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$தாற்றுவாய் 

தீருலாசக ஆசிரியாது வரலாந்தினைப் பற்றித் திருவாச 

கம் யாது நமக்கு அதிவுறுத்துகன்ற தென்பகைச் சுருக்க 

மாக ஈண்டு ஆராய்வாம். திருவாசக ஆசிரியர் தமது திருப் 

பெயசைத் தெளிவாகத் தமது நாலுள் கூறவில்லையாயிவம், 

ஆூரியர.து திருப்பதி திருவாதவூரென்பது * வாதவூரினில் 

வந்தினி தருளிப் பாதச் லெம்பொலி காட்டிய பண்பும் ” 

என்ற அடிகளாற் குறிப்பாயறியக் இடக்கின் றத. 

பண்டாய நான்மறையின் இ.ுதிச் செய்யுளில் * மாசின் 

மணியின் மணிவார்ச்தை பேச : என்ற குறிப்பால் அடிக 

ஜியற்றிய நால் மணிவார்.த்தையாகிய மணிவாசகம் என்று 
கருத இடமுண்டு. மணிவாசக ஆரியர் மணிவாசகனா 

செனவும், மாணிக்கவாசச ரெனவுள் கூறப்படு லியல்பே. 

அருட்ப,த்திலே, * திருப்பெருந் துறையில் நிறைமலர்க் 

குருந்த மேவிய£ர்” என்றமையால், அவர்க்குத் திருப்பெரும் 

அறையிற் குருந்த மரத்தடியில் இறைவன் அருள் புரிக்கன 

'னென்பது தெளிவு. 

இறைவன் அர். தணனாச ஆண்டு கொண்டருளியதம், 

குதிரைச் சேவகனாய் மதுரைப் பெருஈன்மா நகரில் எழுக் 

தருளியதும், பாண்டியனுக்குப் பரிமா விற்றதும், ஈரியைக் 

குஇிரையாக்கிய கன்மையும், அடியவட்காகப் பாங்காய் மண் 

சுமந்தருளிய பரிசும், கர்.தம்பாடி, உத்தாகோசமங்கை, திருப் 

பூவணம், பூவலம், திருவிடைமருதூர், திருக்கழுமலம், திருக் 

கழுக்குன்றம், தில்லை முதலிய விடங்களில் அடி.கட்குக் காட்டி 

கொடுத்ததும், பெருந்துறையில் ஆண்டபோது * தில்லையுட்,
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கோலமார் தரு பொஅவினில் வருக! என அடிகளைப் பணித்த 

அம், உடன்சென்ற அடியவர் ஒன்ற ஒன்ற உடன் கலர் 
கருளியதம், திருவார் பெருக்துறையிற் கருவார் சோதியில் 
கரந்த கள்ளமும் 8ர்.த்தித் திருவகவலு:* குறிக்கப்பட்டன. 

அடிகள் இருப்பெருர் துறையிலருளிய பதிசங்களிற் ல. 
இறைவன் தமக்கு எனிவந்தருள் புரிக்கதை வியப்பனவா 
கும். அச்சோப்பதக்து, சென்னிப்பத்து, அற்புதப்பத்து, 
அதிசயப்பத்து என்பவைக எத்தன்மையன. திருவால 
வரய்க்குச் சென்று அடிகள் இருப்பெருர் அறைக்கு மீளும் 
காலை, திருவுத்தரகோசமங்கையித் றங்கி நீத்தல் விண்ணப் 
பம் பாடியிருத்தல் கூடும். அஃதும் திருப்பெருர் து, DEG 
மீண்டு வந்தவுடன் அடிகள் பாடிய இல பதிகங்களும் இறை 
வன் அடியாசோடு காம் வீடடைய முடியாமை பந்தி 
வருர்தி இறைவன் தம்மை உடனே வீடு சேர்க்கவேண்டு 
மென்ற விருப்பத்துடன் அடிகள் பாடிய ப.திகங்களாகும் 
அவை அசைப்பக்து, அடைக்கலப்பத்து, பிரார் த தனைப் 
பத்து, புணர்ச்சிப்பத்.த, வாழாப்பதத, அருட்பத்து, திருச் 
சதகம், செத்திலாப்பத்து மு.தலியனவாகும். திருப்பெருஈ 
அறையில் தங்க காலை வொாறுபோக முதிர்ச்சி யுற்.றுப் 
பாடிய பதிகங்கள் பண்டாய நான்மறை, திருவார்த்தை, திரு 
வெண்பா, குழைத்தபத்து முதலியனவாகும். பிதர்க்கு 
விட்டு கெறியை அறிவுறுக்துவான் பாடிய பதிகங்கள் இருப் 
பள்ளியெழுச்ச, திருப்பாண்டிப் பதிகம், திருத்தசாங்கம். 
சிவபுசாணம், திருவம்மானை முதலியன. , கோயிற் பதிகமென் 
பதம் திருவம்மானை பதிகமென்பதும் திருப்பெருக் துறை 
பிற் பாடப்பட்டனவாகவே தோன் அகன்றன. அடிகள் இருப் 
பெருக்துறையை நீங்கித் தில்லைக்குச் செல்லுங்காலை Baw 
ரித் பாடப்பட்ட திருப்புலம்பல். பின்னர் இருவிடையரு
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தூரிற் பாடப்பட்டது திருவேசறவு, அது அருளெனக்கல். 

கிடை * மருந்தே யிடங்கொண்ட” என்றமையாற் காண்க. 

பின்னர் அடிகள் திருக்கமுமல மடைந்து பிடித்த 

ப.தீதுப் பாடியருளினர். திருவண்ணாமலையில் திருவெம்பாவை 

யும், இருக்கழுக்குன்ற த்தில் அத்தலப் பதிகமும் பாடிய 
பின்னர், தில்லை யடைந்து கண்டபத்தா, குலாப்பத்த 

முதலியவற்றில் தமது ௮.நபவத்தை இனி அரைத்த ஆரியர், 

பிறர்க்கு உண்மை யறிவு ௮ளித்தற் பொருட்டு அகவல் 

மூன்றினையும் குயில்பத்த, கோச்தூம்பி, இருப்பூ வல்லி, 

இரு த்தோணோக்கம், திருத்தெள்ளேணம், திருப்பொற்ஈண் 

ணம், திருப்பொன்னூசல், திருவுக்தியார், அன்னைப்பத்த 
முதலியவற்றைப் பாடியருளியபின், வீடுபேற்று விருப்பால் 

கோயில் மூத்த திருப்பதிகம், எண்ணப்பதிகம், ஆனந்த 

மாலை என்பவற்றைப் பாடி, வீட்டிற்கு அடியவரொடு எழு 
வான் இருப்படை யெழுச்சி, யாத்திரைப்பத்து என்ப 

வற்றை இயற்றி, இறுதியாகச் சவோபாதியை Our Paes 

'இருப்படையாட்சியைப் பாடி யிருத்தல் கூடும். அல்லத 

யாத்திரைப்பத்தை இறுதியாகப் பாடியிருத்தலும் கூடும். 

மேற் குறித்த பதிகங்களுட் போக்த கருத்தை ஒரு சிறிதா 
ஆெசாய்வோம். 

அச்சோப்பதிகத்தில் இறைவன் தம்மை மும்மல 

மறுத்து ஆட்கொண்டு வெண்ணீறணிவிக்துத் தையலார் 
மையலிலே தாழ்ந்து விடாதபடி ஓங்காரத்துட் பொருளை 

யருி உய்யு நெறி காட்டிச் சவமாக்கத் தன் சழலை சேரும் 

வண்ணம் பணித்தமை கூறப்பட்டது, இது திருப்பெருக் 

அறையில் அடிகளை யாட்கொண்டதை வியந்து கூறப்பட்ட 

தாகும். சென்னிப்பத்தினள் மூவராலு மறிபப்படாத திருப் 

பெருக்துறை நாயகன் தனது சேவடியைத் தமதூ சென்னி 
>
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யிற் சூட்டித் தமதுள்ள த்தைக் கவர்ர் ததை அடிகள் இயம் 

பியதோடு, பத்தர்கள் இறைவன் திருவடியை யடைந்து 

பாசந்தீரப்பெற வேண்டுமென்று குறிப்பித்தார். இறைவன் 

அடியார்களை த் தலைவியாகக்கொண்டு அவர்கள் கையில் வளை 

கொண்டஅங் கூறப்பட்டது காண்க, அதன் ஐர்தாம் 

பாட்டில் (வேயதோளுமை பங்கன்? என்றது தேவாரத்துள் 
* வேயுறு தோளிபங்கன் ? என்பதை நினைவுறுத்தும். 

அதிசயப்பத்தினைஞம் அற்புதப்பத்தினள்ளும் உலக 
வாழ்க்கைச் அயரினின் ௮ தம்மை யாண்ட ௮;இசெயத்தை 
அடிகள் விளக்கெர். உமிருண்ணிப்பத்திள் தாம் பெற்ற 
சிவானந்தத்தை வியந்தனர். 

நீத்தல் விண்ணப்பத்தில் * மலங்களைந்தாற் அழல்வன் ? 
என்றமையால் அடிகள் காலத்தில் பஞ்சபாச மென்ற கருத் 
அப் பமின்றமை தெளியப்படும். உலக வாழ்க்கைப் பேரிடர் 
களுள் பெண்டிர் மையல் மிக்க வலிமையுடைத்து என்பதும் 
அடிகள் இறைவளை ஏனும் ஏத்தினும் தன் பிழைக்கே 
குழைர்து வேசறுகலும் ௮,தனுட் கூறப்பட்டன. ஆசைப் 
பத்தினுள் உடற்பொறையின் இழிவுக் தாம் உடலிற்பற்றின் 
திப் புளியம்பழம் போன் திருந் தமையும் இறைவன் திருவுருச் 
சோதியைக் காணவும் பேராயிரமும் பரவித் திரியவும் 
ஆசைப்பட்டமையும் இறைவன் வந்த. வாராவுலகந் BH ST 
கொள்வான் என்பதும் குறிப்பிக்கப்பட்டன. அடைக்கலப் 
பத்தின் பழுத்த மன த்தடியர் இறைவடைன் போயின 
மையும் பெண்டிர் வெகுளி வலைமிலே தாம் அகப்பட்டு வருர் 
'தினமையும் இறைவன் அருளாரமுதத்தை வாரிக்கொண்டு 
விழுக்குன்ற காலை விக்னெமையால் தண்ணீர் தர்து இறை 
வன் உய்யக் கொள்ள வேண்டுமென்பதை அடிக எியம் 
பினமை காண்க. 
௩
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பிரார்த்தனைப் பத்தினுள்ளும் அடியாரெல்லாம் அருள 

ரமுதப் பெருங்கடல் புக்கழுந்தத் தாம் * இருளாராக்கை 

பொறுத்து எய்த்து அலர் சமையும்பேரா ஓழியாப்பிரிவில்லா 

மறவா நினையா அளவிலா மாளா வின்பமாகடல் புகுதத்சூ 

மெய்யன்பு தமக்கு வேண்டுமென்பஅம் கூறு முகத்தான் 

அடியார்க்குக் இடைத்த பேரின்பம் தமக்குக் கடையாமை 

பற்றிய வருத்தல் குறிப்பித்தார். 

புணர்ச்சிப் பத்தினள் இறைவனை கலர் இன்பு௮ம் 

பெற்றி தமக்கு எக்காலத்.துக் இட்டுமோ வென்று ஐயுற்௪ 

விரர்தமை காண்க. வாழாப்பத்தினுன் இறைவன் தம்மை 

அழைத்துக் கொள்ளாவிட்டால் உலூல் தாம் வாற்வதில்ளை 

என்னு வற்பு௮த்தினார். 

அதிசயப் பத்தினுள்ளும் வாசனாமலதக்தை யொழிப்ம 

தாயை திருகாம அஞ்செழுத்தை காம் எண்ணாமை குறித் 
சார். அருட்பத்தினுள் தாம் இறைவனை யாதரித்தஜைக்க 

காலை அவன் அபயர்தசாமை குறிப்பித்தார். செத்திலாம் 

பத்தின் வீடடைதற் பொருட்டுத் தாம் தம் முடலை 

விட்டு விடாமை பற்றிய தமது கலக்கத்தை யறிவித்தனர். 

'இருச்சதகத்துள் அடிகள் இறைவன்பால் இடைவிடாத 

பேரன்பு செய்ய உறுதி கொண்டதும், திருவருளாலே 

கரகம் புகுந்தாலும் அதனை இகழாத மன நிலையுற்றதும், 

வீடு பெறத் தாம் நாடகத்தால் விரைவஅம், தாள் கின்று 
உச்செசை உருகாமை பற்றித் தாம் வருந்தவஅம், தடீக்கு 

இறைவன் காட்டாதனவெல்லாங் காட்டிக் Caan sor 

வெல்லாம் கேட்பித்துப் பிறவாமற் காத்தாட்கொண்டமை 

யால் தாம் யார்க்கும் குடியல்லாத் தன்மை Cun Bu gr, 

தம் கெஞ்சை அன்பின்மைக்காகக் கடிந்துகொள்ள side
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காய வாழ்க்சையைத் தாம் தரிக்க இயலாமையையும், ஆடிப் 

பாடி அன்புசெய்து அம்பலத்தாடும் பெருமான் கழலடி. 
அடைய விரும்பினதையும் அறிவு௮ுத்தினமைகாண்க. பண் 

உசய கான்மறையுள்' பெருக்துறைப் பெருமானை வாயாசப் 

பேசித் தாம் பிறப்பறுத்தமை தெரிவித்தார். திருவெண் 

யரவினுள் இருவினை நீம்காமையால் உடல் நீங்காஇருந்தும் 

இறைவன் தமக்கு ஆனந்தமால் ஏற்றியதும் மூவரும் முப் 

வத்து மூவருங் காணாத அவன் யாவரும் பெற்றறியா இன் 

பத்துள் தம்மை வைத்துத் தம்முடைய கெஞ்சையே ஊராகக் 

கொண்டதும் உரைத்தார்.  இருவார்த்தையுள் பெருக் 
அறைப் பெருமான் மண்ணிடை வந்திழிந்து தமக்கு ஆதிப் 

பிரமம் வெளிப்படுத்திய வகையறிவார் தம்பிரானாவர் என் 
(ர். குமைத்தபத்தினை உடலை நீக்கி வீட்டினை யருள 

வேண்டுமென்று வேண்டினும் தம் செயலற்று இறைவன் 
திருவுள்ளக் கருத்தின் வழியே கிற்கும்படி. தம்மை யவன் 
குழைத்து விட்டதாகக் கூறினமை காண்க. திருப்பள்ளி 
வெழுச்சியுள் (யாவருமறிவரியாய் எமக்கெளியாய்! 4 திருப் 
பெருந்துறையுறை Gand gris காட்டி, அர்தணனாவதுங் 
கரட்டி.' என்றமையால் தமக்கு இறைவன் அர்தணனாய் எழுந் 
திருலியதம் ௮வன் திருப்பெருந் துறையில் கோயில் கொண் 
உமையும் தெரிவித்தமை யறிக. திருப்பாண்டிப் பதிகத்தில் 
இறைவன் பரிமே லெழுர்தருளி வந்து பாண்டியமன்னனுக் 
குப் பிறலியஅத் தருளிய தல் கூறிப் *பாண்டிப்பிரான் sor 
erp cial wt மூல பண்டாரம் வழங்குகின்றான் வக்துமுக் 
அமினே' என்றார். இறைவனைப் பாண்டியனார் தென்னவன் 
மீனவன் என்ற பெயர்களா லழைப்பது இகனுட் காண்க. 

ட திருத்தசாங்கம் பெருக்துறையிற் பாடப்பட்ட காகவே 
, அதான்றுறெது,  பெருந்துறைக்கோன் திருகாடு தென்
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பாண்டி காடெனவும், ஊர், உத்தரகோச மங்கை யெனவும், 

ஆது, ஆனந்த மெனவும், மலை, அருள்மலை யெனவும், ஊர்தி, 

குதிரையெனவும், படை, கழுக்கடையெனவும், பறை, காத 

மெனவும், தார், தாளியஅகெனவும், கொடி, ஏற்றுக்கொடி 

யெனவு மியம்பினர், சர்த்தித் இருவகவலுள் நீற்றுக் கொடி 

யும் கழுகீர்மாலையும் அவனுக்குரியன வென்று செப்பினும் 

கொடியும் மாலையு மொழிந்த பிறவெல்லாம் ,தசாங்கத்துட் 

கூறியவாறே கூறினர். இருவம்மாளையும் திருப்பெருந்துறை 

யிற் பாடப்பட்டதாகவே தோன்றுகிறது. அதனுள் இறை 

வன் நிீறணிக்த தோளனாய்ச் தமது சிர்தையை உருக்கயதும், 

இவன் காட்டிக் கருணைத்தேன்சாட்டி, நாட்டார் ஈகை செய் 

யத் தம்மை யாட்கொண்டதும், தாம் மேலை வீடெய்துமாறு 

ஆட்கொண்டதும், மதுரையில் ஈசன் மண் சுமந்து கூலி 

கொண்டு மன்னனால் மொக்துண்டு புண் சுமக்கும், அவன் 

கண்ணார் தமிழனிக்குர் கண் பாண்டிகாட்டனா யிருப்பதம், 

பாண்டிகாட்டைச் சவலோகமாக்கி வைத்ததும், தாம் இனை 

பாய்க் டேமாய் மானுடராய்த் தேவராய்ப் பிறவாய்ப் பிறர் 

இறச்தெப்த்ததும் இயம்பினர். கமத முந்தைவினை முழுது 

மோயச் சவபுசாண முரைப்பார், தாம் புல்லாகிப் பூடாய்ப் 

யுழுவாய் எல்லாப்பிறப்பும் 9 or Ror 6 5g, தாமுய்யத் 

தம் முள்ளத்தே இறைவன் ஒல்காரமாய் நின்றதும், தமக்கு 

கிலர் தன்மேல் வந்தருளி கீள் கழல்கள் காட்டியதும் அறி 

வுறுத்தினார். 'திருவேசறவினள்ளும் நரிகளை யெல்லாம் 

குதிசையாக்யெது கூறியபின் தாம் தவஞ்செய்து வாய ஈம 

எனப் பெற்றதை யறிவித்தனர். திருப்புலம்பலுள்: இறைவன் 

திருவடி யன்றிச் தாம் வேறொன்றும் புகழ்வதில்லை என்றும் 

இடையறாத அன்பு ஒன்றேதாம் வேண்டியதெனவுங் குறிப் 

பித்தார். பிடி.த்தபத்தினுள் பிறப்பிறப்பு மயச்சம் அன்ப 

'மென்பவற்றின் தொடர்பெல்லா மொழித்த இறைவளைச்
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தாம் இடைவிடாது இக்கெனப் பிடித்ததாகக் கூறினார். திரு 
வெம்பரலையுள் மார்கழி ரீசாடலை விதர்தனர், திருக்கழுக் 
குன்றப்பதிகத்தில், உணக்லொததோர் வித்து மேல் விளையா 
மல் தன் விளையொத்தபின் கணக்கிலாத் திருக்கோலம் 

இறைவன் தமக்குக் காட்டியதும், ஞாலமேகரியாகத் தாம் 

இறைவனை ஈச்சியதும், இறைவன் தமக்குப் பே.தமில்லாதோர் 

கற்பளிக்கதும் லிதர் தனர். 

அடிகள் தஇல்லையுட் சென்றவுடன் பாடிய பதிகம் 
சண்ட பத்தாக விருத்தல் கூடும். அதள் உருத்தெரியரக் 
காலத்தே உள் புகுக்து உள மன்னிக் கருத்திருத்தி ஊன் 
புகுக்தமையும், பல்லோருங்காணத் தம் பசுபாச மறுத்தமை 
யும், சாதி குலம் பிறப்பென்னுஞ் சழிப்பட்டுத் தடுமாறும் 
தம்மை யாட்கொண்டமையும், பித்தனிவனென. ச் தம்மை 
யாக்குவித்துப் பேராமே சித்தமென்னுக் திண்சயிற்றுழ். 
திருப்பாதங் கட்டுலித்தமையும், அளவிலாப் பாவகத்தால் 
அமுக்குண்டு அறிவின்றி கின்ற கிலையை மாற்றினமையும் 
அடிக ளியம்பினர். குலாப்பத்தினுள் ஒடுங்கோவணமுமே 
உறவாகச் சிவன் கழலே நாடி நின்ற தமது துறவு நிலையை: 
யும், தமது ஆனந்தக் கூத்தினையும், துன்பம் களைந்து அவர் 
அலங்கள் தூய்மை செய்தமையும், செம்மை மனத்தால் 
திருப்பணிகள் செய்யுச் தமக்கு இம்மைப் பயனை த் தில்லையின் 
கண்ணே ஒழித்து விடருள்வா னென்பதையுங் குறிப்பித் 
தார், திருவண்டப்பகுதியுள் தேவருமறியாச் சிவபெருமான் 
புவனியிற் சேவடித் ண்டி த் தம்மை யாட்கொண்டருளின 
மையும், பிச்சேற்தினமையும், FOS அவயவத்தைக் கோல் 
தேன் கொண்டு செய்தமையும், சொல்ல முடியாத அனந்த 
அமுதத்தை மமிர்க்கால் தோறும் எலும்புத் இளைதோம் 
தேக்டெச் செய்தமையும், உள்ளத்தை இன்ப ஊற்றுக்னெ
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மையும், அடியார்களை யெல்லாம் அருட்பெருந் தீயின் 

வழாமை யொடுக்னெமையும் குறிப்பித்தமை காண்க. போற்: 

றி.த் திருவகவலுள் * கடையேனடிமை கண்டாய் போற்றி”. 

* என்னையுபொருவனாக்9 யிருங்கழல் சென்னியில் வைத்த 

சேவக போற்றி *பரகதஇி பாண்டியர்க்கருளிளை போற்றி * 

* பிழைப்புவாய்ப் பொன்றறியா சாயேன் குழைத்த சொன் 

மாலை கொண்டருள் போற்றி ? என்பன அடிகள் சரித்திரச் 
சரர்பானவை. திருப்பொற் சுண்ணத்தில் அடியார்கட்கு 

அறிவுரையாக *வம்மின்கள் வர் துடன் பாடுமின்கள் கூவு 

மின் தொண்டர் புறம் கிலாமே, குனிமின் தொழுமின்! நறு 

மூறுதேவர் கணங்களெல்லாம் ஈம்மிற்பின் பல்லது எடுக்க 

வொட்டோ மென்றமை காண்க. திருக்கோத்தம்பியுள் 

“கானாரென்னுள்ள மார் ஞானங்களா சென்னை யாரறிவார் 

வாஜோர் பிரான் என்னை யாண்டிலனேல் ? * எப்போதும் 

ஆனக்துத் தேன் சொரியுக் குறிப்புடையான், * கண்ணப்ப 

ஜொப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின் என்னப்பனென்னையு 

மாட்கொண்டருளி ? *நாயேளைத் தன்னடிகள் பாடுவித்த 

சாரயகளை,” வள்ளல் வரவர வர்தொழிர்தான் ren wer SCs” 

என்ற அடிகள், அடிகளின் அனுபவத்தை விளக்குவன. அவ் 

வாறே திருத்தெள்ளேணத்சள் “உரு நாமதிய வோரர்தணனா. 

யாண்டு கொண்டான் ' *திருவார் பெருந்துறை மேயபிரா 

னென் பிறவிக் கருவேரறுத்த பின் யாவரையும் சண்ட 

தில்லை.” 

ட ரிக்கும் பிரமற்கு மல்லாத தேவர் சட்குச் 
செரிக்கும் படித்தன்றி நின்றசிவம் வர்.துகம்மை 
யூருக்கும் பணிகொள்ளு மென்பதுசேட் டலகமெல்லாஞ் இரிக்கும் * 

( இவாஅரிஅயன் இர்திசன் வாஜோர்க்கரிய வென் 
வாவாவென் தென்னையும் பூதலத்தே வலித்தாண்டுகொண்டான் *



௧௨ 

₹ சறத்கோலை போல்வசோர் கரயப்பிறப்போ டி.றப்பென்னும் 
-அறம்பாவ மென்றிரண் டச்சர்தவிர்த்தென்னை ஆண்டுகொண்டான்? 

( அடியேனை யாண்டுகொண்டு 
பத்.இிக்சகடலுட் பதித்த பரஞ்சோதி? 

*உலலைச் சமயவ்2ள் ஒவ்வாத சாத்இரமாம் 
சலைச் சடலுளனாய்ச் இடந்து சடுமாறுவ் 
கவலைச் கெடுத்துக் கழலிணை சடக்தருளுஞ் 
செயலைப் பரவிகாம் செள்ளேணல் கொட்டாமோ? 

* ஊன்செட்டியிர் கெட்ணெர்வு கெட்டென்௨ள்ள மும்போய் 
சான்செட்ட வாபாடித் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ? 

என்னும் அடிகள், இறைவன் அடிகளை சேரில் ஆட்கொண் 
டருளியதற்கு அகச் சான்றுகளாகும். திருப்பூவல்லியுள் 
*இணையார் திருவடி. என் தலைமேல் வைத்ததுமே துணை 
யான சுற்றங்க எத்தனையும் துறந்தொழிர்தேன்” என்ற அடி. 
கள், அடிகளது தூறவுகிலையைக் குறிப்பன. திருத்தோ 
ணோக்கத்துள், 

புத்தன் முதலாய புல்லறிவிற் பல்சமயச் 
தத்தம் மதங்களிற் ஐட்டுளுப்புப் பட்டுசித்கச் 
சித்தஞ் வெமாக்சச் செய்தனவே தவமாக்கும் 
அத்தன் கருணையினாற் ரோணோஃக மாடாமோ ? 

ஊழிமுதற் சிந்தாத ஈன்மணி வந்தென்பிறவித் 
சாழைப் பறித்தவா தேணேச்ச மாடாமோ ? 

என்னும் இருப்பாட்டுகள் அடிகளஅ அஅபவத்தை விளக்கு 
வன, திருப்பொன்னாசலுள் காண் மலர்த்தாள் wrung 
யேற்கு ஊராகத் தந்தருளும்; தன்னிறெனக் கருஸித் தன்



க. 

கருணை வெள்ளத்து மன்னூற மன்னும்” *ஞாலமிகப் பரி. 
மேற்கொண்டு ஈமையாண்டான் ? என்பனவும் அன்னைப் 
பத்தினுள் *உள்கின் அரக்கி யுலப்பிலா ஆனக்தச் கண்ணீர் 

திருவரால், பாண்டி ஈன்னாடர் பரந்தெழு இந்தசையை ஆண் 
டன்பு செய்வரால்,” என்னுமடிகளும் அ.த்தன்மையனவே. 

ஆனக்தமாலை யுள்ளும் கோயில் கூத்த இருப்பதிகத் 
அள்ளும் எண்ணப் பதிகத்துள்ளும் தல்லையுட் காத்தருர் 
அம் வீடு விரைவில் இறைவன் அருளவில்லையே என்று அடி. 

கள் வருந்திய குறிப்புக்கள் காணப்படும். 

ஈசன்னேரனைய மனச்சடையாய்ச் கழிப்புண்டவலச்சடல் வீழ்?த 
வென்னேரனை யேனினியுன்னைச் கடும்வண்ணமி யம்பாயே?? 

எகோலம்காட்டி யாண்டானைச் கொடியே னென்றோ கூடுவதே ?? 

ஈதேவே இல்லைஈடமாடீ திகைச்தே னினித்தான் தேந்றாயே?? 

மழுசந்தான் முராவிடின் முடிவேன் 
பொன்னம்பலத் செம்முழுமுதலே?' 

2 அரைசே பொன்னம்பலத்தாடு மருதே யென்றுன் னருள்கோக்இ 
இசைதேர் கொச்சொத்தரவு பகலே சத்திருக்தேவே சற்றேன் !* 

எ இரங்கு ஈமச்சம்பலக் கூதீதனென் றென்றே மார்இருப்பேனை 
அருங்கற்பனை கற்பித்தாண்டா யாள்வாரிவி மாடாவேனோ?? 

“பல்காலுன்னைப் பாவித்துப் பரவிப் பொன்னம்பல மென்றே 
ஒல்கா நிற்குமுயிர்ச் இல் யருளாயென்னை யுடையானே ?! 

ப பெரியோஜொருவன் சண்கொ ளென்றுன் பெய்சழலடிசாட்டிப் 
பிரியே னென்றென் நருளியவருளும் பொய்யோ வெய்கள்பெரு. 

[மானே?? ்



௧௪ 

“பத்திலனேனும் பணிர்திலனேனும் 
உன்னுகர்க் 2 பைங்கழல்காணப் 

பித்திலனேனும் பிதத்நிலனேனும் 
பிதப்பறுப்பா யெம்பெருமானே 

முச்சனையானே மணியனையானே 
முதல்வனே முறையோவென் 

றெத்தனையானும் யான்சொடர்க் துன்னை 

யினிப்பிரிந்தாற் றேனே ?? 

திருப்படை யாட்சியுள் “எண்ணிலியாகிய சித்திகள் வச் 

தெனை எய்.துவதாகாது எல்லையிலாதவை எண்குணமானவை 

எய்திடுமாகாது” என்றமையால் வீடுபெறுதற்கு முன்னே 

அடிகள் அவைகளையுடையராயினா ரென்பது ஊ௫க்சப்படும், 

திருப்படை யாட்சியுள் இறைவனோடு உயிர் இரண்டறக் 
கலந்து பேரின்பம் கருங்கால் பிற கினைவுகளனைத்து மின் 
மையை இனிதுசைத்தனர், திருப்படை யெழுச்சியால் 

தொண்டர் பத்தர் சித்தர் யோகிகள் யாவர்க்கும் அடிகள் 

,தலைவரார் தன்மை யறியக்கடர் தத. ஞானத்தின் ஞானத்தி 

ளைத் தலைப்பட்டு அநுபவாதீதமுற்ற அடிகள் யாத்திரைப் 

பத்தினுள் அடியார் யாவரையும் தாம் பெற்ற பேரின்ப 
நிலைக்கு விரைந்து வருமாறு அறிவுரை பகர்ந்தருனிய அருட் 
றங் காணப்படும். அது பின் வரும் அடிகளா லதியப் 
படும்: 

மபோவோங் காலம்வக்தது காண்பொய்விட்டுடையான். 
கழல்புகவே !! 

“புசள்வார் தொழுவார் புகழ்வாசாயின் றேவர் தானாகார£ர் 
மருள்வீர் பின்னை மதிப்பாரார் மதியுட் சலல்9 மயல்குவீர் 
தெருள்வீ சா லி.ஐசெய்மின் ?)



கடு 

விஜமின் வெகுளி வேட்சைகோய் மிகவோர் சாலமினியில்லை. 
யுடையான டிச்£ழ்ப் பெருஞ் சாத்தோடுடன் போவதற்கே 

. யொருப்படுமி, னடைவோ சாம்போய்ச் வெபுசத்து எணியார்க த 
வதடையாமே, புடைபட்டுருடப் போற்றுவோம் புயங்களுழ்வான். 
புகழ்களேயே.?? 

4 இற்பார் நிற்க நில்லா வுலளனில் லோமினி சாஞ் செல்வோமே 
பொற்பா லொப்பாச் திருமேனிப் புயங்களுள்வான் பொன்னடிச்கே 
நிற்டீ ரெல்லார் தாழாதே நிற்கும்பரிசே யொருப் படுமின் 
பிற்பால் நின்று பேழ்சணித்தாற் பெறுசற் கரியன் பெம்மானே. ? 

இருவாசகப் பொது ஆராய்ச்சியும் மாணிக்கவாசக 

சுவாமிகள் காலத்தைப்பற்றிய குறிப்பும் * மாணிக்க வாசக 

சுவாமிகள் வசலானும் நாலாராய்ச்சியும்* என்ற நாலிழ் 

கண்டு கொள்க.



பதிகவகராதி 

பதிகம் 

அச்சப்பத்து 

அச்சோப்பதிகம் 
அடைக்கலப்பத்து 

அண்டப்பகுதி 
அதிசயப்பத்து 
அம்மானை 

அருட்பக்த 
அற்புதப்பத்து 
அன்னைப்பத்தா 
ஆசைப்பத்து 

ஆனர்தமாலை 
உர்தியார் 
உயிருண்ணிப்பத்து 
எண்ணப்பதிசம் 
எம்பாவை 

TF Day 
கண்டப்பத்து 
Sap Gor plus Had 
மாத்தித்திருவகவல் 

குயிற்பத்து 
குலாப்பத்து 
குழைத்தபத்து 
Gan 5.5009 
சோயிற்றிருப்பதிகம் 
கோயின்ஞூத்த திருப் 

பதிகம் 

—-— 

பக்கம் பத்கம் 

௪டுக சதகம் 
௫௩௯ சாழல் 

more சிவபுராணம் 
௪௦ செத்திலாப்பத்து 

௩௮௬ சென்னிப்பத்து. 
௨௧௪ தசாங்கம் 
௪௦௯ கெள்ளேணம் 
௪௮௫ தோணோக்கம் 
௩௧௯ நீ.த்தல்விண்ணப்பம் 
௩௮௦ படையாட்சி 
டு௩டு படையெழுச்சி 
௨௬௪ பண்டாயகான் மறை 
௫௪௪ பள்ளியெழுச்௪' 
Go@ பாண்டிப்பதிகம் 
௧௯௪ பிடி.தீதபத்து 
௪ளக பிரார். த்தனைப்பத்து 
௪௨௩ புணர்ச்சிப்பத்து 
௪௧௮ புலம்பல் 
௧௮ பூவல்லி 

௩௨௫ பொற்சுண்ணம் 
௪௭௯: பொன்னு£சல் 
௪௩௭ போரற்றித்திருவகவல் 
௨௪௬ யாத்திரைப்பத்து 
௩௫டு வார்த்தை 

வாழாப்பத்து 
௩௪௪ வெண்பா 

wr 
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திருவாசகப் பெருமை 

தைய 

நேரிசை வெண்பா 

'வள்ளூவர்தூ லன்பர்திரு வாசகந்தொல் காப்பியமே 
தெள்ளூபரி மேலதசன் செய்சவுசை-யொள்ளியசர்ச் 
தொண்டர் புராணம் தொகைச்சித்தி யோராறும் 
.தண்டமிழின் மேலாச் தரம். (s) 

Carat Engst Basra woo pope a 
மூவர் தமிழு முனிமொழியும்- கோவை 
கிருவா சகழந் இருமூலர் சொல்லு 
மொருவா சசமென் றுணர். (2) 

நேரிசை யாசிரியப்பா 

விளங்கிழை ப௫ர்ச்ச மெய்யுடை முக்கட் 
சாரண னுசையெனு மாசண மொழியோ 
வா.இரர் பரவும் வாது ரண்ணல் 
மலர்வாய்ப் பிறக்த வாச௪,த் தேனோ 
யாதோ இறச்த தென்குலி ராயின் 
வேத மோதின் விழிநீர் பெருக் 
கெஞ்சசெக் குர கிர்பவர்க் காண்டிலேச் 
திருவாசக மிங் கொருகா லோகிந் 
கருங்கன் மனமுவங் கரைர்துசச் கண்க 
டொடுமணற் கேணியிற் சுரர்துநீர் பாய 
மெய்ம்மயிர் பொடிப்ப விதிர்விதிர்ப் பெய்த 
wer ராகுக rex A 
மன்பதை யுலன் மத்றைய ரிலே. (a) 
:பெருச்துறை புகுர்.ஐ பேரின்ப வெள்ள 
மூழ்கெய புனிதன் மொழிர்தவா சுகமே 
வாசக மதற்கு வாச்சியர் 
சாசணி நுண்மருங்குற் றோடையிடத் தவனே. (#) 
வலமழு வுயரிய ஈலமலி சங்கை 
ச.இகலை சேர்ந்த கற்கரு ணைச்சடன் 
மூகக்துல குவப்ப வுகந்தமா ணிக்கு 
வாசச னெனுமொரு மாமழை பொழிந்த 
கிநவா சகமெனும் பெருநீ சொழுக 
“யோ.துவார் மனமெனு மொண்குளம் புகுந்து 

அ



௧௮ 

காவெனு மத னடந்து கேட்போர் 
செவியெனு மடையித் செவ்விஇற் செல்லா 
வுளமெனு நிலம்புக வூன்றிய வன்பாம் 
வித்திற் சிவமெனு மென்முளை தோன்றி. 
வளர்ர்து கருணை மலர்க gs 
விளல்குறு முத்தி மெய்ப்பயன் றருமே. (௫) 

சலமலி வாதவூர் ஈல்லிசைப் புலவ ! 
மனநின் நுருக்கு மதுர வாசக! 
கலங்குறு புலநெறி விளக்குறு வீர! 
திங்கள் வார்சடைத் தெய்வ நாயகன் 
ஒருகலை யேனு முண்ரா னஃதான்று 
சைகளோ முறிபடுல் கைகள் காணிற் 
கண்களோ வொன்று சாலையிற் காணு 
மாலையி லொன்று வயல்ஓத் தோன்றும் 
பழிப்பி ஞென்று விழிப்பி னெரியு 
மாயினும் தன்னை நீபுகழ்ர் துளைத்த 
பழுதில் செய்யு ளெழுதின னதனாற் 
புகழ்ச்சி விருப்பன் போலு 
மிகழ்ச்சி யறியா வென்பணி வானே. (க் 
இிருவார் பெருச அறைச் செழுமலர்ச் குரும் 
னீழல்வா யுண்ட சிகரிலா னச்தத் 
தேன்றேக் கெறியுஞ் செய்யமா ணிக்க 
வாசசன் புசன்ற மதுர வாசகம் 
யாவரு மோன மியற்கைத் தாதவிற் 
பொற்கல நிகர்க்கும் பூகரர் சான்மறை 
மட்கல நிகர்க்கு மதர வாசக 
மோதின் முத்தி யுறுபயன் 
வேத மோ தின் மெய்ப்பய னறமே. 
செய்ய வார்சடைத் தெய்வ சொமணி 
பாதம் போற்றும் லாதஷ் என்ப 
பாவெனப் படுவதன் பாட்டுப் 
பூவெனப் படுவது பொறிவாழ் பூவே. 

அறுசீர்கீகழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம் 
மாசறு மணிபோற் பன்னாள் வாசக மாலை சாத்திம் 
பூசனை செய்து பன்னாட் புண்ணிய மன்று. ளாடு 

(ay 

(a) 

6



௧௯ 

மீசன தடிச்£ ஜெய்தி யீறிலா வறிவா னர்தத் 
“தேேசொடு கலர்.து நின்றார் வெனருள் விளக்க வந்தார். 

திருவாசக உண்மை 

சிவபுராணம் 
தேசுறுமா ணிக்சமெனச் இறந்ததிரு வாசகத்ற் 
பேசுஇிருச் வெபுரா ணத்தகவற் பெருமை சொலி 
ஸீசர்தமச் இயல்பான இருசாம மு.சலெயவையு 
மாசறவே வாழ்கவென வாழ்த்துசன்ற வருட்குறிப்பாம். 

கீர்த்தித்திநவகவல்---திருவண்டப்பகுதி 
யுகழ்பெருகுஞ் செய்கையெல்லாம் புகலகவ லொன்றாகுச் 
'இகழ்இிருவண் டப்பகுஇித் இருவசவல் செப்பியது. 
சுருட்டி இதியொடுச்கஞ் சாற்றுஇிரோ தம்பொதுவா 
பகலமுறத் தேர்ச்சடவே யருளியஈற் பொருளாகும். 

போற்றித்திருவகவல்--திரசீப தகம்--நீத்தல்விண்ணப்பம் 
மூத்திபெறு நெறியறியு மொழிபோற்றித் இருவசவல் 
சத்தியஞா னச்தருதே கெொர்மோகஞ் ச.தசமதா 
மித்தையுல இனையசற்றி விடாமலெனை யாண்டருளென். 
அத்சரறிச் இடரீத்தல் விண்ணப்ப மறைர்த.தவாம். 

திநவேப்பாவை--திருவ& மானை 
மலவிருளுற் அறல்காமன் மன்னுபரி பாக.ருட் 
செலமுழுக வருகவெனச் செப்பறிரு வெம்பாவை 
கலமுறுமக் தணர்வடிவாய் கா. ரணன்காண். பரியபத 
கிலமதில்வச் தாள்கருணை கினைக்தாட லம்மானை, 

திரப்பொற்சுண்ணம்--திருக்கோத்தும்பி 
சத்திகளாற் றனுகஉரண புவனபோ கங்கடமை 
யத்தனுக்குச் சுண்ணமவை யாமிடிச்கச் கூவுதலே 
யொத்ததிருச் சண்ணமுயர் போதமொரு வண்டாகச் 
இத்தவிகா ரத்தூது செப்பிவிடல் சோத்தும்பி. 

திருத்தென்ளேணம்--திருர்சாழல் 
பொன்னார்மெய் யண்ணலரும் போதவின்ப மேமிகுர்.து 
தென்ஞுதென் ஞவெனவே தெள்ளேணல் கொட்டியதா 
மூன்னார் சலையுமுண ராமூகை யாமேடி. 
,சன்னாற் பதிமுதன்மை சாற்தியதாக் திருச்சாழல். 

(=) 

(*) 

6) 

(6) 

ஐ 

(6) 

(=)



௨௦. 

திரப்பூவல்லி---திரவுந்தியார் 

தேவாறி யாதவன் றேடியே யாண்டஈல 
மாவலொடுஞ் சொல்லி யடியாசோ டுக்கூடிப் 
yours கொய்தறிருப் பூவல்லி யாமரன்2ர் 
பாவமுறு இமையறப் பாடறிரு வர்தியதே. (ay 

திநத்தோனேக்கம்-திநப்பொன்னூசல் 
ஓத்தஞ் வெமாக்ச் செய்தனவே புண்ணியமா 
யத்தன் செயுங்கருணைக் காராமை யுண்மிகுந்து 
பொச்திய கைசொட்டிப் புகழ்தறோ ணோச்சமருட் 
சத்தியிருர் தாடத்தா லாட்டிடுதல் பொன்னூசல். (a) 

திருவன்னைப்பத்து--தயிற்பத்து 

கேயம்மி குந்த நிலைகுலையச் கூடடுதலை 
யாயவருட் டாய்க்கய் சறைதலன்னைப் பத்தாகுச் 
வாயவருட் குயிலேசற் சோ.தியெனைச் கூடுதற்குன் 
வாயிஞற் கூவெனமுன் வாழ்த்தல்குயிற் பத்தாமே, (க) 

திருத்தசாங்கம்--திநப்பள்ளியெழச்சி' 

பேர்சாடு சரறுமலை பெயரூர்தி படைமூரக 
தார்கொடியெ லாமசற்குச சாற்றறசால் கமதா 
மேர்மரு இருப்பள்ளி மெழுச்பெணி விடைகேட் 
டார்லமூட னுண்டவரற் கன்புசெயு மியல்பே. (#0) 

கோயின்ழத்ததிரப்பதிகம் --கேயிய்றிருப்பதிகம் 
செத்திலாப்பத்து--௮டைக்கலப்பத்து 

கோமின்மூத்த  இருப்பதிகஞ் தெம்பரத்தி லருளடையும் 
குறிப்பதாகு, மேயுக்கோயிற் நிருப்பதிசம் பெருச் துறைத் தேரிகர் 
'மாகமியம்பலாகு, மாய பசுபோ தம்முற்றுங் செடவேண்ட 

லேசெக்இ லாப்பத் தாகு, மோதுவல்வாதனைகள் வர்தணுகாம 
லடைக்கலப்பத் துரைத்ததாமே, (௧௧) 

ஆசைப்பத்து--அதிசயப்பத்து 

கருவியுு மூனுடர்சண் வாராமற் திருவருளிற் சலப்ப தற் 'க, யானடியைப் புகழ்ந்துபெரு கார்வமொடு பாடுதலே யாசைப் பத்தாம், வெருவிமலச் இனைச்€லத் தொன்றாகு மடியர்குமாத் 
அடனே கூட்டும். ள் , பரமரருட் பெருமைமிகு தயைப்புகழ்£்து பாட லிசயப்பத்தாமே, கே



௨௧ 

புணர்சீசிப்பத்து--வாழாப்பத்து 
ஆண்டகுரு வைப்பிரியா தணைர் துபணி 

புரிர்அமிகு மன்போ டின்பம் 
பூண்டுச் சப்பெறுவ தென்றுசொலோ 

வெனுடவிருப்பம் புணர்ச்சிப் பத்தாம் 
நீண்டவுல சச்தினிற்பற் ஜொன்றிலே 

ணிவ்வுடற்க ணின்று வாழேன். 
மாண்டகுகின் பதநிழற்ழ் வருசவருள் 

புரியெனுஞ்சொல் வாழாப் பத்தே. (௧௩) 

அருட்பத்து--திநக்கழக்குன்றப்பதிகம் 
சோதியருட் சடர்விளக்சே அயர்ப்பிறவி 

கடல்விடுத் gamer Crisp 
arghs Be Srtarumpssr ost sQacre 

கேளெனுஞ்சொ வருட்பத் சாகு 
நீதிமறை பரவுதிருப் பெருக் துறையிற் 

குறாவடி.வாம் நிகழ்ச். த கோலன், 
சாதலொடும் காட்டினையே யெனுக் சனிப்புப் 

பகர்தறிருச் கழுச்குன் ராமே, (௧௪) 

கண்டபத்து--பிரார்த்தனைப்பத்து 

இச்.இிரிய வயமமல்கா தேயெடுத்தத் 
தானாக்கு மெழிலா னந்தவ் 

சக்தமலி இல்லையினுட் கண்டேனென் 
ுவர்துரைத்சல் கண்ட பத்தா 

மச்சமிலா வானக்தச் சகலரம 
லெனையழுத்தி யாள்வா யென்று. 

இந்தைசலர் துபைத்ததுவே பிரார்த்தனைப்பத் 
'தாய்ப்புகலுஞ் செய்கை யாமே, (௪௫. 
குழைத்தபத்து--உயிநுண்ணிப்பத்து 

இழைச்சேனிவ் வார்க்கைபொறுத் இனிச்சணமும் 
பொறுக்கலே னேழை யேனைக் 

குழைப்பதேன் பிழைபொ௮ு,.தா ளெனவிசம்9ச் 
கூறுதலே குழைத்த பத்தாச் 

'தழைத்துவளர் பேரின்பர் தானா? 
யுயிர்தோன்றாத் தன்மை யாய்த்துன்



௨௨ 

பொழித்,துரிறை வைப்பெறு ச லுயிருண்ணிப் 
பத்தாவில் குரைத்த தாமே. 

