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பதிப்புரை 

தெய்வத்தமிழ்ப் பாடல்களே சிர்தையை 

யுருக்தத் தாய்மை வழங்குவன. அமைதியை 

அளிப்பன, பாடிய கவிஞன் அடைந்த ~ 

பேறுகளை எக்காலத்தும் யாறும் பெறச் 

செய்வன. அத்தகைய உயிர்ச் கவிதைகளில் 

அபிராமி அந்தாதியும் ஒன்று, அந்தாதியைப் 

படிச்கின்ற இடத்திலும் ஒளிசின் உ கோணங் 

கள் ஒன்பதும் மேவி யுறைபவளாகிய 

அபிராமியின் விளக்கமும் நீங்காது என்பது 

அனுபவம், 

இதனையிய ற்றியவர் திருக்கடஷர் அபிராமி 

பட்டர். இவரை உய்வித்ததும் உயிர்ப் 

பித்ததும் சாண்பித்ததும் களிப்பித்ததும் 

எல்லாம் இந்தப் பாடல்களே. இம்மை 

மறுமை இன்பத்தை வேண்டுவார் பாராய 

ணஞ்செய்து, அபிராமிபட்டரைப்போலவே . 

இன்றும் பயன் எய்திவருகன்றனர். மனக் 

கோயிலில் மன்னிய தெய்வத் தமிழ்ப்பா 
பயன் தராதொழியுமா? ஆதலால் தமிழ் 

உலகம் பயின்று பயன் எய்துமாக, 

௪. தண்டபாணி 

 



முகவுரை 

-இ/ந்தாதியென்பது தொண்ணூற்றாறு வகை 
யான பிரபக்தங்களில் ஒன்று. ஒரு .பாட்டின் 

இறுதி அடுத்த பாட்டின் முதலாக வந்து, இதியும் 
முதலும் மண்டலித்து நூறு கட்டளைக்கலித் துறை 

யால் யாக்கப்பெற்று முடிவது. திருகடவூரிற் 

கோயில்கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் அபிராமி 
பிீன்மீது பாடப்பெற்றமையான் அபிராமியக்தாதி 
என்று பெயர்பெற்றது, 

இக்நால் திருவாசகம்போல அன்புச்சுவை 
ததும்பப் பாடப்பெற்றது. இதனுட் பலவிடங்களில் 
இருவாசகக் கருத்தை மட்டுமன்றிச் சொற்றொடர் 
களையுங்கூடக் காணலாம். திருமந்திரம், தேவாரம் 

முதலியவற்றின் கருத்துக்களும் ஆங்காங்கே 

Wali Bar mar. 

இக்நாலாசிரியர் பரம சைவ சித்தாந்தி என்பது 
சக்தியைமட்டுக் இயாணிக்காமல், சக்தனையும் 

சேர்த்துத் தியானப்பொருளாகக் கொண்டமை 

யானும், *கறைக்கண்டனுக்கு மூத்தவளே' *சத்தி 

திழைக்குஞ் சிவமும்' என்பது முதலிய சொற்றொடர் 

களால் இவசத்தி சம்பந்தத்தை விளக்குவதரா்லும்,
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ஆட்கொண்ட. முறையை யறிவிச்கும்போது (வாசக் 
கமலக் தலைமேல் வலியவைக் தாண்டுகொண்டாய்? 
என்பதனானும் அறியலாம். 

இக்நாலுக்கு முதன்முதல் உரையெழுதிப் 

பதிப்பித்தவர்கள் யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர்ச் சைவ 
பாநு ஸ்ரீமத் ஆறுமுககாவலரவர்களது வழிவழி 
மாணாக்கரும்,அடியேனுடைய ஆகிரியப்பெருக்தகை 
யாருமான மட்டுவில் ம. ௯. வேற்பிள் ளயவர்கள்.. 
அவ்வுரை, நாலின் உட்கருத்தினையும், சாத்திர. 
அமைதியினையும் எடுத்து விளக்கச்செல்டன் றது: 

அதனைப் பெரும்பாலும் ஒட்டியே அடியேனால் ; 
இவ்வுரை ஒருவாறு எழுதப்பெற்ற, 

இவ்வுரை பாடற்கொளுவும், கருத்துரையும், 

பொழிப்புரையும், விசேடவுரையும், பாடவுரையு 

மாகப் பகுக்கப்பெற்று இயங்குகின்றது. இப் 
பதிப்பில் சில மூலபாடங்களும் திருத்தம்பெற் 
ள்ளன. உண்மையான இிறக்த மூலபாடங் காண். 

பதற்குத் துணனையாயிருச்த ஏடுகள் ஜந்து, ஒன்று 
தருமையாதீனத்துப் புத்தகசாலைப் பிரதி, மற்ற 
மூன்று தஞ்சை சரஸ்வதிமால் புக்தகசாலைப் பிரதி 

கள். மற்றொன்று தருமையாதீன வித்துவான் சைவ 

எல்லப்ப கரவலர் வீட்டுப்பிரதி, இவ்வைக்தையும் 
வைத்து ஒப்புகோக்கிச் ஏல பாடங்கள் குறிக்கப் 

பெற்றன.
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அவை:-- 

செய்யுள். பழம்பஇட்பு. இருத்தியபாட ம். 

I விழுத்துணையே விழித் தணையே 
12... உன்னைகயந்தோரவையத்து உன்னைஈயச்தேரரைவையத்து 

19. ஞானத்தெளிசின்றதென்ன ஞானத்திருகின் தென்ன 
பயன்  அங்குசபாசாங்குசமுவ் அங்கையிழ்பாசாங்குசமுங் 
ட கரும்புமங்கை கருப்புவில்லும் 

இங்ஙனமாக, இப்பதிப்பு தருமபுர ஆதனம் 
25-வது குருமகாசக்கிதானமாக எழுக்தருளி யருட் 
செங்கோல் செ௮ுத்திவருகின் ற ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ சுப்பிர 
மணிய தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய 
*வாமிகள் இருவுளப்பாங்கன்வண்ணம் இருக் 
கடவூர் தேவஸ்தான வெளியீடாக வருன்றது.' 

.... உரைக்கண்ணுள்ள குற்றம் பொறுத்துக் 
குணம்பெய்து வாகித்தல் கற்றறிச்த மாந்தர் கடன். 

 



SitovrS hist :— 

அபிராமிபட்டர் 

சோழவளகாட்டில், சரித்திரத்திலும் சாத்திரக் 
திலும் சமய நிலையிலும் விளக்கம்பெற்ற திருக்கட 

வூரிலே, ௮ந்தணர்மரபிலே அபிராமிபட்டர் ௮வ 

தரித்தார். இவருடைய முன்னோர்கள் அபிராமி 
அமுதகடேசப் பெருமானிடத்து நீங்காத அன்பு 

பூண்டவர்கள். ஆதலால் இவருக்கும் அபிராமி 
பட்டர் என்றே பெயர்சூட்டினார்கள். இவரும் தம் 
குலதெய்வமாகய தேவியினிடத்து முறுகய அன்பு 
கொண்டு இயான்யோகத்துதி திளைத்துவக்தார். 

பராகாசவெளியில் பராசத்தியைச் செவ்வொளி 
யாகக்கண்டு இவானக்தத்தேன் பருகக் தன்வச 
மற்றுத் தாய்வசமான சேயானார். 

இர்கிலை உலயெலில் ஊடாடும் ஊரினர்க்கூத் 
தெரியுமா? பாம்பறியும் பாம்பின்கால், சிற்றம்பலப் 
பித்தேரிய மணிவாசகனாரைப் பித்தனென்ற 
'உல்கச்தானே! ஆதலால் உடன்உறையும் ௮க்தணர் - - 
கள் பலரும் :: சத்தியுபாச்கர்; ஊனுங் கள்ளும் ' 
உண்டு திரியும் பித்தர்! என்றெல்லாம் வாய்க்கு 
வந்தவாறு சொல்லித்திரிம்தனர். இக்த ஏச்சும் 
பேச்சும் சிவானந்தப் பெருவாரிதியிலே இளைக்கும் 

%
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.- அவர் காதிலே ஏறுமா? புலன்கடந்த பெருவெளி 

யிலே பொருக்தியவருக்குப் புகழ் எது? இடல் ஏது? 
ஏல்லாம் ஒன்றுதானே! 

இவருடைய அறிவுகிலைக்காட்௪, “பார்க்குச் 
திசைதொறுக் திரிபுரையாள் திருமேணியைக் 
கண்டது. உமையும் உமையொருபாகருங் கூடிய 

உருவமாகக்கண்டது'' இவ்வாறு ௮ம்மையும் அப் 
பருமாகக் காணுங்காட்௫, இத்தாந்தச் செல்வராஇய 

அப்பர் ஜயாற்றிற்கண்ட காட்சியல்லவா? க் 
காம்சியே இவர்க்கும் சத்திப்பதாயிற்று. 

இவர் இவ்வாறு அம்மையின் அருள்வெள்ளத்து 
மூழ்வெருங்காலதக்து ஒருகாள் தஞ்சையையாண்ட 

சரபோசிமன்னன் தையமாவாசைக்குக் கடலாடக் 
காவிரிப்பூம்பட்டினம் வந்தான். கடவூர் காதரைத் 
தரிசிக்க எண்ணித் திருக்கோயிலிற் புகுந்தான். 
அம்மையின் சந்கிதியில், சின்னஞ்சிறிய மருங் 

இணிற் சாத்திய செய்யபட்டும், பென்னம்பெரிய 
முலையும், முத்தாரரமு, பிச்சிமொய்த்த கன்னங்கரிய 

குழலும், கண்மூன்றும் கருத்தில் வைத்துத் 
தன்னந்தனியிருந்து “கினைவின் ரியாண்டுகொண்ட 

எளிவக்த கருணைக்கு வியந்து, ஆனந்தத்தேன் 
அருக்தி, அறிவு மயங்கியிருக்தார். : அம்மையின் 
அருளொளி அவர் மேனி முழுதும் வீசிக்கொண் 
டிருந்தது. வீறுகொண்ட மன்னன்மனமும் கணிக்து,
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கரைந்து, இத்தகைய பெரியாரோடு அளவளாவ 
வேண்டும், இவர் உரைகள்யாவும் உய்தி காட்டும் 
மக்திரங்களல்லவா! என்று எண்ணினான். ௮ருஇில் 
இருக்த ௮ந்தணர்களாகோக்கு, வேக்தனையும் தரும் 
பாக எண்ணி வீற்றிருக்கும் இவ்விரக்தர் யார்? 
என்னு வினாவினான். அற்றம்பார்த்திருக்க அந்தணர் 
கள் இவர் வாமமார்க்கத்தவர்; மதுமயக்கால் 

மயங்இ இருக்கன்றார்'' என்றனர். மன்னன் அதனை. 
கம்பாது அவர் முகஒளி அ௮கத்தைப் பிணிக்க 
ஏதாவது பேச்சுப்பெறுதல் வேண்டும் என்ற விருப் 

பால் ஐயா! இன்று என்னதிதி? எவ்வளவுகாழிகை 

இருக்கிறது” என்று கேட்டான். அபிராமிதேவியின் 
மதிமுகக்தை மனத்தில் கண்டு, ஒளியில் ஆனக்திக் 

இன்ற பட்டருடைய காதில் அரைகுறையாகப் 

பட்டது. பட்டர், மனத்தைப் பரத்திலேவைத்து 

இன்று சுத்த பூர்ணிமையாயிற்றே என்றார். ஒளி 
சண்ட அவர் மனம் பூர்ணிமையையும், இருள்கண்ட 
அரசர் மனம் இருளையுமே கண்டிருப்பன ஆதலால் 
தேவியின் முகசந்திரனைக்கண்டு கூறிய அவர் .. 
வார்த்தையை YU HoT TEP அப்படியா ! 

அந்தணர்கள் சொன்னது உண்மை தான் என்று 

எண்ணிச்சென்ரான். 

அரசன் செல்கின்ற ஆடம்பரஓசையால் பட்டர் 
மனம் திரிபுரையோக நிலையிலிருந்து சிறிது பிறிச் 
தது. இந்தனை, உலஇயலை கோக்குற்று, உண்மை 

உணர்ந்தது. என்ன சொல்லிவிட்டோம் என்ற
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இர்க்கம் எழுந்தது. அப்போது அரசன் *பட்டரே 
மயக்கமா? இன்று பூர்ணிமை இல்லையாயின், ௮ர௪ 

ஆணை உம்மை சன்னெழரிப்படுத்தவருத்தும். அறிக 
ஏன்று சனந்து சென்றான். பட்டர் இனி. என் 

செய்வ? எல்லாம் அவள்செயல்': என்று எண்ணி 

- $2உஇக்ின்ற' என்று தொடங்கி அம்மையைத் 
தோத்தரிக்க ஆரம்பித்தார். அம்மையோ செந் 

தமிழ் வழிம்தொழுகும் திருச்செவியள். ஆதலால் 

தமிழ்விருப்பு கருணையைக் தாமஇக்கச்டுசய்தது. 
பாட்டும் 18 ஆயிற்று. காலமூம் மாலலையாயிற்று, 
உலகம் இருண்டு வருறன. பரபரத்தபட்டர் 
மனத்தில் தெளிகின்ற ஞானத்திரு பிறந்தது. 

அதனால் எழுந்த (9-ம் பாடல் *விழிக்கே ௮௬ 

ளஞண்டு'' என்பது, இப்பாடல்கேட்ட தேவி தனது 
தோட்டினைக்கழற்றி வானமண்டலத்து விளி, கில 

வொளி உண்டாக், யோககித்திரயைபில் இருக்கும் 
“பட்டரை ஏழுப்பி, “பார்; சக்க பூர்ணிமையை !' 

என்றாள். பட்டர் கண்டு அம்மையின் கருணைத் 
Bongos Musa Sorat. அம்மை ** அன்பனே! 

- குறையையும் ஙிறைவித்த, முதலும் கடையும் 
கூட்டி முடித்து, இப்பாமாலையை எமக்குச் சூட்டுக?? 
என்னு ஆணைதந்தனர். பட்டர் ஆணைவழிகின்று 
"இதனைப்பாடி முடித்தனர். 

அரசன், மதியொளிகண்டு, அடியார் பெருமை 
அறியாத தம்மதியிருள்கீங்கப் பட்டரை அவமதித்த 

தம் மதியினத்திற்கு வருந்தி, ஓடிவக்து, .. திருவடி.
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களில் வீழ்ந்து, வணங்கு மன்னிப்புவேண்டினான். 
காணிக்கையாகக் காணி கைக்கொள்ள வேண் 

டிீனான். பொருள்விருட்பற்ற பட்டர் செம்பொருள் — 

விரும்பிய பட்டர் நிலம் புலத்தை அழிக்கும்; 
பொருள் மருளை அளிக்கும். வேண்டாம் ” oro 

மறுத்தார். அரசன் தங்கள் சர்ததிக்காகவாவது 

ஏதாவது ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என்று குறை 
யிரந்தான். பட்டர்விருப்பப்படி, வேலிக்குக் குறுணி 

களமான்யமாகச் சூரிய சந்திரன். உள்ளவரை. 

எல்லாம் கொடுத்துவர ஆணைதசக்து, தஞ்சை 

சென்றான். இதற்குரிய உரிமைச் செப்புப்பட்டயம் 
ஒன்_று பட்டர் சந்கதியாரிடம் இன்றும் இருக்கிறது. 

இவர் செய்த வேறு நூல்கள்: 

இருக்கடலூாக் தல விகாயகரான கள்ளவா 

ரணப்பிள்ளையார் பதிகம், அபிராமி பதிகம், ௮மூக 

கடேசர் பதிகம் ஆ௫ய இவைகளும் இவரியற்றிய 

னவே. அன்றியும், இவர் சந்ததியார்கள் காலசம் 
மாரப் பின் முடுகுவெண்பா என்ற _நாலையும் இவர் 
இயற்றியதாகக் கூறுகிருர்கள். இரண்டொருபாட 

௮ம் சொல்லுடின்றார்கள். அவற்றை ஆராய்ந்த 

போது தருமபுர ஆதீன வித்துவானாக விளங்கிய 

இராதாநல்லூர்ச் சைவ எல்லப்ப காவலர் ஏட்டுப் 

பிரதி ஒன்றன் இறுதியில் * அபிராமிபட்டர் செய் 
தருளிய காலசம்மாரப் பின்முடுகு வெண்பர 
முடிந்தது! என்ற குறிப்புக் காணப்பெற்றது.
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BOO YS TO அ பூர்த்தியாகவும் உதிர்ந்த பல 

ஏடுகளைக் கோத்ததாகவும் இருந்தது. அதிலிருந்து 

ஒன்பது பாடல்களேடுிடைத்தன. ஆனால், அக்.நூல் 

80 பாடல்களை யுடையதென்று தெரிகிறது. இப் 

பாடல்கள் ஒன்பதும் தனிப் பாடற்றிரட்டில் பல 

புலவர்கள் பாடிய பகுதியில் பெயரறி.பா வரிசையில் 

சேர்க்கப்பெற்றுள்ளன. அவைகளும் பழம் பாடற் 
பாதுகாப்புக்காக இங்குத் தரப்படுகின் றன. 

அவை வருமாஹு:-- 

% 

அன் தயண்மர்ல் காணா அடி.முடியைச் காண்பதற்குத் 

தெள்றிசைச்கோ னென்னசவஞ் செய்தானே?---வென்றிதிகழ் 

ஆடரவாளா நீறணிதோளா ஆதிரைகாளா மாதுமணாளா 

தோடவிர்காதா மாகடஷாா சொல். 

தென்ற லுலவுச் திருச்சடவூ செம்பெருமான் 

மன்றல் செறிக்தே மதுவூதம்--கொன்றமைக்காப் 

பொன்பரவுக்திண் கொங்கையிரண்டும் புண்படசொர்தும் அன்ப 

அ௮ன்புகரண்டு பெண்கொடி.கெஞ் சஞ்சம். [மிகுந்தும் 

பரீலனுச் காவன்று பகடேறி வந்தெதிர்த்த 

காலனுக்குக் காலா கடவூரா---மேலோர் . 

கரும்புசொண்ட-ங்கெதிர்த் அுவர்தங் சசன்பொருஞ்செஞ்சரங்கள்கண்டு 

மருண்டுகெஞ்சங் சலங்குமென் றன் மான். 

- தொண்ட ருடன்கூடித் துதித்தாண்டு சண்ணாரக் 

் கண்டு தொழுவேனோ கடஷூரா--பண்டோர் 

அழுதிருக்குஞ் ுகடத்தன்றெழுமுனச்சன் பரைமருட்டும் 

அமனையெற்றும் பரிபுரச்செர் தாள்,
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என்னு தொழுவேன் எனியே னளிழுரலும் 

கொன்றையணி தென்கடவூர்ச் கோமானே-- துன்றும் 
சனற்பொறிச்சட் பகட்டிலுற்றுச் கறுச்சதெர்குத் இசைக்குளாத் 

தனைச்னெத்திட் டுதைத்சபச்மத் சான். ் 

பற்றிப் பணிந்து டரவ வரர்தருவாய் 

கற்றைச் சடையா கடஷூரா--வெற்றிநெடுஞ் 
கொண்டலொக்குக் கண்டசத்தங் கொண்டெ திர்த்தக் சங்கருக்கும் 

சண்டனைக்கண் டன்றுதைக்குக் தாள், 

ஆற்றுமோ கெஞ்சத் தடங்குமோ கொண்டமையல் 

கூற்றுதைத்த தென்கடவூர்ச் கோமானே--மாற்றுயர்பொழ் — 

கும்பமுலைத் இங்கணுசற் கொர்சளகக் சொம்பைவெறுத் 

தீம்புதொடுத் தங்க௪ன்விட் டால். 

சடுமோ விளச்தென்றல் தோகையின்மே லம்பு 

படுமோமெய் வாதைப் படுமோ---கடஷவூரா 

நீரணங்கார் வேணிசம்பா நீலகண்டா மேனியின்பால் 

ஆரணங்கார் கரலசங்கா ரா. 

மேகங் கவிந்ததுபோல்: மேலெழுர்த காலனைச்சண் 

டாகச் தளர்ச்துகெஞ்ச மஞ்சாமுன்:   மாகடஷூர்ப் 

பூதகாதா வேத£தா பூவிதாதா தேடுபாதா 

மாஅபாகா காலகாலா வா, ' _&



உ 
திருச்சிற்றம்பலம் 

அபிராமி அர்தாதி 

காப்பு 

“தாரமர் கொன்றையுஞ் சண்பக மாலையுஞ் சாத்துந்தில்லை 
ஊரர்தம் பாகத் துமைமைந்த னேயுல கேழும்பெற்ற 
சீரபி ராமியந் தாதியெப் போதுமென் சிந்தையுள்ளே 

.. காரமர் மேனிக் கணபதி யேநிற்கக் கட்டுரையே, 

இத்திருப்பாடலால்; எடுத்துக்கொண்ட நூல் 
இணிது கிறைவேறவும், என்றும் கின்று நிலை 
பெறவும்வேண்டி, விக்செவிகாயகளை முன்னிலைப் 

* படுத்தி 4 ௮ச்தாதி சிந்தையுள் நிலைபெறச் திருவருள் 
..இசய்க ? எனவேண்டிக் கொள்ளுஇன்ருர். 

- இதன்பொருள்:- மாலையாகவே பூக்கின்ற 
ட கொன்றை மலரையும், சண்பகமாலையையுமணித்த 
-ஆனச்தக் கூத்தருடைய இடப்பாகத்து, என்றும் 
நீங்காப் பெருங்காதலோடு எழுக்தருளியிருக்கின் ற 
சிவகாமித் தாயாருடைய மகனே! eile போன்ற 

- திருமேனியையுடைய கணபதியே! ஏழு உலகங் 
. - காயும் பெற்ற Figs BudSor வடைய! அபிராமி 
பர



2 அபிராமி அந்தாதி 

தேவியின் மீது பாடப்பெற்ற அஙந்தாதியானது 

எப்போதும் எனது இிந்தையுள் கின்று நிலைக்க 

உறுதியருளுக என்பதாம், 

மைந்தனே! கணபதியே!! அபிராமி அக்தாதி 
சர்தையுள்ளே நிற்கக் கட்டுரை ” எனக் கூட்டுக. 

'தாரமர்கொன்றை' என்றது கொன்றை மாலை 
யாகவே பூத்தலைக்கருதி. இறைவனுக்கு அடையாள 

மாலையாதலின் இதனை மூற்கூறினர். வண்டு 
மொய்க்காத தெய்வப் பூவாதலின் சண்பகம் இறை 
வற்குகந்ததாயிற்று, இயற்கை மாலையும் செயற்கை 

மாலையும் தரித்தவன் என்பார். 'தாரமா கொன்றை” 

எனவும், * சண்பசமாலை ' எனவும் கூறினார். 

இல்லை. சதாகாசத்தலமானதாலும், அகாதி 
நித்ய பஞ்சஇருத்ய பரமானந்தத்காண்டவம் செம்: 
தருஞஇன்ற தலமாதலானும், துரிய மூர்த்தியாகிய 

ஆனக்தக்கூத்தன் திருவுருவத்திணின்றே ஒலியுல 

கும் பொருளுலகும் தோற்ற முதலான ஐர்தொழிற்த. 

பாடுகளை அடைகின்றன ஆகலானும், சத்தி பரா 

சத்தியாய் அவர் தொழிலாற்ற வன்மையளித்து 

சி.ற்பவளா தலானும்  தில்லையூரார்கம்பாகத்து உமை 

மைந்தனே ! என்றார். ஏழுலகத்தையும் கருவுராம 
லுற்றுப் பெறாமழ் பெற்று முற்றாமுலைக் கன்னியா - 
யிருத்தலே அபிராமியின் சீர் என்பது விளக்கப் 

'பெறுகன்றது. இர்- மிகுபுகழ். ௮பிராமம்- அழகு;
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அபிராமி- அழ. தன்னிடம் ஒருமுறை பதிக்த 
மனம் பிறிதொன்றைச் சென்று பற்றாவண்ணம் 
தகைத்து கிறுத்தும் பேரழகே அபிராமம் எனப் 

பெறும். அதன்யுடையவள் அபிராமி, 

அகர்தாதி-௮ர்கக்தை ஆதியாகவுடையது. ஒரு 
பாட்டின் இறுதி மற்றொரு பாட்டிற்கு முதலாக 
வரத்தொடுக்கப்பெறுவது. ஆசிரியர் பதிகம்முதலிய 
ஏனைய பிரபந்தங்கள் வாயிலாகப் பாடிக் கனியாது 
அந்தாதியின் வாயிலாகக் கணிக்கதற்கு- கணிய 
வைத்ததற்கு ஒரு வாய்ப்பு  இருத்தல்வேண்டும்; 
உலகமே அ௮ந்தத்தை ஆதியாகவுடையது; சங்கார 
காரணனே பரமேசுரனை மூதலாகவுடையது. ஆத 
லால் இகபரங்களைப் பற்றியுள்ள இன்ப உலகை 
அருள்வழிக் கண்டு காரட்டுகின் ற ஆரியர் அந்தாதி 
மூறையையன் மி வேறு எம்முறையைப் பின்பற்றக் 
கூடும். கூடாதென்க, 

- ஆன்மவியல்பற்றிய குணமாறுபாடு கூடிய 
காலத்தும் நீங்கலாகாது என்பார் எப்போதும் 
மி.ற்கக்கட்டுரை” என்றார். காரமர்மேனிக் சணபதி 
ஏன்றது கிறம்பற்றிய உவமையன்று. வேண்டிய 
கொடுத்தருளும் வள்ளன்மையா இய தொழில்பற்றி 
us TOE காரமர் கணபதி மேனிக் கணபதி 
எனக் கூட்டுக. மேகமும் வள்ளன்மையில் விரும்பும் 
கணபதியென்றுமாம். கட்டுரைத்தல் - உறுதிகூறல்; 
வரச்தச்தருளல், அந்தாதி - ஆகுபெயர்.
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தமதுதுன்பநீக்கதீதிற்காகத் தோத்தரிகடுன் ந 
ஆசிரியரது பெருங்கருணேத்திறம் அச்தாதி நிற்கக் : 

கட்டுரையே என்று எழுகச்ததை யுன்னுந்தோறும் 

உன்னுந்தகோறும் பாராயணஞ்செய்வாரும் *கிற்கச் 
கட்டுரை என்று வேண்டிக்கோடல்பட அமைச். 
இருப்பது அருள்வழிச் செல்லுகன் ற. வாக்இன் 
அமைதியைக் காட்டுவதாகும். 

நூல் 

திருமேனிவண்ணம் 
சிந்தையைப் பிணித்தமை கூறல் 

உதிக்கின்ற செங்கதி ருச்த் இலக முணர்வுடையோர் 

மதிக்கின்ற மாணிக்க மாதுளம் போது மலர்க்கமலை 

துதிக்கின்ற மின்கொாடி மென்கடிக் குங்கும தேயமென்ன 

விதிக்கன்ற மேனி யபிராமி யென்றன் விழித்தணையே. ர் 

இருவருட் சத்தியின் கிறம் செம்மையாதலின் 
அதில் ஈடுபட்ட ,ஆ௫ிரியர், ஒளியும் செம்மையும் 

"உடைய பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் ஒப்பிட்டு, 
அத்தகைய அபிராமியே துணை என் இன்ருர். 

இ-ன்:- உதயளசூரியனையும், மஞ்சாடி. மலரையும், 

மாணிக்கத்தையும், மாதுளம் பூவையும், மின்னற் 
கொடியையும், குங்குமகீரையும் போன்ற;த என்று 

ஆகமங்களான் ௮றிவிக்கப்பெறுகன்ற திருமேணி 
யையுடைய அபிராமி தேவியே அடியேனுடைய 
BOHN BT orld.
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உதித்தஎன்னாது உதிக்கின்ற என்ற.த காட்சிக் 
குரியதாய் இளமலங்காட்டி எழு௫ன்ற செஞ்சூரிய' 
னைக் கருத்தடைக்க என்சு, உதிக்கின்ற என்று 
நூலைச் தொடங்குவதில் ஒரு தணிச்சிறப்பு உண்டு, 
பிரணவ பஞ்சாக்கரத்துள் : உ'காரம் சக்தியட்சர 
மாதலானும், சவமெனும் பொருளும் ஆதி சத்தி 

யொடு புணரினே உதித்தல் நிகழும்: அதலானும் 

என்க. உச்சித்திலகம் - மங்கலமகளிர் உச்சியிலணி 
யும் குங்குமப்பொட்டுமாம். உணர்வுடைடேோர் - 

'மாணிக்கம் மதிப்பிடத்தக்க உணர்ச்சியுடையோர்; 
ஞானிகள். உணர்வுடையோர் மதிக்கன்றமாணிக்க 

மென்பது உவமைக்கும் பொருளுக்கும் சிலேடை 

யாகப் பொருள்கொள்ளக் இடத்தல்காண்க, கமலை- 

இருமகள், கடி.-மணம். தோயம் - நீர், நூல்கள் 
யாவும் ஆன்மாக்களுடைய பரிபக்குவ கிலைகட்கு 
ஏற்ப அறிக்தொழுக அறிவிப்பனவாதலின் ஒளிக் 
குல் கதிரையும், கிறத்திற்குகி திலகத்தையும், பசல் 
இரவின் ரரி எப்போதும் ஒளிவிடுகின் றதன் மைக்கும் 
எல்லாரானும் பாதுகாக்கப்பெறுகின்ற பண்பிற்கு 
மாக மாணிக்கத்தையும், மென்மைக்கும் செம்மைக் 
குமாக மாதுளம் பூவையும், மலர்மகள்போன்ற 
அதிகாரமலம் பற்றிகின்றார் அறிவு விளக்கம் 

பெற்றுத். துதிக்கன்ற காலத்துத் தோன்றியும், 

ஏனைக்காலத்து அவர்களுக்கே மறைதலின் மின் 
கொடியையும், மணத்திற்கும் மென்மைக்குமாகக் 

குங்கும நீரையும் விதிப்பவாயின என்பதை உன்ன 

வைத்த அருள் வாக்இன் திறத்தைச் இர்தை
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கொள்ளுக. *விழுத்துணே : என்று பாடங்கொண்டு 
உண்மையான உலகத் துணைகள் யாவும் இன்பக் 

காலத்துப் பங்கு. கொண்டு அன்பக் காலத்துச் 

சிறிது இரக்கங்காட்டி agar; அபிராமி 

அன்னளன் ரி என்றும் துணையாய் இன்னலகற்று 

வாள் என்பதை அறிவிக்க எழுந்தது என்று 
உரைப்பாரும் உளர். அம்மையின் கிறம் செம்மை 
யென்பதைத் திருமந்திரமாலையும் *செம்பவளத் 

திருமேணிச் சிறுமியை £ என்று காட்டும். 

எல்லாம் அவளென அறிந்தின்புற்றது 

துணையுந் தொழுந்தெய்வ மும்பெற்ற தாயுஞ் ௬ருஇகளின் 

பணையுங் கொழுந்தும் பதிகொண்ட வேரும் பனிமலர்ப்பூங் 

கணையுங் கருப்புச் லையுமென் பாசாங் குசமுங்கையில் 

அணையுந் திரிபுர ௬ந்தரி யாவ தறிந்தனமே. 2 

இது எல்லாவகையான துணைகளும், வணங்கப் 

பெறும் தெய்வமும் வேதபாதபத்தின் எல்லா 

உறுப்புக்களும் அவளே என்பதையும், ௮வள் 
அடையாளங்களிற் சிறச்சன சிலவற்றையும் பு 

விக்இன் ற. 

இ-ள்:- துளையும், தெய்வமும், வேகமாடய 

மரத்தின் ளே, தளிர், வேர் டய எல்லாம் 
பஞ்ச பாணங்களையும், கருப்பு வில்லையும் பாசத் 

தையும், அங்குசத்தையும் திருக்கரத்துத் தரித்த 
திரிபுரசும்தரியேயாக இருத்தலை அறிந்தோம் எ-ம்,
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 ஏல்லாக்காலத்தும் அஞ்சியாயினும் அன்புபட்டா 

யினும் வழிபட இன்பம்பயத்தலின் வழிபடுதெய்வம். 
குற்றம்பொறுத்து மறக்காது Her uw பயத்தலின் 
பெற்றதாய். விதிவிலக்குகளைக் காட்டி, நல்வழிப் 

படுதீதலின் வேதங்களின் சாகை, ஞானம் பயத் 
-தலின் வேதசிரசாகிய உபகிடதம். ஒலி மூலமாய் 

். வேதங்களுக்கு உணவு, கீர் முதலியவற்றைக் கொடுக் 
. துப் பாதுகாத்தலின் வேர், இங்கனம் தேவி பல 

- வாற்றானும் பயன்படுகின்றாள் என்பது உணர்த்தி 
warp, பதிகொண்ட வேர் - பூமியில் (கெஞ்சல்) 

பதிசலைக்கொண்டவேர்;. பிரணவம். திரிபுரசுக் தறி - 

. திரிபுரை என்னுஞ் sears Hor விளங்குபவள். 

