
 







டாக்டர் பூ. சப்பிரமனியம், எம், o., ot. Bo,» 

சுவடியயல் தறை 

உலகத் தமிழாராமீச்சி ஜறலளம் 

சென்னை - 600 113, 

மேற்பார்வையாளர் சாள்றிதழ் 
சல ஒழு கை மை aE Om Ge Bt oe om oD எல் ஸம் ஸம் ஆல் ஒம் ஒர OS 

ஆனந்த ருத்திரேல்லரர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி! எதும் 

பொருளில் திருமதி, ப. ஏலவார்குழலி, எம்.ஏ. அவர்கள் செய்கள்ள 

இப்பதிப்பாயீலு உலகத் தமிழாராம்ச்சி நீறுவலத்தில் பட்ட மேற்படிப்புச்ப 

“ட சரக்றதக்காக , இலரால் தள்ிபல்பாகச் செய்யப்பட்டச, எற்றும், 

Gis gle Je இவருக்கு வேறு எந்தப் பட்டமும் அளிக்கவில்லை என்றும் 

சான்று அளிக்கிறேன், 

சென்ன, 600 443 

நாள்? 22,2192, (மேற்பார்வையாளர் 4 

  

A)



திருமதி ப, ஏலவார்கருழலி, எம், ஏ.) 

சவரியிபல் மானி, 

உலகத் தமிழாராயீச்சி spam 

சென்னை - 600 113. 

ஆய்வாளர் உறுத்மொழி 
fe Oh OF ட கடி படி ௬௭ ௮ அஷ 4௯ வட க எஸ் ௮. 

"ஆனந்த ருத்திரேஸிவரர் பதற்றுப்பத்தந்தாதி1 என்ரும் இந்தா ல் 
சுவடிபபல் பட்டயச் சான்றிதழக்காகப் பதிப்பிக்கப்பட்டத, இப்பதிப்பாமிேரு 

என்ஓடைய சொந்த wupdurd ecenag. இதற்குமுன் எந்த கறாயீச்சி 

பட்டத்திற்கும் இப்பதிப்பாயி வேடு அளிக்கப் பெறவில்லை ஸீறு உறுதி 

அளிக்அறேல் , | 

செல்ளை: 600113 பு ம்வெ்விக. 

நாள்? 2. 192, (ப. ஏலவார்குழனி) ,



ஆகிக் = oF me 

eonquind பயிற்சி வகப்பல் என்னையும் ஒருவராகத் தேர்ந்தெடுத்து 

॥ உலந்த ருத்திரேல்வரர் பதிறிறுப் பத்தநீதாதி! என்றும் ஐபீேட்டை 

அளிக்கும் முயற்சியில் ஈருபடுத்தி குதரவளித்த உலகத் தமீழாராமீச்சி நீறுவள 

இயக்குநர் (பொழப்பு) பெருந்தகை டாக்டர் அக்ளிதாமசு அவர்கடுக்கு 

என் பவிவார்நீத நன்றியைக் கூறிக் கொள்கறேன் 

சுவடிகளைப் பாகுகாக்கவும் ~ ,படியெடுக்கவும் சுவடிகள் 

பதிப்பப்பதல் மூலம் பெறப்படும் பயன்களையும் கருதி இஃ்கல்லி தொடம்கப் 

பட்டத 

இக்கல்ஸ்ன் இறுதிக் கட்டமாக உள்ள தேர்வுடர் இதுவர பப்பிக்கப் 

பெறாத ஒரு சுவடியைப் பதிப்புகீகக் கொளன்டுவரல் ஸிற முறைப்படி 

நந்த ருத்திரேல்லரர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி! என்ற நா லைப் பதிப்பிப்பதில் 

மிகவும் மகழ்ச்சி யடைகிறேள் , 

எல்லா நிலைகளிலம் ஊக்கம் அளித்த வருகின்ற எமக ஆகீர்யர்களாள 

முளைவா் பூ, சுப்புரமனிபம், முனைவா் டி, மகாலட்சுமி, முனைவர் சீ. சசிவல்லி 
489550 

ககியோருக்கம் என உளமார்ந்த நன்றியை 4 பரமர் சத அன் , 

சுவடுதந்த படியெருதீக உதளிப சென்னை அரசிஎர் கீழ்த்தி௪ ஒலைச் 
. geo 

GO நா லசிபாசகாவலரு] மற்றும் நூலகத்தில் உதவீப அளைவருககம் நலிீறி 

செத்த சடமைப்பட்டுள்வேன் ,



 



சுருக்க குறியீட்டு வீளக்கம் 
வடி மை வா ௮ ௮ கஸ். கட அமை ae Ge காடி am ae oe ae ow 

உரை, உச உைரையாசிரமா் 

தொல், “3 தொல்காப்பியம் 

தொல்-பெொருள் . a தொல்காப்புபம் பொருளதிகாரமி 

ars. es aT pul 

ப, 2 பக்கம் 

பக். உ பக்கங்கள் 

பதி. 8 uu Arts 

பா. ண் ன க உக பாடல் ண் 

பா. ் அ பாடல் 

s ®e * 

*. ee ௬



Coden enc 
oe ரை ம டர oe 

தமிழலசில் இன்று வரை பறிப்பிக்கப்பட்ட நா ல்கள் சல; பப்பிக்கப்பட 

வேவ்டிம நாவல்கள் பல, எந்தத் தமிழ் நா லாயம் ௫ வெளிவர வேண்டும் 

என்ற கொள்கையூபைப வர்கள் நம் பதிப்பாசிரீயர்கள்..ரா ல்களைப் 

பதிப்பதேத ஒருவகை ஆராயீச்சிமாகும், யாமறிந்த வரை திருக்குறராக்கு 

முதற்பதிப்பு, கி.பி. 3841இல் அம்பல லாளஜ் கலிராயரால் செயீயப்பட்ட 

போகதே, இல்வாராயீச்சி தொடங்கினட்டசத ஸலாம்.  துதனைய பதீதஐத் 

தொடர்ந்த பல இலக்கிய , இலக்கன நா ல்கள் பறிப்பக்கப்பட்டன . 

சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்த் தற வெளிமீடான தமிழாயிீவன் 

முதல் தொருதமிலருந்த ॥ஐச்சில் வாரா அருந்தமிழ் நா ல்கள்! எல்ளம் 

தலைப்பில் அச்சில் வாராத நால்கள் தொடர்ந்த அறிமுசப் பருத்தப்பட்ரு 

வருகின்றன, இதைப் போன்றே டாக்டர் ௨.9௮. சாமிநாசையர் நால் 

நிலையமும் தங்கள் தோறும் அச்சில் வராத நூல்களை ஒவ்வொன்றாக 

அறிமுகப் படுத்தி வருகிற. 

உலகத் தமிழாராப்சீசி நறுவத்தாரால் ௪.பி, 1979-இல் 

முதன் முதலாகச் சுவடியிபல் படிப்புத் தொடங்கப்பெற்றது, சலடியிபல் 

பயிற்சி பெறும் ஒல்வொரு மாகாவ, மானவேரும் அச்சில் வாரா gr decd 

ஒன்றை அுறிமுகப்பருத்த Cadoh என்ம் தட்டதீபின் விளைவால் ‘gags 

ருத்திரேரிவரர் பதிற்றுப்பத்தநீதாதி! ஸீதும் ப்பதிப்பாயீ வர 

உருவாக்கப்பட்டிள்ளத. இல்வழ்தானி இலக்கிபற்கள் இடைக்காலக்கில் 

இயற்றப்பட்ட சிற்றிலக்கிய வசைகள் ஒன்றாக அமைஅன்ற த.



LISI Lens 

(தனந்த ருத்திரேல்வரர் பதிற்றுப்பதீதந்தாதி! wtad ager d 

சுச்சிபப்ப முனிவரால் இயற்றப்பட்டது, இத கீழ்தீதிசை "நா லகதீதிவீரநீத 

படியெரடுக்கப்பட்டது. மேலும் இதில் என்பக்தொன்பது பாடல்கள் 

மட்டிமே காவப்படசின்றன. .. மீதமுள்ள 31 பாடல்கள் அழிந்த விட்டன , 

சுவடிமின் தமைப்பு 
ஜை டை சே லல ரஸ கு. ௮௯ ஒன மை மை சட. 

சுவடி நன்றாக உள்ளச௨14 செ.மீ. நீளமும் 2.5 செ.மீ, 

அகலமும் உடையது, எழுத்துக்கள் தெளிவாக உள்ளன, ஆவலால் தவறு 

காளப்பட்குலிறன . மொத்தம் 99 பாடல்கள் உள்ளன. தமிழிலேயே 

விடப்பட்டுள்ளன. சுவடியில் நர௫வில் ஆற்காங்கோகே உடைந்த கானப்படுகறத , 

பழமைய ஈலத, 

என்கள் 

ணை BEANENN > 

இச்சுவடிக்கென தனி எச்சல் gabhgssrasse கறப்பரும் தழ 

எண்கள் இடிப்படைபில் அமைநீகள்ளத. இந்த ஸச்சள் பாடல் ளின் ஒறு அபில் 

இடம் பெற்றுள்ளன . 

எழுதப்பட்ட முறை 

குறில் ெடில் வேறுபாரு இல்லாமல் எழுதப்பெற்றுள்ள தூ. இரட்டை 

கொம்பு பயன்படுத்த வேண்டிய இடத்தில் ஒற்றைக் கொம்பு அமைந்தள்ளஈ, 

புள்ளிப் பெற்றுக் காஎப்படிவகால் சிறிது பறிகாலதீதிலேபே எடிதப்பெற்றுள்ளத 

எனலாம். லடள வித்தியாசம், ந, ர வித்தியாசம் இல்லாமல் எததப் 

பெற்றுள்ள 2 .



யாப்பலமைதி 
நி ௯ ௬௮ on அட on oe 

சுவடி செய்யுள் நடையல் அமைநீதள்ளஐ. ஆனால் பாடல்கள் அசை , 

சீரி, அடி எல்று பாத்த இல்லாமல் தொடர்ச்சிபாக அமைநீகள்ளன , 

செய்யுள் அந்தாதி எவ்பசால் பாடலைப் பீரிதீது எழுத லசதிபாக இருந்தத. 

மேம் நசை, சீர், அடிகளைப் பிரதீத எமதள் ளேள் பாடல்கள் . 

நினைவீல் கொள்எத்தக்கவாறு அந்தாதி அடிப்படைபில் நமைநீதள்ள . 

சாற் தலைப்பு 

நான் எடுத்த கொள்ட தலைப்பு "*ளநீத ரூத்திேரல்வரர் 

பதீறீறுப்பச்தந்தாத! என்றம் இரீநால் பாடப் பற்ற தலம் காஜ்சி 

மாநகரமாகும், மேலம் நாவலம் கசாநாபகளல் சிவபெருமானே பாடா 

பெற்றுள்ள௧3 மிகவும் பொருத்தமாக உள்ளன. அழை 5 aH, 

செய்திகளைப் பொருத்தி அழத் ள்ள ளீக்ம் போற்றத்தக்க! உள்ளக , 

இய்வாழாக பல விதத்திலும் சிறநீத வினநீரூம் இநீநா ல் என்னை ரூயிவீற்கூ 

உட்பருத்தக, என்னைப் பொருத்த மட்டில் இந்தா லில் 11 பாடல்களி 

இல்லாத குறையைத் தவிர வேறு குறை இல்லை ஸ்லாம். 

Doss) May GusBF) oa லய ஒஸ் SEs 
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அிற்றிலக்கிப வளர்ச்சி 
om OF ER ap OF an வம கிம் ஒலு ன ஸம 5௨ ஒட. 

தமல் அமைந்த இலக்கிப வசைகள் பலவாக எரிந்து வளர்ச்சி 

பெற்றுள்ளச. பாலகையாஎம் எண்லிக்கை, அமைப்பாமம் பொரான்மை 

நிலையாம் ஒன்றுக்கொள்று வேறுபட்ட வகையில் ஒன்றிலிருந்து 

ஓல்றாகக் கிளைத்த எம்ணிக்லக வகைபில் மிதமாக இலக்கிய வகைகள் 

பெற்துள்ளன , 

தொல்காப்பப கால இலக்கு வகைகள் காலம்தோறும் தேக்கும் 

கனிஒனின் கற்பனைக்கும் ஏற்பத் தோவ்றும் இயல்புடைய இலக்கிபங்களை 

எந்த லக்களச் சட்டமும் கட்டுப்படிதீத நியலாள. eaGagsnd 

இலக்கூபம் கல்டதற்கேற்ப இலக்களம் இயம்புதல் என்ற நெறி எழந்தள்ளஐ. 

தொல்காப்பயப் பொருஎதிகாரத்தில் அகப்பபொருஜம் புறப் பாரும் 

எல இரு வகைப் பபொருளீலக்களப் பருதிகள் உல்ர்தீதப்பருகிகிறல , பிற்காலத்தில் 

அகப்பொருவ்மை youdutcean guuadap anged பெருக்கயும் 

கறும் வகையால் தவித்தன இலக்கள சால்கள் எழிநீதள்என௪., அகப்பொருள் 

இலக்கவதீலதை வீரித்றக் கூறும் வகையில் ஏழ் நாற்களிராச நமிடுபின் 

தகப்பொருரும் புறப்பொருள் இலக்கத்தை விரித்கந்கறும் வகையால் US on TINS 

Gt புறப்பொருள் வெல்பா மாலையும் வீரந்தெருந்த பிற்கால இலக்கள 

தூ ல்களில் குறப்பிடதீதக்கவை , 

தமிழில் அமைந்த இலக்கிப வகைகளில் பல, டவ்வீலக்கள நா ல்களில் 

கூறப்பரும் வித்தகக் கொள்டே வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன. புறப் பொரன்மையில் 

Hea தழுவியும் தறை தழுஷியும் சகப்பொருன்மையில் தீததருனிபும் துறை 

தழுவியும் வளர்ந்த இலக்கிப வகைகள் இங்கு ஆபாயப்பட்டுள்ளன .



புறத்தினை இலக்ஃபங்கள் 
ம ஷி னை வன னாம் மர் ஷு ல an வடி லை மர ee oe 

வெட்சி முதலாக எழுவகைப் புறதீதியலைகளைத் தொல்காப்பயார் 

apa. பலீவிருபடலம், புறப்பொருள் வெல்பா மாலை ஆகீப புறப்பொருள் 

இலக்கண தால்கள் பெதொல்காப்பிபர் நடக்கிக் கூறுப அலவறரிஎற விருதீரம் , 

தொல்காப்பபர் கூறாத புதிய இலைவகசைகளைக் கூட்டியும் புறத்தினைகளைப் 

ude smd aA DS. ௫ 

ெட்சிக்தினைப் பொருண்மையை விளக்கி வரவாக வீர வெட்சிமாலை 

என்றும் லக்மபை வகையும் , கரநீதத் தஇளனச் செயிஜ்களைக் சுருவாககீ 

Oandh வெற்றிக் கரந்தை மஜ்சாரி ணீலம் இறக்கிப் வகையும் எறந்தள 

வஞ்சித் திலைப் பொருக்மையயக் கருவாக் கொக்டி வளர்நீகத இலக்கீய 

வகை போக்கை ash oGuE 1 எத்ரன்றல் காஞ்சி! எல்ற பெபொருவ்மையை 

வீளக்கம் Pooled ands திலைப் பற்றிப இலக்கீபமாகக் *காஞ்சிமாலை 

எழுநீ அள்ள ௪ . 

புறத்கிறை இலக்கிபங்கள் 
ச க்க சண வட சல அரி இம சாஸ ஒட ரதம் க கட மடை ஷ்ஷ். 

புற ஃணைகருக்குறய தறைகளைக் கருவாகக் கொள்ரடு எழுந்த இலக்கிய 

வகைகள் பல பாட்டியல் நா ல்களில் எழந்கள்ளன.,  பாடான் இலைக்குரீப 

"காலம் கனினிப ஒம்படை* என்பதைக் கருவாகக் கொகிர௫ு சாதகம் எல்லம் 

இலக்கிய வலயம் 1சூழனி மருங்லைம் கழலதாகமி ।! என்பகைக் கருவாகக் 

Oath dant sii எலீஜும் இலக்ப வலையும் வளரிச்சிடி எபற்றள்ளள . 

இம்பைதீ திணையில் வருமீகளறெறித் ௫ எதிர்ந்தோர் பாடி களிற்றொரு 

பட்ட லேத்தனை att வெந்தகீ வாஜேோர் ஆரும் மலை எலீற அ௪றகரமீ 

வாகைத் தளையில் வரும் முன்றேர்காரவை, பின்றேர்க் ரூரலை என்ற வறைகஜம் 

ப.ரனி என்றம் இலக்கப வகை அளர்ச்சிக்கப் பாடு பொருளாக அமைநீகள்ளன ,



தும்பைதீ தினைவில் வரும் SMe ee எ்ஓம் புறத்துறை தாளை 

மாலை என்றம் பெயருடைய இலக்கிய வசையில் வளர்ச்சிக்குக் காரனமாக 

உள்ளது. வஞ்சித் தினையின் துறைகளில் ஓன்றாக வரும் வயல்கள் எப்திப 

பெருமை என்றம் துறை வரலாற்று வஞ்சி என்றம் ரிலக்கிப வகையில் வளர்ச்சிக்கு 

மலமாக உள்ளத, 

் 
ny 1உஎலராரு தோற்றமும் உரித்தென மொழிப * எவைரும் பாடான் 

தனைத் துறையைக் கருவாகக் கொக்ரு வளர்ச்சி பெற்றதே உலா இலக்கிபம், 

அறிபோல் கூதீதரும் பாலரும் ,., சொன்ன பக்கமும் கீற பாடாலீ 

Sous goods பகுதியே ஆற்றுப்படை எல்ஜம் இலக்கிப வகையை amtése. 

இங்கனம் புறப்வபாருள் இலக்கன நா ல்களில் கா௫ப்பரும் 

புறத்தினைகளையும் புறத்தறைகளளயும் கருவாகக் கொள்ரு முப்பக இலக்கீய 

வகைகள் வளரீச்சிபுற்றன என்பதைப் பாட்டியல் நர ல்களில் அறிகவ்றேோம் 

அம லு ஸோ வன இடு வுல oF மை ர om an ஸூ அட 

அகத்துறைகளாக ுகப்௦பாருள் இலக்கன நா ல்களீம் சுறப்டபறுவன 

வறிறையும் கருவாகக் கொன்டு பல இலக்கிய லலக-௪ல் எழநீ௮ள்ளன . 

1கனவும் உரித்தால் அல்விடதீதான எனவரும் பொருளிபல் நா றீபாப் 

பொருவ்மையும் பாங்களொரு கழறல் என்றம் அகப்பொருள் தறையூம் இனைந்த 

இலையில் அவராக மாலை என்றும் இலக்கிப உருப்பெற்று வளர்ரீதக. சவுக் 

காலத்துக்கு உ௱யதாகத் தொல்காப்பபர் கூறம் நம்னயம் உரைத்தல் என்றம் 

துறைப்பொருவ்மையைக் கருவாகக் கொவ்டு antes Qudéaua புகழ் சீசிமாலை 

மீதும் பெயரூடையது,



தொல்காப்பீபர் குறிப்பிடும் வெனில் eduas& கருப்பொருளாகக் 

கொள்கி வேலும் மாலை எல்லம் இலக்கிப லகை எழுநீகு வளரீந்தத, 

மகளிரின் கற்புடைமைச் சிறப்ப விளக்கும் அகப் பொருள்மையைக் 

கருவாகக் கொள்ரு எழுநீது வளாரர்நீதது மங்கல வள்ளை ஏமீலும் இலக்கிய 

லகை, தலைவன் தலைலிமிடத்தம் , தலைவி தலைவளிடத்தம் gr தலிருமீ 

அகப் பொரும்மை பற்றிய செய்திகளை அகதீதிலையில் களஎவீபல் நப வறீறில் 

காவலாம். இவற்றைக் கொள்டி ௭.௪ என்றும் Pods லகை எடுந்த 

வளரர்தீதத, 

இங்கனம் அகத்தினை , அகத்தறைகள் , தசப்பொருல்மைகள் அகிபலற்றைக் 

கொள்டி எுநீச வளந்தனலாகப் பத்தொல்பகு இலக்கீப வகைகளைப் 

பாட்டியல் தா ல்கல் கறுகிள்றன . 

அநீதாதி இலக்கள 
ட மட ee ee ee ee ரட். 

Oedues5qu வனப்பு எட்டலள் Anges aiugsd odw. 

॥ விருந்தே தா௫ம்புகல2 கீந்த யாப்பில் மேற்றே! 

என்ற தொல்காப்பபச் ருதீதிரதீதால் வளக்எப்பட்டிள்ளள.  பூதவல அளத்தல் 

என்பதற்கு உ௱ர எருது பேராசியர் , 

புதவசு கிளத்சபில் மேற்றெள்னை பெளீபில் , 

புதிதாகத் தாம் வேல்டிபவற்றாற் பல பசய்யும் 

தொடர்நீத வரச் செய்லாம் ஒத முத்தொள்ளாமரமி 

பொயீகையார் முதலாயிலோர் செறீத அந்தாதிச் 

செயீயுஞ மன உலறக் சுலம்பகம் முதலாமினவும் 

ஏன்று அறுல்றார் ,



அந்தாதி என்றம் இவ்விலக்கீப மரபு பற்று, கி.பி. 9ரமீ நா றீறான்டில் 

கோள்றிப இலக்கனம் ஐனிரயர்கள் பலீவருமாது இலக்களம் கூறுகின்றனர் 

॥செயியளந்தாதி சொற்றொடர் நிலையே! 

* தன்டியலங்காரம் 

அந்த முகலாத் தொடுப்ப தநீதாதி * 

॥சையிறம் சீறும் அடிதொறும் இறுதியை 

முத்தா இசைப்பூல் அஃகநீதாதிதீ தொடையே ॥ 

"பத்தாதி நா லந்தம் பல்சந்த மாலையாம் 

ஒத்தாய வெைள்பா ஒருதாறு - ஓத்தசீர் 

வறுந்தாதி யாகம், கலிதீதறையம் தல்வகையே- ட... 