௮ச்சப்பத்து--திருப்பாண்டிப்பதிகக் 
தரையில்வளர் வினைமுழு அம் வரினுமஞ்சேன் 

இவசமயத் சவஞ்சா ராதா 
சருன்வரச் சாண்ணெமன மஞ்சுமென 

விகழ்ச்துரைத்த லச்சப் பத்தாம் 
புமவியின்மேற் பாண்டியன்முன் வரும்பதத்தை 

யரம்பெறுமற் புசம்போல் யாரும்: 
விரவுமின்ச ளென்மடியார்ச் குது.இிசொலற், 

திருப்பாண்டி விருத்த மாமே, 
பீடித்தபத்து--திநவேசறவு 

மிச்சபிற வித் தயசெ லாமொழிச்.து 
விபுத்துவமில் களித்த லாலே 

சிக்கறச்சிச் செனப்பிடிச்தே னின்னையென்று. 
அணிவுசெப்பல் பிடித்த பத்தாச் 

தச்கபரி யாய்கரியை யாக்குதல்போ 
லெனைப்பெரிதாய்த் சாக்த தாட் 

ுக்கணம்வைத் தனையேயென் திரக்கறிரு 
வேச.றவென் நியம்ப லாமே, 

திருப்புலர்பல்--தலாப்பத்து 
கரைர் இருகும் பேன்புன் கழலிணைக்சே 

கத்றுவின் மனம்போ வென்றும் 
இருர்அும்வகை யெனக்கருள்க வெனச்சேட்ட 

திருப்புலம்ப லாகு முள்ளம் 
விரும்புசிவா னச்தவெள்ளம் விழைச்து.இல்லை 

நாயகனை மிகக்கொண் டாடி 
கிரப்புமனச் கணிமிகுத்த விறுமாப்பே 

குலாப்பத்தாய் சிசழ்த்த லாமே. 
அம்புதப்பத்து--சேன்னிப்பத்து 

மாயவுருச் சொண்ட த்தை மயக்குமின்ஞுர் 
கண்வலையுண் மயங்கு வேற்இல் 

காயுமறி வளித்தான ல.சசயமென் 
அரைத்தலற்பு தப்பத் தாகும் 

(௧௯) 

(se) 

(5) 

(௧)



௨௩ 

அயவருட் குருபதத்சைச் சூட்டுதற்குப். 
பெற்றவுயர் சுசத்தை Cara Be 

சேயமலர்ப் பதத் தருமை யடியசொடும் 
வியக்துரைச்சல் சென்னிப் பத்தே. (௨௦: 

திருவார்த்தை--எண்ணப்பதிகம் 
அறம்பெருகும் பெருக் தறையிற் ஐமையாண்ட 

சயன்முகலா வரன்2 சாட்டின் 
'திறமறிவா செம்பிரர oa@res 

வுரைத்தறிரு வார்த்தை யாகு 
கிறம்வளரு மலர்ப்பொழில்சூழ்ச் தோங்கு,திருச் 

,இல்லைமன்று ணிமல னாமத் 

,இறம்பெருகு மின்பமரு ளென்றலெண்ணப் 
பத்தெனவுக் இகழ்த் ச லாமே. (as) 

யாத்திரைப்பத்து--திரப்படையெழச்சி 

பொல்லாத பவத்தைவிட்டுச் வென்கழற்்ப் 
புகுங்காலம் புணர்ச்ச தெற்டிய் 

செல்லாரும் வாருமெனச் கருணையினா 
லழைச்இடல்யாச் இரைப்பத் தாகு 

மல்லாக தர்ச்குணமா யப்படைகள் 
விளையாம லருள்வா ளேர்இ 

ஈல்லோர்ச ஏியாருமெம்மோ டெய்துமெனப் 
படையெழுச்சி ஈவிற லாகும். (22), 

திருவேண்பர--பண்டாயநான்மறை 
தொர்தமா மலமொ௮ுத்துச் சசம்பெருக்பப் 

பெருக் துறைவாம் சோதி யென்றன் 
சிக்தனையே பூராசச் சொண்டிருர்தா 

ரென்றசைத்த திருவெண் பாவா 
மெர்தைதிருப் பெருர் அறையை யேத்துகம 

Grampa நிடர்சேர் பாச 
பந்தமறுத் திடுவரெனப் பண்டாய 

நான்மறையும் பகர்ச்த தாமே. (em), 

திநப்படையாட்சி--ஆ நந்தமாலை--அச்சோப்பதிகம் 

வாகுஇிருப் பெருச். அறையா மெழுக்தருளப் 
பெதிலெல்லா வளங்கண் முற்று



௨௪ 

மாகுமெமக் சல்லாத தாகாதென் 
நியம்பல்படை யாட்சி ung 

மோகமிகு மடியசொடும் கூடவிரும்பிய 
தானந்த மொழியு மீசர் 

போகசச மெனச்சளித்தா ரார்பெறுவா 
பெனுமருமை புகற லச்சோ.. (௨௪) 

  

திருப்பிகக்களின் பெயரும் தொகையும் 

  

இிலபுரா ணம்£ர்த்தி திருவண்டப் பகுதி 
இருப்போத்றி யுடனசவ நிருசசதக அழு 

நவடீத்தல் விண்ணப்ப மைம்பதாம் பாவை 
சலர்திகழு மம்மானை ஈல்லபொற் சுண்ணம் 

புலனமடுழ் கோத்தும்பி இருவார்தெள் ளேணம் 
பொருவறிய இருச்சாழல் பூவல்லி யுக்இ 

யிலையிருப தாமீரே ழாகுதோ ஜளோக்க 
மெழிற்பொன்னூ சலுமேயொன் பானென்ப விவையே, (௧) 

'இருவன்னை குயித்பத்து.த் இருத்தத்த சாங்க் 
திருப்பள்ளி யொடுகோயின் மூத்தஇருப் பதிச 

மருட்சோயிற் நிருப்பதிகளு செத் தலடைக் சலமே 
யாசையஇி சயம்புணர்ச்சி வாழாப்பத் தருட்பத் 

தொருபதென வுசைசெய்வர் கழுக்குன்ற மேழா 
முயர்பிரார்த் தனைகள்பதி ஜென்றாகுங் காண்பத் 

'திருமைபெறும் குழைத்தபத் தயிருன்னி யச்ச 
மெழிற்பாண்டி பிடித்தபத்தொ டேசறவு பத்தே, (6 

திருப்புலம்பன் மூன்றுகுலா வற்புதமே சென்னி 
திருவார்த்தை பத்தெண்ணப் பதிசமொரு வாறும் 

பமரற்குரிய யாத்திரைப்பத் தொருபதா மற்றைப் 
படையெழுச்சி யிரண்டாகும் பதினொன்றாம் வெண்பா 

வருட்டவமும் பண்டாய சான்மறையே ழாகும் 
வலியபடை. யாட்டியெட் டானர்த மேழா 

மருட்பெறுமச் சோவொன்ப தைம்பதொன்றாம் பதிக 
மகவலொடு செய்புளது நூற்றைம்பத் தெட்டே, (ய



உ 
சிவமயம் 

இிருச்ித்றம்பலம் 

திருவாசகம் 

  

திருப்பெருந் அறையில் அருளிய 

சிவபுராணம் 

சிவனது அநாதீ முறைமையான பழமை 

கவி வெண்பா 

இிருச்சிற்றம்பலம். 

ஈமச்சவொாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க 

இமைப்பொழுஅம் என்நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள்வாஜ்க 

“(ஒ) திருவாசகம் என்த சொஜழ்றொடர், 
யென்று பொருள்படும். அதாவது, வீடு விரும்புவாரது உள்ளத் 

தைச் கவரும் பேசழகுடைய அருட்பாடல்களாலாகயெ தால் என்ட 

தாம். அழகு - சண்டாரால் விரும்பப்படுக் தன்மை. 

  

- இழகிய மொ      
  

(2) திருவாசகம் - வீடளிச்கும் அருண்மொழி தல். இரு- 

சிவபுசாணம் - வெனைப்பத்றிய பழைய வசலாது. S00 g 

மன்னுயிர்களை. உய்வித்தத் பொருட்டுச் வெபெருமான் அளவில் 

லாத காலமாக இயற்றி வரும் பழமையான இருவருட்செயல் 

முறையைச் கூறும் பரு.தி என்பதாம். 

உரை: (தலைவனது பெருமையை யுணர்த்தும் சாமமாகிய் 

சமச்வொய வென்னுக் இருவைர் தெழுத்தானது என்றும் நிலை 

பெல௪. தலைவன௮ இருவருட் சக்தியானது. என்றும் விளக்குக. 

சண்ணைகூடி விழிக்கும் சேோமளவுல்கூட அடியேனுடைய உள் 

எத்தைவிட்டு அகலாதவனுடைய திருவடிகள் வாழ்வனவாக; இரு,



= திருவாசகம் 

கோகழி யாண்ட குருமணிதன் தாள்வாழ்க 

ஆசம் மாகிநின் ஐண்ணிப்பான் தாள்வாத்ச 

மாவடுதுறை அல்லத: திருப்பெருர் அறையில் எழுர்தருளி (அடி. 
மார்க்கு... மெய்யுணர்த்தி) ஆட்கொண்டருளிய தலைமையருட் 
அபராசிரியராயெ முதல்வளின் திருஉடிகள் என்றும் விளங்குக. 
ல்ட்டுநூல் கூறும் சனிப்பொருளாய் நின்று இனிமை தருவா 
டைய திருவடிசள் (உள்ளத்தில்) என்றும் சிலைபெறுக. (கன் 
அலையில்) ஒருவளுய்; (அன்பர் சிணைக்கூம்) பல வடிவமுடையவ 
ம் (உலகுயிசெங்கும்) தக்குவானுடைய திருவடிகள் என்றும் 
கபோலிவு பெறுக. 

   

குறிப்பு: சமச்வொய?? என்னுஞ் சொத்றொடர் வடமொழி 
rid : வணச்சம் வெணுக்கு?? என்று பொருள்படும். ஈமஸ்-வணக் 

அம், வொய - வெனுக்கு. சித்தாந்த தூல் முறைப்படி, 4 சமவொய?? 
என்பதற்கு எழுத் தப்பொருள் கொள்ளுமிடத்.த, நகர், உயிர்கள். 
உலூயலிற் செல்லுதற்குத் ணை புரிந்து நிற்குங் சடவுளது 
அணைப்புச் சக்இயைச் குறிக்கும். மகரம், மலமாகிய உலக பாசத் 
தைக் குறிக்கும். சிகார், வெமாகிய கடவுளைக் குறிக்கும். லகம்) 

அீடடைதற்குத் துணைபுரியும் அருட்சக் தியைக் குறிக்கும். யகம், 
உயிரைக் குறிச்கும். ஆணவத்துட் டெக்கும் உயிரினைப் பிறவிச் 
சட்டினுட்படுத்இ) உல$ூயெலிற் செலுத்இயும், ஆணவம் நிங்குதற் 
ரிய பக்குவம் வர்தபோ.த, கட்டுக்களை யொழித்து அருட்சச்.இ 
காயிலாகத் தன்பால் லீடு பெறுவிச்.தும், உயிருக்கு ஈன்மை புரியுங் 
2உவுளின் பெருக் தன்மையைத் திருவைக்செழுத்து விளக்குதலால், 
%சாதன் காமம் ஈமச்வொய?? வெனப்பட்டது. நாதனை அவன் 

மத்தால் வழுத்தியபின், சாசன சத்திக்கு வாழ்த்துச் கூறப் 
பட்டது.  ஈமவொய*? என்பதைப் பரிய ஐர்தெழுத்து (தால பஞ் 

  

சரச்ச.ரம்) எனவும், சவாயகம?? என்பதை நுண்ணிய ஐச்தெழுச்.து 

குக்கும பஞ்சாச்௪.ரம்) எனவும் கூறுப. கட்டுசிலேயை ஈமவொய 
உடுவன்பதும், வீட்டுகிலேயைச் வொயாம என்பதுங் குறிக்கும்.



சிவபுராணம் உ 

'வேகங் கெடுத்தாண்ட வேந்த னடிவெல்க 
பிறப்புக்கும் பிஞ்ஞன்றன் பெய்கழல்கள் வெல்க 
புறத்தார்க்குச் சேயோன்றன் பூங்கழல்கள் வெல்க 

கரங்குவிவா ௬ண்ம௰ழுங் கோன்கழல்கள் வெல்க 

«0 இரங்குவிவா. 'சோங்குவிக்குஞ்: ரோன் -கழல்வெல்க 
    

காதன், என்பதற்கு காததத்துவ முதல்வனென்று பொருள் 

சொள்ளுவதுமுண்டு தாள் - அருளாத்தல், இமைத்தல் - இயற்கை 
யாகச் சண் மூடி விழித்தல். இமைப்பொழு.௪, மிகச் றிய 
சால அளவைக் குறிக்கும். கோகழி-பசுத்தன்மை கழிதல். இப் 

பொருளில் ௮.து திருவாவடுதுறையைச் குறிக்கும். கோ - பெரிய, 

சழி - தறை. இப்பொருளில் அது இிருப்பெருக் துறையைச் 
குறிக்கும். அடிகள் சாலத்திற்கு முன்னமே, ஈவகோடி இத்த புர 
மென்னும் இருவாவடு அறையிலே, இறைவன் பலர்க்கு அருள் 
UAE BESSA கூடும். கோகழி, இத்ிருப்பதிக்கே பெருவழக்கான 
பெயர். இருப்பெருந்துறை யென்ற பொருள், அடிகள் வரலாற் 

திற்கு மிகவும்பொருத்தமான,௪. மணி - மாணிக்கம். ௮௮ இரத்த 

னங்களுட் இக்ததாதல் பற்றித் தலைமையையுல் குறிக்கும். ஆஈமம்- 

ஆகமப் பொருள். ஆகமம், வீட்டு நாலாதலின் கடவுள், ஆகமப் 

பொருளாயினமை கூறினர். 4 அண்ணிப்பான் ?? என்பதற்கு 

அணு நிற்பானென்று பொருள் கொள்வாருமுளர், இறைவன், 

இறு ?? என்பத னடியாகப் பிறக்தது, இறு - தக்கு. 

உடை (௯௬-௧௦) :--(உய்தி கூடெற்கு அருட்குரவனை சாடி 

யலைந்த மனத்தின்) வியாவைச் தொலைத்துச் (திருவருள் 565) 
ஆட்கொண்ட மன்னனது. இருவடிகள் மேம்படு. பிறவியை 
வேரறுக்சவல்ல தலைச்கோலப் பெருமானுடைய வீரச் சிலம்பு 

fois இருவடிகள் இறந்து விளங்குக, (அன்பிற்குப்) புறமா 
யுள்ளவர்கள் (அணுக வொண்ணாத) அாரத்தி லுள்ளவனுடைய 

அழயெ மெல்லடி.கள் வெற்றியுடன் இகழ். கைகூப்பித் தொழு 
வார் சமது கெஞ்ச.த்இல் (சினைக் து நினைந்து) கனிப்படைதற் கேது 
வாகிய அ௮சசனுடைய இருவடிகள் (நிலை பெற்றுச்) றக்க ; தலை
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ஈச னடிபோற்தி எந்தையடி போத்றி 
தேச னடிபோற்றி வென்சே வடிபோற்றி 
நேயத்தே கின்ற கிமல னடிபோற்றி 
மாயப் பிறப்பறுக்கு மன்ன னடிபோத்றி 

கடு எரர் பெருந்துறைசர் தேவ னடிபோற்றி 
ஆராத வின்பம் ௮ருளுமலை போற்றி 

குவிச்.௮ வணக்குவாரை மேன்மை உடைலிக்கும் புசமுடையானது 
இருடிகள் வெற்றியுடன் மிளிர்க,. 

குறிப்பு (௯-௧0):-வேசம் - விரைவு, பிஞ்ஷகம் உ தலைல 
கோலம், பிஞ்னாகம் - பின்னகம் - பின்-ககம் (தலையின்) பித்பகு.இி 
யில் விளங்கும் அணி. இறைவனுக்குப் பிறை அல்வணியாகு 
மென்ப. * பெய்கழல் ?? என்பதில், “பெய்”? மிகுதியாசச் சாத்தப் 
படுதலைக் குறிக்கும். இறைவன ௪ ஒப்பற்ற வெற்றிச் செயல்களைச் 
சண்ட விண்ணவரும் வீர அன்பர்சளும் அவன் இருவடிச்சண். 
கழல்களைச் சாத்தினமை குதிப்பித்தவாளும், spa, திருவடிக்கு 
ஆகுபெயர். உள் - உள்ளம்.  கரல்குவித்தல் பெரும்பாலும் 
கெஞ்ிற்கு நேரே புறத்த சிசந்தலின், அது. அசமகழ்வின் வி 
வாயித்து. சரம், awits உறப்பாகலின், ஐக்குவித்தல், சரஸ் 
குலிசலின் பயனாகச் கூறப்பட்ட த. 

உரை (௧௧-௧௬) :-ஆண்டவனுடைய திருவடிகள் (ஈம்மைக்) 
காப்பனவாக $; ஈமது அப்பனுடைய திருவடிகள் காக்க; ஒளி 
மேனி௰னுடைய திருவடிகள் காக்க * மங்சலப் பொருளாகிய சவ 
பெருமானுடைய செவ்விய பாதங்கள் காப்பனவாக ; அன்பிலே. 
Saris நின்ற மாசிலாகவன் இருவடிகள் சாச்ச; வஞ்சப் பிற 
வியை வோரறுக்கும் வேர்தன் இருவடிகள் காக்க ; அழகு நிசம்பிய 
திருப்பெருச் அழையில் வித்திருர்ச ஈம இன்பன் திருவடிகள் 
(சம்மைச்) காக்க; தெவிட்டாத இனிமையை (ஆறாக) ஈல்கும். 
மலைபோலும் பெருமான் (ஈம்மைச்) கச்ச. 

குறிப்பு, (௧௧-௪௯) :--எசன், அளூதல் என்று பொருள்படும் 
வினேயடியரம்ப் Sores. தேசு - ஒனி. சிமலன் - டிலமில்லர é
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வென் அவன்என் இந்தையுள் கின்ற அதனால் 

அவன் அருளாலே ௮வன் தாள் வணங்ூச் 
இர்தை மூழச் சவெபு.ரா ணந்தன்னை 

௨௦ முந்தை வினைமுமுதும் ஓய வுரைப்பனியான். 
கண்ணுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்தெய்தி 

எண்ணு தற் கெட்டா எழிலார் கழல்இறைஞ்சி 

வன். மாயன் - வஞ்சணே, நிலையாமை, எடுத்த, பிறவி சிலையா 
மையானும், வரும் பிறவி யாதென்றறியப் படாமையானும் 
எ மாயப்பிதப்பு ? என்றார். தேவன் - தே அன் - இனிமையன், 
சேவன் என்னுஞ் சொல் வடமொழியிலே ஒளியுருவினன் என்றா 
பொருள்படு மென்க. ஆராத - உண்டு சிரம்பாத, (மலை? என்ற. 
மையால், உரையுள், இன்பம், ஆறெனப்பட்ட த. 

உமை நடை (௪௪ - ௨௨) :--௨௧௪, ௨௨ - வது. அடிகளை ser, 

௪௮-வது அடிகளின் பின் சேர்த் துக்கொள்ச. Ais wp, 
pics வினை முழுதும் ஓய, யான் இெபுராணந்தன்னை 
உரைப்பன். 

உரை (௧௭- உவ) :-வெபெருமானுயெ முழுமுதற் கடவுள் 
எனது நினைவின் சண் நிலைபெற்றிருந்த காரணத்தால், (என் 
செயலற்று) அவன து இருவருட்ணே கொண்டு அவன திருவடி. 
களைத் தொழுது (இயற்றிய ஈற்றவத்தின் பயனாக), செற்திச்சண் 
முதல்வன் ஆசிரியனாக எழுர்தருளி வர்து தனது அருட்பார்வை 
ஈல்சவே (சிவஞானம்) பெற்று, மனத்தாற் இட்டவொண்ணாத 
(மாறிலா) அழகு சிறைந்த அவனது இருவடிகளைப் பணிர்௪ , 

எனத கெஞ்சம் மடழ்ச்யெடையவும், முற்பிறவியிற் செய்த எனன 
ஊழ்வினை முற்றிலும் ஒழிர்து போகவும், வெனத. பழமையான 
அருட்செயல் முறையினை யான் சொல்லுவேன். 

குறிப்பு (௪௭ - ௨௨) 2-6 வனவன் ?? என்பதில் 4 அவன்? 
என்பது பல்சமயத்தாரும்பொ.தவாசச் குறிக்கும் முழுமுதத்சடவுள் 
என்று பொருள் படுவதாகும். இருவருள் பெற்ற காலையும், எடுத்த 

1 உடம்புகொண்டு அுகர்தற்குரிய முன்வினைப்பயன் எஞ்சி நிற்ற
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விண்ணிரைம் (ம்) மண்ணிறைர் த(ம)மிக்காய் விளல்கொளி 
எண்இறந்து எல்லை மிலாதானே கின்பெருஞ்சச் [யாம் 

௨௫ பொல்லா விளையேன் புகழுமா ஜொன் றறியேன். 
புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாடப் 

பல்விருக மா௫ப் பறவையாய்ப் பாம்பா௫க் 

கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய் 

வின், 4 முர்தைவினை முழுதும் ஓய ? என்றார். வெஞானம் பெற்ற 
பெரியோருக்கு அறிவு புறத்தே சென்ற காலை, இறை புகழ்பாடு 
தல் எண்ணத்தித்சின்பம் பயத்தலின், (இர்தை மழெ?? என்றார்: 
இறைவனது ஞானத்தைப் பெறுதற்கு முன்னேயே, சரியை, 
இரியை, யோகமென்னும் ஈற்றவ வழியில் சித்நற்கு அவன் இரு 
age வேண்டற்படுமாதலின், 4 அவனருளாலே அவன்றாள் 
வணக ?? என்றார். ஞானம் பெற்றபின் ஆத்றப்படும் சுட்டி.றர்.த 
வணக்கம் * ஏண்ணுதற்செட்டா ?? என்பதா லுணர்த்தப்பட்டத. 

    

  

உரை (௨௩ - ௨௫):- (மேலுள்ள) வானுல (செக்கும்) நி, 
தும், (முள்ள) மண்ணுல (கெல்கும்) நிறைக்தும், அவற்றிற் 
கப்பாலுமாய் விளக்குவானே, (எங்கும்) இகழ்ெ ற ஒளிமேனி 
யனே, சணிச்சப்படுஞ் சட்ட்ட்பொரளனை த்தையும் sig Abed 
அளவிலாத் சன்மையனே, நினது (ஒப்புயர்வற்ற) பெரிய புகழினை 
(றிவு விளக்கத்தைத் தடைசெய்யும்) இயவினையுடையேன் எடுத் 
தோ.தும் வகை யார் தெரியாதேன். 

  

குறிப்பு (௨௧. - ௨௫): நிறைந்து ?? என்பது இறைவனது. 

பூரணமான அறிவுஞ் செயலும் விளங்குவதைக் குறிக்கும். அது: 

காற்று, வான் முதலிய சடப்பொருளின் வியாபகம் போன்ற 
விறிவினைக் குறியாக. இறைவன த வியாபசத்தின் ஒரு பகுதியுள் 
உலகெலாம் அடங்குதலின் “மிக்காம்!? என்றார். '*தேசமார் ஒளிக் 
ளெல்லாம் சவனுருத்தேசது?? என்ற கருத் தப்பந்தி, 1 விளல் 
கொளியாய் ?? என்றார். தத்துவம், புவன முதலியன எல்லாம். 
சால்களாற் கணிககப்பவென. அவற்றைச்சடர்த இறை நிலை, 
“எண்ணிருர்து ?? என்பதாற் குறிக்கப்பட்டது, 4 வினேயினீம்ஓ



சிலபுசாணம் - 

வல்லசுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச் 

௩௦ செல்லா கின்றவித் தாவர சங்கமத்துள் 

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்ேேதன் எம்பெருமான் 

மெய்யேயுன் பொன்னடிகள் கண்டுஇன்று வீடுற்றேன் 
உய்யஎன் வுள்ள *த்துள் ஓங்கார மாய்கின்ற 

மெப்யா விமலா விடைப்பாகா வேதக்கள் 
யா வெனதங்கி ௮, 

  

கன்ற நுண்ணியனே 

   திலின ?? என்றமையால் வினை, அறிவு விளக்கத் 
,இற்கு,ச் சடையென உரையும் கூறப்பட்ட. உயிர் இயற்சை 
ureCa சிறு தொழில் உடைய. தன் இறு செயல்கொண்ட 
இறைவன் பெருஞ் செயலை யளச்சுவல்ல தன்றென்பார். 
“பொல்லா வினையேன் ?? என்றார். 

உரை நடை :--(௨௪-௩௧) :--எம்பெருமரன் (பல்) கல்லாய்ம் 
புல்லாகிப் பூடாய் மரமா௫ச் செல்லா நின்ற இத்தாவரத்துள், 
புழுவாய்ப் பாம்பாய்ப் பறவையாய்ப் பல்விருகமா௫ மணிதராய்ம் 
பேயாய்க் கணல்சளாய் வல்.௮.கரர் ஆக முனிவராய்த் தேவசாய்ச் 
செல்லா௮ரின்ற இச் சங்கமத்துள் எல்லாப் பிறப்பும் பிறர் இளைம 
ன், 

உரை (௨௯-௩௧) :--(உலகத் தோற்றத்தில்) கற்பாறை யணுச் 

களின் அடங்9ச் டெர்ு, (பின்) புல்லாஇயும் அடர்க்த புற் செடி 
னாஜியும், மாங்களாடியும் (படைக்கப்பட்டு) கிகழ்னெற (பல்கோடி 
நிலையியற் பொருள்களூள்ளும், புழு, பாம்பு மூதவிய ஊர்வனவா€ 
யும், பறப்பனவா௫யும், விலங்குகளாஇயும், மக்களாயும், பேகினங்ச 

சாயும், பூதசணல்கனாயும், வலிய அசுரராயும், மூனிவராயும், 
விண்ணவரரயும், (படைச்சப்பட்டு இயங்குகின்ற பல்கோடி 
பிசாணிகளுள்ளும், (அடல்யெ) எல்லா வலகயான பிறப்பினும் 
உடலெடுத் இிறந்துழன்று அலுத்தேன். 

குறிப்பு (௨௬-௩௧) :--உயிர்த் தோற்ற லார் முறைப்படி 
பிறவிகளைத் தொகுத்ஐப் பொருள் கூறப்பட்டது. விரசம் - மிகு 
கம் - விலங்கு, £:பல்?? என்ற அடையை எக்குய் கூட்டலாம்.



Hf திருவாசகம் 

வெய்யாய் தணியாய் இயமான னாம்விமலா 

பொய்யா யினவெல்லாம் போயகல வந்தருளி 
மெய்ஞ்ஞான மா? மிளிர்சன்ற மெய்ச்சடசே 
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே 

௪௦ அஞ்ஞானம் தன்னை அகசல்விக்கும் ஈல்லதிவே 
    

  

உரை நடை (௩௨-௩௫):--மு.சலடியை இறுஇயடியாக்கொள்க.. 

உரை (௩௨-௩௫) :-(அணவ விருளிற் இடச்த யான்) உடம் 
பெடுத்துழன்று, பக்குவம் வர்தகாலை உன் இருவடியைக் கூடிப் 
பிழைக்கும் வண்ணம், எனது நெஞ்சத்துள், (ஐர்சொழித்குங் 
காரணமான) ஐம் என்ற மூது மொழிவடிவாய் நின்ற உண்மை 
மனே, கட்டிலாதவனே, (அருவுருவாயெ) காளைமேலெழுர்தருள் 
பவனே, அறிவு நூல்கள் (சின்னுடைய பேரளவினைக் காணமாட் 
_ா.த) ஐயனே என் றவற, (அவற்றின் எல்லையைக் கடக்க) உயரக் 
அம் தாழ்க்தும் விரிக்தும் (விளல்குனெற பெருமையஞய் அவற், 
Of சாண வொண்ணாத) அட்பப் பொருளாய் எவற்றினுல் கலக் 
அள்ளவனே, (பிறவியில் உழலா) நிலைப்பா யிருத்தற் சே. துவாய 
உனது அழயெ இருப்பாதங்களை இப்போது காணப்பெற்றுப் பாச 
நீக்£ம் அடைர்தேன். 

குறிப்பு (௩௨-௩௫) :--உயிர்கள் உய்புமாது இறைவன் ஐர் 
தொழிலியற்று மிடத்து, உயிர்க்குயிராய் நின்ற தங்காசச்தின் 
பிரிவாகய அகரம், உசரம், மகரம், விந்து, கா.தமென்பவற்றின் 
வாயிலாசச் கருவிகளை யியக்குவதாலும், ஐங்காசம், இறைவனது. 
இறர்ச மந்திரவடிவமாதலாலும், உய்ய என் உள்ளத்துள் தல்கார 

மாய் நின்ற? என்றார். இறைவன் ஐர்தொழிலியத்திஞலும், தனது 
மெய்யியல்பில் மாத்றமிலானாஈலின், மெய்யா? என்றார். அங்கன 
மிருத்தற்குச் காரணம் இயல்பாகவே கட்டிலாமை யாகலின், 
விமலா? என்றார். வி-இன்மை. மலம்- கட்டு. இறைவன் ஈடு 
கீலையன் என்பார், 4 விடைப்பாகா?? என்றார். அவன் பெரியதிற் 
பெரியதாய்ச் இதியதிற் சிறியதாய், எல்கும் சலக் சிற்கு முறை, 
தூலுணர்வானறியப் படாமையின், :: வேதங்கள் ஐயா என?? என்



இவபுசாணம் ௯ 

ஆக்கம் ௮ளவுஇறுதி யில்லாய் அளை க்.துலகும் 

ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிபபாய் அருள் தருவாய் 
போக்குவாய் என்னைப் புகுலிப்பாய் நின் 2காழும்பின் 

  

பொன், மாற்றமிலா ஒளி சயமூடையது. வீடு - (பாச்தினின்ஐ) 
விடுபடுதல். 

உரை (௩௬-௪0) :-வெப்ப முடையவனே, குளிர்ச்சிபுடைய 
வனே, (அத்துவிதக்கலப்பால்) உயிராய் விளங்கு மாசலாசவனே, 
(யான். பற்றிய) ஈன்மையிலாதனவும் நிலையாதனவு மாகியவைக 
ளெல்லாம் என்னைவிட்டு சீக் யொழியுமாஐு குருவாய் wig 
அருள் புரிச்து மெய்யறிவாய் விளக்குசன்ற உண்மை யொளியே, 
எங்வசையான அறிவும் விளல்கப்பெறாதேணுச்குப் (பேோறிவின் 
பயளுய்) பேரின்பம் ஈக்தருளும் பெரும் சன்மையனே, (பொய்யை 
'மெய்யென வுணரும்) இரிபுணர்சசியை நீங்கச செய்யும் வாய அறி 
வானவனே. 

குறிப்பு (௩௬-௪0) :--₹ வெய்யாய் ?? என்றது ஞாயிறுபோல 

ஆண் தன்மை புடையஞதல் குறித்தற்கு ; * சண்ணியாய்!? என்றன. 
'இல்கள்போலப் பெண் தன்மையுடையளுதல் குறித்தற்கு. இய 
மானன் - உயிர். இது வடமொழியில், வேள்வி யியத்றுவானுக்குச் 

கிதப்புப் பெயராய் உயிர்ச்குப் பொதுப் பெயராய் வழங்குவ. 
உயிர்க்குமிராய்ச் கலந், உயிர்களை ஆணாகவும் பெண்.ஹகவும் 
பிதம்பித்தற்குரிய வெமுஞ் சத்இியுமாய் இறைசிலை குறிக்கப்பட் 
Lg. ganar உயிரொடு கலக் நின்றும், தன அய இயல்பு 
மாறாதவ னென்பார், *: விமலா ?? என்றார். பொய் - தியவந்றையும், 
நிலையாதவத்தையும் குறிக்கும். பாச நீக்கத்தில் விளக்கும் மெய் 
யறிவு பதி ஞானமெனப்படும். இறைவன் க.இிரவன்போலவும், 
மெய்ஞ்ஞானம் கதிர்போலவு மிருத்தலின், * மெய்ஞுஞானமா௫ ” 

என்றார். எவ்வசையதிவு மில்லாகிலை, ஆணவத்தோடு இடந்த 

உயிரின் சணிசிலை. அஞ்ஞானமென்பது, ஈல்லறிவுக்கு மாறாய 
புல்லதிவு.... ஈல்லதி௮ு என்பதில் 4 ஈல்?? என்பது “பெரும் பயன்,



௧௦ திருவாசகம் 

காற்றத்தின் கேரியாய் சேயாய் ஈணியானே 
௪டு மாற்றம் மனங்கழிய நின்ற மறையோனே 

கறச் தபால் கன்னலொடு கெய்கலந்தாற் போலச் 
Pps gourd சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று 
பிறந்த பிறப்பறுக்கும் எங்கள் பெருமான் 
கிறங்களோ சைர்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த 

Go மறைர்திருந்சாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை 
தரும்? என்ற பொருளுடைத்தென்றலும் ஒன்று, ஈகற்றுள்? 
என்பதிற்போல. 

உரை நடை (௪௧-௪௩) :--அழிப்பாய், என்னைப் போக்குவாய், 
நின்தொழும்பிற் புகுவிப்பாய் அருள் தருவாய், 

உரை (௪௪-௪௩) :-படைச்சப்படுதல், ஒருகால அளவரக நிலை, 
பெதுத்தப்படுதல், ஒடுக்சப்படுதல் என்பன இல்லாதவனே, எல்லா 
உலகங்களையும் நீயே படைப்பாய், நிறுத்துவாய், ஒடுக்குவாய் (மல 
பரிபாகம் வரும்வரை) என்னைப் பிறவியிற் செலுத் தவாய். (உய்தி' 
கூடுக்காலம் வருங்கால்) ரின் இருத்தொண்டராயெ ஈற்றவத்திற் 
புகுவிப்பாய். (பின்னர், பிறவி யறு.தற்கேதுவாய) நின் திருவரு 
ளேத் தருவாய். 

குறிப்பு (௪௪-௪௩) தொழும்பு - தொண்டு. இறைவனது 
மிர்தொழிலும், அவற்றை யாத்றவல்ல அவனது தனிச்சிறப்பும். 
இக்சே கூறப்பட்டன. 

உரை (௪௪-௪௮) :--(பூவின்) மணம்போல அட்பமாயிருப்ப 
வனே, நீ, அ.சத்.இலிருப்பவனுமாவரம், அருகே யிருப்பவனுமாவாய், 
(எவ்வாதெணில்) சொல்லையு மனத்தையுல் கடந்து கித்ன்ற இரக 
சியப் பொருளாயுள்ளாய். எணினும், நின்மெய்யடியார்சன். உன் 
எத்திலே சிறப்பாக விளம்9ப் பகலிலே உடன்) சறர்த புளிச் 
மான பாலோடு சர்க்கரையும் செய்யுல் கலக. இனிமை பயக்தாற்: 
போல, இன்பம் eat HO POs Gur நிலைபெற்தருளி எடுத்த 
பிறவியை யொழிக்கும் எங்கள் பிசானாயுள்ளாய். 

குறிப்பு (௪௪-௪௮) :--சண்ணிற்குத்சோன் ஐம்பூவிலே அசன்



சிவபுராணம் SE: 

மறைக்திட மூடிய மாய இருளை 

அறம்பாலம் என்னும் அருங்கமித்றாற் கட்டிப் 
புறந்தோல்போர்த் தெங்கும் புழுவழுக்கு மூடி 
மலஞ்சோரும் ஒன்பது வாயிற் குடிலை 

௫௫ மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய 
விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்குக் 

கலச்த௮ன் பாகக் கசிந்துள் ஞருகு 

நலந்தா னிலாத சிறியேற்கு ஈல்கி 
நிலர் தன்மேல் வக்தருளி கீள்கழல்கள் காட்டி. 

௬௦ நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 

தாயிற் சிறந்த தயாலான தத்துவனே 

மணமானது. தோன்றாத சவக்திருத்தல்போல, உலகுயிர்களிலே- 
இழமைவன் தோன்றாது. சலர்திருத்தல் குறித்தவாறும். ரேர் - 
அட்பம் ; ஒப்பு என்றும் பொருள்படும் 1 மணம் போன்றிருப்ப 
வனே?! என்றும் பொருள் கொள்க. தேன் - இன்பத்திற்கு அறி” 
குறியென்க. ஊறி- உற. அறிவிற்குப் பாலையும், செயலுக்குக் 
கன்னலையும், விழைவிற்கு செய்யையும் உவமை கூறுவதுண்டு. 

உடை (௪௬-டு௦) :--எமது பிசானே, (பூதங்களை த் திருமேனி 

யாகச்கொண்ட நீ அவற்றிற்குரிய) ஐர்.து கிறங்களையு முடையாய், 
(அன்பர்க்குப் பூத கிறங்களோடு தோன்றும் 8) செருக்குடைய 
வாஜோர் உன்னைத் அ.தித்தபோதும், நீ அவர்சட்குத் சோன்றா௮. 
pais BGS சனை: 

குறிப்பு (௪௧-௫௦) :--பொன்னிதம், வெண்ணிறம், செர்கிறம், 
கருநிறம், புசைநிதம் என்பன நிலம், நீர், இ, கால், வான் 
என்பவற்றிற்கு முறையே நிறமாகல் கொள்க. இறைவன் தர் 
இயச்சன்போலத் தோன்றி நின்ற காலை, விண்ணவர் அவனை- 
wii Dot என்ற சதை கேக உபகிடதத்துட் காண்க. 

உரை நடை (௫௦-௪௧) :--விமலா, வல்வீணை யேன்றன்னை 
மறைக்இட மூடிய இருளைமாய, அறம்பாவம் என்னும் அருங்கயிந் 
ர் கட்டி, பழுவழுக்குப் புறந்தோல் போர்த்து மூடி. மலஞ் 

©
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மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடசே 
தேசனே தேனா £முதே GanjsCar 

பாசமாம் பற்றலுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே 

௬டு கேச அருள்புரிஈ து நெஞ்சில்வஞ் எங்கெடப் 

பேசாது கின்ற பெருங்கருணைப் பேசாறே 

ஆரா வமுதே அளவிலாப் பெம்மானே 

ஒராகா ருள்ளத் தொளிக்கு மொளியானே 

நீரா யுருக்கியென் னாருயிசாய் நின்றானே 

சோரும் ஒன்பது வாயித்குடிலே. கல்கி மலங்கப் புலண் ஐந்தும் 
வஞ்சனேயைசசெய்ய விலங்கு மனத்தால் உனக்குச் sobs gar 
பாடிக் ச9ந்துள்ளுருகும், சலக்தானிலாத சறியேற்கு கிலந்தன் 
மேல் வர்தருளி.........தத் தவனே. 

  

உரை (௫௦-௬௧) :-குற்ற  மிலாதானே! கொடியவிணை 
யேனது (அறவிச்சை செயல்கள்) மதையும்படி மூடிய இருளாயெ 
ஆணவம், மாயும் வண்ணம், சல்வினை தீவினை யென்னும் சாண்டத். 
கும் கடத்தற்கு மரிய இருவசைக் சமிறுகளிலே பிணிப்புத்றுத் 
தன்னகச் செக்கு முள்ள புழுக்களும், மாசுகளும், புறத்தேயுள்ள 
தோலிஞற் போர்த்து மூடப் பெற்றுத் தனது ஈவத்துவாரங்களி 
லும் அழுக்கு வடியுல் குடிசையை எனக்குக் கொடுத்தருளி, யான் 
கலங்கும்படி ஐம்பொறியறிவு (தத்தம் வழியில்) என்னை பிழுத்துத் 
தக்திசமாகச் கேடு செய்தலினாலும், அவற்றின் சார்பாய் நின்று. 
உன்னை யணுகவொட்டாது தடை செய்புமனத்தின் இடர்ப்பாட்டி 
ஞலும், உன்னோடு கலச்சதவாடு உள்ள முரு9 அழுது தொழுச 
லாகிய கத்செயல் யாதமில்லாத சிறியனேன் பொருட்டு, இர்கில 
வுலகத்கே (௮ருட்குருவாய்) எழுச்தருளி வர்து தனது பகழ்மிக்க 
திருவடிகளை எனக்குச் காட்டியருளி காயினுல் சழ்ப்பட்டவளுய்ச் 
இடந்த அடியனேற்குத் தாயினு மேம்பட்ட கருணைவடிவான 
-மெய்யனே. 

குறிப்பு (9௦-௬௧):--4இருளே!? என்பதில் ஐ-சாரியை. அ.தணை 
"வேற்றுமை யுருபரஃக்கொள்ளின், 8மாய?? என்பதைப் பிறவினைம்
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௭௦ இன்பமுச் அன்பழு மில்லானே யுள்ளானே 
அன்பருக் கன்பனே யாவையுமாய் அல்லையமாஞ் 
சோதியனே அன்னிருளே தோன்றுப் பெருமையனே 
ஆதியனே அக்கம் ஈடுவாஇ அல்லானே 
ஈர்த்தென்னை யாட்கொண்ட எந்தை பெருமானே 

எடு கூர்த்தமெய்ஞ் ஞான,த்காற் கொண்டுணர்வார் கங்கர் 
கோக்கரிய நேரக்கே நணுக்கரிய அண்ணாணர்வே[ இன் 
போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் புண்ணியனே 
காக்குமெல் காவலனே காண்பரிய பேரெரனியே 

    தான் மலத்தின் வேருதல்: 
குறிப்பான், 41 வல்வினையேன் தன்னை?! யென்றார். ! குடிலை? என் 
பதில் ஐ இரண்டாம் வேற்றுமை யுருபு. மலவ்ச - sais. விலல்கு - 
தடை. ச9ர்து- அழுக, நின் - நீண்ட - புகழத் இறச்த... சாய், 
உடையானைச் சார்ச்தொழுகும் உடையானைத் தான் சரர்ச்சொழு 
காமை கரு. ததலின், 4: கரயிற்கடையாய்?? என்முர். தாய் கைம் 
மாது கரு. சாது உதவுமியல்பினள். அவள் என்றும் யாண்டும் 
உதவ இயலாமையின், என்றும் யாண்டு முதவு மெய்யன் தாயிற் 
Apis eso enews. 

உரை (௬௨-௪௨) :--குத்றமில்லாச ஒனியான*. இசழ்சளா௫ 
மலரப்பெற்ற பூப்போன்ற ஓளிமேனியனே, குரு முசல்வனே,. 
இனிமை நகிறைக்ச பிதவி மருந்தே, வெலோகனே, கட்டுப்படு கழ் 
கேதுவாகிய அவாவினை வேசதுத்து அறிவினை விரிதச் செய்யு 
மேலோனே, காதலொடு கூடிய இரக்கம் வைத்து என்மனஜ் 

அள்ள களங்கம் ஒழியும்படி. (எனத உள்ளத்தை விட்டு) ரக்கா 
விளல்கெ போருள் வடிவாகிய (வற்றாதோடும்) பெரிய ஆது, 
போன்றவனே, (உண்ண உண்ணத்) தெவிட்டாத இன்னமுதம் 
போன்றவனே, அளவிலடங்காத பெருலையுடையவனே, ஆய்ச் 
ததியாதா ருள்ளத்திலிருர் சம் அவர்கட்குப் புலனாகாத சோதியே 
(என்ஐு கல்மனத்தைக் கரைத்துத்) தண்ணீசாக உருகும்படி 
செய்து பிரிவாற்ற வொண்ணாத உயிர்க்குயிராய் நின்றவனே,
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ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தா மிக்காய்கின்ற 
௮0 தோற்றச் சுடரொளியாய்ச் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் 

மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வர்தறிவாந் 
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவேயென் இந்தனையுள் 

ஊற்றான உண்ணா ரமுதே உடையானே 

.. தறிப்பு ௪௨-௬௧) :--இறைவனது இருமேனி ஒளிகயமூம் 
மென்மையு முடைமையால், ஒளியாலாயெ பூவிதழ் போன்த 
உதுப்புடைய இருவடிவமென்று குதித்தார். தேசன் - ஆரியன் - 

தேன் - இனிமை, அமுது - சாலாமருக்து.  பாரிக்கும்- விரிக்கும், 
வளர்க்கும். ஆசியன் - மேலோன்... சேசம், தாயன்பு போண்ற 

      

விருப்பம். 
உரை (௪௦-௪௮) :--(உலகுயிர்சளினால் வரும்)  இன்பஞுச் 

துன்பம மில்லாதவனே, (அன்பர் பொருட்டு) அவற்றையுடைய 
வனே, சலப்பினால் எப்பொருளுமாய், பொருட்டன்மையரல் ஒன்னு 
மல்லாதவஞாயு மிருக்கன்ற அறிவுருவனே, அடர்ந்த இருள் 
போன்றவனே, தோன்றாத பெருமையை புடையவனே, (எப் 
பொருளின் தோற்றத்திற்கும், மூலகாரணனே,  (எவற்றையு 
மொடுக்கும்) இறுதிக் கடவுளாயும், எப்பொருளினு முள்ளீடாயு 
மிருது, தனச்கொரு முதலு முடிவு ஈடுவுமில்லாதவனே, என்னை 
வலிய இழுத்து ஆட்கொண்டருளிய எமத அப்பளுயெ பெருக் 
தன்மையனே, கூரிய மெய்யறிவினாலே கேட்டுச் இக்தையுட் 
சொண்டு செளிர் ஒணர்வாருடைய உள்ளத்தே சுட்டி தர்தறியப் 
படும் பொருளே, சட்டப்படாத அனுபவப் பொருளே, கசம் 
படும் நுட்பப் பொருளே, ஒன்றை காடிப் பேரதலும் அதனையடை 
தலும், அதன்கணின்று மீளுதலுமில்லாத ஈன்மையனே, உயிர் 
களை உய்தி கூட்டுவிக்கும் எமது அசசனே, 8 அல்கனஞ் செய்வதை 
(உயிர்கள் தமதறிவாற்) காணுதற்கரிய பெரிய அறிவே. 

குறிப்பு (௪௦-௭௮) :--இதைவன் தானே இன்பமுடையவன். 
பிற பொருளால் வரும் இன்பத்தை காபெலனல்லன் அவண்: 
அன்பமில்லாதவனென்பது கெனிரு. தஞ்செயலத்ற அன்பர்க்கு



Panysrom tb கட 

வேத்று விகார விடக்குடம்பின் உட்டெப்ப 
இ ஆற்றேன்எம் மையா ௮ரனேஓ என்றென்று 

: போத்றிப் புகழ்க்திருக்து பொய்கெட்டு மெய்யானுர் 
மீட்டிங்கு வர்து வினைப்பிறவி சாராமே 

கள்ளப் புலக்குரம்பைக் கட்டழிக்க வல்லானே 
ஈள்ளிருளில் ஈட்டம் பயின்ராடும் கா.தனே 

௯௦ தில்லையுட் கூத்தனே தென்பாண்டி காட்டானே 

அல்லற் பிறவி அறுப்பானே யோவென் று 
சொல்லற் கரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கற்ச் 

வருமின்ப அன்பல்களைத் தன்னுடையனவாக ஏற்றுக்கொள்ளும் 
இயல்பு இறைவந்குச் கூறப்படுதலில் ((அவையுள்ளானே ?? 
என்றார். இதற்குக் காரணத்தை 4 அன்பருச்சன்பனே ?? என்ப 
சாற் குறித்தார், சோதி - அறிவு. உலகப்பத்துவிட்டு இறைவனைப் 
பற்றக்சருதும் பரிபாக முடையார்க்கு அவன் கதிரவனுதயத்திற்கு 
முன் உளதாம் காரிருள்போல்வா னாதலின், (1! துன்னிருளே ?? 
என்றாரென்பதுமுண்டு. ஐம்புலனால் ஒரு சிறிதும் அறியப்படாமை 
பற்றிச் *தன்னிருளே?? என்றாரென்ப. “உன்றனை யெதிரே கண். 
டும் அம்புயத் தோனுணர்ச்திலன், மால் சொலவுணர்ச்தான்?? என்ற 
படி இறைவன் வெளிப்படையாகத் தோன்றினாலும், தன்னே உயிர் 
சட்கு அறிவித்தாலன்றி, உயிர்கள் அவனை யதியமாட்டாச இயல் 
பினலாசலின், (தோன்றாப் பெருமையன்? என்றார். இறைவன் பல 
அருளுருவமெடுத்அ.ச் சோன்றி மறைதலின், ஆதியுஈடுவு. மந்தமு 
மூடையானென்பாரு முளர். ௩, என்ற சொல், அம்தரியாமித்து 
வல் குறிச்குமென்பர். இறைவன் எவற்றினுள்ளு மிருத்தலின் 
அவை காச்சப்படின்றன வென்ப. குதிரை வாவ்கப்போன 
அடிகளை வலியத் தன்பால் வருவித்து ஆட்கொண்டமையின் 
ர்த்து? என்றார். வினையிலே டந்தேனைப் பக்குவகாலம் 

வருமுன்னே ஆட்சொண்டானென. அடிகள் பிறவிடங்களிற் 
கூறுதல் சாண்க, தவிர உணர்ச்யைச் கூர்ச்த மெய்ஞ்ஞானம். 
என்றார்போலும். கோக்கு, அறிவையும், உணர்வு, அனுபவத்தையும். 