- திரிபுரமாவன தேவி சக்கரத்துள் சந்திரகண்டமும், 
சூரியகண்டமும், அக்னி கண்டமுமாம். திரிபுரை 

தான் அபிராமி, :: கல்குந்திரிபுமை.........அபிராமி 
-  அ௮கோசரி, புல்குமருளும் அப்போதக்தக்தாளுமே ”’ 
என்ற திருமந்திரம் காண்க. 

். அறிந்ததும் செறிந்ததும் பிறிந்ததும் பேசியது. 

் அறிந்தே னெவரு மறியா மறையை யறிந்துகெரண்டு 

- செறிந்தே னுனது திருவடிக் கேதுரு வேவெருவிப் 

பிறிந்தே னின்னன்பர் பெருமையெண் ணாத கருமநெஞ்சால் 

- மாறிந்தே விழுநர குக்குற் வாய மணிதரையே, 3 

— இப்பாடல் யார்க்கும் இட்டாதபேறு தனக்குக் 
இட்டியதையும், இருவடிக்கண்ணே எப்போதும்
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நீங்காது செறிக்ததையும், ௮ தனால் தீயர் சேர்க்கை 
பிறிர்ததையும் அருளிச்செய்கற த, 

இ-ள்:- திருவே! பாச பசு ஞானமூடையவர்: 
களால் அறியமுடியாத * பரமரக௫ியமாஇய ' தேவி 
மந்திரத்தை அறிந்தேன். அறிச்துகொண்டதும் 
பிறவிக்கு அஞ்சிப் பராசத்தியாகிய உன் திருவடி. 
யில் இடையீடு இன்ரிிக்கே புகலடைச்தேன். 
ஆதலால் உன்னடியார் பெருமையைச் இழிதும் : 
எண்ணிப்பாராத - ஈரகில்விழ இருக்கும் பாவிகளைப் 
பிரிந்தேன் எ-ம். 

அறிச்துகொண்ட ஆனதந்தப்பெருக்கால் அறிக் 
தேன் மறையை என முற்றுவாக்கியமாக அருளிச் 

செய்தார். எவரும் ௮றியாமறையென் ற மந்திரம் 

பதிஞானங் கைவரப்பெற்ற முற்றவமுடையார்க்கு 

அன்றி ஏனையோர்க்கு எளிதாகக் இடைக்காத 
அருமைப்பாடுபந்றி. மறையை யறியச் செய்த 

தவத்தினும், ௮றிந்தகைக்கொண்டு திருவடிக்கண் . 

செறியும் தவம் அடியேற்கு மிகுந்தது என்பது, 
எடுத்த இப்பிறவியில் வினப்புலி துரத்த, புலக் 
காட்டில் பொரிவேடர் அலைக்க, கோயுங் சுவலையும் . 
ஆகிய விடாமுள் குத்த அலைந்தும், மீட்டும் பிறக்தும் 
வரும் பெருந்துன்பங்கட்கு. ௮ஞ்எப் புகலிடம் இரு. 
வடியே என்று அடைந்தேன் என் இன்றார். அடியார் 
பெருமை எண்ணாமைக்கு அவர்கள் கருமமே .கார 
ணம் என்பார் கருமகெஞ்சால் என்றுர். மறிந்தே . . 

விமழுகரகு- மடங்கவிமுதற்கேதுவாகிய நரகு. மணித 

ரைப் பிறிக்தேன் என்சு,
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இறைவனுநீயும் எழுந்தருள் என்றது. 

மணிதருந் தேவரு மாயா முனிவரும் வந்துசென்னி 

குனிதருஞ் சேவடிக் கோமள மேகொன்றை வார்சடைமேல் 

பனிதருந் தங்களும் பாம்பும் ப£ரதி யும்படைத்த 

புனிதரு நீயுமென் புந்தியெந் நாளும் பொருந்துகவே. 4 

- இதனுல் ஆன்ம விளக்கங்கொண்ட அனைத் 
துயிர்களும் வழிபடும் தேவியை கோக்கு, இறை 
அவனும் நீயும் என்புத்தியிலே கித்தியவாசம் செய்க 

வென வேண்டிக்கொள் இன்று 

இ-ள்:- மணிதர்களும் தேவர்களும் முனிவர் 
களும் தலைவணங்கித் தொழுகின்ற .தஇருவடி.பினை 

யுடைய அபிராமியே! கொன்றைமாலையையணிக்த 
சடையின் மேல் பிறைமதியையும், பாம்பையும், 
கங்கையையும் தரித்திருக்கன்ற சிவபெருமானும் 
நீயும் என்புத்தியில் என்றும் கின்று நிலவுவீர் 
களாக ஏம், 

... மணிதர் துன்ப இன்பங்களில் மயங்கெவர்கள்; 
தேவர் இன் பங்களிலேயே மயங்இயவர்கள்; விவ் 
விருப்பு வெறுப்பின்மையால் இரண்டிலும் மயங் 
காதவர்கள்; இதனை விளக்கவே மாயா முணிவர்” 
என விசேடித்தார். சிலர் மரணமில்லாத முணிவர் 
என்றுரைப்பர். மரணமில்லாமை sw ரர்க்கும் 

் உண்டாதலின் முணிவர்க்கு மட்டும் அவ்வடை 
9 
oe
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கொடுத்தமையிற் சிறப்பின்மையரிக. மாய்தல்; : 

மயங்கல். மணிதரும் தேவரும் தத்தம் இகபர 
சுகத்திற்காகவும், இடைத்த சுகம் நீடுகிலைபெற 

வேண்டியும் வணங்குவர்; முணிவர் இருவருட்பேறு 

வண்கை நு ிள்ளைகாபக் க்ப் மீவண் டி வழிபடுவர் 

என்று உணர்த்துமுறையில் சென்னி கூனிதரும்' 

என்றார். கோமளம்- அழகு, அழூற்குள்ள மறு 

பெயர்கள் யாவும் அபி.ராமியைக் சூறிப்பனவே. 
இறைவன் பகைப்பொருளாஇய மதியையும், 

பாம்பையும் ஒருசேர வைத்திருக்இன்றார் என்பது? 

அவை பகைநீங்க வாழ்கின்றன என்பதாம். அருள் 

வேண்டி. கிற்கின்ற அடியேனுள்ளத்து இருவீரும் 
எழுக்தருளவேண்டுமென்பது தோன் றப் 'புனிதரும் 

நீயும் என் உள்ளத்துப் பொருந்துக!' என் இன்ருர். 

பரதன் கடுந்தவஞ்செய்து கொணர்க்த கன்னி 
ஆதலின் கங்கை பூதி என் றழைக்கப்பெறுவள். 

இருவடிப்பேறு 

பொருந்திய முப்புரை செப்புரை செய்யும் புணர்முலையால் 

வருந்திய வஞ்சி மருங்குன் மனோன்மணி வார்சடையோன்.. * 

அருந்திய நஞ்சமு தாக்கிய வம்பிகை யம்புயமேல் 

திருந்திய கத்தரி யந்தரி பாதமென் சென்னியதே. 5 

இப்பாட்டு, திரிபுரையே! மனோன்மணி! கின் 
இருவடி, என் தலைமேலாக விளங்குகின்றது; யான். 
பெற்ற பேறென்னே! என்று வியந்தமை கூறு 

இறது,
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இ-ள்:- அடியேன் விரும்பியவாறு புனித 
ரோடு புத்தியிற்பொருக்திய திரிபுரை! மனோன் மணி! 

இறைவனுண்ட கஞ்சையும் அமுதாகச் செய்த 

அம்பிகை!!! கெஞ்சத்தாமரையில் விளங்குகின்ற 
அபிராமி!! அிதாகாச ரூபி!! கின்திருவடி என் 
சென்னிமீது விளங்குகின்றன எ-ம். 

முப்புரை; புரம் - உடல். முப்புரம் - மூவுடல். 

- அவை தூலம் சூக்குமம் காரணம் என்பன, 

மூப்புரை - அ௮ம்மூவகை. உடலினும் வியாபித் 
திருக்கும் திரோகான சக்தி எனவுமாம். செப்பு 

உரைசெய்யும் புணாமுலையால் - கண்ணத்தை 
உவமையாக உரைக்கும் இணைக்க தனங்களால். 
வஞ்_ மருங்குல் - கொடிபோன் ற இடையையுடைய, 

மனோேன் மணி- மனதில் உன்முகமாய் இருப்பவள். 
நஞ்டினுடைய தீமையைப் போக்குயதோடன்றி 

நலமும் உண்டாக்கிய வன்மையுணர்த்த (கஞ் 

சமுதாக்கய அம்பிகை' என்றார். . தாமரைமேல் 

விளங்கும் சுக்தரியாயினும் வலிய என் தலையில் 
திருவடி. விளங்கச்செய்தது ஈஞ்சமுதாக்கிய நல் 
லருளைப்போன்றது என்பதனை ௮. டிவித்தவாறு. 

. நினைவும் செயலும் நீயே என்றது 

சென்னிய துன்பொற் நிருவடித் தாமரை சிந்தையுள்ளே. 

மன்னிய துன்றிரு மந்்தாஞ் சிந்து வண்ணப்பெண்ணே 

முன்னிய நின்னடி யாருடன் கூடி முறைமுறையே 

பன்னிய தென்றுமுன் றன்பர மாகம பத்ததியே, 6
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இக்தப் பாடலால், என்னுடைய திரிகரணங் 
களும் மின் வழியே கிற்டின்றன என் இருர், 

இ-ள் :- செம்மேணிவாய்க்த ௮ பிராமிசேவியே! 
தேவரீருடைய திருவடி. எனது முடிக்கண்ணது. 
மந்திரம் மன தில்தியானப்பொருளாய்கிலைபெற்றது. 
அடியேன் அன்பர் கூட்டத்துப் பேசுவன யாவும் 
தேவரீரது பெருமையையும் சைமுறையையும் 
அறிவிக்கும் ஆகம பத்ததியாம் எ-ம். 

பொன்-அழகு. என் சென்னிக்கு நின் அடி, 
மூடிபோல அழகு செய்ன்றது என்பார் பொன் 
திருவடித்தாமரை என்றூர். மந்திரம் - நிஷப்ப 
வரைக் காப்பது என்னும் பொருளதாகலின் 
மனத்தின் மன்னி கிற்இன்றது; விட்டகலாது 
என்பதாம். எம்துரம் - குங்குமம். முன்னிய 
அடியார்-இடைவிடாத தியானத்திலுள்ள அடியார். 
முறைமுறை என்றது இடைவிடாமல் என்றபடி... 
பரமாகமபத்ததி- அம்மை வழிபாட்டிற்குரிய இவா 
கமபத்ததி, யாமளவேத பத்ததி என்பாருமுளர். 
பன்னியது -பலகாற் சொல்லிச் சொல்லி இன் 
புற்று. 

ஆவிக்கடைக்கலம் வேண்டல் 

திதியுறு மத்இிற் ௬ழலுமென் னாவி தளர்விலதோர் 
கதியுறு வண்ணங் கருதுகண் டாய்கம லாலயனும் 
மதியுறு வேணி மகழ்நனு மாலும் வணங்க யென்றும் 
துதியுறு சேவடி யாய்சிந்து ரானன சுந்தரியே. 7
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இப்பாட்டால் பிறப்பிறப்பில் தடுமாறும் தமி 

யேனும் பரமுத்தியடையக் கருணைபாலித்தருள்க 
என வேண்டிக்கொள்கின் ரூர். 

இ-னள்:- தாமரையை உறைவிடமாகக்கொண்ட 
பிரமனும், பிறையணிந்த பெருமானும், திருமாலும் 
வணங்கித் துதிக்கன்ற திருவடியையுடையவளே! 

சிந்துரதி திலகம் பொருந்திய திருமு-ச் செவ்வி 
பெற்றவளே!! மத்திட்ட தயிரைப்போலக் கலங்கு 

இன்ற எனது உயிர் தளர்ச்சியற்ற இவகதியிற் 

சேரும்வண்லூம் திருவுளம் பற்றவேண்டும் எ-ம், 

மத்துறுததியென் நிருக்கவேண்டியது ததியுறு 

மத்தின் என மாறிகின்றது செய்யுளாதலின் - 

வினை மத்தால் காலக்கயிற்றால் உயிர் அலைப்புண்ணு 

அனுவின் 'ததியுறு மத்திற் சுழலும்” என்றுர், 

“மத்துறு தண்கயிரிற் புலன் தீக்கதுவக் கலங்கு, 

டிவித்து௮ுவேளை விடுதிசண்டாய்;' என்றது மணி 
“வாசகம், தளர்விலதோர்கதி- வீடு, 'வம் சத்தி 
தன்னையின்றும் சத்ததான் சவத்தையின்றும்?? 
என்பது சிவஞான சத்தியாராதலின் சிவபெருமான் 

சத்தியை வணங்குவராயினர் என்க. இக்துரன 

னம்- சிந்துரப்பொட்டணிந்த திருமுகம், சுநீதரி- 

அபிராமி. உயிர்க்கலக்கம் போக்கு உயர்கதியருளுக 
என வேண்டியவாரும்.
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சிந்தையிற் சேவடிகண்டு செம்மாத்தல் 

சுந்தரி யெந்தை துணைவியென் பாசத் தொடரையெல்லாம் 

வந்தரி இந்துர வண்ணத்து னாண்மக டன் நலைமேல் 

அந்தரி நீலி யழியாத கன்னிகை யாரணத்தோன் 

கந்தரி கைத்தலத் தாண்மலர்த் தாளென் கருத்தன வே. 8 

வீரமும் கருணையும் சேர விளங்கும் பெரு 

மாட்டியின் இருவடி. மனத்திருக்கும்போது என்ன 

குறை என்இருர் இப்பாட்டில். 

இ-ள்:- அபிராமி எனது தந்தையாகிய 

இவபெருமானுக்குத் துணைவி; அகீரதியேபற்றி 

௪ரும் பாசங்களையெல்லாம் எளிவந்த கருணையால் 

வலியவக்து அழிப்பவள்; செக்கிறத்தையுடையவள் 

மூடாசுரன் இரத்தின்மீது கின்று எம் தீமையைக் 

கெடுப்பவள் கித்ய கன்னிகை; பிரமகபாலக்தரங்யெ 

கையினையுடையவள். இத்தகைய பெருமாட்டியின் 

திருவடி என் சிந்தையில் உள்ளன ஆதலால் 

எனக்கு என்ன குறை? எ-ம், 

தாயென்னாது. எந்தை துணைவி என்றது 

புனிதரும் நீயும் புந்தியிற்பொருக்துகஎன வேண்டிக் 

கொண்டதற்கு ஏற்ப. பாசத்தொடர் - பிரவாகா 

காதியாய்த் தொடர்ந்து ஆன்மாக்களைப் பிணித்து 

நிற்பது. வச்து அரி என்றது அரரியாமையால்தான் 

அடையுக் தரத்தினனல்லன் - என்பதைத் திரு 

வுள்ளத்தடைத்து, சென்று பயன் தரும் வாய்க்கால்
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போலத் தாமே இரங்கு வலியவந்து நீக்கெயருளல் 
வேண்டும் என்பதாம். அத்தரம்-கேடு, அறி ' 
நீக்குபவள். கம் - தலை, தரி- தரிப்பவள், அழியாத 
கன்னிகை -என்றுமழியாத கன்னித்தன்மையை 

யுடையவள். “அஇலாண்டகோடி மீன்ற அன் ளையே, 
பின்னையுங் கன்னியென மறை பேசும் ஆனந்த 
ரூப மயிலே? (தாயுமானவர்பாடல்) என்பதும் 
கருதத்தக்க து. 7 

காட்சி வேண்டல் 
ae 
=..* 

கருத்தன் வெந்தைதன் கண்ணன வண்ணக் க்னகவெற்பிற்' 

பெருத்தன பாலழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரருள் கூர் 

இருத்தன பார்மு மார்முஞ் செங்கைச் சிலையுமம்பும் 

மூருத்தன மூரனு நீயுமம் .மேவந்தென் முன்னிற்கவே, 9 

தாளைக் கருத்திற்கண்ட களிப்பால் ஆசை 
மேலும் உக்த, அழும் பிள்ளைக்குப் பாலருத்திய 
தாய்மையில் நீங்காக தனபாரத்தோடும், வில்லம் 

போடும் . திருப் புன்முறுவலோடும் எழுக்தருளிக் 
காட்சியும் வழங்கவேண்டும் என -வேண்டிக்கொள் 

| இன்றார் இப்பாடலில். 

-இ-ன்:- பரம பிதாவான Sealer greet 

கருத்தினும் கண்ணினும் விளங்குவனவும், மேரு 
மலையைப்போலப் பருத்தனவும், அழுத பிள்ளைக்கு 

பால் . ௮ளித்தனவும் ஆய தனபாரங்களும், 
அவற்றின்மீது வெள்ளருவி வீழ்ச்சிபோலக் டச் 
தலையும் மூத்துமாலையும், திருக்கரத்து வில்லும்
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அம்பும், மயிலிறகின் அடிக்குருத்தப்போன்ற புன் 
மூறுவலும், நீயுமாக அம்மையே! எழுந்தருளிக் 

காட்சி வழங்கவேண்டும் எ-ம், 

கருத்தன என்பதற்கு முசுங் கருக்தன: என்று 

மாம். மாரனை வென்ற வீரனாகிய சிவபெருமா — 
னுடைய கண்ணுங் கருத்தும் பிணித்த பெருமை 
யைக் குறித்தவாறு. 

அழும் பிள்ளை - திருஞான சம்பந்தப் பிள்ளை, 

சரவணப்பொய்கையில் அழுத அறுமுகப் பிள்ளையு 
மாம். தாய்க்குள்ள அருளைக் தனபாரத்தால்தான் 
அியலாமாதலின், “அருள் கூர் தனபாரம்' என்ருர். 

முருக்து -முருத்து என்று விரித்தல் விகாரம் 

பெற்றது. உறுப்புக்களாயே தனபாரம் மூரல் 
முதலியவற்றோடு நீயும் வச்து முன்னிற்கவென 
உறுப்பியையும் சேர்த்து உம்மை கொடுத்து 

எண்ணியது,குறிக்த உறுப்புக்களும் ௮ம்மையைப் 
போலவே தணித்து அருள் வழங்கும் தன்மை 
கோக்க. இதனால் மனக்காட்சுயிற்கண்ட அம்மை 
யைப் பொழரிக் காட்டியினும் காண விழைந்தமை , 

புலனாகும். 

என்றும் வணங்கும் நிலயறிவித்தது 

நின்று மிருந்துங் இடந்து நடந்து நினைப்பதுன்னை 

என்றும் வணங்குவ தூன்மலர்த் தாளெழு தாமரையின் 

ஒன்றுடமரும்பொரு ளேயரு ளேயுமை யேயிமயத் 

தன்னும் பிறந்தவ ளேயழி யாமுத்து யான ந்தமே. 10
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இதில் ௮ங்கனம் காட்சி வேண்டற்குக்காரணம் 
எத்தொழிலைச் செய்கன்றபோதும் இருவடியையே 
இயானப் பொருள் தோத்திரப் பொருள்களாகக் 

கொண்டுள்ளேன் என்பதை விண்ணப்பிககின்ருர். 

இ-ள்:- எழுதாக் இளவியாகய வேதத்திற் 
பொருச்திய ௮ரிய பொருளே! அருளே! உபையே! 
இமவானுக்கு மகளாகவும் அ௮ன்றவதரித்தவளே! 

் அழியாத முத்திக்கண் ஆன்மாக்களால் எய்தப் 
பெறும் இிற்சுகரூபியே!! அடியேன் கிற்றலாதிய 
தொழில்களைச் செய்கன்ற காலத்தும் கின்னையே 
கினைக்கன்றேன்; என்றும் வணங்குவதும் வாழ்த்து 

வதும் உனது மலர்ப்பாதங்களாயே. ஆதலால், 

உனக்கு என்முன்னிற்கக் கடமையும் . எனக்குக் 

கேட்க உரிமையும் உண்டுகண்டாய் ஏ-ம், 

- எண்ணும்மைகள் வினையோடுவக்தன. Lu MA & 
_ காலத்துப் பத்ததிப்படிப் பயின்றுவக்தேன்; மு.றுஇ 
யெழுந்த அன்பின் விளைவு இங்கனம் எத் 
தொழிலைச் செய்யினும் கின்னயே ஏத்தச்செய் 
ன்றது என்பதாம்.- அன்பின் முதிர்விற்கு 
ஆகமமில்லையல்லவா! வேதப்பொளாக விளங்கு 

பவள் பராசத்தியாதலின் மறையின் ஒன்றும் 
அரும்பொருள்! என்றார். “அருளது சத்தியாகும் 

அரன்தனக்கு'' அதலின் :அருளே' என்றளுர். 
அன்றும் பிறந்தவளே” என்றது பிறப்பிலியாகிய 
நீயும் கருணைப்பெருக்கால் பிறச்து காட்டினை 

3 mine ்
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என்பகாம். மூத்தியானம்கம் என்பது பற்றற்ற 
முத்தியிற் பற்றப் ufagif@u இவதக்கோடு 
ஒன் ியகாலத்துளதாம் சிவரசானுபவத்தாணிகமும் 

ம௫ழ்ச் யே. 

இருவடிப் பெருமை-ூறல் 

ஆன நத மாயென் னறிவாய் நிறைந்த வமுதமுமாங் 

வானந்த மான வடிவுடை யாள்மறை நன்டுனுக்கும் 

தானந்த பான சரணார .விந்தந் தவன திறக் 

காரனந்த மடடரங் காமெம்பி ரான்முடிக் கண்ணியதே. ' 1] 

ஜம. ௬ம் பூதவடிவாவ 9ராமிதேவி அடி 
மலரே -சி௮பெருமானுடைய முடி மாலையாக விளங்கு 

இன்றது என்பதை இப்பாடலில் புலப்படுத்து 
இன ரர். 

ஜி-ன்:-  இனந்தமாய், ஆ ச்தத்துள் தோய்க் 
இருக்கனற எனது அறிவாய், -4றிவில் கிறைக்து 
அண்ணிக்கும் அமுதமாய், மஸ்:ணாதி வான் அத்த 
மாகவுள்ள பஞ்சபூதங்களின் வடிவமாய் உள்ள 
௮பரோமிகேவியினது மறைஃனின் முடிவாக 

விளங்குகின்ற மலரடிகள், அருவெண்காட்டை 
அழூெ ஆடரங்காகக்கொண்டு nape er இவ 
பெருமானுடைய திருமுடிக்கு பாலையாக விளங்கு 
இன்றன எ-ம். 

வடிவுடையாள் சரணாரவிக்கம் எம்பிரான் 

மூடிக் கண்ணியது என்று முடிக்கு, ஆனந்தம்
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என்பது பயன். அரவு. என்பு. நுகர்வோன். 

கதிறைக்க அமுதம் நுகர்பொருள். நுகர்வோனலும் 

து சர்பொருளும் அ தன்பயனுமாயெ அனைத்தும் 
அம்மையே என்பார் ஆனந்தமாய். அறிவாய் APS 
“மாய்? என்றார். நுகர்வோன்' நுகர்பொருள் பயன் 

- ஏன முறையற்கூறுாது மாற்றிவைதீதது ஆனந்தர 

இயத்கான் என்சு. அன்றிச் சறப்புப்பற்றியுமாம். 
எல்லாம் அவளாய் இருக்க எப்படிச் சொன்னால் 
ஏன்ன? என்பதூஉமாம். வானக்கமான:. வடிவு 
என்றது ஒடுக்கமுறைபற் ரி... எல்லாவம்றி ணிலக் 
கண்களையும் அறிவித் அவரும் வேதங்களும், எ க்கு 

- ஒரு எல்லையில் முடியாமல் கின்றுவிரமோ. , 91.63 
எல்ல அம்மையின் திருவடி. என்பது மறை 

நான் கினுக்கும் தானச்தமான சரணாரவிக்தம்” என் 
ust குறிக்சகப்பெறுஇன் றது. தவளகிறக் கான்: 

இருவெண்காடு. திருவெண்காட்டிலும் ஆனந்தக் 
கூத்கப்பெருமானுக்குத் திருச்சபையுண்டு என்பது 
ஊன் ரி கினைத்தற்குரியது. இங்ஙகனமன்் றி வெண் 
ணிறமான இடுகாடு என்பாரும் உளர். ... அது 
gs eu gs கண்ணி: அயில் ates ae 
மாலை. . - 

புண்ணியம். வியத்தல் 

கண்ணிய துன்புகழ் கற்பதூன்.னுமங் சூந்துபத்தி. 
பண்ணிய துன்னிரு பதாம். புயத்திற் பகலீரவா ட 

நண்ணிய துன்னை நயந்தோரை வையத்து தன்றுண்செய்த் 

புண்ணிய மேதென்னம் மேபுவி.வேழையும் பூத்தவளே. Az
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தாயே! நினது இணையடிக்கு என்னும் Saar 
ன்பு பூண்டமைக்குக காரணமாக, யான் செய்த 

புண்ணியம்தான். யாது? அதனை அறிவித்தருள 

வேண்டும் என்இன்றார் இப்பாடலில். 
ச 

இ-ள்:- ஏழு உலகங்களையும் பெற்ற உலச 
மாதாவே! அடியேன் இம்மையிலே இந்தித்தது 
உன் புகழே. படி.க்கின் றயாவும் உனது திருகாமக் — 
களே. கெஞ்சம் நெக்குருகி கினைத்து அன்பு 
பூண்டது உன் திருவடித் தாமரைகளில், உன்னையே 

தியானம். பொருளாகக் கொண்டுள்ள அன்பர் 

காயே இராப்பகலாக அடைந்தது. இத்தகைய 
கற்காரியங்களிலேயே என்மனம் காட கான் பழம் 
பிறவிகளிற்செய்க புண்ணியம் எத? அதனை. 
அறிவிப்பின் அதனையே இன்றும் செய்து என்னு 
ங்கா அன்பு பெறுவேன் என்பது சூறிப்பு எ-ம். 

s 

சுண்ணுதல்-அடிப்பாடாக (தழும்புபடக்) கருது 
தல்; அலைக்துபடம் என்மனத்தைப் பிணித்து ஒரு 
வழிப்படுத்தியது அம்மையின் புகழ். அதன் விஃ£ . 
லாச யான் படிப்பனயாவும் அம்மையின் பெயர் 
களே யாயின. கான் மறகூனும் காச் சொல்வதா 
பற்று என்பதாம். அதன் பயனாகப் பாத மலரில் 

கந்த . பத்தியுண்டாயிற்ற! அதனால். அன்பர் 
கூட்டுறவு இடைத்தது: என்று படிப்படியான 
வளர்ச்சியை அறியச்செய்தவாறு, 

டி
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இங்கனமன் றிப் பகலிரவா கண்ணியது உன்னை 
எனக்கொண்டு இரவுபகலற்ற நிலையில் சகா தியா: 
னம் செய்தது உன்னையென்றும்; subg gir 

வையத்து சான் முன்செய்த புண்ணியம் ஏது எனப். 
பாடங்கொண்டு இங்ஙனம் விரும்பியாராய உலகத்து 
அடியேன் முன்செய்த புண்ணியம் யாது என்றும் 

பொருள் கோடலும் ஆம். 

|  புறந்தொழாப் பெருமை பேசுதல் 

பூத்தவ ளேபுவ னம்:தி னான்கையும் பூத்தவண்ணம் 

காத்தவ ளேபின் காந்தவ Carga pa. கண்டனுக்கு 

மூத்தவ ளேயென்று மூவா முகுந்தற் இளையவளே 

மாத்தவ் ளேயுன்் னே யன்நிமற் ரோர்தெய்வம். வத்இப்பதே. 1s 

ட அன்னோர் அருட்பிரகாசத்தை அளித்த 

, உன்னையன் றி வேறொரு தெய்வத்தையும் வழிபடக் 
கூடுமோ! என்று தன் உறுதியை இப்பாடலில் 
புலப்படுத் தரர். # ் 

இ-ள்:- பதினான்்குலகத்தையும் படைத்தும் 
காத்தும் கரந்தும் விளயாடுபவளே! இறைவனுக்கு. 
மூத்தவளே! திருமாலின் தங்கச்சியே! பெரியதவத் 

திருமேனியுடையவளே! உன்னையன்றி வேறொரு' 
தெய்வத்தை வழிபடலாமா? வழிபடின் எவ்வளவு 

கன் .றிகெட்ட தன்மையும், - அறிவின்மையுமாம்' 
என்பது குறிப்பு எம், 5
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் . உயிரவை.. யவைதம, பவமலி தொழிலது 
கினைவொடு பதுமகன் worg மருவியும், உலகுகள் 
கிலைபெறும்வகை. நினைவொடு மிகும் அலைகடல்கடு 
அறிதுயிலமர் அரியுருவு :இயல்புடனும், உயிரவை. 
அவைமூழுவது .மழிவகை நினைவொடு முதலுருவு 
இயல்புடனும். எழுக் கருளி இறைவன் .பிரமனாதியர் 
படைத்தலாதி தொழிலிய.ற்றச் செய்யும்போது... 

இறைவியும் அக்தர்சு நிலையில் ஜனனி . 
முதலிய மூன்று. சத்திபேதற்களாய் இறைவனையே 

மருவிகின்று அம்மூன்று தொழிலை இயற்று 
வளாதலின் :புவனம் பதினான்கையும் பூத்தவளே, 
சாத்தவளே,: கரந்தவளே”' என்று கூழினார். 
உயிர்களைக் காத்தற்கும் ௮வைசெய்த வினைக் 
டாக வரையறுக்கப்பெற்ற கால வெல்லைக் 
கேற்பவே சாத்தல் வேண்டுமாதலின், பூத்த 

வண்ணம் காத்தவளே” என்றார். பூத்தவண்ணம் - 

தோற்றுவித்தமுறைப்படி.. உற்பத்திக்ெமத்தில் 
சத்திதத் துவத்தினின்று சதா௫வதத்துவம் தோன் 

Hissar ‘son pss or BEG eps saan’ என்றார். 
“தவளத்த நீறணியும் தடந்தோளண்ணல் தன் 
னொருபால் அவள் அத்தனாம் மகனாம் தில்லையான்”? 
எ்ன்னும் 'திருக்கோவையாரானும், . *கனகமார்.. 

கவின் செய்மன் றில் . ATO OS எம் அன்னை 

மனைவி ...தாய் தங்கை மகள் '” என்ற குமரகுருபர" 
௬வாமிகள் வாச்காளும் அறியலாம். YAS 
கங்கையாகய. . இளையாளைக் .கொண்டமையின். 
ED DGS GO. MEG மூத்தமனைவி என்றுமாம்.
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தான்காம்வேற்றுமை முறைப்பொருளில்வந்தது. 
புண்ணிய முற்றுப்பெறுங்காலம்வரையில் அதிகாரம். 

பெற்று, புண்ணியம் ஒழிய விழுபவர்கள் ஆதலின் 

அவர்கட்கு மூப்பு உரை திரை முதலியன இல்லை 
என்பார் *மூவாமுகுக்தகன் ' என்றார். 4 செங்கண் 
மால் 'திருத்தங்கச்சியே'” என்பது 'இதனை-வலியுறுக் 

கும். மூவா இளையவள் என்று கூட்டுவாரும் உளர். 
வந்திப்பகே ஏகாரம் ஈற்றசையன்ற; "வினப் 

பொருளில் வரந்தது. தவள்- தவத்தள், அத்து 

கெட்டது. 

அருமையைக் கூறி எளிமைக்கு வியத்தல். 

வித்துப் பவருன்னை வானவர் தானல ரானவர்கள் 

சித்திப் பவர்நற் :நிசைமுகர் நாரணர் சிந்தையுள்ளே 

பத்திப் பவாழி யாப்பா மானந்தர். பாரிலுன்னைச் 

சந்திப் பவர்க்கெளி தாமெம்பி ராட்டிநின் றண்ணனியே. 14 

அவரவர்களுடைய புக்குவகிலைக்கு ஏற்பத் 
தேவர்கள். வந்தித்தல் மூதலவியன இயற்னறுவாரா 

யினும் அம்மையே! கின்னருள் தரிசிக்கின்ற எம் 
Gentes eat EERE IT. Qs என்ன 

வியப்பு!. என்இன்றுூர். 