வந்தால் அகலவ்பேர் அவை! 

* காரிகை 

எனமே அந்தா என்றால் நா லில் ஒல்வொரு பாடஸீம் உள்ளே இறுதி 

osm, gaze, சொல், சரீ, அடி இவற்றுள் ஒன்று அதற்க HOSS பாடச் 

\ Spay. மூதறிபாடலின் முகம் ஒலிறாக இசையும்படி மன்டனிக்த மாலை 

போல் தொடுதிது முடிப்பக அந்தாதி ப்படும், இதனைத் சொற்றெ௱டர் நிலை 

என்று கூறுவர், ஒரு செயியுளிலேயே ஓர் அடியின் ஐறுதி மற்ற அடிக்கு முதலாக 

அமையும்படி, கதொகுப்பலம் உள்ப, அஃ நுந்தாதித் தொடை என்ற கறப்பரும் 

ஒரு பாட்டிவள்ளேயே அழ்தாதித் தொடை அமைநீத தனி அநீதாதிப்பாடல்கராம் 

உள. 

முப்பச உடனெருதீத மூம்கின்லை மேலே, 

மூங்கில்லை மேலே அ ங்கம் பவிநீ0ேர 

ous அத்தகைய தனி ஈநீதாதிப் பாட்டு, 

அநீதாதி அந்தத்தை ஆதிமாசு உடையது, வேற்றுமைத் தொகை புறத்சப் 

பிறந்த அன்மொழித்தொகை, Wis 28" என்று பாக்க வடமொழித் 

தெரடராதவிம் அந்தாதி எனத் தீர்க்கு சநீதபாக புளரிந்தத எல எஎக்கம் கறுவரீ,.



எனவே முன்னின்ற செய்யுளின் ஈற்றடியில் எஏடத்தோ gaeGun Con, 

அடியே goose வரும், செய்யுளின் முகலாசு வரும் அடியில் முகலாக வரும் 

அடியின் முதலாக மன்டனத்து முடியப்பெறுகின்ற அழகுடைய இலக்கியமே அநீதாதி 

இலக்கிய மாகும் , 

இச் கற்ீறிலக்கபம் பல்வவறு ௪" -ஙிகளையும் கொள்ரு, பல்வேறு 

பாக்களையும் அடிப்படையாகக் கொல்டு வருவ்றற எனலாம், ஐக்சீரி 

ஆசிய விருத்தம், கலி விருத்தம், கொச்சகக் கலிப்பா, ஸிசீர் ஐசிங் 

வருத்தம், களிநிலைக் கறை, எண்சீர் ஆகிரய எருத்தம் முதலான இலீஎம் பற 

செயியுள் நிலைகளைக் கொல்ரும் அந்தாத இலக்கீயங்கல் படைக்கப்பருக்ல்றள , 

agers பகுப்பு 
fe oe am ஏம OF கடி ஐடி os Be a oe 

வெம்பா அந்தாதி, கலித்துறை , நுநீதாதி ஒு வலக ஒ௫சைக்குப் 

பதீதாகப் பத்துவகை இசையில் பலவகை அீருத்தற்களாஹம் பாடப்படும் பற்றுப் 

பத்தநீதாதி வண்றமும் கலைவைப்பும் தவறாமல் use ng 5°, madyh உரோ 

பாடலில் அமைத்து அப்படி முப்பது பாடல் தநீதாதமாக நியற்றம் ஒன்யழீகாதி, 

அவ்வாறே மப்பத்திரல்டு கலைவைப்பும் தேர பாடலில் தமை ஈப்பசு பாடல் 

அநீதாதிமாக, கற்தாதி அடிதோறம் முச்சீர் டைக்காக வும் பமக ஆந்தாதி 

திரிபு அநீகாக, உதட்டோடு உதடு படாமல் பாடக் கடய seer Lewis 

அந்தாதி என்றுவ்வாறு பல்வகைய ஈவம் ஏநீதாதிகள் afte, பெற்ருப் பல்வேறு 

அந்தாதி எகையளவாகப் பறற எள் என . 

HosauE சிறப்பு 
டை கனு மை அம ஒல. கட வல கு ஸர. 

நம் தமீழ் மொழிக்குச் சறப்புருலமும், சீர் திறமும் தந்த இலகவபம் 

ய ஈக்கப்புகுந்த இலக்கை கர்த்தாக்கள் காலத்திற்கு ஏற்பத் சம் கற்பை 

எழுசீசிக்கேற்ப, தம் தன்கருதீதைக் கூறிச் செல்கள்.  அறீத நிலையில் ,
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வெள்பா, விரத்கப்பா Cures கில பாலல்ககளையே கொள்ரு பேரலக்கிப ங்கள் 

யாத்த பெரும்புலவர்கள் பலரைத் தமிழ் உலகில் காம்்றோம். 

1 எவன்பாவிற் பு.ஈழேநீதி பரளிக்பகார் 

செயங்கொள்டான் ஸுத்தமெதம் 

olsen இயதம்பலீ G & Manaia, ait 

அநீதாஜிக்கு ஒட்டக் கூதீதன் 

அள்பாய svdud td அரட்டையர்கள் 

வசைபாடக் காளமேகம் 

பன்பாக உயரிச்நீகம் படிக்காச 

ongsgart usao hares 

என்ற பாவில் மூலம் மேற்கன்ட காத்து தெல பெறும், 

அநீதாதி - பிலைக்கிய ங்கள் பல்வேறு சமயங்களும் இடம் பெறுகின்றன 

வெண்ம் சைலமம் வவனவமுமே அவறீழுள் தலைதா க்கி pid Apa .¢ 

தமிழர் மாவ்பு என்ற ஜூலையில் சைவம் எசைய சமயதீதை வீடசீகிறிறு 

மேம்பட்டு நற்கும்போத, சைல சமயக் கருதீஜச் அறப்பும், வபபாட்டுச் 

சிறப்பும் பழமையம் இவைபோன்ற பறவும் ஏனைச் சமயங்கட்கு வழிகாட்டும் 

தகையலாக அளமலகை அறியலாம், 

பற அந்தாதி நாட்கள் 
ல கல ஒடு வு வம் ஷு வய. ரக அப விடி வ வஸ் ஒட oe 

இிருக்கருலல அநீதாதி, கருச் செந்தில் நிரோட்டக யமக நநீதாதி, 

சரஸ்வதி அநீதாதி, திருவரங்கதீதந்தாதி, அரிசாஎம்மல் அந்தாதி, அச்சு 
பாக்கம் ஆட்சிற்லரறர் பதற்றுப்பத்தத்தாதி, அப்பாக்ஃப தே அகர் அந்தாதி, 

அருளகிரி நரீகாதி, அகர் அந்தாதி, அற்புத திருவந்தாதி ஆரூர் மெயத் 
தேசிகர்மமல் பதிற் எப்பத்தந்தாத, ஆவினன்கு சத்தரந்தாத, தரூடைய 

பிள்ளையார் திருந்தாத, ஆலையயா ர் மெல்பா அந்தாத, அளிளனகுடி 

அநீதாதி, ஆறெழுத்தந்தாாதி என்று றல்லாறாக இருதா நீறு ஐம்பதுக்கும் 

மேரிபட்ட ஒந்கரகிகளைளக் க௧கவ௱டிட
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ஆனநீத ருத்திரேசர் பதற்றுப்பத்தந்தாதி 
மை Oe em we Oe க ஷை நட அம மை வல. கட ஒழு வல் ஒல மம் வஸ் ஒலை ae a கன லல ஆனையை 

இந்த நாலைக் கச்சி முனிவர் பாடியுள்ளார். இவர் காஜ்சிபுரத்தில் 

உள்ள ஆனந்த ருத்திரேசர் மீத நிறைந்த பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். கச்சயப்ப 

முனிவார் திருவாருதுறையன் மகாவித்தவாளாகச் அறப்பு பெற்று வாழீநீதவர் . 

ஆனறீதி ருத்திரோசவ ரீ கலயம் ிக்காலதிதை விட அக்காலத்தில் 

அதால கச்சிபப்ப முனிவர் சிவஞான முனிவர் காலத்திம் மிகுந்த சிறப்புப் 

பெற்று வீளஙிகமிருந்ததைப்பாச்கள் வயிலாக அறியமுடிகிறது , 

இக்கோயிலில் உள்ள *௪னி usand' saad திருநெல்லாற்றில் 

அமைநீதள்ளத போன்று உள்ளதால், இம்கு சனிப்பெயர்ச்சிமன் போது அன்பர்கள் 

ஜிரவ்ரு லநீத வழிபருவர்,. 

மாநகர அறப்பு 
லை ரை we வஸ் om em om ae ae 

இநீதிப ஈளிலேயே கோயில்கள் அதிகம் பெற்று சிறப்ற்று mMméeag 

தென்னிந்தியாவே ஆகம், அுதலுள்ஞம் கொவ்டை மநாடே கிறப்புற்று வளங்குகிற௫ , 

1மாதவம் செய்த தொண்டை நன்சாட! என்ற சேக்கிழார் வாக்கால் 

அறியலாம். 

செறிகை அன்னா , கிருவன்னாமலை சம்புவராயர், வடத.ற்காரடு அுமிபேதீகார் 
கெலீளாற்காடி ஆப மாவட்டங்களைக் கொக்ட௫ தொளன்டை நாடாகும், இங்குச் 
சான்றோர்கள் மிகுதிபாக இருந்தனர் ஸீபதளைத் "Osnde. நன்னாடு 
சான்றோருடைத்தா எம் ஒளவையார் வாக்கால் தறம முடிகழ௫,
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பூரான அகருத்தக்கள் 
சஷி oF Ge an கா அல குடி am 8 oe me on 

கச்வுப்ப முனவர் பாடியருளிப நா லாக ஆனந்த ருத்தோஸ்வறர் 

பதிற்றப்பத்தந்தாதி சிறந்த செம்ம வளத்தடள் பொலிகில்றத.  மேறம் 

இந்தா வீல் பல பாடல்சள் இறைவன் தருவிளைய ஈடல்களைக் கூறி எீளார் , 

அதில் ஒன்று தார்பரராதிகள் என்று கூறப்படும் தாரகாட்சச் , 

கமலாட்சள் , வீத்யூள்மாலி நவார். இவர்கள் முறையே இரும்பூ, 

dina, வெள்ளி கோட்டைகளில் வகித்தளர், இவர்கள் சிறந்த சீவ 

பக்தர்களாக எீஎங்கிளர் , 

இலார்கள் தங்கள் கொட்டைகருடன் தவர்கள் நினைத்த இடதில் 

இறங்குவார், இன்லாது இறங்குவதால் அங்குள்ள உயிர்கள் அமிர்து போயின , 

இதனால் உயிரனங்கள் ஆன்டவனிடம் சென்று முறையிட்டன.,  வேவ்ருகோசள 

ஏறீற சிவபெருமான் கிவபக்தர்களாக இருப்பவர்களை adand apse 

முடியாது ஸீறு கூறுளீட்டார். பிறகு தருமாம் பரமலம் ஜீரிபராதிகளளஎச் 

சிவபூசை நீக்க தசசத்தறப்பவர் ததிஎம் சுதலீமன் , ரூசிலளி , சபுத்தி 

என்ற மூவர் மட்டும் தொடர்ந்து சிவனை வபிப்பட்டனர் , 

பிறகு வாசுளைய நாளாகமம் தீரமாளல அம்பாகவும் சரய 

சந்திரர், களச் சக்கரமாகவும் பெற்று வேகமா நால் இரக்க போருக்கச் 

சென்றார் ஆனால் அவர்தம் சிரிப்பிலேயே அரிபுராதிகளை அமிக்கார். 

அதில் தப்பிப மூவரில் இருவரைத் தவாரபாலகரர்களாகவும் ஒருவர் பூதகனங்களின் 

தலைவளாகவு இருந்தனர் ,
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அன்றிய முப் புரம்பொடிப்ப தனிதகைய லெல்பதமுலி 

பறங ாய் கொல்லோ 

வொள்றிபசீ ரானநீத ருத்திரே சத்தமர்நீத 

பொருலா கோல 

வெக்றலரிச் சிலைவறையம் வீக்குறநாள் வாசஃபம் 

shea re வம்பு 

udpdans களாநீத மா்பறுமாக் கரந்தேந்தும் 

வயமை யெகீலனே. 

மற்றொறு அிவம்பெருமாளில் பாதிபாக விளங்கும் இறைவி 

தச்சஓக்கு மகனாகப் பிறநீது வளர்ந்தாள், அிலபெருமாறுக்கே உரப் வளாகிப 

அந்தத் தட்சாயவியைசீ கிவபெருமாலி உய காலம் வநீத௫ம் 

சை லாசத்திற்கு அழைத்தச் சென்று பிட்டார், இதனால். 5) தளக்ரக் 

கூறாமாலே அழைத்துச் சென்று விட்டத ஸண்னி கோபமம் உலகை இம் 

சிவபெருமா தனை மருமகக் தாலே எக்ற சர்வமும் இதளால் கான் உலகில் 

Quad Gu cua wd கொலக்டான்.. இதனால் ganas [நிதிக்கவும் sagéaaub 

குவறின ஈம் , 

ஒருமுறை யாகம் செய்தபோது முதலில் அவனக் கர வேன்டிய 

மரீயாஜை தநீ௫ அமைக்காமல் மற்ற தேலர்களையம் பிரம்மாவையும் 

desqguag garsa wtegser நடத்திக் கொள்டிருநீதாள் ,
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இதனால் கோபம் நடைநீத இறைவளம் fant sas gheores 

வீரபத்திரலையம் , காளியையூம் ஐலஜப்பனார். ஈசன் நம்சமாகிப 

வீரபத்திரன் தச்சன் தலளயைக் கள்ளி யாகத்தில் எறிந்தான். மேலும் 

அங்குச் கூடிமிருநீத தேவர்களையும் அடிக்க நொறுக்களாள்.. பரம்மதம் 

திருமாலம் தப்பித்த egant. வீரபத்திரலிள் கோபத்தால் பற்களை 

இழ ந்தாள் Ghd. இதனை ॥வழ் வயப் பூரவித் தண்டோ 

பல்ல குத்தோயெள் unputt எவீற வார்களால் குறுப்பருகிற ரீ , 

எல்லோரும் அறிந்த தாப அவபெருமான் முடியைப் பாரதித்தையும் 

கான பிரம்மலும், இருமாலம் முயவிற செய்தயைக் குறிப்பிட்டிள்எ ஈர் , 

பிரம்மன் னீ உருவத்தைக் கொன்டு குவபெருமாள் முடியக் கான 

மேலெடுந்தவாறு சென்றார். தருமாம் வராக உருவம் கொரல்ரு 

பாதத்தைக் கால பூமியைத் துளைத்தக் கொளன்ரு செல்றார். 

இருபால் தன்வலால் கால முடியவீம்லை என்ற உன்மையை ஒலளிப் 

பருதீதனார், தலால் பிரம்மன் சிவபெருமால் ஐபில் கரந்த age 

sry dyad தலக்காகப்பெப௱ய் குமாறு Oedcrd. ei Ber யைப் 

பார்தீதாகத் தாழம்பூ சாட்ச awe. இதலால்கோபமடைநீ்த சிவபெருமான் 

பொரமீ சாட்சி கூறுப தாழய்பூளவ முடியில் gets மாட்டேன் என்றும் 

அரனை தல மனம் Ges edge Wading Sa ada தலமாக கோயலோ 

வழிபாடோ பூவுலகில் இல்லாமல் போகட்டும் என்று அகித்தார், 

த்தி ஆகத 

சாழம்பூவீி நறுமணம் நீங்குக என்று சபித்ததைத் த இறைனி, 

இறைவனிடம் முறையிட்டாள். பிறகு தாழம்பூவின் நறுமணத்தை ஐதன் மடக்கு ” 

உரித்தாக்கிளார் என்பர்,



lS 

SAU சுருதி மாம் கமவது 

நெடி காலம் 

(Gur yudpn ரெல்றால் விளையவேள் 

காலஃ்பல் கொல்லோ 8 14 

மறிறொல்று, 1தாருக வனத்தில் வ௫த்த ass முனிவர்கள் 

தெயீலம் எதவும் இல்லை தாங்கள் செயியும் நல்வனை சீணகளே பலச்சளாக 

அமைஅன்றன என்ற eat. மேலம் நல்வினை செய்தால் நள்மையுபி 

தீவிலன செய்தால் தீமைஎயயும் டைலர் என்று நம்பன், ஐவ உள்மை 

என்றும் கூறி வந்தகர், இதைத் தளிர்க்க Castod என்று பரம்மறும் 

திருமாவம் களபெருமானிடம் வே்டிளர் , 

இதன் பொருட்டு அலபெருமாள் பிச்சாவ்டியாகவும் தரமாளல அடிகிப 
9 

மோணையாக Sede’ angen வளம் சென்றளர் 

மோகினி அவதாரம் கொள்ட திருமால் யாகம் செய்து கொள்டிருந்த 

முனிவர்களிடம் சென்றார். முனிவர்கள் திருமாலின் அழகைக் கல்ரு தன் செயல் 

களைக் சுவ்ரு மயங்கி மோகினியாகிப தருமாலைப் புன்தொடர்ந்த Osama, 

பிச்சான்டியா அலவபெருமாள் முனிவர்களின் மளைளகள் தங்கிபாாக்கும் 

இடத்திற்குச் சென்று பிச்சையிடமாறு கஜினார். அவர் அழசைக் சுங்ரு முனிவர்களின் 

மனைஃபப் பாத்திரத்தில் முச்சையிடம் போசு கை வளையல்கள் த௭ர்நீத 

விழுந்தன என்பர்,



க 

பிறகு கயஜிலைமைக்குத் தரும்பூப முனிவர்கள் மிகுந்த கோபமீ 

அடைநீதனா். பிறகு அிஏபெருமானை அழிக்க மழுலை அளுப்பிளரீ. அதைக் 

கையில் ஏந்திக் கொள்டார் அர்வத்தைக் கழுத்தல் ஆபரளமாக அனந்த 

கொள்டார்.. புலியத் தோலாகக் கழ்தீத ஆடையாக அணிந்த 

கொள்டார். பிறகு தோல்வியை அடைநீத தாருகாண முனிவர்கள் 

தமக்குமே ஒரு சக்தி உள்ளது என்பதை உளர்ந்தளர் . பிறகு சிவபெருமான் 

Curent திருமாலை மந்து தனது மனைவிபாக்கிக் கொள்டார் எல்பதனை 

டாக்கி 

புரிணுக் கவிழ் முன்டகப் புதுமலர் 

பதீத ஏந்தி யனானை 

யாரின் மிப்பொகு மகளென வரவழைத் துரந்த 

வர்திருக் கோட்டி 

யூரய தன்மனை யாக்கிப வாளந்த ருத்தி 

Coes saw — 28 

@aang utodont sésHuchy uohat. 

தேவார்கடம், அசுரர்கடம் பாற்கடலைக் கடைந்த போது 

வீநாயகைர முதற்கன் வனம்காமல் கடைந்ததால் கலகால heh தோன்ற து. 

அநீத விசத்தைச் கிவபெருமான் உண்டு இறைவியால் தொன்டையில் நிறுத்தி 

வீசத்தின் கருமையிலிருந்த தேவர்களைக் காபாற்றப.வன் என்பதை 

வெருவுவதேன் வருவினைக்கு யமைநநஞ்சே 

வேலைவிட மீடற்றடக்கி எ்னோர்கெல்லா 53 

இவ்வாறு குறிப்படிகீறார். 

பிரமம் அவபெருமாஜம் ஐநீ௮ தலைகளையுடைய உடையவர்களாக 

இருந்தனர். இதனால் பிரம்மனைச் அவன் என்று வழிப்பட்டனர். இந்த 
Ss ் Ww 

நிலைமையை மாற்றி வேவ்டி வழிப்பட்டாரீ£ கருளி பரம்மனில் ஒருதலை, அள்ள



கையில் ஏந்தி கொள்டார். மேலம் திருமால் வராக நுவதாரம் பெற்று 

| gadssrd இருந்தபோசு குலத்திளால் அழுத்தி அவதாரத்தன்றும் 

நீக்களார். இதனை, 

அழுத்திள ால் சூலத்தினேரு wrasse omicsen le 

மலர்த்தளிசிற் கிழவன் சென்ன -60 

என்ற தொடதஜால் gfe ord 

குருபகவாலுடைய பல்னிரவ்ட௬ மகளைச் சந்திரலி திருமனம் செய்த 

கொன்டாள், ஆனால் அதில் இருவரை மட்டும் மிருந்த நுவ்புடம் களித்தான் 

அதையறிந்த மற்றவர்கள் தனத தந்தையான குருபகவானிடம் சென்று 

முறையிட்டனர். இதையறிந்த குருபகவான் சந்திரஜக்கு நாளுக்கு நாள் 

தேயம் சாபத்தைக் கொடுத்தார். அத்தகைய சந்திரறுகீறா அபயம் 

அளித்த, சிவபெருமான் சந்திரனைத் தனத முடியில் அவீநீத கொரள்டார். 

கிளம்பூவ தென்றுள தேழை நெக்சே 

| மெய்ம்மையந் கோட்பு குருபிழைத்த 

விளம் பிறை Gaim outers af ada 

ரூடநீத Cased ued ~79 

என்று வரிகளால் atesaonéaaort. 

வீரபத்திரனை அவகாரிதீமப் பன் தனத எிபர்வை வடித்த கடலில் 

விட்டார் இவனே சலநீதரன், இவன் பூவலகை வாயாக மடிதீது உறங்கின லீ 

மேலம் திருமால், பிரம்மன் முதலான உலகங்களை ன்று கைலாசம் சென்றாக , 

இதனை அறிந்த சிவபெருமான் வேதனாக வேடம் பூள்டு சலந்தரள் வழமில் 

வந்தார் wos "pf கைலாசச்சிற்குப் போகும் முல்பு நான் போடும் 

வட்டத்திற்குள் சென்று பின் செல்வாயாக!!! என்று கூறி ஒரு வட்டம் வரைந்த
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செங்கை அவ்வா , Agameatnas ¢byeomui, aso 

ghGusent Osa sha au மாவட்டங்களைக் கொள்பு தொளன்டை 

நதாடாகம், இங்குச் சான்றோர்கள் மிதல்பாக இருந்தளார் adugaas 

"Osram. தநன்ளாடி சான்றோருடைதீத!! என்றம் ஒளவையார் வாக்கால் 

அறை முடிகிறது. 

