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முகவுரை, 

  

கம்பராமாயணம்: இது *:கம்பர் என்னும் புலவரால் பாடப் 

பெற்றுள்ள ராமாயணம்” என உருபும் பயனும் உடன்தொக்க 

மூன்றாம் வேற்றுமைக் கொகைஙநிலைத் தொடராகும். ராமாயணம் 

என்பது ராம அயணம் என வடசொற்கள் இரண்டு சேர்ந்துழி 

$இடையுரி வடசொலி னியம்பிய கொளாதவும்” என்னும் சூத்தி 

ரப்படி, ௮கரத்தின்முன் அகரம் வந்து, ௮வ்விரண்டகரமுங் கெட்டு, 
இடையில் ஓர் ஆகார் தோன்றிற்று, இதனைத் நீர்க்கசந்தி பெற்ற 

தொடர்மொழி என்பர், ராம என்பது தன்னைப் பற்றுதற்கடித்த 

எல்லா வஸ்துக்களையும் தன்மயமாக்கித் சன்னொ ரமிக்கச்செய்வ 

தென்னும் பொருளில் வந்தது. அயணாம (அபரம்) என்பது கருவி 

யாகவே “ராமனை ௮டைதற்கேற்ற கருவியாகிய நூல்'' என்பது 

இதன் பொருளாயிற்று, இர்.நால் பாலகாண்டம், அயோத்தியா 

காண்டம், ஆரணியகாண்டம், கிஷ்கிக்தாகாண்டம், சுந்தரகாண் 

டம், யுத்தகாண்டம் என அறு காண்டங்களாக மகாகவியாகிய 

கம்பர் பாடி முடி தீ்தனர், இதன் பிற்பகுதியாகிப சுந்தரகாண்ட 

மென்பதை இவர் காலத்தவராகிய ஒட்டக்கூத்தரென்னும் புலவர் 

பாடி னரென்ப. அவற்றுள் இது அரணியகாண்டத்தில் ல பகுதி. 

“அரணியகாண்டம' என்பது அரணியத்தில் கிகழ்ஈத நிகழ்ச்சியை 

யுணர்தீதும் பாகம் என உருபும் பயனும உடன்தொக்க ஏழாம் 
௮ . i a க ல் 

வேற்றுமைத் தொகைகிலைத் தொடர் சாண்டம் - பிரிவு, 

இனி “நாராயண' என்கின்ற அஷ்டாட்சர மகதிரத்தின் இரண் 

டாமெழுத்தாகிய ரா என்பதனோடு நமசிவய என்சின்ற பஞ்சாட் 

சர மந்திரத்தின் இரண்டாமெழுத், காய ம என்பதுங் கூடி “ராம் 

என வர்துபற்றி எல்லா மரதிரங்களினும் இம்மர்திரமே மிகச் 

சிறப்புடைக் தாகையான் இதனைப் பக்தியோடி பரராயணம் பண் 

ணுபவர் அஞ்ஞான மென்கின்ற மலபந்தத்தினின்் று கிடுபட்ரிச்௪ன 
னம்" மரணம்” என்டின்ற பிறவிப் பெருங்கடலை நீந்திப் பரம புரு 

ஷார்க்சமாகிய விசிட்டா தவை தரிலை “பெறுவர்: எனும் பொரூளில், 

படட ஈ GAYS pal உணவு wearer ‘sh ண எது 

 



“நன்மையுஞ் சேல்வமம் நாளும் நல்குமே 
தின்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயுமே 
சேன்மமும் மரணமு மின்றித் தீயுமே 
இம்மையே ராமவேன் னிரண் டெழுத்தினால்'' 

என்ற திருவிருத்தத்தால் உணர்த்தப்பெற்றது, 

'*கவிச்சக்கரவர்த்தி'” என உலகமுழுதும் புசழப்படுகிற இப்புலவர் 
சோழநாட்டின் கண்ணுள்ள திருவழுந்தூரில் உவச்சர் குலத்தின 

ராகிய அதித்தன் என்பவருக்குப் பு.த்திராக அவதரித்த, திரு 
வெண்ணெய்ரஈல்லூர் சடையப்ப வள்ளலென்லும் சிறந்த €மானால் 

விரும்பி ௮ தரிக்கப்பெற்றவர் *(மல்வியிற்பெரியவர் சும்பர்' என்பது 

முதுமொழி யாதலின் இவர் வாக்குகள் முற்றும் சொல்லும் பொரு 
ஞம் பொதிந்து தெள்ளிய பெருங்கருத்தைத் தமதகத்தடக்கி ஓசை 

ஈயமும் உவமையழகும ஒருங்கே ௮மைச்து படிப்போருள்ள த்துட் 

பெருமித வின்பம் பயப்பனவாம், மேலும இவர் கவிகளில் பெரும் 
பரலன முற்றுக்கள் எச்சமபோன்றும், எச்சங்கள் முற்றுப்போன் 

௮ம் மூதறிவாளர் அறிவையும் முரணுறச் செய்யு மெனினலும் நுணுகி 
யாய்வார்க்கவை முரணாது தொடர்புற்று வியப்பும் மகிழ்வும 

ஒருங்கே விளைவுறச் செய்வனவாகும, 

இவைபற்றியே இர நாலைக் “கம்பர் சூத்திரம்” என்பர் பெரி 

யோர், இவர் காலம இ-பி-885 அண்டெட்கு முற்பட்டதென்று 
கூறுவர் பலர், ௮ங்கனமாயின் இற்றைக்கு ஓராயிரமாண்டுகட்ரு 

முற்பட்டதாகும், ஆனால் பசுமலை உயர்தரகலாசாலத் தலைமைத 
தமிழாசிரியர் ஸ்ரீ: நே. ரா. சுப்பிரமணிய சாமா ௮வாகள் தாமெழு 

திய கம்பர் சரித்திரத்தில் சான்று கூறிடளள பல ஆதாரங்களைக் 

கொண்டு இற்றைக்குச் சற்றேறக்குறைய எண்ணூறு ஆண்டுகட்கு 

முற்பட்டதென்று கூறுவதே ஏற்புடை கதாகும, 

இகங்னம், 

நா. கிருஷ்ணசாமி நாயுடு, 
தமிழ் வித்வான், 

மதுர,



Los கம்பராமாயணம், 

ஆரணிய காண்டச சுருக்க உரை, 
ee a CCL 

கடவுள் வாழ்த்து, 

கலி விநத்தம். 

பேதியாது நிமிர் பேதவுருவம் பிறழ்கிலா 
ஓதியோதி யுணறுந்தோறு முணர்ச்சியுதவும் 
வேதம்வேதியர் விரிஞ்சன்முத லோர்தேரிகிலா 
ஆதிதேவாவ ரேம்மறிவினுக் கறிவரோ. 

பேதியாது - வேறுபடாமல், சிர் - தோன்றி வளர்கின்ற, பேத௨ரு 

வம் - பல் வேறு வசை வடிவங்களிலிருர்து, பிறழ்கலொ - (அவற்றுட் கலர் 

துரின்றும்) பிறிதாகாமல், ஓ.இிஐக- (அடுத்தடுத்துப், பாராயணஞ் 

செய்து, உணருந்தொறும் - தெளிபும்போ தெல்லாம், உணர்சசி உதவும் - 

மெய்யுணர்லை மேலும் மேலும் அளிக்கின்ற, வேதம் - (இருச் எசுர் சாமம் 

அதர்வணம் என்ற சான்கு) வேதங்களாலும, வேதியர் - அவ்வேசககளைப் 

படித்துணர்ர்த வேதியர்களாலும், விரிஞ்சன் முதலோர் - பிரம ருத் திராதி 

யராலும், தெரிலொ - ஆராய்ச் தறியப்படாமல் ரினற, ஆதி தேவரவர் - 

சகல வஸ்.துக்களுக்கும் ஓரா தியாயும் ஸ்ரீ ராம பிரானாயு மிருச்சன்ற அவர், 
எம் ௮றிவினுக்கு - எமது HAN Mee, ௮றிவு - அறியப்படும் பொருள், 

இவ்வாழ்த் துப் புறப்பொருட் பாடாண்படலத்துக் கடவுள் வாழ்த்து 
என்னும் துறையின்பாற் படம், கம்..ராட்டாழ்வார் தாம் செய்யப் புதர்த 

இப் பெருங்காப்பியம் இனிது முடிதற்குத் தாம் வழிபடு சடவுளும், 

எடுத் தச்சொண்ட பொருட்கு ஏற்புடைச் ஈடவுளமாகிய அவனையே 

வாழ்த்தல் வேண்டுமாகலின் காண்டர்தோறும் அவன விஷயமே கூறப் 

புகுர்.து, பால காண்டத்தில் அவனது ஸ்வரூப நிலையைபும், புருஷார்த்த 

நிலையையும கூறி !வானின்றிழிச்து' என்னம் கவியால் சர்வேஸ்வரனாயெ 

அவன் ஜசத் சரீர னென்பதுக் கூறி இச் சவியில் ௮வன் வேதங்களாலும் 

பிரமன் முதலானவங்சளாலும ஆய்ச் துணர்வதந்கரிய ப் ரவஸ்து வென்றுங் 

கூறினர், இச்சடவுள் வாழ்த்தினால் ௮வரவர் எடுத்த கருமம் இனிது மூடி 
புமென்பது பெறப்படும், 

தறிப்பு:--நிமிர பேதம் - அல்வழித் தொடர்; வினைத் தொசை, பிறழ் 

இலொ, தெரிஏலொா - ஈறு கெட்ட எ.இிர்மறைப் பெயரெச்சங்கள், இவை 

ஆதி தேவர் என்னும் வினைமுதற் பெயர் கொண்டன, உருவம் பிறழ்
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லாமை - எல்லாப் பொருள்களினும் உடலும் உயிருமாய் உயிருள்ளும் உயி 

ருமாய் ௮ச்தர்யாமியாய் இருக்சன்ற தன்மை, பேதியாது சிமிர்தல் -. 
தியில் சூடும் ரீரில் குளிரும்போல அ௮வ்வவற்றினின்றும் வேறுபடாதஇிருத் 

தீல், பேத உருவம் - தேவர் முதல் சாவ. மீறாச் சொல்லப்பட்ட சராசர 
ரூபமாகிய எண்பத்து சான்கு லட்ச யோனி பேதங்கள், உருவம் - ரூப 
மென்னும் ௨ட சொல்லின் திரிபு, 

1. (ப-ரை) இத்திரம் - அழகு தஙகூய, குணிசலை - வளைச்தவில்லை 
யுடைய, குமரர் - ஸ்ரீசாமலக்குமணர்கள், முத்து - முத்துச்சளை, இருத்தி - 

(வரிசையாய்ப்) பதித்துவைத்து, ௮வ் - ௮ச்தமுத்துக்சள், இருர் தனைய - 

இருர்தாழ் போன்ற, மொய்ர்சகையொடும் - நெருச்சமுற்ற பற்களைபடைய 

(சீதாபிராட்டி) யுடனும், ௮த்.கிரிப் பெயர் - அத் திரி என்னும் திருசாமம் 

பெற்ற, அ௮ருர்சவன் - அரியதவத்தினையுடைய (முணிவர்,) இருச்,த - வத் 
இருக்கின்ற) அமைதி இருப்பி,_ மாகிய, பத்திரப்பமுமரப் பொழில் - 
இலைகளோடு கூடிய பழுத்தமரங்களையுடைய சோலைகள், துவன்ற - ரெ 

ருவ்யெ, பழுவம் - வனத்தினை, (முனிவராசசரமத்தினை), சென்று ௮ணு 
இனார் - போய்ச் சேர்ந்தார்கள், 

தறிப்பு:--- மூத்து - முக்தா என்னும் வடமொழிச ஏதைவு. இருத்தி - 

இரத்த வென்னுஞ் செயவெனசசத்துத்திரிபெனினு மொக்கும், Mw - 

சுட்டடியாகப்பிறந்த ௮ஃ்றிணைப் பன்மைப்பெபர். இருக்தனைய - இருச் 

தாலனைய எசளாவிரிவதால் வினையெசச உவமமாகும், மொய்ஈ்ரகை - வினைத் 
தொசைப்புறத்தப்பிறர்ச ௮ன்மொழிசதொகை, ஈகை - இது தொழிலாகு 
பெயராய்ப் பற்களையுணர்த்திற்று, சத்திரம் என்ற அடைமொழி 9லைக்கு௪ 

றப்புறகின்றத, பிராட்டி தன்து கணவனோடு நாடு ஈ௧ர மூதலியனவற் 
றை இழச்து போவதற்கு வருர்தாமையே யன்றி வனத்தின் சண் புகுதலி 

லும் மனமடிழ்சியுடையார் என்பது தோன்ற: முசத்திருத்தியவ் விருந்த 

னைய மொய்ந்ரகை?? என்றார் ஆரியர் குனிசிலை - வினைத்தொகை, 
அமைதி - தொழிற பெயர், இஃதிண்டு இடமாத திரையாய் நின்றது; பத் 

இரப்பழுமரம் என்ற சொல்லாற்றல் சடவுள் வழி பாட்டினசண் உப்யோ 
கப்படுவனவாயயெ பத் திரங்களையும் ரைவேத்தியத்திற்கேற்ற சணிவர்ச்சங் 
சளையுர் த.ரத்தச்ச மரங்களென்ற இறெப்பினைத் த்து நின்றது. 

2, (ப-ரை) இச்குஉறும் - திசைசளிற் பொருந்திய) செறிபரம் - 

மிகுச்த பாரத்தை, தெரியட் (இவ்வளவினதென்று) அறியும் வண்ணம், 
சின்ற- (௮வற்றைத்தாங்கி) நின்று, இரள்பொன்சை - இரட்டுபெற்ற அழ 

இய துதிச்கையையும், குறுங்கண் - சிறியசண்களையுமுடைய, மலைபோல் - 
மதயானைகளைப்போல், குமரர் - ஸ்ரீராமலக்குமணர்கள், புக்கு - (அவ்வாச் 
செமத்தினுள்) புகுர் த, காமம் முதலாம் - சரமமுதலாகயெ, முக்குறும்பு - 
சாமம் வெகுளி மயச்சம் என்னும் மூன்று வசைச் குற்றவ்சளையும், அற -
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முழுதும் நீங்கும் படி, Mes - (8-9) MosGw, வினை - (தவசி) சொர 

ழிணைச் (சொண்ட), வால்முனிவனை - பரிசுத்தமான அத். இிரி முனிவரை, 

இறைஞ்சினர் - வணங்கினார்கள், (அங்களனம் வணங்கலும்) அருச்தவன் - 

அரியதவத்தினைபுடைய அம்முனிவர், உவர்து - மனமகிழ்வு சொண்டு, 

புகலும் - சொல்லுவாராயினர். 

தறிப்பு:--.இச்குறும் - (பிரமன் முதலாய தேவராதியரும் ௮றிய முடி 

யாது) தமொறுகன்ற, செறிபரம் - எங்கும் நிறைந்து நின்ற பரம்பொருள், 
தெரிய - இவர் தாம் என்று முனிவர் அறிந்து கொள்ளும்படி. நின்ற, இரள் 

பொன் கைக்குறும் - சோந்து நின்ற அழகினைக் தனனளிடசதே கொண்டி 

ருக்ற) சண் - பெருமை பொருந்திய, மலைபோல் - மலையைப்போல், 

குமரர் புக்கு - ஸ்ரீ ராம லக்குமணர் புகுர்து என்று பொருள் சொள்ளினுஞ் 
இறக்கும், இங்கு மலையை உவமை கூநியது; யாவராலும் சாண்டற்கரிய 

எம்பெருமான் அடியாரச் கெளியனாக் தன்மை விளங்குமாறு முனிவர்முன் 

ஒரு மலையிலச்சாய் வந்து நின்றா னென்றபடி, போல் என்னும் உவம உருபி 

டைச் சொல் போல வென்னும் வினை எசசப் பொருள் கொண்டு புச்கு 

என்பதைச் தழுவி முடிர்த.து., 

8, (ப:ரை) குமரர் - தசரதச சச்கரவர்ததியினது இருச்குமாரர்கள் |, 

நீர் - நீங்கள், இவண் - இரந்த இடத்தே, அடைந்து - வந்து, உதவு - சாட்ட 

கொடுத்த, கொள்கை - தன்மை, எளிதோ - (இட்டுதற்கு) எளியதோ, (எளி 

தன்று) அமரர் யாவரோடும் - தேவர்கள் எல்லாசோடும, எவ்வுலகும் - எல் 
லா உலகங்களும், வர்த அளவே - வர்ததன்மையேயாகும், எமரின் - எங் 

களில், தவ முயன்றவர்கள் - (இங்கு நீங்கள் வருவதற்குத் S45) தவத் 

தைச் செய்தவர்கள், யார்- எவசோ |, என்று - என்றகூ றி, உருகனென் - 

மன முருஇனொர், தமரெலாம் வர - சுறறத்தார் அனைவரும் (தம்பால்) வந்து 

சே, (௮. தனால்) உசர்தனையதன்மைமுணரிவன் - மகிழ்வடைந்தாற் 

போன்ற தன்மையை யுடைய (௮ம்) முணிவர், 

தறிப்பு:--கும.ரர்- அண்மை விளி, குமரா $விர் - குமரரரகயெ நீவிர் 
எனப் பிரித்துப் பொருள் கொள்ளினும் பொருச்தும், உதவு கொள்கை - 

வினைத் சொகை, எளிதோ - இதிலுள்ள ஓகாரம் எதிர்மறைப் பொருளில் 
வந்தது; எளிதன்று என்பது கருத்து. அமரர் - மரணமில்லாதவர், * அமரர் 

யாவரொடும் எவ்வுலகும் வரத வளவே'! என்றது; சேதனா சேதனங்களாகய 
சசலமும் நீரே என்ற பொருள் தந்து நின்றது, 

8, (ப-ரை) அன்ன - அத் சசைய, மாமுனியொடு - பெருமை தங்கயெ 

அத்திரி மா முனிவருடன், ௮ன்று ௮வண் உறைந்து - அற்றை சாள் அவ் 

விடத்தில் வூத்து, ௮வன் - ௮ம்முனிவர2, அரும்பன்னி - அருமை 
வாய்ர்த பத்இணியாடிய, சற்பின் - சற்பு நிலையடைய, ௮சசுயை - ௮அசருயை
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என்பவள து, பணீயால் - கட்। .ளேயினால், அணிசலன் - ௮ழகு தங்யெ 
அபரணங்களும், துன்னு - துலங்குகின்ற, தூ௫ூனாடு - வஸ்திரத்துடன், 

சந்து - சர்தனமாகிய, இவை - இவைகளை, சுமந்த - அணிசர்துதாங்கிய, 
சனகன் பொன்னொடு - சன1ராசன் புததிரியாகய பி.ராட்டியுடன், ஏக - 
(மற்றை சாள்) ௮வ்வாசரிரமத்தினின்று புறப்பட்டு, உயர் சண்டசவனம் - 

சிறப்புற்ற தண்டகாரணியத் துள், புகுதலும் - பிரவேித்சத அளவில், 

தறிப்பு:--௮ன்ன - அன் என்னும் உவம இடைசசொல் அடியாப் 

பிறர்த பெயரெசசம், சுட்டளவாய் நின்றதெனினும் ஓக்கும், பன்னி - 
பத்னி என்னும் ஆரிய மொழிச சைவு, கலன் - ஈற்றிலுள்ள மகர ஓறறு 

னகர ஒற்றாயது போலி, சது - சசசனமென்பஇின் வடமொழிச Panga 

ஆப. ரணஙகசளோடு புஷ்ப முதலியன வற்றைபுய கூட்டிப் பொருள் கொள் 

ஞூதற்கு இங்கு (இவை' என்ற செருல் வந்தது, சுமர்த என்னும் பொது 

வினை சலன் பூணுதல், தாசு உடுத்தீல், பூசசூடுதல், சர்தனம் பூசுதல், முத 

லிய பல வேற வினைகளைத சழுவி கினறது, பொன - இலக்குமி, று 

றநிணை உயர்தணையானது திண வழு சீரைச சுற்றி வர்த பிராட்டிக்கு 

ரிஷி பத்தினியால் அலஙகரிச்கப்பட்ட இருக்சோலம் AFI Mare 
மஹோற்சவ காலத.துச௪ சனகனால் அஉஙகரிககப் பட்ட இருக்கோலததை 

ஒச்திருர்தது என்பது தோற்ற ஆழவா எங்கு௪ சனகன் பொன் எனறரு 

ளினர் தண்டசவனம - தண்டகனத அளுசைக்குட்பட்டிரு£த இடம், 

5. (ப-ரை) பூதம அசதனையும் - ase பூதவகளும, இர் வடிவு 

கொண்டு - ஒன்றாய்ச் கலர்ச உருவ தைப் பெற்று, பு.என்று - (இவவு 

ரூவம் படைப்புச்சளில்) புதமையானதுஎன்று, pg - (பார்த்தவர்கள்) 

சொல்லுதற்கு, ஒத்த - அமைந்த, உருவகதன் - உடலோடு கூடியவன், 

உரும் - இடியை, ஒசத : நிகாதத, குரலன் . சசதததோடுகூடியவன், ௮யன்- 

பிரமன், காதலித்து (இவன் செய்த தவத்இற்கு) ம௫ழ்ச்து, அளித்த - கொ 
டுத்த, பாதகணித - கால எனனுங கணச்கை, கடையிட்ட - கடைசியில், 

வைத்த, லக்கமதவெற்பு - லக்ஷம் மதயானைகள், இடைபட்ட - தம்ிடத் 

சேசொண்ட, வலியான் - வலிமையைப் பெற்றவன், 

தறீப்பு:--பஞ்ச பூதம் - நிலம் நீர சாற்று ஆசாயம என்பன, அத்த 

னையும் எனபஇன் ஈற்றும்மை முற்றுப் பொருளது, சடையிட்ட சணிதப் 
பாதலக்சம் - ஒன்றேகால் ஷம, OSSD - லஷமென்ற வடமொழித் 
திரிபு, மதவெற்பு - இத உவமவாகு பெயராய் மதம்பெறற மலைபோனற 
யானை எனப் பொருள் தந்து der ps, 

0, (ப-ரை) இசல்பெரு- போர் செய்யப்பெரூத, வீரம் - வீரம்பொ 
ருர்.திய, வெம் ரிலையினோர் - சீற்றமுள்ள வில்லினையுடைய ஸ்ரீ சாம லக்கு 

மணர், எதிர் - முன்னர், விராதன் என்னும் - விராதன் என்று சொல்லப்
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பட்ட, ௮- அர்த, கோர - அச்ச்முண்டாக்குடின்ற, வெம்கண் - வெப்ப 
முற்ற, சண்களையுடைய, உரும் ஏறு ௮ன - அண் இடிபோன்ற, கொடுர் 
சொழிலினான் - கொடுமையான செய்கைபைப புடையவன், மரங்கள் - விரு 

சக்ஷங்கள், தளையில் பே - பூமியினின்று வேர் விட்டுப் பெயர, வன்டரி - 
வலிமையான மலைகள், பிளந்த ௨௪ - பிளவுபட்டு செருஙக, வளர்ச்து > 
வளர்ச்சி புடையவனாடு, சார வந்து - அருகில் வர்ஐு, அயல் விலங்இனான் - 

சமீபத்தில் தோன்றினான். 

தறிப்பு --பே - பெயர என்பதின் மரூ௨, ௨௧5 என்னும் செயவி 

னெசசம் எதிர்காலத்தைச் சாட்டி மின்றது, go3en@ எதாத்துப் போ 

சாட வல்லவர் இல்லை என்பது தோன்ற் : இகல் பெரு வீர வெஞ் சிலையி 

னோர்! என்றார் ஆரியர். பெரு - பெறு - பகுதி; ஆ - ஈறுகெட்ட எதிர் 

மறைப் பெயசெசச ஆசா. விறு இ, 
a 

1. (ப-ரை) ரிணம உண்ட - மாமிசத்தைத் இன்ற, செடு வெண்பல் 

லும் - நீண்ட வெள்ளை நிறப் பற்களும், வல் எயிறும் - பலத்த வச தர் 

தங்களும், மின்னும் - (நெருங்கிப்) பிரகாரிச்சன்ற, பகுவாய் முழை - 
பிளச்த மலைச்குசை போன்ற வாயை, இறந்து - அங்காத்து, நில்லும் நில் 

லும் எனவர்து - (ஸ்ரீ ராம லச்குமணரை சோக்கி) நில்லுங்கள் நில்லுங்கள் 

என்று சொல்லிக்சொண்டு வரத, அ.லி புல்லும் மலர் - ௮௪ விதழ்கள் 

செறிச்த தாமரை மலரில், அன்னம் அ௮னையாளை - (வீற்றிருககும்) அன்னப் 

பேடு போன்ற பிராட்டியை, மசால்லும் எல்லையில - (அவன்) நில்லும் 

என்ற வார்த்தையைச சசால்லிச்சொணடிருக்கும் போழ்தே, ஒரு கை - ஒரு 

கையினாலே, மூகச்து - வாரி எடுத்துககொண்டு, உயர் - உயாந்த விசும்பு . 

ஆகாயத்தை (நோக), தொடர - செல்லுதலும், 

தறிட்பு?--வல்லெயிறம் என்றது பற்களையும் கடைவாய்ப் பற்களை 

யும் குறித்தது (பின்னு பகுவாய் - இத் தொடர் வினைச் தொகையாயது 

பற்றி மிசா இயல்பாயிற்று, அல்லி புல்லு மலர் என்றது இங்குச சிறப்புப் 

பற்றித் தாமரை மலரைச் குறித்து ரின்ற ௪, அல்லி என்பதற்கு நீலநிறத்தா 
னாயெ ராமன் என்று பொருள்கொண்டு ஸ்ரீ ராம பிரானால் தழுவப் பெற்ற 
பிசாட்டியா ரெனினு மொக்கும், அ௮ங்கனமாயின் புல்லும் என்பது தழு 

வும் என்ற பொருள் பெறும், ௮ல் - பகுதி; இ.- ஆண்பாற் படர்ச்கை 

விகுதி, stg - அள்ளி; இது வினை மாற்றுப்பொ௱ளாய் *எடுத்து? என் 

னும் பொருள் சச்.து நின்றது, 

8. (ப-ரை) வீரனும் - வெத்றியுள்ள (ஸ்ரீ சாம பிசானும்,) வெள் முறு 
வல் - (சனத) வெண்மையான பற்களால், ெள் நிலவு - வெள்ளிய பிரசா 
ச.ச, றிது ௨௪ - றிது வீசும்படி (புன்னகை புரிர்.து), போர் அறிந்தி 

லன் - (இவன்) போர் புரியு மூறையறிஈ தவன் ௮ல்லன், இவன் தனதுபொற் 
பும் - இவன் தன்னுடைய பொலிவைபும், முரணும் - வலிமையும், எஞ்சி -
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குறைவுபட்டு, இரும் என - அழிர்து வீடும் என்று, செஞ்சின் - (சன்) மன்த் 
தே, உறு ஈர்தை - பொருந்திய ஆலோசனையினால், தெரியா - தெறிர்௪, 
பாச வெஞ் சிலையின் - கனத்த £€ற்றதமுற்ற கோதண்ட மென்ற வில்லினி 
டத்து, சாண் ஒலி படைத்த பொழுதே - கசாணோசையை உண்டாச்சிய ௮ச் 
சணத் இதிலேயே, 

தறிப்பு:--ஸ்ரீ ராம பிரான் புன்னகை புரிரத பொழுது வெளித்தோன் 
றிய பற்களின் பிரகாசத்சை மதி நிலவுச் கொப்பிடப்பட்டது, பற்சளின் 

பிரசாசததை வெண்ணிலவென்றும் வில்லினைப் பார வெஞ்சிலை என்றும 
சொற்றா.ராதலின் அவைகளை பயுடைத்தாபுள்ள வீரன் ‘uh cross’ Soo’ 

என்று பொருள தாது நினறது, *சருமெஞ்சி எனற தொடாபை எஞ்த 

இரும் என்று தஇரித்துப் பொருள் கொள்க, ௨௪ - ௨உகு- பதி; ௮- வினை 
யெசச விகுதி, எஞ்? - எஞ்சு - பகுதி) இ- வினையெசச விகுதி 

9, (ப-ரை) அரக்கன் - ௮வவிராதன, வஞ்சக - வஞ்சனை 2யாடு 
கூடிய, கொடிய பூசை - கொடிய பூனையின ஐ, நெடு வாயின - பெரிய வா 

யின்சண்ணே, மறுகும் - (அகப்பட்டு) மனங் கலஙகுகன்ற, பஞ்ச.ரச்சிளி 
யென - கூட்டினிடத தஇிருஈது வளர்சத கஇளியைப் போல, சதறுபாவை 

யை - வாய்விட்டமுகின்ற பிராட்டியை, வீடா - (தரையினசண்) விடுத்து, 

நெஞ்சு உளுக்கன் என - மனம் சதைச்தவன போல, சிறிது நின்று நினை 

யா - சறறு நின்று அலோ?ிதது, அஞ்சனக் இரியனான் எதிர் - மைம்மலை 

போன்ற ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு மூனை, அழலா - (வர்து கின்று) கோபித்த, 

தறிப்பு.--பிராட்டியை வஞ்சத்தனமாய்ச் கவர்ர்துகொண்டு செல்லத் 

தலைப்பட்டதைப் பற்றி விராதனைப் பூனைககும், தன் சுற்றசதாரை மறந்து, 

தன் சாயக ணில்லின் கண் வாழக்கைப்பட்டுத தன் காயகனால் அன்புடன் 

ஆதரிச்சப் பெற்றுச் கணவனைப் பிரிய மனமிலாது காட்டுத்ததும் பற 

றிப் பிராட்டியைப் பஞ்பரககிளிச்கும் உவமை கூறப்பட்டது, பாவை - 

இத்திப் பதுமை; இது உவமை யாகு பெயராய்ச சதையைச் குறித்தது, 
“Ad sera ௮ஞ்சனமையால் உலகில் மறைந்து இடெச்கும் நிதியனை த்தையும் 
காணலாமெனில் ௮ஞ்சனமே திருவுருவான ஸ்ரீ ராமனுக்குத் தெரியாதன 
ஒன்று மில்லை? எனும பொருள் பெற அவனை 6 அஞ்சனச் இரியனான் '! என் 

ரர் ஆழ்வார். இதுவும உவமையாகு பெயராய் ஸ்ரீ ராமனைச் குறித்தது, 
கதறுபாவை - வினைத்தொகை, விடா, நினையா, அழலா - (விட்டு நினைந்து 

அழன்று) இவைகளின எற்றிலுள்ள ஆசார விகுதிகள். உடன்பாட்டிறர்த 
கால வினையெசச விகு இகள், 

10. (புரை) ஒர் - ஒறு, மா- பெரிய, மராமரம் - மராமரத்தை, 

இறுத.து - வேருடன் பிடுங்க, ௮து கொடு - அதைச சொண்டு, ஒருங்கு 

முணர்வோர் - முற்றுமுணர்ர்த ஞானிகளது, உணாவுறும் - (தியாஸிச் 
இன்ற) மனததீலே தமக்கும், ஈரமர் ஆம் ௮வரை - இருசாமங்களையுடைய
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நிலைப்பித்தற்காக, அரா௮அணை தூறர்து - அதிசேஷசயனத்தை விட்டு, 
தரை ஈணு9 ரின்றவரை - பூமியிலே வாது பேரவதாசஞ் செய்திருச்செ 

(சக்கிரவர்த தி இருமகனை), இம. ராமரை - பிரணவமர் இர சொரூபராகிய 

ராகவனை எற்றவரலும் . மோதியடிக்க வந்த போழ்து. 

தறிப்பு₹--- நின் தவரை - நின்ற அவரை; அசரந்தொகுத்தல், கொடு - 
கொண்டு என்பதின் இடைக்குறை, ௮து கொடு - ௮தைக கொண்டு 

இசண்டாம் வேற்றுமைததொகை நிலைததொடர், ௮.துசொடு - அதனால்? 

என மூன்றாம் வேற்றமைச சொல்லுருபெனிலும் பொருந்தும், 

ll, (ப-ரை) எஏழுசேகவன - உயர்ர்த வீரனாகிய ஸ்ரீராமபிசான், 
இசண்டினொடு இரணடு சணையால - நான்கு பாணஙகளால், அது வேறு 

வேறு துணி செய்து - ௮ம்மரா மரத்தச தண்டு துண்டாகத துணி 

படச செய்து, விழுத்து - (அதைக ழே) தள்ளி விட்டு, ரிமீர்தோளி 

டையும் - (அவவ. ரககனது) ரிமிர்ர்த புயவ்களிடத தும், மா£பினிடையும் - 

(௮சன்ற) மாாபினிடததும், மாறு மாறு விசையான் - மாற்றி மாற்றி, 

வேகமோடு, ஆறும,அறும் (தனித்தனி) ௮வவாருக, ௮யில் வெங் கணை - 

கூர்மையாய நற்றமுரள அம்புகளை, அழுத்த - அழுர்தும்படி செய்ய, 

௮வனும - ௮வவரசசனும், 

தறிப்பு:-- ஏறுசேகவன் - வினைத9சாகை மாறு மாறு ஏன்ற 

தன்வினை (மாற்றி மாறறி எனற பிறவீனைப் பொருள் பெற்று நினறன, 

ஏறுசேசவன எனபதனைச௪ சேவக ஏறு என மாற்றிப் போரில் அண் 
சிஙகமெனப் பொருள் கொள்ளினும பொருச் தும, அயிலவெயகணை - 

இதனை வினைத் தொகை நிலை தொடராகப் பிரிதது, (விரோதிகளின் உமி 

ருண்ணும் வெவவிய கணை! என்று பொருள் சொள்ளினும் பொருந்தும, 

12. (ப-ரை) மொய்த்சமுள - கெருககிப் படாகதுள்ள முட்கள் 

தனது - தன்னுடைய, உடல் தலை தொளைப்ப - உடலினகண தஇனவுண் 
டாகும் படி வருத்த) கைத்தலததின - (தனத) பஸ.என௰சைகளால், 

முடி - விரைர்து, நி.கிர - (அவறறை) எடுக்க முயன்று, கடிது கன்றி - 

(௮ம்முட்கள் சையிலுஈதைத்தலால்) மிசவும் வருச்இ, விசிறும் - வீரியுதறு 

கின்ற, எய்த்த - தடி௫இளைத் தப்போன, மெய் - சரீரத்தோடு கூடிய, பெரிய 

/கேழல் என - பெரிய (முளளம) பன்றி போல, தைதத ௮க்கணைகள் - 
தன் (உடலின் கண்) தைதத அர்த ஸ்ரீராமனது பாணங்கள், எங்கும் 

தெறிப்ப - சாலாபக்சங்களிலும் தெதெறி விழ, மெய்சிலிர்தது - (தனத) 

சரீரத்தை வேசமாய்ச சவிர்த்த, உதற - உதறுதறு 5, 

தறிப்பு:-- இடி இளைத்த முள்ளம பன்றி தனச்குத்தினவுண்டாக9ச் 
சொண்டிருக்ற முட்களை முன்னங்கால்சளால் எடுக்ச முயன்றும்
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அவை அச்சைகளிலும் தைத்துச்கொள்ளுதலால் எடுச்ச முடியாமல் ai 

உடம்பையே உதறி gba str உதஇர்த்து வியவது போல இவனும 

ஸ்ரீராமபாணங்களை எடுப்பதற்கு முயன்று அவை சைகளிலும்தைப்பது 

கண்டு வேதனை பொறுக்கமுடியாமல் மெய்சிலிர்த்து உதறினானென்பது 

தோன்ற இங்கு முள்ளம பன்றியை உவமை கூறினார், தலை - இடப்பொ 

ருள் பற்றி வரத எழனுருபு; ஏ - ஈற்றசை. 

19, (ப-ரை) இராமன் - ஸ்ரீராமபிரான், எரியின் வார்கணை விட - 
(௮வ்வரக்கன் மேல் தீயைப் போன்ற) நெடிய பாணங்களைப் பிரயோ 

இக்க, எங்கும் நிலையாது - (அது) எங்குர்சடைபட்டு நில்லாமல், உ.ருவி 

யோட - (அ௨ன் உடலின்சண்) ஊூருவிச செல்ல, மாம் ஒடுதல் செயாவு 
ணர்வினான் - பாவத்தன்மை $ங்குசல் இல்லாத செய்கை யோடு கூடிய 

Hts அரக்கன், வரைபாயும்அருவிபோல் . மலையிலிருந்து வீழ்ச்து 

தடுகற மீரரு.வி போல், குறுடி ஆறு - இரத்த வெள்ளம், பெரு$ச் 

சொரிய - தன்னுடலிலிருர்து பெருப் பாய்ச்து சொரிய, வேசவலி 

செட்டு - வி.ரவான பல மொழிஈது, உணர்வு சோர்வு உறுதலும் - அறி 

விழிச் து போன உடனே, 

தறிப்பு.--எரியின் வார்கணை - ௮ச்னியள் திரம் எனிலும் பொரும் 

தும் செயா - செய்யா என்பின் இடைச்குறை வேகவலி - வேகமும் பல 

மும் என உம்மைக தொகையினும் பொருள் கொள்ளலாம், உணர்வு- 

உணர்--பகுதி, வ- எழுததுப் பேறு, ௨- விகுகி சேவு சோர் - 

பகுதி; வு - தொழிற் பெயா விகுதி, 

14, பரை) எய்வில் - (பாணஙகளை] எய்னெற வில்லினை புடைய, 
மற்பொருகவு - மற்பேர செய்வதில் வல்ல, தோள் இருவர் - புயங்களை 
யுடைய ௮வ் இராமலக்குமணரிருவர், மெய் வாத்தினன் - (இவ்வரக்சன்) 

பொய்த்தலில்லாக வரம் பெற்றவ, மிடல்படைவிட - வலிமையுற்ற 
ஆயதங்களைப் பிரயோடுப்பகினால், படுகிலன் - மாள் பவனல்லன், மற்றும் 

இகல் செய்யும் - திரும்பவும் போர் செய்வான், என்ற - என்பதா 

யோடுத்து, செனவாள் உருவி - £ற்றமூள்ள வாளை உரையினின் 

நெடுத்து, வல்கை துணித்தும என - (இவனத) வலியகைகளை வெட்டி 
விடுவோ மென, முச்துகடுி - மிகவும் விரைந்து, படர்புயத்து - அகன்ற 

(அவனது) தோள்கள் மீது, ஏற - ஏறிச்சொள்ள,, ரிருதன் - அரக்கன், 

தழிப்பு:-- மெய்வரம் - தவருது பலிக்னெறவரம்: (சினவாள்! என்பதி 

லுள்ள சினம் என்னும் சிறப்பு அவ்வாளுடையவனைச் சார்ந்து நின் 

றது. எய்வில் - வினைத்தொகை நிலைத்தொடர், இருவரும என்பதி 

இுள்ள முற்றும்மை விசாசத்தால் தொக்ஃ22,
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159, பாமை) மேரழுவினை - மேருமலையை, சாடோறும் - இனர் 

தோறும், வர். துவலஞ்செய்து - வந்துபிரதட்சணஞ்செய்து, உழல்வோர் - 

சுற்றிச்சிரிவோரான, டந்து - சர்திரனையும், சூரியன் - சூரியனையும், 

ஓத்து - சமானமுற்று, இருவரும் - ஸ்ரீராமலக்குமணரிருவர்களும், 

பொலிய - (இரண்டு புயங்களிலும்) நின்று நிலவ, மந்து - உயர்ச்த, 

வான்முகடு - வானத்தின் உச்சியை, உற - அளாவும்படி, முட்டி - மோத, 

இர் தூசோரியொடு - (பெருக) வழியும் இரத்தத்துடன், கடிது முடிக - 

மிசவும் விரைச் த, சாரிகை இரிர்தனன் - ( அவ்௨.ரக்சன் ஸ்ரீராமலக்குமண 

ருடன்) வலசாரி இடசாரியாய்ச் சுற்றினான் 

தறிப்பு:--அளரோ - தளை நிரப்பவர்த சொல்லசை. ஏகாரம் எற்ற 

௯௪. ௮. ரச்கனை மேருமலைக்குமீ ஸ்ரீராமலக்குமணரைச சர்இிர சூரியர்களுச் 

கும் உவமை கூறியது அரக்கனது பருஜனையும் ஸ்ரீராமலக்குமணரது௮ழகு 

குணக்களையு.ம் விசேடித்து நின்றது, *சர் இர சூரியர் - உம்மைத்தொசை, 

16. (ப-ரை) சவணவண்ணா௦னொடு - பொன் நிறத்தையுடைய லக்கு 

மணனுடன், கண்ணன் - ஸ்ரீராம ஈ, உறை - எழுர்தருளிபிருச்செற, தோ 
ளன்- புயங்களோடு கூடியவனாய், விசைதோய் - வலிசெறிச்த, அவண 

விண்ணிடை - அகத அழூயே ஆசாயத்ரினிடை, ிபிர்ர்து - எழுந்து, 

படர்கின்றவன் - செல்லுகின்ற gu அரச்சன், அறம் - தர்மம், சவ 

cong அன்ன - வடி.வெடுத்தாற்போன்ற, Reap - (தன) சிறகுகளில், 

முன்னவரோடு - தன் தமையனமாராகிய ராகுகேதுகசளோூ, ஏகுசெல 

வத்த - செல்லுகின்ற போக்கோூ கூடிய, உவணன் என்னும் - கருடன் 

என்கின்ற, கெடுமன்னவனும் ஒத்தனன் - (பராச. ரமமுற்ற) பசுதிராஜ 

னையும் ஒத்து விளங்கினான். 

