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c நரகம் 

இமமா௫அடப் பிறவியைக் கடவுள் எமக்குத் தர் தருளிய,து 

எம்மைப் பந்தித்த முமமலங்களினின்றும் யாம் நீங்க, நித்தியமாகிய 

பேரின்பவாழ்வைப் பெறுதல் காரணமாசவேயாம். மும்மலங்களை 

யும் நீக்குவதற்கு மனம் வாச்குக் காயம் என்னும் மூன்றும் துணைக் 

காரணமாயுள்ளன. மனத்தினாலே கடவுளைத் தியானஞ் செய்தும், 

வாக்னொலே அுதித்.தும், காயத்தினாலே வணங்கியும் வர மும்மலம் 

களும் நீஙகும். தியானஞ்செய்தலாவது சற்குருவருளாலே தீக்சை 

பெற்றுப் பஞ்சாக்சாத்தியானஞ்செய்தல் முதலியனவாம். துதித்த 

லாவது தேவார திருவாசகம் முசலிய ௮ருட்பாக்களைக் கரமமாக 

ஒதுதலாம். வணங்கலாவது அலயசேவை குருசேவை அடியார் 

சேவைசெய்தலாம். இவைகளெல்லாம் முத்தியடைதற்கேற்ற சாத 

னங்களாம். இக்காரணம்பற்றியே தேவாச திருவாசகம் முதலிய 

௮ருட்பாக்களைச் சீவர்கள் ஓதி முத்தியடையும்பொருட்டு சீவன் 

முத்தர்களாகிய மகான்கள் திருவாய்மலர்ர் தருளினாகள். | 

HAomeisrsramisar Brantuert sme இருப் 

புகழ்ப் பாக்களும் அருட்பாக்களாம். தேவார இருலாசகங்கள் 
சிவனை த் துதிக்கும் அருட்பாக்கள். திருப்புகழ் முருகக்கடவுளை க் 

துதிக்கும் ௮ருட்பாக்கள். முருகக்கடவுள் ௮ப்பரமசிவனேயன் றி 

வேறொருவால்லர், குமரவடிவங்கொண்டு சுப்பிரமணியர் முதலாய 
திவ்வியகாமங்களோடும்ரின்.று விளம்குசின்றவர் சிவனே, சிவன் ஐர் 

தொழிற்குரியனவாய பல மர்த்தங்களை எய்தினும், ௮வையெல் 

லாம் குணகுணிபாவமாயுடனிற்குர் தமது சத்தியிற் காணப்புவன 
வாகலின், ௮வைபற்நித் தந்தன்மை வேறுபட்டு விகாரியாவாரல்லர். 

இவ்வுண்மைபற்றியே பதி.நால்களெல்லாம் சிவனே குகன், குகனே 

சிவன் எனக் கூறும், 
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ணாசிலாவவனறுமுகத் துண்மையாலறிரீ 
பேசிலாக்கவன்பரனொடுபேதகனல்லன் 
றேசுலாவகன்மணியி௪ ...க்கதிர்வரு திறம்போல், '? 

என்றும்,



(கை, 

* ஆதலினமதுசத்தியறுமுகனவலும்யா மும் 

பேதகமன்றான ம்போற்பிரிவிலன்யாண்டுதின் ரா 

னே தமில்குழவிபோல்வான்யாலையுமுணார் தான்சரும் 

போதமுமழிவில்வீடும் போற்றினர்க்கருள வல்லான். ” 

ன்றும், கந்தபுராணம் கூறும், wy ges dara Rus «9 (15007 

தீசுவாமிகளும் குகனே சலன் எனப் பாடியருளினார். (பா: 

ட்டு, 29, 89, 99, 141, 142.) 

அருட்பாக்களாகய திருப்புகழ்ப் பாசரங்களின் தொகை 

தனாருயிசம் என்ப தற்தாலங் இடைத்தவை 1981 1291 பாசுரங்களே. 

வைகள் இரண்டுபாசமாக அச்சிடப்பட்டு வழங்வெருகின்றன. 

1சாயணஞசெய்வோருக்கு உபயோகமாகும் என்றெண்ணி வீரா 

கக்கடவுள்பேரில் இரு பாக்களும், முருகக்கடவுள்பேரில் 148 

£ச்களுமாகத் திரட்டப்பட்ட இத்திரட்டு துதி” முதல் முத்தி” 

நி 25 பிரிவுகளாக வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதனுடன் 

(ரூம்பதவுரை என லர் உரையும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கள்றது. 

கலியுகவரதராகிய முருகக்கடவுளுடைய அரும்பெருஞ் புக 

ஈய திருப்புகழை நியமமாகப் பாராயணஞ்செய்யும் அடியார்கள் 

)ம்மையில் விரும்பிய பாக்கியங்களையெல்லாம் பெற்று மறுமையில 

மாக்ஷமடைவார்கள் என்பதற்கு யாதோர் ஐயழும் இல்லை, 

ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க அறுமுகம் வாழ்ச வெற்பைக் 

கூறுசெய் தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செலவே 

ஏதிய மஞ்ஞை வாழ்க யானைதன் னணங்கு வாழ்க 

மாறிலா வள்ளி வாழ்க லாழ்கச ரடிய ரெல்லாம். 
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அ௮ர௫ுணடிரிதாதசுவாமிகள் 

சரித்திரச் சுருக்கம். 

  

/ர௬ுணகரிகாதசுவாமிகள் ஏறக்குறைய இற்றைக்கு நாஜாறு 

வருடங்களுக்கு முன்னே (பிரபுடதேவராயர் 11 காலத்திலே) தீரு 

வண்ணாமலையிலே திருவவதாரஞ்செய்தருளினார். 

இளமைப்பருவத்திற் சிற்றின்பவிஷயத்திலே உழன்று, ௮த 
னால் வறுமை பிணி முதலியன ௮டைஈது மிகத் துன்புறமபோ.ஐ, 

முன்னாக தலப்பேற்றால் முருகக்கடவுள் குருவடி வங்சொண்டு 
தோன்றித், தமது திருவடிகளை அவர்சிரசின்மேற் சூட்டி, ஜெப 

மாலையும் ஒன்.று கொடுத்துப், பிரபஞ்சவிஷயங்களாற் சஞ்சலமுரா 

வண்ணம், மன வாக்குகளுக்கு எட்டாததாய், மெய்ஞ்ஞானியர்ச 
ளாலும் உணர்தற்கரியதான *(சும்மா இரு சொல்லற ”” என்னும் 

மெளனோபதேசத்தையுஞ்செய்தருளித், திருப்புகழ் எனப் பெயரிய 

சந்தப் பாவினைப் பாட் திறத்தையு&் கொடுத்தருளினார். 

இவ்வாறு மெய்ஞ்ஞான உபதேசம்பெற்ற அ௮ருண௫ரிகாத 

சுவாமிகள் பின்னர்த் திருவண்ணாமலையினின்றும் நீக்இத் தெற்கே 

யுள்ள சவெஸ்தலந்தோறும் முருகக்கடவுளுடைய இருப்புகழ் 
களைப் பாடிக்கொண்டு வந்.தூ, திரிசிராப்பள்ளிக்கடுத்த வயலூர் 
என்னும் சேஷத்திரத்தை அடைந்தனர். திருவண்ணாமலையில் ௮.௫௧ 
இரகத்த முருகக்கடவுள் பின்னர் வயலூரிலும் ௮வரைத் தடுச் 

தாட்கொண்டு, தமது திருவடியைப் பின்னுஞ் சூட்டித் * இருப் 

புகழை விருப்பொடு நித்தமும் உரைத்தி'” எனக் கட்டளையிட்டரு 
ளினர். ௮ருணூரிகாதசுவாமிகளுக்கு வயலூரின்மீதிருந்த பற்றுக்கு 
௮ளவுகிடையாது. முருகக்கடவுளின் கட்டளைப்படி. வேறு தலக்க 
களிற் பாடிய திருப்புகழ்ப்பாடல்களிலும் *வயலூரா?” என மற 

வாது துதிப்பர். வயலூரிற்றங்கயிருந்த சுவாமிகளுக்கு முன்னர் 

முருகக்கடவுள் ஐர் அற்புதக் கோலத்தோடு தோன்றி 4 நரம் உறை 
தரு பருப்பதம் திருவிராலிமலை, அண்டுவருதி'' எனக் கட்டளை 
யிட்டு மறைந்தருளினார், முருகக்கடவுளின் கட்டளையைச் சர 
மேற்கொண்டு விராலிமலைக்குச்சென்று ௮வரைத் தரிசனஞ்செய்.து 
மனங்கசிர் தருக துதித்து சிலகாள் அங்கே வதிந்திருக்து, பின் 

னர்ப் பழனிமலைக்குச் சென்றனர். பழனிமலையிலிருக்கும்போது 
சவாமிகளுக்கு ஓர் அரிய ஈண்பர் டைத்தனர், அுவளுர் கலிசை.



Lf சரிததிர ச்சருக்கம் 

அவரைக் கலிசைச்சேவகன என்றும சுரவேரிச்சேவசன் ஏன்றும 

மது சுவாமிகள் கூறுவர். இக்கலிசைச் சேவகனார் சுவாமிகளாலே 
பாராட்டபபட்டிருத்தலின், முருகக்கடவுளிட ததில் அவருக்கிருந்த 

பததி ௮ளவிடற்கரியது என்பது பெறப்படும், முருகக்கடவுளைப் 
பழனியிலிருகத திருக்கோலத்தோடுக் தரிசிக்கவேண்டி., கலிசைச 

செவகனார் “வீரை”? என்னுக தலத்திலே கோயிலொன்ற: கட்டு 

விததுப் பழனிகாதர்போலத் தஇருவுருவும் ஒன்று சமைத்து அம் 

மூர்த்தியை வழிபடுவாசாயினார். 

அப்பால் ஈமது சுவாமிகள் பழனியினின்றும் புறப்பட்டுக் 
கீழ்த்திசையிலுள்ள கொடுங்குன்றம் முதலிய தலகளையும், தென் 

றிசையிலுள்ள திருச்செக.தார் முதலிய தலங்களையும, ஈழகாட்டுத 

தலங்களையுக தரிசனஞ்செயது துதித்துப, பின்னும வடதிசை 
கோக்கித திரும்பிப் பல தலங்களையும பாடி அதித்து, வடக்க 
காஞ்சீபுரம் திருத்தணிகை வள்ளிமலை காளாததி ஸ்ரீசைலம் காசி 

முதலிய தலககளுக்குக திருப்புகழ் பாடியபின் மீண்டு திருவண்ணா 

மலைக்கு வர் துசோக்தனர். 

இலக்கண இலக்கியம் ஈன்கு கற்றவராகய வில்லிபுத்தூரருக் 
கும் சுவாமிகளுக்கும் ஒருமுறை வாதமுண்டாயிற்றென்றும, அப் 
போது சுவாமிகளால் ஆசுகவியாகக் சந்தரந்தாதி என்லும் _நால் 

பாடப்பட்டது என்றும், ஓர். நாலுக்கு ௮வவிலலிபுத். தாரே உரை 
செய்துவந்தனரென்றும, அதில் ': திதகதத்தத்”” என்று தொடங் 

குஞ் செய்யுளுக்கு விலலிபுத்தூரர் உசைகூறமாட்டாது திகைததுத 

தோல்வியுற்றனரென்றும், அதற்குச சுவாமிகளே உரையருளிச 

செய்தனரென்றும், ஏனைய செய்யுள்களுக்கும் விலலிபுததாரமே 
உரைசெய்துமுடி க்தனரென்றும் ஆன்றோர் கூறுப. 

அருணசரிசாதசுவாமிகளோடு வாதஞ்செய்தவர் வேறும 

ஒருவருண்டு, அ௮வர்பெயர் சம்பந்தாண்டார். ௮ வருக்கும் இவருக 

கும் வாசமுண்டானபோது இவ்கிருவரிலே தாம் உபாசிக்கும் மூர்த் 
இயை இச்சபையில் வரவழைபபவர் எவரோ ௮வ?ர வென்றவராவா 

என அரசன் கூற, சம்பக்காண்டார் தம் உபாசனாதேவியாகய பார் 
வதியாரை வரவழைக்கறேன் என்றார். sug சுவாமிகள் தம் 

உபாசனாமூர்த்தியாகய முருசக்கடவுளை வரவழைக்கிறேேன் என்ற 

னர். தேவியார் வத்து தோற்றாமையாற் சம்பர்சாண்டார் ௮பசய 
மடைத்தார். முருகக்கடவுள் ௮ரசசபையில் வது தோன்றிக் 
காட்சிகொடுக்க ஈமது சுவாமிகள் வெற்றியடைந்தார். மேற்கூறிய 

வையெல்லாம் திருப்புகழ்ப் பாடல்களினாலுர் தெரிகின்றன.



சரித்திரச்சுருக்கம், 111 

அ/பசயமடைந்ச சம்பக்தாண்டார் யாதேனும் ஒரு சூழ்ச்சி 

பாலாவது வெல்லக் கருதித் தேவுலக்த்துள்ள பாரிசாதமலரைக் 
கொண்டுவரக்கூடுமோ என வினவ, ஈமது சுவாமிகள் கான் கொண்டு 

வருவேன் என்று சொல்லித் தம்முடலை ௮ருணைக் சோபாரத்துட் 

இடக்கவிட்டு, ஒரு கிளியுருவெடுத் தத தேவுலகஞ் சென்று பாரி 
சாகமலர்கொண்டு மீண்டனர். இவர் மீண்டுவருழுன், (அருணகிரி 

நாதா இறந்தனர், ௮வர் உடல் திருவருணைக்கோபுரத்தின்௧கண் 
இடககன்றது”” என அரசலுக்கறிவித் து, அ வர்திருமேனியைச் 

சம்பந்தாண்டா தடப்பித்துகிட்டனரென்றும், பின்னர் இதனை 
யறிஈத சுவாமிகள் கிளிவடிவமாசவே முருகக்கடவுள்மாட்டு ௮மர் 

நதுவிட்டனென்றும் அன்றோர் கூறுவா. 

சுவாமிகள் கிளிவடிவமாயிருகதே கந்தாதுபூதி என்னும் 

நாலையும் இயற்றினரென்ப. இவா இயற்றிய வேறு நூல்கள் கத 

ரலங்காராம திருவகுப்பு உடற்கூற்றுவண்ணம் என்பன, இர நால 

களின் பெருமையை ஈம்மால் ௮ளவிடமுடியா து. 

இலாது வாக்கின்பிரபாவத்துக்கு, 

வாக்கிற் கருணகிரி வாதவு ரரர்கனிவில் 

தாக்கிற் றிருஞான சம்பக்தா--கோக்கற்கு 
நகரே தேவர் ஈயத்துக்குச் சுந்தரனார் 

சொற்குறுதிக் கப்பரெனச் சொல். 

என்னும் ஆன்றோர் செய்யுளும், பொருளமைப்பின் சிறப்புக்கு, 

ஐயா அ௮ருணூரி அப்பா உனைப்போல 

மெய்யாக ஐர்சொல் விளம்பினர்யார்--வையகத்தோர் 

சாற்றரிதென் ஜேசற்றார் தன்னளையாய் (dalam tens 

நாற்றிசைக்குங் கைகாட்டி னான். 

அறிவை யறநிவதுவே யாகும் பொருளென் 

றுறுதிசொன்ன வுண்மையினை யோருகா ளெர்சாளோ, 

கந்தர பூதிபெற்றுக் ster பூதிசொற்ற 
எர்தையரு ணாடி யிருக்குசா ளெக்காளோ, 

எனத் தாயுமானசுவாமிகள்சொற்ற செய்யுள்களும், சக்கசான்றாம். 

சுவாமிகள் ௮ருளிய திருப்புகழ்ப் பாசுரங்களின் கொசை ப.இ 
ஞருயிரம் என்பது ஆன்றோர் துணிபு,



It சரிததிரரசருக்கப 

அவரைக் கலிசைசேவகன என்றும் கரவேரிச்சேவகன் ஏூன்றும 

நமது சுவாமிகள் கூறுவர். இக்கலிசைச் சேவகனார் சுவலாமிகளாலே 

பாராட்டபபட்டிருத்தலின், முருகக்கடவுளிடததில் ௮வருக்கிருக் த 
பகதி அளவிடற்கரியது எனபது பெறப்படும, முருகக்கடவுளைப 

பழனியிலிருகத திருககோலததோடுக தரிசிக்கவேண்டி., சலிசைச 

சேவகனார் **வீரை”' என்னுக தலததிலே கோயிலொன்ற கட்டு 
விததுப பழனிகாதர்போலத் திருவுருவும் ஒனறு சமைதது ௮ம் 

மூர்த்தியை வழிபவொராயினார். 

அப்பால ஈமது சுவாமிகள பழனியினின்றும் புறப்பட்டுக் 
கழ்த்திசையிலுள்ள கொடுககுன்றம் முதலிய தலஙகளையும், தென் 

றிசையிலுள்ள திருச்செரதூர் முதலிய தலங்களையும, ஈழஙகாடடுத 

தலக்களையுந் தரிசனஞசெயது துதித்துப, பினனும வடதிசை 

கோக்கிக திருமபிப் பல தலகளையும பாடித GHB, W505 

காஞ€புரம திருச்கணிகை வள்ளிமலை காளாததி ஸ்ரீசைலம காசி 

முதலிய தலங்களுக்குக திருப்புகழ் பாடியபின் மீண்டு திருவண்ணா 

மலைக்கு வந்துசோகதனா. 

இலக்கண இலக்கியம்ஈன்கு கற்றவராகிய வில்லிபுததாரருக் 
கும சுவாமிகளுக்கும் ஒருமுறை வாதமுண்டாயிநறெனறும, அப 

போது சுவாமிகளால் ஆசுகவியாகக் சசதரஈதாதி என்னும் நூல் 
பாடப்பட்டது என்றும், ௮ நாலுக்கு ௮வ்விலலிபுத்நாரரே உரை 
செய்துவந்தனரென்றம், அதில் “ திதத்தததத?” எனறு தொடங் 

குஞ் செய்யுளுக்கு வில்லிபுததூரர் உரைகூறமாட்டாது திகைதது௪ 
தோல்வியுற்றனரென்றும், அதற்குச சுவாமிகளே உரையருளிக 

செய்தனசென்.றம், ஏனைய செய்யுள்களுக்கும் வில்லீபுததூரரே 
உரைசெய்துமுடிக்தனரென்றும் தன்றோ கூறுப. 

அருணகிரிராதசுலாமிகளோடு வாதஞ்செய்தவா வேறும 

ஒருவருண்டு. ௮வாபெயர் சம்பச்தாண்டார். ௮வருக்கும இவருக 

கும வாதமுண்டானபோ.து இவ்விருவரிலே தாம் உபாசிக்கும் மூர்த 

இயை இச்சபையில் வரவழைப்பவர் எவரோ அவரே வென்றவாரவர் 

சன அரசன் கூற, சம்பக்தாண்டார் தம் உபாசனாதேவியாகிய பார் 
வதியாரை வரவழைக்கிறேன் என்னார். sug சுவாமிகள் தம் 

உபாசனாறார்த்தியாகெய முருகக்கடவுளை வரவழைக்கிறேன் என்ற 

னர், தேவியார் வத்து தோற்றாமையாற் சம்பந்தாண்டார் ௮பசய 

மடைந்தார். முருகக்கடவுள் ௮ரசசபையில் வது தோன்றிக் 

காட்சிகொடுக்க ஈமது சுவாமிகள் வெற்றியடைந்தார். மேற்கூறிய 
வையெல்லாம் திருப்புகழ்ப் பாடல்களினாலுந் தெரிகின்றன.



சரித்திசச்சுருக்கம். TII 

அ/பசயமடைர்க சம்பர்தாண்டார் யாதேலும் ஒரு சூழ்ச்சி 
பாலாவது வெல்லக் கருதித் தேவுலக்த்துள்ள பாரிசாதமலரைக் 

கொண்டுவரக்கூடுமோ என வினாவ, ஈமது சுவாமிகள் தான் கொண்டு 

வருவேன் என்று சொல்லித் தம்முடலை ௮ருணைக் கோபுரத்துட் 
கிடககவிட்டு, ஒரு சளியுருவெடுத்து ௪ தேவுலகஞ் சென்று பாரி 

சாதமலர்கொண்டு மீண்டனர். இவர் மீண்டுவருமுன், அருணகிரி 
நாதா இறந்தனர், அவர் உடல் தஇருவருணைககோபுசத்தின்௧ண் 
கிடக்கின்றது?” என அரசனுக்கறிவித் து, ௮வர்திருமேனியைச் 

சம்பந்தாண்டாா தடூப்பித்துவிட்டனரென்றும், பின்னர் இதனை 

பரறிஈத சுவாமிகள் இளிவடி.வமாகவே மூருகக்கடவுள்மாட்டு ௮மர் 

ந தூலிட்டனரென்றும் ஆன்றோர் கூறுவர். 

சுவாமிகள் கிளிவடிவமாயிருந்தே கந்தரநுபூதி என்னும் 

நாலையும் இயற்றினரென்ப. இவர் இயற்றிய வேறு நூல்கள் ௧௧௪ 

ரலங்காரம் திருவகுப்பு உடற்கூற்றுவண்ணம் என்பன. Qa gre 

களின் பெருமையை ஈம்மால் ௮ளவிடமுடியாது. 

இலர.து வாக்கின்பிரபாவத்துக்கு, 

வாக்கிற் கருணகிரி ange ரார்கனிவில் 

தாக்திற் றிருஞான சம்பர்.தா--கோக்கிற்கு 
ஈக்ே தேவர் ஈயத்துக்குச் சுந்தரனார் 

சொற்குறுதிக் கப்பரென௪ சொல். 

என்னும் ஆன்றோர் செய்யுளும், பொருளமைப்பின் சிறப்புக்கு, 

ஐயா அருணூரி அப்பா உளைப்போல 

மெய்யாக ஐர்சொல் விளம்பினர்யாம்--வையகத்தோர் 

சாற்றரிதென் றேசற்றார் தன்னசையாய் ழுக்கணெநர்தை 
நாற்றிசைக்குங் கைகாட்டி னான், 

னறிவை பறிவதுவே யாகும் பொருளென் 

றுறுதிசொன்ன வுண்மையினை யோருகா ளெர்காளோ, 

கந்தரந பூதிபெற்றுக் கந்து பூதிசொற்ற 
எக்தையரு ஹுடி யிருக்குகா ளெர்காளோ. 

எனச் தாயுமானசுவாமிகள்சொற்ற செய்யுள்களும், சக்கசான்றாம். 

சுவாமிகள் ௮ருளிய திருப்புகழ்ப் பாசுரங்களின் கொச பதி 

ஞருயிரம் என்பது ஆன்றோர் துணிபு,





திருப்புகழ்ச் சிறப்பு, 

  

கரற்சிறப்பு. 
வேதம்வேண் டாஞ்சகல வித்தைவேண் டாங்கீத 
கரதம்வேண் டாம்ஞான நால்வேண்டாம்---அ.தி 

குருப்புகமை மேவுகின்ற கொற்றவன்றாள் போற்றும் 

தருப்புகழைக் கேளீர் இனம். 

நூற்பயன், 

ஞானம் பெறலாம் கலம்பெறலாம் எக்காளம் 
வானம் ௮ரசாள் வரம்பெறலாம்- மோன வி 

Cupar யானைக் இளையான் திருப்புகழைக் 

கூறினார்க் காமேயிக் கூறு, 

ஆறுமுகக் தோன்றும் ௮அழ௫கயவேல் தோன்றுமவனி 

ஏறுமயில் தோன்று மெழில்தோன்றும்--சீநிவரு 

சூரன் முடியைத் துணித்தோன் திருப்புகழைப 

பாரில் வழுத்தினோர் பால், 

ITD! மாமுகனாம உசசுகமெயஞ் ஞானரகுகள் 

பேசா லருணகூரி பேருலகில்--€ீசாரும் 
தோத்திரம தாகத் துதிக்குர் இருப்புகழை 
as mera FC. வார். 

அருணகிரி சாதர்பதி னாரா யிரமென் 
றுசைசெய் திருப்புகழை யோர் -பசகதிக்கஃ 
தேணி யருட்கடலுக் கேற்ற மனத்தளர்ச்சிக் 
காணி பிறவிக் கரம், 

திருப்புகழைக் கற்கத் திருப்புகழைக் கேட்சத் 

திருப்புகழை நித தஞ் செபிக்கத்--திருப்புகழை 
அர்ச்சிக்க முத்தியெளி தாகுமே கூற்றைவென்று 

கெர்ச்சிக்க லாமே கெடீ, 

 



முருகக்கடவுள் துதி. 

ரு மயி லேறிவிளை 'யாடுமுக மொன்றே 

ஈசமுடன் ஞானமொழி பேசுமுக மொன்றே 

கூறுமடி யார்கள்வினை தீர்க்குருக மொன்றே 

கூன் றுருவ வேல்வாங்கி நின்றமாக மொன்றே 

மாறுபடு சூரரைவ OFS SPS மொன்றே 

வள்ளியை மணம்புணார வர்தமுக மோன்றே 

தமுக மானபொருள் நீயருளல் வேண்டும் 

BUG ணாசல மமர்ந்தபெரு மாளே.



சிவமயம். 

அருணகிரிநாதர் 

௮ ருளிச்செய்த 

திருப்புகழ, 

  

விநாயகக்கடவுள், 

துதி. 

1, தத்தன தனதன தத்தன சனதன 
தத்தன தனதன தனதான, 

கைத்தல நிறைகனி யப்பமொ டவல்பொரி 

கப்பிய கரிமுக னடி.பேணிக், 

கற்றிடு மடியவர் புத்தியி ஓுறைபவ! 

கற்பக! மென,வினை கடிதேகும்) 

மத்து மதியமும் வைத்திடு மான்மகன், 
மற்பொரு திரள்புய மதயானை, 

மத்தள வயிறனை, உத்தமி புதல்வனை, 

மட்டவிழ் மலர்கொடு பணிவேனே. 
முத்தமி ழடைவினை முற்படு சரிதனில் 

முற்பட எழுதிய முதல்வோனே ! 

முப்புர மெரிசெய்த ௮ச்சவ னுறைரதம் 
௮ச்சது பொடிசெய்த அதிழீரா! 

அத்துய ர.துகொடு சுப்பிர மணிபடும் 

௮ப்புன மதனிடை யிபமாகி, 

HEGP மகளுட னச்சிறு முருகளை 

௮க்சண மணமருள் பெருமாளே! (௧ 

 



திருப்புகழ். 

2, தந்ததனத் தானதனச் தனதான. 

உம்பர்தருத் தேனுமணிக் கசிவாகி, 

ஒண்கடலிற் றேனமுதத் அணர்வூறி, 
இன்பாசத் தேபருகிப் பலகாலும், 

என்றனுயிர்க் காதரவுற் றருள்வாயே) 

தீம்பிதனக் காகவனத் தணைவோனே ! 
தீந்தைவலத் தாலருள்கைக் கனியோனே ! 

Hori sos கானநிலைப் பொருளோனே ! 

ஐந்.துகாத் தானைமுகப் பெருமாளே! (௨) 

  

மூருகக்கடவுள். 

1. அதி. . நீத 
8... தனன தனதனன தனன தனதனன 

தனன தனதனன தனதான. 

கடலை பொரியவரை பலக னிகழைறுகர் 
கடின HLA] BI, விபரீத 

சரட தடமூமத, ஈளின சிறுசயன, 
கரிணி முகவரது அணைவோனே! 

வடவ ரையின்முகடு ௮திர, வொருகொடியில் 
வலம்வ ௬மரகத மயில்வீரா ! 

மசப இதருசுதை, குறமி ஜொடிருவரு, 
மருவு சரசவித மணவாளா ! 

அடல சுரர்கள்குல முழுது மடிய,வுய 

ரமரர் சறையைவிட, எழில்மீறும் 
அருண கரணவொளி யொளிரு மயிலைவிடு, 

மரக ரசரவண பகலோலா! 
படல வுடுபதியை யிதழி யணிசடில | 

பசுப தி,வரநதி, ௮ ழகான 
பழநி மலை,யருள்செய் மழலை மொழிமதலை, 

பழகி மலையில்வரு, பெருமாளே! (௧) 

க்கைள வைகி,



அதி 

நினதன தனதன தனதன தனதன 

தனதன தனதன தனதான. 

௮/7கர சிவனரி அயனிவர் பரவிழு 
னறுமுக சரவண பவனேயென் 

றதுதின மொழிதர, அசுரர்கள் கெட,௮யி 
லனலென எழவிடு மதிவீரா! 

பரிபுர கமலம தடியிணை, யடியவ 
ருளமதி லஓுறவருள், முருகேசா! 

பகவதி வரைமகள் உமைதர வருகுக! 
பரமன திருசெவி களிகூர 

உரைசெயு மொருமொழி, பிரணவ முடிவதை, 
உரைதரு குருபர ! வுயர்வாய 

உலகம னலகல வுயிர்களு, மிமையவ 

சவர்களு, முறுவர முறிவோரும், 

பரவிமு ன.நுதின மனமூம் வுறவணி 

பணிதிகம் தணிகையி லுறைவோனே ! 

பகர்தரு குறமகள் தருவமை வனிதையு 

மிருபுடை யுறவரு பெருமாளே ! (௨. 

  

5. தனதனன தான தனதனன தான 

தனதனன தான தன தானா. 

இருமகளு லாவு மிருபுயமு சாரி 
திருமருக நாமப் பெருமாள்காண், 

செகதலமும் வானு மிகுதிபெறு பாடல் 

தெரிதருகு மாரப் பெருமாள்காணி, 

மருவுமடி. யார்கள் மனதில்விளை யாடு 
மாகதம யூரப் பெருமாள்சாண், 

மணிதரளம் வீசி யணியருவி சூழ 
மருவுகதிர் சரமப் பெருமாள்சாண், 

அருவரைகள் நீறு பட௮சுரர் மாள 

அமர்பொருத வீரப் பெருமாள்காண், 
அ.சவுபிறை வாரி கிரவுசடை வேணி 

ஆமலர்குரு நாதப் பெருமாள்காண்,



ளா திருப்புகழ் 

இருவினையி லாத தருவினைவி டாத 

இமையவர்கு லேசப பெருமாள்காண், 

இலகுசிலை வேடா கொடியினதி பார 

இருதனவி நோதப் பெருமாளே ] (௩) 

  

6. தனனதன தான தனனதன தான 

782 தனனதன தானத தன தானா, 

கனசசபை மேவு மெனதுகுரு காத 
கருணைமுரு கேசப் பெருமாள்காண், 

கனககிற வேத னபயமிட மோது 

கரகமல சோதிப் பெருமாள்காண், 

வினவுமடி. யாரை மருவிவிளை யாடு 
விரகுரச மோகப் பெருமாள்சாண், 

விதிழுரிவர் தேவ ரருணஇரி நாதர், 
விமலசா சோதிப் பெருமாளகாண், ப 

சனகிமண வாளன் மருகனென வேத 

சதமகிழ்கு மாரப் பெருமாளகமஷுண், 

சரணசிவ காமி யிரணகுல காரி 

தருமூருக சாமப் பெருமாள்காண்; 

இனிதுவன மேவு மமிர்தகுற மாதொ 

டியல்பரவு காதற் பெருமாள்காண், 

இணையிலிப தோகை மதியின்மக ளோடு 

மியல்புலியுர் வாழ்பொற் பெருமாளே. (௪: 

ப. தான தானன சனனா தனதன hl 

தான தானன தனனா தனதன 

தரன தாரனன தனனா தனதன தந்ததான. 

காணொ ணாதது: உருவோ Tag, 

பேசொ ணாதது உரையே தருவது, 
காணு நான்மறை முடிவாய் நிறைவது, பஞ்சபூதக் 

காய பாசம தனிலே யுறைவது, 

மாய மாயுட லறியா வகையது, 
காய மானவ ரெதிசே யவரென வந். துபே?ப்



அ௮ருள்வேண்டல், ட 

பேணொ னாதது, வெளியேய் ஒளியத, 

மாய னாய னறியா வகையது, 

பேத பேதமொ டுலகாய் வளர்வது, விந் துநாதப் 

பேரு மாய்,கலை யறிவாய், துரியவ 
தீத மானது, வினையேன் மூடிதவ 

பேறு மா;யருள் நிறைவாய் விளைவது, ஒன்றுநீயே) 
வீணொ ணாதென அமையா தசுரரை 

நூறி யேயுயிர் ஈமனீ கொளுவென 

வேல்க டாவிய கானே! யுமைமுலை யுண்டகோவே! 

வேத நான்முக மறையோ ஸனொடும்விளை 

யாடி யேகுடு மியிலே கரமொடு 

வீற மோதின மறவா! குறவர்கு நிஞ்சியூடே 

சேணொ ணுயிடு மிதண்மே லரிவையை 

மேவி யேம௰யல் கொளலீ லைகள்செய்து 

சேர சாடிய திருடா! ௮௬.௨ கர் தவேளே ! 
சேரொ ணாவகை வெளியே திரியுமெய்ஞ் 

ஞான யோகிச ளூளமே யுறைதரு 

தேவ ஸூர்வரு குமரா! வமார்கள் ம்பிரானே! (௫) 

  

Il. அருள்வேண்டல். 

  

8௨ சனனதந்த ததததத தந்த 

ஜீ “அக் தனனதந்த தத்தத்த தந்த 
தனனதந்த தத்தத்த தத தனதான. 

கருவடைந்து பத்துற்ற திங்கள் 
வயிறிருந்து முற்றிப்ப யின்று 

கடையில்வந்து தித்.துக்கு ழந்தை வடிவாகக், 

சழுவியங்கெ டுத்துச்சு ரந்த 

மூலையருக்து விக்கக்கி டந்து 

கதறியங்கை கொட்டித்த வழ்க்.து ஈடமாடி., 
௮ரைவடங்கள் கட்டிச்ச தங்கை 

யிடுகுதம்பை பொற்சுட்டி. தண்டை 
அவையணிந்து முற்றிக்க எர்ந்து வயதேநறி,



௬ திருபபுகழ. 

௮ரியபெண்கள் ஈட்பைப்பு ணர்ர்து, 

பிணியுழன்று சற்நித்தி ரிஈத 
தமையு, முன்கரு பைச்சித்த மென்று பெறுவேனோ? 

இரவியிந்தரன் வெற்றிக்கு ரங்க 
னரசரென்று, மொப்பத்ற வுக்தி 

யிறைவன்எண்க னக்கர்த்த னென்றும், நெடுநீலன் 

எரியதென்றும், ருத்ரன்சி றர்த 

௮மனென்றும், ஒப்பற்ற ௮ண்டா் 

எவருமிந்த வர்க்கத்தில் வரது புனமேவ, 

அரியதன்ப டைக்காத்த ரென்று 

அ௮சுரர்தங்க ளைக்கட்டை, வென்ற 

அரிமுருந்தன் மெச்சுற்ற பண்பின் மருகோனே! 

அயனையும்பு டைத்துச்சி னந்து 

உலகமும்ப டைத்துப்ப ரிந்து 

அருள்பாங்கி ரிக்குட்சி றந்த பெருமாளே ! (௧) 

  

oi, தனதான தர்சனத் தன சானா, 
t * 

* அ/பசார நிந்தைபட் டுழலாதே, 

அறியாத வஞ்சரைக் குறியாதே, 

உபதேச மந்திரப் பொருளாலே 

உளைகானி ஊைந்தருட் பெறுவேனோ? 
இபமாமு கன்தனக் சளையோனே ! 

இமவான்ம டச்தையுத் தமியாலர ! 
ஜெபமாலை ga sep குருசாதா! 

திருவாவி னன்குடிப் பெருமாளே! (௨) 

  

on தனதனன தானகச்த தத்ததன தானதன 
1/$' சனதனன தானச்த தத்ததன தானதன 

தனதனன தானர்ச தத்ததன BTM IN LRT SET, 

சுருதிமுடி மோனஞ்சொல் Apurw! ஞானசிவ 

சமயவடி வாய்வந்த, அத்துவித மான,பர [ே! 
சுடரொளிய தாய்நின்ற, மிட்களசொ குபமூத :லொருவாழ் 
  

* ((அபசாரரிச்தை!? என் ௮ம் பாடம்,



அருள்வேண்டல், er 

அரியறிலை யேசண்ட முத்தரித யாசமல 

மகனில்விளை யாரின்ற அற்புதச போதசுக 
சுயபடிக மாவின்ப பத்மபத மேறுடைய உணராதே, 

கருவிலுரு வேதங்கு சுக்லெரி சானவளி 

பொரும,௮.தி லேகொண்ட முக்குணவி பாசநிலை 
கருதவறி யாவஞ்ச சக்கபட மூடி,யுடல் வினை சானே 

கலகமிட வேபொகங்கு குப்பைமல வாழ்வுநிஜ 

மெனவுழலு, மாயஞ்செ னித்தகுகை யேஉறுதி 
கருத,சுழ மாமிர்த மட்டைதனை யாள்உன தருள்தாராய்; 

ஒருகியம மேவிண்ட சட்சமய வேத! அடி. 
முடிஈடுவு மாயண்ட முட்டைவெளி யா௫யுயி 

ருடலுணர்வ தாயெங்கு முற்பனம தாக௮ம ருளவோனே ! 
உததரிச மாமின்ப புத்தமிர்த போகசுக 

முதவுமம லாரந்த! சத்திகர! மேவுணர 

வுருபிசண வாமரந்த்ர கர்த்தவிய மாகவரு குருசாதா! 
பருதிகதி சேகொஞ்சு ஈற்சரண நூபுரம 

தசையகிறை பேரண்ட மொக்கஈட மான 

பத!கெருவி தா! துங்க வெற்றிமயி லேறுமொரு திறலோனே ! 
பணியுமடி யார்சிர்தை மெய்ப்பொருள தாகந்வில் 
சரவணப வாவொன்று வற்கரமு மாஇவளர் 

பழநிமலை மேனின்ற சுப்ரமணி யா! வமார் பெருமாளே! (௩) 

1], தாத்தன தத்தன தானன தானன 

aH தாத்தன தத்தன தானன தானன 

தாத்தன தத்தன தானன தானன தனதான். 

தாச்சம ருக்கொரு சாரையை, வேறொரு 
சா௯நிய றப்பசி யாறியை, &றிடு 
சாஸ்த்சவ .மிக்கதி தூரளை, வேர்விழு தவமூழ்கும் 

தாற்பர்ய மற்றுழல் பாவியை, காவலர் 
போற்பரி வுற்றுளை யேகரு தாதிசல் 

சாற்று, த மிழ்க்குரை ஞானியை, காள்வரை தடுமாறிப் 
போக்கிட மற்றவரு தாவளை, ஞானிகள் 

போற்றுத லற்றது சோகியை, மாமருள் 

பூத்தம ஒததரய பூரியை, நேரிய புல்யேனைப்,



௮ திருபபுகழ் 

போக்கிலி டக்கட னோ?ஈர கோகதி? 
போய்ப்பெறு கைக்கிலை யோகதி? யானது 

பேரசசுடா வஜ்ரவை வேலமயி லா!௮ருள் புரிவாயே 

மூக்கறை மட்டைம காபல காரணி, 

சூர்பபன கைப்படு மூளியு தாசனி 
மூர்க்ககு லத்திவி பீஷணர் சோதரி முழுமோடி, 

மூத்தவ ரக்கனி ராவண னோடியல் 

பேற்றிவி டக்,கம லாலய சதையை, 

மோட்டன்வ ளைத்தொரு தோமிசை யேகொடு முகிலேபோய், 

மாக்கன இத்திர கோபுர நீள்படை 
விட்டிலி ருத்திய கா,ளவன் வேரற 

மார்க்கமு டி.த்தவி லாளிகள் காயகன் மருகோனே ! 

வாச்சிய மத்தள. பேரிகை, போல்மறை 

வாழ்த்த)ம லர்க்கழு நீர்தரு நீள்சுனை 
வாய்த்த,தி HS seo மாமலை மேவிய பெருமாளே ! (௪) 

  

7 

VV 12. தான தந்தன தானான தானன 

fee தான தர்தன தானான தானன 

தான தர்தன தானான தானன தனதரன, 

சாத விந்துக லாத$ீ!௩ மோரம, 
வேத மந்த்ரசொ ரூபா!ஈக Cure, 
ஞான பண்டித ஸாமீ!ஈ மோகம  வெகுகோடி. 

நாம சம்புகு மாரா!ஈந மோசம், 

போச அந்தரி பாலா!ஈ மோரம, 

நாக பந்தம யூரா!ஈ Cumin, பரசூரர் 

சேத தண்டவி நோதா!ந மோகம், 

தே சண்டுணி பாதா!ஈ மோரஈம, 
இர சம்ப்ரம வீரா!ஈ மோசம, இரிராத! 

இப மங்கள ஜோதீ!ஈ மோசம, 

தூய அம்பல லீலா!ஈ மோரம, 

தேவ குஞ்சரி பாகா!ஈ மோஈம, அருள் தாராய்; 
ஈத லும்பல கோலால பூஜையும் 

ஒத ஓங்குண ஆசார நீதியும் 

ஈர மூங்குரு சீர்பாத சேயையு மறவாத,



அருள்வேண்டல், 

ஏழ்த லம்புகழ் காவேரி யால்விளை 

சோழ மண்டல மீதேம ஜனோகர ! 

ராஜ செம்பிர நாடாளு நாயக! வயலூசா ! 

ஆச் சம்பயி லாரூரர் தோழமை 

சோதல் கொண்டவ ரோூடேமூ னாளினில் 

ஆடல் வெம்பரி மீதேறி மாகயி லையிலேக, 

அதி யந்தவு லாவாசு பாடிய 

சேரர் கொங்குவை காவஷாக னாடதில் 

அவி னன்குடி வாழ்வான தேவர்கள் பெருமாளே! (௫) 

19). தனதன தானான தானன தனதன தானான தானன 

22 6 தனதன தானை தானன தனதான, 

சரவண சாதா!ஈந மோசம, கருணைய இதா!ஈ மோசம, 

சததள பாதா!ந மோசம், ௮பிராம! 

தருணக! இரா!ஈ மோகம, %கிருப!மர் வீரா!௩ மோசகம, 

சமதள வூரா'ஈ மோசம், cae! 

பரமசொ ரூபா!ஈ மோகம, சுரர்பதி பூபா!ஈ மோசம, 

பரிமள நீபா!ந மோஈம, உமைகாளி 
பகவதி பாலா'ஈ மோசஈம, இகபர மூலா!ஈ Ginriin, 

பவுருஷ Por! a மோகம, ௮ருள் தாராய்; 

இரவியு மாகாச பூமியும் விரவிய தாளேற, வானவ 
செவர்களு மீடேற, ஏழ்கடல் முறையோவென் 

றிடாபட, மாமேரு பூதா மிடிபட வேதா.,னி சாசர 

ரிகல்கெட, மாவேக நீடயில் விடுவோனே ! 

மரகத ஐகார ஆயனு மிரணிய gant Cars gpd 

வசுவெனு மாகார ஈசனு மடிபேண, 

மயிலுறை வாழ்வே!வி காயக மலையுறை வேலா!ம த! 

வனசர ராதார மாகிய பெருமாளே! (௬) 

14, தானதனத தனதனன தனதான. 
yao 

ஈனமிகுத துளபிறவி யணுகாதே, 

யானுமுனக் கடிமையென, வகையாக 

% **நிருபமல்வீ.ரா?9 என்றும் பாடம்,



திருப்புகழ். 

ஞான௮ருட் டனையருளி, வினை ர 
நாணமகற் நியகருணை புரிவாயே) 

தானதவத் தினின்மிகுதி பெறுவோனே ! 

சாரதியுத் தமிதுணைவ முருகோனே! 

ஆனதிருப் பதிகமரு ளிளையோனே ! 

HOR He பதியில்வளர் பெருமாளே ! (or 

15. தனன தத்தன தாத்தன தனதான 
728 தனன தத்தன தாத்தன தன சான, 

சமய பத்திவரு தாத்தனை நினையாதே, 

சரண பத்மசி வார்ச்சனை தனைநாடி 

௮மய, சற்குரு சாத்திர மொழிநாலால் 

௮ருளெ னக்ளனெி மேற்றுணை தருவாயே. 

உமைமு லைத்தரு பாற்கொடு அருள் கூறி, 

உரிய மெய்த்தவ மாக்நெல் உபதேசத் 

தமிழ்த னைக்களை காட்டிய இறலோனே! 

சமண சைக்கழு வேற்றிய பெருமாளே ! (௮ 

  

111. பிரபஞ்சவெ.௫ப்பு, 
ee 

22 தினனதன தான தர்த தனதான, 

உலகபசு பாச தொந்த மதுவான, 
உறவுகளை தாயர் தந்ைத மனைபாலர், 

மலசலசு வாச சஞ்ச லமதாலென், 

மதிரிலைகெ டாம லுன்ற னருள் தாராய், . 
சலமறுகு பூளை தும்பை யணிசேயே ! 

சரவணப வா!மு குந்தன் மருகோனே! 

பலகலைக வாக மங்கள் பயில்வோனே ! 

பழரிமலை வாழ வர்த பெருமாளே! (௧ 

 



போரபஞ்சவெறுப்பு. 

18 சனதத்த SES தனதான 
SU IST S55 தன சான. 

மாளைமக்கள் சுற்ற மெனலுமாயா 

வலையக்க டக்க அறியாதே; 

வினையிற்செ ருக்கி யடி. நாயேன் 

விழலுக்க றைத்து விடலாமோ ! 

சுனையைக்க லக்கி விளையாடு 

சொருபக்கு றத்தி மணவாளா | 

தினநற்௪ ரித்ர முளதேவர் 

சிறைவெட்டி. விட்ட பெருமாளே ! 

  

18. தானதன தத்ததான தானதன தத்ததான 

Cyt தானதன தத்ததான தனதான. 

குட்டமீளை வாதமொடு பித்தமூல 

நீள்குளிர்வெ துப்புவேறு முளநோய்கள் 

கேருறுபு முக்கள்கூடு, கான்முகனெ டுத்தவீடு, 

நீடியவி ரத்தமூளை தசைதோல்ச 

பாரியக வத்துவார நாறுமும லத்திலாறு 

பாய்பிணியி யற்றுபாவை, நரிசாயேபய் 

பாரொக முக்கள்கூகை தாமிவைபு சபபதான 

பாழுடலெ டுத்.துவீணில் உழல்வேனோ? 

நாரணிய றத்தினாரி ஆறுசம யத்திபூத 
நாயகரி டத்துகாமி மகமாயி, 

நாடக டத்திகோல நீலவரு ணத்திவேத 

காயகியு மைசகிரீலி திரிசூலி, 

வாரணிழு லைச்சிஞான பூரணிக லைச்சிநாக 

வாணுதல ளித்தவிர மயிலோனே ! 

மாடமதில் முத்துமேடை கோபுரம ணத்தசோலை 

வாகுளகு நட்டி.மேவு பெருமாளே! (௩) 

 



௧0 திருப்புக. 

ஞான௮ருட் டனளையருள், வினை தீர 

நாணமகற் நியகருணை புரிவாயே; 
தான தலத் தினினமிகுதி பெறுவோனே ! 

சாரதியுத் தமிதுணைவ முருகோனே! 
ஆனதிருப் பதிகமரு ளிளையோனே ! 

ஆனுதிருப் பதியில்வளர் பெருமாளே ! 

  

15. தனன தத்தன தாத்தன தனதான 
7288 ,சனன தத்தன தாத்தன தனதான, 

சமய பத்திவரு தாத்தனை நினையாதே, 

சரண பத்மசி வார்ச்சனை தனைநாடி. 

௮மமய, சற்குரு சாத்தி மொழிநூலால் 

௮ருளெ னக்கினி மேற்றுணை தருவாயே. 

உமைமு லைத்தரு பாற்கொடு ௮ருள்கூறி, 

உரிய மெய்த்தவ மாக்கெல் உபதேசத் 

தமிழ்த னைக்கரை காட்டிய திறலோனே! 

சமண ரைக்கழு வேற்றிய பெருமாளே ! 

  

111. பிரபஞ்சவெ௮அப்பு. 

AX தீனனதன தான தர்த தனதான, 
7 

உலகபசு பாச தொர்த மதுவான, 
உறவுகளை தாயர் தந்ைத மனைபாலர், 

DENT CUTE FEE லமதாலென், 
மதிரிலைகெ டாம லுன்ற கருள் தாரரய், . 

சலமறுகு பூளை தும்பை யணிசேயே ! 
சரவணப வாமு குந்தன் மருகோனே! 

பலகலை வாக மங்கள் பயில்வோனே ! 
பழநிமலை வாழ வந்த பெருமாளே ! 

  

(or 

6)



பிரபஞ்சவெறுப்பு. © 

் Li சனதத்த சத்த தனதான 
794 947 தனதத்த தத்த தனதான. 

மைமக்கள் சுற்ற மெனுமாயா 

வலையக்க டக்க அறியாதே, 

வினையிற்செ ருக்க யடி. நாயேன் 

விழலுக்கி றைத்து விடலாமோ ! 

சுனையைக்க லக்க விளையாடு 

சொருபக்கு ற்த்தி மணவாளா ! 

இனறற்௪ ரித்ர முளதேவா் 

சிறைவெட்டி. விட்ட பெருமாளே ! 

  

ப 12. தானதன தத்ததான தானதன தத்ததான 
SIS தானதன தத்ததான தனதான. 

நீரிழிவு குட்டமீளை வாதமொடு பித்தகூல 

நீள்குளிர்வெ தப்புவேறு முளநோய்கள் 

நேருறுபு முக்கள்கூடு, சான்முகனெ டுத்தவீடு, 

நீடியவி ரத்தமூளை தசைதோல்? 

பாரியக வத்துவார காறுமும லத்திலாறு 

பரய்பிணியி யற்றுபாவை, நரிசாய்பேய் 

பாறொகெ முக்கள்கூகை தாமிவைபு சப்பதகான 

பாமுடலெ டுத்துவிணில் உழல்வேனோ? 

நாரணிய றத்தினாரி றுசம யத்திபூத 

நரயகரி டத்துகாமி மகமாயி, 

நாடகா டத்திகோல நீலவரு ணததிவேத 

நரய$யு மைச்சிநீலி திரிசூலி, 

வாரணிமு லைச்சிஞான பூரணிக லைச்சொக 

வாணுதல எளித்தவீர மயிலோனே ! 

மாடமதில் முத்துமேடை. கோபுரம ணத்தசோலை 

வாகுளகு நட்டி மேவு பெருமாளே ! 

களாச் 

42 

(2) 

(௩)



௧௨ திருப்புகழ் 

17 அறிவுறுத்தல், 

  

19, தர்தானன தானன தாத்தன 
BBO sister தானன தாதகன 

தீர்தானன தானன தாத்தன தனதான, 

அ/ர்தோமன மேஈம தாக்கையை 
ஈம்பாதெயி தாகத சூத்திர, 
மம்போருக னாடிய பூட்டிது, இனிமேல்காம் 

௮ஞ்சாதமை யா.கிரி யாக்கையை 

பஞ்சாடிய வேலவ ஞர்க்கிெய 
லங்காகுவம் வா,இனி தாக்கையை ஒழியாமல் 

வர்தோ,மிது வேகதி, யாட்டியு 

மிர்தா, மயில் வாகனர் சட்டி ௪, 

* வந்தாளுவம் தாமென வீக்கிய Flas’ pio, 

வந்தேவெகு வாசமை யாட்கொளு 

வந்தார்மத மேதினி மேற்கொள 

மைந்தாகும ராவெனு மா£பபுய மறவாதே 

திர்தோதிமி தீதத மாத்ுடி. 
தரதாதன னாதன தாத்தன 
செம்பூரிகை பேரிகை யார்த்தெழ மறையோத, 

செங்காடென வேவரு மூர்ககரை 

சங்காரசி காமணி! வேற்கொடு 
திண்டாடிம காமயில் மேற்கொளு முருகோனே! 

இந்தோடிதழ் சாகம காக்கடல 

கங்காளமி ஞனாசடை சூட்டிய 

என்தாதை௪ தாசிவ கோத்திர னருள்பாலா! 

எண்கூடரு ளாலகெளவி நோக்குயை 
நன்பூமண Cn ராபபளி 
யெனபா£மன மேதினி கோகயெ பெருமாளே! (௪) 

  

ULF 9, தானதன சானச் தனதான, தானதன தானத் தனதான, 

மா.தர்வச மாயுற் நுழல்வாரும், மாதவமெ ணாமற் நிரிவாரும், 
தீதகல வோதிப பணியாரும், இரக மீதிற் 'நிகழ்வாரே) 
சாதவொளி யே!கற் குண£லா! கரரியிரு வோரைப் புணாவேலா! 
சோதிசிவ ஞானக் குமரேசா! தோமில்கதர் காமப் பெருமாளே! 

PS TT,



துறிவுறுகதல் ௧௩ 

21). தான தானனா தான தானத் தனதான. 
7237 

காதி மோதிவா தாடு நால்கற் றிடுவோரு், 

காசு தேடியீ யாமல் வாழப் பெறுவோரும், 

மாது பாகர்வாழ் வேயெ னாகெக குருகாரும், 

மாறி லாதமா கால ஸனூர்புக் சலைவாசே. 

காத ரூப'மா சாத ராகத் துறைவோனே! 

நாக லோகமீ ரேழு பாருக் குரியோனே ! 

தீதி லாதவேல் வீர! சேவற் கொடியோனே ! 

தேவ கேவ!தே வாதி தேவப் பெருமாளே ! (௩) 

22, தான தத்தன தானன தானன 

thy தான தசசன தானன தானன 

கான தததன தானன தானன தனதான, 

ஒது வித்தவா கூலிகொ டாதவர், 
மாத வர்க்கதி பாதக மானவர், 

௨௪ லிற்கன லாயெரி காளையர், மறையோர்கள் 

oni gs னக்கெட ரேசெயு மேழைகள், 

His னக்குழு தாசின தாரிகள், 

ஓடி யுத்தம ரூதிய காடின, ரிசவோருக் 

கேது மீத்தனை தானமி டாதவர், 

பூச லத்தினி லோரம தானவர், [ ர்கள், 

ஈசர் விஷ்ணுவை சேவைசெய்் வோர் தமை யிகழ்வே 

ஏக Ag ss யானமி லாதவர், 

மோக முற்றி போகித மூறினர், 

ஈன சித்தனை பேர்களு மேழ்ஈர குழல்வாரே) 

தாத தத்தத தாதத தாதத 

சாச சசசச சாசச சாசச சசசாச௫ 

தாட டட்டட டாட டாட்ட 

டூடு டுட்டுடு GOO Cad 

தாடி டிட்டிடி டீடிடி டீடிடி. டிடிடீடி 
தீதி இத்திதி தீதிதி BBS 

தோதி குத்திகு தோதிகு தோதிகு 
சேரு செக்குகு சேருரூ சேகுகு செகுசேகு



௧௪ திருப்புகழ் 

சேயெ ஸனப்பல ராடிட மாகலை 

ஆயு முத்தமர் கூறிடும் வாசக? 

சேகு சித்திர மாகறி ணாடிய பெருமாளே ! (௪) 

  

. விண்ணப்பம். 

bs 23. தானதர்த தனாதன தனதான. 

வேழமுண்ட விளாகளி யதுபோல, 

மேனிகொண்டு வியாபக Low git, 
தாளுமிண்டர் கள்போல்மிக ௮யாவாகி, 

கானுகைந்து விடாதருள புரிவாயே. 

மாள௮ன்ற மணீசர்கள் கழுவேற, 
வாதில்வென்ற சிகாமணி! மயில்வீரா ! 

காளகண்ட லுமாபதி தருபாலா ! 

காசிகங்கை யில்மேவிய பெருமாளே ! (௧) 

  

Ff 24, தனதனன தாத்த தனதான. 

வசனமிக வேற்றி மறவாமத, 

மனதுதுய சாற்றி ௮_ழலாதே, 

இசைபயில்௪ டாக்ஷ சமதாலே, 

யிசுபசசெள பாக்ய மருள்வாயே. 

பசுபதிசி வாக்ய முணர்வோனே ! 

பழகிமலை விற்ற ருளும்வேலா : 

அசுரர்களை வாட்டி மிகவாம 

அமரர்சிறை மீட்ட பெருமாளே ! (௨) 

20. தனதன தனதன தானான சானன 

Bil நினதன தனதன தானான தானன 

தனதன தனதன தானான தானன சசர்சதான. 

/வகுண விரகனை வேதாள ரூபனை, 

௮சடனை wee fer ஆசார ron Tor, 

அசதியை மறவனை அதாளி வாயனளை, அஞ்சுபூதம்



விண்ணப்பம். 

அடைய சவடளை மோடாதி மோடனை, 

ழழிகரு வழிவரு விணாதி வீணை, 
அழுகலை யவிசலை தறான வூணரை, ௮ன்பிலாத 

கவடனை விகடனை நானாவி காரனை, 

வெகுளியை வெகுவித மூதேலி மூடிய 

கலியனை ௮லியனை தேச வாழ்வளை, வெம்பிவீழும் 
sauder, யறிவுரை பேணாத மாநுட 

சசனியை யசனியை மாபாத னாகிய 

கதியிலி தனையடி. சாயேனை, யாளுவ தெந்தகாளோ? 

மவுலியி லழகய பாதாள லோகனு, 

மரகத முழுகிய காகோத ராஜு, [ரும் 

மதுகெறி யுடன்வளர் சோணாடர் கோனுட, லும்பர்சே 

மசபதி, புகழ்புலி யூர்வாழு காயகர் 

மடமயில் மகிழ்வற வானுடர் கோவென 

மலைமக ஞூமைதரு வாழ்வே!ம ஞேகா! மன்றுளாடும் 

சிவசிவ ஹஊாூஹச தேவா!ஈ மோசம, 

தெரிசன பரகதி யானாய்௩ மோஈம, "Casas 

திசையினு மிசையினும் வாழ்லே!ஈ மோஈம, செஞ்சொல் 

தினைபுன வனிதைம ணாளா!ஈ மோசம, 

திரிபுர மெரிசெய்த கோவே!ஈ மோஈம, 
ஜெயஜெய ஹரஹர தேவா! ராதிபர் தம்பிரானே! 

78. 20. தானதான தத்ததந்த தானதான தத்ததந்த 
தானதான தத்ததர்த தனதான, 

மாலினாலெ டுத்தகர்தல், சோறினால்வ எர்த்தபொர்தி, 

மாறியாடெ டுத்தசந்தை, யநியாய 

மாயையாலெ டுத்துமங்கி னேனையா,எ னக்ரெங்கி 

வாசையா!யி னிப்பிறந்து இறவாமல், 

  

வேலினால்வி னைக்கணங்கள் தூளதாஎ ரித்து,வுன்றன் 

வீடுதாப ரித்தஅ௮ன்பர் கணமூடே., 

மேவி,யாலு னைப்பொல்சிர்தை யாகவேக எித்துகந்த 

வேளெயாமெ னப்பரிந்து அருள்வாயே. 

காலினாலெ ஊனப்பரர்த சூரர்மாள வெற்றிகொண்ட. 
காலபானு சத்தியங்கை முருகோனே ! 

4 இிருதரு கலவிம ணாளா” என்றும் பாடம், 

கந



கச திருப்புகழ் 

காமபாண மட்டனந்த கோடிமாத ரைப்புணர்ர்த 

காளையேறு கர்த்தனெரந்தை யருள்பாலா! 

Ce kimi ழிக்குறப்பெ ணாசைதோளு றப்புணாஈது , 

சீரையோது பததரன்பி லுறைவோனே ! 

தேவர்மாகா சிததர்தொண்டர் ஏகவேளு ருக்குகர்த 

சேவல்கேது சுற்றுககத பெருமாளே ! (௪) 

i 

27, தனனதன தானததத தனனதன SIO SES 
214 SUM FN SOT KTS தனதான. 

சரணகம லாலயத்தை அ௮ரைநிமிஷ நேரமட்டில் 

தவமுறைதி யானம்வைக்க அறியாத 
Fler மூடமட்டி, பவவினையி லேசனிதத 

தமியன்,மிடி யாலமயகக மூறுவேனோ? 

கருணைபுரி யாதிருப்ப தெனகுறை,யி வேளைசெப்பு, 

கயிலைமலை காதாபெற்ற குமசோனே! 

கடகபுய மீதிதஈ மணியணிபொன் மாலைசெச்சை 

கமழமுமண மார்கடப்ப மணிவோனே ! 

தருணமிதை யா,மிகுத்த கனமதுறு நீள்சவுக்ய 

சசுலசெல்வ யோகமிக்க பெருவாழ்வு, 

தகைமைசிவ ஞானமுத்தி, பாகதியு, நீகொடுத்து 

தவிபுரிய வேணு,கெய்தக வடி.வேலா 1, 

அருணதள பாதபதம மதுகிதமு மேதுதிக்க 

அரியதமிழ் தானளிதத மயில்வீரா ! 

அ.இசயம கேகழுற்ற பழகிமலை மீதுதித்த . 

95! Boj Cares Bex மூருசோனே! (௫) 
ககக Th, 

ச 28. தீர்ததன தத்ததன தந்ததன தத்ததன 
vf தீர்ததன தத்தசன தனதான. 

Pass kor யொத்தமன, மைம்புலம கற்றிவள 

சந்திபக லற்றகினை, வருள்வாயே; 
அம்புவித னக்குள்வளர் செந்தமிழ்வ முத்தியுளை 

அன்பொடுது திக்கமன மருள்வாயே,



ந 
விணணபபம, eo! 

தீங்யெத வத்துணர்வு தர்.தடிமை முத்திபெற, 
சக்திரவெ ளிக்குவழி யருள்வாயே; 

தண்டிகைக னப்பவுசு எண்டிசைம திக்கவளர் 
சம்ப்சமவி தத். துடனெ யருள்வாயே; 

மங்கையாசு கத்தைவெகு இங்கெதமெ லுற்றமன, 

முன்றனைறி னைத்தமைய அருள்வாயே; 

மண்டலிக ரப்பகலும் வத்த,சுப ஏகைஷபுரி 

வந்தணைய, புத தியினை யருள்வாயே; 
கொங்கிலுயிர் பெற்றுவளர் தென்கரையி லப்பரருள் 

ற 
கசொண்டுஉட லுற்றபொரு er (han aur ou 

குஞ்சாமு, கற்களேய சந்தனென வெற்றிபெறு 
கொங்கணகுி ரிக்குள்வளர் பெருமாளே. (௬) 

  

20. தானதன தர்த தானதன தந்த 

bh SIT sor sts தனதான. 

வாதினைய டர்ந்த வேல்விழியர் தங்கள் 

மாயமதொ ழிந்து தெளியேனே) 

மாமலர்கள் கொண்டு மாலைகள்பு வைத்து 

மாபதம ணிநது பணியேனே) 

ஆதியொடு மந்த மாகிய லங்கள் 

ஆறுமூச மென்று தெரியேனே; 
ஆன தனி மந்தர ரூபரிலை கொண்ட 

தாடுமயி லென்ப தறியேனே; 

தாதமொடு விந்து வானவுடல் கொண்டு 

நானிலம லைந்து இரிவேனே; 

நாகமணி கின்ற காதறிலை கண்டு 

ராடியதில் நின்று தொழுகேனே) 

சோதியுணர் இன்ற வாழ்வுசவ மென்ற 

சோகமது தந்து எனையாள்வாய்; 

சூரர்குலம் வென்று வாகையொடு சென்று 

சோலைமலை நின்ற பெருமாளே. (௪



௧௮ திருப்புகழ் 

30. தனதான தத்ததன தனதான தத்ததன 
தனசான தத்ததன தனதான. 

வலிவாத பித்தமொடு களமாலை விப்புருதி 

வறள்சூலை குட்டமொடு * குளிர்தாகம் 

மலிரீரி ழிச்சல்பெரு வயிதீளை சகக்குகளை 

வரு£ர டைப்பினுடன் வெகுகோடி. 

சலைரோய டைத்தவுடல், புவிமீதெ டுத்துழல்கை 

தெளியாவெ னக்குமினி முடியாதே; 

சிவமார்தி ருப்புகழை எனுனாவி ஸிற்புகழ, 

சிவஞான சித்திதனை யருள்வாயே, 

தொலையாத பத்தியுள திருமால்க ளிக்க,வொரு 
சுடர்வீசு சகரமதை யருள்ஞான 

துவர்வேணி யப்பன்,மிகு சிவகாமி கர்த்தன்,மிகு 
சுகவாரி சித்தனருள் முருகோனே! 

அலைசூரன் வெற்புமரி முகனானை வத்திரனொ 

டசுராரி றக்கவிடு மழல்வேலா ! 

அழுதாச னத்திகுற மடவாள்க ரிப்பெணொடும் 

அ௮ருணாச லத்திலுறை பெருமரளே! (௮) 

  

81. தரதான தானதன தானதன தானதன 

தரதான தானதன தானதன தானதன 

நரதான தானதன தானதன தானதன தனதான, 

வக்காச மார்பிலணி தாரொடுயர் கோடசைய, 

கொர்தாச மாலைகுழ லாரமொடு தோள்புரள, 

வண்காதி லோலைகதிர் போலவொளி வீச,இதழ் மலர்போல 
மஞ்சாடு சாபறுதல், வாளனைய வேல்விழிகள், 

கொஞ்சார மோகூளி யாகககை பே௫,யுற 
வநதாசை வாருமிரு நீருறவெ னாசைமய லிடுமாதர் 

சங்காளர், சூதுகொலை சாரர்,குடி. கேடர்,சுழல் 

சிங்கார தோளர்,பண ஆசையுளர், சாதியில், 
சண்டாளர், சீசியவர் மாயவலை யோடடியெ னுழலாமல் 

சங்கோதை காதமொடு கூடி,வெகு மாயையிருள் 

வெக்தோட, மூலஅழல் வீ௪,வுப தேசமது 
தண்காதி லோதி,யிரு பாதமலர் சோ,அருள் புரிவாயே



விண்ணப்பம், ௧௯ 

சிங்கார ரூபமயில் வாகனஈ மோகமென, 

கந்தாகு மாரசவ தேரிக மே.ஈமென, 
சிந்தூர பார்வதி தரகரர மோஈமென, விருதோதை 

சதான, சோதிகதிர் வேலவந மோகமெ.ஈ, 

கங்காள வேணிகுரு வானவஈ மோகமென, 
திண்சூர ராழிமலை தூளபடவை வேஃலவிடு முருகோனே! 

இங்கீத வேதபிர மாலவவிழ மோதியொரு 

பேண்காத லோடுவன Suda i) sou Sent 

யின்பான தேனிரச மார்முலைவி டாதகர மணிமார்பா ! 

எண்டோளர் காதல்கொடு காதல்கறி யேபருகு 
செங்காடு மேவிபிர காசமயில் மேலழகொ 

டென்காதல் மாலைமுடி. ஆறுமுக வா!வமரர் பெருமாளே !(௯) 

  

22. தானதன தானதர்த தானதன தானதந்த 

542 STON SO SIU SES தனதான. 

ஆதிமக மாயியம்பை தேவிசிவ னாமகிழ்ந்த 

ஆவுடைய மாதுதந்த குமரேசா! 

ஆதரவ தாய்வருர்தி யாதியரு ணேசரென்று 

ஆளுமுனை யேவணங்க அருள்வாயே. 
பூதமது வானவைந்து பேதமிட வேயலைந்து 

பூரணசி வாகமங்க ளறியாதே, 

பூணுமுலை மாதர்தங்கள் சைவகை யேநினைந்து 

போகுற வேகிரும்பு மடியேளை, 

நீதபவ தாயிரங்கி கேசவரு ளேபுரிந்து, 

நீதிநெறி யேவிளங்க, வுபதேச 

நேர்மைசிவ ஞர்திகழ்ஈத சாதிலுரை வேசமர்த்£ 
நீலமயி Ca Mass வடிவேலா ! 

ஒதுமறை யாகமஞ்சொல் யோகமது வேபுமிக்து, 

ஊழியுணர் வார்கள் தங்கள் வினை £ர, 

ஊனுமுயி ராய்வளர்ந்து, ஓசையுடன் வாழ்வுதாத, 

ஊதிமலை மீதுகந்த பெருமாளே ! (௧௦) 

 



2-0 திருப்புகழ் 
33, தனதனன தனதனன தான தர்தனர் 

2 // தனதனன தனதனன தான தந்தனர் 

தனதனன தனதனன தான தந்தனர் தனதான, 

ஒருவரையு மொருவரறி யாம வுர்திரிக், 
திருவினையி னிடர்கலியொ டாடி, நொர்துநொர் 

துலையிலிடு மெழுகதென வாடி, முன்செய்வஞ் சனையாலே 
ஒளிபெற்வெ யெழுபுமா பாவை துன்றிடுங் 

கயிறுவித மெனமருவி யாடி., விண்பறிர் 

தொளிறுமின ஓருவதென வோடி, யங்கம்வெர் திடுவேனைக் 

கருதி,யொரு பரமபொரு எளீது என்றுஎன் 

செவியிணையி னருளி,யுரு வாக வந்தஎன் 

கருவினையொ டருமலமு நீறு கண்டு தண் டருமாமென் 

கருணைபொழி கமலமுக மாறு, மிந்துளக 

தொடைமகுட முடியு,மொளிர் நாபு ரஞ்சரண் 
சுலகலென, மயிலின்மிசை யேறி வாதுகர் தெனையாள்வாய் 

திரிபுரமு மதனுடலும் நீறு கண்டவன், 

தருணமழ விடையனட. சாஜ, னெங்களணுச் 

தஇகழருண கரிசொருப னாதி யக்தமக் * கறியாத 
சிவயசஈம நமசிவய கார ணன்,சுரர் 

தீழூதமதை யருளியெமை யாஞளு மெத்தைதன் 

திருவுருவின் மகிழெனது தாய்ப யந்திடும் புதல்வோனே 
குருகுகொடி யுடன்மயிலி லேறி மந்தரம் 

புவனகிரி சுழலமறை யாயி ரங்களும் 

குமரகுரு வெனவலிய சேட னஸஞ்சவர் திடுவோனே 

குறமகளி னிடைதுவள பாத செஞ்சிலம் 
பொலியவொரு சசமகளொ டேச லந்துதிண் 

குருமலையின் மருவுகுரு காத! வும்பர்தம் பெருமாளே ! (௧௨ 

  

1 தோயற்றவாழ்வு. 

  

2275 34. தனதன தான தனதன தான 
தனதன தான தனதான. 

இரும சோக முயலகன் வாத 

மெரிகுண சாசி விடமேரீ



முறையிடு, 

ரிழிவுவி டாத தலைவலி சோகை 
யெழுகள மாலை யிவையோடே, 

பெருவயி தீளை யெரிகுலை சூலை 

பெருவலி வேறு முூளகோய்கள், 
பிறவிச டோறு மெனைநலி யாத 

படியுன தாள்க ளருள்வாயே 
வருமொரு கோடி யஈரர்ப தாதி 

மடியறு நேக இசைபாடி. 

வருமொரு கால வயிரவ ராட. 

வடி.சுடர் வேலை விடுவோனே! 

தருரிழல் மீதி ஓுறைமுச லூர்தி 
தீருதிரு மாதின் மணவாளா! 

சலமிடை பூவி னடுவினில் விறு 
தணிமலை மேவு பெருமாளே ! 

711. முறையீடு 

Lp 35. தனதனன தனதனன தானச் தானத் தனதான. 

ஒருபொழுது மிருசாண கேசத் தேவைத் தஅுணசேனே, 
உனதுபழ நிமலையெலு மூரைச் சேவித் தறியேனே, 

பெருபுவியி லுயர்வரிய வாழ்வைத் தீரக் குறியேனே, 
பிறவியற நினைகுவனெ னாசைப் பாடைத் தலிரேனோ? 

துரிதமிடு நிருதர்புர சூறைக் காரப் பெருமாளே! 
தொழுதுவழி படுமடியர் காவற் காரப் பெருமாளே! 

விரு துகவி விதரணவி நோதக் சாரப் பெருமாளே! 

விறன்மறவர் சறுமிதிரு வேளைக் காரப் பெருமாளே! 

  

¥ 36, தத்தத் தனதான தத்தத் தனதான. 
477 

அத்றைக் இசெொைதேடி, அத்தத் திலுமாசை 
பற்றித் தவியாத, பற்றைப் பெறுவேனோ? 

வெற்றிக் கதிர்வேலா! வெற்பைத் அளைலர 1 

(s) 

(க) 

கற்றற் நுணர்போதா! கச்சப் பெருமாளே! (௨) 

 



௨௨ திருப்புகழ் 

87. தானதன தானதன தானதன தானதன 

797 தானதன தானதன தர்ததான. 

ஆறுமுகம் அறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் 

ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் என்று,பூதி 
ஆகமணி மாதவர்கள் பாதமலர் சூடுமடி 

யார்கள்பத மேதுணைய தென்று,சாளும் 

ஏறுமயில் வாகனகு காசரவ ணாஎனது 

ஈ௪என மானமூன தென்று,மோதும் 

ஏழைகள்வி யாகுலமி தேதெனவி னாவி,லுளை 
யேவர்புகழ் வார்மறையு மென்சொலாதோ ; 

நீறுபடு மாழைபொரு மேனியவ! வேல! ௮ணி 
நீலமயில் வாக! வுமை தர் தவேளே ! 

நீசர்கட மோடெனது தீவினையெ லாமடிய 

நீுதனி வேல்விடும டங்கல்வேலா ! 

சீறிவரு மாறவுண னாவியுணு மாளைமுக 

தேவர் துணை ar! Gall அ௮ண்டகூடஞ் 

சேருமம சார்பழனி வாழ்குமா னே! பிரம மம மி LS 
தேவர்வர தா!முருக! தம்பிரானே ! 

