞலச உணடு கருலமயாை கழுத்திலை 
உல்யவள சமல்லிய கழுத்ல� காக்கட்டும். துன்பமில்லா� 
பூ�ார சுத்தி என்னும் சபயரிலை உல்யவள பி்றிபுரத்ல� 
காக்கட்டும். கூர்மி என்னும் சபயரிலை உல்யவள 
தபசராளிலய உல்ய சநதிலய காக்கக் க்வள. 
இநதிராணியாக விைஙகுபவர் முல்றலம உ்தை இரு 
த�ாளகலையும் காக்கட்டும். பத்லம என்னும் சபயரிலை 
உல்யவள இரணடு மலர்கலைப் தபான்்ற அழகிய 
லககலைக் காக்கக் க்வள.
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கருத்துலர: நீல கணடியாகிய இல்றவி கழுத்து 
மு�லியலவகலை காக்கக் க்வள.

விரிவுலர: காை முணடிருந� நீல கண்முல்லம 
இல்றவனுக்கு உரியது.இல்றவனுல்ய சசயல் இல்றவி 
தமல் ஏற்்றப்பட்்து. பூ�ாரம் - பன்றி பூ�ார சுத்தி - வராகி, 
கூர்மி - பத்லம - �ாமலர மலரில் எழுந�ருளிய திருமகள.

கமலல லக விரல்கள காக்க விரலசலக உகிர்கள கமலல லக விரல்கள காக்க விரலசலக உகிர்கள 
காக்ககாக்க

திமிர முணச ா்ளிரும் சவய்தயான் மண்லத் திமிர முணச ா்ளிரும் சவய்தயான் மண்லத் 
துல்றயும் சசல்விதுல்றயும் சசல்வி

எம திருவாகு மூலம் காக்க வாைவர்கள ஏத்�எம திருவாகு மூலம் காக்க வாைவர்கள ஏத்�
அமிர்�ல கரிநாள நாளும் அகன்மணி மார்பங காக்க (6)அமிர்�ல கரிநாள நாளும் அகன்மணி மார்பங காக்க (6)

ப�வுலர: கமலல லக விரல்கள காக்க - கமலல எனும் 
சபயலரத் �ாஙகும் இல்றவி லக விரல்கலை காக்கட்டும். 
விரலச லக உகிர்கள காக்க - விரலச என்னும் சபயலர 
�ாஙகும் இல்றவி லக நகஙகலை காக்கட்டும். திமிரம் 
உணடு ஒளிரும் - இருலை உணடு விைஙகுகி்ற, சவய்தயான் 
மண்லத்து உல்றயும் சசல்வி - கதிரவன் மண்லத்தில் 
வசிக்கின்்ற சசல்வியாைவள, எமது இரு வாகு மூலம் காக்க - 
எம்முல்ய இரு த�ாள அடிகலையும் காக்கட்டும், வாைவர் 
ஏத்� - த�வர்கள தபாற்்ற, அமிர்�லகரி - அமரு�லகரி 
என்னும் சபயலர உல்யவள, அகல் மணி மார்பும் காக்க 
- அகன்்ற அழகிய மார்லபக் காக்கக் க்வள.

சபாழிப்புலர: கமலல என்னும் சபயலரத் �ாஙகும் இல்றவி 
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லகவிரல் கலையும், விரலச என்னும் சபயலரத் �ாஙகும் 
இல்றவி லக நகஙகலையும், இருலை உணடு விைஙகுகி்ற 
கதிரவன் மண்லத்தில் வசிக்கின்்ற சசல்வியாைவள 
எம்முல்ய இரணடு த�ாள அடிகலையும் காக்கட்டும். 
த�வர்கள தபாற்்ற அமிர்�லகரி என்னும் சபயலர 
உல்யவள நாளத�ாறும் அகன்்ற அழகிய மார்லப காக்கக் 
க்வள.

கருத்துலர: கமலல மு�லிய சபயலரயுல்ய இல்றவி 
லக விரல்கள மு�லியலவகலைக் காக்கக் க்வள.

விரிவுலர: கமலல - திருமகள சவய்தயான், மண்லத்து 
உல்றயும் சசல்வி - மார்த்�ாணடி, அமிர்� லகரி - அமிர்� 
சபருக்லக உல்யவள.

�ரித்திரி இ�யங காக்க �யித் தியர்ச் சசகுப் தபாள �ரித்திரி இ�யங காக்க �யித் தியர்ச் சசகுப் தபாள 
மிக்கமிக்க

கருத்த�ாடும் முலலகள காக்க சகத்தினில் இல்றலம கருத்த�ாடும் முலலகள காக்க சகத்தினில் இல்றலம 
பூணத ா்ன்பூணத ா்ன்

திருத் �கு வயிறு காக்க திகழ் �தபா கதி �ன் உளைத்திருத் �கு வயிறு காக்க திகழ் �தபா கதி �ன் உளைத்
�ருத்தியின் உநதி காக்க அலசவைர் முதுகு காக்க (7)�ருத்தியின் உநதி காக்க அலசவைர் முதுகு காக்க (7)

ப�வுலர: �ரித்திரி இ�யம் காக்க - �ரித்திரி எனும் 
சபயர் சகாண்வள இ�யத்ல� காப்பாைாக �யித்தியர் 
சசறுப்தபாள அசுரர்கலைக் சகால்பவள, மிக்க கருத்த�ாடும் 
முலலகள காக்க - மிகுந� கருத்து்தை மார்பகஙகலைக் 
காக்க, சகத்தினில் இல்றலம பூணத்ான் - உலகத்தில் 
�லலலம பூண்வன், திருத் �கு வயிறு காக்க - அழகு 



114114

செல்வத்தின் திறவுக�ோல

சபாருநதிய வயிலரக் காக்கக் க்வது, திகழ் �தபாகதி - 
விைஙகுகி்ற �தபாகதி என்பவள, �ன் உளைத்து அருத்தியின் 
- �ன்னுல்ய உளைத்தின் அவாவிைால், உநதி காக்க 
- நாபிலய காக்கக் க்வது, அலச வைர் முதுகு காக்க - 
அலசவால் வைரா நின்்ற முதுலக காக்கக் க்வள.

சபாழிப்புலர: �ரித்திரி என்பவள இ�யத்ல�யும், 
அசுரர்கலைக் சகால்பவள மிகுந� கருத்து்தை மார்பயும், 
உலகத்தின் �லலலம பூண்வள வயிற்ல்றயும் காக்கக் 
க்வது.  அலச என்பவள வைரா நின்்ற முதுலகயும் 
காக்கக் க்வள.

கருத்துலர: �ரித்திரி மு�லிய சபயர்கலையுல்ய இல்றவி 
இ�யம் மு�லியலவகலைக் காக்கக் க்வள.

விரிவுலர: �ரித்திரி என்ப�ற்கு உலகத்ல� �ாஙகுபவள 
என்று சபயர். �யித்தியர் - அசுரர். �தபாகதி - �வம் 
சசய்பவர்கள. எல்தலாருக்கும் கதியாக இருப்பவள. �ரித்திரி, 
�யித்தியர் சசகுப்தபாள சகத்தினில் இல்றலம பூணத ா்ன், 
�தபாகதி, அலச மு�லிய சபயர்கலை எல்லாம் இல்றவி 
ஒருத்திதய ச�ாழில்களின் மாறுபாட் ா்ல் அல்கின்்றைள.

கரு�ரு விகல  ்காக்க கடி �்ம் பாலம வாய்ந�கரு�ரு விகல  ்காக்க கடி �்ம் பாலம வாய்ந�
குருமணி சகைங காக்க குகாரணி குய்யம் காக்ககுருமணி சகைங காக்க குகாரணி குய்யம் காக்க
அருள�ர வரும் அபாய கநதினி அபாைம் காக்கஅருள�ர வரும் அபாய கநதினி அபாைம் காக்க

ச�ருளுல  ்விபுலல என்றும் சி்றப்புல  ்கு்றஙகு காக்க ச�ருளுல  ்விபுலல என்றும் சி்றப்புல  ்கு்றஙகு காக்க 
(8)(8)

ப�வுலர: கரு�ரு விகல  ்கடி �்ம் காக்க - நிலைத்�ற்கரிய 
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விகல  ்என்னும் இல்றவி இல்ப் பக்கத்ல�க் காக்கட்டும். 
பாலம - பாலம என்னும் சபயரிலை உல்ய இல்றவி 
வாய்ந� குருமணி சகைம் காக்க - சபாருநதிய நி்றம் 
அலமந� மணிகலை அணிந�, ச�ால்யின் உட்பாகத்ல� 
காக்கக் க்வது. குகாரணி - குகாரணி என்னும் சபயரிலை 
உல்ய இல்றவி, குய்யம் காக்க - குறிகலை காக்க 
க்வது. அருள�ரவரும் அபாயகநதினி - அருள சசய்ய 
வருகின்்ற அபாய கநதினி என்னும் சபயலர உல்யவள, 
அபாைத்ல� காக்க க்வது. ச�ருளுல் விபுலல - 
ச�ளிலவ உல்ய விபுலல என்பவள சி்றப்பு உல் 
கு்றஙகு காக்க - தமன்லமலய உல்ய ச�ால்கலை 
காக்கக் க்வள.

சபாழிப்புலர: நிலைத்�ற்கரிய விகல  ்என்னும் இல்றவி 
இல்ப்பக்கத்ல�க் காக்கக் க்வள, பாலம என்னும் 
சபயரிலை உல்ய இல்றவி சபாருநதிய நி்றம் அலமந� 
மணிகலை அணிந� ச�ால்யிலைக் காக்கட்டும். குகாரணி 
என்னும் சபயரிலை உல்ய இல்றவி குறிகலைக் காக்கக் 
க்வள. அருள சசய்ய வருகின்்ற அபாய நநதினி என்னும் 
சபயரிலை உல்ய இல்றவி, அபாைத்ல�க் காக்க க்வள. 
ச�ளிலவ உல்ய விபுலல என்பவள தமன்லமலய 
உல்ய ச�ால்கலை காக்கக் க்வள.

கருத்துலர: விகல  ்மு�லிய சபயர்கலையுல்ய இல்றவி 
கடி�்ம் மு�லியலவகலைக் காக்கக் க்வள.

விரிவுலர: விகல  ்- மிகுந� களிப்பு சபாருநதியவள.
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பாலம சபணமயிற் சி்றந�வள. அழகிற் சி்றந�வள 
என்றும் சசால்லலாம். குய்யம் - ஆணகுறி, சபணகுறி 
இரணல்யும் குறிக்கும். விபுலல - சபருலம உல்யவள. 
இலமயமலலயிற் பி்றந�வள எைலாம்.

லலில� சமன் முழந�ாள காக்க இயற்சலப லலில� சமன் முழந�ாள காக்க இயற்சலப 
கலணக்கால் காக்ககலணக்கால் காக்க

களி�ரு தகாலர வாய்ந� பரட்டிலை காக்க மிக்ககளி�ரு தகாலர வாய்ந� பரட்டிலை காக்க மிக்க
அளி சகாள பா�லத்தில் சசல்தவாள அணி சகழு அளி சகாள பா�லத்தில் சசல்தவாள அணி சகழு 

பு்றந�ாள காக்கபு்றந�ாள காக்க
ஒளிர்நகம் விரல்கள சநதிரி உக்கிரி உவநது காக்க (9)ஒளிர்நகம் விரல்கள சநதிரி உக்கிரி உவநது காக்க (9)

ப�வுலர: இலளில� சமன் முழந�ாள காக்க - இலளில� 
என்பவள சமல்லிய முழந�ாள காக்கக் க்வது. இயற்சலப 
- இயற்லகயாை சலப. என்பவள கலணக்கால் காக்க 
- கணுக்கால்கலை காக்க க்வது. களி�ரு தகாலர - 
களிப்லப உண ா்க்குகி்ற தகாலர என்னும் சபயரிலை 
உல்ய இல்றவி, வாய்ந� பரட்டிலைக் காக்க - சபாருநதிய 
பரடுகலைக் காக்க. மிக்க அளிசகாள, பா�ைத்தில் 
சசல்தவாள - மிகுந� அருலைக் சகாண  ்பா�ாைத்திற்கு 
சசல்பவள அணிசகழு பு்றந�ாள காக்க, அழகு சபாருநதிய 
பு்றஙகால்கலை காக்கக் க்வள. ஒளிர் நகம் விரல்கள 
- ஒளிர்கின்்ற நகஙகள, விரல்கள ஆகியவற்ல்ற சநதிரி, 
உக்கிரி உவநது காக்க - சநதிரி, உக்கிரி ஆகிய சபயர்கலை 
உல்ய இல்றவி உவநது காக்கக் க்வள.

சபாழிப்புலர: இலளில� என்பவள சமல்லிய 
முழஙகால்கலையும் இயற்லகயாகிய சலப என்பவள, 
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கலணக்கால்கலையும் களிப்லப உண ா்க்குகி்ற தகாலர 
என்னும் சபயர் சகாண்வள சபாருநதிய பரடுகலையும் 
காக்கக் க்வள. மிகுந� அருலைக் சகாண  ்பா�ாைத்திற்கு 
சசல்பவள அழகு சபாருநதிய பு்றங கால்கலையும் 
விைஙகுகின்்ற நகஙகள, விரல்கள ஆகியலவகலை சநதிரி, 
உக்கிரி என்னும் சபயர்கலை உல்ய இல்றவி மகிழ்நது 
காக்கக் க்வள.

கருத்துலர: இலளில� மு�லிய சபயர்கலையுல்ய இல்றவி 
முழஙகால் மு�லியலவகலைக் காக்கக் க்வள.

விரிவுலர: இலளில� - இல்றவியின் சக்தி தப�ஙகளில் 
ஒருத்தி. இலளில� என்்ற சசால்லுக்கு அழகுளைவள என்று 
சபாருள. சலப - சபத்திற்கு (அஃ�ாவது எணணு�ற்கு) 
உரியவள. தகாலர - தகார வடிவமாக இருப்பவள. 
பா�ைத்தில்  சசல்தவார்களுல்ய சபயர் நாகி என்று 
கூ்றப் சபரும். இல்றவியின் ஒரு கூத்ற ஆகும். சநதிரி - 
பில்ற அணிந�வள. உக்கிரி - கடுலமயாக விைஙகுபவள.

�லத்துல்ற ம்நல� உளைங காலிலை காக்க �ண �லத்துல்ற ம்நல� உளைங காலிலை காக்க �ண 
எணஎண

மலர்த்திரு மலைலய காக்க வயஙகு தகத் திர ல� மலர்த்திரு மலைலய காக்க வயஙகு தகத் திர ல� 
ஓஙகிஓஙகி

உலப்பில் தகத்திரஙகள காக்க பிரியகலர ஒழிவராதுஉலப்பில் தகத்திரஙகள காக்க பிரியகலர ஒழிவராது
நலத்�கு மக்கள �ம்லம நன்கு்ற காக்க அன்த்ற (10)நலத்�கு மக்கள �ம்லம நன்கு்ற காக்க அன்த்ற (10)

ப�வுலர: �லத்து உல்றம்நல� - நிலத்தில் வாழுகின்்ற 
ம்நல� என்பவள. உளைஙகால் இலண காக்க - 
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உளைஙகால்கள இரணல்யும் காக்கக் க்வள. �ண 
என்மலர் - குளிர்ச்சி சபாருநதிய மலரில் எழுந�ருளிய 
திரு என்பவள. மலைலயக் காக்க - வீட்டிலைக் காக்க, 
வயஙகு தகத்திரல� ஓஙகி - விைஙகுகி்ற தஷத்ரல� 
என்னும் சபயரிலை உல்ய இல்றவி உயர்நது, உவப்பு 
இல் தகநதிரஙகள காக்க - சகடு�ல் இல்லா� பதிகலைக் 
காக்கக் க்வது. பிரியகலர - பிரியகலர என்னும் சபயரிலை 
உல்ய இல்றவி ஒழிவு ஆ்றாது - ஒழியாமல் நலம்�கு 
மக்கள �ம்லம - நன்லம சபாருநதிய மக்கலை நன்கு உ்ற 
காக்க - நன்்றாகக் காக்கக் க்வள. அன்று ஏ: அலசகள

சபாழிப்புலர: நிலத்தில் வாழுகின்்ற ம்நல� என்பவள 
உளைங - கால்கலையும், குளிர்ச்சி சபாருநதிய மலர்களில் 
எழுந�ருளிய திரு என்பவள வீட்டிலையும் காக்கக் க்வள. 
விைஙகுகி்ற தஷத்ரல� என்னும் சபயரிலை உல்யவள 
உயர்நது சகடு�ல் இல்லா� பதிகலையும் காக்கக் க்வள. 
பிரியகலர என்னும் சபயரிலை உல்ய இல்றவி, ஒழியாமல் 
நன்லம சபாருநதிய இல்றவி ஒழியாமல் நன்லம சபாருநதிய 
மக்கலை நன்்றாகக் காக்கக் க்வள.

கருத்துலர: �லத்துல்ற ம ந்ல�யாகிய இல்றவி உளைஙகால் 
மு�லியலவகலைக் காக்கக் க்வள.

விரிவுலர: �லத்துல்ற ம்நல� - நிலமகள மலர்த்திரு - 
பூ மகைாகிய இலக்குமி. தஷத்ரல� - பதிகட்கு �லலவி. 
பிரியகலர - அன்பர்களி்த்தில் அன்பு சசய்பவள.

உயர்சைா �னி ஏஞெநான்றும் ஒழிவரும் ஆயுள காக்கஉயர்சைா �னி ஏஞெநான்றும் ஒழிவரும் ஆயுள காக்க
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மயர்வறு சீர்த்தி யாவும் மாத�வி காக்க மிக்கமயர்வறு சீர்த்தி யாவும் மாத�வி காக்க மிக்க
சசயிரறு �ருமம் யாவும் �னுத்திரி சி்றநது காக்கசசயிரறு �ருமம் யாவும் �னுத்திரி சி்றநது காக்க

இயல்புல  ்குலத்ல� வாய்ந� குலத�வி இலயநது இயல்புல  ்குலத்ல� வாய்ந� குலத�வி இலயநது 
காக்க (11)காக்க (11)

ப�வுலர: உயர் சைா�னி - உயர்ந� சநா�னி என்பவள, 
எங ா்ன்றும் - எந� நாளும் ஒழிவு அறும் ஆயுள காக்க - 
நீஙகு�ல் இல்லா� ஆயுலைக் காக்கக் க்வள. மயர்வு அறு 
சீர்த்தி யாவும் - மயக்கமுற்்ற புகழ்கள எல்லாவற்ல்றயும் 
மாத�வி காக்க - சபருநத�வி ஆைவள காக்கக் க்வள. 
மிக்க சசயிர் அறு �ருமம் யாவும் - தமலாை குற்்றமற்்ற 
அ்றஙகள எல்லாவற்ல்றயும், �னுத்திரி சி்றநது காக்க - 
�னுத்திரி என்பவள சி்றப்பாக காக்கக் க்வள. இயல்பு 
உல  ்குலத்ல� - சபருந�ன்லம அலமந� குலத்திலை 
வாய்ந� குலத�வி இனிது காக்க - சபாருநதிய குலத்ல� 
த�வியாைவள இனி�ாக காக்கக் க்வள.