தறிப்பு:-- ஸ்ரீராமபிரான் திருமேனி நீலவண்ணமாகவே :சண்ணன் ? 

என்ற பெயர் இங்கு அப்பிரானைக் குறிதது நின்றது, சண்ணன் - இருஷ் 

ணன் எனபஇன் சிதைவு, இருஷ்ணன் - நீலநிறத்தோடு கூடியவன், ௮வ் 

வண்ண விண் என்பது *௮அவணவிண்' என ஒற்றுக்கள் தொச்சகது. செய் 

புள் விசாரம்; ௮வண - அங்கிருந்தபடி எனினும் பொருந்தும், அங்கன 

மாயின் தோய்ந்து ௭௪ பது தோய் எனப்பகுதியளவாய் ரின்று இறந்தகால 

வினையெசசப் பொருள் தந்ததெனக் கொள்க, செலவு 4௮2.த-இதஇலுள்ள 

அத்து சாரியை சருடபகவானும் அவரது தாயும் ஓர் சபதத்தை 

முன்னிட்டுக் சத்துரு என்பாளாக்கு ௮டிமையாகிருக்க சாலத்தில் சத்துரு 

ன மக்சளான ராகுசேதுச்களை அவர் சுமர் தகொண்டு இரிர்த கதையைப் 

“பற்றி, ஆழ்வார் இவ உவமை கூறினர். 'அ௮அறஞ்சிவணதன்னடரிறை! என்று 
சிறகுகளைச் சறப்பித்தாங்கே (கருடபகவான் தரும சொருபி? என்றார், 

17, (பரை) குலசரதை - உயர்குலத்திற் பிறந்த சீதாபிராட்டி, மா - 

பெருமை தங்கிய, தயாவுடைய - தயாளகுணமுூடைய, Fre omer
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தன. சாயகனாகய (ஸ்ரீசாமன்? வஞ்சன் - வஞ்சசத்தன்மையோடு கூடிய 

(விராகன.த), வினையின் - கொடிய செயலினால், போதலோடும் - (ஆகாய 
மார்ச உமாய்த் தன்னை விட்டு௪) செல்லுசின்ற போழ்து, அ௮லமஈதனள் - 

மனது சோர்ர்தவளாகி, புலர்ச்து - வாட்டமூற்று, சேவல் பிடியுண்ட - 
ஆணன்னம் (பிறரால்) பிடிச்சப்பட்ட போழ்து (வருர்தும்), றையன்ன 
மனையாள் - சிறகுகளையுடைய (பெண்) அன்னத்தைப் போன்றவளாக, 
ஓ கொம் பென - துவண்டு சாய்கின்ற பூங்கொம்பே என, கோதை யோ 
டும் - (தனது) கூந்சலோடும் , பொடியில் வீழ்ச்தனள் - புழுதி முதலியன 

(செறிச் தள்ள) பூமியில் விழுச் சனள், 

தறிட்பு:-- சணவன் - தன் சண்ணுள் வைத் துப் போற்றப்பபெவன, 
தயா - வடசொல், உதை - 2தோ என்னும் வடசொல்லின் இரிபு, * சேவல்” 

என்பு அண் பறவையின் பொதுப் பெயரெனினும் “சதை சிறை 

weer cor Lo Zeer wii air? என்ற சொல்லாற்றலால் அது (அண் அன்னம்” என்ற 

பொருள் பெற்றது, ௮ணன்னத்திற்குச௪ சேவல் என்பதும் ஆன்றோர் 

வழக்கு, தை என்பதற்கு உழவுசாலில் அகப்பட்ட பெண் என்பது பொ 
ரூளாகவே * ஒரு தாயில்லாப் பெண் சன் கணவனையும் பிரிச்து தரையில் 

வீழ்ச்தாள்? என்னுங்கருத்தமையவே ஆழ்வார் இங்குச ‘Feng? a aro Aer 
மத்தைப் பிரயோூத்தார், 

16, (ப-ரை) மதசல்யானை - மதம் பெற்ற சறக்த யானையை, அனை 

யான் - நிசர்த்த லக்குமணன், நிலம் வ௫ர்ச்ச - பூமியில் வெட்டியெடுத்த, 

குழிவாய் - குழியினிடத் ௪, ஈதம் உலாவும் - goer seit PAGE nr, சளி 
நீர்வயின் - மிக்சநீரினிடத்து, அமுர்த - அழுந்தும் படி, அமலன்- மலபர் 

தமற்றவனாகிய ஸ்ரீராமபிரான், ஈவைய£ர் - குற்றம்நீங்யெ, ௮தவம் ஆய் - 

கெய்த் துடுப்பாய், ஈறுகெய் உண்டு - சுத்தமான (பசுவின்) நெய்யை அருந்தி, 

உலகின்பர் - உலகச்கிலுள்ள பக்தாகள், கருதிற்றுஉதவு - எண்ணியவை 

களைத்தருகின்ற, சேவடியினால் - திருவடியினால், உர்துதலும் - அவ்வரகி 

கனை உ௨உசைச்துத தள்ளின உடனே, 

தறிட்ப):-- வாய், வயின் - என்பன இடப்பொருள் பற்றிவர்த ஏழனு 
ருபு . ஈதம் - கிழக்குத் இசையிலிருச்.து மேற்குத்திசை செல்லுன்ற ஆறு: 
இதனை அண் ஆறு! என்றும், மேற்கிலிருர்.து கிழசக்குமுகம் செல்றுகன்ற 
ஆற்றை ௩ என்றும பெண்ணாறு என்றும் சொல்லுவர், ஈளி - மிச்ச என் 

னும் பொருள் பற்றி வரத; உரிசசொல், .ஐதவம் - அத்திச்சட்டையினாற் 

செய்த செய்யகப்பை. கருதிற்று - இது ஒருமையீறுபெற்றுச் சருதியவை 
எனப் பன்மைப் பொருளுணர்த் இற்று; இதை ₹சாதியொருமை? என்பர், 

19, (பரை) விரிஞ்சன் என - பிரமே வனாக, தர்முட்டைதந்து - 

ஒப்பில்லாத ௮ண்டத்தைப் படைத்து, அதனில் வரத - அ௮வ்௮ண்டத் இன் 

சண்ணே ப(ரட்சித்தல் பொருட்டு) அவசகாரஞ்செய்த, முதல்முன்ன
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வனின் - ஆதி முதல்வனாகிய ஸ்ரீராமபிரானால், முன்படர்சாபமிட - முற் 
காலத்தில் (குபேரன்) சாபத்தைச் கொடுதசதினால், வல்பிறவி சட்டம் 

(வந்த) வலிய பிறவித் துன்பங்களை, தர்த - கொடுத்த, கடையான உடல் 
விட்டு-இழிலான (ராட்சஸசரீரத்தை) விட்டு, தான் - (மேலேசென்ற) ௮வ் 
வரச்கன், பட்டதன்மையும் உணாந்து- முன் மடக்துள்ள செய்கைகளை 

(கயானத்தினால்) அறிஈ.த, விண்்இடை விளககனான்-ஆகாயத கின் சண்ணே 

(ஏற்பட்ட) குந் தருவசரீரத்தோடு தோன்றினான், 

தறிப்பு:-- முதல்முன்னவன - முதல்வராகிய *பிரமவிஷ்ணு ருத்திரர் 

கள்? என்ற மும்மூர்த்சிகளும ஆய் அவர்களு ம் ஒரு மூலமான சாவேசச் 

சன்; :'கவ.ராய் அம்மூவருள்ளும் முதலிவனாம் மூரீமாவணணன்'' எ ஈற 

படி, படர் சாபம் - வினைத்தொகை, இஇது மூன்றாம் வேறறுமை YF 

பாய .தல் உருபுப் பொருள் நச் ஐ நின்ற ஐ, ஏகாரம்-ஈற்றசை, 

20. (ப-ரை) பிதிவுஇல் - $ல்குசல்இல்லாத, தணி - ஒப்பற்ற, அன்பு 
பண்டு உடைய - பழமையாய உண்டான அன்பாகிய, பெறறிதனினும் - 

உயர்வினாமிலயும , அறிவு வந்து உதவ - சததுவஞானம வந்து கூட- 
பொறியில் ஒன்றி - பஞ்சேச் திரிய க.ரில் கஎப்பட்டு, அயல்சென்று - விஹ 

யார் இரங்களிலே நழைர்து, இரிபகஇி - அலைகின்ற புதபியை, உணரான் 2 

சாராதவனா?, கெறியில ஒன்றி - சல் பழிப்ப ஃடு, சிலைரின்ற - நிலேபெற்றி 
ருக்கிற, நினைவு - பூர்வஞானம், உண்டத ரினும் - உண்டாடியதனாலும், ஈம் 

பனை - (அதல்) ஈமபி என்னும் ஸ்ரீராமிரொனை, அறிர்து படர்வாம் - 

ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவின் ௮ம்சமென் 3 தெரிர்து கொண்டு துதிப்பாளாஇனான் , 

தறிபபு:-- அயல் - இது உலகவிஷயஙகளைக் குறித்து நின்றமையால் 

ஆகுபெயர், இரிபுச்தி - வினைத்தொகை (உணரான்? என்பது சாராகவன்; 

அதாவது:- விட்டு நீஙகியவனாக என்னும் பொருளில் வந்தது, (பொறிவாயி 

லைஈ்தவித்தான்? என்றபடி, பொறி- மெய் வாய் ஈண் மூக்கு செவி, இத 

னைப் பஞ்சேர்திரியமென்பர், பிரி, பிறி என்பன ஒரு பொருட் சொற்சள் 
ஆத்லானும் ஆன்றோர்கள் எடுத்தாண்டியிருப்பதினாலும் இதை எதுசை 

சோக்டித்திரிர்ச தென்று கொள்ளுசல் கூடாது, 

21, (ப-௯ர) வேதங்கள் ௮றைகன்ற - வேதங்கள் எல்லாம் துதி 

இன்த, உன் பாதலகள் இவை - இரத உன்னுடைய பாதங்கள், உலகு எங் 
இலும் - எல்லா உலகங்களிலும, விரிர்சனஎனின் - பரர் கிருக்கின்றன 
என்றால், படிவஙகள்' - (மற்றைத்) திருவுருவங்கள், எப்படியோ - எததன் 

மை யபுடையனவோ, ஓதங்கசொள் - குளிர்சசி தங்கிய, கடலன்றி - கடல் 

மாத்செமே அல்லாமல், ஒன்றினோடு ஒன்று ஒவ்வா - ஒன்றோடொன்று 
(சம்முள்) ஒத். த இசாத, பூதங்கள் தொறும் - ஐந்து பூதங்கவிலும், உறைசக் 

தால் - (6) தவ்கனொல், ௮வை - அப்பூதங்கள், உன்னைப் பொறுக்குமோ - 

உன்னைத்தாங்கச் சொள்ள முடியுமோ! (முடியா என்றபடி)
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தறிப்பு:-- எம்பெருமானது இருவடிகளின் மசமைகளை மாத்திரமே 

கேதல்கள் கூறுன்றபடியால் 4: வேதங்கள் அறைகின்ற உன் பாதங்கள்”? 

என்றார் ஒதங்கொள்சடல் - நீரும் அலையும் நிறைர் த கடல் எனினும் பொ 

ருந்தும், *சர்க௮அண்டங்களையும் ப.ரமசக் HUTA தாங்குகின் ஐ £ ஐம்பூதங்களி, 

லும் நிறைந்து சிற்கன்றாய்?! என்பது தோன்ற 4 பூதங்கள் தொறுமுறைச் 

தால் அவையுன்னைப் பொறுக்குமோ? என்றார். தொறும் - எஞ்சாப் பொரு 

ஞரூணர நின்று ஏழாம் வேற்றுமையிற் பயின் றுவருவதோர் இடைசசொல்், 

பிருஇவி; நிலையாயிருத்தலும், guy: ழ்கோக்கிப் பாய்தலும், சேய: மேல் 

கோக்இப்பாய்தலும, வாய: எல்லாத் திசையும் பரலி வீசுதலும், ஆகாயம்: எய் 
கும்விரவி இருத்தலும் சடம், குளிர், சூடு, பரிசம் சப்தம்? முதலிய குணவே 

அபாகெளை உடைத்ததாயிருத்தலும் பற்றி * ஒன்றினோடொன்றொவ்வாப் 

பூதங்கள் ?? என்றார், இப்பாட்டினால் அர தர்யா 4, சர்வவியாபி, சர்வசக் இ, 

சர்வாதாரம் பரத்துவம் முதலிய சிவயகுணஙகள் அனைத்தையும் உடைய 

ஒருவன் ஸ்ரீசாமபிசான் என்பது பெறப்பட்ட து, 

22 (ப-ரை) சடுத்த- கோபித்த, கராம் - முதலை, கதவ- பாதத் 

௮௪ (செளவிச்சொள்ள, உறுதுயரால் - உண்டான அன்பச் இனால், ஒரு 

வாரணம் - ஒப்பற்ற (கறேர்கிரன் என்ற) யானையானது, நிமிர்கை - 

எடுத்து - நீண்ட தனது துகிக்கசையை மேலே கதாகக, மெய்கலஙூ - உடல் 

தளாந்து, உடுத்தகிசை - சூழர்திருக்கின றஇகசுகள், அனைத் னும் - எல் 
லாவற்றினும், ஒலவிசென்று கொளள - பேசொலியானதுபரவிப்போய்ச௪ சப் 

இக்க, அடுத்த - பொருந்திய, பெருர்தனிமூலத்து - பெறிய நிகரற்ற ஆதி 

காரணமான, அரும்பரமே - அரியபரம்பொருளே, பரமே - பரம்பொரு 

ளே, என்று-என்று(பலமுறை)சொல்லி, எடுது அழைப்ப - சத்தமிட்டுச் 

கூப்பிட, நீயோ அன்று - நீயல்லவா ( அப்போது, என் என்றாய் - ஏன் 

என்று (ஒடி ௮சன் துன்பத்தைத் தீர்த்தாய்,) 

தறிப்பு:--- கராம் - ஆண்முதலை, தாணிருர்தஇுட.த்தை யானை சலகச்சட 

அம்மு. தலைக்குக் கோபம் மூண்டது பற்றி ௮தனைக் 'சடுத்தசராம்' என்றார் 

ச. தவ? என்னும் செயவெனெசசம் இங்கே இறர்சசா௨த்ைஉணர்த்திரின் 

றத. (பாமேபாமே' என்றது பக்திமேலீட்டினால் அன்பு பற்றி வந்த 

அடுக்கு. விலஙகினமாயிருஈ தஙகூட அதற்குப் பச்தி ஏற்பட்ட தன்மையை 

விஷேடி த்துச்சாட்டவே ஆசிரியர் ஒருவாரணம்” என்று சுட்டினார், நீயோ 
என்பதினீற்றிலுள்ள ஓகாரம், அரன் முதலியவர்கள் இருர்துங்கூட weg 

சாத்தவன்மீ' என்ற பொருள்பற்றிவச்த பிரிரிலைப்பொருள.து 

28. (ப-ரை) புறம்சகாண - புறமாயெ ஊனச்சண்ணால் காணவும், 
அசங்சாண- ௮கமாகிய ஞானக்சண்ணால் காணவும், பொது முகத்தின் - 

இவ்விரண்டிற்கும் பொதுவான, அருள்சோச்கம் - அருட்பார்வை, இறங் 

சாத -- தணியாத, தாமமைச்சண்எம்பெருமான் - தாமசைமலர்போன்ற
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இருச்சண்களைபுடைய எமது பெருமானே!, நீ யேயோ - நீதானே, sow 
சாத்தற்கு - தருமதிதைக் காக்கும் பொருட்டு, உனச்கொருஙர் - உனச் 

காகப் பிறரொருவர், யாருமொருதுணையின்றி - எவரொருவருர் துணை 
யில்லாமல், சறங்காகுமெனத்திரிய - காற்றாடி ஏன்றுசொல்லும படி. அலைய, 
கடவாய் - கடைமைப்பட்டவனாயிருச்சிறாய், இயம்புகி - சொல்வாயாக, 

தறிப்பு:-- புதம் . அசம்' என்பன உன ககண்ணுூச்கும் ஞானக்சண் 

கரும் தருபெயசாயிறறு, (கோகசம' என்ற கருவிப்பெயர் இங்குத் தொ 

ழிற்பெயசாய் வது நிலாறது. தாமர - நுறு முதலாகுபெபராய் அதன் 
மலமைசகுதித்தது. ஞான ஃகணணாவன்றிச் சாணு£றகொணணாச அம்த 

ரியாமியாயிருககின்ற அவனே ஸ்ரீ ராமபிசானாச ௮வமாசம்பண்ணி ஊனச 
சணணுக்கும புலப்படுகின் றரனமபற்றியும சான் மூதலில ஊன கண்ணாற் 

கண்டு (இவஹொரு மாலுடன்' என்று அலட்சியம்பண் ணிப் பின்னர் ஞானச் 

சண்ணால் Gon 'சர்வாண்டவஸ் இவனே எனறு தெரிர்துகொண்டமை 
பற்றியும் தெள்ளிதிற் புலஸனாக்கவே *டறஙகான அகங்காண? என்று விஷே 
EST, ஆல் தான் என்பன சரதவின்பம் பற்றிவாத அசைகள், 

841 (பரை) இறப்பதேபிறப்பதே எனும் - இறச்தலும் பிறத்த 
தும் என்கின் ற, விளையாட்டு - ஈருவிளையா ட்டை, இனி எகர்கோய் - (திரு 

வுள்ளம் மூழ்க த) புரிபவன।! துறப்பதே தொமிலா ஈ - (பறறற்றுத் தூற. 

வியாதலையே) தொழிலாகக் (9கொண்டு' தோன்றினோர் - பிறர்த மேலோர் 

கள், தோன்றியச்கால் - பிறவி ()பற்றாலும், மறப்பரேோ தம்மை - (௧௨2) 

முன்னைய சிலையை மநப்பார்சமீளச? பசறலார்.) ௮. ர௮ன்று ஆ௫ல் - அதுவு 

மன்றி, மற்றவர்போல்பிறப்பரோ - ஏனைசசாமானி பாகள் போன்று பிறப்ப 

சோ: (பிறகரா) எவர்க்கும் - (இத்தகையார்) எவர்களுசதம், தாமபெற்ற 
பசம பெதலரிதோ - தாம் முன்னடைக் துள்ள மேற்பதவியைப் பெறுதல் 

அரிதாகுமோ (அரியதில்லை) என்றபடி, 

தறிப்பு:--(லோசக சம்ரட்சணார்த்தமாக இகஙனம் கரு அவதாசமாத 
லப் படிவான் ஒரு லிலையாகக் கொண்டிருகன்றான? என்பதுபற்றியும், 

பிறப்பிறப்பினால் ஏற்படுகிற இன்பதுன்ப பாசபக்த மல முதலியன அவ 
னைசசாராதென்பது பற்றியும் இறப்பதே பிறப்பதே எனும விளையாட்டி. 

னினி.தகச்சோய்! என்றார், அவதார களினால் பகவானுக்குப் பரத்து 

வம் இல்லை, யென்று சாடித்தல் அஞ்ஞானம் என்றபடி, தோன்றியக்சரல் - 

சாலீற்ெதிர்கால வினை எசசம், இ௪செபயுளின்சண் வர்துள்ள காரங்கள் 

மூன்றும் எதாமறைப் பொருளில் வர்தன. “இறப்பதே - பிறப்பதே? இதி 
லுள்ள ஏகாரங்கள் தேற்நப்பொருளன 

2௦. (ப-ரை) பனிறின்ற - அசசத்தையே தரும்படி சின்ற, பிறலிப் 
பெருக்கடல் - பிறப்பிறப்பென்று சொல்லுனெற பெரிம சடலை, சடச்
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கும்படி, - (நீதித்) தாண்டும்படி. பத்தி - (தெப்பமாகக்) சொண்டு, wef 

நின்ற - மிகுதிபெற்று நின்ற, சமயத்தோரெல்லாரும் - சமயக்சோட்பாடு 

டையார் எல்லாரும், ஈன்று என்ன - (கடைச்தேறுதந்கு) இது ஈல்ல உபா 

யமென்று எண்ணும்படி, சணிரின்ற . (ஓர்) ஒட்பற்று நின்ற, தத்துவத்தின் 

தகையூர்த்தி - தத்துவஸ்வருபவஸ் து, நீயாகன் - யாகவே சிற்பாயானால், 

இணி நின்ற முதல்தேவர் - ௮ந்தந்தச சமயங்களுக்குக் தலைவராயறின்ற மற் 

றைத்தேவர்கள், என்சொண்டு - என்ன பெறாமையைக்கொண்டு, என்செய் 
வாரே - என்ன காரியங்களைச௪ செய்யச் கூடியவராவர் 1 

குறிப்பு: சமயம - மதம், ஆகின் என்ற எதிர்கால வினைஎசசம் துணி 

வுட்பொருளைத தந்துநினறது, எவன் என்னும் வினாவினைக்குறிப்பு என் 

என விகாரபபட்டது, ₹*தச தவத்தின் சகையூர்த்இ என்றது கன்மேர்இரி 

யம் ஞானேச் இரியம் தன்மாத்திரை, பூசம் ஜீவன் முதலியவற்றிற்கோர் 

சுஸ்வசனாய் நிற்பயன் ஸ்ரீராமபிரான், என்பதைக் குறித்தது, பிறப்பிறப் 

பினுக்கோர் இறுதிகாணுதல் ௮ரிசாகவே அதனைப் பெருங்கடல் என்றார், 

20. (ப-ரை) தணி - ஒப்பில்லாத, தருமத்தின் மாத்தி - தாம ஸ்வ 
ரூபியானவனே! ஓயாத - ஒழிதலில்லாத, மல ரயனே முதலாக - (சாபிச்) 
சமலத்திலுதிதத பி.ரமன் முதலா, உளராட - உள்ளவர்கள் ஆ௫, மாயாத : 

அழிதலில்லாத, வானவாக்கும் - தேவர்களுக்கும் ஒழிந்த - அவர்கள் நீல்க 

லான, மற்றுமன் லு.பிர்ககும- மறைய ஜிீவான்மாச்களுக்கும், முதல்தா 

தை - முதலானதர்தை, யாடல் - நீயானால், கெறிமுறையால - உலக 

வழக்கப்படி, ஈன்றெடுச்சு - (இவாசளைப்) பெற்று வளர்த்த, தாயாவார் - 

தாயாகுலரா, யாவரே - வேறு எவர்? (அ௮த்தாயும் நீயே என்றபடி) 

தறிப்பு:--கற்பகசள் தோறும் பிரமன் முதலியோ அழிக்து பின் 

உயிர்ப்பதுபறறியும்? படைப்பு5 தொழிலில் ௮வனுககு ஒழிவில்லாதுபற்றி 

யும் ஓயாத மல ரயன' என்றார், தோற்றச் தொடகசத்தில் பிரமனே முத 

லானவன் என்பது தோன்ற (மல ரய3.ஈ? முதலாக என்றா, தேவர்களுக் 

கும் மாணமுன்டு என்றாலும் மற்றைப் பிறவிகளைப்போலன்றி அவர்கள் 

நெடுக்கால வாழ்வுடையாராயறபற்றி (மாயாத! என்ற சிறப்படை வைத்த 

௮வ்வேறுபாடு விளக்களர் தசய கன்மபலம் காரணமாக எடுத்த சரீசம் 

அழிர்து தான அழியா துநிற்றலால் ஆன்மாவை 'மன்னுயிர்' என்றார். “முத 
ஐவன்ஆகிய பிரமனையும படை த்தவன் ஸ்ரீ ராமபிரானே'என்பது தோன்ற 

முதல்! தாதை என்றார், *சாயாவார் யாவரே? என்ற சொல்லாற்றலால் 

ஆரியர் அணும்; 8 பெண்ணும் 8 அலியுமநீ? நீயன்றி ஒருவருமில்லை; என ற் 
பொருள் துலககவைத்தார், யாவரே - இதிலுள்ள ஏகாசம் புசியன புகு 
தல்? என்றபடி எதிர்மறைப் பபொருளது. சனிஞாத்தி - ௮ண்மைவிளி, 

27, (ப-ரை) நீயாஇிபரம்பரமும் - முதன்மையான பரம்பர வஸ்து 
வும் தான், உலகங்கள் ரின்னவே - எல்லா உலசங்சளும் உன்னுடையவே,
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ஆயாத சமயமும் - (அய்ர்து ஆய்த பார்ததும்) அறிசற்கருமையாய பந் 
பல சமயங்களும், நின் அடியவே - உனது பாதங்களைப் பற்றியனவே, 

அயன் இல்லை - (யன்றி) வேறில்லை, தீயாரின் ஒளித்தி- (அனால) என் 
போனீற தியவர்களுக்கு $ உனத எசார்த்2 ரூபத்தை ஒளித்திருக்கின் ரூம், 
வெளிரின்றால் - (அவவாறு ஒளியாது 8) வெளிப்பட்டு ரின்றால், இங்குண் 

டோ - (அதில்உனக்கு ஏதேனும) இங்கு பற்றுமோ, வயாத - அழிதலில் 

லாச, பெறாுமாயை விளையாடடும் - பெரிய மாயைக் தஇிருவிளையாட்டும் 

வேண்டுமோ - (உனக்கு) வேண்டியதா யிருககிறதோ, (இல்லைஎன் ஐபடி) 

தறிப்பு:--சமயஙகள் தோறும் ௮வவச தெய்வககளாய் நின்று அவர் 

கள செய்றெ வர்தன உபசாரங்கள் மதல்யன ஸரீ ராமபிரானையே சாரு 

கின்றபடியால் சமயமும் ரின் அடியவே? என்றார். காணத்தக் உ உலகினைக் 

கொண் சாண்பதற்கரிதாய பரம்பொருளைக காணவேண்டியிருப்பதால 

“நின்னவே உலசுங்கள? என்னா, தீயான ரிக! எனபதற 5 AGEs 

மாக நீயுனது எதார்த்த ரூபத்தை ஒ.ரிதகிருககன்றாய் எனவும் பொருள் 

கொள்ளலாம் அடியவே என்பரிலு௨ள எகாரம தேறறப்பொரு.ரில் வந 

தீது, அல் - தளை நிரப்பவர்ச அசையாயிறறு, 

28. (ப-ரை) ஐய - ஐயனே, வாசாசே வரவல்லாய் - (அடியார் பொ 

ருட்டு) வருவதற்கறியானாய நின்று பின்னர் மிக்க எளிமையாய் வாத்தச்ச 

தின்மையுடையாை !, தாய் தன்னையறியாச சகன்றில்லை- தனனை பீனத 

தாயை அ௮றிஈதுகொள்ளாத சன்றிலலை, சன கன்றை ஆயும் அறியும - 

தான் ஈன்ற சன்றை ௮தன தாயும அறிக்துகொள்ளு , (அனால்) உலகன் 

தாய் ஐ - (8) எல்லா உலகினுக்கும தாயானால், நீ எப்பொருளும் 

அறிதி - நீ எல்லாப் பொருள்களையும அறிஏனரறாய், அவை - அப் பொருள் 
கள், உன்னை சிலையறியா - உன்னை இன்ன தன்மையான் ஏன்று 8 Meg 

கசொள்ளமாடடா, மாயையிது வென் கொலோ - (இப்படியானால்) இச்த மா 

யை எத்தகைமை யுடையதோ !(தெரியலிலல என்றபடி) 

தறிப்பு:--கன்று தன் தாயையும் தாய் தனகன்றையு 5 அறிர் கொள் 

ஞூூற அன்பு மிகு ஆவினங்களுச் ச அதிக மென்பது பற்றிக் கன் 
றெனபனதை ஈண்டுப் பசுவின்சன் தென்றும, (சன்று? என்று கூறினமையா 

லேயே, தாய்.தம்' என்பன பசுவென்றுஙகுறிததெனசகொள் &, ௨உலகுஇன் 
தாய் - உலகுக்கு இணிய தாயெனப் பிரிததுப பொருள கொள்ளவும யொ 

ருர் ஐம், ஆகின், என்பது தூணிவுப் பொருளில் வாதது: தறிகி- அறி- 

பகுஇி; த் எழுத்துப் பேத; இ- முன்னிலை யொருமை வினைபூறற்று 

விகுதி; ௮றிஎன்ராய என்பது பொருள சொல்-அசாரியம்பற்றிவர்சஅசை, 
(தாய் கன்றையறிவதுபோல்? நீ எப்பொருளையும் அறிஏன்றாய, கன் ஈதாயை 

அ்றிவதுபோல் அ௮ப்பொருள்கள உனனை அறிய முடியவில்லை என்பது 

தோன்ற 'மாயையிதுவென்சகொலொ?! எனருர் ஆரியர்,
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29, (பாரை) உலகம் - உலகமானது, பன்னலாம் என்று - அதிக 

லாம் என்று, பலபலவும் - பல பல தெய்வங்களையும், நினையம் - நிகோக்கும் 
(ஆனாலும்) உன்னலால் - உன்னை யல்லாமல், பெருர் தெய்வம் ‘ (Ged 

றொரு) சிறர்த தெய்வம், உயர்ச்துளோர் - (உண்டென்ப.) உயர்ச்தோர்ச 

Ts, ஒழுக்கன் ற - ஓழுச்சுமாசாது, அன்னம் ஊர்தியை : ௮ன்ன வா 
கனமாகக் கொண்ட பிரமனை, முதலாம் - முதலாகஉடைய, அர்தணர் 

மாட்டு - மேலோர்சளால் (அரா௫க்ஈத்தக்க), ௮ருர் தெய்வம் - (ஒப்பற்ற, 

அரியதெய்வம், சின்அல்லால் இல்லாமை - நின்னையல்லால்வேறுஇுல்லாமை 

யை, நெறி நின்றார் - சாஸ்திர மூதையில் நின்ற மேலோர்கள், ரினையா 
சோ - ஆசாய்ர்துணராரோ (உணர்வார்) என்றபடி, 

தறிப்பு?:--*தெய்வம 4- உயர்ச் த ளே? என்ற Ger pa ens Bear we 

( உண்டென்பது ? என்ற சொல் தொகுததல்; இரனைச சொல்லெச்சம் என் 

பர், உலகம் என்பது உலசக்இிலுள்ள பிறப்பக்களைச் கூறித்ததால் இ. 

இடவாகு பெயராயிற்று நினைக்கும் என்பறு நினையும் என வர்தது; நினை - 

பகுதி; உம் -வினை முற்று விகுதி, ஊர்கி- ஊரப்பவெ௫, அர்தணர் 

என்பது பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்சிரர்களின் பெயராயதுபற்றி 4அன்ன 

உமர் இயை முஈலாமர்சணர்? என்றார். ௮ மூர்ததிகளைப் பற்றிப்பேசுறெ 
வேதமுறையில் ஒழுகுபவருக்கும் இப்பெயர் வாதது, அர்சணர் - அம் 

நத்தை ௮ணவுவோர்: அணவுதல் - BBO we, ஒழுக்கு - முதனிலை இரிர்த 

தொழிஜ் பெயர், மாட்டு - இது ஆல உருபுப்பொருள் தந்து ரின்றது, 

80. (ட்ரை) இரு - இலக்குமி தேவி, உரையும் - வீற்றிருக்சனெற 

௮ணி - அழயெ, மார்ப - மார்பினையுடையவனே |, உறங்காதாய் - அழியாத 

வனே, பொருவு அரிய சமயஙகள் - ஒப்பிட்செ சொல்ல முடியாத பல சம 

யங்கள், புகல்கெெறபுத்தேளி£ - *தத2ம் தெய்வமென்ற? சிறப்பித்துக் கூறு 

ன்ற தேவர்கள், இருவினையும்உடையார். போல் - (ஈலவினை இவினை 

என்ற) இரண்டு வினைகளையும் உடையவர்களைப் போன்று, அருர்தவம் - 

அரிய தவத்தை, நின்று இயற்றவர் - செய்து நிற்பார்கள், நினச்கு என்னை 

செயற் பால. உனக்குச் செய்யவேண்டிய காரியஙகள் என்ன இருக்கின் 

றன, (ஒன்று மில்லை.) ஒரு வினையு மில்லார் போல் - (ஆகையால்) வினை ஒன் 

றுப் இல்லாதவரைப் போல்: உறங்குகி - 8) ரிச்திரை செய்தருளுஇன்ளுய், 

தறிப்பு:--எல்லாச் செல்வங்களுக்கும் அதிதேவதை இலச்குமியாயத 

பற்றித் இரு என்பத இலக்குமியைச் குறித்தது, இரு வினை - ஈலவினை 

இிவினை, இருவினையும் இதில் உள்ள உம்மை முற்றும்மை, பால - பால், 

பகுதி; ௮ - பலவின்பாற் படர்க்கை விகு௫ி, (உறங்குதியால் உறங்சாதாய்” 

என்ற சொல்லாற்றலினால் £ பன்னகத்தின்மீது பள்ளிசொண்டிருப்பினும் 

அதன்மீது ௮றிதுயில்கொள்பவனேயன்றி மற்றைத் தேவசைப்போன்று 

உறங்குறவன் அல்லன் என்ற பொருள் தா தகின்ற த, ஆல்-தளைநிரப்பசை,
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81, (ப-கா) இருவான - அழகுதங்கெ, ரிலமகளை - பூமீிதேவியை, 
Hig 4G - ஆஇசேஷனாட, சுமத்தி - (8) சுமர்து தால்குகன்றாய், அயில் 
எயிற்றின் - கூர்மைபெற்ற கொம்பினால், cig - எடுக்செ்ருய், ஒரு வா 
யின் - ஒரு வாபினாலே, விழுங்கு - விழுங்குகின்றாய், ஓர் அடியான் 
ஒளித்தி - ஒரு இருவடியினா”லே மறைச்௫ின்றாய், இஃது - இர்தவண்ணம் 
அவளிடத்தில் அன்புசொண்டொழுகுதலை, மரு ஆரும் துழாய் அலங்கல் - 

வாசனை தங்யெ தளபமாலையணிர்த, மணிமார்பின் வைகுவாள் - ௮ழயெ 
மார்பினிடத் திருச்கின்ற திருமகள், அறிர்தால் €ராளோ - அ௮றிச் துகொள் 

வாளானால் கோபிச்சமாட்டாளோ (ஊடல் பெறாளோ என்றபடி) 

தழிப்பு?---பூமி தேவியை ஆ திசேஷருபமாய்ச் சமர் தும் வராகருபமாய் 
ஏச்இிபும் வாமனரூபமாய்த் இருவடியில் ௮ளச்து மறத்தும் பிரளய 

சாலத்து ஒரு கவளமாயுண்டும் ருஷ்டிசாலத்து உமிழ்ச்தும் ஆடுகிற 

இருவிளையாட்டினை இச்சவியில் துலக்கினார், அலங்கல் - இத தொழிலாகு 
பெயசாய்மாலையைக்குறித்த து. துழாய் - துஎஸீஎன்னும் வடசொற்ளதைவு, 

92, (ப-னர) ஐயா - யாவர்ச்கும் தலைவனே, $ விஇித்த மன்னுயிர் 

கள் - நீ படைத்த நிலைபேறுடைய ஆன்மாக்கள், மெய்யைத்தான் - (பரத் 

துவம் ரீ என்றெ) உண்மையைத்தான், ரிறிஐணர்ர்து - ஈறிதளவாயினுர் 
தெரிச்,து, உய்யத்தான் ஓசாதோ - (பிறப்பிறப்பென்ற பெருந்துன்பச் சட் 

டுப்பாட்டிலிருர்து விபெட்டு) ஜீவிச்சலாசாதோ, உனக்கென்ன குறைவுண் 

டோ . ஆன்மாக்கள் (அங்ஙனம் உஜ்வீவிப்பதால்) உனச்கு எதாவது குறை 

வுசேருமோ, (சேராதே) மழுவாளிக்கு - மழுவேர்திய பரம?வனுக்கு, 

அன்று அளித்த ஐயத்தால் - (பிசமசபாலத்தை ஏர்திப் பிசசைபெற்றுத் 

இரிர்த அந்தச்சகாலத்தில்) நீ கொடுத்தருளிய பிச்சையினால், சிறுது ஐயர் 

தவிர்ர்தாரும்-சிறிதளவு சந்தேகம் *ங்கப்பெற்றவர்களும், வையத்தார்-இவ் 

உலசத்தாருள்ளும், வானத்தார் - அவ்வுலகத்தாருள்ளம், உளர் -௨ள்ளார், 

தறிப்பு:--உன்னாற் படைச்சப்பட்ட ஆன்மாக்கள் எல்லாம் உன்னை 

அறிர்த உன்னுள் ஐச்யெரிலையடையாவண்ணம மாயை என்ற ஒரு பெரிய 

வலைணீப நீயே படைத்திருச்ளெறாயென்றும அவ்வாறு மாயையை படைக் 
சாவிடில் (படைத்தல் சாத்தல் அழித்தல்! என்ற இருவிளையாட்டே உனக் 
இல்லாமற் போய்விடுமென்றும் அவரவர்கள் கன்மாறுபவததுக்குச் தச்ச 

படியேதான் படிப்படியாய் உன்னையறிர்து உன்னுள் ஐச்கியம் பெறக்கூடு 
மென்றும் அவ்வாறு ஐக்யெம்பெற்றவர்சள் வையகத்தாரிலும் வானகத்தா 
ரிலும் லர் இருச்இன்றார் என்றும் விசாதன் த/நித்தான் என்பது இப்பாட் 
டால் பெறப்பட்டது. மெய்யைச்தான் உய்யத்தான் - இவைகளிதுள்ள 

(தான்? என்னும் ௮சைச்சொற்சள் சமயசக்கோட்பாட்டினுட்டுடர்து (இவன் 

பெரியன் அவன் பெரியன்! என ஐயுற்று ஒன்றிலுர் துணிவுபெரு தழலும் 
ஆன்மாச்களைப்பற்றி எழுச்ச இசச்சத்தைவெளிப்படுத் இரின்றன. பிரமஹத் 

இதோஷத்தாற் பசமரிவன் பிசசைஏற்றுத திரிச்சபோது ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு 
3
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தமது கரத்தினாற் பிச்சையிட்டு ௮ப்பிரமஹத்இியை நீச்சியருளினார் என்பது 

தோன்ற :'மழுவாளிக்கன்றளித்த ஐயச்தால்'ஏன் றுகூறினர் ஆரியர், 

89. (ப-ரை) ஏனமாய் மண் இடச்சாய் - வசாகரூபமாய்ப் பூமியை 
எடுத்தருளியவனே, ௮ன்னமாய் - நீ ௮ன்னவடிவுசொண்டு, அருமறைகள் - 

அரிய பெரிய வேதங்களை, அறைந்தாய் - ஆதியில் (9ிசமனுக்கு) உபதே?த் 

தாய், அவை - அவ்வேதங்களை, முன்னம் - அதற்குமுன்னர், உன்னை - 

உனக்கு, ஒதுவித்தார் - கற்பித்தவர், ஆர் . யாகர், எல்லோரும் முடிஈதா 
சோ - அவர்கள் அனைவரும் (இப்போழ்து) இறச்துபோயினரோ, பின்ன 
மாய் ஒன்றாதல் - (ஜீவான்மாச்சளூடன்) வேராஇயும் ஒன்றாகியும் இருக்குச் 

தன்மை, பிரிச்சேயோ பிரியாதோ - வேறுபட்டு ரின்றோே (அல்லது) வேறு 

படாமல் ஒன்றாயிருந்தோ, இவை - (இவ்வாறு வேறும் ஒன் றுமாயிருகக.ற) 

இர்தநிலை, என்ன மாமாயம் - என்ன பெரியமாமமாயிருக்கிற த! 