  

38, தனன சனதன தனன தனதன 

/ 28 தனன தனதன தனதான. 

குமர, குருபர, முருக, சரவண, 
குக,சண் முக,கரி பிறகான 

Gps, சிவசுத, சிவய ஈமவென 

குரவ எருள்குரு மணியேயென், 
றமுத இமையவர், திமிர்த ACs 

vd ger, of Ber முனையோதும் 

அமலை, அடியவர் கொடிய வினைகொடு 
மபய மீடுகுர, லறியாயோ? 

திமிர எழுகட லுலக முறிபட, 
திசைகள் பொடிபட, வருசூரர் 

சிகர முடியுடல் புவியில் விழ,வுயிர் 
இறைகொ டமர்பொரு. மயில்வீரா!



முறையீடு, ௨௩ 

ஈமனை யுயிர்கொளு மழலி னிணைகழல் 

  

ஈதிகொள் சடையினர் குருசாதா! 
ஈளின குருமலை மருவி யமர்தரு 

நவில மறைபுகழ் பெருமாளே! (௪) 

, 89. தனன தனனா தனன தனனா 

ச்ச? தனன தனனா தனதான, 

இருவர் மயலோ, அமளி விதமோ, 
எனென செயலோ, ௮ணுசாத 

இருடி அயனமா லமர ரடியா 

ரிசையு மொலிதா னிவைகேளா, 

தொருவ னடியே னலறு மொழிதா 
னொருவர் பரிவாய் மொழிவாசோ? 

உனது பததாூள் புவன கிரிதா, 

ging கிருபா கரமேதோ? 

பரம குருவா யணுவி லசைவாய், 

பவன முதலா Suey 

படையு முடையாய், ௪கல வடிவாய் ் 

பழைய வடிவா தியவேலா ! 

௮ரியு மயனோ டபய மெனவே 

அயிலை யிருள்மேல் விடுவோனே ! 
அடிமை கொடுகோய் பொடிகள் படவே 

அருண ஒரிலாழ் பெருமாளே! (௫) 

  

40. தனதனர் தத்தத் தத்தன தத்தர் 
4b? தனதனச் தத்தத் தத்தன தத்தம் 

தீனதனர் தத்த தத்தன தத்தர் தனதான. 

புரைபட் செற்றக் குத்றம வத்தன், 
தவமிலன், சுத்தச் சத்யறு சத்யன், 

புகலிலன், சுற்றச் செத்தையுள் நிற்கச் அரிசாளன், 
- பொறையிலன், கொத்துத் தத்வவி கற்பஞ் 

சகலமும் பற்றிப் பற்றற நிற்கும் | 

பொருளுடன் பற்றுச் சற்றுமில் வெற்றன், கொடியே,னின்



ar இருபபுசுழ, 

கரசையறஞ் சத்ரச் சொற்புகழ் கற்குங் 

கலையிலன், சட்டைப் புத்தியன், மட்டன், 

கதியிலன், செச்சைப் பொற்புய வெற்புங் கதிர்வேலுங 
கதிரையுஞ் சச்ரப் பொழ்றையு மற்றும் 

பதிகளும் பொற்புக் கச்சியு முற்றும் 
கனவிலுஞ் சித்தத் இற்கரு திக்கொண் டடைவேனோ ! 

குசைதருஞ் சுற்றுச் சத்தச முத்ரங் 

கதறிவெம் துட்கக், கட்புர துட்டன் 

gone குக்கெட் டொட்டொழி யச்,சென் றொருகேமி; 
குவடொதுங் கச்,சொர்க் கத்தரி 0க்கங் 

கெட,நடும் கத்திக் கிற்இிரி வர்க்கங், 
குலிசதுங் கக்கைக் கொற்றவ னத்தமங் குடியேறத் 

தரைவிசும் பைச்சிட் டிததஇ ருக்கன் 
சதுர்முகன் சிட்சைப் பட்டொழி யக)சர் 

தீதமும்வர் திக்கப் பெற்றவர் தததம் பகையோடத் 

தகையதண் டைப்பொற் சித்ரவி இதரர் 
தருசதங் கைக்கொத் தொத்துமு ழக்குஞ் 

சரணகஞ் சத்திற் பொற்கழல் கட்டும் பெருமாளே!(சு 

  

41, தனத்தர் சான தனதன தனத்தர் தான தனசன 

(78 தனத்தர் சான தனதன தனதான. 

புலிக்குன் பா.த மதைகினை பவர்க்குங் கால தரிசனை 
புலக்கண் கூடு மதுதளை அறியா, 

புரட்டும் பாத சமயிகள் நெறிக்கண் பூது படிறரை, 

புழுக்கண் பாவ மதுகொளல் பிழையாே 

கலிக்சகொண் டாடு புகழினை படிக்கும் பாடு திறமிலி 
களைக்கும் பாவ சுழல்படு மடி. சாயேசு 

ENE Re டாகு புவிதனி லெனக்குண் டாரு பணிவிடை 

கணக்குண் டாதல் திருவுள ம்றியாதே 
சிவத்தின் சாமி, மயில்மிசை ஈடிக்குஞ் சாமி, யெமதுளெ 

சிறக்குஞ் சாமி, சொருபமி தொளிசாண 
செழிக்குஞ் சாமி, பிறவியை யொழிக்குஞ் சாமி, பவமதை 

தெறிக்குஞ் சாமி, (முனிவாக ளிடமோ



முறையிடு, ௨௫ 

தவத்தின் சாமி, புரிபிழை பொறுக்குஞ் சாமி, குடி.நிலை 

  

தரிக்குஞ் சாமி, யசுராகள் பொடியாகச் 

சதைக்குஞ் சாமி, யெமைபணி விதிக்குஞ் சாமி, சரவண 

தகப்பன் சாமி, யெனவரு பெருமாளே ' (௭) 

42. சான தத்தன தானா தனாதன G96 

ரர் தான தததன தானா தனதன 
தான தத்தன தானா தனாசன தரததான, 

போத நிர்க்குண போதா ஈமோரம, 

நாத நிஷ்கள நாதா நமோசம, 

பூச ணக்கலை சாரா கமோரம, பஞ்சபாண 

பூபன் மைத்துன பூபா ஈமோஈம, 

நீப புஷ்பக தாளா ஈமோசம, 

போக சொர்க்கபு பாலா «Curso, சங்கமேறும் 

மாத மிழ்த்ரய சேயே நமோகம, 

வேத னத்ரய வேளே நமோசம, 

வாழ்ஜ கத்ரய வாழ்வே ஈமோஈாம, என்றுபாத 

வாரி ஜததில்வி மாதே, மகோததி 

யேழ்பி றபபினில் மூழ்கா, மனோபவ 
மாயை யிற்சுழி யூடே விடாது,க லங்கலாமோ? 

கீத நிர்த்தவெ grout caf mr 

ராத புத்த! பா€ ரத! இரு 

பாச முததிர! ஜீழூ தவாகனர் தர்திபாகா! 
கேக யப்பிர தாபா! முலாதிப! 

மாலி கைக்கும Cres! விசாசக்ரு 

பாலு! வித்ரும காரா! ஷடானன! புண்டரீசா! 

Cag Ages! வேதா வினோத!க 

சாத லக்ஷ்மிடு ரீடா! மகாசல 
வீர ! விக்ரம! பாரா வதானவ ETL. Gy ll 

வீர நிட்டுர! விரா திகாரண ! 

இச! கிப்பய தீரா| பிராம! வி 
சாய கப்ரிய! வேலா யுதா!சுரர் தம்பிரானே! (௮) 

 



௨௬ திருப்புகழ். 

7111. பரத்தையர்வெறுப்பு. 

பவளா ரன் 

  

அவச செவ்வரி 

43. தனனதன தனனதந்த தனனதன தனனதந்த 

(தச் SOT ZN SUN SES தனதான. 

விரைமருவு மலரணிந்த கரியபுரி குழல்சரிஈது 

விழ வதன மதியினல்க, அதிமோக 
விழிபுரள, முலைகுலுக்க, மொழிகுழற, அணைபுகுஈது 

விரகமயல் புரியுமின்ப மடவார்பால், 

இசவுபக லணுகிகெஞ்ச மறிவழிய வருகுமந்த 

இருளகல, வுனது தண்டை யணிபாதம் 

எனதுதலை மிசையணிந்து, அழுதழுது னருளவிரும்பி 

யினியபுகழ் தனைவிளம்ப, ௮ருள் தாராய். 
அ.ரவில்விழி துயில்முகுர்த னலர்கமல மலர்மடந்தை 

அழகனொடு தழுவுசொண்டல் மருகோனே! 

௮டலசுச ர௬டல்பிளஈ.து நிணமதனில் முழுயெண்ட 

அ௮மராசிறை விடுப்ரசண்ட, வடிவேலா ! 

பரவைவரு விடமருக்து மிடறுடைய கடவுள்சங்கை 

படா௪டையர் விடையரன்ப ருளமேவும் 

பரமரரு ளியசடமப ! (pms! wo (pea! ans! 

பழநிமலை தனிலமர்ந்த பெருமாளே! (௧) 

  

44, தனன தான தானான தனன தான தானான 

4/9 தனன தான தானான தனதான. 

அ/லகன் மாறு மாருத சலதி, பூத வேதாளி, 

அடைவில் ஞாளி, கோமாளி, ௮றமீயா 

அழிவு கோளி, காணாது புழுகு பூசி வாழ்மாதர் 
அருளி லாத தோடோய மருளாக, 

பலக லாக ரா! மேரு மலைக ராச லா!விசு 

பருவ மேக மே! தாரு! வெளயாதும் 
பரிவு ரூத மாபாதர் வரிசை பாடி, யோயாத , 

பரிசில் தேடி, மாயாத படி,பாராய்,



இலகு வேலை நீள்வாடை யெரிகொள் வேலை மாசூரி 

லெறியும் வேலை மாருத இறல்வீரர! 

இமய மாது பார இரதி பால சா! சார 
லிறைவி கான மால்வேடர் சுதைபாகா! 

கலக வாரி போல்மோதி வடவை யாறு சூழ் சில 
கதிர காம மூதூரி லிளையோனே ! 

கனக நா விடாய கடவுள் யானை வாழ்வான 

கருணை மேரு வே!தேவர் பெருமாளே! (௨) 

  

IX. பிறவிவேண்டாமை. 

  

45. தனனா தனனா தனனா தனனா 
G9/ தனனா தனனா தனதான. 

எருவாய் கருவாய் தனிலே யுருவா, 

யிதுவே பயிராய் விளைவாக, 

இவர்போ யவரா, யவர்போ யிவரா, 
யிதுவே தொடர்பரய வெறிபோல, 

ஒருதகா யிருதாய் பலகோ டி.யதா 

யுடனே யவமா யழியாதே, 

ஒருகால் முருகா பரமா குமரா 

உயிர்கா வெனவோ தருள்தாசாய்) 

முருகா வெனவோர் தரமோ தடியார் 

முடிமே ர்லிணைதா ளருள்வோனே! 
முூனிவோ ரமசோர் முறையோ வெனவே 

(pane ருரமேல் விடும்வேலா! 

திருமால் பிரமா ௮.தியா தவர்சீர் 
சிறுவா! திருமால் மருகோனே! 

செழுமா மதில்சே ரழகார் பொழில்சூழ் 

திருவி ழியில்வாழ் பெருமாளே! (௧) 

  

ஆ 11575 என்றும் பாடம். 

ர *இருதாள் புனை வோனே? என்றும் பாடம்,



௨௮ திருப்புகழ், 

46. தானான தத்ததன தானான தத ததன 

FIGs தானான தத்ததன தனதான. 

ஊரு முட்பிணியு மானாக வித்தவுட 

லூதாரி பட்டொழிய, வுய்போனால் 

ஊரார்கு வித்துவ, ஆவாவெ ஸனக்குறுகி 

ஓயாமு ழக்கமெழ, அழுதோய) 

சானாவி தசசிவிகை மேலேக டத்தியது 
தாருதெ டுததடவி யெரியூடே 

நாணாமல் வைத்துவிட நீரு,மெ wud mall 

நாடாதெ னக்குனருள் புரிவாயே 

மானாக அத்திமுடி மீதேறி ௬ததமிடு 
மாயோனு, மட்டொழுகு மலாமீதே 

வாழ்வாயி ருக்குமொரு வேதாவு, மெடடிசையும் 

வானோரு, மட்டகுல இரியாவும், 

னாவ ரக்கருடன் வானாரபி ழைக்க,வரு 

மாலால முற்றவழுா தீயில்வோன்முன் 

ஆசார பத்தியுடன் ஞாறாக மத்தையரு, 
ளாடானை நித்தமுறை பெருமாளே ! *௨) 

  

47. தத்தன தான தானன தத்தன சான தானன 

3 SISO SIT STOTT தனதான. 

அப்படி. யேழு மேழுமவ ருததுவ மாது, போதினி 

னகரம்வி யோம கோளசை மிசைவாமும் 

அக்ஷர தேவி கோவின்வி இப்படி மாறி மாறி,ய 

னைததுரு வாய காயம தடைவேகொண், 

gong யோனி வாய்தொறு முற்பவி யாவி ழாவுல 

இற்றடு மாறி யேதிரி தீருகாலம், 

எத்தனை யூழி காலமெ னத்தெரி யாது வாழி,யி 

னிப்பிற வாது நீயருள் புரிவாயே; 

கற்பச வேழ மேய்வன பச்சிள, ஏனல் மீதுறை 

கற்புடை மாது தோய்தரு மபிராம! 

கற்புர தூளி லேபன மற்புப! பாக சாதன | 
கற்பக :லோக தாரண! ் Siero



by Basar vr. ௨௯ 

விப்ரச மூக வேதன ! பசசிம பூமி சாவல! 

வெட்சியு நீப மாலையு மணிவோனே ! 
மெத்திய அழி சேறெழ வெற்பொடு சூர னீறெழ 

விக்ரம வேலை யேவிய பெருமாளே ! (௩) 

cea 

%, மறுபிறப்பு. 
ee 

48. தனன தனன தனன தனன தனன தனன தனதான, 
37 
இமிர வுசதி யனைய ஈரக செனன மதனில் விடுவாயேல், 

செவிடு குருடு வடிவு குறைவு சிறிது மிடியு மணுகாதே, 

அமரர் வடிவு மதிக குலமு மறிவு நிறையும் வரவேகின் 

௮ரூள தருளி யெனையு மனதொ டடிமை கொளவும் வரவேணும். 
for (pada: wart தமது SNE CHM, DaGabar 

சலதி யலற, நெடிய பதலை தகர, அயிலை விடிவோனே! 

வெமர வணையி லினிது துயிலும் விழிகள் ஈளினன் மருகோனே ! 

மிடறு கரியர் குமா! பழநி விரவு மமார் பெருமாளே! (௧) 

  

XL அ ம்தியகாலம். 

  

40, தனதனன தனதனன தானான தானதன 

747 தனதனன தனதனன தானான தானதன 

தனதனன சனதனன தானான தானதன தர்ததரன், 

_றவின்டுறை கதறியழ; ஊராரு மாசையற, 
பறைதிமிலை முழவினிசை யாகாச மீதுமுற, 
உலகலுள பலாரரிசி வாய்மீதி லேசொரியு Loe SE rote, 

உனதுமுக கருணைமல சோராறு, மாறிருசை, , 
திரள்புயமு, மெழில்பணிகொள் வார்காது, நீள்விழியு, 
முபயபத மிசைகுலவு சேறு நாபுரமும்  அச்தமார்பும், 

மறையறைய, அ௮மரர்தரு பூமாரி யேசொரிய 
மதுவொழுகு, தரவில்மணி மீதேமு தூலொளிச, 

மயிலின்மினை, பழகுபொலி யாளாய்மு னாடியர் வந்துகூட,



௩௦ திருப்புகழ். 

மறலிபடை யமபுரமு மீதோட வேபொருது, 

விருதுபல முறைமுறையி லேயூதி வாதுசெய்து, 

மதலையொரு கு.தலையடி சாயேனை யாளஇகன் வந்திடாயோ? 
பிறையெயிறு முரணசரர் பேராது Lim faved tp, 

அதிரஎழு புவி,யுலக மீசேழு மோலமிட, 
பிடிகளிறி னடல்கிசைகள் பாழாக வே,திசையில் கின்றநாகம் 

பிரிய,கெடு மலையிடிய, மாவாரி தூளியெழ, 

பெரியதொரு வயிறுடைய மாகாளி கூளியொடு [சா! 
பிணநிணமு முணவுசெய்து பேயோடு மாடல்செய, வென்றதீ 

குறமறவர் கொடியடிகள் கூசாது போய்வருட, 

கரடிபுலி திரிகடிய வாரான கானில்மிகு 

குளிர்கணியி னிளமாம தேயா, மீடியுயர் குன்றுலாவி, 

கொடியதொரு முூயலகனின் மீதாடு வாருடைய 

வொருபுநம துறவளரு மாதாபெ ருவருள்செய் 

குமாகுரு பர! ௮மரர் வானாடர் பேண௮ருள் தம்பிரானே.(௧) 

  

௦0. தனனச் தனனச் தனனச் தனனத் 

AO தனனத் தனனத் தனனத் தீனனச் 

தனனத தனனச் தனனச் தனனத் தனதான. 

பூவனத் தொருபொற் மொடிற் அுதரக் - 

கருவிற் பவருற் று,விதிப் படியிற் 
புணர்துக் கசுகப் பயில்வுற் று,மரித் Sig. 

புரியட் டகமிட், டதுகட் டி.யிறுக் 

க௲௫த் தென௮ச் சம்விளைத், தலறப் 

புரள்வித் து,வருத் தி,மணழ் சொரிவித், , தனலூடே 
தவனப் படவிட், டுயிர்செக் இலரைத், 

தணிபற் களுதிர்த், தெரிசெப் புருவைத் 

தழுவப் பணி,முட் களில்கட் டிமிசத் இட,வாய்கண் 
சலனப் படஎற் றி,யிறைச் யெறுத் 

தயில்வித் து,முரித் துகெரித், துளையத் 

தளையிட் Cogs தம்யமப் ரகரத் guar Barras, 

பவனத் தையொடுக் குமனக் கவலைப் 

ப்ரமையற், றைவகைப் புலனிற் கடி.திற் 

படரிச் சையொழித் த,தவச் சரியைக் சரியையோகர்



௮ தியகாலம். ௩௧ 

பரிபக் குவாநிட் டைநிவிரத் தியினிற் 

பரிசுத் தர்விரத் தர்கருத் த.தனிற், 
பரவப் படுசெய்ப் பதியிற், பசமச் ருருகாதா! 

சிவலுத தமனித் தவுருத் தரன்முக் 
EMME SHINS கரனுக் ரரணத் 

த்ரிபுரத் தையெரித தருள்சிற் குணரிற் eres 
செகவித் தனிசப் பொருள்கிற் பரனற் 

புதனொப் பிலியுற் பவ!பத மதடத 

தீரிசிரப் புரவெற் புறைகற் குமரப் பெருமாளே! (௨) 

01. தனத்த தர்சன தனதன தனதன 

தனத்த தந்தன தனதன தனதன 
தினத்த தந்தன தனதன தனதன தனதான. 

உனைத்தி னர்தொழு தில,லனுன தியல்பினை 

உரைத்தி லன்,பல மலாகொு னஸடி.யிணை 

உறப்ப ணிந்தில, னொருதவ மில, னுன தீருள்மாரு 
உளத்து ளன்பின ருறைவிட மறிகலென், 

விருப்பொ டுன்சிக ரமும்வலன் வருகிலன், 

உவப்பொ டுன்புகம் துதிசெய விழைலென், மலைபோலே 

நனைத்தெ மும்பசக டதுபிடர் மிசைவரு 

கறுத்த வெஞ்சின மறலித லுழையினா, 

கதித்த டர்ந்தெறி கயிறடு கதைகொடு பொருபோதே, 

கலக்கு றுஞ்செய லொழிவற, அழிவுறு 
கருத்து நைந்தல முறுபொழு தளவைகொள் 

கணத்தி, லென்பய மற,மயில் முதுகினில் வருவாயே 

வினைத்த லந்தனி லலகைகள் குதிகொள, 

விழுக்கு டைக்துமெ யுகுதசை கழுகுண, 

விரித்த குஞ்சிய செலுமவு ணரையமர் புரிவேலா ! 

மிகுத்த பண்பயில் குயில்மொழி யழயெ 

கொடிச்சி குங்கும முலைமுக டுமுகறை 

விரைத்த சந்தன ம்ருகமத புயவரை யுடையோனே!



2. திருப்புகழ். 

இனத்தி னஞ்சதுர் மறைமுகி மூறைகொடு, 

புனற்சொ ரிர்தலர் பொதியவி ணவசொடு 
சினத்தை நிஈதளை செயுழுரி வரர்தொழ மகழ்வோனே 

தெனததெ னர்தன எனவரி யளிகறை 
தெவிட்ட அன்பொடு பருகுயர் பொழில்திசம் 
திருப்ப ரங்கிரி தனிலுறை சரவண பெருமாளே! (௩ 

  

52. தீர்த தானன ger ger ger sor 

77 தீர்த தானன தனதன தனதன 
தீர்த தானன தனதன தனதன சனதான, 

பஞ்ச பாதக முறுபிறை யெயி,நெரி 

குஞ்சி, கூர்விட மதர்விழி, பிலவக 

பங்க வாண்முக முடுகிய நெடுகிய திரிசூலம், 

பந்த பாசமு மருவிய கரதல, 

மிஞ்சி நீடிய கருமுகி ஓருவொடு, 

பண்பி லாதொரு பசது முதுஇனில், யமராஜன் 

அஞ்ச வேவரு மவதர மதி,லொரு 

தஞ்ச மாகியெ வழிவழி யருள்பெறும , 

அன்பி னாலுன தடி.புக ழடிமையெ னெதிசேக£, 
௮ண்ட கோளகை வெடிபட இடிபட, 

எண்டி சாமுக மடமட நடமிடும், 
றந்த மோகா மயிலினி லியலுடன், வரவேணும்; 

மஞ்சு போல்வள ரளகழு, மிளகிய 

ரஞ்சி தாம்ருத வசனமு, நிலவென 
வந்த தூயவெண் முறுவளு, மிருகுழை பளவோடும் 

மன்றல் வாரிச ஈயனமு, மழகய 

குன்ற வாணர்த மடமகள் தடமுலை 

wés cree Dae gid ape _ weeranrerr! 
செஞ்சொல் மாதிசை வடதிசை குடதிசை 

விஞ்சு சழ்திசை சகலமு மிகல்செய்.த, 
தங்கள் வேணியர் பலதளி தொழுதுயர். மகமேரு 

செண்டு மோதின ரசசரு எதிபதி! 
தொண்ட ராதியும் வழிவழி நெறிபெறு 
செந்தில் மாரக ரினிதுறை மமரர்கள் பெருமாளே! (௪ 

வய யவல்ல



அந்தியகாலம. ௩௩ 

௦௦. தனசனன தான தந்த தனதனன தான தர்த 

தனதனன தான தர்த தனதான, 

வருபவர்க ளோலை கொண்டு ஈமனுடைய தூத ரென்று 
மடி.பிடிய தாக நின்று தொடாபோது, 

மயலதுபொ லாத வம்பன் விரகுடைய னாகு மென்று 

வசைகளுட னேதொ டர்ந்து அடைவார்கள்; 
கருவியத னாலெ நிஈது சதைகள் தனை யேய ரிந்து ் 

கரியபுன லேசொ ரிந்து விடவேதான், 

கழுமுனையி லேயி ரென்று விடுமெலும வேளை கண்டு 

கடுவா வேணு மெந்தன் மூனமேதான். 

பரகிரியு லாவு செகத்தி மலையினுட னேயி டும்பன் 

பழநிதனி லேயி ருந்த குமசேசா! 

பதிகள்பல வாயி ரககள் மலைகள் வெகு கோடி நின்ற 

பதமடி.யார காண வந்த கதிர்காமா! 

௮ரவுபிறை பூசை துமபை விலுவமொடு தாவை கொன்றை 

யணிவர்சடை யாளர் தந்த முருகோனே! 

௮ ரசரசி வாய சமபு குருபர! கு மார! சம்பு 

மடியர்தமை யாள வநத பெருமாளே ! 

௦3.  தனதனதர்தனர் தானதத்ததந்த 

தம கனதனசர்தனர் தானததததந்த 
தனதனதர்தனசஈ தானததததர்த தனதனத தனதான, 

தமாகுரங்களுங், காரிருட்பிழம்பு 

மெழுகியஅங்கமும், பாவையிற்கொளுகது 

தழலுமிழ்கண்களுங், சாளமொத்தகொம்பும 
உள,கதக் கடமாமேல, 

தனிவருமந்தகன் பாசம்விட்டெறிர்து 

அடவருமென்றுசிக தாகுலத்திருக்து, 
தமரழ,மைஈதருஞ் சோகமுற்றிரங்க, 

மரணபக் குவமாநாள, 

கமலமுகங்களுல், கோமள ததிலங்கு 
ஈகையு,நெடுக்கணும், காதினிற்றுலங்கு 
கனககுதமபையுக், தோமெ),வஜ்ரஅங்க 

தமு,மடற் சுடர்வேலும்,



8௩௪ திருப்புகழ், 

கடி.துலகெங்கணுக் தாடியிட்டுவக்த 
மயிலு,மிலங்கலங் காரபொற்ச தங்கை 

கழலொலிதண்டையக் காஓ,மொக்கவர்து 

வரமெனக் கருள்கூர்வாய். 

இமகிரிவக்தபொன் பாவை,பச்சைவஞ்ச, 

அகிலதலம்பெறும் பூவை,சத்தி,யம்பை 
யிளமுலையின்செழும் பால்குடி த்திலங்கு 

மியல்நிமிர்த் திடிவோனே ! 
இறைவரிறைஞ்சடின் முகமப்ப்ரசங்க 

மூரைசெய்திடும்ப்சண் டா! விசித்துறின்ற 
சணமுகதுங்கவெஞ் சூருடற்பிளக்த 

அயிலுடைக் சுதிர்வேலா ! 
அமணரடங்கலுக் கூடலிற்றிரண்டு 

கழுவிலுசைர்துதைர் தேற்விட்டுநின்ற 

௮பிஈவ! துங்க! கங் காஈதிக்குமைந்த ! 
அடியவர்க் கெளியோனே! 

அமரர்வணங்குகந் தா!குறத்திகொங்கை 

சனில்முழுகுங்கடம் பா! மிகுத்தசெஞ்சொ 
லருனேகெடுந்தடங் கோபுரத்தமர்ந்த 

௮றுமுகப் பெருமாளே ! (௬) 

  

55. தநத சனதனன தநத தனதனன 

70 த்ர்த தனதனன தனதான, 

தந்த ப௫தனைய நிரந்து முலையமுது 
தீந்து முதுகுதட வியதாயார், 

தம்பி, பணிவிடைசெய் தொண்டர், பிரியமுள 
தங்கை, மருக,ருயி ரெனவேசார் 

மைந்தர், மனைவியர்க டும்பு, கடனுதவு 
மந்த வரிசைமொழி பகர்கேடா 

வந்து; தலைஈவிர விழ்ந்து தரைபுக,ம 
wees, Carr mua மிசையேறி 

௮ர்த கலுமெனைய டர்கது வருகையினில், 

௮ச்௪ லெனவலிய மயில்மேல்நீ,



* தருவடிககிரஙகல. கூட 

அர்த மறலியொடு கந்த மனிதனம 

தன்ப னெனமொழிய, வருவாயே; 

ந்தை மழமலை மங்கை ஈூலினைகள் 
சிந்து பயமயிலு மயில்வீரா! 

இங்க எரவுஈதி துன்று சடிலாருள் 
செந்தி னகரிலுறை பெருமாளே: (௭) 

  

“56... தனன தனன தனன தனன 
ம் ௭ (2-7 தனன தனன தனதான. 

கரிய பெரிய எருமை கடவு 

கடிய கொடிய திரிசூலன், 
கறுவி யி.றுகு கயிரொ டுயிர்கள் 

கழிய முடுகி யெழுகாலம், 

திரியு நரியு மெரியு முரிமை 
தெரிய, விரவி யனுசாதே, 

செறிவு மறிவு முறவு மனைய 
திகழு மடிகள் தாவேனும்; 

பரிய வரையி னரிவை மருவு 

பசம ரருளு முருகோனே! 
பழன முழவர் கொழுவி லெழுது 

பழய பழநி யமர்வோனே ! 

௮ரியு மயனும் வெருவ, வுருவ 

அரிய இரியை யெநிவோனே! 
அயிலு மயிலு மறமு நிறமூ 

மழகு முடைய பெருமாளே | (௮) 

211. இருவடிக்கிரங்கல். 

ஆ சான தத்தன சான தத்தன 277 
தத்தன தான தத்தன 

தான தத்தன தான தத்தன தந்ததான, 

ஏது புத்திஐ யாஎ னக்கினி, 
யாரை சத்திடு வேன வத்தினி. 
Gad றத்தல்கொ லோ,௭ னக்குரி தர்தைதாயென்



௩௬ திருப்புகழ். 

றேயி ருக்கவு, காலு மிப்படி 

யேச வித்திட வோ,௪ கத்தவர் 

௭௪ லிற்பட வோ,ந கைத்தவர் கண்கள்காணப் 

பாதம் வைத்திடை யா,%*தெ ரித்தெனை 

தாளில் வைக்கநி யேம றுத்இடில், 

பார்ச கைக்குமை யா,த கப்பன்முன் மைந்தனோடிப், 

பால்மொ மிக்குர லோல மிட்டிடில், 

யாரசெ டுப்பதெ னா1வெ றுத்தழ 

பார்வி டுப்ப்க ளோ! எ னக்கது சிந்தியாதோ? 

ஓத முற்றெழு பால்கொ தித்தது 
போல, எட்டிகை மச முட்டரை 
யோட வெட்டிய, பானு சத்திகை யெங்கள்கோவே! 

ஓத மொய்ச்சடை யாட, வுற்றமர் 

மான்மீ முக்கர மாட, ]1பொற்கழ 

லோசை பெற்றிட வேர டித்தவர், தந் தவாழ்வே ! 

மாதி னைப்புன மீதி ருக்குமை 

வாள்வி (நிக்குற மாதி ணைத்,திரு 

மார்ப ணைத்தம யூ அற்புத கந்தவேளே ! 

மாரன் வெறறிகொள் பூழு டிக்குழ 

லார்வி யப்புற, நீடு மெய்த்தவர் 

வாழ்தி ர௬த்தணி மாம லைப்பதி தம்பிரானே! (௧) 

  

௦6. தனதனன தந்த தானனத் 

2/2 ST SOO SES SIMMS 

தனதனன தத தானனகச் தனதான, 

கறைபடுமு டம்பி ராதெனக் 

கருதுசலொ ழிந்து, வாயுவைக் 
கருமவச னங்க எால்மறித், ser gn Be, 

கவலைபடு இன்ற யோககற் 
பனைமருவு சிதை போய்விடக், 

கலகமிடு மஞ்சும் வேரறச், செயல்மாளக், 

% தீரித்துன எனவும் பாடம், *: வெறுப்பொடு எனவும் பாடம், 
] ஈற்சழல் எனவும் பாடம்,



நவடி.க்க.ரஙகல. 

குறைவறகி opis மோனஙகிற் 

குணமதுபொருந்தி வீடுறக, 

குருமலைவி எங்கு ஞானசற் குருகாதா ! 

குமாசர ணென்று கூதளப் 

புதுமலர்சொ ரிஈது, கோமளப் 

பதயுகள புண்ட ரீகமுற், ௮ணர்வேனோ? 
சிறை களைவி ளங்கு போமுடிப் 

புயலுடன டங்க வேபிழைத், 
திமையவர்கள் தங்க ஞார்புகச் சமராடித், 

திமிரமீகு சிர்து வாய்விடச், 

சிகரிகளும் வெந்து நீறெழத், 

இ௫ரிகொள நந்த சூடிகைத் திருமாலும் 

பிறைமவுலி மைந்த கோவெனப, 
Grinder (ip ong காவலிட், 

டொருநொடியில் மண்டு சூரனைப் பொருதேறிப், 

பெருகுமத கும்ப லாளிதக் 

கரியெனப்£ சண்ட வாரணப் 

பிடிதனைம ணஈத, சேவகப் பெருமாளே ! 

  

59. தான தனன தனதர்த தந்தன 

தீரி/ தான தனன தனதர்த த்தன 
தான தனன துனதச்ச தர்தன தனதான. 

ஓல மறைக எளறைகின்ற வொன்றது, 

(மேலை வெளியி லொளிரும்ப ஞ்சுடர், 

ஓ.து சரியை கீரியையும்பு ணர்ந்தவ ரெவராலும் 

ஓத வரிய துரியங்க டந்தது, 
போத அருவ சுருபம்ப்ர பஞ்சமும் 

ஊனு முயிரு முழுதுங்க லகதது, சிவஞானம் 

சால வுடைய தவர்கண்டு கொண்டது, 

மூல நிறைவு குறைவின்றி நின்றது, 
சாதி குலமு மில,தன்றி, யன்பர்சொ  னவியோமஞ் 

சாரு மனுப வரமைக்த மைந்தமெய் 
வீடு, பரம சுகந்த, இந்த்ரிய 

தாப சபல மறவந்து, நின்கழல் பெறுவேனோ?



iia 'ருப்புகழ். 

றேயி ருக்கவு, நானு மிப்படி. 

யேச வித்திட வோ,ச௪ கத்தவர் 

ஏச லிற்பட Cars was sar கண்களகாணப் 

பாதம் வைத்திடை யா, தெ ரித்தெனை 

தாளில் வைக்கறி யேம றுத்திடில், 

LTE கைக்குமை யா,த கப்பன்முன் மைந்தனோடிப், 
பால்மொ ழிக்குர லோல மிட்டிடில், 

யாரெ டுப்பதெ toa ms sy 

பார்வி டுப்ப்க ளோ! னக்கது சிந்தியாதோ? 

ஓத முற்றெழு பால்கொ தித்தது 

போல, எட்டிகை நீச முட்டரை 

யோட வெட்டிய, பானு சத்தகை யெங்கள்கோவே! 

ஒத மொய்ச்சடை யாட, வுற்றமர் 

மான்ம முக்கா மாட, 1பொற்கழ 

லோசை பெற்றிட வேச டித்தவர், தந் தவாழ்வே ! 

மாதி னைப்புன மீதி ருக்குமை 

வாள்வி மிக்குற மாதி ளைத்,திரு 

மார்ப ணைத்தம யூர அற்புத கஈ தவேளே ! 

மாரன் வெற்றிகொள் பூமூ டி.க்கும ் 
லார்வி யப்புற, நீடு மெய்த்தவர் 
வாழ்தி ருத்தணி மாம லைப்பதி தம்பிரானே! (௧) 

௦8. தனதனன தசர்த தானனத் 

37/2 தனதனன தந்த தானனத் 

தனதனன தத தானனச் தனதான. 

கறைபடுமு டம்பி ராதெனக் 
கருதுதலொ ழிந்து, வாயுவைக் 
கருமவச னங்க எால்மறித், sear an BS, 

கவலைபடு கின்ற யோககற் 
பனைமருவு ioe Curves, 

சலகமிடு மஞ்சும் Carpe, செயல்மாளக், 

% தீரித்துன எனவும் பாடம், 1 வெழுப்பொடு எனவும் பாடம், 

] ஈழ்சழல் எனவும் பாடம்,



* திருவடிக்காஙகல. 

குறைவறநி றைந்த மோனநஙிற் 
குணமதுபொ ருந்தி வீடுறக், 

குருமலைவி எங்கு ஞானசற் குருகாதா ! 
குமாசர ணென்று கூதளப் 

புதுமலர்சொ ரிந்து, கோமளப் 

பதயுகள புண்ட ரீகமுற், றுணர்வேனோ? 

சிறைகளைவி எங்கு போமுடிப் 

புயலுடன டங்க வேபிழைத், 

திமையவர்கள் தங்க ஞூர்புகச் சமராடித், 

திமிசம்கு சந்.து வாய்விடச், 

சிகரிகளும் வெந்து நீறெழத், 

திரிகொள ஈந்த சூடிகைத் திருமாலும் 
பிறைமவுலி muse கோவெனப், 

பிரமனைமு னிர்து காவலிட், 

டொருநொடியில் மண்டு சூரனைப் பொருதேறிப், 

பெருகுமத கும்ப லாளிதக் 

கரியெனப்ர7 சண்ட வாரணப் 

பிடி தனைம ணந்த, சேவகப் பெருமாளே! 

  

59. தான தனன தனதந்த தந்தன 

Sol தான தனன தனதர்த தந்தன 

தான தனன தனதாத தர்தன தனதான. 

ஒல மறைக எறைகின்ற வொன்றது, 

(மேலை வெளியி லொளிரும்ப சஞ்சுடர், 

gg சரியை கரியையும்பு ணர்ந்தவ செவராலும் 

ஓத வரிய துரியங்க டந்து, 

போத ௮ருவ சுருபம்ப்7 பஞ்சமும் 

ஊனு முயிரு முழுதுங்க லஈதது, சிவஞானம் 

சால வுடைய தவர்கண்டு கொண்டது, 

மூல் நிறைவு குறைவின்றி நின்றது, 
சாதி குலமு மில,தன்றி, யன்பர்சொ  னவியோமஞ் 

சாரு மனுப வரமைச்த மைந்தமெய் 
விடு, பரம சுக9ந்து, இந்த்ரிய 

தாப சபல மறவந்து, நின்கழல் பெறுவேனோ?



BH us ty & op. 

வால குமர குககநத (Hark 

வேல மயில எனவர்து கும்பிடு 

வான விபுதர் பதியிர்தாரன் வெர்.துயர் 
வாச களப வர!துஙக மககல 

வீர! கடக புய௫ங்க! சுந்தர 
வாகை புளையும் ரணரங்க புங்கவ! 

ஞால முதல்வி யிமயம்ப யந்தமின், 

நீலி சவுரி பரைமங்கை குண்டலி, 
காளு மினிய கனியெங்க எம்பிகை, 

காத வடிவி யகிலம்ப 1% gal, 

ளாலி முதா முளபைங்க ரும்பு,வெ 

ena லரசு மனைவஞ்ச, தந்தருள் 

  

60. தந்தன தான தர்தன தான 

களைவோனே [ 

வயலூரா! 

தரிபுசாயி, 

பெருமாளே! (௩) 

69” தர்சன தான தனதான. 

விந்ததி னூறி வந்தது காயம், 

வெந்தது கோடி, 

விண்டுவி டாம லுன்பத மேவு 

விஞ்சையர் போல, 

வத்து,வி நாச முன்,கலி Br, 

வண்டசுவ ஞான 

வன்பத மேறி, பென்களை யாற, 

வந்தருள் பாத 

எந்தனு ளேக செஞ்சுட orf 

யென்கணி லரடு 

எந்தையார், தேடு மன்பர்ச காய, 

செங்கள்சு வாமி, 

சுந்தர ஞான மென்குற மாது 

தன்றிரு மார்பி 

சுந்தர மான செந்திலில் மேவு 

GH GH ரேசர் 

யினிமேலேர) 

அடியேனும் 

வடிவாகி, 

wear SIT TU; 

யருள்பாலா! 

லனைவோனே |! 

பெருமாளே! (௪)



தருவடிக்கரங்கல். 

61. தத்த தானா தனாதன தத்த தானா தனாதன 

  

ane SES தானா தனாசன தீர்ததான. 

த்தி பாணீ! ஈமோரம, முத்தி ஞானீ ! ஈமோஈம, 
தத்வ வாதி! .ஈமோசம, விந். துநாத 

சத்து ரூபா! நமோகம, ரத் Sur! «Corer, 

தற்ப்£ தாபா! ஈமோசம, என்றுபாடும் 
பத்தி பூணா மலே,யுல கத்தின் மானார் சவாதூல் 

பச்சை .பாடீ ரபூஷித கொக்கைமேல்வீழ் 
பட்டி மாடா னரா,னலுனை விட்டி. ராமே, யுலோகத 

பத்ம சீர்பா தநீயினி ali ST TTL. 

xr Csar ygrias Gar Ce@ பத!சுச 

யர்க்ய சோமா சியா!குரு சம்ப்ரதாயா! 

அர்ச்ச னாவா கனா!வய லிக்குள் வாழ்கா யகா!புய 

௮ட்ச மாலா தரா!குற மங்கைகோவே! 

சித்ர கோலா சுலா!விர லக்ஷ்மி சாதா! ரதா!பல 
திக்கு பாலா! சிவாகம தந்த்ரபோதா ! 

சிட்ட காதா! சிராமலை யப்பர் ஸ்வாமீ! மகாவ்ருத 

தெரப்பை யாசா ரவேதியர் சம்பிரானே! (டு 

62. தனதன தனன தனதன தனன 

634 SO ser தனன தனதான, 

எழுகடல் மணலை அுளவிடி. னதிக 

மெனதிடர் பிறவி அவதாரம்) 

இனியுன தபய;மெனதுயி ரூடலு, 
மினியுடல் விடுக மூடியாது; 

கழுகொடு ஈரியு மெரிபுவி மறலி 

கமலனு மிகவு LOL TF OUT COT 5 

கடனுன, தபய, மடிமையு னடிமை, 

கடுகியு டிகள் தருவாயே; 

விழுதி ழழடி ures apd, 
விமலிமு' னருளு முருகோனே ! 

விரிதல பெரிய குலகரி நெரிய, 

விசைபெறு மயிலில் வருவோனே !



௪0 திருப்புகழ், 

எழுகடல் குழற அ௮வுணா்க ளுயிரை 

யிரைகொளும் அயிலை யுடையோனே ! 

இமையவா முநிவர் பரவிய புலியு 

ரினில்ஈட மருவு பெருமாளே! (௬) 

  

63. தனன தானன தனன தானன 

637 தனன சானன தனதான, 

(இருளு மோர்கதி ரணுகொ ணாதபொ 

னிடம தேறி,யெ னிருகோயும் 

எரிய வே,மல மொழிய வே,சுட 

ரிலகு மூலக வொளிமேவி 

அருவி பாய,இ னமுத மூற,வுன் 
௮ர௬ளெ லாமென தளவாக 

அருளி யே,சிவ மகிழ வேபெற 

அருளி யே,யிணை யடி.தாராய) 

பரம தேசிகர் குருவி லாதவர், 
பரவை வான்மதி தவழ்வேணிப 

பவள மேனியர், எனது தாதையர், 

பரம ராசியா, அருளபாலா! 

மருவி சாயெனை யடிமை யாமென 

மகிழ்மெய் ஞானமு மருள்வோனே ! 

மறைகு லாவிய புலியுர் வாழ்குற 
மசள்மெ லாசைகொள் பெருமாளே! (௪) 

  

64, தனதன தந்த தனதன தர்த 
SSS தனதன தந்த தனதான, 

இருவிளை யஞ்ச வருவிளே கெஞ்ச, 
இருள்பிணி அஞ்ச, மலமாய, 

என திடர் மங்க வுனதருள் பொங்க, 

இசைசொரடுி தங்க 1 புசழ்கூறித், 

திருமுக சந்த்ர முருக்கு டம்ப 

சிவசுத கந்த ுகவேல,



(BI (i OU LD. ம் iain eV, 

இவவ என்று தெளிவுறு கெஞ்சு 

தஇகழக டஞ்செய் கழல்தாராய்; 

மருதொடு கஞ்௪ ுயிர்பலி கொண்டு ் 

மகிழரி விண்டு ச மருகோனே! 

வதைபுரி இன்ற நிசிசரர் குன்ற, 

வலம்வரு செம்பொன் மயில்வீரா! 

அருகுறு மங்கை யொடுவிடை யுந்து 

மமலனு கந்த முருகோனே! 

௮ருள்செறி பந்த ணையிலிரு மங்கை 

அ௮மளிந ல௩சொள் பெருமாளே! (௮) 

eee | 

பூ 05. தானன ததத சானன தத்தர் 

636 தானன தததர் தனதான, 

காவியு டுததுந் தாழ்சடை வைத்துங 

காடுகள் புக்குக தமொறிக், 

காய்கனி துய்த்துங் காயமொ DESIG 

காசினி முறறுந் திரியாதே, 

சீவனொ டுக்கம் பூதவொ டுக்கம் 

தேறவு திக்கும் : பரஞான 

நிபவி ளக்கக காண,எ௭ ஸனக்குன் 

சீதள பத்மா தருவாயே. 

பாவநி றத்தின் தாருக வர்ககம் 

பாழ்பட வுக்ரம் தீருவீரா! 

பாணிகள் கொட்டும் பேய்கள்பி தற்றும் 

பாடலை மெச்சுங் கதிர்வேலா ! 

தூவிகள் நிற்குஞ் சாலில ளைக்குஞ் 

சோலைசி றக்கும புலியூரா! 

சூராமி சக்சொண் டாடஈ டிக்கு 

தோகைநஈ பத்தும் பெருமாளே! (௯) 

tienen?



௪௨ திருப்புகழ், 

66. தானத்தன தானன தர்த 

270 தானத்தன தானன தர்த 

தானத்தன தானன த்த தனதான. 

ஊனத்தசை தோல்கள்சு மந்த 

காயப்பொதி, மாயமி குந்த 

ஊசற்சுடு நாறுகு சம்பை, மறைகாஜதும் 

ஒதப்படு நாலுமு கன்ற 
னாவுற்றிடு கோல,மெ முர்து 

ஒடி.த்தடு மாறியு ழன்று தீளாவா6 

ames Curbs ign 

ஈனப்படு கோழைமி குந்த 

கூளச்சட, மீதையு காது 

கூ௪சப்பிர மாணப் பஞ்ச 

மாயக்கொடு நோய்கள கன்று, 

கோலச்கழ லேபெற இன்று அருள்வாயே 

சேனக்குரு கூடலி, லன்று 

ஞானத்தமிழ் நூல்கள்ப கர்த்து 

சேனைச்சம ணோர்கழு வின்சண் மிசையேறத் 

873,80 toy fog 

மீனக்கொடி யோனலுடல் துன்று 

இமைப்பிணி தீர,வு வந்த HoT Sr! 

கானச்சிறு மானைநி னைந்து, 

aor pier Ege tig, 
ars p&eh யோடுமொ ழிந்து, இலைவேடர் 

காணக்கணி யாகவ TF ZI, 

ஞானககுற மாளைம ணர்து, 

காழிப்பதி மேவியு சநத, பெருமாளே ! (௧0) 

  

67. தனனதன தனனதன தனனதன தனனதன 
Af தனனதன தனனதன தனதான, 

௮ி[றிவழிய மயல்பெருக வுரையுமற விழிகுழ்ல 
௮னலவிய மலமொழமுக ௮சலாதே, 

௮னளையுமனை யருகிலுற வெருவியழ வுறவுமழ 

௮ ழலினிகர் மறலியெனை யழையாசே,



Bay sas ase, ௪௩ 

செறியுமிரு வினைகரண மருவுபுல en Pua 
இருவடியி லணுசவர மருள்வாயே) 

சிவனைநிகர் பொதியவரை முகிவனக மகழ.இரு 

செவிகுளிர இனிபதமீழ் பகர்வோனே! 

கெறிதவறி யலரிமதி ஈநடுவன்மக பதிமுளரி, 

நிருதிரிதி பதிகரிய வனமாலி, 
நிலவுமறை யவனிவர்க ளலைய,௮ச சுரிமைபுரி 

நிருதனுர மற,அயிலை விடுவோனே | 

மறிபரசு கரமிலகு பாமனுமை யிருவிழியு 
மழெமடி. மிசைவளரு Nan Gurr Gao | 

மதலைதவ முததியிடை வருதரள மணிபுளின 

மறையவுயர் கரையிலுறை பெருமாளே! (௧௧) 

  

08. சான தனதன தான தனதன 

225 தான தனதன தனதான, 

பாதி மதிஈதி போது மணிசடை 

நாத ரருளிய குமசேசா! 

பாகு கனிமொழி மாது குறமகள் 

பாதம் வருடிய மளவாளா 

காது மொருவிழி காக முறதருள் 

மாய னரிதிரு மருகோனே! 

கால ளெளையணு காம துனதிரு 

காலில் வழிபட, 

ஆதி யயனொடு தேவர் சுரருல 

காளும் வகையுறு ளா, 

ஆடு மயிலினி லேறி யமார்கள் 

சூழ வரவரு மிளையோனே ! 

சூத மிகவளர் சோலை மருவுசு 

வாமி மலைதனி 

சூர லுடலற வாரி சுவறிட 

வேலை விடவல 

அருள்வாயே, 

பெருமாளே! (௧௨) 

pene



௪௪ திருப்புகழ் 

09, தனத்த தநதன தாளன தானன 

qf தனத்த தந்தன தானன தானன 

தனத்த தந்தன தானன தானன தனதான. 

மனத்தி ரைந்தெழு மீளையு மேலிட, 

கறுத்த குஞ்சியு மேஈசை யாயிட, 

மலர்க்ச ணண்டிரு ளாகியு மேநடை தமொறி 

வருத்த முந்தா, தாய்மனை யாள்மக 

வெறுத்தி டங்களை யோருடன் யாவரும் 

வசைக்கு ௮ஞ்சொலி னால்மிக வேதின நகையாட், 

எனைக்க டந்திடு பாசமு மேகொடு 

சினத்து வந்தெதிர் சூலமு மேகையி 

லெடுத்தெ நிந்தழல் வாய்விட வேபய முறவேதான் 

இழுக்க வந்திடு தூதர்க ளானவர் 

பிடிக்கு முன்,புன தாள்மல ராகிய 

இணைப்ப தந்தர வேமயில் மீதினில் வரவேனும்; 

சனத்த செர்தமி மால்நினை யேதின 

நினைக்க வுர்தரு வா,யுன தாரருள் 

கருத்தி ர௬ுதுறை வாயென தாருயிர் துணையாகக், 

கடற்ச௪ லந் தனி லேயொளி ஞாூனை 

யுடற்ப குக்திரு கூறென வேயது 

கதித்தெ முர்தொரு சேவலு மாமயில் விடும்வேலா! 

அனத்த னுங்கம லாலய மீதுறை 

திருக்க லந்திடு மாலடி. நேடிய 

ுரற்க ரும்பொருள் சானுரை கூறிய குமரேசா! 

அறத்தை யுர்தரு வோர்கன பூசுரர், 
நினைத்தி னுதொழு வாரம, சாய்புரி 

யருட்செ நிந்தவி நாசியுள் மேவிய பெருமாளே !(௧௩ 

 



இருவடிக்கன்பு 

117. இருவடிக்கன்பு. 

  

70, தானதந்த SIT SES BUSES STM S65 

777 தானதரத தானதர்த நன தான. 

தோலெலும்பு Peri (Per gio gy கோழைபொகங்கு 

சோரிபிண்ட மாயுருண்டு வடி.வான 
தூலபங்க காயம்வம்பி லேசுமர்து நான்மெலிக்து 

சோருமிக்த நோயகன்று அயசாற, 

ஆலமுண்ட கோனகண்ட லோசமுண்ட மால்விரிஞ்ச 

னாரணங்க ளாகமங்கள் புகழ்தாழும் 
ஆனனங்கள் மூவிரண்டு மாறிரண்டு தோளுமங்கை 

யாடல்வென்றி வேலுமென்றும் நினை வேனோ? 

வாலசர்த்ர சூடிசக்த வேதமந்தார ரூபியம்பை 

வாணிபஞ்ச பாணிதாத முருகோனே! 

மாயையைந்து வேகமைந்து பூதமைந்து நாதமைக் து 

வாழ்பெருஞ்ச ராசரங்க ளஞுறைவோனே ! 

வேலையன்பு கூரவந்த ஏகதந்த யானைகண்டு 

வேடாமங்கை யோடியஞ்ச அ௮ணைவோனே ! 

வீரமங்கை வாரிமங்கை பாரின்மங்கை மேவுின்ற 

மேருமங்கை யாளவந்த பெருமாளே! 

  

71. தத்ததன தான தத்ததன தான 
AST தத்ததன தான தனதான, 

புற்புதகமெ னாம அுற்பகிலை யாத 

பொய்க்குடில்கு லாவு மனையாளும் 

புத்திரரும் வீடு மித்திரு மான 
புத்திலி யாத பெருவாழ்வு, 

நிற்பதொரு கோடி. கற்பமென மாய 
நிட்டையுடன் வாழு மடியேன்யான், 

நித்ததின தாளில் வைத்ததொரு காதல் 
நிற்கும்வகை யோத நினைவாயே) 

சற்பகிரி காத! முத்தமிழ்வி நோத! 

சக்ரகதை பரணி மருகோனே! 

௪(ர 

(க.



௪௬ திருப்புகழ், 

தர்க்கசமண் மூதகர் மிக்ககழு வேற 
வைத்தவொரு காழி மறையோனே ! 

கற்புவழு வாது வெற்படியின் மேவு 

கற்றைமற வாணர் கொடிகோவே ! 

கைத்தஅசு ரேசர் மொய்த்தகுல கால! 
கற்பதரு நாடர் பெருமாளே ! (௨) 

  

7 72. தனனதன தனன தர்தத் தனதான, 

    

இயலிசையி ஓத வஞ்டிக் கயர்வாகி, 
இரவுபகல் மனது ிந்தித் துழலாதே, 

உயர்கருணை புரியு மின்பக் கடல்மூழ்க, 

உனையெனது எறியு மன்பைத் தருவாயே. 

மயில்தகர்ச லிடயைய சந்தத் இனை கரவல் 

வனசகுற மகளை வந்த் தணைவோனே! 

கயிலைமலை யனைய செரந்திற் பதிவாழ்வே! 
சுரிமுகவ னிளைய கந்தப் பெருமாளே! (௩) 

97 73. தனதான தர்த தனதான. 

வரியார்க meer மடமாதர் 

மகவாசை தொந்த மதுவாகி, 

இருபோது நைந்து மெலியாதே, 

இருதாளி என்பு தருவாயே 
பரிபால னஞ்செய் தருள்வோனே ! 

பரமேசு ரன்ற னருள்பாலா : 
௮ரிகேச வன்றன் மருசோனே ! 

ூலைவாய மர்ந்த பெருமாளே. (௪) 

74. தனன தான தத்த சனதான 

G2! தனன தான தத்த தனதான, 

எதிரி லாத பத்தி தனைமேலி, 

இனிய தாணி னைப்பை யிருபோ.தும் 
இதய வாரி திக்கு ஞறவா௫) 

எனது ளே? pas அருள்.வாயே)



திருவடிக்சன் பு. ௪௪௭ 

கதிர சாம வெற்பி அைவோனே ! 
கனக மேரு வொத்த புயவிரா! 

மதா வாணி யுற்ற கழலோனே ! 
வழுதி கூனி Oras பெருமாளே. (௫) 

  

\ 15. தனன தான தானான தனன தான தானான 
676 தனன சான தானான தனதான, 

புலைய னான மாவினன் வினையி லேகு % மாபாதன் 

பொறையி லாத கோபிகன் முழுநூடன், 

புகழி லாத 1 தாமீகன் அறிவி லாத காபோதி 
பொறிக ளோடு போய்வீழமு மதிசூதன், 

நிலையி லாத கோமாளி கொடையி லாத ஊதாரி 
நெறியி லாத வேமாளி குலபாதன், 

நினது தாளை சாடோறு மனதி லாசை வீடாமல் 

நினையு மாறு நீமேவி யருள்வாயே; 

சிலையில் வாளி தானேவி யெதிரி ராவ ணார்தோள்கள் 

சிசையு மாறு போராடி, யொருசீதை 
சிறையி லாம லேகூடி, புவனி மீதி லேவீறு 

1 திறமி யான மாமாயன் மருகோனே! 
அலைய மேரு, மாசூரர் பொடிய தாக, வேலேவி 

அமர தாடி யே,தோகை 

திக தேவ பேசூழ; உலக மீதி லேகூறும் 

௮ருணை மீதி லேயேவு, பெருமாளே! (௬) 

  

76. தானதன தானதாத தானதன தானதர்த 

FOF தானதன தானதர்த தனதான், 

சாலநெடு ராள்மடக்தை காயமதி Gouda gi, 
சாமளவ தாகவந்து, புலிமீதே 

சாத்கமூ மானபின்பு, சீறியமு தேடெந்து 
தாரணியி லேதவழ்ர்து விளையாடி, 
  

டீ மரரிவி எனவும் பாடம், * மாமூசன் எனவும் பாடம், 
1 திமலனஞான என்றும் பாடம்,



௪௮ துருபபுகழ், 

பாலனென வேமொழிந்து, பாகுமொழி மாதர்தங்கள 

பாரதன மீதணைந்து, பொருள்தேடி, 
பாரமிசையி லேயுழன்று பாழ்ஈரசெய் தாம,லொன்று 

பாதமலர் சேரஅன்பு தருவாயே; 

அலமு தீர்கவுண்ட அனறுச௪டை சாதர்திங்கள் 

HiT பூணர்தகத முருகோனே! 

ஆனைமடு வாயிலன்று மூலமென வோலமென்ற 

ஆதிமுதல் சாரணன்றன் மருகோனே ! 

கோலமலர் வாவியெங்கு மேவுபுனம் வாழ்மடந்தை 

கோவையழு தூறலுண்ட குமரேசா! 

கூடிவரு சூரடங்க மாளவடி. வேலெறிந்த 

கோடைககர் வாழவந்த பெருமாளே ! (௪) 

  

27... தனனா தனனா தனனா தனனா 
G34 தனனா தனனா தனதான, 

விழுதா தெனவே கருதா துடலை, 

வினைசேர் வதுவே புரிதாக 

விருதா வினிலே யுலகா யதமே 

லிடவே, மடவா£ மயலாலே, 

அழுதா கெடவே ௮வமா கிடா 

ளடைவே கழியா, துனையோதி 

௮லாதா எடியே லுறவாய் மருவோ 

ரழியா வரமே தருவாயே; 

தொழுதார் வினைவே ரடியோ டறவே 

அகள்தீர் பாமே SOC gar! 

சுரர்பூ பதியே। கருணா லயனே! 

சுகர்தா! அடியார் பெருவாழ்வே! 

எழுதா மறைமா முடிவே! வடிவே 

லிறைவா! எனையா ஞடையோனே ! 

இறைவா! எதா வதுதா, தனையே 

இணைரா கையில்வாழ் பெருமாளே! (௮)



திருவடி.க்கன்பு. ௪௯ 

78. தானான தான தான தனதன 

“522 தானான தான தான தனதன 

தானான தான தான தனதன சனதான 

சீரான கோல கால ஈவமணி 

மாலாபி ஷேக பார வெகுவித 

தேவாதி தேவர் சேவை செயுமுக மலராறும், 

சீராடு வீர மாது மருவிய 

ஈராறு தோளும், நீளூம வரியளி 

சீராக மோது நீப பரிமள இருதாளும, 

ஆராத காதல் வேடர் மடமகள் 
சீரூத மூர்வ லாரி மடமகள் 

ஆதார பூத மாக வலமிட முறைவாழ்வும், 

ஆசாயும நீதி வேலு மயிலுமெய் 
ஞானாபி ராம தாப வடிவமும், 

ஆபாத னேனும் நாளும நினைவது பெறவேணும். 

ஏராரு மாட கூட மதுரையில் 

மீதேறி மாறி யாடு மிறையவர், 

ஏழேழு பேர்கள் கூற வருபொரு ளதிகாரம 

ஈடாய, வூமர் போல வணிகரி 

லூடாடி, யால வாயில விதிசெய்த 

லிலா!வி சார தீர! வரதர குருநாதா! 
கூராழி யால்முன் வீய நினைபவ 

னீடேறு மாறு பானு மறைவுசெய் 

கோபால ராய னேய முளதிரு ருகோனே! 

கோடாம லார வார ுலையெறி 

காவேரி யாறு பாயும் வயலியில் 

கோனாடு சூழ்வி ரரலி மலையுறை பெருமாளே! (௯) 

  

79. தனத்தத தானன தானன தானன 

8.28 தனத்தத் தானன தானன தானன 
தனத்தத் தானன தானன தானன தீரததான. 

ஏலுப்புத் தோல்மயிர் நாடிகு மாமிடை 

இனுக்குச் ச, புழு வோட்டை மூளைகள், 

இரத்தச் சாகா, நீர்மல மேவிய கும்பியோடை, 
ஆ



@o திருப்புகழ். 

இளைப்புச் சோகைகள் வாதம்வி லாவலி, 

உளைப்புச் சூலையொ டே,வலு வாகிய 

இரைப்புச், கேவல மூலவி யாதியொ டண்டவாதம், 

குல்ப்புக் காய்கனல் நீரிழி வீளையொ 

டளைப்புக் காதடை. கூனல்வி சூசிகை 

குருட்டுக் கால்முட ஹூமையு ஞூடறு சுண்டமாலை, 

குடிப்புக் கூன,மி தேசத மாமென 

எடுத்துப் பாழ்வினை யாலுழல் காயெனு 

னிடத்துச் தாள்பெற ஞானச தாசிவ SYST STIMU; 

கெலிக்கப் போர்பொரு சூரர்கு மாமுமி 
ழிரத்தச் சேறெழ தேர்பரி யாளிகள் 

கெடுத்திட் டேகடல் சூகிரி தூள்பட கண்டவேலா! 

கிளாப்பொற் ரோளிச௪ ராசர மேவியெ 

யசைத்துப பூசைகொள் ,ஐயிப ரரபரி 

கிழப்பொற் சாளைமெ லேறுமெ காய பங்கெமேவும் 

வலித்துத் தோள்மலை ராவண னானவன் 

எடுத்தப் போதுடல் சழ்விழ வேசெய்து 

மகிழ்ப்பொற் பாதி வாயர மோச சமபுபக்லா ! 

மலைச்கொப் பாமுலை யாள்குற மாதினை 

அணைத்துச் சீர்புலி யாபர மாகிய 
வடக்குக் கோபுர வாசலில் மேவிய தம்பிசானே! (௧௦) 

  

XIV. சிவஞானம். 

rere 

80. தனதனா தானனத் தனதன தானனத் 

53 தனதனா தானனத தனதான, 

அழு.துமா வாவெனத் தொழுஅ,மூ டூடுகெக் 
கவசமா யாதரக் சுடலூடுந், 

றமைவிக்கோ லாகலச் சமயமா பாதகர்க் 
கறியொணா மோனமுத் திரைநாடிப் 

பிழைபடா ஞானமெய்ப் பொருள்பெரு தே,விளைப் 
பெரியஆ தேசபுற் புதமாய



௪வஞானம். (pes 

பிறவிவா ராகரச் சுழியிலே போய்விழப் 

பெறுவதோ நானினிப் புகல்லாயே? 

பழையபா சரேதிப் படுகைமேல் வாழ்வெனப் 

படியுமா ருயினத தனசாரம் 

பருகுமா முனனச் சிறுவ!சோ ணாசலப் 

பசம!மா யூ! வித தசவேளே! 

பொழுதுசூழ் போதுவெற் பிடிபடா, பார்முதற் 

பொடிபடா வோட,முத் தெறிமீனப் 

புணரிசோ கோவெளச், சுருதிகோ கோவெனப், 
பொருதவே லாயுதப் பெருமாளே. (௧) 

  

81. தத்தன தானதான தத்தன தானசான 
704 தததன தானதான தனதான, 

எத்தனை கோடிகோடி விட்டுட லோடியாடி 

யெத்தனை கோடிபோன, தளவேதோ? 

இப்படி மோகபோக மிப்படி. யாயொகி 

யிப்படி யாவதே.து, இனிமேலோ 

சித்இடில், சசிசசி குததிர மாயமாயை 

சுக்கினி லாயுமாயு மடி. யேனை, 
சித்தினி லாடலோடு முத்தமிழ் வாணரோது 

சித்திர ஞானபாத மருள்வாயே) 

நித்தமு மோதுவார்கள் சித்தமெ விடதாக 
நிர்த்தம தாமொறு முகவோனே! 

நிட்கள ரூபர்பாதி பச்சுரு வானமூணு 

நெட்டிலை சூலபாணி யருள்பாலா! 
பைச்தலை நீமொயி ரத்தலை மீதுபிறு 

பத்திர பாதநீல மயில்வீரா ] 
பச்சிள பூகபாளை செய்க்கயல் தாவுவேளூர் 

பற்றிய குவர்தேவர் பெருமாளே! (௨) 

  

92. தானான தான தனதன தானான தான ser ser 

78/9... தானான தான தனதன தனதான, 

ஆசார வின னறிவிலி கோபாப ராதி யவகுண 

னாசாத நீச னதுசிதன் விபரீ தன்,



Ge திருப்புகழ். 

ஆசாவி சார வெகுவிக மோகாச ரீத பரவச 

  

னாகாச நீர்ம ணனல்வளி யுருமாறி, 

மாசான நாலெண் வகைதனை நீகானெ னத அுறிவுளம் 

வாயாத பாவி யிவனென நினையாமல், 

மாதாபி தாவி னருணல மாழமும காரி லெனையினி 

மாஞான போத மருள்செய நினைவாயே) 

விசால வேலை சுவறிட, மாஞூரர் மார்பு துளைபட், 

வேதாள ராசி பசகெட, அறைகூறி 

மேகார வார மெனதுதிர் போர்யாது தான செமபுர 

மீதேற, வேல்கொ டமர்செயு மிளையோனே! 

கூசாது வேட லுமிழ்தரு நீராடி யூலு ணெனுமுரை 

கூறாும னீய, அவனுகர் தருசேடங் 

கோதாமெ னாம லழுதுசெய் வேதாக மாதி முதல்தரு 

கோ!லோக நாரத! குறமகள் பெருமாளே! (௩) 

96 809, தனதான தானத தனதான 

தனதான தானத தனதான, 

கலைமேவு ஞானப் பிரகாசக் 

கடலாடி, ஆசைக் கடலேறி, 

பலமாய வரதிற் பிறழாதே, 

பதிஞான வாழ்வைத தருவாயே, 
மலைமேவு மாயக் குறமாதின் 

மனமேவு வாலக் குமசேசா! 

சிலைவேட! சேவற் கொடியோனே! 
திருவாணி கூடற் பெருமாளே! (௪) 

  

84, தானத் தானத் தனதானா 
த் 4 ச. தானத் சானத் தனதானா. 

தாடித் தேடித் தொழுவார்பால் 
நானத் தாகத் திரிவேனோ? 

மாடக் கூடற் , பதி!ஞான 
வாழ்வைச் சோத் தருவாயே.



தெரிசனம், Qn 

பாடற் காதற் பரிவோனே! 
பாலைத் தேனொத் தருள்வோனே! 

ஆடற் மோகைக் கனியோனே! 

ஆனைக் காவிற் பெருமாளே ! (௫) 

  

290 80. தானதனத் தனதானா தானதனச் தனதானா, 

BT ooh gs தணுகாதே, காசினியிற் பிறவாதே, 

Gages தியஞான தேனமுதைத் தருவாயே; 
மாலயனுக் கரியானே! மாதவரைப் பிரியானே! 

நா௮ுமறைப் பொருளானே! காகரிப் பெருமாளே! (௬) 

  

XV. தெரிசனம்,. 

80. தந்தன தனதன தனதனத் 

47 நீர்தன தனந்தனர் தனதனத் 

தர்தன தனந்தனர் தனதனச் தனதான. 

/ர்சகன் வருந்தினம் பிறகிடச், 
சந்தத மும்வர்துகண் டரிவையர்க் 
கன்புரு குசங்கதம் தலிர,முக் குணமாள, 

௮ந்திப கலென்றிரண் டையுமொழித் 
தந்திரி ய௪ஞ்சலங் சளையறுத் 

தீம்புய பதங்களின் பெருமையைக் கவிபாடிச் 

செந்திலை யுணர்ந்துணாட் துணர்வுறக், 

கந்தனை யறிந்தறிந் தறிவினிற் 

சென்றுசெ் ருகுர்தடர் தெளிதாத், தணியாத 
சர்தையு மவிழ்ந்தவிழ்ர் துரையொழித் 
தென்செய லழித்தழிர் தழிய,மெய்ச் 

சிந்தைவர, என்றுகின் தெரிசளைப் படுவேனோ? 

கொச்தவிழ் சரண்சரண் சாணெனச், 
கும்பிடு புரந்தரன் பதிபெறச், 

குஞ்சரி குயம்புயம் பெற,அரச் கருமாள,



od Guyep 

Ga Po ய,௮ம்பொனின் திருவரைக் 

Sem Gent) சணெின்கிணின் கணினெனசக், 
குண்டல மசைர்திளக் குழைகளிற் ப்ரபைவீச, 

தந்தன தனஈதனஈ தனவெனச், 

செஞ்சுறு சதங்கைகொஞ் சட,மணித 
தண்டைகள் கலின்கலின் கலினெனத்; திருவான 

சங்கரி மனங்குழைர் துருகழுத் 

தீர்தர வருஞ்செழுஈக தளர்ஈடைச் 
சந்ததி! சகர்தொழுஞ் சரவணப் பெருமாளே! (௧) 

  

87. தந்தனர் தந்தத் தனதான 

je தந்தனர் தாத தனதான. 

சந்ததம் பந்தத் தொடராலே, 

சஞ்சலந் அஞ்சித் திரியாதே, 

கந்தனென் றென்றுற் அசை நாளும் 

கண்டுகொண் டனபுற றநிடுவேனோ? 

தந்தியின் கொம்பைப் புணர்வோனே! 

சங்கரன் பங்கிற் சிவைபாலா! 

செந்திலங் கண்டிக் கதிர்வேலா! 

தென்பாங் குன்றிற் பெருமாளே! (௨) 

  

88. தனதனன தனன தச்தத் தனதானா 

5 G2 தனதனன தனன தர்தத் FT SIC. 

இருவிளையின் மதிம யக்9த் திரியாதே, 
எழமுஈரகி ஓுழஅு கெஞ்சுற் றலையாதே, 

பரமகுரு ௮ருள்நி சைந்திட் டணெர்வாலே, 
பரவுதரி சனையை யென்றெற் கருள்வாயே,. 

தெரிதமிழை யுதவு சங்கப் புலவோனே! 
சிவனருளு முருக1] செம்பொற் கழலோனே! 

சுருணைநெறி புரியு மன்பர்க் கெளியோனே! 
சனச௪பை மருவு சர்தப் பெருமாளே! (௩)



தெரிசனம். 

89. தந்ததன தந்தனம் தந்ததன தந்தனர் [2 
i தந்ததன தர்தனர் த5ததான. 

தண்டையணி வெண்டையங் சண்கிணிச தங்கையுக் 

தண்கழல்சி லமபுடன் கொஞ்சவே,நின் 

தக்தையினை முன்பரிக் தின்பவுரி கொண்டென் 

சந்தொடம cork goblet றன்புபோலக் 

சண்டுற,க உடம்புடன் சந்தமகு டங்களுக் 

கஞசமலர் செங்கையுஞ் சிந் துவேலும் 

கண்களுமு கங்களுஞ் சந்திரநி றங்களுங் 

கண்குளிர என்றன்முன் சந்தியாவோ? 

புண்டரிக ரண்டமும் கொண்டபக ரண்டமும் 
பொங்கயெழ வெங்களங் கொண்டபோது, 

பொன்ூரியெ ன்ஞூறக தெங்களும் வளர்ந்துமுன் 

புண்டரிகர் தந்ைதையுஞ இந்தைகூர 

சகாண்டநட னம்பதன், செந்திலிலு மென்றனமுன் 

கொஞ்சட னங்கொளுக் கந்தவேளே! 

கொங்கைகுற மங்கையின் சந்தமண முண்டிடுங் 

கும்பமுறி கும்பிடுந் தம்பிரானே! 

  

90. தனன தாத்தன தானா தானன 

YEE தனன தாத்தன சானா தானன 

தின்ன தாத்தன தானா தானன தனதான, 

Bas சார்க்கொரு காலா ஜேஜெய, 

சுரர்ச ளேத்திடு வேலா ஜேஜெய, 
நிமல னார்ககொரு பாலா ஜேஜெய, விறலான 

நெடிய வேற்படை யானே ஜேஜெய, 

எனஇ ராப்பகல் தானே சான்மிக 

நினது தாட்டொழு மாறே தா,னினி யுடனேதான், 

தரையி னாழ்த்திரை யேழே போ,லெழு 
பிறவி மாக்கட லூடே சாலுறு 

சவலை தீர்த்,துன தாளே சூடி,யு னடியாரவாம் 
சபையி னேற்றி,யின் ஞானு போதமு 

மருளி, யாட்கொளு மாறே சானறு, 
தமிய னேற்குமு. னேடீ மேவுவ தொருசாளே. 

இடு



ஒசு திருப்புகழ் 

தருவி னுட்டா சாள்வான் வேணுவி 

னுருவ மாய்ப்பல நரளே தரனுறு 

தவச னாற்,சிவ னீபோய் வானவர் சிறைதரச், 

சகல லோக்கிய மேதா ஞளுறு 

மசர பார்த்திவ னேடே சேயவர் 

தமரை, வேற்கொடு நீரு யேபட விழமோதென் 

றருள, ஏற்றம ரோடே போ,யவ 

ருறையு மாக்கரி யோடே தானையு 
மழிய விழ்த்,தெதிர் சூரோ டேயம £டலாக, 

௮மரில் விட்டியும், வானோர் தானுறு 

சிறையை மீட்,டா னார்பால் மேவிய, 

அதிப ராக்ரம வீரா! வானவர் பெருமாளே! (௫) 

  

91. தனதான தர்ததன தனதான தந்ததன 

(CG தனதான தந்ததன தனதான, 

சிவனார்ம னங்குளிர உபதேச மந்தரமிரு 

செவிமீதி லும்பகர்செய் குருநநத! 