காத்சிபுரதசன் அறப்பு 
* 

ஆன அட கரல வட னை ஒட ஆ வை உ an ஒண் வேள் am லை 

காஜஞ்சயம் இருத்தமியும் தொன்டை நாட்டின் இரு கன்களாக எிளங்கக் 

கடயப் பெருமை வாய்ந்த நகரங்களாக அமைழ்கள்ளன , 

இதிலம் காஞ்சிபுரதீம முகற்கண் போற்றக்கூடிய பெருமை உடையத. 

உச்சிக்கு Adam Osta மில்லை 

SEFEG பிஞ்கின பதிடிமில்லை 1 

எல்லம் பழ மொழ இதனைத் ெளிவீக்கிற த , 

இக் காக்கி மாநகரம் பல்லவ, சோழ, பான்டிய, Mouser 

மல்னார்களால் ஆட்சி செயீயப் பட்டுள்ளது. 

நாயன்மார்களால் தேவாரப் பாடல்பெற்ற சகிலவத்கலம்கள் 5 ஆகம் 

காஞுஅபுரத்தில் உள்ள சிறப்புடை கோயில்களின் என்னிக்கை 82 ஆகும். 

தொனவ்டை தாட்டில் 24 பிரிவுகள் இருத்தச. அவை ஒல்வொறல்றும் 

கோட்டம் என்று அழைக்கப்பட்டன. gf ஒன்று 1 விவி! சரம். எமில் 

ண்பஃற்கக் கோட்டை து பொருள் .. அத்தகைய எயிற்கோட்டையல் காஞ்சி 

மாநகரம் அமைநீநள்ளகு. 

௩. வரலாற்று கருத்தரங்கு, நாகசாமி, Son., vss it 

(சென்னை தொல், பொருள் நுயிவுக்கறை 1917, ப, 41)



2ம் 

காகஞ்சமின் ஸில் பெருநீ்தொலைவிரருந்த கான்பவர்கர்கீகத் தோகை 

மயில் போல: இருந்தத என்பர். நகரின் இருபுறமும் இருட்த ஏரிகள் மயிலில் 

இதகுபோலவும் கோட்டமதிற் சவர் மயிலின் வயிறு போலவும் கடல் போவம் 

கரூநிற தீதையுடைய தருமாவலி அதர் அதன் வாய் போலவும் கதோற்றமளித்களன , 

aig பெருஞ்சித்தளார் கூறுவார். 

॥ ஏரஜிரன்ரும் சிறகா எயில் வயிறாக 

காருடைய வீனி சழகாலா - நீர்வஸ்கன் 

அக்திபூர் வாயா அனமயிலே போன்றகே 

பொற்றேரான் கச்சி பொலிவு! 

காக்சிபுரம் செங்கை gaa மாவட்டத்தல் தலைழகரமாக 

விளம்ரூகிற க. இதில் அத்தியூர் என்பு சிறய காஞ்சிபுரம் ஆகும் , 

வரலாற்று சிறப்பு 
வடை கடை மை. ௮. கடை ஷை ௬௮௯. ஓ aw 

காஞ்சிபுரம் மூர்த்தி, தலம் தீர்த்தம், ஆப முச்சிறப்புகளையும் 

பெற்தள்ளச. கி.மு. 50-இல் வாழ்ந்த வடமொழி இலக்கன உரையா 

யரா பதஞ்சலி காலததல் காக்சிபுரம் புகழ் மக்க நகரமாயி இருரீகள்ள௪ு. 

4.9. ஐந்தாம் நா ற்றான்டில் வாழீநீதவலம் வடமொழி இலக்ஃப த்தில் 

சற நீத கவிஸலுமாகிப காக்கி காளிகாசச் . 

பூஷவ-கப்படிவது பொறிலாம் பூவே! 

என்று தமிழர் கூறும் முறையிலே 

॥பு௨$ பேசுசாதி புரூ உச விஉ$ ஏவு 

தாரேசு ரம்பா நகரரசு காத்த! 

என்று காஞ்சியைச் சறப்பத்தக் கூறுயுள்ளான். இதனால் எடமொழ வாவர் 

காஜ்சிக்க” அக்காலத்திலேயே கொடுத்த உயர்வினை அறலாம் ,



இந்திய நாட்டிள் தெய்வத்தள்மை வாய்ந்த நகரங்களள் வட௦மாழி 

வான் வகருத்தவை ஏழ அலை அமியாத்தி (வீட) மதுரை, மாயா, (அரித்தலார்) 

கவாரகை காசி, காக்சி, அலநீதி எல்பன.  இலற்றுள் காசி, காத்த, நவந்தி 

(போர்பந்தர்) நீர்களாக மற்றைய நான்கு, புரானபுகழ் உடையவையேயளன்றி 

வரலாற்று புகழ் உடையவை அல்ல, 

ர் 

இம் tr esis கூட இப்பாகுபாரு ஏற்பட்ட காலநீதிம் gags 

சிறிது பூகழீ அடைந்திருக்கிறக., gard வந்தி வரலாற்றில் நிலைத்த 

பூகழைப் பெறவீல்லை. எனவே ஏடி நகரங்கள் மிகுந்த எரலாற்றுப் புகழீ 

உடையலை காஞ்சிபுரமும், காஷூமே ஸபர், 

காஜ்சிபுரத்.தல் உள்ள கோயில்கள் சிறய நகரங்களைப் போலீறே 

Queso. அலல கலைக் கழகங்கள், நிலையங்கள் ஆஃிப வற்றின் 

இருப்பிடமாக எிளம்ஜியூள்ளச . காசி என்றம் காக்சியைப் போல எநீத 

அரசுக்கும் தலை நகராம் இருந்ததில்லை,  0மஏம் காக்கு பற்காலததில் 

கருநாடகப் போர்களில் ஆங்கிலேயர்களின் காலற் கோட்டையாக எைங்ஆள்ளு 

இவற்றால் காசிபலம் காஞ்சியய வரலாற்றுச் சிறப்புடைய தெளலாம் , 

4,பி. ஐநீயாம் நா ற்றாள்றில் வாமீநீத கதம்ப நாமிடி மள்ளன் 

மயூரசன்மன் காஜ்சிமலிருந்து "கபுகார என்ற கல்ன ஈமல் வடமொழி பயில 

வந்திருந்தான். இக் கல்லா ஈயல் தந்தவர்களே ஆசிரியர்களாக இருந்தளர் , 

Fae அரசர், அந்தனர் ஆகியோர்கடுக்கு மட்டிமே கப்ளீ சுற்பக்கப்பட்டத . 

எ்பதமைக் காசாக்குடி, வேகார் பாளையம் கல்வெட்டுக்கள் எளக்கககிறன . 

EMSA கயிலாசநாதர் கோ௱ஸலில் சில பகுதிகள் :-க்சடிகைக்காகவே 

கட்டப்பட்ட . தருநாவுக்கரசரர் ஈகல்ஷமில் கரையிலாத காக்கி மாநகரம்ஈ 

எண்று பாடிய்ளதம் இற்கு கூரத்தக்கதாகும் .



காக்சிபுரத்தின் பெயர்க்காரஎம் 
க்ஷ கன ரு oh ஈம OP a முடி ரு ர ச Oe ரு ஒல ஒன் 94 அம an Oa 

இந்த நகரம் சலகாஜஞ்சி, Gelavenga, yssenéa, anwatéea 

என நாள்கு பிரிவுகளாகப் பாிக்கப்பட்டிருந்தள். அலகாக்சி என்ப பொய 

காஞ்சிபுரத்தைச் சார்நீததாகவும், விட்ருலை காஜ்சி என்பு சிறீய 

சாள்சிபூரத்தைச் சார்ந்தசாகவும் ரின்று விளங்குகின்றன, இய்விரன்டிம் காக்கி 

நகர எல்லைக்ராட்பட்டிள்ள . தற்காலத்தில் பெளத்த காச்சக்குறப இடத்தைக் 

குறிப்பதாகச் சுட்டிக்காட்ட இயலவில்லை, நுப்பகுஜி பொய காத்சு பூரதீஜீேலேயே 

அடங்கி விடுகிறது. 

காஞ்சியை அருத்கள்ள தீருபருத்திக்கன்றம் றை காஞ்சிபள் தடையாளமாக 

உள்ளது, அவ்விடத்தில் ஜைனர்களின் கோயில்கள் உள்ளத. ௮4 கோவிலைச் 

சுற்றி ஜைனர்களின் இல்லங்கள் இன்றும் உள்ளன , 

காஞ்சிபுரம் புன்பிப யாக்கி மேற்கொள்பவர்களின்ழக்கிப தீதலமாக 

விளங்குகிறது, இத செங்கை-தல்சா மாவட்டத்சச் தலலைநகராய் உள்ளத, 

காஜ்சிபுரத்திற்ராக் காஞ்சி, காஞ்சி, கச்சி, கச்சிபேரு எல்ற 

பெயர்களும் உள்ளன, இறீநகரிளை முப்புளசாரம், காஞ்சி, smokes, 

தபோமயம், மும்மூர்த்தி வாசம், சன்டிர, yeh, இலயசித்தி, பிரமபுரம் 

வின்ருபுரம், சிவபுரம், சருவ அித்.திரம் , கமினிக்காப்பு என்ற பள்வீர பெயர்களால் 

காஞ்சி புராஎத்தில் கச்சிபப்ப மனிவர் சட்டிகாட்டியுள்ளார். இந்நாளில் 

காக்சியுரம் என்ற பெயரே அரசு ஆவளங்களில் காலப்பருகிறத 

கச்சி: என்பத கால்சிபுரத்தின் மர௨ ஆகம், ant eure 

கஞ்சி என எடமொழிருல் தாந்த வழங்கி பிசிர், கஜ என்பத கச்சி எத் 

ஜீரந்தத என்பர்,
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we 

காஞ்சி என்பது மகளிர் இடையில் அரியும் மேகலையாம்.. நிலமகள் ச 

இடையிலனயும் ஆபரளம் போல காஜ்சி இல்வுலசில் அமமைநீகள்ளதால் ப் 

பெயர் பெற்றதெக்பூர் . 

காஞ்சி என்ளம் சொல்றக்கு நிலையாமை என்று பொரும் உன்ர 

மக்கள் வீருபேறு பெறுவதற்காகப் பல்வேறு நிலைய மைக் கருத்தகளைசீ 

சொல்லவம் வழக்கம் காஜஞ்சித்திலைய ஈகம், அவ்வாறு சொல்லம் சான்றோள்மை 

யோர் பலர் வாழ்ந்ததால் காஜ்சி என்ற பெயர் பெற்றதெகல்ரர் . 

காஞ்சிபுரத்தை க-பிரமன் , நஞ்சித்தல் - பூசித்தல், புரம் - நகரம், 

எலப் பாத்த நோக்கில், பீரமளால் பூசிக்சப்பட்ட காக்சபுரமாயற்றெள்பர் 

சிலா, 

fo s * த இவ்வூர் விட்டுிவப் பூசித்தமைய ரல் என்டுபுரம் என்றும் இங்குள்ள மக்குக்கு 

கலிபுகத்திறம் கலிபால் ஈன்பம் நேரிடாதாகையால் கல்கித்த எம்றும் 

வழங்கப்படிகிற ௪. 

சாழிக்கால முடிவில் தருக்கடத்த இமமாகையால் இலயசித் cach 

உயிரளங்கடிக்கு வரும் இடையூகங்களை அகற்றிச் ௪கல அித்தகளையூம் வழங்குவதால் 

சகல அத்திரம் எனவும் பெயர் பெற்ற. 

உமைய-ப்மைய ஈர் கால்சியில் மெயித்தலம் செய்ததால் சபோமயம் 

எலவும் , காமாட்சி முழ்தத்திரன்ரு அறம் செய்த காதீகமையால் கன்றிக்காப்பு 

என்றும் பெயரர் பெற்றது, 

சிலபிரான் உமாதேவிபின் ஏற்பாட்டை ஏற்றுக் கொக்ரு காட்சி 

கொடுத்ததளால் சிவபுரம் ods பெயர் பெற்றது,
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காக்சி சக்தி பீடம்களில் முதனீடம் பெறுவதால் ஆதிபீடம் எனவும் , 

பீரம்மாய ஈகம் செய்ததனால் பரம்மாபுரம் எனவும் பெயர் பெற்றது ஸபர், 

காக்கி 

காக்சி ண்ற மரம் கால்சிபுரத்தில் நகலமாயும் பரநீதம் காளப்படுகற௫ , 

எனவே அதள் நிழல் கூரயன் உதயமாகம் போதம், மேற்குடலில் விழிம் போகம் , 

அதனடியிலேயே ஸீறந்து விருகிறத. இம்மரத்ரிக் பெருமையால் காக்சிபுரம் 

தனீறிழல் பிரீயாத காஞ்சி! என் பெயர் பெற்றது, இதளைக் சச்கிபப்பகி 

வாசாயார் காஞ்சி மாதகருக்கத் ‘ga py ds thu ig? sp seo. 

கொடுத்து கறியுள்ளமைய ல் அறிபலாம் , 

புரம்! ழம் சொல்லக்கும் எர என்பத பொறுளாறை 5, ணே 

காஞ்சி மரத்தையுடைய wat anddyod தஒக்றத எ்பத அறப்புக்குரப ரும் , 

இயறைகையோரு இனைந்த பெயராகவும் விளங்ககிறள். Gugsarwano 

கால்கிக்ருப் பல பெயரர்கள் இருப்பறும் காஞ்சி என்ற மரம் இருந்த காரனத்தால் 

காஞ்சிபுரம் ணக கறப்படுவதே மிகவும் பெொருதிதமுலடபதாகிறு எலாம், 

ஆனந்த ருதீதிரசுவரர் எழில் கொள்சம் காஞ்சி மாநகரில் அமைந்ததே 

ஆனந்த ருத்திரேரள்வரர் ஆலயம். இல்வாவயததில் கச்சபப்பமுனிலர் குறிப்படம் 

gags விநாயகார் தட்சவாமர்தது, சன்னதி, முருகர் வள்ளி தெயீவானன 

அமர்ந்த sdag, பைரவர், சன்பகவால் ஆகியோர் சூழ்ந்த சோலைகள் 

அமைநீத கோயிலாக ஸவிளங்குகிறக 

கச்சியப்ப முனிவர் 
0 வனை மல ௮ வை வஸ் கை சண அல வடை 

இவர் கநீதி ருதீதிரேல்வரர் புதிற்றுபத்திற்தாதி பாடியுள்ளார். இலர் 

காலம் 19-ம் நா றீறான்டாஈம். இராட்க்ஷ்களி என்று எல்லோறராலம் போற்றப் 

பரம் கச்சபப்பமுனலர் , இருவாருதறையில் மகா வீத்தவாளாகசீ spiny 

பெற்றவர், Gat அலஜான முனிவரைக் குருவாகக் கொள்டவரீ. கச்சகிபப்ப 

முனிவான் மடம் சாஜஞ்சிபுரதீதீல் புள்ளையார் பாளையத்தில் நமைநீ தள்ளத.



 



 



eS 

ஆனந்த ருத்திரேசுவரர் பதிற்றுப் பத்தநீதாதி 
௬௯ ஓ a ன லட டிஷ் ன ஸ். ரவ கை ஒடி வரு ச௮ ஏறி கஸ் கடை ஐ ஆ வல on வை. ஒஸ் ௮ அட அறு ஏன ow am 

கடவூள் வாழ்த்து 
Om te an வை அ தல ஒல் om ட ஒஸ் 

முத்திமையே ஈர் மதஜிபாமை பூரீெதெடிங் கடல்கடைய 

முனிந்து வல்லே 

யநீதிலமிழ் தயீர்ப்பபா தாலாலந் தோற்றிபவ 

ரகத்ளதக் காற்றுநீ 

தநீதைவினை கூறிழைத்திட் ரூமீநீதமல் லான்முதல்மை 

தனக்கே நாட்டு 

மைநீதனைவன் காஞ்சிநக ராளந்த விநாயகனை 

வளக்கஞ் செய்வோம் , oot 

இதன் பொருள் 
அஷ. ae om ச னல வடை அன வஸ 

தேவர்களும் அசரரர்கஜம் பாற்கடலைக் கடந்த பொழு எீநாயகளர 

மூதற்கன் வனங்காமலே பாற் ௪டலலக் கடைய முற்பட்டு பல இடைபூறுககளை4 

சந்தித்தனர். அத்ழசைய முத்ல்வனாஆப ஒழ காக்சி நமாநகறில் 

எழுநீதருஷள்ள ஆனந்த வீநாபகரை வலமங்குவோம் 

சால் 
கல லை ae we 

மஷீபத்க மலரர்த்தடமு மலர்பூத்த கரிப்பபொழ ஏ 

மருங்கு ரூழ்நீத



ob 

வனிபத்த காஞ்சிநக ராளந்த ருத்திே 

சத்து வாழும் 

பன்பத்த குரகழற்றாட் பண்லலளைப் பவிந்தேதீதம் 

பன்பு மிக்கோர் 

IMSS பெரும்பிறவிக் கடனின்று மாகந்தப் 

பிறங்கல் சேர்வார் wet 

இதல் பொருள் 

முத்தக்களை ஓத்த மலர்கள் பூத்தருக்கும் குளமும் , மனம் வீசம் 

மலார்கள் பூத்துக் மங்கும் சேலைக்கும் நிறைந்து), அமகே உருவான 

STEM wnat aay aps seslien hassossosas , குபரனங்கள் 

பூட்டப்பட்ட பெருமைமிக்க பாதங்கஞடைய இறை வளைப் பனிநீத கதித்த 

வாழ்கின்ற , தற்குணமுடையோரர், நோமீ , தொடி இன்றிப் பறிரன் 

wat gous வன்னம் ஆனந்த வாழ்க்கையைப் பெறீறுப் பெருமை அடைவர் . 

சேோர்த்தோங்கு மளிக்குறங்கற் நிதலைமுலைச் சேய ரிகீஈட் 

கூரீந்தாலன யாளநீத ருத்திர சத்தமரீந்த 

ுவக்குள் தானைச் 

சாரர்நீதாவி பூடல்பொருமுநீ சனக்களிக்க போ்பக் 

தடத்சன் மூழ்கி 

வாழ்நீதார்கள் வாழ்ந்தார்கள் மற்றையார்கள் வாழ் வன்னை 

வாழ்வு மாதோ ௨௨2



இதன் பொருள் 
கட வூட் வர ஒல ஆன ae oe மம. 

aya வடிவடைப தொடையும், மார்ககமும் உடைய உமையவளைச் 

சேர்ந்திருப்பலனை , அளந்த ருத்திரேசத்தின்சுல் அமர்ந்திருக்கும் 

நற்குனம் படைத்தவனை , நிளைதீது உள்ளம் உருகி, உடல், பொருள், ஆளி 

பூ ஈலற்றையும் அல்விறைலமக்கு அளிதீதப் பேரின்பம் பெற்றவர்களே 

வகையா வாழ்வு வாழ்ந்தவர்களாவர்.. மற்றவர்கள் வாழ்ந்த என்ன 

பயலும் இல்லை, 

மாதார்வடி எளைவாட்கள் ௨சனநகை முலையங்குள் 

மருங்குல் கைகா 

லாதியெனத் தெரிந்தளமே மயங்கிபயர் கிச்றனை 

.. மற்றையக் கேள்மொ 

நீதியரு எாளந்த ரூதீதிரே சத்தமர்ந்த 

Goer Gunde 

மேதைமச்சை சுக்கிலமுத் தீரமாதி யெகதீதெொரிதி 

விருப்பெங் கன்டே ப உம 

இதல் பொருள் 
மு சட் வுல முக அவை ௯௪ 3௯ நு கர 

அழக பெவ்கள் புகிமுறுலல் பூத்தத், தம் மார்பகம் எம்பி iad 

கஜப அளவிற்கு, அவ்விறைவதுடைய கை, கால்களே ரதி எனத் துதிக்க
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மயங்கி நிற்கின்ற நலையைப் பாருங்கள், அதற்குக் காரளம் நீதியை ருளகீ 

குடிய தளந்த ருத்தரசத்தசிகல் அமர்ந்திருக்கும் இறைவப் போற்றி. 
நிற்பதே. நிறை அறிவு, மூளை, இந்திரியம் மூத்திரம் கதியெனத் தொறந்து 

தெளிந்தலர்கள் இறைவனைத் தலீர வேறு எவற்றையும் வீந்ம்பமாட்டாரி்கள் , 

உவ்டில்லை யெஓுமருங்கு ஐமைம்டங்கள் டாகருக்க 

அற்ற மடக் | 

கன்டொல்லலை SHaWseS Horoatossr Onapends 

pens wnhthes 

தொக்டல்கு மாளந்த ருத்திரே சந்தமரீந்த 

சொல்க வாழ்வை 

என்டல்ல புரிகுற் பார் யாங்குயீதி பெறுகிற்பார் 

விடைக்கு நெத்சே 4 

இதல் பொருள் 
om be me fe ae 4௯ ௮ ஒட் 

உல்டா, இல்லையா என மப நீரமஎவிற்கா உடல் ஓத்து உம௰ய வளை 

இடப்புறமாகக் கொ்டிருக்கும் இறைவன மெய் மறந்து கன் மூடித் 

ததிப்பவர்கருக்டு , அவருடைய ஐன்பரிகளைதீ தரதீதி நல்வாழ்வு கொடுக்கும் 

தந்த ருத்திரசத் தமர்ந்த பெருமாலை எப்போழம் நிளைப்பலரீக்ஈதீ 

சம்பமில்லை ,



நெக்சகமே சீசீறின் குனமமென்ன வாளமிழ்த 

Gong ea wires 

 péaonblad வீயை வரு மருவருக்கும் பல்வீகள் 

டகலா வாபோள் 

மஜ்சனைநல் லாளந்த ருத்திரே சத்தமரீந்த 

மணியைக் கண்டு 

நஞ்சலைய விழ்மடவார் தாற்றலடல் வெறுத்திலைய £ 

auch நாயே 295 

இதன் பொருள் 
2 

ah ee am ee ae Oe ஸ்ட 

நெஞ்சமே, நிதவறான பாதையில் செல்லாதே. நஞ்சு போன்ற 

ஆசைகாட்டி மோசம் செய்யக் கூடிய குத்தையும் கர்ீநாற்றம் பொருந 

உடலையம் கூடிய பென்டிரை நிளைதீது ம்மாதே. அவருக்கும் ஐச்செயலைதீ 

அறநீஜிட்டு, மஞ்சளையில் அமர்ந்து அருளக்கூடிய கந்த ருத்திர சான் 

நிறைந்த அழகைக் கன்டு போற்றி நற்பாயாக.