ச 

 



௧௬ 'இருவாசகம் 

  

சொ 

செல்வச் வெபுசத்தி னுள்ளோர் சவெனடி.்ூழ்ப் 

௯டு பல்லோரு மேத்தப் பணிச். 

லிய பாட்டின் பொருளுணர்க்து சொல்லுவார் 

இருச்சிற்றம்பலம் 
  

குறிக்குமென்ப, 4 கோக்கு? என்பது இறைவனது அசண்ட 
வியல்பையும், 4 ஐண்ணணர்வு?! என்பது அவனது ௮.இ அட்ப 
வியல்பையுல் குறிக்கு மென்பாருமுளர். “போக்கும் புணர்வும் 
வரவுமிலா?' என உரைநடை கொள்க. 

    

உரை நடை (௪௯-௮௩) :--4 மாற்றமாம் வையகத்இன் ?? 
என்பதை “மிக்காய்? என்பதன் முன்வைக்க. 

உரை (௪௯-௮௧) :--ஆற்தின் சாய புனல்போலச் தூன்பல் 
கலவாத இன்பப்பெருக்கே, அப்பனே, மாஃபாடடைகின்த உலகத் 
இற்கு அப்பாழ்பட்டவளுய் நிலைபெற்ற விளச்கமூடைய சதிரொ 
ளிப் பிழம்பாய், மொழியாலுணர்த் த.தற்கரிய அட்ப அனுபவமாய், 
உலகத்தே வெவ்வேறாகச் காணப்பட்டு வச்.ஐ மூடிவாக அதிவாய்த் 
தெளிபப்படுர் தெள்ளியனே, (கேட்டுச் இச்இத்துத்) தெளிர்த 
விடத்தே விளங்கும் செளிவான பரம்பொருளே, எனது உள்ளத் 
திலே ஊற்றாகத் ததும்பிய உண்ணத் தெவிட்டாத அமுதமே, 
(கட்டிலும் வீட்டிலும் என்னை அடிமையாக) உடையவனே. 

உறை (௮௯-௮௨) எமது. தலைவனே, வெவ்வேறு இரிபுக 
ஞாடைய ஊனுடம்பினுள்ளே டெச் சலையான்பொறுச்சமாட்டேஸ். 
(சேவ்வுடம்பைத் தொ£லச்சவல்ல) அரனே, தலம் என்று கூவிக் 
கூலி, வழிபட்டுப் பாடி சினேத்திஞூர்து சிலைமாதவற்றின் பற்தற்ற, 
நிலைப்டொருளோ டொன்றுபட்டவர்கள் மீண்டும் இவ்வுலகில் 
வந்த வினேக்டோய பிறப்பினேயடையாமே, வஞ்ச சரய ஐம்புல 
வேடர், சிறுமனையாய உடம்பை முற்றிலும் தொலைச்குச் இறமை 
யனே, ஈடஇரவு போன்ற, முழுது முடிவற்ற காலத்தே தனது 
இருக்கடத்தினைப் பழூ(ப்பின் தோற்றச் காலத்தே) பெருஈடம் 
புரியு மூசல்வனே,. (கிலவுலகல்) இல்லை மன்றினுளாடுவானே, 
தெற்டின்ச ணள்ள பாண்டி சாட்டை யுடையவனே, துயருடைய



இவ்புசாணம் கள 

இப்பிறப்பினை யொழிப்பானே தலம் என்று, சொல்லாற் கூத 
கொண்ணாதானை வழுத்தி, 

குறிப்பு (௮௪-௧௨): -வேழ்று விகாசம், ஆதிவு நிலைக்கு: மாரு 
யுள்ள இரிபு என்று பொருள் கொள்ளுவாருமுளர், விடக்கு... 
ஊன். கம்டழித்தல் - முத்திலு மழித்சல். சென் - இயற்கை 
யடை. அரன் - பாசத்தை யழிப்பவன், பயிலு,தல் போலின் 
(பயின்ற) என்றார். 

உமை (௧௨-௬௫) --அவனது இருவருள் வயமாய் நிண்று: 
மொழிர்ச இச்சலி வெண்பாட்டின் பயன்தெரிர்து த.அபவர்கள் 
இவலோகத்தினுள்ளே புகுவார்கள். ஆண்டுச் வெ முதல்வர் இரு, 
ans அன்பர் பலரும் வணல்இப் புகழுமாமு இருப்பசாகர். 

குறிப்பு (௬௨-௬௫) :--அடி. - அருள். பயன் உணர்ர்இயம்பு 
வார் பயனைப் பெறுதற் குரியராவர். இருவடி என்பது இைவன் 
அறிவு செயல்களைச் குறிக்கும். உயிரினறிவு செயல்கள் இறைவ 
னுடையவத்றின் அடக்கி நித்நலே இருவடிச் சீழிரு,ககலாமென்ப,. 
கவெபுச மென்பது விட்டினே யுருவமாகச் குறிப்பதாய் சவனொ் 
கலத்தலைச் குறிக்கு மென்ப.



தில்லையில் ௮ருளிய 

கீர்த்தித் திருவகவல் 

சிவனது தீருவருட் புகழ்ச்சி முறைமை 

நீலைமண்டில ஆசிரியப்பா 

இருச்சிற்றம்பலம் 

தில்லை மூ.தூ சாடிய திருவடி. 
பல்லுயி செல்லாம் பயின்றன னாகி 

எண்ணில் பல்குணம் எழில்பெற விளங் 
மண்ணும் விண்ணும் வானோ ருலகுகந் 

டு அன்னிப கல்வி தோற்றியும் அழித்தும் 
என்னுடை யிருளை ஏறத் அுறந்தும் 

அடியா ருள்ளத் தன்பு மீதூரக் 

குடியாக் கொண்ட கொள்கையுஞ் நெப்பும் 
  

  

£ர்த்தித் இருவகவல் - இறைவன் அன்பர்ச்சருள் புரிந்த 
செய்திகளைச் கூறும் வாயிலாக அவன் புகழினை யியம்பும் ge 
வற்பா. இது இல்லையிலருளிச் செய்யப்பட்டமை, £ இல்லை? 
யென்று தொடங்கியதால் விளக்கும், 

உரை (௪ - ௮) :--இல்லையென்னும் பண்டைத் இருப்ப தியின் 
சண்ணே கூத்தியற்றிய பொற்பாதங்கள் பலவகைப்பட்ட உயிர் 
கள் எல்லாவற்றினுள்ளும் பொருர்தச் செய்தவனா9ி, கணக்கில் 
அடக்காத தன பல்சோடி அருட் பண்புகளும் சறர்து தோன்று 
மாலு வெளிப்பட்டு, மண்ணுலூலும் விண்ணுலலும் (அதற்கு 

மேத்பமீட்ட்! வானவர்கள் உலலலும் பொருச்திய கலைசளைத்தோற்று 
ஒன்னை மேற்கொண்ட அறியாமையை முற் வித்தும் ஒடுக்கம், 4 

திலும் ஏழித்.தம், அடிமீவர்கள் கெஞ்சத்திலே மெய்யன்பு பொல்கி 

 



சர்த்தித் இருவகவல் ௪௯ 

மன்னு மாமலை மகேந்திர மகனித் 
௧௦ சொன்ன கமர் கோத்றுவித் 

மேத்படும் பொருட்டு அதனைத் தமதிருச்சையாசகக் கொண்ட 
உறுதியும் தலைமையும் (உடையனாடியும்) 

    

குறிப்பு (௧-௮) :--பயின்தனன் என்பதில், பயிலுதல். 
பொருக்அ.தல். ஏற - முற்றிலும். சொள்கை- உறுதி. இல்லையா 
னது ஐம்பூதங்களுள் வானைக் குறிக்குச் இருப்பதி. வான் வெளி, 
பிலே பிற பூதல்களடல்குவது போல, அருள் வெளியிலே தத்து 
வம், புவன முதலிய யாவும் அடக்கும். அவ்வருள் வெளியில். 
ஈடமாடும் அப்பன், படைப்புக் காலத்தில் உடம்பெடுக்கும் உயிர் 
சளின் கெஞ்சத் தாமசையிலும் பொருர்இச் கூத்இயற்றுங்கால் 
எவ்வுயிரு மியல்குவனவாம். இல்லை. உலூத்தெய மென்றும் 
கூறுப. இல்லை. மால்களடர்ச்த இடமாயிருக்சமைபத்றி அப் 
பெயர் ஏற்பட்டதென்ப. இறைவன பல்குணங்கள் ஈல்லுயிர் 
சட்கு அங்கங்கே தோன்றுவன. கலைகள் சிறப்பாக அவணை 
யடையும் வழியை யுணர்த்துவன. உய்திகூடத் தகுஇயுற்ற 
காலத்தே அவனே அறியாமையை முற்றிலு மொழிப்பன். பின் 
னர் அன்பர் கெஞ்சிற் குடிகொண்டு அ,தனை நீங்காது தலைமை 
பூண்டிருப்பன். இச்சருத்து இப்பகுதியிற் நெரிவிச்கப்பட்டத. 
இருள் - ஆணவமாஇய மூலமலம். மலநீச்கத்தின் பின் சிவப் 

பேற்றிற்குரிய அயரா அன்பே, மீனாரும் அன்பாகும். தன்னைப் 
பற்றிய அன்பரைச் கைவிடாத உறுதியும், ஆட்கொள்ளுர் தலைமையு 
முடையானென்ப. கருத். 

உரை (௬-௧௦):--(புகழால் என்றும்) நிலைபெத்ற பெருமலை 
யாகிய மசேச்திரமென்னு மிடத்திலே, (உமையம்மையார்க்குக்), 
கூதிய வீட்டு தூலை (உலர் பொருட்டுக்) காட்டியருளியும். 

குறிப்பு (௩-௪௦) :--மகேச்திரம், பொதியைக்குத் தெற்கே 
யுள்ள தெனச் சவெதருமோத்தரல் கூறும். * சொன்ன ? என்பதற்கு 
மேதுலூத் கூதப்பட்ட எனவும், தோத்றுவித்து என்பதத்கு: 
அழுதுவித்து எனவும் பொருள் சொள்ளுவ முண்டு,
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கல்லா டத்அக் கலர்இினி தருளி 
ஈல்லா ளோடு ஈயப்புறவு எய்தியும் 

பஞ்சப் பள்ளியிற் பால்மொழி தன்னொடும் 
எஞ்சாஅ ஈண்டும் இன்னருள் விளை த்அம் 

௧௫ இராத வேடமொடு இஞ்சுச வாயவள் 

விராவு கொங்கை ஈற்றடம் படிர்தும் 
கேவேட ராக் கெளிறஅ படுத்து 

மாவேட் டாகிய ஆசமம் வாங்கியும் 

மற்றவை sien west Boe Basa 
௨௦ உற்றஜம் மூகங்க ளாற்பணித் தீருளியும் 

“என (கவ. அக்கட பண்ண ain Boe 
சல்லியல்புடைய அம்மை வழிபட்ட இருவடிவிற் கலர் தோன்றி 
இன்னருள் புரிந்து அவளோடு பேரின்ப ஈட்புக்கொண்டும், 
பஞ்சப் பள்ளியென்னும் ஊரிலே பால்போலத் காயமொழியுடைய 
உமையம்மைமோடு கலர்ிருர்து அடியலர்சட்குச் குறையாது வன 
ரம் இனிய கருணையைப் பெருச்கியும், வேடன் வடிவல்கொண்டு 
முள் முருக்கம்பூப்போன் ந வசத வாயினையுடைய அருட்சச் தியின் 
கெருங்கிய சலொிய புணிதப் பொய்கையில் நூற்கும், வலைஞர் 
வெடம் பூண்டு (வலை வீசக்) களித்து மீனொன்றினை. வலையுன் 
வீழ்த்இ அதன்பாலிருந்ச பெரிய எட்டினைவாகயெ, அருள் நூலை 
மீனப்பெற்றும், பின் இருபத்தெட் டாகமச்சனாகிய அவைகளை. 
மகேர்திர மலையில் ஐர்து இருமுகக்கொண்டு வீத்றிருக்து அவற் றின் வரயிலாக ஐர்௮ பெரு மூணிகர்க்கு ஓ.இயெருளியும், 

  

  

குறிப்பு (௧௪-௨0) :--சயப்பு- இன்பம், உறவு -சட்பு. வீட்டினே சல்குவாள் புரியு்கருணை, குறையாத மிகுமியல்பித்று, இன்பம், 
அதன் விளைவாகும். சொசன்- வேடன். கிஞ்சுகம்- முள். முருக்கு. வீசாவு- நெருக்கு. கடம் -பொய்கை. படி.தல் -மூழ்குதல், தவல் 
இடந்த அருச்சுனனுக்கு அருள்புரியச் சென்றகாலை இறைவனும் இறைவியும் வேட்டுவ வடிவங்கொண்டு சென்றமை பாசதத்துட் காண்க. வேட்டையாடுறெவனுக்கு நீர் வேட்கை மிகுதியுமுள தாகு



இர்த்திக் இருவகவல் as 

கந்தம் பாடியில் நான்மறை யோனாய் 
அந்தமி லாரிய னாப்அமர்க் தருளியும் 
வேறுவே அருவம் வேறுவே திய, .ற்கையும் 
Mog GAs PucoQer sre 

உடு ஏறுடை யிசன்இப் யூவனியை உய்யக் 

    '/ததற்குரிய பொய்சை இஃசென அடிகள் 
கவிஈயம்பத்றி யோதியருளினர். உய்.தி கூட்டும் ஞானர்தருவ.த 
முலைப்பால்; ஞானத்துட் காணப்படுவது இவமாதல்பற்றி, 
* கொக்கை சஈற்றடம்படிச்? தென்றார். கேவேடர் - வலைஞர். 
மாவேட்டு, என்பதற்குப் பெரிய விருப்பத்தைத் தருவதா௫ய என் 
அம் பொருள் கொள்ளுகலுண்டு, வேட்ட - விருப்பம், 4 அவை 
தம்மை? என்றமையால் ஆசமம் பல வாதல் தெளிவு. முதற்சண், 
உமையம்மைக்கு ஆசமம் ஓ.துவித்தசாலை, அம்மை, 268 முதலி. 
யோர் செய்த பிழைச்சாக, அவர்கள் வெஞ்சொற் பெற்றனரென் 
தும், கெளிற்று மீனான ஈச்.தி பெருமான் ஆகம ஏட்டைச் சுடத் 
கண் சுமக்து இரிந்தனசெனவும், இறைவன் வலைஞனாய் ஏட்டை 
மீளச் கொண்டானெனவும் இருவிளையாடற்புசாணங் கூறுவது 
காண்க. இரண்டாவது முறை, அசத்தியர் முதலிய ஆ.இ சைவக் 
குடி. முதல்வமாயெ ஐவருக்கும், ஐம்முசங்கள் வாயிலாக ஆகமங் 
கூறப்பட்டன. ஜவரும், ஐர்.து இருமூசக்களிலே ஒவ்வொன்றில் 
இறைவனை வழிபட்டமையால் 4 உற்ற ஐம்முசங்களால் ? என்றார், 
ஐம்முணிவராவார் :--அகத்தியர், காசிபர், கெளதமர், பாரத்து 
வாசர், கெளசகர். 

உரை (௨௧-௨௨): --சந்தம்பாடி யென்னுமிடத் திலே சான்மறை 
யுணர்த் துபவனாயெ ஈறிலாப் பேராசிரியனாய் வீத்திருச்தருளியும். 

த்றிப்பு (௨௧-௨௨) :-ஈமது பாடி யென்று பொருள் சொன் 
ஸின், ஈத்தம்பாடி யென்பது இருவாதஷசைச் குறிக்கலாம், ஆரி 
யன் - ஆரியன். சான்மறைபாய பொது நூல் வெளிப்படுத்இன 
வனும் இறைவனென்பது இக்சே குறிச்சப்பட்-து. இறையன்
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குதிரையைக் கொண்டு குடகா டதன்மிசைச் 
சதுர்படச் சாத்தாய்த் தானெழுர் கருளியும் 

வேலம் புத்தூர் விட்டே றருளிக் 
௩௦. கோலம் பொலிவு காட்டிய கொள்கையுக் 

தர்ப்பண மதனிற் சாக்தம் புத்தூர் 
விற்பொரு வேடத் சத விளைவும், 

பொனுச் இறப்பு தால்களை வெளிப்படுத்தினமை கூறி, அவனது 
திருவிளேயாடல்களை விதந்தோ தவான் தொடக்குளன்றார். 

  

உரை நடை (௨௩-௨௪) : சடை? மிரண்டடியை முதலிலும் 
முதல் இரண்டடியைப் பின்னும் கொள்க. “வந்தருளி! யென்பசை 
* இயல்பினதா௫ ? என்பதற்குப் பின்னும் சொள்ளலாம். 

உரை (௨௩-௨௯) :--(அறமாகய) காளையை (set Bure} 
உடைய ஆண்டவன் இவ்வுலனெரசை உய்வித்தற் பொருட்டுத் 
தனது திருமேனியிலே ஒரு பகுதி கொண்ட மாஅச்தானும், (அடி 
யாறின் பக்குவ வேறுபாட்டிற்கேற்ப) வெவ்வேறு இருவடிவமும். 
வெவ்வேறு தன்மைகளும் கோடி முதலிய எத்தனையோ முறை 
களாக அமையும்படி, எழுந்தருளித் தோன்றி, 

குறிப்பு (௨௩-௨௯) :--(ட்பாலவர்ச்கருளும் வண்ணமுமாஇ 
மாண்புவ் கேட்பான் புடல் அளவில்லை ? என்ற கருத்தே இங்கு 
வந்தமை காண்க, உய்ய-உய்விக்க, சத்தி இறைவன இருமேனி. 
யாதலின், மங்கையும் தானும்? என்றார். அருட்சத்கி வாயிலாகவே 
உய்தி கூட்டுமுறை ரிசழ்தற்பாலது. நூறு நூறாயிரம் என்பதா 
கோடி என்ற எண்ணைச் குறித்தாலும், : பலப்பல் ? என்ற பொரு: 
ளில் வந்ததாகும். அளவில்லை யென்பதே கருத்து. 

உமை நடை (௨௭-௩௨) :-முதலிசண்டடியையு மிறு இயிழ். 
கொள்க. 

உரை (௨௪-௩௨):--வேலம்புதனர் என்னு. மிடத்திலே(உ௧ூர 
குமாரனுக்கு) வேல்கொடுத்தருளித் தனத இிருவடிவச் ஜெப்பினைக் 
சாட்டிய (அரும்) செயலும், சார்தம்புத்தா சென்னுமிடத்திலே 
வில்லினத் போர் புரியும் வேடன் ஒருவனுக்குச் சண்ணாடியிலே



Si ges Fcpausasd ௨௩ 

மொக்கணி யருளிய முழுத்தழன் மேனி 
சொக்க தாகக் காட்டிய தொன்மையும் 

கூடு அரியொடு பிரமற் களவி யொண்ணான் 
ஈரியைக் குதிரை யாக்யெ ஈன்மையும் 
ஆண்டு சொண் டருள அழகு திருவடி. 
பாண்டியன் தனக்குப் பரிமா Bp pr 
ஈண்டு கனக மிசையப் பெறா ௮. 

௪௦ அண்டான் எங்கோன் அருள்வழி யிருப்பத் 

ண்டு சோதி கோத்றிய தொன்மையும் 

  

தோன்றி அவன் தலத்தின் பயனாக வாள் முதலியன கொடுத். 
சருளியம், கு௫ரைகளை ஈடாத்இிச்சொண்டு மேலை சாட்டிடத்சே 
வணிகர் கூட்டச் தனஞுய்ச் இதமையொடு சானே புறப்பட்டு வன் 
சருளியும். 

குறிப்பு (௨௭-௩௨) :-இருப்பெருந்துறைக்கு மேற்கே மது 
சைக்குப்போகும் வழியிலுள்ள சாடு குடசாடெனப்பட்டது. 
(கொ௫க்தமிழ் சாட்டில் ஒன்றாயெ (குட்டராடு? வேறு. இது இசை 
சோச்இச் கூறப்பட்டது.) குடக்கு - மேற்றிசை. சதுர் - இறமை, 
சன்னைப் பிறரறிய வொட்டாத ச.துசப்பாடு, பட - பொருக்த. 
சாத்து - வணிகர் கூட்டம். விட்டேறு - வேல். கொள்கை .. 

செயல். தர்ப்பணம் - கண்ணாடி. ‘mis விளைவும் ? என்பதை 
விளைவு ஈக்தது மென மாற்றுக. 

உரை நடை (௩௩-௪௧)--6 ஆண்டான் எல்கோன்? என்பதை 
முதலிற் கொள்க. 

உரை (௩௨-௪௧) :--ஆண்டவனாகய எமது தலைவன், (கு.நிரை 
வாயிலே) சொள்ளுப் பையைச்சட்டி யருளுத.ற்பொருட்டு (இறவ் 
இய காலை) முற்றிலும் நெருப்புப்போல இலங்குர் தனது ௫. 
மேனியை அழயெதாகச் காண்பித்த பண்டை முறையும், இருமா 
லோடு பிரமனும், அளந்தறிய முடியாதவன் ஈரிகளைச் GBore 
ளாக்கயெ ஈற்செயலும், பாண்டியன ஆட் கொண்டருள்வான், 
அழகு மிக்க தனது இருவடியோடு அவனுக்குச் குதிரைகளை 

ட



௧௪ திருவாசகம் 

௮ர்தண னாக யாண்டுகொண் டருளி 
இந்திர ஞாலங் காட்டிய இயல்பும் 
மதுரைப் பெருகன்: மாகக ரிருந்து 

௪டு குதிரைச் சேவக னாய கொள்கையும் 
ஆங்க தன்னில் அடி.யவட் காகப் 
பாங்காய் மண்சுமக் தருளிய பரிசம் 

  

விந்து, அவன் தச்த இரண்ட பொன்னை வாங்கிக்கொள்ள உடன் 
படாத, அவன் செயலத்துத் தனது இருவருள் வழி(ச் இறிது 
சோம்) நித்தற்பொருட்டு அவன் உள்ளத்தை ஊக்கும் அரு 
ளொளியைச் காட்டியருளிய பண்டைப் பரிசம், 

குறிப்பு (௨௩-௪௧):--மொச்சணி - கொள்ளுப்பை, அருளிய 
அருளூம் பொருட்டு. அய செம்மேனி யென்பார், * முழுத்தழன் 
மேனி * என்றார். சொச்கது- அழகுடையது. ஆட்கொள்ளச்சரு. ய 
அடியார்க்குத் தன் அருள் வடிவங்காட்டுதல், இறைவன வழக்ச 
மான பழைய மூறையென்பார் : தொன்மை ? என்றார், மூழுத்தழன் 
மேனி அடிசட்ருக் காட்டப்பட்டது, * வாண்டு சோதி? பாண்டியற் 
கு.ச் தோத்றுவிக்கப்பட்டது. திருவடி-திருவடிவு (கொடு); ஈண்டு 
சனகம் இரள் பொன், வினைத்தொகை, இறை இருமேணியைக் 
ஈண்ட அளவிலே பாண்டியன் தன் செயலற்றுச் சென்ணி மேற் 
ஈரல் குவித்தனனாசவின், * அருள்வழி யிரூப்ப ? என்ளூர். 

உரை (௪௨-௪௭) :--அழூய தண்ணருள் நிறைந்த ape வடி 
வினஞ என்னை யாட்கொண்டருளி, (உடனே மறைஈ்தமை 
யாகிய) இர்திர ஜாலம்போன்த இருவிளையாடல் காட்டிய தன் 
மையும், மதுசையாகெ பெறிய seo Anis Spouse வீற்றி 
GIs, (ச௪2ர சாமச்தன் என்ற) அன்பன். வேண்டுகோளுச்சாசக் 
குதிரை லீசனாகி .வெளிப்போர்ச அருட்செயலும், Yow. goog ஈகரித்ருனே, தனு மெய்யன்பினள் (செம்மனச் செல்வியென் 
னும்-பிட்டு வாணிசயின்) பொ, 
ளிய பண்பும். 

குறிப்பு (௪௨-௪௭) :--இச்திர ஞாலம் - இக்திர ஜாலம் - இச் 

'ருட்டு உண்மையாய் மண் சுமந்தரு
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உத்தர கோச மங்கையுள் ஸிருக்து 
Agee வேடவ் காட்டிய இயல்பும் 

௫௦ பூவண மதனிற் பொலிந்திருர் கருளித் 
தாவண மேனி காட்டிய தொன்மையும் 
வா.த வூரினில் வர்தினிதருளிப் 
பாதச் சிலம்பொலி காட்டிய பண்பும் 
திருவசர் பெருர். துறைச் செல்வ னாகிக் 

GO sari Cer Bop aria கள்ளமும் 

சன் வலை-இர்இரன் தன்னெதிரிகளை வெல்லச்செய்த சூழ்சசிகள், 
அவை போல்வன வற்றையும் அச்சொத்றொடர் குறிப்பதாயிற்து, 
சுந்தா சாமர்தன் என்ற பாண்டிய அமைச்சன் அரசன் பொருளை 
அடியார்ச்சமூகளிக்கப் பயன்படுத்தினவன். அவண் கதை திருவிளை 
யாட் புராணம் மெய்ச்காட்டிட்ட படலத்துட் காண்க, இருவாக 
ஆரடிகளுக்குக் ழ்த்திசை நின்று குதிரை கொணர்ச்தனர். சக்த 
சாலச்தனுக்கு மதுையிவிருக்சே குதிரைப்படை காட்டினர். மண் 
சுமந்த வசலாது வெளிப்படை, பாக்கு- உரிமை, அவளினத்தான் 
போல வக்து அவள் செய்ய வேண்டிய வேலையைச் செய்தமையின் 
அவ்வாறு கூதினர். 

உரை (௪௮-௫௫) :--உத்தாசோசமங்கைப் பதியிலே எழுக்தரு 
efi Curse ஆரிரிய வடிவம்காட்டிய தன்மையும், இருப்பூவண 
மென்னுச் இருப்பதியிலே (சித்தராக) தோத்றங்கொண்டு (அடிய 
வள் வீட்டில்) வீத்திருக்தருளித் அய (பொன்) வண்ணத் திருவடி. 
வல் காண்பித்த பறைய முறையும் (இறைவன் பாண்டியனுக்கும் 
குதிரை கொண்டு வரும்பொழு) இருவாதஷர் வழியாக எழும் 
தருளி வச். இருவடியிற் ரித்த செம்பின் ஓசையை சன்கு சாண் 
WSs suo, அழகு சிசம்பிய இருப்பெருச்துறையிலே at 
வல்லானா (அருள் புரிச்தபின்) பெருமை பொருச்திய ஒளிப் 
பிழம்பில் மறைர்த சர்.இரமும், 

குறிப்பு (௪௮-௧5) :-இதைவனே தமக்குச் குருவாய் aig 
ஆசமல் கற்பிக்க வேண்டுமென்று உத்தரகோச மங்கையில் சவஸ்,



௨௬ திருவாசகம் 

சூவல மதனிற் பொலிகர்தினி தருளிப் 
பாவ நாச மாக்கிய பரிசும் 

தண்ணீர்ப் பந்தர் சயம்பெற வைத்து 

ஈன்னீர்ச் சேவக னாகிய ஈன்மையும் 

௬௦ விருந்தின னாகி வெண்சகா டதனிற் 
குருந்தின் ழேன் திருந்த கொள்சையும் 
பட்ட மங்கையிற் பாங்கா மிருக்தங். 

கட்டமா இத்தி பருளிய ௮ அவும் 
  

    
இடந்த அடியவர் அறுபத் ஐ சரல்வர்பொருட்டு, அவன் அவ்வாறு 
உபதே?த்தனன். என்ப. வித்தகம் - ஞானம், கல்வி, உத்தர 
கோசம் - உயர்ச்த நூல் (வெளியான இடம்). மங்கை - நிலமடர்தை 
யின் பொதுப்பெயர் ஊர்ச்காயிற்று, இருப்பூ௨ணத்திலே பொன் 
ஊனையா ளென்னும் ஈன்மாது சடவுளிடத்தும் அடியாரிடத்தும் 
மெய்யன்புடையளாய் விளல்னொள். இறைவழிபாடியத்த ஒரு 
பொன் இருவுருச் சமைப்பிக்ச விரும்பினள், அவள் கைப் பணம். 
அடியார்க் கமுதனிச்சவே போதியதா யிருக்தமையால், திருவுரு 
வத்திற்குப் பொன்னின்றி வருர்தினள். அப்போது இறைவனே 
ஒரு சித்த வேடங்சொண்டு அவள் வீட்டிற்குச் சென்று ௮ல். 
இருந்த இருப்புச் சாமான்கள் பலவற்றையும் எடுப்பித் த அவற்றைக் 
குளிகையாற் பொன்னாக் விட்டு மறைந்தனர், இருவருள் 
திறத்தை அடியவள் பெரிதும் வியந்து தான் கருதியபடி பொற். 
ஜிருவடிவஞ் சமைப்பித்து வழிபாடியற்றினள். இனி - ஈன்கு;. 
சிலம்பு - லிரக்கழல். கர.- பெருமை, மேன்மை, கரு- காரணம், 
வித்து. உருவப்பொருள் எவற்றித்குல் சாசணமாயெ சோதி மென 
௮ல் கூறலாம். இறைவன அருவுருவத் திருமேனி சோதியாத 
Ser, 99 உருவங்கட்குக் கருவாயிற்று. செல்வன் - ஞானச் 
செல்வமுடையான்... இருப்பெருக்.துறையில் அடிசட்கு அருள் 
பரிந்த பின், சோதியில் இறைவன் மறைர்தமை வேம்பத்தரார் 
திருவிளையாடலிற் சாண்ச. 

உரை (௫௬-௬௩): பூவல்ம் என்னும் திருப்பதிபிலே ப்பாக:



ஏர்.த்தி.த் இருவகவல் ௨௭ 

வேடுவ னாகி வேண்டுருக் கொண்டு 
௬டு காடஅ தன்னிற் கரக்த கள்ளமும் 

மெய்க்காட் டிட்டு வேண்டுருக் கொண்டு 
தக்கா னொருவன் ஆயே தன்மையும் 

Saris யருளி அடியவர் இவினையைத் தொலைத்த இறனும், 
(போரிலே பாண்டிய ஜொருவனுக்கு) வெற்றி இடைக்கும்படியாக 
(அவன் படைகளின் விடாய் இர்த்தற் பொருட்டு) தண்ணீர்ப்பச் தல் 

அமைத்து அவணிருக் ௪, ஈல்ல நீரை வழங்கும் ஆளாகிய பேருப 
காரமும், முன்னொரு சாலத்திலே திருவெண் காட்டிலே, புதிதாக 
உண்ண வர்தவனாடக் குருர்த மாத்தடியின்ழ் வீற்றிருர் த அருட் 
செயலும், பட்டமங்கையென்னும் ஊரின் சண்ணே, உரிமை 
யுடன் வீற்றிருந்து அவன் (இயக்கெள் அறுவர்க்கு) எட்டுப் 
பெருஞ் சத்இசளை அறிவுறு.த்தியருளிய ஈயமும். 

குறிப்பு (௫௬-௬௩):--இனி *-சிறப்பாக. பொலிக்து-விளம்- 
இருவிளையாடற் புசாணம் சண்ணீர்ப்பக்தல் வைத்த படலத்திலே 
சோழனோடு சேர்க்து தன்னொடு போர்க்கு வந்த தனத தம் 
பியை வெல்வதற்கு இசாசேக்திர பாண்டியன் கடவுள் அணையை 
சாட, அவர் தண்ணீர்ப்பக்தல் வைச்சசாகச் கூறினமை சாண்க. 
சயம் - ஜயம் வெற்றி, சேவகன் - வேலையாள். விருந்து - புதி 
தாச வந்தோன். பட்டமங்கையில் உபதேசம பெற்ற ஈங்கையர், 
முன்னர்ச் சயிலையினின்றிழிர்து ஒரு சாபத்சாற் சல்லாய்க் டெச்து 
சாபம் நீல்சப்பெற்று இறைவன் உபசேசல் கேட்டனர். முன் 
தொடர்பிருத்தல்பற்றிப் பாங்காய் ? என்றார், எட்டுப் பெருஞ்சித் 
'இகளாவன : அணுவாதல், மேருவாதல், எளிதாதல், பழுவாசல்? 
எங்கு மியங்குதல், விரும்பிய இன்பம் பெறுதல், முத்தொழில் புரி 
யும் முதன்மை, தன் வயப்படுத்தல் என்பனவாம். 

உரை (௬௪-௬௪) :(பாண்டியனுச்சாகச் சோழனொடு போர் 
புரிதற் பொருட்டுக் குதிரைமேல்) வேடஞாச (அச்சமயத்திற்கு) 
வேண்டிய திருவடி உமெடுத் த (அவளுல் தொடாப்பெற்று)க் காட். 

ஒனகத்தே மறைந்த சர்.இரமும், உண்மையைச் காட்டி விடுதற்கு
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ரி யூரின் உகர்தினி தருளிப் ஒரியூ ரு 
ரிரும் பாலக னாயெ பரிகம் 

  

   
  

டிய வடிவமெடத் அ ஒப்பற்ற $திமானாயெ இயல்பும். 
தறிப்பு (௬௪-௬௪): வேடுவன் gO - வேடனாக, இக்கதை 

அிருவிளையாடற் புசாணம் சோழனை மடுவில் வீழ்த்திய படலத்திற் 
"காண்க. சோழன் தொடர்ச்து வந்தபோது, தான் சாட்டகத்தே 
உள்ள ஒரு குளத்திலே குதிரையொடு வீழ்ச்து மறையவே, சோழ 
னும் அதனுள் விழ்க்திறக்தான். மடு இருச்த இடம் காடு மூடிச் 
"இிடச்தமையால் * காடது சன்னில்? என்றார். காட்டிட்டு - சாட் 
டிட் - காட்டி, விட, ஒருவன் - ஒப்பற்றவன், கச்சான் - நீதிமான் - 
ஈவன். சவெபத்இயிற் இறந்த வாளாசிரியன் ஒருவனது. மனை 
"வியை விழைக்க அவன் மாணவன ஐ உண்மைத் தன்மையை வெளி 
யிட்டு அவனை ஒனுச்சவேண்டி இறைவனே வாளாடரியஞகத் 
தோன்றி அம்மாணவனோடு பொருது நீதிசெலுத்திய erorm, 
திருவிளையாடற் புசாணம் அங்கம் வெட்டிய படலத்துட் சாண்க, 
அசவலின் இப்பகுஇ மெய்ச்சாட்டிட்ட படலத்தைக் குறிக்கு மென் 
பாருமூளர், 

&ரை ௬௮-௬௧): இரியென்னுச் தருப்பதியின்சண்ணே (அடி. 
யவள் ஒருத்தியை ஆட்கொள்ள) விரும்பி அவளுக்கு மழ) 
மிகும்படி. அருள்செய்து இவ்வுலகத்திலேயும் (அவள் தாலாட்டச் 
"கூடிய) பிறவாப் பெருமையுடைய குழச்தையாயெ பண்பும். 

குறிப்பு (௪௮-௪௮) --இருவிளையாடற்புசாணம் விருத்த குமாச :பாலசான படலத்தில் இக்கதையைச் காண்க. ஒரு சைவ மறை 
யோன் வெனடியார். பத்தியிற் இறக்த தனது மகளைத் திருமால் வழிபாடடைய gi அந்தணனுக்கு மணஞ் செய்வித்தான். அப் பெண்ணின் மாமியார் அவளை ஓர் ஒதுக்டெத்தே வைத்துச் சொடுமையாய் ஈடத்தி வந்தான். ஒருகாள் தன சணவனும் மாறி -முகனியோரும் வீட்டை பூட்டிவிட்டு. அயலூருக்குப் போய்விட, இருவெனடியார் அப்பெண்ணிருச்த ஒதுக்டெம்இற்கு வக்து உணவு , கேட்டனர். மாமி உணவுப் பொகுன்சளை யெல்லாம் வீட்டினுள்
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௪௦ பாண்டூர் தன்னில் ஈண்ட இருக்தும் 
தேவத சென்பால் கெற்குரு இயில் 
கோவார் கோலங் கொண்ட கொள்கையும் 
தேனமர் சோலைச் திருவா ரூரில் 
ஞானச் தன்னை சல்யெ ஈன்மையும் 

எடு இடைடரு ததனில் ஈண்ட இருக்து 
படிமப் பாதம் வைத்த அப்பரிசம் 
ஏகம் பத்தின் இயல்பாய் இருந்து 

பாகம் பெண்ணே டாயின பரிகம் 
திருவாஞ் சியத்திற் எர்பெற இருந்து 

  

அவர் அவளை கோக் 88 கதவின் பக்கம் போ, அது இறக்கு?? 
மென்றார். உடனே, அவள் அவ்வாறு போய்ச் சதவு இறந்ததைக் 
கண்டு வியர். து உட்சென்று உணவு சமைத்து அவ்வடியார்க்கட் 
டாள். யது சென்ற அவ்வடியார் உண்டபின், ஒர் இளைஞன் 
வடிலக்கொண்டனர். பெண்மணி அஜ்திருக்கோலத்தைக் கண்டு. 
Susp ஈடும் நிற்கும்போன வெளியேபோன மாமியார் திரும்பி. 
வச்.துவிட்டாள்.. அப்போது இளைஞராயிருர்தவர், குழச்தையாய்: 
ஒரு தொட்டிலிற் டெக்சனர். மாமியார் சினவ்மொண்டு மருமகளை 
யும் குழந்தையையும் வெளியே தள்னிவிடலே, குழர்சையாமிருச்த. 
அடியலர் விடைப்பாகசாக2் தோன்றி அப்பெண்மணியை உமை, 
வடி.வினளாச்செ வெலோகம் புக்கனரெனப் பூராணல் பகர்சன் 
ஐ. பார் - நிலவலகம். இரும் - பெருமையுடைய. 

உரை (௭௦-௮0) :--பாண்டூர் என்னும் இருப்ப தியின்சண் (அடி. 
யார்க்கு விளங்குமாறு) கெருக்க வீற்றிருர்கருளியும், தேஜர்க்கு,த் 

தென்பச்கத்தில் விளல்குர் இீவின்சண், அரசியற் மன்மை பொருர்: 
திய திருவடிவல் கொண்டெழுக்தருளிய செயலும், வண்டுகள் தல் 
கும்பொழிவினையுடைய திருவாரூரிலே (முனிவர் பலர்க்கு உயர்ச்த), 
Gagraiass சொடுத்தருளிய உபசாசமும், திருவிடைமருகா.
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சேவக னாக திண்டுலை யேர்திப் 
பாவகம் பலபல காட்டிய பரிசும் 

கடம்பூர் தன்னில் இடம்பெற இருந்தும் 

ஈங்கோய் மலையில் எழில.து காட்டியும் 

ட ஐயா றதனிழ் சைவ னாவயும் 

அருத்தி தன்னில் ௮ருத்தியோ டிருந்தும் 
திருப்பனை யூரில் விருப்ப னாகியும் 

கழுமல மதனிற் காட்ச கொடுத்தும் 

கழுக்குன் றதனில் வழுக்கா இருந்தம் 
௯௦ புறம்பயம் அதனில் ௮றம்பல அருளியும் 

குற்று லத்துக் குறியா யிருர் சம் 
  

றிலே அடியார்க்கு விளல்க வீத்திருக்கருளித் தனது அய இருவர 
களை (அவர் சென்னிமீது) வைத்த (கருணைத்) இறனும், காஞ்ச 
புசத்திலே சமது இயற்சையான (அருவுருவத்) இருமேனியோடு 
SiSGis (சம்மை வழிபட்ட உமை) அம்மையைச் தனது இடப் 
பாகத்தமர்த்தி வைத்துக்கொண்ட இறப்பும், இிருலாஞ்யெ மென் 
னுக் இருப்பதியிலும் இருமணச்£ர் பெறுதற்குரிய அழகுடன் Sb இிருக்து இயற்கை மணமுடைய கூந்தவினளாயெ அம்மையோடு 
கலந்து மடழ்க்த இருவிளையாட்டும். 

குறிப்பு (௭௦-௮0):--பாண்டூர் தேவூர் என்பன பாண்டி காட்டி 
லுள்ளன. தேஜர்க்கும் தெற்கே கடவில் இருப்பது இவ. ஈண்ட. 
“நெருங்க, விளங்க. சோ - அரசத்சன்மை. தேன் வண்டு. இக்சகே 
கூறிய ஞானம் வீடு பயக்கு முணர்வாதலின், * தன்னை ? பெனச் 
செப்பித்தார். படிமம் - ஒளிவடிவம், eri. ஏகம்பசாதர் 
காஞ்சிப்பதியமர்க்க கெபிரான்,  இருக்சயிலையில் இறைவர் இருக் 
சண்களைப் பொத்தி உலூத் செளுண்டாக்யெ குற்றம் நீக்க, உமையம்மையார். காஞ்சியில் ஒரு மாமசத்தினடியில் மணலா் சிவலிக்க வடிவமைத்து வழிபட்ட சாலை, வெள்ளம் வரவே இவ பெருமானைச் தழுவிப் பின்னர் அவரது இடப்பாகல் கொண்டன. 
“ரென அதிக. மரு - இயற்கை வாச, கற்புடை ஈங்கை கூர்த
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அக்தமில் பெருமை அழலுருக் கரத்து 

சுந்தர வேடத் தொருமுத ஓருவுகொண்்(டு) 

இந்திர ஞாலம் போலவக் தருளி 

௯௫ எவ்வெவர் சன்மையுக் தன்வயிற் படுத்துத் 

தானே யாகிய தயாபரன் எம்மிறை 

சந்திச பத்துச் சாத்தி னா 
அந்தரத் திழிக்து வர்(த) அழகமர் பாலையுட் 

சுந்தரத் தன்மையொடு அதைத்திருக் அருளியும் 
    

லுக்கு இயற்கை மணமுண்மை ஈக்£ரர் கதையால் விளங்கும். இரு 
வாஞ்சியம், சோழராட்டிலுள்ள.௮. 

உரை (௮௪-௧௪) (பாண்டியனுக்கு வெற்றி யுண்டாக்குதற் 
பொருட்டு) வில் வீரர் வடிவக்கொண்டு வலிமிக்க வில்லைச் சைச் 
கொண்டு பல பலவகையான இயல்புகளைச் தோற்றுவித்த இறப்பும், 
திருச்சடம்பூரிலே கோயில் கொண்டருள வீற்றிருச் தும், ஈல்கோய் 
மலையிலே அழுகுமிக்க (மரகதத்) இிருமேணி காண்பித் ம், தருவை: 
யாற்றிலே (பூசனை புசியும்) சைவ ஆசாரியன் ஒருவனின் வேடச் 
"தோடு தோன்றியும், திருத் தருத்தியிலே அடியவர்கட்கு அருள். 
புரியும் ஆசையோடு அமர்ச்ிருச்தும், திருப்பனேழரில் (வேண்டு 
வார் வேண்டுவன எயும்) விருப்பத் இனனாய் வீற்திருக்.தும், கோழிப் 
பதியிலே திருச்சோலல் சாண்பி2தும், இருச்சமூச்குன் த்திலே 
ஞானவடிவத்தோடு தவரு ௪ எழுக்தருளியும், இருப்புறம்பயத் இலே 

சருமச் செயல்கள் பல ஆற்றியும், இருக்குற்றாலத் திலே (9௨) வில்க 
வடிவாய்த் சோன்றியும், 

குறிப்பு (௮௧-௧௪) :--திருவிளையாடற் புசாணம், யானை எய்த 
படலத்துள், சோழன் விடுத்த யானையைக் கொல்லு தற்பொருட்டு, 
இறைவன் வில் வீரராய்த் தோன்றி யானை எய்தமை கூறப்பட் 
ட. இடம்-கோயில்; *எழில,து? என்பதில், ௮௮ திருமேணியைச் 
குறிக்கும். திருவையாற்றிலே இறைவனைப் பூசனை புரியுஞ் சைவா 
சாறியருள் ஒருவர் காசிக்குப்போய், செடுகாளாச மீண்டு வராமை. 
யால், அவர் மனைவி மச்சட்குரிய பொருளைப் பிறர் சவர்க்து
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௧௦௦ மந்திர மாமலை மகேந்திர வெற்பன் 

அந்தமில் பெருமை அருளுடை அண்ணல் 

எந்தமை யாண்ட பரிச.து பகரின் 

ஆற்ற லஅவுடை அழகமர் திருவுரு 
நீற்றுக் கோடி. நிமிர்ந்து காட்டியும் 

     Osment, ௮தணைச் தடுக் சற் பொருட்டு, காசிக்குப். 

போன சைவரின் வடிவத்தோடு இறைவன் தோன்றி யருளினமை 
இக்சே குறிச்சப்பட்டது, இருக்சமுமலத்திலே அடி.சட்கு இறை 
வன் காட்டு ஈல்னெமையும், இருச்கமுச்குன்றிலே கணச்லொத் 
'இருக்சோலம் அடிகட்குக் சாட்டினமையும் அடிகள் வரலாற்று 
னறிக. *வமுக்காஜு? என்பதற்கு மறவாது என்று பொருள் 
கொள்ளுதலுமுண்டு.  இருக்குற்றாலத்திலே விண்டு வடிவமே 
அகத்தியர் வேண்டுகோளால் சிவ வடிவமாக மாறினமை திருக் 

குற்றாலத் தலபுசாணத்அட் காண்க, இருக்கடம்பூர், ஈங்கோய்மலை, 
திருப்பனையூர் முதலியன சோழகாட்டிலுள்ளவை; இருத் தருக்தி- 
இப்போது சோழசாட்டிலே குந்ருலமெனப்படும் இடமென்ப.. 
இருக்குற்றால மென்ப, பாண்டி சாட்டிலே யுள்ளதென்ப௪ 
வெளிப்படை. இரிகூட பருவதச்தினடியில் அழிய அருவியுடன் 
கூடியது. 

உமை நடை (௬௨-௧௧) :--இதுஇயயல் இசண்டடியில், *அந்தரத் 
Agia As Buss வந்து அழகமர் பாலையுட் சாத்திரஞ9? 
எனச் கொள்க. 