இவெகாம சுந்தரிதன் வரபால! கந்த! கின 

செயலேவி ரும்பியுளம் நினையாமல், 

௮வமரயை கொண்டுலகில் விருதா௮ லைக்துழலு 

மடியேனை ௮ஞ்சலென வரவேணும்; 

அறிவாக மும்பெருக இடரான அுந்தொலைய 

அருள்ஞான இன்பமது புரிவாயே, 

தவநீத முந்திருடி உரலோடெ. யொன்றுமரி 

ரகுராமர் சக்தைமடூம் மருகோனே! 

நவ3லாக முங்கைதொழு நிசதேவ! லங்கருத! 

தலமான விஞ்சைகரு விளைகேரவே! 

தெவயானை யக்குறமின் மணவாள! சம்ப்ரமுறு 

இறல்வீர! மிஞ்சுகதிர் வடிவேலா ! 

Board னன்குடியில் வருவேள்ச வுந்தரிக/ 

செசமேல்மெய் சண்டவிறல் பெருமாளே! (a 

a எனறு



தெரிசனம். ௪ 

92... தனன தனதன தனதன தனதன 
/32 தனன தனதன SO FOr gow sear 

தனன சனதன தனசன தனதன தனதான, 

அகர ஈறுமலர் பொதுளிய குழலியர் 

கலச கெருவித விழிவலை படவிதி 
தலையி லெழுதியு மனைவயி னுறவிடு மதனாலே, 

தனயர் அனை தமர் மனைவியர் சினெகிதா, 
சுரபி விரவிய வகையென, நினை வுறு 
தவன சலதியின் மூழுகியெ யிடாபடு அயர்இர, 

௮கர முதலுள பொருளினை யருளிட, 
இருகை குவிசெய்து ஞருடெ, வுருகயெ 
௮ரக ரென,வல னிடமுற, எழிலுன திருபாதம் 

அருள அருளுடன், மருளற இருளற, 
ரண அயில்கொடு குருகணி கொடியொடு 
௮ழகு பெறமர கதமயில மிசைவர இசைவாயே; 

சிகர குடையினி னிரைவர இசைதெரி 

சதுரன், விதுரனில வருபவ;, னளை.ப.தூ 

இருடி. யடி.படு சிறியவ, னெடியவன், மதுசூதன், 
இ௫ரி வளைகதை வ௫தனலு வுடையவ, 

னெழிலி வடிவின, னரவுபொன் முடிமிசை 
திமித திமிதிமி யெனஈ௩ட மிடுமரி, மருகோனே ! 

பகர புகர்முக மதகரி யுழைதரு 

வனிதை வெருவமுன் வர௮ருள் புரிகுக! 

பரம குருபர! இம$ரி தருமயில் புசல்வோனே! 
பலவின் முதுபழம் விழைவுசெய் கொழுகய 

நறவு நிறைவயல் கமுகடா பொழில்திகழ் 

பழநி மலைவரு புரவல! அமரர்கள் பெருமாளே! (cr) 
பகைவன் ளே 

98. தனதன தனர்சத தான தனதன SHES seer 
QF sersor seris grex நீனதான, 

இருவிளை புனை, ஞான விழிமுனை இறந்து, கோயி 
னிருவினை யிடைந்து போக, மலமூட 

இருளற விளங்கி, யாறு முகமொடு கலந்து பேத 
மிலையென, இரண்டு பேரு கான 

A



Go 'ருப்புகழ். 

பரிமள சுகந்த வித மயமென, மகிழ்ந்து தேவர் 

  

பணிய,விண் மடஈதை பாத மலர் தூவப், 
பரிவுகொ டநந்த கோடி. முடிவர்கள் புகழ்ந்து பாட, 

பருமயி லுடன்கு லாவி வரவேணும்) 

௮ரியய னறிந்தி டாத அடியினை சிவந்த பாதம் 

அடியென விளங்கி யாடு நடராஜன், 

அ௮ழலுறு மிரும்பின் மேனி மகழ்மா கதமபெ ணாகம் 
அயலணி வன்பு ராரி, யருள்சேயே! 

மருவலர் கள் திண்ப ளூ மூடியுடல் நடுங்க, வி 
மறலியு ண,வென்ற வேலை யுடையோனே! 

வளைகுல மலங்கு காவி ரியின்வட புறஞ்சு வாமி 

மலைமிசை விளங்கு தேவர் பெருமாளே! (௮) 

94. தனதன தந்த தனதன தத்த 

ச... தனதன சந்த தனதான, 

இருவினை யஞ்ச, மலவகை மங்க, 

இருள்பிணி மங்க, மயிசேறி, 

இனவரு என்பு மொழிய,க டம்பு 

வினதக முங்கொ டளிபாட், 

கரிமுக னெம்பி முருகனெ னண்டர் 

களிமலர் சிந்த, அடியேன்முன் 

கருணைபொ ழிக்து, முகமும லர்ஈது, 

கடுகந டக்கொ, டருள்வாயே; 

திரிபு மங்க, மதனுடல் மங்க, 
திகழ்ரகை கொண்ட விடையேறி 

சிவம்,வெளி யங்௪ ணருள்குடி. கொண்டு, 

இகழச டஞ்செய் தெமையீண, 

௮சயி டங்கொள் மழுவுடை யெந்தை 

அமலன்ம இழ்ர்த குருகாதா! 

அருணைவி லக்கல் ம௫ழ்குற மக்சை 

௮ளிஈ லங்கொள் பெருமாளே! (௯)



தெரிசனம், (Ha 

95. தானனா தந்தனர் தானனா தர தனக் 

29. தானனு தர்தனச் தனதான, 

காரலனார் வெங்கொடுந் தூதர்பா சங்கொடென் 

காலினார் தந்துடன் கொடுபோகச், 

காதலார் மைந்தரும் ஜயரா ௬ுஞ்சும் 

கானமே பின்தொடர்ச் தீலருமுன், 

சூலம்வாள் தண்டுசெஞ் சேவல்கோ தண்டமுஞ் 
GOC gr C55 6m திருமார்புர் 

தூயதாள் தணடையுங் காண,ஆர் வஞ்செயுந் 

தசோகைமேல் கொண்டுமுன் வரவேணும்; 
தலகா லம்பரன் பாலதா கஞகிடுக 

தேவர்வா ழன்றுகந் 

ஆரவா ரஞ்செயும் வேலைமேல கண்வளர்ந் 

தாதிமா யன்றனன் மருகோனே! 
சாலிசேர் சங்னெம் வாவிசூழ் பங்கயஞ் 

தீழுதியும், 

சாரலார் செந்திலம் பதிவாழ்வே ! 
தாவுசூ ரஞ்சிமுன் சாயவே கம்பெறுர் 
தாரைவே லுத்திடும் பெருமாளே ! (௧௦ 

Se 

் 90. தனன தான தானான தனன தான தானான 
725" தீனன தான தானான தனதான, 

அதல சேட னாராட, ௮௫ூல மேரு மீதாட, 

௮பின காளி தாட அ௮வளோடன் 
par வீ சி வாதாடும் விடையி லேறு வாராட, 

அருகு பூச வேதாள மவையாட, 
மது. வாணி தானாட; மலரில் வேத ஞூராட, 

மருவு வானு ளோராட், மதியாட், 

வன௪ மாமி யாராட, நெடிய மாம னாராட, 
மயிலு மாடி, நீயாடி வரவேணும். 

கதைவி டாது தோளவீம னெதிர்கொள் வாளி யால்நீடு 
கருத லார்கள் மாசேனை பொடியாகச், 

esp காலி போய்மீள, விஜய னேஹறு சேர்மீது 

சனக வேத கோடூதி, அலைமோதும்



௬௦ திருப்புகழ், 

உததி மீதி லேசாயு முலக மூடு ரேபாத 
உவண மூர்தி மாமாயன், மருகோனே! 

உதய தாம மார்பான ப்ரபட தேவ மாசாஜ 
னுளமு மாட வாழ்தேவர் பெருமாளே! (௧௧) 

  

97. தனன தான தானான தனண் தான தானான 
286 தனன தான தானான தனதான, 

கடிய வேச மாறாத விரத சூத ராபாதர் 

கலக மேசெய் பாழ்மூடர் வினைவேடா 

கபட வீன ராகாத இயல்பு நாடி யேநீடு 
கனவி கார மேபே), கெறிபேணுக் 

கொடிய, னேது மோராது விரக சால மேஷூடு 

குடிலின் மேவி யேதாளு மடியாதே, 
குலவு தோகை மீதாறு முகழும வேலு மீராறு 

குவளை வாகும் கேர்காண வருவாயே 

படியி னோடு மாமேரு அதிர விசி யே,சேட 

பணமு மாட வே,நீடு வரைசாடிப், 

பரவை யாழி நீர்மோத, மிருதர் மாள, வானாடு 

பதிய தாக, வேலேவு மயில்வீரா! 

வடிவு லாவி யாகாச மிளிர்ப லாவி னீள்சோலை, 
வன௪ வாவி, பூ?வாடை, வயலோடே, 

மணிசெய் மாட மாமேடை சிகர மோடு வாகான 

மயிலை மேவி, வாழ்தேவர் பெருமாளே (௧௨) 

  

98. தனதனன தாத்தனச் சனதானா 

1295 தனதனன தா.ததனத் தனதானா. 
” Spebusta யாற்றினிற் புகுதாதே, 

பிரகிருதி மார்க்கமாற் ற்லையாதே, 
உறுதிகுரு வாக்கியப பொருளாலே, 

உனதுபத காட்சியைத் தருவாயே. 

௮றுசமய சாத்தரப பொருளோனே! 
அறிவுளறி வார்க்குணக் கடலோனே! 

குறுமுனில Cars sips தமிழோனே! 
குமரகுரு கார்த்திகைப் பெருமாளே! (௧௩)



ஞானோபதேசம். ௬௧ 

XVI. ஞானோபதேசம். 

  

99. தனதனன தானதன தத்தனா தாத்த 
27 தனதனன தானதன தத்தனா தாத்த 

தனதனன தானதன தத்தனா தாத்த தனதான, 

கீலகவிழி மாமகளிர் சைக்குளே யாய்ப்,பொய் 

களவுமத னூல்பலப டித்,தவா வேட்கை, 

கனதனமூ மார்புமுற விசசையா லார்த்தா, கழுடீசார் 
சுமழ்கறைச௪ வாதுபுழு கைத்துழாப் வார்த்து, 

நிலவரசு சாடறிய கட்டில்போட் டார்ச்செய் 
கருமமறி யாது,சிறு புத்தியால் வாழ்க்கை கருதாதே, 

தலமடைசு சாளரமு கப்பிலே காத்து, 

நிறைபவுசு வாழ்வாசு சத்யமே வாய்த்த 

தெனவருச யோடியொரு சறறுளே வார்த்தை தமோறி 
தீழூவியனு ராகமுமவி ளேத்துமா யாக்கை 

தனையுமரு காளையும வத்திலே போக்கு 
தலையறிவி லேனை,நெறி நிறகரி தகை  தரவேணும்$ 

அலடல்தமி ழாலுயர்ச மாத்தனே! போற்றி, 
அருணைஈகர் கோபுரவி ருப்பனே! போற்றி, 
அடல்மயில்க டாவியப்ரி யத்தனே! போற்றி, ௮வதான 

௮ுமுகசு வாமியெலும் ௮த்தனே! போற்றி, 

௮ூலதல மோடிவரு நிர்த்தனே! போற்றி, 

அருணகிரி சாதஎனும் அப்பனே! போற்றி, அ௮சுரேசர் 

பெலமடிய வேல்விடுக ரத்தனே! போற்றி, 
கரதலக பாலிகுரு வித்தனே! போற்றி, [ம் 

பெரியகுற மாதணைபு யத்தனே! போற்றி, பெருவாழ்வா 

பிரமனறி யாவிரத த௯ஜிணா மூர்த்தி! 

பாசமய கோளரி! த வத்தினால வாய்த்த 

பெரியமட மேவியசு கத்தனே! யோக்யர் பெருமாளே! (௧) 

  

100. தானத்தத் தான தானன 

23 தானத்தத் தான சானன தர்ததான. 

வாசித்துக் காணொ ளத, 
- பூசித்துக் கடொ சைது, 

வாய்விட்டுப் பேசொ ஞதைது, கெஞ்சினாலே



௬௨ திருப்புகழ். 

மாசர்க்குத் தோணொ னாதது; 
கேசர்க்குப பேசொ ளாதது, 

மாயைக்குச௪ சூழொ ஞதைது, விர் தகாத 

ஓசைக்குத் தூர மானது, 

மாகத்துக் கீற தானது, 

லோசததுக காதி யானது, சண்கொயேன் 

யோகத்தைச சேரு மாறு,மெய் 

ஞானத்தைப போதி யரயினி 

யூனததைப் போடி டாதும யங்கலாமோ? 

ஆசைப்பட் டேனல் காவலசெய் 

வேடிச்சிக் காக மாமய 

லாபபெபொற் பாத மேபணி கந்தவேளே[ 

yale se சேல்கள் பரய்வய 

லூரத்திற் சாள மோடட 
சாரத்தைப் பூண்ம யூரது casa rq! 

சாசிக்குட் ப்ராண வாயுவை 

சேசித்தெட் டாத யோகிகள் 

sto pps stern ணாதென her per on" 

நாகத்.துச் சாகை போயுயர் 

மேகத்தைச சேர்்ச ராமலை 

நாதர்க்குச் சாமி யேசுரர் தம்பிரானே! (௨) 

  

101. தனதன தாத்தன தனதன தாத்தன 
674 தனதன தாத்தன தர்ததான. 

விரகற நோக்கியு முரு$யும் வாழ்த்தியும் 

விழிபுனல் தேக்டெ, ௮ன்புமேன்மேல் 
் மிசவுமி ரரப்பகல் பிறிதுப மாக்கற, 

விளைவுகு ராப்புனை யுங்குமாச! 
முருக!ச டாக்ஷ£! சரவண! சார்த்திசை 

முலைநுகர் பார்த்திவ! என்றுபாடி. 

மொழிகுழ ரூத்தொழு தமுதழு stu, 

முழுதும லாப்பொருள் தீர்திடாயோ? 

பரசி காட்டிய விரக[சி லே£ச்சய! 
பர்வம் ராக்சம! சம்பராரி



ஞானோபதேசம். ௬௩ 

படவிழி யாற்பொரு பசுபதி போற்றிய 

பகவதி பார்ப்பதி , தர்தவாழ்வே: 

இரைகடல் இப்பட, கிசிசரர் கூப்பிட், 

எழுகிரி யார்ப்பெழ, வென்றவேலர! 

இமையவர் நாட்டினில நிறைகுடி யேற்றிய, 
எழுகரை நாட்டவர் தம்பிரானே! (௩) 

102. தானதத்தன தானதானன தானதத்தன தானதானன 

bss தானதததன தானதானன தனதான. 

தாரணிக்கதி பாவியாய்,வெகு ரூதுமெத்திய மூடஞய்,மன 

சாதனைக்கள வாணியாயுறு மதிமோக 

தாபமிக்குள வீணனாய்,பொரு வேல்விழிச்சிய ராகுமாதர்கள் 
தாமுயசசெயு மேதுதேடிய ldo eur Bit, 

பூரணச்சிவ ஞானகாவிய மோதுதற்புணர் வானகேயர்கள் 

பூசுமெய்த்திரு நீறிடா இரு வினையேனைப், 

பூசிமெய்ப்பத மானசேவடி, காணவைத்,தருள் ஞானமாகிய 

போதகத்தினை யேயுமாறருள் புரிவாயே, 
வாசணத்தினை யேகராவுமு னேவளைத்திடு போதுமேவிய 

மாயவற்தத மாகவீறிய மருகோனே! 

வாழுமுப்புர வீறதானது நீறெழப்புகை யாகவேசெய்த 
மாமதிப்பிறை வேணியாரருள் புதல்வோனே! 

காரணக்குறி யானநீதிய ரானவர்க்குமு னாகவேகெறி 

காலியச்சிவ தாலையோதிய கதிர்வேலா! 

கானகக்குற மாதைமேவிய ஞானசொற்கும ரா! பராபர! 
காசியிற்பிர தாபமாயுறை பெருமாளே ! (௪) 

  

109, தத்தத்தத் தானன தானன 

484 தீத்தத்தத் தானன தானன 
தத்தத்தத் தானன தானன தனதான. 

மக்கட்ருக் கூறரி தானது, 
கற்றெட்டத் தான்முடி யாத்து, 

பரப்பக் பொகமொல வாக



௬௪ திருப்புகழ் 

மட்டிட்டுத் தேடவொ ணாத, 

தத்வத்திற் கோவைப டாத, 

மத்தப்பொற் போதுப சேதி மதிசூடும் 

முக்கட்பொற் பாளரு சாவிய 

௮ர்த்தக்குப் போதக மானது, 

மேத்திக்குக் காரண மானது, பெறலாகா 

மூட்டர்க்கெட் டாதது, நான்மறை 

யெட்டிற்றெட் டாதென வேவரு 

முற்பட்டப் பாலையி லாவது புரிவாயே 

செக்கட்சக் ராயுத மாதுலன் 
மெச்சப்புற் போதுப டாவிய 

திக்குப்பொற் பூசா மேமுதல் வெகுருபம் 

சிட்டித்துப், பூதப சாசுகள் 

கைக்கொட்டிட் டாட,ம கோததி 

செற்,றுக்ரச் சூரனை மார்பக முதுசோரி 

கக்கக்கைத் தாமரை வேல்விடு, 

செச்சைக்கர்ப் பூரபு யாசல! 

கச்சுற்றப் பாரப யோதர முலையாள்முஷ் 

கற்புத் தப் பா.துல கேழையு 

மொக்கப்பெற் மூள்விளை யாடிய 

  

கச்சிக்சச் சாலையில் மேவிய பெருமாளே! (௫) 

104. தனதன தனன தனதன தனன 

bah தனதன தனனாத் தனதான. 

தீறுகணன் மறலி முறுயெ கயிறு 

தலைகொடு விழிச் கொடுபோகும் 

சளமது தவிர, ௮ளவிடு சுருதி 

தலைகொடு பலசாத் இரமோதி 
அறுவகை சமய முறைமுறை சருவி 

யலைபடு தலைமூச் சினையாகும் 

அருவரு வொழிய, வடி.வுள பொருளை 
அலம்வர அடியேற் கருள்வாயே, 

ஈறுமல ரிறைவி யரிதிரு மருக! 

ஈகமுத வியபார்ப் பதிலாழ்வே!



ஞானோபதேசம். ௬௫ 

கதிமதி யிதழி பணியணி கடவுள் 

கடமிடு புலியூர்க் குமசேசா! 
கறுவிய நிருதர் எறிதிசை பரவு 

கடலிடை பொடியாப் பொருதோனே! 

கழலிணை பணியு மவருடன் முனிவு 
கனவிலு மறியாப் பெருமாளே! (௬) 

  

105. தனதர்த தனதனன தனதநர்த தனதனன 

(RAS FOR SES தனதனன தனதான, 

Slang aes இருவினைகள் ஈரையங்க மலமழிய, 

சிவகங்கை தனில்முழுகஇ விளையாடி.ச், 

சிவம்வந்து குதிகொளசு வடிவுன்றன் வடி.வமென, 

திகழண்டர் முனிவர்கண மயன்மாலும் 

அ. ரன்மைந்த னென,களிறு முகனெம்பி யெனமகழ, 
அ௮டியெனக ணளிபரவ, மயிலேறி 

அ௮யில்கொண்டு திருகடன மெனதநதை யுடன்மருவி 

அருமந்த பொருளையினி யருள்வாயே) 

பரியென்ப நரிகள் தமை ஈடனங்கொ டொருவழுதி 
பரிதுஞச வருமதுரை நடராஜன், 

பழியஞ்சி யெனதருக லுறைபுண்ட ரிகவடி.வ 
பவளஞ்சொ லுமைகொழுஈ, னருள்பாலா! 

இருள்வஞ்ச கிரியவுண ருடனெங்க ஸஎிருவிசையு 

மெரியுண்டு பொடியஅயில் விடுவோனே ! 

எனதன்பி லுறைசயில மகழ்வஞ்சி குறமகளொ 

டெனுபஞ்ச ணையினமருவு பெருமாளே! (௪) 

106. தாகதான தந்தன தந்தன 

Ned தார்தான தந்தன தர்தன 

தாச்தான தச்தன தந்தன தனதான. 

மாண்டாசெ லும்பணி யுஞ்சடை 

யாண்.ரரி றைஞ்சமொ ழிக்ததை, 

வான்பூத லம்பவ னங்கனல் புனலான



௬௭ திருப்புகழ். 

வான்பூத முங்கர ணங்களு, 

கான்போயொ டுங்க,று டங்கலு 
மாய்த்தால்வி எங்கும தொன்றினை 

வேண்டாமை யொன்றைய டைந்துள 

மீண்டாறி நின்சர ணங்களில் 

வீழ்ர்தாவல் கொண்டுரு கன்பினை 

வேந்தா,க டம்புபு னைநதருள் 

சேஈதா,௪ rene, ணென்பது, 
வீண்போம தொன்றல என்பதை 

அண்டார்த லங்கள ara Be 

நீண்டார்மு குந்தா்,த டந்தனில் 

ஆண்டாவி துஞ்செ தென்றுமு 

ருங்கோர்சி லம்புபு லம்பிட, 
ஞான்றாது துங்கச லஞ்சலம் 

ஆம்பூமூ மங்கிய டங்கும 

பூண்டாழி கொண்டுவ னங்களி 
லேயந்தாள வென்றுவெ றநுந்தனி 

பேசஈதோல மென்றுத வும்புயல் 

பூம்பாளை யெங்கும ணக்கமழ் 

தேங்காவில் நின்றதொர் குன்றவர் 

பூர்தோகை கொங்கைவி ரும்பிய 

  

107. தானான தான தானான தான 

யருளாயேல், 

யுடையேனாய், 

யுணசாதோ? 

தலைவாயுற 

ளவில்,ரேசம் 

மருகோனே; 

பெருமாளே | 

367 தானான தான தனதான. 

மாலாசை கோப மோயாதெ நாளு 

மாயாவி கார 

மாபாவி காளி தானேலும், நாத! 

_மாதாபி தாவு 

நாலான வேத நூலாக மாதி 

கானேதி னேலு 

நாள்போய்வி டாம லாறுறு மீதில் 

ஞானோப தேச 
பாலா! லார! ஆமோத லேப 

பாடீர வாக 

வழியேசெல் 

மினிரீயே. 

மில, வீணே 

மருள்வாயே, 

அணிமீதே! 

(௮)



ஞானோபதேசம். ௬௭ 

பாதாள பூமி யாதார! மீன 

பரனீய மேலை வயலூரா! 

வேலா!வி ராலி வாழ்வே!௪ மூக 
வேதாள பூத பதிசேயே! 

forte Corr சூராரி யே!செ 

வேளே!சு சேசா பெருமாளே! (௯) 

  

108. தனனதன தானதான தனனதன தானசான 

ச் தனனதன தானதான தனதான, 

ஒருவழிப டாது,மாயை யிருவினைவி டாது,ராளு 

முழலுமனு ராகமோக ௮னுபோகம் 

உடலுமுயிர் தாலுமாயு னுணாவிலொரு காலிராத 
வுளமுகெகழ் வாகுமாறு, ௮டி.யேனுக், 

கரவுபகல் போன,ஞான பரமசிவ யோசதீர 

மெனமபொழியும், வீசுபாச கனகோப 
எமபடரை மோது,மோன வுரையிலுப தேசவாளை, 

யெனதுபகை தீரகீயும் அருள்வாயே) 

அரிவையொரு பாகமான அருணகிரி காதர்பூசை 

அடைவுதவ ராதுபேணும் அ.றிவாளன், 
அமணர்குல காலனாகும் அுரியதவ ராஜராஜன், 

௮வனிபுகம் சோமகாதன் மடமேவும் 

முருக!பொரு சூரர்சேனை முறியவட மேருவீழ 

மூகரசல ராசிவேக முனிவோனே! 
மொழியுமடி. யார்கள்கோடி குறைகருதி னாலும்வேறு 

முனியஅறி யாததேவர் பெருமாளே! (௧௦) 

  

100, தனன தனதன தனதன தனதன 

(007 தன்ன தனதன தனதன தனதன 

தனன தனதன சனதன தனதன தனதான. 

தீசையு முதிரமு நிணமொடு செருமிய 
கரும இருமிக ளொழுகிய பழகிய 

சடல வுடல்கடை சுடலையி ACR p குடில்பேனுஞ்



௬௮ திருப்புகழ் 
சகல கருமிகள் சருவிய சமயிகள் 

சரியை கிரியைகள் தவமெனு மவர்சிலர் 
சவலை யறிவினர், நெறியினை விட,இனி யடியேலுக் 

இசைய இதுபொரு ளெனறு றி வுறவொரு. 
வசன முூறஇரு வினையற மலமற 

இசவு பகலந எனதற நினதற, ௮றுபூதி 
இனிமை தருமொரு தனிமையை, மறைகளி 

னிறுதி யறுதியி டவரிய பெறுதியை, 

இருமை யொருமையில் பெருமையை, வெளிபட. மொழிவாயே 

௮௪ல குலபதி தருமொரு திருமகள் 

அமலை, விமலைக ளெழுவரும் வழிபட 

அருளி அருனையி லுறைதரு மிறையவ, on Grrl, 
௮ஈகை அறுபவை ௮துதயை அ௮பிரவை, 

௮தல முதலெழு தலமிவை முறைமுறை 

௮டைய அருளிய பழையவ, எருளிய சிறியோனே! 
வசுவ பசுபதி மகழ்தர வொருமொழி 

மவுன மருளிய மகிமையு, மிமையவர் 

மரபில் வனிதையும், வனசசர் புதல்வியும், வடிவேலும்) 
மயிலு, மியலறி புலமையு, முபநிட 

மதுர கவிதையும், விதரண கருணையும்; 

வடிவு, மிளமையும், வளமையு, மழயெே பெருமாளே! (௧௧) 

  

311711. பத்திவைராக்கயம். 

RL te ஸ். 

110. தனதன தத்த தானன தனதன தத்த தானன 

தனதன ததத தானன தனதான. 

கதியைவி லக்கு மாதர்கள் புதியஇ சத பூஷண 

கனதன வெற்பு மேல்மிகு பயலான 

salon னத்த ஞ்ூலும், உனதுப்ர சித்த மாயெ 
கனகன மொத்த மேனியு முசமாறும், 

அ.திபல வஜ்ர வாகுவும் அயில்நுனை வெற்றி வேலதும்; 

அரவுபி டித்த தோகையு முலகேழும்



ஒசை. 

அதிரவ ரற்று கோழியும் அடியர்வ முத்தி வாழ்வுறும் 
அபிவ பத்ம பாதமு மறவேனே; 

இரவிகு லத்தி சாசத மருவியெ திர்த்து வீழ்கடு 

ரணமுக சுத்த வீரிய குணமான 
இளையவ லுக்கு, நீண்முடி. ௮ரசது பெற்று வாழ்வுற, 
இதமொட ளித்த ராகவன் மருகோனே! 

பதினொரு ருத்தி ராதிகள் தபனம்வி எக்கு மாளிகை 
பரிவொடு நிற்கு மீசுர! சுலோக 

பரிமள கற்ப காடவி % அுரியளி சுற்று பூவுதிர் 
பழகிம லைக்குள் மேவிய பெருமாளே! 

XVIIL. பூசை. 
es 

111. தனதன தனதன தார்த தானன 

7S நினதன தனதன தார்த தானன 

தனதன தனதன தார்த சானன தனதான, 

தரையினில் வெகுவழி சார்ச்.த மூடனை, 

வெறியனை, நிறைபொறை வேண்டி டாமத 
சடலனை, மகிமைகள் தாழ்ந்த வீிணனை, மிகுகேள்வி 

தவகெறி தனைவிடு தாண்டு காலியை, 
யவமதி யதனில்பொ லாங்கு தீமைசெய் 
சமடனை, வலியது சாங்க மாகிய தமியேனை, 

விரைசெறி குழலியர் வீம்பு நாரியர் 
மதிமுக வனிதையர் வாஞ்சை மோகியர் 

விழிவலை மகளிரொ டாங்கு கூடிய வினையேனை, 
வெகுமல ரதுகொடு வேண்டி யாகலு 

மொருமல ரிலைகொு மோர்ந்து யாலுளை 

விதழு.று பரிவொடு வீழ்ச்து தாடொழ அருள்வாயே) 
ஒருபது சிரமிசை போந்த சாவண, 

னிருபது புயமுட னேந்து மேதியு, 

மொருகனை தனிலற வாங்கு, மாயவன் மருகோனே! 
-— wee ஊருது. 

  

ஆ 1(ஒரியளி” என்றும் பாடம்,



௪0 திருப்புகழ். 

உனதடி யவர்,புக மாய்ந்த நூலின, 

£மரர்கள், முனிவர்க, ths பாலகர், 

உயர்கதி பெறஅரு, ளோங்கு மாமயி gin pCarr Gan! 

குரைகழல் பணிவொடு கூம்பி டார்பொரு 

களமிசை யறமது தீர்ந்த சூரர்கள், 

குலமுழு தனைவரு மாய்ந்து தூளெழ, முனிவோனே! 

கொடுவிட மதுதனை வாங்? யே,திரு 

மிடறினி லிருவென ஏந்து, மீசுரர் 

குருபா னெனவரு, கூந்த லூருறை பெருமாளே! 

  

112. தனன தான தானான தனன தான தானான 

/0 நினன தான தானான தனதான, 

/சல நீளம் யாதாலு மொருவ ராலு மாராய 

அரிய மோன மேகோயி லெனமேவி, 

அசைய வேக்ரி யாபீட மிசைபு கா,ம காஞான 

அறிவி தை ராமோத மலாதூவிச். 

சகல வேத னாதீத, சகல வாச காதத, 

சகல மாக்ரி யாதீத, சிவரூப 

சகல சாத காதீத, சகல வாச னாதீத, 

தீனுவை சாடி, மாபூசை புரிவேனோ? 

விகட தார சூதான நிகள பாத போதூள! 

விரக ராக போதார சுரர்கால[ 

விபுதி மாலி கா!நீல முகப டாக மாயூர! 

வீமல! வயாப கா! ல ச[ விசோத! 

ககன கூட பாடீர தவள சேரபி தாளான 

கவன பூத ராரூட சதகோடி 

கனக கார ணா!ஞான கருணை மேரு வே!மீழ 

(௧) 

Sir சாமம் வாழ்தேவர் பெருமாளே! (௨)



அடியார், 

2114. அடியார். 

OO ea coed 

118. sreré தனதன தானர் தனதன 

(038 STONE SOT Sor தனதான, 

ot gis தசையுடல் தானொன் பதுவழி, 
ஊருங் சருவழி யொருகோடி, 

ஓதும் பலகலை கீதஞ் சகலமு 

மோரும் படி,யுன தருள்பாடி 

நாலுன் திருவடி. பேணும் படி,யிரு 
போதுங் கருணையில் ் மற்வாதுன் 

சாமம் புகழ்பவர் பாதர் தொழஇனி 

நாடும் படி,யருள் புரிவாயே; 

args திகழ்கதி ரோலுஞ் சசியொடு 
சாலம் களுடை யுடையோனுக, 

காரும் கடல்வரை நீருக் தருகயி 
லாயன் கழல்தொழு மிமையோரும், 

வானிர் தினெடு மாலும் பிரமலும் 
வாழும் படி.விடும் வடிவேலா! 

மாயம் பலபுரி சூரன் பொடிபட 
வாள்கொண் டமர்செய்த பெருமாளே! 

114, தான தந்தன தான தந்தன 23 
நான தந்தன தான தந்தன 

தான தர்தன தான தர்தன தனதான. 

மூல மர்திர மோத லிங்கை, 
Sea திங்லை, நேய மிங்கிலை, 

மோன மிங்லை, ஞான மிங்கலை, மடவார்கள் 

மோச முண்,டதி தாக முண்,டப 

சார முண்,டப ராத முண்,டிடு 

மூக ளென்றொரு பேரு முண்,டருள் பயிலாத 

கோல முக், குண வின துன்பர்கள் 

வார்மை யும்பல வாகி, வெர்தெழு 

கோச சூம்பியி லேவி மூந்திட நினை வாகிக் 

(s,



௪௨ திருப்புகழ். 

கூடு கொண்டுழல் வேளை, யன்பொடு 

ஞான கெஞ்சினர் பாலி ணங்கிடு 

கூர்மை தநதினி யாள வந்தருள் புரிவாயே; 

GA Oats gu crf Ganga 

சோகு வெர்,தமண் மூகர் நெஞ்டடை 
பீதி கொண்டிட வாது கொண்,டரு ளெழுதேடு 

பேணி யங்கெதி ராறு சென்றிட; 
மாற லும்பிணி தீர, வஞ்சகர் 

Fm வெங்கழு வேற, வென்றிடு முருகோனே! 

ஆல முண்டவர் சோதி யங்கணர் 

பாச மொன்றிய வாலை யந்தரி 
ஆதி யர்தமு மான சக்கரி குமசேசா! 

ஆர ணம்பயில் ஞான புங்கவ! 

சேவ லங்கொடி யான பைங்கர! 

ஆவி னன்குடி. வாழ்வு கொண்டருள் பெருமாளே ! 

  

115. தான தனனதன தான தனனதன 
{al தான தனனதன தனதான, 

சீற லசடன்வினை காரன் முறைமையிலி, 
இமை புரிசபடி, பவதோயே 

தேடு பரிசி,கன நீதி நெறிமுறைமை 

சீர்மை சிறிதுமிலி, எவசோடுங் 

கூறு மொழியதுபொய், யான கொடுமையுள 
கோள னறிவிலியு னடி.பேணாக் 

கூள னெனிலு,மெனை நீயு னடியரொடு 
கூடும் வகைமையருள் புரிவாயே) 

மாறு படுமவுணர் மாள அ௮மர்பொருது 
வாகை யுளமவுலி புனைவோனே? 

மாச முகடதிர வீசு சிறைமயிலை 
வாசி யெனவுடைய முருகோனே! 

விறு கலிசைவரு சேவ கனதிதய 
மேவு மொருபெருமை யுையோனே ! 

வீரை யுறைகுமா! தர தர!பழகி 

சீ 

வேல! இமையவர்கள் பெருமாளே! (௩



சுதந் திரமின்மை. 

2. சுதந்தரமின்மை. 

eee 

116,... தானா சனச்த தானா தனந்த 
Th” தானா தனந்த தனதான. 

உளானே றெலுமபு சீசீ மலங்க 

ளோடே, சரம்பு க்சுமாலம் 

ஊழ்ரோ யடைந்து மாசா னமண்டு 

மூனோ டுழன்ற கடைகாயேன் 

நானா, ரொடுக்க ரானார், வணங்க 

நானார், மகிழ்ந்து வுனயோத 

நானா, ரிரங்க நானா, ௬ணங்க 

நானார், நடந்து விழகானார்? 

தானே புணர்ந்து தானே யறிந்து, 

தானே மகிழ்ந்து, அருளூறித் 
தாய்போல் பரிஈத தேனோ டுகந்து, 

தானே திழைக்து சிவமாஇத், 

தானே வளர்ந்து தானே யிருந்த 

தரர்வே ணியெற்தை யருள்பாலா! 

சாலோ கதொண்டர் சாமீ பதொண்டர் 

சாரூ பதொண்டர் பெருமாளே. 

112 தன்னா தனத்தன தன்னா தனத்தன 

GOO தன்னா தனததன தந்ததான, 

என்னால் பிறக்கவும், என்னா லிறக்கவும், 

என்னால் துதிக்கவுக், கண்களாலே 

என்னா லழைக்சவும், என்னால் ஈடக்சவும், 

என்னா லிருக்கவும், பெண்டிர்வீடு 
என்னால் சுகக்கவும், என்னால் முடக்கவும், 

என்னால் சலிக்கவும, தொர்தநோயை 

என்னா லெரிக்கவும், என்னால் நினைகச்சவும், 
என்னால் தரிக்கவும், இங்குரானூா $ 

கன்னா ருரித்தஎன் மன்னா! எனக்குநல் 

சர்னு மிர்தப்பதா தர்தகோவே: 
ரூ 

௭௩ 

(க)



OIF துருப்புகழ, 

கல்லார் மனத்துட னில்லா மனத்தவ! 

கண்ணா டியிற்றடங் கண்டவேலா! 

மன்னா னதக்கனை முன்னாள் முடித்தலை 
வன்வா ளியிற்கொளுர் தீங்களூபன் 

மன்னா! குறததியின் மன்னா! வயற்பதி 

மன்னா! முவர்க்கொரு தம்பிரானே! (௨) 

XXI அறுபூதி: 

37 118. சனதனசனத தனதான தனதனதனத தனதான, 

பகலிரவினிற் நடுமாறா, பதிகுருவெனத் தெளிபோத 
சகசியமுரைத், திநுபூதி ரதநிலைதனைத் தருவாயே; 
இகபரமதற் கறையோனே! இயலிசையின்முத் தமிழோனே! 
Fear BA பதிவேளே! சரவணபவப் பெருமாளே! (௧) 

  

292 119. தனததத் தானத் சனதான தனத்தத் தானத் தனதான, 

கருப்பற் நாறிப் பிறவாதே, கனக்கப் பாடுற் நுழலாதே, 
திருப்பொற் பாதத் த௮பூதி சிறக்கப், பாலித் தருள்வாயே; 
பரப்பற் HORS குரியோனே! பரத்தப் பாலுக் கணியோனே! 
திருக்கைச் சேவற் கொடியோனே! செகததிற் சோப் பெருமாளே! 

  

180. தானதன தானனத் தனதானா தானதன தானனச் தனதானா, 

272- 
,தாரியர்ச ளாசையைக் கருதாதே, 

தாலுனிரு பாதபத் மமுூகாட, 
தரமுதி மானசர்க் கரைதேனே! 

ஆன௮௮ு பூதியைத் தருலாயே) 
காரணம தானவுத் தமலோ! 

கானகுற மாதினைப் புணர்வோனே ! 
சூரர்சளை தூளெழப் பொரும்வேலா! 

். தோகைமயில் வாசனப் பெருமாளே (௩) 
TT



சிவயோகம் 

121. தான தனத்த தனதான தான தனத்த தனதான, 

bie; Sess shark, gra Ages மதைநாடும் 
ஏழை தனக்கு, மநறுபூதி ராசி தழைக்க அருள்வாயே; 

பூசை யெருக்கு மதிராக பூண ரளித்த டறியோனே! 
வேளை தனக்கு சதமாக, வேழ மழைத்த பெருமாளே! 

——eeee 

1111 இவயோகம். 
nN eee 

122. தனத்த தான தானான தனதத தான தானான 

497 தனத்த தான GT Cer தனதான, 

௮அனித்த மான வனாளு மிருப்ப தாக வேராசி 

யடைத்து, வாயு வோடாத வகைசாதித, 

sash லேகு வால்கூலி புசித்து வாடு, மாயாச 

௮ ௪சட்டு யோக யாகாமல், மலமாயை 

செனிக,த காரி யோபாதி யொழித்து, ஞான ஆசார 

சிரத்தை யாகு, யான்வேறெ னுடல்வேறு, 
செகத்தி யாவும் வேழுக நிகழ்ச்சி யா,ம கோதித 

சவசசொ ரூப மாயோகி யென, ஆள்வாய்) 

தொனித்த காத வேயூது சகஸ்த்ர சாம கோபால 
சுதற்கு.ரேச மாருத மருகோனே! 

சுவர்க்க லோக மீகாம! சமஸ்த லோக பூபால! 

தொடுத்த நீப! வேல்வீர! வயலூரா! 
மனித்த ராதி சோணாடு தழைக்க மேவு காவேரி 

மகப்ப்ா வாக பானீய மலைமோதும் 

மணத்த சோலை சூழ்காவை னைத்து லோக மாள்வாரு, 
-மதித்த சாமி யே! தேவர் ் பெருமாளே? 

128. தனனதான தானான தனனதான தானான 

[047 தனன சான தானான சனதான, 

அடைபடாது சாடோறும் இடைவிடாது போம்வாயு 
௬ ஈடு anh திட ஷு, rere Chin~ alin 

(௪)



௪௬ திருப்புகழ். 

௮ருள்பெருவ நாசா கருமயோகி யாகாமல் 

அவனிமீதி லோயாது தீமொறி, 

உடலம்வேறு யான்வேறு கரணம்வேறு வேராக 

உதறி,வாச காதீத அடி.யூடே 
உரு;ஆரி யாசார பரமயோக யாமாறுன் 

உபயபாத ராசீவ மருளவாயே 

வட்பராமை மாமேரு சரியெடாக டரசிமோது 

மகரவாரி யோரேழு மழுதாக, 

மருடவாள ராநோவ, மதியகேரவ, வாரீச 

வனிதைமேவு தோளாயி ரமூசோவச், 

கடையுமாதி கோபாலன் மருக! £ர வேல்வீர! 
கதிரகாம மூதூரில் இளையோனே ! 

கனகலோக பூபால! சகலலோக ஆதார! 
கருணைமேரு வே!தேவா பெருமாளே! 

  

124. தநத தானன தான தனதன 

x தீர்த தானன தான தனதன 

% தந்த தானன தான தனதன தன்தான. 

ஜந்து பூதமு, மாறு சமயமு, 
மந்தர வேதபு சாண கலைகளும், 
ஐம்ப தோர்வித மான லிபிகளும், வெகுரூப 

yor mime oF rip (pur 
புண்ட ரீகலு, மேக கிறவனும, 

௮ஈதி போலுரு வாளும், நிலவொடு வெயில்காலும் 

சந்த்ர சூரியர் தாமு) மசபையும், 
விந்து நாதமு, மேக வடி.வம 

தன்சொ ரூபம தாக வுறைவது, சிவயோகம். 

த௪௪ ளாணவ மரயை ௧௬மம 
லங்கள் பேர,யுப தேச குருபர 

சம்ப்ர தாயமொ டேயு கெறியது பெறுவேனோ 

வந்த தானவர் சேனை கெடிபுக, 

இந்த்ர லோசம்கி பூதர் குடிபு௪, 
inn பூதப ere UPS Hs” மயிடாரி



சிவயோகம், 616r 

வன்கண் வீரிபி டாரி ௮ரஹ_ச 

சங்க ராஎன, மேரு இரிதலை 

மண்டு தூளெழ, வேலை யுருவிய வயலூசா! 

வெந்த நீறணி வேணி யிருடிகள் 

பந்த பாசவி கார பாவச 

வென்றி யானச௪ மாதி மூறுகுகல் மூழைகூடும் 

விண்டு மேல்,மயி லாட, இனியக 

ளுண்டு காரளி பாட, இதழிபொன் 

விஞ்ச வீசு,வி ராலி மலையுறை பெருமாளே! (௯) 

eee ieee ttl 

125, தனதான தானததத தனதான தானதத்த 
250 நினதான தானதத்த தீர்ததான.. 

உருவேற வேஜெபித்து ஒருகோடி, யோமசித்தி 

யுடஞாச ஆசமத்து கர். துபேணி, 

உணர்வாசை யாரிடத்து மருவாது வோரெழுத்தை 

யொழியாது வூதைவிட்டி. ருந்அகாளும் 

தரியாத போதகத்தர், குருவாவ ரோரசொருத்தர், 

தருவார்கள் ஞானவித்தை தீஞ்சமாமோ? 

தீழலாடி. விதிவட்ட மொளிபோத ஞானசத்தி 

தீருமாகி லாகுமத்தை கண்டிலேனே) 

குருநாடி. ராசரிக்கர் துரியோத னாதிவர்க்க 

குடிமாள மாயமிட்டு குக்திபாலர் 

குலையாமல் நீதிகட்டி. யெழுபாரை யாளவிட்ட 

குறளாச லூறில்நெட்டை கொண்டி 

மருகா! பு சாரிசித்தன் மகனே! வி ராலிசத்ர 

மலைமேலு லாவுசத்த! அங்கைவேலா ! 

மதுராபு ரேசர்மெய்க்க ௮ரசாளு மாறன்வெப்பு 

வளைகூனை யேறிமிரத்த தம்பிரானே! (௪)
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126. தானன தான தாத தானன தான தந்த 

ர நானன தான தந்த தானன தான தந்த 

SIMON தான தந்த தானன சான நந்த சனசான. 

பூரண வார கும்ப €தப டீர கொங்கை 
மாதாவி கார வஞ்ச லிலையி லேயு ழன்று 

போதவ மேயி ழக்து, போனது மான மென்ப spurs 

பூரிய னாகி, நெஞ்சு காவல்ப டாத பஞ்ச 
பாதக னா,ய றஞசெ யாதடி யோடி றந்து 

போனவர் வாழ்வு கண்டு, மாசையி லேய முந்து மயல்தீரக், 

காரண காரி யங்க ளானதெ லாமொ ழிந்து, 

யானெனு மேதை விண்டு, பாவக மாயி ருந்து, 

காலுட லூடி யங்கி காசியின் மீதி ரண்டு விழிபாய 

காயமு காவ நெஞ்சு மோர்வழி யாக, அன்பு 

காயம்வி டாம, லுன்றன் நீடிய தானகி னைந்து 

காணுதல் கூர்த வஞ்செய் யோகிக எளாய்வி எங்க, அருள் 

ஆரண சார மந்தர வேதமெ லாமலி எங்க, [ வாயே; 

ஆதிரை யானை நின்று தாழ்வனெ னாவ ணக்கு 

மாதர வால்வி எங்கு, பூரண ஞான மிஞ்சு முரவோனே 
ஆர்கலி யூடெ முந்து மாவடி வாக நின்ற 

சூரனை மாள வென்று, வானுல காளு மண்ட 

சானவர் கூர .ரக்தை தீர,மு னாள்ம கிழ்ந்த முருகேசா: 
வாசண மூல மென்ற போதினி, லாழி கொண்டு 

வாவியின் மாடி. டங்கர் பாழ்பட வேயெ நிந்த, 
மாழுடில் போலி ர௬ண்ட மேனிய னாமு குர்தன் மருகோனே. 

வாலுக மீது வண்ட லோடிய காலில் வந்து 

சூல்நிறை வான சங்கு மாமணி Wer, a6 go 
வாரிதி நீப ரந்த ரலை வாயு கத பெருமாளே! (டு 

  

127. தான தானதன தத்ததன தத்ததன 

LO தான தானதன தத்ததன தத்ததன 
தான தானதன தத்ததன தத்ததன சர்ததான. 

ஆசை ஈாரலுசது ரக்கமல முற்றினொளி 
வீசி யோடியிரு பக்கமொடு றச்செல்வளி), 
ஆவல் கூரமண்மு தற்சலச௪ பொற்சபையு மிர்துலாகை



சிவயோகம் ௪௯ 

ஆர மூணுபதி யிற்கொளநி றுத்தி,வெளி 

யாரு சோதிநுறு பத்தினுட னெட்டுஇத 

மாகி யேழுமள விட்,டருண விற்பதியின் விந் தகாத 

ஒசை சாலுமொரு சத்தமதி கபபடிக 

மோடு கூடியொரு மித்,தமுத சத்தியொடு, 

மோது வேதசா சத்தியடி யுற்றதிரு நந்தியூடே 

ஊமை யேகாயொளிர் வித்,துனது முத்திபெற 

மூல வாசல்வெளி விட்,னெது ரத்திலொளிர் [சாய்! 

யோக பேதவகை யபயெட்டுமிதி லொட்டும்வகை, யின்றுதா 

வாசி வாணிகனெ னக்குதிரை விற்றுமகழ் 

வாத வூரனடி மைக்கொளுக்ரு பைக்கடவுள் 

மாழை ரூபன்முக மத்திகைவி தத் தருண செல்கையாளி, 

வாகு பாதியுறை சத்திகவு ரிக்குதலை 

வாயின் மாதுதுகர் பச்சைவடி. விச்சிவையென் 

மாசு சேரெழுபி றப்பையும ௮ுத்தவுமை தந்தவாழ்வே! 

காசி ராமெசுரம் ரதககிரி சாப்பி 

ஆருர் வேலுர்தெவுர் க௪சீமது ரைப்பறியல், 

காவை மூதுரரு ணக்கிரிதி ர௬த்தணியல் செர்தில்காகை, 

காழி வேளுர்பழ நிக்கிரிகு றுக்கைதிரு 

தாவ லூர்திருவெ ணெய்ப்பதியின் மிக்கதிகழ் [னே! 

காதல் சோலைவளர் வெற்பிலுறை முததர்பகம் தமபிரா 

  

128, தானந்தன தானன தானன 
/70 தானர்தன தானன தானன 

தானரந்தன தானன தானன தனதான, 

மூலங்ளெ ரோருரு வாய்,ரடு 

ராலங்குல மேனடு வேரிடை 

மூள்பிங்கலை காடியொ டாடிய, முதல்வேர்கள் 

மூணும்பிர காசம தாயொரு 

சூலம்பெற வோடிய வாயுவை, 

மூலச்திகழ் தூண்வழி யேயள விடவோடி., 
பாலக்கு ராறு காரமொ 

டாருஞ்சுட ராடுப ராபர 
௨. பாதம்பெற, ஞானச தாவ மதின்மேவிப்,



௮0 திருப்புகழ். 

பாடுந்தொனி காதமு ாபுர 

மாடுங்கழ லோசையி லேபரி 

வாகும்படி. யேயடி. யேனையும் அருள்வாயே 

சூலங்கலை மான்மமு வோர்துடி. 

வேதன்தலை யோடும சரவிரி 

தோடுங்குழை சேர்பர ஞர்தரு முருகோனே ! 

சூரன்கர மாாசிலை வாளணி 

தோளுந்தலை தூள்பட வேறுவா 

சூளுங்கெட வேல்விடு சேவக! மயில்வீரா ! 

காலின்௧கழ லோசையு ழூபுர 

வாஈவெண்டைய வோசையு மேயுக 

காலங்களி னோசைய தாகட மிடுவோனே ! 

கானங்கலை மான்மக ளார்தமை 

காணங்கெட வேயணை வேள்பிர 

காசம்பழ னாபுரி மேவிய பெருமாளே! 

  

129, தானா தானன தாத்த தரன 

qo) தானா தானன தாத்த தந்தன 

சானா தானன தாத்த தர்தன தனதான, 

மூலா தாரமொ டேற்றி யங்கியை, 

ஆரு தாரமொ டோட்டி யந்திர, 

மூலா வாயுவை யேற்று கன்சுழி முனையூடே, 

மூதா தாரம ரூப்பி லந்தர, 

நாதா தேம தார்த்தி டும்பர 

மூடே, பாலொளி ஆத்து wi soar விலகாமல் 
மாலா டூனொடு சேர்த்தி தம்பெற, 

நானா வேதம சாத்தி ரஞ்சொலும் 

வாழ்ஞா னாபுரி யேற்றி, மந்திர தவிசூடே 
மாதா ராதனும் வீற்றி ருந்திடும் 

வீடே. மூணொளி காட்டி, சச்திர 
வாகார் தேனமு சூட்டி, யென்றனை யுடனாள்வாய்; 

சூலரள் மாதுமை தூர்த்த சம்பவி, 

மாதா ராப்பகல் காத்த மைந்தனை, 

சூடோ டீர்கிளை வாட்டி மைர்சசெ னெமையாளும் 

(௭)



இவயோகம ௮௪ 

தூயாள், மூவசை நாடடு மெர்தையர், 

வேளூர் வாழ்வினை இர்த்த சங்கரர 

தோய்சா ரூபரொ டேற்றி ருந்தவ எருள்பாலா| 
வேலா! ஏழ்கடல் விட்டி, வஞ்சக 

மூடார் சூரசை வாட்டி, யர்தகன் 

விடூ டேவிய, காததி ரம்பரி மயில்வாழ்வே! 

வேதா கால்தலை €ககொ ளுமபடி. 

கோலா காலம தாட்டு மந்திர 

வேலா! மானமக எாராக்கி ரங்கிய பெருமாளை! (௮) 

  

130. தானதன தத்த தந்தன தானதன தத்த தர தன 
647 தானதன ததத தந்தன தீர்ததான. 

தாலுசது ரத்த பஞ்சறை மூலகம லததி லக௫யை 

நாடியின டததி மந்திர பர தியாலே, 

நாரணபு ரததி லிஈதுவி ஜாடுறஇ ணக்க நன்சுடர் 

நாறிசைக டததி, மண்டல os Bua sav 
கோலமுமு திபப கண,ளெ சாலினைம நித்தி தம்பெறு 

கோவெனமு ழககு சங்கொலி விரதுகாதங் 

கூடியமு கபபி லிந்திர வானவழு தத்தை யுண்டொரு 

கோடிஈட னபப தஞ்சபை யென்றுசோவேன்? 

ஆலமல ருற்ற சம்பவி வேரிலிகு லக்கொ ழுந்திலி 

ஆசணாத லைகக லககொளி செமபொன்வாசி 

ஆணவம் யகக (one காமியம கற்றி யென்றனை 

ஆளுமைப சத்தி சுந்தரி தீர்தசேயே! 

வேலதையெ டுத.து மிந்திர் மால்விதிபி ழைக்க வஞ்சகா 

வீடெரிகொ ளுத்தி யெண்கட ண்டவேலா] 

வேதசது ஏததா தென்புலி யூரூறையொ ருத்தி பங்னெர் 

வீறுநட னர்ச்கி சைகதருள் சம்பிரானே! (௯) 

  

181, தானதன தானதத்த தானதன தானதத்த 

£76ர் தானதன தானதத்த தனதான, 

சூலமெள வோசெர்ப்ப வாயுவைவி டா தடக்கி, 

தூயவொளி காணமுத்தி விதமாச 
க்க



௮௨ திருப்புகழ். 

சூழுமிருள் பாவகத்தை வீழஅழ லூடெரித்து, 

சோதிமணி பிடமிட்ட மடமேகி, 

மேலைவெளி யாயிசத்து காலிருப ராபரத்தின் 

மேவி,யரு ணாசலத்தி னுடன்மூம்க, 

வேலுமயில் வாகனப்ர காசமதி லேதரித்து, 

வீடுமது வேசிறக்க அ௮ருள்தாசாய; 

ஒலசுர ராழியெட்டு வாளகிரி மாய,வெற்பு 
மூடுருவ, வேல்தொடுதத மயில்வீரா! 

ஒ௫குற மான்வனத்தில் மேவியவள் கால்பிடி.த்.து 
ளோமெனுப தேசவித்தொ டணைவோனே! 

காலனொடு மேதிமட்க வூழிபுவி மேல்கிடத்.து 

காலனிட மேவுசத்தி யருள்பாலா! 
காலமுதல் வாழ்புவிக்க தாரசகர் கோபுசத்துள் 

கானமயில் மேல்தரித்த பெருமாளே! (௧0) 

  

182. தர்ததனத் தானசனச் தாததனத தானதனத் 
Gb] தந்ததனச் தானதனத் தனதான. 

இர் தகதிர்ச் சேரருணப் பந்திநடுத் தாணொளிபட் 

டின்பரசப் பாலமுதச் சுவைமேவு 

எண்குணமுற் றோனடனச் சம்த்ரவொளிப் பீடகமுற் 
றெர்தைஈடி.த் தாடுமணிச் சபையூடே 

கந்தமெழுத் தோோகிற் கெரதமணப் பூவிதழைக் 

கண்டுகளித் தேயமுதக் கடல்மூழ்டக். 
கர்தமதித் தாயிரவெட் டண்டமதைக் கோல்புவனக் 

கண்டமதைக் காணஎனக் சருள்வாயே; 
திர் ததிமித் £தகுடட் டுண்டுமிடட் டாபடிட் 

டிர்தமெனக் காளமணித் தவிலோசை 

சிந்தைத்கைத் தேமுகடற் பொங்கவரிச் சூர்மகுடச் 
செண்டுகுலைத் தாடுமணிக் கதிர்வேல, 

குர்தியரித் தாழ்துளப௪ செந்திருவைச் சேர்களபக் 
கொண்டல்கிறத் தோன்மகளைத் sor SC 

கும்பீடகைத் தாளமெடுத் தம்பொலுருப் பாவைபுகழ்க் 

கும்பசொணதச் தாறுமுகப் பெருமாளே! (௧௦ 

2 

{>



மனேலையசமாகி. ௮௨ 

198. தானந்த தனன தான சானர்த தனன தான 

7 தானச்த தனன தான தனதான, 

ஞானக்கொள் பொறிகள் கூடி வானிந்து கதிரி லாத 

காடண்டி, ஈமசி வாய வரையேறி, 

சாவின்ப ரசம தான ந்த ௮ருவி பாய, 

நாதங்சக ளொடுகு லாவி விளையாடி, 

ஊனங்க ளுயிர்கள் மோக சானென்ப தறிவி லாம 

லோமகங்கி யுருவ மாகி, யிருவோரும் 

ஒரர்த மருவி, ஞான மாவிஞ்சை முது னேறி, . 

லோகங்கள் வலம தாட, அருள் தாராய்; 

தேனங்கொ ளித(மி தாக தாரிக்து சலில வேணி 

சீரங்க னெனது தாதை ஒருமாது 
சேர்பஞ்ச வடி.வி மோகி யோகங்கொள் மவுன ஜோதி 

சேர்பங்கி னமல நாத னருள்பாலா! 

கானங்கள் வரைகள் இவு ஒதங்கள் பொடிய நீல 
காடந்த மயிலி லேறு முருகோனே! 

காமன்சை மலாகள் சரண வேடம்பெ ணமளி சேர்வை 

காணெங்கள் பழநி மேவு பெருமாளே! (௧௨) 

  

XXII. மலேலையசமாதி. 

Re ee ம் 

ag 134. தனாதன சனாதன தனாதன தனாதன 

4 தீனாதன தனாதனன தனதான, 

இலாபமில் பொலாவுரை சொலாமன தபோதன 
ரியாவரு மிராவுபக லடியேனை, 

இராகமும் விரோதமு முூலோபமு டன்மோகமு 

மிலானிவ லுமாபு௬ஷ னெனஏய, 

சலாபல ! மலாகர ! சதா | விதாரண |! 
சதாசிவ ! மயேசுர ! கலலோக 

சராசர வியாபக ! பராபர1 மநேோரலய 

சமாதிய நுபூதிபெற நினைவாயே;



AF ச ருப்புகழ் 

நிலாவிரி நிலாமதி; நிலாதவ நிலாசன 

நியாயப ரிபாலுர ஈதிசூடி, 

நிசாசா மூலாதிப திராலண புயாரிட 

நிராமய சசோருகசர, னருள்பாலா | 

விலாசுகம் வலாரெலு முலாசவி தவாகவ ! 

வியாதர்கள விரோதமகள் மணவாளா ! 

விராவுவ யலார்புரி ரொமலை பிரான்மலை 

விராலிம லைகீதிலுறை பெருமாளே ! 

  

185. தனன தானன தரனன தானன 

135 தனன தானன தானன தானன 

தனன தானன தானன தானன தர்ததான 

திநையின் மானுட, ராசையி னால்மட 

லெழுது மாலருள மாதர்கள் தோதசக 

சரசர், மாமல ரோதியி ரூலிரு கொங்கையாலுர், 

தளாமி னேரிடை யாலுடை யால்ஈடை 

யழூ னால்மொழி யால்விழி யால்மருள் 

சவலை நாயடி யேன்மிக வாடிம யஙகலரமோ? 

பறவை யானமெய்ஞ ஞானிகள மோனிகள் 

௮ணுகொ ணாவகை கீடுமி ராசிய, 

பவன பூரக வேக மாகிய விக். துகாதம் 

பகரொ தைது சேரவெர ஞதைது 

நினையொ ணாதது வான,த யாபர 

பதிய தான,ச மாதிம னோலயம் வர்துதாராய், 

சிறைவி டாதநி சாசரர் சேனைகள் 

மடிய, நீலக லாபம தேறிய 

இிறல்வி நோதச மேள!த யாப! அம்புராச 

தரைகள் போலலை மோதிய சீதள 

குடக காவிரி Sera சூடிய 

BAR ராமலை மேலுறை வீர!கு றிஞ்சிவாழும் 

மறவர் காயக! ஆதிவி காயக 
ரிளைய நாயக! காவிரி நாயக! 

and gus gars @us! எங்கள்மானின் 

(க



அ௮த்துவிதமெளனம் =) 

ம௫மு காயக! தேவாகள் நாயக! 

சவுரி சாயக னூகுரு நாயக! 

வடிவ தாமலை யாவையு மேவிய தம்பிரானே! (௨) 

Pee, 

XXIV. அத் துவிதமெளனம், 

eee எயசிவுகு யுக செய்க கம 

180. தானசான சத்ததந்த தானதான தர்தசர்த. 707 7 
9734 STO SIM SESSES த்ன்தான, 

ஆறுமாறு மஞசுமஞ்சும் ஆறுமாறு LOG FLO Gh LD 

௮௮மாறு மஞசுமஞசம YY MT Qo 

அறுமாய சஞ்சலஙகள வேறதாவி எங்குகின்ற 

ஆரணாக மங்கடநத கலையான 

சறுகூற ரும்பெருஞ்சு வாமியாயி ருச்தஈன்றி 

யேதுவேறி யம்பலின்றி, யபொருதானாய 

யாவுமாயம னங்கடர்த மோனவிட டைச்தொருககி, 

யானவாவ டஙகஎன்று பெறுவேனோ? 

மாறுகூறி வரதெதிர்ந்த சூராசேனை மங்கவக்க 

வாரிமேல்வெ குண்டசண்ட விததாரை 

வாகைவேல! கொன்றைதும்பை மாலைகூவி எங்கொழுக்து 

வால?சோம னஞ்சுபொங்கு பகுவாய 

சீறுமாசு ணங்கரந்தை ஆறுவேணி கொண்டாம்பர் 

தேசிகா ! க டம்பலங்கல் புன வோனே ! 

தேவர்யாவ ருந்திரண்டு பாரின்மீது வந்திறைஞ்சு 

தேவனூர்வி எங்கவந்த பெருமாளே! (௧) 

  

187, தத்தனனா தான தத்தனனா சான 
ன் ரன் தான், சத் கச னா ச தனச 

சுட்டதுபோ லாசை விட்,டலகா சார 

துக்கமிலா ஞான சுகமேகிச், 

சொற்கரணா இத நிற்குணமூ டாடு 

சுக்கநிரா சார வெளிகாண)



௮௪௬ திருப்புகழ். 

மொட்டலாவா ரீச சக்சடா தார 

முட்டவுமீ தேறி மதிமீதாய், 
முப்பதுமா முறு முப்பதும்வே றான 

முச்திரையா மோன மடைவேனோி 
எட்டவொணா வேத னத்தொடு,சோ கோவெ 

னப்பிரமா வோட, வரைசாய, 

எற்றியஎ ழாழி வற்றிட,மா முய 
எத்தனையோ கோடி யசுசேசர் 

பட்டொருளூர் மாள) விக்ரமவே லேவு 

பத்திருதோள் விர! தினை காவல் 

பத்தினிதோள் தோயு முத்தம!மா மாது 
பத்திசெய்வா டர் பெருமாளே! (௨ 

  

18. தானான தானதத்,ச தானான தானதத்த 
2 தானான தானதத்த தனதான. 

தாவேறு பாமணத்த பாதார (பமேகிசைத்து, 
சாலாறு நாலுபற்று வகையான 

தாலாரு மாகமத்தி லூலாய ஞானமுத்தி, 

சாடோறு காலுரைத்த நெறியாக, 

நீவேறெ னாதிருக்க, கான்வேறெ னாதிருக்க, 

கேராக வாழ்வதற்கு னருள்கூர, 

நீடார்ச டாதரத்தின் மீதேப ராபரத்தை 

நீகாணெ னுமனைச்சொ லருள்வாயே) 

சேவேறு மீசர்சுற்ற மாஞான போதபுத்தி 
சீராக வேயுரைத்த குருகாதா! 

தேசார்கள் சாடுட்ட சூரார்கள் மாளவெட்டு 

தீரா!கு கா! குறத்தி மணவாளா! 

காவேரி கேர்வடக்கி லேவாவி பூமணத்த 

காவார்சு வாமிவெற்பின் முருகோனே! 

சார்போது மேனிபெற்ற மாகாளி வாலைசத்தி 

சாமாரி வாமிபெற்ற பெருமாளே! (௩ 

re,



அ த் துவிதமெளனம். ௮௪ 

129. தனனதான தானான தனனதான தானான /248- 

70 ச்சீ SOT STENT தானான தனதான. 

அ/மலவாயு வோடாது கமலநாபி மேல்வீ£ழ, 

அமுதபான மேல்மூல ௮னல்மூள, 

அசைவுருத பேராத மவுனமேவி Curargy, 

அரியதான சோபான மதனா, 

எமனைமோதி, யாகாச கமனமாம னோபாவ 
மெளிதுசால, மேலாக வுசையாடும் 

எனதியானும் வேராக, எவரியாதும் யாகும், 
இதயபாவ ws மருள்வாயே) 

விமலைதோளின் மீதோடு யமுனைபோல;, வோரேழு 

விபுதமேக மேபோல, வுலசேழும் 

விரிவுகாணு மாமாயன் முடியரீளூ மாபோல, 
வெகுவிதாமு காகாய பதமோடிக் 

கமலயோனி வீடான ககனகூட மீதோடு 
கலபநீல மாயூர இளையோனே! 

கருணைமேரு வே!யீறில் கருணைவாரி யே!யீழ 

கதிரகாமம் வாழ்தேவ பெருமாளே! (௪) 

  

140, தானதன தான தானர்த தானா 
79 natal ச ௭ 

ptt சானதன தான தானஈத தானரநத 

தானதன தான தானந்த தானர்5 தனதான. 

ரூளும்விளை சேர மேல்சொண்டி டா)ஜர்து 

பூதவெகு வாய மாயங்கள் தானெஞ்சில் 
மூடி,நெறி நீதி யேதுஞ்செ யாவஞ்சி, யதிபார 

மோககினை வான போகஞ்செய் வேனண்டர் 
தேட௮ரி தாய ஜேயக்ச எாய்நின்ற 
மூலபர யோக மேல்கொண்டி டாநின்ற துளதாக, 

நாளுமதி வேக கால்கொண்டு மண்ட, 
வாசியன லூடு போயொன்றி வானின்க, 
ணுமமதி மீதி லூறுங்க லாஇன்ப அ௮முதாறல் 

காடி,யதன் மீது போய்கின்ற தாந்த 

மேலைவெளி யேறி, நீயின்றி கானின்றி, 

நாடியினும் வேறு தானின்றி வாழ்கின்ற தொருகாளே;



௮௮ திருப்புகழ். 

காளலிட மூணி மாதங்க, வேதஞ்சொல் 

பேதைகெடு நீலி, பாதங்க ளால்வர்த 

காலன்விழ மோதூ சாமுண்டி, பாரம்பொ டனல்வாயு 

காதிமுதிர் வான மேதங்கி வாழ்வஞ்சி, 

ஆடல்விடை யேறி பாகங்கு லாமங்கை, 

காளிகட மாடி நாளன்பர் தாமவந்து தொழுமாது, 

வாளமுழு தாளு மோர்தண்டு ழாய்தங்கு 

சோதிமணி மார்ப மாலின்பி னாளின்சொல் 

வாழுமுமை மாத ராள்மைக்த னே!யெரதை யிளையோ 

மாகிலடி யார்கள் வாழ்கின்ற ஒர்சென்று [னே! 

தேடி.விளை யாடி யேயஙக னேநின்று 

வாமுமயில வீர னே!செகதில் வாழ்ன்ற பெருமாளே! 

141 தனதனன தனதனன சனதனன தனதனன 

ரச் 7₹ தான தானனா தான தானனா தனதன தனதான, 

அ/றகுஅுனி பனியனைய। சிறிய தளி, பெரியதொரு 

G ஆக மாகி, 

அ௮ருமதலை குதலைமொழி தனிஓு௬ு, யவருடைய 

ஆயி தாதையார் மாய மோகமாய், 

அருமையினி லருமையிட, மொளுமொளென வுடல்வளச, 

ஆரு மேளமாய், வால் ரூபமாய், wads rc QuASur 

௮ழகுபெறு சடையடைய, இருதஅபடு மொழிபழ௫, [ சாய் 
ஆவி யாயவோர் தேவி மாருமாய், 

விழுசுவரை யரிவையர்கள் படுகுழியை நிலைமையென, 

வீடு வாசலாய் மாட கூடமாய், 

அணுவளவு தவிடுமிக பிதிரவிட மனமிறுக 

ஆசை யாளராய், ஊசி வரசியாய், அவியுறு சுடர்போலே 
வெறுமிடிய னொருதவச பமுதுபடை யெனுமளவில், 

மேலை வீடுகள் ழை வீடுகேள், 
திடுதிடென அுழைவதன்முன் ௪ திர்முடுகி யவர்களொடு 

சீறி ஞாளிபோல் ஏறி வீழ்வதாய், 

வீரகினொடு வருபொருள்கள் சுவதியிட மொழியுமொரு 
விீணி யார்சொலே மேல தாயிட, விதிதனை நினையாதே, 

யார் பால ரூபமாய்,



௮ த்துவிதமெளனம். ௮௯ 

we Pew poGgk Gey gl? tho 
மினுகுமினு கெனுமுடலை மஈமு.று? ரெஒழ்வுறவும், 

வீணர் சேவையே பூணு பாயியரய், 

மறுமையுள தெனுமவரை வீடுமவிழலை யதனினவரு 

வராகள் போருவார சாணு மோஎன, து 2 24 642 

விடுதுறவு பெரியவரை மறையவசை வெடுவெடென 

மேள மேசொலாய் ஆளி வாயராய் மிடையுற வருசாளில், 

வறுமைகளு முடுகிவச, வுறுபொருளு ஈழுவசில, 

வாத கூூதுகா மாலை சோகைகோய் 

பெருவயிறு வயிறுவலி படுவன்வர, இருவிழிகள் 

பீளை சாறிட, ஈகா மேலிட 0 I Une Coge 

வழவழென உமிழுமது கொண்கன் ஒழுகிவிழ, 

வாடி யூனெலாம, நாடி. பேதமாய், மனையவள் மனமவேரு 

மறுக,மனை யுறுமவாகள் ஈணுகுகணு கெனுமளவில, fw 

மாதர் சீயென, வாலா சியென, சரன்” பூ. கய 

சனவுதனி லிரதமொடு குதிரைவா, நெடியசுடு 

காடு வாவென, வீடு போவென, a 

வலதழிய, விரகழிய, வுசைகுழறி விழிசொருக 

oy வாயு மேலிட, ஆவி போருகாள மனிதர்கள் பலபேச, 

இறுதியதொ டறுதியென உறவின்முறை கதறியழ, 

ஏழை மாதராள் மோதி மேல்விழ, Ba 

எனதுடைமை யெனதடிமை யெனுமறிவு சீறிதுமற, 

சமொ லேலென, வாயை வென, ஸா: 

இடுகுபனற கறுபறைசகள் திமிலையொடு தவிலறைய, 

ஈம தேசமே பேய்கள் சூழ்வதாய் எரிதனி லிடும்வாழ்வே 

இணையடிகள் பரவுமுன தடியவர்கள் பெறுவ வும், 

aA டாராகளோ, பாச சாசனே ! 

இருவினை மு மலமுமற இறவியொடு பிறவியற 

போகமாய் நீயு சானுமாய் ஏக 

சம்வகை பாமசுக மதனைய(ஈ. ளிடைமாகதில் PS FON Li By © 
௪௧ சாயகா! லோக சாயகா! இமையலா பெருமாளே! 

  

$2.



௯0 இருப்புகழ். 

2217. சிவகதி, முத்தி. 
மெத் ஆட கரவு ருுசவுரயாம் 

142, தனனதான தானான தனனதான தானை 

"நீத SNM STN FT CT தனதான. 

கரிபுசாரி! காமாரி! திரிபுசாரி! இயாடி.! 
கயிலையாளி! காபாலி! கழையோனி! 

கரவுதாச னாசாரி! பரசுபாணி ! பானாளி ! 
சணமொடாடி ! காயோட! சிவயோக! 

பரமயோக! மாயோட! பரியராச டாசூடி ! 

பகசரொணாத மாஞானி! பசுவேறி! 

பரதமாடி! கானாடி! பரவயோதி காதத 
பரமஞான வர்பூத ௮ருளாயோ? 

சுருதியாடி தாதாவி வெருவியோட, மூதேவி 

அசககோப மீதோடி, வடமேரு 
சுழல,வேலை தமூள, அழுதளாவி வாய்பாறி 

சுரதினோடு சூர்மாள, வுலகேழும் 

இ௫ரிமாதி ராவார திரரிசாய, வேதாள ௪ 

இரளினோடு பாளோடு கழுகாட, 

செருவினாடு வானீப! கருணைமேரு வே! பார 

திருவிராலி யூர்மேவு பெருமாளே ! 

  

143... .சனனதான தானான தனனதான தானான 

/ச23. சனன சான தானான தனதான. 

௬ருதியூடு கேளா, சரியையாளர் காணாது, 

அரியமீது சாராது, எவராலுநீ 

தொடரொணாது, மாமாயை யிடைபுசகா௮, ஆனாத 

சுசமகோத தயா யொழியாது, 

பரு.திசாயில் வரடா.து, வடவைமூளில் வேகாத; 

பவனம்வீசில் விழாது சலியாது. 

பரவைசூழி லாழாது, படைகள்மோதில் மாயாது, 

பரமஞான வீடேது 1 பகர்வாயே. 
  

1 1புகல்லாயே 93 என்றும் பாடம், 

(௧.