௮0 

தயக்குமடி யவர்கோல நாலீவாய நயந்தவர்க 

Cag wigan 

பயகமெரு எானந்த ருதீதீரே சத்தமர்நீத 

பகற் றாழ்ந்த 

வீய க்குமவன் றருப்புகழை வாயார வீரித்கறரைத்த 

மேவு கற்பிற் 
பூயக்கரிதோ வுலகமெலுல் சேற்றிலடப்போ யரூநீதிபபுல் 

லறிலை யம்மா 6 

இதன் பொருளி 
கே எஸ வாட ee ஒர குழ thes பு 

இறைவனைப் போற்றிச் ததிக்த நற்றாம் நதயவார்சகளாக பக்தர்சராக்குத் 

கலைபுரிந்த, ஸல் செய்க, புகழ்ந்த நற்பதம் , பகீதல்களுக்கு நலம் 

செய்கு அருள்புரஈயூம் ஆனந்த ருத்திேத்கமர்நீத இறைவனைப் போற்றி 

நிற்பதும் , அல்விறைவனின் திருப்புகழை லாயீ மனக்கு வீரித்சப் புகழீந் : 

எரைப்பதம், இவ்வுலகமெலும் அறிய ாமைச் சேற்றில் அகமீநீறு , அறினின 

களாகாமல் நல்) நிலையை அடைவதற்கு வழிலகுக்கும் ,



eo 

அம்மையற்செயி தீவினையின் பயன்வருல தற ஈமை: 

யந்தோ வநீதோ 

வீம்மையிற்செயி நல்வினைய னீ ரவ தெனக்கருதி 

யிழிதை யோர்கள் 

செம்மையரு ளாளந்த ருத்திரே சத்தமர்நீத 

செம்மற் போற்கு 

தும்மைவரு பயனிழநீதார் நெஞ்சசகமே நீகலங்க | 

லொழுக்கி னில்லை (7) 

இதன் பொருள் 
க ஒல அல லம ஒடி OO ae 

.... மனமே? முறிபிறவிகளில் செய்த தீ வினையன் பயள்கள் 

இப்பிறஷிமில் வரப்போவதை அறிப ஈமல் இந்தப் பிறவிபில் நல்வினை 

செய்ததனால் இன்பம் வருஅன்றதென்று தீபுலர்கள் என்கறுகிறார்கள் 

அருளி புரிவறை குசந்தருதீதிேரச,ம்தள் அமரீநீத சிவபெருமானை 

வளங்காதவர்கள் இனி வரும் பயலீகளை இழநீது விருவார்கள். ஆசையால் 

நீ கலங்காமல் இறைவனை வளங்கி வாழ்வாயாக, 

நிற்குனனை யானந்த ருத்திரே சத்தமர்நீத 

நிலமை யானை 

-எற்களமே பல்க் சப$ீ இனன் மவிமிடைகக் 

நற்குனமுள் எவரல்லா ஏருத்திருநீகம் வழிபாரு 

para இல்லா 

வெற்கதிரி னலார்கமலம் ஏஎன்டலது மன்க 

மென்னா தன்றே (8)
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இகன் பொருள் 

திம குனமுள்ளவர்கள் அருகிலிருந்தும் இறைவனைக் சன்ரு வநீதனை 
வழிபாடுகள் செய்யமாட்டார்கள். Os Stud sound மலரும் 

தாமரை ood சேனை வன்ருகள் நகரமே அல்லா அருகில் இருந்தும் 

தன்ட முதனிலை நினைத்தப் பார்ப்பது கூட இல்லை என்று கருத்து தோன்ற 

HOWE Sl on Be 

அன்றியமுப் பரம்பொடிப்ப தவீநதகையா லெல்பஏமுள் 

பற ம் கொல்லோ 

வொள்றுயசீ ராளந்த ருத்திர சத்தமர்நீத 

லொருலா கோல 

வெள்றிவரிச் அலைவலரடிம் வீக்குறநான் வாசு௮பும் 

ame) லம்பு 

மலீறல்கமழ் களவனந்த மார்பகுமாக் கரந்தேந்தம் 

வயமை யென்ளே (9) 

இதன் பொருள் 
௧௯ வ அஜ அடி வட மை a கடி on 

வெற்றி பொருநீதிப அறப்பு “ais gags ருத்தி ரேசத்தில் 

அமர்ந்த ஒப்பற்றலனே நீ அக்காலத்தில் திரிபுரற்களைப் பொடி செய்தது 

உன்டைய ஒப்பற்ற அரிப்பில் ஆகும் , ஸீபுத தெரிந்த கொள்ளவில்லையே . 

ஆனால் நீ வெற்றி பொருநீ பை வார கொன்ட மேரு மலையை 

வில்லாகவும் அதில் கட்டிய தால் வாசகுபாகவும் விரைநீது செல்லகீ 

கூடிய அம்பூ மனம் வீசம் களசி மாலையனிநீத மார்க உடைய இரமாலாகவும் 

கையில் எருதீதுச் சென்றது என வீரகாகும்



என்னையடை யாள்றருமாள் முன்டகனிழ் தறனிமையே 

ரெவருஷ் குழ்த்து 

முன்னிறைல்சு மாளந்த ரத்திரே சத்தமரீந்த 
முதல்ல சென்றா 

லவீனையனை யாம்க்கறவம் பெருமையே யிலிபேறு 

மீழ்யா ரெல்லாறி 

etme yadure wdempud கடைக்கஸிப ஈய | 
சோதி வாழ்வே . | | (10) 

இதன் பொருள் 
லை oy ae என ஈன கம் க மய ரஸ் 

என்னை உடைமைய ஈகப் பெற்றவலம், தரமகளை மார்புலனித்த 

தருமாம் இந்திரளம், வேர்கடிம் மற்றவர்களும் குழிந்த வளங்கி 

போற்றுகின்ற களநீத ருத்திரேசத்தில் அமரீந்த முதல்வலுமீ 

என் நன்னையைப் பேோலிறவதும் சோதி சொருலம் என் வாழ்வாக 

அமைபவலம் ஆகிப இறைவா, esau Sound gu ntact 

எல்லாம் பொருந்தி இருக்கள்ற குழலில் நாஜம் உடன் சேர்ந்த வாழம் 

பேற்றைக் கடைக் குனித்து ௮௫௭ வேன்ருகிறேன் தவே assed 

பெருமை தரும், 

விசேடக் குறிப்பு 
on en on கஸ் ன்ன dp aw லை ஒல ௫௯. 

1 தொன்டரரொடு கூட்டு கண்டாய்! - தாயுமானவர்,
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வாழ்ெலம் பருகார்ச் ௪௪௫ autdauhea 

முக்க மாழாத் 

தாழ் வல தகுமே வன்றே வானந்த 

ருதீதி ரேச 

வேழ்வயப் பூரஷத் Bar ரஈரவீபல் 

ஓருத்தோ யெள்பாற் 

காழ்வீனைக கவய நாறிக் சரணம் 

கவய நல்கே . (11) 

இதன் பொருள் 
ne On Ob ge 1 me வ tm OD 

gages ருத்தி ரசப் பெருமானே எழ குதிரைகள் அன்பை தேரில் 

செல்லம் கதிரவனின் பற்களை உகுத்தவரே , வாழ்வான பருகாத 

சேற்றில் பலதடலை நான் அழுநீதி மூம்கிக் கெருவச தக்கச தாளா? 

என்னிடத்தில் உள்ள தய வினைகளை நீக்கி கருனைய ப அபயத்தைக் கொருத்தருள 

வேன்ருகிறேள் 

தல்குல தனத தாளே யல்லது 

வேறு நல்கா 

தல் காஞ்சி மூகா ராலந்த 

ருத்தி பேச 

பல் வல்பு நீங்காப் udOuad 

கருள்க வன்றேலீ 

மெல்குவல் வேறு கானேனி விம்முவ 

ளென்ீசய் GaGa. (12...



இதன் பொருள் 
எடி ட அன் அமி வு ஐடி மை ஒர என 

காஞ்சிபுரத்தில் ஆளந்த ருத்திர சத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே , 

உம்மை வனங்குஅன்றவர்களுக்கு உம்முடைய திருவடிகளைக் கொருப்பதல்லாத 

வேறு எதையும் அருளாதவரேர,  உமிமிடம் நிறைந்த அன்பை நாகி 

செலத்தம் பன்பை அடைய god செய்ய வேன்டும், எனக்கு ருள் செயீயா 

ஆடல் மெலிந்த CunGed. வேறு துனையாரையும் நாள் கானேன். 

அருள் செய்ய ஈஸிடில் எமிலி அழுவது தான் என்னால் முடியும், 

செய்யபொன் ஓருவா ளெள்றும் வெள்பொடி 

Matson oeadg 

ஓமையனா யான்டா Onde மானத்த 

Gsm Coe 

திய்யவே நின்றா சென்று மோதிடப் 

படாதே லெந்தாய் 

பொரமீயீருள் கழுவி யாரே நில்எடிப் 

போத காள்பார் (௨௧) 

இதன் பொருள் 
oo குஷ் கலை மை ம லன வ கல் 

எந்தையே தாங்கள் gags பொன் போம் மேனி உடையவர் 

எல்றும் , வெள்னிற நவிந்தவர் என்றும், தலைவனாக அனைவரையும் ஆதன்டவா் 

ழம், ஆனந்த ருத்தி ரேசத்தல் இருந்து அருள் பெயீபவர் எண்றும் , 

உன்மையைக் கூறி வனங்க வேன்டும், அல்லாமல் பொயீயாப சொல்லாலம் 

பெயலாலம் உம்முடைய இருவடியாகிப தாமஎரயை எவர் கான்பார்கள்



SIGUE 4564 ufak sow 

தெடிது காலம் 

வீன்பட முயன்ற ரெரன்றால் manwad 

காள்பல் கொல்லோ 

வான்பரு பொழரல்கும் காஞ்சி யாளந்த 

C84 Cpe 

மான்பரு கருனை sdanhd வயக்குதி 

நினது பாதக் (14) 

இதன் பொருள் 
இச மை an ராமா ot ஒழி oe கண். 

ஆகாயமளவு உயர்நீத சோலைகள் குழ்த்த காஜ்சி மாநகரில் 

வீற்றிருக்கும் ஆனந்த ருத்திரச பெருமானே, உம்முடைய திநவடிகளைக் 

தரிசிக்கும் பொருட்டு தமாலம் புரமஹம் நெருங்காலம் பெருமுயற்சி 

செய்கிறார்கள் என்றால் எஸிபுனாகிப நான் எலிஜல் கால முடியுமோ 

ஆதலால் பெருமை நிறைந்த தற்கஞுடைய சுருலைய ல் உம்முடைய 

திருவடிகளை எனக்கு வழங்க வேள்ரும் 

பாதகம் பலவுஞ் செய்தேச் பரிந்தொரு 

கழுவாய் நற்றே 

- சேதமே யியற்றே dig மென்னுவ 

dota ஓய்வே



னாதகா தென்று வல்லே யானத்த 

ருதீதி ரேச 

நீதருத் தாள வேன்ரு நின்பெரும் 
கருனை நீரால் (25) 

இதன் பொருள் 
eo 

oo ap te ௮ம் ஓரு ம ல ௯. 

களந்த ருதீதீரேரேச பெருமானே, நாள் பல பாதகங்கள் 

செய்கள்ளேன், இல்லும் திரவைசளைச் செய்ய எண்ணுகிறேன். இல்வாறாளால் 

நான் adang புழைப்பேன், ஆ... ஆஃ... தசாதவைகளையே 

செயியதில் வல்லவனாக இருக்கின்றிறனே உம்முடைய பெருமை பொருநீதீப 

கருணவையாகிப நீரால் என்னைநீ தீபஏற்றில் ப சல்லாமல் தருத்தாவ்ட 

ண்பாவற்களைக் கழுவ வேற்ருகறேள் , 

நீரினை வடத்தை மானை நெருப்பிளைப் 

பிறவற் ஹோடி 

மாரகர் முடித்த வேளி யானந்த 

Gis Coe 

one. wiéaé angah uwelaw 

பலவு நேரா 

கவோருமொன் றளையுதீ தாளி spe sin 

தொழிநீத காலை (16)
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இதன் பொருள் 
ல மை கட ஐ 4 டக wee ௭௧ 

கம்கையினளையும் , தஞ்சையம் காளையும் அக்கிஷிமினையும் மற்றவைகளோடரு 

நிருமுடியில் முடித்த ஆனந்தருத்திரேச பெருமானே. எதையும் ஆராமீச்சி 

செய்யூம் துறதில்லாத இழிந்த என்னையும் உம்முடைய திருவடிகளில் 

சேர்க்காவீட்டால் தாங்கள் இந்த உலகதீதை படைத்தும் அவற்றைக் 

காப்பாற்றுயும் தவற்றை அடக்கியம் ஆப முத்தொழில் புரிந்தாலம் 

பயனே இல்லை, 

காலையின் மலநோ யூச்சிக் கரும்பசி 

யூடற்றுந் கன்ப 

மாலையிற் காமப் பீழை யடையமிடை 

மற்ற எநீத 

மாலையிற் கரும்பூ போன்றே னாளந்த 

ருத்தி ரேச 

மேலைவல் வினையே றாமை அத்தகு 

கலப்பு வையே (17) 

இதள் பொருள் 
கைல a மர ஒரு கட 

gags ofa@Goe பெருமானே, நாள் காலைப் பொழுதில் 

மலஜலம் கழிதீதலாகப தோயி நருப்பகலில் கொடிய பசியில் கன்புஅதல் 

மாலையிற் காமமா நோயால் வருந்துதல் இல்வாது ஒவ்பப்படுகிறேன் 

தாங்கள் கருனை கூர்ந்த என் முனிவனை அதிகப்படாமல் அமுத்கச் 

வட 70ன்டுகறேள் பூமாலையில் வன்டு சேர்வது போல் உச்திருவடியல் 

ஸ்னை இனைத்சக் கொள்ள வேன்ருகிறேன் .
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._ லையக முழுதுத் கூழீதீதம் வனம்புல 

சித்தம் பன்னா 

ளைய மேறீ அழன்று மென்லே unags 

ருத்தி போசன் 

செமீயபூங் சுழல்கள் கான்டல் செல்வமோ 

சிறிது தோவா 

ஓப்யலா மல்னா சோக்க முறுக்க 

னாயி அல்லே (18) 

இதள் பொருள் 
கல ஆனை குஷ் கடி எம on ae a வறு. 

- மக்சுள் உலகில் பல இடற்குஐக்குச் சென்றும் பல காருகளில் 

வாழ்நீதம் பலகாமம் பூச்சை ஏற்று உன்டு குன்பப்பட்டாஎம் ஆவநீத 

ருத்தியோச பெருமாள் அலந்த மலா் போன்ற அிகலடிகளைக் சகான்பத 

முடைியமோ முடியாத, இனால், சிறிதும் கலிபப்பட்ரமல் இறைவன் 

திருவடிகளைத் தொடர்நீது உற்று தோக்கி வற்கேன் ஆயின் நிச்சயமாக 

நான் உம்நீது விடுவேன். 

இன்னலே யாக்கை OQuded ultra 

வெவைய மாலிக் 

கன்னது தெர்த ராமை யானத்த 

ருத்தி பேசன் 

றன்னைநன் றடித்மும் போசு தலுக்களை 

மரத்த நெக்சே 

Qund@agd போதே வேண்டத் தக்கது 

புகழ்தீது வண்டே. (19)
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இதன் பொருள் 
oe eo ந ௮ 49 வம் எல ஆட. 

ஆனநீத ருத்திரேசத்தள் வீற்றருக்கும் பெருமானிடம் அன்பு கொள்டு 

வனங்கி இன்பம் தரும் புறஷ்ீனை இரக்கின்றாய் , பிறஸ்ளால் சன்பமே ' 

தாள் வரும், துன்பங்கள் வருவது நம் உயருக்குத் தெொயாத ஆதலால் — 

அவன் திருவடிகளை வனங்கு 0ேன்டத் தக்கது புறஷமின்ற, ஐவன் திருவடிகளை 

அடைவதே ஆகும், 

வேன்ருவோர் வேட்ட யாஷம் பெற்றம் 

ஜீழைய நிற்ப 

தன்டருள் காஜ்சி மூலா ராளந்த 

oss Goed 

மான்டகு கமல பாத ம்ற்றது 

பெற்றார் பினிறைக் 

கால்டகு மனமே வேட்டுக் கவார்பொருள் 

பேறென் றன்றே (20) 

இதன் பொருள் 
ஷை ஸல டை oe tm 

மனமே தம்மை வனங்குகிவ்றவர்களை ஆல்ரு அருள் செய்யூம் 

காஞ்சி மூதா ரல் உள்ள னந்த ருதீதிரோச பெருமானது பெருமை 

பொருநீதிப பாதமலர்களைப் பெற்ற அடியார்கள் வேறு மாறுபருகின்ற 

பொருள்களை அீரும்பிக் கேட்க மாட்டார்கள், தலால் அடியார்கள் 

aiid பெற்ற பின்னார் வேறு வீருப்பம் அவர்களுக்கு இருக்சாச௫ ,
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இன்று -வாழ்குது மென்ளவும் வரையிலா 

வடலி area cus od தேமுக் 

கொள்று மானத்த of Coes 

தமெரறா வளைமட OséCe 

மன்றன் மாமல ரான்மளிப் புளனைாள் 

மறீறுன் பேரரு சால 

நலிறு மன்பிளால் வழிபட லல்ல 

நாடு ash பென்டனே (213 

இதன் பொருள் 
வ கடை லை முல ஒவ அம Oe oe 

மடப்பம் பொருந்திப் நெஞ்சமே இப்பொழுது இன்பமாக வாழலாம் 

என்று என்னி என்னற்ற உடம்பூகளை எருதீத இளைதீ௪ இருக்கின்றீர் ஆனந்த 

ருத்திரச பெருமாள் அஜயார்ககுக்கு அருள் செய்பவன் தாமரை மலரில் 

வீற்றிருக்கும் பிரம்மாவும் காத்தல் தொழல் புயம் திருமாலும் மற்றவர்ககும் 

அவன். அருளால் வாழ்கின்றவர்கள். ஆசையால் இவனை அன்பினால் 

வழீபட்டி அவனோடு ஏன்ற வேன்டும். அ.ஃதல்லாமல் வேறு யோசிப்பது 

எ௮வூமில்லை , 

எண்னை யான்டருள் புரியன gees se 

னென்ன மவ்வுளத் sr Gt 

யன்னை யாகிய வலாளந்த ருதீதி 

பேசத் தமரருளாளன் 

மின்ன சேரிடை யாளொடும் களத்தொரும் 

ஷம் வர்த்தொழு தேத்தும் 

தன்னை நேர்நட மாருத றொடங்களன் 

setis கமலக் கோட்டம், (22)



-இதள் பொருள் 
அ ௮ டி me ஒரு னன க ஒட. 

பத குனங்கரும் தேவார்ககும் தொழுக வனங்கும் தாயம். சிறந்த 

ஆந்த ருத்திோரச பெருமானை நோக்கி என்னை யான்டரள் செயிய 

வேன்டும் என்று எல் மனத்தில் என்னி வேள்டினேன். cunt of உள்ளத்தல் 

மின்போலம் இடையை உடைய பெருமாட்டியே டு சிறப்பாக நடனமாருதல் 

தொடர்க வீட்டார். 

கோட்ட மேபுரி அின்றளை அிதடர்தம் 

கூட்ட மேவிழை அன்றா 

யேட்டை தீர்த்திடி மானந்த ருத்தி 

ரேசதீ தமரிறை யோனீபா 

னாட்டம் யாவும் வைதீதிலை புதயவா் 

நன்ன யகுழாம் sean 

லோட்ட மேபுரி வாய்மன மேயுளக் 

Gia சைமொழி கல்லாயீ | (23) 

இதன் பொருள் 
an 4௯ வ அம ee oe கன அம் 

மனமே]! நீ தீபவற்றையே செய்கின்ற தீயலர்கள் கூட்டத்திலே சேர 

விருமிபுகின்ற ப் . இவ்லாறன்று பழைய வினைகளை நீக்கி அருஞும் ஆனந்த 

ருத்த ரசத்தில் வீற்றுரக்கும் இறைவனிடத்தில் விருப்பம் சிறிதும் வைதீதருக்கு 

வீல்லை, game அடியவர்கள் கூட்டத்தைக் கண்டால் கலந்த கொள்ளாமல் 

en விருகின்றாயி , உனக்கு எல்வகையிலம் உய்யும் தெறுயைச் சொல்ல 

முய வில்லை , |
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கல்ல ரத்தமட் டிய நறும் களங்கமுக் 

கதிர்த்த செங்கடைக் காரு 

மல்ல க்கிய தவளவென் பூதியு, 

மக்க மாலையூமப் கன்டால் 

வில்ல முத்திய வாளநீ தருதீதி 

ரேசத்து மெய்பொரு ளென்றே 

சொல்ல டித்தனை பஷ்டளத் saoad 

றேதுவி வழிமித வாமால்., (24) 

இதன் பொருள். 
on ee வை ஒம் வை அம 

மனமே அிவநீத sph eau Mss Zou] Miss 

சடை முடியாகிப காடும் வெள்மை நிறம் பொருந்திய வீபூஜயூம் உருத் - 

தீராட்ச மாலையும் கான நேரிட்டால் அத்திரு உருவம் வில்ேநீதிப 

ஆனந்த ருத்தி ரேசத்தில் ஸடிந்தருளி இருக்கும் மெயிபொருளாகிப 

இறைவளென்றே கூறவாயாக, gat பாதங்களைப் பனிவாயாக. 