சபாழிப்புலர: உயர்ந� சநா�னி என்பவள எநநாளும் 
நீஙகல் இல்லா� ஆயுலைக் காக்கக் க்வள. மயக்கம் அற்்ற 
புகழ்கள எல்லாவற்ல்றயும் சபருநத�வியாைவள காக்க 
க்வள. தமலாை குற்்றமற்்ற அ்றஙகள எல்லாவற்ல்றயும் 
�னுத்திரி என்பவள சி்றப்பாக காக்கக் க்வள. சபருந�ன்லம 
அலமந� குலத்திலை சபாருநதிய குலத�வியாைவள 
இனி�ாக காக்கக் க்வள.

கருத்துலர: சநா�னி மு�லிய சபயர்கலையுல்ய இல்றவி 
ஆயுள மு�லியலவகலைக் காக்கக் க்வள.
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விரிவுலர: சைா�னி என்்றது துர்க்லகலய. இயல்புல்ய 
குலமாவது சி்றப்பு வாய்ந� குலம்.

சற்கதி பிரல� நல்தலார் இலயபிலைத் �யாவிற் காக்கசற்கதி பிரல� நல்தலார் இலயபிலைத் �யாவிற் காக்க
விற்சகாடும் தபாரில் நீரில் சவளியினில் வைத்தில் விற்சகாடும் தபாரில் நீரில் சவளியினில் வைத்தில் 

சூதில்சூதில்
இற்பு்றம் அ�னில் ஓஙகு சர்வாணி காக்க என்ைாப்இற்பு்றம் அ�னில் ஓஙகு சர்வாணி காக்க என்ைாப்
சபாற்்றறு மலர்கள தூவி புஙகவர் ஏத்திைாதர (12)சபாற்்றறு மலர்கள தூவி புஙகவர் ஏத்திைாதர (12)

ப�வுலர: சற்கதி பிரல� - நற்கதிலய �ருகின்்ற பிரல� 
என்னும் இல்றவி, நல்தலார் இலயபிலை - நல்தலாருல்ய 
ச�ா் ர்லப, �யாவில் காக்க - அருதைாடு காக்கக் க்வள. 
வில்சகாடும் தபாரில் - வில்லலக் சகாணடு சசய்கின்்ற 
சகாடிய தபாரிலும், நீரில் சவளியில் - வைத்திலும் நீரிலும், 
சூதில் இல்பு்றம் - சூ�ாட்்த்தில் வீட்டின் சவளிப்பு்றத்திலும். 
ஓஙகு சர்வானி காக்க - உயர்ந� சர்வானி என்னும் 
சபயரிலை உல்யவள, சபான் - சபான்னுலகத்தில் உளை 
�ருமலர்கள தூவி - கற்பக மரத்தின் மலர்கலை இல்றத்து, 
புஙகவர் ஏத்திைார் - த�வர்கள தபாற்றிைார்கள.

சபாழிப்புலர: நற்கதிலய �ருகி்ற பிரல� என்னும் 
சபயருல்ய இல்றவி, நல்தலாருல்ய ச�ா்ர்பாய் 
அருதைாடு காக்கக் க்வள. வில்லலக் சகாணடு சசய்கின்்ற 
சகாடிய தபாரிலும், நீரிலும், சவளியிலும், காட்டினி்த்திலும் 
சூ�ாட்்த்திலும் வீட்டின் பு்றத்திலும் உயர்ந� சர்வானி 
என்னும் சபயரிலை உல்ய இல்றவி காப்பாற்்றக் க்வள 
என்று சபான்னுலகத்தில் உளை கற்பக மரத்தின் மலர்கலை 
தூவித் த�வர்கள தபாற்றிைார்கள.
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கருத்துலர: பிரல� என்னும் சபயரிலை உல்ய இல்றவி 
நல்தலாருல்ய ச�ா்ர்பு மு�லியலவகலைக் காக்கக் 
க்வள.

விரிவுலர: பிரல� என்னும் த�விலய ஈலகயிற் சி்றந�வள 
என்பர். சர்வாணி - எல்லாம் ஆகியவள. சபான்�ரு மலர்கள 
என்ப�ற்கு அழகிய கற்பக மரத்தின் மலர்கள என்று சபாருள 
கூறினும் சபாருநதும்.

வச்சிர பஞசர கவச பலன்களவச்சிர பஞசர கவச பலன்கள

அந�ளிர் புலரயுஞ சசய்ய அடிமலர் இல்றஞசி ஏத்தும்அந�ளிர் புலரயுஞ சசய்ய அடிமலர் இல்றஞசி ஏத்தும்
இநதிரன் மு�லிதைாலர எழுசகை தநாக்கி நீவிர்இநதிரன் மு�லிதைாலர எழுசகை தநாக்கி நீவிர்

சிநல�யுற் றுலரத்� வச்சிர பஞசரஞ சசபிக்கில் ஆகம்சிநல�யுற் றுலரத்� வச்சிர பஞசரஞ சசபிக்கில் ஆகம்
சவநதி்க் கைற்றும் தீய சவப்புதநாய் ஒழியும் அன்த்ற.சவநதி்க் கைற்றும் தீய சவப்புதநாய் ஒழியும் அன்த்ற.

ஆகம் - உ்ல், கைற்றும் - வருத்தும், சவப்புதநாய் - ெுரம்.

இனிதின்இக் கவசம் �ன்லை எட்டுரு முல்றயின் ஓதிப்இனிதின்இக் கவசம் �ன்லை எட்டுரு முல்றயின் ஓதிப்
புனி�நீர் அருநதில் உநதி சபாருத்தும்தநாய் புனி�நீர் அருநதில் உநதி சபாருத்தும்தநாய் 

அலைத்தும் தீரும்அலைத்தும் தீரும்
கலைஇருள கஙகுல் தபாதில் கவசம்நன் தகாதி ஏகில்கலைஇருள கஙகுல் தபாதில் கவசம்நன் தகாதி ஏகில்
துலைவுறு குறுத்�ாட் பூ�ம் தபயிலவ ச�ா் ர்நதி துலைவுறு குறுத்�ாட் பூ�ம் தபயிலவ ச�ா் ர்நதி 

ா்வால்.ா்வால்.

புனி� நீர் - தூய நீர், உநதி - வயிறு, கலையிருள - மிகுந� 
இருள, கல்குல் தபாது - ராக்காலம், துலைவு – துன்பம்.
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சபால்றஉயிர்த் தீ ா்து சநாடியில் புலம்புதவார்க் கினிது சபால்றஉயிர்த் தீ ா்து சநாடியில் புலம்புதவார்க் கினிது 
நீவிர்நீவிர்

அல்றயும்இக் கவசம் �ன்லை அருகிருந த�ாதித் அல்றயும்இக் கவசம் �ன்லை அருகிருந த�ாதித் 
தூய்�ாய்தூய்�ாய்

நறிய�ண புைலல ஓதி அளித்திடில் நலவஇ லா�நறிய�ண புைலல ஓதி அளித்திடில் நலவஇ லா�
சிறுவலர விலரவின் மிக்க சி்றப்சபாடும் உயிர்ப்பர் சிறுவலர விலரவின் மிக்க சி்றப்சபாடும் உயிர்ப்பர் 

மாத�ா.மாத�ா.

சபால்ற உயிர்த்தி ா்து - பிளலைலயப் சப்றாமல், நறிய 
- நல்ல, புைல் - நீர், உயிர்ப்பர் – சபறுவர்.

களிறுவீழ் ா்ட்பிற் கூறும் கவசம்ஓர்ந தினிதின் ஓதின்களிறுவீழ் ா்ட்பிற் கூறும் கவசம்ஓர்ந தினிதின் ஓதின்
ஒளிரும்தவற் பலக்ர் �ாலை உல்நதுசவந ஒளிரும்தவற் பலக்ர் �ாலை உல்நதுசவந 

சகாடுத்து நீஙகும்சகாடுத்து நீஙகும்
சவளிறில்இக் கவசம் ஓதி சமன்புைல் அளிக்கில் சவளிறில்இக் கவசம் ஓதி சமன்புைல் அளிக்கில் 

தீஞசசால்தீஞசசால்
�ைர்நல்ப் பு�ல்வர்க் சகன்றும் உறுபிணி சார்நதி �ைர்நல்ப் பு�ல்வர்க் சகன்றும் உறுபிணி சார்நதி 

ா்வால்ா்வால்

களிறு - யாலை, ்ாட்பு  - தபார், �ாலை - பல ,் 
உல்த்து  -  த�ாற்று, சவஙசகாடுத்து  - பு்றஙகாட்டி, 
இல் - சவளிப்படு�ல் இல்லா�, உறுபிணி  - வரக் கூடிய 
தநாய்கள.

இலையநல் கவசம் �ன்லை யாசரடுத் தியம்பு கின்்றார்இலையநல் கவசம் �ன்லை யாசரடுத் தியம்பு கின்்றார்
அலைவர் �லமசயன் தநாடும் சத்திகள அளிக்கும் அலைவர் �லமசயன் தநாடும் சத்திகள அளிக்கும் 

என்னுப்என்னுப்
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புலையிலழ அமரர் தவட்  ்நல்வரம் அளித்துப் புலையிலழ அமரர் தவட்  ்நல்வரம் அளித்துப் 
சபாஙகும்சபாஙகும்

கலை இருட் பிழம்பு சீக்கும் �ன்னுலழக் கரநது கலை இருட் பிழம்பு சீக்கும் �ன்னுலழக் கரநது 
தபாைாளதபாைாள

அளிக்கும் - காக்கும், புலை இலழ - அழகு சசய்யப்பட்் 
அணிகலன், அமரர் தவட்் - த�வர்கள விரும்பிய, 
கலையிருள -  மிகுந� துயர், பிழம்பு  -  ச�ாகுதி, சீக்கும் 
- தபாக்கும், உலழ – இ்ம்.

[இக்கவசம் காசி காண்த்தில் 72-வது வச்சிர பஞசர கவச 
அத்தியாயம் என்னும் சபயதராடு அலமநது உளைது.
தமற்படி காசி காண்ம் அதிவீர ராம பாணடியரால் �மிழில் 
சமாழிசபயர்க்கப் பட்்து. நூறு அத்தியாயஙகலையும், 
இரண்ாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐநது பா்ல்களும் 
சகாண்து]

சுபம்
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சலகலாவல்லி மாலல என்னும் சரசுவதி த�ாத்திரம்

[பாணடி வை நாட்டிதல திருலவகுண்த்தில் 
த�ான்றிய குமரகுருபர அடிகள என்னும் 
சபரியார் ஐந�ாணடு அைவும் ஊலமயாக 
இருந�ார். பி்றகு திருச்சசநதூலர அல்ந� 
சபாழுது, முருகக் க்வுளுல்ய திருவருைால் 
ஊலமத்�ன்லம  நீஙகிப் தபசும் ஆற்்றலல 
அல்நது, "கந�ர் கலி சவணபா" என்னும் 
நூலலப் பாடி அருளிைார். காசிலய அல்ந� 
சபாழுது அஙகு அப்சபாழுது அரசாட்சி 
சசய்து சகாணடு இருந� முகமதிய மன்ைலை 
கணடு உலரயாடி ம்ம் ஒன்ல்ற அலமக்க 
எணணிைார். அம்முகமதிய மன்ைனுல்ய 
சமாழி இநதுஸ்�ானி. அம் சமாழிலய 
�மக்கு உணர்த்தியருை தவணடுசமன்று 
கலலமகலை தநாக்கி அடிகள இப்பா் ல்கள 
பத்�யும் பாடியருளிைார். கலலமகள அருைால் 
இநதுஸ்�ானி சமாழி அடிகட்கு நன்கு 
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விைஙகியது. முகமதிய மன்ைலைக் கணடு 
உலரயாடி நிலம் சபற்று அஙகு ‘குமார சாமி’ 
ம்த்ல� நிறுவிைார். இப்பா்ல்கலை பாடி 
கலலமகலைப் தபாற்றுதவார் சி்றந� புலலம 
நலம் சபற்று, உலகில் சபருலமதயாடு 
விைஙகுவர்]

சவண்ா மலரக்கு நின்ப�ந �ாஙக சவன் சவளலை 
உளைத்து 
�ண ா்மலரக்கு �காது சகாதலா சகதமழும் அளித்து 
துண்ானு்றஙக சவாழித்�ான் பித்�ாக உண்ாக்கும் 
வணணம் 
கண ா்ன் சுலவ சகாள கரும்தப சகல கலா வல்லிதய (1)

நாடும் சபாருட் சுலவ சசாற்சுலவ த�ாய்�ர நாற்கவியும் 
பாடும் பணியிற் பணிந�ருள வாய் பஙகயாசைத்திற் 
கூடும் பசும்சபாற்சகாடிதய கை�ைக் குன்றும் ஐம்பால் 
காடுஞ சுமக்கும் கரும்தப சகல கலா வல்லிதய (2)

அளிக்கும் சசந�மிழ்த் ச�ளைமுது ஆர்த்து இந� அருட்-
க்லிற் 
குளிக்கும் படிக்சகன்று கூடுங சகாதலா உைங சகாணடு 
ச�ளளித்
ச�ளிக்கும் பனுவற் புலதவார் கவிமலழ சிந�க் கணடு 
களிக்கும் கலாப மயிதல சகல கலா வல்லிதய (3)
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தூக்கும் பனுவற் றுல்றத�ாய்ந� கல்வியும் சசாற்சுலவ 
த�ாய் 
வாக்கும் சபருகப் பணித்�ருள வாய் வ  ்நூற்க்லும் 
த�க்குஞ சசழும் �மிழ்ச் சசல்வமுகந ச�ாண்ர் 
சசநநாவினின்று 
காக்கும் கருலணக் க்தல சகல கலா வல்லிதய (4)

பஞசப் பித்�ந�ரு சசய்ய சபாற் பா�பங தகருகசமன்
சநஞசத் �்த்� �ல ரா�ச�ன் தைசநடுந �ாட்கமலத் 
�ஞசத் துவச முயர்த்த�ான் சசநநாவும் அகமும் சவளலைக் 
கஞசத் �விசசாத் திருந�ாய் சகல கலா வல்லிதய (5)

பணணும் பர�மும் கல்வியுந தீஞ சசாற் பனுவலும் யான் 
எணணும் சபாழுச�ளி ச�ய் ச�ல் காசயழு �ாமலரயும் 
விணணும் புவியும் புைலும் கைலும் சவஙகாலுசமன்பர் 
கணணும் கருத்தும் நில்றந�ாய் சக கலா வல்லிதய (6)

பாட்டும் சபாருளும் சபாருைாற் சபாருநதும் பயனு-
சமன்பாற்
கூட்டும் படிநின் கல்க்கண நல்காய் உைஙசகாணடு 
ச�ாண்ர் 
தீட்டுங கலலத் தீம்பால் அமு�ம் ச�ளிக்கும் வணணம் 
காட்டும் சவளதைாதி மப்தபத  ்சகல கலா வல்லிதய (7)

சசால்விற் பைமும் அவ�ாை முஙகல்வி சசால்ல வல்ல 
நல்வித்ல�யும் �நது அடிலம சகாளவாய் நளிைாசைஞ 
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தசர் 
சசல்விக் கரிது என்ச்றாருகால முஞசில� யாலம நல்கும் 
கல்விப் சபருஞசசல்வப் தபத்ற சகல கலா வல்லிதய (8)

சசாற்கும் சபாருட்கும் உயிரா சமய் ்ாைத்தின் 
த�ாற்்றசமன்ை
நிற்கின்்ற நின்லை நிலைப்பவர் யார் நிலந த�ாய் புலழக்லக
நற் குஞசரத்தின் பிடிதயா ்ரசன்ைம் நாண நல் 
கற்கும் ப�ாம்புயத் �ாதை சகல கலா வல்லிதய (9)

மணகண  ்சவணகுல்க் கீழாக தமற்பட்  ்மன்ைருசமன்   
பணகண ் ைவிற் பணியச் சசய்வாய் பல்ப்தபான் மு�லாம் 
விணகண் ச�ய்வம் பலதகாடி உணத்னும் 
விைம்பிலுன்தபால்
கணகண  ்ச�ய்வம் உைத�ா சகல கலா வல்லிதய (10)
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சகலகலாவல்லி மாலல என்னும்  
சரசுவதி வ�ாத்திரம்
மூலமும் உலரயும்

சவண ா் மலரக்கு நின்ப�ந �ாஙக சவன் சவளலை சவண ா் மலரக்கு நின்ப�ந �ாஙக சவன் சவளலை 
உளைத்து உளைத்து 

�ண ா்மலரக்கு �காது சகாதலா சகதமழும் அளித்து �ண ா்மலரக்கு �காது சகாதலா சகதமழும் அளித்து 
துண ா்னு்றஙக சவாழித்�ான் பித்�ாக உண ா்க்கும் துண ா்னு்றஙக சவாழித்�ான் பித்�ாக உண ா்க்கும் 

வணணம் வணணம் 
கண ா்ன் சுலவ சகாள கரும்தப சகல கலா வல்லிதய கண ா்ன் சுலவ சகாள கரும்தப சகல கலா வல்லிதய 

(1)(1)

ப�வுலர: சகம் ஏழும் அளித்து - உலகஙகள ஏலழயும் 
காப்பாற்றி, உண்ான் - ஊழிக்காலத்தில் அவற்ல்ற 
உண்வைாகிய திருமால், உ்றஙக - உ்றஙகிக்  சகாணடிருக்க, 
ஒழித்�ான் - அவவுலகஙகலை அழிப்பவைாகிய 
சிவசபருமான், பித்து  ஆகவும் - பித்து உல்யவன் ஆகவும், 
உண ா்க்கும் வணணம் கண ா்ன் - பல்க்கும் வி�த்ல� 
அறிந�வைாகிய நான்முகன், சுலவசகாள  கரும்தப - 
சுலவயாகக் சகாணடு நுகருகின்்ற கரும்லபப் தபான்்றவதை, 
சகல கலா வல்லிதய - சகல கலா வல்லி என்னும் சபயலர 
உல்யவதை, நின் ப�ம் �ாஙக - உன்னுல்ய திருவடிலய 
சுமப்ப�ற்கு, சவண �ாமலரக்கன்றி - சவளலைத் �ாமலர 
மலருக்கு அல்லாமல், என் சவளலை உளைம் - என்னுல்ய 
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சவளலை மைமாகிய, �ண �ாமலரக்கு �காது சகால் - 
குளிர்ந� �ாமலர மலருக்குத் �காத�ா?

சபாழிப்புலர: உலகஙகள ஏலழயும் காப்பாற்றி ஊழி 
காலத்தில் அலவகலை உண்வைாகிய திருமால் உ்றஙகிக் 
சகாணடிருக்கவும் அவவுலகஙகலை அழிப்பவைாகிய 
சிவபிரான் பித்துக் சகாளைவும் பல்க்கும் வி�த்ல� 
அறிந�வைாகிய நான்முகன் சுலவயாகக் நுகருகின்்ற 
கரும்லபப் தபான்்றவதை சகல கலா வல்லி என்னும் 
சபயலர உல்யவதை! உன் திருவடி �ாமலரகலை 
சுமப்ப�ற்கு சவண �ாமலர மலருக்தக அல்லாமல் 
என்னுல்ய சவளலை மைம் ஆகிய குளிர்ந� �ாமலர 
மலருக்கு �காத�ா?