தறிப்பு:--மறை- இது ஆகுபெயராய் வேதத்இற்காயிற்று; மறை 
வான பொருளை உட்கொண்டிருத்தல் பற்றி என்ப, மறு -பகுஇி, ஐ-௪செ 

யப்படுபொருள் விகுதி. “முன்னமாரோதுவித்தார் எல்லாரும் முடிர்தா 
சோ” என்ற வினாவினால், உன்னையன்றி வேறு ஒருவருமில்லை? என்பத பெ 
றப்பட்ட. இதிலுள்ள யார் என்பதின் விகாரமாகிய ஆர் என்பதும் ஈத் 

றிலுள்ள ஓகார வினாவும் இன்மைபற்றியும் எதிர்மறை பற்றியும் வர் தன, 

பின்னமாய் ஒன்ரூதல் - ப.ரமாத்துமாவும் வோத் தூமாவும் வேறும் ஒன்றுமா 

யிருத்தல்; இதனை ஆன்றோர் விசிஷ்டாத்வைதம் என்பர், உன்னை - உனக்கு; 

இசண்டன் உருபு கான்கன் உருபுப் பொருள்தர்து நின்றது, 

94: (ப-ரை) ஒப்பு - உவமை, இறையும் - சிறிதளவும், பெறல் 
அரிய - பெறுதற்கு அரிய, ஒருவா - (ஆதியான) ஒருவனே, முன் உவர்து 
உறையும் - முன்னர் இருவுளம் மூழ்ச்து பள்ளிசொண்டிரு்த, அப்பு - 

இருப்பாற்கடலாகிய, உறையுள் துறந்து - இருப்பிடத்தைவிட்டு, அடி 

யேன் அருர்தவத்தால் - அடியேனது பெரு£தலப்பயனால், ௮ணுகுறலால் - 

இங்கு எழுச்தருளியகினால், இப் பிறவிச்சடல் கடச்தேன் - இர்தச் ௪டல் 

போன்ற பிறவியைத் தொலைத்து சகரையேறினேன், இனிப் பிதவேன் - 
இனிப் பிறக்கமாட்டேன், இருவினையும் - பிரவிக்குச்சாரணமாய (ஈல்வினை 
நிவினை என்ற) இரண் வினைகளையும, துப்பு உறழும்- பவள நிறம் சிசர்க 

கும், ரீர்த்த சுடர்த் திருவடியால் - பிரசாசமுற்ற ௮அழகயெ (ரின்) பாதக் 

சளினாலே, துடைத்தாய் நீ- நீ துடைத்தருளினாய், 

தறிப்பு:--இறை - உயர்வெனப்பொருள்கொண்டு ஒப்பும் உயர்வும் 
இல்லாத எனினும் பொருசர், தும், உறைபுள் - இது வினைத்தொமை:; தொ 

ழிலாகுபெயராய் இடத்சைச் குறித்ததெனினுமாம். பிழவிப்பிணிக்கு 
மருர்தாகலின் இருவடியைத்துப்புறழும் என்று புனைந்து கூறிஞர், துப்பு 

தீழும் என்பதற்குப் பரிசுத்தம் பொருர்தும் எனப் பொருள் கொள்வதும்
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பொருந்தும், *இருவடியால் தடைத்தாய் ரீ? என்ற பெற்றி அ.த்திருவடி 

யின் விசேஷத்தைச் சிறப்பிச்து hor os. 
~ 

85. (ப-ரை) ஊழிபாய - (9ருஷ்டியாதி முத் தொழிலுக்கும்) முதல் 
வனே, தெறுத்துவர்த - (உயிர்களை) அழித் தூவரத, தீ.த எலாம் - (என்னு 

டைய) பாவல்கள் முற்றும், அறத்த உன்னை - போக்யெருளிய உன்னை, 

ஆதனேன் - அறிவற்றவனாகயெ யான், ஒறுத்த தன்மை - வறுத்திய (அப 

சா.ரத்கை, பொறுத்தி என்று - பொறுத்தரறாுள்வாயெச்று, பிரார்த்தித்த - 

பிசார்த்தனை செய்து, போயினான் - தன் உலகம் சென்றான், 

தறிப்பு இதெலாம் - இது ஒருமையிம் பன்மை: எல்லாம் என் 

ப.த எலாம் என௪ செய்யுள் விகாசம்பற்றித் தொசசத, 

80 (ப ரை) இசவு - அன்றையிராச்கிரி, உறும்பொழுது - வருங்கா 
லத்.த, குலம் - குராவரும்பும், ருவிமீகாங்கும் - குவிக்த கோங்கரும்பும், 

அலர் கொம்பினொடம் - (முஷயிற் குவி மலர்கின்ற பூங்கொம்பு போன்ற 
பிசாட்டியுடலும், (ஸ்ரீ சாமலக்குமணர்) அஙகண் - அ௮வ்விடத் திலிருச் த, 

ச.£வங்கன் - ௪ரவங்கரென்னும் மா முனிவர், இருர்து சவங்கருதும் - தங் 

இத் தவஞ்செய்துசொண்டு வருகிற, மரவம் - குங்கும மசல்களும், ளர் 

கோங்கு- உயர்ர்து வள. ரப்பெற்ற கோங்கு மரங்களும், ஒளிர் - குவிந்து 

விளங்குகின்ற, வாசவனம் - மணம்பொருக்திய வனத்திலுள்ள (ஆச்சமத் 

இற்கு), ஏ௫னார் - சென்றார்கள். 

தறிப்பு:-- குருவம் கோங்கு என்பன அம்மரத்தின்பெயர் அதன் மலர் 

களுச்சாயதுபற்றி இவை பொருளாகுபெயரின் பாற்படும், தவம். இத 

தபஸ் என்னும் வடமொழித்திரிபு, வாசவனம - வூிச்கத்தச்ச வனம் என 

வும் பொருர்தும், கொம்பு என்பது பூங்கொம்புபோன்ற சதை என விரியு 

மாசவே இது உவமையாகுபெயா, ஐடம் - இதிலுள்ள உம்மை முற்றுப் 
பொருளது, குரவம் சோங்கு: மரவம் கோயகு; இவைசளிலுளள எண் 

ணும்மைகள் விசாரத்தால் தொச்சன, 

387 (பாரை) செவ்வேலவர் - கூர்மை தவ்யெ வேலினை புடைய 

(ஸ்ரீ ராமலக்குமணர்,) சென்றனர் - சென்று, சேோலுறும் - சேர்கின்ற, yd 

வேலையில் - அர்த சேரத்தில், சவ்வாது - குவியாது, இசவும் - இசாப்போ 

இலும், பொலிதாமசையின் - மலர்ச்து விளங்குகின்ற செர்தாமரைப் பூச்ச 

ளைப்போல், வெவ்வேறு - தனித்தனியே, அவர் - விரிந்த, ஆயிரமாம் - gud 
சம் என்று சொல்றஐப்பட்ட, சண்ணினன் - சண்களைபுடைய, விண்ணவர் 

கோன் - அமரர்களுக்கு அரசனாகிய (தே? 2வர்திரன,) எய்தினன் - (௮ங்சே 

றிது சேரத்திற்கு முன்) வர்தான், 
தநிப்பு:--செவ்வேல் - பகைவரது இரத்தச் தோய்ச்த வேல் எனவும் 

பொருக்தும், சென்றனர் - வினைமுற்று வினையெசசப் பொருள் தந்ததால் 
இத முற்றெச்சம், சேரலுறும்- இதிலுள்ள உறும் துணைவினை, தாமரை
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யின் - இதிதுள்ள இன் உக்மப்பொருள்தச்து ரின்றது, இர்திரன் சண்சள் 
இமைமாதனபற்றி அவற்றைச் குவியாத தாமசை என உவமிச்கப்பட்ட ௪, 
ஸரீ சாமலக்குமணர் சென்றகாலம் இரவான துபற்றியும் இரவில் தாமரை 
மலசாத.தபற்றியும் இர்சின் சண்கள் இமையாததுபற்தியும் இவ்வுவமை 

வழுவின்பாற் படாவஸ்ணம் (இரவும் பொலி தாமரை! என்றார் ஆரியர், 
இ.த இல்பொருள் உவமையாயிற்று, 

99. (ப-றை) நின்றான் ofr - (ச. ரபங்கர் ஆசசிமத்இல்வர்.து) அவர் 
எதிசே ரின்றான், நின்ற செடுச்தவனும் - (அங்கு இருந்த) நிலைபெற்ற கெ 
டிய தவத் துடன் கூடிய (அத முனிவரும்), எதிர்கொண்டு - (Qo Sisters 

பார்த்ததும்) எதாகொண்டு, சென்றான - அணுகினான், இறப்பு அமையா - 

(இச்.திசனுக்குச) சிறப்பான மரியாைகளைச௪ செய்து, இவண் - இவ்விடத் 
இற்கு, எய்திய ஆறு - வர்ததின் காரணம், என்என்றான் - என்ன வென்று 
கேட்டான், எனலும் - என்றுகேட் டலும், பொன்றாத - அழியாத, பொலக் 
கழலோன் - பொற்கழல் தரித்த இர்இரன், புகலும் - சொல்வானாயினான், 

தறிட்பு:--அமையா - அமைத்து; அமை. பகுதி; ஆ- வினையெச்ச 
வி.கு.தி, சென்றான் - இதை முற்றெசசமாசக் கொண்டு சென்று எனச் 

கொள்ளினும் அமையும், சகழலோன் புகலும் - இது திணைவழு, 

89, (பாரை) எர்தாய் - எம்பெருசானே, ஈந்தாத- கெடாத, பெ 

ரர். தவ - பெரிய தவத்தினையுடையஙசே, உலகுயாவையும் - எல்லா உலகய் 

களையும், எ உயிரும் - எல்லா உயிர்களையும், தர்தான் - படைத் தவனாஏய, 
(பிரமன்) உறையும் - வசிக்ன்ற, கெறி- (தன்) உலகமாகிய பதவி, தந்த 

னன் - உமக்குக் கொடுத்தான், ஆல் - ஆகையால், காடு அது - அச்த சாட் 
டுக்கு, நீ வர்தாய் எணின் - நீர் வர்திராயின், ரின்எதிரே - (௨மமை எதிர் 
கொண்டழைத்தற்கு) உமக்குமுன்னர், வருவான் - (படைத்தற்கடவுளாயெ 
அர்தப்பிசமதேவன்) வருவான், 

தறிப்பு--எந்தாய்-இ.த சிறப்பினால் வர்த வழுவமைஇ, வர்தாய்-இது 
இயல்பினால் வர்த வழுவமைஏ, ராடது-இதிலுள்ள அது பகுதிப்பொருள் 

விகுதி; சான்காம்வேற்றுமைத்தொகை, பெருச்தவசாடு - பெரியதவத்தா 
லடையப்படுசன்ற சாடு எனக கூட்டிப் பொருள்கொள்ளிலும் அமையும். 

40, (ப-ரை) கல்லாய் - (ல்ல) தவத்தையுடையவசே, எல்லா உல 
இற்கும் - எல்லாப் பதவிகளுக்கும், உயார் தமை - (அப்பிரமலோகம) மேம் 

பட்டிருக்கன்ற தன்மையை, யான் சொல்லாவகை - நான் சொல்லாமலே, 

புணர் தன்மையை - 8ர அறிக திருக்கும் பழைமையுடையவராயிருக்ன் 
தீர், ஆல் - ஆதலால், ரீ உடனே ஈட - மீர் உடனே வருவீசாச, எனலும் - 
என்று இச்திரன் தெரிவித்த அளவில், வால் அறிவான் - றாத ஞானியா 

யெ (அம்முனிவர்), அல்லேன் என - கான் அங்கு வரக்கூடியவன் அல்லன் 
என்று, அறைவான் - சொல்லுவா.சாயினார்.
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தறிப்பு:--வால் - தூய்மை, (வால திவான் அறைகான்? ஏன்பதனைச் 
தூய அறிவினால் ஆராய்ர்து சொல்லுவார் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். 
*உடனே ௩ஈட''என்றத இப்பதவி "இடைத்தலரித”எனும்பொருள்தக்த.த. 

41, (ப-ரை) சொற் பொங்கு : (சொல்ல௪ச சொல்ல) ௮௪சொல் மிகு 
தற்கு ஏற்றதான, பெரும் புசகழோய் - பெரிய புகழோடு கூடியவனே, தொ 
ழில்மாய் - செயலற்ற, சிற்பங்களின் - சித்திரல்களைப்போன்று, வீவன - 

அழிச் துபோகும் தன்மையான, உலகங்களை - பதவிகளை, சேர்குவேனே - 
(யான்) அடைகேனோ, அற்பவ் கரு தேன் - அற்பமான பதவிகளை நான் 

கருதுபவன் அல்லன், என் ௮ருந்தவமோ - என்லுடைய அரிய தவமோ, 

கற்பம் பல சென்றது - பல சறபகாலஙகள் செலலப்பெற்றன, காணு - 

(ரீ இதனை) அறிவாயாக, 

தநிப்பு:--சொற்பொக்குபுகழ் - சொலலுக்கடல்காத புகழெனவுமாம, 

சற்பம்பலசென்றது என்றமையான் நீ செரில்லும் பதவி கற்பங்கள்தோறும் 

அழிச் இருப்பதை யானறிவேன் என்பது பெறப்பட்டது, அற்பம் - இது 

ஆகுபெயராய்த தாழ்ர்த பதவியைக் குறித்தது, ஓ: உயர்வு சிறப்புப் 

பொருளது. பொங்கு பெரும்புஈழ; மாய் சித் இரம் - தொகைஙிலைத்தொடர். 

42, (பாரை) சூழ்கழலாய் - சூழக்திருக்கின்ற வீரக்கழல் ௮ணிர் த 

வனே, இது - இர்த வார்த்தை, சொற்றும் தரம் அன்று - $ சொலலததக்க 
வார்த்தையல்ல, பெறறும் பெறுகில்ல.து - அடைந்தாலும் அடையாச் தன் 

மையைப் போன்ற, ஓர் பெற்றியது - ஒரு தன்மையோடு கூடியது அது, 
(ஆதலான்) மற்றென்பல சொல் - வேறு பல வார்த்தைகளைச சொல்விப் 

பயன் என்ன, இவண் வந்து - (யான்) auger gs, தவம்முறறும - செய்த 

தவம் புடியும், பகல் தானும - காலததையும, முட ததேன் - (தவம் நிறை 

வேறும்படி செய்து) முடி.த்மீதன், 

தறிப்பு:--பெற்றியதே - இதிலுள்ள ஏகாரம் தேற்றப்பொருளில் வர் 

த்து, சான் - அசை, உம்மை-உயர்வு சிறப்புப்பொருள.து, ஆல் - ஈற்றசை, 

(இவண்வர்து ௨தவ எனப்பிரித்து” ஸ்ரீ ராமபிரான் என்னைத் தேடி.யர்.து 
எக்கு மோட்சமளிக்கும்படியான தவத்தைச செய்துமுடி த்தேன் என் 
௮ம் பொருள் சகொளஎலாம், ௮அங்சனமாயின் ஸ்ரீ சாமன் தோன்ரு எழுவாய், 

43, (ப-ரை) வானுடையாய் - தெய்வலோகத்தரசனாகய இக்திர 
னே! இறுகாலை இல- அற்பமான காலவரை யில்லாமலும், சிலையோ இரி 

யா - நிலைமை மாறாமலும், குறுகா - குறைவிலாமலும், கெகொ- வளரும் 
தன்ம யில்லாமலும், குணம் வேறுபடா - குணம் வேறுபடாமலும், உறு 

சால் - உண்டாகனெற ஊரழிச்சாற்றினாலே, எளர்பூதம் - விளககுன்ற 

பூசல்கள், எலாம் - அனைத்தும், உ௫னும் - அழிர்துபோனாலும், மறுசா 
கெதி : அழிதலில்லா இருக்தெ பதவியை எய் தவன், (சான்) அடைவேன்,
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தறிப்பு:--சாலவரையற்றது பரமபதம் ஓசவே F partite, 
ரூர், சிறுகாலை உறுகால் - வினைத்தொசைத் தொடர்மொழிகள், 
சால் ளர் பூதம் - உண்டாகின்ற காற்று முதலிய ஐம்பூதம் எனி; 

அமையும், உகுதல் - -கோன்றிய விடத் இறின்றொடுங்குசல், பூதங்கஷெ...' 
லாம் ஒடுங்குஇன்ற காலம் ஊழிச்காலமாகையாலும் அக்சாலத்இினும் நித நி 

யமாயிருப்பத மோட்சமாகிய பரமபதமாகையாலும் பசமபதத்தை மறுகா 

நெறி என்றார், உகுதல் - உகு - பகுதி; தல் - தொழிற்பெயர் விகு இ. 

%4, (ப-ஃரை) என்று - என்பதாய், இன்ன விளம்பிடும் - இத்தசைய 

வார்த்தைகளை (முனிவா) சொல்லுகின்ற, எல்லை.பின் வாய் - சொல்லின 
முடிவிலே, வன்திண் சிலையீரரும் - வலிமை பெற்ற வில்லேந்திய (ஸ்ரீ ராம 
லக்குமணரும்,) வர்து ௮ணுகா - அவ்வாச௫௪ரமத்தில் வு ௮ புகுத, ஒன் 

றும் - (௮வலிடத்துப்) பொருர்அம், களர் ஓசையினால் - பெரி.ப பேசசர 

வத்இினால், உணர்வார் - அசன் (காரணத்தை) அறிபவர்களாய், நின்று - 

(அங்குச் சிறிது கேரம்) நின்று, இன்னது என்னை எனா - இக்சப் பேசச.ரவம் 

என்னவென்று, நினைவார் - அலோரிததார். 

தறிப்பு₹--வன் திண் - ஒருபொருட் பன்மொழி; இது ௨லிமையின் 

மிகுதியைக் காட்டி நின்ற. வாய் - இடப்பொருள்பற்றி வசத ஏழனுருபு; 

இ.து பொழுதெலும் பொருள்தக்து நின்றது விளம்பிடுமெல்லை - வினைத் 
தொகைத் தொடர், அணுகா - ௮னுகு--பகு4; அ - வினையெசச விகுதி, 

15, (ப-ரை) ஒளிர் - பிசகாசிககன்ற, கோள் - வலிமையான, வயி 

ரம் - வயிரப்பூண்களையுடைய, ஓத்தனகால்கொம்பு - ஒமேவிமான கான்கு 

கொம்புகளை யுடைய, கம்பக்சரி- ௮அசைநச்தாடும் தன்மையுற்ற (ஐரா 
வதம் என்னும) யானை, நின்றது - நிறகின்றதை, கண்டனம் - பார்த்தோம், 

ஆல் - ஆதலால், உம்பர்ச்கு ௮ரசு - தேவர்களுக் ச.திபதியான இந்திரன், 

இவன் - இவனாக (இருத் சல்வேண்டும), இம்பர்ததலை - இவ்வுலகத்து, மாத 

வர்பால் - சசபங்ச முணிவனிடத து, எய்தினான் ஆம் - வர்தான போலும், 

என்றுணசா - என்று அ௮றிர்து, 

தறிப்பு.--வயிரம் - இது யானையின் முடியுறுப்பாகயெ ஆபரணம் 

என்று பொருள்தர்து ரிற்பதால் ௮வ ஆப ரணத்கிற்கு ஒகுபெயராரயிற்று, 
தலைமாதவர் எனக்கொண்டு முனிவர்களுச்கெல்லாம தலைவர் எனினும் 

பொருரச்தும், மாதவர் என்பது சசபவ்களை மாத்திரல் குறித்தமையால் 

உயர்வு கருதி ஒருமையிற் பன்மைவக்தது. கமபக்சரி- கண்டவர் பயந்து 

நடுஙகும்படி, பெருததுள்ள யானை எனப் பொருள்சொளினும இழுச்சாது. 
ஒளிர்கொள் - வினைததொகை, உணரா - உணர்பகு தி - ஆ வினையெச்ச 
விகுதி, உணர்ஈது என்பது பொருள். 

46, (ப-ரை) மானே அ௮னளையாளோடு - மான்போன்ற பார்வையையு 

டைய பிராட்டியுடனே, மைந்தனையும் - இளைய பெருமாளையும், பூரேர்- பூச்
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சள் செழிர்ச, பொழிவின் புறமே-௮௪சசோலைக்கு வெளியே, நிறுவா-கிறுத் 
இவிடி, ஆன்ஏறஎன - இடபம் போலவும், தள்ுரிஏறுஇதுஎன - விலவ் 
குச்சரசாகிய அண்டுங்கம் போலவும், தானே - தான்மாத்திரம், ௮ அசன் 

பொழில் - #63 விலாசமான சோலையை, சாருதலும் - கட்டிய போழ்து, 

தறிப்பு:-- வானேறு, வாளரி எனச்சொண்டு இறெந்த இுட்பமூம, ௮ழ 
குள்ள 9ில்சமும எனப் பொருள்சகொள்ளினும் அமையும், இிஷ்டர்களைப் 

பரிபாலிச்கவும், துஷ்டர்களைச் சங்கரிக்கவும் கூடியவசாதல்பற்றி ஸ்ரீ ராம 
பிரானை ஆனேறென அளரியேறிதென என்றார் ஆரியர், மான்; மைந்தன் - 

இவை ௮ன்மொழித்தொகையாய்ப் பிராட்டியையும் இலக்குமணனையும் 

குறித்து ரின்றன, தானே - ஸ்ரீ ராமபிரானே; இதகிலுஎள ஏகாரம் பிரிநிலை, 

47, பாரை) சாசினியின்சண் - இப்பூமிபில், இமையோர் இறை- 

வாஜேர்ச்க இப.இயாகிய (இச்.இிரன்) ௮ருநான் மறையின் சனியை - தெறி 

திீற்கரிய சான்கு வேதங்களின் பலமாயுள்ள (ஸ்ரீ ராமபிரானை), சருஞாயிறு 

என - சரிய ரிழம்பெற்ற சூரியனைச் (கண்டாற்) போல, ௨ண் அவை ஆயி 

ரரும்- அவனது அயிரக கண்களும், சணதாமரை போல் - பெருமை 

பெர்ற தாமசை மலாகளைப்போல, க. ஐவ - மலர, சண்டான் - பார்த்தான். 

தறிப்பு:--இர்சரனது கண்களைத் தாமரை என்ரு ராகையால் ஸ்ரீ ராடீ 

பிசானை ஞாயிற என்றார். ௧௫௬- gars இருமேனியின நிறத்தைக்கு 

றித்தது கதுவ- கதுவு-பகுஇ; ௮௭வினையெசசவிகுத்; கண்டாம், சண் 

டாமரை; கண் 4 தாம், கண் 4 தாமரை; ணகரத்தின் மூன் Faro Wey 

மாய்த் திரிர்ச.த. தாம் தான - அசைகள், 

48, (ப-ரை) காணு- (இர்நின ஸ்ரீ சாமபிரானைச்) தரிசித்த, 
மனம் நொர்து - மனது வருர்தி, கவனறனன - கவலை யடைர்சவஞாய், 

ஆண்.சாதனை - புருஷர்சளில் உயர்ந்தவனும, ௮நதணா நாயகனை - அந்த 

மாகிய மோட்சத்தை விரும்பும் பெரியோக்குத் தலைவனாயெ ஸ்ரீ ராமபி 

சானை,_,கரஏ சாளும் - ௮னுஇனமும், வண ஙூய சல்முடியால் - வணங்வெ 

ரூற உயார்த மூடியினாலும், தாண் ஆகிய தோள்கொடு - தண்களுக் 

கொப்பாகிய (சனத) தோள்களினாலும், ௮வன் - ௮2 (கா.ராயணன து திரு 

வவதா மாகிய) ஸ்ரீ ராமபிரானை, தொழுவான் - வணங்கஇனான், 

தறிப்பு:--*தேவசாதிய சிஷ்டர்களை ரட்டிக்கும்பொருட்டுப் பகவான் 
grater துறந்து காய்கனியுண்டு கல்லணை துயின்று பங்கயச சேடி பார் 

மிசைஈடச் தசோவ இங்கனம்வச்தானே?”என்று இர்திரன்வருச் இனா சைவே 

ஈசாணா மனரொர்து சவன்றனன்”? எனறார், இர்திரன் முதலிய அனைவர் 

களும் அனுதினமும் பரம பதத்தில் பசவானைச்சண்டு தரிசிச்சிற வழமை 

அற்றியும் அவனே ஸ்ரீசாமனாக அவதரித் இருப்ப துபற்றியும் அங்கனம் ௮வது 
ரித்த ௮வன் அங்குமிருக்க இங்குமிருக்ற தன்மைபற்றியும் அ௮ப்பெற்றி
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சோன் றசாணாளும் வணம்பயெரான் முடியால் என்றார்ஆ௫ரியர், சாளு - சாண் 
பகுதி; ஆ- வினையெச்ச விகுஇி, (முடியால், தோள் கொடு' என்ப, எண் 
ஆம்மைகள் தொக்க (அல் கொடு'என்னும் வேற்றுமை புருபுசளையேற்றன., 

முடியாலும் தோளாலும் வணங்கினான் என்பது பொருள், அஒற்றொழு 

தான் - அவனைத் தொழுதான்; இரண்டாம் வேற்றுமைச் தொகை நிலைத் 

தொடர், உயர்திணையிடத்து ஐ உருபு தொச்சுது, ஆல் - அசை, 

49, பப-ரை) துவசம் ஆர் - வெற்றிக்கொடிகள் சூழ்ர்த, தொல் ௮ம 
ருள் - பழமையான யுத்தங்களில், துன்னாரை - பகைவரை, செற்றும் - 

தொலைத்தும், சுருதிப் பெருங்கடலின் - வேதங்களாகயெ பெரிய சடலினி 
டத்.து, சொல்பொருள் - சொற்களையும் அவைகளின் அர்த்தங்களையும், சற் 

பித். தும் - உபதே?த்தம், திவசம் - சாள்தோறும, மா ஈல் அறத்தின் - 

சிறர்த தருமத்தின், செர்நெறியில் - ஈல்வழியில், உய்த்தும - செலுத் இயும், 

இரு அளித்தும் - செல்வத்தைக் சொடுத்தும், வீடு அளித்தும் - மோட்சத் 

தைச்சொடுச்தும, ரங்காமை - ௮ழிதலில்லாமல், தங்கள் - தங்களுக்கு, 

சவசமாய் - மெய்க்காவற்பேராயையாயும், ஆர் உயிராய் - நிறைர்தஉயிசாயும், 

தவமாய் - தவமாஇயும், ஈண்ணாய் - கண்ணாடியும், சடையிலா ஞானமாய் - 
முடிவிலாத ஞானமா௫ியும், காப்பானை - சாத் துவருசன்ற ஸ்ரீ சாமபிரானை, 
காணா - சுண்டு, வசமாய் - (தன்னை) மறர்தவனாய், சிர்தை அழிச்து - 

மனது உருக, அயலே நின்றான் - பத்கத்தில் நின்று, அறியாதான் போல - 

(ஸ்ரீசாமபிரானது) பேன்மைகளைத்தெரியாதவன் போல, அறிர்த எலாம் - 
(தான்) அறிர்த (பசுவானது) திருக்கல்யாண குணங்களை எல்லாம், சொல் 

வான் - சொல்லிக்சொண்டு (து இிசெய்வானா.பினான்): 

தறிப்பு:--வீடு - விட: இத முதனிலை தஇிரிர்சத சொழிஜற்பெயர்; பச் 
தங்களினின்று விபெவெத என்பது இதன் பொருள். சிங்காமை- இது 

சிங்காமல் என்னும் பொருள்தச்து ரிற்பதால் வினையெஞ்சு களவி என்பர், 

ஆர் என்பதனை ௮ருமையெனச்கொண்டு, அருமை என்னும் பண்பு ஆர் 
எனத் இரிர்தத எணினுமொக்கும், ருஷ்டி இதி சங்கார முதலிய எத் 

தொழிலினும் தானே ஒரு மூலமாய் நிற்பினும் காத்தற் சடவுள் ஸூீமச் ஈர 

சாயண னென்பதுபற்றியும் காச்தற் பொருட்டே. அ௮வதரித் திருப்ப தபற் 

றியும் (காப்பானை' என்றார், அவசம் - சுவாதீனமின்மை; அவசமும் சிதை 

யழிதலும் பச்தியாலுண்டாகும் தர்வித மெய்ப்பாடுகள், 

50, (ப-ரை) பொருள் அனைத்தும் - எல்லாப் பொருள்களிலும், 

தோய்ர்தும் - (உட்புறம் வெளிப்புறம்) கலர்இருந்தும், தோயாது கின்ற - 

(அவற்றின் குணதோஷங்களில்) சம்பர்தப்படாமலே நின்ற, சுடரே - சோ 
திவடி வமே!, தொடக்கு அறுத்தோர் - பற்றுக்களை முற்றுர் துறந்த மே 

கோர், சுற்றமே- உறவானவனே!, பற்றி நீர்த- (ஒன்றை ஆத சவாஎப் 
பிடித் துச்சொ.ண்டு கடப்பதற்கு, ௮ரிய- அருமையாகிய, செடுங்கருணைக் 

செல்லாம் - நிறைர்த௮ருளுச்செல்லாம்; நிலேயமே - இருப்பிடமானவனே,!
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வேதரெறிமுறையின் - வேதங்களிற் கூறிய நீதவழிகளின், Coo gists - 
தேடி ஆராய்ச் தறிர்ச, உணர்வின் - விசேட ஞானத்தின், உணர்வே - உண 
சப்படிம்பொருளே!, எக்தாய் - எனக்குத் தாயு்தர்தையும்ஆய் (நின்றவனே,) 

அடியேம் - ௮அடியவாகளாகிய (யாங்கள்), பகையால் - (அரக்கர் முதலிய) 

பசைவர்களினால், அலைப்புண்டு - துன்பத் இல் உழன்ற, அடி. போற்ற - 
(உன) மலர்ப்பாதங்களைத் தூதிக்க, ௮ர்சாள் - அர்தச்சாலத்தில், ஈக்த - 

கொடுத்தருளிய, வரம் - வரத்இன்படி, உதவ - (எமககு) உதவிபுரிவதற்கு, 

எய்.தினையே - (இங்கு) திருவவதரசஞ் செய்தருளினையே, நின் இணையடித் 

தாமரை - உன்னுடைய இரண்டு குருவடி. ச, தாமரைகள், இருரிலத்சவோ - 

இப்பரவிய பூமியிற் பொருர்தத்தகையனவோ? (இல்லை என்றபடி) 

தறிப்பு:--5சதவரிய செடுங்கருணை என்றபடியால் சருணையை ஒரு 

சடல் என உவமானிச்கப்பட்ட 2, நீந்த, அரிய பிறவிச்சடல் என்றவிடத்து 
அசன் துன்பத்தை விசேடிச்சவர்த Rim 6 என்ற சொல்லே ஈண்டு பகவா 
னது கருணைச்சடலின் இன்பத்தை விசேடித்தல்பொருட்டு வரது நின்றது; 

எவ்வாற்றானும் பகவானது தஇிருச்கருணையை அளவிட முடியாதென்றபடி, 
பகை - பண்பாகுபெயர், பிரமன் முதலிய தேவர்களையும் உளப்படுத்தி அடி 
யேம் என்றார். ௮ச்ராள் என்றது தேவர்கள் அசுரர்களின் கொடுமைகச் 

காற்றாது சீராப்தியிற் சென்று அரிப.ரரதாமனைப் பிரார்த்தித்த தினத்தை, 

அதுதருணம் பகவான் துஷ்டரிசரசக சிஷ்டபரிபா௨னசத் இன்பொருட்டு 

(யாம் திருவவதா.ரஞ் செய்கின்றோம்'என்ற வாக்குச்கொடுச்துள்ளபடியால் 

ஈ்தவரம் எனனா, தோயாது என்பதினீற்றில் தேற்ற ஏகாரம் செவிச் 

கனிய ஓசையளவுபற்றிச் தொகுச்துள்ள சாசச்கொண்டு தோயாதே எனப் 

பொருள்கொள்ளவேண்டும், எச்தாய் - இது தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பொ 

ருள்தரு.சாகவே இரட்டுற மொழிதல், நிலத்த - நிலம்-பகு.இ; அத். 
சாரியை; ௮-பலலவின்பாற் படர்க்கை விகுதி, தம் - சாரியை, 

51. (ப-ரை) ஈளினத்து - (உன்னுடைய) காபிச்கமலத்து, தந்த - 
8ீ உண்டாக்கிய, சான்முகனார் தாமே - ரான்கு முசங்களோகடி௰ பிரம 
தேவர் தாமே, கவைரீர் - குற்றமற்ற, உலகுஎல்லாம் - உலசங்சள் எல்லா 
வற்றையும், காளியாக - சாளியயென்ற அ௮ளவுகருவியாக வைத்து, ஊழிபல 
பலவும் - ௮சேச௪ கற்பசாலமாகவும், கின்று - (ஒயாது) நிலைத்த, ௮ளக் 
தால் - (உனது Bris சல்யாண குணங்களைத் தானியமாசச்கொண்டு) 
அளர்தாலும், ஒன்றும் உலவா - (அவற்றுள்) சிறிதளவேனும் முடியாத, 
பெருங்குணத்த உத்தமனே - மிச்ச குணங்களோடு கூடிய உத்தமனே, 
மேல்காள் - முற்காலத்தில், தரை தாழியாக - பூமி (தயிர்ப்) பானையாசவும், 

மீர் தண்தமிராக - பாற்கடல் நீரே குளிர்ந்த தயிராகவும், தடவரையே « 
பெறிய மச்திரமலையே, மதத.ஆ௪ - தயிர்சடையும மத்தாகவும் (சொண்டு), 
கர்மபைக்கைரோவ - (உனது) தாமரை மலருக்கொப்பான இருச்சரககள் 
சோகும்படி, ஆழி - திருப்பாற்கடலை, கடைந்து - (வற்றும்படி) சடைர்து,
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அமுதம் - (அதினின் ற உண்டாய) ௮ பிர்தத்தை, எங்களுக்சே - தேவர்க 
ளாகியஎங்களுக்குமட்டிலுமே, எர்தாய் - கொடுக்தருளினாய், அவுணர்க் - 
(கடலைச் கடைதற்கு எங்களோடு கஷ்டப்பட்ட) அசுரர்கள், நின் அடிமை 

யல்லாமை - நினச்கடிமையாள ராகாமை, உண்டோ - உளதோ!, (இல்லை 
என்றபடி) அசுரர்கள் அமிர்தம் பெறாமைச்குச் சாரணம் garg குற்றமே 
என்பது குறிப்பாற பெறப்பட்டது, 

தறிப்பு:--உலசை சாழி என்று உருவகப் படுத்தியபடியால் அதில் 

௮ளகூன்ற தானியம் ஸ்ரீ ராமபிரான் திருக்கல்யாண திவ்ய மங்களங்க 
ளென (ஒன்றுமுலவாப் பெருயகுணத்த உத்தமனே? என்ற செல்லாற்றலில் 

பெறப்பட்டது, இது ஏசதேச உருவக gol, காழி முகத்தலளவை 

ஆகுபெயர், அளர்தால் ஒன்று - ௮ளச்தாலும் ஒன்று; இதிலுள்ள உயரவு௪ 

சிறப்பும்மை வீகா.ரத்தால் சொச்ச து. ஆழி - அழ்க்திருப்பது; அழ் - 

பகுதி; இ- வினைமுகற்பொருள் விகுதி, எஙகளாக்சே இதிலுள்ள - ஏகா 

சம் பிரிநிலை, அடிமை - இது பண்பாகுபெயராய அ௮சுரர்களைச் குறித்தது. 

உண்டோ - இதிலுள்ள ஓகாரம் எதிர்மறைப்பொருளது, மசா பிரளயர் 

தோறும் இறந்து பிறசூன்ற பிரமதேவன் அவவாறு இறவாது ரின்று 

அளர்தாலும் ௮ளக்கமுடியாத இவய திருக்கல்யாண மங்களகுணங்களோடு 

கூடிய நின்னை எம்மனோரால் அளக்கழுடியாது என்பது பொருள், 

52, (ப-மை) எர்தாய - எமது பிதாவே!, மேல்காள் - பண்டைக்கா 

as Ho, வ.ரம்புஇல்லாத - முடிவு இல்லாத, மாயவினை தன்னால் - மாயை.பி 

னுடைய சூழ்சசியின் வினையினால், (நீ) இறைவன் அல்லை - நீ பரததுவமா 

சாய், நீ ஆதி- (6 இறைவனாகிய) பரத் துவமாவாய், என - என்று, பே 
துற்று - மனம தடுமாறப் ற்ற, மயஙக௫ெரோடு .. மடிமயகஇத் திரிந்த 

தேவர்களோடு, எய்.இ : சேர்ஈத, மதிமயங்கி - அறிவுதமொறி, அலமரு 
வேம் முன்னை - நிலைசலங்கிரின்ற எஙகட்கெ திரில், ௮ரகாள் - அதுசமயம், 

அறப்பயன் உண்டாக - (பூர்வசாலததிற் செய்த, புண்ணியப் Ca Du pcr 

பலன் கைகூட, வல்லை - விரைவாக, எழுவா என நின்ற - ஏழுபேர் என்று 

சொல்லும்படிநின் ற, தொல்லை முனிவர் - பழைமையான தவமுனிவ/சள், 

எரியோனை - ௮ச்னொிச்சண்ணோேடுகூடிய 7ரவபி.ரானை, தண்டி : ௮ணுடு, 

வலயங்கள் எல்லை - உலசஙகசளினெல்லைகள், நின்னுழை - உன்னிடச் இலி 

ருச்.து உற்பவித்து வளர்ச்து வருபவை ௮சாவது (ீயேபரத்துவம), என்று 

என்பதாக, சூளுற்றபோதே - நீர்மானஞ் செய்த காலத்தே, தொகை 

நின்ற ஐயம் - மேலும் மேலும வளருகின்ற சர்தேகச்தை, துடைத் 
இலையோ - (நீ ௮க்காலத்தில்) நீககுவைத்தவன் அல்லையோ?” 

தறிப்பு:--பே.து - பேதமென்பதின் விசாரம, ஆச - செயலெனெ௪ 

சம் சாரணப்பொருட்டாய் இறர்தசாலச்ழைச் காட்டிரின்றது, வலயம் 

வட்டம்; இது உலகத்திற்கு ஆகுபெயர், எறரியோன் (தழனிற் வண்ணன் ': 

என்ற பெரியார் வாக்குப்படி ௮ச்ஏனி நிறத்தானாயெ சவெபிரான் என்
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றும், ௮ச்கினிச்சண்ணையுடைய சிவபிரான் என்றும் பொருள் கொள்ள 

லாம், வல்லை - காலவிரவை யுணர்த்துமோர் இடைசசொல், அலமரு 
வேம் - ௮ல.௦ரு பரு௫ி, எழுவாருணிவர் - அத்திரி, பிருகு, குத்ஸர், 
வஹிஷ்டர்,) கெளதமர், காசிபர், அங்கரஸர், போது - பொழுது என்பதின் 
மரூ௨. மேனாள் என்பது முற்காலத்தையும் ௮ர்சாள் என்பது ௮துசமயத் 

தையும் குறித்து சின்றது. அல்லை - அல்; பகுதி; ஐ - முன்னிலை யொரு 
மை வினை முற்றுவிகுதி, ஆதி - ௮-பகுஇ, த் எழுத்துப் பேறு: இ- 
முன்னிலையொருமை வினைஞுற்றுவிகுதி; ஆ - அதலை௪செய்யென முன் னிலை 
யேவல்வினை, பகாப்பதமெனகச்கொண்டு ஆ யாயிருப் அ வனெனினுமாம” 

53, (ப-ரை) பொன்னொளிர் - பொன்மயமாய்ப் பி.ரகா௫ச்ற, கெடு 

மூடி. - நீண்ட இரீடந்தரித்2, புரர்தரன் - இந்திரன், இன்னன - இத்தன் 

மையனவாகிய, பஒறினைக்து - பல விஷயங்களை மனதில் தியானித்த, 

இயம்பா - (அவற்றை) சாவினால சொல்லி, ஏத்கினன் - துதிசெய்பவனாய், 
இடை தன்னுதல் - இடையிற் பொருர் ’ Wass p விசேடம், உளதுஎன - 

(ஓன்று) இருக்கன்றதென்று, ஈனி- ஈனறாய், துணிவான - சிசசயித் தூக் 

கொண்டவனாய், தன்னிகர் முனிவனை - தன்னையனறி வேறு ஒப்பற்ற 

அ௮ஈத௪ (சரபங்க) முனிவரை, த.ரவிடை எனனா- (கான் போவதற்கு) 

விடைதரவேண்டும் என்று (கேட்டு) போனான - (அமமுனிவரிடத் இல் 
விடைபெற்றுச) சென்றான், 

தநிப்பு:--துன்னுதல் - இது (சொழிலாகுபெயராய் இனி ஈடக்சப் 

போகின்ற நிகழ்சரியைக்குறித் து. நின்றது. த.ர - தா-பகுஇி, முதல்குறி 
இயது, ௮- வியங்கோள் வினைமுற்று விகுதி, ஈனி-இ௫ ஈன்றாய் என் 

னும் பொருள்த.ரவர்த உரிசசொற் பகாப்பதம், இயம்பா, என்னா என்ற 

எசசங்கள் போனான் என்ற முற்றைத தழுவி முடிர்சன, 

54, (ப-ரை) உரவோய் - பராச்கிரமமுடையவனே, இறுதி செய் 
பகலா. கேற்று மாலை, மலர் அயன் - மலரிலே தோனறிய பிரமன், ௮ரளி 

னன் .. அருள்புரிபவனாகி, உலகம் தர்தனன் (தனது) பதவியை உனச 

குக் கொடித்தான், மருவுகி - வந்தருள்வாய், என - என்றுசொல்லி, இச். 