அவர் பாதங்களே உள்ளத்தில் வீற்றிருக்கக் தக்கலை எ்று கலிவாயாக 

நீ கடைத்தேதும் வழி இலே ஆகும், 

விசேடக் குறிப்பு 

மாலறைதேயம் மலிநீதவர் டமும் 

ஆலயத்தாலும் அரளென தொடுமே! 

“gene போதம் 12ம் கூதீதரம்



Ab, 

இலம் பூத்தொளிர் மனிநிறக் சன்டம 

மலீழ்நீத செத்சடைக் காரு 

நீலம் பூத்தொள்ர் ஆமை பாகரமு 

நிலவு மிழ்முகப் போதுங் 

கோலம் பூத்தொளி ராவத் தருதீத 

. ரேசத் தமர்குலக் குன்றள் 

fob பூத்ததொளர் பாததா மரையுமென் 

சிந்தை MLS லாவால் : ட்ட (25) 

இதன் பொருள் 
wm we ee He ee 

அழகு நிரம்ப குத்த ருத்தீரரச பெருமாளாக குனக்குலிறிளஐ 

geet வீசம் பொருந்து நீலகன்டமும் , வீரித்த செதீறிறச் சடைய rah 

காரும், நீலநிறம் பொருந்திய விழியை உடைய உவையம்மையை இட 

பாகத்தில் பெற்றிருப்பசம், நிலவு போன்ற திரமுகழம் சீலம் pangs 

பாததீ தாமரைககும் எல் சிந்தனையை ட்டு, எப்பொழும் நீங்கா. 

கல வெள்ணுவா ரஎத்தினைத் தாலமம் 

சகல வெவ்றாபு நிற்கும் 

- பூகற லெள்னுவா ரு௭எத்தினைந்ீ தாலநேர் 

yap லெள்ணுபு நீற்கம்



1-5 

பகர மென்குன எெட்டரு ததன் 

டோன் பார்ப்பதி பாக 

விகாரி லாளந்த சாந்த psa 

பேசக் தமர்நிறை யோனே (26) 

இதன் பொருள் 
ல என் மர mt an ஏஸ் மை ஸல ஏன 

நன் வயதீசனாதல், aru உடமிபினன் ஐசல், இயற்கை உணர வின்னி 

ஆதல், முறிறும் உனர்தல், இயல்பாகலே பாசங்களின் நீங்குதல் , பேரருள் 

உடைமை , முடிவின் ஆற்றல் உடைமை, வரம்பில் இம்பம் உடைமை ஆகிய 

எட்டு குளங்களும் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, வாசம், குர்பன், 

சந்திரன், வயர் ஆப எட்டு உருவங்கஞம் எட்டு தோள், கம் உடைய வரும் 

பார்வதி அம்மையாரைப் பாகத்தில் பெற்றப்பவரும் ஒப்ப்றீற வரும் ஆகீப 

ஆனந்த ர௬ுத்திரேச பெருமான் தம்மை ண்வாதவரர்கள் உள்ளத்தினை அவரும் 

ண்வாழ நிற்பார்; தம்மைத் ஐதிதீது என்ணுகிக்றவர்கருக்குத் காமும் ண்ணி 

அருள் செய்வார், | 

வீசேடச் குறிப்பு 
வூ. ஒஹ் தும கான ஆல ஒன ச கட அம் ae 

ஈகோவில் பொறுமிற் குணமிலவே ண்ரளத்தாள் 

தாளை வளங்காத் தலை! (குறள் ஃ- 

ஈகன்சள் கான்மன்களோ - கடல் 

நஞ்சுண்ட கன்டன் றன்னை, 

ண்டோள் Saks றாரும்பிரால்றள்ளைக் 

(கள்கரீள் கான்பள்களோ) ॥3
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"So moan Ss தீபாகி நீருமாகி Sw ioe 

Ow Mud anigwong 

அருறிலைய திப்களாயி ஜாயிறாகி தகாசமா 

யட்ட மூர்த்தமாக! £ 

தேவாரம் | 

1. தேலாரம் நான்காம் திருமுறை பா. திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் 

2. தேவாரம் ஆறாம் திருமுறை - தருத்தான்டசும். பா. இருறாவுக்காரச 

அவாமிகள் அருளிப ஐ. 

apy, மென்பினா வினைந்திலை பவிற்திலை 

Opas வன்றசை நோக்கி 

பூறைகள் கன்னினைை காலநன் நுருகலை 

யுனர தழுதழுத் அல்லாயி 

மறைமு ஒிக்கறா வாலநீ தருத்த 

ேசத் தமர்மழ ெள்ளேன் 

நிறையை யெங்கும் பெறுகுவை நெஞ்சமே 

யெளீனை யான்புரி கேளே. (27) 

இதன் பொருள் 
க்ஷ o> a ௬௯ எழு லட am Oe an 

தெக்சமே1 நிறைந்த அவ்பளால் வேதங்கள் ஒலிதீதக் கொல்டிருக்கும் 

ஆனந்த ருத்திரறே௪த்தில் அமர்நீதள்ள இளமை பெொருநீதிப வீடையன் மல் 

வருபலனை நிறைவான அன்பு கொன்டு நிளைக்களல்லை. gad தருடிகளைப் 

பணிதல் இல்லை, gaa திருக்கோயில் உள்ள திசை நோக்கி கன்கஜால் 

பாரர்தீது உருகவில்லை. அவைனை எண்ணிப்பலகாஎம் அழவில்லை இப்பரயருக்குமி 

நீ எவ்வாறு அவனருளைப் பெறுவாய்? உள்ளை யான் என்ன சொல் வள்?
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2 eh Ae ee F 

ume gdachS முன்டகப் புதுமலர் 

பூதீத வந்தி னானை 

ய௱வி மப்பு மகளென வரவழைத் த 

தருநீத வரதருக் கோட்டி 

யாய தன்மனை யாக்கிய வாசகந்த 

ருத்தி ரேசதீ தல்னல் 

விரிவு கழ்ப்பதம் போறீறுத ருள்ளகம் 

ஸடைப்ப நுமீட் பாளால் ... (28) 

ஒக ௬௨ வம் oe ஆடை கை 

அரும்பாக இருந்து மலர்ந்த தாமரைப்பூவில் வீற்றிருக்கும் பறமனை தம் 

நாபி கமலத்தில் தோற்று வித்தருளிப திருமாலை செவ்வரி படர்ந்த கண்களை 

உடைய பெபன்னாக வரவழைத்துத் தாருகா வனதீன முனிவர்களின் யாகத்திற்கு 

அளப்பு அவர்களை நிலைமாற செய்து உயர்நீததன் மனைவிபாக்கித் கொளக்ட 

இளந்த ருத்திரேசத்தில் அமாரநீதிருக்கும் அவ்லின் வரவாகப புகம் நிரம்ப 

திருவடிகளைப் போற்றுசன்றவரீகள் உள்ளம் ஏதோ காரனத்தால் போற்றதீ 

தவறினால் மீன்டும் அதனைத் தம்மிடம் சோர்தீதக் கொள்வார். 

மீட்சி யல்லதோ ராளநீத பெருகொளி 

வீட்டி டைக்குடி யேற்றி 

யட்சி கொள்பரு எானந்த குத்தி 

பேசத் தமரற வேனை 

காட்சி கொள்ளஎரம் காணாறாத் திரத்தமம் . 

காரசெ எக்கள் டாங்கே



Fd 

மாட்சி கொள்டலர்க் காட்சிமல் யாத்தனன் 

வளர்ந்த பெரும் போகம் | | (29) 

இதன் பொருள் 
கணை 4 ௭௮ a டி வ ee 

தம்மை வழிபரும் அடியாரை ஆனந்த பெருமையாஈகிப ஒளி பொருத்திய 

முத்தி நெறியில் குடி புகுவித்து மீஷதல் இல்லாமல் ஆன்ரு கொள்டரும் 

தனந்த ருதீதிரேசத்தில் தரம வடிவாக வீற்றுரப்பவனைக் கன்ரு தரிசித்தலம் 

காவாதிருத்தளம் ஆகிபவற்றின் பயனை என்னி, பெருமையுடன் வளங்கருபலாீ 

கருக்குக் காட்சி கொருதீதத் தம்மோரு, இசைத்துக் கொள்டருள்ளாள் , 

குதலால் அடியார்கஞுக்கப் பெரும் போசமாளசு வளர்ந்த, 

போகம் வேன்டிய எீன்லலர் குழாங்களைப் 

புழுவி எங்கள்ட யாக்கி 

யேசு மா வீட்டுத் தலைப்பட் 

வென்னி யவடி யாரை 

மாக மேத்தப வானந்த ருத்தி 

Goes suttud add 

பாக சாதனம் முதலியோர் பவிந்தெழும் ' 

பறிசி வற்றரு மம்மா (50)



44 

இதன் பொரு 
க்ஸ் னை ஸ்ஸ் oF ஜோ a a ow 

அழியக் கூடிய போகங்களை ஸம்பத் தேவார கூட்டங்களைப் 

புழுவை வீட இழழீதவர்களாக்கி ஒப்பற்றதாகபை முத்தி இன்பத்தை | 

விரும்பித் தம்மை வழபரும் அடியார்களைத் தேவர்கள் தொழும் ஆனந்த 

ருத்திேரச த்தில் அமர்ந்தள்ள மனிகள்ட பெருமாள் இந்திரன் முதலாளோர் 

இவார்களைப் பனிந்த போற்றும் றந்த பசளை அவர்க்கு , 

கொடுத்தருகுளாள் . 

மாலெருத் தொக்கு எந்தன வளமு 

..மதுமழை சொறமலர்ப் பொழம் 

பூலெமநீ ஐயிர்க்கம் பொயீகைய மருத்தப் 

போகபூமி பின்வளம் எீறந்த 

பாவழுநீ தரறீறு மானந்த ரதீதி 

Cosham udtua antes 

சேலெழுநீ தொளக்குந் திள்கொடி யானைச் 

சேர்ந்தன றீர்நீததென் வினையே (31) 

இதன் பொருள் 

மிருகங்கள் மகிழ்ச்சியோடு வாஜம் நநீதவளமும் மலர்களில் மழை 

போலத் தேன் சொறழயூம் பொழுஓம் பூக்கள் மிகதமாக wots sda 

தருக்குலமும் சிறந்து விளங்குவதால் போக பூமிமின் வளத்தைக் காட்டிஎம் 

அறந்த புலவர்களால் போற்றப் படகிவ்ற ஆனந்த ருத்திரோசம் தால்



தாம் anon godugowa அமாரீந்தளி்ள இடபக் கொடியை உடைய 

பெருமாளை வளங்கி சேர்ந்தள்ளேன்: அதனால் என்ஐுடைய வினைகலி 

முழுதும் அழிந்து விட்டன , 

வினைலவள மீட்டி ஐதரகொடு துறக்கம் 

Hae ளெள்ளமூள் நடத்தும் 

வளைசலத் னர கொட்புறல் போது 

கலம் கொட்புது வோலன 

வினையென விரங்கி யாள் சுருதிறி | 

யானநீத ருதீதிரே சத்த 

தவனைற்க றில்லா ஸிருந்தன் aadpd 

றன்மையை யாவரே யறிலார் (32) 

ewitad sah Quigu வினைகளிலீநநீன அலைகளை மீளச் சயீது 

நரகம், சொர்க்கம் விரிந்த நிலபுலசம் என்றம் wdgeasguh gaa 

பிறந்த வாழும் போற அவற்றுடன். இடைவீடாமல் சேர்ந் தரப்பவஎம் 

தணமயைப் போல gay கொள்ரு உயிர்களை ஆள்க காரனமாக அளந்த 

ருத்திரேசத்தள் வீறீறுருக்கள்றவலும் ஆப இறைவல் செயியூம் நன்மைகளை 

எலா Ostia Garde woud.



அறினரன் டிலைய மடக்குபே ரறுவா 

wom இபலொலளிக் கெல்லால் 

செறுயொளி செறிக்கம் பெருகுபே ரொளியாயீத் 

Musson Opa க்கும் 

பிறிஷல தாகி நிறைநகறின் றருகும் 
பெரும்பெயர்க் கடவுள்வன் andl 

குறிகொளா எந்த ரூத்திரே சத்தக் 

குடிகொகுங் ௫௫௨ மரை ய.ருவன் (3 B 

இதல் பொருள் 
oo om குட டை அஸ் ட Ge எல் எல. ரும். 

இயற்கை யறிவு செயற்கையறிவு ஆகிப இரன்டறுவினளையும் அடக்குகின்ற 

பொய அறுலு வடிவாகவும் திருமால் முதவிப சிறநீக தெய்லங்கருக்கெல்லாம் 

இறைநீத அறிலை அளிக்கும் விரிவான தளிமயமாகவுமீ எள்ளின் என்னை 

போல எம்கும் பிரிவு இல்லாமல் sates நிறைற்த நிற்கும் பெரும் பபயர் 

கடவுளாகவும் விளங்குபவன் காஞ்சி மாநகரில் ஒலநீத குத்திரேத்தில் வீற்றாருநீது 

தம்மை வவங்கும் அடியார்களை அடைந்த இருப்பாள் , 

உருவமா யருவ௱£ யூபயமா யூகை 

ரூயிர்த்தளித் தமுழ் சடன் wap sac 

LOEW நீத ருத்திரே சத்தை 

மமலனை யூள்ளலா றறுலார் 

gotta gat ghee ளொருவ 

araGa மதித்திட ளெனவி



Sed 

words எழிக்சப் பட்டா நரயத் 

தஇனைவார் சென்பைா தகமே (24) 

இதன் பொருள் 
நடை வு ee ett, 

உருவமாகவும் துருமாகஷம் அருஏருவாசவும் விளங்கி, உலகத்தில் 

உயிர்களைக் காப்பாற்று அவற்றுட் மறைநீதிருநீது இவற்றிற்கு ருள் 

செயீயம் களந்ீத ருத்திரோசத்தில் விற்றிருக்கும் நன் மலஓடைய பெருலமகளை 

உள்ளவாறு யாரறிநீது கொள்வார்கள். மயக்கதுறிவு கொவ்டு, அயல், 

௮, ருத்திரேசன் கப மூவர்களில் ஒருவனளா*வ எம்பெருமாலங மதித்து 

என்னிப் பாவங்களால் எிழங்கப் பட்டு ,நகத்திவ்பதீதில் பொருநீதகற ஈர்.கள். 

இச.” எப்படிப்பட்ட பாதலமான செயலாகும், 

பாதகம் பலவும் பயற்றம் வொசம்பர்ப் 

teed மனமது LOTT gL 

போதகநீ தறற்கு மானந்த ரந்திே 

சதீதசிவி பொறீபவீற் நருக்குஞ் 

சேச்கப் பொரு௱ளச்ி ganar Gued 

சென்றடி வனங்க்டிற் நீரும் 

பீதக வுடைய ange பன்சாட் 

பைம் பெயருமோ வொரள்நும் (35)
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சேோ௱லைகளில் உள்ள மலரர்களிள் தேனை வன்ருகள் நிரம்ப உலர 

மலர்களில் உறங்ஏக் கொள்ரும், சேலைகள் குழ்த்த ஆனந்த ௬20 ரசத்தில் 

சிறப்புடன் வீற்றிருக்கும் இடப் வாகனத்தில் காட்சிதரும் பெருமானது 

திருவடிகளைச் செய்த பாவங்கள் பலவும் ஜீர்நீது விரும். பெருமை 

அல்லாத பிற தெய்வங்களை வளங்களாலம் செய்த பாவங்களில் edgar 

நீங்காத, 

ஒன்றதாம்ப் பலளா யூரைகளா யுரையி 

துவர்தரு பொருள்சுளா யூலகா 

புன்றதா wee ome wei டிதமா 

யபீபிர பேயமா யறுிலாயி 

நின்றவன் கார்கி யானநீத ருத்தி 

ரே.சத்த நாள்மலர் கொழுந்தை 

யென்றுகொல் புவாரல தென்றவர் யூருகி 

யிருக்குமா லெனகளப் பேதை (36) 

இதன் பொருள் 
டை அ ஒடி அலை வட oe oe 

என்ஓுடைய உள்எமாஆப அறிவில்லாத பேதை ஒரு பொருளாகவும் 

பல பொருளாகவும் , பேசப்பரும் செொற்களாகவும் ௮௪ சொற்களில் உனரப் 

படும் பொருள்களாகவும் உலசுமாகவும் உலகங்களில் உயிர்களாகவும் அல் 

வுயிர்களுக்கு அப்பாறீபட்டதாகவும் அசையும் பொருள்களாகஷம் காசாப்படாத 

பொருள்சுளாகவுமி, காணும் பொருளாகவும், அறிவல்லாததாகவும் , காணும்
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அறிவுள்ளதாகவும் dadekap வலிமை நிறைந்த காஞ்சி மாநகரில் 

ஆனந்த ருத்திரேரசத்கிள் வீற்றுருக்கும் நின்மலனாபி இறைவனை எப்பொழுது 

சென்று சேர்வு. . எப்பொழுது என்வாய் உருகிப் பாருவச அறியேன் 

பேதையேன் பழைதீகம் புழைசகளோ வளநீதம் 

பிழைதபதீ shaded வதற்கு 

வேதனை மிகுந்த பிட லெட்டா 

தயலவார்க் களித்தீடை வெறுக்கை 

யாதமொளன் நுல்லே ளாசந்த ருத்தி 

ரேசத்சு ளெம்பீரா எதனா 

லோதவ அிலகொள் டென்பிழை நாறு 

யயீய க்கொள் டருள்௨தல் கடனே (37) 

௭ கை oe a an aw ee a 9: 

குளந்த ருத்திரேசத்தள் வீற்றிருக்கும் எம்பெருமானே, அறிவில்லாத 

நாள் செயியூம் பிழைகள் மிகவும் அதிகம், நான் செய்த பிழை கஒக்குதீ 

தீர்வு செய்வதற்காக வேதனை மிகுந்தததும் நோய் கூடியதும் மாப 

உடலால் முடியாக மற்றவர்கடுக்குத் கொருத்ததவுவதற்குச் செல்லம் ஒன்று. 

கூட நால் பெற்றிருக்களில்லை , geared gatuad gsaip ulsesam 

ஏறிறுகொன்ரு என் பிழைகளை நீக்கி உய்யக் கொர்கும்படி அருவி செய்வது 

eagerw கடனாகும்,



கடன்முகட் டெழமுநீத விடமிடற் றடக்கி 

கடவுள ராருமர் காத்த 

Mow காஞ்சி யாளந்த ருத்தி 

ரேசத்த ளெம்பிரா எருதீதேன் 

மடவ மத்தன் மாசளா lade 

மருங்குளார் நகைத்தபப் பட்டார் 

pic நினக்கே யிீழவுமற் றதனாற் 

றாழீந்தறா தொள்டுளஎன் கருளே | (38) 

அட கை ww we a a மை 

திருபாறிகடலில் அமுதம் வேன்டி கடைந்த போத அக்கடவிலருந்து 

தோன்றிய ஆலகால விசத்தை கழுத்தில் அடக்கித் தருமால் முத 

தேலர்ககுடைய உயின்ரக் காத்த பெருமை பொருநீத காஜ்சிபல் gags 

ருத்தேேரசத்தல் விளங்கும் எம்பெருமானே, உம்மை ச.ரனமாக அருத்தள் ளேன் . 

நான் அறிவில்லாத மனத்தனாகவும் குறீறமுள்ளவளன ஈகவும் இருக்கிறேளெள்று 

நீக்கி விட்டால் மற்றவர்கள் எள்ளி நகையாருவார்கள். அதனால் உமக்கே 

இழவு உன்டாகும், ஆதலால் என்னை வஎக்காத என் தொண்டினை ஏறீது 

அருள் செயீய வேன்டும். 

அருரூவ ace வாளெளப் பன்னா 

ளஎவாயவா யலந்தலர்நீ தெயீதே 

 விருளிறும் கழிக கழிகவெள் றாடல் 

யாவும் பார்த் தீருந்தனை நீடிநீ



sb. 

தெருளிளர் கழு மானந்த ருத்திரே 

சத்து Gaurd பொருளே 

வெருவ லனவிவா தின்றுநீ விருப்பின் 

விரைநீதென திடிம்பைநோய் களையே: : (39) 

இதன் பொருள். 

அருளினால் தெளிந்தவர்கள் குழீநீணள்ள கனந்த ருதீதிேேசதீகள் 

விளங்கும் சலபரம் பொருளே. தங்கள் அருள் அடைக்கும் ஸீற பலகாமம் 

விருப்பத்தினால் நொநீதறொந்ச இளைத்க விட்டேன். நள்ளிருளில் 

நடஎம் புரீயும் பபருமாளே. எண் அல்பம் நீங்கும் நீறிகும் என்று என்னி 
மருநீதேன். தன்பத்தால் மிகவும் வேதனைப் பட்ருள்ளேன், அதீ தாங்கள் 

வரவாக என் தன்பமாகிப நோயைக் களைதீது வருவிக்க வேன்டும் . 

டை கர அட வடி அடு. அஷ. ௮௮. 

பாருவார் பசிதீர்ப்பாமீ பரவுவார் புணிகளைவாயி 

ஓ௫ுநன்களிளாக வன்பரிக் குழல்வானே 

காருதல் விடமாகக் கடுவிருள் நடமாரும் 

லேடனே குருகாலஓுர் வெள்ளடை நீயன்றே. 

