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INTRODUCTION | 

  

After the advent of ‘S/anga Kila’ several varieties of poetry 
appeared in Tamil literature. One of such is called ‘Antidi’. A 
description of this Antadi has been given in the first part of this’ book. 

This second part of ‘ Antadi-k—kottu’ consists of eleven pieces : 

Palani~p—Patirru—p- Pattantadi 

Mayilficala—t-tantadi 

Tillai Yamaka Vantadi 

Tiruttanikai Venba Vantidi 

Tiruccendir Nirottaka Yamakavantadi 

Tiruvaranga-t-tantadi 

Tirukadanmaliai~p— Pattirru-p— Pattantadi 

_Tirumalis’ai~p-Patirru~p-Pattantadi 

Tiruvevvul Patirru-p—Pattantadi 

Palaiya Svamigal Patirru—p—Pattantidi and 

18, Cittira Venba Vantadi 
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1. Palani-p—Pattirra-p—Pattantadi 

This is in praise of Lord Muruka who is the presiding deity of 
the temple at Palani. This place is said to be one of the six pro- 
minent places of Murukan. 

This piece of composition consists of ten individual pieces of ten 
verses each-as behoves Patirru-p-Pattantadi. The style is quite simple 
and stresses the necessity of offering prayers to Him for salvation. 

The name of the author is however not known. Thisis based on a 
paper manuscript bearing No. R 572. This was transcribed in 1923-24 
from a manuscript of Sri Velukumara Pillai of Palani. 

2. Mayilacala-t-tantadi 

This is sung in praise of Lord Muruka of ‘Mayilam’ in South 
Arcot District which is mentioned by S’ri Arunagirinathar in his 

‘ Thiruppugal ’. Mayilaicala-t-tantadi contains one hundred verses 
all in ‘ Kattalai-k-Kaliturai’, The author stresses the need for offer- 
ing prayers to Him if one wishes to be freed from worldly ties.
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This is based on two palm leaf manuscripts described under 

Nos. D 1667 and 1668 respectively. 

The author is S'rt Cinnaiya Dégikar who hailed from ‘ Poykai-p- 

Pakkam’. This much has been gleaned from his work and those of 

his son and grandson Paccaiyappa Upadhyayar and Sabhapati 

Upadhyayar respectively. 

3. Tillai Yamaka Antadi, 

Cidambaram is one of the holiest of holy places. S/aivaite Saints 

have praised the Lord Nataraja of Cidambaram. There has been an 

unique adoration and admiration for the Lord Nataraja and 
Slivakimasundari. Many are the poems in His praise. 

The present piece is composed in Kattalai-k-Kalitturai, a special 

feature of which is the intricacy of the usage of ‘‘yamakam” 

throughout. The same word appearing at several points in a poem 

with different meanings is the peculiarity of ‘ yamakam ’. 

The author of the work is notknown. This is however different 

from the work of Mahavidvan Minakgisundaram Pillai which bears 

the same name. Only 77 poems are available now out of the 100. 

This work is based on two palm leaf manuscripts preserved under 

“Nos. R. 348 (a) and 2704 respectively. In the palm leaf manuscript 

No. R 2704 which was presented by Sri K. Shanmugam of Kumara- 
kuppam, South Arcot district in 1951-52,a note is found at the end 

of the last poem that the next 23 poems are not available. In R 348 
(a) which was purchased from Sri C. V. Jambulingam Pillai of 
Tirumayilai, the first twenty-five poems and the poems from 45 to 76 

are found. 

4, Tiruttanikai Venba Antadi 

Lord Muruka is the deity of the famous Tiruttayi and this piece 
is in His praise. 

This Antadi is sung in the style of Venba and is very delightful 
and lucid. The last two lines in each Venba contain Yamaka. 

The author is unknown. 

This is based on a palm leaf manuscript preserved in this 

Library under No. D 255.
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5. Tiruccendir Nirottaka Yamaka Antadi. 

This is also in praise of Lord Muruka of Tiruccendir which is 
one of the six prime resorts of Lord Muruka. Several songs have 
been sung in His praise. 

The songs are so composed as to exclude the use of lips. This 
peculiarity is called “* Nirétakam ”. All of them form Kattalai-k— 
Kalitturai. 

The first 35 songs have been sung by Slivaprakaga Svamigal 
of Turaimangalam. He was a great poet and had been very famous 
in his time which was about 250 years ago. He is the author of 
Nalvar Nanmayi Malai, S‘ivaprakagam, Tarukka Paribbasai, 
Palamalai Antadi, Vedanta Cagamani, Prabhulinga lilai, Siddhanta 
Sikamani etc. He passed away at the very young age of 32. Of the 
35 songs, the first 30 have already been printed. Since the manus- 
cript in the Library contains 35 songs attributed to him, all of them 
have been printed now, 

The other 65 songs were sung by one Cinnaiyan, Probably it is 
the Cinnaiya Degikar who has sung ‘ Mayilacalattantidi’. Whoever 
it is, there is no doubt that he too was a very great poet. 

This is based on four palm leaf manuscripts described under 
Nos. 1644, 1645, 1646 and 1647. 

6. Tiruvaranga-t—tantidi. 

Lord S'ri Raniganatha is the presiding deity of S‘rirangam, 
which is acclaimed to be the greatest of the holy temples and the 
deity is The Holy Divinity, considered to be the family god of 
S’ri Rama — an incarnation of Maha Vignu. All the Alvars and many 
eminent and great scholars have repeatedly sung in praise of 
S'ri Ranganatha and His Divine Consort Ranganayaki, 

The present work consists of 100 verses and all of them are 
replete with sincere and straight advice to pray S’ri Ranganatha, 
The style is magnificent, very scholarly and majestic. 

The author is the much renowned ** Pillai-p-Perumal Ayyangar”. 
His original name is Alagiya Manavila Dasar. He was born at 
Tirumangai in ‘ Cola Dasa’ and is a very great scholar and a poet
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of his time. He has enriched the Tamil literature by his works which 

arecailed “ Asta~p-prabandham ”, He lived about 700 years ago and 

a few striking incidents in his life have been given in the Tamil intro- 

duction to this volume. 

There is a commentary for this Antadi which is written by 

Tirukurukai-p- Perumal Kaviriyar’”’ of Alvar Tirunagari. An 

eminent scholar, he has ably brought out the high lights of the ori- 

ginal piece. The commentries for verses 20 and 47 were not avai- 

lable here but the Tanjore Maharaja Sarfoji’s Sarasvati Mahal Lib- 

sary of Tanjore obliged us by giving the same from their collection. 

This is based on two palm leaf manuscripts preserved in this 
Library under Nos. D, 256 and R. 422 (c) respectively. The manuscript 

bearing No. D, 256 contains verses beginning from 54 to 100 with 

commentary. The other manuscript bearing No. R 422 (c) contains 
commentary to verses 1-64 and 92-100. This was presented to the 

library in 1919-20 by Alarmélmangammangar, wife of Govinda- 

cariyar, Mélattirumaligai of Tiruvaymoli-p-Pillai, Alvar Tirunagari. 

Though this Antidi is in print, the commentary is quite 

new and hence the original together with the commentry is 

now published. 

7. Tiru-k-kadanmallai-p- Pattirru-p- Pattandadi. 

Tiru-k-kadanmallai —- popularly known as Mahabalipuram - is 

one of the 108 “Divya Dasas” of the Vaignava lore. One of the 

Alvars — Bhita—t-talvar — was born here. 

The verses are quite simple, fine and touch the heart. It is evi- 
dent the author is a very great devotee of Mahfvignu. It is printed 
with a Pada urai. 

The author is Sri Varadarajappillai of Paiyanir. It appears the 

commentary was also written by him. He seems to be of very recent 

times. 

. This is based ona paper manuscript preserved in this Library 

under No, R 2 (a) and has been transcribed from a manuscript 
of Paiyanir Varadarajappillai of Mahabalipuram in the year 1910-11.



Vv 

8. Tirumalis’ai-p- Patirru-p- Pattantadi 

Tirumaligai is a famous village in Chingleput district and is the 
birth place of one of the Alvars “ Tirumaliyai Alvar”. The presiding 
deity at the templeis S’ri Jagannatha, The Antadi sings in His praise. 

This Antaidi is published with commentary and the author is 
S'ri_ Varadaraja Pillai of Paiyanir—identical with the author of 
Tirukadanmallai-p- Patirru-p— Pattantédi. This is based on a paper 
manuscript described under No. R2(b), This was transcribed in 
the year 1910-11, from one Paiyanir Varadaraja Pillai of 
Mahabalipuram. 

9. Tiruvevvul Patirru-p- Pattantadi 

Tiruvevvul - more popularly called ~ Tiruvellore, is one of the 
108 Vaisnava “Sthalas”. The present piece is sung in praise of 
Lord Viraraghava who is the presiding deity. 

The Antidi and its commentary now published are by. 
S'ri Varadaraja Pillai of Paiyanir. Both are lucid and simple. 
This is based on a paper manuscript preserved in this Library, under 
No. R 2 (c). This was transcribed in 1920-11, from a manuscript of 
Paiyantr Varadaraja Pillai of Mahabalipuram. 

10. Palaiya Svamigal Patirru-p- Pattantadi. 

This piece of Antadiis sung in praise of S/ri S'ivajaana Palaiya 
Svamigal of Bommapuram Adinam (Mayilam). The author seems 
to be the same Paiyanir Varadaraja Pillai referred to earlier, and 
evidently is greatly devoted to Palaiyasvamigal. In fact the 
author describes the Svamigal as an incarnation of Lord Siva. 

This is based on a paper manuscript preserved in this Library 
under No. R 2(d) and the original manuscript was transcribed from 
amanusciipt of Paiyanir Varadaraja Pillai of Mahabalipuram in 
1910-11. 

11, Cittira Venba Antadi 

This is an exposition of S’aiva Vedanta principles and consists 
of 29 stanzas ~ all in Venba style. The author is not known. 

This is based on a palm leaf manuscript preserved in the Gevern- 
ment Oriental Manuscripts Library under No, D 1797,
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We have more or less based our publication on single manus- 
cripts available to us in our Library. During the course of 
printing, errors might have crept unwittingly. Such of the errors 
found out by us have been appended in an ‘Errata’. 

Special mention should be made of, and our thanks are due to, 
the authorities of Maharaja Sarfoji’s Sarasvati Mahal Library, 
Tanjore who have so kindly given us the missing commentary in 
Tiruvaranga~t—tantidi. 

My thanks are also due to Vidvan Y, 8, Krishnan, Tamil Pandit 
of this Library who prepared the Press copy and corrected the proofs 
and to Tas Nuri Press Lro,, for their neat execution. 

Government Oriental Manuscripts T. Chandrasekharan 
_ Library, Madras, M.A. LiT., 

13-10-1958, J Curator,



முன்னுரை 

ஓங்கல் இடைவக்து உயர்க்தோர் தொழவிளங்இ 
ஏங்கொலிநீர் ஞாலத்து இருள்கடியும்--ஆங்கவற்றுள் ' 
மின்னேர் தனியாழி வெங்கதிர் ஒன் று; என்றது 
கன்னேர் இலாத தமிழ். 

தமிழ்மொழியில், சங்ககாலத்துக்குப் பின்பு தோன்றிய 
நூல்கள் பலதிறத்தன. புராணங்கள், காப்பியங்கள், இறு 
பிரபந்தங்கள் முகலியன அவற்றுள் சிறந்தனவாகக் 
கொள்ளலாம். மக்கள் வாழ்க்கையோடு இயைந்த இயற்கை 
வருணனைகளையே பெரும்பாலும் சங்கமால்களில் சாண 
முடியும். சங்க நூல்களுக்குப் பிறகு எழுந்த மேற்கூறப் 
பெற்ற நூல்களில் புலவர்களின் கற்பனைச் சுவையையும் 
அணிகலங்களையும் கண்டு மகிழலாம். 

பிற்காலத்தெழுந்க றுபிரபந்தங்களில் அந்தாதி 
என்ற நால்வகை ஒன்றாகும். அர். தரதியின் இலக்கணம் பற்றி 
முதற் பாகத்தின் முன்னுரையில் கூறப்பெற்றுள்ளது. : -. 

இப்பொழுது வெளிவருவது அக்தாதிக் கொத்து... 
இரண்டாம் பாகமாகும். இந்தத் தொகுதியினுள் பதினொரு 
அச்தாதிகள் அடங்கியுள்ளன. ௮வை, 1, பழனிப் பஇிற்றுப் 
பத் தந்தாதி 5, மயிலாசலகத் தக்தாதி 5. தில்லை யமக வக்கா, 
4. திருத்தணிகை வெண்பா வந்தாதி %, திருச்செந்தில் 
கிரோட்டக யமக வந்தாத 6. திருவரங்கத் தக்தாதி 7, இருக் 
கடன்மல்லைப் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி 8, இிருமழிசைப் 
பதிற்றுப்பத் தந் தாதி 9. திருஎவ்வுள் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி 
10. பாலைய சுவாமிகள் பதிற்றுப்பத் க்தகாதி 11, இத்திர 
வெண்பா வந்தாதி என்பன, 

1. பழனிப் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி 

இது, பழனிமலையில் கோயில் கொண்டிருக்கும் முருகப் 
பெருமானைப் பற்றிய அ.ச்தாதியாகும். சவரி, பழனிமலை, 
தென்பழனி, பழனாபுரி, ஆவினன்குடி. என இத்தலத்துக்கும் 
பல பெயர்களஞுண்டு, இம் மலைமீது எழுந்தருளியுள்ள 
பெருமானை, பழனி யாண்டவர், தண்டாயுதபாணி என 
வழங்குவர். முருகப்பிரானது ஆறுபடை வீடுகளுள் இதுவும் 
ஒன்ருகும், திருமுருகாற்றுப் படையுள் இத்தலம் பாராட்டப்
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பெற்றுள்ளது. : அருணூசிராதர் இம் மலையையும், இறை 
வனையும் போற்றிப் பாடியுள்ளார். பனிக் கோவை, பழனி 

யந்தாதி முதலியன இத்தலத்தைப் பற்றி எழுந்த பிற 
மால்களாம், 

இச்..நால் காப்புச் செய்யுளைக் தவிர நாறு பாடல்களைக் 

கொண்டுள்ளது..' பதிற்றுப்பத்தந்தாதி என்ற தன்மைக் 

“கேற்ப ஒவ்வொருவகைப் 1 பாவில் பத்துப் பத்துப் பாடல்கள் 
பாட்ப்பெற்றுள்ளன. 

பாடல்கள் எளிய இனிய கடையுடையன, பழனிக் 
குமரன் ௮ரளை மனமுரு ஆரியர் வேண்டுசன்ரர். முருகப் 

பெருமானது பெருமை மிக "அழகுபட இக்.நாலில் எடுத்துக் 
கூறப் பெற்றுள்ள. அவனுக்குத் தொண்டு கெய்வதே 
உகைமக்களின் தலையாயகடன் என்பதை நூலாிறியர் வற் 
பு௮த்திச் கூறியுள்ளார். 

இவ்வரிய மாலை இயற்றியவர் இன்னார். எனத் 
தெரியவில்லை, 

aw abs GB, Qe நூல்கிலைய மூவருடக் காட்லாக்கு 
578- . ஆம் எண்ணில் , வருணிக்கப் பெற்றுள்ள SIG ES 
கையெழுத்துப் பிரதியை ஆதாரமாகக் கொண்டு வெளியிடப் 
பெறுகின்றது. இப்பிரதி 1988-84 ஆம் ஆண்டில், பழனி 
ஸ்ரீ. வேலுகுமாரபிள்ளை என்பாரிடமிருக் க பிரதியைப் 
பெயர்த்து எழுதப் பட்டதாகும், 

2. மயிலாசலத், தந்தாதி 

இது, தென்னாற்காடு மாவட்டத்திலுள்ள. மயிலம் என்னும் 
தலத்திலுள்ள முருகப்பிரானைப்' பற்றிய அக்தாதியாகும், 
இங்கு மலையின்மீது கோயில் அமைந்துள்ள து, இம் மலைக்கு 
,மயில்மலை, மயிலாசலம் என்று பெயர்கள் வழங்குளெ.றன, 

இத்தலத்தனை அருணடரிகாதர் தமது இருப்புகழில் 
போர்றியுள்ளார்,
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isd, காப்புச் செய்யுள்தி தவிர, wry siete 
கலித்துறைகளைக் கொண்டுள்ளது. மயிலவரைக் க&நீத்னை 
வண்ங்களுல் அடையும் பயன்கள் இவையென்ஜும், அவனை 
வணக்கி உய்சலே உலக் மரச்தர்க்குரிய செறி எனது - இக் 
நூலில் கூறுப்பெிநிருக்கில் ஜன். 

முருகா, மயில்வீரா; மயிலாசலவாசா, குரவமாலை தரித்த 
வனே! என்று மனமுரு?த் தோத்திரஞ் "Catia கு 

இப் பிறவித்தன்பம்' ஒருகாலும் நீங்காது என்னும், அரை 

கொடியளவாவது ௮ம் மயிலாசலக் கக். கனை கினயுங்கள்; 
இன்னும் அ.ரைவிஞடி தான் உடலில் உயிர் நிற்கும் என்று 

மருத்துவன் கூறிவிட்ட பிறகு நும்மைக் கரப்பவர் எவர்? 

என்றும் இச்.நாலாசிரியர் கூன் ௫ர். மன் வரும் பாடலடி. 
கள் இதனை நன்கு உணர்த்தும். 

இளமுரு காமயில் வீரா எப்போது மியமுழங்க 
ள்ளமுரு கார்மயி லாச்ல வாச ம்கிழும்பரி 
மீளருரு கர்ரணி யற்குர வம்புணர் வர்கலென்றேே 
யுளமுரு கார்பிற விக்கொரு.காலு மொஜிவில்லை "Bus, 

[ செய்: 9] 

அ்சடவர்ம்னவ்கையி அண் வ வவ வணக வன்னெஞ்சர்காள் — 
். "அஇரைமாத் ,திரையள வேனுமுன் ஸீர்வயித் 'இயன்கையைவிட்டு 

உரைமாதக் இரையெனும் போதெவர் காப்பர்நும் ஊனம்வென்றே, 

[9௪ம் : 43] 

இன், இர் நாலகிலைய டிஸ்ரொப்டிவ் கரட்லாக் 1607, 1008 
ஆம் எ்ண்களில்' வருணிக்கப்பட்டுள்ள் பனையோலைச் 

சுவடிகளை ஆதாரமாகக் கொண்டு வெளியிடப்பட்டுள் எ.து. 

இவ்வந்தாதி சொல்லழகு பொருளழகுகளிம் றக்து 

் விளங்குசன் றது. 

இவ்வுலெம் . இன்ப மடைந்து; இருவினைகளாயெ 
தளைகளை அறுத்து, இப்பிறவியின் முடிவில் இயமன் அணு 

ST Bug. முத்திப் பேற்றை அடைவர் என்னு பின்வரும் 

பாடல் தெரிவிக்கன் ஐது :



iv. அந்தாதிக் சொத்து 

இன்பம் பொருந்தி இருவினைக் கட்டறுத் இதம்மையுற்ற 

சன்ம முடிவிற் சமனணு காவணஞ்் சார்வர் முத்தி 

சின்மய போதச் சிவகுரு நாதற்குச் சின்னையன்சொல் 
மன்மயி லாசலத் தந்தா தியினொன்றை வாழ்ததினரே.”. 

இப்பாடல், இம் நூலாசிரியாது பேரராயெ சபாபதி 
உபாத்தியாயர் என்பவரால் பாடப்பெற்றது. 

இக்நாலாடிரியர் பெயர் சின்னைய தேசிகர் என்பது. 
பொய்கைப்பாக்கம் என்னும் ஊரினர், நூல் முடிக்க பிறகு, 

சுவடியில் காணப்பெறும் பின்வரும் தலைப்புக்களின் இழுள்ள 

பாடல்கள் இவற்றைச் தெரிவிக்இன் றன. 

நூல் இயற்றியோர் பெயர் 

“நாகமு மாகமு மயிலா சலக்கந்த னற்புலவன் 

பாகம் பெறுமுத் தமிழ்தேர்க்த கீரும்பண் பார்புலவர் . 
ஆக மிகவும் பெரியோர் சிறரியன்சொற் கன்புசெய்வீர் 
தேகங் கறுத்துத் திடங்கவி யென்பெயர் சின்னையனே; 

நூலாசிரியர் புதல்வர் பச்சையப்ப உபாத்தியாயரால் 

* செய்யப்பட்டது 

தெய்வப் புலமைத் திருவள் ளுவர்மறை தேர்ந்துரைத்த 
மெய்மைப் பொருளுணர் மேதா வியர்வியன் மாமயிலச் 
சையத் தினன்குகன் மீதிலச் தாதிக் தமிழுரைத்தான் 
செய்மு,க.த மார்பொய்கைப் பாகையன் சின்னைய தேசிகனே.?? ; 

இக் நாலாசிரியார் கல்வி கேள்விகளிற் இறந்தவர் 
என்னும், முருகப். பெருமானிடம் மிக்க பக்தியுடையவ 
சென்றும் தெரிகிறது. இவரைப்பற்றி வேறொன்றும் 
அறியக் கூடவில்லை. 

3. தில்லை யமக வந்தாதி 

இ, தில்லையம்பலக்து இறைவனைப் பற்றிப் பாடப் 
பெற்ற அ௮ச்தாதியாகும். ௪ கம்பரம் என்றும் கோயில் எனவும் 

புலியூர் எனவும் இத்தலம் வழங்கப்பெறும், பஞ்சபூதத் 

தலங்களில் இது ஆகாயத் தலமாகக் குறிக்கப் பெறும். இங்கு,



முன் னுரை 

திருச்சிற்றம்பலத்தில் தேவர்கள் முனிவர்கள் புடைசூழ்க் 

திருக்க சிவபெருமான் ஆனந்தத் தாண்டவம் புரி௫ன்றார். 
சைவசமய குரவர்களில் தலைமையின ராகிய அப்பர், சம்பக்தர், 
FEST என்ற காயன்மார்களும், சிவனடியாரிற் பலரும் 

இத்தலத்தைப் போம்றிப் பாடல்கள் பாடியுள்ளனர், 
இத்தலத்துச் சிவபெருமானைக் குறித்து எழுந்துள்ள நால் 

கள் பல, திருத்தொண்டர் புராணம் பாடியருளிய 

சேக்இழாருக்கு “உலகெலாம்” என அடியெடுத்துக் கொடுத 
தது அம்பலத்து ஆடல் புரியும் இறைவனே யாவர். 

| இத்தலத்து இறைவனுக்கு, அம்பலத்தாடி, கடராசர், 

குஞ்ச?ிதபாதர் எனப் பல இருகாமங்கள் உண்டு. அம்மனின் 

பெயர் சிவகாமசுந்தரி. 

இக.நால், கட்டளைக்கலித்துறை என்ற பாவகையால் ஆயது. 

பாடல்களனைத்தும் யமகம் என்ற சொல்லணி யுடையன, 

யமகமாவது பல அடிகளிலாயினும் ஓரடியில் பல விடங்களி 

லாயினும் வந்த எழுத்துத் தொடர்களே மீண்டும் வந்து 

பொருள் வேறு படுவ.தி. தமிழில் இது மடக்கு” எனப்படும், 
இந்த நூல் செய்யுட்களிலெல்லாம் கான்கு அடிகளிலும் முதல் 

எழுத்துக்கள் ஒன்றி கின்று வெவ்வேறு பொருள் தோன்றச் 
செய்தலால் இவை, *இடையிட்டு வர்த முகல் முற்று மடக்கு 
என்னு கூறப்பெறும், 

காப்புச் செய்யுள் நீங்கலாக 77 செய்யுட்களே இந்.நூலில் 
இடைத்துள்ளன. நால்கிலையத்திலுள்ள ஏட்டுப் பிரதிகள் 
இரண்டனுள் ஒன் றில் 76 பாடல்களுக்கு மேல் இல்லை. இன் 
னென் நில் 7? பாடல்களுள்ளன. நூல் முழுவதும் இடைதத . 
வெளியிடுவதே மிக்க மக௫ழ்ச்சிதருவ தொன்ருயினும், 

இருக்கும் சுவடிகளும் சிறிது காலத்தில் இதைக்து விடுமோ 
என்று ௮ஞ்௪, உள்ளவரை வெளியிடப்பட்டுள்ளது, 

இச்.நாற் பாடல்கள் சொல்லழகும் பொருள் அமைதியும் 
வாய்க்து விளங்குகின்றன. திரிசிரபுரம் மகாவித்துவான் 
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளாயவர்கள் இயற்றியுள்ள தில்லை யமக 

வந்தாதியினும் இது வேறான. பாடல்கள் பெரும்பாலும் 

அகப்பொருள் துறைகளுக் கேற்பப் பாடப் பெற்றுள்ளன. .



vi அக்தர்திக் சொத் து 

இச்.நாலை இயற்றிய ஆசரியர் பெயர் தெரியவில்லை. 

இ௫, மூவருடக் காட்லாக்கு ]$. 848 (8), 2704 என்ற் a ott 

களுள்ள பனையோலைச் சுவடிகளை ஆதகாரமரகக் சொண்டு 
. வெளிவருகின்றது. இவற்றுள் 3, 548 (a) எண்ணுடைய/ 

பிரதியில் முதல் 25 செய்யுட்களும், 45-ஆம் செய்யுளிலிருச் 
76-ஆம் செய்யுள் முடியவும் உள்ளன். 1, 2704-ஆம் 
எண்ணுள்ள பிரதியில் ]-77 ஆம் பாடல்கள் மூடிய இருக் 
கின்றன. இக்தப் பிரதியின் இறு தியேட்டில் இக DS மேல் 
23 பாடல் இடைக்கு வில்லை; மேல்பாட் டெழுபத்?நழில் 
முற்றுப்பெற்றது” என்று ஒரு குறிப்புக் காணப். பெறு 
Gor psi. 

இச்சுவ்டிகளுள்' முன்னையது இருமமிலை ஸ்ரீ, C. ர, 
ஜம்புலிங்கம் பிள்ளை என்பாரிடத்திலிருக்து 1916-17 ஆம் 
ஆண்டு விலைக்கு வாங்கப்பட்டது. பின்னைய தி 1951-59 ஆம் 
ஆண்டு கென்ஞற்காடு மாவட்டம், ஞுமாரகுப்பம் ஸ்ரீ XK. 
சண்முகம் என்பவரால் இச் மூல்கிலைய்த்துக்கு சனண்கொடை 
யாகச் கொர்க்கப் பெற்றதாம், டட 

4. திருத்தணிகை வெண்பா வந்தாதி 

இது, தணிகைமலை, தணிகாசலம் என்று பாரர்ட்டபி 
பெறும் இருத்தணிகைவரை மீது சர்மி கொண்டுள்ள் முருகக் கடவுளைப் பற்றிப் பாடப்பெற்ற அ௮ந்தரஇப் பிரபத்தி 
மாகும். இத்தலம் தற்பொழுது திருத்தணி என்று ab yp tras ct 
பெறுஇறைது. இங்கு மலைமீது எழுக்தீருளியள்ள பிரா குறித்து அருணூரிகாதர் திருப்புகழில் பேோற்றிடுள்ளார். 

_ திருத்தணிசைப் புராண மென்ற ஒரு ரீம் 
இத்தல்த்தைப்பம்றி இயற்றப்பட்டுளீள்' ௫. இப் ப்ர்ர்ண்ம் 
சொன்ன்டை, பொருட்சிறப்பு, கற்பளை ஈயம் முதீலிய்வற் றில் 
சிறச்த்திரப்சி கழ்றோர்' பலர்ர்லும் மோற்நப்படுலது:. 

ன



மூன்னுரை vil 

இவ்வர்தாதி வெண்பாவினல் ஆயது. ஒவ்வொரு 
பாடலின் பின்னிரண்டு அடிகளும் *மடக்கு! என்னும் 
சொல்லணி யமைந்து விளங்குவன, காப்புச் செய்யுள் தவிர 
15 பாடல்கள் உள்ளன. இதற்கு மேல் பாடல்கள் டைச்கப் 
பெறவில்லை. 

பாடல்கள் இனிய எளிய கடையுடையன, முருகப் 
பெருமான் உடகைகககளுன்னுல் தாயாகவும் FED SUT SOD 

இருப்பவன்; அடியார்கள் உள்ளங்களி லெல்லரம் வீழ்.றிருப் 
பவன்; அப்பிராளை வணங்கஇியுய்வதே மாந்தர் கடமை; நரன் 

உங்களனைவரையும் காப்பேன் என கம்மிடம் கணிகைப் 
பெருமானே வச்கருளுவான்; அப்படிப்பட்ட பெருமையுடைய 
மூருகப்பிரானை நினைத்துப் போற்றாகவர், இயமன் பாசக் 

கயிற்றால் கட்டி. இழுத்துச் செல்ல வரும்பொழுது எங்கனம் 
விலக்கமுடியும்? என்று பல அரிய செய்திகள் இக்தாலில் 

கூறப்பெற்றுள்ளன. 

இத்துணைச் சிறக்க இர்நாலினை இயற்றி சமக்களித்த 
ஆசியர் பெயர் தெரியவில்லை. 

இது, இச் நால்கிலைய டிஸ்ஒிருப்டிவ் காட்லாக்கு 255.ஆம் 
எண்ணில் வருணிக்கப் பெற்றுள்ள பனையோலைப் பிரதியை 
ஆதார மாகக் கொண்டு வெளியிடப் பெறுகின்றது. 

5. திருச்செந்தில் நிரோட்டக யமக வந்தாதி 

இது, “திருச்செந்தூர்! என வழங்கும் செர்திற்பதியில் 
எழுக்தருளியிருக்கும் "முருகப் பெருமானைப் ப ற்றிப் 
பாடப் பெற்ற அந்தாதியாகும். இத்தலம் முருகனது 
ஆறுபடை வீடுகளில் ஒன்னு, “திருச்சீரலைவாய்” என்ற 
பெயரால் போற்றப் பெறுவது, பத்துப்பாட்டுள் ஒன்றாயெ 
திருமுருகாற்றுப்படையில் இந்தத் தலத்தைப் பற்றிச் 
கூறப்பெற்றுள்ளது. இங்குக் கோயில்கொண்டுள்ள 
மூருகப்பெருமானைப்பற்றி, பிள்ளைத்தமிழ், பரணி, 
கம்.கர்கலிவெண்டா மூ.தலிய பல நூல்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன. 

இந்த அந்தாதி சிரோட்டசு யமக வக்தாதி எனப்படும். 

சிரோட்டகம். என்பது இதழ் குவியாமல். பாடுவது, [நிர்4* 
ஓட்டியும் -ரிரோட்யம். ஓஒட்யம்-- உதடு]
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யமக மென்ற சொல்லணியும் இர்நாற் பாடல்களில் 
அமைந்துள்ளது, (பமகத்தின் இலக்கணம் பற்றித் தில்லை யமக 
வந்தாதி முன்னுரையில் காண்க), காப்புச் செய்யுள் தவிர 
நூறு கட்டளைக்கலித்துறைகளுள்ளன. செய்யுட்கள் சொல் 

லழகு, பொருட் செறிவு ஆயெவற்றில் சிறந்தன. கற்றறிந்த 
பெரியோர் பலராலும் பாரட்டப் பெறும் சரமை வாய்ந்தது 

Qe are, 

இர்நூலிலுள்ள முதல் முப்பத்தைந்து செய்யுட்கக£ 

துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச சுவாமிக ளென்பவர்' பாடினர். 
இவர் சிறக்க தமிழ்ப் புலவர். வீரசைவர், முப்பது செய்யுட் 
களே இவர் பாடியனவாகச் சிலர் கூறுகின் றனர், 

விவக அவவ சிவப்பிர காசன் கதொடர்நிலைப்பாத் 
கன்னையன் பாக நிரோட்டத்தைந் தேழ்செய்யுட் 

செப்பினனே” 
என்ற செய்யுளடிகள் முப்பத்தைந்து பாடல்கள் இவர் 
செய்தன என்பதை வலியுறுகச்தல் காண்2௯. 

.... சிவப்பிரகாசர், காஞ்சீபுரத்திலிருர்க குமாரசாமி 
தேூகர் என்பாருக்குப் புகல்வராகப் பிறந்தவர், வேலையர், 
கருணைப்பிரகாசர் , என்ற சகோதரர்களும், ஞானாம்பிகை 
என்னும் சகோதரியும் இவருக்கு: உண்டு, 

திருவண்ணாமலையில் “குருதேவர்” ஏன்ற பெரியாரிடம் 
செந்தமிழ் நூல்களைப் பாடங் கேட்டுத் தேர்ந்தவர், இருகெல் 
வேலி ிந்துபூர்துறை வெள்ளியம்பலத் தம்ரானிடம் தமிழ் 
இலக்கண .நால்க&ரப் பயின்றவர், அண்ணாமலை ரெட்டியார் 
என்னும் செல்வரால் ஆதரிக்கப்பட்டவர், திருச்செந்தூரில் 
ஒரு பே.ரலிப் புலவருடன் போட்டியிட்டு இவ்வந்தாதிப் பரடல் 
கன் முப்பத்கைச்சனையும் பாடிமுடித்தார் என்பர், பல 
தலங்களுக்கும் யாத்திரையாகச் சென்று வழிபட்டார். இறுத 
யில் ஈல்லாற்றூர் என்ற ஊரில் தமது முப்பதஇரண்டாம் 
ஆண்டில் பூதவுடலை நீத்துப் புகழுடம்பு எய்இனார், கால்வர் 
சான்மணிமாலை, சிவப்பிரகாசம், தருக்க பரிபாடை, வேதாந்த 
சூடாமணி, பிரபுலிங்கலீலை, பழமலையந்தாதி, இத்தரந்த 
சிகாமணி என்பனவும் இன்னும் பல நூல்களும் இவ்வாஇரி
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யரால் இயற்றப்பட்டனவாம். இவர் சுமார் இருநூற்றைம்பது 

ஆண்டுஃட்கு முன் பிருக்தவர் எனக் கூறப்பெறுகின் றது. 

இக் நாலின் முப்பத்தைந்து பாடல்களுக்கு மேல் உள்ள' 

65 பாடல்களைப் பாடிய புலவர் சின்னையன் என்பவர், 

இச்செய்தி, 

“டு தன்னயன் மாற்கரி யான்றே சிகனெனுஞ் செந்இலர்க்குச 

சொன்னயன் றேருஞ் சிவப்பிர காசன் றொடர்கிலைப்பாத் 

தன்னையன் பாக நிரோட்டத்தைக் தேழ்செய்யுட் டானுரை த்தான் 

சின்னையன் முன்னவன் றாள்போற்றி மற்றதுஞ் செப்பினனே. 

என்ற செய்யுளால் ஈன்கு விளங்கும். இப்புலவரைப் பற்றிய 

வரலாறு ஒன்னும் அறியக்கூடவில்லை. மயிலாசலத் தக்தாதி 

பாடிய பொய்கைப் பாக்கம் சின்னைய தேிகரும் இவரும், 

ஒருவசே எனக் கருதுதலும் கூடியதேயாம். எங்ஙனமாயினும் 

இப்புலவர் சிறக்த தமிழ்ப் பாவலரில் ஒருவர் என்பதில் 

ஜயமில்லை. சிற்த புலமைக்கேற்ப அடக்கமும் இவரிடம் குடி. 

கொண்டிருந்தது, 

தரும் பரவும் சிவப்பிர காச வமலன் செஞ்சொற் 

சேரும் பனுவலி லென்புன்சொற் பானண்ணிச் சிருற்றதால் 

நீரும் பயனண்ணிற் பானிற மாமளி கீண்மலர்கேர் 

நாரும் பரிமள மாமென்னுஞ் சொன்னிலை தாட்டியதே..” 

என்ற செய்யுள் இவருடைய அடக்கத்தை வெளிப்படுத்து 

இன்றது. 

இக்.நால் முன்பே அச்டடப் பெற்றுள்ளதொன்று, 

ஆயினும் முதல் முப்பது பாடல்களே அச்சுப் பிரதிகளி 

லுள்ளன. இக் நூல்கிலையச் சுவடிகளில் நாறு பாடல்க 

ஸிருந்தமையின்' முழுவதும் அச்சிடப்பெற்று வெளிவரு 

இன்றது. 

இது, இச் நூல்கிலைய டி.ஸ்ஒருப்டிவ காட்லாக்கு 1644, 

1645, 1646, 1647 ஆய எண்களின் @ip வருணிக்கப் பெற் 

ுள்ள் பனையோலைச் சுவடிகளை ஆதாரமாகக் கொண்டு 

வெளியிடப் பெறுன்றது. இவற்றுள் 1644, 1645 wou 

HI
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எண்களுள்ள பிரதிகளில் நூறு பாடல்களுள்ளன. 1646, 

16471 ஆடிய எண்கள் கொண்ட பிரதிகளில் 1-96 
செய்யுட்களே யுள்ளன. 1647 ஆம் எண் பிரதியின் 
இறுதியிலுள்ள ஓரேட்டில் ; 

அத்த க்தை காடிகி றைந்இர்தி யச்செய லற்றவறி 
அத்தத்தை சாடிய லானத்தைத் தாரத்தை யாரகினை 
அத்தத்தை காடிளை யாஞ்செந்திற் றேனை யான றிந்தோ 

அத்தத்தை காடிங்க ளாண்டரன் கந்தனை யண்டினரே?” 

என்ற பாடலொன்று எழுதப்பட்டுள்ளது. 

6. திருவரங்கத் தந்தாதி (உரையுடன்) 

இக்்.நால், திருவரங்கம் என்னும் தலத்தில் கோயில் 
கொண்டுள்ள அரங்கநாதப் பெருமானைப் பற்றிப் பாடப் 
பெற்றுள்ள அந்தாதிப் பிரபந்தமாகும். திருவரங்கம் 

என்பது--இருமால் எழுகச்தருளியுள்ள திவ்ய தேசங்கள் 

நூற்றெட்டனுள், தலைமைபெற்றது. 4 கோயில் இருமலை 
பெருமாள் கோயில் மாலிருஞ்சோலை” என்னு முக்கயெமாகக் 
கூறப்படுச்ற தலங்கள் நான்இல் முதலாவதாகக் 
குறிப்பிடப்பெறும் “கோயில்” என்ற இறப்புப் பெயரை 
யுடையது இத்தலமே, “பெரிய கோயில், பூலோக 
வைகுண்டம்” என்ற வேறு பெயர்களும் இத்தலத்திற்கு 
உண்டு. அரங்கம் என்பது ஆற்றிடைக் குறை. காவிரி 
யாற்றிற்கு. இடையிலுள்ள இடல் ஆதலின். அரங்கம் 
எனப்பட்டது, இரு என்பது அடைமொழி, இருவாய் மொழி, 
திருவாசகம் என்பன காண்க, 

இத்தலத்தில் ஆயிரஈ்தலைகளையுடைய ஆதிசேடனாயெ 
படுக்கைமீது இறைவன் யோக கித்திரை செய்சன்றான். 

“ ஆயிரவாப்ப் பாம்பணமேல் அமிதுபிலின் 
இனிதமரந்தோய்!” 

என்ற திருவரங்கக் கலம்பகம் இதனை உணர்த்தும். 
எம்பெருமானின் திருகாமம் அரங்ககாதன் என்பது, காய்ச் 
சியார் திருவரங்ககாயடியொராவர், காயச்சியாரைப் பெரிய 
பிராட்டியாரெனவும், இறைவனைப் பெரிய பெருமாள் எனவும் 
கூறுவதுண்டு, ஆழ்வார்கள் பன்னிருவரும், அடியார் பலரும்
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இத்தலத்தையும், கோயில் கொண்டுள்ள திருவரங்க சாதனை 
யும் பிராட்டியாரையும் போற்றித் துதித்துப் பாடியுள்ளனர். 
ஐம்பெருங் காப்பியங்களில் ஒன்றாய சலப்பதிகாரத்தல், 
இந்தத் தலப் பெருமையும் அரங்கராதப் பெருமானின் 
சிறப்பும் பாராட்டப் பெற்றுள்ளன. 

நூல் 

இந்.நால் கட்டளைக் கலித்துறைகளால் ஆயது. பாடல்கள் 
எண் நூறு, இவையனைத்தும் (யமகம்' என்னுஞ் சொல்லணி 
யமைந்தவை. யமகத்தின் இலக்கணத்தை தில்லை யமக 

வந்தாதி முன்னுரையிற் காண்க. 

இக்.நால், சொல்லழகு பொருளழகுகளில் இறந்து 
விளங்குவது. முதன்மையான அந்தாதிகளில் ஒன்றாகச் 
கருகப்பெறுவது, திருவரங்கப் பெருமானிடம் . அன்பு, 

கொண்டு, அவன் திருவடிகளில் பணிந்து, ஈல்லற வழியில் 
நின்று கன் மைபெறும்படி. உலகத்து மக்களை 

வற்புறுதீதுவது. 
நூலாசிரியர் 

இவ் வரிய நாலை இயற்றிய ஆசிரியர் பெயர் அழகிய 
மணவாள தாசர் என்ப தளை, 

“மணவாள தாசன் யமகவந் தாதி வனைரந்கனனே ?” 

என்பதனால் உணரலாம். பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார் 
என்றும் இவரை அழைப்பர், இவர், சோழகட்டிலுள்ள 
திருமங்கை என்னுந் தலத்தில் வைணவ மறையவர் மரபில் 

பிறந்தவர். கல்லாசிரியர்களை அடுத்து இளமையிலேயே தமிழ் 
மொழியிலுள்ள அரிய இலக்கண இலக்கிய நூல்களையும் வட 
மொழி நால்களையும் நன்கு கற்றுத் தோந்தவர். கல்வியறிவுக் 

கேற்ப அடக்கம், ஈல்லொழுக்கம் முதலிய நற்பண்புகளையும் 

மேற்கொண்டு விளங்கினார். திருவரங்கக் திருக்கோயிலில் 

எழுக்கருளியுள்ள பெருமானிடம் பேரன்பு பூண்டிருக்தரர். 

அக்காலத்தில் அச்சாட்டை ஆண்டு கொண்டிருந்த 

அரசன், பிள்ளைப்பெருமாளையங்காரின் அருமை பெருமை 

களைக் கேள்வியுற்று, அவரைச் தனது அரசவைக்கூ
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அழைப்பித்து, அரசாங்க அலுவல் ஒன்றையும் அளித்து கன் 
அண்மையிலேயே தங்கியிருக்கச் செய்கான். இவர், திருவரங்க 
காதனையே மனத்தில் தியானித்துக் கொண்டு, அரசியல் அலு 
வலையும் குறைவின் ஜிச் செய்து கொண்டிருக்தார். ஒருகாள், 
உடனிருப்பவர்களுடன் அ௮ரசரங்க ௮லுவல்களைப் பார்த்துக் 
கொண்டிருந்த இவர் திடீரென்று எழுந்து தனது 
மேலாடையை எடுத்து இரண்டு கைகளாலும் “இருஷ்ண 
இருஷ்ண” என்று கூறிக்கொண்டே தேய்த்தார். பிள்ளைப் 
பெருமாளையங்காரின் செயலைப் பார்த்த மற்றவருக்கு ஒன்றும் 
விளங்கவில்லை. “ஏன் இவ்வண்ணஞ் செய்தீர்கள் ??” என 
ஐயங்காரைப் பார்த்துக் கேட்டனர். உடனே இவர் “இருவர் 
கப் பெருமானுக்குத் திருக்கேர்விழா கடைபெறுஇறது ; 
தெருவில் தேர் சென்று கொண்டிருக்கிறது; தேரின் முன்பு 
பிடித்துச்செல்லப்பட்டுள்ள தீவட்டியிலிருக்து தேர்ச் லையில் 
திப்பிடித்துவிட்டது; அதனைக் கைகளால் தேய்த்து ௮ணை ச் 
தேன் * என்றனர். இகனைக் கேட்ட மற்றவர்கள் “ஜய் 
காருக்கு மனமருட்சி ஏற்பட்டுள்ளது ; அரசாங்க அலுவல் 
பார்ப்பது இவரால் இயலாது” என எண்ணி அரசனுக்கும் 
அறிவித்தன . 

இது Ops, தஇிருவரங்கத் திருத்கேர்விழாவில் தேர்ச் 
சிலையில் தீப்பிடித்ததையும், அதனை அரில் கின்ற பிள்ளைப் 
பெருமாகையங்கார். கைகளால் தேய்த்து அணைத்ததையும் 
அங்கிருக்க அருச்சகர்கள் சம் கண்களாம் சண்டன், தீப் 
பற்றியதற்காகச் செய்ய வேண்டி௰ சாந்திகளைச் செய்து தேர் 
விழாவை ஈடத்தி முடித்தனர். இச் செய்தி அரசனுக்குத் 
தெரிந்தது. அரசன் ஐயங்காரை வரவழைத்து “தரங்கள் 
எப்பொழுது திருவிழாவுக்குச் சென்றீர்கள்” என வின 
வினான். அதற்கு இவர், ஏதோ என்மன தீதில் கோன் றியகைச் 
செய்தேனே யொழிய வேறில்லை என்ரு விடை கூறினர். 

பின்பு, அரசன் பிள்ளைப்பெருமாளையங்காரின் பெருமை 
களை உணர்ந்து, தரங்கள் திருமாலிடம் மிக்க பக்த 
பூண்டவராக இருக்கன் நீர்கள் ; தங்களை இங்கு வைத்திருத்தல் 
தகாது; தங்கள் பெருமையறியாது இதுவரை செய்கு சூற்றங் 
களை மன்னிக்க வேண்டும்” என்று விண்ணப்பித்தனன்,
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ஐயங்கார் அரசனிடம் “நரன் இருவரங்கம் கோயிலில் நிலை 
யாகத் தங்இயிருக்க . ஏற்பாடு செய்தல் வேண்டும்” என்று 

கூறினர். அவ்வரசனும் அவ்வாறே இவர் தங்குவதற்கு 
வேண்டிய வசதி செய்து கொடுத்தனன். 

இவர் றந்த தமிழ்ப் புலவர். ஆழ்வார்கள் அருளிச் 
'செயல்களில் மிக்க ஈடுபாடுடையவர், இருவரங்கத் தந்தாதி, 
திருவரங்கத்துமாலை, திருவரங்கக் கலம்பகம், சீரங்ககாயகர் 

ஊசல், திருவேங்கடமாலை, திருவேங்கடத்தர்தாது, அழகர் 

அந்தாதி, நாற்றெட்டுத் திருப்பதி யந்தாதி என்ற எட்டு நால் 

களும் இவரால் பாடப்பெற்றன. இவை அஷ்டப் பிரபந்தம் 

என வழங்கப் பெறும். காலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் என்ற 

நூலிற்குப் பின்பு வைணவச்ட சார்பாக எழுந்தது இந்தப் 
பிரபந்தத் தொகுதி எனலாம். தமிழ் இலக்கியங் கற்பவர் 

முதலில் விரும்பிப் படிக்கும் நால்கள் இவை, இவற்றில் 
ஆழ்வார்கள் இயற்றிய பாசுரங்களின் கருச்துக்களும் சொற் - 
ரொடாகளும் கலக்துள்ளன. 

:இருகறையூர் கம்பி மேகவிடு தூது' என்ற நாலொன்றும் 
இவர் இயற்றியதாகக் கூறுவர். 

இவரது இறுதிக் காலத்தில், ஒருகாள் ௮ரங்ககரதளை 

வழிபட்டுக் கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த கொண்டிப்- 

பசுவொன்று இவர்மேல் விழுந்தது, வயது முதஇிர்ச்சியால் 
அத்துன்பம் பொருது, 

“துளவ துளவ வென்னுஞ்சொல்லும் போச்சே 

, இளவில் நெடுமூச்சு மாச்சே--முளரிக் 
கரங்கரல் குளிரக்தகதே கண்ணும்பஞ் சாச்சே 

இரங்காய் அரங்கா இணி ” என்று 

பாடிக். கொண்டே பரமபதம் சேர்ந்தார் எனக்கூறுவர். 

இவர் இற்றைக்குச் சுமார் 700 ஆண்டுகட்கு முன்பு இருந்தவர் 

என்ப, 

உரையாசிரியர் 

இக்.நாலுக்கு உரைசெய்த ஆரியர் இருக்குருகைப் 

பெருமாள் கவிராயர் என்னும் பெயரின ராவர், ஆழ்வார் திரு : 

நகரியைச் சேர்ந்தவர் இவ்வுரை முடிவில் “இந்த உரை
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எழுதினேன் கம்மாழ்வார் தஇருககரித் திருக்குருகைப் 
பெருமாள் கவிராயன் வேங்கடச் துறைவான்”” என்று 

எழுதப்பட்டுள்ளவற்றால் இது விளங்கும். இவர், தமிழ் 
இலக்கயெ இலக்கணங்களில் நல்ல தேர்ச்சி பெற்றவர் 
என்பதுடன், ஆழ்வார் அருளிச் செயல்களையும், வைணவ 
மரபுச் செய்திகளையும் முறையாகக் கேட்டுணர்ந்தவர் என்பது 
இவரது உரையினால் தெளிவாடன் றத. 

இவ்வுரை, அந்தாதிப் பாடல்களின் பொருட் 
சிறப்புக்களை நன்கு எடுத்தியம்புகின்றது. பொழிப் 

- புரையாக அமைந்து பொருள் முடிவுகளை ஏ ற்ற 
வரறு முடித்துக் காட்டுவதும், சில விடங்களில் சில சொற் 
களுக்கு விசேடப்பொருள்கள் கூறிச்செல்வதும், ஆங்காங்கு 
இன்றியமையாத இலக்கணக் குறிப்புக்கள் கூறுதலும், 
பிறநால்களிலிருக்து மேற்கோள்கள் எடுத்துக் கூறுவதும் 
இவ்வுரைக்கமைந்த சிறப்புக்களாம், 

இவ்வுரையிற் காணும் நயமுள்ள பகுதிகள் சில. 

உல€ர்! அரங்கத் துய்த்துங் கண்டாளை 
வீதியிழ் கண்டுவந்தும் இரும் எனமுடிக்க, இருக்காலது 
கைகூடு மென்பது குறிப்பு. உம்மை, மிடிப்படினும் 
அரங்கதச்திலிருப்பதே வலியுறுத்தினது. கோவில் 
புகுதப் போதில்லையாயினும் --வீதியற் சண்டென்றார் 
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உலூர! அரங்கன் சசுபாலன் வைகற்கும் 
பரமபதங் கொடுத்தா னாகையாலே, அவன் புகழைப் 
பரவுமின்; உமக்கும் பரமபதங் கொடுப்பான் என 
முடிக்க. ஆதலாலென அவாய் நிலையும், அவனென் 
ஞ் சுட்டும், உமக்கு முத்தி தருவா னென்னுங் 
குறிப்பும், உலீரெனப் பெயரெச்சமும் சொல்லெச் 
சமும் வருவிக்கப்பட்டன. ஆளை படத் தந்தம் 
பறித்தானென மாறுக, ஆனை, கஞ்சனால் விடப்பட்டது.” 

[பாட்டு 51 : உரை]
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“அரங்கா! தந்ைத கச்சன் இமைசண்டால் 
இகழாரச்; ஆன ச்சமாவார்; உனக்கு என் தீங்கு, 
அத்தன்மைத்து என முடக்க, தஇமையாவன : SUD 
னுதைத்தல், கையா லடித்தல் முதலாயின, இவன் 
தீமை: பல்காலும் வணங்கரமை, புகமரமை முதலாயின 
எனச் காண்க, 
: [பாட்டு 55: உரை] 

இவை போன் ற சுவையான பசூதிகள் பல உள்ளன, 

திருவரங்கத் தந்தாதி முன்பே அச்டெப்பட்ட லர 
பினும் இவ்வுரை இதுவரை வெளிலரரக தொன்று ஆதலின், 
உரையுடன் சேர்த்துப் பஇப்பிக்கப்பட்டிருக்கின் றது. - 
இவ்வுரை எழுதப்பட்டுள்ள சுவடிகளில் பல இடங்களில் சொற் 
ஜொடர்கள் கன்கு விளக்கவில்லை, எப்படியும். இன் வரிய 
உரை வெளிவர வேண்டும் என்ற _ஐவலின் சாரணமரச 
எட்டினுள்ள தனைப் புரிச்து கொண்டவாறே அவ்வப் பாடல் 
கஞக்கு அடியில் வெளியிடப்பட்டிருக்றது, அவற்றில் பல 
உமைகளிருச்தல் கூடும், தொடர்கள் முடியுமிடம், சில சொழ் 
சின் உண்மை வடிவம் முதலியன ஒழுங்காக இல்லாமல் 
இருக்கின். றன. இங்குள்ள பிரதிகள் இரண்டினுள், ஒன் மில் 
முதலிலிருக்து 64 ஆம் பாடல் முடியவும் 983-100 ஆம் பாடல் 
முடியவுமே உரையுள்ள ௮. மற்றொரு பிரதியில் 54 ஆம் பாடல் 
முதல் 100 ஆவது பாடல் முடிய உரையுள்ளது. உரை முழு 
வதம் அச்சான பி.றகு, பலமுறை உரையைப் படித்த, கனால் 
விளங்யெவழ்றையும், உரையில் விடுபட்ட இல தொடர் 
களையும் “திருவரங்கத் தந்தாஇ-பிற்சேர்க்கை ; இிருத் சங்கள்” 
என்ற தலைப்பில் நூலின் இறுஇயில் சேர்த்துள்ளோம், 

மாலின் முதலிலுள்ள 4 ஓராழி வெய்யவன்? முூகலான 
ஜன பாடல்களும் இந்நூலைச் சேர்ந்த வரழ்த்து, ஆரிய 
வணக்கம் முதலியலையாக இருப்பதாலும், அச்சிடப் பெற்ற 
அஷ்டப்பிரபற்த நரல்களில் திருவரங்கத் தந் தரதக்கு முன்பு 
இப்பாடல்கள் காணப் பெறுவதாலும் இங்கும் அவை சேர்க் 
கப் பெற்றன, ்
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xvi அக்தாதிக் சொத்து 

இச்.நாலின் 50 ஆம் பாடலுக்கும் 47 ஆம் பாடலுக்கும் 
இச் தால்கிலையப் பிரதியில் உரை எழுதப் பெறவில்லை, 
அவற்றிற்குக் தஞ்சை ௪ர௬வதிமால் நூல்கிலையத்திலிருக்க 
திருவரங்கக் தந்தாதி உரைச் ௬வடியிலிருந்து உரையெழுதச் 
செய்து வரவழைத்துப் பிற்சேர்க்கையாகச் சேர்ச்சப் பெற் 
ள்ளது, 

இப் பதிப்பு, இட் நால்கிலைய டி.ஸ்ஒருப்டில் கரட்லரக்கு . 
2௦6 ஆம் எண்ணில் வருணிக்க.ப் பெற்றுள்ள பணையோலைப் 
பிரதியையும், மூவருடச் சாட்லாக்கு 492 (6) ஆம் எண்ணுள்ள 
பனையோலைச் சுவடியினையும் ஆகாரமாகக் கொண்டு வெளி 
வருன்றத. பின்னையது, ஆழ்வார் இருசகரி திருவாய் 
மொழிப்பிள்ளை மேலைத் இருமாளிகையைச் சார்ந் த 
ஸ்ரீ கோவிச்தாசாரியார் மனைவியரர் ஞிமதி அலர்மேல் மங்கம் | 
மங்கார் அவர்களால் இம் நால்கிலையத்துக்கு 1919-20 ஆம் 
ஆண்டில் சன்கொடையரகச் கொடுச்சப்பெழ் தாகும். 

7... திருக்கடன் மல்லைப் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி 

இது, செங்கற்பட்டு மரவட்டத்தை சேர்த்த மாமல்லபுரம் 
் என்ற தலத்தினைப் பற்றிய பதிற்றுப்பத் தர்தாதியாகும். 
தற்பொழுது இது, மகாபலிபுரம் என்று வழங்கப் பெறுஇன் 
றத. இச, மாழ்றெட்டித் திருமால் இருப்பதிசனில் 
ஒன்று. ஆழ்வார்களால் பரடப்பெற்ற பெருமையுடைய , 
இங்குச் கோயில்கொண்டிருக்கும் எம்பெருமானின் இருசாமம் 
தசையனப் பெருமரன் என்பது, முதலாழ்வார்கள் என்று 
சிறப்பித்துக் கூறப்பெறும் மூவரில் நடுவில் வைத்தெண்ணப் 
படுபவராகயெ பூதத்தாழ்வார். இத்தலத்தில் அவகரித்தவர், 
புண்டரீக முனிவர் என்பவர் இத்தலத்து Gm parker 
வழிபட்டுப் பேறுபெற்றுவர், .' 

Beso, சடகோபர், மாருதி ஆடியோரைப் பற்றிய 
அதிப்பரக்கள், குருவணக்கம் என்ற மூன்று செய்யுட்களைத் தவிர நாறு செய்யுட்களை கொண்டுள்ள, இறுதியில் 
வாழ்த்துச் செய்யுள் ஒன்மும் புண்டரீக முனிவர் பற்றிய 
பாடல் ஒன்றும் காணப்பெறுனெறன, ன டு
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செய்யுட்கள் சாதாரண ஈடையுடையன, srorApwit 
திருமாலிடத்து மிச்ச அன்பு பூண்டு விளங்யெவர் என்பது 
இப்பாடல்களால் உணர முடி௫ன்றது. 

இச்நாலாசிரியர் பெயர் வரதராசர் என்பது, கருணீக 
குலத்தவர். பையனூரைச் சார்ச்தவர், (பையனூர் என்பது 
செங்கற்பட்டு மாவட்டத்திலுள்ள தாகத் தெரிடன்் றது), இவர் 
சாராயணர் என்பாரிடம் தமிழ்க்கல்வி கற்றவர். இவை 
யனைத்தும் பின்வரும் பாடல்களால் விளங்குகன் நன: 

பொங்கு கடலி னலையெனப் 

பொருமங் களவாச் சியத்துழனி 

தங்கு மினிய பையநகர் 
தசைசிர்ச் கருணன் Fb 5 SAPS 

MAES SOY couse Hee 

சொல்லி யருள்வோ னனக்கதலி 
செங்கைச் தலநா ராயணமால் 

செய்பம் கயத்தாள் ததிபுரிவாம். 

[குருவணக்கப் பாடல். 

* வார்திக oes துயிர்களும் வாழ்க 
வரதரா சக்கவி வாழ்க ” 

[தால் இயற்றியோர் என்.ற கலைப்பிலுள்ள பாடலின் இறு ,இவரி,] 

இவர் மிக ௮ண்மைக் காலத்தில் இருந்தவர் என்று தெரி 
இன்றது. இநீநாற் பாடல்களுக்குப் பசவுரையொன்று உளது. 
அதுவும் இவ்வாசிரியரே எழுதியிருத்தல் கூடும். 

. 8. திருமழிசைப் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி 

இஃது, திருமழிசையைப் பற்றிய பதிற்றுப்பச் தந்தாதி 
யாகும். இத்தலம் செங்கற்பட்டு மாவட்டதீதில் உள்ளது. 

இங்கு எழுந்தருளியுள்ள எம்பெருமான் சகநரதன் எனப் 
பெறுவார். ஆழ்வார்களில் ஒருவராகிய திருமழிசையாழ்வார் 
என்பவர் இத்தலத்தில் ௮வதரித்தவரே. 

IV
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இக்.நாலில் ஈம்மாழ்வார், ௮.நுமன், தருமழிசையாழ்வார் 
ஆகியோரைப் பற்றிய வணக்கச் செய்யுட்கள் மூன்றினைத் 
தவிர, நாறு பாடல்கள் உள்ளன், இறுதியில் வாழ்த்துப் 
பாடல் ஒன்று காணப் பெறுஇன்றது, 

இவ் வந்தாதி திருமழிசையில் எ முச் தருளியுள்ள 
பெருமானின் பெருமை, திருமழிசைப் பதியின் மாண்பு 
முதலியவற்றை நன்கு எடுத்துக் கூறுஇன் றது. சாதாரண 
கடையுடையது, இக் நாலை இயற்றியவரும் பையனூர் 
வரதராசப் பிள்ளையாவார். இச் நாலுக்கும் பதவுரை 
யொன்று உளது. 

9. திருஎவ்வுள் பதிற்றுப்பத் தந் தாதி 

இது, திருவள்ளூர் எனச் தற்பொழுது வழங்கும் 
திருஎவ்வுளில் கோயில் கொண்டுள்ள பெருமாளைப் பற்றிய 
பதிற்றுப்பத் தந்தாதியாகும், நூற்றெட்டு வைணவத் 
தலங்களில் ஒன்று,இங்கு எழுக்தருளியிருக்கும் இறைவனின் 
பெயர் வீரராகவன் என்பது, பிராட்டியார் கனகவல்லி 
எனப்படுவார். ஆழ்வார்கள் இத்தல்த்தையும், வீரராகவப் 
பெருமானையும் போற்றிப் பாடியுள்ளனர். இருஎவ்வுள் 
அந்தாதி என்ற சிறு பிரபந்தம் ஒன்று இத்தலத்தைப் 
பற்றிப் பாடப்பட்டுள்ளது. அக்தாதிக் கொத்து முதற் 
பகுதியில் ௮5.நால் வெளியிடப் பெற்றிருக்கறது. 

இர்்.நால் எளிய கடையுடையது, பராங்குசர், மாருதி 
ஆ௫யோர் தோத்திரப் பாடல்கள் இரண்டினை த் தவிர, நாறு 
பாடல்கள் உள்ளன. இறுதியில், வாழ்த்துச் செய்யுள் 
ஒன்றும், சாலிகோத்திர முனிவர் என்பாரைப் பற்றிய 
பாடல் ஒன்றும் சாணப்படுன்் றன, இக்நால் முழுவதும் 
எவ்வுள் இராகவனைப் பற்றிய ' துதியேயாகும். இவ் 
UE STDS GD பதவுரையொன்று எழுதப்பட்டுள்ள, 
அதனையும் வெளியிட்டுள்ளோம்.
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10. பாலைய சுவாமிகள் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி 

இது, பொம்மபுர ஆதீனத்தைச் சார்ந்த வீரசைவ 

மடத்தில் எழுக்தருளியிருக்க பாலைய சுவாமிகள் என்பாரைக் 

குறித்துப் பாடப்பெற்ற பதிற்றுப்பத் தந்தாதியாகும், மயிலம் 

என்ற தலத்துக்குப் பொம்மபுரம் என்ற வேறு பெயர் 

உண்டு, 

இக்நூலில், விகாயகர்துதி, சைவ சமய குரவர் கால்வர் 

துதி என்ற தலைப்பின் கீழுள்ள பாடல்கள் இரண்டினைத் 
தவிர, நாறு செய்யுட்கள் உள்ளன. இறுதியில் வாழ்த்துப் 

பாடல் ஒன்றுளது, இக்நாலின், பாட்டுடைத் தலைவர் 
“சிவஞான பாலைய சுவாமிகள்” எனவும் வழங்கப் பெறுவர் 
அன்பது, 

ம... சிவஞான பால யப்பேர் 
பெற்றபதிற் ௮ுப்பத்தந் தாதி” .....வப என்ற 

-செய்யுளடியால் அறியக்கிுடைக்கின்்றது. இவரைச் சிவபெரு 

மானாகவே கருதி இக்நாலில் பாராட்டப் பெற்றுளது, பாடல் 

கள் எளிய ஈடையிலமைந்தன. 

மேற் கூறப்பெற்ற அந்தாதிகள் கரன்கும் இக் 
நால்கிலைய மூவருடக் arorée R. 2 (A) (B) (C) (D) 

ஏன்ற எண்களின்€ீழ் முறையே வருணிக்கப்பட்டுள்ள 
.கரஇதக் கையெழுத்துப் பிரதிகளை ஆதரமாகக்கொண்டு 

“வெளிவருகின்றன, இவை, பையனூர் வரதரரசப்பிள்ளை 

என்பாரிடமிருக்த காத் கையெழுத்துப் பிரதிகளினின்று 
1910-11ஆம் ஆண்டில் பெயர்த்து எழுதப்பட்டனவாம். 

11. சித்திர வெண்பா வந்தாதி 

இஃ, வெண்பாக்களால் ஆன அக்தாதியாகும். 39 

“வெண்பாக்களுள்ளன. சைவ வேதாந்தக் கருத்துக்களைக் 

கொண்டு விளங்குஇன் றது. இயற்றிய ஆசிரியர் பெயர் 
“தெரியவில்லை, 

இவ்வக்தாதி, நால்கிலைய டி.ஸ்ஒிருப்டிவ் காட்லாக்கு 1707 

ஆம் எண்ணின் ழ் வருணிக்கப்பெற்ற பனையோலைப் பிரதி 
பினை ஆதாரமாகக் கொண்டு வெளியிடப் பெறுகின் றது.



xx அந்தாதுக் கொத்து 

முடிவுரை 

இவ்வர தரதிகளில் பெரும்பாலன ஒரே பிரதியை ஆதார 
மாகக் கொண்டு வெளிவருவனவாம். பெயர்த்து எழுதுவதி: 

௮ம், அச்சுத்தாள்களைத் திருத்துவதிலும் ஆங்காங்கு சிற்சில 

பிழைகள் நேர்ந்திருக்கலாம், பெரும் பிழைகளாகக் காணப் 
பட்டவற்றைத் தொகுத்து, தஇிருத்தங்களுடன் பிழையும். 
திருத்தமும்' என்ற தலைப்பில் நூலின் இறுதியில் கொடுத்துள் 
ளோம், 

திருவரங்கத் தந்தாதியில் உரையில்லாத பாடல்களுக்குத் 
தமது நால்கிலையப் பிரதியிலிருர்து உரை யெழுதி' 
உதவிய தஞ்சை சரசுவதிமால் நால்கிலையத்தாருக்கு என் 
சன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். 

இவ்வர்தாதிகளை, மூலப் பிரதிகளினின்று பெயர்த்து 
எழுதி அச்சிடுவதற்கு உரிய வகையில் அமைத்துக் கொடுத்த, 
இக் நால்கிலையத் தமிழாசிரியர் வித்வான் வி, ஸ்ரீ. கருஷ்ணன்* 
அவர்கட்கும், கல்ல மூறையில் அச்சியற்றித்தந்த நூறி 
அச்சகத்தினருக்கும் எனஅ ஈன் றி உரியதாம். 

குற்றங் களைந்து குறைபெய்து வாடித்தல் 
கற்றறிந்த மாந்தர் கடன்” 

சென்னை, 
13-10-58, } தி. சந்திரசேகரன்:



1. பழனிப் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி 

சிவமயம் 

விநாயகர் வணக்கம் 

1.பிற்பரியான் றென்பழனி வாழ்குமரன் மீதிற் 

பயிற்றுப்பத் தந்தாதி பா,_ச்- க.மிற்கனிகொள் 

சுப்பிரமண் யக்கணப தித்துரைய நட்பெநதய் 

கற்பகம லர்ப்பதமே காப்பு, 

ரால் 

அருளத் தனைப்போல் வெழுத்துவரீநீர் 
அருந்தத் திருமா லெனமுஇல்வான் 

பொருளுற் அுலகுஞ் செழிக்குமழை 
பொழியும் பழனிக் இரியான்மெய் 

தெருளத் தெளிய வடியறையான் 
செவ்வேட் குமரன் மினமுமெக்தன் 

மருளத் தடிந்து விண்மணியாய் 
மலர்க்கண் ணெதிர்வம் துதித்தனனே, 

உதித்த இருபை தவப்பயனா 
அனது கருணைச் திருவடியை 

மதித்த பொருளா நகினைந்துலையில் 
வைத்த மெழுகா யுருமெனங் 

கதித்த பதத்தி லீடேறக் 
கடைக்க ணருள்தா வெமக்குயிரரப் 

பதித்த பரனே திருப்பழனிப் 
பதியாப் வேற்கைப் படையானே, .



to
 

ச் 

அ௮ந்தாதிக் கொத்து 

படைசூ ழசரே சனைச்செயித்துப் 
பைம்பொன் னுலகங் காத்தெனெ 

நடையாள் தெய்வக் குஞ்சரியின் 

தயஞ்சேர் பழனிக் குகன்சேவை 

கடையா தெவர்க்குங் டைத்திடிலோ 
கெதிவே றொண்ணா தவனருளே 

படையா யுதிக்குக் தீவினையு 
மெமவா தனையும் தடைப்படவே, 

வேத முதல்வா பழனிமலை 

விமலா வமலா குறத்திபங்கா 

சோதி வடிவே மெ[ய்]ஞ்ஞானச் 

சொரூபா னந்த முருகாவென் 

றோதி யர நினையாம 
௮தரக் கொடுமைப் பிணிமயக்கம் 

மீதில்] மனத்தைச் செல்லவிட்டு 
வீணே பொழுது போக்னெனே, 

போக்கு வரவு மூயிர்இிரியப் 
புலையாஞ் செனன மெடுத்தெடுத்துத் 

தாக்கு முகரக் கருக்குழியஞ் 
சலிக்கும் படிக்கோ வெனைவிதித்தரய் 

கோக்கு மயிலா ! மயிலாட 

உவ்வா னங்கள் தென்னைமடல். 

சாய்க்கு முதிரப் பழணிசகர் 

தலைவா ! வெவர்க்குக் தயாபரனே, 

பரனே சரவ ணோற்பவனே 
பழனிக் இரியா பன்னி£ண்டுங் 

கரனே யென்று மனவாக்குக் 
கரய மதனிழ் றுதிகசுவல்லார் 

புரமூன் றெரிகத்தோன் வளர்கயிஓப் 
பொருப்பி லமரக் கருணையம்பு 

இரமே தருவாய் முருகரெனச் 

செகத்தில் வேத முசைத்திடுமே,



பழனிப் பதி.த்றுப்பத் தந்தா.இ 

உரையாய் பசும்பொற் ளிமடவா 

ருவகைக் கலவி மயக்இல்கெஞ்சங் 

கரையா திருந்து சிவத்தியானக் 

கடலின் மூழ்கி யருட்டுருபை 
நிசையா நகிலதீதுதி தபோபலத்தின் 

கேர்மை யறிய வடியாமுனம் 
விரைவா மயில்மீ Cs Sar 

வேணும் பழனிப் பெருமானே, 

பெருமாங் சன்னி காரவனப் 
பிரியா விடையான் றவத்துதித்த. 

குருமா மணியா வினன்குடிவாழ் 

குமரக் கடவுள் தெய்வமென்ன 

[வி](யி0ருமா நிலத்திற் ௮ுதிக்தோர்க 
ளின்பப் பலன்பெழ் றிருக்துகல 

முருமா றியசெச் திருமாலோ . 

திமத்தோ. னுரைக்க வொண்ணாதே. 

ஒண்ணா 'தடங்குஞ் Pav 
யொடுங்குங் கூட்டிக் இருவினையை 

கண்ணா விளைத்து கமன்றரதர் 

கட்டிக் கொடுபோம் வேளையிலே 
அண்ணா மலையா னருட்பழனி 

ஆறு முகவர் வெனத்துதிப்போன் 

றண்ணார் கமலப் பதச்சே(ர்)வை 

6665 யெதிர்வர் தாள்வாயே, 

வாயே துதிக்க மனம்கினைக்க 

மலர்க்கை கூப்பப் பகலிரவும் 

காயே னன து பணிவிடையால் 

நடக்கத் தவம்பெற் றென்னகன்றை[த்] 

தாயே கினை.தத படிபோலத் ' 
தனித்தோ ர௬ுபதே சம்புரிய 

நீயே வருவாய் வடிவேற்கை 

நிமலா பழனிக் இரிவாழ்வே, 10



அந்தாதிக் கொத்து 

வேறு 

வாழ்வி னைச்சத மெனும்படி. நினைந்துனை 

மறந்துளம் புறம்பான 

தாழ்வி னைக்கெடுத் தருள்கிலை வழிபடத் 
தந்தரு ளென்கோவே 

வேழ்வி கத்திய வமரர்க ளசுரரால் 
வேதனைப் படுமாய்கை 

யூழ்வி னைத்துயர் தவிர்த்தவேற் கையனே 
யுயாசிவ கரியானே. 11 

ஆண் தன்மையி லறிவிருக் தேயெம 
னாக்னே வருங்காலம் 

ஞான போதக சரவண பவவென 
நான்றுதித் திடவாயா 

னு டம்புவிட் டுயிர்கயி லாயவீ 
டுய்வதற் கருள்பாராய் 

தேன லர்ச்தபூஞ் சோலையம் பழனிகாழ் 
தேகக் குகவேளே. 12 

ேவேளை வந்தடி. வணங்கலேன் கினைக்கலேன் 
. மெய்ச்சிவ இரிக்கோவில் 
காளி னும்வலம் வர்திலேன் பாடிலேன் 

காயினேன் கடைதீதேற 

ஆள்வ தெப்படி யோதிரு வுளச்செய 
லறிஏலே னருள்பாராய் 

தோளி ஸிற்பசுங் கடம்பனே சேவகத் 

தோகைவா கனத்தானே. 15 

தானெ அும்பொரு ளாளனைத் தத்துவ 
தற்பரங் கடந்தசாரணனை 

ஞானபூ ரணனைப் பிரணவ சொருப 
நாதனை சான்மறைமுதலை 

வானகா யகனைப் பழனிமா மலைவாழ் 
வள்ளலைப் பணியாதர 

ரூனமா ஸிடசாய்ப் பிறஈதிறக் அழன்று 

சோறெனக் இடந்தலைவாரே, ' 14
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அலையும் வஞ்சமு மாயையும் பொய்ம்மையு 
மளவிலாப் பலசீவக் 

கொலையுஞ் செய்தபே ராடுலுஞ் சவூரிக் 
கோவில்சூழ் வலம்வக்தாழற் 

தொலையும் பாவங்கள் தொலைக்துபின் சுவர்க்கமே 
தோற்றுவர் கிசமென்றே 

_கலையு ஞானமும் வேதமு முரைத்திடுங் 
கடவுளர் பதிமேலே, 

மேது முப்புரி நான்மணி மார்பமும் 
வேலும்பன் னிருதோளுங் ் 

காலு நாபுரக் இண்டுணிச் சதங்கையின் 

கண்களுங் கணிவாயுங் 

கோல ணிச்தகைத் தலங்களு மாகவே 
கொலுச்சிவ GiaGaral 

சால கித்தமுக் தரிசனை புரிபவர் 

தவகிலை யடைவாசே. 

அடைக்க பேரொளி வடிவுடை யானன்மெய் 
யாரணப் பொருளானோன் 

SLES ஞானவா ரிதியனா வினன்குடிக் 

கருணையம் பெருமான்வா 

ளிடங்கொள் சேவக வேலினோ னானந்த 
மென்மனங் கக௫ிந்தூ றிப் 

படராீக்த பேரறி வேதெளிர் திடவயன் 

படைத்தன னெனைகன்றே, 

கன்னு Bor MIG யெனைத்தடுத் தாண்டதும் 

நாயினேன் படும்பாட்டை 

யென்று தீரவைச் திடுவையோ வ.றிஇலே 
னென் றலை யெழுத்தேயோ 

குன்று தோறுகக் தாயருட் கூத்தனே 

குஞ்சரி மணவாளா 

வென்றி வேற்படை யாய்பழ னிப்பதி 

 மேவுசண் முகத்தானே, 

15 

16 

17 

18
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மூகத்த வல்லிசெக் தாமரைக் குவளையின் 

முகவிரி மணம்வீச 

மகத்து வம்புனை க் தென்பழ ஸித்திரு 

வாவினன் குடிக்கோமான்; 
இகத்தி லஓும்பொருள் பரத்திலு மருள்கொடுத் 

தின்பபே ரின்பமாம்வாழ்க்கைச் 

சுகத்தில் வைக்தெனை யாண்டகா ரணங்களைச் 

சொல்லல்பூ ரணமாமே. 19 

பூச ணத்திலே சுழிமுனை வாசியின் 
பொருளொோளி யறிக்தாலும் 

வார ணக்கொடி பழனியங் இரியனை 
வணங்டெ வறியாதார் 

சார ணிக்குளே பர்தபா சங்களிற் 

ற்குமிரு வனைமூடி. 
யோர ணுப்பொழு தா௫இலும் பிறவிகோ 

யுறுபிணி யேற்பாரே. 20 

வேறு 

ஏழற்றமுர் தாழ்வு மாக விருக்திடுஞ் செனன ன்பம் 

மாற்றிலே னபைய மையா வடியனைத் தடுத்தாட் கொள்ள 

வேற்றுமை செய்தீ சாகுல் வேறெங்குங் சகதியைக் காணேன் 

ஆ்.றிலே பி.றக்த மூர்த்தி வருட்சிவ இரிப்பி ரானே. 21 

பிசாணதத் துவனே முக்கட் பித்தர்கள் மணியே சோதி 
பராபர வடிவே 2தய்வப் பழகியங் இரியாய் ஞானக் 

ஞூராவடி. வாழ்வே யென்று கூறிய தேவ ரெல்லாம் 
தராதல மிசையிற் கோவிற் றவப்பணி விடைக்கா வாரே. 22 

வாரதே கருமம் வக்த வழியிலே கருமம் தீர்ந்து 

போரதே தரும மந்தப் புன்றொழில் மயக்க மென்னைத் 
தீரவே கருணை பாராய் சிவடரிக் கரசே நீபதீ 
தாரணி புயத்தாய் வேற்கை சரவண பவத்தையாவே, 84 

ஐயனுக் குபதே சித்தா யருமறைப் பொருளு மானாய் 

வெய்யசூர்ப் பகைத டிந்தாப் விண்ணவர் குறையும் தீர்த்தாய் 
வையக முழுதுங் காத்தாய் வளர்சவ இரிமேல் கின்றாய் 

தெப்வநீ தெய்வ மல்லாற் செகத்தில்வே றறிஏ லேனே, 94
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அறிவது வத்தி யான மகல்வது கருமம் பாவம் 
பெறுவது தவப்பிர காசம் பிரிவது வுலகப் பாசம் 
நெறிமுற தவரு வண்ண கெஞ்ூலுள் ளொளியாய் கிற்பாய் 
அறுமுகப் பரமா னந்த வருட்சிவ ரிக்கோ மானே, 25 

மானெனும் விழியார் மோக வலையில்வீழ்க் தழுக்தி டாம 

- லூனுடம் பெடுத்தே கன்ம முறுபிணி கோயு ரமற் 

ரான தர் மங்க ளென்றுச் தபோபல கிலையில் கின்று 

ஞானவா ரிதியின் மூழ்க கல்குவாய் பழனி வேந்தே. 26 

வேக்தனே கடப்ப மார்பா மெய்யர்க்குள் மெய்யாய் கின்ற 

சேக்தனே யானை பங்கா தேவர்க டேவே வள்ளி 
காந்தனே பழனி வாழும் கடவுளே யென்று கேரவிற் 
சூழ்க்தசே ரமும்போற் ரமற் ௮ுயர்க்கட லழுர்தி னேனே. 27 

அழுக்தினேன் சிவச வாவென் றடிக்கடித் துதித்துப் பார்மேல் 

eps saps sor காட்டு: வேடமே காணப் பெற்றேன் 

றொழும்பொரு ளெனவு தத்த தூயனே மாசொன் நில்லாச் 

செழுங்கணி வாயா தெய்வச் Fare வேற்கையானே, 28 

கையிலே வெண்ணெய் காட்டில் காய்ச்சுகெய்க் கழுவார் போல 

அய்யனே நீமி ருக்க யான்னுயர்ப் படுவ தாமோ 
மெய்யனே பழனி வாழ்வே வேதவே தாந்த ரூபச் 

சைவகா யகனே யிர்தச் சாட்சியைச் சொல்லு வாயே, 29 

சொல்லுவீர் ஞான போதம் தாலசூக் கும௪ ரீர 
மெல்லையின் காச ணங்கள் யான றிக் இடவும் வேண்டும் 
பல்கலை போற்றும் சாதா பழனணியங் இரியாய் ஞானச் 
செல்விவாம் சேரர் கோமான் நிருப்பணிக் கோவி லானே, 30 

| வேறு 
கோயிற் புரஞ்சூழ்ச்து குற்றேவல் செய்யாமல் 
காயிற் கடையே னடையுடையும் பாவனையும் 
தீயிற் படும்புழுவாய்ச் சென்மவினைக் காவேனோ 
தாயிற் சிவடரியாய்ச் சண்முக சகரமணியே, 51 

மணிவிளக்கைச் சுற்றிவரும் வண்டதுபோல் வீண்மாயைக் 
குணிதமிட்டுப் பாவமெனும் கோட்டைகட்டிப் பூ தநிலை 
பணிதிருத்தி யாங்காரம் பற்றும் பசுபாசுக் 
தணிவதினி யெப்பொழுதோ தமிழ்ப்பழனி வாழ்பானே, 32
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பரமபதங் காட்டுவையோ பாவக் கருக்குழியில் 

தரகமிசைத் தாழ்த்துவையோ ஈங்கோவே யுன்கருபை 

இரமதனை யானறியேன் றென்பழனி யங்கரியாய் 

இரவிதொழும் பாதா விளங்குமர காயகனே. 

நாயகனே கண்மணியே கந்தா மணிவிளக்கே 

தூய௫வ இரியாய்(ச) சோதிவடி. வேலுடையாய் 

மாயன்மரு காவெனவே வாழ்த்து மடியேற்குத் 

தாயும் பிதாவும் தமருமெனத் தோற்றுவனே. 

தோற்ற சமணோரைத் காண்டாக் கழுமுனையி 

லேற்றுஞ் சிவ௫ரியா யீடேற்றங் காட்டாயோ 

சோற்றா லடி.த்துச் சுவரால் வளைத்துகெஞ்சங் 

காற்றாடி. போல்சுழலக் கண்டிருக்க வாறினுக்கே. 

கேடில்லாச் செந்தேனே இட்டா வருமருக்தே 

தேடறியாத் தெள்ளமுதே தென்பழனி யங்கரியாய் 

ஈடி[ல்]லா வேல்முருகா யென்றே யவன் புகழைப் 

பாட வறியார் படும்பாடு கண்டிலனே. 

கண்டேன் சிவ௫ரியைக் கைகூப்பி வேலவர்க்குத் 

தொண்டே பரவத் துணிக்தே ஸிருவினையும் 

பண்டே புரிந்த பழவினையுச் தீரவருட் 

கொண்டேயான் பெற்றபலன் கூறப் பெரிதாமே, 

தாமே தனிமுதலாய்ச் தாபசசங் கத்துயிராய்ப் 

பூமே லயன்மாலும் போற்றுஞ் சிவூரியாய் 

மாமே வியவடிவே வள்ளலரு ளூள்ளவர்கள் 

காமேவு மிக்திரன்போற் கற்பகரா டாளுவசே. 

ஆளரவரய் தென்பழனி யாள்குகவே ளைத்தொழுதால் 

மீளார் கருக்குழியில் வேதன்விதி தள்ளிகிற்பாய் 

கோளான கெஞ்சங் குறித்தோ ரெமதாதர் 

தாளா லுதைதாக்கச் தட்டுண் டிருப்பாயே, 

இருவினையு மும்மலமு மேற்றமெய்வாய் கண்மூக்கும் 

பொருசெவியா வைம்புலன்மேற் பூதமைந்துச் தானாடக் 

குருனெம்போற் கூடுகட்டிக் குடியிருக்த வனிலை 
திரியும்வழி யெங்கேயோ சிவக்குன் ௮டையானே, 

33 

34 

35 

36 

37 

88 

39 

40
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வேறு 

உடையதெனப் பிள்ளைபெண்டீர் சளெயோ ராசை. 
யொருகாளும் விலசவொண்ணா துலக மாயை 

இடையில்விழுக் தறிவழிகந்து திரியு சாயேன் 
கெடுமதியை விலக்டஇயுன்றாள் கிடைக்கச் செய்வாய் 

படையணிபன் ஸிருகரத்தாய் வளர்சா யுச்சிய 
பழம்பொருளே தத்துவதற் பரனே ஈன்னூ 

லிடையுளதெய் வக்குறத்தி யானை பாகா 

விறையவனே சிவூரிவா மெம்பி ரானே, 41 

எம்பிரா னேசரவ் ணோற்ப வாயா 
ஏழைபங்கா ளாமுருகா விமையோர் காட்டத் 

் தும்பர்சா யகனேதெய் வானை பாகா 

வுயா்பழனிப் பெருமானே வுரைக்கக் கேளீர் 

வம்பிலே பொழுதோட்டி. யோருசாண் கும்பி 
வளர்த் திடவே தமிழ்ப்பொருளை யிறைத்துப் பொல்லாக் 

கும்பிலே சருகரிக்க கேர மல்லாழ் 

குளிர்காய கேரமில்லை குறைதீர்ப் பாயே, 42 

பாய்மரத்தி லிட்டகொடி யடையா எம்போற் 
பாருலஇ ௮ன துபணி விடையே செய்து 

வாய்மன த்தி னினைந்துசிவ கதியை நாடும் : 
வழிமோட்ச மெய்துமடை யாள மாகும் 

ஆய்சி த்தி பெறும்படிக்கோ வடிமை கொண்டீர் 

அடியேனை யினிக்கருவி லமரச் செய்தால் 

மாயவித்தை யுலகமுன்னே ககசைக்கு மையா 
மயிற்பெருமா னேபழனி மலைவாழ் தேவே, 48 

தேவருமூ வருமறியாப் பதசா யுச்யக் 

தெரியவடி. யேனையொரு பொருளா யெண்ணி 

ஆவியது போமூன மே சவளி வாவென் 

னப்பனே யென துநெஞ்சங் கோவி லாக 

மேவியிருக் திடவேண்டு முண்மை யாகும் 

. வேதியனே யாதியந்த மில்லா ஞானத் 

தாவிமயில் வாகனனே பழனி வாழ்வே 

சோதியே பவமகலத் துணைசெய் வாயே. 44
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துணையாக வடியவரசைத் தடுத்தாள் வானைத் 

துன்பமின்ப மில்லானை. த் தோகை வள்ளி 

பிணையாளை புணர்ச் கானை யயில்வே லாளைப் 

பேரின்ப வீட்டானைப் பேதா பேதத் 

திணையாது மில்லானைச் சாட்சி யானை 

யெழிற்சிவகுன் ௮ுடையாளை யெங்கோ மானை 

௮ணையாத பழம்பொருளைக் குமர வேளை 

யடிபணியா தார்புலைய ராகு வாசே. 49 

ஆகுவ தென்ற றியேன் ஆசை யாலே 

யாகாதி தென்றறியேன் புத்தி யாலே 

சாகுவதீ தென்றறியேன் மாய்கை யாலே 

சண்முகனே பூலோக பச்த பாசம் 

போகுவதீ தென்ற.றியா வறிவி லேனைப் 

புன்றொழிலை மாற்றுதலுன் பார மய்யா 

வாகுயர்பன் னிருதோளா பழனி வாழ்வே 

வாரணகே தனம்பிடி.த்த மலர்க்கை யானே, 46 

கையிலே கயிறெடுத்துப் பாச மேர்திக் 

கருங்கடா வாசன த்தின் மீதி லேறி 

மெய்யிலே பெரியதண்டஞ் சூலஞ் சாத்தி 

மேணியெல்லாங் கருகருத்த கோலங் கொண்டு 

சைகையா யெமதரும னெிர்க்கும் போது 

தமிழ்ப்பழனி முருகாவென் னைத்து திப்பேன் 

அய்யனே யவ்வேளைக் கூ.தவ வேணும் 

அ௮ன்றுசொல்விண் ணப்பமின்றே புகன்.றிட் டேனே. 47 

புகலிடமுக் தாபரமு மெங்கே யென்னப் 
போதாத விஇக்குறையா லோதி யோதிச் 

சகலகலை யறிக்திருந்து மறியா தார்போம் 

சண்டாளர் தமைப்பாடும் புலவீர் நீங்கள் 

மகபதியை யாள்பழனி மலைக்கோ மானை 

வாழ்த்தியே திருப்பாடல் செப்தீ ரால் 

சுகநிலையு மிகபரசா தகமுக் தந்து 

அதித்தபொழு தெஇிர்வருகச் தொடங்கு வாரே, 48



பழனிப் ப.இற்றுப்பத் தந்.தா.தி 

தொடங்களனே னவனருளைப் பாடிப் பாடிச் 
சுற்றினேன் சவ௫ரிவாழ் இருக்கூட் டத்தி 

லடங்கனே னாறெழுத்தி னுபதே சத்தி 

லாணவங்கா மியமாயை யகன்றே ஞானக் 

கிடங்கிலே விழுக்கெழுக்கத யானை போலக் 

கேவலசா யுச்சியமுங் இடைக்கச் செய்வாய் . 
மடங்கல்மா முகத்தானைச் செயித்த வள்ளி 

மணவாள னடிமைகொண்ட வகைக் தன்றே, 

அன்றுபூ தரங்கிழித்த வயிற்கை யானை 
ட ஆறுமுகத் தையாவே யமரர் கோவே 
பன் சிமா மலையுடையாய் பழனி வேந்தே 

பத்தா கமக் கெளியானே வெட்ட மார்பா 
வென்றுகா னிதுவரையுக் துதித்தி டாம 

லிடைஞ்சலுற்ற வேளையிலே வியல்பி லாம 

லொன்னுவார் திருவுள த்தின் மசமை காணா 

சோகோகோ மனத்திரும்பை யுருக்கு வாரே. 

வேறு 

வாரும் பிறைமதி சூடுஞ் சடையினர் 
வந்தே தொழுதரு ஞங்கோமா 

னேருஞ் சிவடரி மேவுவ் குருபர 

னிமலன் இருபைக ஞள.தாட 
அரும் பகையுற வோரும் பகைதின 

மூற்றார் பகையும்வெ றுப்பாதி 
யாரும் பகைசெயில் வேலுண் டவர்பகை 
யறவே பொருவது கிசமாமே. 

நிசமா யெவுயி ரதுவே இமையுட 
னின்றே பிடிகொ ளெமன்றூ தர் 

வசமா கயபொழு ததுவே இமையுடன் 
மயிலே நியமுனம் வரவேணும் 

இசைவா ரணமுயர் குமரா சவரி 
யிறைவா வடியவர் பணிபாதா 

விசையா குறமகள் கணவா சதுர்மறை 
வேதா தமிழறி தாதாவே. 

49 

60 

51 

52
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தாதா வடியிணை தாதா வடியவர் 
தாழ்வா இயகுறை படலாமோ 

யேதா இலுமுல கூடே கதியிலை 
யேனோ திருவுள மறியாயோ 

மாதா வுமைதரு பாலா சிவடரி 
வாழ்வே குரவணி மணிமார்பா 

நாதா பரமசொ ரூபா வரியரி 
நாசா யணபுகழ் குமசோனே. 53 

குமரன் றிருமகன் மருகன் பிரணவ 
குழகன் சரவண பவசாதன் 

சமசம் புரியயி லணியுங் கதன்வளர் 
சதுரன் சிவ௫ரி முருகேசன் 

நமவஞ் சனையுறு பிணியின் றுயரது 

காடா வகையவ னீடாக 

அமையும் படியருள் புரிவன் றின சரி 
யன்பா யடிமைகொள் தென்பாலே. 54 

பாலே மொழியிழை நாலே யிடையிரு 
பால்மே ர௬ுவைகிகர் முலையாளைச் 

சேலே கிகர்விழி மானார் மயல்வினை 
தீரா வகையது தவிர்வேனே 

கோலா கலமயில் மேலே கடமிடு 

குமரன் றிருவரு ளிடமாக 

மேலே வருமினி யாலோ சனையென 
மெய்யுற் றவரீமுனம் மெய்யாமே, 55 

மெய்யிற் பிறவியி லவதிப் படவும் 

விதிதீதா யெனையு மதிப்பாக 

வுய்யப் படும்வகை செய்யத் திருவுள 

முன்னாள் வருகுவ தெரந்காளோ 

கையிற் படையணி சைவக் குழக 

் கடம்பா ஞானவி டும்பேசன் 

அய்யப் படவளர் தெய்வச் இவூரி 

யமருங் குருவடி கின்றோனே. 66



பழனிப் ப.திற்றுப்ப,த தந்.தா.இி 

ன் ற திகம்பர தண்டணி செங்கையு 

கிமலன்' சிவ௫ரி முகமாக 
ன்றி கினைப்பொரு ளுந்தரி சித்தவர் 
கன்மைபெ றப்பிணி யணுகாரே 

'வன்.றிப டைத்து கயம்பட மெய்ப்பொருள் 

வேணது பெற்றிட வாழ்வார்காண் 
ன்றது சத்திய மென்றது நித்திய 

மென்று துதித்தனன்' வேதாவே, 

வதனை விஞ்சிய நோயி லழுந்துமெய் 
வாய்கள் தளரச் தரை தடுமாறிப் 
தம லைந்துகண் மூடவி மும்பொறி 

போல வுடம்புயிர் பிரிவாக 

யதினி யென்செய்கு வோமென தங் 
யேயழ முந்திய தருவாயில் 
தய வின்படி யேவச அஞ்சல்செய் 
கேய பரங்கரி வேலோனே. 

வலனை மந்திரவி சாகனை பன்பர்வி 

ஷனோதனை யம்பிகை புதல்வோனை 
ரல௪ வுந்திர ரூபனை நன் வ 
மாமலை தங்யெ கோமானை 

மலு முகந்தவர் தாளை வணங்டுமெய்ஞ் 
ஞானமி குக்தரி சனமாகச் 
ரல நினைப்பது சீனி ௬ப்பது 

தானினை கண்டில காவடே, 

rad ருங்கலை வாணிப ணிந்திட 
ஞானமெழுஞ்சிவ இரிவாசல் 

காவி லெனும்படி. சேரலன் முன்புசெய் 
கோவிலி டந்தரி சனமாக 

மவிய தண்டொடு நாலணி செங்கையும் 

வேக வளம்புரி நான்மார்புங் 

ரவியு டன்சிவ ரூபமெ ங்களை 
கண்டசொல் விண்டிட வரிதரிதே. 
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் வேறு 

அரியயன் றேடும் பதவியைக் குறியேன் 

அமரர்விண் ணுலனை மதியேன் 

விரிபொருள் கிதியோன் வாழ்க்சையை நினையேன் 
மெய்யர்க்குள் மெய்யுளா கின்ற 

பொருளென வுனையென் கனவிலு மறவேன் 
பூரணப் பதவிதர் தாள்வாய் 

குருபச வரகா பழனியங் இரியாய் 

கூழகனே வள்ளிகா யகனே, 61 

காயகன் மணியாய்ப் பருதியி னொளியாய் 
நாதமும் வேதமுங் கடந்த 

ாயசின் மயமாய்ச் சவரட் சகனய்ச் 

சுத்தசுச் தங்களா யெவர்க்கும் 

eras ர௬ுருவாப்ப் பிரணவப் பிரம 
சாரியின் வடிவமா யஇல 

வேயபூ ரணமாப்ப் பழனிமா மலைமே 
லெம்பிரா ஸிருக்தகா ரணமே, 62 

மேருவை வலமா யிமைப்பொழு தளவில் 
விரைந்துமா துளங்கனி வேண்டிச் 

சாரிவச் தருளாய்ச் சிவஇரிக் கொழுந்திற் 

றனித்துவீற் மிருக்கதே கனே 
ஆரெனசக் இருந்து முதவிநீ யல்லா 

லறிகலேன் செனனமுள் ara ay tb 

arhe, aan Amare Oru 
வைத்தெனை யாள்வதுன் கடனே. 63 

கடக்கரி த[ர]பலத் தொடர்ச்சயொன் பிறவி 

கடற்கரை நீஞ்சிடாத் துன்பம் — 

படப்பட முடியா தென்செய்வேன் பிறவாப் 
பதவியில் வைத்தெனை யாள்வாய் 

மடக்கொடி தெய்வக் குறதீதிபம் காளா 

வச்ரவே லாயுதத் தேவே 

யடைக்கலப் பொருளே யாவிசன் குடிவா 
ழாகரா சரவணோற் பவனே, 64



pats uBb gus searB 

பவமலை யுருவா யெதிர்த்தசூர் மாவும் 

பாதையிற் றாருக னுயிரும் 

குவடுதட் டுருவ விடு த்தவே லுடையாய் 

குழகனே பழனியங் கரியாய் 
கவலையி லுகரக் கெரடுமையி லடியேண் 

கருத்துவிண் பொழுதுள தல்லாற் 

இவூலா வென்று சொலப்பொழு திலையே 

தெய்வமே ஞானதே சிகனே. 

தேசன் வடிவாய்ச் சவறிக் கொழுந்திற் 

சேரர்கோ னாலயத் துள்ளே . 

பூசனை புரியத் திருவருட் காட்டி 
புரிக்தவேள் கோலமே நினைம்லு 

மாசிலாஜ் இருவெண் ணீற்றினை யள்ளி 

மருச்திது மருந்தெனக் கொடு த்தால் 

தோரசமுங் குளிரும் ச ரமும்வல் பிணியுச் 

துயரமும் பசக். தபோய் விடுமே, 

இடுவதே யிகழ் ச்சி யேற்பதே புகழ்ச்சி 
யின்பமுற் துன்பமுங் கலங்க 

விவதே வாழ்க்கை யிதற்குடம் பெடுத்து 

மயங்குநா ளொழிவதெச் கரளோ 
தடியணி கரத்தாப் பழனியல் இரியாய் 
தாணுவே வளர்சரா சரத்ுள் 

சடுவனே தெய்வ சாயக முதல்வா 

ஞானகா ரணபரா பரனே. 

பதமா மயிலா வடியருக் கெளியாய் 
பண்ணவர் விண்ணவர்க் ௨௧௪ 

அரகரா பழனி யங்கரி யுடையாய் 
அப்பனே செப்பும்விண் ணப்பம் 

விரகமா மடவார் கலவிவே ௭யிலும் 

விளருகா வுண்டுறங் கையிலும் 

வருசன வதிலு முன்பதங் கதியே 

மறந்திடா வரமெனச் கருளே, 
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16 அக்தாதிக் கொத்து 

அருளிலே நனைநதே ன.றிவிலே தெளிச்தே 
ஞனந்தக் கண்கணீர் துளிப்ப 

விருளையே விலக்குக் திவாகரன் போல 
விருதய கமலத்தின் விளக்காய் 

மருவிய பரனே அமுதவா ருதியே 

வாசனை வெட்சிமா லிகையரய் 

௮ரிதிரு மருகா சிவ௫ூரி முருகா 
sor Ie Mars sya கனியே. 

கனியிலை சருகுங் காயது பொ௫த்துங் 

கற்பகா லங்களுள் எளவும் 
பனிவெயில் படவே தவஞ்செயு மியோகம் 

பலிதீதஇிடா யோசம தலவே 

தினைவளர் புனத்தின் வள்ளிகா ய்இயைச் 
சேர்ச் தருள் பழனியம் பெருமான் 

றனைகினைந் துருடப் பணிவிடைப் பேறு 

சார்வதே யோகதக் துவமே, 

வேறு 

தத்து வரந்து தலைப்பட வென்மனம் 

புத்தி சித்தம் புரிந்த பிரியுகாள் 
வித்தி யாசர் விளரமலி யஞ்சல்செய் 
பத்த வர்பழ ணிக்கும ரய்யனே, 

அய்ய மின்றிச் சிவாசல கேசர்தாள் 
மெய்ய னை த்தொழு தால்வினை தீர்க்திடும் 

செய்வ தென்ன திருவுளச் துண்மையைப் 
பொய்யி தென்பர் புலைத்தொழில் வீணரே, 

வீணி லேபல தெய்வங்கள் வேண்டியே 
ஆண வத்தி லழியுஞ்சண் டாளர்காண் 

வாணி காதன் சவரி யைக்தொழ[க்] 

காணி யாகுங் கயிலைப் பதவியே, 

பதவி தநத பழனிப் பிரானன்பாக் 
குதவி செய்ய வுயர்பொருள் தேடிலா 
ரிதவிச் சோரப் பரிகொள வேங்கயயே 
பதைப தைத்துக் இடப்பரிப் பாரிலே, 
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பழனிப் பதிற்றுப்பத் தந் தாத 

பாரில் வாழ்க்கையும் பற்றிப் பிடித். தவாங் 
கார மாயையின் கட்டை கெஒிழ்த்திடி. 

ari ஞான முகந்ததைப் பூசத்திற் 

றேரி லேவருக் தேூகக் கந்தனே, 

கந்த நாயகன் காட்சித் தரிசனக் 

த்ந்த நாயகன் சார்பிடம் சவூரி 
VES CUNT ATCT AT BTUs oor 

எந்த வேளையு மென்னுள் ளிருப்பனே. 

இருப்ப யோகச் சமாதியி னிட்டையி 
னுருக்குங் கற்பத்தி னுள்ளொளி காணுமோ 
குருப்பிர காசச் சிவாசலக் கொற்றவ 

னருட்ப ராவி லதி௫த்தி யாகுமே. 

மேவ லாருக்கும் மேதினி மாந்தர்க்கும் 

மூவ ருக்குண் முழுமுத லாகவே 
ஆவி யென்னுஞ்சு வாசலக் கோலத்தைச் 

சேவை செய்யிற்கண் பார்வை இகட்டுமே, 

கட்டு விட்டுமெய் கண்கள்பஞ் சிட்டுவாய் 

விட்டு விட்டிமக் கொட்டியின் மூச்சுவிட் 
ட்ட்ட காசங்கொண் டாவி பறக்குமுன் 

னெட்டி வாபழ னாபுரி யெந்தையே, 

எக்தை யென்னையு மெய்ப்பொருள் வாஞ்சையு 
மூன்து ணைப்பத மென்றதி யானமே 
சிர்தை செய்து தெளியத் திருவருள் 

தந்த வர்பழ னித்தண்ட பாணியே, 

வேறு 

பாணிச்சடை முடிமால்விடை பரமற்கொரு மகவா 
நீணித்தில மெனவதந்தருள் கிமலன் சவ இரியைக் 
காணிற் றவ சிவயோடகள் கயிலைக்கு வழியா 

மேனிப்படி. யெனயேறுவ ரிரவும்பக லினுமே. 

மேகந்தவழ் பழனாபுரி வேலன் ஏவ பாலன் 
மோகம்புரி குறமாதணை முருகன் றிரு மருகன் 
ஆகும்பொரு ளழியும்பொரு எளவுக்கள வதுவாய்ச் 
தேகம்பசு பதியாக செயல்கண்டமி மனமே, 
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மனமேயிணி யபலக்கொழில் மறவாதுகள் சூதுக் 

தனையேதவிர் சினமென்பது தணியப்புரி மடழ்வாய் 

மூனிவோர்பணி பழனணிக்கிறி முருகன்பணி விடையே 
கிணைவாயொரு கினைவாயிரு கிலையிற்கதி பெறவே, 

பெறவேயழி வில்லாகிலை பேறருன கொடுஞ்சூ 

ரறவேயயில் விடுசேவக னமசாபதி யுடையா 

ணிறைவாழ்சிவ இரிகாயக னென்னாளுகன் ஸிதியைப் 

பிறைபோலடி யவர்வாழ்வது பெருகத்தரு குவனே., 

தருவரரிரு ௪ரணந்கரி சனமேதகக வடியரர் 
கருவரவியி னுழையானகை கஇஞானமு மருள்வாய் 

பரிபூரண முதலானவர் பழணிச்சிவ இரிமே௰் 

குருவாலய பெருமானை கூலப்படும் வழியே, 

வழியென் றறி பலநால்களும் வளசாகம கலமுஞ் 
சுழியுக்துறை ஈதிமூழ்குமெய் துவள த்துதி புரிவீர் 

விழியும்பொருள் பழணிக்குக வேளைப்புகழ் தமிழின் 

மொழியுஞ்சுவை தெளிவீரதி முத்திப்பல னுளதே, 

Darter கிலைகெட்டமை யுதரக்கொடு மையினூல் 

இளகாவகை புரியத்தய விலையோதலை விதியோ 

தளவாணகை வள்ளிக்கொடி. தன்னைப்புன மிசைசேர் 

இழவாபுன கள்வாசிவ இரிமேவிய அரகே, 

அரசேபழ ஸியில்வாழ்வுள வமுதேயென துள்ளக் 
கரவேதணி படவேபுரி கருணைப்பெரு மானே 
விரதாசுர பதியேபெரு வெளியேசுட சொளியே 
குரவாசர வணனேவளர் குகனேகுரு பரனே. : 

கேசத்தசொல் முருகோனரு நிலையிற்கவ னடியா 
ரா௫ித்திட வியில்வாழ்குக தழகுப்பெரு மதயா ? 

தேூப்பொரி சவவெற்புறை தெய்வத்திரு வடியைப் 

பூசிப்பவர் பலனாவது புகலாயிர மிலையே. 

இளவேலணி பழணிக்கிறி யெங்கோனடி யவராப் 
அளகாவியி னுடைசண்டிகை யணியுக்திரு சீறும் 

தளவாழ்வுள சவவேடமெய் சார்பும். மில கயபார் 

சிலவாசக மதுபேசு தல் திருவாசக கிலையே, 
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பழனிப் ப.திற்றுப்பத் 565i B 

வேறு 

நிலைகின் உ கோலவொளி ரஅகண்ட பேர்கள்முன 
கஇிசரூப மானசெயலா 

ருலகெங்கு மாகவளர் பழனிக்இ ரிகரள்வகு 

முபதேச மானமுருகா 

பலவுஈ்க யாளமுட னெனையன் புணர்த்தியிரு 
பார்வைக்கு ளாடுபணிபோல் 

வலுவர்த மாசவொரு பொருளென்ப தோிடுவர் 
மயலேி காண்டலறவே,. 

பாவைக்கு ரம்பையள வில்லா தெடுத்தவர்கள் 
பலகாலுள் எறவிதளக் (7) 

தேவிற்ப டுஞ்சருகு போலேய கன் நிடுவி 
சேடக்கு றிஞ்சிமுதல்வோ 

மாவிக்குள் கின்றசிவ இரிகாய என்சோவை 
யதுவேப ணிந்தபொழுதே 

மேவித்தி னம்பணிசெய் யடியார்கள் தம்சரிதை 
விண்ணோர்கள் சொலவுமரிதே, 

அ௮ரிவாணு தற்கண்விழி மயிலாள்கு றத்திமிட 
மகலாத பகீகமுடையாய் 

கரிமா முகதீதன்மக மிளையா யயிற்பிடிகொள் 
கரனேசி வக்ூரியுளாய் 

தெரியாத புத்தியுள வடியேன் மன த்தினிலை 
தெளிவாய் மலத்தியருளே 

புரியாத பத்தியினி யெனயோச னைச்சொல்வகை 
புகழ்தேசி கக்கடவுளே, 

'கடலைக்க டைந்துரச வடியிட்ட தெள்ளமுது 
கருதிப்பு ௪த்தபுலவோ 

ரீடசைக்க ஊோந்துவளர் பழனிக்க. ரிக்குமர 

னெள்ளெண்ணெய் போலவுயிரின் 
பருடர்புக்கு கின்றாலு மதிகப்பிர பலமான 

தொண்டர்க்குள் கின்றாடுவரய் 
தடவு.ற்ற திருவுளச் செய்கைப்பிர மாணம 

த.றிந்திடவும் வல்லருளரே, 
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வல்லமை யிருந்தென்ன வித்தைகள் வளர்ச்தென்ன 

மனையின் பெருக்கமதிலே 

செல்வமு மிருக்தென்ன கானென்ற வாணவக் 
தீராதி ரு்துமென்ன 

கல்லமை செயும்பழணி வேல்முருகர் தங்கருபை 
காடாதி ருக்குமளவில் 

கல்லதில் விழுந்தகல மென்ன த் தகாதுகிலை 
காணாது போடவிடுமே, 95 

விடவும் படாதினிய பிரபஞ்ச மாயையிதை 
விட்டாலும் வெட்டவெளியே 

தொடவும் படாதுனது செயலினைச் Fa rune 
சொல்லுவது மெளிதல்லவே 

யிடமுந்து சேவடியை யடியேன் தனக்கருளி 
யீடேற வகைசெய்குவரப் 

நடனஞ்செய் தோகைமயி லாளா தமிழ்ப்பழனி 
நாதாமெய்ஞ் ஞானகுணனே. 96 

குணமான கந்தகிரி யரசே யயன்௪ரசு 
குட்டிப்பு டைத்தபுகழாழற் 

கணகாதர் வக்தனைசெய் பழணிக்கி ரிக்குள்வ்ரு 
காருண்ய ஞானவடிவே 

பிணையாக கின்டுருபை யுளமே யிரங்வெகு 
பேரின்ப வாழ்வுகரவே 

துணையே புரிச்திடுச லிதுவேளா ஈம்புதல்செய் 
துயாதீர வென்றனிடமே, 97 

இடர்வர் ச வேளையிலு கலம்வக்த வேளையிலு 
மென்னாவி பெற்றயமனார் 

படர்வர்த வேலையிலு மறவாம லுன்ருபை 
பதியைப் புரிந்தாளுவாப் 

அடல்கொண்ட தாருகளை யுயிருண்ட வேல்முருக 
னமர்சங்க பாணிமருகா 

குடமுக்து சிர்வயல்கொள் பழனிக்கு ரிக்குள்வரு 
சண்டாயு தக்கக்தனே, 98



பழனிப் பஇுற்றுப்பத தந்.தா.இ ட 1 

கந்தா வெமக்குதவி செய்ததாய் தந்தைகீ 

கரக்இன் ற விறையவனுகீ 
சந்தேக மில்லையென துடலாவி யும்பொருள் 

தத்தம தளித்தமன மே 
கொந்தாலு முன் இத்தம் வந்தாலு முன்சித்தம் 

கோக்கத்தி லதிகபதவி 

தந்தாலு முன்இத்தம் வைகா புரிப்பழனி 

சார்வான தெய்வமுதலே, 99 

முதலாய சவுக்தரிய மயிலா தமிழ்ப்பழனி 

முத்தே சிறக்குமுமையாள் 
மதலாய் குறத்திமண மகனே வயிற்பெருகு 

வையா புரிக்காதிபா 

சதகோடி சித்தர்பணி சரணா மகழ்ச்சிகிலை 
தீருஞான பத்தியுடையாய் 

கதையே பிடித்தவிரு கரனே யெமக்குதவி 

கமலக் கடாட்சமருளே, 100 

முருகன் துணை 

பழனிப் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி முற்றும்





2. மிசைசலத் தந்தாதி 

கடவன் வணக்கம் 

லெயில்வரைக கந்தப் பூங்காத் தாற்பற் றி வெம்பணியிற் 

பபில்வரைச் கந்த மாகம் பணையம் பகட்டிபமே 

யயில்வரைச கந்தா னோகுரல் வள்ளி பன்பரின்பார் 

மயில்வரைக் சுந்த ரந்தாதி யான்சொல்ல வக் தருளே. 

இந்தர சிதழி யணரித்தர நயர்ந்த விழையவர்கள் 

சந்தா தலங்கெடத் தத்தம் மயிலம் சிகரிவச்த 

நந்தா விளக்கன்ன தந்தாவுன் மீதிஎரின் காயடியேோன் 

அந்தாதித் தரவுன் செந்தாளென சிந்தை யழைத்தநளே, 

(மலசல அசத்தல். துணை) 

॥ 

ரன் 

எரீதந்த வாரிசப் பொன்னும் தளவுச் இிகழுமுத்து 
கேர்தந்த வாணியும் வாழ்மயி லாசல சேயம்கக் ௪ 

னார் தந்த வாதி செயம்பெறு வள்ளிதெய் வானைபதி 

யோர்தந்த வானைக் ளெயோசென் புக்தியி லுள்ளவசே, 1 

உள்ளத்தி யானக்சன் பரலே செலுக்இிடுவர் யோகரடத்தர் 
வெள்ளத்தி யானண்டர் சூழூ மலெலி லங்கற்கக்கன் 

மள்ளத்தி யான வெழில்வள்ளி சேள்வ.ன் மற௮கரகப் 

பள்ளத்தி யானழுந் தாமலெப் போதும் பரிப்பவனே. 9 

பவள வரைக்கணி ஈல்குஞ்செம் மேனிப் பரமர்புற்றோல் 
துவள வரைக்கணி வார்சேயர் சேவற் றுவசத்இனூர் 
தஇிவள வரைக்கணின் மூக்கார் மயிலச் சலம்பகத்தே 

பவள வரைகிசணின் கண்டாள் கலைசங் இழக்கனளே, 3 

,
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தனதாக னாவென்று லோபிகள் மீதிற் றமிழுரைத்து 

கன தாக னான்மரு வாதாண் மருங்கு கவினிழையிற் 

சன தாக னாகர் தனமாக மோகஞ் செழித்தவள்ளி 

மினதாச னாடு முருகா மயில விலங்கலனே. 4 

விலங்க லனகந்தம் புடைசூழ் மயிலவி லங்கற்கக்தன் 

பொலங்க லனகந்தம் பொலிபன் ஸணிஈண்டு புயன் கடம்ப 

வலங்க லனந்தம் பகைபராவ மச்ச மகற்றிகெஞ்சே 

கலங்கல னகந்தத் தளிப்பான் கதியுங் கனம்பெறவே, 5 

கனக கர சனகரஞ் சேர்கவி னார்மயில 
தகன ௪௧7 மோராறுள் கந்தமுன் னாகரஞ்ச 
மினக சிகர வசுரசங் காரமெய் வேதம்புக 

ழனக சகர வுவரிகஞ் சுண்ட வான்குருவே, 6 

குருமந்தன் புந்தி குபேர னலரி குசன்பளிங்கும் 

பொருமச் தகனம் புலியு மரவும்வெம் பூதங்களுக் 

தருமந்த ஈன்மை யுன தரு ளஞுண்டெனிற் றண்கடம்பு 

மருமக் தணிலணி கக்தா மயில வசையரசே. 7 

. அரவ்லர் வேணியன் சேயன் மயில வசலந்தனிற் 

குரவலர் கூக்தலெற் கென்கூறிச் சென்றனர் கூறுலோய் 

புரவலர் நீங்கப் புரப்போ ரிலாத புவியைச்சுற்று 

_மிரவலர் போல விருவியைச் கூற்று மிளங்களியே, 8 

இளமுரு காமயில் வீரா வெப்போது மியமுழங்க 

வளமுரு கரர்மயி லாசல வாச மஒழும்பரி 

மளமுரு-காரணி யற்குர வம்புணர் வாகவென்றே 

யுளமுரு கார்பிற விக்கொரு காலு மொழிவில்லையே. 9 

எகன மானன கண்ணுமைக் இன்ப மிசையவருள் 

பாகன மானருள் செய்மயி லாசலப் பண்ணவனன் 

பாகன மானங் கெடவரு சல்குரு வத்தனையும் 

வாசன மான மயிலேசொல் வாய்மணி வாய்திறந்தே. 10 

இறத்தத்தை சேயனற் பாகன் மருகன் செருக்கடைந்தே 

யறத்தத்தை வென்ற வசுரகு OG HS னன்பர்க்கென்று . 

மறத்தத்தை மாற்ற மயிலா சலந்தனில் வாழுங்கந்தன் 

குறத்,த.தீைக சந்,.தனங் கொட்டும் பெருக் கனக் கோட்டகனே, பரந
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கோட்டானைச் சூரனை வென்றோன் வயங்கொரு கூன்பிறைநேர். 

கோட்டானைச் சூர்க்ளே யோனயில் வீரன் குகன் மயிலக். 
கோட்டானைச் சூரன்பர்க் கொட்டா தவனருள் கூடலர்கோர் 
கோட்டானைச சூரனைப் போ?லையேற் கார்வசை கூர்பகையே, " 12 

கூரணி மான வயிலோன் மயிலக் குவட்டின் மின்னார் 

வாரணி மான இலமீது வல்லியு மாமணிகள் 

தாரணி மான மதிமுக வேர்வையும் தங்கடியுக் ் 
தாசணி மானறி யென் றிமைக் குங்கண்கள் தாமிமைத்தே, 19 

தாம்பிர வத்திர வோர்கோடி. யாதவர் தானன்னீ 
தாம்பிர வத்திர காகஞ் சிலைகொண்ட சங்கரனார் 
தாம்பிர வத்திர மாடு மயில சயிலத்தின் மீ 
தரம்பிர வத்திர மானுடன் ரோன்றுஞ் சரவணனே., ‘14 

சரவண லோசன வல்லி வலியத் தழுவிடக்குஞ் 
சரவணல் செய்யக் குழை தீதெழும் வாகன் றருமதன்னெஞ் .. 
சரவணன் பாக மயிலா சலத்தினிர் றங்குங்கந்தன் 
சரவணப் பொய்கையில் வந்துஇத் தகோனெமிற் சத்தியனே., 15 

சத்தியக் சன்மய லற்றமெய்ஞ் ஞானியர் BT BUCO HCH 
சத்தியத் தன்மயி லாசல வாசன் சமரிலெழுஞ் 
சத்தியக் சன்னசு ரர்குலம் மாளச் சயம்படைத்த 
சத்தியத் தன்குக னென்வல் வினையைத் தடிர்கனனே... 16 

தடித்துங் சளையெனும் மின்னிடை வள்ளி தன வரைக :' 
ளிடித்துங் களைப்பெறும் வாகன் மயிலவெற் பெச்தையுன்னீிர் 
குடித்துங் களைஈடி.த் துக்தடு மாறிய கோதககரே ் - 
யடி.த்து் கசாகஈமன் கொண்டேகு மப்பொழு தார் துணையே, 17 

ஆர வரைக்கும்ப னுக்கு முடற்கரித் தேர்ல்கரித்தோ 
லார வரைக்கும்புற் றோலணி தேவுக்கு மாரியனா 
7ரச வரைக்கும்பி டரர்மன னேவினை யததனையும் 
ஆச் வரைஎகும் பரமர் மயிலவெழ் பார்வணங்கே, 18 

வணங்கடி யார்தம் மனத்தா மரையின் மருவம௫இழ்க் 
திணங்கடி யார்மயி லாசல வேலரை யேத்தல்செயர்க் ' 
குணங்கடி. யார்புளை மாசுணஞ் சயங் கொடுவரிமர * 
கணங்கடி யாரீவரை நீசண்ண மீது கருக்கண்ணலே, 19 

4
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கருதீதனங் கன்மச்தை மாற்றுங் குகன்வள்ளி காணவந்த 
விருத்தனங் கன்மடழ் வெய்து மயில விலங்கல்மின்னே 
திருத்தனங் கன்மன மாகா துமதருள் செய்திடுவீர் 
உருத்தனங் கன்மறித் தென்மேற்செய் யாம லுயித் இயமே, 20 

உயித்திய ராவின் றசையூ ணறவோடு மோம்புஇன்ற 
பயிதீதிய ராவி ய்னல்போற் சுடுந்தொழிற் பாவியரெக் 

தயித்திய ராவி தனைவாங்கும் வேலரென் றன்வினைக்கு 

வயித்திய ராவி வளஞ்சேர் மயிற்குவட் டன்பினரே, 21 

வடம்பணி பூண்ட மகாதேவர் மைந்தன் வயங்குசெம்பொற் 

குடம்பணி கொங்கைக் குூறவள்ளி கார்தன் கொதித்தமனத் 
திடம்பணி வசத வசுரசங் காரன் செழித்தமலர்க் 
கடம்பணி மார்பன் மயிலா சலத்துறை காங்கையனே, 29 

காங்கைய னம்மை திருமூலைப் பாலுண்ட கால்பன்னிரு 
பூங்கைய னம்மை யடியார்க் குராமற் புரச்கும்வள்ளல் 
நீங்கைய னம்மைப் புரப்பான் மயில கெடுவரைய 
னோங்கைய னம்மைய லகல்வோம் புகலும் பண்பினனே, 9 

பண்டாலங் காய வயின்றோன் சுதன்பும் பதியினிலாண் 
பெண்டாலங் காய தளித்திடப் பாடிய பிள்ளாதசை 
யொண்டாலய் காயம் புகழ்மமி லாசலத் தோர்குகளைக் 
கண்டாலங் காயச் அுயர்நீங்கு ஞானமெய்க் கண்வருமே, 24 

கண்ணாறு மாங் கயல்சார் வயலுங் கமலகறுங் 
கண்ணாறு மாறுங் சவின்செய் மமில்வசை கண்டுமன் 
கண்ணாறு மாறு துயர்சிக்தித் தேத்துமின் காருணியசக் 

் கண்ணாறு மாறு முகமா அுளவள்ளல் காத்திடுமே, 95 

கரவல ராயுல காளவு மிக்க கலையுணரீவின் 
மாவல ராயுள ராகவும் வேண்டில் வயங்குகொடிச் 
சேவல ராயுதம் வேலார் மயிலச் சலம்பிற்கச்தா் 
பூவல ராயும் பதத்தை வணங்கும் பொயிலன் பரே, 26 

பொயிரா வணவின்று போய்காளை வாசண்டை போடவென்ற 
மெயிரா வணன்மரு காவிளங் கும்மிரண் டாயிரங்கோட் 
டயிரா வணன்றனை யாமயி லாசலத் தாருங்கக்தா 
செயிரா வணமென்றன் வுல்வினை யோடச் திருவருளே, 27
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திருக்குள வனலனை மார்க்க ரியன் றி கழ்பன்னிரு 
திருக்குள வனலடி யார்க்னெி யன் ரஇத்தரங்கன் 
திருக்குள வன்மயி லாசலச் சரரலிழ் செங்கமலத் 
திருக்குள வன்மனை யாடன் மீதன்பு செய்திலனே. 28 

செய்வளை யாரஞ் சொரிமயி லாசலத் தேவைத்தொழ 
மெய்வளை யாசவ னன்பர்க் குதவி விரும்பிச்செயார் 
பெய்வளை யார்தமக் சய்ச்திடத் தேடிப் பெருக்தனத்தைப் 
பைவளை யார்கச் சுருக்இட்டுக் கட்டிவைப் பாரகத்தே, 29 

பாரங் கரம்பெறும் வேலோன் மயினகப் பாடினிகேள் 
வீரங் கரந்தரும் வேங்கையும் பன்றியும் வெங்களிறு 
கோரங் கரமத் திரிமேக மாகுமுன் கொற் றவர்க்கு 
வாரங் கரக்தபி னெங்கையு மியானுமென் வைய்க்தீதே, 80 

- வையங் கதிர்மிகும் வேலோன்மெய் யன்பர்க்கு வாழ்வுபெற 
வையங் சுதிதருஞ் செவ்வேள் மயில வரையிணிற்பார் 
வையங் கதிகஞ் செவ்வாம் பரிபூட்டி. வலவனுந்த 
வையங் கதியுடன் மானே மறுகில் வருன்றதே, 31 

வரும்பரு&் தும்பொன் மழைசார் மமில வரைமுருகன் 
கரும்பருக் துங்கொடி. யுஞ்சு முல் வேலன் களித்துச் செந்தேன் 
கரும்பருக் துங்கடம் பார்புய னீடிய தொல்வினையாற் 
ிரும்பரு் துன்பக் தனைமாற்று வானம் இருக்கறவே, 92 

திருக்கும ரன்கயி லாயுச் இலம்பிற் செழிப்புடனே 
இருக்கும ரன்குரு வானோன் மயில வெழில்வசையிற் 
தருக்கும ரன்பொடு சங்கர னென்றெனைத் தாழமடற் 
கருக்கும ரன்பரி கானே றி வந்துன்னைக் காண்பணனின்றே, 838 

கின்.றவன் மாவிரு கூறுப்க் இழிந்து ரீடயிலா த் 
கொன்றவன் மாமயி லாசல சாடிக் குறியுடனே 
சென்றவன் மாசகல் சீரடி. போற்றிவெக் Sailer Si 
மென்றவன் மாகர் புகழப் பொருக்துவன் மெய்த் இருவே, 34 

திருக்கையஞ் சாரக் ளெயோ னருள்மன்னணித் திகழ்பன்னிரு 
திருக்கையஞ் சாரல் செழிக்கு மயிலச் லம்பினன்பா£ 
திருக்கையஞ் சார்சொல வுன்போலப் பொன்பெறசீ சென்றனரே 
திருக்கையஞ் சாரலை யேய்கலை யேகிலை Gai grees, 35
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அரச்தலை வெல்லுங் கதிரோர் பரவுஞ் சுடர வடிவன் 

கரத்தலை பன்னிரண் டாறுள் ளவன்கவி னாமயிலப் 

புரக்தலை மைப்பெறத் தங்கெகம் தன்பொல் லாவசுரும் 
பரந்தலை வேலையுஞ் சவன மாறப் பித் தவனே, 56 

பறக்தர்த ரக்கணிற் பக்கெ ளாயும் பர்களலைதல் 

மறர்தந்த வாழ்வுற கல்கெய வேலன் மயிலவெற்பில் 

நிறக்தர் தவுளம் பெறுமிருண் மாவின னே ரமரிற் 

புறந்தக்த வர்சனங் காவலர்க் காகும் புனக்ளியே. 37 

, புனக்கவ லைசெச் தினைமா வருந்தும் புளினவள்ளி 
தனக்கவ லைபுகுக். தேமயி லாசலக் தங்குங்கக்தர் 
சினக்கவ லைசெய மேவு கமன்கையிற் சிக்குமொரு 
மனக்கவ லையெனை யண்டா தருள்செய வாகளித்தே. 38 

வாகைச் குமரன் மயில்வரைக் கந்தன் வள்ளியெனுக் ் 

தோகைக் குமர புசைத்தொன் பதத்தைத் தொழாவம்பசே 

யோகைக் குமர மெனவுதித் தீருங் கணாளுலர்ச்து -. [ 

சாகைக் குமரழும் போதெவ ருங்கணிற் சந்திப்பரே, ் 809 

சந்த வலம்புரித் தாரணி வேந்தன் றளங்கலங்கு 
கசத வலம்புரி யூதி மருக ஈகமயிலக் 

கந்த வலம்புரி கால்விடுச் தூதர் கருணையற்று 
வந்த வலம்புரி போதிலென் கண்ணெதிர் வாசெழித்தே. 40. 

வானாடு தேவர் Rug ames கந்தன் மறவர்குல 

மானாடு வேண்ட மணஞ்செய்த கந்தன் மதுவையுண்டு : 

தேனாடு தண்டலை சூழ்மயி லாசலஞ் சேர்ச்தகக்தன் 
கானாடு மின்னைச் தருவனெஞ் சேகன் னயம்வரவே, Al 

நரைமாத் இரையுடன்' மாற்றிய கமத னளிர்மயில 

வரைமாதீ இரைக்கடல் சூழ்புவி வாஞ்சைகொள் வன்கெஞ்சர்காள் . 

அசைமாத் திசையள வேலுமுன் ஸனீர்வயித் தியன்கையைவிட் 

டுராமாத் இரையெனும் போதெவர் காப்பர் நு மூனம்வென்றே, 42 

வெஞ்செனங் காள மெனசக்காழ்த்து மின்னி வெடி த்துலவும் 

மஞ்சினங் காள்கர்த வேள்சார் மயில வசையினிற்சங் 

கஞ்சினங் காள முழங்கவென் றேர்வரல் காச்திகொள்செம் 

பஞ்சிளங் காள மெனுமடிக் கோதும் பரசனனே,, 23



மயிலாசல்த் தந் தாதி 209 

சென த்தாசை யெட்டுங் கலங்கப் பொருத இடவசுரன் 
மனத்தாசை மாற்றிய வேலோன் மயில வரையன்் பனார் 

புனத்தாசை யக்கழை யோசைக் ரெங்கந்திப் போதுகண்டுக் 
தனத்தாசை கொண்டென் தனத்தாசை யைமறம் தார்செம்மையே, 44 

செஞ்சிக் தவிக்கும் திறகினைச் தேசெருச் செய்யவுற்று 

வஞ்ித தவிக்கு மகனாகம் வெந்திட வாகைகொண்டோர் 

தஞ்சித் தவிக்குகன் வாழு மயில சயிலம்பு€ர் 

அஞ்சித் தவிக்கும் படி.வரி லாருமக் கானவரே. 45 

ஆன வரம்பை பலாமா வசோகூ லார்வனமும் 

வான வரம்பைய ருஞ்சூழ் மயில வரையகத்திற் 
கான வரம்பை நிகர்விழி வள்ளி கணவனுற்றான் 
ஞான வரம்பையன் பர்க்கீச்து தீவின் பயைவெல்லவே. 46 

வெலசங் களையுற வென்றோ னுழவர்மின் னார்விழிகேர் 
சலசங் களையும் வயல்சூழ் மயில சயிலமின்னே 
வலசங களைசெல் களத்தீர் விடத்தை மறைத்தமுத 
கலசங் களைத்திறக் தீெனக் €ந்துயிர் காத்திடவே, AT 

ETON E சம்பயி லன்னகண் வள்ளி FOOT MCT BOE APSO 
னாலனஞ் சம்பயில் போரென்ற சூரை யமரில்வென்றோன் 
சூலனஞ் சம்பயில் சொல்லருள் பாலன் துலங்குங்கஇர் 
வேலன் சம்பயில் செய்சூழ் பயில்வரை மெய்ப்பெ ரருளே. 48 

பொருவடி வேலன் குருந்தடி. யாலடிப் புண்ணியர்க்குக் 
குருவடி. வான பரமன் பரவுங் குருமுருகன் 
ம்ருவடி. யார்தொழ மாமயி லாசலம் வாழ்குசன் றன் 
திருவடி யென்மனக் துன்ன*த் திருவருள் செய்கனனே, 49 

தலைவியை வியந்து கூறல் 

செய்தற் கரையணங் சாமர னேற்றிய சீர்ப்புலவன் 
மெய்தற் கரையணங் காமரன் சேய்மயில் வெற்பகத்திற் 
பொய்தற் கரையணங்.காமரன் பாய பொன்னனையாள் 
எய்தற் சரையணங் BID [x WEST eur கீர்மையளே. 50 

நீக கசையும்பரீக் காக வசை நெடுங்கரியை 
மாத கரைவெலும் வீரா மயில வரைமுருகா 
பாத கரையுன தன்பர்க் களிப்பவர் பாற்சொலங்துற் 
போத கரையு மடக்கடிற் சீனர் புலம்பறுமே, 51



36 58,60 BE கொத்து 

புலம்பக ராகிய தேவர்க் கருளைப் பொழிபன்னிரு 
கலம்பகர் மேவு மயிலா சலக்தனில் நாவலர்சகோப் 

இலம்பகங் காமின் கவிநலங் கூற வியற்பெயரூர் 
குலம்பச சென்றுவம் தாரெண்ண மியாதெனக் கூறுவதே, 59 

கூற விரும்பலை கெஞ்சே மயிலக் குகனை ததுயர் 

மாற விரும்பலைப் போனமன் நூதர் வருஞ்செயலைத் 
தேற விரும்பலைக் இட்டிப்பு லன்பொறி இந்திவிக்இக் 
காற விரும்பலை மேலிடும் போதென் கருதுவதே. 53 

கரும்பாலை வாய்க்குங் கவின்மயி லாசலக் கர்த்ததமிழ் 

விரும்பாலை வாய்த்தென்னன் வெப்பக் தணித்த விதமெனவே 
பெரும்பாலை வா.ற்வெப்பக் Bt $3.6 யருள்செயென் பேதைக்கயோன் 

ஐரும்பாலை வாய்வழி யுண்டதொப் பாமின்பந் தான்பெறவே. 54 

சவடுகண் டி.ரங்கல் 

பெரும்படி. தன்னிற் நனையே வணங்கெற் பேறனைத்தும் 
விரும்படி. யார்க்கருள் வேண்மயி லாசல மேவலர்போற் 
பொரும்படி வந்த புலியடி. யிவ்வடி. போருச்கஞ்சுங் 
கரும்படி. யிவ்வடி. காளை யடி.யிக் கழலடியே, 56 
அடியவ ரையுவக் தாளுங் கடவுளம் பொற்கெர 

கெடியவ சையெனு மேட்டினிற் பாரத ரீள்கதையை 
மூடியவ ரைதந்தி பின்னோன் மயில முருகன் புலக் 
கொடியவ ரைவர் களை9வன்ற வர்க்குக் குணமருக்தே, 56 
மருவண் டருத கடம்பன் மயில வரைமுருகன் 
தருவண்டர் வாடத் தருமம் கலங்கச் தவர்வெருவப் 

பொருவண்ட ரான வசுரசங் காரன் பொதியமுனி 
குருவண்ட. ரில்லில் வளர்ச்தோன் மருகன் குகன்முதலே, 81 
முதனாகர் வாழச் சரவணச் தன்னில் முளைத்தழன் 
FIDE ul gor. தொல்லோன் மயிலச் சடர்வரைமே 
யிகனாக ரிகமன் னாவுடுப் போக்தழை யேதுகலை 
மதனாக மிங்கில்லை மீசரைக் கேட்டுன்வன் மஞ்சொல்வரே, 58 

பாங்கன் தஸ்வனை யுற்றது வினாதல் 
மஞ்சங் கவலை வளஞ்சேர் மயில வரைக்குகன்றும் 
கஞ்சங் கவலை கிகர்மாயை தீர்த்த கருக்தண்ணலே 
அஞ்சங் கவலை கடலேழ் சலங்கனு மஞ்சலிலா 
கெஞ்சங் கவலை வரலா ழெனக்குரை 89தளிக்தே, . 59
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நீருங் களையுத வாருச் தரித்த கிமலன்மைக்கன் 

தேருங் களைகெடச் சீரார் மயிலச் சிலம்பன் கண்டீர் 
வாருங் களைம்புலன் மாறாக வக்தகன் வாதைசெய்போ 

தாருங் களைப்புரப் பார்பணி வீர்மைய லைமறந்தே, 60 

தலைவன் பாங்களுக் குள்ளதுரைதீதல் 

மறவ்ஞ்சி கொங்கை வரைதாக்கும் பன்னிரு வாகுதொறும் 

தறவஞ் சிதருங் கடம்பன் மயில ககத்தினண்பா 
துறவஞ்சி டாதவ ரும்பர் மயங்கிச் தொடருமெழில் 
நிறவஞ்சி லோ இியைக் கண்டேன் கண்டேனென் னிலையுண்டூத, 61 

நிலவலர் சூடுஞ் சடையா னருள்ச*ுத னீபஞ்செச்சை 
நலவலர் சேர்புயச் செவ்வேள் மயில நகத்தகத்தே 

சொலவலர் காமத் துயரால் வருந்துமென் ரோகையஞ்சச் 
சலவலர் தாற்றவு மேவலர் காவலர் தன்மைகசன்றே. 69 

தன்றி யனந்தம் பரிவுட னன்பர்க்கு நல்கும்வள்ளல் 
பன்றி யனந்தம் பதஞ்சிரம் தேடப் பருப்பதமாய்த் 

துன்றி யனந்தம் பலகடச் தோன்சுதன் சூரைவென்ற 
வென்றி யனந்தம் பரன்மயி லாசல மேற்றிரனே. 63 

BroGure oGétgu ரேசவும் பர்க்குச் செய்தகந்தன் 
நிரம்போக மருக்துங் கார்சூழ் மயில கெடுவரையின் 
வரம்போக மருந்தும் பாலையென் றோர்டலள் மன்னவன்பின் 

௬.ரம்போக மருந்து தாயேயென் ரூள்சொற் ௮லங்யெதே, 64 

துலங்கா தவரச் தரவாண ரஞ்சத் துயர்செயுஞ்சூர் 

கலங்கா தவரம் பொருவே லெறிகக்த னன் செய்வினை 
கிலங்கா தவர்மிகும் தென்மயி லாசல கிற்பனெஞ்சே 

கலங்கா தவரன் றருவான் அ௮ுதிசெய்து காணிரக்தே, 65 

இரவல ராட யிடுவா ரகஞ்சென் றிரங்கரின்றோர் 
புசவல ராணம் புவியாண்டு வாழ்வு பொருக்தகவரச் 
sraw ராரணம் போற்று மயில சயிலத்தினார் 
குூரவல ராகுங் குரல்வள்ளி கேள்வர் குறையொழித்தே, 66 

ஒமியென் பரிவை யுனைநம்பி னேனுனக் குதவிசெய்யா 
வழியென்' பரிவைச் செயலுன் ஸனியல்முன் வயல்மயிலை 
யூழியென்ப ரிவையுரு வாகச் செய்த துனதுகவின் 
மொழியென்ப ரிவைபொய் யோமயி லாசல முன்னவனே, 67
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வரைவு முடுக்கம் 

முன்பர் தனைதலி லாஞான வீட்டின் முயங்குஞ்சக 

வின்பச் தனையன்பர்க் வோன் மயில்வெற் பின்மன்னனே ' 
மென்பக் தனைய விளமுலை மின்னிடை மெல்லிய்லர 

மென்பச் தனையைச் செழிப்புட னேவச் தினிவ்ரையே, 08 

தலைவி பாணமை வாயில் மறுப்பு 

வரைவி லரிவையம் பாகம் புரமட்ட வன்புதல்வன் 
வரைவி லரிவையம் வாழ்த்து மயில வரையன்பனார் 

வ்ரைவி லரிவையன் பாகச்செய் பாண வரின் முறியில் 
வரைவி லரிவை யடியென்பன் போமுன் மகத்துவமே, 69. 