சிவகதி, முத்தி ௯௧ 

நிருதர்பூமி பாழாக, மகரபூமி Beapar, 

நிபிடதாரு காபூமி குடியேற, 

நிகஈபார நீகார சிகொ.மீது வேலேவு 

நிருப! வேச ஆசாரி யனுமாலும் 

கருதுமாக மாசாரி! கனககார்மு காசாரி! 

ககனசாரி! பூசாரி! வெகுசாரி ! 

கயிலைகாட காசாரி! கதிரகாமம் வாழ்வான 

கருணைமேரு வே! தேவர் பெருமாளே! (௨) 

  

ay சனதனா தீத்தனத தனதனா தததனத 

EP தனதனா தத்தனத் தனதான, 

சரியையா எர்க்குமக் கரியையா எர்க்குகற் 

சகலயோ கர்க்குமெட் டரிகாய, 

% சமயபே தத்தவர்க் கணுகொணா, மெய்ப்பொருட் 

டருபரா சத்தியிற் பரமான 

அுரியமே, லற்புதப் பரமஞா னத்தனி௪ 
சுடர்வியா பித்தநற் பதிநீடு 

அகளில்சா யுச்சியக் கதியை,யீ றற்றசொற் 
சுகசொரூ பத்தையுற் றடைவேனேி 

புரிசைசூம் 1 சொர்ப்பதிச௪ சுரர்களோ டி.க்கெடப் 
பொருதவீ ரத்துவிக் சமசூரன் 

புரளவேல் தொட்டகைக் 1 குமாவேண் மெய்த் இருப் 
புகழையோ தற்கெனக் கருள்வாயே. 

கரியயூ கத்திரட் பலவின்மீ திற்சுளைக் 

சனிகள்பீ நிப்புசத் தமராடிக், 

கதலிசூ தத்தினிற் பயிலுமீ ழத்தினிற் 
கதிரசா மக்கிரிப் பெருமாளே! (௩) 

  

  

* 6 சமயபே தத்திலுச் " என்றதும் பாடம், 
ர் **செயப்பதிச் குரியசா மர்த்பசற் புருஷலி ர்த்துவிச் '? என்௮ம் பாடம், 

1 *குமாமேன் மைத்திருப்?! என்றும் பாடம்,
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குருதிபு லாலென்பு தோன ரமபுகள், 

கருமிகள மாலமபி சித மண்டிய 

குடாரிணம் சோமங்கள மூளை யென்பன பொதிகாயச 

குடிலிடை, யோரைக்து வேட, ரைமபுல 

அ௮டவீயி லோடுநது ராசை வஞ்சகர், 

கொடியவா, மாபஞச பாத கஞ்செய, ௮ தனாலே 

சுருதிபு ரரணஙக ளாக மம்பகா 

சரியைக்ரி யா௮ண்டர் பூசை வகநதனை, 

துதியொடு நாரதி யான மொன்றையு முயலாதே, 

சுமடம தாய்வம்பு மாலகொ ஞதிய 

திமிரரொ டேபாச மாய்வ ருந்திய 

துரிசற, ஆகத வீடு சணடிட, அருள் வாயே; 

ஒருதனி வேலகொண்டு நீள்க்ர வுஞ்சமும, 

நிருதரு மாவுங்க லோல கிந.துவும, 

உடைபட மோதுஙகு மார! பங்கய கரவீரா! 

உயர்தவர், மாவுபப ரரன அ௮ண்டர்கள், 

௮டிசொழு தேமனப மரவு தொண்டர்கள், 

உளமதில் நாளுங்கு லாவி யின்புற வுறைவோனே | 

கருதிய ஆறங்க வேள்வி யக்தணர் 

அரிகரி கோவிந்த கேச வென் நிரு 

கழல்தொழு சீரங்க ராச னண்புறு மருகோனே ! 

கமலனு மாகண்ட லாதி யண்டரு 

மெம௫ பிரானென்று தாள்வ ணக்யெ, 

கரிவனம் வாழ்சம்பு நாதர் தந்தருள் பெருமாளே (௪) 

  

140, தானதன ததத தானதன தத்த 

சச் தானதன தத்த தனதான, 

அனைமுக வர்க்கு தேரிளைய பத்த! 

அறுமுக! வித்த சமரேசா!



Glare gi, முத்தி சட் 

ஆதியா வலுக்கும வேதமுதல் வற்கும் 

ஆரணமு ரைத்த குருகாதா! 

தானவர்கு லததை வாள்கொடுது ணித்த 

சால்சதுர்மி குதத திறல்வீரா! 

தாளிணைக ளூற்று மேவியப தத்தில் 

வாழ்வொடுச றக்க அருள்வாயே) 

வானெழுபு விக்கு மாலுமய ஸுக்கும் 

யாவரொரு வாக்கு மறியாத, 

மாமதுரை சொக்கா மாதுமைக ளிக்க 

Lor oul ave படத்து முருகோனே ! 

தேனெழுபு னத்தில் மான்விழிகு றத்தி 
Crrug app இரள்தோளா ! 

தேவர்கள்க ரத்தில் மேவியப யத்தை 
வேலகொடுத ஸித்த பெருமாளே! (௫) 

  

112 ., தீன நத னத்ததன தானந்த னத்ததன 

22/ தானந்த னதததன தனதான. 

தேனுந்து முக்கனிகள் பால்செங்க ௬பபிளமிர் 

சீரும்ப ழித்தசிவ மருளூறத், 

ததும்பி டி.த்தவிளை யேதும்பொ டித்துவிழ, 

சிவன்சி வச்சொருப மெனதேறி, 

நானென்ப தற்றுயிரொ டூனென்ப தற்றுவெளி 

நாதம்ப ரப்பிரம வொளிமீதே, 

ஞானஞ்சு ரப்பமக மாகந்த சித்தியொடெ 
ராளுங்க ளிக்கபத மருள்வாயே. 

வானந்த ழைக்கறடி யேனுஞ்செ மிக்கறுயன் 
மாலும்பி ழைக்க,அலை விடமாள 

வாருங்க ரத்த,னெமை யாளுந்த கப்பன்,மழு 

மானின்௧க ரத்தனருள் முருகோனே! 
தானந்த னத்ததன னாவண்டு சுற்றிமது 

தாலுண்க டப்பமல ரணிமார்பா! 

தனக்கு றித்துஎமை யாளுந்தி ருக்கயிலை 

சாறுக்கு றத்திமகழ் பெருமாளே ! (௬)
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148. தத்ததன தானத் தனதானா 
சத்ததன தானத் தன தானா. 

இத்தரணி bap பிறவாதே, 

எத்தசொடு கூடிக் கலவாதே, 
முத்தமிழை யோதித் தளராதே, 

முத்தியடி யேனுக் கருள்வாயே. 
தத். துவமெய்ஞ் ஞானக் குருகாதா! 

சத்தசொரு பா!புத் தமுதோனே! 
நித்தியக்ரு தா!கற் பெருவாழ்வே! 

கிர்த்தஜெசகு ஜோதிப் பெருமாளே ! 

  

க 149, தத்தனா தானனதக் சனதான,. தரி 

புத்தியால் யானுளைப் பலகாலம் 

பற்றியே மாதிருப் புகழ்பாடி. 

முத்தனா மாறெனைப் பெருவாழ்வின் 

முத்தியே சேர்வதற் கருள்வாயே) 

உத்தமா தானசற் குணர்நேயா ! 

ஒப்பிலா மாமணிக் இரிவாசா | 

வித்தகா! ஞானசத் திரிபாதா! 
வெற்றிவே லாயுதப் பெருமாளே! 

  

வ் த சனசானத் தனதான தனதான தனமான, 

இழவாம ற் பிறவாமல், 

எனையாள் சற் குருவாகப், 

பிறவாத, இரமான 
பெருவாழ்வைத் தருவாயே. 

ருூறமாதைப் புணர்வோனே ! 
குசனே சொற் குமரேசா! 

சறையானளைக் இளையோனே ! 
சுதிர்சாமப் பெருமாளே ! (௯



அரும்ப தவுசை. 

  

௨ சைத்தலம் நிழை சனி- இருக்சரத்திலே நிறைந்த பழங்களும். சைத் 
தீல்ம்- சை, சப்புதல் - உண்ணல், 

கரிமுகன் அடிபேணிச் சற்றிடும் அடியவர் புத்தியில் உறைபல - யானை 

முகவராகிய விராயசக்சடவுளது திருவடிகளை வணங்டத் துதிக்கும் 
அடியவரது ரத்தத்தில் இருப்பவரே, யானைமுகன் - பிரண்வசொ 
ரூபி, ௮டி.- ஞானாசத்தி இரியாசத்தி, புத இிபில உறைபவர் - துஇப் 

போரது மலத்தைப்போச்ு ௮லரது ௮றிவின்கண் நிலையாக 8ற்பவர், 

சற்பகம் என - கற்பகமே என்று சொல்ல, கற்பசம்- கற்பசவிருட்சம், 
ச.ற்பசவிருட்சம்போல் சம்மையடைர்தோர்ச்கு ௮வர்சள் விரும்பிய 

பொருள்களைக் சொடுத்தலால் கற்பசம் என்ருர், 

மத்தம் - ஊமத்தம்பூ, 

மல் பொரு இரள் புய- மல்லயுத்தத்தைச் செய்யும் இரண்ட புயத்தை 

யுடைய, 

மதயானை - முமமதங்சளையுடைய யானை முசத்தவரும், மும்மதம்- சன் 
னமதம், கும்பமதம், சோசமதம், இவை இச்சாஞானக் இரியாசத் தி 

களைச் குறிக்கும், சச்தொசர்தமூடையவர் என்பதுமாம். 

மத்தள வயிறு - எல்லா உலகங்களும் அவைசளிலுள்ள சேதனாசேதனல் 
சளும் தன்னிடத் டக்க உம்பத்திச்குச் சாரணமான சர்ப்பஸ்தான 
மாயிரு த்தலால் மத்தள வயிறு என்றார். 

மட்டு அவிழ் மலர்சொடு - தேன்சொரிஎன் 2 பூக்களைச் கையித்சொண்டு, 

மு.த்தீமிழ் அடைவு-இயல் இசை சாடசம் என்னும் முத்தமிழின்மு யை, 

முன்படு ரரி - எல்லா மலைகளுக்கும் மேம்பட்ட மேருமலை, 

முப்புரம் - தாரசாச.ரன் புத்திரர் நூஉருடைய இரும்பு வெள்ளி பொன் 

என்னும் மூன்று லோசத்தாலும் அமைந்த யாண்டும் போச்சு வர 

வுடைய சோட்டைகளையுடைய மூன்று புரங்கள் என்று புராணக் 

கூறும், முப்புரமாவது மும்மல.த்தினுலாசய தால சூட்சம சாரண 

மென் ஜெ முச்சரீரல்சள், ('அப்பணிசெஞ்சடையா இபு.ரா.தனன், முப் 

புரஞ்செற்றனனென் பர்சண்மூடர்கண, முப்புரமாவ துமும்மலசாரிய, 
மப்புரமெய்தமை யாரறிலாரே.33 (திருமர்திரம்.) 

ரிவன் உறை ரதம் - வெபிரான் ஏறியிருர்த தேர், திரிபுரசற்கார,ச்திலே 
விராயுசர் தம்மைத் துதியாமையாற் சிவபெருமான் ஏறிய சேரின் 
அச்சை முரித்தார் என்று புராணம் உறும்,



Ga Fir BHU GS yp 

௮2 துயா அதுகொடு சுப்பிரமணிபடும் அப்புனம் ௮தனிடை இபமா௫ - 
(வள்ளியம்மையாராலாய) ௮,சதுயாசொணடு சுப்பிரமணியகசடவுள் 

தோன்றிரினற ௮ர்தத இனைப்புனத்தின்கணணே யானை வடிவ 

கொணடு இபம- யானை, 

இதனமுடிபு. 
கரிமுகன் அடிபேணி , ,அடியவர் புததியிலுஹழைபவ! கற்பகம்! என 

வினை கடிதேகும். (ஆதலால் யான் எனது வினை கடிதேகும் பொ 

GLO) முதல்வோனே ! ௮திதீரா! , ,,பெருமாளே! எனக் துதி 

ய்து, அரன்மகன் ,, . மதயானை (ஆயெ) மத்தள வயிறனை, 

உத்தமி புதல்வனை , .. மலர் கொடு பணிவேன். 

2 உம்பர்தரு தேனு மணிக் கரிலா௫ - (தம்மை யடைர்தோர்க்கு விரும்பிய 

பொருள்களைக் கொடுக்கும இயலபுடைய சர்தானம், அரிசக்தனம், 

மர்தாரம பாரிசாதம், சற்பசம என்னும் ஜஐவகைத) தேவதருக்கள், 

காமதேனு என்னும தெய்வப்பசு. சிர்தாமணி என்னும் சேவரததி 

னம் ஆயெ இலைசளைப்போலத சேரீர் இரக்கமெய்தி, 

ஒண்சடலில் தேன் அமுததது உணர்வு ஊறி- ஒளிபொருந்திய பாற்கட 
லில் எழுர்த திசதிப்பான தேவாமிரததடைப்போல எனது ௮றிவி 

லே ஊறி, 

இன்ப ரசததே பலசாலும் பரு - பேரின்ப சுவையையே எப்பொழுதும் 

கான் பானஞ்செயது இருக்கும்படி, 

என்றன் உயிர்க்கு ஆதரவு உற்று அருள்வாய் - அடியேலுச்குக் கருணை 

கூர்ந்து அநுக்ொகஞ் செய்வீராக, 

தந்ைத வலத்தால் அருள் கைக்கனியோனே - தம்தை தம்மை வலம் வந்த 

மையால சொடுததருளிய சனியை சைச்கொணடவரே. 

நீலைப்பொருளோனே - நிததியப்பொருளாயுள்ளவரே. 

3. சடின குட உதரம் - வன்மையான குடம்போன்ற ௮யிழ்றையும, 

விபரீ,ச சரடம் தடம் மும்மதம் - வேறுபாடான மதம்பாய்சு எட்டையும், 
மிகுதியான மும்மதஙகளையும், சரடம் - மதம்பாய்சுவடு, தீடம் - 
மிகுதி. மூமமதம் -பார் பாட்டு; 1, 

சளின ஏ. ஈயனம் - தாமரைமலர் போன் ற சிறிய சண்களையுமுடைய, 

கரிணி முகவர் - யானைமுகவராயெ விராயகர், ஈரிணி- யானை, 

துணைவன் - சசோதரன், விராயசக்சடஉளும் சுப்பிரமணியக்சடவுளும் 
சிலபெருமானினின்றும் வேருகாத, மணியும் அசன் ஒளியுமபோ 

லப், பிரிவின்றி நிற்கும் ௮௮ருடைய இரண்டு சத.திசளாம். சஓபெரு 
மானினின றர் தோத்றிய சத்திகளாதலால், அவரது ருமாரர் எனப் 
படுவர்,
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மகபதி தரு சுதை - யாகங்களுக்கு ௮தஇிபதியாடிய இந்திரன் பெற்ற 

புதல்வி; தெய்வயானை. 

குறமின் - குறப்பெண்; வள்ளிராயூ, 

சரசவித- லீலைலகைகளைச்செய்யும், தெய்வயானையம்மையாரும் ௮ள்ளிரசா 

யகியாரும் சுப்பிரமணியச்சகடவுளது ஞானசததியும் இரியாசத்தியு 

மாம, சரசவிதம் - ஆன்மாக்களுக்கு வினையை நுகர்விசது ஞானானச் 

தீததழைப் பெறச்செய்தலாம், 

அடல் அசுரா - வவிமைபொருச்திய ௮வணர்கள். 

எழில் மீறும் அருண இரண ஒளி ஒளிரும் அயிலைவிடு - அழகுமிகுக் த சூரிய 

சார்திபோலும் ஒளிவிளயகும் வே.ற்படையைவிடுஇன் ற. வேற்படை- 

ஞானசச.தி. வேற்படையை ஞானசததியாகச்கொள்ளும்பொழுது, 

தெய்வயானை அம்மையார் இசசாசத்தியெனச் கொள்ளப்பவர், 

சரவணபவ ௮ரகரலோலா - சரவணப்பொய்கையிலுற்பவித்து (வினையை) 

அரிக்கும் அசைப்பெருச்சமுடையவே. லோலம் - ௮வா. 

படல உடுபதியை இதழி ௮ணிசடில - கூட்டமான ஈட்சத்திரங்களுக்குத் 

தலைவனான சக்திரனையும் கொன்றைமாலையையும் ௮ணிர்த படலம் - 

கூட்டம், உடு - நட்சதஇரம், இதழி- கொன்றைமாலை. 

பசுபதி வரஈதி அழகான பழ நிமலை அருள்செய் மழலைமொழி மதலை - சிவ 

பெருமானும் சமகாதேவியும் அழக உமாதேவியாரும் பெற்றருளிய 

மழலைசசொ ற்களைப்பேசுக குழந்தை. பழ - பழைய, கிமலை - மலமில் 

லாதவள். 

4. அசலன் - சலசாரகிருத்தியஞ் செய்கனெ ௦ சகேண்ட உருத்திரன், 

பரவுதல் - வணங்குதல், துதித்தல், மொழிகர - துதிக்க. 
பரிபுரம் கமலம் ௮து ௮டி. இணை - சிலம்பை ௮ணிநர்த தாமரைமலர் 

போன்ற திருவடிகள் இரணடையும். திருவடிகள் - இரியாசத்தியும் 

ஞானசத்தியும். இறியாசத்தி ஆன்மாச்களுச்கு இருவினையொப்பு 

மலபரிபாசம்வரும்பொருட்டுச் சர்மலகளைப் பக்குவாபக்குவமறிர்து 

கூட்டிப் புரிப்பிசத.த் சொலைப்பிக்கும், , ஞானசததி ஞானானச்தச் 

தைப் பெறசசெய்யும், 

உரைசெயும் ஒருமொழி பிரணவ முடிவதை உரைதரு - உபதே?ச்கும் ஏசா 
ட்சரமாகயெ பிரணவத்தின் உட்பொருளை விளச்கும், பிரணவமான து 

மூலமொழி எனவும், ஒருமொழி எனவும், யகாரம் எனவும், குடிலை 

எனவும், உத்ேதை எனவும், சுத்தமாயை எனவும்படும், அது சிவ 
பெருமான் எழுர்தருளியிருக்கும் பீடமாயும், மற்றைத் தேவர்களுக் 
செல்லாம்பிழப்பிடமாயும், எல்லா மர்திரம்சளுச்கும் வேதம்சளுக்கும்



௬௮ திருப்புகழ். 

மூலமாடம் உள்ளது, வன் தல்சார மூலப்பொருளெனப்பலெர், 
பிரணவம் சமஷ்டிப் பிரணவம் வியஷ்டிப் பிணலம் என இரு 

வசைப்படும். சமஷ்டிப் பிரணவம் *தம்? காரம் என நிற்பது, வியஷ் 
டிப் பிரணவம் அகார உசா.ர மகார விர்து சாதம் என நிற்பது, 

உயர்வாய உலகம் மன் ௮லகு இல உயிர்கள் - மேன்மைபொருந்திய 
உலகத்தினுள்ள நிலைபெற்ற அளவில்லாச ஆன்மாக்கள். 

உறு வரம் முகிலோ - அடைர்த வரத்தையுடைய தவததோர், 

wer wh ipa; ௮ணி பணி தஇிசழ் தணிகையிலுறைவோனே - மனம௫ழ்ச9ி 
யோடு அணியும் ஆபரணஙகள் விளககுஇன் ற தணிகாசலபதியே, 

பகரதரு குறமகள் - சொல்லப்படுகின் ற வள்ளிராய$யாரும், 

தர அமை வனிதையும் - சற்பச விருட்ச நீழலில் உறையுர் தெய்வயானை 
யம்மையாரும். அமைதல் - உதைதல். 

இரு புடை உற - இரண்டு பக்கககளிலும் பொருந்த. 

5. திருமகள் உலாவும் இருபுய முராரி - இலக்குமி சஞ்சரிக்கும் இரண்டு 

புயங்களையுடைய விட்டுணுவின், மூராரி- முரன் என்னும் ௮௪ரனுக் 

குப் பகைவர். (மூர-- அரி.) 

செசதலமும் வாலும் மிகுதிபெறு பாடல் தெரிதரு - மண்ணுலசத்தவரும் 

விணணுலகததவரும் மிகுதியான நூல்களினாலே ஆராய்ர்து தெளி 

யப்பெறும். 

uss மழூர - மரகதநிறம்பொருந்திய மயிலை வாசனமாகக்கொணடரு 

ளிய, மழரம் - மயில். 

மணி தரளம் வீரி ௮ணி அருவி சூழ மருவு - இரத்தினம்சளையும் முத்துக் 
களையும் ஏறிர்து ௮ழயெ மாணிக்ககவகை சமீபத.இழ் பாயும், 

௮ருவரைகள் - அடைத.ற்கரிய மலைகள், 

அரவு பிறை வாரி விரவு சடை வேணி - சர்ப்பம் சந்திரன் சங்சை என் 
னும் ஞூன்றுல் கலந்திருக்கும் சடாமுடியையுடைய, அரவு, பிறை, 

சங்கை முறையே சவெசத்தியைச் குறிக்கும். 

இருவினையிலாத தருவினை விடாத இமையவர்குல ஈசன் - (புண்ணியமா 

இய ஒருவினையேயன்றிப் புண்ணியம் பாலமென்லும்) இருவினை 

இல்லாதவரும், கற்பகத் தருவினை விட்டுரீல்காசவருமாகிய தேவ 

ர.சள் கூட்டத் தக்கு அதிபதி. 

இலகு சிலை லேடர் கொடி. - விளல்குடின் ற வில்லையுடைய கேடுவர்சளஎத 
மகள்; வள்ளிராய, 

Doser விரோத - அபரஞான பரஞானல்களை எள்ளிசாயூயாருக்கு 
SasgnGs பொழுதுபோச்காசவுடைய,



அருமபதிவுரை, ௬௯ 

6, சனசசபை - பொன்னம்பலம், சிதம்பரத்திலுள்ள ஐநத சபைசளிலொ 

ன்று. ௮வை எற்சபை, சனசசபை, மிரு.ததசபை, தேலசபை, இராச 

சபை என்பன. 

சனகநிற வேதன் அபயமிட மோதும் - பொன்னிறம்பொருந்திய பிரமன் 

ஒலமிடும்படி குட்டிய, மோதுதல் - குட்டுதல், 

சரசமலம் சோதிப் பெருமாள் , தாமரைமலர்போன்ற திருச்சரத்தை 

யுடைய ஞான சோதியாய் விளககும் பெருமாள், 

வினவுமடியாரை மருவி விளையாடு விரசூரச மோசப் பெருமாள் - தேடும் 
அடியவரைச் கூடி ௮வாகளது மும்மலலகளையும் நீச்ச ஞானசசுவை 

யாயெ பேரின்பததைக்கொடுக்கும் அசையுள்ள பெருமாள். விரகு - 

கதி, ஞானம். 

SHapfat தேவர் ௮ருணடிரிராதர் வீமலசர சோதிப்பெருமாள் - நியம 

முடைய முடிலர்களுக்கு5 தெயலமாயுள்ளவர், அருணகரிக்குத் தலை 

லர், மலமில்லாத ஒப்பற்ற சோதியாயுள்ள பெருமாள். இனி, பிரமா 

வுக்கும், மூகிவருக்கும், தேவருக்கும், அருணகிரிக்குக் தலைலர் எனப் 

பொருள் கூறலும் பொருந்தும், சரம்- தனிமை. 

சன மணவாளன் - இராமா. சன) - £தை. 

வேத சதம்- வேதமகள் எல்லாம். சதம் - எல்லாம். 

சரண சிவசாமி - ஆன்மாக்களுக்குப் புசலிடமாயுள்ள இவகாமி, சரணம் - 
புகலிடம். 

இரண குலகாரி - போர்செய்யும் ௮வுணாகுலத்தைச சங்கரித்தவள். அவு 

ணர்குலததுக்கு ஈஞ்சாயுள்ளவள், இரணம்- போர். காரி- நஞ்சு, 

௮மிர் ச குமமாதொடு இயல்பரவு சாதல் பெருமாள் - (இனையும் தேனுமா 

இய) உணவை உண்ணும் வள்ளிகாயயொரோடு பொருந்திய பரர்த 

காத$லயுடைய பெருமாள், ஆனமாச்களுக்கு வினையை நுகர்விதது 

ஞானததைக்கொடுக்கும் பெருகசாதலையுடையவர். 

இணையில் இபம் தோகை மதியின் மசளோடும் - ஒப்பத்ற யானைவளர்த்த 
பெணணாூய அ௮றிவிற்ிறர்த தெய்வயானையோடும், மதி - ௮றிவு, 

இயல் புலியூர் வாழ் - அழகய சிதம்பரத்தில் வாழ்கின்ற. இயல் - 

இலகஷ்ணம், 

  

7, கானொணாதது - பாசஞானம் பசுஞானம்சளாற் சாணச்கூடாதத. பாச 

ஞானமாவது சொற்பிரபஞ்சமும் பொருட்பிரபஞ்சமுமாய இரு 
வகைப் பிரபஞ்சல்சளின் வாயிலாய் ஆன்மாவின்சண் நிகழும் ஏக 
தேசஞானமாம், வேதம் சாத்திரம் மிருதி புராணம் கலைஞானமங்ச 

ep அசபையும் சொற்பிரபஞ்சமாம், ரிலம்முசல் ராதமீருயுள்ள



«0d திருப்புகழ், 

தத்துவங்கள் பொருட்பிரபஞ்சமாம், பசுஞானமாவது இப்பிரபஞ்சங் 
களைப்பொருக்திய ஆன்மரு இவை அனைத்துச் தன்ழ் அடகயெ 

தென்றறிஈ்து அவற்றினின்றும் கீமயெபொழு.து அப்பிரபஞ்சமாயெ 

பாசமச்சு த தால் ௮சாதியே பாசத் இனீககியிருக்இன் ற சிவனை ஓப்பே 

னென்று சடிதியில் மதிக்கவருவதோர் சிலசமவாதஞானமாம், (A. 

8.9, 2.) அஃதாவது, தன்னை அறிர் து, ஆணவமலம் ஒன்றும் நீங்சர 

மையினால், சானே பிரமமெனக்கரு தியிருத்தலாம். மு,கதல்வன் திரு 

வடிஞானமாஏய பதிஞானம் ஒன்றா லே அப்பதிப்பொருளை அறிய 

மூடியும். பதிஞானமாவது (௮நுபவஞானம்) ௮ருள்வழிகின்று ஆணவ 

மொழித.து எசமாம் இன்பத்தைப் பொருந்துலதாம். இச்சு ஞானமே 

முதல்வனது சொரூப இலச்சணம், இதுசோச்யே (அவனருளாலே 

யவன்றாள் வணங்இ?? என்று மாணிக்கவாசகசுவாமிகளும், அப்ப 

டிய னவ்வுருவ னவ்வணணதத னவனருளே சணணாகக் சாணபதல் 

லால், இப்படிய னிவ்வுருவ னிவ்வணணதத னிவனிரைவ னென்றெ 

மூ.திச் காட்டொணாதே,?? 6சரட்டுவிததா லாரொருலர சாணாதாரே 
சாணபாரார் சணணுதலாய் காட்டாக்காலே?? என்றும் திருசாவக் 

கரசுசுவாமிசளும் இிருவாய்மலர்ர்தார்கள். 
¥ 

உருவோடு அ௮ருவது - (அப்படியாயினும் உயிர்கள்பொருட்டு) உருவம் 

உருவருவம் அருவம் ளன்னுக் தீடத்தவடிவலசளைக்கொள்வ ஐ. சுத்த 

Fad ஞானானக்தசொருபியாய் ஒன்றோடும் பற்.றற்றுிறபினும், 

உயிர்கள்பொருட்செ சிவசத்தியின் செயலால் ஐர்தொழில்செய்யும் 

நிமித்தம் ௮௪௪,த இியில வ௪ப்பட்டுகிற்கும் ஏசதேசகிலையில் பதியெனப் 

பெயர்பெறும், பதி மாயையோடுகூடி ௮தனைக் காரியப்படுததும்பொ 

மு.து அடையும்நிலை தடத.தநிலையெனப்படும். மாயையிலிருந்து aps 

வில் சிவதத் துவர்ேதோன்ற அதில் தகூகின்ற பதியின் ஒருபாசம் 

சலம் எனப்படும், ௮ம்மாயையித்ரோன்றிய சாதாக்யெ தத்துவத்தில் 

தஙஇரின்ற பதியின் பாகம் சதாசிவம் எனப்படும். மகேசுரத,த்துவச் 

இல் தலய பாகம் மகேசுரன் எனப்படும், சிவன் சதாசிவன் மகே 

சுரன் என்னும் மூன்று பேதககளும் தடத்தவடிவலகளாம். இவற் 

pa Rac அ௮ருவப்பொருள், சதாசிவன் அருவுருவப்பொருள். 

uGsarer உருவப்பொருள், சிலம் ஒன்று, சதாசிவம் ஒன்று, 
மசே.சுரவடிவம் ஒன்றேயாயிலும், தொழில் வேறுபாபெற்றிச் சொ 

ண்ட. அடிநிலை இருபத்தைந்து பேதமாக எண்ணப்படும், ௮வை 

சபாபதி, “சந்திரசேகரர், உமாமசேசர், இட்பாருடர், கல்யாண 

சுர்தரர், பிஷாடனர், காமாரி, காலாரி, இிரிபுராரி, சலர்தராரி, 

மாதல்காரி, வீரபததிரர், ஹரியர்த்தர், ௮ர்த்தராரீசுரர், கராதர், 

சல்காளர், சண்டேசானுச்ரெசர், ரீலசண்டர், சச்சரப்பிரதர், ௪௪ 

முசா.நுச்ரெசர், சோமாஸ்சர்தர், எசபாதர், சசா€ீனர், தகதிணா 

மூர்த்தி, லிங்சோற்பவர் என்பனவாம்.



அருமயதவுரை. ௧0௧ 

பேசொணாதது, உரையே தர௮௪-(௮ச்சொரூப இலச்சணம் இத்தன்மை 
யதென்.ற) சொல்லமுடியாது, தடத்த இலச்சணமே அசமப்பிரமா 
ணத்தால் ஆராயப்பலத. உரை - ஆசமப்பிரமாணம். 

காணு சான்மறை முடிவாய் நிறைவது- உணரப்படின்ற சான்கு வேச 

களும் மெய்ப்பொருளென்று முடித்துச் கூறும் பொருளாய் வியாபி 

தீதிருப்பது. 
பஞ்சபூசக் காய பாசமதனிலே உறைவது - பஞ்சபூதக்களினாலுண்டாய 

உடமபென்னும் பாசத்திலுறைவது, 

மாயமாய் உடல் அறியாவகையது - உடலுளுறைச்தும் மழைபொருளாய் 
உடலோடு சம்பந்தமற்ற த. 

சாயமானவர் எதிரே ௮வரென வர்.து பேசிப் பேணொணாதது - சரீரத்தை 

யுடைய மனிதாகள் முன்னே பச்குவகாலததில் ௮௮ரைப்போல 

மாணிடசசட்டை சாத்திவர்து உபதேசமுதலியலைசெய்தும், மனித 

ருள் ஒருவராக மதஇக்சமுடியா,22. 

வெளியேய் ஒளியது - சதாகாசத்திற் பொருந்திய சோ திவடிலாயுள்ள த. 

பேத அபேதமொடு உலகாய் வளர்வது - அப்படி. பாயினும் உலகு உயிர்க 

ளோடு பொருட்டன்மையாம் கண்ணும் சூரியனும்போல அவற்றின் 

வேறுமாய், சலப்பினால் உடலும் உயிரும்போல ஒன்றாய், உயிர்க் 

குயிராதற்றன்மையாற் கணணொளியும் ஆன் மபோதமும்போல ௮௮ற் 

ரோடு உடனுமாய்ச சத்திரூபமாயும் பதிரூபமாயும் நிற்பது, ௪, ௪. 

2 சூச். 1. 

விர்.து சாதப் பேருமாய் சீலை ௮றிலாய் துரிய அதி தமானது - பரவிர் 

பாரசாதம் என்று சொல்லப்படும் பொருளாய், ஞானசத்தியாய், அப் 

படியாயினும் “pons sig அப்பாற்பட்டது. கலை ௮றிவு - 

உன்மனாச$லையின் கண்ணே விளமகும் பராசத்தி. 

வினையேன் முடிதவ பேறுமாய் - இருவினையிற்டெர்து தமொறுகன்ற 

யான் முன்செய்த சரியை இரியை யோசககளாகிய தவத்தின் பயலு 

மாய். 
வீண் ஒணாது என ௮மையாது Ye ICT தூறியே - யுத்தஞ்செய்தல் வீண், 

௮.து சசாது என்று சும்மாவிராது ௮சுரரைச்சொன்று. மாறுதல் - 

சொல்லுதல், 

சரம் ஒடு வீற மோதின மறலா -கையாற் இழியும்படி. குட்டிய மறவா, 

அடைச்தோர் மும்மலங்களைக் Csr pare மறவா என்றுர். 

குறிஞ்சி - மலைச்சார்புகிலம். 

சேண் ஒண்ணாயிடும் இதண்மேல் அ௮ரிவையை - ஆசாயத்தோடு ஒன்று 

பட்ட பரண்மேலிருர்த வள்ளிசாயயொரை, சேண் - ஆகாயம், 

௫ ண் -பரண், ்



௧02. திருப்புகழ். 

இருடா - மும்மலலகளை £ச்டு ஆன்மாச்களை ஆட்சொண்டருளும்படி மா 
னைக் சாட்டி மான்பிடிப்பவர்போல் மானுடவடிவாய்வருச் திருடா. 

சேரொணாவசை வெளியே நரியும் மெய்ஞுஞானயோடகள் - கருவிகள் 

ஒன்றும் தாச்சாவணணம் தஇருவருளில் ௮சைவறஙிற்கும் மெய்ஞ் 

ஞானயோ௫செளது. அது இது என்று சுட்டி அறியும் தற்போத 

கெட்டுப் பரமாசர்த நிச திரைபணணும மெய்ஞ்ஞானயோகெளது, 

தேவனூர் - ஒரு ஸ்தலம், 

6, பத்து உற்ற இவங்கள் - பத்துமாதம், இலகள் - மாதம், 

முற்றிப் பயின்று - முதாக்து ௮ககே தது, 

கடையில் வரது உதித்து - பததுமாச முடிவில் வந்து தோற்றி, 

௮ருஈ தவிக்க - உணபிக்க, 

இட குதம்பை - இடப்பட்ட குதம்பை, குதம்பை - சாதில் அணியும் 
ஓர் அபரணம், 

சுட்டி - கெற்றியில் ௮ணியும் ஆபரணம். இளர்தல் - வளர்தல், 

சுறறித இரிர்த.து அமையும் - சுற்றித்திரிர்தது போதும், 

இருபைச ஏதம் - இருவுள்ளச் கருணை, 

இரவி இர்இிரன் வெறறிச் குகனெ் ௮ரசர் என்றும் - சூரியனும் இர்.இ.ர 

லும் வெற்றிபொருந்திய குரஉனெககளுச்கு ௮ரசராயெ கிலி சுச் 
இரீவர் என்றும், 

உர்தி இறைவன் எணகு இனக் கர்த்தன் என்றும் - பிரமன் சரடிமுகச் 
சேனைகளுக்குத தலைவனாஇய சாம்பவன் என்றும். உர்.இி இறைவன் - 
பிரமா. எண்கு- சரடி, இனம் - கூட்டம். 

எரியது நெடுகீலன் என்றும் - அச்னெிதேவன் நெடிய நீலன் என்னுஞ் 
சேனாபதி என்றும், 

உருத்திரன் சிறந்த அநுமனென்றும் - உருத்திரமூர்த்தி சிறப்புப்பொருர் 
திய அதுமான் என்றும, 

ஒப்பற்ற ௮ண்டர் எவரும் இரத வர்க்சத்தில் எர்.து புனம் மேவ - உவமை 

சொல்லமுடியாத தேவர்கள் யரவரும் இச்த வானரச்சகூட்டத இல் 
வந்து பூவுலசமடைய, புவனம் புனம் என நீனறது, 

அரிய தன் படைக் சர்த்தரென்று - (அவர்களைத்) தன்னுடைய அருமை 
யான படைத்தலைவரென்.றுகொண்டு, 

களைச் சட்டு - சுற்றமாயெ இரளை. சட்டு - இரள். 

௮ரி முகுந்தன் மெசசுற்ற பண்பின் - விட்டுணு புகழ்ச் துசொண்டாடும் 
தசைமையையுடைய. 

புடைத்தல் - கட்டுதல், பரித்தல் - சாத்.தல், பரக்கரி- இருப்பரல்குன் றம்,



அரும்பதவுரை, ௧௦௩ 

9. அபசார நிர்தைபட்டு உழலாதே - தியொழுச்சமூடையவனென்னும் இச 
ழ்ச்சிமொழிக்கு ஆட்பட்டு ௮£லர் த திரியாமலும், 

அறியாத வஞ்சரைச் குறியாதே - அறிவீல்லாத சபடிகளைச் கருதாமலும்) 

உபதேச மந்திரப் பொருளாலே - தேவரீர் அடியேனுச்கு உபதேூத்த 

2ந்.திரத்தைக்கொண்டு, இவருச்கு முதல் உபதேசம் சடக்ர மந்திர 

மெனச சரிதம் கூறும். 

இப மா முகன் - யானைமுகததையுடையவன், விராயகர். இபம்- யானை, 

இமலான் மடர்தை- இமயமலை அரசன் மசளாயெ உமாதேவி, இமவான் - 

இமயமலை. 

செப மாலை - உருத்திராக்கமாலை, 

திரு அ இனன் குடி - இலக்குமியும் பசுவும் சூரியனும் பூசைசெய்த தலம், 

10, சுருதி முடி மோனம் சொல் டிற்பரம - வேதத்தின் மூடிவாயெ 

உபறிடதலகள் வாக்கிறக்த பொருளென்று சொல்லுன்ெற ஞான 

முதல் அரே, *: வேதக்காட்டிக்கு முபறிடத் துசரியில் விரிசத போதகச் 

காட்டிக்குல சாணலன.?? (கக்தபுராணம்,) 

ஞான சவ சமய வடிவாய் வரத, அததுவிதமான - உண்மைஞான த்தைப் 

போதிக்கும் சைவசடியசொரூபமாய்வச்த, அத் துவிதப்பொருளான, 

பரசுடர் ஒளியதாய் நின் ற - பரஞ்சோஇப்பிரகாசமாய்நின் ற, 

நிட்கள சொரூப - அருவத் இருமேனியையுடைய, 

.துரியயிலையே கணட - நின் மலால,ததையிலே துரியநிலைபொருச்திய. கரு 

விப்போதம கழன்ற சுத்தாவத்தையில் அனர்தசத்தி நேரேநின்று 

தான் செவெத்தில் அதீதப்படர் தறுவாயில் ஆரஈ்சாநுபவம் பெறுவது 

நின் மல துரியம். 

அற்புத, சுபோத, ௬௧, சுயபடிக, மாவின்ப, பத்ம பதமே அடைய -இன்ன 

ser nu ser gy சொல்லமுடியாததும், ஞானமயமானதும், மோ 

ட்ச சுசத்தைச்சொடுப்பதும், சத்தபடிகம் போன் நறும், பேரின்பத் 

தைகச்கொடுப்பதுமான பாதாரவிச்தத்தைச சேர, 

சருவில் உருவே தங்கு சுசலம் நிதானவளி பொரும - கருப்பாசயத்தில் 
உருவாகத் தங்குன்ற சுச்சிலம் கிலையாயுள்ள பிராணகாயுவினாற் 
பொருமுதலடைய, 

அதிலே சொண்ட முக்குண விபாகறிலை சருத அறியா வஞ்சகச் சபடம் 
மூடி - அவ்வுருவிலே பொருச்திய சாத்துவிகம் இராசதம் தாமதம் 
எனலும் முக்குணங்களாலாய வேறுபாடான நிலையை நினைச்சுமுடி, 

யாத வஞ்சகம் மூடி, சபடம் - வஞ்சசம்,



௧௦௪ திருபபுசழ், 

உடல்வினை தானே சலசமிடே பொக்கு குப்பை மல வாழ்வு நிஜமென 
உழலும் - அவ்வுடலானது வினைமாறுபாடுசெய்ய வளருன்ற பிர 

யோசனமற்ற பர்தத்தோடு கூடிய லாழ்வை மெய்யென்றெண்ணி 
உழலும். 

மாயம் செனித்த குகையே உறுதி கரு தும் - வஞ்சகம் உற்பத்தியான இவ் 

வுடலையே மிசமென்றெணனும். 

அசுழமாம் இந்த மட்டைதனை - சாயாகய இக்ச மூடனை, ௮௪ுழம் - சாய், 

மட்டை - மடையன், 

ஒரு நியமமே விண்ட சட்சமய வேத- ஒரு விதியையே கூறிய ௮றுசமீய 

வேதககளையுடையவரே. 

அடி முடி சடுவுமாய் ௮ணட முட்டை வெளியாக - ௮ண்டமாஇய முட்டை 

யின் அடி முடி. சடுவுமாயும் அதற்கப்பாலுமாய், 

உற்பனமதாக- உற்பன்னமாக, தோற்றமாக, 

உததரிசமாம் இன்ப புத்தமிர்த போக சுஈம்- சலத்தோற்றம்போல ஊறு 

சன்றதாடிய பேரின்பப் புதிய ௮மிர்தமபோன்ற ஆனர்த வாழ்வை: 

சத்தி ௧ர- ஞானாசததியாகய வேலாயுதததைச் சையிலேசதியலரே. 

மேவு உணர் ௮ உரு பிரணவ மந்தர சர்த்தவியமாக வரு - பொருர்திய 

அறிவுருவமாகய அரசப் பிரணலமர்திரத்துக்கு முதன்மையாக வரு 

இன்ற. கர்த்தவியம் - நு.சன்மை, மர்திர கர்த்தவியம்- மர்இரத்துக்கு 

முதன்மை. 

பருதிசதிரே கொஞ்சு ஈற்சாண மூபுரம.து ௮சைய - சூுரியவொளிபோன்ற 

ஒலிக்இன் ற சல்ல பாதண்டுணி ௮சைய, 

நிறை பேரண்டம் ஓக்க ஈடமாடு சனபத - நிறைந்து பெரிய ௮ண்டமெல் 

லாம் சடனஞ்செய்யும் பெருமைதகயெ பாதஙகளையுடையவரே, 

கெருவிதா - சர்வமுடையவரே, துலகம் - உயர்ச்சி, 

பணியும் அடியார் ரிர்தை மெய்ப்பொருளதாக ஈவில் சர௮ணபலா - பணி 

யும் அடியவர்கள் சிர்தையில் மெய்ப்பொருளாகத் துதிச்சப்படும் சர 

வணபவனே ! 

ஒன்று வல் சரமுமாகி - உன்னோட ஒன்றுதற்கு ஏ.துலாகயெ வலிய ஒளியு 

மாச, வல் - வலிய, சரம்- ஒளி. 

1, தாக்கு அமருச்கு ஒரு சாரையை - தாக்குடுன்.2 போர்முசத்தில் ஒரு 

சாலரப்பாம்புபோன் றவனை, தாக்குதல் - ரெருக்குதல், 

கேறொரு சாசுநியறப் பசியாறியை - உடனிருர்து உண்பவரொருகரில் 
லாமல் தனித்து உண்பவனை,



அ௮ரும்பதவுரை, ௧௦ 

நீறிடு சாஸ்தர வழிச்கு ௮திதாரனை - விபூதி ௮ணியும் சைவாசமகெதிககு 

அதிதூரமாயுள்ளவனை . 

வோவிழு தவம் மூழ்கும் தா.றபரியம் அற்று உழல் - நிலையான தவத்திலே 

அழுகதுகனெற சருததினறி உழல்கின்ற. வோவிழுதல் - Caves er 

தல, தாறபரியம் - 605 5g. 

காலலாபோல பரிவுறறு உனையே சருகாது - கற்றறிக்தவர்போல அன்பு 

கொணடு தசேவரீரை நினையாமவ, 

இசல சாற்று தமிழ் குரை ஞாளியை - பிறர்வலியை௪ சொல்லுகின்ற 

சவியைப் பாடிச் குரைகசன ற நாயை குரைததல் - குலைததல், 

காள்வரை தமொறி - எநநாளும் கலககழுற்று, 

விருதாவனை - வீணனை விருதா - வீண 

மா மருள பூதத மலதஇிரய பூயியை - மிசக மயசகம்பொருரஈ்திய மம 

மலஙகசளையுடைய கழ்மகனை 

கேரிய புலையேனை - சரியான புலையனை, நோ -சரி, 

போககிவிடச சடனோ - கைவிட முறையோ, போககுதல - வீடுதல், 

போரசசசுடா வஜார லைவேல் -யுகதததைசசெயகின்ற ஒளிபொருக்திய 

வயிரமான கூரிய வேறபடையையும்,. 

மூக்கறை மட்டை மகாபல காரணி - மூக்கு இல்லா தவளும், அறிவில் 

லாதவளும, பெரிய பெலததையுடைய சஙகாரகாரியும. ஹாரணி 

எனனும வடமொழி காரணி என கின்றது. 

படுமூளி - ரூககறை. உதாசனி- நெருப்புப்போன றவள், கொடியவள், 

விமீஷணா சோதரி - விம்ஹணருடைய சகோதரி, விபீஷணர் - இராவண 

னுடைய தமபி, 

இராவணணோடு இயலபு ஏற்றிவிட - இராவணனிடததிம் சீதாபிராட்டி 

யின் இலகசணஙகளைப் புகழ்ந்து சொலல, 

கமலாலய சதையை - தாமரையை ஆசனமாகவுடைய இலக்குமியின் 

அலகாரமாகிய சதையை, 

மோட்டன் களைதது - மூடனாகிய இராஎணன் நிலத்தோடு பேர்த 

தெடுத்து. 

மாச சன சிததிர கோபுர நீள் படை வீட்டில் - பெரிய மிச அலங்கார 

மான கோபு ரததையுடைய உயர்ந்த காவல்விட்டில. 

௮வன் வேரற மாசக்சம் முடித்த வில்லாளிகள சாயகன் - அவன் அடி 

யோடொழியும்படி. ௮வன் சந்ததியை முடிவுசெய்த வில்வீராசளுச் 

கெல்லாம் தலைவனுக்கு, 
Af



௧௦௬ திருப்புகழ். 
லாசரியம் - வாத்தியம், பேரிகை - முரசவாத்தியம், 

மலர்ச் சழுகீர் - செமசமுறீர்ப் புட்பம், சழுநீர் - செல்கழுகீர், 

12. சாதம் விந்து சலை ஆஇி- நாதம் விந்து என்னும் சுத்த தத். துவங்களுச் 
கும் ௮வைக்கும் அப்பாற்பட்ட உன்மனாகலைக்கும் முதல்வமே, சாதம் 

விச்து சுததமாயாபுவன ததுளட௩இயன. உன்மனாகலை சுத்தமாயா 

புவனததுக்கு அப்பாற்பட்டது. உன்மனாகலை மேதாசலைமுதல் உன 

மனாகலை ஈராயுள்ள சோடசகலைகளிலொன்று. 

வெகு சோடி. சாம சம்பு - அசேசசோடி சாமககளையுடைய பரமச௮ன த. 

போச அ௮ர்தரி- போசசத்தியாகுய பராவதியின், 

நாச பர்த மழூரா - சுததமாயையாயெ அழகிய மயிலை வாகனமாசக் 
கொண்டவரே, காகம் - சுத்தமாயை, பந்தம் - அழகு. ::தணிமந்இர 

ரூபமீலைகொண்டது ஆடுமயில்,13 (பார், பாட்டு - 20,) 

பரசூரா சேத தணட விகோதா - பெரிய ௮௪ வீரர்கள் சேதமடையும்படி. 

தண்டனையைசசெய்த விகோதரே, விநோதம்- பொழுதுபோக்கு, 

தீர சம்ப்ரம வீரா - தைரியமும் சளிப்புமுள்ள வீரரே. 

ரி ராஜ - குறிஞ்சிறில ததலைவசே. 
ர * 

இப மங்கள ஜோதி - பிரகாசம்பொருஈ திய மங்களமான சோதியே, 

சய அம்பல லீலா - சுத்த பரவெளியில் விளையாடுகன் par. 

தேவகுஞ்சரி - தெய்வயானை. 

சோலால பூசை - பேரொலியமைந்தபூசை, சம்பிரமமானபூாச, கோலா 

சலம் - சம்பிரமம், ஈரம்- அன்பு, 

ஏழ் தலம் புகழ் - ஏழு உலகலகளும் பாராட்டுஇன் ற, 

சோழமண்டல மீதே மனோகர ராச செம்பிர நாடு ஆளும் - சோழமண்ட 

ல,சதிலே மனோசரரமாயுள்ள இராசசெம்பீரலளராட்டை ஆளுஇன் ற, 
மனோகரம் - அழகு, மனததைக் கவர்வது. இராசசெம்பீரவளசாட்டு 
மலை - ஒரு ஸ்தலம, 

வயலூர் - ஒரு ஸ்.தலம். 

ஆதரம் பயில் ஆளுரர் சோழமை - ௮ன்புகிறைக்த சுக்தரமூர்த்இகாயனா 

ருடைய நட்பை. 

ஆடல் வெம் பரி மீது ஏறி - பாய்கனெற லெவ்லிய குதிரைமேல் ஏறி, 

‘SA 65 உலா ஆசு பாடிய - பேதைமுதல் பேரிளம்பெண் இறுதியா 

யுள்ள ஏழு பருவங்களையும் புறமாகச்சொணட *: ஞானஉலா 59 என் 
லும் ஆசுசவியைப் பாடிய, ஏழு பருவம் - பேதை, பெதும்பை,



அருமபதவுரை ௧௦௪ 

மங்சை, மடச்தை, ௮ரிலை, தெரிவை, பேரிளம்பெண். உலா - ஒரு 

பிரபக்தம். பேதைமுதலிய ஏழுபருவப்பெணகளும் கண்டு மயங்கும் 

படி. தலைவன் பவனிவரு தலைக் சலிவெண்பாலாழற் கூறுவது. இத்திரு 

வுலா :: இருச்கைலாசஞானவுலா 39 என்றும் 44 அதியுலா ?' என்றும் 

பெயர்பெறும. (பெரியபு.ரா, வெள்ளையானைச்சருக்கம் 47.) ஆசு - 
அசுகவி, சால்்அசைச்சவியிலொன்று, அது ஒருவன் இன்னபடி 

பாடுகவென்று கேட்க, அப்பொழுதே ௮வன் கருத்திற்கு ஒப்ப 

விரைச்து பாடுக கவி, 

சேர் கொங்கு வைகாவூர் ஈன்னாடதில் - சேரமான்பெருமாணாயனாரால் 

ஆளப்பட்ட கொமகுதேசததிலுள்ள வைசாவூர் என்னும் ஈல்ல. 

காட்டில், 

3. சரவண சாதா - சரவணப்பொய்சையிலே சோன்றினலரே. சாதம் - 

Uns se. 
Sir HE sr - scpeoruorw Comrerats, 

சத தள பாதா - நூறிதழ்கள்பொருந்திய தாமரைமலர்போலும் திரு 
வடியையுடையவரே, சதம்- நூறு, தளம்- இதழ், 

௮பிராம - ௮ழகுநிறைச்தவ்ே. அபிராமம் - அழகு, 

தருணக - இளமைப்பருலமுடையவே, தருணம் - இளமை. 

இரா - வலிமையுடையவரே, கிருப - அரசனே, நிருபன் - அரசன், 

அமர் வீரா - போர்வீரரே. சமதளவூரா - திருப்போரூரில் எழுர்தருளி 
யிருப்பலபே, சமம்- போர். 

பரம சொரூபா - திவ்விய வடி ௮முடையவரே, 

சுரர்பதி பூபா - தேவர்க்கரசனாகய இந்திரனுக்கு முதல்வரே. பூபன் - 

முதல்வன், ௮ரசன. 

பரிமள நீபா - மிருமணம்பொருர்திய கடப்பமாலையை அ௮ணிர்களரே, 

நீபம் - கடப்பம்,. 

இக பர மூலா - இகத்துக்கும் பரத்துக்குக சா.ரணரே, 

பவுருஷ சீலா - ஆண்மையையுடைய அறிஞனே, புருஷோத்தமனே. 

விரவிய தாள் ஏற - நெருவ்யெ துசள் பரம்ப, 

ஏழ் கடல் - உப்புக்கடல், பா.ற்கடல், தயிர்ச்சடல், செய்ச்சடல், கருப்பஞ் 

சாற்றுக்சடல், தேன்சடல், ஈன்னீர்ச்கடல், 

மாமேரு பூதரம் இடி.படவே - மசாமேருவாசயெ மலை இடி.பட, தான் - 
அசைச்சொல்,



௧0௮ திருப்புகழ், 

Gerson இசல் கெட - இராக்கதரது வவிமை குன்ற. நிசா - Ooo. 

சரா - சஞ்சரிப்பலர்,. 

மரகக ஆகார ஆயன் - மரகத இரத்தினம்போலும் திருமேனியையுடைய 

விட்டுணு. ஆகாரம - வடிவு. * 

இரணிய ஆகார வேதன் - பொனபோலுச் இருமேனியையுடைய பிரமன. 

இரணியம் - பொன். 

வசு எனும் ஆகார ஈசன் - ௮க்னியென்று சொல்லப்படும வடிவுடைய 

சாலாககினி உருதஇரன், வச - ௮க்இனி. 

விசாயகமலை - ஒரு ஸ்தலம். 

ம£தர - மலையில வூப்பவரே, மத ரம - மலை. 

வனசரா ஆதாரமாகயெ - வனத திலே சஞ்சரிக்கன்ற வேடாகளைக காப 

பரற்றுனெ ற. 

14, ஈனம மிகுததுள பிறவி- மிச்ச இழிவான பிறவியை, 

யானும் உனச்கு அ௮டிமையென - கானும் உனனுடைய அடிமையென்று 

கொணடு, 

வகையாக ஞான அருள்தனை அருளி - சோபானமுறையாகத இருவருள் 

ஞான ததைச்சொடுதது. 

சாணம் அகத்றிய கருணை - தடையிலாவருளை. 

தான தவததினின் மிகுதி பெறவோனே - தானததிலும் த௨5இலும 

மேன்மைபெறுவோனே. தானஞ்செயதலிலும தவஞசெயதலிலும் 

முத.ற்றெய்வமாக எணணப்படுபவா, 

சாரதி உததமி துணைவ - சரஸ்வதியாகிய உததமிககுச சகோதரராயுள்ள 

வே. 

ஆன திருப்பதிசம் ௮ருள் இளையோனே - தகுதிபொருஈதிய தேவாரத் 

திருப்பதிகககளை அருளிசசெய்த திருஞானசமபஈதமூாததியே. 

ஆறுதிருப்பதி - ஒரு ஸ்தலம் 

15, சமயபத்தி விருதாகதனை நினையாதே - சமயபததியாகிய வீண்செயலை 

விட்டு. சமயத்தில் விசுவாசமுடையோமென்றிருந்து சமயம் விழிச் 

கும் சிலார்சசனை முதலிய தொண்டுகளைச செய்யாமலிருத்தல் வீண 
பத்தியாதலால், 4: சமயப் விருதா 99 என்றார், 

சரண பத்ம சிவொர்ச்சனைதனை ராடி. அமைய - இிருவடி.த்தாமரையிற் செய் 

Ger சிவரர்சசனையை -1ரம்பிச்செய் ௪ ௮மைர் இருக்கும்படி ,



அரும்பதவுரை, ௧0௯ 

சம்குரு சாததிர மொழி நாலால் அருள் எனக்கு இனிமேல் துணை 

தருவாய - சற்குருவின உபதேசமொழியாலும் ஞானசாத்திர. நூலா 

ஓுமஉணடாகும் ௮ருளாயெ துணையை எனக்கு இனிமேல் தருவாய், 

உமை மூலை தரு பால் கொடு ௮௫௭ கூறி - உமாதேவியார் சொதெத 

ஞானப்பாலை உணடு சவெபெருமான் குருவாய்வஈது தமக்கு ௮ருள் 

செய்த முறையை :: தோடுடைய செவியன 39 எனனும திருப்பதி 

கத்தினால் எ௫ுததுச் கூறி. 

உரிய மெய்த்தவம் ௮௧௫ - அவ்வருள் சேர்த்குரிய மெய்த்தொண்டாகிய 

ஆலய௮ழிபாடு முதலியவைகளைச செயது. 

நல் உபதேசத் தமிழ்தனைச் கரைகாட்டிய திறலோே - ஈன்மையான 

உபதேசமர்திரமாகிய பஞசாக்கரததிருப்பதிசசை முதஇச்சரையை 

அடைதறகேற நெறி.பாகககாட்டிய வலியுடைய திருஞானசம்பஈத 

மாததியே. பஞசாக்கரப்பதிசம 4: காதலாடுக் கசிந்து 3? என்ற 

பதிகம, 

10. உலக பசு பாச தொர்தம் அதுவான - உலகததில் அன்மாலவைப் பர்திச் 

இருக்கும் பாசததொடர்பாயுளள. 

மல சல சுவாச சஞசலமதால் - மலசலஙகளுக்கு ஈல்ல இருப்பிடமா 

யிருக்கும் இவ்வுடற் கவலையாலும, சுவாசம் - நல்லிருப்பிடம், உறவு 

இளை முதலியலாகளால் வருவதும் தேசததைப்பறறி வருவதுமான 

கவலைகளினால் என துநீலை கெட்டிப்போகாதபடி. எனபதாம். 

மதிநிலை கெடாமல் - அறிவுநிலைதவரு மல். 

சலம் ௮.றுகு பூளை தும்பை ௮ணி- கஉகையையும் அறுசையும் பூளைப் 

பூலையும், தும்பைமாலையையும் ஆபரணமாகக்கொண்ட பரமரிவன த, 

பூளை - ஜா செடிப்பூ. 

சரவண பலா - சரவணப்பொய்கையில் உறபவித்தவரே. சரவணம்- சர 

வணப்பொய்கை, பவம் - உர்பவிததல், இவ்வாறெழுததும் ஒருங்கு 
சோந்தபொருள fs சிவபெருமானே யாயெ சொரதவடிவமாம், 92 

(இருசசெர், பரா, மர்திர, 22) 

முகுர்தன் - விட்்ணு, மோக௫சொடுப்பவன். 

பயிலுதல் - சொல்லுதல், 

  

17, வினையில் செருக்இ - வினையினால் மயக்கமுற்று, தேசத்தை யான் 
எனா.றும் மனைமச்சள் முதலியவைகளை எனதென்றும் மயச்சமுத் 

மிருத்தல்,



௬௧௦ இருப்புகழ். 

விழலுச் இறைத்துவிடலாமோ - வீண்விஷயத்தில் எனது அறிவைச் 

செலு ததிவிடலாமோ. 

சுனை - சீரூற்று, சொருபக் குறததி- அழகிய வள்ளிசாயசயார். 

இனம் கற் சரித்திரமுள தேவா - எப்பொழுதும் நல்ல ஒழுக்சுத்தையுடைய 

சேவாகளது, 

18. நீள் குளிர் வெதுப்பு - மிக்க குளிரோடு சேர்ந்த சுரம். 

சோய்கள் நோ உறு புழுக்கள் கூடு- கோய்கள்பொருச்திய புழுச்சள் 

வாசம்பணணுகின் ற கூடு, 

பாரிய ஈவத்துவாரம் நாறு- பெரிய ஒன்பது வாயில்களும் காறுகின் ற. 

நவததுவாரம்-சண, காது, மூக்கு, வாய், குதம், குய்யம், 

மும்மலததீல் ஆறு பாய் பிணி இயத்று - முமமலற்களாகயெ ஆறு பெருக் 
செடுதது மோயை உண்டாச்குஇன் ற. 

பாறொடு - பருந்துகளோடு, பாறு - பருந்து, நாரணி- துர்க்சை. 

அறததின காரி - தருமததின் செல்வி, உமாதேவி, முப்பதஇரணடு ௮றல் 

களையும் வளாப்பவள். 

ஆறு சமயததி - அறுவகைப்பட்ட சமயத்தலாகளுச்கும் ௮வரவர்கொண்ட 

முதந்பொருளாய்ச செறிர் துகிற்பவள். 

பூத சாயகா இடதது சாமி - சவபெருமானிடத்து விருப்பமுவள்ளவள். 

மசம் அயி-யாச முதல்வி, 

சாடக ஈடததி- ஈடனமாபெ௮ள், 

கோல நீல வருணததி - அழூய நீலமிறத்தையுடையவள், 

உமைச? - பிரசாசமுள்ளவள். நீலி - நீலரிறமுடையவள், 

லார் ௮ணி - சசசணிந்ச, 

சலைச9 - ௮றுபததுசான்கு கலைஞானங்களையும் ௮றிர் seer, 

காச வாள் நுதல் - இமயமலையிற்பிறந்த ஒளிபொருர்திய நெற்றியை 
யுடைய உமாதேலியார். நாகம் - மலை, வாள் - ஒளி, 

மணத்த சோலை வாகு உள குறட்டி - வாசனைபொருந்திய பூச்சள் 

நிறைந்த சோலை சூழ்ர்த அழயெ குறட்டி என்னும் ஸ்தலம்: 

வாரு - HLS. 

  

19. ௮ர்தோ - இரக்சத்இினையுணர்த்தும் ஒர் குறிப்புச்சொல், 

இதா சூத்திரம் - ஈல்வினை திவினையின் பயனாகிய இன்பத்துன் பல்களை 

அனுபவிக்கும்படி எடுத்த இயர்இ.ரம், இதம்- இன்பம், அதம் - 

துன்பம், ஆகாமியம் சல்வினை நிவினையெனப்படும், ௮லவற்தின்



அருமபதவுமை ௧௧௧ 

விளைளாகயெ சஞ்சிதம் புணணியம் பாலம் எனப்படும். gap her 

பயனாகிய பிராரததம் இன்பத்துன்பககளைத் தரும். அதபறறியே 

இதா சூததிரம் என்மா. 

அம்போருகன் அடிய பூட்டு இது- இந்த யாக்கை பிரமன் செய்த பூட்டு, 

அடுதல் - செயதல், 

இனிமேல சாம் ௮ஞ்சாது அமையா - இணிமேல் நாம் அ௮சசமின் நியிரு த 

தல முடியாது, 
கரி யாக்கையை பஞ்சாடிய வேலனார்ச்கு இயல் ௮கு ஆக்கும் வா - 

இரவுஞ்சனாகெ மலைவடியலைப் பஞ்சுபோலப் பறக்கசசெயத லேலல 

னுக்கு ஈமதுதன்மைகளையெல்லாம் ௮வர்தன்மைசளாக்குவம் வா. 

ஆக்கையை ஒழியாமல் இனிது வந்தோம்- சரீரத்தை வீணாக ஒழியாமல் 

ஈல்லியல்புக்கு வந்தோம். 

இதுவே ௧தி- இவவணணமாவதே ஈமக்குச் கதியாகும். 

ஆட்சியும் இந்தா மயில்வாகனர் சீட்டு இது - ஆட்சிப்பததிரமிர்தா, இ.து 

மயில்லாகனருடைய சீட்டு, 
6 

aig ஆளுவம் காம என வீக்கெ சவஃறும் (இந்தா.) வீககுசல் - சட்டு 

தில். 

asCs லெகுவா ஈமை அட்கொள உவக்தார் மதம் மேதினி மேற்கொள - 

எழுக தருளிப் பலவிதமாய் ஈம்மை ஆட்கொள்ளும்படி. விரும்பியவரது 

மதம் உலகில் மேலாகககொள்ளுமபடி., 

மைந்தா குமரா எனும் ஆர்ப்பு உய்ய மறவாதே - மைதா குமரா என்னும் 

பேரொலவியை உய்யும்படி மறவாதே, ஆப்பு - பேரொலி, 

மாத்துடி - பெரிய உக்கு. 

செம்பூரிகை - சிவச த ஊடும் பூரிகை. 

பேரிகை ஆர்த்து எழ - பேரிகை ஒலிக்க, பேரிகை - பறைப்பொது, 

செககாடு எனவே - சிவந்த சாடுபோல, இது அவுணரது மயிர்ச்குவமை, 

சலகார சிகாமணி வேல்கொடு இண்டாடி - சககாரததொழிலிலே மேம் 

பட்டதாகிய வேலாயுதததைசசொண்டு ௫௬௨௫. 

மகா மயில் மேற்கொளும் - பெரிய மயில்மேல் ஆசோசணஞ்செய்யும். 
மேற்கொள்ளுதல் - ௪௮5. 

Dig தடு இதழ் காசம் மகாக் கடல் கககாசஎம் மின் ஆர் சடை சூட்டிய - 

சாதி.ரலும் கொன்றைமாலையும் பாம்பும் பெரிய கடல்போலும் 
பெருக்கெ்ன்ற சலசையும் முழுவெலும்புமாயய இவைகளை 

மின்னலையொத்த சிவர் த சடையிலணிர்த,



௧௧௨ திருப்புகழ். 

ச,தாசி௮ கோததாரன் - சதாசிவலாச்சததில் தோன்றிய ஸ்ரீகண்ட உருத் 

தரன், சதாசிவ தினின்று மகோன்மனியும், மரோன் மனியிலிருஈ து 

மகேசுரனும், மசேசுரனிலிருச்து மசேசையும், மகேசையிலிருஈது 

ஸ்ரீகண்ட உருததிரரும, ஸ்ரீசகணட உருத்திரரினின்று சுப்பிரமணிய 

ரும் தோன்றியபடியால் ': சதாரிலகோததிரன ”” என்ருர், இவா 

மகேசுரரில் அடககுஅர். அடககவே, சிபெருமானினினறு வேரு 

காதவர் என்றும், வபெருமானுடைய சததியெனறும உணாக, 

எண் கூடு அருளால் - அளவுமிக்ச திருவருளால், கூடுதல - அதிகமாதல். 

Cra கோகூயை - மானபோலும் பாரவையினையுடைய வள்ளிகா 

யயொரை, செளவி- மான, 

ஈன் பூ மணம மேவி - ஈல்ல பூவும மணமுமபோலப் பொருதி, 

மனம் மேதினி சோக்கெ - மனமாகிய பூமியை கோககித திரு௮ருள்பா 

லிஃ தருளும், 

சிராப்பளி - திரிசராப்பளளியெனனும் ஸசலம, 

6 

20. or gaw-Gufw saw, ச௪௮தஇரற்குக காரணம் தருமம. தருமம் செய 

யின அன்பும் ௮ருளும உண்டாகும். ௮லை உணடாகத் தவம் உண 

டாகும். தவமாவது சரியை இரியை யோகங்களை செயிதல். அத 

தலததினால மலபரிபாகமுணடாம். மலபரிபாகமுணடாக, இருவ 

ருளே குருவடிலாய்த தோன்றி உயிரை மும்மலலகளினினறும fs 

இ௪ சிவபிரானை அடையசசெய்யும, சிவனிடததே உடஸ் பொருள் 
ஆவி மூன்றையும் தானம் செய்து எல்விடததும தனது சுதர்திரத 

துவம தேரன்ராமைநிறபோர்கருச சலவமேயொழியத் தாலும் பிறருஈ 

Carmi, இங்கனம் யான எனது அற்று தஇருவடிபொரும்இி 

நிற்றல் மாதவமெனப்படும், 

இது அகல ஒதிப் பணியாரும் - வினைநீ௰கும்படி பஞ்சாக்கரம் ஒதி வணங 

சாதாரும், 

நாச ஒளியே - சாதவடிவாயுள்ள ஞானசோதியே. 

நற்குண சீலா - ஈன்மைதரும் அறுகுணஙகள்பொருக்தியவே. 

தோம் இல் - குற்றமில்லாத, பரிசுததமான. 

21,காதி மோதி வாதாடு நூல் - சண்டித்துத் தாக்கு வாதாின்ற தர்க்க 

நூல்களை, 

மாது பாசர் லாழ்லேயெனா - மாதுபாசரே, எமது வாழ்கவே எனறு 
as sg.



௮ரும்பதவுரை. ௧௧௩. 

மாறு இல்லாத - ஒப்பில்லாத, எதிரில்லாத. 

மா ஈதர் ஆகத்து உறைவோனே - பெரிய ஞானிகளுள் ர் -yenm 

லவோனே. 

சாசலோகம் ஈரேழு பார் - சுவர்ச்சலோகம் முதலிய பதினாலு உலக௱ 
கள், சாகலோகம்- தேவலோகம். 

தேவாதி தேவன் - தேவர்களுக்கெல்லாம் மேலான தேவன். 

  

22. மாதலாச்கு. அஇபாசசமானவா - பெரிய தலத்சைசசெய்யும் முநிலோ 

ருக்கு அதிபாதகததைசசெய்பவர், செெனுக்கும், செவனடியார்க்கும், 

இவனைப் பூசககுக குருவுக்கும் விரோதமாகசசெய்யப்படுவது ௮ 

பாதகமெனப்படும், ௮சசெயல்கள் செநிர்தை, சவெத்திரவியம் புத் 

தல், கூலிககுப் பூசித.தல், குருகந்தை, குரு ததிரவியம் yess, 

வனடியார்நிர்தை, வேதாகமநிந்தை முதலியனவாம், 

ஊசலின் சனலாய் எரி சாளையா - ஊஞ்சலைப்போல அங்குமில்குமலைரச்து 

காமததியால வெக்துகொணடிருக்கன்ற காளைப்பருவமுடையவர். 

ஆர் தனக்கும் உதாசின தாரிகள் - எவரையும் நிந்இப்பவர்கள். உதாசினம் - 

தூஷணம், மிந்தை, 

உத்தமர் ஊதஇியம ஐடி. நாடினர் - பெரியோர்களது பொருளைச சென்று 

விரும்பிக் சவர்ச்தவர். 

பூதலத்தினில் ஒரமதானவர் - பூமியில் நீதிதப்பி ஒருபக்கம் சார்ச்தவர், 

தரம் - பக்சபாதம், 

ஏக சத்த இயானம் இல்லாதவர் - ஒரேமனமான தியானமில்லாதவர். 

மோசம் உற்றிடு போச இதம் ஊறினா - மயச்கத்தைததருகின்ற போசம் 

களில் அசைப்பெருச்கமுடையவர். 

மாகலை ஆயும் உத்தமர் கூறிடும் லாசக - ஞானசாத்திரம் ஆராயும சம் 

குணா ுதிச்கும் உபதேசப்பொருளாயுள்ளவரே, 

சேகு சித்திரமாக நிண் ஆடிய -மிக்ச அழகாக நின்று ஆடிய, 

  

25, வேழம் உண்ட விளாசனி அதுபோல மேனிசொண்டு - லேழம் என்னும் 
ளேய்பிடித்த விளாள்சனிபோலவிருக்கும் சரி ரத்தைசக்கொண்டு, 

வியாபக மயல் ஊறி - நிறைந்த மயச்சம்பொருந்தி. 

நாளும் மிண்டர்சள்போல் மிக அயர்வாட - எர்சாளும் மிண்டர்களைப் 

போல மிசவுச் தளர்வுற்று, மிண்டர் - இண்ணியர், பருத்தலர், 

ரைதல் - கெடுதல், துன்புறுதல், 
கதி



se இருப்புகழ். 
மாள அன்று அமண் நீசர்சள் கழுவேற - அச்சாளில் சமணசமயம் அழி 

யும்படியும் இழிச்தோராஏய சமணர் கழுவேழும்படியும்,32-௮- 
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Puttar Messy 
25, வசனம் மிச ஏற்றி மறவாதே - உருவேறச செபீததுத் தேவரீரை மற 

வாதபடியும். 

இசை பயில் சடாக்ரமதாலே - விதிப்படி உசசரிக்கும் சடச்சர மர் 

இிரத்தினால், இசைபயிலல் - சொல்லுதல், உசசரிததல். 

  

மனது துயர் ஆற்றில் உழலாதே- எனது மனம் கலேசவழியில் உழ 
லாதபடியும். 

இசபச செஎபாச்கியம் - இகத்துக்கும் பரத் துச்குமுரிய ரல்வாழ்லவை, செள 

பாக்யெம் - ஈல்லாழ்வு, 

பசுபதி வொச்கியம் உணாலவோனே - பசுபதியாயெ சிவனது (83 என் 

லும் வரக்யெமாகிெய பதி அட்சரத்தை அறிவோனே. இது மகா 

மலுவென் றுசொல்லப்படும், பதி௮ட்சரம் இத்தன்மைத்தென்பது:-- 

“'சாயோட்மெச்திர ரான்மறைவேதம், சாயோட்டுமந்திர சாதனிருப் 

பிடம், சாயோட்டுமர் திர சாதாச்தசோதி, காயோட்டுமர்இிர சாமறி 

யோமே. 53 1 அவகமுமாசம வேதமதோதினு, மெலசள்பிரானெழுக் 

தொன்றிவிருப்பது, சவகைகெட்டவ்வெழுததொன்தையுஞ்ீசா திததா, 
லககரைசேர்க்த வருல்கலமாமே, 52 (இருமக்இரம்,) 

  

25. ௮அங்குண விரகன் - துர்க்குணமுள்ள சாமழூரத்தன். 