"தனையனா யூலக முழுவதும் காக்கும் 

கன்ணுதால் காஞ்சி மாநகரின் 

விளைம௫ப் பொழல்கூ ழானந்த ருதீதி 

ரேசத்த வித்தகா தமியேன்
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poauss us ரிரலதே போலுந் 

siteas தருவதற் கேது 

இளைபெருமி கருனை யன்றுகொ ல௮செய் 

ASSES திருவருட் டுறமே , (40) 

இதன் பொருள் 
on a Oe ae எ அடி ஒடை மம் ஒர 

காத்சி மாநகரில் ேள் நரம்பி eds சோலைகள் குழ்நீத 

குந்த ருத்திரரசத்தள் வீற்றிருக்கும் வித்தகரேர , உலகம் முழுவதையும் 

பா௫காக்கும் சகன்ணுதல் பெருமாளே, தளியேஜுடைய னைகள் 

இீங்குவதற் காகவும் திருவடிகளைத் தநீதருளினிர் போம் அவ்வாறு தந்தற்கு 

காரணம் நுனைவாடத்திம் தாங்கள் செஏத்தம் கருனைய ஈலோ அல்லத 

தங்கள் தரவருள் திறத்தாலோ அறியேன் . 

அருட்டிறக்சே ரானந்த ருத்திரேசத் தமரீநீது 

பொருட் உறங்கள் பருத்தருரும் புவ்வபளைப் புள்மதியைத் 

தெருட்டியிரு முதற்குருவை சேர்நீதார்க் குழலமேறு 

மருட்டிலருக்குமே பெழுற்த வன்ளொள்பிள் மாயுமே. (41) 

இதல் பொருள் 

திருவருள் திறம் மகுந்த அனந்த ருத்திரசநீதில் எழுந்தருளி இருக்கும் 

உள்மைப் பொருளை ஸக்கிக் காட்ரும் புல்விப வடிலமானவலம் , புகிமதியைதீ 

தெளிவித்து நீக்கி அருகம் முதற்குருவானவறும் ஆப இறைவலை அடைந்த



அடியார்களுக்கு அறிவு உயரும் அஞ்ஞானம் வானத்தில் தோன்றிய 

இருள் கூரிபனால் நீங்குவது Cure piherdad. 

மாயி வஷைம் பிறப்பனவும் வைகூவனவும் புந்தி 

யஈயூமெலி லானநீத ரூதீதிரேசத் தமர்நீத 

தேவுமிள மதிச்சடிலச் அவபெருமாள் பதித்தன்றல் 

காயுமுல் அடைச்சிறிதும் கதவ! கருவாதே (42): 

இதன் பொருள் 
ஆட்டை oe a aw oe we tm oe 

gauss ofsCrssad Iipuéed புறைமதியைத் தம் 

FoOLud Gude Hadugaranau தெய்வத்தில் தருவடிகளில் நம் 

மனத்தைப் பதிபச் செயீதால் தன்பம் நிறைந்த உலகில் பறப்பகம் 

anfugh பூன் இறந்து விருலகம் ஆக்பலைசீ அறிசம் நம்மை பறிறா௪, 

கதுவியுயி ரினைக்கவற்ீறி கலக்குவது மூலமல 

மதுகாப்ப தானநீத ரு.த்திரரசத் தமர்ந்த 

விச வொளீர்பொற் சடைப்பெருமானி விளந்குதிரு வரு௱துதாக் 

முதமறையின் வழச்சரியை முதனீமூன்றிள் வருவதே (43) 

இதனீ பெருள் 
7 அடை சை லை. ௮௭ we வலு ர வா. 

தனந்த ருத்தேரசத்தள் அமர்ந்த ஒளிபாருத்திப பொன் போம் 

சடையை உடைய எம்பபருமாவின் ஸளைங்குன்ற திருவருளால் தான் வமிருகளை ,
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மூலமானது படித்த குழற்று கலக்குசனீநந்ச காப்பாற்றபட முடியும் , 

அத்துடன். வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட நாள்கு படிகளாகி, சரியை கிரியை 

யோகம், ஞாலம் கை பூலறும் அடைக்கப் பெறும், 

விசேடக் குறிப்பு 
het ee ME et முஸ் கழி ஒர ஏழு fh 

"Gas நாயகன் வேதபார் நாயகன் 

- திருநாவுக்கரசர் , ஆதிபுராகம் , 

தேவாரம் 5-ம் இருமுறை . 

வருவதம்பின் போகுது மாயூழ மாநுடதீதீ 

ஈருள்பிகுந்த வானந்த ருத்திர சத்தமிழ்தை 

யொருமுறையேத் திடிஐங்க குலமநீத பவமறைய 

மிரமுறையேத் திடிறும்மை யெயீதனர்க்கும் பறப்பற் (44) 

இதல் பொருள் 
லு மை ஸ்ஸ் னா ரய 44 மம் மை 

ஆனந்த ரூதீதிரேரசத்தல் வீற்றுருக்கம் அமிழ்தம் போன்ற இறைவனை 

யொருமுறை துதித்து வனங்களால் உங்களைத் தன்பப்பருதீதும் வினைகள் நீங்கும் 

இரன்டு முறை துதத்து எளங்கினால் உய்சுடுக்கும் உங்களைச் சார்நீதவர்கருக்கம் 

மாடத்தில் பறப்பதும் பன்சர் இறந்த Cures மாக உழல்கிகீற 

பிறப்பு நீங்கும் .



இலமுடலக் ரூபகார பற்றயது நாள்வீனி 

லறுல்செய் தானந்த ருத்திர சத்தறையை 

பெறுவ செம் தாயில்லை புழையற்பட் வலித்தாயீ 

கொழகுன்றுக் குத்சமனா தங்கோட்பட் டாய் மளக்கும் (45) 

(லாழ்நாளை வீனளே கழித்தாமீ்) 

மனமே! நுழிநீது போகமிற உடஏக்காசு பலகாமம் dans 

உபகாரங்கள் செய்து வாழ்நாளைக் குறைதீசக் கொள்டாம் ஆனந்த 

ருத்திரரசத்ச விளங்கம் இறைவனை அடைவதற்கு முயற்சி செறிசம் செய்தாயில்லை , 

எப்பொழுதும் தவறுகள் செய்த கொள்டிருக்கிறாயி . உள்செயல் மலையில் 

முட்டிக் கொள்ட குத்சு போல தீபவற்றால் நீ புடிக்கப்பட்டாம் , 

குரங்குமனந் தறவோர்க்குங் கொடிமிடைய ஈர் நடதவீற்று 

மரங்கமலி யாசனத்த ருத்திேரசத் தடிகளை 

வரங்களெனத் தனதருணை வய க்கமறுந் தளைமன்ற 

வரங்கிபரு ஞூவனெல்றால் யாதவரம் பெறா. ரவன்பால் (46) 

மகளிர் நடனமாடிக் கொன்ரு வலம் வரும் மரங்கள் மிகுதியாக உள்ள 

சேலைகள் குழீந்த ஆனந்த ருத்திரேசத்தள் அமர்நீதிருக்கும் இறைவனை 

தன்லை வழீபரும் ரூரங்கு போன்ற மனத்தை நன் மனமாக்கி துறவிகளுக்கு 

தனத சுருனைய ஆப வரங்களை மிகுதியும் கொருத்தருஞு அன்றவஓம்!/4யை வளைத்
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துதிதீது எங்களுக்கு வரங்கள் தநீதருள வேண்ருமெலீறு வணங்கினால் 

அவனிடத்தில் எந்த வரமும் நிச்சயமாகப் எபறாமல் இருக்க மாட்டார்கள் . 

டாலெொத்த இருநீறீறான் பவனதீத ளொளிரருவா 

வீலதீதி வவீர்புடற்றா விலாநகையா ஸழல்கருநீறு 

மாலதீத னாளந்த ருத்தீரே essed 

கோலத்தைக் குறிக்கொள்டேன் பறர்கோலங் குறியே னே (47) 

இதன் பொருள் 
oe oe a மக வை அற ௭ 

பால்போஓம் எவன்மையாக இருநீற்றை அுவிந்தவமம் உலகத்தில் 
பீரகா௫ிக்கும் உருவம் கொள்டவஓம் நீலறறமி பொருநீதிப விடதீதைக் 

wg d ie உடையவஏம் நிலவு போன்ற தள்ஷீப குறுநகை சடையவலமீ 

பெருமைபெப௱ருநீதிய ருத்த சத்கள் விளங்கும் மலமற்றவலஓும் ஆப இறைவள் 

Koen நிழல் பொருதீஹிப இருக் கோலத்தை உற்று குறிக்கொள்டு 

வனங்குஷிறேன் . மற்றவர்ககுடைய அழகை என்ன மாட்டேன். 

குூறியேலு மில்லாளெள் குறிமாறீறக் சறியேற்றா 

சறிவாள னானதந்த ருதீதிரே சம்பதியா 

யுறைவாளெல் பதியேனக்கீங் கொழக்கிற்ப எிளமானின் 

Gus தாரித்தாளென் முடைமமேனி கழிப்பவே (48) 

இதன் பொருள் 
அடை ம எண கா ow a am எண ஷை 

AO வடிவமானவதும் ஆனநீத ருத்தி ரசத்தை இடமாகக் கொன்டு
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உறைலாலும் தனக்கென இடையாளமேத இல்லாதவலும் என் குறியை மாற்ற 

அக்குறியை தான் ஏற்றுக் கொன்டவலம் ஒரிப இறைவன் வீனை இங்கு 

இருக்கச் செய்து இளமையான மாந்தளிரிள் நிறத்தை தன் மமனிபல் தாத்தாச் , 

என்ஓுடைய புலால் நாலும் உடம்பை நீக்கினாள் , 

சழிசாதல் பெற்றார்கள் கைகள்டார் சகாஞ்சிநச 

ரழபாத வானந்த ருதீதிரர சதீதிறையை 

யொழிக்காதல் பெற்றார்ச நெறல்வேண்டல் வரையுச்சப் 

பிரிகான முடபல்வற் பேரிதமார்த்த வாறாமகல் (49) 

இதன். பொருள் 
on Oo he oe *ணு. 

SrgA onpand gydddans gags ருத்திோரசதீதளி விற்றிருக்கும் 

இறைவனை மிகுந்த அலீபு ond, eadguatad gad தரவருளைப் 

பெ௱ுதம் அடைந்தார்கள். அவனிடத்தில் அன்பு கொள்ளாதிருந்தவர்கள் 

அவனை gor gd sus மழையில் உச்சியில் பொழிந்த கருனை பொத்தடைய 

பாத்திரத்தில் வைத்தால் பயன்படாதவாறு போலப் பயன்படாத. 

மாண்ந்த வலக்கரத்தான் வரையருந்த விடக்காத்தாள் 

நூ வீழுத்த மனித்தேரா மா லொருநால் வர்க்களிப்ப 

வாளுந்த வானந்த ருத்திரே சத்தமலற் 

கோலமிடல் ஏழக்கலிறே யறுமலத்தன் வெரீதியி ர (50)



Ose aurad 
அடை அடு அமை ௮ OF oF ee 

ஒளி பொருந்திய தனற்த ருத்திரேசத்தில் வீற்றிருக்கும் விமலலுடைய 

வலக்கரத்தில் மழு இருக்கும் இடப்பாகத்தில் இமய மலையில் அவதாரித்த 

இறைவி விளங்குவாள். வேதமாபை ஈால் இழுத்த அழகீய தேரறையூடைய வன் 

ஜனகாதி முனிவர்கஞத்கு வேதங்களை அருளிச் செய்தான். அத்தகைய 

இறைவன் சன்ன௮பல் கோலமிட்டு அழகு புருதீமுகிள்ற படிக்க பல்லாதவர்கள் 

இன்புறுதீசம் மும் மலதீதால் மேகளை பட்டி உழல்வார்கள் , 

வெருவுவதேள் வருவனைகீகு மடமமதெஜ்சே வேலைளீட 

மிடற்றடக்கி வீன்னோர்க் கெல்லா 

மருவியென வீழிவிழ்தீத புலைமாறீறு யாவரு 

atass of6 Goes 

தொருபொருடின் LadOuua hd tamsuad Cu rdeuas 

pMaADVSaAS usass போற்றின் 

QuGgweu mauaadas sash Qu map raj 

மீழினத்தளி மு ளெஞ்கான்றிம் ompunhep (53) 

இதல் பொருள் 
கர ஆமை ஆப பவ. Ow oe கம் அடி 

நஜெக்சமே நமக்கு வரயிருக்கும் எதிர்வினைக்கு என் பயப்பட 

Gadoh. unpierdd aks இலகால விஷத்தை ean ay sae 

gu Sau தேவர்கஞக்எல்ல்லாம் வத்த கஜ்பத்சால் கள்கள் சோர்ந்த 

இலவ மாநீறிடயிர் கொருத்தருளிப ஆனந்த ருத்தீேோரசத்கள் வீற்றிருக்கும் 

ஒப்பற்ற வளை அடைந்து அறப்புழ்றோங்கும் திருவைந்தெழுத்தை பலகாலம்
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சொல்லிபோற்றி துதித்தால் பேோரின்பமாறை வெள்ளத்கள் ருத்தி 

அவனோடு ஒன்றாயி இனைந்து வீருவாயி . இள எப்பொடிகம் தலீ பமேயல்லை , 

இவிறாஒத் தீவனைஎள் சால வாற்றி 

யெழுநான்கு சகோயளற வளத்தமழ்க 

நினிறவிளைப் பயனருநீதப் பூிகள்பல்ல நெருங்கபைவர்ச் 

கையிற் சடந்த நெள்சே காலடி 

penuh வேன்ருமெனிற் காஜ்சி கர் 

நலத்தகையை யாகந்த ருதீதி Coes 

தொலீறியெளிர் பரம்பாளைதீ தேவலர் தேவல 

. யுவ்ணு யன் னவனடியா ருவள்பச் செய்யே (52) 

இதன் பொருள் 
கடை வடை கை கட ஆவ 9 கழ மை ont oe 

மனமே? இதுவரை செய்த வினைகளின் பயனை ருகாரறீகு பல 

பர$களால் அடர் கான்ரு அன்பப்பரலதைக் கன்டிருக்கிறாயி Behu named 

தீ நன்மையடைய வேன்ருமெனில் கச்அமூதா றல் நல்ல பன்புகளை அருகம் 

ஆனந்த ருதீதிரரசத்ள் டைந்த அல்கள்ள இறைவனோ ஒன்றி பரம்பரனாஅப 

தேவனை பலகாறம் என்ணுவாயாக. அவதுடைய அடியார்கள் மஆழமீ் 

செயில்களைச் செய்வாயாக. 

செய்யவுரு வான்வெள்ளை நீற்றா விலநீ செறுமிடற்ற ள் 

செறிமிடறீறான் பொற்கடைய ஈன் பைங்கட் குத்திப் 

பைய ரவபி பூனனா ணுருதீத தோலான் 

பல்லைருத்த சகபாலதீதான் பயினற் கூத்தாள்
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NOUNS ஒுமையிடத்தான் மழவெள் Capp nd 

மருங்குமிடை பூதத்தா ளென்று வாழ்த்தி 

பையனனநல் லானந்த நாத்து ரேசத் 

தடிகளைகள் டார்கானளா ரவல நோயே (53) 

இதன் பொருள் 
க அடி வலை லை லை ஷூ. ச OF மை 

அிவந்த திருமேனி யடையவதும் தூய நிறவிந்தவலும் நீலநிறம் 

பொருநீதிப கழுதீ்தையடையவலம் பொன்போறவம் சடையுடைய லும் 

மண் கண்ணும் விசம் பொருநீத்ப படமும் உடைய பாம்புகளை ர௩பரனமாக 

அவிந்தலஓும் தோலாடை அனிநீதவலும் பற்கள் பொருநீதிப பரம்மகீ 

கபாலத்தைக் கையில் உடையவரும் சிறநீத கூத்தாட்டிபலலம் மைபோ ம் 

கூந்தலை யுடைய உமையம்மை இடப் பாகத்தில் உடையவலம் இளமை 

பொருந்திப வெள்ளேற்றில் ஊர்ந்து வருபுவஓம் பூத கனங்கள் சூழ 

aguagd என்றும். ஆனந்த ருத்திரேோசத்தள் வீற்றிருக்கும் அடிகளைக் 

கன்டு வாழ்த்திபலவார்களைத் தன்பமாகிப Cam) சென்றடைய ; 

நே ரயிலியை மலமாயை கன்ம மில்லா 

தோள்றகையை நா எரைத்த முனைவன் தன்னைத் 

தாயலியைத் தத்தவலை யூலகுக் கெல்லாற் 

தாயாகி யருள் சுரக்கும் தநீதை யானை 

வேயின்தோ ஞமைபூசை கொன்ட காஜ்சி 

பேதீமினை யாலந்த ருத்தி ரேசக் 

கோயடை குருமனியைக் கறு வார்கள் 

குஏலயந்தங் கூற்றின் நடப்பக் கொள்வார் (54)
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இதன் பொருள் 
On te ௯௯ ae ot at me ஒட 

பிறவீ நோம் இல்லாதவலும் மும்மலம் இல்லாதவலும் 0வதம்களை 

யெல்லாம் இருளிச் செய்தவலம் பெற்ற தாயை இல்லாததும் ததீதவ 

விழலமானவலும் உலக உயிர்சஞக்௦கெல்லாம் தாயாகவும் தந்தையாகவும் 

இருநீது அருள் கொடருப்பவலம் மூங்கில் போவம் தோளை உடைய இறைவி 

பூசிக்கும் பேறு பெற்ற காஞ்சியும் பதில் ஆனந்த ருதீதிரேரச தருக்கோயன்ல் 

விளங்கும் குருமஷீயூம் க்ப் இறைவனைப் போறிறி தித்த வனம்குகிள்றவர்கள் 

சொல்லம் வழீமிலே உலக மத்கள் நடநீறு வருவார்கள். 

வாரகிந்து வடம்பூட்டித் தோயீய நீட்டி 

மையெழுதி யலர்கசூட்டி மாத ரார்பாறி 

foc வொருவருத்செப் பாமை நீயே 

எசல்ககிறாயே நாள்மறையுல் செல்வக் காஞ்சி 

யேரலிந்த வானந்த ருத்தி ரேசத் 

தெம்மானை யிறைஞ்சாயென் றரற்றா நன்றும் 

போரகிந்த விடையானளை யேகம் பதீதெம் 

புன்னிபனை நெஞ்சேசே ராய் தென்னை (55) 

இதன் பொருள் 

aséce! காஜ்சிமாநகரில் சிறந்து விளங்கும் கனந்த ருத்திரேசத்கள் 

வீற்றிருக்கும் எம்மானை aah gad திருறாமதீதைப் பலகா௭ம் சொல்லா 

இருக்கின்றாய் , மற்றும் கொள்ளாம் தன்மையுடைய வீடைபிள்மேல்ளரீந்து
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வரும் திருவேகம்பதீதள் புன்ற்ப வடிவமானவளனைச் செக்று நடையாதிருக் 

அன்றாயி , ரகனால் கச்சனிந்து ஆபரசனங்கள் பூட்டித் தொமீயமல் எழுதி 

கன்சளில் மை எழு கூந்தலில் மலார்களைச் குட்டிக் கொக்ரு செல்லம் 

பென்கள் இடத்தில் ஒருவரும் *செல்* என்று சொல்லா முன்னமே நீயே 

சென்று அடைகன்றாய் இது என்ன விந்த. 

என்றயருக் குயர்போமங் கச்ச பேசத் 

தெம்பெருமான் போமெமி லேசும் பத்த 

மன்னிய ளி பேகம்ப வாளன் போல 

மயானத்து மனிபோலற் காரேோரளத்தத் 

அன்று நிழற் கூவிளத்தத் தோன்றல் Cunag 

சாயநெறிக் காரைக்காட் டிறைலன் போம் 

பெொன்னிமைக்கு மானந்த ரத்தி Cosh 

பொற்பவீற் றருந்தருஜம் புரானன் நாளே (56) 

இதன் பொருள் 
ஒடை on ன ல லை கடை எல் 0: 

பொன்போமம் குளநீத ருத்திரேசத்தல் அழகு பெற வீற்றுருக்கும் 

என் பெருமான் தாள் என் உயிருக்கு உயிர் போலம் சிறநீத விளங்கும் கசீ௪ 

பேசத்தள் எச்ச பேசளாகஏம் அழகு பொருநீதிய தீருவேகம்பத்தில் நிலைபெற்று 

ஷம்கும் ஏகபிபவானனாகவும் , கச்சிமயாளத்தளி மனிபோஎம் சிறந்தவராகவும் 

தர காயாரோகவத்கள் வில்வ மரத்தடியில் விளங்கும் பெருமாளாகவும் 

தீருநெறி காரைக் காட்டில் விளங்கும் பெருமாளாகலவும் வீளங்குஅன்றார் ,



68 

saad வரட்சிடநீத நாட்ப லாக்கை 

தநீசமன மாதி யாற்றழைத் தகன்ற 
மானணாத பொருநீதிமல பாக மாக்கு 

யருள்பதிதீததீ கன்மதே ராக்கி யாள்ட 

வானேயு மானந்த ருத்தி ரேச 

வாதனைமா வடிமுளைத்த மாளிக் கத்தைக் 

காளேயு மலர்தா வீக் கருனை நோக்கிக் 

கறரைநீதருசிப் பணிகடப்பா மறவ தென்றே | (57) 

இதன் பொரு 
ட ரணை ஒத அடி கும ட அடை சட. 