_.இசள்:- ஏம் தலைவியே! தேவர்களும் ௮-சரர் 
களும் உன்னை வக்இக்இன்றார்கள். பிரமனும், திரு 
மாலும் தியாணிகஇன்றுர்கள். - அழியாத பரமா ., 
நக்த வடிவாகிய சிவயோயர் உன்னைத் தம்மனத். 
துள் த௲ப்படுத்திக் 'கட்டிவைத்திருக்இன்றுர்கள்'
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அங்ஙனமாக இப்பூமியில் ஆன்மாக்களுக்கு மட்டும் 
சந்திக்க எளிதாடஇின்றாய். உனது கருணையிருக் தபடி 
என்னே! எ-ம். 

வந்தித்தல் - மெய்பின்தொழில். சிந்தையின் றி 
யுஞ் செய்தொழில் நிகழும் ஆதலின் சேவாசுரர்கள் 
பரிபக்குவமிலராய் வந்திப்பாராயினர். அவர்களை 

விட முதிர்ந்த பக்குவிகள் கான்முகனும் திருமாலும் 

ஆதலின் இிந்திக்கக் தக்கோராயினர். இந்தனை 
கிகழ்வழி செயல் கானே கிகழும் ஆதலின் 
இந்திக்கவும் வந்திக்கவும் வல்லராயினார் என்பது. 
பரமாகந்தர் - கரும்புக் தேனுங் கலக்கதோர் 

காயத்தில், அரும்பு கக்தமுமாகிய ஆனக்தத்தை, 

கரும்புங் கைத்துத் தேனும் புளஸித்ததோர் இன் 
சுவைக்தாகிய ஆனக்தத்தை அனுபவிக்கன் ற 

இவயோ இயர். உள்ளம் என்டுின்ற கூடத்தில் 
உணர்வெனுங் கயிற்றால் பத்திக்க அவர் 

களால்தான் இயலும். இக்கிலையினை் விளக்கவே 

இவஞானியாகய மாணிக்கவாசகனார் “சிக்செனப் 
பிடித்தேன் எங்கெழுக்தருளுவது இணியே:? 

என்று வீறுபேசுதல் காண்க. இஃதகரியாதரர் 
பரமானக்தர் செவனெனப் பொருள் கொண்டு 
பக்தித்கற்கு நஐயங்காண கில்லாது இடர்ப்படுவர், 

தோரர்துதெளிக. இிவஞானியர் சிந்தையைவிட்டு 
அவர்கள் விடுவித்தாலன்9ி அம்மை செல்ல 
இயலாது என்பார் 'பத்திப்பவர்' என்ருர். எவ்வளவு 

உரிமை சிவஞானியர்க்குண்டு என்பதையுன்னுக. 
சந்தித்தல் - கேர்படல்; தரிசித்தல், மக்கள் சந்திப்
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பாராயின் உடனே தண்ணவி எனிதாகின்றன 
என்னே வியப்பு! என்பதாம். 

கருணையை விழைவார் காணும் பேறுகள் 

கண்ணலிக் கென்றுமுன் னேபல கோடி 'தவங்கள்செய்வார் 

மண்ணனளிக் குஞ்செல்வ மோபெறு வார்மஇி வானவர்தம் ' 

விண்ணனளிக் குஞ்செல் வழுமழி யாமுத்தி வீடுமன்றோ 

பண்ணலிக் குஞ்சொற் பரிமள யாமளைப் பைங்கிளியே. . 15 

வகா தை! அருளைப் பெற்ருர் இல௰்மை 

மறுமை வீடு ன்ற மூன்றையும் எய்.தவார்; இது 

துணிவு என் றருள் இன் ரூர். 

இன்:- பண்களுக்கும் இனிமையைக் கொடுக் 

இன்ற சொற்களையும், தெய்வமணங். கமழும் இரு 

மேணியையும் உடைய யரமாயாடுய பசுங்கிளியே! 

கருணைபெற வேண்டிக் சணக்இல்லாகத தவஞ் 
செய் கார் இம்மையில் ௮ரசசெல்வத்தை மட்டுமோ 

அடைவார்; மறுமையில் இந்திர பதவியையும்: 

எய்துவர். அம்மட்டோ? பின் அழியாத முத்தி 

'மின் பத்தையும் அடைவர். அவர்க்கு எய்தலாகா த. 
பதவி எது? ஒன்றுமில்லை எ-ம். 

செல்வமோ பெறுவார்; ஓகாரம் இழிவு 
கிறப்புப்பொருஸில் வச்௧௮. மதி வானவர்தம். 
விண்ணளிக்கும் செல்வம் - எல்லாரானும் மதிக்கப் 
பெறுன் றதாகிய இந்திரச் செல்வம். வினைப் 

பேரகங் கழிக்கவக்தவிகசாவாகலின் ௮ரசபோகமும்
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இக்திரபோகமும் அழியும் என்பார், வினைகழன்ற 
விளவாகிய முத்தியை (அழியா முத்தி என 

அறிவித்தார். “9 mb sapa en) கின்றோர்ககம் 
போகம் வீடளிக்கும் ௮ம்மை'(இருவிளை) என்பதும் 
காண்க, யாமளை-கியாமளை என்பதன் திரிபு. 

பச்சை கி.றமானவள் என்பதாம். யாமளம் என்னும் 

வேதத்தாற் குறிக்கப்பேறுபவள் என்புமாம்.. 

பக்தி பஞ்சரசுகமாதலின் பைங்கிளியே ' என்.ரர். 

கருணையின் வியப்பு. 

இனியே இளைஞர் மனத்தே கிடந்து கிளர்ந்தோனிரும் 

ஒனியே யொளிரு மோளிக்கிட மேயெண்ணி லொன்றுமில்லா 

வெளியே வெளிமுதற் பூதங்க ளாகி *விரித்தவம்மே : 

அளியே னறிவள விற்கள. வான ததிசயமே,; | 216 

- ஞானிகள் மனத்து விளங்கியும், விளங்காமலும். 
இருக்கின்ற 6, ஆகாய முதலான .பூதங்களாக: 

விரிந்த நீ, எளியேன் அறிவிற்கு எட்டியது 
யாருக்கும் அதிசயப்படுவதொரு செய்தியாம் என்னு 

அருளுஇன்றார். 

இ-ன்:- இளியே! கெருங்கயே eo malo rs Gur 
ஞானிகளின் மனத்தே இருக்கது, பின்னர் மேலும் 

மேலும் ஒங்கி .ஒளிவிடுகன் ற அ௮.ஒிவொளியே! 
அங்ஙனம் விளங்குகின்ற அ௮.றிவொளிக்கு ஆதார 
மாக இருப்பவளே!. ஆராய்ம்து கோக்இல் இவ்விரு 
  

. சீலினக்த 2 பிம்,
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கிலையுல் சகடச்து இவற்றுள் ஒன்றுமாகாத பர 
வெளியே! அங்கனம் சூக்கும வடிவியாயினும் 

- தலமாகிய ஆகாயமுதலாக விரிக்த அம்மையே! 

இரங்கத்தக்க. எளியேனது App MMe அள 
வின தாகக் தாம் அகப்பட்டது என்ன வியப்பு! 
கருணையின் மலிவு என்பது குறிப்பு எ-ம். 

'இளைஞர்-தமக்கு யாரும் உறவில்லாத அம்மைக் 
குறவான ஞானிகள். டெந்து என்ற சொல் 
லா.ற்றல் நின்றும் இருக்தும் கடந்தும் ஈடந்தும்” 

என்றா. ற்போலக் தன்வசம் ௮ன்றிக்கே இடத்தல் 
என்பதாம். பச்திப்பவர்களாகலின் அவர்கள் கெஞ் 
௪த் திருக்கமையைக் இடந்தென்றார். இளர்க்து- 
அவர்கள் யோகக்கனல் SOT OD ஒருகாலைக் 
கொருகால் மேலோங்கி, ,ததேயமாகிய ஒளியா 
யிருச்கதோடன் ரி ஆதாசமாகிய இடமாயும். 
இருக்கின்றாள் என்பார் *ஒளிக்ெமே' என்ருர், 
ஒளியும் ஒளிக்கெமும்போலப் பேசப்பெற்றாலும் 
ஆராயின் அருவாகிய அ௮றிவாடய பரவெளியாகி 
விள்ங்குடின்றாள் என்பார் 'ஒன்றுமில்லாவெளியே" 
என்றார். பெருமையைச் அன்பில் அடக்க. 
காம்டுவது அதிசயமாயிற்று. 

பதியையும்வென்ற பண்பு 

அதிசய மான: வடி வுடை யாளர விந்தமெல்லாம் 

துஇிசய 'வானன் சுந்தர வல்லி துணையிரதி 

பஇசயமான தபச்ய மாகுமுன். பார்த்தவர்தம் 
ம்திசயமாகவன் றோவாம்' பாகத்தை வவ்விய்தே, நு
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ஒப்பில்லாத உருவழகை யுடையாளாகிய 

அபிராமிதேவி, காமனையும் வென்ற வீரனாயெ 

சிவபெருமான் தன் அறிவழிய வாமபாகத்தை 

வவ்விஞணள்; அவள் வெற்றி இருந்தபடி யென்னே!. 

யென் இன்ருார். 

இ-னள்:- எல்லாரும் வியக்கத்தக்க வடிவை 

யுடையவள். ஆயிரம் இகழுடைய தாமரையாகயெ 

தெய்வத்தாமரை முதலிய யாவும் போற்று முகச் 

செவ்வி வாய்க்கு இம௰௰வல்லி; தன்னைத் துணையாகக் . 

கொண்ட இரதி காயகனாகிய மன்மதன் வெற்றி 

யானது கோல்வியாகும்படி., Cura ga pes 

காலத்து விழித்த பெருமானுடைய அறிவானது 

வற்றிப் போம்படியன்றோ இடப்பாகத்தை ந 

கவர்ந்துசகொண்டது எ-ம். 

அதிசயம் என்பது முன்னும் பின்னும் உண் 

டாகமுடியாத பொருளால் விகாவது. அம்மையின். 
இருமேனி யழகும் அத்தகையதாதலின் அதிசய 

மான வடிவாயிற்று. அரவிக்தமெல்லாம் என்றது 

பொற்றாமரை முதலிய தெய்வத் தாமரைகளையும். 

உளப்படுத்தி. சய்யவல்லி என்றது தொகுத்தல் 
விகாரம் பெற்றுச் சயவல்லியாயிற்று. துணை 

இரதிபதியென்றது இறைவன் போச௫ியாயிருக்கு. 
உயிர்க்குப் போகத்தைத்தருதல் சத்தியோடு கூடினா 

லல்லது கிகழாமையின் பராசத்தியைப் பெருக் 
துணனையாகக்கொண்டு இருக்கின்றான் மன்மதன் 
என்பதை விளக்இகின்றது. பார்த்தவர் - மதனனை
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விழித்தெரிச்க சிவபெருமான். மதிசய மாக 
என்றது புதீதி குறைய, சயம்-க்ஷயம் என்பதன் 
சிதைவு. தலைவியைக்கண்ட காலத்துத் தலைவன் 
கல்வியறிவு முதலியன குறைதல். இங்கனமன் ஜி, 
அதி சய வானன சுச்தரவல்லி, மதிசயமாக என்ப 
வற்றிற்கு வெற்றியென்றே. பொருள் காண்பர் 
கலர். இரிபந்தாதியில் சான்கு அடியிலும் வந்த 

ஒரு சொல்லுக்கு கான்கு பொருள் படவைத்த லும், 
- ஒரே பொருள் தோன்ற வையாமையும் தொல்லோர் 
மரபு ஆதலின் அவ்வுரை ஆராயத்தக்கது, 

காலன் வரும்போது காக்கவேண்டுதல் 

வவ்விய பாகத் இறைவரு நீயு மூழ்ந்திருக்கும் 

செவ்வியு முங்க டிருமணக் கோளமுஞ் இந்தையுள்ளே 

அவ்வியத் தீர்த்தென்னை யாண்டபொற் பாதமு மாகிவந்து 

வெவ்வீய காலனென் மேல்வரும் போது வெளிநிந்கவே, 18 

அர்த தராரீசவர வடிவத்தில் எழுக்தருளிவக்து 

இயமன் வருகின்ற காலத்துக் கண்ணெதிர்ப் 
பட்டுக் சாதீசருளவேண்டும். என் ரூர் இப்பாட்டில். 

இன்:- அங்ஙகனம் sarees பாகத்தினை 
_யூடைய பரமேசரனும் தேவரீரும் ம௫ிழ்ச்சியோ 

டிருக்கும் வடிவழகும், சல்யாணசுந்தரத் இருக் 
Garage, அடியேனுடைய மனத்தில் வஞ்சகம் 
தொலையத. இருவருள் புரிர்து ஆட்கொண்ட 
இருவடியுமாச எழுந்தருளி, கொடிய காலன் எனது
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உயிரைக் கொள்ளை கொள்ள வருஇன்றபோது 
வெளிகிற்கவேண்டும் ஏ-ம், 

இறைவரும் நீயும் மஇூழ்க்திருக்கும் செவ்வி 
யென்றது (உமையொரு பாரதியனாக) அர்த்தகாரீச் 

சரராக இருக்கும் கிலையை உணர்த்திற்று. பணக் 
கோலம் -கல்யாணசுரச்கரக் கோலம். அவ்வியம் 2 

வஞ்சனை; மாயையில் அழுத்திக்கடந்த மயக்கம். 
பொற்பாகம் அருளாதலின் விளக்குப்புக விருள் 
மாய்க்தரங்கு மாயைமரய்ர்தது என்பார் “அவ்வியம் 
தீர்த்து ஆண்டபாகசம்' என்றார். அவ்வியம் - 

ஆணவம் என்பாரும் உளர், _ஆணவம் உயலாமப் 
பற்றி கிற்பது; சஇர்தையாகிய சகரணக்றைப் 
பற்றியகன்று. காலனைக் காய்க்க கலமாகலின் 

காலன் வரும்போது காக்கவேண்டுஇருர். வெளி 
நிற்கவே என்றது அக்காலத்து அடியேனால் தேடி 
அலைய வாய்க்காது; ஆதலால் தேவரீரே வெளி 

வந்து கருணையினால் சகலந்தாரைக் காத்து Os 
வேண்டும் என்பதாம். 

ஆனந்தாதிசயம். 

வெளிநின் ற நின்றிகு மேனியைப் பார்த்தென் விழியுநெஞ்௬ம் 
களிதின்.ற: வெள்ளங் கரைகண்ட தில்லை கருத்தினுள்ளே”' 

தெனிநின் ந.ஞானந் *திகழ்கின்ற தென்ன திருவுளமோ . 

ஒனிதின்ந கோணங்க ளொன்பது மேவி யுறைபவளே. - 19 

... “ஞானத். இருகின் தென்ன - பி, ம்;
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QGuama wGpFRsq@n, Osehis ஞானத் 
திற்கும் காரணம் உணர்த்தினாலன் ரி யுணரேன் 
என் இன்றுர். 

இ-ள்:- sar கோணங்களில் உறைூன்ற 
தலைவி! உன்னைத் தரிசிக்க கண்களும், மனஞும் 
அடைக்க ஆனக்தவெள்ளத்திற்கு அளவேயில்லை. 
அம்மட்டோ! உணர்வரிய மெய்ஞ்ஞானம் உள்ளத் 
அத்திகழ்தினறது இதன் காரணம் யாதோ! ௪-ம், 

ஒளிகின் ற கோணம் ஒன்பது-தெய்வ ஒளி 
கிலைபெற்ற நவ கோணங்கள். saGar ce mE 
ளாவன: மாதலில் ஒரு திரிகோணமும், அதன் 
அட்டகோவமும், அதன்மேல் ஒரு தசகேரணமும், 
அதன்மேல் சதுர்தச கோணமும், அதன் மேல் 
அட்ட தளமும், அதன்மேல் சோடச தளமும், 
அதன்மேல் விச்துத் திரயமும், அதன்மேல் 

-சதுரஸ்ர இரயமுமாம். இவற்றுட் வகோணம் 
BITE, FAB கோணம் ஜர௫்தாம். சவகோணம் 
கான்கும் கழ்கோக்இயும், சக்தி கோணம் ஐந்தும் 
மேனோக்கியும் புணர மேற்கூறிய or pug saps 
'கோணமும் உற்பத்தியாமென அரி. இக்சவ 
"கோணங்களிலும் தேவி விசேஷமாய் வீத 
ஜிருப்பள் என்பதறிக. புறக்கருவியாயெ கண்ணும் 

. அகக்கருவியாடய கெஞ்சும் அளவில்லாது களில் 
இன்றன என்பார். *களிநின்ற : வெள்ளம் கரை 
கண்ட. இல்லை என்றூர். தெளிகின்ற: ஞானம்- 
தெளிவு கிலைபெற்ற ஞானம்; ௮து சவஞானம்.
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உருவத்தைக்கண்ட எனக்கு ஆனந்த வெள்ளத்தை 

யும், அடிஞானத்தையும் அளிக்கும் தஇருவுளக் 
கருத்து எதுவாகும்; கரையற்ற அருளேயாகும்; 
பிரிதின்று என்பது சூறிப்பு. 

உறைவிடம் யாதென உசாவல் 

உறைூன்ற நின்றிருக் கேோயினின் கேள்வ ரொருக்கமோ 

அறைகின் ற நான்மறை யின்னடி யோமுடி யோவமுத 

நிறை௫ன் றவெண்டிங்களோகஞ்சமோவென்றனெஞ்சகமோ 

ஊறைூன்ற *வார்தி யோபூர ணாசல மங்கலையே. 20 

சிவபெருமானுடைய இடப்பாக முதலியவற் 

வோடு என் கெஞ்சத்தையும் ஒப்பக்கொண்டு 

உறைகின்ற பெருங் கரணை என்னே! என 
வியக்இன் ரர். 

இ-ள்:-. குறைவின்றி கிறைந்த கித்தியமங் 
கலையே! நீ உறைகின்ற திருக்கோயில் உன் 

கணவராகிய அிவபெருமானது. . இடப்பாகமோ! 
எல்லாரானும் உரைக்கப்பெறுகஇன்ற வேதத்தின் 

அடியாகிய பிரணவமோ! அல்லது அதன் 
இரமாகிய உபகிடதமோ! அமுதம் கிறைகத்திருச் 
இன்ற சந்திரனோ! காமரையோ! அடியேன் மன 
மலரோ! மறைதற்இடமாகிய பாற்கடலோ! wat 

உணர்த்தியருவேண்டும் ௭-ம். 

கூறப்பெற்ற இவ்விடங்களில் எல்லாம் 

முறையே பராசத்தியாக, பிரணவ ரூபிணியரக, 

*வாருணியோ - பி. ம்.
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பரஞான ரூபியாக, சுவையாக, ஒளியாக, கலைமக 
ளாக, அபிராமியாக, திருமகளாக விளங்குதலின் 

நீ விளங்காத இடம் ஒன் மில்லை. யாதலால் நீயே 
உரை என் இன்ருர். கஞ்சம் - வெண்தாமரை. 

பூரணம்-கிறைவு. கிறைவு, ' இயற்கையே கிறைவும், 

- குறைந்து பின் ஆன கிறைவும் என்று இருவகை 
உண்டு. அம்மையின் கிறைவு இயற்கையே 
நிறைவு, சவஞாணி “குறைவிலா கிறைவே'”என் பர். 
மற்றொரு வள்ளல் ““எஞ்சாக பூரணமாய்'' என்பர். 

பரிபூரணம்” என்பர் தாயுமானவர். அ௮சலம்-சலிப் 
பரில்லாகது, மங்கலை - மங்கலமுடையவள். எல்லாங் 
கூடி. பரிபூரண நித்யகல்யாணி என்பது பொருள். 

காட்சியிற் கணிதல் 

மங்கலை செங்கல் சம்முலை யாண்மலை யாள்வருணச் 

சங்கலை செங்கைச் சகல கலாமயி எவுகங்கை 

பொங்கலை தங்கும் புரிசடை யோன்*புடை யாளுடையாள் 

பிங்கலை நீலிசெய் யாள்வெளி யாள்பகம் பெண்கொடியே. 21 

உமாதேவியே, அபிராமி முதலிய எல்லாச். 
சக்திகளுமாய் இருக்கன் றமைகண்டு கணி௫ன்ரூர். 

இ-ள்:- பச்சைப் பெண்கொடியாயெே உமர 
தேவியே மங்கலை; சிவச்த கலசம்போன்ற தனத்தை 
உடையவள்; பார்வதி; கடம்கண்ணதாடிய சங்கு 

*புலியரூடையாள் பி-ம், 

4
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வளையல்கள் கஇிடநச்தொளிவிரம் சிவந்த கையை 
யுடைய சகலகலாவல்லி; பொங்குகின்ற அலை 
தாவுின்ற கங்கை தாங்கப்பெற்ற புரியாகிய 
சடையையுடைய இறைவனது . இடப்பாகத்து 

இருப்பவள்; உயிர்கள் அனைத்தையும் ௮காதியே 
அடிமையாக உடையவள்; 'பொன்னிறத்தை 

உடையவள்; நீலி; செய்யவள்; வெளுத்தவள் எ-ம், 

மங்கலை- அபிராமி,  நீலி- துர்க்கை, செய் 

யாள் - இலக்மி, வெளியாள் -௪ரஸ்வதி, பரா 
சத்தியே ௮வசர பேதங்களால் ஐக்து நிறத்தோடு 

விளங்குஇன்றாள் என்பதாம், அன்றி உமையே 
மங்கலையாகிய பிங்கலையாகவும், செங்கலசம் 

முலையாளாகய செய்யவளாகவும், சகலகலா 
மயிலாகிய வெளியாளாகவும், மலையாளாகிய நீலி 
யாகவும் விளங்குகின்றாள் என்று இயைத்துப் 
பொருள் காணலுமாம், 

Qn Oo FLY 

கொடியே யீனவஞ்சிக் கொம்பே யெனக்குவம் பேபழுத்து 

படியே மறையின் பரிமள மேபனி மாலிமயப் 

பிடியே பிரமன் முதலாய தேவரைப் பெற்றவம்மே 

அடியே னிறந்இிங் இனிப்பிற வாமல்வந் தாண்டுகொள்ளே. 28 

தேவியைகோக்கி அடியேன் இறம்து பிறவா 
வண்ணம் தடுத்தாட்கொள்ள வேண்டும் என 

வேண்டிக்கொள்இன்ருர்.
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இ-ள்:- இளவஞ்சிக் கொடியே! பூங்கொம்பே! 
ஒன் ஜினும்பற்றாத அடியேனுக்குக் காலமல்லாத 
காலத்திற் பழுத்த கனிக்கு ஒப்பானவளே! வேதங் 

கஜின்மணமே! குளிர்ம்த இம௰யமலை பெற்ற பெண் 

யானையே! பிரமன் முதலான தேவர்கள் பலரையும் 
பெற்ற தாயே! அடியேன் செத்துப் பிறக்கா 

வண்ணம் வந்து ஆட்கொள்ளவேண்டும் எ-ம். 

காற்றுக்கும் ஆற்றாது அசைந்து ஆடுசன்ற 
இளவஞ்௫க்கொடியென்றது அடியார்கள் படுகின் ற. 
அல்லலால் ஓசொருக்கால் விளையும் பெருமூச்சுச்கும் 

ஆற்றாது அசையும் திருமனத்தள் என்பதைக் 
குறிக்க, அன்ரி இடையின் மென்மை கூறித்துச் 

சொல்லியதுமாம். கொம்பே பழுத்தபடியே எனக் 
கொண்டு ஏகாரம் அசையாக்குி கொம்பிற் பழுத்த 
சனிக்கு ஒப்பானவளே என்றும் உரைக்கலாம். 

வம்பே பழுத்த- காலமல்லாத காலத்தில் மாதுளை 
மா. மூதலியவற்றைப் பழுக்கச்செய்ய புகை 

முதலியன இடுதல் வழக்கு; அவ்வாறு பமுத்த 

என்பதாம். **வம்பெனப் பழுத்தென் குடிமுழு 

தாண்டு'' என்ற மணிவாசகம் கருதுக, வேதம் 

பூவானால் அதன் மணம் ஞானம். இறப்புண்டேல் 

பிறப்பு உண்டாதலின் இறந்து இனிப் பிறவாமல் 
ஆட்கொள்ள அறிவிக்கின்றார். “அடியேன் இனிப் 
பிறவாமல் வந்தேன்றுகொள்ளே” என்ற அப்பர் 
அருள்மொழியும், '*இறவாமைவேண்டும், இறப்பு 
உண்டேல் மீண்டும் பிறவாமை வேண்டும்?” என்ற 
அம்மையார் மீவண்டுகோளும் கருதற்பாலன.
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குறிக்கோள் கூறல் 

கொள்ளேன்மனத்தினின்கோலமல்லாதன்பர்கூட்டந்தன்னை 

விள்ளேன் பரசம யம்விரும் பேன்வியன் மூவுலகுக் 

குள்ளே யனைத்தினுக் கும்புறம் பேயுள்ளத் தேவிளைந்த 

கள்ளே களிக்குங் கனியே யவனியவென் கண்மணியே. 23 

உலகுக்கு உள்ளும் புதம்பி.லம், உள்ளத்திலும் 

விளைக்க தேனே! “eaten அடியேன், பிற 
தெய்வம் பேணாமையும், கின்னன்பரல்லார் கசல் 
கொள்ளாமையும், பிறசமயம் புகாமையும் ஆய 
குறிக்கோளுடையேன் என் இன்ளுர். 

இ.ல்:- :அகன்றருவுலகினுள்ளும், அவற்றின் 
புறம்பும், அடியேனுடைய இருதயகமலத்திலுமாக 

இருந்து . ஈன்கு விளைந்த தேனே! மெய்யடியார் 
களித்தற் . கேதுவாய களிப்பே! அருளத்தக்க 
அடியேனது கண்ணுள் மணியே! உன்னுடைய 

அழூய உருவையன் றி வேரோருருவத்தை என் 
மனத்துக் கொள்ளேன்; உன்னடியார் கூட்டத்தை 

எஞ்ஞான்றும் பிரியேன்; அருட்சமயமாகிய இதனை 
விடுத்.து ரர னைக வம் பிறவற்றிற் புதன்) 
இதுவே என் குறிக்கோள் எ-ம். 

இம்மூன்றும் என்கடன் எனவே நின்கடன்.. 

எஞ்சியுள்ளது அதான் காத்தருளவேண்டும் 

என்பதாம். உலகுக்கு உள்ளே யென்றது 
உடனாயிருதக்தலையும், புறம்பே என்றது வேரறுயிருச்



விருத்தியுரையுடன். Be 

தலையுமுணர்த்திற்று. களிப்பூட்டும் கள்ளாகவும், 
அதனால் விளைந்த களிப்பாகவும், இருப்பவள் 

அம்மையே என்றது. கண்மணி யென்றது 
அன்பர்கள் எங்கு கோக்இனும் எதை நோக்குடு 
னும் அம்மையின் உருவன் மிக் காணும் பொருள் 

வேறின்மையின் arora. “சண்ணுட் கருமணியே 

மணியாடு பாவாய்'' என்ற தாண்டகம் எண்ணுக, 

அருள் பெற்றதாலாய வீறு, 

மணியே மணியி னொனியே வொளிரு மணிபுனைந்த் 
அணியே யணியு மணிக்கழ கேயணு காதவர்க்குப் 

பிணியே பிணிக்கு மருந்தே யமரர் பெருவிருந்தே 

பணியே னொருவரை நின்பத்ம பாதம் பணிந்தபின்னே, 24 

அபிராமிதேவியே! தேவரீர் திருவடிமலரைத் 
தொழுதபிறகு வேறுயாரையும் எதன் பொருட்டும் 

பணியேன் என்னு வீறுளெகத்துஇன் ரூர். 

இ-ன்:- ் மாணிக்கமே! அதன் ஒளியே! 
அம்மணிகளான். ஆய அணியே! அ௮ணியப்பெறும் 
அவ்வணிகளுக்குள்ள அழகே! உன்னிடம் 
அடைக்கலம் புகாத : அரிவீனர்க்குப் பிணியாய் 

் இருப்பவளே! அ௮ங்கனம் உண்டான பிணிக்கு 
மருக்தாயிருக்த தீர்ப்பவளே! தேவர்கள் யாவர்க்கும் 
பெருவிருந்தே! திருவடிமலரைக் தொழுதபிறகு 
வேறுயாரையும் பணியேன் ஏ-ஃம். '
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மணி-பொருள். ஒளி- அதன் குணம்; அணி - 
பொருள்; ௮ழகு-அதன் பண்பு, ஆகவே பொரு 
ளாகவும் ௮தன் குணமாகவும் இருந்து மக்கட்சூதீ 
தனது சமவாய சம்பர்தத்தை யுணர்த்தி கிற்கன் 

ரூள் என்பதாம். அப்பர் சுவாமிகட்கு அளித்த 
சூலைகோய்போல அணுகாதவர்க்குப் பிணியாய் 
இருக்கது துன்பக் தந்து வினைக்கழிவு செய்தும், 
உண்மை உணர்ந்து அடைக்கலம் புகுக்கவிடத்துப் 

பிணி நீக்கும் மருந்துமாகி இருந்தும் அருள்புரிவள். 

குன்தவங் களெத்தல் 

பின்னே இரிந்துன் னடியாரைப் பேணிப் பிறப்பறுக்க 

முன்னே தவங்கண் முயன் நுகொண் டேன்முதன் மூவருக்கும் 

அன்னே யூலகுக் கபிராமி யென்னு மருமருந்தே - 

என்னே யினியுன்னை யான்மற வாமனின் றேத்துவனே, 8 

அபிராமிதேவியே! அனேக பிறவிகளில் 

அடியார்வழிபாடு செய்ததின் பலனாக கின்னையே. 
வழிபடப்பெற்ற எனக்குக் குறை யாதொன்றும் 

என்ன் ரர், 

இ-ள்:- முத்தொழில் செய்யும் முதன்மை 

யுடைய மால் பிரமனுருக்திரர் ஆகிய மூவர்க்குக் 
தாயே! மண்ணுலகுக்கு ௮பிராமியென்னும். பெய 

ரோடு எழுக்தருளியிக்கும் தேவாமுதமே! அடியேன் 
உண்மையடியார் பின்பாகவே திரிக்த, வழிபாடுகள் 

பலவுஞ் செய்து, தொல்லைப் பிறவி தொலைக்கப்
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பழம் பிறவிசளிலேயே தவஞ்செய்துகொண்டேன். 
ஆதலால் இப்பிறவியில் தேவரீரை மறவாமல் 

வழிபட்டுக்கொண்டேயிருக்கன்றேன். இனி என்ன 
குறையுண்டூ? ௭-ம். ் 

் பால் பிலிற்றும் பசுவின் பின்னால் தொடரும் 
குன்றுபோல அருள் பிலிற்றும் அடியார் பின்னால் 
இரிந்தேன் என்றுர். “முன்னே தவங்கள் முயன்று 

கொண்டேன்......... மறவாமனின்று ஏத்துவனே”! 

என்பது “பயானேயோ தவஞ்செய்தேன் இவாய 

நமவெனப் பெற்றேன்!” என்றதை கினைஷூட்டுதல் 
காண்க. .உன்னடியரர் தாள்பணிந்து ஆங்கு 
அவர்க்கே பாங்கான எமக்கு என்ன குறை! 

என்று கூறுதல்காண்க. 

அருணின் உயர்வு அறிவித்தல் 

ஏத்து மடியவ நீரே முலகனை யும்படைத்தும் 

காத்து மழித்துந் Dhue ராங்கமழ் பூங்கடம்பு 

சாத்துங் குழலணங் கேமண நாறுநின் ர௬னிணைக்கென் 

நாத்தங்கு புன்மொழி யேறிய வாறு நகையுடைத்தே. 26 

ட. அடியவர்களை ஆக்கவும், அளிக்கவும், அழிக்க 

வும் ௨உல்லராக ஆக்கும் அருட்பெருக்கின்முன்னே 
என் புன்மொழி திருச்செவி யேற்றதும் soa - 

யாகுமா? என்இன்ருர். ் 

-இ-ன்:- கடப்ப மலரணித்த. கூச் தலையுடைய 

அபிராமி! உன்னைத் துதிபாடும் அடிவவர்கள்
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பதினான்கு: உலகத்தையும் படைத்தும், காத்தும், 

அழித்தும் திரிஇன்றார்கள். அங்கனமாகத் தெய்வ 

மணங்கமமும் தஇிருவடிகட்கு எனது புல்லியகாவிற் 

றங்கிய இம் மொழிகளும் ஏறியது சகைப்பை 

விகாப்பதாகுமா! ஆகாது எ-ம். 