மகந்தக்கன் செய்ய வழித்தோன்' மதலையை மாமயில 

BEE SEE தென்று குடிகொண்ட கந்தனை நன்மைமிகுஞ் 

சுக.ந்தக்க டம்பனை கெஞ்சே துதிசெயிற் நூாயமன த் 
துகம். தக்க ணம்வினை இர்.த்.களிப் பான்மகழ்க் தோங்கருளே, 70 

தன்மகள் நிலைமைக் இரங்கும் நற்ருப் நிமித்தம் போற்றல் 

அருவாய சம்பரி தேடும் பொருட்பொரு எண்ட£ஞ்சப் 

பொருவாய சம்பரி கொண்டோன் மயிலப் பொருப்பகத்தே 

வெருவாய சம்பரி வில்லாமற் சென் றவென் மின்னிலைமை 

கருவாய சம்பரி வாகப் புக கவின்செழித்தே, ் 7] 

செங்கு வகாயலர் வாவித் திருத்தணி சென்னிவ்ரை . : 
கொரங்கு வளையும் பழனி பரங்குன்்றங் கூடல்தென்பாற் 

- பொங்கு வளைகடற் செந்தில் மயிலப் பொருப்பிகலுஞ் 
சங்கு வளைவள்ளி சைக்கட்ட செட்டி.தன் தாவிதுவே, : 79 

வேட வனிதை மகவா னருள்தெய்வ வேழம்புண 
ராட வனிதை யமதிற் றனைகினை யன்பர்க்குகன் 

ஞட வனிதைய னல்கு மயில ஈகன்புகழைப் - ன 

பாட வனிகைகெஞ் சேதரு வானுன் பகைமலைந்தே, . 19 

"தலைவி பாணனை வாயின் மறுக்கத் தல்வற் கோதல் ் 

மலையாற் றலைமிகும் வேலன் மயில வரையண்ணலே . . 

இ௯ையாற் றலைமை பெறுமுன் ணைவி ிருகரத்தாற் . 

கலையா்ற் றலையுணர் வீணைக் சைசுரைக் காயுடைத்து . 
சிலையாற் றலையுடை யென்றோர்க்கு வேதன். றிருவருளே, 74
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செவிலி zy bGurs sacl மென்மைத்தன்மைக் இரங்கல் 

இருத்துடை யார்புனை வார்மமி லேசெழும் பூக்,கருக்க 
ளிருத்துடை யார்பணி வேள்வாழ் மமில வெழில்வரைவாய் 

உருக்துடை யார்வன்மை செய்திட மான முயர்க்ககுணக் 

கருத் துடை யார்மனம் போலே வெதும்புங் கடுஞ்சுர த. 75 

சரதம் துவகைசெய் மானார் கலவித் தொடரிலு.று் 
DIGS துவர மயங்குகெஞ் செதுதி செய்புரப்பான் 

சரத் துவமை யிலான்மயி லாசலந் தங்குங்கக் தன் 

பரதத் துவமுத லென்றோகதும் வேதம் பலசங்கமே, 16 

- சங்கங் கலங்கலை சார்கடல் சூழ்புவி தன்னிற்பிறச் 

இங்கங் கலங்கலை போலே யுழன் றுழன் றெப்பொழுதுக் 

.தங்கங் கலங்கலை தேடுகெஞ் சேம௰ி லாசலஞ்சார். 

அங்கங் சலங்கலை கக்தன்செம் வானரு ளான ச்தமே, 77 

ஆனந்த மான பரியாய் நடத்து மரன்கயிலை 
யானந்த மானதி சூடுஞ் சடைய னருளிய?ச 

பானந்த மான கிலைகலங் காம லனுஇனமு 
மானந்த மான சுகந்தச மயில்வெற் பரன். றவை, 78 

செவிலி முக்கோரு பகவரை வினாதல் 

ஆன்றமை சார்மமிலாசல வேலனருளதனா 

லீன் றமை யான வெளனைவெறுத் தேர்தல்பின் னேயிருகண் 

கரன்றமை நீரன் றி நீர்வே றிலாக கடுஞ்சுரத்தே 
மூன்றமை யீர்மகள் சென்றாள்சுண் டீர்கொல் மொழிக் இடுமே, 79 

மொழிவன்னி யன்ன சடையுமை கங்கை முதிரும்பொன் ணி 

தழிவன்னி சூடி. தனையன்முன் மரவேலி தனமகத்இ 
னுழிவன்னி யாக,யிரக்தான் மருக ஹுணர்மதியே 

பொழிவன் னி யாரு மயிலான் மமிலப் பொருப்படைக்தே. 80 

ப தலைவர்க்கும் பாவ்கி தலைவி யவயவம் மடலி லெழுதல் 
அரிதென் oo 

அடையைவ மையவர் B தவியைக் காத்த வரிமருகன் 

உடையைவ ரசையயி லேயென்: றவன்ம௰ி லோங்கன் மன்னா 

இடையைவ மையன் தோகா: வரையினு மேக்திழையாள் 
கடையைவ சைய வருமீமா வகையை கவில்வரைச்? Be 81 

5
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வரையரை யன்செய்த மாதவத் தாலங்கு வந்துதித்த 

பரையரை யன்பெற்ற கந்தன் மயிலப் பருப்பதத்திற் 

மரையசை யன்புட னாளவச் தான்பெயர் தன்னை கெஞ்சே 
உரையசை யன்றுடன் றோன்றும் வினையற வுன்னிருக்தே, 92 

இருக்கச்த காவி னெழில்மயி லாசலத் இட்டமிகுக் 
இருக்கந்த காவினை ரென ஈல்லருள் செய்தனன் காண் 
தருக்கக்த காவினி யுன்னதி காரச் தனைகினைந்து 
செருக்கக்,த காவிகா யாட்டல்ல வென்மொமி தேர்வெய்யவே, 

வெயில்வா கனத்தன் றனையன் பனிரண்டு மேருவினை 

குயில்வா கன*த்தன் மருகன் மயிலக் குகனருளை 

அயில்வா கன*த்தனச் தீவினைக் கட்டறுக் காளகெஞ்சே ் 

மயில்வா கனத்தன் முதல்வா னவருக்கும் வானவனை, 

வானக்தி யானய னங்கொண்ட வத்தன் வரை தருஞ்சு 
வானக்தி யாகன் மதலாய் மயில வரைமுருகா 

வானந்தி யாலம் வழிபா ௬ுடலின் மயங்குமம்கால் 
வானக்தி யான முனைமற வராமல் மதிசண்ணவே, 

தண்ணியம் பாவர் தனிலெடுதக் தெய்மக னன்செயலாற் 

புண்ணியம் பாவ நகிகர்விழி யாரைப் புணர்க்துதுதி 

83 

84 

85 

பண்ணியம் பாவனை செய்யிலுண் டாகும் பயன்கொடிதென் 

பெண்ணியம் பாவ லுடனே மயிற்குக னேோர்கருத்தே, 

கருத்தே விதனச் தவிர்மயி லாசலன் எண்ணு தலி' 

னுருத்தே விதனஈ் தமக்கருள் வானொளி தாளையுன்பா 

லிருத்தே விதன மிகந்தோர்க ஞக்இசை வள்ளியெனுக் 

திருதீதே விதனங் குழையத் தழுவும் திருக்கானே. 

க௱ரசல மூல மெனுமோசை கேட்ட்க கணத்தில்வநீது : 
- கராசலச் தீர வதைத்தோன் மருக கவின் மயிற்கி 
கரரசலங் கூறு மவுணசங் காச குகர்பன்னிரு 
கராசல மீன்ற தனையா குறவள்ளி காகலனே. 

சார னருண விழையுல கேத்துங் கவிகள்சொன்னார் 

வீர னருண மருகன் மயிலச்செவ் வேள்மஇழக் 

கீர னருண கிரியென் புன் சொற்கவி கேட்குங்கொல்லோ 

பார னருணன் குடையான் றன் சித்தமென் பாக்கயுமே, 

86 

87 

88 

89
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பர்ர்வனம் பாவகன் கால்வெளி யிக்து பருதியணு 
வோரீவனம் பாவக மாகும் பரத்தி அதித்தபொருள் 
சீர்வனம் பாவகஞ் சேரு மயிலச் சலம்பன்களி 
கூர்வனம் பாவக னேயென்சொல் வேனுன் குணத்இனையே, 90 

குணககதி காரன் பரவு wie Gary hab ser 
குணக்கதி தானற்ற வர்க்கருள் வோன்பதங் கூடல்செய்யாய் 
குணக்கதி மாரன்செய் போரில்மின் ருடன் கூடினையுன் 
குணக்கஇ யார்செம்மை செய்வார்நெஞ் சேசொல் குறிதெரிந்தே, 91 

தலவன் கண்படை பெருது கங்குல் தோதல் 
தென்னவன் பாரிற் றிருநீ றிடச்செய்த சேய்மயில 
முன்னவன் பாத மலரையுன் னாத மேரண்மனமுங் 
கன்னவன் பான கச௪டர்க்கு மிக்ககற் கல்விவரச் 
சொன்னவன் பாவமும் போலே யிருக்குமிச் சூழிருளே, 92 

இருளுகச் துறக்கமும் போய்வர Bae மிருவினைகள் 
மருளுச் துறக்கம் விழிப்பது போல்மர ணம்பி வி 
தெருளுச் துறக்கச் சவஞான தேூ௫கள் சீருருவா 
ய்ருளும் துறக்க மயிலா சலக்கு னன்புறவே, 93 

செவிலிக்கு மிக்கோ ரேதுக்காட்டல் 

அின்பர வையினைப் போற்றிய சுச்தரர்க் காகச்சந்து 
மூன்பர வையிற்சென் ரோன்சேய் மயில முருகன்வெற்பில் 
மின்பர வைதிக ழாழியன் மார்புற மேவிம௫ழ் 
பொன்பர வையனை யென்றடைக் தாள்கொல் புகலெனக்கே, 94 

புகழப் பணியக் கருத வினிய புனிசகொன்றைத் 
திகழப் பணியரன் மைந்த வருத்துமென் நீவினவே 
ச்கழப் பணியுன் பதம்பணி யாப்போ லசுரைவிண்ணோ 
ரிகழப் பணிய வயிலா மயில்வெற் பெழிற்கக்தனே, 96 

எழுத வரிய வெழில்வள்ளி கேள்வ ரிருகிலத்தை 
புழுத வரியின் மருகா மயிலவெற் புற்றுவக்து 
முழுக வரிசை தனையோதி வாழ்த்தி முறைமையுடன் 
தொழுத வரிய லதனையெப் போச் துதிசெய்வனே, 96
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இறைமகன் பு.ந்த்தொழுக் இறைவி பாங்குக் குரைத்தல் 
செயக்கந்தன் மேவச் செழிக்கு மயில்சிலம் பன்பரென 
முயக்க் தவிர்ந்தொரு சூளை யைச் சேர்ச்,” முறைமையெண்ணிக் 

push sb வீசும் உளின மலரி ன.றவைவிட்டு 

மயக்கக்த ரும்பனங் கள்ளை யருந்திடும் வண்டொத்ததே. 97 

டர 

வண்டாருஞ் செச்சை மலருங் குரவும் வனக்கடம்பின் 
தண்டாருஞ் சாரும் புயன்மயில் வெற்பன் சவரரில்லிற் 
பெண்டாரு மென்று மணந்தோன் தனதன்பர் பேசவையைக் 

சண்டாருங் கண்டவர் தாளைக்கண் டாருங் கடவுளே. 98 

தலைவன் தலைவிக் டெமணித் தென்றல் 
கடவி கடதட மாவுக் இளவல் கவினுறையும் 
அடவி கடதடஞ் சூழ மயில வசலமின்னே 

மடவி கடதட வஞ்சே லணித்தென் வளககரும் 

புடவி கடதட வாவுமா மீதிற் பொறைமிகவே,. “ "99 

மிகத் தான வர்செய்கு மாயையை வென்றசெவ் வேள் இகழ்சண் . 

முகத்தா னவருட ஜோரிலக் கற்குமுன்' னோன்மயிலா 
தகத்தா னவமுயர் வேதாரக்க காரண னானிலஞ்சொன் 

மகத்தா னவரமனத் தாமரை காடி வரும்பரனே, .. . : 100. 

வரும்பத் தரையங்கை மாவுக் இளவல் மயிலவெற்பன் 

விரும்பத் தசையும் வணங்கச்செய் தே௫கன் மெய்யன்புள்ள 
பெரும்பத் தீரைத்தன் திருவடி, யைப்பிரி யாமனரைத் : 
திரும்பத் தரையிற் பிறவா தளிப்பனற் சரருளே, + - 101 

மயிலாசலத் தந்தாதி முத்தும் '
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குறிப்பு: அந்தாதி முடிக் தபிறகு ஒரு ஏட்டில் இந்தப் 
பாடல்கள் மூன்றும் காணப்படுகின் றன. 

நூல் இயற்றியோர் பெயர் 

நாகமு மாகமு மயிலா சலக்ககத னற்புலவன் 

பாகம் பெறுமுத் தமிழ்தேர்க்த நீரும்பண் பார்புலவ 

ராக மிகவும் பெரியோர் சிறியன்சொற் கன்புசெய்வீர் 
தேகங்் கருத்துத் தடங்கவி யென்பெயர் சின் னயனே. 1 

இந்நால் செய்தவருடைய புத்திரராகிய பச்சையப்ப உபச த்தியாயரால் 

செய்யப்பட்டது 

தெய்வப் புலமைத் திருவள் ளூவர்மறை தேர்ந்துசைத்த 
மெய்மைப் பெொருளுணர் மேதா வியர்வியன் மாமயிலச் 

சையத் தினன்தகன் மீதிலர் தாதித் தமிமுரைத்தரன் 
செய்முத்த மார்பொய்கைப் பாகையன் சின்றைய தேசிகனே, 9 

இச்செய்யுள் இந்நூல் செய்தவருடைய பேரராகிய சபாபதி உபாத்தியாயரால் 
சொல்லப்பட்டது 

இன்பம் பொருக்தி யிருவினைக் கட்டறுத் திம்மையுற்ற 
சன்ம முடிவிற் சமனணு காவணஜஞ் சார்வாமுத்தி 
சின்மய போதச் சிவகுரு நாதற்குச் சின்னையன் சொல் 

மன்மயி' லாசலத் தந்தா தியினென்றை வாழ்த்தினரே, 8





N 

3. தில்லை யமக வந்தாதி 

விநாயகர் வணக்கம் 

கந்தன் றமையனற் றந்தஞ் செறிந்த கரத்தன்வச்த 

கந்தன் றெழுந்தில்லை யந்தாதி கூற ஈழத்தவர் 

தந்தன்பு க.நவ னையழென் றேலிது தந்தைபுகழ் 

மைந்தன் வளர்ப்பதல் லால்மற்றி யாவர் வளர்ப் பவே, 

ூல் 

மலையத் தனைவினை யானா லர் தீர வரக்தருஞ்செம் 
மலையத் தனைதில்லை யம்பலத் தானை மலையுதவு 

மலையத் தனைஙகிலை எத்தனை கால்வணங் காமலென்னோ 

மலையகத் தனைகெஞ்ச மேதஞ்ச மார்கமன் வச்தெய்திலே, 

திருக்காலை யம்புய மீங்காச்சிற் றம்பலக் திங்கள்செங்க 
இருக்காலை யம்புதுக் காவாஞ்சிற் றம்பலச் இக்தையுள்ளே 
திருக்காலை யம்புண ராதெனை யாண்டடம் றம்பலத்தன் 
திருக்காலை யம்புலி கண்டேத்து மையன் நிருப்பதியே, 

இருகாண் மடக்தைகல் லார்புடை சூழதீ தினமளிய , 
திருகாண் மதன்குல வுக்தில்லை காதர் சிறக்தவெங்க 
திருகாண் மதியுங் சனலுங்கண் ணானவர் தேரில்வருக் 
அஇருகாண் மகழ்ந்துகண் டாள்கலை நாணினைச் சம் இனளே. 

சிந்து வளைக்குழை பாடின் ராடுஞ் சிதம்பரனார் 
சிந்து வளைக்கும் புலியூரில் வேள்பொரச் சிந்தையுட்க 
சிக்து வளைக்கு கிகச்கழுத் தாள்வெம்பச் செங்கைகின்று 
சிந்து வளைக்கு நிகர்வலா யாமென்பர் தேர்வளையே, 

வளைக்குழை யானக்தி வானிறச் தானிம வான்பயந்த 
வளைக்குழை யானற் புயத்தணைப் பான்வயல் சூழ்மலர்க்கு 
வளைக்குழை யானருக் தும்புலி யூர்சம்.றும் மானினங்காள் 
வளைக்குழை யானகண்(ணூர்புனங் காத்திட வக்திலரே,
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இலங்கயி லைத்தலை பத்தானுக் S65 MeopaiQur pe 

இலங்கயி லைத்தண் சயிலமுள் ளார்இல்லை யீசர்வெற்பில் * 

இலங்கயி லைத்தந்த கண்மயி லேபன்னி ரண்டனமெய் 
இலங்கயி லைத்தமி யேற்குவென் காட்ட லிரக்கமன்றே, 6 

இரவச விக்தன் றலையிற்கொள் வோர்தொண்ட ரேத்தியவர் 

இசவ விர்தம லும்புரஞ் சாய்சீதவீ ரெண்டலையா 

இசவர விந்தக லாமுடி யார்தில்லை பீசர்வெற்பில் 
இரவர விந்த மர்புக்கும் வரய்மைக்கு மேற்பதன் Bm. 7 

ஏற்றுக வம்பலங் கொள்ளைசெய் தாசை யெழுபிறப்பில் 

ஏற்றாக வம்பல வாவெங்சண் மானுக் தெழிதக்தால் 

ஏற்றாத வம்பலர் தூற்றாது இங்க ளெழுந்துகனல் 

ஏற்றாது வம்பலர் சிக்தாது தாயு மிரங்குவளே, 8 

இரங்க வலைக்கும் புலனா லலைப்புண் டி.ராப்பகலா 

இசங்க வலைக்குட் படுமன மேயிடர் தீர்கமன்னு 

இங்க வலைக்குப் புறம்போகு முன்ன மிசையளிகள் 
இரங்க வலைக்கு கிகர்தில்லை யானை யிறைஞ்சுகவே, 0 

சுகமேது வக்த மொழிமட வார்கருத் துவரிதழ் இஞ் 

சுகமேது வரத கணனிகணன் றேமதன் நாூய்மலரா 

சுகமேது வந்தனைக் கண்களென் பீசது துன்பமினிச் 

சுகமேது வர் ததென். ரூர்புலி யூசைத் கொழச்செல்வதே. . 10 

செல்வரை யோதன பர்ரமின் னார்க்சென்பர் தீகெறிக்கே. . 

செல்வரை யோதவ முன்டுமசய் யாத கிலா்கமலைச் 

செல்வரை யோதவன் மீகததுள் ளாரைக் திருப்புலியூர்ச் 
செல்வரை யோதவெண் ணாருரு கார்தங்கள், சித்தமுமே, 11 

சித்தத்தை யார்வத் துருக்கவெண் ணீ றிட்டுச் சேவித்துப்பூ ' 
சித்தத்தை யார்த்தர செய்யாத வேள்வியைச் செற்றவர்வா 
சித்தத்தை யார்பொழிழ் றென்புலி யூரர்பொழ் மேனுண்டுடே... 

இித்தத்தை யார்சொல்லு.வார்வல்லி நீரச் சிஃம்பரர்க்? &. 12 

இதம்பர வாதி முதலேயென் மோதிலர் தேடியசஞ் :.. 

சிதம்பர வாதிடர் தீர்ப்பா யெனக்குன் நிருப்புகழ்வாஞ் 

ஓதம்பர வாதியர் சொல்விட நீயருள் செய்மன து. னி 

சிதம்பர.வாதிக்குங் கரலனை வாட்டிய சிற்பானே. ட்ட (18.
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சிற்றம் பலத்தைய லாரீவிழி வேலென்று செப்பியுமெய்ச் 

சிற்றம் பலத்தை யமுதென்று கோ தஞ் சிறியருமெய்ச் 

ஓற்.றம் பலத்தையன் ருள்பணிர் தாஜ்சிறப் பாயபரி 

சிற்றம் பலத்) யறிந்த()ளிப் ப௱னமைக் இருக்கண்டனே. 14 

கண்டனக் தந்தஞ் சொல்வீறா சடையிடை கரல்கமலங் 

கண்டனம் தந்த மெனமட வார்பொய்ச் கவிளைமெய்யாக் 

கண்டனக் தந்தமிழ் கூ.றுசன் றார்சிலர் காளசணி 

கண்டனக் தந்தக் தருந்தில்லை யான்புகழ் கற்கெரே, 15 

கல்லாரம் போது மதிசாட்ட வாவிச் சமலமிகழ்க் 

. கல்லாரம் போது விறிதில்லை காதர் கயிலைகின்னே 

கல்லாரம் போது வலரீபோ தலர்ர்த கவிரையிது 

கல்லாரம் போலுமென் ருரெண்ண மேதுசங் சாரவலர்க்கே, 16 

காவியம் போதிக்கு சேர்செக்கர் மாலை சலச்கதவேள் 

காவியம் போதிக்கு மீதுவைச் கான்சூமில் சாவிடத்தே 

காவியம் போதிக்கு நீள்தில்லை- காதர் சடுக்கைதத்து 

காவியம் போக்கு முல்லைபெற் ருளுய்யுப் காலத்தையே, 17 

கரலருர் அம்.புயல் சே௪ரு Core Feb SLE 

காலருச் தும்புரு வு்கொழு வார்தில்லைக் சண்ணுதலார் 

காலருச் தும்புய வீரொழித் தார்சிலைல் காமன் வத்தக் 
காலரு£ தும்பை கொடார்கொள்வர் மாதர் கலைவளையே, 18 

கலையர தரிக்கும் பிறைமுடி. யார்சவ சண்டமெல்லாள் 
கலையா தரிக்கும் விடஅகர்ச் தரர்இில்லைக் கற்றுணர்ந்த 
கலையர தீரிச்சு மணியாது யாது கள பமனி 
கலையா தரிச்குலஞ் சூழுமுன் னாட்டு_ என்னியர்க்கே, 19 

. e க ௫ ச். MZ ' சனிக்கா வியங்கங் சமலங்க டோறங் கமலமனங் 
கனிக்கா வியங்கசை சூழ்தில்லை காதா கருங்கலலைவா 
கணிக்கர வியங்கமன் ஞார்வெள்ளி மரல்வரைக் கர்ரிகையீர் 
-கணிக்கர வியங்கண் புதையரமுண் மூடுங் கன சனமே, 90 

அனகத் திலையம் புகுக்திருப் பாப்பணி காணமணி 
கனக் திலையம் பலத்தாடு வாய்நின் கடுக்கைகல்காய் 
கனகத் திலையம்பின் மிக்கசண் ணாள்மனக் காதலிற்கோ 
கனகத் திலையம் பெனத்தள ராமற் கடைக்கண்வைத்தே. 81 

6
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வைத்தலை வேலை கிகராம் விழிமங்கை மார்கனஞ்சு 
வைத்தலை வேலை யெனப்பிறச் சேணனினி மாகதிக்கே 
வைத்தலை வேலை யொழித்தருள் வாய்வெள் வளையுடன்று 
வைத்தலை வேலை செறிபுலி யூர்த்தில்லை மன்றத்தனே, 22 

மன்றாடி யானக்தத் தாண்டவ னீண்டவன் வாழ் த்துந்தில்லை 
மன்றாடி. யானித் துறையும் வெண் ணீ மிட்டு வார்ிலைக்கா 
மன்றாடி. யாகச்செல் காற்றேர்செல் லாமல் வழியடையு 
மன்றாடி யான்பெற வாங்கீர்பெண் காள்கொன்றை மாலையையே, 23 

மாலை மதிக்குஞ் சரபாவ தார வரிக்கு 

மாலை மதிக்குஞ் சடைகொடுத் தாய்தில்லை மன்னகொன்றை 
மாலை மதிக்கு மன த்துக்குஞ் சூட்ட வருக்துமின்னாண் 
மாலை மதிக்கும் தரமோ விளைக்கு மருங்கியற்கே, 24 

மருங்காளை வேல்கரி வக்ததங் கேவர வஞ்சிவஞ்சி 

மருங்காளை யார்ரந்ததிங் கேபொரு தாவினை மாவினைகம் 
மருங்காளை வென்று கடக்ததிங் கேதுத்தி மாசுணத்த 
மருங்காளை யார்தில்லை நாட்டி. து வேபலம் வத்தகற்கே, 25 

abs ராமுழுச் தீச்சொரி யாமணி வாரியர 
வக்தம ராமுடி. யப்பசை யாமதன் வாளிகொடு 
வ௫்தம ராமுன் குயின்முழங் காதலை மாலைகொடு 
வந்தம ராமுடிக் குந்தில்லை பான்றொடை வாய்த்தவர்க்கே, 26 

வாய்க்கு மரிக்கும் பொழுதைக்கு கோய்மிடி வந்ததறு 
வாய்க்கு மரிக்குச் தெரியா தெனினு மருக்கனைய 
வாய்க்கு மரிக்கு மணவா எரிக்கு மணிகள் வயல் 
வாய்க்கு மரிக்குட் சொரி தில்லை காதர் மலர்ப்பதமே. 27 

பதஞ்சலிக் கும்புலிக் கரலர்க்குங் காட்டும் பதத்தர்பருப் 
பதஞ்சலிக் கும்படி. தோளா லெடுத்தவன் பாணியிரு 
பதஞ்சலிக் கும்பொழு தன்புசெய் தார்தில்லைப் பாவையிளம் 
பதஞ்சலிக் கும்பரற் குங்கரு சாதுகொல் பாலையிலே, ”' 28 

பானத் தரியயன் விண்ணே ருறங்கும் பருமணிச்சோ. 
பான தீ தரிய கயிலைவெற் பார்கையிற் பாசமெடுப் 
பானத் தரியற் புலியூரன் னீர்நும் பவன விடை 
பானத் தரியவிச் சைக்காளீர் புளகப் பயோதர த்தே. 29
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் ஓதிமஞ் சங்கம் புனையுமை பாத னுதகவிம்பம் 
ஓதிமஞ் சங்க மலத்தல ராகவு... அதே 

ஓதிமஞ் சங்கம் பயில்புலி யூர்வெற்பி லோதிமமே 

ஓதிமஞ் சங்கங்கொண்் டென்னாவி வாட்டும தூரருக்கே, 80 

அருக்கன லங்கைச் சலைவேளுக் €ச்தவ ரன்றுபகை 

அருக்கன லங்கவர் முப்புரத் தேற வமர்புரிந்தார் 
அருக்கன லங்கன கைநீக் யெதில்லை யத்தனென்னா 
அருக்கன லங்கழிக் தாளிழக் தாடன் னணிகலமே, 31 

SUS WON DOM WET UHC SOE HTVEH ab STD 

கலக மனக்தன் றொழுக்தில்லை காதர் கலைமதிச்ச 

சலக மனக்தம் புனைந்தார் கொடுப்பர்தங் காற்கமலங் 

கலக மனக்தவிர்ச் தேம்பிறப் பாழி கடப்பதற்கே, 92 

கடமலை யத்த ககத்துரித் தோன்தென்றம் கானடக்குங் 

கடமலை யத்தமிட் டில்லைப்பி ரான்கைக் கணைகஇடம்வெங் 
கடமலை யத்தனி யாலா டரவங் கரத்திலுறிக் 
சடமலை யத்துயிர் கநெய்வாரு மாயர் கடிமனையே, 33 

மனையச் தகநல்கு பங்கய மாக மருவுபிர 

மனையச் தகனைச் சிர.நாறு முப்பு வாணரைக்கச 
மனையர் த௲கனைத் தெரித்தோன்' சலக்தச வஞ்சனைமா 

மனையச் தகனைக் கரியவென் ரமுன்றில்லை மன்னவனே, 554 

மற்கடச் தாவமு துஇற்சூ லுடைந்து வரையடங்கர 

மற்கடச் தாழப் பெருகுதல் பராரி மைக்தனுடன் 

மற்கடச் தார்கட மாவுரித் தார்சிலை வாங்கெகா 

மற்கடம் தார்தொல்லை யார். தில்லை காட்டுறை வாணு eC, 35 

வானரம் பைக்குவை செய்தவென் காயம் ame S bibs 
வானரம் பைக்குழு நாடக வோசை மழையென்றஞ்ச 

வானரம் பைக்குளிர் பூகத்து காகத்து மாதவிக்குள் 

வானரம் பைக்குண் மறைதில்லை மேவிய மாணிக்கமே, 36 

மாவடுக் கண்டனை யம்பாச வெய்தென் மன த்தையெல்லரம் 
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நதற்ற வருக்கையா காவகலா மந்தி கரவசைத்து 

ற்ற வருக்கைப் பழந்தேன் சொரிதில்லை கா.தர்சண்க ' 

கற்ற வருக்கை பலரா இயமத ஞூீமுூன்கண் 

கற்ற வருக்கை மலர்பூட்ட வுங்கொன்றை கல்கலசே, 

68 
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அலமருங் கோகன கஞ்சரய்க்குக் தில்லை யமலன்கண்டத் 
தலமருங் கோகன கம்புனை வான்வெற்பி லங்கமூள்ள 
அலமரும் கேரகன க.த்திரு மேனி யணிமுலைவான் 

அலமருங் கோசன கம்மயி லேயென்றனாருயிர்க்கே, 70 

ஆசத் தனங்கணற் ிங்களிற் காப்வது மம்பெனுங்கல் 

ஆசத் தனங்க னடர்ப்பதும் பார்க்கு லணைச்துசெங்கை 
ஆரத் தனங்களை பாகத்தி னனழ லாயிரவாய் 

ஆர் தனங்கன கத்தில்லை மீச னணியிழையே, 71 

அணியக் சம் இ.த்திக்குஞ் சொல்லார் குழாம்பெம் ஐரசச்முன்னே 

௮ணியதக்சக் இத்துள் சூழச்செல் வார் சொல்லை யாரணிகார் 

அணியத்தச் தித்தியெனத்தாள மார்க்க வருச்தில்லையார் 

அணியத்கச் இத்திரு கட்டமீட் டானுக்கன் பானவரே, 79 

ஆனன மஞ்சுங் கண்மூன் அுடையவ னாழியங்கை 

ஆனன மஞ்சு நிகாமிடற் ருனட மாடுந்தில்லை 
ஆனன மஞ்சு கடையா ளிடத்தன்முன் னாருயிரே 
ஆனன மஞ்சுக மோதுப்கொலோதணி யாமயலே, 19 

ஆமையி னாகஞ் செறியோ டணிர் தவ னாழியொளி 
ஆமையி னாக கிகர்புயச் தான்௫ிங்க மானைபுலி 
ஆமையி னாகம் புணர்தில்லை யூ னணிர்தபொற்றுர் 
ஆமையி னாகமஞ் செய்கைமின் காதலுக் காகுமன்றே, 74 

ஆச மரத்த முகத்தானைத் Fb Fa! cols SHO 
டாக மரத்தலை மேற்கயல் பாய்தில்லை யம்பலத்தார் 
ஆக மரத்த மலர்போலு வார்முன் பருள்புரிக்த 
ஆக மரத்த ரணிமாலை மரலை யகல்வித்ததே, 75 

- அகலத் தணிமை யறவுமை சேர்ந்தவ னங்கஇயெறி 
அகலத் தனிமை யவர்போற்று மக்க னயன்இரமாய் 
அகலத் தனிமைய வெற்பான் மருகன்பொன் னம்பலத்தான் 
அகலத் தனிமை யறிச்துவிற் காம னமர்செய்யுமே, 16 

அமரரை மால்தொழு மம்பல வாண ரவிர்புலிக்தோல் 
அமசரை மாசுணச் தாலணி வாரரண் மூன்றெரிய 
அமரசை மாத்திரைக் கேவிளைத் தாரு ளானவரென் [ற] 
அமசரை மாத்திய கண்போ லெழுக்ததின் றம்புலியே. 17 

( 
6



4. திருத்தணிகை வெண்பா வந்தாதி 

விநாயகர் வணக்கம் 

D_ VBR மைப்பயனு erieccacsecreerevevece 

BUG6I§ Ogbanggart! கேசன்--.......... [ தணி] 

கையானை யந்தாதி காட்டும்வேண்பா வாகலெழிற் 

கையானை மாமுகவன் காப்பு, 

ரல் 

எல்லா வளமு மிசைத்தருள ஈற்றணிகை 

வல்லானை யல்லான்மற் ருர்புகல்வாய்--தொல்லுலஇன் 
மாக்தர்களா நஈன்மைபுன்மை மன்னுமோ கெஞ்சேயே 
மாந்தலையா தேநீ மதி, 

'மதியினா லோகணிகை வாழ்வின் கழலை 
விதியின லோமனமே வேண்டாய்--அதிகயஞ் செய் 
யாயெனவே யாதரிப்போ காற்றிய மற்றதினி 
தாயெனவே தோதா யறிந்து, 

அறிச்துசணி காசலன்றனாகரவை கெஞ்சே 
செ.றிக்தினிதாய்ச் Gerri செருக்கின்--ம.றிக்துழல்வ 

தென்னோ தகவுரையா யீதுசல னன் றந்தோ 
வென்னோ தகவுணர்க்து மே, 

உணர்க்தொருக்காம் றன்னை யுன்னுவோர்க் இன்பம் 
புணர்க்திருக்க கெஞ்சே புரியுங் குணஞ்சேர் 
திருத்தணிகை யானைமான் சிந்தைம௫ுழ் காந்தன் 
திருத்தணிகை யானையே செப்பு, 

செப்புந்தன் னன்பருக்குச் செவ்வாய் மலர்ந்துகல 
மொப்பத் தீருணத் அதவிசெய்யும்--அப்பணனிரு 
தங்கமலாத் தாளைத் தணிகையிம்கண் டானெஞ்சே 
தங்கமலத் தாக்குமினித் கான், 

7
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தான்புரியு மெவ்வுலகுக் தங்குமுயிர் தோ றிருக்கும் 
வான்புரிசை சூழ் தணிகை மால்வரையரான்--தேன்கமழ்தாள் 

வந்தனைசெய் வோர்பால் வளருகிதி யொத்தேயு 
வந்தனைசெ யற்செய்பெரு மான். 

பெருமான் றணிகைப் பி ரான்றொழும் பர்நம்பால் 

வருமாகோ ணாள்கள்புரி வன்கண்--ஒருஞான்் அத் 

தந்திரத்தின் மாழ்குத் தயங்குவதென் னோகடக்தோர் 

தந்திரத்தின் தன்மைகெஞ்சே சார். 

சார்கதியைக் காட்டும் தணிகேசன் ரூண்மலசைச் 
௪ர்கதிக்க வென்றுகிதஞ் சேராமற்--சூர்கொணெஞ்சே . 

தந்தனமே யாமருங்குற் ருழ்ச்ததடை மின்னார்கள் 
தந்தனமே வத்தகுமோ சரற்று, 

சாற்றுமிட மும்பொருளுச் தக்க பலவளனு 

மாற்றுக் தவத்தியலு மன்புசெய்து--போற்றுவோர்க் 

இட்டபடி, யேயமைப்ப னெங்கடணி கேசன்முன்காம் . 
இட்டபடி. பெறுவ தென, 

என்னபயன் பெற்றாய்வீ ணேயுழலு மேழைகெஞ்சே 

மன்னுதணி காசலனை வாழ்த்தாமல்--மின்னிடையார் 
இச்சகத்தின் மாரு இருக்கன் ற கின்காலம் 
இச்சகத்தி னன்றோ விது, 

இதுஈலமோ தீதோவென் றேங்குமட நெஞ்சே 

பதுமவத னாம்பிகைதன் பாலன்--முதிர்தணிகை 
நீதனித்த னெல்லா நிலைசெயுமென் றெண்ணாமல் 
நீதனித்தென் னஞ்ச நிகழ்த்து, 

நஇிகழ்ததுர் தணிகைவசை நகித்தியன்ற னின்பப் 

புகழ்த்துதிசெய் யன்பிற் புகுதாச்--சகத்துழன்று 

தங்காலம் போற்காலன் சாரிலென்செய் வாரர்வீணில் 
தங்காலம் போக்குவர்ர் தாம். 

தாம்பி.றவி வெய்யவினை சாரார் சமர்க்கஞ்சார் 
தீம்புடையோ ராலூறு சேர்க்தயரார்-ஆம்பயன்செய்' 
சத்தியங்கைக் கொண்ட தணிசேச னன்பரென்கை 

' சதீ்தியங்கைக் கொண்டபலன் தான், 

6 
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தான்வசை யன்றெரித்து தக்கன் மகக்தடிக்து 
வானவரைக் காத்தவர்தி வண்ணனருள்--ஞானவின்பச் 

சுந்தரமே வுக்தணிகைக் சோதிகிற்கா ளாப்வினைக்கஞ் 

சுந்தரமே வத்தசூமோ சொல், 14 

சொல்லும் தணிகைச் சுருதிமுக லேயுன்னை 
யல்லும் பகலுகினை யாமலக்தோ--புல்லுங் 

கலங்கொண்டார் மையல் கலந்தே orients 

கலங்கொண் டினிதாள்வாய் காண், 15 

காணக் இடைக்குமோ கங்குலொத்த சிந்தையற்கு 
மாணற் புகத்தணிகை மன்னவனைச்--சேணமரர 

மூன்னாலு கையானை முன்னவனா கக்கொண்ட 
மூன்னாலு கையானை முன். 16 

மூன்னவனு நீயாய் முயங்குதொண்டன் நானாக 
கன்னிலத்தி லோர்சோர்வு கண்ணுமோ--பன்னுபவம் 

ஓய்வில்லாற் கெள்தரிதா யுற்ற கணிகைவரை 
ஓய்வில்லார் வேலா யுரை. 17 

உரைப்பதற்கு காவுண் டுணாவதற்கு கெஞ்சுண் 
டருத்தியின் வச் திக்ககெஞ்சுண் டையன்--திரு த்தணிசை 
மாமலைவாய்த் தோன்கழலை மற்றதெண்ணார் கட்புறலா 
மாமலைவாய்த் தோன்ற மதித்து, 18 

மதியினிமைப் போதும் வளமார் தணிகைப் 

, பதிபரிவி னுலுதவும் பான்மை--அஇலக்தை 

உன்னாம லந்தோ வுழல்கன் றதுமனமே 
உன்காம லர்ந்தோது வாய், 19 

ஓதுமம ரர்ச்கா யுவர்தால முண்டவன்மெய்ப் 
பாதியுமை யாளளித் த பாலகனே-.-தீதகலப் 
பாதுகாதீ தாட்கொள்வான் பைம்பொழ் றணிகையைத்தப் 
பாதுகாத் தான்மனமே பார், 20 

பாராமல் நீயிப் படி.யிருக் காலெமக்டுங் 
காசாவா ருன்னையன் றி யானதுணை_£ராக 
வக்தனஞ்செய் வார்க்னிய வான் றணிகை யாயுன்பால் 
வச் தனஞ்செவ் வாய்மலரு வாய், 34
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மலர்வாய் பொழிற்றணிகை வள்ளல் கருணை 
இலர்வாழ் வெனக்டுச்சை யின்றார--பொலன்ராூர் 

கலைமான் விழிமானின் காதலவ னன்பார் 
கலைமான் அ௮றிவினரைக் எண்டு, 

கண்டுலக வாழ்வைக் கனவென் நறிக்துகெஞ்சே 
வண்டுழலு மாறேபோன் மாழ்குமுனக்--குண்டோசொல் 
மானையணி யோர்கரத்தான் மைக்தன் தணிகையிற்பெம் 
மானையணி யோர்தம் வளம், 

வளங்கொண்ட பொற்றணிகை மால்வசையி னெஞ்சே 

உளங்கொண்ட மருமண்ண லூற்றம்--விளம்ப 
Fil, மனைக்காய்ந்த சோதிகெடு வேலோன் 

சுரர்பூ மலரீடுதாள் சூழ், 

சூழைந்து வேடர் துடுக்கற்று ஈற்றணிகை 

வாழ்பரனை யன்பாரு மாகிதியைப்-.-போழும் 

புலியைமுடி.த் தாரதளைப் போர்த்தோர் குறையம் 

புலியைமுடித் தார்சுதனைப் போற்று, 

போற்றித் தணிகைப் புராச்சசனைப் பூமலர்கொண் ' 
டாற்றுகல நீங்கு யரிவையாபால்- தோற்று 

மரைப்பண வல்கு லாவிகெஞ்சே தீமை 
WOT IITA EA WEE. 

அகலாக் கொடியவினை யாளர் செயுஞ்செய்கை 
மிகவே யெனினுகமை மேவா....சகையோங்கு 

மாற்றலைமீக் கொண்ட வருட்டணிகை யான்பதத்தொண் 

டாற்றலைகெஞ் சேவிடவேண் டாம். 

ஆமா றளிப்ப துனையன் றி மலரவனால் 
மாமான் முதலோரால் வாய்ப்பதோ- பூமீதிற் 

காசுவற்கங் காட்டுதணி காசலகா தாமயிற்பா 
காசுவற்கங் காத்தோய் கதி, 

கதியெமக்கு கற்றணிகைகச் காவலனார் தாளே 

யதின்மிகுத்த தோவேனை யாவுக--துதியார 
. வாச கனமருக வெனவாழ்தீதி யல்தெய்த 

வராகன்ம ருக்கு மனம். 
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94 
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மனமே பிரவஞ்ச மாயைக்குள் எளாழ்ந்து 

கனமேவு நற்றணிகைக் கக்தன்-- னைமேவுங் 

காதலைவாய்ச் தோர்மேன்மை கண்டுமதி லன் புமுயங் 

காரதலைவாய் நன்றோ கருது, 30 

கருதிற் றணிகைக் கடவுளைப் போலெங்கு 

மொருதுணை கெஞ்சேகிற் குளதோ--பரிவுடனே 

யாதரிக்க வல்ல வவன்கழலைச் சென்னிமிசை 

யாதறிக்கா யென்னவவ லம், ௦1 

Aus SoG wri soi HSE 

பவகெறியே காளும் பயிலுஞ்--௪வலைகெஞ்சே 
யுன்னலையே கற்றணிகை யூற்றமன்றா mane & 

வுன்னலைவி லேதா முயர்வு, 32 

உயாதவத்தி னாலிவ் வுடல்கிடைத்து மந்தேர 
பயணிலவாய் விணாட்படாது--முயலுமனை 

மாதணிகை யாதுழலும் வாஞ்சையுடை யோர்க்குவரு 
மாதணிகை யானருள்சேர் மாண்பு. 83 

மாண்புபெறத் தணிகை மன்னன்ருட் கன்புகிலை 
பூண்பவர்போல் வேடமீ பூண்பதனால்--௪ண்டு 
வருமா வவனருடான் மானார் Corts 
வருமாவன் நெஞ்சேசொல் வாய், “34 

கீ 

வாய்புதைத்துச் கைகட்டி வந்தனஞ்செய் துன்பதத்தைத் 

தாயமல ரிட்டென்ற௮ச் தொழுதிலேன்..-சாயவென 
௮ண்மைக் குற௮ும்பகல வோங்குகணி காசலனே 

அண்மைக் கு௮க்துணையா யோம்பு. 35 

ஓம்புக தணிகைவசை யுற்ற பரஞ்சுடர்ப 
தாம்புயங்க ஞண்டென்று தான்றேர்ச்து-மாம்பல்சூர் 

ஏனோ நிதையமன்றே யேழைகெஞ்சே யாங்கதெண்ணாய் 
ஏனே ரிதையமென வே. 36 

எனக்குன் னிருபதத்தை யீச்தருளப் பெற்றும் 
மனக்குரங்கன் செய்கையது மாறா. தனை த்துளகாள் 
எல்லா மிருக்குமெணி லென்செய்கே னோதணிகை 
'யெல்லா மிருக்குமுத லே, 91



54 ah se BS கொத்து 

முதலினிடை யிற்கடையின் முன்னுஞ் சுருதி 

தலும் இறமுணாந்து கோக்கும். -பதயக த்தை 

காட்டத்தா தார்கணமு கண்ணியரு grains 

கரட்டத்தா னமையுகெஞ்சே நரடு, 

Bibb uA YORE நன்மருத்து வானமென்ப 
தூடுமன்ப Horan SH Op PWS Gd— Bowe 
anaer & ark Our hpeiions satan eer ரோர்மொழியால் 
வாகனத்தா ரைக்கடிக்கார் வது, 

வந்து பிறநீதுழலு மாந்தசென வுன்னன்பர் 
௮ந்தவினைக் காளாகா தரள்வதுபோற்--௪ந்ததமு 
மாய்பிணிமு கத்தயரா தாரருள்செய் வாய் சணிகை 
யரய்பிணிமு கத்தமல னே, 

ALW தணிசைல்னா யண்ணுமின் ஞர்கள் 
தமையாசை கூர்தலெனச் சாச்துன்.  தமரரஜோர் 
தாளாத ரிக்கும்வகசை தர்தா வவுணா செயல் 
தாளாத ரிக்குமெர் தாய், 

தரயாடுத் தந்தையாய்த் தாரணிலி னயேளைச் 
சேயாக்கொண்் டரள்்.சணிகைச் சற்பரமாக். தூயாவேோ 
கைமச அுருவின்னுங் சாஃடுநூனம் பொன் புரியுங் 

war gy Ba mor semis, . 

ah Ea Clare is «ipelipel sfc zy 

நினைக்தலைக்கு மிந்தலெயி ஸீல்டப்--புளைச்தவெழில் 

ஆனகத்த மரர்தணிகை யையகிளைப் Mapas 

YES OUOBTP ART 

அருள்பொழியு தற்றணிகை வையளையேண் ணாமற் 

பெரருள்மத.த்இ னுந்திறியும் பொல்லை. ஒருளுடையோரர் 

தங்களை சா டேல்மனமே தரங்குமவன் முட்குவிர 

தக்களைகா டும்பரிசு சார். 

ச்ர்ரு மிருவினைகள் தன்லழிக்கே யசளரக்குஞ் 
சிருனக்கு. சன்றோ திருத்தணிகை... ஊசரசே 
பரணுமைக்தர் சாபநீத் தாண்டயோ லத்துயர 

மானறுமைம் தமைக்சகிளை லாய், 

38 

39 

40 

43 

49 

43 

44 

48
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நினைவா யுணர்வாய் கிகரி லிவாஇ 
மனமாஇத் ததீதுவமு மான--வுளையென்னுள் 

ஐயமறக் கண்டுதளி வாகவருள் வரய்தணிகை 

ஐயமறக் கன்னியணை வோய், | 40 

ஓயாமற் பற்பலவா யுள்ளமூழ் சீரளிக்குக் 

தாயார் தணிகைத் தயாகிதியே--வாயாரப் 
பன்னிருவா காவென்று பாடியுரு கேனுமுய்யப் 

பன்னிருவா காவுட் பரிந்து. 47 

பரிந்தெனைநீ காக்கும் பரிசதனை யுன்னி 
யரிதரிது வானத் தவர்க்குக்--தெரிந்துமென 

அள்ளமுரு காவியவயா தோகோ சணிகைவரை 
யுள்ளமுரு காவென் ஸனுவந்து, ் 48 

உவக்குமெழி ஓம்பரிடை யூறுதவிர்த் தாண்ட 
சிவக்கொழுந்தே தென் தணிகைச் தேவே. தவத்தான்மெய் 
பங்கட் டுமைக்களித்தான் பாலவெனக் கென்றுனஇன் — 
பங்கட்டு மோகீ பகர், ் 49 

- பகலு மிரவும் பரவுவோ ருங்காண் 
டகவருமை யாயிற் றணிகைக்--குகனேபன் 
சாளகஞ்சழர் அுக்கனிச்து சாடேனுக் கென்றாமுன் 
 காளகஞ்சத் தாளிணைகா தா. 80 

காதா திருத்தணிகை காயகமே கின்னம்பொற் 
பாதாம் புயமே பரமன்றே--ஓதாத 
வஞ்சத்தா ரெண்ணங்கூ டாவகைபோ லன்பர்பிர  . 
வஞ்சத்தா ரார்வன் பவம்,  . தர 

வம்பர்புரி தீவினையால் வாடியயான் மேன்மைபெ ற 
வும்பருக்குஞ் செய்யா வுகவிசெய்தாய்--ஈம்பியென்று 
நின்றா ளிணைபரவ நீடுகணி கேசவென்னுள் 
கின்றா ளிணையிலின்ப கோந்து, 52 

கேரப் பெறுவதற்குன் கீளடிகட் காளாதல் 
பாரத் தவமுன் பயின்றேலே--சரகொடணி 
காசலகா டேயமர்க்த கந்தாயா னென்செயினுங் 
காசலகா டேலென்றுங் காண், 53



56 , அக்தாதுக் கொத்து 

காரணுஇலீ சந்தோ கஇர் வற் poll BEET 

மாணுறுபொற்் பூங்கழல்கண் மாகிலத் தீர் -யாணற்கண் 

பஞ்சடைந்து காக்குழ,மிப் பன்னழுவிச் சொல்வழுவிப் 

பஞ்சமுறு முன்னே பணிக்கு, , 54 

பணியுமன் பர்க் காகாக பாதகராம் பேய்கள் 
அணியுலூ லாடுகன் ற தந்தோ... .சணிகைவரைக் 

காரணவு வாமதிபோற் காட்டுமுக மாதெயினர் 

காரணவு மோதிகண வா, 55 

கணங்கொள் படரசூழக் காலன் குறுஇ 

இணங்குமனை மக்கள் சுற்ற மெல்லா--மணங்குறக்கொண் 
டேகந்த காளுறுமு னின்பத் தணிகையினெஞ் 
சேகந்த நரண்மலாத்தா ளெண், 56 

எண்ணமுறு கெஞ்சகமே ஏகாக்கத் தேதணிகை 
யண்ணல்கழல் சேவையெனு மாரமுகை--யுண்ணுதற்கே 
யாமையைப்போ லைக்து மடக்கியிருக்கவறி 

யாமையைக்கொண் டாயென் னறை, 57 

அறைகுகையிற் கானகத்தி னாரழலின் வீணே 
நிறைதவஞ்செய் வார்கணிகை நித்த. சறைமலர்த்தாள் 

ஏதமறத் தோடுகின்றார்க் கெளிகா மீதுகெஞ்சே 
.ஏதமற நீயுமுன்னா யென், 58 

என்பரிவை யாக்கு மிசைதன தன்றேபோல் 
முன்பிருக்கன் பாயான்சொன் முத்தமிழி-னின்பவிலா 

சத்தைப்பின் றன்னதென்றே சார்தணிகைக் கரவலன்மோ 
சத்தையென்னென் றோதுவன் கான் ரான், 59 

கானென்றுங் காப்பனென ஈகண்ணியரு ரூர்தணிகைக் 
கோனெம் பெருமான் குகனவனை த்--தரனினையார் 
AFFOT OS பாசத்தா லார்த்திடிலெவ் வாறகனை 

யச்சமற நீக்கவிழை வார். 60 

ஆர்பகைஞ ராரினியர் யாதிகழ்விங் யொதுபுகழ் 
சீர்கொடணி காசலகின் செய்கையதன்--றோருகிலை 

காட்டாய லோட்டும்வள்ளி காச்தனே யின்ன மூமென் 

காட்டாய தேன்வஞ்ச கம், 6]
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கம்பத் துடையதிரக் கரவலனைக் கரய்க்தவயச் 

செம்பொழ் சிலைமால் திருமருகா--உம்பர்குடி. 

ஏற்றிவரு வேலா யெனையொன்றுங் காத்களிப்பாய் 

ஏழ்றிவரு மீசர்குரு வே. 62 

குருதந்தை தாய்தெய்வங் கொற்றவனு மாகும் 

ஒருவன் ஜிருத்தணிகை யுற்றோன்--கருதுமன்பால் 

வர்திக்கு மண்சுமந்தான் மைந்தனவன் ரூளைகெஞ்சே | 

வந்திக்கு சன்னெ.றிக்கண் வா. ட 68 

வாரா யெனவழைத்து வந்துதடுத் தாண்டபுகழ் 

சிரார் தணிகைவளர் செல்வமே--பேரான 

வத்தன்மைக் கண்ட ககம௫ழ வன்றுரைத்த ளி 
வத்தன்மை யென்றுரைப்பா யால், 64 

ஆலுமொரு இங்குமணு காதென்றே யாட்கொண்ட 
சிலமிகு் தணிகைத் தேசிகனே--மாலின் 
கடைபோக மானார் கவசாம லென்னைக் 

கடைபோகங் காத்தல் கடன், 65 

। கடனுனக்கன் றேதணிகைக் கந்தாகின் னன்பரீக் 
கடர்செய்ய வுன்னுபவர்க் கென்றும்--புடவிகனில் 
வெர்தொழிலிற் சிந்தை விடுவித்த வர்தீமை 

வெர்தொழியக் காட்டும் விறல், 66 

விறல்வே லுடைக்கோ விமலன் றணிகைக் 
குசமின் றனைச்சேர் குமரன்--இறலான 
பன்னிருதா ஞன்னிப் பணிமிலுனை கெஞ்சேகசாப் 
பன்னிருதாழ் வில்லையினிப் பார், 67 

பாரமுதா மெவ்விடத்தும் பார்க்க லெனக்குகிகராீ 
ஆரீ.தணிகை யாறுமுகத் தண்ணல்--கேர்விடமுன் 
உண்டான் சுதன்மனமே வுற்றருள்செய் தாளுகலன் 
உண்டான தாலதை யுன்னு, 68 

உன்னுத ற்குன் ரூட்பெருமை யொவ்வர FHM MS Sb 
என்னுளதென் ரூ,ற்றணிகை யில்லுை மந்த -மன் னுமுமிர் 
பாவையங்க மாமவை 8 பாராட்டு வாய்வ ் ் ரைபொற் 
பாவையங்க மானவரீபா லா, 

69
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பாலன்முறைக் காய்ச்சமனைப் பாரில்விழத் தாக்குமண்ணல் 
சிலமதி லுதித்த தெள்ளமுதே கோல 

மலர்வாய் பொழிற்றணிகை வாழ்வேகின் செவ்வாய் 

மலர்வாயா னுய்யும் வகை, 70 

வகைதுகையோ ராது மதிமயங்குங் காலைப் 
பகையி னெதிர்கால படரைத--தகைதல்செயச் 

சங்கரன்றன் பாலா தணிகைமுதல் வாவிலங்கைச் 

சங்கரன்ற னன்மருகா சார், 11 

சாறு முனதடியார் தாம்பெற்ற பேறெனமற் 
ரூர்பெறவல் லார்கணிகை யையனே--பாரிலிக்காள் 
கண்டுமொழி யாமயக்கக் கட்டகற்ற வாராய்கற் 

கண்டுமொழி வள்ளிகண வா. 72 

கணகட லிருவிசையாற் காசினியி லுன்றன் 

இணக்கமுறு மன்ப ரினைதல்--குணித்தறிர் அக் 
காமதத்து வத்துறலோ தக்கதணி கையிற்பூக் 

தாமதத்து வத்தாணு வே. 75 

தாணுவென-கின்னா தரவுபெற வேயன்பு 
பூணும்வகை பொருக்தாப் புத்திகொண்டு--வீணுறகமான் 
அ௮க்தோ கடத்துகன்றேம் காசருள்செய் காய்தணிகை 

யந்தோகை பயூருமரு Car. 74 

அருளளித் தெப்போது ஈகமையாளுச் தணிகைப் 
பொருளிடத்தி லன்பு புகுதா--மருளடுத்து 
மானார் கலவி ௨லைப்பட்ட கெஞ்சேயெம் 

மானார் பதமுன்னி வாழ். 15



ந. திருச்செத்தில் நிரோட்டக யமக வந்தாதி 

காப்பு 

கொற்ற வநணனை டின்றன் றுழக்சிய கொக்தநவைச் 

செற்ற வநணனை யன்னசெவ் வேற்படைச் சேந்திலர்க்கு 

முற்ற வருணனை யந்தாதி மென்று முதிர்மதப்பேர் 

பேற்ற வதணனை யானனத் தாதியைப் 6ேபேசுவனே, 

ஆரல் 

யானைக்கண் டங்கரி சென்?றத் தெழிற்செந்தி லின்றடைக்தே 

யானைக்கண் டங்கரி யர்க்கங் கயிலையை Guus SFOs 

யானைக்கண் டக்கரி சேரெண்டிக் சாக்னெற் Solas 

யானைக்கண் டங்கரி தாகிய சீர்க்கதி யெய்தினனே. 1 

தினகச னந்த கனியிலங் காகின்ற செய்யகற்செக் : 

இன கர னந்த நிதியா யினனடழ் சீரெயிலேக் 

தினகர னந்த கனைச்செற்ற தாளர் திகழ்கனகா 

தினகர னந்த கடனர் தனயனென் இரந்தையனே. 2 

இந்தனை யாகத் திசையர் தணர்க்கிறை சேரகங்க 

எந்தனை யாகத் இசையளிச் காடசை சென்றிரந்த 

இந்தனை யாகத் திடையியைந் தான்றக் த சேயளியாம் 

சிந்தனை யாகத்த நற்செந்தி லாய்கினைச் சேர்ந்தனனே. 8 

தனத்தலங் கார கிறைகா ரியரச் தரத்தசைகே 

தன த்தலங் காச கிகழரங் காடச்செய் தன்னினயத் 

தனத்தலங் சார தராயியங் கத்தக்க தண்செந்திற்கக் 

தன த்தலங் காரனை யானய னேத்திடத் தங்னெனே. 4 

தங்கக் தனங்க ளடையத் தனியெனைச் தள்ளியங்கே 

தங்கக் தனங்க டரச்சென் றனர் றிஈ் தாரிலைகா 

தங்கம் தனங்க எலர்காக்க ணாரெழிழ் pores Gord 

தங்கம் தனங்க நிகர்செக்கர் செய்சஞ் சலத்தினையே. 8
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சலக்தர னாகர் தரித்தார்தம் காதன் கன திடைச்சஞ் 

FOE ET CEG FOS C தாலெனச் சார்க் தகண்டன் 

சலந்தர னாகச் தளரச்செழ் ரர்தன யன் றலகச் 

சலந்தர னாகக் தனக்கிறை சேர்செந்திற் சார்ச்திடற்கே, 

சாரங்கஞ் சங்கரி கட்டுச்சித் தேய்ந்தகைச் சங்கரனார் 

சாரங்கஞ் சங்கரி தாஞ்சக் கரங்கையிற் ருங்னென் சேய் 

சாரங்கஞ் சங்கரி யாகண் ணினர்க்கந்தத் தந்திரத்தா 

சாரங்கஞ் சங்கரி தேயெனச் செய்கின் சரண்தந்ததே, 

தக்தனஞ் சங்கை யணிகசர்ச் சேோக்கத் தடங்கணலை 

தந்தனஞ் சங்கை யலரென்செய் யாடங்கச் சற்சனர்கித் 
தர்தனஞ் சங்கை யகலறத் தீசெந்திற் சார்ச தனித் 

தர்தனஞ் சங்கை யக னிளையனற் ரூள்தரற்கே, 

தரங்கனச் தார ஈனியேற் றெழிற்செக்தில் தக்தைகிறச் 

தரங்கனச் தாரக காடிலென் றேகினை சத்தியரக் 
ஜீரங்கனம் தார நகரீசர் சேய்கிரித் தையலர்க்கந் 

தரங்கனக் தாரள கஞ்சிற் மிடைசல சங்கண்களே. 

சங்கங் களங்கழ னிக்கரை சேர்செர்திற் றங்னெகஞ் 
சங்கங் களங்கர கண்ணான் சேயெய்தச் சார்க்தகஞ்சழ் 
சங்கங் களங்கனி யைகிகர் தண்ட தரற்னிய 

சங்கங் களங்க ரெனகின்ற யாங்கணெஞ் சங்கரைக்தே, 

கர்த்தரிக் கங்கணங் கட்டர ஞாதக்த BB STP . 
: ச ‘ ச ட் ட . ர 

கர்த்தரிக் சங்கணங சண்டசெய்ச் செகர்திலங் காங்கயாசா - 
கரத்தரிக் கங்கணங் கட்கர னார்க்கெழில் காசணிசே 

கரத்தரி கங்கணங் கற்றிடத் தாங்க் கைச்சத்தியே, 

சத்திக் உரத்த ன்கச்சேயங் oS Gen S தச்தனன ழ் 
சத்திக் கரதத னகச்சிலை யாளிதன் ohare 
சதீதிக் கரதத னகதீதியைம் தேத்தரன் தந்தகதிர்ச் 
சத்திக் கர்த்த னகச்செந்தி லாய்கின் Frere rGanr, 

சரிதங்கை யாரக் கலன்றம் தனந்தரித் தார்சாகே 

சரிதங்கை யாரக் கரிடத்தி ஞார்தர்த தண்செந்தினே 

சரிதங்கை யாரச் கணத்தின்னல் கைத்தல் சரதந்தஞ்சர் 

சரிதங்கை யாரல் க௫க்திசைக் இன்ற ககையினர்க்லே, 

10 

11 

12. 

13.
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இனனச்தி யங்க நிகா2௧௪ங் கேழன்கை 'பீரிரண்டா 
யினனந்தி யங்கிறி யைச்சிலை யாக்கென் சேயெழிற்செய் 

யினனந்தி யங்க யிருங்கஞ்சஞ் சேர்செந்தி லெர்தைதளை 
மினனந்தி யங்கிசை யக்கதி யீர்கன னென்றனக்கே, 

தனக்கடங் காரெயிற் செற்றகங் காளன் றனயனங்கந் 

தனக்கடங் காதிழி தந்திக் கெயன் malls iP hes 

தனக்கடங் காகிறை செந்தலிற் கந்தன் சயிலஈங்கை 
தனக்கடங் காணின ச் சாரிலை யண்ணல் தரணியிலே, 

தரணி யனைய Hs sore லாரிரச் தன்றளக்க 
தரணி யனைய னிறைஞ்சயி லாளர் தனிச்சிலையாக் 

தரணி யனைய னகனனணை யந்தரி தர்திடுகக் 
தரணி யனையகெஞ் சேயலர்ச் தாள்கள் தரித்திறைஞ்சே. 

தரிக்கனர் தங்கலை நீள்சடைக் கைக்கனழ் சங்கரனக் 

தரிக்கனந் தங்கலை நீதிகள் சாற்றரன் தர்தகற்கக் 

தரிக்கனம் தங்கலை நீரசெய்க்க ணாஞ்செந்தி லார்தசளயா 

தரிக்கனம் தங்கலை நீத்திழர் தேங்கரச் சங்கங்களே. 

சங்கரி யக்க நிகர்தீதகின் ருதை தகையதென்னச் 

சங்கரி யச்க ரிறைஞ்செழிற் செந்திற் உடானனக்கஞ் 
சங்கரி யக்கஇர் தானிசை இன்ற சரண த்தினாற் 

சங்கரி யக்கணக் தேயெற் செ.றியக்த கர்ச்சினச்தே, 

தகர னலங்க கிறைகிறத் தான் செச்திற் றந்தைசங்கேய்க் 
தகர னலங்க னளின தனத்தின்ன ருழளகக் 
தர னலங்க டரகின்ற சத்தியன் ரூளெனிலக் 
தகர னலங்கனன் ருலெனச் சறிட்ச் சக்கரன்றே, 

தக்க னகத்தி னடல்கணித் தானயன் தண்கதிர்ச்சந்" 
தக்க னகத்தி இரிக்கர னாக்கங்க டந்தளிக்கத் , 
த்க்கனகத்தி யனையாளி யென்னெஞ்ச தாஞ்சலசந் 

தக்க னகத்தி னகசரன்றன் செந்திலைச் ௪ச்இக்இலே, 

ச்ந்தத்தனத்திக டச்திறச் தாசை தலத்தினிச்சை 
FES SS OSH rors rower தன திலிற்சேர் 

சந்தத்த ன த்தி யகளான் றனய தடக்கயற்சஞ் 

சச்தச்ச ன த்தி ணினங்£ ழிழிசெச்திற் றக்னெ்க்கே, 
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‘(SrBurce]: 1, artes ஐனிச்சிலையார். 9) சுன்சஇசச்
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தங்கச் னகர கேராக் கலச்திச் சககிறைக்தார் 
தங்கச் சினகர கேயர் தனயன் தனக்இணிதாக் 

தங்கச் னகர நீள்செச்தில் காட்டிற் றனக்கரித்தக் 
தங்கச் சினகர நற்கன னென்னங்க டையலர்க்கே, 22 

Joie னக்தலை யாழிகண் டன்ன எடுயினிடை 
அலரின னந்த கிகரயி லான்செந்தி லாயிழையை 
அலரின னந்த கினைகிலச் தோர்க்ததற் கன்றையலார் 
அலரின னந்தஞ் சொலற்டெ ஞய்நெஞ் சழிசன்றதே, 23 

தேயத் தியங்கு யலட றலங்களிற் சென் நடிகள் 
தேயத் தியங்கி பலைய மிடங்கதி சேர். தலறைக் 
தேயத்தி யங்கெ நித்திலம் கானெ நி செந்திலடைக் 

தேயத்தி யங்கி தரித்தான் றனயற் றெரிசக்கனே. 94 

சிக்கத் தனங்க டி.றக்ன்்.ற கன்னியர் இந்தைகணே 
சிக்கத் சனங்க ளளித்தழிச் தேற்கெழிறழ் செக்திறரி 
சிக்கத் தனங்க ழலையேத்த ஈல்னென் சீர்கிறைகா 

சிக்கத் தனங்க எகிலேசன் றர்த திறற்கந்தனே. Q5 

, கந்தரங் கானச்த னிற்சென் றடங்கிலென் காசிக்கசே 

கந்தரங் கானச்ச கண்ணிலென் சன்னியர் கட்டளக 
கந்தரங் கானந்த நின்றா டெழிற்செக்திற் சண்டிறைஞ்ூக் 
கந்தரங் கானந்த ஈல்கச் சனனங் கடச்திலரே, 26 

கடனந்தி னாகத் தகளாடை யாயெனைக் காக்ககிற்கே 
கடனந்தி சாணிறத் தாயென காரணன் கண்டிறைஞ்செங் 

கடனக்தி காதன் தனயன் செத்திலிற் காரிகையே 

கடனசந்தி னாயகங் கரதலர் தேரிற் கலிக்இன்்றதே, 27 

கணக்காக காய்கள் இன் காய கிலையெனக் கண்ணியென்ன 
கணக்காக நானலைக் தெய்தேே னெழிற்செந்திய் 55 SOG D 

கணக்காக னார்தந்த கின் றனை யேயினிக் காதலினாற் 
கணக்காக னாகிகர்த் தேயழி' யங்கத்தின் சாதலற்ே ற, 29 

காதலை யானின் றனக்காக் னெனினிக் காயக் தந்தே 
காதலை யானின் றனக்கா ரணனடிக் கஞ்சங்கணீங் 
காதலை யானின் றகங்கரைக தேத்தரன் சண்ணியசரக் 
காதலை யானின்ற சங்கரன் சேய்செந்திற் சாங்கையனே, 99
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காயங் கலைய ஈலியச் தசனணை காலஞ்செய்ய 
காயங் கலையத ளாகில நீழல் காற்றெழிலா 

காயங் கலைய னலரிசித் தாயினன்' காதலழ 

காயங் கலையதி ருஞ்செக்து லாயென்க கன். றகெஞ்சே, 80 

கன் றிக்ச லங்கலை யென்னையென் றேசெந்திற் காங்கயசேர் 
SO DEE லங்கலை சாணிழக் தானனங் காந்தியழ 
கன் பிக்க லங்கலை சாயக னன்றெனைக் சகளித்தினடி 
கன்றிக்க லங்கலை யாழிசெய் தீங்கைக் கடக்தினியே, 91 

கடிக்கயி ரூனயக் கால்களி ரூக்கை யிராக்ககரை 

கடிக்கயி ரூமிகர் செங்களக் இட்ட கின்கழற்கால் 

கடிக்கயி ரூகிகழ் கைச்செக்தி லாயெனைக் காலன் கட்டக் 

கடிக்கயி ரூன தொடாக்கடி தேயெனைக் காரெனக்கே, 32 

காரனை யானை களின லையனை களிற்றிடைச்சிங் 

காரனை யானை ஈகடத்தாண்ட கையைக் கலக்தநிரா 
காரனை யானை தனக்கறை செதந்திற்க யானன ௪ங் 

காரனை யானை கிறையங்கத் தீங்கறக் காத்தனனே. 83 

EN SSN OHBUIS STL காஞ்செந்திற் சண்ணெனையே 
காத்தன னங்க ணழகைக்கண் கண்டிடக் காட்டினனீங் 
காத்தன னங்களிழ் றிற்களே யானிக்கம் கண்ணினணங்் 

காத்தன னங்க னெனச்செய்த தேத்தச்ச கசாசணனே, 34 

காரக்க னஞ்சினை கேர்க்கார்சென் ரூடங் கயங்களிற்றங் 
காரக்க னஞ்சினை தர்தாற்ற லிற்டெக் சக்கடலா 

காரக்க னஞ்சினைக் காத்தங் கெழிற்செக்திற் கண்டனரி8ீங் 

காரக்க னஞ்சினை யாதாள ரன்றந்த கக் தனையே. 95 

கந்தனஞ் சங்கங் கரையா தயிலரன் கண்டான்” 
கந்தனஞ் சங்கங் கலைக்கசை காட்டிய காரிண்டையான் 
'கந்தனஞ் சங்கங் கலையா ரகங்களிக் கச்செக்திலார் 

கந்தனஞ் சங்கங் சலைதா சதங்கையங் கஞ்சத்தனே. 36 

கஞ்சத்த னாக்கரி காலண்டங் காசினி யார்கடி.நீள் 

கஞ்சத்த னாக்கரி திசட்டி னானென்ற கக்தகலிக் 

கஞ்சத்த னாக்கரி யஞ்சரி யேறி கலங்கச்செயே 
கஞ்சதீத னாக்கரி யன்றனை யாசெர்இுற் கண்ணரசே, 87 
  

[சரத பாஉம்]; 1, கண்டீனர்திவ் 2, கண்டீரளி
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கண்ணனசக் தங்கரன் காதிளங் கந்தரக் கஞ்சத்திசேர் 
சகண்ணனநீ தங்கரன் காணக் கடிசரன் காலேற்கங்கங் 
கண்ணனசக் தங்கரன் காதலன் செந்திலைக் கண்டிறைஞ்சக் 

சண்ணனச் தங்கரன் காலனச் தச்தரக் கற்றிலனே. 38 

கற்றடங் காரகங் காரக்க ரிக்கரி யேகெடிய 
கற்றடங் காரகங் கா(ர)க்கன்ற கக்தசேச் தாகலைதங் 
கற்றடங் காரகங் காதனர் தங்கைதன் காதலகாற் 
கற்றடங் சாரகங் காரான டங்கச்செய் காத்தெனையே, . 39 

காதிக் கரியனைய சேயரி தநத சங்கரனார் 
காதிக் கரியலக் தன்னசை யத்தி கடியலாரீள் 
காரதிக் கரியையர் சேர்செக்திற் சாங்கய னேயெனைீ 
காதிக் கரிய நினையண்டி னேன்சற் சதியளித்தே, 40 - 

அளியனச் தங்கக்தத் தேனயில் செச்சை யலங்கல் தனை 
அளியனக் தங்கக்த ஈன்னடைக் கத்சனி லாடச்சக்கால் 
அளியனச் தங்கக்த ககையில ஊங்கணைக் கஞ்செனணி 
அளியனச் தங்கர்ச னேசேக்த னேயமி லாசதீகனே. 41 

. ஆர்ணங் கற்றிடச் Pris witha pom tions 
 யாரணஙம் கற்றிடச் செந்திற்க ணார்சக்த னேகிளைகா 

ட டாசணங் கற்றிடச் சக்கரச் தென்றவிச் தங்கசஈண் 
ணாசணங் கற்றிடக் கஞ்ன ளாளிரண் டாறத்தனே,. 49 

ஆறத்ச னந்தன Bears தானத்த Oren tC sir 
YUSS MEAT CEST Orb Soo 1 யாசையென்றல் 
ஆறதீத னந்தன கையிட்டர்க் கயிறை wb Sa Lf 
TIDES னத்தனஞ் FO சேர்தனின் னாக்ககெஞ்சே, 45 

ஆக்கணங் கந்தரத் தாவய ராதளிச் தானயளை 
யாக்கணங் கந்தரி சேயன்செக் இிற்கண் சேயங்களு 

: டாக்கணங் கந்தா கின்றாடி யேத்தி யகங்களித்த 
_ தாக்கணங் “களன் ens SUT OTL காரையசே, 44 

...அய்யானம் தந்திலர் சார்செக் இற்கர சேயெளையாள் 
_அய்யானச் கதம் தனைநீங்கி யேங்கி-யணிக்கயிலை 
அய்யானந் தன்னெ யரனென் றேத்தக்த காளசக்கர் 
அய்யானச் தத்திக ழச்சத்திக் கைதர் கணித்தச்தையே, 45:
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தர்தத்தை யாரஞ் சிதறத் தடிந்திக்தத் | தாரணிற்க 
தந்தத்தை யாரிசை யையார்செய் தாரச் சரித்திரகா 

தந்தத்தை யாரத்த னார்சிலை தீட்டத் இதற்கொயான் 

தந்தத்தை யார்கட்டக் கேகையன் செந்திற் சடானனனே. 46 

ஆனன ஞனாகத் தரி௫ள்ளை யாக நடத்தினர்க்கஞ் 

சானன ஸனாகத் தரிகேர் தயித்திய னையடக் 

யானன ஞனாகத் தரியறர் தானெனை யாளிறைச 

டானன ஞாகத் தரியீன்ற காரிகை யாரகனே, AT 

அகத்திய னஞ்சக் கரகிக ராரிழை யார்சசையை 

அகத்திய னஞ்சக் கரந்தி ரத்தங்க எகந்தடிக்தார் 

அகத்திய னஞ்சக் கரன்றே சகனெனை யாளிகஞ்சத்() 

அகத்திய னஞ்சக் கரக்திகழ் செர்திலஞ் ௪த்தியனே, 48 

சந்தனச் தாதலர் காசணி நீத்த னடக்கனின்னே 
சந்தனக் தாசெந்திற் காங்கய னேயெனச் சாற்றச்சென்ற 

சந்தனச் தான்றனை யன்சடி. லத்தின் தற்கினிதாஞ் 

சந்தனம் தானினஞ் சார்ந்தில தென்னையென் சஞ்சலனே, 49 

சலஞ்சலஞ் சாரலைச் செந்திற்கச் தன்செய்ய தாணினையஞ் 

சலஞ்சலஞ் சாயினி நெஞ்சே சயந்தன் தயித்தியன் சஞ் 

சலஞ்சலஞ் சாய்க்க கடச்சி யிந்திரன் றரணியடைஞ் 
சலஞ்சலஞ் சாயலை நீக்னென் றண்ணளிச் சார்கைநன்றே, 50 

கைத்தந்தி நேயர் கலஞ்சா ரலைச்செந்திற் கக் தரணங் 

கைத்தந்தி லாத சலஞ்செயக் கன்னற் சிலையினரே 

கைத்தந்தி லாரக் இரித்தென்ற லேறிக்கை காணநிலை 
கைத்தக்தி கேரங் கலக்கக் கலங்கள் காரிகையே. 51 

காரிகை யாதிம னேகங் கலைதனைக் கற்கிலென்னக் 

aries wit நீகரித் தார்தலங் கார்க்கிலென்ன ற் 

காரிகை யாதி சனையாதென் செதந்திற் கந்தாதின்னி 

காரிகை யாதினி நின்றாளென் நெஞ்சக் கண்டகசே, 52 

கண்டலங் கானற் காங்கஞ்ச னே ரரி கல்லனையாற் 
கண்டலங் கானக ரான்சேய் சடிலங்கள் காலிறங்டுக் 
குண்டலம் கானங் களிக்கத் தார்தரங் கக்கடலே 

கண்டீலங் கானஜஞெண் டேசெக்து லார்க்கென கங்கைரையே 53
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அகங்கசை யார்கலி யாலிரக் தாரிணி யார்க்களியார் 
அஃகங்கரை யார்கலி காலக் களியாக ளாயினென்னீர் 
அகங்கரை யார்கலி சார்செகர்திற் கந்த சடிஙினைக் சால் 
அகங்கரை யார்கலிக் காலர்க்கஞ் சாரடை யார்நரகே. 84 

அடையலா னாகரி கக்சா கிறைசெந்தி லத்தனிலை 
யடையலா ஸனாகர்க்கென் ருரைச்செற் ரூனடி. யாரடியை 
யடையலா னக கிகர்சண்டர்க் கஞ்சி யயிலக்னொர் 
அடையலா னாகஃக் கடிசடத் காரடிக் காசையரே, 55 

ஆசைய ஸனந்தந்தி ரைக்கட நீணில னானதனி 
யாசைய னந்தம் திறலடி யார்களிக் தாளநல்லன் 
ஆசைய ஸனந்தம் திரநீ டயிலனென் னாசைக்சை 
யாசைய ஸனந்தக்தி கேயன்றென் செந்தில னாசிலனே. 26 

சித்தறை யாரக்க னேசெந்திற் கரங்கய னேதிகழ்கா 
சித்தறை யாரத்தன் றே னேகினைச் F600 5G oor 
சித்தறை யாரத்தத் தரலந்தக் காலனை த் தேகச்தையா 
சித்தறை யாரத்தம் கேடக் கலங்கள் இீதளைந்தே.' 57 

தீத்ததை யானச்சி யிந்திரை இகழ சரக்இரத்த 
தீத்தகை ஈண்ணிய ஞானிய ராரணன் சிரனந்தா 
தீத்ததை யாரலை நாரண ஸிந்திரன் As si Ds & 
இத்தை யேயண்ட BFS gen or செந்துற் செயக்கர் தனே, 58 

செயலைக் சணங்கடி. யாரா we set சரனந்தர் 
செயலைக் கணங்கடி. யார்சாரச் சார்கந்தன் செக்திலனே 
செயலைக் கணங்கடி. யார்காக நீழற்டிங் கங்களரி 
செயலைக் கணங்கடி. யார்சாக நீரண்ணல் திதண்ணலே, 59 
அத்தத்தை நாடி கிறைந்திச்தி யச்செய லற்றலயி 
அத்தத்தை சாடி. யலானத்தைத் தாரத்தை யாரநிஷ அ.த்தத்தை காடினை யார்செக்திற் றேனை யான் றினந்தேர் 
அ௮த்தத்தை காடிங்க ளாண்டரன் கந்தனை யண்டினரே, 60 
நங்காயங் கரரியங் கக்கழை யானெளை காடியண்ட 
கங்கரயங் காரினி wurde ரேசரை காகன் றகர 
னங்கரயங் காரி ணிலைதச் தரக்கரி னத்திடக்தா 
னங்காயங் காரிய நேரயி 'லன்செந்தி னாட்டகச்தே, 61
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நாட்டகத் தேகந்த னைத்தம் தியறந்த நாசனென 

நாட்டகத் தேகந்த னையெணக் காதலி ஈன்னெயினர் 

நாட்டகத் தேகந்த னைநா ரதனஞ்ச நாடியதென் 

நரட்டகத் தேகக்த ஊளைச்செக்தி லெர்தையை நல்லகெஞ்சே, 62 

நல்லனஞ் சார்சகண்டன் சேயன்றன் ரூளி னசையினர்க்கே 
நல்லனஞ் சார்கண்ட கன்றசை சாயன நற்றியலே 

னல்லனஞ் சார்கண்ட கத்தக காரிதன் னாதனங்கா 

னல்லனஞ் சார்கண்ட நீள்கடற் செந்தில் சயக்கந்தனே, 653 

தனையனை யானறங் களையறிச் தார்கச் தங்தெனீ 
தனையனை யானன ஸனாதாந்த னேகன் றகைகிறைந்த 
தனையனை யானகற் சேக்தனை யேத்தினன் சக்கரச் 

தனையனை யானண்ண நீர். த்தென்னை யாண்டனன் ரனணைந்த. 64 

அனக்தனச் தானம் தியனயன் றன்னிய௰ லாக்சகின்றான் 
அனக்தனக் தானச் திறலிசை சீரடி. யார்க்களித்தான் 
அனக்தனச் தானம் இசைக்கத் De pAQ யான்சலைகள் 
அனச்தனச் தானச் திரிகடம் சேக்த னகஞ்சகனே., தே 

சக்கரஞ் சக்கரற் தாங்கே காரி தனஞ்செயன்சேர் 
சக்கரஞ் சக்கரக் காரணர் சேய்சற் எத்இிலசல் 
சக்கரஞ் சக்கரஞ் FITS தரித்தக் தாசேந்தகா 
சக்கரஞ் சக்கரக் தற்கா ரெனைகின் சரண்கதியே, 06 

சரக்கணங் காரள கர்திகழ் சங்கரி சங்கரனார் 
சரக்கணங் கார்கஞ்ச நீள்சடத் இன்ற தனையன்சேக்தன் 
௪ரக்கணங் கார்கலிச் சண்டர்க்சு ஹறைதண்ட லாளர்நெஞ்ச 
சரக்கணங் கார்கக்த னேயென் நிசைத்த சகையினசே, 67 

SOFIE கண்டகர் காலன்கர் தன்செகந்திற் றண்டலைக்காற் 
றகையிலைக் கண்டக காரியைத் தேனையென் ODED £16 5 
தகையிலைக் கண்ட கணிகின் றனங்கன் தழைத்தடர்கே 
திகையிலைக் கண்டத் தாலீர நெஞ்சக் தளாச்சதின்றே, 68 

தளக் கதிகிறை யானினர் தயதக் கக்ரிய 
தளராக் கதிரங்கச் : தூனணிச் தார்ச் தனனரக்கர் 
தளக் கதியழ இர்க்கார்க் இனியன் சேக் தன் நிகழ் ௪ 
களராக் கதிர்கிச ரானன னெச்தை சடாக்கசனே, 61)
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கரந்தந்த தந்திர நீள்கரி யானனக் காதகன் சர் 

கரந்தந்தக் தந்திர கட்டம் றடங்கடக் காலனண 

கரந்தந்தம் ததர ளாகச்செ யத்தண்டர் களித்தணிசே 

கரந்தந்தர் தந்திர காத்தனன் செந்திற் கனகந்தனே. 70 

கனகம் தரத்தினஞ் சேர்கன்னி யாள கந்தனைக்க 

சனகக் தரத்தின் தானென்ற நீர்க னேயணிக்க 

சனகந் தரத்தினஞ் சாரைய ரேத்தக் கதிக்கிறையாங 

கனகச் தரத்தினற் செந்திலி னேரைக் கழறினியே. 71 

ஏதிக்க னாகிலை சார்தற்கென் றேனெழிற் செரந்திலிறை 

யேதிக்க னாணிதஞ் சேயதன் னாரங்க எின்னிலத்தில் 

ஏதிக்க னாலல ரேயதன் bosons Buss of 

யேதிக்க னாரியை யாள யிலங்கை யிசைக்கக்தனே. 12 

இசைத்தெனைக் காளகண் டதைைக் களியையின் னங்கைககைக் 

கசைதக்தெனைக் காரிகை யாரிணை யில்லைமென் ரூனையரில் 

இசை த்தெனைக் கானகெஞ் சேயண்ண லண்ண இணை நண்ணலா 

யிசை,ததெனைச் கானிலைத் தந் தக௩் தன்செந்து லேரகத்தே, 73 

தேக்கா ரடனிறை காகத் திறையெழிற் சேர்செந்திலார் 
தேக்கா ரடஇனிகர் சேய்கடி லத்தியா இயகயக் 
தேக்கா ரலி யாரகங் களித்தயில் சகரகல் 
மூதக்கா ரல் திசையாடு கின்றசெஞ் சட்டகனே. 14 

சடிலங் கடந்தச்த நீணாகஞ் சச்தனமஈ் தந்திரஞ்சா் 
சடிலங் கடந்தக்த கைசார் தயித்தியர் சண்டன்சேர்தன் 
சடில்ங் கடந்தர் தணிசே ரகத்தியன் ரூனறியச் 
'சடிலங் கடந்தக்க நாதங் கடந்த தனிகிலையே, 75 

மிதீதில னான் தழைதன நீங்கிகின் னேயக்கண்ட 
னித்தில னானக்தக் சண்ணீரில் நின்றவன் Fb RI HC x 
oso owigs னேகந்த னேயளி ரீயெனையி 
னித்தில னானந்த நீர்ச்சான் கதிர்தக்த நிச்சயனே. 76 

சந்திர னாகர்ென் காலார் சரியமங் கணனகனே சந்திர னாக இகழ்தே சிகன்செந்திற் றையகல்லீர் 
சந்திர னாகம் தணித்ததே னின்னிரண் டாக்தனத்தாற் சந்திர னாகங் கரைதகின் னானனக் தன்னக்தத்தே, 17
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நக்தன னந்தன னெட்டக்கன் றேடிய சாயகன்ற 

னந்நன னந்தன க் தாதியென்' ராடிய காடகனா 

னந்தன னந்தன னாரிதன் சந்ததி நல்லகெஞ்டே 

நந்தன னச்சனஞ் சார்கடற் Cab Ser காடினியே. 18 

நினையா ரினையக னேசெந்திற் கந்தனை நீணிறக்கா 

நினையா ரிடரண்ட ரஞ்சலை நீக்யெ நீதியை 

நினையா ரிடரக லானந்த நேயத்தி நீயினித்த 

னினயா ரிடத்தை யகலிதை நீசெய் கிசங்கண்டதே. . 79 

சண்டிகை யத்திரி நேரதன் நாரிதண் கங்கையெழிற் 

கண்டிகை யத்தி யணியினன் சேய கதிகிறைசி 

கண்டிகை யத்தியி லேறிஈ டாத்தியற் கநதசெக்திற் 

கண்டிகை யத்தித் திரைசா செயினற் இன கரனே. 80 

கரனார் தகனெழிற் சாரங்கக் தண்டங் கனசங்கஞ்சக் 

கரனாக் தகந்தரித் தானிசை யாக னக்கனத்தின் 

கரனாக் த௲னனிச் தகனென் சேயன் கடற்செந்திக 

கரனாம் தகநலங் காணகின் ரூனயக் கற்கெயனே. 81 

கற்கரி யாயிரஞ் சென்னி யரிசங் கரிகிலைதங் 

கற்கரி யான னற்களே யானண்ணல் காரகஞ்சங் 
கற்கரி யால களத்திறை யீன்றகம் தன்்சேந்தன்சீர் 
Shah யாரிரங் காரக்டு யானக்க ணந்தகசே, 82 

௮க்தக ரைக்கடிஈ் தார்சேயன் ஞானக் கணஜற்றடல்செய் 
யக்தக ரைக்களத் தட்டகர் தன்செர்தி லாரணங்கே 

யந்தச ரைக்கஞ்சி கேயரை காடினை யாரிழையார்க் 
கந்தக ரைக்கணச் தேயணங் கேற்றி யரிதலென்னே. 88 

அ௮ரிதத் தினைக்கண் டகநிறை சேய்கந்தன் சேந்தககே 

யரிதத் தனைக்கண் டகங்களிக் தேனிற்றை காளயர்ந்தேன் 
அரிதத் தினைக்கண் டகராகங் ராதா கத்திசைத்தார் 
அ௮ரிதத் தினைக்கண் டகங்காத்த னீத்த லணித்தணங்.2௪, 84 

கேழல ராளஞ்சத் தாக்கற் சனத்தடர் செண்டையினங் 

கேழல ராளஞ்சஞ் சார்செயச் சேர்ந்தா னிசைக்கென்கனோ 

Capa ராளஞ் சரண்டலை தேடக் இனிக்இரியார் 

கேழல ராளஞ் ௪டான னேயென்ற $ர்த்தியனே. 85
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கீரங் கணிகண்டி. லக்கணங் கானச்சங் கீதங்க ற்றீர் 
ரங் கணிகலக் தரல. கரங்கயன் கர்த்தியிசைக் 
இரங் கனிலையன் றேயடை யீரிங் இதக்கஇநற் 
ரங் கணிஹை சணிகையன் செந்தியற் கேட்டிணியே. 

இந்திரி யதஇத்தி யாலய ராசசை யெண்ணக்தணர் 
இந்திரி யத்திரி யாரிட Crd’ யென் நிரங்கல் 
இந்திரி யத்தி கலங்க லறச்சத்தி யேந்திறையா 
பிந்திரி யத்தித ழானன சேர்தனென் காதலனை, 

காரானக் திக்கக் கலைசார் கடற்சேச்த னேயெளை8 
காரரானச் திக்கணி நீடனை யாகஞ்ச cone BT sor ener 
காரானகச் திக்ட னாகிலத் தானியற் காணிக்கது 
காசானக் திக்தத காதார்த தேச காரணனே. 

காணிக்கை யாயிரஞ் சத்தியஞ் செய்தக்க னகங்களைக 
காணிக்கை யாயக் சகணிகையா்க் ஓட்டம் கன திரையக் 
காணிக்கை யாயழி யாதளி மீர்தனங் க.நீதிக்கணை 
காணிக்கை யார்கைகதைச் செந்தீலன் சக்இயன் காரியர்க்கே, 

காரிய ரத்தன் கனகனிக் தாதித்க னற்கணக்கன் 
காரிய ரத்தத் தயித்தியர் தேகெ னீரண்டடஇ 

66 

87 

88 

89 

காரிய ரத்தகஞ் சத்தாளென் றேத்தக் கடற்செந்திலார் 
காரிய ரத்தன் றனையாகங் கக்தர்கைச் சதீதிய2?ர, 

சத்திரங் காளம் கணையாதி யாலத் தயித்தியாகெஞ் 
சத்திரங் காளம் திகழாக்கை சாய்த்தகம் தார்சேர்தகா 
சத்திரங் காளஞ் சலர்க்கணை யங்கசன் FB SON B Sor 
சத்திரங் காளங் கரியீயத் தாலஞ்சே னஞ்சத்தையே, 

அஞ்சத்த னத்த ஈரையத்தி யானண்ட Tr Gute ep a} 
அஞ்சத்த னத்த லாடற்சச் தனத்தச்சிற் Gabler gy or 
அஞ்சத்த னத்த நலார்க்கனி யானிளை யானளகை 

90 

J 

91 

அஞ்சத்த னத்த ஈயரீள்சேர் கானென காண்டகையே, 02 

ஆண்டாலம் காயக் களத்தணிர் தான்.றினத் தாழ்றிங்களா 
லாண்டாலங் காயத் தெரியான் நனைய னணிச்செச்திலான் 
ஆண்டாலங் காயளிக் கத்தி” ழேழிசை யன் நிசைத்தான் 
ஆண்டாலங் காயக் தனக்டெ Crags சேதனனே, 93



இருச்செக்தில் நிரோட்டச யமக வந்தாது 11 

சேதாசங் கரர்கஞ் சாடென நாடிச் சிறந்தகங்கை 
சேதாரம் காரகச் தேயாடி. நீடிய சற்தையரே 
சேதாரம்: கார்கஞ் சேராநம் சத்தியன் சிர்கினைந்தே 

சே.தாரங் காரகஞ் சேர்செம்தி லார்ச்இுட்டஞ் சேர் தரன். 04 

இத்திக்கத் தேயென ௩ட்டஞ்செய் கேகையன் சேர்தகத்தே 
இத்திக்கத் தேன்றசை நான்றரத் தகரயென்ற சிக்தையகத் 
இித்திக்கச் தேனா மல்கடஞ் சேர்த்ததை செய்கைநிலை 
தித்திக்கத் தேவரிட் டத்திறை யேசங்கை தீர்களத்தே, 98 

கள்ளியங் கானனை யேயனை யாளசேய் கண்டியினங் 
கள்ளியங் கானம் சழங்கல றச்செந்இற் கந்தநிசக் 
கள்ளியங் கான தனிக்காளை தன்னகத் தைக்கரைக்கக் 

கள்ளியங் காரனடச் தாளளி நீகடிச் செச்சையனே. 06 

செந்தாதி யானக்த ணர்க்கன் ச் சேயிழை யார்களித்தே 
செந்தாதி யானகந்த உண்ணா களிசெய்ய srg Sur 

செக்தாதி யானச் தனக்கிசை யாரிடச் தேகக்கத்தரர் 

செந்தாதி யானந்த ந௩ட்டஞ்செய் தார்தயத் தேசிகனே, 97 

சிகரசங் காரர்கென் றிக்இரி யையரசர் கைக்கசைதே 
சிகரசங் கரரனிக் கரற்கேகை யத்திடஞ் சேர்க்குயார் 
சிகரசங் கார தென்செந்தி லிற்கரக்தர் சிதானந்தத்தே 
கரசங் சாசய கசேரேன் னகச்,தனிற் சேர்ந்ததின்றே. 98 

இன்றனச் காரனங் களையர எநிருஞ் சினையிசைந்த 
யின்றனம் தரனக்த னேயென் நரியய னேத்தியற்கை 
யின்றனச் தானக இலங்கச்செய் தேசிக ஸனேர்ச்செந்இுற்சே 
யின்றனச் தானங் சனச்தர்தை காயணங் கென்றனக்கே, 90 

தனக்கீரங் கார்த்திகை மீயச் சரத்தடத் தேதிகழ்கக் 
தனக்கீரன் சச்தக் கலைஞை னிசைதனக் கேயிசைசேமு் 
இனக்கர நேரத்தி னாக்கக் 'ரொதகர் தனையைகண்டன் 
தனக்&த் தாலென்னை யாண்டன னெந்தை * sur Bou, 100 

Kee 

பிரதிபேதம்: 1, கராகர் 9, sures s@ar, ்
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அச்தாதிக் கொத்து 

2 சென்னயன் மாற்கரி யான்றே ரிகனெனுஞ் செக்இலர்க்குக் 

சொன்னயன் றேறருஞ் சிவப்பிர காசன் ரொடரநி&ப்பா(த) 

தன்(ன)[னை])யன் பாக நிரோட்டத்தைக் நேழ்செய்யுட் 

(டானுரைத்தான் 

தின்னயன் முன்னவன் ரூள்போற்றி மற்றதுஞ் செப்பினனே. 

ஆரும் பரவுஞ் சிவப்பிர காச வமலன்செஞ்செரற் 

சேரும் பனுவலி லென்புன்்செர.ற் பானண்ணிச் சிருற்ற தால் 

நீரும் பயபனண்ணிற் பா[னிற] மாமளி நீண்மலர்கேர் 

நாரும் பரிமள மாமொன்னறுஞ் சொன்னிலை காட்டியதே. 

திருச்சேந்தில் நிரோட்டக யமக வந்தாதி 
முற்றும் - 

eA DIA DO 

  

I. Q@aurte grdimusgs sAp விவரணப்பம்டி ற. 1045-ஆம் எண்ணி௯2ம் 
வருணிக்கப்பம்டுளன ஒலைப்பிர இயிலுள்ளது. 

11, இக்கச் செய்யுள் காப்புச் செய்யுளையடுத்து 0, 1045. ஆம் எண் பிரதியில் காணம் 
பெறுகின்றது.



6. திருவரங்கத் தந்தாதி 
(உரையுடன் ) 

சிறப்புப் பாயிரம் 

முணவாள ரரனிந்தை மார்க்க விழ்மை மறுமைமின்மா 

மணவாளர் தம்.பதம் வாயத்திடுப் கோயிலில் வந்தவரந்த 

மணவாளர் பொற்றிருப் பாதாம் புயங்கட்கு மாஸ்யென 

மணவாளர் சூடம் யமகவந் தாதியை வாசிமினே, 

(திருஞான முத்திரை துணை) 
காப்பு 

ஓஒராழி வெய்யவன் சூழுல கேழுவம் தேத்தாங்கர் 

காராழி வண்ணப் பெருமாளந் தாதிக்குக் காப்புளைக்கற் 

௪ராழி யங்கையிய் பொற்பிரம் பேச்திய சேனையர்கோன் 

கூராழி சங்கச் இருக்கதை காக்தகங் கோதண்டமே, _ (1) 

பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களின் அருளிச்சேயல் 

வையம் புகழ்பொய்கை பேய்பூகன் மாறன் மதுரகவி 

யையன் மழிசைமன் கோழியர் கோனருட் பாண்பெருமான் 
மெய்யன்பர் காற்பொடி. விண்டுசித் தன்வியன் கோலை தவெற்றி 

நெய்யங்கை வேற்கலி யன்றமிழ் வேத நிலைகிற்க2வ. (2) 

குரு பரம்பரை 

சதான் பூமகள் சேனையர் கோன்றென் குருகைப்பிரான் 
நாத முனியுய்யக் கொண்டா ரிராமர்நல் லாளவக்தார் 
ஏதமில் வண்மைப் பராங்குச sre Or Ss sear 

பாகு மடைந்துய்க் த வாழ்வானெம் பரர்பட்டர் பற்றெமக்கே, (3): 

எழுபத்துநான்கு சிங்காசகாதிபதிகள் 

இருமாலை யாண்டான் திருக்கோட்டி கம்பி திருவரங்கப் 
பெருமா ளசையர் இருமலை நம்பி பெரியஈம்பி 

யருமால் கழல்சே ரெதிராசர் தாளிற்சிங் காதன ராய் 
வருமாரி யர் ளேழுபத்து நால்வரென்' வான். ௮ணையே, (4) 

நம்மாழ்வார் 
மாறன்ப ராங்கதி தந்தடி. யேனை மருட்பிறவி 

மாறன்ப ரானகு மாத்துள்வைப் பான்றொல்லை வல்வினைக்கோர் 

மாறன்ப ராமுகஞ் செய்யாம லென்கண் மலர்க்கண்வைத்த 
மாறன் பராங்குசன் வாழ்கவென் னெஞ்னும் வாக்இனுமே, (5) 

10



14 ௮க்தாஇக் கொத்து 

னால 

திருவசம் காவுறை மார்பா திசைமுகன் சேவிப்பக்க் 
திருவரங் காதரித் இன்னிசை பாடத் திருக்சண்வளர் 

திருவரங் கரவுன் பழவடி. யேற்கருள் செய்யவெழுச் 

திருவரங் காதலித் தேனுனக் கேதொண்டு செய்வதற்கே, 

இதன் போருள் : 

திருவாங்கா--என்பது, பெரிய ;9ரரட்டியரர் உள்ளு மனை 
யாக நீங்காத மார்பையடையானே |! பிரமதேவன் சேவிக் 
கவும், யாழ்ததேவர் அவ்விடச்அ விசுவாசித்து இனிய சங் 
இதம் பாடவுஞ் ஏறச் ஈண்ணுறக்காகின்ற சிரங்கச்தை 
யுடையவனே ! உன்னுடைய பூர்வ்தாசனாள எனக்கு இருபை 
பண்ண வெழுர்திருப்பாயாக! பெருமைக் காடையை விரும் 
பீனேன், உன்னிடத்திலே கைங்கரீயம் பண்ணுதற் கென்ற 
வாறு, திருவரங்கா உனக்குத் தொண்டு செய்வதற்கு வரங் 
காதலித்தேன்; உன்பழவடியேற்: கருள்செய்ய வெழுக்திரு 
வெனக் கூட்டுக, செனயன் சேவிக்கவும் என்க. என்னும், 
ஈரம் வருவிக்சவும், கொள்வார்க்குச் கொடுப்பார் கொடுத்த 
லிருந்து கொடுத்தல் வெகுமானமாகையால் எழுந்திரு 
வென்ருசெனக் கூறுக. 1 

செய்ய வளைக்குரு வின்னரு ளாற்றிருத் தாள்வணங்இச் 
செய்ய வளைக்குலஞ் சூழரம் கேசன் Bil saps 
செய்ய வளைக்கும் புவிக்குமங் காந்தசெவ் வாய்முகுக் தன் 
செய்ய வளைக்குஞ் சலம்பணி பாதங்கள் சேர்ச்தனமே. 

இதன் போருள் : , 

செய்யவளை--என்பஅ, பெரிய பிராட்டியாரை யாசாரியா 
ருடைய இருபையினாலே சிபாததீதிலே பணிந்து வயலையுடைய 
சங்கக் கூட்டன்ு சுற்றுகின்ற சிரம்கத்துச் சஎவாமியான வர 
அற்பமாகப் புசிக்கத் தயிருக்கும் பூமிக்கும் அண்ணாத்த 
சிவச்த வாயையுடைய பெருமாளானவர் சிவந்த சுற்றுகின்ற 
சிலம்பு மீட்டின furs gas யடைங்தோம் என்றவாறு, 
மனமே சாங் குருவின் அருளாற் செய்யவளைத் தாளில் 
வணங்க யரங்கேசர் பாதஞ் சேர்ந்தோ மென்றவாறு, நமக்குக் 
குறையில்லை யென்கு. 'மனமே * தோன்றாவேழுவாய். சொல் 
லெச்சங் குறையில்லை யென்பது குறிப்பு. ர 0
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தனமா தரஞ்சொற் குதலைப் புதல்வர் தரணியில்லச் 

தனமா தரஞ்செயும் வாழ்வஞ்சி யேதஞ்ச சீமெனப்போச் 

தனமாத ரங்டுக்க வெற்பெடுத் தாய்தண் ணனந்திங்கா 

தனமாத ரங்கமுள் ளாயரங் காமத்தி தக்தருளே. 

இதன் போருள் : 

தனமாதர்--என்பது, முலையுடைய பெண்களுங் குதலை 

வார்த்தையையுடைய பிள்ளை களும் ஊரும் மனையுக் திரவியமும் 

விரும்பப்பட்ட மனைவாழ்க்கையைப் பயப்பட்டுச் துன்பத்தைத் 
தர்க்குமிடம் நீயே யென்று வந்தோம். பசுக்களலைகையின் 

மலையை யேக்தினவனே. குளிர்ச்த சேடனான சிங்காதனத் 

தையுடையவனை! அழகிய திருமீமேனியையுடையவனே ! 
சிரங்கத்தை யுடையவனே.! பரமபதத்தைச் சாதிப்பாயாக 

Dac par, sities ளில்வாழ்வஞ் யரங்கா போக்தனம் : 
முத்தி தந்தருளெனக் கூட்டுக, பருவப் பெண்களென் 
பதற்குத் தனமாதரென்றுர். வாழ்வால் வருந்துவதை Wiehe 

தலை வாழ்வஞ்சுதலென்ருர், காரங்கள் வருவிக்க, ஆதீம 
சம்பந்திகளைக் கூட்டினது “சேவடி சேர்துமென்றே'' யெனச் 

சிர்தாமணியினுஞ் * சரணங்களே' யென இராமாயணத் 

தினுங்காண்க, அனந்தனான சிங்காதனமென உருவகம், 8 

தந்த மலைக்குமுன் னின்றபி சானெதிர் தாக்கவெம்போர் 

தந்த மலைக்குமைத் தான ரங் கேசன்றண் பூவினிடைசத் 

தந்த மலைக்குத் தலைவன்பொழ் பாதஞ் சரணென் றுய்மார் 

தந்த மலைக்கும் வினையானை வார்பலர் தாரணிக்கே. 

இதன் போருள் £ 

தந்த மலைக்கு--என்பது, கொம்பையுடைய மலைபோலும் 

யானைக்குப் பிரதயக்ஷமான சுவாமி! எதிராகக் Carell gai 

வெவ்விய போரைக் கொடுத்த மல்லரை சூழம்பாகப் பண்ணி 

னன், அரங்கத்துச் சுவாமியானவன். குளஸிர்க்த பூவிலிருக்கு 
மூடையாகய. நூலையுடைய பரிசுத்தையான பெரிய பிராட்டி,
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யார்க்கு சாயகன் உடைய பொலிவையுடைய இருவடிகளைத் 

அுன்புக்தீர்ககு. மிடமாக எண்ணிப் பிழையார். தங்கள் 
தங்கள் மயங்கப் பண்ணும் சன்மங்களால் வருக்துஇருர் 

அனேகர் பூமியில் என்றவாறு, உய்யார் தாரணி யினையா 
கிற்பர் எனக் கூட்டுக, உய்க்தார் நையா சென்பது 

அருத்தாபத்தி, தாரணிர்கமலை யானை என்பதற்குப் பெயர். 
மல்லரை மல்லென்றது, மல்லராவார் கஞ்சனால் விடப் 
பட்டார். 4 

தாரணி தானவன் பாலிரநம் தான்சங்கம் வாய்வைத் தொன்னார் 

தாரணி தானவஞ் செய்தா னரங்கன் றமர்கள்பொருக் 

தாரணி தான வமரா வஇயுச் தருகிழலுக் 

தாரணி தான வயிரா வதமுச் தருனுமே. 

இதன் பொருள் : 

- தாரணி தானவன்-- என்பது, பூமியை யசுரனிடத்திலே 
யாசித்தவர். சங்கையூதிச் சத்துருக்களுடைய கூழ்ப் படை 

யையும் வென்றான். ஈீரங்கத்தையுடையானுடைய தாசரதி 
காரனானவர் சம்மதியார்: சமீபமான தேவலோகமுங் 
கற்பக விருக்கத்தினிழலு மாலையா லலங்கரியா கின்ற மத 
மானவ்யிராபத யாளையுச் தச்காலு Nos marl. எழுவாய் 

பயனிலை, தமர்கள் தருனும் பொருக்தாரெனக் கூட்டுக. 

ஆகையா- லவர்க்குக் இட்டா மேற்பதவியைக் கொடுப்பார் 

கொடுக்கத் தக்கார் என்பது குறிப்பு. அவ்விந்திர பதவி 

முதலானவை விரும்புவார் அரங்கன் றமராகார் என்பதுமாம், 
என்னை ? அவனையே யடைய கினைவாரே யவன்றமர் என்ப 
தனால் எல்லாவுயிரு மவனதாடலுங் இட்டின பச்துக்களே 
பர்துக்க ளென்பது வழக்கு. ் 5 

தருக்காவ லாவென்று புல்லசைப் பாடித் தன விலைமா 

தருக்காவ லாய்மயி லேகுயி லேயென்று தாமதராய்த் 

தருக்காவ லாகெறிக் கேதிரி வீர்கவி சாற்றுமின்பத் 

தருக்காவ லாயுதன் பின்றோன் மாங்கர்பொற் ருளிணைக்கே.
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இதன் போருள் £ 

தருக்காவ லாவேன்ற--என்பது, கற்பகத் தருவை யுடைய 

வசசவனே யென்று தாழ்ந்தவரைக் கவியாற் சொல்லி, 

யெொரவ்வொருவராகப் பொதுப் பெண்டிருக்கு விருப்பமாக, 

மயிலே போல்வாய், ஞூயிலே போல்வாய் என்று சொல்லி 

அதமகுணத்தரரய்க் கெருவித்.து ஆகாவழியிலே எஞ்சரிப்பீர் ! 

பாடல் சொல்லுவீராக. மஇழ்ச்சியுடைய மாமன் றோளாரற் 

சுமக்கப்பட்ட கலப்பையான படையானான பல பத்திரனுக்குப் 

பின்னே பிறந்த இட்டினனான ௪ீரங்கத்தை யுடையாருடைய 

பொலிவான பாத மிரண்டிலேயு மென்றவாறு, புல்லசைத் 
தனி தருக்காவலா வென்று பாடித் தனமா தருக்காவலா 

யென்று இரிவீர் ; தாளிணைக் க கவிதான் சாற்றுமெனக் 

கூட்டுக, . 6 

தாளத் தனத்தத்தைச் சொல்லிய ரால்வருச் தாழ்மலபா 

தாளத் தனத்தத்தைத் தப்பகிற் பீர்புடை தங்கியவே 

தாளத் தனத்தத்தைத் தீர்த்தா னரங்கன் சகடுதைத்த 

தாளத் தனத்தத்தை யாயுத.ன் பாதந் தலைக்கொண்மினே, 

இதன் போருள்: 

தாளத் தனத்தத்தை--என்பது, தாளம் போன் வட்டான 
முலையுங்கி போலு மினிய சொல்லையுடைய பெண்கள் ஏது 

வாய் வரப்பட்ட தாழ்ந்த அழுக்கையுடைய கீழுலகமாகிய நல்ல 
கரரியமாகெத? நாகத்தை விலங்குற வார்வீர், பக்கத்தில 

நிலைபெற்ற பேயையுடையனான உருத்திரன் பக்கத்துப் பெருக் 
துன்பத்தை நீக்ெவன்-.-சீரங்கக்தையுடையவன்--வண்டிலை 
யுதைத்த' பாதத்தையுடைய வப்பன், கையிலே பஞ்சாயு 
தத்தை யுடையவனே, திருவடியி3ல தெண்டன் பண்ணுவீர் 
என்றவாறு. உலர்! நீர் தலைக்கொண்மின் 5 கொண்டாற் 
றப்பகிழ்பீர் எனக் கூட்டுக. உலர்: பொல்லெச்சம் ; கெரண் 
டால், என்பது அவாய்கிலை: பெறினும் எனவும் உம்மை 
வாசகம் விரிக்க, ர 

தலையிலங் காபுஞ் செற்றா னரங்கனென் ரூழ்சொற்புன் சூ 
தலையிலங் காதரஞ் செய்தபி ரரன்சர ணன் றிமற்றோர் 
தலையிலங் காகின்ற கண்ணிலங் காண்கைக்குத் தாழுகைக்குத் 
தலையிலங் கர்திலங் கேட்சைக்கு வாயிலஞ் சாற்றுகைக்கே,
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இதன் போருள் :₹ 

தலையிலங்காதரம்--என்பது முதலமாமையரன இலங்கையூரி 

னுள்ளாரை வென்றான் சீரங்கத்தை யுடையான்) என்னுடைய 

தீய வார்த்தையான் பிழைக்கப்பட்ட சொல்லாலே சொன்ன 

விடத்திலே யன்புசெய்த சுவாமியுடைய பாதங்கட்கல்லது 

மூகத்தினிடத்து விளங்குறெ கண்ணே யில்லேம் பார்ப்பதற்கு. 

தண்டன் பண்ணுதற்குச் பூசை யில்லோம். செவியை யில் 

லேம் கேட்பதற்கு. காக்கை யில்?லஞ் சொல்லுதற்கு என்ற 

வாறு. நாங்களாங்கணுன் சரணுக்கன் றிக் காண்கைக்குக் 

கண்ணில் தாழத் தலையிலங் கேட்கைக்குக் காதிலஞ் சொல்லு : 

தற்கு நாவிலோ மெனக் கூட்டுக, சரணுக்கென வேற்றுமை 

விரிக்க, சரணையே காண்பது முதலான செயலோமென்பது 

குறிப்பு, கேட்பது சீபாத வர்ணனை. பிறர் சொல்லக், 

கேட்பது சொல்வது. பிறர்க்குக் கேட்பித்தல், 8 

சைக்குஞ் சசமன் றளித்தா யரங்கமண் கரக்கைக்குமாய்க் 

கைக்குஞ் சரம சரம்படைத் தாய்கட னீ2ெழுத்து 

கைக்குஞ் சரமக ரக்குழை யாயெனைக் சைக்கொளுடல் 

கைக்குஞ் சரம தசையிலஞ் சேலென்றென் கண்முன் வந்தே. 

இதன் போருள் : 

கைக்குஞ்சரம் -- என்பது, படைவகுப்புக்கான யானை 

யழைக்கப் பட்டவனே ! சீரங்கத்தை யுடையவனே ! பூமியிலே 
காப்பதற்கு மழிப்பதற்குஞ் ௪ஞ்சரிக்கு முயிர்களையுஞ் சஞ்சரி 

யாத வுயிர்களையு முண்டாக்னெவனே ! கடனீர் வற்றிப் 
பொடியெழும்ப மிதிக்கும் ௮ம்பை யுடையவனே | என்னை 
யங்கேரிப்பாயாக) சரீரத்தை வெறுக்கு மரணகாலத்திலே 
பயப்படாதே யென்று என் கண்ணுக் கெதிராக வந்தென்ற 
வாறு, குழையாய் சண்முன் வந்து அஞ்சலென்றென்னைக் 
கைக் கொள்ளெனக் கூட்டுக, மதயரனை என்பத ற்குப் படை 

வகுப்புக்கான குஞ்சர மென்றுர். அல்லது கையையுடைய 

யானை யென்று '*இனச்சுட் டில்லாப் பெயர்க்கொடை ” 

யெனின், அவ்வாறு செய்யுளினும் வழக்கமின்மையறிக, 9,
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வட். தனை யேற்றனை யென்பன்சொ.ற் கொண்டனை வன்மனத்தே 

வந்தனை யேற்றனை யாவையு மாயினை வான் றரவு 

வ்க்தனை யேற்றனைத் தானொத்த தாளில்வைப் பாய்பலித்து 

வந்தனை யேற்றனைத் தீர்த்தா யரங்கத்து மாதவனே. 

இதன் போருள் : 

வந்தனை யேற்றனை--என்ப௫, செண்டன் பண்ணினது 

கைக்கொண்டவன். என்னுடைய தாழ்ந்த சொல்லான 
பாடலையுங் கொண்டனை, வலிய வுள்ளத்திலே வக்தாய் 
பொருத்தமுடைய வெல்லாப் பொருளுமாயினை. பெருமை 
தரும்படி சந்தோஷக்சால் தன்னைத்தா னொப்பான பாதத் 

திலே வைப்பாயாக, இரப்பான துன்பத்தையிட பத்தனான 
சிவனுக்குச் தீர்த்தவனே ! சீரங்கத்துப் பெருமானே ! என்ற 
வாறு. மாதவ நீயேற்றனை, கொண்டனை வக்தாயாயினை யினி 

யுவந்தாறருளி லவையென முடிக்க, இந்த லீலா விபூதியுடை 
பெருமை வேண்டாது கித்திய விபூதியினும் கான்கரம் பதமே 

யெனக்கு விருப்ப மென்பது குறிப்பு. 10 

மாதங்கத் தானை யரங்களை வஞ்ச ணிலங்கையிலே 

மாதங்கத் தானை யிருதிங்க டாழ்த்துப்பின் வாம்பரிதோ் 

மாதங்கத் தானை வலத்தானை முன்வதைச் கானைத்தன்பான் 

மாதங்கத் தானைவைக் தானைவைக் தேனென் ம்தியகத்தே, 

இதன் போருள் : 

_. மாதங்கத் தானை--என்பது, பெரிய பொற் கட்டியாற் பண் 
ணின பிடவையுடைய சீரங்கத்தை யுடையானை மறைந்து 
தொழில் செய்தவனான விராவணனுடைய விலங்கையிலே 
யிலக்குமியான சீதை தரித்திருப்பகான பத்து மாதக் 
தாமதித்தபின் தாண்டுங் குதிரையுந் தேரும் யானையுங் 
காலாளுமான பெலத்தையுடையானான, அவ்விராவணனைக் 
கொன்றவனை, தன் பக்கத்திலே பெண் பொருக்தின வுடல 
னுனவனை வைத்தவனான பெருமாளை யிருக்கப் பண்ணி 
னேன், என்னுடைய புத்தியிடத் sor muro. நானென் 
மதியகத்தே வைத்தானை வைத்தேனென முடிக்கு. எனவே 
பெருமாளையே கினைப்பே னென்ருனென் க, 17
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மதிக்கவ லைப்புண்ட வெண்டயிர் போல மறுகுறுமென் 

மதிக்கவ லைப்புண் டணிகன் றி லேன்மண்ணும் வானகமு 
மதிக்கவ லைப்புனல் சூழரங்கா கின் மனத்தருடா 
மதிக்கவ லைப்புன் பிறப்பினி மேலும் வருங்கொலென்றே. 

/ இதன் போருள் ₹ 

மதிக்க வலைப்புண்ட -- என்பது, கடைய அலைதலைப் 

பொருக்தின . குளிர்ந்த தயிரைப் போல மயங்காகின்ற 
வென்னுடைய புத்திபிலான பல நினைவான் நோவை யாறு 

றே ஸில்லை. பூமியுள்ளாரும் வானிலுள்ளாரும் வெகு 
மாணிக்கத் திரையுடைய நீரான காவிரியாறு சுற்றிய 
சரங்கக்கையுடையவனே! உன்னுடைய திருவுளத்துக் 

இருபை கால விளம் னம் பண்ணவலை போலும் பொல்லாத 
பிறப்பு இன்னம் வருமோவென வென்றவாறு, அரங்கா 

நின்னரு டாமதிக்கப் புன்பிறப்பின்னும் வருமோவென்று 

கயிர்போலு மலடை யுனோவாறுகலேனென முடிக்க, விரைவா 

யருள்வகாடலும் நீ வெளிப்படக் கூறென்பது குறிப்பு, 12 

வ்ருக்துவ ரைப்பட்ட மங்கைய ரெண்மர் மனங்களக்க 

வருந்துவ ரைப்பட்ட வாயரங் கோளை வஞ்சப்பகை 
வருகீதுவ ரைப்பட்ட வேழமட் டானை மறக்துலகோர் 
வருந்துவ ரைப்பட்ட வீப்போன்' மடச்கையர் மால்வலைககே, 

இதன் போருள் ₹ 

வருக்துவரைப் பட்ட--என்பது, வாரா கின்ற துவாரகை 
யிலுள்ள வரிச் கேவிமா ரெட்டுத் தேவியருடைய இதையத் 
தைக் இரிக்கும்-பவளத்தைப் பொருந்தின திருவாயை 
யுடைய சீரங்கத்துச் சுவாமியை, மறைந்து துன்பஞ் செய்யுஞ் 
சத்துருக்கள் விட்ட கநெச்தியாபரணவங் கட்டிய யானையான 
குவலயாபீடத்தைக் கொன்றவனை, நினையாது விட்டு வுலகத். 
துள்ளார் துன்பப்படுவார். செறமா விலகப்பட்ட வியைப் 
போல பெண்களாசையாே வலையிலே யென்றவாறு. 
உலகோர் அரங்கனை மறச்அ மால் வலைக்கே வருக் அவர் என 
முடிக்க. மறவார் வருக்கார் என்பது, அருத்தரபத்தி, மறத்த 
லாவது, கெற்ப கொள்கையிலே இவனை நினையும் உயிர் பூமி 
யிலே விழுக்தவுடனே மறத்தல். அவன் குண .நாலைக் கற்றலே 
அவனைக் கற்றல், 18
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மாலைக்கல் லார மடவார்புண் ணாக்கையில் வாஞ்சைவைத்து 
மாலைக்கல் லாரம் புலிக்குநை யாஙிற்பர் மாய்விப்பதோர் 
மாலைக்கல் லாசம் புயத்தாளில் லைக்கு மதிலரங்க 
மாலைக்கல் லாரஞ் சலியாரேன் னேூல மானிடசே. 

இதன் போருள் : 

மாலைக் கல்லார்--என் அ, மாலிகை வடிவான இரத்தினப் 

பதக்கத்தை யுடைய பெண்கள் கூறியி லன்புவைத்துச் 
சாயங்கரலத்துக்கும் இராத.இரீக்குஞ் சந்திரனுக்கும் வருத்து 
இன்ற வரறவர் மரணமாகம் பண்ணும் மாயத்தைப் பிடுங்காம். 
தாமரைப் பூப்போலுஞ் ீபரதத்திலே யிருக்கப் பண்ணுவ் 
கோட்டை சூழ்க்த சீரங்கப் பெருமாளைப் பயிலாச், கும்பிடார், 

எதோ வெகுவான மாணிடர்களென்றவா௮. மானிடர் 

மாரலைக்கல்லார் சையா கிற்பா ரென்னே யென முடிக்க, 
மரய்விப்பதோர் மாலைக் கல்லினு லம்புயத் தாளில் வைப்பர 
சென்பது, அவாய்கிலையது, பிறவிப் பெருங்கடல் 
நீச்துவார் சேர்ந்தார்'' என்பது பேரலவரம். 14 

மானிட ராக வரலரி தேரர்மண் டஉலச்தனெ மி 
மானிட ராக மிலாகவ ரரசன் மகனார் 
மானிட ராகமத் தாலன்ப ரர; gts S gar tb 
மானிட ரரக மலரடி.க் கரட்படும் வாழ்வரிதே, 

இதன் போருள் ? 

மானிட்ராக-- என்பது, மரணிஉராய்ப் பிறக்கக் இடையாது 
பூமியிலே ய.றிவுள்ளவன் தணன்பார் படுத்தும் பிணியில்லாதவ 
ஞூறதும், பிரமதேவ ரிவற்சூம் பத்தராய்ப் Gna சீரங்கக் 
'தெங்கள் சுவாமியிட சுக் இனக்கு ப்போலுஞ் சீபா கத்இிலே 
கைங்கரியம் பண்ணி மின்பள் இடையாது என்றவரறு. 
உயிர்கள் மானிடராய்ப் பிறதீத லரீது; அகனிலு மில்லாகவ் 
ஞத லரி௫ ; அதனினும் பிராமணனாடுப் பிறந்து, சைவனாஇ 
வைணவனுத லரிது என முடிக்க. அதனினும் அவாய்கிலை 
வருவிக்க. உயிர்களெனக் சொல்லெச்சம், ஓரிடத் BA eg 
மாற்றுக, பின்பு வைக்க, கிவனைப்பூசிக் தவன் பிற்பிறப்பில் 
வைணவனாவா ஸஜனென்பது புரரணூததம், 15 

11
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அரிதர மரைக்கணச் தேரலுடுத் தாரய னர்க்கரியான் 

அ௮ரிதா மரைக்கணம் மான் நிருப் பாத மடைமின் ௪ன்மம் 

அரிதர மரைக்கணகச் தங்கா துபிரவ னூர்வினவில் 

அரிதா மரைக்கண மீர்த்தோடும் பொன்னி யரங்கமென்றே. 

இதன் போருள் ₹ 

அரிதாமரைக்கணம்--என்பது, இடையாததாம், அரையி 
னிடத் தழகய தோலைச் சுற்றினவர், பிரமா இவர்க்குச் 

சொல்ல, நாராயணன் தாமரை பூப்போலுங் கண்ணையுடைய 
சுவரமி பாதத்தைச் சேருவீராக, பிறப்புமில்லையாம்; பாஇக் 

சணமான போதுக் தாரமதியாது முத்தியடையலாம். பாம்பி 

னுடனே இிங்கத்தையுந் தாண்டும் தரமரையுமிழுத்து விரை 

வாய் நடக்குங் காவேரி சூழ்ந்த சரங்க மென்று செல்லி 

ஏன்றவர.று, உஉ௰ ௬டத்தா ரயனாற்குச் சொல்லவரி தரமரைக் 

கணம்மான் ஜிருப்பாக மரங்கமென்றே யடைமின், சென்ம 

சென்மமடைமின், வீெய்தலாகுமென முடிக்க, அருமை: 

சிறிது மில்லாமையுமாம்; 'அருங்கேட; னென்பதறிக' என 
வும்; 4அரியதுகேண்மோ' வெனவும் காண்க. 16 

௩ 

அரங்காது வார்கணை கண்வள்ளை கோங்ட னரும்புமங்கை 
அரங்காது வார்முலை யென்றைவர் வீழ்க்கன ராடரவின் 

அரங்காது வாரமி லாமணி யேயணி யார்மதில்சூழ் 
அரங்காது வாரகை யாயடி. யேனுன் னடைக்கலமே, 

இதன் போருள் : 

அரங்காது--என்பது, அராவுங் கருவியால் தாக்கப்பட்ட 
நெடிய அம்பு கண்ணாக, வள்ளையுங் கோரங்கரும்பும் பூவும்-- 
பெண்களழகிய காதும் சச்சு கட்டின முலையுமாக வெண் 
ணிப் பஞ்சேக்இரியங்களான வர் விரும்பினார்; ஆடும் பாம்பாகிய 

நிர்த்தசாலையை யுடையவனே; துளைவிடாக மணிபோல 
வாயழகிய மதில் சூழ்ந்த சரங்கத்தை யுடையவனே ; 

தவாரகையான திருப்பதியை யுடையவனே ; தாசனான கான் 

செபிக்கும் பொருள் என்றவாறு, அரங்கர! பெண்கஜா, 
காது வள்ளை, முலை கோங்கரும்பு என்று ஐவர் விரும்பினார் ; 

நானுன் அடைக்கலமானேன் என முடிக்க, ஜவரென்னை 
பிவ்வானு கெடாம லென்னை நீ, கா என்பது குறிப்பு, 17
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அடைக்கலச் தாயத் தவர்போ லுடலுறை யைவ்ரையும் 

அடைக்கலச் தாயுல கங்கொண்ட தாள்களுக் கண்டமுண்டால் 

அடைக்கலக் தாயரங் காவாயர் பாடியி லன்றுநெப்பால் 

அடைக்கலம் தாய்வைத்து வாய்நெரித் காட்ட வழுமையனே, 

இதன் போருள் ₹ 

அடைக்கலம்--என்பது, ஒடுக்குறோமில்லை, ஞாதிக்காரர் 
போலே வெம்மொடு விடாது பொருக்து பஞ்சேச்திரியங்ககா 

யும் தாவி, யுலகளந்த வுன்.றிருவடிக்கு காங்கள் செபிக்கும் 
பொருள்: உலகக் கொத்தெல்லாம் புசித்து, ஆலிலையிலே 

பொருக்தின வாயை நெரித்து உண்ணப்பண்ண வமுதப்பனே, 

நரங்கள் மனமாற மாயையுள் படுத்தினது போல்வாயென்ற 
வாறு. கரங்கள், உனக்கு என வருவிக்க, ஐயனே ! 
ஐவரையுமடைக்க தநின்தாள்களுக் கடைக்கலமானேன். 
என முடிக்க, Board என்று ஆக்கம் வருவிக்க. 
நீயேற்றபடி. என்பது குறிப்பு, 18 

ஐய மருந்திலை யுண்ணென்றனு மாதரட் டூட்டுஞ்செல்வம் 
ஐய மருக்தினப் போத யவரின்ப மாதலினால் 
ஐ மருக்தியக் கங்குறு காமுன் னரங்கற்கன் பாய் 
ஐய மருக்இயும் வாழ்மின்சண் மேலுமக் காகச்தமே, 

இதன் பொருள்? 

ஐய மருந்திவை--என்பது, மூத்தவனே ! அமுதிவை புசப் 
பாயாக வெனச் சொல்லி பெண்கள் யாகம் பண்ணி யுண் 
ணப் பண்ணு முணவுகள் ௪க்?தசம் சிறிய இணையளவான 
காலமே யந்தப் பெண்களால்வருஞ் சுகமான படியினாலே 
சென்மா பகைத்து மேலெழக் கண்களொடுங் சகானனமா 
முன்னே சீரங்ககாதரிடத்துப் பத்தியாய் பி*சையெடுத் 
அண்டுஞ் சித்தத்துடனே யிருங்கோள், மறுசென்மத்திலே 
யுங்களுக்குப் பேரின்பமா மென்.றவாறு, Biv வருவிக்க, 
உலக& ரும்மை பூட்டுஞ் செல்வ மையக் தினப் போதே யவ 
ரின்பமாதலினால் குறுகாமு ன ங்கற்கன் பரய் வாழ்மின்கள், 
மேலுமக் கானந்தமாமென முடிக்க, உலர்; தோன்றுயெழு 
வரய். அருச்தியுமென்ற உம்மையில், நன்றாய்ப் LASS oy 
மென்க, - 196
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1நந்த மரங்கனை மாகட லேழு ஈலியவெய்த 
நந்த மரங்களைப் பற்றுநெஞ் சேவினை கையுமுன்கை 

நந்த மரங்கனை யார்மயல் போம்வரும் நற்கதிவா 

தந்த மரங்கனை வர்க்குமெஞ் ஞமெறு ஈரடல்லையே. 20 

நரகந் தரம்புவி யிம்மூன் றிடதீ.து ஈணிமருவு 
நரகர் தரங்இத்து வெங்காலர்க் கஞ்சுவர் கரயகவா 

நரகம் தரம்புட் பிடரே றங்கர்நல் லாய்க்குலத்தி 
நரசச் தரங்கமுற் ரூரடி யார்க்கு நமனஞ்சுமே. 

இதன் போருள் ₹ 

நரகந்தரம்--என்பது, பாதளமு மாகாயமும் பூமியுமாகய 
விந்த மூன்றிடத்து மிகுதியும் பொருச்தினவர் மனமலைந்து 
பொல்லாத வியமனுக்குப் பயப்படுவர்., எசமானத்துவத்தை 

யுடைய குரங்கின் கழுத்திலும் பறவையின் பிடரியிலும் 
ஏரறாகின்ற அசரங்கமென்னும் பதியையுடையவர். புண்ணிய 
மூடைய விடைச்சாதியார் மனையு மலையையுடைய கடல்பொருக் 
தியவருடைய பத்தர்க்கு அவ்வியமன் பயப்படுவனென்ற 
வாறு, மருவின காலர்க் கஞ்சுவர், அவனரரங்கனடியார்க் 

கஞ்சுவன் எனமுடிக்க. அனுமார் கருடன் ஈமனவனெனச் 
கட்டுப் பெயரா யடங்கும்; கடலையலை யென்ற சூத்திர முடி. 

வால்? அஞ்சுவனென்பதற்கு அ௮ஞ்சுமென்றுர். காலுக்கும் 

பயப்படாதிருத்தல் மேண்டுவார் அரங்கனடியாரரவ 

சென்பது குறிப்பு. 21 

அஞ்சக் கரத்தலைக் கங்கைய னேற்றலு மஞ்சிழறைய 

அஞ்சக் கரத்தலைக் குண்டிகை யான்மண்டை யங்கைவிட்டே 

அஞ்சக் கரத்தலைச் செய்துபிக் தேக வருளரங்கன் 
அஞ்சக் கரத்தலை வன்றாள லான்மற் றரணிலையே, 

இதன் பொருள் : 

அஞ்சக் கரத்தலை-என்பது, பஞ்சக்கரமுர் தன் சத்துக் 
கெங்கா நதியு முடையனான சிவன், அதித்தவுடனே அழிய 
சிறகையுடைய அன்னத்தையுங் கையினிடத்துக் கமண் 
டலமு முடைய பிரமனுடைய கபாலம் அவனுடைய உள்ளங் 
கைவிட்டுப் பயப்பட்டு வொளிப்பதைப் பண்ணி மயக்கமும் 
  

ம, இப்பாடலுக்கு மூலப்பிரஇயில் உரை எழுதபபகூவில்லை,
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நீங்கக் இருபை பண்ணின சரங்கத்தையுடையவனே ! 