இருன்ட கருவறையுள் கிடந்த உயிர்களைக் கருனையளால் உடல் 

கொடுத்து மனம் முதலாவது கருவ்களளக் கொருத்து சிசலாமாகுபு இவ்வுலகில் 

பிறக்கச் செய்க பின்னர் அவற்றிற்கு மலங்களைப் பக்குலம் செய்து 

நீக்கித் தம் திருவருளை அல்வுமிர்களில் பதிதீது இரன்டு வினைகளையூம் 

சமமாக்கி gah Oana. Foss gags ருத்திரசத்தள் வீற்றிரப்பவஹம் 

ஒற்றை மாவடியில் விளங்கப் மாலிக்கம் போன்றவஓுமாகிப இறைவனை மலர்த்தா வி 

அன்போடு 

என்றிழும் பென்மதிபூம் விலகி யேரு 

மொழிற்காமக் கோட்டம்வாழ் காத்சி மசார் 

மன்றா டி காப்புநட மாரு மக்கள் 

adugu onags G88 Coed



64 

வென்றாரு மலவனியை woess Cone 

CoanCa agesss soan OQudond 

நன்றாளி னிருந்சதொழில் புரயப் புக்கேள் 

றகுதிமின்மை காட்டினான் றவிந்தமீந் தேனே | (58) 

இதல் பொருள் 
ச க கம சட வடட மம அமி டை 

வான்வழி செல்எம் நிலவு தனக்கு நேராக செல்லாமல் ஓங்கி 

செல்லம் அமைப்புடைய அழகு பொருநீகப காமக்கோட்டம் பொருத்திபுள்ள 

காத்கியம் பகுதிமல் சிறப்பான வகையில் காப்பு நடனம் செய்யூம் 

பெருமாழம் கனந்த ருத்திரோத்துள் வீற்றிருக்கும் பெருமாலும் *கப 

இறைவ வஷீமை பொருந்த மும்மலங்களை நீக்கிபருளி உயர்ந்ததாக 

௭ யிமையாக தம் அருளைச் செய்தான் இதனால் நன்மை sob செயல்களைச் 

செய்ய தொடங்கினேன் அத்தடல் என்னிடம் உள்ள தகரதிமின்மையை விளக்கினாள் . 

pid அுத்தகுதிபபவ்லமயை நீக்கி நன்மை அடைந்தேன் . 

உயீநீதாமைன் றமரர்தொழு தாட நோக்க 

முறுத்தவர்கள் ேட்டவா முதவு நாதன் 

பந்தாரு பூன்முலையாள் பாகத் தன்வல் 

பன்பினைகசூ மாந்த: ருத்தி ரேசன் 

பீநீதாத விருன்மலமும் யாணும் பிநீதப் 

பெயர்நீதமல மறுத்தாங்குத் தருகி சேனை 

முநீதாத வகைதெர்கத்கத் தாள்முன் சாகி 

முடியாத முன்வெள்ளத் தழுதீதி வானே (59)



இதன் பொருள் 
மம சடை சர ௪4 ae te க வக 9ம். 

தேவர்கள் தாங்கள் உப்வத ௧௬௫2 தங்கள் தருவிழகளைத் தாரிசித்த 

வனங்குவர் அல்வாறடைந்தவர் கடிக்கு அவர்கள் விரும்புகிக்றவற்றை உதவுகின்ற 

பெருமாஓும், அழ்கிப கபரனங்கள் அனிந்த இறைஷர் இடபாகத்தில் பெற்ற 

தலைவலும் தனக்சென் குளங்கள் இல்லாதவலும் ஆனந்த ருத்திரேசத்தள் 

வீற்றுருப்பலஏம்ா.கிப-' இறைவ்ளை : நாள் எனங்கிளென் ஸீலிடமுள்ள மும்மலநீ 

களையும் ghee gna sao sean வன்னம் அருள் செய்த Mesh இல்லாத 

தளந்த வெள்ளத்துள் என்னை ஆழும்படி செயிதாளி, . 

அழுத்தினான் கூலத்தி னேரடுமா லாக்கை 

யரிநீதேற்றாள் மலரீதீதவ்சிற் அவன் சென்னி 

வீழுத்தினான் வாளீரவி யெயிற்றுப் பந்தி 

Sloat எறக்களொரடு மெச்ச வாவி 

வழுத்தினார்க் கருள்சுரநீது வேட்ட முறீறும் 

வழங்கிட மானந்த ருத்தி 0ரசள் 

சொழுத்தள்சா நெறிக்கடவி மயென்னைத் தட்ருக் 

கோளணைமலப் பெரும்பலகமை குமைதீதிலாளே (60) 

இதன் பொருள் 

சும்மை போறீறிக் ததிப்பவர்களுக்ட அருள் வழங்கும் தகநீத ருதீதிரேச 

பெருமான் குலத்தினால் திருமாலை அழுத்தினார் தாமரை பூவில் வீற்றிருக்கும்



பிரமனின் தலையை அறிந்து மன்டை ஒட்டைக் கையில் பெற்றாள். தள் 

பொருநீதிப குறிபனிர் பற்களை உதிர்த்தாள் தக்கள் எச்சல் க வர்களின் 

உமர்களை நீக்கினான். ஆனால் அகம்பாலத் தீப லழீமில் செல்எம் 

.. என்னிடம் மலங்களாஅ் புல்கயை துழிக்களில்லை , 

குமைதீதா செதர்ந்த காலதமார் 

கோல மாரன் றனக்கருல 

மமைதீதான் காஞ்சி யாரந்த 

OSH Coe ளசெனளவத்சி 

பிமைத்தாறி பழுது வருமாலெள் 

றெள்ளி யமையா தமரரெரலாறீ 

தமைத்தாம் பேரி விசம்படுந்தார் 

தனாமா தவத்தோர் நகைக்கவே (61) 

இதன் பொருள் 
௮௭ மம எம் ஆரு 47 க எ அட. ஈம். 

ansaid gags ருதிஜீேேரசத்தள் வீற்றிருக்கும் பபருமாள் தம்மை 

எதிர்த்த இயம் உயிர அழித்தார்; அழகிப் மன்மதளைக் கோபம்கொள்ரு 

அழித்தார் ணப் பயந்த தேவர்களும் தாங்கள் கன்னை அமைத்தால் பரத 

வரும் என்ற என்லி ககாயக்தில் இமைக்காத இருக்கின்றார்கள், gated 

த்களைத் தாங்கள் பாதகாத்தக் கொள்ளவே இல்வாறு வாளில் இருக்கீறார்கள் 

தவசிகள் அவர்களைக் கன்டு. எள்ளி நசையாருகிறார்கள் ,



FQ 

நகைக்கு முறுவ செருப்பால 

ளெறிளனக் கரத்து எெருப்பாளாள் 

நக்கு நதற்க செருப்பாளாம் 

றயங்கு முரவு நெருப்பாலாள் 

முகைக்குக் சேலை யானந்த 

ருத்தி ரச முழமுதலே 

பகைக்கும் பகையு நிளக்குளதாயீப் | 

பானி ருக்கு மருக்குமே (62) 

இதன் பொருள் 
ல ஆம் மல a oe OO 

மலர்கள் மலர்நீதள்ள சோலைகள் சூழ்ந்த நனநீத ருத்திரேசத்கள் 

வீற்றிருக்கும், முசற்பொருளே நீ சிரித்தால் ௮௪ நெருப்பாகிறத , 

உம்முைப இடக்கரத்தில் நெருப்புச்ளச. உள்சகன் நெருப்பாக உள்ளக, 

உம்மை உவரி நெருப்பாக உள்ளது குளசுயால் உம்மை விரோத செய்யும் 

வகைவரிகள் இந்த உலகதீதில் இருக்க முடியமா முடியாத. 

இருக்கு முதலா நாள்மறையு, 

மெழுநீத நாடி யெட்டாமற் 

றருக்கு எளிய மானந்த 

ருத்தி ரேசத் தனிபெருமா



ஒருக்கிப யளியே ஓளமுழுது 

- மோலவா பம் தறைபடியச் 

செருக்கு மலத்தின் றிறசழந்தாள் 

ேேங்கீற் றெங்கு மருட்கடலே 

இதன் பொருள் 
a ஏரு வட ee கு மலை ம அம. 

(63) 

இருக்க, யஞூர், சாம, அதர்களம் தம் கருவம் mise போற்றும் 

ஒப்பற்ற பெருமாளாக எங்குபவனே என் உள்ளத்தை உருக்கி கருணையை 

ள்ளம் முழுகும் நிறைய செற்று நான் இன்பமாகிப கறையுள் மூம்கும் படி 

அருளி செய்ய வேள்கும், அதனால் ணீலுடைய செருக்கு மிகுந்த மலங்களின் 

கற்றல் அழிந்து விரும், உம்முடைய இருள் தேங்கி நற்கும், 

கடலாய் விறுந்தான் மழையாளாள் 

கதிர்த்த மலிக்குள் றுகளாளா 

ஷீடனா ரடனி முழுதானா 

செல்லா மாளாள் காஜ்சிறகர் 

மடலார் சோலை யாளந்த 

ருத்தி ரேசம் லதிவள்எல் 

படமா வளியே ஓளம்புகுநீத 

பயில்றா aan) uid Ca (64)



இதன் ounad 

outed மலா்நீதள்ள சோலைகள் குழீந்த gags ருத்தோரசத்கக் 

விளங்கும் வள்ளலாப சுடலாக விரிந்கள்ளான்,  பெம்யும் மழையாக 

விளங்குகிறான். பூரகா௫க்கின்ற நலமனிகளாக விளங்குகிறான். எசாலமான 

பூமீிபாக வளங்கள் . மற்றுமுள்ள பொருள்களாஈகவும் விளங்கு ஈன் . 

அத்தகையோள் இரம்கதக்க என் உள்ளத்தில் படமாகப் புஜநீத பயவகிற ராலி 

இ௫ ௮௭ல் செய்த பாரகாரும் , 

பரிசில் வமைநீக மாறுடனாயீப் 

பதமத் SLs alowed 

பெய வெறுக்கை தளதெளப் 

பெ௱ாகம் பாவாறீ புகழ்புலவீர் 

கச தவிக்கு மாகந்த 

ருத்தி ேோசக் கன்ணுகல் பால் 

ளவீரசு மகீமிற் பாப்பூளையின் 

வேட்ட வேட்டாங்கு கருக்குமே (65) 

இதன் பொருள் 

புலவர்களே என்பங்களை நீக்குகின்ற ஆனந்த ருத்திரறேசதீஈள் வீற்றிநக்கும் 

கன்ணுதல் பெருமாவிடதீதில் பகிசில் பெற அரும்பி தாமரை மலரில் வீற்றுருக்கும் 

பரமம் விசாலமான கவ்வடைய இரமாமம், நா துயாகம் செய்து 

இந்திர பதவி Ouppesd yéssd Ours cede நிலைகளைக் தங்கமுடையகு 

ணப் பெற்றுள்ளார்கள். ஆதலால் மிகுந்த அன்புடன் பாக்களைப் youss 

ஏத்தங்கள் நீங்கள் விரும்பியவை ரும்பூபவாறே உங்களை வநீதடையும் .



அடிக்கு மலமே மாலையே 

யடர்க்குங் கன்ம மெளவ்ன்றும் 

விருக்கு மடியார் தாந்தாளாயமி 

விளையாட் டப ர்நீத புயளெவர்க்கும் 

கொடுக்கும் லாக்சி யாளந்த 

ருநீதி ரரசக்  கொழுதமனதை 

எருக்கு GOLA Owdesrhy, 

மொளமைரம் பயம் ஏதிடிமே 

இதன் பொருள் 
வட உ ஒல ஒக வ சல ஆட அவ அ 

தச 

(58) 

என்னற்ற ஆனவ மலமும், மாயையும் அள்புறுத்தம் துன்பமும் என்றும் 

மூகிறு மலங்களும் நீக்கிய அடியார்களை தல்வில் இவைத்த நுலர்களளத் 

தம்மை போலாக்கி அலகிலா விளைய ஈடீருகளைப் புரிநீசு அனைவருக்குமி 

நன்மையை அளிக்கும் காக்கியம் பகுதிமல் ஆனந்த ரத்திரரசந்தள் ங்கும் 

மணீ போன்ற பெருமான் உடுக்கும் உடை ய ாலனயின் தோலாகும் அனிந்து 

கொரகீஞம் ஆபரனம் பாம்புகளாகும் , 

வதிவம் புவனந் தொழுந்தாஜம் 

வஜிற்து விளை எலினா ட்டிப் 

பொது மலத்தம் வவிதேயீத்தப் 

பூரித மாக்ரூநீ திருக்காஞ்சி 

பதில் வளரு மானநீத 

- ரூதீதி ரசப் பசுபதிதன்



கதிர்செய் மனிதா புரக்கழற்றாள் 

கருதா வினைக்குற் தீர்வுளதோ 

இதன் பொருள் 
அஆ ஷை க கை க லல ஸை ஒடி ஒஸ்: 

(67) 

உமர்கள் வாழுகின்ற பல புவனங்கள் தோறும் தாமும் அள்வுயாரீ கடல் 

வாழிந்த அவற்றிற்கு நல்வினைகளை இனிமைய டல் பொருந்தச் செய்து மள்பிரந்த 

மும்மலர்களிள் கற்றலை அமித்தக தா யிமையாக்குகின்ற காஜ்சபம் பதிமில் 

விளங்குங்கிள்ற *னந்த ரூத்திரச பசுபதபில் ஒளிசெய்யும் வீரக்கழலம் 

சிலம்பும் அவிந்த திருவடிசுளை என்னி வனங்காதவர்களுக்கு அவர்கள் வினை கள் 

எக்காலத்தம் தீரா, 

ஈபனக்கில்லாத பரத் தறை பெருமாள் 

உள் நாமங்கள் பேசுவார்க் 

அளக்கிலாததோர் இன்பமே வரும் 

தல்பமமே தடைத்க!! 

உளமே புழைத்தா மிலையெள்பா யுள்ளே 

பிழைக்கும் பிழை சேகிமோ 

மாம் பொழல்கூ மானந்த ரத்தி 

ரேசதீ தெம்பெருமா 

ளைமாநீ துரும்பு போசம்லம யாக்கப் 

பவிக்குற் கதொழிலெல்லாமீ 

வளர நிற்பதி றனதாக மதித்தாயி 

ப.வத்திற் கதிதீகாயே. (68)
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இதன் பொருள் 
on Oe ge 88 ரல oe. மின ஆம 

மனமே நான் sag ஒன்றும் செயியவில்லை என்று கூறு அற ஈய 

ஆனால் மறைவாக செட்சன்ற தவறுகளைக் கேட்பாயாக. வளமான 

பொழல்கள் atts gauss ர௬த்திரசதீகள் வீற்றிருக்கும் நம் பெருமாள் 

இரும்பிஎளிள அரும்பு நீச்கப்பரிவது போல் நம்மை வினைகளை நீக்கு அருள் 

செயீயும் பணிகளை எல்லாம் வளராமல் நிறுத்தகிறாயீ . மறிறும் நீ 

செய்ததாக என்ணகின்றாய் , மீலவ்ரும் மீன்டும் புறளிரிலே செல்ல 

என்ணு அன்ற ஈய . 

தாயா யிரங்கி யாளநீத ருத்தி 

பேச தனிஎள்ளன் 

மாயா வருவ மெளக்களித்த 

மாயா வூருவிற் றான்வதிநீது 

தோயா திருக்கு மலகியல்பு 

குழ்ந்தா யாகள் மடநெக்சே 

வீயா நின்றங் சகபாலமாய் 

Capp வீன்பந் திளைப்பாயால் (69) 

சட மஸ eR லை வடை oe வம் ae 

அறிவற்ற ஈநக்சமே ஆனந்த ருத்தேோரசதீதில் வீற்றுரக்கம் ஒப்பற்ற 

வள்ளலாக பெருமாள் தாய் போல அன்பு லகான்ரடு நமக்காக இரங்கி 

தம்மனெயய ஈன் உடலைக் கொடுத்து நம்முள் தாம் காணாத வடிவில் நம்முடன் 

வீற்றிருந்த நாம் செய்யும் செயல்கஜக்குப் புறம்பாக இருந்த வாழும் அவன் 

இயல்புகளைப் பாவங்கள் செய்யாமல் இன்பத்திலே மூம்கீ இருப்பாயீ .



௮-௪ 

பாயா. வேங்கை மடவாரும் 

yup one ontieaéseang 

காயா நிற்கும் வாளரவக் 

கலன்பூன் டெழில மார்பத்தாள் 

சாயார் vende மானந்த 

ருத்தி ரேோசத் தொழளலத்தி 
Carrum வீலிபதீ தாகுறுத 

லொழப்பார் யாவர் யாவே | | ... (70) 

இதன் பொருள் 
கிட லை அது சுன் வை On ow 

அ யீமையுள்ள அடியார்கள் வனங்கும் ஆனந்த ௬த்திரேசத்கள் 

பாம்பூகளா கப ஆப௭னங்களை மார்புலனிந்த எம்பெருமான் திருவடிகளை 

இடைனடாமல் தொழுவவர்கள் தேர்கள் வனங்கும் இன்பத்தை அடைவார்கள் 

மற்றவர்கள் வேங்கை மரம்பபோஏம் அறிஎல்லாதவார்கள் போலவும் தேவர்கள் 

போலவும் ஆவார்கள் . 

யாவரும் வறீதுவ சங்்*போத 

வெம்பெரு மாரை காட்சிலைகுமி 

கவள ரானதந்த ருத்திரேசங் 

காதலிற் கன்டவல 0 ரத்தொருத்தார் 

பூவனை நான்முக வன்பதமும் 

பூதல Gorton யாலளந்த 

தேவன்னவை குந்தமும் பொன்லுலகக் 

செல்லர் கீம்ப்படஒம் பர் சேர்வார் . (72)



asa பொருள் 

எத்தகையவாரர்களும் வந்து திருவருகளை வளங்கி போறீறும்புடி 

சோலைகள் குூமீந்த களந்த ரதத ரசத்கள் வீற்றிருக்கும். எம்பெருமாள் 

உடைய இருவோலக்கக் காட்சியை அன்புடன் தரிசித்து அவனை ஏதீதி 

வனங்குகின்றவர்சள் புரமலுடைய உலகமும் இம்மன்ணுலனசை ஒரமயில் அளந்த 

இருமால் வீற்றுருக்கும் enone gs nh தேவார்கள் வாரும் இந்தா லோகமும் 

செல்லமாட்டார்கள், அலை கீழ்படவும் அதற்கும் மேலாக இறைன்ள் முத்தி 

இன்பத்தை அடைவார்கள் . 

விசேடக் குறிப்ப 
ண ளு அலை எலா or om லட மான வவ மல என் 

lunes என்தென்லம் செருக்கறுப்பான் வாளோர்க்கு 

உயர்ந்த உலகம் புகும்! 

- இருக்குறள் 

Geiss செறுந்தகுரம் சன்மாதர் 

சேல்லிழி பார்வையற் பட்ருறாமை 

வார்ந்த சடைப்பெரு மாளைக் காஞ்சி 

வைப்பின் முளைத்த “மருநீதையன்பார் 

சார்ந்து வனம்குமுக் கட்கரும்பைத் 

தலளவென் ஸவீற்றுரு வசளைசீ சீர்த்தி 

யார்ந்தொளி ரானந்த ருத்தீரேசத் 

தன்னலை யென்னினாரவின் னாள்வாரே (72)



இதன் பொருள் 
கைன் டை ஒலை ஆல ஐடி எனா மம om 

தங்களை அழகுபருத்தக் ககொள்றாம் பெள்கஞடைய மீள்போம் 

கன்பார்லையில் அகப்படாமல் நீன்ட கடையை உடைய பெருமாலம் காதம் 

_ பதிலில் தனந்த ருத்திரசத்தள் வீற்றிருக்கும் தலைவலம் நன்று கன்களை 

உடைய. இரும்பு போன்றவலும் வென்னீறு தரித்த தருமேவபை உடைய றும் 

அமுதீம் போன்றவமாகிப இறைவனை அன்பர்கள் அடைந்த வளங்கி 

எவ்லிப் போற்றினால் அவர்கள் தேவலோகதீமுக்கு உரசனாஅ ஆட்சி செய்வார். 

ஆள்க செய்தெனைத் தனீறறழும் 

பிளக்கு தறிகேமச வாக்குக்காய 

நாள்வயிற் றநீ நன் ணாமைகன்௫ு 

நாதனல் லானந்த நாத்திரேச 

dag செய்தெடி காதலோடு முன்னிமி 

ருந்றுவனங்கி மிட்டாள் 

sags செய்திட லாகுங்கொல் 

லோமேத்தகு மதீதறா தெய்லச்சுழல் (73) 

இதன் பொருள் 

தனந்த ரதத ரல்வரத் தள் வீற்றருக்கும் பபெருமாள் நம்மை 

ஆள்வது காரனமாக நமக்குக் கொடுத்துள்ள மனம் வாக்கு காயம் ஆகீய 

மூல்றும் அவனை வணங்காமல் மாறுபட்டு செயல்படுவதை உனர்ந்து இறைவலிீடநீதில் 

அலை அணுகாமையையூம் கன்ரு அவனிடத்தில் அன்பு கொள்ரு அலவிடம் செறு 

வனங்4 தோத்திரம் செய்தால் மிகமுக உயர்ந்த அத்தெம்வ சூழவினருநீஐ 

மீன்டுவராத நிலை எற்படும்,



குழலங் காரமும் போதமற்றந் 

தொல்ல கத்தவர் காற்றநல்கி 

கேழலங் கோரு மராவுமெள்பும் 

கேழ்த்த திரவுருத் தாங்கிபாழ 

_யேழல மநீ௫ சகலங்களைய 

Chas பெருந்தநஞ் சன்டதென்னே 

யூழலஙி் கசந்த EsaCuegs 

தொகையன்வை கயவும்பர் Cases | «9 (74) 

இதன் பொருள் 
oo ae oe ஒட். ee we me Ow 

அிறப்புப் பெற்ற ஆூந்தருத்தரேல்வரத்கள் வீற்றுருக்கும், தேவர் 
களுக்குத் தேவனே தாங்கள் உம்மை வனங்கம் அடியார்க்கு இனீபம்தரும் 

தறிகுழளம் போகமும் மற்றலைகஞம் மீகுயாக கொடழுத்தருவி தால்கள் 

மட்டும் பள்றுபன்: தந்தம் பாம்புகளும் எ௱ம்பூகம் கோத்தலிநற்த தரு மேவ்டிடன் 

பார்ப்பவர்கள் பயநீது நடுங்கும்படியாக தோற்றமஇீப்பதேோரு கடனில் 

grsasuk திருவமுல தெய்தது எதனால்? 