எண். புன் மொழி தேவியின் இருவடி சம்பக்கத் 

தாலே எல்லாவல்லமையும் உடையதாகும்; அதனைக் 

கூறிய அடியேனும் அடியார்கள் எய்திய கிலையை 

எய்தக்கடவேன் என்பதுட்கோள். ஏகாரம் வினா. 

வியப்பளிப்பதாகும் என்பது விடை. ் 

அருணலம் வியத்தல் 

உடைத்தனை வஞ்சப் பிறவியை யுள்ள முருகுமன்பு 

படைத்தனை பத்ம பதயுகஞ் சூடும் பணியெனக்கே 

அடைத்தனை நெஞ்சத் தழுக்கையெல் லாநின் னருட்புனலால் 

துடைத்தனை சுந்தரி நின்னரு ளேதென்று சொல்லுவதே, 87 

- அபிராமிதேவியே! நீ, மும்மலக்காட்டுள் மயங் 

இத்திரியும் எனக்கு அரிவூட்டி, அன்புகொடுத்து. 

அடி.சூடும் பணியையும் படைத்தாய்; இத்தகைய 

கின்னருளைப்பற்றிச் சொல். லுவதியா த? என் இருர். 

இ-ன்:- சுந்தரி! தாமரைபோன்ற பாதங் 

களைச் இரத்திற்கு. அணியாகச் சூடிக்கொள்ளும் 
பணி எனக்கே உரியதென்று ஒப்படைத்தீர். 
TODO Ss Qo bab அழுக்குகள் எல்லா 
வற்றையும் இருவருளாகிய தேவ கங்கையைக்.
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கொண்டு கழுவித் தூய்மையுறுத்தினீர்; உண்மை 
யன்பை உண்டாக்இனீர்; மாயாத வஞ்சப்பிறவியை 
மாய்த்தருஸினீர்; இவ்வண்ணஞ் செய்த தேவரீர் 
இருவருள் எத்தன்மையது என்று சொல்லிப் 

புகழ்வது. இவ்வாறு பல்லாற்றானும் அருள்வழங்கிய 
நீரே! அருள் நலத்தை வியக்கும் ஆற்றலையும் கர 
மேண்டும் or- ம், 

வஞ்சப் பிறவியை உடைத்தளை என்பதால் 

வஞ்சனைக்டமாகய இரவுஞ்சமலையைப் போன்றது 
பிறவி என்பதும், குமரன் வேலைப்போன்றது 

அம்மையின் அருள் என்பதும் பெறவைத்தார். 
உள்ளம் உருகுதலாவது கெக்கு கெக்கு கினைத்தல், 
அழுக்கு - காமம், வெகுளி, கடும்பற்றுள்ளம் முதலா 
Gor. புனலாற்றுடைத்தனை என்றது இருந்த 
சுவடும் தெரியாதபடி, துவரத்துடைத்தாய் என்ப 

தாம், ஏது என்று - எத்தகையது என்று. 

அடிதொழுவார் அடையும்பேறு 

சொல்லும் பொருளு மெனநட மாடுந் *துணைவருடன் 

புல்லும் $பரிமளப் பூங்கொடி யேநின் புதூமலர்த்தாள் 

அல்லும் பகலுந் தொழுமவர்க் கேயழி யாவரசும் 

செல்லுந் தவநெறி யுஞ்சிவ லோகமுஞ் சத்திக்குமே, 28 

AIC sAIAr geo pores பூப்போலும் 
. திருவடியைத் தொழுவார்க்கு இம்மையில் gre 

* தணைவரிடம் பி - ம், ' 
% புலிகுழற் பி-ம், 

5
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போகமும், தவநெறியும், 'பரமுத்தியும் டைக்கும் 
என்றருளுகறார். 

இ-ள்:-சொல்லும் பொருளும்போல ஆனந்தக் 
கூதீதருடன் ஒன்றியிருக்கன்ற ஆனகந்தவல்லித் 
தாயே! தேவரீருடைய அ௮ன்றலர்க்த . பூப்போலுர் 
இருவடியை இரவுபகலின்றி ஏத்துசன்ற அடியார் 
கட்கு எப்பகைவர்களாலும் அழிக்கமுடியாத WT 
சும், மறுமைக்கு ஆகும் தவகெறியும், mien 

ஆயெ மூன்றும் சித்திக்கும் ஏ-ம். 

கடம் ஆடுர் துணைவர் - பஞ்சூருத்திய நடனனஞ் 
செய்யும் கடராஜப்பெருமான். புல்லுதல்-தழுவு தல், 
இறைவனோடு இறைவி புல்லியிருக்கன்ற தன் .. 
மைக்குச் சொல்லையும் பொருளையும் உவமைகாட்டி. 
னார்.  'சொல்வடிவாய் நகின்னிடம் பிரியா இமயப் 
பாவைதன்னையும்சொற்பொருளான உன்னையுமே”? 
எனத் திருவிளையாடற்புராணத்தும் காண்க, புது 

மலர்த்தாள்-௮ன்் றலர்ச்த பூப்போலுர் சாளாதலின் 
அருட்டேன் மிகுதியும் ஊறும் என்பதரம். ௮ம்மை 
பூங்கொடி) அடிகள் மலர் என்ற இயைபும் காண்க. 
அவர்க்கே என்றது பிறர்க்கு இல்லை என்பதுபட 
கின்றது. ஏகாரம் பிரிகிலை. அழியா ௮ரசு - விட்டில், 
இளி, யானை; வேற்றரசு, தன்னர௬ு, பெரும் 
பெயல், காற்று என்பவற்றால் அழியாத ௮ரசு, 
தவகெறி-தவஒழுக்கங்கள். இம்மைக்கும், மறுமைக் 
கும், முத்திக்கும் வேண்டுவன கல்குவத௮ ம்மையின் 
அடிகளேயாம்.
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திருமேனிச் சிற்ப்பு தெரித்தது. 

சத்தியுஞ் சித்தி தருந்தெய்வ மாத் இகழும்பரா 
சத்தியுஞ் சத்தி தழைக்குஞ் சவமுந் தவமுயல்வார் 
முத்தியு முத்திக்கு வித்தும்வித் தாக முளைத்தெழுந்த 
புத்தியும் *புத்தியி னுள்ளே புரக்கும் புத்தையன்றே, 89 

சித்தி முதலாகிய ஜக்துபயனுமாக யளிப்பவள், 
ஆன்ம போதத்துளே வியாபித்து கிற்கின்ற 
அபிராமிதேவியே என் இருர். 

இ-ள்:- சித்திகளும், சஇத்திகளையெல்லாம்௮ருள் 

இன்ற தெய்வமாக விளங்குகின்ற பராசத்தியும், 
பராசத்தி ஏனையசத்திகளாகத் தழைத்தற் கேது 
வாய பரூவமும், : பரசிவத்தை நோக்கிச் தவஞ் 

செய்யும் சித்தாந்த ஞானிகள் அடையும் பரமுத்தி 

யும், அப்பரமுத்திக்கு வித்தும், ௮க்த வித்திற்கும் 
வித்தாக யோககிலத்தில் முளைத்தெழுந்த சவஞான 
மூம் ஆகிய எல்லாம், அடியேனது ஆன்மபோதத் 

துள்ளும் வியாபித்துகின்று அடியேன்ப் பெத்த 

"காலத்தும் முத்திக்காலத்தும் பாதுகாக்கும்வடி வினை 
உடையையாகிய கீயல்லவா? எ-ம். 

இத்தி -அணிமா,. மூமா, கரிமா, லடூமா, 
பிராப்தி, பிராகாம்யம், ஈ௫த்துவம், வூத்துவம் 

- என்ற எட்டுமாம். இவற்றின் இயல்புகளைத் ' திரு 
மந்திரம் மூன்றாக்தந்திரத்துக் (81-60) காண்க. 
அம்மையே சித்திதரும் தெய்வமாதலைத் *தெரிதரு 

* புத்திமி னுள்ளறாள் பூரிக்கும் புரத்தை - பி, ம்.
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சாம்பவி கேசரி சேரப், பெரிய சிவகதி பேறெட்டாம் 

ஓத்தியே'' என்ற இருமந்திரம் உணர்த்தும். கேசரி - 

ஒரு யோகவகை, *எத்திறம் கின்றான் ஈசன் 

அத்திறம் அவளும் கிற்பள்'? ஆதலால் சத்தி 

தழைக்கும் சிவம் என்றார். முத்திக்கு வித்தும் 

வித்து - முத்திகிலத்திற்கு விதைக்கப்பெறும்விதை 

என்றுமாம் வித்தும் வித்து-பெயரெச்சத்தொடர், 

புரத்தை -திருமேணியையுடையாய், புரம் - சரீயம், 

தன்வசமறுதல் 

அன்றே *தடுத்தென்னை யாண்டுகொண் டாய்கொண்ட தல்ல 

நன்றே யுனக்கனி நானென் செயினு நடுக்கடலுள்| வென்கை 

சென்றே விழினுங் கரையேற் றுகைநின் நிருவுளமே 

ஒன்றே பலவுரு வேயரு வேயென் னுமையவனே. 80 

அடியேன் என்னசெய்தாலும் பொறுத்து 
ஈடேற்றுகையே உன்கடமை என்றருளுகன்றார். 

இ-ன்:-- ஒன்றாயும், பலவாயும், அருவாயும் 

நிற்கும் அபிராமியே! அறியாக்காலத்திலேயே அடி. 
யேனைத் தடுத்தாண்டுகொண்டாய். ஆட்கொண்ட 

நீயே இன்றைக்கு என் குற்றங்கள் கண்டு *இணி 
வேண்டாம் என்னு கூறுதல் உனக்கு நல்லதல்ல. 

'நரன் என்ன தீமைதான் செய்தாலும், நடுக்கடலிற் 

போய் வீழ்ச்தாலும், ௮ .றிவிலி செய்தான் ' என்று 
கரையேற்றுவதே. கடமையாதல் வேண்டும் என் 

செயல் ஒன் .றுமில்லை எ-ம். 

* தனித்தென்னை பி- ம்.
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அன்றே என்றது ஆட்கொண்ட தலைக் 
காலத்தைச் சுட்டி, கின்றது. தலைவியாகிய உனக்கு, 
-கொண்டதைக் கொள்ளவில்லையென தீ தள்ளுவது 
அழகன்று என்பதாம். என் செயினும் என்பது 

விலக்கப்பெற்ற குற்றங்களை அறிந்தே செய்தேன் 
ஆயினும் என்பது விளக்ிகின்றது. ஒன்றே 
என்றது சிவம் ஒன்றான காலத்து . அங்இியிற் 

சூடரிபோலவேறன் றிக் குணகுணியா ஒன் நியிருக்த 
நிலையை. பலவே என்றது காதனுக்கு ஏற்ப 

கவந்தரு பேதமாகி கின்ற நிலையை. அருளென்ற.து 
ஞானவடி வாட கின்றகிஷ்கள நிலையை. இப்பாடற் 
போக்கு **அன்றே என்றனாவியும் உடலும்'' என்ற 
மணிவாச்சுத்தை மனத்து ஆக்குவது, அதன் 
முடிபைப்போன்றே யீண்டும் “நன்றே செய்வாய் 

பிழைசெய்வாய் நானே இதற்கு நாயகமே” என்பது 

கருதத்தக்கது. 

ஆட்கொண்டதிறம் அறிவித்தல் 

உமையு முமையோரு பாகனு மேக வுருவில்வந்திங் 

கெமையுந் தமக்கன்பு செய்ய்வைத் தாரினி யெண்ணுதற்குச் 

. சமையங் களுமில்லை யீன்றெடுப் us Goth, தாயுமீல்லை 

அமையு மமையுறு தோவியர் மேல்வைத்த வாசையுமே. 81 

அர்த்தகாரிச௬ரராக அருட்கோலங் கொண்டு 
எழுந்தருளிவந்து ஆட்கொண்டார். ஆதலால் 

ஆண்டான் . கட்டளையன் றிப் புற்ம்போகேன் 
என்றருளுகன்ருர்.
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இ-ள்:- உமாதேவியும் அசிவபெருமானுமாக 
ஒசே உருவில் வந்து ஒன்றுக்கும் பற்றாத புழுத் 

தலைப்பட்டகாயினும் கடையேமாடய எம்மையும் 

தமக்கே யன்புசெய்யப் பணித்தார். ஆதலால், 
இனி ஆராயக் காலமும் இடையாது. காம் பெற்ற 
பேறு இதுவாக; இணி எம்மைப்பெறுக் தாய் 
ஒருத்தியும் இல்லை; மாகராசையும் இணிப் போதும்; 

வேண்டாம் எம், 

உமை, உமா என்பதன் Diy. உயிர்களைக் 
காப்பவள் என்னும் பொருளது, இணி ஓ--மா 

உமா எனக்கொண்டு அம்மா! (தவம்செய்ய) 
வேண்டாம் என்று அன்னை தடுத்தமையால் வத 

பெயரென்பாரும் உளர். உமையென்று தொடங்கு 
யவர் மீட்டும் இறைவனைக் குறிக்கின்ற காலத்து 
உமையை விட்டுக் குறிக்கமுடி யாமல் “உமையொரு 
பாகர்! என்றே குறித்தலால் அம்மையின் அருட் 
பதிவு காண்க, எமையும் உம்மை இழிவுிறப்பு. 
இவ்வாசிரியரை யாட்கொண்ட முறை அர்த்த 
நாரீச்சுர வடிவமாகக் கனவிடைவக்து என்பது 

கடவூரிலும் கரணபரம்பரையாக வழங்கப்பெறுதல் 

உன்னுக. சமையம் - காலம். ஆட்கொண்ட பிறகு 

ஆராய்ச்?) கூடாமைமாத்திரமே யன்றி ஆனக் 

தாறுபவத்திற்கு இடையீடாகவுமிருத்தலின் ஆராய 
நேரம் ஏது என்பதாம். சமையம் என்பதற்கு 

கொள்கைகள் என்பாரும் உளர். ஆண்டான் 

குறிப்படி. கெறிப்பட்டேனாதலின் இணி எனக்குப்
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பிறப்பில்லைன என்று துணிந்தவர் தாயுமில்லை 

என்றார். அமையு௮ தோளியர் - மூங்கிலை ஒத்த 
தோள்களையுடைய பெண்கள். மாதர் ஆசையும் . 
போதும் என்றது, இணி அதற்கும் புத்தி நாடாது; 

கேரமும் இல்லை; ௮து இதுபோன்ற இன்பமும் 
ஆகாது என உளத்தடைத்து உரைத்ததாம், 

இதுவுமது 

ஆசைக் கடலி லகப்பட் டருளற்ற் வந்தகன்கைப் 
பாசத்தி லல்லற் படவிருந் தேனைநின் பாதமென்னும் 

வாசக் கமலந் தலைமேல் வலியவைத் தாண்டுகொண்ட 

தேசத்தை யென்சொல்லு வேளீசர் பாகத்து நேரிழையே,. 88 

தாமே வலியவந்து திருவடி இீட்சைசெய்து 
ஆட்கொண்ட பேருபகாரத்தை எங்கனம் சொல்லித் 
துதிப்பேன்; *அனர்தம் அகங்கொண்டு வெளி 
வருகுதில்லை' என் இன்ருர், 

ட 

இ-ள்:- பரமேசகரன் பக்கலில் எழுர்தருளி 

இருக்ன்ற அபிராமியே! கங்குகரை காணவியலாத 
ஆசையாூய கடலிலகப்பட்டு, கருணையற்ற காலன் 
கையிலுள்ள பாசத்தினால் வருத்த இருக்த என்னை 
உன்னுடைய பாதம் என்டுின்ற மணம்பொருந்திய 
தாமரைமலரைத் தலைமேல் தாமே வலியவந்து 
சூட்டி ஆட்கொண்ட பெருங்கருணையைப் பற்றி 
என்ன சொல்லுவேன்; சொல்ல இயலாது எ-ம்,
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ஆசைக்கோரளவில்லையாதலின் ஆசை கடல் 

என உருவ௫க்கப்பெற்றது. தன்னிடம் வீழ்ச் 
தாரை வெளிக்ளெம்பவிடாது மறிக்கும் ஆற்றல 

தாதலான் அகப்பட்டு என்றார். Besser - Wh 

தத்தை (இறுதியை)ச் செப்பவன்; யமன். இளையர் 
என்னான் முதியோர் என்னான்? ஆகலின் அ௮ருளற்ற 

அந்தகன் ஆயினான். அல்லற்பட இருக்தேனை 
என்றது தன்னுடைய பண்டைய கிலை. குறித்து 

தலைக்குப் பேரழகும் மணமுக் தர்ததென்பார் 
'வாசக்கமலம் தலைமேல்வைத்து' என்றார். வலிய 

வைத்து . என்றது அம்மையாரின் அருட் : 
பெருக்சைக் காட்டி, நிற்பதோடு ஆன்மாக்களின் 

அறியாமைப் பெருக்கையும் காட்டி கிற்றெது. . 
வேண்டாம் என்று மறுத்தும், விலகி யொழுகஇியுங் 

கூட வலியவைத்தாண்டாள் என்ற கருணை காண்க, 

இறப்பிற்கு அஞ்சி ஏத்துதல் 

இழைக்கும் வினைவழி யேயடுங் கால னெனை நடுங்க 

அழைக்கும் பொழுதுவந் தஞ்சலென் பாயத்தர்சத்தமெல்லாம் 

குழைக்குங் கனபக் குவிமுலை யாமளை க் கோமளமே 

உழைக்கும்பொழுதுன்னையேயன்்னையேயென்பனோடிவந்தே. 

். காலன் என்னைக் கடுகு யழைக்கின்ற காலத்துத் 
தாயே என்றழைப்பேன். அபயந்தந்து ஓடிவந்து 

காத்தருளவேண்டும் என் றருளு இன்ருர். 

இ-ள்:- உலக பிதாவாகிய சிவபெருமா 
னுடைய உறுதியான இித்தத்தையும் குழையச்.
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செய்கின்ற கலவைச் சேறப்பிய குவிக்க தனங்களை 

யுடைய அபிராமியே! பல பிறவிகளில் யான் 
செய்த வினைகளில் பிராத்த வினைக்கடோகக் காலன் 
என்னை நடுங்க அழைக்கின்ற காலத்து எழுந்தருளி 
அபயக்தரவேண்டும். கான் வருந்துகின்ற காலத்து, 

பரபரக்க வந்து தாயே என்று அழைப்பேன் 

தவறாது abs காக்கவேண்டும் எ-ம், 

காலனும் நெறியன்றி அழைக்கமூடியாது 
என்பார் 'வினைவழியே யடுங் காலன்' என்றுர். 
காலன் அழைக்கச்செய்த தீமையும் அடியேனுடை 
யதே என்பது கருத்து, அழைப்பது கேர்மையானா 

௮ம் நடுங்க அழைப்பது அவன் கொடுமை, அதி 

னின்று காக்கவேண்டும் என்இன்றார். அன்றிக், 
காலன் என்னைப்பார்த்து நடுங்கும்படியாக அழைக் 

இன்ற காலத்தும், பயப்படாதே என் றருள் செய் 
என்றுமாம். மார்க்கண்டனை ஈடுங்க வதைத்த 
காலத்து இறைவனால் உண்டான பழம் புண் அவன் 
மன த்தைவிட்டகன் ரது இல்லையாதலான் இப் 
போது இறைவியாகய நீ சொன்னால் அவன் 

நடுங்குவான் என்பது கருத்து, அத்தர் இத்தத் 

HOG, co குவிமுலைமுன் நகில்லாதென்பார் 
'குழைக்குமுலை' என்றார். (அஞ்சல் என்பாய் 
என வேண்டியும் கடமைதவறி வாளாவிருக்து. 
விடின், அவன் என்னை வருத்துஇன்றகாலத்து 
கான்: சும்மா இரேன்; go abs தாயே எனக் 

6
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கத்துவேன்; அப்போது ் காத்துத்தான் ஆக: 

வேண்டும் என்பது கருத்து. 

அம்மை எழுந்தருளும் இடங்கூறல் 

வந்தே சரணம் புகுமடி யாருக்கு வானுலகம் 

தந்தே பரிவொடு தான்போ யிருக்குஞ் சதுமுகமும் 

பைந்தே னலங்கற் பருமணி யாகமும் பாகமும்பொன் 

செந்தேன் மலரு மலர்ககிர் ஞாயிறுந் தங்களுமே, 34 

அபிராமியம்மை, அடைக்கலம் புகுந்த அடி 

யார்க்கருள்வழங்கித் திருமாலின் மார்பு முதலிய 

இடங்களில் திகழுவள் என் இன்ருர். 

இ-ள்:- அம்மை, அடைக்கலம் என்று வரும் 

அடியார்களுக்கு விண்ணுலக இன்பத்தை வழங்கப், 

பிரமனது கான்குமுகங்களிலும், திருமாலின் தேன் . 

ஒழுகுக்துளபமாலையோடு கெளத்துபமணி யணிந்த 

மார்பத்திலும், சிவபெருமானுடைய இடப்பாகத் 

திலும், பொற்றாமரை மலரிலும், விரிகின் ற ரணக் : 

களையுடைய சூரியமண்டலத்திலும், சம்திரமண்டலத் 

. இலும் விரும்பிச்சென்று இருக்தருள் செய்வள் எ-ம். 

இங்கனம், சதுரீமுகத்தில் எழுந்தருளுங் 

காலத்துக் கலைமகளாகவும், ஆகத்து எழுக்தருளு 

இன்றபோது திருமகளாகவும், பரகத் தெழுக்தரு 

ஞங்கால் பார்வதியாகவும், சூரிய சந்திரா்கஸிடம் 

தேசஸ்வினியாகவும் எழுக்தருள்கிறுள். இதனை 

்வேதியர்க எயனுாவில் விஞ்சை மகள் என்றும்,
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Gg Foor Moor weoflinri 9 “செழுங் கமலை என்றும், 

காதரிடத் தரிவையென்று தாட்டுவரெண்ண டங்கா, 

ஆதிபரன் மூலபரை யாமளையுண் மயக்கால்”” 

என்பதாலும் அறியலாம். 

‘argos gba தான்போயிருக்கும்' என் ற 

_ தால் திருக்கடவசே கித்யவாசம் செய்யும் தலம் என் 

பதும், ஏனையவைசென்று தங்குமிடங்கள் என்பதும் 

குறிப்பித்தவாரும். பரிவொடு - வருத்தத்தோடு 

என்றும். பொருள் கொள்ளலாம். அங்கன் 

கூறுங்கால் சதுர்முகம் முதலான. இடங்களில் 

இருக்கன் றகாலத்துச் சரணம் புகுவாரும், அருள் 

பெறுவாரும் இல்லாமையால் அவ்விடங்கட்கு 

வருக்திச்செல்லும் எனவும், திருக்கடவூரில் விரும்பி 

யிருக்கும் எனவும் கொள்ச. 

பெறுப்பேறு பெற்றமை வியத்தல் 

இங்கட் பகவின் மண நாறுஞ் 8றடி *சென்னிவைக்க 

எங்கட் கொருதவ மெய்திய வாவெண் ணிறந்தவிண்ணோர் 

தங்கட்கு மிந்தத் தவமெய்து மோதரங் கக்கடலுள் 

வெங்கட் பணியணை மேற்றுயில் கூரும் விழுப்பொருளே. 88 

அம்மையே! நினது திருவடி. சூட்டப்பெற்ற 

இர்தப் . புண்ணியம் யாருக்குக் இட்டும் என்று 
தன்தவம் வியக்கன்ருர். 

, *சிந்தைவைச்ச எ ௩ம்.
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இள்:- அலைகளோடு கூடிய பாற்கடலுள் 

சேஷ. சயனத்தின்மீது அறிதலே அமர்ந்த 
. அபிராமியே! பிறைமதியின் மணங்கமழுகன்ற 

நினது சீறடியை எங்கள் தலைமேல் தாமே வலிய 
வைத்தருளத்தக்க ஒருதவம் எங்கட்கும் வந்ததே! 

எண்ணிறந்த தேவர்களுள் யாருக்காவது இந்தத் 
தவம் இட்டுமோ ! ௭-ம். 

சிவபெருமான் தலையில் புலவி வெறுப்புக் 

கொண்டு ஊடல்கணியச் சூட்டப்பெற்றது; எம் 

தலையில் இவன் உய்யட்டும்' என்ற அருட்பெருக் 

கோடு சூட்டப்பெற்றது. ,ஆதலால் அடிசூடும் தவம் 

அவருக்கும் அடியார்களாகிய ஏங்கட்குமே உரித் 
தாகும்; மற்றத் தேவர் வெற்றுக் தேவரே, 

பகவு- பிளவு, மணி அ௮ணைமேல் துயில் கூரும் 
என்றது விஷ்ணுவை அதிட்டிக்து கின்று இயக்கும் 

சத்தியாக இருக்கின்ற கிலைபற்றி. 

அருளின் இயல்பை அறுிவிக்கவேண்டுதல் 

பொருளே பொருண்முடிக் கும்போக மேயரும் போகஞ்செய் 

மருளே மருளில் வருந்ததரு ளேயென் மனத்துவஞ்சத் [யும் 

இருளேது மின்றி யொளிவெளி யாட யிருக்குமுன்றன் 

அருளே தறிகின்றி லேனம்பு யாதனத் தம்பிகையே, 36 

காரணகாரியத் தொடர்பாக, ஆன்மாக்கட்குப் 

பயன்தரும் அருளை - அதன் தன்மையை யான்
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அறியகிற்கிலேன்; தேவரீரே அறிவிக்க வேண்டும் 
என் இன்ருர். 

இ-ள்:- பொன் வெள்ளி முதலிய பொருளே! 
அப்பொருளால் எய்தப்பெறும் இன்பமே! பொரு 
ளால் போகத்தை எய்தச்செய்யும் அருளே! 
“போகத்தை நுகர்தலால் வரும் மயக்கத்திலிருக்து 
எழுக்த தெளிவே! தாமரையாகய ஆசனத்தில் 
எழுந்தருளியிருக்கன்ற அபிராமியே! அடியேன் 
மனத்தில் வஞ்சத்தால் விளையும் Qasr Gal sd 
இல்லையாம்படி, எங்கும் ஒளியோடுகூடிய பராகார௪ 
மாக இருக்சச்செய்ன்ற உனது ௮௫௬௯௭ என் 
வியல்பினது என்று கான் அறிகஏன் ரிலேன் ௭-ம், 

முனிவரும் மன்னரும் முன்னுவ பெரன்னால் 
முடியுமாதலின், இன்பத்திற்கு இன் ரியமையாத 
பொருளாக முற்கூரினார், பின் பொருளால் 
விளையும் போகமாகக் கூறினார்... பின் ஆன் மாக்கள் 
அப் போகத்தின்௧ண் அழுந்துங்காலத்து அறிவு 
இழச்து போகமே தானாய்த் தானே போகமாய் 
இருக்குமாதலின் மருளாகக் கூறினார். எதிலும் 
அதிகமாக மருண்டகாலத்துத் தெளிவு தோன்று 
மாகலின் தெளிவாகப் பிற்கூறினார். பொருள் 
முூதலானவற்றிலிருக்தஅ தோன்றுகின் ற எல்லாம் 
அம்மையே என்பது இதனால் குறிக்கப்பெற்றது, 
ஏதும் என்பது ஒரு இிரிதும் என்னும் பொருளது. 
ஒளியின்முன் இருள்: கில்லாதவாறுபோல, Raf
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வெளியா இருக்கும் அருள்முன் வஞ்சத்திருள் 
WIG SZ THE. 

அம்மையின் அணிமுதலியன eee 

கைக்கே யணிவது கன்னலும் பூவுங் கமலமன்ன 

மெய்க்கே யணிவது வெண்முத்து மாலை விடவரவின் 

பைக்கே யணிவது பன்மணிக் கோவையும் பட்டுமெட்டுத் 

இக்கே யணியுந் திருவுடை யானிடஞ் சேர்பவளே. a7 

நாயகன் எத்திறம் காயகி ௮த்திறம் என்னும் 

உலக மொழிக்கு மாறுகச் சிவபெருமான் திகம் ' 
பரராய் இருக்கத் தேவரீர்மட்டும் பட்டும் பணியும் 

புனைவது என்னே! என்று பழிப்பதுபோலப் 

புகழ்கின்ருர். 

இ-ள்:- எட்டுத் திக்கையும் ஆடையாகத் 

தரித்த பெருஞ் செல்வனாகிய சிவபெருமானுடைய 
இடப்பாகத்திற் சேர்ந்திருக்கும் ௮ பிராமிதேவியே! 

தாம் கையின்கண் அணிவது கருப்பு வில்லும் 
புஷ்ப பாணமும். செந்தாமரை மொட்டை ஒத்த 

தனங்களின்மீது அணிவது முத்துமாலை. பாம்பின் 

படத்தினைப்போன்ற கிதம்பத்தின்மீது அணிவது 
நவரத்தினக் கோவையாகிய மேகலையும் பட்டாடை 
யும். இது என்னே விபரீதம்! எ-ம். 

மெய் ஆகுபெயராய்த் தனத்தைக் காட்டிற்று. 

திருவுடையான் என்பது குறிப்புமொழி. கைக்கு 
முதலிய கான்காம் வேற்றுமை யுருபுகள்:- ஏழாம் 

வேற்றுமைப்பொருளில் வந்தன. —
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உலைவர்க்கு உணர்த்துதல் . 

பவளக் கொடியிற் பழுத்தசெவ் வாயும் பனிமுறுவல் 

தவளத் திருநகை.யுந்துணை யாவெங்கள் சங்கானைத் 

துவளப் பொருது துடியிடை சாய்க்குந்- துணைமுலையாள் 

அவளைப் பணிமின்கண் டீரம ராவதி யாளுகைக்கே. 88 

உலர்! மறுமையில் வானுலக ஆட்சியை 
நீங்கள் விரும்பினால், இம்மையில் எங்களுடைய 
அபிராமியையும் ௮அமுதகடேசனையும் வழிபடுங்கள்; 
என்று ஆணையிடுஇன்ருர், 

இ-ன்:- 2. w quot aft பவழக்கொடியைப் 
போலச் சவசர்த திருவாயையும், குளிர்ந்த yor 

மூறுவலைச் செய்கின்ற வெள்ளிய பற்களையுமே 
துணையாகக்கொண்டு, சங்கரனைத் துவண்டு போகும் 
படிச் சண்டையிட்டு, உடுக்கைபோன்ற இடை 
யையும் வருத்துகின் ற இரண்டு தனங்களையுடைய 
அபிராமிதேவியைப் பணியுங்கள், அமராவதியை 

அரசாளவேண்டுமாயின் எ-ம். 

பவழக்கொடி செம்மையானது) அதைக் 

காட்டிலும் வாய் சிவந்ததென்பார் பழுத்த. செவ் 

வாய்' என்றார். பழுத்த- தன்னிலையில் முதிர்க்த. 
காதல்வெப்புக்கொண்ட. கணவர்க்கு ௮து தீர்க்கும் 

மருந்தாய் முறுவல் இருந்தது என்பார் பணி 

முனுவல்' என்றார். ககை- முதனிலைத் தொழிலாகு 
். பெயர். மேருமலையின் தென்பக்கத்து எழுதிய 
விளக்குப்போல யோககிலையில் இருக்து காட்டிய
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எங்கள் பெருமான்முன் மன்மதன் முதலியோர் வில் 
அம்புகொண்டு சென்றும் தோர்கவும், அபிராமி 
செவ்வாயும் தவள ஈகையும் கொண்டு கிலை தளரப் 
பொருதது '*வியப்பினும் வியப்பாம். அங்கனம் 
வெற்றிகண்ட அபிராமியைப் பணிச்தால் ௮மரா 
வதி ஆளுதற்குப் பகையில்லை பயமில்லை. கண்டீர் 
என்பது முன்னிலை யசை, துணையா, பொருது 

சாய்க்கும் முலை எனக்கூட்டுக, 

தன் குறை அறிந்து தயங்கல் 

ஆளுகைக் குன்ற னடித்தா மரைகளுண் டந்தகன்பால் 

மீளுகைக் குன்றன் விழியின் கடையுண்டு மேலிவற்றிண் 

மூளுகைக் கென்ருறை நின்குறை யேயன்று முப்புரங்கள் 

மாளுகைக் கம்பு தொடுத்தவில் லான்பங்கல் வாணுதலே. 89 

தேவி! அடியேன் உன் அனுக்கிரகத்தால் 
எல்லாத் துணையும் பெற்றிருந்தும் ஈடேறுதது 
என் குறையே என்னு கவல்இன்ருர். 