கருத்துலர: நான்முகன் சுலவக்கும் கரும்லப தபான்்றவதை! 
உன் திருவடிகலை சவண ா்மலர மலதரயன்றி என்னுல்ய 
சவளலை மைமாகிய �ாமலர மலரால் சுமக்க முடியாத�ா?

விரிவுலர: சகல கலா வல்லி - எல்லா வலகயாை 
கலலகலையும், உணர்ந� சகாடி தபான்்றவள.சகம் ஏழு 
- தமலுலகம்; ஏழு, கீழுலகம் ஏழு, தமலுலகம் - பூதலாகம், 
புவதலாகம், சுவதலாகம், ெை தலாகம், �தபாதலாகம், மகா 
தலாகம், சத்திய தலாகம் எை ஏழாகும். கீழுலகம் - அ�லம், 
வி�லம், சு�லம், �ரா�லம், இரசா�லம், மகா�லம், பா�ாைம் 
எை ஏழாகும்.

நாடும் சபாருட் சுலவ சசாற்சுலவ த�ாய்�ர நாடும் சபாருட் சுலவ சசாற்சுலவ த�ாய்�ர 
நாற்கவியும்நாற்கவியும்
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பாடும் பணியிற் பணிந�ருள வாய் பஙகயாசைத்திற்பாடும் பணியிற் பணிந�ருள வாய் பஙகயாசைத்திற்
கூடும் பசும்சபாற்சகாடிதய கை�ைக் குன்றும் ஐம்பால்கூடும் பசும்சபாற்சகாடிதய கை�ைக் குன்றும் ஐம்பால்

காடுஞ சுமக்கும் கரும்தப சகல கலா வல்லிதய (2)காடுஞ சுமக்கும் கரும்தப சகல கலா வல்லிதய (2)

ப�வுலர: பஙகய ஆசைத்தில் - �ாமலர மலராகிய 
இருக்லகயில், கூடும் பசும்சபான் சகாடிதய - தசர்நதிருக்கின்்ற 
பசுலமயாகிய சபான்சகாடிலயப் தபான்்றவதை!  கை�ைக் 
குன்றும் - பருத்� சகாஙலகயாகிய குன்றிலையும், ஐம்பால் 
காடும் - ஐநது பகுப்பாக சசய்யப்பட்  ்கூந�ற் காட்டிலையும், 
சுமக்கும் கரும்தப - �ாஙகி சகாணடிருக்கின்்ற கரும்லப 
தபான்்றவதை சகல கலா வல்லிதய, நாடும் சபாருட்சுலவ, 
சசாற்சுலவ த�ாய்�ர - (அறி ர்்கைால்) ஆராயப்படுகின்்ற 
சபாருட் சுலவயும், சசாற்சுலவயும், அலமநதிருக்கின்்ற, 
நாற்கவியும், பாடும் பணியில் - நால்வலகயாை 
சசய்யுட்கலையும், பாடு�ற்குரிய, திருத்ச�ாணடில் பணித்து 
அருளவாய் =அடிதயலை இருத்தி அருளவாய்.

சபாழிப்புலர: �ாமலரயாகிய இருக்லகயில் தசர்நது 
இருக்கின்்ற பசுலமயாகிய சபான்சகாடிலயப் 
தபான்்றவதை! பருத்� சகாஙலகயாகிய குன்றிலையும், 
ஐநது பகுப்பாக சசய்யப்பட்் கூந�ற் காட்டிலையும், 
�ாஙகிக் சகாணடிருக்கின்்ற கரும்லபப் தபான்்றவதை 
சகல கலா வல்லிதய! ஆராயப்படுகின்்ற சபாருட் 
சுலவயும், சசாற்சுலவயும், அலமநதிருக்க நால்வலகயாை 
சசய்யுட்கலையும் பாடு�ற்குரிய திருத் ச�ாணடில் 
அடிதயலை இருத்தி அருளவாயாக.
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கருத்துலர: எல்லாக் கலலகலையும் அறிந�வதை! 
நாற்கவியிைால் உன்லை பாடும் படியாை பணியில் என்லை 
இருத்தி அருளவாயாக.

விரிவுலர: சபாருட்சுலவ ஒன்பான் வலக இனிலமகளும் 
சபாருநதித் திகழ்வது. சசாற்சுலவ - இனிலமயாை சசாற்கள 
அலமநது இருப்பது. நால்வலக சசய்யுட்கள ஆசு, 
மதுரம், சித்திரம் வித்�ாரம் என்பை. ஆசு - விலரவாகப் 
பா்ப்சபறுவது. மதுரம் - இனிலம அலமயப் பா்ப் 
சபறுவது சித்திரம் ஓவியஙகள வலரநது எழுத்துக்கலை 
அதில் சசரிப்பது. வித்�ாரம் – விரிவாகப் பா் ப் சபறுவது. 
பஙகசம் - பஙகயம் தசற்றில் முலைப்பது. சபணகளுல்ய 
கூந�ல் சகாணல .் சுருள, குழல், பனிச்லச, முடி என்று 
ஐநது வலகயாகச் தசர்க்கப்படும் ச�ாழில்கள அலமய 
சபற்்றது. ஒருபக்கம் சசருகப்படுவது, சகாணல  ்எைவும், 
பின்தை சசருகப்படுவது. சுருள எைவும், சுருட்டி முடிக்கப் 
சபறுவது குழல் எைவும், பின்னி முடிக்கப் சபறுவது 
பனிச்லச எைவும், உச்சியிற் தசர்நது முடிக்கப் சபறுவது 
முடிசயைவும் சபயர் சபரும்.

அளிக்கும் சசந�மிழ்த் ச�ளைமுது ஆர்த்து இந� அளிக்கும் சசந�மிழ்த் ச�ளைமுது ஆர்த்து இந� 
அருட்-க்லிற்அருட்-க்லிற்

குளிக்கும் படிக்சகன்று கூடுங சகாதலா உைங குளிக்கும் படிக்சகன்று கூடுங சகாதலா உைங 
சகாணடு ச�ளளித்சகாணடு ச�ளளித்

ச�ளிக்கும் பனுவற் புலதவார் கவிமலழ சிந�க் கணடுச�ளிக்கும் பனுவற் புலதவார் கவிமலழ சிந�க் கணடு
களிக்கும் கலாப மயிதல சகல கலா வல்லிதய (3)களிக்கும் கலாப மயிதல சகல கலா வல்லிதய (3)
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ப�வுலர: உைம் சகாணடு ச�ளளித் ச�ளிக்கும் - மைங 
சகாணடு சகாழித்துத் ச�ளிவிக்கின்்ற, பனுவல் புலதவார் - 
நூல் ஆராய்ச்சிலய உல்ய அறிஞர்கள, கவி மலழ சிந�க் 
கணடு - சசய்யுள மாரி சசய்�லலப் பார்த்து, களிக்கும் கலாப 
மயிதல - களிக்கின்்ற ச�ாலகயிலை உல்ய மயிலலப் 
தபான்்றவதை, சகல கலா வல்லிதய - எல்லா கலலகலையும் 
உணர்ந� சகாடிலயப் தபான்்றவதை, அளிக்கும் உன்ைாதல 
சகாடுத்து அருைப்பட் ,் சசழும் �மிழ் ச�ளைமுது - 
சசழுந �மிழாகிய ச�ளிவாை அமு�த்ல�, ஆர்நது - 
உணடு, உன் அருட் க்லில் - உன்னுல்ய அருைாகிய 
க்லில், குளிக்கும்படி - மூழ்கு�ற்கு என்று கூடுஙசகாதலா 
- எநநாள எைக்கு இயலுதமா?

சபாழிப்புலர: மைம் சகாணடு சகாழித்துத் ச�ளிவிக்கின்்ற 
நூல் ஆராய்ச்சிலய உல்ய அறி்ர்கள சசய்யுள மாரி 
சபய்�லலப் பார்த்து களிக்கின்்ற த�ாலகயிலை உல்ய 
மயிலலப் தபான்்றவதை! எல்லாக் கலலகலையும் உணர்ந� 
சகாடிலயப் தபான்்றவதை! உன்ைாதல சகாடுத்து 
அருைப்பட்  ்சசழுந �மிழாகிய ச�ளிவாை அமு�த்ல� 
உணடு உன்னுல்ய அருைாகிய க்லில் மூழ்குவ�ற்கு 
எைக்கு எநநாள இயலுதமா?

கருத்துலர: புலவர்கள சசய்யுள மாரி சபய்யக் கணடு 
களிக்கும் மயிலலப் தபான்்றவதை! சசழுந �மிழாகிய 
அமு�த்ல� உணடு உன்னுல்ய அருைாகிய க்லில் 
குளிப்ப�ற்கு எைக்கு என்று முடியுதமா?
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விரிவுலர: சசந�மிழ் எல்லா வலகயாை சி்றப்புகளும் 
அலமயப் சபற்்ற�ா�லின் "சசழுந�மிழ்" என்்றார். �மிழ்த் 
ச�ளைமுது ஆர்த்�லாவது கலலயறிவு சி்றநத�ாஙகப் 
சபறு�ல். அருட் க்லில் குளித்�ல் அருலை மிகுதியாகப் 
சபறு�ல்.

தூக்கும் பனுவற் றுல்றத�ாய்ந� கல்வியும் சசாற்சுலவ தூக்கும் பனுவற் றுல்றத�ாய்ந� கல்வியும் சசாற்சுலவ 
த�ாய்த�ாய்

வாக்கும் சபருகப் பணித்�ருள வாய் வ  ்நூற்க்லும்வாக்கும் சபருகப் பணித்�ருள வாய் வ  ்நூற்க்லும்
த�க்குஞ சசழும் �மிழ்ச் சசல்வமுகந ச�ாண்ர் த�க்குஞ சசழும் �மிழ்ச் சசல்வமுகந ச�ாண்ர் 

சசநநாவினின்றுசசநநாவினின்று
காக்கும் கருலணக் க்தல சகல கலா வல்லிதய (4)காக்கும் கருலணக் க்தல சகல கலா வல்லிதய (4)

ப�வுலர: வ்நூல் க்லும் - வ  ்நூலாகிய க்லலயும், 
த�க்கும் சசழுந�மிழ் சசல்வமும் - நில்றந� சசழுந�மிழ் 
ஆகிய சசல்வத்ல�யும், ச�ாண்ர் சசநநாவில் நின்று - 
அடியார்களுல்ய சசவவிய நாவி்த்திதல இருநது, காக்கும் 
கருலண க்தல - காப்பாற்றுகின்்ற அருட்க்தல, சகல கலா 
வல்லிதய - தூக்கும் பனுவல் துல்ற த�ாய்ந� கல்வியும் 
- சீர்தூக்கப் சபறுகி்ற பல நூற்றுல்றகளிதலயும் படிந� 
கல்விலயயும். சசாற்சுலவ த�ாய் வாக்கும் - சசாற்சுலவ 
சபாருநதிய வாக்லகயும், சபருகப் பணித்து அருளவாய் - 
எைக்கு மிகுதியாக உண ா்குமாறு ஏற்படுத்தி அருளவாயாக.

சபாழிப்புலர: வ் நூலாகிய க்லலயும், நில்றந� 
சசழுந�மிழாகிய சசல்வத்ல�யும், அடியார்களுல்ய 
சசவவிய நாவி்த்திதல இருநது காப்பாற்றுகின்்ற 
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அருட்க்தல! சகல கலா வல்லிதய சீர்தூக்கப் சபறுகின்்ற 
பல நூற்றுல்றகளிதலயும், படிந� கல்விலயயும், சசாற்சுலவ 
சபாருநதிய வாக்லகயும் எைக்குப் சபருகுமாறு ஏற்படுத்தி 
அருளவாயாக.

கருத்துலர: அருட் க்தல! எைக்கு நல்ல கல்விலயயும், 
வாக்லகயும் சகாடுத்து அருளவாயாக!

விரிவுலர: தூக்கு என்ப�ற்கு பாட்டு என்னும் சபாருள 
உளைலமயால், தூக்கும் என்ப�ற்கு சசய்யுள பாடும் 
தி்றமும் எைப் சபாருள உலரப்பினும் சபாருநதும். 
கலலகள அறுபத்திநான்கு வலகப் படு�லின் "துல்ற 
த�ாய்ந�" என்்றார். சசாற்சுலவ த�ாய் வாக்காவது 
தகட்தபார் இன்புறுமாறு சுலவ மிக அலமநது நிற்பது. 
�மிழ் சமாழிலயப் தபால் வ்சமாழியும் பல இலக்கண, 
இலக்கியஙகள அலமயப் சபற்று சி்றநது திகழ்�லின் 
வ்நூற்க்லும் என்்றார். ச�ாண்ர் சசநநாவினின்று 
காத்�லாவது ம்றநச�ாழியாமலும் குற்்றமுல்ய சசாற்கள 
சபாருந�ாமலும் பாதுகாத்�ல்.

பஞசப் பித்�ந�ரு சசய்ய சபாற் பா�பங தகருகசமன்பஞசப் பித்�ந�ரு சசய்ய சபாற் பா�பங தகருகசமன்
சநஞசத் �்த்� �ல ரா�ச�ன் தைசநடுந �ாட்கமலத்சநஞசத் �்த்� �ல ரா�ச�ன் தைசநடுந �ாட்கமலத்

�ஞசத் துவச முயர்த்த�ான் சசநநாவும் அகமும் �ஞசத் துவச முயர்த்த�ான் சசநநாவும் அகமும் 
சவளலைக்சவளலைக்

கஞசத் �விசசாத் திருந�ாய் சகல கலா வல்லிதய (5)கஞசத் �விசசாத் திருந�ாய் சகல கலா வல்லிதய (5)

ப�வுலர: சநடும் �ாள கமலத்து - நீண் நாைத்ல� 
உல்ய �ாமலர மலலர இருக்லகயாகக் சகாண ,் 
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�ஞசத் துவசம் உயர்த்த�ான் - அன்ைக் சகாடிலய 
உயர்த்தியவைாகிய நான்முகைது, சசநநாவும் அகமும் 
- சசவவிய நாவினி்த்திலும் உளைத்திலும், சவளலை 
கஞசம் �விசு ஒத்திருந�ாய் சவண்ாமலர மலராகிய 
இருக்லகலயப் தபால் எணணி அமர்ந�வதை  சகல 
கலா வல்லிதய பஞசு, அப்பு , இ�ம் �ரு - சசம்பஞசு, 
ஊட்்ப்சபற்்ற நன்லமலயத் �ருகி்ற, சசய்ய சபான் பா�ம், 
பஙதகருகம் - சிவந� அழகிய நின் திருவடியாகிய �ாமலர 
மலர் என் சநஞசத் �டுத்து - என் உளைமாகிய � ா்கத்திதல 
அலரா�து என்தை - மலராலமக்கு காரணம் யாத�ா?

சபாழிப்புலர: நீண் நாைத்ல� உல்ய �ாமலர 
மலலர இருக்லகயாகக் சகாண  ்அன்ைக் சகாடிலய 
உயர்த்தியவைாகிய நான் முகைது சசவவிய நாவினி்த்திலும் 
உளைத்திலும் சவண �ாமலர மலராகிய இருக்லகலயப் 
தபால் எணணி அமர்ந�வதை! சகல கலா வல்லிதய! 
சசம்பஞசு ஊட்்ப்சபற்்ற நன்லமலயத் �ருகி்ற சிவந� 
அழகிய நின் திருவடியாகிய �ாமலர மலர் என் உளைமாகிய 
� ா்கத்திதல மலராலமக்கு காரணம் யாத�ா?

கருத்துலர: சகல கலா வல்லிதய! உன்னுல்ய திருவடித் 
�ாமலர என்னுல்ய உளைமாகிய � ா்கத்தில் மலராலமக்கு 
காரணம் யாத�ா?

விரிவுலர: த�வ மகளிரும் சசல்வச் சி்றப்பு உல்தயாரும் 
�ம்முல்ய அடிக்கட்க்கு சசம் பஞசுக் குழம்லப ஊட்டு�ல் 
இயற்லக. இ�த்ல� �ரு�ல் தபாற்றி வழிபடு�லல உல்ய 



139139

செல்வத்தின் திறவுக�ோல

அடியார்கட்காம். �ாமலர மலலரயும் நான்முகனுல்ய 
நாலவயும் இருப்பி்மாகக் சகாண்ல� தபால உன்னுல்ய 
அடிமலர்கலைப் தபாற்றும் என்னுல்ய உளைத்திதலயும் 
எழுந�ருளி இருக்க தவணடும் என்பது குறிப்பு.

பணணும் பர�மும் கல்வியுந தீஞ சசாற் பனுவலும் பணணும் பர�மும் கல்வியுந தீஞ சசாற் பனுவலும் 
யான்யான்

எணணும் சபாழுச�ளி ச�ய் ச�ல் காசயழு எணணும் சபாழுச�ளி ச�ய் ச�ல் காசயழு 
�ாமலரயும்�ாமலரயும்

விணணும் புவியும் புைலும் கைலும் விணணும் புவியும் புைலும் கைலும் 
சவஙகாலுசமன்பர்சவஙகாலுசமன்பர்

கணணும் கருத்தும் நில்றந�ாய் சக கலா வல்லிதய (6)கணணும் கருத்தும் நில்றந�ாய் சக கலா வல்லிதய (6)

ப�வுலர: எழு�ா மல்றயும் - எழுதுவ�ற்கு இயலாமல் 
ஒலி வடிவமாக விைஙகும் மல்றயிலும், விணணும் புவியும் 
- விணணிலும் மணணிலும், புைலும் கைலும் - நீரிலும் 
சநருப்பிலும், சவம்காலும் - விலரவாை காற்றிலும், அன்பர் 
கணணும்  கருத்தும் - அன்பர்களுல்ய கணகளிலும், 
கருத்திலும்; நில்றந�ாய் - நில்றநது இருப்பவதை சகல 
கலா வல்லிதய, பணணும் பர�மும் - பணகளும் பர� 
நூலும், கல்வியும் தீம் சசால் பனுவலும் - கல்வியும் இனிய 
சசாற்கலை உல்ய நூலும், யான் எணணும்சபாழுது - நான் 
நிலைக்கும் காலத்தில், எளிது எய்� நல்காய் - எளிதில் 
அல்யும்படி நீ அருள சசய்வாயாக.

சபாழிப்புலர: எழுதுவ�ற்கு இயலாமல் ஒலி வடிவமாக 
விைஙகும் மல்றயிலும், விணணிலும், மணணிலும், நீரிலும், 
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சநருப்பிலும், விலரவாை காற்றிலும் அன்பர்களுல்ய 
கணகளிலும், கருத்திலும் நில்றநது இருப்பவதை! சகல கலா 
வல்லிதய! பணகளும் பர� நூலும் கல்வி அறிவும், இனிய 
சசாற்கலையுல்ய நூலும், நான் நிலைக்கும் காலத்தில் 
எளிதில் அல்யும்படி நீ அருள சசய்வாயாக.

கருத்துலர: மல்ற மு�லியலவகளில் நில்றநது இருப்பவதை! 
பண, பர�ம் கல்வி அறிவு மு�லியை நான் எணணும் 
தபாது எளிதில் அல்யும்படி நீ அருள சசய்வாய்.