வேந்தர்கள் வேத்தியல் என்டசோதி 

மேதரு மானந்த ர௬ுத்திரேச 

போத்தமு மோர்புலிக் குட்டிக்கம்மா 

பூவளங்கள் காக்குமமொருதீ தல்பாய 

லீந்தனை நீதிககொா லனீனமாய 

செய்திட மின்மைய வன்றுகொள்னின் 

காந்தொளி மேனியிற் பாதிலல்லே 

கைக்கொள்டு விட்டவன் காசினக்கே. (75)



6௮ 

இதன் பொருள் 

கேள்மை பொருந்திப ஆனந்த ருத்திரேல்உரத்கள் வீற்றருக்கும் 

பெருமானே, அரசர்களிடத்தில் நல்லாட்சி முறையை அமைத்த ஜோதி 

வடிலமானனே . ஒரு புளிசிருப்புக்கு வய ம்புறும்பு உங்களைக் காப்பாற்றுகன்ற 

சிங்கத்தை அலீத்தாயீ , தருமால் இருக்குமிடம் இல்லாதிருக்கின்ற ஈள் 

என்றென்வி ஒளி பொகுந்திப உம் தரமேனிபில் இடபாதியை sooss usMe 
கொள்டஎன். இவ்வுலகத்தின் உம் நீதமன் சிறப்பு என்னே, 

வீசேடக் குறிப்பு 
= ae எடி கஸ் On on என் வடி அவ மை: 

புலிமுலைப் புல்வாய் வாயிக்கு அருளினை , 

காமாக் கேற்றதொளன் றன்று நின்றன் 

கைத்தொழி லாலந்த ருத்திரோசத் 

side ராகியெல் லோரும் பவல் 

ெம்பெரு மாலத௭னப் 

பேசுலல் கேட்டிறி எம்புவாமிற் 

பெயீத௫ தாங்கி வில்எமேநீதிதீ 

தேசொளித் தேரை யிவர்ந்தொடித்க 

தேவர்கள் முன்னர்ச் சிறித்திறனீறே . (76)



83 

இசள் பொருள் 
oe ae அன nO a ie 

ஆனந்த osaCodarsad abpidangarnay வளங்கி 

அனைவரும் கடைத்தேதும் பொருட்டி அருள் செய்யும் பெருமானே. தாசிகள் 

மேருமலைல்ய வில்லாக ஏந்தி பூமியைத் கேராக அமைத்து அதள் மீத எழுநீதருஸி 

இருமலை அம்பாக எட்கிறச் செய்று காபுரம் அழிக்கச் சசல்றபோத ஒரு 

செயலம் செயியரமல் தேவர்கள் முன்னிலையில் எறுத்தகொள்ரு நின்று ஓ 

நீத உலஃத்திற்ன என்ற செயல் அன்ற . 

இன்றுமிரந். எங்கிடநீகம். போந்து 

றைக்கு எளங்கிநக் கேத்தெடக்கநீ 

gage Doda unite mses 

தொக்கு டயசாயிவிளை யாட்டபரு 

நின்றரு ளாளந்த ருத்திரேோச 

நன்னிப றாதவன் பேசுமில்லேள் 

மூன்றலை தடைதீது வேபணயா 

முன்னிளை யென்வினளை மோகலாரே (77) 

இதன் பொெர்ருள் 
கம மம கை ஆல ட ஸை Gee அடை அட. 

gaks ருத்தேரல்வரதீதள் வீற்றிருக்கின்ற பெருமானே அடியார்கள் 

தங்கள்முன் நல்றும் உட்கார்நீதிருந்தம் பருத்திருந்தம் நடந்தும் வனங்க தோதீ 

ages ebao savedp மெய்யபுகார்கமள் நருவில் அவர்களோடு 

இவைநீத திருவ்ளைய ஈடம் கொவ்டருடம் பெருமானே நான் aged ady 

இல்லாதவனாய் இருக்கிள்றேள். தங்கள் முள் என்தலை தாழ்த்தி பயிவில்லை .



உம்மை நினைக்கவும் இஃலை. ஆகையால் pid செய்த வினைதான் 

என்னை மோதத் சஃபுறுதீ2ம் , 

Gong தரங்க மீரநீகு கங்கை 

மெய்யொளி பேலி யமைதீத செறீஜீப் 

போகறைம் எசத்தல மேநீதற் நம்பர் 

poor arise aaa sae 

உக்ர மானந்த ருத்தி Goes 

தேர் Lig ma eau யே நீதியைய 

மாதர டப்புருவ் காலை வேட்ட 

வைப்பி டைமததீ தோவிளம்பாயி (78) 

இதல் பொருள் 
won am வது ஜோ ல டக 

அலைகள் மோதகும்யு இழிந்த சுறிகையைத் தங்கள் ஒளியபொருநீ கப 

சடையில் அமைத்த இடக்கையில் நெருப்பை ஏநீதி தேவர்கள் பூமழை 

பெயிஐ வளங்கி தோத்திரக்கும் நந்த ரத்தி ரல்வரத்தள் வீற்றிருக்கும் 

தேவர்கள் கலலவனே தாங்கள் பிரமகபாலத்தைக் கையிலேந்தி தாருள்உன 

பெல்களிடம் சென்று பச்சை கேட்ட போது அவர்கள் உம்முடைய நடனத்தை 

விரும்பினா ரீகளை கூறி அருள் வேன்ரும் , 

விளம்புவி தொகிறுள Gsay நெக்சே 

யெம்மையிறீ கோட்டி குடுப்பி ழைத்த 

வீபிபிறை லேவி யள்மால் ரக்கற் 

ada pigs கப்ப வாணன்



 



வளம்படி, மாளந்த ருத்தி ரேசன் 

வநீதடி தாமற் பொறுப்ப Oeadg 

விளம்பு தீவினை செய்ய நீர்த்த 

கைதையம் போதிளைக் சுன்டு கொள்ளே (79) 

இதன் பொடுள் 
டை த ௮ ட மடி லல ௮டைஆட Oe 

நெக்சே குருபகவாறுக்குத் தவற செய்த சந்திரனைச் சடையில் 

தறத்தலளம் இராவணக்கு அருள் செய்தவம் தீருவேகம்பத்தில் வீற்றிரபலலம் 

வளமை மிகுந்த ஆனநீத ரத்திோசத்அள் வீற்றிருப்பலலம!।அ பெருமானிடத்தில் 

அணுகி வள் திருவடிகளில் பவிந்தாள் நாம் செய்த திபவிளைகளெல்லாம் 

பொறுக்கக் கொள்வாள் என்றை எலி பொய்சாட்சி சொல்லிய தாழம்பூ. 

அடைந்த தீனமயை ஸ்னிப்பார் ஆ௭சயால் ea&e செல்ல கேள்ருவை 

ஒன்றுளகு இறைவனிடத்தில் எப்பொடிதம் உன்மையைப் பேசவேன்ரும் என்பதைத் 

தெறந்து கொள், 

கொள்ளக் குறையா வளத்தி சோய்கும் 

கோலத் இருக்காக்கி லைப்பின் வைகு 

மளிளெழி லாகந்த ருத்தி ரேசத் 

தடிகள் குழப விடிந்த. வெல்ல 

தன்ளலை யாளன் சீர்த்தி யாருநீ 

தாழீந்தவெள் செலிபுபபற் தோமறீறும். 

வின்ளலை யாத வறிநீல antée 

மெமிப்புக ழாக விளங்கற் றன்றே. (80)



இகல் பொருள் 

எடுக்க எருக்கு குறையாத ெறளத்தனால் சிறப்பு பெறீ்றோங்கும் 

அமக .திருகாக்சி மாநகரத்தில் வளங்கும் நனைந்த ருத்தோசதீதள் வீற்றிருக்கும் 

பெருமாள் மிருந்த குல்போரு பணயம் எனை தள்ளிவிடாமல் சேரீத்தக் 

கொவ்டக அவள் கிறப்பிலை உளர்ந்தம் . இலன் தரூமேனியால் எனம்புகஎம் 

கோவம் மற்றும் பல பொரும் நுவிநீதிருப்பதை அரிந்து வனறிகும் உம்மை 

அடியார்கடிக்ரு நல் திரமேனியல் உள்ளை எள் புகழை விளங்ளவகாகவே 

காவப்படும் , 

அன்றிலானள் வாகிபாத் தாரழற் கோட்படா 

Say atadpakt gat Way Sse 

Whodh mows Gorgid கேட்டத 

யேர்கொ atagrs ருத்திரே eSane 

pdip of fi aahaan பேோற்றிலை 

Eig நன்னிலை அன்னிப நெஞ்சமே 

யென்று நிற்புறத் தோதிலன் வல்விலரந் 

தனக்ரு நேர்ந்த நெறிக்கபைங்கடே (&1) 

இதக் பொருள் 
ae Om ee வடி அடை ae கை அட. ௮௮. 

வலிமையுடைய என் நெக்சமே முன்னொரு காலத்தில் ௭னநீத ருத்திரே 

சத்தம் இருக்கும். எம் பெருமாள் முப்புரங்களைப் பிரித்த எறத்தபோ௫ 

இறைவனிடத்தில் அன்பு மாறாதருநீத மூவர் பிழைதீசள்ளதை இக்காலத்திறம் 

உலகத்தவர் எள் கூஜலதை நீ கேட்டதில்லையே ஆதனால் இறைலலீ எப்பொழுகம் 

நம்முடனே கலந்தருக்கன்றான்.. தி உள்ளம்போரு இதுகாறும் எலங்களில்லை



அவளை போறீறவும் அவனை மிகவும் dapia நீ செல்ல வேன்டிய 

நல்னெறியிலே அவனை வளங்கி நலடபெறுவாயாச , 

விசேடக் குறிப்பு 
கடைக்கு வணி கட மஸ அள் ரு மு om ப 

நின்துடை*நவர் இக்குதர் ஏறிபுழைக்ன 

கன்ணுதல் எந்தை சடத்தலைமுகி pag gsi 

omit. Ob Pos assmacun மபூரமர்கள் 

மண்மிசை மரல்பவர் மான்பலர் கான்தோளோக்கம் 

இயங்கு முப்புர மெயஐ பொடிப்பகற் 

Ms Gao FES Yous 

subse வெற்பு Buda Oasis red 

ego anags GSsCu சத்தவள் 

yu de wragoed வீற்றொளி saat 

போதற் தெல்றதிசை யாணுருக் கால்பனே 

வயங்கு. மன்னவ கச்சுடை கஃடலர் 

nom பாசம் விரிக்கப் பருவரோர. 

இதன் பொருள் 

Gu dss hi பூமியும் மேருமலையும் யங்கும் வலகயில் 

சென்று மப்புரத்தப் பிரத்கப் பபொதயாக்கப வல்லமை வாயீந்த 

ரூத்திரேல் மெருபான் கோல்களில் விளக்கும் திருநீற்றாற களிலயக் 

99. 

(82) 

எடதீசீ 

BASES 

கவன்டலர்கள்



Fe 

செள்திசைக் காலலனாகிய இமயனன் வருத்தம் சோயிந்த நிலையில் : 

கானமாட்டான்.. இல்விறைவனின் விளங்குகின்ற இறுக்கிக் கட்டப்பட்ட 

ஆடைகளைக் சுன்டலார்கள் இமயனன் பாசத்தால் கட்டுப்பட மாட்டார்கள் . 

வ ௮௮ டி லை வட. அன மட. 

உழ்திரன் மேல் தசைத்த ச்ம் 

அழ்கு அன்டால் பின்னை சவ்கொள்டி காள்பெெல்ன 

(அப்பர் - கோயிற் திருப்பதிகம்) 

படிவ ஜொரள்றில்லை ஈன்பமல் லானளெடும் 

Quads கத்தடைப் பவ்புனைஞல் சேயக 

விடுவ தேவிடுத் தாலெமிழ். காஞ்சுமின் 

மேவு மாசந்த ருத்திரே சத்தளனைத் 

தொடு தாம்பய Claws Gow xi 

wks வில்வினை மூலம் wSOs red 

கெல தாமலை Osing oad song 

சேடி லாப்பா மானநீத வெள்ளமே (83) 

ககன் பொருள் 

என்பன்பு Wa நெங்சமே இவ்வுலகில் என்பம் அல்லாமல் அனபளிப்பது 

வெறுஒன்று பில்லை, ஆதலால் தன்பஙிகலள விட்டொழிக்க வேன்ரும், அழி 

காஞ்சியில் எிரும்பி வீற்றிருக்கும் ஆலந்த ருத்திோரரிவர பெருமானே. நமீமை 

அடையும் பொருட்டு நீ தடைந்து வனங்க வெண்டும். அவ்வாறு அவருள் 

நம்மை அடையுமாளால் நம்மை ஈழீந்தலர்களை ஆறிறல் மிக்க ஆலம்



vsetu phnadagh gid Malo. nyu gdang wataokd 

கேட்டைநீதால் நம்மிடம் அழிவில்லாகததாச பரமானந்த வெள்ளம் 

வந்தடையும் . 

வெள்ளம் பூதீத எவிரிசடைக் கற்றையூம் 

வெல்பொடி குத்திகழ். பாலமும் பாலத்தக் 

கல்ளஎம் பூத்த சுதிர்க்கள் கவோக்கம்ங் 

குதித்த டேரருட் பார்வை washes 

மள்ளெ மிற்கறைக் கன்டமு மாதடை 

யாளம் வைத்த மருமக் குறிகளும் 

வள்ள லாலந்த ருத்திரே சத்தவன் 

மலர்ப்ப தமும்வ யங்குவ வெங்குமே (84) 

குனநீத ருத்தியரோசதீகள் வீற்றிருக்ஸம் வள்ளலாக .எமிபருமாள் 

தரச்சடையில் கங்கை பொறந்திருக்கிற ௪ . திருமேனியில் தீருநீற திகழ்கிறது. 

திருமேனிபல் ஒளிவீசம் திருக்கள்கஓம் அவற்றில் வெளிப்படும் அருள் நரம்பு 

தருப்பதிரீலையும் கழுத்தில் ஆலகல வசமும் எம்பெருமாப்பூ தறண்கால் 

உஃ்டால வளைத்தரும் முலைத்தமும் புகரும் தாமரை போலம் தருவடிகளும் 

எல்லா இடங்களிறம் நிறைநீது இருக்கின்றன .



எங்கு நீன்றுல கோம்பு மிறைவம் 

யென்று மார்க்கு ரா என்பளைப் 

பொங்கு பேரரு எல்ஈம் புராயலைப் 

போகு கோட்டிமில் வெள்ளிடைப் பாகளைக் 

கங்கை வேனி "தாத்த கடவுளைக் 

காத்சிபானந்த ருத்திர சத்தனை 

யங்கை யாமல கத்களி போலல 

வருளி சாற் சண்டி கொள்டன மெளல்பவே 

ம மரம 

இதல் பொருள் காக்சிழாநகரத்தில் ர 
me ஆற துடி அமு ட 4௩ ஒன் ஒறு. எ ட் 

(85) 

காத்சி மாநகரத்தில் ஆனந்த ருத்திரத்தல் வீற்றிருப்பவனே ., எவ்விடத்தி 

விருநீதம் உல௪ உயிர்களைக் காபாற்றுஅன்ற இறைவறும் என் உயிருக்கள் 

உயிராக நன்று இன்பத்தைத் தருபலலம் பொங்கி லழீயூம் பேரருளை அளிகீரும் 

பரம்பொருளானவலம் விரைந்த செல்லம் வெள்ளிப் இடையின் பாகளாசு 

எளங்குபவஏம் கங்கைலயயத் தம் சடையில் தரித்தக் கடவுஜம் ஆப சிவபெருமானே 

அலல் அருளினால் அங்கையில் நெல்லிக்கனி போல் எளிமையாக sd sath 

கொள்டேன் 

விசேடக் குறிப்பு 
we லை அல மட ஒலு mF mm OH me 

tseceh Gsarée ghund Cungm 

pach நாயேர்க்கு அருளிளை போற்றா! 

- திருவாசகம் போற்று - தீரு அகவல்,



4) 

என்பு, கன்டொறு மீது நமக்குமலற் 

தெய்து மேயென வும்பர் கலங்குவார் 

வன்பளார்ந்த சகுபாலங்கள் சன்டொறுமி 

மாம் பேதம் மல்கை யேங்குவார் 

முன்பனி கோர்கள் புகும்பொழு osu Ge 

tom மாமவிப் பேரனி தோற்றிடாயீ 

கெள்பிறங்கிப காஞ்சி வளஎம்பதி 

அவணு மானந்த ருத்திரே சத்தலே . (86) 

டை வகை விடி கவ ௬ ஒல சடை al 

தென்றல் காற்று வீசும் வளப்புமிகந்த sréA opshsdd Ouncs sud 

ஒளந்தருத்திரத்கள் அமர்ந்த பெருமானே. தங்கள் முமிபு தேவர்களைப் புகும் 

Gung stadt தரமேனிபால் எம்புகளைக் காணும்போது நமக்க இற, காலம் 

agado@un எனக் கலக்கம் அடைவார்கள் தருமாம் பிரம்மாவும் தாங்கள் 

முள்வரும்பேோத லல்லமையால் தாகிகள் கையில் பெற்றுள்ள கபடத்கைப் 

பார்க்கும் போத அவர்க்கும் மனம் சுலரி௮ப் போகிறார்கள், ஊஊ 

ஊக்கப் பெருமைம்குந்த அமகுப திருவுருலதீதைக் காட்சிபாக தழ்தருள 

வேன்டும் , 

fag மாந்த ருத்திரே சதீதனே 

Agua ana றதிக்கரை வாசனே 

யூவல ஓர்தி விழிக்குச் சலநீதர 

ஓடலம் போழ்ந்த திகிரி யளித்தவா 

சலன வாம்பா குஞ்சூ ofa ad 

காத லாற்றொழு வார்க்கருள் கின்றனை



Te 

பன வேசுமும் பற்பட் முற்பரு 

பாயிவிடை வத்த பல்பு தெரிக்கவே (87) 

SUS sos sCossad வீற்றிருக்கும் சிவபெருமானே. Asidasdaw 

பொருந்திய வேகவிதிபாகிப வாணி நதிக்கரையில் வாசம் OeduaGe. 

கருடன் மீத ஊரீநீத செல்லம் தருமா௱க்குச் சலதீதரன் உடலை அபத்த 

சக்கரத்தைக் கொருதீது அருள் செய்ீவனே. வாளவீஜிமல் எல்லம் 

குதிரையைச் சே றறுக்றம் யானையைச் சந்திரதுக்கம் அன்பு மீனா ரீநீ௫ அவர்கள் 

தொழுதலால் இருள் செயிகவனே. காற்று வேகமும் பூறீபரும் படியாக 

வீடையன் we Guise முற்பட லந்து எனக்கு அருள் செயீய வேள்டபுகிறேன் , 

தொக்கு மாசும மாமறை யாதியத் 

ஜெயீல போக மகர்ச்சி யொடழுக்கமும் 

பாக்கும் பாச மிரிக்கு நெறிகஷம் 

பல்க ஏர்க்கதி காரத் தொடர்ச்சியும் 

atée மெய்ப்புகழ்க் காக்க வளம்பதி 

மேவு மானந்த ருத்திரே சத்திறை 

தாக்கும் பேரரு ளாற்றுரு மேனயைதீ 

தாக்கி லாளெளி லாம்வகை யரல்லையே (88) 

இதன் பொருள் 
அசுஸ் ஒர te Om OF ஒட ae 

edeure புகழ் நிரம்பிய வளப்பம் மகுநீத srdayb versie
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SUSSGSH ேசதீகள் எீற்றிருக்குடீ எம்பெருமால் தம் அகயார்கஈக்கு 

தான்கு வேதங்களும் ஆகாயங்கம் அறிநீக கொள்ஷம் ஆற்றலையும் 

தேலவோககதில் இவ்பம் அளபனிக்கன்ற நிலையும் ஒழுக்கமும் பாதங்களிலிருந்து 

விருபடிம் தெறிகஞம் இந்நாட்டை ஆகும் அதிகாரமும் கொடுதீதருளி செய்கிலீற ஈன் , 

அவனது மிருநீத அருளால் பூகழுடைய உடம்பை அடைய: ம் orp Tb 

அல முடியம் வேறு வசையில் அடைய முடியாக. 

இல்லை யாலமக் கெல்று வெறுக்கை யில். 

யெய்தி கார்களை Quest uno dap? 

யல்ல லீற்ழனை அல்றனை நெ்சமே 

யலார்க ளோபன்டை நல்வினை யாற்றிளார் 

செல்ல லாம்லகை Sins osu 

செய்தொ ழிந்தனை ஜெயீவதக் காஜ்சபின் 

மல்ல லாளநீத ருதீதிரோ சத்தை 

வழுத்து மேலை வளத்தினை ய வையே . (89) 

இதன் பொருள் 

நெத்சமே இப்போது பெரும் செல்லம் எயீதி உள்ளவர்களைப் பார்த்த 

gf யேங்குகின்றாமீ அவர்களே முக்காலத்தில் நல்வினை செய்ததளால் தஇப்போத 

இதை அடைநீதருக்கிறார்கள். தாம் பெரும் செல்வம் அடைய வில்லையே என்று 

ஏங்குகிறாய் நீ முக்காலதீதில் தீவை செய்ததால் இப்போது என்பத்வத 

அலுபனிக்கிறாயீ . தெயிவதீதனிலமை பொருந்தி காஞ்சி மாநகரத் கில் வளப்பம் 

மிகுந்த ஆனந்த ருத்திரோசதீகள் வீற்றிரும்பவனை உளமாறப் போற்று வளங்கினா!! 

aod பிறவி ஈல் எல்லா வளங்களையும் நீ நுடைலாய்
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சிழ்றிலஃ்கிம அந்தனைகள், க, முத்சிராசள், 
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