இ-ள்:- திரிபுரங்கள் அழியத் திருமாலாகிற 
அம்பைத் தொடுத்த வில்லாளியாகிய இறைவனது 
இடப்பாகத்து எழுக்தருளியிருக்கன் ற அபிராமியே! 
அடியேனை ஆளுவதற்குத் தேவரீருடைய திருவடித் 
தாமரைகள் இருக்கின்றன. காரலனிட மிருந்து 
தப்புவதற்குக் கடைக்கண் நோக்கு இருக்கின் றத; 
இவற்றைத் தணையாகக்கொண்டு மேற்போத்லுக்கு 

மூடியாதது எனது கசூறையேயாம்; அ௮ம்மையினது 
அருடகுறை அன்று எ-ம்.
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ஆளுதல் - குடிகளுக்கு வக்த-அன்பத்தை சீக்கு 
திலும், இன்பத்தை ஆக்குதலும் என்ற இருவகைத் 

தாம். அடியேனுடைய பாசப் பிணியைத் தறித்துப், 

பிறவி கோயைக் கெடுத்துப், பேரின்ப நிலையைக் 

கொடுச்சின்ற ஞான ஆட்௫க்குத் திருவடி.தீ தாமரை 

இருக்கின்றது என்றார். மரணபயம் முற்றத் 

துறந்தார்க்கும் உளதாதலின் அதனைப் போக்க 

அருள்விழி தணையுண்டு என்றுர். இந்த இரண்டு 

துணையையும் கொண்டு மேலேறுதல் என் செயலாய் 

இருக்க, ௮து மாட்டாமை என் குறையேயாம். 

புண்ணியத்தை வியந்தது 

வாணுதற் கண்ணியை விண்ணவர் யாவரும் வந்திறைஞ்சிப் 

பேணுதற்கெண்ணியவெம்பெருமாட்டியைப்பேதைநெஞ்சிற் 

காணுதற் கண்ணிய எல்லாத கன்னியைக் காணுமன்பு ் 

பூணுதற்கெண்ணியவெண்ணமன்றோமுன் செய்புண்ணியமே. 

.... தேவர்கள் யாவரும் வந்து வணங்குகின்ற 

தேவியைத் தரிசிக்கும் பேற்றினைத, தம் பழம் 

புண்ணியத்தால் அடைந்தேன் என் இருர். 

இ-ள்:- கெற்றியிற்கண்படைத்தவளும், தேவர் 

கள் யாவரும்வர்து வணங் வழிபடுதற்கு எண்ணிய 
எம் தலைவியும், பேதமையுடைய கெஞ்சில் காணு 

க.ற்கு முடியாத கன்னிகையும் ஆகிய அபிராமி 
தேவியைத் தரிக்க. வேண்டும் என்று, அன்பு 
ட்ட
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கொள்ளுதற்குக் காரணமான எண்ணமல்லவா பல 
பிறவிகளில் யான்செய்த புண்ணியமாவது எ-ம். 

அதல் -கெற்றி. வாள்-ஒளி. சென்ற இருப் 
பாட்டில் அமராவதி ஆளுகைக்கு ௮அவளைப்பணிமின் 
என்றாரா தலின் விண்ணவர்யாவரும் தம் பதவிகளில் 
அகலாத இருககக், கடவூருக்குவக்து பணிய விரும்பு 
சன்றாரென்பதை. '(விண்ணவர்யாவரும் இறைஞ்சிப் 
பேணுதற்கு எண்ணிய? என்பதாற் குறிப் பிடுகன் 
ரர். பேதை கெஞ்சு-மலத்தால் மறைப்புண்ட 
ஆன்மாவின் மனம். காணுதற்கு-பாசஞான ப 
ஞானங்களை க் துணையாகக்கெொரண்டு காணுதற்கு. 
அ௮ண்ணியள் - அணுச்கத்தில் உள்ளவள், 

தெஞ்சறிவித்தல் 

புண்ணியஞ் செய்தன மேமன மேபுதுப் பூங்குவளைக் 
கண்ணியுஞ் செய்ய கணவருங் கூடிநங் காரணத்தால் 
நண்ணியிங் கேவந்து தம்மடி யார்க ணடுவிருக்கப் ... 
பண்ணிநஞ் சென்னியின் மேற்பத்ம பாதம் பதித்திடவே. 41 

மனமே ! இறைவி இறைவனோடுவந்து அருள் 
வழங்குவதற்கு காம் பலகோடி புண்ணியம் 
செய்திருக்கன்றோம் என்று கெஞ்சிற்கு அறிவிக் 
இன்ருர். 

இ-ள்:- மனமே! கருங்குவளைக் கண்ணியாயெ 
அபி.ராமிதேவியும், சிவபெருமானும் தமக்கு அருள்
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, வழங்குவதற்காக ஒன்றுசேர்ந்து இங்சே எழுக் 

தருளிவம்து, அடியார் ஈடுவுள் இருக்கும் அருளைப் 
புரிர்து, நமது முடிமேல் திருவடி. சூட்டப் 

புண்ணியம் செய்திருக்கன்றோம் அ௮ல்லவர எ-ம். 

அபிராமியின் கண்கள் எப்பொழுதும் கருணைத் 
தேன் வழிதலின் உவமை தேடிய ஆரியருக்கு 

எல்லாவகையானும் புதுப்பூங்குவளை கான் பொருக் 

துவதாயிற்று. ஈம் காரணத்தால் உண்ணி என்றது 
கைம்மாறு இல்லாக் கருணை மிகுதியைக் காட்டு 

இறகு. அடியார்கள் நடுவிருக்கப்பண்ணி என்றது 

அடியேன் அடியார் நடுவுளிருக்கும் அருளைப் 
புரியாய்' என்ற மணிவாசசத்தை நினைஷூட்டு 

இன்றது. செய்தனமே என்பதில் ஏகாரம் 
தேற்றம். 

ஆம்மையின் ஆற்றல் வியத்தல் 

: - இடங்கொண்டு விம்மி யிணேகொண் டி.றுகி யிளகிமுத்து[சை 

வடங்கொண்ட கொங்கை மலைகொண் டிறைவர் வலியநெெஞ் 

நடங்கொண்ட கொள்கை நலங்கொண்ட நாயகி நல்லரவின் 

படங்கொண்ட வல்குற் பனிமொழி வேதப் பரிபுரையே, 42 

இறைவனுடைய வலிய கெஞ்சையும் ஆட்டு 
வித்த: இறைவி அபிராம சுந்தரியே ஏன் இன்றூர். 

இ-ள்:- அசன்று, பருத்து, விம்மி, இணைச்து, 
இறு, வேண்டுங்கால் இளக), ps sar wells gs 

இருக்கின்ற கொங்கையாற மலைகளைக்கொண்டு,
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கல்லினும் வலிய கணவர் கெஞ்சை ஆடும்படிச் 

செய்த வெற்றிகொண்ட வீரமாது யாரெனில், 
பாம்பின்படம் போன்ற அல்குலினையும், குளிர்ந்த 
மொழியினையும் உடைய வேதச் சிலம்பைத் தரித்த 
அபிராமியே எ-ம். 

(இடங்கொண்டு............ கொங்கைமலை' என்ற 
பகுதி *கச்சற கிமிர்ம்த, கதிர்த்து முன்பணைத்து 

எய்த்திடைவருக்த எழுக்து புடைபரக்து ஈர்க்கிடை 
போகா இளமுலை: என்ற மணிமொழியோரடு 
ஒருபுடை ஒத்து இருத்தல் காண்க, 

செம்பாகத்திற்கேற்ற சிறப்பறிவித்தது 

பரிபுரச் €றடிப் பாசாங் குசைபஞ்ச பாணியின்்சொல் 

திரிபுர சுந்தரி சந்து மேனிய டீமைநெஞ்சில் 
புரிபுற வஞ்சரை யஞ்சக் குனிபொருப் புச்சிலைக்கை 

எரிபுரை மேனி யிறைவர்செம் பாகத் திருந்தவளே. 48 

இறைபாகமாகிய வலப்பாகதச்தைப் போலவே 
இடப்பாகம் விளங்குகின்றது என்று, கண்டு 
காட்டுகிறார். 

இ-ள்:- வேதச் சிலம்பணிந்த அடிகளையும் 

பாச அ௫்குசங்களையும் உடையவளும், பஞ்சபாணங் 

stor யுடையவளும், சிவத்த திருமேணியையுடைய 
வளும் ஆகிய இனிய சொற்களையுடைய அபிராமி 
தேவி, மனத்தால் தீமையே எண்ணுஇன்ற 
முப்புராரிகள் அஞ்சும்படியாக வளைத்த மேரு



க் 

விருத்தியுரையுடன் னி 

வில்லைத் திருக்கரத்தில் ஏந்திய அழல்வண்ண 
வண்ணராகிய இறைவன து செம்பாகத்து இருப்பவ 

ளாவாள் எ-ம், 

- இடப்பாகத்து அம்மை பாசம் அங்குசம் பஞ்ச 

பாணம் முதலிய ஆயுதங்களைத் தாங்இச் செம்மேணி 

யாகத் திகழ்கின்றாள். வலப்பாகத்து இறைவனும் 
மலைவில் ஏந்தி செக்கிறத்தோடு தஇிகழ்இன்றார் 

என்பது இணைத்து கோக்கற்குரியது, தீமை கெஞ் 

இல் புரிபுரவஞ்சா-பொன் வெள்ளி இரும்பாடகிய 
மூன்று கோட்டைகளைக்கொண்டு ஈகரை அழிக்கும் 
தீமையைச் செய்கின்ற கமலன், கமலாக்கன், 

விதயுன்மாலி என்கின்ற மூவரும். செம்பாகம் - 
தடுப்பாரதி, 

உறுதிகனெத்தல் 

தவனே யிவனளெங்கள் சங்கர னார்மனை மங்கலமாம் 

அவளே யவர்தமக் கன்னையு மாயின ளாகையினால் 

இனனே கடவுளர் யாவர்க்கு மேலை யிறைவியுமாம் [செய்தே. 

துவளே னினியொரு தெய்வமுண் டாகமெய்த் தொண்டு 

அம்மை இறைவனுக்கு மனைவியாகவும் தாயாக 

வும் ஆயினள்; அன் றித், தேவருக்கு இறைவியும் 
ஆயினள். ஆதலால் வேறுதெய்வத்தைத் தொழுது 

வீண்போகேன் என் இருர். 

இ-ள்:- தவத்தைச் செய்பவளாகிய இவள் 
எமது இறைவனுக்கு மனைவியும் ஆவள், அந்த
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பராசத்தியே அவருக்குத் தாயும் ஆவள். ஆகையால் 
இவளே எல்லாக் கடவுளர்க்கும் மேலான இறைவி 
யும் ஆவாள். ஆகலான் இறைவிக்கு மேலாம் 
தெய்வம் உண்டென்று எண்ணிக் தொண்டுசெய்து 
அவள்மாட்டேன் எ-ம். 

தவள் என்பதில் அத்துச்சாரியை வேண்டி௰ 
வழி இல்லையாயிற்று, சங்கரன்-எல்லா உயிர்கட்கும் 
சுகத்தைக் செய்பவன், மனைமங்கலம் என்பதனை 
மங்கலமனையாம் என்னு மாறிக்கூட்டுக., ** மங்கலம் 
என்பது மனைமாட்சி !' “மக்குவிளக்கம் மடவார்'? 
ஆதலின் மங்கலமனை என்றுர். இவள் என்ற 
அ௮ண்மைச்சுட்டு குணதத்துவத்து உச்சியிலிருக்கும் 
உமாதேவியை உணர்த்தும். அவளே என்னும் 
சேய்மைச்சுட்டு மேலுள்ள சாதாக்கிய தத்துவக் 
திலிருக்கும் மனோன் மணியை உணர்த்தும். உற்பத் 
திக் ஏரமத்தில் அவள் (மனோன்மணி) ஸ்ரீகண்ட 
ருத்திரருக்கு அன்னையாதலும், இவள் (உமை) 
மனைவியாதலும் பொருந்துமாறு அறிக. சக்தி 
தான் சிவத்தை ஈன்றும் '' என்னும் சிவஞான 
சித்திக் திருவிருத்தம் இக்கருத்தை சன்குவிளக்கும். 
உள்ளேன். பிறதெய்வம் உன்னையல்லா தெங்கள் 
உத்தமனே !'' என்று மணிவாசகப் பெருமான் 
சிவத்தைகோக்கி கூறுதல்காண்க. செய்யத்தகாத 
இடத்தில் தொண்டுசெய்தால் பயன் கைகூடினும் 
களைப்பு உண்டாம்; செய்யத்தக்க இடத்தில் செய் 
தால் களைப்பு உண்டாகாது என்பார் ' அவளேன் ! 
oT OO GT.
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பொறுத்தருளவேண்டுதல் 

தொண்டுசெய் யாதுநின் பாதந் தொழாது துணிந்திச்சையே . 

பண்டுசெய் தாருன ரோவில ரோவப் பரிசடியேன் ் 
கண்டுசெய் தாலது கைதவ மோவன்நிச் செய்தவமோ [றே. 
மிண்டுசெய் தாலும் பொறுக்கைநன் றேபின் வெறுக்கையனண் 

ஞாணிகள் செய்யும் மறத்தையும்' அறமாகக் 
கொள்வதுபோல யான்செய்யும் மறத்தையும் 
“அறியாமையாற் செய்தது என்று அறமாகக் 
கொள்ளவேண்டும் என் இரூர். 

| இ-ள்:- அபிராமிதேவியே! _ தேவரீருக்குத் 
தொண்டு செய்யாமலும் திருவடியைத் தொழாமலும் 
துணிக்து சமது இச்சைப்படி. ௩டச்தவர்கள் முன் 
உண்டோ? இல்லையோ? அவ்வாறே அடியேனும் 
விதிவிலக்குககா அறிச்து செய்தால் *அது வஞ் 
சகமோ அல்லது சான் செய்யத தவம் தானோ; 
அதைப்பற்றி அடியேனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, 
அகங்கரித்துச் செய்தாலும் பொறுத்துக் கொள் 
வதே கல்லு; வெறுப்பது தேவியினுடைய பெருக் 
தன்மைக்கு நல்லதல்ல "எ-ம். 

ஆன்மாக்களதுகடமை அன்னைக்குத் தொண்டு 
செய்தலும், பாதம் தொழுதலுமாம். அவற்றைச் 
செய்யாத அடியார்களில் சிலர் செய்த தீமைகளை 
யும் ஈன்மையாகப் பாவிக்கும் அம்மையின் 
தன்மை அறிந்து செய்தேன் அது செய்தவமோ? 
கைதவமோ? அறியும் ஆற்றலும் எனக்கு இல்லை.
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மிண்டு - அகங்காரத்தால் செய்யும் அகீதி. செய் 
தாலும் என்ற உம்மை செய்யலாகாது என்ற 

எதிர்மறைப் பொருளில் கின்றது. * சற்றமிழ்வல்ல 
ஞானசம்பந்தன் காவினுக்கரையன்......குற்றம் 

செயினும் குணமெனக்கருதும் கொள்கை கண்டு 
கின்குரைகழல் அடைந்தேன் '” என்ற சுந்தரர் 
தேவாரமும் “பாதகத்துக்குப் பரிசுவைத்தானுக்கே 
பல்லாண்டு கூறுதுமே” என்ற திருப்பால்லாண்டும் 

இக்கருத்தை வலியுறுப்பனவாம். 

இதுவும் அது 

வெறுக்குந் தகைமைகள் செய்யினுந் தம்மடி யாரைமிக்கோர் 

பொறுக்குந் தகைமை புதியதன் றேபுது நஞ்சையுண்டு 
கறுக்குந் இருமிடற் ர௬னிடப் பாகங் கலந்தபொன்னே 

மறுக்குந்தகைமைகள் செய்யினும்யானுன்னைவாழ்த்துவனே; 

வெறுப்பனவே செய்யினும் விரும்பிக் கொள் 
ளுதல் அம்மையின் அருட்பெருக்கிற்கு அறிகுறி 
யாம் என வாழ்த்துஇன்றுர். 

-இ-ள்:- பாற்கடலினின்றும் எழுந்த புதிய 
MAP FO FO OTL BTV, கறுத்த கண்டச்தையுடைய 
இறைவனின் இடப்பாகத்து எழுந்தருளியுள்ள 
அபிராமியே! நீ வெறுக்கும் காரியங்களையே அடி. 
யேன் செய்யினும், எங்களைப்போன்ற தம் அடியவர் 
க உயர்ச்தவர்கள் பொறுத்துக்கொள்வது புதி 

யது அல்ல; தேவரீர் என்னதான் மறுத்தாலும் 
யான் தேவரீரை வாழ்கச்தியே தருவேன் எ-ம்,
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புதியகன்று என்று கூறிய ஆரியர் 'விடம் 
உண்டு கண்டங்கறுத்தான் இடப்பாகம் கலந்த 
பொன்னே!” என்று கூறியருஸளியது௮ம்மை வெறுக் 
கும் விடத்தையும் விரும்பும் ௮அமுதமாக்கெ செயல் 
உடம்பொடு புணர்த்தலாகக் காட்டப்படுகிறது. 
கணவர்க்காயின் அதுவும் செய்யலாம், அடிமைக் 
காயின் ஆகாது என்று மறுத்தாலோ யான்மட்டும் 
அடிமைக்குரிய கடமையினின்று இறிதும்தவறேன் 
வாழ்த்துவேன் என்பது எவ்வளவு நயமான உட் 
இடக்கை! “மறுக்கும் தகைமைகள் செய்யினும் 
வாழ்த்துவனே' என்றது துடைக்கினும்போகேன்” 
என்ற அப்பர் சுருதியையும், 4 விடுவேனல்லேன் ?? 
என்ற. மணிவாசகத்தையும் கினைப்பூட்டுதல் காண்க. 
** சார்ந்தாரைக் காத்தல் தலைவர் கடன் '" என்பது 
சிவஞானபோதம், 

அதுகுதியிற் கணித்தல் 

வாழும் படியொன்று கண்டுகொண் டேன்மனத் தேயொருவர் 
வீழும் படியன்று விள்ளும் படியன்று வேலைநிலம் 

ஏழும் பருவரை யெட்டுமெட் டாம லிரவுபகல் 
சூழுஞ் சுடர்க்கு நடுவே இடந்து சுடர்கன்றதே. 47 

உலசகவர்களாப் பார்த்து ஒளிமண்டல மத்தி 
யிலே அபிராமிதேவியை யான் ஞானக்கண்ணாற் 
கண்டேன்; நீங்களும் காணுங்கள் என்று அருளு 
இன்ருர். 

6
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இ-ன்:- பேரானந்தப் பெருங்கடலில் திளைத்து 
வாழும்படியாக, இணையற்ற பொருளான அபிராமி 
யைக் தரிசித்தேன்; ஒருவர் விரும்புவதற்கு அல்ல:;. 

ஒருவர் என்னைப்பற்றிப் பேசுவதற்காக அல்ல்; 
இது உண்மை. அ௮ச்தப்பொருள் கடலாற் சூழப்பட்ட 
ஏழுலகங்கட்காம், எட்டுமலைகட்கும் அப்பாற்பட்டது. 
இராப்பகலாகச் சுற்றிவரும் சூரியசந்திரர்களுக்கு 
நடுவிலே இடந்து ஒளிர்வது. அதனைக்கண்டு இன் 
புஅங்கள் எ-ம். 

ஒன்று - இணையற்றதாயெ ஒரு பொருள்; ௮ 
அபிராமி. எண்ணாகுபெயர். கண்டுகொண்டேன் 
என்பது காணுதற்கு நெடுங்காலம் முயன் றதும், 

காணுதற்கு அருமையான தும், கண்டபின் விடாப் 

பிடியாகப் பற்றியதும் ஆயெ கருத்துக்களை உள் 
juga நிற்கின்றது, கண்டு மனத்தேகொண் 

டேன் எனக் கூட்டுக, இதனை கான் வெளியிட்டுச் 

சொல்லுவது யான்பெற்ற பேறு பெறுக இவ் 
வையகம் ' என்பதேயன் ரி என்னை ஒருவர் விரும் 
புவதற்காகவோ என்னைப்பற்றி எல்லோரும் பேசு 
வதற்காகவோ அல்ல என்பது விளக்கம். சோதி 

மண்டலவாசினியாக இருத்தலால் சடர்க்கு நடுவே 
இடந்து சுழல்இன்றது corgi. 

அநுபூதிப் பயன் அறிவித்தல் 

௬டருங் கலைமதி துன்றுஞ் சடைமுடிக் குன்றிலொன்றிப் 

படரும் பரிமளப் பச்சைக் கொடியைப் பதித்துநெஞ்சில் 

இடருந் தவிர்த்தமைப் போதிருப் பார்பின்னு மெய்துவரோ 

குடருங் கொழுவுங் குருதியுந் தோயுங் குரம்பையிலே. 48
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அபிராமியை கினைக்து ஒரு கணப்பொழுதே 

னும் இவயோகத்திருப்பவர் பின் பிறவி எய்தார் 

என்று அருளிச் செய்கின்றார். 7 

இ-ள்:- : ஒளிவிடுகன்ற பிறைச்சந்திரன் 
பொருந்திய சடாமுடியையுடைய சவமாகற செம் 

பவள மலையிலே படர்ந்திருக்கின்ற மணமுள்ள 
பசுங் கொடியாகிய அபிராமியை மனத்தின் 
கண்ணேபதித்து, துன்பத்தைக்தொலைத்து இமைப் 

பொழுதாவது இருப்பவர்கள், குடலும்' நிணமும் 

இரத்தமும் பொருந்தும் குடிலை மீட்டும் எய்தார் 
கள்; அதாவது பிறவி இல்லை எ-ம். 

குன்றுஎன்றது சவபெருமானை. உருவக அணி, 
ஒன் மிப்படர்தல்-இறுகத் தழுவுதல். இமைப்போது 

இருப்பார் என்பது- இமைப்போதாயினும் இருப் 
பார் என உம்மை தொக்கது, குரம்பை- கூடு, 

ஈண்டுஉடல், குரம்பையில் எய்துவரோ௭என முடிக்க. 

அச்சத்தால் அரற்றல் 

குரம்பை யடுத்துக் குடிபுக்க வாவிவெங் கூற்றுக்கிட்ட 

வரம்பை யடுத்து மறுருமப் போது வளைக்கையமைத் 

தரம்பை யடுத்த வரிவையர் சூழவந் தஞ்சலென்பாய், 

நரம்பை யடுத்த விசைவடி. வாய்நின்ற நாயகியே. 49 

கூற்றுவன் DETHOAHHO DY STXS SI ௮ம் 
மையே! அ௮பயச்தந்து காக்கவேண்டும் என் ௫ன்ருர்.
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இ-ன்:- யாழின் நரம்பைப் பொருந்திய காத 
வடிவாய் இருக்கின்ற நாயஇயே! இவ்வுடலாஇய 

குடிலில் குடிபுகுச்த இச்த உயிர், விதியினால் 
இயமனுக்கென்று வரையறுக்கப்பட்ட காலத்தை 

அடைந்து சகலங்கும்போது, அபயம் கொடுத்து, 
அரம்பை முதலிய தெய்வச் சேடியர் சூழ எழுக் 
தருளிவர்து, அஞ்சாதே! என்று அருளவேண்டும் 
இதுவே யான் வேண்டுவது எ-ம். 

கூற்றுக்கு இட்ட வரம்பு-யமனுக்கென்று 
வரையறுக்கப்பட்ட இறுதிக்காலம், மறுகுதல்- 

புலன் ஜர்தும் பொறிகலங்கி அறிவழிக்திட்டு 
ஐமேலுக்தி ௮லமருதல். கரம்பை அடுத்த இசை, 

செவியூடு நுழைந்து உளத்தை உருக்கி ஒருவழிப். 
படுதீதுமாறுபோல, அம்மையும் கண்வழிப்புகுக்து . 

கருத்துள் ஊன்றி ஒன்றுவித்தலாலும் இசை 

வடிவாய் கின்ற காயூ என்றார் என்றுமாம். 

நாமங்கூறி இன்புறல் 

நாயகி நான்முகி நாரா யணிகை நளினபஞ்ச 

சாயகி சாம்பவி சங்கரி சாமனை சாதிநக்௬ 

வாயகி மாலினி வாராகி சூலினி மாதங்கியென் 

Gud யாதி யூடையாள் சரண மரணமக்கே. 56 

srw கான்முடி முதலாயின, அவசர பேதங் 
களால் ௮ம்மை அடைந்த திருசாமங்கள்; ஆதலால் 
அவற்றைக்கொண்டு அடியார்களுக்கு அருளும் 
பெற்றியை ௮ றிவிக்இன்ருர்.
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Q)-st:-  Qmmal, sronaD, wr sr woh, கைத் 
தாமரையின்கண் புஷ்ப பாணங்களைத் தரித்தவள், ' 
சாம்பவி, சங்கரி, சாமளை, ஈல்லபாம்பை மாலையாகக் 
கொண்டவள், வாரரஇ, சூலத்தை உடையவள், 
மாதங்க இத்தகைய இறப்புக் திருகாமங்களைப் 
பெற்றஅபிராமிதேவியின த திருவடிகளே ஈமக்குப் 
புகலிடமாம் எ-ம். 

நாயடி என்றது பராசக்தியையே குறிக்கும். 
அஇிலாதி யுடையாள் என்று பாடம் ஓதுவாரும் 
உளர். மாதங்க -மதங்ககுலத்தில் தோன் ஜியவள், 
மதங்க முணிவரின் புத்திரியுமாம். சரம்பவி- நிர்மல 
சிவசக்தி, சங்கரி-மனோன் மணி. கான் முகிமுதலான 
பரிவார சக்திகளையும் அபிராமியாகவே கூறியது 
இயக்க இயங்கும் உரிமைப ற்றி. 

அடியார் எய்தும் பயன் அறிவித்தது 

அரணம் பொருளென் நருளொன் நிலாத வ௬ரர்தங்கள் 

மூரணன் நழிய முனிந்தபெம் மானு முகுந்தனுமே 
சரணஞ் சரண மெனறின்ற நாயக தன்னடியார் 

மரணம் பிறவி. யிரண்டுமெய் தாரிந்த வையகத்தே, 51 

பிரம விஷ்ணுக்களும் சரணம் புகும் அபிராமி 
தேவியின் அடியார்கள் பிறப்பு இறப்பு எய்தார்கள் 
என்று அருளுஇன்ருர். 

இ-ன்:- *நதம்முடைய மூன்று கோட்டைகளே 
நமக்கு உறுதியாம்' என்று எண்ணிச் சிவனருள் கு G
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பெருத திரிபுராதிகளுடைய பகைமை அழியும்படிச் 

Fabs சிவபெருமானும், திருமாலும் சரணம் 

சரணம் எனும்படி.யாக கின்ற அபிராமியின் மெய் 

யடியார்கள், இவ்வுலகில் பிறப்பிறப்பை எய்தார் 

கள் என்றவாறு. இப்பிறவியிலேயே வீடடைதல் 

ஒருதலை எ-ம், 

அரணம்-பொன் வெள்ளி இரும்புகளால் 

ஆூய ஃகாட்டைகள். பொருள் - உறுதிப்பொருள். 

என்றது. அவர்கள் (பொருளல்லவற்றைப் பொரு 

ளாகக்கொண்டு மருண்டார்கள்' என்பது அறி 

வித்தவாறு. சிவ விஷ்ணுக்களே சரணம் கூறுவார் 

களேயானால் தேவியினுடைய சிறப்பும் வல்லமையும் 

இருச்தவாறு என்னே என் பதரம். 

அன்பர்க்குளன்ன ச் னங்கள் 

வையந் தூரக மதகரி மாமகு டஞ்சிவீகை 

பெய்யுங் கனகம் பெருவிலை யாரம் பிறைமுடித்த: 

ஓயன் நிருமனை யானடித் தாமரைக் கன்புமுன்பு 

செய்யுந் தவமுடை யார்க்குள வா௫ிய சன்னங்களே. 52 

தேர் குதிரை யானை முதலிய அடையாளக் 
களைக்கொண்டு, இவர்கள் சென்ற பிறவியில் 
அபிராமியின் அன்பர் என்பதை அறிக என்று. 
அருளுகின் றார். 

இ-ன்:- பிறை முடிதீத பெருமானது இருமனை 
யாளாகய அபிராமிதேவியினது அடித்தாமரை
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SQHES ௮ன்புபூண்ட தவத்தோர்க்கு உண்டான 

அடையாளங்கள் தேர், குதிரை, யாளை, முடி, 
பல்லக்கு, பொன் மற்றுமுள்ள விலையுயர்க்த 

- ஆபரணங்கள் ஆகிய எல்லரம் எ-ம். 

இதனை அறிந்தேனும் அபிராமிதேவியின் 
இருவடிக்கு நீங்களும் அன்பு பூணுூங்கள் என்பது 

குறிப்பு, ட 

ச்க்தியோக சாதனை கூறுல் 

சின்னஞ் சிறிய மருங்கினிற் சாத்திய செய்யமட்டும் 

பென்னம் பெரிய முலையுமுத் தாரமும் பிச்சிமொய்த்த 

, கன்னங் குரிய குழுலுங்கண் மூன்றுங் கருத்தில்வைத்துத் ' 

தன்னந் தணியிருப் பார்க்குது போலுந் தவமில்லையே. 52 

அம்மை அ.பிராமியினுடைய அழகைக் தியா 

னித்துச் சிவயோகத்திருக்தலைக் காட்டிலும் சிறந்த 
தவம் இல்லை என்று அருளுகிரூர். 

- இள்:- மிகச்ிரிய இடையிலே சாத்திய 
பட்டாடையையும், மிகப்பெரிய தனங்களஸிற் சாத்திய 

முத்தாரத்தையும், சாதிப்பூச் சூடிய கன்னங் கரிய 
கூந்தலையும், கருத்தில் வைத்துத், தணியேயிருக்து 

தியானிப்பாருக்கு இதுபோன்ற தவம் பிறிதில்லை 
இதுவே சிறக்க. எ-ம். 

சின்னஞ்சிறிய, கன்னங்கரிய, பென்னம் 

பெரிய, தன்னக்தனிய என்பன மரூ௨ மொழிகள்.
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மருங்கலிருந்து குழல் இறுதியாக (ஆரோகண 
முறையில்) மேல்கோக்கிய முறையில் தியானிக்கச் 

சொல்வதை கூர்ந்து உளங்கொள்ளுக. பிச்சி - 

சாதிமுல்லைப்பூ. Qs இத்தலத்திற்கு மிகச் 
இறந்தது. மார்க்கண்டேயர் அமுதகடேச௫ருக்கு 

அபிஷேகம் செய்விக்கக கொண்டுவச்த தேவ 

கங்கையோடு வந்தது. இதுவே .திருக்கடஷரின் 

தல விருக்ஷமுமாம், 

அம்மையின் அடிகட்கு ஆற்றுப்படுத்தது 

இல்லாமை சொல்லி யொருவர்தம் பாற்சென் நிழிவுபட்டு 

நில்லாமை நெஞ்ச னினைகுவி சேனித்த நீடுதவம் 

கல்லாமை கற்ற கயவர்தம் பாலொரு காலத்திலும் 

செல்லாமை வைத்த திரிபுரை பாதங்கள் சேர்மின்களே. 54 

அபிராமிதேவியின் திருவடிகளைப் புகலடைச்த 
அடியவர்கட்கு என்றும் வறுமை இல்லை என. 

வகுக்கின்றுர். 

இ-ள்:- ஒருவரிடம் சென்று தரித்திரத்தைச் 

சொல்லித் தாழ்வுபட்டு கிற்கவேண்டாமென்று 

கினைப்பீர்களாயின், அடியேனைத் தவஞ்செய்யாத 

இழோர்பால் ஒருக்காலத்தும் செல்லாதபடி. அ௮றுக் 

இரஇத்த அபிராமிதேவியின் திருவடிகளைச் 

சேருங்கள் எ-ம். 

இல்லாமை-வறுமை,. கல்லாமை கற்ற என்பது 

சொல் மூரண். செல்லாமை வைத்த என்பது 

தன் அநுபவம் கூறிற்று.
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கைம்மாறுவேண்டாக் கருணை கூறியது . 