விரிவுலர: இலச - இது பாலல, குறிஞசி, மரு�ம், சசவவழி 
எை நான்கு. பர�ம் - கூத்து எளிது எய்�ல் - மிகு முயற்சி 
இல்லாமதலதய அல்�ல். மல்ற எழு� இயலாமல் 
ஒலி வடிவமாகதவ க்வுைால் அருைப்பட்்லமயின் 
மல்றசயன்று சபயர் வந�து என்று சிலரும், மல்றவாக 
இருக்கி்றபடியிைால் மல்ற என்று சபயர் வந�து என்றும் 
சிலரும் கூறுவர். இச்சசய்யுைால் சகல கலா வல்லி யாணடும் 
நில்றந�வள என்று கூறிைார்.

பாட்டும் சபாருளும் சபாருைாற் சபாருநதும் பயனு-பாட்டும் சபாருளும் சபாருைாற் சபாருநதும் பயனு-
சமன்பாற்சமன்பாற்

கூட்டும் படிநின் கல்க்கண நல்காய் உைஙசகாணடு கூட்டும் படிநின் கல்க்கண நல்காய் உைஙசகாணடு 
ச�ாண்ர்ச�ாண்ர்

தீட்டுங கலலத் தீம்பால் அமு�ம் ச�ளிக்கும் வணணம்தீட்டுங கலலத் தீம்பால் அமு�ம் ச�ளிக்கும் வணணம்
காட்டும் சவளதைாதி மப்தபத  ்சகல கலா வல்லிதய காட்டும் சவளதைாதி மப்தபத  ்சகல கலா வல்லிதய 

(7)(7)

ப�வுலர: ச�ாண்ர் உைம் சகாணடு - அடியார்கள 
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உளைத்திதல சகாணடு, தீட்டும் கலலத் �மிழ் - எழுதுகி்ற 
�மிழ் நூல்கைாகிய, தீம் பால் அமு�ம் ச�ளிக்கும் வணணம் 
- இனிலமயாகிய பால் அமு�த்ல�த் ச�ளியும்படி 
சசய்து, காட்டும் சவள ஒதிமப் தபத  ்- காட்டுகின்்ற, 
சவணலமயாகிய சபட்ல  ்அன்ைதம - சகல கலா வல்லிதய, 
பாடும் சபாருளும் - பாட்ல்யும் அ�னுல்ய உலரலயயும், 
சபாருைால் சபாருநதும் பயனும் - உலரயால் உண ா்கின்்ற 
பயலையும், என்பால் கூட்டும்படி - என்னி்த்திலதய 
தசர்க்குமாறு, நின் கல்க் கண நல்காய் - நின் கல்க்கண 
தநாக்கத்திலைச் சசய்�ருளவாயாக.

சபாழிப்புலர: அடியார்கள உளைத்திதல சகாணடு 
எழுதுகி்ற �மிழ் நூல்கைாகிதய இனிய பாலமு�த்ல� 
ச�ளியுபடி சசய்து காட்டுகின்்ற சவணலமயாகிய சபட்ல் 
அன்ைதம சகல கலா வல்லிதய பாட்ல்யும் அ�னுல்ய 
உலரலயயும் உலரயால் உண்ாகின்்ற பயலையும் 
என்னி்த்தில் தசர்க்குமாறு நின் கல்க்கண தநாக்கத்திலை 
சசய்�ருளவாயாக!

கருத்துலர: சகல கலா வல்லிதய! பாட் ா்லும் சபாருைாலும் 
உண்ாகின்்ற பயன் என்னி்த்திற் தசருமாறு அருள 
சசய்வாயாக.

விரிவுலர: சபாருைாற் சபாருநதும் பயைாவது நல்முல்றயிற் 
கண்றிவது. ச�ாண ர்் - �மிழ் அறி ர்்கள கலலத் �மிழ்த் 
தீம்பால் அமு�த்ல� ச�ளிக்கும் வணணம் காட்டு�லாவது, 
பாட்டின் சபாருள நன்கு விைஙகுமாறு சசய்து அ�ன் 
பயலையும் அல்யச் சசய்�ல்.
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சசால்விற் பைமும் அவ�ாை முஙகல்வி சசால்ல வல்லசசால்விற் பைமும் அவ�ாை முஙகல்வி சசால்ல வல்ல
நல்வித்ல�யும் �நது அடிலம சகாளவாய் நளிைாசைஞ நல்வித்ல�யும் �நது அடிலம சகாளவாய் நளிைாசைஞ 

தசர்தசர்
சசல்விக் கரிது என்ச்றாருகால முஞசில� யாலம சசல்விக் கரிது என்ச்றாருகால முஞசில� யாலம 

நல்கும்நல்கும்
கல்விப் சபருஞசசல்வப் தபத்ற சகல கலா வல்லிதய கல்விப் சபருஞசசல்வப் தபத்ற சகல கலா வல்லிதய 

(8)(8)

ப�வுலர: நளிை ஆசைம் தசர் - �ாமலர மலராகிய 
இருக்லகயில் சபாருநதி இருக்கி்ற, சசல்விக்கு அரிது 
என்று - திருமகளுக்கு அரியது என்று கூ்றப்சபற்று, 
ஒரு காலமும் சில�யாலம நல்கும் - ஒரு காலத்திலும் 
அழியாதிருக்கும்படி அருள சசய்கின்்ற, கல்வி சபரும் 
சசல்வப் தபத்ற - கல்வியாகிய சபரும் சசல்வத்தின் பயதை!  
சகல கலா வல்லிதய சசால் விற்பைமும் - சி்றந� சசால் 
ஆற்்றலும், அவ�ாைமும் - அவ�ாைம் சசய்கி்ற ஆற்்றலும், 
கல்வி சசால்ல வல்ல நல்வித்ல�யும் - கல்விலய பி்றருக்கு 
கற்பிக்கத்�க்க சி்றந� புலலமத் தி்றமும் �நது அடிலம 
சகாளவாய் - (ஆகியலவகலைக்) சகாடுத்து அடிதயலை 
ஆட்சகாணடு அருளவாய்.

சபாழிப்புலர: �ாமலர மலராகிய இருக்லகயில் சபாருநதி 
இருக்கி்ற திருமகளுக்கு அறியது என்று கருதி ஒருக் 
காலத்திலும் அழியாதிருக்கும்படி அருள சசய்கின்்ற 
கல்வியாகிய சபரும் சசல்வத்தின் பயதை! சகல கலா 
வல்லிதய!  சி்றந� சசால்லாற்்றலும் அவ�ாைம் சசய்கி்ற 
ஆற்்றலும், கல்விலய பி்றருக்குக் கற்பிக்கத்�க்க புலலமத் 
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தி்றமும், ஆகியலவகலைக் சகாடுத்து அடிதயலை 
ஆட்சகாணடு அருைவாய்.

கருத்துலர: சகல கலா வல்லிதய! அவ�ாை ஆற்்றல் 
மு�லியலவகலை அடிதயனுக்குத் �ந�ருளவாயாக.

விரிவுலர: அவ�ாைம் - பற்று�ல் ஒதரசமயத்தில் 
பலவலகயாை சசய்திகலை உளைத்தில் பற்றிக் சகாணடு, 
நிலைவாற்்றலால் சசயல் புரி�ல் அவ�ாைம் எைப் சபறும். 
இ�லைச் சசய்தவார், எட்டு, பத்து, பதிைாறு, நூறுவலர 
சசய்திகலை உளைத்தில் பற்றிக் சகாணடு சசயல் புரி�லல, 
அட் ா்வ�ாைம், �சாவ�ாைம், தசா் சாவ�ாைம், ச�ாவ�ாைம் 
என்று கூறுவார். இவவாறு சசய்வ�ற்கு ச�ய்வத் திருவருளும் 
மிகுந� அறிவாற்்றலும், நிலைவாற்்றலும் தவணடும். 
திருமகைால் சகாடுக்கப்பட்  ்சபருஞ சசல்வம் விலரவில் 
அழிநது தபாக்க கூடிய �ன்லம உல்யது. அழியாச் 
சசல்வத்ல� அருளு�ல் திருமகளுக்குஅறியசசயலாகும். 
கலா வல்லியாகிய கலல மகைால் அளிக்கப் சபறுகி்ற 
கல்விச் சசல்வதமா இப்பி்றவியில் மட்டுமன்றி எழுலமயும் 
ச�ா்ர்நது சசல்லும் விழுமிய சி்றப்புல்ய�ாகும். 
திருவளளுவரும், "ஒருலமக் கட் ா்ன் கற்்ற கல்வி சயாருவர் 
சகழுலமயு தமமாப்புல்த்து" என்்றார்.

சசாற்கும் சபாருட்கும் உயிரா சமய் ா்ைத்தின் சசாற்கும் சபாருட்கும் உயிரா சமய் ா்ைத்தின் 
த�ாற்்றசமன்ைத�ாற்்றசமன்ை

நிற்கின்்ற நின்லை நிலைப்பவர் யார் நிலந த�ாய் நிற்கின்்ற நின்லை நிலைப்பவர் யார் நிலந த�ாய் 
புலழக்லகபுலழக்லக
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நற் குஞசரத்தின் பிடிதயா ்ரசன்ைம் நாண நல்நற் குஞசரத்தின் பிடிதயா ்ரசன்ைம் நாண நல்
கற்கும் ப�ாம்புயத் �ாதை சகல கலா வல்லிதய (9)கற்கும் ப�ாம்புயத் �ாதை சகல கலா வல்லிதய (9)

ப�வுலர: நிலம் த�ாய் புலழக்லக - நிலத்திற் படிக்கின்்ற 
துதிக் லகயிலை உல்ய, நல் குஞசரத்தின் பிடிதயாடு - 
நல்ல சபண யாலைதயாடு, அரச அன்ைம் நாண - அரச 
அன்ைமும் நாணத்ல� அல்யுமாறு, நல  ்கற்கும் ப� 
அம்புயத்�ாதை - நல  ்பழகுகின்்ற திருவடித் �ாமலரலய 
உல்யவதை - சகலகலா வல்லிதய. சசாற்கும் சபாருட்கும் 
உயிர் ஆம் - சசால்லுக்கும் சபாருளுக்கும் உயிராகிய, 
சமய்ஞ ா்ைத்தின் த�ாற்்றம் என்ை - சமய்யறிவின் காட்சி 
என்று சசால்லுமாறு, நிற்கின்்ற நின்லை நிலைப்பவர் யார் 
- நிற்கின்்ற உன்லை நிலைக்க வல்லவர் எவருைர்?

சபாழிப்புலர: நிலத்தில் படுகின்்ற துதிக்லகயிலை உல்ய 
நல்ல சபண யாலைதயாடு அரச அன்ைமும் நாணத்ல� 
அல்யுமாறு, நல  ்பழகுகின்்ற திருவடித் �ாமலரலய 
உல்யவதை! சகலகலா வல்லிதய! சசால்லுக்கும், 
சபாருளுக்கும், உயிராகிய சமய்யறிவின் காட்சி என்று 
சசால்லுமாறு நிற்கின்்ற நின்லை நிலைக்க வல்லவர் 
எவருைர்?

கருத்துலர: சகல கலா வல்லிதய! சமய்யறிவின் த�ாற்்றமாக 
விைஙகும் உன்லை நிலைக்கக் கூடியவர் எவருைர்?

விரிவுலர: சசாற்கும், சபாருட்கும், உயிர்நாடியாக 
விைஙகுவது சமய்யறிவாகலின் "சசாற்கும் சபாருட்கும் 
உயிராம் சமய்ஞ ா்ைம் என்்றார். சமய்யறிவு நிலலலய 
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யாரும் நிலைக்க முடியா�ாகலின் நின்லை நிலைப்பவர் 
யார்?" என்்றார். புலழ லக - துலையுளை லக நற்குஞசரம் 
- அரச யாலை.

மணகண  ்சவணகுல்க் கீழாக தமற்பட்் மணகண  ்சவணகுல்க் கீழாக தமற்பட்் 
மன்ைருசமன்மன்ைருசமன்

பணகண ்ைவிற் பணியச் சசய்வாய் பல்ப்தபான் பணகண ்ைவிற் பணியச் சசய்வாய் பல்ப்தபான் 
மு�லாம்மு�லாம்

விணகண  ்ச�ய்வம் பலதகாடி உணத்னும் விணகண  ்ச�ய்வம் பலதகாடி உணத்னும் 
விைம்பிலுன்தபால்விைம்பிலுன்தபால்

கணகண  ்ச�ய்வம் உைத�ா சகல கலா வல்லிதய (10)கணகண  ்ச�ய்வம் உைத�ா சகல கலா வல்லிதய (10)

ப�வுலர: பல்ப்தபான் மு�லாம் - பல்க்குந ச�ாழிலலச் 
சசய்யும் நான் முகன் மு�லாகிய, விணகண  ்ச�ய்வம் - 
விணணுலகத்தில் உளை ச�ய்வஙகள, பல்தகாடி உணத்னும் 
- தகாடிக் கணக்கில் இருந�ாலும், விளிம்பில் உன்தபால் - 
சசால்லுமி்த்திதல நின்லைப்தபால கணகண  ்ச�ய்வம் 
உைத�ா? - கணணால் பார்க்கப்படும் ச�ய்வம் தவறு 
ஏத�னும் இருக்கின்்றத�ா? சகல கலா வல்லிதய! மணகண் 
- நிலவுலக ஆட்சிலய சசய்யும், சவணகுல்க் கீழாக, 
தமற்பட்  ்மன்ைரும் - சவணசகாற்்றக் குல  ்நிழலிதல 
அமர்ந� அரசர்களும் என் பண கண் அைவில் - 
என்னுல்ய பணலபப் பார்த்� அைவில், பனி சசய்வாய் 
- வணஙகுமாறு சசய்�ருளவாயாக.

சபாழிப்புலர: பல்க்கும் ச�ாழிலலச் சசய்யும் நான்முகன் 
மு�லாகிய, விணணுலகத்தில் உளை ச�ய்வஙகள பல 

raghavan.venugopal
Cross-Out

raghavan.venugopal
Sticky Note
பணியச் செய்வாய்
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தகாடிக் கணக்கில் இருந�ாலும், சசால்லுமி்த்திதல 
உன்லைப் தபாலக் கணணிைால், பார்க்கப்பட்  ்ச�ய்வம் 
தவறு ஏத�னும் இருக்கின்்றத�ா? சகல கலா வல்லிதய! 
நிலவுலக ஆட்சிலய சசய்யும் சவண சகாற்்றக் குல் 
நிழலிதல அமர்ந� அரசர்களும் என்னுல்ய பணலபப் 
பார்த்� அைவில் வணஙகுமாறு சசய்�ருளவாயாக.

கருத்துலர: சகல கலா வல்லிதய! உலகத்ல� அரசாட்சி 
சசய்கின்்ற அரசர்களும் என்னுல்ய பணலபப் பார்த்�வு்ன் 
வணஙகுமாறு சசய்வாயாக.

விரிவுலர: தமற்பட்  ்மன்ைர் - யாலை மு�லியலவகளின் 
தமல் அமர்ந� அரசர்கள. கீழாக தமற்பட்  ்மன்ைர் என்பதில் 
சசான்ையம் அலமநது உளைது. பணகண  ்அைவில் - 
என்னுல்ய சசய்யுலைப் பார்த்�வு்ன் எைப் சபாருள 
கூறினும், சபாருநதும். விணகண  ்ச�ய்வம் பல்தகாடிஎன்்றது 
முப்பத்து முக்தகாடி த�வர்கள மு�லாயிைாலர கல்வியின் 
ச�ய்வத் �ன்லம எல்தலாராலும் நன்கு உணரப்பட்்லமயின் 
"கணகண "் என்்றார்.

[குமரகுருபர அடிகைார், இப்பா்ல்கலை இயற்றிய 
அைவில் முகமதிய மன்ைனுல்ய சமாழி அடிகைாருக்கு, 
விைக்கமாகியது.  முகமதிய மன்ைதைாடு உலரயாடிஅவலைத் 
�ன் வழிப்படுத்தி, அருளிைார்கள. காசியில் குமாரசாமி 
ம்த்ல� ஏற்படுத்துவ�ற்கு, வழியுண ா்யிற்று. அடிகள 
இச் சசய்யுளிற் தகட்டுக் சகாண்படி, மணகண் 
சவணகுல்க்கீழாக, தமற்பட்  ்மன்ைன், அடிகைார்க்குப் 
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பணிந�வன் ஆயிைான்.  தவறு எத்ச�ய்வத்�ாலும் 
அச்சமயத்தில் இவவாறு எளிதில் உ�வி சசய்�ல் இயலாது. 
ஆகதவ, "விணகண  ்ச�ய்வம் பல்தகாடி யுணத்னும், 
விைம்பி லுன்தபாற் கணகண் ச�ய்வம் உைத�ா"? 
என்்றைர்.]

சுபம்
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இலக்குமி த�ாத்திரம்

[அகத்திய முனிவர் �ம்முல்ய மலைவிதயாடு 
சகால்லாபுரம்என்னும் ஊருக்கு சசன்்றார். அஙகு 
திருமகள திருக்தகாயில் சகாணடிருக்கும் 
இ்த்திற்கு சசன்்றதபாது திருமகள மீது இப் 
பா்ல்கலை பாடிப் தபாற்றிைார். அப்தபாது 
திருமகள அகத்தியருக்கு காட்சி சகாடுத்து, 
"உன்னுல்ய தபாற்றி பா்ல்களுக்கு நான் 
மைமகிழ்நத�ன், இப்பா்ல்கலை பாடி 
தபாற்றிதைார் எவரும் சகடு�ற்கு அரிய சபரிய 
இன்பஙகலை நுகர்வார்கள. இப்பா்ல்கலை 
எழு�ப்சபற்்ற ஏ்ாைது இல்லத்திதல 
இருக்குமாைால் வறுலமலய சகாடுக்கின்்ற 
�வலவயாைவள அவவில்லத்ல� அல்ய 
மாட் ா்ள". என்று திருவாய் மலர்ந�ருளிைாள. 
இப்பா்ல்கலை நாளத�ாறும் படிப்பவர்கள 
சபரும் சசல்வத்ல� அல ந்து அச்சசல்வத்�ால் 
எல்லா பயன்கலையும் நுகர்வர். இநநூலாைது 

151151

உ
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வீட்டிதல இருக்குமாைால் சசல்வ நலஞ 
சி்றநத�ாஙகும். இது நல்முல்றயில் கண்றிந� 
உணலம. ஆகதவ அன்பர்கள இநநூலல 
சபான்சைைப் தபாற்றி பாதுகாக்க க்வர்.]