மன் வர்தனன் - தெய்வேச்இரன் வர்தான், அதம் இல் - மூடி.வு இல்லாத, 

உயர்பதம் - பரமபதத்தை, அடைதலை - அடைவதற்கு, முயல்வேன் - 

முயற்சி செய்துகொண் டிருப்பவ ூய கான், அது சாரலென் - அப்பத 

வியையடையவில்லை, (அடைய விரும்பேன் எஈ்றபடி) 

தறிப்பு: இறுதி செய்பகல் - பகல்போய் இரவு வருர்தருணம்; மா 

ன்ட் பகலா - இதிலுள்ள ௮ வியப்புப்பொருளுற வஈதது, ௮௬ 

முற்றெசசம், மருவு - மருவு-பகுதி; த--எழுத்துப்பேறு,இ- 
Em ஒருமை வினைமுற்று விகுி, தர்தனன் - தா என்னும பகு இயடி. 

யாய்ப் பிறர்த தெரிநிலை வினைமுற்று,
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55. (ப-ஃரை) புசலா - சொல்லப்படாத, வேதமும் அறிவு ௮௬ - 
வேதம்களாலு மறியமுடியாத, மிகுபொருள் - மிகுர்.த பெருமையான பரம 
பதத்தை, உணர்வோன் - அறிபவனாகயெ முணிவர், ஆதலின் - ஆசையினா 

லே, இதுபெற - இச்சு மோட்சசாசனத்தை அடைய, அருள் என - அருள் 

செய்வாயென்று, உரையா - சொல்லி, காதலியவனோடு - (தம) மனைவி 
புடனே, கதழ்எரி - உக்ெரமாக எரிகின்ற வேள்வித்தீயில், மூழ்கி - பிர 
வேூத்து, ஒரு நெறி - ஒப்பற்று விளங்குசன்ற பரமபதத்தை, போதலை 
மருவினன் - போய்சசேசர்ச்தார். 

தறிப்பு:--இதுஎனசசுட்டியது தாங்கருதித் தவம்புரிர்த பரமபதம் 

என்ற மோட்சசாம்ராசசியததை, உரையா - உரைத்து; வினை எச்சம், 

போதலை இதிலுள்ள ஐ சாரியை, மருவினன் என்ற இறர்தகாலம்பற்றிப் 
போதல் என்பது போய் என்னும் பொருள்தர்துகின்றது. ஒரு நெறி - 
இது இசண்டாம்வேற்றுமைச தெரகைநிலைத்தொடர்; ஒருநெறியை மருவி 
னன் என்று விரியும், 

90. (ப-ரை) அனையவன் - அர்தச் சரபங்ச முனிவருடைய, இறுதி 
யின் அமைவு - முடிவுகாலக் தன்மையை, நோக்கசலின் - பார்த்த இனால், 

இனியவர் - (அனைவருக்கும்) இன்பத்தை .அ௮௨ரிக்கின் றவர்களும, இன்ன 

லின் - (முனிவர் ௮சூனியிற் பிரவே9த்ததைப் பாத்துச்கொண்டிருந்த 
இனால் உணடாகிய) வருத்தத்தினல், இரயகும் செஞ்சினர் - உருகுகின்ற 
னமுடையவர்களுமாயயெ, குனிவரு திண் சிலைக் குமரர் - வளைந்த வில்லினை 
யுடைய ஸ்ரீ ராமலச்குமணர்கள், சொம்பொடும் - சதாபிராட்டியோடும், 

புனிதனது உறையில் நின்று- புனித.ராகிய ச.ரபங்க.ரது அச்9ிரமத்திலி 
ருர்து, அரிதில் போயினார் - ௮ரியதன்மையிற் சென்றார்கள், 

தறிப்பு:--௮னையவன் - சட்டிடைச௪ சொல்லடியாகப் பிறச்த பெயர்; 

முனிவரைக்குறித்தத, கோக்கலின் - இதிலுள்ள இன் உருபு ஏதுப்ிபா 
ரூளில் வந்தது, குனி - முதனிலைத் தொழிற்பெயர். கொம்பு உவமை 

யாகுபெயராய்ப் பிராட்டியைக்குறித்தது, சாட்சாத ஸ்ரீ ராம பிரானைத் 

தரிசித்து வீடடைச்தபடியால் முனிவரைப் புனிதன் என்றார். உறையுள் 
உழை- பகுதி; உள் -தொழிற்பெயர் விகுதி, முனிவர் பிரிவாற்றாது 
ஸீ சாமலக்குமணர்கள் சென்ரு. ராசவே அ௮ரிதிற் போயினார் என்றார், 

57, (ப-ரை) மலைகளும் - மலைகளையும், மரங்களும் - விருசஒ$ஜா.தி 
களையும், மணிக்கற்பாறையும் - அழகான கற்பாறைகளையும், அலைபுனல் 
அலைஇன்ற தண்ணீரையுடைய, ஈஇகளும் - அறுசளையும, அருவிசா.ரலு 
ரீர் அருவிசள் பாய்க்தோடுகின்ற மலைப்பங்களையும், இக) லும் 

(பார்ப்பதற்கு இன்பஈதரத்தச்ச மற்றைச) சுற்றுப்புறங்களையும், an, 

தடங்களும் - நிலைத்திருக்கின் ஐ (நீர்த்) தடாகங்களையும், இனிது - இ: 
யாச, நீங்கனொர் - சடந்து சென்றார்கள்,
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தறிப்பு:--அருவி - மலையிலிருர்து Fp Nps srO@erp go. 

சாரல் - இ மலையினருகு சூழ்ச் துள்ள இடத்திற்குத் தொழிலாகுபெயர், 

மலைகளும் - இதுமுதல் தடங்களும் என்ப கினீற்றுவரையுள்ள உம்மைகள் 
எண்ணுப்பொருளன, ௮வை அனைத்தும் இரண்டாம் வேற்றுமைத் 

தொகை நிலைத்தொடர். நிலை - பரப்பு; ஆழம் எனினும் பொருக்தும், 

58. (ப-ரை) பண்டையவயன - மூன்காலத் துள்ள பிரமதேவன், 

தீரு - படைத்தருளிய, பாலகில்லமும் - வாலகில்யர் என்ற மகரிஷிகளும், 
முண்டரும் - சன்னியாசிகளறாம், மோனரும் - மெஎனரிலையிலிருப்பவரும், 

மு.சலினோர்கள் - முதலானவர்சளாகிய, ௮த்சண்டசவனதது - அர்தத் 

தண்டகாரண்யத்து, உறை - தங்கியிருக்ன்ற, தவச் துளோர்கள் - தவம் 

புரிர துகொண்டிருப்பவர்கள், சனிக்கும் ஈர்தையார் - சச்தோஷமனமுடை 

யவ.ராய், இராமனை - ஞீ ராமபிரானை, கண்டனர் - பார்த்தராகள், 

தறிப்பு?:--வாலகில்யர் - இது மோனைபற்றிப் பாலூல்லர் என்றா 
யிற்று; இவர்கள் அ௮ங்குஷ்டப் பிரமாணமூடையவர்சகளாயச தோன்றிய 

அறபதினாயிரம் ரிஷிமார்கள், முண்டர் - ரண்டவர்; இசசொல் ஒரு 

கூட்டமாகிய சன்னியாூகளைச் குறித்தத, சமக்கு விரோதிசளாயிருச் து 

வருகிற அசுரர்கள் ஸ்ரீராமபிரானாற் கொல்லப்பரிவரகள் என்ற ஈம்பிக்கை 

பற்றி முனிவாகள் மனஙகளித்தவராகவே *களிச்குஞ்சிக்தையார்? என்ளுர், 

ஸ்ரீராமபிரானைச் சண்டபினனமே முணிஎர்கள் களிப்புற்றனர் ஆகவே 

(சளிச்குஞ்சிரதையார் (ஆய்ச்) சண்டனரிராமனை? எனத இிரித் தப்பொருள் 

கொள்ச ஆய் சொல்லெசசம், 

59, (ப-ரை) கரச்கரும் - ஒளிப்பதற்கு அரிய (வெளிப்படையான), 
கடும்தொழில் - கொடிய செய்கைகளையுடைய, அரக்கர் - இராட்சதர், 

காய்தலின் - துன்புறுததுவதினால், பொரற்கு - (அவர்களோடு) போர் புரி 

இறதற்கு, இடம் இன்மை.பின் - வ௰கில்லாதவராய், புழுங்கசசோருசர் - 

மனத கொந்து வருச்துகின்ற அம்முனிவர்கள், அரக்கர் என்ஈடல் இடை - 

இசாட்சதர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற (பெரிய) சமுச்இிரத இனிடத திலே, 

மூழ்கின்றார் - மூழ்கிததவிச்சினறவர்கள், ஒரு மரசசலம் பெற்றன - 
(சடச். து சரையேறுதற்கு) ஒரு கப்பலைப் பெற்றவர் போல, மறுச்சம் நீய்ட 
ஞர் - மனச்சகலச்சம் நீயகப் பெற்றார்கள். 

தறிப்பு'--சரக்கரும் - கரச்க--௮ரும், அகரம் தொகுத்தல், கரச்ச 

ரும் - எவரும் எ௫ர்த்து மறுக்கமுடியாத எனவும் பொருள் தரும், சோரு 

ஈர் ஈ௪ரம் பெயரிஞீ_ரிலை இராட்சதர்கூட்டம் ௮தஇிசமென்பது தோன்ற 

அவஜைச்1?.2 2௫ம் அவர்பால் க்க மீளவகையற்றுத் துன்பத்தில் மூழ் 
இஸ பது தோன்ற முனிவர்களை யக்சடலிலாழ்பவரென்றும் sya 
வெத சோ முனிவர்களைக் காப்பாற்ற வர்தானென்பது தோன்ற 

ஸ்ரீராமபிசானை யச்கடலினின்று சரை சேர்ச்சன்ற மரக்சலமென்றும்
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உவமை கூறினார் ஆரியர், பெற்றென - பெற்றார்கள் என-இ.து செய்யுள் 

விகாரம் பற்றித் தொக்கது, காய்தலின் - சாய்சனினால்; உருபு மயக்கம், 

60. (ப-ரை) இரச்சம் என்ற - இரங்குதல் என்று சொல்லப்படுநெ, 
ஒரு பொருள் - ஒப்பற்ற காருண்யம், இலாத கெஞ்சினர் - இல்லாத மன 
மூடையவராகிய, ௮.ரச்சரென்று - இராட்சதர்கள் என்று சொல்லப்பெற்று, 

உளர்சிலர் - சிலரிருக்இன்றார்கள், அறத் இன் நீங்கினொ - தரும மார்க்கத்தி 

லிருந்து விலனெ அவவரச்சர்கள், நெருக்கவும் - (எங்களைத்) தன்பப்படுத் 

துவதினலும, யாம் - சங்கள், படாநெறியலா - ஈடப்பதற்கேற்ற ஈல்லொ 

முக்சமில்லாச, கெறி - தியொழுச்க த.தில், து.ரச்கவும்- (௮வ்வரச்சர்கள் எங் 
களைச்) செலுத்துவதினாலும், அரர் தவத் துறையுள் - ௮ரி.ப தவமார்ச்சத்இி 

னின்றும், நீங்கனேம் - (நாங்கள்) விலகினோம், 

தறிப்பு:--என்றொரு - என்ற ஒரு; அகரம் தொகுத்தல். இரச்சுத்தின் 
உயர்வு கருதி அதைப் பொருளென்னப்பட்டது, “ரனததைப் பொரு 
ளென்று கொண்டவன் என்றார் நாயனார். துறையுள் - உள்; இடப்பொ 

ருள் பற்றிவரம் ஏழனுருபு நீக்கப் பொருள்பற்றி வரும் ஐர்தனுருபில் 
மயங்கியது உருபுமயச்சம், 

01, (ப-ரை) வில்வியல் - கோதண்டம் பொருர்இிய, மொய்ம்பினாய்- 
புயத்தோடு கூடியவனே, வல்லியம்பல - அனேகம் புலிகள், இரிவனத் த- 

சஞ்சரிக்கின்ற சாட்டிறிடத்து, மான்என - மான்கூட்டங்களைப் போல, 

எல்லியும் பசலும் - இரவும் பகலும், சரொர்இரங்கி - மனது சொச்துவருக்தி, 
ஆற்றலேம் - (அரக்கர்கள் செய்யும் கொடுமைகளுக்கு) ஆற்றாதவர்களாய், 

சொல்லிய - (வேதஙகளிற) சொல்லப்பட்ட, அறெறித்துறையும் - தர்ம 

மார்ச்சுத்தின் வகைகளிலிருக் தும், $ங்கினோம்- வழுவினோம் (ஆதலின்) வீடு 

சாண்குமோ - இத்துன்பதஇனின்று விமிதலை பெறுவேமோ, 

தறிப்பு:--அ.ரககரைப் பலியொடும் முனிவரை மானொடும் ஒப்பிட்ட 

உவம ௮அடைசசொல் ௮வரவா செய்கை காட்டி நிஈற்து, ஆற்றலேம - இதி 

லுள்ள ஏம் உளப்பாட்டுத் தன்மைப் பன்மை எதிர்மறை வினைமற்று 

விகுதி, காண் தம்-கும். எதிர்காலம் பற்றிவச் ண பன்மைச் தன்மை விகுதி, 

06% (ப-ரை) மாதவத்து - மகிமை பொருச்திய தவரெறியில், gaps 
லேம் - நடக்கின்றோமில்லை, மறைகள் யாவையும் - வேதங்கள் அனைத்தை 
யும், தலம் - ஓதுகின்றோமில்லை, ஓதுவார்க்கு - ததுன்றவர்களுச்கு, 
உதவலாற்றலம் - உதவிசெய்கின்றோமில்லை, மூதெரி வளர்க்கலெம் - பழ” 
மைபற்றிய யாசாக்சனியை வளர்ச்கின்றோமில்லை, முறையின் நீங்கினேம்- 

Sse EIN Gig தவறினோம், ஆதலின் - ஆசை மினா?” ச்தண்சேயும் 

ஆூலெம் - ௮ந்தச்தை விரும்புகின் றவ.ராயு மாசன்றோமில்லை5 € 

குறிப்பு:--இசாட்சதர்களால் கேர்சத இடையூறுகளை மூனா 
தல் ஓதுவித்தல் முதலிய ஒழுச்சங்கள் கெட்டமையான் “psn ஒது



31 

aniéeggaar pnw” owmapt, oMpser யாவையும் என்றது வேதங்களை 

யும் ௮அங்றறின் ௮ங்கவகளையுமாம், முறை - ஒழுக்கம், (ஓதலெம், ஒழுக 

லெம், ஆற்றலெம்,”? இவைசளினீற்றிலுள்ள எம்” விகுதிகள் எதிர்மறைத 

தன்மைப்பன்மையைச் காட்டிறின்றன, ஏம் விகுதி கூட்டி :(ஒழுகலேம் 

ஓதலேம் ஆற்ற2லம்?? என்பதும் ஒரு பரடபேதம், 

08. (ப-ரை) இச்திரன் எனின் - இரச்திரனோவென்றால், ௮வன் - 
அன்னவன், அ௮.ரச்கர் ஏயின - இராட்சதர்கள் ஏவியப., சந்தையிற் சென் 
ஸணியிற் கொள்ளுஞ் செய்கையான் - மனத்திலும் ரெத்திதும் தால் 
செய்கையை யுடையவனா யிருககின்றனான், (கையால்) எச்தை - எங்கட் 
இறைவனே, இடுக்சண் நீஈகுவார் - (எஙகள்) கஷ்டஙகளை நீக்குனெறவர் 

கள், மற்றியார் உளர் - (வேறு எவர் இருக்கின்றார்கள், (உன்னைத்தவிர ஒரு 

வருமில்லை என்றபடி) யாம செய்வதன் - சாயகள் செய்துள்ள த்வத் 

இன், மாட்சியான் - மமையினால், வர்தவன் - (8 எங்களைச் காத்து இரட் 

சிப்பதற்கு) வர்தருளியிருக்னெருய், 

தஜிப்பு:--இ3 கிரன் அரச்சர்களுச்கு அஞ்சுசன்றான் என்பது பற்றி 

யும் ௮ரக்சரை யடக்கி ஆளுஙகடமை அவனைச் சார்ர்தது என்பது பற்றி 

யும் ஈஙகு ௮வனை எடுத்துக் கூறினர், ௮ரச்சா ஏவுவது ௮க௧சம௪ செய் 

கையாயிருர்தும் அதனை௪ செய்யப் பயதகினால் உடன்படுகிரானென்ப து 

தோன்றச௪ சென்னியில என்றுர், செய்து முடித்து அதனை மீண்டும் we 

வரச்கர்பால் தெரிலிப்பதற்கு௪ சச்தர்ப்பய சேருகிறவரை அவன் அதை 

மன ில் மறவாமல் வைத ருச்சிறானென்பது தோன்றச௪ சிர்தையில் என் 

றும் கூறினார், வாசனை என்ற சொல்லாற்றலினல் மரறியாருஎர் என் 
பது (நின்னையனறி'' எனற பொருள் பற்றி ரின்றது ஏபின என்பது 

ஏவின என்பஇன் இிரி௮; இத செவிகசளிமை பறறித் திரியதேர்ந்த.து 
எச்தை - அண்மைவிளி, 

01, (ப-ரை) உருள் உடைகே.மியால் - உருண்டு செல்லுதலையுடைய 

(அஞ்ஞா9சசக ரத தினால், உலகை ஓம்பிப - உலகமுமுவசையும் ஆளுக, 

பொருள உடை. - மேனமையைபுடைய, மனனவனபுதல்வ - சசசாவர்த்தி 

இருமக2ன, பே,௩க இலா - ஓபத வில்லாத, இருள் உடை - (துன்பமரகிய) 

இருளையுடைய, பைஃலேம - சாளையுடையசாயிருககின்றேம், இரவி தோன் 

னாய் - (அச தன்பஙசளைப் போககுதந்குச) சூரியச்போல (8) எழுர்தரு 
ளினாய், அருள் உடைலீர - கருணைவடி வமான பராகரமனே, யாமரின 

௮பயம என்றா - சாஜீசள உனனுடைய அடைச்கலம என வேண்டினார்சள், 

effi a0 - மூதனிலைத தொழிற்பெயர், Colacwug ree 

சம் ஒன்கள் ம் பாறாளில் இககு ஆஞ்ஞையைச் குறிசது நின்றது. பரமபொ 

ுக்யே புத்திரனாசப்பெற்ற பாககயெம பற்றியே தசரத சக்.ரவர்த இடைப். 

“பொருளுடைய மன்னவன்? என்றா, *“அருளுடைய வீர! என்ற சொல்
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லாற்றலால் சிஷ்டரைப் பரிபாலிச்சல் பொருட்டு அருளையும், துஷ்டரைச் 
சங்கரித்சல்பொருட்டு வீரமும் பெற்றுள்ளாய் 8 என்பது பெறப்படடது, 

எங்களைச் காப்பதுநின்்,டமை என்பது தோன்ற :நின்அபயம்யாம்' என்றுர், 

65, (ப-ரை) பகலவன்குலமைந்தன் - சூறியமசபில் தோன்றிய 
ஸ்ரீ ராமபிரான், (முனிவர் விண்ணப்பத்சைக்சேட்டு) புல் புதுச். இிலரேல் - 
(இனிக் கொடுமை புரிவதில்லை என்று ௮ர்த அரக்க) சரண்புசா திருப்பார் 

களானால், புறத்து அண்டத்தின் - (இவ்வண்டத்தை விட்டு) வேறு ௮ண் 

Lg Ha, ௮சல்வபேனும் - ஐடி , மறைவார்களானலும், என் அம்பொடும் - 

(யான் பிரயோகிக்கும்) பாணததோ?ம், வீறவா - (இறந்த ழே) வீழ்வார் 

கள், ஆல் - ஐகையால், $ர்- நீஙகள், தகவு டல் ன்பம் - தகுதியில்லாத 

இச்துன்பச்தை, தவிருதஇர் - விட்டு கங்கள் எனு - என்று, பணிசகின் 

ரோன் - சொல்லி ௮ருளுஇன்றான். 

: தறிட்பு:--அம்பொடு வீழ்வர் - அம்பினால் வீழ்வர்; ல் உருபு நிற்றற் 
குரிய விடத் துக் காமிய விரவு காட்டுதல்பொருட்டு ஒடு உருபு ரின்றது உரு 

புமயக்கம், ஆல் - ஆகையால் என்பஇன் குறுக்கம், ஏல் எனும- வினை 

யெசச விகுஇகள், அம்பின் வீழ்சசிபைச் காரணமாகவும் அரக்கர் வீழ்ச? 

யக் காரியமாகவும் வைத்துப் பொருள் கொள்ளினும் பொருச்தும், பசல 
வன - பகலினை உண்டாக்குகின்் றவன்; சூரியன், 

00, (ப-மை) வேர்தன் வீயவும்- (தசரத) சக்கரவர்த்தி சாகவும் 
யாய்வ.ரம் மேவும் - (கைகேயி) எனற ற்றன்னை விரும்பிய வரக கேட்க 

வும், ஏந்தல எம் ]ிவருர்சவு௦ - புகழுக்குடையோனாூய என்தம்பி (பரதன்) 
துயரமடையவும் என் ஈகர் மார்தா - எனது நகரமாகிய (அயோத்தியில்) 

உள்ள சர வத் இராளாம், வல் தயர் கூ.ரவும- கொடிய தயரத்தையடையவும், 

யான் வனம்போந்தது - ரான் காட்டுக்கு வந்து Cribs ge, என்னுடைப் 

புண்ணியர் தான் - எனது ஈல்வினைப் பயனாலேயாகும், என்றான் - என்று 

(ஸ்ரீ சாமபிரான்) அருளினான். 

தறிப்பு:--தாய் வரம்பெற்ற கா.ரணத்தாலே ஸ்ரீ ராமபிரான் வனம 
டையப் புத்கரனது பிரிவாற்றாமையால் தசரதன இறக்கவும் பரதன வருந் 

தவும் ஈச. ரமாக்தர் துயரமடையவும் சேர்ந்தபடியான் இச்சொடுமை யனைச் 

இற்குவ் கா.ரணம தாய்வரமே என்றாலும் அதன்காரியம் தர்தையினது 

மசணமென்பதூ சோன்றவே ஐூரியா (வேந்தன் Suan corm முதலில்: 

எடுத்தாண்டனர், இவ்வளவு துன்பங்கள் சோர்துஷிட்டனவென்றாலும் 

அச் தூன்பங்களின் பயனிலை துஷ்ட நிக.ரக ஈஷ்டபர “லன, மென்பது 

தோன்ற போர்த தென்னுடைய புண்ணியம் என்றும்” 133 ‘fi! டார், 
தம்பி புரிபுமாசுரிமை தாம்புரியுமரசுரிமையே என்பது கொண்டும் =! 50D 
தஜ்ீமையை விளக்குதற்கே என்னகர் என்ருர் என்றும் மூதத புதல்வ 

யெ தனக்கே அரசுரிமை உரித்தாயதுபற்றி என்னகர் என்றார் என்றும
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பொருள்சொள்ளலாம், [வியவும்? என்பதில் 'லீ' பகுதி, போர்தத - சென் 

ஐகுடுத abs si Tor gow பொருள்தர்து ரின்றது; போதரு-பகு இ, 

07. (ப-ரை) அறர்தவாகதெறி - சருமத்திலிருச்து தவருத ஒழுக்கமு 

டைய, ௮ச்தணர் தன்மையை - முனிவர்களது மேன்மையை, மதத்த - 

மழச்துபோன, புல்லர் - அற்பர்களான அ௮வவரக்கர்களின, வலிதொலை 

யேன் எனின் - வல்லமையைப் போச்கேனானால், இறச்து போஇஜும் - 

(கான்) இறர்,து போனாலும், ஈன்று - ஈனமையே, இது அல்லது - இல்தல் 

லாமல், பிறச்து - (சான் மனுட்சரீரக்கில்) ௮வதாரலகொண்டு, பெறும் 

பேறு - ௮டைூன்ற செல்வம், என்பது யாவதோ - என்று சொல்லப்படு 

வது மற்ற எதுவோ! (ஒன்றும் இல்லை என்றபடி) 

தறிப்பு:--முனி எரேஷ்டர்களுச்கு அரக்கர்கள் பல இடையூறுகள் 

இயற்றிக்கொண்டு வருகின்றன ரென்பதுபற்றி :(௮சஈதணர் தன்மை மறகர்த 

புல்லா்'? என்றார். ஈற்றோகாரம் or fe) Ben et பொருளில் வந்தது, (இது 

௮ல்லது? இதூவல்லது என ((முற்றுமற்றொரோவமி?” எ ற சூத்திர விதி 

யால் வகரவுடன்படு மெய் பெற்றது இங்ஙகனமன்றி ௨வ்லது எனப் பொ 

ரூள்கொண்டு வீரமானஅ என விரிப்பிறும் பொருரஈதும், 

08. (ப-றை) அவுச்கு ஆயினும் - பசுக்களை காத்தற்பொருட்டாயி 

னும், அர்தணர்க்கு ஆயினும் - முனி சிரேஷ்டர்களை இரட்டிக்கும் பொ 

ருட்டாயினும், எளியவர்சகாயினு£ - ஏழைகளை இரட்்சச்கும்பொருட்டா 

யினும், யாவர்க்கேனும் - (இவாகளைப்போன் ஐ) இன்னும் எவர்சளைச் சாச் 

கும்பொருட்டாயினும, சரஉப்பெற்றவரே . உதவி செய்து இறச்கப்பெறு 

வோர்களே, தகைவானுறை - தகைமையுற்ற மேலுலகத கில் வ௫க்சினற, 

தேஉர்ச்கும- தேவாகளாலும், மொழும்ே,வர்௩ளாவா - வணங்கப்போற் 
றத் சகுரந்த தேவர்கள் ஆவராகள், 

தழிப்பு:--எளியவர் - துணைவன், பே.கவலி, பொருள்வலி யற்றவர், 

வுக்கு, அந்தணாககு, யாவாக்கு, எளியவர்சகு-இவைகளி னீற்றிலுள்ள 

நான்காம் வேற்றுமை யருபுகள் இரண்டாம் Cap new பொருள்தச் து 

நின்றஜமயான் உருபு மயககம், இவவுருபுககடையே வரும் வினைகள் முற் 
றம் தொகுத்தல், தேவர்க்கும் எவ பது மேவராலும் எனச்குவவுருபு ஆல் 

உருபுப் பொருள் தர் துசினறமையான இதுவும் உரு புமயக்கபஇ ன்பாற்படும, 

09, (பரை) சூர்அறுத்தவனும் - ர௬ுரப தமனென் றஅசு.ரனைவதைத்த 

குமரனும, சுடர் சேமியும் - பிரசாசமுறற சககராயுதபாணியாகய திருமா 

லும், ஊர் அறுத்து ஒருவனும் - ரிபுரவசளை ௮ழிசத பாமனும், தம்பி 

லும் - பரகதி ஈன்று] எதிரிகளைக் காப்பாறறினாலும், ஆர் அறத் 

தி 3) அறிந்து ரின்ற தருமத்சினோடு, அன்றி - அல்லாமல், நின்றார் 
ஆதாம் ஷ்றியில்றின்றார் (எவரானாலும்), அவர் வேர்௮றுப்பன் அவர்களை 

வேரோடு தொலைப்பேன், நீர் வெருவன்மின் - நீங்கள் பயப்பட? ரேகள், 

என்றான் - என்று (ஸ்ரீ ராமபிசான்) முனிசிரேஷ்டர்களுசகு அருளிஞன்., 
5 x
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gti: — Dhar s Sseqar en Sonor déreg; Qeius Osfurg 

வனான துபற்றி ஆரியர் அவனை விலச்இ௪ கூரர்சளைச் சங்கரித்த சுப்பரம 

ணியனைச்கூட்டி யுசைத்தனர், இவ்வாடிரியர் விஷ்ணு பச்தரென்றாலும் மத 
தவேசமற்றவரானது பற்றியே 9வெபெருமானை 'ஒப்பற்றவன்? என்ற பொ 
ருள்படக் கூறினார், பல இடங்களில் இதுபோன்று இவர் கூறியிருத் தலைப் 

பரச்சச் காணலாம், வெபுராணத்தாகளில் எவரேனும் இங்கனம் மறக் 

தேலும் கூறுவாரல்லர், சேபி- விஷ்ணுவுக்கு ஆகுபெயராய் வந்தது 

விஷ்ணுவே ஸ்ரீராமபிரானாயினும் விஷ்ணுவின் ௮ம்சஙகளின் ஒருபாகமே 

ஸ்ரீ சாமபிராளாயவதரித்தது” என்பது விரிட்டாத்துலைதஈ, ஓம்பினும் 

என்பதினீற்றிலுள்ள உம்மை எஇிர்மறைப்பொருளது, சூர் - இது வட 

மொழிச் தைவாய்ச சூரபச்மனைச் குறித்து நின்றது, 

70. (ப-ரை) உரைச்த வா.கம் - (இவ்வாறு) ஸ்ரீ ராமபிரான் 

சொன்ன வாசசத்சை, கேட்டு - (இருடி கள்) கேட்டு, Dats - (மனத) 

மஇழ்ஈ த, ஒங்கெ இரைதத சாதலர் - அளவிடப்படா து பொட யெழுர்த 

அன்புடையவர்களும், ஏ௫ய இன்னர் - துன்பம் விலகயவர்களும், இரித்த 

கோலினா - (கையால்) திரிதச சண்... ததையுடையவர்களும், தேமறை பா 

டினர் - தெய்வத்தன்மை தங்கெய வேதஙகளைப் பாடினார்கள், நிருத்தம் ஆடி. 

னர் - (உள்ளக்களிப்பினாலே ஆனச்தமேவிட்டுக்) கூத்தாடிகின்றவர்களாகி, 

நின்று விளம்புவார் - நின்று சொல்வராக௱, 

தறிட்பு:--தேமறை என்பதற்கு ஓக ஓத மனத்திலும் சாஙிலும் இத் 

இக்குர் தன்மையுள்ள வேஃமெனினும பொரும், கோல் எனப் பொ 

துப்படச் கூறினாரேனும் அதனுள் ஏககண்டம் இரிதண்டம் இவை அடய 

கும். ஆனந்தம் ௮௫ ரிதசவிடகதுஈஉ தன்னையறியாமலே ௮டலும் பாட 

லும் ஏற்படுமாகவே *நிருததமாடினர் மின் ஐ விளமபுவரர்”'என்றார் ஆசிரியர், 

71 (ப-ரை) தோன்றல் - சாயகனே, நீ முனியின் - நீ னெங்கொள் 
வாயேயானால், புவனத்தொகை - உலகாண்டஙகளின் கூட்டம், மூன்று 

போவன - இிரிலோகத்தை ஒப்பன(வாகிய), முப்பதுகோடி - முப்பது 

கோடி லோசாண்டஙகள, வர்து - (ஏககாலசகில்) எூர்தோன்றி, ஏன்ற 

போதும் - எஇிர்த்தபோகிலும், எ.௮ர் அல - (அவை உனச்கு) எ௫சாசமாட் 

டா, என்றலின் - என்று தீர்மாணிப்பதில, வேதம- வேதஙகளும், தவம் - 

திவங்களும், பெருஞானம் - விசேஷ ஞானமும், சான் று - சாட்சியாகும, 

தறிப்பு:--வேதங்களைத் செரிர்பு ௮தன் ஆதாரமாகத் தவம்புறிர்து 
அதன் மூலமாகத தத்துவ ஞானததை யடைச்து பின்ஷ$ர ஈஸ்வரனை 

அறியவேணடி யிருத்தல்பற்றிச் (சான்றுவேதந் தவம்பெ ree On” 

என்றா அரியர், அவ்வாறு ஈஸ்வரார்ச்சததை முணிவர்கள் உணர்க. 

Org st “என்பதைவிளக்கவே (தோன்றல்!என்.றுவிளித்சனர் எனரூர், தோன். 

தகி - எப்பொருட்கும் முதல்வன் - இது ஒகுபெயசாய் எம்பிரானைக்குறித்
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தது, சோன்று-பகுதி, ௮ல்-தொழிற்பெயர் விகு௫ி, (வேதங்களினா?ல 

கிர்ணயிக்சப்பட்டுள்ள இரி லோகங்களைப் போன்று எத்தனையோ gem 

டாண்டங்கள் Aer cya oh re a விரிர்து கடக்கின்றன? என்பத தோன்ற, 
மூன்று போல்வன முப்பது கோடி”? என்றார் ஆசிரியர், ஏன்ற என்பதில் 

ஏல் பகுதி, முனியில் என்ற சொல்லாற்றலினால் நீ நினைத்தாலே அரக் 

கர் கூட்டம் அடியோடு அழிச்ூ படுவர் என்ற பொருள் அடவ்ூற்று, 

72. (புரை) ௮னன து ஆகலின் - (நின் மகிமை) அத்தன்மையுடைய 
தாதலால், ஏயின ஒண்டு எலாம- (8 வனத்தில் இருச் வரும்படி நின் சற் 

றன்னை) உச்,5.ரவிட்ட வருஷஙக ளெல்லாம், இன்னல் காச்.து - (எங்களுக் 

குதி) துன்பம் (௮ணுசாதபடி) காத்துக்கொண்டு, இங்கு - இவ்விடத்தே, 

இணிது உரைவாய் என - இன்பமோடு வாசஞ் செய்வாயென்று, சொன்ன 

மாதவர் - சொல்லிய மடமை தஙூய முனிூேஷ்டர்களது, பாதம் 

தொழுது - அடிகளை வணங௫, உயர் மன்னர் மன்னவன் - மேன்மைபெற்ற 

அசசருச்கரசனாகயெ சக்கரவர்த்திபின், மைந்தனும் - குமாரனாகிய ஸ்ரீ ராம 

பிசானும், வைஇனான் - ( அதற்குடன்பட்டு) ஆஙரு 2 தங்கியிருக்சான், 

தறிப்பு:--*கைகேடயின் கட்டளையே உலகரட்டுப்புச்கு ஏதுவான து? 

என்ற பெருமை.ற்றி “ஏயினவாண்டெலரம்'?? எனரூர் ஆரிரியர், இன்னல் 

சாத்து என்பதை இன்னல் (வாராது) சாத்து என்று பொருள்கொள்ச, 

உயர் என்ற சால் ஈற்றடியிலுள்ள ஒவவொருவருடைய சிறப்புக்கும் உரித் 

Sr நின்றது மன்னாமன்னவன் - சகாரவர்த கி, வைகினான் - -வ-பகுதஇ, 

78. (புரை) நீண்ட த.பிமால் - ரெடிய தமிழ்ப்பாஷையால், உல 

கை - உலகத்தை, நேமியின௮சாசதான் - சருமாலைப்போல் அ௮ளர்தவசா 

யெ (௮கஸ்திய முனிவர்), ஆண்டசையர் - வீரரா௫ய ஸ்ரீ ராமலக்குமணர், 

அவ்வயின் - அவவிடக்தில், அடைந்தை.. சோ-தமை, அறிச்தான் - தெ 

ரிர்துகொண்டவராகி, மாண்டவாதன - மாட்சிமைபுமற வரகுகளைச் கொ 

செகருள்கின்ற (ஸ்ரீ ராமபிரான்), சரண் வழயக - (தமககும் தம்போன்ற 

மூனிவர்களுககும்) ஆதகரவளிக்கச்தக்சபடி, ஈண்டு - ௮ இசரிச்கின் ற, உவ 

கை மேலை - ஆனச்தச்கடல், தணையேழ் உலகம எய்த - பதினான்கு லோ 

கஙகளிலும் செல்ல, எ.இரவக்தான - எகிர்கொண்டழைக்க வர்தரர், 

தறிப்பு:--தண்டகை - அண் - சை; தகை இது சொல்லால் தொ 

ழிற் பெயரும் பொருளால் பண்புப்பெயருமாயிற்று, எண்டு 4 உவகை - 

வினைத்தொகை, சேவர்களும் வே;யகளும் தேடிக் காணாத் இருவடி தம் 

'மை மோச்கி வலியவர்ததுபற்றி ௮கஸ்ியர் ௮டைஈத அனர்தத்திற்கு 

அளவில்லையாகவ (உவகை வேலை ஏழுலகமெய்த?? என்றார் அூரியர், 

BO Per y> மையை அ௮ளவிடமுடியாதாகவே நீண்ட தமிழ்” என்று 

மய்ய. கொடுத்தாரெனக் கொள்க, கேமியின - @) & gust ar இன உவ 
மப்பொருள்பற்றி வந்தது, :திருமால் உலகத்தைத் இருவடியால் HOT ts 

துபோல் அகஸ்தியர் உலகத்தைச் தமிழால் அளச்சனர்!'என்பது பொருள்.
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74. (ப-ரை) இசைத்த - புகழ்சென்ற, மறை நான்கினொ - வேதங் 
sar சான்கினொடும், இயைச்தபிறயாவும் - (௮வைகளை௪) சாந்த மற்ற 

(இதிசாசல்கள்) எல்லாவற்றையும், ரிரைத்த - ரிரம்பக்கற்றறிர்த, நெடு - 
நெடிய, சிமிர்ஞானக் சல்லில் - சிறந்த ௮றிவாகய கலலினிடத்து, நெடு 

காள் இட்டு அரைத்தும் - பல நாள் வைத்து அ௮ரைததுப்பார்த்தும், ய 

னாலும் - பிரமதேவனாலும், ௮றியாத - அறியப்படாத, பொருள் - ஸ்ரீ ராம 

பிசானாகிய பரமபொருள், சேர்சின்று - (ஈமக்கு) எ.இரில் சின்று, உரைக்கு 

உதவும் - ஈமது வேண்டுகோளின்படி இருபை செய்யும், எனும் உணர்ச? 

யின் - என்ற எண்ணத் னால், உவப்பான் - ௮கள் இயர் மகிழ்வாராயினார். 

குறிப்பு -இனைதத - இரை--பகு.தி; த சக்தி; த் -இடைசிலை; ௮ 
பெயசெச்ச விகுதி, சப்தித்த என்பதா பொருள்; இது பகவான் குணங்க 

ளைப் புகழகின்ற என்லும் பொருளில் வரத, அயறலும் - இதிலுள்ள 

உம்மை இறஈதது தழுவிய எசசபபொருளில் வந்தபடியால் மறறைத தே 

வர்சளாலும் என்று உ௱ப்படிதகி ரினறது, அறியப்படாத என்னும செயப் 

பாட்டு வினை இஙகு ௮ரியாத என்னும் செய்வினையாய்க் தஇிரிர்சத. 