மின்னா யிரமொரு மெய்வடி வாக விளங்குகன்ற(து) 

அன்னா னகமகி மானந்த வல்லி யருமறைக்கு 

முன்னாய் நடுவெங்கு மாய்முடி வாய முதல்விதன்ணை 

உன்னா தொழியினு முன்னினும் வேண்டுவ தொன்றில்லையே, 

ஆரியர் அடிக்கடி உலநவரை நோக்கு, 
'அபிராமி பாதம் சேோமின்கள்'.என்இன்றாரே; காம் 
சேர்வதால் அம்மைக்கு ஆவதொரு பயனுண்டோ 
என்னும் அறிவிலிசகளை கோக்டப் பேரொளியும் 

பேரானந்தமுமே தம் வடிவாயுள்ள பெருமாட்டிக்கு 

அடியார்கள் கினைத்தாலும் கினையாவிட்டாலும் - 

ஆவது ஒன்றில்லை; நரம் வணங்குவது நம் 

பொருட்டே யாம் என்று அருளிச்செய்கன்றார். 

.. இஸள்:- ஆயிரம் மின்னல்கள் ஒருங்கு திரண்டு 
ஒரு வடிவாகிய திருமேனியை யுடையாள்; சிவ 
ஞானியர்களுடைய சிர்தையை ம௫ழ்விக்கும் 
ஆன ் தவல்லி; வேதங்களின் முதலாயும் நடுவாயும் 
மூடி.வாயும் எங்குமாயும் இருக்கின்ற இறைவியை 
நிங்கள் தியானித்தாலும் தியானிக்காவிட்டாலும் 
அவளுக்கு ஆவதொரு பயனில்லை எ-ம். 

ஆயிரம் . என்றது: பன் மைகுறித்து கின்றது. 
'மின்னாயிரம் மெய்வடிவா௪ி விளங்குஇன்றது 
அன்னாள்! என்றது, அம்மையின் . இிருமேனிக்கு 
ஒருபுடை ஒப்புக் கூறியவாறு, வேதம் முழுதிலும் 

9 ர் : ் : :
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பராசத்தி வியாபித்திருக்கலின் முதல் நடு இறுதி 

எங்குமாய் என்றார். 4 அரணாகாரரி' என்ற தக்க 

யாகப் பரணியும் கோச்குக, எல்லாரும் இறைவி 
யினிட(₹ம குறைவேண்டி கிற்றலின், இறைவி 
யாரிடமும் ஒன்றும் வேண்டுவது இல்லை என்பது 
விளக்கப்பெற்றது, 

அருளின் அருமையை வியந்தது . 

ஒன்று யரும்பிப் பலவாய் வீரிந்தின் வுலகெங்குமாய் 

நின்றா னனைத்தையு நீங்ிநீற் பாளென்றன் நெஞ்சினுள்ளே 

பொன்றுது நின்று புரிகின்ற வாவிப் பொருளறிவார் 

அன்று லீலையிற் நுயின்றபெம் மானுமென் idan 56 

அபிராமி என் அகத்து நின்று அம் புரி 
இன்றது என்ன அதிசயம். இவ்வுண்மை அ௮.றிபவர் 
கள் திருமாலும் சிவபெருமானுமே! வேறு யாருக் 

கும் தெரியாதென்று விளக்குஇன்்ரருர், 

இ-ள்:- ஒன்றாய்த் தோன்றியும், பலவாய் 
விரிந்தும், உலகங்களெல்லாம் வியாபித்தும் ௮தணி 
னின்று நீங்கியும் நிற்கின்ற அபிராமி என் 
கெஞ்சுள் கின்று நீங்காது அருள்செய்கின் றவாறு 
என்னே! இவ்வுண்மையை ஆலிஃலையிற் பள்ளி 
கொள்ளும் பெருமாளும், சிவபெருமானுமேயரிவர். 
வேறு யார் ௮ியவல்லார்? எ-ம். 

ஒன்றாய் என்றது-பொது வகையான் கி.ற்கும் 

சமஷ்டி ரூபத்தை, சமஷ்டி - பொதுஉர௫. பலவாய்
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என்றது மனோன்மணி, உமை, காராயணி முதலிய 
சிறப்பு வகையான் நிற்கும் ரூபங்களை. வியட்டி. 
என்பது வேறு பிரிந்தது, எ ங்குமாய் என்றது இறை 
வியின் வியாபகத்தை உணர்த்துவது. அனைத்தை 
யும் நீங்கு நிற்பாள் என்றது வேருய்கிற்கும் நிலையை 
உணர்த்தியது. இது “ஒன்றாய் முகாத்தெழுச்து 
எத்தனயோ கவடுவிட்டு'” என்ற இருவாசகத்தான் 
விளங்கும். 

ஆளுமாறும் இவ்வாறு என்றது 

ஐய னளந்த. படியிரு நாழ்ிகொண் டண்டமெல்லாம் 
உய்ய வறஞ்செயு முன்னையும் போற்றி யொருவர்தம்பால் 
செய்ய பகந்தமீழ்ப் பாமாலை யுங்கொண்டு சென்றுபொய்யும் 
மெய்யு மியம்பவைத் தாயிது வோவுன்றன் மெய்யருளே. 51 

முப்பத்திரண்டு அறமும் செய்யும் உன்னா 
- வழிபட்டும் கூட, ஒருவரிடம் சென்று பொய்யும் 
மெய்யும் புகலவைதக் தனையே; இதுவர அருள்? என 
வினாவு இன் ரூர். 

இ-ள்:- ஏகாம்பரநாதர் அளந்துகொடுத்த இரு 
காழி கெல்கொண்டு உலகமெல்லாம் ஈடேற முப்பத் 
இரண்டு அறமும் செய்த மூதல்வியாகய உன்னைப் 

. போற்றியும், செந்தமிழ்ப் பாமாலைகளைச் சுமந்து, 
செல்வர்பால் சென்று, பொய்யும் மெய்யும் புகல் 
வைக்தகாயே இதுவா உன்னுடைய உண்மை அருள்? 

௪
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தாமி- அரைப்படி. ஒருவர் என்றது கூறிக்கள் 

. தக்க குணகலம் எதுவும் இல்லாதார் என்னும் இழிவு 

தோன்ற கின்றது. செய்ய பசுந்தமிழ்ப் பாமாலை 
என்றது, தமிழின் செம்மையும் பசுமையும். எல்லார் 

oper கவர்வகாரய் இருக்க, இவர் சந்தை. 

கொண்டிலதே! என்று இரங்இக் . கூறியவாறு. 

பொய் என்றது செல்வரிடம் இல்லாத குணங்களை, 
இஃ, எடுத்த இவ்வுடம்பின்கண் மூகம்துகொண்ட 

பிராரத்வ வினைக்கு ஏற்குமாயினும் கின்கருணைப் 
பெருக்குக்கு ஏலாது. என்பதாம். 

புகல் இல்லை எனப் புகறல் 

அருணும் புயத்துமென் சத்தாம் புயத்து மமர்ந்திருக்கும் 
தருணாம் புயமுலைத் தையனல் லாய்தகை சேர்நயனக் . 

கருணாம் புயமும் வதனாம் புயமுற் SFM yw Api : 

சரணாம் புயமுமல் லாற்கண்டி லேனொரு தஞ்சமுமே. 58 

இதய கமலத்து எழுக்தருளியிருக்கும் ௮.பி.ராமி 
தேவியினது கண் முதலிய தாமரைகளே எமக்குத் 

துணை என்னு அரிவிக்இன் ரர். . 

- இ-ள்:- செக்தாமரையிலும் அடியேன் மனத் 
தாமரையிலும் ஒப்ப வீற்றிருக்கும். அபி.ராமியே!. 
நினது கருணைவழிகின்ற கண்தாமரையும், முகத்: 
தாமரையும், கைத்தாமரையும், : இருவடி_த் 

தாமரையும் அல்லாது sake துணகாணேன். 

- ஏம்,
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அருணம் - சிவப்பு. அித்தாம்புயம் என்றது 
இதயம் எட்டிதழ்த் தாமரையாக இருக்கின்றதை 
உள்ளிட்டு. அமர்ர்திருத்தல்- விரும்பி எழுந்தருளி 
இருத்தல், தருணாம்புயமுலை - தாமரையின் அலரும் 
பருவத்து அரும்புபோன்ற தனம், தையல் - அழஞனா. 
தையல் கல்லாள் -பேரழகி அபிராமி, தகைசேர் 
தயனம்-அன்பர்களின் வினைப்பக்குவத்திற்கு ஏற்ப 
அருள்வழங்கும் தகுதிசேர்க்த சண்கள். 

குற்றம்பெொரறுக்க வேண்டுதல் 

கஞ்சம் பிறிதில்லை யீதல்ல தென்றுன் றவநெறிக்கே 

நெஞ்சம் பயில நினைக்கின்றி லேனொற்ைற நீன்சிலையும் 

அஞ்சம்பு மிக்கல ராகறின் Quy யாரெனினும் 

பஞ்சஞ்சு மெல்லடி யாரடி யார்பெற்ற பாலரையே. 59 

புதல்வர் செய்க குற்றத்தைச் தாய் பொருட் 
படுத்தாமைபோல, அடைக்கலம் புகுந்த அடியேன் 

அ.றிச்தே குற்றம் செய்யினும் பொறுத்தருள் 
வேண்டும் என் ரூர். 

இ-ள்:- பஞ்சபாணத்தையும் கரும்பு வில்லை 
யும் திருக்கரத்தில் ஏந்திய அ௮பிராமிதேவியே., இரு 
வடி. அல்லது புகலிடம் இல்லாமையை அ ித்திருக் 
அம் உனது தவகெறியில் பயில கினையேன். தாயர், 
தான்பெற்ற பிள்ளைகள் என்னதான் அறியாதவர் 
களாக இருப்பினும் தண்டிக்க மாட்டார்களல்லவா?
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ஒன்றையே பற்றிகிற்க உள்ளம் துணிவது, 
துணையாவது வேறொன்று இல்லாதபோதே ஆக 
லின், ஈதல்லது தஞ்சம் பிறிதில்லை என்பதை மூற் 
கூறினார். அப்படி அ௮றிக்துவைத்தும் அறிவீனத் 
தால் இழக்த இரக்கம் தோன்ற தவகெறிக்கே 
பயில கினைக்கின்றிலேன் என்று பிற்கூறினார். 
அம்மை கரும்பு வில்லையும் மலரம்பு ஜர்தையும் 
ஏச்திப், போகத்திருவுள்ளம் பற்றிலளாயின் மன்ம 
தன் தொழிலும் அகன் காரணமாஇ௰ய போகமும் 
கிகழாது என்பது விளங்கச் (இலை அம்பு இக்கு 
அலராக கின்றாய் ': என்றார். அறிந்து செய்த 
குற்றத்தைப் பொறுத்தல் நால் துணிபு அன்றா 
தலின் தாய்மையை எடுத்துக்காட்டி அம்மையைக் 
குறை இரந்தார் என்க, 

அருளை வியத்தல் 

பாலினுஞ் சொல்லினி யாய்பனி மாமலர்ப் பாதம்வைக்க 
மாலினுந்தேவர் வணங்கநின் றோன்கொன்றை வார்சடையின் 
மேலினுங் எழ்நின்று வேதங்கள் பாடுமெய்ப் பீடமொரு 
நாலினுஞ் சாலநன் ரோவடி மேன்முடை. நாய்த்தலையே. 60 

இறைவன் திருமுடிமீதும், பிரணவ படங்கள் 
நான்கிலும் விளங்குகின்ற கின. திருவடியை 
அடியேனது காம்றதச் தலைமீதம் சாட்ட எண்ணிய 

நல்லருள் இருக்தபடி. என்னே என்று வியக்இன்ரூர்,
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இ-ள்:- பாலினும் இனிய சொல்லையுடைய 
பராசக்தியே! பிரமவிஷ்ணுக்களும் வணங்க கிற்கும் 
சிவபெருமானது கொன்றைமாலை யணிக்த Fon 
யைக் காட்டிலும், வேதங்கள் தோத்தரிக்கன் ற 
பரிரணவபிடம் கான்இனும், இருப்பாதமலர் சூட்ட 
அடியேனுடைய காற்றம்பொருக்திய காய்த்தலையா 
னது மிகமேலானதேர எம், 

மால் இனும் தேவர் வணங்க நின்றோன் - திரு 
மாலும், மற்றுமுள்ள தேவரும் வணங்க நின்றோன் 
எனவும், திருமாலைக்காட்டிலும் ஏனைத் தேவர்கள் 
வணங்க கின்றோன் எனவும் பொருள்படும். திரு 
மால் அதிகாரமலத்தாற் கட்டுண்டு மயங்இகிற்பவ 
ராதலின் தாமே தலைவரென் ற முனைப்பு ஒருகாலைக் 

- கொருகால் எழும்; அதனால் வணங்கக் கூசுவன் 
ஆதலின் அதிகாரமலம்பற்றுத தேவர்கள் அதனி. 
னும் சன்கு வணங்குவர் என்றதாம். - வேதங்கள் 
பாடும் மெய்ப்பீடம் - பிரணவபிீடம்; அவை ஸ்தாலப் 
பிரணவம், சூக்குமப் பிரணவம், காரணப் பிரண 
வம், மகாகாரணப் பிரணவம்எனப் பீடம்கான் காம். 
இதனை 'ஸ்தூலப் பிரணவம்” என்னும் இருமச்திரத் 
தால் அறிக. பாதம்வைக்க, தலை சாலகன்் ரோ என 
முடிக்க. சிவபெருமான்வேண்டிச் சூடினார்; வேதங் 
கள் இடைக்கப்பெறாமையால் நெடுநாள் மூயன்று 
Qin sae Goo; அடியேன் தலைமீது தாமே 
சூட்டினீர்! இவற்றுள் எது சறக்ததென்று வியந்த 
வாறு,
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இதுவும் அது 

நாயே னையுமிங் கொருபொரு ளாக நயந்துவந்து 
நீயே நினைவின் நி யயண்டுகொண்் டாய்நின்னையுள்ளவண்ணம் 

பேயே னறியு மறிவுதந் தாயென்ன பேறுபெற்றேன் 

தாயே மலைமக ளேசெங்கண் மாறிருத் தங்கைச்சியே. 01 

அபிராமியே! தேவரீரே வலியவந்து ஆட் 
கொண்டு சிவஞான த்தைவழங்கியதால் யான்பெற்ற 
பேறு எத்தகைத்து என்று வியக்இன்றூர், 

இ-ள்2- தாயே பார்வதி! திருமால் தங்கையே! 
சரயிற்கடையேனையும் ஒரு பொருளாகக் கொண்டு 
விரும்பி எழுக்தருளிவந்து என்னினைவு இல்லாமல் 
நீயே ஆண்டுசொண்டாய்; அம்மட்டோ? சொற்பதம் 
கடந்த உன்னை eee அறியும் தன்மையை 
யும் உதவினை, எத்தணை அவ்வப் பெற்றேன். 

. கினைவின்றி ஆண்டுகொண்டாய். என்பது 

ஆன்மபோதம் அழித்துச் சிவபோதம் அளித்து 
ஆட்கொண்டாய் என்பதாம். இதற்கு ௮ம்மை 
நினைவின்றி மறக்தாற்போல் ஆட்கொண்டதாக 
உரைப்பாரும் உளர். கினைப்பும் மறப்பும் கடந்து 
உலவா இன்பம் ஆன்மாக்களை மருவிக்கும் பெரு 
மாட்டிக்கு கினைப்பின்றி ஆட்கொள்ளல் நேரிதா 
சாது, பேயேன் - பேயைப்போல மயக்கும் மயங்கும் . 
அ.நிவிளையுடையேன்.



விருத்தியுரையுடன். Si 

சிந்தையிற்கிறந்த பொருள் தெரிவித்தல் 

த்ங்கச் சிலைகொண்டு தானவர் முப்புரஞ் சாய்த்துமத் 

வெங்கட் கரியுரி போர்த்தசெஞ் சேவகன் பெய்யடையக் 

, கொங்கைக் குரும்யபைக் குறியிட்ட நாயி கோகனகச் 

செங்கைக் கரும்பு மலருமெப் போதுமென் இத்தையதே. 62 

- அபிராமி அம்மையின் திருக்கரத்தில் உள்ள 
கரும்பு வில்லும் பஞ்சபாணமும் என் சந்தையை 

விட்டு அகன்றது இல்லை என்று தெரிவிக்கின்றார் 

இ-ள்:- பொன்வில்லைக்கொண்டு இரிபுரத்தை 

அழித்த, யானையை உரித்துப் போர்த்த வீரனா 
சிவபெருமான் திருமேனியிலே கொங்கைக்குறியை 

இடுவித்த பெருமாட்டியே! கினது தாமரைபோன்ற 
- திருக்கரத்தில் விளங்குகின்ற கரும்பு வில்லும் — 

மலரம்பும் அடியேன் Teas <Y BOOT 
தில்லை எம், 

இறைவனுடையவீரத்தைவிளக்க மேருமலையை 
வில்லாகக் கொண்டதும், யானையை உரித்ததும், 

ஆகிய இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் தெரிவிக்கப்பட்டன. 
உரி- தோல்;  தொழிலாகுபெயர், கேர்கனகம் - 

தாமரை. செஞ்சேவகன் - அறப்போர்புரியும்வீரன். 
10
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அ.நிவிலார்க்கு அழித்தது 

தேறும் படில வேதுவுங் காட்டிமுன் செல்க$இக்குக் 

கூறும் பொருள்குன்றிற் கொட்டுந் தறிகுறிக் குஞ்சமயம் 

ஆறுந் தலைவி யிவளா யிருப் தறிந்திருந்தும் 
வேறுஞ் சமயமுண் டென்றுகொண் டாடிய வீணருக்கே. 68 

அபிராமியின் பெருமையை 3 Naor DG 
உணர்திதுவது பாறையில் அடித்த முளைபோன்ற 

தாம் என்று அறரிவீனர்கள் கிலையைக் கண்டு 
இரங்கிக் கூறுகின்றார். 

இ-ள்:- அகச்சமயம் ஆறுக்கும். -: இவளே 

முதல்வி என்று அரிச்திருச்தும், வேறும் மெய்ச் 
சமயங்கள் இருப்பகாக மனத்து எண்ணித் தடுமாறு 

இன்ற வீணர்களுக்கு வீடு.;பறு நிமித்தம் ஏதுக் 
களோடு பாம்கூறும் உண்மைப்பொருள்கள் யாவும் 

பாறையில் அடித். முகசாபோல சத ரிக்கெடும் எ-ம்: 

சமயம் ஆறும் என்னும் முற்றும்மையை எச்ச 
,உம்மையாகக்கொண்டு ஆறுக்கும் அப்பாற்பட்ட 
தான சைவசித்தாந்தத்தையும் கொள்ளு. இவம் 
கிர்விகாரியாக இருப்பச் சவசக்தியே எல்லாவற்றை 
யும் நிகழ்த்தும் என்பது சைவநாூற்றுணிபு. வீணர் 
என்றது சிவத்தின் தன்மையையும் சிவசக்தியின் 
தன்மையையும் பொதுவகையான் அறிக் துவைத் 

தும் சிறப்புவகையான் அறியாது கன்மவயத்தான் 
குதர்க்கம்செய்யும் ஏசான் மவாதிகள் முதலியோரை, 
அவர்களுக்குக் கூறும் உண்மைப்பொருள், ஏதுக்
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களாலும் எடுக்தமொழியாலும் ஜயமகற்றுவதா 

பினும், அவர்களுக்குப் பயன்படாமை கோக்இ 
*குன்றிற் கொட்டும் தறிபோல: என்றார். கொட்டு 

தல் - அடித்தல். இவ்வுண்மையை வள்ளுவர் * காணா 

தாழ் காட்டுவான் தான்.காணான் காணாகான் கண் 
டானாம் தாம் கண்டவாறு ! என்பர். ஆக 3வ பாச 

ஞானத்தையே உண்மை ஞானமெனக் கொண்டு 
மயங்கும் அறிவீனர்களுக்கு அருட்பராசக்தியின் 
உண்மைகக உபதே௫ித்கலாகாது என்பதாம். 

உள்ளத்து உறுதிகூறல் 

வீணே பலிகவர் தெய்வங்கள் பாற்சென் று மிக்கவன்பு 

பூணே னுனக்கன்பு பூண்டுகொண் டேனின் புகழ்ச்சியன்றிப் 

பேணே ஸஞொருபொழு துந்திரு மேனிப்ர காசமன்றிக் 

காணே ஸிருநில முந்திசை நான்குங் ககனமுமே, 04 

அபிராமிதேவியே! தேவரீருக்கு அன்புபூண்ட 
மான் பிறதெய்வம் பேணேன்; தரிசயேன்; புசு 
ழேன்; என்று அருளிச்செய்இன்றுர்.. 

இ-ள்:- அபிராமிதேவியே! நின்னிடத்து 

அன்பு பூண்டமையால், ஊன்பலியை விரும்புஇன் ற 
சிறுதெய்வங்களிடக்து அன்புபூணேன். தேவரீ 
ருடைய புகழ்ச்சியன் ரி வேறொன்றையும் மனத்திற் 

கொள்ளேன். கினது திருமேனியின் ஒளியை 
- அன்றி மண்ணிலும், விண்ணிலும், திக்குகளிலும் 

. எங்கும் காணேன் எ-ம்.
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பூணுூவனவும் பேணுவனவும் காணுவனவும் 

எல்லாம் கினதே என்பதாம். சிறுதெய்வங்களுக்கு 

உயிர்ப்பலி இடுதல் வீண் என்பதை * வீணே பலி 
கவர் தெய்வங்கள் ? என்றதால் விளக்கி அருளினார். 

எல்லா இடங்களிலும் அம்மையின் ஒளியே கண்ணைக் 
saris விளங்குகின்றது என்பார் 'திருமேனிப் 

-பரிரகாசமன் ஜி வேறொன்றையும் காணேன் ? என் 
ரர். பார்க்குமிடம் எங்கும் ஒரு நீக்கமற கிற்பது 
அம்மையினது ஒளியே என்னு அறிவித்தபடி. 

3 

வல்லபம் வியந்தது 

ககனமும் வானும் புவனமுங் காணவிற் காமனங்கம் 

தக௲கனமுன் செய்த தவப்பொரு மாற்றுத் தடக்கையுஞ்செம் 

முகனுமுந் நான்இரு மூன்றெனத் தோன்றிய மூதறிவின் 
மகனுமுண் டாயதன் வல்லி நீசெய்த வல்லபமே. ~ 65: 

மாரனை எரித்த வீரனாகிய சிவபெருமானுக்கு — 

அ௮றுமுகக் குழந்தை ஒன்று அவதரிக்குமானால் 

உனது வல்லமையைப்பற்றி என்ன சொல்லுவது 
என்னு வியக்கஇன்றுர். 

இ-ள்:- விண்ணிலும் மண்ணிலும் உள்ளவர் 
கள் அனைவரும் காணும்படியாக, மன்மதனுடைய 

உடலை விழித்தெரித்த யோகஷூர்தீதியாகிய சிவ 
பெருமானுக்கு ஆறுமுகமும் பன்ணிருகையையும் 
படைத்த பேரறிவோடு கூடிய பிள்காதோன் றியது; 
அம்மையே! நீ செய்த வல்லபம் Jafar?
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ககனம்-ஆகாயம். வானம்-சொர்க்கம். ஆகாயம் 

என்றது ஆகாயத்தில் சஞ்சரிக்இன் றவர்களாகிய 

முணிவா்களையும் கக்தர்வர்களையும் தேவர்களையும் 
காட்டிற்று. காண என்றத இவ்வளவுபேரும் சாட்சி 
யாக கின்று அறிய என்பதாம். தவப்பெருமாற்கு 
என்றது பிள்ளைப் பேற்றுக்குக் காரணமாகிய 
போகடுியாய் இருக்கின்ற கிலை இல்லாதிருந்தும் 
என்றதை விளக்கியவாறு. மூதறிவின் மகன் 

என்றது ஆறுகாட் குழந்தையாய் இருக்கின்ற 

போதே போர்செய்க வீரமும் பிரணவப்பொருளை 

உபதேசித்த பேரருளும் கோக, அம்மையின் 
வல்லமையினாலேயே இறைவன் யோககத்திருந்தும் 

அறுமுகக்குழரச்தை உண்டாயிற்று என்பதாம், 

பொருளின் உயர்வுபற்றிப் போற்றவேண்டியது 

வல்லப மொன்றறி யேன்டிறி யேனின் மலரடிகச்செம் 

பல்லவ மல்லது பற்றொன்றி லேன்பசும் பொற்பொருப்பு 

வில்லவர் தம்முடன் வீற்றிருப் பாவ்வினை யேன்றொடுத்த 

சொல்லவ.மாயினு நின்றிரு நாமங்க டோத்திரமே. 66 

அ.பிராமிதேவியே! என்னுடைய சொல் குறை 
பாடுடையதாயினும் தேவி மந்திரங்களாதலின் 

தோத்திரமாதற்கு இழுக்கில்லை என் இன்ருர். 

இ-ள்:- அபிராமியே! உன்னுடைய எஏல்லை 
. இல்லாத வலிமைகள் ஒன்றையும் அறியேன். திரு 
வடித்தாமரைகளை அல்லது வேறொன்றிலும் பற்றி 
லேன். மேருமலையை வில்லாகக்கொண்ட இறைவன்
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இடப்பாகத்து எழுக்தருளி இருப்பவளே! அடியேன் . 
தொடுத்த பாமாலை வீணூயினும் இதில் அங்கங்கு 
விளங்குவது கின்காமமந்திரங்களே, ஆகையால், 

இவைகள் உனக்கு விருப்பமான தோத்திரங் 
_ களாகும் எ-ம், 

வல்லபம் ஒன்று அறியேன் என்பதற்கு, கல்வி 
கேள்விகளானாய அறிவாற்றல் என்று உரைப் 
பாரும் உளர். மலரடிச் செம்பல்லவம் என்றது 

மலரின் மென்மையையும், தளிரின் கிறத்தையும் 
உடைய இருவடி. என்றதாம். வீற்றிருத்தல்- பிறி 

தொன்றற்கு இல்லாத அழகேரடு : இருத்தல், . 
தொடுத்த சொல் அ௮வமாதற்குக் காரணம் வினை 
என்பது உணர்த்துவரர், வினையேன் என்றார். 

அடி நினையாதவர் அடையாளம் கூறுின்றது 

தோத்திரஞ் செய்து தொழுதுமின் போலுநின் ரோற்றமொரு 

மாத்திரைப் போது' மனத்தில்வை யாதவர் வண்மைகுலம் 

கோத்திரங் கல்வி குணங்குன்றி நாளுங் குடில்கடொறும் 

பாத்திரங் கொண்டு பலிக்குழ லாநிற்பர் பாரெங்குமே. 0₹ 

வாழ்த்தி, வணங்கத், தியாணிக்காதவர்கள் குல 
முதல் ஈலமெல்லாம்கெட்டுப் பிச்சைக்கும் பேதுறு 
வர். என் இன்ருர். 

இ-ன்:- தோத்திரம் செய்து, தொழுது, மின் 

னலைப் போல் ஒளிவிடுகன்ற உன்னுடைய தோற் 
றத்தை ஒருமாத்திரைப் போதாவது மனத்தில்
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தியாணனிக்காதவர்கள், தங்களுடைய உளப்பமும், 

குலமும், கோத்திரமும், கல்வியும், குணமும்: ஆூயே 

'எல்லாங் குன்றப்பெற்றுக் குடிசைகள் ' தோறும் 
திருவோட்டைக் கையிலே சுமந்து தெருவிலே 
இரிவர் எ-ம். 

தோத்திரம் - மொழிக்தொண்டு. தொழுதல் - 
மெய்த்தொண்டு. தியாணித்தல் - மனத்தொண்டு. 
மாத்திரைப்போது- கண் இமைக்கின்ற அல்லது 
கை கொடிக்கின்ற கால அளவு. வண்மை - கொடை 
என்று உரைப்பாருமுளர், குன் ர), காள்தோறும் 
அழிக்து குடில்கள்தோறும் உழலாகிற்பர் என்பார் 

- இவர்கள் வினைத்தடிப்பு கிரம்ப அளிக்கும் மாளிகை 
யையும் அரண்மனையையும் இடைக்கவிடாது என் 
பதை எண்ணி உழலாகிற்பர் என்றார். குடிசை 
களில் இடுவார் இலராவார் என்பதாம். * ஆற்றோடு 
தும்பை ௮ணிக்தாடும் ௮ம்பலவாணர்தமைப், போற் 
ரூ.தவர்க் கடையாளமுண்டே இந்தப் பூதலத்தில், 
சோற்றாவியற்றுச் சுகமற்றுச் சுற்றகதுணியுமற்று 
ஏற்றாலும் பிச்சை இடையாமல் ஏக்கற்றிருப்பர் 
களே” என்னும் பட்டினத்தடிகள் திருவாக்கை 

| DT BIE. ர ் 

அணைந்தோர் தன்மை அறிவித்தது 

பாரும் புனலுங் கனலும்வெங் காலும் படர்விசும்பும் 
“ஊரு முருகு ௬வையொளி யூரொலீ யொன்றுபடச் 
சேருந் தலைவீ சிவகாம சுந்தரி றடிக்கே 
சாருந் தவமுடை யார்படை யாத தனமில்லையே 68,
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தன்மாத்திரைகள் ஐந்திலும், அவற்றின்காரிய 

மாகிய பூதங்கள் ஜக்திலும் கலக்திருக்கன் ற தேவி 

யின் திருவடிக்கு அன்பு பூண்டார் எய்தாதன 

இல்லை saga gar. 

_இ-ன்:- எங்கும்பரவுகன் ற மணமும், சுவையும், 
ஒளியும், பரிசமும், சத்தமுமாகிய தன்மாத்திரைகள் 
ஜந்தினும், அவற்றின் காரியமாகிய மண், தண்ணீர், 

நெருப்பு, காற்று, ஆகாயமென் ற ஐம்பெரும் பூதங் 

களிலும் பொருந்த வியாபித்திருக்கின் ற தலைவி 
தஇவகாமசுந்தரியாகிய அபிராமசுந்தரியே! கினது 

சறடியில் சேரும் தவமுடை.யாரைச் சேராத தனம் 

ஒன்றும் இல்லை எ-ம், 

சென்ற திருப்பாட்டில், அபிராமியின் அடியை 
அடையாதார் எய்தும் இன்னல் கூறினர். இப் 
பாட்டில் அடைந்தார் எய்தும் இன்பம் கூறுஇன்ருர். 

_ சுவைமுதலான பஞ்ச தன்மாத்திரைகளினின்று 
மண்முதலான பூதங்கள் தோற்றுதலின் காரணத் 
திலும் கலந்து காரியத்திலும் கலக்திருக்கன்ற 
அம்மையின் வல்லபம் உணர்த்தியவாறு. அன்றிப் 

பார்முதலாயின கக்தம்முதலாயினவற்றோடு ஒன் ரரி 
இருத்தற்கு, தேவிசேர்ந்திருக்கலே காரணம்என் று - 

உரைப்பாரும் உளர். ௮ஃது ஆராய்தற்கு உரியது. 

காரணமாகிய தன்மாத்திரைகளில் தேவி சூக்கும. 
மாகக் .கலக்திருதீதலையும், காரிய பூதங்களில் தால . 
மாய்க் கலந்திருத்தலையும் உளங்கொளச் செய்வது 

இச்செய்யுள்.
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இம்மைப் பயன்கள் இவையென்றது 

கனந்தருங் கல்வி தருமொரு நாளுந் தளர்வறியர் 

மனந்தருந் தெய்வ வடிவுந் தருநெஞ்?ில் வஞ்சமில்லா 

இனந்தரும் நல்லன வெல்லாந் தருமன்ப ரென்பவர்க்கே 

கனந்தரும் பூங்குழ லாளபி ராமி கடைக்கண்களே. 69 

அபிராமிதேவியினது KOOL EHS KOT எல்லா 

இன்பங்களையும் கொடுக்கும் என்று ௮அருளுஇன்ருர். 

இ-ள்:- மேகத்தைஒத்த கரிய கூந்தலையுடைய 

அபிராமிதேவியின து கடைக்கண்கள்; தமது அடி. 

யார்களுக்குச் செல்வம்தரும். கல்விதரும். தளராத 

மனத்தைத்தரும். ஒளியோடு கூடிய தெய்வவடிவத் 

தைத்தரும். சூதுஇல்லாத சுற்றத்தையும், சூழலையும் 
கொடுக்கும். பிறகலங்களையும் கொடுக்கும் எ-ம். 