வேதாள ரூபன் - பிசாசம்போன்ற உருவத்தையுடையவன், 

௮ச௪டன் - 8ழமகன், மசடன்-பது௪சலன், ௮௧.இ.- சதியற்றவன். 
மறவன் - பாவி, 

ஆதாளி வாயன் - வீம்புபேசுவோன். ஆதாளி - இரைச்சல், லீம்புபேசுதல், 

அஞ்சு பூதம் ௮டைரிய சவடன் - அஞ்சுபூதம்சளும் ஒதுக்க வண்டன், 
அடைசுதல் - ரேர்வழிகின்றும் விலசச்செய்தல், ஒதுக்குதல், சவடு - 

வண்டல். அ௮ஞ்சுபூதங்களென்றது சத்தம், பரிசம், உருலம், இரதம், 

சச்தம் என்னும் ஐர்து பெஎதிசவிடயககளை, 

அவிசல் - அலிர்துபோனவன், ஆருன ஊணன் - ௮றுசவை ஷணில் வீரு 
ப்பமுடையவன். 

சலடன் - தர் திரமுள்ளோன். சவடம் - தர்.இரம், விசடன் - சாலக்சாரன், 

ராசா லிசா. ரன் - பலவசைப்பட்ட வே.றுபாையவன், 

சலியன் - தரித்திரன், ௮லியன் - அலி,



அரும்பதவுரை, sap 

அசேச லாழ்வன் - தனச்சென ஒஐரிடமில்லாது எப்பொழுதும் இரவம் 
குடியேயிருர்து அலைபவன், அதேசம் - திரிதல். 

வெம்பி வீழும் களியன் - சோர்ச்துவிமும் கள்ளுக்குடியன், 

அறிவு உரை பேணாத மாநுட கசனி ௮சனி- புத்தியாகச சொல்லும் வார் 
திதைகளை நன்குமதிச்சாத மாநுடலடிவயகொணட யரனைபோன் 2 

வன், ஆடுபோன் ஐவன். 

மவுலியில் அழயெ பாதான லோகனும் - முடியில் அழகுடைய ஆஇ 
சேடனும், 

மரகதம் முழுகெய சாகோத ராஜனும் - பசசைநிறம்பொருக்இய சர்ப்பராச 

னும். அதிசேடனின் ௮வ்தாரமாயெ பதஞ்சலி, காசோதரம் - 
சர்ப்பம், 

மதுநெறியுடன் எஎர் சோணாடர் சகோனுடன் - மறுதன்மசாத்திரரெறியைச் 

கைச்சொண்டு வாமும் சோழகாட்டரசனாகிய இரணியவன் மனுடன், 

உம்பர் சேரும் மகபதி புகழ்- மேலுலசத்திலுள்ள இந்திரனும் து.இக்ன் ற . 

உம்பர் - ஆசாயம், சேர்தல் - பொருந்துதல், 

புலியூர் வாழ் கரயகர் - சிதம்பரத்தில் வாழும் பரமசிவனும். 

மடமயில் மடஏழ்வுற லானாடர் கோவென - இளமைபொருர்திய மயில் 
களிப்புறவும், தேவர்கள் தம்களுச்குச் தலைவனவும், 

மலைமகள் உமை தரு - இமயமலை ௮ரசன் பு.த்திரியாகுய உமையும் அருளிய, 

மனோசரம் - அழகு. மன்றுள் ஆடும் - சிதம்பரத் தில் நிரு ததஞ்செய்கன் 2, 

தெரிசன பரசுதியானாய் - ௮ன்பர்களடைகன்ற முத்திக்கு முதலாயுள்ள 

வே. தெரிசனம் - அடைதல், 

இசையினும் மிசையினும் வாழ்வே- அட்டதிச்குசளிலும் மேலிடத்திலும் 
வாழ்பவரே. 

செஞ்சொல் சேரும் தனைபுன வனிதை - இனிய வார்த்தைகளைப் பேசும் 

இனைப்புன த.தில் ரத்த வள்ளிராயயொர.த. 

சுரரீஇிபர்- சர் - அபர். 

  

20, மாலினால் எடுத், சர்தல் - ஆசையினால் எடுத்துக்சொண்ட பீ.றலையும், 
எல்லா உயிர்சளுச்கும் பிறப்பினை விளைக்கும் வித்து ௮வாவாம். 

அவாவென்பவெல்லாவுயிர்ச்குமெஞ்ஞான் அர், சவா௮ப்பிறப்பீலும் 

லித்து.?? (கு.றள்.) 
மாறி ஆடு எடுத்த ரிக்தை - மாறி அசைதலை மேற்சொண்ட மனத்தையும், 

அலைன்ற மனத்தையும், 4 கொள்ளித்தேள்சொட்டிச்குதிச்கின் ற் 
பேயக்குரங்காய்ச், சள்ளமனர்துள்ளுவதென் ” என்றார் தாயுமான 

சுவாமிகள்,



௧௧௬ இருட் 

௮ரியாய மாயையால் எடுத்து மமூனேன் - விபரீத உணர்வைச் செய்யும் 
கொடிய மாயையால் எடுத் துக்செட்டேன். ஆணவமலச் தினால் மறை 

ப்புணடு தனது இரியை ஞானம் இசசை என்னும் சம் இசள் சீவிக் 

சட்பெராது மயகூய ஆன்மா, மாயாகரணஙகளால் வெளிப்பட்டுச் 

சீவிதம்பெறும், அஃதாவது, அசுத்தமாயையிலிருர் துண்டான கலை 

என்னும் சததுவசதால் சொழில்செய்யுர் தன்மையும், விததை என் 

னும் தசது௮ததால அறியு$சன்மையும், ௮ரரகம் என்னும் ததது௮் 

தால் விரும்புக் தன்மையும் பெறும். பின்பு கலையிலிருஈ்து மூலப்பிர 

இரு திதோன ற, முக்குண௰கள் அதித்றோனறி ஆன்மாவோடு சம்பச்த 

முற்று, அம்முககுணசம்பக்தததால் ஆன்மா சுகதுச்கமோயொய்நிற் 

கும். இவ்வாறுகிர்கும்பொழுது பிரஇரு திகாரியமான அல்வியக்தத்தி 

னின்று புத்தி தோன்றும். புததியிலிருந்து ௮சலகாரந் தோன்றும். 

௮வ்வகலசாரம யான எனது என்னும் செருக்சையுணடாக் 

அன்மாவை முனைததுநிற்கும்படிசெய்யும், பின் ௮வ்வசமகாரம் முக் 

குணஙகளோடு சார அவற்றின் சாபினால” தைசதம் வைகாரிசம் 

பூதாதிகம் என மூன்று அகக்சாரங்களாகும். ௮அலற்றுள் தைசத 

அகசஙகாரததில் மனமும மெய் வாய் சண மூக்கு செவி என்னுமஐந்து 

ஞானேக்திரியககளுக் தோன்றும், லைகாரிக ௮அகமகாரததினின் று 

வாக்கு பாதம் பாணி பாயு உபத்தம என்னும் ஐந்து கன் மேர் திரியவ 

களுக்தோன்றும். பூதாதிசாசலகாரத்தில் ஐர்.துதன்மாத்திகரசளான 

சத்தமும் பரிசமும் உருவமும் இரதமூம் சர்தமுந் தோன்றும், பஞ்ச 

தன்மாததிரைகளாயெ சூக்குமபூதலகளுள், சதததன்மாத் இய 

னின்று ஆகாயமும் பரிசதன்மா ததிரையினின்று வாயுவும், உருவதன் 

மாததிரையினின்மு தேயுவும், இரசதன்மாததிரையினின்று அப்பு 

வும், கர்ததன்மா ச திரையினின் ௮ பிரு திவியுமாக ஐர்து தூலபூதஙகள் 

தோன்றும். இப்பூதஙகளிலநின்று தாலசரீர தத்துவயசளாயெ 

தசததுவிகல்கள் அறுபதுர்தோன்றும். ஆன்மா ஐந்து தாலபூதங்களை 

இடமாசச்கொணடு, ஆன்மாவின் இசசை ௮ர்தக்க.ரணமசளிடத் தம், 

ஆன்மாவின் ஞானம் ஞானேச்இரியககளிடத்தும், ஆன்மாவின் 

இரியை கன்மேர்திரியலகளிடத்தும்கின் று ச,த.தா.திவிடயககள் அறி 
சது பற்றி Apt go. மாயை விபரீத உணர்வைசசெய்வ தினால் அரி 

யாயமாயை என்றும், ௮து இவவுடலுக்கும் மனதுக்கும் சாரணமர 

யிருப்பதால் (*மாயையரல எடுதது?9 என்றும், மனம சென்ற வழி 

விடயககளை அநிர் துபற்றி ௮ழுர்.துதலால் “Gs Cia corpo 

சகூறிஞர். 

எனக்கு இரக வார் ஐயா - என்மேலிரச்சமுற்து வாராய் ஐயனே. 

வேலினால் வினைக் சணல்கள் மூளதாக எறித்து - ஞானசத்தியாகயெ 

, வேலாயுதத்தால் தொகுஇயாயுள்ல சஞ்செதவினை சாம்பராய்ப்போகு 

ம்படி எரித்து,



அருமபதவுரை, ௧௧௪ 

உன்றன் வீடு தாபரித்த அன்பர்கணமூடே மேவி - உன்றன் மோட்ச 

வீட்டிலே கிலைபெற்றிருக்கும் ௮ன்பர்கூட்டத்திற் சேர்ச்து. தாபரித் 

தல் - நிலைபெற்றிருச்தல். . 

யான் உனைப்போல் சர்தையாகவளே களித்து - உன்னைப்போல யான் 

ஆரர்தசித்தமுள்ளனாய்ச் களித்து இருக்கும்படியும். 

கந்தவேளே ஆம் என - கர்தவேள் என்று சொல்லும்படி. சாருபம் பெற் 

றிருச்சவும், 

பரிந்து அருள்வாயே - அன்புகூர்ந்து அருள்செய்வாய், 

காலின் ஆல் எனப் பரந்த சூரர் மாள - விழுதுக்கூட்டககளையுடைய ஆல 

மரத்தைப்போலக் இளைதத ௮சுரவீரர் மாளும்படி., 

கால பானு சத்தி ௮ம் சை- உதயகால கூரியனைப்போன்ற ஞானசத்தி 

யாடிய வேலாயுதத்தை ஏர்திய தஇருக்கரத்தையுடைய. 

சாம பாணம் அட்டு - மன்மதனுடைய பஞ்சபாணங்களை அழித்து, ௮டு 

தீல் - அழிததல், 
சேலை நேர் விழிச் குறப்பெண் ஆசை தோள் உறப் புணர்ந்து - சயல்மீனை 

ஓ.தத விழிசளையுடைய வள்ளிசாயகயாரது ஆசை புயகசளின்மேலே 
பற்றப் புணர்ந்து, சததிசமேதராய் அன்பருள்ளததிலிருப்பவர் 

என்பது சருத்து, :'ஏதுமொன்றுமறிவிலராயினும், ஒதியஞ்செழு 

தீதும்முணர்வார்கட்குப், பேதமின் றியவரவருள்ளத்தே, மா.துக்தாரு 

ம௫ழ்வர்மாற்பேறரே.3? (தேலாரம்.) 

தேவர் மாதா இதெதர் தொணடர் - தேவாகளும் தேலப்பெண்களும் சத 

ரும் அடியரும். 

ஏச லேளூருக்கு உசர்த - ஒப்பற்ற வேளூரை விரும்பிய, 

சேவல் சேது சுற்று- சேவர்கொடி சூழ்ர்த, 

  

927. சண கமல அலயத்தை - பாதரரவிர்தமாுய கோயிலை, சரணம் - 
பாதம், கமலம் - தரமரை, 

௪ட சசட மூட மட்டி - வஞ்சகத்தையும் குத்றத்தையுமுடைய மயக்சம் 

நிறைந்த மடையன், 

கருணைபுரியா திருப்பது என்ன குறை, இவ்வேளை செப்பு, © 

கடச புயமீது - சககணமணிர்த சோளின் மேல், 

இரதாரமணி அணி பொன் மாலை செச்சை கமழும் மணம் ஆர் சடப்பம்- 

இரசாமணிபதிச்த ஆபரணம், பொன்மாலை, செசசை, பரிமளிச் 
இன்ற வாசனைடிறைர்த கடப்பமாலை, செச்சை - வெட்சி, 

தீரணம் இது ஐயா.



EEO திருப்புகழ், 

மிகுத்த smug op நீள் சவுக்யம் சகல செல்்வயோக மிச்ச பெரு 

வாழ்வு - மிக்ச சனம்பொருர்திய மிக்ச செளக்கெத்தையும், சகல 
செல்வயோசம் மிகுந்த பெருவாழ்வையும், 

தசைமை சிவஞானம் - பெருமைபொருக்திய அறுபவஞான த்தையும், 

நீ கொடுத்து உதவி புரியவேணும். 

கெய்த்த வடிவேலா - நெய்பூகிெய கூர்மையான வேலையுடையவே. 

௮ருண தள பாத பத்மம் ௮து- மிகவும் சிவரத இதழ்களையுடைய தாம 

மைப்பூப்போன்ற திருவடியை, தளம் - பூவிதழ், 

  

29. ஐங்கரனை ஒத்த மனம் ஐம்புலம் ௮கற்றி- ஐநர்சொழில்செய்யும் ஜந்து 
சரஙகளையுடைய விசாயகருச்குச சமமாயிருக்கும் மனததையும் ஐர்து 

புலன்களையும் அகற்றி, விசாயகருடைய ஐந்து தஇருக்கரககளும் 

படைத்தல் சாத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் ௮ருளல என்னும் we 

தொழிலைச் குறிக்கும். மனம் ௮சைவறஙில்லாது எழுர்து விடயகச 

ளைப்பத்றி அவைகளில் அழுந்தும் தொழிலைச்செய்யும், ஐஙகரனைப் 

போன்று தொழிற்படும் மன ததைநீச்கு அசைவற்ற மனத்தை அருள் 

வாய் என்பதாம், ஐம்புலம் என்றது சததம் பரிசம் ௪௫௬௮ம் இரதம் 

கர்.தம் என்னும் பஞசவிடயம்களை, ஆன்மா சத்தாதிவிடயலகளைச் 

துரிசறவிதெசபோது மற்றைததத்துவம் முப்பச்தொன்றும் bos 

லின் !4ஐம்புலம் ௮கற்றி?? என்றூர். 

வளர் ௮ர்தி பசல் ௮ற்ற நினைவு - எழுகின் ற சேவல சகலகள் தாக்காத 

அறிவை. சருவிசள் முப்பத்தாறுங்கூடிரின்ற சாச்செத்தில் அறிவின் 

son Ss punt வந்தடுப்பது சகலம், மயக்கமாய் வர்தடுப்பது சேல 

லம். விசற்பம் ௮ந்தக்க.ரணவிருத்தியால் வருவது. மயக்சம் ஆணவ 

மலத்தினால் வருவது. இவை பெத்தத்தில் சேவலசகலமெனப்படும். 

இச சசல சேவலககளை கீகசப்பண்ணித் தன்னை உள்ளபடி அறிவித் து 

அதன்பின்னர்த் தோன்றும் இதருவருட்டரிசனத் திலும் இவ்வருளை௪ 
சசலமென்றும், இது சழன்.றுதோன்றும் பரையோசத்தைக் கேவ 

லம் என்றும் சொல்லுவர். இவை முத்திச்கேவல சசலமென்பர், 

முத்தி சசல சேவலகசனாகய இவவருளும் பரையுமாகிய பகலும் 

இரவும் விட்டு aku அறிவே இககு வேண்டப்பட்டது. பகலும் 

இரவும் சண்ணுச்குத் தோம்.றுதல்போல அருளும் பரையும் அன்மா 

வித்கு அநுபவமாய்த தோத்றலான் ௮ச்இபசல் என்றார். (கொடிய 
வைவர், பராச்சறல்வேணடு மனமும் பதைப்பறல்வேண்டுமென்று, 
லிராப்பசலத்றவிடத்தே யிருச்சையெளிதல்லவே. 59 (சரத.ரலக்சா 

ரம் 74.) 

வளர் செர்தமிழ் ஓழுத்தி - விருத்தியான்.ற ரிறர்.ச தமிழ்ப்பாச்சளினால் 

PRES.



அரும்பதவுரை. ௧௧௯ 

தங்கயெ தலத்து உணர்வு - நிலைபேறான தவத்தின் அறிவை. யான் 
எனது Hos திருவடிபொருந்இரிற்றல் நிலைபேறான தலம். (பார், 

பாட்டு, 30.) 

சர்திர வெளி - சர் இிரசாந்தி விளங்கும் மிராதாரவெளி, அது புருவமச் 

இய சமலத்துக்கு மேலாயுள்ள பிரமர் திரகமலமாம். 

சம்பிரமம்- இடம்பம், இங்இதம் - இனிமை. 

மண்டலிகா இரப் பகலும் வந்த சுபர புரி வந்து அணைய பு.தஇயினை - 

இரராசாக்கள் இரவும் பகலும் கைத சுபரக்ஷசெய்து என்னை 

வம்தடைதத்கேற்ற புத்தியினை எனக்கு. 

கொர்கில் உயிர் பெற்று வளர் தென்கரையில் அப்பர் ௮ருள் சொண்டு 

உடல் உற்ற பொருள் - கொஙகுகாட்டில் ௮விசாசியப்பர் அருள் 

கொண்டு முதலைவாய்ப்பட்டு இறரந்தபிள்ளை உயிரைப்பெற்று 96 

நாள்வரை எளர்ந்ச உடலைப்பெறுதற்குச் காரணமாடிய ததஇியை, 

கொல்கணடரி - தர் ஸ்தலம், 

குஞ்சரமுசன் - யானைமுகன், விராயகன், 

  

29. வாதினை அடார்த வேல் விழியர் தங்கள் மாயம் அது gifs - போர் 

செறிர்த லேல்போன்ற கண்களையுடைய பெணகளது வஞ்சகத்தி 

னின்றும் நீம்கி, 

ஆதியொடும் அந்தம் ஆகிய நலலகள் - முதன்மையும் அழகுமாயுள்ள ஆறு 

குணங்கள், அுறுகுணஙகள் - சருவஞ்ஞதை (மூற்றறிவு), இருப்தி 

(ஏரம்பிலின்பமுடைமை), ௮ரசாதிபோதம் (இயல்பாசவே urease 

னீஉகுதல்), அலுப்தசத்தி (பேரருளுடைமை), அரந்தசததி (முடி.வி 
லாற்மலுடைமை), சுவதந்இிரத். துவம் (தம்ளயமுடைமை), சலபெரு 

மாலுக்குரிய இவ்வறுகுணககளும் முருசச்சடவுளுக்கு ஆறுமுசக்க 
ளாம், *(ஏவர்தம்பாலுமின்றியெல்லைதீரமல ற்குள்ள, ஞூவிருகுண 
லுஞ்சேய்ச்குமுசககளாய்வச்த.து.?? (சர்தபு.ராணம்.) 

ஆன சனி மந்திர ரூபரிலை கொண்டது ஆமெயில் என்பது - மேன்மை 
யுள்ள பிரணவமர்திரரூபரிலைகொண்டது ஆடுகன் ற மயில் என்பதை. 
மயில் பிரணவசொருபம், (பார். பாட்டு, 12.) 

நாதம் ஒடு வீர்து ஆன உடல்கொண்டு சானிலம் ௮ர்து - சாசவிர்து 
காரணமாக உண்டாயெ உடலைக்சொண்டு சான் பூமியில் ௮லைஈ த. 
நானிலம் - பூமி. 

நாசம் ௮ணின்ற காதநிலை சண்டு - சர்ப்பத்தை ௮ணிதலின் பொருளா 
இய நாதத்தின் இருப்பிடத்தைக் கண்டு, சுத்தமாயையின் ௮ர்தமா 
யுள்ச,ராததத்துவத்தின் இருப்பிடத்தைச்கண்டு என்பதாம், சாகம் - 

குண்டலி, சத்தமாயை, :' சாதமுடி.மேலிருர்த வெண்ணிலாவே...



௧௨0 திருப்புகழ், 

அங்கே, நானும்லரவேண்டுசன்றேன்வெண்ணிலாவே,? ₹! ஐர்.தலைப் 
பாம்பாட்டுகின்றார்வெண்ணிலாவே--௮வர், அம்பல த்தினின் ரதெ 

ன்னவெண்ணிலாவே,?? (இருவருட்பா.) 

சோதி உணர்கின்ற லாழ்வு ௮ம் என்ற சோகம் அது தந்து - பரஞ் 
சோதியைத் தியானிக்ன்ெற லாழ்வுகானே சிவம் என்று சொல்லு 
இன்ற எவோகம்பாவனையுக் தந்து. சோகம் - ௮து சான். (ஸ + 

௮கம்-௮த-டரான்.) சிலோகம்பாவனை - வனே சான் என்று 

பாவிததல், ('சிவோசம்பாவிக்குமததா ற்சிெவனுமாவர்.?9 (9.௪. 12,8.) 

சோலைமலை - பழமுதிர்சோலை, 

  

80. சளமாலை - சண்டமாலை, களம்- கழுத்து. விப்புருதி - Aes Hes, 

ane சூலை - மெலிலையுண்டாக்கும் சூலைகோய், 

குளிர் தாசம் மலி நீரிழிசசல் - குளி தாசத்தோகெடிய நீரிழிவு, 

சக்கு - இருமல். 

களை வரு மீரடைப்பு - ஆயாசத்தைத் தருகின்ற சல அடைப்பு. 

லை கோய் - இழிவானரசோய், ல்லை என்பது சிலை என கின்றது, 

தெனியா எனக்கு - அறிவில்லாத எனக்கு, 

சிவம் ஆர் திருப்புகழை எலும் - ஈன்மைபொருந்திய திருப்புகழைமயனும், 

சிவஞான சித்திதனை - பதிஞானம் கைகூடலை. 

தொலையாத பத்தியுள - முடிவில்லாத ௮ன்புடைய, 

சக்ரம் அதை - சக்கராயுததஸ்த, 

துவர் வேணி- சிவந்த சடையையுடைய, 

மிகு சிலகாமி- மேலான சிவகாமி, 

மிகு ௬௪ வாரி - அளவிடற்கரிய ஆரர்தசாசரமாகிய. 

அலை சூரன் வெற்பும் ௮ரி முகன் ஆனை வத் திரனொடு அசுரர் இறக்க - 

சமுத்திரமும் சூரனும் கொவுஞ்சமலையும் சிறகமுகாசுரனும் யானை 
முகத்தினையுடைய தீாரகாசுரனும் அசுரர்களும் அழியும்படி, வத்இ 
ரம் - முசம், 

௮முத அசனத்தி குறமடவாள் - தேனும் தினையுமாயெ இனிய உணவை 
யுண்ணும் வள்ளிராயகியார். அமுத அசனம் - இனிய உணவு, 

அமுத அசனத்தி கரிப்பெண் - அமுத உணகவையுடையலராயெ செய்வ 
யானை அம்மையார், கரி-யானை, 

அருளணுசலம் - திருவண்ணாமலை, 

Tey



அரும்பதவுரை. ௧௨௧ 

91. வங்சார மார்பில் அணி தாரொடு உயர் கோடு ௮சைய - பொன்போலும் 

அழகிய மாபின்சணணே அணிர்த முததுமாலையோடு பருத்த 

ஸ். தனஙகள் அசைய, வககாரம்- பொன் தார் - மாலை, 

கொந்து ஆரம் மாலை குழல் ஆரமொடு தோள் புரள - பூங்சொத்தாலாகிய 

சோதத மாலையும கூந்தலும முத தமாலைபினோடு சோளின்புறததே 

அசைய ஆரம- பூமாலை, முததுமாலை. 

இதழ் மலாபோல - உதடு முருக்கம்பூப்போலவும், 

மஞ்சு ஆடு சாபம் நுதல் - மேகததில் அசைகன் ஐ இக்திரவில்லையொத்ச 
கெற்றிப்புருவகதோடும, 

லாள் ௮னைய வேல் விழிகள் - வாளையும் வேலையுமொதத சகணசளோடும், 

அனைய - ஒத்த, 

கொஞ்சு ஆரம் மோக இளியாக ஈசை மப - மழலைசமசொலம்பசும ஆரம 
நிறைந்த விருப்பததைததரும் இளிபோலச சிரிததுப் பேசி, கொஞ்சு 

தல் - மழலைபேசல், ஆரம்- கழுததுவரி, 

உ௰2 வர்தாரை வாரும இரும ரீர உறவு என ஆசை மயல் இடும், 

உறுதல் - கூடுதல. மயல் - மயககம் 

மாதர் சலகாளா - பெணகள் கூட்டததாா. சஙசம் - சககமம, 

சகு ஓமை சாதம ஒடு கூடி - சஙகோசை முதலிய இனனிசையோடு 

கூடி. 

வெகு மாயை இருள் வெது தட-மிச்க மாயையும அணலுமலமும் 

எரிந்து செட. 

மூல அழல் வீச- மூல அக்கினி சொலிகக, 

சிந்து அன விருது ததை - சமுதஇரம்போல ஒலிச்ன்ற வெற்றிச 

சின்னததின் ஒசையானது. 

fasts ரூப மயில் வாகன ஈமோசமென, சந்தா குமாரசல தேக 

நமோகமென..... 

சிர் தார பார்வதி சுகாகா- சிர த. ரமணிக்த உமாதேவியார்பெற்ற சக௩இரன் 

போன்றவரே, 

கமகாள வேணி குருவானவ - முழுவெலுமபைஈ சடையிலே தரித்த பரம 

சிவனுககுச் குருவானவரே, 

இண் சூரா அழிமலை - வலிமைபொருக்திய சூரனும்சமுதஇரமூம் இரவஞ்ச 

மலையும், வைவேல் - கூரியவேல். 

இக்கீத Cag பிரமாவை - இன்பததைததரும வேதகசளுக்கு அதிகாரி 

யாய பிரமானை. இஙூதம்- இனிமை. 

பெண்சாதல் - பெண்ணாசை. வனம் மேவி வள்ளிராயகயை - வள்ளி 
சாயமொரைச் இினைப்புனகஇிற பொருர்சி, 

ப்தி]



௧௨௨ திருப்புகழ். 

இன்பான தேன் இரசம் ஆர் மூலை விடாத கரம் ௮ணி மார்பா - இனிய 

சேன இரசம்போன்றத ஞானம்கிறைக்த சத்தியை (வள்ளிரரயகி 
யாரை) விட்டுநீகசாத சரத்சையும் ௮ழஇய மார்பையுமுடையவரே, 
அன்பருச்கு ஞானத்தை அளிக்குக கரமும் கருணையையுடைய 

மார்புமுடையலர் என்பது கருத்து, 

எண்டோளர் காதல்கொடு காதல் குறியே பருகு செகசாட மேவி - எண் 

டோளராஇய சிவபெருமான் விருப்பத்தைக்சொணடு பிள்ளைச்சறியே 

உண்ட. இருசசெலகாடு மேவினவரே. எணடோரளர் - எண்தோளர், 

அட்டுப்புயககளையுடைய சிவபெருமான். 

என் காதல் மாலை முடி ஆறுமுசவா - எனது அன்புகிறைச்த பாமாலையை 

முடியிற தரிததருளுஇன் ஐ ஆறுமுகவரே! 

  

92. ஆதி - முதற்பொருள். 

மகமாயி, மகாமாயி- உமாதேவி, அம்பை- மாதா, 

சிவனார் மகிழ்ச்த ஆ உடைய மாது - சிவனுக்கு விருப்பமான ஞான 

முடைய பெண, x» - சிவஞானம். 

ஆதரவாய் வருஈ்இு- அன்போடு வருந்தி, ௮ - பகுதிப்பொருள்விகு இ. 

ஆளும் உனையே - அடிமைசொள்ளும் உன்னையே. 

பூதம் அதுவான ஐர்து பேதம் இடவே அலைந்து - பெளதிசவிடயல்ச 

ளான சத்தம் பரிசம் உருவம் இரதம் கந்தம் என்னும் ஐந்தும் 

வேத்றுமை உண்டாச்சு, ௮டியேன் அ௮வையைப்பற்றி அலைநது. 

நீதி நெறி- உண்மை மார்க்கம். 

உபதேச சேர்மை செெனார் இசழ்ர்ச சாதில் உரை வேதமர்இர- உபதேசக் 
இரமமாகப் பரமசிவனுடைய பிரசாசம்பொருச்திய திருச்செவியிற் 

சொல்லிய பிரணவமர் இரத்தையுடையவரே, 

யோகம் அதுவே புரிச்து ஊழி உணர்வார்கள் தங்கள் வினை தீர-யோகத் 
தைசசெய்து ஊேழிராயகராகிய முதல்வரை உணர்பவர்களுடைய 

வினை தீர. 

ஊனும் உயிராய் வளர்ந்து - உடலும் உயிரும்போல ஒன்ரூய் வளார்து, 

(பர். பாட்டு 7,) 

துசையுடன் - கரத தியுடன், 

ஊதிமலை மீது உசர்.2- ஊதிமலையாயெ சேத்திரத்தில் விருப்பமுள்ள. 

  

98. ஒருவரையும் ஒருவர் அறியாமலும் திரிர்து- பாசபர்தத்தினால் தேல 

fens அடியேன் அறியாமலும், பரிபச்குவமின்மையால் தேவரீர் 
அடியேனை ௮றிச்து அட்சொள்ளாமலும் பலபிறவிகடோழுர்இரிர் து.



அரும்பதவுரை, ௧௨௩. 

இருவீனையின் இடர் கலியொடு அடி - தீவினை ஈல்வினையின் பயனாயெ 
அன்ப இன்பத்தோடு சேர்ந் து. சலி- இன்பம், ஆடுதல் - உடனாதல், 

சேர்தல். 

முன் செய் வஞ்சனையாலே ஒளி பெறவே எழுபு மரபாவை gor HOw 

சயிறுவிதமென மருவி ஆடி - முழற்பிறப்பிற்செய்த வினையினால், 

விளமகும்படி, எழுச். து மரப்பாலையானது தொடுத்த கயிறு சென்ற 

ஒழி அடுவதுபோல, சரீ ரத்தைப்பொருர்தி நடமாடி, 

விண்பறிந்து ஒளிறும் மினல் உருவதென ஒடி. - அஆசாயததில் தோன்றி 

விளமகும் மின்னல் உருலததைப்போல அழிந்து. 

அகம் வெர்திகேனைக் கருதி - சரீரம் நீராய்ப்போகும் என்மேல் 

HOT Lj TG BT. 

பரம்பொருள் - மேலானபொருள், ஞானோபதேசம். 

நீறுகண்டு - நீருயப்போகும்படி.. 

தண் தரு மா மென் - குளிர்சசியைத் தருன்ற அழூயெ மிருதுவான. 

இச்துளம் தொடை மகுட முடியும் - கடப்பமாலைசூட்டிய முடியும். இந்து 

ளம் - கடம்பு. தொடை- மாலை. மகுடம்- முடி, 

ஒளிர் தூபுரம் சரண் சலகலென - ஒளிபொருந்திய லம்பானது BG 

வடியின்கணணே சலகலென. 

வந். உகந்து எனை ஆள்வாய். 

தருண மழ விடையன் - இளமையான இட்பலாகனன், தருணம் - 
இளமை. மழ - இளமையான. 

ஆதி அந்தம் அங்கு ௮றியாத - ஆதியும் ௮ந்தமும் ௮வ்விடதஇல் ௮றியப் 
படாத, 

எல்சணும் திசழ் அருணகிரி சொருபன் - எஙகும் விளங்குகின்ற ௮௬ 

ணாசல சொருபமாயுள்ளவர். 

சிவயஈம ஈமசவய காரணன் - சூச்கும தால பஞ்சாச்சரலசகஞக்குச் சாரண 
மாயுள்ளவர். 

௮முதமதைச் சுரந்து ௮ருளி எந்தைதன் திருவுருவில் ம௫ழ்ன்ற 

எனது தாய் பயர் இடும், எர்சைதன் - எர்தையினுடைய, பயத்தல் - 
கொடுத்தல், 

குருகு சொடியுடன் - சேவம்சொடியோடு, 

ம$தரம் புவனஇரி சுழல - மந்தரம் முதலிய பூமியிலுள்ள ௮ட்ட பர்வதம் 

களும் சடுல்ச, 

மை ஆயிரம்சஞம் குமரகுரு என - லேதங்களெல்லாம் குமரகுரு 
வென்று சோஷிச்ச,



கச் தி 4 ப் iy க் ழ். 

குதமசளின் இடை துவள பாத செஞ்சிலம்பு ஓவிய - வள்ளிராயயொ 

சது இடை அசைய, இருவடிகளிலணிரத ௮ழயெ சிலம்பு ஓலிக்ச, 
(அவரோடு சலந்ததன்றியும்.) துலளல் - அசைதல், ஓலிய - ஒலிக்ச, 

ஒரு சசமகளோடே கலந்து - இச்திராணி புததிரியாிய தெய்வயானை 

யோடு கலந்து, ச9- இரதிராணி, 

திண குருமலையின் மருவு- தணமையான சுலாமிமலையைப் பொருந்து 

இனற, இணமை - வன்மை, கடினம 

94. இருமல், உரோகம, முயலகன் - முயலகஜனோய், ஒருவசை வலி. 

எரிகுண நாடிவிடம் - பீனிசம, சளமாலை - கண்டமாலை, 

எறிகுலை - ஈரதகுலை எரிவு, ஈவிதல - வருநதுதல், 

Heit பதாதி - அசரா சேனை 

வடி. சடா லேலை - கூரிய ஒளிபொருஈ திய லேற்படையை, 

தீரு நீழல் மீதில் உறை முகலூ£தி தரும் திருமாது - கற்பகத்தருவின் 
சீழலில் சிக்கும் இகதரனபெறற புததிரியாகெய தெய்வயானை, 

மூஜொதி - மேசவாகனன், இரதிரன், 

சலம் மிடை பூவின ஈடுவில் வீறு - கடல் சூழ்ந்த பூமியின் ஈடுவில் மேற் 

பட்டெழுந்த. 

  

85, பெரு புவியில் உயாவு அரிய லாழ்வைத திரச் குறியேனே - பெரிய 

பூமியில உயாவில்லாத வாழ்வை ஒழியும்படி. கருதேனே, அரிய - 

இல்லாத. 

துரிதமிடு நிருதர் புரம் சூறைக்சாரப் பெருமாளே - தீமைசெய்யும் ௮வு 

ணா ஈகரததைச கொள்ளையாடிய பெருமாளே. துரிதம்- இமை, 

கொடுமை. 

விருது சவி விதாண விசோ தக்கார - விருதை விரும்பும் சவிஞர்க்கு 

விதரணத்தை விசோதமாசசசெய்யும். விதரணம் - கொடை, வரம் 

மு.தலியன சொடுத்தல 

விறல் மறவர் - வவிபொருந்திய வேடர்களது மகளாகிய, 

இரு சிறுமி வேளைகசார - அழயெ வள்ளிகாயகியாரில் ஆசையுள்ள. 

வேள - ஆசை, 

  

80. ௮தறைக்கு இரை தேடி - ௮ன் றன்றைக்கு உணவு தேடி, 

அததத்திலும் ஆசைபற்றித நீவியாத- பொன்னிலும் ஆசையுற்றுத் தாப 

மடையாத,



அரும்பதவுரை, ௧௨௫ 

கற்று உற்றுணர் போதா - பலகலைகளையும் கத்.று அராய்ச்சறிநர்த ஞானச் 

தையுடையவரே, உழ்றுணர்தல் - ஆராய்ச்தறிதல், 

87. பூதி ஆகம் அணி மாதவர்சன் - வீபூதியை உடம்பிலே தரிக்கும் பெரிய 
தலத்தர்கள து. 

உனது மானம் என்றும் ஒதும்-உனத பெருமைகளை என்றுஞ் சொல் 

ஓுஇின் ற, 

ஏழைகள் வியாகுலம் இது ஏது என வினாவில் - ஏழைசளத வியா 
குலத்தைகோக்கி இதேது என்று கேட்டால். 

நீறுபடு மாழை பொரு மேனியவ - வீபூதி தரிதத பொன்னை ஒத்த 

மேனியையுடையவனே ! மாழை - பொன். 

மீசர்கடமோடு - நீசர்கள் தம்மோடு, நீசர்களோடு, 

நீடு தனி வேல் விடும் - நீண்ட ஒப்பற் ௪ வேற்படையைப் பிரயோடுக்கும், 

மடஙகல் வேலா - ஊழிசசபோன்ற வேற்படையையுடையவமே. இடி 

யேற்றையொதத எனினுமாம். மடலகல் - ஊழித், இடியேறு, 

மாறு அவுணன் - மாறுபாடுசெய்யும் கஜமுகாசுரன், 

சரி ௮ணட கூடம் சேரும அழகு ஆர் - கொடுமுடி ௮ண்டசடாசஞ் சேரு 

இன்ற அழகுகிறைைத. அ௮ணடகடாகம்- ௮ண்டகோளததின் சுவர், 

98, கரி பிறசான குழக - விசாயகருச்குப் பின்தோன்றிய முருகோனே. 
கும்கு - இளமை, 

குரவன் ௮ருள் குருமணி - தந்தையாகிய பரமசவனருளிய குருரரேட்டர், 

BUS இமையவா - அமுதத்தை உண்ணும் தேவர்கள். 

இமிர்தம் இடு சடல் ௮து என - ஒலிசக்ன்ற சடலைப்போல, 

உனை ஓதும் ௮அமலை- உன்னை துஇிச்டின்ற ஒலியையும், 

அடியவர் கொடிய வினைகொடு அபயம் இடு குரல் - அடியார் சொடிய 
வினையைத் தாம்கமுடியாது அபயமிடு குரலையும். அபயம் - ஓலம், 

முறையில், 

இிமிரம் எழுகடல் உலகம் முறிபட - கருமையையுடைய சப்தசமுத்திரம் 
களாற் சூழ்ர்த உலகம் அழியவும், 

9௪7 முடி உடல் புவியில் விழ - முடி. ௮ணிர்த த£யும் உடலும் பூமியில் 

விழவும், 

உயிர் திறை சொடு அமர் பொரும் அயில் வீரா- உயிரைத் திறையாசக் 

கொணடு போர்புரியும் வேற்படையையுடைய வீரனே, திறை- 

Rep,



௪௨௬ திருப்புகழ், 

அழல் இன் இணை கழல் - நெருப்பை ஓதத பா,தததையும், இணை 

ஒப்பு. 

சதி கொள் சடையினர் - சககாரதியைக்சொண்டிருக்குஞ் சடையினையு 

முூடையவரசசிய பரமரிவன து. 

சளின குருமலை மருவி ௮மாதரு - மாசூழ்ச்த சுவாமிமலையை அடைர் து 

அகு எழுச்தருளியிருக்கும். 

சவிலும் மறை புசழ்- ததப்பன் ற வேதம் துதிக்க ற, 

909. அணுசாத இருடி அயன் மால் அமரர் அடியார் இரையும் ஒலிதான் 
இலை கேளாது- தூரத்தேரின்ற முறிவா பிரமன் விட்டுணு தேலர் 

அடியா என்னும் இவர்கள் இரைர்து முறையீடுசெய்யும் சததம் 

தேவரீருக்குக் சேளாத, 

இருவர் மயலோ அ௮மளிவிசமோ எனென செயலோ - (இதற்குச் கார 
ணம்) வள்ளிசாயகயொர் தெய்வசாயயொரிடத் துச்சொண்ட மயச்சச் 

தாலோ, அல்லது அவர் சம்பர்த வேறுபாட்டினாலோ, அல்லது 

வேறு என்னென்ன செயல்களரலோ தெரியாது, 

ஒருவன் அடியேன் gay மொழிதான் ஒருவர் பரிலாய் மொழிலாரோ - 

(இககனமாச,) அடியேன் ஒருவன் சதறுகன்ற வார். ததைசளை 

வேறொருவர் கேட்டு தேஓரீரிடத்தில் எர்து அன்போடு சொல்லு 

லாரோ, 

உனது பத மாள் புவனம் இரிதான் - உலகங்களும் பர்வதம்சளும் உனது 

பாத தூளாகும். 

உனது இருபாகரம் ஏது - (அப்படியாயிலும்) தேவரீரது இருபைசசெயல் 
எப்படியோ தெரியாத. 

பவனம் முதலாகிய பூதபடையும் உடையாய் - வாயு முதலிய பஞ்சபூதக் 
கூட்டமாயுமகிற்பாய், * இருகிலனாய்ச் தியாஇரீருமா கயியமானனாயெ 
நியுகசாத்றுமா, யரும்வேயதிககளாயஞாயிராகியொசாசமாயட்ட 
மூர்த்தியாடப், பெருசலமுல்கு ற மமும்பெண்ணுமாணும்பிதருருவுர் 

தம்முருவு்காமேயாடு, செருசலையாயின் ருசொளையா இநிமிர்புன் 
சடையடிசகணின் மவாழே.3 (தேவாரம்.) 

௪சல வடிவாய் பழைய வடிலாயெ வேலா - எல்லா வடிவாய் நின்று சுய 

ரூபமாய் நிற்ென்ற கலே, சுயரூபம் - ஞானானந்த சொருபம், 

  

40, புரைபடும் செற்றச் குற்ற மனத்தன் - சோபமும் கு.2.ஐமும்பொருர் திய 

புரைபட்ட மனத்தையுடையவன். புரை - துனை, அதிவாகெ உள் 
சீடு இல்லாச.து என்றபடி, செற்றம்- சோபம்,



௮ருமபதவுரை. ௧௨௪௭ 

சுத்தச் சத்ய அசத்யன் - உண்மையாயெ மெய்யைப் பொய்யாச்கும் 

புரட்டன், 

புகல் இலன் - தஞ்சமில்லாதஎன். 

கூற்றச் செத்தையுள் நிற்கும் துரிசாளன் - சற்ரமாகெ செச்சைச்குள்ளே 

திற்கும் கு.ற்றநுடையன், 

பொறை - காரணம்பற்றியாவத, அறியாமையினாலாவது ஒருவன் தம் 

மிடத்துத் தீலகுசெய்த இடத்துக் தாமும் ௮,ச்திங்கை அவனுச்கு௪ 
செய்யாமற் பொறுத்தல், (கு.றள்.) 

சொத்துத் ததவ விகற்பம் சசல்மும் பற்றிப் பற்றற நிற்கும் பொருளு 

டன் பற்றுச் சற்றும் இல் வெற்றன் - கட்டமா தத்து வேறு 
பர்டளெல்லாவற்றையும் பற்றியும் அவத்ரோ பற்றறநிற்கும் பாடி 
பொருளிடத்தில் அற்பமேனும் ௮ன்பில்லாச வெற்றன். தத்வ 

விகற்பம் சகலமும் என்றது மாயாகாரியமான கருவிகளின் வழியே 

சென்று பற்றும் விடயல்களை, லெற்றன் - வெறுமையுடையவன். 

நின் சரை அறும் சித்ரச சொல் புகழ் கற்கும் கலையிலன் - உம்முடைய 

அளவில்லாத ௮ழயெ சொழற்களால அறியும் புகழைச் கற்கின்ற 

கல்வியில்லாதவன். 

மட்டன் - மட்டி, மூடன், மட்டம் - குறைவு, 

செசசைப் பொன்புய வெற்பும் - செசசைமாலை ௮ணிந்த அழகய புய 
மாஇய மலையும், 

குதிரையும் சக்ரப் பொற்றையும், மற்றும் பதிகளும், பொரழ்புக்கச்சியும் 
மூற்றும்- கதிர்காமமும், சக்கரமலையும், மற்றைசசேத்திரக்களும், 

அழிய சாஞ்பேரமுமாகிய எல்லாவற்றையும். சக்ரம் பொற்றை - 
வட்டமான மலை, பொற்பு - அழகு, 

கனவிலும் ஏித்தத்திற் கருதிச்சொண்டு ௮டைவேனோ - கனவிலும் உள் 

ளத்தில் எண்ணிக்கொண்டு திருவடிசேர்வேனோ. அடைதல் - 

சரணபுகுதல். 

குரை - ஆரவாரம், 

உட்குதல் - மடி.தல், கிலைகெடுதல், 

சண் புரம் துட்டன் குலம் ௮டமகக் கெட்டு ஒட்டு ஒழிய - இடம்பரச்த 
மசேச்திரபு ர அரசனாகிய சூரனத குலம் முழுவதும் கேடடைர்து 
பற்ற, சண்- இடம். புரம்- மசேர்திரபுரி, ஒட்டு- பற்று. 

ஒரு நேமிக் குவடு சென்று ஒதுங்க - சச்ச£ரவாஎூரி சென்றொதுக்ச, 
சேமி - வட்டம், குவ - மலை. 

சொர்ச்கத்தர் - சுவர்ச்சத்தர், தேவர்கள். 

இக்கிற் ரி வர்க்கம் ஈடும்௪,



2.9 இருப்புகழ். 

குலிசம் துல்கச் சைச் கொற்றவன் ஈத்தம் குடியேற - வச்சிரப்படையேச் 

இய வெற்றிபொருர்திய சையினையுடைய இர்இரன் பொன்னுல 

கத்தில் குடியேற, நத்தம்- ஊர். 

தரை விசும்பைச் சிட்டித்த இருச்சன் சதுர்முசன் சட்சைப்பட்டு ஒழிய - 

பூமியையும் ஆசாயததையும் சிருட்டி தத வேதத்தையுடையவனாகய 

பிரமன தணடிச்சப்பட்டு ஒழிய), சிட்சை - தண்டனை. 

சந்ததமும் வர்திக்சப்பெற்தலர் சத்தம் பகையோட- எப்பொழுதும் ஓழி 

பாடுசெய்வோர். தயகள் தலகள் வினை இர. 

தசைய தண்டைப் பொன் சிெததிர விசிததிரம் தரு சதக்கைச்கு ஒத்து 

ஓத்து முழக்கும் சரண சகஞ்சத்தில் பொன் கழல் சட்டும் - அழகிய 

தணடையில் தொடுதத பொன்னாலாகிய அழகய பலவகையான 

அலககாரததொழில்கள் விளயகுகன் ற சதஙகைகளின் சததத துக்கு 

ஒத்துச் தொனிக்கும் பொன்னாலாகிய வீ ரசகழலைப் பாதாரவிந்த 

களில் கட்டும். தகை - அழகு. சிதர-௮ழூய, விசிததஇரம் - பல 

வகையான ௮லககாரததொழில்கள், கஞ்சம - தாமரை. 

  

41. புவிக்கு - பூமியில், 

கால தரிசனை புலம் கணகூடும் ௮து தனை அறியாதே - பக்குவசாலத்தில் 
சேவரீர் கொடுக்கும தரிசனம (பகரு௮காலம் வராதொழியிலும் 

உனது பாதம நீனைபவாக்கும்) பிரததியட்சமாகத தெரியப்படும் 

என்பதை அறியாதே, புலம் -புலன், சணகூடு - பிரததியட்சம். 

புரட்டும் பாத சமயிகள் நெறிக்கண பூது படி.றரை - தருச்சகவாதததால் 

கானாவாசகக்கூறும சமயிசளது நெறியில புகும் ழோரை, (((காதி 

மோதி வாதாடு நால சற்றிடுலோர். 73 (பரா, பாட்டு, 21,) 

புழுக்கண பாலம் ௮து சொளல் பிழையாதே - புழுக்கள் நிறைந்த ௩ர௪ 
பூமி கொள்ளுதல் தவறாது. பாவம் - பூமி. கொள்ளுதல் - பறறுதல். 

சவி சொண்டு ஆடும் புகழினை படிக்கும் பாடு இறம் இவி- மதுரகவி 
கொண்டு சொல்லும் தேவரீரது புசழைப் படிக்கும் ஈட்பும் இிறமையு 

மில்லா தவன், ஆடுதல் - சொல்லுதல், பாடு - ஈட்பு, பெருமை, 

மதுரகவியாற் புகமுசனெற புகழினைப் படிக்கும் எனினுமாம், 
கொண்டாதெல் -புகழ் தல். 

களைக்கும் பால சுழல்படும் ௮டி. சாயேன் - பாலசசூழலிற்பட்டு இளைப் 
புறம் இழிர்த சாயேனுக்கு, 

சலக்குண்டாகு புவிதனில் எனக்குண்டாகு பணிவிடை சணக்குண்டா 
தல் - சலச்சத்தைத் தருகின்ற இப்பூமியில் எனக்குசசம்பவிக்ன் ற 

செயல்சகளுக்குக் சணக்கிருத்தல், பாவத்தில் சுழலுன்ற அடி 

யேனை அதினின்றும் விலச்கியொளென்பகு சரூதது,



அரும்பதவுரை, ௧௨௯ 

சொருபம் இது ஒளி சாணச் செழிக்கும் - திருவுருவமான து சேசதியாய் 

Maas லகும், 

முநிவர்களிடம் மேவும் தவத்தின் - முநிவர்களிடத்திற்பொருச் இயிருக் 

இன்ற தவத்திற்குப் பயனை அளிக்கும். புரி பிழை - செய்கின்ற 

பிழைகளை, 

குடி நிலை தரிக்கும் - குடிகளை நிலைபெறகாட்டிவைக்கும். 

சதழைத்தல் - நசுக்குதல், 

எமை பணி விதிக்கும் - எமக்குத் தொணடுசெய் தலை நியமிக்கும், 

சரவண தசப்பன சாமி- சரவணததிற்றோன்றிய ச௮குரு. 

  

42. போத நிர்க்குண போதா - ஞானசொருபனும் குணாதீதனுமாகிய ஞான 

குருவே. 

ராத ரிஷ்சள சாதா - நாதசொருபமாயும் அருபமாயுமிருக்கும் முதல்வரே. 

பூரணச் சலை சாரா - நிறைர்த கலைஞானங்களின் சாரமாயுள்ளவே. கலை 

ஞானம- வேசாகமகசள் புராணம முதலியன, 

பஞ்ச பாண பூபன் மைத்தூன - பஞ்சபுட்ப பாணங்களையுடைய மன்மத 

னுக்கு மைததுனரே. பூபன் - அரசன், 

பூபா - பூமியைப் பாதுசாச்ன்்றவரே, 

நீப- கடப்பமாலை ௮ணிந்தவரே, கமீபம் - கடம்பு, 

புஷ்பச தாளா - புட்பம்போன்ற திருவடிகளையுடையவரே, 

போச சொர்ச்ச புபாலா -போகத்தைத்தரும் சொர்ச்கபூமியைப் பால 
னஞ்செய்கன் வரே, புபாலா - பூபாலரே, 

சங்கம் ஏறும் மா தமிழ்த் இரய சேயே - சங்கப்பலகையில் ஏறிய பெருமை 

பொருகர்திய முததமிழையுமுடைய குமாரனே, 

வேதனம் இரய - மூன்று லேதங்களையுமநூுடைய, வேதனம் - வேதம். 
அதர்வமொழிர்த இருக்கு, யச, சாமம் என்பன, *:2ரயீனேதயம்.2? 

(வொனந்தலகரி,) 

வாழ் ஜகத்திரய வாழ்வே - சீவிக்கும் மூவுலக வாழ்வாயுள்ளவே, நிலை 
பெற்றுவிளயகும் திரிலோகமகளிலுள்ளார்ககும் வாழ்வாயுள்ளவே. 

பாத வாரிஜம் - இிருவடித்தாமரை, 

மகோததி ஏழ் பிறப்பினில் மூழ்சா - பெருங்கடல்போன்.ற ஏழுபிதப்பி 
லும் அமிழ்ர்தி, 

மனோபவ மாயையிற் சுழியூடே விடாது - மனஇில் உற்பத்தியாகும் 
விபரீத உணர்வாயெ சுழியில் அ௮சப்பட்டுநீம்சாது, மனோபவம் - 
மனதிர் பிறப்பது, மாயை மயக்கும், மயச்சத்தினால் விபரீத 

உணர்வு உண்டாம். விபரீத உணர்வை மாயாவிசற்பங்கள் என்பர், 
௪௭



௧௩.௦ தி ருப்புகமழ். 

காமம், குரோதம், உலோபம், மோகம், மதம், மாற்சரியம் என் 
பன மாயாவிசார௰களாம், 

கச நீர்த்த வேசாளம் அடவி ஈடகாத புததா- இசையோகடிய ஈட 

னத்தைப் பூதலகளோடு சுகொட்டிற் செய்யும் இறைவனது புத் 

இரரே, 

பாரதி இருபாசமுததஇிர - கஙகாதேவிபெற்ற இருபாசமுத தரமே. 

ஜீமூச வாகனர் த௫்தி பாகா - மேசலாகனனாடிய இந்திரனது புத்திரி 

யாகிய தெய்வயானையைப் பக்கசதிறகொணடவரே. சீமூதம - 

மேகம, தர்இ- யானை, 

கேகயப் பிரதாபா - மயில்வாசனததிலேறும் மசததுவமுடையவே. சேச 
யம் - மயில், 

முூலாஇப- மூல அதிபரே. மாலிகை - மாலை, 

விசாகக் இருபாலு - விசாசாட்சத்திரததிற் பிறாத இருபாகரரே. 

விதருமகாரா - பவளவடிவ்ே, விததுருமம்- பவளம். ஆசாரம்- வழு.வு, 

ஷடானன (ஷட் ஆனனம்)- ஆறுமுகவரே. 

வேத வித்தக - வேதததில் வவ்லவரே, வித்தகம் - அறிவு, ஞானம், 

வேதா விரோத - பிரமனோடு விசோசம்செயதவரே, 

இராத லக்மி - வள்ளிசாயகி, இராதா - வேடுவா. 

இரீடிததல - விளையாடல், லீலைசெயதல. 

மகா அசல வீர - பெரிய மலையில் விளையாடும் வீரரே, 

விச்ரமம்- பராக்இரமம், 

பார அவதான ௮சணட - பெரிய ௮௮தானச்தையுடைய அசண்டரே, 

அ௮சண்டர் - கண்டிச்சப்படா தலா. 

சூர வீர கிட்டர - சூரவீரனுச்கு நிட்டூரஞ்செய்தவேோ, வீரா - வீரரே, 

ஆதிசாரண - முதற்சாரணரே, நிர்ப்பய திரா - பயமற்ற இரரே, 

அமிரர்ம- அழகே, 

&9, விரை மருவும் மலர் ௮ணிர்த சரிய புரி குழல் சறிந்து விழ - வாசனை 
பொருந்திய புஷ்பல்சளணிந்த கருமையான சுருண்ட அளசம் 

சாய்ஈது விழ, 

வதனம் மதி விளங்க - மூசமாடிய சச்இரன் பிரசாரிச்ச, 

மொழி குளற -சொல் தமொ.ற. விரச மயல் - சாம மயக்சம், 

செஞ்சம் அறிவு அழிய உருகும் ௮ர்.த இருள் ௮௧௨ - ௮றிவுசெட மனம் 

உருகுசெ்ற அந்த மயச்சர் நீர, ரெஞ்சம்- மனம்,



அரும்பதவுமை, SAS 

அரவில் விழி தயில் முகுந்தன் - சர்ப்சயனத்திலே நித்இரைசெய்யும் 

முகுர்தனும, 
அலர் சமல மலர் மடர்தை அழூனொடு தழுவு கொண்டல் - விரிந்த 

தரமரைமலரிலிருக்கும் இலக்குமி அழஇனோடு தழுவுஇன் ற மேகமு 

மாகிய விட்டுணுவுக்கு, கொணடல் - மேசம். விட்டுணு மேசுநிற 

மீூடையவர், 

அடல் அசுரர் - போர் செய்யும் ௮வணர், 

நிணம் அதனில் மூழு) - நிண£ரிலே தோய்ந்த. 

௮ண்டம் அமரர் சிறை விடு- விணணுலகதது,2 தேவர்சிறையை நீச்யெ, 

அணடம் - தேவலோகம், 

பிரசணட வடிவேலா - வேகமான கூரிய லேற்படையையுடையவரே, 

பரலை ரும் விடம அருந்து - சடலிற்றோன் றிய சஞ்சையணட, 

விடையா - இடபவாகனா. 

  

34, அலூன்மாறு மாறாத ௧ல.இ - விளக்குமாறு கைவிடாத மூதேவியும், 

அலஇன்மாறு - விளக்குமாறு, கலஇி- மூதேவி. 

அடைவு இல் ஞாளி - முறையில்லாத நாயும். 

அறம் ௪யா அழிவுசோளி - தருமததிற்குக் சொடாது வீணிலழிப்பவனு 

மாய நான். 

அருள் இல்லாத மாதா தோள் தோய மருளாூ - அன்பில்லாத பெணச௪ 

ளுடைய தோள்களை அணைய மயக்கககொணடு, 

பல கலை ஆகரா- பல கலைஞான களுக்கு உறைவிடமாயுள்ளவனே. 

மேரு மலை ௪ர ௮சலா - மேருமலையையொதத புயமலையையுடையவனே, 

விசு பருவ மேசமே- மழையைப் பெய்கின்ற சாலமேகம்போன் றவனே, 

தாரு என - கற்பசதருவைப்போன் றவனே என்றுசொல்லி, 

யாதும் பரிவு உறுத மா பாதர் வரிசை பாடி - சிறிதேனும் அன்பில்லாத 
மசா பாதசாகளுடைய மேம்பாடுகளைப் பாடி, 

யாத பரிசில் சேடி - ஒழிவில்லாத “அசரா கொடையைத் சேடி, பரி 

தில் - உபசாரச்சொடை, 

இலகு வேலை நீள் வாடை எரிகொள் வேலை - Sung@erp சரைநீண்ட 

வடவாமுசாக்கினியைச்கொணட சமுததிரத்திலம, வேலை- கரை, 

வாடையெரி - வடவாமுகாக்கினி, 

மா சூரில் - மாமரவடி௮;ைக்சொண்ட சூரனிடத்திலும், 

எறியும் வேலை மாறா திறல் வீரா- எடுத்த வேற்படைச்சலச்தை 
யுடைய நீம்காத வலிமையையுடைய வீரனே.



௪௩௨, திருப்புகழ். 

பூரதி ஈதி - கமகாகதி. 

சாரல் இறைவி கான மால் வேடர் சுதை பாகா - மலையரசியாயெ சாட்டி 

லுள்ள மயக்கம்பொருந்திய வேடரின் பு,ததிரியாயெ வள்ளிசாயயொ 

ரைப் பாகத்இற் கொண்டவரே, , 

சலக வாரிபோல் மோதி வடவையாறு சூழ் ல - சழ இக்கின்ற சமுத்தி 

ரம்போலத் திரையடித்து எடபாகததஇனின்றும் ஒன் ஐ மாணிக்க 

கககை அருகாற்பாயும் ௮அழமெ, உ௮டஐஅறு. ஐ- அழகு. 

மூது ஊரில் - பழைய ஊரில், பெரிய ஊரில் எனினுமாம், 

சனகசாடு வீடாய சடவுள்யானை வாழ்வான கருணைமேருவே - சுவர்க்க 

லோகம் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்தானமாகக்கொண்ட தெய்வயானை 

அம்மையாரின் லாழ்வாயுள்ள இருபாமூரத்தியே, வாழ்வான - 

லவாழ்வுக்குரிமையான, 

  

5. எருவாய் கருவாய தனிலே - மலவாசலின் பச்சத்திலிருக்கும் கர்ப்பா 

சயத்தில். 

வெறிபோல - பிசாசம்போல, 

பலகோடிய தாயுடனே - பலகோடி. தாய்மாருடன். 

முருசா என ஒர்சரம் ஒது அடியார் முடிமேல். 

முது ரூ உரம் மேல் - பெரிய சூரனுடைய மார்பில், 

இருமால் பிரமா அறியாதவர் ர் சிறுவா - விட்ொவாலும் பிரமனாலும் 

அறியப்படாதவராயெ சிவபெருமானது றந்த புததிரமே, 

செழு மா மதில் சேர் - அழயெ உயர்ந்த மதில்சேர்ச்2. 

அழகு ஆர் பொழில் சூழ் - அழகுஙிறைர்த சோலையாற் சூழப்பட்ட, 

இருவீழி- சோழகாட்டில் சகாவிரி.பின் தென்சரையிலுள்ள ஒரு ஸ்தலம், 

  

80, ஊரும் உட்பிணியும் ஆனா சவித்த உடல் ளெதாரி- தசையும் உள் 
ளெழும் பிணிகளும் ஒன்றுசேர்ர்து மூடிய உடலையுடைய ஊதாரி. 
ஆனா -நீமகாத, சவிததல் - ரூல், ஊதாரி- வீண்கொடையாளன் , 

பட்டு ஒழிய உயிர்போனால் - இறச்து நீங்கும்படி, உயிர்போய்விட்டால். 

குவித்துவர - குவிர்துவர, இரண்வெொர. குவிதல் - கூடுதல், தரளுசல், 

சானாவிதச சிவிகைமேலே - பலவிதமான தண்டிகையின் மேல், 

அடவி எரியூடே சாணாமல் வைத்துவிட - சுகொட்டிலே ரெருப்பிழ் கூசா 
மல் வைத்துவிட. 

மரல் சாச துத்தி முடிமீதே- பெரிய சர்ப்பத்தின் புஎ்ளிபொருச்திய 

திலையின்மேல், தத்தி - பாம்பின்படப்பொறி,



அரும்பதவுரை. ௧௩௩. 

மட்டு ஒழுகும் மலர்மீதே வாழ்லாய் இருக்கும் ஒரு வேதாவும் - தேன் 

சொரியும் வெணடாமரையின்சண் வாசஸ்தானமாயிருச்கும் பிரமனும், 

அட்ட குலூரி - எட்டு மலைகள். சயிலை (வெள்ளிமலை), இமயமலை, மர்தர 
மலை, விர்தமலை, கிஷ தமலை, ஏமகூடம, நீல௫ரி, கந்தமாதனம். 

அனா அரச்கருடன் - ௮அடகசாத அ௮ரச்சருடன். 

வரும் அலாவம் உற்ற அமுது ௮யில்வோன்முன் - வருன் ஐ ஈஞ்சுபொ 

ருந்திய உணவை உணடவராயெ ச௮பெருமான்முன்பதாக. 

ஆடானை - பாண்டிராட்டிலுள்ள இருவாடானை என்னும் ஸ்தலம். 

  

47, அப்படி ஏழும் எழும் ஓழாது வருத்து - அந்தப் பதினாலு உலகங்களையும் 
தலரூது ௮ர்தந்தக்கால2 கில் உணடுபணணி, 

போதினில் ௮௧ம் வியோம கோளசைமிசை லாழும் அக்ஷ£தேவி கோ 

லின் விஇப்படி - தாமரைப்பூவில் ஆசாயலட்டம் போன்றிருக்கும் 

நுதியிலே வாழுகின்ற சரஸ்வதிகாயகரான பீரமாவின் விதிப்படி, 

அக்கிரம்- நுதி, வியோமம் - ஆகாயம், கோளகை - வட்டம். அக்கர 

தேவி- சரஸ்.வஇி. 

அனைத்து உருவாய சாயம் ௮து அடைவேகொண்டு - எல்லா வடி.வுமாய 

உடல்களை முறையே எ.து. அடைவு - முறை, 

உற்பவியா விழா - உற்பவித்து வீழு்து. 

திரிதரு சாலம் - சழலுகாலம், 

ஊழி சாலம் - உகாந்தகாலம், உகமுடிவுகாலம், சடல்பெருகியுலகமழியும் 
சாலம், வாழி. அசைநிலை, 

கற்பக வேழம் - கற்பகத்தருவில் அமைச் இருக்கும் தெய்வராயகியாரும். 

ஏய் பசசிள ஏனல் வனம் மீதுறை கற்புடை மாது - பொருக்தியபசசை 

யும் ருதிராத பருவமுமுடைய தஇனைப்பனத்தில் ௨9தத சற்புடைய 

வள்ளிசாயஇியாரும். எனல் . இனை, 

தோய்தரும் ௮பிராம- பொருர்தப்பெறும் ௮ழசே, 

கற்புரதாள் இலேபன மல்புய - கற்பூரப்பொடிசேர்ச் 2 கலலைசசாச்சை 

அ௮ணிர்த வலிய புயககளையுடையவே. இலேபனம் - சலவைச 
சாந்து, வாசனைத்தைலம், 

பாகசாதனன் கற்பகலோக தாரண - இந்திரனது சுவர்க்க உலசத்தை 

நிலேபெறுத்தினவரே. தாரணம், தாரணை -மிசசயம், நீலை, பாக 

சாஅனன் - இந்திரன், 

ரி சால விப்ர ௪மூச வேதன - மலைச்கூட்டம்போன்ற பாலககளை எல் 
லாம் நீக்குன் றவ. சாலம் - கூட்டம், விப்பிரம்- கு.ற்தம், பரவம்.



௧௩௨௪ திருப்புகழ். 

சமூகம் - கூட்டம், லேதனம்- துளைததல், அழித்தல், 

பச்ரிமம் பூமி காவல - குறிஞ்சிமிலத தலைவரே. பசசிமம் - மேற்கு. மெத் 

திய அழி- பெரிய சமுத்திரம், 

  

83, திமிர உததி அனைய - இருட்சடல்போன் ற, 

அதிக குலமும் - உயர்குலரும. குலம்- சாதி. 

அறிவுகிறையும் - அறிவுநிறைவும், பேரறிவும். 
சமரமுக வெல் அசரா - போர்முகததில் வெற்றியடையும் அசரா. 

சலதி ௮லற -சமுதஇரம் ஒலிச்ச. 

பதலை தகர- மலைநொருல்க, தகரல் - கொருமங்குதல், உடைதல். 

மெம் ௮ர அணையில் - வெவ்விய சாப்பசயனததஇில. வெம்மை - கடுமை, 

சோபம. 

விழிகள் சளினன் - தாமரைக்கணணனாடூய விட்டுணு, சளினம் - தரமரை.. 

மிடறு சரியா - பரமசிவன், sf - ஈஞ்சு, 

Sage - எழுந்தருளி.பிரு ததல். 

  

9, திமிலை - சல்வரி, 

மூழவு இன் இசை - முழவுலாசசியததின் இனிய ஓவி, 

எழில் பணி கொள் வாரா சாது - அழ குணடலத்தை ௮ணிர்ச நீண்ட 

இருசசெவிசளுடன். பணி - ஆபரணம். 

உபய பதமிசை குலவும் சீர் ஏறு நாபுரமும் - இரண்டு திருவடிகளிலும் 

பிரசாரிக்சின்ற சிறப்புமிகுச்த சிலம்புகளுடன். உபயம் - இ.ரணடு- 

குலவுதல் - பிரசாடுத்தல், 

அச்த மாபும்- அழகிய மாபுடன். 

அமரர் தரு மது ஒழுகு பூமாரியே சொரிய - தேவர்கள் சற்பசதருவி 

லுள்ள தேனெழுகும் பூமாரியைச௪ சொரிய. மாரி- மழை, 

உர வில் மணி மீதே முழால் ஒளிர - உதரபந்தனமாஇய ஒளியைக் 

சொண்ட மணிவடததின்மேலே முப்புரி. நூல் விளங்க, உதரம் - 
வயிறு, வில் - ஒளி. 

அழகு பொலி ஆளாய் - அழகுநிறைக் தவராய், 

முன் ஆர் அடியர் - முன்னிலையில் ௮ரிய சிவனடியார். 

விருது பல முறை முறையிலே ஊதி வாதுசெய்து - வேம்றிசசங்கு 

பலவற்றை முழைமுறையே ஊதித் தர்ச்த்து, 
மதலை - ஈறுவன், சுதலை - அறிலிலான், மடன்,



அரும்பதவுரை. ௧௩ 

மயிலின் மிசை இக்கனம் வர்திடாயோ. 

பிறை எயிறு முரண் அசுரர் பேராது பாரில் வீழ - பிறைச்சச்தினைப் 
போன்ற வக்கிரதர்சத்தினையுடைய போர்செய்யும் அவுணர்கள் 

நிலைபேராது பூமியில் விழ, எயிறு-பல்லு, வளைந்த பல். 

எழு புவி அதிர - ஏழுலசங்களும் ஈக, 

பிடி சளிறின் அடல் நிரைகள் - பெணணுமாணுமாகய யானைகளின் 

போர் அ௮ணிசள், அடல் - போர். 

இசையில் நின்ற நாகம் பிரிய - திசைகளில் நின்ற அட்டகாகங்களின் 

உடல் பிரிய, 

மா வாரி தூளி எழ - பெரிய கடலிற் புழுதி எழும்ப. 

குற மறவர் கொடி அடிகள் கூசாது போய் எருட- வள்ளிசாயகியாரது 

பாதஙகளை சகாணமின்றிப் போய்த் தடவ, பரஞானமடைதற்குச் 

திவிரதரபச்குவமாயிருந்த வள்ளிகாயகயொாரைத தடையின் நி ஆட் 

" சொணடு என்பதாம். 

வாரான சானில் - நீண்ட காட்டில், 

கணி இன் இளம் மரமதேயாஇ - இனிய இளமைவாய்*த வேற்கைமர 

மாக. கணி- வேருகைமரம். 

மூயலகன் -ஐர் பூதம். ஆணவமலததைககுறிக்கும். 

  

30, புவனத்து ஒரு பொற்றொடி சிறு உதரச் கருவில் பவமுற்று - பூமியில் 

ஒரு பெணணின் சிறிய கருப்பாசயத்தின் கருவில் உற்பலிதது, 

உத.ரம்- கருப்பை, 

விதிப்படியில் புணர் துக்க சுகப் பயில்வுற்று - ஊழின்படி. ௮ர்துசேரு 

இன்ற சுசதுச்கஙகளை ௮னுபவித த. 

அவி புரியட்டசம் இட்டு- உயிரைச சூக்குமசேசசதில்லைத்து சன்மாதஇ 
aren Di gb மனம் புததி ௮கஙகாரம் என்னும் மூன்றுமாகய 

எட்டும் கூடியது புரியட்டகவுடம்பெனப்படும். இதுவே சூக்கும 

வடம்பு. 

அது சட்டி இறுக்கு அடி குத்து என அச்சம் விளைத்து. ௮ - ௮தை. 
அ௮லறப் புரள்விதது - சதறும்படி உருட்டி, 

மணல் சொரிவிதது - சாய்சசிய மணலைச சொரிவித்த, 

அனல் ஊடே தவனப்பட விட்டு - அவ்வனலின்சண தாசமுண்டாகும்படி, 
லிட்டு, 

ணி பற்கள் உஇர்த்து- வரிசையான பற்களை உதிர்த்து. 

எரி செப்டருவைத் தழுவப் பணி - எரிஇன்ற செம்பாலாயெ உருவத்சைத் 

தீழுவச்செய் த,



௩௭௬ திருப்புகழ் 

மூட்சளில் சட்டி. இ௫த்திட - மூள்ளுமரங்களிலே சட்டி இழுத்து, இத் 

தல் - இழுத்தல், 

வாய் கண் சலனப்பட எற்றி சஞ்சலப்படும்படி. வாயிலும் கண்ணிலும் 

அடித்து. 

அபில்வித்தல் - உண்பித்தல், 

உளையத தளையிட்டு - சால்கள் உளையும்படி விலஙகுபூட்டி. 

இயமப் பிரகர துயர் - இயமனுடைய கூட்டச்தாராலாய துன்பத்தை, 
பிரகரம்- கூட்டம், 

பவன ததை ஒடுக்கும் மனச்சவலைப் பிரமையற்று - சுவாசத்தை அடக்கும் 

மனக்கவலையாகிய மயச்கமற்று. பிரமை- மயக்சம், சருமயோகத் 

சைக்குறிதத.து. 

ஐவசைப் புலனில் கடிதில் படர் இசசை ஒழிந்த - ஐம்புலன்களில் 

விரைக்துசெல்லுஇன் உ ௮சைகளையும் ஒழிதத. 

தவச சரியைக் இரியை யோசர் பரிபச்குவர் நிட்டை நிவிர்த்தியில் பரி 

சுத்தா விரத்தர் கருதத.தணில் - தவமாஇய சரியை கரியை யோக 

களில் நிற்பவர், மலபரிபாகமெய்திய பக்குவர், நீட்டைசாதனம் 

முடித்த பரிசுததர், விரதிகள் என்னும் இவர்களது சிததததிலும். பரி 

பக்குவா - இருவினையொப்பு மலபரிபாசம்பிறர் து edi een my பொ 

ருட்சார்புகளை நீத்துத் தவசசார்பில் நிறபோ. இவர்கள் பக்குவம் 

மர்தம் மந்ததரம் தீவிரம் தீவிரதரம் என நான்குவகைப்படும். 

நிவிர்த்தி - முடிவு, பரிசுததர் - தற்சுதக் தரமற்ற மெய்ஞ்ஞானிசளா 

வார். இது அது என்று சாண்பானும் காட்சியுமாய் ௮றிரந்துவஈத தற் 

சுதந்திர அறிவுமீககப் பரையோகத்தில்நிற்கும் ஞானிகள். rg gt - 

துறவிகள், விரதி- துறவு. 
பரவப்படு செய்ப் பதியில் - துதிச்சப்படன்ற வயலூரிலும் எழுந்தருளி 

யிருக்கும். செய்ப்பதி- வயலூர். 

எவென், உத்தமன், நித்த உருத்திரன், முக்கணன், ஈச்சன், மழுச்சரன், 
உக்ர இரணத் திரிபுரத்தை எரிததருள் சற்குணன், நிர்க்குணன், 
ஆதி, செசவித்தன், நிசப்பொருள், சிற்பரன், அற்புதன், ஒப்பிலி 
உறத்பல, உத்தமன் - யாவரினும் மேலானகன், கித்த உருத்திரன் - 
என்றுமுள்ள ஸ்ரீசண்ட உருத்திரன், ரச்கன் - சங்சாரசருச்,சன். 
மழுச்சரன் - மழுலைக்சையிலேச் யவர், உகர இரணச்,,.......9ழ் 
குணன் - கொடிய போனாச்செய்த அசுரர்சளுடைய மூன்றுபுரல 
களையும் எரித்த ஞானகுணத்தையுடையவர். செசவித்தன் - உல 
குக்குச் சாரணமாயுள்ளவர் (வித்தாயுள்ளவா்). சிற்பரன் - மேலான 
சானமுடையவர். ஒப்பிலி உற்பவ - உவமையில்லாச சிவபெருமா 
னது கெற்திச்சண்ணில் உம்பலித்தலேே,



YY HOU FAY MHL. ௧௩௭ 

பதம தடத் இரிஎரப்புர வெற்பு உறை - தாமரைகள்கிறைர்ச தடாகலகள் 

பொருகதியிருக்கன். ற இரிரிராமலையில் வீற்றிருக்கும், 

சற குமரப் பெருமாள் - ஈல்ல இளையபெருமாள். 