ரிரதத - இது நிரையச் கற்ற என்ற பொருளில் வர்தது, வேத வேதாங் 

கங்களை ஈன்குணர்ர்த ௮ரன பிரமா 'யதேவாசள் நுணிசி ஈணி ஆராய்ச் 
தும் எட்டுதற்கரிய பரம்பொருள் ஸ்ரீ சாமபிரான என்பது தோன்றவே 
அரன் பீரமாதியரை வினைமுதற்பொருளாகவும் அவர்களது அறிவைக சல் 

லாகவும் எம்பெருமான் பருமையை அசைபொருளாகவும் உவமானப் 

படுதஇிச் காட்டிக் :(ஈல்வினெடு சாளிட்டரைததும அறியாத?! எரா, 

79, (ப-ரை) அனா -ரீஙகாச, வெரடிறல் - கொடிய வீரத்தையு 
டைய, அரககர் விடம . இராககதாளாகய விஷததினது, வோ முதல் 

௮றுப்பான - வேல ர அடியோடு ௮ று சதெறியும் பொருட்டு, மருத்துவன் 

வர்தனன் - வைச இயளணாடிய ஸ்ரீ ராமபிரான் வர்தா௬, (அதலால்) இமைப் 
பிலா - தேவர்கள், உயாதனா - பிழைததராகள், தவத்தோர் - முணிவர்கள, 

உயிர்ததனர் - பிழைததார்சகள, ௮ாதணர் - இலலற ஓழுக்கத.தில் நின்றவர் 

சள், ௮றத்கின் நெறிநின்றார் - தரும வமி (தவறாது) நினராகள, “என - 

தணனிவலிப்பான - மிகவு துணிவாராயினார், 

றிப்பு.--உய்ஈதனா. உயிரததனா, நினறனர் (மதலியன துணிவு 

£ இர்சாலம் இறர்தசாலமாயின, நின்றனர்கள் - கள்- விகுதிமேல் 

விகுதி. ஆனா ஆன--பகுஇி; 3-௪ இரமறைவிகு இி,அழப்பான்-அறு-பகுஇ; 

பான் வினையெசச விகுதி, ௮ரசமாகளது பெயரே இணி உலூல் இல்லா 
மல் தொலைப்பதற்கு ஸ்ரீ ராமபிரான் வஈசானென்பது தேரிட்ஈ /1அரச்கர் 

விட வோமுதலறுப்பான் வஈதனன்?' என்றார் அரியர், “ர 

10, 4ப-மை) ஏனை உயிர் - மற்ற உயிர்கள், ஆமமுதலயாவும் - (ps 

லான எல்லாப் பொருள்களையும், இடைவேவிதது - இடையிலே வெர்து
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நீறும்படி செய்து, ஊன் சர் - (௮அவற்றின) மாமிசத்சைப் புஏக்கின் ற, 
அரச்சர் - இராட்ச,தர்கள ஐ, உருமைச்சுட - இடியையு£ சுடத்தக்ச, னத் 

தின் ஆனஅ௮னலை - கோபததாலாகிய பபரும் செருப்பை, கடிது அவித்து - 

சீசஏிரத்திற் தணித்து, உலகு அளிப்பான் - உலகததிலுள்ள (பிராணிசக 

ளைச்) காப்பதற்கு, வானமழை வர்ததுஎன - அசாயசதின்சண் தோன்று 

இன்ற ஸ்ரீராமபிசானாகிய மேகம் வந்தது என்று நினைத்து, முகதூறம் - எதிர் 
கொண்டழைப்பதற்த விரைந்து முன்வருகின்ற, மனத்தான் - மன த்தையு 
டைய அ௮சஸ்இிய மூனிவரானவர். 

தறிப்பு:---உயிராம் - 4ஆம்? தளை சிரப்பவர்த அசை, முதல - முதல் 
பகுதி: ௮- குறிப்புப் பெயரெசச விகுடு, அரக்கர்கள் தஙகள் கூட்டங்க 

ளைத்தவிர மற்றைய ஜீவர்களையும் Page Ase ly oO sro om wo Meme tere 

புசிப்பவாசள் என்பது தோன்ற *ஏனையுயிரா மசலயரவும்"? என்றார், ௮வ 

வப்பிராணிகளை அதனதன் அரிய சஈரிலகதிற்கு மூன்னசே பிடித துச் 
கொன்று தின்று விடுவ தினால் நஇுடைவேவித் தூ? ௭ TPT. (கரன் - உலக? 

இவை ஆகுபெயராய் மாமிசததை.பும பிராணிகளையும் தறிதசன, அமக 

காகள் செய்கின்ற திமையைக் கொடிய கெருபபென ஆம Brod) KAR Voor 

உக்ரம் நெருப்பின் மயமான இடியையும் ஈட்டும தடிச்சப்பண்ணுமென் 
றும் ஸ்ரீ ராமபிரானது கிருபையை ஆவலிசத கெருப்பையும் ,தரிரச சசய்கிற 

மழை'?என்றும ஆரியர் உவமானித்து விள சூயிருப்ப ஐ பேர்ற்றறபாலது, 

ஸ்ரீ ராமபிரானது இருமேனி $ல சிறமானது பற்றி ௮வரை வான மழை 
என்று உருவகப்படுத்தினார். சனஃ0ன உன னல? இகிலுள்ள “இன்? 
சாரியை எனச்சொண்டு : கோபமாகிய கெருப். ப!” எணிறுமாம, 

77. (பாரை) எண்டிசையும் - எட்டுத சைக பரம், எழ உலரும் - 

எழு 2 VEHE GH id, ஈ உயிரும - அவற்றி லுள்ள எலலா ௨ பிரசுரம், உய்ய - 

நலலகதி பெறுமபடி, குண்டீ கையிணில - (ம த) கமண்டலத ரல், பொ 

ரூவு இல் - ஈடிலலாத, சாலிரி கொணார்தான் - காவிரி ஈசயைஈ் சொண் 

Gat (அகஸ் தியர்), இராமனை வரச்கண்டனன் - ப A) an amr ¢ (HS BM 

ஸ்ரீ ராமழிரானைக் கண்டு, கருணைகூடா - (அவணிட 2) ப்ரி மேலிட, 

புண்டரிக வாள் ஈயனம் - தாமரை மலாபோன்ற பிரகாச மடைய கண் 

கள், நீர்பொழிய ரசின்றான - ஆனந்தக் கண்ணீர் பெருக நின்றா. 

தறிப்பு — 5 COM LCT CN ~ முற்றெச்சம், சாவிரி - சாேேரி என்பதின் 

உமரூ௨, அசஸ்இயர் கங்கா ஜலததழைக் ஈமண்டலத்தில் கொண்டு பொத 

யை சென்றபோ௫ &ிினாயகக்கடவுள் காச்கை.புரச்9 .1.ஈடு 3மண்டலத் 

தைச் கவிழ்த்துலீட அக்கை காவிரி எனப் பெயர்பெற்று சென்றது. 

“சய 5 Sit பெடுகி Gem pos”? என்ற சொல்லாறதலினால் INE BUG EG 

aii சாமபிசானைக் சண்டதும பச்தி பெருகிற்று என்ற பொருள். ்் *கருணே 

கூர் என்ற பதம் வர்ததெனக கொள்ளப்பட்டது. கருணைகூ.... - இராமன் 

இருபை செய எனினுமாம், கூ.ர- கூர் பகுதி; ௮ வினையெசச விகுதி,
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78. (ப-ரை) நின்றவனை - (நேரில் வரத) நின்ற ௮கஸ்.இியசை, 
வந்த செடியோன் - வர்துகொண்டிருர்த ஸ்ரீராமபிரான், ௮டிபணிக் தான் - 
ஈமஸ்காரஞ் செய்தான், ௮ன்று - அப்பொழுது, என்றுமுள தென்தமிழ் - 

எக்காலத்திலும் நிலைத்திருக்ிறசாகிய தஇத்தித்த தமிழை, இயம்பி - 

சொல்லி, இசைகொண்டான் - மகிமைபெற்றவசாகிய, அவனும் - HIE 

அசஸ் தியமுனிவரும், அன்பொடு தழீஇ - ஆவலோடு ஸ்ரீராமபிரானைத் தழு 

விக்கொண்டு, அழுத சண்ணான் - ஆனாஈதச் கண்ணீர் விட்டமுகின்ற சண் 

களையுடையவராய் வரவு ரன்றுஎன்று - உன் வரவு நஈன்மையாகக் கடவ 

தென்று, பல நல்லுரை - பல இதமான வாரத்ழைகளை, பகர்ர்தான் - 

சொல்லித் துஇப்பாராயினார், 

தறிப்பு:--உலகளச்த திருமாலே ஸ்ரீ ராம ॥ரானென்பது தோன்ற 

வர் த நெடியோன் எனறார் ஆசிரியர், தமிழ இத்திக்குர் தன்மையுடையதா 

யதுபற்றி அதனைத் தேனொடு ஒப்பிட்டார்; தேன் தென் எனச செய்யுள் 

விசாரம் பெற்ற, தோன்றி மறைகின்ற மற்ற பாஷைகளைப்போலல்லா த 
தமிழ் ஆதிகாலம் 9தாட்டு ஒரு படித்தாயிருப்பது?? என்னும் பெற்றி பறறி 

அதனை என்றுமூள த.பிழ் என்று ஆ?ரியர் "றப்படை, வைததுக் கூறினார், 

தமூலி என்பது தழீஇ என ஓசைஈயஙகருகிச சொல்லிசை யளபெடையாய் 

மருவிற்று, (சொண்டானவன்? எனக மிசாண்டுகூட் உச் (கொண்டவனுூய 

அவன்' எனப் பொருள் கொள்ளப் /பற்றமையால் இது முற்றெசசத்தின் 
பாற்படும், அன்று என்பது அப்பொழு என்னும் பொருளில் வந்தது. 

79, (ப-ரை) அழி உழவன் புசல்வ - ஆக்ஞா சக்கரத்தை TINGE 
கொண்ட (5௪72௪ சககரவர்த்கி) திருமகனே, இணி - இனிமேல், மறை 

வாழும் - வேதஙகள் வாழும், அறம் வாமும - ௪ருமங்கள வாழும், மருந்த 

வாழும் - மானுடருக்கேற்பட்ட நியமங்கள் வாழும, தாழும் இமையோர் 

உயர்வர் - இராட்சதர்களால் தாழ்மையடைகிற விணணவர்கள் மேன்மை 

பெறுவார்கள், தானவர்-ள் தாழவா£ - இராட்சதர்கள் தாழ்வடைவார்கள், 

(அதன்பொருட்டு) ஏழுலகும் வாழும் - ஏழு புவனஙகஷஞம் வாழ்வடையும், 

ஐயமிலை - (இ௫ுற் ஈறிதும்) சந்மீதக பில்லை, மமய்யே - இது சத்தியமே, 

(ஆதலால்) இங்குஉ௨றைஇஎன்றான்- இங்கு? தஙகியிருச்கவேண்டு மென்றார். 

தறிப்பு:--ஆழிபுழவன - அக்ஞாசச்காமாகிய ஏரியிறனாலே உலகமுழு 

வதையும் உழுப்வள், சக்கரவர்த்தி, உறைகி- உறை-பகுஇ; த- எழுத் 

அப்பேறு; இ- முன்னிலை ஏவலொருமை விகு9; வாழும் மறை, வாழும் 

மதுநீதி?? என்பனவற்றை மறைவாழும மநுந்தி லாழும் எனத இழித்துப் 

பொருள் கொள்க, தாழும- இதிலுள்ள உம் பெயசெ்சக... விகுதி; மறற 

உம் விகுதிகள் அனைத்தும் வினைமுறறு விகுதிகள், 

80, (பாரை) இபுவனம் முற்றும் - இந்த உலகம் எல்லாவற்றையும், 

ஒருதட்டிஸிடையிட்டால் - ஒரு த.ராசுததட்டிலே வைத்து நிறுத்தாலும்,
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ஒப்பு வரவிற்று என-சமத்துவமாகு மென்று, உரைப்பறிய - கூறுதற்சரிய, 

வாளுக் - வாளாயுக.த்தைபும, வெப்பு உருவுபெற்ற அ௮ரன - FBR உரு 
வுபெற்றுள்ள வெபெருமான்,, ௦ர வரை - மகா மேரு பருவதத்தை 

வில் ஆ - வில் ஆகத் (தாங்க), முப்புரம் எறித்த - திரிபுசங்களைத் தூக்கு 

மாறு செய்த, தணி - ஒப்பற்ற, மொய்கணையும் - வலிமைபெற்றுள்ள ௮ம் 

பையும், ஈல்கா - (ஸ்ரீ ராமபிரானுக்குக்) கொடுத்த. 

தறிப்பு:--இட்டால் - இதிலுள்ள ஈற்றும்மை தொகுத்தல, வெப்பு - 

சூரி, இ௮௫ சூட்டின் தன்மைக்சாதாரமாகிய கெருப் ச த ஆ தபெயராயிற்று, 

தனக்கென தர் உருவில்லான்; அடி மார் விரும் ) 2 உருவுபெற்று வருவான் 

என்பது தோன்றப் பரமிவனை  அவபபுருவு பெற்ற இரன்?? என்றார் ஆம் 

வார். இதனை :'மதபேசமற்ற ஞான முதிர்ச?! என்பர் ஐன்றோர்; இக்த 

ஞான முதிரச்சி 9வபுரரண ஆரியர்கள் aap காண்டலே அரிது, 

81. (ப-ரை) மஞ்ச -மைந்தே, தங்குமரன் இஙக - உயார்த மரங் 

கள் ஒங்கி (வளரட்பெற்றும்), மலேயோகூ-மலைகள் உயரப் பெற்றும், மணல் 

ஓங்கி - மணற்குன்றுகள் உயரப்பெற்றும், பூங்குலே உலாவு-மலர்க்கூட்டங் 

கள் OS இடக்கும், குளிர் சோலை - ரளிர்சசி பொருக்டிப சோலைகள், 

புடைவிம் பி அருகே விளங்கப்பெற்றும், grag Dmg - அசைச் தாரஏன்ற 

அலைகளோகெடடிய, யாறுதவழ - ஆறுகள் பாய்ர்சோடுகின்ற, க.றலது ஈற் 

திடங்களையுடையதாடிய, ஒாகுன்றின் பாஙகர் - ஒரு மலைபிம் அரில், 

பஞ்சவடி -(ஐ.௩து மரஙகசள கூடியுள்ள) பஞ்சவடி என்று சொல்லப்படுகிற, 

உறையுள - (ஒப்பறற ஒரு) வாசஸ்சானம, உள - இருச்றெது, 

தறிப்பு:--பஞ்சவ9- ஐர்து தலமாஙகளின் உட்டம்; அதனை உடைய 

Q sm 5 2 H+ ஆகு பெயராயிற் 9, மஞசன் - மைந்தன் என்பதி 

போலி, இது இஙகு வீரன என்ற பொருளில் வ தஐ; விரி வேற்றுமையி 

டதத னகர வீறு கெட்ட ௪, மரன் - மகரத்துககு னகரம் போலி, 

92. (புரை) கணி ஈவ - பழங்கள் தருவனஃயெ, சன்னி இளவா 
ழை - ஸ்டீச்ச இளமைபான வாழைச்சகோப் களும், க கிர்வாலி உ செர்செல் - 

கதிர்களஅ நீட்ரியின் செர்கெற் பபிரகளும், உள - (செழிச்து) இருக்கின் 

றன, தேன் ஒழுகுபோதும் கன (தானே) வழிஈதோடுகன்ற, பூஙகா 
வுகளும, உள (ெரிந்து) இருச்சரறன, தெய்வம் - தெய்வக்கனமை 

,பரகிய, பொன்னி எ ௱உ ஒய- சாவேரி என்றெ, (னல் ஆறு உள - நீர்வள 
மூற்ற சதிகளும் (ஒடிச்சொண்டு) இருகின்றன, பொன் இவளோடு - சதை 
யாகிய (நின் மனைவியோடு), அன்பின் விளையாட, பிரியததோடு (கூடி) 

விளையாடுதற்கு, போதா - காரைச்கூட்டங்களும், அன்னம் ௩ அன்னப் பற 

,அகீகேட்டங்களும், உள - (அங்கு) இருக்கின்றன, 

தறீப்பு:--சன்னியிள-ஒரு பொருள்பற்றி வச்த பன்மொ.நி; இத மிச 
- வும் இளமையான என்னும் பொருள்தர்.த நின்றது, கதிர் வாலின் என்ப
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தை வாலின் ௧௫ர் எனத் திரித்து ரீண்டிரூச்ற ௧இர் என்று பொருள் 

கொள்ளவும், க.இிரையும் வாலையுமுடைய என்று பொருள்கொள்ளவும் 
பொருந்தும், எண் “ மசாலட்சுமியே தையாக அவதரித்திருக்கறாள் '? 

என்பது தோன்றுமாறு பொன் எனச் குறிப்பாய்ச் கூறினர் ஆரியர், 

89, (ப-ரை) ஏச இனி - இனிச் சென்ற, அவ்வயின் இரும் த - 
அவ்விடத்தில் தங்கி] உறைமின் என்றான்-வரியுங்கள் என்று (௮கஸ் இயர்) 

சொன்னார், மேகரிற வண்ணனும் - மேகத்தைப்போன்ற நிறததோடுகூடிய 

ஸ்ரீ ராமபிரானும், வணங்கி (அகஸ்இிய முனிவரை) வணங்கி, விடை 

கொண்டான் - உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு, பாகு அனைய - கற்கண்டை 
நிசர்த்ச, சொல்லியொடு - சொல்லோடு கூடிய பிராட்டியோடு, தம்பி - 

தம்பியாகிய (இலச்குமணலனும்), பரிவின்பின்போச - அன்போடு பின்னே 
செல்ல, முனி சட் தொடர - அகஸ்திய முனிவரது மனது (அவர்கள்) 

பின்தொடர, ௪ உது போனான் - விரைவாகச சென்றான். 

தறிப்பு:-- 2சால்லி - சொல்-பகுி; இஃ பெண்பாற் பெயர் விகுதி, 
உறைமின் - உறை-பகுஇ; மின்-முன் னிலைப் பன்மை யேவல் விகுதி, 

கொண்டான் கொண்ட; முற்றெசசம, முனி ந்தை தொடர” என்ற 

பெற்றியால் (ஸ்ரீ ராமபிரான் கீது அகங்திய முறிவருச்கு ஏற்பட்டிருர்த 

பக்தியின் பெருக்கு ௮அளவுகடரச்சது!' என்பது பெறப்பட்டது, 

894 (ப-மை) காவசம - காத வழிகள, பலவும் - அனைத்தையும், ஈடர் 

தனர் - (ஸ்ரீ ாமலக் தமணாகர்) ஈட து சென்று, ஈல் 5இி- ஈல்ல 6 Be ter 

யம், இடஈதன - ஓன்சிருடொனறு சோரது கடச தனவும, நின்றன - gongs 

தனி ிலை.பில் சினறனவும (ஆ௫யெ), இரிகள் - வரைகளையும், சேண்மையின் 

ஈட்புச்சொண்டாற் பால, சகொடர்ர்தன - (ஒன்றோடொன்று) தொடர்£த 

னவும், துவன் நின - நெருக்கமுற்றிருப்பனவும, (ஆகிய) சூழல் யாவையும் - 

இடங்கள் அனை 2கையும, கட?தனர் - சடச்து சென்றவாகளாய், 5p Ser 

வேர்சை-சழுகுகளுசகு ௮ரசனாய (௪டா.புவை), கண்டனர்-பார்த்தார்சள், 

தறிட்பு:--சாவ,சம்-ஏழரை ரா.நிகை வழிச் தூரம், (இடர்தனூரிகள், 

சின்றன இரிகள்? என்பன மலைஈளின பெருக்கைச் காட்டி Bar por, [per 

இது அருபெயராய்ச சோலைகளைக குறிதது நின்றது. பலவும இகிலுள்ள 

உம்மை முற்றுப்போருள௫, பாவஙசளை நீக்கல் உதிகளின் இயலபாயது 

பற்றி (நல் ஈதி! என்று அவற்றைச சிறப்பித்துச் கூறினார் தரியா, 

85, (ப-ரை) வனைகழல் - அ௮ணிக்த வீரச்சழலையும், வரிசிலை - நீட்ட 

பெற்ற வில்லையும், மதுகை - வீரத்தையுமுடைய, மைந்தரை - ஸ்ரீராமலக்கு 
மணாகளை, அ/னையவன் சண்டு - ௮௪ சடாயு பார்த்து, புன சடை - 

தரித்த ஜனீடயாகயெ, முடியினர் - முடியோடு கூடிய இவர்கள், வினைய 

சோன்பினர்-சல்வினை தீவினைகளை அறுத்தற்சேற்ற தவமியற்றும் முனிவர் 

கள் என்றாலோ, வில்லினர் - வில்லையுடையவர்கள், (அதலால்) அல்லர்
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முனிவர்கள் அல்லர், புலலரோ எனா - தேவர்களோ என்று, அயிர்த்து - 
சந சசமுற்று, கோச்௫ுனான் - பார்த்தார், 

தறிப்பு:--கனைகழல் அறுகோன்பு, புனைசடை - வினைத்தொசைகள், 

கழல் - வீரர்கள் ௮ணி௫ன்ற ஒர்வகைச் சால-னி; சுழலில் ௮ணியப்பவெது 

பற்றி ௮வ்வணி ஆருபெயராய்ச் கழல் எனும் பெயர்பெற்றது, சோன்பு - 

சோன் பகுஇ; பு--பண்புப் பெயர் விகுதி. கோல் பகுதி எனக்கொண்டு 

சோல்பு 4 கோற்பு, என்றாய்ப் பின்னர் சோன்பு எனத் தஇரிர்ததெனவுவ் 

கொள்ளலாம், புலவர்--விபுதர் என்னும் வடமொழிப்பெயர்ப்பு, 

86, (ப-ரை) புரர்தரன் முலிய - தேவேர்கொன் முதலான; புலவர் 

யாரையும் - தேவர்கள் அனைவரையும், சிரர்உரம் - எப்பொழுதும், கோக்கு 

வென் - சாண்பேன், சேமியானும் - சக் ரயுத முடைய விஷ்ணுவும், வரச் 

தரும் - வேண்டி௰ வரவ்சள் கொடுக்கின்ற, ௮ இறைவனும் - அந்தப் பிரம 

சேவனும், மழுவலாளனும் - மழுவைச் *சையிடங்கொண்ட வபிரானும், 

என்னை - எனக்கு, கரக்இலர் - (தம்மை) மறைக்க மாட்டார்கள், யான் 

என்றும் சாண்பன் - நான் எப்பொழுதும் அவர்களைப் பார்ப்பேன், 

தறிட்பு:---நிசக்தரம் - வடமொழி, என்னை | எனக்கு; உருபுமயக்கம். 

தேவர்களுக்செல்லாம் ௮இிபதி இக்கெனான.த பற்றிப் £புரச்தரன் முதலிய 

புலவர்? என்றும் பிரம விஷ்ணு ருச்.இிரர்கள் பெயா மாத் இிரையில் apasn 
யினும் ஒருவரே என்பதுபற்றி அவர்களை அடுத்தடுத்துக் கூறியும் ௮வர் 
கள் மூவருக்கும் ஒரு முதல்வனாய் ரிற்பவன் லிஷ்ணுவென்பதுபற்றி “Cod 

யானும். ௮வ்வ.ரச்தருமிறைவனும் மழுவலாளனும்'? என்று முறைபிறழாதுல் 

கூறினார் ஆரியர். *சாராயண.3 படைத்தான்? (ரன்முகனை சானமூகளனும் 

தான்முசமாய்ச சங்கரனைத் தான்படைத்தான்?! என்பது தமிழ்வேதம், 

87, (ப-ரை) காமன் - (அழஇற்சிறர்த) மன்மதன், என்பவனையும் - 

ஏன்று சொல்லப்பட்டவனையும், கண்ணின் கோக்னேன் - கண்களால் 

பார்த்திருக்சறேன், தாமரைச்செய்ஈண் - தாமலரபோலும் அழகிய சண் 
களையுஷடய, இ தடக்கை வீரர்கள் - இந்த விலாசமான கரங்களையுடைய, 

பூமருவுபொலனகழல் - ஏரமரைப்புவைப் போன்ற செவ்விய பாதங்களி 

னத, பொடியினோடும் - அசியினோடும், ஒப்புஆம்என - (அர்த மன்மதன்) 

கிசர் ஆவானென்று, அறிகிலேன் - நிசசயப்படுகத முடியாதவனாக இருச் 

இறேன், (ஆதலால்) இவர்ஆர்கொலாம் - இவர்கள் யாவராவரோ 7 

தறிப்பு:--சாமனென்பவனையும் - உம்மை உயர்வு சிறப்பு, அல்கம 

ழிர்த மனமதனைச் காணுதல் ௮ருமையாயினும் கான் சண்டிருச்ேன்? 

என்று உறுதியிற் கூறவே கண்ணில் நோக்கினன் என்றார், இதனால் 

அவ்ன் பசமூவனது ரெற்றிக்சகண் பார்வையால் சாம்பராதந்கு முன்னர் 

கண்டிருக்கிறேன் என்பது பெறப்பட்டது, அ௮.றிலலென் - இல் எதிர்ம்றை 

இடைநிலை, கொல் - வியுப்பைச்சாட்டிமின் 2 ௮சை, யார் தர்என மருவிற்று, 

6
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98, (ப-ரை) உலகுகரு மூன்றும் - ஒப்பற்ற மூன்று உலகத்தையும்; 
தீம் - தமச்கு, உடமையாச்குறும் - சொர்தமாசச் செய்துசொள்ளும், 

அலகு௮றும்இலச்சணம் - அளவற்ற மேன்மையான இலட்சணங்சள், 

அமைச்ச மெய்யினர் - இசைர்சக திருமேனியை புடயவர்களாய், மலர் 
மசட்குவமையாளோடும் - தாமசையில் உதித்த இருமகளுக்குச சமமென்று 

சொல்லத்த$ச ஒரு பெண்ணுடனே, வந்த - (இங்கு, வருகின்ற, சிலைவலி 
வீ.சமை - வில்லில் வல்லமை பெற்ற இந்த வீரரை, தெரிஏலேன் - (இன்னா 
சென்று) தெரிர்.துகொள்ள முடியாதவனை$னேன், எனா - என்று எண்ணி, 

தறிப்பு:--சக்ர்க்ச மத்திய பாசாள மென்ற மூன்றுலசத்தையும் 

படைத்த பிரமனைத் தமது உர்இச்சமலத்திருர்து பிறப்பித்த விஷ்ணு 

வின் ௮ம்சமானபடியால் ஸ்ரீராமனை உலகொரு மூன்றும் தம்முடமையாக் 
குறும் என்றார்; இங்குத் தம் என். றடன்மை இளையபெருமாளையும் உடன் கூட் 

டிப் பொருள்தர்து நின்ற. மலர்மசகளே இங்சன மவதரித்தனளென்றாலும் 

அம்மலரைவிட்டு ரீங்னெமையால் மலர்மகட்குவமையாளொடும் என்றார் 

ஆரியர், மலர்மசட்கு என்ற விடத். து உமமை விகாசததால் தொக்கது, 

89, (ப-மை) கருமலை செம்மலை அனைய - கறியமலையையும் சிவந்த 
மலையையும் நிகர்த்த, காட்டியர் - தோழ்றமுடையவரும், இருமூழ்மார்பி 

னர் - இலக்குமி வசிகன்ற மார்பினை உடையவரும, (தூய) செங்கண் 

வீசர்தாம் - செவ்விய கண்களுடைய இவவீசா, அருமைசெய் - அருமையா 
சச் செய்கன்ற, குணத்தின் - (கல்ல) ணவகளையுடைய, என் துணைவன - 

எனது ரேகனாகய, ஆழியான ஒரூவனை - சக்கரவர்த்தியாகிய தசசதனை, 
இருவரும் - இர்த இரண்டுபேர்களும், ஓத்தனர் - ஒத்திருச்சின்றார்கள். 

தறிப்பு:-- ஸ்ரீராமனைச் கரும என்றும் இலச்குமணனைச செம்மலை 

என்றும் உவமை கூறியது அவரவர் நிறத்தைப்பறறி, இரு என்பது ஈண்டு 

வீரலகச்குமியைகச் குறித்து ரின்றது, செஙகண் என்பதைச சிவ1த தாமரை 
போன்ற கண் எனவும் பொருள் கொர்ளலாம், அகசனமாயின் $ாமரை 

சொல்லெச்சம், ஆழியான் என்ற சொல்லாற்றலினால் ஆகூனா சசகாரத் 
அச்குடையவன் அதாவது -தாசத சககரவர்த்தியாகிய வேர்தன என்று 

பொருள் துலல்கவைத்தா£ அசிரியர், அரோ - தளைகிரப்பவசத ஈற்றசை, 

குணத்தின் - குணசதையுடைய; இரண்டன் உருபும் பயனும் உடன் 

தொக்சவிடத்து இன்சாரியை பெற்றது. பெண்களும் செல்லாம் உவமை 
கூறத்தக்க திருமகளுக்கும் இவள் உவமையாயதுபற்றிப் பிராட்டி ஒப்புயர் 

வில்லாதவெொன்ப து பெறப்பட்ட, ௮லகறு - குற்றமத்ற என்றும் 
பொருள் கொள்ளலாம். ஆக்குறும் - ஆக்குதல் அடையும்; தல் விகு.இ விகஈ 
ரத்தால் தொச்சது, உறும் - உற பகு.இி-உம் பெயரெொச்ச விகுதி, மேலிரண் 
டடியிலுமுள்ள எண் ணும்மைசள் தொககன, தாம் - பன்மை ௮சை,
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80, (ப-ரை) எனப்பல - என்றுபலவாெ, நினைப்பின - எண்ணக் 

கை, மனத்துள் எண்ணுவான் - மனதில் சச் இிப்பவராய், சனப்படைவீரர் 

மேல் - சற்றத்தையுடைய ஆயுதங்களோகடிய வீரர்களிடத்த, செல்லும் 

அன்பினான் - சென்றுகொண்டிருக்கிற ௮ன்போடு கூடியவசாய், சனம் - 

பெருமையைப்பெற்ற, வரிசிலைபடை - சம்டமைர்த வில்லாபுதத்மை 
புடைய, காளைஙீவிர் - காளைபோன்ற நீலகள், யார் - எவர், மனப்பட 

எனக்கு - மனதிற்படுப்ப.ட எனக்கு, உரைவழங்குவீர் - உத்தரம் செப்பும் 

சன், என்றான் - என்று (சடாயு) கேட்டார். 

சனம்படை, சனம்படை , மனம்பட என்பன *:வேற்றுமைமப்போய் 

வலிமெலியுறழ்வும்?? என்ற சூத் இிரப்படி வலி (மிகுந்தன், உள் - இடப் 

பொருள பற்றிவர்த ஏழனுருபு, காளை - ௮ண்மைவிளியுமாம், கனப்பட 

என்றமையால் உண்மையைக் கூறவேண்டும் என்பது பெறப்பட்டது. 

காளைமீர்கள் யார், காளை நீர்கள் யார்' எனவும் பாடம், 

91, (ப-ரை) வினைவியகாலையில - (சடாயு இப்படிச்) கேட்ட சமயச் 
இல், புனைமலர் தார.ரவர் - மலர்மாலைபணிக்த இராமலச்குமணர், மெய்ம்மை 

யல்லது - எதார்த்தமல் வாது, புகல்கிலொமையான - (மற்றொன்று) சொல்லு 

தல் இல்லாமையால், யாம் - கரங்கள், கனைகடல் செடுநிலம் - சப்திச்செற 

கடலால் சூழப்பட்ட நெடியஉலகம் அத்தனையும், காவல் - காத்தல் புரி 

கன ற, ஆழியான் - ஆசஞாசககரதாரியாகய, வனைகழல் தயரதன் - லீரக் 

கழல தரித்த தசரதசசகவர்ச் 9ியினது, மைச்தர் என்றார் - புத்திரர்கள் 

என்று (சடாயு ௮ரசன் கேள்விக்கு மறுமொழி) சொன்னார்கள், 

ததிப்பு:--புனைமலர், கனைகடல், வனைகழல் முதலியன வினைததொ 
கைகள, வனைதல் - அலஙகரிததல்; இச ஈண்டு (தரித்தல்' என்னும் 

பொருளில் வந்தது, தாரவர் - பெயரடியாய்ப் பிறச்து நின்ற குறிப் 

புப்பெயர். முன்னையபாட்டில் (மனப்பட வெனக்குரை வழங்குவீர்” என்ப 

தீற்கேற்ப இப்பாட்டில் மெய்மையல்லது புகல்கிலாமையால்'' என்று ஆழ் 

வார் புனைந்து கூறி முடி.த திருக்கும பெற்றி போற்றற்பால.த. 

99, (பரை, மறக்கமூத்றாதன - (யாவராலும்) மறப்பதற்கு முடியா 

தனவாஇிய, வாய்மைகாத்தவன - சத்தியத்தைப் பாதுகாத்துவந்த eda 
வர்த்தி, துறக்கமூற்றான் என - சுவர்க்க பதவி அடைர்தாசென்று, முன் 

னம சொல்லலும் - (சடாயு என்பவருக்கு) முன்னே சொன்ன தருணம், 

இறக்கம் உற்றான் என - இறந்துபோனார் என்று எண்ணும்படி, ஏக்கம் 

எய்தினான் - ஏச்கம் அடைந்தவராய், உறக்கம உற்றன. என - தாூக்சம் 

அ௮டைச்தவனைப்போல, உணர்வு நீங்கினான் - ஸ்மாணை ௮.றறவ.சானார், 

சர் ் “ துறிப்பு:-- சக்கரவர்த்திபினது சத்திய நெறிமுறையைப்பற்றிக் கால 

மெல்லாம் மறச்து மறர்து பார்த்தாலும் யாவராலும் ௮ம்முழையை மறச்ச 

முடியாது என்பது தோன்ற (மறச்ச முற்றா சனவாய்மை' எனருர், இனிச்
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சத தியவர்தர்கள் ஒருவேளை மறந்தேனும் வாய்மை தவறியிருச்சலாம்; 

இவருக்கு வாய்மை விஷயத்தில் அம்மறஇயுமில்லை எனவும் பொருச்தும், 

காத்தவன் - காப்பரற்றியவன்; காத்து ௮வன் என வினையெசசப்பொருள் 

கொள்ளினும் பொருந்தும், கைகேசித்தாய்க்குத் சாம் கொடுத்தவரம் 
இரண்டாதல் பற்றி முற்றா கன எனப் பன்மையிற்கூறினார். உணர்வு நீங்கி 
னான் - உணர்வினின்று நீங்கனான் என ஐா.தனுருபுப் பொருளிலும், உணர் 
ஸவவிட்டு நீங்கனொான் என இரண்டனுருபும் பயனும் உடன்தொக்க தொ 
கைப்பொருளினும் விரித்துப் பொருள் சொள்ளலாம், 

98, (ப-ரை) இருவரும் - (ஸ்ரீராமலக்குமணர்) இருவரும், தடக்சை 

யால் - தல்சகளது விலாசம் பொருஈ இய கைகளால், தழுவினர் எடுத்தனர் - 

(அச்சடாயுலை) அணைத்தெடுத்துச் கொண்டவசாய், சண்ணின் மீரினால்- 

தங்கள் சண்களினின்றும் பெரு வம.ன்ற ஜலச்தினாலே, முகம் கழுவி 

னர் - ௮வர் முகத்தை௮லம்பி ஞர்கள், வழுளிய - (அதுசமயம்) 8ல்கியிருக் த, 

இன் உயிர் - இனிய உயிர், வர்தமன்னனும் - வரப்பெற்ற (ஜடாயு) ௮௪ 

னும், அழிவுறு கெஞ்னென்-அழிதல் வர் சடைர்த மனமுடையவராய், அற் 

நிதினான்-(சச்ச.ரவர்த்தியைப்பற்றிய பல விஷயங்களை நினைர் து) புலம்பினா, 

தநீப்பு:--கூர்சசை அடைர்தவர் செளிர் தனர் என்னாம் பொருளில் 

வமுவிய இன்னுயிர்வத மன்னனும் என்று வந்தது, தர்தை இறந்ததற் 

சாசச் சடாயுஅடைடிற துக்கததைப்பற்றியும் ஒருவரது மரணத்தைப்பற்றி 

யறிர்த பிறர் துக்கமுறும்போது மரணமடைக்தவரின் உரிமையாளருக்கும் 

துச்சம் அதிகரிப்பது இயல்புபற்றியபும் ஸ்ரீராமலக்குமணரும் கண்ணீர் 

பெருக்னொராகவே *கழுவின ரிருவரும் சண்ணினீரினார்' என்றார் ஆசிரியர். 

தழுவினர் -எடுத்தனர்-முற்றெசசங்கள், அரோ-தளைநிரப்பவர் த ஈற்றசை, 

94, (பாரை) புரவலர்தம் புரவலனே - அரசர்கள் எல்லோருக்கும் 

௮சசனே, பொய்ப்பகையே - பொ ய்மைக்செல்லாம் பகைவனே, மெய்ச்கு 

அணியே - சத்தியத்திற்கு ஆப ரணமாயிருப்பவனே, புகழின் வாழீ2வ - 

ர்த்தி என்பது தங்குதற்டெமாயிருப்பவனே, நின் தன் - உன்னுடைய, 

பரவலரும் - புகமுதற்கு ௮ருமையாகயெ, ,கொடைக்கும் - கொடுக்கு தன் 

மைக்கும் (தானம்), பணிகுடை க்கும் - தண்ணளியுற்ற வெண்கொற்றக் 

குடைக்கும், பொறைக்கும் - பொறுமைக்குணத்திற்கும், நெடும்பண்பு 

தோற்ற - விரிர்தகுணம் தோல்விபுற்றப்பின்னடைந்த,' க.ரவலரும்-ஒளித் 

தல் இல்லாத, கற்பசுமும் - தேவதருவும், உடுபஇயும் - சச் தரனும், கடலி 

டமும் - சடல்சூழ்ரீத பூமியும், களித்துவாழ - சர்? தோஷம்பெற்று வாழும் 

படி, இரவலரும் - யாசசமாய் ஏற்பவரும், சல்ல மும் - கல்லதருமமும், 

யானும் இனி - இளி கானும், என்பட - என்னதுயசை அனுபவிச்ச, நீத்து 

எங்களை) விட்டு (6) பிரிர், த, ஏகிஞயே - சுயர்ச்சம் புகுர்சாயே.
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தறிப்பு:--சச்ச.ரவர்த்தியினத கொடைச்குச் கற்பகதருவும் குடைக் 
குக்சர்கினும் பொறுமைக்குப்பூமியும் சோற்றுப்போயினவாககே ௮வ 

சள் இனிக்களித் ஐ வாழ £ ஏ௫னை என்றார், கொடையால ஏற்பகர்களும் 
குடையால் தருமமும் பொறையால் தம்மொத்தாரும் வெற்றிபெற்றிருச்தா 

சாசலே இனிசசோஜ்ளொழிவர் என்னும் பெற்றிபற்றி 4இரவலரும் ஈல்லற 
மூம் யானுமினி என்பட'? என்றார் ஆரிரியர். பொய்சொல்லற்சாற்றா து 
மெய்யை நிலைசாட்டி அதனால் உயி தூற சாராகவே (பொட்ப்பசை மெயக் 
went? என்றார், ஏகினாய் என்பு இற் தாய் என்னும் பொருளில் வந்த 

மங்கலவழக்கு. ஈற்று ஏகாரம் இரச்கத்தின் பொருட்டு வாசது, என்பட - 

என்ன (பாடு) பட; இதனைச் சொல்லெசசம என்பர், நத்து-ரீச் த--பகு இ; 
a = வினையெசசவிகுதி; பிறவினையில் மெல்லொற்று வல்9லாற்ருய fle 

95, (ப-ரை) அலங்காரம் என-அலஙகாரம் எனறு கொண்டாடம்படி, 

உலூழ்கு - உலகததிற்கு, அமுகளிக்கும்?- அமிர்சநதைக் கொடுக்கன் த, 

தீனிக்குடையாய் - நிகரற்ற வெண்சொந்றக குடையானே, அழிகுழ்ந்த - 

கடல்சூழ்ச் த, நிலங்காவலது - பூமியைகாக்கின்ற தன்மையான 3, இடச்ச- 

நிற்க, சரயகனே - (உலகத்திற்க) இறைவனே, சிலையாக - ரிலைத்தல் இல் 
லா.ச, நிலையுடையேன் - தன்மையையுடைய எனது, சேயகெஞ்சின் - அன்பு 

ததும்பிச்கொண்டிருக்கும் மனதின், ஃலம்சாண - நலத்தைப் பரி2சாதஇத் 

துச் சாணும்பொருட்டு, ஈடர்கனையோ - இவ்வுலகததை வெறுத் ௧சசென் 

நனையோ, சவினையேன - கய செயல்களையுடைய நாள், விலங்கானேன் - 

விலங்னெத்தைச் சார்ச்தவனாபிருக்கி ச்றேள், ஆதலினால - ஆனதுபற்றி, 
சண்பினின்றும் - நட்பின் தன்மைபிலிருக்து ௨, மிலங்கினேன் - வழுவினவ 

னாய், இன்னும் - (உன் மரணத்தைச் பேட்ட ச் துஙகூட) இன்னமும், 

உயிர்விட்டிலேன் - உயிர் நீங்கி 9௪சதேதசல்லே Te 

தறிப்பு:--உலகத் இலுள்ள அனைவர்களுக்கும் இன்பத்தை ஈல்குவ 

தோர் அழகுபற்றி அர்நிசமசசியை அல காரிமனரார் ஆசிரியர், அமதளித் 

தல் என்து ௮ருள்வைத்துக் கர்த்தல் என்ற பொரு.ளில் வர்தது, இடச்ச 

வென்னும் வினையெசசம் ஈடக்தனையோ என்னும் வினைமுற்றைத் தழு 

Soo, சடாயு பறவையினமானதுபற்றி எப்பொழுதும பறஈதுகொண் 

டே யிருக்கும் சன்மையையும் அத்துடன ஓபா௪ சஞ்சரிக்கும் இயல்போ 

டுிகூடிய மன நிலையையும் அடக்டு :சிலையாத நிலைபுடையேன்? என்ளுர், 

தாமொரு பறவையா?யிருச் தும தம்மை விலஙகினமாய் வைசதுச் கூறியது 
பொதுவாய் மனிதப்பிறவிக்கு மாறுதலான பிறவிகள டமுழுஇனுக்கும் 

விலங்சென்னும் பெயர் வர்இருத்தல் பற்றி, விலங்கு - குறுக்கு; இது ₹இர் 
யச்” என்ற வடசொல்லின் பெயர்ப்பு, சச்கரவர்த் இக்கும் சடாயுவுககும் ஏற் 

பட்டிருச்ற ஈட்பின்தன்மை ௮ளவுகடர்த.து என்பதுதோன்றசேய செஞ் 

(சின்சலங்சாண ஈடர்தனையோ' என்றார், ஈடர்தனை-மங்கலம் ஆல் ௮சை
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96. (ப-ரை) செயிர்டெத்தல் செய்யாத திருமனத்தாய் - குற்றமான 
தன்மை தங்குதல் இல்லாத (சுத்தமான) மனதோடு கூடியவனே, தயிர் 

உடைக்கும் மத்து என்ன - தயிரினது கட்டிகளைபுடைச்துச் இெறும்படி 

செய்கறெ கருவியைப்போல, உலகை சலிசம்பரனை - உலகத்தில் உள்ளவர் 

களை ஈலிய அடிக்கிற சம்பரா சூரனை, தடிர்த ௮ர்சாள்- கொன்ற ம்தச் 

காலத்தில், அயிர் இடக்கும் கடல்வலயத்து - நட்பமாகிய மணற்குவி இடக் 
இன்ற கடலால் சூழப்பட்ட பூ.பி.பில், ௮பல் அறிய - பச்சுத்திலுள்ளவர்கள் 

அறியும்படி, மீபுடல் சரன் ஆவியென்று - $ சரீரம் நான் ஆன்மா என்று, 

செப்பினாய் - சொன்னாய், ரின் சொல்.திறம்பா - (௮வவாறு செப் ய) நினது 
வாசகம் தவறாகாது, (என்றாலும்) உணர்வு இறந்த - அறிவிழந்த, கூற்றி 

னார் - நமனார், உயிர்கிடக்க - உயிராகியசான இப்பூ பிபில் வச்ச, உடலை - 

சர. ரமாகயரின்னை, விசும்புஏற்றினர- சுவர்ககத்இற்சொண்டுசேர்த்தாசே, 

தறிப்பு:--உலகம் - உலகத் நிலுள்ளவர்களையும் ௮யல் அயலில் இருக் 

தவர்களையும் குறித்தபடியால் இட.வாகுபெயா, டிதல் - அறுத்தல், சம் 
பசாசுரீ யுத் எச்தில சடாயு சக்காவர்த்திக்கு உதவிபுரிந; ௫ பற்றி நான் 

உடல் நீ ஆவி' என்று சககரவர்த்டு சடாயுடன் ஈட்புககொண்டனர் என் 

பது இகச்சுவியில அமைத் கூறபபட்டத, உடலைவிட்டு உயிரைக் கொ 
டுபோகும் எமன் அதற்கு மாறுதலாக உயிரை வைத்த உடலைச்கொடுபோ 

னானே என்ற இழி௮பற்றிஉணர்விறக்த என்றும, அவனை இழிவு சிறப்பில் 

கூற்றினா என்றும் கூறினார். ஈற்2றகாரமும் புகயன புஞு.நல் என்றபடி, 

இழிவு சிறப்புப் பொருள்தந்து மின்ற து, 

97, (ப-மை) அண்டு - அப்பொழுது, அவன் ஈது உரைசெய்ய - 

௮ச்சடாயு இர்த வார்ததையைக் கூற, ௮ விலங்கல் தோளார் - பருவதம் 
நிசர்த்த தோனளினையுடைய ௮ர்த இராமலக்குமணர்கள், அஞ்சலீசத - 

வணச்கஞ் செய்த, மலர்சகையார் - தாமரை மலர்போன்ற கைசளைபுடைய 

வராய், அனபினோடும் - அன்புடனே, கணட பெருந்துன்பத்தாக - வாய்க 

கப்பெற்றிருக்கிற பெருக துயர குனாலே, முறைமுறையின் - அடிக்கடி, 

மலர்க்கண் - சாமரை மலர் போன்ற தேத்திரங்கள், மொயத்த நிறை 

நீசரா - தலூயிருககிற கண்ணீரை உடையயர்களாய், பூண்ட பெரும் புகழ் 
நிறுவி - பொருந்தப்பெற்ற பெரிய சாத்திலய (உலகத் கில) நிலைறிறுதகி, 

தம்பொருட்டால் - தரம் வனம்புகுந்த உர ரணத்தால், மேலுலகம் - சவாச்ச 

லோகத்தை, புக்க தாதை - ௮ுஉர்த ததை(யாகிய) தசரதன், மீண்ட 

னன் வந்தான அவனை - மறுபடியும் உலகனகண் வச்சஙனை கண்டனே, 

ஓத்தனர் - பார்த்தவாகளைமிய போன்முர்கள், 

தறிப்பு:--இ.த என்னுஞ் சுட்டு ஈது என நீண்டது. புச்கு - புகு 

பகுதி; ௮- வீனை எசச விகுஜ், விகுதி புகுர்துழி இனலெழுதது மிச்சுது, 
சண்டனரே - ஏகாரம் தேற்றப்பொருளில் வந்தது, தரதை - தாத என் 

ஜூம் கடமொழி விசாரம், ௮ஞ்சலித்தல் - கூப்புதல், 1மலர்க்கை, மலர்ச்சண்?