அழகிய திருவாழியையுடைய முதல்வனுடைய திருவடிகளல் 

லாமல் துன்பம் நீக்குமிடமென்றவாறு. எழுவாம் பயனிலை 

செவ்வே இடந்தது. அங்கை, யந்த சிவனுடைய கையென்பது, 

அவாய்கிலையால் வருவித்து மூவருளொருவன் றலை பறி 

கொடுத்தான் ; ஒருவனவன் றலையைப் பறித்து மயங்இனான் ; 

இவன் துன்பத்தை இர்த்தான், அவனே கரப்பான் 

என்பது குறிப்பு. 22, 

இலங்கையி லாதர ஊனைங்கரன் மோடி. Nudes sO sr oor 
இலங்கையி லாத மலையான வீ னிரியவம்போர் 
இலங்கையி லாத படிவாண னைச்செற்ற வென்ன ரங்கன் 

இலங்கையி லாதவன் போகக்கண் டானென் ஸணிதயத்தனே. 

இதன் போருள் :₹ 

இலங்கையி லாதரன் -- என்பது, பிரகாசியாகின்ற 
வேலாயுதத்தை யாதரித்தவனான குமரனும், அஞ்சுகையை 
யுடையவனான விநாயகனும், அக்னி பகவானும், சரதேவ 
தையும், இரகம்-வெள்ளிமலையான இவனும், வெவ்விய 
யூத்தத்தில் அழடயெ கையிலாது போகு, வாணாசுரனைக் 

கோபித்த என்னுடைய சீரங்கத்தையுடையவன் ; இரரவண 
arp சூரியன் போகும்படி. செய்தவன். என்னுடைய மனத் 

தை யுடையா னென்றவாறு, 23 

தலைவி இரங்கல் 

அத்தனை வேதனை யீன். றவ ரங்கனை யைம்படைசேர் 
அத்தனை வேதனை வாய்வைத்த மாயனை யாரணங்கோரா் 
அத்தனை வேதனை தீர்தீ தானைச் சேர்க்லெ ளாயிரஞ்சால் 
அத்தனை வேதனை யப்புவள் சாச்தென் றனலரைத்தே, 

இதன் பொருள்? 

_ அத்தனை வேதனை என்பது, அப்பனைப் பிரமனைப் பெற்ற 
சிரங்க மூடையானை, பஞ்சாயுதம் பொருந்தின கையையுடை 
யாணை,  மூங்கலைத் திருவாயிலே வைத்த பெருமானை, அரிய 
தெய்வப் பெண்ணான; உமாதேவி பககத்தனான. வளை
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வருத்தக்திலே நீக்னொனைச் சேரப்பண்ணுடலார். mdr 
மிடா வவ்வளவான சுடுநீரை பிறைக்க விடுவள்-சந்தன 

மென்று அப்புவள் ; அரங்களைச் சேர்க்டிலார், என முடிக்க; 
நீராட௫லுஞ் சேர்ப்பீர் என்பது குறிப்பு. கேட்பார் தோழி 

மூதலானார். அது, ஆண்டு ௮சை மொழி, வேயதனை யென்ற 
தனுள் அகரங் கெட்டது. இர்தாமணியுள் “பாடுதும் பாவை. 

பொற்பே”' (இந் : சுரமஞ்சரி : 52) யென்றது போலவாம். 24 

அரைக்கலை வேலை யுடுக்தமண் பல்பக லாண்டுபற்றல் 
அரைக்கலை வேலை யுடைவேக்தர் வாழ்வெண்ண லைவரையும் 

அரைக்கலை வேலை யவர்க்கே புமிவையென் ரூலுகெஞ்ேே 

அரைக்கலை வேலை யரங்களுக் காட்பட வாதரியே, 

இதன் போருள் : 

அரைக்கலை வேலை. -என்பது, இடையிடத்தே இரையை 

புடைய கடலைச் சுற்றின. பூமியை அகேகநர ளசபுரிக்து 

சத்துருக்களை யோடப் பண்ணு நின்ற வேலாயுதத்தையுடைய 

அசர் பாக்கயெத்தை விரும்படின்ற பஞ்சேக்திரியங்களாவா 

மைத் தளாக்இனாயல்லை: தொழில் அர்தபஞ் 2ந்திரியங்கட்டசே 

செய்வா யென்றாலு மனமே கலையென்னுங் காலத்தும் பாதியா 

இலும் சரங்ககச்தையுடைய அபெருமாட்குக் மைங்கரியம் பண்ண 

வாஞ்டுப்பாயாக வென்றவாறு. கெஞ்சே! வாழ்வெண்ண 

லைவரை பரைக்கலை வேலை யவற்கே புரிவை யென்றுலு மரங் 
கனுக் காட்பட அரைக்கலை வேலை யாதரி யெனமுடிக்க, 

எனவே சிறிதுபோது கினைக்இனும் பெரிய பாவமும் இரு 

மென்று காட்டெயளவு முந்துதலில், மண்ணரசர் செல்வமே 

கூறப்பட்டது. 25 

ஆதவ னந்தரச் தோன்றாமற் கன்மழை யார்த்தெழுகாள் 
ஆதவ னச்தர வெற்பெடுத் தானடி யார்பிழைபார் 

ஆதவ னந்தரங் கத்தா னங்க னடியனென்றுள் 

YSU WE STA கண்டீர் வினவச் தடைவதுவே. 

இதன் போருள்: 

ஆதவனந்தாம்--என்பது, சூரிய னாகா௭த்திலே தெரியாதபடி. 

கல்வருட மாரி பாரித்தெழுக்த காலத்திலே பசுக்கள் gals 

தலைக் கட்ட மலையை யேச்தினவன் ; பத்தர் செய்த குற்
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BOOS விசாரியாதவன் ; அசங்கத்தை யுடையவன்) தாச 

னென்று நினையாது அகங்கரித்திருக்குங் காலவிளம்பனமே 

கண்டீர், கன்மம் வந்து நெருங்குதல் என்றவாறு, 

உல%ூர் நீர்தா மரங்கனண் அடியமென் ௮ள்ளாத வனக் 

தரம் வினைவச்தடைவதென முடிக்க, உல£ென்னுஞ் சொல் 
லெச்சமும்--நீர்... நாம் எழுவாயும் வருவிக்க. இணைத் 
தார்[க்குஙிகன்ம மடையாது.-என்பது குறிப்பு, கன்மழை 

யார்த்தெழு நாள் ஆகவனந்தரம் வெற்பெடுக்கானே ! ஆர்த் 

தென்னும் எச்சம் தவனந்தர னென்பதனோட முடிக்இ 

SDD, 26 

அடையப்பன் னாகங் கடிவா யமுதுக வங்கஇகுஸிர் 
அடையப்பன் னாக மருப்பா ய.௩மிற MT DIGI OF D 
அடையப்பன் னாக மிசைதால்கப் பாலற் கருள்செய்ததரல் 
அடையப்பன் னாகய் கரியா அரங்கனெட் டக்கரமே, 

இதன் போருள் : 

அடையப்பன் னாகம்--என்ப.து, கெருங்கப் பல்லையுடைய 
பரம்பு கடித்தவிடத்திலே யமுது சிர் -தயானது-௪ தளத்தைப் 
பொருக்த பலவான யானைகளின் கொம்புகளு மாயுதமு 
மிற, முன்னாள். மலையா om ge சலமாண BLOGS 
மலையை மேலாக வேந்தச் சிறுபிள்ளையான ரிரகலாதகனுக்குக் 
இருபை பண்ணியது. ஆலிஃயிற் கடந்த பிதாவானவளன் 
திருமேணி கறுத்தவன்-ரங்க த்தை யுடையானுடைய திரு 
மந்திர மென்றவாறு, அரங்க னெட்டக்கரம் LITO DEAP BIS 
தரங்க அருள் செய்ததென முடிக்க, ஆதலா லதுவே 
கரக்கும் தன்மைதென்பது குறிப்பு. அடைதல்--நெருங் 
குதல், *சோறடைவில்ஆை” யென்ப தனால், Y NG - அடைதல் 
பொருக்துதல். “ஊரடைந்கர” ரென்பகனாலறிக, அடை தல். 
நிறுத்தல் : “பாம்பைக் கடதீதி லடைத்தல்' என்பதனா லறிக, இராமாவகாரத்இற்கும் உரசிங்காவதரரத்திற்கும் பின் மூன் னென்பது வேண்டா, இக்கவி கூறுவான் இரண்டு கரலத்தி ற்கும் பின்னாதலின் அன்றென்றா னென்க, 27 
அக்கர வம்புனைக் தாரய ஞாரிடை யாயிருகால் 
அக்கர வம்பு மலராள் கொழுஈ னரங்கன் செங்கேரல் அக்கர வம்புயன் ரூன்மூல மென்ப தறிவிச்திடான் அக்கர வம்புவி மேல்வேம மேவெளி யாக்யெதே.
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இதன் போருள் : 

அக்கரவம் புனை--என்பது, உருத்திராக்க மணியும் பாம் 
புட் தரித்தவராலா செவன் பிரமரிடத்துக் தேடிக் கொண்ட 
எட்டெழுத்தையுமுடையனான வாசமான தாமரைப் பூவிலிருக் 
கும் பெரிய பிராட்டியார் நாயகன் சரங்கத்தை யுடையான், 
fobs அழடய உள்ளங்கையோடு கூடின தோள்களை 
யுடையான், தானே முந்தினவனாவது அறியப்பண்ணான் : 

அத்தக் களவைப் பூமியிலே யானையே யெல்லார்க்கும் தெரி 
யப் பண்ணிற் றென்றவாறு, அரங்கன் தரன் மூலமென்பது 
அ.றிவித்திடான் : வேழமே, அக்கரவு-வெளியாக்கெது என 
முடிக்க. இகனானு மறிந்தே னென்பது குறிப்பு, அக் 
கரவம்புனை இடையாய் என்பதற்குப் படைப்பு முதலிய முத் 
தொழிற்கு ஈடுவான காவலுடையானென வீறு னரச வொற் 
ரூக்கனுமாம், இவன் பிரமனாற் நிருமக்திரம் பெற்றானென்ற 
புரரணமுண்மையு மறிக. பிரமரதியராற் பிறர் இவன் மூல 
மென் ற.ரிவத மறித்துபதே௫ிக்கப் படுதலில், அவ்வாறன் ரி 
யானை ஆரபாரித் தியார்க்குங் கூறுதலால் வேழம் வெளி 
யாக்கெயதென்றா சென்சு. எம்பெருமானார் வெளியாக்னெ் 
அடியார் கோக்டு யென்பதன் று, 28 

ஆக்குவித் தார்குழ லாலரங் கேசசன் பால்விதுரன் 
ஆக்குவித் தார வடிஏலுண் டார்கட லாடையகல் 
ஆக்குவித் தாரி வற்றேனைச் தம்மடி. யார்க்கடிமை 
ஆக்குவித் தாரடி. யேயடி யேன் றுய்க்கு மாரமுதே, 

இதன் போருள் : 

ஆக்குவித்தார்--என்ப.து, பசுக்களை கூட்டமிட்டார் வேய்ப் 
குழலால், சீரங்கத்துச் சுவாமியானவர் : பத்தியினால் விது 
ரன் பாகம் பண்ணின விரிவான அன்னத்தைப் Yager. 
சமுத்திரமான புடைவை நீங்காத பூமியின் முனையாஷ அரிய 
அ.றிவேயில்லாக வென்ளை த் தம்முடைய தாசருக்குக் தாச 
னாகப் பண்ணினார் ; திருவடிகளே தஞ்சனான. கான் அனுபவிக் 
கும் ௮ரிய பொருள் என்றவாறு, அரங்கேச ரடியே அடியே 
னுக்கு மாரமுது, எனமுடிக்க, தேவதாந்தரங்களையும் இதர 
பலங்களையும் விரும்பேனென்பது குறிப்பு. வித்தாரவடிச
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லான த௲ியோதனம் புளியோதனம் அக்காரவடி௫சில் முதலா 

Wor. பூமியின் முளை பலவேதும் முத்தி காட்டு மாிவென்ப 

த.ம்கு ௮றிவென்ருர். ் 29 

ஆரா தனஞ்செய்து சண்டனின் இர்த்தி யறைவன் றிரு 

ஆரா தனஞ்செய்வன் வேதாவென் ராலடி. யேன்புகழ்கைக(கு) 

ஆசா தனஞ்செய்ய போதாக் திருமக ளாகபல்பூண் 

ஆரா தனஞ்செயன் பாகா வரங்கக் தமர்க்தவனே. 

இதன் போருள் : 

ஆராதனம்--என்பது, உண்ணாத விடம் பொருந்தின மிடற் 

றனான சவெனுன்னுடைய இர்த்தியைச் சொல்லுவான், சிறந்த 

பூசைபண்ணுவான். பிரமனென்று புராணஞ் சொன்னால், 

sree நான்றோத்திரம் பண்ணுதற்கு எந்த முறையை 

யுடையேன்; தேசு றந்த பூவான பெரிய பிராட்டியா ரிருக்கு 

மார்பையுடையவனே | பல ஆபரணங்களும் பதக்கங்களு 

முடையவனே ! அர்ச்சுனனுடைய தேரையூாச்கவனே ! 

சரங்கத்தை நீங்காதவனை ! யென்றவாறு, அரங்கத்தமர்க் 

தவனே கண்டன் வுன் இர்த்தியறைவன் ; வேதா திருவாரா 

*னஞ் செய்வன், அடியேன் புகழ்கைக்கு ஆர்? எனமுடிக்க. 

புகழ மாட்டேனென்னறு விடாதென்னை அருள் என்பது 

குறிப்பு. விடம் மிடலுவிட் டி. றங்காமையான், ஆராதனஞ் 

செய்தார். என்றாலென்பதற்குப் புராணங்களெனச் சொல் 

லெச்சம் வருவிக்கப்பட்ட gi. 30 

அமர வரம்பையி னல்லார் பலரந்திக் காப்பெடுப்ப 

அமர வரம்பையில் வேல்வேத்தர் சூழமண் ணாண்டிருந்தோர் 

அமர வரம்பையில் கான்போ யிறக்கன ரா தலில்வீடு 

அமச வரம்பையின் மஞ்சா ரரங்கருக் காட்படுமே. 

இதன் போருள் : * 

அமர வரம்பையில்--என்பது, இறவாத தெய்வீப் பெண் 

போலும் பெண்க எனேகர் சாயங்காலம் ஈரக்கையான் 

ஆலத்தி யெடுப்ப பொசையுடைய, முனைதிருத்துங் கருவி 

யுடனே பழகாகின்ற ஆயுதத்தையுடைய வரசர் சுற்றும் 

பூமியை யேவற்றொழிலைச் செய்து கொண்டிருந்தவர். அழவே 

12
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விருக்க மளவில்லாத காட்டிலே புகுந்து மரணத்தை யடைக் 

தாராதலால் மோகத்திலிருப்ப வாழையிலே மேகமுறங்குஞ் 

சிரங்கத்தை யுடைய பெருமாளுக்குக் கைங்கரியம் பண்ணு 

வீராக வென்றவராறு, உல£ ரெடுப்பச் சூழ இருந்தோ ரிறகந்தா 

சாதலால் மாவரங்கனுக் காட்படுமே யெனமுடிக்க, செல் 

வமும் யாக்கையும் நிலையா என்பதும், அரங்கனே முத்தி 
தீருவான் என்பதும் சூறிப்பு, கான்போதல் -வனவரசம் 

பண்ணல், 51 

ஆளாக வந்த வடியேற் கருள்பரி யானைதிண்டேர் 

ஆளாக வந்தனிற் செற்றிலங் கேசனை யட்டவல்வில் 

ஆளாக வந்தன் புயர்துணித் தாயரங் கரமுளரி 

ஆளாக வந்தமி லுன்னடி யார்க்சகன்ப னாவதற்கே. 

இதன் போருள் : 

ஆளாக வந்த வடியேற்கு--என்பது, ஏவல் செய்வானாக 
வடைந்த[தா] (சா) சனான வெனக்குக் இருபைபண்ணு, குதிரை 

upd யானையும் வலியதேருங் காலாளுமான படையைப் போர்க் 
களத்திலே இராவணனைக் கொன்ற வலிய வில்லிலே முயன் 
றவனே ! தலைக்குறையானவன் றோளைத் துண்டமாக்ெவ 

னே ! சீரங்கக்தை யுடையவனே ! தாமரையுடைய பிராட்டி 

யிருக்கும் மார்பையுடையவனே ! மரணமில்லாத உன் பத்த 
ருக்கு விசுவாசம் பண்ணுஇறவனாக வென்றவாறு, 32 

ஆவாகனத்தமடியார் மனத்துட்புள் எானவொப்பில் 

ஆவாக னத்த ரரங்கர்பொறி றுளுக் கடிமைப்படார் 

ஆவாகனத்த வழுக்குடல் பேணி யறிவிழக்தவ் 
வாவாச னத்த ரிருக்தென் னிராமலென் ஸனம்புவிக்கே. 

இதன் போருள் ₹ 

ஆவாகனத்து ரடியார்--என்பது, கூட்டப்பட்டவர் பத்த 

ரிதையத்இற் பறவையான சமானமில்லாக வூர்தியை யுடைய 

வர், சரங்கத்தையுடைய பொலிவையுடையவர் பாதத்திலே 

தொண்டு பண்ணார். ஐயோவையோ; பாரமான மல சரீரத்ை 

பூசித்து ஞான வீட்டு ஆசையாகாகின்ற பிரயோசனம் கெட்ட 

வர், இறக் ததினால் எது பயன் பூமிக்கென்றவாறு, அரங்கர்
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பொற்றாளுக்கடிமை பேணார். உடல் பேணிப்பேணி பூமியி 

லிருக்தென்? இராம லென்னென முடிக்க, அடியார் மனத்து 

புள்ளான வொப்பில் ஆவாகனத்தர் என்க. 33 

அம்பு Aowos sarurip படச்சங்கு மாழியும்விட்டு 
அம்பு விலங்கைகொண் டாயரங் காவன் றிடங்கர்பற்றும் 

அம்பு விலங்கை யளித்தா யினியென்னை யாசையென் றிய 
அம்பு விலங்கையிட் டே௪ுஞ் சிறையி லடைத்திடலே. 

இதன் போருள் : 

அம்புவி லங்கைஈககர்--என்பது, பூமியிலுள்ள இலங்கை 

யாயே பெரிய ஊர் கெட்டுப் போகும்படி. சங்கையுஞ் சக்கரத் 

தையு நீக்டு அம்பையும் வில்லையுங் கையிலெடுத்தவனே ! 
சரங்கக்தையுடையவனே! முற்காலத்திலே முதலை பிடிக்கப் 
பட்ட சலத்துளே மிருகமான ஆனையைக் காத்தவனே ! 

இனிமே லவாவென்ன௮ சொல்லப்பட்ட தளையைப் பூட்டிச் சரீ 
ரமான கரவல்மனையு எடக்காமலிரு வென் றவாறு, அரங்கா! 

இனி யென்னைவிட்டு அடைத்திடலென முடிக்க, அன்று 
அப்புவுள் இடங்கர் பற்றும் விலங்கை யென்பதே யாவிடு 

வென்று? மென்பது குறிப்பு. '*மகனேனல் மக்கட் பதடியேனல்” 
(குறள்: அறத்துப்பால் 196) என்பதனுள் முக்தின அல்லீறு 

போல வீண்டுமல்லீ௮ு விலக்கே (எதிர்மறை வியங்கோள்) 

கொள்க. 34 

இடவம லைக்கும் புயங்க மலைக்கு மிலங்குமகல் 

இடவம லைக்கு மிருங்க மலைக்கு மிறைவசங்க 

இடவம லைக்கும் புனலரங் காவெய்தத மார்க்கண்டன்கண்டு 

இடவம லைக்கு முலகழி யாதுள் ஸிருக்ததென்னே. 

இதன் போருள் : 

இடவ மலைக்கும்--என்பது, சோலை மலைக்கும் திருவேங்கட 

மலைக்கும் : பிரகாசியாரின்ற பூமியான பரிசுத்தையு 

பெருமையுடைய தாமரைப் பூவையுடைய-மகாலெக்குமிக்கும் 

'சுவாமியானவனே! சங்கத்தை யுடையவனே! உயர்ந்த மார்க் 

கண்டேயர் காண சலத்திலே யலையா கின்ற வுலகங் கெடாதே 

தங்னெ தெவ்வா றென்றவாறு, அரங்கா! உயர்ச்த மார்க்
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கண்டேயர் வுலகு சண்டிட அவரழியாம லிருக்ததென் என 
முடிக்கு, அவரென்று சட்டு வருவிக்க, ஓய்வு: மாப்பிரளை 

யத்தை கீர்தி, யோய்ச்ு எல்லாரு மிறக்கவும், மார்க்கண் 

டேய ரிறவாது வுள்ளொடுங்கன உலகையும் தன்னையுங் கண்டு 
கரணாற்குக் கூறி நீ வைத்தாய் என்பத குறிப்பு, 35 

இருந்தை யிலங்க வெளிறுப டாதென்செய் தாலுகிம்பத் 

திருந்தை யிலந்தித்தி யாதவை பேரற்புல்லர் யாவுங்கற்றாய்க்து 
இருக்ைத யிலம்பன்ன கண்ணாற்கல் லால்வெண்ணெ 

(பில்லிலெளி தது 

இருந்தை யிலங்கை யரங்கர்க்கன்' பாடு யிருக்லெரே, 

இதன் போருள் ? 

இருந்தை யிலங்க--என்பது, கரியினுருவம் வெளுப்பாகாது 
ஏதுசெய்தாலும்; வேம்பாலான பெரிய எண்ணெய் இனியாது. 
அவ்வாறு போற் &ீழ்மக்க ளேதும் படித்து விசாரித்துத் தங் 

இன கூரிய வம்பு போலுங் கண்ணையுடைய பெண்ணையல்லா 
மல் வுருகாக நெய்யையுடைய ஆயர்மனையிலே மறைந்து நுகர 

கின்ற சீரங்கம் பெருமாளுக்கு விசுவாசமாக யிருக்இருரில்லை 
யென்றவாறு. புல்லரேதுங் கற்றாய்க்திருக்தும் வெளிற௮ுபடாது 

தஇித்தியாதவை போல கண்ணாம் கல்லா லரங்கற்சன்பாக 

இருக்கலரெ.ன மூடிக்க, இதற் கென்செய்வோ மென்னு 

மிரக்கச் குறிப்பு, 36 

இருக்கும் தத்தி லியா வரங்கன் மண் ணேழுண்டுக் தய் 
இருக்குமக் த.த்திரு வாய்மலாம் சானெட் டெழுத்தைக்குறி 
இருக்குமச் தப்புத்தி யீர்.த்.துகல் வீடெய்ச லாகுங்கைபோய் 
இருக்குமச் தச்செவிட் டூமன்முச் நீர்கடச் தேறிடிலே, 

இதன் போருள் : 

இருக்குமக் தத்தில்--என்பது, முதல் வேத மொடுக்க மறி 
யாத வங்கத்தை யுடையான் பூமியேழும் பொ௫த்தும் தயி 
ருக்கு மழடய சிறக்த வாயை அங்கராந்தவன்; அட்டக்கரத்தை 
கிடையாக பேய் போஜுவீர்க்குக் தாமத குணத்தை 
யுடைய வுங்களுக்கும் நல்ல முத்தி யடையலாங் கையுமசை 
யாது கேட்டுத் தங்குங் குருடுஞ் செவிடு மூமையுமானவன் Fap 
தரத்தைத் தாவிக் கரை சேர்வான் என்றவாறு: அன்னு
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அசைமொழி. எழுவாய், பயனிலை; செவ்வுலகர் அவனுஞ் 

சமுத்திரங் கடவாண்: திருமக்திர மறியாதவர்க்கு வீடில்லை 

யென்பதற்குச் செவியும் கடலளவு வினாவவாயும் யுத்தியா 

லறியப் புத்தியுமில்லாதவன் சமுத்திரங் கடப்பா னென்பது 

சங்கதி, அந்தன் - குருடன். 37 

ஏறுங் கரியும் பரியுஞ்செற் ருன்பர னென்றுமன்றுள் 

“ஏுங் கரிமறை யாதலி னாலையம் யாதுமக்கீடு 

ஏஹுங் கரிய வரங்கர்க்கன் பாய்வினை யென்னுமிடி 

ஏறுங் கரியு மினிமேற் பிறவி யிடரில்லையே. 

இதன் பொருள்? 

ஏறுங் கரியும்--என்பது, காளையையும் யானையையுங் குதிரை 

யையுஞ் செயித்தவன் முதல்வனென்னறு மம்பலத்திலே சொல் 

லுஞ் சாட்டு வேதமாகையாலே, சந்ததேகம் ஏது உங்களுக்கு; 

மிகுதியு முப்வீராக, கறுத்த கிறத்தரான சீரங்க ராசருக்கு 

விசுவாசம் பண்ணிப் பாவமா௫ய வுருமுக் தாளாய்ப் போம், 
பின்னே சொன்ன துன்பம் வாராவென்றவாறு, உலர் ! 

பரனென்று மன் றிலேறும் கரி மறையா தலினா லுமக்கு ஐயம் 

யாது? அரங்கற் கன்பா மீடேறும். அன்பரானால் ஏறுங் கரி 

மிடறு மில்லையென முடிக்க. அன்பரானால்-அவாய்கிலை, 

ஏஹுங் கரியு மாவன கஞ்சனால் விடப்பட்டன. 38 

இடராக வக்தென்னைப் புன்சிறு தெய்வங்க ளென்செயுமான் 

இடராக வன்பிணி மாசாக மென்செயும் யான் வெருவி 

இடராக வன்னி புனலிடி கோண்மற்று மென்செயும்வில் 

இடராக வன்னரங் கன் றிருத் தாளென் னிதயத்ததே,. 

இதன் போருள் : 

இடராக வந்தேனை--என்பது, துன்பமாக Oasis 

தென்னத் தாழ்ந்த அற்ப தேவதைக ளேது செய்யு மானிட 

சரீரத்துக் கேற்க வலியகோயும் பெரிய பாம்புகளும் ஏது செய் 

யும்? யான் பயப்படச் சிவந்த தீயும் வெள்ளமும் வுருமும் 
நவக்இரகங்களும் ஏது செய்யும்? வில்லை யிடப்பக்கத்திலே 
யுடைய இராமாவதாசமான சீரங்கக்தையுடைய பெருமாளு 

டையார் திருவடிகளே என்னுடைய மனகத்தையுடையது
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என்றவாறு. அரங்கன் றிருக்தா ளென்னிதையத்தது, 

ஆகையால் கான் பயப்பட வென்செய்யுமென முடிக்க, ஓர் 

பத்திரமும் பண்ணா தென்பது குப்பு. இவற்றின் குணம் 
பிறருக்குக் துன்பமே செய்வதியற்கை, வெருவியிட யென் 
பதினி லிடவென்பது அசைமொதி யாகாம லகரம் மொழிமுத 

லானவை, * பூக்குள்--அஆகராரகவனை '' என்றார் கம்பரும், 39. 

அத்திரங் காய மெனவுண ரேனென தாசையுன்கை 
அத்திரங் கரயத்தி யிற்பெரி தானரை யாடப்பல்வீழ் 
அத்திரங் காயக் திரம்போம் பொ .றியைக் தழியுமக்கால் 
அத்திரங் காயரங் காவடி Cm ast னடைக்கலமே, 

இதன் போருள் : 

அத்திரங் காயம்-என்பது, நிச்சயமில்லாதது சரீரமென வறி 
யேன், என்னுடைய அவாவானறு, உன்னுடைய கையி லம்பு 
சுடப்பட்ட சமுத்திரம் போல, மிகுந்தது மயிர் வெளுப்பாய்ப் 
பல்லும் விழக் தோலசைவாய்ச் சூத்திரம் போலப் பஞ்சேந்தி 
நியங்களுங் குலையும். அந்த வேளையில் அருள்புரிவாய், Fy wy 
கத்தையுடையவனை ! தாசனான நான் உன்னுடைய சேமிக் 
கும் பொருளானே னென்றவாறு, அரங்கா! வென்னாசை 
பெரிது; உன்னடைக்கல மானேன். அக்காலச் திரங்கா 
யென முடிக்க, ஆனேனென ஆக்கம் வருவிக்க, 40 

 கலக்கூழைக் சைக்குங் கருத்துடை மீரரங் கத்துளிலைக் 
கலக்கூழைக் கைக்குங் கறியிட்டு் துய்த்திருங் காதுபடைக் 
கலக்கூழைக் கைக்குள் வருவாணனைக்கண் ணுதலும்விட்ட 
கலக்கூழைக் கைக்குப்பை கண்டானை வீதியிற் சண்டுவந்தே: 

இதன் போருள் : ' 

கலக் கூழை--என்பது, மயங்கப் பண்ணும் விதியை வெறு 
க்கும் புத்தியை யுடையவர்களே ! சீரங்கத்திலே பூமியாயெ 
பாத்திரத்திலே கெடுழ்க்த அன்ன பேதத்தைக் கசப்பான 
உபயோகத்தாலும் பொடத்திருப்பீராக, எதிர் று ஆயுத 
மூடைய பின்னணியின் வருகின்ற வாணா௬ரனைச் சிவனும் 
நீங்கி மறையக் குறைக்கையான கூட்டத்தை யுண்டாக்னே 
பெருமானை வீதிமிலே சேவித்து என்றவாறு. உலர்] 
அரங்கத் துய்த்துங் கண்டானை வீதியிற் கண்டுவந்தும் இரும்
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எனமுடிக்க, QHisrog கை கூடு மென்பது, குறிப்பு, 

உம்மை, மிடிப்படினும், அரங்கத்திலிருப்பதே வலியுறுத் 

நினது. கோவில் புகுதப் போதில்லையாயினும்--வீதியிற்கண் 

டென்ருூர். 41 

கண்டக னாவின் பொருள்போல யாவும்பொய் காலனென்னுப் 

கண்டக னாவி சவர்வத வேமெய் கதிகல்கெனக 

கண்டக னாவிப் பொழுதேசெல் கென்றருள் காரரங்கற் 

கண்டக ஸனாவின் புறக்கண்டு வாழ்த்திக் கடி.துப்ம்மினை. 

இதன் போருள் : 

கண்ட கனாவின் போருள்--என்பது, உண்டாக்ளனெ நித்தி 

ரையிற் காரியம் போலப் பிறருமறியச் செய்யுங் காரியமும் 
அசத்தியம்: காலனென்னும் பெயரையுடைய, பொல்லாத 

[வ]னுயிரை இரடப்பதுவே சத்திய முத்தியைத் தரவேண்டு 

மென்று சொல்லக் கண்டாகனனே இப்பொழுதே செல்; 

இந்த வேளையிலே பேர வென்று சொல்லிக் இருபை பண் 

ணின மேகம் போலுஞ் சீரங்கத்தையுடைவன். கண்ணிலே 
பொருந்த நாவிலே யினிக்கச் சேவித்தும் புகழ்ந்தும் விரை 

வாய்ப் பிழைப்பீராக வென்றவாறு, உலர்! நனவும் பொய்; 
கனவாவதுவே மெய், ஆதலால் அரங்கணைக் கண்டு காவின் புற 

வாழ்த்தி யுய்ம்மின் என முடிக்க, காலன் வருமுன் வந்தா 
௮ய்யவொட்டர் னென்பதற்குக் கடிது என்றார். கண்டகன் 

வென்பது அக்காலம் புழங்கற்றுப் போலும், உலகர்; 
ஆதலால் ; சொல்லெச்சம் 42 

கடிக்கும் பணிஈஞ் சமூதாகுக் தீங்குநன்' காகும்பரரக் 
கடிக்கும் பணியலர் தாழ்வார்கல் லரமையுங் கற்றமையரம் 

கடிக்கும் பணியற மெல்லா மரங்கர்பைங் கன்னித்துழாய்க் 

கடிக்கும் பணியொளிக் குர்நல்ல பாதங் கருதினர்க்கே, 

இதன் போருள் ? 

“ கடிக்கும் பணிநஞ்சு '-என்பது, 'பல்லாற் கவ்வும் பாம் 

பின் விடமும் அமுது போலும்; பாவமும் புண்ணியமுமா 
மூகம் பாராது எண்டிக்கும் பகைவரும் வணங்குவர் பயிலாதும் 
பயின்றதும் போல வுதவும், காக்கும் புண்ணியச்தையுடை
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யான், சீரங்ககச்தையுடையான், பசியமான துழாய் மணக்கும் 

ஆபரணம் பிரகாக்கும் அழூய திருவடிகளைத் தியானித்தவற் 

கென்றவாறு, அரங்கன் பாதங் கருதினற்கும் அமுதரகும், 

நன்காகும், தாழ்வார் கற்றமையரம் கடிக்குமென முடிக்க, 

பணியரவெல்லாங் கடிகச்குமென மாறுக, நஞ்சம் எனவும் 
அணியலரு மெனவும் உம்மை வருவிக்க, திருவடிகளை நினைப் 
பதே யெல்லா ஈன்மையு மென்பது குறிப்பு. மணக்கும் பதம்: 

ஒளிரும் பதமென்௯. €ரடை யொருமுதற் கேற்றன. ஒலிக் 

கும் பதமெனின், ஆரவாரிக்கும் பதமென்க. பணியாவது 
--இலம்பு. 48 

தினகர னார்கலி தர்காற் றொடுங்குஞ் செயலும் விண்மீ 
.இனகர னார்கொண்ட லேழ்செருக் காமைபுஞ் சென்றெடுர்மோ 

தினகர னாருயிர் செற்றா ரரங்கர் இடரிசங்கேக் 

இன கர னார்கம் பெருமா ளமைத்த திருக்கை கண்டே, 

இதன் பொருள் 5 

“ தினகானார் கலிதீர் காற்றோ என்பது, சூரியனுஞ் 

சமுத்திரமும் அக்கினியும் வாயுவும் அடங்குக்தொழிலும், ஆகா 
யத்து மேலான பெரிய வூரையுடைய இந்திரனுடைய மேக 

மேழும் கிக்இரியாமையும் கடந்து முன்னாகச் உீறின கரனுடைய 
அரிய வுயிரைச் செயித்தவர், சீரங்கத்கையுடையவர், சக்கரத் 

தையுஞ் சங்கையுமெடுத்த கையை யுடையவர், அன்புடைய நம் 

மூடைய பெருமானானவர், அடக்னெ திருக்கைகளை கோக்க 
யென் றவாறு. நம்பெருமா ளமைத்த திருக்கை கண்டே ஒடுங் 

குஞ் செயலும்--செருக்காமையும் ஆம் என முடிக்க, இவன் 

ஏவியத எல்லாரத்தெய்வமும் செய்யபுமென்பது குறிப்பு, 44 

திருக்கா விரிக்கும் யமுனைக்குங் கங்கைக்குச் கெள்ளமுதாம் 

இருக்கா விரிக்குங் கடற்கும் பிரான்றென் னரங்கமென்னத் 

திருக்கா விரிக்கு மொழியார்க்குத் தீமெழு காவிரன் புய்சீ 

இருக்கா விரிக்கும தெவ்வா றவனுங்கள். சென்மதீ்தையே, 

இதன் போருள் : 

திருக்கா விரிக்கும்--என்பது, றந்த காவிரியிடத்தும் 

யமுனையி லங் கங்கையிலுக் தெளிக்க அமுதமானவன், பெரிய
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பிராட்டியார்க்குஞ் சோலைவிரிர் த பூமியான பெண்ணுக்கும் 

எசமான னுடைய சீரங்கமென்று சொல்லுதற்குக் கொண்ட 

பு.த்தியாவீர், கரும்புபோலு மினிய வார். த்தையுடைய பெண் 

களுக்கு நெருப்பிலிட்ட மெழுகாக வுருகுவீர், அன்பில்லாத 

வுங்கள் சென்மத்தை அவனெவ்வாறு நீக்குவ தென்றவாறு, 

உலர் ! திருக்காவீர்! இமெழுகாவீர் ; அன்பில்லாத வு் 

கள் சென்மத்தை விரிக்கும தெவ்வாறென முடிக்க, இ 

மெழுக்காகாது, இருக்காரா லுங்கள் பிறப்பை யவன் 

இர்ப்பானென்பது குறிப்பு, உல&ர், என முன்னிலைப் பேர் 

குறியால் வழி வருவித்து, “*அறிமின் றவநெறி யஞ்சுமின் 

கூற்றம் '” என்னும் பாட்டுள் வருமாறு போலவாம். 45 

சென்மக் தரங்கங் கருமஞ் சுழிபிணி சேலினங்கு 

சென்மக் தரங்கதிர் பொன்கோள்கண் மாரிதிண் கூற்றசணி 

சென்மக் தரங்கவற் ௮ுள்விழு வோர்கசை சேர்க்கும்வங்கஞ் 

சென்மச் தரங்கவின் றோளா ரரங்கர் திருப்பதமே,. 

இதன் போருள் : 

சேன்மக் தரங்கம்--என்பது, பிறப்புத் திரை, காரியஞ் சுழி, 

வியாதி மீனவகை; செவ்வாயுஞ் சனியுங் சூரிய சந்திரரும் 

வியாழமும் வெள்ளியும் புதனும், மேகம் வல்லிய இயமன்-- 

இடியேறு வானின்ற தாமத குணத்தார், அவ்வகசைகளுட் பட் 

டார் சரையேறப் பண்ணும் தோணி மேகத்துடனான மந்தர 

இரியைப் போல அழகிய தோள்களையுடைய சீரங்கப்பெருமா 
ஞடைய திருவடிக ளென்றவாறு, ஆமென வருவித்து அது 
போல என உவம உருபும் வருவித்தது, உயிர்களுடைய 

சென்மம் கித்திரை போலவாம், சுழி போலவாம்--மேகம் 
போலவாம்--எமன் போலவாம்--அரங்கம் பத்மவங்கம் போல 

வாம் என முடிக்க, மேகத்தா ஸனீர்வரல் போல, பிறப்ப 
தற்கு வழியிடத்திற் கா என முடிக்க, கரை ; முத்தியென்பது 

குறிப்பு. 46 
4 

பதக்கம லங்க லணிமார்ப பொன்னி படிந்திமையோர் 

பதக்கம லங்க ளசி ரரங்க பகட்டயிரா 

பதக்கம லங்கரிச் சார்வோன் சவனயன் பார்க்கவந்துன் 

பதக்கம லங்க ளடியேன் றலைக்கென்று பாலிப்பதே. கர 

  

1, இப்பாடலுக்கு மூலப்பிரஇயில் உரை எழுதப்படவில்லை, 

13
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பரலனஞ் செய்யமர் கரடாண்டு பூணொடு பட்டணிக்து 
பாலனஞ் செய்ய கலத்துண்டு மாதாபல் போகத்தையும் 

பாலனஜஞ் செய்ய Ami ewww ug Reb gor 

பாலனஞ் செய்யவள் கோமா னரங்கம் பையில்கைகன்் றே, 

இதன் போருள் : 

பாலனஞ் செய்ய--என்பது, வெள்ளை யன்னம் வயலிற் 

பொருக்து நாட்டை யேவல்கொண்டு, ஆபரணத்துடனே, கல்ல 

புடைவையைத்ீ தரித்து, பாலுஞ் சோறுஞ் சிவந்த பாத்திரத்தி 

னாற் பொடித்துப் பெண்களுடைய அதேக சுகங்களையும், அழி 

யாமை பண்ண இருக்கிறதைப் பார்க்கப் பிச்சைச் Corp 
றைக் கரைத்துக் குடித்தும், ஈக்தகோபருடைய பிள்ளை நம்மு 

டைய பெரிய பிரரட்டிக்கு நராயகனுடைய சீரங்கவாசம் பண்ணு 

வது பெருமை யென்றவாறு. மனமே, நரம் ஆண்டு வுண்டு 
அணிஆ்திருப்பதி லையம் பருகியும் அரங்கம் பயில்கை கன்றும் 

என முடிக்க. அவ்வின்பஞ் ௪.றிதாய்ப் பாவமாக்கும். பயில்கை 
யிப்போது இலநாள் வருச்தினும் பின் பலனாக வீட்டைக் 

கொடுக்கும் என்று குறிப்பு, வயிறு கிரம்பரவழி நீரொடு 

பொசித்தாற்குப் பருக யென்றுர். . 48 

பையிலதீஇ மூளை நரம்பூ னுதிரம் பரந்தகுரம் 
பையிலத்து யுள்விலா பாண்டமென் ஞூ மற்புன் பாவையர்கோல் 

பையிலத்தி செய்துநர கெய்துவீ ருய்யப் பற்றுமினோ 
பையிலத்தி மேவித் அயில்கூ. ரரங்கர்மெய்ப் பாதததையே, 

இதன் போருள் : 

பையிலத்தி மூளை-- என்பது, பழச எலும்பு மூளையும் ஈரம் 

புக் தசையும், இரத்தமும் விரிற்க கூடு மலத்தை ஈடுவேயுண் 
டாக்கும் குசக்கலமென் நிகழாமல் ச8ழ்மைப்பட்ட பெண்களு 
டைய தோலான புரப்பிலே, பிறத்தலைப்பண்ணி, ore SOS 
பொருந்துகறெவர்கள் பிழைக்கும்படி தொடுவீராகப் பாம் 

பின் படத்திலே, கடலிலே மேவி யுறங்கு தலைச் இறக்க சரங்கப் 

பெருமாளுடைய பொலிவான திருவடிகளை Qwer mary. 

பெண்களைக் குரம்பை பாண்டமென் நிகழாமல் அதிசயித்து 
நரகெய்அவீர் ! அரங்கர் பாதத்தை, யுய்யப் பஜ்றுமினென 

முடிக்க. பெண்ணானை நரகமே தரும், இவளைப் பற்றில் 
வீடே வருமென்பது குறிப்பு. மூன்றாமடிமிற் பை: பரப்பு;
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ப அதுபத்தங்கோர் நரக” மென்ற சிந்தாமணி யுரையா லறிக, 

‘couse பாம்பணையா ” னென்ருர்- நம்மாழ்வாரும். அத்தி 

வுண்டதல்--இது வடமொழி. மலத்தை யிலத்தியென்றார் 

அறிவில்லாத பொரை விலங்கென்பதரக, 49 

பாதகங் கைக்கு மரங்கர்பல் பேய்பண் டிராவணனுற் 

பாதகங் கைக்குமென் றெள்ளக்கொய் தார்படிக் கேற்றதிருப் 

. பாதகங் சைக்குள் விழுமுன் னமேபம் கயன்விளக்கும் 

பாதகங் கைக்குளிர் நீர்வீழ்ந்த இசன் படர்சடையே. 

இதன் போருள் : 

பாதகங் சைக்கும்--என்பது, மாபாவத்தை நீக்குஞ் சீரங் 

கத்தை யுடையார் அநேகம் பசாசுகள் முற்காலத்திலே இரா 

வணனுடைய பொல்லாத அதிசயமான தலைகள் BES GODOT 

றிகழ அறுத்தார். பூமிக் ரெந்துகொண்ட மீளாத ()சலங் கை 

நடுவே விழுவதற்கு முந்தி பிரமா கழுவப்பட்ட ஸ்ரீபாதத்துக் 

கங்கை விழுந்தது, சிவனுடைய நெடிய சடையிலே யென்ற 

ary. அரங்க ரேற்ற திருப்பாத கங்கைக்குள் விழுமுன் 

- பாத கங்கைக் குளிர்ரீ ரீசன் படர்சடைக்கே விழுந்ததென 

மூடிக்க, பெருமாள் பாதத்திலே பிரமன் விளக்கெ நீர் 

இவன் முடிமேற் கொண்டானாகையால், பெருமாளே அதிக 

னென்பது குறிப்பு. 50 

படசாகத் தந்தர மீதிருப் பானெம் பரனரங்கன் 

படராகத் தந்தம் பறித்தோன் புகழைப் பரவுமின்க 

படகாகத் தந்தக் கரணம்பொல் லான் ௫௯ பாலன்முற்பல் 

படகாகத் தர்த வசைக்குந்தச் தான்றொல் பர்கதியே. 

இதன் போருள் ₹ ் 

படநாகத் தந்தா மீதிரு--என்பது, படத்தையுடைய பாம் 

பின்மேலே ஆகாயத்து மேலானவன் எம்முடைய விறைவன் ; 

சிரங்கத்தை யுடையான்; இறக்க ஆனைக்கொம்பை முறித் 

வன்; இர்த்தியைக் காணத் துதிப்பீராக, வாஞ்சிப்பான சரீ 
ரத்தை மனமுதலானவையாலு மதியாதவன் ; சிசுபாலன் 

வெகுவிதமாசக நாவாலே குழறினது, அந்தரக்தனைக் 

கொடுத்தான். -பழைய முத்தி யென்றவாறு,. உலகர் அரங் 

கன், சசுபாலன் வைதற்கும் பரமபதங் கொடுத்தானாகை
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பாலே, அவன் புகழைப் பரவுமின் ; உமக்கும் பரமபதங் 
கொடுப்பான் என முடிக்க, ஆதலாலென அவரய் நிலையும், 

அவனென்னுஞ் சுட்டும், உமக்கு முத்தி தருவானென்னுவ 

குறிப்பும், உலகீ9ரனப் பெயரெச்சமும், சொல்லைச்சமும் 
வருவிக்கப்பட்டன. ஆனை படத் தந்தம் பறித்தானென 
மாறுக, ஆனை கஞ்ானால் விடப்பட்டது, 51 

பரவையி லன்னகட் பாஞ்சாலி நின்பர மென்ன கிரு 
ப. ரவையில் மேகலை மீச்தா னரங்கன் பணிரந்திமையோர் 
பரவையி லாழிப் பிரானடிக் இழுற் பவித்தழியும் 
பரவையில் மொக்குளைப் போற்பல கோடி. படரண்டமே. 

இதன் போருள் : 

பரவையி லன்னகட் பாஞ்சாலி--என்பது, பரந்த வேலைப் 
போலுங் கண்ணையுடைய துருபதை ; கான் நின்னுடைய காக் 
கும் பொருளென்று சொல்ல இரார௪ சபையிலே பாவையைக் 

கொடுத்தான், சீரங்கத்தையுடையவன் ) வணங்கத் தேவர் 

துதிக்கும் கூர்மையுடைய சக்கரத்தையுடைய சுவாமிகளு 

டைய திருவடிகளின் கீழே யுண்டாய், அடங்குஞ் சமுத்திர 

நீர்க்குமிமியைப்போல அமகேகங்கோடி யண்டவடுக்குகள் 

என்றவாறு, அரங்கனடிக்கீழ் உற்பவித்தழியும் பரவையின் 
மொக்குளைப்போலப் பலகோடி ப௫ூரண்டமென முடிக்க, 
ஆதலா லவனே பரனென்பது குறிப்பு, பாஞ்சாலி கான் 

சின் பரமென்றாள் என வருவிக்க, அவளுக்குற்ற ஆடை 

யுரியப்பட்டதால்; வந்தனையானையிவன்-- இவன் கொடுத்த 

தாமிவன் பாதம்? 52 

அண்ட மடங்க லையுக்தந்து காத்தவை யந்தக்தன்பால் 

அண்ட மடங்கலைச் செப்கா ரணமம்பொன் முத்தலைவான் 
அண்ட மடங்கலை மீர்த்தோடும் பொன்னி யரங்கன் புட்கரர் 
அண்ட மடங்கலை முக்நீர் மகளுகப் பாகவென்றே, 

இதன் போருள் : 

அண்ட மடங்கலை--என்பது, அ௮ண்டங்களெல்லாம் படைத் 
துக் காத்து அவற்றை யொடுக்கத்திலே தன்னுடைய விடத் 
திலே ஆகாயத்திலே சுருக்குதலைச் செய்யுவ் காரணம் அழக 

பொன்னு முதீதுமுடைய திரை, ஆகாயத்திலே பொருந்த இங்
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கத்தை யிழுத்து விரைவாய் நடக்குங் காவேரியுடைய சீரங் 

கத்தையுடைய பெருமாள் பறவையான நீர்க்காக்கை யடைய 

வளையும் திரையுடைய கடலிற் பிறச்த பெண்ணான பெரிய 

பிராட்டி. மடழ்ச்சியாக வென் றவாறு. அன்றே: அசை; 

அரங்க னண்டங் தந்துங் காத்து மடங்கலைச் செய் காரண 

மூக்நீர்மக ஞளூகப்பாக என்றவரறு முடிக்க, இதுவல்லது 

சன்ம காரணமில்லை யென்பது குறிப்பு, ௮அண்ணனென்பது, 

அண்ட என்பது வழக்கு, “அண்டை கொண்டு கெண்டை 

மேயு”' மென்பது சந்தவிருத்தம். 58 

ஆசும திக்கு முகமென் முகமுடை யானயன்வா 

ழாகம இக்கு கவரீதக் கள்வ வவனிகொள்வா 

ராகம இக்குளஞ் சேரரங் காவுன்னை யன் so sua 
மாகம திக்குள் வையே னடியேன்பிற ராசையுமே. 

இதன் போருள்: 

ஆகம திக்கு-என்பது, ஆகமத்தையுக் தசைமட்டான நான்முக 

மேலு மொருமுகமான அஞ்சுமுகச்தையுடைய இவனும் 

பிரமனும் இன்பமாக இருக்கும் திருமேனியையுடையவனே 1! 
கடைவதாலான வெண்ணை திருடினவனே ! பூமியை எடுத்த 
பன், பியானவனே ! சந்திர புட்கரிணி பொருந்திய Frm 
சத்தை யுடையவனே ! உன்னையல்லது தெய்வமும் இல்லை 

என்பதாய்ப் புத்தியுள்ளே தங்கப்பண்ணேன், அடிமையான 
நான் மற்றவர்க ளாரையு மென்றவாறு. அரங்கா வுன்னை 
அல்லது பிறராரையு மதிக்குள் வையேனென முடிக்க. நீ ௮௬ 
ளென்பது குறிப்பு. *ஏறாளு மிறையோ' னென்னும் பாட்டு 

மிக. 54 

ஆரத்த னந்தரும் தாய்தந்தை யானக்த மாவரிகழ் 
ஆரத்த னந்தனன் தீமைகண் டாலங்க வுத்துவப்பூ 
ணுரத்த னந்த சயனா வணியரங் கரஇிஇரி 
WIT ss WH ser மதலாயென் நீங்குனக் கத்தன்மைத்தே, ' 

இதன் பொருள் : 

ஆரத்த னந்தரும்--என்ப து உண்ண மூலைகொடுக்குக் தாயுக் 
[9 தரவும் ம௫ுழ்ச்சியொவர்; வெறுப்புச் செய்யார், பொன்போலும் 
பிள்ளை செய்யுங் குற்றத்தை அ.றிச்தால்; அழயெ கவுத்துவ
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மணி ஆபரணமான பதக்கத்தையும் சேடனான பரயும் உடை 

யவேே! அய சீரங்கச்தையுடையவனே! கக்ககோபருடைய 
பிள்ளையானவனே! என்னுடைய குற்ற முனக்கு அப்படியுடை 
யதேதென்றமாறு, அரங்கா! தந்தை கர்சன் தீமைகண்டால் 

இகழார்; ஆனந்தமாவார்; உனக்கு என் தீங்கு, அத்தன் 
மைத்து என முடிக்க, தீமையாவன: கரலா ஸனுதைத்தல், 

கையாலடித்தல் முகலாமின, இவன் தீமை; பலகாலும் 

வணங்காமை, புகழாமை முதலாயின எனக் காண்க, 55 

அத்தனு மன்புள வன்னையும் பரு மன ச்சமெய்க்கா 

யத்தனு மன்புனற் கன்னியும் பூமக எத்கனிவீ 

சத்தனு மன்புய மீதே றரங்கனஞ் சாரங்கவயி 

TESS மன்புகல் பேரிரு வேரர்க்கு மடியனென்னே. 

இதன் போருள் : 

அத்தனு மன்புள-என்பது, தகப்பனும் அன்பு பொருக்தின: 
தாயும் பேரும் அளவில்லாதன சுவபாலமான திருமேனியை 
யுடையவனும் நிலையான சலமான கடலிற் பிறச்சாளான 
பெரிய பிராட்டியும் தாமரையிற் பெண்ணானவஞம் அந்த 
ஏகவீரனான. அனுமார் தோளின் மேல்ஏருநின்ற ரங் 
கத்தை யுடையான் ; அழூய சார்ங்க வில்லையுடைய சுவாமி 
சொல்லியதாம்பேர் இருவர்க்கும் தொண்டனெனவே என்ற 
வாறு. எனக்குப் பொய்யான தாயும் பிதாவும் பேரும் 
அனதக்தம். மெய்யான தாய் தந்தை முத்தியுடையானு மவன 
உ றிவியும் இவன் செரன்னபேோர் கொண்டனென்று 
மூடிக்க, மெய்யிவை எனவே, அனக்தம் பொய்யென வரு 
விக்க, தாசனென அிக்தபின் பிறப்பில்லை என்பதால் 
பின்னுள்ளன மெபய்யதாம். சாசனென்றது குருவாக இட்ட 
பேர். 56 

அடியவ ராகவு மாட்கொள் ளவுமெண்ணி யாருயிர்கட் 
கடியவ ராகம் படைத்தமை யாலறி வேபெரிய 
வடியவ ராக வரங்கருள் காட்செய் யருட்சதையால் 
அடியவ ராகஞ்செய் மரரனுக் காட்செய்யு மைவசையே,



இருவரங்கக் தந் தாத 108 

இதன் போருள் : 

அடியவ ராகவும்--என்பது, தொண்டாரர்கவும் ஏவல் 

கொள்ளவும் கினைத்து அரிய உயிர்களுக்கு முக்தினவர் ; 

சரீரம் உண்டாகனெபடியினாலே புத்தியிலே பெருத்த பாதத் 

தையுடைய பன்.இியானவர்; சீரங்கக்தை யுடையவருக்கு 

ஏவல்செய்; அருளாகிய தடியாலே பிரகரி;) பொல்லாது 
ஆசையை யுண்டாக்கும் மன்மதனுக்கு ஆட்செய்யும் பஞ்சேந் 

திரிய மாவாரை என்றவாறு, புத்தியே, அடியவ ராருயிர்கட்கு 

எண்ணிப் படைத்தமையா லவ் வரங்கருக் காட்செய ஐவரை 

அடியென முடிக்க, ஆட்செய்தா லடிக்கலாம், ஐவரை அடித் 
தாலுய்யலாம் என்பது குறிப்பு. 57 

வரையாழி வண்ண ரரங்கேச ரீசன்முன் வாணன் Her Siar 
வரையாழி யார்புள்ளின் வாகனக் தேவந்் த நாள்தொட்டிற்றை 

வரையா ழியதுய ரரய்தகூசு கரணும் வளையுஞ்செங்கை 

வரையா ழியுமறி வுமிழச் காளென் மடமகளே, 

இதன் போருள் : 

வரையாழி வண்ணர்--என்பது, கொண்ட சமுத்திர கிழத் 

தையுடையார், சரங்கத்துச் சுவாமியானவர்; சவனெதிராக 

வாணாசுரனுடைய வலிய தோள்களை நீக்தெ சக்கரத்தை 
யுடையவர் ; பறவையான கருடவாகனத்திலே எழுக்தருஸின 
நாள் முதலாக இன.றுமட்டும் கிலையாத்துன்பமாய் உத்தரிய 
மும் லச்சையும் வளையலும் சிவக.த கையிறையான மோதிரமும் 
புத்தியும் பிரிர்காள் ; என்னுடைய அறியாமையுடைய பெண் 
என்றவாறு, பெண்காள் ! என் மடமகள், அரங்கேசர் abs 
நாள்தொட்டு வரையாழி இழச்தாள் என முடிக்க, இணி 
இதற்கென் செய்வோம் என்பது குறிப்பு, ஆழிவரை வண்ண 
சென மாறுக, மலைபோ லுயர்க்தா ரெனவுமாம், 58 

மகரச்த காதலை வாழ்வென்ன வாரிசட் டாய்திதியின் 
மகரச்த காதலை வானினுள் ளோர்க்குமண் ஹோர்க்குவட்டா 
கரந்த காதலை வார்குழை யாய்வளர் rae sr 
மகரந்த காதலை வாக்இற்சொல் லேன்மட வாரெதிரே,
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இதன் போருள் : 

மகரந்த காதலை--என்பது, சுருமீன் பொருச்தாது சலத்து 

இன்புறு தலென்னு நினைக்க, சமுத்திர த்தைச் சுட்டவனே! திதி 
புத்திாரான ௮சுரரைக் கொன்றவனை! முதன்மையான 

தேவர்க்கும் மானிடர்க்கும் இத்திப்பு அடங்காத தேன் குழம்பு 

போன்றவனே! காதில அசையரகின்ற செடிய குண்ட 

ல, த்தையுடையவனே | உறங்காகின்ற சரங்கமரன 

ஊரையுடையவனே ! மறைத்த ஆசையை வார்த்தையாலே 

சொல்லேன் பெண்கள் முன்னே என்றவாறு, சீரங்கத் தாமர 

மடவாசெதிரே கான் கரந்த காதலை வாரக்இற் சொல்லேனனெ 

முடிக்கத் தனித்அச் சொன்னேன், பெண்கள்முன் குறிப்பாற் 
சொல்வேன் ; நியறிந்து கூடவேண்டு மென்பது குறிப்பு 
வாரிசுட்டது இராமாயணம், 89 

வாராக வாமன னேயரங் காவட்ட நேமிவல 

- வாராக வாகின் வடிவுகண் டான்மன் மதனுமட 

வாராக வாதரஞ் செய்வனென் ருூலய்யும் வண்ணமெங்கே 

வாராக வாச முலையேனைப் போலுள்ள மாதருக்கே, 

இதன் போருள் : 

வாராக வாமனனே ”'--என்பது, பன். சியானவனே! குற 

ளானவனை ! சரங்கத்தையுடையவ?னை 1 வட்டவடி வான சக் 

கரப் போரில் வல்லாண்மையுடையவனே! இராமனானவனே! 
உன்னுடைய அழகைப் பார்த்தால் மன்மதனும் பெண்களாக 

் வாஞ்சிப்பானென்று புராணம் சொல்லினால் பிழைக்கும்படி 
எப்படி. ? கச்சுடனே . மாரீபிலான மணத்தையுடைய 

- முலையுடைய என்னைப் போலுள்ள பெண்களுக்கு என் mar, 

அரங்கா! கின் வடிவு சண்டால், மன்மதனும் மடவாராக 

எண்ணுவனென்றால் மா தருக்கு உய்யும் வண்ணமெங்கே என 

மூடிக்க, நீ புணரீந்தா லுய்யலா மென்பது குறிப்பு, மன் 

மதனும் என்ற உம்மை பிறருமாம். ஒருவன் பலசாதல் ஏழு 
பருவ மாதரை குறித்தது. வராகம்; வாராகமாக நீட்டல், 60 

மாதம்பத் தஅக்கொங் கையுமல்குற் ஜேரும் வயி.றுமுலை 
மாதம்பத் துக்குறி யுங்கண்டி. லேம்வந்து தோன்றிளைபூ 
மாதம்பத் துக்கெதிர் மார்பா வரங்கத்து வாழ்பரந்தா 

மாதம்பத் துக்கருத் இல்லார் பிறப்பென்பர் வையகத்தே.
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இதன் போருள் ₹ 

மாதம்பத்துக் கொங்கையும்-- என்பு, பெரிய gre! Be 

மூலையுஞ் சகலமான வயிறுமில்லை, மாதம் பத்தினலான அடை 

யாளமுங் சண்டோமில்லை ; புகுந்து புறப்பட்டனை, பெரிய 

பிராட்டியார் ௮அழயெ ஒழுக்கத்துக் கேற்ற மார்பையுடைய 

வனே! ீரங்கத்திலே இன்ப௦சன பரமபதத்தை யுடையவனே! 

தங்கள் வழிபாடான கினைவு இல்லாதவன் செலானமென்று 

சொல்லுவர் பூமியிலே என்றவாறு, பரக்காமா! இல்லைக் 

சண்டிலேம், தோன் றினை, இல்லார் வையக? பிறப்பு என் 

பார் என முடிக்க, பிறக்குந் தொழிலில்லா இருக்கவும் 

அறியாதார் பிறப்பென்பர். அறிவார் அவ்வாறு கூறு 

ரென்பது சூறிப்பு. அடையாளம், அவள் வயிறு வீங்கல், மண் 

இன் றல், முலைக்கண் கறத்தல் முதலரயின வென்க. 61 

வைகுந்தம் போருகம் பொற்பாதர் நாகத்து மாதர்புடை 

வைகுந்த மேற்கெரண் டிருந்தார் வடிவைச்து வாழுமிடம் 

வைகுந்தம் பாற்கடன் மாநீ ரயோத்திவண் பூர்தவமை 

வைகுந்த மன்பர் மனஞ்சீ ரரங்கம் வடமலையே. 

இதன் போருள் : 

வைகுந்தம் போருகம்--என்பது, வைத்த குந்தின தாமரைப் 

பூப்போலும் பொலிவையுடைய திருவடிகளை யுடையார்; 

பாம்பின் மேலே பெண்களுடைய சீலையைக் குருந்தமரத்து 
மேலாகக் கொண்டிருந்தவர்; திருமேனி ஜர்துவகையாய் 

இன்பமாமிடம் பரமபதமும் திருபாற்கடலும் பெரிய செல்வம் 

பொருச்தின அயோத்தியடனே வளமையும் பொலிவு 

மான துவாரகையும் தங்கும் தம்முடைய பத்த ரிதயமும் 

சரங்கச்துடனே  திருவேங்கடமலையுமாம் என்றவாறு, 

நாகத்து வைகுந்தம்போருகப் பொற்பாதா என மாறுக, 

ஏனைய செவ்வு, வடிவு ஐந்தகாவன ; பரம், விபவம், 

வியூகம், அக்தர்யாமித் துவம், அர்ச்சாவதாரம் என ஆம். 

பரம் : பரமபதம்; பாற்கடல் : வியூகம்; விபவம் : இராம 

இருஷ்ணாவதாரம், மனம் : அக்தர்யாமி; ஏனைய ஆர்ச்சாவ 

தாரம், ் 62 

14
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வடமலை தென்மலை கச்க௫ குறுங்குடி. மானிற்பதும் 

வடமலை வேலை யரங்கங் குடந்தை வளருமிடம் 

வடமலை கொங்கைக் திருவோ டிருப்புவை குந்தங்கர 

வடமலை பயன்ப ௬ளஈடை யாட்ட மறையக் தமே, 

இதன் போருள் : 

. வடமலை தென்மலை--என்பது, திருவேங்கடமுஞ் சோலை 
மலையும் காஞ்சீபுரமும் திருக்குறுங்குடியும் பெருமாள் நிலை 
யாம். ஆனாத திரையையுடைய பாழற்கடலும் சீரங்கமுக் 
திருக்குடக்தையும் உறங்குமிடம், மணிவட மணியாகின்ற 
தன த்தையுடைய பெரியபிராட்டியாருட னிருப்பது பரமபதம்: 
களவை யலைக்கப்பட்ட பத்தருக்குடைய இதயம் நடப்பது ; 
ஆடுவது வேதாந்தம் என்றவாறு. மால் கிற்பது வடமலை 
தென்மலை கச்ச குறுங்குடி; மால் வளருமிடம், வடமலை வேலை 
அரங்கம் குடந்தை; மால் இருப்பு வைகுந்தம்; மரல்சடை யுளம்; 
மாலாட்டம் மறையக்தமெ.௪ முடிக்க. மால் என்பது இடை 
நிலைத் தீபகம் ஆக்குக, நிற்பாய் இருப்பாய் டெப்பாப் என 
மாறுக. இம்மூன்று விதத்திற்கும் தலம் வேறு முளவாயினும் 
சிறக்கன எடுத்தார். சிறப்புடைய பொருளைத் தானெடுத்து 
உரைத்தல் என்பது உத்தி; தொடர்நிலைச் செய்யுட்குப் 
பிறருங் கொண்டார். பல தலமும் இதனுட் கூறினும் 
அரங்கத்தை யுடையார்க்கே கொள்வது முன்பின் வெகுவான 
பாட்டுக்களாலே துணிதலாம். 63 

அந்தக ராசலம் வந்தா லஓுனையழை யாதிருப்பா 
சந்தக ராசலங் கரபுரி யாரரங் காமறையின் 

அந்தக ராசலங் கூக்குர லோயுமுன் னாழ் தடங்க 

லந்தக ராசலத் தேதுஞ்ச னேமி யறுக்கக்கண்டே, 

இதன் போகுள் : 

அந்தக ராசலம்--என்பது, குருடர் துன்பம் வர்தால் உன் 
னைக் கூப்பிடா இருப்பர்; இயமன் போல்பவனே ! இலங்கை 
யிராக்கதர்க்கு எசமானத்துவத் தோடு சீரங்கத்தையுடை 
யவனே! வேதத்தி னுபனிடக மானவனே ! கைமலை போலும் 
யானை கூப்பிட்ட ஒஓசையடங்குமுன் ஆழமான  வாவியிற் 
பொருந்தின முதலை தண்ணீருள்ளே சாகச் சக்கரம் அறுப் 
பது[ம்] அரரிந்தும் என்றவாறு. அரங்கா! அந்தகர் கரரசலங்
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கூக்குர.லோயுமுன் கராத்துஞ்ச கேமி அறுக்கக் கண்டும். 
ஆசலம் வந்தா லஓுனை யழையாதிருப்பென முடிக்க, கண்டுங் 

காணாதாரரய் ௮அழையாதாரைக் குருடரென்றார். அழைப்பாரே 
கண்ணால் வரும் பயனுடையார் என்பது குறிப்பு, உலகராதார 

மொழி முதலாக்னெது பெருவழக்கு. கராசலத்தே ஒற்று 

மிகாகை வடநூன் முடிபு. லங்மாபுரிக் கக்தமென மாறுக, 64 

அறுகுத லைப்பெய் பனிபோன்ற தாதுரு வாய்ப்பிறக்த 

லகுசு லைப்பிள்ளை யாய்க்காளை யாய்க்கிழ wor Geos 
ளறுகுத லைச்செய்து வீழ்காய் சானென்னு மாசையினை 

யறுகுத லைக்கொள் பணியரங் காகின்க ணாசைதக்தே. 

இதன் போருள் : 

அறுகுத லைப்பேய்--என்பது, சிறுபுல்லு தன்னிடத்திற் 

கொண்ட பனிநீர் போலும் இந்திரிய முறுப்பாடுச் ௪ணித்துக் 
கூப்பிடப்பட்ட மழலை வார்த்தையுடைய சிறு பாலகனாக, 
இளமைப் பருவமாக, காளைப் பருவமா, மூப்பாடுச் சேத்தும 

மான சேறு இந்துதலைப் பொருந்திக் கீழ்கெடக்குஞ் சரீரத்தை 
நானென்று கினைக்கப்பட்ட ஆசையை யறுப்பாயாக, பூமியிலே 

முடியிலே கொண்ட பாம்பையுடைய சரங்கத்தையுடையவனே! 

உன்னிடத்திலே, அபேட்சையைத் தம்௮ என் றவாறு. அரங்கா 

கின்கணாசை எனக்குத் தந்து, தாதுருவாய்ப் பிள்ளையாய்ச் 

இழமாய்ச் செய்து வீழ்காப், நானென்னு மாசையை யஅ என 

முடிக்க, குதலைகொள்் பணியரங்கா என்றவிடத்து ஒற்று 
மிகாமை வடமொழி முடிபு, ': நவ பெரும் புவன '' மென்றார் 
பிறரும். 05 

ஆசுக விக்கு நிசரெனக் கில்லையென் நற்பனைப்பூ 

வாசுக விக்குவில் வேள்வடி. வடிவாவறி வாலகத்தி 
யாசுக விக்கு வலையமன் னாவென் றசற்.றியிரக் 
தாசுச விக்கும் புலவீர் புகழ்மி னரங்களையே, 

இதன் போருள் : 

ஆசு கவிக்கு--என்பது, விரைந்து பாடும் படிக்கு ஒப்பு 
எனக்கு இல்லையென்று சொல்லிக் சிரியவனைப் புஷ்ப பாண
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மும் கருப்பு வில்லையுமுடைய மன்மதனைப் போலும் அழகை 
யபுடையவனே! ஞானததினாலே அகத்தியனே! செளக்யத்தை 

யுடையவனே! இத்த பூமிக்கு ௮ரசனே ! என்று பலகால் கூப் 

பிட்டு யாசகம் ப.வாணிக் குற்றத்தை மூடிக்கொள்ளும் புலவர் 

காள்! துதிப்பீராக, சீரங்கத்தையுடையானை என்றவரறு, புல 

வீர்! அரங்கனைப் புகழ்மினொன முடிக்க, அரங்கனைப் புகழ்க்தார் 
பாவ முட்படா தென்பது குறிப்பு. அற்பனை யென்று ஒரு 
மையே பாடம். அற்பரையென்றால் ஆசுக வடிவா அகத்தியர் 
மன்னா என்ற ஒருமைக்குப் பொருக்தகாகென்க, ஒருவனிடத் 
துக் கொடை வேண்டியே பின் ஒருவன் கொடை வேண்டு 

தனு மறிக, 66 

கனகவி மானம் மற்நீனர்க் குரைக்லெங் கால்பெற்றவரா் 
கனகவி மானக் கருடப்புள் Ht Honus sro we tar 
கனகவி மானம் புவிமான் றடவரக் கண்வளருங் 
கன கவி மானத் தரங்கனை நாச்சொல்லக் கற்றபின்னே, 

இதன் போருள் ? 

கனகவி மானம்--என்பது, பெரியபாட்டுக்களை இலச்சை கெட் 
டுத் தாழ்க்தவர்க்குச் 'சொல்கிலோம். வாயுப் பெற்ற வாகன 
மான குரங்கையுங் கருடனான பறவை வாகன த்தையு மூடை 
யாணப் பாதமான(ப்) பூவைத் தாமரை பூவிற் பெண்ணான 
பெரிய பிராட்டியாரும் பூமி பிராட்டியாரும் பிடிப்பக் கண்ணு 
base கில்ற சொர்னமயமான விமானத்தையும் சீரங்கத் 
தையுமுடையானை வாக்கினா2ல சொல்லப் பயின்றபின் என்ற 
வாறு. நாங்கள் விமானத் தரங்களைக் கற்றபின் உரைக்லம் 
என முடிக்க, காங்கள் என வருவிக்க, தான் சொல்லவென் 

௮ம் பாடமாயின் உரைக்கி2லன் என்சு, இதற்குப் புலவிர் 
என வருவிக்க, வீ என்பது வி எனக் குறுஇற்று ; தந்து 
புனைந்துபைத்தலான உத்தியாம், “அறத்தா றிதுவென...... 

ஊர்ச் தானிடைக் கரணப்படும்'' (குறள்: அறம்) என்னு ழூற் 

பாட்டிணின் றது கூட்டலின், ் 67 

கற்றின மாயவை காளையர் வான்கண்டு மீணினைவ 

கற்றின மாயமு நீசன்று காளைய ராயப்பல்ப 
கற்றன மாயர் பரிபுறச் சேரி கலந்தமையுங் 
கற்றின மாயவொண் ணாதரங் காசெய் கமலற்குமே,
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இதன் பொருள் ₹ 

கற்றின மாயவை--என்பது, பசுக்கூட்ட மானவைகளும் 

குமாரர்களும் தேவலோகத்கைப் பார்த்து மீண்ட கினாவைத் 

தீர்க்க மறைவு நீ யந்தக் கன்றுகளும் குமாரருமாகு அநேக 

காள் தினம் தினமும் இடையர் அன்புபண்ண இடைக் 

குடியிற் பொருச்திஈதும் படித்து இனிமேலும் விசாரிக்கக் 

கூடாது, சரங்கத்தை யுடையவனே! பிரமனுக்கும் என்ற 

வாறு, அரங்கா, கினைவகத்தின் மாயமும் சேரிகலக்தமையும் 

செங்கமலற்கு மாயவொண்ணாது Tor yess. நீயே அறி 
வித்தால் அறியலாம் என்பது குறிப்பு. “கற்றின மேய்த் 
தை என்பது திருமாலை, 68 

கமலங் குவளை மடவார் தனங்கண்க என்றுரைத்த 

கமலங் குவளை முதுகா இயுங்கரை வீர்பு.ஏ.ற்கர 
கமலங் குவளை விளையாட் டரங்£ன்மின் காற்றுக்கனல் 

கமலங் குவளை ரொண்டசா யுய்மின் காமமற்றே, 

இதன் போருள் : 

* கமலங் குவளை--என்பது, தாமரைப் பூவுங் பெண்களுடைய 

முலையுங் கண்ணுமென்னறு சொல்லி மனமயங்கா கின்ற கூனு 

முதுகாஇயுங் கரைவீர் | உருகுவீர்! நீரிலே காக்கையும், மலங்கு 
என்னும் மீனுஞ் சங்கும் மசிழ்ச்சியுடன் சஞ்சரியா கின்ற 

சிரங்கத்தைய்டையான் ; மினனையுங் காற்றையும் இயையும் 
நீரையும் பூமியையும் தயிரையும் உண்டவனுடைய பத்தராய்ப் 

பிழைப்பீராக, ஆசையைவிட் டென்றவாது, கரை வி ர், 
அரங்கன் ரொண்டராய்க் காமமற் அுய்மின் எனமூடிக்க, மட 
வார் தனங் கமலம், மடவார்கண் குவளை யெனக் கூட்டுக; நீர் 

நிறையை இழ்றின்பத்தா லுய்யீர்; இவன் பேபரின்பங்் 
கொடுப்பான் என்பது குறிப்பு. 

மின்னாதியுடன உலகும் முழுதுமுண்டதும் தயிருண்டதும் 
பாகவதம், 

69 

காமனத் தால்வீழ் வூதியக் க£வைக் ஃவரரங்கன் 
காமனத் தாவென்று கைவார்ச் கமுதங்கன் னெஞ்சர்க்செங் 
காமனத் தானனக் குங்கடம் பாசலம் போன் றதுமீ 
காமனத் தாமரை யோன்கங்கை பாய்மரங் கான்மல?ரே.
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இதன் போருள் : 

காமனத் தால்வீழ--என்பது, கற்பகத் தருவையுடைய....... ர 

அரசனான இந்திரன், சங்கத்தொனியால், வீழக் குதித்து, Wb 

தக் கற்பகத் தருவைக்கொண்ட சீரங்கத்தை யுடையான்; மன் 

மகனுக்குப் பிதாவே! என்னு உருகு மன த்தை யுடையார்க்கு 

இணிக்கப்பட்டவன்;) வலிய மனத்தை யுடையார்க்கு 

இளகாத் இருவுள்ளத்தான்; அளவாகின்ற சமழுத்திரஞ் 
சூழ்க ச பூமிதோணி போன்றது; தோணி விடுவான் அந்தத் 

தாமரை மேலான பிரமன்; கங்கைநதி பாய்மரம்; இருவடி 

களான பூ என்றவாறு, பார், கலம் போன்றது; தாமரை 

Cura மீகாமன் போன்முன்; கங்கை பாய் போன்றது) 

கான்மலர் பாய்மரம் போன்றது எனக் கூட்டுக, ஒருவயிற் 

போலி); எழுவாய் பயனிலையு மிது; எண்டிக்கு ஞலக மடப் 

இற்று என்பது குறிப்பு. 70 

மலருக்தி மேல்விழ மெகெரித் தான்வைய மேழுக்துஞ்சா 

மலருக்தி னானரங் சகன் குற ளாய்மண் ணளத்தவன்னாண் 

மலருந்தி வாக்கதிர் வண்குடை யாய்முடி மாமணியாய் 

மலருந்தி யாய்ததிருத் தாள்விர லாழி மணியொத்ததே. 

இதன் போருள்:: 

மலருக்தி மேல்விழ--என்பது, மல்லுப்பிடிப்பார் எதிரே சாவி 

மேல்விழச் சரீரத்தை நெரித்தவன்; உலகமேழும் இறவாம 

அண்டவன் ; சிரங்கத்தை யுடையவன் ; வாமனாவதாரமாடுப் 

பூமியை அளந்த அர்த நாளையிலே விரியஙகின் உ பகலொளியான 

சூரியன் வண்மையுடைய கூடையாய் முடியிற் பெரிய மணி . 

யாய்ப் பூவாய்க் கொப்பூறில் பாத விரலின் மோதிரத்தின் 

மணியை ஒத்த?ிதன்றவாறு, உந்தி மலராய் என மாறுக, 

எழுவாய் பயனிலை செவ்வு, | 71 

மணிவா சற்றூங்க வொருகுடை கழ்வையங் காத்துச்சிக்தா 
மணிவா ௪வனென வரழ்ச்திருப் பார்பின்னை மாதிருக்கும் 

மணிவா சமார்பரங் காகேச வாவென்று வாழ்த தித்திரு 

மணிவா சகங்கொண் டணிவா ரடியை வணங்கின சே.
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.இதன் போருள்: 

மணிவாசற் மாங்க--என்பது, ஆராய்ச்சி மணி வரசலிலே 
தூங்க, ஒற்றைக் குடைக்கீழ் பூமியுள்ளாரைக் கரத்து, இத்தா 
மணியைப் போலவும் இந்திரப் போலவும் இன்பமாக 
விருப்பவர் பின்னப் பெண்ணான இலக்குமியிருக்குங் சவுத். துவ 
மணி நீங்காத மார்பையுடையவே ! கேசவ ! யென்று 
புகழ்ச்து, இருமண்ணை இச்சு வரர்த்தையான் கேசவமத்திர த்தர 
லிரவாரான் பாசகவதரைப் பணிர்தவரென்றவாறு, 

இருப் 2பாரணி வாரடிலய வணங்ெ பென முடிக்க, அவ்வா சர் 
பெருமையினும் பாகவதர் பெருமையே பெருமை என்பது 
குறிப்பு, சால்வகை, எட்டுவகை, பன்னிரஸ்டு வலை, பதி 

மூன்று வகையானது எதுக்கும் முகலாதலில் சேசவாவென் று 
திருமண் அணிவாஇன்றுர். இராமானுஉ மனிதனு 

ளடங்கும்.? 12 

வணங்கரி யானரங் கடி. யார்தொழ வானரவு 
வணங்கரி யாடற் பரிதேர் உடத்தெர்தை வான வர்க்கும் 
வணங்கறரி யானன் மிக் கரப்பாரில் லாமைவிண் மண்ண நியும் 
வணங்கரி யானவர் வாணன்சண் டாகன் மார்சக்சண்டனே. 

இதன் போருள்: 

வணங்கரி யான்--என்பது, நிறங் குப்பர or வன், இரங் 
கத்தை யுடையான், பத்தர் சேவிக்க ஒளியுடைய பாம்பையும் 
கருடனையும் ஆனையையுங் குதிரையையும் தேரையும் ஏறியுலா 
வும் என்னுடைய அப்பன் போன்றவன், தேவர்க்கும் பணியக் 
கிடையாதவன் அல்லாமல் கரக்இறவ நில்லாக.த தேவரு மாணி 

டரு மறியும்படி சா(௧9)) [ட] ஆன வாணைரனுங் கண்டா 
கன்னனும் மார்க்கண்டனு மென்றவாறு, எழுவாயப் பயனணிஓை 
செவ்வு, கரி ஆகற்கு, ஏது, வாணன் கைகளை அறுக்கச் 
சிவணிரச்சசா லிரண்டு கை விட்டதும், சண்டாகன்னன் 

் சிவனால் முத்திபெராது இருஷ்ண சுவரமியாற் பெற்றதும் 
மார்க்கண்டன் மாபிரளையத்திற் பெருமாளையே சண்டகதும். 79 

சண்டலங் காரள கங்கெண்டை மேகங் கவரிதம்சொற் 
கண்டலங் கார முலையிள கீ3ரென்று கன்னியர் 
கண்டலங் கார மருளேன் புனற்கயல் கொக்கென் மஞ்சக் 

, கண்டலங் கார மலரரங் கேசர்க்குக் காதலனே,
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. இதன் போருள் ₹ 

சண்டலங் காரளகம்--என்பது, கண்ணாய இடமும் கரிய 

Spain கெண்டை மீனும் மேகமும் முருக்கம்பூ உதடு 

வார்த்தை சருக்கரை யிலங்கா நின்ற பதக்கதிதையுடைய முலை 
இளநீ9ரன எண்ணிப் பெண்களுடைய இறப்புப் பார்த்து 

சிங்காரத்தான் மயங்கேன்; சலத்துக்கு அயலான மீன், 

கொக்கென்று பயப்பட தாழை கிரம்ப மலராநின்ற சீரங்கத் 

அச் சுவாமியிடத்து அன்புடையேன் என்றவாறு. நான் 

மயங்கேன்; காதலனானொன முடிக்க, இவனை வாஞ்சித் 
தால் மாதர் மயக்கத்திரு மென்பது குறிப்பு, கெண்டை 

காரளகம் என இிரனிறை என்க, 14 

காதலை வாரிமண் வெண்கோட்டில்வைக அண் கொட்டியரங் 

காதலை வார்கழற் குள்ளாக்இ னாய்கரக் தெங்குகின் முன் 

காதலை வார்குழை வைதே இயைகின் கருத்துருக்குங் 

காதலை வானரர்த் தேடவிட் டாயிது கைதவமே. 

இதன் போருள் : 

காதலை வாரிமண்--என்பது, இரு கின்ற திரை நீரான 
கடல் சூழ்க்த பூமியை வெள்ளைக் கொம்பிலே வைத்தும் உண் 
டும் உமிழ்ச்க சிரங்கச்தை யுடையவனே ! மூக்தின நீண்ட 
பாதத்துள்ளே ஆகம் பண்ணினை ; ஒளித்த தெல்லாவிடமும் 
உன் முன்னாக காதிலே அசையா கின்ற நெடிய குண்டலத்தை 
யுடைய சீதா தேவியை உனது மனத்தை கெடுழப்பண்ணு 
மன்பு போல்வாளா குரங்குகன் தேட விட்டாய்; இது வஞ் 
சகமே யென்றவாறு, அரங்கா, முன் பூமியை வைத்துண்டு 
காட்டி ஆக்கினை, பின் எங்குங் கரந்து வானரக் தேட விட் 
டாய், இது கைதவம் ; என மூடிக்க, உன் னுருவில் ஒடுங்கு 
வாளைத் தேட விட்டது பிறருன்னைப் பரனென்று அறியாது 
வஞ்சித்தாய் என்பது குறிப்பு, 15 

தவராக வக்கணை யொன்றுற்க டற்றெய்வர் தானென் Doe 
தவராகச் தீர்த்துக் சொழக்கவ்ட நீதரை மேற்டடக்து 
தவ்ராகப் பாவித்கென் னோதொழு தாய்தண் ணரங்கத்துமா 
தவராக வாகண்ண னேயெண்ணொ ணுவவ தாரத்தனே,
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இதன் பொருள் : 

தவராக வக்கணி-- என்பது, வில்லுப் போர்க்கு ஆன, 
அம்பு ஒன்றினலே வருணன் தெய்வமா வெண்ணான், 
தானென்று தங்கின ஆசையை விட்டு வணங்கும்படிச் செய்க 
நீ பூமி மேலே இடர்து தவருகப் பரவனை பண்ணி யேதோ 

வணங்குனாய்; குளிர்ச்த சரங்கத்துப் பெருமாளே |! இராமபத் 

திரனே! கோபாலனே! அளவில்லாக பிறப்பை யுடைய 
வனை! என்றவாறு, அரங்கா! கடல், பின்பு கொழக்கண்ட 

நீ அதனைத் தொழுதென முடிக்க. ஒருகால் மானிட பாவனை, 
ஒருகால் பரத்துவ பாவனையும் பண்ணினை யென்பதும் நீ 
கினைத்ததே நினைவும் என்பதுங் குறிப்பு. 76 

தாரா கணமண் ணளக்தவச் சாளென்பர் சாத்துந்துழாய்த் 

தாரா கணம்புயம் போலரங் காதல மேழுக்குமா 
தாரா கணமங்கை யாயும்பர் தாவிய தண்மலா்வீழ் 
தாரா கணமுகில் லாவாற்றிம் சூழணை தாஜெக்குமே, 

இதன் போருள்: 

தாரா கணமண்--என்பது, சட்சததிரத்தை யுடைய தவ 
லோகத்தையும் பூலோகத்தையும் அளக்த முற்காலத்திலே 
அன்பசா லணியாகின்ற துளப மரலையை யுடையவனே ! 
கண்கள் தாம் பூப் போன்றவனான சரங்கத்தை புடையானே | 
பூமி ஏழுக்குக் தரிப்பானவனே | கண்ணமங்கை யென்னுச் 

. திருப்பதி யுடையவனே! தேவர் சொரிந்த குளிர்க் த பூக்கள் 
விழுதலைச் செய்யாது, செறுபோசது நில்லாது, கிலையாது, 
ஆற்றிலே சுழன்றுவரும் அணைகளைக் தான் ஒத்த 
சென்றவாறு, அரங்கா! நீயளக்த காள் உம்பர் மலரீ அனை 
ஒக்குமென முடிக்க. தாராகணதக்தையுடைய விண்ணைத் தாரா 
கணமென்றது ஆகுபெயர், சனையைக் கூறிய முதலறி செவி. 
ஒடு நீரில் கட்டின அணை சுழல்வது போலும் என உவமம், 77 

தானச் தியாகம் தவங்கல்வி வேள்வித் தீழலிலவித் 
தானச் தியாகம் தருமிழி வாயின தண்ணரங்களச் 
தானச் தியாகப் பகல்மறைத் தான்பெயர் தச்திடும்வே 
தானச் தியாகண் டலன றி யாப்பரக் தாரமத்தையே, 

13
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இதன் போருள் : 

தானந் தியாகம்--என்பது, புண்ணியக் கொடையும், 
புகழ்க் கொடையும், தெய்வத்தை வெளிப்படுத்தும் விர தமும், 
ஞானமும், தேவரை அக்ூனிமுகத்தால் ஊட்டுவதும், தாங்கள் 

கெட்டுச் சரீரதீதாலே தாழ்ச்சியைக் கொடுக்கும்; குளிர்க்த 
் சரங்கச்கான், மாலைக் காலமாகச் சூரியனை மறைத்தவன் 

இருநரமங் கொடுக்கும் பிரமனுஞ் சிவனும் இர்திரனும் அறி 

யாத பரமபதத்தை யென்றநவாறு. srs Purses sop 

பாயின, அரங்கன் பெயர் தந்திடும் பரந்தாமத்தை என 
மூடிக்க. ' எல்லா அறத்தினுக் திருமாம சங்கீர்த்தனம் முக்கிய 
மென்பது குறிப்பு. மூன்றாமடியுள், அந்திசான் பகலாக, அப் 
பகலை மறைத்தவனென்னறு மாறுக. தான் என்பது அசை 

மொதியுமாம். ் 78 

தாமரை மாத்திசை மூப்பற்ற வானவர் தாமரையாள் 

தாமரை மாத்திரை வந்தாள் கணவரைத் கண்ணரங்கத் 

தாமரை மாத்திரை போல்வளைக் தேற்றுத் தருப்பொருட்டால் 

தாமரை மாத்திரைக் கேசங்கு னோசையிற் சாரய்ச் தனரே, 

் இதன் போருள் : 

தாமரை மாத்திரை--என்பது, ஒளியுடையவர், சென்மா 
வான வெப்பமான திரையென்னு நோயான், இழம் இல்லாத 
தேவர்கள், தாமரைப் பூவிஓ.ள்ளாள்; தாது மலைக்கப் பட்ட 
செல்வம் பொருச்தின அலையிலே பி.றந்தவளான மரவிலக்கு 
மிக்கு நாயகரைக், குளிர்க்க சீரங்கமான ஊரையடைய 

வரைப், பெரிய இரைச்€லைப் போலச்சுற்றி எதிர்த்த, கற்பக 
விருக்கத்தின் காரணமாகத் தாங்கள் பாதி நொடிப் பொழு 

இலே சங்கத் தொனியாலே ஓடினுரென்றவாறு. மூப்பற்ற 
வானவர், தருப்பொருட்டால் தாமரை யொத்துச் சாய்ந்தன 

சென முடிக்க. அகப்பட்டாளைப் பி.றருக்குக் காட்டரமைக்குப் 
- பெரிய திரைச் சலை உவமை கூறினர். 79 

சாகைக்குச் ததீதுத் துறூக்கி மாதர் தமைககைத்தாய் 

சரகைக்கும் தத்துவங் கட்குமெட் டாய்தண் புனலரங்கே 

சாகைக்குர் தத்துப் புடையாழி யேச்த றமாகள்வெய்யோர் 
சாகைக்கும் SIGS தவிர்கைக்கும் போதுமுன் சல்கற்பமே,'
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இதன் போருள்: 

FOSS SE தத்த என்பது, கொம்பையுடைய குருந்த 
மரத்திலே, புடைவையைத் காகப், பெண்களைச் ரித்த 

வனே! வேதப் பக்கங்களாலும், தத்துவங்களாலும் காணப் 

படாதவரே! குளிர்க்த நீர் பொருந்தின சீரங்கத்துச் சுவாமி 
யைக், கையி லெறியீட்டித் தொழிலையுடைய சக்கரத்தை 
யேர்தாதிருப்பாயாக, தன்னமையானவரும் பகைத்தவரும் 

மரணமாகவும் பெருக் துன்பம் தீர்வதற்கும் அமையு முன் 

னுடைய கியமனம் என்றவாறு. அரங்கேச! உன்றமர்கள், 
வெய்யோர் சாகைக்குச் தத்தத் தவிர்கைக்கும் கின் சங்கற்பம் 

போதும் ; ஆழி ஏந்தல் என முடிக்க, gad m விலக்குணர்த் 

தும்: போலும் எனின், சங்கற்பமென்ப தாகாது. இதுவே 
பாடம், . 80 

சங்கத் தமரர் குழாத்தொடு மூழ்வினை தாழ்விலங்கச் 

சங்கச் தமரன்ப ராயிருப் பீர்கட ரானவர்தே 

சங்கதீ தமரம் படவெய்த சார்ங்கத்தன் மண்ணரங்கன் 

சங்கத் தமரன் சரணே சரணென்று சார்க்திருமே, 

இதன் போருள்: 

சங்கத் தமரர்--என்ப, மிகுந்த தொகையான தேவர் கூட் 
டத்தோடும் பழைய கருமமானா தாழ்வான கட்டு அலையப் 

பேர்ச்து சனங்களுடைய ஏனே தெசாயிருப்பீர் ! சமுத்திரத்து 

இராக்கதர் காடு கூப்பிட, மராமரமானது பட, அம்பு விட்ட 
சாரங்கமான வில்லையுடையான் $; குளிர்ந்த சிரங்கத்தை 
யுடையவ்ன் ; சங்கநாதம் பண்ணுஇறவருடைய பாதமே முழ் 
சென்ம பாவம் நீக்குமிடம் என எண்ணிச் சேர்ச்திருப்பீராக 
என் றவாறு, உல€ர்! ஊழ்வினை த் தாழ்விலங்க, சங்கச் சங்கத் 
தமரர் குழாத்தொடும் தமரன்பரா யிருப்பீர ரங்கத்தம்மான் 

: சரணே சரணென் ௮ சார்ச்திருமென்று முடிக்க, சங்கம்... 
காயகனையுடைய ச௪பையெனப் பொருள் கூறினுமாம், yor 
rrari—d sou eur; go qurep wore ளஇபதி"! 
(திருவாய்மொழி) என் »5@ ல.றிக. 81 

இருந்தே னுகமுட வன்வரை கோக்க யிருப்பதுபோல் 
இருக்தே னுகந்துளை வைகுந்த கோக்க யெதிர்பொருங்கே 
ளிருந்ேேத னுகனும் பட்வைத் தாய்வெண்ணெ யில்லிலொளித் 

திருக்தே நுகரரங் காவாளு காளினி யென் றருளே.
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இதன் போருள் : 

இருந் தேனுக முடவன்--என்பது, பெரிய தேன் உந்தக் 
காலில்லாதவன் மலையைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கறது 
போல, இருந்தே னுயா்ந்த வுன்னைப் பரமபதத்தோடும் 
பார்த்து: முன்னாகப் பொரப்பட்ட பந்துக்களும் தேனுகன் 
என்னும் ௮சுரனும் படக்கொன்றவனே ! வெண்ணெயை 
வீட்டுள்ளே மறைந்து உண்ட சீரங்கக்தையுடையவ?னேை | 
அடிமையாகப்: பண்ணும் போது எப்போது இருபை 
பண்ணுவாய் என்றவாறு. அரங்கா! முடவன் இருக் தேனுக 
கோக்கு இருப்பது போல, உன்னை வைகுண்டம் நேரக்டு 
யிருக்தேன் ; என்னை யாளு சாளினி யென்று அருள் என்று 
முடிக்க. இச்சாள் எனக் கூறினும் திடமாவேன் என்பது 
குறிப்பு, ஏனைச்சொல் வரும், 82 

அரும்பாக வதரிக் கும்பெய ராய்புள் எரசினிற்கோர் 
அரும்பாக வதரக் துப்பனை யாயரங் சாவெனவுண் 
அரும்பாக வதர்பத தீர்த்தங் கொள்ளா சடிசள்கொப்புள் 
அரும்பாக வதர்தொலைப் பார்கல் லார்கங்கை யாடுதற்கே. 

இதன் பொருள் : 

அரும்பாக வதரிக்கும்.- என்பது, அரிய சர்க்கரைக் குழம்பு 
பிறக்குக் திருசாமத்தையுடையவனே! ப றவைக் கரசனான 
கருடன் மேலே யுயரும் வாகனாதிபனே ! உதடு பவளம் 
போன்றவனே ! என்று அறியும் விட்டுணு 'பத்தருடைய 
சீபாதத்துப் பட்ட நல்ல சலத்தை உண்ணார், ' காலிலே 
புண் புடைப்புண்டாக வழியை நடந்து தீர்ப்பர் ; படியாதவர் 
oie re Bie மூழ்குத,ற்கு என்றவாறு, கல்லார், பாகவதர் 
பததீர்த்தங் கொள்ளார், கங்கை யாடுதற்கு ௮தர் தொலைப் 
பார் என முடிக்க, கம்றார் பாகவதர் பத இர்த்தங் கொள்வர் : 
தொலையார் என்பது அருத்சாபத்தி பகவத் பாததீர்த்தத் 
திலும் பாசவதர் பாத தீர்த்தம் அதிக மென்பது குறிப்பு, 83 

ஆடுமுன் ஸீர்முதற் நீர்த்த,தஇ னாலரு மாதவத்தால் 
ஆடுமுன் னீர்மஹை வேள்வியி ஞூலண்ட ராமுடலு 
மாடுமுன் னீரது மாயையி னலன் னரங்கனைக்கொண் 
டாடுமுன் னீர்செய்க பாவமும். போய்முத்த ராம்வண்ணமே.
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இதன் போருள்: ச் 

ஆடூமுன் ஸீர்முதல்--என்பது, முழுகப்பட்ட சமுத்திர 
முதலான தீர்த்தங்களாலும் அரிய பெரிய தவங்களாலும் 

கடாயை எதிரா யறுக்கப்பட்ட வேதங்கள் சொன்ன வேள்வி 
களாலும் தேவராஞ் சரீரமும் அலையும் கினையீர், அந்த 
வலைவை மாயையினாலே எம்முடைய சிரங்கச்தை யுடையானை த் 
துதிப்பீராக, முற்காலத்திலே நீங்கள் செய்த பொல்லாத 
கருமமுக் : தீர்ந்து முத்தி பெறுவீராம்படி யென்றவாறு. 
உலகர்! தீர்.க்சத்தினால் தவச்தால் வேள்வியா லுடலு மாவேது 

முன்னீர் மாயையால் கொண்டாடும் வண்ணம் என முடிக்க, 

இது கெடாத பேறுதரும் என்பது குறிப்பு. 84 

வண்ணங் கலிவஞ்சி வெண்பா வசவல் வகைதொடுத்தோர் 
வண்ணங் கலி2கட வேண்டுமென் மேமக்கண் மாட்டுரையேன் 

வண்ணங் கலிகடல் போல்வா ரங்கன் வகுளச்செல்வன் 

வண்ணங் கலியன் புகழ்தாளெ னக்கென்று மாகிதியே. 

இதன் போருள் : 

வண்ணங் கலிவஞ்சி--என்பது, சந்தப் பாட்டுங் கலிப்பா 

வும் வஞ்சிப்பாவும் வெண்பாவும் ஆரியப் பாவுமான விகற்பங் 

களைக் கூட்டி, ஒருவிதமாகத் தரித்திரம் தீர்க்கக்தகும் என்னு 

நினைத்து, மானிடர் பக்கத்திலே சொல்லேன். கிறமொலிக் 
குஞ் சமுத்திரம் போல்பவன், சீரங்கத்தையுடையவனுடைய 
மடழமாலையும் பாக்கயமுமுடைய நம்மாழ்வாருங், கொடையு 
“டைய நம்முடைய இருமங்கை யாழ்வாரும் புகழ்க்த தருவடி.க 
ளெனக்கு எப்போதும் பேர்பெரிய திரவிய மென்றவாறு, 
நான் தொடுத்து வேண்டும் என்றுரையேன், புகழ்தா 

ளெனக்கு மாகிதியாம் என முடிக்க. அரங்கன் றன் புகழ் 
தாள் எனக்கூட்டுக. துய்க்கும் பொருளையுந் தந்து, தானுங் 

, குறையாமையால் மாகிதி யென்றரூர். - 85 

மானா கவரு நிருசன்புன் மாயையின் மங்கையென்னும் 

மானா சுவரு மணியைமுன் நீங்னென் மாயனென்பார் 
மானா கவரும் பலர்?சாலை சூழு மதிலரங்கா 

மானா கவரு மமுதே யதுவுகின் மாயமன்றே,
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இதன் போருள்:₹ , 

மானாக வருரிதி--என்பது, மானென்னும் மிருகமாக வக்த 

இராக்கதனான மாரீசனுடைய அற்ப வஞ்சனையினாலே பெண் 

ணென்று சொல்லப்பட்ட பெரிய பாம்பீன் ற மணி போல்வாளை 

முற்காலத்தே பிரிந்தான் பெருமாளென்று சொல்வார்; 

மாமரத்துடனே புன்னை யரும்பாகின்ற பூவிரிந்த சோலை 

சூழ்க்த மதிலையுடைய சீரங்கத்து விமானத்தை யுடையவனே | 

அங்கேரிக்கு மமுது போல்பவனே ! அந்தச் செயலும் கின் 

னுடைய மயக்கம் என்றவாறு, அரங்கா! உலகா! மாயன் 

மணியை முன் நீங்கெ னென்பர் ; அதுவும் கின்மாயம் என 

முடிக்க, உம்மையால் நீங்னெதும் மாயமேயாம் என்பது 

குறிப்பு. . 86 

மாயா தவர்தலை வாவரங் காவட மாமதுரை 

மாயா தவரண்டர் வர் தடைச் தான்மழு வாளிபிர 

மாயா தவர்செய்வர் செந் நான்முக் நால்கொணட வண்ணமொப்ப 

மாயா தவரத் தனைக்குடர்க் கோத்ததுன் வாணகமே. 

இதன் போருள் ₹ 

மாயா தவர்தலைவா--என்பது, பெருமை பொருர்தின யாதவ 
இராசாக்களுக்கு எசமானனே! வூுங்கத்தானே! வட 

திசையிலுள்ள பெரிய மதுரையை யுடைய பெருமாளே | 

இருடிகளுக் தேஊருஞ் சென்று, சரணம் புகுக்தால் வனும் 

பிரமனும் ஏது காரியமவர்கள் செய்வார்கள்? சிவந்த நாலை 

முப்புரிக் கொள்வது போலச் சாகாவரம் பெற்றவனான 

இரணியனது குடரைக் கோத்துக்கொண்ட துன்னுடைய 
வெள்ளை ககம் என்றவாறு, மாயா! மழுவாளி பிரமர் 

_ தம்மைத் தவரண்டர் வந்தடைந்தால் அவர் யாது செய்வர்: 
உன் வாணகம் வரத்தனைக் குடரைக் கோத்ததென மூடிக் ச 

அவரால் வரம் பெற்றது அழிக்தமையால் இனி உபகாரம் 
வேறே செய்வதில்லை யென்பஅ குறிப்பு, 87 

நகமுண் டகக்தரித் தார்க்கருண் மாயற்கு ஞாலமுக்கீர் 
தகமுண் டகம௫ழ்ம் தார்க்கடி யோமென் மின ற்கதிவா 

னகமுண் டகம்பர னென்றா லரங்களை காடியய 

னகமுண் டகமல ரீதான்குவி யாது நடுக்குளத்தே.



திருவரங்கக் தந்தா 419 

இதன் பொருள்: ” 

நகமுண்டகம்--என்பது, சிரிக்க ஏகா இனுந்தியான் தலையை 
எடுத்தானான சவனுக்குக் இருபை பண்ணின பெருமாளுக்குப் 
பூமியுங் கடலு மலையும் புசித்துள்ளே ம௫ழ்சயொனவர்க்குத் 

தாசனென்று சொல்லுவீராக, நல்ல செலவான உயர்க்த 

உலகமுண்டாம். மனம் பரிக்கப்பட்டவன் கானென்று 
நினைத்தால் சீரங்கப் பெருமாளை நினைத்துப் பிரமனு 
டைய ஈகம் பொருந்தின கையான தாமரைப் பூக் கூம்பாது 

நடு கெற்.றியில் என் றவாறு. உல?! ம௫ழ்ச்தார்க்கு சாமடியோ 
மென்மின் ; உண்டு காடி, யகம் பரனென்றால் அயன் நகம் 
முண்டகம் உம்முடைய நடுக்குளத்தில் குவியாது என முடிக்க, 

குவிதல்--இலாடத்திலே எழுதுதலாம், பிறப்பில்லாமையால் 

எழுதான். 88 

குளப்படி. கெய்யடி ஏற்கொத்த தோகொள்ளப் பற்றியதோ 
குளப்படி யிற்றிங்கள் சேரரங் காகோல மாயவன்றுன் 

குளப்படி காட்டும் பிறைமருப் போலொரு கோட்டிருந்து 

குளப்படி. யின்னகத் துட்பரல் போன் ற குவலயமே, 

இதன் பொருள்: 

குளப்படி நகேய்யடிசிற்--என்பது, சருக்கரையொடு நாழி 

யால் விடு நெய் பொருக்தின அ௮ன்னமானதுபோல் இனித் 
தீதே! உண்ணகிறைந்ததோ ! குளத்தின் பூவிற் சந்திரனி 

ருக்க சீரங்கத்தனே! வராகவகாரம் பண்ணின முற்காலத் 

திலே கெற்றியி லேறி இறங்கவைத்த இடம் போலும், பரதிச் 

சந்திரன் மேலே மறுவைப்போலு ஒரு கொம்பின் மேலே 

யிருக்து கவடுபட்ட காலி னகத்திலே சிறுகல்லுப் போல் ஆன 

பூமி யென்றவாறு, அரங்கா! மறுப்போலிருர்து பரல் 

போன்ற குவலயம் ஒத்ததோ, பற்றியதோ என முடிக்க, 

. ஒவ்வாது பற்றாதென்பதே தணிவு. இவ்வாறுண்ட பாவனை 
ட. யும் விளையாட்டென்பது குறிப்பு, உயிர்களைக் காண்பதே 
நினைவு என்பதுமாம் குறிப்பு, 89 

GUIWUCG சூழ்கடல் காயா மரகதங் கொண்டனெய்தற் 
குவலையல் கண்டன்பர் கைவரென் ரூ.ற்கொற்ற வாணற்குவா 
குவலைய கேமிதொட் டாயரங் காகொடும் பல்பிறப்பா 

குவலையங் கற்றுனைக் காணிலென் ஞங்கொல் குறிப்பவர்க்கே,



120 அக்தாதிக் கொத்து 

இதன் போருள்: 

குவலையஞ் சூழ்கடல்--என்பது, பூமியைச் சூழுங் கடலையும் 
காயாம் பூவையும் மரகதக் கல்லையும் மேகத்தையும் நெய்தல் 

நிலத்துக் குவளைப் பூவையும் பார்த்துப் பக்தர் உருகுவாரென் 

பகனால் வெற்றியுடைய வாணாசுரனுக்குத் தோள்களலைய 

ஆழியை விட்டவனே | சீரங்கத்தனே ! கோடி பல் செனன 
மான வலையை அவ்விடத்திலே நீக்கு உன்னைக் கண்டா 
லெப்படியாமோ கின்வ௫ அவர்க்கென்றவாறு, அரங்கா! 

அன்பர் கண்டு நைவரென்றால் அவற்று அங்குனைக் காணில் 

அவர் குறிப்பு என்னாங் கொலென முடிக்க. பிறப்புள் உன் 

னுருவம் போன்றது கண்டுருகுவார் பிறப்பு நீங்க, உன்னையே 
கண்டால் எத்தனை ஆனந்த மாகார்! Ms எனக்கும் 

வேண்டும் என்பது குறிப்பு, 90 

குறியானைச் செங்க ணெடியானை வானவர் கோவைச்சங்கக் 

குறியானை வித்த திருவரங் கேசனைக் கூவிநின்று 

குறியானை காத்த வனைப்பாடி. னேன்கொடி கூப்பிடினும் 
குறியானை யப்பவர் போ.ந்கொடி யேன்சொல்லுங் கொள்வனென்றே, 

இதன் போருள் : 

குறியானைச் சேங்கண்--என்பது, வாமனாவதாரனைச் சிவந்த 
கண்ணையுடைய திருவிக்செமாவதாரனைத் தேவேக்திரனைச் 
சங்கத்காலே வருக்தப் பண்ணினவனைக், கூப்பிட்டு, கின் 
மூதன்மையுடைய ஆண்யைக் காரத்தவனைக் கவியாற் சொன் 
னேன் ; காக்கை கூப்பிட்டாலுஞ் சகுனமாகையினாலே வருந் 
தாத உற்றாரைப் போலே பொல்லாத வென்னுடைய வரர்த் 
தையும் அங்கீகரிப்பான் என்று நினை த்தென்றவாறு. நான் 
அரங்களைக் கூப்பிடினுங் குறியா னையப்பவர் போல் கொடி. 
யேன் சொல்லுங் கொள்வன் என்று பாடினேன் ஏன 
மூடிக்க, கொடி. கூப்பிட்டால் இனம் வரும் என்பது 
குறிப்பு. 91 

வனத்துச் சிலம்பி யிடுநாலுட் பட்டு மசகமெய்தத 

வனத்துச் சிலம்பி. போற்பிணி வாய்ப்பட்டு வாப்புலம்பில் 
வனத்துச் சிலம்பின் குரலன்னம் வாழு மரங்கனிப்பின் 
வனத்துச் சிலம்பினின் ருன்கேட்கு மோவும்பர் UY SOM FAC,
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இதன் போருள் : 

வனத்துச் சிலம்பி--என்பது காட்டிலே சிலம்பியான பூச்சி 

யிட்ட நூலிலே யகப்பட்டுக் கொசுகு சரீர தாபத்தோடே ஆர 

வாரிப்பது போலே நகோயிடத்திலே பொருந்தி, பலகாலுஞ் 

சொன்னால் நீரி3ல சிலம்பான ஆபரண ஓசை போலும் 

மிடற்றோசையை யுடைய அன்னமான பறவை சுபமாகுஞ் 

சிரங்கதி துள்ளான்;, இச்தப் பூமியிலே மலையிலே கின் ஐவன் 

கேட்பானோ? தேவர் துதியைக் சேளாதே என்றவாறு, 

நான் சிலம்பின் போற் பிணிவாய்ப்பட்டுப் புலம்பில், கின்றான் 
உம்பர் வாழ்த்தை விட்டு என் புலம்பலைக் கேட்குமோ ? 

கேளாதென முடிக்க, என் புலம்பல், கேளாதென்பது 

சொல்லெச்சம், 92 

விடீத்தேதரை மன்னு வனப்பாழ்ங் கணெற்.நில்வெம் பாம்புபற்றும் 

விடதேதரை வாய்வண்டு தேன்வேட்டல் போல்விசித் — 

துக்கொடுபோய் 

விட தே கரை யில்வெங்கட் கூற்றையெண் ணாதெண்ணும் 

வேட்கையெல்லாம் 
விடதக்ேேதரை யூரரங் கன்றிருச் தாளில் விழுகெஞ்சமே, 

இதன் போருள்: 

விடத்தேோரை மன்னு--என்பது, விடத்தே ரென்னும் 
மரத்தை நிலைபெற்ற பாலையிலே பாழ்ங் ணெற்றிலே பிடிக்கப் 
பட்ட நஞ்சு பொருக்தின தவளையின் வாயிலே வண்டு தேனை 
விரும்புவது பேல, கட்டிக் கொண்டு போவதே செய்ய விசா 
ரிக்கப்பட்ட ஆயுதத்தையும் பொல்லாத குணத்தையு முடைய இயமனை நினையாமல் நினைக்கு மாசையெல்லாம் நீங்கும்படி. 
திருத்தேர் தருசாளை நடத்தும் €ரங்கத தானான பெருமாள் 
சிபாதத்திலே செண்டன் பண்ணு மனமே என்றவாறு, 
கெஞ்சமே! வண்டு தேரைவாய்க் தேன் வேட்டல் போலக் 
கூற்றை எண்ணா கெண்ணும் வேட்கை யெல்லாம்விட அரங் 
கன் Des serene விழு என முடிக்க, துன்பத்துக்குள்ளே 
துன்பமான எஞ்சாரத்திலே இன்பம் விரும்புதல் என்ப 
துவ்மை, விடத்தேர் கான லுமாம், 99 

16
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விழுங்கூன் றசைச்சுவர் ரீர்மலங் கோழைவெம் பித்கொடுங்க 

விழுங்கூ னரம்புறி யென்பேணி கோற்சட்டை வீழ்ந்துநொந் த 

விழுங்கூர் க லாரழப் பாடையிற் போய்ச்சுடும் வெய்யசெக் F 

விழுங்கூன கோய்க்குடில் வேண்டே னரங்க விமான தீ.தனே, 

இதன் பொருள் £ 

விழுங்கூன் றசைச் சுவர்--என்பது, €ழ்ப்படு கூனுக் தசை 

யுமான மூத்திரமும் மலமும் சென்மாவும் பைத்தியத்தோடுங் 

கொட்டுங் கூனாகின்ற ஈரம்பினாலே கட்டின உரி, எலும்பிலே 
செய்த ஏணி, தோலாலே செய்த சட்டை, கழ்க்டெந்து, வருக் 
திக் குலையாகின்ற தலைமயிரையுடைய பெண்க எழும்படி 

பிணத் தேரி லெடுக்கப்பட்டு எரியா நின்ற வெப்பமான இ, 

உண்ணுவதான பொல்லாதான பிணி குடியிருக்க சிறு வீடு 

விரும் பேன். €ீரங்க விமானத்தை யுடையவனே! என் றவாறு, 

அரங்க! விமானத்தனே ! சுவர் உரி, ஏணி சட்டை, குடிலிவை 
ஒத்க சரீரம் வேண்டேன் என முடிக்க, சரீரம் பரியந்தம் 

வேண்டாமை குறிப்பு, 94 

மானத்து வண்ட ௮ழவோ ரெழுத்தின் வடிவுற்றர் 

மான த்து வண்ட வினையாள ராயினும் மால்வளர்வி 

மானத்து வண்டல மாமரங் கம்வழி யாய்வரினு 

மானத்து வண்டமர் தாரண்ட சாம்பதம் வாய்க்குமங்கே, 

இதன் போருள் : 

மானத்து வண்டல்--என்பது, பெரிய சங்கமானது, குவித்த 

மணலிலே உமுகையிலே ஒத்து எழுத்து வடிவுற்ற இறப்புப் 
போலத் தொடர்ர்த பாவிகளாயினும், பெருமாளுறங்கா 

கின்ற விமானத்தையுடைய வண்மையுடைய தலமான 

சிரங்கம் வழியாய் வந்தாலும் பெருமையுடைய வண்டுகள் 

பொருக்தும் மாலையுடைய தேவராகும் வரிசை இடைக் கும் 

அவ்விடத்தே என்றவாறு, ஒருவர் வினையாளராயினும் 
வடிவுற்ற சீரங்கமான அரங்கம் வழியாய் வரினும் அங்கே 
அண்டசாம் பதம் வாய்க்குமென முடிக்க, பல வடிவுள் ஒரு 

வடிவாவது, ஓரெழுத்காதல் பல தொழிலுள் அரங்கம் 

வழியாய் வருகலான ஒரு தொழில் வாய்த்த லுவமை-_ 

சிறுதொழிலான் ஈன்மையும் பெரிய பேறு தருமென்பது 
குறிப்பு. இதி
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அ௮ங்காக்கைக் கேமங்கைக் க்தா னரங்க னவணிக்குவா 
யங்காக்கைக் கேபடத் தானிற்க வேமுத்தி யரக்குத்துய 
சங்காக்கைக் கேசிலர் வேறே தொழுவ ரருந்திரவி 
யங்சாக்கைக் கேதனத் தாள்கரு மோரு வன் றியுமே, 

இதன் போருள் : 

அங்காக்கைக் கேமங்கைக்கு--என்பது, அழகிய கற்ப 

தருவைப் பின்னைப்பிராட்டியார்க்குக் கொடுத்தவன், om 
கத்தான், பூமியிலே வரயைப் பிளப்பதற்கே யுண்டவளை 

யொறழிக்து பரமபதத்தை உண்டு பண்ணிக்துன்பக்தைகத தீர்ப் 
US DRE HOt புறம்பானவை வணங்குவர்; அரிய பொன்னைக் 

காகமே கொடியான மூ?தவி தருவாளோ! மாவிலக்குமி பல் 

லாமலென்றவாறு, இலர், பசித்தானிற்க, வேற தொழுவர் 

இருவன் Yu திரவியம் கேதனத்தாள் தருவாளோ? தாரா 
ளென முடிக்க. வேறுதெய்வமும் முத்து கொடாதென்பது 
உவமைக் குறிப்பா ல.றிக, 96 

அன்ழேயடைய வுனக்கே யடிமையென் ரதரித்தா 
ரன்றே யடையப் படுவா ௬னையரங் கரவன த்தி 
யன்றே யடையப் பயில்வோரு மீதி யாச றியா 
சன்மே யடையப் புலனாலும் ஈன் இல்லை யாங்கவர்க்கே, 

இதன் போருள் : 

அன்றே யடைய--என்பது, அப்பேரதே Aa ருங்க 

வுனதுடைய தகொண்டனென்னு அன்புசெய்தவ Tosser, 
பொருந்தப் படுகின்றவருன்னை, சரங்கத்தனே! காட்டிலேன் 
பழட யிலையும் நீரும் புசிப்பாரும் இந்த விதத்தைக் தெறி 
யார், ௮வ்வறியாதவர் ; நிறுத்தப் பட்ட புலன்களாலும் ஈன் 
மையில்லை, அவ்விடத்தவர்களுக் கென்றவாறு. அரங்கா, 
ஆதரித்தா ர௬ுனயடையம் படுவரிது, அயில்வோரு மறியார் 
அறியார் அடக்கும் புலனாலுமவர்க்கு ஈண்டுல்லை என முடிக்க. 
புலனடக்இனும் அடக்காதொழியினும் உண ஆதரிப்பதே 
பேறு தருமென்பது சூறிப்பு, அப்போ யாரவது பிறப்பது- 

இ ஆண்டு--இளமைக் தாலத்தே என்பது, 97 

ஆங்கார மாமின்னைத் தோய்மார் பரங்ச எளேவெண் றணெயுண் 
டாங்கார மாநில முண்டார்க்குத் 0 சொண்டனிவ் வண்டத்தப்பா 

லாங்கார மான்பகு திப்புறம் போயமு காற்றிற்படிக் 
தாங்கார மானடி காண்பே னவன்ற னருள்ந்தித்தே.
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இதன் போருள் : 

ஆங்கார மாமின்னை-- என்பது, ஆக்கப்பட்ட மேகத்தழ 

கான மின்னைப் போல்வாளான பெரிய பிராட்டியாரைத் 

தழுவின மார்பையும் சரங்கத்தையு முடையவனே ! தயிரும் 

வெளுகத்தகெய்யு முண்டது போல கிறையப் பெரிய பூமியைப் 

புச)ித்தவனுடைய தாசன் இர்த வண்டத்துக் கப்புறத்தே 

அகங்கார முடகானுமான பிரஇருஇக்கு மேலாகப் போய் 

விரசையாற்றிலே தீர்த்தமாடி. அவ்விடத்து அமரனவனு 
டைய சீபாகதச்தைச் சேவிப்பேன், அவனுடைய இருபையை 

நினைந்தென்றவாறு. நான் உண்டார்க்குத் தொண்டன் 

ஆதலால், போய்ப் படிந்து காண்பேன் என முடிக்க, இந்தித் 

தலாவதல்லது வேறு உபாயமில்லை என்பது குறிப்பு. 98 

A Sr குலமுய்ய குன்றெடுக் தாய்த்ெதன் னரங்கஞ்சுற்றுஞ் 
சிதா குலகம் படைத்தளித் தரய்நிலஞ் சென் Nrigs 

சிந்தா குலவுசெல் வந்தந்தை தாய்குரு தெய்வமுநீ 

சிந்தா குலம்படைத் தேனடி. யேன்றுயர் தீர்த்தருளே. 

இதன் போருள் : 

சிந்தா குலமுய்ய--என்பது, சிதறின பசுக் கூட்டம் 
பிழைக்க மலையை எடுத்தவனே ! சரங்கச்தை வளையும் 

ஆற்றை யுடையவனே ! உயிர்களை உண்டாகக் காத்தவனே! 

பூமியைப் போய் யாசித்தவனே ! என்னுடைய துன்பத்தை, 
நீக் யருள்வாயாக வென்றவாறு, எழுவாரய்ப் பயனிலை, 

செவ்வு செனனமான துயர் தீராமையே மனவிசாரமென் க. 

ஆராவது காவேரி ; குலமாவது வருணம், 99 

இரத் தரங்கப் பவகோய் துடைத்தென்னைத் தேவரொடும் 

இரத் தரங்கப் பணிகாப்ப வைத்த செயலென்பதோர் 

தரச் தரங்க வபயமென் ருர்க்குக் திரைப்பொன்னிசூழ் 

தரச் தரங்கன் சிலம்பார்க்த செய்ய திருவடியே, 

இதன் போருள் : 

தீரத் தரங்க-- என்பது, நீங்க அலைபோலுஞ் சென்ம வியர் , 

தியைத் தள்ளி சித்ய சூரியருடலே உயரரநின்ற வன்புடை 

யார் செய்ய அவயவ கைங்கரியங்களை விடாதபடி. வைத்தன, 

கருமமானது ஓர்ந்திடத்தாத அவ்விடத்திலே அபயமென
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ஆரவாரிக்கும் மலையையுடைய காவேரி சூழ்க்த கரையுடைய 
சீரங்கத் துள்ளான்; உடைய இிலம்பு பொருக்தின திருவடிகள் 
என்றவாறு. அரங்கன் றிருவடி என்னப் பணிகாப்ப 
வைத்த என முடிக்க, திருவடியடைச்தேன், பரமபதத்துக் 
குரியனானே னென்பது குறிப்பு, ஈண்டு, அடைதல் நில 
தல். “பிறவிப்பெருங்கடல் நீக்துவர், இறைவனடி. சேர்ந்தார்” 
(திருக்குறள் : கடவுள் வாழ்த்து : 10,) (பரிமேலழகர் உரை) 
என்றூர். பிறரும் தெளிவுபற்றிப் பரமபகம் பெறுவனென் 
னத, பெற்றேனென்பதாகப் 'பணிகாப்ப வைத்த' என்றார். 
அல்லது இறைவன் பரமபதம் தருவானெனக் தேறுதல் 
வைணவ சம்பிர தாயம், ் 

இதனுட் பாட்டுத் கோறும் துறையு மலங்காரமுங் 
கண்டு எழுதாதது, ஒரு துறையுட் பலபாட்டு வருதலானும், 
ஓரலங்காரத்தாழ் பலபாட்டு வருதலுமாம். அவை 
அடைவாய் வாராது கலந்து வருதலாலும் பொழிப்பு 
முடிவும் துணிவுங் கண்டெழுதினோம். துறையும் அலங்கார 
மும் வேறே எடுத்து அடிவரையிட்டது, பிறிதாக எழுதின 
துங் காண்க, இந்தச் சொற்றொடர்கிலைச் செய்யுளுள் மொழி 
முதலாகாதன மொழிமுதலாக்இனார், தொல்காப்பியனார் சகர 
வரியுள்ளூம் யகரவரியுள்ளும் ஞகரவரியுள்ளும் மொழிமுதலா 
காதவற்றையும் ஈன்னூலார் வழக்குப் பற்றி மொழிமுதலாக் 
னது போலாம்; அல்லகூஉம் இச்செப்யுட் செய்தார் வர 

கவி ஆதலின், ஆரிடப்போலியென அமைப்பதுமாம். 100 

லூ தெழுதினே னாயினும் ஒண்பொருளை 
யாராய்நீது கொள்வ தறிவுடையோர்--சராரய்ந்து 
குற்றங் களைந்து குறைபெய்து வாடத்தல் 
கழ்றறிக்க மாக்தர் சடன். 

இச்ச உரை எழுதினேன் கம்மாழ்வார் இிருககறித் திருக் 
குருகைப் பெருமாள் சவிராயன் வேங்கடத் துறைவான். 

ஸ்ரீமத் வை, மு. கோபாலகிருஷ்ணமாசாரியாரவர்களால் 
உசையுடன் பதிப்பிக்கப் பெற்ற, அஷ்டப் பிரபக்தம் திருவரங் 
கத்தர்தாதியின் இறுஇயில் கீழ்க்காணும் பாடல் உள்ளது; 

பணவா எளரவி னரங்கேசர் தாளிற் ui Darr 
கிணவாளஞ்் சார்ங்கவ் கத தாளிற சாதீதின னிணிலமேற 
முணவாள சரம்பட்டர்ச் கேமழம் பிறப்புங் குடியடியான் 
மணவாள தாசன் யமகவந் தாதி வனை க்தன wor, 

திருவரங்கத் தந்தாதி உரையுடன் முற்றும், 

லகர



7. இருக்கடன் மல்லைப் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி 

(உரையுடன் ) 

சடகோபர் 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம் 

சிர்மமவு தொண்டாதுதி சிக்ைம௫ழ் நறுங்குல்லைத் 
தெரியல் சூடுங் 

கரர்மேவு திருமேணிக் கடன்மல்லைத் தலசயனக் 

கண்ணன் ராளிற் 

பேர்மேவு பதிற்றப்பத் தந்தாதிப் பாமாலை(ப்) 

பெட்பிற் சூட்ட 

வார்மேவு மஇழலங்கன் மாறனிரு பங்கயத்தாள் 

வணக்கஞ் செய்வாம், 

இதன் போருள் : 

சிர்மேவும்- சிறப்புப் பொருச்தியய) கொண்டர் -அடியார் 
கள், துதி-தோரச்திரங்களுக்கு, சிந்தைமடழ் -மனமூழும், 

நறும்-வாசனை பொருந்திய, குல்லை- திருத் துழாய், தெரியல் - 

மாலை, சூடும் - தரிக்கும், கார்மேவு - நீருண்ட மேகம் போன் ற, 

திருமேனி - அழகிய உடலுருவத்தை யுடைய, கடன்மல்லைத் = 

இருக்கடன் மல்லை, தலசயனம் பூமியில் சயன கோலங் 

கொண்ட, கண்ணன் -மகரவிஷ்ணுவின து, தாளில் - திருவடி. 

யில், பேர்மேவு-கீர்த்தி பொருந்திய, பதிற்றுப்பத் தந் தாதி 

பத்து பத்துப் பாடல் ஓரிகையாய் (௮து போன்று) நாறு பாட 

லும் பத்திசையாய் பாட்டின் முடிவு மறுபாடலுக்கு முதலாய் 

வரும், பாமாலை -பாடலா௫ய மாலை, பெட்பில்- அன் பினால், 

சூட்ட-- தரிப்பதற்கு, வார்மேவு-நீட்டு பெொருக்திய; 

மடழலங்கல் -மடழம்பூ. மாலை தரித்த, மாறன் -சடகோப 

ஆழ்வான், இருபங்கயத்தாள் - இரண்டு தாமரை மலர் 

போன்றபாதங்களை, வணக்கஞ் செய்வாம் -வணங்குவேன், 

என்றது-ஆம் - ஈற்றசை, ]
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எழுசீர்க் கழிநெடிலடி லாசிரிய விருத்தம் 

மாருதி 

தோற்றிய காலை யுதயபா னுவின்மேம் 

அகளி.றீங் கனியெனப் பாய்ந்த 

ஆற்றல் ?௪ ரனும னஞ்சனை பாலன் 

அம்புயத் துணைச் ரண் டொழுவாம் 

கோஜற்றல்சேர் முனிவர் நுண்பொருண் மறையை 

அவல்கடன் மல்லைவா மனன்றாள் 

போற்றிய பதிற்றுப் பத்தந்தா இப்பா 

புதுத்தொடை புனைந்திட மாதோ. 

இதன் பொருள் : 

தோற்றிய-பிறர்த, காலை -விடியற் காலம், உதயம் - 

உதயமான, பானுவின் மேல் சூரியன் பேரில், துகளில் - 

குற்றமில்லாத, தீம் -மதுரம் பொருந்திய, சணியென -பழ 

மென்று, பாய்க்த- தாண்டிய௰, ஆற்றல்சோ-வலிமை சேர் 

த, அனுமான் -அ௮னுமான், அஞ்சனைபாலன் -அஞ்சனா 

தேவியின் புத்திரன், அம்புயம் - காமரைமலர் போன் ற, 
துணை - இரண்டாகிய, சரண் பாதங்களை, தொழுவாம் = 

வணங்குவாம், கோற்றல்சேர் - தவமூமை சேர்ந்த, முனி 
வர் ரிஷிகள், நுண்பொருள் - நுட்பமாகய அருத்தங்களை 

யுடைய, மறை-வேதங்களை, அுவல்-வேதாத்தியயனஞ் 

செய்யும், கடன்மல்லைத் -திருக்கடன் மல்லை, வாமனன். 

வாமனாவதாரஞ் செய்த விஷ்ணுவின், தாள் - திருவடியில், 

போற்றிய-தகோத்திரஞ் செய்த, பதிற்றுப்பத் தந்தாதி- 
பதீது பத்து ஓரிசையாய் வரும் பாட்டின் அந்தம் மருபாட்டு 

க்கு ஆதியாக வரும், பா-பாடலா௫ிய், புது- நாதனமரன, 

தொடை-மாலை, புனைர்திட-தரித்திட; மாது, ஓ எற் 

Done Kar. 2
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குரு வணக்கம் 

அறுசிர்ச் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம் 

பொங்கு கடலி னலையெனப் 
பொருமங் களலரச் சியத்துழுனி 

தங்கு மினிய பையககர் 
தகைகசீர்க் கருணன் சந்தகமுக் 

அங்கத் தமிழி ஸியலெஜ்குச் 
சொல்லி யருள்வோ னன க்கதலி 

செங்கைத் தலகா ராயணமால் 
செய்பங் கயத்தா டுஇபுரிலாம், 

இதன் போருள்: 

பொங்கு மிகுந்த, கடலின் -சமுத்திரத்தின், அலை 
யென ஈ சத்தம் பேரல, பொரும் - அடிக்கப்பட்ட, மங்கள வரச் 
சியத்தின் -மங்களவாத்தியதக்தின், மணி முழக்கம், தன் 

கும் - நிலைபெற்றிருக்கன் ற, , இனிய இணிமைதரும், பைர 

நகர் -பையனாரில் விக்கும், சகை பெருமை பொருந்திய, 

சிர் கருணன் “சீர் கருணீகர் மரபினன், சந்ததமும் எப் 
பொழுதும், துங்சம் -உயர்வாயே, தமிழின் - தமிழ்ப் பாஷை 
யின், இயல் - இலக்கணங்களை, எற்கு எனக்கு, சொல்லி 
யருள்வோன் தெரியும்படி. சொல்லிக்கொடுத்த ஆசிரியன் 
அனக்கதலி- அன்னக்கொடி, செங்கைத்தல -வெர்த 
சையிலேயுள்ள, காராயணமரல் -சாராயணனென்னும் 
பெருமையுடையவன், செய் சிவந்த, பக்கயதீதாள் - சாமரை 
மலர் போன்ற பாதங்களை, திபுரிவாம் - தோத்திரம் 
செய்வாம்.என் றது, 

ஆரல் 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம் 

பொன்மருவு புடவியெலாம் பெட்பினெடு மருள்புரிவரன் 
புரிந்தஞ் ஞான்று 

மின்மருவு சான்முகளை இலஞ்சிமினி லளிச்தவ்னே 
் விண்ணி SOM BIG; 

தென்மருவு கடன்மல்லைத் தெய்வவர சேதமிய ற் 
ிருத்தி யாட்கொள் 

கொன்மருவு பரஞ்சுடரே கோஇல fA க கு 

சொற்ற மாலே. ட. பர உம்வாழ்
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இதன் போருள் : 

பொன் மருவு - இலட்சுமீகரம் பொருந்திய, புடவி 
யெலாம் - உலகமெல்லாம், பெட்பினொடும் - அன்பினுடன், 
அருள்புரிவான் -இருபை செய்வான், புரிக்து-செய்து, அஞ் 
ஞான்று -அக்காளில், மின்மருவும் - பிரகாசமுள்ள, கான் 
முூகனை -கான்கு முகத்தையுடைய பிரமதேவனை, இலஞ்சியினி 
லளிக்தவனே காபிக் கமலத்தில் பெற்றவனே, விண் 

ணின் - சுவர்க்கத் தலத்தை, ஊங்கு - உராயாகின்ற, 

தென்மருவும் - தென்னஞ் சோலையுள்ள, கடன்மல்லை - 

திருக்கடன்மல்லையின் விளங்யெ, தெய்வஅரசே- தெய்வங் 

களுச்கெல்லா முதல்வனே ! தமியன் - தனிமையாஇய என்னை, 
திருத்தி -செவ்வைப்படுத்தி, ஆட்கொள் -அடிமை கொள் 
வாய், கொன்மருவு-பெருமை பொருக்திய மாலே 
நாராயணனே ! என்றது, ஏ. ஈற்றசை. 1 

மாலையுறழ்க் காருடல வாளவுண னாயிரக்தோள் 

வாட்டி வீறு 

மாலைபர கதியளிச் ௪ மறைமுதல்வன் மாயனென 
வழுத்தா தந்தோ 

வேலைகிகர் விழிச்சியாபான் மிகுவேட்கை யானுளத்து 
மேவித் தெண்ணீர் 

வேலையலை துரும்பினலை யாதருள்வாப் கடன்மல்லை 

விளங்குச் தேவே. 

இதன் போருள்: 

மாலை இருளை, உறழ் ஒத்த, காருடல -கறுத்த 
தேகத்தை யுடைய, வாள் -ஒளிவு பொருக்திய, அவுணன் = 

வாணாசூரனுடைய, ஆயிரந்தோள் - ஆயிரம் புயங்களை, 
வாட்டி --சக்கராயு சத்தை விட்டுச் சங்கரித்து, வீறு- தனிமை 
யாடிய, மால் பெருமையும், ஐ-அழகையுமுடைம, பரகதி 
பரமபதம், அளிச்த-கொடுக்த, மறை * வேதங்களுக்கெல் 
லாம், முதல்வன் - ஆதியானவன், மாயனென -மகராவிஷ்ணு 

என்று, வழுத்தாது-தோத்திரஞ் செய்யாது, அ௮க்தோ- 
ஐயோ, வேலை--வேலாயுதத்தை, கிகர் - சமமான, விழிச்சியர் 
பால் -கண்களையுடைய மாதர்களிடத்தில், மிகு-மிகுக்த, 

17
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வேட்கை விருப்பம், யான் -எனது, உளத்து- மன த்தில், 

மேவி-பொருக்தி, கெள் தெள்ளிய, நீர்-சலமுள்ள, 

வேலை சமுத்திரத்தின், அலை-அலைகளிலை சிக்கிய, 

துரும்பு-- தரும்-பப்போல், அலையாஅ வருத்தப்படாமல், 

அருள்வாய் -இருபை செயவாய், கடன்மல்லை- திருக்கடன் 
மல்லை க்ஷேத்திர தீதில், விளங்கும் 177௧ சிகஇன் ற, தேவே - 

கர்த்தனே ! என்றது, 2 

விளங்குமதி முகச்சுனிதி மதலைதவத் இனுக்குவக்த 

விமல யான்செய் 

களங்கமதை நீகமித்துப் பெருவரக்கந் காட்சகொளலர் 

கயத்தின் மல்கு 

வளங்குலவு கறியமுகை வாரிசத்தின் மடன் மலர்த்தி 

வண்டர் யாவு 

முளங்கணிர்து முரு கருந்தி யிரைபாரடுங் கடன் மல்லை 

யுகந்தண் காரே, 

இதன் பொருள் : 

விளங்கு-ஒளிவுபொருக்திய மதி- பூரணசந௫்திர& 
யொத்த, மூகச் சுணிதி-முகத்திலயுடைய சுனிதி என்னும் 

பெயருள்ளவள், மதலை-புத்திரனாகிய துருவன், தவத்தி 

னுக்கு- தபசுக்கு, உவர்த -சக்தே ஷித்த, விமல -கடவுளே! 
யான் செய் அடியேன் செய்க, ஈளங்கமதை-- குற்றத்தை, 

நீகமித்து தேவரீர் பொறுத்து, பெருவரம்-பெரிதாயெ 
வரத்தை, தந்து-கொடுத்தருளி, ஆட்கொள்- ஆளாகக் 
கொள்வாராம், அலர்-பரக்க, கயத்தின் -தடாகத்தின், 
மல்கு நிறைந்த, வளம் குலவு- செழுமை பெொரருக்திய, 

மூகை- மொக்குகளின், மடல் - இதழ்களை, மலர்த்தி - 
விரித்து, வண்டார் வண்டுகள், யாவும் எல்லாம், உளங்் 

கனிந்து-- மனம் கணிவுடனே, முருகு-தேன்களை, அருக்தி- 

புசித்து, இசை- இராகங்கள், பாடும் பாடுகின்ற, கடன் 

மல்லை- திருக்கடன் மல்லை ஸ்தலத்தில், உகந்து-சந்தோ 
ஷித்து, ௮ண் -3பொருக்இிவ௫ிக்கும், காரே-மேகம் போன்ற 
திருமேனியை ! என்றது, ் 8
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உகமுடி.விழ் பழுவமடைச் சிறுகுழவி யெனக்குவளை 

யூறங்கு மாயா ‘ 

முகுக்தபர மாத்துமநன் மூவடிவ மெனத்துவன்ற 

முதல்வ வன்ப 

ரகக்கனினண் ணற்புதபெய் யடியவர்கள் பஈசல௪ 

மார்வ மேவி 

சகந் தனிலே தொழவருள்வாய் கடன்மல்லை ம கலங்கிளர்கைத் 

BSP? யோனே, 

இதன் போருள் : 

உகமுடி.வில் அபுலமுடி.ர் து ஜலப்பிரள ய காலத்தில், பமுவ 

மடை - ஆலிலையில், AIG pall dur =A Nu Spboos ay. 