உகை (௧௨-௧௧) அளவற்ற பெருமையுடைய சோதி வடி 
வத்தை மறைத்து அழூய (பிரணவவடிவமான) கா.தணியோடு ஒம். 
பத்த (ஞான) முதல்வனாக வடிவங்கொண்டு, இர்திரஜால வித்தை 
(மிற்பொருள்கள் எதிர்பாசாது தோன்றுதல்) போலத் இடீசென 
எழுந்தருளி வந், எவ்வகைப்பட்டவர் இயல்பையும் தன் பாலாச் 
ஈத் (தன்னுடைய அருட்செயலே மேலிட்டுச் தோன்ற) தானே 
எல்லாமாய். விளங்கும் கருணையாளளுயெ எமது தலைவன் வான் 
சின்று இறல்9ச் சர்திர தபமென்னும் பதியிலே அழகுமிக்க பாலை
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௧௦௫ ஊனக் தன்னை யொருங்குடன் ௮அக்கும் 

ஆனர் தம்மே ஆரு அருளியும் 
மாதிற் கூறுடை மாப்பெருங் கருணையன் 

யென்னுமிடத்தில் கலைவல்ல ஆ௫ிரியனா௫ வனப்பு நிறை; இயல் 
போடு வீற்றிரும் தருளியும், 

குறிப்பு (௧௨-௧௯) --அழுருவென்பது இறைவனது தெய்வ 
வடிவை அல்லது அடிமூடியறியாச் சோதியாய் நின்ற வடிவைக் 
குறிக்கும். வேடம் - காதணி; வட்டவடி.வமாய்ச் சைவ ஆசாறியர் 
களா லணியப்படுவஅ.. சுர்தரம். ( அதைக்த தன்மையொடு இரும் 
சருளியும்? என உரை ஈடை கொள்க. துதைத்தல் - நெருக்குதல்; 
நிறைதல்; பாலை - பாலை நிலத்திற்குரிய மரல்களடர்க்ததாய் அழகு 
வாய்க்ததாயிருச்கலாம். அல்ல, இடத்தின் பெயர் பாலை யாதல் 
கூடும். ஒரு சாலத்துப் பாலையாயிருர்து. பின்னர் பொழிலாம 
பின்னும், அப்பெயர் அதற்கு வழங்குதல் கூடும். 

உரை (௧௦௦-௪௪௪) :--மக்திர நூலாயெ ஆகமம் வெளிப்பட்ட 
பெருமலையாயெ மகேச்இிரத்தின் தலைவனுயெ ஏல்லையந்ற ஆற்றலும் 
அருளும் உடைய பெருமான், (அடியேங்களாகெ) எங்களை ஆட் 
கொண்டருளிய வசையைச் செப்புமிடத்த, வலிமையுடையதாய், 
வனப்புப் பொருந்தியதாயுள்ள திருமேனியில் (கெற்றி, மார்பூ, பும 
முகலிய இடங்களில்) இரு£ீத்று (மூவடையாளமாகிய) செடியினை 
(எடுப்பாகத் தோன்றும்படி) இடையிட்டுத் தரித்துக் சாட்டியும், 
பாசமாயெ குற்ற (முழுவதையும்) ஒருசே?, ஒசே சாலத்தில்வோத 
த்து(ச்சளையும்) பேரின்பத்தையே சமது ஆறுகச்கொண்டருளியும், 

உமையம்மையை ஒருபாக.தீதிலடைய கைமாதற்ற பேரருளாளன், 
நாதத் தவமாகய பெரும்பறையானது இடைவிடா. ஒலிப்பச் 
கொண்டும், வாசளாமலர்தாக்காமல்அன்பர்களை த்தடுத் சாட்சொள்ளு 
பவன் மூவிலைச் சூலத்தைத் தனது இருக்சைகளிற் கொண்டருளி 
யும், உயிர்களை அகா தியேபத்திய (இருள், வினை, மருள் என்னும்) 
மூவகைப் பாசங்களையும் வேரறுக்கவல்ல மாசற்ற திருமேனியுடன் 

எழுர்தமுளி அறிவுக் க இிர்பசப்பும் ஒளியுருவனுயெ முதல்வன் அடி. 
3 ee
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நாதப் பெரும்பறை ஈவின்று கறங்கவும் 
அழுக்கடை யாமல் ஆண்டுகொண் டருள்பவன் 

௧௧௦ கழுக்கடை தன்னைக் கைக்கொண் டருளியும் 
மூல மாகிய மும்மலம் YDEGS 

தாய மேனிச் சுடர்விடு சோதி 
காதல னாஇிக் கழுநீர் மாலை 

ஏலுடைக் தாக எழில்பெற அணிந்தும் 

ரிடம் அன்பு பூண்டவனா௫, அடியாருள்ளங்கள் பக்குவ மெய்து 
தற்குப் பொருத்தமான முறையில் எழுச்சி பெறும் வண்ணம், 
மவருள்ளல் சவருஞ்) செங்கழு£ர் மாலையைச் சூடியருளியும், 

தறிப்பு (௪௦௨-௧௧௪):--கொடியென்பது கோடியென ரீண்டது. 
அல்லாவற்றையும் ஒடுக்கும் ஆற்றலையும், அருளொளியையும் இரு 
நீரூனது குறித்தலின் 4 ஆற்றல வுடை அழகமர் திருவுரு 7? எண்: 
ஏர்போலும். நிமிர்ச்அ- (முச்குறியாக) இடையிட்டுத் தரித்.ஐ, இர 
மேனியிற் பல பாகங்களில், கொடி யிலக்குவதுபோல நீற்றுக்குறி 
தலக்சமாய்த் தோன்றிய என்றவாரும். பேரின்ப வுணர்ச்சியில் 
உயிர் எபெட்ட விடத்து, வாசமைலமுர் தொலைதவின், மலம் முழு 
வதையும் ஒருங்கு அறுக்கும் என்றார். ஆனந்தமே, என்பது ஆனம் 
தம்மேயென விரிர் சத. ௮.௮) ஆனர்த மேலீட்டைச் குறிக்கும். 
or Bair arcu HO, இன்-சாரியை. 'மாப்பெரு? என ஈரடைகொழித் 
aS, கைமாறின்மையும் அளவின்மையுல் குறித்தற்சென்க.. சாத 
தத்துவத்திலுள்ள சூக்குமவாக்கு என்றும் ஒலித்துக் கொண 
இருப்பசனாலே உலகெலா மியங்குமாதவின், அதனைப் பெரும்பறை 
என்றார். சவிலுதல்-இடையின்றிப் பயலு;தல். இறைவன், உயிர்கள் 
மேல் வைத்த கருணையாலே, அயமாயை நின்று, வெதத்தவமாயெ 
காததத்துவத்தைத் கோற்றுவித்தவின், *கருணையன்? என்பதோடு, 
காதப்பெரும்பறை யென்பதை உடன்புணர்த்துக் கூறினர்: 

அழுக்கு நீல்யெ பின்னும், அது அடையாமற் காத்தவின், 
அழுக்கு, உரையுள், வாசனாமலம் எனப்பட்ட த, மலமூன்றாதவின்,, 

இறைவன் அதனை ரீக்குவதற்கு)மூவிலைச் குலத்தைச் கைச்கொண்.
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சகட ௮ரியொடு பிரமற்கு அளவறி யாதவன் 

பரிமா வின்மிசைப் பயின்ற வண்ணமும் 
மீண்டு வாரா வழியருள் புரிபவன் 

பாண்டி காடே பழம்பதி யாகவும் 
பத்திசெய் யடியரைப் பரம்பரத்(த) உய்ப்பவன் 

௧௨௦ உத்தர கோசு மங்கையூ சாகவும் 
  

  
டனர் போலும். கழுக்கடை - மூவிலை வேல். ஆணவமூள்ள 
விடத்தே, வினையுமாயையும் அட்பமாக உண்மையின், மூன்றையும் 
மூலமாகயெவை என்றார், மலல்காரணமாக வரும் உடம்பு இறைவற் 
இன்மையின் 4 சாயமேணி? என்றார். தாயமேணி யுடையவனே, 
அழுக்கை நீக்க வல்லவனாவனென்ப.௪ கருத்.ு. சுடர் - சிவஞானம், 
தலைவியினுள்ளத்தைக் தனது மாலையாற் சவருக் தலைவன்போல), 
இறைவன் அன்பருள்ளத்தைத் தமது சாய அடையாள மாலையாற் 
கவர்வனாதலின், காதலனா? *ஏலுடைத்தாக எழில்பெற' என்றார். 
அல் - பொருத்தம். எழில் - எழுச்சி, செர்ச்சி, 

உகை (௪௪௫-௧௨௦) :--(செருக்கினாலே) திருமாலும் சான்முக 
ணும் அடி முடி தேடி அளர்.தறிய வொண்ணாத பெருமான், (தாழ் 

மனமுடைய அடியார் பொருட்டுக்) குஇரையாயெ விலககின் 
மீதேறி வந்த இதமும், (வீடுபேற்றிற்குரிய அன்பர்) திரும்பிப் 
பிறவியில் வாசாத வகையை அருள்செய்யும் பெருமான், பாண்டி. 
சாட்டினேயே தமது பறைய இருகாடாகவும், மெய்யன்பு செய்யும் 
அடியாரை அபர முத்தி பரமுத்திகளிற் சேர்ப்பவன் உத்தரகோச 
மமகையினைத் தமது ஈகரமாகவும், 

குறிப்பு (சகட - ௧௨௦) :--பாண்டிய காட்டிலே இறைவன் 
முதற்கண் சச்ச தவத்.தினர்க்கு ஞானமும் வீடும் ஈல்னெமையில், 
நிலவுலகிலே அதனைப் பழையபதி என்றார். ப.இ நாட்டையுவ். 

குறிக்கும். உத்தரகோச மங்சையில் அதுபத்து சால்வர்க்கு இறை. 
வன் ரறப்பாக ஆகமம் அதிவுறுத்தினமையின், அதனை, 
ஊசென்ளூர்..
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ஆதி மூர்த்திகட் கருள்புரிர் தருளிய 
தேவ தேவன் இருப்பெய சாகவும் 
இருள்கடிர் தருளிய இன்ப ஊர்தி 
அருளிய பெருமை அருண்மலை யாகவும் 

க௨ட எப்பெரும் கன்மையும் எவ்வெவர் இதமும் 
அப்பரி சகனா லாண்டுகொண் டருளி 
காயி னேனை ஈலமலி இல்லையுட் 
கோல மார், கரு பொ.தவினில் வருகென: 
ஏல என்னை சங்கு ஓழித்கருஸி 

என்ற மல்ல அணிக வல் அகத ன 
இருவருள் பரிசு அதிகாசம் சல்யெ “மசாதேவன்? என்பஷைம் 
னது இருகாமமரசவும், அடியார்க்கு அணவச்தை நீச்டப் பேரின்ப. 
ஒரகன மருளிய சனத அருட்பெழுக்கன்மையே, கருணை மலையாக 
வும் கொண்டு, எவ்வகைப்பட்டவர்ச ஞடையவும் எத்தகைய 
பேரியல்பையும், பக்குவத்தையும் அறிர்து அவரகர்ச் கேற்ற 
முறையினால், அவ்வவரை ஆட்கொண்டருளியும், 

    

  

குறிப்பு (௧௨௪ - ௧௨௯), -சத்ததத்துவங்களிலள்ள, அயன், 
அரி, அரன்) அனந்தர், அணுசகாசிவர் முதலியோர் £ழ்ப்பட்ட 
தத்துவங்களிலுள்ளோரை யியக்குவதாற் சாரணகாராப் ஆதி 
மூர்ததிக ளெனப்பட்டனர். சிலர், மும்மூர்த்திகளே ஆ இிமூர்த்.திக 
ளெனககொண்டு, அவர்கள் தலைவனுசிய சிவபெருமானைச் தேவ 
தேவ னென்பர். பேசின்ப ௮ணர்ச்சியான.த. பரமுத்தியடைதற்கு 
உ௰ிர்களே மேற்கொண்டு சேறலின், அத *ஊர்.இ? என்றார். 
சுற்தடிசளிலே இறைவனது. வம்பிலா.த்தல் கூறப்பட்டது, மேற். 
போர்.ச அடிகளில், அரசர்க்குரிய கொடி, ௮௮, பறை, படை, மாலை, ஊர்.இ, சாடு, ஊர், பெயர், மலை யென்னப், படும் பத்துஐப். 

யும் பகரப்பட்டமை காண்க, 

உமை (௪௨௪-௧௨௯): சாம்போலுல் கடையேனுயெ என்னை, சன்மை மிகுர்த இல்லைப்பதியின்சணுள்ள அழகு நிறைச்ச. அம்ப
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௧௩௦ அன்றுடன் சென்ற அருள்பெ.அம் அடியவர் 
ஒன்ற ஒன்ற உடன்கலக் தருளியும் 
எய்தவர் இலாசார் எரியிற் பாயவும் 
மாலது வாச மயக்கம் எய்தியும் 
தல மதனித் புரண்டுவீழ்ச் தலதியும் 

கடட கால்விசைத் தோடிக் கடல்புக மண்டி 
நாத நாத வென்றழு தரற்றிப் 
பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும் 
ப.தஞ்சலிக் கருளிய பரமகாடக என்று 

இதம்சலிப் பெய்தகின் ௮ ஏங்னெர் ஏங்கவும் 
௧௪௦ எழில்பெறும் இமயத் தியல்புடை அம்பொற் 
லத்தின் சண்ணே வரது (கலப்பாயாக) என்று, என் வினைக்கும் 
பொருத்தமாக, என்னை இர்நிலவுலகத்தே கழித்தொதக்கி, என்னை 
ஆட்சொண்ட அன்றே, வீடு கூடுதற்குரியராய்த் தன்னோடு 
Curis அடியார்கள் தவல்கள் பக்குவ வளவில் தன்னோடு வர். 
சேச் சேர அவர்களோடு இரண்டறச் சலக்தருளியும், அல்கணம். 
சன்னொடு உடனே சலக்கப் பெறாதவர்களுட் இலர், நெருப்பில் 
வீழ்ச்து (தன்னொடு கலக்கவும்), இலர், வீடெய். ஐம் ஆசை மயமா௫ி 
மயல்இ உயிர் நீத்துத் தன்னை யடையவும், லெர் வீடு உடனே 

பெறாத வருத்தத்தால், கிலத்தின்மீது வீழ்க்து புரண்டு, அழுது 
தன்னை யடையவும், வினரந்து ஈடர்தோடிச் கடவில் விழுவதற்கு 
கெருங்த் தலைவனே, சலைவனே என்று அழுது அலறி உடம்பு 
நீத்.௪.ச் சன் இருவடி யடைக்தவர். அவ்வாறடையவும், பதஞ்சவி. 
மூணிவர்க்கருள் புரிர்த மேலான அற்புதச் கூத்தனே யென்று 
தொழுது உள்ளஞ் சலிப்படைய நின்று ஏக்கமுத்றவர், அவ்வா 
ஜேஸ் (தன்னை யடையவும்), 

உரை நடை (௪௪0௦-௧௪௭௯) :--*ஒலிதருச்யிலை யுயரழவோனே? 
என்பதை முதலிற் கொள்க. 

உலை (௧௪0-௪௪௩) -மக்இர ஒலிகள் பயிலும் (புகழ்மிக்க)
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பொலிதரு புலியூர் பொ.தவினில் ஈடம்ஈவில் 

களிதரு செவ்வாய் உமையொடு காளிக்கு 

அருளிய திருமுகத் சழகு௮ு சிறுகை 
இறைவன் ஈண்டிய அடியவ சோடும் 

போல் ஓக்யெ தன்மையுடைய அழக பொன்ஜெனி இகழ்சன்ற. 
புலீயூராயெ இல்லை யம்பலத்தின் கண்ணே சன்னொடு கூத்துப் 
பயில்ன்.ற இனிமை மிச்ச வெர்த வாயினையுடைய உமையம்மைச் 
கும் காளியம்மைக்கும் அருள் புரிதற் பொருட்டுத் தனது இரு 

முகத் இனிடமாகச் சவின் மிரர்த புன்9ரிப்புச் சாட்டும், 

குறிப்பு (௪௪௦-௧௪௩) :--சுத்த தத். தவச் சார்புடையது கயிலை 
யாசலின், அத்த துவச்திலெழும் மர். ஒலி ஆண்டுப் பயிலுதல் 
கூறப்பட்டது. கயிலையித் பிற அதிகார மூர்த்திகளுளசாயினும், 
இறைவனே முழு முதலாட்டிபுடையனாதலின், ! உயர்ழெவோன் ? 
என்றார். இமயமலை, மிக்க உயர்வுடையது வெளிப்படை, ௮ 
பொன்னிறத்த தென்றகொள்கையுண்டு, 4 ஈடம் ஈவில் ? என்பதை 
* இறைவன் ? என்பதொடும் கூட்டலாம். பாணிதர்.து உடன் உலவு 
,தலின், உமை கடம் ஈவில்ச்றாளென்னலாம். காஸி இறைவ 
ஜொடு வாதாடி சடம் பயின்று ஊன ஈடனமியற்ற இயலா. 
தோற்றனளென்ப. அருளிய - ( செய்யிய ? என்னும் வாய்ப்பாட்டு 
வினையெச்சம்.  ம௫ழ்ச்சிபர்றி உமைக்கும், இகழ்ச்பெற்றிச் 
காளிக்கும் புன்னகை சாட்டினனென்றலு முண்டு. 

உமை (௧௪௪-௪௪௯) :-எமது அரசனாயெ சடவுள் தம்மை 
செருக்கிய அடியவர்களுடன் மெய்ஞ்ஞான விளக்கம் மிக்ச இத்தம் 
பலத்துட் புகுந்கருளி இன்பம் மீக எனக்குப் பேரருள் 

புரிச் சனன். 

குறிப்பு (௧௪௪-௧௫௬) :-அம்பல மாதலின், தனியே செல் 
லாது அடியசோடு சென்றான்போலும். * மெய்ஞ்ஞானமே ? ௮ம். 
பலமெனப் பதெலின், பொலிதருதல் ஞானத்தாலென்பது. குறிக்
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க௪டு பொலிதரு புலியூர்ப் புக்கனி தருவினன். 

ஒலி,கரு கயிலை யுயர்ழெ வோனே. 
சப்பட்ட த. கயிலை, சலைஞானச் றப்பெய்திய புலியூர், பசஞான 
இறப்பெய்தினமை கூறப்பட்டது. ர்த்இித் இருவசவலியத்துலித் 
தமையும் அருளினமையின் பாற்படும். வீடு, தமக்குத் இல்லைலி 
வருளூம் உறுதிபற்றி, 1 இனி சருளினன் ? என்றாசென்றது 
மொன்று. புவி, உபாயத்தாத் பரய்ச்து தன் இரையைப்பற்றுதல்: 
போலப், பேரின்பத்தை உயிர் முயன்று விரைவித் பற்று தற்குசிய 
இடமென்ற கருத் புலியூர் என்பதற் புலளும். 

  

 



இஸ்லையில் அருளிய 

திருவண்டப் பகுதி 

poets 

சிவனது தூலசூக்குமத்தை வீயந்தது 
'இிருச்சற்றம்பலம் 

அண்டப் பகுதியின் உண்டைப் பிறக்கம் 
அளப்ப ருக்கன்மை வளப்பெருங் காட்சி 

ஒன்றனுக் கொன்று கின்றெழில் பகரின் 

தூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன 
இ. இல்நுழை சதிரின் துன்௮ஸணுப் புசையச் 

இதிய வாகப் பெரியோன் ; தெரிமி 

  

(- அண்டப்பகு.இ யென்று தொடக்கச் இரு அகவல்) 

(- சிவபெருமானது வியாபகப் பெருமையும் வியாபச ட்ப 

மம் பாராட்டிய.) 

னை (௪-௯) --ஆசாயுமிடத்து, அண்டமாகய பேருலின் 
பகுதிகளின் உருண்டை வடிவான விளக்கமும், அவத்தின் எல்லை 
யற்ற இயல்புகளும், பல்வகை வளம் பொருர்.இய பெருமைமிக்க 
தோற்றங்களும், அவை ஒன்றித்சொன்று மேலாக கின்ற ஏழுச 
யின் வேறுபாடுகளைக் கூறுல்கால், நாத்ரொருகோடிச் சதிகமாக 

அளவில்லாமற் பரந்து பெருள்ளன. (௮.ததசைய உலகுச ளெல் 
லாம்) வீட்டினுள்ளே (பலகணி வாயிலாகப்) புகுன்ற பகலவண் 
ச.திசளிலே நெருக்கமாகக் காணப்படும் அணுக்களை யொப்பச் 
சிதியனவென்று சொல்லி யிப்படியாகத்தான் பெரியஞய் விளங்கும் 
முதல்வன். 

சூறிப்பு (௪-௬) :--தெரியின் என்பசை மு.தலிற்கொள்க. அண் 
ம், பல உலசத்தொகுப்பு, ச.திரவனைச் சுற்றியுள்ள உலகங்களின் 
தொகுப்பை ஒரு ௮ண்டமென்னலாம்; உலகங்கள் ௮ண்டத்.இன் 
பகுதிகளாம் உருண்டை வடிவினவா யமைதல் காண்க, (தூத்னொரு 

, கோடி! என்பது அளவின்மையைப் பெரிதாகச் குறித்த ரின்,



திருவண்டப் பகுதி ௪௧ 

(தெரியின்) 
வேதியன் தோகையொடு மாலவன் மிகுதியும் 

தோற்றமுஞ் சிறப்பும் ஈற்றொடு புணரிய 
மாப்பே ரூழியும் நீக்கமும் நிலையும் 

௧௦ சூக்கமொடு தாலத்துச் சூறைமா ர௬ுதத்(த) 
எறியது வளியிற் 
கொட்கப் பெயர்க்குங் குழகன் (முழுவதும்) 
  

வரணிலே மூச்.துச்சள்போலச் தோன்றும் விண்மீன்கள் வெவ் 
Can உலசங்களாகும், அவை எண்ணிலாதனவாய்ப் பரக் 
தோன்று சலின் *அளப்பருக்தன்மை? என்றார். அவை பல்வகை 
வடிவும், அளவும், தன்மையும் உடையனவாசலின், வளப்பெருவ் 
சாட்? யென்றார். அவற்றின் தாரம் முதலியன அளவிலடங்கா 
மையின், *தூற்றொரு கோடியின் மேற்பட? என்றார் எல்லா 
உலகங்களும் இறைவன் திருமுன் அணுக்கூட்டம் போலுதலின், 

(இறைவன் வியாபகப் பெருமை அளவிடற்பால தன்றென்பது 
குறித்தவாரும். 

உரை (௭-௧௨):-பபைப்புச் கடவுளரின் கூட்டமும், காப்புச் 
சடவுளரின் அதிகமான எண்ணமும், தோன் தலும், நிலைத்து: 
வளர்தலும், ஒடுக்குதலும் ரிகழ்.தற்குரிய காலப்பகுஇகள் தன்னுள் 
அடங்கப்பெத்ற மிகப்பெரிய ஊழிக்சாலங்களின் சொடக்சமும், 
நிலை பேறும், முடிவும், று சுழற்காத்றுகளாய அண்பகுஇி பல 
சன்னகத்தட்கொண்ட வெளிப்பமடயான பெரிய சுறாவளியின் 
விச்சுச்சாற்றுப்போலச் சுழலுமாறு, அவை முழுவதையும் இயக் 
கும் இளைஞன் (ஆகவும் விளக்கு முதல்வன்), 

குறிப்பு (எ-க௨):--அண்டல்கள் பலவாதலின், அவை 
தோறும், அவற்றைப் படைப்போருல் காப்போருமாய கடவுளர் 
பல .இறப்பட்டனர். ஒடுங்குவோர் இறைவனோடு ஒற்றித்து ஓதப் 
பட்டனர். உலசம்யாவுர் தோன்றி யொரடுக்கும் பேரூழிக் சால. 
மானது பெரும் புயற்காற்றுப் பேரலவும், அண்டத்தின் கடவுள 
ரின் காலல்கள் பெரும் புபலிலடங்கயெ Ag சுழத்காத்றுப் பே/



௪௨ திருவாசகம் 

படைப்போர் படைக்கும் பழையோன் படைத்தவை 

காப்போற் காக்குங் கடவுள் காப்பவை 

கடு காப்போன் கரப்பவை கருதாக் 
கருத்துடைக் கடவுள் திருத்தகும் 

அுவகைச் சமயத் தறுவகை யோர்க்கும் 

வீடுபே ராப்கின்ற விண்ணோர் பகுதி 
டம் புரையும் கிழவோன் ; 

வும் கருதப்பட்டன. சூச்சம் - சூக்குமம் 
  

5 BLU, தாலம்-பெருமை 
  

  

Ap yudser gud பகுதிகளாகவும் பெரும் புயல், அாலமாசவும் 
கருதப்படும். குறை மாருதம் - சழற்பெருல் சாற்று. எறிதல் - வீ௪ 
தல். என்றும் ஒரு படித்தாய் மு.இர்ச்சியிலனாகலின், இறைவன் 
இளைஞன் ஆயினன். எல்லாக்தோன்றி முதிர்ர்ு ஒடுக்கு யொழி 
யத் தான் ஒருவனே அம்மாறுபாடில்லாதவனென்பத கருத்து. 
முழுவதும்? என்பதைச் 6கொட்க? என்பதனோடு சேர்க்க. 

கொட்க - சுழல. மாப்பேரூழிக் காலமும், மீண்டு மீண்டும் வருத 
லின் சுழல? என்றார். 

உரை (௧௩-௧௯):--படைப்புக் கடவுளைப் படைக்கும் பழமைப் 
பெரியோன், படைத்தனவற்றைக் காக்குங் சடவுளைக் காப்பாற்று 
மேலோன், காச்சப்பட்டவற்றை உரிய காலத்தில் ஓடுக்குபவன் 
(ஒடுச்சப்பட்டவை இளைப்பாறும் வரை; அவற்றைப் படைத்துக் 
காச்ச) எண்ணாத இருவுள்ளமுடைய பெருமான், மேதக்கனவாஏய. 
அது வகைச் சமய நெறியில் நின்ற அதுவசைப்பட்ட தவத்தினர்ச் 
கும் முத்திப்பே றளித்தற்குரியராய் நின்ற கடவுளரின் தொசை 
தன்னை சோச்சப் புழுக்கூட்டம் போலத் தோன்றத் தானே 
(டயர் முத்தியளிச்கும்) உரிமையுடையோஞுய் விளங்குபவன். 

குறிப்பு (4௩-௧௪):-- உலகங்களை ஒடுக்கஞ் செய்யும் உருத்திர 
வர்ச்கத்தார். சஞ்செயலற்று இறைவனோடு அத்துவிதச் கலப் 
புடையசாதலின், அவர் செயல் இறை செயலாகவே கூறப்பட்ட 
அணர்க. கருத்து - திருவுள்ளம். அடிகள் சாலத்துச் சமயல்கள், 
ஊணிமேகலையுட் கடறப்பட்டனவாக இருத்தல் கடும் அவற்றுட்



Boast USP ௪௩. 

நாடொறும் 

௨௦ அருக்கனிற் சோதி யமைத்தோன் திருத்தகு 
மதியில் தன்மை வைத்தோன் இண்டிறல் 
மின் வெம்மை செய்தோன் பொய்தீர் 
வானிற் கலப்பு வைத்தோன் மேதகு 

காலின் ஊக்கம் கண்டோன் நிழல்திகழ் 

௨௫ ரில் இன்சுவை நிகழ்ர்தோன் வெளிப்பட 
மண்ணில் திண்மை வைத்தோன் என்றென்று 

எனைப்பல கோடி யெளைப்பல பிறவும் 
அுளைத்தனை த் தவ்வயின் அடைத்தோன் 

சல, கடவுட் கொள்கையில்லாதன. கடவுட் சொள்கையுடைய 
அறுசமயல்களே ₹ திருத்தகும்' எனச சறெப்பிச்சப்பட்டன, சைவம், 
வைணவம், பிரமம், கையாயிசம், வைசேடிசம், ஆவேச முதலிய 
மதங்கள் ஒருவகையான கடவுட் கொள்கையொடு விஎல்னை. 

ஆண்டுச் கடறப்பட்ட சைவம், உருத்திர வணச்கமா want IMGs 
தல் பற்றி, அமுவகைச் சமயத்தள் வைத்தோதப்பட்டன. 
போலும், அச்சமயய்சளின் தெய்வங்கள், அவை முடிவாகச் கூதுர் 
சத். தவத் தலைவராக உயிர்களா யமைதலின், அவைகள் இநை 
வனை: சோச்சப் புழுப்போன்றன. மெய்யான வீடுபேற்றைத்: 
தசத்தச்ச கடவுள் ஒருவனே யாதலின், அவனைச் (ழெவோன் ?: 
என்றார். 

உரை (௨௦ - ௨௮) :--ஞாயிற்று மண்டலத்திலே ஒவ்வொரு 

காளுக் இசழ்ின்ற ஒளியினை அமைத்தவன். அழகு பொருச்திய 
Baad மண்டலத்திலே (வெய்யோன் க.இசைக் குளிர்விக்கும்) 
குளிர்ச்சியைப் பொருச்திஷேன், மிகுந்த ஆற்றலுடைய செருப் 
பிற்கு வெப்பத்தை உண்டாச்னெவன், (பூ.தங்களுள்) நிலையாக 
வுள்ள வானிலே, எல்லாவற்றிற்கும் இடங்கொடுச்துச் கலந்த 

நிற்குமியல்பினே அமைத்தோன். மேலெழுர் தன்மையுடைய காற் 
'நிலே செர்ச்சியைப் பொருத் தினோன். பொருள்சளின் சோற்றம் 
விளங்குத.ற் கேதுவாஇெ நீரிலே, இனிய சலையைப் புலப்படுத்த *-



FP திருவாசகம் 

அஃதான்று 

முன்னோன் காண்க முழுதோன் காண்க 
௩௦ தன்னே ரில்லோன் தானே காண்க 

ஏன் தொல்லெபி றணிக்தோன் காண்க 

கானப் புலியுரி அரையோன் காண்க 
நீற்றோன் காண்க நினைதொறும் கினைதொறும் 

ஆற்னோன் காண்க அந்தோ கெடுவேன் 
கட இன்னிசை வீணையி லிசைந்தோன் காண்க 

அன்னதொன் றவ்வயின் அறிந்தோன் காண்க 

தன்மை யமைத்தோன். தெளிவாக, சிலத்திவே கடினமாயெ 
இரட்னெய இயத்நிஞேன். இவ்வாறே எவ்வெச் காலத்திலும், எத் 
தனையோ பலகோடி, பொருள்களிலும் (அவற்தித்னெமாய) எத் 
தனையோ பிதவற்றிலும், அவ்வவற்றின் தன்மையை அவ்வவற்றி 
னிடமாகப் பொருத் தினோன். 

  

குறிப்பு (௨௦-௨௮):--சொடிரிலை, வள்ளி, சக்தழி என்றபடி. 

Gia, Resor, செருப்பு ஆயெ மூன்றும், முதற்கண் விதக்கப். 
பட்டன. அவை முத்தொழிற் குரியன வாதல் சாண்ச. பொய் 
சீர் - நிலையாமையற்ற. சீரானது கண்ணாடிபோல வடிவங்களிண் 
நிழல் காட்டுசலின், 'சிழல் இகழ்? என்றார். கடினப் பொருள்களின் 
சுவையைப் புலப்படுத் துவது நீரே, இன்சுவை - ஈல்ல sma. 
நிகழ்க்தோன் - நிகழ்வித்தோன். 

  

உரை (௨௬-௩௮):-அஃதன்தியும் (படைப்புப்பொருள் யாவற் 
திற்கும்) மூன்னேயுளளவன் நோக்யெருள். (அல்லத முன்னே 
யுள்ளவனென்றறிக.) எல்லாவற்றையும் உடையவ னென்றதிக. 

ப தனக்கு யாரும் நிசரில்லாதவஞய்த் தனக்குத்தானே யொப்பாண 
வன் (என்தறிக) பண்டை(ச்காலத்தில் நிலத்தைப் பாதாள த்தினின் 
தெடுச்சுத் தோன்றிய) பன்றியவசா.7 முடையானின் பற்களைப் 
டுக்கு மார்பிலணிச் தவன் (என்தறிக), (சாருகாவனத்து முனிவர் 
வேள்வி செய்து விடுத்த) காட்டுப் புவியினைக கொன்று அதன் 
“தோலை புடையாக ௮சையிலணிச தவன என்றதிக.  இருகறணிச்த



திருவண்டப் பகுதி ௪ட 

பசமன் காண்க பழையோன் காண்க 
பிரமன்மால் காணாப் பெரியோன் காண்க 

பெருமான் (அவன் அருள் இிஐததை) எண்ணுச்தோறும் எண்ணும் 
சோறும், அவனின் பிரிவாற்றாது வரர் துவேன் 1 (பிரிவு 9 fac 
பட்டால்) ஐயோ சான் கெட்டொழிவேன் ! இனிய தசையான.து 
வீணையின் சண் இுட்பமாய்ச் சலர்இருத்தல்போல அவன் உயிரித் 
கலந்துள்ளோன். என்றறிக: அத்தகை இசை மொன்றினை 
(வீணையாயெ) அதனிடத்தில் அறிர்து அருள்புரிர்சன னென் 
pis. எவற்றிற்கு மேலானவனென்றதிக. எவத்திற்கு மூற்பட் 
டவனென்றறிக. அயனும் அரியும் அளந்ததிய வொண்ணாப் பெரு 
மையுடையானென்றறிச.. 

  

குறிப்பு ௨௧-௨௮): *காண்ச* என்பதை அசையாசவுல் கொள்- 
ee. நோச்மெருள்சவென்றும், நீயதிச என்றும் இருலசையாசமப். 
பொருள் கொள்ளுசலு முண்டு, ஆதியில்லாதவ ணென்பார், *மூன்- 
ஜோன்? என்றார். ஒரு காலத்திலே நிலத்தைப் பாதாளச்இற் சுருட் 
டிச சென்ற இரணியாச்சனைல் கொன்று நிலத்தை மேலெடுத்த 
போது, பன்றியுருவெடுத்த திருமால் அவன் குருதியைக் குடிச். 
தப் பிறரைத் அன்பு.த்தினமையால், அப்பண்றியின் பல்லைப் 
பறித்துத் தன் மார்பிற் வெபிரான் அணிச்த கதை வெரகசியத் 
Blasters. தாருகாவனக்சதை வெளிப்படை, எல்லாவற்றையும் 
6049, gaspar சாம்பலையணிர்தமையால், 4$ந்றோன்? என்றார். 
'இருப்பெருர் துறையிலே 8றணிர்த பெருமான் பிரித்த காலமுதல், 
வீடு பேற்றைத் தலைப்பட அவாக்கொண்ட அடிகள் பிரிவாத்ராமை. 
தெரிவித்தார். வீணையில் இன்னிசை யொப்ப இசைக்தோன். 
என்றது. இறைவன் தோன்றா. சார்பாயிருக்குர் தன்மை குறித்த 
வாளும். பயிற்சியினால் வீணையில் இசை கதோண்றுவதொப்ப, அண் 
Mend அறிவில் இறைவன் விளக்குவனென் தது மொன்று. இசா 
வணன் வரலாறு தெளிவு. (பசமன்? என்றது. மேலான முத் 
யருள்பவன் என்று குறித்தற்கு, எக்காலத்தும் வீடருள்பவன் 

வனேயாதலின் (பழையோன்? என்றார். யானெனசென்னுள் 
௯



௬௬ திருவாசகம் 

அற்புதன் காண்க அகேகன் காண்க 

௪௦ சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன் காண்க 

சித்தமுஞ் செல்லாச் சேட்சியன் காண்க 

செருக்குள்ளபோது இறைவன் தோன்றானாதலின் 
கானா! என்றார். 

  

  

உரை (௩௧-௪௧) வியத்தகு செயல்கள் புரிவோன்; பல்வடிவ 
முடைமோன் புகழ்ப்ப.தவிகளைச் சடர்த பழைமையோன், அல்ல. 
சொல்லின் சரத்சைச் கடர்ச முன்னோன், (சொல்மாத் இரமன்.நி) 
மனமுஞ் சென்று எட்ட வொண்ணாச் அ ரச்திலுள்ளவன்; 

குறிப்பு (௩௯-௪௧) :--கடவுள் அருஞ்செயல்களை உயிர்கள் 
சணக்டெவல்லன வல்ல; அவை அவற்றிற்கு வியப்பு விளைப்ப 
னவே. லர் இயற்கைச் சட்டல்களனை த்தையும் உணர்ச்தாற்போலக் 
சடவுள் செயல் இயற்சைக்கு மாறாசாவெனப் பேசி, அற்புதம் 

களை மறுப்பார். அது பொருர்தாமை ஈண்டுச். குறிச்சப்பட்ட 
தென்னலாம். வழிபடுவார்ச்கு அவ்வவர் பொருளாய் நில் ஐருளுச 

வின், *அசேசன்? என்றார். சொல் - புகழ்ச், புகழ்ச்சி மிச்ச விண் 
ணவர் பதவிகளைத் தோற்றுவித்தவஞய் அவத்றிற்கு முற்பட்ட 
னாய் இறைவன் இருத்தலின், அவனைப் பதவிகளிலுள்ள தெய்வங் 
களோ டொருகளுகக் சணித்தல் தவறென்பார், அவன் பதங்கள். 
யாவையுங் கடந்தவன் என்றார். பதங்களைச் கடர்து உயிர் பர 

முத் தியடையினும், ௮௮ பழைமை யுடையதாகாதஅ ; இறைவனே 
( தொல்லோனாவ? னென்ப௮. பதம், என்பதற்குத் தரம் என்று 
பொருள் கொண்டு, சொல்லிலே யுணர்த்தப்படாது, சொல் ? 
தோன்றுவதற்கு முன்னே யுள்ளோன் என்றாரென்றலுமொன்று. 
“சத்தமும்? என்றமையால், வாக்இற்குங் காயத்இற்கு மெட்ட/ தவ 
னென்பது கூறியவாறாயிற்று, தம்மை மறந்து செய்யும் மெய் 
யன்பினுள் அசப்படுவனென்றது, ஒன்றித்கும் எட்டாதவனென. 
ஸல், அவனும் பயன் பெறுதல் இயலாதோ என்த ஐயத்தை ரீககு 
,தத் பொருட்டென்ச.



திருவண்டப் பகுத esr 

ப.த்தி வலையிற் படுவோன் காண்க 

ஒருவ னென்னு மொருவன் காண்க 

விரிபொழில் முழுதாய் விரிந்தோன் காண்க 

௪௫ அஸணுத்தருர் சன்மை இலையோன் காண்க 

இணைப்பரும் பெருமையி லீசன் னக ; 

உரை (௪௨-௪௮) தனால். அன்பாகிய 
கோன்; ஒப்பற்றவனென்று சொல்லப்படும் ஒரு கடவுள் ; விரிந்த 
உலசமெக்கணும் பரக்து நின்றோன் ; அணுவிற் காணப்படும் அட் 
பத் தன்மையிலும் வியக்கத்தச்ச தட்பமானவன் ; ஒப்பிடு த.ற்சரிய 
பெருமையுடையவத்துள் தலை நின்றவன். ஆய்ச்தறிதற்கு அல்லது. 
பெறுதற்கு அரிய பலவத்துள்ளும் அருமையி லருமையுடையோன்; 
எல்லாப் பொருள்களையுக் தமுவி சின்று அவற்றை வளர்த்துக் 

காப்பவன் ; 

குறிப்பு (௪௨-௪௮) :--அன்பர்பால் இறைவன் தானே வக்தரு 

a8, Bor மான் முதலியன வலையுள் தாமே வக்து சிக்குதல். 
போலுசலின், அவ்வாறு கூதினரென்ப. வலையைப் பசப்பினவர் 
செயலந்திருத்தல்போல, அன்பரும் அன்புமாத்திர முடையராய்ச் 
செருச்சுற்றுச் செலலற்றிருத்தல் குறித்தவாளும். யானே கரூதவர 
காடார், சும்மாவருவார்? என்ற தமது. வலையிற் சக்கியவை வெளிப் 
'போகாமைபோல, அன்பிலீடுபட்ட சடவுள் அன்பரை விட்டக 

லாமையுல் குறித்தவாறாம். பொழில் - உலகம். விரிக்தோன் - 
இயல்பாகவே வியாபகமுடையோன். மிக அண்ணிபவற்றுள் 
முண்ணியளுய்ப் பெரியவற்றுட் பெரியளாய் அரியவத்தள். மிச 
அசியஞயுள்ளவன், பெரும் கருணையால் எவற்தித்குஞ் சார்பாய் 
அவற்றைப் பாதுகாப்பா னென்பத பிற அடிகளிற் குறிக்கப் 

பட்டது. 

உரை (௪௧-௫௮):-(பொகுள்களைச் சட்டியதியுல்) சல்வியதிவி 
னாலே கேசே அறியப்படாத துட்பமுடையோண்; மேலும் Cap 

மாய் எல்கும் சிறைந்தவன்; முடிவும் மூலமுமில்லாதவன் ; பிற 
விச் சட்டையும், பிதலி சீச்சச்தையும் உண்டாக்குவோன்; இயல் 

  

       'லகப்படு 

 



FS திருவாசகம் 

அரியதில் அரிய ௮ரியோன் காண்க 

மருவியெப் பொருளும் வளர்பபோன் காண்க 

நாலுணர் உணரா இண்ணியோன் காண்க 

௫௦ மேலொடு ழோய் விரிந்தோன் காண்க 

அந்தமும் ஆதியும் அகன்றோன் காண்க 

பந்தமும் வீடும் படைப்போன் காண்க 
நிற்பதஞ் செல்வதும் ஆனோன் காண்க 

கற்பமும் இறுதியும் கண்டோன் காண்க 

(இட யாவரும் பெறவுறும் ஈசன் காண்க 

தேவரும் அறியாச் வனே காண்க 

பெண் அண் அலியெனும் பெற்றியன் காண்க 

சண்ணால் யானுங் சண்டேன் காண்க 
சாப்பொருள், இயல்கும்பொருள் எல்லாவற்றினும் ௪ 

  

  

2 கலந்து அலை 
யேயாய் நின்றவன்; ஊழி கிகழ்ச்சியும் அசன் முடிவும் பார்த்தவன்: 
(பக்குவம் வக சகாலை) எல்லாரும் தன்னை அடையும்படியாக வர். 
குட்கொள்ளும் முதல்வன். ஆனால் (மலம் நீக்கப்பெராத) எத் 
திசைய விண்ணவரும் சாணவொண்ணாத மல்கலப் பொருளரவான்: 

பெண்ணாகவும் ஆணாகவும் இருதன்மையு மிலதாகவுமுள்ள வடி 
Gare தோன்றுவதால் அவத்றின் தன்மை யுடையானெனப்படு 
வோன், அவனை (ஒன்றுக்கும் பந்றாத) அடியேனுங் sexes 
காணப்பெற்று மஇழ்க்தேன். 

குறிப்பு (௪௧-௫௮): நூலறிவு சாயமாயையிலெழும் சால்வகை 
வாக்இழ்சப்பாற்பட்ட தன்று. அதனால், அாயமாயையுல் சடர்த 
முதல்வனை அவ்வறிவால் அறிய முடியாசென்சது. மொன்று. 
மேன்மையுடையார்பாலுர் சாழ்மையுடையார்பாலும் இறைசெயல் 
காணப்படுதவின், (மேலொடு ழோய் வீரிர்தோன்? என்ராசென்ச. 
கற்பம்-படைப்பு முதல் இறு.திவரையுள்ள பெரும்பொழுது, இறை 
வன்முன், காலமனை த்தும் ஒருக்கே தோன்று தலீன், (சற்பமு மிறு 
இயுல் சண்டோன்? என்றாசென்ச. *தேவர்! என்றது. ஞானம் 
பெற்ற உருத்திர வர்ச்சத்தாருக்குச் இழ்ப்பட்ட வானவரையே



Aare us ௪௬ 

அருள்ஈனி சுரக்கும் அமுதே காண்க 

௬௦ கருணையின் பெருமை கண்டேன் காண்ச 

புவனியிற் சேவடி. தீண்டினன் காண்க 
சிவனென யானுச் தேறினன் காண்க 

அவனெனை யாட்கொண் டருவினன் காண்க 
குவளைக் கண்ணி கூறன் காண்க 

வளுர் தாணு 

குறிக்கும். பெண், ஆண், அலி என்ற மூவகைத் தோற்றங்கட்குக் 
காரணமாய பெருமானை, அத் அவிதச் சலப்புப்பற்தி, அத்தன்மை 
களை யுடையானென்றலுமொன்.ஐ. இறைவன் ஆண்முர்த்தங்க 
ளாகவும், சத்திமூர்த்தக்களாகவும், அருவுருவ மூர்த்தமாகவும் 

சோன்றுதவின், அவ்வாறு கூ.றிஞரென்பாருமுளர். அடிகட்டு 

இறைவன் இருவடிவு காட்டினமை தெளிவு. இருவருளை காட£ 
Romo தன்பாலுளதாக அடிகள் கருத.சலின் யானும்? எண் 
றார். தன் இறுமையும் இறைவன் பெருமையுல் குறித்தவாளும். 

னே காண்க        
  

  

உமை நடை (௫௯-௬௫) :-இதுதி இசண்டடிகளையும், (௮௨ 
னெனை...காண்க 1 என்ற அடிக்கு முன் வைத்துப் பொருல் 
கொள்ளுக.. 

உலை (௫௧-௬ட):--அகன் அருளானது மிகுதியாக மு௮ிழ்ச் 
கும் அமுத ஊரற்றானவன் ழ அலனஏ இசச்கத்தின் பெருமையை 
யுணர்ச்சேன். (என்னை?) இர்சிலவுலகத்திலே, (என்னே ஆஃ 
கொள்ளவேண்டி)த் தன செவ்விய பாதங்கள் பொருர்த வக்த 
வன்; பேரின்பமளிக்கும் பரமபொருளானவன் என்று சறியே 
னும் தெளிச்சேன். அவன் குவளை மலர் போன்த கண்களே 
யுடைய உமை யொருபாகன். இருவருட் சத்இயுச் சானு மொருக்கு 
வர்து என்னைப் பிறவிக் சடலினின்று எடுத்தாட்சொண்டி 
போருள் புரிர்தவனென்றறிக. 

குறிப்பு (௫௧-௬௫):--மேலே தானுச் சன்சையலும் (தாழ்சடை 
யோனாண்டிலனேல்! என்றதும் காண்ச, பாசம் நீங்க காலை, இரு 

ஓ 
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௫௦ திருவாசகம் 

பரமா ந்தப் பழங்கடல் ௮.துவே 

கருமா முமிலித் ஜேன்றித் 
திருவார் பெருந்துறை வரையி லேறித் 
திருத்தகு மின்னொளி திசைதிசை விரிய 

௪௦ ஐம்புலப் பக்தனை வாள௱ரவு இரிய 
வெர்.தயர்ச் கோடை. மாத்தலை காப்ப 
நீடெழில் தோன்றி வாளொனி மிளிர 

  

ரட் சத்தியின் அணைகொண்டு Bases யடைதலின் அம்மையை 
புடன் கூதினர். குவளை - தண்ணருளைச் குறிக்கும். அ.ஐ Fons 
பல மெனப்படும். பாசரீக்கத்திற்கு அவளும் வெப்பேற்றிற்கு அவ 
னும் சாசணசாதவின், இரண்டையும் ஒருக்குபெத்த அடிகள் தம்மை 
அவளுச்தானும் உடனே யாட்கொண்டருளினமை கூறிஞர். 