AT 

இவை இரண்டும் உவமைத் சொசைகள், நிறுவி - 4 ற; அல்லது நிறுவு௭ 

பு); இஃவினையெச்ச விகுதி, நிறுத்தி என்பது பொருள், 

08. (பாரை) வேந்தன் - சச்கரவர்த் சி, விண் அடைந்தான் எணின் - 

சுவர்ச்சகம் அடைச்தான் என்றாலு ௨, வீரர் நீர் - வீரத்தன்மை குன்றாத நீங் 

கள், ஏக்து ஞாலம் - தாங்கத்தகுந்த, பூக்யை, இனி அளியாது - ஆதர 
வகவோடு ௮ப ஈபுரியா உ, இவண் - இவ்விடத்தில், போச்தது எனனை - வர்தது 

என்ன காரணம், புகும் என் - நடந்த சாரியம யா.து, புந்நிபோய் - புத்தி 

சென்ற, சார்துன்றத - வெதும்புசின்றது, கட்டுரைமீர் என்றான் - ஈடச் 

தனவற்றை (உள்ளவாறு) ௬ நுங்கள் என்று (சடாயு) கேட்டார், 

தறிப்ப:-- புதி - புத்தி, அடைர்தானெனின் - அடைர்தானெனி 

னும்; உ௦மை விகாரஜ்தால் தொக்ச எ. புதச்ச, கட்டு - வினையாலணையும் 

பெயர்கள், இவை ஈடர்$ சாரியங்கள் என்னும பொருளில வந்தன, கட்டு - 

உறுஇ எனினும் பொருக் அம். கார்துகன்றது என்பதில் காகது பகுதி. 

90, ப-ரை) தாதை கூறலும் - சடாயு இப்படிக் கேட்டதும், தகை 

கேள்வனும் - ஜானசமணாளனாய ..நீராமபிரானும் தமபியைே ராசஇனான் - 

சொல்லும்படி குறிப்பாய் லச்குமணனைப் பார்த்தாரா, அவனும் - லக்கும 

ணனும், தன் இற்றவை மாத.ரால் - சனது சிறிதாயாராகிய கைகேூியால்? 

வரத செய்கை - நோந்த காரியயகளை, வரம்பு இலா - அளவு இல்லாத 

இசவே?ல் @ fader m - அலைஈளோடுகூ ஒய eps 0 & Dek or gw (கவலை 

யிற்) குனறயாது, உணர்த் னான் - (சடாயுவுக்கு2) தெரியப்படுத இனான், 

தறிப்பு:--முன்னொரு பாட்டில் வபிண்புகுக்த தம்தையே வர்சாரெனக் 

சண்டார் என்றமைக கற்ப இப்பாட்ரல் ச௪டாயுவத தாதை என்றனர். 

தாதைக்கு உயி ஈட்பாளா அனதுபற்றித் தாதை என்றார் என்பதும் பொ 

ர$தும், அறறன்னையால் சோத விபத்துகளை இலக்குமணன் கடலி 

னும் பெரிய கவலையுடன் கூறினான் என்பது தோன்ற ஓதமேேலை ஒழிவின் 

றணர்தகினான்? சன்றார். ஆரரியர். கேள்வன் - கேள்-பகு இ) தன்ன 

விகுகி) வ-பெயரிடைநிலை. கேள் - அன்பு. அவை - அவ்வை தாய; 

இத செயயுள் விசாரம்.றறி உவை எனத் தொகு, துரின்றது. 

(00, ( ரை) உர்தை- நின் சர்சையாகிய சக்கரவர்த் இயை, உண் 

,மையன் ஆக - சச்யெர் னின் ஈ, வழுவாதவராகச செய்து, உன் சிற்ற 

வை சர்த- உன் சிறிய தாயார் கொடுத்த, சொல்லை - ௨த தரவை, தலைச் 

கொண்டு - ரசல் அணிர்து, சாரணி - பூமியை, வந்த தம்பிச்கு - உடன் 

பிறச்ச சகோதரனாகிய (பரதனுக்கு) உதவிய வள்ளலே - ஈல்கெ பெருகச் 

தன்மையையுடைய ஸ்ரீ ராடனே, எந்தை - என் அப்பனாூயெ நீ, வல்லது - 

(எர்த உலகசததிலும்) செய்யத்தகுர்த காரியத்தை, வல்லார் - செய்து முடிக் 

'கத்தக்கவர், யாவர் எனா - வேறு யாவர் என்று (௪டாயுவரசன்) வியர்,து,
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தறிப்பு:--சாரணி - தரணி என்பதின் விகாரம், சடாயு ஸ்ரீ ராமபி 
ரானை எர்தை என்று கூறியது மகிழ்ச்பெற்றி வந்த மரபு வழுவமைகி/ம, 
முன்னிலை இடம்பற்றிவர்த படர்க்கையுமாம், எனா - என்-பகு.இ; ஆ 

உடன்பாட்டு வினை யெசச விகுச, என் - 16என்று?? என்பதின் குறுக்கம், 

101. (ப-ரை) கேழ்ளெர் மெளவியான் - ஒளி (நின்று) விளவ்குறெ 

இரீடர்தரித்துளள சடாயு, கேட்டு - (இளைய பெருமாள் சொல்லிவந்தன 

வற்றைக்) கேட்டு, உவச்சனன் - மகிழ்வடைர்தவராய், தோடு ௮லங்சலி 
னீர்- இதழோடுகூடிய மாலை ணிர்தவர்களே, வள பட்டின - வளப்பமுள்ள 

சாட்டிலிருர்தும், ஒறர்தோ - நீங்வெர்தீர், நீஙிரும் - நீங்களிருவரும், சன் 
னுதல் தானு - ௮ழயெ நெற்தியைபுடைய தாபிராட்டியும், இ காட்டில 

வைகுஇர் - இர்கக் சாட்டினிடக்சே இருககர், யான் காச்குவன் - கான் 

(உங்களைப்) பாதுகாப்பேன, எனருன் - என் று சொலஷ்னார். 

தறிப்பு:--கேழ் - ஒளி, உவர்தனன் - முற்றெச்சம், ஈல்.நுதல் - 

நல் - இசசொல் ஈண்டு அழகு என்னும் பொரூள்த5₹ ஐ நின்றது; ஈல்.றுதல் 

என்பது £.5தயைச் குறித்தமையான் பண்புச்தொகைப்புறத்துப் பிறர்த 

௮ன்மொழித9தாகை, அலங்கலினீர் - அலங்கல் இன் நீர்; அலங்கல் - 
பூமாலை; இன்என்னும் ஐர்தனுரூபு இரண்டனுருபும் பயனும் வெளிப்படு 

பொருளில் வக்தது உருபுமயக்கம், வைகுர் . வைகல் தங்கல் தோடு - 

அலங்கல் - தோட்டலககல் 4செடிலோடுயிர்த்தொடர்ச்குற்றுகங்கள் 

டறகொற்றிரட்ிம் வேற்றுமைபிகவே?? எற்ற சூழ்இரப்படி இரட்டித்தது. 

102. (பாமை) வீரர் - ஸ்ரீ ராமலச்குமகணர்கள், புவியினுச்கு ௮ணி 
யாய் - பூமிக்கு ஆபரணமாய், ஆன்ற பொருள்சாஈது - மிகுர்த வஸ்துக்களை 

யளித்த, புலத்திற்று ஆக - அருசே விளை நிலங்களை yous, sf 
அகத் துறைகள் தாயு - பாவங்களை அவிச்கத்தக்க (புண்ணிய) நீர்த்து 

றைகளைகீ காண்டு, ஜுரணை நெறி ௮ளாரலவி - குறிஞ்சி முல்லை பாலை மரு 

தம நெய்தல் என்ற ஐவகை நிலங்களினேடு சலச்.ஐ, சமபியுறத் தெளிர்து - 

(சண்) ஒளி ஊடுசெல்லததெரிர் த, தண்ணென் று - குளிர்சசயுற்று, ஒழுச் 

கமும் தழுவி - ஒழுகுதலையு2௨ அடைந்து, சான்றோ கவிசயன - புலவர் 

களால் பாடப்பட்ட செய்புள்களைப்போல, கெடந்த - இருர்ச, கோதாவரி 

யினை - கோதாவரி என்னும ஈதியினை, கண்டார் - டரர்த்தார்கள். 

தறிப்பு:--இச்செய்யுள் ஆன்றோர் சவியையும் கோதாவரி ஈஇியையும் 

சிலேடையாகச் கூறப்பட்டிருக்கிற து, ஈதியை உவமானித் தக்கூறும்போது 

பூமிக்கு ௮லங்காசமாய்ச் pes மணிய பொன்னும் ஆரமும் அூலும் 

ஆூயெ பொருளைச் கொடுத்தும், பக்கத்தேயுள்ள விளை நிலங்களில் தவ்இ 
ஜீவாதா.ரமாகிெய தாணியங்களை விளைவித்தும், பாவங்களைப் போக்க வல்ல 

பல நீர்த்துறைகளாய்த் தங்கியும் ஐவகை நிலத்தின் வழியாய்க் சலர்து 

பாய்ர்தும் தெளிர்.தும் குளிர்ச் தும் ஒழுகு தலையும் பொழுர்தி அறிஞர்களாழ்
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செய்யப்பட்ட சவிகளைப்போல் இருக்கின்ற சோதாவரி என்றும் *ஒன்சோர் 

சஷியை உவமானித்துச்கூறும்போது புவியின்.ண் உள்ள மாந்தர்கள் 

அடையவேண்டிய அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்ற புருஷார்த்தமா 

இய பொருள்களைக் கொடுத்தும அறிவாக புலங்களில் தவ்கி ஜீவாதாச 
மாகிய ஞானத்தை விளைவித் தும் பாவங்களைப் போக்கவல்ல பல பகவ கா 

மங்களாய்த் தங்கஇபும் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என்ற ஐவகை 

இலட்சணங்களின் வழியாய்க் கலந்து விரவியும் மனம் நிலைபெறத் தெளிச் 

தும் தண்ணளி மிகுர் தும் ஒழுக்சர் தழுவுதலைபும் பொருச்தியது ஆன்றோர் 
கவி என்றும் சலேஷையாகப் பொருள் விரித்துக்கொள்ச, 

108. (ப-ரை) கடவுள்யாறு - தெய்வத்தன்மையுள்ள ௮ச்தச் சோதா 

வரி இ, வண்டு உறை கமலம் - வண்டுக்கூட்டங்கள் தங்குகின்ற தாமசை 

மலர்சளரசய, செவீவி - அழகுடைய, வாள்முகம் பொலிய - பிரசாசமுள்ள 
முகம் மலர்சசியை அடைய, வாசம் உணடு உறை - மணம் தங்கியிருச்சப் 

பெற்ற, குவளை - நீலோற்பலங்களாகிய, ஒள்கண் - பிரகாசமுள்ள சண்சள், 

ஒருங்கு உற கோக்க - ஒரு துறைபுறப்பார்த்து, efor - அடுத்தடுத் த, 
இருமலர் - அழகிய மலர்களை, தெள்இிரைக்கரத்தின் - தெளிவுபெற்ற 

அலைசளாகயெ கைகளினால், வாரித்தூவி - எடுத்து அர்சசனைசெய்து, செல் 
வர்ச்சண்டு - செல்வர்களாகயே ஸ்ரீ ராமலக்குமணளைப் பார்த்து, அடிபணி 

வது என். - அவர்களது பாதஙகளை (ப. நிப்பேரீட்டினால்) வணங்குவது 

போல, பொலிர் தது - துலஙவசசகொண்டிருர்ச.து. 

தறிப்பு:--தாமரையைக் கோதாவரி ஈதியின் முகமாசவும குகளையை 

அதன கண்ணாகவும் அலைகளை அதன் ஈரங்களாசகவும் உவமானிச்கப்பட் 
டது, ஸ்ரீ ராமலச்குமணர் சதை இவர்சள நின்ற சகரையினோசம் அலைச 

ளால ஓதககப்பட்ட உதிர்ர்த மலர்கள் அடிக்கடி. அவர்கள் பாதத் இல் 

வந்து மோதியபடியால் ௮சஈஇ அவர்களை மலர்கொண்டு அர்௪ச9த தப் 

பணிர்த துபோல் இருச்ததுபற்றி ₹* இருமலர் தூவிப் பணிர்தது சடவுள் 
யாறு? என்றார் ஆ௫ிரியர், திரை - மூதணிலைத் தொழிலாகுபெயர், மல 

ரூர்தன்மையுடையது மலர்; கர்த்தாப்பொருள் விகுதி புணர்ச்து கெட்ட 

பெயர், கங்கை, யமுனை, காவேரி, குமரி, சோதாவரி முதலியவை புண்ணிய 

ஈதியாயது பற்றிச் (கடவுள்யாறு' என்றார், *தன்னொழி மெய்முன்! என்ற 
சூத்திரத்தின் இறு இயில் * துணிஈரு முளே! என்றபடி க.டவுளியா.று என 

இகரம் தோன்றாது நின்றது, செல்வர்ச்சண்டு - வேற்றுமைச்சொசை, 

104, (பாரை) ஓூமம் - அன்னப்புள், ஒதுங்கச்சண்ட - (சாணப் 

பட்டு) விலகுதலைப் பார்த்த, உத்தமன் - ஈற்குணனாகிய (ஸ்ரீ சாமமிரான்) 

உழையள் ஆகும் - தன் ௮ருடல் இருப்பவளாகய, £தைதன் - 2கரபிராட் 

இயினது, சடையை சோச்கி - (அழகிய) ஈடையைப்பார்த் த, ரிறியத தர் 

poe செய்தான் - புன்னகைபுரிந்தான், மாதவள்தானும - சோபிசாட்டி
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பும் ஆண்டுவர்து - ௮ச் கோதாவரி ஈதியின்கண் வர்்.த, நீர் உண்டு - தண் 

ணீர் சாப்பிட்டு, மீளும் - இரும்பிச் செல்லும், போதசம் - யானை, ஈடப்ப 
சோச்சி - ஈடந்து போவதைப் பார்த்து, புதியது ஒர் முறுவல் - (ஸ்ரீராமபி 

சானை நோக்டப்) புதிதாகிய ஒரு புன்ிரிப்பு, பூத்சாள் - சிரித்தாள். 

தறிப்பு:--ஸ்ரீ ராமபிரான் ஏசபக்இினி விரதன் என்பது தோன்ற உத் 
தமன் என்றும் ௮வது சிறிப்பைச் சிறியதோர் என்றும் பிராட்டியின ௮ சரிப் 

பைப் புதியதோர் என்றும் முன்னதை செய்தானென்றும் பின்னதைப் 

பூத்தாள் என்றும் ௮ழகுபெறச் கூறினார் ஆரியர், ஈிறியதோர் முறுவல் 
புதியதோர் முறுவல்-இவை இரண்டும் புன்னகையைக் குறித்தன, 7 போத 
சம்-ஃயானைச்சன்று; இத போதம் என்ற வடமொழியிலிருர்து வந்தது, 

105, (ப-ரை) வில் இயல் - கோதண்டம் பெடருக்திய தடக்கை 
வீ.ரன் - வலிமைதங்கயெ கையினையுடைய வீரனான ஸ்ரீராமபிரான்,” வீங்கு 

நீர் - நீர்ப்பெருக்குள்ள, ஆற்றின்பாங்கர் - ௮ர்தச் கோதாவரி ஈதியின் பச் 

க.த்.தில்; வல்விகள் - கொடிகள், ஈடங்கச்சண்டான் - ௮சைவதைப் 

பார்த்து, மங்கைதன் - பிசாட்டியினத, மருங்குல்கோச்ச - இடையைப் 

பார்ச்சவும், ௮ண்ணல்சன் - ஸ்ரீராமபிரானது, வடிவுகண்டாள் - திருமேனி 
யைப்பார்த் து, எல்லியககுவளைச்கான த்.து - இருண்ட நிறத்கினையுடைய 

நீலோற்பலக்காம்டில், இடையிடை - நடுநடுவே, மலர்ச்துின்ற - புட்பித் 
இகுச்றெ, அல்லியம்கமலங் ஈண்டாள் - (பிராட்டியும் ஆங்கே) ௮ழகய இத 
ஹழோககூடிய தாமரைமலர்களைப் பார்த்தாள். 

தறிப்பு:-- சண்டான் சண்டாள் - இரண்டும் முற்றெசசல்கள், குவளை 

மலர் இருண்டகிற மூற்றிருப்பினும் ௮து அழகு பெற்றது என்பது 

தோன்ற ௮ம் என்ற ௮அடைகொடுததுக் கூறினார், ஸ்ரீராமபிரானது இரு 

மேனி நீலநிறமென்றும அவரினது சண் சரம் முதலிய அவயவங்கள் செய்ய 
நிழமென்றும் பெற்றி தோன்ற குவளைச்கானத்திடையிடை மலர்ந்து 
நின்ற ௮லலியஙகமலம் என்றா, கோச்க-மோக்கு-பகுஇி-௮- வினையெசச 
விகுதி, கானசகஇிடை - வேற்றுமைததசொசை, அத்து - சாரியை, 

106, (ப-ரை) இராமன் - ஸ்ரீராமபிரான், ௮அனையஅஒர் தன்மையால் - 
அத்தன்மைத்தான உன்னத நிலை௦மயை (௮ர௪இ) பெந்றிருப்பதினாலே, 

௮ அருவிநீர் ஆற்றின்பாங்கர் - மலையிலிருந்து வீழ்சதோடுகின்ற அந்தக் 

கோதாவரி ஈதியின் பக்கத்தில், பனிதரு - குளிர்சசி தககய, படி.வப்பஞ்ச 
வடிஎலும் - ௮ழகாடகிய பஞ்சவடி என்று சொல்லப்பட்ட, பருவசசோலை - 
இளஞ்சோலைகள் (சூழ்ச்த), தனிஇடம் ௮அதனைஈண்ணி - நிகரற்ற ஒர்இடத் 
தைஅடைச்து, தம்பியால் சமைக்கப்பட்ட - இலக்குமணனால் ௮மைச்சப் 
பெற்ற, இணியபூஞ்சாலைஎய்தி - அருமையாகய பன்னகசாலையை அத்து, 
இருர்தனன் - ௮.தில் வாசஞ்செய்துசொண் டிருர்தார், இப்பால் - பின்னர்



bl 

, குறிப்பு: பனிதருபடிவம் என்றமையால் ஸ்ீராமலக்குமணர்கள் பஞ் 

sag. சென்றபோழ்து பனிச்சாலமாயிருந்தது என்றும் சூரிய வெப்பம் 
பூமியிற் படாது மறைக்கத்தக்க நெருங்கிய இலைகளடர்ர்த குளிர்ர்ச சோலை 
கள் ௮டார்த வனமென்றும் அரக்கர் வசிக்கின்ற இடமாதலால் மற்றை 
யோர் வ௫ூத்தறகு ௮சசததை விளைவிக்குமிடமென்றும் பெறப்பட்டது. 

இனி௰ பூஞ்சாலை என்ற சொல்லாற்றலால் ஸ்ரீ இராமபிரானும் €தாதேவி 

யும் ஏகரர்தமாயிருக்கத்தச்சக இடமும் இளையபெருமானாலே அ௮மைச்சப் 

பெற்றிருர்தது என்ற பொருள் துலங்கிற்று, இனிய என்பது அருமையா 

இய என்னும் பொருள் பற்றி வர்த வினைமாற்று, தனியிடம் என்ற சொல் 
புலிதரும் என்ற சொல்லுக்கு :அசசததைத் தரத்தக்க? என்ற பொருள் 

கூறும்படி. வலிபுத்தி நின்ற பெற்றி குறிக்கொள்ளற்பாலது, 

107. (புரை) "மேலைகாள் - ஆதியில், உயிரோடும்பிறர் த - தன் உயி 

சோடு உற்பவிதது, தான்விளைகாலம் தர்ச்த - தான் விருத்தியாடின்ற சா 

லத்தை அறிந்து, உடன் உறை - கூடவ?க்கின் ற, கடியநோய்அனாள் - கொ 

டரமாயெ வியாதியை ஒத்தவளா௫க), நீலம் ஆம்மணிரறம் - நீலம் என்னும் 

இரத்தினமணியின் நிறம்பெற்ற, நிருதர்வேர்தனை - அரச்சர்சளுக்கு வேச் 

தனாசிய (இராவணனை) மூலகாசம்பெற - அவன் வேரோடு அழிச் துபடும் 

படி, முடிச்கும்மொய்ம்பினாள் - அழிச்கும் வலிமையையுடைய (சூர்ப்பசகை) 

சன்மவியாதி கருவிலேயே அமைர்து 99 வெளிப்படும் காலத்தில் 

௮திகரித்து அவனைச்சொல்லுமாகவே இராவணனுடன் பிறர்து அவனைச் 

கொல்லுதற்குச சூப்பசகையே காரணமாவாளானதுபற்றி அவளை உட 

னுறை கடிய நோயினாள் என்றார் ஆரியர், நாசம் - நச என்னும் பகுத 

யடியாய்ப் பிறந்த தொழிற்பெயர், மூலராசம் பெற என்ற சொல்லாற்றல், 

இராவணனது மூலபலத்தையும் குறித்து நின்றது, மேலை---மேல் + 9, 

ஐ சரரியை, வேந்தனை முடிக்கும்' என்று கூட்டிப் பொருள் கொள்ச, 

108. (ப-மை) தன்ூளைக்கு - தன்னைசசார்ஈத சுற்றத்தவர்களுச்கு, 

இறு திகஏட்வொள் - ஆயுள் முடிவைக் காட்டுகின்ற சூர்ப்பககை, மேலைகாள்- 

ஆதிகாலத்தில், எண் தகும்இமையவர் - போற்றத்தகுச்தவானவர், *அரச்சர்- 

இராக்கதர்கள் , எங்கள்மேல் - எங்கள்மீது, விண்டனர் - குரோதவ் சாண் 

டார்கள், விலச்குதிஎன்ன - எங்களுக்கு அவர்களால் ரேரிடும் துன்பத்தை 

.விலச்யெருள்வாய்! என்று வேண்டிச்கொள்ள, ௮ண்டசத்து-அனஈ்தசயன த் 

இனின்றும், ௮ரு.தயில் றந்த - மேம்பட்ட நித்நதிரையைவிடுத்து இங்கனம் 

அவதாரஞ் செய்தருளிய, ஐயனை - எம்பிரானை, கண்டனள் - பாத்தாள், 

தறிப்பு:--வீண்டனர்-விள் -பகுதி; தீ -இடைகிலை; அன் சாரியை; 

௮ர்-பலாபால் படர்க்சைவிகுதி, விள்ளல் - பகைததல். பரம்பு முட்டை 
யில் தோன்றுவனபற்றி ௮ண்டசமென்று கூறி ஆதிசேஷனைக் குறிப்பித் 

தார் ஆரியர். அண்டசத்தருர் தில்; - ஏழாம் வேற்றுமைத்தொசை:
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அத்து சாரியை, பசவான் ௮னந்தன்மீது சயணித்தல் யோகரித்திரையா த 
லரல் ௮,தனை அ௮ருர் துயில் என்றார், ஜயன் - சுவாமி; அழகன்; ஸ்ரீராமபி 

mag ௮ழகூல் மயங்கியே சூர்ப்பபகை அவனைப் பார்த்தாளென்று 
தோன்ற (ஐயனைச்சண்டனள்' என்றார், ளை-உவமவாகுபெயர், எண் - தகு 
எண்டகு; கண்டனள் -- தன்டளை; கண்டனடன்னெ; ணகரத்தின்முன் தக 

சம் டகரமாய்த் இரிர் தும் எகரத்தைச்சகண்ட தகரம் டகரமாய்த் இரிந்த 

விடத்து ௮நத ளகரம் கெட்டும் புணர்ர்த தொடர்கள். 

109, (ப-ரை) எர்தையினுறைபவற்கு த் (தனது) மன தினிடத்திற் 

குடிகொண்ட மன்மதனுச்கு, உருவக்$ர்ந்தது - வஷவம் (ப.ரமசவனது 
ரெற்றிச்சண்ணினால் எரிபட்டு) அழிஈதது, இச்திரற்கு ஆபிரம் ஈயனம் - 
தெய்வேர் இரலுக்கு ஆயிரம் & COR oT (இருச்கின்றன) FF DG ஸ் சிவபெரு 

மானுக்கு, மூர்திய - பழமைப்பட்ட, மலர்ககண் ஓர் மூன்று - ஓப்பற்றதாம 

மரைபோன்றசண்கள் மூனறு (இருக்கின்றன), உர்தியின் - தனதுஉக்திக்சம 

லத் தினின்றும், உலகு - எல்லாப் புவனங்களையும், அ௮ளித்தாற்கு - உண்டாக் 
யெ மகாவிஷ்ணுவுக்கு, நான்கு தோள் - கான்கு புஜங்கள் (இருக்கின்றன), 

என்று - என்று கூறி, உன்னுவாள் - (ஆனால் இந்தப் புருஷன் யாவனோ 

என்று பலபலவாறு) ஆலோசனை செய்வாள். 

தறிப்பு:--சிர்தையிலுறைபவன் என்று கூறி மன்மதன் உருவில்லாத 

வஞய் ஸ்திரீ புருஷர்களுடைய மனத்தின்்௧ண் தவ இச்சையை யுண்டு 
படுத் துபவன் என்ற பெற்றியைப்பெறவைத்தார்அ?ரியர், :ஈ,பனம், மூன்று, 

தோள்! என்பன :(இருக்கின்றன?? என்னும் பயணிலையை வருவித்துப் பொ 

ருள்கொள்ள நகின்றமையால் இவை சொல்லலைச்சங்களாவன, உறைபவ 
லுக்கு இர்திரனுக்கு ஈசனுக்கு உலகளித்தானுக்கு; இவைகளில் உகரச் 

சாரியை தொக்சவிடத்து ''ணன வல்லினம் வரட்டறவும்?? என்ற சூத்திரப் 

படி னகரம றகரமாய்த் இரிந்து நின்றன, தீர்ந்ததால் - ஆல் ௮சை, 

110, (ப-ரை) கற்றையம் சடையவன் - இரண்டுருண்ட w#pHw 
சடாபாரத்தையுடைய பரமசிவன், கண்ணில் - தனது நெத்றிக்கண்ணி 

னால், காய்தலால் - சுட்டெரித்ததால், இற்றவன் - தன் உடல் அழிச்தவ 

ஞசிய, ௮ அனங்கன் - ௮ச்த ௮ங்கமில்லாத மன்மதன், ௮ன்று தொட்டு - 
அர்தக்சாலத்.தி விருக்து, இன்றுகாறும் - இர்தசாள் வரையும், ஈல்தவம் 

இயதறி - ஈல்ல தவத்தைச செய்து, ௩ல் உரு பெற்றனன் - (இந்த) ஈல்ல 

உருவத்தைப் பெற்றான், ஆம் என - ௮திற் சந்தேகமில்லை என, பெயர்த் 

தும் எண்ணுவாள் - இரும்பவும் ரினைப்பாள், ் 

தநிப்பு:--கற்றையம் சடை - கற்றையாயும ௮ம் என்ற நீர் தல்யொெருப் 

பதாயுமுள்ள சடை யென்றும் பொருள் சொள்ளலாம் - ௮ம் - நீர் எனவே 

அது சகங்சையைக் குறித்து நினறது. ஜடா என்னும் வடமொழி சடை 

ஏனத் இரிச்தது, இற்றவன், பெற்றவன் - இறு,பெறு--பகுதி உருப் 
பெத்ருன் - உருவைப்பெற்றான்; இசண்டலுருபு தொச்சவிடத்து முற்று
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கரத்தின் முன்' அன்னபிறவும்” என்றபடி. வலிமிச்கது. மன்மதனிலும் ௮ழகு 

டைமிவன் ஸ்ரீராமபிசானெனும்படி நல்லுருவென்று சிறப்]த். துச்கூ. றினா. 
இத்றனன் - முற்றெச்சம், இத அவ வனங்கள் என்ற பெயசைத் தழுவிற்று, 

111. (ப-ரை) அதிகம் நின்றொளிரும் - மிகுதிபாச நின்று பிரசார 
சக்ன்ற, இ அழகன் - இந்த அழகோடு கூடிய புருஷனது, ஆண்டுக - 

பராக்ரெமமுற்ற இதருமுசகமண்டலம், பொகியவிழ் தாமரைப் பூவை ஒப்ப 
தோ - இதழ் பரப்பி விரிர்த தாமரை மலரை ஓத்தசோ, கஇர்மதியா மெ 

னில் - நிலவைச் தருின்ற சச் இரனை ஒத்தசதோ வென்றால், கலைகள் தே 
யும் - (அதனுடைய) கலைகள் குறைந்து குறைர்து தேய்தலை அடையும், 
அ௮ம்மதி எனின் - (ஒருவேளை) கலைகள் குறையாத பூரண சர்திரனோ என் 

ரால், மதிக்கும், அந்தப் பூணசச்இரனுச்கும், ஓர் மறு உண்டு என்பர் - ஒரு 

களங்க மிருக்கிற தென்று டலகத்தார்) கூறுவார்கள், 

தறிப்பு:--பொதி. - முதனிலைத் தோழிறபெயர், ௮ம் 2இ - சுட்டு 
மாத் தரமேயன்றி ௮ம் ௮ நிர்தம் நிறைர்தசர் ரன் எனவும்பொருள்பெபறும், 

ஆண்முசம் ஆள்முகம் எனக்கொண்டு ய/வரை.பும் இரட்ச்ன்ற இரபை 

நிறைந்த வதனமெனவும் பொருள் கொள்ளற்பாலது, ஒப்பதோ - ஈற்றி 
லுள்ள ஓகாரம் எதிர்மறைப் பொருளாயதுபற்றித தாமரை மலர்தலும் 

குவிதலுமுடையதாகவே ஸ்ரீராமபிரான் முகதஇிற்கு,௮து ஒப்பாசாதென்னு 

ம்பொருளை ௮தில் தொருத்துப்பெறவைததார் ஆரியர், தல் - ஈற்றசை. 

112. (ப-ரை) எவன் செய- (இகத மகாபுருஷன்) யாது காரியஞ் 
செய்தற்கு, இனிப இ ௮ழகை - (காணுதற்கு) இன்பர்தரத்தக்க இரந்த வடி 

வழகை, எய்இினோன் - WOK gam, அவம் சய - (இத்தகைய) அழகை 

வீண்படுதத, திருவுடம்பு - அழகிய மேனி, ௮ல௪ - வாடும் படி, சோற்கின் 
ரான் - தவம்புரிகின்றான், சவம்செய- (எவரையும்) கேகஞ்செய்ய, தகைய 

இ ஈளினம் - தக்கதாகிய இர்தத் தாமரையின் மலர்போன்ற, சாட்டத் 
தான் - சண்களையுடைய இந்தப் புரு ஷத்தமன், தவம செய- தவசதைச 

செய்யும்படி, தவம் செய்ததவம் - தவமென்கிற அது செய்த தவந்தான், 

என் என்இன்றாள் - என்ன (தவமோ) என்று சொல்வாளா.மினாள் 

தறிப்பு:--அவம் சவம் தவம் என்பன ஈற்றில் னகரம்பெற்றது இசை 
ஈயம்பற்றி வந்த போலி, எவன் என்னும் வினாபினைச் குறிப்) முற்று என்! 
என வர்தது செய்யுள் விகாரம்பற்றிய இடைச்குறை, இதுவரையும் ஸ்ரீராம 

பிரானைத்தான் ௮னுபவிததற்கு முடியாது போனமைபற்றி வருர்இனாள் 
என்பதை ௮வம் செய என்டஇன்ற சொல்லாற்றலினால் துல் கினார் ஆ௫ரியர். 

118, (ப-ரை) ஒளிர் பஞ்ச - பிரசாசமுற்ற செவ்கிய பஞ்சும், குளிர் 
விஞ்சு பல்லவம் - குளிர்சசி மிகுர்த இளச்தளிரும், அனுங்க (சமமாசமாட் 
டாது) பின்னடைய, செஞ்செவி - அழகும் சிவப்பும் பொருச்திய, கஞ்ச 

நிமிர் - தரமசையைப் போன்று உயர்க்த, £றடிகள் ஆக - சிறிய பாசங்க
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சோடுகூடியவளா௫, அஞ்சொல் - அழயெ வார்த்சை (பேசும்), இளமஞ்ஞை 
என - (சாயலில்) இளமையுள்ள மயிலைப்போலவும், ௮ன்னம் என - (௩டை 
யில்) ௮ன்னப்பேடு போலவும், மின்னும் வஞ்சியென - (இடையில்) துளிரு 
இன்ற சொடியைப்போலலவும், ஈஞ்சமென வஞ்சமகள் - விஷத்தைப்போன்ற 
வஞ்சத்தனம்படைத்த சூர்ப்பகை, வர்தாள் - (உடனே மறைர்து மேற் 
சொன்ன உகுவம்பெற்று) ௮ங்கு வந்து சேர்ந்தாள், 

தநிப்பு:--செம்பஞ்சுபோன்ற இவப்பும் பல்லவம்போன்ற மென்மை 

யும், ஒருங்கே தாமரைக் கமைக்கிருத்தல் பற்றி ௮வைகள் தனித்தனி ஒப் 

பாசமாட்டாவென்று தாமரையையே மெல்லிய பாதத்திற்குச் செஞ்செவிய 
கஞ்சம் என்று உவமை கூறினார் ஆரியர், அனுங்க - அனுங்கு-பகு இ; 

அ வினையெச்சவிகுதி; இத செஞ்செவிய என்னும் பெயரைத் தழுவிப 

பின் ஆ௫ என்னும் வினையைச் கொண்டது, குளிர் - முதனிலைத் தொழிற் 

பெயர், பல்லவம் - தளிர்; இது வட£சொல், மின்னும் - இது சளிரும் என்ற 
பொருள்தந்து நின்ற வினைமாறறு, இனிச் குர்ப்பரகையை மகள! என்று 

ஆரியர் கூறியது இழிவினால் வர்த உயர்வு, 

11%, (பாரை) வேதமுதல் - வேதத்தின் முதற்பொருளான ஸ்ரீராம 
Sorex, சேயோய்- செவவிய அழகு படைத்தவளே, திருரின் வரவு - 
உயர்வு பெறத்தக்க உன்னுடைய வருகையானது, தீது இல் வ.ரவாகுக - 
தீமையில்லாத வரவாகச் கடவது, போத உளது - (எஙகளை ஒரு பொ 
ருட்படுத்தி நீ) வரகேர்ர்தது” எம் உழை ஓர் - எங்களிடத்திலிருக்ிற ஒரு, 
புண்ணியம் ௮து அன்றோ - புண்ணியப் பேறல்லவோ, ஏது பதி- உனது 

வாசஸ்தானம் எது, ஏது பெயர் - உனது இருசாமம் எனன, யாரவர் உறவு - 

உனக்கு எவர் இனத்தவர்கள், என்றான் - என்று கேட்டார், பேதையவள் - 

அறிவற்றவளாகிய அர்த ஆக்கி, தச்நிலை - தனது நிலைமையை, விரிப் 

பாள் - (இங்கனங் கேட்ட ஸ்ரீராமபிரானுக்கு) விரித்துச் கூறுவாளாயினாள். 