வத்துடன், குவளை - இருக்கண்கள், உறங்கு-யோககித்திரை 

செய்யா கின் ற, மாயா-மாயா விசோதனே, முகுக்த - முகுந்த 

னென்னுக் திருகாமமுள்ளவே, பசமாத்துமஃபரமாத்தும 

ரூபோ, நல் - நல்ல, மூவடிவம்என பிரம்மம் , விஷ்ணு, 

உருத்தின் என்னும் இரிமூர்தீதிவடிவமாக, துவன்்ற- 

நிறைக்க, மூதல்வ-முகன்மையானவ?னை ! அன்பர் -உம் 

மிடத்தில் பக்தியுடையவர், அ௮கந்தனில் -ம.ஈ த்தின்கண், கண் 

ணும் -பொருக்தி வாசம்செய்ன்ற, அற்புத -அதிசயமான 

வனே! மெய் உண்மையான, அடியவர்கள் பாகவதர்கள், 

பதசலசம் - பாத தாமசைமலர்,  ஆர்வ2?மவி - ஆசை 

பொருச்தி ! சகந்தனிலே-பூலோகத்தில், தொழ ேவிக்க, 

அருள்வாய் -இருபை செய்வரய், கடன மல்லை - திருக்கடன் 

மல்லை, தலங்கள் பூமியில் சயனமாக விளங்க, கைக 

அஸ்தத்தில், திசிரியோனே - சக்கரத்தை யுடையவனே ! 
என்றது, 4 

திரியெனும் பைங்குழலாற் செ.றிக்தகிசை குவியவிசை 

இறத்திற் பாடுக் 
துஇர்வாயா தமியன்மனத் திருஸிரியக் இரணம்விடு 

சுடரோ னேயா 

லஇன் மணக்கு மணிமாட மணிகிரைகொள் கடன்மல்லை 

யார்வ மேவி 

மகிழ்வாய்க்து முகுல் போலத் இருகயனம் வள ரீடில் 

வனத்தா ரோனே.
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இதன் போருள் : 

இடரியெனும் -மூங்கலென்று சொல்லும், பைங்குழ 
லால் - அழூய புல்லாங்குழலால், செறிஈ்த- பரவிய, கிரை - 
பசுக்கூட்டங்கள், குவிய-ஒரு இடத்திற் சேர, இசை இரா 
கங்கள், திறத்தில் -பசராக்ரெமத்துடன், பாடும்- பாடுகின்ற, 
துகர்-பவளம் போன்ற, வாயா-வரயினையுடையவனே ! 
தமியன் -என்னுடைய, மனத்து மனத்திலுள்ள, இருள் - 
அஞ்ஞானமா௫ய இருள், இரிய - ஓடும்படி, பொணம் விடு கதிர் 
களை விடுசின்ற, சடசோனே - சூரியனே ! அ௫ல்மணக்கும் - 
Yao மணத்தின் வாசனை கமழ்கின்ற, மணி - அழகு 
பொருந்திய, மாடம் -மாளிகை, அ௮ணி-.ஒழுங்கு, நிரை 
கொள் -வரிசையாக விளங்கும், கடன்மல்லை- திருக்கடன் 
மல்லை க்ஷேத்திர த்தில், ஆர்வமேவி- ,ஆசைபொருநக்தி, மகிழ் 
வாய்க்து களிப்பு உண்டா, முல் போல கரிய மேகம் 

போல, திருகயனம் -அழடூய கண்கள், வளர் வளரீஇன் ற, 

ஈடில் நிகரில்லாத, வனத்தாரோனே ௪ துளப மாலையணிக் 
தவனே ! என்றது. 5 

தாரணியைப் போனகமா யருந்துகிரா மய௫கர 
தயங்கு வண்மைச் 

சரணிசேர் கடன்மல்லைத் திருத்தலத்து ஈ.ரணசித் 
இரித்த செம்பொன் 

வாரணியுய் குயமடவார் மையலிணி லணுகாதுன் 

வனசத் தாளைப் 

பேர மிவி னுடன்வணங்டப் பழிச்சவருள் புரியகத்திற் 
பிரியா துற்றே. 

இதன் போருள் : 

தாரணியை - உலகத்தை, போனகமாய் - சாதமாக, 
அருந்து-- உண்ட, கிராமய -கர்த்தனே ! கரி- கோபுரங்கள், 
தயங்கு -பிரகாசிக்கன் ற, வண்மை -வளமை, இர் இறப்பு, 
அ௮ணி - அழகு, சேர் சேர்த்த, கடன்மல்லை - இருக்கடன் ் 
மல்லை, திருத்தலத்து சிறப்புப் பொருந்திய ம்்ஷத்திரத்து, 

காரண - ஆதிகாராயணா ! இத்திரித்த- அழகு செய்யப்பட்ட, 
செம்பொன் -செம்பொன்னினு லமைத்த, வாரணியும் கச் 
சணிந்த, ருயம்- தனபாரத்தை யுடைய, மடவார் மாதர்கள்,
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மையலினில்- ஆசையினில், அணுகாது--சேராது, உன் 
உமது, வனசத்தாளா - தாமரைமலர் போன்ற பாதங்களை, 

பேரறிவினுடன் - பெரிதாகய புத்தியுடன், வணங்கு - 
சேவித்து, பழிச்ச-தெளத்தியஞ்செய்ய, அருள்புரி-இருபை 
செய்வாய், அலஃத்தில் - மனத்தில், பிரியாது - நீங்காது, 
உற்றே- பொருக்தியிருச்தே, என்றது, 6 

உற்றசது மாமறைக டேடரிய பரம்பொருளா 
யுயர்ந்தோ ரேத்து 

நற்றகைமை யுளவட்டாக் கரமனுவா யொளிருசித 
நண்ணு மாலே 

* சற்றுமுணர் வில்லாத சாயேனை யாட்கொள்வாய் 
தவத்தோர் விண்ணோர் 

கற்றவர்க ளனவரதங் கதழ்க்துபுசகழ் கடன்மல்லைக் 
கடவுட் கோவே, 

இதன் போருள் : 

உற்ற--நல்ல பொருள் பொருந்திய, சது -சான்காகய, 

மா-பெருமையுள்ள, மறைகள் வேதங்கள், தேடரிய தேடு 
தற்கும் அருமையரய், பரம்பொருளாய் -பரம்பிரம்ம ரூபமாய், 
உயர்ந்தோர் - அறிவுடையோர், ஏத்தும் -தோத்திரஞ் செய் 
யும், கல்-ஈல்ல, தகைமை -பெருமை, உளஃஉள்ள, we 

டாக்கர மனுவாரய் -எட்டெழுத்துள்ள மந்திரமாய், ஒளிர் - 
விளங்கும், உ௫தம் - தகுதி, கண்ணும் - பொருந்திய, மாலே - 
மகாவிஷ்ணுவே! சழ்றும் உணர்வு இல்லாத - கொஞ்ச 
qb அறிவில்லாத, காயேனை - நாய் போன்ற என்னை, 
ஆட்கொள்வாய் - அடிமை கொள்வாய், தவத்தோர் 2 
தவத்தைச் செய்யும் மகரிஷிகள், விண்ணோர் - சுவர்க்க லோக 
வாசிகளாடிய தேவர்கள், கற்றவர்கள் படி. கசவர்கள், ௮ன 
வரதம்- எப்பொழுதும், கதழ்க்து மிகுதியாக, புகழ் - புகழப் 

பட்ட, கடன்மல்லை- திருக்கடன்்மல்லைக் கோவிலின் மேவும், 
கடவுள்கோவே-தேவர்களுக்கும் இசாஜனே! என்றது. 7 

கடம்பொழிவெங் களிற்றினுயர் மருப்பொ௫த்த 
[திறற்கரச்செங் 

கண்ணா முத்து 
வடம்பொலியு மிணக்கல௪த் தருவனையும் தடமார்ப 

மலியுக் தண்டோன் 
இடம்பெருகிப் பொரும்வாணன் செருக்கமிக் த வடிகேமிச் 

செம்ம லேயென் 
மடமகற்றிப் புலமருள்் வாய் வலங்கொடி ரக கடன்மல்லை 

வயங்கும் தேவே,
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இதன் போருள் : 

கடம் மதங்களைப், பொழியும்- சொரி௫ன் ற, வெங்களிற் 

மின் -கடூரமாகிய குவலயாபீடமென்னும் யானையின், உயர் - 

உயர்வாகய, மருப்பு -கொம்பை, ஒ௫த்்த ஒடித்த, இறல் - 

பலம்பொருந்திய கரம் -கையினையுடைய, செங்கண்ணா- 

வெந்த சண்களையுடையவனே ! முத்துவடம்- முக்துமாஷைகள், 

பொலியும் - பிரகாசிக்கன் றற, இணைக்கல௪ - இரண்டுகலசம் 

போன்ற தனபாரமுூள்ள, திரு-மகாலட்சுமி, அணையும் - 

புணராகின்ற, தடம்--விசாலமுள்ள, மார்பா-மார்புள்ள 

வனே ! மலியும் -ஆயிரமாக மிகுந்த, தண் பலம் பெற்ற, 

தோள் -புயத்தின், இடம் -வலிமை, பெரு அதிகரித்து, 

பொருவாணன்--உயுத்தஞ் செய்த வாணாசரன், செருக்கு - 

களிப்பை, அழித்த அழியச் செய்த, வடிகேமி--கூர்மை 

பொருந்திய சக்கராயுதத்தையுடைய, செம்மலே எப் பொருட் 

கும் இறைவனே! என் - என்னுடைய மடம் - அறி 
வின்மையை, அகற்றி - நீக்கு, புலமருள்வாய் -௮ மிவைத் 
தருவாய், வயங்கொள் -பிரகாசங்கொண்ட,  திருக்கடன் 

மல்லை - திருக்கடன்மல்லை, வயங்கும் - விளங்குஇன் ற, 

- தேவே-கர்த்தனே ! என்றது. 8 

வயங்குமணி குயின்றவச வெடி.த்ததிருக் கடன் மல்லை 
வந்து நீலம் ் 

இயங்குமணி மேனியனே சனனமெடுத் தயராதுன் 
னிடமீர் தாள்பைப் 

புயங்கமிசை நடங்குயின்ற பொற்பாத புராரிதுயா் 
- போக்கு யாண்டாய் 
இயங்கடலி னலைபொருது மெழில்திகழுச் திருக்குடந்தை 

யிலங்கு சோதி, ' 

இதன் போருள் : 

வயங்கு - ஒளிவுபொருக்திய மணி - இரத்தினங்கள், 

குயின் ற பதித்த, அரண் மதில், உடுத்த-சூழ்க்த, இருக் 
கடன்மல்லை - திருக்கடன்மல்லை க்ஷேத்திர த்திற்கு, வந்து 
பாற்கடலிலிருக்து வந்து, நீலம் - நீலகிறமான து, இயங்கும் - 

பொருந்திய, மணிமேனியனே -அழ௫ய உடலுருவத்தை 

யுடையவனே ! சனனமெடுத்து - உற்பவமா௫ு, அயராது - 

் வருந்தாது, உன் -உமது, இடம்ஈக்து- இடமாயே பரம
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பதத்தைக் தந்து, ஆள் - அடிமை கொள்வாய், பை 
படத்தையுடைய, புயங்கம் - காளிங்கன் என்னும் பெயரை 
யுடைய பாம்பின், மிசை மேல், கடங்குயின்ற- திருகடனஞ் 
செய்த, பொரற்பாத் - அழயெ பாதங்களையுடையவ்னே ! 
புராரி - இரிபூரங்களுக்கும் பகைவனாஇய சிவபெருமான், 
துயர் - கபாலங்கொண்டு யாத்த துன்பத்தை, போக்டு- 
நீங்கச் செய்து, ஆண்டாய்- ஆண்டு கொண்டாய், இயம் 
வாத்தியங்களின் சத்தமானத, கடலின் சமுத்திரத்தின், 
அலை -அலைமுழக்கத்தை, பொருது ஜெயிக்கும், எழில் - 
அழகு, திகழும் - பிரகா௫ில்கும், தஇிருக்குடக்கை - இருக் 
குடச்தை ஷேஷத்திர த்தில், இலங்கு-விளங்கும், சோதி 
மகாவிஷ்ணுவே! என்றது. : 0 

சேர் இயனே யென்றெவருக் தொழுங்கமலா சனைவரனே 
சுடலை மேவிப் 

பூதியணி யான்படுவெம் புன்சகணகற் றிடுமூதலே 
பொழில்கள் சூழும் 

மேதகுஈற் கடன்மல்லைத் தலங்கடந்த மாகவனே 
விண்ணோ ரேத்துன் 

ஏ.தகமிலாக் தாட்டுணையை யான்வணங்க த் தியைபுரிவாய் 
இசங்கு யின்னே. 

இதன் போருள் :? ் 
சோதியனே - ஸ்ரீம் நாராயணா ! என்று - என்று, 

எவரும் - சகலமான பேர்களும், கொழும் “வணங்கும், கமலா 
சனை -செக்தகாமரைக்கமல த்தை பாசனமாகவடைய மகா 
லட்சுமியின், வரனே நாயகனே ! சுடலை -மயரன தல், 
மேவி-சென்று, பூதி-விபூதியை, அணி- தறித்து, ஆன் - 
இடபவாஎனமுள்ள இவெபெருமான், படு - அடைக்கிருக்க, 
புன்கண் துன்பத்தை, அகற்றிடம்- நீக்குய, முதலே - 
முதன்மையான கர்த்தனே ! பொழில்கள் - சோஸைகள், 
சூழும்--சூழ்க்திராகின்ற, மேதகு - மேன்மை பொருந்திய, 
ஈல்--ஈல்ல, கடன்மல்லை - இருக்கடன் மல்லை. . தலங்இடச்த- 
ஸ்தலமாகிய பூமியில் சயன கேரலங் கொண்ட, மாதவனே - 
மகாவிஷ்ணுவே, விண்ணோ- சுவர்க்க வா௫ியாயெ தேவர்கள், 
ஏதம் குற்றம், இலா- இல்லாக, தாட்டுணேையை பாதங்கள் 
இரண்டையும், யான் - உனது அடிமையாயே யான், 
வணங்க - சேவிக்கு, தயைபுரிவாய் - இருபை செய்வாய், 
இசங்க-உன்மனம் இரக்கமுூற்று, இன்னே - இப்பொழுதே, 
என்றது, 10
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கட்டளைக் கலிப்பா 

இரவி யைக்குடை யாய்ச்செம் மலர்க்கரம் 

ஏகம்தி யானிரை காத்தவ கென்ன றய் 

இசவி யைக்கவர்ர் தன்புட னேயபயில் 

இறைவ கற்பகப் போதுக டூற்றியே 

பரவி யம்பர ரேத்திப் பணியுநற் 

பண்ப ரூக்கடன் மல்லைய னேகிரு 
பரவி யப்பற் குனன்பரி தாண்டிய 

பாக னேயடி. யேற்கருள் பாவியே, 

இதன் போருள் : 

இரவியை--கோவாதக்தன மென்னும் மலையை, குடையாய் 

- குடையாய், செம்மலர் சிவந்த மலர் போன்ற, கரம்--கையி 

ணிடத்தில், ஏந்தி- தாங்கு, ஆனிரை--பசுக்கூட்டங்களை, காத் 

தவ- இரட்சித்தவனே! நென்னல்- முன்னாளில், தயிர்- தயிர், 

அவி-கெப், கவர்த்து-கொள்ளை கொண்டு, இன்புடன் - 

இஷ்டத்துடன், அயில் - உண்ணப்பட்ட, Bona = ai gs 

தனே! கற்பகப் போது--கற்பகப் புஷ்பங்கள், தூற்றி 

சொறிந்து, பரவி--விசாலமாக கின்று, அம்பரர் தேவர்கள், 

ஏத்தி தோத்திரஞ் செய்து, பணியும் -வணங்கும், ஈல்--ஈல்ல, 

பண்பு--குணம், அரு நீங்காது இராகின்ற, கடன்மல்லை 

யனே - திருக்கடன்மல்லையெனும் க்ஷேத்திரத்தை யுடைய 

வனை ! கிருபர்- துரியோதனன் முதலிய அரசர்கள், ௮அவிய- 
உயுத்தகளத்தில் மடிய, பற்குனன் அருச்சுனன் தேரிழ் 

கட்டிய, பரி௪குதிரையை, தூண்டி௰- நடத்திய பாகனே - 

சாரதியாயே இருஷ்ணா! அடியேற்கு-உமது தாசனாயெ 
எனக்கு, ௮ருள்பாலியே - இருபை செய்வாய் என்றது, ஏ-- 

ஈற்றசை. 11 

பால எக்கரிற் பைம்வணி யங்கதப் 

பாய லிற்கண் வளரது லாவருட் 

பால ஸித்கடி யேன் நிமி ரத்தனைப் 

பாவ கன்படர் பஞ்சென வாக்கின் 
பால டைநக்துற வேபுரி பொன்மதிற் 

பாங்கு லாவு திருக்கடன் மல்லையன் 

பரல டற்புட் கரமூணி தாடொழப் 

"பாச முற்று வரும்பற்ப காபனே,
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Gacr Cunger: 

பரல் அளக்கறில்-- பால் சமுத்திரத்தில், பை-- படத்தையும், 

மணி-மாணிக்கத்தையும் உடைய, அங்கதப் பாயலில்-- ஆதி 

சேஷ சயனத்தில், கண்கவரீ்- யோக நித்திரை செய்யாகின் ற, 

அதுமரை-- நிகரில்லாதவனே ! அருள் இருபையாகிய, பால் - 

உரிமையை, அளித்து- கொடுத்து, அடியேன் - அடிமையரடிய 
என்னுடைய, திமிரத்திளை-- அஞ்ஞான இருளை, பாவகன் 

அகணி, படர் --பற்றப்பட்ட, பஞ்சு என- பஞ்சு என்று 

சொல்லும்படி, ஆச் செய்து, கின்பால்- கின்னிடத்தில், 
2_ற-பொருக்தியிருக்க, புரி- செய், பொன் - பொன்னினாற் 

செய்த, மதில்-மதிலானது, பாங்கு-அழகு, உலாவு 

பொருந்திய, திருக்கடன்மல்லை - திருக்கடன்மல்லை க்ஷேத் 
இரத்தில், அன்பால்- ஆசையால், அடல் - பெருமை பொருந் 

திய, புட்கரமூனி- புண்டரீக முணிவர், தாள் - திருவடி, 
தொழ- சேவிக்க, பாசமுற்று- ஆசைமொண்டு, வரும்- வக்த, 

பற்பகாபனே - தாமரை யுண்டாடிய உந்தியினை யுடைய 
வனே ! என்றது. 19 

வரைபட லப்பல சித்திர மோங்கய 

மாட் மார்கடன் மல்லைப் பராசிறு 

வரைப FESO Mon pion Gas 
வரன்செ ருக்கை யொழித்தவ சவளை 

வரைப லச்சமனண்ணிக் கரத்துறும் 
வடமெனைப்பற் றிடாதருள் வண்ணது 

வரைப ஊணச்சுடி கைக்கிறை யென்னவ 
யங்கி யத்தண் டுழாய்த்தொடை வாமனே, 

இதன் போருள் : 

வசை--மலைகளினிடத்து, பலபல- அகேகவிதமான, As 
இிரம்--இத்திரங்களஞம், @aau=owirés, LDITLLD = மாளிகை, 
ஆர் - நிறைக்க, கடன்மல்லை- திருக்கடன்மல்லைக் கோயில் 
கொண்ட, பரா - கடவுளே! சிறுவரை ஆயர்பாடியில் யாதவப் 
பிள்ளைகளை, பசுவின்சன்று--பசுவின்கன் றுகளை, அறை 
மலைக்குகையில், அடை-- சேர்க்கப்பட்ட, வேதவரன் -வேதாத் 
கியயனஞ் செய்யப்பட்ட பிரமதேவன், செருக்கை- களிப்பை, 
ஒழித்த கண்ணனே | €வனை உயிர்களை, வளை பிடித்துச் 

18
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கொள்ளும், சமன் -: இயமன், கண்ணி - என்னிடம் வந்து, 

கரத்து--கையில், உறும் -வைத்திராகின்ற, வடம்-பாசக் 
கயறு, எனை-என்னை, பற்றிடாது- பிடித்திடாது, அருள்-- 
இருபை செய்வாய், வண்ணம்-- அழகய, துவரை - துவாரகா 
புரிக்கு, பணை பெருமை பொருந்திய, சுடிகை-இரீடத்தை 
யுடைய, இறை- இராஜன், என்ன --என்.று சொல்லும்படி, 

வயங்க - விளங்கிய, தண் - குளிர்ச்சி பொருந்திய, 
அழாய் தொடை - துளபமாலை பணிச்சு, வாமனே - 
அழகுடையவேன ! என்றது, 13 

வரம னைக்கன கப்புரி வானவர் 

மாழ்க வேதொனி சங்கனை யம்பிகை 

வாம னைக்கடி பிண்ட மகற்றிய 

. மாயனைப்புவ னங்கட் இறைவனை 

வாம னைக்கடற் பூமக ணாகனை 
மாத வர்க்கருள் சோதியை வின்ணள 

வாம னைக்கடன் மல்லைப் புர த தனை 

வாழ்த்து மன்பர் பவம்பயர் தோடுமே, 

இதன் போருள் : 

வாமனை - பிரகாசமூடையவனை, கனகப்புரி-பொன்ன 
கசமாகிய சுவர்க்கவாடிகள் என்னும், வானவர்-- தேவர்கள், 
மாழ்கவே-மயக்கசமடையவே, கதொனி-கொனித்க, சங்களை 
பாஞ்ச சன்னிய முள்ளவனை, அம்பிகை - பார்வதியின், 
வாமனை - இடப்பாகமுடைய சிவபெருமானை, கடி - துன் ' 
பஞ் செய்த, பிண்டமகற்றிய-யரசித்தலை கிவா்த்தி செய்த, 
மாயனை -மாயை விளப்பவனை, புவனங்கட்கு- பதினாலு புவ 
னங்களுக்கும், இறைவனை - கடவுளை, amb = தாவுதல், 
அனை பொருக்திய கடல் அலைகளையுடைய saps Brey 
சூழ்க்த, பூமகள்-பூமிதேவியின், நாதனை - நரயகஜ 
மாதவர்க்கு--பெருமையாகயெதவத்தையுடையவர்க்கு, அருள் _ 
இருபை செய்யப்பட்ட, சோதியை--மகா விஷ்ணுவை, விண் 

ணளவாம்-- ஆகாயம் அளவாடய, மனை -மாளிகைகள் நெருங் 
இய, கடன்மல்லை- திருக்கடன்' மல்லை, புரத்தனை- நகரை 
யுடையவனை, வாழ்த்தும் தோத்திரஞ் செய்யும், அன்பர் == 

பாகவதர்கள், பவம் -- பாவங்கள், பயந்து - பயங்கொண்டு, 
ஓடுமே- ஓடிப்போம் என்றது, ஏ-- ஈற்றசை, 14
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வம்ப விழ்க்கு சறுமலர் வேய்குழன் 
மாதரா ரம்ப ரத்தைக் கவர்ந்தோங்கு 

நவம்ப டுக்குருக் துந்திய கேசவ 

மாண்பு லாங்கடன் மல்லைய னேவடி 
வம்ப ரக்தமமய்ச் சிதையு டன்கடம் 

வாய்ந்த மாட்டிய நல்லுணர் வுற்றிடா 

வம்பர் மாட்டுழ லாதுகின் ரொண்டர்பால் 

வதிய மேதை வழங்கிசை யேச்சுவே, 

இதன் போருள் : 

வம்பு- வாசனை, அவிழ்க்கும்- விரியச்செய்யும், கறுமலர்-- 
தேன் பொருக்திய புஷ்பங்களை, வேய்- தரித்த, குழல்-- கூச் 
தலையுடைய, மாதரார் யாதவ ஸ்திரீகளது, அம்பர த்தை 
வஸ்திரத்தை, கவர்ந்து இருடி, ஓங்கு-உயர்ந்த நவம் - 
புதுமை, படு-உண்டாலயை, குருக்து-குருக்த மரத்தில், உச் 
திய-ஏ.றிய, கேசவ- கேசவனெைன்னுச் திருசாமத்தையுடைய 
வனை! மாண்பு--மாட்சிமை, உலாம் -பொருச்திய) கடன் 
மல்லையனே - திருக்கடன் மல்லை க்ஷேத்திரத்தனே ! வடி. 
வம் -உடலுருவம், பரகத-- அழகுமிகுக் த, மெய்- சரீரமுள்ள, 
சதையுடன் - சீதாபிராட்டியுடன், கடம் தண்டகாரண்யத் 
திற்கு, வாய்ந்த சென்று வாசஞ் செய்த, மாட்டிய 
பெருமையுடையவனே ! கல்- கல்ல, உணர்வு திளிவு, உற் 
ிடா- பொருக்திடா, வம்பர்-- கிலையில்லார், மாட்டு-- பக்கத்து, 
உழலாது- வருத்தப்படாமல், கின்- உமது, தொண்டர் 
பால்--அடியாரிடத்தில், வதிய-வாசஞ் செய்ய, மேதை 

பேரறிவு, கழுகிறு-் இஷ்டம் வைத்துக் கொடுச்தருள்வாம், 
இசை- புகழ், ஏந்த வே- தாங்கவே, என்றது. 15 

ஏத்த லாயுதித் தேதெரு ளுற்,நிடு 
மேத மில்சிறு வன்றன் மொழிப்படி. 

Cubs லாய்மத லைக்சண்வெஞ் சீயமா 

Cus Gor Ne sora யிர்செகுத்' 
தேக்த லாய்ப்புகழ் பெற்றவி கோகனே 

யினிது மாமறை யோதுங் கடன்மல்லை 
யேக்த லாயொளிர் கின்பததி தாமரை 

யென்று முன்ன வெனக்கருள் செம்மையே,
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இதன் போருள் : 

ஏந்தல் ஆய்-- இரணியனுக்குப் பிள்ளையாக, உதித்தே- 

பிறக்தே, தெருளுற்றிடு-தெளிவு பொருந்திய, ஏதமில்-- 
குற்றமில்லாத, சிறுவன் - பிரகலாதன், மொழிப்படி--சொல் 
பிரகாரம், ஏந்தலாய்-பெருமையாய், மதலைக்கண் - தூணி 

னிடத்தில்,. வெஞ்சீயமாய்-கடூ சமான நரசிங்க ரூபமா யவ 

தரித்து, ஏதி- ஆயுதம், இன்றி - இல்லாமல், கனகன் - 

இரணியனுடைய, உயிர் - சீவனை, செகுத்து - கொன்று, 

ஏந்தலாய்-மேம்பாடாக, புகழ் -£€ர்த்தி, பெற் படைத்த, 

விசோதனே -விகோதங்களையுடைய, இனிஅ- இன்பச் தருவ 
தாயெ, மா பெருமை பொருந்திய, மறை வேதங்களை, 

ஒதும்-லேதாத்தியயனஞ் செய்யும்; கடன் மல்லை- திருக்கடன் 

மல்லை ஸ்தலத்தில், ஏக்தலாய்- முதல்வனாக, ஒளிர்- விளங்கு 
இன்ற, நின் -உம்முடைய, பதத்தாமரை-பாத கமல மலர், 
என்றும்-எப்பொழுதும், உன்ன-- தியானிக்க, எனக்கு 
அருள்--எனக்குக் இருபை செய்வாய், செம்மையே: செவ்வை 
யாக, என்றது. 16 

செம்ம லாயுத னாடு யடல்புரி 

தேனு கன்றனைச் செற்றவ பத்திரிச் 
செம்ம லான்றவெக் ஈண்ணிச் சுரா்துனி 

இதர்க்கு சாரண சீர்த்தி தருமகி 

செம்ம லாதுரி யோதன னைத்தெறுந் 

தீர வண்கடன் மல்லைச் சினகரச் 
செம்ம லாமுத் தொழிலு கடாத்துறுக் 

தேவ கின்பதச் தந்தருள் வாயசோ. 

இதன் போருள் :. 

செம்-செம்மை பொருந்திய, ௮லாயுதனா- கலப்பை 
ஆயுதத்தையுடைய பலராமனாக அவதரித்து, அடல்புரி- 
கொலை செய்யும் தன்மையுள்ள, தேனுசன்றனை-தேலுகா 
சூரனை, செற்றவ--சம்மாரஞ் செய்தவனே | பத்திரி இற 
குள்ள பட்சிகளின், செம்மல்--அரசனாயெ கெருடாழ்வான், 

ஆன்ற--விசாலமான, வெச்-முதுஇல், ஈண்ணி- ஆரோ 
கணித்து, சுரர் - தேவர்கள், துனி-- துன்பத்தை, தீர்க்கும் - 
நீக்கும், சாரண-- ஆதி காராயணா ! சீர்த்தி- ரதத, தருமம்- 
தருமஞ்செயல், நிசம்-- சத்தியம், ௮லா-- அ௮ல்லாதவனா௫ய, 
துரியோதனனை - துரியோதன னென்பவனை, தெறும்-- அழி 
யச் செய்த, தீர- தரமுள்ள கண்ணனே ! வண்-வளமை
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பொருக்திய, கடன்மல்லை- திருக்கடன்மல்லை, செனகரம்- 

இருக்கோயிலுற்று, செம்மலா--எப்பொருட்கு ராயகனென்ன, 

முத்தொழிலும்-மூன்று தொழிலாகிய சிருஷ்டி -இதி.சம்மாரம், 

நடாத்தும் -நடத்துக் தன்மை, உறும் - பொருந்திய, தேவ- 

கடவுளே ! கின்பதம்--உமது பரமபதம், த௫்து-- கொடுத்து, 

அருள்வாய் -இருபை செய்வாய். ௮ரோ--அசை, 17 

தந்த றிந்த விருபிறப் பாளர்கள் 

தங்கி வாழ்கடன் மல்லைய னேமதத் 
தந்த வாரண மாகன் மினைப்பொருக் 

தற்ப ராமட வாரெழிற் கண்டற்பு 

568 ரப்படார் தேயுழ லாதுகின் 

ரூட்ச சோருக மூழ்த்த வருளனத் 

தந்த ரும்பெரு மூல பலத்தினை 

தாக்கு இண்டிறல் வில்லுடைக் கையனே, 

இதன் போருள் : 

தந்து-கல்விதூல், அறிந்த-தெரிந்த, இருபிறப்பாளர் 
கள் பிராமணர்கள், தங்க-நெடு காளாக இருக்கது, வாழ் - 

வாழ்கின். ற, கடன்மல்லையனே - திருக்கடன்மல்லை க்ஷேத் 

தானே! மத-மும்மதங்களைப் பொழியப்பட்ட, தந்தம் 

கொம்பையுடைய, வாரணம் -- குவலயாபீட Gi oF ey tb 

யானை, மா-குதிரை, கன்று-பசுங்கன்று (இந்த ரூபமாக 

இருக் த ராக்ஷதர்களை), பொரும்--பொருஅ வென்ற, தற் 

பரா - இருஷ்ணதேவனே ! மடவார் - ஸ்திரீ சனங்களின், 

எழில்-அழகு, கண்டு-பார்தது, அற்புதம் தர-அதிசயத் 
தைக் கொடுக்க, படர்ச்தே - கினைத்தே, உழலாத - வருக் 

தாது, கின் - உமது, தாள் - திருவடி, சரோருகம்- தரமரை 
மலர், ஊழ்த்த-- நினைக்க, அருள் - இருபை செய்வாய், அனத் 

தம் -கெடுதியை, தரும்-கொடுக்கும், பெரு-பெருத்த, மூல 

பலத்திகை - இராவணனுடைய மூலபலச் சேனைகளை, தாக்கு 
_மோதப்பட்ட, திண்டிறல் - மிகுக்த பராக்கரமத்தையுடைய, 

வில் -கோதண்டமென்னும் பெயருள்ள வில்லி ஏந்திய, 

கையனே - திருக்கரமுள்ள ஸ்ரீராமஸ்வாமியே என்றது, 18
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கைப்பி டி.த் துச் கடம்படை மேதிவெக் 

கண்ணி வர்க்து கடுஞ்சின மாய்க்கடக் 

கைப்பிர மிக்க தென்றிசைக் Cares aye 

கரல மாகடன் மல்லைதக் தலக்இடக் 
கைப்பி றங்யெ கண்ணனே வீறுபுட் 

கரமூ ஸிக்கருள் காட்சிய நெஞ்சுவ 
கைப்பி றந்தடி யேன்முனஞ் செய்யதோ 

கைப்புண் மீதிற் கடிதின்வர் காள்வை3ய, 

இதன் போருள் : 

கைப்பிடித்து-கையிற் பிடித்த, கடம் - பாசக்கயிறு; 

படை--சூலாயுதம், மேதி - எருமைக்கடா, வெர் -முதுன், 

கண் இடத்தில், இவர்க்து--ஏ.றி, கடும்-கடூரமாகிய, சின 

மாய்-கோபமாய், இடக்கை- பூமியிலிருப்பவர்கள், பிரமிக்க 

2 திலடைய, தென்திசைக்கோன் - தெற்கு திக்கு ௮௪7௪ 
னாகிய இயமன், வரும் -வருகிற, காலம் -அத்திய காலத்தில், 
மா-பெருமை பொருக்திய, கடன்மல்லை- இருக்கடன்மல்லை 

ஸ்தலத்தில், இடக்கை -சயன கோலம், பிறங்யெ- பிரகாசித் 

திராரின்்ற, கண்ணனே கருஷ்ணனாக அவதரித்தவனே | 

வீறு-பெருமையுள்ள, புட்கர முனிக்கு-புண்டரீக முணிவ 

ருக்கு, அ௮ருள்--கஇருபை வாய்க்அு, காட்சிய சேவை சாதித் 

தவனே ! கெஞ்சு மனம், உவகை- சந்தோஷம், பிறக்து- 

உண்டா, அடியேன் - அடிமையா௫இய என், முன் - முன்னே, 

செய்ய- சிவந்த, தோகை- இறகுகளையுடைய, புள் -கருடப் 

பட்சியின், மீதில் - மேல், கடிதல் - சக்ரெத்தில், வந்து 
ஆள்வை வந்து ஆட்கொள்வாய் என்றது. ஏ--ஈற்றசை, 19 

கடமலிக்குஞ் சரம்புரை தானவ 
கணம தைத்தெறுங் கேசரி Case 

கடம னையசன னத்தெய்க் காமலுன் 

கரன்ம லர்க்கழற் பாலி லிருத்துவாய் 

மடம சகுன்ற முனிவரர் வானவர் 

வாழ்த்த வெண்டிரை வாரணகச் தன்னிற்க 

மடமெ னப்படி வுற்றவ னேகடன் 

மல்லை யொண்ணில யத்துறை மாயனே.
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இதன் பொருள் 5 

கடம் மலி -மும்மதங்கள் மிகுந்த, குஞ்சரம் -யானைகளை, 

புரை -ஒத்த, தானவ சணமதை- இராக்கதக் கூட்டங்களை, 

தெறும் -சம்மாரஞ் செய்த, கேசரி-எங்கமே |! வேகம்-- வேக 

முள்ள, சகடம் வண்டிச் சக்கரத்தை, ௮னை- அனைய, சன 

னத்து--பிறப்பில், எய்க்காமல்-- இளைக்காமல், உன் - உம் 

மிட (உம்முடைய), கான் மலர் -வாசனை பொருக்திய மலர், 
கழலில் - பாதத்தின், பாலில் = இடத்தில், இருதீதுவாய்-- 

இருக்கும்படி செய்வாய், மடம் - அறிவின்மை, Yeo p= 

நீங்க, முூணிவரர் - மகரிஷிகள், வானவர் - தேவர்கள், 

வாழ்த்த - தோத்திரஞ் செய்ய வெண் - வெண்மையுள்ள, 

இரை - அலைகளையுடைய, வாரணக்தன்னில் - திருப்பாற்கட 

லில், கசமடமென --ஆமையாக, படிவு--வடி.வம், உற்றவனே - 

எடுத்தவனே ! கடன்மல்லை - திருக்கடன்மல்லை யென்னும் 

ஷ்ஷத்திரத்தில், ஒண்- அழடுய, கிலயத்து- இருக்கோயிலில், 

Ran = கண்வளர்ந்திருக்கறு, மாயனே மகாவிஷ்ணுவே 

ஏன்றது. ஏ-- ஈற்றசை, 20 

வேறு 

மாயனே யடியார் பவக்கட லகற்று 

மருச்சசோ ௬கமலர் மடந்தை 

கேயனே பகடாய் வருதயித் தியை 
கெஞ்சிரு கூறெனப் பிளந்த 

ஆயனே யென்னை யாண்டருள் முதலே 
யானிரை குவியப்பண் ணளித்த 

வேயனே பரம பதத்தினை யருளும் 
வியன்கடன் மல்லைவா ழமுதே. 

இதன் போருள் : 

ர மாயனே -மாயையைத் தரப்பட்டவ?னை | அடியார் - 

உமது அன்பர்களின், பவக்கடல்--சனன சமுத்திரத்தை, 

அகற்றும் நீக்கும், , மரு - வாசனை 9பாருந்திய சரோருக 

மலர் தாமரை மலரிற் பிறந்த, மடந்தை-பெண்பாலாகய 

மகாலட்சுமியின், நேயனே அன்புள்ள நாயகனே 1! பக 
டாய் -ரிஷப ரூபமாய் வந்த அரிட்டனென்னும், தானவனை
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இராக்ஷகளை, நெஞ்சு -மார்பு, இருகூஜென -- இரண்டு கூறாக, 

பிளக்த- பிளக்க, ஆயனை- ஆயர் குலத்தில் வளர்ந்த 

வனே | என்னை என்னை, ஆண்டருள் - அவ்விடத்தில் 

இருபை செய்யும், முதலே--சர்வத்தும்கும் முதல்வனே | 

ஆனிமை -பளக்கூட்டங்கள், குவிய--ஓரிடம் சே, பண்- 

இராகங்கள், அளித்த-- கொடுத்த, வேயனை - மூங்கிற்குழலை 

யுடையவனே |! பரமபதத்தை- ஸ்ரீவைகுந்தத்தை, அருளும் 

கொடுக்கும், வியன் - பெருமை பொருக்திய, கடன்மல்லை = 

திருக்கடன் மல்லை, வாழமு?த-வாழும்படியாகிய அமுதம் 

போன்றவனை ! என்றது. 21 

வாழ்வின்ச் சிறப்பென் அுன்னியே நெடிய 

மாற்குர வையிலுழ லாமற் 

ரூழ்விலா நினது பதந்தனை வருடத் 

தமியனுக் கருவர மருள்வாய் 

ஆழ்கலி யகட்டிற் பொறைமிதந் இடச்செய் 

தாண்டிடு,மாதியே கின்த்தோர் 

ஊழ்வினை யகற்றுச் திருக்கடன் மல்லை 

யுவக்துறை யாயாக ளேறே. 

இதன் போருள்₹ 

வாழ்வினை - வாழுஞ்செயலை, இறப்பு - மேன் மை, 

என்றுன்னியே - என்று நினைத்தே, நெடிய பெருத்த, 

மால்குரவை = ஆசையாகிய சமுத்திரத்தில் உழலாமல்- 
வருத்தப்படாமல், காழ்விலா-- தாழ்வாடிய கன்மையில்லாத, 
நினது--உமது, பதக் தனை - திருவடியை, வருட-- தடவ, தமிய 
னுக்கு - தணியனாகிய எனக்கு, இருவரம் - பெரியவரத்தை, 
அருள்வாய்--கொடுப்பாய், ஆழ்கலி-- ஆழமுள்ள சமுத்திரத் 
தின், அகட்டில்--மத்தியில், பொறை- மலை, மிதந்திடச்செய்- 
மிதக்கும்படி செய்து, ஆண்டிடும்-பிரகலாகனை ஆட் 
கொண்ட, ஆதியே-முதன்மையானவனே | கினைத்தோர்- 
எண்ணின அன்பர்கள், ஊழ்வினை -முன் செய்த கொடிதான 
வினைகளை யெல்லாம், அகற்றும்- நீங்கச் செய்கின்ற, திருக் 
கடன்மல்லை-- இருக்கடன்் மல்லை க்ஷேத்திரத்தில், உவக்து- 
சச்தோஷித்அ, உழை- சயனித்திருக்கன் ஐ, ஆயர்களேறே- 
இயாதவர்கள் சங்கம் போன்றவனே | என்றவாறு, 22
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ஆய்க்தறி வினரமெய்த் தவாசரர் புனிதன் 
.. அம்புயன் சம்புவுக் துதிக்குக் 
தேய்ர்தறுண் மருங்குச் செல்விவாழ் கிறனே 

A Nucor யாள்வனத் கதகொடலை 
வாய்க்கவொண் புயனே மலர்ப்பொதும் பினிலே 

மடந்தையர் கதுப்புகண் டுதக 
மேய்ந்தகா ரென்று சிஇநடங் குயிற்று 

மிளிர்கடன்' மல்லைவாழ் முதலே. 

இதன் பொருள் : 

ஆய்ந்த நூல்களை ஆராய்ந்த, அறிவினர் -௮றஜிவை 
யுடைய மேலோர், மெய் -உண்மையுள்ள, கவர தவத்தை 
யுடைய ரிஷிகள், சுரர் தேவர்கள், புனிதன் - இந்திரன், 
அம்புயன் - தாரமரைமலரிற் பிறந்த பிரமதேவன், சம்பு-பரம 
சிவன், துதிக்கும் -தோத்திரஞ் செய்யும், தேய்க்ச இறுத்த, 
துண் -நுட்பமாகய, மருங்கு - இடையுள்ள, செல்விவாழ்-- 
மகாலட்சுமி வாசஞ்செய்யும், கிறனே - மார்பையுடையவனே 1 
சிறியனை - சிறியவனாக என்னை, ஆள்-- அடிமைகொள்வாய், 
வனத்தொடலை- இருக்அழாய் மாலை, வாய்க்த-- பொருக்திய, 
ஒண் - அழூய, புயனே - தோளையுடையவேே ! மலர்ப் 
பொகும்பினிலே--மலர்ச் சோலையினிட ததிலே, மடக்தையர் -- 
ஸ்திரிகளுடைய, கதுப்பு கூக் தலை, கண்டு பார்த்து, உதகம்-. 
கடலின் சீசை, மேய்ச்த- உண்ட, காரென்று- மேகம் என்று, 
Aa = மயில், நடங்குயிற்று-நடனஞ் செய்கின்ற, மிளிர்- 
பெருமை பொருர்திய, :கடன்மல்லை இருக்கடன்மல்லை, 
வாழ்-வாழ்கின்ற, முகலே--முதன்மையான கார்த்தே | 
என்றது, 28 

முதலைவெண் முறுவ லார்தமைப் புகழ்ந்து 
முன்னியே யிருப்பநா யினுகின் 

- மூதலைவண் பதத்தை யருள்கடன் மல்லை 
முதமூட னமர்க்தமா தவனே 

ப.தலைமண் டலியா யளைக்கம லமமரய்ப் 
பணைக்கவ மக்தர மென்னும் 

ப தலைகொண்் டுததி கடைந்துமுன் சதையைப் 
பண்ணம ரர்க்கருண் முகிலே, 

இதன் போருள் : 
முதலை -மயிலினிறகடி. குருத்து போன்ற, வெண் _ வெண்மையுள்ள, மூனவலார்- சந்தங்களையுடைய மாதர்களை, புகழ்ச்து- புகழ்ச்சி செய்து, முன்னி-- நினை தது, இருப்பனாபி 

19
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னும் - JHE mage@gubd, கின் -உமது, முதல் - முதன்மை, 
ஐ-- அழகு, வண் -வளப்பமுள்ள, பதத்தை--வைகுந்தத்தை, 

அருள் - தருவாய், கடன்மல்லை- திருக்கடன்மல்லை க்ஷேத் 
இரத்தில், முூதமுடன் - சந்தோஷத்துடன், அமர்ந்த - 
சயனம் பொருந்திய மாதவனை - மாதவனென்னும் பெய 
ருள்ளவனே! பதலை-- சாடி, மண்டலியாய் - பூமியாகவும், 

Yar = sii, கமலமுமாய் - நீராகவும், பணை - பருத்த, 
கவம் -மதீது, மக்தரமென்னும் -மக்தரமென்னும் பெயருள்ள, 

பதலை மலையை, கொண்டு-கொண்டு, உததி - திருப்பாற் 
கடல், கடைச்து - குடைந்து, முன் -முன்னே, சதையை 

அமுதத்தை, பண் - இசையுள்ள, அமரர்க்கு-தேவர்களுக் 
கெல்லாம், அருள் -கொடுத்த, முகிலே-மேகம் போன்ற 
வனே | என்றது. 24 

மூகிலினம் தவழ வோங்குமுய் யான 
மூருகுபாய் பணைக்கடன் மல்லை 

மதிழுட னமர்ச்கத வகலநா யகனே 
வாசியாந் தகுவனைச் சவட்டு 

மிதல்புயா சலனே ஞானம களித்தே 
வியலுட னென்னையாட் கொள்வாய் 

புசலுலா வியவைம் படையனே பூட்கைப் 
பொலிமருப் பிறுத்திடும் புறனே, 

இதன் போருள் : 

முகலினம்-- மேககூட்டம், SUP தவழும்படி, ஒங்கு - 
உயர்க்த, உப்யானம்- பூந்தோட்டம், முருகு-தேன், பாய் 
பாய்ஏன்ற, பணை - வயல் சூழ்க்க, கடன்மல்லை- இிருக்கடன் 
மல்லை ஸ்தலத்தில், ம௫முடன் -மஇழ்ச்சியுடன், அமர்ச்த- 
சயனம் பொருந்திய) அலை காயகனே - சகலத்துக்கும் மூதல் 
வனே ! வாளியாம் - குதிரை ரூபமாகவக்த, தருவனை- 
இசாக்ஷ்தனை, சவட்டும்-வென்ற, இகல்-வலிமை பொருக் 
திய, புயாசலனே - புயம் மலைபோன் றவனே | ஞான மது 
மெய்யறிவை, அளித்து -கொடுத்து, இயலுடன் “அழகுடன், 
என்னை - என்னை, ஆட்கொள்வாய் - அடிமை கொள்வாய், 
புகல் வெற்றி, உலாவிய-பொருந்தய, ஜம்படையனே 
சங்கு, சக்கரம், சார்ங்கம், தண்டு, வாள் என் னும் படையுள்ள 
வனே ! பூட்கை -குவலயாபீடமென்னும் யானையின், பொலி 
- பிரகாசமுள்ள, மருப்பு-கொம்பை, இறு த்இடும் -ஒடி.த் 

திடும், புறனே அ வீரத்துவமுள்ளவ்னே | என்றது. 25
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புறவதை யளித்தோன் மரபினி லுதித்த 
புங்கவ பஞ்சவ ருக்கா 

கறவுதோய்ர் தொளிரும் வலம்புரிதீ தொடலை 
சாதன்முன் னுறையுளைக் கேட்ட 

இறைவனை இலஞ்9ப் புயலினை மருவு 
மியற்கடன் மல்லையா ரமூதே 

அறம்பொரு ளி. பம் வயினெனும் பொருளை 

யடியனுக் களிப்பதுன் கடனே. 

இதன் போருள் : 

புறவு ௮தை-புரு என்னும் பட்சியை, அளிச்தோன் - 
காத்த சிபிராசன், மரபிணில் - “வமிசத்தில், உதித்த- இராம 
ஸ்வாமியாகப் பிறந்த, புங்கவ-உயர்வு உள்ளவ?னை | பஞ்ச. 
வருக்கா-பரண்டவர்களுக்கு, நறவு-தேன், தோய்ந்து - 
சரர்க்து, ஒளிரும் -பிரகாளிக்கும், வலம்புரித் தொடலை - 
சகதியாவட்டமாலைதரித்த, காதன்முன் துரியோதன ராசன் 
முன்னே, உறையுளை - இராச்சியத்தை, கேட்ட- கேட்ட, 
இறைவனே - எனது ஆண்டவனாகிய கண்ணபிரானே !. 
இலஞ்சி -மதிலான து, புயலினை மருவும் -மேகத்தையளாவும், 
இயல் - இயல்புள்ள, கடன்மல்லை - திருக்கடனமல்லை, 
ஆர் நிறைந்த, அமுதே - பெருமையுடையவனே ! ௮றம்- 
தருமம், பொருள் -பொன், இன்பம்--௪கம், வயின் -வீடு, 
எனும் - என்று சொல்லும், பொருளை - வஸ்து[க்]களை, 
அடியனுக்கு - உமது தாசனாகிய எனக்கு, அளிப்பது 
கொடுப்பது), உன்கடனே -௨உமது கடமை; என்றது, 96 

கடலினிழ் றரங்கங் கண்ணுரு மரத்தின் 
கலத்துமீ கரமன்போற் சனனக் 

கடலினிற் கரையை யணுகவோர் வகையுக் 
காரணிலா வென்ைப்புரச் தளிப்பாய் 

அடலினிற் சிறக்த விருடிய ரிறைஞ்சு 
மணிகடன் மல்லைவாழ் வேபண் 

டடலினிற் றசான னன்முடி. துணித்த 
வண்ணலே விமலைவா முரனே, 

இதன் போருள் : 

கடலினில் - சமுத்திரத்தில், தரங்கம் - கடற்கரையை, 
கண்ணுற = கண்ணுக்குத் தோற்றும லலையும், மரத்இன் 
கலத்து--மரத்தினால் செய்த கப்பலின், மீசாமன்பேரல்- 
மாலுமியைப்போல, சனனக் கடலினில்-- பிறவிச் சமுத்திரத்
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இல், கரையை யணுக- நீந்திக்கரையேற, ஓர்வசையும்- ஒரு 

வகையும், காணிலா - காணாத, எல - என்னை, புரக்து- 

காத்து, அளிப்பாய்- இரட்சுப்பாய், அடலினில்-- பெருமை 

யில், சிறந்த--மிகுக்க, இருடியா-- மகரிஷிகள், இறைஞ்சும்-- 

வணங்கும், அணி- அழகு பொருந்திய, மல்லை- திருக்கடன் 

மல்லை, வாழவே-வாழ்ககையுடையவ?ன ! பண்டு- முன்னம், 
அடலினில்-உயுத்தத்தில், தசானனன் பத்து முகத்தை 

யுடைய இராவணன், முடி- தலைகளை, துணித்த- அறுத்த, 
அண்ணலே-- பெருமையுடைய இராமஸ்வாமியே! விமலை-, 
மகாலட்சுமி, வாழ்-வாழ்கின்ற உரனே -மார்பையுடைய 

வனே ! என்றது. 27 

உரமிகு பூக வடிகள்வம் துதித்த 
வொண்மைசேர் திருக்கடன் மல்லைப் 

புரமிளிர் வசச்த கண்டுழாய்த் தெரியற 
புநிதனே சுரபியைப் புரக்க ் 

கரமலர்தீ தலத்திற் பருப்பத மெடுத்த 
கத்தனே வைணவர் பக்தி 

பரவிட வருள்வாய் சேனைவா ரணங்கள் 
் பதறிடத் தொனித்தவா ரணனே. 

இதன் போருள் : 

உரமிகு - ஞானமிகுந்த, பூதவடிகள் - பூதத்தாழ்வார், 
_ வந்துதித்த--குருக்கத்தி மலரில் ௮வதாரஞ்செய்த, ஒண்மை 
சேர்-நன்மை பொருக்திய, திருக்கடன்மல்லை - இருக்கடன் 
மல்லை யென்னும் பெயருள்ள, புரம்--நகரத்தில், மிளிர் 
விளங்கிய, வசக்தம்-வாசனை பொருக்திய, தண்- குளிர்க்த, 
அழாய்-- திருத்துளப, தெரியல் -மாலை தரித்த, புகிகனே - 
பரிசுத்த முடையவனே ! சுரபியை-பசுக் கூட்டங்களை, 
புசக்க-- இரட்சிக்க, கரம் -கையாகய, மலர்த்தலத்தில்- மல 
ரிடத்தில், பருப்பதம் - கோவர்த்தன மென்னு மலையை, 
எடுத்க-- குடையாக எடுத்த, சகத்தனே-இருஷ்ணாவதாரனே !' 
வை. னவர் - பாகவகர், பக்தி-அன்பு, பரவிட - அதிகம் 
விளங்க, அருள்வாய் -ஒருபை செய்வாய், சேனை வாரணங் 
கள் -சேனாசமுத்திரங்கள், பதறிட-- விரைந்து அலறும்படி, 
தொனித்த - தொனிசெய்த, வாரணனே - பாஞ்சசன்னிய 
மூடையவ?னை 1 என்றது. 98
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வாரண மெனுமற் குூவலயா பீட 

மருப்பின் யொசித்தமா தவனே 

பூரண மதிய மெனவளர் வதனப் 

பூமகண் மருவும்யா தவனே 

ஆரண முழங்குகந் திருக்கடன் மல்லை 

யணிசின கரதீதின்்௧ வளரு 

நாரண வடியேன் பவத்தினை யகற்றி 

நகுசெறி சின்பத மருளே. 

இதன் போருள ;: 

வாரணம் எனும் -யானை என்று சொல்லும்--கூவலயர 

பீடத்தின், மல் -வலிமையுள்ள, மருப்பினை -- கொம்பை, 

ஒளித்த - ஒடித்த, மாதவனே - மாதவனென்னும் பெயரை 

யுடையவனே! பூரணம் - பதினாறு சலைகளும் கிறைக்த, 

மதியம் -சந்தஇிரன், என வளர் - என்று சொல்லும்படி வளர் 

இன்ற, பூமகள் - இலட்சுமி பிராட்டி, மருவும் -சேரும், யாச 

வனே - ஆயர்குலத்தில் வளர்க்தகவனே ! ஆரணம் வேதங் 
கள், முழங்கும் --(வேதாததியாயம்) [வேதாத்தியயனம்] செய் 

யும் வேககோஷ்டமுள்ள, திருக்கடன்மல்லை-திருக்கடன் 

மல்லை க்ஷேத்திரத்தில், அணி-- அழகிய, செனகரத்தில் - இருக் 

கோயிலில், கண்வளரும் -யோககித்திரை செய்யா கின்ற, 

நாரண - ஸ்ரீம் காராயணா 1! அடியேன் -உமது அடிமை 

யாயே என், பவத்தினை -பாவங்களை; அகற்றி-நீக்டு, BG 

செறி - பிரகாசமிகுச்த, நின்பதம்- உமது பரமபதம், 

அருளே -கொடுத்தருள்வாய், என் றது, ஏ-.ஈற்றசை,. 29 

அருண்மிகு படிவ ரிறைஞ்சவா ரணத்இ 

லம்பண வடி.வுகொண்் டிணிதாய் 

தெருண்மிகு மனத்தே வருக்குண வளித்த 

சிற்பரா மெய்ப்பரா பரனே 

- மருண்மிகு நயன வருணமங் சகையர்கள் 

மாழ்கலென் நனையுரு தருள்வாய் 

இருண்மிகு விசும்பு கண்டுயிற் பொயில்சூழ் 

இய.ற்கடன் மல்லைவாழ் கோவே.
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இதன் போருள் £₹ 

அருள்மிகு- இருபை மிகுதியாகப் பெற்ற, படிவர் - ரிஷி 

கள், இஹைஞ்ச - வணங்க, வாரணத்தில் - திருப்பாற்கடலில், 

அம்பணம் -கூர்மமாக, வடி.வுகொண்டு- ரூபங்கொண்டு, இனி 

தாய்- இஷ்டத்துடன், தெருள்மிகு -தெளிவு மிகுந்த, மன 

மன(௮)[மு]டைய, தேவருக்கு தேவர்களுக்கு, உணவு-- அமு 

தத்தை, அளித்த- கொடுத்த, சிற்பரா-கடவுளே ! மெய்ப் 

பசாபரனே - மெய்மையாய் விளங்கும் பசாபர வஸ்துவே! 

மருள்மிகு “மருட்டி மிகுக்த, நயனம் -சண்களுள்ள, அருணம் 

மான்போன்ற சாயலுள்ள, மங்கையர்கள் -ஸ்திரீசனங்கள், 

மாழ்கல்--மயக்கம், என்றனை - என்னை, உருது-பொருக் 

தாது, அருள்வாய் -இருபைசெய்வாய், இருள்மிகு- இருள் 

மிகுந்த, விசும்பு -மேகங்கள், கண் துயில் -நித்திசை செய்யா 

கின்ற, பொழில் -சோலைகள், சூழ்--சூழ்க்த, இயல்-- அழகு 

பொருந்திய கடன்மல்லை- திருக்கடன்மல்லை, வாழ் -வாழ் 

இன்ற, கோவே-கர்த்தனே ! என்றது, 30 

Gaim 

வேத னத்துறு வாய்கொளும் விண்டுவை 

வேக னத்கனை மெய்கடன் மல்லைசு 

வேத னத்தனை வேட்பவர் சந்ததம் 

வேச னத்கமில் விண்கத்த ராவரே. 

இதன் போருள் : 

வே மூங்கிற்குழலை, தன்- தனது, அத்துறு-செம்மை' 
பொருக்திய, வாய்கொளும் -வரயினிடம் வைத்த, விண்டுவை 

-இருஷ்ணனாக அவதரித்தவனை, வேகன் பிரமதேவன், 
அத்தனை - தக்தையானவனை, மெய் - உண்மை விளங்யெ, 
கடன்மல்லை - திருக்கடன் மல்லையில் கண்வளர்இன்ற, ௬வேதம் 
வெண்மை பொருந்திய, நத்தனை - பாஞ்சசன்னியமுள்ள 
வனை, வேட்பவர் விரும்பித் துதிப்பவர், சந்ததம் -எப்போ 
தும், வேது -வேதையாகிய, அனத்தம்-அனர்த்தம்; இல்- 

இல்லாத, விண் -சுவர்ச்சவாசரான, கத்தராவ? தேவர் 
களாரவார், என்றது, 31
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கத்த னேயருட் காரிகை மேவுமா 

55 னேகடன் மல்லைய னேபினா 

கத்த னுக்கரன் கரணருச் தேவேமா 

கத்தரை யளித்த கந்த ரத்தனே. 

இதன் போருள் : 

கத்தனே-கடவுளே, அருள் - செல்வத்தைக் கொடுக்கப் 
பட்ட, கரரிகை - மகாலட்சுமி, மேவும் - வாசஞ் செய்யும், 
ஆகத்தனே -மார்புடையவனே ! கடன்மல்லையயபோ [இருக்] 
கடன்மல்லை யென்னுச் இருப்பதி யுடையவனே ! பினாகம் - 
பினாகமென்னும் பெயருள்ள, தனுக்கரன் -வில்லைக்கையிலே 

பிடித்த சிவபெருமான், காணரும் காண்பதற்கு ௮ருமை 
யாகிய, தேவே -.தேவனே ! மாகத்தரை ஆகாயத்தில் 
விக்கும் ஈரரை, அளித்த- இரட்டுத்த, கந்தர தனா = 
மேகம் போன்ற திருவுருவமுள்ளவனே ! என்றது, 52 

கந்த நானக் கணிகையர் சேக்கைமோ 
கந்த ணிச்துன் கழறொழ வாற்றுசு 
சந்த தைம்க பொழிற்கடன் மல்லைய 

கந்த கைப்பொலி வாரிசக் கண்ணனே. 

இதன் போருள் : 

கந்தம் -வாசனையுள்ள, கானம் - கஸ்தூரி தரித்த, 
கணிகையர் பரத்தையர், மேக்கை தனபாரத்தின், மோகம் 
“மயக்கம், தணிக்து-- தணிவாடு மீங்டு, உன் உமது, 
கழல் - திருவடி, தொழ-- வணங்க, ஆற்று- செய், சுகம் 
இளிகள், தகை நெருங்க, பொழில் -சோலைகள் சூழ்ந்த, 
கடன்மல்லை = இிருக்கடன்மல்லை க்ஷேத்திர தீதில், அகம் - 
இடம், தகை--அலங்காரமாக, பொலி- விளங்கிய, வாரிசல் 
கண்ணனே - தாமரைமலர் போன்ற கேத்திரமுள்ள 
விஷ்ணுவே ! என்றது, 33 

கண்ணிய புட்கரற் கருள்செய் யுக்துழாய்க் 
கண்ணி மார்ப கடன்மல்லை யாலய 

கண்ணி யங்கம லாபுவிக் காதலாங் 
கண்ணி போச்திடா தாள்கடல் வண்ணனே,
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இதன் போருள் : 

கண்ணிப பெருமை பொருந்திய, புட்கரற்கு-புண்டசீக 

மகரிஷிக்கு, அருள் செய் -கிருபை செய்து, துழாய்க்கண்ணி 

= துளபமாலை, மார்ப மார்பையுடையவ 2 1 கடன்மல்லை - 

திருக்கடன்மல்லை ஈகர.த்தில், ஆலயம் -கோயில், கண்- இடத் 

இல், இயங்கும் வ௫க்காம், அமலா -கர்த்தனே ! புவிக்காத 
லாம் பூமிக்கு ஆசையாம், கண்ணி - வலையில், போக்திடாது - 

அகப்பட்டு வருச்கா*, ஆள் -அடிமைகொள்வாய், கடல் வண் 
ணனே கருங்கடல் போலும் திருமேனியனே ! என்றது, 34 

வணகி லாவு நவமணி விற்குமா 

வணநெ ருங்கு கடன்மல்லை வரழுமூ 

வணகி ராமய னைப்பணி மாந்தரு 
வணகி ஃப்பதம் வாய்க்துறை வாரரோ. 

இதன் போருள் : 

வணம் -அழகு, கிலவு-பிரகாசமுள்ள, நவமணி- 
ஒன்பது வகை இரத்தினங்கள், விற்கூ.௦ - விற்இன்ற, 

ஆவணம் -கடைகள், நெருங்கு- கதெருங்இயிருக்கன் ற, கடன் 

மல்லை - இருக்கடன் மல்லைக் கோயிலில் கண்வளர், வாழ் - 

வாழும், உவணம்-கருடனை வாகனமாகக் கொண்ட, கிரா 

மயனை - கடவுளை, பணி- வணங்கும், மார்தர் -மணிதர், 
உவணம் -உயர்வுள்ள. கிகமம் -ஒளிவுபொருக்திய, பதம் - 

பரமபதத்தில், வாய்ந்து - தங்கு, உறைவார் -வாசஞ்செய்வார். 

அ௮ரோ---அசைச்சொல், ் 95 

வாரி யற்றன மங்கைய ரசார்வமாம் 

வாரி யிற்புகு தாதெனை யாள்மணி 

வாரி யக்த முறுங்கடன் மல்லைகண் 
வாரி யண்ணிற முற்றொளிர் மாதவா, 

இதன் போருள் : 

வார் கச்சணிந்த, இயல் -அழகு பொருக்திய, தனம் - 

தனபாரமுள்ள, மங்கையர் ஸ்திரீகள், ஆர்வமாம் - ஆசை 
யர, வாரியில் சமுத்திரத்தில், புகுதாது - போகாது, 
எனை “என்னை, ஆள் - அடிமை கெர்ள்வாய், மணி மணிகள் 

பதித்த, வாரி-மதில், அந்தமுறும்- அழகு செய்கன்ற,
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கடன்மல்லைக்கண் - திருக்கடன் மல்லையிடத்தில், வாரி- 

கறுத்தரீரை, ௮ண்-ஒத்த, கிறம்-மேனி, உற்9ரொளிர் - 

பொருந்திப் பிரகாடிக்கின்ற, மாதவா - மாதவனென்னுக் 
திருநாமனை ! என்றது, 36 

மாதி ரத்தரு வைத்திரை வாரமன் 

மாதி ரத்திற் கொணர்ச்சவ வாளெனை 

மாதி ரக்கடன் மல்லைய னேகரை 
மாதி ரத்தை யுவக்தளி தன்மையே, 

இதன் போருள் : 

மாதிரத் தரு-அ௮நீதர லோகத்தில் இருந்த பாரிசாத 

விருட்சத்தை, திரை-அலைகள் பொருந்திய, வாரம்-- சமுத் 
திரம், மன் மன்னிய, மாதிரத்தில் -பூலோகத்தில், கொணர்க 
தவ -கொண்டு வந்தவ, ஆள்எனை -என்னை ஆளாகக் கொள் 
வாய், மா- இலட்சுமி பிராட்டி, திரம்-ஸ்திரமாக விளங்கிய 

கடன்மல்லையனே - திருக்கடன்மல்லை என் னும் க்ஷேத்தானே! 
GOT = ஆதிமூலமே என்று அழைத்த, மாதிரத்தை -கஜேச் 
திரன் என்னும் யானையை, உவர்து- சந்தோஷித்து, அளி- 
காத்த, தன்மையே- குணம் போலவே என்றவாறு, டர 

வந்த யர்தீது மிடிதீதுயர் மாயவு 

வந்த ர௬ுட்கண் மகலைமே னோக்குக 
வக்தன்' மொய்ம்பிகுத் தாய்மன் னடியர்ப' 
வரத புங்கடன் மல்லைப்பு ரத்தனே. 

இதன் பொருள் : 

... வந்து அமர்த்தும் -வந்து வருத்தப்படுன்ற, மிடிதீ 
துயர் - தரித்திரமாயே துயரம், மாய--மாய்ந்து நீங்இப் போக, 
உவந்து - சந்தோஷித்த, அருட்கண் கிருபாநோக்கம், 
மதலை-- இச்சிறுவன், மேல்--மேல், கோக்கு -பார்த்தருள் 
வாய், கவந்தன் - கவந்தனென்னும் இரரக்ஷதன், 
மொய்ம்பு -தோளை, இகுத்தாய்-அறுத்தாய், மன்னு - 
மிகும்த, அடியர் -அன்பர்கள், பவம் -பரவம், தபும்- கெடும் 
மஇமையுள்ள, கடன்்மல்லை - திருக்கடன்மல்லை, புரத்தனே - 
நகரத்தை யுடையவனே ! என் றவாறு, 38 

௪0
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தனத்தன் புத்திரர் சாபந் BAIT FSFE 
So த்தண் சோலைக் கடன்மல்லை சாரீங்கவிழ் 
DO SHO Gorse வார்க்குத் தீழைந்தசே 
தனத்த கைப்பொறை தன்மை யமருமே, 

இதன் போருள் ₹ 

தனத்தன் - திரவியமுள்ளவனாஇய குபேரன்; புத்திரர் - 
களகூபரன் மணிக்கரீவன் என்னும் இரண்டு பிள்ளைகள், 
சாபம் -மருதமரமாயிருக்க சாபத்தை, தவிர் த.த- நீக்இு இரட் 
இத்து, சந்தன த்தண்சோலை - குளிர்க்த சந்தனச் தோப்புகள் 

சூழ்ந்த, கடன்மல்லை - திருக்கடன் மல்லையிலிருக்கும், சார்ங்க 
வில் தன் -- சார்ங்கவில்லைத் தன்னுடைய, அத்தன் -அஸ்தத் 
திலுடையவன்;, தாள் இருவடி,, பணிவார்க்கு - சேவிப் 
பவர்க்கு, கழைக்த- தழைவாடய, சேதனம்-- அறிவு, தகை- 
குணம், பொறை-- சரக்தத் தன்மை, அமரும் -பொருநக்கும் ; 
என்றது, ஏ-- ஈற்றசை, _ 389 

அஞ்ச வீட்டம டரதுயிற் இஞ்சுக 
அஞ்ச ரோச வயக்கடன் மல்லைவாழ் 
அஞ்ச னப்புரன் ரூணினை மின்பவம் 
அஞ்ச லித்துத் அுதிசெய் தக.லுமே. 

இதன் போருள்? 

அஞ்சம் - அன்னத்தின், ஈட்டம் - கூட்டம், அடர் 
நெருங்க, துயில் -கித்திரை செய்யா நின் ற, இஞ்சுகம்- 
Fabs, ௮ம்-அழயெ, சரோசம்- காமரைமலர் நிறைந்த, 
அயம்-- தடாகஞ் சூழ்க க, கடன்மல்லை = DG sacra, 
வாழ் - வாழ்இன்ற, அஞ்சனப்புரன் கறுத்த ' தேகத்தை 
யுடையவன், தாள்- இருவடி, நினைமின் - தியானஞ் செய் யுங்கள், பவம்-- உங்களைப் பற்றியிருக்கும் பாவங்கள், அஞ்ச 
லித்து-- கும்பிட்டு, ததிசெய்து, அகலும் - நீங்கப்போம் ; என்றது. ஏ-- ஈற்றசை, . 40 

வேறு 

செய்யகடன் மல்லைவளர் சேடவ௲ு துஞ்சு 
மையனை கினைக்அுபுக ழன்புலகு ளோர்கண் 
மெய்யரு ம௫ழ்ச்சியுஅ வீறுகதி தன்னை 
யையமிஃ தின் றியே யணைக்இடுவர் மன்னோ, ,
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இதன் பொருள் : 

செய்ய - செவ்வையாக, கடன்மல்லை - திருக்கடன் 
மல்லை, வளர் -வளர்கின்ற, சேடவணை- ஆதிசேஷ சயனத் 
தில், துஞ்சும்- நித்திரை செய்யாகின் ற, ஐயனை - சுவாமியை, 
கினைக்து- தியாகஞ் செய்து, புகழ்- துதி செய்யும், அன்பு 
பக்தியுள்ள, உலகுளோர்கள் -உலகத்திலுள்ளவர்கள், மெய் 
யரும்-சத்திய வசனமுள்ள பாகவதரும், மூழ்ச்- சக் 
தோஷம், உறு = பொருந்தும், வீறுகதி - பெருமையுள்ள 
மோக்ஷ ஸ்தலத்தை, ஜயம் - சந்தேகம், இஃதின் றியே 
இஃதில்லாமல், அணைந்திடுவர் = சேர்ச்திடுவர். மன்னோ... 
ஈற்றசை, . 41 

அணைக்திடும னைச்சுதர்பொ னம்புவிமின் வேட்கை 
இணங்கம மன த்தனெனி னுந்தயை யியங்க 
வணங்களரு கின்பதம் வழங்கயெனை யாள்வாப் 
மணங்குலவு காக்கொள்கடன் மல்லைவளர் தேவே, 

இதன் பொருள் ; 

அ௮ணைச்திடும் -சேர்ச்திடும், மனை பெண்சாதி, & Sit = 
பிள்ளைகள், பொன் - திரவியம், அம்புவி- பூமி இவைகளின்; 
வேட்கை- ஆசை, இணங்கய- உடன்பட்ட, மனத்தனெ 
னினும் - மனமுள்ளவனென்றாலும், தயையியங்ஓ _ தயவு 
கூர்ந்து, வணம்-- அழகு, ளெரும்- பிரகா௫ிக்கும், நின்பதம்- 
உமது பரம பதம், வழங்க-கொடுத்து, எனையாள்வாய்- 
என்னை அடிமையாகக் கொள்வாய், மணம்- வாசனை, Goa = 
பொருந்திய, காக்கொள்-சோலை சூழ்ச்த, கடன்மல்லை 
வளர் - திருக்கடன்மல்லையில் வளர், தேவே - கர்.த்தனே | 
என்றது. 42 

தேமரு வருக்கைகனி தேமதுச மோடி. 
மாமருவு செய்யகடன் மல்லைவளர் கோமான் 
தா£மருவு புட்கர துணைக்கழல் கணிப்பாய் 
பாமருவு மாவல்கொடு பாழ்படுபு னெஞ்சே.
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இதன் போருள் :? 

தேம்-மதுரம் பொருக்திய, வருக்கைகனி- பலாப்பழத் 

தின், தேம் -வாசனையுள்ள, மதுரம்-சாறுகள், ஓடி, மா 
மருவு--கழணிகளில் பாயும், செய்ய-செவ்வையாடிய, கடன் 
மல்லைவளர்-- திருக்கடன்மல்லை க்ஷேத்திரத்தில் வளர்சன்ற, 
கோமான் சிறந்தோன், தூமருவு--பரிசுத்தம் பொருந்திய, 
புட்காம்- தாமரை மலர் போன்ற, துணை- இரண்டாகம, 
கழல் -- பாதங்களை, கணிப்பாய் - தியானஞ் செய்வாய், 
பாமருவு--பரவுதல் பொருக்திய ஆவல்கொடு-- ஆசை பொருச் 
திய, பாழ்படும்-கெடுதியடைசன்ற, புன்னெஞ்சே-௮ற்ப 
மாட௫ிய மனமே என்றது, 45 

கெஞ்ச நிய நின்புகழ் கிகழ்த்தவறி வில்லோன் 
றஞ்சுத னழைப்பரகனி தாவில்கதி யீக்த 

. கஞ்சமலர் செய்யகடன் மல்லைவளர் கண்ணன் 

செஞ்சல௪ பாதநினை திமிரமறு நெஞ்சே, 

- இதன் போருள் : 

கெஞ்சறிய-மனம் அறிந்து, கின்புகழ்- உமது புகழுள்ள 
திருகாமங்களை, நிகழ்த்த --சொல்ல, ௮ அவில்லோன் --புத்தி.. 
யில்லாகஅசாமீளன், தன்சுதன்- தன். புத்தரனாயெ காரா 
யணனை, அழைப்ப-- தனது அந்திய காலத்தில் காரா, காரா 
என்னு கூப்பிட, நனி மிகுந்த, தாவில்- இடத்தில், 'சதி- 
மோட்சம், ஈந்த- கொடுத்த, ' கஞ்சமலர்- தாமரை மலர், 
செய்ய- செவ்வையாக நிறைந்த, புட்கரணியுள்ள, கடன், 
மல்லை-- திருக்கடன்மல்லை, வளர்-வ்ளர்ன் ௮, கண்ணன் ~ 
இருஷ்ணமூர்த்தியின், செஞ்சலசம் -சிவர்த தாமரை மலர் 
போன் ற, பாதம்-பாதங்களை, நினை - சித்தனை செய்வாய், 
திமிரமறும்-- அஞ்ஞானமாகய இருள் நீங்கும். நெஞ்சே ! 
என்றது. எ்-- ஈற்றசை. | 44 

சேய்வடி.வு கொண்டுகெரு ஈற்கொடிய செய்கை 
பேய்பவன முண்டிடு பிறங்குகடன் மல்லை. 

_வாய்கடவு ளின்பதம் வணங்டிபுகல் மாந்தர் 
ஒய்வு தரு துன்பினை யொழித இடவ ரன்றே...
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இதன் போருள் ; , 
சேய் - சிறுபிள்ளையாக, வடிவுகொண்டு ௪ உருவுங் 

கொண்டு, கெருகல் முன்னாளில், கொடிய--கொடிதாெ, 
செய்கை--செய்கையுள்ள, பேய் பூத௫யின், பலனம் ௪ உயிர், 
உண்டிடு- குடித்த, பிறங்கு-பிரசாசம் பொருச்திய, கடன் 
மல்லை - திருக்கடன்மல்லைத் திருப்பதியில், வாய் = areey 
செய்கன்ற, கடவுளின் - கர்த்தணின், பதம் - பரதங்களை, 

வணங்க சேவித்து, புகல்- தோத்திரஞ் செய்யும், மாச்தர்கள் 
ுமணிதர்சள், ஒஓய்வு-ஒயுங்குணுன்தை, தரு- கொடுக்கும், 

துன்பினை- துன்பங்களை, ஒழித்திடுவர்- நீங்குவர்கள் என் றது. 

அன்னு; எ-- ஈற்றசை, 48 

அன் றரசர் சங்கமதி லாயதுகி லீவா 

மென்௮முறை யிட்டழ விசக்கியருள் செய்த 

மன்றுகடன் மல்லையனை வாழ்த்தின்மட நெஞ்சே 

ன்றுவகை பூஞ்சாண சண்ணியுறை வாயே, 

இதன் போருள் : 

அன்று - முன்னாளையில், அரசர் சங்கமதில்- துரியோ 
தீனன் முதலிய இராஜர்கள் கூடியிருந்த சபையில், ஆய 
ஆயர்பாடியில் வளர்க்க இருஷ்ணு! அல்வாய் மானங் 
கெடாது வஸ்திரக்தருவாய், என்று என்று, முறையிட்டு 

மூறைமைசொல்லி, அழ-துரோபதை புலம்ப, இரங்--மனங் 
கனிக்கு, அருள்செய்தஃஇருபைசெய்த, மன்௮--மங்களாகர 
மூள்ள, கடன்மல்லையனை - இருக்கடண்மல்லைத் தலசயனனை, 
வாழ்த்தின் - தோத்திரஞ் செய்யின், மடம் - அறிவின்மை 

யுள்ள, கெஞ்சே-மனமே! கன்றுவகை- நல்ல சக்தோஷத் 

அடன், பூஞ்சரணம்-௮ழூய பரதக்களை, ஈண்ணிஎ சேர்க்து, 
உறைவாய்--வாசஞ்செய்வாம், என்றது. T-—-K Nome, AG 

வாய்க்திடுபி றங்குகடன் மல்லைசனின் மேவும் 

_ பரந்தள்துணை தஞ்சுபா மாதமசெக தீசன் 

காக்தண்மலர் சேவடிக ணிக்சன்மட கெஞ்சே 

சாக்குமுடன் விண்ணின்மிசை சார்லவையிது இண்ணம்,
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இதன் போருள் ; 

வரயக்திடு-பொருச்திய, பிறங்கு பிரசாசமுள்ள, கடன் 
மல்லைதனின் - திருக்கடன்மல்லை க்ஷேத்திரத்தில், மேவும் 
சயனம் பொருச்திய,  பாத்தளணை- ஆதிசேஷன் பேரில், 
அஞ்சும் -யேோக நித்திரை செய்யாகின்ற, பரமரத்தம-கர்த் 
தனே ! செகதீசன் பூமிக்கு நாயகனானவன், கரக்கள்மலா்-- 

செங்காந்தள்மலர் போன்ற, சேவடி இலக்கு பரதங்களை, 
கணிக்கன் - தியாணிக்கல், மடகெஞ்சே- அறிவின்மையான 
மனமே! சாகத்தமுடன் - சாத்வீகமுண்டாகு, விண்ணின் மிசை 

எ தேவலோகத்துக்கு மேலாயெ பதத்தில், சார்வை50 ௪௬ 
வாய், இது-- இஃது, திண்ணம் உண்மை; என்றது. 47 

இண்ணிய வளைத்திகிரி செஞ்சிலை சஜைக்கூ 

ரண்ணிய சவர்ப்படை யலங்கவடி. யேன்மூன் 

நண்ணுகொடு வெம்பிணியை நீக்குகல மீவாப் 
, விண்ணிய றழைந்தகடன் மல்லைமிளிர் வோனே, 

இதன் போருள் ₹ 

திண்ணிய--பலம் பொருந்திய, வளை- பரஞ்ச௪ சன்னி௰ம், - 
திலரி-சக்கரம், செஞ்சிலை-செவ்வையாகய சார்ங்கம், கதை 
தண்டு, கூர் கூர்மை, அண்ணிய பொருச்திய, ஈவிர்-வாள், 
படை-பஞ்ச ஆயுதங்கள், ௮லங்க- பிரகாசிக்க, அடியேன் 
உமது அடிமையாயே என், மூன் முன்னே, சண்ணு-வந்து, 

கொடு - கொடுமை செய்யும், வெம்பிணியை - வெவ்விய 
வியாதியை, நீக்சூ-சிவர்த்திசெய்து, சலம் - ஈல்ல காரியங் 
களை, ஈவாய்- தருவாய், விண் அ௪வரீக்ச லோகத்தின், இயல் 
அழகைப் போல, தழைச்த--செழுமையுள்ள, கடன் 
மல்லை- திருக்கடன்மல்லை சேஷத்திரத்தில், மிளிவோனே- 
பிரகாசமூடைய தலசயனனே ! என்றது. 48 

கேமனமு உன்கமல ஸித்தமினி தேத்தும் 

மாமன்மட முற்றகடன் மல்லைவர தன்ராள் 

தாமணித யத்திஞெடு தொண்டுபுரி யன்பர் 

பூமனடை தற்கரிய போகமடை வாரே.
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இதன் போருள் : 

சேமனமுடன் - அன்பு பொருந்திய மனத்துடன், 
கமலன்-- தாமரைக் கமலத்தில் பிறந்த பிரமதேவன், 
இித்தன்--பரமசிவன், இனி௫-- இஷ்டமாக, ஏத்தும் - தெளத் 
தியஞ் செய்யும், மா--மகாலட்சுமி, மன் நாயகன், மகிழுற்ற- 
மகிழ்ச்சியற்ற, திருக்கடன்மல்லை- திருக்கடன்மல்லையில் சண் 
வளர், வரதன் வரங் கொடு(க்க)ப்ப(ட்ட)வன், காள் - இரு 
வடியை, தூ--பரிசுத்தமுடைய, மன் - மிகுந்த, இதய த்தினொடு 
மன த்தினுடன், தொண்டுபுரி- அடிமை செய்யும், அன்பா 
பாகவதர், பூமன் - பிரமதேவன், அடைதற்கரிய = சேரு 
வதற்கும் அருமையாகய, போகமடைவாரே (போகத்தை 
அனுபவிப்பார்; என்றது, 49 

அடைவுசெயும் வெம்பிணியை யாண்மையோ டருட்கண் 
UO OSTA SS ser Bi பக்இிதரு வாயே 
கொடையினி லுயர்க்தகடன் மல்லைகுடி. கொள்ளுக் 
தொடைகமழ்வ னர்திகழ் துளங்குவரை வாகா, 

இதன் போருள் : 

அடைவுசெயும்--கெருக்கஞ் செய்யும்படியாயெ, வெம் 
பிணியை -: கொடியவியாதிகளை, ஆண்மையோடு - பராக்்இர 
மத்தடன், அருட்கண்- உமது இருபா நேத்திரமாயெ, படை 
கொடு -- ஆயுதங்கொண்டு, தறித்து - வெட்டி, உனது 
உம்முடைய, பக்தி - அன்பு, தருவாயே - கொடுப்பாய், 
கொடையினில்-கொடுக்குக் தன்மையில், உயர்க்த = ABE 
மான, கடன்மலை- திருக்கடன்மல்லை க்ஷேச்திரத்இில், கூடி 
கொள்ளும்-- வாசஞ்செய்யும், கொடை மாலை, கமழ் LD SOT GI 
கமழ்கின் ற, வனக்திகழ் - திருத்துழாய் விளங்குஇன் ந, 
துளங்கு வரை--ஒளிவுள்ள மலை போன்ற, வாகா-தோளை 
யுடையவனே ! என்றது, ஏ--ஈற்றசை. 80 

வேறு 

வரைகுழற்கொண்் டார்வமுடன் பாணி மிந்து 
மாட்சியு௮ு கதம்பமட வியினின் மேய்த்த 

புரையிலரி மாயவனே தொண்டர் கெஞ்சப் 
புட்கரத்தி லுறைமருவே பொலிவு வாய்ந்த 

திரைகலித்த வசுதையினிம் சீர்த்த விஞ்சும் 
திருக்கடன்மல் லைத்தலத்திற் ிகழுங் கோவே 

விரைவிலென துட்டிமிரந் தனைத்த விர்த்து 
மேதையினை த் தந்தருள்வாய் விளரி DG mm,
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இதன் போருள் : 

வரைமூங்லொயெ, குழல்-பு(ஸ்)[ல்]ளா)[லா]ங் Gp», 
கொண்டு--வாயினிடமாகக் கொண்டு, ஆர்வமுடன் - ஆசை 

யுடன், பாணி- இசைப்பாட்டை, ஈந்து- தந்து, மாட்டி 
பெருமை, உறு--பொருந்திய, கதம்பம் -பசுக்கூட்டங்களை, 

அடவி காட்டில், மேய்த்த-மேய்த்திரட்டுத்த, புரையில்- 

குற்றமில்லாத, ௮ரி - வலிமையுள்ள, மாயவனே 5 மகர 

விஷ்ணுவே! கதொண்டா- அடியார்கள், நெஞ்சம் -மனமாயெ, 
புட்கரத்தில்- தரமரைமலரில், உறை- இருக்கன் ற, மருவே-- 

மணமே, பொலிவு--பிரகரசம், வாய்க்க பொருச்திய, திரை 
கலித்த அலைகள் சத்திக்கன்.ற HOG PES, வசுதையினில் 
உலகத்தில், சர்த்தி- சீர்த்தி, விஞ்சும்- மிகுக்க, திருக்கடன் 
மல்லை- திருக்கடன்மல்லை யென்னும், தலத்தில்-ஸ்.தல.தஇல், 
இகழும் பிரகாசிக்கும், கோவே--கர்த்தனே ! விரைவில் - 
சிக்கரத்தில், எனது--என்னுடைய, உள் மன த்திலிருக்கும், 
திமிரச்கனை - அஞ்ஞானமாடிய இருளை, தவிர்த்து- நீகஇ, 
மேதை - பேரபிவை, தந்து - கொடுத்து, அருள்வாய் - 
கிருபைசெய்வாய், விளரி- விருப்பம், உற்ே- பொருந்தி, 
என்றது. 51 

விளிதீதகடம் பொழிகமவிச் இரளைப் பண்டு 
மிளிராழிப் பத்திரத்தை விடுத்து ஈன்கா 

யளித்தபர மாத்துமவல் லரிது ணர்ப்பூ 
வலர்வனங்க எடர்ந்தகடன் மல்லை சன்னின் 

மிளிர்த்தசன கரத்தினிற்புட் கானி றைஞ்ச௪ 
விசும்பெனக்கண் வளருசித முலவு Catone s 

sons soor Aslaodsrr wusiGeor வாழ்த்துக் 
தமியேனுக் கருள்புரிவாய் தாணு வாழ்வே. 

இதன் போருள் : 

விளித்க-- ஆதிமூலமே என்று அழைத்த, கடம்பொழி- 
மும்மதங்கள் பொரழியப்பட்ட, கயவிக்திரனை -கஜேச்திராழ் 
வரனை, பண்டு--முன்னாளையில், மிளிர்-- பிரகாசம் பொருக்திய, 
ஆஜி-- சக்கராயுதத்தை, விடுத்து - பிரயோகஞ் செய்து, 
நதன்கா--நற்காரியமாய், அளித்த-- இரட்டுதத, பரமாதீதும- 
பரமரத்தும ரூபனே! வல்லரி- தளிர், அணர்-- பூங்கொத்து 
பூ - மலர், அலச் - பரந்த, வனங்கள் - சோலைகள்
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அடர்ச்த - நெருங்கிய, கடன்மல்லைதன்னின் - திருக்கடன் 
மல்லை க்ஷேத்இரத்தில், மிளிர்த்த-- பிரகாசித்த, செகரத் 
தினில்-: திருக்கோயிலில், புட்கரன் - புண்டரீக முணிவன், 

இறைஞ்ச- வணக்க, விசும்பென - நீருண்ட மேகம்போல, 
கண்வளர்-- திருக்கண் வளராமின்ற, உ௫தம்-- தகுதி, உலவும் 
அ பொருச்திய, வேட்கை - ஆசை, தளிர்த்த - துளிருண்டா 
இய, களம்-- தாமரைமலருதித்த, இதலை- உந்திக் கமலமூள்ள, 
கிரரமயனே கடவுளே ! வாழ்த்தும்-தோத்திரஞ் செய்யும், 

தமியேனுக்கு - தனிமையாயயே எனக்கு, ௮ருள் - இருபை, 
புரிவாய் - செய்வாய், தாணுவாழ்வே--கிலைபெற்ற வாழ்வை, 

௮ஃதாவது பரமபதம் ; என்றது. 58 

தாணின் றி வதியுமதி சீனர் தம்மைத் 
கருக்குடனே யினிப்பொடுசர் ததமும் பாடிப் 

பாணிசைக்குங் கழுதென வே யுழன்றேன் வைகும் 
பண்பிலியே னானாலும் பரிந்தாட் கொள்வாய் 

சேணுலவு மிமையாக்கட் புலவர் காணாத் 
திகழ்பொருளே திருக்கடன்மல் லைக்கண் வாழ்வே 

ஆணவம்பே தமைக்கரமி யங்க டச்திட் 
டரிதுகோற் றவர்புகமுல் சரிய மாலே, 

இதன் போருள் ₹ 

தாணு-கிலை, இன்றி- இல்லாமல், வதியும்-வாசஞ் 
செய்யும், மதியீனர்- அறிவில்லாதவர், தம்மை- தங்களை, 
தருக்குடனே சக்தோஷத்துடனே, இனிப்புடன் - மதுர 

வசனத்துடன், சக்ததமும்--எப்பொழுதும், பாடி கவிபாடிக் 

கொண்டு, பாணிசைக்கும்-- இராகம்போல் ரிங்காரஞ் செய் 

இன்ற, கழுது எனவே - வண்டு என்று சொல்லும்படி, 
உழன்றே- சுழன்று, வைகும் - இருக்கும், பண்பிலியே 
னனலும்-குணமில்லாதவனாக இருந்தாலும், பறிக்து- என் 

பேரில் இஷ்டம் வைத்து, ஆள்கொள்வாப் - அடிமையாகக் 
கொள்ள வேண்டும், சேண்- ஆகாயத்தில், உலவு எஞ்சரிக் 
இன்ற, இமையாக்கட்-சிமிட்டாக கண்களையுடைய, புலவர் - 
தேவர்கள், காணா -காணாம லருமையாய், திகழ்பெரருளே - 
பிரகாசிக்கன்ற தலைமையானவனே ( திருக்கடன்மல்லைக் 

Pa ்
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கண் - திருக்கடன்மல்லை என்னுக் திருப்பதியினிடத்தில் 
வாழ்வே--வாழ்க்கையுள்ள கர்த்தனே ! ஆணவம்- பேதமை 

--காமியம்--என்னும் மும்மலங்களும், கடந்து- தாண்டி, 

அரிது கோற்றவர் - அருமையாடுிய தவத்தைச் செய்தவர், 
புகழும்-துதி செய்யும், கரிய-கறுத்த, மாலே-- மேகம் 

போன்ற வடிவமுள்ள மகாவிஷ்ணுவே! என்றது. 53 

கரிசிலரி வதனமுங்கரம் புறழு மொய்ம்புங் 

கதித்ததுணைப் பொறைகூலக் காவி னாட்டச் 

சுரிகுழலா ணிலமங்கை மருவு கேள்வா 
சுவர்தமுட னென்றனையாட் கொண்ட ளிப்பாய் 

புரிகமுகு சேடிலிசெஞ் சாலி முத்தம் 

புகலுழத் தியா்கள்வாரி நிதநி றைக்கும் 

விரிகதிர்க ளெ றிக்குமணி மாட மொண்மை 

மிளிர்கடன்மல் லைக்கண்வளர் மீளி யோனே. 

இதன் போருள் : 

கரிசில்-குற்றமில்லாக, அரி- சந்திரனை ஒத்த, வதனமும் 
முகமும், காம்பு-மூங்கிலை, உறழ் --ஒத்த, மொரய்ம்பும் - 
தோளும், கதித்த-- பருத்த, அணை - இரண்டாகய, பெரறை- 
பரீவதம் போன்ற, கலைம்-- தனபாரமும், காவி- 8ீலோற்பலம் 
போலும், காட்டம் - கண்களும், சுரிகுழலாள் - சுழித்த 
கூந்தலை யுடையவளாகய, கிலமங்கை-- கிலமங்கைப் பிராட்டி 
யாரென்று பெயருள்ள மகாலட்சுமி, மருவு புணருன் ற, 
கேள்வா - நரயகனே | சுகர்தமுடன் - தருமமுடன், 
என் றனை-என்னை, ஆட்கொண்டு- ஆளாகக் கொண்டு, அளிப் 
பரய் - இரட்சிப்பாய், புரி- சங்கு, கமுகு - பாக்குமரம், 
சேகிலி--வாழை, செஞ்சாலி--செம்மையாகய பயிர் இவை 
ளீன்ற, முத்தம் முத்துகளை, புகல் “சொல்லப்பட்ட, உழத் 
தியாகள் - மருதகில மாதர்கள், வாரி வாரிக்கொண்டு வந்து, 
கிதம்-தினமும் நிறைக்கும் -நிறைப்பிக்கும், விரி பரக்த 
சதிர் -இரணங்களை, எறிக்கும்-வீசுன்று, மணி இரத் 
தினங்கள் பதித்த, மாடம்-மாளிகை, ஒண்மை மிகுதியாக, 
மிளிர் -விளங்குகன்ற, கடன்மல்லைக் கண்வளர் -திருக்கடன் 
மல்லை க்கஷத்திரத்தில் யோககித்திரை செய்யாகின் ற, 
மீளியோனே - பெருமையுடையவனே என்றது. 54
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மீளியுட னேதுரோணச் சகுனியாக 

விதப்புடனே வக்தவரன் றனைச்செ றுத்த 

வாளிதிக ழானனனே வுனதஅ செய்ய 

“ வணிகவர்ந்த திருவாலிப் புரியு தித்த 

கோளிறிரு மங்கையர்கோன் மிச்சை வீட்டிக் 

குயிலரிய மெ[ய்]ஞ்ஞானகஈ் தனைய ளித்த 

நீளியல்போ னாயேற்கு முணர்வ ளிப்பாய் 

இிகரில்கடன்' மல்லைதணின் மருவு தாயோய். 

இதன் போருள் : 

மீளியுடன் -பராக்கசெமத்துடன், அரோணச் சகுனியாக 
- சரபப் பட்சயாக, விதப்புபனே - சக்இரமாய், வக்த அரன் - 
வந்த பரமசிவன், தனை - தன்னை, செறுத்த- அழித்த, ஆளி 
திகழ்-- சிங்கம் போல விளங்கயெ, ஆனனனே -முகத்தையுடை 
யவனே ! உனது-உம்முடைய, செய்ய-செவ்வையாகய, 
அ௮ணி- திருவாபரணங்களை, கவர்ந்த-கொள்ளை கொண்ட, 

திருவாலிப்புரி - திருவாலி ஈகரத்தில், உதித்த - பிறந்த, 
கோளில் குற்றமில்லாத, இருமங்கையர்கோன் - திருமங்கை 
மன்னன், மிச்சைவீட்டி- அஞ்ஞான த்தை நிக், குயிலரிய = 
சொல்லுதற்கரிய, மெஞ்ஞானம்--ஈல்லறிவு, தளை = தன்னை, 
அளித்த கொடுத்த, நீளியல் போல் -பெரிதாயெகுணத்தைப் 
போல, காயேற்கு- காய்போன்ற எனக்கு, உணர்வு - தெளிவு, 
அளிப்பாய் - தருவாய், கிகரில் நிகரில்லாத மக தீதுவமுள்ள, 
கடன்மல்லைதனின் - திருக்கடன் மல்லை க்ஷேத்திர த்தில், மருவு 
எ வாசஞ்செய்யும், தாயோய் - பரிசுத்தமுள்ள கர்த்தனே | 
என்ற.து. 55 

மருவமரு கின திண்டைக் கழலைப் போற்றி 
வணங்கவர முதவிடுவாய் மன்னு தொண்டர் 

மருடமத்தை நீக்குதின கரனே யான்ற 
மறைப்பொருளே யுரைக்கரிய மாலே நென்னன் 

மருதம்ர மானவுடைச் சோமன் சேயை 
மலாத்தாளாழ் சூளினை த்தீர்த் தாண்ட ஜேயா 

மருதமதிற் றேன்பரவ சாலி வேலி 
மஞ்சுலவு கடன்மல்லை வளரீமா யோனே,
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இதன் போருள் : 

மரு - வாசனை, அமரும் -பொருந்திய கினது - உம் 
Pow, இண்டை தாமரை மலர்போன்ற, கழலை -பாதங் 
களை, போற்றி-தோத்திரஞ் செய்து, வணங்க - சேவிக்க, 
வரம்-வரத்தை, உதவிடுவாய்- தருவாய், மன்னு மிகுந்த, 

தொண்டர்- அடியார்கள், மருள் -மயக்கமாயெ, தமத்தை- 
இருளை, நீக்கு தினகரனே - நீங்கச் செய்யும் சூரியனே, 

ஆன்ற --விரிவாகிய, மறைப்பொருளே-வேதத்தின் பொரு 
ளாக விளங்கனவனே ! உரைக்கரிய - சொல்லுவதற்கு 

அருமையாகிய, மாலே - மகாவிஷ்ணுவே ! கென்னல்-முக் 

தாளில், மருதமரமான -மருதமரமாயிருக்த, உடை செல்வ 

மிகும், சோமன் குபேரன், சேயை- புத்திரர்களை, மலர்த் : 

தாளால் -தாமரைமலர் போன்ற திருவடியால், சூளினை - 

சாபத்தை, தீர்த்து-விமோசனஞ் செய்து, ஆண்ட- இரட் 

சித்த, ஜேயா-நேயத்தை யுடையவனே ! மருதமதில் -கழனி 
களில், தேன்பரவ - தேன்கள் பாய, சாலி - பயிர்மீதில், 
மஞ்சு மேகங்கள், உலவு இரிஇன்ற, கடன்மல்லை- இருக் 
கடன்மல்லை ஸ்தலத்தில், வளர்--கண்வளராகின் ற, மாயோனே 
5 மாயாவிகசோதனே ! என்றது, 56 

மாயவுழை யெனவருவெவ் வரக்கன் மீது 
மல்லலறு மத்திரியை விடுத்து மாய்த்த 

சாயலு௮ கொக்கரைசெங் கரனே காயேன் 

றன்றுயரைத் தாத்தாள்வா யசல மாதைச் 

சேயுறுதா லதீதுடையோன் றனைய ளித்த 

சேணுந்தி மாயவனே யும்பல் கூவ 

தாயகமா யிருக்தளித்த தேவ தேவா 

தருக்கமருக் திருக்கடன்மல் லையில்வாழ் மன்னே. 

இதன் போருள் : 

மாயவுழை -மாயமானாக, வரும் -வநத, வெவ்வரக்கன் -- 
கொடூரமான இராக்ஷதனாகய மாரீசன், மீது மேல், மல்லல் -- 
பலம், உறும்--பொருந்திய, அதீதிரியை-பாணத்தை, வித்து 
- பிரயோடத்து, மாய்த்த = கொன்ற, FTW OO) = 

மேன் மை பொருந்திய, கொக்கரை - கோதண்டமென்னும் 

வில்லையுடைய, செங்கரனே சிவந்த கையை யுடையவனே |
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நாயேன்றன் -நாய்போன்ற எனது, துயரை- வருத்தத்தை, 
தீர்த்து-- நீங்கச் செய்து, ஆள்வாய்: அடிமை கொள்வாய், சல௪ 
மாதை- தரமரைக் கமலத்தில் பிறந்த மாதாக௫ிய மகாசரஸ் 

வதியை, சேயுறு-சிவக்த நிறமுள்ள, தாலத்து- நாவினிடத்து, 
உடையோன் -உள்ளவனாகய பிரமதேவன், தனை - தன்னை, 

அளித்த--பெற்ற, சேண் பெரிய, உகச்தி-தொப்புளுள்ள, 
மாதவ?னை- காராயணனே ! உம்பல் - கஜேந்திரனென்னும் 

பெயருள்ள யானை, கூவ- ஆதிமூலமே என்று கூப்பிட, 

. தாயகம்-- தாயினிடம் போலிருந்து வந்து அளித்த, தேவ 

தேவா -- தேவர்களுக்குத் தேவனே! தருக்கு-- களிப்பு, அமரும் 

அ பொருக்திய, திருக்கடன்மல்லையில்- திருக்கடன்மல்லை என் 
ணும் க்ஷேத்திரத்தில், வாழ்--வாழ்சன்ற, மன்னே முதல் 

வனே ! என்றது. 57 

மன்னுபுகழ் பதைதகுர வர்கள் வழுத்து 

மண்ணாசை பெண்ணாசை மாழை யாசை 
தன்னிலுழன் றுனதுசரோ ௬கம லர்த்தா 

டாழ்க்திலனா யினும்்பொறுத்தா டகைமீக் கூர்ந்து 
துன்னுபழ னங்களினீ ரோரு கத்தைத் 

தெழுவர்கணா ஞுங்களையுஞ் செழுமை மேவுங் 

குன்னமில்லாத் திருக்கடன்மல் லையில்வாழ் வீ.றுங் 
குருகுவளைப் பரிதிகரக் கொற்ற மாலே. 

இதன் போருள் : 

மன்னுபுகழ் -மிகுக்த புகழ்ச்சியைப் பெற்ற, குரவர்கள் = 

பெரியோர்கள், வழுத்தும் - சொல்லும், மண் - பூமியின், 
ஆசை ௩ இச்சை, பெண் ஆசை - பெண்களின் இச்சை, 
மாழை ஆசை-பொன்னின் இச்சை, தன்னில் -அதனிடத் 
தில், உழன்அ - மனஞ்சுழன்று, உனது - உம்முடைய, 
சசோருக மலர்த்தாள் - தாமரை மலர்போன்ற இருவடியை, 
தாழ்க்திலனாயினும் - வணங்காதவனானாலும், கமித்து =. 

பொறுத்து, ஆள் - அடிமைகொள்வாய், தகை 5 தயவு, 

மீக்கூர்ந்து -- மேலாகசப்பொருக்துத, அன்னு -நெநெ ருங்கெய, 

பழனங்களில் - வயல்களில், நீரோருகத்தை = தரமரையை, 
தொழுவர்கள் - உழவர்கள், காளும் - இனமும், களையும் - 
களை பறிக்கும், செழுமை -வளமை, மேவும் பொருந்திய, 
குன்னமிலா - குறைவில்லாத, திருக்கடன்மல்லையில் - இருக்



166 அக்தாதிக் கொத்து 

கடன்மல்லை க்ஷேத்திரத்தில், வாழ்வீறும் - வாழ்க்கை விளங் 

இய, குருகு-வெண்மை கிறமுள்ள, வளை -பாஞ்சசன்னியம், 

பரிதி-- சக்கரம், கரம் - ௮ஸ்தத்தில் தாங்கிய, கொழஜ்றம் - 

வெற்றியையுடைய மாலே - பெருமையுள்ள கர்த்தனே ! 

என்றது. 58 

கொற்றவிச யனுக்குகிச வடிவக் தன்னைக் 

குவவுடனே யுணரவறி ails sor Censor mar 

பற்றலரைச் செம்புலத்திற் நூளி செய்த 

பண்போனே கண்போனே கின வாஞ்சைப் 

பெற்றவடி யார்களகத் துறையு தூயா 

பெட்புடனே யென்றனையாட் கைலை வாசன் 

கற்றகைசேர் மலர்விரிஞ்சன் புனிதன் காணா 

காரணனே பிறங்குகடன் மல்லை வாழ்வே, 

இதன் போருள் ₹ 

கொற்றம் -வலிமை3பொருந்திய, விசயனுக்கு- அருச்சுன 

னுக்கு, கிஜ வடிவச் தன்னை -உமது நிஜ உருவத்தை, குவ 

வுடனே -பெருமையுடனே, உணர தெரிய, அறிவித்து 

அறியும்படிசெய்து, அன்னோன் றன் - அவ்வருச்சுன னுடைய, 
பற்றலரை - சத்துருக்களை, செம்புலத்தில் -உயுத்தகள த்தில், 

தாளிசெய்த - பொடியாகச் செய்த, பண்போனே குண 

மூள்ளவனே |! கண்போனே -9நேகமுடையவனே ! கினது 
உம்முடைய, வாஞ்சை அன்பு, பெற்ற-டைத்த, அடி. 
யார்கள் -பாகவதர்கள், இடத்து- இடத்திலே, உறையும் - 

வாசஞ் செய்யும், தாயா -பரிசு த்தமுள்ளவனே ! பெட்புடனே 
அன்புடனே, என்றனை--உன் தாசனாகிய என்னை, ஆள் 

அடிமைகொள்வாய், கைலைவாசன் - கைலையங்கரிவாசனாயெ 
சிவபெருமான், ௩ற்றகை--நல்ல பெருமையுடைய, மலர்விரிஞ் 
சன் --கமல மலராசனமுள்ள பிரமதேவன், புனிதன் - இந்தி 

ரன், காணா- காணுதற்கு அருமையாகய, காரணனே - ஸ்ரீமச் 

காராயணனே! பி.றங்கு-பிரகா௫ிக்வ் ற, கடன்மல்லை- இருக் 
கடன்மல்லை, வாழ்வே - வாழ்க்கையுள்ள கடவுளே 

என்றது, ட் 59
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மல்லன்மலர்ச் சுழியிலோதி மங்க டுன்னி 

வாசமுறு கடன்மல்லை வாழ்வே காயேன் 

தொல்லைவனைக் திடுபவத்தை யிரித்து வீறுஞ் 

Far sappy நற்கருணை செய்வாய் சீர்த்தி 

சொல்லமரும் படியிகலோன் றுணைவன் றன் ஊத் 

துப்பின் 8ி யாண்டவனே சுரும்பு லாவு 
வல்லறிசே ருக்கடமுய் யான மொண்மை 

வயங்குஇரு வெவ்வுணகர் மருவு சோதி. 

இதன் போருள் : 

மல்லல் - வளமைபொருநீதிய, மலர்ச்சு ழியில் = Dar 

நிறைந்த தடாகத்தில், ஓதிமங்கள் - அன்னப் பட்சிகள், 

துன்னி- நெருங்கு, வாசமுறு-வாசம் பொருந்திய கடன் 

மல்லை - திருக்கடன்மல்லை, வாழ்வே-வாழ்க்கையுடையவனே ! 
நாயேன் -நரய்போன்ற யான், தொல்லை- ஆதி காளையில், 
வனைகந்திடு-செய்திடும், பவத்தை-- பாவங்களை, இரிதஅ - ஒடும் 

படிக்கு செய்து, வீறும் -பெருமையுள்ள, சுகர்தமுற- ஈன் மை 

யடைய, நற்கருணை -ஈல்ல இருபை, செய்வாய் செய்திடுவாய், 
சீர்த்தி புகழாகிய, சொல் --வசனம், அமரும்படி. பொருந்தும் 

படிக்கு, இஈலோன் -பகைவனாகய இராவணன், துணைவன் 

றன்னை -சகோதரனாயெ விபீஷணனை, அப்பின். றி-விரோத - 
மில்லாமல், ஆண்டவனே - இரட்சித்தவ்னே |, சுரும்பு வண்டு 
கள், உலாவு- சஞ்சரிக்கன். ற, வல்லரி பூங்கொத்துக்கள், 

மேவும் -பொருந்திய, தடம் -விசாலமுள்ள, உய்யானம் - பூஞ் 
சோலைகள், ஒண்மை - மிகுதியாக, வயங்கு பி ரகா௫க்இன் ற, 

திரு எவ்வுள் நகர் -அழ௫ூய திரு எவ்வுள் ஈகரத்தில், மருவு - 
வாசஞ்செய்யும், சோதி-பிரகாசமானவனே ! என்றது. 60 

வேறு 

சோதியுரு வா௫நெடு நிலைவச. மதியினிற் 
ரோன் நியுறை யதுல வமலா 

பீதறு பொலஞ்சுடாத் தேவடு தவத்துச் 
செனித்தகரு ணைப்பு ணரியே 

போதிதென சின்றுவித சேதக மருப்புகித 
புட்க ரபதத் தேயுறக் 

கோதகல மாணரு எனளிப்பா யகத்துவகை 
கொண்டடிய ஸுக்கு மன்னோ,
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இதன் போருள் : 

சேரஇ- சூரிய ஈஉரரயணனாக, உருவாடு -வடி.வமா௫, நெடு 

நீண்ட, கிலெ வசுமதியினில் -எல்லா உலகத்தும், தோன்றி 

காணப்பட்டு, உறை இருக்கின்ற, அதுல -கிகரில்லா த, 

அமலர-கர்த்தனே ! இதறு குற்றமற்ற, பொலம்- அழகும், 

௬டர் -பிரகாசமுள்ள, தேவூ--வசுதேவன் மனைவி, தவத்து 

_ தவபலத்தினால், செனித்த- பிறக் த, கருணைப் புணரியே- 
இருபாசமுத்திரமம | போது - புட்பம், இது என - இது 

என்று சொல்லும்படியான, கின் - உம்முடைய, துவித- 

இரண்டாயெ, சேதகம்-இவக்த, மரு -வாசை தங்யெ, புகித - 

பரிசுத்சமுள்ள, புட்கரம் -கங்கைபிறந்த, பகத்தே - திருவடி. 
யினிடததத, உற- வாசம் பொருந்தி இரக்க, கோதகல- 
சுற்றம் நீங்க, மாணருள் -பெருமையுள்ள இருபையை, அளிப் 
பாய்- கொடுப்பாய், அகத்து-மன த்தினிடத்தில், உவகை 

சந்தோஷம், கொண்டு - உண்டாகி, அடியனுக்கு-- உமது 

அடிமையாகய எனக்கு; என்றது. மன்னோ. ஈற்றசை, 61 

wer pil பர்(ப்)பீலரு மற்புகமு றத்துஇல் 
வழங்கியழன் மாது ம௫ழ்வு 

துன்றவனை தற்பரவி கோதமது சூகரத 
சூதசக தலநா யகர 

கன். நினை யெறிந்துவிள வின்னி யுகுத்ததிணி- 
கைத்தலக் கடன்மல் லையா 

யெணன்றுனது இவ்வியத் திருகர்ம மோதுவர 

மெற்கருள்செய் வாய்விரைச் தே. 

இதன் போருள் : 

மன்றல் - துரியோதனன் சபையில், கிருபர் - அரசர், 
பலரும் -அனைகரும், அற்புதம்-- ஆச்சரியம், உற-பொருக் 

திய, துஇல்-வஸ்திரம், வழங்ககொடுத்து, அழன்மாது - 

அக்இனியில் பிறக்க பெண்ணாகிய துரோபதை, ம௫ழ்வு - சக் 

தோஷம், துன்ற - பொருந்த, வனை - செய்த, தற்பர 

கடவுளே ! கோத - மாயாவிசகோதனே ! மதுசூச- மது 

வென்னும் இராக்ஷ்தனை சூதுசெய்து கொன்றவனே! ௪௪ 
தலம்-பூலோகத்துக்கு, சாயகா- நாதனே ! சன்றினை-பசுங் 
கன்று உருவங்கொண்டு வரத இராக்ஷதனை, எறிந்து எடுத்து
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SA, Sorel = Marros SH, al = பழங்ககா, உகுத்த 
oss, Gai=vsbOurmHReGu, mseFGSO = anwjow, 
கடன்மல்லையாய் ௮ திருக்கடன்மல்லை எனலும் க்ஷேச்தினே | 
என்னு - எப்பொழுதும், உனது உம்முடைய, இருசாமம்- 
சசண்திரசாமங்களை, ஓது -துஇெ.ரல்லும், வரம் வரத்தை, 
ஏற்கு * எனக்கு, அருள் செய்லரய் = Ramu செய்வாய், 
விரைக்தே- சக்ொத்தில் ; creo gp. 62 

விரிபுவன மிசையிணி ஓதஇிகதுமட வஞ்சியா்கள் 

வேட்சையர லைக்குளாழ்.க்து 
BAG gu wrth ws ph Suzi ev eds 
இறியன ச் தொண்டுகொள்வாப் 

அரிமரைக ளை க்கொழுவார் வணிதையர்கள் கரசரியி 

னமலைகொள் சடன்ம௰ல்லையாம் 

புரியின்முனி புண்டரிகண் வழ்க சவிரு சயனல்வளர் 

புகழ்ப்பரம பதகா தனே, 

இதன் பொருள் : 

விரிபுவனம் -விசாலமுள்ன பூலோசத்தில், மிசை மேல், 

உதித்து -ஜனனமெுத்து, ௨௨ம் இளம்பருவமுள்ள, வழ்ி 

யர்கள் மாதர்களின், வேட்மை -விருப்பமாகயெ, அரலைக்குள் 
சமுத்திரத்தில், சூழ்ந்து 4 மூழுடு, இரி-கெடும், இதய 

மானலை ௪ மனம௰யக்கச்தை,  அசற்றி - கிக்கு, உணர 

தெளிவா௫ய அ௮.றிவை, ஈல்க கொடுத்து, இனி - இணிமேலா 
இலும், இதியனை -சிதியவனுயெ என்னை, தொண்டு கொள்வாப் 
க ௮அடிமைகொள்ளவேண்டும், அரி-பயிர்களிலுள்ள, மரை 

ு தரமரைகளை, களைகளை ங்தெடுக்கப்பட்ட, தொழுவர் 

உழவர்கள், ௮ணிதையர்கள் மாதர்கள், கரம் - கையிலுள்ள , 

ah = பொன் வளையல்களின், அமலைகொள் - சத்தங்கள் 
கொண்ட, கடன்மல்லையாம் - இருக்கடன்மல்லையாயே ஸ்தல s 
தல், புரியின் - விருப்பமுள்ள, முனி முனிவனாஇய, 
புண்டரிகன் - புண்டரீகன், லாழ்த்த - தோத்திரஞ்செய்ம, 
இரு ஈகயனம் வளர் - இரண்டு எண் வளரப்பட்ட, புசழ்-பு௯ 
மூள்ள, பரமபத காதன் அலைகஞூச்தத்திற்கு நாயகனே | 

என்றது. 08 

22



170 Hs sr Gs Garg gi 

பர£னேமூ னங்கேக யன்சுதைபின் வாய்மைகொடு 

ப.டரடவி புகுசெஞ்சிலைக் 

கரனே ப௫ரதி யுதித்தபத பங்கயக் 

கடவுளே செய்யவண்மகழ் 
வரனே மிகப்பாக வதரது குழாத்துடன் 

வதியவரு எீவாய்பசும் 

புச2ன இருக்கடன் மல்லைவாழ் கர்ச்சனே 

புனிதர்கா ணரியமுடுலே, 

இதன் போருள் : 

பரனே -பரமாதிஅமனே! முனம் முன்னாளில், கேகயன் 
ஈசேகயதோத்தரசன், சதை - குமாரத்தியாயெ கைகேக 
யின், வாய்.மமகொடு-வார்த்தையைக்கொண்டு, படர்-பரக்த, 
அடவி- அரணியத்தில், புகு-சென் ற, செஞ்சிலை செம்மை 
யாய கோதண்டம் என்னும் வில்லையுடைய, கரனே “அஸ்த 
முள்ளவனே ! ப£ரதி-கங்கை, உஇத்த-பிறக்த, பதபங்கய 
பரத தாமரை மலருள்ள, கடவுளே -பகவானே ! செய்ய 
வள் -மகாலட்௬மி, மட௫ழ் - மஇழ்ச்சியுள்ள, வரனோ - நரய 
கனே ! மிக-அதிகமாக, பாகவதர் உனது அன்பர்கள், 

குழாதீதுடன் - கூட்டத்துடன், வதிய -வாசஞ்செய்ய, அருள் 
 இருபை, ஈவாய் - கொடுப்பாய், பகம் - பசுமையான கிற 
மூள்ள, புரனே- திருமேனியுள்ளவனே ! திருககடன்மல்லை = 
திருக்கடன்மல்லைக் கோயிலில், வாழ்-- வாழ்டன் ற, கத்தனே 
சண்ணபிரானே ! புனிதர் பரிசுத்த குணமுள்ள பெரிய 
வர்களும், காணரிய- கரணுதற்கு அருமையான, முஇலே - தீர் 
கொண்ட மேகம் போன்ற வடிவுள்ளவனே ! என் றது. 6A 

முணெகைப சுங்கழை புயங்குருதி வேனயன 
முூளரிவள் இரமலய௪ 

ம௫ன்மண மெறிச்சுரிய றெரிவைபுளை சிகழிகைக் 
சகமுவகை பரவுவிமலா 

எ௫ன வர ணியனெடிய வுடன்ம றலி செய்ய 7 
மெய்தியய ராதருணறுஞ் 

சுர்தசன ரனவரத மருவிவளர் கடன்மல்லை 
௬.தரிசன முயர்பரமனே,



இருக்கடன் மல்லைப் பதிற்றுப்பத் தம் தாதி 17] 

இதன் போருள் : 

மூ௫ழ் - தாமரை முகிழைப்போலும், நகை - இரித்தல், 

பசுங்கழை- பச்சை மூங்கலேைப்போலும், புயம்-தோள், குருதி 
வேல் -- உதிரம் தோய்ந்த வேலாயுதம்போன்ற, நயனம் - 

கண், முளரி-- தாமரை மலர்போலும், வத்திரம்- முகம், மல 

யசம் -- சந்சனப்புகை, ௮௫ல் -- ௮௫ல் புகையின், மணம் 
வாசனை, எறி- வீசுஇன் ற, சுரியல்- கூக்தலுள்ள, தெரிவை 
ஆண்டாள், புனை கொடுத்த, சகழிகைக்கு- புஷ்பமாலைக்கு, 
அகம் மனம், உவ்சை- சந்தோஷம், பரவு மிகுக்த, விமலா 
=6[f]ésGor! எனெம்--அன்ன வாகன ச்தையுடைய, அர 

ணியன் - பிரமதேவன், நெடிய- சீண்ட, உடல்-- சரீரமுள்ள, 
மறலி-- இயமன், செய்ய-வகர்த, கரம் -கையில், எய்தி 

அடைந்து, அயராது-- துன்பப்படாது, அருள் -இருபை செய் 
வராய், நறு -ஈன்மையுள்ள, சுகர்தம்- தருமஞ்செய்யப்பட்ட, 

சனர் -செனங்கள், அனஷதம்-எப்பொழுதும், மருவி 

வாசஞ்செய்து, வளர் -வளர்டன்ற, கடன்மல்லை - திருக்கடன் 

மல்லை, சுதரிசனம் சக்கராயுதம் பிடித்த, உயர்பரமனே 4 
பரமபுருஷ்ுடெய சாராயணனே! என்றது, 65 

பரிமளம லிந்தசும ன சமலி கதுப்பு 
பரத்தையா்கண் மானலிலுரு 

தரியரகின் பொற்சரண மனவரத மும்பணிய 
வறிவுதம் தெனையாளுவாய் 

விரிதிரை துளங்குகர லைத்தலம் விடுதததி 

விருப்பினொடு புட்கர ற்கு 
. தெரிசன மளித்துவள மைக்குலவு கடன்மல்லை 

சினகரத் திலளகுபொருளே. 

இதன் போருள் ? 

பரிமளம் -வாசனை, மலிக்த - அதிகரித்த, சுமனசம்- 
மலர்கள், மலி மிகுதியாகத் தரித்த, கதுப்பு-கூந்தலுள்ள, 
பரத்தையர்கள் - வேசையர்கள், மானலில் - மயக்கத்தில், 
உரு --பொருக்தி அலையாமல், அரிம-- சொல்லுதற்கு அருமை 
யாயே, கின் - உம்முடைய, பொற்சரணம் - பொற்பிரகாச 
முள்ள திருவடியை, அனவரதமும்- எப்பொழுதும், பணிய- 
சேவிக்க, அறிவு - புத்தியை, தந்து - கொடுத்து, எனை
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என்னை, ஆளுவாய்-- அடிமை கொள்ளுவர்ய், விரி விரிவாக், 
திரை-அலைகள், துளங்கு-அசை(க)சன்ற, கரலைக்கலம்- 
திருப்பாற்கடலினிடம், விடுத்து - விட்டு, ௮தி-- அதிகமான, 
விருப்பினொடு-- ஆசையினுடன், புட்கரற்கு-புண்டரீக முணி 
வருக்கு, தெரிசனம் அளித்து பிரத்தியகஷமாய் சேவை 
சாதித்து, வளமை--பல வளப்பங்களுள்ள, கடன்மல்லை- திருக் 
கடன்மல்லை, சி£கரத்து- திருக்கோயிலின்கண், இலகு- பிர 
காசிக்கன்.௦, பொருளே - தலைமையாயய கடவுளே] 
என்றது. 06 

Qin GIG வருக்கொருவர் மாளுமா தூதனாய் . 
புக்ககிகொள் கேதனனிடம் 

திருகனெடு செஞ்சிலைபன் மாடமதி லேயமுது 
செய்தஅவகை வீறுமமலா 

குருகுமரு வித்தொழுதி செய்கறிய வல்லரி 
குலாவுசழை கோடசமலர்ப் ் 

பெருமையுறு கடன்மல்லைத் தலசயன வதுலநின் 
- பெட்புலவி யுறவருள்வையே, 

இதன் போருள் : 

பொருது--உயத்தஞ் செப்து, ஒருவர்க்கு ஒருவர் - ஒரு 
மனிதருக்கு வேறே ஒரு மணிதராய், மாளும்-- மாண்டுவிட, 
தூதனாய்-தூது ஆளாக, புக் ௮ஸ்தினபுரம் சென்று, 
Waar சேதனன்-பாம்பைத் துவசமாகக் கொண்ட 
துரியோதனன், இடம் - இடத்தில், திருகு-வஞ்சனை, இல்- 
இல்லாகச, நெடு--நீண்ட, செஞ்சிலையன் - செம்மையான 
வில்லுள்ள விதரன், மாடம்--மாளிகையில், அமுது செய்து - 
போசனஞ் செய்து, உவகை - சந்தோஷம், வீறும்-- ௮இ 
shes, விமலா - இருஷ்ணதேவனே | குருகு - பட்சிகள், 
மருவி--வாசஞ் செய்து, தொழுதிசெய்- சத்தமுள்ள, கறிய 

- வாசனை பொருக்திய, வல்லரி- பூங்கொத்துகள்; குலாவு- 
குலாவிக் கொண்டிருக்கும், தழை--செழுமையுள்ள, கோடர 
மலா--சோலைகள் மலர்ச்சியான ௮, பெருமையுறும் -- மேன்மை 
பொருந்திய, கடன்மல்லை - இருக் கடன்மல்லை, தலசயன - 
நிலத்தில் சயனம் விளங்கும், அதுல- நிகரில்லா தவனே ! 
கின் - உம்முடைய, பெட்புலவி-- அன்புபொருக்கி, 2 p= 
வாசஞ்செய்ய, அருள்வையே-இருபைசெய்வாய் என்றது, 67



இருக்கடன் மல்லைப் பஇற்றுப்பத் தக். தாதி 178 

அருவிசொரி வித்துரும மாதாமெ னச்சிற 

கவிழ்ப்பெரிய தார்க்யென்வெரிக் 

கருமைசெறி மரகத விலங்கலி ணிவர்ச்துசுரர் 

கலியினைய கற்றியருள்வோய் 
ஒருமனது டன்றமிய னயர்வினை யொழித்துவகை 

யூறவருளை வனையெண்ணான்கு 
தருமமன வரதமு மலிர்தகடன் மல்லையிற் 

றருக்குடன் மிளிரப்பிரம3ம. 

இதன் போருள் : 

அருவிசொரி - நீர் சுரம்து விழுன்ற, வித்துருமம் - 
பவளம் போன்ற, மாதிரம்-பர்வதம் போலே, சிறகு- இறகு 

களை, அவிழ்--விரிக்சப்பட்ட, பெரிய-பெரிதாகய, தார்க் 
யென் - கருடாழ்வான், வெரிச் - முதுன்பேரில், கறுமை 
செறி- கறுப்பு Jets, மரகத[ம்]- பச்சை, விலங்கலின் - 
மலையென்ன, இவர்ச்அ-- .ரோசணித்து, சுரர- தேவர்கள், 
கலியின் வருத்தத்தை, ஒழித்து- நிவர்த்தி செய்து, உவகை 

சந்தோஷம், உற-- அடைய, அருளை - இருபையை, வனை - 

செய்வாய், எண்ணான்கு- முப்பத்திரண்டு, தருமம் - தருமங்கள், 
அன; வரதமும் - எப்பொழுதும், மலிச்த - விசேஷமுள்ள, 
கடன்மல்லையில்- திருக்கடன்மல்லையில், தருக்குடன் - மனக் 
களிப்புடன், மிளிர் -பிரகாசிக்ன் ற, பிரமமே- ஸ்ரீமச் காசா 

யணனே ! என்றது. 08 

பிரசநனி யடாவதுவை பரவுமுடி தொடையொண் 
பி.றங்கல்மொய்ம் பினில்ணிபரா 

பரநிமல வற்புக மகரவெழி னிராமய 

பனாகபண கிர்தீதவிமலா 

இரவுபச லுனையிதய மறவாது சக்தனைசெய் 

யிணையில்வர மெற்குதவுவாய் 
இிரமகிழி னுடனெட௫ன முறைகமல வரவிகள் 

சிறக்தகடன் மல்லைபாரனே, 

இதன் போருள் ₹ 

பிரசம்--வண்டுகள், ஈணி-- மிகுதியாக, அடர் - நெருங்க, 
வதுவை - பரிமளம், பரவு - பரவிய, முடி - துளப, 

தொடை-மாலை, ஒண் - ௮ழயெ, பிறங்கல் = மலைபோன்ற,
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மொய்ம்பினில்-- திருச் தகோளில், ௮ணி- தரிதீத, பராபர 

கடவுளே! அற்புத. அதிசயமான, மகாவெழில்- மிகுந்த அழகு 
பொருந்திய, நிராமய - க[ர்]த்தனே! பனாக - விஷதந்தங் 

களுள்ள சர்ப்பத்தின், பணம்--படத்தில், கிர்தீத-- கடனஞ் 

செய்யப்பட்ட, விமலா - கண்ணபிரானே ! இரவு-இரத் 
திரியும், பகல்-பகலிலும், உன உம்மை, இதயம் -மன 

மானது, மறவாது-- மறதியில்லாமல், சர்கனை oF wi = தியானஞ் 

செய்யும், இணையில் நிகரில்லாக, வரம்-வரத்தை, எற்கு- 
உமது தாசனாயே எனக்கு, உதவுவாய்-- கருவாம், தரம் நிலை 

. மஇழினுடன் -ம௫ழ்ச்சியுடன், எகினம் - அன்னப் 
பறவைகள், உறை - வாசஞ் செய்கின் ற, கமல வரவிகள்- 

காமரைத் தடாகங்கள், சிறச்த- மிகுந்த, கடன்மல்லை- திருக் 
கடன்மல்லை, புனே -(2-ஷூத்தினே ! என்றது. 69 

யாக 

புருவகனு வனிதையர் மயங்2வுரு வாம் 

போர்க்இசல் சளிற்றைவென்றும் 

வெருவ்வரு சாடினையு தைத்துமல கையினு.பிரை 

வீக்கியுஞ் சூளகலவே 

மருதிடை தவழ்க்துவிளை யாடியும் வளர்ச்தவா 

மாயையை யகற்றியருள்வாய் 

தருவமர ௬வணை தனை யளவுகடன் மல்லையிழ் 

றகைமையுட ஸனுறையுமாலே. 

இதன் போருள் : 

புருவம் - நுதல், தனு - வில்லைப் போன்ற, வனிதை 

யர் மாதர்கள், மயங்க-- ஆசைகொண்டு மயங்க, உருவா௫யும், 
௫ உருவமா௫யும், போர்க்கு - உயுத்தத்திற்கு; இகல் - பல 

முடைய, களிற்றை -குவலயாபீடமென்னும் யானையை, வென் 
ம் - தந்தங்களை ஒடித்து மடிதீதும், வெருவ -- பயமடைய, 
வரும்-வந்த, சாடினை-சகடாசுரளை, உதைத்து காலி 
லுதைத்தும், அலகை--பூத௫யின், உயிரை பிராணனை, வீக் 

இயும் நீங்கச் செயப்றும், சூளகலவே-- சாபம் நிவர்த்தியாக, 

மருதிடை -மருதமரத்தின் .மத்தியில், தீவழ்ச்து- உரலுடன் 

தவழ்க்து, விளையாடியும் -விளையாட்டுகளைச் செய்தும், வளர்ச் 
தவா வளர்ந்த இருஷ்ணாவதாரனே ! மர்யையை - மயுக்
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கத்தை, அகற்றி - நீக்டு, அருள்வாய் இருபை செய்வாய், 
தீரு-- விருட்சங்கள், அமரர்-சேவர்கள் வசிக்கும், உவணை 
கேவலோககத்தை, அளவு-அளரவும் வளமை பொருந்திய, 
கடன்மல்லை- திருக்கடன் மல்லை ஸ்தலத்தில், கசைமையுடன் - 
பெருமையுடன், உறையும் - சயணித்திருக்கும், மாலே-மகர 
விஷ்ணுவே! என்றது, 70 

வேறு 

மாலெ யிற்சண்விரழ் றபனன் மேவிய 
வண்டி. ருக்கடன் மல்லை வாழ்வதிச் 

சேல யிற்கருக் தாதார் பூவையைச் 
செப்பில் வைத்தமெய்த் தேவ னேழுனங் 

கூல நற்றிறத் தோடு காத்தவிண் 
கோம னேயெனை யாத ரித்தருள் 

கோல.*த்து?ே மிக்க ராவெனக் 

கேரவர் போற்றுசெம் பாத நாத, 

இதன் போருள் ? 

மால்--பெருமையுள்ள, எயில்கண் - மதிலினிடத்தில், வில் 
- பிரகாசமுள்ள, தபனன்- சூரியன், மேவிய- தவழப்பட்ட, 
AUT = Aer mid BHI, திருக்கடன்மல்லை- திருப்பதியாகய 
கடன்மல்லை, வாழ் - வரழ்ன்ற, பதி - எப்பொருட்கும் 
இறைவனே ! சேல்--சேல் மீனயொத்த, அபில் -கூரீமை 
பொருகச்திய, கருக்தார் - கறுத்த கண்களையுடைய, 
தவையை-மகாலட்சுமியை, செப்பில்--மார்பில், வைத்திடும் 
வைத்திருக்கின்ற, தேவனே - கடவுளே! (poor tb = apsor 
னாளில், கூலம் - பசுக் கூட்டங்களை, நற் ிறக்தோடு--ஈல்ல 
பரரக்ரெமத்துடன், காத்த- கோவர்த்தன மலையைக் குடை 
யாகப் பிடித்து இரட்டுத்த, விண் - சுவர்க்கத்திற்கும், 
கோமனே - நாயகனே ! எனை - என்னை, ஆதரித்து - 
ஆதீரணை செய்து, அருள் -இருபை. செய்வாய், கோலம்-- 
அழயெ, நதீது - பாஞ்சசன்னியம், கேமி- ௪க்கராயுதமும் 
தாங்யெ, கரா கையுள்ளவனே, என என்று, கோவர் - 
தேவர்கள், போற்று - தோத்திரஞ்செய்சன் ற, சசம்பாத- 
சிவந்த தஇிருவடியுள்ள, காதே ன சர்வத்இற்கும் நாயகனே | 
என்றது, 

11
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நாத னேயரு விஞ்சை யைச்சுிக 

ரத்தி வாச்இிறைம் இட்ட ஈன்முனிச் 

கேத மின் நிய பட்ட SEGA 

மீணையி லாக்கடன் மல்லை பள்ளிகொள் 

ஆதி யேவரன் றன இ லஞ்ூயி 

லன்பு கொண்டரு ளங்க தத்துயில் 

சோதி யேயடி யேனுக் யொதொரு 

துன்பு ரூதரு ளாற்ற வேண்டுமே. 

இதன் போருள் ; 

காதனே - எப்பொருட்கும் நாயகனே, அரும்-- அருமை 

யாய, விஞ்சை -கல்வியை, சிகரத்து- சகர கோபுரத்தில், 

இவர்ந்து-ஏ.றி, இறைத்திட்ட - காற்றிய, நன்முனிக்கு- 
எம்பெருமானார்க்கு, ஏதமின் றிய - குற்றமில்லாத, பட்டம் - 

பதவியை, ஈக்இடும்-டுகொத்திடும், இணையிலா “ஒன்றும் சம 

மில்லாத--மகத்துவமுள்ள, கடன்மல்லை।-- திருக்கடன்மல்லை, 

பள்ளிகொள் -- சயனங் கொண்ட, ஆதியே - ஆதிமூலனே ! 