உரை (௬௬ -௪௨):--மேன்மையான பேரின்பக் கடல் முழு 
துமே, சூல்கொண்ட கரிய பெருமேகம் போல வடிவெடுத்.௪) 
அழகு சிறைர்த தஇருப்பெருர்துறை யென்னும் மலைமேலேறித் 
தச்ச அருளாகிய மின்னல் வெளிச்சமான ஒவ்வொரு இசையி 
அம் பரவ, ஐவகை வேட்சைப் பிணிப்பாயெ, வாள்போன்ற 
கொடிய பாம்புகள், கெட்டோட, (பிறவியின்) கடுக்துன்பமாயெ 
ashore sarge Sits ston மறைத்துக்கொள்ள, மிகுச்.த 
அழகுடைய தோன்றிச் செடிபோல, ஆட்கொள்ள த் தோன்றிய 
திரியாது ஞான வொளிவிளங்க , 

குறிப்பு (௧௬-௪௨):-4அ தவே! என்பதுபசமானர்தப்பழங்கட வில் ஒரு பகுதி மாத்திசமின்றி முழுவதுமே என்பதைச் குறித்து கின்றது. கர - சூல்; நிறை£ர், புலம் - பொறியறிவாலாயெ அவா, பந்தனை - பர்கம் ; கட்டு. விடமானது, உடம்பிலுள்ள குருதியைப் 
மிணித்தாற்போல ஐம்புல அவா உயிரைப் பிணித்து அறிவைத் 
தோலைத்தலின் அவை பாம்பிற்கு ஒப்பிடப்பட்டன. (வெர். ஐயர்? என்பதில் வெம்மை, கடமை குறித்தது. துயர், பல இறப்பட்டு 
விரிதலின் அதற்கு *மாத்தலை ? கூறினர். தோன்றி--மழைக்



திருவண்டப் பகுதி இக 

எந்தம் பிறவியிற் கோப மிகுத்து 

முரசெறிந்து மாப்பெருங் கருணையின் முழங்கி 

எடு பூப்புரை யஞ்சலி காந்தள் காட்ட 
எஞ்சா இன்னருள் அண்டுளி கொள்ளச் 
செஞ்சுடர் வெள்ளந் திசைதிசை தெவிட்ட, 

வரையுறக் 
கேதக் குட்டல் கையற வோங்கி 

இருமுச் சமயத் தொருபேய்த் தேரினை 
40 நீர்சசை தரவரு நெடுங்கண் மான்கணம்  - 

,தவப்பெரு வாயிடைப் பருகத் தளர்கொடும் 
அவப்பெருக் தாபம் கீல்கா தசைந்தன 
ச் செடி, தோன்றிய ஆசியன் தோன்றி எனப் 

பட்டனன். வாள், ஞானத்திற் கறிகுறி. 

  

உரை (௭௩-௮௨) :--எவ்கள் பிறவிகளாகய சம்பலப் பூச்சள். 
செதிர்அு சோன்ற, கடவுளின் பெரிய இசச்சமானது முரசடித் 
தாத் போல இனிய முழக்கஞ் செய்ய, பூப்போன் றதாயுள்ள 
(டியாது) கூப்பிய கைசள் காச்தள் மலர்போல விளங்க, 

குறையாத இன்பக்தரும் அருளானத சிறிய தளி வடிவங்கொள்ள, 
சேர்மையான பேசறிலாகிய வெள்ளம் இச்செல்கும் இரண்டோக்க 
ஒரு வசையதைப்படுமாறு (மக்கள் தத்தஞ் இற்றறிவிந் Gapuy 
ஏற்படுத்திக் கூறுங் கொள்சைகளின் கூட்டமான.து எல்லையத்தூ 
உயர்ர்து. பரச்தமையாலாகயெ அறுசமயல்சளாயெ கானல் நீரிணை 
ஈணு? விடாயுக்தப்போந்த நீண்ட சண்களையுடைய மான் கூட்டம் 
போலச் கதியடையும் விருப்பால் ஆசாய்ச்சியுடன் சென்ற இந்தறி 
வுயிர்கள், அச்சானல் சீரினைத் தமது அசன்ற பெரிய வாயினுழ். 
பருமயும், ஈடச்த தளர்ச்சியும், மிசச் கெடுதியான தாகமும் நீங்கப் 
பெறாஅ உழன்றன. 

குறிப்பு (௭௩-௮௨):--பிதவிகள் மழைத் தொடச்கத்திலெழுரத 
செக்தொழியும் பூச்கெட் குவமிச்சப்பட்டன இடி. முழக்கம் இங்சே 

௬.



@o திருவாசகம் 

ஆயிடை வானப் பேரியாற் றகவயின் 
பாய்ந்தெழுர் தின்பப் பெருஞ்சுழி கொழித்துச் 

௮௫ சுழித்தெம் பர் தமாக் கரைபொரு தலைத்திடித்(த) 

ஊழ்ஊழ் ஓங்கிய ஈங்கள் 

இருவிளை மாமாம் வேர்பறித் தெழுர்(௮) 
உருவ அருள்கீர் ஒட்டா அருவசைச் 
சந்தின் வான்சிறை கட்டி. மட்டவிழ் 

௯௦ வெறிமலர்க் குளவாய் சோலி கிறையகில் 
      

பு சாதத்டெ 
மாயித்று, மூசு, வெற்தி குறிப்பது. *மாப்பெருல் கருணை aor 
செறிர்து இன்முழங்9! என உரைஈடை சொள்க. அஞ்சலி - கை 
கூப்புசல், காந்தள், மழைக்காலத்துச் தோன்று மலர். அதற்குவ 
மேய கை, பிற அடிகளித் விண்ணிலே வான் யாறு சிறைவதாகச் 
கூறியதென உணர்க... செஞ்சுடர் என்பதில், செம்மை, கேர்மை 
Quer பொருள்படும். சுடர் மெய்யறிவைச் குறிக்கும். சேதம்- 
சக்கே.தம், ஏற்பாடு, கொள்கை. குட்டம்-கட்டமென்பதன் முதற் 
குறுக்கம். கை-எல்லை. *கேதம்? என்பதற்குத் ஒன்பமென்றும், 
குட்டம் என்பதற்குச் குளமென்றும்பொருள் கொள்ளுசலுமுண்டு. 
நீர்கசை - அருள்வேட்கை. நெடுங்கண், ஆராய்சி. மான்கணம்- 
சமயிஈளின் கூட்டம், அதுவகைப் புறச்' சமயல்களாற் கதிசை 
கூடாமையின் உயிர்கள் பெருநெறி கோச் உழன்றமை குதித்த 
வாரா, 

உரை (௮௩-௬௫):--செஞ்சடர்வெள்ளம் லான்யாத்தித்பெருக, 
மான்சணம் பெருவிடாயால் அலமரும், அத் தருணத்திலே 

அந்த வானப் பேராற்றின் உள்ளிடத்தே புகுர்து கலர்.ஐ பேரின்ப 
மாயெ பெரிய சழவினைச் சுழித்த, (மெய்யா மணிகளை) வாரிச் 
கொண்டு, எமது பாசச்சட்டாயெ கரைகளை மோதி ஆசைக்கு. 
உடைச்து, வரிசை வரிசையாக மேன்மேலும் வளர்ந்து: சென்ற.



திருவண்டப் பகுதி On. 

மாப்புகைக் சசைசேர் வண்டுடைக் குளச்தின் 

மீக்கொள மேன்மேல் மூழ்தலின் கோக்க 

அருச்சனை வயலுள் அன்புவித் இட்டுச் 

தொண்ட உழவர் ஆரத் தந்த 

௬டு அண்டத் தரும்பெறன் மேகன் வாழ்க 
சல்வினை, தீவினை யெண்ணு! 
வேரோடு பிறல்9 மிருச்துவர்த அழகு மிச்ச அருள்வெள்ளத்தைச் 
செலுத்தித் தொண்டராக பயிர்த்தொழிலோர் சடத்தற்கரில் 
எல்லையையுடைய சாக்த மென்னும் பெரிய கால்வாயைச் சட்டி 

வாசனை வீசுன்த தேன் மலர் போன்ற இருதயச் குளத்திற்கு 
உண்மையாகய நீர்வாயினே யமைத்த, பொறியடக்க மென்னுஞ் 
இறர்த அத் புகை சேரும் வரம்பினையுடைய ஐங்காரமாயெ 

  

ருவினைகளாயெ பெருமரல்களை 

  

சங்கொலிக்கும் உள்ளமாகிய குளத்திலே அருள் வெள்ளமானத 
மேன்மேலும் பெருகுவதை மூழ்சசியோடு பார்த், வழிபாடு 
என்னும் வயலுள் அன்பு என்னும் வித்தை விதைத்துப் பயன் 
கொண்டு gis உசவிய உலசெல்கும் பெறுதத்கரிய முகல் 
போன்றவன் வாழ்க; 

குறிப்பு (௮௩-௬௫) :--வான் யாற்றிலே இறைவஞயய மேகம் 
புகுந்து அருண் மழை பெய்வித்து, அன்பர் பயன் கொண்டு 
இன்பம் ஸறகரும்படி. செய்வித்தமை கூறப்பட்டது. உருவம் - 
அழகு, ஐம்டா - ஐட்டி, செலுச்தி, சந்து - பொறை, சாந்தம், 
இறை - எல்லை. நிறை - பொதியடச்சம், வண்டு - சங்கு, ஐங்காசத் 
Ap «IGS, ம௫ழ்தலின் - மசிழ்ச்சியொடு, அண்டம் - உலகத் 

தொகுப்பு. அாய்மையாகயெ வாசனையும் பற்று. தலாகய இணிமைய 
மூடையது. நல்ல உள்ள மென்பது. வெறி - பற்றின்மையைச் 
சுட்டும். மலர்க்குளவாய் - மலரின் குளவரய் ; வரய்மையரகய 
என்பது வருவித்துரைச்சப்பட்டது. 4 ஓட்டா? என்பது, ₹ தந்த ? 

என்பதோடு முடினெ்றது. தொண்ட உழவர் கட்டி, கோவி, 
கோச்?) இட்டு, ஆச என முடிக்க.



Ge திருவாசகம் 

கரும்பணக் கச்சைக் கடவுள் வாழ்சு 

அருந்தவர்ச் கருளும் ஆதி வாழ்க 
அச்சர் தவிர் த்த சேவகன் வாழ்க 

கிச்சலும் ஈர்த்தாட் கொள்வோன் வாழ்க 

௧௦௦ சூழிருக் அன்பர் துடைப்போன் வாழ்க 
எய்.தனர்க் காரமு தளிப்போன் வாழ்ச 
கூரிருட் கூ.த்தொடு குனிப்போன் வாழ்க 
பேசமைத் தோளி ar sever ait ps 

ஏதிலர்க் கேதில்எம் இறைவன் வாற்ச 
கடு காதலர்க் கெய்ப்பினில் வைப்பு வாழ்க 

    

உரை (௧௯-௧௮) கரிய படத்தை யுடைய பாம்பை அசைப் 
பட்டிசையாக அணிக்த கடவுள் வாழ்க; செயற்கரிய பெருச்தவத் 
தினர்க்கு அருள் புரியும் முதல்வன் வாழ்ச. (பாண்டியன் மூவி 
யோர்க்கு அபாயம் வந்தபோது) பயத்தை ரீச்சி யாட்கொண்ட 
Sr args. அல்லத. எனறு பிறவிப்பயத்தை 8சயொட் 
கொண்ட வீரன் வாழ்ச. 

குதிப்பு (௧௯-௬௮) :-பணம் - படம், அதனையுடைய பாம்மித் 
காயிற்று: பாம்பு, குண்டலி சத்திக்கு அறிகுறி. உலெக்குஞ் சத் 
தியைச் சன்பாற் சொண்டவன் என்பது கருச். ௮௮ வாணில் 
அட்பமாக வுள்ளது. வானிதம் புகைநிற மென்பதால், அதற்குக் 
கருகிறல் கூறப்பட்டசென்பாரு முளர். காணப்படும் உல௫ற்கும் 
காணப்படா வுலஇற்கும் ஈடுசிகர்த்தாய் உள்ள அச் சத்தி, இரண்டி. 
னும் சிறைர்த இறைவனுக்கு அரைகாண்போ லாயிற்று, 

உரை (௬௯௧-௪௦9) :-சாடோதும் வினையித்படாத. இழுத்து 
என்னை அண்டருள் பவன் வாற்ச,.. எதிர்பாராது வரது சவிபும் 
பெருர் அயரத்தை அறவே யொழிப்பவன் வாழ்க; தன்னை 
மடைந்தார்க்குக் இடைச்துற்சரிய அமுதமாயெ பேரின்பத்தைச் 
கொடுப்போன் வாழ்க. மிகுதிப்பட்ட இருளிலே வளைக்தாடுவோன் 
வாழ்க. பெரிய மூங்கிலை யொத்த ஈயப்புடைய சோனினனாலயெ



திருவண்டப் பகுதி டு 

ச்சர வாட்டிய ஈம்பன் போத்தி 

பிச்செமை யேற்றிய பெரியோன் போற்றி 
நீற்ஜெடு தோற்றவல்லோன் போத்றி நாத்றிசை 
Bower mor ys Bonar Bor gy 

௧௧௦ நிற்பன கி.றிஇச் 

திருவருட் சத்தி கணவன் வாழ்க. (தன்னைச்) சார்தவில்லா தவம 
சட்கு இயைபு சாட்டாத எமத தலைவண் வாழ்க. அன்பர்க்கு, 
இளைப்புள் காலத்துப் பயன்படும் ஈட்டிய பொருள்போல்பவன். 
வாழ்க. 

குறிப்பு (௬௯௬-௪௦௫) :--நிச்சல் - நித்தியல் - சித்.தியம் - ஓல் 
வொரு சாளும், சூழ்தல் - முன்வினைப் பயன் எதிர்பாரா வர்௮ 
மூடுதல், உலகம் ஒடுவ்கெ காலையும் இறைவன் ட்பமாய (கு4் 
கும) ஐர்தொழி லியத்று,தலின், *கூரிருட் கூத்தொடு குனிட் 
போன் ? என்றார். கூரிருட்கத்அ, குக்கும ஐர்தொழிலையுய் Gols 
தல் தூல ஐந்தொழிலையும் குறிக்குமென்ப. கூரிருள், என்பதைக் 
சாளிக்கு ககுபெயராசக் சொண்டு, அவளொடு ஈடம்புரிவோன் 
என்பாரு முளர். மூல்இல், ப௫ியரிறம், மென்மை, ஒளி இவத் 
றைச் குறிக்கும். கூரிருட்கூத்தில், இறைவனுச்குத் துணையால் 
நிற்பவள் சத்தியேயாதல் கூறினவாரறும். சவித்தொகை கடவுள் 
வாழ்த்துள் அச்சருத். தச் கவினுறத் தெரித்தமை சாண்க, இதை 
வன் சலங்கொடுப்பினும், அதனைத் அய்க்கும் இயைபில்லாதாஃ் 
ஏதில.சாவர். அவர்கட்கு இறைவன் பேருதவி தெளிவாகப் பயண் 
படுமாறில்லை என்பத கருத. அடுத்த அடியில் அன்பர்க்கு உத்த 
விடத்து உற பேருதவியாமென்றார். எய்ப்பு - மு.துமைரேரய் முத: 
வியவற்றால் உளதாகும் இளைப்பு. வைப்பு - சேமித்து வைத்த 
பொருள். 

உரை (௧௦௯-௪௧௪):--இருப்புறம்பயத் தில் பாம்பு இிண்டி இறந்த 

ஒருவனை உயிர்ப்பித்தற் பொருட்டுக் கொடிய பாம்பொன்றினை 
ஆட்டி (அதனால் விடச்திர்க்து அவனை உயிர்ப்பித்த) ஈம்பெருமான்



Bar திருவாசகம் 

சொற்பதம் கடந்த தொல்லோன் 
உள்ளத் தணர்ச்சிமிற் கொள்ளவும் படான் 
கண்முதற் புலனாற் காட்சியு மில்லோன் 
விண்முதற் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன் 

சகட பூலின் சாற்றம் போன்றுயர்க் தெல்கும் 
ஒழிவற கிறைர்த மேவிய பெருமை 

சாத்தருள்ச. (விடத்தை இறக்கெது போல) எனக்கு மாலேற்றிய 
இபரியவன் சாத்தருள்ச, (அகண்டப் பொருளா யிருக்கும்) 
அடியசை ஆட்சொள்ளத் இரு$றணிர்த இருமேனியோடு தோன்ற 
வல்லவன் அருள்க. கான்கு இக்துமுள்ள ஈடப்பனவற்றை ஈடப் 
மித்துவ் டெப்பனவற்றைச் டெப்பித்தும் நிற்பனவற்றை நிற்பித் 
அம், இன்ன சன்மையனென்று சொல்லும் மொழியின் தரத்தைக் 
கடக்த பழமையோன், மனக்கொண் ணெருமுணர்ச்சியிஞ் பற்றப் 
வடாதவன், சண் முதலிய (ஐ5.ஐ) பொறியறிவிஷற் காணப்படா 
தவன், வான் முதலிய பூசங்கள், ஐவகையாசத் தோன்றும்படி 
அவற்றை வகுத்தவன். 

குறிப்பு (௧௦௭-௪௧௪) :-- இிருப்புறம்பயத்தில் கணவனையிழக்த 
சாதவியின் பொருட்டு இறைவனே பாம்பாட்டியாச வர்.அ கணவன் 
உடம்பிலுள்ள விடத்தை இறகு உயிர்ப்பித்கானென்பது குதித்த 
வாது. மிச்சு - பித்து - அன்பினாலாஓெ பெரு விருப்பம். fon, 
என்பதற்கு அழித்தல் என்று பொருள்கொண்டு, தோத்தம், என்ப, 
தற்குப் படைத்தல் எனப் பொருள்கொண்டு அக்தமுமாஇபுமா 
விருச்சக வல்லான் என்று: பொருள் கூனுவாருமுளர். எவ்வகைச் 
செயலும் இறைவன் செய்விக்சவே நிகழ்்றசென்பது: கருத்து. 
ஆதலின், கடத்தல், O 65%, நிற்றல் மூன்றையும் விதர்தனர். 
அப்படித் தொழிற்படுபவற்றிற் கெல்லாம் முற்பட்டவளுதலின், 
“பழையோன் * என்றார். மனமொழி  மெய்களேக் கடர்தவன் 
என்பதைப் பிற அடிசளிற் குறித்தார். 

உரை (௧௧௫-௧௧௧) :--மலரினின்று. எழுகின்ற மணம்போல.



திருவண்டப் பகுதி ௫௭ 

இன்றெனக் கெளிவர் தருளி 
அழிகரும் ஆக்கை யொழியச்செய்த வொண்பொருள் 
இன்றெனக் கெளிவர் திருக கனன் போற்றி 

௮௨௦ அளிதரும் ஆக்கை செய்தோன் போற்றி 

ஊற்திருச் அள்ளங் களிப்போன் போற்றி 
ஆற்றா இன்பம் அலர்க் கலை செய்யப் 

போற்றா ஆக்கையைப் பொறுத்தல் புகலேன் 
மரகதக் குவா௮ல் மாமணிப் பிறக்கம் 

    

  

மேம்பட்டு உலகெங்கும் நீச்சமத நிறைச்து (எவற்றிற்குஞ் சார் 
பாய்ப்) பொருச்திய பெருக்தன்மையை இச்காலத்தே எனக்கு 
எளிதின் வர்து அறிவுறுத்தி அருளி அழியுர் தன்மையுடைய 
உடம்பெடுக்கும் பிறவியானது நீங்கும்படி. செய்த ஞானமுதல் 
இற்றை சாளிலே என்பால் எனிதாக வர்தமர்ச்தோன் அவனுக்கு 
வணகச்சம். 

  

குறிப்பு (௧௪௫-௧௧௯ 
ட்பமாய்த் தோன்றாஅள்ள ௫. மச வல்லார்க்குத் தோன்றும். 
அவ்கனமே இறைவன் தோன்றாச் சார்பாயிருக்து அன்பர்ச்கே 
புலப்படுவண். பிற பொருட்சார்பும், எளிதினதியப்படுதலுமிலன் 
என்பார், : உயர்க்து ? என்றார். இருவாசசத்இற் பிரிசோரிடத்தி 
லும் “உற்ற வாச்சையினுறு: பொருள் நறுமலசெழுதரு சாத்றம் 
போற் பற்ற லாவதோர் நிலையிலரப் பரம்பொருள் ? என்றது. 
காண்க. தனது அசண்ட வியாபகப் பெருமையை இறைவன் தம் 
சறிவு.று.த்தினமை குறித்தார். சவெஞானத்தால் அது உணரப்பட 
லின் பிறவி யறுதற்கு எுவாயிற்று. தமதுள்ளத்தே விற்திருச் 
'தமை கூறுவார்  எளிவச்து இருந்தனன் ? என்றார். போற்றுதல் 
என்று பொருள்படுக் தொழிற்பெயசாசப் போற்றி என்பதைச் 
கொள்ளின், ௮.து வணக்சமென்று பொருள்படும். 

மலர், தோன்றும் பொருள், சாந்தம் 

உரை (௧௨0-௪௨௬) :--உருக்கம் மிச்ச உடம்பைத் தந்தவ 

னுக்கு வணச்சம். இன்ப ஊற்றாக உள்ளத்தே அமர்ச்து அதணை



௫௮ திருவாசகம 

௧௨௫ மின்னொளி கொண்ட பொன்னொளி திகழச் 
திசைமுகன் சென்று தேடினர்ச் கொளி Sgt 
முறையுளி யொத்தி முயன் றவர்சக் கொளித்அம் 
ஓற்றுமை சொண்டு கோக்கு முள்ளத்(த) 
உத்றவர் வருந்த உசைப்பவர்க் கொளித்தும் 

௧௩௦ மறைத்திறம் நோக்கி வருக்தினர்க் கொளித்தும் 
இத்தர் இரத்திற் காண்டுமென் திருந்தோர்க்கு. 
அத்தர் தரத்தின் அவ்வயின் ஒளித்தும் 
முனிவ கோக்க ஈனிவாக் கெளவி 

  

  

     த 

மான பொய்டுப் பரந்து அலைலீ௪, அசனைப் பேண இயலாத 
இல்வுடம்பை கான் தாக்க விரும்பேன். பச்சை மணிக் குவியலும் 
இலர்ச பெரிய மாணிக்க ஈட்டமும் காணுகின்ற மின்னலொளி 
யைத் சன்னகத்துட்சொண்ட பொன்னொளி (விளம்ஞெற்போலச் 
சத்தியுஞ் வெமுமாய்) இறைவன் விளங்கவும், அவனை சான்முக 
னுக் (ிருமாலும்) போய் முயன்று தேடினசாச, (அவர்கட்குத் தன் 
மெய்மியல்பினை) மறைத் ஐம், 

மடழ்விப்போனுக்கு வணக்கம், கால்க ஐ 

குறிப்பு (௪௨௦-௧௨௯) :--அளி - ௮ன்பாலாய உருச்சம். gor 
பின் மிகுதியின் பயனாக இன்பப் பெருக்கம் எழுகின்றது, அதனை 
மூத்றிலும் ௮௧7, உடம்பு தடையாதல் கூறியவாறு. இறைவியின் 
கிறம் பசுமை யாதல் பத்தி, *மரகதச் குவாஅல்? என்றார். இறைவ 
னருச் செவ்விய தாகலின், மாமணிப் பிறக்க மென்றார். தாய்மை 
மின்னொளியாலும், மாறின்மை, பொன்னொளியாலுய் குறிக்கப் 
படும். 4 தேடினர் ? என்ற பன்மையால் இருமாலுல் சொள்க, 
செருக்குப்பற்றி அயனரிக்கு இறைவன் வெளிப்பட்டிலர். சந்த 
வத்தித்குரிய வெவ்வேறு படிகளில் சிற்போர்க்கும், இறைவன் 
வெளிப்படாது, தவம் முற்றிய தாழ் மனத்தோர்ச்சே அவன் தன் 
,தன்மையைச் தானே சாட்வொனென்பதைக் £ழ்ப்போர்த அடி. களில் விளக்னெமை சாண்ச,



இருவண்டப் பகுதி Gx. 

அணெனச் தோன்றி அலியெனப் பெயர்ந்து 

கட வாள் ரதற் பெண்ணென வொளிக்தும் 

சேண்வயின் 

ஐம்புலன் செலவிடுத்(.து) அருவரை தொறும்போய்க் 
'தற்றவை அறக்த வெற்.றுமிர் ஆக்கை 
அருந்தவர் காட்சியுள் தருக்த வொளித்தம் 

ஒன்னுண் டில்லை யென்றறி வொளிக்அம் 

உரை (௧௨௪-௧௩௫) :--முறையாக ல் வழியித் பொருக்தித் 
தன்னைச் சாண முயன்றவர்க்குத் தன்னை மறைத்தும், (உலகப் 
பொருள்சவி லீபெடாமைச்காக) உறவினர் வருச்தவும் (அதனைப் 
பாராட்டாத) மனவொருமை கொண்டு இறைவனைச் காணும் 
விருப்பொடு உறுதியாக நின்றவர்க்கு ஒளித்தும், மர்இீர முறையாற் 
கடவுட்சாட்டு சாண்பான் வருக்இி முயன்றவர்க்குத் தன் மெய்த் 
தன்மையை மறைத்தும், இர்ச உபாயத்தாற் சாண்போ மென்று 

முயன்று எதிர்பார்.ததிருக்தவர்க்கு அர்த உபாயத்திலேயே அவ்வி 
டத்தில் ஒளித்தும், பரம்பொருளைச் சாச்தமாகப் பார்க்கவும் மிகுதி 
யாகப் பற்றவும் மூயன்றவர்க்கு, ஆண் வடிவங்கொண்டு தோன்றி 
யும், ஒளி பொருக்திய செற்றியுடைய பெண் இருமேனியோடு- 
தோர்றியும், இசண்டுமிலாத வடிவாகத் தோன்றியும் மறைச்து 
சன்னியல்பினைக் காட்டாமலும், 

குறிப்பு (௪௨௪-௧௨௫) :--முதலிலே சாலீற்சொன்ன ஓழுச்ச 
முறைப்படி நிற்றல் சடறப்பட்டது. மன அடச்சம், அல்லது மனே 
லயம் அடைதற்கு முயலும்முறை பின் கூறப்பட்டது. wifr 
வசைகளைச் சையானாவதாலும், வேறு உபாயல்களைக் கையாளூவ 
தாலும் இறைவன் வெளிப்பட்டான். சூழ்ச்ிக்கு மேற்பட்ட குழ்ச்- 
செஞசலின், உபாயத்.திலேயே ஒளிக்கவல்லா னென்றனர். சாக்த 
மாக அன்பு செய்தலின் பயனா, இறைவனது உருவத் திருமேனி 
யின் சாட்ட டைப்பினும், மெய்யியல்பு புலனாகாமை சாண்ச. 

உரை (௪௩௪-௧௪௫) :-கெடுக் அசத்திலே, ஐம்பொறி யதி. 
வினைப் போகும்படி நீக், சடத்தற்சரிய மலைசள்தோறும் போய், 

 



௬௦ திருவாசகம் 

:௧௪௦ பண்டே பயில்தொறும் இன்றே பயில்தொறும் 

ஒளிக்குஞ் சோரனைக் கண்டனம் 

ஆர்மின் ஆர்மின் காண்மலர்ப் பிணையலில் 

தாள்களை யிடுமின் 
சுத்றுமின் சூழ்மின் தொடர்மின் விடேன்மின் 

௧௪௫ பற்றுமின் என்றவர் பத்றுமுற் ஜெளித் தம் 
தன்னே ரில்லோன் தானேயான தன்மை 

என்னே ரனையோர் கேட்கவச் தியம்பி    

ஹ்கர்வனவத்றை வெறுத்தமையால், உயிர் மாத்திரமூள்ள தசை 
யற்ற வெற்றுடம்புடைய செயற்கரிய தவத்தினா.து பார்வையுள், 
விளக்கும், அவர்கள் இருத்த மெய்தற்பொருட்டு முற்றிலும் 
தோன்றாதொளித் அம், ஒருபொருள் உண்டோ இல்லையோ வென்ற. 
உணர்ச்சி யுடையார்க்கு ஒளித்தும், முன்ஞட்களிற் பயிலுச்தோ 
அம் இர்சாளிற் பயிலுந்கோறும் மறைர்சு போகின்ற சள்ளனைச் 
சண்டோம், கூடுங்கள், அன்றலர்ந்த பின்னல் மாலையால், அவன 
திருவடியில் விலல்பெல்கள், வலம் வாருக்கள், சூழ்க்.து நில்லுங்கள், 
பின்தொடருங்கள், விடாதேயுக்கள், பிடித். துச் கொள்ளுங்கள் 
என் தவர்களுடைய பிடிச்சு முழுவது மொளித் தம். 

  

குதிப்பு (௧௩௬-௧௪௫) :-பத்தற்ற யோகயெர்க்கும், ஞானம் 
பெருத விடத்து இறைவன் முற்றிலும் கெளிப்படான். அவர்கள் 
திருக் ததலாவு, ஞானம் பெறுதற்குரிய பக்குவம் அடைதல், 
இறைவனைக். காணம். பெறுவிடத்து உயிரின் இத்நறிவு 
முளைத்து, ஐயுறவு தோத்துவிப்பின், அது ஞானப் பேற்றிற்குப் 

பெருக் தடையாகும். இறைவன் இருவருட் சாட்டி ஒருசாற் பெறி 
ணும், செருக்கத்ற சிலையில் சில்லா, உயிரின் தற்போத முயற்சி 
"மேத்பட்டெழுமாயின், இறைவன் வெளிப்படா னென்பத இறுதி 
யாகக் குறிததவாறு. 

உரை (௪௪௯-௪௫௭) :--தனக்கு யாரும் ஒப்பில்லாத பெருமான். கானே எல்லாவத்றொடும் ஆத்துவீதமாய்ச் சலத்து. அவையான:
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அறைகூவி ஆட்கொண் டருளி 

“மறையோர் கோலம் காட்டி யருளலும் 

௬௫௦ உலையா அன்பு என்புருக ஓலமிட்டு 

அலைகடல் திரையின் ஆர்த்தார்த் தோங்கி, 

,தலைதடு மாறு வீழ்ர்துபூரண் டலறிப் 
பி.த்தரின் மயங்கி மத்தரின் மதித்து 
காட்டவர் மருளவுன் கேட்டவர் வியப்பவும் 

௧க௫ட கடக்களிற ஏற்றுத் திடப்பெரு மதத்தின் 

ஆற்றே னாக அவயவஞ் சுவைகரு 
கோற்றேன் சொண்டு செய்தனன் 

  
தன்மையையும் தன்னில் தாளாயுள்ள கணியியல்பையும், என்னேம் 
போன்றவர்கள் சேட்ரும்படி. வந்து அறிவுு.த்தயருளி, வலியப் 
போர்க்சழைத்தாற் போலழைத்து அடிமையாகக் கொண்டருளி, 

அர் தணஞாெ ஆரிய வடிவல் சாட்டி. யருளியதோடு, அவ்வா 
தருளினவுடனே, சலிப்பில்லாத அன்பினாலே எலும்பும் உருகும் 
படியாக மூறையிட்டு, சான்கொக்தளிக்ற கடலின் அலைபோலச் 
கூவிச் கூவி மெழும்து தலைமயல்கெ ஜழேவிழ்க்து உருண்டு சதறிம் 
பித்தச்கொண்டவர் போல, மால்கொண்டு, வெறிசொண்டார் 
போலக் களிழ்,த, சாட்டிலே பார்த்தவர் திலெடையவும், கேட்ட 
வர்கள் அதிசமிச்சவும், சன்மேற் பாகனை ஏறவிடாதபடி, மிகு£்த 
பெருமசங் கொண்ட மதயானைபேல, (மிகு.இிப்பட்ட இன்ப அன் 
பினைத்) தாம்க இயலாசேனாகும்படி, எனது உறுப்புக்களை யெல். 

லாம் சுவைமிக்ச கொம்புச் சேன் போன்ற இன்ப வுணர்ச்சியாற் 
செய்தமைத்சனன். 

குறிப்பு (௪௪௪-க௫௭);ப.சித்தறிவுடைய உயிர்க்குப் பேதியும் 
பேரின்பமும் தலைப்பட்டவுடன், அவற்றின் பாசம் சால்ச இயலா 
வென்பதம், அவற்றினாலாய மெய்ப்பாடுல் குறித்தவாரும். அருள 
அம் என்பதை ஈற்றடியிற் * செய்தனன் ? என்பசோடு முடிக்க. 
£ உருக? என்பதோடு முடித்தலு முண்டு,



௬௨ திருவாசகம் 

ஏற்றார் மூதூர் எழில்ஈகை யெரியின் 

வீற்லித் தாம் (ர) அன்று 
:௧௬௦ அருட்பெருந் தீயின் அடியோம் அடிக்குடில் 

ஒருத்தரும் வமாமை யொடுக்கென் 

'கடக்கையின் ரெல்லிக் கனியெனக் காயினன் 

சொல்லுவ தறியேன் வாழி முறையோ 
தரியேன் நாயேன் தான்எனைச் செய்தது 

க௬டுதெரியேன் ஆஆ! செத்தேன் அடியேற் 
கருளிய தறியேன் பருகியும் சேன் 
விழுங்பம் ஒல்ல இல்லேன் 

  

,ச்தவர்கள து 
பழைய ஊர்களை அழகுமிக்க புன்னசையிலெழுர்த செருப்பிஞற் 
சுட்டெரித்த வீழ்த்திய துபோலத் தனு அருட்பெருர் இயிஞல் 
அடியேக்கள் ஒருத்தரும் தவர, சபடி. எல்களுடைய அடிமையுடம் 
பாயெ குடிசையை ஒடுக்குவித்தான். வளைக்த (உள்ளல்) சையில் 
செல்லிச்சனியைப் போலத் கவறிப்போசாத் சைசண்ட அமுத 

உரை (௧௫௮-௧௬௭): (இிரிபுரத்தினராகய) ௭ 

மாயினன். எம்பெருமான் வாழ்க. (அவன் எவ்வாறு எனக்குச் 
இட்டினானென்பதைப்)  பிறர்ச்குசைக்ச அறியேன். அவன் 
என்னைச் செய்த விதத்தை சாய்போன்ற யான் தாக்சமாட்டேன்., 
அதை அறியு மாற்றலிலேன். ஆ 4! செருக்கற் ரொழிச்சேன். 
அடியேனுக்கு சஈல்கெதை (பேரின்பத்தை) அளச்தறிய வல்லே 
னல்லேன். அதனைக் குடித்தும் நிறைவெய்தல் பெதேன். Dee 
யாக விழுங்கவும் ஆற்றவில்லேன். 

குறிப்பு (௧௫௮-௪௬௪):--முப்புர தகனம். மூம்மல நீக்கத்தைக் 
குறிக்குமென்ற இிருமக்திரச் கருத், இங்கே புலளுதல் சாண்க, 
சையை வளைத்து உள்ளக்கையிலுள்ள பொருள் சழே விழாதபடி 
wags sro, YH தடக்கை யெனப்படும். உருண்டு போகும் 
'கெல்விக்கனி உள்ளங்கையில் உருளவிடமில்லா இருப்பதோடு அசன் 
எப்பகுதியும் காட்சிக்குச் செவ்விஇத் புலனாமென்ப. கெல்லிக்கணி,
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செழுர்கண் பாற்கடல் திரைபுசை வித்(அ) 

உவாக்கடல் கள்ளுநீர் உள்ளகர் ததும்ப 

௧௭௦ வாக்கிறர் தமுதம் மயிர்க்கால் தோறுந் 

தேக்கடச் செய்தனன் கொடியோன் ஊன் தழை 
குரம்பை தோறும் ராயுட லகத்தே 

கூரம்பைகொண் டின்தேன் பாய்த்து கிரம்பிய 

அற்புத மான அமுத தாரைகள் 

க௭ட எற்புத் துளைதொறும் ஏத்தினன் உருகுவது 

உள்ளங் கொண்டோ ருருச்செய் தாங்கெனக் 

கள்ளு முக்கை யமைத்தனன் 

கருசெல்வியைக் குறிப்பதாய்ச் சால ஈமருக்தாகிய கற்பமாமென்பர். 
அது பேரின்பம் ஈயும் இறைவனுக்கு உவமையரயிற்று, பேரின்ப 
அவா மேலீட்டினாத் பருபெமாரேன் என்றார், தனது ஆற்றுக் 
'கேற்றவாஹறே அதனை உட்கொள்ள முடியுமன்றி மிகுதியாக 

முடியாதென்பார், ! விழுக்கபு மொல்லூல்லேன் ? என்றார். 

உரை (௪௬௮-௪௪௪) :--முழு மதிக்காலத்தே கடல் கடுவித் 

பொங்கும் ரீர்போல, உள்ளத்தினுள்ளே பேரின்பமானது நிறைஈ். 
வளமிச்ச பாற்கட வலைபோலத் ளும்பச் செய்து, சொல்லும் 
,சன்மையைச் சடச்த பேசமுதமானது உசோமத்தி னடிதோறும் 
நிசம்பத் தல்கும்படி செய்தனன். காய் போன்ற அடியேனது. 
உடம்பினகத்சே 9௮ வீட்டிருக்சை சொண்டருவி தியேனுடைய 
புலால் மிகுந்த உடம்பின் குருதிக் குழாய் ஈசம்பு முதலிய செய் 
சரைகடோறும் இனிய தேனைப் பாய்ச்9, அ,செயிக்கத் தக்க 
நிறைவான அமுத ஒழுங்குகளை எலும்புத் தவாசர்தோறும் பாய். 
வித்தனன், உருகும் தன்மையுடைய உள்ளத்தினாலே வடிவ 
மமைத்தாற் போல (ஒவ்வொரு பகுதியிலும்) செருமல்? (அமுதம்) 
சனறிக் சசிஏன்ற உடம்பைத் தர்தனன். 

குறிப்பு (௪௬௮-௧௪௭) :--பொருள்கொள்ளுமிடத்தே, இரண் 
டாவது அடியை மூதவிற் கொள்க. உயிரினறிவிற் மோன்று மின்ப
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ஒள்ளிய 
கன்னற் கனிதேர் களிறுஎனக் கடைமுறை 
என்னையு மிருப்ப தாக்னென் ; என்னிற் 

௧:௮௦ கருனை வான்தேன் கலக்க 
அருளொடு பசா௮மு தரக்னென் 

பிரமன்மா லறியாப் பெற்றி யோனே. 
இருச்இிற்றம்பலம் 

மாதலின். உள்ளசத்தே சடல சர் என்னுர்.. நூமுமதி 
போதிலைச் குறிக்கும், உயிரிற் சலச்த பேரறிவி னடுவே இன்ப 
மூதிப்பதென்றறிச. பேறிவுச்கு அறிகுறி - பாற்கடல். குரம்பை 
யென்ப: உடம்பையும் அதன் பகுஇயாய வம்புகளையுல் குறிக்கும். 
குசம்பு, வரம்பு, கள்ஊறு, எனவும் அள்ளூ£- எனவும் பிரிப்பர். 
கள் - சேன். உடம்பு நினவு வர்சபோம் உடம்பெல்கும் 
கலச்துள்ள முதல்வனது பேரின்ப நிறைவே புலஞதலாலும், 
அதற்குள் சாரணமாய அன்பும் மேற்படுதலாலும், உடம்பிலே. 
அமுதம் ஊறுலசென்றார். 

கரை (௧௪௮-௪௮௨) :--ஒளிமிக்க சற்கண்டின் இனிமை 
யடைய கனியைத் தேர்ச் அண்டுன்ற (இறுமாப்புடைய) யானை 
போல, முடிவான முறையாகத் தகுதியற்ற அடியேனையும் இருக்கு 
மாக: செய்தருளினன். அயனரி மறியாப் பெருர்தன்மையன்,, 
மேலாகிய இருவருள்சேனானத என்னிற் சலக்கும்படி. Orig, 
அஉவருளோடு, மிகமேம்பட்ட பேரின்ப அமுதத்சையும் அமைத்து 
லைத்தருளினன். 

குறிப்பு (௧௪௮ - ௪௮௨) :--இறுஇியடியைக் ( கருணைவான் * 
என்பதற்கு முன் கொள்க. அருள் விளச்சமுஞ் வெ விளச்கமுல் 
கூறியவாறு. ஒண்மை அருளையும், கணி - வொனுபவச்சையுல் 
குதிக்கும். இனிமை நிலை பெற்திருத்தலின், கன்னற்கனி யென் 
ரர். கடைமுறை, கடையா முறையெனக் கொண்டு, அருள்பெற்ற 

அடியருட் கடை சின்ற முறையிலெனப் பொருள் சொள்வாரு 
முளர். பரா - மேலான. 

முட்



தில்லையில் அருளிய 

போற்றித் திருவகவல் 

oe 

சகத்தின் உற்பத்தி 
இருச்த்றம்பலம். 

நான்முகன் முதலா வானவர் தொழுதெழ 

ஈரடி. யாலே மூவுல களந்து 
காத்றிசை முனிவரும் ஐம்புலன் மலரப் 

போற்றிசெய் கதர்முடி.த் இருநெடு மாலன்(௮), 

டு அடிமுடி யியும் ஆதச வதனிற் 
கடுமுரண் ஏன மாஓமுன் கலந்து 
ஏழ்தலம் உருவ இடர்.துபின் எய்த்து 
ஊழி முதல்வ சயசய வென்று 

வழுத்தியும் காணா மலரடி. யிணைகள் 

௧௦ வழுத்துதற் கெளிதாய் வார்கடல் உலஇனில்: 

(போற்றித் இருவகவல் - போற்றியென்ற ஈத்றுச் சருடைக 
அடிகளின் மிருத கொண்ட இருவசவல்.) 

(சுகத்தின் உற்பத்தி - உமிர்களின் தோத்தம்) இஃது இக் 
வகவலின் ஒரு பகுதியாக அமைந்துளது, அ௮.கவல் முற்றும் அதைட் 

பத்றியதன்று. 

உரை (௧-௧) :--படைப்புச் கடவுள் மூதலாகவுள்ள தேவர்க 
ளெல்லாம் வழிபட்டுச் செல்லவும், வாமனாவதாசத்திலே சனத 
இசண்டடிசளிஞலே மூவுலகங்களையும் அளச்து, சான்கு இிசையிறு 
முள்ள முணிவர்களும் தமத ஐம்புலன்சளும் மடழ்ச்யெடையும்படி. 

யாக வணச்கஞ் செய்யப்பெற்ற ஒளிலீசுச் இருமுடியினையுடைய 
பெருமை மிச்ச திருமால், (இறைவன் அனற்பிழம்பாய் சின் ஐ: 
அச்சாலத்திலே ஈசன் இருமேணியின் அடியின் முடிவைக்காணும் 

5



௬௬ திருவாசகம் 

யானை முதலா எறும்பீ ரய 

ஊனமில் யோனியின் உள வினை பிஜைத்தும் 
மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா 255 5 3) 

ஈனமில் கிருமிச் செருவினிற் பிழைக்கும் 

  

விருப்ப மிகுதியால், வலிமை மிகுந்த பன்றி வடிவெடுக்க, (அய 

னுக்கு) முற்பட்டுக் ழேழுலனொம் புகு ஐ, ஊடுருவச் தோண்டிப் 
பின்னர். (46ழ்சசெல்ல இயலாத) இளைப்படைர்் அ (எம்பெரு 
மானை கோக்க) உலக முடிவுக்கு மூகல்வளுயுள்ளவனே; உனச்கே 
வெற்றி வெற்றியென்று துதித்து வணங்கியுல் காணப்பெருத 
இருவடிசள் வழிபடுதற்கு எளிதாக வெளிப்படும் கெடுல்கடல். 
சூழ்ச்த இர்சிலவுலலலே, 

குறிப்பு (௧-௧) :--இகனுள் தேவருட் இறக்த இருமால், 

மானென தென்னுஞ் செருக்கருமையால், இறைவன் இரவி. 
களைச் சாணப்பெராமை கூறினர். அரி, ஒரு குள்ளப் பிராமண 
வடிவமெடுத்துச் சென்ற, மூவடிமண் வேண்டி, ஈசடியாலே உல 
குனேத்தும் அளந்து மூன்றாவது அடி மண் இிடையாமையால், 
மாவலி தலையி வடி வைத்த கதை வெளிப்படை நிலைப்புச் «Loy 
ஊாசலின், ஐம்புலஹும் துத்தம் சிறைலைப் பெறுமாறு இயத்த 
வல்லவனாதலின் *ஐம்புலன் மலர? என்றார். இருமாலுக்குச் ழோக 

உள்ள சடவுள் அயஞாதலின், அவன் முதலாக உள்ள பிற தேவ 
ரைக் கூறினர். இருமாலுக்கு மேற்பட்டவர்கள் உருத்திர வர்ச்சத் 
இனர், அவர்கள் இறைஞாணம் பெற்றவர்சன். அடிமுடி - அடி 
வின் முடிவு. உடல் வலிமையும், மணவலிமையு முடைமையால் 
ஈசடுமுரண்? என ஈசடைகொடுத்தார். அன்பர்க்கருள இறையன்" 
புவணியிற்சேவடி தீண்டினனென்பார், * வழுத்துதற் கெளிதாய் 7 
என்றார். 1 எனிதாய? என்பது * எளிதாய்? எனச் குறைக்கு நின்: pg. அல்லத * எளிதாம்? என்பது எளிதாக எனக் கொண்டு, 
ஒளிதரகவே (அவற்றை வழுத்துதம் பொருட்டு) எனப் பொருள் 
கோடலுண்டு. 

உமை (௪௪-௪௪) :- (பெரிய) மானை சூத். (சிறிய) எறும்பு



போற்றித் திருவகவல் ௬௪. 

கட ஒருமதித் தான்றியமின் இருமையிற் பிழைத்தும் 
இருமதி விளைவின் ஒருமையிற் பிழைத்அம் 

மூம்மதி சன்னுள் அம்மதம் பிழைத்தும் 

ஈர்இரு இங்கனிற் பேர் இருள் பிழைத்தும் 
அஞ்சு திங்களில் முஞ்சுதல் பிழைத்தும் 

௨௦ ஆறு திங்களின் ஊறலர் பிழைச்சம் 
ஏழு இங்களில் தாழ்புவி பிழைத்தும் 
எட்டுத் திங்களிற் கட்டமும் பிழைத்தும் 
ஒன்பதில் வருவரு அன்பமும் பிழைத்தும் 

தக்க தசமதி தாயொடு தான்படுந் 

2@ #45 சாகாத் அயரிடைப் பிழைச்அம் 
ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்த அக்காலை 

வடிவாக உள்ள 

  

  

னிலே), குந்தம் இலதாகப் பொருச்திய 
சருப்பைசளிலே, அவற்றுள் நிகமுஞ் செயல்களின் கெடுதிக்குத் 

"தம்பியும், மனிதப் பிறவியிலே தாய் வயிற்றிலே சிகழும் குறைவில் 
லாத புழுக்களின் போரிலே (சிதைவு படாத) சப்பியும். 