பொருளின் இன் றியமையாமையைக் கூறிக்கதீ 
தனந்தரும் என்பது முற்கூறப்பட்டது. அப் 
பொருளைத் தக்சுவழியில் செலவிட்டுப் பாதுகாக்கும் 
பண்பிற்கு இன்றியமையாதது கல்வியாதலின் 
அதனைச்சாரக் கூறப்பெற்றது. செல்வமும் கல்வி 

யும் இருப்பினும் காற்றாடிபோல ஒரு நிலையில் 
நில்லாது மனம் சுழல்வதாயின், பயன் இிறிதும் 

இல்லை என்பது உணர்த்த தளர்வறியா மனம் 

அடுத்துக் கூறப்பெற்றது. மண் உறுதி நிலைத்த 
இடத்திலேயே தெய்வ ஒளி தோன்றுவதாதலின் 

11
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அதனை அடுத்துக் தெய்வவடிவு கூறப்பெற்றது. 

தன்னலமும் இனப்பற்றும் சழக்குரையும் கொண்ட 

தீயோர் இனக்தால் எல்லாம் கெடுமாதலின் இறுதி 
யாக வஞ்சமில்லா இனம் தரும் என்பது கூறப் 

பெற்றது. அசிற்றறிவுடைய ஆன்ம இயற்கையில் 
உணர்சர்தனவாகிய இவை போக, உணரப்படாத 

இன் பங்களும் பலஉள; ஆவற்றை அ௮றிக்து ஊட்ட 

வல்லவள் அவளே என்பார் எல்லாம்தரும் என்ருர். 
அம்மையின்கொடை அவள்கடைக்கண்மீது ஏற்றிக் 

கூறப்பெற்றன; கருணைக்கு இருப்பிடம் அது 
வாதலின். 

காரட்சியிற்கணிதல் 

கண்களிக் கும்படி கண்டுகொண் டேன்கடம் பாடவியில் 

பண்கலளிக் குங்குரல் வீணேயுங் கையும் பயோதரமும் 

மண்களிக் கும்பச்சை வண்ணமு மாக மதங்கர்குலப் 

பெண்களிற் ரோன்றிய வெம்பெரு மாட்டிதன் பேரழகே, 70 

அபிராமசுந்தரியின் அழகைக் சகண்களிக்கக் 
கண்டேன் என்இன்ருர். 

இ-ள்:- கடம்பவனத்தில் இனிய இசையாற் 

கணிந்தகுரலோடு ஒக்க எழுசன்ற வீணையும் ௮ தனை 
ஏத்திய திருக்கரமும் தனங்களும் மண்ணுலகமுழுவ 
தும் களிக்கச்செய்யும் பச்சை கிறமுமாக மதங்கர் 
குலத்தில் ௮வதரித்த பெருமாட்டியின் பேரழகைக் 
கண்களிக்கும்படிக் கண்டுகொண்டேன் எ-ம்,
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படிப்பார்மனப்படத்து ஓவியம் தீட்டும் ஆசிரியர் 

கடம்பாடவியை எழுதிவீணை எழுதி வீணை ஏந்திய 

கைகளை எழுதி கைகளின் நடுவில் தனங்களை எழுதி 
இருமேனணிமுழுதும் பச்சை கிறத்தால் தீட்டி மதங்கர் 

குலப் பெண்ணாக எல்லாரையும் தியானிக்கச் செய் 
கின்ற உபதேசமூறை அழிக்து இன்புறற்குரியது 

கதான்கண்டு கொண்டேன் என்பது ஆன்மாக்க 

ளாகியகீங்களும் காணுங்கள் என்னும்குறிப்பின து. 

துணை இருக்கத் துன்பம் ஏன்? என்றது 

அழகுக் கொருவரு மொவ்வாத வல்லி யருமறைகள் 

பழச் சிவந்த பதாம்புயத் தாள்பனி மாமதியின் 

குழுவித் திருமுடிக் கோமள யாமனைக் கொம்பிருக்க 

இழவுற்று நின்றநெஞ் சேயிரங் கேலுனக் கென்குறையே 71 

எல்லாவகையினும் உயர்ச்த அபிராமிதேவி 
அணை இருக்க, . உனக்கு என்னகுறை? என்று 
கெஞ்சைப்பார்த்துக் கூறுஇன்ரூர். 

இ-ள்:- பிறந்ததன்பயனை இழக்து வருந்து 
கன்றமனமே! அழகுக்கு ஒருவரும் ஒப்பாகாத 
பொற்கொடியும், வேதங்களில் பழகுதலால் சிவந்த 
இருவடிக்தாமரை உடையவளும், இளம்பிறையை 

முடிக்கு ௮ணிக்தஅழடய சாமளவர்ணத்தையுடைய 
வளம் ஆகிய அபிராமிதேவியார் துணையிருக்க, 
உனக்கு என்னகுறை, இரங்காதே ஏம்,
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அருமறைகள் பழக் இவர்க பதாம்புயத்தாள் 

என்பது வேதங்கள் பாதுகையாக இருந்து வருகை: 

யினாலே இவர்க பாதங்கள் என்பாரும் உளர். 
வேதங்கள் காடின்யமாகையினாலே அதிற் பழூச் 

Fass என்றுமாம். வேதங்கள் சிலம்புகளாக 

இருக்கையினாலே வந்த பாதங்கள் என்பதே 

சிறப்புடைத்து, சக்தனுக்கு உரிய பிறைமுடி. 
சக்திக்கும் கூறப்பட்டது காண்க, பதாம்புயத்தா 

ளாகிய கொம்பிருக்க உனக்குக் குறை என் 
இரங்கேல் எனக் கூட்டுக, 

குறைகாணும் குறிப்பொடு கூறல் . 

என்குறை தீரறின் றேத்துகன்: றேனினி யான்பிறக்்கன் 

நின்குறை யேயன்றி யார்குறை காணிரு நீள்விசம்பின் 

மின்குறை காட்டி மெலீகன் ற நேரிடை மெல்லியலாய் 

தன்குறை $ரவெங் கோன்சடை மேல்வைத்த தாமரையே.?2 

இருவடித்தாமரையைகத் துதிப்பது என்கடன் 
யான் மீண்டும் பிறந்தால் ௮து யார்குறை? என்னு 
அருளுகிறுர், 

இ-ள்:- பெரிய ஆகாயத்திலே விளங்குகின்ற 
மின்னலும், ஒளியாலும் உருவாலும் குறைந்த 

தென்று காட்டி, மெலிகின்ற இடையையுடைய 
அபிராமியே! இறைவன் தம்முடைய குறை 
நீங்கத், தனது சடைமேல் வைத்துக் கொண்ட
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-திருவடித்தாமரையை என்னுடைய குறைநீங்க 
யான் துதிக்கன்றோன். யான் மீண்டும் பிறக்தால் 
அதுகின் குறையேயன் றி, யாருடைய குறையாகும். 

என்கசுறை-திருவடியை இவன் தொழவில்லையே 
என்ன்ற குறை. கின்குறை - வீடு பேறு அளியாத 
குறை. மின்குறை காட்டி - ஒளிச் சிறுமையாலும் 
தோன்றி உடனே மறைதலாலும், பருமனாலும் 
உண்டான குறை. தன் குஹறை-மாற்றாளாஇய 
கங்கைக்குத் தலையை இடமாகக் கொடுத்த குறை. 
இறைவியின் குறையானது மாற்றுள் மறைக்த, 
சடையின்மேல் உதைத்தலால் நீங்கிற்று என்பதாம். 

தியானமுறையைத் தெரிவித்தது 

தாமங் கடம்பு படைபஞ்ச பாணந் தனுக்கரும்பு 
். யாமம் வயிரவ ரேத்தும் பொழுதெமக் கென்றுவைத்த 

சேமந் திருவடி செங்கைக ணான்்கொளி செம்மையம்மை 
நாமந் திரிபுரை யொன்றோ டிரண்டு நயனங்களே, 73 

- அபிராமிதேவியைத் தியானிக்கும் முறையும், 
காலமும், அடையும் பேறுகளும் அறிவிக்இன்ருர், 

இ-ள்:- மாலை கடம்பு. படை மலர்ப்பாணம், 
வில் கரும்பு. வணங்கும்பொழுது வைரவர் வணங்கக் 

கூடிய அர்தீதயாமம். எங்களுக்காக வைத்திருல் 
கின்ற சேமகிதி திருவடிகள் செங்கைகள் சான்கு,
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திருமேனியின் கிறம் செம்மை, பெயர் திரிபுரை, 
கண்கள் மூன்று. இவை அம்மைக்குரிய தியான 
முூழையரம் எ-ம், 

பொழுது யாமமென்றது எல்லாம் ஒடுங்க 
நிற்கும் திருவடி தஇீக்ஷைக்கு உரிய காலம் அது 
வாதலின். 

மறுமைப்பயன் அறிவித்தது 

நயனங்கண் மூன்றுடை நாதனும் வேதமும் நாரணனும் 
அயனும் பரவு மபிராம வல்லி யடியிணையைப் 
பயனென்று கொண்டவர் பாவைய ராடவும் பாடவும்பொன் . 
சயனம் பொருந்து தமனியக் காவினிற் றங்குவரே, 74 

அபிராமியினுடைய திருவடியை வணங்குவதே 
பிறவிப்பயன் என்று கொண்டவர்கள் மறுமையில் 
இர்திரபோகத்தை எய்துவர் என்இன்றுர், 

இ-ள்:- முக்கண்ணராகய இிவபெருமானும், 
வேதங்களும், திருமாலும், பிரமனும் வழிபடுகின்ற 
அபி.ராமவல்லியின் திருவடித்தாமரைகளை வாழ்க் 
கைப் பயன் என்று கொண்டு வழிபடுகின்ற 
அடியார்கள்; மறுமையில் இக்திரராக அரம்பையர்: 
ஆடவும், பாடவும், பொற்சயனத்தின்கண்ணே 
இருக்து போடுகளாய்க் சுற்பசச்சோலையில் தங்கு 
வார்கள் ௭-ம்.
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ஆசிரியர் இக்கருத்தை வலியுறுக்க அடுத்த. 
பாட்டில் தங்குவர் கற்பகத் தாருவின் நீழலில் என 
அனுவாத முகத்தால் கூறுதல் காண்க. அன்றித் 
தங்குவரே என்ற ஏகாரத்தை வினாப்பொருளில் 
கொண்டு இந்திரபதவி ஒரு பொருளாகாமையின் 
“கொள்ளேன் புரச் தரன் மால் அயன்வாழ்வு குடி. 
கெடினும்' என்றதை உட்கொண்டு தங்கார் என்று 
உரைப்பாரும் உளர். அது ஆரியர் கருக்தன்மை 
காண்க. அன்றியும், கட்டளைக்கலித்துறை இறுத 
ஏகாரத்தான் முடியும் என்ற விதியும் ௮வ்வேகாரம் 
ஈ.ற்றசையாயே இருக்குமென்ற வழக்காறும் மாறு 
படல் காண்க, 

சிந்திப்பவர்கள் சேர்கதி கூறியது 

தங்குவர் கற்பக தாருவி னீழலிற் ரயரின்றி 
மங்குவர் மண்ணில் வழுவாப்-பிறவியை மால்வரையும் 

- பொங்குவ ராழியு மீரேழ் புவனமும் பூத்தவுந்திக் 
டகொங்கிவர் பூங்குழ லாடிரு மேனி குறித்தவரே. $5 

அவ்வாறு இர்திரபோகம் அடைவதே அன்றி, 
அதிபரிபக்குவிகளாகய அடியார்கள் பிறப்பறுத்து 
வீடும் பெறுவர் என்று அருளுஇன்றார். \ 

% 
ப 
௩ 

இ-ள்:- பெரிய மலைகளையும், உவர்க்கடலையும், 
பதினன்கு உலகங்களையும் பெற்ற அ௮பிராமிதேவி 
யின் திருமேனியைக் தியானிப்பவர்களுள் கற்பக
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விருக்ஷத்து அடியில் தங்குவார் ஒழிய, ௮ திதீவிர 

பக்குவிகளாகிய ஞானிகள் இடையறுது வருகின்ற 

பிறவியை நீக்கித் தமக்கொரு தாய் இல்லாமலே 

செய்துகொண்டு, தற்போத மிழந்து, திருவடிக் 

கண்ணேயே இருப்பர் .எ-ம். 

இப்பாட்டில் காமியப்பயன்கருதும் ௮ன்பர்கள் 

வழிபாட்டிற்கு இந்திரபதவியையும், ஞாணிகள் 

செய்யும் கிஷ்காமிய வழிபாட்டிற்குப் பிறவி 

யறுத்துப் பேரின்பம் அருளலுமாகிய பயன்கள் 

அருளப்பட்டன. உந்தி - வயிறு, கொரங்கு இவர் 

பூங்குழலாள் -மணம் மிக்க பூவை அணிக்த கூந்தலை 

உடைய அபிராமிதேவி. குறித்தவர் - உள்ளக் 

இழியின் உருவெழுதி உயிராவண்ணமிருக்து 

உற்று கோக்குவார். a 

தரன் அடைந்தபேறு கிளத்தல் 

குறித்தேன் மனத்தினின் கோலமெல் லாம்நின் குறிப்பறிந்து 

மறித்தேன் மறலி வருகின்ற நேர்வழி வண்டுகிண்டி 

வெறித்தே னவிழ்கொன்றை வேணிப் பிரானொரு கூற்றைமெ 

பறித்தே குடிபுகு தும்பஞ்ச பாண பயிரவியே, [ய்யில் 

அம்மையே! தேவரீரை இடைவிடாது தியானித் 

ததால் இயமன் வருகின்ற வழியையே அடைத்து 

விட்டேன் என் இன்ருர்.
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இ-ன்:- வண்டுகள் இண்டுதலால் ஈறும் தேன் 
ஒழுகுகின்ற saw கொன்றைமாலை அணிந்த 
செஞ்சடைப் பெருமானது இடப்பாகத்தை. அவ 
ருடைய திருமேணியிலிருக்து பறிச்துக்கொண்டு, 

அதிற் குடிபுகுக்த, பஞ்ச பாணங்சளைத் தரித்த 

பைரவியே உம்முடைய மேணி அழக எல்லா 
வற்றையும் மனத்தில் தியாணித்தேன். தேவரீரது 

திருவுள்ளக் குறிப்பை  ௮.ிந்துகொண்டு யமன் 
வருகின்ற கேர்வழிகளை அடைந்துவிட்டேன் எ-ம். 

- காலம் எல்லாம்” எல்லாம் என்பது எஞ்சாமைப் 

பொருட்டு. குறிப்பறிந்து - கடைக்கண் கோ க்கும், 

கருணைமுகமும், . அஞ்சலென்றசொல்லும், அபய 
அத்தமும் முதலாகிய குரிப்புகளை ௮ ரிர் தகொண்டு. 

மெய்யிற் பறித்து என்றது இறைவனுக்கு உள்ள 
உரிமையையே வன்மையாகப் பிடுங்கிக்கொண்டு 

என்பதால் இறைவனின் வல்லபம் வெளிப்படுத்தப் 

படுகின்றது. திலலை, திருக்கடவூர், காட இம் 
மூன்று தலங்களிலும் இறக்தாற்கு  இயமவாதனை 
இல்லையென்பதும், அவர்கள் பாவிகளாயின் பயிரவ 
ரது திரிஞூல முனையில் ஒரு கணப்பொழுது வருக்கு 
வதே கண்டனை என்பதும் நூல் துணிபு ஆதலின் 
அபிராமி பயிரவரின் அருட்சத்தியாக இருக் 
இன்ற கிலையை அகத்துக்கொண்டு, :பயிரவியே! 
என்று அழைத்து, மறலி வருகின்ற வழி மறைத் 
தேன் என்இன்ருர். (நமனை அஞ்சோம்! என்ற 
அப்பர் அருள் வாக்கையும் ஈண்டு கினைவுறுச. 

12
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திருப்) பயர்சொல்லி விருப்பமிகுத்தது 

பயீரவி பஞ்சமி பாசாங் குசைபஞ்ச பாணிவஞ்சர் 

உயிரவி யுண்ணாு முயர்சண்டி காளி யொளிருங்கலா 

” வயிரவி மண்டலி மாலினி சூலி வராகியென் றே 

செயிரவி நான்மறை சேர்துரு நாமங்கள் செப்புவரே. as 

வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட காமங்கள் இவை 
என்று (OF or gt. 

இ-ள்:- வேதத்தில் உள்ள பயிரவி முதல்வராகி 
reyes சொல்லப்பட்ட பதினொரு திருமாமங்களை ச் 
சொல்லி அடியார்கள் துதிப்பார்கள் என் Bx agi. 

பஞ்சமி - எங்கும் வியாபி, ஜம்து திருமுகங்க 
ளுடைய சுதாகிவ மூர்த்தியின் சக்தி என்றுமாம், 

வஞ்சர் உயிரவி உண்ணும் சண்டி -வஞ்சகர்க 
ara Gus மூடன் : போன்றுர்களது உயிரை 

உணவாகக் கொள்ளுகின்ற கோபத்தையே வடிவ 
மாச உடையாள் காளி- கருகிறம் பொருந்தியவள். 
ஒளிரும் கலா வயிரவி-ஞான ப்பிரகாசத்தைச் செய் 
இன்ற கலைகளாகிற வயிர மேகலையை உடையவள். 
மண்டலி - ஒளி மண்டலங்களை த் தனக்கு உறைவிட 
மாகக் கொண்டவள். மாலினி- மாலையைத் தரித் . 
தவள். .செயிரவி நான்மறை -குற்றங்களை அவித்து. 
ஒடுக்குகின்ற கான்கு வேதங்கள்.
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அனுவபங்காட்டி அறிவுறுத்தியது 

_ செப்புங் கனக கலசமும் போலுந் திருமுலைமேல் 
அப்புங் களப வபிராம வல்லி யணிதரளக் . 
கொப்பும் வயிரக் குழையும் .வீழியின் கொழுங்கடையும் 
துப்பு நிலவு மெழுஇவைத் தேனென் றுண்விழிக்கே, 78 

அ௮பிராமிதேவியின து இருமுகத்தில் விளங்கும் 
முத்துக் கொப்பும், வயிரத்தோடும்; கடைக்கண் 
கோக்கும், புன்னகையும் அண்டி வேறொன்றும் 
குண்களிற் படுவதில்லை என்று அருளுகன்ளுர். 

இ-ள் :- இண்ணத்தையும், பெற் கலசத்தை 
யும் போன்ற திருமூலையின் மேல் கலவைச் சந்த 
னத்தை அப்பிய அபிராமவல்லியினது திருமூகத் 
தில் தொங்குகின்ற முத்துக் கொப்பையும், வயிரத் 
தோட்டையும், கருணையால் மதர்ச்த கடைக்கண்ணை 
யும், பவளம் போன்ற செவ்வாயையும், அதில் 
விளங்குகின்ற புன்னகையினையும், என்கண்களில் 
எழுதிவைத்துக்கொண்டேன் எ-ம். 

விழிக்கே எழுதிலைக்தேன் என்ற்து அடியேன் 
. கண்கள் அவற்றைத் தவிர எவற்றையும் பற்றுவது 
இல்லை என்பதாம். நீங்களும் அவ்வாறு செய்யுங்கள் 
ஏன்று அறிவித்தவாறு,
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கருணைகண்டு கயஉரை வெறுத்தல் 

வீழிக்கே யருளுண் டபிராம வல்லிக்கு வேதஞ்சொன்ன 

வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண் டெமக்கல் வழிடடக்கப் 

பழிக்கே சுழன்றுவெம் பாவங்க ளேசெய்து பாழ்நாகக் 

குழிக்கே யழுந்துங் கயவர்தம் மோடென்ன கூட்டினியே. 19 

அபிராமியின் அருள் இருக்க கீழ்மக்களோடு 

தமக்கு என்னசகவாசம் என்று கொள்ளக் கடவதும் 

தள்ளக்கடவதும் விதிக்கன்றுர். 

இ-ள்:- அபிராமவல்லியின் வழியருள் இருக் 
இறது. வேதவிதிப்படி. வழிபட மனமும் இருக்கிறது. 
அ௮வ்வழிகள் டக்க பழிகளிலே அழும்தி, பாவங் 

சுளை யேசெய்து, நரகக் குழியிலேயே விழுக்து 

இடக்கும் இழ்மக்களோடு ஈமக்கென்ன சகவாசம் 

ஏம், 

தவத்துணை இருக்க அவத்துணை யேன் மேற் 

கொள்ளவேண்டும் என்பதாம். இத் இருப்பாடல் 

கேட்டவுடன்தான் ஆபிராமியம்மை அருள்செய்தான் 

என்ற வரலாறு காணப்படுதலால் சவஞானிகளின் 

சிந்தைநிலை அறியாத கயவரசோடு உறவு என்ன 

என்று. வெறுக்கிஸ்றார். . இவர் நிலை அறியாது 

இழித்துக்கூறிய ஒரு கூட்டத்தாரை உளக்கொண்டு 

எழுந்த உரை. இது,
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ஆனத்தக்களிப்பு 

கூட்டிய வாவேன்னைத் தன்னடியாரிற் கொடியவீனை 

ஓட்டிய வாவென்க ணோடிய வாதன்னை யுள்ளவண்ணம் 

- காட்டிய வாகண்ட கண்ணு மனமுங் களிக்கின்றவா 

ஆட்டிய வாநட மாடகத்' தாமரை யாரணங்கே. 80 

அபிராமியின் அனுக்குரகத்தைப் பெற்ற 
ஆரியர், இருளை ஒளியாக்கயெ ஆசிரியர் அபிராமி 
ஆட்கொண்டமையால் வந்த ஆனந்தத்தால் 

HON OD) HUST or FT. 

இ-ள்:- பொற்றாமரை மலரில் வீற்றிருக்கன் ந 
அபிராமிதேவி அடியார்கள் கூட்டத்துள் என்னை 
ஒருவனாக்கயெ தும், இருவினைகளை ஓஒட்டியதும், என் 

னிடத்து விரைந்து ஓடிவந்ததும், தன்னுடைய 

உண்மை வடிவத்தை கனவிலேயேகாட்டி அருளிய 

தும், கண்ட என் கண்களும் மனமும் ,இனத்தக் 

கடலில் மூழ்குவிப்பதுமாக அடியேனை திருவருள் 
தரடகம் ஈடிக்கவைத்துவிட்டாள். என்னே வியப்பு 

எ-ம், 

அடியார்கூட்டத்துச் சேர்ர்தமையால் கொடிய 

வினை வலி ஒழிந்து விலகுமாதலின் அதனை 

முன்னும், வினையை ஓட்டியது பின்னுமாக உரைக் 
சுப்பட்டது. பள்ளம் புகும் புனல்போல் வினை 

. ஒழிக்த உள்ளத்து அம்மை விரைந்து எழுக்தரு 

ட ஞவள் ஆதலின் என்கண் ஓடியவா என்றுர், 

பொறிக்காட்ூக்குப் புலப்படாத அம்மை, அருள்
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_ மிகுதியால் காட்டி அருளினமையை உள்ள 
வண்ணம் காட்டியவா என்றார். முதலிம் களிப்பது 
கண்ணும் அது சென்று உணர்த்தியவழிக் 
களிப்பது மனமும் ஆதலின் அம்முறைபற்றி 
வைக்கப்பட்டது. அம்மையின் அருள் வெள்ளம் 
இழுக்க அதன்வழி அலைப்புண்பவர் ஆதலின் 
ஆட்டியவா என்றார். கடமாட்டியவா என்பதனை 
ஆசிரியர் வரலாற்றோடு ஒட்டி எனக்கு அருள் 
வழங்கத் திருவுள்ளங்கொண்ட நீ அதற்காக இந்த 
நாடகத்தை ஆட்டிவைத்தாய் ஏன்று உரைப்பாரும் 
உளர். சென்ற பாடலில் கருணைபெற்றதாய அறு 
பவம் இப்பாடலில் அறிவிக்கப்பெறுதல் காண்க, 

தன்வசமற்றமை சாற்றியது 

அணங்கே யணங்குகள் நின்பரி வாரங்க ளாகையினால் - 

வணங்கே னொருவரை வாழ்த்துகி லேன்நெஞ்சில் வஞ்சகரோ 

டிணங்கே னெனதுன தென் நிருப் பார்சிலர் யாவரோடும் 
பிணங்கே னறிவொன்றி லேனென்க ணீவைத்த பேரளியே.8ம — 

அபிராமிதேவியே! கின்னையும் கினது அடி 
யாரையும். கின் அருள்வழியினின்று வணங்குவ 

தல்லது வஞ்சகர் கூட்டுறவு கொள்ளேன் என்று 

அருளுகிருர். 

இ-ள்:- அபிராமிதேவியே! சக்திகள் கினது 
பரிவாரங்களாகையால், -அவர்களை வணங்கவும் 
செய்யேன். வஞ்சகரோடு கூடேன் 'என்னுடையன 
யாவும் உன்னுடையனலே; எனக்கு ஒரு சுதந்திர
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மில்லை' என்று இருக்இன்ற மெஞ்ஞானியரோடு 
மாறுபடேன். எனக்கு என்று ஒரு அ.றிவுமில்லை. 
எல்லாம் அடியேணிடத்து நீ வைத்த. அருட் 
பெருக்கே எ-ம், 

கங்கையுள்ஷூழ்கிய ஒருவன் கூவத்துள் குளிக்க 
விரும்பாதவாறுபோல மற்ற சக்திகள் யாவும் 
உன்னுடைய திருவருள் விலாசத்தைச் சிறிதே 
பெற்று அருள் செய்வன ஆகலின் உன்னை 
வணங்கிய எங்களுக்கு அவர்களை வணங்கத் 
தேலையில்லை என் பதாம். 

எனது உனது என்னு இருப்பார் இலர் 
என்பதற்கு-எனது உனது என்று உறிமை 
பாராட்டி இருக்கும் உலகவர் என்றும் உரைக் 
கலாம். மிகுச்த உரிமையால் விளைவது பிணக்க 
மாதலின் உரிமை தனகடில்லை என்பார் பிணங் 
கேன் என்ருர். 

ஆனத்தத்தழுந்தியது 

அளியார் கமலத்தி லாரணங் கேயக லாண்டமுநின் 

ஒளியாக நின்ற வொளிர்திரு மேனியை யுள்ளுதொறுக் 

களியாகி யந்தக் கரணங்கள் விம்மிக் கரைபுரண்டு 

வெளியாய் விடினெங்ஙய னேமறப் பேனின் விரகனையே, 88 

அபிராமியே! கின் திருவடியை இடைவிடாது 
தியாணிக்குந்தோறும் கருவி சரணங்கள் : சுழன்று
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பேரின்பம் மிகுவதால் அருள் உபாயத்தை 

மறப்பது எங்ஙனம் என் இருர். 

இ-ள்:- வண்டுகள் மொய்கஇன்ற தாமரையில் 

எழுந்தருளியுள்ள அம்மையே உலகமுழுவதும் 

உன் ஒளியாகவே காணப்படுகின்ற இருமேனியை 

தியானிக்குந்தோறும் மனம் முதலிய அகச்தக்கர 

ணங்கள் களிப்பாடு, விம்மித், தத்துவக் கலைகள் 

எல்லாவற்றையும் தாண்டிப் பரவெளியாய்விடு 

மானால் இவ்வாறு .அருள்செய்யும் உமது: உபா. 

யத்தை யான் எவ்வாறு மறப்பேன். - 

அளியார் சமலமென்றது தாமரை ஏன்ற 

பொதுமைகோகூ. அளி-வண்டு. விம்முதல் - 

உண்டான களிப்பு அந்தக்கரணங்களின் அளவைக் 

கடந்து இருத்தலால்' பொருமுதல். கரை என்றது 

ஈண்டு ஆனச்தானுபவத்திற்குத் தடையாய் இருநத 

தத்துவச் சூழலை. வெளி- அதீதமாகிய பரவெளி: 

இஹறைவியைவணங்குவர் இந்திரராவார் என்றது 

விரவும் புதூமல ரிட்டுநின் பாத விரைக்கமலம் 

இரஷம் பகனு மிறைஞ்சலல் லாரிமை யோரெவரும் 

பரவும் பதமு மீரா வதமும் பரேஇயும் 

உரவுங் குலிசமுங் கற்பகக் காவு முடையவரே. 68 

இ-ள்:- உன்னுடைய திருவடித் தாமரைகளில் 

அன்றலர்ந்த பூக்களை இட்டு, இராப்பகலாக வணங்க 

வல்லார், தேவர்களால் தொழப்படுகின்ற பதவி
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யையும், அதற்கு அடையாளங்களாகிய ஐராவதத் 

தையும், தேவகங்கையையும், வலிய வச்சிராயுதத் 

தையும், கற்பகச்  சோலையையும் உடையவர்கள் 

ஆவார்கள் ௭-ம். 

வல்லார் உடையவர் என முடிக்க, அன்றி, 

உடையவரே வல்லார் எனக் கூட்டி, இந்திர 

பதவியை என்றும் நீங்காது பெறுபவர்களே 

இறைஞ்ச வல்லவர்கள் எனவுமாம், ன சூ 

பெற்ற பெருவளம் பெ௫ர்க்கு அறிவுறுத்தியது 

உடைய (ளை யோல்குசெம் பட்டுடை யாளையொளிர்மதிச்செஞ் 

சடையாளை வஞ்சகர்நெஞ் சடையாளைத் தயங்குநுண்ணூல் 

இடையாளையெங்கள் பெம்மானிடையாளையிங்கென்னையினிப் 

படையாளை யுங்களை யும்படை. யாவண்ணம் பார்த்திருமே, 84 

இ-ன்:- அடியேனை அனாதியே அடிமையாக் 

கொண்டவரும், செம்பட்டாடை யுடுத்தியவரும் 

பிறையை அணிந்த சடையை உடையவரும், 

வஞ்சகர் மனத்தில் அடையாதவரும், விளங்கு 

இன்ற நால் போன்ற இடையை உடையவரும், 

சிவபெருமானது. வாமபாகத்து விளங்குபவரும், 

அடியேனை அவணிக்கண் மீண்டும் படையா தவரும், 

ஆகிய அபிராமிதேவியை உங்களையும் மீட்டும் 

படைக்காத வண்ணம் தியானித்துக்கொண்டே 

இருங்கள் எ-ம். 
13
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உடையாள் - பராசத்தி; 'உடையாள் உன்றன் 

திருவாசகம். ஒல்குதல் - மென்மையால் அசைதல், 
செஞ்சடையாள் என்றது செஞ்சடையானது சக்தி 
என்றே உணர்த்திற்று; அன்றி அம்மைக்குச் 
செஞ்சடை உண்டென்பது கருத்தன்று, வஞ்சகர் 
நெஞ்சு, அழுக்காறு அவா வஞ்சம் முதலிய 

அழுக்குச் செறிதலின் அங்குப் பொருக்தகாள் 

என்பதை விளக்ககின்றது. நுண் நூல் தயங்கு 

இடையாள் என மாற்றுக, இடை என்பது இடப் 
பொருளை உணர்த்திகின்றதோர் பெயர்ச்சொல். 

இடை - இடப்பக்கமும் ஆம். இச் செய்யுள் சொற் 

பின் வருகிலை ௮ணி. 

உருவெளித்தோற்ற.் உரைத்தது 

பார்க்குந் திசைதொறும் பாசாங் குசமும் பனிச்சிறைவண் 

டார்க்கும் புதுமல ரைந்துங் கரும்புமென் னல்லலெல்லாம் 

தீர்க்குந் திரிபுரை யாடிரு மேனியுஞ் சிற்றிடையும் 

வார்க்குங் குமழுலை யும்முலை மேன்முத்து மாலையுமே, 85 

பார்க்கின்ற இடங்களிலெல்லாம் win 
வயத்தான் அம்மையும், அவள் அ௮வயவங்களுமே 

தோன்றுகின்றன என்று அறிவிக்கஇன் ரூர். 

இ-ன்:- அடியேன் பார்க்கும் திசைகள் 

தோறும் என்னுடைய துன்பங்களையெல்லாம் 

போக்குகின்ற அபிராமிதேவியினது திருமேணி 
யும், அதன் ஒரு கூறாகிய இடையும், தனங்களும், 

ர்
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தனத்தின்மேல் விளங்கும் முக்துமாலையும் பாசாங் 

குசங்களும், புதுமலராகிய புஷ்ப பாணங்கள். 
ஐந்தும், கரும்பு வில்லுமே காட்சியளிக்கின் றன. 