வரன் றனை -பிரமதேவனை, இலஞ்ச.ில் - உந்திக் கமலதீதில், 

அன்பு கொண்டு - இஷ்டங் கொண்டு, அருள் - பெற்ற, 
அங்க தத்துயில் - ஆதிசேஷன் பேரில் கித்திசை செய்யா 

நின் 0, சோதியே- சோதிமயமானவனே | அடியேனுக்கு 

உமது அடிமையாகிய எனக்கு, இயாதொரு துன்புரூது-- எந்த 

வருத்தமும் வந்து அணுகாது, அருள் - இருபை, ஆற்ற 

வேண்டும் - செய்யவேண்டும், என் றது. 72 

வேண்ட லொன்றுயான் மாடம் விண்ணுறு 
மேத குடன் மல்லை வள்ளலே 

தாண்ட லைக்கடல் சூழ்த லத்தினி௰் 

சாற்று தோற்றமா மேழ்க்கு டாபரம் 

பூண்ட லைப்புறு தாள்ச னிக்லுன் 

பொற்பிர காசமி சூக்த வெங்கணு 

நீண்ட செங்கழ லுன்ன வேவர 

Guu மாய்த் தர லின்பு லாவியே,
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இதன் போருள் : 

வேண்டல் உம்மிடத்தில் இரத்தல், ஒன்று - ஒன்னு, 

யான் - நான், -மரடம் _மேன்மாளிகைகள், விண்ணுறும் - 

ஆகாயக்தை அளாவும், மேதகு - மேன்மை பொருந்திய, 

கடன்மல்லை - திருக்கடன்மல்லை, வள்ளலே - வரையாது 

கொடுப்பவனே ! தாண்டு தாண்டிவரும், அலை-- அலைகளை 

யுடைய, கடல்சூழ்-- சமுத்திரஞ் ரூழ்க்க, தகலத்தினில்-பூலோ 

கத்தில், சாற்றும்-சொல்லப்பட்ட, தோற்றம் ஜனனம், 

ஏழ்க்குள்--தேவர், மக்கள், விலங்கு, புள், ஊர்வன, நீர்வாழ் 

வன, தாவரம், என்னும் ஏழுக்குள், தாபரம் - சரீரம், பூண்டு 

- எடுத்து, அலைப்பு- அலைச்சல், உறாது-- அடையாது, ஆள் -- 

அடிமை கொள்வாய், ஜெனிக்கில்- பிறக்கில், உன் -உம, 

பொன் -பொன்ளைப்போலும், பிரகாசம்- ஒளிவு, மிகுத்த-- 

மிகுக்க, எங்கணும் - எந்த இடமும், நீண்ட -- நீட்டியுள்ள, 

செங்கழல்- சிவந்த திருவடியை, உன்னவே--இயானிக்கவே, 

வரம்--வர த்தை, நேயமாய்- இஷ்டமாய், தரல்--கொடுத்தல், 

இன்புலாவியே-- இன்பம் பொருக்தியே; என்றது. 73 

இன்ன லைத்தரு வெம்ப வத்தினி 

லெய்தி யெய்தீதய ராது திவ்விய 

மின்ன மர்க்தவை குக்கு மீக்தருள் 

வெற்றி வால்வளைக் கைதக லத்தனே 

முன்ன ருக்திறற் பூத இக்கடு 
மூலைய ருந்திய மூர்த்தி யேயொளி 

மன்னு செஞ்சிக நித்தி ருக்கடன் 

மல்லை பாயலி லோங்கு தவனே. 

இதன் போருள் ₹ 

இன்னலை--துன்பத்தை, தரும் - கொடுக்கும், வெம் 

பவத்தினில் -கொடுமையான சனனத்தில், எய்தி- அடைக்கு, 

எய்த்து-- இளைத்து, அயராது -வருக்காது, திவ்விய-- 2தவர்க் 

குரித்தாகய, மின்னமர்ச்த மின்னற் பிரகாசம் பொருந்திய, 

வைகுக்தம் - பரமபதம், ஈந்கருள் -- கொடுத்தருளவேண்டும், 

23
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வெற்.ி-- ஜெயம் பெற்ற, வால்-- மிகுக்க, வளை = சக்கராயுதக் 
தாங்யெ, கைத்தலத்தனே -கசையையுடையவனே ! முன்ன 
மினைக்க, அரும் - அருமையாக, இறல்- பலமுள்ள, பூத = 
பூதி என்னும் இராக்ஷதியின், கடு-விடமுள்ள, முலையருக் 
திய முலைலயயுண்ட, மூர்த்தியே - கருஷ்ணசேவனே! perf = 
பிரகாசம், மன்னு- நிலைபெற்ற, சகரி- கோபுரமுள்ள, இருக் 
கடன்மல்லை - திருக்கடன்மல்லை நிலமே, பாயல் = படுக்கும் 
இடமாகச் சயனித்து, ஒங்கு- உயரார்த, கேவனே கடவுளே ! 
என்றது, 74 

பாய ரூத்திரைப் பவ்வ மாஇரர் 

பன்னு மாகடன் மல்லை யேந்தலே 

அய சாகுலம் தோற்றி யஸ்டர்பாற் 

FOOL GU HEUTE தண்ட வண்மையாப் 

Buri Gos Goo TEDB 

மைய னேயெனை யாத ரித்தரு 

ணேய ராகுலத் இனைய கற்றிட 

கேமி யேமறை போற்று வள்ளலே. 

இதன் போருள் £₹ 

பரய் - பாய்தல், அரு ஃநீங்காக, Dog = அலைகளை 
யுடைய, பவ்வம் - சமுத்திரம் சூழ்ச்து, மாதிரர் -பூமிமிலுள்ள 
வர்கள், பன்னும் - அதிசொல்லுஇன் ற, மா- இலட்சுமி வரச 
மா௫யெ, கடன்மல்லை- திருக்கடன்மல்லை,' ஏக்தலே பெருமை 
யிற் சிறந்தவனே ! தாயரறு பரிசுத்தம் நீங்காத, குலம் 
இராஜகுலத்தில், தோற்றி- அவதரித்து, அண்டர் ௩ இயரத 
வர்கள், ஆகுலம் -பசுக்கூட்டஙகளை, புரந்திடம்- மலியைக் 
குடையாகப் பிடித்துக் காத்த, ஐயனே -க([ர்]க்சனே, எண 
என்னை, ஆதரித்து-காப்பாற்றி, அருள் அருளவேணும், 
கேயர் -அன்பர்கள், ஆலத்தி - வருத்தங்களை, அகற்றி 
டும் -திவர்த்திசெய்யும், கேமியே- சக்கராயுதமுடையவனே | 
மறை வேதங்கள், போற்று துதி சய்யப்பட்ட, வள்ளலே 
௪ வரையாது கொடுக்ஃப்பட்ட சண்ணனே; | என்றது, 75
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வள்ள லேபணி யாத தீயரா்பான் 

மருவி டாப்பொரு ளேத கைப்பெறு 

தெள்ளு செந்தமிழ்க் குள்ளு கப்புறுஞ் 

செம்ம லேபடர் இத்த ருட்புரி 

எள்ளி லெண்ணைபோ லெங்க ஸணுகிரம் 

பேந்த லேயிலாங் கலிப லம்விழத் 

துள்ளு வாகாயமச் திக்க (2வல்வைகண் 

டுஞ்சு பொற் உடன் மல்லை கத்தனே. 

இதன் போருள் : 

வள்ளலே - வரையாது கொடுப்பவனே ! பணியாத - 

வணங்காத, தீயர்பால் - கொடியவரிடத்தில், மருவிடா- 

சேராத, பொருளே- தலைமையானவனே ! தகை(ப்)பெறு 
-பெருமைபெற்ற, தெள்ளு -தெளிவாயெ, செந்தமிழ்க்கு - 

செந்தமிழ்ப் பாடலுக்கு, உள் - மனம், உகப்புறும் - சம் 

தோஷமுண்டாகும், செம்மலே எப்பொருட்கும் நாயகனே | 
படர் - பரவும்படியான, சித்து - அறிவு, அருட்புரிவாய்- 
இருபை செய்வாய், எள்ளிலெண்ணைபோல்- எள்ளுக்குள்ளே 
எண்ணெய் கலந்து இருப்பதுபோல், எங்கணும் -எக்க இடத் 

தும், கிரம்பும்-கிறைந்த, ஏந்தலே-முதல்வனே ! இலாங் 

கலி -தென்னையின், பலம் -கனி, விழ- விழும்படி, துள்ளும் 

களிப்பினால் துள்ளுகின்ற, வாளை-வாளைமீன்கள், அக் 

இத்த பொருக்திய ஏல்வைகண் - கடாகங்கள், துஞ்சு = நிலை 

பெற்ற, பொற்கடன்மல்லை = அழூய திருக்கடன்மல்லை, 

க[ர்[த்தனே -பகவனே ! என்றது, 16 

க[ர்]த்தனே னேயு னாமத்தை யோதிபொற் 

கழல்வ ணங்குவர்க் கரிலி லாப்பத 

மத்தி ரிச்சுரர் போற்ற வீபர 

மாதம னேகடன் மல்லை பள்ளிகொள் 

புத்த னேயுன தன்ப னல்லனற் 

புந்தி யுற்றிடுங் குரவ னல்லன் மீ 

சத்த மொன் நிலாச் சேய னாடுலும் 

துனிவி லாப்பொறுத் தாளெம் மண்ணலே,
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இதன் போருள் : 

கத்தனே- கடவுளே ! உன் -உமது, கரமத்தை - திருநா 
மங்கலா, ஓதி-ஸ்மரித்து, பொற்கழல்- அழயெ பாதங்களை, 

வணங்குவர்க்கு-- சேவிப்பவர்க்கு, அரிலிலா -குற்றமில்லா க, 
பதம் -- பரமபதம், அத்திரி - ஆகாயத்திலிருக்கும், சுரரீ- 

தேவர்கள், பேரற்ற - புகழும்படிக்கு, ஈ - கொடுக்கும், பர 

மாத்துமனே என்றும் அழிவில்லாத கடவுளே ! கடன்மல்லை 
௪ திருக்கடன்மல்லை, பள்ளிகொள் - பூமியில் சயன ங் 

கொண்ட, புத்தனே -பெளத்தனே ! உனது- உம்முடைய, 

அன்பன் அல்லன் -பக்தியுடையவன் அல்லன், கழ்புக்தி- 
நல்ல அறிவு, உற்றிடும்-பொருக்திடும், குரவன் - பெரியோ 
னல்லன், மீ-மேலான, சுத்தம் -பரிசுத்தமானது, ஒன் றிலா 
- ஒன்றுமில்லாத, சேயனாகலும் - சிறுவனாக இருக்தாதும், 

துணி-கோபம், இலா - இல்லாமல், பொறுத்து கமித்.து, 

ஆள் - அடிமை கொள்வாய், எம்மண்ணலே- எமது சாயகனே ! 
என்றது. 77 

அண்ண அஹற்றபுட் கரனு மம்புய 
மடியி லர்ச்சனைக் குயில வூழ்தீதியே 

திண்ண முற்றரி வனமி றைத்திடச் 

சிந்தை யிற்செருக் கொண்டு வந்இடுங் 

கண்ண னே கடன் மல்லை மேவிய 
கமல மீக்தசெம் பாத னேபுயல் 

வண்ண னேயுன தருளைச் Ei Genus 
மாதி ரத்தில்யார் போற்ற வல்லரே, 

இதன் போருள் + 

அண்ணல்--பெருமை, உற்ற பொருச்திய, புட்கரனும் -- 
புண்டரீகனும், அம்புயம்- தாமரைமலரை, அடியில் - பாதத் 
தில், அர்ச்சனை அருச்சனை, குயில செய்ய, ஊழத்தியே- 

நினைத்தே, திண்ணமுற்று- வலிமை பொருச்தி, அரி சமுத் 
DISH, வனம் - நீரை, இறைத்திட ு இறைக்க, இர்தையில் - 
மனத்தில், செருக்கு கொண்டு - சந்தோஷங் கொண்டு, 
வக்திடும் - வந்த, கண்ணனே = இருஷ்ணனாக அவதரித்த 
வனை ! கடன்மல்லை- திருக்கடன்மல்லைப் பூமியில், மேவிய: 
சயனம் பொருந்திய கமலம் கங்கை நீரை, ஈந்த தந்த,
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செம்பாதனே - சிவந்த பாதமுள்ளவனே ! புயல் - மேகம் 
போலும், வண்ணே = இிருமேனியுடையவனே ! உனது- 
உம்முடைய, அருளை--ஒருபையை, சீர்த்தியை-புகழை, மாதி 
சத்தில்-பூலோகத்தில், யார்-யாவர், போற்ற- துதிசெய்ய, 

வல்லார் -வல்லமையுடையவர்கள் ; என் றது. “18 

வல்ல னேமன மாயை நீங்க 
வார ௬ுட்செயு மாகர் தேவனே 

சொல்ல னேகர்கள் புகழு மெர்தை?ய 
தூரி யம்பல வேக னைத்திடு 

மல்ல னேககி றைந்த பொற்கடன் 
மல்லை யாய்தரு வீழ வெய்ச்ச.ர 

வில்ல னேபிறங் கருள்பொ ழிக்கடை 
விழியை கோக்குவாய் தமியன் மீதிலே. 

இதன் போருள் : 

வல்லனே - பராக்இரமமுடையவனே ! மனம் - மனத் 
திலுள்ள, மாயை-மயக்கம், நீங்கிட நீங்கிப்போக, வார் : 
பெரிதாயே, அருள் - இருபை, செயும் - செய்யும், மாகர்- 
தேவர்க்கும், தேவனே --க(7]த்தனே ! சொல்- புகழுடைய, 
அனேகர் -அனேகர்கள், புகழ் துதி செய்யும், எந்தையே 
எனது தர்தையானவனே ! அரியம் பலவே - வாத்தியம் 
அசேகமாகவே, கனைத்திடும் - ஒலித்திடும், மல் - வளமை, 
அனேகம் - மிகுதியாக, கிறைந்த - நிரம்பிய, பொற்கடன் 
மல்லை - அழூய திருக்கடன் மல்லை உடையவனே ! தரு--இஷ் 
இச்தையில் மராமரம் ஏழும், வீழ--விழும்படி, எய்-பாணம் 
எய்த, வில்லனே - கோதண்ட மென்னும் வில்லையுடைய 
வனே ! பிறங்கு-பிரகாசிக்்ற, அருள் பொழி-இருபை 
பொழியப்பட்ட, கடைவிழியை - உமது கடைக்கண்களை, 
கோக்குவாய்- பார்ப்பாய், தமியன் மீதிலே- தனிமையாகய 
என்மேல்; என்றது. 79 

தமமி லாமனப் புட்க ரர்க்கெழுக் 
தருளி யக்கடன் மல்லை சயனமேய் 

சிமிலி யின்னவ நீத யாப்புணுச் 
தேவ னேசெக தலமெ லாக்துதி 

சமமி லாதகின் னெட்டெ முத்தையே 
சால்பு வங்கமென் Bod og gis 

தமைவி லாப்பவக் கடல்க டந்திட 

வாவல் கொண்டன ஞத ரிப்பையே,
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இதன் போருள் : 

தமம் - இருள், இலா - இல்லாத, மனம் - மனதுள்ள, 

புட்கரர்க்கு - புண்டரீக மகரிஷிக்கு, எழுந்தருளிய - பாற் 
கடல் விட்டு வந்து சேவை த௫்கஞூளிய, கடன் மல்லை- திருக் 
கடன்மல்லை க்ஷேத்திர த்தில், சயனமேய் - சயனங்கொண்ட 

வனே ! இமிலியில் - உறியில் இருக் ஈ, ஈவநீத யாப்புணும்- 

வெண்ணைய்க் கட்டிகளைப் புத்த, தேவனே - கண்ண 

பிரானே! செகதலமமெலாம் - பூமியினிடமுழுதும், துதி - 
தோத்திரஞ் செய்யும், சமமிலாத--ஒன்றுஞ் சமானமில்லா த, 

நின் -உம௫த, எட்டெழுக்தை-- MOP THT FOS, FTO = 

மாட்சியுள்ள, வங்கமென்று - மரக்கலமென்று, பிடித்து 

பிடி.த்துக்கொண்டு, மீது - மேல், அமைவிலா -அமைவில்லாத, 

பவக்கடல்-ஜெனன சமுத்திரத்தை, கடந்திட- தாண்டிட, 

ஆவல் கொண்டனன் -ஆசை கொண்டனன், ஆதரிப்பையே 

- ஆதரவு செய்வை3ய ; என்றது. 80 

வேறு 

ஆதன் மீண்டொரு தாப ரத்தி 

லடைந்த யர்ப்பணு காமலே 

நீத யைக்குயி றிப்பு ரக்தரு 

ணிகரி லாக்கடன் மல்லையாப் 

கோத ளத்தையெ றி வெள்ளிற் 

குறும்ப லத்தையு குத்இடுஞ் 
சூத மொய்க்கமழ் குல்லை மாலையை - 

சூடு மற்புய கோவனே. 

இதன் போருள் : ன் 

ஆதன் - எனது பிராணன், மீண்டு மறுபடியும், ஒரு 

தாபரத்தில்- ஒரு சரீரத்தில், அடைந்து-சேர்ந்து, அயர்ப்பு 
வருத்தம், அணுகாமலை-சேராமலை, நீ தயைக் குயிறி- நீ. 

இருபை செய்து, புரந்தருள் -காத்தருளவேணும், கிகரிலா- 

நிகரில்லாக, கடன்மல்லையாய்- திருக்கடன்மல்லைத் தலசயனப் 
பெருமானே ! கோதளத்தை-பசுவின் கன்றை, எறிந்து © 

எடுத்து வீசி, வெள்ளில் -விளா மரத்திலுள்ள, குறும்பல த்தை
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“சிறிய பழத்தை, உசூத்திடும் - உதிர்த்திடம், சூதம் - 
வண்டுகள், மொய் - மொய்க்கப்பட்ட, கமழ் - வாசனை வீசு 

இன்ற, குல்லை மாலையை- திருத்துளப மாலையை, சூடும்- தரி 
கும், மல் ௩ பலம் பொருந்திய, புயம் - தோளையுடைய, 
கோவனை முதல்வனே ! என்றது, 81 

Gare MESA wou திப்பகை 

கொள்ள கென்ன ல்பொ றைக்மெரடு 

கோத ரிச்திட வேய of 5 B@ 

கோம ேகடல் மல்லையாய் 

Cars ssp» ut sy bro) 

Barong alan toy wert of 
கோத ரித்தவ 2௮ ஒரு பைப்புரி 

கொற்ற புள் ஸிறை யூர்தியே, 

இதன் போருள் : 

கோச வச்சிராயுகத்தை, தரித்த கையில் பிடித்த, மக 
பதி -சேவேந்திரல், பகை விரோதம், கொள்ள -கொண்ட 
பொழுது, நென்னல் - முந்தாளில் பொறைக்கொடு ௬ 
கோவர்த்தன மென்னும் பலையைக் கொண்டு, கோஃபசுக் 
கூட்டம், தரிதீதிட- பூமியில் கிலைத்திருக்கும்படி, அளித் இடு - 
காத்திடும், கோமனே - சிறந்தவனே ! கடன்மல்லையாய் ௬ 
திருச்கடன்மல்லையென்னுச் திருப்பதியுடையவனே ! கோது 
சூற்.ரங்ககை, அரி-- நீக்கும், தழல்-- அக்கினி, பானு சூரியன், 
நீர்-ஜலம், மதி- சந்திரன், கோதை - வரய, விண்டலம் ௪ 
ஆகாயம், மண்டலி-பூமி இவையெல்லாமாக, கோ- பிரகாச 
மாக, தரித்தவவோ = அவதரிதீதவனே ! இருபை(ப்)பூரி - 
அடியேனுக்குக் இருபை செய்வாய், கொற்றம் - வெற்றி 
பொருக்திய, புள்ளிறை-பட்சிராஜனாகிய கருடனை, ஊர்தியே 
வாகனமாகக் கொண்டவனே ! ஏன்ற. 88 

ஊர்த கைப்பெறு பணவ ராவினி 
_ ஜுற்றிடும்பர னேசுரர்க் 

கோத கைப்பெனு சுதையை யித்திழ 

மிறைவ னேூளர் சுருதியின் 

சீர்த நைப்பெறு முடிக டம்புரி 

தேவ னேயெனை யாளுவாய் 

வார்த கைப்பெறு சிகர மார்கடன் 

மல்லை நற்குணக் குன் றமே,
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இதன் போருள் : 

ஊர் - பரவும், தமைப்பெஅ - அழகு பெற்ற, பணம்- 

படத்தையுடைய, அராவினில் - ஆதிசேஷன்பேரில், உற் 
ிடும்-பள்ளி9கொள்ளும், பரனே கர்த்தாவே! சுரர்க்கு- 
தேவர்க்கு, ஏர்ககைப்பெறு- அழகும் பெருமையும் பெற்ற, 

சுதையை- அமுதத்தை, ஈச்திடும் - கொடுத்திடும், இறைவனே 
எப் பொருட்கும் முதல்வ? ! இளர் - பிரகாடக்இன் ற, 

சுருதியின் - வேதத்தின், சீர்ககைப் பெறு--சறப்பும் பெருமை 

யும் பெற்ற, முடி - முடிவில், நடம்புரி - கிருத்தஞ் செய்யப் 
பட்ட, தேவே - கடவுளே ! எனை என்னை, ஆளுவாய் - 
அடிமை கொள்ளுவாய், வார்சகைப்பெறு- நீட்டியும் அழகும் 

பெற்ற, சிுரமார் - சகர கோபுரங்கள் பொருக்கியிருக்கும், 

கடன்மல்லை-- திருக்கடன்மல்லை தலத்திற் சயனக் கொண்ட, 
கற்குணக்குன் றமே- நல்ல குணம் மலைபோலு மிகுக்கவ்னே ! 
என்றது, 88 

குணமி லங்கிய வன்பர் தங்குவை 

குக்த Board) னைக்கல்கா 

வணமி லங்டுய பொற்றி ருக்கடன் 

மல்லை கண்வளர் மோகனை 

மணமி லங்கய குல்லை யங்தொடை 

வாம னைக்குரை வாய்ந்தவா 

சணமி லங்கய மஞ்செ னத்துயி 

தைனைத்தொழு மின்னசோ. 

இதன் போருள் : 

குணமிலங்யெ- ஈல்ல குணங்கள் பிரகர௫க்கும், அன்பா 
பாகவதர்கள், தங்கு-வாசஞ்செய்கன் ற, வைகுக்தமே-பரம 
பதம் பெற, கினைக்கில் - எண்ணில், கா - பூஞ்சோலைகள், 
வணம் இலங்கய - வண்ணம் என்னும் அழகு விளங்லயெ, 

பொன் - மகரலட்சுமி வ௫ூக்கும், திருக்கடன் மல்லை - திருக் 
கடன்மல்லைப் பூமியில், கண்வளர்- யோகநித்திரை செய்யா 
கின்ற, மோகனை -மோக முள்ளவனை, மணம்- வாசனை, இல 
இயெ-பிரகாசமுள்ள, குல்லை - திருத்துழாய், அந் தொடை 2 
அழகே மாலை, வாமனை - அழகுள்ளவனை, குளை - சத்தம்,
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வாய்சக்த பொருந்திய வாரணம் -பாற்கடலில், இலங்கிய: 

பிரகாசமுடைய, மஞ்சென- மேகம் போல, துயில்-யோக 

நித்திரை செய்யா கின்ற, நாதனை -நாயகனை, தொழுமின் - 
சேவியுங்கள் : ௮சோ--அ௮சைச்சொல் ; என் றது, 84 

தொழு திடுஞ்சுனி தித்த ரும்முளை 
தாய வீடணன் முதல்வர்க 

ளழிவி லாவருள் பெற்று வாழ்குவ 

Bory ணர்க்துவெ மிருளினை 
யொழிவு செய்கடன் மல்லை யேக்தலை 

யுன்னி டாதிரி சவமெனக் 

கழிவு டன்னுல வுவதில் யாதாரு 
கதியு ரூதிது கருதுமின் , 

இதன் போருள் $. 

தொழுதிடும் -வணங்கரும், சுனிதி- உக்கானபா கராஜன் 
மனைவி, தரும் -பெற்ற, முளை புத்திரனாகிய துருவன், தூய 

பரிசுத்தகுணமுள்ள, வீடணன் -வீபீஷணன், முதல்வர்கள் -- 

முதலானவர்கள், அழிவு இலா- அழிவு இல்லாத, அருள் - 

தருபை, பெற்று - இடைத்து, வாழ்குவதனை - வாழும் 

தன்மையை, அறிந்து -தெரிச்து, வெம்மிருளினை - வெவ்விய 
மயக்கத்தை, ஒழிவுசெய்- நீங்கச் செய்கின்ற, கடன்மல்லை - 
இருக்கடன்மல்லை, ஏந்தலை - தலசயனனை, உன்னிடா - 

தியானஞ் செய்யாமல், திரி தரிகன் ற, சவமென - பிணம் 

போல, கழிவுடன் - மிகுதியாக, உலாவுவதஇல் - சஞ்சரிப்பதில், 

யாதொரு கதியும் - எந்த பதவியும், உருது - இடைக்காது, 

கருதுமின் நினையுங்கள் ; என்றது, 85 

கருத ருங்கடன் மல்லை வாழ்வுறு 
கரவ லாவெனை யாளெனப் 

பெருகு மன்பினொ டனுதி னக்கொழு 

தேத்தி டி.ற்பெரும் புன்கணுவ் 
கருகு தொண்ட செனத்தி கழ்ந்து 

களிப்ப ணைந்துகல் விண்கதி 
பருமு கப்புறு பேறு மன்னுவர் 

பாய வல்வினை மாந்தரே, 

௮4
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இதன் போருள் £₹ 

கருதரும் - சொல்லுவதற்கு அருமையான மகத்துவ 

முள்ள, கடன்மல்லை- திருக்கடன்மல்லையினிடத்து, வாழ்வு 

றும் - வாழ்க்கை பொருந்திய, காவலா - முதல்வனே | 
எனை-உன் தாசனாகிய என்னை, ஆள் என அடிமை கொள் 

வாய் என்று, பெருகு-- பெருகிய, அன்பினுடன் - பக்தியுடன்; 

அனுதினம்--எப்பொழுதும், தொழுது - வணங்கி, ஏதீதிடில் - 

தெளத்தியஞ் செய்திடில், பெரும் புன்கணும் - பெரிதாகிய 

துன்பங்களும், கருகும்- ௧௬௫ நீங்டுப் போகும், தொண்டர் 

அடியார்கள், என்--என்ன, திகழ்ச்து--விஎங்க, களிப்பு சக் 

தோஷம், அணைந்து சேர்ந்து, நல்-நல்ல, விண்கதிபரும் - 

சுவர்க்க கதியுடையவரும், உகப்புறும்-- சந்தோஷம் பொருக் 

தும், பேறு-- இலாபமாகய-- பதவியை, மன்னுவர்- நிலையா 
கப் பெறுவர், பாய-பரவிய, வல்--வலிமையுள்ள, வினை - 

இவினை செய்த மாக்தர்கள், என்றது. 86 

மாக்தருக்க ணிறைக்த கோடர 

மன்று பொற்கடன் மல்லையிற் 

சார்ச்தருக்க னெனத்து or Ha 
கதாமனைப்படர் பொன்னகர் 

வாய்நீத பொற்றரு மிலத்தி னாட்டிய 
வள்ள லைத்துடி. யென இடை 

தேய்ந்த ருக்மணி கரந்த னைத்துதி 

செய்வ ரேதிகழ் பெறுவரே, 

இதன் போருள் ₹ 

மார் தருக்கள் -மாமரங்கள், கிறைக்த-- பூர்ணமாக இருக் 

கும், கோடரம்-- மலர்ச் சோலைகள், மன்னு-மிகுக்க, பொன் - 
அழயெ, .கடன்மல்லையில் - திருக்கடன்மல்லை ஸ்தலத்தில், 
சார்ந்து - புண்டரிக முனிவருக்கு ஸேவை சாதிக்க வந்து, 
அருக்கன் - சூரியன், என - என்ன, துளங்கய-- பிரகா௫இக் 
இன்ற, தாமனை--மாலை உடையவனை, படர் பரந்த, பொன் 
னகர் - சுவர்க்கலோகத்தில், வாய்க்க- இருக்ற, பொற் 

றர - அழூய பாரிசாத விருட்சக்தை, நிலத்தில் - சத்திய 

பாமை புழக்கடையில், காட்டிய - நட்டு நிலைசெய்த, வள் 
ளலை-வரையாது கொடுக்கும் பகவனை, துடி யென - உடுக்கை
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போல, இடை- இடையானது, தேய்ச்த--சிறுத்த ருக்மணி 
உருக்குமணி தேவியின், காந்தனை புருஷனை, ததி -தோத் 
திரம், செய்வரே- செய்யப்பட்ட அன்பர்களே, திகழ் பெறு 
வரே பிரகாசம் அடைவர்; ஏ--ஈற்றசை, என்றது. 87 

பெறுவ ரந்தனை வீற ளித்இடு 

பெட்பு அுங்கடன் மல்லைவாழ் 

இறைவ வெவ்விய லுறும்வி ராகனை 
இகலு டன்வெலு நாதனே . 

அறுவ ரைக்கொடி. தென்றகத்திய 

வருமு ணித்திரள் காணரும் 
சிறைது இர்க்கலு ழக்கொ டிக்கர 

செம்ம லேயருள் கொண்டலே,. 

இதன் போருள் : 

பெறுவரக்தனை அடியார்கள் பெறும் வரங்களை, வீற- 
பெருமை யடையும்படி,, அளித்திடும் -- கொடுத்திடும், பெட் 
புறும் - அன்பு பொருந்திய, கடன்மல்லையில் - திருக்கடன் 
மல்லை யுடையவனே, இறைவ-:கத்தனே ! வெவ்வியல்- கடூர 
மான காட்டில், உறும் -வாசஞ் செய்திருந்த, விராதனை - 
விராதனென்று பெயருள்ள இராட்சதனை, இகலுடன் - வலி 

மையுடன், வெலு - வென்ற, காதனே - இராமஸ்வாமியே, 
அ௮றுவரை - காமம்--குசோதம்--லோபம்--மோகம்--மதம் 
மாச்சரியம் என்னும் ஆறு பேரையும், கொடிதென்று- 
கடூசமானது என்று, அகற்றிய நீக்கிய, அருமுனித்திரள்- 
அருமையாடய ரிஷிக் கூட்டங்கள், காணரும்- காண்பதற்கு 
அருமையான; சஹறை- இறகுகள், துர் -பவளம் போன்ற, 
கலுழக் கொடி - கருடக் கொடி, கரம் - கையில் கொண்ட, 
செம்மலே-முதல்வனை! அருள் -கருபை பொழியப்பட்ட, 
கொண்டலே- மேகம் போன்றவனே | என்றது, 88 

கொண்ட பாற்கடல் போல வேயிரு 

குவல யத்திடை தேடியே 
தண்ட லைப்புரி யின்ற தாற்புகழ் 

சார்தி ருக்கடன் மல்லையிற் 
பண்ட கைப்புரை யடிய ரில்களே 

பாற்க டல்புரை யுறைவதால் — 

அண்டி யேதுயில் இன்றை யாதலின் 

அதனி னைச்சொல யாவ?ர.
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இதன் போருள்:: 

கொண்ட- நீ சயனங்கொண்ட, பாற்கடல் பாற் சமூத்தி 

ரத்தை, போலவே--நிகரரகவே, இரு -பெசிய, குவலயத்து- 
மூலோகத்து, இடை-மதஇியில், தேடியே தேடிப் பரார்த்த, 
தண்டலைகள் சோலைகள் சூழ்ச்சு, புரி௮ சசரங்கள், இன்ற 
STH = இல்லாமையினால், புகழ் புகழ்ச்சி, சார சேர்ந்த, 
திருக்கடன்மல்லையில் - திருக்கடன்மல்லைப் பட்டணத்தில், 

பண் - இசையும், தகை - அழகும், புரை - ஒத்திருக்கும், 
அடியர் பாகவதர்கள், இல்கே - வீடுகளே, பாற்கடல்: 
பரற்சமுத்திரம், புரை - சமானமாய், உரழைவதாரல் ௪ 

இருப்பதால், அண்டியே - அவ்விடத்தே சேர்ந்து, துயில் 
கன்றை - யோக கித்திரை செய்கன்றை, ஆதலின் - 
ஆதலினால், அதணினைச் சொல - அதற்குச் சமானம் சொல்ல, 

யாவ?ர - இயாவர் ; என்றது, 89 

சொல்லு மாதர மூன் மின் மேவி 

துளங்கு தெண்டிரை பூமியில் 

அல்லு மெல்லு மிகுக்க தீவினை 

யாற்றி டாதுணர் ஈல்குவாய் 

வில்லு மிழ்ப்புரி சை ததி ருக்கடன் 

மல்லை வேட்புறு வித்தக 

பல்லு யிர்ச்சோரு தாயெ னக்இளர் 

பரம தாரீக்கிய வையனே., 

இதன் போகுள் : 

சொல்லும் - பெரியோர்கள் சொல்லப்பட்ட, ஆதரம் 
ஆசை, மூன்றின் மேவி-மண்--பொன்--பெண் என்னும் 
gar Dod ASE, துளங்கு - அசைகின்ற, தெண்டிரை 
தெள்ளிய அலைகளையுடைய! கடல் சூழ்கீத, பூமியில் - 
பூவுலகத்தில், அல்லும்- இராத இரியிலும், எல்லும் ஃ பகலிலும், 
மிகுக்க- மிகுதியான, இவினை கொடிதான காரியங்களை, 
ஆம்.ிடாது-செய்திடாது, உணர தெளிவு, நஈல்குவாய் - 
கொடுப்பாய், வில்லுமிழ்- பிரகாசத்தைச் சக்குகின்று, புரிசை 
ஈமணிகள் பதிக்க மதில்கள் சூழ்க, இருக்கடன்மல்லை- 

திருக்கடன் மல்லை ஸ்தலத்தில், வேட்புறும் = விருப்பம்
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பொருந்திய, வித்தக-கத்தனே ! பல்லுயிர்க்கு-பல பிரர்ணி 
களுக்கும், தாயென - தாயைப் போல, இளர் - விளங்கிய, 

பரம-பரமனே,! தார்க்கய வையனே - கருடாழ்வானை 

வாகனமாகவுடையவனே | என்றது, 90 

வேறு 

வையக மதிற்புகழு மாமகிமை சேது 

மானகடன் மல்லைகில யத்தினிலி யங்குஞ் 

சையபுய முற்றவசு தேவனிய நோன்பு 

தன்னிலுத யஞ்செய்கிதி யேசெய மணந்த 

வையமரும் வேல்விழியா் மானலினின் மேவி 

மாழ்கலடை யாதுன து வாசிச மலர்போழ் 

செய்யசர ணத்தினை யனவரத முன்ன த் 

தீவிரமு டன்.றருதி யருடயை சிறந்ததே, 

இதன் போருள்: 

வையகமதில் -பூலோகத்தில், புகழும் புகழ்கின்ற, மா 

பெருமையுள்ள, மகிமை சேது மகத்துவம் பொருத்திய சேது, 

மான--சமானமுள்ள, கடன்மல்லை - இருக்கடன்மல்லை, கில 

யத்தினில் - திருக்கோயிலில், இயங்கும் -- வாசஞ்செய்யும், 
சையம்-பர்வதம் போலும், புயம்-தோளை, உற்ற--பொருச் 

இய, வசுதேவன் - வாசுதேவனென்னும் பெயருள்ள 

அரசன், கியம்- கியமமுள்ள, கோன்பு--விரதத்தில், உதயஞ் 
செய்மணியே - உதித்த மாணிக்கம் போன்ற, கிதியே- 
பொருளே, சயம்--வெற்றி, ௮ணைக்த -சேர்ச்த, வை- கூர்மை, 
அமரும்--பொருக்திய, வேல் வேலாயுதம் போலும், விழியர் - 

கண்களையுடைய மாதர்கள், மானலில்-மயக்க தீதில், மேவி 

பொருந்தி, மாழ்கல் - வருத்தம், அடையாது ௯ சேரரது, 

உனது - உம்முடைய, வாரிசமலா்3போல் - தாமரை மலரைப் 

போல, செய்ய--சவக்த, சரணத்தினை பாதங்களை, ௮கவரதம் 

- எப்பொழுதும், உன்ன - இயானிக்க, தீவிரமுடன் - சீக்ரத் 
தில், தருதி-கொடுக்கவேண்டும், அருள் - இருபையும், தயை 

மன இரக்கமும், ௪றந்தே- சிறப்பாகவே, என்றது. 91



190 ௮க்தாடுக் கொத்து 

தேக்ன்மிட றற்றுக வயற்கணுகள் வாளைச் 
சீற்றமொடு பாய்வளமை யேற்றகடன் மல்லைப் 

பூக்சமதில் புட்கர மகாவிருடி யேத்தப் 
பொற்பினொடு மறிதுயிலை யாற்றுதிரு மாலே 

நீக்கரிய வெம்பிழையி ழைத்தபுல மில்லா 
நீசனெனி வுங்கருணை மெடிதுபுரி யன்பாய் 

கோக்டுியடி. யேன்பவ மிரித்தருள் வியக்து 
தாழின்முனம் வச்தவெண் வலம்புரியி னே. 

இதன் போருள் : 

தேக்குன் -பாக்கு மரத்தின், மிடறு கழுத்து, அற்று 
ஒடிங்து, உக - விழ, வயற்கண்-கழனியிடத்தில், உகள் - 
துள்ளிவிளையாடுகன்ற, வாளை - வாளைமீனானது, இற்ற 
மொடு கோபத்தோடு, பாய்-பாய்இன் ற, வளமை- செழுமை, 
ஏற்ற- தகுதியுள்ள, கடன்மல்லை - திருக்கடன்மலை, பூக்க 
மதில் -ஈகரத்தில், புட்கர மகரவிருடி. -- புண்டரீக மகரிஷி, 
ஏத்த - தோத்திரஞ் செய்ய, பொற்பினொடு - Apa gir. or, 
அ.றிதுயிலை - இயாவும் அறிச்து கொள்ளும் நித்திரையை, 
ஆற்று--செய்சின். ற, திருமாலே - மகாலட்சுமியின் சாயகன் 
ஆய மகா விஷ்ணுவே, நமீக்கரிய- நீக்குதற்கும் அருமையான, 
வெம்பிழை - கடூரமான குற்றத்தை, இழைத்த - செய்த, 
புலம் - தெளிவு, இல்லா - இல்லாத, நீசனினும் - புலையனா 
னாலும், கிருபை -கருபையானது, கெடிது- பெரிதாக, புரி-' 
செய், அன்பாய் - ஆசையாய், சோக்டெபார்த்து, அடியேன் 
அடிமையாகிய என், பவம் - பாவங்களை, இரித்து - ஓடச் 
செய்து, அருள் - அருள்வாய், நூழின்முனம் - கஜேச்திரன் 
என்னும் யானையின் முன்னே, வந்த - வந்து இரட்சத்த, 
வெண் - வெள்ளை நிறமான, வலம்புரியினனே - பாஞ்ச 
சன்னியமுடையவனே ; என்றது. 92 

புரியினு.. விழைஞ்சுசத வெட்டினில் மிகுத்த 
. பொன்பதியி தென்றுவண வாழ்மாகர் பாசப் 
புரியகல் விகோதர்புகல் கடன்மல்லை வாசா 
போதமினி தாகவடி யேற்கருள் சனத்தன் 

றரியுருவ மா௫விற லசுரனைமுன் செற்ற 
வாற்றலுறு மாதிரா்க ளேத்தியே வணங்கு 

மரியபுஃழ் வாய்சிகரி வீறுதிரு வெவ்வுள் 
அன்புடன் விளங்கடுயுறை புங்கவர் பிரானே,
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இதன் பொருள் : 

புரிபுடன் - ஆசையுடன், இறைஞ்சு - வணங்குஇன் ற, 
ச.தவெட்டினில் - நூற்றெட்டினில், மிகுக்த - அதிகமான, 
பொன்பதியிதென்று- திருப்பதி இது என்று, உவணைவாழ்-- 
சுவர்க்கலோகத்தில் வாழ்கின்ற, மாகர்-தேவர்கள், பாசப் 
புரி-பாசபக்தம், ௮கல்- நீங்கெ, விகோதர் பெரியோர்கள், 
புகல் - சொல்லுகின்ற, கடன்மல்லை = திருக்கடன்மல்லை, 
வாசா-வாசஞ் செய்பவனே | போதம் ௮ ஜவ, இனிதாக- 
இஷ்டமாக, அடியேற்கு - உமது அடிமையா எனக்கு, 
அருள் -- அருளுவாய், சினந்த கோபித்து, அன்று முன் 
னம், அ௮ரி-சிங்கச்தின், உருவாடி - உருவமாடு, விறல் - 
வலிமையுள்ள, அசுரனை - இரணியனென்னும் பெயருள்ள 
இராட்சகளை, முன்செற்ற-முன்னேகென்ற, ஆற்றலுறும்- 
அறிவுள்ள, மாதிராகசள் தேவர்கள், ஏத்தியே-துதிசெய்தே, 
வணங்கும் சேவிக்கும், ௮ரிய-அருமையாகய, கரி - இதர 
கோபுசங்கள், வீறு - பெருமை பெற்ற, திருஎவ்வுள் - இரு 
எவ்வுள் நகரத்தில், அன்புடன் - ஆசையுடன், விளங்க 
பிரகாசிதத, உறை- இருக்இன் ற, புங்கவர் - உயா் தவருக்கு, 
பிரானை -நாயகனே |! என்றது, 08 

புங்கமுணி புண்டரிக கின்னவிழி காணப் 

புட்கா குரைப்பரவை பெட்புட னிறைக்க 

அங்கவன் விழைக்கக மஇழ்க்தைய னாப்வச் 

தண்புன லிறைத்துபி னருங்காட்டு தந்து 

பங்கய பதத்தருகில் வைகென வுரைத்துப் 

பள்ளிகொள் கடன்மல்லை பாயல்வளர் நாதா 
துங்கசத கோடிசுட ரோென விளக்குக் 

தூயபத நேசமுட னெற்குதவு வாயே, 

இதன் போருள் ₹ 

புங்கமுனி -மேன்மையுள்ள முணிவனாஇய, புண்டரிகன் - 
புண்டரிகனென்னும் பெயரினன், கின்னை - உம்மை, விழி 
காண - கண்ணினால் தெரி௫ிக்க, புட்கரம் = leo mart Bus, 

குரை சத்தம் பொருந்திய அலையுள்ள, பசவை- சமூத்திர த் 
தின் நீரை, பெட்புடன் - அன்புடனே, இறைக்க- நெடுங்காலம் 
இறைத்ததலனுல், ௮ங்கு- அவ்விட த்தில், அவன் - அவனுடைய,
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விழைக்கு -- ஆசைக்கு, அகம்--மனம், மஒழ்க்து - மஇழ்ச்சி 

யடைக்து, அய்யனாய்- பிராமணனாக, வந்துவந்து, அண் - 

பொருந்திய, புனல் - சீரை, இறைத்து - மாலையை வரங்கு 

இறைத்து, பின் - பின்பு, அருங்காட்ட- அருமையாக சேவை, 
தந்து--கொடுத்து, பங்கயம் - தாரமசை ஒத்த, பதத்தருஇல்- 

பாகங்களின் சமீபத்தில், வைசென - தங்கஇயிருக்கும்படி, 

உரைத்து - திருவாய் மலர்ந்தருளி, பள்ளிகொள் - சயனங் 
கொண்ட, கடன்மல்லை - திருக்கடன்மல்லை, பரயல்- நிலமே 

பரயலாக, வளர் - கண்வளர்இன்ற, காதா - நரயகனே ! 

துங்கம்--பரிசுத்தமுள்ள, சதகோடி. - நூறுகோடி, சுடரோ 

ரென - சூரியர்கள் போல, விளங்கும் பிரகா௫ிக்கும், தூய 

பரிசுத்தமுள்ள, பதம்- பரமபதம், சேசமுடன் - அன்புடனே, 
எற்கு-எனக்கு, உதவுவாயே- தருவாய், ஏ--ஈற்றசை, 94 

சகேசமொடு பூதழுனி கீணில ரிறைஞ்ச 

கெய்தைமலி வண்குருஇன் வீயினி லுதித்து “ 
வாசமுறு தோமில்கடன் மல்லையர சேகின் 

வைனனைக ணுற்றபண வாளரவி னன்பாய் 

கதேசமரு முன்கருணை யம்பகமு நோக்இ 

சேயனித யக்கவலை நதீர்த்தரு எளிப்பாய் 

மீசுர வுடுத்தவழ வோங்குபணி வெற்பின் 
மின்கொடியி னின் றவலர் மங்கைம௫ழ் கோனே, 

இதன் போருள் : 

நேசமொடு - அன்பினுடன், GSO = பூசக் சாழ்வார், 
நீணிலர் - நீண்ட பூமியிலுள்ளார், இறைஞ்ச - வணங்க, 
கெய்தைமலி- பெருமை மிகுக்ச, வண்-வளமையுள்ள, குரு 
இன் - குருக்கத்தியின், வீயினில் - புட்பத்தில், உதித்து -- 
அவதாரம் செய்து, வாசமுறு-வாசம் பொருச்திய, தோமில்- 

குற்றமில்லாத, கடன்மல்லை - திருக்கடன்மல்லை, அரசே 
முதல்வனே ! கின்- உமது, வைனனை - கருடாழ்வானை, சண் 
ணுற்ற- பார்த்த, பண -படத்தையுடைய, aur ar = epatlay air ar 
அரவின் -பாம்பைப் போல, அன்பாய் இஷ்டமாய், தேசு : 

. அமரும் - பிரகாசம் மொருந்திய, உன் - உமது, கருண 
இருபை நிறைந்த, அம்பசமும் - கேத்திரமும், கோக்ெ 
பார்த்து, சேயன் - சறுவனாகய எனது, இருதயக்கவலை-
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மனவருத்தங்களை, தீர்த்தருள் - நீக்கு ருபை, அளிப்பாய் - 

தருவாய், மீசுரம் - அதிகமாக, உடுத்தவழ- நட்சத்திரங்கள் 

தவழும்படி, ஓங்கு - உபர்க்த, பணிவெற்பில்-சேடமலை.பில் 
மின்கொடியின்- மின்னற்கொடி போல, கின்ற- கின்ற திருக் 

கோலமா யெழுக்தருளிய, அலர்மங்கை- அலர்மேன்மங்கை, 
மட௫ழ்கோனே -ம்டுழ்ச்சியடையும் நாயகனே ! என்றது. 98 

மங்களவி யம்பரவை யார்ப்பபென கிதந்திண் 

வண்மையுட னே துழணி மேவுகடன் மல்லை 

HWSO WS SAPs Sill § 5 apRowr மானச் 

சோதிநய னம்வளர்கை கோடகவி கோதா 

செங்கணெடு வானிருள் செறி கவுடல் காட்டி 

இண்மட௰ட. மீதிலிய ம sea யேறி 

அங்கர மதிற்படை. பிடி.தீ.றுவரும் வேளை 

யஞ்ச லைன நண்ணியெனை யாதரவு செய்யே. 

இதன் போருள்₹ 

மங்கள இயம்--மங்கள வாத்தியம், பரவை- சமுத்திரத் 
தின், ஆர்ப்பென சத்தம் போல, கிதம்- தினமும், திண் - 

பலமான, வண்மையுடன் -வளப்பத்துடன், துழனணி- சத்தம், 

மேவு -பொருக்திய, கடன்மல்லை - திருக்கடன்மல்லை, துங்கம்- 
பரிசுத்தமுள்ள, கிலயத்து- திருக்கோயிலில், அமுத நீரை, 

துய்த்த - உண்ட, முல் - மேகத்தை, மான - நிகராய், 

சோதி-பிரகாசமுள்ள, ஈயனம் வளர் -கண்வளசா நின்ற, 
கை_-அஸ்தம், தோடகம்- தாமரைமலர் போன்ற, விநோதா - 

மர்யா கோதங்கள் செய்பவமன! செங்கண் - இவந்த 

கண்கள், நெடு - பெருத்த, வானிருள் - கறுத்த மேகம், 

செறிக்த-- கங்குல் போல் செந்த, உடல்-- சரீரம், காட்டி - 

காண்பித்து, திண் -வலிமையுள்ள, மயிடம்- எருமைக் கடா, 
மீதில்-மேல், இயமன் -எமதருமராஜன், கடு- 7க5இரத்தில், 
TAM ஏறிக் கொண்டு, அங்கரமதில் - அழல கையில், படை - 

சூலாயுதம், பிடி.ததுவரும்-- பிடித்துக் கொண்டு வருற, வேளை 

௪ சமயத்தில், ௮ஞ்சலென - பயப்படாதே என்று சொல்லி 

Bene =o vib abs, ஆதரவு- ஆதர, செய்யே 

செய்ய வேணும்; என்றது. ஏ-- ஈற்றசை, 96 
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செய்யவள் விளங்குவயி னோங்குகடன் மல்லைச் 

சிர்தையுவ் கைப்பொலி வுடன்மருவி வீறும் 
துய்யவிரு நான்கெனு மெழுத்தினி லடங்குஞ் 

சூட்சமிகு தாலபொருள் போலவே துவன் ற 
பைய மிசைத்திரு நடங்குயில் சரோசப் 

பாதமல ரன்புட னனாரதம் வணங்கு 
மெய்யறிவி லாத௫றி யேற்குணர் வளித்து 

மேலவர் விரும்புபத பேறுதரு வாயே. 

இதன் போருள் : 

செய்யவள் - மகாலட்சுமி, விளங்கு - பிரகா௫ிக்கஇன் ற, 

வயின் -- வீடுகள், ஒங்கு-உயர்ந்த, கடன்மல்லை- திருக்கடன் 

மல்லையினிடத் த, சிர்தை--மனம், உவகை சந்தோஷம், 

பொலிவுடன் - அதிகமாக, மருவி-பொருக்தி, வீறு--வி.றிய, 

துய்ய - பரிசுத்தமுள்ள, இருகான் கெனும் - எட்டென் னும், 

எழுத்தினில் - அக்ஷரத்திணில், அடங்கும் - அடங்கயிருக் 
இன்ற,ரூட்சம் - சிறிதாகவும், மிகு மிகுந்த, தூலபொருள் 
ஸரிதான வஸ்துவாகவும், துவன் ற- எங்கும் கிறைக்தவ$ேை'! 
பை-படத்தையுடைய, அூ-காளிங்கனென்னும் பெயரை 
யுடைய பாம்பின், மிசை--மேல், திருநடம்-- அழயெ நிருத்தம், 
குயில்--செய்த, சரோசம்-- தாமரை மலர் போன்ற, பாத மலர் 

- திருவடி. மலரை, அன்புடன் - இஷ்டத்துடன், அனாரதம்- 

சதாகாலமும், வணங்க - சேவிக்க, மெய்-உண்மையாக, ௮றி 

விலாத--அ.றிவில்லாத, ச.றியேற்கு -சிறியவனாயெ எனக்கு, 
உணர்வு-- தெளிவு, அளித்து கொழித்து, மேலவர் மேலான 
ஞானவான்கள்; விரும்பும்- ஆசைப்படும், பதம் - வைகுந்த 
பதத்தே வசிக்கும், பேற௮ு-- இலாபத்தை, தருவாய் -கொடுப் 
பாய்: என்றது, ஏ-- ஈற்றசை, 97 

பேஅுலவு வானவர்கு மாம்பிறழ்த றன்ன 
பேரிய ஓுறுங்குளிறு பாஞ்சசனி யத்தை 

வீறுதுகர் வாயிடை பொருத்தியொலி செய்த 

வித்தக வருந்தவ மகட்கரசன் விட்ட 

சி௮ுவிடை யேழினையு மட்டதிறன் மொய்ம்போய் 

செவ்விய மஒழ்க்துதமி யேற்கருள்செய் வாய்விண் 
ணீறுபுனை பிஞ்சக னிரப்பினை யகற்றி 

கேயமுட னுண்டதகை யுற்றபெரு மானே.
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இதன் போருள் : 

பேறு -சுவர்க்கப்பதவியாகிய பேறில், உலவு - வாசஞ் 

செய்கின்ற, வானவர்கள் - தேவர்கள், குழாம் - கூட்டம், 
பி.றழ்தல் -நடுக்கம், தன்ன அடைய, பேரியல் - பெருத்த 

அழகையுடைய, குளிறு-- சத்திக்கெ.ற, பாஞ்சசன்னியதீதை 

சங்கை, வீறு-பெருமையுள்ள, தூர் -பவளம் போன்ற, 

வாயிடை பொருத்தி - வாயினிடத்தில் பொருந்த வைத்து, 
ஒலி செய்த தொனித்த, வித்தக -கண்ணபிரானே ! அருகி 

தவ - HISTAQU தவத்தையுடைய, மகட்கு- குமாரத்திக்கு, 

அரசன் - இராஜன், விட்ட-- அனுப்பிய, சீறு விடை சிறு 

இன்ற திறமுள்ள ரிஷபங்கள், ஏழினையும் - ஏழையும், அட்ட - 
வென்ற, இறல்-பராக்ரெமம் பொருந்திய, மொய்ம்போய் - 
புஜச்தையுடையவனே ! செவ்விய - அழகுள்ளவ! மூழ்க்து - 
உமது திருவுள ம௫ழ்ச்சி யடைக்து, தமியேற்கு-- அடியேனுக்கு, 
அருள் செய்வாய் -இருபை செய்வாய், வெண் -வெண்மை 
யுள்ள, நீறு விபூதியை, புனை- தரித்த, பிஞ்சகன் - சிவபெரு 
மான், இரப்பினை -இயா௫த்ததை, அகற்றி - நீக்கு, Cou 
முடன் -அன்புடனே, ஆண்ட--ஆண்டு கொண்ட, தகையுற்ற 

 தயவுற்ற, பெருமானே முதல்வனே! என்றது, 98 

உற்றபுக ழார்நெடிய தாணுவினை நென்னல் 

ஓங்மெ வடற்கவிகை யாமென வெடுத்துப் 

பெற்றமனி தர்க்கொரு வனுங்கலணு காமற் 

பெட்புட னளித்தகடன் மல்லைவளர் கோவே 
கற்பினை விரும்பிவரு உறவையஅ போல 

காட்சிதர நீயெனை விரும்பிவிரை வாய்வச் 

இற்றைதுய ரம்புரியும் வெம்பிணியை வீட்டி. 

இன்புற நலக்கருணை மைப்புரி யுவந்தே, 

இதன் போருள் : 

உற்ற - பொருந்திய, புகழ்- புகழ்ச்சி, ஆர் - நிறைச்த, 
நெடிய - பெரிய, தாணுவினை - கோவர்த்தனமென்னும் 
மலையை, கென்னல் * முக்நாளில், ஒங்யெ-உயர்க்த, அடல் - 
வலிமை பொருக்திய, கவிகையாமென - குடையாமென்று, 
எடுத்து--கரத்தினால் எடுத்த, பெற்றம் -பசுக் கூட்டம், மணி 

தர் -மணிதர்க்கு, ஒரு ௮னுங்கமும்- ஒரு துன்பமும், ௮ணுகா 
மல் சேராமல், பெட்புடன் -௮ன்புடனே, அ௮ளித்த- இரட்
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இத்த, கடன்மல்லை- திருக்கடன்மல்லை ஸ்தலத்தில், வளர் - 

கண் வளராகின்ற, கோவே - கத்தனே ! கற்றினை - கன் 

Dkr, Agoda - விருப்பத்தடனே தேடி வருஇன்ற? 

கறவை- பசு, அதுபோல் - அதைப்போல, காட்சுதகர--சேவை 

சாதிக்க, நீயெனை -நீ என்னை, விரும்பி - ஆசை கொண்டு, 

விரைவாய் -வேகமாம், வந்து என்னிடம் வந்து, இற்றை- 

இன்று, துயரம் - துன்பத்தை, புரி - செய்கின்ற, வெம் 

பிணியை -கடூரமான வியாதியை, வீட்டி-வென்று, இன்புற 

- இன்பம் பொருந்த, ஈற்கருணையை - நல்ல இருபையை, 

புரி-செய்வாய், உவந்தே -சச்தோஷித்தே ! என்றது. 99 

வந்தமரர் போற்றுபுகழ் பொங்கெெளர் கங்கை 
வழங்கது மாகிலம எச்தது முருத்தி 

் முந்துசக டன்னுயிர் தொலைத்தது நடித்து 

- மூரல்விட வரவின்மத நீக்கெனெது முன் றன் 

தொர்தமு௮ மன்பருண டப்பது மிகுக்த 

தாயமுனி புட்கரம் வளைப்பது மெனக்குச் 

சந்ததமு மேதுணையி ருப்பது மக)த்துவச் 

தங்குகடன் மல்லையரி பொன்னடிகள் மன்னோ. 

இதன் போருள் : 

வந்து - பூலோகத்திற்கு வந்து, அமரர் - தேவர்கள், 

போற்று - தோத்திரஞ் செய்யப்பட்ட, புகழ் - தீர்த்த, 

பொங்டு - மிகுக்து, வளர் -வளர்கின் ற, கங்கை - கங்கா 

சலத்தை, வழங்னெதும் கொடுத்ததும், மாகிலம்-பெருமை 

பொருச்திய கிலத்தை, அளந்ததும் - ஓரடியாக அளந்ததும், 

உருத்தி - கோபங் கொண்டு, முக்து- முன்னம், சகடன்- 

சகடாசுரன், உயிர் - பிராணனை, தொலைத்ததும்- ஒழியச் 

செய்ததும், நடித்த ௩டனஞ் செய்து, மூரலில்-- தந்தங்களில், 

விடம் -விஷமுள்ள, அரவின் -காளிங்கனென்னும் பாம்பின், 

மதம் மதத்தை, நீக்யெதும் நீங்கச் செய்ததும், உக்தன் - 

உம்முடைய, தொந்தம் - பற்று, ஊறும் -பொருக்திய, அன் 
பருள் - அடியார்கள் உள்ளத்தில், கடப்பதும் - சஞ்சரிப்பதும், 

மிகுக்த மிகுதியான, தாய பரிசு த்தமுள்ள, முனி -புண்ட 
ரிக முனிவர், புட்கரம்-- தரமரை மலர், ௮னைப்பதும் - தரிப் 
பதம், எனக்கு -உமது தாசனாகிய இச் சிறுவனுக்கு, சந்த. 
தமும் - சதாகாலமும், துணை துணையாக, இருப்பதும் இருக்
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Gorpgib, wasab=QuGgmo, she = SHBG ற, 
கடன்மல்லை - திருக்கடன்மல்லை, அரி - தலசயனப் பெரு 
மாளின், பொன் -அழகு மிகுந்த, அடிகள் = பாதங்கள் ; 
என்றது: மன்னோ ஈற்றசை, | 100 

நூல் இயற்றியோர் பெயர் 

எழுசீர்க் கழிநெடி லாசிரிய விருத்தம் 

சீர்திகழ் கடன் மல்லை.பிற் கடவுட் 

சிர்த்திகேட் டவார்நனி வாழ்க 

பார்திக ழிதனைப் படித்தவர் வாழ்க 

பண்புசேர் பூசுரர் வாழ்க 

நீர்திகழ் கல்லர்கு மாங்களும் வாழ்க 

கிகரிலா விபுலமும் வாழ்க 

வார்திக முலக)் துயிர்களும் வாழ்க 

வரதரா சக்கவி வாழ்க, 

இதன் போருள் : 

சரீ றப்ப, திகழ்- விளங்குகின் ற, கடன்மல்லை-- திருக் 
கடன்மல்லை ஷேத்திரத்தின், சீர்த்தி ரதத, கேட்டவர் 
காதில் கேள்வியானவர்கள், ஈனி- மிகுதியாக, வாழமி- வாழக் 
கடவர், பார் -உலக த்தில், திகழ்--விளங்குடின்.ற, இதனை 
இந்தப் பதிற்றுப்பத் தந்தாதியை, படித்தவர் = வா௫த்தவர், 
வாழ்க- வாழக்கடவர், பண்பு -ஈல்ல குணம், சேர்-- சேர்ந்த, 
பூசுரர் - பிராமணர், வாழ்க ௪ வாழக்கடவா், bt BS th = Baden 
தன்மைகள் விளங்யெ, கல்லார் -- சன்மார்க்கமுள்ளார், குழாங் 
களும் - கூட்டங்களும், வாழ்க - வாழக்கடவரீ, Haier = 
ஒன்றும் சமமில்லாத, விபுலமும் - உலகமும் [உலகத் 
துள்ளாரும்], வாழ்க--வாழக்கடவர், வார்திகம் - அதிகமாக 
விளங்கிய, உலகத்து- உலகத்திலுள்ள, உயிர்களும் வாழ்க 
பிராணிகளும் வாழ்க, வரதராசகவி - வரதராச னேன்னும் 
பேயருள்ள புலவன், கவி- இந்தக் கவிதைகளும், வாழ்க 
வாழக்கடவது--நீடூழியாக-- என் று, 10]
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புண்டரீக முனிவர் விஷயம் 

கலி விருத்தம் 

சொல்ல ருங்கடற் ரோயம் பலதினம் 

மல்லை கொண்டன் றிறைத்இடு புட்கரன் 
துல்லி யப்பகத் தைத்தொழு மின்பவ 
அல்லல் நீங்க யவிர்பதம் புல்ல வே. 

இதன் போருள் : 

சொல்லரும்--சொல்லுதற்கு அருமையான விசாலமுள்ள, 

கடல் சமுத்திரத்தின், தோயம்-கீரை, பலஇனம் -௮கேக 

நாள், மல்லைகொண்டு--மண்பாத்திரங் கொண்டு, அன்று 

முன்னம், இறைத்திடு - இறைத்த, புட்கரன் - புண்டரீக முனி 
வன், துல்லியம் -கூய, பதத்தை பாதங்களை, தொழுமின் - 

வணங்குங்கள், பவ- ஜனன, அல்லல் வருத்தம், கீங்க- 

நீங்கு, அவிர்பதம்-- பிரகாசமான பதவி, புல்லவே- சேரவே. 
என்றது. 109 

திருக்கடன்மல்லைப் பதிற்றுப்பத் தந் தாதி 

முற்றும் 

--ஞ்ரூ--



ஸ்ரீ ராமஜெயம் 

திருமழிசைப் பதிற்றுப்பதி தந்தாதி 
(பத உரையுடன்) 

பாரங்குசர் விஷயம் 

அறுசீர்க் கழிகெடி லாசிரிய விருத்தம் 

காசாரும் பொழின்மழிசைச் சகநாதன் கழலிணையிற் 

களிப்பு லாவிச் 

சீராரும் பதிற்றுப்பத் தந்தாதிப் பாமாலை 

சிறியேன் சூட்ட 

தாரராரும் வரைப்பயமே வங்காரி யுடையாங்கை 

தவத்திற் ரோன்றும் 
பேராருக் தூயபராங் குனையென அளமதனிற் 

பேணி வாழ்வாம். 

இதன் போருள் : 

காராரும் - மேகங்கள் தவழ்ன்ற, பொழில் = ye 
சோலைகள் சூழ்ந்த, மழிசை - திருமழிசை கேஷக்திரத்தில் 
வாசம் பொருக்திய, சகரரதன் -ஜெ.நரதப் பெருமான், கழ 
லிணையில் - இரண்டு பாதங்களில், களிப்பு - சந்தோஷம், 
உலாவி பொருக்கி, சீராரும் சிறப்புப் பொருந்திய, பதிற்றுப் 
பத்து பத்துப் பத்து ஓரிசையரய்வரும், அர்காதி- அந்தம் 
மூதலாக வருன்ற, பாமாலை- பாடலாகய மாலை, சிறியேன் = 
சி.றியவனாயெ யான், சூட்ட- தரிப்பதற்கு, தாராரும் -செங் 
குவளை மலர் மாலை தாங்கெ, வரை -மலை போலும், புயமேவு- 
தோள் பொருந்திய, காரி-காரி முதலியார் ; உடைய நங்கை 
யம்மாள் இருவரும் செய்த: தவத்தில் - தவத்தினால், தோன்று 
அவதரித்த, பேராரும்- கீர்த்தி பொருந்திய, தாய- பரிச த்த 
முள்ள, பராக்குசனை-பராங்குசனென்னுச் திருகாமமுடைய 
வனை, எனது என்னுடைய, உளமதனில் - மனத்தின்கண், 
பேணி- விரும்பித் இயானிச்.௪, வரழ்வாம் -வாழக்கடவேன்-- 
என்றது,
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மாருதி துதி 
அறுசீர்க் கழிநெடி லாசிரிய விருத்தம் 

சந்த வனஞ்சூழ் திருமழிசைத் 

தாமோ தரன்செம் மலர்ப்பதத்தில் 

அந்த முடனே பநிற்றுப்பத் 

தந்தா திப்பாத் தொடைவனைய 
விந்த கிகர்தோ ஸிரவிகுல் 

வேந்த ணிவர்வண் புயவனுமன் 

கந்த முறுமம் புயமலரைக் 

கழலைக் கருத்தில் துதிபுரிவாம், 

இதன் போருள் : 

சந்தவனம் - சந்தவனச் சோலைகள், சூழ் - சூழ்ந்திரா 

நின்ற, திருமழிசை - திருமழிசை சரத்தில் விக்கும், தாமோ 

தரன் - ஜெககாதப் பெருமாளினத, செம்மலர் - இவர்த 

மலர்: போன்ற, பதத்தில் - பாதங்களில், ௮ந்தமுடனே - 

அலங்காரமாக, பதிற்றுப்பத்து--பதீது பத்து ஒரு பண்ணாக, 

அத்தாதி-பாட்டின் அந்தம் முதலாக, பா-பாடல், தொடை- 

பாமாலை, வனைய- தரிப்பதற்கு, விக்தம்-வி.ச்தமலையை, Has = 

சாமானமுள்ள, தோள் - புயக்தையுடைய, இரவிகுல- சூரிய 

குலத்திற் பிறந்த, வேக்தன் - இராமஸ்வாமியானவர், இவர் -- 

ஆரோகணிக்கும், வண் -வளமை பொருந்திய, புயம் தோளை 

யுடைய, அனுமன் மாருதியின், கக்தமுறம் -வாசனையுள்ள, 

அம்புயமலர்- தாமரை மலர் போன்ற, கழலை - பாதங்களை, 

கருத்தில் -மன தல், துதிபுரிவோம்-- தோத்திரஞ் செய்வோம் 

--ஏன்றது. 2 

திருமழிசை ஆழ்வார் விஷயம் 

கலி விருத்தம் 

சத்தி பாகன் ௮ுதிமழி சைக்களுர் 

அத்தன் மீதிலக் தாதி யுரைத்திட 
மத்தி சார முயற்சிசெய் வித்தருள் 
பத்தி சாரன் பதத்தைப் பணிகுவோம்.
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இதன் போருள் : 

சத்தி பார்வதி தேவியின், பாகன் -ஓர் பாகனாகிய இவ 
பெருமான், துதி-தோச்திரஞ் செய்யும், மழிசை -- திருமழிசை 
நகரத்தின், கண் - இடத்தில், ஆர் - பொருக்தியிருக்கன் ற, 

அத்தன் - என் தர்தையாடய -- ஜெகமாத பெருமாளின், 
மீது--மேல், அ௮ந்தாதி-அந்தம் முதலாக வரும் செய்யுளாயெ 
நூலை, உரைத்திட - சொல்ல, முத்தி - மோக்ஷஸ்தலத்தை, 

சார-- சேர்வதற்கு, முயற்சி பிரயத்தினம், செய்வித தருள் - 

செய்விக்கும் இருபையுள்ள, பக்திசாரன் - திருமழிசையாழ் 
வார், பதத்தை - பாதங்களை, பணிகுவாம் - வணங்குவரம், 
என்றது. ் 3 

நூல் 

நீரார் சலசத் இருவடியென் 

நெஞ்சி லிருத்தி நிதமுமுன் றன் 
பேரா யிரமு மெடுத்தோத 

பெருகு ஞான மருண்மழிசைப் 

பேரார் தலத்தி லின்்பமுளம் 

பிறங்குஞ் சகடரே செல்வமளிச் 

சீரார் கமலத் திருமங்கைச் 

சிந்தைக் சக்த செழுங்கரும்பே, 

இதன் போருள் : 

நீரார் - நீர் நிறைந்த இடத்திலுள்ள, FOF = STs 
மலர் போன்ற, திருவடி. - அழயெ பாதங்கள், என் - என் 
னுடைய, நெஞ்சில் -மன த்தில், இருத்தி- இருக்கச் செய்து, 
நிதமும் - சதா காலமும், உன்றன் - உம்முடைய, பேரா 
யிரமும் பெயராகிய சகஸ்இரநாமமும், எடுத்து ஓத-- எடுத்து 
அதி சொல்ல, பெருகு - அதிகரிக்கும், ஞானம் அறிவை, 
அருள்--எனக்குக் கொடுத்தருள்வாய், மழிசை-: திருமழிசை 
யென்று, பே-இர்ததி, ஆர் - நிறைந்த, கலத்தில்- இடத் 
தில், இன்பம் - இஷ்டம், உளம் - மன த்தில், பிறங்கும் 
மிகுக் த, சுடரே - பிரகாசமானவனே ! செல்வம் _ செல் 
வத்தை, அளி-கொடுத்த, சீரார்-- சிறப்பு பொருக்திய, சமல் 
திருமங்கை - தாமசை மலரிழற் பிறந்த மகாலட்சுமி, சிந்தைக்கு 
“மனத்துக்கு, இசைக்த- சம்பந்தமான, செழும் -வளமை 

26
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யுள்ள, கரும்பே -கரும்பைப் போலும் மதுர முூள்ளவனே ! -- 

என்றது. 1 

கரிஏற் பதிநாற் றெட்டின் மிகு 

கடிசூழ் மழிசைப் பதியதனிற் 

புரியோ டமருஞ் சகநாதா 

பொலிவண் டுளபத் தொடையாயுட் 

பரிவா டடியேற் கருள்புரிவாய் 

பைம்பொன் ன வனைக் கீண்டவுஇ 

சரியே யவிர்பன் னிருவாபுகழ் 

அத்தா வுவணப் பரியோனே, 

இதன் போருள் ₹ 

கரிசல் குற்றமில்லாத, பதி-- திருப்பதி, நா.ற்றட்டின் - 

நூற்றெட்டில், மிகும் -மிகுச்த, கடி மதில், சூழ் -சூழ்க்து 

மழிசை ௪ திருமழிசை, பதியதனில் - ஈகரத்தினில், புரி- 

விருப்பத்துடன், அமரும் - அமர்ந்து Ase, Foor er = 

ஜெகநாதப் பெருமாளே ! பொலி-பிரகாசமுள்ள, வண்துளப 

வளப்பம் பொருந்திய துளப, தொடையாய்-- மாலையுடைய 

வனை ! உள்பரிவோடு-மன த்தில் ஆசையுடனே, அடியேற்கு 

- அடிமையாயெ எனக்கு, அருள் புரிவாய் -இருபை செய் 

வாய், பைம் -பசுமை பொருக்திய, பொன்னவனை -பொன் 
னிறமுள்ள இரணியனை, ண்ட பிளந்த, உ௫ர்-ஈகமுள்ள, 
அரியே- நரசிங்க ரூபனே ! அவிர் பிரகா௫ிக்கும், பன்னிரு 

வர் - பன்னிரண்டு ஆழ்வார்கள், புகழ்-தோத்திரஞ் செய் 

யும், அத்தா - பிகாவானவனே | உவணப் பரியோனே - 

கருடனை வாகனமாய்க் கொண்டவனே ! என்றது. 2 

பரிவோ டளவைப் பணிபரமன் 

பலிதர்த் கருளும் பகவனைவாறி 

குரவை யகட்டிற் அயில் கோவைக் 

குடிஞை யிவற்குர் தேவைமழைப் 

புரிசை மிசையார் திருமழிசைப் 

புரியுட் பணிந்தஞ் சலிபுரிவோர் 

பரம பதத்தி லெஞ்ஞான்றும் 

பதங்கனெனவே நிலவுவ?ர,
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இதன் போருள் : 

பரிவோடு = அன்புடனே, அளவை - தினமும், பணி 
வணங்கும், பரமன் - சிவபெருமான், பலி - இயாசித்கதை 
Sigg = நிவாத்தி செய்து, அருளும் -அருளிய பசவனை-- 
ஸ்ரீமந் காராயணனை, வால்-வெண்மையான, குரவை-பாற் 

கடலின், அகட்டில் -- மத்தியில், துயில் - திருக்கண் வளரா 

கின்று, கோவை - க[ரீ]த்தாவை, குடிஞை -கருடப்பட்டுயில், 
இவற்கும் -ஏ.றி கடத்தும், தேவை--தேவனை, மழை-மேகக் 
கள், புரிசை - மதிலின், மிசை-மேல், ஆர் - தவழப்பட்ட, 

திருமழிசை - திருமழிசை, புரியுள் - நகரத்தினுள்ளே, 

பணிக்து-- வணங்கு, அஞ்சலி செய்வோர் -கும்பிடுவோர், பரம 

பதத்தில், - ஸ்ரீவைகுந்தத்தில், எஞ்ஞான்றும் - எக்காளும், 
பதங்கனெனவே - சூரியனெனவே, கிலவுவரே - பிரகாசத் 

துடன் வாசஞ் செய்வார்கள்--என் றபடி, 3 

நிலங்கா லெண்ணீர் நீர்பரிதி 
நிகழ்த்துஞ் சசியாய் நிறையுயிசாய் 

இலங்குச் தேவே சிறைஞனிமிரின் 

இசையார் துடவைத் திருமழிசைத் 

தலத்தின்: மருவுஞ் சகராதா 

தண்டா மரைகேர் துவிபாதா 

அலங்கார் குழையார் கழுமலிெஞ் 
சணுகா துதவு பெருந்தகவே. 

இதன் போருள் : 

நிலம் -பூமி, கால்-காற்று, எரி-அ௮க்னி, விண் ஆகா 
யம், நீர் - ஜலம், பரிதி - சூரியன், நிகழ்தீதும் - சொல்லும், 

௪௫ - சந்திரன் (இதற்கு) [இவற்றிற்கு], கிறை - குறை 
வில்லாத, உயிராய் - ஜீவனாக, இலங்கும் - விளங்குஇன் ற, 
தேவே-கடவுளே! Fan = இறகுகளுள்ள, ஸிமிறின் = 
வண்டுகளின், இசையார்- ரீங்காரம் பொருந்திய துடவை- 
சோலை சூழ்க்த, இருமழிசை- திருமழிசை, தலத்தின் -க்ஷேத் 
இிரத்தின், மருவும் -வாசஞ் செய்யும், சககாத--ஜெகநாதப் 

பெருமானே | தண் குளிர்ச்சி பொருந்திய, காமரை - தாமரை 
மலர், கேர்- நிகரான, அவி- இரண்டு, பாதா - இருவடியுடைய 
வனே ! அலங்கு பிரகாசம், ஆர்-- நிறைந்த, குழை ஆர் 
குண்டலமணிக்த மாதர்கள், கழுமலில் -மயக்கத்தில், நெஞ்சு
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மனம், அணுகாது - சேராது, உதவு - உதவி செய்வாய், 

பெருக்தகவே- பெரிதாகய இருபையே--என் றது. 4 

தகமைப் பரவுஞ் சிகரியினிற் 

தரணி தவழு மழிசையினில் 

Dapp றமருஞ் சககாதா 

திறற்பஞ் சவசே வியதாதா 

Hangs திலயம் புரிகாளா 

நிகரில் சதுமால் வரைதோளா 

மகிழும் றடியேன் றனையாள்வரப் 

மஞ்சா ராக மஞ்சோனே. 

இதன் போருள் ₹ 

தகமை பெருமை, பரவு--பரவிய, சிகறியனில் - கோபு 

ரத்தில், தரணி-- சூரியன், தவழும்-- தவழ்கின் ற, மழிசையினில் 
_ திருமழிசை ஈகரத்தில், திகழ் - பிரகாசம், உற்று-பொருக்தி, 

அமரும் -பொருக்தியிருக்கன் ற, சககாகா -ஜெகராதப் பெரு 

மானே ! திறல்--பராக்ரெமமுள்ள, பஞ்சவர் ஐந்து பேர்கள், 

ஏவிய--போகச் செய்த, தாதா--கதூதவனே, கிசமத்து-வேத 

முடிவில், இலயம்--கூத்து என்னும்--திருகடனம், புரிகாளா- 
செய்ன்ற பாதமுள்ளவனே ! நிகரில் = என்றுஞ் சமான 

மில்லாத, சது -நான்காகிய, மால்வரை--பெரிய மலை போன் ற, 
தோளா-தோளையுடையவனே ! மகிழுற்று-உமது திருவுளத் 

இல மடழ்ச்சி பொருந்தி, எனை ஆள்வாய்--என்னை அடிமை 

யாகக் கொள்வாய், மஞ்சு - வலிமை பொருச்திய, ஆகம் - 

தேகம், மஞ்சோனே மேகம் போன்றவனே !-- என்றது. 8 

மஞ்சு துயிலும் பொழிலினிமை 

மருவி நடஞ்செய் வளமழிசை 

விஞ்சு தலத்தின் மிளிர்பொருளை 

விதுர னமுதுண் டருட்பரனை 

பஞ்ச படைசேர் கைத்தலனைப் 

பரமன் பணியும் பார்தீதிபனைச் 

செஞ்ச மனமே யளவைதுதி 

செய்வாய் வினைவேர் கொய்வாயே,
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். இதன் பொருள்? 

மஞ்சு மேகங்கள், துயிலும்-நித்திரை செய்யாகின்ற, 

பொரழிலில்-- சோலையில், இமை-மயில்கள், மருவி - வாசமா 
யிருந்து, நடஞ்செய் - கிருத்தஞ் செய்யப்பட்ட, வளம் - 
செழுமையுள்ள, மழிசை - திருமழிசை, ! விஞ்சு - மிகுந்த, 

தலத்தில்-க்ஷேத்திரத்தில், மிளிர. பிரகாசிக்கின். ற, பொருளை 

- தலைமையானவனை, விதுரன் - விதுர ராஜனிடம், அமுது - 

போஜன கத்தை, உண்டு- புசித்து, அருள் -இருபை செய்த, 

பரனை -கடவுளை, பஞ்ச படை- சங்கு--சக்கரம்--சரர்ங்கம்-- 
தண்டு--வாள் என்னும் ஜக்து ஆயுதங்களும், சேர்--சேர்க்த, 

கைத் தலளை - கையையுடையவளனை, பரமன் சிவபெருமான், 
பணியும்--வணங்கும், பார்த்திபனை - முதல்வனை, செஞ்ச 

செவ்வைப்பட, மனமே -கெஞ்சே, அளவை தினந்தோறும், 
துதி-தோத்திரம் செய்வாய், வினைவோ- தீவினையின் வேரை, 
கொய்வாயே- அறுப்பாயே--என்றது, 6 

செய்ய கருணைப் பொழிபுயலைத 
திவளுங் கவுத்துவ மணியுரனை 

மொய்யண் டூளப விலம்பகளை 

முனிவ ரிதயத் துறைமுதலை 
வெய்ய தயித்திய ரைச்சவட்டி 

விண்ணோர்க் கருள்செய் வித்தகளை 

வையம் பரவு மழிசையிணில் 
வாழ்த்திப் பணிவாய் மடநெஞ்சே, 

இதன் போருள் : 

செய்ய--செவ்வையாகிய, கருணை -இருபை, பொழியும் - 
கீரப்பட்ட, புயலை-மேகம் போன். றவனை, இவளும்-- அசை (க்) 
இன்ற, கவுத்துமணி -கெளத்துவ மணி விளங்யெ, உரளை - 
மார்புள்ளவனை, மொய் வண்டுகள், அண்டு -நெருங்கெ, துளப 
விலம்பகனை - திருத்துழாய் மாலையுடையவனை, முனிவர் மக 
ரிஷிகள், இதயத்து மனத்தில் உறை- இருக்கன்ற, முதலை 
முதன்மையானவளை, வெய்ய-கடூரமான மனமுள்ள, தயித்தி 
யரை- இராஷ்தரை, சவட்டி - வென்று, விண்ஷோர்க்கு 
தேவர்களுக்கு, அருள்செய்-இருபை செய்யப்பட்ட, வித்த 
கனை -கதீதாவை, வையம் உலகத்தார் எல்லாம், பரவும் - 
சேவிக்கும், மழிசையினில்-- திருமழிசை கரத்தில், arp sf =
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அதி செப்து, பணிவாய்-- வணங்குவாய், மடகெஞ்சே-அ௮றி 
யரமைத் தன்மையுடைய கெஞ்-மே! என்றது. 1 

மடவார் மயற்க ணணுகரமல் 
வார முடனென் றவயாள்வாய் 

குடவா ரணர௱்கைக் கோபாலர 

கோதி லைவர்க் ஈனுகூலா 
படவா ரஇயிழ் றிரு௩டஞ்செய் 
பதோ டகப்பூ மாயவனே 

வடவார லரிவண் பதம்விடுத்து 
மழிசை ககரில் வளர்பொருளே, 

இதன் பொருள் ; 

மடவார் - மாதர்கள், மயற்கண் - மையலினிடத்தில், 
அணுகாமல் - சேராமல், வாரமுடன் - அன்புடனே, என் 
மனை - என்னை, ஆள்வாய் - அடிமை கொள்வாய், குடவா 
ரணம் குடம் போன்ற சங்கை, கை-கையிலே கொண்டு 
இருக்கும், கோபாலா - யாதவரிடத்தில் வளர்க்தவனே | 
கோதில் - சூற்றமில்லாத, ஐவர்க்கு- தருமராஜன் முதலிய 
ஜந்து பேருக்கும், அனுகூலா-சகாயமானவ?ன |! படம் 

படத்தை யுடைய, ஆர் - நிறைந்த, அடுயின் - கரளிங்க 

னென்னும் பாம்பின், தஇிருகடஞ் செய்-- அழகாக கிருத்தஞ் 
செய்த, பதம்-பாதம், தோடகப் பூ- தாமரை மலர், மாயவனே 
மாயா விகோதனே ! வடம் - ஆலிலை, வாலரி-வெண்மை 
யுள்ள பாற் சமுத்திரம், வண் -வளப்பமுள்ள, பதம்--பரம 
பதம், விட்டு--விடுக்து, மழிசை- திருமழிசை, ககரில் பட்ட 

ணத்தில், வளர் -வளர்கின்ற, பொருளே - தலைமையான 

வனை ! என்றது. 8 

பொருதுக் தரங்கக் கலைபுனைந்த 
. பூவினர்விண் ணமரரயன் 

எருதுர் தரணிம் திரனிறைஞ்ச௪ 

வெழிலார் மழிசைச் சினகரம்வாழ் 
மருதுன் றளியார் வனமாலை 

மருமச் சககா தன்சரணங் 

கருதுஞ் சனனக் கடல்கடக்க 

கலமென் றகத்திற் கொள்ளுமினே.
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இதன் போருள் : 

பொருகதும்-மோதுகின்ற, தரங்கம் - அலைகளையுடைய 

சமுத்திரத்தை, கலை - வஸ்திரம் போல, புனைக்த- தரித்த, 
பூவில்-உலகத்தில், கரா-மனணிதர், விண்- சுவர்க்க லோகத்து, 

அமரச் - தேவர்கள், அயன் -- பிரமசேவன், எருது - ரிஷப 

வாகனத்தை, உந்து-ஏ கடத்தும், அரன் -ஏவபெருமான், 
இர்திரன் -தேவேக்திரன், இறைஞ்ச -வணங்க, எழில் ஆர் - 

அழகு பொருச்திய, மழிசை சனெகரம் வாழ் - இருமழிசைக் 

கோயிலில் வாழ்கின்ற, மரு--வரசனை, துன்னு நெருங்க, 

அளி ஆர் - வண்டுகள் மொய்க்கஇன் ற, வனமாலை - இருத் 
துழாய் மாலை, மருமம் -மார்புள்ள, சகராதன் -ஜெகநாதப் 
பெருமாளின், சரணம் - பாதங்களை, கருதும் - தியானம் 
செய்யும், சனனம் - பிறப்பாயெ, கடல் கடக்க- சமூத் 

திரக்தைத் தாண்ட, கலமென்று-- மரக்கல மென்னு, அகத்தில் 

மனத்தில், கொள்ளுமினே -கொரள்ளுங்கள் : என்றது. 9 

மின்னேர் சுப்பு மிளிர்குயம்வார் 

Guam கதுப்பு நடைபொலனஞார் 

உன்ன மெனவு முளமுர௬ுஇ 

யுரைக்கும் புலவீர் இருமழிசை 
தன்னி னிலவுஞ் சககர்கன் 

சதங்கைச் சரணிழ் சந்ததமும் 

பொன்னங் கவியாம் பூமாலைப் 

புனைமின் பரந்தா மம்புகவே, 

இதன் போருள் : 

மின் ஏய்-மின்னலை யொத்த, நுசுப்பு- இடை, மிளிர் 
பெருமை பொருக்திய, குயம்- தனபாரம், வார் மேகம் £ர் 
கொண்ட மேகம், கதுப்பு கூர்தல், நடை - நடைமான து, 
பொலன் ஆர்-அழகு பொருந்திய, உன்னம்-எஇனம், என 
வும்- என்றும், உளம்--மனம், உரு- வருந்தி, உரைக்கும் -- 
சொல்லும், புலவீர் - வித்வான் ௧ளே ! திருமழிசை = திரு 
மதிசை க்ஷேத்திர த்தில், கிலவும்- பிரகா௫ிக்கும், சகா தன் 
ஜெககாரதப் பெருமாணி. து, சதங்கைகள் -அழகை-ஒலியைக் 
காட்டும் சதங்கைகள் அணிந்த, சரணில் - பாதங்களில், 
சந்ததமும் - எப்பொழுதும், பொன்னம் -அழூய, கவியாம் -
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பாடலாகிய, பூமாலை மலர் மாலை, புனைமின் - தரியுங்கள், பரச் 

ஜாமம் - வைகுந்தம், புகவே - போய் வாசஞ் செய்யவே; 

என்றது, 10 

வேறு 

புகாமுக மயிரா பதமிவர் புனிதன் 

பொலனுறை திரிபுர மெரித்த 

பகவனு மமல மழிசையம் பதிவாழ் 

பண்ணவன் மலரடி. துதித்த 

தகவணி தால மிசையெடுச் தியம்பத் 

. தனியருள் பெற்றபா வலர்கள் 

திகழணி தாமைச் தருகிதி சான்ற 
சேணர னகர்விரும் பாரோ, 

இதன் போருள் : 

புகர்' முகம்-வெள்ளையாகய, அமிராபதம்-- அயிராபதத் 
தில், இவர்-ஏ.0ி ஈடத்தும், புனிதன் -கவேக்திரன், பொலன் 

அழகு, உறை- இருக்கன்ற, திரிபுரம்-மூன்று பட்டணங் 
களையும், எரித்த -- எரியச் செய்த, பகவனும்- சிவபெருமானும், 
அமலம்--அழகய, மழிசையம்பதி - இருமழிசை நகரத்தில், 
வாழ்--வ௫த்திருக்கும், பண்ணவன் - மகாவிஷ்ணுவின், மல 
ரடி. - மலர் போன்ற பாதத்தை, துதித்து - தோத்திரஞ் 
செய்து, தகவு--தெளிவு, ௮ணி- அணிந்து, காலம் பூமியின், 
மிசை--மேல், எடுத்து எடுத்து, இயம்ப- சொல்ல, தனி- 
ஒப்பில்லாத, அருள் - இருபை, பெற்ற கிடைத்த, பாவலர்கள் 
-பரவில் வல்லமையுள்ளவர்கள், திகழ் - விளங்க, அணி 

தரம் - சமீபத்திலிருக்கும், ஐச்.௧ரு--பஞ்சதருக்கள், நீதிசான்.ற 
பொருள் மிகுர்த தேவலோகம், அரன் - சிவபெருமான் 
நகர் - கைலையங்கரி நகரத்தையும், விரும்பாரே - இச்சை 
வையார்கள்--என்றது-ஏ- ஈற்றசை, 11 

விரும்புவ துளதொன் நியம்பிடக் கேள்யான் 
விண்ணுல இணிலர சு பினும் 

கருவமைக் துலஇல் கழியுயி ராஇ 
கணிக்கரு ஈரடடை யுறினும் 

திருமரு வுரனே தி௫ரியார் கரனே 
திருமழி சைபுரத் துறையும் 

கருணைசேர் முலை கஞ்சமார் நினது 
கழலிடத் தன்பருப் பொருளே,
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இதன் போருள் : 

விரும்புவது - ஆசைப்படுகிறது, org = உள்ளது, 

ஒன்று -ஒன்று, இயம்பிட--சொல்ல, கேள்--கேட்க வேண் 

டும், யான் -கான், விண்ணுலடல்-- சுவர்க்கலோகத்தில், ௮ர௬ 

எ தேவேந்திரனது அரசில், உறினும் - இருந்தாலும், ௧௬ 

வமைந்து - தாயின் வயிற்றில் உருவம் பொருந்தி, உல௫ல்-- 

உலகத்தில், கழி உயிரா மிகுந்த பிராணியாடு, ௪ணிக்கரும் 
-ஏண்ணரும், கர௫டை -நரடினிடத்தில், உறினும் - இருந்தா 

௮ம், திரு--மகாலட்சுமி, மருவும்--வாசஞ் செய்யும், உரனே 

மார்பையுடையவனே ! திகிரி ஆர் சக்கராயுதம் பொருந்தி 
யிருக்கும், முகிலே --மேகம் போன்ற தருமேனியுடையவனே! 

கஞ்சம்-- தாமரை மலரை, ஆர் பொருந்தும் கினது- உம் 

முடைய, கழலிடத்து - திருவடியிடத்தில், ௮ன்பு-- ஆசை, அரு 
நீங்காத, பொருள் -வஸ்து ; என்றது. 12 

அன்புல வடியா ரிதயம துறையும் 

அமலனே யருமறை முடியிற் 

கொன்பெறு மிலயம் புரிபத Maré 

கொண்டலே வண்டுிறை யெ௫னம் 
இன்புடன் மருவுந் தண்மலர் வாவி 

யிலங்கய வளமழி சையிணில் 
தென்பொலிக் தொளிரும் மரகத மேனித் 

தேவகின் சிறுவனுக் கருளே. 

இதன் போருள் : 

அன்புலவு--அன்பு பொருந்திய, அடியார் பாகவதர்கள், 
இதயம் மனத்தில், உறையும்-வாசஞ் செய்யும், அமலனே 
கடவுளே | அருமறை- அருமையாடுய வேதத்தின், மூடி. 
வில் முடிவிலே, கொன்பெறு--பெருமை பெற்ற, இலயம் 
திருகடனம், புரி - செய்யும், பத விச௪ - பாதங்கள் இரண் 
டுள்ள, கொண்டலே--மேகம் போன் றவனே ! வண்டுறை- 
வளமை பொருக்திய இறனெயுடைய அன்னம், இன்புடன் - 
இஷ்டமுடன், மருவும் -வாசஞ் செய்யும், தண் குளிர்ச்சி 
யுள்ள, வாரவி-தடாகம், இலங்கய- விளங்கு, வளம் 

செழுமை தங்யெ, மழிசையினில் - திருமழிசை க்ஷேத்திர தஇல், 
கென் -அழகு, பொலிக்து-- பிரகாசித்த, ஒளிரும்- பிரகாடிக் 

ef
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கும், மரகதமணி- பச்சை நிறமுள்ள, தேவ- சேவ்ராஜனே ! 
நின் -- உமத, சிறுவனுக்கு, அருளே - இருபை செய்வாய்-- 

ஏன் றது. 19 

வனைகழற் சனகன் மிதுலையின் மருவி 
வாரித ழித்தொடை சடிலன் 

புனைசிலை யிறுத்த புயபரச் சாமா 
புந்தியில் சிறுவனைப் புரப்பாய் 

கனைகடற் றரங்க கிகர்தீதியங் குஸி௮ங் 
கவின்றெரு மழிசையிற் கஇிரார் 

சினகர மதனிற் றிகழ்சக நாதச் 

செம்மலே செய்யவம் பகனே. 

இதன் போருள் : 

வனைகழல் - வீரக் கழலைத் தரித்த பாதமுள்ள, சனகன் 

சனகமகாராசன், மிதுலையில் - மிதுலாபுரி பட்டணத்தில், 

மருவிபோய்த் தங்க, வாரிகழிக் தொடை- நீட்டு பொருக் 
திய கொன்றை மாலை தரித்த, சடிலன் - சடாபாரமுள்ள 

சிவபெருமானது, புனை - புதுமையான; இலை - வில்லை, 
இறுத்த - ஒடித்த, புயம்-தோளினையுடைய, பரந்தாமா 

ஸ்ரீ ராமஸ்வாமியே! புக்திஇல்-௮ மிவில்லாத, சிறுவனை - ஈறி 
யவனாயெ என்னை, புரப்பாய் -- இரட்ப்பாய், கனை - சத்திக் 
இன்ற, கடல்- சமுத்திரத்தின், தரங்கம்- அலையை, நிகாத்து- 
ஒத்த, இயம்- வாத்தியங்கள், குளிறும் - சத்திக்க் ற, கவின் 
அழகுள்ள, தெரு-வீதிகளுடைய, மழிசையில் - திருமழிசை 

க்ஷேத்திரத்தில், கதிரார் - இரணங்கள் பொருந்திய மணிகள் 
பதித்த, ”ன்கரமதனில் - கோயிலினிடத்தில்,: Sap = 
பிரகாசமுள்ள, சகநாதா-ஜெகநாதப் பெருமானே | செய் 
அம்பகனே -வக்த கண்களையுடையவனே ! என்றது, 14 

அம்பண வடிவா யறலினைக் கவர்ந்த 

வசுரனைக் கடிர்துல இறைஞ்ச 
உம்பரு மகழப் புனல்கிலை யுறச்செய் 
தோங்குமட் டாக்கரப் பொருளே 

வம்பணி தனத்து மடந்தையர் மீதில் 
மனமுரு தெனக்கருள் வளையார் 

கம்பலைப் புடைசூழ் திருமழி சையில்வாழ் 
கத்தனே கடிகொளக் திரனே,
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இதன் போருள் : 

அம்பணம் - ஆமையின், வடிவாய் - உருவமாய் வந்து, 

அறலினை -பல தீர்த்தங்களை யெல்லாம், கவர்ச்த-- கொள்ளை 

கொண்டு போன, ௮சுரனை - இராக்ஷதனை, கடிந்து வென்று, 
உலகு- உலகத்திலுள்ள மனிதர்கள், இழைஞ்ச-வணங்இத் 

துதிக்க, உம்பரும் -- தேவர்களும், மகிழ--சக்ததேரஷமடைய, 

புனல் -பலதீரீதீ தங்களையும், கிலைெய்து- நிலைப்படுத்தி, ஓங் 

கும்-உயரவைப் பெற்ற, அட்டாக்கரம்- எட்டெழுத்தான, 

பொருளே - வஸ்துவானவனே ! வம்பு - கச்ச) அணி- 
YES, தனத்து- தனபாரமுள்ள, மடந்தையா்-- மாதர்கள், 
மீதில் - மேல், மனம் - நெஞ்சு, உருது - பொருந்தாது, 

எனக்கு-எனக்கு, அருள் -இருபைசெய்வாய், வளை ஆர் 

சங்கங்கள் தவழப்பட்ட, கம்பலை - வயல்கள், புடை சூழ் 

பக்கங்களில் சூழ்க்திருக்கன் ற, தருமழிசையில் - திருமழிசை த் 

திருப்பதியில், வாழ்-வாழ்கின்ற, கத்தனே-கடவுளே | கடி. 

கொள் ஈ கூர்மை பொருந்திய அத்திரனே - பாணங்களை 

யுடையவனே | என்றது. 15 

ASGoou யறலி லிடுமிடங் கரினை 

யவிர்தரு திரியா லகைத்த 

வித்தக வமல வேயணை தோளார் 

வேட்பெனும் புணரிவீ ழாது 

சித்தமு முவந்து நளின த்தா டருவாப் 

தோர்திரு மழிசையின் மதலைக் 

கத்திகை மெளலி யரன்றுதி புரியுங் 

கண்ணனே கண்குசே சயனே, 

இதன் போருள் : 

அத்தியை-கஜேர்திரனென்னும் யானையை, அறலில் - 
நீரிலே இழுத்து, அ௮டும்-போர் செய்கின்ற, இடங்கரினை - 

முதலையை, அவிர்தரும் - பிரகாச.த்தைக் கொடுக்கும், Saf 

யால் - சக்கராயுதத்தால், அகைத்த - அறுத்த, வித்தக. 
'ஞான சொருபமாகய, ௮மல -சத்தனே ! வேயனை- பச்சை 
மூங்கிலைப் போலும் திரண்ட, தோளார் - புயத்தையுடைய 
மாதர்கள், வேட்பெனும்- ஆசை யென்னும், புணரி- சமுத் 
திரத்தில், வீழாது-யான் விழாமற்படிக்கு, சித்தமும் மன
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Gb, உவந்து--சந்தோஷித்து, ஈளின தாள்- கரமரை மலர் 
போன்ற திருவடியை, தருவாய் - கொடுப்பாய், தேர் - இரதம் 

கடதீதுகன்ற வீதிகளுள்ள, திருமழிசையில் - திருமழிசை 

யென்னும் க்ஷேத்திரத்தில், மதலை - கொன்றை, கத்திகை- 

மலர் மாலையைப் புனைந்த, மெளலி - முடியினையுடைய, 

அரன் சிவபெருமான், துதி-தோத்திரம், புரியும் -செய்யும், 
கண்ணனே - இருஷ்ணனாக அவதரித்த கத்தனே ! கண் ௪ 
கேத்திரங்கள், குசேசயனே - தாமரைமலர் போன்ற 
வள்ளலே | என்றது. ் 16 

சயந்தரும் பரிதி சார்ங்கம்வாட் சங்கு 

தண்டுசெங் கரதலா மழிசைப் 

புயலென விளங்கும் மாழையம் பரனே 

புகழுல வைவருக் காக 

பயக்தரு மரவத் துவசனல் லவையிற் 

படர்ந்துவை யகர்தனைக் கேட்ட 

வியன்பெறு முதலே யிணிவரன் ம றலி 

மென்மலர்க் கரத்துறு தருளே. 

இதன் போருள் ? 

சயம் -வெற்றியை, தரும் கொடுக்கும், பரிதி சக்கரம், 
சார்ங்கம் -வில், வாள்-வாளாயு கம், தண்டு -சதை, சங்கு 
பாஞ்சசன்னியம், Fb ST Sor = இவைகளைச். சிவந்.த. கையினி 
டமாகக் கொண்டவனே ! மழிசை- திருமழிசை நகரத்தில், புய 
லென-மேகம் போல, விளங்கும் - பிரகா௫ிக்கும், மாழை - 
பொன்னாூய, அம்பரனே -வஸ்திரமூள்ளவனே ! புகழுலவு-- 
கீர்த்தி பொருச்திய பஞ்சபரண்டவருக்காக, பயக்தரும் - 
பயத்கைக் கொடுக்கப்பட்ட, அரவம் பாம்பை, துவசன் - 
கொடியாகக் கொண்ட துரியோதனன், நல் -ஈல்ல, அவையில் 
- சபையில், படர்ச்து- போய், வையகம்-- ஐவர்க்கு உரிய பாதி 
பூமியை, கேட்ட - கொடுக்கும்படி. கேட்டருளிய, வியன் 
பெருமை, பெறு பெற்ற, முதலே - முதன்மையானவனே ! 
இணி - மேல், வரன் - பிரமதேவன், மறலி - இயமன், 
மென் மெல்லிய, மலர்க் கரத்து-மலர் போன்ற கையினி 
டத்து, உறுது-- அடையாது, அருளே ஃஇருபை செய்வாய்- 
என்.றது - ஏ - ஈற்மசை. 17
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மலரவண் மருவு மாடவீ தி௪ண்மன் 

மழிசையம் பதிப்பெரு மாண 

இலய விரத்ன மெளலிசேர் சிரமும் 

இயலுறு கவுத்துவ கி.றமும் 
பொலனுறு பிரச மேவுவண் டுளபப் 

புயமலை மிளிரவச் தருள்வாய் 

கிலம்பெற வைரோ சனணிடம் புக்க 

கிமலவா மனவடி. வினனே. 

இதன் போருள் ₹ 

மலரவள் - தாமரை மலரிலே பிறக்த மகாலட்சுமி, மருவும் 

5 வாசஞ் செய்யும், மாடம் - மாளிகைகள், மன் - மிகுந்த, 

வீதிகள் -- வீதிகளுள்ள, மழிசையம் பதி - ௮அழூய மழிசை 

நகர், பெருமானே -ஜெககாதனே ! இலகய- பிரகாசமுள்ள 

இரத்தினங்கள் பதித்த, மெளலி சேர் - இரிடம் தரித்த, 

இரமும் - தலையும், இயல் - அழகு, உறும் - பொருந்திய, 

கெளத்துவம் - கெளத்துவாபரணம் விளங்கும், கி 'ஐழும் - 

மார்பும், பொலனுறு- அழகு பொருக்திய, பிரசம்- வண்டுகள், 

மேவு - பொருக்திய, வண்-வளமையுள்ள, துளபம்- திருத் 

அழாய்மாலை தரித்த, புயமலை - கோள் பர்வதம் போலும், 
மிளிர - பிரகாசிக்க, வந்து - அடியேன் முன் வந்து, 

அருள்வாய் -இருபை செய்வாய், கிலம்-மூன்றடி. மண், பெற 
பெற வேண்டியதற்கு, வைரோசனன் ஈமகாபலிச் சக்கர 

வர்த்திமின், இடம் - இடத்திற்கு, புக்க -செண்ற, கிமல 
தேவனே, வாமனம் - இறிதாயெ, வடிவினனே - அன்று 
உருவமுள்ளவனே ! என்றது, 18 

வாமன வுருவாம் பிரகலா தனன்மேல் 

வஞ்சகன் சினமுட னுரைத்து 

தீமன முடனே மதலையை யறைய 

சீயமா யுதிதீதுகின் னுரொல் 

பாமர கனக னுரத்தினை வ௫ூர்க்த 

பகவனே வயல்வளஞ்் சால்பு 

மாமழி சையில்வாழ் முகுச்சனே யெனையாள் 

மாதவர்க் கரியமா தவனே.
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இதன் போருள் : 

வாமனம்--சறிதாயெ, உருவரம்- உருவமுள்ள, பிரகலா 

தனன் மேல் - /9ரகலாத ஆழ்வான் பேரில், வஞ்சகன் - 

வஞ்சனையுள்ள இரணியன், சனமாய்- கோபமரய், உரைத்து 
சொல்லடா வென்று சொல்லி, தீ- அக்னி போலும், மன 

மூடன் - மனமுடனே, மதலையை - எதிரிலிருந்த தானை, 

அறைய - மேரத, சீயமாய் - நரூங்கமாக, உதித்து = gas 

தரித்து, நின் -உம்முடைய, உரொல் -ககத்தால், பாமரம்- 

அறிவின்மையுடைய கனகன் - இரணியன், உரத்தினை - 
மார்பை, வ௫ூர்ந்த - பிளக்த, பகவனே - மகாவிஷ்ணுவே | 

வயல் - கழனியின், வளம் - வளமை, சால்பு - மிகுதியான, 

மா - பெருமையுள்ள, மழிசையில் - இிருமழிசையில், வாழ் - 

ar paar ற, முகுக்தனே - முகுக்தனென்னுச் திருகாமனே | 

எனையாள் - என்னை அடிமை கொள்வாய், மாதவர்க்கும் ௪ 

மகரிஷிகளுக்கும், அரிய - அருமையான, மாதவனே 4 

கதீதனே | என்றது, 1 19 

மாதிர மனைய புயவலிக் கஞ்சன் 

வரவிடு மக்குரூ ரன்பின் 

ஏதமி லிரத மிவர்ந்துவந் சடர்ந்த 

விகலுறு மசரரை யிகுத்து 

சோதிகொரள் மருப்புச் குவலயா பிடத் 

. தோதயிர் தொலைத்தருண் மிகுத்த 
ஆதியே மழிசை யம்பதி யமரு 

மையனே கந்துதிச் தோனே. 

் இதன் பொருள் ₹ 

மாதிரம் - மகாமேருவை, அளைய எசமானமுள்ள, புயம் 

தோளின், வலி-பலம் பொருந்திய, கஞ்சன் - கஞ்சனென் 
ணும் அசுரனால், வரவிடும்- அனுப்பப்படும், அக்குரூரன் பின் - 
அக்குரூரன் பின்னே, ஏதம் இல்-- குற்றமில்லாத, இரதம் ௯ 

இசதத்தை, இவர்ச்து--ஏ.றி வந்து, அடா நெருங்கு, இக 
அறும் -போர் செய்த, ௮அசுரரை- இராக்ஷகரை, இகுத்து ௯ 
கொன்று, சோதி கொள் - பிரகாசங் கொண்ட, மருப்பு ௯ 

கொம்பையுடைய, குவலயாபீடம் - கூவலயாபீட மென்னும் 

பெயருள்ள, தோல்--யானையின், உயிர் - €வனை, தொலைத்து



இருமழிசைப் பதுற்றுப்பக் தந் தாதி 215 

நீங்கச் செய்து, அருள் மிகுத்த- இருபை மிகுந்த, ஆதியே - 
ஆதிமூலமே ! மழிசை - திருமழிசை, அம்பதி- அழயெ ககரத் 
தில், அமரும் - அமர்ச்து வாசஞ் செய்யும், ஐயனே கடவுளே ! 
க£து-ஸ்தல்பத்தில், உதித்தோனே - கர௫ங்கமாக உதித்த 
மாயவனே | என்றது, 20 

வேறு 

கந்த ரந்துயிற் காமழி சைக்கண்மைக் 

கந்த ரத்தன் கமலன் கணிக்குசங் 
கந்த ரத்இடு ரிச்கரக் காரணன் 

கக்த பூங்கழல் பற்றுகன் னெஞ்சமே, 

இதன் போருள் : 

கந்தரம்--மேகங்கள், ஆயில் -கித்திரை செய்யா கின்ற, 
கா சோலை சூழ்ச் ௧, மழிசைக்கண் - திருமழிசை ஈகரினிடச் 
தில், மை - கறுத்த, கந்தரத்தன் - கழுத்தையுடையவன் , 
கமலன் - தாமரை மலரில் பிறந்த பிரமதேவன், கணிக்கும் - 
எண்ணும், சங்கம்--பாஞ்சசன்னியம், தரம் வலிமையுள்ள, 

திரி -சக்கரந் தங்யெ, கரம் -கையுள்ள, காரணன் - ஆதி 
காரணமானவன், ககதம் - வாசனை தங்யெ, பூங்கழல் - 
தாமரை மலர்போன்ற இருவடியை, பற்று = விரும்பு, கல் - 

கல்லைப் போன்ற, நெஞ்சமே -மனமே--என் றது. 21 

கனகனாகங் கடிந்தவ காத்தருட் 

கனக மார்மழி சைக்க ணுலகமோ 

கனகன் ரால்விள வின்சனி சாடுதா 
கன ச மேக்தி கிரையளி கத்தனே, 

இதன் பொருள் : 

கனகன் - இரணியாசரன், ஆகம் மார்பை, கடிக்தவ- 
பிளந்தவனே ! காத்து அருள் - இனி என்னை இரட்சித்து 
அருள வேண்டும், கனகம் -பெரண், ஆர் -- நிறைக்க மாளிகை 
யுள்ள, மழிசை- திருமழிசை ஈகரத்தின்சண் இருப்பவனே ! 
உலக -: உலகங்களை, மோகன - மயக்கும் மாயனே ! கண் 
ரூல்--பசுவின் கன் வினால், விளவின் -விளாமரத்தின், கனி 
பழங்களை, சாடும்-மோதியுஇர்ச் ௪, தா- வலிமையுள்ள, கல் 

் கல்லுகள் கிறைக்த, நகம் - கோவர்க்கன மென்னும் மலையை,
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ஏந்தி - குடையரகப் பிடித்து, நிரை - பசுக் கூட்டங்களை, 
அளி- இரட்சித்த, கச்தனே =usaBar ! orow ps. 22 

BOD LCOS BI தகவுறுக் 
தனம ணிச்சமு சாரக் கடற்பயக் 

தனம லர்ச்சா ணீதரை வெண்ணெயோ 
தனமு ணும்மழி சைப்பரச் தாமனை. 

இதன் போகுள் ? 

தனம்- சனபாரமுள்ள, மடம்தை-மாதர், தரணி- பூமி, 
தகவு.றும்-உரிமை பொருந்திய, தனம் - திரவியம், ௮அணி- 
அழகிய, சமுசாரம் - சமுசாரமென்னும், -கடல்-- சமுத்திரத் 
துக்கு, பயர்கனம்- பயந்து வந்து அடைக்கலமரனோம், மலர் 
மலரையொத்த, சரண் - திருவடியை, ஈ- கொடுக்க வேண்டும், 
தரை- பூமி, வெண்ணெய் வெண்ணெய், ஓதனம்-- சாதமாக, 
உணும் - உண்ணும், மழிசை - இருமழிசை ககரத்துற்ற, 
பரக் தாமனே - ஸ்ரீமச் காராயணனே ! என்றது. 23 

தாம ரைத்தவி சார்க்சொளி தங்கு?வ 

தாம முக்கரன் சாற்றும ழிசைகா 

தாம லர்ப்பதர் தந்தனை யாளவா 
தாம ணிப்புய மார்தக வாரியே, 

இதன் போருள் : 

தாமரை -தரமரை மலர், தவிசு ஆசனமாக, ஆர்க்து- 
பொருக்கி, ஒளிதங்கு - பிரகாசந் தங்யெ, வேதா - பிரம 
தேவன், மழுக்கரன் -மழுவாயுதங் கொண்ட கரமுள்ள சவ 
பெருமான், சாற்று - துதி சொல்லப்பட்ட, மழிசை = திரு 

மழிசை கேஷத்திரத்திலுற்ற, மாசா-சர்வத்தக்கும் சாயகனே! 
மலர்ப்பதச் தந்து--மலர் போன்ற திருவடி. கொடு, ஆள 
அடிமை கொள்ள, வாதா - தருக்கமா” மணி - அழயெ, 
புயம் - தோள், ஆர் - பொருந்திய, தகவரறரியே — இருபா 
சமுத்திரமே! என்றது, 24 

தகவி லாக நிருதசை வீட்டுமக் 
தகவி லாழி தனிக்கதை சங்ககரக் 
தகவி லார்சது கைத்தல வென்னையாள் 
தகவில் சீர்மழி சைச்சக நாதனே,
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இதன் போருள் : 

ss = ஒன்றுஞ் சமானம், இலா- இல்லாத, ஆகம்-- 

தேசுத்மையுடைய, கிருதரை - இராக்ஷதரை, வீட்டும்- வெல் 

லும், ௮௫௧௧ இயமனைப் போன்றவ! வில்--ஒளிவுள்ள, ஆழி 

சக்கரம், கனி-ஒப்பற்றற, கதை- தண்டு, சங்கம்-- பாஞ்ச 

சன்னியம், காரந்தகம்- வாள், வில்-- சார்ங்கம், ஆர்-பொருச் 
திய, சது - நான்கு, கைத்தல - கையினை யுடையவனே ! 

என்னை - உமது அடிமையாகிய என்னை, ஆள் - அடிமை 

கொள்வாய், தகவில்-- நிகரில்லாத, சீர் சிறப்புப் பொருக்திய, 

மழிசை- திருமழிசைக்ஷேத்திரத்துற்ற, சகநகாதனே -சககாதப் 

பெருமாளே! என்றது. 25 

சகத லத்திற் றயைசெய் மழிசைவா 

65 மேனடஞ் சரல்செய் மதுரவா 

சகத சானன் சாகக மோச்சுக 

சகத னிப்படை சோரிசா ரங்கே, 

இதன் போருள் : 

சக தலத்தில் -- பூலோகத்தின்௧கண், தயை செய்-இருபை 
செய்வாய், மழிசை- திருமழிசை நகரில், வாச-வாசஞ் செய் 

பவனை! கதமேல் - காளிங்கனென்னும் பாம்பின் மேல், 
நடம் - திருகடனம், சால்செய் - மிகுதியாகச் செய்த, மதுர 
வாசக - மதுரமாடுய வசனமாள்ளவ?னை ! தசானன் பத்து 

முகமுள்ள இராவணன், சா சாக, ககம்-பாணத்தை, ஓச்சு 
-பிரயோகஞ் செய்த, சேகம்- குரங்குகளை, தனி- ஒப்பற்ற, 
படை- சேனைகளாய்ச் கொண்ட, சோரி-இரத்தம் தோய்க்த, 
சாரங்கனே - சார்ங்கமென்னும் வில்லையடையவனே. 26 

அரித மார்வளை யங்களை யார்மயல் 

அரிக னிற்றுய ருற்ிடா காண்டுவிண் 

அரித ரைப்பய மார்வளி யுண்டுமிழ் 
அரிகன் மாமழி சைக்சக ணடைமினே. 

இதன் போருள் : 

அரிதம்-பச்சை, ஆர் -கிறம் பொருக்திய வள வளைய 
DRAGS, அங்களையார்- மாதர்கள், மயல் - ஆசையாகிய, அறி 
தனில்-- சமுத்திரத்தில், துயருற்றிடா - துன்பம் அடைக்கு 

29
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வருதீதப்படாமல், ஆண்டு- என்னை ஆண்டு கொள்வாய், விண் 
ஆகாயம், அரி -கெருப்பு, தரை- பூமி, பயம் - நீர், ஆரீ- 

பொருந்திய, வளி - காற்று இவைகளை, உண்டு - புத்து, 

உமிழ் -ககஇ யருளிய, அரிதன்- மகாவிஷ்ணுவின், மா-மகா 

லட்சுமியின் வாசம் பொருக்திய, மழிசைக்கண்- இருமழிசையி 

னிடத்தில், அடைமினே - சேருங்கள் என்று. BT 

அடைக்க லந்தவ ராம மழிசையாய் 

அடைக்க லக்தெரி வைசெய்த பாதநின் 

அடைக்க ல.ச்தமி யேனினி யன்னைபால் 

அடைக்க லந்தகர் அம்பு வண்ணனே. 

இதன் போருள் : 

அடை கலக்த- இலைகள் கலக்க இக முழுதும் பொருந்தி 
யிருக்கின்ற, அராமம் = சோலை சூழ்ச் ௬, மழிசையாய் - திரு 
மழிசை ககரத்தை யுடையவனே ! அடை கனம் பொருந்திய, 
கல்-கல்லை, ௮ம் அழிய, தெரிவை செய்த அகலிகை யென் 
னும் பெண்ணாகச் செய்த, பாத-பாதமுள்ள கத்தனே ! நின் 
உமது, அடைக்கலம் - கரப்புச் செய், தமியேன் - தனிமை 
யாகயயான், அன்னை பாலடைக்கலம்- தரயினுடைய பாலடை 
பாத்திரத்தை, தகர் -மீக்குவரய், அம்புதம் மேகம் போன்ற 
வண்ணனே -கிறத்தையுடையவனே ! என்றது. 96 

வண்ண மாட முறைமழி சைக்கண்மை 
வண்ண மேய்சச காத வரதயான் 

வண்ண மார்பலம் வைக வருட்புரி 

வண்ண மாதுக் குடையருள் வாமனே, 

இதன் பொருள் : 

வண்ணம் அழகு பொருந்திய, மாடம்--மாளிகை, உறை 

- இருக்கின்ற, மழிசை- இருமழிசை நகரின், சண் - இடத்தில், 

மை- அஞ்சன, வண்ணம் நிறம், ஏய் ஒத்த, சசககாத-௪க 

சாதனேன்னும் தஇிருசாம முள்ள, வரத - வரங்களைத் தரு 

பவனை ! யான் - அடியேன், வண்ணம். -வண் வளமை, ௮ம் 

அழகு, ஆர பொருந்திய, பதம்-பரமபதத்தில், வைக -- 

தங்கு வாசஞ் செய்ய, அருள் - இருபை, புரி ௪ செய்வாய், 

வண்ணமாதுக்கு -வண்ண மகளென்று பெயர் பூண்ட துரோ
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பதைக்கு, உடை வஸ்திரம், அருள் -கொடுத்த, வாமனே - 

அழகுடையவனே ! என்றது, 29 

மன்ற லார்குரற் சானட மல்குவா 
மன்ற னிச்சார ணத்தைம ழிசைக்கண் 
மன்ற ருக்கு யுசைப்பவ ரேமன் வீ 

மன் றனாற்றலை மாய்த்தருண் மேவுவார். 

இதன் போருள்₹ 

மன்றல் ஆர்-வாசளை பொருந்திய மலர் மாலை தரித்த 

குரல் -கூக்தலையுடைய, சான சானஇ பிராட்டி, மல்கு 
சேரப்பட்ட, வாம-- அழகு பொருக்தினவளே! தனி ஒன்னும் 
சமமில்லாக, சரணத்தை - திருவடியை, மழிசைக்கண்- திரு 
மழிசையினிடத்தில், மன் - மிகுதியாக, தருக்கு - சந்தோ 

ஷித்து, உரைப்பவர் - துதி சொல்லப்பட்டவர், ஏமன் - எம 

தருமராஜன், வீமன் -காமரை மலரில் கிலையுற்று இருக்கும் 

பிரமதேவன், தன் - தன்னுடைய, ஆற்றலை- வலிமையுள்ள 

தொழிலை, மாய்த்து--ஒழித்து, அருள் - சககாதப் பெருமாள் 
கிருபையை, மேவுவார்-பெறுவார்கள்--என் று. 30 

வேறு 

மாயவல கைமுலைப்பால் மகிழமுடனே மாந்தியுயிர் 
சேயவிசகம் பேறவருட் செய்துதிரு மழிசைவளர் 
தாயகினத் துதியாத சுசனெனினுங் கருணையுற்று 

ஞாயிறன வேகிலவு கன்குபதம் ஈல்குவையே. 

இதன் போருள் : 

மாயம் -- மாயைககைச் செய்யும், அலகை - பூதஇயின், 
முலைப்பால் - முலைப்பாலை, மகிழுடனே - மஇழ்ச்சியுடனே, 
மாக்தி- குடித்து, உயிர் - பிராணன், சேய - விசாலமான 
இடமுள்ள, விசும்பு - சுவர்க்கலோகம், ஏற அடைய, 
அருள் செய்து -இருபை செய்து, மழிசைவளர்- திருமழிசை 
யில் வளர்ந்திருக்கும், தாய-பரிசுத்த மூள்ளவனே ! நினை 
உம்மை, அதியாக-தோத்திரஞ் செய்யாக, சுதனெனினும் - 
சிறுவனென்றுலும், கருனையுற்று - இருபை பொருக்தி, 
ஞாயிறு எனவே- சூரியனைப் போலவே, நிலவு-- பிரகாசம், 
நன்கு - மிகுதி உள்ள, பதம் பசமபதம், நல்குவை2ய 
கொடுத்தருள்வாய்--என் றது, 31
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வையயிற்கண் மாகர் சன மான லுரு தேயருட்செய் 
பையரவிற் அுயினிீஃ்டுப் பண்ணபுடை சூழ்மழிசை ' 
மொய்யவிர்பைங் குல்லைகொடை மொய்ம்பொளிர்தா 

|2மாதரணின் 
செய்யபத மேத்தாத சென்மரிடர் செறுக்காரே, 

இதன் போருள் : 

வை - கூர்மையுள்ள, அயில்-வேல் போன்ற, கண்_ 
கண்களையுடைய, மாதர் மங்கையர்கள், தனம் --தன பாரத் 
தின், மானல் “மயக்கம், உறு - பொருக்தாது, அருள் செய்- 
கிருபைசெய்வாய், பை படத்தையுடைய, அரவில்-பாம்பின் 
பேரில், அயில்-யோககநித்திரை செய்கின் றதை, நீக்- விட்டு, 
பண்ணை - வயல்கள், புடைசூழ் - பக்கங்களில் சூழ்சன் ற, 
மழிசை - திருமழிசை நகரையுடைய, மொய் - வண்டுகள் 
மொய்க்கின்ற, அவிர்-பிரகாசமுள்ள, பை - பசுமை நிறம் 
பொருக்திய, குல்லை - திருத்துழாய், தொடை மாலை யணிந்த, 
மொய்ம்பு - தோள், ஒளிர் = விளங்குகன் ற. தாமோதர 
சகநாதப்பெருமாளே | நின் = உம்முடைய, செய்ய--இவந்த, - 
பதம் - திருவடியை, ஏத்தாத 2 தோத்திரஞ் செய்யாது, 
சென்மர் - ஜெனனமுள்ள பிரரணிகள், இடர் - பிறவித் 
துன்பத்தை செறுக்கார் - ஒழிக்கார்; என்றது ஏ 
ஈம்றசை, ் 32 

செ.றிமதியஞ் சூழ்செரி சேர்மழிசை மாககரில் 
உறுகெடிய வாலயத்தி லோங்குதிரு மங்கையுடன் 
குறியமுணி முதலாய குரவர்களே த் திருகான்குப் 
பொ.றிமனுவே யடியனையாட் புயகவணைத் 

் [துயில்பானே, 

இதன் பொருள் : 

செறி-நெருக்கமாக, மதி சந்திரன், ௮ம் -அழகுடனே, 
சூழ் - சூழ்ந்து செல்கின்ற, இகரி = கோபுரங்கள், சேர் 
சேர்ந்திரா கின்ற, மழிசை - திருமழிசை யென்னும், மர 
பெருமையுள்ள, ககரில் - பட்டணத்தில், இறும் = பொருக்தி 
பிருக்கின் ற) நெடிய--பெரிதாகய, ஆலயத்தில் - திருக்கோயி 
லில், ஓங்கு - உயர்வாடுய, திருமங்கையுடன் - திருமங்கைப் 
பிராட்டியாருடன் இருந்து, குறியமுனி-- அகஸ்திய முனிவர்
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முதலாய - முதலாூய, குரவர்கள்-பெரியோர்கள், ஏத்து 

தோச்திரஞ் செய்யும், இரு சான்கு -எட்டென்லும், பொரி 

எழுத்தாகிய, மனுவே- மந்திரமே, அடியனை-உமது தாசனா 

கய என்னை, ஆள் -அடிமை கொள்வாய், புயகம்- பாம்பாயெ 
ஆதிசேட, அனை - மெத்தையில், துயில் -- திருக்கண் வளரா 
blero, பானே --கத்தனே ! என்றது. 59 

அணியளிக ளிசைபாட அ௮விரிமைக ணடமாடும் 
மணியுலவு பூம்பொழில்சூழ் மழிசையம லாவரைகேர் 
இணிபுயமேய் தனஞ்சயற்கு தேர்பரிதூண் டியவாயென் 

பிணியொழிகச காண் டருள்புரியப் பெட்புலவெம் பெருமானே, 

இதன் பொருள் : 

அணி - ஒழுங்காக, அளி- வண்டுகள், இசை பாட- 
ரீங்காரஞ் செய்ய, அவிர் - பிரகாசக்இன்ற, இமைகள் = 

மயில்கள், நடம் ஆடும் - கூத்தாடுகின் ற, மணி உலாவும் 

அழகு பொருந்திய, பூம்பொழில்-- மலர்ச் சோலைகள், சூழ் - 
சூழ்கின். ற, மழிசை - திருமழிசை ககரத்துற்ற, அமலா-ஜெக 
காதப் பெருமாளே ! வரை -மலையை, கோர் சமானமுள்ள, 
திணி பலம் பொருந்திய, புயம் ஏய்-தோஞள்ள, sor 
செயற்கு- அருச்சுனனுக்கு, தோ இரதத்தில் கட்டிய, பரி- 
குதிரைகளை, காண்டியவா - நடத்தியவனே ! என் - என் 
னுடைய, பிணி- வியாதியை, ஒழித்து நீக்டு, ஆண்டு ஆட் 

கொண்டு, அருள்புரி-இருபை செய்வாய், பெட்பு - ஆசை, 
உலவு - பொருந்திய, எம்பெருமானே - எமது நாயகனே! 
என்றது. 94 

மாயடவி தனின்மாய வடிவாளி யோச்சிமூஒழ் 

வானவவண் டி.மிர்மழிசை வளர்பொருளே தாருலவும் 

கானமருங் குழற் கமலைக் காதலுட னேவருடும் 
ஞானமல ரடியடியே எண்ணவருள் காரமைக்தே, 

இதன் போருள் : 

மான் மானாக வந்த மாரீச ராக்ஷதன், அடவிதனில் = 
- காட்டினிடத்தில், மாய இறக்க, வடி -கூரீமையுள் எ, வாளி-- 

பாணங்கள், ஓச்சி - பிப/யோகஞ் செய்து, உற்ற --மூழ்ச்௪ி 

யூற்ற, வானவ - தேவனே ! வண்டு - வண்டுகள், இமிர் -
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ரிங்காரஞ் செய்ன்ற, மழிசை- இருமழிசை நகரத்தில், வளர் 

-வளர்இன்ற, பொருளே - தலைமையானவனை ! srt = 

பூமாலை, உலவும்- பொருச்திய, கானமரும்- வாச அமைந்த, 

குழல் கூந்தலையுடைய, கமலை- திருமங்கைப் பிராட்டியார், 

காதலுடனே - ஆசையுடனே, வருடும் - தடவும்--பிடிக்கும், 
ஞானம் - ஞானத்தைத் தரும், மலரடி - மலர் போன்ற 

இருவடி, அடியேன் உமது அடிமையஇய யான், உண்ண = 
அடைய, அருள் -இருபை செய்வாய், கார் - அன்பு, ௮மைந்தே 

பொருந்திய! என்றது. 35 

நாரணனே வான்முகலூர் நாயகனு நவிரகரன் 

ஆசணதநா ரதன்முதலா மருந்தவரு மடிவணங்கும் 
பூரணனே மழிசைவளர் பொற்புயனே போற்றடியேன் 

சிரணவு பாக்கியங்கள் சேரதிரு வருட்புரியே. 

இதன் போகுள் £₹ 

நாரணனே- ஸ்ரீமக்காராயணனே |] வாரன் மூதில் ஊர்- 

பெருமை பொருந்திய மேகத்தின்மேல் ஏறி நடாத்தும், காய 
கனும் - இந்திரனும், ஈவிரம்- கபாலத்தை, கரன் - கையில் 
பிடித்த வெபெருமான், ஆரணன் -/9ரமதேவன், bry Sor = 

காரக மூனிவன், மூதலா - மூதலாஇய, அருந்தவரும்- அரி 

தரஇய தவத்தைச் செய்யும் ரிஷிகளும், அடிவணங்கும்- திரு 
வடியைச் சேவிக்கும், பூரணனே - எங்கும் கிறைந்திருப் 

பவனே ! மதிசைவளர்- இருமழிசையில் வளரப்பட்ட, பொற் 
புயனே - அழகிய தோளையுடையவனே ! போற்று - துதி 
செய்கின்ற, அடியேன் -அடிமையாகய யான், சீர் சிறப்பு, 

அணவும்- பொருந்திய, பாக்கியங்கள் - ஐசுவரியங்கள், சேர - 
சேரும்படி,, திருவருள் - சஇறக்த அருள், புரியே- செய்வாய்; 

என்றது-ஏ-- ஈற்றசை, . 36 

புரிமுகத்திற் சோதிதவழ் புண்ணியமார் வண்மழிசை 
சுரிமுகச்கை மணிவண்ணா துன்பமொழித் 6 தயாள்வாய் 

அரியுருவாய்ச் தமனியனை யற்றைய ராற்€ண்டி. 

சுரிகரூழலா ணிலமங்கை துயரகற்றுஞ் சடரோனே, 

இதன் போருள் ; 

புரிமுகத்தில் - கோபுரத்தில், சோதிதவழ் - சூரியன் 

தவழப்பட்ட, புண்ணியம் - புண்ணிய பலன் கள், Bi = பொருக்
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திய, வண் -வளமை தங்லயெ, மழிசை- இருமழிசை நகரிலு ற்ற, 
சரிமுகம் - பாஞ்சசன்னியத்தையுடைய கையுள்ள, மணி 

வண்ணா--கரிய கிறமுடையவ 2 ! துன்பம் - என்னுடைய 

வருதீகக்கை, ஒழித்தே - ஒழியச் செய்தே, ஆள்வாய் - 

அடிமை லொரள்வாய், அரியுருவய்- நரடிய்கவுருவமாடு, தம 

னியனை -- இரணியளை, அற்றை- அன்று, உஇரரல் -கதத்தி 

னால், &ண்டி- மார்பை பிளந்து, சுரி- சுழற்ியுள்ள, குழல் - 

கூந்தல் அமைந்த, கிலமங்கை -பூமீதேவீயில், ஆயா வருத் 

தத்தை, அகற்றும் - நீங்கச் பெய்யும், சடபோனே- பிரகாஏ 

மானவ? ! என்றது, ் 57 

சுடர்மெளலித் துரியனணி துனியுறவால் வளை யூதி 

வடவிலைக்கண் டுயிலமு 2௪ வானாருக் தமர்களுடன் 

மடமுலவு மடியேனு மருவவருட் புரிசரக் ௧ 

கட.முலவு மழிசைவளர் காரணவா னதிபதமேோ, 

இதன் போருள் : 

ச௬ுடர்--பிரகாசமுள்ள இரத்தினங்கள் பதித, மெளலி - 
இரீடத்தையுடைய, துரியன் - துரியோதனன், அணி பட 

வகுப்பு, துணி-துன்பம், உற- அடைய, வால் 9வண்மை 

யுள்ள, வளை-பாஞ்சசன்னியத்தை, ஊதி- கொணித்து, வட 

விலை ஆலிலை.0ல், கண் துயில்-- நித்திரை செய்து, Ap B = 

QugenmijorwaG or! aie nb = Hat is லோகத்தில் 

வாசஞ்செய்யும், தமாரளுடன் -சுறறத்தாருடன், மடம்-- ௮9 

வின்மை, உலவு-பொருகந்திய, அடியேனும்- அடிமை - யானும், 

மருவ-- கூடிவாசஞ்செய்ய, அருள் - கிருபை செய், சரத்து 

சந்தன, கடம்--காடுகள், உலவு--பொருக்திய, மழிரைவளர்-- 
திருமழிசை நகரில் வளர்கின்ற, காரண-ஆதி காரணனான 

வனே, வானதி - ஆகரய கங்கை பிறச்க, பகனே - பாத 

முூள்ளவனை ! என் றது, 33 

தன தகக ரினையகைத்து சரல்புகழார் மழிசையினில் 
சனகசுகசை யுடன் மேவுஞ் ௪ககாக செஞ்சதமேய் 
ப௮வைரி மிசையிவர்ச்து பணியடியா ரசமெனுஞ்சு 
(பசுமை மாகுவதின் /லாாப முற கு DEPOT LHI,
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இதன் போருள் : 

தனதன் ௪ கு2பரனுடைய, நகரினை -அளகைப் பட்ட 

ணத்தை, அகைத்து  இழ்மைப்படுத்தி, சால்புகழ் ௪ மிகுதி 
யான புகழ்ச், ஆர் - பொருந்திய, மழிசையினில் - திரு 

ம,திசைப் பட்டணத்தில், சனக சன கராஜன், சதையுடன் - 

புத்திரியுடன், மேவும்- பொருந்தியிருச்கும், சகநாகார ஜெக 

நரதப்பெருமாளே ! செஞ்சதம்-சவந்த இறகுகளை யுடைய, 

பனகவைசி - பன்னக வைரியாயெ கருடன், மிசை-மேல், 

இவர்ர்து-- ஏறி வக்து, பணி-- வணங்குகின்ற, அடியார் -பகா 

வதர்கள், அகமெனும் - மனமென்னும், சுமனசம் மலரில், 

உறை - இருக்இன்ற, மாதவ - மாதவனென்னுத் திருகாம 

மூடையவனே ! கின் - உம்முடைய, மலர் பதம் - மலர் 

போன்ற பாதங்கள், தந்து - கொடுத்து, ஆண்டருளே - 

அடிமை கொண்டு ஆண்டருள்வாப் ; என்றது. 39 

தந் திடையா ரைப்புகழுச் தமியேனு முர்சனிரு 

கர்தமரை மலாத்தாளைக் கருதவர மருள்புரிவாய் 

சந்தமுறைப் பொதும்பரினில் தந் தரவ எந்திரியும் 

பந்திரிழறை வளமழிசைப் பதிகிலவு பாற்கரனே, 

இதன் போருள் £ 

தந்த-- இழை போன்ற, இடை- இடையானது, ஆர் - 

பொருர்திய மாதர்களை, புகழும் -- புகழ் ற, தமியேனும் - 

தனிமையாகிய யானும், உன் றன் -உம்முடைய, இரு- இரண் 

டாய, கந்தம்-வாசனையுள்ள, மரை மலர் - தூமசை மலர் 

போன்ற, தாளை - திருவடியை, ௧௬த-- தியானஞ் செய்ய, வரம் 

வரத்தை, அருள் புரிவாய்--இருபை செய்வாய், சந்தம் - 

சக்கன விருட்சங்கள், நிறை-கிறைக்த, பொசும்பரினில் - 

சோலையினில், தந் தாவளம் யானைகள், திரியும் - சஞ்சரிக் 

இன்ற, மந்தி-வரிசைகள், கிழை- நிறைக்க, வளம் செழுமை 

யுள்ள, மழிசை-- இருமழிசை, பதி- நகரத்தில், நிலவும்- பிரகர 

சித்து இருக்கன்ற, பாற்கரஷே - ஸ்ரீமம் நாராயணனே |! 

என்றது, 40
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வேறு 

கரனை வீட்டிய கடவுளைக் கெள தீதுவங் 

கவினுறை யலர்மகளார் . 

உரனை வானவர் முதல்வனை முனிவரர். 