  

௦1. உன் அடி இணை உறப் பணிகர்இிலன் - உமது இருவடிகளிரண்டையும் 

மிசவும் வணடலென். 

உனது அருள் மாரா உளசதுள் அன்பினா - உமது திரு௮௬௭ள விட்டு கீஈ 

காச உள்ளததையுடைய அன்பர த. 

உன இசெரரும் வலம் வராகிலன் - உமது மலையைப் பிரதக்கணெம செய்கி 

லேன், (இருப்பரரி ) 

உவப்பு - சசதோஷம, மகிழ்சி, விழைதல் - விரும்புதல். 

us gH பிடா மிசை- எருமைககடாவின் முதுனெமேல், பசடு- 

எருமைக்கடா, 

மறவிதன் உழையினா சுஇதது அடர்ர்து எறி கயிறு ௮9 கதைகொடு 

பொருபோது- இயமதாூதா மீழாரந்து செருகி எறிகனற பாசக் 

சயிற்றினோடி, கொல்லுகின் ந சணடாயுதததையு கையிற்கொணடு 

தாக்குமபொழுது. 

கலக்குறும் செயல ஒழிவற - அசசச்சை உணடாககும் செயகை ஒழிந்து 

போகவும். 

அழிவு உறு கருதது நைந்து அலம உறுபொழுது- அறிவுகசெட்டு வருச 

இச சஞசலப்படுமபொழுது 

அளவை கொள் கணததில் என பயம் ௮ற - கைநொடி என்னும் அளவை 

கொண்ட சணப்பொழுதினுளளே எனத பயம நீககும்படியும. 

வினைத தலம் - பேராக்களம. அலகை - பிசாசம, 

விழுக்கு உடைந்து மெய் உகு தசை கழுகு உண - கொழுப்பு உடைந்து 

சரீ ரத.இலிருக்து உதிருன் உ தசையைக கழுகுகளுணண, 

மிகுதச பண பயில் குயில் மொழி அழடூய கொடிசூ - ஈல்ல இசை 

பாடுகின்ற குயில்போலும் இனிய சொல்களையுடைய அழகிய வள்ளி 

சாயதியார. கொடிசூ - குறிஞ்சிப்பெண. 

உழும் - தழமுவப்பெற்ற, 

ஈறை விரைதத சஈதனம மிருகமதம் புயயரையுடையோனே - வாசனை 

கலர்த சக்தனமும கஸ்தாரியும் பூசிய மலேபோன் த புயததையுடைய 

வரே. 

இனம் இனம் சதுர்மறை மூடி முறைகொடு புனல் சொரிந்து அலர் 

பொதிய - ஒவ்லொருசாளும் சான்குவேதமகளையும் உணர்ந்த பிரமா 

விதிப்படி. நீர்விட்டுப் பூக்களை௪ சொரிய, 

5H



௧௩௮ திருப்புகழ். 

விண்ணவரொடு ெத்தை நிந்தனை செயும் முறிவார் - சேவர்சளோடு 
சோபத்தை இகமும் முநிசிரேட்டர். 

வரி ௮ளி ஈறை தெவிட்ட அன்பொடு பருகு உயர் பொழில் இகழ் - 

வரியையுடைய வண்டுகள் தேனைச் தெவிட்டும்படி விருப்புடன் 

உண்ணும் உயர்ர்த சோலை விளயகுஇன் ற, 

  

92. பஞ்சபாசசம் உறு - பஞ்சபா தசங்களும் பொருச்தினாற்போலும். 

பிறை எயிறு - பிறைசசச்திரன்போன்ற வச்கிரதர்தலகளையும், 

எரி குஞ்சி- ௮க்இனிபோன் ற செர்கிறம்பொருந்திய குடுமியையும், 

கூர் விடம் மதர் விழி- கூர்மைபொருந்திய ஈஞ்சுபோலுஞ் செருக்குற்ற 

கணகளையும். 

பிலவக புக வாள் மூகம் - குரஙகைப்போலப் பகசமுறுகின் ஐ ஒளிபொ 
ருந்திய முகத்தையும், பிலவகம்- குரவகு, பகம் - திரைவு, 

மூதய கநெடஇய இிரிகுலம் பந்த பாசமூம் மருவிய சரதலம் - விரைந்து 

செல்லுகின்ற நீணட முததலைசசூலாயுதததையும் கட்டுகின் ந பாசக் 

சயிற்றையும் வைத்திருக்கன் உ சரககளையுமுடைய, 

மிஞ்சி நீடிய சருமூகில் உருவொடு - மிகவும் நீடிய கருமுகில்போன் ற 

உருவததோடு, 

பண்பு இலாத ஒரு பசடது மூதுஇனில் - தகுதியில்லாத ஒரு எருமைக் 
சடாவின் முதுகினில், 

அஞ்சவே வரும் ௮அவதரமதில் - அஞ்சும்படி வருஇன்ற சமயத்தில், 

ஒரு தஞ்சமாகியே - தேவரீ£ ஒரு துணையாய், 

வழி வழி அருள் பெறும் அன்பினால் உனது அடி. புகழ் அடிமை என் 

எதிரே- பல பிறவிகளிலும் சேவரீ ரது அருளைப் பெறுதற்கேதுலா 

யிருந்த அன்புசாரணமாக உம்முடைய திருவடியைப் புகழ்ர்து பாடு 

இன்ற அடியவனாகிய என் எதிரே. 

அண்ட சோளகை - ௮ண்டசடாகம். 

எண் தஇிசாமுகம் - எட்டுத்திசைகளும், 

மோகர மயிலினில் இயலுடன் - உக்கிரங்கொண்டு ஆரவாரிச்சி த மயிலின் 

மேற் சுவருபத்தோடு, 

மஞ்சுபோல் வளர் அ௮ளசமும் - மேசம்போல வளர்கின்ற கூச்சலும், 

இளகிய இரஞ்சித ௮ம், வசனமும் - மிருதுவான இன்பத்தைச் 5G 
இன்ற அமிர்தம்போன்ற இனிய வசனமும். இரஞ்ரிதம் - இன்பம், 

இரு குழை அளவு தடும் மன்றல் வாரிச ஈயனம் - இரண்டு சா. துவரையும் 

ஒன்ற வாசனைபொருர்திய தாமரைமலர்போன் ற திருக்சண்ச 

ளும் பொருர்திய, மன்றல் - வாசனை,



அரும்பதவுரை, ௧௩௯ 

குன் ஊரணர்தம் மடமகள் - வேடரது மடமைச்குணம்மாய்ர்,ச மசனாகயெ 
அள்ளிரசாயகியாரது. 

மாதர ௮சலம் - மக் தரமலை, 

செஞ்சொல் மா இசை - செர்தமிழ்வழங்குச் தெச்சணெதிசை, 

விஞ்சு €ழ் இசை - விசேஷம்பொருந்திய இழக்குததிசை. விஞ்சுதல் - 
மிகுதல், 

இகல் செய்து- போர்செய்து, இகல் - போர், 

பல தளி தொழுது - பல ஸ்தலஙகளையும் வண௩இ, 

உயர மகமேரு செண்டு மோதினர் அரசருள் ௮திபஇ- உயர்ர்த மசா 

மேருமலையைச செணடால் அடி.ச,த உசெகுமாரர் என்னும் அரசாச் 

கரசே. 

தொணடராதியம் ஒழி வழி நெறி பெறு - தொண்டாமுதலியோரும் பரம் 

பரையாக மோட்சரெறியைப் பெறுன் 2. 

  

௦8. மடிபிடியசாக நின்று - மடியிற்பிடித் துநின் று, 

மயலது பொலாத வம்பன் - மயச்கம்பொருந்திய பொல்லாத Mover. 

விரகுடையன் - சபடமுடையவன், விரகு - கபடம், 

வசைகள் - இசழ்சசெசொற்கள். 

கருவி அதனால் எறிந்து - ஆயுதத்தினால் எறிந்து. 
கரிய புனல் - இரும்பை உருக்கிய கீர். 

கழுமுனையிலே இருவென்று விம்மெனும் ௮வ்வேளைகண்டு. சழு முனை - 

சழுமரத்தின் நுனி, 

பரகிரி - திருப்பரம்குன்்.றம். உலாவு - பவனி, 

விலுவமொடு - லில்லப்பத்திரத் துடன், தூர்வை - அறுகு. 

  

54, தமர குரலகளும்- ஒவிக்இன் ற குஎம்புகளும், தமரம்- பேரொலி, குரம்*- 

குளம்பு. 

கார் இருள் பிழம்பு மெழுகய அம்சமும் - கரிய இருட்பிழம்பு செறிந்த 

சரீரமும், பிழம்பு - திரட்சி, 

சொழுக்து தழல் உமிழ் சண்களும் - சுலாலைவிட்டெரிகன் ற கெருப்பைச 

சொரியும சண்சளும். 

காளம் ஒச்ச கொம்பும் உள - கருமைபொருர்திய சொம்புகளுமுள்ள, 

சதக் கட மா மேல் - உக்ரெமான மதம்பொருர்திய எருமைக்கடாவின் 

மேல், சதம்- உத்ரம், சடம்- மதம், மா- எருமை,



௧௪௦ இருப்புகழ். 

௮டவருமென்று - கொல்லவருமவானென்று அடல் - கொலலுதல், 

Fisigoss இரு*து - மனத்துயரோடிருக்து, (சிக்தா-- ஆகுலம்.) 

தமர் - உறவோ. 

சோசமு்ற இரகக - சேரவடைந்து அழ. இரககுதல் - அழுதல். 

கோமளதது இலகு ஈகையும் - அழகுற்று விளககுகின ற புன்முறுஅலும். 

கெடும கணும் - ear கணகளும. 

கனக குதமபையும் - பொற்குதம்பையும். கனகம்- பொன், குதம்பை - 

காதிலணீயும ஒருலசை ஆபரணம், 

வஜ்7 ௮௫கதமூம் - லயிரமணிஇழைதத தோஎணியும். ௮௪ூஏரம்-வயிரமணி. 

அடல் சுடா வேலும் - வெற்றிபொருக்திய ஒளியையுடைய வேலும், 

சடிது உலகு எகசணும் தாடி இட்டு வர்.த- விரைவில் உலகமெலகும் 

தாண்டி வத, சடிது - விரைவு, தாடி.- தாணடி. (இடைச்குறை). 

இலகு அலகசார பொழ் சதமகை கழல் ஒலி தணடையம் காலும் - 

விளககுன ற அழகிய பொற்சதவசையும வீரசகழலும சத இச்கின் ற 

தண்டையணிச்ச பாதமும, 

ஒக்ச வாது - பொருத வரத. 

இமகரி ௨௮12 பொன பாவை - இமயமலைபிலேதோன்றிய அழயெ பெண. 

பசசை வூ - மரசதசிறமான பெண, ச 

அல தலம் பெறும் பூவை- சாவ உலககளையும பெருது பெற்ற 

சன்னிசை, அம்பை - மாதா. 

செழும் பால் முடிதது இலகும் இயல்: நிமிர்த்திடுவோனே - இவ்வி.ப 

ஞானப்பாலை உணடு அதனால விளயகும் சிவஞான இயல்பை நிலை 

பெறசசெய்தவரே. செழுமை - மாட்சிமை, 

ஆசமப் பிரசலசம் உரை செய்திடும் பிரசணடா - சம உணமைகளைப் 

போதித்த வீரரே, பிரசணடம் - வீரம், 

விரித்து நின்ற இரணமுக துலக லெம சூர் - போர்முனையின் கணணே 

அணி வகுததுமின்ற பெருமைபொருந்திய சொடிய சூரனது, விசி. 

தல் - கட்டுதல் 

௮மணா அடககலும திரணடு - சமணா எல்லாரு கூடி, 

கூடலில் - மதுரையில் 

சமுவில் உதைர்து உதைந்து ஏற -கழுவில மிதித்து மிதித்து ஏழும்படி, 

௮பிசவ - புதுமையுடையஅரே. அபிரவம் - அதிசயம, பு. துமை, 

Wess Ore Gera got - மிச்ச இனிய சொற்களாற் போற்றப் 

பட்ட. திருவண்ணாமலை, 

செடும் தடம் கோபுரத்து ௮மார்5. தடம் - விசாலம், 

PPE;



அரும்ப தவுரை ௧௪௧ 
௦0, தநத பசிதனை அறிர்து - உணடாகிய பசியை அறிந்து. 

கடும்பு - உறவினர். 

உயிரெனவே சார் மைந்தர் - தன்னுபிபோலச சார்ந்த மைர்சர், 

கடன் உதவும் ௮ரத வரிசை மொழி பகா சேடாய் லாது - சடமையாச௪ 

சொல்லுற உபசாரலார்ததைகளைச சொல்லமுடியாமல் வநது. 

தலை நஈவிர் அலிழ்ச்து தரை புக - தலைமயிர் அவிழ்ச்து பூமியில் விழ. 

ம௫ூட.ம- எருமைக்கடா, 

௮2 மறலியொடு உ௧ஈ,3 மனிதன் ஈமது அன்பன் என மொழிய. 

கில் இணைகள் - இரு ஸ்தனஉகள், 

சிர்து பயம் அயிலும் - இநர்துகன் ற பாலைக் குடிக்கும். 

இங்கள் அரவு ஈதி துன்றும் சடிலர் - சந்திரன் சர்ப்பம் சககை என்பன 

செறிந்த சடையா. சடிலம் - சடை, 

  

96, திரியும் சரியும் எரியும் உரிமை தெரிய - இரைதேடித்திரியும் ஈரியும் 

அக்னியும் தேகத்தை எனக்கு எனக்கு என்று உரிததுச்சொண 

டாடும்படி, ' 

எருமை கடவு - எருமைச்சடாலைக செலுத்துக் ற. சடவுதல் - செலுத் 

அதல், 
இரிசூலன் கறுவி இறுகு கயிரொடு உயிர்கள் சழிய முடுகி எழு சாலம்- 

இயமன சினந்து முறுயெ பாசச்சயிற்றோடு உயிபோகும்படி. நெரு 

ஐ. எழுக் துருவ காலத்தில், 

விரவி ௮ணுசாதே - என்முன் நெருகவெராமல். 

செறிவும் அறிவும் உறவும் அனைய - நிறைவும் அறிவும் உறவும்போன் ற. 

பரிய வரை - பருத்த மலை, இமயமலை, 

பழனம் உழவர் கொழுவில் எழுது - வயலிலே உழுபவர் கலப்பையினால் 

உழுகின்ற. 

வெருவுதல் - அஞ்சுதல், 

அரிய இரியை உருவ எறிவோனே - பெரிய இரவுஞ்சமலையை ஊடுரு 

வும்படி, வேற்படையை எறிபவரே, 

அயிலும் மயிலும் ௮றமும் நிறமும் அழகும் உடைய, அயில் - வேற்படை, 

அறம் - சருணை. 

  

07. ஈத்திடுவேன் - விரும்புவேன், ஆவலோடு பின் செல்வேன். 

௮வத்தினிலே இறத்தல் கொலோ - வீணில் இறதர்துபோதலோ.. 

சசத்தலர் ஏசலில் படவோ - உலசத்தலர.து இசழ்சரியில் ௮சப்படவோ.



௧௪௨ திருப்புகழ். 

பாதம் வைத்திடு ஐயா - குருவாய்௮ர்து இருவடிஇீக்சை செய்லீராச 
ஐயனே.  :*கோலாய்முடுதி யடுதிறற்கூற்றம குமைப்பதன் முன், 

பூவாரடிசசுவடென்மேற்பொறித்துளை 9 என்ருர் இருசாவுக்க ரசு 

சுவாமிசள். 

தெரித்தெனை தாளில் வைச்ச நியே மறுத டில் - ௮௮வணணம் இருவடி. 

தீச்கைசெய்து திரு௮டிப்பேறறைக் சொடுக்காவிடில், தெரிததல் - 

தெரிவிசதல, 

பால் மொழிக் குரல் ஐலமிட்டிடில் - பால்போன்ற இனிய கார் த்தையி 

ஜொலியைக்கொண்டு தலமிட்டிடில், 

யாரெடுப்பதெனா வெறுதது அழி -யார் தாச்குவதென்று வெறுத்து 

அழுமபடி, 

சர்தியாதோ - சிததியாகாதோ, கைகூடாசோ,. 

இதம் உற்று எழு பால் கொதிததது போல - பெருக்கெடுத்து எழுனெற 

பாற்கடல் பொட எழுததுபோல, ஐஒதம-பெருககு, 

எண இகை நீச முட்டரை ஓட - €ழ்மக்களான மூடரை எட்டு இசைகளி 

லும் தடும்படி, இசை - இசை, 

பானு சதஇிகை - ஞானசததியாகிய வேற்படை ஏச்திய திருக்க ரததை 

யுடைய, 

98 மொய்ச சடை - கலசைசெறிச்த சடை, ஓதம் - நீரப்பெறாக்கு, 

உற்று ௮மா-பொருக்தி இருக்கின் ற. 

மா இனைப் புனம் மீது இருக்கும் மை வாள் விழிச் குற மாஇனை - 

அழூய தஇனைப்புனத்தினகண வீற்றிருந்த கருமையும் பிரபையும் 

பொருந்திய சண்களையுடைய வள்ளிரரயகியாரை. 

மாரன் வெற்றிகொள் பூமுடிக் குழலா£ வியப்புற - மன்மதன் வெற்றி 

யைப்பெறுகின் உ பாணஙகளாயயெ பூச்சளை ௮ணிர்த கூசதலையுடைய 

பெணகள் ௮தஇிசயப்படும்படி. மாரன - மன்மதன், 

நீடு மெய்த் தவர் வாழ் - பெரிய உணமைத தவத்தர் வசிச்சன் ற, 

  

58, சறைபடும் உடம்பு - இரத.தம் நிறைக்த உடம்பு, சறை - இரத்தம், 

வாயுவைக் சரும வசனகசளால் மறிதது ௮னல் ஊதி - பிராணவாயுவை 

ஆகருஷண ஸ்தம்பனாதிமர்திரகசளினாற் கும்பித்து மூலாக்ளொியை 
எழுப்பி. சருமவசனம்கள் - சருமயோடிகள் உபயோடுககும் ஆகரு 
ஷண ஸ்தம்பனாதி மர் இரலகள், 

சஓலை பன்ற யோச ச.ற்பனை மருவும் சக்தை போய்விட - துயருு 

இன்ற யேோசசாதனைக்குறிய கியமககள்பொருச்திய சிர்தனை ரங் 

விட,



௮ரு ou தீவுரை, GPR, 

சலகமிடும் அஞ்சும் வேரறச் செயல் மாள - கலகஞ்செய்கன்ற ஐந்து 

அசையும் அடியோடு Os அலைகாரணமாகச சத்தாதி விடயங 

களைப்பற்றி அழமுர் தும் செயலும் மாள, 

குறைவற நிறைந்த மோன கிர்ச்குணமது பொருந்தி வீடுற - பூணமாச 

நிறைந்த அத. துவிசமெளனகிலை பொருக்தி மு.ததியடைய, 

குருமலை - திருலேரசம், சுவாமிமலை. கூதளம்- கூதாளசசெடி, 

கோமளம் பதம் உகளம் புணடரீசம்- அழிய இரண்டு பாதம்களாகய 

தாமரைகள். கோமளம் - ௮ழகு. உகளம் - இரண்டு. 

சிறை தளை விளங்கு பேர்முடிப் புயலுடன் அடங்கவே பிழைத்து - றை 

சசாலையில் விலகு பூட்டியிருந்த தேவர்கள் அனைவரும் சுடியை 

அணிர்ச மேகமபோன் ற இக்இரனோடு ஒருமிக்கப் பிழைச் த. புயல்- 

மேகம, 

இமிரம் மிகு ஈத லாய்விட - கருமைமிகுர்த சமுத்இரம் ஒவிச்க, Sal 

கள் - மலைகள். 

இிரிகொள் அர்த சூடிகைத திருமால் - சக்கராயுதததை ஏர்தி ஆதி 

சேடன.து முடியில விளககும விட்டுணு, அசர்தன் - ஆதிசேடன். 

சுடிகை ஈ முடி. 
பிறை மவுலி மைந்த, கேர என - பிறையணிச்த சடையுடைய சலபெருமர 

னது மைந்தரே, உமக்கு அடைக்சலம என்று இரக்கச்குறி கூற. 

மணடு சூரனைப் பொருது எறி- நெருமஇி௮வர்த சூரனைப் போரில் 

வெனறு. மணடுதல - நெருஉகுதல். 

பெருகு மத கும்ப இலாளித கரி என- ஊற்றெடுகத்தன் ஐ மதம்பொருக் 

திய மததகத்தினையுடைய அழகிய யானை என்று சொல்லும்படி, 

கும்பம் - யானைமததகம. இலாளிதம், இலளிதம்- அழகு. 

பிரசண்ட வாரணப் பிடிதனை - வலிபொருர் இய யானையின்மகளை, தெய் 

வயானையை, 

  

50, ஓல மறைகள் ௮றைூன்ற - வேதறகள் பரம்பொருளென்று கோஹித் 
gt சொல்லுகின்ற. 

மேலை வெளியில் ஒளிரும் - துவாதசார்.தவெளியில் விளறகுகன் ற. 

புணர்ந்தவர் - சார்ச் தர், 

துரியம் சடர்தத- பிரமா விட்டுணு உருத்திரன் என்னும் மூன்றுக்கும் 

அப்பாற்பட்டு காலாவதாயுள்ளது. துரியசவம், இது சிவத்தின் 

தடத்தநிலை, இர்நிலைக்கும் அப்பாற்பட்டு விளங்கும் துரியல்சடச்த 
பொருள், துரியம் - சாலாவது, 

போத ௮ருவ சுருபம்- அதிரூச்குமஏத்தாய், போதம் - ரிதது. ௮௬ல 

சுருபம் - அதிருச்குமல்பிு.



௧௪௪ திருப்புகழ், 

செவஞானம் சாலவுடைய தவர் - சிவஞானம் மிசவுடைய தவத்தர். 

மூல நிறைவு குறைவு இன்றி நின்றது - தனக்கொரு சாரணமும் தன் 

னின் மேம்பட்ட வியாபசமும் தானொன்றுச்கு வியாப்பியமாதலும 

இல்லாது நின்றது, 

சாதி குலமும் இலது. அன்றியும், 
அன்பா சொன வியோமம் சாரும் அனுபவர் அமைந்து அமைந்த மெய் 

வீடு, பரமசுகூந்து- உமது அன்பா சொன்ன ஞானவெளியைச 

சேர்க்த அநுபூதிமான்௧கள் ஒகெ௫ப் பொருச்திரின்ற மோட்சவீடு, 

பேரின்ப சாகரம். 

இக்திரிய தாப சபலம் அற வரது கின் கழல் பெறுவேனோ -இக 

தன்மையுடைய உமதுதிருவடியை, இர் திரிய களினால்ரும் துன்ப 

மாஇய சிறுமை ஒழியுமபடி, நான்வக்து அடைவேனோ? சபலம- 

சிறுமை, 

குன்றெறி வேல - இரவுஞ்சமலையைப் பிளர் 2 வேலையுடையலரே. எறி 

தல் - குத. துதல், வெட்டுதல், 

வான விபுதா ப.தி- சுவர்க்கததிலுள்ள சேவர்களின் தலைவன், இக்தி 

ரன். விபுதர் -வாஜோர், 

வாச களப வர- வாசனைபொருக்திய கலலைசசாக்தை அணிந்த மேலான 

வரே. களபம்- கலலைசசார்து, வரம் - மேன்மை, 

துகக மஙகல வீர - உயர்சசியான ஈன்மையையுடைய வீரரே. 

கடக புய சல௧- கஙகணர் தரிதத புயத்தையுடைய சிறகமே, 

சுந௪ர வாகை புனையும் இரண அரறகம் புக - அழகிய வாசைமாலை 

யைத் தரிக்இன்ற யுத்தசகளத்தையுடைய தலைவரே. இரணம்- போ. 

இமயம் பயந்த மின் - இமயமலை ௮ரசன்பெற்ற பெண. பயததல் - பிறப் 

Ve se. 

அலம் பரந்தவள் - எங்கும் நிறைந்தவள். 

இரிபுர ஆயி- மூன்று உலகஙகளுக்கும் தாயாயுள்ளவள். 

ஆலின் உத. ரமுள - அலிலைபோன் ற ௮யிற்றையடைய, 

பைககரும்பு - பசுமையான கருப்பஞ்சாறறை ஒத்தவள். 

வெண் சாலல் அரசு மனை ௮ஞ்9 - திருவானைச்சாவில் எழுர்தருளியிருச் 

குந் தலைவராகெய சிவபெருமானது மனைவியாயெ உமாதேவியா, ' 

  

30. விண்டு விடாமல் உன் பதம் மேவும் - விட்டுவிடாமல் உமது தஇருவடி. 

பொருச்தியிருக்ெ. 
விஞ்சையர் - அறிஞர், ஞானிகள். விராச முன் - அழிவுக்கு முன்பு, 

கலிதீர - 9றுமைதீரும்படி, கலி- சிறுமை, துன்பம்,



அரும்பதவுரை. ௧௪ 

வண் சி௮ஞான ௮டிவாட - தெளிலான பதிஞானம் பெற்று. வண்மை- 

தெளிவு, உணமை. வன்பதம் - நிலையான பதவி. 

வந்து அருள் பாத மலர் - தேவரீர் வரது திருவருளாகயெ இருஎடித் தாம 

CDT COL) 

என் சணில் - எனது கண்ணில், தழல் வேணி - ச௮வரதசடை. 

தேடும் ௮ன்பா சசாயா - தேடஇன்ற அன்பருக்குச Faerun, 

எர்தையா - எமது தந்தையா. 

௪௩தர ஞான மென் குறமாது - அழகிய ஞானத்தையுடைய மிருதுவான 

வள்ளியமமை. 

  

01. சசதி பாணீ - ஞானசதஇயா௫யெ வேற்படையைத தஇிருக்கரத்திலுடை 

யலமே. 

தீத்வ ஆதி- தத துவங்களுக்கு மூதல்வசே, 

ம5தி ஞாநீ- முத்திச்குக் காரணமான ஞான த்தை யுடையவரே. 

விந்து சாத சத்து ரூபா - விர்துகாதவடிவாயுள்ள சததுப்பொருளே. 
௪,த.து- காரிய சா.ரணப்படுதலின் நி என்றும் ஓரியல்பாய நிற்பது, 

சத்தின தீபா- இரததின தபம்போன்ற சோதியே, 

தற்ப்ரதாபா - இயல்பாயப் பிரகாச முடையவமே, தத்-ட்பிரதாபம்--ச௬யம் 

பிரசாசம், மானார் - பெண்களது, மானூ - பெணகள். 

சலாது ௮௫ல், 

பசசை பாடீரம் பூரித- வாசனைபொருந்திய சந்தனமணிந்த. பாடீரம்- 
சந்தனம், பூஷிதம் - அலங்கரிப்பு, பசசை - வாசனை, 

பட்டிமாடு - கட்டாமாடு, விகொலி. 

உலோதெ பத்ம சீர்பாதம்- செந்தாமரைபோன்ற ௮ழடூய இருவடியை, 

உலோ$தம் - சிவப்பு. 

அதர தேவ ஆயுதா - ௮ஸ்.இரங்களுச் கெல்லாம் முதன்மையான வேற்ப 

டையையுடையவரே, 

சுரர் உகர சேனாபதீ - தேவர்களுடைய பயங்கரப்படத்தச்ச படைச் 

தீலைவசே. 

ச அர்க்ப சோமாசியா - ௮க்னியிலே சொரியும் அர்ச்சியததையுடைய 

சோமயாசத்திற்குக் கார்த்தாலே, சு ௮க்இனி. அர்க்யம் - இர்த் 
தீம்விடுதல், சோமம் - ஒரு யாகம், யார கர்த்தா, 

குரு சம்பிரதாயம் - குருபா.ரம்பரிய உபதேசறியமம், 

அர்ச்சன அவாகனா - பூசையினால் ௮ழைச்சப்படகின் மலரே, 

வயலிக்குள் - வயலூர் என்னும் ஸ்தலத்தில், 
௪௯௬



௧௪௬ திருப்புகம். 

புய அட்சமாலாதரா -புயத்தில் ௮ட்சமாலையைத் தரிததவே, அட்சமாலை- 

உருத்திராக்கமாலை, 

சிதா கோலாசலா - அழஇய ஆடம்பரத்தையுடையலரே. 

வீரலக்ஷ்மி சாதா - வீரலக்குமி விளககப்பெற்றவரே, சாதம்- பிறப்பு, 

ரதர - மதழ்சசியுடையவரே, இனிமையுடையவயே. 

பல இக்கு பாலா - பல இிககுகளையும காக்இன்றவரே. பாலனம்- காத்தல், 

சிவாகம தக்இிர போதா - 9ிவாசமநூலைப் போ திச்ின் வே, தர்இரம - 

நூல், 

சிட்ட நாதா - மேலான தலைவரே, சட்டம் - பெருமை, 

சிராமலை - திருசசொப்பள்ளி. 

மசா விருத- பெரிய எளர்சசியுடைய. விருதம்- வளாச9,. 

தெர்ட்பை ஆசார - தெர்ப்பை சனமே ஆசாரமாகக கொண்ட, 

  

62. இனி உடல் விடுக முடியாது - இனி உடலோகெடி. வாழ முடியாது, 

விடுதல் - விள்ளுதல் , தழுவல், 

எரி புவி- அக்கினியும் பூமியும், 

கடன் உனது, அபயம், அடிமை உன் அடிமை- (என்னைக் சரீப்பது) 

உனது கடனாகும். (உனக்கு) அடைக்கலம். தமியேன் உனது ௮டி 

மையாவேன். 

விமு திகழ் அழ - ஈன்மைவிளங்குசன்ற அழகுடையவள், விழுமை-ஈன் 

விரி தலம் - விரிந்த பூமி. [ மை. 

குலூரி - அட்டகுலபர்வதம். 

ஈடம் மருவும் - நடன த்தைசசெய்கின் ற. 

03. இருளும் ஒர் கதிர் ays ஒண்ணாத - இரவும் பசலு ஈட்ட இயலாத, 

கேவலசகலமற்ற, (பரா, பாட்டு, 98,) 

பொன்னிடம் அது ஏறி - சக்திரசாச்தி விளஐகும் பிரமரந்திரசமலம்பொ 

ருத்தி. 
இரு சோய் - ஈல்வினை திவீனையின் விளைவாயெ சஞ்சிதவினை, 

மலம் ஒழிய - அணவமலக கெட, 

சுடா இலகு மூலக ஒளி மேவி அருவிபாய இன் அமுதம் ஊற - ஒளி 
விளஙகும் மூலாதார அக்ினிபொருந்தி அருவிபாயும்படி. இனிய 

அமுதம் ஊற,



அரும்பதவுரை ௧௪௪ 

உன் ௮ருள் எலாம் எனதளவாக அருளி - உன்னுடைய அருளெல்லாம் 

எனக்குச் டெைக்கும்படி அருளி, 

Han ofypCa பெற அருளி - சவத. துவததை மகழ்சசியோடு பெறும்படி 

அருளி, 
பரவை வான் மதி - சற்னகயும் ஆகாயத்தின்சணுள்ள சச் தரனும். 

ப.ரமராசியர் - பரமர் ஆரியா, [ டாடல். 

மறை குலாவிய - சவேதமகள் கொண்டாடுகின்2. குலாவுதல் - கொண 

  

64, இருவினை - ஈல்வினை தீவினையாகய அகாமியம், 

அருவினை - ஆசாமியவினையின் விளைவாகிய சஞ்சி3வினை . 

இருள் பிணி துஞ்ச - அவிததையாகய கோய் வலிகுனற, 

மலம் மாய - ஆணவமலம் கெட, 

இசைசொடு துங்க புகழ் கூறி- இசையுடன் வெற்றிப்புகழை ஐ.த. 

இருமூச சர்திர - சச்தினைப்போன்ற அழயெ முகததையுடையவரே. 

முருக கடம்ப - முருகக்கடவுளே கடப்பமாலையணிர்தவரே, 

சிவ சுத- பரமரிலனது குமாரமே. 

தெளிவு உறு நெஞ்சு - அமைவுபொருந்திய என்மன தில். தெளிவு - மன 

அமைவு, 

'இசழ ஈடம செய் - விளங்கும்படி அனந்த இிருஈடன ச்தைச செய்யும், 

மருதொடு கஞ்சன் - மருதமரததோடு கஞ்சனையும், சஞ்சன் - இருட்டின 
னது மாமன், 

வதை புரிடின்ற நிசசரர் குன்ற - கொலைசெய்கின்ற அசுரர் அழியும்படி, 

விடை உர்தும் அமலன் - இடபத்தை செலுத்தும் பரமசிவன், 

அருள் செறி பர்தணையில் - திருவருள்டிறைந்த தஇிருப்பக்தணைசல்லூரில், 

இரு மங்கை அமளி ஈலங்கொள் - தெயவயானை வள்ளிநாயகி என்னும் 

இரு சத்திகளின் சயனசுகத்தை (இசபரசுசத்தை ௮ளித்தலாயெ 
ஈலததைச்) கொண்டிருககும், 

05. சாழ் சடை- நீண்டசடை, ஓாகுயெ சடை, 

அயத்தல் - உண்ணுதல், 

காயம் ஒறுத்தும்- உடம்பை வாட்டியும், உண்டிசுருச்சல், வெயில்நிலை 
சி.ம்.ழல் முதலியவற்றால் வருத்துதல், 

சாரினி - பூமி,



௧௪௮ " திருப்புகழ், 

சீவன் ஒடுச்சம் பூத ஒடுக்கம் தேற உஇிக்கும்- ௮ர்.தக்கரணடுக்க மும் பஞ்ச 
பூசகசளின ஒடுக்கமும் தெளியும்படி தோன்றும், அர்தக்கரண QOS 
கம் - விடயவகளைப்பற்றி கிசசயித்து lores ps Hi hs gt pew 

மனம் புததி ௮கயகாரம் Rego aaa Lhséerom ansurbs 

கம், பூத ஒடுக்சம்- விடயயகளை அபசரிக்குஞ் சோத்திராதி பஞ்சேச் 

இரியலகளுக்கும், அபகரித்தபோது வசனகமனதான விசர்ககாசர் 

தங்களை விடயீகரிச்கும் வாக்காதி சகன்மேந்திரியலகள் ஐந்துக்கும் 

ஆதாரமாய்நிற்கும் பூதங்களின் ஒடுக்கம், 

ப. ஞான இிப விளக்கம் சாண - மேலான ஞான ஒளியைத் தெரிக்க, 

இருவருளைத் தெரிக்க. சருவிப்போதஙகழன் ற சுததாலததையில் 

அருளாலே தன்னை அறிக்து, தனக்கொரு சேட்டை அற்று, அர்த 

அருளே தனக்கு ஆதாரமாய், ௮வ்வருளிலே தான் அசைவறரின் ஐ 

இடம் அருட்டரிசனம். 

பால நிறத்தின் தாருக வர்க்கம் - கருமிறங்சொண்ட தாரசனும் அவனது 

வர்க்கமும். 

உக்ரம் தரு - கோபங்சொண்ட, 

பாணிகள் கொட்டும் - கைகளைக் சொட்டும், 

தூவிகள் - அன்னலகள், 

சாலி எளைக்கும் - நெல்லயல்கள் சூழ்ச்திருக்கும். 

  

60, மாயம் மிகுந்த ஊசல் சுடு சாறு குரம்பை- வஞ்சசம் பிறைர்த ஊழ 

லும் இரத்தமும் நாறுசன்ற குரம்பை, ஊழல் - அழுகல்நீர். ச - 

சுடலன், இரததம், சுடு என ஈறு கெட்டது. குரம்பை - குடி.ல, கூடு. 

நாலுமுசன் றனால் உற்றிடு சோலம்-மிரமனால் உணடாச்கப்பட்ட வடிவம். 

கூளசசடம் - கஞ்ச.ர் சடம், 

சதை உசந்து புவிமீதே - இதனைவிரும்பிப் பூமியிலே. 

கூசு ௮ப்பிரமாண பிரபஞ்ச மாயக் கொடு சோய்கள் ௮சன்று- கூச்சத் 
தை விளைவிக்கும் எல்லையில்லாத பிரபஞ்ச மயக்சமாயெ கொடிய 
நோய்களில் அகப்படாது தப்பி, அப்பிரமாணம்- எல்லைச்குட்ப 
டாமை, உடற்பற்றால் ரான் என்பது உண்டாக எனது என்னும் 

பிரபஞ்ச மயச்சம் உணடாம். அதனால் சான் எனது என்பது 

அற்று திரும. அடையுமாறு அருள்செய்வாய் என்பதாம். 

சோலக் சுழல் - அழ பாதம், 

சேனச் குரு கூடலில் - சமணரது குருவுக்கு இடமாகயெ இருவாலவாயி 
லில், சேனர் - சமணர்,



அரும்பதவுரை, ௧௪௯ 

சேனைச சமணோர் சழுவின்௧ஈண் மிசை ஏறத் Pr - சமணர்கூட்டத்தவர் 

கழுவின்சண் ஏறவும் (அவர்கள் மு.ற்ருய்) ஒழியும்படியும். 

மீனச் கொடியோன் உடல் துன்று திமைப் பிணி- மசரச்சொடியை 

யுடைய கூன்பாண்டியனுடலைப் பீடித்த கொடிய ஈளிர்சரம், துன் 

றுதல் - பீடித்தல், பற்றுதல். 
உவததல் - மடுழ்தல், 

சானச ஏறு மானை - குறிஞ்சிரிலத்துள்ள இளம்பெண்ணை, வள்ளிகாயகி 

யாரை, கானம்- குறிஞ்சிறிலம், 

ஏனல் புனம் - தினைப்புனம், 

காதல் இளி- காதலைத்தருகின்ற வள்ளிசாயக, 

கணி - வேங்கைமரம்,. 

காழிப்பதி - சீகாழி, 

  

7. மயல் பெருக - மயக்கம் அதிகப்பட, 

அனல் அவிய - சூடு இல்லாமற் போக, 

அனையு மனை - அன்னையும் மனைவியும், 

வெருவி அழ - அஞ்ச அழ. 
செறியும் இருவினை கரணம் - பொருந்திய இருவினைசளும் அர்தச்சரண 

விருத்தியும், 
மருவு புலன் ஒழிய - தாக்குகின்ற பஞ்சப்புலன்கள.து செயலும் ஒழிர்து 

போக 

பொ தியவரை முறிவன் - gas fur. 

அலரி - சூரியன், ஈடுவன் - இயமன், மகபதஇி- இர்இரன், 

முளரி- அச்கினிதேவன். நிருஇி- அட்டதிக்குப் பாலகரிலொருவன், 

நிதிபதி - குபேரன், 

வனமாலி- துளசிமாலையை அணிக்தோன், விட்டினு., வனம் - துளசி, 

நிலவு மறையவன் - ர்த்தி விளலகும் பிரமன், ப் 

நிருதன் உரம் ௮ற - சூரபன்மன.து வலிமை அழிய, நிருதன் - இராச்ச 
தீன், மறி பரசு - மான் மழு. 

மதலை தவழ் உத இியிடை வரு தாளம் மணி ஏளினம் மறைய உயர் கரை 
யில் - தோணி செல்லுகின்ற சடலிலிருர்து எரும் முத்துச்சளாகயெ 

மணிசள் மணற்குன்றுசள் மறையும்படி ஒல் உயர்ர்திருக்ளெ ற 
அலைவாய்ச்கரையாகிய செர்தரில்,



௧௫௦ திருபபுகழ், 

089, பாதி மதி ஈதி போதும் ௮ணி சடை சார் - இளம்பிறையையும் சம் 

கையையும கொன்றைமாலையையும் தரித்த சடையையுடைய பரம 

Rares . 

பாகு கனி மொழி மாது - பாகையும் கனியையும் ஒத்த இணிய மொழியை 

யுடைய பெண், 

வருடுதல் - தடவுதல், 

காதும் ஒருவிழி காகம் உற அருள் - கெடுச்சப்பட்ட ஒரு கண்ணைக் 

காகம் அடையும்படி செய்த. இராமரும் சதாபிராட்டியாரும் தரி 

டததிருர்தபோது சாசாசுரனென்பவன் சீதையைத் தாக்கிய சார 

ணத்தால் இராமர் பிரயோதெத்த தெொப்பைப்புல்லாயெ அம்பினால் 

ஒரு கணணிழக்து பின்னர் ௮வர் சகாயத்தால் அதனைப்பெர்ரான் 

என்பது இராமாயணகதை, 

ஆதி அயன் ஒடு தேவர் சுரர் உலகாளும் வகையுறு றைமீளா - மேலான 

அயனோடு தேவர்களும் சுவர்க்க உலகத்தை அ௮ரசாளும்பகி. (௮வர் 

கள்) அடைர்த சிறையை மீட்ட. 

சூதம்- மாமரம், வாரி - சமுத்இரம், 

வேலை விட வல பெருமாள் - வேலாயுதத்தை வீதெற்கு வல்ல பெரு: 
மாள், (உச்ெகுமாரபாண்டியன.) 

09. மனத்து இரைந்து எழும் - மனத்தினும் வேகமாய் இரைச்து எழுகன் ற. 

குஞ்சி - மயிர். 

மலர்ச்சகண் இருள் அண்டு ௮9 - பூப்போன்ற சண்கள் இருள் gens gy. 
அண்தெல் - சேோதல், அடைதல், 

தாய் மனையாள் மக வெறுத்திட அங்கு Dor Cun gece யாவரும், 

மசவு - பிள்ளை, 

எனைக் சடர்தி பாசமுமே சொடு - என்னைச் செயிச்கும் பாசச்சயிந்றை 
யும் சொண்டு, 

கனத்த செர்தமிழால் - மேன்மையுற்ற செர்தமிழ்ப் பாச்சளினால், 

நினைச்ச - துதிக்ச. 

உனத ஆர் அருள் கருத்திருஈ்து உறைவாய் எனது ஆர் உயிர் துணையாக, 

சேவலும் மா மயில் விடும் - சேவலும் பெரிய மயிறுமாச;விின் ற. 

அனத்தனும் - ௮ன்னப்பட்டியை வாசனமாசவுடைய பிரமனும், ௮னம் - 
இடைச்குறை,



DY (HULL BOY sor க(நிக 

சமல அலயம் மீது உறை இரு சலந்தஇடும் மால் - செந்தாமரை மலரா 
இயு கோயிலின்மீ திருக்கன் ற இலக்குமியையுடைய திருமாலும். 

wo கேடிய அரற்கு - அடிமுடி. தேடிய பரமசிவனுக்கு, நேதெல் - 

தேடுதல். ச 

அரும்பொருள் - பிரணவத்தின் அரும்பொருளாகய உரையைசசொல்விய, 

அறததையும் தருவோர் கன பூசுரர் - தருமல்களையுஞ் செய்லோ ராய 

சிறந்த அந்தணர். 

நினை5 தினம் தொழுூலார் அமர் -நின்னைத் தினமுச் தொழுவாராய ௨9 
கீஇன் ற. 

ஆப் புரி அருள் செறிந்து - தாய்செய்யும் ௮ன்பினும் மிகுந்த அருளை செ 

௮விகாச - கொலகசாட்டிலுள்ள ஒரு ஸ்தலம். [ és 

  

@-Asea. Str - கண்ணமுக்கு, துன்றுதல் - நெருங்குதல், கோழை - 
கபம், சோரி - இரத்தம். 

தூல பலக காயம் - அழிவுள்ள தூலசரீரதமீத. பககம் - அழிவு. 

ஆலம் உணட கோன் - விஷத்தையுண்ட பரம9வன். 

அசண்ட லோகம் உண்ட மால்-சசல உலகமகளையும் விரரங்கயெ விட்ட்ணு, 

விரிஞ்சன் - பிரமா, ஆரணம் - வேதம், ஆனனம்- முகம், 

௮ம் சை அடல் வென்றி வேலும் - அழூய திருக்கரத்திற் பொரும் இியிரு 

ச்கும் வெற்றிவேலையும், 

வால சச்திர சூடி - இளம்பிறையணிர்த பரமவனும். 

சந்த வேத மந்திர ரூபி - சந்ததகளையுடைய வேதங்களின் மர்திரவடிவி, 

அம்பை வாணி பஞ்சபாணி- பார்வதி, பஞ்சபாணம் - ஐந்து ௮த்இரம், 

மாயை ஐந்து- ௮சுத்தமாயைச்குரிய சாலம், நியதி, கலை, வித்தை, இரா 
கம் என்பனி, 

வேசம் ஐர்.௫ - மெய், வாய், சண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐந்துபொறிகள், 

சாதம் ஐர்.து- சிவம், சத்தி, சாதாக்கயெம், ஈசம், சுத்தவித்தை என்னுஞ் 
சிவதத்துவம், 

லாழ் பெருஞ் சராசரல்கள் - வாழ்கின்ற பெரிய சராசரங்கள், சராசரம் - 
இயககுதலுள்ளதும் இயல்குதலில்ல துமாகிய பிரபஞ்சம், Rags 

அவமுதற் பிருதிவியீராகய சமஸ்த சேதனாசேதனப் பிரபஞ்சங்க 
ளித் சுப்பிரமணியப்பெருமான் வியாபித்துள்ளார் என்பது பொருள், 

அன்புகூர வர்த வேலை- அன்புற்றுவந்த சமயத்தில், வேலை - காலம். 

ஏச தர்த யானை - ஒற்றைச் கொம்பையுடைய யானைமுகத்தவராகயெ 
ஈய ட்டி ॥ ,



ந(இ௨ . திருப்புகழ், 

வீரமங்கை - வீரலக்குமி, வாரி மககை - கங்காதேவி. 

பாரின் மககை - பூமிதேவி. 

மேரு மஏகை - உக்தரமேரூர் என்னும் ஸ்தலம். 

  

71. புற்புதம் என் காம- நீர்க்குமிழி என்று சொல்லப்படும். 

பொய்க் குடில் - அசத்தியமான உடம்பும், 

குலாவு மனையாளும் - கொண்டாடும் மனையாளும். 

புக்தி சலியாத- புத்தி இளைத்தோயாத. 

கச்பம்- ஊழிகாலம், உலகமுடியுககாலம், 

மாய நிட்டை - பொய்யான நிட்டை, 

சர்ப்பசிரி - கொறகுகாட்டிலுள்ள தருசசெய்குன் நூர், நாசாசலம, தஇருச் 

செங்கோடு என்றும் பெயர், 

சக்ர கதை பாணி - சக்சரத்தையும் தண்டாயு சத்தையும் சையிற் சொண்ட 

விட்டுணு, 

தீர்ச்ச சமண மூகர் - வாதுசெய்யுஞ் சமணரரகிய ஊமைகள். 

சாழி மறையோன் - சர்சாழிச் திருஞானசம்பர்தமூர்த்இசாயனார். 

லெழ்பு அடியின் - மலைசசாரலில், 

சற்தை மறவாணர் - மயிர்க்கற்றையையுடைய லேடர், கற்றை - மயி 

தொகுதி, 

கைத்த அசுரேசர் மொய்ச்த குலசால - பகைத்த ௮சுரர்களது செருக 
இய குலத்துக்குக் காலனே, 

கத்பதரு காடர் - சுவர்சக்சலோச தேவர்களுக்கு, 

  

72... இயல் இசையில் உத வஞ்சிக்கு அயர்வாக - அழடிலும் வார்த்தை 

யிலும் முதன்மையான பெண்களில் மயக்கி, இயல் - இலட்சணம்; 

ALG: 
மயில் தகர் சல் இடையர் - மயிலும் ஆடும் நிறறர்த குன்றினிடத்தில் ௨9 

ச்கும் வேடுவர், தகர் - ஆடு, 

௮னசம் - தாமரை, 

78. வரி அர் - வரிபொருர் திய, 

மட மாதர் மசலாசை தொர்தம் ௮துவாடி - மடமைச்சுணம் பொருச்திய 
பெண்களிலும் பிள்ளைசளிலுக் சொண்ட ஆசையான து தொடர்பாக, 

இருபேரது ரைர்து - பகலும் இரவும் துன்புற்று, தல் - வருந்துதல்,



அரும்பதவுரை, ௧௫௩. 

பரிபாவனஞ செய்த - காப்பாற்றி, 

UTM TRIG Ser, 

அரி, கேசவன் - விட்டுனு, அலைவாய் - AgrQrigri. 

3. எதா இலாத பததி - ஒப்பில்லாத அன்பு, 

இனிய தாள் நினைப்பை - இனிய திருவடியின் ரர் தனையை, 

இருபோதும் இதய வாரிதிச்குள் உறவாக - பகலும் இரவும் இருதய 

மாய சகடலின்கணணே பதியசசெய்து. 

எனதுளே சிறச்க- என துள்ளே மேர்படும்படி. 

கனக மேரு - பொன்மயமாகய மேருமலை. 

மதுர வாணி உறறந - இனிய ஒலிபொருர்திய. வாணி- லார்த்சை; 

ஆகுபெயர், 

வழுதி கூன் - பாணடியனது கூனலை 

  

5. புலையனான மா ஈனன். 

தாமீகன் - தாமதகுணச்தையுடையவன். காபோதி - குருடன். 

கொடையிலாத ஊதாரி - சற்பாத்திரதருமமின் றி வீணசெலவுசெயபவன். 

வேமாளி- பேயன், குல பாதன் - குலக்கேடுசெய்வோன். 

சிலை - வில, லாளி- அம்பு. 

வீறு இறமி அன - மிச்ச வலிமையுடையவராயிருர்த, இறம்- திறமை, 

வவிமை. 

அமர் அது ஆடியே -யுததத்தைச செய்து, 

3. சால கெகொள் - மிகவும் நீடித்தகாலம், 

சாமளவதாச வத - சாகுமெல்லையுடையதாக வது. 

சாதசமுமான பின்பு - சனனமான பின்பு, 

பாதமலர் ஒன்றுசேர - இருவடி.த்சாமரையைச்சேர்ர்து ஐக்கயப்படும்படி.. 

ஆறு சடை காதர் - கங்கசையைச சடையில் ௮ணி6த தலைவரும். 

இலகள் ஆடு அரவு பூணர் - சர்.இரனையும் படத்தைவிரிததாடுகன் ற சர்ப் 

பததையும் அபரணமாசவுடையவருமாகிய பரமசிவன், 

மடு வாயில் - குளத்தினிடத்தில். மடு - குளம், வாய் - இடம், 

மூலம் என - ஆதிமூலமே என்று அழைக்க. 

கோல மலர் வாவியெமகும் மேவும் புனம்- ௮ழ௫ய மவர்கள்றிறைந்த 

சுனைசள் பலவிடங்களிலும் பொருந்தியிருக்சன் ற தினைப்புனம், 
en +



ar திருப்புகழ். 

கோலை அமுது ஊறல் உணட- கொவ்வைப்சழம்போன்ற அதரத்தின்௪ 

ணுள்ள அமுதைப் பானஞ்செய்த, வள்ளிராயூயொருக்குப் பேரானர் 

தீப்பேற்றை அருளிய, 

கோடை ககர்- கொமகுராட்டிலுள்ள இருச்செககோடு, 

77. விழு தாது எனவே உடலை கருசாது- ஒழுகுடஇன்ற சுக்கில ததினால் 

உணடானதென்று தேசததைச ந் இச்சாமல, 

வினை சோவதுவே புரி- வினைவம்து சேரத்தச்ச செயல்களையேசெய்௫ன் ற, 

தாச விருகாவினிலே - இசசையுடைய வீண்செயலிலே, 

உலகாயதம் மேலிடவே - உலகாயதததன்மை மேற்பட. உலகாயதம் - 

தேசமே ஆனமா, போகமே மோட்சம் என்னும் மதம், 

அழுது ௮ செடவே- அழுது அந்தோ கெடும்படி. 

சான் அடைவே கழியாது - லாழ்சாள்களை முறையே கழியாதபடி, 

உறவாய் மருவும் ஒர் அழியா வரம். வரம் - வரததை, 

துகள் திர் பரமே தரு - குற்றமற்ற பரரமுத்தியைக் கொடுக்கன் ற, 

எது தா அது தா- ஏது தரததச்சதோ அதனைத தீருவாயாக, 

தனையே இணை - தனக்குத தானே ஒப்பான, 

சாகை - சாசபட்டணம, 

78, சான கோல கால ஈலமணி மாலை அ௮பிஷேச பார-றப்பான சம் 

பிரமத்தோடுக கூடிய நவரத்தின மாலையினால் அலகரிக்கப்பட்ட 

பாரமான முடிதரிதத. கோலாகலம் - கோலசாலம் எனமாறியது, 

ஈவுமணி - ஒன்பது இரததினம், அ௮பிஷேசம் - fu, 

சேளைசெயும் - வழிபகன் ற, 

சீராடு வீர மாது- ரிறப்பு விளம்குன்ற வீர இலக்குமி. 

நீளும் வரி அளி - நீண்ட வரிகளையுடைய ௮ண்டினககள். 

ராக மோதும் நீப பரிமள - சிறப்பாக மோதுனெ்ற கடப்பமலர் வாசனை 

பொருஈதிய, நீபம்- கடம்பு, பரிமளம் - வாசனை, 

ஆராத சாதல் - நிறைவுபெறு.த காதலையுடைய, ர் - நிறைவு, 

சீமூதம் ஊர் வலாரி- மேகத்தை வாசனமாகச செலுத்தும் இந்திரன். 

சீஞூதம்- மேகம், ஊர்தல் - செலுச்துதல், வலாரி - இச்இரன், 

ஆசார பூதமாச - ஆதாரமாய்ச சேர்ந்திருக்க. பூதம்- இருத்தல், அடைதல். 

ஆராயும் நீதி வேல் - ஆராயப்படுஇன்.ற நீதியையுடைய வேல், 

மெய்ஞ்ஞான அபிராம தாப வடிலம். தாபவடிலம் - பிரதாபவடிவம், 
பிரசாசம்பொருந்திய சொருபம்,



அரும்பதவுரை, (இழு 

அபாதன் - பாதகன், துரோ௫ி, 

ஏர் ஆரும் - அழகுஙிறைந்த, 

மீதேமி - வெள்ளியம்பலத்தின்.8$தே நின்று. 

மாறி ஆடும் - கால்மாறித திருடனஞசெய்யும். 

எழேழுபேர்கள் கூற வரு பொருளதிகாரம் எடாய - சஙசப்புலவர்கள் 

ராற்பத்தொன்பதின்மரும் உரைகூறலர்த அன்பினைஈதிணைக் கள 

வியல் எனனும் பொருளதிசாரததிலுள்ள வலியை ஆராய்வுசெய் 

யும்படி, ஈடு - வலி, பெருமை, 

ஊமர்போல வணிகர் இல் ஊடாடி - உருதஇரசருமன் என்னும் காமமு 

டைய பாமைப்பிள்ளேயாக வணிகா இல்லததிற் பயின்று, 

ஆலவாயில் வீதி செய்த - மதுரையிற் சொமஞ்செயத, 

விசார தீர- அராய்வில் வல்லவரே, 

மூன் வீய நினையவன் ஈடேறுமாறு - முன்னொருசாள் இசக்கும்படி 

சபதஞ்செய்த அருசசுனன் இறலாது மேமபட, வீதல் - இறத்தல், 

கூர் அழியால் பானு மறைவுசெய் கோபாலராயன் சேயமுள - கூரிய 

சக்கரப்படையினாற் சூரியனை மறைவுசெய்த கோபாலருக்கு முதல்வ 

ராகயெ இருஷ்ணரது அன்புகிறைந்த. 

கோடாமல் - குறைவில்லாமல், ௮யலி- வயலூர, கோனாடூ- சோழா 

ட்டிலுள்ள சாடுகளிலொன்று, 

70, எலுப்புத் தோல் மயிர் நாடிகுழாம் மிடை - எலும்பு தோல் மயிர் 

நாடிச்கூட்டம் நிறைந்து, 

இறுச்குச ச புழுலோடு அடை மூளைகள் - நெருகயெ £€ழ் புழுவோடு 

பொருந்திய மூளைகளும். 

நீர் மலம் மேவிய கும்பி ஒடை - சலமூம் மலமும நீறைந்த சேற்றுத் 

தீடாசம். கும்பி- சேறு, 

இளைப்பு - தொய்வு, உளைப்பு - தேகச்குடைசசல். இரைப்பு - ஒருகோய், 

கேவல மூலவியாதி- இழிவான மூலவியாதி, துன்பததைச் சொரடுக்கும் 
மூலவியாதி. 

குலைய்புச் சாய்கனல் - நடுக்கச் தோகூடிய காய்சுரம, 

அளைப்புக் சாதடை - துலாரகமையுடைய சாதடைப்பு. 

விசூகை - ஐர்ரோய், 

குருட்டுக் கால்முடம் - குருடோடு கால்முடம். 

உள் ஊடு ௮.று சண்டமாலை - உள்ளேயிருர்.து அறுச்குல் கண்டமாலை. 

குடிபுக்கு னம் இதே - நிலை5த இடமாகச்சொண்ட இழிவான இந்த 
உடலையே, ஊனம் - இழிவு,



௧௫௬ திருப்புகழ், 

ச,தமாமென எதது- நித்தியமென்றெடுத்து. 

பாழ் வினையால் - கேட்டை வருவிக்கும் வினையால். 

ஞான சதா அன்பு - ஞானத்தோடு கூடிய நிலைபேறான ஈன்மையமை 

ஈத அன்பு, 

கெலிச்சப் போர்பொரு சூரர் குழாம் உமிழ் இரதம் - அஞ்சத் தக்சதா 

சப் போர்செய்யும் அவுணாகூட்டததிலிருந்து சொரியும் இரத தம, 

சூர் இரி - சூரனு இரவுஞ்சமலையும். 

கணட வேலா - செய்த வேலையுடையவரே. 

இிளர் பொன் தோளி- விளககுனெ.ற பொன்போன்ற தோளையுடைய 

உமாதேவியார். 

சராசர மேவியெ அசைத்துப் பூசைகொள் ஆயி- சரட் ௮சரமாகிய பிரப 

ஞ்சததைப் பொருஈதி அலைகளை இயக வழிபாடுகளை ஏற்றருளும் 

உலகமாதா, 

இழப் பொற் காளை - முதிர்ந்த அழகிய இடபம், 

வலிததத தோள் மலை இராவணனானவன் எடுத்தபோது - இராவணனா 

aac மலையை உயாததித கோளில வைததபொழுது, 

பரமாதிய - மேன்மையான. 

  

30. கடு ஊடு செக்கு அவசமாய் ஆதரச் சடல் வஊாடுற்று - இடையிடையே 

உருஇப் பரவசப்பட்டு ௮ன்புக்கடல் பொருக்தியும், ஊாடு- ஈட, இடை, 

அமைவு இல் சோலாகலச சமய பாதசாக்கு- அடக்கமில்லாத ஆரலாரத் 

தோகெடிய சமயவா இசளாதிய துரோ௫களுக்கு,. 

மோன முத்திரை சாடி - முப்பததாறு தத துவககளையுக சடச்து, ௮றிவுசா 
மென்று தம்மை அருளால் அறிச்து, அருள் தாமாயிருச்து, பரை 

யாகி, பரைகீக்கத்தில் அனர்தமயமாச, ஆனந்தததுள் அததப்படும் 

அத்துவிசமான மெளனநீலையை மாடி, 

பிழைபடா ஞான மெய்ப்பொருள பெறாதே - உண்மைஞானமாூய மெ 

ய்ப்பொருளைப் பெருது. 

வினைப் பெரிய அசேச புற்புதமாய பிறவி லார் ஆகரச சுழியி்லே - வினை 
யினால் வரும் மிச வேறுபாடான நீர்க்குமிழிபோன் த பெரிய பிறவிச 

சமுதஇிச சுழியில், 

பழைய பாரதிப் படுகைமேல் லாழ்வு எனப் படியும்- பழைய ச்சை 

யாகிய சயனத்தில் இருக்கை என்று சொல்லும்படி அமர்ந்து, 

ஆறு ஆய் இனம் தன சாரம் பருகும் - ஆறு தாய்மார்களாகயெ சார்த்தி 
"La ச வ் . ட் ie 
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ஆறு ௮னன௪ சிறு - ஆறுமுகககளையுடைய குமாரரே. 

சோணாசலப் பரம - ௮ருணாசலதஇல் எழுந்தருளியிருக்குல் சடவளே. 
சோணம் - வெப்பு, 

வித்தக வேளே - சாதுரியப்பாட்டையுடைய குமாரரே, வித்தகம் - சாது 
ரியம், 

பொழுது சூழ் போது வெற்பு இடிபடா - சூரியன் வலம் ரும் மேரு 

மலை இடிபட்டு, சூழ்போதல் - வலம்வரு தல், 

பார் முதல் பொடி.படா ஒட - பூமி முதலியவும் பொடி பட்டுப் போய்விட, 

மூத்து எறி மீனப் புணரி - முத்துச்களை? இரையெறிகன்ற மீன்கள் 

விக்கும் சமுத்திரம், 

  

31. எத்தனை சோடி கோடி விட்டு உடல் ஒடி ஆடி எத்தனை கோடி போ 

னது - எழதனை கோடிகோடி உடல்களை விட்டுப் பின்னும் வேறு 

உடல்களிழ் சென்று சஞ்சரிதது இப்படி எததனை கோடி அழிந்தது. 

மோக போகம் - அசையால் வரும் அனுபவம், 

இனிமேல் யோடுததிடில். 

௪2 குததிர மாயை சிக்கனில் அயும் மாயும் - அருவருச்சுததக்ச பொய் 

யான வஞ்சக மாயைச சிக்கல் அகப்பட்டு அழியும், 

அடியேனை - (அகையால்) அடியேனுக்கு. 

சிததினில் ஆடல ஐடு - அட்டமாசித்தியோடு, 

முத்தமிழ் வாணர் - முத்தமிழ்ப்புலவா. 

சித்திர ஞானபாதம்- மேலான ஞானபாதத்தை. ஞானபாதம் - சரயுச் 

சியம் பெறுதற்கேதுவாயுள்ள மார்ககம், 

நிர்த்தம் ௮து அடும் - ஈநடனதசைச்செய்யும், 

நிட்களகபா - அருவத்திருமேனியுடையலர். 

பசசுருவான - பசரைவடிலமாயிருச்சின் ற. மூணு- மூன்று, 

பைததலை நீடும் ஆயிரத் தலை மீது பீறு பத்திபாத - படத்தை எடுத்தல் 

மிகுந்த அதிசேடனது ஆயிரர்தலையின்மேலும் றுனெற வில்வப் 
பத் தரம்போலப் பிரிவினையுடைய அடிகளையுடைய. 

பூசம் - கமுகு, செய்க் கயல் - வயல்களிலுள்ள சயல்மீன்கள், 

வேளூர் - வைத்திசரன் சோயில், 

  

82. gers ஈனன் - ஒழுக்கமில்லாதவன். ஈனம்- குறைபாடு, 

சோப அபராஇ- சோபமாகயெ குற்றமூடையவன், அ.தூதம் - பொய்,



௧௫௮ திருப்புகழ். 

ஆசை விசார லெகுவிச மோக அசராத பரளசன் - அசையாடயெ விசாரச் 

தால் வரும் லெகுவிதமான மோகம் முதலிய குற்றங்களைக் கைச் 
கொண்டு பர௮சப்பட்டி ர௬ுப்பவன், ஆசரிததல் - கைக்கொள்ளுதல், 

ஆகாசம் நீர மண் அனல் வளி உருமாறி - ஆகாசம் முதலிய பஞ்சபூதகக 

ளினால் உருவம் வேதுபட்டு (மாறி மாறி உடம்பெடுதது.) வளி - 

காற்று, 
மாசு ஆன சாலெண ௮கைதனை ம நான் என்னா? அறிவு உளம் வாயாத- 

குற்றமுள்ள முப்பதஇிரணடு தத்துவககளையும் நீயுமல்ல கானுமல்ல 

என்னும் அறிவகடையாத, தததுவைகள் பதியுமல்ல பசுவுமல்ல 

என்ற உணமைசெசியாத, பதி பசு பாச உண்மை தெரியாத. 

மாதா பிதாவின் அருள் ஈலம் மாரு மகாரில் - மாதா பிதாவின் அன்பின் 

ஈன்மை மாருதிருக்கும் மககள்பேோல, மகார - மச்கள், 

வீசு அலம் வேலை சுவறிட - ஈஞ்சைக் சக்குடின்ற சமுததிரம் எற் றம்படி. 

மா சூரர் - பெரிய படைவீரர். 

வேதாள இராசி - வேதாளக் கூட்டம். 

அறை கூறி- போருச்சழைதத 

மேச அரலாரம் என அதிர் போர் யாதுதானர் - மேச ஆரலாரமென்று 

சொல்லும்படி ௮சசததைச் தரும் யுததததைச செயயும் ஆவுணர். 

யாதுதானா - அவுணர் 

கூசாது வேடன் உமிழ்தரு நீர ஆடி. ஊன் உண எனும் உரை கூறாமல் 

சய, அவன் நுசர் தரு சேடம் சோதாம் என்னாமல் அமுதுசெய் 

வேதாசமம் ஆதி முதல் தரு சோ- காணாது சணணப்பகாயனார் 

கொப்பளித்த 8ீரிலே திருமஞ்சனமாடி, இறைச9 உணவு என்னும் 

லார்ததையைச சொல்லாமற் கொடுக்க, அவனுண்ட எசலைச் குற்ற 

மென்றுசொள்ளாமல் திருலமுதுசெய்த வேதாசமஙகள் முதலியவை 

சளை அளிக்கும் முதல்வரே. 

  

88. கலை மேவும் ஞானப்பிரசாசக் சடல் அடி. - கலைகளா் சொல்லப்படும் 
ஞானவிளச்சமாகய கடலிலே முழுகி, 

ஆசைச் சடல் ஏறி - ஆசையாகிய கடலினின்று சரையேறி, 

பலமாய வாதில் பிறழாதே - பொய்யான பல லாதத்தில் மாறுபடாமல்.. 

பதி ஞான வாழ்வு - பதிஞானத்தோடு கூடிய லாழ்வு, பதிஞானம் - 
அனுபலஞானம், (பார். பாட்டு, 7.) 

மாயச் குழமாது- அழெ வள்ளியம்மை, மாயம் - அழகு,
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சிலை வேட - வில்லைத்தரிசத வேடனே, 

இருவாணி கூடல் - இலக்குமியும் சரசசுவதியும் வாசஞ்செய்கன் ஐ மது 

ரையில் எழுந்தருளியிருக்கும். 

  

4, நாடித தேடித் தொழுலார்பால - தேவரீரை நாடிச் தேடித் தொழு 

இன்ற ௮ன்பரிடத.த. 

நான் ஈத்தாக - கான் விருப்பமுடையவஞாய், 

மாடக் கூடல் பதி- சான்மாடச்கூடலாயெ மதுரையிலெழுர்தருளிபிருச் 

கும் இறைவனே. கூடல் - மதுரை, 

பாடல் காதல் புரிவோனே - பாடலின்சண் விருப்பம் லை*இன் றவரே. 

பாலைத் தேனை ஒத்து ௮அருள்வோனே - பாலையுக் தேனையும்போல அருள் 

கோனே. 

ஆடல் தோகை - ஆடுகின்ற மயிலின் சாயலையுடைய வள்ளிசாயகியா 

ருக்கு. 
அனைக்கா - திருவானைச்சா என்னும் ஸ்தலம். 

  

3௨ சல அகத்திய ஞான - நல்லறிவுடைய அகத்தியருககு உபதேத்த 

GH oor or Sw, 

மாதவர் - மகா தவத்தையுடையோர், (பரா, பாட்டு, 50.) 

சாகரி - சர்ப்பகிரி, திருசசெயகோடு, 

  

0. ௮க்சசன் வரும் தினம் பிறடெ - இயமன்வரும் காள் பின்னிடவும், 

இயமன் என்னை அனணுசாதபடிச்கும், சசதம் - நட்பு. 

அர்.தி பகல் - பெத்தத்தில் கேவல சகலம். (பார். பாட்டு, 98,) 

இந்திரிய சஞ்சலங்களை அறுத்து - இர்திரியப்பற்றுச்சகளினால் ஏரும் துன் 

பரகளை நீச, இரதிரியககள் ஞாரேந்திரியம், சன்மேர்திரியம், 

அக்தரிர்திரியம் என மூவகைப்படும். அன்மாவின் இச்சாசத்தி 

மனம் முதலிய ௮ர்.தரிர்திரியங்களிடத் தம், ஞானசததி ஞாசேர்திரி 

யககளிடத்தும், கரியாசத்தி சன் மேந்திரியககளிடத்தும்கின்று சத் 

தாதிவிடயககளை அறிச்துபற்றி ௮ழுர்துமாகலின், அப்ப்றுக்களும் 

துயர்ச்டமாகும், 

முச்குணம் மாள - தாமத இராசத சாத துவிச குணயகளின் விருத்திமா 
யும்படி, ௮ம்புயம்- தாமரை, 

கந்தனை அறிந்து ௮றிர்து அறிவினில் சென்று செருகும் தடம் தெளி 
தர - சந்தனாயெ நின்னை அறிர்து உனது அருள் தாரகமாக எனது 

௮றிவாற் சென்று நுழையும் வழி வெளிசசமாகும்படி,



௧௬௦ திருப்புகழ். 

தணியாத சிந்தையும் ௮விழர்து அவிழ்ர்து - அடககாத மனமூம் நெடுழ்ர்து 

நெடழ்ரது. 

உரை ஒழித.து - வாக்கைத் தவிர்த.து. 

மெய்ச சர்தை- உணமை ஞானம், பதிஞானம். 

கொந்து அவிழ் சாண சரண் சரண் என - பூப்போல அலர்ச்த திரு 

வடியே சரணம் சரணம் என்று, 

கும்பிடு புரந்தரன் பதி பெற - கைகூப்பி வண௰கும் இஈதிரன் இழந்து 
போன தன் உலகததைப்பெற. 

குஞ்சரி குயம் புயம் பெற - தெய்வராயகியாரது ஸ்தனம் திருப்புயகக 

ளைப் பொருந்த. குஞ்சரி - பெணயானை. 

௮ம்பொனின் திருவரைக ணெடுணி - அழகிய பொன்னாலாகிய இருவரை 
ஞாணாகய ணெடிணிமாலை. குழை -காது, 

சிறு சதககை கொஞ்ட - சிறு சதஙகைகள் ஒலிக்க, 

இரு ஆன சலகரி மனம் குழைந்து உருக - அழகுகிறைந்த பாவதி மனம 

கசெகிழந்து உருக, 

செழும் தளர் ஈடைச சந்ததி - ypBu சளர்சசியான கடையையுடைய 

குமரனே. 

  

87. பக்தத் தொடராலே - மலபர்தத் தொடர்சசியால், 

சஞ்சலம் துஞ்சித திரியாதே - துன்பமு,ற்றுத துஞ்சிச் இரியா தபடி. 

கந்தன் என்று என்று உற்று, உற்று- அடைந்து. 

தீர்தியின் சொம்பை - யானையின் மகளை, தெய்வயானையை. செம்பு - 

பூபகொம்புபோன் உ இடையையுடைய பெண. 

சிவை - பார்வதி. 

கண்டி - சோழசாட்டிற் காவிரியின் தென்கரையிலுள்ள திருக்கண்டியூர், 

  

88. இருவினையில் மதிமயல்க - முற்பிறப்பிம் செய்த ஈல்வினை தீவினையின் 

பயனாய் இப்பிறவியில் நுகரும் இன்பத்துன்பங்களாற் புத்திகலகக. 

எழு சரடில் உழலும் நெஞ்சு உம்று - எழு௮கைப்பட்ட ஈரகங்களிற் 
இட்து வருர் து சறசே.துவாெய பாலமனத்தையுடையவஞரய், 

உணர்வாலே பரவு தரிசனையை என்று எற்கு ௮றாள்வாய் - ஞானத்தால் 
வழிபடும் உனது உண்மைத்தரிசனையை எனக்கு என்று அருள்வாய், 

தெரி தமிழ் - ஆராய் தலமைர்த தமிழ், 

கருணை நெறி புரியும் - பத்திமார்ச்சத்தை அநுட்டிக்கும்,
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39. தண்டை ௮ணி - தண்டை ஆபரணம். 

வெண்டையம் - வீரவெண்டையம், ஒருமணி, 

தண கழல் - குளிர்சசபொருர்திய வீரக்சழல், 

சிலம்பு - காற்சிலம்பு, ஒர் ஆபரணம், 

கொஞ்சுதல் - ஒலித்தல். 

மின் தந்தையினை முன் பரிச்து- நினது தந்தையாராகிய பரமசிவனது 

முன்பாக ௮னபோடு பே. 

இன்பவுரிசொணடு - இனிய பவுரிக்கூத்தை விளையாடி, 

கன் சசதொடம் ௮ணைக்துமின் ற அன்புபோலச் கணடுற - நல்ல சந்தேரவ£ 

மடைந்துகின ௦ ௮அன்பபோல ௮ன்புகொணடுவருதலை அ௮டியேனுங 

காணும்படி. 