மூவுலகும் இ்றியற்றும் அ்லவுணர்
உயிசராழிய முனிவு கூர்ந� 
பூலவயு்றழ் திருதமனி அருட் க்வுள 
அகன் மார்பில் சபாலிநது த�ான்றித்
த�வர் உலகினும் விைஙகும் புகழ்க் சகால்லா
புரத்தினிது தசர்நது லவகும்
பாலவயிரு �ாள ச�ாழுது பழமல்றத�ர் 
குறுமுனிவன் பழிச்சு கின்்றான் (1)

சகாழுதியிலச அளிமு்றலும் �ாமலரசமன்
சபாகுட்டிலுல்ற சகாளலக தபால 
மலழயு்றழுந திருதமனி மணிவணணன் 
இ�யமலர் லவகுமாதை முழுதுலகும் இனிதீன்்ற 
அருட்சகாம்தப 
கரகமலம் முகிழ்த்ச�ந நாளும் 
கழிசபருஙகா �லில்ச�ாழுதவார் விலைதீர 
அருளசகாழிக்குங கமலக் கணணாய் (2)

கமலலத்திரு மறுமார்பன் மலைக்கிழத்தி 
சசழுஙகமலக் லகயாய் சசய்ய 
விம லலபசுங கலழ குலழக்கும் தவனிலான்
�லையீன்்ற விநல� தூய 
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அமு� கும்ப மலர்க்கரத்�ாய் பாற்க்லுள 
அவ�ரித்த�ாய் அன்பர் சநஞசத்
திமிரமகன் றி்ஒளிருஞ சசழுஞசு்தர 
எை வணக்கஞ சசய்வான்மன்தைா (3)

ம்ற்கமல நறும் சபாகுட்டில் அரசிருக்கும்
சசநதுவர்வாய் மயிதல மற்றுன்
கல்க் கணருள பல்த்�ன்த்றா மணிவணணன் 
உலகசமலாங காவல் பூண ா்ன் 
பல்த்�ைன் நான் முகக்கிழவன் பசுஙகுழவி 
மதிபுலைந� பரமன் �ானும் 
துல்த்�ைன் நின் சபருஞசீர்த்தி எம்மதைா 
ரால் எடுத்து சசால்லற் பாற்த்றா? (4)

மல்லல் சநடும் புவியலைத்தும் சபாதுநீக்கித் 
�னிபுரக்கு மன்ைர் �ாமும் 
கல்வியினில் தபரறிவில் கட்்ழகில் 
நிகரில்லாக் காட்சி தயாரும்
சவல்பல்யில் பலக துரநது சவஞசமரில் 
வாலகபுலை வீரர் �ாமும் 
அல்லிமலர் சபாகுட்டுல்றயும் அணியிலழநின் 
அருளதநாக்கம் அல்நதுைாதர (5)

சசஙகமலப் சபாலந�ாதில் திகழ்நச�ாளிரும் 
எழின்தமனித் திருதவ தவலல 
அஙகண உல கிருள துரக்கும் அழற்கதிராய்
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சவணமதியாய் அமரர்க் கூட்டும் 
சபாஙகழலாய் உலகளிக்கும் பூஙசகாடிதய 
சநடுஙகானில் சபாருப்பில் மணணில் 
எஙகுலைநீ அவ ணன் அன்த்றா மல்லல்வைம்
சி்றநத�ாஙகி இருப்ப �ம்மா (6)

இலக்குமி த�ாத்திர பலன்
என்று �மிழ் குறுமுனிவன் பன்னி சயாடும்
இருநிலத்தில் இல்றஞச தலாடும் 
நன்றுைது துதி மகிழ்நத�ம் நான்மல்றதயாய் 
இத்துதிலய நவின்த்றார் யாரும் 
சபான்்றலரும் சபரும்தபாகம் நுகர்நதிடுவர்
ஈஙகி�லை சபாரித்� ஏடு
மன்்றல்மலை அகத்திருப்பின் வறுலம�ரு
�வலவ அவண மறுவல் சசய்யாள (7)
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இலக்குமி வ�ாத்திரம்
மூலமும் உலரயும்

மூவுலகும் இ்றியற்றும் அ்லவுணர்மூவுலகும் இ்றியற்றும் அ்லவுணர்
உயிசராழிய முனிவு கூர்ந�உயிசராழிய முனிவு கூர்ந�

பூலவயு்றழ் திருதமனி அருட் க்வுளபூலவயு்றழ் திருதமனி அருட் க்வுள
அகன் மார்பில் சபாலிநது த�ான்றித்அகன் மார்பில் சபாலிநது த�ான்றித்

த�வர் உலகினும் விைஙகும் புகழ்க் சகால்லாத�வர் உலகினும் விைஙகும் புகழ்க் சகால்லா
புரத்தினிது தசர்நது லவகும்புரத்தினிது தசர்நது லவகும்

பாலவயிரு �ாள ச�ாழுது பழமல்றத�ர்பாலவயிரு �ாள ச�ாழுது பழமல்றத�ர்
குறுமுனிவன் பழிச்சு கின்்றான் (1)குறுமுனிவன் பழிச்சு கின்்றான் (1)

ப�வுலர: மூவுலகும் இ ர்் இயற்றும் - மூன்று உலகஙகளுக்கும் 
துன்பத்ல� சசய்�, அ்ல் அவுணர் உயிர் ஒழிய - வலிலம 
சபாருநதிய அசுரர்களுல்ய உயிராைது உ்லல விட்டு 
ஒழியுமாறு முனிவு கூர்ந� பூலவ உ்றழ் திருதமனி + சிைம் 
சகாண  ்காயா மலலர ஒத்� அழகிய உ்லிலை உல்ய, 
அருட் க்வுள அகன் மார்பில் சபாலிநது த�ான்றி  - 
அருள மிக்க திருமாலின் பரந� மார்பின் இ்த்த� விைஙகத் 
த�ான்றி, த�வர் உலகினும் விைஙகும் - த�வர்களுல்ய 
உலகத்ல�ப் பார்க்கினும் சபருலமயிற் சி்றநது திகழும், 
புகழ் சகால்லாபுரத்து  இனிது தசர்த்து லவகும் - புகழிலை 
உல்ய சகால்லாபுரம் என்னும் ஊரில் இனி�ாக தசர்நது 
வீற்று இருக்கின்்ற, பாலவ இரு �ாழ் ச�ாழுது -  பாலவலய 
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தபால்வாைாகிய திருமகளின் இரணடு திருவடிகலையும் 
பணிநது, பழ மல்ற த�ர் - பழலமயாை மல்றகலை எல்லாம் 
ஆராய்நது உணர்ந�, குறுமுனிவன் பழிச்சுகின்்றான் - 
அகத்திய முனிவர் புகழ்நது பா் லாைார்.

சபாழிப்புலர: மூன்று உலகஙகளுக்கும் துன்பத்ல� 
சசய்கின்்ற வலிலம சபாருநதிய அசுரர்களுல்ய 
உயிராைது உ்லல விட்டு ஒழியுமாறு, சிைஙசகாண் 
காயா மலலர ஒத்� அழகிய உ்லல உல்ய, அருள மிக்க 
திருமாலின் பரந� மார்பினி்த்திதல விைஙகித் த�ான்றித் 
த�வர்களுல்ய உலகத்ல�ப் பார்க்கினும் சபருலமயிற் 
சி்றநது திகழும் புகழிலை உல்ய சகால்லாபுரம் என்னும் 
ஊரில் இனி�ாக தசர்நது வீற்றிருக்கின்்ற பாலவலயப் 
தபால்வாைாகிய திருமகளின் இரணடு திருவடிகலையும் 
பணிநது, பழலமயாை மல்றகலை எல்லாம் ஆராய்நது 
உணர்ந� அகத்திய முனிவர் புகழ்நது பா் லாைார்.

கருத்துலர: அகத்திய முனிவர் திருமகளின் திருவடிகலைப் 
புகழ்நது பா் லாைார்.

விரிவுலர: மூவுலகம் - சுவர்க்கம், மத்தியம், பா�ாைம் 
என்னும் மூன்று உலகம். அ்லவுணர் - தசாமுகா- சூரன், 
இரணியாக்கன், இரணிய கசிபன், இராவணன், கும்பகருணன், 
மு�லிய திருமாலால் சகால்லப் சபற்்ற அசுரர்கள. 
பூலவ - காயாம்பூ இது நீல நி்றம் உல்ய�ாலகயால் 
திருமாலின் நி்றத்திற்கு உவலம ஆயிற்று. க்வுள என்னும் 
சசால்லுக்கு சபாருள, எல்லாவற்ல்றயும் க்நது நிற்பது 
என்ப�ாம். சகால்லாபுரம் - யாது ஓர் உயிலரயும் சகாலல 
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சசய்யா�வர்கள வாழ்நது இருக்கும் ஊர்.

சகாழுதியிலச அளிமு்றலும் �ாமலரசமன்சகாழுதியிலச அளிமு்றலும் �ாமலரசமன்
சபாகுட்டிலுல்ற சகாளலக தபாலசபாகுட்டிலுல்ற சகாளலக தபால

மலழயு்றழுந திருதமனி மணிவணணன்மலழயு்றழுந திருதமனி மணிவணணன்
இ�யமலர் லவகுமாதைஇ�யமலர் லவகுமாதை

முழுதுலகும் இனிதீன்்ற அருட்சகாம்தபமுழுதுலகும் இனிதீன்்ற அருட்சகாம்தப
கரகமலம் முகிழ்த்ச�ந நாளும்கரகமலம் முகிழ்த்ச�ந நாளும்

கழிசபருஙகா �லில்ச�ாழுதவார் விலைதீரகழிசபருஙகா �லில்ச�ாழுதவார் விலைதீர
அருளசகாழிக்குங கமலக் கணணாய் (2)அருளசகாழிக்குங கமலக் கணணாய் (2)

ப�வுலர: அளி சகழுதி இலச முரலும் - வணடுகள கிணடி 
பணகலைப் பாடு�லுக்கு இ்மாக விைஙகும், �ாமலர சமல் 
சபாகுட்டில் உல்ற சகாளலகதபால - �ாமலர மலரின் 
சமன்லமயாகிய சகாட்ல்யின் மீது, வாழும் �ன்லமலயப் 
தபால், மலழ உரலும் - கருமுகிலல ஒத்�, திருதமனி - 
அழகிய உ்லிலை உல்ய, மணிவணணன் இ�யமலர் 
லவகும்  மாதை - மணிவணணன் ஆகிய திருமாலின் 
உளைத்�ாமலர, மலரில் எழுந�ருளி இருக்கின்்ற திருமகதை, 
முழுது உலகும் இனிது ஈன்்ற அருட் சகாம்தப - எல்லா 
உலகஙகலையும் இனி�ாகப் சபற்்ற அருட் சகாடிதய, 
கர கமலம்  முகிழ்த்து - லகயாகிய �ாமலர மலலரக் 
குவித்து, எநநாளும் கழி சபரும்  கா�லில் - எந� 
நாளும் மிகுந� தபரன்பிதைாடு, ச�ாழுதவார் விலை தீர 
- வணஙகுபவர்களுல்ய தீவிலை ஒழியுமாறு, அருள 
சகாழிக்கும் கமலக் கணணாய் - அருலைப் சபாழியும் 
�ாமலர மலர்தபாலுங கணகலை உல்யவதை.
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சபாழிப்புலர: வணடுகள கிணடிப் பணகலை பாடு�லுக்கு 
இ்மாக இருக்கும் �ாமலர மலரின் சமன்லமயாகிய 
சகாட்ல்யின் மீது வாழும் �ன்லமலயப் தபால் கருமுகிலல 
ஒத்� அழகிய உ்லிலை உல்ய மணிவணணைாகிய 
திருமாலின் உளைத் �ாமலர மலரில் எழுநது அருளியிருக்கி்ற 
திருமகதை, எல்லா உலகஙகலையும் இனி�ாகப் சபற்்ற 
அருட் சகாடிதய லகயாகிய �ாமலர மலலரக் குவித்து எந� 
நாளிலும், மிகுந� தபரன்பிதைாடு வணஙகுபவர்களுல்ய 
தீவிலை ஒழியுமாறு அருலைப் சபாழிய �ாமலர மலர் 
தபாலும் கணகலை உல்யவதை.

கருத்துலர: உளைத் �ாமலர மலரில் எழுந�ருளி இருக்கின்்ற 
திருமகதை, அருட் சகாடிதய, �ாமலர மலர் தபாலும் 
கணகலை உல்யவதை.

விரிவுலர: மாதை என்பது உவலம ஆகுசபயர். மான் 
தபாலும் மருண  ்தநாக்கத்ல� உல்யவள. கரகமலம் 
- வ்சமாழிப் புணர்ச்சி. அருட் சகாம்பு - அருலைத் 
�ருகி்ற சகாம்பு, கழிப்சபருங கா�ல் - மிகுந� தபரன்பு, 
சகாழித்�ல் - சவளிதய வீசு�ல் இப்பாட்டு விளி.

கமலலத்திரு மறுமார்பன் மலைக்கிழத்திகமலலத்திரு மறுமார்பன் மலைக்கிழத்தி
சசழுஙகமலக் லகயாய் சசய்யசசழுஙகமலக் லகயாய் சசய்ய

விம லலபசுங கலழ குலழக்கும் தவனிலான்விம லலபசுங கலழ குலழக்கும் தவனிலான்
�லையீன்்ற விநல� தூய�லையீன்்ற விநல� தூய

அமு� கும்ப மலர்க்கரத்�ாய் பாற்க்லுளஅமு� கும்ப மலர்க்கரத்�ாய் பாற்க்லுள
அவ�ரித்த�ாய் அன்பர் சநஞசத்அவ�ரித்த�ாய் அன்பர் சநஞசத்
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திமிரமகன் றி்ஒளிருஞ சசழுஞசு்தரதிமிரமகன் றி்ஒளிருஞ சசழுஞசு்தர
எை வணக்கஞ சசய்வான்மன்தைா (3)எை வணக்கஞ சசய்வான்மன்தைா (3)

ப�வுலர: கமலல - திருமகதை, திருமறுமார்பன் மலைக்கிழத்தி 
- அழகிய மறு அலமந� மார்பிலை உல்யவைாகிய 
திருமாலின் இல்லக்கிழத்திதய, சசழும் கமலக் லகயாய் 
- சசழுலம வாய்ந� �ாமலர மலர் தபான்்ற லககலை 
உல்யவதை, சசய்ய விமலல - சசநநி்றமுளை விமதலதய, 
பசும் கலழ குலழக்கும் - பசுலமயாை கரும்பிலை வில்லாக 
வலைக்கின்்ற, தவனிலான் �லை ஈன்்ற விநல� - தவனிற் 
காலத்திற்கு உரியவைாகிய காமலைப் சபற்்ற திருமகதை. 
தூய அமு� கும்பம் - தூய்லம வாய்ந� அமு�ம், நிரம்பிய 
கு்த்ல� ஏநதிய மலர்க் கரத்�ாய் - �ாமலர மலர் தபான்்ற 
லககலை உல்யவதை, பாற்க்லுள அவ�ரித்த�ாய் - 
திருப் பாற்க்லில் பி்றந�வதை, அன்பர் சநஞசத் திமிரம் 
அகன்றி் - அடியார்கள மை இருைாைது நீஙகுமாறு, 
ஒளிரும் சசழுஞ சு்தர - விைஙகுகின்்ற சசழுலமயாை 
தபசராளிதய, எை வணக்கம் சசய்வான் - என்று வணக்கம் 
சசய்யலாைான்.மன், ஓ - அலச நிலலகள.

சபாழிப்புலர: திருமகதை!  அழகிய மறுவலமந� மார்பிலை 
உல்ய திருமாலின் இல்லக் கிழத்திதய, சசழுலம வாய்ந� 
�ாமலர மலர் தபான்்ற லககலை உல்யவதை சசநநி்றமுளை 
விமதலதய, பசுலமயாை கரும்பிலை வில்லாக வலைக்கின்்ற 
தவனிற் காலத்திற்கு உரியவன் ஆகிய காமலைப் சபற்்ற 
திருமகதை, தூய்லம வாய்ந� அமு�ம் நில்றந� கு்த்ல� 
ஏநதிய �ாமலர மலர் தபான்்ற லககலை உல்யவதை, 
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திருப்பாற்க்லில் பி்றந�வதை. அடியார்களுல்ய 
மைவிருைாைது நீஙகுமாறு விைஙகுகின்்ற சசழுலமயாை 
தபசராளிதய, என்று வணக்கம் சசய்யலாைான்.

கருத்துலர: திருமகதை என்று அலழத்து அகத்தியர் 
வணக்கம் சசய்யலாைார்.

விரிவுலர: கமலல - �ாமலர மலரில் இருப்பவள. மறு 
என்பது திருமாலின் திருமார்பில் இருக்கி்ற நல்லிலக்கணம் 
அலமந� ஒரு மறு. இ�லை வ் நூலார் "ஸ்ரீவத்சம்" 
என்பர். மலைக்கிழத்தி - இல்ல்றத்திற்கு உரிலம பூண்வள. 
விமலல - தூய்லமயாக இருப்பவள. தவனில் - வசந�காலம் 
இக்காலம் காமனுக்கு உவப்பாகிய காலம் ஆ�லால், 
அவலை தவனிலான் என்்றார். விநல� - வீரத் திருமகள. 
திருப்பாற்க்லில் த�ான்றிய நாளில் அமிர்�ம் நில்றந� 
கு்த்ல� லகயில் ஏநதி வந�படியால் "அமு� கும்ப மலர் 
கரத்�ாய்" எை பா்  தவறுபாடும் உணடு. சநஞசத் திமிரம் 
அகன்றி்லாவது - மை மயக்கம் நீஙகு�ல்.

ம்ற்கமல நறும் சபாகுட்டில் அரசிருக்கும்ம்ற்கமல நறும் சபாகுட்டில் அரசிருக்கும்
சசநதுவர்வாய் மயிதல மற்றுன்சசநதுவர்வாய் மயிதல மற்றுன்

கல்க் கணருள பல்த்�ன்த்றா மணிவணணன்கல்க் கணருள பல்த்�ன்த்றா மணிவணணன்
உலகசமலாங காவல் பூண ா்ன்உலகசமலாங காவல் பூண ா்ன்

பல்த்�ைன் நான் முகக்கிழவன் பசுஙகுழவிபல்த்�ைன் நான் முகக்கிழவன் பசுஙகுழவி
மதிபுலைந� பரமன் �ானும்மதிபுலைந� பரமன் �ானும்

துல்த்�ைன் நின் சபருஞசீர்த்தி எம்மதைாதுல்த்�ைன் நின் சபருஞசீர்த்தி எம்மதைா
ரால் எடுத்து சசால்லாமற் பாற்த்றா? (4)ரால் எடுத்து சசால்லாமற் பாற்த்றா? (4)
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ப�வுலர: ம்ல் கமல நறும் சபாகுட்டில் - இ�ழ்கலை 
உல்ய மணமுளை �ாமலர பூங சகாட்ல்யில், அரசு 
இருக்கும் - அரசு வீற்று இருக்கின்்ற, சசம் துவர் வாய் 
மயிதல - சசம்பவழம் தபான்்ற ஆ�ரத்ல� உல்ய 
மயில் தபால்வாதை, உன் கல்க் கண அருள பல்த்து 
அன்த்றா - உன்னுல்ய கல்க் கண அருலை சபற்று 
அன்த்றா மணிவணணன் உலகம் எலாம் காவல் பூண ா்ன். 
நீல மணி தபான்்ற நி்றத்திலை உல்ய திருமால் உலகம் 
முழுவல�யும் காத்�ல் ச�ாழிலல தமற்சகாண்ான். 
நான் முக கிழவன் பல்த்�ைன் - நான்முகைாை பிரமன் 
பல்த்�ல் ச�ாழிலல தமற்சகாண ா்ன். பசுங குழவி மதி 
புலைந� பரமன் �ானும் - பசுலமயாை இைம் திஙகலை 
அணிந� சிவசபருமானும் துல்த்�ைன் - அழிக்கும் 
ச�ாழிலல தமற்சகாண்ான். நின் சபரும் கீர்த்தி - 
நின்னுல்ய சபரிய புகழாைது எம்மதைாரால் எடுத்துச் 
சசால்லற்பாற்த்றா - எம்லம தபான்்றவர்கைால் எடுத்துக் 
கூ்றத்�க்க �ன்லம உல்யத�ா?