அன்பு மிகுதியால் இடைவிடாது தியானிப் 
பவர்களுக்குக் தியானப்பொருள் திரும்பும் திசைகள் 
கோறும் காணப்படுமாதலின் ௮ம்மையைத் தியா 

னிக்கும் ஆ௫ரியர் தம் அநுபவத்தைக் காட்டி, 

அதனால் தியாணிக்கின் ற கம்மவர்க்கும் தியான 
சாதனையின் அளவை அ றிவிக்இன் ரூர். ் 

உற்றகாலத்து உதவ வேண்டுதல் 

மாலயன் நேட. மறைதேட வானவர் தேடநின்ற 

காலையுஞ் சூடகக் கையையுங் கொண்டு ககித்தகப்பு 

வேலைவெங்காலனென் மேல்வீடும்பே துவெளிநில்கண்டாய் 

பாலையுந் தேனையும் பாகையும் போலும் பணிமொழியே. 86 

இருவடியையும் திருக்கரத்தையும் கொண்டு 

காலன் வரும்போது காட்சி வழங்கவேண்டும் 
என் இன் ரர். 

இ-ள்:- பால், தேன்பாகு இவற்றை ஒத்த 

மொழியினையுடைய அபிராமிதேவியே! பிரம 
விஷ்ணுக்களும் வேதங்களும் தேவர்களும் தேடும் 
படியாகநின் ற திருவடியையும், சங்கு வளையல்களை 

௮ணிக்த கையையும் தாங்கக் காலன் சூலத்தை 
என்மேல் ஏவுஏன்ற காலத்து என்முன் வெளிப்பட 
வேண்டும் எ-ம்,
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அசுப்படுதற்கு அரிய கரத்தையும் காலையும். 
கொண்டு வரவேண்டும் என்றதால் என்மீது 

மிகுந்த இரக்கம்காட்டவேண்டும் என் இரூர். கதித் த- 
மேலோங்கிய, கப்புவேலை - திரிசூலப்படை. உட 
லுக்கு உணவா௫யும் மருந்தாடுயும் உள்ள பாலை 
முன்னும், அறிவு விளக்கத்தையும் இதய வன்மை 

யையும் தரும் தேனை அதன்பின்னும், சுவையான் 
மிக்குப்பொறி இன்பந்தரும் பாகை இறுதியிலுமாக 
அம்மையின் மொழிக்கு உவமித்தார். அம்மை. 

ஆன் மாக்களுடைய பக்குவ கிலைகளுக்கூ ஏற்ப 
உடற்சுவையும் உணர்வுச் சுவையும் Gur ye 

சுவையும் பணிக்கன்றாள் என்பதாம், பணிமொழி- 

வினைத்தொகை, இயமனை உதைத்தற்குக் காலையும், 
அபயம் அளித்தற்குக் கையையும் கொண்டு வர் 
வேண்டுமென்று வேண்டி.னர். 

எளிவந்த கருணைக்கு இரங்கல் 

மொழிக்கு நினைவுக்கு மேட்டாத நின்றிரு மூர்த்தயென்றன் 
விழிக்கும் வினைக்கும் வெளிநின்ற தால்விழி யான்மதனை 

அழிக்குந் தலைவ ரழியா விரதத்தை யண்டமெல்லாம் 

மணன் படியொரு பாகங்கொண்் டாளும் பராபரையே. 88 

மனம் வாக்குக் காயங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட 

அம்மையின் திருமேனி ஊனக்கண்களுக்கும் 

வெளிப்பட்டமையை வியக்இன்றார். 

இன்: கெற்றிக்கண்ணால் மன்மதனை அழித்த 

சவபெருமானத ௮ழிமாத விரத த்தையும் அழித்து
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உலகம் எல்லாம் பழிக்கும்படி, இடப்பாகத்தைச் 

கொண்டு . ஆட்சிசெய்கன்ற பராசத்தியே! வாக் 

குக்கும் மனத்திற்கும் எட்டாத தேவரிருடைய 

தஇருமேனியானது, என்னுடைய ஊனக்கண் 

ணிற்கும் சிற்றறிவாழ் செய்யப்படும் வந்தனை 

- வழிபாட்டுத் தொழிதுக்கும் வெளிப்பட்டுகின்் ற. 

இது என்ன வியப்போ. இத்தகைய உயர்ந்த 

திரு:மனி ஒன்றற்கும் பற்றுக எளியேற்கும் 

வெளிவச்தது வியக்கற்பாலது எ-ம். 

தலைவர் அழிமாவிரதம் இருக் ததனை இருச்தபடி 
இருக்து காட்டிய யோககிலை. ஒருபாகங்கொண்டு 

ஆண்டது போதியாக ஆக்இயது, 

விடுதல் கூடாது என வேண்டுதல் 

பரமென் நுனையடை.ந் தேன்றமி யேனுமுன் பத்தருக்குள் 

தரமன் நிவனென்று *தள்ளத் தகாது, தரியலர்தம் 

புரமன் றெரியப் பொருப்புவில் வாங்கெய போதிலயன் 

சரமொன்று செற்றகை யானிடப் பாகஞ் சறந்தவளே. 88 

உன்னையே பரம்பொருள் என்று ௮அடைச்தேன்; 

ஆகலால் தகாதவன் என்று தள்ளிவிடவேண்டாம் 

என்று வேண்டிக்கொள்ளுஒருர். ச் 

இ-ன்:- திரிபுரங்களை எரிக்க மலைவில்லை 

வைத்ததும், பிரமன் ஏரத்தைல் கொய்ததுமாகிய 

திருக்கரத்தையுடைய இவபெருமானது இடப் 

பாகத்தில் எழுந்தருளி இருப்பவளே. ௨ ன்னையே
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பரம்பொருள் என்று எண்ணி அடைந்தேன். உன் 
அடியார்களுக்குள் இவன் தகுதி அற்றவன்" என்று. 
தள்ளுதல் உமத தகுதிக்கு அடாது எ-ம். 

தரம்- தகுதி. தரியலர்-பகைவரான அவுணர் 
கள். வில்வாங்கியகை செற்றகை என தனித்: 
தனிக் கூட்டுக, 

இறக்கும்பொழுது எணிது எய்தவேண்டல் 

சிறக்கும் கமலத் திருவேநின் சேவடி சென்னிவைக்கத் 

துறக்கந் தருநின் றுணைவரு நீயுந் துரியமற்ற 
உறக்கந் தரவந் துடம்போ டுயிருற வற்றறிவு 

மறக்கும் பொழுதென்முன் னேவரல் வேண்டும் வருந்தியுமே. 

உடம்பொடு உயிருக்கு உண்டான தப்பு 
அற்றுப்போசன்றகாலத்துச் துரியாதீத சிவானந்த 
கிலையைத் தரக் தோன் றவேண்டும் என் இன்றார். 

இ-ள்:- பூக்களுள் சிறந்த கமலத்து வீற்.றிருக் 
கும் திருமகளே! உயிரும் உடலும் உறவு அற்று 
அறிவும் மற்ந்துபோ௫ன்ற அக்காலத்துச் சுவர்க் 
கத்தை அருளுகின். உ நின்கணவராஇய இவ 
பெருமானும் நீயுமாகப் பாதமலர் சூட்டவும், துரியங் 
கடந்த சகானந்த நித்திரையை நல்கவும் என் 
முன்னே வருதல்வேண்டும் எ-ம். 

சிறக்கும். கமலம் : என்றது 'பூவினுக்கு அருங் 
கலம் பொங்கு தாமரை” ஆதலின். வைக்க, தர,
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வரல் வேண்டுமென முடிக்க. துரியமற்ற உறக்கம் - 

சிவானந்தத்து அழுந்தி இருக்கின்ற அநுபோகா 
தீத உறக்கம். மறக்கும்பொழுது வரல்வேண்டும் 

என்றதால், வரின் மறவாமலே உயிர் உடம்பை 

விட்டு நீங்கும் என்பது குறிப்பிடப்பெற்றது. 

எய்தாத பொருள் இல்லை என்கின்றது 

வருந்தா வகையென் மனத்தா மரையினில் வந்துபுகுந் 

இருந்தாள் பழைய விருப்பிட மாக வினியேனக்குப் 

பொருந்தா தொருபொரு எளில்லைவிண் மேவும் புலவருக்கு 

விருந்தாக வேலை மருந்தர் னதைநல்கு மெல்லியலே. ' 90 

  

அமரர்களுக்கு அமுதத்தைப் பங்இடு! ண். 
அபிராமிதேவி என் மனத்து எழுக்தருளின-தால் 

பொருச்தாத பொருள் இல்லை என் இரூர். 

இ-ன்:- வானுலகத்தோர்க்கு விருந்தாக அமு 
ததிதைப் படர்ந்து அளிக்கும் அபிராமிதேவி, 
யான் வருக்தாதபடி மனத்தாமரையில் தானே 
வலிய வச்து பழைய இருப்பிடமாக எழுக்தருளி 

் இருச்தாள். அதனால். அடியேனுக்கு அடையக் 
கூடாத அருமையான பொருள் இல்லை எ-ம், 

வருச்தாவகை-வினைக்கு ஈடாகத் துன்ப இன்பங் 
களில் சுழன்று வருக்தாதபடி என்பதாம். பழைய 
இருப்பிடமாக. இருந்தாள் என்பத அடிப்படப் 

பழய இடத்தில் அஞ்சாது ஐயுறாது புகுமாறு 
போலப் புகுந்து என்றும்நீங்காது இருந்தாள்
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Toru Sst. ஒரு பொருளும் என்பது இம்மை 

ஐறுமை இன்பத்திற்கு வேண்டிய பொருள்களும் 

செம்பொருளாகிய வீடும். புலவர் - தேவர், வேலை - 
பாற்கடல், மருந்து - அமுதம். 

தொழுவாரைத் தொழுவார் எய்தும் பயன் 
சொல்லுகின்றது 

மேல்லிய நுண்ணிடை மீன்னனை யாளை வீரிசடையோன் 

புல்லிய மென்முலைப் பொன்னனை யாளைப் புகழ்ந்துமறை 

சொல்லிய வண்ணந் தொழுமடி யாரைத் தொழுமவர்க்குப் 

யல்லிய மார்த்தெழு வெண்பக ரும் பதந்தருமே. 91 

இ-ள்:- மின்னற் கொடிபோன்ற மெல்லிய 
இடையையுடையவரும், சிவபெருமானால் தழுவப் — 

பெற்ற தனங்களோடு கூடிய பொன் போன்ற 
வரும் ஆதிய அபிராமிதேவியைத் தோத்தரித் த, 

வேதவிதிப்படித் தொழுகன்ற அடியார்களைத் 
தொழுகின் றவர்க்குப் பலவாத்தியங்கள் ஒலிக்க 

வெள்ளையானையை தடத்தும் இர்திரபதவியை 
அம்மை அளித்தருளுவர் ஏம். 

விரிசடையோன் புல்லிய மென்முலைப் பொன் 
னனையாள் என்றது பெருமான் ஆரத்தமழுவியும் 

பொற்சுணங்கு ௮அகலாமையால் பொன் கிறத்ததாய் 
இருக்தது என்பதனை அறிவித்தவாறு.
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புறந்தொழாப் பெற்றி பேசியது 

, பதத்தே யுருகிநின் பாதத்தி லேமனம் பற்றியுன்றன் 
இதத்தே யொழுக வடிமைகொண் டாயினி யாலனொருவர் 
மதத்தே மதிமயங் கேனவர் போன வழியுஞ்செல்லேன் 
முதத்தேவர் மூவரும் யாவரும் போற்று முகழ்நகையே, 98 

அபிராமிதேவியே! தேவரீர் வழியடிமை 
கொண்டவதனால் புறச்சமயம் போகேன். புறச் 
சமயத்தவர் போன வழியிலுங்கூடப் பொருக்தேன் 
என்றருளிச் செய்கின்றார். 

இ-ள்:- பெருமஒழ்ச்சியோடு கூடிய மும் 
மூர்த்திகள் முதலான தேவர்கள் யாவரும் வணங்கும் 
புன்னகையையுடைய பெருமாட்டியே! அ௮ளியேன் 
மனமானது பரிபக்குவமர௫த் திருவடி த்தாமரைகளி 
லேயே பற்றிகின்று, உமக்கு இதமான கெழறிகளி 
லேயே யொழுக அடிமைகொண்டனை. ஆதலால் 
யான் புறச்சமயிகளின் கொள்கைகளில் மயங்கேன். 

- அவர்கள் போன வழியை மிதித்தும் நடக்க 
மாட்டேன் எ-ம். 

ஏன்னுடைய செயல்கள் எல்லாம் மடிய, 
அம்மைக்கு இதமான செயல் எதுவென்று 
ஆராய்ச்து நடப்பதிலே என் கருத்தைப் பதிவித் 
தாய்என்பார் இத.த்தே ஒழுக! என்ருர். அடிமைக்கு 
ஆண்டவன் இதம் அன்றித் தன்னிதம் பேணல் 

14



114 அபிராமி அந்தாதி 

கூடாமையும் காண்க. ஒருவனுக்கு வாழ்க்கைப் 
பட்ட உத்தமக் கற்புடையாள்போல உனக்கு 

அடிமைப்பட்ட யான் வேற்று மதத்தில் மயங்கேன் 
என்ருர். ஒருவர் என்றது கிலைமையரியாது 
இவரைக் குறைகூறிய சிவானந்தப்பேறு ௮றியாத 
அகம்பிரமாஸ்மி' கூட்டத்தாரை. வழியை மிதித் 
தாலும் பாததீதாள் ஒட்டி அறிவை மயக்கு 

மாதலின் வமிச்செல்லேன் எருர். முதம் -ம௫ழ்ச்சி,. 
முதற்றேவர் என்று பாடங்கொள்வாரும் உண்டு. 

கற்பனை கடந்த கருணையுருவைக் 
காணவேண்டியது 

நகையே யிஃதிந்த ஞாலமெல் லாம்பெற்ற நாயூக்கு 

முகையே மு௫ழ்முலை மானே முதுகண் முடிவிலந்த 

வகையே பிறவியும் வம்பே மலைமக ளென்பது நாம் . 

மிகையே யிவடன் றகைமையை நாடி விரும்புவதே, 95 

இமவானுக்கு மகளாக அவதரித்தாள்; இவள் 

அவயவங்கள் இத்தகையானவை என் பதெல்லாம் 

வீண் கற்பனை பெருங்குற்றம். ஆதலால் இவளது” 

உண்மைத்தன் மையை நாடி யன் புசெய்யவேண்டும் 
எண்டுன்ருர். 

இ-ள்:- உலகமாதாவாஇய அ௮பிராமிதேவிக்குத் 
திருத்தனங்கள் தாமரை மொட்டுக்களே. கண்கள் 
மானே; இமவான் மகளென்று சொல்வதும் பெருங்
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குற்றமே, அதனால்: அம்மைக்குப்பிறவி உண் 
டென்று கூறுவதும் வீண் பொய்யே; இவை 
யெல்லாம் முடிந்த முடிவாட௫ிய சைவசித்தாந்த 
சாஸ்திரத்து பதியியல் கூறும் பண்பறிக்து ஆரா 

யின் பெரும் சிரிப்புக்கிடமாகத் தானிருக்கும் எ-ம். 

உலகத்துப் புலவர்களாப் அ௮ம்மைக்குக் கண் 
காது தனம் முதலியனவற்றைக் கற்பித்து, மான் 

வள்ளை தாமரைமொட்டு முதலியவற்றை ஒப்பிட்டுக் 

திரிவதும், மலையரசன் மகளாகப் பிறந்தாள் 

என்று பேசுவதுமா௫ய எல்லாம் பிதற்றுரைகள். 

உண்மைச் சாத்திரங்கள் ௮வள் கரண வடிவத் 

தள் ஒளியுருவினள் என்று கூறும். அதனை 
ஆராய்ந்து அ௮ன்புசெய்யவேண்டும் என்று விளக் 

இயது. 

அடியார்தன்மை யறிவித்தது 

விரும்பித் தொழுமடி யார்விழி நீர்மல்கி மெய்புளகம் 

அரும்பீத் ததும்பிய வானந்த மாடு யறிவிழுந்து 

சுரும்பிற் களித்து மொழிதடு மாறிமுன் சொன்னவெல்லாம் 

தரும்பித்த ராவரென் ர௬லபி ராமி சமயநன்றே, 94 

கண்ணீர் மல்குதல், மயிர்க்கூச்செறிதல், காத் 
தழுதமுத்தல் முதலியன அபிராமியைத் தொழு 

மடியார்கள் தன்மைகளாம். இத்தன்மைகளை



116 அபிராமிுந்தாதி 

யெல்லாம் பிறர்க்கும் அளிப்பவர்கள் அவர்கள், 
ஆதலால் அபிராமியை வழிபடுஞ் சமயமே கன்று. 

என்னு அருளுஇன்றூர். 

இ.ன்:- இடையர௱ுப் பேரன் புபூண்டு வழிபடு 

இன்ற அடியார்கள் அன்பு மிகுதியால் ஆனக்கக் 

கண்ணீர் நிறைந்து, உடல் முழுதும் மயிர் சிலிர்த்து 

அகம்கொள்ளாதே ததும்பிய ஆனந்தத்தை எய்திச் 

சிவபோதமற்றுப், புதுத்தேனுண்ட வண்டினைப் 
போலப் புதுச்களிப்பெய்தி, அதனால் மொழி 
தடுமாறித், தானடைக்த பேறுகளைப் பிறர்க்கும் 
கொடுப்பர் என்றால், ௮ பிராமியை வழிபடும் இக்தச் 

ச்மயமே நல்லது எ-ம். 

விரும்பித் தொழும் அடியார் - விருப்பம் 
ஆன் மாக்களுக்குள்ள பொதுவியல்பு ஆதலின் 

அதனை கிலையில்பொருள்கண்மேற் செலுத்தாது 
அ௮ம்மைமீது செலுத்திக், தொழுகின்ற அருமை 

யுடையார் என்பது விளக்இகின்றது. களித்தவர் 

களுக்கு மொழி தடுமாறல் இயல்பாதல் கரண்க, 

முன்சொன்ன எல்லாம் தரும் என்பதற்கு இவர் 

வரலாற்றை கினைவருத்தி அடியார்கள் கினைவின் றி 
முன்சொன்ன எல்லாவற்றையும் பொருளுடையன 

. வாகத் தரும் என்பாரும் உளர். அறிவழிதல் 
களிப்பெய்தல் முதலியவற்றை :வாமசமயக் களி 
என்று குறை கூறிய இித்தாந்த விரோதிகள் 
கூற்று உண்மையன்று. இது சிவானந்தாநுபவச் 

சிறப்பு என்று உண்மையுணர்த்தியவாறு.
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குழைந்து முணறைப்பறல் 

ந்ன்றே வருகினுந் தீதே விளைனா நானறிவ 

தொன்றேயு மில்லை யுனக்கே பரமெனக் குள்ளவேல்லாம் 

அன்றே யுனதென் றளித்துவீட் டேனழி யாதகுணக் 

குன்றே யருட்கட லேயிம வான்பெற்ற கோமளமே, 95 

தேவி! உடல் பொருளாவியெல்லாம் உனக்கே. 
யளித்துவிட்டேன். நன்மைசெய்; தஇீமைசெம்்; 
எல்லாம் நும்பாரம் என்று அருள் இன்ரார். 

இ-ள்:- அழியாத குணமலையே! அருட்கடலே! 
இமவான் மகளாடிய பேர்ழகுப் பெருமாட்டியே! 

சக்ன்மை விளைக்தாலும், தீமை விளைம்தாலும் 
நானறிவ தொன்றுமில்கலை. எல்லாம் உன் ச௬மையே! 
எனக்கென்று உடைமையான எல்லர்வற்றையும் 

ஆட்கொண்ட அன்றைக்கே யளித்துவிட்டேன் 
எ-ம். 

இப்பாடல் முழுதும் 'அன்றேயென்றன்' என்ற 
குழைத்த திருவாசகத்தை மனத்துட்கொண்டு 

எழுந்தது, நான் அறிவது ஒன்றேயும் இலை- 
என்னுடைய வசம் அ௮ற்றுப்போனமையால் அ றியும் 

ஆற்றலிலேன் என்பதாம். எனக்குள்ளன - ஆன்ம 
- போதம் உள்ளகாலத்து, உடைமையாச எண்ணி 
யிருந்தஎன்னுடல், என்னுயிர் என்பொருள் என்ற 

மூன்றும். ௮ன்றேயென்றது-நீயே விரும்பி அர்த்த 
நாரீச்சுரர் கோலத்தோடு எழுக்தருளிக் காட்ச
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வழங்கிக் கருத்தழித்துக் குடிபுகுந்த அன்றே 
என்பது விளக்கிற்று. உரிமையிருக்கால் முனைப் 

பெழும் ஆதலின் அளித்துவிட்டேன் எனத் 

துணிவுப்பொருள் தரும் விம் விகுதிபெற்றது. குணக் 

குன்றாக, குன்றின் செல்வியாக கீயிருக்கும் 

பொழுது அடியேற்கு ஒரு துன் படும் வராது 

என்பார் 'குணக்குன் ரே! இமவான் பெற்ற 

கோமளமே” என்று அம்மையை யழைகத்தார். 

தொழுவார் எய்தும் பயன் சொல்லியது 

கோமள வல்லியை யல்லியந் தாமரைக் கோயில்வைகும் - 

யாமன வல்லியை யேதமி லாளை யெழுதரிய 

சாமளன மேனிச் சகலக லாமயி றன்னைத் தம்மால் 

ஆமள வுந்தொழு வாரெழு பாருக்கு மாதிபரே. 96 

இயன்றவரை வணங்குவார் ஏழுலகுக்கும் ௮ர௪ 

ராவர் என்பதருளுஇன்ருர். 

இ-ள்:- செக்தாமரைப் போதகத்து வீற்றிருக் 

கும் கோமளவல்லியை, யாமளத்தின் கொழுக்து 

போல்பவளா, துன்பில்லாதாளை, எழுதுதற்கரிய 

கருத்த திருமேணியையுடைய எல்லாக் கலைகட்கும் 

உறைவிடமாஇய மயில்போன் றவளை, இயன் றவளவு 

தொழுபவர்கள், ஏழுலஇற்கும் தலைவர் ஆவார்கள் 

எ-ம்.
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யாமளம் - சக்தி தந்திரங்சளுள் ஒன்று, தான் 

துன்பற்றவரே தன்னை யடைந்தார் துன்பத்தை 
நீக்க மூடியும்) ஆதலின், அக்குறிப்புக் கொண்டு 
தேவியை ஏதமிலாள் என்று: கூறிஞர். அழகு 
எழுதுவோனுடைய கருத்திலும், கையிலும், 

அடிலிகையிலும் அடங்கிற்றிலதாதலின் * எழுதரிய 

மேனி ' என்றார். மயில் பல கிறங்களையுடையதா 
யினும் சாயலால் ஒற்றிகச்துகின்று, பித்தற்கொண் 

டாற்குத் தெளிவுறுத்துகல்போலப் பலவிதமான 
கலைகளால் வேறுபட்டிருப்பினும் முடிவொன்ளுப்க், 
கலங்கிய ஆன்ம அறிஸவக் தெளிவித்தலின் : சகல 
கலா மயில்” என்றார். பித்துண்டார் ' காலையில் 
மயிலைப்பார்த்தால் பித்தச்தெளியும் என்பது வைத் 

தியநாற்றுணிபு. தன்பெருமையெண்ணாது, ஆன் 

மாக்களின் இழிவுக்கேற்ப ஏற்று, அருள்செய்வள் 

என்பார் * ஆமள்வுக் தொழுவார்! crear. 

போற்றுவார் யார்? எனப் புகன்று 

ஆதித்த னம்புலி யங்க குபேர னமரர்தங்கோன் 

பே ஈதிற் பிரமன் புராரி முராரி பொதியமுனி 

காதப் பொருபடைக் குந்தன் கணபதி காமன்முதல் 

சாதித்த புண்ணிய ரெண்ணிலர் போற்றுவர் தையலையே. 97 

ஞ்ரியன் முதல் கர்மனீறாக எல்லாத் தேவரும் 
அம்மையைப் போற்றுவார்கள் என் றருள்இன் ரர்.
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இ-ள்:- சூரியன், சந்திரன், அக்னி, குபேரன் , 

இந்திரன், பிரமன், உருத்திரன், திருமால், ௮கத் 

Sur, வேலன், ச௪ணபதி, மன்மதன் முதலாக 
முற்றுப்பெற்ற புண்ணியவான்கள்பலரும், அபிராமி 

தேவியை வணங்குவார்கள் எ-ம். 

இவர்களே வழிபட்டுப் பெரும்பயன் எய்தும் 

போது, காம் வணங்இ உய்யவேண்டாமா என்று 

குறிப்பித்தவாறு. சாதித்த புண்ணியர் என்றதால் 
அ௮ம்மையைப் போற்றிப் புண்ணியம் சாதிப்பது 
அருமையானதுதான் ஆயினும் சாதித்தாற்பெறும் 

பயன்பெரிது என்றுணர்த்துகிரூர். 

பொய்யர் நெஞ்சிற் பொருந்தாமை விளக்கியது. 

தைவந்து நின்னடித் தாமரை சூடிய FHT PGS 

கைவந்த இயுந் தலைவந்த வாறுங் கரந்ததெங்கே 

மெய்வந்த நெஞ்செனல் லாலொரு காலும் விரகர்தங்கள் 

பொய்வந்த தெஞற் புகவறி யாமடப் பூங்குயிலே. 98 

அபிராமியே! கின்கணவர் கினது திருவடிகளை 
வருடி.ச் சூட்டிக்கொண்டகாலத்து அவர் “கையில் 

உள்ள தீயும், தலையிலுள்ள கங்கையும் கரச்தது 

எங்கே? என்னு வினாவுனெருர். 

இ-ள்:- உண்மையன்பர் . உள்ளத்திலல்லாது 
பொய்யன்புகொண்ட வஞ்சகர் நெஞ்சத்துப் புக 

வறியாத இளங்குயிலே! உன௮ திருவடி.த்தாமரை
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ous தடவிக்கொடுத்துக் தலையிலும் சூட்டிக் 
கொண்ட கின்கணவர்க்கு கைச்சண்ண தா௫ய தீயும், 
தலையிலுள்ள கங்கையாறும் எங்கே ஒளித்து 
விட்டன எ-ம், 

உன் ஊடலைத்தணிக்கத் தீச்கையால் வருடி 
இருப்பின் செக்தாமரைத்திருவடி. வதங்இ-வருந்தி. 
இருக்கும், கங்கைத் தலையில் உன் அடி பட்டிருப்பின் 

மாற்றாள்மேணி தீண்டிய அதனால் ஊடன் மிகும் 
திருக்கும். ஆதலால், gat எங்கேயோ அவற்றை 
ஒளித் இருக்கவேண்டும், ௮௫ எங்கே? என்று 

- உன்னைக்கேட்டுறேன் என்று தாய்க்கு உற்றது 
உரைக்கும் சேய்த் தன் மையில் இவர் இகழ்தல் 

காண்க, அம்மையைக் குயிலாகக்கொண்டதாலும் 

புகவறியா என்ற வினையாலும் மெய்யன்பர் மனம் 

இளமாரக்காவாகவும் பொய்யர்மனம் பாழுங்காடாரக் 

வும் இவராற்.கருதப்பெற்றது என் பது புலனாம். 

இத்துநிறம் படைத்த அம்மையின் 
தன்மை அறிவித்தல் 

- குயிலா யிருக்குங் கடம்பா டவியிடைக் கோலவியன் 
மயிலா யிருக்கு மிமயா சலத்திடை. வந்துதித்த 
வெயிலா யிருக்கும் விசும்பிற் கமலத்தின் மீதன்னமர்ம் 
குயிலா யருக்கன் Doar oss கனங்குழையே, 99 
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} 
i அபிராமிதேவி இடங்கட்கு ஏற்ப. ஐவகை நிறத் 
தோடு இருந்து அடியார்கட்கு அருள்வழங்குவார் 
என் இன்ருர். 

இ-ள்:- கயிலாயபதியாகய பரமேஸ்வரனுக்கு 
இமவான் அன்றைக்கு பெரறுதே பெற்றுக்கொடுத்த 
பெருமாட்டி, கடம்பவன *தீஇற் குயிலாக இருப்பாள்; 
இமயமலையில் மயிலாக இருப்பாள்; .வானமண்டலத் 

-ுச் சூரியனாக இருப்பாள்; தாமரையில் அன்னமாக" 
"இருப்பாள் எ-ம்.- an 

குயில்-கருமை. மயில்-நீலம். வெயில்-செம்மை. 

அன்னம் - வெண்மை, இமவானனித்த: சகனங் 

.-குழையே என்றது. பசுமையை .. உடம்பொடு 

புணத்திக் கூறியவாறு.' ஆகவே. அம்மை ஜந்து. 

நிறத்தோடும் விளங்கு இருள். என்பதை அ.றிவித்த.. 
வாறு, .*கிறங்களோ ரைச்துடையாய் ” ன்னு: 

மணிவாசகம் இறைவனுக்குச் சொல்லிய ய்த் ' 
HOIST தக்கது. குயில் மூகலியன காடு, மலை 

முதலிய இடங்கட்குப் Qu alan a GF செய்வன 
வாதலின் . அம்மையும் அங்கங்குப் பெருவிளக்கம் 

செய்வர் என்பது குறிப்பிக்சவாறு, 

நெஞ்சிலெப்ே போதும் திலவுதல்கூறியது 

குழையத் தழுவிய கொன்றையந் -தார்கமழ் .கொங்கைவல்லி... 
கழையைப் பொருத திருநெடுந் தோளுங் கருப்புவில்லும் .. 

விழையப் பொருதிறல் வேரியம் பாணமும் வெண்ணகையும்” 

உழையைப்பொருதகண்ணுெநஞ்சிலெப்போ துமுஇக்கன் தவே.
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தேவியின் தியானமே என் சிந்தையுள் எப் 
பொழு தும் குடிகொண்டுள்ளது என்றருளு இன்ருர். 

இ-ள்:- தளிர் விரவதி தொடுக்கப்பெற்ற 

'கொன்றைமாலையின் மணங்கமழ்டுன்ற திருத்தன. 
பாரங்களையுடைய அபிராமிதேவியினது மூங்கிலை 
வென்றடக்கய திருத்தோள்களும், கரும்புவில்லும், 
எல்லார்க்கும் ஆசையை விளைவிக்கும் புஷ்பபாணங் 

களும், வெள்ளிய புன்முறுவலும், மானணையொத்து. 

கண்களும் அடியேன். மனத்து எப்போதும் 

reas மம்மா இருக்கின்றன எ-ம். னு. 
| 

| 
Vs ae pcan EAT Bs பசுமையாலும், தன்மை; 
யாலும், மென்மையாலும் வென்றடக்கியது. 2 Ba 

இன்றவே.. என்னு அ௮ந்தாதியாக உதிக்இன்ற செஞ் 

சுடர் ர் கிகவு- உண்டாக மண்டலித்தார்7 அம்மையின்! 
த யவங்களும்- : இளஞாயிறுபோலச் சிவஞான. 
ஒன் து: சிந்தையில். கிற்கின் றன. or oir oll 

ழ் அம்மை ஆண் பெண் இருபாலர்க்கும் விழை 
ர்க்கும் கரும்பு வில்லையும், புஷ்பபாணத்தை। 

பர தரங்க. நிற்பதாலேயே உலகம். இடையறுஅ 
வளர்ந்து வறு peated site 

   
   
    

நூற்பயன் 

ஆத்தாளை: யெங்க எரிபிராம வல்லியை யண்டமெல்லாம் - 

பூத்த.ளை மாதுளம் பூநிறத் தாளைப் புவியடங்கக் 

'காத்தாளை மாங்கையிற் பாசாங் குசமுங் 'கருப்புவில்லும்[லயே! 

ம் சேர்த்தானை முக்கண்ணி யைத்தொழு வார்க்கொரு இங்கில் —
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'இக்தசலைத் துணையாகக்கொண்டு gt ழ், வதி! 

யைத் தோத்தரிப்பார்க்குத் - “தங்கு இல்லை? 

வதக்க னர் ் 
    

  

இடன் = எல் தி அரசைக்கள்ளயும் பெர ௫௦ 

வரும், 

அதில் விள ங்குபவள் 

ee பாச் ப ரன்ன 

  

ம் PI 
ன் மை ய் ஏண் ப் Bi ம், 
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