சந்த மகுடம- அழூய முடி, 

கஞ்ச மலா - தாமரைப்பூப்போன் ற. 

Fig வேல் - பகையைச சிர துன்ற வேற்படை, ிர்துதல் - தெறல், 

சந்திர நிறம்- பொன்னிறம, சர்திரம்- பொன். 

புணடரிகர் அ௮ணாடமும் - பிரமதேவருடைய அணடமும். 

கொண்ட ப௫ூரணடமும் - அதனைசசேர்ர்த பரொெணடமும், பட ரணடம் - 

அண்டதசைசசூழவிருக்கும் வெளி, 

வெஃகளம் - யுத்தகளம். 

பொன் கஇரியென ௮ம் சிறந்து எ௫இனும் வளர்ந்து முன் புண்டரிகர் 

தந்தையும் சிந்தை கூர கொண்ட ஈடனம் பதம் - மேருமலையென்று 

சொல்லுமபடி. #48 தந்து எக்கும் வளர்ந்து முன்னொருசாலச் 

Sp Snorer பிதாவாகயெ விட்டுணுவும் மனஞ் சக்தோஷிக்கும்படி. 

ஈடனஞ செய்த தஇிருவடிகள், 

கொஞ்சி ஈகடனம் கொளும் - வீரதணடை ஒலிச்கும்படி ஈடனத்தைச் 

செய்யும, சந்த மணம் உணடிடும் - சந்தன வாசனையை முகக்கும். 

கும்பமுறி - yas Gui, 

  

30. கிருதரார்ச்கு ஒரு காலா - கிருதருக்கு ஒரு இயமனாயுள்ளலரே. நிரு 
தர் -'இராச்சதர், 

ஜே ஜெய - வெற்றிபெறுச, வெற்றிபெறுச. 

நிமலனார்க்கு - பரமசிவனுக்கு. 

விறலான - வெற்றிபொருச்திய, தான் - ௮சைசசொல். 

தரையின் ஆழ்த் இரை ஏழேபோல் - பூமியின்சண் ஆழர்த ஏழு சமுத் 

இரரங்களும்போல, ழ் -ஆழ்ந்த, 
உக



௧௬௨. திருப்புகழ். 

எழு பிறவி மாக்கடல் ஊடே எழுவகைப் பிறப்புக்கசான பெரிய சட 

லின்சண். 

சான் உறும் சவலை நீர்த்து- அடியேன் அடையும் மெலிவை நீகஇ, 

ஞானாபோதம் - ஞானம், 

தமியனேற்கு மூனே - தமியேனுக்கு முன்னே. 

தீருவின சாட்டு அரசாள்வான் - கற்பகதருப்பொருக் திய காடாகயெ சுவர் 
ச்ச உலசததில் அரசுபுரிகின் உ இசதிரன். 

வேணுவின் உருவமாய - மூலகஇலின் உருவமாய், 

சகல லோக்கியமேதான் ஆளுறும்-சகல லோகமகளுக்கு முரியவைகளை 

ஆளுகின்ற, உலோக்கியம் - உலகததுக்குரியவை. 

அசர பாததிவனேடே சேயலா தமரை - அசுர அரசனோடு புத்திரர்களை 

யும் அவன் உறவின ரையும, [ 

ara guCrrC Cunw- 596 இசைந்துயுததகோலத்தோடு சென் 

அவா உறையும மாச்இிரியோடே தானையும அழிய வீழ்தது - அவர்கள 

இருககும் பெரிய இரவுஞசமலையோடு சேனையும௫அழியும்படி விழு2.இ. 

௮மா ௮டல் ஆஇ- போசசெய்து. அடல் - பொருதல், 

வீட்டுதல் - கொல்லல். 

  

91. உபதேச மர்திரம்- பிரணவத்தின் பொருளை. 

வர பால - மேன்மையான புததிரனே. 

ga மாயைசொண்டு - வீண மயச்சககொண்டு, 

அறிவு ஆகமும் பெருக - ஞானசொருபம் உணடாக, 

AGT ஞான இன்பம் - அருளினால் வரும ஞானசுகத்சை,. 

சவமீதம்- வெண்ணெய், 

உரலோடே ஒன்றும் அரி - உரலுடன் சட்டப்பட்ட இருஷ்ணர், 

இரகு ராமா - இரகுவின் சகததியில் வநத இராமா, இரகு- திலீபன் 

மசனாகிய தர் அயோத்தி அரசன், 

நிச தேவ- கிததியமான தேவனே, 

அல வருத - அலஙகரிச்சப்பட்டவே, 

ஈலமான விஞ்சை கருவிளை கோவே- உணமைஞானம் உணடாதற்கு 

மூலமாயுள்ள தலைலரே. 

சம்பிரம் - சமபிரமம், மனக்களிப்பு, 

மிஞ்சு கதா வடிவேலா - மிக்க ஒளிபொருர்திய கூரியவேலையுடையவே, 

மெய் சணட - உணமையென்ற சண்ட, 

வேள் சவுர்தரிச - அழகிய குமானே, 
 



அ௮ருமபதவுரை, ௧௬௩. 

2. சசரம் ஈறமலர் பொதுளிய குழலியர் - மயிர்சசார் தும் வாசளைபொருர் 
இய பூவும் செருகிய கூர் சலையுடைய பெண்கள த, பொழதுளுதல் - 

செருககுதல், 

சலக கெருவித வீழி வலைபட - கலகததோகெடிய மதாப்புப்பொருக்திய 

கணவலையில் அகப்பட. 

விதி தலையிலெழுதியும் - பிரமா தலையிலெழுதியும். 

அனை ஓயின் உறவிடும் அதனால் - ௮ன்னைவயிற்றிழ் பொருந்தவிடுதலால். 

தீனையா, ௮னை, தமா- புததிரர், அன்னை, உறவோர். 

சுரபி விரவிய வகையென - இளககனவறைவிட்டுப் பீரிர்த தலையீற்றுப்பசு 

௮க்கனறை நினைந்து மனமுருக அணுயெதுபோல. விரவுதல் - 

௮ணுகல், இட்டல. 

தீன ௪லஇ- ஆசைக்கடல். தவனம் - அசை, 

அகர முதலுள பொருள - பிரணவப்பொருள். 

லன் இடம் உற- வலம் வர 

எழில் உனது இரு பாதம் - அழகிய தேவரீரது இரணடு திருவடி.களையும். 

அருளுடன் ௮௬௭ - அன்போடு கொடுக்க. 

மருளற இருளற - மயச்சககெட அணவமல௰। கெட, 

இரண ரில கொடு - பிரகாசம்பொருஈ்திய வேற்படையைச்சொண்டு, 

குருகு ௮ணி சகொடியொடு - சேவல் எழுதிய கொடியோடு, 

சிகர குடையினில் கிரை௮ர இசைதெரி சரன் -கோவர்த்தனமலையா 
கிய குடையின் ழ்ப் பசுச்கூட்டஙகள் வரும்படி வேய்ககுழலை 
௨௰இன சா துரியன், 

விதரன் இல் வருபவன் - விதூனுடைய வீட்டுக்கு விருர்தாய வருப 
வன். 

அளையது திருடி - லெணணெய் இருடி, 

செடியவன் - நெடியோன், விட்டுணு, 

மது சூதன் - மதுசூதனன். மது என்னும் ௮சுரனைச் சொன்ற விட்டுணு. 

ASA arr sens aA தனு உடையவனை - சச்சராயுசம், சக்கு, தண்டா 

யூதம், வாள், வில் எனனும் இவைகளை உடையவன் 

எழிலி வடிவினன் - மேகநிறமுடையவன், எழிலி - மேகம், 

பகர புகர்முக மதகரி உழைதரு வனிதை வெருவ முன்வர அருள் புரி 
கு௧- அழகிய புள்ளிபொருக்திய முகத் இனையுடைய மதம்பொழி 
கின் ம விச்சினே சுவரர் என்னும் யானையை மான்வயிந்றிழ் பிறச்ச 
வள்ளிடாயகயொர் அஞ்சும்படி. முன்னிலையில் ஏருமபொருட்டு வேண 
டியருஜிய குருவே, பகரம்- ௮லலசாரம், அழகு, உழை - மான்,



௧௬௪ திருப்புகழ். 

இமகிரிதருமயில் - பார்ப்பதி. 

பலவின் முதுபழம் விளைவுசெய் தொழுகய spa நிறை வயல் - பலா 

வின் முதிர்ந்த பழததினின்றும் உண்டாகி ஒழுகயெ சேன்றிறைந்த 

வயலும். 

புரவலன் - காப்பாளன், அரசன், 

  

03. இரு வினை புனைக்து - பெரிய செயலாகய செயோகத்தைப் பொருந்தி, 

ஞான விழிமுனை - இலாடஈந்திசசுழி. 

கோயின் இருவினை இடைஈதுபோக - துன்பத்தைசசெய்யும் இருவினைக 

ளும் வலிகுன் றிப்போச. 

மல மட இருளற விள௧௫ - மலமறைப்பாகிய ௮ஞ்ஞானம்ஒழிய விள௫௫. 

பரிமள ௪௧55 வீத மயமென- பரிமளததோடகூடிய பூவின் ன்மைபோல, 

மலரும் மணமும்போல என்றபடி, வீ-பூ, 

அடியென விள) அடும் - பஞ்சகிரு ததியஙகளுக்கசெல்லாம் x» Ran ser 

மென விளக நிருத்தஞ்செயயும், 

அழல் உறும் இரும்பின் மேணி ம௫ழ் மரகதம் பெண் ஆகம் அயல் அணி 

இவன் புராரி - ௮ச்சினிபிற்பொருர்திய இருமபின்வணணமாயிருச் 

கு5 திருமேனியில் ம௫ழ்கன் ற மரகதரததினம்போலும் உமரதேவி 

யாரது திருமேனியை இடப்பாகததிலே பொருஈத வைத தருக்கும் 

இரிபுரககளை எரிதத சிவபிரானது. 

மருவலாகள் தண் பண ஆர முடி உடல் - வயிரிதத சாசரததின௰கள் 

நிறைச்த மூடியை அணிந்த பகைவரது சரீரம், 

வளை குலம் அலங்கு - சஙகுச்கூட்டஙகள் விளயகுஇன் ற. 

  

94. இருவினை அஞ்ச - ஈல்வினை தீவினைகள் ௮விசெட, 

மல வகை மங்க - மும்மலகசளுக கெட. 

இருள் பிணி மகக - அஞ்ஞானநோய் கெட. 

இன அருள் அன்பும் ஒழிய- இனத்தவரிடத்துள்ள அருளும் அன்பும் 
ஒழிய, 

கடம்புவினது ௮சமும கொடு - கடம்பின் ௮கவிசழை இடமாசச்சொண்டு, 

கடக கொடு - ஈடனஞ்செய்து. 

செளி ௮ங்சண் அருள் குடிகொண்டு இகழ ஈடஞ் செய்த - ஞானாசாச 

மாய சிதம்பரத திலே கருணை நிலைபெறறு வீளஙக ஈடனஞ் செய்து. 

எமை -ண -அன்மாச்களாகய எம்மைச ருட்டிக்குமாறு, 

௮9 இடம் கொள் - உமாதேவியாரை இடப்பாசசநிற சொண்ட. 

விலங்கல் - மலை,



அரும்பதவுரை. ௧௬(௫ 

குதமம்கை அமளி ஈலம்கொள் பெருமாள் - வள்ளிசாயகயின் சயனசுசச் 

ைப்பெறும் பெருமாள், வள்ளிசாயயொருச்குப் பேரானச்தததைச் 

கொடுக்கும் பெருமாள். 

  

). பாசம் கொடு என் சாலில் அர்தர்து - பாசச்சயிறுகொண்டு எனது 

காவிலே கட்டி, கோதணடம் - வில்லு, 

ரூட் தோள் - தரித்திருக்சனெற கை, 

ஆர்வம் செயும் தோகைமேல் - ஒலிச்இன் ற மயிலின் மேல். 

அலகால அம்பரன் பாலதாச அஞ்ூடும் சேவர் வாழ அன்று உசத்து 

அழுது ஈயும், 
ேலைமேல் சண் எளர்ச்த - சமூத்திரத்தின்மேல் நித்இிரைசெய்த. 

ஆதி மாயன்சன் ஈன் மருசோனே - முதன்மையான விட்டுணுவின் ஈல்ல 

மருசோனே, 

சாலி சேர் சஙனெம் வாவி சூழ் பககயம் சாரல் ஆர் - ரெல்லோடு சேர்ச் 

இருச்சின்ற சம்குச்கூட்டலகளும் தடாகமகளிழற் சூழ்ர்திருக்கன் ந 
தாமரைகளும் பக்கதஇம் பொருந்தியிருச்சின் ற. 

தாரை வேல் - கூரியவேல், 

  

1. அதல சேடனார் - பாதலத்திலேயுள்ள ஆதிசேடனார். 

௮ூலைம் மேரு மீதாட - பூமியும் மேருமலையும் மேலே ஆட. 

௮பின சாளி- வேற்றுமையில்லாத காளி. 

அதிர வீசி வாதாடும்- ஆரலாரமூறத் இருவடியை உயாத்தித் தருக்குத்து 

நிற்கும். 

மதுர வாணி- இணிய சரச்சுவதி. 

வனச மாமியார் - செந்தாமரை ஆசன த்தையுடைய இலக்குமி. 

செடிய மாமன் - நெடிய மாமனாகய விட்டுணு, 

சதை விடாத தோள் வீமன் எதிர்கொள் வாளியால் - தண்டாயுதத்தை 

வைததிருக்இன் ற சையையுடைய வீமன் தன் எதிரேவருன் ற ௮ம் 

பினாலே, 

நீடு கருதலார்கள் மா சேனை பொடியாக - மிச்ச பகைவரது பெரியபடை 
பொடியாசவும், 

கதறு சாலி போய் மீள- சதறுன்ற பசுக்சள் தத்தம் இடறகளிழ் போய் 

அ௮டையும்படியும், 

விஜயன் ஏறு தேர் மீது சனக லேச சோூதி- அருச்சுனன் ஏறும் தே 

ரிலேகின்று பொன்மயமான துளைபொருர்திய சஙகை ஊஇனவரும்,



௪௬௬ திருபபுகழ், 

அலை மோதும் உததி மீதிலே சாயும் உலகம் மூடு சீர்பாத உவணம் 
ஊர்தி மாமாயன் - அலைகள் மோதுகின்ற கடற்புறததே இடக்கின் ற 
உலகததை அளந்து மாடிய அழகிய பாதவகளையுடைய சருடவலாக 

னருமாடிய விட்டுணுவின. 

உதய தாமம மார்பான - ஒளிபொருர்திய மாலையணிச்ச மார்பினையுடைய, 

பிரபுடதேல மா ராசன் உளமுமாட - இருவணணாமலையிலிருந்த பிரபுட 

தேவா என்னும ௮ரசாது மனமுக சளிக்கும்படி, 

  

97. கடிய வேசம் ஆருத விரத சூதா - மூக்கததோடு கூடிய சோபம் ஒரு 

காலுர் தணியாத விரதத்சையுடைய வஞ்சகா, 
அபாதா - உபததிரவஞ் செய்லோர். 

சலகமே செய் பாழ் மூடர் - சணடையேசெய்யும் Sadr apes. 

வினை வேடா- தததொழில்செய்யும் வேடரது குணமுடையோ. 

கபட சனா ஆசாத இயலபு நாடி- கூடாத ஓஒழுக்சமகளை நல்லொழுச்ச 

மாகககொணடு, 

நீடு கன விகாரமே பே - மிசவும் பலவேறுவேறரான வீணவார்த்தைச 

ளைப் பேசி, 

நெறி பேணாக் கொடியன் - சல்லொழுக்கததைப் பாதுசாவாதடி௮றிவில் 

லாத கொடியன், 

விரச சாலமே மூடும் குடிலின் மேவி - அசையாகய ௮லைபினால் மூடப் 

பட்ட உடமபாயெ குடிசையின் கண பொருந்தி, சாலம் - வலை, 

குலவு தோசை மீது - பிரகாசம்பொருச்இய மயிலின்மேல், 

குவளை வாகு - குவளைப்பூமாலை ௮ணிர்ச தோள். 

படி.யினோடு - பூமியினோடு 

சேட பணமும் ஆட - ஆதிசேடன.த படஙகளும் ஈடும்ச. 

நீடு வரை சாடி - உயர்ந்த இரவுஞ்சமலையை மோதி, 

பரவை அழிநீர் மோத- பரந்த சமுத்தரரீரானது தாச்குண்ண, 

வடிவு உலாவி ஆசாச மிளிர் - வடிவம்பரர்து ஆகாசதஇல் உயர்ந்திருச் 
நின்ற, 

வனசம் - தாமரை. பூ தடை - பூக்கள் நிறைந்த நீரோடை, 

மணிசெய் மாடம் - இரத்தினம்பதித்த மணடபம், 

மா மேடை - பெரிய உபரிசை. 

சசரமோடு- கோபுரத்துடன். வாசான - அழசான, 

மயிலை மேவி - திருமயிலை என்னும் ஸ் தலத்தைப் பொருந்தி,



அருமபதவுரை, ௧௬௭ 

98. பிரஏருஇ மார்க்கம் உற்று - பிரசருதிமாயை சாரணமாசவரும் உடம்பை 
எடுதது, பிரகருஇ- பிரபஞ்ச உற்பததிக்கு மூலகாரணமாயிருககும் 
மாயை, இது கலாதத்துவத்இினின்றுந் தோன்றுவது. சாதவி 

கம் இராசதம் தாமதம் என்னும் குணசததுவஙகள் இதஇனின்றுச் 

தோன்றும், 

உறுதி குரு லாக்கப் பொருளாலே - நிலையான குருவினது உபதேச 

வாச்சியப் பொருளினால். 

உனது பத காட்சியைத் தருவாயே-யான் எனத என்னும் தற்போத 

ஒழிவில் உதிக்கும் அனர்ச நிலையை அடையுமபடி. அருள்வாய, 

அறுசமய சாத்திரப் பொருளோனே - அறு௮கைப்பட்ட சமயசா சதிரகக 

ளுக்கும் அவரவாசகொணட முதற்பொருளா யுள்ளவரே, சமயம்: 

புறப்புறம் புறம் அகப்புறம் ௮கம என கான்குவகை, அலை 

தனிததனியே அறுவகை, 

அறிவுள் அறிவார்க் குணச் கடலோனே - அறிவின்கண அறிபலாச்குக் 

குணச்சகடலாயுள்ளவரே, சிலானுபோசக தில நிரபோருககு அனந்த 

சாகரமாயுள்ளவரே, கருவிகள்வேறு தான்வேறு என்று IDES, 

௮ுஙனம் அறிந்தபோது தனககு இக்கருவிசகளை வேரூக்குத தன்னை 

அறிவிததது அருளெனககணடு, அவ்வருளேவடிவாகு இருச்து 9௨ 

னுபோகததில் இரண்டற அழுந்தி நிறபது ஆன்மசுதஇியும சவததில் 

வியாபகமாயெ பேரறிவுமாகலின் அறிவுள் ௮றிவாாககு என்ளுர். 

௮றிவுருவாசகின்று ௮றிபலவாக்கு எனினுமாம், 

  

90. கலக விழி மாமகளிர் சைகச்குளேயாய் - கலகஞ்செய்யுவ் சண்களையு 
டைய பெணகள் சைக்குள் அசப்பட்டு, 

பொய் களவு மதலூல் பல படிதது - பொய்யும் களவும் பல சாமதால்௪ 

ளும் படித, 
௮வா வேட்கை - காமவேட்கை மிகு தியினால். 

இசசையால் ஆர்த்து - இசசையாற் கட்டுண்டு, 

கழுகீர் ௮ர் கமழ் நறை சவாது புமுகைச் துழாய் வார்தது - செங்கழுநீர் 

நிறைந்த வாசனைபொருந்திய ஈறும்புகைசோந்த சவாதையும் புழுகை 

யும் கலந்து வா£த.து. 

நில ௮ரசு சாடு ௮றிய கட்டில் போட்டார் செய்யும் கருமம் ௮றியா து - 

பூமியை அளுகின்ற இராசாவும் ஊராரும் அறியத்தக்ககாகப் பரத் 

உ தையர்செயயுல் சருமததை அறியாது. 

வாழ்க்கை கருதாது - ஈல்ல வாழ்வை நினையாமல், 
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௧௬௮ திருபபுகழ், 

நிறை பவுசு வாழ்வு அரசு - நிறைந்த சக்தோஷத்தோகெடிய வாழ்வும் 

மு,சன்மையும், 

அனுராகம் - சிற்றின்பவிருப்பம், செறிகிற்க - முத்திசெறியில் நிற்கும்படி. 

அலூல் தமிழால் உயர் - அளவில்லாத தமிழ்ப்பாச்சளாழ் புகழ்ச்து போ 

நீறப்பட்ட, 

அடல் மயில் ஈடாவிய ப்ரியததனே - வலிமைபொருக்திய மயிலைச செலு 

த்தூதலிற பிரியமுள்ளவரே, 

அவதான - மேன்மையான. 

அூலெ தலம் - எல்லாவுலககள், சருவலோசம், அடலம்- எல்லாம், 

கரதர கபாலி குரு விததனே - சையிலே சபால ததையுடைய சலவெலுக்குக் 

குருவாகிய அறிஞனே. 

பெருவாழ்வாம் பிரமன் அறியா விரத - பெருவாழ்வுடையவராகிய பிரமா 

அறியாத ஞானயோகத தவமுடைய. 

கோளரி - ஈல்கம். பெரியமடம் - ஒரு ஸதலம், 

யோச்யா- யோகிகள், 

  

100. வாசித்துக் சாணொணாதது- வேசாகமநால்களைப் படித்துத் shea 

அரியது. இர்நாலசள் த.தூதலினால வரும் ஞானம் பாசஞானமாம், 

பூசிததுக் கடொணாதது - சரியை கிரியை யோக பூசனைகளால் அத்துவித 

நிலைகூட அரியது. பதிஞானததாலே அந்நிலை ௮டையச்கூடிய த. 

வாய்விட்டுப் பேசொணாதைது - அதன்சொருப இலச்சணம் இததன் மைய 

தென்று வாச்கினாற் சொல்லமுடியாதது. , 

கெஞூனாலே மாசர்ச்குத் தோணொனாதது - அழுக்குமனததோருக்குத் 

தோன் றற்கரியது. 

சேசர்க்குப் பேணொணாதது - அன்பரைவிட்டு நீங்சாதது. '*கருமமாதவஞ் 
செபஞ்சொல் காசறுசமாதிஞானம், புரிபவர்வஈமதாஇப் பொருந்தி 

டேம்புரையொன்றின்றித், தரிவறுமன்புசெயலோர்வசமதாய்சசே் 

ர். துநிற்போ, முரைசெய்வோமவர்முனெய்தியவருஎசத்துறைவோமெ 

ன்றும்.” (வாயுசலஇதை,) 

மாயைக்குச் சுழொணாதது - மாயையினாம் பற்றமுடியாதது, மாயைக்கு 
அப்பாற்பட்டது, 

விர்துசாத தசைச்குத் தரமானது - விர்துசாததத் துவங்களுக்கு அதிதப் 

பட்டது. 

மாசத்துச்கு ஈறதானது -ஆசாயத்துச்கு முடிவாயுள்ளது, பரவெளிச்கு 
முடிலாயுள்ளது. 

யோசத்தைச் சேருமாறு - ஞானயோசத்தை அடையும்படி,



அருமபதவுரை ௯௬௪ 

ஊன ததைப் போடிடாது- உடற்பற்று விடாது, 
ஆசைப்பட்டு ஏனல் காவல்செய் - விரும்பி, இனையைச்சாவல்செய்கன் ற. 

வேடிசூச்சாக மா மயலாசப் பொழத்/பாதமே பணி- வள்ளிசாயயொரை 

ஆட்கொள்ளும்படி ௮திச விருப்பபகொணடு அவரை மார்சசர்ர 

சம்பஈதமாக ஆட்சொண்ட. 

அலிசது சேல்கள் பாய் வயலூரததில் - களிகதச சேல்மசசககள் பாய் 

இனற ஒயலூரில் எழுர்தருளியிருககும. 

சாளம் தட அடா ஆரததைப் பூண் மயூர தூரகக வீரா - கருகிறத்தோடு 

நெருஉகய ஆரததைப்பொருச்தியிருககன் ந மயிலாகய குதிரைவீர 

மே. துரங்கம- குதிரை, . 

சாசிக்குள் பிராண வாயுவை ரே௫த்த எட்டாத யோகெள் - நாசிவழியாகப் 

பிராணலாயுலை ரேசக பூரக கும்பகஞ செய்து எட்டி ௮டையாத 

கருமயோகள. 

நாகதது௪ சாகை -புன்னைமூததின் சொப்புக௭, 

சிராமலை - இரிசிராப்பளளி, 

  

101. விரகு ௮ற கோசகியும் உருஇயும் வாழ்ததியும் விழி புனல தேக்டெ - 

4 சபடமறத தெரிசிததும மனஙகசிகதும துதிததும கணகவில் நீர் 

நிறைந்து பெருகும்படிககும, 

அன்பு மேலமேல் மிகவும் இராப்பகல் பிறிது பராக்கற - அனபானது மே 
லும்மேலும் ௮இகரிககவும இரவுமபகலும் மனம வேறுவழிப்படாமல் 

இருககும்படிக்கும், 

விளைவு குராப் புனையும் குமார - அலாஈத குராமலர்மாலையை அணியுப் 

குமாரசே. 
பார்த்திவ - பூமிக்கரசமே, 

மொழி குளமுத தொழுது அழுது அழுது ஆட்பட - வார்த்தைகுளறித் 

தொழுது அழுதழுது அடிமைப்படும்படிக்கும். 

முழுதும் ௮லாப் பொருள் தர்திடாயோ - உலகப்பொருள் யாவற்றையுவ 

சடந்தபொருளை அடியேனுக்கு தர் திடீரோ. (ஞானோபதேசததை) 

பரகதி சாட்டிய வீரக - பரமுததியைக சாட்டிய சாமாததியமுடையவரே, 

விரகு - சாமர்ததியம், உபாயம், 

சிலோசசய - குறிஞ்சிநிலத்தலேவடே. சிலோசசயம் - மலை, 

பரம பராக்கரம- மேலான வலிமையுடையவ?ர, 
சம்ப.ராரி பட- காமன் அழியும்படி, " 

நிசரர் கூப்பிட - ௮வுணா தலமிடும்படியும், 

ஆர்ப்பு - பேரொலி. 

எழுகரைநாசி - ஒரு ஸ்தலம்.
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103. தா.ரணிக்கு - பூமியில், 

மனசாதனைச் களவாணியாய் உறும் ௮தி மோக தாபம் மிச்குள வீண 

யை- மனததிலே ஈன்குபயின் ற கள்னாய், பொருகதிய மிச்ச மயக 

கழும் துன்பமுமிக்குள்ள வீணனாய். 

பொரு வேல் விழிசூயர் ஆகும் மாதர்கள் தாம் - வேலையொதத சணகளை 

யுடைய பெண்கள் பொருதல் - பேராபுரிதல், 

உயச செயும் ஏது தேடிய - உய்யும்படிசெய்தர்குக காரணததைத்தேடிய, 

எது - சவனப்பொருள். 

பூரணச சிவஞான காவலியம ஒ.தூதல் புணர்வான நேயாகள் -கிறைஈத 

சிவஞான நூலைப் படிகனெ.ற சா£பாயுள்ள அனபாகள். 

அருள் ஞானமாகயெ போதக இனை எயுமாறு - ஞானோபதேசசசை அடை 

யுமாறு, த் 

வாரணத்தினையே கராவு முன்னே எளைதஇடுபோது - யானையை முதலை 

முன்னொருகாலததிற சவார்தபொழுது. 

இதமாக வீறிய - உரிமையாக மேம்பட்ட, 

வாழும முப்புர வீரசானது- வாழ்க திருஈத முப்புரஙகளின பெருஜையா 

னது, 

காரணக் குறியான நமீதியரானவர்ச்கு முனனாகவே Grd sus Gla 

நூலை - சாரணப்பொருளாகிய சவததையே குறிககொண்ட பாணடி 

யாகளுக்கு முன்பாசச சிவபெருமான் அருளிசசெய்த இறையனா 

ரசப்பொருள் என்னும் நூலின் உரைததிறததின் முறையை, 

  

108. மசசட்குக் கூற அரிதானது - மனிதரால் இன்னதன்மையதென்று 

இலக்கணம சொல்லமுடியாதது, (பரா, பாட்டு, 7, 100.) 

சற்று எட்டததான் முடியாதது - ஞானசாதஇரககளை ஓதி ௮டையமுடி. 

யாதத. 

மற்றொப்புச் யொதும் ஒல்வாதது - வேறுளமை சொல்வதழ்கு எதுவுஞ் 

சமமிலலாத து, 

மனதாலே மட்டிட்டுச தேட ஒணுதது - மனத்தாலே அளவிட்டறிர்து 

சாட முடியாதது, 

தீததுவத்திற கோவை படாதது - தததுவச்கூட்டததிற் சேராத, 

மததப் பொற்போது ப£ரதி மதி சூடும்- ஊமத்தையின் ௮ழயெ பூவை 

யும் கயகையையும் சஈதிரனையும சடையிற் சூடும், 

முச்சண் பொற்பாளர் உசாவிய - மூன்று சண்களையுடைய Gury @Qur 

ருந்திய சிவபெருமான் வினாவிய. பொற்பு - அழகு,
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அர்த்தக்குப் போதகமானது - பிரணவத்தின் அர்த்தததுக்கு உபதேச 

மானது. 

சானமறை எடஃடிற்று எட்டாது எனவே ௮ரு முற்பட்டு அப்பாலையில 

அவது - நான்குவேதஙகளும் எட்டிற்றெனவும எட்டாதெனவும் வரு 
னற முதனமையுடையதாய, அவற்றிற்கும் ௮ப்பாற்பட்டதை, 

செம் கண சக்ராயுத மாதுலன் - செம்மையான சணகளையுஞ் சச்சராயு 

நததையுமுடைய மாமனாகிய விட்டுணு. மாதுலன் - மாமன். 

புல்போது படாவிய தஇிககுப் பொன் பூதரமே முதல் வெகு ரூபம் சட் 

டிதது- புல்லு பூ விரிகத இககுகள் அழிய மலைகள் முதலிய வெகு 

வடி.வங்களைச சிருட்டிதது., படாவிய - பரந்த, விரிஈத, 

கைக்கொட்டு இட்டு ஆட - கைகொட்டிச் கூததாட, 

மகோததி செறறு- பெரிய கடலை adap 

wit ௮சம் முது சோரி ௧௧௧- மாபினசண முதிர்ர்த இரததம் கச்ச, 

சச்சு உறற அப்பார பயோதர மூலையாள் - சசசணிஈத அதச் சனதத 

ஸ௲ன ககளையுடைய உமாதேவியாா. பரஞானம அபரஞானம என 

னும இரணடுமுடையவா என்பது கருதது. 

கீசசிக கசசாலையில் - காஞ்சீபுரகதுள்ள கசசபாலயததுள, காசபம்- 

ஆமை, விட்டுணு ஆமைலடி௮தகொணெ பூசதச ஸதலம, 

  

104. தறுகணன மறலி- அஞ்சா சவனாடகுய இயமன். துசண - அஞ்சாமை, 

தலைகொடு விரிறீக கொடுபோகும சளம அது சவி1- கழுததைச சுற்றி 

வீசிச்கொணடுபோகுஈ துன்பம் ரீமகும்படி, சளம் - துன பம்,சடுககம், 

அளவீடு சுருதி தலை கொட - ஆராயும் வேதமமுதலாசக் கொண்டு, 

தலை மூசசினையாகும் அழுவருவு ஒழிய - மயச்சமாகிய அருவருப்பு நீங்க, 

வடி.வுள பொருளை அலம் வர- மெய்ப்பொருளாசய ஞானோேபதேச53தை 

அமைவு வரும்படி, அ௮லம- அமைவு, 

நறுமலா இறைவி-”இவக்குமி, 

ஈகம் உதவிய பா£ப்பதி - பாவதராசபுததிரியாசிய பார்டி, ஈகம் - மலை, 

ஈதி மதி இதழி பணி ௮ணி - கககையையும் சர் திரனையும கொன்றைமாலை 

யையும பாம்பையும erate 

கறுவிய ரிருதா- பகைசாதிகத ௮வணா. கறுவுதல் - பகைசாநஇிததல்,. 

கடல் இடை பொடியாப் பொருதோனே - சடலிடம பொடியாசப் போர் 

செயதவரே, 

  

105. திரை வஞ்சம் இருவினைகள் சரை ௮௦௧ம மலம் அழிய - கொடிய இரு 

வினைசகளாயெ திரையும் ஆணலமலமா௫ிய நரையும் நீங்கும்படி, சஞ



௧௭௨ திருப்புகழ். 

சிதவினையும் ஆணவமலமூம் 8ீஙகும்படி. என்பது கருத்து. இரு 

வினைகள் - நல்வினை இவினைசளின் விளைலாஓய சஞ்சிதவினைகள். 

அது பல பிறவிகளுக்குச் சாரணமாகையால் வஞ்ச இருவினைகள் 

என்றார். ஈரை ௮கம- ஈரைவடிவு. 

சிலகலகைதனில் முழு? விளையாடி - சவசஙகையாகிய அருளில் முழுக 

அதன்வசமாய் நின்று, 

சிவம் வரது குதிசொள - ௮ம் வந்து சே, 

௮௪ வழுவு உன்றன் வடிவம் என - என்னுடையவடி.வு உம்முடைய ௮டி.வ 

மென, ஆகம் -யான். 

சளிற முகன் எம்பி என மகிழ - யானைமுகராடய லிகாயகா எனது 

தீமமியென்று மகிழ. 

அடியென்சண அளி பரவ - அடியேனிடதது அன்பு பெருக. 

தீர்தை திருரடனம என உடன் மருவி- சிவபெருமானது தஇிருரடனத் 

தைப்போல ஈடனஞ்செயதுகொணடு எனனுடன் பொருந்தி. 

அருமக்த பொருளை - அரிய மருந்துபோனற பொருளை, ஞானோபதே 
F SDS. 

ஒரு வழுதி பரி துஞ்ச வரும் - ஒப்பற்ற பாணடியராசனது குதிரைகள் 

இறக்குமபடி aay. 

பழி அஞ்சி - பழியஞ்சுசாதர் (பரா, இருவிளையாடற்புராணம,. பழியஞ் 

சன படலம்) 

புணடரிச பவளம் சொல் ௮டி௮ உமை- தரமரையையும் பவளத்தையும் 

உவமை சொல்லுடன் ற வடிவீனையுடைய உமாதேவியாரின், 

இருள் வஞ்ச இரி - இருள்கிதமபொருந்திய சூதான இரவுஞ்சமலையையும். 

எனது அன்பில் உழை சயிலம ம௫ழ் ௮ஞ்? குறமகளொ?9- எனது ger 

பிலிருப்பவரும, குன்றவர் மழும பெணணும, குறமகளுமாயெ 

வள்ளிராயயொரோடு, சயிலம் - மலை. 

எணு பஞ்சணையில் மருவும் - தியானிச்கப்படம் பஞ்சணைமீ தித் பொருர் 

தும், பஞ்சணை - பஞ்சுமெததை. நினமலாவததையிலே துரியாத 

தத்தில் ௮த்துவிதமாகப் பொருஈதும். 

100. ஆண்டார் இறைஞ்ச மொழிர்ததை - பரமசிவன் வணக௫ூக் கேட்கச 
சொன்ன பிரணவ உபதேசததையும. ஆணடார் - அணடவா, 

மு,சலவா. 

லான பூதலம பவனம் கனல் புனலான வான் பூதமும் - ஆசாயம் மண் 

சாற்று 8 be என்னும் பெருமைபொருர்திய பஞ்சபூதங்களும், 

சான் போய் ஒகெசு-யான் என்னும் தற்போதமுற செட,
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அடங்கலும் மாய்ந்தால் - எல்லாக் கருவிகளின் செயலுமற்றால். 

விளங்கும.து ஒன் றினை - அப்பால் விளமகும் சலானர்சப்பேத்றை, 

வேண்டாமை ஒன்றை அடைந்து - அவாவின்மையையே அடைரச்து. 

உளம் மீண்டு ஆறி - மனம் விஷயவகளிற் செல்லாமல் திரும்பி ௮ட&9. 
சேந்தன் - செர்டிறமுடையவர், 

ஆண்டார் தலககள் அளசர்திட நீண்டார் முகுந்தர் - ஆட்சசெய்தவராகிய 

மாவலி என்பவருடைய பூமிகளை அளக்க நீணட. கடிவககொண்ட 

முகுந்தா. 
தடம தனில் அண்டு ஆவி துஞ்சியதென்று முகலைலாய் உற்று அங்கு 

ஓர் சிலம்பு புலமபிட - தடாகததின்சண்ணே உயீர்போனதென்று 

மூ தலைவாயில் அசப்பட்ட ஒரு மலைபோன்ற யானை சததமிட. 

ஞான்று வாது துலக சலஞ்சலம் ஆம பூ முூழஙகச அடஙககுமளவில் - 

அப்பொழுது ஊதிய உயாசசபொருந்திய பாஞ்சசன்னிய௰ம் என் 

னுஞ் சமகு நீபொருச்திய பூமியில் ஒலிதது ௮டஙகய வேளையில. 

eis - நீர், 

Creu பூண்டு ஆழிகொண்டு வனககளில் ஏய்ந்து அளவென்று வெறுர் 

தனிபோக்து தலம் என்று உதவும் புயல் - அன்புபொருர்இச சக் 

கரப்படைகொணடு நீரநீலையை அடைந்து யானையைச் சாச்சவேணடு 

மென்று தனியேபோய் ஓலம் என்று சொல்லித துணைசெய், மேச 

வண்ணனாஇய விட்டுணுவின், வனம்-ம£, 

தேம் சாவில் - தேன்பொருச்திய சோலைபில். 

பூர்தோகை கொங்கை விருமபிய - பொலிவான மயில்போலுஞ் சாயலை 

யுடைய ௮ள்ளிராயகியாருச்குத திருவருள்ஞானததை ௮ரு௭லிரு 

ம்பிய. 

107. மால் ஆசை - ஆணவமலமாகிய மயக்கசதாலுண்டாகிய அசையும். மரல்- 
WES LD, 

மாயா விசார வழியே செல் - மாயையின் விக்பரூபககளான சாமம் 

குரோதம் உலோபம் மோசம் மதம் மாறசரியம என்னும் இவைக 

ளின் வழியிற் செல்லுடன் ற, மனம் வாக்குக் காயஙகளின் வழியிற் 
செல்லுகின் 2 எனினுமாம். 

காளி- விஷகுணமுள்ளவன். 

சாலான வேசம் ஆசமம் ஆதி நூல் - கான்குளேதலகள் ஆகமம்கள் முதலிய 

அூலகளை, 

ஆறாது மீதில் - முப்பத்தாறு தத் துவங்சளுக்கும் அப்பாற்பட்ட இடத்தில்) 

நாதாச்சவீட்டில், நாததத்துலததின் முடிவாகிய விடுதலையில், அன்ம
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தரிசனமும் இருவருட்டரிசன மம் உணடாம். ௮வவருளே குருவடி 

வாய லகது உபதேூப்பது. * 

கலலார-சொககழுமீரப்புட்பகசை ௮ணிர் சே சல்லரரம் - செயசழுநீர், 

ஆமோத லேப பாடீர மீதே ௮ணி ஆக- லாசனைகுழைதத சஈதன3சை 

மேலே அ௮ணீதசின ற திருமேனியையுடையவபே, ஆமோதம- மணம, 

மீன பானீயம மேலை ஒயலூரா - மறசமகள் ௨௫ககும் ரீரவளஞ்சோகத 

மேலை௮யலூரில எழுகதருளியிருக்கின ஈர. 

வீராலி வாழவே - விமாலிமலைபில வசிக்கன ஈவே. 

சமூக வேதாள பூத்பதி - கூட்டமான வேதாளமகளுக்கும் பூதகசளுககும் 

முதல்வராயெ சிவபெருமானின், 

கடோர சூராரியே - கொமே சூரனுககுப் பகைவமே. 

08. ஒரு௮ழிபடா து, மாயை இருவினை விடாது, சாளும் உழலும் ௮னுராச 

மோச அனுபோசம உடலும உயிரதானுமாய, உன் உணாவில ஒரு 

காலிராத உளமும கெ௫ழ்லாகுமாறு - ஒருவழிப்படாமல, மாயையும 

இருவினையும விடாமல், என்றும அலையும காமவாஞ்சையாகிய அநு 

போசசதையுடைய உடமபையும உயிரையுமுடையவனாய, உனனேை 

அறியும ஞானததிலே ஒருசாலுமிராத மனமும கெடிழுமாறு. 

இரவு பகல் போன -கே௮லசகலமற்ற, (பார். பாட்டு, 28.) 

பரம வயோக தீரம என மொழியும மோன உரை இல உபதேச ஞான 

வாளை - மேலான சிவயோச முடிவு என்று சொவலப்பமெ மெளன 

மாகிய சொலலிககாட்டமுடியாத உபதேசமாகய ஞானவாளை 

இீரம்- கரை, மூடிவு ஞானலாள் என்பது செனமுததிரை, ஒரு 

மொழி, மகாவாககியம் எனவுமபடும, சின்மு5.தஇிரையைப் பெறுவதம் 

குச சாதனமாகிய ஞானமுச இரைகள சாமபவி பயிரவி கேசரி என 

மூவகைப்படும். சாமபலிமுததிரையில் கின்று நிஷடைசெயதல் ௪௮ 

யோகம். இசசாதனமுடிவீல மசாலாசக்ய உபதேசம் அருளப்படு 

மாகையால்,'வெயோகதிீரம் என மொழியும ஞானவாளை?? எனமு£, 

பாசம் வீசு கனகோப எமபடரை மோதும் - பாசச்சகயிற்றை எறினெற 

௮திச சோபததையுடைய இயமதாதரை மோது ற. 

எனது பசை £ர- எனது பகைசளான மாயை இருவினை முதலியன 

ஒழியுமபடி. 
௮மணா குல காலனாகும் - சமணர்குலததை அழித்தவனாஇய, 

சோமராதன மடம் மேவும் முருக - அமணர்குலத்தை ௮ழி.கதவனும, ௮௬ 

ணைலேசுரரைச் தவருது பூசைசெய்யும ௮அன்பலனுமான சோமகாதன 

என்னும் பக்தன் ஒரு திருமடக சட்டுவிதது ௮தனில் முருகச்சடவு
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ளின் இருவுருவம் ஸ்தாபித்து வழிபட்டுவர்தான். அம்ஜூர்த தியை 

சோமராதனமடம்மேவும்மூருக?? என்றா. 

மூகர சலராச வேச - ஒலிபொருச்திய சமுததிரம் எரிய, சல.ராசி-சடல். 

100, தசையும உதிரமும் கிணமொடு செருமிய - ஊனும் இரத்தமும் கொழு 

ப்போடு செருகிய, 

சரும கிருமிகள் ஒழுகிய பழய சடல உடல் - உட்டணத்தால் உண்டா 

குங இருமிகள் ஈடமாடிப் பயின்ற பருதத உடலை. கருமம - உட்ட 
ணம். சடலம் - பருமை, ஒழுகுதல் - சஞசரிததல் 

கடை. சுடலையில் இடு சிறு குடில் - Qo Bi» சுடலைபீற் கொணடுபோய் 

எறியும் சிறிய குடிலை. 

சகல கருமிகள் - ரிததியகருமம் வழுவா துசெய்யஞ சகலரும். 

சருவிய சமயிகள் - தாச்சவாதஞ்செய்யுள சமயிகளும், 

சரியை இரியைகள் தவம் எனும yar சிலா - சரியைஇரியைகள் பெரிய 

தலம என்று சொலலுஞ் சிலரும். 

சவலை அறிவினர் - பிள்ளேமைப் புததியடையோர். 

நெறியினை விட- இலாகளது நெறியை விட. 

இணி அடியேனுச்கு இசைய - இனி அடியேனுச்கு உடன்பாடாச. 

இது பொருள் என ௮றிவுற-இது பொருள் என்று அறியும்படி. 

ஒரு வசனம் உற - ஒரு உபதேசலார்ததை பொருந்த, 

எனதற கினதற - எனது என்றும் ரினது என்றும் காண்பானுக சாட்சியு 

மாய் ௮றிர்துந்த தற்சுதச்திர அறிவு£க க. 

அநுபூதி இனிமை தரும் ஒரு தனிமையை - அநுபூதி இன்பத்தைச் சொ 
டுக்கும் ஒப்பற்ற ஏசார்த மெளனநிலையை, அநுபூதி இனிமை- தா 

னே கண்டறிந்ததும் பிறாக்குச சொல்ல இயலாழதுமான பேரின்ப 

அறிவு. 
மறைகளின் இறுதி அறுதியிட அரிய |பெறுதியை - வேதஙகளின் முடி 

வாய உபநிடதமகளும் ரிசசயிகச அரிய பேற்றை 

இருமை ஒருமையில் பெருமையை - இரணடென்றும் ஒன்றென்றும் இல் 

லாத அத்துவித நிலையை, 

௮சல குலபதி - பர்ஏத இராசன், ௮மலை - மலமில்லாதவள், பார்வதி, 

விமலைகள் எழுவரும் - சப்தசன்னிகைகளும். ௮ரகை - பாவமில்லாதவள். 

அநுபவை - ௮றுபவமுள்ளவன். ௮நுதயை - இருபையுள்ளவன், 

௮பிரவை - மிக்ச புதுமையுள்ளவன்,
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அ.தலம் முதல் எழுகலம் இவை - ௮தலம் முதல் ஏழு பாதல உலகமகளை 

யும், எழு தலம்- அதலம், சுதலம், தராதலம், இரசாதலம், மகா 

தலம், பாஜாளம எனபன, 

முறை முறை அடைய அருளிய பழையவள் - ரமமாச முத்றாயச்சொ 

டுதத பார்வதி. 

வசுவ பசுபதி - அக்னிசொருபியான பரம?வன். 

ஒருமொழி மவுனம் அருளிய மடமையும் - மகாலாக்செய மவுன உபதேச 

தைசசெய்த மகிமையையும். 

இமையவர் மரபில் வனிதையும் - தெய்வயானையையும். 

வனசரா புதல்வியும் - வள்ளியமமையையும். வனசரா - வனவாசிகள், 

வேடர். 

இயல் அறி புலமையும் - இயற்றமிழை அறியும் அறிலையும். 

உபரிட மதுர சவிதையும் - உபகீடத இனிய சுலோகலகளையும், 

விதரண கருணையும் - கொடுக்கும் சருணையையும், வேண்டியதைச் சொ 

டுக்குக கருணையுள்ளலா. விதரணம் - கொடை. 

வளமையும - நன்மையையுமுடைய,. 

  

110. சதியை விலக்கு மாதர்கள் - மோட்சகஇயைத் தடுக்கும் பரச தயார. 

மோட்சகதி அடைதற்கு விக்செஞ்செயயும் பரததையரது, 

இரதச பூஷண கனதன வெற்புமேல் - இரததின ஆபரணங்களால் அல 

க.கரிக்கபட்ட பாரமாஇய தனவெற்புமேல், 

உனது பிரசத்தமாகய சன தனம் ஒதத மேனியும்- தேவரீருடைய ர்த்தி 

பெற்ற மாற்றுயர்ர்த பொன்னை ஓகத திருமேனியையும். தனம் - 

பொன், 

4G பலம் வஜ்ரவாகுவும்- ௮திச வவியையுடைய வயிரமணிபோன்ற 
தோள்களையும், 

அயில் நுனை வெற்றி வேல் அதும்- கூரிய முனையையுடைய வெற்றி 

வேலையும். 

அரவு பிடித்த தோகையும் - சர்ப்பத்தைப்பற்றிய மயிலையும், 

உலகு ஏழும் அதிர ௮ரற்று கோழியும் - ஏழு உலச௰களும் நடுங்கும்படி. 

ஒலிக்கின் ஐ சேலையும், 

அபிவ பத்ம பாதமும் - மிச்ச புதிய தாமரைப்பூப்போன்ற திருவடியை 
யும், அபி-மிக, ௪வ-புதிய, 

இரவி குலத்து இராசதம் மருவி எதிர்த்து வீழ் கடு இரண முச சுத்த 
வீரிய குணமான இளையஙனுச்கு - சுரியகுலத.துச்குரிய இராசத



அருமபதவுரை, ௧௭௭ 

குணத்தைப் பொருந்தி, கடிய போர்முனையில் (பசைவனை) எதிர் 
த்து மேவுன்ற சதத வீரியகுணமே குணமாசக்கொண்ட. இளைய 

ஞாயெ பரதனுக்கு. வீழ்தல் - மேவுதல், 

Bom முடி Fg பெறறு வாழ்வுற - நீண்ட முடியையும் அரசியலையும் 
Qu ma வாமுமபடி,, 

இகம ஒட அளிசத - அன்போடு கொடுத௫, 

பதினொரு உருததிராதிகள் தபனம் விளங்கும் மாளிகை பரிலொடு கிழ் 

கும ஈசு.ர- பதினொரு உருததிரர்களது பிரகாசம் விளஙகுகின் ற 

கோவிலில அனபோடுகின றருளும் ஈசுவரரே. தபனம்- வெப்பம. 

சுரா உ௩லோச பரிமள கற்பக அடவி - தேளலோசததில் வாசனைபொருச் 

Siw «russert goer. 

af அளி சுறறு பூ உதா பழநிமலை - வஙிபொருஈதிய எணடுகள் சூழ் 

னெ.ற பூககளசொரினெ ற பழகிமலை. தேவாகள் பூசைசெய்யும 

ஸதலம என்பது சருதது. 

1, வெகு வழி சாஈத மூடனை - பல தியழியிற் சரார். த மூடனை. 

॥௮ை பொறை வேண்டிடா மத சடவனை - நிறையையும் பொறுமையை 

யும விருமபாத மதககொணட சரீரததையுடையவனை. நிறை, 

பொறை, தேறறம் நீஇ, சால்பு எனனும ஐச்தும் ஆடவர்க்குரிய 

குணங்கள் ் 

மிகு கேள்வி - மிகச கல்வியையும். 

தாணடுகாலி - விகொலி. 

அ௮மதி ௮சனில் பொல்லாஙகு இமை செய் சமடனை - தூப்புததியினாற் 

பொலலாமகையும் திமையையுஞ செயயும மூடனை. (௪--மடன்)-- 

அறியாமையோடுகூடின வன், 

வலிய ௮சாமசமாகிய தமியேன - மிக ஒழுகேமுடைய தமியேன். 

விரை செறி குழலியர், வீம்பு காரியர் - வாசனைசெறிர்த கூச்தலையடைய 

வர், பெருமைபேசும் பெணகள். வீமபு - மேன்மை, 

வாஞ்சை மோகியர் - அசைமயக்கமுள்ளவர். 

விழி வலை மகளிா - கணசளாகய வலைகளையுடைய பெண்கள, ஆகு 

இடைசசொல், 

ஒரு மலா இலை கொடும் ர்ந்து - ஒரு பூவாதல் பசதிரமாதல் 

கொண்டு நினைதழு 

பிதர பரிவொடு - தலையனபு முதலிய வசைகளையுடைய அன்போடு, 

விதம் - வசை, 

om



௧௪௮ திருப்புகழ். 

ஒருபது சரமிசை போசர்த இராவணன் - பத்துத்தலை மேலேூசெர்ஈத 

இராவணனும். மிசை - மேல், 

ஏந்தும் ஏதியும் - ஏந்துகின் ற வாளும், 

ஒரு சணைதனில் அற வாககும் - ஒரு பாணத்இனால் இருகூறாகும்படி. 

வளைக்கும், வாஙகுதல் - வளைத்தல், 

புகழ் ஆய்ந்த நூலினர் - புகழை ஆராயந்த கற்ஜோர். 

சந்த பாலகா - பராசரமுநிவர்பெற்ற பாலகா. 

தகு மா மயில் - பெரிய அழயெ மியிவின்மீ து. 

குரைகழல் பணிலொடு கூம்பிடார் பொரு களமிசை அ௮றமது நீரர்த 

சூராகள் - ஒலிக்கின்ற வீரச்சழலை ௮ணிர்த பாதததைச் தாழ்வுடன் 

வணககாராய் யுததகளத்திலே தருமமுறை சிறிதுமில்லா தின்று 

பேராசெய்த அவுணவீராகளது. 

கூர்தலூாா - ஒரு ஸ்தலம். 

112. அகலம் நீளம் யாதாலும் ஒருவராலும் அராய அரிய மோனமே 

கோயில் என மேவி - அகலமும் நீளமும் எதனாலும் எவராலும் 

ஆராயச்து உணரச்கூடாத மெளனகிலையே கோயிலெனப் பொருந்தி, 

அசையவே இரியா மீடமிசை புகா - மனம் அசையுமபடி. ரீயாபூசை 

செய்யப்புகாமல், . 

மகா ஞான அறிவில் தர ஆமோதமலர் தூலி- சுசதமான பேரநிவாகிய 
சிவததின்கண அன்பென்னும் வாசனைபொருச்திய மலரைத் தாவி, 

ஆதரம் - அன்பு, அமோதம் - வாசனை, 

ssa வேதன அத - சகல வேதககளுச்கும் ௮அதிதப்பட்ட, வேதனம் - 

வேதம், 

சகல வாசக ௮.5 - சகல வாக்குக்களுக்கும் எட்டாத, 

சகல மா கிரியை ௮22 - சகல மேன்மையான இரியைகளுக்கும் எட்டாத, 

Ramu Fo சாதக ௮த.த- 9வருபமான ௪சல சாதனைகளுக்கும் HF 

தப்பட்ட, சாதகம- சாதனை. 

சசல வாசன ௮5 - சகல அறிவுக்கும் அதீதப்பட்ட, வாசனம் - அறிவு, 
தீனுவை நாடி. - சொரூபததை விரும்பி, 

மா பூசை - ஞானபூசை, 

விசட. தா.ர சூதான நிகள போது பாத உள - அழிய இதழ்சளையுடைய 

தாமரைமலர்போலும் நீண்ட பாதாரவிர்தத்தையுடையவரே, விச 

டம்- அழகு. தாரம் -௩ா), இதழ், சூது - தாமரை, நிகம் - நீளம், 

போது- தாமரை,



௮ரும்பதவுரை. ௧௭௯ 

Ses ராச போதம் ஆர அசுரர் கால - காம இசசையாகயெ அறிவு 

நிறைந்த அ௮சுரர்களுக்குக சாலே. 

விபுத - அறிஞரே. 

மாலிகா - மாலையை அ௮ணிந்தவரே. 

நீல முகபடம் அகம் மாயூர - நீல முகபடம்போலும அங்க த்தையுடைய 

மயிலை வாசனமாகச் கொண்டுமே. முகபடம் - முசம் முதலிய ௮௮ 

யைகளை மூடிக்கொள்ளும் போலை, படம் - சீலை. ஆகம் சரீரம் 

சலக - பரிசுதசமுடையவே. 

கசன கூட பாடீர தவள சோபித ஆளான கவன பூதர் ஆரூடர் சத 

கோடி கனக காரணா -ஆகாய;தினகணணே பாவ்கன்ற மேகம் 
போலும் வெண்ணிற விபூதி ௮ணிக்த அடியராயுள்ள அளவில்லாத 

பூதப்படைகளுச்கும ஞானிகளுக்கும் பொன்போன்ற காததமே, 

ககனகூடம் - அகாயம, பாடீரம - முகில், தவளம் - வெணெமை, 

சோபிதம் - ஓலமகரிகசப்பட்டது. கவனம் - படை. அளுடா - 

ஞானிகள. 

ஞான கருணை மேருவே - ஞானததையும் கருணேயையுமுடைய மேருவே. 

18. ஊனும் தசை உடல தான் ஒன்பது வழி - நினாமும் தசையுமாகய இவ் 
வ்டல ஒன்பது துவாரமுடைய து. 

ஊரும கருவழி- சென்று பற்றும் கருப்ப வேறுபாகேள். 

ஒரும்படி - தெளிவாய் அறியும்படியும 

சானும் திகழ் சதிரோனும்- வன ததையும் ஒளிவிளவகுஇன் ற சூரியனையும், 

நடையுடையோனும் - சாழ்றையும். ஈடையுடையோன் - இடைவிடாது 

சஞ்சரிப்போன்; சாற்று. 

காரும்- மேகததையும. கார் - மேகம், வரை- மலைகளையும். 

கயிலாயன் - பரமசிவனது. வான் இந்திரன் - சுவாச்க€லாச இஈஇரன், 

வாள் சொணடு - ஒளிபொருர்திய வேற்படையைக்கொணடு, வாள் - ஒளி, 

114, மூல மரதிரம- பஞ்சாக்கர மர்திரம், 

மடலா£கள் மேரசமுணடு. மோகம் - மயச்சம. 

If தாகம்- அதிக ஆசை, 

அபசாரம் - துராசாரம். . அபராதம் - குற்றம், பிழை, 

இடு மூசன - பிறவீ ஊமை,



5௮0 திருப்புகழ் 

அருள் ப.பிலாத கோலமூம் குணவீன தூன்பர்கள் வார்மையும் பலவா - 

அருளோகடாத வடிவமும், ஈற்குணமில்லாத தியவர்களது ஒழுக்க 
மும பலசெய்து. 

மெந்தெழு கோர குமபியிலே - வெர்கெழுகன் ஐ ௮க்கினி௰௰மான ஈர 

கதஇலவே. 

கூடுகொணடு - உடம்புகொண்டு, கூாமை- அறிவு 

பீலி வெது உயர் ஆவி வெந்து ௮ ௮சோகு வெரது- மயித்பீலியும 

வெசது, சிறஈத உயிரும் வெர்து, ௮௧2 அசோகமரமும வெது, 

goa மூகர் கெஞ்டை பீதி சொணடிட வாதுகொணடு - சமணராஇய 

ஊமைகள் கெஞ்சில் அசசமுறத கருககஞ்செயது. SH - gFFu. 

அருள் எழுது ஏடு பேணி ௮௩கு எதிர ஆறு சென்றிட - திருவருட் 
பாலாகய தேவாரம எழுதிய ஏடி அவ்விடததில ஆறறுககு எதி 

மூகமாசச செலல, 

மாறன - பாணடியன்,. 

வஞ்சகர் மீறு வெங கழுவேற - ௮ஞ்சக,ததன்மையையுடைய சமணா பீறு 

இனத கொடிய கழுவில எற, 

சோதி அ௧சணா - பிரசகாசம்பொருச்திய அருட்சகணணா (லபெருமான்.) 

௮ரதரி- பார்வதி, சலகரி - சுகததைச் கொடுப்பவள், 

ஆணம் பயில் ஞான yaoa-Caggng au shagu gra ACr Gs, 

சேவல் ௮ம் கொடியான பைங்கர- கோழிககொடிபொருந்திய பரிய 

சரததையுடையலரே, 

15. றல - பெருகசோபி, 

நிீமைபுரி சபடி. - தீமையைசசெய்யும் ௮ஞ்சசன், 

பவ சோயே தேடு பரிச - பாலமாகிய சோயையே தேடுகின்ற தன்மை 

யுடயை௮ன். 

பொய்யான கொடுமையுள கோளன் ௮றிவிலி- பொய்யாடின்ற கொடு 

மையுள்ள கோளன அறிவிலி. 

கூளன் - கஞ்சல், கூஎம் - கஞ்சல், 

மாறுபமெ அவுணர் - விரோ இக்கும் அவுணர், 

லாகையுள மவுலி - வெறறிமாலையை ௮ணிர்த முடியை, 

புனைதல் - அணிதல். 

மாகம் மூகடு ௮இர வீசு சிறை மயிலை வாசயெனவுடைய - மேசமண் 
Lob song nung வீசுகின்ற றசனையுடைய மயிலைக் குதிரையாக 

வ்டைய்,



அருமபதவுரை ௧௮௧ 

வீறு கலிசை வரு சே௮வசனது இதயம மேவும் - பெறாமைபொருநர்திய 

கலிசை எனனும பதியிலிருந்து வரத ௮திபனுடைய மனததிற் 

பொருக்தியிருகடின் ற. கலிசைச்சேவசன எனறது கலிசை எனனு 

மூரிவிருந்துவுது பழகியில் வசதத அருணடரிசாதருடைய தார 

அரிய சணபனை சுப்பிரமணியசசடவுளைப் பழறியிலிருச்ச இருக 
கோலததோடுர் தரிரிச்சவேண்டி, சலிசைசசேவகனார் வீரை என் 

ae தலததிலே கோயிலொன்று கட்டுவிசதுப் பழிசொாதர்போலத் 

இருவருவொன்றுசமைதது அம்காத்தியை வழிபட்டுவர் தார. சேவச 

னார் பெயா தெரியவில்லை. 

Go தர- மிச்ச தைரியமுடையவரே. தரம் - ஒரு ௮டமொழிவிகுதி. 

110 ஊன் ஏறு எலும்பு 22 மலஙகளோடே.: தசைமிகுஈத எலும்பு ௮௬ 

வருககததகக மலஞ சலததோடு, 

ஈரமபு கசுமாலம ஊழ் நோய அடைந்து மண்டும் மாசான ஊ0௦னோடு 

உழன்ற - ஈரமபும அழுக்கும் பழவினையால் வர்க கோயும் சோகது 

கெருககிய அற்ப உடலுடன gas g hes. 

கடை சாயேன நான் ரா - காயிற் கடையேனாகிய கான் ர், எனக்கு 

எனன சுதர்திரமுணடு, 

உணங்கல் - துக்திததல, லாடல. 

தானே புணாகது - தானாகவே சராசரங்களெல்லாவற்றோடுல கூடி. 

௮ருள ஊறித தாயபோல் பரிர்த தேனோடு உகாது - ௮ருள்சுரஈது தாய 

போல ௮னபுகொணட தேன்போனற உமாதேவியாரோடு ம௫ழ்ச் து, 

ann வேணி- கொனறைமாலை ௮னர்ஈத சடையையுடைய. 

117, முதிததல் - இளைத்தல், மெலிதல், தரித்தல் - சஇததல். 

கல் ஈரா உரிதத என் மன்னா- கல்லைப்போனற எனது மனத்தில் 

௮ன்பை வருவிதது அதனைக் கியப்பணணிய எனது குருவே. 

கர்ண அமிரதப் பதம- சாதில் ௮மிர்தம்போனற ஞானோபதேசததை 

ஓ.இய. 

சல்லார் மனத்து உடன் நில்லா மனத்தவ - ஞான நூல்களைக கல்லாதார் 

மனததிற்கூடிநிலலாத தஇருவள்ளததையுடையலரே. “seer 

நெஞ்சின், நில்லானீசன், சொல்லாசாரோ, டல்லோசாமே, 99 

(தேவாரம்.) 

சணணாடியில் தடம் கணட வேலா - பளியகு ஒதத தூய மனததினிழ் 
பெரிதாய் விளங்கும் வேலவ்ரே, 

மன்னான தக்கனை முன் நாள் மூடித் தலை - முன்னாளிலே தலை௮னான 
தக்கனது முடி அணிந்த தலையை,



௧௮2 திருப்புகழு 

வன் வாளியில் கொளும - வலிய அம்பினாம் கொல்லும். 

திவகரூபன் மன்னா - பரமசிவனது குருவே, 

வயற்பதி- வயலூ. 

முவர்ச்கு - மூவருககு, மூலர் பிரமா விட்டுணு உருத்திரன். 

118. பசல் இரவினில் தமொரு - சேலைசசலத்இல் அசப்பட்டுச் சலங்காது. 

பதி குருவெனச் தெளிபோத இரகசியம் உரைத்து - 9லமே குருவெனத் 

தெளிகின் ற ஞானோபதேச இரகரயததைசக தெரிவிதத. 

அனுபூதி இரத நிலைதனை - அனுபலம்வாய்த்த இனபறிலையை, 

சச சிர கரி - பூமியிலுள்ள இரிசிராமலை. சகம்- பூமி. 

119. கருப்பற்று ஊறி - கருப்பையிதூ நி, 

பாடு உற்று - ௮ருத்தமூற்று. 

இருப் பொற பாதத தனுபூதி சிறச்ச- யான் எனது என்னும் தற்போதம் 

ஒழிஈ்த இடத்து ஆனமா ஆனந்தமயமாகன் ற திருவடியடைதலாகயெ 

பேரின்ப அ.நுபலம் மிகுமபடி., 

பரப்பு அற்றாருக்கு - சித தவிரு ததியற் ஐவருக்கு, 
பரத்து அப்பாலுச்கு ௮அணியோனே - பரத்துச்கு அ௮ப்பாலுச்குச சமீபமா 

யுள்ளவரே. பாவெளியிலுள்ளரே. 

  

120. ஆர் ௮முதமான சர்க்கரை கேனே ஆன அறுபூதியை - ௮ரிய இனி 

மையான சர்ச்கரையையும் தேனையும்போன்ற அநுபவத்தை, 

காரணமதான உததம சீலா - எல்லாவற்றிற்கு சாரணமான உத்தம. 
குணமுடையவரே, 

  

191. ஞான நிருத்தம் - ஞானஈடனம், அ.ுச்சரசம். 

அதுபூதி இராசி தழைக்க - ௮றுபூதிமின் இயைபு செழிச்ச. இரா? _ 

இணக்கம், இயைபு. 

பூளை எருக்கு மதி காகம் பூணர் - பூளை, எருக்கு, சந்திரன், சர்ப்பம் 
எனனும் இலைகளை ௮ணிர்த பரமன். 

வேளை தனக்கு உரதமாச வேழம் அழைத்த - ௮ர்ரேரத்துச்கு ஈற்றதாச 

விராயகராகய யானையை அழைதத, 

 



அருமபதவுரை. EHR. 

22. அநித்தமான ஊன் காளும் இருப்பதாகவே நாச அடைத்து வாயு 

துடாத வசை சாதித்து - நிலையில்லாத உடம்பு எப்போதும் இருப்ப 

தாக எண்ணி காரியை அடைத்து வாயு ஒஇடாமலே தடுத்து (கும்பகஞ் 

செய்து.) 

அவத்திலே குள்£ல் மூலி புசித்து லாடும் - வீணிலே கூட்டமான மூலி 

களைப் புரித்துச் சோர்வடைகன் ற, 

ஆயாச ௮௪ட்டு யோடு அகாமல்- இளைப்பையடைூஏன் ற இழிவான யோடு 

யாசாமல், சருமயோடியாகாமல் என்பது கர௬௪.து. சகருமயோகமா 
னது தத்துககளையெல்லாம் கேதஇுபண்ணி நீக்கித் தம்மை அருளால் 

௮றியும் அறிவின்றி, ௮ச் தத்துகளைத தன்மேலே மூட்டாக்காய் 

மூடிச்கொண) பிராணவாயுவை இரேத்தும் பூரிததும் கும்பிததும் 

உள்ளடகசசசெய்து தாரும் அதனோடு அசைவறறிருந்து சமாதி 

கூடுதலாம். இது இரியாயோகம் எனவும் பெயாபெறும, ஆயாசம் - 

இளைப்பு, அசடு - இழிவு. 

மலம் மாயை செனித்த காரிய உபாதி ஒழித்து - அணவமும் மாயையும் 

காரணமாய்வந்த உடலைப்பற்றிய கவலைவிட்டு, காரியம் - சரீரம், 

உபாதி - கவலை, 

ஞான ஆசார சரததையாக - ஞானம் அடைதற்கு ஏதுவாகிய ஒழுக்க 

விதிகளில் நம்பிக்கைகொணடு, 

யான் வேறு என் உடல் வேறு செகத்து யாவும் வேராக நிகழ்சசியாம் - 

ஆன்மாவாதிய சான் வேறு, மாயாகாரியமாகெ இக்த உடல் என்னி 

னும் வேறு, உலகம் முழுவதும் வேறு என்று மிகழ்கின் ற. 

wars 9வ௪ சொரூப மாயோடு என - மனத்துக்செட்டாத சவசொ 

ரூபமாயுள்ள ”வயோடயென் நிருக்கும்படி. சவயோசமா௮து எல்லா 
வடிவமும் அருள்வடிவாகச்சண்டு உறைவது. (பார். பாட்டு, 124, 

ஒருசால் நீனைக்தும் ஒருகால் மறந்தும் முன்னர் அறிர்ததுபோல 

அறியாது, நினைப்பு மறப்பு (கேவல சகலகள்) முதலிய ஒன்று 

தோன்றாத அறிவாய் எங்கும் பூரணமாய் ஒன்றோடுர் தாக்கற்ர 

அருள்வடிலாய் ௮சைவற்றுகிற்றலாம். இது ஞானயோகம் எனவும் 

பெயர்பெறும். கருமயோகம் செய்வதினால் துன்பமுணடு, துன்பட் 

பட்டுச்செய்யினும் ஆன்மலாபமூமில்லை. மன ததால்' வாயுவைவாக£ 

உள்ளேநிறுத்தி அதனுள்ளே தாமும் மறைக் திருச், சலாயெ சருமயே 

சத்தால் அனந்தநித்திரை வராதா. ௮து இது என்,று சுட்டி அறியு, 

தீத்போதககெட்டு அருட்சேவலம்வர்தால் அச்நித்திரைவரும், “ga 

தீதியெலும்படி. கும்பித் தூவாயுலைச் சுற்றிமுறித், தருத்இியடம்டை 
யொறுக்கலென்னாஞ் வயோகமெனுக, குருத்தையறிர்து முகமாற 
டைச் குருசாதன்சொன்ன, கருததைமனததி லிருத்துசண்டீ



RHP திருப்புகழ். 

முத்தி சைசண்டதே.33 என்றும், சாட்டி ர்குறத்தி பிரான்பதச்தே 

கருததைப்புகட்டின், வீட்டிற்புகுத மிசவெளிதேவிழி நாசிவைத்து, 

மூட்டிச்கமால மூலாதாரகேரணட மூசசையுள்ளே, யோட்டிப்பிடி த 

தெங்கு மோடாமற்சாதிக்கும் யோடகளே 37 என்றும் கந்தரலங்கா 

சததில இகத அநுபூதிமானே சொல்வியிருக்கரா, கேவலசக 

ல்கள் தாக்காது நிறறலால :: மகநோதிதம 33 எனறும், அருளிலே 

மறைந்து அருள்வடிவாய்ச செயோடியிருததலால் :* சவசசொருப 

மாயோடு?? என்றும் சொன்னார், 

Qsrafiss காத வேய் ஊது-சததஇகனெ்ற தசைபொருந்திய மூககற 

குழலை ஊதுகனெ ற. 

சகஸ்இர காம - அயிரம் காமலசளையுடைய, 

கோபால சுதன் - இடையா புததிரனாகிய கிருட்டிணன் 

மீசாமன் - மாலுமி, 

தொதெ5 நீப-தொடுத்த கடப்பமாலையை அ௮ணிவோமே, 

மனித்தா ஆஇி - மானுடர் முதலாஇய, 

மகப் பிரவாக பானீயம அலை மோதும் - பெரிய பெருக்கையுடைய மீர் 

அலை மோதுகின ற, 

மணத்த சோலை சூழ் சாலை அனைசது லோகம் அள்வாரும் மதித்த 

சாமியே - பரிமளம பொருந்திய சோலைகள்சுழ்கத இருவானைககா 

வில எழுக்தருளி.பிருக்கனெ.ற எல்லா உலககளையும் ஆளுடன் ஐ பரம 

சினனும் ஈன்குமதித்த குருவே. 

  

128. அடைய மீளில் - முற்றாயத இரும்பினால். குமபகஞ் செய்தால், 

அவனிமீதில் ஒயாது தமோறி அருள்பெறா ௮ராசார கருமயோதியாசா 

மல் - பூமியிலே இடைவிடாது தமொறித தஇருவருள்பெராத தியோ 

முக்கமுடைய சருமயோடியாசாமல், 

லாசச ௮5 அடி ஊடே உர - வாச்குக்கெட்டாச இருலடியின்கண 

அன்பினாலே மனலகரையப்பெற்று, 

ஆரிய ஆசார - மேலான ஆசாரம்பொருச்திய, ஞான ஆசாரம்பொருஈ இய, 

ஆரியம் - மேன்மை, 

பரமயோட - மாயோகு, ௮யோக. 

உன் உபய பாத இராம் - உமது இருபாத தாமரைமலரை, இராச 

வம் - தாமரைப்பூ, இருபாதம் -இரியாசத்தி ஞானசத்தி,



௮ரும்பதவுரை, SHG 

எட பராரை மா மேரு இரி எடா ஈடா- ௮டபாசத்திலுள்ள பருத்த 

அரையையடைய பெரிய மந்தரசிரியை எதெது ஈட்டு, 

மோதும் மகரவாரி தரேழும் ௮முதாக- திரைமோதுகன் ற மசரமீன் 
சஞ்சரிச்கும் ஏழு சமுதஇரசகளையும் அமிர்கம் உண்டாகும்படி. 