சபாழிப்புலர: இ�ழ்கலையுல்ய மணமுளை �ாமலர 
பூஙசகாட்ல்யில் அரசு வீற்றிருக்கின்்ற சசம்பவழம் 
தபான்்ற ஆ�ரத்ல�யுல்ய மயில்தபால்வாதை! உன்னுல்ய 
கல்க்கண அருலை சபற்்றன்த்றா நீலமணி தபான்்ற 
நி்றத்திலையுல்ய திருமால் உலகம் முழுவல�யுங 
காத்�ற் ச�ாழிலல தமற்சகாண்ான்? நான்முகைவன் 
பல்த்�ற் ச�ாழிலல தமற்சகாண ா்ன்? பசுலமயாகிய 
இைங திஙகலை யணிந� சிவசபருமானும் அழிக்குந 
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ச�ாழிலல தமற்சகாண்ான்? நின்னுல்ய சபரிய 
புகழாைது எம்லமப் தபான்்றவர்கைால் எடுத்துச் சசால்லத் 
�க்க �ன்லம யுல்யத�ா?

கருத்துலர: திருமகதை உன்னுல்ய சபருலமலய எம் 
தபான்்றவர்கைால் எடுத்துக் கூ்ற முடியுதமா?

விரிவுலர: சசநதுவர் - சிவந� பவைம். பணபாகு சபயர். 
மயில் - உவலம ஆகு சபயர். மற்று - அலச, மதி - 
அமு�த்ல� உல்ய திஙகள திருமால், நான்முகன், சிவன் 
ஆகிய முத்த�வர்களும் முத் ச�ாழிலலயும் புரிவது 
உன்னுல்ய அருளிைால்�ான் என்பது கருத்து.

மல்லல் சநடும் புவியலைத்தும் சபாதுநீக்கித்மல்லல் சநடும் புவியலைத்தும் சபாதுநீக்கித்
�னிபுரக்கு மன்ைர் �ாமும்�னிபுரக்கு மன்ைர் �ாமும்

கல்வியினில் தபரறிவில் கட்்ழகில்கல்வியினில் தபரறிவில் கட்்ழகில்
நிகரில்லாக் காட்சி தயாரும்நிகரில்லாக் காட்சி தயாரும்

சவல்பலகயில் பலக துரநது சவஞசமரில்சவல்பலகயில் பலக துரநது சவஞசமரில்
வாலகபுலை வீரர் �ாமும்வாலகபுலை வீரர் �ாமும்

அல்லிமலர் சபாகுட்டுல்றயும் அணியிலழநின்அல்லிமலர் சபாகுட்டுல்றயும் அணியிலழநின்
அருளதநாக்கம் அல்நதுைாதர (5)அருளதநாக்கம் அல்நதுைாதர (5)

ப�வுலர: மல்லல் சநடும் புவி அலைத்தும் - வைம் 
சபாருநதிய நீண  ்உலகம்  முழுவல�யும், சபாது நீக்கி - 
சபாது �ன்லமயில் இருநது விலக்கி, �னி புரக்கும் மன்ைர் 
�ாமும் - �னிதய அரசாட்சி சசய்கின்்ற அரசர்களும், 
கல்வியினில் தபரறிவில் - கல்வியிலும் சி்றந�அறிவிலும், 
கட்்ழகில் நிகரில்லா காட்சிதயாரும் - ஒப்பில்லா� 
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�ன்லமலயப் சபற்்றவர்களும், சவல் பல்யில் பலக 
துரநது - சவல்லுகி்ற பலகலய சகாணடு பலகவர்கலை 
விரட்டி, சவம் சமரில் வாலக புலை வீரர் �ாமும் - சகாடிய 
தபாரில் சவற்றி மாலலலய சூடுகி்ற வீரர்களும், அல்லி 
மலர் சபாகுட்டு உல்றயும் - அகவி�ழ்கலை உல்ய 
�ாமலர பூஙசகாட்ல்யில் �ஙகி இருக்கின்்ற அணியிலழ  
-  அழகிய அணிகலன்கலை அணிந� திருமகதை, நின் 
அருள தநாக்கம் அல்நதுைாதர -  உன்னுல்ய திருவருட் 
பார்லவலய சபற்்றவர்கதை.

சபாழிப்புலர: வைம் சபாருநதிய நீண் உலகம் 
முழுவல�யும் சபாதுத் �ன்லமயில் இருநது விலக்கித் 
�னிதய அரசாட்சி சசய்கின்்ற அரசர்களும் கல்வியிலும் 
சி்றந� அறிவிலும் மிகுந� அழகிலும் ஒப்பில்லா� �ன்லம 
அலமயப் சபற்்றவர்களும், சவல்லுகி்ற பல்லயக் 
சகாணடு, பலகவர்கலை விரட்டி சகாடிய தபாரில் சவற்றி 
மாலலலய சூடுகி்ற வீரர்களும், அகவி�ழ்கலை உல்ய 
�ாமலர பூஙசகாட்ல்யில் �ஙகி இருக்கின்்ற திருமகதை 
நின்னுல்ய திருவருலை சபற்்றவர்கதை ஆவர்.

கருத்துலர: திருமகதை அரசர்கள மு�லாை 
எல்தலாரும்உன்னுல்ய திருவருலைப் சபற்்றவர்கதை.

விரிவுலர: "மல்லல் வைதை" என்பது சூத்திரம். ஆகலின் 
மல்லல் என்ப�ற்கு வைம் என்று சபாருள உலரக்கப் பட்்து. 
அல்லி அகவி�ழ், புல்லி பு்றவி�ழ் என்பர். அணியிலழ 
- விலைத்ச�ாலக பு்றத்துப் பி்றந� அன்சமாழித்ச�ாலக 
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காரணப்சபயர். அணலம விளியாகயால் இயல்பாக நின்்றது.

சசஙகமலப் சபாலந�ாதில் திகழ்நச�ாளிரும்சசஙகமலப் சபாலந�ாதில் திகழ்நச�ாளிரும்
ஏழின்தமனித் திருதவ தவலலஏழின்தமனித் திருதவ தவலல

அஙகண உல கிருள துரக்கும் அழற்கதிராய்அஙகண உல கிருள துரக்கும் அழற்கதிராய்
சவணமதியாய் அமரர்க் கூட்டும்சவணமதியாய் அமரர்க் கூட்டும்

சபாஙகழலாய் உலகளிக்கும் பூஙசகாடிதயசபாஙகழலாய் உலகளிக்கும் பூஙசகாடிதய
சநடுஙகானில் சபாருப்பில் மணணில்சநடுஙகானில் சபாருப்பில் மணணில்

எஙகுலைநீ அவ ணன் அன்த்றா மல்லல்வைம்எஙகுலைநீ அவ ணன் அன்த்றா மல்லல்வைம்
சி்றநத�ாஙகி இருப்ப �ம்மா (6)சி்றநத�ாஙகி இருப்ப �ம்மா (6)

ப�வுலர: சசஙகமல சபாலம் �ாதில் - சசந�ாமலர மலரின் 
சபான்மயமாகிய மகரந�த்ல�ப் தபால, திகழ்நது ஒளிரும் 
- சி்றநது விைஙகுகி்ற, எழில் தமனி - அழகிய உ்லிலை 
உல்ய, திருதவ - திருமகதை, தவலல - க்லால் சூழப்பட் ,் 
அம் கண - அழகிய இ்த்ல� உல்ய உலகு இருள 
துரக்கும் - உலகத்தில் உளை இருலை ஓட்டுகி்ற, அலர் 
கதிராய் - விரிந� ஒளிலய உல்ய கதிரவைாய், சவள 
மதி ஆய் - சவளளிய திஙகைாய், அமரர்க்கு ஊட்டும் - 
த�வர்கட்க்கு இன்பத்ல� சகாடுக்கும். சபாஙகு அழலாய் 
- மிகுந� சநருப்பாய், உலகு அளிக்கும் - உலகத்ல�க் 
காக்கின்்ற, பூஙசகாடிதய - பூஙசகாடிலயப் தபான்்றவதை, 
சநடுஙகானில் - சபருஙகாட்டில், சபாருப்பில் - மலலயில், 
மணணில் - நிலத்தில், நீ எஙகு உலை - நீ எவவி்த்தில் 
இருக்கின்்றாதயா, அவண அன்த்றா - அவவி்த்தில் 
அல்லதவா, மல்லல் வைம் சி்றநது ஓஙகி இருப்பது - மிகுந� 
சசல்வமாைது சி்றப்பல்நது உயர்வாகத் திகழ்கின்்றது.
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அம்மா - உலரயலச இல்ச்சசால்.

சபாழிப்புலர: சசந�ாமலர மலரின் சபான்மயமாகிய 
மகரந�த்ல� தபால, சி்றநது விைஙகுகி்ற அழகிய உ்லிலை 
உல்ய திருமகதை, க்லால் சூழப்பட்  ்அழகிய இ்த்ல� 
உல்ய உலகத்தில் உளை இருலை ஓட்டுகி்ற விரிந� 
ஒளிலய உல்ய கதிரவைாய் சவளளிய திஙகைாய், 
த�வர்கட்க்கு இன்பத்ல� சகாடுக்கும் மிகுந� சநருப்பாய், 
உலகத்ல�க் காக்கின்்ற பூஙசகாடிலயப் தபான்்றவதை! 
சபருஙகாட்டில் மலலயில், நிலத்தில், நீ எவவி்த்தில் 
இருக்கி்றாதயா அவவி்த்தில் அல்லதவா புகழ்சபற்்ற 
மிகுந� சசல்வமாைது சி்றப்பல்நது உயர்வாகத் திகழ்கி்றது.

கருத்துலர: திருமகதை! நீ எவவி்த்தில் இருக்கி்றாதயா 
அவவி்த்தில் அல்லதவா சசல்வம் சி்றப்பல்நது 
மிகுதியாக விைஙகுகின்்றது.

விரிவுலர: தீயாைது அமரர்க்கு ஊட்டு�ல் - தவளவியில் 
அவியுணலவ உணபித்�ல். உலகு அளிக்கும் - இ்வாகு 
சபயராய் உலகத்திலுளை உயிர்த் ச�ாலககலை குறித்�து. 
மல்லல் வைம் - மிகப் சபரும் சசல்வம்.
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என்று �மிழ் குறுமுனிவன் பன்னி சயாடும்என்று �மிழ் குறுமுனிவன் பன்னி சயாடும்
இருநிலத்தில் இல்றஞச தலாடும்இருநிலத்தில் இல்றஞச தலாடும்

நன்றுைது துதி மகிழ்நத�ம் நான்மல்றதயாய்நன்றுைது துதி மகிழ்நத�ம் நான்மல்றதயாய்
இத்துதிலய நவின்த்றார் யாரும்இத்துதிலய நவின்த்றார் யாரும்

சபான்்றலரும் சபரும்தபாகம் நுகர்நதிடுவர்சபான்்றலரும் சபரும்தபாகம் நுகர்நதிடுவர்
ஈஙகி�லை சபாரித்� ஏடுஈஙகி�லை சபாரித்� ஏடு

மன்்றல்மலை அகத்திருப்பின் வறுலம�ருமன்்றல்மலை அகத்திருப்பின் வறுலம�ரு
�வலவ அவண மறுவல் சசய்யாள (7)�வலவ அவண மறுவல் சசய்யாள (7)

ப�வுலர: என்று - என்று கூறி, �மிழ் குறு முனிவன்  - �மிலழ 
உணர்ந� அகத்திய முனிவர், பன்னிதயாடும் - �ம்முல்ய 
மலைவிதயாடும், இருநிலத்தில் இல்றஞசதலாடும் - 
சபரிய நிலத்தில் வீழ்நது வணஙகு�லும் (திருமகள 
அகத்திய முனிவலரப் பார்த்து) நான் மல்றதயாய் - நான்கு 
மல்றகளிலம் வல்லவதை நன்று - நல்லது  உன்னுல்ய 
துதி மகிழ்நத�ாம் - உன்னுல்ய புகழ்ப் பா்லுக்கு 
உளைம் களித்த�ாம், இத் துதிலய நவின்த்றார் யாரும் 
- இந� புகழ்ப் பாக்கலை பாடிய எல்தலாரும் சபான்்றல் 
அரும் சக ா்� , சபரும் தபாகம் நுகர்நதிடுவார் - சபரிய 
தபாகஙகலை நுகர்வார்கள.ஈஙகு இ�லை சபாரித்�, ஏடு 
- இப் புகழ் பா் ல்கலை எழு�ப்சபற்்ற ஏ ா்ைது மன்்றல் 
மலை அகத்து இருப்பின் - வைம் சபாருநதிய வீட்டில் 
இருந�ால், வறுலம �ரும் �வலவ - வறுலமலயக் 
சகாடுக்கின்்ற மூத�வியாைவள, அவண மருவல் சசய்யாள 
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- அவவி்த்தில் சபாருநது�லலச் சசய்ய மாட் ா்ள.

சபாழிப்புலர: என்று கூறி, �மிலழ உணர்ந� முனிவர் 
�ம்முல்ய மலைவிதயாடு நிலத்தில் வீழ்நது வணஙகி 
(திருமகள) அகத்திய முனிவலரப் பார்த்து, நான்கு 
மல்றகளிலும் வல்லவதை, நல்லது: உன்னுல்ய புகழ் 
பா் லுக்கு உளைங களித்த�ாம். இப் புகழ்ப் பா் ல்கலை 
பாடியவர்கள எல்தலாரும் சக ா்� சபரிய தபாகஙகலை 
நுகர்வார்கள.  இப் புகழ் பா்ல்கலை எழு�ப்சபற்்ற 
இவதவ ா்ைது வைம் சபாருநதிய வீட்டினி்த்தில் இருந�ால் 
வறுலமலய சகாடுக்கின்்ற மூத�வியாைவள அவவி்த்தில் 
சபாருநது�லல சசய்ய மாட் ா்ள.

கருத்துலர: அகத்திய முனிவதை, இப் பா்ல்கலை 
பாடியவர்கள சி்றந� இன்பஙகலை நுகர்நதிடுவார்கள.

விரிவுலர: பன்னி - மலைவி, பத்னி என்னும் வ்சசால் 
திரிபு. சபான்ைலரு என்பதில் அரு இன்லமப் சபாருலைத் 
�நது நின்்றது.  அருஙதக்ன் என்புழிப் தபால. திருமகள 
உளை இ்த்தில் அவளுக்கு மூத்�வைாகிய மூத�வி 
தசரமாட்்ாள. அதுதபாலதவ அவள புகழ் விைஙகும் 
இப்பா் ல்களஉளை இ்த்திலும் மூத�வி தசர்�ற்கு அஞசி 
தசரமாட் ா்ள என்க.

[இப் பா்ல்கள அதிவீர ராம பாணடியரால் சமாழி 
சபயர்க்கப்பட்் காசி காண்த்தில் அவரால் சமாழி 
சபயர்த்து பா் ப் சபற்்றை]

சுபம்
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[மக்கள தபறு அற்்றவைாகிய விசுவாைரன் என்பவன் மக்கள 
தபற்ல்ற விரும்பி சிவசபருமான் மீது இப்பா் ல்கலைப் 
பாடிைான். சிவசபருமான் விசுவாைரனுக்குக் காட்சி அளித்து 
மக்கள தபற்ல்ற வழஙகி அருளியத�ாடு இப்பா் ல்கள 
எட்ல்யும் பாடுதவார் மக்கள தபற்ல்ற அல்வார்கள 
இப்பா் ல்கலை அன்பிதைாடு பாடி இல்றவலைப் தபாற்்றக் 
க்வர்.]

(படிப்ப�ற்கு எளிய �மிழில் ப�ம் பிரிக்கப்பட்  ்சசய்யுள)

அருவுருவாய் ஏகமாய் குணம் குறிகள 
எலவயும் இன்றி அசலம் ஆகி
நிர்மலமாய் எவவுயிர்க்கும் உயிராக்கிச்
சு்ர் ஒளியாய் நித்�ம் ஆகி
கருத்�ரிய ஆைந�க் க்லாகி
சமய்ஞ ா்ைக் கனியாய் நின்்ற 
வர� நிைது அடிக்கமலம் 
மைத்து இருத்தி சகாழுமலர் தூய் 
வழுத்�ல் சசய்வாம் (1)

171171

உ
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இலகு ஒளிய கதிர் ஒன்று 
ஆயிரம் புைல் சபய்
கு்ஙகள த�ாறும் இலயநது நாளும் 
அலகில் பல உருவாகித் த�ான்று�ல் தபால் 
சராசரஙகள அலைத்தும் ஆகி 
உலகம் முழுவ�ற்கும் ஒரு �னிக் க்வுள 
ஆகி உலகைந� மாலும் 
மலர் அயனும் அறியாது நின்்ற 
நின்்றன் தசவடிகள வணஙகுவாதம (2)

காைல் இல்த்து ச�ள நீரும் 
கயிற்றினில் வாள அரவும் அலல க்லில் பட்் 
கூன் முதுகு இப்பியில் த�ான்றும் 
சவளளியும் அம் மு�ல் உணலம குறிக்கில் தீரும் 
ஆைலவ தபால் நிலை அறியில்   
த�ான்றும் சகம் அலைத்தும் 
நில்லாது அழியும் ஆற்்றால்
த�ன் அவிழ் பூங கடுக்லக அணி சசல்வ 
நின் அலர �ாழ் கழற்்றாள  
சசன்னி தசர்ப்பாம் (3)

நீரின் இல்த் �ணலமயும் சசந சநருப்பினில் 
சவம்லமயும் சவணணிலவுத் திஙகள 
தசர் �ரு �ட்பமும் இலகு   சசஞ ா்யிறு 
அழற்சியும் தீம் பாலில் சநய்யும் 
ஈர் மலரின் நறுமணமும் 
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என்ைலாய் உலகம் எல்லாம் இருக்கும் எநல� 
வார் கழற் தசவடிக் கமலம் நறுசவாழுகு 
மலர் தூவி வணஙகல் சசய்வாம் (4)

தநாக்கின்றிக் கணடு நனி லகயினில் 
சகாடுத்து மல்ற நுவல்வ�ாய
நாக்கின்றி அறுசுலவயும் இனிது உணர்த்தும் 
காலின்றி ந்த்�ல் சசய்தும் 
மூக்கின்றி மணம் கவர்நதும் சசவி இன்றி 
தகட்டு மல்ற மு�ல்வர் யார்க்கும் 
வாக்கன்றி மைத்தினுக்கும் எட் ா் நின் 
�ாமலரத் �ாள வணஙகல் சசய்வாம் (5)

வணடுழாய் பசுந ச�ரியல் மாயவனும் 
நான் முகனும் வான் உதைாரும் 
அண்ர் நாயகனும் மல்ற முனிவர்களும் 
அறிவரி�ாய் அன்பு முற்றும் 
ச�ாண்ர் ஆைவர்க்கு எளி�ாய் 
த�ான்று �னி சு்ர்க் சகாழுநத� 
சுருதி என்னும் பணல  ்நூன் முடிவில் 
உல்ற பராபர நின் அடிக்கமலம் 
பணி�ல் சசய்வாம் (6)