உள்ளம துறைவோனை 

வரனை யீன்றருட் பரனுறை மழிசைவாழ் 

மாய னைப்பணிவோர் 

விதரனை யாரமு துண்டருள் சோதியின் 

தூய்பக மருவுவசே, 

இதன் போருள் : 

கரனை -கரனென்னும் பெயருள்ள இராக்ஷதனை, வீட் 

டிய-- சம்மாரஞ் செய்த, கடவுளை - ஸ்ரீராமஸ்வாமியை, கெளத் 

துவம் -கெளத்துவாபரணம், கவின் - அழகு, உறை- இருக் 

இன்ற, அலர்மகளார்- தாமரைமலரிற் பிறந்த மகாலட்சுமி 
பொருந்தியிருக்கும், உரணனை - மரார்பையுடையவனை, வானவர் - 
தேவர்கள், முதல்வனை - நரயகனை, முனிவரரீ- மகரிஷிகள், 

உள்ளம் -மன த்தில், உறைவோனை -வூப்பவனை, வரனை - 

பிரமதேவனை, ஈன்று - பெற்று, அருள் - ஒஇருபை செய்த, 

பரன் கர்த்தா, உறை - வாசஞ்செய்இன் ற, மதிசை - இரு 
மழிசை, வாழ் - வாழ்கின்ற, மாயனை - மாயாவிநோதனை, 

பணிவோர் வணங்குவோர், வி௫ரன்-விதுரனுடைய, ஆர 
முது - மதுரம் நிறைச்த போசன த்தை, உண்டு அருள் - 
புசித்து அருள் செய்த, சோதியின் - திருமாலின், தாய்--பரி 

FS SOLU, usb = பதவியில், மருவுவர் - வாசஞ் செய் 
வார்கள் ;) என்றது; ஏ- ஈற்றசை: 99 - சாரியை. 41 

“மருவ ருமலாத் தாரணி வாசவன் 

மாமகஞ் செயவீசன் . 

எருதின் மீதிவாச் தகல்செய விந்திரன் 

நினதணை யடிபேணக் 

குருஙி றைந்திய லார்திறல் கேமியாற் 

கோறவண் மலைமாதைக் 

தீருகி லத்தவ ரேத்திட வருள் தகை 
மழிசைதாமோ தரனே, 

29
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இதன் போருள் : 

மரு--வாசனை, அரு - நீங்கரதிருக்னெ.ற, மலர்த்தார்- 
மலர் மாலையை, அ௮ணி- தரித்த, வாசவன் -தேவேக்திரன், 
மா-பெருமையுள்ள, மகம் -யாகம், செய- செய்ய, ஈசன் 

பரமசிவன், எருதின் - ரிஷப வாகனத்தின், மீது மேல், 

இவர்ச்து--ஏ.ஜி, இகல் செய-உயுத்தஞ் செய்ய, இர்திரன்- 
இச்திரனுனவன், கினது உம்முடைய, இணையடி. - இரண்டு 
பாதங்களை, பேண - விரும்பித் துதி செய்ய, குரு--கிறம், 
மிறைக்து- நிரம்பி, இயலார்-அழகு பொருந்திய, திறல் கேமி 
யால் வலிமையுள்ள சக்கராயுதத்தால், கோற- கொல்ல. 
அதைக் கண்ட--, வண் -அழூய, மலை மாது மலையரசன் 
குமாரத்தியாயெ பார்வதி, ஐந்தரு கிலத்தவர் -பஞ்ச தருக்கள் 
இருக்கும் கிலத்தவாகள், ஏத்து - துதி செய்ய, அருள் - 
இருபை செய்து எழுப்பிய, தகை-பெருமையுடைய, மழிசை - 
திருமழிசை க்கரத்தில் வ௫க்கும், சாமோகரனே தாமோதர 
னென்னும் பெயருள்ளவனே ! என்றது. 49 

தீருகி ரம்பிய் வுத்தியா னம்புடை 
சார்ந்தசன் மழிசையெனும் 

திருக கர்பிரான் சேவடி. மிசைதிகழ் 
செயுளென மலர்தாவிக் 

கரும கோததி யற்றிட வரமருள் 

கத்தனே எனத்தொழுவோர் 
பெருமை விஞ்சிய வைகுந்த பதவியில் 

பெட்புடன் தேறுவரே, 

இதன் போருள் 

தரு--விருட்சங்கள், நிரம்பிய -- நிறைக்திருக்கும், உத்தி 
யானம் - பூஞ்சோலைகள், புடை - கான்கு பக்கங்களிலும், 
சார்ந்த சேர்ந்த, கல்-நல்ல, மழிசையெனும் திருமழிசை 
யென்று சொல்லும், திருககர்- அழிய ஈகரத்துற்ற, பிரான் 
நாயகன், சேவடி -இவந்த பாதங்கள், மிசை மேல், திகழ் - 
பிரகாசமுள்ள, செயுளெனும் = செய்யுளென்னும், மலர்-- 
புஷ்பங்கள், தாவி- சொரிக்த, ௧௬--ஜனனமாகய, மகோததி 
- சமுத்திரம், அற்றிட- கீங்கடெ, வரம் வார்த்தை, அருள்” 
இருபை செய்வாய், சுத்தனே - கடவுளே |! என = என்று 
சொல்லி, தொழுவோர் - வணங்குவோர், பெருமை--ம௫மை,
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விஞ்சிய-- மிகுக்த, வைகுக்,த பதவியில் பரமபதத்தில், பெட் : 

பூன் - அன்புடன், தேறுவர் - தங்க வாசன் செய்வார். 
என்றது; ஏ- ஈற்றசை. 43 

தேறன் மன்னிய மலர்த் தட மழிசையில் 
தஇிகழுறு மெம்மானை 

நரறும் வண்டுழா மிலம்பச கரதனை 
தஸிர்மலர் ஈனிதாவிச் 

கூறு வாயக மேசிவ னயனுரை 

கோமள மணிசெய்யாள் 

வீறு மாபரந் தரமம கணுடுயே 

மேதகு வாழ்குவையே, 

இதன் போருள் : 

தேறல் -தேன்கள், மன்னிய பொருந்திய மலர்- புஷ் 

பங்கள் கிறைக்த, தடம்- குளங்கள் சூழ்க்த, மழிசையில்- திரு 
மழிசை கேஷத்திரத்தில், தஇகழுறும்- பிரகாசம் பொருக்திய, 

எம்மானை - எமது கடவுளை, நரறும் - வாசனைவீசுஇன்் ற, 

வண் - வண்மையுள்ள;, துழாய் - திருக்துளப, இலம்பகம் - 

மாலை புனைச்த, சாதனை சாயகனை, களிர்- குளிர்ச்சியுள்ள, 
மலர் - புஷ்பங்கள், ஈணி - மிசூதியாக, கூவி - சொரிந்து, 

கூறுவாய்-- சதி சொல்லுவாய், ௮அகமே--மனமே, வென் = 

சிவபெருமான், அயன் - பிரமதேவன்; உரை சொல்லும், 
கோமளம் - இளமையும், மணி - அழகையும் பெற்ற, செய் 
யாள் மகாலட்சுமி, வீறும் -பெருமையுடன் விக்கும், மர 

அழகு பொருந்திய, பரக்தாமம் - பரமபதம், அணுஇயே- 
சேர்ச்தே, மேதகு - மேன்மையாக, வாழ்குவையே - வாழக் 

கடவாய், என்றது. ஏ. ஈமழ்றசை, ் 44 

வைய குத்தினி லுதித்துமூ வாஞ்சையில் 
மாழ்கெய மடகெஞ்ே 

மொய்யி னங்கள்பண் பாடவோ திமந்துயி 
௮யர்வ்ள மழிசையரி 

தையல் பாகனா ரையக் த கைத்இடுச் 

சாமனை த் தசைமேவும் 
வெய்ய கெஞ்சகம் பத்தனை வீட்டிய 

விண்டுவைப் பணிவாயே,
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இதன் போருள் : 

வையகத்தினில் - உலகத்தினிடத்தில், உதித்து - பிறந்து, 

மூவாஞ்சையில்-மண் -பெண் - பொன் என்று சொல்லும் 

மூவாசையில், மாழ்யெ - வருச்திய) மடகெஞ்சே - அறி 

வின்மையான மனமே! மொய் வண்டு, இனங்கள் - கூட் 

டங்கள், பண்பாட - இராகம் பாட, ஓதிமம் - அன்னங்கள், 
துயில் “நித்திரை செய்யாகின்ற, உயர் -உயர்வாயெ, வளம் 
௪ செழுமையுள்ள, மழிசை - திருமழிசை ஈகரத்து, ௮ரி-செக 

நாதப் பெருமாள் என்னும் பெயருள்ளவனை, தையல் = 
பார்வதி தேவியின், பாகனார் -பாகத்தையுடைய பரமூவன், 

ஐயம் பிச்சையை, அகைத்திடும் - நீங்கச் செய்த, தாமனை - 
பிரசாசமுடையவனை, தகை மேவும்-பெருமை பொருந்திய, 
வெய்ய - கொடுமையுள்ள, நெஞ்சம் - மனமுள்ள, கம் - 
தலைகள், பத்தனை-பதது- என்னும் கணக்குள்ள இராவணனை, 

வீட்டிய -வென்ற, விண்டுவை மகாவிஷ்ணுவை, பணிவாயே 

சவணங்குவாய் - என்றது; ஏ - ஈற்றசை, 45 

பணமு லாவரி முடிஈட மிடுபத 
பண்பு பற்றலாமெய் 

. நிணமு லாவுவே னிருகசை வென் றிகொள் 
கேமிகைச் தலமுற்றோய் 

மணமு லாவன தாமமொய்ம் பினிலணி 
மாயனே வான்மேவுங் ' 

சணமு லாவுவ எகஞ்செ.றி மழிசையிற் 
களிப்புட னமார் தவனே. ் 

இதன்போருள் : a 

பணம் படம், உலாவு - பொருந்திய, அரி - காளிங்க 

னென்லும் சர்ப்பத்தின், முடி-௫ர௫ல், ஈடம்--இரு நடனம், 
இடும் -செய்த, பத திருவடியுள்ளவனே | பண்பு நற்குணம், 

அனு நீங்யெ, பற்றலர்- சத்துருக்களை, மெய் - சரீரத்தின், 

நிணம் -- மாமிசங்கள், உலாவு--பொருக்திய, வேல்-- வேலாயுத 
முள்ள, கிருதரை- இராக்ஷகரை, வென்றி கொள்்-ஜெயங் 
கொண்ட, கேமிஃ சக்கராயுதம், கைத் தலம் -கைபினிடத்தில், 

உற்?ராய் - பிடி ச்திருப்பவனே | மணம்--வாசனை, உலா " 
பொருந்திய வனம் - திருத்துழாய், தாமம் ௬ மாலையை, 

மொய்ம்பினில்-தோளில், ௮ணி- தரித்த, மாமானே “மாயை
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யைச் செய்பவனே ! வான் மேவும்-- ஆகாயத்தில் காணப்படும், 

சணம்- நட்சத்திரங்கள், உலாவும் -சஞ்சரிதஅச் - செல்லும், 

உவளகம்--மதில், செறி- மிகுக்த, மழிசையில் - திருமழிசை 

நகரத்தில், களிப்புடன் - சச்தோஷூத்துடன், அமர்ச் தவனே | 

 பொருக்தியிருப்பவனே ! என்றது. 46° 

அமர வாணனா யிரங்க£ மசைப்பொழு 

தைங்கர னழல்கக்தன் 

நிமல வாணகை மெல்லிய லேற்றவன் 
sous Dis sre 

சமரி ழைத்திடு சாரரீங்கனை மாமழி 

சைத்தணி மானமதில் 

கமல பாதனைக் கண்ணுறிற் காமமாங் 2 

கடற்கரை காணுவரே, 

இதன் போருள் : 

அமரம் - உயுத்தம் செய்யும், வாணன் - வாணாசுரன், 

Bao = ஆயிரமென்னும் கணக்குப் பொருந்திய, கரம் - 
கைகளை, அ௮அகை--அறுத்த, பொழுது - காலம், ஐங்கரன் - 
விசாயகன், கந்தன் - சுப்பிரமணியன், அழல் அக்கினி, 
கிமலம்-அழடெ, வாள் -ஒளி பொருந்திய ஈகை ஈகைத் 
தலையுடைய, மெல்லியல்-பார்ீவதியை, ஏற்றவன் பாகத்தில் 

வைத்துக் கொண்ட சிவபெருமான், நீள்--மீண்ட, நிலத்து 
பூலோகத்தில், இரிக்த--பயந்து, ஓட- ஓடும்படிக்கு, சமர் 
உயுத்தம், இழைத்திடு செய்திடும், சாரீங்களை - சாரங்க மென் 
ணும் வில்லையடையவனை, மா அழயெ, மழிசை - திருமழிசை 
ககரிலிருக்கும், தணி நிகரில்லாத, மானமதில் -விமான த்தில், 
கமலம் - தாமரைமலர் போன்ற, பாகனை - திருவடியுடைய 
வளை, கண்ணுறில் - கண்களாரத் தரி9க்கில், காமமாம்- 
ஆசையா௫ய, கடல் 5 சமுத்திரத்தின், கரை ஈ கரையை, 
காணுவரே- காண்பார்கள் - என்றது? ஏ-ஈற்றசை, AT 

வரைகி கர்த்ீதிய லார்புயப் பஞ்சவர் 

- மணிமுடி. பெறவெண்ணிக் 

கரையில் தாரணி கலங்டெ வால்வளா 

கவிரிதழ் வைத்கூ தும்
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புரையில் செங்கரத் தாமரை மலரனே 
பொழின்மரு வியமழிசைத் 

தரையின் மன்னிய தாமரை கயனனே 
தகவெனக் கருள்புரியே. 

இதன் போருள் ? 

வரை மலையை, நிகர்த்து - நிகராக, இயலாச்- அழகு 

அபாருந்திய, புயம் - தோளுள்ள, பஞ்சவர் - தருமராஜன் 

முதலிய ஐவர், மணிமுடி இரத்தினங்கள் பதித்த ரிடம், 
பெற- தரித்துக் கொள்ள, எண்ணி-கினைத்து, கரையில் - 

முடிவில்லாத, தார் - வெற்றிமாலை தரித்த) ௮ணி- படை 
வகுப்பு, கலங்டெ--மனங்கலங்க, வால்வளை -வெண்மையுள்ள 
பாஞ்ச்சன்னியத்தை, கவிர் -முருக்கம்பூ போலும், இதழ்- 
இதழுள்ள வாயில், வைத்து - பொருத்தி, ஊதும் - ஊதி 

தொனி செய்த, புரையில் -குற்றமில்லாத, செங்கரம், சிவச்.த 

கையானது, தாமரை மலரனே - தாமரை மலர் போன்ற 

வனே |! பொழில் - அழிய சோலைகள், மருவிய-- பொருந்திய, 
மழிசை - திருமழிசை, தரையில் - பூமியில், மன்னிய--கிலை 
'பெற்று இருக்கின்ற தாமரை நதயனனே - தாமரைமலர் 
'போன்ற கேத்திர முடையவனே ! தகவு - உமது 'இருபை, 
எனக்கு - தாசனாகிய எனக்கு, அருள்புரியே - அருள் 
'செய்வாய்- என்றது. ் 48 

் அருமை யாயவ் தரித்திடு மழிசையாழ் 
ட வாரமர்ச் திசைபாட 

௮ருணி றைக்துறை யுஞ்சக நாதனை 
யளவையும் பணியாத 

இருள்கி றைக்தகெஞ் சகனினி யேதமுற் 
றிவ்வுல கயராமற் 

பொருணி றைக்குரு வாவெர் தருள்புரி ' 
பொற்கொடி கோமானே, 

இதன் போகுள் : 

அருமையாய் -சொல்ல அரிதாக, அவதரித்து பிறக்து 
இருக்கும், மழிசை- திருமழிசை ஈகரில், ஆழ்வார் -பன்னிரு 

ஆழ்வார்கள், அமரீந்து- அவ்விடத்தில் வந்து, இசை பாட 
- உமது புகழைப் பாட, அருள் -இருபை, கிறைந்து- நிரம்பி,
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உறையும் - இருக்கன் ற, சககாதனை -ஜெககாதப் பெருமானை, 

அளவையும் தனந்தோளும், பணியா த--வணங்காத, இருள் 

௪ அஞ்ஞானமா௫ய இருள், நிறைக்த-- கிரம்பிய, நெஞ்சகன் -- 

மனமூடையவன், இணி - இனிமேல், ஏதமுற்று - கூற்றம் 

அடைந்து, இவ்வுலில்- இந்த உலகத்தில், அயராமல் -வருதீ 

தப்படாமல், பொருள் - சொற்பொருள், நிறை - கிறைக்த, 

குருவா௫ு வந்து - ஆசானா9 வந்து, அருள் புரி - இருபை 

செய்வாய், பொற் கொடி மகாலட்சுமியின், கோமானே - 

நாயகனே | என்றது. : 49 

கோம லிப்பிறை தவழெயில் மழிசையில் 

குலவிய வையாகின் 

காம லிச்சத தளத்திரு வடிகிதக் 

துதிசெய சிதமீவாய் 

பூம லிப்பி மன்பரன் விண்டலர் 

பொற்பயி ராவதமேல் 

தாம லிப்புனி தன் ொழ வாழ்க்திடுஞ் 

சவிகவுத் துவவுரனே, 

இதன் போருள் : 

கோமலி - பிரகாச மிகுத்த, பிறை - சந்திரன், தவழ் 
எயில் தவழ்க்து செல்லும் மதில் - உயரமுள்ள, மழிசையில்- 

திருமழிசை க்ஷேத்திரத்தில், குலவிய-வாசஞ் செய்யும், ஐயா 
ஃஜயனே | கின் = உம்முடைய, தாமலி- பரிசுத்த மிகுந்த, 
சததளம் -தாமரை மலர் போன்ற, இருவடி.- அழகிய பாதம் 

களை, நிதம்-தனகந்தோறும், துத செய-தோத்திரஞ் செய்ய, 

சிதம் - அறிவை, ஈவாய் - கொடுத்தருள்வாய், பூமலி - 
தாமரைப் புட்பத்தில், மலி - மிகுதியாக வாசஞ் செய்யும், 
பிரமன் - பிரமதேவன், பரன் - பரமசிவன், விண்தலரீ- 
சுவர்க்க தலத்தையுடைய தேவர்கள், பொற்பு - அழகை 

யுடைய, arrays ino = அயிராவத மென்னும் வெள்ளை 

யானையின் பேரில், தா தாவி ஏறி நடத்தும், புனிதன் = 

தேவேந்திரன், தொழ -- வணங்க, வாழ்ந்திடும்- வாழ்க்திருக் 
இன்ற, சவி - பிரகாசமுள்ள, கெளத்தவம்--கெளத்துவா 

பரணம் தங்கயெ, உரனே -மார்பையுடையவனே! என் றது. 60
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வேறு 

உரமு றைத்திருவி னத வும்பர்2 காழு 
முத்த மாமழிசை யுற்றுவாழ் 

கரமு றைத்தி௫ரி வளைவி னாக்தகவண் 

சதையெ னும்படைக ஊந்தையும் 

கரமு றைக்குலவு கரர ணாகமலன் 

காளை கன் ரினையோ ளித்திட 

திரமு றைச்சிறுவர் கற்ற னத்திகழ்செய் : 

தேவ சேவைதரு சோதியே, 

இதன் போருள் : 

உரம் -மார்பிலே, உறை--வரசமரயிருக்கின் ற, திருவின் 
மகாலட்சுமியின், நாத - நரயகளே 1! உம்பர் தேவர்கள், 

தொழும் வணங்கும், உத்தமர- உத்தம குணமுள்ளவனே ! 
மழிசை- திருமழிசை நகரத்தில், உற்று-- பொருக்கி, வாழ் - 
வாழ்இின் ற, கரம்: கரணங்கள், உறை- இருக்கன் ற, திதிரி- 

சக்கரம், வ -பாஞ்சசன்னியம், வில் - சார்ங்கம், நரர்தகம் 
௪ வாள், வண் -வளமை பொருச்திய, கதை ௮ தண்டு, எனும் 

என்னு சொல்லும், படைகள் - ஆயுதங்கள், ஐந்தையும் = 

ஐச்தென்னும் சணக்குள்ளதை, கரம் கையில், உறை 
இருக்க, குலவு-பொருக்திய, கரரணா- ஆதிகாரணமான வனே! 
கமலன் - தாமரைமலரில் பிறந்த பிரமசேவன், சாளை இயா 
தவர்களின், ஆண் -றுவர்களை, கன்று - பசுவின் கன்று 
களை, ஒளித்திட- மலைக்குகையில் - அடைத்து வைக்க, இரம் 
நிலையாக, உறை இருக்ற, சிறுவர் = அக்த பிள்ளைகளைப் 

போலும், கற்றென -அ௮ச்த கன்றுகளைப் போலும், திகழ்-- 

விள்ங்குபடி, செய் - செய்து, தேவ = தேவனே ! சேவை 

யாவருக்கும் தரிசனம், தரும் - கொடுக்கும், சோதியே = 

பிரகாசமுடையவனே ! என்றது. ் தீர் 

“சோதி புள்ளரசின் மீது லரவுமது 

் சூத் மச்சமுக லரகவீ 

ராதி யாயென வழைக்கு மைச்தன்முன 

மாள ரிப்படிவ மார்
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தேதியின் றிசன கன்னு டற்பிள 

alu po) யோமழிசை மேவுவிண் 
ணோி பெற்றதிரு மங்கை காதவெனை 

யுற்ற துன்பம தகற்றுவாய். 

இதன் போருள் : 

சோதி - பிரகாசமுள்ள, புள்ளரசின் - பறவைகளுக்கு 
சாஜனா௫யெ கருடன், மீது--மேல் ஏறி, உலாவும் - எங்குஞ் 
சரிக்கன்ற, மதுசூத -மதுவென்பவனை சூது செய்து கொன்ற 

வனே ! மச்சம் முதலாக-மச்ச௪ அவதாரம் ஆதியாக, வீறு 

ப பெருமை பொருக்திய, ஆதியாய் -மூகல்வனே! என - என்று, 

அழைக்கும் - கூப்பிட்ட, மைந்தன் - சிறுவனுயே பிரகலாத 
ஆழ்வான், முனம் -முன்னே வந்து, ஆள் - ஆண்டு கொள், 

அரிப்படி.வம் -ஈர௫ங்க உருவம், ஆடு வர்து--எடுத்து வந்து, 
ஏதி- ஆயுதங்கள், இன் ி- இல்லாமல், கனகன் - இரணியன், 
உடற் பிளவு-- சரீர த்தைப் பிளத் கலாயெ செயலை, இயற்றி 
செய்து, ஏர்- அழகு பொருக்இய, மழிசை- இருமழிசை நகரில், 
மேவு--வாசஞ் செய்கின்ற, விண் 3மகம் போன்ற, ஓதி 
கூந்தலை, பெற்ற பெற்ற, இருமங்கை - மகாலட்சுமியின், 
காத நாயகனே ! எனை -என்னை, உற்ற- அடைந்த, துன்ப 
மது - வருத்தத்தை, அகற்றுவாய் 2 நீங்கச் செய்வாய்; 
என்றது, ் 52 

கற்றினக் குழுவைக் காத்தசெங் கமலக் 
. . கண்ண வானவர்க ளேத்தவே 

வெற்றி வீடணனை யன் பி லாண்டருளி 

வெய்ய நகெஞ்சட லிராவணன் 
. செற்றி டச்செரு வி௯த்த திணிடி.றல்கொள் 

.... சித ராவடியர் பதின்மரும் 

2-1) றைஞ்சமழி சைக்க ணாலயம 

துவண வொண்மையருள் கோலமே, 

இதன் போருள் : 

கற்.றினம் - பசுங்கன். றின், குழூவை - கூட்டங்களை, 
“காத்த ௩ இரட்டுத்த, செங்கமல - சவக்த தாமரை மலர் 
“போன்ற கண்களை யுடையவனே ! வானவர்கள் தேவர்கள், 
'ஏத்த- தோத்திரஞ் செய்யவே, வெற், ஜெயம் பொருக்திய, 

80
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வீடணனை விபீஷண : ஆழ்வானை, அன் பில்- இருபையினால், 
ஆண்டருளி- ஆட்கொண்டு கிருபை மசய்து, வெய்ய -கடூர 

மான, கெஞ்சு-மனமுடைய, அடல் -வலிமை பொரு£இி.ப, 
இராவணன் - இராவணன் என்னும் இராக்ஷகன், செற்றிட 

மடிய, செரு-உயுத்தம், விளைத்த- செய்த, இண்திறல்- 

பராக்ரமம், கொள் - கொண்ட, சீதரா - €தரனென்னும் 
திருசாமம் பூண்டவனே ! அடியர் - இழ்வார்கள், பதின்மரும் 

, பத்துப் பேர்களும், உற்று- பொருத்தமாக, இழைஞ்சி- 

வணங்கத் ததி செய்ய, மழிசைச் கண் - திருமழிசை யென்னும் 
தகரினிடத்தில், ஆலயம் ௮து-- கோயிலில் தங்கும், உவணம் ௬ 

, உயர்வுள்ளவனே ! ஒண்மை - அரிவை, அருள்- தருவாய், 
கோலமே- அழகாகவே, என்றது, * 55 

். கோல மாடுமிட லிரணியாக் கதனைக் 

் கேர.றியம் புவியைக் கொண்டுமா 

சூல பாணிதொழ வாழு மாயமது 

சூத காமனை தரும்பரர 

சீல கோசலை யளித்த A as 

செய்ய மாமழிசை மேவுமின் 

. நீல மேகமுறழ் தேக வென்னையருள்' 

நீணி லத்தர்.துதி வீமனே. 

இதன் போருள்: 

கோலமா சுவேத வராகமா௫ு, மிடல் -வலிமையுள்ள, 
இரணியாக்கதனை - இரணியாக்ஷகனை,. கோறி - கொன்று, 
அம்புவியை - அழயெ பூமியை, கொண்டு - கொண்டு வந்த 
வனை | மா--பெருமை பொருக்திய, சூலம் -சூலாயுத.த்தை, 

பாணி--கையிலே பிடித்த சிவபெருமான், தொழ வணங்க, 
வாழும்- வாழ்குன்.ற, மாய-மாயங்களைச் செய்பவனே | மது 
சூத-மதுசூத னென்னும் பெயருள்ளவனே ! காமனை-மன் 
மதனை, தரும்-பெற்ற, பரா - கத்தனே ! இலம்-பரிசுத்த 

முள்ள, கோசலை -கெளசலை, அளித்தருள்-பெற்று வளர்த்த, 
- சிறுவ- குமாரனாகிய இசாமஸ்வாமியே! செய்ய - செவ்வை 
,யாயெ, மா- இலட்சுமீ பிராட்டி. வாசஞ் செய்யும், மழிசை 

இருமழிசையில் வடத்தல், மேவும் - பொருந்திய, மின்-மின்
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னலைத் தருகன்ற, கீலமேகம் -கறுத்த மேகத்தை, உறழ் ௪ 
சமானமுள்ள, தேக- சரீரம் உள்ளவனே! or or lor = 
அடி. 2யனுக்கு, ௮ருள்- இருபை செய், கீள்- Boor, Nog we = 
பூமியிலுள்ளவர், ௮தி-தோத்திரஞ் செய்யும், வீமனே பட்சி 
TT EQOA கருடனையுடையவனே ! என்றது, . 64 

வீமனைத்தெழெனக்க தத்தவசன் 

விரிக திக்கண்வட வைத்திடம் 

மன் வண்டருரு வாயவ் வீமனுமிர் 

பொன்றி டாதருள் புரிக்திடும் 

கோம ளாமழிசை கோயி லி ற்குலவு 

கோம னேயெழில் குடத்தியா் 

தகோமி லாடைகவர் சூத வெற்கருள்செய 

சோதை தர்துவ நீதனே, 

இதன் போருள் 

finer கவரயு பகவரன் குமாசனை, தெற- கொல்ல, என் 
“ஏன்னு, கதத்துவசன் பாம்பைக் கொடியாகக் கொண்ட 
துரியோதனன், விரி- விரிவாகிய, கதி ௩ ஆற்னுமடு, கண்ட” 
இடத்தில் வ௫--வ௫யை ஈட்டு, வைத்திடம் - வைத்து இருக் 
இற: இடத்தில், பூ--மலரில், மன் - பொருக்கதும், NTT = 
வண்டின், ௨௬. வடிவமாய். அவ் வசியினிடமிருக் துப, . 
௮ வீமன் - அந்த வீமசேனன், உயிர் - பிராணன், பொன் ழி... 
டாது--மாய்ர்திடாது, அருள்புரிச்திடும் - இருபை செய்திடும், 
கோமளா - இளமையுடையவனே  மழிசை ௮: திருமழிசை, 
கோயிலில் - கோயிலினிடச்தில்,. குலவும் -குலாவிக் கொண் 
டிருக்கும், கோமலேச - முதன்மையானவனே 1: எழில்-- அழகு 
பொருக்திய, குடத்தியா் - இயாதவ குல மாதர்கள், தோம் 

இல் குற்றமில்லாக, ஆடை-: வஸ்திரங்களை, கவர் -கெரள்ளை 
கொண்ட, சூத ரூது செய்தவனே ! எற்கு- எனக்கு, அருள் செய் இருபை செய்வாய், சோதை * அசோதைப் பிராட்டி, 
யார், $65 - கொடுத்த, சவரீதனே - நவநீசமாயெ. வெண் 
ணெய்யை யுண்டவனே, . என்றது, ட்ட 55
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தவமு லாவுவட மதுரைகர யகனை 

தளிர்த ரங்கமக ராலயப் 

புவன நாதமலர் புண்ட சீகனரி 

பொற்பு லாவுகை லைப்பரன் 

தவமு லாவுமுணி வரர்த தைத்து தொழு 

தகைமி குத்தமழி சைக்கணில் 

பவன முற்றசெக கரத வெற்குனது ' 

பாத பங்கயம ஸிப்பையே. 

இதன் போருள் : 

நவம் -புதுமை, உலாவு பொருந்திய, வடமதுரை வட 

மதுரைப் பட்டணத்திற்கு, நாயகனை - ௮ரசு செய்தவனை, 
நளிர் - குளிர்ச்சி பொருந்திய, தரங்கம் - அலைகளையுடைய, 
மகரரலயம்-- சமுத்திரஞ் சூழ்க்த, புவனம்-பதினான் கு புவனங் 
களுக்கும், சாத முதல்வனே | மலர் -மலராயெ, புண்டரீகன் 
௪ தாமரை இடமாக இருக்கும் பிரமதேவன், ௮ரி- இந்திரன், 
பொற்பு-- அழகு, உலாவு - பொருந்திய, கைலை -கைலையங் 
இரி வாசனுயெ பரமசிவன், தவமுலாவு -மகா தவ மூமை 

யுள்ள, முணிவர்- ரிஷிகள், ததைச்து-- கெருக்9ி, தொழும் 

" வணங்கும், தகை - பெருமை, மிகுச் த மிகுந்த, மழிசைக் ' 

கணில்- திருமழிசை நகரத்தின் சண், பவம்- திருக் கோயில், 
உற்ற - பொருந்திய, செகமாத - ஜெககாதப் பரமான 1 ் 

” எற்கு உமது தாசனாயே எனக்கு, உனது உம்முடைய, பாத 
பங்கயம் - பாத கமலங்களை, அளிப்பையே - கொடுப்பாய் ; 

என்ற. ல். 56 

அளிகண் மன்னுமலர் தடவை யாரீமழிசை 

யன்பு டன்வளரு மமலமா 

வளிய றற்கனல்பு வனமும் விண்ணவரும் 

வாரி யுண்டசக நாதனே ~ 

களிமி குத்தகதிர் மெளலி வேளனைய 

- காண்டி பன் றனது நண்பனே 

களிரு லாவவெனை யாட்கொள் வாப்வெளினு 

நத்து கேமிதிக ழத்தனே.
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இதன் போருள் : 

அளிகள் - வண்டுகள், மன்னும் = மிகுதியாக மொய்த் 

திருக்இன் ற, மலர்- புட்பங்கள் நிறைந்த, துடவை--சோலைகள், 

ஆர் -பொருந்திய, மழிசை - திருமழிசையில், அன்புடன் - 

இஷ்டமுடன், வளரும் - வளர்ச்திருக்சன். ற, அமல - ஜெக 

நாதப் பெருமானே ! மா- பெருமையுள்ள, வளி - காற்று, 

அறல் -- நீர், DSO G) = அக்கினி, புவனமும் - உலகமும், விண் - 

ஆகாயம், அளை - தயிர், வாரி-கைகளினால் வாரியெடுத்து, 

உண்ட-- புசித்த, சககாதனே ௪ பூமிக்கு காயகனே ! களி 

சந்தோஷம், மிகுத்த - மிகுதியான, கதிர் -ரெணங்களுள்ள, 

மெளலி--ரீடத்தையுடைய, வேள் - மன்மதனை, ௮அனைய- 

ஒத்த, காண்டிபன் - காண்டீபத்தையுடைய அருச்சுனன், 

srg = தன்னுடைய, ஈண்பனே - சிநேதெனே ! களிர் 

பெருமை, உலாவ பொருந்த, எனை -என் ளை, ஆட்கொள்வாய் 

_ அடிமைகொள்வாய், வெளிறு - வெண்மை பொருந்திய, 

நத்து-பாஞ்சசன்னியம், கேமி-- சக்கராயுதம், திகழ் Gare 

முள்ள, அத்தனே -கையுள்ள கத்தனே | என்றது; dT 

அத்தி யின்திர ளடர்ச்து லாவுபொழி 

லாரும் வண்மழிசை மேவிவாழ் 

கத்த காரிய சுரற்கு கண்டனிக 

டாட்ச கங்சைவரு பாதனே 

சித்த சுத்தமுள வைண வர்க்குழு ' 

, தினம்ப சரவுபர வாஞ்சையாய் 

ப்த்தி சாரரிசை பாட வாழவருள் 

பாங்கு லாவுபிரக் யொதனே. 

இதன் போருள் ; ் . 

.. அத்தியின் ஈயானையின், திரள் - கூட்டங்கள், அடர்ந்து ௯ 

நெருங்கி, உலாவு- சஞ்சரிக்கன்ற, பொழில்- பூஞ்சோலைகள், 

ஆரும் -கிறைக்த, வண்-வளமை பொருந்திய, மழிசை- இரு 

மழிசை ச்ஷேத்திரத்தில், மேவி - பொருந்தி, வாழ் வாழ் 

இன்ற, கத்த கத்தனே ! காரி-காக்கை போன்ற, ௮சுரற்கு 

௫ இராக்ஷதனுக்கு, கண் கேத்திரம், தனி ஒன்னு, கடாட்ச 

எ இருபை செய்தவனே ! கங்கைவரு - ஆகாய கங்கை வத்த,
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பாகனே-பாதத்தையுடையவனே ! சித்தம் -மனம், சுத்தம் 
பரிசுத்தம், உள - உண்டாயிருக்கன்ற, வைணவர் - பாக 
தவர், குழு- கூட்டம், இனம் - தினந்தோறும், பரவு --வணங்கு 

கின்ற, பர-பரனே ! வாஞ்சையாய் - ஆசையாய், பதீதிசாரா் 
- திருமழிசையாழ்வார், இசை - மின் புகழை, பாட-பாடிய 
தற்கு, வாழ் -வாழ, அருள் -இருபை செய்க, பாங்குஉலாவு- 

அழகு பொருந்திய, பீரக்யொதனே - &€ர்த்தியை wy were 
யவனே | [என்றது.] . 55 

தனமி லங்குமட வார்கண் மானலினில் 

சார்பு ருதெனைய ளித்திடுங் 

கனச நாஞ்சில்திரு மழிசை மேவிவளர் 

கமல வம்பகவி சோதனை 

பனக நாசன்மிசை பள்ளி கொண்டமணி 

LUBE WT ECO. ணாளனை 

மனமு றத்துதிசெய் மாந்தர் தீவினையை 

மாற்றி விண்ணுலஇல் வாழ்வரே. 

இதன் போருள் ? 

தனமிலங்கு- தனபாரம் விளங்யெ, மடவார்கள் -மாதரீ 

களின், மானலில் - மயக்கத்தில், சார்பு, - ஆசையானது, 
உருது--பொருக்தாது, எனை - என்னை, அளித்திடும் - காத் 
திடும், கனகம் பொன்மயமாயெ, காஞ்சில் -மதில் சூழ்க த, திரு 
மழிசை-- அழடய-மழிசை நகச௪த்தில், மேவி--பொருக்தி, வளர் 
கவளர்கன்ற, கமல -செக்சாமரை மலர் போன்ற, அம்பகம் 

ககேத்திரம், விகோதம் - விசோதமுடையவனை, பனகம்௫ 
பாம்புகளுக்கு, இராசன் ௯அ௮ரசனாகய ஆதிசேஷன்; மிசை: 

மேல், பள்ளிகொள் - சயனங்கொண்ட, மணி அழயெ, பங்க 
யாசனை-- தாமரை மலே. ஆசனமாகவுடைய மகாலட்சுமியின்; 
மணாளனை - காயகளை, மனமுமை - பொருச்ச, அதிசெய்-. 
தெளத்தியஞு செய்யும், மாச்தர் மனிதர்கள், தீவினை கொடிய 
வினைகளை; மாற்றி--கீங்கச் செய்து; விண்ணுலஒல்-சவர்ச்௪ 

லோகத்தில், வாழ்வரே - வாழ்வார்கள் ) எண்றது” ஓல 

Me Dene, - 59:
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வாழை வான்சகமுகு மாபலா மருவு 

மணியு லாவுதிரு மழிசையில் 
. ஆழி நாக்தக வளைக்க கைத்தனு௬ 

மணியு மத்தவடி யேனையாள் 
வேழ மாமுகனும் வெய்றி வேலவனும் 

விரிஞ்ச னும்விபுதர் கோனும்கீள் 

வேழ வில்லனும ருக்க னுஞ்சிவனும் 

வேட்புடன் துதிசெய் பகவனே, 

இதன்போருள் : 

வாழை - வாழைமரம், வான் - பெருமை பொருக்திய, 

கமுகு - பாக்குமரம், மா - மாமரம், பலா - பலா மரம், 

மருவும் -நெருங்கியிருக்கும், மணி- அழகு, உலாவு-- பொருக் 

திய, திருமழிசையில்- திருமழிசை க்ஷேத்திரத்தில், ஆழி-- சக்க 

ரம், சாக்தகம்-வாள், வளை -பாஞ்சசன்னியம், சதை தண்து, 

தனுசு - சார்ங்கம், அணியும் - தரித்த, அத்த - கையை 
யுடையவனே ! அடியேனை -உமது அடிமையாகய என்னை, 
ஆள் - ஆள்வாய், வேழம் -யானை.பன், மா பெருமையுள்ள, 
முகனும் - முகமுள்ள விகாயகனும், வெற்றி - சூரர்களை 
வென்று வெழ்றிபெழ்ற, 2வலவனும்-வேலாயுத த்தையுடைய 
சுப்பிரமணியனும், விரிசஞ்னும் - பிரமதேவனும், விபுகர் - 
தேவர்கள், கோனும்--அரசனாகிய தேவேந்திரனும, நீள்- 
நீண்ட, வேழம் - கரும்பு, வில்லனும் - வில்லாகக்கொண்ட 
மன்மதனும், அ௮ருக்கனும் சூரியனும், செவனும்-- சங்கரமூர்த் 
தியும், வேட்புடன் - ஆசையுடன், துதிசெய் -- தோத்திரஞ் 

செய்யப்பட்ட, பசவனே மகாவிஷ்ணுவே ! என்றது. 60 

வேற 

பகலவ னைப்புரை யிலகய மாமணி 

பதித்தவெ யின்மழிசை 

உ. ககமிசை யூர்புற மிகுசக நாதனை 

கவினுற வேத்துவர்வான் 
இகலிட பக்கொடி பகவனண் ணற்கரு 

மியல்வை குக்தமதிற் 

றகவுறு பன்னிரு வரினடி யைப்பணி 

sree ளாகுவரே,
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இதன் போருள் : 

பகலவனைப் புரை - _ சூரியனுக்குச் சமானமாக, இலகிய = 

பிரசாரசிக்ன்ற, மாமணி -அழகய இரத்தினங்கள், பதித்த - 

பொருக்திய, எயில் - மதில் சூழ்க்த, மதிசை - திருமழிசை 

யுடையவனே ! கம் -கருடப்பட்டியின், மிசை--மேல், ஊர் 

ஏ.றிநடத்தும், புரம் - வீரதிதையுடைய, மிகு செகராதனை - 

யாவருக்கும் ௮திகமான--ஜெககாதப் பெருமானென்பவளை, 

ஏத்துவ- தோத்திரஞ் செய்பவர், வான் -பெருமை, இகல் - 

வலிமையும் உள்ள, இடபக் கொடி. - ரிஷபக் கொடியுடைய, 

பகவன் -பரமசவன், ஈண்ணற்கு - போடறதற்கு, அரும்: 

அருமையான, இயல் -- அழகையுற்ற, வைகுக்தகமதில் = 

வைகுந்த பதவியில், தகவுறும் -உரிமை யுடையவர்களாகிய, 
பன்னிருவர் -- பன்னிரண்டு ஆழ்வார், அடியை- பாதங்களை, 
பணி - வணங்கும், தாசர்கள் - அடியார்கள், ஆகுவரே- 
ஆவார்கள், என்றது. ஏ- ஈற்றசை, 61 

வரிசிறை ஸிமிறு செ.றிக்சம லர்க்கய 
மன்னிய மாமழிசைப் 

.பரிவுட னமர்சக காகனி ணைக்கழல் 
பணிபவர் பஞ்ச தருக் 

'கரசென வீ.றிவ ணண்டாக ஞர்தொழு 
-மையனெ ஸனத்திகழும் me 

வரனக ரத்திய லாரம ரீஇயளி 

வைகுவர் மாமன மே, ' 

“இதன் பொருள்: . 

வரிசிறை - வரியுள்ள இறகு பொருக்கதய், ஸஞிமிறு - 

வண்டுகள், செறிக்த- மிகுக்த, மலர்க்கயம்--மலர்கள் நிறைக்க 
தடாகங்கள், மன்னிய- மிகுந்திருக்இன் ற, மாமழிசை- அழூய 
மழிசை ஈகரத்தில், பரிவுடன் - அன்புடன், அமர் அமர்க்து 
இருக்கின்ற, சசகசாதன் -ஜெகநாரதப் பெருமாள், . இண = 
இரண்டா௫ிய, கழல் பாதங்களை, பணிபவர்--சேவிப்பவர்கள், 
பஞ்சதருக்கு- ஐந்தருக்களுக்கும், ௮ரசென - இராஜனென, 
வீறு-பெருமையுள்ள, வண்-வள்மை பொருந்திய, அண்டர் 
களும் - தேவர்களும், தொழும் - வணங்கும், ஜயன் -கத்தன், 
என - ஏன்று, இகழும் - விளங்கும், வரன் - பிரமதேவன், 
நகரத்து நகரில், இயல் -அழகு, ஆர நிரம்ப, மரீ இ-- மருவி
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இருக்து, அளி--அன்புடன்; வைகுவரீ- தங்கி வாசஞ்'செய். 
வார்கள், மா மனமே-ஃவிருப்புள்ள மனமே! என்றது... 62. 

மனம்வா வி.ிின்முளை வாசமு லாவிய 

வன சன ரேயடியேன் 

துனியற வேவிரை விணிலருள் புரிவாய் 

துடியிடை சோமன்மூக 

வணிதைய ராவண வீஇக ணுற்றிட 

- மன்னர்பு யம்பொரலால் 

நனிமணி சரத எக்கமி குக்தட 

நணுமழி சைப்பரனே, 

. இதன் போருள் ₹ 

மனம் -மனமென்னும், வாவியில் - தடாகத்தில், முளை - 

முளைத்த, வரசம் - வாசனை, உலாவிய-பொருக்திய, வன௪ 
விணசே - தாமரை மல?37 ! அடியேன் - அடிமையா என், 

துனி - துன்பம், அற - நீங்க, விரைவினில் - சம்ரெத்இல், 

அருள்புரி -- இருபை செய்வாம், துடி. - உடுக்கை போன்ற 

இடையும், சோமன் - மரணச் சந்திரனைப் போன்ற 

மூகமூடைய, வனிதையர் ஸ்திரீ சனங்கள், ஆவணம் -கடை 

வீதி கண்- இடத்தில், உற்றிட- பொருக்திட, மன்னர் -அவ் 

விடத்தில் அரசர்கள், புயம்- தோள்கள், பொரலால்-படலால், 
நனிமணி-மிகுக்ச இரத்தினங்கள், சிந்தி - தறி, துளக்க 
மிகும்- பிரகாச மிகுந்த, கடம் -வழி, நண்ணும் பொருக்திய, 
மழிசை - திருமழிசை க்ஷேத்திரத்தில் அளக்கும், பரனே 

கத்தனே |. என்றது. ட ட ட்ட 63 

பரவிய கதிரெறி மகுடமும் வான்செ.றி 

பலவ னெனகுழையும் 

கிருதரை வென்றிகொ ணேமிவ லம்புரி 

நீள்தனு திண்கதைவாள் த 

பொருசது கைத்தல மிசையி லிலங்டெ 

பொற்டிறை வித்துருமக்” 

கருடணி வர்க்தடி யேன்மு எம் வச்தருள் 

Sail oor yp சைப்பொருளே, 

91.
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இதன் போருள்: 

பரவிய - அதிகமுள்ள, கதிர்-இரணங்கள், எறி: வீசு 
இன்ற, மகுடமும் கிரீடமும், வான்- ஆகாயத்தில், செறி 
மிகுக் த, பகலவனென -சூரியவென்று சொல்லும்படி, குழை 

யும் -குண்டலமும், சிருதரை- இராக்ஷதரை, வென்றி கொள் 
ஜெயங்கொண்ட, நேமி - சக்கராயுதம், வலம்புரி - பாஞ்ச 
சன்னியம், கீள் - கீண்ட, தனு- சாரீங்கம், இண் - பலம்பொருக் 

திய, கதை- தண்டு, வாள் -வாளரயுகம், பொரு பொருந்தும் 

படியாகிய, சது--நான்கு, கைத்தல கையினிடத்இல், மிசை 

யில்-மேல்) இலங்கெ- பிரகாசித்தி,, பொற்சிறை- அழயே 

சிறகு, வித்துருமம்-பவளம்போன் ற, கருடன் -கருடாழ்வான் 

பேரில், இவர்ச்து- ஆராரகணித்து, அடியேன் -என் னுடைய, 

முனம் - கண்முனம், வக்து-வக்து, அருள் - இருபை செய் 

வாய், கவின் - அழகு பொருந்திய, மழிை - இருமழிசைககரில் 

விளங்கும், பொருளே - முதன்மையானவை ! 04 

மழிசையின் மேவிய வான்றொடு Paras 

மான்புடன் வைக௫யருட் | 

பொழிமுக லேநர A@may wreab 

புகலரு திண்ணியனே 

விழைவுட னென்முன ஈண்ணி32ய வர்க்கு 

மிகும்வர நல்குகடத் 

்.. திழிகுல நங்கைய ஸித்தவி யற்கனி 

யின் பொடு ணெம்மானே, 

இதன் போருள் ? 

மழிசை - திருமழிசை நகரத்தில், மேவிய இருக்கின்ற, 
வான் - ஆகாயத்தை, தொடு--தீண்டுசின்ற, எகாகரம் 
கோயிலில், மாண்புடன் - பெருமையுடன், வை = saa 
யிருந்து, அருள் - இருபை, பொழி சொரியுகன் ற, 'முலே- 
மேகம்போன் றவனே ! ௩ர9ல்க நரசிங்க அவதாரனே | புயா 
சலம் -தோளாயெ அசலம் (மலை), புகலரும் சொல்லுதற்கு 
அருமையான, தஇண்ணியனேோே 2. பலம்பொருக்தினவனே , 
விழைவுடன் -- ஆசையுடன், என் என்து, முனம் -முன்னே 
நண்ணி- வச்து, எவர்க்கும் - எல்லோர்க்கும், மிகும் - மிகுந்த
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வரம் - வரத்தை, நல்கு - கெர்டுப்பாய், கடத்து - காட்டி 

னிடத்து, இழிகுல ஈங்கை - தாழ்வாயே குல வேடப்பெண் 
சவரி இனிதுடன், அளித்த-- கொடுத்த, இயல் - அழ௫ூய, கனி 

பழத்தை, இன்பொடு- இஷ்டதீதுடன், உண்ட - உண்ட, 

எம்மானே -எனது கத்தனே |! என்றது. 65 

மாகில முண்டுமிழ் வாயம லாமணி 

மாதிர ரிச்திரனும் 

ஆனிவ ரக்கனு மாரண ஸனுந்தி 

மடி தொழ வேமழிசைப் 

பூகில வுஞ்சக நாதவெனக்கருள் 

பெொரற்இரி யொத்திலகும் 

ஏனவு ருக்கொது குமணிய காட்டனை 

யிகலுமி ரரகவனை. 

இதன் போருள் : 

. மாகிலம்--பெரிய உலகத்தை, உண்டு புசித்த, உமிழ் - 

உமிழ்ச்த, வாய்-வாயினையுடைய, அமலா-ம நர்விஷ்ணு வ, 

மணி-- அழயெ, மாதிரர்-தேவர்கள், இக்திரனும் -தேவேநீ் 
தரனும், ஆன் - இடப வ([கனததையுடைய, அத்தனும் -பரம 

சிவனும், ஆணணனும்--பிரமதேவனும், தினம்- நாள்தோறும், 

அடி தொழவே - திருவடிவணங்கவே, மழிசை - திருமழிசை, 

பூமிலவும் பூமியில் பிரகாசித்திடகன்ற, சககாக-- ஜெககாதப் 

பெருமானே, எனக்கு-- அடியேனுக்கு, அருள் -இருபைசெய் 

வாய், பொற்ரி-பொன்மலையாகய மக(ம்)மேருவை, ஒத்து- 

சமானமாட, இலகும் விளங்கும், ஏனம் --சுவேதவராகமாக, 

உருக்கொடு - உருவங்கொண்டு, தமனிய காட்டனை- இரணி 

யாக்கதனை, இகலும் - போர்செய்து சம்மாரஞ்செய்த, 

இராகவ?ன - இராகவனென்னுச் திருகாமங்கொண்டவனே | 

என்றது. ‘ 66 

கவமைன WEST MOTISIG Arvstw 

கடைதரு மக்காளில் 

கவமுறு மம்பண வுருகொடு சசமதை 

நகுவெரி நேந்திய3க
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சவமுடல் சேர்மதில் மழிசையு லாவிய 

௪யசக நாதமணி 

துவசம் வியன்பெறு கலுழனை கைப்பிடி. 

சோதிசெய் இண் புயனே 

இதன் போருள் ₹ 

கவம்-மத்து, என - என்று சொல்லுவது, மந்தரம் - 

மக்தரமென்னும், வரை -மலையை, கொடு--கொண்டு, வால் 4 

வெண்மையுள்ள, கடல்--சமுத்திரத்தை, கடைதரு - கடைக் 

திடும், ௮காளில் -அச்கதினத்தில், ஈவமுறும் புதுமையான, 
அம்பணம் - ஆமையினது, உருகொடு - உருவங்கொண்டு, 
ககமதை -மந்தரடுரியை, நகு-பிரகாசமுள்ள, வெரிக் முது 
இல், ஏக்திய -: தாங்க, கேசவ - கேசவனென்னுச் திரு 

காமனை | முடல்--மேகங்கள், சேர் -நெருங்கச்செல்இன் ற, 

மதில் - மதிலுயரமுள்ள, மழிசை - திருமழிசை நகரத்தில், 

உலாவிய - பொருந்தி வாசஞ்செய்கன்ற, சயம் - வெற்றி 
யுள்ள, சககாத-ஜெககாதப்பெருமானே | ௮ணி-அழகு 
பொருந்திய, துவசம் - கொடியான அ, வியன்பெறு - பெருமை 
பொருக்திய, கலுழனை -கருடனை, கைப்பிடி அலங்காரமாகப் 
பிடி.தத, சோதிசெய் - பிரகாசத்தைச் செய்கின்ற, திண் - பலம் 
பொருச்திய, புனே -தோளையுடையவனே! என்றது. 67 

புயலென நிலவிய தேகச ரோருகப் ' 
பூநிகர் பாதணி 

சயமுறை யைம்படை தங்கவயல் கைத்தல 

் தசரத சுதவன்சக் 

கயமுல வியமழி சைக்க ணிலங்கய , 

8 காரண கங்கைதரன் 

பயமத க ற்றிய ௬ுட்புரி புங்கவ 

பாலனெ ஸனக்கருளே, 

இதன் போருள் 3 

புயலென = நீருண்டமேகம் என்று சொல்லும்படியாய், 
கிலவிய -பிரகர்சிக்னெ.ற, தேக - சரீரத்தையுடையவனே !
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சரோருகப்பூ - stony wotier, Oat = Matgss, பாத 
ஃபாதங்களுள்ளவனே! சனி-மிகுக்த, சயம்உறை -வெற்றி 
தங்கிய, ஜம்படை ஜந்து ஆயுகங்கள், தங்கு - தவ்இியிருக் 

இன்ற, இயல் - அழசையுடைய, கைத்தல கையினையுடைய 

வனே | தசரத- தசரத சக்ரவர்த்தியின், சுத--புத்திரசிகா 

 மணியாயெ இராமஸ்வாமியே 1 வனசம்-- தாமரைமலர் நெருங் 

இய; கயம் - தடாகங்கள், உலாவிய--பொருக்திய, மழிசைக் 

கண் இருமழிசை ஈகரினிடத்தில், இலங்கெய - பிரகாடிக்கின் ற, 

காரண- ஆதிகாரணனே | கங்கைதரன் - கங்காபவானியை 

சரசலைதரித்த ெபெருமான், பயமது-பயத்தை, அகற்றி 

நிவர்த்திசெய்து, அருட்புரி-இருபைசெய்த, புங்கவ உயர் 

வாயே கத்தனே | பாலன் -உமதுபாலனாய, எனக்கு - 

அடியேனுக்கு, அருளே -இருபைசெய்வாய்--என்றது. ஏ-- 

ஈற்றசை, 68 

பானிற வம்பணி லம்பணை யிறழ்செறி 

பாண்டரு வண்டுறைதார் 

சேனிறை யும்மழி சைத்தினை யிற்றிகழ் 

சேர்செக நாதபிரான் 

அாணிறை யும்பதத் தொண்டு புரிச் இடில் 

தோமகல் நெஞ்சகமே 

வானிற மாயவன் மலரடி. சேவைசெய் ' 

வைகுந்த பதரமுறவே 

இதன் போருள் : 

.... பானிறம்-பால்கிறமாயெ, அம்பணிலம் அழ சங்கு 
கள், பணையில் -கழனிகளில், செ.றி- மிகுந்தும், பாண்- இரா 
கங்கள், தரும்-- பாடுகின்.ற, வண்டு-- வண்டுகள், உழை: இருக் 
கின்ற, தார்-மலரினிடத்து, தேன் -தேன்கள், கிறையும் 4 
கிரம்பியிருக்கன்ற, மழிசை- திருமழிசை, திணையில் -க்ஷேத் 
திரத்தில், திகழ்சேரீ- பிரகாசம்பொருக்திய, செகநாதபிரான் 

ஈஜெகமாதனென்னும் பெயருள்ள முதல்வன், St =u 

தம், நிறையும்- கிரம்பிய, பதம் பாதங்களுக்கு, தொண்டு 
அடிமை, புரிஈ்திடு-௦ெ செய்திடு, கெஞ்சகமே-மனமே | 
வான்கிற - மேகம்போலும் கிறமுள்ள, மாயவன் மாயைகள்
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செய்யும் விஷ்ணுவின், மலரடி. - தாமரை மலர்போன்ற 
இருவ்டி, சேவைசெய் - சேவைசெய்வாய், வைகுக்தபதம் 

வைகுக்தமென்ன சொல்லும் பதவியை, உறவே- பொருந்தி 
வாசஞ்செய்ய2வ-- என் றது, 69 

பதமுத வும்வயி னடரீமழி சைக்கணில் 

பண்பு பாற்கரனை 

சிதமூத வுந்திரு வாய்மொழி சீர்மறை 

செப்பி துதித்த றியாய் 
குதமுடி தணில்கடி. ஈகட்டமி ழைதஇடு 
கமலம லா்ச்செறியம் 

பதமுறு பரனினை யாள்குவ தெவ்வகை 
fo LIT @y a weer rr BBD. 

இதன் போருள் ;: ட 

பதம் உதவும் - பதமரயெ அன்னங்கள் தானங் கொடுக் 

- இன்ற, வயின் - வீழிகள், அடர் - நெருங்இ யிருக்கன் ற, 

மழிசை- திருமழிசை, கணில்- இடச்தில் விளங்கயெ, பண்புறு 

நல்ல கயாள குணம் பொருந்திய பாற்கரனை - சூரியனைப் 

போலும் பிரகாசமுள்ளவளை, சித முதவும்-ஈல்ல ஞானத்தைக் 

கொடுக்கும், திருவாய் மொழி- ஆழ்வ -ராதியர் திருவாய் மலர்ச் 

தருளிய பிரபக்தம், 2ர-- சிறக்க, மறை- வேதங்கள், செப்பி - 

வாயாரச் சொல்லி, துதித்து-தோசத்திரஞ் செய்து, அறியாய் 
5 ௮றிய மாட்டாய், கதம்--காளிங்க னென்னும் பாம்பின், 

மூடி- சிர௫ல், கடி. அதிசயிக்க, ஈட்டம் - இிருகடனம், இழைச் 
திடு-செய்திடு, கமல மலர்- தாமரை மலர், செறி-மிகுந்து 
௮ம்-- அழூயெ, பதம்-- பாதங்கள், உறும்-பொருக்திய, பரன் -- 
கத்தன், கினை- உன்னை, ஆள்குவது-- அடிமை கொள்ளுவது, 
THAME = ESM Sid, UOT Dima = சொல்லுவாய், மன் - 

மயக்கம் கிலையுள்ள, அகமே- மனமே! என்றது. , 10 

வேறு ் 

மன்னடமி சைத்துயிலு மாயன்மூ மாரும் 

பொன்னமரு மாமழிசை புட்கரணி தோய்ச்?தார் 

மூன்னமூ ழுற்று௪க முதல்வன்முள ரித்தார் 

தென்னமரு மாவடியில் சேர்வரிது இண்ணம். :
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இதன் போருள் : 

மன்னு நிலைபெற்ற, ௮9 - ஆதிசேடனென்னும் பாம் 
பின், மிசை-மேல், துயிலும்-யோக கித்திரை செய்யா நின்ற, 
மாயன் -மகாவிஷ்ணு, ம௫ழ் -ம௫ழ்ச், ஆரும் பொருந்தும், 

பொன் மகாலட்சுமி, ௮மரும் - அமைந்து இருக்கன் ற, மா- 

பெருமை தங்கயெ, மழிசை- திருமழிசை க்ஷேத்திர த்திலுற்ற, 
புட்கரணி - திருக்குளத்து தீர்த் தத்தில், சோய்க்தோர் - 
ஸ்நானஞ் செய்த பேர்கள், முன்னல் மனம், மகிமுற்று = £6 

தோஷரழுற்று, சக முதல்வன் - சகராதன், முளரி- தரமரை, 
தார் மலர், தென் - அழகு, அமரும் -பொருக்திய, அடியில்- 

இருவடியினிடத்து, சேர்வர் சேருவார்கள், இது திண்ணம்-- 

இது சத்தியம் - என்றது... 11 

இண்டிறல் தசானனனை சிற்றமுடன் வீட்டும் 

- விண்டமரு மாமழிசை மேவிதுதி செய்வோர் 

அண்டருல கத்திறைவ ராடுயக மேமைக் 

சண்டன மி யாப்பதவி கண்ணிலவு வா?ச. 

இதன் போருள் ₹ 

திண்டிறல் -பராக்ரெமமுள்ள, தசானனனை பத்து முகத் 
தையுடைய இராக்ஷகனுயெ இராவணனை, சீற்றமுடன் = 

கோபத்துடன், வீட்டும் -- சம்மாரஞ் செய்த, விண்டு - மகா 

விஷ்ணுவான--சகநாதப் பெருமான், உஹை-வாசஞ் செய்து 

இருக்கும், மா - அழகிய, மழிசை- திருமழிசை க்ஷேத்இரத் 

தில், மேவி -- அவ்விடத்தில் பொருந்தி இருந்து, துதி செய் 

வோர் தோத்திரஞ் செய்வோர், ௮ண்டர் தேவர்கள், உல 
கத்து-- சுவர்க்க லோகத்து, இறைவனா- இறைவனாகிய தேவ 
இக்திரனாக, ௮அசமே-மனமே; மை-கறுத்த, கண்டன் 

கழுத்துடையவனாயே பரமசிவன், அறியா - அறியப்படாத, 

"பதவி கண் -பதவியிணிடத்தில், கிலவுவாரே- பிரகாசிப்பாசே ! 

என்றது. 12 

வாரிமிசை யஞ்சசி மணிக்கதிரு லாவும் 

Pag செய்யமழி சைக்கணில் செறிந்த 

ஏரிலகு குல்லைதொடை யீசவெனை யாள்வாய் 

போரிலக ரக்கருயிர் பொன்றவிடு வாளா,
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இதன் போருள் ; 

வாரி மதிலின் பேரில், மிசை-$மலா௫ய, ௮ம் - அழயெ, 

௪9 சந்திரன், மணி-மணிகள் போன்ற ரெணங்களையுடைய, 

கதிர் -சூரிய 4, உலாவும் - தவழ்க்து செல்லுன்ற, சீர் - 

இறப்பு, இலகு - விளங்குகுன்.ற, செய்ய - செவ்வையாயெ, 

மழிசைக் கணில் - திருமழிசை கேஷத்திரத்தினிடத்தில், 

செறிச்ச - மிகுக்த, ஏர்-அழகு, இலகு - பிரகாிக்இன் ற, 
குல்லை தொடை திருத்துழாய் மாலை, ஈச சர்வேச்வானே | 

எனையாள்வாய் -என்னை அடிமை.பாகக் கொள்வாய், போர்- 

உபத்தத்தில், இலகு - விளங்கும், அரக்கர் - இராக்ஷ்தர் 

உயிர் - பிராணன், பொன்ற - மடிய, வி - விடுன்ற, 

வாளா- வாளாயுதத்தையுடைய ஜபனே ! என்றது. 18 

விடை.பின்மி.சை மேவுவிம லன்பலி யொழித்தா 

லடையிணிடை யிற்்.று.லு மத் கயி லாரும் 

படைவிழி.பர் மார லைனை பற்றற வளிப்பாய் 

கடையகடு மாதிமழி சைக்கணுறை காரே.. 

இதன் போருள் : 

விடையின் ரிஷப வாகனத்தின், மிசை மேல், மேவும் 

= ோகணிக்கும், விமலன் சிவபெருமான், பலி-சபரலம் 
“கையில கொண்டு இயாகஞ் செய்ததை, ஒழித்து - கபால 

.தீதைக் கைவிட்டு HEF செய்து, ஆல் - ஆலின், அடை 

“இலையின், இடை - மத்தியில், து.பிலும் - யோக கித்திரை 

செய்யா கின்ற, அத்த- எனது தந்தையானவனே.] அயில் - ' 

கூர்மை, ஆரும் பொருந்திய, படை - வேலாயுதம் போலும், 
விழியர்.- கண்களையுடைய. மாதர்கள்,” மானல் - மயக்கம், 

- எனை - என்னை, பற்று பிடிப்பு, அற நீங்க, அளிப்பாய் - 

இருபை செய்து இரட்சிப்பாய், கடை- முடிவும், அகடு-மத்தி 

யும், ஆதி-முதலும் ஆய கடவுளே ! மழிசை- திருமழிசை 
க்ஷேத்திரத்தில், உறை- இருக்கின்ற, காரே நீர் கொண்ட 

- மேகம் போலும் திருமேனியுடைய குத்த?னை | என்றது; , 74 

- உறையுளரு.ளெந்தையுறு மன்பருளன் வாரி 
அறையின் மிசை யம்பெறியு மையனையு முன்ன ந் 

, கறையின்முனி வோருறை கயங்கொண்மழி சைச்சேர்ந் 
Be யடி. பணிக்தவர்க- Car su gb நெஞ்சே,
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Oger Cungett : 

உறையுள் - மோட்ச வீட்டை, அருள் - கொடுக்கும் தய 

வுடைய, எந்தந்தை- என் தகப்பனானவன், உறும் - தன்னைச் 
சேர்ந்த, அன்பர் -.அ௮ன்்பையுடைய பாகவகர், உளன் 5 உள் 

ளத்தில் இருப்பவன், வாரி சமுத்திரத்தின், அறையின் ௯. 
அலைகளின், மிசை மேல், அம்பு அக்கியஸ்திரங்களை, எறி 
யும் - பிரயோகஞ் செய்யும், ஐயனை - ஸ்ரீராமஸ்வாமியை, 

முன்னல் - மனத்தினணிடத்தில் கறையில் - குற்றமில்லாத, 

முனிவர் - மகரிஷிசள், உறை- வாசஞ் செய்கின்ற, கயங் 

கொள் -பெருமைகொண்ட, மழிசை- திருமழிசை க்ஷேத்தி 
ரத்தை, சேர்ந்து-அடைந்து, இறை-எப் பொருட்குமிறைவ 
னாகிய ஜெகசகாகப் பெருமாளின், அடி - பாதகமலங்களை, 

் பணிக்தவர்கள்-அன்புடன் சேவித்தவர்கள், ஏகம் - துன் 
பம், இறும் - நீங்கும், நெஞ்சே -மனமே! என்றது. 78 

இறும்புமிகு மேல்வைபுடை யிவர்தன்மழி சைக்கண் 

இறும்புகனு வன்றுனி யிகுத்தசக காதன் 

புறம்புகலு வார்பொலி வுறுந்திருவை குச்தத் 

அறும்பொறிய ர௬ுட்பெறுவ ர௬ுண்மைபுவி யீரே, 

இதன் போருள் : 

இறும்பு - தாமரைமலர், மிகு-மிகுக்திருக்க்.ற, ஏல்வை 
தடாகங்கள், புடை கரன்கு பக்கங்களிலும், இவர்தல் 
பொருந்தி இருக்கன் ற; மழிசைக்கண்- திருமழிசை ககறிடத் 
தில், இறும்பு-மகாமேருவை, தனுவன் வில்லாக வளைத்த 
பரமசிவன், துணி - பத்மாசுரனால் வந்த ATU FOB, 
இகுத்த--கிவர்த்தி செய்த, சககாதன் -ஜெசகமாதப் பெரு 
மாளினஅ, புறம் - வீரத்தன்மையை புகலுவரர் - 99 
சொல்லுவார், பொலிவுறும் பிரகாசம் பொருந்திய, திரு 
இலட்சுமிகரம் பொருந்திய, வைகுக்ததீது-வைகுச்த ஸ்த 
OSH, உறும் - பொருந்திய பொறி - மகாலட்சுமியின், 
அருள் - இருபாகடாட்சம், பெறுவர் - அடைவார்கள், 
உண்மை இது கிச்சயம், புவியீரே -உலகத்திலுள்ள மனி 

். தர்களே! என்றது, 07 
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உண்மைகுர வோர்துதி யுரைக்குமழி தைக்குள் . 

தண்மையுட னேகிலவு, சால்புசக சாகன் 
கண்மையக லத்துதிசெய் காமமுறு கெஞ்சே 

வண்மையுறு வான்பதவி மன்ன தரு(ம்) மாதோ. 

இதன் போருள்: 

உண்மை - சத்திய கிலையுள்ள, குரவோர்.--'பெரியோர் 
கள், அதி தோத்திரம், உரைக்கும் சொல்லும், மழிசைக் 

குள் - திருமழிசை க்ஷேத்திரத்திற்குள், கன்மையுடனே - 
சாந்த குணத்துடனே, நிலவு -।9ரகா௫ித்திருக்னெ ற, சால்பு 
“மேன்மையுடைய, சககாதன் -ஜகந்நாதப். பெருமாளின், 
கண் - இடத்தில், மை- களங்கம், அகல நீங்க, BI BOF oe 
தோத்திரஞ் செய்வாய், காமம் -ஆசை, உறும் பொருக்திய, 
கெஞ்சே--மனமே, வண்மை இர்த்இ, உறும் - பொருந்திய, 
வான் -உயர்வுள்ள, பதவி வைகுந்த பதத்கை, மன்ன - 
கிலைபெற்றிருக்க, தரும் - கொடுக்கும், மாது; ஓ: அசைச் 
சொற்கள் ; என்றது, ல் 77] 

மாதவி வருக்கைஈனி வாண்கமுக ரம்பைச் 
் சூகமிகு சோலைபுடை சூழமல காதன் 
-பரகமல ருன்னுவர்கள் பாசவலை நீத்தே | 
ஏகமிலெம் மாக£ரி லெய்திமடழ் வாரே, . 

இதன் போருள் : 

மாதவி குருக்கத்தி, வருக்கை ௪ பலா, ஈணி-மிகுந்த, 
வான் - பெருமை பொருந்த, கமுகு--பாக்குமரம், அரம்பை 
வாழை, - சூதம் மாமரம்," மிகு = மிகுந்த, : சோலை - ஸ்ர்றே, 
சோலைகள், புடை நான்கு பக்கங்களிலும், சூழ் -சூழ்ச்திரா 
நின்ற, மழிசை = இதருமழிசை க்ஷேத்திரத்துற்ற, நாகன் 
ஜெககாதப் பெருமாளின ௮, பாதம் - பரதங்கள், மலர் = 
தாமரை மலர் போன்றவற்றை, உன்னுவர்கள் = Suir cole 
வர்கள், பாசம் “ஆசையர்கிய, வலை வலையை, நீத்தே- 
களைந்து: கிவர்த்திசெய்தே, ஏதம் குற்றம், இல் - இல்லா... எம்மான் - எமது கரயகனாயய ஸ்வாமியின், ssf 
வைகுந்த நகரில், எய்இ- அடைத்து, மகிழ்வாரே- ம௫ழ்ச்ி 
பெறுவார்கள், என்றது ; ஏ-- ஈற்றசை, 19
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வாரிகிக ராகுசமு சாரவரி மாற்றப் 

பாரின்மரு வும்ம்திசை பஞ்சபடை மாயன் 

வாரிசமு றழ்ப்பதம் மரக்கலமு துய்ய 

PA stor யுன்னுவைகின் செனனவிடர் தீர. 

இதன் போருள் ; 

வாரி - சமுத்திரத்துக்கு, கிகராகும் - சம்மாகும், சமூ 
சாரம் - சமுசாரவாழ்க்சையாகய, வரரி-க்டலை, மாற்ற 

நீக்குதற்கு, பாரில் இந்த உலகத்தில், மருவும் - இருக்இன் ற, 
மழிசை- இருமழிசை சக்ஷேத்திரத்துள் விளங்கெய, பஞ்சபடை 
ஜந்து ஆயுதங்களை உடைய, மாயன் -மரயைகளை உண் 

டாக்கும் கத்தன், வரரிசம்-- கரமரை மலரை, உற் -சமான 

முள்ள, பதம்- இருவடி, மரக்சலம் -மரக்கலமாகும், உய்ய 

உயிர் வாழ்தற்கு, சீர்-டறப்பு, இகனை- இவைகளை, உன் 

னுவைஃ யோசனை செய்யுங்கள்) [வாய்], உன் --உம்முடைய, 

செனன இடர்- பிறந்து அடையும் துன்பம், தீர- நீங்கும் 

பொருட்டு, என்றது. 79 

இரவுவ ணன்முதுடல் சென்ரிமைய ரோதம் 

தீரவருள் செய்ததுறழ் சேயனிடர் நீக்காள் 

வாரமிசை வெண்டரளம் வைஇகில வைச்செய்் 

வாரமழி சைத்தலம் வயங்கமல தேவே. 

இதன் போருள் : 

தீரம் -தைரியத்தையுடைய, உவணன் = கருடா ழ்வான், 
முதுகில் - முதுசன்பேரில் சென்று - ஆரோகணித்துப் 
போய், இமையர்- இமையோராடய தேவர்கள்” ஏதம் - இரா 

- கஷதரால் படும் வருத்தம், தீர- நீங்கும்படி, அருள்செய்த அ = 

 இருபை செய்தது, உறழ்--ஒப்பர்க, சேயன்: இச்சிறுவன், 
இடர் - பிறவித் துன்பத்தை, நீத்து - நிவர்தடு செய்து, 
ஆள் அடிமைகெ்ள்வாய், வாரம் -நீர்க்கரையின், மிசை 

மேல், - வெண் வெண்மைகிறமூள்ள; தரளம் முத்துக்கள் 
வை -ஒதுங்குயிருக்து, கிலவைச்செய்-கிலவின் Crees 
கச் செய்யும், வார் நீட்டியும், அம் அழகை.பு முடைய, 
மிசை திருமழிசை, தலம் - இடத்தில், வியங்கு-விளங்டு 
யிராகின் ற, அமலம் -- அழ்குபெரருந்தியய) தேவேஃகடவுளே ! 
என்றது; 80
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வேறு 

தேமலர்ச் செறிவனத் திருமழி சைக்கண்வாழ் 
பூமின்மா மின்றினம் போற்றவை கும்பரன் 
நாமமா யிரகனி சாவின் லோதுவோர் 
ஏமனம் புயனெழிற் கரமுனா ரிகயமே. 

இதன் போருள் : 

தேம் -மதுரமுள்ள--தேனிறைந்த, மலர் - புட்பங்கள், 

செறி-மிகுச்சு, வனம் - நந்தவனங்கள் சூழப்பட்ட, இரு 
மழிசை - திருமழிசை ககரத்தின், சண் இடத்தில், வாழ் 

வாழும்படியானவன், பூமின் - பூமிப் பிராட்டியாரும், மா மின் 
௪ மகாலட்சுமி பிராட்டியாரும், இனம் - தினச்தோறும், 
போற்ற - தோத்திரஞ்செய்ய, வைகும் - வீற்றிருக்க அ ற, 

பரன் - கத்தன், காமம் உமது இருகரமங்கள், ஆயிரம் - 

ஆயிரத்தையும், கனி - மிகுதியாக, காவினால் - தங்கள் காவி 
னாலே, ஓதுவோர் -கோத்திரஞ் செய்வோர், எமன் -எமதரும 
ராஜன், அம்புயன் - அம்புயமாயெ காமரை மலரிலுஇத்க பிரம 
தேவன் இருவரின், எழில் - அழகையுடைய, கரம் - கையி 

னிடத்து, உருர்- அடையார், இதயமே மனமே. . என் றது. 81 

இதழியார் சடிலனே ரிபமுச னயில்கரன் : 

கதழெரிக் கெளரிவா ணன்கைமா மழிசைமன் 
கதிருறழ்த் திகிரியோச் சிக்கடிச் திடுமன்னாள் 
எதிருறு திரிர்கன ரையமேன் மனிதரே. 

இதன் போருள் : 

இதழி -கொன்றைமலர் மாலை, ஆர் -பொருக்திய, :சடி. 
லன் -சடாபாரத்தையுடைய பரமசிவன், ஏர்- அழகுடைய, 

இபமுகன் யானை முகத்தையுடைய. விகாயகன், அயில் - 
வேலாயுகத்தை, கரன் கையிலே பிடித்த சுப்பிரமணியன், 
கதழ்வு--மிகுக்த, எரி- அக்கினி தேவன், கெளரி பார்வதி 
தேவியம்மன், வாணன் -வாணாசுரனுடைய, கை - ஆயிரம் 
கைகளின் பேரிலும், மா - இலட்சுமி வாசம் பொருந்திய, 
மழிசை-- இருமழிசை ஈகரத்து, மன் -கிலைபெற்ற ஜெககாதப் 
பெருமான், கதிர்- சூரியரரணங்களை, உறழ்-- சமானமுள்ள, 
இ௫ரி- சக்கராயுதம், ஓச்சி- பிரயோகஞ்செய்து, கடி இிடும்- 
சங்கரித்திடும், ௮ காள் - அந்த நாளில், ai = Cole,
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உருது - நிற்காமல், இரிக்கனர் - ஓடிப்போனார்கள், ஐய 

மேன் - சந்தேகம். என்னத்துக்கு, மனிதரே - உலூன் 

கணுள்ள மனிதர்களே ! என்றது. 82 

மனமுனை யுவக்கவாய் வாழ்ததவுஞ் சேகரம் 

. தினமடி வணங்ககநின் சீர்செவி கேட்கவும் 
கணவர் தந்திட கலுமன்மேற் ரோன்றுவாய் 

கனமுறுசர் திருமழி சைச்சக காகனே. 

இதன் போருள் ; ; 

மனம் - என்னுடைய மனமானது, உனை - உம்மை 

[நினைத்து], உவக்க - சந்தோஷிக்க, வாய் - வாயானது, 

வாழ்த தோத்திரஞ்செய்ய, சேகரம் -௫ரசு, தனம் -கரள் 

கோறும், அடி பாதங்களை, வணங்க சேவிக்க, நின் -உம் 

முடைய, சீர் சிறப்பை, செவி-காகானது, கேட்கவும் 

கேட்கவும், கனம்--கனத்த [பெரிய], வரம் -வரத்தை, தந் 
திட - சொடுத்திட, கலுழன்மேல் - கருடாழ்வான் பேரில் 
வரது, சோன்றுவாய் -சேவை சாதிப்பாய், தனமுறும் - திர 

விய மிகுச்திருக்கன் ற, திருமழிசை - திருமழிசை சகரத்துற்ற, 

சககாதனே 5௩ ஜெககாதனென்னும் பெயரை யுடையவனே | 

என்றது. 83 

நாதவா னவர்தொழும் ஈளிர்கொள்பங் கேருகப் 
பாதமெப் போழ்துமே பக்தியாய்ப் பணிவையேல் 

வாதைநீத் தருள்புரி மழிசைமால் கெஞ்சமே 

வாதம்வீ சறகுவை னன்வெக்வச் கருள்வனே. 

இதன் பொருள் ₹ 

காத -சர்வத்துக்கும் சாயகனானவனே! வானவர்--தேவர் 
கள் வந்து, தொழும் - சேவிக்கும், - ஈகளிர்கொள்- குளிர்ச்சி 
கொண்ட, பங்கேருகம் - தாமரை மலர்போன்ற, பாதம் 
பாதங்களை, எப்போழ்தும்- சதாகாலமும், பக்தியரப்- அன் 

புடனே, பணிவையேல் -வணங்குவையாடில், வாதை துன் 
பங்கள், நீத்து- நீங்கச்செய்து, அருள்புரி-- இருபைசெய்யும், 

மழிசை - திருமழிசை க்ஷேத்திரத்து, wre = மகாவிஷ்ணு 
வானவர், கெஞ்சமே-மனமே, வாதம்-காற்றுக்களை, வீசும்
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வீசுன்ற, இறகு - சிறகனையுடைய வைனன் - கருடாழ் 

வான், வெர் -முதுஇன் பேரில், வக் அ வந்து, அருள்வனே - 

இருபை செய்வன், என்றது: ஏ-- ஈற்றசை, 84 

வன்னிசோ லைகடொறு மறைபயின் மழிசைவாழ் 

மின்னுயர் வாடக மென்கலை மேழகக் 

தென்னுலா மகரகுண் டலமுறைச் செவிமரைப் 
பொன்னுறைச் செப்.வென் புரையொழித் தருள்வையோ, 

இதன் போருள் : 

வன்னி-இளிப்பிள்ளைசள், சோலைகள் கோறும் -பூஷ் 
சோலைகள் தோறும், மறை--வேதங்களை, பயில்-செரல்லும் 

வளமையுள்ள, மழிசை- திருமழிசை நகரத்தில், OUT ID = 

_ வாழ்ந்திருக்கின்றவனே ! மின் -மின்னம் பிரகாசம், உயர் - 

உயர்த்த, ஆடகம்--பொன்னாகிய, மென்கலை மிருதுவான 
வஸ்திரம், மேழகம்--க்வசம், கென்னுலா *௮ழகு பொருந் 

திய, மகர குண்டலம் -மகர குண்டலங்கள், உறை- இருக் 
இன்றன, செவி - காது, மரை - கரமரை மலரிலுஇத்த, 

- பொன் ௪ மகாலட்சுமி, உறை - இருக்இன்ற, செப்பம் - 

மார்பையுடையவனே ! என் என்னுடைய, புரை” சூற்றங் 
டகளை, ஒழித்து நீக்கு, அருள்வையே-இருபை செய்வர்ப், 

் என்றது: ஏ--ஈற்றசை. 85 

் வையகம் புகழறம் மருவுமெண் ணான் குமே 
ஐயமில் லாமலே யன்புடன் செபப்தொளிர் 
மெய்யர்வாழ் மாளிகை வீதிமா மழிசையில் 
ஐயனே பி.றவியா மரலைநீத் தருள்வையே. 

இதன் போருள் : 

. வையகம் -உலகத்தோர், புகழ் புகழும்படியான, அறம் 
- தருமங்கள், மருவு-பொருச்திய, எண்ணான்குமே- முப்பத் 
இரண்டுமே, ஐயம்-- சந்தேகம், இல்லாமலே - இல்லாதபடி.க்கு, 
அன்புடன் ஆசையுடன், செய்து குறைவின் le Oru si, 
ஒளிர் -பிரகாசிக்கின் ற, மெய்யர் 9 ராமணர்கள், வாழ் 

_ வாழ்கின்ற, மாளிகைஃவீடுகள், . வீதி-தெருக்கள், மா 
_ அழகு பொருந்திய, மழிசை = இருமழிசை ௩௧ ர்த்து ஐயனே -
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ஜெககாதலஸ்வாமியே! பிறவி -அடியேனுடைய சனனமாூய, 

அரலை - சமுத்திரத்தை, நீத்து - நீக்கு, அருள்வையே- 
இருபை செய்வாய், என்றது. 86 

அ௮ரியசெட். மெ.ற்குலை யம்பணத் தாறென 

உரியகல் லெழிலுறு முயர்வள மழிசைவாழ் 

அ௮ரிதகேர் மேனியாய் அறுபதம் பண்டரும் 

பரிமளத் துளவணி பாலிப்பா யெம்கையே. 

இதன் போருள் : 

அரிய--சொல்லுதற்கு அரிகாடுய, செக்கெற்குலை- செக் 
கெல் கதிர்கள், அம்பணம்-வாழையி,3, காறென - குலைக 

ளென்று சொல்லும்படி, உரிய-உரித்தாகிய, கல் கல்ல, 

எழிலுறும்- அழகு பொருந்தும், உயர் -உயர்ச்த, வளம் 

செழுமையுள்ள, மழிசைவரம்- இருமழிகசை நகரத்தில் வாழ் 

இன்ற, அரிதம் மரகதம், கோ- சமானமுள்ள, மேனியாய் = 

கிறத்தையடையவனே ! அறுபதம் - ஆறு கால்களுள்ள 
வண்டுகள், பண் இசைகளை, தரும் -ரீங்காரஞ் செய்கின் ற; 
பரிமளம் - வாசணை பொருந்திய துளவு - திருத்து மாய், 
அணி- மாலையை, பாலிப்பாய் - கொடுத்தருள்வாய், எக் 

தையே- என் தந்ைதையானவனே ! என்றது. 61 

எந்தையா யன் னையா யீசனாய் மாசில்வை 

குத்தம்வாழ் மாயனாய் குருவுமா யாரணத் 

தந்தமா யாதியா யகடுமா னவவருட் 

சம்ீதனா டவிமழி சைச்சக காதனே. 

இதன் டோருள் : 

எந்தையாய் - என் தந்தையாகவும், : அன்னையாய் - 
தாயரகவும், ஈசனாய்-- சர்வேசனாகவும், மாசில் - குற்றமில்லாத, 
வைகும்தம் வாழ் மாயனாய் - பரமபதத்தில் வாழ்ந்திருக்கும் 
மகா விஷ்ணுவாய், குருவுமாய்- ஆசாரியனாகவும், ஆரணத்து 
வேதத்தின், அந்தமாய் “முடிவாய், ஆதியாய் - முதலாய், 
அகடுமானவ- மத்தியுமானவனே ! அருள் - அடி யெலுக்குக் 

கஇருபை செய்வாய், சச்தனம் -சச்தன் மரங்கள் இிறைக்,க, 
அடவி--சோலையள். சூழ்ச் 5, மதிசை- இருமதில௫ மகரத்தில் 
விக்கும், சசமாதனே - ஜெககாகப் பெருமானே ! என்றது, 

88
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தையலர் வார்தனச் சார்புகொண் டலையகத் 
தொய்யல்தீர்த் துன்பசத் தோடகம் தந்தருள் 

செய்யிலுன் னந்துயி றிருமழி சைக்கணுர் 
ஐயவைம் படைகரத் தத்தமா கதியனே, 

இதன் போருள் £ 

தையலார் -ஸ்திரீகளுடைய, வார் - கச்சணிந்த, தனம்- 
தனபாரத்தையுடைய, சார்பு- ஆசைப்பெருக்கம், கொண்டு 
மனத்தில் கொண்டு, அலை -அலையும்படியான, அகம் அகத் 
தில், கொய்யல் -துன்பம், தீர்த்து-கிவர்த்திசெய்து, உன் - 
உம்முடைய, பதம்- பாதமாகய, கோடகம்- தாமரை மலர், 
தந்து-கொடுத்து, அருள் -இருபை செய்வாய், செய்யில் ௪. 
கழனியினிடத்தில், உன்னம்- அன்னங்கள், அயில் -கித்திரை 
செய்கின்ற, திருமழிசைக்குண் ஆர் - திருமழிசை சேத்திரச் 
தின்ஈண் பொருந்தி வ௫ிக்கும், ஐய ஐயனே ! ஜம்படை- 
சங்கு-சக்சரம்-சார்ங்கம்-சண்டு-வாள்--என்னும் ஜந்து ஆயு 
தங்கள், கரத்து -கையினிடத்துகொண்ட], அத்ததலைவனே ! 
மாகதியனே-பெருமை பொருர்திய பரம பத BDF WSL. 
யவனே [!என் றது. 89 

கதமுடித் இகழ்புவிக் கணிலியற் குலவியெங் 
குதலையா மிழிசொலைக் கொண்டருட் கோமளப் 
பதுமைகா யகவரன் பழமறை முழுதுணர் 
சதுமுகன் றொழுமழி சைத்திகழ்க் கடவுளே. 

இதன் போருள் ; 

கதம் -பரம்பரகிய ஆதிசேடன், முடி ஆயிரஞ்சிரசின் 
பேரில், திகழ் -பிரகாசித்திருக்வன் ற, புவி பூமியின், கண் = 
இடத்தில், இயல் -அழகு, குலவி-பொருந்தி, எம் எமது, 
குதலையாம் இழிசொலை- தெரிக்கும் தெரியாமலும் வசனிக்கும் 
குற்றமுற்ற சொல்லையும், கொண்டு - ந ,நசொல்லென்றே 
மனதிற் சொண்டு, அருள் - இச்சிறுவனுக்குக் இருபை செய்ய 
வேணும், கோமளம் அழகுபொருச்திய, பதுமை தாமரை 
மலரிலுதஇத்த மகாலட்சுமியின், நாயக நாயகனே | அரன் 
சிவபெருமான், பழமறை-- பழமையா௫ய வேகங்கள், முழுதும் 
எல்லாம், உணர்- அறிந்த, சதுமுகன் -கான்கு முகத்தை 
யுடைய பிரமதேவன், கொழும் வணங்கும், மழிசை- திரு
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மழிசை சஷத்திரத்தில், Gap = விளக்கமாக வதியும், 
கடவுளே 5 தேவராஜனே |! என்றது, 90 

௩ 

வேறு 

கடிகொண்் மச்சவ தார போற்றிசெங் 

கமல கேத்திர போற்றி வான்மணிச் 

Fly OS BTN AUG BVM DSH 

"சோதி வித்துரு மத்தை யேப்சிறைக் 

குடிஞை மீதிவாம் கமரர் முன்னணி - 

குறைக ணீத்தருட் குரிசில் போற்றிமாம் 

படி.௮ னேமழி சைத்த லத்துறும் 

பண்ண வாமலர்க் கண்ண பேரற்றியே, 

இதன் போருள் : 
4 

கடிகொள் - பிரகரசங் கெண்ட, மச்சவதார 5 மச்ச 
உருவமாக அவகதரித்தவனே ! போற்றி - உம்மை வணய்கு 
கன்றேன், வான் - பெருமை தங்கிய, மணி- ஈவரத்தினங்கள் 
பதித்த, சுடிகை- ஈரீடத்தை, கானவர் - இராக்ஷகர், கலை 
வனுக்கு-விபீஷணாழ்வானுக்கு, அருள் -கொடுத்த, சோதி 
பிரகாசமுள்ள ஸ்ரீராமஸ்வாமியே! வித்துருமத்தை -பவ 
ளதீகதை, ஏய் -சமானமுள்ள, .சறை- இறகுகள் பொருந்திய, 

- கூடிஜஞை-பட்சியாகயெ கருடாழ்வான் பேரில், இவர்ந்து - 
ஏறி, அமரர் - தேவர்கள், முனம் -மு௮னனே, ஈண்ணி - வந்து, 
குறைகள் - அவர்கள் மனவருத்கங்களை, நீத்து - நிவர்த்தி 
செய்து, அருள் - கஇருபைசெய்யும், குரிசில் - பெருமையில் 
சறம்தவனே ! போற்றி - உம்மைத் தோத்திரஞ் செய்கின் 
றேன் ; மால் நீர் கொண்ட மேகம்போன்ற, படிவனே - 

வடிவத்தையுடையவனே ! மழிகசை - திருமழிசை, கலத் 

துறும் க்ஷேத்திரத்தில் வாசஞ் செய்யும், பண்ணவா ௮ 

இசை ஆசையுடன் பாடப்பட்ட, மலர் - தரமரை மலர் 

போன்ற, கண்ண - ௫ருஷ்ணசகை அவதரித்தவனே ! 
போற்றி - உம்மை வணங்கு௫ன் றேன், என்பது: ஓ... 

ஈற்றசை. 91 
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கண்டி. கைப்புனை செப்பனே கொடுங் 

கஞ்ச னைக்கொலுங் கடவுள் போற்றிவால் 

தெண்டி ரைச்சல திக்கண் மந்திரஞ் 

செவ்வி யார்வெரி கேந்து மம்பணத் 

தண்ணல் போற்றியா வினம ளித்திடு 

மத்த போற்றிவெண் ணத்த கான் ௫௬ 

கண்ண னைத்தருங் கஞ்ச காபனே 

கவினு லாமழி சதிப போற்றியே, 

இதன் போருள் : 

கண்டிகை- பதக்கங்கள், புனை - தரித்திருக்கின் ற, செப் 

பனே -மார்பையுடையவனே | கொடும் -கொடூர மனமுள்ள, 
கஞ்சனை-கஞ்சனென்னும் பெயருள்ள அசுரனை, கொலும்- 
சம்மாரஞ் செய்த, கடவுள் -கடவுளே ! போற்றி-உம்மைத் 
துதி செய்ன்றேன், வால் -வெண்மை நிறமுடைய, தெண் 
டிரை -தெள்ளிய அலைகள் பொருந்திய, சலதி-பால் சமுத் 
இரத்தின், கண் இடத்தில், மந்திரம் - மந்திர மலையானது 

மூழ்காமல், செவ்வி = அழகு பொருந்திய, ஆர் நிறைவாக, 

வெரிம்-முதுஇன் பேரில், ஏந்தும் - தாங்கக் கொண்ட, ௮ம் 
பணம் ஆமை வடிவச் தாங்கெ, ௮அண்ணல்- பெருமையுடைய 
வனே ! போற்றி--உம்மை வணங்குகிறேன், ஆவினம்- பசுக் 

கூட்டங்களை, அளித்திடு- இரட்சித் இடும், ௮த்த போற்றி- 
என் தந்தையானவனே! உம்மைத் தோத்திரஞ் செய் - 
இன்றேன், வெண் - வெண்மையுள்ள, நத்தம்-பாஞ்சசன் 
னியம் கைத்தலத்திற் கொண்டவனே ! நான்கு இரு-- எட்டு, 

கண்ணனை - கண்களுள்ள பிரமதேவனை, :' தரும் - பெற்ற, 
கஞ்சகாபனே - தாமரை மலர் உண்டாகிய உந்இியை யுடைய 
வனே ! கவின் உலா - அழகு பொருந்திய, மழிசை - இரு 
மழிசை நகரில் வதியும், ௮தப - ௮அதிபனானவனே ! என்றது. - 

் 92 

போற்றும் ஞானவ ராக ரூபனே 

பொற்பு வாமன போற்றி யாழியை 

ஏற்ற மார்கரத் துற்ற மெய்யனே 

இணையி லாவிமை யவரை யாண்டிடும்
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ஆற்றல் சேர்விசயன் சயக்கன் வச்சுவம் 

விட்ட சாரதிவி தப்பினில் 
தகோற்ற:னீக்குயென் நனைய ருட்டிரு 

சூழு மாமதி சைத்துன் ஊையனே. 

இதன் போருள் : 

போற்றும்- யாவரும் துதி செய்இன் ற, ஞானம்-- ஞானம் 
பொருச்திய, வாரக ரூபனே - சவேதவராக ரூபமெடுத்த 
வனே ! பொற்பு -௮மகுடைய, வாமன -வாமனமான வனே | 

போற்றி தோத்திரஞ் செய்கின்றேன், ஆழியை- திருவாழி 
யாழ்வானை, ஏற்றம்-மேன்மை, ஆர் பொருந்திய, கரத்து 
கையினிடத்து, உற்ற - பிடித்திராரின்ற, மெய்யனே - 
உண்மையான வனே ! இணையிலா - நிகரில்லாத, இமை 
யவரை - தேவர்கக£ ஆண்டிடும் - ஆண்டு கொள்ளும் 
பகவனே ! ஆற்றல் சேர் - புஜபல பராக்டுரமம் பொருந் 
திய, விசயன் - அருச்சுனன், சயந்தனம் - இரதத்தில் 

பூட்டிய, அச்வம் -கூதிரைகளை, விட்ட நடக்கும்படி. தூண்டி 
விட்ட, சாரதி - பாகனே | விதப்பினில் - சீக்இரத்தினில், 
தோற்றல் - ஜனனம், நீக்-நீங்கச் செய்து, என்றனை - 
என்னை, அருள் - இருபை செய்து இரட்டிப்பாய், இரு - 
மகாலட்சுமி, சூழும் -சூழ்ந்திருக்கன்.ற, மா-பெருமையுள்ள, 
மழிசை- திருமழிசை க்ஷேத்திரத்தில், துன்னும் பொருந்தி 

வாசஞ் செய்யும், ஐயனே -கத்தனே | என்றது, 93 

அன்ன ரம்பைமேல் தேரமில் குயிலின் 

துஞ்சு தாய்மழி சைக்குள் சோதிசெய் 

பின்னை கொண்கனே போற்றி பீடுறும் | 

பீத காம்பர 6Oy gore gal 

மன்ன வன்வசு கேவன்' மைக்கனே 

்- வளைதொணனிக்கசெவ் வாய போற்றிபொற் 
பன்ன காரிமே லிவா லோடிவர் 

பரம மூர்த்தியெம் பெரும போற்றியே, 

இதன் போருள் : 

் துன்னு - நெருங்யெ, அரம்பை Cow = வாழைமின் 

பேரில், தோரமில் - குற்றமில்லாத, குயில் - மேகத்தின், இனம்
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கூட்டம், துஞ்சு-நித்திரை செய்கின்ற, தூய் பரிசுத்த 
முள்ள, மழிசைக்குள் - திருமழிசை க்ஷேத்திரத்துக்குள் வதி 

யும், சோதி செய்- பிரகாசத்கைச் செய்டின் ற, பின்னை மகா 
லட்சுமியின், கொண்கனே -காயகனே ! போற்றி-- வணங்கு 
கின்றேன், பீடு- பெருமை, உறும் பொருந்திய, பீதகாம்பரம் 

ு பொன் வஸ்திரம், ஈடு- இடையில், புனைந்த- கரித்கவனே | 

மன்னவன் - அரசனாடுய, வசுதேவன் - வசுதேவனது, 
மைச்தனே ௬ புத்திர சிகாமணியே! வளை - பாஞ்சசன்னி 
யத்தை, தொனித்த சத்தந்தர ஊதிய, செவ்வாய் - இவந்த 
வாயினையுடையனே | போற்றி-துதி செய்கன்றேன், பொன் 
அழகிய, பன்னக அரி - கருடாழ்வான், மேல் -மேலே, 
இவரலோடு - ஆசையுடனே, இவர் -ஏறி நடத்தும், பரம 
மூர்த்தி- பரமமூர்த்தியாயெ, எம்பெரும- எமது பெருமானே | 
போற்றி - உம்மைப் புகழ்சன்றேன், என்றது; ஏ. 
ஈற்றசை, ட்டுக் 

: பெருவ ரைப்புரைக் கரிம ருப்பொ௫ப் 
பெட்ப போற்றிவிண் ணுலக யங்குமைக் 

தீருபு விக்கொடு ஈட்ட எண்பரச் 

தாம போற்றிமுன் சரப ரூபமாய் 
வரும ரன்றனைப் பிளவி யற்றுமா 
மாய வாணகச் சீய போற்றியான் 

கருபு காதருட் காம ரார்திரு ' 
மழிசை வாழ்மணிக் கனக காதனே. 

இதன் போருள் : . ர் 

பெருவரை பெரிதாய் மலையை, புரை -சமானமுள்ள, 
கரி - குவலயாரபிடமென்னும் யானையின், மருப்பு - 
கொம்பை, BASS = Qn, Gulu - ஆசையுடைய 
வனே ! போஜற்றி-உம்மை வணங்குஇன்றேன், விண்ணுலகு 
தேவலோகம், இயக்கும் - விளங்கியிருக்க, ஜர்தரு - பஞ்ச 
கருக்களுள்ள .காவிலிருக்க பாரிசாத விருட்சத்தை, புவி 
பூலோகத்தில், கொடு-கொண்டு வந்து, கட்ட ரட்டிடும், 
ஒண் - அழகிய, பரக்தாம- பரக்தாமனே | போற்றி-துத 
செய்கின்றேன், முன் - முன்னே, சரப ரூபமாய் = FUL 
பட்சி வடிவமாய், வரும் வந்த, அரன்றனை - சிவபெருமானை,
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பிளவு-- இருபிளவாக, இயற்றிய-செய்த, மா-பெரிய, மா 
மாயங்கள் செய்பவனே ! வாள் -ஒளி பொருந்திய, ஈகம் - 
நகத்தையுடைய, சீய - நரசிங்கமானவனே ! போற்றி = 
உம்மைப் புகழ்கின்றேன், யான் நான், ௧௬--கருக் குழியில், 

- புகாது - புகுந்து வருஈ்தரமல், அருள் -இருபை செய்வாய், 

காமர் - அழகு, ஆர் - நிறைக்க, திரும்ழிசை -. திருமழிசை 

நகரத்தில், வாழ் - வாழ்கின்ற, மணி- அழகே, கனகம் - 
பொன்னாடய, காசனே வஸ்திர முடையவனே ! என் று, 95 

நாக மீதுகஞ் கையை வைத்தரு 

ணை போற்றிமை திலியை கோக்குவெங் 

காக சூரனோர் கண்ண தைக்கவே 
காது சாயகக் கருணை யம்புதி 

மாக மேவுமா ஸிகையு அச்திரு 
'மழிசை நாரண வாதி போழற்றிவான் 

மீக ருக்குப தேச தேசிக 

வேள்ச ரோருகன் ருதை போற்றியே. 

இதன் போருள் : 

நாகம்- புன்னாக மரத்தின், மீது-- மேலே, கஞ்சிகையை 

யாதவ ஸ்திரீகளின் சேலையை, வைதீது--பொருத்தி, அருள் - 
கொடுத்த, காத - நாயகனே ! போற்றி - உம்மைத் தோகத் 

திரஞ் செய்கின்றேன், மைதிலியை - சீதா பிராட்டியை, 
கோக்கு-நோக்கிய, வெங் காக சூரன் -கடூரமான காகரூப 
மூள்ள-.-௮சுரன், ஓர்கண்-ஒரு கேத்திரம், அகைக்கவே 
நீக்கவே, காது - கொல்லும்படியான, சாயகம் ௨ அம்பை 
யுடைய, கருணை -இருபை, அம்புதி-கடலே, மாகம்-- ஆகா 
யத்தை, மேவும் - அளாவிய, மாளிகை வீடுகள், உறும் 

பொருக்கிய, திருமழிசை - திருமழிசை நகரத்துற்ற, காரண 

நாராயணனே | ஆதி - முதல்வனே | “போற்றி - உம்மை 
வணங்குகின்றேன், வரன்மீகருக்கு - வான்மீகனென்று 
பெயருள்ள முனிவனுக்கு, உபதேச - உபதேசஞ் செய்த, 

தேசிக - ஆசாரியனாஈச வந்தவனே ! வேள் - மன்மதன், 
சரோருகன் - தாமரை மலரிலுதித்த பிரமதேவன், தாதை 

தந்தையானவனே, போற்றி-உம்மைத் தோத்திரஞ் செய் 

இன்றேன், என்றது; ஏ ஈற்றசை. 96
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காதி வரீந்தபூஷ் சோலை சூழ்மழி 

சைக்க ணாசக நாக போற்றிவிண் 

ணுதி பூகமா யுலவு மாதவ 

ஆர ணங்களி னச்த போற்றிமை 

யோதி தேவ கந்த மைந்தனே 

யெதண்மை யோருளத் தமரும் ஊக்கனே 

கோதில் பத்திசா ரற்க ருட்புரி 

கொண்மு நாயினேன் காதல் தீர்ப்பையே. 

இதன் பொருள் : 

தாது பூர்தாதுகள், இவர்க்த பொருந்திய, பூஞ்சோலை 

௪ புஷ்பவனம், சூழ் - சூழ்ந்த, மழிசைகண் - திருமழிசை 

கரத்தின் கண், ஆர் - பொருக்கியிருக்கின்று, சகநாத = 

ஜெகநாதப் "பெருமானே ! போற்றி - போற்றி செய்கன் 
றேன், விண் -ஆகாயம், ஆதி-முதலான, பூதமாய்-பஞ்ச 
பூதமாக, உலவும்-பொருந்திய, மாதவ - மாதவனென்னும் 

திருகாமமுடைவனே | ஆரணங்களின் - இருக்கு-யசுர்- 
சாமம்-௮தரவணம் என்னும் நான்கு வேதங்களின், அந்தம் 
5 முடிவிலிருப்பவனே 1! போற்றி - உம்மை வணங்குகின் 

- மேன், மை - நீர்கொண்ட மேகம்போல கறுத்த, .. ஓதி - 

- அளகபாரத்தையுடைய, தேவூ-- வசுதேவன்மனைவி, தந்த. 
பெற்ற, மைந்தனே -புத்திர சிகாமணியே ! ஒண்மையோர்- 
அறிவுடைய அன்பர், உளத்து - மன த்தின் கண்; 

அமரும் அமர்ந்து வாசஞ் செய்யும், ஊக்கனே - உள்ளக் 
சளெர்ச்சியுடையவனே.! கோது-ஃகுற்றம், இல் இல்லாத, 

பத்திசாரற்கு - திருமழிசையாழ்வாருக்கு, அருள் -ரபை, 
புரி-செய்ய, கொண்மூ-மேகம்போன்ற கத்தனே | நாயி 
Carer = காய்போன்ற என்னுடைய, காதல் ௬ உலச 

வாசையை, தீர்ப்பையே-தீர்த்து இரட்சிப்பாய், என்றது 

ஏ-- ஈற்றசை, 97 

காத லைப்புவி யாள முன்னலிழ் 

கருதி வேட்டிலன் ககன காட்டையாள் 

நாத னென்னவாழ் வீற வெண்ணிலன் 

கான்மு கன்றிரு ஈகரும் வேட்டிலன் |
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பூத காதன்வெற் பகமும் வேட்டிலன் 
, பொற்பு லாவுகின் பாதம் வேட்டனன் 
வேக மோதைசேர் மழிசை மேவிய 

விமல வன்பர்நெஞ் சாரு மையனே, 

இதன் போருள் : 

்... காது-மோதப்பட்ட, அலை = அலைகளையுடைய சமுத் 

திரஞ் சூழ்ச்த, புவி- உலகத்தை, ஆள - ஒரு குடைகிழலி 
லரசு செய்ய, முன்னலில் - மனத்தில், கருதி - நினைத்து, 

வேட்டிலன் - விரும்ப இல்லை, ககனம் - ஆகாயத்திலுள்ள 
சுவர்க்கலோககச்கை, ஆள் -அளப்பட்ட, காதன் - தேவேக் 
திரன், என்ன - என்று சொல்லும்படி, வாழ் - வாழ்வு, 

வீற - பெருமை அடைய, எண்ணிலன் - கினைக்க இல்லை, 
நான்முகன் -கான்கு முகத்தையுடைய பிரமதேவன், திரு 
அழ௫யெ, நகரும் - நகரத்தையும், வேட்டிலன் - வாசஞ்செய்ய 

ஆசைகொள்ள இல்லை, பூககாதன் -பூதகணங்களுக்கு எல் 
லாம் சாயகனாகிய-ப ரம௫சிவன் வாழும், வெற்பு - கைலையங்கரி, 
அகமும் - இடமும், வேட்டிலன் - வாழ்க்கைக்கு இச்சை 
கொள்ள இல்லை, பொற்பு-அழகு, உலாவு பொருத்திய, 

நின் - உம்முடைய, பாதம் - திருவடியை, வேட்டனன் 
வணங்குகற்கு ஆசைகொண்டனன், வேதம் - பிராமணர் 

வேதாத்தியயனஞ் செய்யும், ஓதம் சத்தம், சேர் சேர்ந்த, 

மதிசை- திருமழிசை நகரத்தில், மேவிய--வா௪ஞ் செய்கன் ற, 
விமலஃகர்த்தனே ! அன்பர் - பாகவதர், கெஞ்சு-மனத் 
நின்கண், ஆரும் - பொருந்தி வ௫க்கன்.ற, ஐயனே - பக 
வனே | என்றது. 98 

ஆர ணத்தினுக் கறியொ ணாமலர் 
அடிய வைம்படைக் கைய வச்சிரன் 

நார ணத்தின மேத்து தற்பரா 

நந்து றைப்பணை மழிசை ஈண்ணியப் 

தர ணக்கல FSG WSSU 

பூம கள்வதி மார்ப போற்றிவால் 

வார ணத்தன்மா வங்க வெற்பனும் 

_ வாழ்த்து மாதவ தேவ போற்றியே,
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இதன் போருள் : 

ஆரணத்தினுக்கு - வேதங்களுக்கும், அறியொணா 
அறிய ஒண்ணாத..-௮.மியக் கூடாத, மலர் - தாமரை மலர் 
போன்ற, அடிய- திருவடியை யுடையவனே ! ஜம்படை 
பாஞ்ச சன்னியம்--திருவாழி--சரரங்கம்--சதை--வாள் என் 
னும், ஐந்து-ஜற்து ஆயுதங்கள் தாங்கு, கைய-கையை 

யுடையவனே ! வச்சிரன்-வச்சிராயுகத்தையுடைய தேவேக் 
- திரன், கார்-அ௮ன்பு, அண்ண பொருக்க, தனம் - காள் 

தோறும், ஏத்தும் - தோத்திரம் செய்யும், தற்பரா ௬ கட 

வுளே ! நந்து - சங்குகள், உறை - தவழ்ன்ற, பண 

கழனிகள் சூழ்க்த, மழிசை- திருமழிசை நகரத்தில், கண்ணிய 
- வாசஞ் செய்கின் றவனே ! பூரணம் -நிறைவாஇிய, கலசம் 
குடம்போன் ற, குயம் - தனபாரமுடைய, திரு - அழல, 
பூமகள் - தாமரைப் புஷ்பத்தில் பிறக்த--மகாலட்சுமியான 

வள், வதி - வாசஞ்செய்யும், மார்ப -மார்பையுடையவனே [| 

போற்றி - உம்மைப் புகழ்கின்றேன், வால் - வெள்ளை நிற 
முள்ள, வாணரத்தன் - அயிராவகமுடைய தேவேந்திரன், 
மாபெருமை பொருந்திய, வங்கம் - வெள்ளியாயெ, வெழ் 
பனும்- பர்வதத்திலிருக்கும்--சிவபெருமானும், வாழ்த்தும் - 
தோத்திரஞ் செய்யும், மாதவ - மாதவனென்னுந் இருகாம 
மூடையவனே ! தேவ- தேவனே ! போமழ்ரி-தோத்திரஞ் 

செய்கிறேன், என்றது : ஏ--ஈற்றசை, 90 

மாதி ரக்குர லோயு முன்னவண் 

வந்து வாரிடங் கரைய கைத்திடும் . 
ஆதி மூலமா மனக போழ்றிபொன் 
னரண மேய்மழி சதிப போற்றியாழ் 

மீதி லாவலா னாதி மாதவர் 

வேட்கை யாய்த்தொழும் விண்டு போற்றியான் 
பூதி யுற்றிடா தருள்செய் வாய்சகம் 

புகழு கீருறைப் பாதம் போற்றியே, 

இதன் போருள் : . 

மாதிரம் -கஜேந்திர னென்னும் யானையானது கூவிய, 
குரல்-குரலின் சத்தம், ஒயுமுன் - கிற்குமுன்னே, அவண் 
அவ்விடம், வந்து - எஇரில் வந்து, வார்" - நீரிலிருக்இன் ற,
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இடங்கரை - ஆண்முதலையை, அகைத்திடும் -- சங்கரித் இடும், 

ஆதிமூலமரம்- ஆதிமூலமாகிய, ௮னக-*கத்தனே ! போற்றி 

உம்மைப் புகழ்ன்றேன், பொன் - அழகு பொருக்திய, 

அரணம்--மதில், ஏய்-சூழ்க்த, மழிசை - திருமழிசை ககரத்து 

வ௫க்கும், அதிப முதல்வனே 1 போற்றி-உம்மை வணங்கு 

இன்றேன், யாழ்மீதில் - வீணையின் மேல், . ஆவலாய் - ஆசை 

யரய்ப்பாடும் சாரதன், ஆதி -முகலான, மாதவர் மகா தவ 

மகிமையுள்ள ரிஷிகள், வேட்கையாய் - விருப்பத்துடன், 

தொழும் வணங்கும், விண்டு-மகாவிஷ்ணுவே, போற்றி- 

உம்மைத் தோத்திரஞ் செய்கன் றேன், யான் நான், பூதி- 

நரகத்தில், உற்றிடாது-- அடைந்திடாது, அருள் செய்வாய் - 
இருபை செய்வாய், சகம் உலகம், புகழும் - துதி செய்யும், 

நீருறை-- நீராயெ கங்கை உதித்த, பாத -பாதமுடையவனே ! 

போற்றி-உம்மைத் தோத்திரஞ் செய்கின்றேன் - என்றது. 

100 

வாழி [வாழ்த்து] 

அறுசீர்க் கழிநெடி லாசிரிய விருத்தம் 

ஆரணங் கெளத்துவங் கெரல்லை 
யவிருமைம் படைய னந்தன் 

சிரணி பதின்மர் வைன 
தேயனல் லன்பர் செய்யாள் 

ஏ.ரணி மழிசை மேவு 
மியல்சக நாதன் ராளில் 

பேரணி பதிற்றுப் பத்தந் 
தாதிபே ர௬லகில் வாழி. 

இதன் போருள் : 

ஆரணம் - நான்கா இருக்கு- யசுர்- சாமம்-அ.ர் 

வணம் என்னும் வேதங்களும், கெளத்துவம் - கெளத்துவா 

பரணங்களும், குல்லை - திருத்துழாய் மாலையும், அவிரும்--: 

பிரகாசிக்கின் ற, ஐம்படை--பஞ்சாயுதங்களும், அனந்தன் ௮ 

ஆதிசேஷன், சர் - சிறப்புள்ள, ௮ணி-- அழிய, பதின்மர் 
பதின்மர்களும், வைனதேயன் -கருடாழ்வான், அன்பர் 

அடியார், செய்யாள் -மகாலட்சுமிப் பிராட்டியார், ஏர் ௮ணி 

- அழகுபொருக்திய, மழிசை - திருமழிசை க்த்திர த்தில், 

மேவும் -வரசம் பெரருந்திய, இயல் -அழகுடைய, சககாதன் 

94
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ஜெககநாதப் பெருமாள், தாளில் - திருவடியில், பேர் - 

ர்த்தி, அணி தரிக்கும், பதிற்றுப்பத்து-பத்து-பத்து ஓர் 
சந்தமாய் வரும், அர்காதி-பாட்டின் முடிவை மறுபாட்டுக்கு 

முதலாய்ப் பாடும் பாடல், பேருலகில் - பெரிய உலகத்தில், 
வாழி--வாழக்கடவது, என்றது. 

திருமழிசைப் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி முற்றும். 

   



ஸ் 
‘ ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய ஈம: 

ச் 

9, திருஎவ்வுள் பதிற்றுப்பதீதந்தாதி 
சடகோபர் விஷயம் 

அறுசீர்க் கழிநெடி லாசிரிய விருத்தம் 

காப்பு 

மாமருவு பூகிகலம் வாழ்த்திவணங் குங்கனக 

வல்லி சேருங் 

கோமருவு தேவெவ்வுள் வீரரா கவமாயன் 

குளிர்பொற் ராளிழ் ' ் 

ஹேமருவு பதிற்றுப்பத் தந்தாதித் தண்டமிழ்ப்பாத் 

தெரியழ் சூட்ட 

காமருவு தென்குருவைக் காவலனம் புயப்பாதங் 

கருது வோமே. 

இதன் போருள் : 

மாமருவும்-பெருமை பொருந்திய, பூமிகலம்-- உலகமெல் 

லாம், வாழ்த்தி - தோத்திரஞ் செய்து, வணங்கும் - பணி 

கின்.ற, கனகவல்லிசேரும் - கனகவல்லி யென்னும் பெயரு 
டைய மகாலட்சுமி புணராகின்ற, கோமருவு - மலையை 
"யொத்த, தோள்-புயத்தினையுடைய, எவ்வுள் - திரு எவ்வுள் 

நகரத்திலுற்ற வீரராகவ மாயன் - வீரராகவனென்னும் 

பெயரைக்கொண்ட மகாவிஷ்ணுவின து, குளிர் - குளிர்ச்சி 
பொருந்திய, பொன் தாளில் - அழடுய இருவடியில், தேமருவு 

மதுரம் பொருந்திய, பதிற்றுப்பத் தந்தாதி-பத்து-பத்து 

செய்யுள் ஓர் பண்ணாக வருகின்ற அந்தாதி, தண்டமிழ்ப் பா 
௩ குளிர்ந்த தமிழ்ப் பாடலினால், தெரியல் சூட்ட-மாலைதரிப் 
பதற்கு, காமருவு சோலைகள் சூழ்ந்த, தென்குருகை- அழ 
இய குருகாபுரியில் அவதரித்த, காவலன் - ச௪டகோபரது, 

அம்புயப் பாதம் - தாமரை மலர் போன்ற சரணங்களை, 

கருதுவோம் -எப்பொழுதும் சிந்தனை செய்வோம், என்று ; 
ஏகாரம்--ஈற்றுசை, 1
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மாருதி விஷயம் 

அறுசீர்க் கழிநெடில் ஆசிரிய விருத்தம் * 

செயமேவு கிகும்பலையை யோர்கணத்திற் றபுத்திக்திர 
சித்தன் றன்னை 

வயமேவு மிளயோன்முன் கொணராஞ்ச நேயனடி 
வணக்கஞ் செய்வாம் 

இயமேவு மார்ப்புமிகு மெவ்வுளிரா கவப்பெருமா 
னிணர டிக்கு 

மயமேவு பதிற்றுப்பத் தந்தாதிப் பாமாலை 

வனைய மாதோ. 

இதன் போருள் : 

செயமேவு - வெற்றிதரப்பட்ட, கிகும்பலையை - நிகும் 

பலை யென்னும் இடத்தில் ஒர் யாகத்தை, ஓர் கண த்தில் - ஒரு' 
கணப்பொழுதில், தபுத்து-- அழித்து, இந்திரசித்தன் தன்னை, 
- இந்திரசித்தென்னும்--இராவணன் மகனை, வயம் வலிமை, 

மேவும் ௬ பொருச்திய இளையோன் முன் - இலட்சுமணப், 
பெருமான் முன்னில், கொணர் கொண்டுவந்த, ஆஞ்சகேயன் 

- அஞ்சனை புத்திரன், ௮டி.- பாதத்தை, வணக்கஞ் செய்வாம் 
- வணங்குவேன், இயம் வாத்தியங்களில், மேவும் -உண்டா 
இன்ற, ஆர்ப்பு - சத்தங்கள், மிகும் - மிகுந்திராரின்ற, எவ் 
வுள்- திருஎவ்வுள் திருககரத்தில் சயனங்கொண்ட, இராகவப் 
பெருமான் - வீரராகவப் பெருமாளின௫, இணர் -. மலர் 
போன் ற, அடிக்கு- திருவடிக்கு, . மயமேவு- அழகு பொருச் 
திய, பதிற்றுப்பத் தந்தாதி- பத்து பத்து பாக்கள் ஓரிசை 
யாய் வரும் அக்தாதி, பாமாலை- பாடலாடுய மாலை, வளைய 
தரிப்பதற்கு: மாதோ--மாது, ஓ அசைகிலைகள், 2 

துதிகவி முற்றும் 

நூல் 

அறுசீர்க் கழிநெடி லாசிரிய விருத்தம் 

சீரார் சுவவு விபுதர்களுக் 
திறமே வியவா கண்டலனு 

மேரார் நான்கு வத்திரனு 
மிருடிச் சாலி கோத்திரனு
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காரார் தளவைப் பணிந்தேத்த 
நலஞ்சே ரெவ்வுட் பதியினிலே 

காரார் புயல்போல் விழிவளருங் 
கண்ணா வடியேற் கருள்புரியே. 

இதன் போருள் : 

சர் ஆர்- இறப்பு பொருந்திய, சுவவு- சுவர்க்கலோகத் 

துள்ள, விபு.தர்களும் - தேவர்களும், திற மேவிய - பராக் 

இரமம் பொருக்திய, ஆகண்டலனும்- இக்திரனும், ஏர் ஆர் 

, அழகு பொருக்திய, கான்கு வத்திரனும் -சான்கு முகத்தை 

யுடைய பிரமதேவனும், இருடி. சாலி கோத்திரனும் -சாலி 

கோத்திர மகரிஷியும், கார் ஆர்ந்து - அன்பு பொருந்தி, 

அளவை ௮ இனந்தோறும், பணிந்து - வணங்கு, ஏத்த 4௬ 

தோத்திரஞ் செய்ய, நலஞ் சேர் -மங்களாகரம் பொருந்திய, 

எவ்வுள் பதியினிலே- திரு எவ்வுள் ஈகரத்திலே, கார் ஆர் 

புயல் போல்-- நீர் கொண்ட மேகத்தைப் போல, விழிவளரும் 

௪ திருக்கண் வளராகின்ற, கண்ணா - இருஷ்ணனாக அவ 

தரித்த கர்த்தனே ! அடியேற்கு-உன் தாசனுயெ எனக்கு, 
அருள்புரி-இருபை செய்வாய் ; ஏ--ஈற்றசை, 1 

புரியே ராழித் தவர்தண்டுப் 

பொலிகாச் தகங்கைத் தலத்துற்ற 

அரியே கினைத்தோர் பவத்திமிர 
மகற்றுங் இரணச் சான்றோனே 

வரியே பரவு குருக்கண்மட 
மானார் மயநீர்ச் தாட்கன கக் 

திரியேய்ப் பரிகம் விண்ணாரக் 
இளரும் இருவெவ் வுட்பரனே. 

இதன் போருள் : 

புரிஃபாஞ்சசன்னியம், ஏர்-௮ழகு பொருக்திய, ஆழி - 
சக்கரம், தவர் - சாரீங்கம், தண்டு- தண்டாயுகம், பொலி 

பிரகாசிக்கின்ற, சாந்தகம் ௩ வாள் என்னும் -- பஞ்சாயுதங் 

களும், கைத்தலத்துற்ற = கையினிடமாகக் கொண்டிருக்கிற, 

அரியே- நாராயணனே | கினைத்கோர்- உம்மைத் தியானிச் 
சப் பட்டவர்கள், பவத்திமிரம்-ஜனன மாகிய இருளை, அகற் 

லும் ௪ நீக்கப்பட்ட, பொணம் - இரணங்களையுடைய, சான்
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றரோனே சூரியனே ! வரியே -தேமல்களே, பரவு--படர்க 
திராநின்ற, குருக்கண் - தனபாரங்களையுடைய, மடம் = 
இளமைப் பருவத்தையும், மானார் - மான் போன்ற சாயல் 

களுள்ள ஸ்திரீகள், மயல் “மயக்கத்தை, தீர்த்து - நீங்கச் 

செய்து, ஆள் - அடிமை கொள்வாய், கன கக்ரி-பொன் 
மலையை, ஏய் -ஒப்பாயெ, பரிகம்-மதிலானது, விண்ணார- 
ஆகாயத்தையளாவ, சளரும்--விளங்குகின் ற, திரு எவ்வுள் - 
திரு எவ்வுளூரில் சயணித்திராகின்ற, பரனே -பரமாதமனே ! 
என்றது. 2 

பரவை யணசெய் காயகனைப் 

பார்த்தற் கருளும் தாயகனை 

குரவை பிணைத்த யாதவனைக் 

கோதி லெவ்வுண் மாதவனை 

யரவை யணை கொள் நாரணஊணளை 

யம்போ ர௬ுகக்சை வாரண ar 

கரவை யகற்றி மடநெஞ்சே 

கருதிற் பதவி பெறுவாயே. 

இதன் போருள் : 

ப.ரவை--தென் சமுத்திரத்தில், ௮ணை செய் - திருவை 
கட்டிய, சாயகனை -சர்வேசுவரனை, பார்த்தற்கு-அருச்சுன 
னுக்கு, அருளும்- பகவற்தை யுபதேடத்தருளிய, தாயகனை 
* தாயின் மனம் போன்ற அன்பனை, குரவை - குரவைக். 

_ கூத்தாட, பிணத்த- சேர்த்த, யாதவனை-யாதவர் இடத்தில் 
வளர்ந்தவனை, கோதில் குற்றமில்லாத, எவ்வுள்- இரு எவ் 
வுள் ஈகரத்தில் வாசஞ் செய்யும், மாதவனை' - வீரராகவப் 
பெருமானை, ௮ரவை -ஆதிசேஷனை, அனை கொள் _ பஞ்சணை 
யாகக் கொண்ட, நாரணணை = ஸ்ரீம் சாராயணனை, 
அம்போருகக்கை- தரமரை மலா் போன்ற அஸ்தமுள்ள, 
வாரணனை- சங்குடையவனை, கரவை-தபட வஞ்சனையை, 
அகற்றி --நீகடு, மடகெஞ்சே 4 அறியாமைக் தன்மையுள்ள 
மனமே, கருதில் - நீ தியானஞ் செய்தால், பதவி = பரம 
பதத்தை, பெறுவாய் -சேருவாய் ; ஏகாரம். ஈற்றகை, 9
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பெறுதற் கரிய மெஞ்ஞானம் 

பெட்பி லளிக்கு மருண்மாலை 

நறுமன் குல்லைத் காராக 

ஞாட்பாச் சனன்றே ரூர்வோனைத 

தறுகட் கும்பி கோடொக௫ித்த 

சர்வாத் மனைசெஞ் இகரியிலிகந் 

அறும்வண் டி. ருவெவ் வுட்கோவை 

யுன்னித் துதிமின் இன்புறவே. 

இதன் பொருள் : 

பெறுதற்கு-பெற்றுக் கொள்ளுதற்கு, அரிய-- அருமை 

யாயே, மெஞ்ஞானம்-பேரறிவை, பெட்பில்-- அன் பினால், 

அளிக்கும்- கொடுக்கும், அருள் -இருபையுள்ள, மாலை-மகர 

விஷ்ணுவை, ஈகறுமன் -வாசனை மிகுந்த, குல்லைத் தாரானை- 

துளபமாலையுடையவனை, ஞாட்பு - வலிமையுள்ள, அர்ச் 

சுனன் - அருச்சுனன், கேர் ஊாவோனை- இரதம் நடத்திய 

கண்ணபிரானை, தறுகண் ௪ அஞ்சாமையுடைய, கும்பி ௯ 

குவலயாபீடமென்னும் யானையின், கோடு--கொம்பை, ஒ௫த்த 

ஒடித்த, சர்வாத்மனை - எல்லா உயிர்களிலும் நிறைந்திருப்ப 

வனை, செஞ்சிகரியில்-செம்மையாடிய கோபுரத்தில், இந்து - 

சந்திரன், உறும் - தவழ்ந்து போடுற, வண் -வளமை தங்கிய, 

திரு எவ்வுள்' கோவை - அழடிய எவ்வுளூர் வீரராகவப் 

பெருமானை, உன்னி - தியானித்து, துதிமின் - தோத்திரஞ் 

செய்யுங்கள், இன்புற -பேரின்பத்தையடைய, ஏ. ஈற்றசை 

4 

மின்னற் ச௪டலஞ் சகமென்றுள் 

வேட்கை மலியு மானிடர்காள் 

கன்னம் புரைமென் மொழிக்கன்௮ு 

கலிங்க மளித்த காதலனை 

அன்னம் துயில மொய்த்திரள்பண் 

ணார்க்கும் திருவெவ் வுட்பொருளைப் 

பன்னு மடியார் தாடொழுமின் 

பரம பதம்பெற் ௮ுறைவீரே,
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இதன் போருள் : 

மின்னல் -ஆகாயத்து மின்னலை, புரை -ஒத்த, சடலம் 
எ சரீரம், சகம் என்று - நிலை என்று, வேட்சை 4 ஆசை 
யானது, மலியும் -அதிகறிக்கும், மானிடர்காள் மனிதர்களே! 
கன்னல் புரை-கரும்பைப் போலும் மதுரமான, மெல் -மெல் 
லிய, மொழிக்கு - வசனமுள்ள துரோபதைக்கு, ery = 
முன்னம், கலிங்கம் - வஸ்திரம், அளித்த- கொடுத்த, காத 
லனை - அன்புடையவனை, அன்னப்புள் - அன்னப் (புள் 
ளானது) (பறவையான ஆ], துயில கித்திரை செய்ய, மொய்த் 
திரள்-வண்டுக் கூட்டம், பண் இராகங்களின், ஆர்க்கும் 
சப்தமுள்ள, திருவெவ்வுள் - இரு எவ்வுளூரில் தங்யெ, 
பொருளை - பராபர வஸ்துவை, பன்னும் அவனது திரு 
காமங்களை--ஸ்மரிக்கப் பட்ட, அடியார் -.பாசவதரது, தாள் 
தொழுமின் - பாதங்களை சேவியுங்கள், பரமபதம் - 
வைகுக்தம், பெற்று -அடைந்து, உறைவீர் - அவ்விடத்தில் 
வாசஞ் செய்வீர், ஏ--ஈ௰்றசை. 5 

உறைமுற் சிலையாற் றடுத்காய 

Gea புர(த்)[ச]௧க மாட்சியனே 
கறைமுண் டககசே ரட்சியனே 

ஈண்ணன் பருக்குக் காட்சியனே 
முறைசொற் கவிகின் செவியேற்றென் 

முன்னிற் றோன்றி யருள்புரிவாய் 
மறைமுன் னர்கள்சூழ் திருவெவ்வுள் 

வாய்ந்து பிறங்கு மணிவணனே., 

இதன் போருள் : - 
உறை - பெரிய கீர்த்துளிகளை, முன் - முன்னே, சிலை 

யால் - கோவர்த்தனமென்னும் மலையினால், தடுத்து - தடை 
செய்து, ஆயர் யாதவர்கள், உக்கம் - பசுக் கூட்டங்களை, 
புரக்த-- இரட்சிக்க, மாட்சியனே = பெருமையுடையவனே ! 
நறை - வாசனை பொருந்திய முண்டகம் - தாமரையை, 
கேர் - சமானமான, அட்சியனே = கேத்திரமூுடையவனே ! 
உண்ணும் - உம்மைச் சேர்ந்த, அன்பருக்கு பாகவதருக்கு,
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சண்ணும்-உம்மைச் சேர்ச்த, அன்பருக்கு-பாகதவதருக்கு, 

காட்சியனே -சேவை சாதிப்பவனே 1] முறை-ஈமுறையாக, 
சொல்--சொல்லப்பட்ட, கவி அடியேன் பாடலை, உன் 

உம்முடைய, செவி-காதிலே, ஏற்று-கேட்டுக் கொண்டு, 

என்முன் - இச்சிறியவன் முன்னே, தோன்றி- பிரத்தியட்ச 

மாய், அருள் புரிவாய் - இருபை செய்வாய், மறை - வேதங்களை, 

முன்னர்கள் -மனத்தில் கவன முள்ளவர்களாகய பிராம 

ணர்கள், சூழ்- சூழ்ந்திருக்கப்பட்ட, திரு எவ்வுள் - சிறக்க 
எவ்வுளூரில், வாய்ச்து - சயன திருக்கோலம் பொருந்தி, 

பிறங்கும் - பிரகாசிக்கும், மணிவணனே - இருண்ட திரு 
மேனியை யுடையவனே | என்றது. 6 

மணியும் மனவும் வாரமிசை 
வயங்கு முவள கஞ்சூழ்க்த 

அணியு மதன்கண் டூவியன 

மாரும் வளமெவ் வுட்பரிவாழ்ந் 

தெணிய தருளு மைந்தருவே 
இசைக்க வரிய மலர்மருவே 

பிணியை யொழித்தாண் டிடுமருக்தே 

பெட்பி னுடனீ வாய்சரணே. 

இதன் பொருள் : 

மணியும் முத்துக்களும், மனவும்-சங்குகளும், வார 
மிசை-நீர்க் சுரையின் பேரில், வயங்கும்- பிரகா௫க்கும், 
உவளகம் - தடாகம், சூழ்ந்த - பக்கத்திலிருக்கும், 
அணியும் - அலங்காரமும், அதன் கண் - அதனிடத்தில், 
தாவி -- சறனெையுடைய, : ௮னமாரும் - அ௮ன்னப்பட்௫கள் 
கிறைந்திருக்கின். ற, வளம்--செழுமையுள்ள,எவ்வுள் புரி- 
இரு எவ்வுள் ஈகரத்தில், வாழ்ந்து-வாசஞ் செய்திருக்து, 

எணியது- யாவரும் கினைக்கப்பட்ட வஸ்துக்களை, அருளும் - 

கொடுக்கும், ஐர்தருவே--பஞ்சருவானவனே, எங்கும் -எவ் 

விடங்களிலும், துவன்ற- நிறைக்க, மலர் மருவே--மலரில் 

மணம் போல் கலந்திருப்பவனே ! பிணியை-- வியாதிகளை, 
ஒழித்து நீங்கச் செய்து, ஆள் - என்னை அடிமை கொள்ளப் 
பட்ட, மருக்தே- அமுதே |! பெட்பினுடன்- அன்பினுடன், 
ஈவாய் கொடுப்பாய், சரணே--கின் திருவடி; என்றது, 7 
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சரணென் றடைவீ டணற்குமுனஞ் 
சார்பா யருட்செய் ததுபோல 

கருணைக் கடலே என்னறுயரங் 

கரச்செஞ் சடரோன் முன்ன னிமமேய் 
மூரணி னொடுதீர்த் தருள்செய்வாய் 

முருகு மணிகட் கசிதப்பொன் 
அரணஞ்் சூழு மாண்பெவ்வுள் 

ஆரு மதுல மாம்பொருளே. 

இதன் பொருள் ₹ 

சரண் என்று-நின் சரணமே கதி யென்று, அடை 
உமது இடம் வக்த, வீடணற்கு-விபீஷணருக்கு, முன்னம் 
முூக்காளையில், சார்பாய் - அன்பாய், அருள் செய்தது 

போல--ஒருபை செய்தது போல, கருணைக் கடலே- இருபா 
சமுத்திரமே] என் துயரம் - என்னுடைய துன்பமானது, 

. கரம்- ரெணங்களையுடைய, செம் -சவக்த, சுடரோன் சூரி 
யன், முன் -முன்னே, இம மேய் -பனியைப் போல, மூரணி 
னெடு--வலிமை யுடனே, தீர்த்து மீக், அருள் செய்-இ௬ 

- பை செய்வாய், முருகு- அழயெ, மணிகள் - இரத்தினங்கள்? 
கசிதம்-பதித்த,) பொன் -பொன்னினாற் செய்த, அரண் 
மதிலானது, ௮ம்- அழகுடனே, சூழும்-- சூழ்நீதிரா கின்ற, 
மாண்பு - பெருமை பொருந்திய எவ்வுள் - நகரத்தில், 
ஆரும் - தங்கயிருக்னெ.ற, அலம் - நிகரில்லாத, பொரு 
ளே-பராபர வஸ்துவே | 8 

பொருண்மன் ஸியகி கமவிறிற் 

் பொலிவா யாடற் குமின்றபதா 

தெருளு லாவு பாகவதர் 

... சிந்தை சமன சத்துறைவோப் 

இருளை யொழித்தாள் மாமணிகள் 

இலங்கு சிகரி.யெவ்வுளுறைச் 

தருண்மெய்ப் பெருக்க மூடனன்பர்க் 

களிக்க விமைக்கு மாரியனே,
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இதன் போருள் ₹ 

பொருள் - வேதார்த்தங்கள், மன்னிய - பொருந்திய, 

நிகமம் வேதத்தின், ஈறில் - முடிவில், பொலிவாய் - பிரகாச 

மாய், ஆடல்-- திரு ஈடனம், குயின்ற--செய்த, பதா-பாத 

மூடையவனே | தெருள் -தெளிவு, உலாவு - பொருந்திய, 

பாகவதர் வைணவர்கள், சிந்தை மனமாக, சுமனசம்- 

மலரில், உறை வோய் இருக்கப் பட்டவனே ! இருக AG 

ஞானமா௫ய மயக்கத்தை, ஒழித்து நீங்கச் செய்து, ஆள் 

என்னை அடிமை கொள், மாமணிகள் -பெருமை பெர்ருந்திய 

நவரத்தினங்கள், இலங்கு- பிரகாசிக்கின்ற. Gal=Gar- 

கோபுரங்களுள்ள, எவ்வுள் - திரு எவ்வுளூரில், உறைச்து - 

இருக்த, அருள் - இருபை, மெய் 5 உண்மையான, பெருக்கத் 

துடன் அதிகமாக, அன்பர்க்கு தன்னிடத்தில் பக்தியுடை 

யவர்க்கு--அளிக்க--, இமைக்கும் - பிரகா௫ுக்கும், அரி 

யனே -மேன்மையுடைய கர்த்தனே! என்றது. . 9 

ஆரி யர்களச் தணர்மன்னர் 

அரும்வை சியாசூத் திரரீட்டம் 

வாரி யெனவே பணிந்தேத்த 
மாண்பெவ் வுளிற்கண் வளரதுலா 

_ நீரி லெழுநுண் பவ்வமென 

_ நிகழ்பூ தியத்தைச் சதமுன்னி 

பர்ரி லுஞ.ற்று மறிவிலிக்கும் 

- பதமீ வதுகின் கடனன்றே. 