மகுடலாள் ௮ரா நோ - முடியையுடைய கொலைசெய்யும் வாசக என் 

னுஞ் சர்ப்பமும் (கயிராகக்கொணடிமுத்தமையால்) கோவடைய, 

மதியம் கோவ - மத்தின் கடைதறியாகயெ சர்திரனும் கோவடைய, 

வாரீச வனிதை மேவு தோள் ஆயிரமும் நோவ கடையும் - தாமரை 

யாசனியாடகிய இலககுமி வூக்கும் புயலகள் ஆயிரமும் சோவடைய 

கடையும், 

ஆதி கோபாலன் - முதல்வராகிய விட்டுணு, 

சனகலோச பூபால - சுவாச்கலோகச்துச்கு அரசரே, 

  

|[24. மரதிர வேதம் - மர் திரவடிலமான வேதம், 

ஐம்பதோர்விகமான லிபிகள் - ஐம்பததொருவசையான அக்கரல்கள், 

லெகு ரூப ௮ணடர் அதி ௪ர அசரமும் - பல வடிவலகளாகய தேவர்கள் 
மூதலாகச சொல்லப்படுகின் ஐ Frm HEIs ER. 

உயர் புண்டரீ சனும் - மேலான பிரமனும், புண்டரீகம் - தாமரை, 

மேச நிறவனும் - விட்டுணுவும், 

அர் தபோல் உருவானும்- ௮க்திவானம்போன். உ திருமேனியையுடைய 

காலுதல் - சச்குதல், வீசுதல். 

அசபை - ஹம்ஸமர்திரம், 

விர் துசாதமும் ஏக வடிவம் - ஐந்துபூதமாஇி விர்துராதமீறாகவுள்ள எல்லா 
வடிவஙகளும், 

அசன் சொரூபமாக உறைவது செவயோகம்- வெசொருபமாகச் சண்டிரு 

ப்பது சவயோகமெனப்படும், 6 மகோ$£தசவ௫சசொரூபமாயேர௫ 95 

(பார். பாட்டு, 122) 

உபதேச குருபர சம்ப்ரதாயமொடு ஏயும் நெறியது - பாரம்பரியமாக 

வரும் உபதேச கியமததோடு கூடிய உபசேசகுரறாவினாலே தரப்படும் 

மேலான நெறியை, சம்பிரதாயம் - பாரம்பரியமாசவ்ரு முபதேச 

நியமம். 

தானவர் சேனை கெடிபுக - ௮வணர்சேனை கலச, 

விபுதர் - வானோர். 

மண்டு பூத பசாச - நெருங்கிய பூதங்களும் பசாசுசளும். 

மயிடாரி - மடாசுரலுச்குப் பகையாயுள்ளவள், துர்க்கை, 
௨௪



௧௮௬ திருப்புகழ. 

வன்கண் வீரி - கொடிய தொழிலுடைய காளி, 

பிடாரி - பிடாரிதேவி, 

மேருஇரி தலை மண்டு தளெழ - மேருமலையின்முடி மிச்ச தாளாய்ப்போக- 

பரத பாச விசார பரவசம் வென்றியான சமாதி முறுகு கல் முழை 

கூடும் விண்டு மேல் - பர்தமாகிய மாயாவிசாரததினாலே தன்௪ 

மற்றிருப்பதை வெல்லத்காரணமான சமாதியை முறுகலான கற்கள் 

பொருக்திய குசையிற்கூடுஇன் ஐ மலையின்மேல், முழை - குகை. 

விண்டு - மலை, 

இனிய கள்ளுண்டு - இனிய தேனை உண்டு, 

இதழி பொன் விஞ்ச வீசும்- சொன்றை பொன்போன்ற பூக்களை 
அ.திசமாகச சொரி௫ன் ற. 

  

125. உருவேதலே ஒருகோடி செமிதது - உரு அதிகப்படும்படி ஒருகோடி. 

மர்திரத்தைச செபஞ்செய் த. 

மத்தி உடனாக ஆகமழ்து உகர்து பேணி - தம௫த்தியுண்டாகும்படி. 

ஆகமவிதிப்படி. யாகத்தை விருப்போடு செய்து. 

உணர்வு ஆசை யாரிடத்தும் மருவாது - அறிவும் அசையும் யாரிடததும் 

மருலாமல், 

ஓர் எழுத்தை ஒழியாது - தரெழுத்தைத் தவறாது, 
ஊதை விட்டு இருர்து - பிராணவாயுவை வெளியே விட்டிருக்து. 

நாளும் தரியாத போதகத்தர் குருவாவர் ஓர் ஒருத்தர் - எப்பொழுது 

தரியாத ௮றிவுடையோரிற் லர் குருவாய் வருவார்கள். 

தருவார்கள் ஞானவித்தை தஞ்சமாமோ? - (அவர்கள்) ஞானோபதேசத் 

தைக் தருவார்கள். ௮ அடியேனுக்குப் பற்றுக்கோடாகுமா?. 

தீழல் ஆடி. வீதிவட்டம் ஒளிபோத ஞானூததி தருமாகில் ஆகும் - 

நெற்றிப்புருவமததியஸ்கானத்தில் ஞான ஒளிசோன்றும் ஞான 

யோகசித்தியைச் கொடுக்குமாயின் ௮து தகுதியாகும், தழலாடி. 

லீதி- நெற்றி, வட்டம் - புருவமத்தியஸ்தானம். 

அத்தைச் சண்டிலேனே - அதை அடியேன் சாணவில்லை. மச்திரம் உரு 

வேச செபிததும், தம௫த்தியணடாக யாகத்தைச் செய்தும், ஆசை 

ஒழிவும் ஏசர்ட்சர தியானமும் கருமயோக சாதனகிவிர் த தயமின் றி, 

அறிவுடையோரித் சிலர் குருவாய் வருவார்கள், ௮வர் செய்யும் 

ஞானோபதேசம் அடியேனுக்குத தஞ்சமாசாது. ஞானயோகசத்தி 

யைத தருவீராக என்பதாம். 

குருசாடு இராசரிக்கர் - குருபூமியின் இராசாக்கள். குருகாடு- குரு என் 

னும் அரசன் அணட நாடு, அது இந்திரப்பிரஸ்தம(டெல்கி) என்லும் 

பட்டினத்துச்குச சமீபமாயுள்ள 2.



அரும்ப தவன. ௧௮௪ 

மாயமிட்டு- வஞ்சனை செய்து. 

குக்தி பாலர் குலையாமல் நீதி சட்டி - குர்தியின் புதல்வர் நிலைகுலையாமல் 

முறைசெய்து, குச்தியின் புதல்வா - தருமன், அருச்சுனன், வீமன், 

நகுலன், சகாதேவன் என்னும் ஐவர். 

எழு பாரை அள விட்ட- ஏழுலகயகளையும் ஆளும்படி. விட்ட. 

குறள் ஆசன் ஊறு இல் நெட்டை கொணட ஆதி - குதள்வடிலரும், 
குற்றமிலலாத செடிய வடிவதசைக்கொண்ட முதல்வருமாகயெ விட் 

டுணு, ஊறு- குற்றம், 

புராரி சித்தன் - திரிபுரகுகளை எரித்த சத சராகய பரமசிவன். 

விராவி சத.திர மலைமேல் - அழகுபொருச்இிய விராலிமவையின் மேல், 

௮ம் கை வேலா - அழ$ய திருக்கரததில் வேலாயு,தததையுடையவரே, 

மதுராபுர ஈசர் மெய்ச்ச - மதுரைஈசரத்தின்கணுள்ள அரசர் மெசசும்படி, 

மாறன் வெப்பு வளை கூன்-பாணடியனது சுரததையும் வளைந்த கூனையும். 

  

120. பூரண வார கும்பம் - பூணமான நீளரயுடைய குடம்போன்ற, 

வார் - நீர, 

சத ues கொங்கை - குளிர்ந்த சந்தனத்தை அணிந்த சொங்கையை 

யுடைய, 

மாதர் விசார வஞ்ச லீலையில் - மாதர்களது வேறுபாடான சபடம் 

பொருஈதிய சையோகததில், 

போது அவமே இழர்து- சாலத்தை வீணிலே சழிதத. 

போனது மானம் என்பது - மான கெட்டுப் போனதென்பதை, 

பூரியன் - 8ழ்மசன். 

நெஞ்சு காலல் படாத பஞ்ச பாதகனாய் - பொறிவழிசென்று மனம் காச் 
சப்படா,த ஐவகைப் பாதசஙகளையுஞ் செய்பலனாய், 

சாரண சாரியஙகளானதெலாம் ஒழிர்து யான் எனும் மேதை விண்டு 

பாலசமாயிருந்து சால் உடல் ஊடு இயக நாசியின்மீது இரண்டு 

லிழி பாய- மாயையின் காரியமாயுள்ள பிரபஞ்சப்பற்றெல்லாம் 

நீஙக யான் என்னும அகங்கசாரமாயெ பசுஞானததைவிட்டு௪ Rag 

தியானததோடிருந்து பிராணலாயு சுமுநூனைசாடிமார்க்கமாய் ஓடி. 

மூக்குதுணியை இரணகசெணகளும் பொருச்ச. மேதை- அறிவு, 
பாலகம் - பாவனை, இயானம, 

சாயமும் ராவும் கெஞ்சும் ஓர் வழியாக - காயமும் வாக்கும் மனமும் ஒரு 
வழியா 5, 

அன்பு காயம் விடரமல் - ௮ன்பையும் சரீரத்தையும் பாதுகாத்து,



திருப்புகழ் 

றன் நீடிய தாள் நினைர்து காணுதல் கூர் தலம் செய்- தேவரீரு 

டைய தேடிய காணமூடியாத திருவடிகளைத இயானித்துச் காணும் 

பொருட்ட மிச்ச தலகதைச செய்தன ற, 

ஆரண சார மந்திர வேதம் எலாம் விளக ஆதிரையானை நின்று தாழ் 
வன் எனா ௮ணக௩கும் ஆதரவால் விளக்கு பூண ஞானம் மிஞ்சும் 

உரலோனே - வேதசாரமாகய மக்இிர்கள் எல்லாம விளஙகும்படி. 

பரமசிவனை நின்று வணஙகுவேன் எனறு ௮ணஙகும அன்பு மிகுதி 

யினாலே தெரியப்பட்டிரிற்கும பரிபூரண ஞானமிகுதியினையுடைய 

சர் வல்லமையடையோரே! 

ஆர்கலி ஊடு எழுர்து - கடலினுள்ளே எழுர்து. ஆர்கலி - கடல். 

மா வடிலாகி நின்ற- மாமரவடிலவாஇ நின் ற. 

௮ண்டர் அனவர் கூர் ௮ரர்சை திர- சேவர்கள் மிக்சதுன்பம் நீகும்படி.. 

அழிகொணடு- சக்கரத்தினால், வாரணம் - யானை. 

வாவியின் மாடு இடஙகர் பாழ்பட- தடாகத்தின்சண்ணேபொருக்திய 

மதலை அழியும்படி, மாடு- இடம், இடங்கர் - முதலை, 

மா முகில் - கரிய முடுல்போன்று, 

சூல் நிறைவான சகு ௮ணடல் ஓடிய காலில் வர்து லாலுகம் மீது மா 

மணிமீன - கருகிறைகத் சககுச்கூட்டககள் வணடல் ஒடிய வாய்ச் 

சால்வழியாகவர்து வெண்மண ற்குன் றின்மேல ௮ழூய முததுச்களை 

௪ன. வணடல் - அற்றிலே மணணோூ? சர்க்து குழமபுபட்டு ஒடும் 

நீ. 

உர்து லாரிதி நீர் பரர்த சரலைவாய் உகக்த- இரைமோதுடுன்ற சமுத் 

இரமர் பரந்த இருசசெர்தூரில மகஇிழ்ச்தருளும். 

  

127. இன் ஒளி வீச ஐடி இருபச்கம் ஒடு உறச செல் வளி- இனிய ஓளி 

யைப்பரப்பி இடைகலை பிலகலை என்னும் இருாடிகள் மார்ச்கமாக 

இடிச்சழியும் வாயுவை, 

ஆசை காலு சதுரக் கமலம் உற்று - சான்குபக்கத்தையுடைய சரக் 

கமலமாகிய மூலாதாரததிற் பொருஈதி. ஆசை - பச்கம், 

அவல் கூர மூணு பதியில் மண்முதல் சலசம் இந்து வாகை ஆர பொற் 

சபையும கொள நிறுத்தி - விருப்பநுற (queer சுழுமுனை நாடி 

மார்ச்சமாச) ௮ச்னியாதி மூன்று மண்டலககளிலுமுள்ள சுவாதி 

ட்டானம் முதல் ஆக்இனை ஈறாக உள்ள ஐவசைக் சமலங்களிலும், 

சச் திரகா திரிஹைக்த பிரமர் திரக் சமலத்திலும் பொருர்த கிறுததி, 

வெளியாரு சோதி நாறு பத்தினுடன் எட்டு இதழாக ஏழும் அளவி 

ட்டு- அப்பால் ஆயிரத்தெட்டு இதழோடும் கூடிய சோதிடிறைர்த 
வெளியாகிய துவாதசரர்த சமலவரை ஏழு தலககளையும்பொருக்தி,



அரும்பதவுரை. ௪௮௯ 

௮ருண வில் பதியில் - சூரிய ஒளிபொருர்திய பிரமரச்திரசமலத்தில், 

விந்து நாத ஓசை சாலும் ஒருசத்தம் ௮திகப்படு இசம் ஒட கூடி. - மதிக் 

கலாமிர்தமூம் சாத ஐரசைமிகுந்த ஒரு'சததமும் ௮திசப்படன் ற 

இவற்றோடு கூடி ஒருமித்து, 
௮மூத சத்தியோடு - மிமணடலத்தினின்றும் பெருஇப் பாயும் கலர 

dts Cum ger. 

வேதம் ஓதும் சரசத்தி அடியுற்ற திருகந்தியடே ஊாமையேனை ஒளிர் 

வித்து - வேதம் சொல்லுகன்ற வாத்திக்கு ஆதாரமாக உள்ள 

ஸ்ரீசஈ் தி ஒளியையும் ஊமையேனுக்குச தெரி௫ப்பித ௮. 

உனது முத்தி பெற- உனது மூசதஇியைப் பெறும்படி. 

மூலவாசல் வெளிவிட்டு - பிரமரர் இரவெளிவிட்டு, 

உனது உரத்தில் ஒளிர் யோக பேத ௮கை எட்டும் இதில் ஒட்டும் ௮கை 

இன்று தாராய்- உனது இருவருள் வலிமையில Sango ௮ஷ் 

டாங்கயோசமும் இதனுடன்பொருக்தும் ௮கையை நின்று தர்தரு 

ளல்வேண்டும். 

வா வாணிகன் - குதிரை வியாபாரி, 

மாழை ரூபன் - பொன்மயமானவர். 

மூகம் மத்திகை விசத்து அருண செம் சையாளி - ஒலிக்ன் ற சவுக்கஇ 

னால் (குதிரையை௪ செலுததும்) வகைபொருகர்திய பிரகாசமான 

அழக கரத்சையுடையவர். 

வாகு பாதி உறை சததி - வாமபாகத்திலிருக்கும் பார்வஇ. வாகு - பச்சம். 

குதலை வாயின் மாது - மழலைமொழிபேசும் மாது, 

துகிர் பசசை வடிவி - சரும்பவளம்போலும் பசசைஎடிலத்தையுடையவர். 

வை - பார்வதி. 

என் மாசு சேர் எழுபிறப்பையும் ௮றுத்த உமை, 

இரத்னூரி- மாணிக்சமலை, திருவாட்போக்கு, சோழசாட்டி ற் சாவிரியின் 

தென்கரையிலுள்ள து. 

சாப்பகரி - கொஙகநாட்டிதுள்ள சாகாசலம் என்னும் ஸ்தலம். திருச் 
செயகுன் நூர், இருசசெஙகோடு என்றும் பெயர். 

செவ் - திருத்தேவூர். சோழகாட்டிற் காவிரியின் தென்சரையிலுள்ள 

ஒரு ஸ்தலம், 

பறியல் - திருப்பறியலூர். சோழராட்டிற் கரவிரியின் தென்கரையிலுள்ள 

ஸ்தலம், இருப்பறியலூர் வீரட்டானம் என்றும் பெயர், 

காவை - திருவானைக்கா, 

மூர் - பழ ௦லை, விருததாசலம், திருமூதுகுன்,௦ம். மசதசாட்டிலுள்ள து, 

ராசை - சாசைக்காரோணம் (ராசபட்டணம்.)



௧௯௦ திருப்புகழ், 

காழி - சீர்காழி, 

லேஷூர் - வைததிச.ரன்கோயில், 

கு௮க்சை - திருக்குறுக்கை, அட்டலீரட்டத்துள் ஒன்று, சோழகாட்டி 

லுள்ள து, 

திருவெணணெய்ப்பதி - திருலெண்ணெய்கல்லூர். மசதராட்டிலுள்ள த, 

  

128. மூலம் ளெர் ஒருருவாய் - மூலாதாரத்தினின்றும் மேலோங்கி தர் 
உரு௮மாம். 

நடு நாலமகுல மேல் - சரீ ரமததியஸ்தான ததிலிருச்து சாலலகுலத் துக்கு 
மேலே. ஈடு- பாயுவிற்ரரணடங்குலம் மேலே இலிஙகததிற்கிரண 

Lagan ழே நடுவிலோரககுலம் தேக ஈலொகும். 

ஈடுவேர் இடை ஸூம் பிங்கலை ராடியொடு அடிய - சுழுமுனை இடைகலை 

மூளுசின்ற பிமகலைகாடிசளோடு சோகது. ஈடுலேர் - சுழுமுனை. 

ஆதெல் - உடனாதல். 

மூதல்லோகள் மூணும் பிரகாசமதாய் ஒரு சூலம் பெற ஓடிய வாயுவை - 

அந்த முதன்மையான நாடிகள் மூனறும் பிரகாசமாய் சூலம் 

போன்று தடிய பிராணவாயுவை, 

மூலந் திகழ் தாணவழியே அளவிட தடி. - சுழுமுனா காடிலழியாசப்பொ 

ருந்தி ஓடசசெய் த, 

பாலம் Bert ஆறு கொரமொடு அரும் சுடர் ஆடு பராபர பாதம்பெற - 

புருவமததியில் விளககுகின் உ ஆஞ்ஞைஸ்தானத.திற் சிகார ௮க்கரத் 

தோடுபொருந்திய சோ திஏடி.வாடிய சிவம் ஈடனஞ்செப்கின ற பரா 

பரலடிவாதிய இிருலடியை அடையும்படி. 

ஞானசதாசிவம் அதில் மேவி- ஞானசதாரிவத்தைப் பொருந்தி, 

பாடுந் தொனி சாதம் - ஒலிச்ன்ற சாத ஒலி, 

லதூபு. ரம் ஆடும் சழலோசையிலே பசிவாகும்படியே அடியேனையும் ௮ருள் 

வாய் - திருவடியிலசைகன் ற நூபுர இசையிலே பற்றுக்கொணடிருச் 

கும்படியே அடியேனையும் ௮அருளவாய, 

கலைமான் - ஆணமான். துடி. - உடுககு, 

விரி ௮ரா தோடு குழையும்சோ - படம்விரிகின்ற சர்ப்பமும் தோடும் 

குணடலமும் பொருந்திய, 

சூரன் சரம் ஆர் சிலை வாள் ௮ணி தோளும் தலை மூள்படவே- சூரனது 

கரத்தில் விளக்கும் வில்லும் வாளும ஆபரணமணிரஆ் த சோளுடன் 
தலையும் தூளாய்ப்போகும்படியும், 

அவர் சூஞம் கெட - அவரது சபதமுக கெட. குள் - சபதம். 

சேவகன் - வீரன், ் 

சாணம செட - கரணம் நீக்க, அஞ்ஞானகசெட,



அருமபதவுரை, ௧௯௧ 

29. மூலாதாரமொடு அங்கை ஏற்றி- மூலாதாரத்தின்கணுள்ள ௮க் 

இனியை எழுப்மி, 

ஆருதார யஈதிரமொடு ஒட்டி - அறு ஆதாரங்களிலுமுள்ள சக்கரங்களைப் 

பொருஈதசசெய்து. 

மூலாலாயுவை ஈன் சுழுமுனையூடே ஏற்று - பிராணவாயுவை ஈன்மைதரு 

இன் ந சுழுமுனைகாடிவழியா ௪ எழுப்பி, 

மூதூ ஆசார மருப்பில் ௮ர5ர- முதன்மையான ஆறு ஆதார முடி.விலுள்ள, 

நாத இதம்: அது ஆர்த்திடும் பரம் ஊடே. - சாத ஓசை தொனிக்கும் 

மேலான ஸ்தானதஇல். (பிரமர் இிரசமலத்தில்). 

பால் ஒளி ஆத்தூமந்தனை - பால்போலும் ஒளிபொருச்திய அன்மாவை, 

விலகாமல் wore ஆடு ஊன் ஒடு சேர்த்து இதம் பெற - நீங்சாமம் பிராண 

வாயு இயங்குகின்ற சேகத்தோடுசேர்த்து சுகம்பெறும்படி, மால்- 

காற்று, (பார். பாட்டு, 120. அன்புகாயம்விடாமல்,) 

காராலேதம சாத்திரம் சொலும் - பலவித வேதங்களும் YS Fer tor lus 
சாத்திரயகள் சொல்லுடன். வேதாசம என்தது லேதம என 
நின்ற த. 

வாழ் ஞானாபுரி ஏற்றி - பேரானர்சவாழ்வைச்சருன்ற ஞானபூமிசேரச் 
செய்து, (தூவாதசார்தவெளி சேரச்செய் ழு.) 

மந்திர தவிசு ஊடே மாதா நாதனும் வீற்றிருர்இிடும் வீடே மூணு ஒளி 
காட்டி - மந்திரமீடத்தின்கணணே பராசத்தியும் பரமவெனும் எழுச் 
தீருளியிருச்கும் வீட்டையும் சோமசூரியாக்கனியாயெ மூன்று ஒளி 
யையுமகாட்டி, 

சந்திரவாகு அர் தேன் அமுது ஊட்டி என்றனை உடன் அளவாய் - சந் 

இ.ரகாக்திரிறைர்த தேன்போலும் இனிய அமிர்தத்தைப் பருசத் 

seg அடியேனை இக்கணமே ஆட்சொண்டருள்வாய், 

சூலாள் மாது - சூல ச்தையுடையமா த. 

மூர்த்த சம்பவி - மோககுணமுள்ள பார்வதி, 

இராப்பகல் காத்து அமைந்த அன்னை, 

சூடோடு ஈர்வினை வாட்டி மைந்தர் என எமை ஆளும் தயாள் - 
சூட்டோடுருடாய் வருத்து ற வினைகளின் வலிசெடுத்து புத்திரர் 
போல எம்மையாட்கொண்டருளும் சுத்தமுடையவள், 

மூவரைநாட்டும் எச்தையர் - பிரமா விட்டுணு உருத்திரன் என்னும் மூவ 
ரையும் நிலைபெருக்கம் ஏம. கரையார்.



௧௯௨ திருப்புகழ். 

வேர் வாழ்'வினைதர்த்த சலகரர் தோய் சாரூபரோடு ஏத்று இருக்க 

வள் - வைததசுரன்கோயிலில் எழுக்தருளியிருக்கெ.ற வினைதர்த்த 
சலசரரும பொருந்திய ரூபததோடு கூடினவருமாகிய சிவனோடு 

இட்பவாகன ததில் எழுர்தருளியிருக் வள். ஏறு - இடபம், 

வீட்டுதல் - அழித்தல், 

௮ச்தகன். வீடு ஊடு ஏவிய - இயமபுரத் துள்ளே அனுப்பிய, 

சாத்திரம் பரி- உறுப்பைத் தரித்த, பரிததல் - தரிததல்ஃ 

வேதா நால் தலை £க்கொளும்படி. கோலாகாலமது ஆட்டும் - பிரமாவின து 

சான்குதலைகளும் சீழ்பிடிக்கும்படி. சம்பிரமக்தோடு குட்டிய, 

மான்மகள் - வள்ளிராயூ, 

  

180. குல கமலததில் அங்கியை - மூலாதாரகமலத்துள்ள் ௮கஇனியை, 

சாலுசதுரதத பஞ்ச அறை - நாற்சதுரப் பிரமபீடமாகய சவகாரக்கிரமத் 

இன் அஞ்சாம் வீட-இய சுவாதிஷ்டானத்திர் செல்லும்படி, 

மந்திர பந்தியாலே - மந்தர ஒழுஙகினாலே. 

சாடியின் ஈடததி - சுமுமுனைகாடிமார்ச்சததிற் செலுத்தி, 

ரா.ரண புரத்தில் - விஷ்ணுவின்லீடாகிய மணிபூரகததில் உள்ள, 

இக்துவின் ஊடு- ௮ர்.5த சந்திராகாரமாதிய விஷ்ணுபீடத் தில், 

உற இண - பொருந்தசசெய்் த. 

சன் சுடர் சா.ற- ஈல்ல' சுடர் தோற்றும்படியாச, 

இசை ஈடத்தி- ௮சாகதம்நுதலிய மற்றஸ்சானங்சளிலும் இணங்சநடத்தி, 

மண்டல சந்தி ஆறில் - ௮க்னியா தி மும்மணடல களிலும் சர்இிததுள்ள 
ஆறாதா.ரகசளிலும் பொருந்இய, 

கோலமும் உதிப்ப - விராயகராதி சதாரிவார்தமாகிய மூர்த்திளின் திருக் 

கோல களும் பிறவும் பிரசன்னமாக, 

சண்டு- அவைகளைத் தரிசித்த, 

உள - சரீ ரநிலைக்கு அதாரமாகவுள்ள, 

காவினை - நாலலகுலப் பிராண கலையை, 

மறித்து - ஒவ்வொரு சுவாசம்சளின் வழியாகவும் சிறிது ஏறிதாசச் சழிர்து 
போகாதபடி. தடுத து. 

இதம்பெறு - இணிமையாகிய, 

கோ என மூழச்கு சங்கு ஒலி-கோ என்று மூழக்கும் சங்சத்தொனி 
யாயெ, 

விந்து சாதம் - விர்துசம்பர்த சாத ஓலி, 

கூடிய முசப்பில் - கூடிமுழககும் இடத்துநின்று,



அருமபதவுரை. ௧௯: 

இச்திரலான அமுததழை உணடு - இகதிரபோசமாகிய சேவாமிர்தததைப் 

பருகி. 

ஒருகோடி ஈடன பதம சபை-அனந்தானந்த ஈடனம்பொருச்திய குஞ்சித 
பதமமைநத தஇருசசபையை. 

என்று சோவேன் - அடியேன் எக்காலதது அடையப்பெறுவேன், 

அலம் மலருத்ற சம்பவி- கைவிரல்சளினின்றும் சககசைமுதலிய நதிகள் 

விரிர்சத சாம்பவி, ஆலம்- நீ. மலாதல் - விரிதல். சாம்பவி - பார்வதி, 

வேரிலி குலககொழுஈஇிலி- ஆதியஈகமிலலாதவள். கொழுந்து - உ௪௫, 

ஆரணா தலைக்கு அலஙகு ஓளி - இவபெருமானிடத தில் விசாயகும் ஒளியா 

யுளளவள். ஆரணா- சினை, தலை- இடம, 

செமபொன வாசி - இம௰யததில ௨9,சதவன், 

ஆண மயச்சமும் கலிசாமியம் அசுறறி - ஆணவமைலத தின் வரும் wud 

கததையும துன்பசதைவருவிக்கும சன மமல ததையும நீக்கி, 

எனறனை ஆளுமை - என்னை அஞுூன.ற உமாதேவி. 

பரததி- பானுககுச சததி 
மால விதி- விட்டுணுவம் பிரமாவம். ௮ஞசகா - அவுணர், 

வேத சதுரததா- வேசசதுரா, வேத அறிவுடையோ. 

வீறு கடனா - ஏகாஈசசடனஞசெய்பவா, வீறு - தனிமை, ஏகாந்தம், 

71. சூலம் என தடு சாப்ப வாயுவை விடாது அடக்கி - சூலம்போன்று 

கந் தநடுவிலிருர்து ஒடுகின்ற பிராணவாயுவை இடைகலை Inst 

நாடிகள வழியாகச செல்லவிடாது மறிதது சுழமுமுனாகாடிமார்க்க 

மாக தடசசெய்து, பாயுவிற்கரொணெடமகுலம் மேலே இலிங்கத்திர் 

இரணடங்குலம் கீழே நடுவில் உரய்குலம தேசகலொகும். ௮ுகரு 

நீது ஒன்பது ௮குலததுச்குமேலே முட்டைபோலச் கந்தமுூணடா 

யிருச்கும. அச்தக்கந்தம் நாலகுலப் பிரமாணமாய்த தோல் எலும்பு 

இவறரு.ற பூஷிசசப்பட்டிருககும். சுமுமுனை முதலான சாடிகளின் 

உற்பததிக்கு இடம் ௮க்கந்தததஇன் ஈடு, 

தூய ஒளி காண முததிவிதமாக - சுழத சோகு தோனறவும் மூததியுண 

டாசவும், 

சூழும் இருள் பாவகததை வீழ அழதூடு எரிதத - பற்றியிருக்கின்.ற 

ஆணலமல சொருபததைக் கெலெபடி சோதிததழலால் எரிதது. 

பாகம் - இயல்பு, சொருபம், 

சோதிமணி பீடமிட்ட மடம் மேவி- ஒளிபொருக்திய இரத்தினமணி 

ஆசன மமைர்த பிரமரர்இரசமலததைப் பொருதி,



௧௯௪ திருப்புகழ், 

மேலைவெளி ஆயிரத்து நாலிரு பராப.ரததின் மேவி - அதன் மேலுள்ள ஆமி 

த்தெட்டி தழ்ச் சமலஙகளையுடைய துவாதசாச்தமாகெய ப.ராபரவெளி 

யைப் பொருந்தி. 

அருணாசல ததினுடன் மூழ்ட - ஒளிப்பிழம்பாகிய சவத துடன் சலக்.து. 

லேலு மயிலவாகன பிரகாசமதிலே தரிதது - வேசபடையையொத்த 

௮சசிர ஒளியையும் மயில்லாசகன ததையொத்த மாணிச்ச ஒளியையும் 

பொருச்தி. 

வீடும் அதுவே சிறக்க அருள தாராய - முதஇமிலையும் அதுவாய் விளயக 

அருளைத தாராய். 

தல் ௮சுரர் ஆழி எட்டு வாளூரி மாய - தலமிடுகின்ற அசுரரும் சமுத் 

Bigs அட்டஇரிகளும் சச்கரலாளரியும் மாயுமபடியும், 

வெற்பும் வாடுமுவ - இரவுளுசமலையும் ஊடுருவும்படியும். 

அவள் கால் பிடிதது உள் ஒம் என் உபதேச வி,தொடு அணை வோனே - 

வ்ள்ளிராயதியாரை வலிர்து ஆட்கொள்ளக்கருஇ நிலைபேறான பிர 

ணவ உபதேசஞ்செயது அததுவிசமாகச் கலப்பவரே, 

மேதி மட்க - எருமைச்சடா மழுஙக, 

ஊழி புவிமேல் இடெதது-ஊழிகாலம் பூமியில் வீழ்க்துடெச்கசசெய்த, 

காலன் இடம் மேவு ௪தஇ - காலையுடைய பரம?வனது இடப்பரசததிற் 

பொருந்தும் உமாதேவி. 

சாலம் முதல வாழ் புவிக்கு ஆதார ஈகர் - சகாலததுக்குச் கருத்தாவாடய 

சிவபெருமான் எழுச்தருளியிருக்கும் பூமிக்கு ஆதாரமாகிய இருக் 

கடஷூ், 

  

182, இந்து கதிர் சேர் - சந்திரனுஞ் சூரியனுஞ் சேர்ஈ்த (இடைகலை பிககலை 

நாடிகள் ஒன்.றுசோர்த.) 

அ௮ருணப் பச்தி ஈடுத்தாண ஒளிபட்டு - செந்டிறத்தின் வரிசைபோன்ற 

ஈடுவிலுள்ள தாணின் ஒளிபட்டு (சுழுமுனைசாடியின் ஒளிபட்டு.) 

இன்ப ரசப் பால் ௮மு.த£ சுவை மேலும் - இனிய இரசமாகய வெள்ளிய 

அமுதததின் சுவையுடைய, 

எணகுணமுற்றோன் ஈடனச சச்திர ஒளிப் மீடு ௮கம் உற்று - எண்குணங் 
சளையுடைய சி௮பெருமான் ஈடனஞ்செய்௮தற்டடமாகய சந்திர 

காந்திவிளககும் பெருமைபடைதத ஸ்தானததைப் பொருந்தி. (பிரம 

ரர் திரகமல ததைப் பொருக்தி,) 

எந்தை ஈடித்து ஆடும் மணி சபைநடே - எமது பெருமான் ஈடனஞ்செய் 
இன்ற ௮ழ௫ெ சபையின்கண,



அரும்பதவுளை ௪௯௫ 

கர்தம் எழுச்தோடு உறு- மூலமொழியோடு பொருந்திய. மூலமொழி 

3 3 3 
என்பது பிரணவம். “SurgriGrey ஸாவஸம்ஸார தர௮காலா ஈலம் 

3 4 2 4 4 2 3 
aCe, ப்ரஹமரச் தரே ஸ்திதாம்போஜ மதயசஸம் சம்த்ரமண்டலம். 

23 2 3 3 
அகதாதி தரிரே காப்றே ஸஹஸ்ரசல மமட.லே, ஹம்ஸபார்ஸ்வ 

த்ரிகசோணேச ஸ்மசேததச் மழயஹம் மஈரும்.77(குருதை 108-104.) 

சி.ற்கர்த மணப் பூவிசழை - ஞானமாடிய மண௰சமமும் பூவிதழை. 

கணடு களித.து - சணடு களிப்படைர்து. 

அமுதக்கடல் சூழ்க - அமுதககடலில் ஆழ்க்து. 

சந்த மதிததூ - சர்தவேளே ஈன்குமதிதது. 

அயிர எட்டு அண்டம் ௮தை-ஆயிரததெட்டு இதஹழோடுபொருக்திய 

SLO SONS Ow gat gers soar wu. 

கோல் புவனச் சணடம் ௮தை- அழகிய 2655 gam sere gs Oaaflenu, 

STMT TIME அருள்வாய் -யான் காணுமபடி. எனக்கு அருள்புரிவாய். 

காளம் மணித தவில் ஓசை இச்த இமித ..டிஈதம என - காளமும் அழகிய 

தவிலோசையும இந்த இிமித ..டிஈ,;மென. 

frogs இசைதது - மனந் இசைத்து. 

ஏழு கடல் பொக - எழுகடலைப்போத் பொகச, 

af சூ மகுடச செண்டு குலைத்து அடும் - பகைவனாதிய சூரபன்ம 

னுடைய தலையாகிய பர்தை நிலைகுலைதது (உடலினின் றும் பிரித்து) 

ஆடுகின் ற. 

மணிச்சதி வேலா-அழூயெ ஒளிபொருக்திய வேலாயுத ததையுடையலரே. 

௮ரி குர்தி தாழ் துளபம் - வண்டுகள் குர்தி) சலகுஇன் ம துளசமாலையை 
அணி த. 

செர்திருலைச சேர் களபக் சொணடல் நிறததோன் மகளை- இலச்குமியை 

மாாபிற்சோதத கலனவைசசார்துபூசிய முடல்வணணனாகுிய திரு 

மாலின் மகளாகய வள்ளிராயஇியை, 

தரைமீது கும்பிட கைத்தாளம எதெது - பூமியின்கணணே கும்பிடும்படி. 

சை கூப்பி, 

௮ம் பொன் உருப்பாலை புகம் - ௮அழசய பொன்னாற்செய்த பாலை 

போன்ற உருவைப் புசழ்டின் ஐ, 

கும்பசொணத்து அறுமுகப் பெருமாளே - கும்பசோணத்தின்சண்ணே 

எழுர்தருளியிருச்கின்ற ஆறுமுசப்பெருமாளே. 

 



& Fon Fir தி ch tf tf ப் பி 

133. ஞானம் கொள் பொறிகள கூடி - ஐம்புல உணர்வைச் கொள்ளுகின் ற 

ஐம்பொறிகளும் 2008. 

வரன் இர்து கதிர் இல்லாத சாடு அணடி - கேவலாசகலமற்ற பிரமரந்தர 

கமலஞ்சோகது,:*இருளுமோர்கதாரணுகொணொாதபொன்னிடமதேறி?? 

(பா. பாட்டு, 98) 

நமசிவாய வரை ஏறி - பஞ்சாக்கர மலை.பிலேறி. 

நா.தாகள் ஒடு குலாவி- அவவருவியின் ஒசையோடு கூடி. 

ஊனங்கள் உய்கள் மோக நானென்பசறிவில்லாமல - உடம்புசளும் 

உயாகளும சானெனகின்ற மயக்ச அறிவு இல்லாமல் உடம்பு சான் 

எனறும சீன சான் என்றும் எணணுகின் ற மயக்ச அறிவிலலாமல், 

அமமயக்சததுக்குச் காரணம அணவமலம், 

ஒம் ௮௩௫ உருவமாக - ஓமாக்கினிவடி௨மாகி. ஐமம் ஐம எனக கடை 

குறைந்த்து. 

ஓா அசதம் மருவி- ஏசாஈதமாசப் பொருக்கி. 

ரான மா விஞ்சை முதுகிலேறி- விஞஞானமாகிய குதிரையின் முது 

லேறி, 

லோகவகள் வவமசாட - லோகறகள் எகும் வலஞ்சு ற்றி விளையாடும்படி. 

தேன் ௮ம கொள் இதழி- தேனைககொணடிருச்கும் கொன்றைமாலை 

யையும். 

நாகி தார் - அச. இமாலையையும், தாதகி என்பது சாகி என இடை 

குறைந்தது 
சலிலம- மீ, சுங்கை, 

சீரங்கன் - சீரிய அுசதையுடையவன்,. 

ஒரு மாது சோ பஞ்ச வடிவி மோடி சேர் பின் - ஒருசததிசேர்ர்ச 

ஜுது வடிவததையுடையகள், மோகத்தைசசெய்பவள், 

யோகவகொள் மவுன சோதி, ௮மல நாதன் அருள் பாலா - யோகநகிட்டை 

யைச்கொள்கின் த மவன சோதியுமாகிய உமாதேவியராபொருச்திய 

பாகத்தையுடைய. 

அமல சாதன் அருள் பாலா - மலமிலலாத சி௮பெருமான் தர்தருளிய 

பாலனே. 

நீல காடச்த, 8ீலம் காள் தந்த - நீலமும் கறுப்பும் பொருந்திய, 

வேடம் பெண அமளி சேர்லை - வேடப்பெணணாடிய வள்ளிசாயகியைச 

சேர்ர்சவமே., சரண - முனனிலை gene. 

 



அருமப தவுரை. சமை 

194, இலாபமில் பொலா உரை சொலா மன தபோதனர் - பயனில்லாத 

பொல்லாங்குரைகளைச சொல்லாத மனத்தையுடைய தபோதனர், 

இராசமும் விரோதமும் உலோபமுடன் மோகமும் இலான் - சாமமும், 

மதமும், உலோபமும், மோகமும இல்லாதவன. விரோதம் - களிப்பு, 

மதம, 

இவனும் மா புருஷன் என ஏய - இவனும் உத்தமபுருடன் என்.று இயைய, 

சலாபவ - விகாரமற்றவரே, சலம்- விகாரம். அபலம்- இன்மை, 

மலாகர - மலததை ஓழிச்கின் றவரே. 

சசதர- சர்திரனைத தரிததவரே. 

விதாரண - சலகாரஞ்செய்கன் றவரே. 

ச, சாரல - அனுச்சரகஞசெயடின வரே. 

மயேசு.. - திசோபல தைச செயின் ஈவரே, 

நிலாவிரி நிலாமதி - சந்திரிகை விரிஈது பிரசாசிக்கின் ற சச் திரனையும், 

நிலாத அகில ௮சன நியாய பரிபால அ௮ர-நில்லாது தனந காற் 

றைப்புசகெகின் ந நீதியைப் பரிபாலனஞ்செய்வதில் வல்ல ஆஇசேட 

னாகிய சர்ப்பசதையும், 

நிசாசரர் குல ௮திபதி இராவணன் புயம் ௮ரிட - அரசசாகுலத.தக்கு 

அதிபதியாகிய இராவணனது புயயகளுககுச் கேட்டைசசெய்த. 

நிர் ஆமய சரோருகம் கரன் - நோயற்றவரும் தாமரைமலர்போன்ற 

சரததையுடையவருமாகிய பரமசிவன். ஆமயம் - நோய், 

வில் அசுசம் வலார் எனும் உல்லாச வித ஆகவ - வில்லிற்பூட்டும் அம்பு 

விததையில் வல்லலரென்று சொல்லப்படும் உல்லாசமான போரினை 

யுடையவரே. ஆசுசகம் - அம்பு, ஆகவம் - போர். 

வியாதர்கள் விகோத மகள்-வேடரது பொழுதுபோக்ூ விளையாடும் வள்ளி 

நாய. 

வீராவு வயலார் புரி - விளக்குகின்ற வயலூர், 

பிரான்மலை - திருக்கொடகுன்றம். பாணடி.சாட்டிலுள்ள து, 

  

185, தறையின் மானுடர் - பூமியிலுள்ள ஆடவர். 

ஆசையினால் மடல் எழுதும் மால் அருள் - தம்மேற்கொணட ஆசையினால் 

மடலே நற்கு வடிவை எழுதும மயக்கத்தைததருனெ ற. 

தோதக சரசர் மாதர்கள் - வஞ்சசம்பொருச்திய சாமாசேட்டைசெய்பவ 

ராய பெணகளின து. 

தளர் மின் கேர் இடை- சோர்வான மின்னலையொத்த இடை,



௧௯௮ திருப்புசழ். 

பறவையான மெய்ஞ்ஞானிசள் மோனிசன் ௮அணுகொணாவ்சை நீடும் 

இராசிய - ஐரிடமென்றுநில்லாது பறர்துதிரியும பறவைபோலிருச் 

கனம பற்றம்ற உணமைஞானிகளும் மெளனிகளும இ.ஃடிச்கொள 

ளாவண்ணம மிச்ச இரசசயமான தும். 

பவனபூரக ஏ௫கம் ஆயெ விர் தூரசாதம - பிராணலாயுவை ஒடுக்செசெய்யும் 
யோகததில் ஒனறுபட்ட விஈதுசாதஙகளால். 

தயாப.ர பதியதான - அரு ளோடுகூடிய, 

சமாதி மனோலயம் - மனோலயசமா தி, 

இ.றல் விரோத சமேள - திறலும் விரசோதமும்பொருச்தியவரே. சமேள 

னம் - சேர்க்கை. 

அம்புராசி - கடல். 

குடக காவிரி - குடசமலையினின் றும்௮ருகன்ற காவேரியாறு. குட்சம்- 

தென்னிர் தியாவின் மேற்குப்பக்கததிலுள்ள ஒரு மலை. குடகராட்டி 

லிருப்பதனாற் குடகமலை எனப் பெயாபெற்றது. 

தஇிரிசிராமலை - இரிசிராப்பள்ளிபிலுள்ள மலை, தாயுமானசுவாமிசோயில் 

சட்டப்பட்டிருககும் மலை. 

குறிஞூ வாழும மறவா - மலைசார்ந்தநிலததஇிற சீவிக்கன்ற Carrg. 

வடிவின் சாயச ஆனைதன் சாயக-ரூபசதிேலே சாயசமான தெய்வயானை 

யின தலை௮0ே. 

எஙகள் மானின் மழு சாயக - எஙகள் மானாகிய வள்ளிமாயகியாரித் 

சளிப்படையுஈ் தலைவரே. 

வடிவதாம மலை யாவையும் - அழகிய மலையெம்கும், 

  

—_ 

136. ஆறுமாறும் அஞ்சும் அஞ்சும். ..ஆறுமாய சஞ்சலககள் லேதசா விளக்கு 
சன்்2- தொணணூற்றுறு தத துவககளுக்கும் வேரும் (௮த,சப்பட்9) 

விளங்குகின்ற, சஞ்சலககள் - துன்பததைசசெய்யு கருவிகள், 

ஆரணம் ஆமம் கடந்த கலையான ஈறு கூறு அரும் பெரும் சுவாமியாய் - 

சேதாசமரிசளின் முடிலான உபதேசகலையாயெ டித்தார்தம கூறும் 

௮ரிய பெருஞ் சுவாமியாய், 

ஏது வேறு இயம்பலின் றி ஒரு தானாய் யாவுமரய் இருந்த ஈன்றி- வேறு 
கா.ரணமில்லாமல ஓனருயும் பலவுமாயிருந்த ஈன்மையினால், 

மன சடந்த மோன வீடு அடைந்து ஒரு - மனாே ௮ததுவிசமான 

மவுனநிலைபொருச்தி ௮ட௧௫, 

யான் அவா அடம்க என்று பெறுவேனோ - அடியேன் அசை அடககும் 

படி. ஏன்று பெறுவேன்,



அருமபதவுசை, ௧௮௯ 

வங்க ஊரரிமேல் வெகுண்ட சண்டவித தாரை வாகை வேல தோணிகள் 

ஒன்ற சநுததிரகதின்மேர் கோபித்த ௮லிமைபொருக்திய கூரிய 

வெற்றியினையுடைய வே.ற்படையையுடையவரே, வகம்-மரக்கலம், 

சணடம்- வலிமை. தாரை - கூர்மை, 

கூவிள கொழுத்து - வில்வம் தளிரையும். 

வால சோமன் - பாலசந்திரன், இளம்பிறை. 

ஈஞ்சு Curae ugar று மாசுணம் - ஈஞ்சுமிகுந்த ப௫ர்க்த வாயினை 

யுடைய கோபம்பொருகர்திய சாப்பததையும். 

கடம்பு அலசல் - கடப்பமாலை, 

தேவனூர் - ஒருஸ்தலம். 

137. சுட்டதுபோல் அசை விட்டு - சுட்டபொருளைக் கைவிடல்போல அசை 

யாய பசையறவிட்டு, அசையினால் வரும் பேறு துககமே என்று 

அதனைவிட்டு, 

உலக ஆசார துக்கம் இலா - உலக ஒழுச்சமும் துச்கமுமில்லாத. ஆசாரம்- 

விதிவிலச்குகளை goose ஒழுக்சம், 

சொல் கரண ௮2த- வாக்குமனத்துக்கெட்டா 5. 

காக்குணம் ஊடாடும் சுத்த Gorges வெளி - நிர்க்குணம்பொருக்திய ஈத்த 

மான அதாரமற்ற வெளியை (துவாதசாநர்தம்), 

மொட்டு அலர் வாரிசம் சக்சர சட் ஆதாரம் முட்டவும் மீதேறி மதிமீதாய்- 

மூகைவிரிர்த கமலஙகளையும் சக்காககளையுமுடைய மூலாதாரம் 
மூசல் ஆறு ஆதாரஈகளையும் பொருர்தி, ௮தன்மேற்செனறு சந்திர 

மண்டலம் பொருந்தி, 

முப்பதும் ஆழாறும் முப்பதும் வேரான மூத்திரையாம் மோனம் அடை 

வேனோ-தொண்ணூற்றாறு தத்துவ ககளஞர்தோன்றாத சின்முத்திரை 

யாகிய அச்துவிச மெளனகிலையைப் பெறுவேனோ, 

எட்டவொணா வேதனத்தொடு - தாககமுடியாத வேதனையோடு, 

எந்றிய எழ் ஆழி- திரையெறிகன்ற ஏழு சமுத்திரங்கள். 

ஒரு சூர் - ஒப்பற்ற சூரன், 

பத்திரு தோள் - பன்னிரண்டு புயஙகளையுடைய, 

198. சா ஏறு பா மணத்த பாதாரம்- சாவினாலே ததிக்சப்பட்ட பாக்கள் 
பொருந்திய பாதாரிவிர்தத்தை) 

கால் ௮று நாலு பற்று லஓதையான - இ௱பச்செட்டு ககையான,.



2.00 தி ருபபுக ழ். 

சால் அரும் அசமத்தின் நூலாய ஞானமு்தி- சரியை இரியை யோகம் 

ஞானம என்னும கான்கு பாதஙகளும்பொருச்திய ஆகம௰களின் 

கருததாகி!! ஞானமுததியை, 

கரடோறும் சான் உரைத்த கெறியாக - ஒவ்வொருசாளும் சான் வேண் 

டியபடி. 

நீ ஊேஜெனாது இருக்க கரன் வேறெனாது இருக்க - நீவேறு சான்வே 

றென்னாது இரணடறக் கலந்துநிற்கும் ௮ததுவித நிலையிலிருச்ச, 

காணபானும் காட்சியுமற்று ஆரர்தா தீசப்பட்டால் இரணடெனறும் 

ஓன்றென்றும் கூறசகூடாது, 

நேராச வாழ்வதற்கு உன் அருள் கூர- உனது அருள்மிகுமாறு அந்த 

அததுவிதரிலையிற் செம்மையாச லாழும்படிககு, 

மீட ஆர். சட் ஆதரத்தின் SCs பராபரதசை - மேன்மைபொருக்திய 

மூலாதாரம் முதலிய ஆராதாரககளின் மேலேயுளள பராபாததை, 

நீ சாண எனா அனைசசொல் - நீ காணபாயாக என்று ஐச்கியபதததை, 

சே ஏறும ஈசர் சுற்ற - இடபவாசன ததிலேறும் பரமசிவன் வலம் வர, 

மா ஞான போத புத்தி - பிண 5தினுட்பொருளை. 

தேரசாகள் காடு சுட்ட- தம் பகை௮ராஏய தேவாகளத சுவாக்கநாட்டை 

எரிதத, தேரார் - பசைவர். 

வாவி பூ மணத்த காவு ஆர் சுவாமி வெற்பு - பூமணம்வீசுகின் ற வாவியும் 

சோலையும் ரிறைந்த சுவாமிமலை, 

  

189. ௮மல வாயு ஒடாது கமல சாபி மேல் வீழ- பிராணவாயு இடை 

Sastre காடிகள்வழியாய் ஓடாது காபிக்கசமலததிலே சுழுமுனாசாடி. 

யிற்பொருக்த, அமலம்- அழகு. (பார், பாட்டு, 128.) 

அமுதபான மேல் மூல அனல் மூள - பிரமரச்திரச்திலுள்ள பானம்பண் 

ணும் அமிர்தரிலயத்தில் மூலாக்னி சுலாவித்துப் பற்ற, 

gory s பேராத மவுனம் மேவி - ௮சைவில்லாத நிலைபேராத மவுன 

நிலையைப் பொருந்தி, 

தவாது - அ௮ந்நிலையினின்றும் நீங்காது, 

அரியதான சோபானம் அதனாலே - அரிய ௮௩5 யோச முறையால். 
சோபானம் - முறை. 

எமனை மோதி-யமனை வென்று, (பார். பாட்டு, 118.) 

ஆகாச கமனமாம் மனோபாவம் எளிது சால - புறதததேசெல்லும் மனச் 

தன்மை இலேசாய ஓஒடுறக, கமனம்- போதல், மனோபாவம் - 
மனநிலை.



அரும்பத வுரை, ௨௦0௧ 

மேலாக உரையாடும் எனது யானும் வேறாடு எவா யாதும் யானாகும் 

இதய பாவனாதீதம்-எப்பொழுதும் மேம்பாடாகச சொல்றும் எனது 

என்பதும் யான் என்பதுமறறு எவரும் எப்பொருளும் என்னில் 

விளஙகும் மனோபாவலு தீதிலையை, தானல்லாத உடம்பை5 தா 

னெனறும் தனதல்லாத போக ததைக் தனதென்றும் மாறுபாடாயக 

கருதப்பண்ணாம் அணலமலமகெட்டு ஞான இருஷ்டியினாத் சர்ததை 

யும யானாகிய அன்மாவிற் தரிசதது மனததாலே தொடாரப்படாத 

அததுவித சம்பூரணஙிலையை, 

விமலை சோளின் மீது தட யமுனைபோல - பா£வதியின் சைகளினின்.றும் 

ஒடுஇன் ந கருகிறமான யமுனைஈதிபோல, உமாதேவியரா ஏி௫பிரா 

னுடைய திருச்சகணபுதைதது எடுததகாலததுச் கைகள் இரண்டிலும் 

வேர்வை உணடாூப் பததுவிரல்வழியாலும விரிக்த சசை முதலிய 

ஈஇகளுள் யமுனை ஒன்று, ௮து சருகிறமுடையது, 

ஒபேழு விபு மேகமேபோல-சாமாததியமான சததமேகலகளையேபோல. 

உலகு ஏழும் விரிவு சாணும் மாமாயன் மூடிய நீளுமாபோல -சதத 

உலககசளினதும் அளவைக்கணட விட்டுணு முறருய நீணடது 

போல. 

வெகு வித ஆமுக ஆகாய பதம் ஒடிச் கமலயோணி வீடான சசணகடட 

மீது தடம் கலப நீல மாயூர - ௮அகாயந்தொடச்சம் பலவிதமான 

புவனஙகளெல்லாம் ஐடி, தாமரைமலரிற் பிறந்த பிரமனது கீடாகய 

சத்திய உலகத திலும் தடகின்ற மீலம்பொருந்திய தோசையை 

யுடைய மயிலை வாகனமாகக சொணப, ஆருகம- தொடக்கம். ககன 
கூடம - ஆகாயனி௫ு, 

40, மூளும வினை சேர மேல் கொணடிடா - மூளும் விளை முற்றாய் மேற் 
கொணடு, வினை - ஆகாமியததால்வரும ஈலவினை இவினை, மூளும் 
வினை - ஆகாமியததின் பயனாகிய பிராரததவினை, அது இனப 
துன்பஙகளைச கொடுப்பது, சேர - முழுமையும, 

ஐந்து பூக வெகுலாய மாயலகள தான் சொஞ்சில் மூடி - ஐது பெளதி௫ 

வேறுபாடான விடயககள மனததிலே நிரவி, 

நெறி நீதி எதும் செயா அஞ - நெறிநீதிகளை௪ சிறிதஞ் செய்யாமற் 

பயந்து. 

ஜேயசளாய நின்ற - அறியப்படும் பொருள்சளாய்கின் ற, 

மூல பரயோசம் மேல் கொணடிடா நின்றது உளசா9 - மேலான பர 
யோகம் மேற்கொணடு நகிறபதுளசாய், 

அதி 2௮௪ கால்கொணடு £மணட - அதிக லேசமாய்சசெல்லும பிராண 

வாயுவினால் மூலாச்கினி நெருகச௪, 
உளு



௨0௨ திருப்புகழ். 

லாச ௮னல் ஊடுபோய் லானின்கண் ஒன்றி - பிராணவாயு மூலாச்கினி 
பூடு சென்று அம்பரவெளியித்பொருந்தி, 

காம மதி மீதில் ஊறும் கலா இன்ப அழுது ஊறல் நாடி - வியப்பான 

சர் திரமணடலவெளியில் ஊ௫ன் ஐ ௮முதகலையாகய இன்பததைச் 

தீரும் அமுத ஊற்றை நாடி, 

அனந்த மேலை வெளி - பசாபரவெளி, துலாதசார்தவெளி, 

சாடியினும - தேடியின்னும், 

காள விடம் ஊரணி - கரிய விடதை உண்டவள், 

மாத - மதககமுனியின் புதல்வி. 

வந்ச சாலன் விழ பாதமகளால் மோதும் சாமுண்டி, சாமுண்டி - 

துர்க்கை. 

பார் ௮ம்பு ஒடு அனல் வாயு காதி முதிர் வானமே தங்க வாழ் வஞ்சி - 

நிலம் நீர் தீ வாயு என்பன அழிக்௫ விரிதச்குக் சாரணமாயுள்ள 
அகாயததிலே தம் வாழ்கின்ற சததி, 

பாகம் குலாம் மங்கை -லாமபாகத்தில் விளங்குகின்ற மஙசை, குலா 
வுதல் - பிரகா௫த்தல். 

லாளம் முழுதும் ஆளும் தர் தண் தூழாய் தங்கும் சோதி மணி மார்ப 

மாலின் பின்னாள் - சக்கரவாளூரியார் சூழ்க்த உலசகம்முழுவ்தையும் 

காத்தருளும் ஒரு குளிர்ர்த துளசிமாலைதயகய ஒளிபொருகச்திய 

கெளதது_மணி gees மார்பையுடைய விட்டுணுவின் தங்சையா 

இய, துழாய் - துளி, 

இன் சொல் வாழும் உமை மாதராள் - இனிய சொற்கள் விளங்குன்ற 

பார்வஇயின், 

  

141, அருமையினில் அருமையிட - அதிகம் அருமைபாராட்ட. 

ஆளு மேளமாய் - ௮வரும மேளம்போல. ் 

இரு துபடு மொழி - செருக்கு வார்த்தை, 

ஆவியாய ஓர் தேவிமாருமாய் - உயிர்போன்ற மனைவிமாரையுகொண்டு, 

விழு சுவரை - விழுகின்ற சுவர்போன்ற காயத்தை, 

அணுவளவு தவிடும் இக பிதிரவிட - அணுவளவு தவிடுதானும் இகசே 

செதறவிட, பிதாதல் - உதிர்தல், Aspen. 

ஊரி வாசியாய - ஊசிபோனவிடம் தே€தின றவாகளைப்போல நுணுக்ச 
மூடையோனாய.



அரும்பதவுரை, ௨௦௩. 

அவியுறு சுடர்போலே வெறு மிடியன் - ௮அவின்ற இிபம்போலக் 

செட்டு வறுமையினால் மூடுண்டவன், வீணியார் சொலே - வீணர்கள் 

வார்சசையே. 

மறுமையுளதெனுமவரை - மறுபிறப்புண்டென்று சொல்லுமவர்களை, 

விழலை வீடும் - வீணவார்த்தையை விடும். 

வீடு துறவு பெரியவரை - உலகததைவிட்ட துறவினராகிய பெரியோரை, 

மேளமே செலாய் - மேசம்போல முழவடப் பேசி. 

அளி லாயராய் - சமசம்போன்தறு ஒலிக்கும் வாயராய, அளி- சிங்கம். 

ஊது காமாலை- பெருக்கன்ற காமாலை. 

மனையவள் மனம் கேருய் மறுக - மனைவிமனம் வேறுபட்செ சுழல. 

வலதழிய விரசழிய - பெலன்கெட், அறிவுஙசெட. 

ஈ மொலேல் என - ஈககள் மொலேல் என்று இரைக்க. 

இடுகு பறை - இடைசுஞுஙகு பறை, 

திமிலயொடு - சல்வரியோடு, 

ஈமதேசம் - சுகொட்டுகிலம், 

எரிதணில் இடும் வாழ்வையே உனது அடியவர் பெறுவது என்றால் 

ஏசிடராகளோ. 

நீயும் சானுமாய் இறுகும்வகை பரமசகமதனை - நீயும் நானும் ௮ததவித 

மாயிருச்கும்படி. பரமசுக த்தை. 

  

142, கரி புராரி- கயமுகனுடைய சரீரத்தையமித்தலா,. 

காமாரி- சகாமனுச்குப் பகைலா. 

திரிடி.ராரி - முப்புரவசளுக்குப் பசைவர். 

காபாலி- பிரமனுடைய சிரசபால ததை அ௮கங்கையிலேந்திரின் று நிருத்சஞ் 
செயதவர். 

சழை யோனி - மூமஇலில் உற்பவித தவர், 

கரவுதாசன் ஆசாரி - ஒளிபொருர்திய அகினிதேலனுக்குக் குரு, கரம்- 

இரணம். உதாசனன் - அக்னிதேவன், 

பரசு பாணி - மழுவைச் சையிலுடையவர். 

பானாளி - ௮ர்.ததசாமத்திலே ஈடனஞ்செயடின் றலா. பால்காள் - ௮ரத,த 
யாமம், 

கா யோகி- காக்கும் யோடு, கா- காத்தல, 

பரி ௮ரா சடா சூடி - பெரிய சர்ப்பததைச சடையிலணிர்தவர், 

பசு ஏறி- இடபவாசனததில் ஏறினவர், 

பரதமாடி- நிரு ததஞ்செய்இன் றவா,



௨0௪ திருப்புகழ், 

கான் அடி. - சுடலையாடி,, 

ப.ர வயோதிச அதித பரமஞான ஊர்பூத - மிக்க முதுமையும் எட்டற் 

சரிய தமான மேலான சிலகதியடைய, ஞானபூமியை அடையும 

பொருட்டு, 

சுருழியாடி. தாதா அவி வெருவியோட - வேதாததியயன ஞ்செயயும் 

பிரமன உயிரச்கு அஞ்சியோட 

கோப பீதோடி மூசேவி அரச - வெறுப்புமிகுர்து மூதேவி ௮சல. 

அழுது அளாவி வாய பாறி சுரதினோடு சூமாள - அழுதுசின்று வாய் 

Sarg ஓலமிட்டு சூரன்மடிய, சுரஇனோடு - சுரத்தினோடு, சத 

தசதோடு, 

உலகேமழும் இஇரி மாதிர அலார இஇிரி சாய- ஏழு உலகங்களும் வட்ட 

wiGlu இச்குச்களை மறைசசனெற சச்ரவாளகிரியஞ் சாயா துபோக. 

இ௫ரி- வட்டம. மாதிரம- திசை. அனாரம் - மறைததல், இகிரி - 

மலை, 

பாமே - பருந்துகளோடு, 

செறுவின ஆடுவான் நீப-யுததததஇிலே (சூரனைச்) கொன்ற பெரிய சடப்ப 

மாலையையுடையலரே 

பா.ர- பெரிய, 

148. சுருதியடு கேளாது - வேதகசளினால ஆராயர்தறியப்படா,த.த. 

துரியம் மீது சாராது - துரியாதேமாயுள்ள து. 

எவராலும் சொடரொணாது- எல்லாராலும சென்று அடைபக்கூடாதது. 

மா மாயையிடை புகாது - மாயைப்பற்று இல்லாதது, 

ஆனாத சுக மகா உததியாடுி ஒழியாது - குறைவில்லாத சுகானர்த மகர 

சழுததிரமாடி நித்தியமாபுள்ள த. 

பருஇி காயில் வாடாது - சூரியன் காமர்தால் வாடாது, 

வடவை - ஊழித. 

சலிததல் - அசைதல. 

பரவை சூழில் மாது. 

பரம ஞான வீடேது - முதஇவீடு எதுவென்று, 

மச பூமி- மசரமீனச்கும் சமு.தஇரம், 

நிபிட தாருகா பூமி- நெரு கற்பகதசருசசோலை செழிர்சபூமி, நிபி 
டம - நெருக்கம், தாருசம- சுவாச்கலோசம்.



௮ரும்பதவுரை. ௨0 

das பார கார சிகரம் மீது வேலேவும் நிருப - கூட்டமாக பெரிய 
பனியினாலே மூடீப்பட்ட இரவுஞ்சமலையினமேலே வேழ்படையை 
ஏவிய அரசனே. நிசரம்- கூட்டம், நீசாரம- பனி, 

னேச ஆசாரியன் - பிரமன், 

சனக காராமுச ஆசாரி - பொன்னாலாகய மேருமலையை வில்லாகக் 

கொண்ட குரு. காரமுகம்- வில். 

கசன சாரி - அகாயததிற் சரிப்போன், சரித்தல் - சஞ்சரிததல். 

பூசாரி - பூமியிற்சரிப்போன், 

வெகு சாரி - பலவற்றிலஞ் சரிப்போன், 

சயிலை சாடகன் அசாரி - சயிலையிலுள்ள நிருக்சராசருக்குச் குறு, 

  

144, மெய்ப்பொருள் தரு பராசததியின் பரமான துரியமேல் - உண்மைப் 

பொருளாகிய சிவத்தை அடையசசெய்யும பராசத்தியினும மேலான 

துரியாதீத இல, 

அற்புதப் பரமஞானத தனிச சுடர் வியாமித்த ஈற்பதி- அற்புதமான 

மேலான சுதத ஞானசோதி நிறைந்த நல்ல பதியாகிய, தனி- 

GS Ww 

நீடு துகள் இல் சாயுச்சியச் சதியை - நித்தியமான தும குற்றமில்லாத. 

மான சாயுசூயக் கதியை, 

எழு ௮ற்ற சொல் சுக சொருபததை உற்று அடைவேனோ - முடிவற்ற 

சொல்லப்படுடின் ற அனஈதநிலையைப்பொருக்தி முத்தியடைலேனோ 

புரிசை சூழ் சொர்ப்பதிச சுரர்கள் - மதில்சூழ்ந்த சுவர்க்கலோக தேவர்கள், 

வீரதது விக்ரம சூரன் - வீரததையும மிச்ச சாமர் சதியத்தையுமுடைய 

Goer, 

கரிய பூகத.இிரள் - கரிய @Gri@sHUrw, 

சதலி சூதததினிழ் பயிலும் - வாழைகளிலும் மாமரவசகளிலும் தங்குகின் ற, 

145, குருஇ- இரததம். புலால் - தசை, 

இருமிசள் மாலம் பி௫தம அண்டிய குடர் - இருமிகள் மலம் சலம் நெரு 

இய குடல், பிசிதம்- நீர், நிணம் - கொழுப்பு. 

ஐந்து வேடர் - பஞ்சப்பொறிகளாகிய வேடர். 

ஐம்புல அடவியில் ஒமம துராசை வஞ்சகர் - சத்த பரிச ரூப ரச கர்தங்க 

வாகிய ஐம்புலச்சாட்டில் ஓடி.ததிரியும தீய விருப்பததையுடைய 

வஞாகா்,



2.0% திருபபுகம். 

மா பஞ் பாதசஞ் செய - கொலை களவு முதலிய ஐர்து மசா பாதக௩க 

ளையுஞ் செய்ய, இச்சா ஞானக இரரியைகள் ச௮தசதுககளைச 

செலுகத, ச௮லதத்துவலகள் சகலாதிகளைச செலுதத, கலாதிகள் ஆன் 

மாவின் இசசா ஞானச் இரியைகளை எழுப்ப, ஆன்மாவின் இசசை 

அந்தக் கரணகசளிடததும், ஞானம ஞானேசதிரியககளிடத தம், 

கிரியை சன்மேர்திரியஙகளிடத தும் நின்று சததாதி விடயககளை 

அறிந்து பர்றி அழுந்தும, ஆன்மாவின்ஞானம் ஞானேஈஇிரியகக 

ளிடத்து கினறு ஐமபுலக்காட்டில ஒடி.ததிரிர் து வீடயகசளைப்பத்ற, 
அன்மாவின் இரியை சன்மேர்திரியஙசளிடதது நின்று பஞ்சபர்த 

கலகளைச செயது அழுஈதுமாதலின் **ஜச்துவேடா, ஐம்புல அடவி 

யிமலாடுந் துராசைவஞசசர் மாபஞ்சபாதகஞசெய5? என்றார். 

அண்டா பூசை வந்தனை - தேவர்கள் பூசையையும் வணக்க ததையும், 

து.தியொடு நாடும் தியானம் - தோததிரததோடு விரும்பும் தியானம். 

சேவார திருலாசச மூதலிய தோததிரமும் பஞ்சாச்ச.ர தியானமும், 

சுமடமதாய் - அறிவினமாய், ச௬மடு - அறிவின்மை, 

வம்பு மால் கொளும் தீய திமிரரோடே பர்தமாய் - தீசசெயலும் சாம 

மயக்கமும் பொருந்திய கழ்மக்களோடு சேர்ந்து, 

நிருதரும் மாவும் கல்லோல சிந்துவும்- அவுணரும மாமரமும் திரையை 

யுடைய சநுததிரமும். கலலோலம் - திரை. 

உயர் தவா - மேலான தவத்தஇனர். 

மா உம்பரான அ௮ணடர்கள் - பெருமைபொருர்திய சுவர்ச்சத்திலுள்ள 

தேவர்கள். 

அடி. தொழுதே மன் பராவு தொணடர்கள் உளமதில் - திருவடியைத் 

தொழுது மிகத துதிச்சினற அடிமார்களுடைய உள்ளதில். 

கருதிய ஆறு ௮௯௪ வேள்வி ௮ச்.தணர் - கருதப்பட்ட ஆறங்கமும் உணர்ச்த 

வேள்வீசெய்யும் பிராமணர், வேதாஙகம் ஆறு- மந்திரம், வியாகர 

ணம், சிசணடு, சந்தோபிூதம், நிருததம், சோதிடம், 

சீரலகராசன் ஈண்புதும் - ஸ்ரீரவகத்தில் எழுக்தருளியிருச்கும் விட்டுணு 

அன்புகூரும். 

HSH YE ௮ணடர் - இந்திரன்முதலிய தேவர்கள். ஆசண்டலன் - 

இகதிரன், 

கரி வனம் லாழ் - இருவானைக்காவில் வீற்றிருக்கின் ற, 
  

40, பத்த- அன்பரே, வித்தச - சாமர்ததியமுடையவ?3ே, 

௮மரேசா - தேவா திதேவரே.



அருமபதவுரை, உபய 

ஆதி அரன் - பரமசிவன். 

ேத முதல்வன் - பிரமன். 

தானவர் குலம் - ௮வுணர்கூட்டம், 

சால் சதர் மிகுத்த- நிறைந்த சாமர்த்தியத்தான் மேம்பட்ட, சதுர் - 

சாமாததியம், 

வான் எழு புவிக்கும் - மேலேழுலசககளுக்கும். 

சேன் எழு புனததில் - தேன் எழுகின்ற தஇினைப்புன தல். 

மருவுற்ற- பொருந்திய, அணுகிய, 

  

47. தேன் உக்து முக்கனிகள் பால் செலசருப்பு இளநீர் ரும் upss 

சி௮ம் ௮ருளுற - தேனைச சொரின்ற மூன்றுகனிகள் பால் செய 
கரும்பு இளநீ£ என்னும் இவைகளின் றந்த இத தஇப்பையும் பழிதத 

மேலான திருவருள்பெருக, 

நரன் என்பது அற்று-யான் என்னும் அகங்காரம் ௫, 

உயிரோடு ஊனென்பது அற்று - உயிர்ப்பற்றும் உடற்பற்றும் நீங்கி. 

கெளி நாதம் பரப்பிரம ஒளி மீதே- பரவெளியிலேயுள்ள சாதத்தோடு 
கூடிய பரஞ்சோ தியில். 

வானம் தழைக்க - சுவர்ச்கலோசவாரிகள் வாழ்வடைய, 

அலை விடம் மாள வாறும் கரத்தன் - கடஸிலெழுந்த ஈஞ்சை வலிகெட 

அள்ளிய கையினையுடையவயர். 

வண்டு சுற்றி மதூதான் உண் கடப்ப மலர் - வண்டுகள்சூழ்ர்து (தேனை 

உண்ணா௫ன் ந கடப்பமலர், 

எமை ஆளும் தானம் குறித்து தஇிருச்சயிலை சாலும்- எமை அட்கொள் 

ளும் இடமாகக் குறித்துத் இருக்கயிலையிலுறையும், சாலுதல் - 

அமைதல், 

48, த்த்துல - பிரமப்பொருளே, 

மெய்ஞ்ஞானக் குருகாதா - உண்மைஞானமாகிய பரஞானத்தையுடைய 
குருகாதா, 

சத்த சொருபா - சழ்வடிவரே, என்றும் ஒரேபடித்தாய் மிற்பவசே, 

புத்தமுதோன் - புதிய அமுதம்போன் றவர், ஆன் தமுடையவா். 

நித்ப இருதா - நித்தியமும் பஞ்சஇருத்தியஞ் செய்கன் வரே, 

நீர்த்த செக சோதி - நடனஞ்செய்கின் ந மிச்ச ஒளிபொருந்திய,



௨0௮ திருப்புகழ். 

149. முததனாம் ஆறு - முத்தனாயிருக்கும்படி. 
உத்தமாதான சற்குணா - உததமத்தைசசெய்யுஞ் சற்குணர், சற்குணர் - 

ஞானிகள், 

மணிக்இரி - இரத தின ரி. 

ஞான சத்திரிபாதா - திருஎருள்ஞானம் பதியசசெய்பவரே, 

  

1௦0, எனை அள் சற்குருவாடுப் பிறவாகி- என்னை ஆளுடின்ற சற்குருவா 
தியும் வேறுமாய, 

தரமான பெரு வாழ்வு - மூத்தியாகய பெருவாழ்வு, இரம்- முததி, 

கறை யானை - உரல்போன்ற காலையுடைய யானை, சகறை- உரல், 

ககைர



பிழை திருத்தம். 
இகர 

எழுத்துப் பிழைகள். 

  

  

  

  
  

  

    

பாட்ூ.! வரி. பிழை. தருத்தம். 

1? 2 | வலையக்சடகச வலையைக்கடக்க 
30 7 । எனுனாவினிற் எனுகாவினிழ் 

43 8 | மொழிகுழற மொழிகுளற 
68 4  மளலாளா மணவாளா 
82 | 14 | கூறாமனிய கூறாமலீய 
02 (22 விழைவுசெய் விளைவசெய் 

101 | 7 | மொழிகுழருத் மொழிகுளறுச் 
117 110 | சானாமாதப் கர்ணாமிாதப 
189 | 10 | வாழ்தேவ லாழதேவர் 
142 111 | தீமுள திஞூள 

குறிப்புப் பிழைகள். 

19 (17 | சசொமணி!வேற்சொடு சிசாமணிவேந்சொடு 
25 16 மகபதி, Ly & Lp மகபதிபுகழ் 

25 18 | மனோகரா! மனேகர டி 
26 6 கணமூடே, சணமூடே 

28 (11 | வர்தசுப வர்தசுப 

42 | 14 பாரதீ! பாரதி 
40 2  லூதாரிபட்டொழிய, லூதாரி, பட்டொழிய 

120 3 | சாச்கரைதேனே ஆன | சர்ச்சரைதேனே ஆன 
148 9 | தத்துவ தத்துவ] ்  
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