குலம் குடி தகாத்திரம் இன்றி 
பி்றப்பு இ்றப்பு சபயர் வணணம் குணமும் இன்றி 
இைஙசகாளிய சவறு சவளியாய்
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இருநது சநடு நீர் உலகம் யாவும் தவட்்
நலங சகாள சபாருள அலைத்திலையும் 
நல்கு�லால் நளிர் மதி சசஞ சசல்தயாய் 
மலர் மற்றுன் சபாலன் கழல் �ாமலர
எம் புன் �லலயின் மிலச சூட்டிப் தபாற்று தவமால் (7)

முதியவன் நீ காலையும் நீ முதுக் குல்றவில் 
பாலனும் நீ முைரி வாட்டும் மதி புலரயும்
வாள முகத்து மலல ம்நல� 
சகாழுநனும் நீ வாதைார் தபாற்றும் 
க�சழரிகால் மூவிலல தவல் கஙகாை 
நா�னும் நீ ஆ�லால் உன் சபாதியவிழ் 
�ாமலர அலைய பூஙகழல்கள 
எஞ ா்ன்றும் தபாற்்றல் சசய்தவாம் (8)
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என்்றலைய துதி கூறி இல்றஞசு�லும் 
ஆஙகவலை எழுக என்ைா 
நன்று துதி மகிழ்ந�ைன் நீ விலழந�ை
நல்குவன் விலரவில் நவிறி என்ை 
மன்்ற உயிர்க்கு உயிராய வர�
நிலைக்க அறிவரி�ாய் 
மற்ச்றான்று உணத ா்?
புன் ச�ாழிதலன் �லைக் தகட்்து 
என்லை எை மல்ற மு�ல்வன் 
புகல்வன் மாத�ா (9)

மின் தபாலும் நு்ஙகி இல  ்நின் 
மலைக் கிழத்தி அவள வயிற்றில் 
விணதணார் தபாற்்ற 
என்தபாலும் ஒரு பு�ல்வன் 
கிரகபதி எனும் சபயரில் இலயவன்
அன்பன் உன்தபால் யார் இத் துதி 
தபர் உவலக புரி அட்்கம் ஈது உலகில் 
நாளும் அன்தபாடு துதித்து இல்றஞசில்
வநதியரும் அரு மகப் தபறு அல்வர் மாத�ா (10)
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மூலமும் உலரயும்

அருவுருவாய் ஏகமாய் குணம் குறிகள அருவுருவாய் ஏகமாய் குணம் குறிகள 
எலவயும் இன்றி அசலம் ஆகிஎலவயும் இன்றி அசலம் ஆகி

நிர்மலமாய் எவவுயிர்க்கும் உயிராக்கிச்நிர்மலமாய் எவவுயிர்க்கும் உயிராக்கிச்
சு்ர் ஒளியாய் நித்�ம் ஆகிசு்ர் ஒளியாய் நித்�ம் ஆகி
கருத்�ரிய ஆைந�க் க்லாகிகருத்�ரிய ஆைந�க் க்லாகி
சமய்ஞ ா்ைக் கனியாய் நின்்ற சமய்ஞ ா்ைக் கனியாய் நின்்ற 

வர� நிைது அடிக்கமலம் வர� நிைது அடிக்கமலம் 
மைத்து இருத்தி சகாழுமலர் தூய் மைத்து இருத்தி சகாழுமலர் தூய் 

வழுத்�ல் சசய்வாம் (1)வழுத்�ல் சசய்வாம் (1)

ப�வுலர: அருவு உருவு ஆய் - அருவமாகியும், உருவமாகியும், 
ஏகம் ஆய் – ஒன்்றாகியும், குணம் குறிகள எலவயும் இன்றி 
- குணஙகள குறிகள மு�லாை ஒன்றுமில்லாமல், அசலம் 
ஆகி - அலசவற்்ற�ாகியும், நிறுமலம் ஆய் - தூய்லம 
உல்ய�ாக ஆகியும், எவவுயிர்க்கும் உயிராகி - எல்லா 
உயிர்கட்கும் உயிர் ஆகி, சு்ர் ஒளியாய் நித்�ம் ஆகி 
- எல்லா காலத்திலும் உளை�ாகியும், சு்ரின் ஒளியாகி, 
கரு� அறிய ஆைந�க் க்லாகி - எணணு�ற்கரிய இன்பக் 
க்லாகியும், சமய்ஞ ா்ைக் கனியாய் நின்்ற - உணலம 

ா்ைப் பழமாகவும் விைஙகுகின்்ற, வர� - தமலாை க்வுதை, 
நிைது அடிக்கமலம் மைத்து இருத்தி - த�வரீருல்ய 
திருவடித் �ாமலர மலர்கலை உளைத்திதல அலமத்து, 
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சகாழு மலர் தூய் - சகாழுவிய மலர்கலை இல்றத்து 
வழுத்�ல் சசய்வாம் - வணஙகு�ல் சசய்கின்த்றாம்.

கருத்துலர: அருவத்த�ாடும் உருவத்த�ாடும் விைஙகுகின்்ற 
தமலாை க்வுதை! உன்னுல்ய திருவடித் �ாமலர 
மலர்கலை வணஙகுகின்த்றாம்.

விரிவுலர: க்வுள உருவம் அற்்றவராக இருப்பினும் 
அன்பர்கட்கு அருள சசய்�ற்சபாருட்டு உருவத்ல�யும் 
தமற்சகாளகின்்றார் ஆ�லின் “அருவுருவாய்” என்்றார். 
“அருவைாயினும் அன்பார்க்குருவைாய் வருவன் என்பது 
மாமல்ற சசால்லுதம” என்பதும் இஙகு எணணத்�க்கது. 
சலித்�ற்்றன்லம இன்லமயின் "அசலமாகி" என்்றார். உயிர்த் 
ச�ாலககள விரும்பும் எல்லாவற்ல்றயும் அருளும் �ன்லம 
இல்றவனுக்கு உணச்ன்ப�ால் "வர�" என்்றார்.

இலகு ஒளிய கதிர் ஒன்று இலகு ஒளிய கதிர் ஒன்று 
ஆயிரம் புைல் சபய்ஆயிரம் புைல் சபய்

கு்ஙகள த�ாறும் இலயநது நாளும் கு்ஙகள த�ாறும் இலயநது நாளும் 
அலகில் பல உருவாகித் த�ான்று�ல் தபால் அலகில் பல உருவாகித் த�ான்று�ல் தபால் 

சராசரஙகள அலைத்தும் ஆகி சராசரஙகள அலைத்தும் ஆகி 
உலகம் முழுவ�ற்கும் ஒரு �னிக் க்வுள உலகம் முழுவ�ற்கும் ஒரு �னிக் க்வுள 

ஆகி உலகைந� மாலும் ஆகி உலகைந� மாலும் 
மலர் அயனும் அறியாது நின்்ற மலர் அயனும் அறியாது நின்்ற 

நின்்றன் தசவடிகள வணஙகுவாதம (2)நின்்றன் தசவடிகள வணஙகுவாதம (2)

ப�வுலர: இலக்கு ஒளிய கதிர் ஒன்று - மிக விைஙகுகின்்ற 
ஒளியிலை உல்ய கதிரவன் ஒருவதை, ஆயிரம் புைல் 
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சபய் கு்ஙகள த�ாறும் - நீர் நிரம்பிய ஆயிரக் கணக்காை 
கூ்ஙகளிலும், இலயநது - சபாருநதி, நாளும் - நாள 
த�ாறும், அலகு இல் பல உருவு ஆகி - அைவற்்ற 
பல வடிவஙகலை உல்யைாகி, த�ான்று�ல் தபால் - 
காணப்படுகின்்றல�ப்தபால், சர அசரஙகள அலைத்தும் 
ஆகி - அலசயும் சபாருட்கள, அலசயா சபாருட்கள 
எல்லாமாகி, உலகம் முழுவ�ற்கும் ஒரு�னி க்வுைாகி - 
எல்லா உலகஙகளுக்கும் ஒப்பற்்ற முழு மு�ல் க்வுைாகி, 
உலகு அைந� மாலும் - உலகத்ல� அைநது அருளிய 
திருமாலும், மலர் அயனும் - நான்முகனும் அறியாது நின்்ற 
காண்�ற்கு இலயயாமல் சபாருநதி நின்்ற, நின் தசவடிகள  
வணஙகுவாம் - த�வரீருல்ய சிவந� திருவடிகலை 
தபாற்றுகித்றாம்.

கருத்துலர: உலகத்திலுளை எல்லாப் சபாருளகைாகி 
விைஙகி நின்றும் ஒதர க்வுைாக அலமந� உன்னுல்ய 
திருவடிகலை வணஙகுகின்த்றாம்.

விரிவுலர: கதிரவன் ஒருவதை ஆயினும் ஆயிரக் 
கணக்காை கு்ஙகளின் நீரிலும் �னித் �னியாக காணப் 
படு�ல் தபால இல்றவனும் ஒருவதை ஆயினும் 
எல்லா உயிர்த் ச�ாலககளினி்த்தும் அலமநது நின்று 
விைஙகுகின்்றைன் என்க. ஒரு காலத்தில் நான்முகனும் 
திருமாலும் தபாரிட்டு அடிலயயும் முடிலயயும் த�் 
முயன்றும் அறியப்ப ா்�வாறு நின்்ற படியால் "உலகைந� 
மாலும் மலரயனும் அறியாது நின்்ற" என்்றார்.
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காைல் இல்த்து ச�ள நீரும் காைல் இல்த்து ச�ள நீரும் 
கயிற்றினில் வாள அரவும் கயிற்றினில் வாள அரவும் 

அலல க்லில் பட்் அலல க்லில் பட்் 
கூன் முதுகு இப்பியில் த�ான்றும் கூன் முதுகு இப்பியில் த�ான்றும் 
சவளளியும் அம் மு�ல் உணலம சவளளியும் அம் மு�ல் உணலம 

குறிக்கில் தீரும் குறிக்கில் தீரும் 
ஆைலவ தபால் நிலை அறியில்   ஆைலவ தபால் நிலை அறியில்   

த�ான்றும் சகம் அலைத்தும் த�ான்றும் சகம் அலைத்தும் 
நில்லாது அழியும் ஆற்்றால்நில்லாது அழியும் ஆற்்றால்

த�ன் அவிழ் பூங கடுக்லக அணி சசல்வ த�ன் அவிழ் பூங கடுக்லக அணி சசல்வ 
நின் அலர �ாழ் கழற்்றாள  நின் அலர �ாழ் கழற்்றாள  

சசன்னி தசர்ப்பாம் (3)சசன்னி தசர்ப்பாம் (3)

ப�வுலர: காைல் இல  ்ச�ள நீரும் - காைலி்த்திதல 
ச�ளிந� நீரும், கயிற்றின் வாள அரவும் - கயிற்றினி்த்திதல 
ஒளி �ஙகிய பாம்பும், அலல க்லில் பட்் - 
அலலகளுல்ய க்லினி்த்த� த�ான்றிய, கூன் முதுகு 
இப்பியில் த�ான்றும் சவளளியும் - வலைந� முதுகிலை 
உல்ய கிழிஞசதலாட்டில் காணப்படுகின்்ற சவளளிலயயும் 
தபால, அம்மு�ல் உணலம குறுக்கில் தீரும் - அ�ன் 
மு�ன் சபாருலை ஆராயுமி்த்தில் ஐயம் நீஙகும். ஆைலவ 
தபால் - ஆகிய இலவகலை தபால, நிலை அறியில் 
- நும்முல்ய சமய்லமயாை இயல்புகலை ச�ரிநது 
சகாண ா்ல், த�ான்றும் சகம் அலைத்தும் நில்லாது அழியும் 
ஆற்்றால் - காணப்படுகி்ற உலகம் முழுவதும் நில்லாது 
அழியும் �ன்லமயால், த�ன் அவிழ் பூம் கடுக்லக அணி 
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சசல்ல - த�தைாடு மலர்ந� சபாலிவு �ஙகிய சகான்ல்ற 
மாலலலய அணிந�ருளும் சிவசபருமாதை! நிைது அல்ற 
கழல் �ாள சசன்னி தசர்ப்பாம் - த�வரீரது ஒலிக்கின்்ற வீரக் 
கழலல அணிந� திருவடிகலை எம்முல்ய �லலயின் 
தமல் அணிநது சகாளவாம்.

கருத்துலர: இல்றவதை உம்முல்ய சமய்லமத்�ன்லமலய 
அறிநது சகாண ா்ல் உலக மயக்கம் நீஙகும். ஆகதவ, 
நும்முல்ய அடிகலைத் �லலதமற் சகாணடு 
வணஙகுகித்றாம்.

விரிவுலர: காைல் கடுலமயாை சவய்யிலில் த�ான்றும் 
ஒருவலகயாை ஒளிப் பிழம்பு. இது பார்லவக்கு �ணணீலரப் 
தபால் காணப் படும். மாக்கதையன்றி மக்களும் இக்காைல் 
த�ாற்்றத்தின் உணலம உணராது சசன்று அலலநது 
வருநது�ல் உணடு. அல்றகழல் - ஒலிக்கின்்ற வீரக் கழல்; 
விலைத்ச�ாலக.

நீரின் இல்த் �ணலமயும் சசந சநருப்பினில் நீரின் இல்த் �ணலமயும் சசந சநருப்பினில் 
சவம்லமயும் சவணணிலவுத் திஙகள சவம்லமயும் சவணணிலவுத் திஙகள 

தசர் �ரு �ட்பமும் இலகு   சசஞ ா்யிறு தசர் �ரு �ட்பமும் இலகு   சசஞ ா்யிறு 
அழற்சியும் தீம் பாலில் சநய்யும் அழற்சியும் தீம் பாலில் சநய்யும் 

ஈர் மலரின் நறுமணமும் ஈர் மலரின் நறுமணமும் 
என்ைலாய் உலகம் எல்லாம் இருக்கும் எநல� என்ைலாய் உலகம் எல்லாம் இருக்கும் எநல� 

வார் கழற் தசவடிக் கமலம் நறுசவாழுகு வார் கழற் தசவடிக் கமலம் நறுசவாழுகு 
மலர் தூவி வணஙகல் சசய்வாம் (4)மலர் தூவி வணஙகல் சசய்வாம் (4)
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ப�வுலர: நீரினில்த் �ன்லமயும் - �ணணீரினி்த்திதல 
குளிர்ச்சியும், சசந சநருப்பினில  ்சவம்லமயும் - சிவந� 
தீயினி்த்திதல  சவப்பமும், சவணணிலவு திஙகள தசர்�ரு 
�ட்பமும் - சவளளிய ஒளிலய உல்ய திஙகளி்த்தில் 
குளிர்ச்சியும், இலகு சசம் ்ாயிற்று அழற்சியும் - 
விைஙகுகின்்ற சிவந� கதிரவனி்த்தில் சூடும், தீம் பாலில் 
சநய்யும் - இனிலம சபாருநதிய பாலினி்த்தினுள 
சநய்யும், ஈர் மலரின் நறு மணமும் என்ைல் ஆய் - 
குளிர்ச்சி சபாருநதிய மலர்களில் இனிய மணமும் என்று 
சசால்லப் சபறுவ�ாய், உலகசமலாம் இருக்கும் எநல� - 
உலகம் முழுவதும் நில்றநது விைஙகுகின்்ற எநல�யாகிய 
சிவசபருமாதை (த�வரீருல்ய). வார்கழல் தச அடி கமலம் 
- சநடிய வீரக் கழலல அணிந� சிவந� திருவடித் �ாமலர 
மலர்கலை, ந்றவு ஒழுகு மலர்த் தூவி - த�ன் ஒழுகுகின்்ற 
மலர்கலை இல்றத்து, வணஙகல் சசய்வாம் - தபாற்று�லல 
சசய்கின்த்றாம்.

கருத்துலர: எல்லாமாக விைஙகுஞ சிவசபருமாதை 
த�வரீருல்ய அடிமலர்கலை மலர் தூவி வணஙகுகித்றாம்.

விரிவுலர: நீரில் குளிர்ச்சியும், தீயில் சவம்லமயும், 
திஙகளில் �ணலமயும் ் ாயிற்றில் சூடும், பாலில் சநய்யும், 
மலரில் மணமும், எவவாறு பிரித்�றிய முடியா�வாறு 
அலமநதுளைைதவா, அவவாத்ற, இல்றவனும், எல்லா 
சபாருளகளினும் பிரித்�றிய முடியா�வாறு நில்றநது 
விைஙகுகின்்றார் என்க. எம் �நல� - எநல� என்்றாகியது.
சசம்லம அடி - தசவடி "ஈறு தபா�ல், இல் உகரம் 
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இய்யா�ல், ஆதி நீ்ல்" என்னும் சூத்திர விதி படி 
இவவா்றாகியது.

தநாக்கின்றிக் கணடு நனி லகயினில் தநாக்கின்றிக் கணடு நனி லகயினில் 
சகாடுத்து மல்ற நுவல்வ�ாயசகாடுத்து மல்ற நுவல்வ�ாய

நாக்கின்றி அறுசுலவயும் இனிது உணர்த்தும் நாக்கின்றி அறுசுலவயும் இனிது உணர்த்தும் 
காலின்றி ந்த்�ல் சசய்தும் காலின்றி ந்த்�ல் சசய்தும் 

மூக்கின்றி மணம் கவர்நதும் சசவி இன்றி மூக்கின்றி மணம் கவர்நதும் சசவி இன்றி 
தகட்டு மல்ற மு�ல்வர் யார்க்கும் தகட்டு மல்ற மு�ல்வர் யார்க்கும் 

வாக்கன்றி மைத்தினுக்கும் எட் ா் நின் வாக்கன்றி மைத்தினுக்கும் எட் ா் நின் 
�ாமலரத் �ாள வணஙகல் சசய்வாம் (5)�ாமலரத் �ாள வணஙகல் சசய்வாம் (5)

ப�வுலர: தநாக்கின்றி நனி கணடும் - கணகள இல்லாமதல 
எல்லாவற்ல்றயும் நன்்றாய் பார்த்தும், லக இன்றிக் 
சகாடுத்தும் - லககள இல்லாமதலதய (உயிர்த்ச�ாலககள) 
விரும்பியலவகலைத் �நதும், மல்ற நுவல்வது ஆய 
- மல்றகலைக் கூறுவ�ாகிய, நாக்கு இன்றி - நாக்கு 
இல்லாமதலதய, அறுசுலவயும் இனிது உணர்நதும் - ஆறு 
வலகப்பட்  ்சுலவகலையும் நன்்றாக அறிநதும், கால் இன்றி 
ந்த்�ல் சசய்தும் - கால்கள இல்லாமதலதய ந்நதும், 
மூக்கின்றி மணம் கவர்நதும் - மூக்கு இல்லாமதலதய 
மணத்ல� இனிது நுகர்நதும், சசவி இன்றிக் தகட்டும் - 
காதுகள இல்லாமதலதய தகட்்லலச் சசய்தும், மல்ற 
மு�ல்வர் யார்க்கும் - அந�ணர் எவர்க்கும், வாக்கு 
அன்றி - கூறு�லுக்தக அல்லாமல், மைத்தினுக்கும் எட் ா் 
-  உளைத்திதல எணணுவ�ற்கும் எட் ா்�, நின் �ாமலரத் 
�ாள வணஙகல்  சசய்வாம் - நின்னுல்ய �ாமலர மலலரப் 
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தபான்்ற திருவடிகலை பணி�ல் சசய்கின்த்றாம்.