இதன் போருள் : 

. “ஆரியர் அ மேலோர்கள், அந்தணர் - பிராமணர், 

மன்னர் - இராஜர், ௮ரும்- அருமையான, வைசியர் - செட்டி 

கள், சூத்திரர-- சூத்திர சாதியரும், ஈட்டம் - கூட்டமாக, வாரி 

யெனவே- சமுத்திரம் போல, பணிந்து-வணங்கு, ஏத்த 

தோத்திரஞ் செய்ய, மாண்பு பெருமை பொருந்திய, எவ்வு 

ளில்- இரு எவ்வுள் ஈகரத்தில், கண் வளர் -யோக நித்திரை 

செய்யா நின்ற, வதுலா--நிகரில்லாதவனே! நீரிலெழும் ஃ நீரில் 

உண்டாடன்ற, நுண் சிறிய, பெளவ மென-நீர்க்குழியை, 

நிகழ சமான முள்ள, பூதியத்தை- சரீரத்தை, சதமுன்னி wm
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நிலை யென்று நினைத்து, பாரில் -உலகத்தில், உஞந்றும்- சம் 
தோஷிக்கும், அறிவிலிக்கும் - அறிலில்லாத சிறுவளுயெ 
எனக்கும், பதம் -பரம பதம், ஈவது -கொடுத்து Or Ar 
பது, கின் கடன் -உமது கடமை ; என்றது ; அன்று - ஏ ~ 
அசை கிலைகள், 10 

எழுசீர்க் கழிநெடில் ஆசிரிய விருத்தம் 

கடகவம் பரமெய்க் கம்பலை யணுக 

கவின்பிர வாளவா யிணரில் 

குடவளை பொருத்திப் பண்ணளித் தவனே 

கோவல ரானிரை புரக்க 

தடைவிலங். கலைமுற் குடையென வேந்துச் 

தற்பரா பிங்கலன்' வாழும் 

இடவள கையைகே ரெவ்வுணா யகனே 

ஏ.தமெல் லாங்கமித் தருளே. 

இதன் போருள் : 

௪டக வம்பரம் -சேனா சமுத்திரமானது, மெய்-- சரீரம், 
'கம்பலை யணுக- நடுக்கம் உண்டாகும்படி, கவின் - அழகு 
பொருக்திய, பிரவாளம்-பவளம் போன்ற, வாய் இணரில்- 
திருவாய் மலரில், குடவளை - குடம் போன்ற சங்கை, 
பொருத்தி-வைத்து, தொனித்த-- சப்த மூண்டாகிய, மாத 
வனே - மகாவிஷ்ணுவே! கோவலர் - யாதவருடைய், 
ஆனிரை-ப்சுக் கூட்டங்களை, புரக்க ஃ இரட்சிக்க, தடம் 2 
பெரிய், -வில்ங்குகளை - கோவர்த்தன. மென்னும் மலையை, 
மூன் மும் நாளில், குடையென ஏந்தும்-குடையாகப் பிடித் 
தருளிய, தழ்பரா ௬ கடவுளே! பிங்கலள் = குபேரன், 
வாழும் - வாழ்கின்ற, இடம் -சகரமாயெ, அளகை ௬ ௮அள்கர் 
புரியை, கேர் - நிகராகய, எவ்வுள் - திரு எவ்வுளூரில் 
இருக்கும், சாயகனே சர் வேச்வரனே | ஏதம்-யான் செய்த 
கூற்றம், எல்லாம் 4 யாவ்ற்றும், கமித்து - பொறுத்து, 
௮ருள்- இருபை செய்வாய், என்றது ; ஏ - ஈற்றசை, AL
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அருநெறி வாய்ந்துன் செய்யபங் கயத்தாள் 

Wor yer Gaz ipa டயங்குங் 

கருகெறி"சாப்பண் வை௫ோற் நலைச்செய் 

கடி.ந்தவர் கட்சிசா மணியாங் 

குருமைகொள் சாலி கோத்திர முனிக்கு 

குணமுடன் தெரிசன மளித்தப் 

பெருமைகொ எெவ்வுட் கோயிலி லியங்கும் 

பெட்புள வீரரா கவனே. 

இதன் போருள் : 

அரும் -- அருமையான, கெறி - ஞானமார்க்கதீதல், 

வாய்ந்து-பொருக்தி, உன் உம்முடைய, செய்ய--இவந்த, 

பங்கயம் - தாமரை மலர் போன்ற, தாள் - திருவடியை, ௮ன் 

புடன் பக்தியுடன்; தகொழ-- சேவிக்க, அருள் - இருபை 

செய்வாய்,  தயங்கு-பிரகாசிக்டுன்ற, கருகெறி-அ௮க்இனி 

யின், காப்பண் மத்தியில், வைட தங்கி dorm, Corp 

றலை தவத்தை, செய் செய்யப்பட்ட, கடிந்தவா-மகாரிஷி 

கள், சகொமணியாம் - சிரேர்ரத்தினம் போன்ற, குருமை 

கொள் -பெருமை கொண்ட' சாலி கோத்திர முணிக்கு = 

சாலி கோத்திர மகரிஷிக்கு, குணமுடன் -பண்புடன், தெரி 

சன மளித்து சேவை சாத்து, பெருமை கொள்- பெருமை 

சொண்ட, எவ்வுள் - திரு எவ்வுஞர் கோயிலில் இயங்கும், 

வீரராகவனே வீரராக வனென்னும் திருகாமச்தை யுடைய 

வனே [ --ஏ-- ஈற்றசை. 12 

வீரவும் பலன் வான் மருப்பினை யிறுத்த 

வித்தகா வான்றவே தத்தை 

வரரமுற் அுணர்ந்த விருபிறப் பாளர் 

மனக்கம் லத்துறை முதலே 

ஆரமேய் மூரற் கணிகையர் வேட்கை 

யசடனை கின்பதத் திருக்தாய் 

சாரமேய் கழைதேக் கெனவெழில் காட்டுச் 

தண்பணை யெவ்வுளா ரமுதே,
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இதன் பொருள் : 

வீரம் - வீரத்தன்மையுள்ள, (உம்பலன் - குவலயாபீட 
மென்னும் யானையின்,) வால் மருப்பினை-வெண்மை பொருச் 
இய கொம்பை, இறுத்த ஒடித்த, வித்தகா -ஞான சொருப 

னாகிய கர்த்தனே ! ஆன்்ற- விரிவாகிய, வேதத்தை வேதங் 

களை, வாரமுற்று -அன்புற்௮ு, உணர்ச்த-௮றிக்த, இரு 
பிறப்பாளர் - பிராமணர், மனக்கமலத்து - இதய கமல 
மலரில், உறை - இருக்கின்ற, முதலே - எப்பொருட்கும் 

மூதன்மை யானவனே! ஆரம் முத்தை ஏய் 4 ஒத்த, 

மூரல் - தநத வரிசையுடைய, கணிகையர் - பரத்தையர் 

வேட்கை -விருப்பத்தையுடைய, ௮சடனை- நற்குணமில்லாத 
என்னை, சின் - உம்முடைய, பதத்து-பரமபதத்தில், இருத்து 
வாய்- தங்கும்படி. செய்வாய், சாரம் -மதுரம், ஏய் -பொருக் 
திய, கழை--கரும்பானத, தேக்கென -பாக்கு மரம் போல், 

எழில் - அழகு, காட்டும்- காண்பிக்கும், தண்பணை -குளிர்க்த 
கழனிகள் சூழ்ந்த, எவ்வுள்-திரு எவ்வுளூரில், ஆரீ- 

பொருந்தியிருக்கும். அமுதே-பெருமையுடையவனே ஏ-- 
ஈற்றசை, இ: 

ஆரமு தமரர்க் சன்றுகல் இயபொன் : 

னம்பர தரவடி யார்க்கு 

வாரமுற் றெளிதி லூழ்த்திய துதவு 
வள்ளலே தெள்ளுமா மறையோர் 

சிரமா் திருவெவ் வுட்புரா இபகின் 
செய்யதோ டகமலர்க் கழலிற் 

௫.ரருச் சனைசெய் தேத்திடா வெற்குன் 
மண்ணரு எனளிக்குகா ளென்றே. 

இதன் பொருள் £ 

ஆர் - நிரம்ப, அமுது 4 அமிர்தத்தை, அமரர்க்கு ௬ 

தேவர்களுக்கு, கல்யெ-கொடுத்த, பொன் - பொன்னாயே, 
அம்பரதர - வஸ்திரக்தரித்தவனே, அடியார்க்கு - அன்ப 

_ ரின் மேல், வாரம்- இஷ்டம், உற்று- பொருக்கி, எளிதில் 
சுலபத்தில், ஊழ்ததியது - அவர்கள் கினைத்ததை, உதவும் 
கொடுக்கும், வள்ளலே - கொடையாளனே | தெள்ளும் 
தெளிவாயெ, மா-பெருமை பொருக்திய மழையோர்ஃபிரா 

H 
4
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wont, சீர் அமர் - சிறப்பாக அமர்ந்து வாழ்கின்ற, திரு 
எவ்வுள் -௮ழயெ எவ்வுளூர், அதிப-முதல்வனே! கின் 
உம்முடைய, செய்ய வக்க, தோடக மலர் - தாமரை மலர் 

ஒத்த, கழலில்- திருவடியில், தார்- புஷ்பங்களினால், அருச் 

சனை செய்து - அர்ச்சித்து, எத்திடா-கோத்திரஞ் செய்யாத, 

எற்கு- எனக்கு, உன் உம்முடைய, தண்ணருள் - குளிர்ந்த 
இருபை, அளிக்கும் காள் - கொடுக்கும் நாள், என்று எப் 

பொழுது? ஏ-- ஈற்றசை. 14 

என்னுகற் றவாசூ ழெவ்வுணு ரணை 

யேரந்தலைக் குல்லைசண் ணியனை 
அன்றுகரன் முகனைப் பயந்தவண் பேரடு 

லையனைக் கஞ்சன்முன்: விடுத்த 

கன்றுயிர் செகுக்த கள்வனைக் கமலக் 
கண்ணனைப் போற்றுமி னும்மைத் 

துன்றுவெம் பிணிமால் வெப்யதீ வினைகட் 

சூழ்க்திடா தகன்றிடு மன்றே. 

இதன் போருள் ₹ 

என்னும் - எப்பொழுதும், கற்றவர் - ஈல்ல தவத்ததை 

யுடைய ரிஷிகள், சூழ் சூழும் மடமையுள்ள, எவ்வுள் - இரு 
எவ்வுளூர், நாரணனை- ஸ்ரீமந் சாராயணணை, ஏக்கலை-பெரு 
மையிற் சிறந்தவனை, குல்லை -திருத்துளபமானது, கண்ணி 
யனை மாலையாக வுடையவனை, அ௮ன்று-முன்னாளில், கான் 

| Oster = srare முகத்தையுடைய பிரமதேவனை, பயந்த - 
பெற்ற, வண் -வளமை தங்கிய, போடுல்- உந்திக் கமலத்தை 
யுடைய, ஐயனை சுவாமியை, கஞ்சன் -கஞ்ச னென்னும் 

பெயரையுடைய அரசன், முன்விடுத்த- முன்னே அனுப்பிய, 
கன்று - கன்றின் வடிவங்கொண்டுவந்த இராக்ஷதன், 
உயிர் பிராணனை, செகுத்த- அழித்த, கள்வனை - திருட்டுத் 

தனமுள்ள இருஷ்ணனை, சமலம்- தாமரை மலர் போலும், 
கண்ணனை - கேத்திர முடையவளை, போற்றுமின் - தோத் 

திரஞ் செய்யுங்கள், உம்மை- உங்களை, துன்றும்- கெருங்கி 

உங்களை வருத்தும், வெம்பிணி - வெவ்விதாயெ கொடிய 
வியரஇ, மால் மயக்கம், வெய்ய - கடூரமரான, தீவினை - 

"கெட்ட காரியங்கள், சூழ்ந்திடாத- சேராத, அகன் Grd = 

நீங்கப்போம். 15
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அன்புகொள் ளெயின மாதுவெங் கானி 
லளித்தவம் பலத்தினைத் துய்த்த 

இன்புகொட் பரனை யாக்கவற் சனைப்பொன் 

னிலஞ்சிசூ ழெவ்வுள்வா மனனைத் 
அன்புகொள் ளார்வ மூன்றையுக் தபுத்து 
தூயவை ணவரீதமை நிகர்த்து 

தென்புகொள் வணங் துதித்திடிற் றினமே 
சீர்கதி பெறுவைநீ மனமே, 

இதன் பொருள் : 

அன்புகொள் உம்மிடத்தில் அன்பு வைத்திருச்௧, எயின 
மாத வேடப் பெண்ணாயெ சவரி, வெங்கானில் -கடூரமான 
காரட்டில், அளித்த கொடுத்த, அம்- அழிய, பலத்திள- 
பழவர்க்கங்களை, துப்தத.- உண்ட, Qo Oar or = இஷ்டம் 
கொண்ட, பரனை பரமாத்ம ரூபளை, ஆக்கம் - மகாலட்சுமி 

தங்கியிருக்கும், வற்சனை-மார்பையுடையவளை, பொன் இல 
ஞ்9-- அழகிய மதிலான து, சூழ்-சூழ்சன் ற, எவ்வுள் - தரு 
எவ்வுள்சகரத்துற்ற வாமன ளை ௮ வாமனாவதாரனளை, துன்பு 
கொள் -அுயரத்தைத்தருனெற ஆர்வம் - ஆசை, மூன்று 
மண்--பெண்--பொன் என்னும் மூன்றையும், தபுத்து = 
கக்டு, தூய-பரிசுத்தம் பொருந்திய, வைணவர்தமை - பாக 
வதர் தங்களை, நி£ர்த்து சமமாகி, தென்புகொள் - தென்பு 
உண்டா, வணங்” -சேவித்து, அதித்திடில் - தோத்திரஞ் 
செய்திடில், இனமே - தினக்தோறுமே, சீர்சதி_ சிறந்த பரம 
பதம், பெறுவை சேருவை, 8 மனமே -. மனமேநீ 
என்றது, 

16 

மனவுமின் மிடற்றார் மையலிம் படிந்து 
மாதிரத் தயர்மட நெஞ்சே 

பன சவின் சுவைபாப்ப் பானல்சூ ழெவ்வுள் 
பரணவிண் டேவரீசா பக௭ை 

வனசவம் பகை சேமிகைச் தலனை 
மாயனைப் பயமே னியளை 

கனவினு மறவா தேத்துநீ சனனக் 
கடல்கடச் தரும்பதி யு மவே,
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இதன் போருள் : : 

wera - சங்கு போலும், மின் = ் பிரகாசமுள்ள, 
மிடற்றார் - கண்டத்தையுடைய மாகர்கள், மையலிற் = 

மயக்கத்தில், படிந்து- மூழ்கு, மாதாரத்து- உலகத்தில், அயர் 

வருத்தமடைூன் ற, மடகெஞ்சே - அறியாமைத் தனமுள்ள 
மனமே! பனசம் * பலாக்கனியின், இன்சுவை - இனிமை 
யான மதுரமுள்ள சாறுகள், பாய் -பாயப்பட்ட, பானல் - 

கழனிகள், சூழ் - சூழப்பட்ட, எவ்வுள் - திருஎவ்வுள் 
ககரிலுற்ற, பரனை -கர்த்தனை, விண் -சுவர்க்கலோகத்து, 
தேவர் -தேவர்களது, நாயகனை - சர்வேச்வரனை, வன சவம் 

, பகனை- தாமரை மலர் போன்ற கேத்திரமுள்ள மாயனை, 
கேமி- சக்கராயுகம் பிடித்த, கைத்தலனை -கையுள்ளவனை, 
மாயனை மாயா விகோத முடையவனை, பசய- பசுமையாகிய, 
மேணியனை - திரு மேனியுடையவளை, கனவினும் ௩ சொப்ப 

னத்திலும், மறவாது - மறதியில்லாமற்படிக்கு, ஏத்து கீ 
நீ தோத்திரஞ் செய்வாய், சனனக் கடல்-பிறவிச் சமுத்தி 
ரத்தை, கடற்து - தாண்டி, அரும் - அருமையாடிய, பதி 

உறவே-வைகுக்த ஈகரில் வாசஞ் செய்யவே! என்றது, 17 

அருச்சுனப் பணிலம் பல்வலக் தடரு 
மம்புய மீதினி லிலங்க , ் 

- திருச்சொன்னச் கும்பத் த௲ாயுறுர் தன்மைத் 
- திகழ்வள மெவ்வுளா திபனே 

ஒருச்சென னமும்யா னினியெடா துன்ற 
னெண்பதத் திருத்துவாய் வீசு 

மருத்துழாய்ச் சயமன் னாருமே தார 

வாகுதற் பரகிரா மயனே. 

இதன் போருள்; 

- அருச்சுனம் - வெண்மையுள்ள, பணிலம் சங்கு, பல் 
வலத்து - தடாகத்தில், அடரும்- நெருங்கயிருக்கின் ற, ௮ம் 

புயம்-- தாமரை மலரின், மீதினில் -மேலே, இலங்க - விளங்க, 
திரு- அழெ, சொன்னகும்-பத்து- பொற்குடத்தில், அளை - 
வெண்ணெய், உறுக் தன்மை- இருக்குக் தன்மையை, திகழ் 
பிரகாசிக்கும், வளம் - செழுமையுள்ள;, எவ்வுளாதிபனே 4 
இரு எவ்வுளூரிலிருக்கும் முதல்வனே ! ஒரு சனனமும்- இணி 
யோரு பிறப்பும், யான் - ரான், ,எடாமல் - எடுக்காமல், 

36 ்
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உன்றன் - உம்முடைய, ஒண் - அழகிய, பதத்து - பரம 
பதத்து, இருதீதுவாய்- இருக்கும்படி செய்வாய், வீசும் - வீசு 
இன்ற, மரு வாசனையுள்ள, திருத்துழாய் -௮ழகூய துளப, 
சயம் மாலை, மன் ஆரும் ஈமிகுதியாக கிறைக்த, மேதாரம்- 
மலை போன்ற, வாகுஃபுயமுள்ள, தற்பர தற்பரமாயெ, 
நிராமயனே - கடவுளே ! என்றது, 18 

மயக்கதி ரெறிக்குங் கெளத்துவ மலங்கும் 
மார்பனே பாரினிற் சிறியேன் 

தியக்கமுற் றயரா துனதுதொண் டளவை 
செய்திட புந்திதரம் திடுவாப் 

இயக்கலி பாரா வாரம தடக்கு 

மெவ்வுண்மா நகர்தனிழ் டெந்த 

செயக்கவின் முகிலே பத்தருக் கெளிதாப்ச் 
சேவைகல் இயெகுணாம் புதியே. 

இதன் போருள் : 

மயம் - அழகிய, கதிர் - இரணங்களை, எறிக்கும் - வீசு 
ன்ற, கெளத்துவம்- கெளஸ்துவாபரணம், அலங்கும்- 
அசையப்பெற்ற, மார்பனே - மார்பையுடையவனே ! பாரி 
னில் - உலகத்தில், சிறியேன் - சிறியவனாயெ நான், தயக்க 
முற்று யாதொரு காரியங்களிலும் தேங்க, அயராது வருக் 
தாமல், உனது உம்முடைய, தொண்டு - அடிமைத்தொ 
ழில், அளவை - தினந்தோறும், செய்திட - செய்யும்படி, 
புந்தி - அறிவு, தந்திடுவாய் - கொடுத்திடுவாய், இயம்-- வரத் 
தியங்களின், கலி -சத்தமானது, பாரரவாரம் -சமுத்திரத்து 
அலைமுழக்கத்தை, அடக்கும்- அடங்கச் செய்யும், ஏவ்வுள் - 
திரு எவ்வுள், மாககர் தனில்-பெருமையுள்ள ஈகரக்தன்னில், 
இடந்த -- சயன, கோலங் கொண்ட, செயும் = வெற்றியும், 
கவின் - அழகும் பொருக்திய, முகிலே -கரியமேகம் போன் ற 
வடிவுள்ளவனே | பக்தருக்கு - அன்பர்களுக்கு, எளிதாய் - 
சுலபத்தில், சேவை சல்கய - பிரத்யட்சமாயெ, : குணாம் 
புதியே-குணக்கடலே ! என்றது. ் . Ig 

பு.தியநற் பூவே பூவுறு முருகே 
. புரையிலா ததிலு௮ு மணமே ட 
வதியெழின் மணியே மணிமினண் ணொளியே 

வயங்பெ சுருதிமின் பொருளே
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விதிமதிச் சடில னுணரரும் மாய்கை 
விரித்தக னுள்விளை யாடும் 

அதிபனே இிருவெவ் வுட்புரி இடந்த 
வையனே என்னையாண் டருளே. 

இதன் பொருள்: 
புதிய-புதிதாகய, நற்பூவே- நல்ல மலரே, பூ உறும் - 

மலரில் பொருக்கியிருக்கும், முருகே - தேனே! புரையில் 
லாது --குற்றமில்லாது யாவரும் கொள்ள, அதில் உறும் - 

அதில் பொருக்திய, மணமே- வாசனையே, வத எழில்-- அழகு 
தங்கயெ, மணியே ௪ மாணிக்கமே, மணியில் - மாணிக்கத்தில், 
நண்ணு - பொருந்திய, ஒளிவே-பிரகாசமே, வயங்கு-பிர 
சரக்கின் ற, சுருதியின்- வேதத்தின், பொருளே-வேதார்த் 

தமே, விதி பிரமதேவன், மதி சந்திரனை, சடிலன்-௪டா 
பாரத்தில் வைத்த சிவன், உணரரும் -அறிதற்கு அருமை 
யான, மாய்கை மாயங்கள், விரித்து விரிவாக உண்டாக, 
அதனுள் - அதனிடத்தில் விளையாடும் - விளையாடுகன் ற, 
அதிபனே-சர்வேச்வானே, திரு எவ்வுள் - திருமகள் வாசம் 
செய்யும் எவ்வுள், புரி-ஈகரத்தில், இடக்த-- சயன கோலங் 
கொண்ட, ஜயனே - கர்த்தனே,; என்னை ௬ அடிமை 
யாகிய என்னை, ஆண்டருள் -இருபை செய்து இரட்டிப்பாய் 
என்றது. 20 

வேறு 

அரிய கந்தரு EE Wb For 
or@r Phuse என்றி வட்ளெ 

ரிரிய வன்விருத் தப்ப டைக்கர 
் ' மேந்தியேமறைத் தண்ணல் பஞ்சவர்க் 

குரிய தண்மக ரால யப்புடை 

யுலகு நல்கெவுட் புரிவி சோதனே 
- இரிமயக்கவே ரைக்க எைந்துகின் 

செய்ய தாடொழப் போத மீவையே, 

இதன் போருள் : 
அரிய--சொல்லுதற்கு அரிதாக, கந்தருவம்ஃ பச்சைக் 

குதிரைகள் பூட்டிய, சயந்தனம்- இரதத்தில், ஆர் பொருந்தி 
யிராகின்்ற, எழில்-அழகுடைய, பதங்கன் - சூரியன், 
திவள் -௮சைன்ற, பளெர்-பிரகாசம், இரிய கெடும்படி, 
வள்-கூர்மை பொருந்திய, விருத்தப்படை - சக்கராயுகம்,
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கரம்- ௮ஸ்தத்தில், ஏந்தி- தாங்கு, மறைத்து - மறையச் 
செய்து, ௮ண்ணல்-பெருமையுள்ள, பஞ்சவர்க்கு-பஞ்ச 

பாண்டவருக்கு, உரிய - உரிமையா௫ய, தண் - குளிர்ச்சி 
யுள்ள, மகராலயம் சமுத்திரம், புடை--பக்கங்களில் Eps 
திருக்கன்ற, உலகு -உலகத்தை, கல்கு-கொடுத்த, எவ்வுள் 
புரி - தஇருஎவ்வுள் நகரத்திலுற்ற விசகோதனே - மாயா 

விகோதங் காண்பிக்கப் பட்டவனே | திரி-மூன்றாகிய, மயக் 
கம் - மண் பெண் பொன் என்னும் ஆசையாக, , 
வேரை- வேர்களை, களைந்து- வெட்டி, கின் - உம்முடைய, 
செய்யவந்த, தாள் -திருவடியை, தொழ வணங்க, போ 
தம்- அறிவை, ஈவையே -கொடுத்தருள்வாய், என்றது. 81 

- போதி ருக்குரான் கா யன்சமன் 

பொற்க ரீத்தய ராது றச்சதா 

வோதி ருக்குமாண் புடைய சோதியை 
யூக்க னைப்பொலி வார்க வுத்துவம் 

மரதி ருக்குலா வற்ச ஊைப்புயல் 
வண்ண ஊைப்புக ழெவ்வுண் மாயனைத் 

தாதிருக்கு வீக்செ நத்தமா 
. SI டன்றுதி யாற்று நெஞ்சமே. 

இதன் போருள் : ் 
-, போது - தாமரைப் புட்பதீதில், இருக்கும் - வாசமாயி 
ருக்கும், சான்சு ஆயன் -- சாண்கு முகத்தையுடைய பிரம 
தேவன், சமன் - இயமன், "பொன் அழயெ, கரத்து -கை 
யினிடத்தில், அயராது ௮ வருக்தாது, உற - பதவியில் 
பொருந்தி இருக்க, சதா- எப்பொழுதும், ஓது இருக்கு 
இருக்கு வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட, மாண்பு ௪ பெருமை - 
யுடைய, சேரதியை--மகாவிஷ்ணுவை, ஊக்களை ௬ உள்ளக் 
ளெர்ச்சியுடையவனை, பொலிவு ஆர்- பிரகாசம் பொருந்திய, 
கெளஸ்துவம் கெளஸ்துவாபரணம், . மா பெருமை 
பொருந்திய, திரு-மகாலட்சுமி, குலாவு -வாசஞ் செய்யும், 
வற்சனை ௬ மார்பனை, புயல்- நீர்கொண்ட மேகம் போலும், 
வண்ணனை -உருவத்தை உடையவளை, புகழ் -இர்த்தி பொ 
ருந்திய, எவ்வுள் மாயனை - இருஎவ்வுளூர் வீரராகவளை, தா. 
வலிமையரன) திருக்கு- குற்றங்களை, வீக்கி ரீங்கச் செய்து, 
சநததம்-- சதாகாலமும், ஆதரமுடன்- ஆசையுடன், துதி- 
தோத்திரம், ஆற்று. - செய்வாய், நெஞ்சமே ௩ மனமே, 
என்றது. | டட ட ப
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மேதி னிக்குளின் புற்.உனாரதம் 

லேட்கை யாய்ப்பணிர் தேத்தின் மார்தர்காள் 

சோதி கின்றமா மணியென த்திகழ் 

£ய்வை குந்தநுற் ஹென்று றத்தரும் 
போதினிப்பிர சக்தை வண்டுணும் 

பொங்க ரெவ்வுண்மாற் பிஞ்ச சன்வரை 

மரதி னுக்குரை நாமன் வாமனன் 

மாத லவன்பரமச் சாமன் பரதமே, 

இதன் பொருள் : 

மேதினிக்குள் - உலகத்தில், இன்புற்று - இன்பம் 
பொருக்கி, ௮னாரதம்-௪தா காலமும், வேட்சையாய் ஓசை 
யரய், பணிச்து சேவித்து, ஏத்தில்- தோத்திரஞ் செய்யில், 
மரந்தர்காள் -மணிதர்களே, சோதி- பிரகாசம், கின்ற கிலை 

பெற்ற, மா-மகத்தாயெ, மணியென மாணிக்கம் போல், 
இசழ் -ஒளிவு பொருந்திய, தாய் -பரிசுத்தமுள்ள, வைகும் 
தம் ௮ பரமபதம், பெற்று-சேர்ந்து, என்றும் - எப்பொழு 
தும், உற-வாசஞ்செய்ய, தரும் -கொடுக்கும், போது புட் 

பத்தின், இனிப்பு -மதுரமுள்ள, இரசத்தை -தேனை, வண்டு 
ணும் வண்டுகள் குடிக்கின்ற, பொங்கர்- மரச்செறிவுள்ள;, 
எவ்வுள் - திருஎவ்வுளூர், மால் மகாவிஷ்ணு, பிஞ்ஞகன் 4 

சிவபெருமான், வரை மாதினுக்கு-மலையரசன் குமாரத்தி 
mura பார்வதிக்கு, உரை - உபசேசஞ்செய்த,. காமன் ௯ 
திருகரமத்தையுடையவன், , வாமனன். ௯ வாமனாவதாரண், 
மாதவன் - மாதலனென்னும் பெயரினன், பரந்தாமன் 
பாரதமே பரக்தாமன் இருவடி -- என்றது. 2 

பரும ளச்சும னசவ லங்கலைப் 
பாங்கு டன்குழழ் புனையு மாச்சியர் , 

இருகு ௮ம்பொறை நேரு ராதர . 

மேயு ரத்துற. கழுவு மன்புறும் , 
ஒருகி ளைக்குழம் கெரண்ட கெரண்டலே 

ஓங்கு பத்திரச் செவ்வி அண்டமரர் 
குருகு துன்னுமுய் ஊன மெவ்வுள்வாழ் . 
கோம னே௫ிறி யேற்க ருட்செயே, -.
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இதன் போருள் : 

பரிமளம் வாசனையுள்ள, சுமனசம்-- மலரால் தொடுத்த 
அலங்கலை:- மாலையை, பாங்குடன் குழ் புனையு மாய்ச்சியர்- 

அழகு பொருந்திய கூந்தலிற்றரிக்கும் யாதவஸ்திரீகள், இரு 

குறும் பொறை- இரண்டு பர்வதம், கேர் - சமமாக, உரா 
தரம்-கொங்கைகள், ஏய் பொருந்திய, உரத்து மார்பில், 
உற-பொருக்த, தழுவும்- அணைத்துக் கொள்ளும், அன்பு 
அும்-- இஷ்டம் பொருந்திய, ஒருளெொக்குரல் - ஒரு மூங்கிற் 
குழலை, கொண்ட--கரத்திலே பிடித்த, கொண்டலே-கநீர் 
கொண்ட மேகம் போன்ற ரூபனே | ஓங்கு-உயாக்த, பத்தி 

ரம் -இறகு, செவ்வி--அழடிய, துண்டம் மூக்கும், ஆர்- 
பொருக்திய, குருகு-பட்சிகள், துன்னும் - நெருங்கியிருக் 

இன்ற, உய்யானம்--சோலைகள் சூழும், எவ்வுள் திரு எவ் 
வுள் ககரில், வாழ் -வாழ்கன்ற, கோமனே- தலைவனே , 
சிறியேற்கு--௪.றியவனாக௫ய எனக்கு, அருள் செய் - இருபை 
செய்வாய்; என்றது. 94 

சிறைய டர்கலுழத்து இர்க்கரா 

செய்ய வட்டழு வும்பு யாசலா 
கிறைக திர்செறி மகர குண்டலா 
கென்ன லாயர்கட் குற்ற வாதரா 

மறைமு தற்பக வாவெனத்துதி 
வாஞ்சை பாகவ தற்க லாலெளி 

திறைய யன்சுரர் காண லாகுமோ 
எந்தை யரந்திரு வெவ்வுண் மாலையே, ‘ 

இதன் போருள்$ ் ் 

சிறை - இறகுகள், அடர் 2 நெருங்கியிருக்னெ ற, © 
கலுழன் கருடனை, துற்கரா -கொடியாகக் கையில் கொண் 
டவனே 1: செயியவள் மகாலட்சுமியை, தழுவும் - தழுவிக் 
கொள்ளும், புயாசலாஈபுயம் மலையைப் போன் தவனே | 
நிறை -கிறைச்த, கதிர்-ரெணங்கள், செறி-மிகுக்த, மகர 
குண்டலா-மகர குண்டலத்தையுடையவனே | சென்னல்- 
முன்னாளில், ஆயர்கட்கு - யாதவர்களுக்கு, உற்ற - அன்பு 
பொருந்திய ஆதரா- ஆதரவான வனே [| wen p= Gai sul 
களுக்கு, முதல் -முகன்மையான, பகவா-பகவனே, என ௯
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என்று, துதி-தோத்திரம் செய்யும், வாஞ்சை -மன இஷ்டத் 

தையுடைய, பாகவதற்கலால் - உம்மிடத்தில் ௮ன்புடைய 

வர்க்கு அ௮ல்லாமல்--மற்றவர்களுக்கு, எளிதில் -சுலபத்தில், 
இறை - சிவபெருமான், அயன் = பிரமதேவன், சுரர் ௪ 
தேவர்கள், காணலாகுமோ*௯பார்க்கக் கூடுமோ, எந்தை 

யரம்-என் தக்தையாகிய, திருஎவ்வுள் - ௮ழ௫ய எவ்வுளூரில் 
விளங்யெ, மாலை - வீரராகவப் பெருமானை என்.றது-.-ஏ 

ஈற்றசை, 25 

மாலை வீக்கியே யருள்ப தங்கனை 

வைய மெங்கணு கிறைசர் வேசளனை 

சோலை சூழ்திரு வெவ்வுண் மாயனை 

தோமில் வெண்ணிழு துண்ட வாயனை 

வேலை யைக்கடக் தன்டி ராவணன் 

வீட வெஞ்சர மெய்யு மையனை 

காலை மாலையு மேத்தி கெஞ்சமே 

கண்ண னற்பத மேவி யூப்வையே, 

இதன் போருள் ; 

மாலை - அஞ்ஞானமாகய இருளை, வீக்கியே - நீங்கச் 
செய்து, அருள் - இருபைகூரும், பதங்கனை - சூரியனை, 
வையம் எங்கணும் - பூவுலகத்தில் எந்த இடங்களிலும், 
கின்ற - பரவியிருக்கன் ற, சர்வேசனை - எல்லாவற்றுக்கும் 

கடவுளானவனை, சோலை பூஞ்சோலைகள், சூழ் -சூழ்க்தி 
ருக்கும், எவ்வுள் -திரு எவ்வுஞூர், மாயனை -வீரராகவனை, 
தேரமில் -குற்றமில்லாத, இழுது--வெண்ணெய், உண்ட 

திருடியுண்ட, ஆயனை - ஆபர் குலதீதில் வளர்க்தவனை, 
வேலை சமுத்திரத்தை, கடந்து- தாண்டி, அன்று - முன்னா 

ளில், இராவணன் - இராவணனென்னும் அசுரன், வீட 
். மரணமடைய, வெஞ்சரம் -கடூரமாகயே பாணங்கள், எய்யும் - 

பிரயோகஞ் செய்த, ஜயனை--சுவாமியை, காலை மாலையும் - 
உதயகாலத்திலும்--மாலைக்காலத்திலும், ஏதீதில் -துதிசெய் 

யில், கெஞ்சமே--மனமே, கண்ணன் நற்பதம்-- இருஷ்ணனாக 
அவதரித்தவனது நல்ல பதவி, மேவி - சேர்ந்து, உய் 

வையே- உயிர் வாழ்ந்திருப்பாய்-.ஏ-- ஈற்றசை, 26
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மேவ மக்கர மெட்டி லேதிகழ் 

விண்டு வேகினை பூழ்த்து மன்பர்கள் 
நாவு றைசெழும் பிரம மேமிகு 
ஞான வாரிநி வாக தீபமே 

கோவு லாவிய கேமி வால்வளைக் 
கொற்ற வாவெனை யாட்கொள் வாய்சிறை 

மாவு றைச்திசை யார்க்கு மம்புய 
வாவி சூழ்திரு வெவ்வுள் வாசனே. 

இதன் போருள் : 

மேவும் - மகிமை பொருந்திய அக்கரம் எட்டிலே 

அஷ்ட அட்சரத்திலே, திகழ்- பிரகாசிக்கின்ற, விண்டுவே- 
மகாவிஷ்ணுவே, கினை - உம்மை, ஊழ்த்து - தியானிக்கப் 
பட்ட, அன்பர்கள் -அன்பையுடையவர்கள், காவுரை- காவி 
லேயிருக்ன்ற, பிரமமே-மச்திரமானவனே ! மிகு௮திக 
மாயே, ஞானவாரி-ஞான சமுத்திரமே! கிவாத தீபமே ௮ 

எப்பொழுதுங் கெடுதியில்லாத தீபம் போன்றவனே ! கோ 

பிரகாசம், உலாவிய-பொருந்திய, கேமி- சக்கரம், வால்- 
வெண்மையுள்ள, வளை-பாஞ்சசன்னியம்-- உடைய, கொறழ் 

றவா-வலிமையுள்ளவனே ! எனை ஆள் - என்னை அடிமை 
கொள்வாய், சிறை - இறனளெொயுடைய, மா - வண்டுகள், 
உறைந்து இருக்க, இசை-இராகம் போல, ஆர்க்கும் - 
சப்திக்கும், அம்புயம்-- தாமரை மலர்கள் செருவ்யே, வாவி 
சூழ்- தடாகஞ் சூழ்க்த, தரு எவ்வுள் - அழகு பொருந்திய 
எவ்வுளூரில், வாசனே - வாசஞ்செய்பவனே 1 [என்றது 27 

- வாசு க்கட் மாக மந்திர 

மாதி ரங்கவ மாக நாட்டிவெண் | 

:-டேசு கோண்மக.: ரால யந்தனிழ் 

மேமு லாவமு தம்வ ரப்புறி 

கேச வாபவப் புரியு ரூதுரின் 

| செர்ப தப்புரி புல்க நல்கருண் 
மீச ரப்பன சப்பி ழிச்செறு 

். மேவு மெவ்வுளிம் றங்கு மங்குலே,,



Agrager பஇற்றுப்பக் தந் தாது 289 

வாசு - வாசு) என்னும் பாம்பானது, கடகமாக-கமயி 
மூக, மந்தரம் என்னும் - மந்தரம் என்று சொல்லப்பட்ட, 

மாதிரம் - மலை, சவமாரக - மத்தாக, நாட்டி எ நிறுத்து, 
வெண் -வெண்மையுள்ள, தேசுகொள் பிரகாசம் கொண்ட, 
மகரரலயக்தனில்-பால் சமுத்திரத்தில், தேம்--மதுரமுள்ள, 

அமுதம் - அமுதமானது, வரப்புரி - வரும்படி. செய்த, 

கேசவா--கேசவனென்னுக் திருகாமமுள்ளவனே ! பவப்புரி 

உறுது- ஜனனமா௫ய கட்டுக்குள்ளாகாம்ல், கின் - உம் 

முடைய, ளெ ஒளிபொருந்திய, பதம்புரி பாதத்தின் மிசை 

ஆசையானது, புல்க - பொருந்தியிருக்க, கல்கு அருள் - 
அருள் தருவாய், மீசரம் - அதிகமாக, பனசம்--பலாவின், 
பிழி சாறுகள், செறு - வயல்களில், மேவும்- பாய்கன்.ற, 
எவ்வுளில் - இருஎவ்வுளூரில், தங்கும் - இருக்கின்ற, 
மங்குலே-நீர் கொண்ட மேகம் போலும் வடிவனே! 
என்றது. ட. 28 

தங்க மேணி தீயனை சவட்டிய 

தற்ப ராபொது வேவி ளித்கமா 

தங்க மார்வமு லாவி காந்தசெஞ் 

. சக்க ராயுகா மேன்மை யாளர்வே 

தங்க ளாவலுழ் றோது மோதைவி 

சால்பெ வுட்பரா நின்ப தத்தில்யான் 
தங்க நன்கருட்'செய்கு வாயகச் 

தன்னி லாற்றலா மோத ஈண்ணியே, 

இதன் பொருள் ₹ 

தங்கம் -உயர்க்த பொன் போன்ற, மேணி-கிறமுள்ள 
Bude - கொடியவனாகய இரணியனை, சவட்டிய- அழித்த, 
தற்பரா - கர்த்தனே! பொதுவே - பொதுவாகவே, 

விஸித்த-- ஆதிமூலமே என்ன அழைத்த, மாதங்கம் - கஜேக் 

இரனென்னும் யானையை, ஆர்வம்- ஆசை, உலாவி -பெொ 
G69, காக்க-- இரட்சிக்க, செஞ்சக்கராயுகா றந்த சக்க 

சாயுகனே ! மேன்மையாளர்- பிராமணர்கள், வேதங்கள் - 
வேதங்களை, ஆவலுற்று -அன்புபொருக்தி, ஓதும் - வேக 
௮த்யயன ஞ் செய்யப்பட்ட, ஓதை சத்தம், விசால்பு- அதிக 
மான; எவ்வுள் - இருஎவ்வுளுருடைய, பரா - கரீத்தனே ! 
கின் உம்முடைய, பதத்தில் - திருவடியின்கண், யான் = 

97
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நான், தங்க- தங்கியிருக்க, கன்கு - மிகுந்த, , அருள்செய் 
இருபைசெய்வாய், அகந்தனில் - கின்மனத்தில், ஆற்றல் - 
Jets, ஆமோதம் சந்தோஷம், கண்ணியே - பொருக் 
தியே! என்றது. 99 

சண்ணு தற்கரும் பிரம மீயுமெர் 
நாய காசது ராசி யன்சுரா் 

கண்ணு தற்கரும் [ரம மேசெழுங் 

கனலி சாப்பணிற் றங்கு மெய்த்தவர் 

எண்ணு தற்கரும் பிரம ஈல்குமாண் 

பெவ்வு ணாரணா வென்றி றைஞ்சுவோர் 

வண்ணு தற்கரும் பிரசண வோஇயர் 

மருளி லாதுறைவார்ப தத்தரோ, 

இதன் போருள் : 

BOT BONS DA - ஆன்மாக்களுக்குக் இடைப்பதற்கு, 
அரும்: அருமையாயெ, பிரமம் முத்தி, ஈயும்- கொடுக்கும், 
என் - எனது, காயகா - நாயகனே ! சதுர் - நான்கு, ஆசி 
யன் ௪ முகத்தையுடைய பிரமதேவன், சுரர் - தேவர்கள், 
கண் -சேத்திரமான து, நுதல் -கெற்றியிலுள்ள சிவபெரு 

மானுக்கு, அரும் - அருமையாகிய, பிரமமே - மந்திரமே, 
செழும் -செழுமையாய் வளர்ந்தெரியும், கனலி - அக்னி 
யின், நாப்பண் மத்தியினில், தங்கும்- தங்குகிற்கும், மெய்த் 
கவர் -உண்மையாடிய தவத்தையுடையவர், எண்ணுதற்கு - 

நினைப்பதற்கு, அரும்- அருமையுள்ள, பிரமம் தவப்பலனை, 
நல்கும் -கொடுக்கும், மாண்பு பெருமை பொருந்திய, . எவ் 

வுள் -இருஎவ்வுளூர், காரணா- நாராயணா என்று. என்னும் - 
எந்காளும், இறைஞ்சுவோர-- வணங்குவோர், வண் - அழக, 
நுதல்- புருவத்தையும், கரும்-கறுத்த, பிரசம்- வண்டுகள் 

மொய்க்கப்பட்ட, ஓதியர்- மலர் புனைந்த கூந்தலுள்ள மாதர் 
. கள், மருள் -மயக்கம், Hors = இல்லாது நீங், உறைவார் 4 

இருப்பார், பதத்து - பரமபதத்தில்: அழேோரர 

அசைச்சொல். * ஞு 30
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வேறு 

உழைவான வர்க் யா யுய்திடலா மூப்பின் றி 
நகறைவார்கு ழற்கனக ன கவல்லி நாயகனை 

அறைவாச்சி யத்துழனி யாரெவ்வுள் மாயவனை 
நிறைவாஞ்சை யாயிறைஞ்சி நெஞ்சேூ துஇுப்பாயால், 

இதன் பொருள் : 

உறை- வாழ்காள் மிகுக்த, வான வர்க்கு- தேவர்களுக்கு, 
இணையாய் சமமாக, உய்திடலாம் உயிர் வாழ்க்திருக்கலாம், 
மூப்பு -விருத்தாப்பியம், இன்றி-- இல்லாமல், சறை-௮இற் 
புகை சந்தனப்புகைகள் மணக்கும், வார் 4 நீட்சியுள்ள, 

கனம் கரிய மேகத்தையொத்த, குழல் -கூந்தலையுடைய 

| கனகவல்லி -கனகவல்லி என்னும் பெயர்பெற்ற மகாலட்சு 
மியின், காயகனை- புருஷனை; அறை -மோதப்பட்ட, வாரச்௪ 
யத்துழணி - வாத்தியங்களின் சத்தமான, ஆச் - குறை 

வில்லாத முழங்கப்பட்ட, எவ்வுள் -திருஎவ்வுள் க்ஷேத்திரத் 
தில் விளங்கிய, மாயவனை -- வீரராகவப்பொருமானை, கிறை- 
நிறைந்த, வாஞ்சையுடன் - ஆசையுடன், கெஞ்சமே- மனமே, 

நீ- 8, அதிப்பாய்- தோத்திரஞ் செய்வாய், ஆல்--அசை, 81 

ஆலக்கு ழைத்துயின் ஐ வண்ணலையெவ் வுட்பரளைச் 

சீலத்து டன்சநத்தஞ் சந்தையினிம் நியானிக்கில் 

ஞாலத்தி லாக்கஈனி கண்ணியுறைச் தேயிற்று 

காலத்தி னிற்பதவி கண்ணெவ்வ மேவுவரோ.,. 

இதன் போருள் : 

+ ஆலக்குழை 4 ஆலந்தளிரில், அயின்.ற- திருக்கண் வளர்க 
தருளிய, அண்ணலை--பெருமையுடையவளை, எவ்வுட்பரனை - 
திருஎவ்வுளூரில் இருக்கும் கரத்தனை, லத்துடன் பரிசுத்த 
மாய மனத்துடன், சகத்தம் - சதாகாலமும், சக்தையினில் 4 
மனத்தில், .தியானிக்கில் ௩ கினைக்கில், ஞாலத்தில் -பூவுலகத் 
தில், அக்கம் அயிசுவரியம், ஈணி-மிகுதியாக, ண்ணி 

பொருந்தி, உறைந்து - இருக்து, ஈற்று - முடிவு, காலத் 
திணில்- காலத்தில், பகவிகண்--ப.தவியினிட தல், எவ்வம் ௭ 

. களிப்பை, மேவுவர் “அடைவர் ; அரோ--அசைஙிலை, 92
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எவ்விடமு கின்புகழை யேத்தன்பர் பவவரிக்கு 
கவ்வியெனப் பி.றங்கெவ்வு ணயகனை மானிடர்காள் 
வெவ்விடரைத் இர்.த்துபெட மெஞ்ஞான த் தைத் துவலிற் 
செவ்வியுட னல்கென்று சிந் தனைசெய் மின்னுவந்தேத, ' 

இதன் போருள் : 

எவ்விடமும் -- எந்த இடங்களிலும், கின்புகழை- உம்மு 

டைய €ர்த்தியை, ஏத்தும் -துதிசெய்யும், அன்பர்கள் - அன் 

புள்ள பாகவதர்கள், பவம்- ஜனனமா௫ய, வரிக்கு சமுத் 
தரத்துக்கு, சவ்வியென -மரக்கலம் போல, பிறங்கு - பிர 
காசிக்கின் ற, எவ்வுள் - இருஎவ்வுளூரில் இருக்கும், காயகனை - 
சர்வேச்வரனை, மானிடர்காள்-மாச்தர்களே | வெவ்விடரை - 
கடூரமான இடர்களை, தீர்த்து- நீக்கு, பெடம்--மிகுக்த, மெஞ் 
ஞானத்தை ௩ஈல்ல அறிவை, துவலில்-- சக்ரத்தில், செவ்வி 
யுடன் - அழகுடனே, கல்கென்று - கொடும் என்று, 
சிந்தனை - தியானம், செய்மின் = செய்யுங்கள், உவந்து - 

. களிப்புற்று, என்றது, 33 

தேக்கன்மிடற் றற்றுசக்கு Creuse ழிக்கயன்மீன் 
மீக்கதழ்வு டன்பாயும் வீறுதிரு வெவ்வுளினில் 
ஊக்கமுட னேயுறையு மொண்வீர ராகவனே 
கோக்கமதை யென்மீதில் கோக்காய ருட்டழைச்தே, 

இதன் போருள் : 

தேக்சன் பாக்கு மரத்தின், மிடறு கழுத்து, அற்று அ 
ஒடிந்து, உ.௧க- விழ, குசேசயம்- தாமரை மலருள்ள, சூழி- 
தடாகத்தில் விக்கும், கயல் மீன் -கயல் மீனான த, மீ மேல், 
கதழ்வுடன் வேகத்துடன், பாயும்--பரயும், வீறு பெருமை 
யுள்ள, திருஎவ்வுளினில்-- திருஎவ்வுள் என்னும் க்ஷேத்திரத் 
தனில், ஊக்கமுடன் - உள்ளச்களிப்புடனே, உறையும் 
இருக்கும், ஒண் -அழூய, வீரராசவனே -வீரராசவனென் 
னும் திருகாமனே ! கோக்கமதை- உமது இருபா கேத்தி 
ரத்தை, என்மீதில்- என்பேரில், கோக்குவாய்- பார்த்தருளு 
வாய், அருள் தழைக்தே- ருபை மிகுச்தே--என்றது. 34 

கழைபத்தி ரச்சிகண்டி. டையலர்கே சத்தினைவான் 
மழையென் றகங்களித்து வாணிபுரி யெவ்வுளினில் . 
விழைவுடனே யக்கம்வளர் வேட்கையனே நாயேன்செய் 
பிழைபொறைசெய் காவலுடன் பேரருளச் செய்வாமே,
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இதன் பொருள் : 

தழை- தழைந்த, பத்திரம் - சிறகனையுடைய, சிகண்டி - 
மயில், தையலா- மாதர்களின், கேசத்தினை- அளகபாரத்தை, 
வான் - ஆகாயத்தில் சஞ்சரிக்கும், மழை - மழை மேகம், 

என்னு - என்று, அகம் - மனம், களித்து - சந்தோஷம் 

அடைக்கு, வாணிபுரி- கூத்தாடுகன்.ற, எவ்வுளினில் - திரு 

எவ்வுள்] கக. ரத்தில், விழைவுடனே - கலத்தலரக, அக்கம் 

வளர் திருக்கண்வள ராகின் ற, வேட்கையனே -- ஆசையுடை 

யவனே! காயேன் செய் சாய் போன்றயான் செய்த, பிழை 

குற்றங்களை, ,பொறைசெய்து -- பொறுத்து, ஆவலுடன் - 

ஆசையுடன், பேரருளை பெருத்த கிருபையை, செய்வாயே 

செய்திடுவாய்- என்றது. 35 

செய்யாள் வூச்கசுூதடச் செப்பனே கின்னடிமை 

செய்யாத மையன்மன ச் சேயனெனி ஸும்புரப்பாய் 

மொய்யாம்ப றுய்த்துபண் முழக்கேல்வை யுஞ்சால 
மொய்யாம்பற் சூழும்வன மு.இரெவ்வுள் காரணனே , 

/ 
Oper Cunger: 

செய்யாள் - மகாலட்சுமி, வ௫ூக்கும் - வாசம் செய்யும் 

தட்ம் விசாலம் பொருந்திய, செப்பனே - மார்பையுடைய 

வனே [கினது - உம்முடைய அடிமை - அடிமைத்தனம், 

- செய்யாத - கின்பாற் செய்யாத, மையல் மனம் மயக்கக் 

தங்யெ மனமுடைய, சேயனெனிலும் - சிறுவனாக இருச் 

தாலும், புரப்பாய் - இரட்சிப்பாய், மொய் - வண்டுகள் 

ஆம்பல் - புட்பத்திலுள்ள மதுவை, அய்த்து - குடித்து, 

பண் இசை, முழக்கும் -சப்திக்கின்்.ற, ஏல்வையும்- புட் 

கரணியும், _ சால:;- மிகுதியாக, மொய் = போர்க்குரிய, 

ஆம்பல் - யானைகள், சூழும் - சூழ்ச்திருக்னெ.ற, verb = 

-பூஞ்சோலைகள், முதிர் -முதிர்க்த, எவ்வுள் -- திருஎவ்வுளூர், 

நாரணனே - ஸ்ரீமந் காராயணனே ! என்றது. ஏ ௨ 

ஈற்றசை, 36 

நாரமுள் பவத்தினைப்போல் சண்ணியயாக் கைத்திரமாய் 

வாரமுளத் திற்பரவி வாடவனி வேட்கைமறக் 

இீரமுறுன் வாரிச,த்.தாள் இன்புடனெப் போழ் இறைஞ்சி 

ரமைய ஈன்கருட்செய் திருஎவுஞூர் மாதவனே,
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இதன் போருள் : 

நாரம் நீரிலே, உள் -உள்ளே இருக்கின்ற, பவ்வம்- 
'நீர்ககுமியைப்போல் -- அகைப்போல -- சண்ணிய- உண் 
டாயிருக்கன்ற, யாக்கை - சரீரம், இரமாய் - நிலையான 
தென்று, வாரம்- ஆசை, உளத்தில் மனத்தில், பரவு 
அதிகரித்து, வாடவனி- வாடும் ௮வனி--௮கரவது--வருத்தப் 

படும் உலகத்தின், வேட்கை- விருப்பத்தை, மறந்து மறந்து 
விட்டு, ஈரம் உறும்: அன்பு பொருத்திய, உன் -உம்முடைய, 

வாரிசத்தாள் - தரமரை மலர் போன்ற திருவடியை, இன்பு 
டன் - இஷ்டத்துடன், எப்போழ்தும் - ௪கா காலமும், 
இறைஞ்சி - வணங்இ, சீர் - சிறப்பு, அமைய - பொருந்தி 

் மிருக்க, நன்கு-உயர்வுள்ள, அருள்செய் -இருபை செய்வாய், 

திரு - சிறப்புள்ள, எவ்வுள் - எவ்வுளூரென்னும் தலத்தில் 
தங்யெ, மாதவனே -வீரராகவப்பெருமானே ! 91 

மாதவர்போற் அம்வெளிறு வலம்புரிவள் ளார்பரிதி 

் மாத்கரிஇண் கை தகட்கம்' வாய்ச் தவிண்டைப் பாணியனே . 

ஓதவறி யாதவென்றன் உள்ளுஞழற்ற வேயருள்வாய் ௯ 

ஓதவரித் துஞ்சல்விட்டெல் வுண்மருவுஞ் சுரர்கோவே. 

இதன் பொருள் : 

மா ௬ மகத்தாகய, தவர் - மூனிவர்கள், போற்றும் - 
தோத்திரஞ்செய்யும், வெளிறு -- வெண்மை பொருந்திய, 
வலம்புரி-பாஞ்சசன்னியம், வள் - கூர்மையுள்ள, ஆர் ஆ. 

வெற்றி கிறைவுற்ற, பரிதி-சக்கரம், மா-௮அழயெ, தவர் 
சார்ங்கமென்னும் வில், திண்- வலிமை பொருந்திய, GOOG 

தண்டு, கட்கம் -வாள், வாய்ந்த - தங்கிய, இண்டை தரமரை 

மலர் நிகர்த்த, பாணியனே - திருக்கரத்தையுடையவனே | 
ஓத உம்மைத் துதிசெய்ய, அறியாத - தெரியாதவனாகய, 

என்றன் -என்னுடைய, உள் -மனம், உஞற்ற - மூயற்சி 

செய்ய, அருள்வாய் - இருபை செய்வாய், ஓதவரி - அலைக 
ளஞுள்ள சமுத்திரத்தில், தஞ்சல்-- நித்திரை செய்வதைவிட்டு, 

எவ்வுண் மருவும் திருஎவ்வுளுூர் தலத்தில் வாசஞ்செய்யும்,' 
சுரர் கோவே- தேவர்களுக்கு காயகனே | | _ 88
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கோகனகத் grunge குலவியகால் வத்திரனுக் 

கோகையுட னந்தணர்வாக் கோதிமமாய் வந்துரைத்த 

சேூலிகன் னற்கமுகஞ் செ.றியுமெவுட் பள்ளியனே 

மாகருடப் பார்வையைப்போல் மைந்தன்மிசைப் 

[பார்த்தருளே. 

இதன் போருள் : 

கோசகனகத் தாமமதில் - தாமரைப் புட்பதீதில், 
குலவிய வாசஞ்செய்கன்ற, கால்வத்திரனுக்கு- நான்கு முக 
மூள்ள பிரமதேவனுக்கு, ஓகையுடன்- சந்தோஷத்துடன், 

அக்தணர் வாக்கு-வேதங்களை, ஓதிமமாய்-அன்னப்பட்ி 

வடிவமாய், வந்து உரைத்த - வந்து போதனை செய்த, 
சேடிலி - வாழை, சன்னல்--கரும்பு, கமுகம்-பாக்கு மரம், 
செழியும்-- மிகுக்திருக்கன் ற, எவ்வுள் - இருஎவ்வுஞூர் க்ஷேத் 
இரத்தில், பள்ளியனே -சயனங் கொண்டவனே ! மா-௮ழ 
இய, கருடன் - கருடாழ்வானது, பார்வையைப்போல் - 

பாரீவைபோல, மைந்தன் மிசை உம்முடைய புத்திரனாகிய 
என்பேரில், பார்த்தருள் = இருபைக்கண் கோரக்குவாய் -- 

என்றது : ஏ. ஈற்றசை, : 39 

: பார்த்திவத்தி லுன்பதிகள் பன்னு௪சத atrwsHH 

 தீர்த்தமகி மைச்சிறம் த திருவெவ்வுட் சன கரத்திழ் 

இர்த்திளெர் முனிசாலி கோத்திரருக் காய்கிருபை 

வாய்ததுவர்த கன்மையைப்போல் மதலைமுன்வக் 
[ேேயருளே. 

இதன் போகுள் : 

- பார்த்திவத்தில் - உலகத்தில், கின் -உம்முடைய, பதி 
கள் = இருப்பதிகள், பன்னும் - சொல்லப்பட்ட, ௪தவட்ட 

மத்தில் நூற்று எட்டில், தீர்த்த மகிமை-விருதாபகாசனி 
தீர்த்தத்தின் பெருமையுள்ளது, சிறக்க இறப்புப் பொருக் 

இய, இருஎவ்வுள்- திருஎவ்வுளூர், சின கரத்தில் - ரயிலில், 

. இர்த்திஃபுகழ்ச்சி, ளொ- எங்கும் விளங்கிய, மூனி முனிவ 
ஞூ, சாலி கோத்திரருக்காய்- சாலிகோத்திர னென்னும்
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பக்தனுக்கு, இருபை - அருள், வாய்ந்து -பொருக்தி, வக்த- 

சேவைசாதிக்க வந்த, தன்மையைப் போல் - குணத்தைப் 
போல, மதலை முன் வந்தேயருளே - இச்சிறுவன் முன்னே 
வந்து தரிசனம் கொடுத்து அருளவேண்டும் -- என்றது : 

ஏகாரம்--ஈற்றசை, ் 40 

வேறு 

அருவிபாய்த ராகரத்தை யனையமொய்ம்பு தன்னிலே 

மருவிகோத குல்லைதொங்கல் வனைபராவன் 'கோயினால் 

வெருவிகின்ப தம்புகுந்தேன் விரைவிலஞ்ச லென்றுரை 
தருவிசும்ப ளாவுமெவ்வு டாமமேவும் வாமனே. 

இதன் போருள் ₹ 

அருவிபாப்-- மலையருவிகள் சொரிசன் ற, தராதரத்தை- 
பரீவதத்தை, அனைய சமமான, மொய்ம்புதன்னிலே- இருத் 
தோளினீடத்து, மரு -வாசனை, விநோதம்- அதிகமாயுள்ள, 
குல்லை தொங்கல்-- துளபமாலையை, வனை - தரித்இருக்கும், 
பரா-கர்த்தனே ! வன் வலிமையுள்ள, கோயினால்- வியாதி 

யினால், வெருவி - பயச்து, கின் -உம்முடைய, பதம் புகுர் 
தேன் - சரணாகதியடைந்தேன், விரைவில் - சக்இரத்தில், 
அஞ்சல் - பயப்படாதே, என்று உரை- என்று திருவாய், 

மலரவேண்டும், தரு - விருட்சங்கள், விசும்பு- ஆகாயமளவும், 
அளாவும் -- உயர்ச்திருக்கன்்.ற, எவ்வுள் - இருஎவ்வுள், 
தாமம்-- ஈகரத்தில், மேவும் -வாசம் பொருந்திய வாமனே 
அழகுள்ளவனே ! என்றது--ஏ-- ஈற்றசை, 41 

வாமமம்பி கைக்களித்த வன்றுதிக்கு மாட்சிமன் 
காம வெம்மிடங்க ரால்ஈ லிந்த௫ிந்து ரத்தின 
சேமமூற்ற ளித்தவெவ்வு டேவனேவி தப்புடன் 
மாமனத்தின் மோதம்வாய்க்து வண்ணருட்செ 

் [யெண் மையே. 

இதன் போருள் : 

வாமம் = இடப்பாகத்தை, அம்பிகைக்கு அ பார்வதிக்கு, 
அலிச்,சவன்- கொடுச்சவனாயெ சிவபெருமான், துதிக்கும் - 
தோத்திரஞ்செய்யும், மாட்சிமன் பெருமை மிகுக்த, காம 
திருசகாமத்தையுடையவனே | வெம் ௯ கடூரமான, இடங்
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கரால் - முதலையினால், மெலிர்த - வருத்தப்பட்ட, 
சிர்துரத்தினை - கசேர்திரனென்னும் யானையை, சேமம் 
மனத்தில் : அன்பு கொண்டு, உற்று - அவ்விடம் வந்து, 

அளித்த இரட்சித்த, எவ்வுள் - திருஎவ்வுள் ஈகரத்துற்ற, 
தேவனே - கர்த்தனே! விதப்புடன் - சீக்இரத்தில், மா 
மனத்தில்-பெருமையுள்ள உமது மனத்தில், மோதம் சச் 
தோஷம், வாய்ந்து பொருந்தி, வண் அருள் செய்-மேன்மை 
யான அருளைச் செய்வாய், ஒண்மையே - மிகுதியாய், 
என்றது. 42 

ஒண்ணிலர ௪டைப்பிரானை யும்றபிண்ட நீக்க 

'விண்ணியங்கு சுரரீடுக்கண் வீக்டுயே புரந்தனை 

. உண்ணனி இயங்குமென்ற கோயொழிப்ப தருமையோ 

ட் எண்ணிப் பொருட்களியு மெவ்வுள்வாழ்க்கை யேந்தலே, 

இதன் போருள் ; ் 

ஒண் - அழிய, னா ௪ மூன்றாம் பிறை, சடை ௪ FLT 
பாரத்தில் தரித்த, பிரானை - சிவபெருமானை, உற்ற- 
அடைந்த, பிண்டம்- கபாலங்கொண்டு இரந்ததை, சீக்ளை = 
நீங்கச்செய்கனை, விண் - சுவர்க்கலோகத்தில், இயங்கு = 
வாசம்செய்கன் ற, ஈர் தேவர்கள், இடுக்கண் - துன்பங் 
களை, வீக்கியே-நிவர்த்திசெய்து, புரக்தனை - இரட்௫த்தாய், 
உள்“ மனத்தில், wool = மிகுதியாக, இயங்கும்-- தியக்கம் 

கொள்ளும், என்தன் என்னுடைய, கோய் - வியாதியை, 
ஒழிப்பது-நிவர்த்தி செய்வது, அருமையோ அருமையான 
காரியமோ! எண்ணிய- நினைத்த, பொருட்கள்--பொருள்களை, 
சயும்- கொடுக்கும், எவ்வுள் இருஎவ்வுள், வாழ்க்கை - ௧௯ 
ருற்று, எந்தலே-பெருமையிற் இறக்தவனே ! 43 

்... தலையலங்கு, கங்கையிர்து தாதலர்ந்த மன்றன்ம 

் தலையலங்கல் வைத்தசெஞ்ச டைப்பிரான் வணங்குமேல் 

தலையலங்க ன கதயைசெய் கரமபால னாடுகைத் 

அலையங்க 'வின்செயக்கொ டகைமையெவ்வுண் மாயனே, 

ம் 
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இதன் போருள் :₹ . 

தலை 5 சிரசனிடமாக, அலங்கு = அசையப்பெழ்ற, 
கங்கை-கங்காபவானி, இந்து--சந்திரன், காது ௪ புஷ்பத் 

தாதுகள், அலர்க்க - மலரப்பெற்ற, மன்றல் - வாசனை 
யுள்ள, மதலை - கொன்றை, அலங்கல் - மாலை, வைத்த - 
வைத்திருக்கும், செஞ்சடைப்பிரான் - சிவந்த சடையுள்ள 
பரமசிவன், வணங்கும் -பணியும், மேல்-மேலாகய, தலை 
இடத்தில், அலங்கும் - விளங்கும், ௮னக - கர்த்தனே ! 
தயைசெய் - அடியேனுக்குக் இருபை செய்வாய்! கரம 

பாலனாக - பலபத்திரனாக அவகரித்து, கைத்தலை = BHM 

தத்தில், Hob = கலப்பையாயுகம், கவின்செயக்கொள் - 

அழகு செய்யும்படி கொண்ட, சகைமை எவ்வுள் - பெருமை 
பொருந்திய திருஎவ்வுள் ஈகரத்தில் விளங்கிய, மாயனே - 
மகாவிஷ்ணுவே ! என்றது. 44 

மாயையைப் படைத்தளித் தழிக்குமுன் றன் மாண்பினைச் 

சேய்வணன் விகங்கவூர்தி Pires ணர்வரேோர 

தூய்பராவு சுருதியோதை சூழுமெவ்வு ணதனே.. 

கோய்கள்வட்க கின்னருட்கண் ணோக்குவாயென் மீதிலே, 

இன் பொருள் : 

மாயை 5 உலகத்தில் மாயங்களை, படைத்து - சிருஷ் 

டித்து, அளித்து இரட்சித்து, அழிக்கும் - சம்மாரஞ்செய்யும், 
உன்தன் உம்முடைய, மாண்பினை - பெருமையை, சேய் - 

- சிவந்த, வண்ணன் --கிறத்தினையுடைய சிவபெருமான், விகங் 
கம் -௮அன்னப்பட்சியை, ஊர்தி - வாகனமாக ஏறிகடத்தும் 
பிரமதேவன், .ஏந் அ ரத்தன் -வெள்ளை.யாளையாயெ அயிரர 

் பதத்தில் ஏறி நடத்தும் இந்திரன், உணர்வரோ - அறி 
வரோ--அறியார், தாய் பரரவு - பரிசுத்தம் மிகுந்த, சுருதி 
வேதங்கள், ஓசை - வேதாத்தியனஞ் செய்யும் கத்தம், 
சூழும் - சூழ்சன்ற, எவ்வுள் - திருஎவ்வுளில் .-விளங்கெ, 
நாதனே - கர்த்தனே, கோய்கள்-வியரதிகள், வட்க-- நீங்க, 

நின் - உம்முடைய, அருள் -இருபை கிறைக்த, கண் கேத்தி 
சத்தை, மோக்குவரய் பார்க்க வேணும், என்மீதிலே- என் 
மேலே ! என்றது. =e 45
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மீதலத்த ளாவிலஞ்சி வீ.றுமெவ்வு ஞூரினில் 

'காதலுற்று பள்ளிகொண்ட கருணையம்பு ராசியே 

மாதலத்த யர்க்திடாம லேயருள் வழங்குவாய் 

சேதனர்க ணிக்கராச லம்பில்வாழ்க தம்பமே. 

இதன் போருள் : ட 

மீதலத்து - ஆகாயதலத்தை, அளாவு--உயர்ச்திருக்கும், 

இலஞ்சி-மதில், வீறும்-பெருமையுடைய, எவ்வுளூரிணில் - 

திருஎவ்வுள் ஈகரத்தில், சாதலுற்று ௪ஆசையுண்டா௫, பள்ளி 

கொண்ட சயன கோலங் கொண்ட, கருணையம்புராசியே- 

இருபா சமுத்திரமே! மாதலத்து - மகத்தாகிய உலகத்தில், 

. அயர்க்திடாமல் வருத்தப்படாமல், ௮ருள் - இருபை, வழங்கு 

. வாய் - கொடுப்பாய், சேதனர் - அறிவுடைய பாகவதர், 

கணிக்கும்-அுதி செய்யும், அராசிலம்பில்-சேடம்லையாகய 

இருவேங்கடத்தில், வாழ் -வாழ்னெற, கதம்பமே - மேகம் 

போன்றவனே ! - 46 

| தம்பமாட் டுதித்துவெய்ய தமனியன் னுரம்பிளச் 

அம்பருக்கு முதமளித்த வுண்மைபோல காயினேன் 

கம்பலைத்த விர்த்துகற் களிப்புகல்கு வாய்விளர் 

பம்புசஞ்ச லங்குலாவு பண்ணையெவ்வுள் விண்டுவே. 

இதன் போருள் : 

தம்பமாட்டு - தூணினிடமாக, உதித்து - அவதாரஞ் 

செய்து, வெய்ய கொடிய மனமுடையவனாடிய, தமணியன் = 

தமனியமாயே பொன்னிறமுள்ள .- இரணியன்--, உரம் - 

மார்பை, பிளம்து- இருபிளவாகச்செய்து,--அவன் உயிரைப் 

போக்க, . உம்பருக்கு -தேவர்களுக்கு, முதம்- சந்தோஷம், 

அளித்த - கொடுத்த, உண்மைபோல - சிசத்தைப்போல, 

நாயினேன். ௩ என்னுடைய, கம்பலை - துன்பத்தை, 

. தவிர்த்து நீங்கச் செய்து, ஈல்-- கல்ல, களிப்பு - சந்தோஷம், 
_கல்குவாய் -கொடுத்தருளுவாய், விளர் - வெண்மையான து, 

பம்பு பரவிய, சல்ஞ்சலம்-- வலம்புரிகள், குலாவு - தவழப் 

பட்ட, பண்ணை கழனிகள் சூழ்க்த, எவ்வுள் -- திருஎவ்வுளூரில் 

தங்யெ, -விண்டுவே - மகாவிஷ்ணுவே! என்றது -- ஏ-4 

ஈற்றசை. . . 47
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விண்ணனைக்க ருஞ்சமன்சை மேவுபாசம் வீய: 
கண்ணனைத்து மாயலங்கல் கரீத்சளைப்ப ணைக்குழல் 
பண்ணனைச்சி றக்தவெவ்வுள் பள்ளிகொண்ட மரகத 
வண்ணனைக்க ருத்துடன் வணங்கபோற்றி செய்கினே. 

இதன் போருள் : oF ம் 

விண் அனை -கரிய மேகத்தை யொத்த; கரம் - வலிமை 

டயுள்ள, சமன் -இயமன், கை-கையிலே பிடித்திருக்கின்ற, 
“பரசம் -பாசக்கயிறானது, வீயவே- தன்னிடம் வராது நீங்கும் 
“ பொருட்டு, கண்ணனை 4 ஆயர்பர்டியில் வளர்ந்த இருஷ் 

. ணனை, துழாய் - திருத்துளப, அலங்கல் அமாலைதரித்த, ois 
தனை பகவானை, பணை மூங்லெர்ல் ஆய, குழல் புல்லாங் 

* குழல் கொண்டு அளித்த, பண்ணனை- இசைப் பாட்டுடைய 
் வனை, இறந்த றப்புப் பொருக்கிய, எவ்வுள் திருஎவ்வுளூ 
் ரில், பள்ளி சொண்ட-சேடசயனங் கொண்டருளிய, மரகத 
வண்ணனை - பசுமையான திருமேனியுடையவனை, கருத் 

துடன் = ஈல்கருதீ்துடனே, வணங்க “சேவித்து, போற்று 
மின் - தோத்திரஞ் செய்யுங்கள், ஏஃற்றசை, 48 

செய்யதுப்பு மாதிரத்தில் தேசுலாவு மரகதச் 

சையகண்ணு மாட்சிபோலை சால்புலாவு தார்க்கயன் 
" துய்யமர்ரு மபரமுந்இு கோன் நியென்னை யாட்கொள்வரய் 

மெய்யர்பாக வதர்கள்சூழு மீளியெவ்வுள் சாதனே, 

் இதன் போருள் ? 

- செய்ய - இவந்த, துப்பு - பவளம் 'போன் ற, ரதி 
_ ரத்தில் -மலையில், தேசு ஈபிரகாசம், உலர்வு' ௮ பொருந்திய, 
மரகதம் பச்சை நிறமுள்ள, சையம் ௬ பர்வதம். ஈண்ணும்௮ 

் "பொருந்திய, மாட்டுபேரல - பெருமையைப்போல, "சால் 
் புலாவு - மேன்மை பொருந்திய, தாரீக்ெயன் ௮ சரூயாழ் - 

வாணன், அப்யம் - பரிசுத்தம், ஆரும் பொருந்திய, அபரம் ௮ 
். முதுடல்,உர்தி- ஏறி, தோன் நி- பிரத்தியட்சமாய், என்னை. 
இச்சிறுவளை, ஆள்கொள்வாய் 4 அடிமையாகக் கொரள்கர்ம், 
மெய்யர் - பிராமணர்கள், பாகவதர் ௭ உமது அடியார்கள்; 

சூழும் - சூழுன்.ற, மீளி-பெருமைய/டைய] எல்வுள்' ௮ இரு 
எவ்வுள் திருப்பதியிலுழ்ற நாதனே = எப்பொருட்கும் : மூதல் 
வனே | என்றது..-ஏ--ஈ்றசை, ஸ்பாம்
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- தரதனேபி றங்குகங்கை சன்குதித்த தோடகப் : 

பரீதனேச,யோதனன்்வல் படைகெடக் கூயம்விடுஞ்: : 

சூதனேயி றைஞ்சுமென்றன் துன்பொழிதக் தருள்செய்வி 

- கோதனேயி மைக்குமெவ்வு ஹஞொச்சிவாழ னந்த்னே 

இதன் போருள் : 

சாதனே - சர்வேச்வரனே, பிறங்கு - பிரகரசிக்் ற, 
கங்கைஅகங்கை BH, Borg = சிரேஷ்டமாக, உத்த 

பிறர் த, தோடகம் - தாமரை மலர்போன்ற, பாதனே ௮ 

திருவடியுடையவனே [சுயோதனன் துரியோதனன், வல் 

வலிமை பொருச்திய, படை-சேனைகள், கெட கெடுதியுண் 
டாக, குயம் விடும்--தேரில் பூட்டிய குதிரையை கஈடத்தும், 
சூதனே - பாகனே ! இறைஞ்சும் - உம்மைச் சேவிக்கும், 
என் ஓன் -என்னுடைய, துன்பு - வருத்தங்களை, ஒழித்து - 

- நீக், அருள்செய் -இருபை செய்வாய், விகோகனே மாயா 
விசோதனே! இமைக்கும் பிரசா௫க்கும், எவ்வுள் திருஎவ்வு 
ளென்னும், .கொச்சி - ஈகரத்தில், வாழ் - வாழ்னெ்ற, 

. இனக்தனே - சேடாம்ச மூடையவனே | 50 

வேறு 

சந்தைப் புரைகளன் வேசையர் பான் மயல் நாடாம 

-சற்தை ரீயமுற் அுன்திரு வடிதொழ கன்கருள 

நந்தைத் துதிதிரு வெவ்வுளில் காஞ்சன சங்தைத்த 

.நந்தைத் திடவணை மோககி ரரமய நாகரியே. : 

இதன் போருள்: 

கந்தை சங்கை, புரை நிகரா, களன் - கழுத்தினை 
யுடைய, வேசையர் -பரக்தையர், பால்- ்: இடத்தில், மயல் = 
ஆசை, மாடா-நரடாது, மனம் மனம், தைரியமுற்௮ு- இர 
முண்டா௫ு, உன் “உம்முடைய, இருவடி - <4 pans பாதங்களை, 
தொழ-- சேவிக்க, நன்கு -ஈல்ல ஞானங்களை, அருள் - தரு 
வாய், ௮அனந்தை-உலகத்தோர், துதி துதிசெய்யப்பட்ட, 

திருஎவ்வுளில் - அழூய எவ்வுளூர் க்ஷேத்திரத்தில், காஞ் 
சன : சுங்கை சன சவல்லி யென்னும் திருநர்மம் பெற்ற.
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மகாலட்சுமியின், தனம் -தனபாரம், தைத்திட- மார்பிலே 
பொருந்தும்படி, அணை - சேரும்படியான, மோக கிரர்மயல 
மோகத்தையுடைய கடவுளே! நரகு சங்கத்தையுடைய, 

அரியே கரசிம்மமாய் அவதரித்தவனே! என்றது... ஏ — 
ஈற்றசை, 51 

நாகத் தலனம் புயவா சத்தலன் ஞாட்புறுபி 

நாகத் தனுசெங் கைத்தலன் முதலினர் கண்ணரியோய் 
நர்கத் தலையில் நடி.த்தவெ வூட்பதி தாளுன் சர் 

தாகத் தடியன்முன் வக்தருள் செய்மெய் ஈற்காரே, 

் இதன் போருள் : 

BTS சுவர்க்க லோகம், தலன்- இடமாகக் கொண்ட 
- இந்திரன், அம்புயம்- தாமரை மலர், வாசத்தலன் - வடக்கும் 

் இடமாகவுடைய பிரமதேவன், ஞாட்பு - பலம், உறு - 
பொருக்திய, பினாகத்தனு-பிநரகம் என்னும் வில்லை, செங் 

் கைத்தலன் = சிவந்த கையிலே வைத்திருக்கப்பட்ட் சவ 
பெருமான், முதலினர்-முகலிய யரவரும், கண்ணும் - வத்து 
சூழும், அரியே -மகாவிஷ்ணுவே ! காகத்தலையில்- காளிங்க 
னென்னும் பாம்பின் படத்தின் பேரில் கின்று, சடித்த- 
WARES செய்த, எவ்வுட்பதி - திருஎவ்வுள் க்ஷேத்திரச் 
தனே! காளும் - சதாகாலமும், உண் - உம்முடைய, சீர் - 
சிறப்பை, கா -' நாவினாலே, கத்து - துதி ' செய்கன்ற, 
அடியன் - அடிமையாயே எனது, மூன் -முன்னே, வந்து 
பிரத்தியட்சமாய், அருள்செய் - இருபை செய்வாய், தல் - நல்ல, 

் மெய் சரீரம், காரே மேகம் போன்ற , திருமேனியனே | 
்" என்றது--ஏ- ஈற்றசை, °° 52 

காவன ஸனிப்பரி கந்திக முளிகா மரப்பிண்டி. 

காவன் முற் றவி லங்கை யரக்களை காதுமன 
'கரவன மாலைய வெ ற்கருள் கஞ்சக் SUS sae) 

காவன மல்கு மெவுட்புரி கண்வளர்.சகனிவோனே.,



இருஎவ்வுள் பஇற்றுப்பக தர் தாதி 308 

இதன் போருள் : 

கரவல்- ஒருவர் வராமல் கரப்பதற்கு, சனிஃமிகுயோக, 
பரிகம் -ஏழு மதில்கள், இகழ் சூழ்க்து விளங்கும், அளி 
வண்டுகள், கரமரம்- இசை முழக்கம், பிண்டி அசேரகமர, 
காசோலை, வனம் அழகுள்ள, இலங்க ௪௨ இலங்காபுறிக்கு, 
அரக்கனை - இராட்சகனாகய இராவணனை, காதும் = 
சம்மாரஞ் செய்த, அனகா கர்த்கனளே ! வனமாலையல திருக் 
துளப மாலையுடையவனே ! எற்கு ௯ உமது தாசனாயெ 
எனக்கு, அருள் = இருபை செய்ஒரய், கஞ்சம் - தாமரை 
நெருங்க, சயத்து- சுடாகத், Bosra நீங்காமலிருக்கும், 
YO D= YM BMY பறவைகள், மல்கும். நிறைந்த, எவ்வுள் 
புரி- திருஎவ்வுள் நகரத்தில், கண்வளர்-யோக கித்திரை 
செய்யா கின்று) சனிவோனே = இஷ்டமுடையவனே ! 
என்றது... ஏ... ஈற்றசை. 53 

.. சனகத் தலமுறை வாசவ னார் SOE gap 

. சனச ம௫ழ்க்து புகழ்ப்பக ஈல் காத்தருள்க 
கனகண மேவு மிலஞ்சி பெவட்கண் ணாகைலைக் 
சனகரென்க்கொளரன்பலி:நீக்கிய கந்கதரனே. 

இதன் 'பொருள் : . f 

க்னகத்தலம்-பொன்னுலகமாயெ இடத்தில், உறை: 
இருக்கின்ற, வாசவன் தேவேந்திரன், அமரர் - தேவர்கள், 
கவின் - அழகு பொருச்திய, சதுமுகன் -ரான்கு முகத்தை 
யுடைய பிரமதேவன்; அகம் அமனம். DEEDS a = WE Pew 
யடைந்து, புகழ் புகழும் பெருமையு மூள்ள; பதம் - பரம 
பதம், சல் அடியேனுக்குச் கொடுத்து, காத்தருள்- இர் 
சி.த்தருள வேண்டும், சகம் ய ஆகாயத்திலிருக்கன் ற, 
கணம் நட்ச்இிரங்கள், மேவும் நெருங்கும். உயர்வாக... 
"இலஞ்ச மதில் சூழ்க்த, எவ்வுள் இருஎவ்வுளூரில். தங்யெ 
கண்ணா - இருஷ்ணாவதாரணே! கைலை கைலை யென்னும் 
பெயரையுடைய், கல் 4 பாவகத்தை, ஈகர் ௮ பட்டணமாக, 
கொள் கொண்ட, அரன் - சிவபெருமான ௫, பலி சபாலங் 
கொண்டு யாசத்ததை, நீக்யெஎ நீர்கள் செய்து-.-இரட்சத்த.-. 
கந்தானே - மேகம் போன்ற . மிறத்தை யுடையவனே | 
என்ற ; ஏ--௪ற்றசை, Bd 

+
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கந்தர ணிச்செறி வானழல் காலுயி ரா௫ியுல 

கந்தர வுந்திம லர்ந்தவ கருணைசெய் வாய்கெஞ்சு 
கந்தர ணத்திரு வெவ்வு டயங்குடை காஞ்சனகீள் 

கந்தர சக்கய மின்புற நற்கதி தந்தவனே. 

இதன் போருள் : ் 

கம்- நீர், தரணி நிலம், செறி - மிகுந்த, வான் 

ஆகாயம், அழல் - அக்னி, கால் காற்று, உயிராகி உயிருக் 

குயிராகி' கிறைச்து, உலகந்தர - பதினாலுலகங்களையும் 

சிருஷ்டி. செய்விக்க, உந்தி-காபிக்கமலம், மலர்க்தவ- மல 

ரும்படி. செய்தவனே 1! கருணைசெய்வாய்- இருபை செய்து 

அடியேனை இரட்சிக்கவேணும், கசெஞ்சு-மனம், உகந்து ௭ 

சந்தோஷித ௫, அரணம்-- --நெடியமதில் சூழ்ந்த, திருஎவ்வுள் - 

இருஎவ்வுள் க்ஷேத்திரத்தில், தயங்கு - பிரகா௫இக்கின் ற, 

உடை-வஸ்திரமானது, காஞ்சனம் - பொன்னைப் புனைக் 

'கவனே ! கீள்-8ீண்ட, கந்து 4 தம்பத்திற்கட்டுதற் குரிய, 

அ௮ரசக்கயம். - ௮ ரசனாடிய யானை--கஜேந்திரன், இன்புற - 

இஷ்டம் பெருக, நற்கதி - பரமபதத்தை, தச் சவனே: ௪ 

கொடுத்தவனே ! என்றது--ஏ-- ஈற்றசை. 55 

தந்தனை வற்றுண ராதுச கத்இற ருக்குலவி 
தந்தனை நுண்ணிடை யார்மயல் சார்மன னேகமலக் 

தந்தனை யா௫யு யிர்க்குமி.எஸிர்பொன் றலைவனைப 
தந்தனை ஈல்கு மெவுட்பர னைத்துதி:சா.ம்.றுவையே, 

இதன் பொருள் : ட்ட. ‘ 

"தந்து எ கல்விநால், அனைவற்றும் - எல்லாம், , உண : 

ர்ர்து- படித்து அறியாது, சகத்தில்- உலகத்தில், தருக்கு - 
அகங்காரம், , உலவி ௬ பொருந்தி, தற்து ௬ பஞ்சு.நால், 

அனை- ஓத்த, நுண் - சிறுத்த, இடையார் - இடையுள்ள 

மாதர்கள், மயல் -மையல், சார் - சார்ந்த, மனனே ஈகெஞ் 

,சமே, கமலம் ௭ தாமரை மலர், தர்து-பெற்று, அனையாக 

அன்னையா௫, உயிர்க்கு-உலகத்திலுள்ள சகலமான உயிர் 
களுக்கும், மிளிர் - விளங்கிய, பொன் - மகாலட்சுமியின்; 

தலைவனை - நாயகனை, பதம்கனை-பரமபதத்தை, நல்கும் எ 
அன்பர்க்குக் . காடுத்து இரட்டுக்கும், எவ்வுள் - இரு 
எவ்வுளூரில் தங்யெ, பரனை - பரமாத்ம ரூபளை, துதி எ 
தோத்திரம், ' 'சாற்றுவையே =z சொல்லுவாய், — என்றன். 

Sing — iF) MOF, ~, 86
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வையம் பெய்தெழு சாலமுன் வீழ்த்தி வயங்குமுல 

வையம் புதல்வ னெழிற்புய மேவிய மாதவகெள 

வையம் பரமென வேதொனி யார்வாச் சியவெவ்வுள் 

வையம் பரவ வரந்தர வர்துறை வித்தகனே. 

- இதன் போருள் : 

வை - கூர்மை பொருந்திய, அம்பு - பரணங்களை, 

எய்து - பிரயோகஞ் செய்து, எழு - ஏழாடிய, சாலம்- 

மராமரம், முன் முன் காளையிலே, வீழ்த்தி - விழும்படிக்குச் 

செய்து, வயங்கு--பிரகா௫க்கன் ற, உலவை வாயுபகவான், 

௮ம்-அழயெ, புதல்வன் - புத்திரன், எழில் - அழ, 
புயம்-தோளில், மேவிய - 'ஆரோகணித்த, மாதவனே 4 

ஸ்ரீராமஸ்வாமியாய் அவதரித்த காரத்தனே ! கெளவை சப் 

இக்கின்ற அலைகளையுடைய, அம்பரம் - சமுத்திரம், எனவே 

என்று செரல்லும்படியாகவே, தொனிர் - முழக்கம் 

பொருந்திய, வாச்சியம் - வாத்திய மிகுக்க, எவ்வுள் - இரு 

எவ்வுள் ஈகரில் இருக்கு, வையம் -உலகலுள்ளோர்:யாவரும், 
பரவி--சேவித்துத் துதிப்பவர்க்கு, வரந்தர- அவர்கள் கேட் 
கும் வரங்களைக் கொடுக்கவும், வம்து - அக்ககரில் வந்து, 

உறை- இருக்கன் ற, வித்தகனே - கர்த்தனே ! என்றது. 57 

வித்துரு மத்திகழ் வாய்வே சையரை வியந்தனுப 
வித் துரு கும்மன னேதுதி செய்வாய் வீமன்மரு 
வித்துரு வற்குமுன் னண்ணி வரந்தரு வேக்தைபிற 
வித்துரு சைக்தொலை யெவ்வுள்ப இப்பதம் வேட்புடனே. 

இதன் போருள் : 

வித்துருமம்-பவளம் போன்ற, இதழ் - இதழ்களை 
யுடைய, வாய் வேசையரை ௩ வரயுள்ள பரத்தையர்களை, 
வியந்து-- அவர்களைக் கண்டு அதிசயத்து, அனுபவித்து - 

புணர்ச்து, உருகும் -வருத்தப்படுசன்ற, மனனே மனமே, 
கதி செய்வாய் -தோத்திரம் செய்வாய், வீமன் - பட்டராஜ 

னாயே கருடாழ்வான் தோளில், மருவி - ஆரோகணித்து, 
தருவற்கு- உத்தானபாதன் குமாரனுக்கு, முன் முன்னே, 
நண்ணி- பிரத்யட்சமாடு, வரம் தரும் -மகாமேருசிகரத்தில் 

39
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இருக்கும்படி. வரங்கொடுத்த, வேர்தை- முதல்வனை, பிறவி - 
ஜனனமாூய, துருசை-களிம்பை, தொலை-நிவர்த்தி செய் 
யும், எவ்வுள் - திருஎவ்வுளென்னும், பதி- திருப்பதியிலுற்ற 

வீரராகவன், பதம்- திருவடியை, வேட்புடனே - விருப்பத் 

துடனே, --என் றது. 58 

பதமென வசுமஇ துய்தீத கிராமய பாங்குபருப் 
பதமனை யரியிலி வர்ப்பரி விடுபா காபரம 
பதமுற வெற்கருள் வாய்கெள தமபண் ணவருக்காய் 
பதமலாத் துகளாழற் சதிதரு மெவ்வுட் பதிமாலே, 

. இதன் போருள் : 

பதம்என சாதம் என்று சொல்லும்படி, வசுமதி- உலக 
மெல்லாம், துய்த்த உண்டருளிய, கிராமய - கடவுளே! 
பாங்கு-- அழ, பருப்பதம் பர்வதத்தை, அனை கிகராகய, 

அரியில் - இரதத்தில், இவர் -கட்டியிருக்கன்.ற, பரி குதிரை 
களை, விடும்-ஈடத்திய, பாகா - பார்த்தன் சாரதி, பரம 
பதம் -உமது வைகுந்தஸ்தலம், உற-என் சரம தசையில் 

, இடைக்க, எற்கு - தாசனாகிய இச்சிறுவனுக்கு, அருள் - 
அருள் செய்து இரட்சிக்கவேணும், கெளதமர் - கெளதம 
ரென்னும் பெயரையுடைய, பண்ணவருக்காய் - மகரிஷிக 
காக, பதமலர்- இருவடி. மலர், துகளால் - தூள்களினால், 
சதி-மனைவியை, தரும் -கொடுத்தருளிய இராமஸ்சுவாமி, 

எவ்வுள்பதி - தஇிருஎவ்வுள் Cap eB eS worGa =o r 

ராகவனே --என் றது, 59 

மாலிய ருக்திசை மர மேவிய வண்டுளப 

மாலிய டைந்தவர் துன்பை யொழித்திடு மாட்சியனே 

மாலியன் மேனிய வம்புய வாவி வயங்கெவ்வுள் . 

மாலியு னைப்படர் ஈற்புல மெற்கு மூழ்க களியே, 

இதன் போருள் : ) 

மாலி -புட்பங்களிலுள்ள தேன்களை, அருர்து--பானஞ் ' 

செய்யப்பட்ட, இசை - இரரகம் பாடப்பட்ட, மதுகரம் 

வண்டுகள், மேவிய - மொய்த்திருக்கன்ற, வண் வளம் 

பொருந்திய, துளபமாலி-- திருத்துளப மாலையுடையவனே [| 

அடைந்தவர் - உம்மைச் சரணாகதியென்று அடுத்தவர்,



இருஎவ்வுள் பஇற்றுப்பத் கந்தாதி 307 

HOTUD=F pal முதலிய துன்பங்களை, ஒழித்திடும்- நிவர்த்தி 
செய்யும், மாட்சியனே -பெருமையுடையவனே ! மால் கீர் 
கொண்ட மேகத்தை, இயல் - இயல்பாயெ, மேனிய-கிறத் 
தையுடையவனே [ அம்புயம்-- தாமரை மலர் நிறைந்திருக்கும், 

வாவி- தடாகங்கள், வயங்கு- பிரகா௫ிக்கஇன் ற, எவ்வுள் - திரு 
எவ்வுளில் விளங்கெய, மாலி - சூரியனே ! உனைப்படர் - 
உம்மைச் சதாகாலமும் தியானஞ் செய்யும், ஈல்- ஈல்ல, புலம்-- 

அறிவை, எற்கு-உமது அடிமையாடுய எனக்கு, மஇழ்ந்து- 

சந்தோஷமாய், அளி-கொடுத்தருள்வாய், என்றது--ஏ-- 

ஈற்றசை, : 60 

வேறு 

கட்டளைக் கலிப்பா 

அளியு லாவுஈன் னாண்மல ராசிய 
வாய்ச்சி யர்பிடி யற்கவர்ர் தேறு 

களியு லாவுபுன் னாகவ னத்தின்மேல் 

நன்சூ டன்்சவ ணற்சகன் மோகனே 

ஒளியு லாவுச லாகைக்கு யிற்றிய 
வுவள கச்ூறப் பாருக் திருவெவுட் 

டளியு லாவுஞ் செயவீர ராகவா 
தாசன் அன்பைக் கடிதொலைத் தாள்வையே. 

இதன் போருள்: 

அளி- வண்டுகள், உலாவும் - ௪ஞ் சறிக்கன் ற, ஈல்-- கல்ல, 

நரண்மலரீ - அன்று மலர்ந்த புட்பம் போன்ற, ஆசியம்- 

முகத்தையுடைய, ஆய்ச்சியர் - யாதவகுல ஸ்திரீகள், பிடி 

யல் -௮வர் அவிழ்த்து வைத்த வஸ்திரங்களை, கவர்ச்து ௮ 

திருடிக்கொண்டுபோய், ஈனும் -- உல்ல, சளிஉலாவும்- பெருமை 

பொருந்திய, புன்னாகவவனத்தின்மேல் புன்னை மரத்தின் 

பேரில், ஈன்குடன்- அழகுடன், சவணல் பொருந்த வைத்த, 

சகன் மோகனே உலகத்திலுள்ள ஆன்மாக்களுக்கு ஆசை 

யுண்டாகச் செய்பவனே! ஒளியுலாவு- பிரகாசம் பொருந்திய; 

சலாகை -அகன்மணி, குயிற்றிய-பதித்த, உவளகம்--மதில், 

சிறப்பு-மேன்மை, ஆரும் - பொருந்தும், திருஎவ்வுள்- அழ 

இய எவ்வுளூரில், தளி- திருக்கோயிலில், உலாவும் -வாசஞ்
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செய்திருக்கும், செயம்- வெற்றியுள்ள, வீரராகவர- வீரராகவ 

னென்னும் திருகாமனே! தாசன் - உனது அடிமையின், 
துன்பை--வருத்தங்களை, கடி- சிக்டுரத்தில், தொலைத்து - 

நிவர்த்தி செய்து, ஆள்வையே - ஆட்கொள்ளுவாய், 
ஏ... ஈற்றசை. 61 

தொலைவி லாவிரு ணெஞ்சர்க்கு மாத்துடன் 
அன்னிவெம்பவத் தைக்குயி ராதுகன் 

னிலையு லாவுகின் னன்பர் சணத்துடன் 
நிலைய மீதில் வக்க வருட்சதா 

அலைவி லாதிமைக் குந்திர தீபமே 

அதுல மாம்பொரு ளேமறை யோர்விணோர் 
கலைவ லார்கள் பழிச்சுர் இருவெவுட் 

கடி.ஈ கர்க்குட் சயனித்த விண்டுவே. 

இதன் போருள் : 
தொலைவிலாத - எப்பொழுதும் நீங்காத, இருள் - 

மயக்கமூடைய, நெஞ்சர் -மனமுள்ளவர், குழாத்துடன் - கூட் 

டத்துடன், துன்னி - சேர்ச்து, வெம்பவத்தை - கொடிய 

பாவங்களை, குயிராது--செய்யாது, B= GEO, நிலைஉலரவு- 

நிலைமை பொருந்திய, சின் - உம் முடைய, அன்பர் -பாகவதர், 

கணத்துடன் கூட்டத்துடன், நிலையம் உலகத்தின், மீது 

மேல், வ௫க்க-வாசஞ் செய்ய, , அருள்- இருபை செய்வாய், 
சதா--எப்பொழுதும், அலைவிலா- அசை வில்லாமல், இமைக் 

கும்- பிரகாசிக்கும், திரம்-ஸ்திரமாக இருக்கும், தீபமே 4 
தீபம் போலும் பிரகாசமுள்ளவனே ! அ௮துலம் -.ஒன்றையுஞ் 
சமம் சொல்லப் படாதபடி, ஆம்- இருக்கும், பொருளே - 
தலைமையானவனே ! மறையோர் - வேதங்களை யோரதும் 

பிராமணர், விண்ணோர் - தேவர்கள், கலைவல்லார்கள் = 

கல்விநூலில் வல்லவராடியவர்கள், பழிச்சம் - தோத்திரஞ் 
செய்யும், திருஎவுள்-அழூய திருஎவ்வுள் என்னும், கடி. ௪ 
காவலுள்ள, ஈகர் - பட்டணத்தில், சயனித்த - சயன 

திருக்கோலங் கொண்ட, விண்டுவே - மகாவிஷ்ணுவே! 
என்றது : ஏ--ஈற்றசை. 62 

விண்ணு றழ்க்கமு கேடக மம்பணம் 
வேழ மிக்கு திருவெவுட் சும்மையில் 

வண்ணு றும்பவ னத்தினிற் கொண்டல்போல் 
மணிய னந்தன்மேற் சண்வளர் வேட்பனே . ;
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பண்ணு அுங்குரற் ஜேறமொழி வஞ்சியர் 
பரச முற்றனுங் கரமற் சகத்தமுன் 

கண்ணு றச்சிந்தை யெந்தனுக் கன்புடன் 

கருத ருங்கருபை செய்த ருள்வையே. 

இதன் போருள் : 

விண் - ஆகாயத்தை, உறழ்-பொருக்க, கமூகு-பாக்கு 

மரம், ஏடகம்-தென்னை, அம்பணம் - வாழை, வேழம் 

கரும்பு, மிக்கு - மிகுதியாய்ச் செழித்த, இருஎவ்வுள் - 

மகாலட்சுமி வாசஞ்செய்யும் எவ்வுள் என்னும் பெயருள்ள, 

சும்மையில் -ஈகரில், வண் வளமை, உறும் பொருந்திய, 

பவன த்தினில் - திருக்கோயிலில், மணி - இரத்தினத்தை 
யுடைய, அன த்தன்மேல் - ஆதிசேஷன் பேரில், கண்வளர்-- 
திருக்கண்வளரா கின்ற, வேட்பனே - விருப்பத்தையுடைய 
கரீத்தனே! பண்உறும்-- இசைப்பாட்டுப் பாடுவது போன் ற, 

குரல்--கண்டத் தொனியும், தேம்-- தித்திப்புடள்ள, மொழி - 

வசனமும், வஞ்சியா- வஞ்சிக் கொடிபோலும் இடையுமுள்ள 
ஸ்திரீகள், பாசமுற்று = ஆசையிற் சிக, அனுங்காமல் = 
வருத்தப்படாமல், சகத்தம் - எப்பொழுதும், உன் -உமத, 

கண் - இடத்தில், உற--பொருக்கத, சிந்தை - மனம், என் 
தனக்கு தாசனாக எனக்கு, கருதரும்-கினைக்க அருமை 
யாயே, இருபை செய்து - அருள் செய்து, அருள்வையே- 

கொடுப்பாய், என்றது. 63 

அ.ரலை சூழ்ந்த வனந்தையுள் ளோர்தமக் 

கயர்வு செய்யும் பிணிக்குசஞ் சீவியாம் 
இரவி யென்னத் திருவெவ்வுள் கோயிலில் 

இலகுக் தாய விராகவ னேயன 

வரத மேத்துமெய்ப் பாசவ தர்குமுர 
மாட்டி னிப்புடன் வை௫யு ob Br 

சரத மன்னு முணர்வெனசக் கீகுவாய் 

தயையு லாவகத் இற்கனி வண்ணியே,. 

இதன் பொருள் : 

அரலை - சமுத்திரம், சூழ்க்த - சூழ்ந்திருக்கப்பட்ட, 
அனச்தை-- பூவுலகத்தில், உள்ளோர்கள் - இருப்பவர்கள், 

தமக்கு தங்களுக்கு, அயர்வுசெய்யும் - துன்பம் உண்டாகச்
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செய்யும், பிணிக்கு--வியாதிகளுக்கு, சஞ்€ீவியாம் - சஞ்€ீவி 
யுள்ள; இரவி என்ன -பர்வகம் போல, திருஎவ்வுள் கோயி 
லில் - அழிய எவ்வுளூர் சந்நிதியில், இலகு - பிரகாசம் 
பொருக்திய), தூய-பரிச்த்தமுள்ள, இராகவனே வீரராக 

வப் பெருமானே ! அனவரதம் சதாகாலமும், ஏத்தும் -' 
உம்மைத் தோத்திரஞ் செய்கின்ற, மெய் உண்மையான 

பக்திமார்க்கமுள்ள, பாகவதர் - அடியார்களது, குழாம் - 

கூட்டத்து, மாட்டு கூடி, இனிப்புடன் = Sapir soir, 
வை௫- தங்க, உறைந்திட- இருக்திட, சரதம் - உண்மை, 

மன்னும் - நிலைபெற்று இருக்கும், உணர்வு - தெளிவு, . 
- எனக்கு ௪ இச்சிறுவனுக்கு, ஈகுவாய் = தருவாய், தயை : 

உலாவு- கருணையுள்ள, அகத்தில் -மனத்தில், கனிவு இஷ் 
டம், ௮ண்ணிஃபொருந்தி, என்றது : ஏ--ஈற்றசை. 04 

அண்டர் மாமச் திரந்தொறு மேவிதே 
மளைய விக்கவரீர் துண்டு வரைகுழற் 

கொண்டு.காமரத் தைகத்தருஞ் சித்திரக் 
கோவ லாகருக் தாவி மதுகரம் 

மண்டு மன்றல ரூமலர்ப் பூங்கயம் 
வாய்ந்த வெவ்வுட் புரமிளிர் மாயனே 

பண்டு யான்புரி தீவினை வீக்குயே 
பாங்கு லாவ வினிய௰ருள் பாலியே, 

இதன் போருள் : 

ட. அண்டர் - யாதவர்கள், மா ஈ:பெருமை பொருக்திய, 
மந்திரம் தொறும்-- வாசஞ்செய்யும் வீடுகள் தோறும், மேவி - 
சென்று, தேம் - மதுரமூள்ள, அளை தயிர், gal = கெய், 
கவர்ந்து - திருடி, உண்டு-புசித்து ஆனச்தத்துடன், வரை 
குழல்-- மூங்கலொல் செய்த புல்லாங்குழலை, கொண்டு - வாயி 
ணிடமாகக் கொண்டு, காமரம்- இசைப் பாட்டை, தரும் - 
பாடுகின்.ற, சத்திரம்-- அழகு Apes, கோவலா-யாதவகுல 
சிகாமணியே கரும் - கரிய நிறமுள்ள, அவி - இறை 
யுடைய, மதுகரம் - வண்டுகள், மண்டு = நெருங்இயிருக்கும், 
மன்றல் - வாசனை, அருநீங்காது இருக்கன் ற, மலர் - 
புட்பங்கள் நிறைந்த, பூம் - அழயெ, - கயம் = தடாகங்கள், 
வாய்க்த - பொருந்திய, எவ்வுள் - திரு எவ்வுள், புரம் 

, நகரத்தில், மிளிர்-பிரகா௫த்திருக்கும். மாயனே - மாயா 
, விகோதமுடைய வீரராகவப் பெருமானே ! பண்டு-முக் 
சாளையிலே, யான் -அடிமையாயெ .யான், புரி - செய்த,
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தீவினை -கொடிதாடிய காரிய, மெல்லாம், வீக்கி - நிவர்த்தி 
செய்து, பாங்கு உலாவ- அழகாூய மெய்ஞ்ஞானம் விளங்க, 
இனி இனியாகடிலும், அருள் சானி tt— இருபைதர வேணும், 
என்றது. 65 

பால ஈவ்வியைப் பற்றிய பாணியான் 
பலியொ ழித்து பகுக்கருஞ் சீர்தரும் 

சிலம் வாய்ந்து மிளிர்கரு ணாம்புதி 
சேயன் றுன்பினைத் தீர்த்தடி மைக்கொளரம் - 

கால மோர்ந்த விருபிறப் பாளருங் 

கடவு எர்த்திரள் மல்டுத் துஇபுரி 

கோல மேவும் திருவெவ்வுட் கோயிலிற் 
குலவு மேதகி ராகவ கோமனே. 

இதன் போருள் ₹ 

பாலம் - பரசும், நவ்வியும் - கலைமானும், பற்றிய- 

பிடித்து இருக்க்்.ற, பாணியான் -கைதீ்தலத்தினையுடைய 
சிவபெருமான் அடைந்து இருந்த, பலி - யாசித்த தன் 

மையை, ஒழித்து - நீங்கச் செலு, பகுக்க பிரித்துச் செல்ல, 

அரும் - அருமையா, சர்தரும் - சிறப்பைக் கொடுத்து 

இரட்எக்கும், லம் பரிசுத்தமான சரித்திரம், வாய்க்து- 

பொருந்தி, மிளிர் - பெருமையுள்ள, கருணை - கிருபை, 

அம்புதி- சமுத்திரம் போன்றவனே! சேயன் - இச் சிறுவன், 

துன்பினை -யிறவித் துன்பத்தை, தீர்த்து--நீங்கச் செய்து, 

அடிமை: கொள்வாய் - உனது தாசனாக்டிச் கொள்வாய், 

காலம் இறக்தகாலம் -- நிகழ்காலம் -- எதிர்காலம் என்று 

சொல்லப்பட்ட மூன்று காலங்களும், ஒர்ச்த- அறிக்க, இரு 

பிறப்பாளர்-- பிராமணரும், கடவுளர் -தேவர்கள், திரள் - 

கூட்டங்கள், மல் - நெருங்க, துதி - தோத்திரம், புரி- 

செய்யப்பட்ட, கோலமேவும் - அழகு பொருக்திய, திரு 

எவ்வுள் - அழகிய எவ்வுளூர், கோயிலில் -- விசயகோடி. 

விமானத்தில், குலவும் - பொருக்தியிருக்கும், மேதகு - 

மேன்மை தங்யெ, இராகவ -வீரராகவனென்னும் பெயரை 

யுடைய, , கோமனே = முதன்மையானவனே ! என்றது: 

ஏ-- ஈற்றசை, 66
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கோம ளச்சந் ததிவனை கோதினைக் 

குணமு லாவனை முன்னலுன் னாதுபோல் 
நீமன த்தினில் யான்செய்க கோஇனை 

கினைந்தி டாது விழைந்தெனை யாள்சிறை 
பூம ராளத் தொகுதிவண் பானலிற் 
பொங்கு வண்மைத் திருவெவுட் பேடினிற் 

சேம மன்னி வதிதவச் சாலிகோத் 

திரருச் குண்ம௫ழ்ச் தேசண்ணு மையனே. 

இதன் பொருள் : 

கோமளம் இளமை பொருந்திய, சந்ததி - புத்திரன், 
வனை செய்த, கோதினை குற்றத்தை, குணம் உலாவு ஈல்ல 

குணம் பொருந்திய, அனை - தாயானவள், முன்னல் மனத் 

திலே, உன்னாது போல் --கினையாது பாதுகாப்பது போல், 

உம்முடைய, மனத்தினில்-மன த்தில், யான் - தாசனாகிய 

யான், செய்த கோதினை -செய்த குற்றத்தை, கினைந்திடாது - 

கவனியாமல், விழைந்து - என்பேரில் - இஷ்டம் வைத்து, 

ஆள் -அடிமை கொள்ளுவாய், சிறை-இறகானது, பூ 
பொலிவுள்ள, மராளம்-- அன்னப் பறவைகளின், தொகுதி- 

கூட்டங்கள், வண் -வளமை பொருந்திய, பானலில்- கழணி 

யில், பொங்கும்-- மிகுந்த, வண்மை - புகழுடைய, இருஎவ் 
வுள்-அழயெ எவ்வுள் என்னும், பேடினில் - பட்டணத்தில், 
சேமம்-- இன்பம், மன்னி--கிலைபெற்று, வதி-வாசஞ் செய்த, 
தவ தவத்தினையுடைய, சாலி கோத்திரருக்கு-சாலி கோத் 
திர மகரிஷிக்கு, உள்-மனம், ம௫ழ்ந்தே - சக்தோஷித்தே, 
கண்ணும் - பிரத்தியட்சமாயெ, ஐயனே -கர்த்தனே ! 07 

ஐய மற்றினி தேத்தி வணங்குவர். 
அரந்தை நீக்டுத் துவலி லருண்மிகப் 

பெய்யு மாண்புக் கதம்பமே நாயினேன் 
பிரமம் வீடுற ஈன்கரு ளாற்றுசொற் 

பொய்யில் லாத விருபிறப் பாளர்கட் 

பொலிவு எப்பிர மத்தைக் குயின் நிடும் 
வைய கம்புக முந்திரு வெவ்வுளில் 

வாஞ்சை மேவு மிராகவ மாயனே,
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இதன் பொருள் : 

ஐயம் சந்தேகம், அற்று நீக்கு, இணிது- இஷ்டமாக, 

ஏ.த்தி.;தோத்திரஞ் செய்து, வணங்குவர் -சேவிக்கும் பக்தி 

யுடையவர், அரந்தை - துன்பங்களை, வீக்கு எ நிவர்த்தி 

செய்து, துலலில் - சக்கரத்தில், அருள் - கிருபை, மிக 

மிகுதியாக, பெய்யும்-பொழியப்பட்ட, மாண்பு ௩ பெருமை 

பொருந்திய, கதம்பமே ௩ மேகமே, நாயினேன் = Bris 

போன்றயான், பிரமம் 4 மோட்சமாகிய, வீடு 4 வீட்டை, 

a m=Grr, ஈன்கு - மேன்மையாகய, அருள் ௬ இருபை, 

ஆற்று செய்வாய், சொல் வசனமான து, பொய்கில்லாத = 

அசத்தியம் இல்லாத--சத்தியமூள்ள, இருபிறப்பாளர்கள் 4 

பிராமணர்கள், பெரலிவுஉள ௩ பிரகாசம் உள்ள, 

பிரமத்தகை -யரகத்தை, குயின் றிடும்-- செய்திடும், வையகம் = 

உலகத்திலுள்ளோர், புகழும்- புகழும் மகிமை பொருந்திய, 

இருஎவ்வுளில் ௪ இறச்த எவ்வுளுர் க்ஷேத்திரத்தில், 
வாஞ்சை மேவும் - இஷ்டம் பொருந்திய, இராகவ மாயனே - 

வீரரரசவனென்னும் பெயர் கொண்ட மாயாவிசோதனே ! 

என்றது. 68 

மாய னைக்கமைச் €லர் தகைகெறி 

வரய்மை யேரங்கு வதியடி யார்கள்௪ 

காய ஊப்பெடச் செவ்விது வன் றபூங் 

சனக வல்லி கருத்தி லுகந்தணை 

Cou ளைப்பணி லம்பறி இக்கர 

Bie Ber FP ocr பாச்திரு வெவ்வுள்வாழ் 

தாய ஊைப்பணிர் ஜேத்திடி னெஞ்சமே 

அன்பி யாவும் தொழுதசன் ரோடுமே. 

இதன் போருள் : 

மாயனை மகாவிஷ்ணுவை, சமை -பெரனறுமை, சிலம் 

பரிசுத்தம், தகை குணம், நெறி சன்மார்க்கம், வாய்மை- 

சத்தியம், ஒங்வெஉயர்ந்து, வதி தங்கிய, அடியார்கள் = 

பாகவதர்கள், சகரயனை - சகாயன் செய்யப்பட்டவனளை, 

பெடம்மிசூர் த, செவ்வி - அழகான து, HUM = HO BS, 

பூ பொலிவுள்ள, கனகவல்லி ௪ கனகவல்லி என்னும் 

40
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பெயருள்ள மகாலட்சுமி, கருத்தில் - தன்மனத்திலே, 

உகந்து-௪சந்தோஷித்து, ௮ணை - புணர்டுன். ற, கேயனை - 
நேசமுள்ள காயகனை; பணிலம் - பாஞ்ச சன்னியம், பரிதி 
சக்கராயுதம், கரம் -கையில் தரங்கெ, நிமலனை--கரீத்தனை, 
சிறப்பு-மேன்மை, ஆர் பொருந்திய, திருஎவ்வுள் -அழூயெ 
எவ்வுளூரில், QUT LP = வாழ்ந்திருக்கும், தூாயனை -பரிசுத்தமுள்ள 

வீரராகவனை, பணிக்து--சேவித்து, ஏத்திடில்- தோத்திரஞ் 
செய்திடில், கநெஞ்சமே--மனமே, துன்பம் - துன்பங்கள், 

யாவும்- எல்லாம், தொழுது வணங்கு, ஓடும் - உன்னிடம் 
இராது ஓடிப்போகும்; என்றது. 09 

ஓடம் விட்டகுக னண்பு பொங்கெய 

வூக்க னைத்துரு வன்றனக் கன்புடன் 

கூட முற்று வனைத லுறவருள் 

. கோம னைக்கடத் துற்ற சவரியின் 

சேட முற்ற வமுதெனத் துய்த்தபொற் 

DGG wore யெவுட்கட் டயங்யெ 

ஆட கக்கஞ் சகையனை கெஞ்சமே 

ஆற்று வாய்துதி நின்பவ மாயவே, 

இதன் போருள் : 

ஓடம் நீர்மேலோடுடிற மரக்கலத்தை, விட்ட-- விடுத்த, 
குகன் - குகனென்னும் பெயருள்ள வேடன், ஈண்பு = 
சிகேகம், பொங்யெ - அதிகமாயுள்ள, ஊக்கனை - மன 
ம௫இழ்ச்சியுடையவனை, துருவன் தனக்கு-உத்தானபாதன் 

புத்தானுக்கு, ௮ன்புடன்-- இஷ்டத்துடன், கூடம் மகமேரு 
உச்சியில், உற்று - தங்க, வனைதல் உற - செவ்வையாக 

இருக்க, அருள் - இருபைசெய்த, கோமனே ௪ தேவ 
லோகத்துக்கும் அரசனானவனே! கடத்து - கானகத்தில், 
உற்ற - வாசஞ்செய்து இருந்த, சவரியின் - வேடப் 

பெண்ணின், சேடம் உச்சட்டம், உற்ற = பொருந்திய, 

அமுதென - அமுதமென்று, துய்த்த - புசித்த, பொன் 
இ௫ரி - பொற் பிரகாசமுள்ள சக்கராயுதம் பிடித்த, மாலை 

மேகம் போன்ற திருமேனியுடையவனை, எவ்வுள் - இரு 
எவ்வுளூர், கண் - இடத்தில், தயங்யெ - பிரகாசிக்கின்ற,
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H-sb=Qurcre@au, கஞ்சிகை - வஸ்திரம் புனக்தவனை, 
கெஞ்சமே - மனமே, ஆற்றுவாய் - செய்குவாய், துஇ- 
தோத்திரம், கின் - உன்னுடைய, பவம் - ஜனனமான து, 

மாயவே: நீங்கவே! என்றது: ஏ--ஈற்றசை, 10 

வேறு 

மாயரதவர் குலமன்னவ மலிபல்பவம் வரய்க்து 

மாயாதரு வைகுந்தம் வழங்காய்திரு வெவ்வுள் 

மாயாதவர் சார்ங்காகர வால்வாடி கரைத்த 
மாயானைய னுங்கற்கெட வருமுட்பரி வோனே. 

இதன் பொருள்: 

மர ௪ பெருமை பொருக்திய யாதவர் - கோபாலர்க 

ஞடைய, குலம் குலத்தில் வளர்ந்த, மன்னவ - முசன்மை 

யானவனே ! பல்-பலவாடிய, பவம் - பிறவிகள், வாய்ந்து - 

பொருந்தி, orurg = மரணமடையாமல், அரும் -- அருமை 

யாயெ, வைகுந்தம்- பரமபதத்தை, வழங்காய் -கொடுத்தருள 

வேண்டும், இருஎவ்வுள் அழகிய எவவுளஞூர், மாயா வீரராகவப் 

பெருமானே! * (தனு - வில்), சார்ங்கா - சார்ங்கத்தை 
யுடையவனே ! [சாரங்க மென்னும் வில்லையடையவனே!] 

கரவால் - முதலையினால், வாடி - வருந்து, கரைத்த - 

ஆதிமூலமேயென்று (அழைத்த) [அழைக்கப்பட்ட] மா 
பெரிய, யானை -கசேந்திரனென்னும் பெயருள்ள யானை, 
அனுங்கல் வருத்தம், கெட- நீங்க, வரும் -யானைமுன் வந்த, 
உள் - மனம், பரிவோனே - அன்புடைய நாராயணா! 
என்றது; ஏ--ஈற்றசை, 71 

பரியங்கடல் செய்தாய்படர் புறவுக்குளி ரங்க 
பரியங்களே பரநல்கிறை குலம்வக்தவ பாந்தட் 

பரியங்கவை குந்தாபத பத்மந்தொழ வருளும் 

பரியங்கதி மேன்மாளிகை பாங்காரெவுட் பரனே. 

இதன் போருள் : 

பரி-கஞ்சனாலனுப்பிய குதிரை வடிவாய் வந்த இராட் 
சதனை, ௮ங்கு- ஆயர் பாடியில், அடல் செய்தரய்- சம்மாரஞ் 

  — 

* ஈ தனு!” என்பது மூல பாடத்தில் இல்லை,
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செய்தாய், படா துன்பத்துடன் வர்க, புறவுக்கு- புறாவுக்கு, 
உள் மனமானது, இரங்கி இரக்கமுற்று, பரியம் - விலை, 
களேபரம்-- சரீரத்தை, நல்கும் - திருப்திகரமாப்க் கொடுத்த, 

இறை --௫பி மகரரரஜாவின், குலம் -வமிசத்தில், வந்தவ 

இராமாவதாரஞ் செய்தவனே, பாந்தள் - ஆதிசேஷன் 

பரியங்கம் - கட்டிலாகவுடைய, வைகுந்தா - வைகுந்தத்தை 

யுடையவனே ! பதம் - உமது திருவடியாகய, பத்மம் - 
தாமரையை, தொழ சேவிக்க, அருள் - அடியேனுக்குக் 
இருபை செய்வரய், உம்பர் -தேவர்கள், இயங்கு சஞ்சரிக்க, 
அதி மேல்மாளிகை - ௮இக உயரமுள்ள உப்பரிகைகள், 
பாங்கு-- அழகு, ஆர் - நிறைந்த, எவ்வுள் - இருஎவ்வுள் 
நகரத்தில் எழுந்தருளிய, பானே - மகாவிஷ்ணுவே! 

என்றது, 12 

பரவத்தன மிகைநல் பரிர்தேபொது மகள்பம் 

_ பரவத்தனை குயமேவி படர்ந்தேயுழ லாவம் 
பரவத்தவ ருட்பார்வைசெய் பனிவெண்பிறை வேணி 
பரவத்தகை யெவ்வுட்புரி பைந்தார்வன பயனே. 

இதன் போருள் : 
பரவ - அதிகமாகும்படி, தனம் - திரவியம், மிகை = 

மிகுதியாய், ஈல்க-கொடுத்து, பரிந்தே - ஆசைகொண்டே, 

பொதுமகள் -பரத்தையர், பம்பரம்- பம்பரம்போரல் இரண்டு, 

௮த்தனை - செவ்வை பொருந்திய, குயம் - தனபாரத்தின் 
மேல், மேவி - அணைக்கு, படர்ந்தே - துன்பப்பட்டே, 
உழலா - வருக்காமல், அம்பரம் - வஸ்திரம், அத்தம் = 

பொன்னாகவுடையனே! அருள் பார்வை செய் - என்மீதில் 

'இருபா கோக்கஞ் செய்வாய், பனி - குளிர்ச்டு பொருந்திய, 
வெண் - வெண்மை தங்கிய, பிறை - சந்திரனை, வேணி 
சடாபரரத்தில் தரித்த சிவபெருமான், பரவ - வணங்க, 

தகை - பெருமை மிகுந்த, எவ்வுள்புரி- திருஎவ்வுள் 

க்ஷேத்திரத்தில் தங்க, பைந்தார் = பசுமையுள்ள 
'மால்யானது, வனம் - துளபத்தையுடைய புயனே 
கோளுள்ளவனே | 19 

வனமேவுக வந்தன்புயம் வாட்டி சலஇப்பு 

வனமேவுவர் துன்பைத்தெறு மாலேளெர் மணிப 
வனமேவுவ ணைத்தாவெவுண் மடபொவம ரிற்க 
வனமேவுப ரித்தாண்டிய வலவாவரு டகையே, 

\
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இதன் போருள்: 

வனம் காட்டிலே, மேவும் வாசஞ்செய்த, sab ser = 
உடற்குறைவுள்ள இராட்சகனை, புயம் வாட்டி - தோளை 

அறுத்துத்தள்ளி, சலதி - சமுத்திரஞ் சூழ்ச்த, புவனம் ௪ 
- உலகத்தில், மேவுவர் - இருப்பவர்கள், துன்பத்தை = 
வருத்தங்களை, தெறும் நிவர்த்தி செய்த, மாலே- கர்த்சனே! 

Gort = பிரகாடிக்கின்.ற, மணி - இரத்தினங்கள் பதித்த, 
பவனம்--மாளிகைகள், உவண-- தேவலோகத்தை, தாவும்- 

அளாவிய, எவ்வுள் - திருஎவ்வுளில் சயன கோலங் கொண்ட, 
மூபா-மட௫பனே ! அமரில்-பாரத உயுச்தத்தில், கவனம் 
வேகத்தையுடைய, பரி-குதிரையை, தாண்டிய - நடத்திய, 

வலவா-பார்த்தசாரதி, அருள் தகையே- எனக்குக் இருபை 
செய்வாய்--தயையுடனே, என்றது; ஏ --ஈற்றசை, 74 

கைத்தங்குப முன்வச்தருள் கருணாகர காதற் 
கைத்தங்குனி babs yp கடையேற்கருள் வாய்கை 

கைத்தங்கிள ராற்கான்புகு கழலாயுயர் வேண 
கைத்தங்கமு லாவெவ்வுள் கலிக்குஞ்ின கரனே. 

இதன் பொருள் : 
கை-துதஇக்கை, தங்கு - தங்கியிராகின்ற, இபம்முன் 

கஜேந்திராழ்வான் முன்னே, வந்து நேரில் வநத, அருள் - 

இருபை செய்த, கருணாகர - கருணைக்கு முதற்பொருளே ! 
காதல் - ஆசையை, கைஜ்து - வெறுத்து, அங்கு - பரம 

பதத்தில், உன் -௨உமத, இடம் - இடத்தில், வந்து உற 

வந்இருக்கும்படி, கடையேற்கு - கடையேனாகய எனக்கு 
அருள்வாய் - தயைசெசய்வாய், கைகைதம் -, 

கைகேகியினுடைய, களால் - சொல்லினால், கான்புகும் = 

காட்டிலே சென்ற, கழலா- திருவடியுடையவனே | உயர் 
உயர்ச்சியுள்ள,, வேணகை -ஃ மதிலரனது, தங்கம் = 

தங்கமயமாய், உலாவும் - பொருந்தியிருக்கும், எவ்வுள் 
திருஎவ்வுள் நகரத்தில், கலிக்கும் - பிரகாசிக்கும், 
சன கரனே - திருக்கோயில் கொண்டவனே ! என்பதாம், 75 

சரனேயட லின்மாய்த்திட கணையெய்திரு வெவுண 
கரனேயட லார்கத்திகை கலுழாபர மதின 
கரனேயடர் மகரக்குழை காதாமிகு இருபா 

- கரனேயடி யேற்டன் றருள் கண்பரர்த்திடு வாயே,
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இதன் போருள் : 

கரனே - கரனென்னும் இராட்சதன் முதலினர், 
அடலில் - உயுத்தத்தில், மாய்ந்திட - இறந்தி,, shor = 
பாணங்களை, எய் - பிரயோகஞ் செய்த, திரு = அழகிய, . 
எவ்வுள்--எவ்வுளென்னும் பெயரையுடைய, ககரனே = திருப் 
பதியுள்ளானே! அடல் ஆர்- வலிமை பொருக்திய, கத்திகை- 
அவசம், கலுழா-கருடாழ்வானைக் கொண்டவனே | பரம- 
கடவுளே, தினகரனே- சூரியனையே, அடர் சமானமுள்ள, 
மகரக்குழை-மகரக்குண்டலக் தங்கிய, காதா--செவியுள்ள, 
கருபாகரனே -கருணைக்கு ஆதியானவனே ! அடியேற்கு 
உமது தாசனாகிய எனக்கு, இன்னு - இப்பொழுது, அருட் 
கண் 5 இருபைக்கண், பார்த்இிடுவாய் = பார்ப்பாய், 
என்றது. 76 

கண்டங்கரி யான்றுன்பைய கற்றுங்கரு தன்பர் 
கண்டங்கம லாகின்பதி கனிவுற்றருள் வாப்பண் 
கண்டங்கனி வாய்வைத்துக னைத்தோய்திரு வெவ்வுட் 
கண்டங்கதி வெட்புற்றுறை கதிர்வைப்பறி இயனே, 

* இதன் போருள் : 

கண்டம் - கழுத்து, கரியான் கரிய நி றதீதையுடைய 
சிவபெருமான்; துன்பை - கபாலங்கொண்ட வருத்தத்தை, 
அகற்றும் -நீக்கும்--கர்த்தனே! கரும் உம்மை நினைக்கும், 
அன்பர் - அடியார், கண் இடத்தில், தங்கு தங்௫யிரா 

"கின்ற, அமலா--பரிசுத்தமானவனே ! நின் _ உம்முடைய, 
பதி--பரமபதம், சனிவுற்று- இஷ்டம் வைத்து, அருள்வாய் - 
தருவாய், பண்- இராகம் பாடுகின்ற, சண் மூங்கிற் குழலை, 

_தம்- தம்முடைய, கனிவாய் வச்ச வாயினில் பொருத்தி, 
கனைத்தோய்- தொனியுடன் இராகம் பாடின கோபாலா! 
திருஎவ்வுள் - இறக்க எவ்வுள் க்ஷேத்திரத்தை, ஈண்டு ௮ 
பார்த்து, அங்கு - அந்த இடத்தில், அதிவேட்பு அதிக விருப்பம், உற்று பொருக்கி, உழை- இருக்கின்ற, ௧இர்௮ 
கரணங்களையுடைய, வை = கூர்மையுள்ள, பரிதியனே 
சக்கராயுதனே | என்றது. 17
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வைத்தர்தவி பமனென்கண் வரும்போதினில் இருபை 
வைத்தந்தச மயம்வைனன பரம்வந்தொளிர் நின்சே 
வைத்தந்தருள் எவ்வுட்புரி மாலேமுன மதமா 

வைத்தந்தமு நித்தண்டிறல் மருவுஞ்சுரர் கோவே, 
இதன் பொருள் : 

வை கூர்மையுள்ள, தந்தம் பற்களையுடைய, இயமன் - 

இயமனான வன், என்கண் - என்னிடத்தில், வரும் போதினில் - 

வரும் பொழுதினில், Agen வைத்து-இருபை கூர்ச்து, 
அந்த சமயம் - அச்சமயத்தில், வைனன் - கருடாழ்வான், 
அபரம் வந்து - முதுகின் பேரில் ஏறிவர்து, ஒளிர் - 
பிரகாசிக்ன்ற, கின் - உம்முடைய, சேவை - தரிசனம், = 

தந்து-கொடுத்து, ௮ருள்- அருள் செய்வாய், எவ்வுட் புரி - 
இிருஎவ்வுள் ஈகரத்துற்ற, மாலே வீரராகவப் பெருமானே | 
முனம் - முன்னம், மகமாவை - மும்மதங்கள் பொழியப் 
பட்ட-குவலயா பீடமென்னும் யானையின், தந்தம் = 

கொம்பை, முறித்த - ஒடித்த, இண்திறல் மருவும் ௪ 
பராக்கரமம் பொருந்திய, சுரர் - தேவர்கள், கோவே = 

காயகனே ! என்றது. 78 

கோவேந்தனெ ழிழ்சேரொளிர் குலம்வக்தினி தாய்விற் 
கோவேந்திய ரக்கன் றனை கோறும்புனி தரகற் 

கோவேக்தர் நெருங்கும்மெவுள் கோயிற்குடி. கொண்ட 
கோவேச்திழை மார்பாவருள் கோவென்மிசை நேரக்கே,. 

இதன் பொருள் : 

கோ - பிரகாசமுள்ள, வேந்தன் - சூரியனது, ஒளிர் 

குலம் - விளக்கமுள்ள வமிசத்தில், இனிதாய் - இஷ்டமாய், 
வந்து-அவதரித்து, விற்கோ- வில்லும் பாணமுங் கையிலே, 
ஏற்தி- பிடித்துக் கொண்டு, அரக்கன். சனை - இராவணன் 
முதலிய: இராட்சகனை, கோறும் - சங்கரித்த, புனிதா 

பரிசுத்தமானவனே! ஈற்கோ வேக்கர் - ஈல்ல இராஜாதி 
சாஜர்கள், கெருங்கும்-- சேர்ச்திருக்கும், எவ்வுள் = திருஎவ்வுள் 
நகரில், கோயிலில் - திருக்கோயிலில், குடி கொண்ட --வரசம் 
பொருக்திய, கோ வேர்திழை-மகாலட்சுமி தங்க, மார்பா - 

மார்பனே, அருள் -- இருபையுள்ள, கோ ௩ கேத்திரத்தை, 

என்மிசை - என்மீதில், கோக்கு ௯ பார்ப்பாய் : என்றது; 

ஏ--.ஈற்றசை., 19
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சையம்புப காலைந்துள தகுவன் றனை வெல்வி 

சையம்புவி டுங்கேசவ தகையெவ்வுளின் முதிர்பச் 
சையம்புகி காசத்தனு காமோகர வெற்டுச் 

சையம்புய விழியார்மிசை சாராதருள் புரியே. 

இதன் போருள் : 

சையம்- மலைபோன்ற, புயம் -தோள்கள், காலைக் துஉ௭ - 
இருபதுள்ள, தகுவன்றனை- இராவணனை, வெல் -வெல்லுக் 
தன்மையும், விசை - வேகமுமுள்ள, அம்பு - பாணங்கள், 

விடும்- பிரயோகம் செய்த, கேசவ - கேசவனென்னும் திரு 

சாமம் பெற்றவனே! தகை - பெருமை பொருந்திய, 

எவ்வுளில்-- இருஎவ்வுளூரில், முதிர் - முதிர்ந்த, பச்சை - 

மரகத நிறமுள்ள, அம்பு-மேகத்தை, நகிகாசம்-ஒப்பாடய, 

தனு - இருமேனியுடைய, தாமோகர - தாமோதரனே | 
எற்கு - உமது தாசனாகிய எனக்கு, இச்சை - விருப்பம், 
அம்புயம் - தாமரை மலர் போலும், விழியார் கண்களுள்ள 

மாதர்கள், மிசை மேல், சாராது- நீங்கும்படிக்கு, அருள் 

புரியே- இருபை செய்வாய், என்றது; ஏ--ஈற்றசை. 80 

வேறு 

புரிமு கதீதில்வய மருவுமம் புதவழ் 
பொலிவெ வுட்புரியி லிமிழ்துடன்' . 

அரிமு கப்பதலை யெனதி ருக்கண்வளர் 

அதுல னைத்தொழுதி னெஞ்சமே . 

சுரிமு சக்களறு ளார்விருப் பவலை 
துறுமி டாதுசது வர்திரன் 

கரிமு கத்தனடல் தாதை காணரிய 

கவினு றும்பதவி யடைவையே. 

இதன் போருள் : 
f 

புரிமுகத்தில் - கோபுரத்தில், வயமருவு - நீருண்ட, 

் அம்பு மேகங்கள், தவழ் - நெருங்கிச் செலக.௮ ற, பொலிவு 
பிரகாரமுள்ள, எவுள்புரியில் - தஇிருஎவ்வுளுரென்னும் 

க்ஷேத்திரத்தில், இமிழ்துடன் - இனிமையுடன், அரிமுகம் - 
மரகதமுகத்து, பதலை- பர்வதம், என- என்று சொல்லும் 

படி, ,திருக்கண்வளர் - யோக நித்திரை செய்யாகின்ற,
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அதுலனை - நிகரில்லாதவனை, தொழுதில் -சேவை செய்யில், 
கெஞ்சமே- மன மே, சுரிமுகம் -சங்கு போன்ற, களறுளார்- 
கண்டத்தையுடைய மாதர்களின், விருப்பவலை - ஆசையா 
வலையில், துற௮ுமிடாது சேராது, சதுவத்திரன் - நான்கு 

முகத்தையுடைய பிரமதேவன், கரிமுகத்தன் = wider 

முகத்தையுடைய விராயகன், அடல் பெருமை பொருந்திய, 

தாதை- தந்ைதையாடிய சிவபெருமான் இவர்கள், காணரிய- 

காண்பதற்கு அருமையாகய, கவின் உறும் - அழகு 

,பொருந்திய, பதவி - பரமபதத்தை, அடைவையே = 

சேருவாய், என்றது. 81 

அடையும் வெம்மிடி. மிறைப்பி ணிக்கொடுமை 

யற்ற மூப்புகரை யீறில்வன் 

படைக டங்கன௪ யத்தில் வெளவிவரு 

பண்பி லாமறலி யோடுவான் 

மடைய டைக்கவரு முழவர் தங்களை 

மருட்டு வாளைவ௫ கம்பலைப் 

புடையு டுதீததிரு வெவ்வுண் மாலினடி. 
புட்க ரம்பணி பவர்க்கரோ. 