  

உரை (௧௫-௨௭௬):--தாயின் கருப்பையில் ஒரு மாதம் ஆன 

வுடன் தான்றிச்சாய் அளவு அடைந்த கருவானது, கருப்பையிற்: 

பொருர்தி ஒன்று படாது பிளவு படுதலாசிய இருமையினின்று. 
சப்பியும், இரண்டாவது மாதத்திலே, பிற புழுக்களின் இடர்ப் 
பாட்டு மிகுதியாலே உருவெடாமையிணின்னு தப்பியும், மூன்றா 

மாதத்திலே கரு வளர்தற் பொருட்டுக் கருப்பையிற் பெருகுல் 
கொழுப்பான ரர் மிகுதியினின்று சப்பியும், கரு 8ீரிஞலே கருப்பை 
யிலே கான்சார் இக்களிலே இருள் மிகுக்த காலை, அர். இருளில் 
நின்று தப்பியும், ஐந்தாம் மாதத்திலே (கருப்பை நீர் மிகுதியாலும் 

இருள் மிகுதியாலும்) சாவதிணின்று தப்பியும், ஆறாவது மாதத் 
Bla தினவு மிகுதியா லுண்டாயெ அுன்பத்திற்குத் தப்பியும், 
ஏழாவது மாதத்திலே கருப்பை தாங்காமையாற் பூமியிற் கரயாய் 
விழுலஇனின்று தப்பியும், எட்டாவது மாதத்திலே, கருப்பையி



௬௮ திருவாசகம் 

ஈண்டியும் இருத்தியும் எனப்பல பிழைதீஅம். 
காலை மலமொடு கடும்பகற் ப௫ிநிச 

வேலை நித்திரை யாத்திரை பிழைத்துங் 

௩௦ கருங்குழற் செவ்வாய் வெண்ணசைக் கார்மயில்: 
ஒருங்கயெ சாயல் நெருங்கியுள் மதர்த்துக் 

கச்சற நிமிர்ந்து கதிர்த்து முன்பணைத் 

தெய்த்திடை வருந்த எழுந்து புடைபரர் 

தீர்கடடை போகா இளமுலை மாதர்தங் 

கூடு கூர்த்த நயனக் கொள்ளையிற் Dap sg 
  

லுண்டாயெ வளர்ச் கெருக்கத்திற் ஐப்பியும், ஒன்பதாவது மாதத் 
'இலே வெளிப்பட இயலாது வரும் அன்பத்இல் தப்பியும், பத்தா 
ag மாதத்திலே தாயும் தானும் கெளிப்படுதற்சாசப் படும் தயரச் 
கடலினின்.அ தப்பியும், (ிலவுலூழ் பிறர்.ஐ) வளருங்காலை, 

குறிப்பு (௧௪-௨௪) :-யாணையிலும் பெரிய பிராணிகளும் 
எ௮மபினுஞ் சிறிய பிராணிகளிருப்பினும், அவத்தையும் இனம்: 
பற்றிச் கொள்ளுக, பெரு வழச்சாய்க் கட்புலனுயுள்ளவற்றை 
விதந்தனர். 

உரை (௨௭-௪௧):--கெருக்கயும் அழுத்தியும் அன்பு௮. த்தல் மூச 

லிய எத்தனையோ பல இடையூறுகளிற் றப்பியும் காலையில் மலப் 

கழிச்சல், ஈடுப்பகலில் உண்டாகச் கூடிய குடும்பி தவிர்த்தல், சன் 
னிரவிற்செய்யுச் தூயில் என்பவற்றின் சார்பாய தன்பக்களில் தப்பி 
யும், ஊர்களுக்குப்போக்குவரவு என்பதனால் வரும் இடையூறுகளில் 

தப்பியும், சருகிறமுடைய கூர்தலினையும், வெர்த வாயினையும், 

வெள்ளிய பல்லினையும், சார் காலத்து வளமுடைய மயில் கண்டு. 
அடங்குசற் கேதுவாய மென்மையினையும், ஓன்றை யொன்று 

செருக்கி, உள்ளே இரட்டி யெய்தி, ste அற்று விழும்படி 

மேலெழுர்ு, ஒளி வீரி, எவ்வங்கத்தினும் ௮இிசமாக முற்பட்டுப். 
பருத்துப் பாரந்தாக்காது இடையான மெலிந்து வருர்தம்படி 
எழுச்சி பெற்றுப் பக்கத்தில் விறிர்து ஈர்ச்சில் கூட இடையிற்.



போற்றித் திருவகவல் ௬௯. 

பித்த வுலகர் பெருந்துறைப் பசப்பினுள் 
மத்தக் சளிறெனும் ௮வாவிடைப் பிழைத்துப் 

கல்வி யென்னும் பல்கடற் பிழைக் அஞ் 

செல்வ மென்னும் அல்லலிற் பிஜைத்தும் 

௪௦. ஈல்குர வென்னுந் தொல்விடம் பிழைத்தும் 

லல்வரம் பாய பல துறை பிழைத்தும் 

  

போசக்கூடாதபடி விளக்கும் இளமை ஈயமிக்ச சூலையுடைய 
பெண்டிர்களுடைய (வேல்போலக்) கூரிய கண்களினாழ் கவர்ந்து 
கொள்ளப்படுதலாகய கொள்ளைக்குத் தப்பியும், (பொருள், இன்பல் 
களைத்தேட) மால்சொண்ட உலகத்தினருடைய பெரியதுறைகளை 
வுடைய மூயற்?ிக் சடலைக் கலக்கும், மதயானைபோன்ற ஆசையி 
னின்று தப்பியும், கல்வி யென்னப்படும் பலவா கடல்களைத் 
சப்பியும், செல்வமென்ற அன்பத்தினின்று சப்பியும், வறுமை 
யென்னும் பழைய ஈஞ்சனின்ு தப்பியும், சத்தெல்லைகளையுடைய 
பல்வகைப்பட்ட முயத்சிகளிற் நப்பியும், 

  

குறிப்பு (௨௭-௪௧) :--நெருக்குதல், அழுக்அதல் முதலியன, 
பலவகையான வசதியின்மைகளால் விளைவன. " காலை மலங்சழித் 
தல் உடற் புனிதத்தற்கும் சகத்.இற்கும் இன்றியமையாதது. ப. 
யின் சடுமை வெம்மை மிக்ச ஈண்பகவித்றான் தோன்றும், சேமம் 
புகினும் யாமத் தூறங்கு?? என்றவாறு நிசிசித் சிரை அவசியமான அ. 
அசப்பற்று கடத்தற்சரியது ஆதலின், மாதர் மயிலை விரித் 
துரைத்தார். சண்கவர் வனப்பு, ஈசற்குண்மை தெளிவு, ஒருக்குதல்- 
அடக்குதல். சார்சரலம் - மயில் ம௫ழ்ச்சியுடன் வளமுறுல்காலம்,. 
சாயல், மென்மை; கண்ணும் நூலும் ஈங்கையரின் சறர்த அங்கள்க 
ளாதவின் அவற்றை விதந்தனர். செல்வமானது, பா.தகாப்புச் 
சவலை முதவிய பல இன்னல்களை விளைத்தலின் 4அல்ல? வென்றார். 
“புல்வசபபாய பலதுறை?” யென்பன, பொழுது போக்சாசவும், 
மிக்க பயணில்லாசனவாயுமூள்ள று முயத்சித் துறைகள், சல்வி- 
பல வசைப்படும். வீடூசேர்க்குல் கல்வியே பயனுடைய கல்வி _ 
வித சல்விசளி லீடுபட்டால் அவை தவமுயற்ிக் டையூறுகும்.
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தெய்வ மென்பதோர் சத்தமுண் டாட 
முனிவி லாததோர் பொருளது கருதலும் 

ஆ சோடி மாயா சத்திகள் 

௪டு வே௮ வேறுகம் மாயைகள் கொடங்னெ 

ஆத்த மானார் அயலவர் கூடி. 
நாத்திகம் பேசி நாத்தழும் பேறினர். ட்ட 

கரை (௪௨: சஸிடசட்குள் ஒருவனுளன் என்த நினைவு 
ஏற்பட்டு வெறுப்பத்நதொரு பெரும் பொருளை நாடுதலும் 
ஆதுகோடியெனச் கணக்கிட்டுக் கூறப்படும் மயச்சஞ் செய்யவல்ல 
சடவுலச ஆத்தல்கள், தத்தம் பல்வேறு இறப்பட்ட சூழ்ச்செளைச் 
காட்டுவான் தொடங்வெிட்டன. உண்மையான ஈண்பர்களும் 
பக்கத்திலுள்ள பிதரும் கடவுளை சாடாமைக் கேதுவாயெ 
காத்திகத்தினேப் பலகால் எடுத்துப் போதித்த, அதனால் காவில் 
கீழும்பு ஏறப்பெற்றனர். 

குறிப்பு (௪௨ - ௪௭) :--த.றுகோடி. மாயாசத்திகள் இன்ன 
வெள்ப௪, 

“மாமாயை மாயை வைக்தவம் வைகரி 
தமாயை உள்ளொலி யோசாது கோடியிற் 
ரமான மந்திரஞ் சத் இதன் மூர்த்இகள். 
ஆமா யலவாச் இரிபுசை யாக்கே ?? திருமந்திரம் 

என்பதால் விளக்கும். 

மாமாயை - சுத்தமாயை. மாயை - அசுத்தமாயை. வைச்தவம்- 
சுத்தமாயையாலாகய பொருள்கள், ஈண்டு மத்திமை யென்று 
கொள்ளலாம். வைகரி செவிப்புலளும் வாசன் மூலம், இமாயை - 
பைசக்தி, உள்ளொளி - சூக்குமை, 

பேரின்ப சாட்டததையே, முடிவிலாக பொருளென்றுர்- 
உலகப் பற்றுவிட்டு, மெய்சாட்டத்திற் செல்லுங்கால் உளவாயெ 
இடைபூறகளைத் தொகுத்துரைத்தார்.  உலூயல் செதியைத் 
தவிர்தல் கூடாதென்பதே, பக்குவம் வரப்பெறாத சண்பர்,
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சுற்ற மென்னுக் தொல்பசுக் குழாங்கள் 
பற்றி யழைத்அப் பதறினர் பெருகவும் 

௫௦ விரத மேபச மாகவே தியருஞ் 

சரத மாகவே சாத்திரங் காட்டினர் 

சமய வாதிகள் தத்தம் மதங்களில் 

அமைவ தாக அசற்றி மலைந்தனர் 
மிண்டிய மாயா வாக மென்னுஞ் 

௫டு சண்ட மாருதஞ் எழித்தடித் தாஅர்த்து 
உலகா யதனெணு மொண்திதற் பாம்பின் 
கலாபே தத்த கடுவிட மெய்தி 

அதிற்பெரு மாயை யெளைப்பல சூழவுக் 

கொதுமலர், உறவி 

  

ர் முதவியோரின் கருத்தாதவின் அக்கருக்இர் 
சேற்ற முயற்சியை அவ்வவர் தத்த முரையிற் செய்வராயினர். 
உயர் ஞான சாட்டமில்லாத இரியாவான்களும், புறச் சமயத்தாரும் 
த்தல் கொள்கை விரித்தல் இயல்பே. 

உரை (௪௮-௫௩) :--உறவினரென்னும் பழமையான பற்றும் 
சாசணமாகம் பிறவிசனில் தொடர்ச்து வரு ஆவினங்கள் 
பிடி.த்.தச் கூவிப் பதை பதைத்ஐ.ச் கூட்டமிட்டுக் (கடவுளை சாடச 
செல்லாது தடுச்சவும்) கோன்பிருத்தலே மேலான சாதனமென் 
பதை மெய்ப்பித்தற் பொருட்டுக் ஏரியை கரலுணர்ந்த வேதியரும் 
gb பிரமாணல்களைக் காட்டினர். வெவ்வேறு சமயதால் வல்லார், 
தத்தம் சமயங்களிலே முடிர்த உண்மையானது பொருக்கி மிருப்ப 
தாக முழக்கி யெதிரத்தனர். 

தரிப்பு (௪௮-௫௩) :-சத்தத்சார் - பாசத்தாற் சட்டப்பட் 
டவராதவின், பசுக்குழால்க ளெனவும், பண்டைத் தொடர் 
புடையராய் வருதலின், (தொல்! எனவும் கூறினர். சாதம். 
மெய்ம்மை 

உமை (9௪-6௮):-இிண்ணிய மாயாலாத மதமாயெ, வேகம் 
மிச்ச சுழற்காற்றானது கழன்று வீசி முழங்கவும், உலகாயகமென்
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தப்பா மேதாம் பிடித்தது சலியாக் 

௬௦ கழல சண்ட மெழுகது போலத் 
சொழுஅளம் உரு9 அழுதுடல் SD Sg) 
ஆடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியும் 
சொடிறும் பே 'தயுங் கொண்டது விடாதெனும் 
படியே யாகில் இடையறா அன்பிற் 

ஈடு பசுமாத் தாணி அதைந்தாற் போலக் 
  

    

னும் மினுக்கல் காட்டும் வலிய பாம்பி 
Bow கொடிய ஈஞ்சு வந்து சேர்க்து, அதிலுள்ள பெருஞ் 
கூழ்ச்செள் எத்தனையோ பல சுற்றித் தொடவும். 

  

குறிப்பு (9௪-௫௮) :--அடிசள் காலத்திலே பெளத்தமே 
காயாலாக மெனப்பட்ட தென்ப. பிற்சாலத்திலே எசாண்ம 
வாதத்துள் ஒரு பகுதி மாயாவாக மெனப்பட்டது. மாயா 
மயச்சம், மயல் விளைக்கு மசமென்பது கருச். கடவன், உயிர், 
தடை முதலியனவெல்லாம் உடன்பாடாகச் கூதி, முடிவில் அவை 
குனிய மென்றவின் அது மருட்சி விளைப்பதாயிற்று. உலகாயத 
ஆதம், சிலம், நீர், இ, வளி என்பவற்றையே உண்மைப் பொருளாக 
கொண்டு, கடவுள், உயிர் முதலியவை இல்லையென்ற கொள்கை 
புடைய. ஏசான்ம வாதம், ஒரு ஆன்மா தவிர, பிதவெல்லாம் 
இல்பொருளெனக் கூறும். உலகாயதம் எல்லாஞ் சடப்பொருளே, 
சத்துப் பொருளில்லை செனச் கூறும், ௮.அவும் பூசவாதம், பிராண 
வாதம், அக்தக்கசணவாதம் எனப் பல;இறப்படுதலின், கலாபேதத்த 
என்றார். விடம் அறிவைக் கவர்தல்போல, உலகாயதம் அதிலுப் 
பொருவின்மையை வற்புறுத்தலின் * கடுவிடம் ? corgi. விடம், 
கடம்பிற்குக் கேடுவிளைப்பது. சாத்திகம், உயிர்க்குக் கேடு விளைப்ப, 
தாகலின், * சடுவிடம்? என்றார். 

உரை (௫௧-௪௨) :--அவத்றால் செறி Bary வழுவாது, 
சாக்கொண்ட கடவுட் கொள்கையை அலுத்து விட்டுலிடாது 
இறைவனை வழிபட் செருப்பினிற்பட்ட மெழுகுபோல, உள்ளம்
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சுவ ௮ பெருகிக் கடலென மத 
அகங்குழைக் கனுகுல மாய்மெய் விதிர்த்தச் 

சகம்பேய் என்று தம்மைச் சரிப்ப 
நாண ஒழிக்து சாடவர் பழித்துரை 

௪௭௦ பூணது வாகக் கோணுத லின்றிச் 

Fa Ops (a) அறிமால் கொண்டு சாரும் 
கதியது பரமா அதிசய மாக 

உருகிச் குறையுணர்ர்து அழுது உடல் ஈடுச்சமடைச் து, ஆனந்தக் 
கூத்தியத்ியும், தலமிட்டும், பாடல்களால் வாழ்த்தியும், (உடம் 
பரல்) வண்டியும், இடுக்வெம் மூடனும் தாம்பிடி தீததை கெ௫ழ 
விடாமை போலவே, உறு இகொண்டு, பயன் கருதாத இடையரு௪ 
சடவுட்பத்இியில், பயெ மரத். திலே அறைக்த ஆணி இன்மையாய்ப் 
பத்தி, சிற்புதுபோல, உறைத்து நின்னு, agree Desig, கட 
லலைபோல அலைவுற்று, மனம் வாடி, அதற்கேற்ப உடல் அசை 
வற்று, உலகர் தம்மைப் பேயரென்றிகழ்ச் த சரிப்பு, வெட்சமென் 
பதைத் தவிர்ர்து, காட்டிலுள்ளவர்களது. குறைச் சொற்களை: 
அணியாக ஏற்று, அவற்றால், மனங்கோணூது, (சம்மால் ஆகும் 
என்னுக்) இறமை யுணர்ச்சியிழக்து வெஞானம் பெறும் பேரவா 
சேவிடப்பெற்று, அடைதற்குரிய வீடு பேத்தினையே மேலான 
வியப்பாகக் க௬.தி, 

  

குறிப்பு (௫௯-௪௨) :--முதற்சண், உயர்க்த கொள்கையில் 
கிலைபேரான உறுதியை வற்புறுத்தினர். உறுதியுற்றபின் தான் 
அன்பு நிகழும். அன்பின் இன்தியமையாமையும் இடை.விடா 
கிகழ்சசியையும் வற்புறு;தஅவார், மும்முறை அதன் மெய்ப்பாடு 
களை இயம்பியருளினர். உறுதியையும் ௮ன்பினையும் பிணைகஈ்து. 
பிணைந்து கூறுவராயினர். சலியாப் பிடிப்பொடு, ஆடி அலறி 
அன்பு செலுத்தல் சரியையெனவும், பசுமரத்தாணி அறைக்தாற் 
போல உறு ிகொண்டு அசங்குழைவது இரியை யெனவும், அறி 
மால்கொண்டு சார்தல் யோகமெனவுங் கூறுப. கல்? என்ற 
அடைமொழி பயன் கருதாமை குதிக்கும்.



௭௪ திருவாசகம் 

கற்று மனமெனக் கதறியும் பதியும் 
மற்றோர் தெய்வங் கனவிலும் கினையா (2) 

எட௫ அருபரத் தொருவன் அவனியில் வந்து 

குருபரன் ஆ அருவிய பெருமையைச் 
சிறுமையென் திகழாதே திருவடி. யிணையைப் 
பிதிவினை அறியா நிழல.து போல 
முன்பின் னாகி முனியாது ௮.த்திசை 

pang ௨ எலி ப சனிதினேய்வைய் பசுவானது, (கன்றி 
னேச் காணாதபோ௮, அலதி) மனம் பதைத்தல்போல, அலறி 
௪௫ல், (மூழுமுசற் சடவுள் தவிரப்) பிறசெய்வங்களைச் சொப்ப 
னத்திலும் நினையாத, எட்டுதற்உரிய மேலான வீட்டினையுடைய 
ஒரு பரம் பொருள், குருமூர்த்தியாடு நிலவலசத்தே சோன்றி' 
ஆட்கொண்டருளிய பெருந்தன்மையை எளிமையாக எண்ணி: 

அசட்டை செய்யாத, குரு முகல்வனின் திருவடிகள் இரண்டை 
பும் உருவை விட்டகலாத சிழல்போல, மூன் வணல்யயும் பின்: 
தொடர்சஅ்தும் பிரிவின்றிரின் ற, (இடையூறுகள் வர்தகாலை) Qa mc 
புற்றுச் சலியாது, குருபரன் அருளிய இசை கோச் வணக, 

    

குறிப்பு (௭௩-௪௯) :--சன்றைச் சாணப்பெறாத விடத்துச் 

கதறியழைத்தலும், சன்றித்கு எதோ Ba வர்ததோவென் 
றெண்ணி மனம் பதறு.தலும் ஆவிற்கு சேரும். ஆவின் செய்கை 
கள் அதன் மனத்திற் சேற்றப்பட்டன. அன்பர் இறைவனைம் 
சாண வெண்ணிச் கதறுதலும், சாட்சி சடைச்குமோ இடையாதோ 
கென மனம் பதறுதலு முடையராவர், வீட்டினேயே காரகர், 
பிஐ பயன்களை. சாடுதல் கூடாதாகலின், பிற பயனே யன்றி 
வீடளிச்ச இயலாத பிற தெய்வங்களையும் நினைதல் கூடாதென் 
ரர்... இறைவன் பொருளைப் பெருமையாசப் பாராட்டாத 
விடத்து, மெய்யன்பு சிகழாது. இறைவனது அறிவு செயல் 
களின்வசம் தமது அறிவு செயல்களை ஒப்பித்து நித்றலிற் elise 
கூடாதென்பார், * முன் பின்ன) முனியாது? என்றார். மூன்



போத்தித் இருவகவல் எடு 
௮௦ என்புநைர் அருகி கெக்குகெக் கேக்க 

அன்பெனும் ஆனு கரையதூ புரள 

ஈன்புலன் ஒன்றி கா.கஎன்(௮ு) அமத்தி 
உசைகடு மாறி உரோமஞ் இலிர்ப்பக் 

கரமலர் மொட்டித்து இரு சயம் மலரக் 

௮௫ கண்களி கூர அுண்டுளி யரும்பச் 

சாயா அன்பினை காடொறும் தழைப்பவர் 
தாயே யாக வளர்த்தனை போற்றி 

ணிகழ்வது அறிவு; பின்னிசழ்வத செயளை வுணர்ச. இறைவன் 
தட்சொண்ட செயலை மறத்தல் கூடாதென்பார், 6 அ.த்திசை? 
யென்றார். 

உரை (௮0 - ௮௪) :-எலும்பு மெலிவுற்று உருக, மிகச் 
சணிவுற்று இரங், பத்தி யென்னும் நதியானது. நிறைர்து 
இருகரையும் புச/ண்டோட, ஈல்ல ஐம்பொறி யறிவுகள் அடல் 
ஒருமை யுறப் பெற்றுத் தலேவனே யென்று கூவி யழைத்த, வாய்- 
குழறி, மயிர்ப்புளசக்சொண்டு, சைம்மலர் குவித்து, அகத்தாமரை 
யாயெ கெஞ்சம் விரிய, சண்கள் ம௫ழ்ச்டி மிகுஇியாலே, ஏறிய 
நீர்த்துனிகளைத் தோற்றுவிக்க நிலைதளரா.த போன் பினை ஒவ்வொரு 
களும் வளர்ப்பவர்சளுடைய ஒப்பற்ற தாயாகி அவர்களைப் பாது 
சாத்தனை, உனக்கு வணக்கம், 

துறிப்பு (40-௮௭) :-'ச்சையத புசள? வென்றது; அன்பின். 
நிறைவைக் குறித்தற்கு, ஐம்பொறி யறிவும் இறைகனையே சாதல் 

குறித்தார். மொட்டித்து - மொட்டுப்போலக் குவிச்து, கைகூம்ப,. 

aged war, என்று சயமுற உலரத்தமை காண்க, கண்ணீர் 

இன்ப அன்பைச் குறித்தலின், ஆனந்த வுணர்ச்சியின் விளைவா 

யிற்று. அன்பினை வளர்ப்பாரை, இறைவன் வளர்ச்சன்றான். 
(தாய்? என்ற சொல்லிற்கு முற்றிலும் தகு.இிவாய்$தவன் இறை 

வனே யென்பார், * தாயேயா௫” என்றார். அன்பர்க்கு வரும் எல்லா 

வற்றையும், இறைவனே என்று கொள்வகறிச. 

 



ora Rojemnatt 

மெய்தரு வேதிய னா? வினைகெடக் 

கை.தர வல்ல கடவுள் போற்றி 

:௬௦ ஆடக மதுரை அரசே போத்தி 

கூடல் இலங்கு குருமணி போத்தி 

தென்தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி 

இன்றெனக் காமு தானாய் போத்தி 

மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி 

-௯டு சேவார் வெல்கொடிச் வனே போத்தி 
மின்ஆர் உருவ விகிர்தா போற்றி 
கல்கார் உரித்த கனியே போற்றி 

காவாய் கனகக் குன்றே போற்றி 

ஆவா 5 என்றனக் கருளாய் போற்றி 

  

யு Gb Baws ame 
'கொண்டெழுச்சருளி ௨ வக்.த, பண்டைவிணையும் வருவினையுமொழிய 
உதவும் ஆற்றலுடைய தெய்வமே, வணச்சம் மதுரையில் விளங்கும் 
பொன் வண்ண மன்னனே, வணக்கம். சடடலம்பஇியில் விளக்கும் 
ஈன்னிற மாணிக்கமே, வணச்சம். அழயெ இல்லையம்பலச் இன்சண் 
,இருகடமாடும் பெருமானே, வணச்கம். இற்றைகாளிலே, எனக்குப் 
பெறுதற்கசிய அமுத மானவனே, வணக்கம். கான்மறைகளை 

வெளிப்படுத் திய மூப்பில்லாசு தலைவனே, வணக்கம். ஈம்இவடிவம் 
பொருந்திய வெற்றிக் கொடியை யுடைய வெனே, வணக்சம். 
மின்னலொளி பொருக்திய அழமயெ உருவங்கள் பல்வேறுடைய 
வனே, வணச்சம். எல்விலே சார் உரித்காற்போல, நெஞ்சப். 
பண்படுத்தி ௮ல் அன்பெழுப்பும், கனிபோல மது சமானவனே, 
வணச்சம். பொன் மலைபோன்றவனே, காப்பாற்றுவாயாக, சினக்கு 
வணகச்சம், ஆ! ஐயனே எனக்கு (விரைவில் வீடு) அருள்வாயாக, 

. நினக்கு வணக்கம், 

குறிப்பு (௮௮ - ௬௯) :-மெய் - மெய்யுணர்சசி, சிவஞானம். 
ூற்பிதவிகளித் செய்த சசூதெமெனப்படும் தொசைவினையும்



போற்தித் திருவகவல் என 

௧௦௦ படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போத்றி 
இடசைக் களையும் எந்தாய் போற்றி 

ஈ௪ போற்றி இறைவ போற்றி 

தேசப் பளிங்னே தஇரளே போத்றி 

அசசே போற்றி அமுதே போற்றி 

௧௦௫ விரைசேர் eon ABI or போத்தி 
வரும் பிறவிக்கே வாகிய ஆகாமிய மெனப்படும். எதிர்வினையும். 
இறைவன் ஆட்கொண்ட காலை அவன் அருள் சோக்கால் எரிர் 
தொழிவன. ஆடசம் - பொன். ஆடிடமெனப் பொருள்கொள்ளு 
வாருமுளர், குருமணி - வேதப்பொருளுசைக்கும் ஆ௫ரியமாணிச்க 
மெனக்கொள்ச. போசமளிக்கும் ஆடகவரசாசவும், வீடளிக்கும் 
குருமணியாகவும் இறைவன் ஆலவாயமர்ச்தனன். தென் - அழகிய. 
மூவர்? என்பதை, மு;தல்வனுச் கடையாக்காஅ;, ! சாண்மறை! க்கு 
அடையாக்இ, என்றும் ஒரு தன்மையான கால்வசை வாச்கெனம் 
பொருள் கொள்வாருமுளர். உயிரை ஆட்கொள்ளுவ.தில் முதல் 
வனே வல்லா னென்பதை ஈர்.இிக்கொடி அறிவுறுத் ஐம். இறைவன் 
திரு௨டிவங்கள் ஒளி வண்ணமாதலின் மின் ஆர்? என்றார். அலை: 
பல வாதலின் *வி௫ர்தா? என்றார். விரர்தன்-வேறுபாடுடையவன் , 
சரா - அன்பு; சல், கெஞ்சிற்கு அறிகுறி. கனகம்- பொன். என் 
றம்.ஒரு படித்தாய் மாறிலாதவஞாகலின், பொற்குன்ற மென்றார். 
மாந்தமூடைய தன்னைச். காத்தல் மாதிலாகவனுக்கே யியலு 
மென்பது கருத்து. தாம் வெஞானம் பெற்றும், வீடு கூடவில்லை 
யாதலின், அருளாய்? என்றார். அடிகள் தமது உடலை நீத்து 
வீடடைதல் விருப்பமிச்சவரென்பது தெளிச. 

உரை (௧௦0-௧௦௫) :--எல்லாம் உண்டரக்குபவனே, நிலை. 
பெறுத்துபவனே, ஒடுக்குபவனே, வணக்சம். அன்பத்தை சீக்கும் 
எம. தந்தையே வணச்சம், ஆண்டவனே வணக்கம், எங்கும் 
நிறைர்தவனே வணக்கம், ஒளிகாலும் படி.கப் பிழம்பே வணக்கம், 
மன்னனே வணக்கம். சாவா மருந்தே வணக்கம். மணம்பொருக்இிய 
புகலிட.மாச் இருவடிகளையுடைய நீதியாளனே, வணக்கம்.



௪௮ திருவாசகம் 

வேதி போற்றி விமலா போற்றி 

ஆதி போற்றி ௮மிவே போற்றி 
கதியே போற்றி கனியே போற்றி 
கதிசேர் செஞ்சடை ஈம்பா போற்றி 

௧௧௦ உடையாய் போற்றி உணர்வே போத்தி 
கடையேன் அடிமை கண்டாய் போற்றி 

ஐயா போற்றி ௮ணுவே போற்றி 

சைவா போற்றி தலைவா போந்றி 

குறியே போற்றி குணமே போற்றி 

கச௫ நெறியே போற்றி கினைவே போற்றி 
வரனோர்ச் கறிய மருந்தே பேரந்தி. 

ஏனோர்க் கெளிய இறைவா போற்றி 
  

  

குறிப்பு (௪௦௦-௧௦௫) :--1ஈ௪ ? என்பது ஆளுதல் என்று 
பொருள்படும் வினையடியாகப் பிதர்தமையால், ஆண்டவன் என்த 
கருத்தை யுணர்த்தும். இனுத்தல் - தங்குசல். இறு என்னும் 
வினையடியாகப் பிறந்த இறைவன், வியாபசன் என்ற பொருள் 
குறிப்பது. தேசு - ஒனி, ௮ம், சாரியை. சரணம் - சரணம் 
புகுதற்குரிய இருவடி. வி௫ர்தம் - நீதி முறை. 

உலை (௧௦௯-௧௧௭) :-அறிவனே, வணக்கம். குற்றமற்றவனே;, 
வணக்கம். முதல்வா, வணக்கம். ஞானமே, வணக்கம், மீட்டு 
செறியே, வணக்கம். பழம்போன்ற இன்பனே, வணச்சம். சங்கை 
யணிந்த செவ்விய சடையுடைய ஈம்பெருமானே, வணக்கம், எம்மை 
உடைமைப் பொருளாச். சொண்டவனே, வணச்கம். உணர்சி 
யானவனே, வணக்கம், இழ்ப்பட்ட என்னையும் சின்னடிய 
ஞக்னெவனே, வணச்சம். ஐயனே, வணச்சம். அண்ணியனே, 
வணச்சம். சைவனே, வணச்சம், தலைவனே, வணச்சம். (வணக்கும்) 
அடையாளமானவனே, வணக்கம். பண்பனே, வணக்கம், கல்வழி 
யானலனே, வணச்கம், எனது நினைவிற் சலக்துள்ளவனே, 

,அணச்சம், (செருக்குடை ய) விண்ணவர் அடைதற்கரிய அமுசனே,



போற்றித் இருவகவல் ௪௯. 

மூவேழ் சுற்றம் முரணுறு ஈரசிடை 

ஆமா மேயரு ளரசே போற்றி 

௧௨௦ தோழா போற்றி அணைவா போற்றி 

வாஜ்வே போற்றியென் வைப்பே போற்றி 
முத்தா போற்றி முதல்வா போத்றி. 

அத்தா போற்றி ௮சனே போற்றி 
உரையுணர் விறக்த வொருவ போற்றி 

௧௨௫ விரிகட லுலகன் விளைவே போற்றி 
    ண டட வைகையை 

வணச்சம். (செருக்கில்லாத) பிற அடியார்க்கு எனிவக்தருளும் 
அரசனே, வணக்கம், 

குறிப்பு (20௬ - ௧௧௪) :--வேசம் - அறிவு, வேதி - அறி 
அதுத்துவோன், கதி - விட்டிற்குச் செல்லும் வழியையும் செண் 
தடையு மிடத்தையுவ் குறிக்கும். அறிவு விழைவுடன் கலந்த சாரலை, 
உணர்ச்சி யெனப்படும். சைவன், வெ சம்ப தமுடையான். சவம்- 
மங்கலம், மங்கலத்சைச் செய்வோன், சைவனாவன். 

உசை (௧௪௮-௧௩௬) :--இருபத்தொரு தலை முறையில் வரு. 
இன்ற சுற்றத்தார், அல்லது மூவழியில் வரும் எழு சலைமுறைச் 
சுத்தத்தார். மாறுபட்ட இயல்பினையடைய சரசங்களில் அழுச்.இி. 
வருக்காமே, ஆட்கொள்ளும் வேந்தனே, வணக்கம், ஈண்பனே, 
வணக்கம். தணைபுரிபவனே, வணக்கம். இன்ப வாழ்ச்கையான 
வனே, வணக்கம், (ஈட்டி வைத்த) நிதியம் ஆனவனே, வணக்கம், 
வீடாயவனே, வணக்கம். தம் வயமுடையவனே, வணக்கம். அப் 
பனே, வணக்கம். பாசத்தை அழிப்பவனே, வணச்சம். மொழியை 
யும், மனவுணர்ச்சியையுல் கடந்த ஒப்பத்தவனே, வணக்கம். விரிந்த 
சடல் சூழ்ந்த உலக வாழ்வின் பயனே, வணக்கம், அரிய பொருளா 
மிருகம் (அன்பர்க்கு) எளிதின் வச்தருளும் அழகனே, வணக்கம். 
சார்மேசம் போல அருள்புரிசன்ற கண் போன்றவனே, வணச் 
ம். சிலை பெற்ற பெருல் கருணை மலையே, வணக்கம், (தகு.இ 
வற்த) அடியேனையும் அன்பருள் ஒருவளுக்கிப் பெருமையுடைய ¢



௦. திருவாசகம் 

அருமையி லெளிய அழகே போந்றி 
கருமுகி லாகிய கண்ணே போந்தி 

மன்னிய திருவருள் மலையே போந்றி 

என்னையு மொருவ னாக, யிருங்கழற் 

௧௩௦ சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி 
தொழுதகை அன்பம் அடைப்பாய் போத்தி 
அழிவிலா ஆனந்த வாரி போற்றி 

அஜிவஅம் ஆவல் கடந்தாய் போற்றி 

முழுவதும் இறக்க முதல்வா போற்றி 

க௩ட மானேர் நோக்கி மணாளா போற்றி 

5 ர் தாயே போந்தி 

அடியேன் தலைமீது வைத்தருளிய பாதுகாப்பாளனே,. 
வணச்சம். கும்பிட்ட கையினரின் இயர் சரேோவோனே, வணகச்சம், 

  

கெடில்லாத இன்பச்சடலே, வணக்கம். ஒடுக்கமூற் தோற்று 
மில்லானே, வணக்கம், எல்லாவற்றையுல் சடக்து அப்பாற்பட்ட 
வனே, வணக்கம். மான்போன்ற பார்வையுடைய உமையம்மை 
கணவனே, வணக்கம். மேலுலசல்களிலுள்ள அடக்சமுடைய: 
விண்ணவரின் சாயானவனே, போற்றி 

துதிப்பு (௧௧௮-௪௩௯) :-வெ ஞானிகளின் ஈல்லியல்லினை, 
இருபத்தொரு தலை முறைச் எற்றத்தாருடையராய் சரகம் 

புசாசென்பது ஒரு கருத்து. தர்தை வழி, தாய் வழி, தன் வழி 
யென்ற மூவழியிலுள்ள எழு தலைமுறையோர் என்பது முண்டு. 
மூவழிச் சுற்றத்தார்க்கும் அருள்க, ௮சசனே என்று வேண்டுவ 
தாகப் பொருள் கொள்ளுவாருமுளர், தோழன், ஒத்த வுணர்ச 
யுடையவன். துணைவன்; உடன் உதவி செய்பவன், வைப்பு - 
சேமித்து வைத்த நிதியம். 'எய்ப்பினில் வைப்பு? என்று வர். 
மோர்க. முத்தா - பாச நீச்ச முடையவனே.  ஏவற்றிற்கு 
முதல்வளுய்த் தனக்கு ஒரு முதல்வனிலான், தம் வயமுடைய 

, னென்றதிக. மனித வாழ்வின் பயன், இறை வழிபாடே, உலகு



போற்றித் இருவகவல் oe 

பாரிடை ஜர்தாய்ப் பசக்தாய் போத்தி 
நீரிடை சான்காய் நிகழ்க்தாப் போற்றி 
இயிடை மூன்ருய்த் திகழ்ந்தாய் போற்றி 

௧௪௦ வளியிடை மிரண்டாய் மஒழ்ந்தாய் போத்தி 
வெளியிடை யொன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி 

அளிபவ ௬ுள்ளத் தமுதே போத்தி 

கனவிலுச் தேவர்க்கு அரியாப் போற்றி 
ஈனவினும் காயேற் (கு) அருளிளை போற்றி 

க௪டு இடைமரு (த) உதையு மெர்தாய் போத்தி 

தங்கி வளர்தற்குள் சாணமாணவனென்று பொருள் கோடது 
முண்டு. உள்ளங்கவர் வடிவினளுசவின், ‘gps’? என்றுச். 
கருமூ௫ிலின் 8ீர் மன்னாது, இறைவன் இருவருள், மன்னுர் 
,சன்மையது. அமரர், அடக்சமூடையவர் 

உ (௧௩௪-௪௪௧): சிலமாயை பூதத்தின்சண் mig 
கன்மையளுய் விரிந்தவனே, வணச்சம்.  நீரிஸ்கண் சான்கு 
'தன்மையஞய் வீளங்கினவனே, வணக்கம், கெருப்பின்சண் மூன்று 
சன்மையஞாய்த் தெரிபவனே வணக்கம். காற்றின்சண் இ£ண்டி 
குணமுடையனுய் விரும்பி நின்றவனே, வணக்கம். ance sax 
ஒரு சன்மையஞய்த் தோன்றியவனே, வணக்கம், 

ஆறிப்பு (௪௩௭-௧௪௧) ;--போத்றி, போற்று கல் என்ற பொரு 

ளில் வணக்கத்தைச் குறிக்கும். ! காக்க? என்ற பொருளுடைய 
லியக்சோளுமாம். ஆதலின், இருவகையாகவும் பொருள் கொள்ளம் 
பட்டது. நாற்றம், சுவை, ஒளி, ஊறு, ஒசை என்பன ஐம்பூ சதன் 
முறையேயுள்ள தன்மைகள். நிலத்தில், பிறசா£்பூ தமூங் கலம்.இரத 
லின், ஜர் தன்மைகள் அதணிடை காணப்படும். அவ்வாறே பித 
பூதல்கட்குக்சொள்க. 

  

உமை (௧௪௨ - சட௬) :--உருகுபவர் உள்ளத்தே அமுதமா 
யுள்ளவனே, வணச்சம், (உருகாத) தேவர்களுக்கு அவர்கள் சொம் 
பணத்திலுவ் காண்பதற் கரியவனே, வணக்கம் (சாக்ரெமாமெம் , 

6



ஒட திருவாசகம் 

சடையிடைக் கங்கை தரித்தாய் போத்தி 

ஆளூர் அமர்க்த ௮சசே போற்றி 
சோர் இருவை யாறா போற்றி 
அண்ணா மலையெம் மண்ணா போற்றி 

௧௫௦ கண்ணார் அமுதக் கடலே போத்றி 

ஏகம் பத்துறை யெந்தாய் Gur pad 

பாகம் பெண்ணுரு வானாய் போற்றி 

பராய்த்துறை மேவிய பரனே போந்தி 
சிராப்பள்ளி மேவிய வனே போற்றி 

சஒடு மற்றோர் பற்றில் கறியேன் போற்றி 
குற்றா லத்தெம் கூத்தா போத்றி 

  

சனவிலும் சாய்போன்ற எனக்கு அருள்புரிச்சவனே, வணக்கம். 
இருவிடைமருசரில் வீற்றிருக்கும் எமது அப்பனே, காத்தருள். 
தனது சடையின்கண் கங்கையை எற்று அமைத் அச்சொண்ட 
வனே, காத்தருள்க. இருவாரூரில் தங்யெருளிய மன்னனே, காத் 
தருள்க. செம்மைபொருக்திய திருவையாநுடையானே, காக்க, இரு 
வண்ணாமலை யுறையும் எமது மேலோனே, காத்தருள்க, கண்ணில். 
நிறைந்த இன்பப் பெருல்சாட்டுக் கஉடலனையவனே, சாத்தருள்க- 
இருவேகாம்பரமாயெ காஞ்சிப்பதியில் விந்றிருக்கும் cog 
தந்தையே, காக்க. அவ்விடத்திலே, ஒரு பாக 
சொண்டவனே, காத்தருள. இருப்பராய்த் தறையில் விருப்ப 
மொடு வீற்றிருந்த மேலோனே, காத்தருள்க. திரிகிராப்பள்ளியிற் 
பொருந்திய வெபிரானே, காகக. உன்னைத்தவிர வேறு ஆதரவு 
யாது மிலாதேன், என்னைக், காத்தருள்ச. திருக்குற்றாலத் இலே 
ஈடம் புரியும் எமத கூத்தப்பெருமானே, காத்தருள். 

  

குறிப்பு (௪௪௨-௧௫௯) :-தேவர் பதவி, போக கோச்குடைய 
தாசலின், இதை சினைவு அரிதாம். அதுல், அவன் கணவிலுச் 
தோந்றான். நினைவிலுள்ளத, கனவில் சோன்றலாம், நினைவே 
இல்லாதபோது சனவிலுக் Carphone. தனக்கு அருள்



போற்றித் இருவகவல் ௮௩ 

கோகழி மேவிய கோவே போற்றி 
ஈங்கோய் மலையெம் எந்தாய் போற்றி 

பாங்கார் பழனக் தழகா போற்றி 

௧௬௦ கடம்பூர் மேவிப விடங்கா போந்றி 

அடைந்தவர்ச் கருளு மப்பா போற்றி 

இத்தி சன்னின் 8ழிரு மூவர்க் 
கத்திக் கருளிய வரசே போற்றி 

தென்னா டுடைய Paar Cur ph 

க௬டு எந்காட் டவர்க்கு மிறைவா போற்றி 

AG gant, வெளிப்படையாதவீன், 'சனவிலும்! என்றார். அங்கன ம் 

இறை அருள் செய்யப்பெறும் தகுதி தமக்ன்மை தெரிவித்தல் 
அடிகளியல்பு. திருவிடைமருஅ மூதலியன திருவாசகத்தின் வைப் 

புத் தலல்களாம். பாண்டிகாட்டிலுள்ள இருக்குற்றாலத்திலே, கூத் 
தர் சோவிலென்பது சத்திசபை அடிவாரத்திலுள்ள. அதன் 

சண் வெலிய்ச வடிவமேயுள்ள 2. 

உரை (௪டு௭ - ௧௫௯) :--இருவாவடுதுறையில் (அன்பமை 

ஆட்கொள்ளப்) பொருர்திய அசசே, வணக்கம். எங்கோய் மலையி 

லெழுர்தருளிய எமது அப்பனே, வணச்சம், வனப்பு மிகுந்த 

'இருப்பழனத் லிருக்கும் அழகனே, வணர்கம். 

துறிப்பு (௧௫௭ - ௪௫௯) :- கோகழி, பெருர் தறையையுல் 
குறிக்கலாம். ஈக்கோய்மலை, சர்த்தித் இருவகவவிலுல் கூறப் 

பட்டது. பாங்கு - அழகு 

உரை (௧௬௦-௧௪௯) :--திருச்கடம்பூரில் விளங்க வீரனே, 

வணச்கம். தன்னை அன்பாற் சார்க்தார்க்குப் பேரருள் புரியும் 

'சக்தையே, வணக்கம். கல்லால மரத்இன் இழ்(ப்பட்ட மங்கையில்) 
இயாகெள் அறுகர்க்கும், (கடம்பவனத்திலே) வெள்ளானைக்கும் 
அருள் புரிந்த வேர்தே, வணச்கம். தென்தமிழ் சாட்டினே(ச் 
தனது பழமையான ப.தியாக) உடைய சிவபெருமானே, வணக்கம் 

எந்த காட்டினருக்கும் வழிபடு தெய்வமானவனே, வணகச்சம்



௮௪ திருவாசகம் 

ஏனக் குருளைக் கருவினை போற்றி 

மானக் கயிலை மலையாய் போத்றி 
அருஸிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி 
இருள்கெட அருளு மிறைவா போற்றி 

௧௪௦ தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி 

களங்கொளக் கருத அருளாய் போற்றி 

அஞ்சேல் என்றில் கருளாய் போற்றி 

ஈஞ்சே யமுதா ஈயந்தரய் போற்றி 

அத்தா போற்றி யையா போற்றி 

௧௪௪௫ நித்தா போற்றி கிமலா போற்றி 
பத்தா போற்றி பவனே போற்றி 

Tepiocesen lime) வலர் ததத வினவ வன வணக 
பெருமை பொருச்திய சமிலைமலையை இடமாச் சொண்டவனே, 
வணச்சம். விரைவில், வீடு அருள்புரிர்திட வேண்டுசதேன்.. 
அம்மானே, வணக்கம், (ஆணவ) இருள் வவிசெட்டொழிபும்படி 
(ஞானம் ஈல்9) யருளும் கடவுளே, வணக்கம். உனக்கு அடிமைப் 
vie Bu தனியேன் sorisAy pC por, சாத்தருள்க. நிலை 
யான இடத்தைப்பெற எண்ணும்படி. அருள் புரிவாய், நினக்கு 
லணர்கம். இவ்விடத்திலே அஞ்சாதேயென்று ஊச்சல் கொடுத் 
தருள்வாயாக. (பெருமானே) வணக்கம். விடச்தையே சாவா 
மருக்தாக விரும்பி யுட்கொண்டாய், காத்.௫க. அப்பனே, 
வணக்சம். தலைவனே, வணக்கம். என்று முள்ளானே, வணச்கம், 
குற்றமற்றவனே, வணச்சம். அப்பனே, வணக்கம். எவற்றிற்கும் 
பிறப்பிடமானவனே, வணக்கம். 

  

குறிப்பு (௪௬௦-௪௭௯) :--விடக்கன்- வீரன் பிழை செய்தாலும் 
தன்னை வர்.தடையில் பிழையை மன்னித்தருள் புரிபவன் என்பது 
கருத்து. வெள்ளை யானை சாபந்தர்த்த படலம், இருவிளையாடத் 
புராணத்துட் காண்க. பன்றிக் குட்டிக்கும் பால் கொடுத்ததும் 
அப்புசாணத்துட் காண்க, தென்னுட்டிலே சிவவணக்கத்தோற்றல்



போற்றித் இருவகவல் டு 

பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி 
அரியாய் போற்றி அமலா போத்தி 

மறையோர் கோல நெறியே போற்றி 

௧௮௦ முறையோ தரியேன் முதல்வா போற்றி 
உறவே போற்றி உயிரே போற்றி 
சிறவே போற்றி சிவமே போத்தி 

மஞ்சா போற்றி மணாளா போந்தி 

பஞ்சே ஈடியாள் பங்கா போற்றி 
க௮டு அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி 

குறித்தவானு. எச்காட்டில் எத்தெய்வம் வழிபடப்படினும், அத் 
தெய்வமாய் நித்போர் சவெனென வறிக, பத்தா? என்பதற்குப் 
பதியே, தலைவனே, என்று பொருள் கோடலும் உண்டு, 

உடை (௪௪௭-௧௮௨) :-எப்பொருளிலும் பெரிய (பிரமமே), 
வணச்சம். வள்ளலே, வணக்கம், அரியவனே, வணக்கம். பாச 
மிலானே, வணச்சம், அக்தணர் வடிவொடு வரச 8ீதியே, வணக் 
சம். என்னை யாட்கொண்டது சீதியோ, யான் (அதன் இறப் 
பைத்) தாங்சமாட்டேன், ரீ காத்தருள்க. எனக்குச் சற்றமான 
வனே, அணச்சம் என் உயிர்க்குயிசே, வணச்சும், Apis 
பொருளே, வணச்சம். மங்கலப் பொருளே, 'வணச்சம், 

குறிப்பு (௪௪௭-௧௮௨) :-8தியாளனே, முறையாக அருள் 
Quast தகு.திவரப் பெறா௪ என்னையும் ஆண்டது முழையோ, 
அருள்புரிக்த தப்பை ஆற்ற வல்லேனல்லேன். என்றார். Boa - 
சிறப்பு 9 வீமொம். 