கருத்துலர: கணகள இல்லாமதலதய பார்த்�ல் 
மு�லியலவகலை சசய்கின்்ற நின்னுல்ய திருவடித் 
�ாமலர மலர்கலை வணஙகுகின்த்றாம்.

விரிவுலர: தநாக்கு - கண சபாருட்கலை தநாக்குகின்்ற 
படியிைால் கணகளுக்கு ஏற்பட்  ்காரணப் சபயர். இல்றவன் 
உருவம் அற்்றவைாக இருநத� எல்லாத் ச�ாழில்கலையும் 
புரிகின்்றவன் ஆ�லின் இவவாறு கூறிைார். அறுசுலவ 
- உவர்ப்பு, கார்ப்பு, லகப்பு, தித்திப்பு, துவர்ப்பு, புளிப்பு 
என்பை. இலவகலை வ்நூலார் ஷட் ரசம் என்பர். மல்ற 
மு�ல்வர் - மல்றகலை ஓதும் ச�ாழிலலதய மு�ன்லமயாகக் 
சகாண்வர்கள.

வணடுழாய் பசுந ச�ரியல் மாயவனும் வணடுழாய் பசுந ச�ரியல் மாயவனும் 
நான் முகனும் வான் உதைாரும் நான் முகனும் வான் உதைாரும் 

அண்ர் நாயகனும் மல்ற முனிவர்களும் அண்ர் நாயகனும் மல்ற முனிவர்களும் 
அறிவரி�ாய் அன்பு முற்றும் அறிவரி�ாய் அன்பு முற்றும் 

ச�ாண்ர் ஆைவர்க்கு எளி�ாய் ச�ாண்ர் ஆைவர்க்கு எளி�ாய் 
த�ான்று �னி சு்ர்க் சகாழுநத� த�ான்று �னி சு்ர்க் சகாழுநத� 

சுருதி என்னும் பணல  ்நூன் முடிவில் சுருதி என்னும் பணல  ்நூன் முடிவில் 
உல்ற பராபர நின் அடிக்கமலம் உல்ற பராபர நின் அடிக்கமலம் 

பணி�ல் சசய்வாம் (6)பணி�ல் சசய்வாம் (6)

ப�வுலர: வண துழாய் பசுந ச�ரியல் மாயவனும் - 
வைப்பம் சபாருநதிய பசிய துைசி மாலலலய அணிந� 
திருமாலும், நான்முகனும் - பிரம்மாவும், வானுதைாரும்  
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- விணணுலகில் உளை த�வர்களும், அண்ர் நாயகனும் 
- அத் த�வர்களுக்குத் �லலவைாகிய இநதிரனும், மல்ற 
முனிவர்களும் - தவ�ஙகலை ஓதி உணர்ந� முனிகளும், 
அறிவு அரி�ாய் - அறிநது உணர்�ற்கு அரி�ாகி, அன்பு 
முற்றும் - அன்பு சசய்யும் தி்றத்திதல முதிர்ந� ச�ாண ர்் 
ஆைவர்க்கு எளி�ாய் - அடியார் ஆயிைர்க்கு எளிலமயாக, 
த�ான்று �னிச் சு்தர - காணப்சபறுகின்்ற ஒப்பற்்ற சு ர்்க் 
சகாழுந�ாகிய சிவசபருமாதை, சுருதி என்னும் பணல் 
நூல் உல்ற பராபர - மல்ற என்று சசால்லப் சபறுகின்்ற 
பழலமயாை நூலின் முடிவிதல உல்றகின்்ற தமலாை 
பரம் சபாருதை, நின் அடிக் கமலம் பணி�ல் சசய்வாம் 
- நின்னுல்ய திருவடித்� �ாமலர மலர்கலை வணஙகு�ல் 
சசய்கின்த்றாம்.

கருத்துலர: திருமால், நான்முகன் மு�லிய த�வர்கட்க்கு 
அருலம ஆகவும், அடியார்க்கு எளிலமயாகவும் 
விைஙகுகின்்ற பரம் சபாருதை நின் திருவடித் �ாமலர 
மலர்கலை வணஙகுகின்த்றாம்.

விரிவுலர: திருமால் மு�லிய சபரும் த�வர்கள ஆயினும் 
அவர்கட்கு அருலமயாக விைஙகும் சிவசபருமான் 
அன்பு முதிர்ந� அடியவர்கட்கு மிக எளிலம ஆைவராக 
விைஙகுகின்்றார். "யாவராயினு மன்பராைன்றி யறிசயாணா 
மலர்ச் தசாதியான்" என்பதும் ஈணடு எணணத்�க்கது. சுருதி 
என்னும் பணல  ்நூல் முடிவு - தவ�ாந�ம், பராபரன் - 
தமலாை சபாருளகளுக்கு எல்லாம் தமலாை சபாருைாக 
விைஙகுபவன்.
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குலம் குடி தகாத்திரம் இன்றி குலம் குடி தகாத்திரம் இன்றி 
பி்றப்பு இ்றப்பு சபயர் வணணம் குணமும் இன்றி பி்றப்பு இ்றப்பு சபயர் வணணம் குணமும் இன்றி 

இைஙசகாளிய சவறு சவளியாய்இைஙசகாளிய சவறு சவளியாய்
இருநது சநடு நீர் உலகம் யாவும் தவட்்இருநது சநடு நீர் உலகம் யாவும் தவட்்
நலங சகாள சபாருள அலைத்திலையும் நலங சகாள சபாருள அலைத்திலையும் 
நல்கு�லால் நளிர் மதி சசஞ சசல்தயாய் நல்கு�லால் நளிர் மதி சசஞ சசல்தயாய் 

மலர் மற்றுன் சபாலன் கழல் �ாமலரமலர் மற்றுன் சபாலன் கழல் �ாமலர
எம் புன் �லலயின் மிலச சூட்டிப் தபாற்று தவமால் (7)எம் புன் �லலயின் மிலச சூட்டிப் தபாற்று தவமால் (7)

ப�வுலர: குலம், குடி, தகாத்திரம் இன்றி - குலம், குலப்பி்றப்பு 
வழிமுல்ற ஆகியலவகள இல்லாமல், பி்றப்பு இ்றப்பு சபயர் 
வணணம் குணமும் இன்றி - பி்றத்�லும், இ்றத்�லும், 
சபயரும், நி்றமும் �ன்லமயும் இல்லாமல், இலஙகு ஒளிய 
உல்ய சவறு சவளியாய் இருநது - விைஙகுகின்்ற ஒளிலய 
உல்ய சவறு சவளியாய் இருநது, சநடுநீர் உலகம் யாவும் 
தவட்  ்- நீண  ்நீரால் சூழப்பட்  ்உலகத்தில் உளை உயிர்த் 
ச�ாலககள எல்லாம் விரும்பிய, நலம் சகாள சபாருள 
அலைத்திலையும் நல்கு�லால் - நன்லமலயக் சகாண் 
சபாருளகள எல்லாவற்ல்றயும் சகாடுத்�லால், நளிர் மதி 
சசம் சல்தயாய் - குளிர்ந� திஙகலை அணிந� சிவந� 
சல  ்முடிலய உல்ய சிவசபருமாதை, உன் சபாழல் 
கழல் �ாமலர மலர் - உன்னுல்ய அழகிய வீரக் கழலல 
அணிந� திருவடித் �ாமலர மலர்கலை, எம்புன் �லலயின் 
மிலச சூட்டிப் தபாற்றுதவாம் - எம்முல்ய சபருலமயற்்ற 
�லலயின் மீத� அணிநது வணஙகுகின்த்றாம்.

கருத்துலர: சிவசபருமாதை உன்னுல்ய திருவடித்�ாமலர 
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மலர்கலை எம்முல்ய �லல மீது அணிநது வணஙகுகித்றாம்.

விரிவுலர: உலகு இ்வாகு சபயராய் உலகத்தில் உளை 
உயிர்த் ச�ாலககலை உணர்த்தி நின்்றது. சபான்கழல் 
எைற்பாலது சபாலன் கழல் என்்றாகியது. "சபான்சைன் 
கிைவி ஈறு சக  ்முன்ைர்த் த�ான்றும் லகார மகாரம்" 
என்பது சூத்திரம்.

முதியவன் நீ காலையும் நீ முதுக் குல்றவில் முதியவன் நீ காலையும் நீ முதுக் குல்றவில் 
பாலனும் நீ முைரி வாட்டும் மதி புலரயும்பாலனும் நீ முைரி வாட்டும் மதி புலரயும்

வாள முகத்து மலல ம்நல� வாள முகத்து மலல ம்நல� 
சகாழுநனும் நீ வாதைார் தபாற்றும் சகாழுநனும் நீ வாதைார் தபாற்றும் 

க�சழரிகால் மூவிலல தவல் கஙகாை க�சழரிகால் மூவிலல தவல் கஙகாை 
நா�னும் நீ ஆ�லால் உன் சபாதியவிழ் நா�னும் நீ ஆ�லால் உன் சபாதியவிழ் 

�ாமலர அலைய பூஙகழல்கள �ாமலர அலைய பூஙகழல்கள 
எஞ ா்ன்றும் தபாற்்றல் சசய்தவாம் (8)எஞ ா்ன்றும் தபாற்்றல் சசய்தவாம் (8)

ப�வுலர: முதியவன் நீ காலையும் நீ - முதுலமப் பருவம் 
உல்யவனும், நீ காலை பருவம் உல்யவனும் நீ முதுக் 
குல்றவு இல் பாலனும், நீ - தபரறிவு இல்லா� குழநல� 
பருவம் உல்யவரும் த�வரீதர, முைரி வாட்டும் - �ாமலர 
மலலர வா் ச் சசய்கின்்ற, மதி புலரயும் - திஙகலை ஒத்து 
விைஙகும், வாளமுகத்து - ஒளி �ஙகிய முகத்திலை உல்ய, 
மலலம்நல� சகாழுநனும் நீ - இமய மலலயிற் பி்றந� 
உலமயவளுல்ய கணவராக விைஙகுபவரும் த�வரீதர, 
வாதைார் தபாற்றும் - த�வர்கள பாராட்டும், க�ழ் எரி கால் -  
விலரசவாடு கூடிய தீலய கக்குகி்ற, மூ இலலதவல் கஙகாை 
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நா�னும் நீ - முத்�லல சூலத்ல�யும் என்பு மாலலலயயும் 
அணிந� �லலவரும் த�வரீதர, நின் சபாதி அவிழ்ந� - 
முறுக்கு அவிழ்ந�, �ாமலர அலைய பூஙகழல்கள - �ாமலர 
மலலர ஒத்� அழகிய திருவடிகலை, எஞ ா்ன்றும் தபாற்்றல் 
சசய்வாம் - எக்காலத்திலும் வணஙகு�ல் சசய்கின்த்றாம்.

கருத்துலர: எல்லாத் �ன்லமதயாடும் விைஙகுவது த�வரீதர 
ஆலகயால் த�வரீருல்ய திருவடித் �ாமலர மலர்கலை 
வணஙகுகின்த்றாம்.

விரிவுலர: எல்லாமாக விைஙகுவது இல்றவன் ஒருவதை 
ஆலகயால், இவவாறு கூறிைார், சகாழுநன் - �ாவிப் 
ப்ர்�ற்கு இ்ைாகிய சகாழு சகாம்லபப் தபால 
விைஙகுபவன். மூவிலல தவல் - மூன்று இலலகலை 
உல்ய தவல் அ�ாவது சூலம். தவல் ஒரு இலல மட்டும் 
அலமய சபற்்றது. கஙகாைம் - �லச கழிந� முழு எலும்பு. 
இலவ ஊழிக் காலத்தில் அழிநச�ாழியும். திருமால் நான் 
முகத்ல� உல்யவர்.

“நஙகாய் இச�ன்ை�வம் நரம்தபா ச்லும்பணிநது“நஙகாய் இச�ன்ை�வம் நரம்தபா ச்லும்பணிநது
கஙகாைம் த�ாளதமதல கா�லித்�ான் காதணடீகஙகாைம் த�ாளதமதல கா�லித்�ான் காதணடீ

கஙகாைம் ஆமாதகள காலாந� ரத்திருவர்கஙகாைம் ஆமாதகள காலாந� ரத்திருவர்
�ஙகாலஞ சசய்யத் �ரித்�ைன்காண சாழதலா”�ஙகாலஞ சசய்யத் �ரித்�ைன்காண சாழதலா”

என்பது திருவாசகம்என்பது திருவாசகம்

மக்கட் சசல்வ மாலல பலன்மக்கட் சசல்வ மாலல பலன்
என்்றலைய துதி கூறி இல்றஞசு�லும் என்்றலைய துதி கூறி இல்றஞசு�லும் 

ஆஙகவலை எழுக என்ைா ஆஙகவலை எழுக என்ைா 
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நன்று துதி மகிழ்ந�ைன் நீ விலழந�ைநன்று துதி மகிழ்ந�ைன் நீ விலழந�ை
நல்குவன் விலரவில் நவிறி என்ை நல்குவன் விலரவில் நவிறி என்ை 
மன்்ற உயிர்க்கு உயிராய வர�மன்்ற உயிர்க்கு உயிராய வர�

நிலைக்க அறிவரி�ாய் நிலைக்க அறிவரி�ாய் 
மற்ச்றான்று உணத ா்?மற்ச்றான்று உணத ா்?

புன் ச�ாழிதலன் �லைக் தகட்்து புன் ச�ாழிதலன் �லைக் தகட்்து 
என்லை எை மல்ற மு�ல்வன் என்லை எை மல்ற மு�ல்வன் 

புகல்வன் மாத�ா (9)புகல்வன் மாத�ா (9)

ப�வுலர: என்று இலைய துதி கூறி இல்றஞசு�லும் - 
என்று இத்�லகய புகழ் பா் லலச் சசால்லி வணஙகு�லும், 
ஆஙகு அவலை எழுக என்ைா - அப்சபாழுது அவ 
விசுவாநரலை எழுக என்று அருள சசய்து, நன்று துதி 
மகிழ்ந�ைன் - நல்லது உன்னுல்ய புகழ்ப் பா் லலக் 
தகட்டு மைம் மகிழ்நத�ன், நீ விலழந�ை நல்குவன் - நீ 
விரும்பியலவகலைக் சகாடுப்தபன், விலரவில் நவிறி என்ை 
- விலரவிதல கூறுவாயாக என்று சசால்ல, மன்்ற உயிர்க்கு 
உயிராய வர� - நிலலசபற்்ற உயிர்கட்கு உயிராகிய தமலாை 
க்வுதை, நிைக்கு அறிவு அரி�ாய் ஒன்று உணத ா்? - 
த�வரீருல்ய திருவுளைம் உணர்�ற்கு அரி�ாக ஒரு 
சபாருள இருக்கின்்றத�ா?; புன்த�ாழிசலன் �லைக் தகட்்து 
என்லை எை - சிறு ச�ாழிலல உல்யவைாகிய என்லைக் 
தகட்்து என்ை காரணம் என்று விசுவாநரன் சசால்ல, மல்ற 
மு�ல்வன் புகல்வன் - மல்றகளுக்கு மு�ல்வர் ஆகிய 
சிவசபருமான் கூறுகின்்றார்.
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கருத்துலர: விசுவாநரலைப் பார்த்து சிவசபருமான் 
கூறுகின்்றார்.

விரிவுலர: விசுவாநரனுல்ய எணணம் மக்கள தபற்ல்ற 
நாடியது உயிர்த் ச�ாலககளின் எணணஙகலை எல்லாம் 
உணர்நது அருளும் சிவசபருமான், விசுவாைரன் உல்ய 
இவசவணணத்ல� உணர்வார் ஆகலின் "அறிவறி�ாய் 
மற்ச்றான்று உணத ா்?" என்று கூறிைான். உயிர்த்ச�ாலககள 
எல்லாம் சிறு ச�ாழில்கலை உல்யலவகள ஆ�லின் 
"புண ச�ாழிதலான்" என்்றார்.

மின் தபாலும் நு்ஙகி இல  ்நின் மின் தபாலும் நு்ஙகி இல  ்நின் 
மலைக் கிழத்தி அவள வயிற்றில் மலைக் கிழத்தி அவள வயிற்றில் 

விணதணார் தபாற்்ற விணதணார் தபாற்்ற 
என்தபாலும் ஒரு பு�ல்வன் என்தபாலும் ஒரு பு�ல்வன் 

கிரகபதி எனும் சபயரில் இலயவன்கிரகபதி எனும் சபயரில் இலயவன்
அன்பன் உன்தபால் யார் இத் துதி அன்பன் உன்தபால் யார் இத் துதி 

தபர் உவலக புரி அட்்கம் ஈது உலகில் தபர் உவலக புரி அட்்கம் ஈது உலகில் 
நாளும் அன்தபாடு துதித்து இல்றஞசில்நாளும் அன்தபாடு துதித்து இல்றஞசில்

வநதியரும் அரு மகப் தபறு அல்வர் மாத�ா (10)வநதியரும் அரு மகப் தபறு அல்வர் மாத�ா (10)

ப�வுலர: மின்தபாலும் நு்ஙகு இல  ்- மின்ைலலப்தபால 
அலசகின்்ற இல்யிலை உல்ய நின் மலைக் கிழத்தி 
அவள வயிற்றில், விணதணார் தபாற்றும் - த�வர்கள 
எல்தலாரும் தபாற்றுமாறு, என்தபாலும் ஒரு பு�ல்வன் 
- என்லைப்தபான்்ற ஒரு லமந�ன், கிரகபதி எனும் 
சபயரில் இலயவன் - கிரகபதி என்னும் சபயதராடு 
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த�ான்றுவான். உன்தபால் அன்பர் - உன்லைப் தபான்்ற 
அன்பர்களில், யார் - யார் இருக்கி்றார்கள?, இத்துதி - இப் 
புகழ் பா் ல்கைாகிய, தபர் உவலக புரி - மிகுந� இன்பத்ல� 
சசய்கின்்ற, அட்்கம் - எட்டு பா் ல்கலையும், உலகில் 
நாளும் - உலகத்தில் நாளத�ாறும், அன்தபாடு துதித்து 
இ்றஞசில் - உளைன்தபாடு துதித்து பாடி வணஙகிைால், 
வநதியரும் - மல ா்க இருப்பவர்களும், அரு மகப் தபறு 
அல்வர் - சி்றந� மக்கட்தபற்றிலை அல்வார்கள. மாது, 
‘ஓ’ அலசநிலலகள.

கருத்துலர: உன் மலைவியினி்த்தில் ஒரு மகன் 
த�ான்றுவான். இவசவட்டு பா் ல்கலையும் பாடி வணஙகும் 
மலடிகளும் நன்மக்கட் தபறு அல்வர்.

விரிவுலர: கிரகபதி என்னும் சபயர் உல்யவைாகப் 
பி்றப்பான் என்்றார். அட்்கம் - எட்டு பா் ல்கள மக்கள 
தபறு அற்்றவர்களுக்கு மக்கள தபறு உண்ாகுமாறு 
இல்றவலை தவணடி அன்பர்களும் இப் பா் ல்கலைப் 
பாடி இல்றவலைப் தபாற்்றலாம். 

[இப்பா்ல்கள அதிவீர ராம பாணடியரால் சமாழி 
சபயர்க்கப்பட்் காசிகாண்த்தில் அவரால் சமாழி 
சபயர்த்து பா் ப் சபற்்றை]

சுபம்