தறிப்பு:--சேயோய் - இளமைப்பருவமுடையவளே எனவும் பொருச் 
தும், வேதமுதல் - வேற்றுமைப் புறத்துப்பிறர்த ௮ன்மொழித்தொகை, 
பேதை என்பது மாதர்களுச்கோர் பெருமைச் குரித்தாய பெயரெனினும் 

ஈண்டு இவளுக்கு அறிவிலி என்னும் பொருளில் வர்தது. போத - போதர 
அல்லது போத.ரல் என்னும் பகுதியடியாய்ப் பிறக ச வினையெச்சம், 

115, (ப-ரை) பூவிலோன் - தாமரையில் இருச்சன்ற *பிரமதேவ 

னத், புதல்வன்- புத்இரனாகயெ 'புலஸ்தியருடைய!, மைந்தன் - புதல்வனா 
இய *விச்சரவசுவி', புதல்வி - குமாரத்தி, முப்புரங்கள் செற்ற - திரிபுரத்தை 

எரித்தவனாகிய, சேவலோன் - காளைவாகன த்தையுடைய (பசமவன த), 
துணைவன் ஆன - சசேகனான, செங்கையோன்-குபேரனத, தங்கை-உடன் 
பிதச்தவள், இச்ன்மாவெலார் தலைத் து - இச்கஜங்களை வென்று, வெள்ளி 
மலைத் த - கைலைமலையைப் பெயர்த்தெடுத்து, உலசம்கூன்றும் - மூன்று
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லோசங்களையும், சா - சாவல்புரின்ற, வலான் - வல்லவனாகய (இராவ 
om tg’, பின்னை - சகோதரி, சாமவல்லியாம் - (என்பெயர்) சாமவல்லி 
என்பார்கள், சன்னிஎன்றாள் - (கான்) சற்புக்கெடாதவள் என்றாள், 

பூவிலோன் - பூவை இல்லாகக் கொண்டவன்; பிரமன், செறங்சை 

யான் - செம்மையாகய கையினான் - செம்மை - ஈண்டிது செல்வத்தைக் 

குறித்த அச்செல்வத் துக்கதிபதி குபேரன் என்ற பொருள் தந்து சின்ற.து. 
ஏதுபதி, ஏதுபெயர், ஏவருறவு என்ற வினவிற்கு நேரே விடைபசர்வதா 
பிருர்தால் தான் எண்ணிவர்த காரியத் துக்குப் பங்கம் நேருமென்று நினைத் 

தத் தன் குலப்பெருமை தனப்பெருமை முதலியன உயர்த்திக் கூறும் 

பொருட்டுப் பிரமன் பரமஏவன் குபேரன் முதலியவரை இதிற் புனைஈது 
கூறினாள். தானொரு விதவையாயிருக்கற நிலைமைபில் தன்னைச் சன்னி 

என்று கூறியது தான் நினைத்துவந்த சாரியத்துக்குப் பழுது ஏற்பக் 
கூடாதென்பது பற்றி, சே - எனபது எருது ஆகவே சேவலோன் என்பது 

அதனை வாகனமாகச்சொண்ட பரம?வனைச் குறித்தது. 

116. (ப-ரை) ஏந்தல் பொன் தோளினாய் - பெருமைக்கிருப்பிடமா 

இய- அழகிய தோளினை யுடையவரே!, காதலில் - ஒருவர் மேலொருவர் 

கொண்ட உண்மைச்காதலினாலே, கலச்தசிர்தை - ஏகமனமான, மாந்தர்க் 
கும் மடச்தைமார்ச்கும் - தலைவருக்கும் தலைவிகளுக்கும், மறைகளே வகுத்த 

கூட்டம் - வேதங்களே முறைப்படுத்தககூறிய விவாகத்தொகுதிசளில, 

சாச்தர்ப்பம் என்பது உண்டு - கர்தருவவிவாகமென்ற ஒரு விவாகமிருச் 

றது, இலது இயைர்தபின்-இச்த விவாவம் பொருஈஇியபின்னர், எனக்கு 

ரத்த வேர்தர்ச்கும் - எனக்கு முன் தோன் றியவர்சளான குபேரன், ராவ 

ணன் முதலானவர்களுக்கும், விருப்புற்றுஆகும் - ௮வர்சள் விரும்பத்தகை 
யதேயாகும், வேறும் தர்உரை - இன்னுமோர் வாசகம, உண்டு என்றாள் - 

இருச்சிறது என்று கூ.றத தொடஙடினாள். 

தறிட்பு:--எட்டுவகை விவாகத்தினுள் சர் தருவம் என்பது ஒருவகை, 

இது தலைவனும் தலைவியும் தாமேதம்முள் ஒருப்பட் மணம்புரிச்து கொள் 
வது. கீர்தருவம் - கார்தர்ப்பமென்றது உபசாரவழக்கு, இம்மணம் எந்த 
வர்ணத்தா£க்கும் பொதுவாதலின் வேதத்திற் கூறியாங்குக் சளவொழுக் 

சத்தின்பாற்படும், இவவாறு தலைவனும் தலைவிபும தம்முள் ஒருப்பட்டுக 

கூடிய இம்மணத்தைத் தாய்தக்தையர், சுற்றத்தார் முதவியோரால் தடுத் 

தற்கு முடியாதென்பதுபத்றி ஸ்ரீராமபிரான் குபோன் இராவணன் முதலி 
யவருக்குப் பயர்தவரைப்போல் விளையாட்டாயக் கூறியவற்றிற்குச் சூர்ப்ப 

சகை இங்கனம் சமாதானம் கூறினாள். உண்டு ஆல்; "இதிலுள்ள ஆல் 

தீளைதிரப்பவந்த அசை, இயைச்த - இசைர்த; இயை-பகுதி, 

117. (ப-ரை) வீரன் - ஸ்ரீ ராமபிரான், வளை எயிற்றவர்களோடு... 
வளைந்த பற்களோடு கூடிய ௮சச்கெளுடனே, வரும் - நிசமுகன்ற, விளை
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யாட்டு என்றாலும் - விளையாட்டுச் செய்கையானலும், விளைவன - (அதி 

னால்) உண்டாடற காரியங்கள், திமையேயாம் என்பதை - கெடுதலை பிளை 

விப்பனவாம் என்பதை, உணர்ர்து- அறிச்து, சங்கை - ஏ பெண்ணே, 

உளைவன இயற்றல் - துயரத் இிற்டெமான சாரியங்களைச செய்தல், ஒல்லை - 

துன்பம், இளையவன் - என் தம்பி, உன் கிலைபுணருமாயின் - உனது செய் 

சையை அறிர்துகொள்வானானால், முனியும் - ( வன் உன்னைச்) Carls 

துக்சொள்வான், விரைவின் - சீக்கிரததில், ஏகு.தி என்றான் - (இவவிடத 
தைவிட்டுப்) போய்விடு என்று ஸ்ரீராமன் கூறினான், 

தறிப்பு:--ஒல்லைஎன்பதற்குத் தளர்வு, குறவு என்பனவும்பொருளாச 

வே௮து ஈண்டுத் துன்பம் என்னும் பொருள்பற்றி வந்தத. இங்ஙனமல் 
லாமல் ஒல்லை என்பதனை ௪ £க்சிரம் என்ற பொருளிற் கூறினால் கடைசய 

டியிலும் அப்பொருள் படும்படி. விரைவின் என்று கூறியிருப்பதால் மிகை 

படச்கூறல் என்னும குற்றத்கிண்பாற்படும், மேலும் உளைவன இயற்றல் 
(இித்டரத்தில்? என் தம்பி உணர்ர்தால் என்பதில் வந்துள்ள சீக்ரம் அத் 
துணை அவசியப்படவில்லை என்பது நணுபெணரச் சச்சது, முனியும் - 

முனி--பகுதி; உம்--படர்க்கையிடத்து வரத உயர் இணை ஒருமை வினைமு 

ற்றுவிகுதி, எயிறு ௮வர் - எயிற்றவர்; றகர வீற்றுகரம் தன்னொற்று மிகு 
தீது. ஸ்ரீ ராமபிரான் சூர்ப்பகையை நோச்ூ ஈல்லவார்த்தையாச சொல் 

லிப் போவென்றான என்பதை ஈங்கை ஏகு? என்ற சொலலாறறலால் 

துலக்இனார் ஆரியர், ஏகுஇி; எகு-பகு.இ; தீ எழுத்துப்பேறு; இ-முன் 

ணிலை யிடம்பற்றிவர் த ஏவல் ஒருமை விகுதி, 

118, (ப-ரை) விடியல் காண்டலின் - பொழுது விடிவதைப் பார்த்த 

இனால், ஈண்டு - இப்பொழுது, தன்உயிர்கண்ட வெய்யாள் - தனத உயிர் 

(ஆசையின் துனபத்தால்) தன்னுடலைவிட்டு£ங்காது கிற்கன்றதைப் பார்த்த 

சூர்ப்பசகை, படி.யிலாள் - ஒப்பிலாத சதாபிராட் ௨, மருங்கு உள்ள அளவு . 

ஸ்ரீ ராமபிரான் சமீபத்தில் இருச்சின்றவரையும், அவன் என்னைப்பாரான் - 

ஸ்ரீ ராமபிரான் என்னை ஏமிட்டுச் காணவும் மாட்டான், கடி.இன் ஒடினென் 
எடுத்து - (கையால் ௮வளைச) சீச்சரத்தில் ஒடி எடுத்து, ஒல்லை கரஈது - 

விரைவில் பதுக்கி, அவள் காதல் வடிவினானுடன் - அவளது ஆசைச்குரிய 

அழசனுடனே, வாழ்வதே வாழ்வு - வாழ்சதிருப்பதுதான் சுசமான 
வாழ்க்கை, எனமதியா - என்று மனதில் நினைத்து, 

தறிப்பு:--வெய்யாள் என்பது கொடியவள் என்ற பொருள் தந்த 
தோ சாதன்மிச்ச ஸ்ரீராமபிரான்மீது வேட்சையால் வெந்தவள் என்ற 
பொருளையும் தர்து நின்றது ('உள்ளம்போய் சாண்போய் உரையபோய் 

வரிசெடுவ்கண் வெள்ளம்போய் வே௫ன்ற மென்தளிர்போல்?? என்றார் புச 
ழேர்தியாரும், ௮.ரச்சார்கள் சஞ்சரிப்பது பெருமபாலும் இரவிலே என்பது 

தோன்ற விடியல் சாண்டலின் என்று கூறினர், ஆரியர், மதியா--ம.இிஃ-
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பகுதி-௮௮ உடன்பாட்டு வினையெச்சவிகுதி, ஒல்லை இப்பாட்டில் இது 
விரைவில் என்னும் பொருளில் வர்.துள்ளபெற்றியுணர்க, 

119, (ப-ரை) தனி இருர்தனள் - (இவள்) தணிமையாயிருக்கின் 
றாள், என் சிர்தை - சான் நினைத்த எண்ணம், சமைர்தது - சைகூடிற்று, 

இனித்தாழ்வு உற்று இருந்து - இணிமேல் சால தாமசப்படுத்இிச்கொண்் 
டிருக்து,எனச் த எண்ணுவது இல்எனா - சான் யோரிச்சுவேண்டியது ஒன்று 

மில்லை என்று, துனி இருஈத வல்மனத் தினள்-அ௮சசமும் தைரியமும் விரவிய 

மனதச்தனளாக, தோகையைச் தொடர்ச்தாள - €தாபிராட்டியைப் பின் 

பற்றி ஈடச்தாள். கனி இரும் பொழில் - கணிகள் மலிக்துள்ள பெரிய சோ 
லையின்௧கண், காத்து - சாவல் செய்துகொண்டு, ௮ பல் இருர்தவன் - சமீபத் 

இலிரு*ச இலக்குமணன், சண்டான-(அவ்வரடி பிராட்டியிடம் விரைச்து 
செல்லுதலைப்) பார்க்கதான், 

3 

துறிப்பு:--சமைச்த.து - தெளிவினால ௭ இிர்சாலம் இறர்சசாலமாயிற்று, 

எனக்கு - உருபுமயக்கம், இல்லை என்பது இல் எனக் சடைகுறைந்தது, 

தோசை -இது அகுபெயராய் அதனை உடைய மயிலைச்குறித்துப் பின்னர் 

அம்மயில் தோகைபோன்ற சாயலோகடிய பிராட்டி, என்று சையைச் 

குறிச்சமையான் இருமடயாகுபெயர், தொடர்ச் தாள் என்ற சொல்லாற்றலி 
னால் இவளைக்கண்டு பிராட்டி அஞ்சியோ ரனாள் எனப பெறப்பட்டதுடன் 
௮ங்கனமோடிய சதையைத் தோகை என்று அ௫சியா உவமானித்தபடி 

யால் ௮அவ்வோட்டமும மயில் 2பான் ற சாயலோடு கூடியதாய் இருர்தது 

என்பதும் துலங்கப்பட்டது, கணி - கர்த்தாப்பொருள் விகுதி புணர்ந்து 

கெட்டது பிூட்டியை விரட்டியோடும்2பாது சூர்ப்பரகைக்குத் தைரி 

யம் இருர்தபோதிலும்4 ஏதும் கெடுதல் நேநிடக்கூடுமோ!' என்ற பயமும் 

இரூாஈத.து என்னும பொருளை ஆரியர் (துணி யிருந்த வன்மனத்்இனள்? 
எனக் கூறித் துலங்கவைத்தார், 

120. (ப-ரை) ரில்லடீஇ எனச் சடுனென் - (இகத நிசழ்சசியைச் 
கண்ட இலச்குமணன்) அடி. நீ நிற்பாய் என்று விரைந்துவர்து, பெண் என 

நினைச்தான் - (இவள் ஒரு) பெண் என்று அவன் நினைத் துச்சொண்டபடி 

யால், வில் எடாத - வில்லைக் மையில் தொடாமல், அவள் - அந்த இராட் 
சசியினுடைய, வயங்கு எரி என விரிஈத - பிரகாசிச்செற அச்சினிபோல் 
பரவியிருக்இன்ற, சில் அல் ஒ௫இயை - நீண்டு வளர்க்த கூர்தலை, செங்கை 
யால் - (தனது) அழூயெ கரத் ஏனொல், திருகு உறப்பற்றி - சுற்றிச்சொள்ளு 
மாறு பிடித் து, ஒல் வயிறு உதைத்து - அடி.வயற்றில் தனது சாவினால் ஒரு 

௨ கொடுத்து, ஒளிளெர் - மிரனுதல் மிருந்த, சுற்றுவாள் உருவி - 
சுருள் வாளை உறையிலிருச்து (கையால) எடுத்து, 

தறிப்பு:--ரில்லடீஇ எனச்ஈடினெவன் அவ்வரக்கிுயைக் கொன்றே 
் இருப்பானெனினும், அங்கனமல்லாது, அவள் செையைப்பிடித்த தம்
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அவளை உதைத்ததும் முதலிய இவைகளைச் செய்ததற்குச் சாசணம் அவளை 

அவன் பெண்ணென்று நினைத்ததே என்பது தோன்ற 'நில்லடீஇ எனக் 

கடினென் பெண்ணென நினைத்தான்?” என்றார் ஆரரியர், சடிென் முற் 

தெச்சம், எரி - எறிவது; வினை முசற்பொருள் விகுதி புணர்ச்து கெட்டது, 

ஆம் - ௮சை, ஒல்வயிறு - வயிற்றின் முடிவி. ம், சில் - சிறிது; சில் 4 ௮ல்) 

ஏறிதல்லாதது, (பெரிது) இது ஈண்டுச் குட்டையல்லாதது எனனும் 

பொருளில் வக்த வினைமாறறு, நில்லடீஇ - உயிரளபெடை, 

121, (ப-ரை) ஊக்க - உற்சாகங் கொண்டு, தாங்கி - இலச்குமண 
னைத்தாக்ச் சமர் தகொண்டு, விண்படர்வெமென்று-ஆகாயத்தில் செல்லு 

வகோமென்று, உருத்து - கோபித்து, எழுவாளை - எழுகின்ற அவ்வரச்கி 
யை, கொய்இனின் - விரைவினில், நூக்கி - (பூமியில் விழத்) தள்ளி, 
வெய்து - (இத்தகைய) கொடிய செயலை, இழையேல் - (8) செய்யாதே, 

என நுவலா - என்று கூறி, மூக்கும் காதும் - அவளது மூக்கையும் காதை 

யும், வெம்முரண் புயக் சண்களும் - வெப்பமுறற வலிய மார்பின் சண்களை 

யும், முறையால் போக்கி - ஒழுங்காக அறுத்து, போக்கிய சனத்தோடும் - 

போசவிட்ட சோபத்துடன், (அதாவது கோபந்தீர்ர்த உடன்) புரி பல் 

விட்டான் - திருகப் பிடித்திருந்த கையை விட்டுவிட்டான். 

தறிப்பு:--இலர்குமணன் மீது இவளது ஆசை சென்றிருர்தத 
பற்றி அவனது ஈரம் இவள்மீது பட்டதும் ம௫ழ்வடைச்தாள் என்பது 
தோன்ற ஊக்இத்தாயகி என்றார் அரியர், படர்குவம் - படர்-பகு இ; 

வ் எதிர்கால இடைநிலை; எம் தனிச்சன்மைப்பன்மை , இடமுற்ற வினை 

முற்று விகுதி, முறையாற் போக்கு என்ற சொல்லாற்றல் முதலில் மூக்சை 

யம் பின்னர் காதையும் பின்னர் மராபையும் அறுத்தான் என்றும் எம்பி 

ரானை இச்சித்ததும் பிராட்டிக்குத் நீங்ிழைச்சப் போர்ததும் தன்னை 

எடுத்து விண்ணிற் புச எழுர்த தமா மூன்று குற்றத்திற்கு மூன்று சண் 

டனை விதித்தான் என்றும் எத்தசைய தீஙகைச் செய்தாலும் பெண்ணைக் 

கொல்லலாகாதென்ற நியமம்பற்றி இதுசெய்தானென்றும் பொருளதர்த த. 

125. (ப-ரை) ஊற்றுமிக்ச நீர்-ஊற்றிலிருர்து யிசப் பெருகெ தண் 

ணீர், அருவியின் - மலையிலிருர் து வடிஏற நீர்ப்பெருச்சைப்போல , ஒழுகயெ- 

(தன் உடலினின்றும்) வடிஏற, குரூதி - இரத்தத்தாலாகய, சேறு வெள் 
ளத்துள் - சேறு போன்ற பெருக்கன்சண்ணே, தஇிரிபவள் - ௮அலைபவளா 

இய (988 அரக்) , ஆற்றுகற்கிலள் - (வேதனையைப்) பொறுக்க முடியா 

தீவளாய், சேவரும் இரிய - வானுலகத்தவரும் அஞ்சும்படி, கூற்றும் உட் 

கும் - ஏமனும் பயப்படும்படியான, தன் குலத்தினோர் பெயெலாம் கூறி - 

தனது குலத்தவர்சளது பெயர்களை எல்லாம் 105 gs கூறி, பற்பல பன்னி 

ரின்று-பலபல வார்த்தைகளையும் பேட, அழைத்தாள்-கூப்பிவொளாயினாள்?
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தறிப்பு:--ஊறப்பவெ.த - ஊற்று, தேவரும் கூற்றும் இதிவள்ள் 

உம்மைகள் உயர்வு ஜெப்புப் பொருளன, ஆற்றுகற்லெள் - ஆற்று பிற 
வினைப்பகுதி; இல்--ஆற்றலுணர்த்து மிடைரிலை; கு-- சாரியை; இல் எதிர் 

மறை இடைகிலை; ௮ள் பெண்பால் படர்ச்சை விகுதி, அறுபட்ட மூக்கு 

செவி முதலியனவற்றிக்கு ஊறறையும் இரத்தத்திற்கு அருவி நீரையும் உவ 
மானித்ததால் அவள் சரீரம் ஒரு மலைபோன்ற என்பது பெறப்பட்டது. 

(லளவேற்றுமையில் றடவு” மென் றபடி உள் திரிபவள் உட்டிரிபவள் என்று 

ளம் இரிர்தபின் மயங்காத தகரமும் டகரமாய்த் இரிர்தது, *குறில் செ 

றியாலள அல்வழிவச்த தகரச் இரிச்தபின் கெடும்? என்றபடி திரிபவள் தே 
வரும் இரிபவடேவரும் என்று தக.ரம் டகரமாய்த் தஇரிர்தபின் எகரம் 

கெட்டது, எலாம் என்பதில் அரச்கரின் SSO 20H] pm, 

123, (ப-மை) தழல் எடுத்தான் .,அ4னியைச் கையிலேச்தய (பர 
மன து), மலை எடுத்த - வெள்ளியங் எீரியைப்பெயர்த தடுத்த, தணிமலை 
யே - ஒப்பற்ற மலைபோன்ற இசாவணனே, 8 நெடுசிலத்து - நீ இந்த செ 
ஓய பூமியினிடத்தில், நிலை எடுத்து இருக்க - சாஸ்வத வாழ்வை வத்தி 

ரு*்கும்போது, தாபதர்கள் - முனிவேடஙகொண்.௨ இச் 9றுவாகள், சிலை 

எடுத்துத் திரியும் இத - வில்லை கையிலக்திக்சசொணூ (பய.ின்றிச்) 
சஞ்சரிப்பது, றிது அன்றோ - உன் கெளரவத்துக்குக் குறைவல்ல2லா, 
தேவர் எதிர்தலை எடுத்து விழியாமை - தேஉர்கள் (உனச்) 9௪ ரில் தலை 

நீட்ட முடியாவகையில் (அவர்களை மீ ஜெயிதத.த) சமைப்பதே - (உனச் 

குப்) போதுமானதாக முடிவதோ, இவை காணவாராயோ - இங்கு சான் 

அடைர் துள்ள என் நிலைமையைப் பார்க்க $ வரமாட்டாயோ, 

தறிப்பு:--தாப.தர் - தாபஸர்; தவஞ்செய்பவர்சள், இது வடமொ 

Asay தேவர்கள் தங்களுக்குப் பகையாயதபற்றி இளி கான் ஈமது 

பகைவர்களாக தேவர்கள் முகத்.இல் எப்படி விழிப்பது என்னும் பொரு 

ளில் “தேவரெதிர் தலை எடுத்து விழியாமை சமைப்ப?தா'? என்றாள் என 

வும் பொருள் கொள்ளலாம், ஒருவரால் ஒருவருக்கு அவமானம் சேர்ச்த 

விடத்து Ys அவர் பகைவருக்குச் கொண்டாட்டமும் தமக்கு அதைப் 

பற்றியே பெருங் கவலையும் ஏற்படுவது உலசவியல்பு என்பதை ஆசிரியர் 
இப்பாட்டகத்தில் துலகஇயிருப்பது போற்றற்பால. 

12%, (ப-ரை) நெருப்பு - அக்னியானத, அடியில் - (பூமியின்) 

தீழே, பொடி சிதற - பொரிப் பொரியாய்ச் சித.றும்படி, நிறைர்த- ௮௫௧ 

ரித்த, மதத் இசையானை - மதங்கொண்ட அட்ட திக் சஜஙிசளின ஏ, மருப்பு 
ஒ.ய - சொம்புகள் முறிபடவும், பொருப்பு இடிய, மலைசள் தள்படவும், 
தோள் நிமிர்ர்த வலியோனே - புஜங்களைத் தூக் நிமிர்ச்த பராச்ரமசா 

லியாய இரசாவணனே, உருப்படி.வம்-அழசாகியமேனி, மன்மதனை-இர.இ 

"கேள்வனை, ஒத்துஸசேயாயினும் - (ஸ்ரீ ராமலககுமணர்கள்) ஒத்திருக்கன்
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ரர்கள் என்றாலும், உன் செருப்படியில் - உனது யுத்த பூமியில், பொடி. 
ஒவ்வா - தூசிச்கும் இணையாசமாட்டாத, மானுடரை - இர்த மனிதர்களா 

இய ஸ்ரீ ராமலச்குமணரை, 2.ற இயோ - ரீ சோபிப்பாயோ, 

தறிப்பு:-- ஸ்ரீ சாமலச்குமணர் திருமேனி அழூல் இவள் மதிமயங்கி 
னாளாசவே இராவணன் சோபிப்பானா௫ல் இவர்களுக்கு ஏதாவது குறைவு 
சேருமென்றும் அங்ஙனம் சேர்ச்துவிடில் தான் எண்ணியுள்ள காரியத் 
திற்கு ஒருவேளை பங்கம் நேர்ச் துவிடச் கூடுமே என்றும் இவள் இதுசமயத் 

அம் இ.ரங்கின்ள் என்ற பொருளை :உருப்படிவ மன்மதனை ஒத்துளசே யாயி 

னும்' என்ற சொல்லாற்றலால் துலச்னார் ஆரியர், இராவணன் கோபத் 
துக்கே ஆற்றாத இவர்கள் அவனது போர்ச செய்கைக்கு எங்ஙனம் ஆற்று 
வர் என்பது கருத்து, செரு படி செருசன்றபடி; வினைத்தொகை; இது 

வலிமிகுத்த,த **இயல்பில் விசாரமும் என்னும் சூத்திரத்து அன்னபிறவும்?? 

என்பதில் ௮மையும், இது அரகியினது கூற்றாதலின் செருப்பு அடி. 
எனவும் பொருள்கொள்ள௪ சிலேடையாகவும் கூறினர் என்பர் சிலர், 

125, (ப-ரை) கல் ஈகும்- மலைகளைத தகர்ச்ச வல்ல, படை - By 

தல்களைக்கொண்ட, சடக்கை - விலாசமுறற கைகளையும், அடல் - அதற் 

கேற்ற வலிமையையும் (கொண்ட), க.ரதாடணர் முதல் ஆ - சரன் தாட 

ணன் முதலாக, ௮ல் ஈரும் - இருளை விலக்குகின்ற, சுடர்மணிப்பூண் - 
பிசசாசமுற்ற இரத் தினுபாணங்க ஷடைய, அரச்கர் குலத்து - இராக்கதர் 

குலத்திலே, அவதரித்தீர் - பிறர்தவர்களே, எல்லீரும் (நீங்கள்) அனைவர்ச 

ஞம், கொல் ஈரும்படை - கொல்லனால் செதுச்சப்பட்ட படைகளையு 

டைய, கும்பகருணனைப்போல் - கும்பகருண னென்பானைப்போல, குவல 

யத். துள் - இப் பூமியின்சண், உறங்குதிரோ - ங்குகின்.நீர்களோ, யான 

அழைத்தல் கேளீரோ - சான் கூவுற சத்தத்தைக் கேட்ச மாட்டீர்களோ, 

தறிப்பு:--கொல் - இரும்பு வேலை செய்யும் தொழில்; இது ஆருபெய 

சாய் அவ்வேலைக்காரனைச் குறித்து ரின்றது, கொல்லுகின்ற ஈருன்ற 

படை எனினும் பொருந்தும், கும்பசருணன் - குடம்போன்ற ar gen 

யவன், “சாச்சைச் குஞ்சென்றாலும் தன்குஞ்ச பொன்குஞ்சு” என்றபடி 

அரக்கர் குலம் இழிகுலமாயினும் அவள் அதைப் பெரிய குலமென் றெண் 

ணினாள் என்பதும் இப்படியேதான் உல இயல்பு என்பதும் *4அவதரித்இர் 

என்ற சொல்லாற்றலில் துலச்டினார் ஆரியர், ஆ-ஆ5 வென்ப.இன் குறுச்சம், 

126, (ப-ரை) என்றின்ன பலபன்னி - என்று இத்தசைய பல 
வார்த்தைகள் சொல்லி, இகல் ௮7௪9 - ஸ்ரீராமலகச்குமணர் மேல் விரேர் 

தம்பாராட்டுகின்ற ௮.ச்சூர்ப்பசகை, ௮ழுது இரங்கி - அமுது துயரமுற்று, 

பொன் துன்னும் படி.௮கத்து - அழகு துலங்கும் பூமியின் மீது, புசள்கின்ற 
பொழுத்கத்து - (வீழ்ச்து) புரளுடின்ற தருணத்தில், வன் ண் சைச்ிலை - 
மிகவம் வலிமைபெ ற்ற சைவில்லைத் தால்யெ, நெடுச்தோள் - ரெடிய புயத்'
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தினைபுடைய, மரகதத்தின் மலை - மரகத மலையின் நிறம்போன்ற ஸ்ரீராம 

பிரான், அர்த ஈதியசத்து - ௮ர்தச் சோசாவறி ஈதியினிடத்த, அகத்து 
சின்று - (நிலையான) இியானத்திலிருஈ். த, நிறைதவத்தின் - நிறைர்த தவத் 
தின, குறைமுடித்து - மீதத்தைப் பூர்த்திசெய் த, வர்தான்-ஆக்குற்றான், 

தறிப்பு:--பொன்துன்னும் படியகத்து என்பதற்குச் சீதாபிராட்டி 

இருக்கின்ற இடத்தில் எனவும் பெருஈதும், பொழுதகத்து - அகம்; ஏழ 

லுருபுப் பொருளது, அரச்கி போடுகின்ற சத்தத்தால் அவள் தங்களைப் 

பற்றிப் பேசுகிற விஷயமுற்றினும் ஸ்ரீராமபிரான் கேட்டு அறிர் தசொண்டி. 
ருர்தானென்றும் (ஏதோ என்னமோ? என்று விரைந்து வராமல் வைதஇிசச 

சடங்கினைப் பூர்த்திபண்ணி?ய வர்தானென்றும் கொள்ளுமாறு நிறைத 
வத்தின் குறை முடித்து என்ற சொல்லாற்றலால் துலங்கவைத்காா ஆூரி 

யர், ம.ரதசம்; மரகதம் - எழுத்து நிலைழமாறறம், மலை - ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு 

உவமையாகுபெயர், வன் திண்-இரண்டும் ஒரு பொருட்சொற்களெனினும் 
ஈண்டு, ஒர சொறபொருளையே வலியுறுத்தி ன்றன. 

127. (ப-ரை) வர்தானை - வந்த ஸ்ரீ ராமபிரானை, இடைோக்இ 

இடையே பார்தத, வயிறு அலைத்து - அடிவ.பிற்றைப் பிசை துகொண்ெ௮, 

மழைச்சண்ணீர் - மழை பொழிவதுபோல் பொழிகின்ற தனது சண்களின் 

நீரினால், செர் தாரை குரு க3யொாடு - தாரை தாரையாய் வடிர்துகொண்டி 
ருக்ிற இரச்த வெள்ளததோ?9, செழுகிலததை - மசழிப்பாடுய (sere) 

பூமியை, சேறு ஆக்க - தேறு படும்படி செய்து, எச் சாய் - எனது யஜமான 

னாய (ஸ்ரீசாமபிரானே), ௮ச்தோ - ஐயையோ, உன கிருமேனிச்கு-உன து 
அழூய வடிவுக்கு ௮ன்பு இழைத்த - அன்பினைச செய்த, வன்பிழையால் - 

(இர்த) வலிய தப்பிதத்கினால், இத - இத.தனபம், யான் பட்டபடி காண் - 
யான் அடைச்ச விதததைப் பார்ப் ய், என்று எகிர்விழுக்தாள் - என்று 

எதிசே விழுர்தகொண்டு (புண்டமுசாள்), 

தறிப்பு:--எச்தாய் - சிறப்பில் வர் த மரபுவழுவமைதி, ௮ர்தோ இரச் 

சப் பொருளுணர்த்து மிடைச் சொல், எஈதாய் யான்-எந்தாயான் ய5ரத் 
இன்முன்யகரம் கெட்டது, (யரழ மூன்னர் ” என்னும் சூத்திரத்து (மேல்? 
என்றதனா லமையும், சூர்ப்பாகை ஸ்ரீ ராமபிராலுக்கு ஏதோ தான் ஈன் 

மை செய்யப் புகுச்ததாசவும் ௮தன் பொருட்டுத் தன்னைப் போற்றிப் பா 

சாட்டவேண்டியதிருச்ச ௮தை வித்து இலக்குமணன் இப்படி, அவமா 
னஞ்செய்.துவிட்டானென் றுங் ௧௫ எம்பிரான் வர்ததும் சலிப்புச் சொல் 

வ.துபோல் சொன்னாளென்பதும் பெரும்பாலும் ஸ்திரீகளுடைய குணம் 
இக்கனமே என்பதும் அந்தோ உன் இருமேனிச் சன்பிழைத்த வன்பி 
ழையால்”' என்ற சொல்லாற்றலில் துலச்கனார் ஆரியர், ௮ன்பு செய்த 

ரன்மைக்கு இளையபெருமான் துன்பிழைத்தான் என்று ௮வள் முறையிட்
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டிச்சொண்டாள் என்பது இதன் பொருள், வந்தானை - வினையாலணையும் 
பெயர், வயிறலைத்தல் - வயிற்றில் அடித்துச் சொள்ளுதல், பொதுவாச 

ஸ்திரீகளது பேதமைச்குணத்தில் இது ஒன்று, 

128. (ப-ரை) பேடிப்போர் வல்லரச்கர் - பேடிசத்சன்மையான போர் 
புரிவதில் வலிய இராட்சதர்சளத, பெருங்குலத்தை - பெரிய கும்பல்களை, 
ஒருங்கு ௮அவிப்பான் - வேரோடு மடிக்ரும்பொருட்டு, தேடிப்போர்தனம் - 

(யாம்) வலியவச் திருக்கன்றோம், இன்று - (ஆதலால்) இப்பொழுது, திமாற் 

றம் ல விளம் 9 - கொடுமையான வார்த்தைகள் ரற்ில சொல்லி, வீடிப் 

போசாது - (வீணாச) இறசதுபோசாமல், இ மெய் வனத்தை விட்டு - இந்த 
உண்மையான வனத்தை விட்டு அகலதடிப்போ - தூரமாக ஒடிப்போய் 

விடு, என்று உரை*த - என்பதாசச சொன்ன, உரை கந்தாறகு - வேதக் 

களால் அளவிட்டுக் கூறுதற்கு எட்டாத ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு, ௮வள் உரைப் 
பாள் - ௮ர்த அரக்யொடிய சூர்ப்பீகை கூறத்தொடஙடினாள், 

தறிப்பு:--போரில தோல்விசண்டால் தடுவதாகப் போக்குக் காட்டி 
ஆகாயத்திலும மறைஈது போர் செய்ய வல்லவர்கள் அரக்கர்கள் என்றும் 

அத்தகைய போரின் தன்மை ஆண்மையுமன்று பெண்ையு சன்று என்றும் 

பொரு-கொளளுமாறு (பேடிப்போர் வல்லரக்கர்? என்றார் ஆ௫ரியர், ௮விப் 

பான் - அவி பகுதி; பான் எதிர்காலங் சாட்டிவர்த வினையெசச விகுஇு, 

பஞ்சவடி. முதலிய வனங்களில் முனிவர்கள் தவஞ் செய்துவருகன்றபடி. 

யால் ௮வைகளை மெய வனம் என்று சிறப்பித் அத் கூறப்பட்டது வீடல் - 

சாதல், வீடி - வீடு-பகுதி: இ வினையெசச al $B) உரைகள் 4 தந்தான் 
எனப் பிரித்து வேதங்களைக் கொடுத்தவன் என் றம்பொருள்கொள்ளலாம், 

129, (ப-ரை) இருச்த - (ஜுஈஸ்தானத்தில்) வ௫த் திருந்த, மாச.ரன் - 

பெரிய சரீரத்தோடு கூடிய கரனென்னு௦ அரச்சர் தலைவனது, தாளிணை 

யின் மிசை - இரண்டு பாதயசளின் மீத, சொரிர்த சோரியள் - வடிர்தோ 
டிய இரச்சவெள்ளததோடு கூடியவளும், (சொரிச்த) கூர்தலள்-ண்ட கூர் 

தீலோடு கூடியவளும், அம்பு என - நீோரோடையைப்போல, தெரிர்த aps & 
னள்வாயினள் - காணப்பட்ட மூச்சோடும் வாயோடும் கூடியவளும் (ஆ௫ய 

சூர்ப்பரகை) செக்கர் - செம்மேசமான ஐ, மேல் விரிர்த - மேலே படர்ச்இ 
ருச்சற, மேச மென விழுர்தாள் - (௧௫) மேகத்தைப்போல வீழ்ந்தனள். 

தறிட்பு:--சுர்ப்பசகையின் சரீரம் சருப்பாயும் அவ்ள் கூர்தல் செம் 
பட்டையாயும் ௮வள் மீது சொரிர்து வடிர்துள்ள இரத்தம் செசப்பாயும் 

இருர்தனபற்றிச *சொரிச்த சோரியள் கூ.ர்தலள் செச்சர்மேல் விழுர்த 
மேசம் என வீழ்ர்தாள்! என்றார் ஆ௫ரியா, கூச்சலும் இரத்தமம் செம்மேசம் 
என்று உவமானித்தபடியால் விரிஈ்த மேகமென்று உவமானித்த அவள் சரீ 

ரம் **கருரிறம் உள்ளது? என்பது பெறப்பட்டது. ௮ரோ - ஈற்றசை,
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180, (ப-மை) இருவர் மானுடர் - இரண்டு மனிதர்கள், தாபதர் - 
தபவேட,ம பூண்டவர்கள், ஏர்திய - தாங்கெேசகொண்டிருக்கற, விரி வில் 

வாள் கையர் - நீட்டிபெற்ற வில்லோடும் வாளோடம் கூடிய சையினர், மன் 
மதன் மேனியர் - இரதி சேள்வன்போலும் (௮ழகுபடைத்த) இருமேனி 
யுடையவர்கள், தரும£ரர் - சல்ல குணமூள்ளவர்கள், தயரதர்காதலர் - தச 

சத சக்கரவர்ததியினது புத்திராகள், செருவில்கேரும் - போரில்எதிர்ப் 
படுகின்ற, நிருதரைததேவொர் - இராட்சதர்சளைச் தேடித் இரிபவர்கள், 

தறிப்பு:--சனக்குத் துன்பத்தைச செய்த ஸ்ரீ சாமலக்குமணரைத் 
தண்டிக்க வேண்டும் என்பது ௮வள் முறைப்பாடாய் இருந்தாலும் அவர் 

கள் மீது தனக்குள்ள ஆசை மிகுஇபற்றி மன்மதன் *மேணியர், தருமநீரர்?' 

என்று விசேடித்தாள்., இப்பாட்டில் இருச்சன்றார் என்பது சொல்லெசசம், 

181. (ப-ரை) ஓங்கு அறம் ரின்ஈ. - உயரும் தருமமார்க்கத் இல் ஒழு 
குபவராயிருர் து, கோக்கு - அத்தருமொறி தவறுகிற இடங்களை ஆராய்ச் து, 

நிறுத் தம் நினைப்பினார்-(அவ்விடங்களில் மீண்டும் தருமத்தை) நிலையறுத்து 

இன்ற சோச்சமுடையவர்சள், வென்றிவேல்கைரிருதரை . வெற்றிபொருக் 
இய வேலேச்தும் க.ரங்களுடைய இராட்சதர்களை, கேோரறச்கொன்று - 

(அவளை) அடியோடு மாய்த்து நீக்குதும் என்று - தொலைத்துவிடுவோம் 

என்று, உணர் சொள்கையார்-௧௬ ஐ௫ன்ற கோட்பாட்டை உடையவர்கள், 

உன்வவிஓன்றும் கோகச்சலா - உனது (படைவரம் முதலிய சணச்சற்த) 

புஜபலபராக.ரமங்களில் எழையும் மரியாதவர்கள், 

தறிப்பு:--ஸ்ரீசாமலக்குமணருடைய வீரம் தவம் அறம் பெருமை 

சோக்சம முதலியவற்றை அரக்கி எடுத்துப் புசழ்ச்சாள் எனினும் அவை 

அனைத்தும் நின்பலத்திற்கு முன்டில்லாதென்னும் பொருளில் சரனை அவள் 

துதித்தாள் என்னும் பெற்றி தோன்ற (ஒன்றும் சோச்கலரூன்வலி” என்ற 

அடியில் தலங்கவைத்தார் ஆூரியர், ஒங்கறம் - வினைத்தொகை. நீக்கு 

"தும் - ரீக்கு-பகுஇ; தும்-௭இர்சாலம் சாட்டிரின்ற தன்மைப் பன்மை 
விகுதி.” சோக்கலா - நோ்கு--பகு இ; அல்--௭ இர்மறைஇடைகிலை; அர் 

பலர்பால் படர்க்கை விகுதி, அறன் - அறம்; மகர, துக்கு னகரம்போலி, 

189, (ப-ரை) ஒருபேதை - (அவர்களோடு) ஒரு பெண் சணி, மண் 
ணில் - பூ நியிலும, கோககருவானினில் - காணுதற்சரிய தேவலோகத்தி 
லும், மற்றினில் - மற்றைப்புவனஙகளிலும், எண்ணி கோக்குறின் - (அவ 

ஞச்கு இணை இருபபரோ என்று) யோத்துப் பார்க்கு கித் து, யாவர்ச் 

கும் சோச்சகலா - எவருக்கும் சாணமுடியாத, பெண்ணின் கோக்கு உடை 

யாள் - பெண்களது எல்லா அழகையும் உடையவளா), என் கண்ணின் 

கோக் - என்னுடைய கண்சகளாலும கண்டு, உரைப்பரும் காட்ியாள் - 
(அளவிட்டுக்) கூறு தற்கமையாத அழடூனையுடையவளா யிருச்கன்றாள்,
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தறிப்பு:--என் சண்ணினோச்ச புரைப்பருங் சாட்சியாள்?! என்றா 
சாகவின் இவ்வாக்கி எல்லா உலகத்.இனுஞ்சென்று சஞ்சரிச்கக் கூடியவள் 

என்பத பெறப்பட்டது. மண்ணில் வானில் என்றபடியால் மற்றினில் 

என்பது மற்றை உலகம் எனப்பொருள் தந்து நின்றது, வானில் - வானி 
ணில்; இன் சரரியை, உரைப்பரும் - உரைப்ப அரும்; ௮க.ரர்தொச்ச து. 