உரை (௪௮௨-௪௧௬) :--அழசனே, வணக்கம். மணவாளனே, 

வணச்சம். பஞ்சுபோல் மெல்லிய அழயெ இத்தடயுடைய அம்மை 
பாகனே, வணக்கம். (உடல் ஒழித்து வீடு எப்போதருள்வாய்), 
என்றெண்ணி ஏச்சமுற்றேன், அடிமையாக சாயேன், என் ச் 
காத்திடு, விளக்க மிச்ச பெருஞ் சோதியாய எமது ஆண்டவனே



yar திருவாசகம் 

இலங்கு சுடர்எம் மீசா போற்றி 

கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி 

குவைப்பதி மலிக்த கோவே போற்றி 

மலைகா டுடைய மன்னே போற்றி 

௧௯௦ கலையார் அரிசே சரியாப் போற்றி 
இருக்கழுக் குன்றில் செல்லா போற்றி 
பொருப்பமர் பூவணச் தரனே போற்றி 

அருவமும் உருவமு மானாய் போற்றி 

மருவிய கருணை மலையே போற்தி 

கூடு அரியமு மிறந்த சடசே போற்றி 
தெரிவரி தாகிய தெளிவே போற்றி 

வணக்கம். கவைத்தலை. பென்னும் இருப்பதியில் விரும்பி 
யெழுர்சருளிய சண் போன்றவனே, வணகச்சம். குவைப்பதி 
யென்னும் ஊரிலே மடழ்க்இருர்த மன்னனே, வணக்கம், மலை 
காட்டினையுடைய வேக்தனே, வணக்கம். சல்வி மிகுக்த அரிகேசரி 
யென்னு மூரினையுடையாய், வணக்சம், இருக்சழுக்குன் தத்.இல் 
மேவிய ஞானச் செல்வனே, வணக்கம். இருப்பூவணத்தில் 
குன்றிலே அமர்ந்த ஒடுச்சக் கடவுளே, வணக்கம். அருவமாய் 
நின்றும் உருவத் திருமேனி சொண்டவனே, வணகச்சம், அருள் 
நிறைந்த மலையே, வணச்சம், கான்காம் நிலையுங் சடந்த பேரறிவே, 

வணக்கம். அறிதற்கரிதாய்(ச் வெஞானத்தால்) தெளியப்பட்ட 
பொருளே, வணச்சம், . " 

  

குறிப்பு (5௮௩௨-௧௯௪௬) : 
குழம்பூட்டிய வென்னலாம். குவைப்பஇ யென்பதற்குச் குகைக 
ளாஓிய இடங்கள் எனப் பொருள் கொள்ளுவாருமுளர். துரியம், 
மூன்றவத்தைக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலை. அதனையே உபநிடத 
முதலிய தூல்களில் முடிவான நிலையாசக் கூறுவர், அதற்கும் 
அப்பாற்பட்டவன் முதல்வனென்பது ச்தார்தக் கருத்து. 

--பஞ்சு - என்பதற்குச் செம்பஞ்சுச்  



போற்றித் இருவசவல்: அள 

தோளா முத்தச் சுடரே போற்றி 

ஆளா னவர்கட் கன்பா போற்றி 
ஆரா அமுதே அருளே போந்தி 

200 பேரா யிரமுடைப் பெம்மான் போற்றி 

தாளி அ௮றுகின் தாராய் போற்றி 
நிளொனி யாகிய கிருத்தா போற்றி 
சந்தனச் சா்தின் சுர.கர போற்றி 
இந்தனைல் கரிய வெமே பேசற்றி 

௨௦௫ மந்திர மாமலை மேயாய் போத்றி 
  

  உடை (௪௧௭-௨௪௪) :--தொளைச்கப்படாத அயமுத்தாயெ 
ஒனியே, வணச்சம், ஆட்பட்டவர்கட்கு ஆதசவானவனே, வணச்கம்- 
தெவிட்டாத அமுதமே, அளவிடப்படாக அருளே வணக்கம்: 
ஆயிரம் பேருடைய அண்ணலே, வணக்கம். தாளிச் கொடியின் 
,சழையும் அறுகம் புல்லும் கலந்து சட்டியமாலை. யணிர்தவனே, 
வணக்கம். செடிய சோதியாய கூத்தனே, வணக்கம். சந்தனத் 
தேய்வையணிர்சத அழகனே, வணச்கம். எண்ணுதந் செட்டாக 
சோயபொருளே, வணக்கம், மச்இரதால் வெளிப்பட்ட weak Or 
மலையில் வீத்திருச்சவனே, வணச்சம். (அடியேங்களாயெ) எங்களை 
உய்யும்படி ஆட்சொள்பவனே, வணக்கம், புவியின் முலைப்பா 

வானது மானிற்குப் பயன்படும்படி. அருளினவனே, வணக்கம். 

அலைபுடைய சடலின் மேலிடத்தே ஈடர்தவனே, வணக்கம். சரிக 

குருவிக்குப் பண்டைக் சாலத்தே அருள்புரிக்கவனே, வணச்சம். 

வலிய ஐம்புல வேட்கைகள் அத்றொழியும்படி. உள்ளத். இற்பொருர்இ 

யருளிஞய், ரினக்கு வணக்கம். சிலத்தின்கண் பொருந்தப் பழயெ 

பல்வகைத் தோற்றமுடையவனே, வணக்சம். முதலும் ஈடுவும் 

சசசம், விண்ணுலகம், கிலவுலஃம் 
மேலான விட்டுலசைப் பாண்டிய 

முடிவமானவனே, வணச்சம். 
என்ற மூலிடத்தும் புகாதபடி, 

ணுக்கு ஈல்யெருளிஞர், நினக்கு வணக்கம்.



௮௮ திருவாசகம் 

எர்கமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி 
புலிமுலை புல்வாய்க் கருளினை போற்றி 
அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி 

கருங்குரு விக்கன் றருளினை போற்றி 

௨௧௦ இரும்புலன் புலர இசைச் தனை போற்றி 

படியுறப் பயின்ற பாவக போற்றி 
அடியொடு ஈடூஈ ரானாய் போற்றி 
கரகொடு சுவர்க்கம் சானிலம் புகாமற் 
பரகதி பாண்டியற் கருளினை போற்றி 

  

குறிப்பு (௧௧௭ - ௨௧௭) :-முத்தம் - முதன்மையான மணி 
சன்று பொருள். தோளா? - குற்றமற்ற என்ற கருச்சைச் குறிக்கும். 
ஷா? என்பதை அருளே என்பதோடுஞ் சேர்ப்பதுண்டு. (ஆயிரம்? 
ஏன்பதற்குப் பல என்று பொருள் சொள்வாருமுளர். அவர் சாத்திய 
பசலை யெதுவும் - இறைவர்ச்சா மென்பது கருத்து. *தாளியறுகு” 

என்பது, அதுன் ஒருவகை யென்பாருமுளர். நீளொளியாய் சின்னு 

அயனரிகளைக் கூத்தாட்டுவித்தவஞைதல்பற்றி, கிருத்தா! என்றா 

சென்பாருமுளர். மசேச்.இரத்தை, மர்இரமாமலை? யென்று முன், 
சர்த்தித் திருவகவலிற் கூறியதும் சாண்ச, புலிரிறைர்ச சாடொன் 
திலே, பெண்மாஜென்று குட்டியை ஈன்று, ஒரு புதரடியில் விட்டு 

$ர்பருசச் சென்ற இடத்தே வேடன் அம்பால் இறர்தபோது 
குட்டியை Ret வருர்திற்று, இவபெருமான், பெண்புலி 

மயொன்றையே அக்குட்டிக்குப் பால் கொடுக்குமாறு செய்வித்தனர், 
மான்குட்டி வளர்ர்து பிழைத்துச் கொண்டது. புல்வாய், ஒரு 
வகை மாண். வலைவி௫ிச் கெளிற்று மீன் சொண்டசாலை, இறை. 

   

வன் அலைகடன்மிசை ஈடர்தனன். கரிக்குருவி ஆலவாயண்ண 
லைத் தொழுது உபதேசம் பெற்ற கதை, திருவிளையாடற் புசாணத் 
அட் காண்க. சாந்து? என்பதற்கு இருகறு என்று பொருள் 
சொள்வாருமுண்டு.



போத்றித் இருவகவல் ௮௯. 

சுடு ஒழிவற கிறைக்த ஒருவ போற்றி 
செழுமலர்ச் சிவபு£ச் சாசே போற்றி 
கழுடீம் மாலைச் கடவுள் போற்றி 
தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி 
பிழைப்பு வாய்ப்பொன் றஜியா சாயேன் 

௨௨௦ குழைத்த சொன்மாலை கொண்டருள் போற்றி 
புரம்பல எரித்த புராண போற்றி 

பரம்பரஞ் சோதிப் பானே போற்றி 
போற்றி போற்றி புயங்கப் பெருமான் 

போற்றி போற்றி புராண சாரண 

௨௨டு போற்றி போற்றி சயசய போற்றி, 

  

இருச்சித்றம்பலம். 

“சை (௨கடு- ௨௧௭) :-2ச்சமில்லாமல் எங்கும் சிதையத் 
ஒருவனே வணக்கம், செழுமை மிக்ச மலர் நிறைந்த வெபுசத்தத் 
கலைவனே வணக்கம், , செல்கழுரீர் மாலையணிர்த. சடவுளே, 
வணக்கம். 

குறிப்பு (௨௧௫-௨௧௭) :--சிவபுரம், பார்மேல் உத்தரகோச 
மல்கையென்றுக் இருப்பெரும் துறையென்னும் கூறுப. வெலோக 
'மென்பாருமுளர். இறைவன் ஆ௫ிரியனாய் வந்த போது செக்கழு 
கீர் மாலே அணிச்தமை, ரர்த்தித் இருவசவலுட் சடறப்பட்ட அ. 

உரை (௨௪௮-௨௨௫) :--வழிபடுவார.ஐ. மயக்கத்தை அறும் 
யாய், நினக்கு வணக்சம், தவறு யாது, பொருத்தம் யாதென் 
தறியா காயினேன், தொடுத்த மொழித் தொடரை ஏற்றுக்கொண் 
Letras, வணக்கம், ஊர்கள் பலவற்றை யழித்த பண்டை 
யோனே, வணக்கம். மேலானவற்றிற்கு மேலான ஒளிபுடைய 
மேலோனே, வணக்கம், எணகச்சம், வணக்கம், பாம்பணிந்த 
பெரியோனே, பழமையின் சாரணனே, வணக்கம், வணக்கம், 
வணச்சம், வணச்சம், வெற்றி, வெற்றி (மிக்கோனுக்கு) வணக்கம்,



a) திருவாசகம் 

குறிப்பு (௨௪௮-௨௨௫) :--குழைத்தல் - கூட்டுதல். ₹பூரம்பல”' 
என்பதற்கு முப்பாமெனவும் பொருள் கொள்வதுண்டு, திரிபு 
தகனம், பல்லூழிகளிற் பலவா மென்பாருமுளர். ₹புரம்பல? உடல் 
பல என்று சொண்டு, பல் பிறவியையும் *௮ரும் பெருந்தயால்” 
அழித்தவன் என்றுவ் சொள்ச, எக்சாலக் தம் எவ்வுயிர்க்கும் Spal 
யப்பவன் வெனாதலின், அவன் (புமாணன் ? எனப்பட்டான்... 
புயங்கம் - பரம்பு, உலகை கடத்தும் பல சடசச்திசட்கும் அது: 
அறிகுறி. காரணேசுசராகிய ஐவர்க்குல் சாசணனாய்த் தனள் 
கொரு காரணமுமில்லாதோ ஞாதலின், புசாண சாரண? என்றார். 
இறைவன் அருள் வெந்றியே நிலை பெறுதவின், வெற்றி, வெற்றி: 
போத்றி யென்தருளினர். 

வடை



இருப்பெருக்துறையில் அருளிய 

திருச்சதகம் 

ஸை 

பக்தி வைராக்கிய விசித்தீரம் + 

௧. மெய்யுணர்தல் 

கட்டளேக் கலித்துறை 

திருசிற்றம்பலம் 

மெய்தான் அரும்பி விதிர்விதர்த்து (உ)ன் விரையார் 
கழற்கென், கைதான் தலைவைத்துக் கண்ணீர் ததும்பி 
வெதும்பிஉள்ளம், பொய்தான் தவிர்க்து (உ)ன்னைப்போற்தி 
சயசய போற்றியென்னுங், கைதான் நெகழவிடேன் உடை 
யாய் என்னைக் கண்டுகொள்ளே. 

உரை நடை: உடையாய் ஏன்பதை முதலிற் கொள்க. 
உள்ளம் வெதும்பி யென மாறுக, 

உரை :-(என்னை அடிமையாக) உடையவனே ! (நின்பெரும் 
கருணைத் இறத்தை நின். த) உடம்பு தானே மயிர்ச் கூச்செறிர்து 
ஈடசடுங்க, உனத. வாசனை பொருக்திய இருவடிசளே (வணங்கு. 
வான்) என. சைகள் தாமே தலைமேற் கூப்பப் பெற்றுக் சண்களி 
னின்று (ஆனர்த) வெள்ளம் நிரம்ப, மனமானது, ஆர்வத்தால். 
வெப்பமுடைத்தாச, நிலையற்றவற்றின் பற்று, சானேரீல்சியொழிய, 
உனச்கு வணச்கம். வெற்றி வெற்றி வணக்கம் என்றியம்பும் 
ஒழுச்சத்சையே கழுவ விடாது மேற்சொண்டு நிற்பேன். அடி 

யேனைர் கண் பார்த்து ஏற்றுச் கொள்ளுக. 

  

  

* தருச்சசகம- தூது செய்யுட்களாலாகிய திருப்பாடத்றொகைட 
9 பச்இி வைசாக்யெ விசத்இரம் - அன்பின் உற.இி யழகு.



௬௨ இருவாசகம் 

குறிப்பு :--தமது போன்பினால் இயற்கையா யெழும் மெய்ப் 
பாட்டினே அடிகள் குறிப்பித்தனர். உடல் 8ீத்து இரண்டறக் கலத் 
தலை, உடனே அருள் புரியவேண்டுமென்பார், * கண்டுகொள்ளே ” 
என்றார். “கொள்! என்பதைச் தணை வினையாகவும் ஏற்றுக்கொள் 
ளென்ற பொருளில் “முதல் வினையாகவும்! கொள்ளலாம். மெய்ப் 
பாடு இயற்கையாக நிகழ்தலின், (தான்? என்பது சேர்ச்சப்பட்ட ௮, 
ஈனிதிர் விதிர்த்து” முகலிய எச்சங்களைச செயலெ ஸசெச்சத் திரி 
பாகச் கொள்ளு. பாசப்பகை கெடுதலின், இறையருளுக்கு வெத்தி 
வெற்றி யென்றாரென்க, (உடையாய்? என்பதற்கு *எல்லரவற்றையு 
மூடையவனே”! என்றும் பொருள் கொள்வர். மனம் Oa gros 
அம், பொய் தவிர்தலுஞ் செய்ய, உடம்பு மெய்ப்பாடுணர்த்ச, 
வாயானது போத்றி சயசய போத்றி யென்னவே, முக்க ரணங்கனா 
ஓம், வழிபாடா ந்றினமை கூறியவாரும். (3) 
கொள்ளேன் புரக்தான் மால்அயன் வாழ்வு குடி.கெடினும் 
கள்ளேன் கின தடி. யாசொடல் லால்ஈர கம்புகினும் 
எள்ளேன் இருவரு ளாலே யிருக்கப் பெஜின்இறைவா 
உள்ளேன் பிறதெய்வம் உன்னையல்லா தெங்கள் உத்தமனே, 

கா நடை :--உத்தமனே, இறைவா, என்பதை முதற் 
கொள்க. 

மை: எங்கள். (இருள் சடக்த) முதல்வனே, அரசனே, 
இந்திரன், பிரமன், இருமரல் என்போர் பதவிகளை (ஒரு பொகு 
ளாகக்) கொள்ளமாட்டேன். எனத வாழ்க்கைக்கு ஈறு. வந்தா 
அமி, உனனுடைய அடியாசோடன்றிப் பிதரோடு ஈட்புக்சொள்ள 
மாட்டேன்.  ஈரகம் புகுந்தாலும், அங்கே உனத. இருவரு 
ஞூணர்சசியோடு இருச்சப் பெற்றோல், அதனை இகழமாட்டேன். 
உனணை யொழிக்த வேறு சடவுளரை (மனத்தாலும) நினைக்க 
மாட்டேன். 

குறிப்பு :--புசக்தசன் -(பகைவரி) ஊர்சளையழிப்பவன். அயன் பிதப்பிலானென்ற பொருளிற் பிரமனுக்கு உபசார வழக்கு. கள்-



Bose sab ௯௨ 

இரேகங் கொள்ளல், திருவருளாலே - இருவருளோடு. திருவரு 
ளாலே யிருச்சப்பெறின்? என்பதை முதற்சண் சொண்டு, 
கொள்ளேன்? முதவியவற்றிற்கும் அதனைச். சாரப்பொருள்- 
கோடலுண்டு. வானவர் வாழ்வு, பக்தத்தையும், அடியாருறவு, 
வீட்டையும் பயப்பதாசலின் அவ்வாறு கூறினர். குடி. - உடம்பு 
வாழ்க்கை. உத்தமன் என்பது இருளைச்சடர்தவன், முதலானவன்: 
என்று பொருள்படும் வடசொல்,  தஇருவருளுணர்ச்சியோடு 
சச௫டை கிருத்தல் அரிதாசலின், பெறின்? என்றார். இருவருளின்- 
சட்டளையாலே அல்ல; இருவருள் என்னை ஈரடை யிருக்குமாத. 
பணிப்பின், என்றும் பொருள் கொள்ளுப. 

உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியேன் நினைந்துருகி 

மத்த மனத்தொடு மால்இவன் என்ன மனநினைகில் 
ஒத்தன ஒ.த.தன சொல்லிட ஊரூர் திரிந்தெவரும் 
தத்த மனத்தன பே௪எஞ் ஞான் றுகொல் சாவ.துவே. 

உரை :--(சேவருள்) மூதன்மையானவனும் எந்தையும் எம்மை 

உடையானுமாகயெ (பெருமானுடைய) இருவடிகளேயே எண்ணிச் 
க௫ர்௮, மனக்களிப்பு மிச்ச பித்சன் இவன் என்று தத்தம் உள்ளச 
கருத்திலே பொருத்தமானவையாகத் தோன்.றியவற்றை யெல்லாம் 
கமரார் கூறியிடம்படி, ஊர்தோறும். இரிர்து, எத்சகையோரும் 
தங்கள் தல்கள் மனம் போனவரறு சஈம்மைக் குறை கூறவும், 

(இவற்றாத் Obes ஈலிவர.௮) செருச்கற்றுச் செயலற்திருத்சல் 
எந்த சாளிலே ரிசழ்வதாகும் £ 

தறிப்பு :-மத்தம் - உன் மத்தம், பெருக்களிப்பு. மால் - 
மயக்கம், பித்து, மாலுடையானுக்கு ஆகுபெயர் உலசர் பேசுவ௮: 

பல திறப்படுதவின் 4 ஒத்தன ஒச்சன ? என்றார்.  இறுப்பதிகள். 
தோறுஞ் சென்று இறைவனை வணக்குதலையே 44 ஊரூர் இரிர்.த* 

என்பதாற் சொள்ளுசலுமுண்டு. மணகினைவில், கங்கள் தவராயெ 

“உள்ளச் கருத்தில்? என்பது குறிப்பு. எவரும், பெரியருஞ் 

இிறியகுமாயெ எத்திறத்தாரும், சாதல் - யான் என்ற முனைப்:



௬௪. திருவாசகம் 

பொழிதல், செயலற்றிருத்தல். ஒத்தனசொல்லு;தல், என்பது 
தம்மூரவர் தன்மை கூறுதலையும், “மனத்தன பேசுதல்” அயலூரசார்? 
வைதல் முதலிய இசழுரை பகர்தலையும் குறிச்குமென்ப. (௩) 

சரவமுன் ஞள் தக்கன் வேள்வித் தகர்தின்௮ கஞ்சம் ௮ஞ்ி 

ஆவளச் தாய்என்(ற) அவிதா இடும்கம் மவர்அவசே [மேல் 
மூலரென்றே எம்பிரர னொடும் எண்ணி, விண் ணாண்டுமண் 

தேவ சென்றே இ௮மார் தென்னபாவம் தீரிகவசே, 

உரை முன்னொரு காலத்திலே, தச்சன் இயத்றிய யாகத் 
'இலே கொல்லப்பட்ட ஆட்டின் ஊனைத் இன்று, (பின்னர் வீர 
பத்திரர் தம்மைத் தண்டிக்க வந்தபோது) சாவதற்குப் பயச்தும், 
பாற்கடலில் ஈஞ்சு எழுந்த காலத்தே சாவதற்கு அஞ்சியும், ஐயோ, 
எங்கள் அப்பனே (காப்பாற்று) என முறையிடுர் தன்மையுடைய, 
கல்மினத்தவராய (அயனும் அரியுச்) தாமோ எம்பெருமாஜேடு 

மூவராகச் கருதப்பட்டு, விண்ணுலகை யாண்டு தேவரென 
மண்ணுலூற் செருக்கடைக்து இரின்ற தவமுடையோர் ? 

(இக்உனர் தாழ்மைப்பட்டும் இவர் இதமாச்இருச்,சத்குச் காசணம்) 
என்ன பாவம்! 

குறிப்பு :-*தக்கன், சாவ? என்று உசைஈடை சோடலுமுண்டு, 
“அஞ்சி! என்பதைத் இன்று என்பதனோடும் *சஞ்சம்! என்பதஜேடும் 
தனித்தனி கூட்செ. ஆவ - ஆவாவென்பதன் குறுக்கம், அது, 

இரச்சச் குறிப்பு. அவிதா - ஆபத்சனின்று காப்பாற்ற முறை 
யிடுக்காற் கூறுஞ்சொல். உருத்திரக் கடவுள் இறைவனோடு 
அத்.துவிதக் கலப்புடைமையின், வேறு பிநித்தோதப்பட்டிலர், 
இறைவனே, யாண்டும் ஒடுச்சக்சடவுள் என்ற கொள்சையுமுண்டு, 
சகல வர்ச்கத்தினராய்ச் சிவஞானம் பெறாத அயனரிமுதவியோர், 
ஈம்மைப்போலக் கட்டுகிலையிலுள்ள உயிரினத்தவ சாதலின், 
4 கம்மவசே ? யென்றார். இதனில், ஏகாரம், விஞட்பொருளில் 
வர்ற இழிவு குறித்சது. இத இயில், ,இரிசவரே என்ன பாவம்? 
ஏன மாறுக.



திருச்சதகம் ௯௫ 

தவமே புரிந்திலன் கண்மலர்இட்டு முட்டா()இறைஞ்சேன். 
அவமே பிறந்த அருவினை யேன்உனக் கன்பருள்ளாஞ் 

சிவமே பெறுந்திரு எப்திற்றி லேன்கின் தருவடிக்காம். 

பவமே யருளுகண் டாய்௮டி யேற்(கு)எம் பரம்பானே, 

உரை நடை :_ ஏம்பரம்பரனே ? என்பதை முதலிற்கொள்க.. 

உரை: எமது மேலோர்ச்கு மேலோனே, (ஐம்பொறி யடக்க 
மும் பிதர்க்கன்னல் செய்யாமையுமாயெ) தவத்தையே அடியேன். 
இயற்றுவதில்லை. நின்னைச் குளிர்க்த மலர்தாவிக் குறைவில்லாத 
மூறையில் வழிபாடு செய்யேன். வீணாகவே இலவுல9த்றோன் நிய, 
கடத்தற்கரிய இவினயுடையேன், உனக்கு அன்பராயுள்ளார் ஈடுவி' 

லிருத்தற்கு வேண்டுர் தாய சேர்மைஸ்ய அடைதற்குரிய சல் 
வினைப்பயன் பெற்றிலேன். ஆதலின், அடியேனுக்கு கின்னுடைய 
இருவடிக்கு அடமையாசன்ற பிறவியையே கீ அருளவேண்டும். 

குறிப்பு -' சவம்? என்தசொல் அம்மையையும், செம்மையை 
யுங் குறிக்கும்; உயர்வு சன்மை, இரு கல்வினைப் பயன், ஈல்லூழ் 

என்றும் பொருள் கூறுப. பவம் - பிறவி. சண்டாய் அசை. 

பரம்பானே, என்பதற்கு, மிசவும் மேலானவனே, என்றும் 

பொருள் கூறுப. @) 

   

பரக்துபல் ஆய்மல ரிட்டுமூட் டாதடி. யேஇறைஞ்9 

இரக்தஎல் லாம்எமச் கேபெற லாம்என்.னும் ௮ன்பர்உள்ளம் 

கரக்துநில்லாக்கள்வனேஉன்றன் வார்கழற்(கு)௮அன்பெனக்கு 

கிரந்தர மாய் ௮ரு ாய்கின்னை யேத்த முழுவ அமே. 

உரை நடை :_/ சின்னை முழுவதுமே ஏத்த? என்பதை, 
4 உன்தன் ? என்பதற்கு முன் அமைக்க, 

உரை :--(பலபதிக்குஞ்) சென்று, பலவகைப்பட்ட பழுதறத் 

'இதரிக்தெடுத்த ஈன் மலரைச் அாவிச் குறைபாடில்லாது உன் இரு, 
வடியை வணய் (சின்பால்) வேண்டியன யாலையும் சங்களுச்கே
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கடைக்கும் என்ற உறுதிபுடைய அன்பாது. கெஞ்ிற்கு ஒளித்து 
நில்லா௯, (பிறர்க்கு, ஒளிக்கும்) மாபமுடையவனே, உன்னையே 
மூற்றிலும் வாழ்த்தி வழிபடற்கு உன்னுடைய பெரிய இிருவடிக்சட் 
செய்பு மன்பினை அடியேனுக்கு எப்போதும் சிலையாக சல்கெருள்ச. 

குறிப்பு :-* பசந்து! என்பதற்குப் * பாவி? யெனப் பொருள் 
கொண்டு, அது துஇத்தலைக் குறிக்கு மென்பாருமுளர். முட்டா 
இிதைஞ்சு தலால், எல்லாம் பெறலாம் என்பத கரு;த்.து. உறுதியான 
சார்புடையார்க்கு இறைவன் வெளிப்பட்டு நிற்ப னென்றார், 
கள்வன, தந்திரமுடையான். சிரந்தரம், இடையமீடின்மை குறிக்கும் 
உடசொல், () 

மூழுவதுல் கண்ட வனைப்படைத் கான்முடி சாய்த்து 
முன்னாள், செழுமலர் கொண்டெங்குக் தேடப் பாலன் 
இப் பால்எம்பிரான், சழுதொடு காட்டிடை நாடகமாடிக் 
கதியிலியாய், உழுவையின் தோல்உடுத் அ(உ)ன்மத்த மேல் 
சொண்டு உழிதருமே. 

உரை நடை :-4 முன்னாள்? என்பதை முதலிற் கொள்க. 
“இப்பால்? என்பதை ! கழுதொடு! என்பதோடு கூட்டுக, 

உரை: முற்காலத்திலே, எல்லாவற்றையும் படைத்தவனுயெ 
அயனைப் பெற்றோனாயெ அரி, தலை வணல்), வளமிக்க பூக்களைச் 
கையிற்கொண்டு இருவடி. தொழுவதற்காக, எங்குக் சேடவும், 
அவனுக்குப் (புலனாகாத) அப்பாத்பட்டவளுிெ எமது வள்ளல், 
இவ்லிடம்தே, பேயோடு சுகொட்டின்கண் கூத்தியத்தி, வறிய: 
ளாய்ப் புலித் தோலுடுத்அ, பித்துமேத்பட அலைக்து இரிவான். 
(இஃசென்ன வியப்பு.) 

  

குறிப்பு :--சண்டவன் - படைத்தவன்; அப்பாலன், அப்பாலா. 
னென்பதன் குறுச்சம் ; கழு. த-பேய், எல்லாம். ஒடுங்யெ இடத்தே? தம்பாத் பேரன்புடைய அன்பர்பால் ட்ப ஜச்தொழுலியத்து 
வதையே சழுதொடு காட்டிடை ஆடுதலாகக் குறித்தனர்போலும். 
கதியிலி- போக்இல்லாசவன். கஇியிலி என்பது இறைவன் ஒன்றை 
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args செல்லும் அவியமில்லான், என்பதைச் குறித்தவாறு, 
பூரணம் பொருளாயெ அவனுக்குச் eds Burgers! தாருக 
வனத்த முனிவர் மீமாஞ்சக கெறி கின்று, வேள்வியியற்றி வித்த 
புலியைசசொன்று அதன் தோலைப் போர்த்தகதை வெளிப்படை. 
கூச்.துச் களிப்பினை, உன்மத்த மென்றாசென்ப, அன்பர்க்கன்ப 
ஞசவின், இறைவன் மித்தனெனப்பதேல் தெளிய. (a 

உழிதரு காலும் சனலும் புளலொடு மண்ணும்விண் gona 
இழிதரு காலம்எக் சாலம் வருவன வர்ததற்பின் 

உழிகரு கால்அத்த உன்னடி யேன்ெய்த வல்விளையைச் 
சழிதரு கால மாய்அவை காத்தெம்மைக் காப்பவனே 

    உரை: அசையும் தன்மையுடைய காற்றும், செருப்பும், 
மண்ணும், வானுமாயெ பூதங்கள், ச தீ.தம் நிலையினீல்டு யொடுல்குல் 

Om, 

காலம். எந்தச் காலமாகும். அக்காலம் வந்த மின்னரும் 

கூச்தியற்றுன்ற இருவடியுடைய அப்பனே, நினது ௮.ஷமை 
யாகிய யான் செய்த கொடிய வினைகளை யொழிக்கன்ற ௧௦௭ 
வெல்லையுமாய், கின்று (மேல் தாக்காமல்) அவ்வினைகளைத் தத்; 
எங்களைச் காப்பாத்றியருள்பவனே. 

குறிப்பு றம்பூ தத்களாலாகிய உலகம் ஒடுங்யெபோ தும். 

குஃ்கும ஐர்தொழி லியற்று தின், 'உழுதருகால்! என்றார். உவச 
மொடுங்யெ காலை, ஞானிகளின் வினையொடுக்கவே, இருவடிய௰ித் 
கலத்தல் நிகழும். உழிதா - திரி, அலை. சாத்து - தடுத்து. (௮1 

பவன்எம் பிரான்பனி மாமதிக் கண்ணிலிண் ணோ் 

பெருமான், சவென்எம் பிரான்என்னை யாண்டுகொண் டான் 

என் சிறுமைசண்டும், அவன்எம் பிரான்என்ன நான் அடி 

யேன்என்ன இப்பரிசே, புவன்எம் பிரான்தெரி யும்பரி சான 

'தியம்புகவே. 

உரை நடை:_4 எம்பிசான்பவன்,  பனிமாமதிக் கண்ணி 
விண்ணோர் பெருமான், சிவன், எம்பிரான் என் சிறுமை கணும் 

ஹ் 
i
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என்னை ஆண்டுசொண்டான். எம்பிசான்புவன் ௮௮ன் எம்பிரான் 
என்னை சான் அடியேன் என்ன இப்பரிசே தெரியும் பரிசாவது: 
இயம்புசவே.” 

உரை :--எமது பெருமான், எல்லாம் தோன்றுதற்டடமான 
வன். குளிர்ந்த சறெப்புடைய இங்களைத் (தலைமீ*) குறுக்கண்ணி, 
யாக அணிர்த தேவர் தலைவன், (ஆதலின், எல்லாரையுல் சாப்ப 
வன்.) (எல்லாவற்றையும் ஒடுக்குவாளாயெ) சாயோன், (அத்தகை 
யானாலெ) எம்பெருமான், என 2 (சித்றதிவுஞ் )ஐுசெயலுமுடைய) 
சிறிய தன்மையை அதிக்தும், (கருணையினாலே) தடுத்தாட்சொண் 
டனன், என வள்ளலாயெ அவன், தானே தோன்றிய சுயம்பு. - 
அவன் எமது தலைவனாகவும் சான் அவன் அடியவனாசவுமிருச் 
இன்ற இம்முறையே எனக்குத் தெரியும் வகையாக, யான் சொல். 
ஓவேளாக. 

குறிப்பு :--பவன் - பிறத்தந்டெமானவன். பிரான். வள்ளல், 
உபகாறி; மலரினாலாயெ கண்ணியை முடியில் அணிசல்போலப் 
பிறையை இறைவன் சடையிலணிச்சமையால், மதிக்சகண்ணி 

என்றார். மா, அல்கனம் அணியப்பெத்ற சிறப்பைச் குறிக்கும். 

பெரியோரால் ஏற்றுக்கொள்ளக் தகாத நிலையை சிறுமை என்றார். 

அடிகள் தமக்கு இறைவன் ஆண்டவன், தாம் அடிமை யென்பதே 
தெரியத்தக்க தாய்ச் கூறத்தக்கதாயுள்ள கருத்சா மென்றனர். 

புவன் - சுயம்பானவன், ஓளியுடையவன். வென் - மாயோன்; 
ஓடுச்சமுதல்வன்.. (6) 

புகவே தகேன்உனக் சகன்பருள் யான்என் பொல்லா 
மணியே, தகவே யெனையுனக் காட்கொண்ட தன்மையெப் 
புன்மையரை, மிகவே யுயர்த்தி விண்ணோரைப் பணித்தி 
அண்ணாஅமுதே, கவே தகும்எம் பிரான்என்னை நீசெய்த 
காடகமே. 

  

உரை நடை :--என்பொல்லா மணியே, உனகச்சன்பருள் யான் 
புகவே கேன். உனக்கு எனையாட்கொண்ட சன்மை தகவே 
எம்பிசான் ...சாடகமே ஈகவேத்கும்.
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உரை :--எனது தொளைபடாத மாணிக்கமே, உனக்கு 

ன்பசாயிஞர் ஈடுவே, யான் புகுதற்கே ககுதியில்லாதேன். 
என்னை உனக்கு ஆளாச்சச்கொண்ட இயல்பு தகுதிபுடைத்தாமோ. 
எத்தகைய சழ்ப்பட்டோரையும் மேலாக உயர்வித்து மேலான 
வானவரை அவருக்குச் இழ்ப்படுத்தலறாய். அப்பனே, அமுதனே , 
எம்பெருமானே, நீ என்பாற் செய்த கூத்து, ரித்து ஈகையா 
டற்கே உரியதாகும். 

குறிப்பு :--பொல்லா - பொள்ளா, பொள்ளுதல் - தொளைத் 

தல். குறைவில்லா முழு மாணிச்சம்போன்ற, பூரண ஆனர்த 

அறிவே யென்பது கருத்து. தன்னை ஆட்கொண்டதின் வைத்த- 
சழோசை உயர்த்துவது மேலோரைத் தாழ்த்துவதுல் கூதினர், 
அண்ணா - மேலோனே. அமுத - சாவாமருக்.அ. ஆள் - அடிமை. 
அடிகளின் சழிபெருக்தாழ் மனத்தை இச்செய்யுளுணர்த் ம். (௪0) 

er 

௨. அறிவுறுத்தல் 
[இப்பதிகத்தின் இற; பிரண்டு செய்யுளில் கெஞ்ற்கு 

அதிவுசை பகர்தவின், அறிவுறுத்தல்! என்ற தலைப்பு அமைத்தனர் 
போலும், இப்பதிகத்தின் பிறசெய்யுட்கள் பெரும்பாலும் அருள் 
வேண்டும் விண்ணப்பமாகவே அமைர்துள்ளன.] 
நாடகத்தால் உன்னடியார் போல்நடித்து கான் கடுவே 

வீடகத்தே புகுந்திடுவான் மிகப்பெரிதும் விரைகின்றேன் 

ஆடகச்சர் மணிக்குன்றே இடையரறு அன்புனக்கென் 

ஊடகத்தே நின்றுருகத் தந்தருள்எம் முடையானே. 

உரை நடை:_*எம்முடையானே! என்பதை முதலிற்கொள்க, 

உமை: 

போல (அன்பில்லாதிருக்ஐம், அன்புடையான்போல) வஞ்சனையாக 
ஈடந்து காட்டி) அன்பர் வீடுசெல்வதற்டையே, யானும் முத்தி 
பபின்சண் போய்ச் சேர்தற்கு மிக அதிகமாகத் தரிதப்படுன்றேன்- 

  (எம்மை அடிமையாக) உடையவனே, உன த அன்பர்
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பெண்ணின் ஈலமுடைய மாணிக்க மலைபோலும் ஐயனே, உன் 
பால் எப்போதும் நிகழும் அன்பினை என்செஞ்ஜொடே நிலைபெற 
வும், அதனால் கெஞ்சமுருசவும் உதவியருள் வாயாக. 

தறிப்பு:-சாடகத்தால், என்பதனை 'சாட்டகத்தால்! என்ப. 
சன் இரிபாசச்சொண்டு, 'சாட்டக£்இல்,? அதாவது *இவ்வுலகல்? 
எனப் பொருள் கொள்ளுதல், வலிர்து பொருள் கோடலாகும். 
ாடுகின்ற அகத்தால்,” வீடுகாடும் அவாவினால், என்று பொருள் 
கொள்ளுவது முண்டு. அன்பின்மைமைப் பிறர் அறியவொண்ணாது. 
சடப்பதே, காடகத்தால் ஈடிப்பது. பிறர் அறிய ஈடப்பது, ஈடிப்பது. 
மாத்திரையாகும் என்ப. அன்பர் தாம் வீடு செல்லுதற்குரியர். ' 
அவர் ஈடுவே விரைதல் உரிமையின்மையைக் குதிக்கும். அடிகள், 
உடல் நீத்து இறைவனோடு இசண்டறக் சலத்தலையே பெரிதும் 
விழைந்தவ ரென்பதற்கு இஃதே தெளிவான அசச்சான்று.. 
ஆடசம் மாதின்மையையும், மாணிக்கம், செம்மேனியையுல் குறிக் 
கும். அசன் சழல் செல்லுதற்குரிய அயசா அன்பினையே அடி. 
கள் வேண்டினர். நின்று - நிற்க. (க்கட, 

யான்ஏதும் பிறப்பஞ்சேன் இறப்பதனுக்(கு) என்கட 
வேன், வானேயும் பெறில்வேண்டேன் மண்ணாள்வான் 

மதித்துமிரேன், தேன்ஏயும் மலர்க்கொன்றைச் சவனேபெம் 
பெருமான்எம், மானேயுன் னருள்பெ௮ராள் என்றென்றே 

வருந்துவனே. 

உரை :- அடியேன் பிறத்தற்கு ஒரு சிறிதும் பயப்பட 
மாட்டேன், இநதத்தலுக்கு யான் அஞ்சச்சடவேனல்லேன். விண் 
ணுலக (மூழுதுல் கொடுத்தாலும், அதனை விரும்பேன். உல 
காள்ளெற அரசனைச் சார்ச் து அவனைப்பேணி யொழுகவும் 
இருச்ன்றேனில்லை. தேன் பொருந்திய சொன்றைமல[ணிக்த 
மங்களப் பொருளாவானே, எமது தலைவனே, எமத பெரியோனே, 

உன்(னோடு இரண்டறச் கலத்தற்கேது வாய) இருவருளை எய்துல் 
காலம் எப்போது எப்போதென்று எண்ணி மனம் உளைன்றேன்.
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குறிப்பு :--பிறப்புக்கும் இதப்புக்கும் அஞ்சாமையே குறித் 
தார். இறப்பிற்கு யாது செய்யச்சடவேன், என்று அஞ்மெதாகக் 
கூறுதல் தவறு. தேன்போன்த இன்பம் நல்கும் மங்களமுடை 
யானைச் சார்க்தபோ௮, பிறப்பிதப்பின்மையும், இறைவனைத் தலைவ 
ஞகப் பெற்றபோது, சாம் விண்ணவர் தலைவனாதலை விரும்பாமை 

யும், இறைவனைப் பெரியஞசக் சொண்டவிடத்தே, மன்னனை 
ம.தித்.து வாழாமையும் ஏற்படுமென்பது குறிப்பு. எம்மவன், எம்மா 
னென்றாய தென்பாருமுளர், மான் என்பதற்கு மகான், என்து 
பொருள் கொள்ளுவர். (se) 

agiaad Ber மலர்ப்பாதம் அவைகாண்பான் ஈரயடியேண் 
இருக்துஈல மலர்புளையேன் ஏத்தேன்சா,த் தழும்பேறப் 

பொருர்தியபொற் சிலைகுனித்தாய் அருளமுதம் புசியாயேல் 

வருர்துவன்ஈத் தமியேன்மற் றென்னேசான் ஆமாதே. 

உரை நடை :-காயடியேன் சின்மலர்ப்பாதம் அவை காண் 
மாறே. 

  பான் வருர்.துவன் 

உரை :--சாய்த் தன்மையுடைய அடியேன், நின்னுடைய 

பெருமைமிக்க இருவடிச் சமலல்களைச் காண்பதற்காக, மிகவும் 
கவலைப்படுன்றேன். (உலகத்தே உடலுறப்புச்சளோடு) வாழ்ச் 

'தரும்தூம், உனக்கு சல்ல பூமாலை தொடுத்அச் சாத்தேன், சாவிலே 

தழும்புண்டாகும்படியாக உன்னை வாழ்த்தமாட்டேன், பொன் 
பொருந்திய மேருமலையை வளைத்தவனே, நினது அருளோடு 
கூடிய பேரின்ப அமுதத்தை எனக்கு நீ கொடுக்கமாட்டாயாயின் - 

ஆதரவின்றிச் தனிமையிற் கடைப்பட்ட யான் துன்புறுவேன் , 

தன்புருது கான் உய்யுமாறு வேறு ௭௮ செய்யவல்லேன். (ஒண் 

அஞ் செய்யுக் இறமையிலேன்.), 

துறிப்பு:--மலையை வளைத்த நீ, என் மனத்தை வளைத்தல் 
அரிதில்லையே, என்றவாறு. ௬, மிகுதி குறிக்கும். சனிமை மிருத. 

கூறினார். (sm)
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ஆமாறுன் திருவடிக்கே அகங்குழையேன் அன்புருகேன். 
மூமாலை புனைந்தேத்தேன் புகழ்ந்துரையேன் புத்தேளிர் [ன் 

கோமான்நின் திருக்கோயில் தூகேன்மெழுகேன் கூத்தாடே 

சாமாறே விரைகன்றேன் ௪அ.ராலே சார்வானே. 

உரை நடை :-புத்தேளிர் சோமான், ௪.து. ராலே சார்வானே 
என்ற வினிகளை முசலிற் கொள்க. 

உரை :--தேவர் பிசானே, இறமையான பணிக்கு கூ.தரவளிப். 
பவனே, நான் (உன் இருவடிப் பேற்றிற்குத் தகுதிபுடையேன் 
ஆகும் வண்ணம்) உன் இருவடியின் கண்ணேயே மனம் செ௫ிழப் 
பெறேன் அன்பிஞலே உருகமாட்டேன். மலர்மாலை தொடுத்துச் 
சாத்தி வழிபடமாட்டேன். உன் புகழ்களை யெடுத்துப் பேசமாட் 
டேன். உன இருக்கோயிலை அல. மாட்டேன், சாணம் பூச் 
சுத்தப்படுத்தமாட்டேன். ஆனக்தக் கூத்தாடேன். (௪ற்செயலற்று: 
வீணே) உயிர் விடுசத்கே தரிசப்படுகின்றேன். 

குறிப்பு :--௪.துர் - இறமை, பணியைச் குறிக்கும், சர் - 
அறிவு. அறிவிலே மன்னுபவனே, என்பதே (சு. சாலே சார் 
வானே! என்பதின் பொருளெனச் கொள்ளுதலுமுண்டு குழைதல்- 
இளகுதல், செ௫ழ்தல். முக்கரணங்களாலும் வழிபடாமை கூதிஞர், 
சாதல்? பயன்பெறாது போதல் என்றுங் கூறுப, (௧௯) 

வாளா மண்ணா வளியா9 யொளியாகி 
ஊனா உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய்ல் 
கோனாகி யான்என தென்(ு)அவர்௮வசைக் கூத்தாட்டு 
வானா கின்றாயை என்சொல்லி வாழ்த். தவனே. 

உரை :-விண்ணாயெ பூதம், மண்ணாயெ பூதம், காற்று, 
ஒளியையுடைய நெருப்பு, உடம்பு, உடம்பிலுள்ள உயிர் முதலிய 
அல்லாவத்றோடுல் கலச்து அவையே யா௫யும், (மெய்யர்க்கு), 
மெய்ப்பொருளாகியும் (பொய்யர்க்குப்) பொய்ப் பொருளாவெம், 
(அல்லது தோன்றும் பொருளும் தோன்றாப் பொருளுமாவயும்,
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(அப்பொருள்உளின் வசப்படாஅ தம் வயமுடைய) மு.தல்வஞூயும், 
பல்வகைப்பட்ட உயிர்களையும், யான் செய்தேன், என்னுடைய, 
என்று பல்லறிவால் மயங்?ச் கூத்தாடும்படி, அவ்வவற்றை இயக் 
யு, நின்ற ரின்னை யான் யாது சொல்லிப் புகழமுடியும் 7 

குறிப்பு :--*முற்றுநீ புகழ்ச்து மூன் உரைப்பதென்,? என்த 
தேவாரமுவ் காண்ச. இன்மையாதல், தோன்றாமையே (அவரவர்? 
என்று உயர்திணையாற் கூறினும், அஃறிணை யூயிர்களையு மூடன் 
சொள்ச. யான் எனது? என்னுமுணர்ச9) சிறப்பாக மக்களிடைக் 
காணப்படுதலின், உயர்தணையாற் கூறினர். உயிர்கட்குக் கூத் 
தாட்டாவது *போக்கும் உணர்வும் வரவுமே.” பித்காலத்தோருள் 
குமாகுருபரர் கூத்தாட்டு? என்பதை அக்கருத்தில் வழங்கி 
ன்னால் (௪6) 

வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம்வாழ்வான் மனம்சின் 
பால், தாழ்த்துவதும் தாம்உயர்ர்.து தம்மையெல்லார் தொழ 
வேண்டிச், சூழ்த்துமது கரம்முரலும் தாரோயை நாயடி 

யேன், பாழ்த்தபிறப் பறுத்திடுவான் யானும்உன்னைப் பாவு 

வனே. 

உரை நடை :--குழ்த்துமது சரமுரலுக் தாசோயை என்பதை 

முதலிற் கொள்க. 