இதன் போருள் : 

.... இடையும் - சேருன்ற, வெம் மிடி - வெப்பத்தைத் 
தருகின்ற தரித்திரம், மிறைபிணி- வருத்தத்தைக் கொடுக்கும் 

வியாதிகளும், கொடுமை கொடூரமும், அற்றம் - சோர்வும் 

தரப்பட்ட, மூப்பு-- விருத்தம், நரை -உரேோரமம் வெளுத்தல், 

ஈறில் முடிவு காலத்தில், வன் = வலிமையுள்ள, படை 

சூலாயுதமும், கடம் - பாசக்கயிறும், கனம் - பாரமுள்ள, 

சயத்தில்-கசையிலே, வெளவி வரு - பிடித்து வருகின்ற, 

பண்பிலா - இரக்க குணமில்லாக, மறலி - இயமன், 

ஒடுவான் - ஓடிப்போவான், மடை = வயலில் நீர் பாயும் 

வழிகளை, அடைக்க - கட்டுகிறதற்கு, வரும் = வருகின்ற, 

உழவர்தங்களை - உழவர்களை, மருட்டு - மயக்குவிக்கும், 

வாளை - வாளை மீன்களை, வ௫--வாசஞ்செய்யும், கம்பலை 

கழனிகள், புடை- பக்கங்களில், உடுத்த-- சூழ்ந்திருக்கன் ற, 

41
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இருஎவ்வுள் - சிறந்த எவ்வுளூரில் விளங்யெ, மாலின் = 
வீரராகவப் பெருமாளினது, புட்கரம் - தாமரை மலர் 
போன்ற, அடி.- திருவடியை, பணிபவர்க்கு-- சேவிப்பவர்க்கு; 
அரோ--அசைச்சொல். - 82 

பணியி லங்குகிற னேவ ரைப்புரை 
பயோதரக் கனக வல்லிசேர் 

இணியி லங்குகுவ வுப்பு யாத்திரி 

இறப்பு லாவியக தம்பமே 

பிணியி லாதுவசு மஇவ Ass pF 

றங்க ருட்குயிறி யென்னையாள் 

மணியி ராகமிகை யெற்று மந்திரம் 

வயங்கு மெவ்வுள்சய சார்ங்கனே. 

இதன் போருள் : 

பணி--கெளத்துவாபரணம், இலங்கு- பிரகாசிக்ன் ற, 
கிறனே- மார்பையுடையவனே | வரை ௬ மலையை, புரை 
சமானமுள்ள, பயோதரம் - தனபாரத்தையுடைய, கனக 
வல்லி சேர் -கனகவல்லி யென்னும் திருகாமத்தையுடைய_- 
மகாலட்சுமி புணருகன்ற, திணி வலிமை, இலங்கு விளங்கு 
இன்ற, குவவு - இரட்சியுடையதகாயெ, புயாத்திரி - தோள் 
பர்வகம் போல, இறப்புலாவிய - சிறப்புப் பொருக்திய, 
சதம்பமே = மேகம் போன்ற மேனியுடையனே | பிணி 
இலாஅ-வியாதியில்லான, வசுமதி - உலகத்தில், வ௫த்து- 
வாசஞ்செய்து, உற - இருக்க, பிறங்கு - பிரகாசமுள்ள, 
அருள் குயிறி - இருபைசெய்து, என்னை-உமது தாசனாயெ 
இச்சிறுவனை, ஆள் - அடிமை கொள்வாய், மணி 
இரத்தினங்களின், இராகம் - நிறம், மிகை - மிகுதியாக, 
எற்றும்--௭ நிக்கும்படியான;, மந்திரம் = வீடுகள், வயங்கு 
ஒளிவு : பொருக்திய, எவ்வுள் = திருஎவ்வுள் ஸ்தலத்தில் 
வ௫ிக்கும், சயம் - வெற்றியுள்ள, சார்ங்கனே' - சார்ங்க 
மென்னும் பெயரையுடைய வில்லுள்ளவனே: | என்றது, 88 

_ சயம லர்க்கண்வடி. சம்பன் வெள்ககல் | 
தீருக்குடன் மிடல ரூசிலோச் : 

சயம லர்க்கவிகை யாயெ டுத்துகிரை 

தனைபு ரத்துல குளோரதி
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சயம லர்ச்சியுற வேச வைத்தவெவு .. 
. பாமசோதியுயர் கின்குசே 
சயம லர்ச்சரண மளவை மெத்தவுணர் 

தருகு வாயகமி தங்கியே. 

இதன் போருள் : 

.... சயமலர்-மலர் போன்ற கையின், கண் - இடத்தில், 

வடி கூர்மையுள்ள, சம்பன்-லச்சராயுகத்தைக் கொண்ட 

இக்திரன், வெள்ச- வெட்கமடைய, சல் - கல்ல, தருக்குடன் ௮ 
அளிப்பரக, மிடல் - வலிமை, அரு கீங்காக, இலோச்சயம் = 

கோவர்த்தனம் என்னும் மலையை, மலர் -பரக்த, கவிகை 
குடையாக, எடுத்து-பிடித்து, பிரை - பசுக்கூட்டங்களை, 
புரக்து - இரட்டித்து, உலகுளோர் - உலகத்திலுள்ளோர் 
யாவரும், அதிசயம் - ஆச்சரியம், மலர்ச்சி - அதிகமாக, 

. உறவேஃபொருக்தவே, சலைக்க - செய்த, எவுள் 

Epis எவ்வுளென்னும், சாமம் - பட்டணத்தையுடைய, 
சோதி வீரராகவப் பெருமானே] உயர் -மேன்மையுள்ள, 
கின் - உமது, குசேசய மலர் ௭ தாமரை மலர் போன்ற, 
சரணம் - பாதத்தை, அளவை - இனந்தோறும், ஏத்த = 

தோத்திரஞ் செய்ய, உணர் - தெளிவாயே ஞானத்தை, 
தருகுவரய் - கொடுப்பரய், அகம் ௬ மனம், இதங்கெ 

, இரக்கமுற்று; என்றது. 84 

தங்க வம்பர மிமைக்ச பூண்மறு 
தயங்க வல்லிகை மிளிச்க்கமோ 

தங்க லித்துதமி யேன்மு னண்ணிமன 
தளர்வு கீக்சியினி தாள்விக 

சங்க இத்தபரி கம்பு டைச்செறி 
சரோரு அ,ச்தடமெ வுட்டணிற் 

சங்க முட்கணி வுடன்ப ழிச்சவளர் 

தகைமை யூற்றவருள் வாரியே, 

இதன் போகுள் : 

த்ங்க அம்பரம் ௯ பொன் வஸ்திரம், இமைக்க ௬ 

பிரகாசிக்க, பூண்மறு - கெளத்துவாபரணம், தயங்க = 
விளங்க, வல்லிகை ௯ மகர குண்டலம், மிளிர்க்க - ஒளிவு 

.. தீரவும், மோதம் ௩ சந்தோஷம், கலித்து மிகுத்து,
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தமியேன் -தனியனாகிய என், முன் முன்னே, .கண்ணி ௪ 

வந்து, மனம் தளரவு--மனத்தில் உண்டாடுய தளர்ச்சியை, 

நீக்நிவர்த்தி செய்து, இனிது ஆள்- இனிதாக அடிமை 
கொள்ளுவாய், விகசம் - மலர்ச்சியாக, கதித்து - பருத்து, 
பரிகம்-மதிலானது, புடை--பக்கங்களில், செறிஃமிகுந்தும், 

சரோருகம்- தாமரை மலர்கள் நிறைந்த, தடம் -புஷ்கரணியு 
முள்ள, எவ்வுள் தனில்- திருஎவ்வுளூரில், சங்கம் - புலவர்கள், 

உள் - மனத்தில், கனிவுடன் - இஷ்டத்துடன், பழிச்ச- 

துதிசெய்ய, வளர - இருக்கண்வளராகின்.ற, தகைமை உற்ற 
பெருமை பொருக்திய, அருள் வாரியே -இருபா சமுத்திரமே ! 

என்றது. 85 

arr CoG ia Qors One; Feo cr 
வனைந்த வெம்பிழையு ஞூழ்த்திடா 

தீர மேவிபுல நல்கு யென்றனையு 
னிணைய டிக்கணிலை செய்குவாய் 

ஏர ரூ தவர்கள் மல்கு செல்வஈனி 
யேயு மெவ்வுடளி மத்தியில் 

பேர ரததட பணவ னந்தன்மிசை 
பெட்பு டன்வளர்மு குந்தனே. 

இதன் போருள் : 
வாரம் - உம்மிடதீதில் அன்பானது, சிறிது ௪ 

. கொஞ்சமும், இலாத- இல்லாத, கநெஞ்செனன் = மனத்தை 
யுடையவனாடயயான், வனைந்த--செய்த, வெம்பிழை- அதிகக் 
குற்றத்தை, உள் மனத்தில், ஊழ்த்திடாது .- கினையாமல், 

ஈரம்-- அன்பு, மேவி--பொருக்தி, புலம்- அறிவை, நல்கி 

கொடுத்து, என்தனை--என்னை, உன் -உம௫, இனை - இரண் 

டாகிய, அடி.- திருவடி, கண் - இடத்தில், கிலை செய்குவாம் - 

நிலைத்திருக்கும்படி, செய்வாய், ஏர் - உழவுத்தொழில், 
அருதவர்கள், நீங்காசவர்கள், மல்கு -நெருங்இ, செல்வம் -- 

அயிசுவரியம், ஈணி--மிகுதியாக, ஏயும்-பொருக்தியிருக்கின் ற, 
எவ்வுள் - திருஎவ்வுள், தளி - இருக்கோயில், மத்தியில் ௮ 
நடுவில், பேர் -£ர்ததி, அறாத - நீங்காத, தடம். படுத்த, 
பணம் - படத்தையுடைய, அனந்தன் .மிசை ௬ இருவனச் 

தாழ்வான் பேரில், பெட்புடன்- அன்புடனே, வளர் -கண் 
வளர்டஇன் ற, முகுர்தனே - வீரராகவப்பெருமானே ! 
என்றது. 86



இருஎவ்வுள் பதிற்றுப்பத் தக்தா் bah 

முகுச்சு வென்றுனது இவ்ய சாமமதை 
முகரீ மைப்பரவி Wold scoped 

மிகுந்த வன்மினுட னேப ழிச்௬வர்சண் 
மேவு பேறுசெரல லல்ல$னோ 

உருக்க ளச்சுமசு மாலி யைப்பருஇ 

._ யூள்யி டம்புரியு வளகமன் 
துக்க கைத்தெகுளு மெவ்வுள் மாசகர் 

சகாரர்த்த னுவருள மைப்பையே. 

, இதன் போருள் : இ 

“Ges என்னு ௨ முகுச்சனே மென்று, உனது ௯ 
உம்முடைய, தில்யகரமம் அதை ௪ தேவர்க்கு உரிய இரு 
அரமத்தை, முசரிமை  போறிவு, பரவி 4 அ௮தஇகரித்து, 

. அலிச்தமும் ௨ எப்பொழுதும், -மிகுந்த ௨ மிகுதியான, 
'அன்பினுடன் ௪ பச்தியடன், பழிச்சுவர்கள் ௨ தோத்திரஞ் 
செய்பவர்கள், மேவும் ௬ அடையும், பேஅு ௮ இலாபத்தை, 
சொல சொல்ல, வள்லனோ- ஒல்லனமயுடையவனே, உகும் ௪ 
சொரியப்பட்ட, தளம் - இதழுள்ள, சமம் ௯ புஷ்பத்தின், 

சுமாலியை தேனை, பருக குடித்து, உளை -தொனிசெய்யும், 
இடம்புரி சங்குகள் கிறைந்த, உவளக்ம்- தடாகஞ் சூழ்க்து, 
Le = ACFE, SFIS 4 தகுதியாகய, தகை ௯ அன்பு, 

தெகுளும் ௬ பெருகும், எவ்வுள் ௯ திருஎவ்வுள், மாசகர் = 
பெரிய பட்டணத்துற்று, சகரர்த்தனு-வீசராகவ மாயனே 1 

அருள் 4 இருபை, அமைப்பை - செய்வாய் ஏ —~ 
ஈற்றசை, ர ரர: 

IPB gh VP புற்பு தங்கிடையு 
. மவ விச்சத மெனப்படர்ந் 

. இமிழ்து புல்லிபல வினைக ழிக்குயிறி , 

,மிரித அன்னுமட செஞ்சுமே 

அமரி குந்தவி டக னைம்பொதிய 

.... மைந்த வற்சணமி மைச்செறி 

கமனி யப்பிடிய உனையெ வுட்பரனை 

சாருவாய் அயரம் விளியவே,
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இதன் போருள் : 

அமுதில் - நீரில், உற்ற - உண்டாகிய, சுறு - சுறுய, 

புற்புதம்-- நீர்க்குமிழியை, இடையும் - ஒத்திருக்கும், ௮வயவி- 

சரீரத்தை, சதமென -கிச்சய மென்று, படர்ந்து கினைத்து, 
இமிழ்து-- இஷ்டம், புல்லி- பொருக்தி, பவவினை - பாவமான 
காரியங்களை, கழிமிகுதியாக, குமிறி செய்து, இரிதல்- 
அச்சத்தை, துன்னும்- அடைந்த, மடம் - ௮.றிவின்மையான, 

கெஞ்சமே மனமே, அமரி-விடம் பொருக்திய தந்தம் 

பற்களையுடைய, ௮ காளிங்க னென்னும் பாம்பின் மீது, 

படிகனை - கிருத்தஞ் செய்தவனை, பொறி மகாலட்சுமி, 

அமைந்த தங்கியிருக்கன் ற, வற்சனை - மார்பனை, இமை 

பிரகாசம், செறி - மிகுந்த, தமனியம் - பொன்னாகிய, 
பிடியலனை-வஸ்திரமுடையவனை, எவ்வுள் - இிருஎவ்வுளூரில் 
தங்யெ, பரனை--பரமாத்தும ரூபனை, சாருவாய்-- கூடுவாய், 
துயரம் - துன்பமான து, விளியவே- நீங்கவே; என்றது, 88 

- விளித்த பொங்கடி. தனைப்பு ரந்ததுறழ் 
வீறு நின்றிரு வுளத்தினில் , 

அளித்த தைக்துதமி யேனை யஞ்சலென 
வாத ரித்தருள்ச வைத்திடாய் 

களித்த ரும்படிவ சாலி கோத்திரர் 
_ கருத்து பாடவம லிந்திட ம் 

.ஈளித்த யங்குதரி சனமளித்தெவுள் 
- நகர்த்த ளிக்குலவு செம்மலே, 

இதன் போருள் : 

விளித்த - ஆதிமூலமென்று அழைத்த, பொங்கடி தனை = 
கஜேச்தினென்னும் யானையை, புரந்த காத்ததை, உறழ் - 
போல், வீறு-பெருமை பொருந்திய, கின் உம்முடைய; 
இருவுளத்தினில் -மன த்தில், ௮ளி - அன்பு, ததைந்து = 
பொருக்தி, தமியேனை - தனியனாயே என்னை, 'அஞ்சல் என = 
பயப்படாதேஎன்று, ஆதரித்து- ஆதரணை செய்அ௫, அருள் - 
இருபை, சவைத்திடாய் 5 செய்திடுவாய், களித்து 
சந்தோஷமடைந்து, அரும் - அருமையாயெ, படிவம் = 
தவத்தினையுடைய, சாலி கேரத்திரர் - சாலி கோத்திர 
முனிவர், கருத்து மனம், பாடவம்- சக்தோஷம், மலிக்திட - 

i
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௮.திகறிக்க, களி-பெருமை, தயங்கு- பிரசாசம்--உண்டாக, 
தரிசனம் அளித்து - சேவை சாஇத்து, எவுள் - திருஎவ்வுள், 
ககர் - க்ஷேத்திரத்தில், தளி - திருக்கோயிலில், குலவு - 
குலாவிக் கொண்டிருக்கும், செம்மலே - எப்பொருட்கும் 
இஹறைவனே ! என்றது. 89 

செம்மை யுற்றசது வம்பல் மானவர்கள் 
சேவை செய்துதுதி வனைஎவுள் 

சும்மை யுள்விசய கோடி மானமதில் 
சோதி சேடன்மிசை துயிலரி 

அம்மை சிந்துர மியங்கு கரரடியே 
னூரதம் பணியு மன்பர்கள் 

எம்மை யுட்டளரு ரூமலெவ் வனமி 
யைந்து ஈற்கதி வசிப்பரோ, 

இதன் போருள் : 

செம்மை உற்ற-செவ்வையுள்ள, சதுவம்பல்- கான்கு 
இக்கிலுள்ள, மானவர்கள மனிதர்கள், சேவை செய்து = 

சேவித்து, துதி-தோத்திரம், வளை - செய்யும், எவுள்- 

- இருஎவ்வுள், சும்மையுள் - சகரில், விசய கோடி - விஜய கோடி 
யென்னும் ' பெயரையுடைய, மானமதில் - விமானத்தில், 
சோதி - பிரகாசம் பொருச்திய, சேடன் - ஆதிசேஷன், 
மிசை மேல், துயில்-யோக கித்திரை செய்யா கின்ற, அரி 
வீரராகவப் பெருமாளினது, ௮ம்மை- அழகிய, சிக்துரம்- 
Sats நிறம், இயங்கும் -விளங்கிய, தார் - மலர், அடி. ௪ 
திருவடி, அனாகதம் - எப்பொழுதும், பணியும் - வணங்கும், 
அன்பர்கள் -அ௮ன் புள்ள பாகவதர், எம்மையுள் = TOSS 

பிறப்பினுள்ஞம், தளருருமல் - மனத் தளர்ச்சியில்லாமல், 
எவ்வனம் -சந்தோஷம், இயைக்து-- அடைந்து--முடிவில்-- , 

கல்கதி - நல்ல ௬தியாகய --- வைகுக்தத்தை அடைந்து, 

வ௫ூப்பர் -வாசஞ் செய்வார்கள்; என்றது--ஏ-.-௪ற்றசை, 90 

வேறு 28 

வ௫பஞ் சவ௫ச் சயபோற் றியிமை — 
மகரச் குழைசிர வணபோரழ் றிமணி 

க௫தப் பதணத் திருவெவ் வுளெையிற் 

. காமர்ச் சயனத் தவபோழ். ரிரனி
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யுசிதச் சககோ டிகரன் ௮ருசை' : 

யொழியன் புளகா ரணபோற் றியெனுள்: 

MPa caus sorrel wis 
நிறவத் திரியே யடல்பு.ற் கலனே. 

இதன் போருள் : 

வள - கூர்மையுள்ள, பஞ்ச ௮9 - பஞ்சாயுதச்தாங்கெ, 

் சயம் -கைத்தலனே, போற்றி வணங்குன்றேன், இமை- 

பிரகாசம் பொருந்திய, மகரக்குழை - மகர குண்டலத்தை 

யுடைய, சரவணம்-- செவியுள்ளவனே! போற்றி உம்மைப் 

புகழ்னெறேன், மணி -இரத்தினங்கள், கதம் - பதித்த, 

பதனம் - மதில் சூழ்ந்த, இருஎவ்வுள் - அழ எவ்வுள், 

எயில்--ஊரில், காமா£-- அழகாக, சயன ததவ- சயன கோலங் 
கொண்டவனே | போற்றி - உம்மை வணங்கினேன், ஈனி- 
மிக, உ௫ிதம்-- தகுதியான, சதகோடி. வச்சிராயுதச் தாங்க, 
கரன் -கையுள்ள இந்திரன், தரிசு துன்பத்தை, ஒழி - 

ஒழித்த, அன்புள - அன்பு பொருந்திய காரண - 
ஆதிகாரயணனே ! போற்றி - உம்மை வணங்குன்றேன், 
என் உள்-என் மனத்திலுள்ள, நிசி - அஞ்ஞானமாகய 
இருள், வட்க-- நீங்க, வியந்து-- சந்தோஷித்து, அருள் செப் - 

இருபை செய்வாய், அரிதம் -பச்சை, நிறம் ௪ நிறமுள்ள, 
அத்திரி - மலை போன்ற, அடல் 4 பெருமையுள்ள, 
புற்கலனே - சரீரமுடையவனே ! என்றது. ட ட்ட. நந 

கலபிக் இடைதே வடபெற் -றவெமிம் 
கருணாம் புதபோற் நியளக் கர்வளை : 

தலமெச் செவுளா தவபோற் நிபணி ': : 
தமியேழ் கருண்மா தவபோற் றிமிடல் 

உலவைச் சிறுகான் முளைமீ திலிவர்ச் 

துரமுற் றவபோற் றியணுக் கடனை 
'யலசுச் துனிவீக் கெலச் தருவாய் 

அமலப் பரபோழ் றிகிரம் தரமே, 

இதன் போருள் : ர 
் கலபிக்டை-மமில் போன்ற சாயலையுடைய தேவ 
பெற்ற - தேவயெம்மன்பெற்ற, கருணாம்புதி - இருபா 
சமுத்திமே! போற்றி - உம்மை வணங்குஇன்றேன்,



தஇிருஎவ்வுள் பதிற்றுப்பத் தந் தாத 929 

அளக்கர்வளை- சமுதீதிரஞ் சூழ்க்த, தலம் உலக மெங்கும், 

மெச்சும் - மடுமைக்கு ஆச்சரியப்படுன்ற, எவ்வுள் ௮ 

திருஎவ்வுள் நகரத்தில் வ௫ூக்கும், ஆதவம் - பிரகாச 
முூள்ளவனே ! போற்றி உம்மைத் துதிக்கன்றேன், பணி 
உம்மைச் சேவிக்கும், தமியேன் - தனியனாகய எனக்கு, 
Aor = இருபை செய்யும், மாதவ - மகாவிஷ்ணுவே ! 

போற்றி - சேவிக்கின்றேன், மிடல் - பலம் பொருக்திய, 
உலவை - வாயுபகவான், சிறு - சிறுத்த, கான்முளை: 

புத்திரனாகிய அனுமார், மீது -தோள்மேல், இவர்க்கு ஏறி) 
உரம் உற்றவ-- சண்டை செய்ய வலிமை பொருக்தினவனே! 
போற்றி -- உம்மைப் போற்றி செய்ன்றேன், அணுக்கள் 
தமை ௬ உயிர்களை, அலசும் ௪ வருத்துகின்ற, துனி - 

அன்பங்களை, வீக்க நிவர்த்தி செய்து, நலம் -நல்ல சுகத்தை, 
தருவாய் - கொடுத்தருள்வாப், அமலம் -மாசு இல்லாக, பர 

பரமாத்துமனே ! போற்றி - உம்மைத் துதி செய்கின்றேன், 

ஙிரக்கரமே--எப்பொழுதுமே ! என்றது. 92 

தரமொய்ச் செறிகுல் லையலங் கல்வனை 
தடமொய்ம் புளமா யவபோற் மிபயோ 

தாரமொய் குரல்வஞ் சியாமாழ் கலுளஞ் 

சாரா துனையூழ்த் திடவாற் ௮ுதரா 
த.ரமொய்ம் புளசொன் னனைவீட் டி.தபோ 
தனரா தியைகாத் தவபோறழ் றநியுடல் 

த.ரமொய்த் திரிசார் தவனம் புடையிற் 

சார்எவ் வுள்கிரா மயபோழற் Puri. 

இதன் பொருள் : 

தரம் கூட்டமாக, மொய் வண்டுகள், செறி-மிகுக்து, 
குல்லை - திருத்துழாய், அலங்கல் -மாலை, வனை = தரித்த, 

தடம் - மலை போன்ற, மொய்ம்புள - புயத்தையுடைய, 

மாயவ-மாயாவிகோதனே | போழ்றி - வணங்குகின்றேன், 
பயோதரம் - கறுத்த மேகம் போன்ற, மொய் நெருங்க, 

குரல் -கூக்தலையுடைய, வஞ்சியர் - வஞ்சிக் கொடி. போலும் 

இடையுள்ள மாதர், மாழ்கல் மயக்கம், உளம் - மனத்தில், 

சாராது சேராது, உன உம்மை, ஊழ்த்திட - கினைக்க, 
ஆற்று -டஇருபை செய்வாம், தராதரம் - மலை போன்ற, 
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மொய்ம்பு உள - வலிமையுள்ள, சொன்னனை - இரணியனை, 

வீட்டி - வென்று, தபோதனர்கள் - தவமே ஓதனமா௫ய-- 

சாதமாய்க் கொள்பவர், ஆதியை - முதலாயினவரை, 

காத்தவ- இரட்டித்தவனே ! போற்றி வணங்குகின்றேன்; 

உடல்-- சரீரம், தரம்-வலிமை பொருந்திய மொய்-யானை, 

திரி - உலாவப்பட்ட, சாந்தவனம்-- சந்தனச் சோலைகள், 

புடையில்- நான்கு பக்கங்களில், சார் - இடமுள்ள, எவ்வுள் -- 

திருஎவ்வுள் ஈகரில் விக்கும், கிராமய - கர்த்தனே! 
போற்றி-உம்மைத் தோத்திரஞ் செய்கன்றேன்-- அரோ , 
அசைகிலை, 94 

மயமஞ் சுபுனைக் ததிருக் கனக 
வல்லிக் இறைபோற் றியுவா கரைச 

மயமஞ் சலெனச் சொலிசே மிவிடு 
மதர்வெவ் வுள்சநரர்த் ததபோழ் றிபதாம் 

புயமன் னவபோரழ் றியினிக் கருவிற் 
புகுதா தெனைகின் பதம்வை சமயப் 

புயமன் னர்நெருங் கெழிலத் இி௫ரி 

புரியச் சுகபோற் றிகிரச் தரமே, 

இதன் போருள் : 

மயம் - அழகு பொருந்திய மஞ்சுபுனைந்த = 
ஆபரணங்களைத் தரித்த, இரு - மகரலட்சுமியாயெ, 

கனகவல்லிக்கு - கனகவல்லிப் பிராட்டிக்கு இறை = 
நாயகனே ! போற்றி-உம்மைப் புகழ்ன்றேன், உவா 
கசேந்திர ஆழ்வான், கரை- ஆதிமூலமே என்று அழைக்கும், 
சமயம்-- தருணத்தில், அஞ்சல் - பயப்படாகே, என்று 
என்று, சொலி--சொல்லி, கேமி- சக்கராயுகத்தை, விடும் - 
பிரயோகஞ் செய்த, மதர் -களிப்புப் பொருந்திய, எவ்வுள் - 
திருஎவ்வுள் ஸ்தலசச்தில் வசிக்கும், சகார்த்தன- திருமாலே ! 
போற்றி துதிசெய்கின்றேன், பதம் திருவடி, அம்புயம் - 
தாமரை மலரை, அ௮ன்னவ 5 சமமானவ, போற்றி ௮ 
தோத்திரஞ் செய்கிறேன், இனி- இனிமேல், கருவில் -கர்ப்ப 
வாசத்தில், புகுதாது - செல்லாது, . எனை - என்னை: 
கின்பதம் -உமது பரமபதத்தில் வை வைத்தருள்வாய், 
சமயம் -பர்வகம் போலும், பு.பம்- கோகயுடைய, மன்னர்



HGraner uBI mus 56508 351 

அரசர்கள், நெருங்கு--நெருங்கிச் செல்லும் வீதி, எழில் - 
._ அழகுள்ள, அத்திகுரி - அ௮த்தி௫ரி யென்னும் திருப்பதியில், 
புரி-விருப்பத்தையுடைய, அச்சுத - அச்சுதன் என்னுந் 

திருகாமத்தை யுடையவனே ! போற்றி- துதிசெய்கன்றேன், 

கிரத்தரம்- எப்பொழுதும், என் றது. 94 

மேவும் மறையேரர்ம் தஅயரவே தியர்கள் 
வீறும் வயின்மன் ணியவெவ் வுளினில் 

தாவும் புகழங் கதமீ தனிலே 

சயனங் கொளிரா கவபோழ் றியடல் 
கோவச் தனமேச் திகதம் பமிகு 
கோபா லரைகாத் த௫ருபா கரனே 

'சேவிக் குமெனக் கொருதுன் பணுகா 
செய்கா ரணபோரற் றிமுர கரியே, 

இதன் போருள் : 

மேவும் -பொருக்திய மறை - நான்கு வேதங்களையும், 

ஓர்ந்து - வா௫ித்தறிந்து, உயர் = மேன்மையடைய, 

வேதியர்கள் -பிராமணர்கள், வீறும்- பெருமை பொருந்தும், 

வமின் - மாளிகைகள், மன்னிய - மிகுந்திருக்கின்ற, 

, எவ்வுளினில் - இருஎவ்வுள் நகரத்தில், தாவும் - பரவும் 

படியாயெ, புகழ் - தீர்த்தியையுடைய, அங்கதம் = 

அனந்தாழ்வான், மீதினில் -மேலே, சயனங்கொள் சயன 

கோலங்கொண்ட, இராகவ - வீரராகவப் பெருமானே ! 

போற்றி-தோத்திரஞ் செய்கின்றேன், அடல் ௩ பலம் 

பொருக்திய கோவத்தனம் - கோவர்த்தனம் என்னும் 

மலையை, ஏச்தி - குடையாகப் பிடித்து, கதம்பம் - பசக் 

கூட்டம், மிகு-மிகுச்த, கோபாலரை யாதவர்களை, காத்த 

இரட்டித்த, இருபாகரனே.--கருபை - அருள் செய்வதில், 

அகரம் - மூதன்மையானவனே ! சேவிக்கும் - உம்மை 

வணங்குகன்.ற, எனக்கு தாசனுக்கு, ஒருதுன்பு - ஒரு 

அன்பமும், அணுகா- சேராது, செய் இருபை செய்வாய், 

நாரணா - ஸ்ரீம் நாராயணா! போற்றி - தோத்திரஞ் 
செய்சன்றேன், முரகரியே-முரன் என்னும் இராட்சதளைச் 

சம்மாரஞ் செய்த மகாவிஷ்ணுவே! என் றது. 05
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அரிதப் புரமே னியிரா கவனே 
அடியே னைபிணித் தொடரா தருள் செய் 

விரிசக் கரமுள் வடபத் திரமேல் 
விழிதுஞ் சுகிரா மயபோழ் றிவலம் 

புரிகண் மலர்வா யிடவைக் தொலிசெய் 

புருடோத் தமபோற் றிகினைப் பணிவோர் 
துரிசைக் கெடும்எவ் வுளிருக் கையினிற் 

சுகமே வியவா னவரா்கா யகனே, 

இதன் போருள் : 

அரிதம் - பச்சையாயெ, மேனி ஈ இருமேனியுடைய, 
இராகவனே - வீரராகவப் பெருமானே! அடியேன் -உமது 

அடிமையாயெ என்னை, பிணி - எந்த வியாதியும், 
தொடராமல் - சேராமல், அருள்செய் - இருபா கோக்கஞ் 

செய்வாய், விரி - பரந்த, சக்கரமுள் - பாற்கடலினுள்ளே, 
வடபத்திரமேல் - ஆலிலையின் பேரில், விழிதுஞ்சும்-யோக 

நித்திரை செய்யா கின்ற, கிராமய - கரத்தனே! போற்றி = 
உம்மைத் துதிக்கின்றேன், வலம்புரி-பாஞ்சசன்னியத்தை, 

தண் - குளிர்ச்சி பொருச்திய, மலர் ஈ மலர் போன்ற, 
வாயிடம் 5 வாயினிடம், வைத்து 5, டுபா ர ஜீ தி, 

ஒலிசெய் தொனி செய்த, புருடோத்தம- மகாவிஷ்ணுவே | 

போற்றி - போற்றி செய்ச்றேன்; ; நினை - -உழ்மை 
பணிவோர் வணங்குவோர், துரிசை துன்பத்தை, கெடும் = 

நீக்கும் பெருமையுள்ள, எவ்வுள் - திருஎவ்வுள், இருக்கை - 

bane, சுகமேவிய - இன்பம் பொருந்தி வகிக்கும் 
3 

வானவர் காயகனே -தேவராஜனே ! என்றது. 

வாணிச் சகுனிக் இறைபோற் றிககு 

மருவுக் தனவம் பரமா தவனே 

ஞானிக் குரவோர் கள்கணிக் கரிய 

காதா சிறியேற் கருள்செய் குவளை 

மேனிப் பெருகும் மிளிர்விக் இரம 

வீறும் பரிதிக் கரபோழ் நிசுரா் 

கோனிச் சையரு தவெவுட் புரியிற. 

குலவொண் மையபோரஜ் Vue cw,
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இதன் போருள் : 

வரனி ௩ விருதுக் கொடி, சகுனிக்கறை - பறவைக்கு 

அரசனாகிய கருடாழ்வானையுடையவனே (| போற்றி - போற்றி 
செய்கிறேன், ஈக பிரகாசம், மருவும் பொருக்திய, தனம் ௭ 
பொன்னா௫ய, அம்பரம் - வஸ்திரம் புனைந்த, மாதவனே 
மாதவன் என்னும் இருகாமத்தைய/டையவனே 1 ஞரணி- 
மிகுக்க ஞானவான்கள், குரவோச்சளை- அறிவில் இறந்த 
பெரியோர்கள், கணிக்கரிய- நினைப்பதற்கும் அருமையாகிய, 
நாதா சர்வேசுவரா | இறியேற்கு- சிறியவனாய எனக்கு, 
அருள்செய் இருபை செய்குவரய், கூவை - நீலோற்பலம் 
போனும், மேனி: திருமேனி, பெருகூம்- அதிகமாம், மிளிர்- 
ப9ரகாசமுள்ள, விக்கிரம திருவிக்கரம ரூபனே | வீறும்'- 
பெருமையுள்ள, பரிதி - சக்கரரயுகம் தரங்யெ, சரம் - 

கையினையுடையவனே, போற்றி உம்மைத் அதிக்ன்ெறேன், 
சுரர் தேவர்கள், கோன் - அரசனாகிய இர்திரன், இச்சை- 
விருப்பம், அருத-- நீங்காக ம௫மை பொருந்திய, எவ்வுள் 
இருஎவ்வுள், புரி கரத்தில், சூலவு -யரவருங் கெரண்டாடப் 
பட்ட, ஒண்மைய - ஈன்மையுடையவனே ! போற்றி வணங்கு 
நின்றேன், அனஞாதமே.--எப்பெரழுதுமே, என்றது. 97 

அணிலத் துறவிக் கொருதா யெனவே 

அமைதிச் செறிவா மனதம் பிதருவ் 
் கனியன் பொடுதுய்த் கவபோழ் றிமணிச் 

,  கவின்மா டநெருக் குசுவர்க் சமூறை 

புனிதன் றருகூ விரிமீ இல்வைகி 
, புல்லான் தசவா னனனை வீட்டும் 

தனிவிற் உரபோம் பியெவுட் டளியில் 
தங்கும் பரவருள் செய்மு௪ கரியே. 

இதன் போருள்; 

அனிலம்- பிறக்கும்படியான; உறவிக்கு- உமிர்களுக்கு, 
ஒருதாய் என -ஒருதாயைமப் போல, அமைதி ௪ மாட்சிமை, 
செறி கிகுந்த, வாமன தம்பி தரும் - சிறிய உருவமுள்ள 

இலட்சுமணர் கொடுத்த, கணனி - பழங்களை, அன்பொடு 
துய்த்தவ- ஆசையுடன் உண்டவனே ! போம்றி- உம்மைத் 
தோத்திரஞ் செய்்றேன், மணி இரத்தினங்கள் பதித்து,
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கவின் - அழகு செய்யப்பட்ட, மாடம் = மாளிகைகள், 

நெருங்கு -நெருங்குயிருக்கின் ற, சுவர்க்கம் - தேவலோகத்தில், 

- உறை-வாசஞ் செய்யும், புனிதன் - இந்திரன், தரும் - 

கொடுத்தனுப்பிய, கூவிரி மீதில்-தேரின் மேல், வை௫ 

தங்கி, புல்லான் - பகைவனாகிய, தசம் - பத்து ஆன, 

ஆனனனை - முகத்தையுடைய இராவணனை, வீட்டும் - 

சங்கரித்த, தனி-ஒன்றும் நிகரில்லாத, வில்கர - வில்லைக் 

கையிலே பிடித்தவனே ! போற்றி - வணங்குகின்றேன், 

எவுள் - திருஎவ்வுளூர், தளி - திருக்கோயிலில், : தங்கும் - 

தங்கயிருக்ன்ற, பர-கர்த்தனே ! அருள்செய் - இருபை 

செய்வாய், முரன் - முரன் என்னும் அசுரனைக் கொன்ற, 
அரியே -மகாவிஷ்ணுவே--என் றது, 98 

முருகுச் செறிதண் பழனங் கடனின் 

மூதிர்சா லிகளோங் கெவுள்வாழ்க் கையனே 
பெருகும் பதபங் கயபோற் றிமிளிர் 

பெயர்மன் னியரா கவபோழ் றிசெயிர் 
திருகுக் கயமா கயெதா னவரை 

செற்றர் திறலா னனபோற் றிமனம் 
உருத் துதியெற் கருள்செய் யுவண 

யும்பர்ச் கணகா டுதிசன் இறையே, 

இதன் போருள் : 

முருகு - தேன்கள், செறி - பரவும், தண் - குளிர்ச்சி 

பொருந்திய, பழனங்கள் தனில் - கழணிகளிடத்தில், முதிர் - 

முதிர்ந்த, சாலிகள் - பயிர்கள், ஒங்கு - உயர்ந்த, எவ்வுள் - 
திருஎவ்வுள் என்னும், வாழ்க்கையனே - க்கஷத்திரத்தை 

யுடையவனே! பெருகும் - பூமியை ஓரடியாக அ௮ளக்க-- 
பெருத்த, பதம் - பாதமானது, பங்கய - தாமரை மலர் 

போன்றவனே ! போற்றி - வணங்குகின்றேன், மிளிர்- 
- பிரகாசிக்கின்ற, பெயர் - இருகாமம், மன்னிய - மிகுந்த, 
ராகவ- வீரராகவ, போற்றி-தோத்திரஞ் செய்கின்றேன், 
செயிர் -கோபம், திருகு-வஞ்சனையுமுள்ள, கயம் 4 யானை 
யாய, தானவரை- இராட்சதரை, செற்ற- வென்ற, அம் ௯ 
அழகும், திறல் - வலிமையுமுள்ள௪) ஆனன் 4 சிங்கமே! 
'போற்றி புகழ்கென்றேன், மனம் ௯௩ மனமானது, உரு
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இளகி, துதிஎற்கு - துதிசெய்யப்பட்ட அடியேனுக்கு, 
அருள்செய் - இருபை செய்வாய், உவணை - சுவர்க்க 
வரசராகய, உம்பர் - தேவர்கள், கணம் - கூட்டங்கள், 
காள் -தினக்தோறும், துதி - தோத்திரஞ் செய்யாகின் ற, 
சன்கு- அழகுள்ள, இறையே-கர்த்கனே ! என்றது. 99, 

கன்றக் கரமெட் டினிலே செரு 
களினச் சுமவிக லையபோழ் நிதடச் 

குன்றுக் சவிகைச் சயபோரற் றியெழில் 
குலவுங் கெளசலை சதபோரற் றிவிரைந்து 

இன்றென் பிணிபோக் இவியர் தருள்வாய் 
இலையா இல்கணிகச் துபதர் தருவாய் 

. மன்றல் இருஎவ் வுளிருக் கையினில் 
வளர்கா ரணபோரற் றிகல்சீ ரடியே, 

3 

இதன் போருள் : 

Boer Lp = பெருமையைத் தரப்பட்ட, அக்கரம் ஏட்டில் - 

எட்டெழுத்தில், சளெரும் - பிரகரசிக்கும், களினச் சமம் - 
தாமரை மலருள்ள, இதலைய - உற்தியனே ! போஜ்றி- 

உம்மை வணங்கினேன், தடம் -பெருமையுள்ள, குன்று 
கோவர்த்தன மென்னும் மலையை, கவிகை - மூடையரகப் 
பிடித்த, சயம் - களையையுடையவனே, போற்றி = 

துதிக்கெறேன்; எழில் - அழகு, குலவும் - குலாவு௫ன்ற, 
கெளசலை:- தசரதன் (சிரேஷ்ட) [ஜேஷ்ட] பத்தினியின், 
சுத- புத்திரனாகிய .இராமஸ்வாமியே! போற்றி - உம்மைத் 
தோத்திரஞ் செய்கின்றேன், doris - சிக்ரெத்தில், 
இன்று-- இப்பொழு ௪, என்பிணி போக்க - என்னுடைய 
வியாதியை நிவர்த்தி செய்து, வியந்து- அதிசயித்து, அருள் 
வாய் -இருபை செய்வாய், இலையாகில் - இல்லையால், 
கனிந்து - இஷ்டமுடன், பதம் -பரமபதத்தை, தருவாய் 

கெரடுத்தருள்வாய், மன்றல் -கித்திய கலியாணம் விளங்கிய, 

திருஎவ்வுள் - மகாலட்சுமி வாசஞ்செய்யும் எவ்வுள், 
இருக்சையினில் = சுகரத்தில், . வளர் - வளர்தலையுள்ள; 

காரண எ ஸ்ரீ வீரராகவப் பெருமாளினது, : ஈல் - நல்லா 
சர் சிறப்புப், பொருக்திய, அடி.-பாதமலரை, போற்றி 

வணங்குகின்றேன், என்றது: ஏகற்றசை 100
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(செய்யுள் 100) 

(வாழி) [வாழ்த்து] 

அறுசீர்க் கழிநெடி லாசிரிய விருத்தம் 

திங்கள் தவழ் புரிமுகங்கள் துறுமுதிரு வெவ்வுளிறை 

சிறப்பைக் கேட்கும் 
துங்கவடி. யவர்வாழ்க வாஞ்சையுட னன வரத் 

துதிப்போர் வாழ்க .் 

புங்கவிரு பிறப்பாளர் வாழ்கபுயல் சஇர்விதுவிண் 

புலவர் வாழ்க 

தீங்கரசர் வாழ்கவசு தைக்ளேரும் புற்கலன்கள் 

.... தழைத்து வாழ்க, : 

இதன் பொருள் : : 

திங்கள் - சம்திரன், தவழ் - தவழ்ந்து செல்லன் ற, 
புரிமுகங்கள் - கோபுரங்கள், துறுமும் = கெருங்கெ, 
திருஎவ்வுள் -திருஎவ்வுள் ஸ்தலத்தில் ௮னந்த ஆழ்வான் 
பேரில்--கண்வளரா கின்ற, இஹை-பெருமை. பொருக்திய 
வீரராகவப் பெருமாளினது, சிறப்பைக் கேட்கும் =F pbs 
புகழைக் கேட்டுன்ற, , துங்கம் - பரிசுத்தம்: பொருக்திய, 
அடியவர் - பாகவதர்கள், OUT ipa = வாழக்கடவர், 
வாஞ்சையுடன் - அன்புடனே, அனவரதம்- எப்பொழுதும், 
துதிப்போர் வாழ்கஃதோத்திரஞ்செய்பவர்கள் வாழக்கடவர், 
புங்கம் = உயர்வா, இருபிறப்பாளர். வாழ்க. a. 
பிராமணர்கள் வாழக்கடவர், புயல் -- மேகங்கள், கஇர் = 
இரணங்களையுடைய சூரியன், விது = சந்திரன், விண் == 
சுவர்க்கலோகத்து, , புலவோர் : வாழ்க - தேவர்கள் 
வாழக்கடவர், தங்கு- உலகத்தில் தங்யிருக்கன்.ற, அரசர் 
இராஜாக்கள், வாழ்க- வாழக்கடவர், வசுதை - பூமியினில் 
களர் - விளங்கிய, புற்கலன்கள் - பிராணிகள், தழைத்து ௪ 
செழுமையுற்று, வாழ்க ௮, வாழக்கடவன; என்றது.
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அறுசீர்க் கழிநெடில் ஆசிரிய விருத்தம் 

சாலி கோத்திர முனிவர் விஷயம் 

சர்பெறு முலகு ளோர்கள் செப்பரு மகிமை யேய்ந்து 

பேர்பெறு மெவ்வு ளூரில் பின்னைகேள் வன்க டாட்சம் 

ஆர்பெ மிருடி யான அறிவுசாச் தம்வை ராக்யம் 

தேர்பெறு சாலி கோத்ரர் சேவடி. சிரமேற் கொள்வாம். 

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம : 

திருஎவ்வுட் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி முற்றும்.
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10. பாலையசுவாமிகள் பதிற்றுப்பத் தத்தாதி - 

விநாயகர் துதி 

அறுசீர்க் கழிநெடில் ஆசிரிய விருத்தம் 

சீரார் பொம்ம புரத்துவளர் 

செல்வச் சிவஞா ஸியின்புயத்திற் 

பாரோர் புகழு மொருபதிற்றுப் 

பத்தந் தாதிப் படலைதனை 

தாரா வன்பு சொன்மலரா 

\ நரவாங் கரத்தாற் ரொடுத்தணியக் 

காரார் பெருகு மும்மதத்துக் 

களிற்றின் மலர்த்தாள் கருதிடுவாம். 1 

அப்பர், சுந்தரர், சம்பந்தர் மாணிக்க வாசகர் துதி 

(வேறு சந்தம்) 

அறுசீர்க் கழிநெடில் ஆசிரிய விருத்தம் 

அற்புதமெய்ச் சிவஞான வமிழ்துண்டு தமிழ்மறையிங் 

களித்தோர் தாளுங் 

கற்புணையாற் கருங்கடலைக் கடந்துபவக் கடல்கடந்தோர் 

கழலு மேலாஞ் ் 

சிற்பரனை ஈள்ளிருளிற் சிற்றிடைபால் தூதுசெலச் 

செய்தோர் தாளும் 

பொற்பொடிறை தருக்கரத்தா.ம் பொறிக்கும்வா 

- [சகர் தாளும் 
போற்று வாமால், 2
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நூல் 

(வேறுசந்தம்) 

அறுசீர்க் கழிநெடில் ஆசிரிய விருத்தம் 

பூவா ழயனுக் துழாய்ப்புயனும் . 

பொன்ஞனாட் டிறையும் போழற்றிசைக்கும் 

தூவா வளஞ்சேர் மயிலவரை 

தனையு மெனையு மிடமடிமை 

யாவா தரத்திழ் கொண்டதிறல் 

அத்தா இத்தா பொம்மபுரச் 

தேவா எங்கள் சவஞானச் 

செல்வா சரணம் அருள்வாயே, 

-லாயே மயில மாநகரின் 

மருந்தைத் துதியா யென அதமனப் 

பேயே செல்வ கிலையதன்றப் 

பெம்மா னடிக்கே யன்புசெய்வாப் 

கோயேழ் பவத்திற் புக்குழலும் 

உடலே நுக்தா மணிவிளக்கா.ந் 

் தாயே யனையான் பொம்மபுரஞ் 

சார்வாய் பவம்போர் தவமாமே. 

தவமாம் பெறும்பே றதனைநீ 
தாரா விடிலென் செய்கேனே 

அவமாம் பவசர கரமதனில் 

அழுந்திச் ௬ழலு மடியேற்குச் 
சிவயோ கங்கொண் டிலகுபர 
தேவே. தெவிட்டாக் கனிரசமே. 

தவமார் மயில மீதுறையுக் : 

.,கரதா சரணக் தருவாயே, 

வாயால் நின்னைப் பலவாறு 

ஒழுத்து மடியார் வந்இிறைஞ்சத் 

தாயாய்க் கருணை யினிதுபுரி 
தலைம இரைக்கும் OH our



பாலையசுவாமிகள் ப இற்றுப்ப,த் குந்தா த 

ஒயா அழன்றே னினிச்சடுக்க . 

வொண்ணேன் தாள்தா மரையருள்வாய் 
கரயா வளஞ்சேர் மயிலமுறை 

சருணைக் கடலே குணக்குன்றே. 

குணமில் பிறவிக் கடல்கடந்து 
- கொடியே ய்யும் காளென்றோ 
மணமார் கூர்தற் கோதையர்க்கு 

வண்டுண் டயரு மருள் தவிர்வான் 
பணைசூழ் தேமாஞ் சோலையின் £ழ்ப் 

பண்பார் மஞ்ஞஜை ஈடகஈவிலும் 
கணகா தர்கள்ளூழ் மயிலம்வளர் 

சண்ணே யின்னே கருணை செய்யே. 

செய்ய கரும்பின் சுவை ரசமே 

தெவிட்டா வின்ப வருட்கணியே 
வெய்ய வினையேற் கருள்பானே 
வேதா வரிதற் கரியவனே 

தையன் மயல்தீர்தி தடியேற்குன் 

தாட்டா மரைகள் தலைக்களித்திட்டு 
உய்யக் கருணை சுரந்திடுவாய் 

உயர்வார் மயிலைப் பதியோயே, 

user யகமே சவச்கொழுந்தே 
பணிக்து சிரமேற் கரங்குவித்து த் 

- துதியா தென்னோ வாணாள்கான் 
தொலைத்து மருண்டு திரிகன்றேன் 

கதிசேர் சடையு மான்மழுவும் 

காடா தெவருங் கரக்துவக்த 

விதிமா லரிய வருள்புரிவாய் 

விமலா மயில விழுப்பொருளே, 

. விழுவார் தொழுவார் மெய்விதிர்த்து 
வியந்து வியக்துன் திருநாமம் 

- ஏழுவா ரத்தாழ் றோத்திரஞ்செப்து 
எந்தா யெனக்கண் ணீர்சொரிய 

$4)
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வழுவா ராக யுனதுபத 

மடைந்துய்ச் தார்ச ளடியர்பொல்லேன் 

வழுவார் மடவார் மயலழுந்தி 

ம௫ழ்ந்தே திரிக்தின் றஞ்சினனே. ் 8 

அஞ்சு பொறியின் வயமாகி 
யந்தோ வித்த வ௫லமதிற் 

பஞ்சு படும்பா டியான்படவும் 

பண்டே யெழுதி விட்டனையோ 
விஞ்சை மிகுந்த சனகர்முதல் 

விளங்கு கால்வர்க் கருள்பானே 
மஞ்சை யுலவு மயிலம்வளர் 

வாழ்வே மறையா கமப்பொருளே. 9 

பொருளே தமியே னின்னருளைப் 
பொருந்தி வாழா திதுகாறும் 

அருளே கொண்டு சுரிகுழலார் 
மயலில் வீழ்ந்து கரைகாணேன் 

அருளாய் மாலுக் கரியானே . 
அன்பர் மனத்து ளொளியானே 

பொருளார் மயிலப் பதியானே 

பொய்வா தனையை மறிப்பாயே, 10 

வேறு 

மறிதிரை கடல்சூழ் தரணிகல் வாஞ்சையின் மாயாமே 

யறிதவர் கூட்டத் தணுனெ ஸுய்ச்திட வருள்செய்வாய் 

பொறிவளர் பொம்மைய பட்டின மேவிய புகழாளா 
வறிதெனை விட்டிட. லின்றிங் காட்கொள வல்லானே. 11 

வலபமொ டிருமென வாழ்வு மெனக்கனி வத்தீவாய் 
பலகலை ஞானமு மோனமு மிசகவன் பர்க்சவோய் 
குலவளை குவழ். தண் கோட்டொளிர் முத்தங் குவைபொகங்கும் 

௮லூல் வளஞ்செறி பொம்மைய பூம்பதி யம்மானே. 12 

அம்மனை யாடுக டற்றிரை போல வலைப்புண்ட 
வெம்மன வானர மென்று வயப்படு மெங்கோனே 

யம்மச வேக்தனும் வந்து பணிச்இிட வங்கத்தால் 
வம்பவிழ் சோலைகள் சூழ்மயி லப்பதி வக்ேதோனே, 13
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வக்துயர் புங்கவர் வந்தனை செய்இட மாடெல்லாம் 
துந்துமி பொங்கு முழங்கிடு மயி கொல்லோனே 
கொரச்தமர் தண்டலை சூழ்தரு பெரம்ம புரக்கோவே 
கந்துதல் £ீ£ வெனக்கருள் செய்திடு சாளென்றோ. 14 

என்றுய ரங்கிகண் மதியிவை முக்க ணெனச்கொண்டோய் 

மன்றுயர் நீடு வலரரியொ டும்பர்கள் வாழ்வெய்த 

குன்றுது ளைத்தொளிர் வேற்குக னைத்௧கரு கோவேயென் 
புன்௮ய ரறமயி லப்பதி பிறையே புரவாயே, 16 

புரமவை மூன்றும் பொடிபட நசையருள் பேரரேறே 
அரகர வென்று பணிந்து வணங்கிட வன்பீந்தே 
வரமிகு மன்பர் குழாரத்திடை வைத்தெனை வாழ்வித்தோய் 
இிரமிகு மாமயி லப்பதி மேவிய செய்யோனே. 16 

Qetiga OruiGG Gebugs வேகன் சிரமொன்று 

கொய்தவ வந்தகன் வீழ வுதைத்த குணக்குன்றே 
செய்யமர் தண்டலை செறிம௰ி லப்பதி சேர்ந்தோனே 

வையக மீதருள் வக்து புரிந்தடு சுகவாரி, 37 

வாரிதி சூழும் பாரினி தேத்தி மகழ்வாத 

வஷூரிறை வற்கன் றுயர்சிவ ஞான முணர்விக்க 
வாரிய ஞய்வர் தாண்டுகொ ளத்த னழன்மேனி 
கரரியல் கண்ட ணிணையடி யல்லாற் கதியுண்டோ, 18 

கதிர்மிகு வேல்விழி மாகதர் மயக்கம் கஉடமேவு 
திதியுறு மக்தென வேசுழல் காயேன் றனையாள்வாய் 
பதிபசு பாச மெனப்படு பொருளே பரிவாகச் 
சஇிமுறை மயில்௩ட மிடுமகி லப்பதி காதாவே, 19 

தாதா மூவே முலகு மஇத்திடு தற்பரனே 

வேதா வனவுரு வாக் காணா வேணியனே 
போதா குருவடி. வரய்வம் கறசெறி போதித்தே 
வாதார் மனவலி நீக்கருண் மாமவி லத்கரசே, 20



B44. அக்தாதுக் கொத்து .. 

வேறு 

எழுசீர்க் கழிநெடில் ஆசிரிய விருத்தம் 

அறிவதற் கரிய பிரமமே யமுதே 
அளப்பருங் குமுதகா யகனைச் 

செறிதரப் பிணித்த சடையனே யுயிர்க்குத் 
தேரொணுத் தணைவனே யமல 

வெறிமலர்க் குழலார் மருட்டிடு மருட்டில் 
வெருவிடும் பேதையேன் றனக்குப் 

பி றிவறக் கலந்தின் றருள்செயாய் மயிலப் 
பிறங்கல்மேல் கோன் றிய பொருளே. 21 

பொருளென மடவார் புல்லிழை புகாத 
புணாமுலைப் போகமே வேட்டு 

மருண்மன*த் தவனாய் மறலிகன் பாச 
வயத்தனாய்க் கலங்குமுன் னாள்வாய் 

அருளனே யடியா ரகத்தினி தகலா 
வப்பனே வொப்புயர் வில்லாத 

தெருளனே மயில வரைச்சிவ ஞான 
கேவனே யமலகா யகனே. 22 

நாயக னெவைக்கு நீயி லாண்ட 
கண்ணுறு பொருளெவற் 2 gona ip 

ஆயவ னடியேனாதலானினது 
களினமென் மலர்ப்பதம் பெறுமு 

பாயமொன் றறியே னென்னையோர்ீ பொருளாய் 
ஆண்டுகொண் டம்பொன்மே ருவினும் 

மீயுயர் மயிலம் விளங்டெத் தோன்றும் 
்  வித்தகா கற்கதி மீவாய், 23 

ஈரவ ஜனொளிருஞ் சடையுமான் மமுவு © 
மேழையோர் பாகமும் போர்த்த 

வாரண வுரியும் பாலலோ சனமு 
மறைத்தொரு புராரியே யிலிங்க 

தாரணம் பரித்து மயிலம்வீற் இிருக்குக் 
தன்மைமெய்ஞ் ஞானியர்க் சன் றி 

காரணன் முதலோர் காணுதம் கெளிதோ 
நவிலுத கவலைகூர் நெஞ்சே, 24



பாலையசுவாமிகள் பதுற்றுப்பத் தந் தாதி 

கெஞ்சமே யுனையொப் பவரெனக் இல்லை 
நிகழ்த்துமென் வாய்மொழி கேட்டி. 

பஞ்சின்மெல் லடியார் மயலிடை யழுந்திப் 
பதைக்குக னீயினி யொழிந்து 

கஞ்சனுக் கரிய கழலடி.ப் பிரானைக் 

கனிவொடு மயிலத்திற் கண்டு 

செஞ்சொலா லன்னா னுணர்ந்துப தேசத் 

இருமொழி கொண்டுசெய் தொண்டே, 

செய்களார் மயிலச் செல்வனே ஞானச் 
செழுஞ்சுட ரகத்தொளி ரொளியே 

யுப்வழி யிதுவென்' றுணர்த்திட வந்த 
வொருவனே யிருவினை மருக்தே 

தையனற் பரவை யிலமதிற் சந்து 

சார்ந்தமெய்த் தேசிக வடிவே 
மெய்யனே யெனது பவமொ௫த இடுவான் 

விரைந்துரீ கருணைகூர்க் தருளே, 

 அருளனே யண்ட பிண்டமாய் கின்ற 

44 

வத்தனே சுத்தமொன் றில்லா 

மருண்மன த் தவனென் அுலூனில் வழங்கும் 

வழக்கறுத் தென்றனை யாள்வாய் 

இருளடர்ந் துயர்ச்து வானிடத் அலாவி 

யெழிகதிர் வரவினை மறிக்கும் 

பொருவுத லில்லாச் சோலைசூழ் மயிலப் 

புராரியே கயிலைகா யகனே. 

கயிலைமால் வரையை யெடுத்திடுங் கொடிய 

சன்மன ச் தசக்இரீ வன்றான் ் 

பயிலுகற் சாம தேமே யோதப் 

பண்புகோக் காதுமுன் னருளு 

மெயிலவிர் மயில ஈகர்விளக் கான 

வெர்தையே யென்னுள மறமே 

பயில்கின்ற ததனால் நீயருள் புரிந்து 

பரிந்தெனை யாள்க€ மானே. 
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மானினேர் விழியார் மயலிடை மயங்கி 
மற்றைச்ன் னெ நியறி யாமே 

கானவர் வலையிற் பட்டிடு மான்பேர்ற் 

கலங்குமெற் குயா்பத மருள்வான் 
தானுவக் தருளர்ற் றரனதுதாண் மலரென். 

றலைக்களித் இன்னருள் செய்தான் 
வானுளோர் பர்வு மயிலமா ஈகரான் 

மற்றிதற் கறியன்கைம் மாறே. 29 

மாறுகொண் டிடுமென் மனவலி மாற்றி 
மாதரால் வருந்துயர் தேற்றி 

தாுபூங் கழலை நாடின ய்ய 
நாதனே யருளகா ளெதுவோ 

வாறுகொண் டிடுஞ்செஞ் சடைமுடி யுடைய 

வத்தனே கத்தனே யிக்காள் 

காறும்வீண் காலங் கழித்தன னடியேன் 

காளைமீ தெழுந்தருள் பொருளே. 80 

வேது 

பொருளே யிருடீ ரவிளங் கொளியே 
பொன்னே சுடர்பொங் இடுமா மணியே 

அருளே யடியார் தொழுமற் புதனே 
யமுதே யென தா ருயிரின் ௮ணையே 

தெருளே மறைகூ இிடுதே சிகனே 
சிவனே யுலகா யிதமா னிடர்தம் 

Doar ர௬ுமன த் தணுகா தவனே - 

மயிலா சலமே விய௫ிழ் சுகமே. ' 91. 

சுகமே யருள்வா ரிதியே யெனையித் 
துன்பே யுறவைத் தனைநீ தியிதோ 

வகமே வியவற் புதசற் குருவே 

_யருள்செய் திடமா ளெதுவோ' வறியேன் 

றகைமே வியமா தவரெப் பொழுதும் 

தறிபோ லலையா துதயங் இமிகு 

_ மகமே புரிமா மயிலத் திறையே 

வரையா தளிசெய் திடுசம் குணனே, 32



பாலையசுவாமிகள் UB bmg தக்தாதி 

குணமே குடியா யெகொழ் றவனே : 
கோதார் மயலென் றொழிவித் இடுவரய் 

மணமார் தருசண் பகமா வனமும் 

வளர்தெங் கவிர்வா ழைகள்சா ரலுறை 
வணமே வியமா மயிலத் திறையே 
வருதே கரா யகமா தவனே 

"கணமே னுகினழ் புதமே னிதனைக் 
கண்டோர் கள்தமக் கெதுகா னரீதே. 

அரிதே டுறவன் றரிகா னவனே 
பரனே யென தா ருமிரின் ௮னையே 

ENE ருரிமே லணிசண் மணியே 

கருதார் புரரீ றெழகின் றவனே 
நரிகூ டலினற் பரிசெய் தவனே 

நல்லார் மயலென் றொழிவித் திடுவாய் 

வரிவேங் கைகள்சேர் மயிலா சலமேல் 
வச்தரள் குருரா ய௫கா மணியே. 

இகரக் இரிமா துலனா சுவளர் 
. செல்வா வெனையின் அபுரச் தருளாய் 
தகரப் பரிகொண் டருள்சண் முகளை 

_ சந்தா னமெனக் கொளுமைம் முகனே 

. நகரெங் கணுகின் தொழும் பதியா 

தவிலும் மயிலச் வமா கவனே 

யகரப் பொருளர யவருட் கடலே 

அத்தா லெனதள் ஞறைமெப்ப் பொருளே. 

மெய்யோ ருளமே வியவுத் தமனே 

வதா வறிதற் கரிதா னவனே 

செய்யார் மயிலா சல௫ற் சுகனே 

... தவனே சிவஞா னமகா முனியே 

மையார் சூழன்மங் சையரா சையினை 

வரையா மலுழன் நிடுவெற் கருள்கீ 

செய்கூர் விழிமா மகணா யகனார் 

சிரமா லைமுடித் இடிரன் மயனே, 
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மயலார் பிரபஞ் சவனச் தனிலே 

மனமா மதயா ஊைபுகுர் துலவிக் 

கயல்வேல் விழிமா தரெனுமக் தளையிற் 

கட்டுண் டயாடுன் றநதையென் சொலுவேன் 

செயல்வே புரிச் தஇடகா ன .நியேன் 
சிறியே னைவிடுத் திடலஞ் சலெனா 

யியலார் தருமா மயிலத் இறையே 
யெந்தாய் சுகவீ டருள்தே சிகனே. 37 

சனமா ருகின்மா மயிலப் பதியிற் 
கடையே னுறினெண் மையதற் குறுமோ 

சினவே லுடையா னென் நீ மைசொலிச்- 
செய்யே லருளென் ௮மறுத் திடுமோ 

வனமா தவர்தாழ்ச் துதொழுங் குருவே 

- வந்துற் றவர்கட் கருளும் தருவே 
அனமார் வயல்சூழ் தருபொம் மபுரத் 
தனகா வெனையாண் டருளார் வலனே. 38 

வலமார் மழுமா னமர்செங் கரனே 

வரனே மயிலா சலவித் தகனே 

'கலனார் சரமா லையெலும் பணிவோய் 

கடையே னையளித் தருண்மெய்ப் பொருளே 
நலமா கவடைந் தனனின் னடியே 

நவைதீ ரவென்னுள் ஞறைகற் சுடரே 
பலமா தவர்சூழ்க் துவணங் இடுமெம் 

பரனே யிருண்மா சுதுறம் தவனே, ' 39 

துறவோர் தொழுமா மயிலா சலனே 
துன்பே செயுமா தர்மயக் கதனை 

யறவே யறுத்தா ஞகவன் றியுமியான் 
அடையா துமடைப் பணியாற் அுதுயர் 

திறமா ருகின்னே வல்பணித் இடுக 
செய்யோ யுயர்தே கெ௫ன் மயனே 

பிறவா கெறியுய்த் தடவல் லவனே . 

பேரா யிரனே மறைகா வலனே, 40
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வேறு 

அறுசீர்க் கழிநெடில் ஆசிரிய விருத்தம் 

காலு மறைக்கும் பதினெட்டா 

சவிலும் புராண மவைதமக்குஞ் 
சிலயா கிறை கமங்களுக்குக் 

தெளியாச் சமய கோடிகட்குஞ் 
சாலு மயற்கு காரணற்கும் 

எட்டாத் தகையோய் சற்குருவாங் 

கோல மெடுத்த களைகண்ணே 

கொடியே னெனையாள் பராபரனே. 41 

பரன்வாழ் கூடற் பாண்டியனார் 

பரிசே ரென்று கொடுத்த பொருள் 

திரளாழ் றிருக்கோ யிற்பணிமுற் 

செய்த வாத வூரர்தமக் 

கருள்வா னன்து குருக்தடியில் 

அமர்ந்தோ னின்றெற் கருள்புரிய 

வரமார் மயில மாககரில் 

வந்தே காட்சி தந்தனனே. 42 

தந்தேர் நுடங்கு மெல்லிடையார் 

மையல் சாரீக்து தவமயங்கி 

அந்தோ பவசா கரம்புகுக்திட்(டு) 

அலமச் துழலுங் கொடியவனி 

கந்தா மரைத்தாட் புணைபற்றிக் 

கதியாங் கரையார்ச் தடக்கணித்தேன் 

தந்தா வளஞ்சேர் மயிலககர் 

சதுரா வெனக்கன் றருள்வாயே, 43 

அருள்வா னா? யெழுக்தருளி 

யன்று வசவ தேவனுக்குக் 

தெருளார் மருள சங்கரற்குக் 

தெறித்த பொருளைத் தெரிவையர்பான் 

மருண்மா சடைந்த மன வலியை 

மாற்றி யடியே னடையும்வணங 

கருமால் வளஞ்சேர் மயிலமமர் 

சண்ணே களைகண் ணேயருளே. 44 

é
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கண்ணே கண்ணி ஜெளிர்பாவாய் 

கடையேன் புரியும் பெரும்பிழையை 
யெண்ணா தடியேனிடரசைத்து 

மின்னே களைந்திட் டாண்டருள்வாய் 
பண்ணார் தமிழ்கேட் டுவப்பெய்தும் 

பரனே கினது செவியதனில் 
தண்ணார் மயில மாககரோய்' 

தகாதோ வெனது மொழிகேட்க, 

மொழியே கேட்டு) [ட] ம குவப்பெய்தி 

மூயன்றிங் குனது பணிசெய்தும் 
வழிபட் டுய்ய வகையறியா 

வன்கண் ணவனாய் மறலியின்வெம் 
பழிகூர் பாசப் பிணிப்பினுக்குட் 

பருவா னகமே திரியுமெனைக் 

கழியா தருள்கூர்கி தாட்கொள்வாய் 

கனமார் மயிலப் பதியானே, 

பதியோ ரெல்லாச் தொழுபரனே 

பரமா னந்தச் இவக்கொழுக்தே 

துதியா தனது பெரும்புகழைத் - 
தொலைச்தே னந்தோ வீணாள்கண் 

மதிசேர் சடையர யெனதபவ ் 
மாறும் வண்ண மருள்புரிவாய் 

துதிசேர் மயிலச் சிவஞான த் 
துறவோ யுன்ற னடைக்கஒமே, 

கலனார் மடவார் மயல்செ றிந்து 
கடையேன் அுயர்கூர்ச் தடலழகோ 

மலமா மெனதோ ராணவத்தை' 

மாய்த்தே யரிய தவப்பேற்றை 

நிலமே லடியே னடையவருள் 
நீதந் தருளு காளுளதோ 

தலமார் மயிலச் சிவஞான 
தருமப் பதியே சரண்சரணே, 

45 

46 

47 

49



பாலையசுவாமிகள் பதிற்றுப்பத் தந் தாதி 

சரணம் துஇத்திய் குய்யும்வணற் 

தாதர் வின்றெற் கருளாயேல் 
மரணம் பிற்ப்பென் நிவைமாய்க்க 

மாட்டே னவமே மாழ்குறுவேன் 

புரண மறையின் முடிப்பொருளே 

பொல்லா மணியே போற்றுமெனக் 

கரணப் புரிசைச் சூழ்மயிலத் 

.. தையா வருள்செய் மாதவமே. 

தவமொன் றறியே னின்சரணஞ் 
சாரீந்த வடியாரீ தீங்குழுவின் 

தவமென் பதறக் கூடியுகான் 

அறியேன் சிறியே ஞதலினென் 

பவமெவ் விதமோ வொழிம்திடுங்கண் 

பார்த்தின் றருள்நீ புரிந்திடுவாய் 

சிவமென் பெர்ருளே பொம்மபுரிச் 

செல்லா பேர்ற்றி வ்குருவே. 

வேறு 

கட்டளைக் கலித்துறை 

போற்றி யேமறை யோதிடு ஞானிகள் 

புகழுஞ் சித்த ரிருடிகள் யாவரும் 

ஏத்தி யேமஇக் குள்கினை யென்னும்வைத்து 

இன்ப மெய்து மெழின்மயி லப்பதி 

வீற்றிருக்கு மருட்குரு ராயனே 

மெய்ய னேவ ஞாூனம காமுனி 

ஆத்தி மாலை யணிக்திடு மையனே 

அடிய னேன்பவம் போக்இடு மாதியே, 

ஆதி யேயரு எர்கர் னேகுரு 

வாடு வந்தெனை யஞ்ச்லென் ராண்டிடுங் 

கேரதி லாதசு வைக்கரும் பேயருட் 

கொண்ட லேம௰ி லத்இருக் குன்ற்னே 

ஓதி சான்மறை கேடி யுணர்கலொ 

வுணர்வி னுக்குணர் வாடு யுறைதரு 

சோதி யேபதி யேகதி மீக்திடுஞ் 

சுத்த மெய்ச்சிவ ஞான்கல் வெள்ளமே. 

951 

49 

50 

51 

52
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வெள்ள வேணிப் பெருக்தகைப் பித்தனே 
வேதத் தூவொளி வேயீன்ற முச்தனே 

வுள்ள மெய்ப்பொருள் கண்டிடு மன்பர்பால் 
ஒங்கி வாழ்மயி லாசல வித்தகா 

வள்ள லேமந்திர வாதியை மீனின்வாய் 
வரவ மைத்தகற் பாலைய வண்ணலே 

Quieres மெண்ணெயும் போல்கின் ற வெந்தையே 
யிலகு மாநட மாடிடு மீசனே, 63 

ஆடி. யோடி யலைசன்ற வென்மன 
மாங்கு ரங்கதை யென்வய மாக்குவாய் 

காடி னெங்குங் இடைப்பருஞ் "செல்வமே 
நண்ணுமென்னுளக் கண்ணுள்ள தெய்வமே 

கோடி. மாதவர் சூழ்மயி லாசலக் 
கொஜ்ற வாகுரு ராயசி காமணி 

தேடி யேயெளி யேற்குகின் னின்னருள் 
Sey or Dern வீடருள் செய்திடே, 54 

வீடு தந்தருள் வித்தக கின்மல 
வேத நாயக வெக்தை தயாகிதி 

நீடு கால்வெளி நீரங்இ மண்ணுமாய் 
கின்ற பூண னேயருள் ரீதனே 

பாடு மன்பர்க் கருள்வ ஞானியாம் 
பண்ப னேயுயர் மாமயி லாசலத் 

தோடு பொம்மைய வொண்பதி பும்வளார் 
ஒருவ னேசிவ னேயெண் குணத்தனே. 98 

அதீத னேயம லாவரு எாளனே 
அன்பு செய்யு மடியர்க் கருள்புரி 

கத்த னேகயி லாயம னேயருட் 
கண்ண னேமழு வாங்குற டேறிய 

சித்த னேமயி லாசல மூர்த்தியே 
செல்வ னேகுரு பரலைய வள்ளலே . 

நித்த னேகரு ணாகரத் தெய்வமே 
நீர்மை கந்தெளை யாண்டிடு மாதியே, 50.
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“ஆதி யந்தமி லாத பெரும்பொரு 
ளா வந்த நிராமய நிர்க்குணச் 

கோதி லாவமூ தேயருட் கொண்டலே 
கூர்த்த மெய்யறி வோருணு மின்பமே 

நீதி யேசிவ ஞானப் பெருந்தகாய் 
கின்ம லாவெழில் மாமயி லாசலச் 

சோதி யேபர மானந்த போதனே 

துங்க மாவருள் செய்திடு மெந்தையே, நீர் 

எந்தை யேகுரு தெய்வமு நீயலால் 
ஏழை யேற்டினி யேதுமொன் நில்லையான் 

மைந்த னாஞ்சிரரி யேனையு மின் ்றுகி 
வருக வென் றருள் வாய்மலர்ச் காளுவாப் 

கநீத வேன்மகஇழ் மாமயி லப்பதி 

கருது பொம்மைய வண்பதி காயினேன் 

இந்தை யுங்குடி கொண்டகற் றேூகச் 

செல்வ னேயடி சேர்பத்தர் தெய்வமே, 58 

பத்தர் சத்தர்கள் பன்முனி வோர்களும் 

பணிந்து கின்று பழிச்சும் பராபர 

வத்த நித்தவ காரவு காரமோ(௫) 

அரும காரமு மாகிய வண்ணலே 

சுத்த னே நடு வட்டமார் முச்சுழி 

துரிய மேல்வெளிக் கப்பால் விளங்கெ 

கத்த னேகரு ணாகர னேயுயர் 
கடவு ளேமயி லாசல வப்பனே, 50 - 

அப்பர் சுந்தர ராதியாக் கந்தகாள் 

அருள்கொ டுத்த வருஞ்சிவ மேயிக்நாள் 
செப்பு மோர்சவ ஞானியெ னும்பெயர் 

இகழப் பூண்டெனைத் தேடியுப் யக்கொள்வான் 

இப்பு விக்க ணெழுந்தன னென்னின்மற் 

றென்னை யொப்பவ ரேவரு ரைத்திடீர் 

கற்ப கத்தனிக் சகாவிடை வாழ்வுறுங் 

கடவு வீர்புவி யீர்திசை வாசரே, 60 

45



354 அக்காதுக் கொத்து, 

வேறு 

வாசா திரு£ற் றம்பலஞ் சுப்்பிரமணியத் 
இீசா குருராய சிகாமணி யெந்தையோனே 
தேசார் மயிலாசல தேவர்கள் தேவவென்னைக் 
கூசா துவந்தே யுனகாளெனக் கொள்ளுவாயே. 61 

கொள்ளா யெனையாளென வோரருட் கொண்டலேசர் 
வள்ளா லடி.தா ழடியார்பெற வக்தவாழ்வே 

கள்ளார் மலர்ச்சோலை குலாவிடு சச்வந்த 

கெள்ளா ரமுதே சிவஞானியென்' தேசுளானே, 62 

ஆனே றிவச் தன்பரை யாட்கொளு மண்டர்வாழ்வே 
தேனே மறைச்செம் பொருளாகமத் தேற்றமேயெங் 

கோனே மயிலாசல வாசகிற் கூவினேன்முன் 

ஏனே னெனவச் தருள்செய்குவை யெம்பிரானே. 63 

பிரானே மடவார் மயலேசெறி பித்தனேன்முன் 
வரேனென் நிடிலின்னருள் செய்திட வாழ்வனோகான் 

அராவின் ரரொடையங் கணவன்பரை யாளவந்த 
பரானக்க ஈற்சோதியி தோவருட் பண்புகானே. 64 

தாளே வணங்காம லிவ்வையகத் தையலாரால் 

காளே யவம்போக்டு யுழன்றன னன் றியின் றி 
வாளேர் விழிவேடர் குலப்பிடி. வாழ்வுகந்த 
வேளே யினிதார் மயிலாசல மேயகோவே. — 65 

கோவா யிருக்தர சாளக் குறிக்ககல்லேன் 
மூவா முதலே புவிவிண்ணெனு முற்றும்வானத் 
தேவா திபர்சூழ் மமிலாசலத் தேவகின்றாள் 

ஆவா வெனக்கற் புதகாத வருளுவாயே; «66 

வாயுன் புகழ்சொல்லி வழுத்தவும் வாழ்வித் தாள்வாய் 

பாயண்ட சராசர மாகிய பண்டையோனே 

மீயும்பார தொழுமயி லாசல வித்தகாகல் 
தாயுங் குருவாதியு மாயே தன்மையானே, 67
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ஆனக்தம னன்ப ரீட்ட மாவலோடு 
ஞானர்திகழ் காயினேன் கூட கயந்தருட்செய் 
வான ந்திரி யம்புத மார்மயி லாசலம்வாழ் 

தேனண்ணிக ழித்துணர் மாலைத் தவளுமார்பா. 68 

மாரன்விடு வன்கணை யான் மெலி வம்பனேற்குப் 

பேரன்பு கொண்டுன் னருளைப்பெ௮ பேறுமுண்டோ 

சாரங்க மிடக்கரத் தேந்து தகைமையோனே 

தேரன்மயி லாசல் தேவகின் சூழ்ச்சிதானே. 69 

சூழ்ச்சி த்திற லார்ச்திடு கச்சிவாழ் கொல்லையோனே 

சேட்சென்றுனை யெங்கணுர் தேடி. திரிகலானேன் 

மாட்்த்தொழும் போர்துதி செய்திடும் வள்ளியோயுன் 

காட்சியெனக் சக்தெழி லார்கதி காணகோக்கே. 70 

வேறு 

கலி விருத்தம் 

கோக்கு அுக்தவர் கோக்கிடு கோக்கனே 

காக்க ணஞ்செறி கச்சிவாழ் கத்தனே 

யாக்கை யான்மெலி வேனை யருளினாற் 

காக்க வேண்டுங்கடனுன க் கல்லவோ, 71 

அல்லி யந்தம ரைமக ரக்தத்தால் 

அல்லி யைக்த பொதும்ப ரடர்கச்சி ” 

பல்லி யஞ்செறி பாலைய வள்ளலே 

வல்லி யைந்த தன்மையன் மாற்றுவாய். 72 

மாற்று மென்பவ வன்பிணி யாவையுகச் 

தேற்று மேசர்தை தேரு அழல்வதை 

யாற்று மன்ப ரகத்தி லகன்றிடாத் 

கோற்ற மேவிய கச்சியன் றொல்கழல். 15 

தொல்லை மேனாள் இயமனைத் தொண்டற்கா 

வல்லல் செய்க வணிமலர்த் தாள்கொடு 

பல்லி யந்தொனி கச்சிய னேபடர் 

அல்லல் கீக்ெயருள்பெறச் செய்திடே. 14
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பெறுவ் னோவுன தாரடி யார்பெறு 

மறுமை மின்பய னாகு மறைப்பொருள் 

உறுவர் வாழ்கச்சி யுத்தம தேக 

சிறுமி யர்க்குச் செயும்பணி தீர்த்தினே . 

தீர்க்க னேகச்சி வாழ்சிவ ஞானியே 

மூர்த்தி தீர்த்தர் தலமெனு மூன்றையும் 
பார்த்து மூழ்கப் பணிந்திடர் யாவையும் 

தீர்தீதி டவருள் செய்திடல் வேண்டுமே. 

வேண்டு கின்னடி யார்மேவ லின்்றியே 
யீண்டு மிக்குழன் றெப்த்தன னேமியிற் 

காண்டி. யென்று கடைக்கணி தத்தில்பார் 
காண்ட மாவளக் கச்சியென் னப்பனே. 

அப்ப. னேயரு ளாரமு தேபெருஞ் 
செப்ப மார்கச்சி வாழ்வ ஞானியே 
துப்பு மாத்துபர் தோன்மலி யாக்கையின் 
வெப்ப நீக்கியொண் வீடரு ளேயனே. 

வீடு தந் தருண் மெய்க்குரு தேசிக 

கோடு கண்டுபில் கோகன கத்துழிப் 

பீடு சேர்கயல் பாய்நத னைப்பெயர்ச் 

தோடு றச்செய் கயக்கச்சி யொண்மையோய் 

ஒண்கொள் வான்செய் யுழுகர்தம் பாடலின் 
திண்கொ ளோதை செவிப்பட மேலுழும் _ 
விண்கொ ளன்னங்கண் மீனினம் போலொளிர் 
தண்கொண் மாவளக் கச்௫த் தலைவனே, : 

வேறு 

தலைவா விடையன் றனதுன்' பகல 

விலைகூ. வியமே டமுயிர்த் திடவே 
குலையார் வயற்கச் சியிலன் நருள்கூர் 

நிலைமே வியசத் இயகிர்க் குணனே, 
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பாலையசுவாமிகள ப இற்றுப்பத் Sis கா 2 

குணபூ தரகுச் தர்மதிக் குறையாற் 

பிணமா மெனப்பீ ழையுழச் தவர்கட் 
குணர்வில் பிணமா விதுவென் அபினவ் . 
வணமா வருள்கச் சியின்வாழ் பதியே. 

பதியே குருரா யபரம் பரனே 
மதியே யறுமா தர்மயச் கதனால் 

இதிபோ லலைஇன் றவென க் கருடி. 

தஇயேய் ஈலைவாழ்ச் திடுதா யவனே. 

தூய்மைக் கணமர தவர்துன் பகல்செய் 

கேயப் பதியே யிறையே நின தாள் 

ஈயற் குளசா ளெதுவோ வறியேன் 

சேய்மைப் புகழ்சேர்ம் இடுகச் சியனே. 

கச்சிப் பதிமே வியசண் மணியே 

கொச்சைக் கடையே னடியார் குழுவை 

இச்சித் தனனிற் றையெனசக் கருள்தேன் 

நச்சுக் கழுநீர் தொடைகா வலனே. 

வலனே சதுமா மறையின் முடிவார் 

தலனே குருவா சகயசான் றவனே 

கலனேர் மினாரா வலகற் றியருள்' 

கலனேர் புகழ்கச் நகர்ப் பானே. 

பரனே யருபா லையபா வலனே 

அரனே யெனதற் புதவா னவனே 

வரதா பயமார்ச் திடுசெங் உரனே 

தரமார் ஈலைசார்ர் திடுசங் கரனே. 

சங்கத் தடமார் தருகச் சியில்வாழ் 

மங்கைக் கொருபால் தருவா யெனையாள் 

தங்கச் ரமா லைதரித் தருளுஞ் 

சங்கத் தவராசூழ் தருகா யகமே 

அசமே வியவற் புதசர்க் குருவே 

தகையார் சவஞா ன தயா பரனே 

மகமே புரிகச் சியின்மா தவனே 

சகமா யைதணச் தருள்சங் கானே 
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358 அந் காக் கொத்து 

சங்கத் தவாசூழ் தருகச்.சியனே 
இங்குப் படிமே ௮ழலா துனது 
தங்கப் பதமென் தலைவைத் தருள்வாய் 
துங்கச் வமே சுயசோ தியனே. 

வேறு 

அனமார் கடைச் வழியே கடத்தி 

யறிஏன்ற மூடர் குழுவிழ் 
கனமாக வுய்தீது மயலார் கடற்கொள் 
கடைகெட்ட மூட மன தால் 

உன தாண் மலர்க்க ணகலாது நிற்கும் 
உளமெய்து காளு மூுளதோ 

புனமேவு கச்சி நகர்வாழு ஞான 
புரையற்ற முத்த வுருவே. 

உருவா வந்௫ குருவா யெவர்க்கு 
மூலகோர்ச ணின்று தொழவே 

மருவாட வேதப் பொருளாக மத்து 
வழியார்ந்த நீதி நெறியின் 

பொருளா கிற்றி யெனவே யுரைத்த 
புகழார்க்க மோன: வடிவே 

திருமேவு பொம்ம புரஞான தேவ 
தெளிவார் தெளிந்த முதலே. 

முத்திக்கு நல்ல-வித்தாய் விளங்இ 
மும்மூர்த்தி யாய முனைவோய் 

சித்திக்கு கல்ல சத்தான தெய்வ | 
சித்தா கின்ற செயலோய் 

தித்திக்கு ஈல்ல தேனார்ந்த "செல்வத் 
தேசார்ந்த'பொம்ம புரியோய் 

முத்திக்கு ஈல்ல வழியி தெனச்சொல் 
முதியோ யெவர்க்கு மூதலே. 

முதலான வேத முடிவேயோர் பொம்ம 
புரமேவி வாழு முனியே 

இதமான பாத மூடியேற வேற்றி 
யெஞ்ஞான்று முக்த னருளை 
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பாலையசவாமிகள் புஇற்றுப்பத் தீந்தாதி 869: 

USES OTH alg wise கல்ப் 
- பரமாடிகின்ற பழையோய் 
இதமான தேது மிலையாட கின்ற 
வெளையேன்று கொள்ளு மிறையே, 94 

இறையே யெவர்க்கு மெளிதாச ஞான 
/சிணிசாய் வழங்கு குருவே 

மறையா லெவர்க்கு முறையே வணங்கும் 
வகைசற்று மென்னு எியேன் 

நறையார் மலரீப்பொன் னடி பூவின் மேவ 
கரயேன் றனக்கு கவிலரய் 

முறையா ஹெரிக்கு முதலே யெவைக்கு 
முடிவே யென்னப்ப மயிலா, 95 

என்சுண்ணி டத்தி னகலாது கின்ற 
வெச்தா யெவர்க்கு மினியோய் 

வண்கண்ணர் சாண வரிகரஇ கின்று 
மனமா சறுத்த முதலே 

பொன்கண்ணினின்ற வொளிபோலு கல்ல 
போதின் மணக்கு மணமே 

மன்கண்ணி னின்ற வொளியார்ர்த பொம்ம 
புரமேவு மெங்க ஸிறையே. 96 

இறைவாழ்தென் தில்லை யணியார் மடத்துள் 
இனிதா யமரீந்து மிங்கு. 

முறைவாயென் னெஞ்சிற் இவஞானி யாகி 
யுருவா யமர்ந்த குருவே 

பொறைதா னடைந்த பெரியோ ருரைத்த 

பொருடான் கொலாமை யதனை 
யறைவா யஞ்சீவ காருண்ய மொன்று 

மருளாஇ நின்ற வாசே, 97 

அரசே கன்மாட மதுரா புரத்து. 
மரிதான காஞ்சி ககருங் 

கரவா இருக்க காளத்தி யுஞ்சொல்: 

கண்டார் சளிக்கு மடமாங்



360 அந்தாதிக் கொத்து 

கரவா யமர்க்த குருவே யெனக்குள் 

ஒளிவான ஞான குருவே 
பரவும் படிக்கு ளினிதான வீசு 
வரபத்தியான பரனே. ் 98 

பரனே சிறக்க சேயூர் வளங்கொள் 

பனையூ ருயர்ர் த வருணை 
வ. ரனே கரும்வண் டி.ருவே ரகஞ்செல் 

வரழ்வேத குன். ற மரிய 
பரமா யமர்ர்த பழனிப் பதிக்குள் 

பண்பா யமர்க்க மடமாங் 

குரமான பாச வைராக்கிய மொன்று 

முருவாடு கின்ற பொருளே. 99 

பொருளே யென்னுள்ள மடமாங் சகற்று 

பொருளே யுனக்கு ஸிடமாய் 

அருளா யமாந்த மடமாங் கனேசு 

மாகப் பொலிர்க வரசே 

மருளாங் கொழிந்கு மருளல்ல மன் நன் 

மாயாப் பிரதாப முறகற் 
பொருளாகு ஈல்ல சிவஞான மாஇப் 

பொலிவாய் கிறைக்த பூவே. 100 

(வாழி) [வாழ்த்து] 
எண்சீர்க் கழிநெடி லாசிரிய விருத்தம் 

மருவளரு மலர்ப்பொழில்கண் மலியும் பொம்ம 
மாககரத் தினில்வதிந்த வண்மை ஞானம் 

பெருகுதகை சிவஞான பால யப்பேர் 
பெற்றபதிற் றுப்பத்தக் தாதி கன்னை 

இருகிலத்தி லிதைப்படித்தோர் கேட்டோர் வாழி 
யெழிலிரவி யிமகரன்விண் முஇலும் வாழி 

அருமறையோர் பூதலத்துள் ளுயிரும் வாறி 
அடியவர்கள் இருக்கூட்ட மமர்ச்து வாழி, 

பாலையசுவாமிகள் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி முற்றும். 

 



11. சித்திர வெண்மா வத்தாதி 

அத்தி முகனே அ௮றுமுகவன் அணைவா 
வெற்றி விநாயகனே விண்ணப்பம்-.---கி.5(இயமாய்) [த தம்] 
பரத்தி லடையாமல் பாழ்பொன் னாலு 
மறித்தெட்டுட் சேரவே வை, 

லைப்பா யிருதயத்தில் மாறாகச் தியானமது 

். செப்பாப் பொருளரந் திருவடியை--முப்பாழ் 
கடக்தபொருள் மூலங் காரணமா மா(ப்)கனைமேல் 

அடர்ந்துகடங் சண்டிருகீ யங்(கே) [கு]. 

அங்கே யிருந்து அசையரமல் வாசிதனை ' 
சங்குகா தத்திறுக்குத் தரக்கவேவே--..ஃயெங்கும் 
பரவு மமிர்தம் பரத்தி னடிசேர்ந்து 

யுருமன மங்கே யுறை. 

உறைத்அப் பரத்தடியி லோ.க்க யெழுப்பிப் 
பிறித்தவரைக் கூடினாம் பேசுவார்... நிறைத்து 
அடக்கமவு ணத்தயிக் கம்பிரம மாய் 

கடக்கு நடமிதுவே நாடு. 

காடு நடமிதுவே காட்டஞ் சுழிமுனைமேல் 

கூடுந் துவாதேசல் கேரணாமல்---- ஆடும் 

அரியபொருள் காட்டு மன்னியமு முன்னியமாய்த் 

'தெரியுமவர் சந்தையிலே சேர்ங்து. 

சேரு மிருதலையிற் சிறந்கவொளி மாணிக்க 
மாரு மறியா ரரவுதனை சேரா . 
யிருபத்தோ ராயிரத்தேர டறு நூறுக் தானே 

பருவத்தர அம்முயல்இப் பர், 

  

பார்க்குமிட முக்கோணம் ப.டர்தீயு மோர்தலையா 
மார்க்கும் தெரியாது வம்பரத்தில்----சேரீக்குங்கால் 

- வாசி யறிர்து மருவுமிட மோதலையாற் 

ஹேசகனார் சொன்னார் இறம். 

46



362 esr Bs Oar ssi 

Ros9 porns dor p Pq p CrrssaGgae 
GONE SSO BI sh கூடினால்----மறைத்தவிருள் 

வெருவி யோடு யிரவிமதி யொன்ருயப்க் 

குருவடியைக் காட்டுங் குறி. 

குறித்த வுபதேசங் கூடுவார் மெய்ஞ்ஞாணனி 
மறித்த மவுன மருவார்---இதிறத்தைக்கேள் 

இருவினையுஞ் சஞ்சிதமு மெறித்து வெளியாகத் 
இருவடியிற் சேருஞ் செயல். 

செயலறிச்து யீராறிற் சேருங் கலைரான்கு 
மயல்பெரிய சோமனுள் வளருமே----இயல்பாகச் 
சோடசமாய் நின்று சொரியு மமுதகலை 
நாடகமாம் பாதமே சம்பு. 

நம்பியிரு நெஞ்சமே நாடுமிடம் வேறில்லைச் 

செம்பவளப் பொற்பாதஞ் சேரவே---. உம்பர் 
காணா ஈடனங் கருத்திற் றெரிசனமாக் 

தோணாமற் ரோணுஞ் சுடர். 

சுடர்கொடி. பானுமதி சூழ்க்துகலம் தொன்ருப்ப் 

படர்ப மா௫யே பத்துஞ்--௪டமதுவர 

யிருகான்கு கான்கு யேகமா யொன்றுசக் 
குருபாதங் கண்டவரே கூறு, 

குறியான முப்பாழ் கூடி முதற்பாழில் 
ப.றியாமல் கின்று பதியாகும்----நெறியரய்ப் 

பத்துநா ரரயிரமாய்ப் பாங்காய் வளருமே 

சித்தெட்டு மான இறம், 

திறமான காயக் திரண்ட ஈடுவணையி 
அறவாகுமச் சோதிமுடி யுன்னியே--.--இறமா 
யிருக்தவிடங் காய யிறவாம லேயிருக்கு 

மறிச்ததனை யுற்றே யறி, 

அறியா மறையை யறியும் பெரியோர்கள் 
குறிசேரு மாக்கனை.பிற் கூடியே----நெறியா 
யிருந்த யிடங்காட்டு மிறச்த விடமவிடம் — 

அருக்தவற்றா ரிறவா ர.றி. ் 

10 

11 

12 

19 

14 

15



சித்திர வெண்பா வந்தாஇ 863 

அறிய அறிவே ஆக்கு யழிதீதுவிடுங் 
குறியார் குலத்தில் கூடிடார்..(பிறி)பிறிந்து 
வோடி யலுத்தலுத்து வொன்றாமம் போனவரைத் 

தேடிப்பார்த் இறுகச் சேர், 16 

சேர நிதிவிகற்பஞ் சேர்ந்த சமாதியிலே 
யரரு மடைவ தரிதாகும்---பூரை . 

போகாமற் கூடிப் புணர்ர்தாரைப் பூ௫ிக்கச் 

சாகா ரொருகாளுக் தான். 17 

தானச்த மான தலமறிச்து சோக்குனான் 

மோனதந்த வாரியிலே மூழ்குவார்--ஆன 
பனிரண்டு மோடிப் பகலிரவாய் கிற்கு 

மினியவரைக் காட்டி. மிரு, 18 

இருப்பா ரிரவுபகல் இல்லா விடத்தில் 
தரிப்பார் மலர்காலுஞ் சாத்துவார்-.--கருப்பாய்க்த 
ஊன்வீடு சென்றுபுகா ருத்தமர்கள் பெற்றகிலை 

தானமுத முண்ட தவம். 19 

தவத்தோ ருடல்கோவில் தங்குமுயிர் சிவனாம் 

அவத்தோ ரறியா ரவர்பெருமை--சிவத்தில் 

அமிக்கெயெபா ரானந்த ரென்றுமழியாத வலம் 

மயக்க மறுத்த மனம், 20 

மனமே செனனமர ணத்திலே நுழைத்து 

மனமே வழிதிகைத்து மாண்டதே---மனமே 

அற்றதலை பொருதி அவர்சில னாயிருந்து .. 

சித்த௫த்தி யாகுஞ் சிவம், ட ட கம 

சிவமான சத்து சேருமனக் குளிகை 

யுவமான மில்லா வொளிபெறுமே.---சவனங் 

கொண்டிடத்திழ் கொண்டுபோய்க் கூட்டியருள் 
(சேர்க்குங் 

சண்டி டத்திற் எண்டு களி.. 22 

களியாத மூடர் கரையேற மாட்டார் 

அளிசேரும் பொற்பாத மண்டிடார்----வெளிபாய்ந்து 

முப்பாழுக் தாண்டி முடிந்த பொருள D6 BTM 

தப்பாது மந்திரத்தின் சார்பு, 29



364 அக்தாதிக் கொத்து 

சாரீபாகு மோரெழுத்துச் சஞ்சிதத்தை வேரறுக்குய் 

கோர்வாம் பிராரத்தக் குறைதீர்க்குஞ்--சோர்பான 
ஆகாமி யம்போக்கு மறுகுநுணி சேரும் 

வேகாத தலையின் விதி, 24 

விதிமாலுந் தேடி. மேலா முடியடியைக் 
கதிசேரப் பார்த்தவர்கள் காணார்... -துதிசெய்து 
வொன்ராகக் சாண்பார்க ளுமையெழுத் அணர்ந்தோர் 
கண்டார் இருவடியின் காட்சி, 25 

காட்சிகண்ட முத்தர் கதிர்மதியு மக்கினியு 
மாட்சபெற்ற வீட்டி, லடைசூவார்---சூட்சிகொள 
அ௮ம்பரதீதி லம்பரங்கொண் டாடி யிடுகடன 

மூம்பர்களுங் கரணாத வுண்மை. 26 

உண்மைகண்ட கெஞ்சே யோடி யொடுங்குவதுக் 
தன்மைபடும் பரத்தின் ரூள்சேர்ச்.து----செம்மை 

யசையா இருக்கது வதிலைக் இயமாகி 
யிசையோ டிருப்பதுவே மெய், 27 

:மெய்யாப் பிரணவத்தை மேவிப் புணர்வோர்க்கு 
அய்யமறுத் தானந்த மாக்குமே---- உய்ய 
மனஞ்சென் றடைந்து மாறாக் தியானமா 
யினஞ்சேர்ர்து கின்ற யிடம். 28 

இடமான மூலத் தெழுந்த சடரரடக் 
குடவயற னின்ற குறைகேளூ--- அடைய 
விழுங்கி வரும்பிறவி வேரறுத்அ.விட்டான் 

அழுங்காத அத்தி முகன், 29 

(குருவே துணை.) 

சித்திர வெண்பா வந்தாதி முற்றும். 

அக்தாதிக் கொத்து; இரண்டாம் பாகம் முற்றும்.



திருவரங்கத் துற்தாதி உரை ரடற்சேர்க்கை, 

திருதீதவ்கள் 
பக்கம் : 73. 

ட ரகாப்பு : என்ற தலைப்பின் கழ் உள்ள “ ஓராழி வெய்யவன் '' 
என்னும் பாடலுக்கு உ] 

ட் என்றது ் ஒற்றை வண்டிக் தேரையுடைய சூரியன் 
கற்மப்பட்ட உலகமேமழும் விசுவாசமாடுத் தோத்திரம் 
பண்ணா கின்ற சரங்கத்தையுடைய பெருமாள் கறுத்த கடல் 

போலும் கிறச்தையுடையவன் _அ௮க்தாதியாயெ பிரபந்தத் 
கைச் காப்பாரைச் சொல்லுமிடத்துச் சிறப்புப் பொருக்தின 
(மோதிரச்தையுடைய அழகிய கையிலே தங்கப் பிரம்பு 
கொண்ட சேனைமுதலியாரு முனையுடைய சக்கரமுஞ் சங்குஞ் 

சிற்த தடியும் வாளும் வில்லும் என்றவாறு, 

வண்டி.........சதேரென்றதும் காப்பாரைக் சாப்பென் 

௮௮ மாகுபெயர், மண்ணுலகசேழுச் கொழுமென வே விண்ணுல 
கேழும் தொழுமெனவாம், (ஒருமொழி யொழிதன் ணினங் 
கொளற் கூறித் ' தென்பதினல், சிறப்புடைய மோதிரமாவது 
முத்திரை மோதிரம், *பைம்பொ னுழி தொட்டான். படை 
கரட்டி. ” என்றார் சக்தாமணியிலும். 

அக்காரதியாவன முற்பாட்டினுடைய கடையிழ் பாட்டது 
எழுத்தரலுஞ் சீராலு மசையாலு மடியாலும் தொடையிற் 
சீராலும் அர்தரதிக்கப்படும், அவற்று .ளிக்சப் பிரபந்தம் 
எழுத்து முதலிய மூன்றக்காஇயும் வந்தவாறு ஆங்கரங் 

கூணர்க. இது கிலைவாழ்ச்து; அ௮லங்காரஞ் சொழ்பின் 
வருகிலை 7, 

பங்க்கம் . வரி 

75 29, “பூவிலிருக்கும் இடையாகய நூலையுடைய 
என்னு வாக்க, 

17 21 “வட்டான். முலையும் களிபோலு மினிய"! 
என்னு இருச்ச வேண்டும், 

உ. 22... *காசிய மாற நரகத்தை விலகுகறவல ராவீர்!" 
எனப் படிக்கலாம். 

-» 26 ப் அஞ்சாயுதத்தை யுடையவன் தஇிருவடியிலே 

தெண்டன் பண்ணுவிராக
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- 65 BE கொத்து 

நாங்களரங்கனுன் சரணுக் கன்றிக் 

காண்கைக்கு” என்று படிக்கலாம். 

* அம்பையுடையவனே! என்பதற்குப் பின்பு, 
4 மகரவடிவான குண்டலத்தையுடையவனே ” 
என்னு சேர்த்துப் படிக்கவும், 

* இரப்பான அன்பத்தை யிடபத்தனான 

சிவனுக்குத் தீர்த்தவனே ”” என்று வா௫ிக்க. 

1! தயிர்போலு மருளடையும் கோ வாறுடலே 
னென முடிக்க, 

** துவாரகையிலுள்ள வரத் தேவிமா ரெட்டுத் 
தேவியருடைய இதயத்தைக் இர௫க்கும் "? 

*சே(ற்)[௪௮]*மாவி லசப்பட்ட வீயைப்போல 

*கெற்ப கோளகையிலே ?: 

*சென்ம” மென்றதனை நீக்டுப் படிக்க, 
் அரியது கேண்மோ ' வெனவும் வருவன 
காண்க, 

“சே (ம்) [த] மா பகைத்து சண்களொருங் 
சானனமா முன்னே " என்று வாக்க, ~ 

20 இதன் போருள்£ 

நந்த மரங்கனை--என்பது '! . 

கெட. மராமர மேழும் ஒலியாகின்ற பெரிய 
கடல் பயப்பட வம்புவிட்ட ஈம்முடைய €ரங்க 
சாதனை கினைவாயாக; மனமே ! பரவங்கெடும்; . 
முழங்கையிலே வளை wen wir iB et wp 
பெண்களால் வரு மயக்கந்தீரும், வரும் ஈம்கதி 
யான பரமாகாயம். உறவர்ன அவ்விடத்தில் 
எல்லார்க்கும் ரகம் வாராதென்றவாறு. 
நெஞ்சே யரங்களைப்பற்று, விளை நையும், 
மயம் போம்; ஈமக்கு' நற்கதியரன வின்பம் 
வரும்; அனைவருக்கு நரடல்லை யெனமுடிக்க,. 
BOE என வருவிக்க (தீ) சமரனைவர்க்கும் 
'அவரிருக்கு மிடத்து உர௫ல்லை யென்க, கரகம் 
என்பது துன்பக்குறிப்பு , -
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திருவரங்கத் தக் தாதிஃஃமிற்சேர்க்கை 967 

* என்னுடைய மனத்தையுடையா னென்ற 
வாறு ) எழுவாய் பயனிலை செவ்வு ; கோபித்.தவ 
ன ரங்கனெனக் காண்க, வரணனை யங்கை 

யில்லாதபடி. செற்றவென மொழி மாறுக,” 

விசாரியாதவன் ; என்பதற்குமேல் * தண்மை 

யானவன் ” எனச் சேர்க்கவும். 

*வரசர் & pp’ . 

1 அடியார் மனத்து ஆவாகனத்தரென மொழ 

மாற்றுக, பறவை யென்றது கெருடன் ; 

அவரரற் பிறருக்கு உபகாரமென்பது குறிப்பு. 

“பரிசுத்தையும்” எனப் படிக்க, 

உருகாத கெய்யை ஆயர் மனையிலே " 

எழுவாய் பயனிலை செவ்வு ; உலூர்! அவனுஞ் 
சமுத்திரங் கடவான் ” 

:ஆனேனென ஆக்கம் வருவிக்க" என்பதற்கு 
மேல் 4 ஆசை மிகுதியால் என்னைப் பிறப்பி 
ப்ரமல் வீடுகா என்பது குறிப்பு ; கடலெனப் 
பொதுப்படக் கூறாது, உப்புக் கடலைக் 

கூறின, காட்சிப் பொருளாம் கருத்துப் 

பொருட்குவமை கூறுதல் வழக்கு” என்று 

சேர்த்துப் படிக்க, 

47 இதன் போருள் : 

“பதக்க மலங்கலணி--என்ப த, 

பதக்க மாபரணமும் மாலையும் அணிந்த 

மாரீவையுடையவனே ! காவேரியின் மூழ்கத் 

தேவலோக கீரான கெங்கை பரவத்தைத் 

தீர்க்குஞ் சரங்கச்தை யுடைய(வானே [ 

ஆணாளை யான் வெள்ளானையைச் சிங்காரித்து 

நடத்துவித்தோனான விச்திரனும், சிவனும், 
பிரமனுங் காண வெளியாய் | உன்னுடைய



868 

111. 

122. 

99 

124. 

125. 

14 

DA, 

91, 

௮ந்தாதிக் கொத்து 

பாத தாமரையைத் தாசனான என்னுடைய 

தலையிலே எப்போது தருவது, என்றவாறு, 

பாலிப்ப தென்றென மாறுக, மற்ற முறை 

நின்றபடி. எழு(மையும், என்முன் வந்து 

அவாகிலையுங் கூட்டு, இர்காள் அருள்வ 

னென்க. கூறினுந் தேறுவ ஸனென்பது 

குறிப்பு. விரைவாய் அருள் என முடுக்குதலு 

மாம்,” . 
Fe 

'இராமானு௪ மிதனுளடங்கும்' ? என்று 

படிக்கலாம். 

“சே (ம்) [த] மாவும்? என வா௫ிக்கலாம், 

“ஒரு எழுத்து" 
அகங்காரமு மகானுமான” என்னு படிக்கவும், 

ஆம் வரி தொடக்கத்திலிருந்து 87 ஆம் வரி 

முடிவுவரை: உள்ளவற்றை [| ] இவ்வாறான 

கோடுகளுக்கிடையில் அமைத்துப் படிக்கவும்.



செய்யுள் முதற்குறிப்பு 

் அகராதி 

[எண் : பக்கவெண்] 

அ/கங்கரை யார்கலி 66 
YES BUS OF CREE 65 
அ௮கமேவிய 357 
அகலக் தனிமை 48 
அ.கலாக் கொடிய 52 
அங்கஞ்ச த்திக்கு 45 
அங்காச்கைக்கே 123 
அங்காப் பரவரை At 
அ௱்கே மிருக்து 201 
அஞ்சக் கரத்தலை 84 
அஞ்சத்தனத்த 70 
அஞ்ச வீட்டம் 154 
அஞ்சு பொறியின் 342 
அடியவ ராஃவும் 102 
அடியவரை யுவச் 30 
YOM EEOG தவராம 218 
அடைக்கலச் 83 

அடைக்க பேரொளி 8 
அடையப்பன் 87 
அடையலா னாகரிகக் 06 
அடையும் வெம்மிடி 921 
அடையைவ ரைவர் 33 
அடைவு செயும் 159 
அ௮ணியத்தக் 4g 
௮ணியளிக ளிசை 221 
year eae மனை 155 
அண்டமடங்கலை 100 
அண்டா மா 210 
அண்ண லுற்ற 180 

SY SE BOO 66 
அத்தனு மன்புள 102 
அத்தனே யமலா 352 
அத்தனை யத்தளை 44 
Nes Por வேதனை 85 
அத்தி முகனே 201 
அத்தியின்இர ளடர்ர்து 237 
ஆத்தியை யறலில் 211 
அத்திரவ் சாயமென 94 
அந்தக ராசலம் 108 
அச்தகரைக் கடிச்தார் 69 
அக்தப் புரத்திட 44 
அப்பர் சுந்தர ராதியாக் 353 

47 

அப்பனே 
அமர வரம்பையில் 
அமரரை மால் 
௮மரவாண ஸனாபிரங் 
அமலர கணிகைவரை 
ஆமுதிலுற்ற 
அம்பண வடிவாய் 
அம்பலதீதன் 
அம்புவிலங்கை 
அம்மனை ்ர்டு 
அய்ய மின் ஜிச் 
அய்யானச் 
அரங்காது வார்களே 
அரசே நன்மாட 
௮ரசே பழனியில் 
அரிச்சிடை யானயன் 
அரிதத்தினைக் 
அரிதப் புரமேணி 
அரிதமார்வளை 
௮ ee தர மரைக்கணம் 

தேடு 

அரிய செக்கெ Deen 
அரியயன் றேடும் 
அ. ரவதீ தத்தைக் 

௮.ரவலர் வேணியன் 
HID Gps 
அரிய கந் தீருவச் 
அ௱ீவா ணுதற்கண் 
AGESOr வைகைச் 

அருச்சுனப் 

அருமையா யவதரித்திட 
அரும்பாக வதரிக்கும் 
அருவாயசம் 
ARMADA 
அருவிபரம் 
அருளத்களைப் 
அருளளிச் தெப்போது 
அருளனே 
அருளிலே ஈனைக்தேன் 
அருள் பொழியுகற் 

58 
345 
16 
45
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ள்வானாகி 
aire = வேலை 

அலமருங் கோசனகஞ் 
அலரி ஈனந்தலை 
அலையும் வஞ்சமு 
௮அல்லியக் த மரை 
அவலக் குறும்பி 
<2) pb GC ar oor 
அளிகண் மன்னு 
அளித்தாரை 
அளியனந்தங் 

ளியுலா 
அறிக்து தணிகர்சலின் 
அறிய அறிவே 
அறியா மறையை 
அ.றிவதற் கரிய 
அறிவது சிவத் 
அறுகுதலைப்பெய் 
அறை குகையிற் 
அற்புதமெய்ச் 

- இனங்களை 
அ௮னக்தனச் 
அனமார் கடைச்௪ 
அனணிலக் துறவிக் 
அன் பரவையினைப் 
அன்புகொள் 

_ வன்புல வடியார் 
அன்றரசர் 
அன்றாலமருக் 

, அன்னு பூதரங் 
அன்றே யடைய 
ஆகமதிக்கு 

ஆகமரத்த 
ஆகுவ PO ser 
ஆக்கணஙம். 
-ஆக்குவித்தார் 
ஆங்கார மாமின்னைத் 
ஆசு கவிக்கு 

் ஆசையனந்தந் 

ஆடியோடி. 
ஆடுமுன்னீர் 
ஆண்டாலங் காயக் 
<I, BACH BB Ib 

தன் மீண்டொரு 
ஆகியந்த மிலாத 
ஆகியே 

349 
6 
48 
62 

333° 

157 

35] 

அக்தாதிக் கொத்து 

ஆமா றளிப்பதுனை 
ஆமையி னாகஞ் 
ஆய்ந்த றிவினர் 
ஆவாகனத்த ரடியார் 
ஆரணங கற்றிடச். 
ஆரணங் கெளத்துவங் 
ஆர ஊத்தினுக் 
ஆரத்த OF BEM LD 
ஆரத்த னந்கரும் 
ஆரமூ தமரர்க் 
ஆராதனஞ் செய்து 
ஆரியார்க ள௫்சணர் 

ஆரும் பரவுஞ் 
ஆ ரபகைஞ ராரினியர் 
ஆரவரைக் கும்பனுக்கு 

ஆலுமொரு 
ஆளாக வந்த 
ஆளாவாய் 
ஆறக்கர 

ஆறத்த ன;ச்தன 
ஆன தன்மையில் 
ஆனக்தம னன்பரினீட்டம் 

ஆனந்த மான 
ஆனமருங் கொடியான் 
ஆனவரம்பை 
ஆனன மஞ்சுங் 
YG COT CYB 
Aor Hf) வக்கன்பரை 
ஆன் றமை சார் 
இசைக் செனைக் 
இடமான மூலத் 
இடராக வர்தெனை 
இடாவந்த 
இடவமலைக்கும் 
இடவதே யிகழ்ச்சி 
இடைக்கால னன்றுய்ய 
இதழியார் சடிலனே 
இதுகலமோ 
Gear isis 

இச்திரியத் 
இரங்க வலைக்கும் 
இரவரவிகர்தன் 
இரவலராஇ 
இரவியைக் குடையாப்ச் 

- இருக்கந்த 
இருக்கு மச்தத்தில்



செய்யுள் மு.குற்குறிப்பு ௮கராஇ 

இருளுக் துறக்கமும் 38 
இலஙகயிலைத் 40 
இலங்கையி லாத. ரன் 85 
இளமுருகா 24 
இருக யிலங்க 92 
இருப்ப யோகச் 17 

இருப்பாரிரவு 968 
இருவினையும் ' 8 
இளவேலணி 18 
இறும்புமிகு 249 
இறையே யெவர்க்கு 309 
இறைவாழ்தென் 309 
QoorsS) wis ' 61 
இன்பம் பொருந்தி 37 
இன்றன தானங் 11 
இன்ன லைத்தரு 114 
ஈரவ ஜொளிருஞ் 544 
உகமூடிவில் 199 
உடைய கனைப் 9 
உணர்ச்தொருக்காற் 47 
உண்மை கண்ட கெஞ்சே 20 
உண்மை குூரவோர் 251 
உதித்த இருபை 3 
உயர்தவத்தி னாலிவ் 51 
உயர் வானவர்க் 296 
உயித்தியராவின் 26 
உரமுறைத் திருவி காக 292 
உருவா வந்து 358 
உரைப்பதற்கு 51 
உரையாய் 3 
உலூனிருமைப் . 409 

உவக்குமெழில் 55 
உளமான து 18 
உள்ளத் தியானந் 23 
உறைத்கதுப் 901 
உறைமூழ் சிலையாற் 272 
உறையு எருளெக்தை 248 
உற்ற சதுமாமறை 133 
உற்ற புகழார் 195 
உன்னு -ற்குன் 57 
ஊர்தகைப் பெறு 188 
எண்ணமுறு கெஞ்சகமே 55 
எந்தையா யன்னையாய் 256 
எந்தை யென்னையு 17 
எந்தையே குரு 303 
எம்பிரானே . 9 

எல்லா வளமு மிசைத் . 

எவ்விடமு கின்புகழை 
எழுத வரிய 
எனக்குன் ணிருப. தத்தை 
TOT SOT BOL FB 
என்பரிவை 
என்னு கற்றவர் 
என்றுய ரங்க 
என்ன பயன் 
THOT WTS oor 
ஏதிக்க னாகிலை 
ஏக்தலா யுதித்தே 
ஏழுங் கரியும் 

al pe 
ஏற்றாக வம்பலங் 
ஜய மருந்திவை 

ஐய மற்றினி 
ஐயனுக்கு 
ஒண்கொள் வான்செய் 

ஒண்ணா தடங்குஞ் 
ண்ணிலா 

ஒழறியெண் பரிவை 
ஓடம் விட்ட 
ஓதிமஞ் சங்கம் 
ஓது மமரர்க்கா 

ஓம்புந் தணிகைவரை 
ஓயாமற் பற்பலவா . 
வாரா தெழுதினேன் 
ஒராழி வெய்யவன் 
கச்சிப்பதி 
கஞ்சத்த னாக்கரி 
கடக வம்பர 
கடக்கரிதா 
கடமலிக் குஞ்சரம் 
கடமலை யத்த 
சடம்பொழிவங் 
கடலினிற் றரங்கங் 
கடலைக் கடைந்து 
கடவிகட 
SLOT ES) COS 
கடனுனக் கன்ற 
கடிகொண்் மச்சாவதார 
கடிக்கயி ரூனயக் 
கடிக்கும் பணிகஞ்சு 
கட்டு விட்டுமெய் 
சுணக்காக காய்கள் 

271 

49 
292 

309 

95



$79 _ அந்தாதிக் 

கணக்கிலிருவினையாற் 58 
கணங்கொள் படர் 56 
கண்ட கனாவின் 95 
சண்ட ஈவத்தை 40 
கண்டங் கரியான் 318 
கண்டலங் காரளகங் 111 
கண்டலங் கானற் 65 
கண்டனர் தச்கஞ் Al 
கண்டிகைப் புனை 951 
கண்டிகை யத்திரி 69 
சண்டுலக வாழ்வைக் 52 
கண்டேன் சிவ௫ரியைச் 8 
சண்ணனந் தங்கரன் 04 
கண்ணாறு மாறுங் 26 
கண்ணா னந் தீ த்துளி 46 
கண்ணிய புட்கரற் 151 
சண்ணே கண்ணினொளிர் 850 
கதமு டி.த்திகழ் 256 
கதியெமக்கு 52 

ERIS வேல்விழி 343 
& & 5B Gor wih 151 
கந்த நாயகன் 17° 
கந்த நானக் 151 
கந்தரங் கானக்தனிற் 02 
கந்தரணிச்செ றி 301 
கந்தரந்துயிற் 215 
Hb SON CH சங்கங் 63 

கந்தன் மமையன ற் 50 

கந்தா வெமக்குதவி 91 
கமலங் குவளை ட 109 
கம்பத்துடை யதிரக் 57 
சுயவனம் பானந்துடன் 46 
கயிலைமால் வரையை 345 
கரத்தரிக் கங்கணங் 60 
கரக்தந்தம் தம்திர 68 
கரவா மலகம் AQ 

கரனார் தகனெழிற் 60 
கரனே யடலின் 317 
கரனை வீட்டிய 925 
கரரசல மூலமெனு 34 
கராத்திரி யாலைசசலை 40 
கரிஏிலரி வதனமுங் 162 
கரி௫ற்பதி நாற்றெட்டின் 802 
கருதருங்கடன் 185 

கருதிற் றணிகைக் 53 
கருத்தமராது 40 

கொத்து 

கருத்தனங் 
கருத்தே விதன*ச் 
கரும்பாலை 
கர்த்தனே 
SOB WOT SHOT 
கலக்கூழை 
SONG Hoo 
கலனார் மடவார் 
கலையா தரிக்கும் 
கல்லாரம் போது 
SAG wor Wb ST 
களியாத மூடர் 
கள்ளியங் கானனை 
கற்கரி யாயிரஞ் 
கற்க வணங்கை 
கற்றடங் காரகங் 
கற்றினக் குழுவைக் 
கற்றின மாயவை 
கனக சிகர 
கனகத் தலமுறை 
சன கத் திலையம் 
கனகர் தரத்தினஞ் 
BOT BOM மானம் 
கனக ஞனாகங் 
கனமாருகின் 
கனிக்காவி 
கணிந்துருகு 
கனியிலை சருகுங் 
கன் றிக் கலங்கலை 
காங்கைய னம்மை 
காட்சி கண்ட 
காதீதன னங்இயாக் 
காணக்கடைக்குமோ 
காணிக்கை 
காணுடஇலீ ரக்தோ 
காதலைப்புவி : 
காதலை யானின் றனக் 
காதலை வாரிமண் 
EI BS கரியனைய 
காமனத்தால் 
காயங் கலைய 
காரக்க னஞ்சினை 
கார னருண 
காரனையாளை 
காராரும் பொழின் 
காரானம் திக்கக் 

109 

20 
94 
30 

179 
43 
94 

328 
950 
41 
41 

243 
363 

69 
46 
64 

233 
108 

303 
Al 
68 

108 
215 
348 
41 
54 
16 
05 
26 

364 

51 
70 
56 

262 
62 

112 
64 

63 
63 

199 
10



செய்யுள் முதற்குதிப்பூ அகராதி 913 

கரரிசை யாதிய 659 சசதலத்திற் 517 
காரிய ரத்தன் 70 ௪க்கரஞ் சக்கரக் ட டர 
காலருக்தும் புயங் 51 சங்கங் கலங்கலை 33 
காலனஞ்சம் 2 சங்கள் களங்க[றனிக் 60 
கரவல ராயுல 26 சங்கத்தடமார் 357 
காவனனிப் 802 சங்கத் தமரர் 115 
காவியம் போதிக்கு 41. சன்எத்தவர் 358 
இரிவரு மைக்கணி 40 சுங்க மூகந்த 435 
இரங்களி 70 சங்கரியக்க 61 
குணக்கதி காரன் 959 சடிலன் கடந்தந்த 68 
குணபூகர சூக்தர் 357 «GOS args oss 60 
குணமான கந்தர 20 சதீதிபாகன் 500 
குணமிலவ்கிய 184 சத்தியத் சன்மய லற்ற 25 
சூணமில் பிறவிக் 941 சஜ்திரல் காளங் 70 
குணமே௫ருடி 347 சக்தக் சனத் 61 
குமரன் ஜிருமகன் 12 சந்த வலம்புரி 28 
GG BOOS 91 ௪ச்சவனஞ் சூழ் 00 
குருமக்தன் 24 சந்தனத் தாதலர் 65 
குவலையஞ் சூழ்கடல் 119 சந்திர னாகக்தென் 68 
குளப்படி செய்யில் 119 எயச்தரும் பரிதி 212 
GNSS YS Sow 5 சயமலர்க்கண் 322 
சூறியான.. 30%  கரக்கணங் காரளகர் 67 
சூறியானைச் செங்கண் 120 சரணம் துதித்திங் dol 
கரணி மரண 23 xe Qe cr pat 274 
கூடு விரும்பலை 80 சரவண லோசன 25 
கேடில்லாச் 8 si gama 69 
சேழல ராளஞ் 69 சலஞ்சலஞ் 65 
கைக்குஞ்சரம் 78 சலந்தரனாகக் 60 
OE FH BIBL 511 சலம் பயற்தான் 45 
கைத்தக்இ நேயர் 65 சாசைக்குக் சுதீதுத் 114 
கைப்பிடித்துக் 142 சாரங்கள் 60 
கையிலே கயிறெடுத்துப் 10 சாரு மிருவினைகள் 54 
கையிலே வெண்ணெய் 0 சார்சதியைக் 50 
கெண்ட பரற்கடல் 387 சார்பரகு மேரெழுத்து 364 
கொள்ளாயெனை - 554  சாறுமுன தடியார் 58 
கொற்ற வருணனை 59 சாற்று மிடமும் 60 
கொற்ற விசயனுக் 166 இகரக்இரி 347 
கோகன கத் 995 அசிகாசங் காரர் 71 
கோட்டானைச் 2௩% சிச்சம் சனங்க ஒ.றக்இன் ற 68 
கோதரித்திடு 189 இசம்பர வாதி 40 
கோமலிப்பிறை 231 இத்தத்தை . கீடு 
கோமளச் சந்ததி 218 சித்தறை யாரத்தனே 66 
கோயிழ் புறஞ் சூழ்க்து 1 இச்தனை யாகத் 59 
STOW 954 இந்தா சூலமுய்ய 424 

கோவாஇயிருக் தரசரளக் 254 சிற்து வளைக்குழை 39 
வேர் தனேழிழ் 919 சிவமான சித 802



ர! 

சிறையடர் 286 
ற்றம் பலத்தை 41 
சனத்தாசை 29 
சீதரன் பூமகள் 73 
சீரார் சுவவு 268 
சிரார் பொம்மபுரத்து 339 
சீர்தந்த 24 
Pi Batp 179 
சீர்பெறு முலகுளோர்கள் 857 
சீர்மேவு தொண்டர் 126 
சுகமேது வந்த 50 
சுகமேயருள் 346 
சுடர் கொடி 362 
சுடர் மெளலித் 223 
சுரகத் துவகை 33 
சூழைந்து வேடர் 52 
GPF sO n orroGH@ 355 
செங்குவளை ட. 88 
செஞ்சித் தவிக்கும் 29 
செந்தாதியா னநதணர்க் 71 
செப்புந்தன் 49 
செம்மலாயுத னாகி 140 
செம்மை யுற்ற 394 

சயக் கந்தன் 96 
செயமேவு 268 
செயலறிஈது 362 
செயலைக் குணங் 66 
செய்களார் wide 345 

செய்தவ ரெய்திடு 948 
செய்தற் கரை 29 
செய்யகடன் 154 
செய்ய கருணைப் 205 
செய்ய கரும்பின் 341 
செய்ய துப்பு 800 
செய்யவளை 7 
செய்யவள் 194 
செய்யாள் வ௫க்குதடச் 293 
செய்வளை 9 

. செல்வரை யோதன 40 

செ.றிமதியஞ் 920 
சன்மர் தரங்கம் ' 07 

சேதாரங் காரகஞ் 71 
சேய்வ 156 

சேர கிருவிகற்பஞ் 363 
சேருமிரு தலையிற் 961 
 சையம்புய 39 

அக்தா.இக் கொத்து 

சொல்லருங் கடல் 
சொல்லு மாதர 
சொல்லும் தணிகைச் 
சொல்லுவீர் ஞான 
சோதி புள்ளரசின். 
சோதியனே 
சோதியுரு வாகு 
தகமைப் பரவுஞ் 
தகர னலங்க 
SIM OTE ; 
தக்கமலங்கட்டகா 
தக்க னகத்தினடல் 
தகையிலைக் சண்டகர் 
தங்கச் "னகர 
தங்கர் தனங்கள் 
தங்கமேனி 
தங்கவம்பர 
தடிதீதுங்களை 
தத்து வந்து 

தந்தத்தை யாரஞ் 
தந்த மரிக்கும் 
தந்த மலைக்கு 

SOS Hb 
தம்தனஞ் சங்கை! 
தந்தனை வற்றும் 
தந்திடையாரைப் 
தந்தேர் நுடங்கு 
தமமிலாமன ப் 
தம்பமாட் டுதித்து 
தரங்கனந்தார 
தரணியனைய 
தாரமொய்ச்செறி 
தரிக்கனச் தங்கலை 
தீருக் காவலா 
தருகிரம்பிய 
தருவா ரிரு-சரணக் 
தலையலங்கு 
தலையிலங்காபுரஞ் 
தலைவா விடையன் 
தவத்தோ HL 
தவமாம் பெறும் 
தவமொன் 
தவராக வக்கணை 

,கழைபத்திரச் 
தளராக் கதிகிறை 
தனக்கடங் 

198 
188 
51 

232 
135 
167 
204 
61 

21 
a5



செய்யுள் முதற்குறிபபு அகராதி 

தனக்கா வணங்கா 46 
தனக் €ரங் 71 
தனதா கனு 24 
தனத நகரினை 923 

தினத்தலங்கார 59 
தனத்தன் 154 
தன மடந்தை 216 

தனமாதர் 75 
தனமிலங்கு மடவார் 999 
தனையனை யானறங்களா 6% 

தாணின்றி 161 
தாணுவென கின்னாகரவு 58 
தாதா மூவேழுலகு 343 
தாதா வடியிக்ன 12 
தாதிவர்ச்த 962 
src ds serie sro 216 
தாமரை மாத்திரை 114 
தாமே தனிமுதலபய்ச் 8 
தாம்பிர வத்திர 95 

தாம்பிறவி 50 
தாயாடுத் தந்தையாய்த் 54 

 தரரணி தானவன் 76 

காரணியைப் 198 
தாரா கணமண் 113 

- தாளத் தனத்தத்தை 77 
தாளே வணங்காமலிவ் 304 
கதானச்தமான 363 
STOO 6 BUM BB 113 

தானவரை ol 
ITO oor aii - 4 

தரன் புரியுமெவ் 50 

திகிரியெலும் 131 
திங்கள் தவழ் 336 
திண்டிறல் தசானனனை 247 
திண்ணியவளைத் 158 

- தித்திக்கச் தேயென 7] 
ர்ம்போக 31 

திருகாலை யம்புய 39 
திருக்கா விரிக்கும் 06 

திருக்குமரன் 27 
திருக்குள வனலனை 97 
திருக்கையஞ் 97 
இருத்துடை யார்புனை 33 
ருகாண் மடந்தை 39 

இருமாலை யாண்டான் 73 
திருவரங்கா . 4 

இறத்தத்தை 
திழத்திறமாய் 
திறமான 
தினகரனக்த 
தின கரனூர் 
தீத்ததை யானச௫ 
தீரச் தரங்கப் 
தீரவுவணன் 
தீர்த்தனே 
துரந்தலை 
துலங்காதவரம் 
துணையாக 
துறவோர் 
துன்ன ரம்பைமேல் 
BUI OUD HE HON 
தெய்வப் புலமைத் 
தென்னயன் 
தென்னவன் 
தேக்கா ரஇனிறை 
தேக்கின் மிடறற்றுக 
கேக்இன் மிடற் 
கேசன் வடிவரய்ச் 
சகேமருவருக்கை 
கேமலர்ச்செறி 
தேயத் தியங்கு 
தேவரு மூவரும் 
Gs poor மன்னிய 
தையலார் UIT SOT F 
தொடங்கினே னவனருசப் 

தொலைவிலாவிரு 
தெரழுதிடுக் சுனிதி 
தொல்லை மேனா ளியமனை த் 
தோற்ற சமணோரைத் 
தோற்றிய காலை 
நகமுண்டகக் 
நங்காயங் 
கண்ணியம் 
ஈண்ணுதற் கரும் 
கந்தமரங்க 
தந்தன னந்தன 
தந்தைப்புரை 
தம்பியிரு 
நரகந்தரம்புவி 
நரை மாத்திரை 
நல்லனஞ்சார் 
கவமுலரவுவட 

810 

24 
362 
862 
59 
96 
66 

124 
251 . 
356 
28 
91 
10 

848 
259 
357 
97 

95 
66 

190 
292 

252 

236



376 

தற்ற வருக்கையா 
சன்றக்கர மெட்டினிலே 
நன்றி யனந்தம் 
கன்று bor mG 
நாகத் தலனம் 
Br ais 
நதாகமு மாகமு 
காடு நடமிதுவே 
தாடும் புவிபுனல்தீ 
காட்டகத்தே 
தாத வானவர் 
தாதனே யரு 
காதனே ் 
நாதா திருத்தணி 
நாயக னெவைக்கு : 
நாயகனே 
காயகன் 
காரணனே 
wit Taper 
தாலுமறைக்கும் 
தரவுயிருங் 
கானென்றுங் 
நிகழ்த்தும் தணிகை 
நிசமாகய 
கித்திலஎனான ௩ 
நிலங்கா லெரிவிண் 
நிலவலார் 
நிலைகின் ற 
நினையாரினை யகனே 
நினைவா யுணர்வாய் 
நின்ற திகம்பர 
நின்றவன் 
நீதகரை யும்பர்க் 
Crit Fors 
நீருங்களை 
கெஞ்சமேயுளை 
நெஞ்ச றிய 

நே௫த்த சொல் 
சமன முடன் 

கேரப் பெறுவதற்குன் . 
கோக்குறுந்தவர் 
பகலவனைப் புரை 

பகலுமிரவும் 

படகாகத் தர்தரமீதிற் 
படைசூழ சுரேசரை 

47 
335 
91 

5 
902 
261 
37 

361 
94 
07 

203 
176 
901 
55 

344 
8 

14 
222 
293 
349 
13 
௦0 
50 
11 
68 

203 
91 
19 
69 
55 
13 
a7 
29 

201 
31 

345 
156 
192 
18 

158 
5D 

* 355 
239 
5௦ 
99 
8 

வந்தாஇச் கொத்து 

பணவாளஎரவின் 125 
பணமுலாவரி 228 
பணியிலங்கு 322 
பணியு மன்பர்க் 56 
பண்டாலங்காய 96 
பதக்கமலங்கள் 07 
பதஞ்சலிக்கும் AQ 
பதமுதவும் 246 
பதமென: 306 
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83 11 வமுதப்பனே 
(Od யாகம்$ 

85 59 நீங்கிக் 
87 25 தரங்க 

» 26 தன்மை தென்பது 
88 14னரக 

89 4 அறிவென்றார் 

91 29 பரிசுத்தையு 
95 14 சத்திய 
96 12 தீர்காம் 
104 33 சொல்லேனனெ 

உ. 18 முடிக்கத் 

109 18 கண்களன் 
» 16 குவளை ரொண்டரா 

18 gaya 
» 21 we peh 

ட. 89 மின்னாதியுடன 
» 383 தானனக்குங் 

110 16 மெகெரித் 

111 8 வாரீத்தையான் 

» 19 டாகன் 

98 கவரிதழ் 
16 வான ரவு 

49 

திருத்தம் 

வெளுத் 
வெயிலவரைக் 

பயிலவரைக் 

யயிலவரைக் 

மயிலவரைசக் . 

பெருமாள் 
, தலையிலங்காபுரம் 
யுவக்தரற்றாளில் வை 
புடைவை” 
என் றிருக்கலாம் 

கினைவான 
பிறக்கவரிது 
வழுத[வ]ப்பனே.  , 
பாகம் 

நீங்கக் 
தாங்க 
தன்மைய தென்பது 

னகர 

ஆர றிவென்றார் 
பரிசு.ததையும் 

சத்தியம்; 
Baar ph 
சொல்லேனென 

முடிக்க 
சண்களென் 
குவளையுண்டான் ரொொண்டரா 

பூவும் 
ம௫ழ்ச்சி 

மின்னாதியுடன் 

தானளக்குங் 

மெய்தெரித் 

வார்த்தையான 

டாகனன் 

கவிரிதழ் 

வாளரவு



பக்கம் வரி பிழை 

119 4 உதடு 

93 

113 
122 
123 

» 

125 

“127 
143 
149 
165 
199 

203 
208 

267 
115 

121 

11 மயக்கத் 
13 வைத்துண் 
24 குரங்குகன் 
59 வச்சணி 

ஒத்து 
யாரறியா 

காட்டிலேன் 
2 மலை ் 

9 என்றூர். பிறரும் 
2 லடிலா௫ிரிய 

1 திருக்ககடன் 
கோஷ்ட 

பைத 
2 திருமழிசை 
4 பாரல்குசர் 

16 லெண்ணீர் 
26 நீதி 

19 குருவை 
8 தன்னமை யானவரும் 

7 சுபமாகுஞ் 

திருத்தம் 
உதடும் 

மயக்க 

வைத்துண்டு 

குரங்குகள் 

வக்கணை 

ஒரு 
. , மாரறிஞ 

காட்டிலே 
அலை 

என்ருர் பிறரும். 
லடியாகிரிய 

திருக்கடன் 

கோஷ 
. படைத்த 

8 திருமழிகை 

பராங்குசர் 

லெரிவிண் 

ol 
ஒருகை 
தன்னடிமை யானவரும் 

சுகமாகுஞ்
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