188, (ப-ரை) சண்டு - (கான் அவளைப்) பார்த்து, இலங்கையர் 

கோச்கு - இலங்கையிலே வூக்சப்படுசற அரக்கர்களுச்கெல்லாம் ௮ரசனா 
யிருக்சிற இராவணனான என் ௮ண்ணனுக்கு௪। (சேர்ப்பித்தல் பொருட்டு), 

கோக்கருங் காரிகையாள் தனை - பார்ப்பதற் கரிமையாகிய அர்தப்பெண்கள் 

சாயசச்தை, கொண்டுபேரவல் எனா - எடுத்த க்சொண்டு போவேன் என்று 

எண்ணி, விண்டு - வெளிப்பட்டு, மேல் விழுர்தேனை - அவள்மீது பாய்ந்த 
என்னை, அவர் வெகுண்டு - அம்மனிதர்கள் (என்னைக்) கோபித்து, சூக்கு 
(என்) asp Yom, துண்டம் அக்கினர் - (இப்படிச்) துணித்தெறிர்து விட்ட 

னர், எனச் சொல்லினாள் - என்று முறையிட்டாள், 

தறிப்பு:--சாரிகையாள் 4 தனை; காரிகையாடனை :குறில்செயியா 

லள அவ்வழிவர்த!? என்ற சூத்திரப்படி நிலைமொழி மீற்று எகரத்சைக் 
கண்ட தகரம் டகரமாய்த் இரிந்தபின் ௮௫ த எகரம் கெட்டது, போவல்- 

போ-பகுஇ; ௮ல்-- தன்மை யொருமை விகுதி, மூக்கு - மூச்சை இரண் 

டன் உருபு தொக்கது, மூச்சை மாத்திரம் அறுத்துவிட்டகாகச சொன்னாள் 

எனினும் மற்றையவைகளையும் அறுத்துவிட்டதாசச் சொன்னாளென்றா 

வது ௮ல்லது அறுபட்ட அவற்றைச் ௪ரன பார்த்தானென்றாவது கூட்டிப் 

பொருள் கொள்க, கோ - அரசன்; கு - கான்கன் உருபு சாரியைபெரு.து 

!இயல்பினும் விகியினும”? என்ற சூத் இிரப்படி இனஒற்று மிகுந்தது: 

181, (ப-ரை! விடைச் சங்கரற்கும் - காளை வாசனத்தை யுடைய 

ப.ரமசிவனுக்கும, தடுப்பரு் தன்மையான் - அடக்குதற்கும் முடியாத Aer 

மையான, வெரக்கரப் பெயரோன் - கொடியவிஷம் போன்ற கரன் என் 

னும் பெயரோன், அங்கு - (மானுடனோடு போர்புசிச்க) அவ்விடத் (தும்), 

அரக்கர் - அசுரர்கள், அவிர் அ.அழிர்தார்்என - துன்பப்பட்டு இறச்து 

போனார்கள் என்று, பொங்கு அரத்தச் - ததும்பி வடியும் இரத்தமானத, 

விழிவழிபோந்து உக - கண்களின் வழியாகச் சொப்பளித்துக் சக்கும்படி, 
வெகுண்டான் - (மிகவும்) கோபித்து நின்றான், 

துறிப்பு:--அங்கும் உம்மை விசாரத்சால் தொக்கது, அவிர்தார் என்ற 

விடத்து வினாவுருபு தொகுத்தல் எனினும் பொருந்தும், சங்கரற்கும் உம் 

மை உயர்வு சிறப்பு, இருப்பாற் கடல் சடைர்த சமயத்து எழுர்த ஆலசால 

விஷத்தைச் சங்கரன் உண்டு ௮தன் வேசத்தைச் தடுத்சாராசகவே அவ்வி 
வ த்தைச் சாட்டிலும் இவன் கொடியவன் என்பது தோன்ாவும் சரம் என் 
பது விஷத்தின் மறுபெயர்களில் ஒன்று என்பது தோன்றவும் Ven eee
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கரற்குச் தடுப்பருர் தன்மையான். என்று கூறிப் பெறவைத்தார் ஆரியர், 

சரமீ- விஷம், சவம் 4 வன் என்பதுபோலச் கரம் கரன் என இவலுக்கு 

இப்பெயர் வர்தது ௨௧--உ௬-பகுதி; ௮ வினையெச்சலிகு தி, 

195, (ப-ரை) மாயபச்த மாவினையை - மாய்சையாகய பெரிய பாச 

வினையையும், மாளப்பற்றறு - துலையும்படி பற்றற்ற, பெற்றியோர்க்கும் - 

தன்மையாள.ரான பெரியோர்ச்கும், உச்தரு நிலேயதாக - விலச்குதற்சரிய 

தன்மையுடையதாக, உடன் உறைந்து - உடலினிடத்து (உயிசோடு) 

வத்து, உயிர்கள் தம்மை - உயிர்ச் கூட்டங்களை, அச்தகற்கு அளிக்கும் - 

எமனுக்குச் கொடுக்கின்ற, சோய்போல் - வியாதியைப்போன்று, அரக்கி 

முன்னாக - சூர்ப்பரகை முன் ஈடச்துவர, சேனை வெள்ளம் - சகடல்போன்ற 

பெரிய சேனைக்கூட்டம், வள்ளியோன் மருங்கு - (எதிர்பார்த்துக்கொண் 

டிருந்த) ஸ்ரீராமபிரானுக்கு அருகே, வுர்தது - வரது சூழ்ச்து, 

தறிப்பு:-- ஆசையற்ற பெரியோர்க்கு அரியது யாதுமில்லை என்றா 

லும் பிரார்;த சன்மப்படி வருகிற கோயைச தடுப்பது அவருக்கும் அரிதா 

இயெதுபற்றி *உர்.தரு நிலையதாடி என்று கோயின் வலிமையை விளசூயும் 

அச்கர்சள் என்ற உயிர்க்கூட்டங்களை எமன் கொள்ளுமாறு செய்விக்கும் 

தன்மையாளான அரக்கியை ஈண்டு அச்தன்மையுர்ள நோயிக்கு உவமை 

முகத்துச் அளச்சியும் பொருள் அலஙகனவச்தார் ஆரியர், வினையை என 

இரண்டனுருபு விரிந்தபடியால் மாள என்பதற்கிடையில் அவ்வினை” என 

வருவித்து அதனை எழுவாயாச்கிப் பொருள்சொள்ச. உடல்-உடன்-போலி, 

136, (ப-ரை) மின்னினற சிலையன்.- பி.ரகரசக்தஙூய வில்லை.புடை 

யானும, வீரச்சவசத்தன் - வெற்றியுள்ள கவசத்தை யுடையானும், விசித் 

தவாளன் - (இடையில்) தரித்த வாளினைபுடையானும், வடம்பின்வாளி - 

கூர்மையுள்ள அம்புகளையுடைய, பொன்ரின் ற புட்டிலன் - அழகுதங்கயெ 

அம்பா த .தாணியை யுடையானும், புகை.பும கெஞ்சன் - கோபத் ண்டு 

எரினெைற மனத்தினை புடையானு (மாகி), நிலறின்று - (ஸ்ரீ ராமபிரானைப் 

பார்த்து) நில்லுங்கள் நின்று, யா.உ செய்சிலை - சான செய்கின்ற போரின் 

வல்லமையை, காண்டி - பாருங்கள், எனவிரும்பி - என்று விருப்பத்தோ4௫, 

கேரா முன்நின்று - சே.ராகவந்து எதிர கினறு, பின்வர்தோனை - (தமை 

யன் தடையை மறுக்கமாட்டாமலும் தமையனைத் சனியே அனுப்ப மன 

மில்லாமலும்) தன்னைத் தொடர்ச்து வருகிற தமபியை, கசோச்செனன் மொ 

ழியலுந்றான் - (ஸ்ரீ ராமபிரான்) பார்த். தச சொல்வானாயினான், 

தறிப்பு:---விசித்தல் - கட்டல், விசித்த - விசபகுதி) த் சச்; த் 
இடைஙரிலை; ௮-பெயசெசசவிகுஇி, வடிம்பு - கூர்மை, காண்டி - காண்-4 

பகுதி; த் -எழுத்துப்பேறு; இ- முன்னிலையொருமைவிகுதி; த் ட் தனது 
விகாசம், சோச்னென் : முற்றெச்சம், வச்தோனை-வினையாலணையும் பெயர், 

9
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197, (ப-ரை) ஆளியின் துப்பினாய் - சங்கத்தை நிசர்த்த வலிமை 
பெற்ற இலச்குமணனே, மீள ௮ருஞ்செருவின் - திரும்புதற்கரிய (பெரும்) 
போரில், விண்ணும் மண்ணும் - விண்ணுலகத்தாரும் மண்ணுலகத்தாரும், 
என்மேல் வர்தாலும் - என்னுடன் போர் செய்தற்கு வந்து சேர்ச்தாலும், 

நாள் உலந்த - (அவர்களனைவரும் தமத) ஆயுள் முடியப்பெற்று, அழியும் 

என்றே - மடிவார்கள் என்றே, உனக்கு நான் உரைப்பது என்னே - நான் 
உனக்குச் சொல்லவேண்டியத யாத, சின்று - (6 போராக்கு வராமல் இவ் 

விடத் திலேயே) இருர்.துகொண்டு, இ அமர்-என க்கருளி - இர்சப்போரினை 

எனச்குச் கொடுத்து, என்தோளினைத்சின்னுசன்ற- எனது புயங்களை 

மெல்லுகன் ற, சோம்பினை - சோம்பலை, துடைத்தி என்றான் - நீக்இவிடு 

என்று (இலச்குமணனைப்பார்த்து ஸ்ரீ ராமன்) கூறினான், 

தறிப்பு:---இர்தப் போர் மிசவும் பெரிய போர் என்றும் இதிற் போ 

சாட வர்துள்ள இராட்சதர்கள் (பிக வரமும் பலமும் பெற்றவர்களென் 

றும் பொருள்கொள்ளுமாறு ::மீளருஞ்செரு'" என்றும் ௮ங்கனமாயினும் 
அவர்கள் என்முன் நித்பதற்காற்றார் என்னும் பொருள் கொள்ளுமாறு 
“விண்ணும் மண்ணும் என்மேல் வர்தாலும” என்றும் கூறினார் ஆ௫ரியர், 

ஸ்ரீ ராமலக்குமணர்கள் போர்த்தொழிவில் மிகவும் விருப்பமுடையவர்கள் 

என்ற பெற்றிதோன்ற “இவவ ரமெனச்கருளி'? என்னுஞ் சொல்லாற்றவில் 

துலங்கவைக்தார். என்னே - ஏகாரம் சேற்றப்பொருளோடு சொல்ல 

வேண்டிய தில்லையே! என்ற எதிர்மறை வினாப்பொருளையும் தர்.து நின்றது, 

188, (ப-ரை) இளையவீரன் - இலச்குமணன், இசைச்இலன் ஏன்ற 
னன் - (உம்மைச் தனியே அனுப்பு,தற்குச) சம்மதிச்ச மாட்டேன் என்று 

சொல்லி, இராமனேர்தும் - ஸ்ரீ சாமபிரான் ஏர்துகின்ற, குன்றன தோளி 
னாற்றல் - பருவதம்போன் ற புயவலிமையை, உள்ளத்தில் உணரக்சொண் 

டான் - (பிறகு) சன்மனதில் ஆசாயச்து தெளிவுகொண்டான். அன்றியும் - 

அல்லாமலும், அண்ணல் ஆணை மறுச்கிலன் - தமையனான ஸ்ரீ மாமபிரா 
னது கட்டளையை மீறாதவனாய் அங்கை கூப்பி நின்றனன் - தனது அழகிய 

சரங்குவித்து (ஈமஸ்கரித்து) நின்றவனாகி, சண்ணீர் நிலம் உற - கண்.சளில் 

ருச்து ரீர்ததும்பி நிலத்தின்கண் சரத, புலர்கின்றாள்பால் - அழுது நிற் 

இன்ற பிராட்டியின் பக்கதது இருக்கான் - (அஙகுச் காவலாக)இருச்தான். 

தறிப்பு'-- முதலில் ஸ்ரீ ராமபிரான் கூறிய மொழிக்கு இலச்குமணன் 

இணங்கேன் என்றது அவன அன்னையாகிய சுமத்திரா தேவியின் வாச் 
குப்படியும் பின்னர் இணங்கியது தமையன் வார்த்தையை மீறலாகாது 

என்ற முறைமைபற்றியும் தமையன் புயவலியைச் தான் உணர்ச்தறிர்து 

கொண்டமைபற்றியும் என்ச, இதற்கு முன் இவ்வளவு பெரிய அசச்கர் 
கூட்டத்தைப் பிராட்டி பார்த்திராத பற்றியும் இவ்வாறு இரண்டு வர்த 

அவாசளுக்டையில் ஸ்ரீராமபிரானுச்கு ஏது நேருமோ என்ற கவலையைப் 
பற்றியும் ஜான பயர்.து வருச்.தினாள் என்பது தோன்ற *'சண்ணீர் நிலனு
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றப் புலர்கன்றாள்பால்!? என்றார் ஆரிரியர். என்றனன் என்ற சொல்லை 
இசைச் இலன் என்பதின்பின் கூட்டிப் பொருள் கொள்ச. இசைச்திலன், 

என்றனன், நின்றனன் - இவை முற்ழெச்சஙகள், புலர்தல் - வருர்துதல், 

189, /ப-ரை) தனிச்லை தரித்தமேரு - ஒப்பில்லாத வில்லேர்இிய 

மலையைப்போன்ற ஸ்ரீ ராமபிரான், முழைபினின்று எழுச் தசெல்லும் - 

குகையினிடத்திலிருகது வெளிசசெல்லுசன்ற, மடங்கலின் முணிச்து - 
திங்கத்தைப்போன்று சோபிக் எ, தழைய ந சாலை நின்றும் - பன்னசசாலை 

யிலிருந் தும், குழையுறு மதியம் பூத்க - சாசணிசளை அணியப்பெற்ற முழுச் 

சர்திரன் உ௫ததிருக்கற, கொம்பு அனாள் - (பூம், கொம்பையொத்த 

பிராட்டி, குழைர் து சோர - வாடி வரு தவம், மமை என - மேகங்களைப் 

போல, முழங்குகின் ஏ - ஆரவாரஞ்சய்கின்ற வாள்எயிற்றுஅரச்சர்சாண - 

பிசசாசமுற்ற வக்ர தர்தவகளையு/டையப் அ௮ரர்சாகார் பார்க்கவும், சென் 

றான் - அவ்வரக்கர் கூட்டத்தள் (தனியே) manips star, 

தறிப்பு:--பிராட்டியினது முகத்சைச சம் ரெனுக்கு உவமை கூறவர்த 

ஆரியர் அச்சர் இிரனுககுச் காதணி என்ற ஆபரணம் டஇல்லாதுபற்றி ௮இ 
னும் விசேஷமாள்ளது என்னும் பெற்றி தோன்றக் “குழைபுறு மதியம் 

பூச்ச கொம்பினாள்'? என்றார். குழையுறு என்பதைக் சொம்புச்கு அடை 

மொழியாச் சொண்டு தளனிராரிய கொம்பா ளெனினும் பொருச் அம், 

“மழை யென முழங்குகின்ற வாளெயிற்றாககர்'? எனருாராசலின் அரச்கர் 

சள் கோபத்தினால் தம பற்சளை செறு செறனச் ஈடித்த சத்தம் மழையி 

னது முழக்கம் போன்றிருர்சத என்னும் பெற்றி தோன்றிற்று, ஸ்ரீ சாமபி 

மான் போருச் கெழுச்து செல்லும் கெம்பீரத்தை .ஐூரியர் குகையினின் 

நெழுர் து செல்லுகிற சிங்கத் இதனது tose sd உவமையாக னார், குழை 

யுற, தழையுறு வினைத்தொகை சோர காண - இவலவினை யெச்சங்கள் 

,சென்றானென்னும் வினைமுற்றைத்தழுவி முடிந்தது, 

1%, (பரை) புனையும் வாசையாய் - சூரிகின்ற வெற்றி மாலையினை 

யுடையவனே, இனைய ஆகலின் - இதசசைய அவசகுனங்சள் ஏற்படுகின்ற 

படியால், இவனை - இந்த வீரனை, மானு ன ஒருவன் என்று நினையல் « 

மனிதன் என்றும் (௮.திலும்) ஒருவன் என்றும் நினையாசே, ஆவது ஒன்று 

அன்று - இனி ஆகப்போடன்ற காறியங்கள் ஒன்றல்ல, அது நீதி. அது 
எதார்த்தம், யாம் நினற வினையெலாம் செய்து - நாம் Qs காலம்வரை 

செய்துசாட்டாத மாயச் செயல் முழுதும் செய்தும், வெல்லல் ஆம் தன் 

மையன் அல்லன் - ராம் வெற்றி கொள்ளும்படி பின்னிடச் கூடியவன் அல் 

லாதவனாச இருக்கின்றான், என் உரை பொறுத்தி எனப் புசன்றான் - (இம் 

னம் புசன்றற எனது வார்த்தைகளி லேதுவ் குற்றமிருர்சால் அதைப் 
பொறுத் துச்கொள்வாயென்று (௮கம்பன் சகரனிடத்துச்) கூறினான்,
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தறிப்பு:--(இவனை கினையலாவு சொன்றன் று?! எனச்கூட்டி இவனைப் 
(பற்றிப்) பிரமனோ வெபிரானோ அல்லது விஷ்ணுவோ என்று பலவாறு 
நினைச்கும்படியா யிருச்சின்றான் எனப் பொருள் கொள்ளவும் பொருச்தும். 

சினையல்.நினை--பகு இ; ௮ல்-- எதிர்மறைஏவலொருமைவிகுதி, வாகையாய்- 

விளிவேற்றுமையில் ஈறுஇரிர்தது, வினை ஃவஞ்சனையெனும் வினைமாற்று, 

ச் 

141, (ப-ரை) உரைத்த வாசகங் கேட்டலும் - (௮கம்பன்) சொன்ன 
(இச்த) வார்த்தையைச் கேட்டதும், உலகு எலாம் உலைய - எல்லா உலகும் 

(திடு திடு என்று) நடுங்குப்படி, ரித்து - ரகைத்து, தேவரைத் தேய 

அரைத்த - தேவர்கள் எல்லாம் தேய்ச்து போகும்படி அனைத்துத் தள்ளிய, 
அம்மியாம் அலங்கு எழில் கோள் - அம்மிக்கல் போன்று அசை௫ன்ற அழ 

இய (எனத) புயங்கள், அமர் வேண்டி இரைச்து வீங்குவ - பெரும் போ 

ரை விரும்பிக் குதாசலித் தப் பூரிப்பவையா யிருக்கின்றன, நின்ற என் சே 
வகம் - நிலைபெற்ற எனது வீரத்தனம், மானு.௨ற்கு - (இகத) மணிசனுச்கு 

எளியவோ என்றான் - இலேசானவையாகுமோ என்று கேட்டான். 

தறிப்பு:--தேவர்களது கருவையே அறுப்பதாக அசுரர்கள் கங்கணங் 

கட்டி யிருக்கன்றமையால் தனது புயவலியின் பெருமை தோன்ற அவர் 

களை அரைத்த அம்மிபோல் என்ன உவமானமாகக் கூறினான் அசுரன் 

என்று பொருள்கொள்க. இதில் உள்ள ஆம் என்னும் சொல் போல் என் 

னும் பொருளில்வர்தது, அல்லது இவ்வாறு எண்ணியிருப்பதை முடித்ததா 
சக் கூறினான் எனினும் பொருர்தும், தேவர்களோ€ எதிரிஸ்தானம் வ௫த் 
துள்ள அரச்சனாரிய எனக்குச் கேவலம் ஒருமனிதன் எதிரியாவனோ என் 

னும் பெற்றிதோன்ற (உலகெலா முலையச?ரித்து மானுடற் கெளியவோ?? 
என்றார் ஆ௫ரியர், வீல்குவ-வீங்கு--பகுஇி) ௮-- பலவின்பால் முற்றுவிகு தி, 

142, (பட்ரை) மருள்தரும் களிவரசனை - மயச்கத்சைச் தரத்தக்க 

சள்ளுண்ணும் வஞள்சகமுள்ள - வளை எயிற்று அ.ரச்கர் - வளைந்தபற்களையு 

டைய டராட்சதரத, கருன் ௮ஞ்சுறும் - கருடனும் காண்பதற்கு அஞ்சு 

இன்ற தோற்றத்தோடு கூடிய, கண்மணி: கண்சளிலுள்ள கருமனியை, 

காசமும் கவர்ந்த - காக்கைச் கூட் டங்களும் கொள்ளைகொண்டன, அருள் 
தரும் - கருணை புரிஏன்ற, திறத்து - மேன்மையையுடைய, அறம் அன் றி - 

தருமமென்பதல்லாமல், வலியது - வலிமையுள்ளது, உண்டோ - வேறு 

உளதோ (இல்லை என்றபடி), இருள்தரும் புரத்து இழுதையர் - இருளைச் 
டஇசாடுக்கன்ற சரீரத்தோடு கூடிய ௮றிவீனராகயெ ௮வ.௮ரச்சர்களிடத் தில், 
பழு,தி உறற்கு எளிதே - கேடு சம்பலிப்பது இலேசானதேயாகும், 

தறிப்பு:-சளி- கள், வளை எயிறு - வளைந்த பற்கள், கருடன் என்ப 
இலுள்ள உயர்வு சிறப்பு உம்மை விசாரத் நால் தொக்கது, சாசமும் என்ப 

இலுள்ள உம்மை இழிவு சிறப்பில் வர்தது, ஆமோ என்பதிலுள்ள தகா 
சம் எதிர்மறைப்பொருளில் வரததாகவே காத! என்னும் பொருள்தர்து



பச 

dor 9.5. புரம் - சரீரம், இராட் சதர்களுடைய சரீரத்திலுள்ள சருப்பு 

நிறம் மற்றொன்றிற் பட்டால் அதுவும் கருப்பு நிறமாம்ச் காட்டுமென்ற 
பொருள்தருமாறு அவர் நிறத்தை விசேடி.த்.து இருள்தரும் என்றார் ஆ௫யர், 

சவர்க்த - சவர் -பகுஇ; ௮- பலவின்பால் படர்ச்சை வினைமுற்று விகுதி, 

118, (ப-ரை) கைச்கரி அன்னவன் - தும்பிக்கைபினை யுடைய 

யானையை நிகர்த்த (ஸ்ரீ ராமபிரானது), பகழி . பாணங்கள், கண்டவர் 

மெய்ச்குலம் - பார்த்த இராட்சதர்களின் சரீரக்குலியல்களை, வேரொடும் 
துணித்து - அ௨யோடும அறுத்து, வீழ்த்கின - (22.2) தள்ளின, மைச்கரு , 
மனத்து ஒரு வஞ்சன் - குற்றமென்ற கருவினிடத் இத்த (வன்) மனத்தி 

னையுடைய ஒரு வஞ்சகனான, மாண்புஇலன் - தரமில்லாகவன், பொய்ச்கரி 
கூறிய - நியாய மன்றினிடத்துப் பொய்சசாட்சி சொன்ன, கொடுஞ்சொள் 

போன்ற - கொடிய வார்த்தைகளை! (அச்கணைகள் அனைத்தும்) ஒத்தன. 

தறிப்பு:--ஸ்ரீ ராமபிசான.து போர்த்திறம் தோன்ற அவரைச் சைச்சரி 
என்று உவமானித்தும் ௮வரது பாணங்களின் வலிச்கிறம் சோன்ற அவை 

களைப் பொய்ச்சாட்சி சொல்லுபவர் வாரத்தையின் சொந்மை என்று உவ 

மானிச்துங் கூறினர் ஆரிரியர். பொய்ச்சாட்ி சொல்லி வயிறு வளர்த் 

தூத் இரிபலனது இழிவுதோன்ற அவன து மனசைச் குற்றமென்ற கருவிலி 
Gig உதித்ததென்று விசேடித்துச் கூறப்பட்டது, ஏ- ஈற்றசை, 

111, (பாரை) இிரிசிராவெனுஞ் ரகரம் - இரிசான் என்னும் பெய 

சோடு கூடிய சேனைகளினது தலைவன், மண் சேர்தலும் - ஸ்ரீ ராமபாணத் 
சால் வதையுண்டு பூமியில் வீழ்ந்ததும், செறிர்த கிருதா - ஆங்கு கிறைர்து 

ரூழ்ர்துகொண்டிருச்த இராட்சதர்ச(ளான), பரிகிவாளினர் - பிரகாசமுற்ற 
வாளாயுசத்தகோடு கூடிய, கேடக் தடச்கையர் - கேடகழ்தைத் தரித் 

துள்ள விலாசமான கையோடு கூடியவர், தூடணன் விலக்கவும் - தூட 

ணன் என்ன்ற மற்றொரு அரச்சன் ஓடாதீர்கள் என்று தடுத்தும், பரர்த 

குருதி நீரிடை - பரவி நீரைப்போல் தூகின்ற இரததத்தினா?, வார்கழல் - 

நீண்டடி பாதங்கள், கொழுங்குடர் - (ஆங்கு மடிர்துடச்கினற அரச்கர்சளி 

னத) கொழுத்த குடல்சளில், தொடக்க - மாட்டிக்கொள்ளும்படி, நில்லார் 
இடினர் - நின்று (திரும்பிப் பாராதவராயும்) தட்டமெடுத்தார்கள், 

தறிப்பு: திரிசிரன் என்பவன் சேனைகளுக்கோர் ௮இபதியானது 
பற்றி ௮வனைச் கொம் என்றார் ஆரிரியர், தாடணன் விலக்சவும் - இதி 

லுள்ள உம்மை தூடணன் என்பவனும் மற்றொரு சேனைத்தலைவன் என்ற 

திறப்பினைத் தந் து நின்றது, பரிதி - சூரியன், எண்டிதி சூரியனது பிரசா 
சத்தைச்குறித்து நின்றது, கழல்,- பாதம் எனினும், ௨ீரர்கள் பாதத்தில் 
௮ணிச்துள்ள ஒர்வசை அபரணமெனினும் பொருச்தும் ஸ்ரீ ராமபிரானது 

பாணத்துச்குப் பயர்தோடுகின்ற இராட௪தர்களை ஆரியர் (:பறிதிவாளி ட் 
னர் கேடகத் தடச்கையர்?” என்று சிறப்பித்துக் கூறிய பெற்றி சகைச்
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சுவை பயக்கு£்தன்மையது. தொடச்க-சிகிக்கொள்ள; தொடக்கு பகுதி; 
அ வினையெச்ச விகுதி, இது ஓடினர் என்னும் வினைமுற்றைச் தழுவிற்று, 

145. (பரை) அ௮அனையசாகிய அரச்சரை - அவ்வாறு ஒடிச்சொண்டி. 

ருசீகிற இராட்சதர்களை, நின்றே - (தடுத்த) நின்று, தனையும் வார்பரித் 
தேரினன் - விபைவாகச செல்லுகின்ற செடிய குதிரைகள் கட்டிய தேரை 

யுடையவனா௫ய, தூடணன் - தாடணன் என்பவன், அண்கொழிற்கமைர்த - 

ஆண்மைத்தனத்துடன் ஒச்ச, வினைய நீங்கெயெ மனிசரை - போர்த்தொழி 

ஓச்கேற்ற செயல் டுல்லாத மனிதர்களுக்கு, வெருளன் பின் - நீங்கள் பயப் 

படவேண்டாம், அன்ன நினையும் நான் - இவவாறு மணிதருச்குப் பயர்து 

ஒடச்கூடாதென்று நினைச்சின்ற சான், ௨ மச் குரைப்பது முண்டென-உங்க 

ஞுச்குச் சொல்லவேண்டிய மிருக்கின்றது என் ற, சொ ஈனான்-(அவர்கள் 

மனதில் ஈன்றாய்ப் பதியவேணுமெல்ற எண்ணததோூஎடுத் துக்கூறிஞன். 

தறிப்பு:--ரின்றே என்ற சொல்லாற்றலால் ஓடுகின்ற அரச்கர்களை 
மிகவும் பிரயாசையுடன் சிறிது நேரம் நிற்கும்படி தடுத்தனன் என்பதும் 

பின்னரும் அவர்கள் ஐடினர் என்பதும் பெறப்பட்டது, மாணிடரைப் 

பற்றி அரக்கர்கள் ஈருசயுள்ள இழிவு டுத்தகையது என்பதை மணிசர் 

என்ற சொல் துலக்கிரின்றத. அரச்சரை சின்றே - ௮ரக்கரைச் (தடுத்து) 

நின்றே எனச்சொண்டு கூட்டிப்பொருள்கொள்க, தடுத்து -சொல்லெசசம். 
மனிசசை. வெருவன்மின் - மணிசருக்கு வெருவன்மின்; இரண்டன் உருபு 

சான்கன் உருபுப் பொருளில் மயங்கிற்று. 

146, (ப-ரை) வசசையாமெனும் - வசை என்பதற்குக் காரணமான, 
பயம் - கோழைத்தனம, மனத்துண்டென வாழும் - மனதில் குடிகொண் 

டிருச்ற தென்று விக்கும், சொச்சை மார்தரை - €ழ்மையான மனித 

ருச்கு, கோல்வளை மகளிரும் - வளைந்திருச்கின்ற வளையலைக் கையிலணிசர் 

துள்ள பெண்களுங்கூட, கூசார் - பயப்படமாட்டார், நிச்சயம் எனும் - 

தைரியம் என்று சொல்லப்படுகிற, சவசர்தான் - காவற் போர்வைதான், 

நிலைகிற்பதன் றி - சடைவெரையும் நிலைதஇருப்பதல்லாமல், ௮சசமென்னு 
மீத - இப்படிப் பயந்து ஓடுகிற இர்தக் சோழைததனம், ஆருயிர்க் கருந்.து 
ணையாமோ - உங்களுடைய அரிய உயிருக்கு ஒப்பற்ற துணையாகுமோ, 

தறிப்பு:--வசை என்பது எதுகை கோக்க வச்சை ் என விசாரப்பட் 

டது, கோல்வளை. செய்த வளையல் எனவும் பொருர்தும்; வளைந்திருப் 

பது வளை - இது தொழிலாகுபெயராய் ௮வ் அணியின் பெயராயிற்று, மச 

ளிருங் கூசார் - உம்மை இழிவு சிறப்புப் பொருளது, அச்சம் துணையாகா 
தென்றா.ராகலின் நிச்சயமென்பது தைரியமெனப் பொருள்தக்து நின்றது, 

ஆமோ என்பதின் ஈற்றிலுள்ள ஒசா.ரம் அசாதென்றபடி எதிர்மறை, ்



al 

147, (பரை) செம்புகாட்டிய - (கோபத்தில்) வெப்பு நிறங்காட்டிய, 

சண்ணிணை - இரண்டுகண்களும், பாலெனத்தெளிர் £ர்- (பயத் இினாலே கோ 
பர்இர்ச்ததால்) வெளிறியஙகிறமாகப்பெற்றவாகளே, வெம்புகாட்டிடை-வெப் 

பமுற்ற கொடியசாட்டினூடு, நுழைதொறும்- நுழைந்து அுழைச்து ஐடுகின் 

றபோது, வெரிநுறப் பாய்ந்த - முதுகுப் புறற்இல் பதியும்படி, பாயச திருக் 

இற, கொம்பு - மாச்கொம்புகளின் சகாயத்தை, குல மஙகையர்க்கு - கற்பு 

டைய (உங்கள) மனைவிமாருக்கு, சாட்டுதி2ரா - காண்பிப்பீரோ, (அல்லது) 
தடமாராபிடை - விலாசமுற்ற மார்பினகதது, குளித்த - முழுகிப் பாய்க்இ 

ருச்ற, அம்பு காட்டி திரோ - (எ.கிரிபினா லெய்யப்பட்ட) பாணங்கரின து 

சாயத்தை காண்பிப்பீரோ சொல்லுஙகள், 

தறிப்பு:--சசம்பு - பஞ்ச லோகங்களில் ஒன்று; செம்பு இவப்புநிற 

மும் பால் வெண்மை'ரிறமும் பெற்றுள்ளமையால் செம்பு பால் எனச் கூறி 
னர் ஆரியர், சொம்பு அம்பு என்பன ?கொம்பினாலும் அம்பினாலும் பட் 

டுள்ள சாயஙசள் எனப் பொருள் தர்.து சின்றன, மிபாறிற் சென்று மடிர்த 

பிரேதங்களை அவரவர் மனைவிமார் ஆராய்ஈ் டும் ஓ மார்பிற் பட்ட காயத் 

தால் மடிந்தவனை வீரன் என்றும் (PMA ui. காயத்தால் மடிஈ்தவனைச் 

கோழை என்றும் சண்டு முன்னவனை விமரிசையாகவும் பின்னவனை இழி 

வாகவும் சடங்கு நிறைவேற்றம் முறைபற்றிக் : கொம்பு அம்பு சாட்டுதிரோ 

குலமங்கையர்ச்சம்மா?? எனறு கூறப்பட்டது. அம்மா இரச்கப் பொரு 

ளோடு வியப்புப் பொருளையும் சாட்டவர்த ஐசைசசொல். 

148, (ப-மை) என்று - என்று வீரறகூ றி, தானும் - (தாடணன் 

என்று சொல்லப்பட்ட) அவனும், தன் எறிசடற் சேனையும - அலையை வீசு 

என்ற சகடலுககுச சமானமான தனது சேனை சைன்யஙகளும், இறை நீர் - 

சிறிது கேரம் நீங்கள், என் நெடுஞ்ரிலைவலி - எனு £ண்ட வில்லின.து வலி 

மையை, கசினறு காண்டிென - நின்றுபாருங்கள் என்று, சேராகசசென்று - 

(ஸ்ரீராமபிரானுச்கு) முன்னர் சென்று, சாச்னென் - எம் தான், தேவரும் 

மருள்கொண்டு திசைத்தார் - (இவன் வந்து சிற்கிாற கீரத்சைக்கண்ட) 

தேவர்களும் தமது மனச் இகைத எ நின்றார்கள், இராமனும் - ஸ்ரீ ராமபி 

சானும், நன்று சாத என்று - உனது சேனைகளையும் உன்னையும் ஞாபகமா 

சச் காசதுக்கொள்வாயன, எதிர்செலகடர்தான் - எூர்த்து௪ சென்றான். 

தறிப்பு?--தூடணனது போர் வவிபைச சிறப்பிததாங்குத் தேவரும் 

மருள்கொண்டு இசைத்தார் என்றும ஸ்ரீ ராமபிரானது போர் வலியைச் 

சிறப்பித்தாஙகு ஈன்று சாத்தி என்றும் புனை ஈது கூறினார் ஆரியர், (தேவ 

ரும் இராமனும்? இவைகளின் ஈற்றும்மை சிறப்புப் பொருள் பெற நின்றன, 

149, (ப-ரை) சென்ற தேரையும் - (ஸ்ரீராமபிரான் எ.இரில்) சென் று 
(நின்ற) தேரையும், தேர்மேல் - அச்சத் தேரின்மீ.து, சிலேயுடைமலையென - 

வில்லைச் சையிற் பிடித்திருச்கற (ஒரு) பருவதம் என்ன, நின்ற தூட
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ணன் தனனையும் - பின்றுசொண் டிருச்ிற தாடணன் crawl. யும், 
கோச்யெ சிமலன் - பார்த்த ஸ்ரீ ராமபிரான், சன்று ஈன்று நின்ரிலையென - 
ஈல்லது கல்லது உன்னுடைய வல்லமை என்று, அருளிறை ஈயர்தான் - 
சருணையோடு அவனைச் சிறிது மதித்தனர், என்றகாலத்தவ் வெய்யவன் - 
என்று, புகழ்ச் தகொண்டிருச்கும்பொழுதே அச் தத(தாடணன் என்கிற)கொ 

டியவன் , பகழிமூன்றெய்தான் - (பராக்ரமம் பொருச்இிய) மூன்று பாணங் 
களை (எடுத்து) ஸ்ரீ ராமபிரான் மீத பிரயோடத்தான், 

தறிப்பு:--கிமலன் மலபசர்த மற்றவன், ஈன்று நன்று - வியப்பின் 

பொருட்டுகித்த அ9க்குககொடர், தூரட ணன் கொணர்சத கடல் போன்ற 

பெருஞ் சேனைகள் எல்லாம் மஷஉர்தும் அவன் தானே AN gin அஞ்சாது 

ஸ்ரீ ராமபிரான் முன் வரது ரின்றான் என்றும் அவ்வாறு dango பேசசு 

முடியுமுன் பாணப்பிரயோகஞ் செய்தானென்றும் பெற்றி தோன்ற (என்ற 

காலை அவ்வெய்யவன் பகழி மூன்றேய்தான்!? என்றார் ஆசரியர், 

130. (ப-ரை) தேவர் ஆர்த்தெழ - வானவர்கள் சர்தோஷ முழச்ச 
MUR கொண்டாடும்படிச்ர, மூணிவர்கள் - தவரிஷிகள், இசைதொறும் 
சிலம்பும் - நான்குஇிச்குக்களிலிருச் தும் ஓ றற, தவில் வாழ்த்தொலி-குறை 

வில்லாத ஆ?ர்வாசக்கின தொனி, சாற்கடல் மூழச்சென ஓங்க - சான்கு 

பச்சத்திலுள் சூறர்துள்ள கடல் முழச்கமென முழங்க, வல்லையேல் நீ- நீ 
ஒரு சமர்த்தனா.பிருக்தால், காவடா இத - இர்தப் பாணத்திற்கு நீ தப்பிக் 

கொள்ளடா, எனக் கணையொன் றேவினன் - என்று (ஸ்ரீ ராமபிரான்) ஒரு 
பாணத்தை எடுத்துப் பிரயோகம்பண்ணினார், ௮.வன் - அர்த அரக்கன் 

எயிறுடை ரகெடுக்தலை இழர்தான - வகர தர்தங்களோடு கூடிய தனது 

தரம் துண்டாய் அற்றுவிழ மூண்டமாய்ப் புவி.பில் வீழ்ந்தான். 

தறிப்பு:--சிலமபல் - சத்தமிட்டு ஓதுதல், ஓவு - குறைவு பஞ்சவடி 

என்ற ஸ்தானத்தைசசுற்றி கான்கு பக்கங்களிலும ம£ரிஷிகள் சூழ்ந்து 

தவம் புரி துகொண்டிருச் ின்றார் என்ற பெற்றி தோன்றவும் ௮வர்சள் 

வாழ்த்திவை ௮னைத தம் சான்குவேத மக்கிரங்கள் என்ற பெற்றி தோன் 

pa சாற்கடல் முழக்கென ஓங்க என்றார் ஆசிரியர், சாடணனது தலையை 

நெடுக்தலை என்று சிறப்பித்தாரெனினும்.௮த்தலை சோரரூபநுடையது என் 

னும் பொருள் துலங்க எ.பி.றுடைகெடுர்தலை என்றார். ஆஊடலானாலே தேவர்க 

ளும் நூனிஉர்சளும் பல இடையபூ ௩கஞச்சாளா யிருர்தன ரென்பதும் இணி 

அத்தகைய இடையூறுகள் சே.ரா என்று ௮வர்கள் சக்தோஷமடைர்தாரென் 
பதும் *தேவரார்த்தெழ முனிவர்கள் வாழ்த்தொலி pus” என்ற பெற்றி 

(யால் பெறவைததார், எயிறுடை - எமிற்றுடை என மிகாதியல்பாயிற்று; 

பநெடிலோடுயிாத்தொடர்ச் குற்றுகரல்களுள் டறவொற்றிரட்டும் வேற்று 

மைமிகவே என்னுஞ் சூத்திரத் திறு தியில் மிகவே?! என்றபடியால அமையும். 
RE NAD
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