உரை :--வண்டுகள் சூழ்ந்து ரீங்சாரஞ்செய்யு மாலையணிந்த 

நின்னை, வானவர்கள் (பல்லாண்டுகூதி) வாழ்த்துதலும், தாங்கள் 
(“ரழி குறைவின்றி) வாழ்தற் பொருட்டே. உன்னிடத்தே உள் 
எ.த்தைப் பணிவிப்பதும், தாங்கள் மேன்மையடைக்து தங்களைப் 

  

பிதர் எல்லாரும் வழிபட விரும்பியே. சாய்போன்ற அடியேனுடைய 
பயனற்ற பிறப்பினை யொழித்திடுவதற்சாக, யானும் உன்னைச் 

துதிப்பேன். 

துறிப்பு :--வானவர்கள், ஆயுள், அதிசாரமுதலிய பயன் கருதி 

இறைவனை வழிபடுகிறார்ச ளென்பதும், அடிசள்போன்ற ஞாணி 

கள், பிறவி நீக்கத்திற்காக இறைவனை வழுத்துன்றார்களென்,
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தும் அறியற்பாலன. வண்டுகள் மலரிலுள்ள , தேன்பொருட்டு 
சீல்காரஞ் செய்து மாலையைச் சூழ்தல்போல, இனிய பயனைச் கரூ.இ 
இறைவனை விண்ணவர் முதலியவர்கள் அடுத்து வழிபடுகன்றார்கள் 
என்பது கருத்து. (se) 

பசவுவார் இமையோர்கள் பாடுவன நால்வேதம் 
கூரவுவார் குழல்மடவாள் கூறுடையாள் ஒருபாகம் 

விசவுவார் மெய்யன்பின் அடியார்கள் மேன்மேலுன் 
அரவுவார் கழலிணைகள் காண்பாசோ அறியானே. 

உரை :--தேவர்கள் உன்னை வாழ்த்துஇன்றார்கள். அறிவுக்கு. 
தேசலாகிய (சால்வகை வாச்காஓயெ) கான்மறையும், உன்புசழையே 
ஒலிக்கின்றன. ஈறுமணம் பொருச்திய நீண்ட கூர்தலையுடைய 
இளம் பெண்ணாயெ உமையம்மை, உன்னுடைய ஒரு பகுதியாக 
$இடப்பாகத்சைப்) பெற்றிருக்இன்றாள். உண்மைப் பத்தியுடைய 
அடி.பார்கள். தொகுப்புத் . தொகுப்பாக, உன்னை வழிபடச் 
கூடுின்றார்கள். யாரும் அரிதற்கரியவனே, அராவிய பெரிய 
கழல்க எணிச்த ரினது இரு திருவடிகளையுவ் சாண்பது யாரோ? 
(சின்னை வழிபடுன்ற இவர்கள் அனைவருக்)  இருவடியைக் 
சாண்பார்களோ, என்ற விஞாவாக இறுஇியடிக்குப் பொருள் 
சொள்ளு தலுமுண்டு.. 

குறிப்பு :--தேவர்களு மறைபும் இறையடி சாணாமை கூறப் 
பட்டன. உமையம்மை, வெத்தின் பகுதியாவளாதவின, அடியிணை 
சாணுல் கடப்பாடுடைய எல்லள். மெய்யடியார் காண்பர், சன்பது 
கருத்து என்ப. குசவு - குரவமலசையும், மணததையுக் குறிக்கும். 
விரவுதல், கலத்தல், கூடுதல். அ.சவு என்பது, அசாவு என்பதன் 
ஈடுக்குறையாகக் கொள்ளப்படும். அழுத்தல் என்த பொருளில், 
சழல்சள் அழுக்திய இருவடியெனக் கூறுவர். விண்ணவர் முடிபட்டு 
அழுத்தமுற்ற இருவடிகளென்பது முண்டு. அரவு, ஒவியெனம் 
பொருள்படுமென்று கொண்டு, ஓவிக்னெற கழல்களணிச்த இரு 
கடிகள் என்றுல் கொள்க. சாண்பு - காண்டல் என்பது. (௧௭



இருச்சதகம் ௧௦௫ 

அரியானே யாவர்க்கும் அம்பாலா அம்பலத்தெம் 
'பெரியானே சறியேனை ஆட்கொண்ட பெய்கழற்கழ் 
விசையார்ந்,த மலர்தூவேன் வியர் தலறேன் ஈயக்துருகேன் 
சரியேன்சான் ஆமா(௮)என் சாவேன்சான் சாவேனே. 

உமை:--எத்தசையாருக்கும் அறிதத்கரியனே, அருள்வானினை 
உடையவனே, இல்லையம்பலத் திலே ஈடமாடும் எமத பெருமானே, 
சிறுமைமிக்க அடியேனை ஆளாக்ச் கொண்ட, செறித்த சழலினை 
யுடைய தஇருவடிச் சண்ணே, மணம் நிறைந்த மலர்களை இட்டு 

வழிபடேன், புகழ்ந்து பாடிச் த.தியேன், உள்ளம் விரும்பி யுருக 
மாட்டேன். நான் இவ்வாறு (மூக்கரணங்களாலும்) வழிபடா 
இருத்தலைப் பொறுச்சமாட்டேன். கான் உய்தற்குத் தகுதியாகும் 
வகை யாது £ கான் இறப்பேனிறப்பேன். (இறச் படவே அணிச் 
தேன்) என்றவாறு. 

குறிப்பு --மிசப்பெரியனாயெ சடவுள் மிகச்சிறிய ஞயெ என்னை 
ஆட்சொண்டும், அவனை வழிபடுன்றேனில்லை. வழிபடாது உயிர் 
வாழ்வு முடியவில்லை. இறப்பதே ஈலமென்பது சருத்தாக அடிகள் 
கொண்டா. அடிகளின் தீவி பக்குவத்தையே இக்திருப்பாட 
வுணர்த்தும். மலர்த்தாவல், அலறுதல், உருகுதல், முறையே 
உடம்பு, மொழி, மனம் என்பவற்றின் செயலாதல் காண்க, (௪௮) 

- வேனில்வேள் மலர்க்கணைக்கும் வெண்ணகைச்செவ் வாய்க்கரி 
பானலார் கண்ணியர்க்கும் பதைத்தருகும் பாத்கெஞ்சே [ய 

ஊன் எலாம் நின் அருகப் புகுர்காண்டான் இன் அபோய் 
வான்உளான் காணாய்நீ மாளாவாழ் இன்றாயே. 

உரை :--இளவேணிலாகிய வசக்த காலத்திலே மன்மதன் 
விடுன்ற பூ வகைகளாகய அம்பிற்கும், வெள்ளிய ஒளியுடைய 
பல்லினையும், கருநிறமுடைய குவளைபோன்.த சண்களையுமுடைய 
மகளிர்க்கும் ஈடுபட்டுத் அடித்து செ௫ழ்னெற பயனத்ற மனமே, 
சமது உடம்பெல்லாம் (சனிக்கு அமுகாறி) உருகும்படியாக, 
எழுச்தருளி வக்து உள்ளகச்தே சிலை பெற்று ஆட்கொண்டருளிய
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பெருமான்; இப்போது சென்று ஞான ஆசாயத்தின்சண் இருச் 
இன்றான். அவனை ரீ சாண முயலமாட்டாய். 8 இறர்தொழியாது,, 
இன்னும் என் நிலைத்இிருச்சன்றாய் ? 

குறிப்பு :--மூன்றாம் அடியில், (உருகப்புகு்து கின்று? எனச் 
கொண்டு கூட்டு. வாசனாமலத்தரல், உலகப்பத்றில் ஈடுபடச் 
கூடாதென கெஞ்ற் கறிவுறுத்துவார், இங்கனம் புகன்றனர் 
போலும்--இளவேனிற்காலம், காமனுக்குகந்த பெரும்பொழுது, 
சாம எண்ணத்தையே, மதன் அம்பிழ் டபடுவதாகச் செப்பினர்- 
பானல் - 8ீலோற்பலம் - குவளை, கரியபானல் - கருங்குவளை. - 
புகுத என்பது உடலுள்ளும் உள்ளத்துள்ளும் உயிருள்ளும் 
புகும்; எனவும், நிலவுலூற் புகுர்.து எனவு மிருவகையாகம். 
பொருள்படும். மாளா - மாளாது, வான் - தொகாசம், தல்லைக்கு சத் 
,தம்மை வசப் பணித்தமையால், செம்பரமாய தொகாசத்தைக் 
குறித்தன சென்பாருமுளர், (sa) 
வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வல்வினைப்பட்(டு) 
ஆழ்கன்றாய், அழாமற் சாப்பானை ஏத்.தாதே 

சூழ்ெ்றாய் கேடு(உ)னக்குச் சொல்கின்றேன் பல்காலும் 
வீழ்னெறாய் நி அவலக் கடலாய வெள்ள த்தே. 

கரை :-(பேரின்ப வாழ்ச்சையைப் பெற்று) வாழக்கருதாத 
மனமே, நீ விணாக. உலூலே நிலைத்இருக்னெருப், இதனால் 
கொடிய வினையிலசப்பட்டுத் (துயரத்தில்) அழுர் துன்றாய். அல் 
பனம் அழுக்தாமற் காக்ன்ற கடவுளை வழிபடாமல், உனக்குக் 
கெடுநியையே உண்டாக்9க்கொள்ள எண்ணுஇன்றுய். பலமுறை 
யும் உனக்கு அறிவுரை இயம்புன்றேன், 8 அதனைச் கேளாது 
அன்பக் கடலிலெழுக்க பெருவெள்ளத்தே வீழ்ர்தொழி௫ன்ளுய். 
என் செய்வது 1' 

குறிப்பு :--கமது அறிவு இறைவன்பாலீர்ப்ப, மனமான 
உலகை அவாவி நிற்பதாகச் கருதி அதனைத் தடுத்து அறிவுரை 
பார்தல் இச்செய்யுளின் நோக்கம். (20)



திருச்சதகம் ௧௦௪- 

௩. சுட்டறுத்தல் 

[இப்பதிகத்திலம், இது இச்செய்யுள் ௮சண்ட வழிபாட்டைச் 
குறிப்பதுபற்றி, (இத்தலைப்பு ஏற்பட்டது போலும்.) சுட்டியறியு 
மறிலை ஒழித்தலென்பது பொருள். 

வெள்ளக்தாழ் விரிசடையாய் விடையாய் விண்ணோர் 

பெருமானே எனக்கேட்டு வேட்ட கெஞ்சாய்ப் 

பள்ளந்தாழ் உறுபுனலிற் £ழ்மே லாகப் 
பதைக்துருகும் அவர்கிற்க என்னை யாண்டாய்க்(கு) 

உள்ளக்தாள் நின்னு உச்ச யளவும் கெஞ்சாய் 
உருகா.தால் உடம்பெல்லாம் கண்ணாய்௮ண்ணா 

வெள்ளந்தான் பாயாதால் நெஞ்சம் கல்லாவ் 

கண்ணினையும் மாமாம் இவினையி னேற்கே. 

உரை: (வான் நின்று இறங்யெ கல்கை) வெள்ளமானஅ 
விழுந்து தங்குதற்கேற்ற விரிர்த சடையினையுடையாய், காளைமை 

ஊர்தியாக உடையாய், தேவர் தலைவனே, என்று அன்பர்சொல் 
லக் கேட்டவுடனே ஆர்வமிகுக்த மனத்.தினராய், (மேட்டினின் ற). 
பள்ளத்திலே விழுன்ற மிகுர்த நீர்போல, மேல்ஹழோக விழுர்து 
வணங் கெஞ்சம் தடி தடித்து உருச்சல்கொள்ளும் சிறந்த அடியார் 

(உன் அழுளை எதிர்பார்த்து கிற்க அவர்ச்சதைக் கொடாது), 

தகுதியற்ற என்னைப் (பெருங்கருணையால்) ஆண்டுகொண்ட 

வனக்கு, என் உள்ளங்கால் முதல் உச்ச வரையுள்ள உடம்பின் 
ug Beaters gis மனத்தி ணியல்புடையதாய் (உருகவேண்டும்;. 
அப்படி) உருகவில்லை. மேலோனே ! உடம்பு முழுவதுங் எண்ணின்: 
இயல்புடையதாய் சீர் பெருக்க, அதன் வெள்ளம் (பாயவேண்டும், 

அப்படிப்) பாயவில்லை. ஆதலின், கொடிய வினைய/டையேனுக்கு 

கெஞ்சான அ சல்வினாலமைக்ததேயாம். இருசண்களும் மசத்இன 
லாயகையேயாம். 

குறிப்பு --அடிசளது ஆர்வமிகுதியை இச்செய்புள் குறிக்கும்- 

இரைவன் பெருங் /ருணையை கோச்கத் . தமக்கு அன்பின் மையும், 
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அதற்குச் காரணம் தனது இவினையுமென அடிகள் அறிவுறுத்திய 
வாறும். சடை, இறைவன பேசாற்றலைச் குறிக்கும். பசேதன் 
eins கொண்டுவக்த -தை வெளிப்படை. பெருவெள்ளம், ஒரு: 
நீர்த்துளியாகச சடையித்றக்கய தென்ப விடை, நீதியை 
யுணர்த்தும். வேட்ட-.நசைப்பட்ட. அண்ணா என்பதற்கு ௮ண்ட 
முடியாத என்றும் பொருள் சொண்டு, வெள்ளச்தான் என்பதற்கு: 
அதனை அடையாக்குவச ஒரு சாரார், (௨௪) 

வினையிலே கிடக்தேளைப் புகுந்து நின்று 

போதகான் விளைக்கேடன் என்பாய் போல 

,இனையன்கான் என்னு (உன்னை அதிலித்தென்னை 
ஆட்கொண்டெம் பிரான் ஆனாய்க்(கு) இரும்பின்பாவை 

அனையகான் பாடேன்கின் ருடேன் அ௮க்தோ 
அலறிடேன் உலறிடேன் ஆகிசோரேன் 

முனைவனே முறையோகான் ஆனவாறு 

முடிவறியேன் முதலந்தம் ஆயி னானே. 

உமை நடை :--4 முதலக்தமாமினானே ? என்பதை முதலிற் 
கொள்க. 

உரை:--தோற்தத்திற்கும் முடிவுக்குல் சாசணமானவனே ! 
-வினைப்பாசத்திலே அகப்பட்டுக் இடந்த என்னுள் புகுந்து வலிய 
அதிர்ப்பட்டு வந்து கின்று, 8, வா, சான் வினையை யொழிச்க 
வல்லேன், கான் இத்தன்மையன் என்று உண்ணியல்பை எனக்கு 
அறிவு த்தியருளி என்னை அடிமையாக்கி என் தலைவனான உன் 
பால், இரும்பிஞற் செய்த பதுமை போன் த யான், நின் புகழினைப் 
பாடமாட்டேன், கிலைபெற்று ஆனந்தக் கூத்தாட மாட்டேன், 
ஐயோ, கததமாட்டேன்; பதறி வற்றமாட்டேன், உயிர்தளச 
மாட்டேன், முதல்வனே, சான் இவ்வாராய முறை நியாயமாமோ? 
எனக்கு என்ன கதிவருமோ அதிஓலேன். 

குறிப்பு :-புகுக்து என்பல உள்ளத்திற் புகுச்து, உல௫ல் 
அடிவொடு புகு$அ, என இரு பொருள்படும். போது - வா, வினை
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வழிசின்று வெளியேபோ, அதாவ, என்னிடைவா, என்று 
விரிபொருள் கொள்க. ஆரியன அ பிரிவாற்றாமையால், ( அலறி 
டேன் உலறிடேன் ; ஆவிசோரேன் ? என்றார். சனத கட்டுப்பாட் 
க் குறையால், உய்தி கூடாதுபோமோ என். ஐயப் பாட்டிஞல், 
* முடிவறியேன் ? என்றார். இறைவன் acters இறப்பை 

அறிவுறுத் தியவாறு. (௨௨), 

ஆயசான் மறையவணு (ம்) கியே ஆதல் 

அறிக்துயான் யாவரினுவ் கடையன் ஆய 

காயினேன் ஆதலையும் நோக்கிக்கண்டு 

காதனே கான்உனக்கோர் ௮ன்பன் என்பேன் 

ஆயினேன் ஆ.கலால் ஆண்டு கொண்டாய் 

அடியார் காம் இல்லையே அன்றி மற்றோர் 

பேயனேன் இ.துதான்கின் பெருமை அன்றே 
எம்பெருமான் என்சொல்லிப் பேசு கேனே. 

உரை நடை :--காசனே என்பதை முதலித் கொள்க. சான்- 

மறைய: அலனும் நீயே-என மானச; 

௨ரை: தலைவனே ! சான்குவேதப் பொருளானவனும் 8ீயே; 
அங்லனம் 8 யிருத்தலையறிர் ஐ, அடியேன் எல்லாரினும் தழ்ப்பட்ட 
சாயியல்புடையேன் என்பதையும் ஆராய்க்துபார்த். உனக்கு ஒரு 
வகையான அன்பன் என்று சொல்லிக்கொள்ளுவேன். ஆயினன்... 
அக்காரணம்பற்றி நீ என்னை ஆட்கொண்டருளிஞச் போலும், 
(பேயாய்ப் பிறவாவிடினும் மனித வடிவல்கொண்ட) வேறொரு 
பேயென்று சொல்லத் தக்கவனாயெ என்னையன்தி உனக்கு ஆட் 
கொள்ளத் தச்ச அடியார்கள் தாம்வேறில்லையோ 1 (சகு.இியில்லா 
என்னை .தட்சொண்ட) இச்செய்கைதானே உனது பேராற்றலை 
யுணர்த்தும் அல்லவா £ எம்பெருமானே ! சான் (உன் கருணைத் 
தத்தை) ung சொல்லிப் பாசாட்டவல்லேன் 2 

  

குறிப்பு :-* ஆயரான் மறையவனும் நீயேயாத லதிக்து?- 
என்னை ஆட்கொள்ள உருவெடுத்து வரலான சான்மறை வல்லான்.
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பரம்பொருளாகிய நீயே யென்பதறிக்து, என்று கோடறு முண்டு. 
ர் பேயனே யன்றி மத்று அடியார்தாம் இல்லையே யென்று 
கொள்க. பேய் அன்னேன் பேய் போன்றேன் என்று, பேயனேன் 
என்பதைப் பிரித்துப் பொருள் கோடலு மூண்டு, சொல்லிப் 
பேசுதல் - பாராட்டுசல். (௨௩) 

பேசில்காம் ஈசனே எந்தாய் எந்தை 
பெருமானே என் (௮) என்றே பேசிப் பேசப் 

பூசில்காம் திருநீறே கிறையப் பூசிப் 
போற்றியெம் பெருமானே யென்று பின்றா 

ரேசத்தாற் பிறப்பிறப்பைக் கடந்தார் தம்மை 
ஆண்டானே, அவாவெள்ளக் கள்வனேனை. 

மாசற்ற மணிக்குன்றே எந்தாய் அந்தோ 
என்னைநீ ஆட்கொண்ட வண்ணக்தரனே. 

உரை நடை :--மாசற்ற மணிக்குன்றே, : எந்தாய்? என்பதை 
முதலிற்சொள்க. 

உரை :--குற்த மற்ற மாணிக்க மலையே, எமத அப்பனே, 
தாம் பேசுவதானால், ஆண்டவனே, அப்பனே, எமது அப்பனுச் 
குத் தலைவனே யென்றே எப்போதும் ரின்னைச் g Beat 
பேசுவார்களாய், ஏதாவது பூசலதசானால், தாம் திரு நீற்றினயே 
நிசம்ப (உடலெக்கும்) பூ? எம்பெருமானே சாத்தருள்க என்று 
எதற்கும் மொழிந்து பின்னிடாத பேரன்பால், பிறவியையும் 
சாவையும் கடக்குக் தகுதி யடைச்தாரை ஆட்கொண்டவனே, 
உலக ஆசைவெள்ளத்தி லசப்பட்டு (உன்னடியார்போல் சடிக்கும்) 
வஞ்சனேனாயெ என்னை, ஐயோ, நீ ஆட்சொண்ட வசைதான் 
என்னே? 

குறிப்பு :-மெய்படியார்,  பேசுவதானால், ஈசன் புசழே 
பேசுவர். பூசுவதானால், திருநீறே பூசவர் என்பது குறிப்பிச்சப் 
பட்டது. பின்றா - பின்னிடாத.  கடக்தார் - சடச்கும் தகுதி



திருச்சதகம் ௧௧௧ 

யடைக்தார். இறைவன் ஆட்கொண்ட பின்னசே, மெய்யரசம் 
பிறப்பிறப்பைக் கடச்தவசாவர். உது.இிபத்றிக் சடப்பாசைச் கடக்தா 
'சென்றாசென்ச. வாசளாமலர் சோன்றுதல்பத்றிப்போலும், தம்மை 
அடிகள் * அவாவெள்ளச்கள்வ? னென்றார். (௨௮) 
வண்ணக்தான் சேயதன்று வெளிதே யன்(ு) 

அசேகன் ஏகன் ௮ணுஅணுவி லிறக்தாய் என்(.௮) ௮௨்(கு) 
எண்ணக்தான் தடுமாஜதி இமையோர் கூட்டம் 

எய்துமா(௮) அறியாத எந்தா யுன்றன் 

வண்ணநக்தான் அ.துகாட்டி வடிவு காட்டி 

மலர்க்கழல்கள் அவைகாட்டி. வழியற் றேனைத் 

இண்ணர்தான் பிறவாமற் காத்தாட் கொண்டாய் 
எம்பெருமான் என்சொல்லிச் இக்இக் கேனே. 

உரை நடை :-4 இமையோர் கூட்டம் ? என்பதை முதலிற் 
கொள்க, 

உரை: வானவர் தொகுதி, உன கிறர்தான் வெப்பன்று, 

  

வெள்ளையன்று, கீ பலவாயிருப்பவன், ஒருவன், அணுவாயிருப்ப 
வன், அணுவினையுவ் கடச் ச அதிறட்ப முடையோன், என்று 
பேச அவ்வாறே தமத நினைவுதானும் தடுமாதப்பெற்று, உன்னை 
யடையுமாறு. அறியாது கிற்றத்கேதுவாய எச்தையே, உனது 
'மெய்யியல்பாயெ அட்பத்தைத் தானுமறிவுறுத்தி, 8 ஆட்சொள்ள 

வந்த திருமேனியும் காட்டி, பூப்போன்ற திருவடிகளானவற்றையுள் 
காட்டி, கதியின்றி நின்ற என்னை உறுதியாகவே பிறவா இருக்கும்படி. 

தடுத்தாட்கொண்டருளினை, எந்தலேவனே, உன் கருணையை யாது. 
கூறி மனத்தால் நினைய வல்லேன் ? 

தறிப்பு :--விண்ணோர் இறைவனது வெளிப்படையான பல். 

வகைச் காட்சிகளை நினைந்து மெய்யியல்பறியாது. மயன்னெமை 
கூறியவாறு வண்ணர்தான் : அ. ? என்பது மெய்யியல்பைச் சட்டி. 
நின்றது. (மலர்ச்சழல்கள் அவை? என்பதில், (அவை! என்பது திரு 
வடிசளாயெ அருட்சத்திகளைச் குறிக்கும். சாத்து - தடுத்து. (௨௫),
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சிந்தனைகின் தனக்காக்கி காயி னேன் தன் 

கண்ணிணைகின் திருப்பாதப் போக் காக்இ 

வந்தனையும் அம்மலர்க்சே யாக்கி வாக்குன். 

மணிவார்.த்தைக் காக்க ஐம்புலன்கள் ஆர 

வந்தனையாட் கொண்டுள்ளே புஞுக்த விச்சை 

மாலமுதப் பெருங்கடலே மலையே உன்னைத் 
தந்தனைசெர் தாமரைக்கா டளைய மேனித் 

தனிச்சுடசே இரண்டுமிலிக் சனிய னே ந்கே. 

உலை காய்போன்ற. எனது. எண்ணத்தை உன்னைய 
நினைக்கும்படி செய்து, எனது இருகண்களையும், உன் திருவடி. 
மலரிற் சாத்து மலராக ஆச், அதாவது, உன் இருவடியிணயே 
பார்தத இன்புறும்படி செய்.து, எனது வணச்சமும், அத்இருவடிச் 
சமவங்கட்கே உரியதாசச செய்து, எனது சொல்லினை உன் இறச 

" புகழ் பேசுதற்கே உரியதாகச் செய், என்னுடைய ஐம்பொறி 
யறிவும் உன்னையே ய்க்கும்படி எழுந்தருளி வரது என்னை 
ளாகக்கொண்டு, எனதுள்ளத்தின் கண்ணே புகுர்ச அருஷ் 
'செயலையுடைய அன்புமயமாகிய ஞானப்பெருங்கடலே, சத்தாயெ 
மலையே, வந்த தாமரைக் காடுபோன் ந இருமேனியையுடைய 
ஒப்பற்ற ஒளியுருவனே, கேடும் ஆச்சமுக், அல்ல. இருவினையல் 
கெட்ட தனிமையேனாயெ எனக்கு நின்னை ரீ கொடுத்தருளினை , 
(உன் பெருமையிருர்தவாதென்னே) ! 

துறிப்பு :--மணி - அழகிய, சிறக்த ; வார்த்தை - yep; சண் 
மலர், இருவடி மலரிலே பொருர்து மியைவுடைய அ, மலர்மலசோடு 
இனம்பற்றிச் சேர்தலால், நீயே சக்தனை மயமாகவும், இருவடு.மலர், 
சண் மலராகவும், புகழ்ச்சொல்லே வாச்காகவும், அமைத்தனோ 
யென்பது மொருபொருள். இந்தனை, வர்தணை, வார்த்தை 
முக்சாண வழிபாடு. இனி ஐம்புலன்களுக்கும் இறைவன் மாட்டே 
உரியன டைச்சப்பெற்றேன் என்பது கருத்த. அவையாவன: 
'இருமேணி காண்டல், திருவடிமலர்த்சேன் பருகல், புசழ் சேட்டல்



திருச்சதகம் ௧௧௨ 

தெய்வ வாசனை முகல், இருவடி சென்னிமிசை திண்டப்பெறுசல். 
இரண்டுமிலி - இருவீனையுமில்லாசவன், இகபசம் பயனற்றவன்., 
மூன்றாம் அடியில் வந்தனை - வர்.ஐ, விச்சை - வித்தை, வியத்தகு 
செயல், மால் - அன்பு, இறைவன் செம்மேனியஞதலின் செச் 
சாமரைக்காடனையமேணி. எல்லா ஒளிசட்கும் சோற்றமாய்ச் றத் 
சலின் ! சனிசசுடர் ? என்றார். ! இரணடுமிவிம் தனியனேற்கே 
என்பதை * உன்னை? என்பதன் மூன் வைக்க. (௨௯) 

சனிபனேன் பெரும்பிறவிப் பெளவத்(அ) எவ்வ 
தடர்திசையால் எற்றுண்டு பற்( ஒன் தின்றிக் 

கனியைகேர் அுவர்வாயார் என்னும் காலாற் 

சலக்குண்டு காமவான் சு.றவின் னாய்ப்பட்(டு), 

இனியென்னே உய்யுமா றென்றென் றெண்ணி 
அஞ்செழுத்தின் புணைபிடித்துக் இடக்சன் றேளை - 

முனைவனே முதலந்த மில்லா மல்லற் 
கரைகாட்டி ஆட்கொண்டாய் மூர்க்க னேற்கே. 

உரை நடை :--*மூர்ச்சனேற்கே? ஏன்பதை 4டெஃகன்றேனே்! 
என்பதோடியைக்க, 

உமை: (சேவலாவத்தையிலே) தணிமையாய்க் டெச்த யான், 
பிறவியாகிய பெருல்கடலிலே விழும், (இருவினையாகிய) அன்பப் 
பேலைகளால் தாச்சப்பட்டு ஆசரஅ யாதொன்று மில்லாமல், சவ 

யாற் பழத்தை யொச்கும் பவளவாய் மாதரென்று சொல்லப்படும் 

புயற்காந்றால் (அலைக்சப்பட்டு) மனச் குழப்பமுற்று. அசை யென் 
இற பெரிய சுராமின் வாயிலே அகப்பட்டு, இனி உய்வதத்கு வஹி 
யாதோ என்று இடைவிடாது எண்ணிச் சவலைப்பட்டுத் இருவைர் 
செழுத்தாயெ செப்பத்தைப் பிடி.த்துச்சொண்டு (அதனை Cox 
செலுச்இிக் கரைசேச வியலாது) இடந்த, (வேறு நற்குணயில் 
லாத) முசண்குணமுடையேனுக்கு, முதல்வனே, தொடக்கமே 
மிது.இயுமில்லாத வளம்பொருர்திய நூதஇிக்சமையைச் சாண்பீ சத 
ஆட்கொண்டருளிஞய். (உன் கருணை யிருச்சவாறென்னே !) 

8



௪௪௪ திருவாசகம் 

துறிபபு :-*தனியனேன்! என்பது உடம்பெடாத தணிசிலை. 
யைக் குறிக்கும் பிறவிக் கடவிற் பொருக்திய நிலை - சகல நிலையா 

கும். எல்வம்- துன்பம். எற்று--மொச்து, தாக்கு. பற்று- ஆதரவு. 
சனி? சொவ்வைச் சனியைச் குறிக்குமென்ப. அவர்-என்று பவள 
மென்னும் பொருளில், வெப்பைச் குறித்சலால், (சனி! சுவைக்கு 
உவமையாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. புணை -தெப்பம், மித 

வைச்கட்டையென்.றல் கொள்ளலாம். ஐூர்க்சன் - கோபமூடைய 
வன், இழ்ப்பட்டவன், பிடிவாசமுடையோன். அஞ்செமுச்தின் 
இறப்பையும், அதன்கண் தமக்குள்ள உறுஇயையும் அடிகள் குறிப் 
பித்தனர். விட்டிற்கு முதலிறின்மை தெளிவு. மல்லல் - வளம். 

கேட்டாரும் அறியாதான் கேடொன் நில்லான் 

இாயிலான் கேளாதே யெல்லாங் கேட்டான் 

நாட்டார்கள் விழித்திருப்ப ஞாலத். துள்ளே 

காயினுக்குத் தவிசிட்டு காயி னேற்கே 

காட்டா தனவெல்லாங் காட்டிப் பின்னும் 
கேளா தனவெல்லாவ் கேட்பிச் தென்னை 

மீட்டேயும் பிறவாமற் காத்தாட் கொண்டான் 

எம்பெருமான் செய்திட்ட விச்சை தானே, 
. . + os 7 உரை நடை -கேட்டரரும்! என்பதை *யாரும்சேட்டு! எஸ் 

மாறுக. 

உர :- யாவராலும் கேள்வியால் அறியப்படாதவண். 
மாதொரு அழிவுமில்லாதவன். உறவினரில்லாசவன், selec 
னுதவிமின்றியே, சேட்பனவற்றை யெல்லாங் கேட்டவன். உல 
சத்தார் பார்த்திருப்பவும், உலன் சண்ணே (yes) சாப 

னுக்கு இருக்கை யளித்துச் சிநியனாயெ எனக்குக்கூடச் காப்] 
கூடாதனவற்றையெல்லாக் சாண்பித்து, மேலும் கேட்ச். 
தனவற்றை யெல்லாம் அறிவுறுத்தி என்னை மீண்டும் பிறவாதபடிட 
தடுத்து ஆட்கொண்டருளினன் எம்பெருமான், அவன் Quah 
விட்ட மாயவித்தைதான் இத; i 

  

 



திருச்சதகம் ௧௧௫ 

தறிப்பு--இறைவனே குருவாக வர்து கேரில் அறிவு ஈல்சப் 
இபற்று அறியுச் தரத் சனேயன்றிப் பிதர்பாற்கேட்டு அறியப்படாதா. 

சென்பார், கேட்டாரு மறியர்தான்? என்றார். உபதேசம் பெற்று 
சாலுல்கடட மூத்றிலு மறியப்படாதான் என்றுல் கூறுப. தர்தை 
தாய் முதலிய உறவினரில்லாதான். தம் வயமும் பத்றின்மையு 
முடைமனாதலினென்ச. கேளாதே என்பதத்குப் பிறர் வாயிலாகச் 
கேட்டறியாதே என்றும் பொருள் கொள்வர், உயிர்கள் கூறும் 
எல்லாவற்றையுக் தானே சேட்டருள்புரிபவன் - என்பதுக்கொள்க, 
யாரும் அறியத் தெளிவாகவே, பக்குவம் வந்த காலை இறைவன் 
இருப்பெருந்துறையில் ஆண்டனன். அக்ுட்பத்தை உல் சாட் 
மூனர்கள் விழித்திருக்கும் அறிக்திலசென்பது, தவிசு - ஆசனம், 
இருக்கை, இறையாசான், சன்பக்சம் அடிகளை இருக்கும்படி செய்து 
மெய்யறிவு ஈல்னென். இருக்குமிடம் கொடுத்ததையே தவிட்டு? 
என்றார். ஞானிகள் இறையறிவாற் சாண்பன, கேட்பன, பிதசா 
லறியப்படாமையின், அவ்வாறு கூறினர். வித்தை - வியத்தகு 

அற்புதச்செயல். (௨௮) 

விச்சைகான் இ ஒப்பது (உ)ண்டோ கேட்கின் 

மிகுகாதல் அடியார்தம் அடி.ய OSA 

அச்சந்தீர்த் தாட்கொண்டான் அமுதம் ஊதி 
அகம்நெகவே புகுக்தாண்டான் அன்பு கூர 

அச்சன்ஆண் பெண்அலி ஆகாச மாக 
ஆாழலாய் அச்தமாய் அப்பால் கின்ற 

செச்சைமா மலர்புசையும மேனி யெங்கள் 
சிவபெருமான் எம்பெருமான் தேவர் கோவே. 

உரை நடை :-(கேட்டன்? என்பதை முதலிற் கொள்க. 

உமை :_கய்ச்து. வினவினால், மாயவித்தைசள் இதைப் 
போன்ற தண்டே, தம்பால் மிகுந்த அன்புடைய அடியார்கட்கு 
என்னை அடியானாக்9, பிறப்பிறப்புப் பயத்தை சீச்சி யென்னை 
ஆட்கொண் டருளினன். பேரின்ப அமுதம் ஊற்றெடுத்து 
செஞ்சல்கரைக்து. அன்பு மிகுதிப்பும் வண்ணம், என் உள்ளச்சே.



௧௧௬ திருவாசகம் 

புகுத அண்டருளினன். அவன் யாரெனில், (எல்லார்க்கும்), 
அப்பன், ஆண், பெண், அலி என்பவையாய், எல்லாவத்திற்கும். 
இடக்கொடுக்கும் வானா9ிச் சடத்தற்கரிய சோதிவடிவான அம 
மாயையா) முடிவா௫ு, அப்பாற்பட்டு கின்ற, QaAWwer Ants 
பூப்போலச் செம்மேனி படைத்த எங்கள் வெபரம்பொருள், எமத 
தலைவன் அவனே விண்ணவர்க்கரசன் என்றவாறு. 

குறிப்பு :--அடியார்க்கடியனாதல், அயராவன்பினை வளர்த் 

தற்குச் கருவியாம். அசசன் - அப்பன். அண்ணிய வடிவனென்௪ 

பொருள் கொள்வாருமுளர். ஆரழல் - கடத்தற்கரிய செருப்பு. 
அல்லத ஒளி. ஆகாசமென்பதை மூலப்பகுதி மெனவும், ஆரழல் 

என்பதை ஒளிமயமான காதகலையுடைய சுத்தமாயை யெணவுல் 
கூறுப. இறைவன் அப்பாற்பட்டவளாயினும், அடியார்க்குச் செம் 

மேனியஞய் வெளிப்பட்டருளுதலின், (செச்சைமேணி? என்முர். 

செச்சை - வெட்டி. ws - Apig. (2a) 

தேவர்கோ அறியாத தேவ தேவன் 

செழும்பொழில்கள் பயக்துகாத் தழிக்கு மற்றை 

மூவர்கோ னாய்கின்ற முதல்வன் மூர்த்தி 
மூதாதை மாதாளும் பாகத் தெர்தை 

யாவர்கோன் என்னையும்வர் காண்டு கொண்டான் 
யாமார்க்குங் குடியல்லோம் யாம் ௮ஞ்சோம் 

மேவினோம் அவன்அடியார் அடியா ரோடு 

கேன்மேலுங் குடைர்தாடி யாடு வோமே. 

உமை :-விண்ணவர்க்சாசளுயெ இர்திசன் உணராத மகா 
தேவன் வளவிய உலகங்களைப் படைத்துச் சாத்து ஒடுக்குன்ற 

ஏனை மூவராயெ அயண், அரி, அரன் என்பார்க்குத் தலைவனும். 
நின்ற ஈசன். (எல்லார் தமது வடிவாகக் சொண்டவன், எல்லார்க் 
கும் பாட்டன். உமை வீற்றிருக்குமொரு பகுஇியுடைய எமத 
அப்பன், யாவர்க்கும் அரசன். கடைப்பட்ட என்னையும் தானே 
வத்து ஆட்கொண் டருளினன். ஆதலால், அடியேங்சகளாலெ.
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யாங்கள், அவனொழிக்த பிறர் எவர்க்கும் அடிமையாக மாட்டோம். 

எதற்கும் பயப்படமாட்டோம். அவனுடைய அடியார்க்கடியரா 

விருப்பாரோடு பொருர்தியுள்ளோம். அவனத ஆனந்தச் கடலிலே, 
மேலுமேலும் மூழ்கித் திளைத்துச் கூத்தாடுவோமே. 

குறிப்பு :-இக்திரன், அயன், அரி, அரன் இகர்ச்கு அப் 
யாற்பட்டவன். அவர்க்குமேல் அப்பெயருடைய காரணேசுரர் 

உளசெனின், அவர்க்கு மிறைவன் தந்தையாதலின், இவர்கட்கு, 
அவன் பாட்டனாமினன். யார்க்கும் முற்பட்ட தசப்பன் என்று, 
மூதாதை யென்பதற்கும் பொருள் கொள்வாருமூளர். வெஞ் 

சத்தியாய் யாவற்றையு மேற்கொண்டு ரிற்பானென்பார், (மாதொரு 
பாகத்தெச்தை! யென்றார். அப்பர் சுவாமிகள் சாமார்க்கும் குடி. 
யல்லோமென்பதை இது நினைவுறுத்துகன்றது. *அஞ்சுவதி 

யாதொன்று மில்லை?) என்றதுவ் காண்க. இறமாச்திருப்போ 
மென்பதுபோல, ( குடைக்தாடி யாடுவோ? மென்ருர், பேரின்ப 
ஹதுகர்ச்சி எப்போதுந் தொடர்தலின், அதற்கு எல்லையின்மை 

குதித்தவாற. (a0) 
er 

௪... ஆத்துமசுத்தி 
[கெஞ்சறிவுறு,த்தலினாலே உயிரைத் சாயதாக்குதல் ] 

ஆடு சன்றிலை கூத்துடை யான்கழற் கன்பிலை என்பு௬௫ப் 

பாடு இன்றிலை பதைப்பஅஞ் செய்கை பணி௫ூலை பாசமலர் 

சூடு இன்திலை சூட்டுக் ஐ.துமிலை அணையிலி பிணகெஞ்சே 

தேடு இன்றிலை தெருவுதோ றலறிலை செய்வதொன் றறியேனே.. 

உரை நடை :-- 1தீணையிவி பிணகெஞ்சே ? என்பதை முதலித் 
கொள்க. அன் நிலை? என்பசை (அன்பிலை! என்பதற்குப்பின் 

கிசாள்க. 

உரை :-யாதொரு துணையுமில்லாத சவம்போன்ற மனமே; 

கினது கூத்தாட்டினை இயற்றுவிச்கும் முதல்வனது இருவடிச்சண் 
அன்பில்லா இருக்கிறாய். அவன் பால் ஆணர்தச் xf Susp
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மாட்டாய். எலும்புருகப் பாடுவதுஞ் செய்னெருயில்லை. அஞ்ச 
சடும்குவ.துமில்லை. தாழ்ர்து வணங்குவதுமில்லை. அவனது இரு: 

வடிச் சமலங்களைச் சென்னிமேல் அணிர்து கொள்ளு?ன்றா 

யில்லை. இருவடிசட்கு மலர்மாலை சாதீ.துவஅஞ் செய்யமாட்டாய். 
அவன் திருவடியிணைகளைச் சேடி சாவ.அமில்லை. தெருவுதோதும் 
அலைந்து தேடிக்சாணூத விடததுச் ககறுவதுமில்லை. நீ இவ்வாறு 
பிணம்போத் பயனற்றுக் டெப்பின், உய்திகடச் செய்யத்தக்க 
சொன்றும் மான் அறியமாட்டேன். 

தறிப்பு :--கெஞ்சு, அதிவினைக் குறித்து நின்றது. அறிவி 
துணைசொண்டே நற்செயல்கள் நிகழப் பெற்று, அவற்றிற்கு அது: 
அண்டிச் ணை செய்யாவிடச் அப் பயனிலை பென்றவாறு. அறிவு, 
இறைவனையே சாடி நிற்றலை. வற்புறுத்தினார். உலயெற் பத்றற்ற 
விடசே, அறிவ இறைவனைச சென்று பற்றாது, பிணம்போற் 
இடத்தல் தவறென்பது கருத்து. (௩௧3 

அறிவி லாதவெனைப்புகுர் காண்டுசொண் டறிவதை 

யருளிமேல், கெறியெ லாம்புல மாக்கிய எந்ைதையைப் பந்தனை 

யறுப்பானைப், பிறவி லாதஇன் ருள்கள்பெற் திருந்தும் 
மாறாடுதி பிணகெஞ்சே, இதியெ லாம்மிகக் ழ்ப்படுத் தாய் 
கெடுத் தாயென்னைக் கெடுமாறே. 

உரை :--(இறைவனை அறியும்) ஞானம் இல்லாத என்னை 
வலிய வச்தாட்சொண்டு தன்னை யறியும் ஞானத்தைச் கொடுத் 
கருளி அதனாத் பெறும் மேலாயெ வீட்டு வழி முழுவதும் அறி 
வித்த எமது அப்பனைப், பிறவிச் தளையைத் தொலைப்பவனைப் 
பிரியாதிருத்தற் கேதுவான இனி௰ அருட் செயல்கள் (எம். 
பொருட்டுச் செய்யப்) பெற்றிருர் தம், அவனைப் பிரியாமைக்கு 
மாறாக இயங்குனெருயே, சவம்போற் பயனற்ற மனமே (உன் 
மாறுட்டத்தாலே) பொய்சளெல்லாம் மிகுஇிப்பட, என்னைத் 
காழ்த்தினஞய், யான் கெட்டுப்போம். வழியாசக் கெடுதி செய்தனை. 

கறிப்பு :-மெய்ச்கெறி நில்லாத, பொய்வழி புன், பாசத் 
தொடர்பு மீஞம். அதனுல் உய்தி கடாமையாகிய சேறு
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இழிவுநுளவாமென்பது குறித்தவாறு, றி - பொய், மாறுடுதி 
தமொதுஜெய். கெடுத்தாய் - காரியச்கேடு விளைத்தாய். (m2) 

மாறி கின்றெனைக் கெடக்டெக் தனையைஎம் மதியிலி 
மடகெஞ்சே, தேறுகின்றிலம் இனியுளைச் சச்கெனச் வன 
வன்இரன் தோள்மேல், நீ௮ன்ற.து சண்டனை யாயினு(ம்) 
செக்கலை இக்காயம், று இன்றிலை கெடுவதுன் பரி 

கேட்கவும் கில்லேனே. 

உலா நடை :--4 ஏம்மதியிலி மடகெஞ்சே ' என்பதை முதலிற் 

கொள்க, 

உரை:எம் அறிவில்லாத மூடமனமே, என்னைப் பகைத்து 
நின்று யான் செடும்படியாசச் இர்சாலொத்தாய். இனிமேல் 
திட்டமாக உன்னை ஈம்பமாட்டோம். (உருவெடுத்து வந்த) அய 

முதல்வனது இரட்டிமிக்ச தோள்களின் மேலே (உல நிலையாமை 
யும் இருவருளொளியும் விளக்கும்) இருகீத்து4குறி சிலையாக இருர் 
ததை ரீ பார்த்தபோதும் உணர்ச்து சணிவடைம்து. உருசவில்லை. 
(அவனைப் பிரிச்சபோ) இவ்வுடம்பை வ௫ர்ந்தாயில்லை. கெட் 
டொழிவதே உன் தன்மை, இதனை சான் கேட்கவும் பொறுக்க 

மாட்டேன். 

குறிப்பு .--யான் கூறும் அறிவுரையை ஏற்கமாட்டாய், ஆத 

லால் எம்மதியிலி, இமற்சையன்பும், அறிவுமில்லாததாய், ஆ.தலால், 
“மடகெஞ்சே! என்றாசென்ச. கெட - கெடுக்க. டெர்தா லனையை, 
டர்தனையை எனத் தொக்கு கின்றது. தேறுன்றிலம் - செனி 
என்றிலம் - ஈம்புன்றிலம், சிச்சென - உறுியாச, இட்டமாக, 
எீறுதல் - இழித்தல், வ௫ர்தல். பரிச - தன்மை. இல், ஆற்ற 
லணர்த் ஐஞ் சொல். (mts) 

கற்ற வாமன மேகெடு வாய்உடை யான் ௮டி. காயேனை 

விற்றெ லாமிக ஆள்வதற் குரியவன் விரைமலர்த் திருப்பா.ஜ 

முற்றி லாஇளம் தளிர்பிரிச் திருக். து$ உண்டன வெல்லாமுன் 
அற்ற வாறும்கின் னறிவும்ரின் பெருமையும் அளவறுச் இல்லேனே.
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உரை நடை :--உடையான் விரைமலர்ச்இருப்பாத முற்றிலா 

இளந்தளிர் பிரிக்திருந்தும் அடிராயேனை விற்றெலாமிக ஒள்வதற் 
குரியவன், இத்றவாமனமே, செடுவாய் 5 உண்டன்...9ல்லேனே. 

உரை :--என்னையுடையானது மணம் பொருக்தய இருவடிக் 
சுமலல்களாகய முதிராத இளக்தளிர்களை அடிமையாக சாய் 
போன்ற யான் பிரிர்திருந்தாலும், (என் உடல், பொருள், ஆவி 
மூன்றும்சொண்டமையால்) என்னை முழு௨.தும் விலைப்படுத்தியா 
வத. இறப்பாச ஆட்கொள்ளும் உரிமைபுடையவன். ஆயினும். 
(உலக பாசங்களிற் செல்வதில்) ஆற்றல் செடாத செஞ்சே, . 
காசமாய்ப் போவாய்; நீமுன் நுகர்ச்தவை மெல்லாம் கெட் 
டொழிர்த விதத்தையும் உன் அற்ப அறிவையும் உன்போவிப் 
பெருமையையும் அளக்தறியு மாத்றலில்லாதேன் யாள், 

குறிப்பு :--இறைவன், தன் பெருங்கருணையால், என்னே 
எவகாறாயினும் ஆட்கொள்வன். ஆனால், சீ, அருள்பெதற போதே; 
உலசப் பத்றொழிர்சனை யென வெண்ணுதற் டெமில்லாமையின், 
உன்பற்று அற்றதா, இல்லையா வென்பதையும், என் செருக்கு 
செயலையும் அளச்தறியச் கூடவில்லை. எனெனில், நீ இன்னும் 
உலகப்பற்றிற் செல்லும் ஆற்றல் கெடாதிருச்சன்றாய் என்ற 
வாரும். இல் - ஆத்றல். தவா - கெடா. *கெடுவாய்! என்பது, 
அட பாவி, என்பது போல வியப்புக் குறிப்பு, பற்றியதை விடாது 
பற்றுமன வியல்பு குறித்தவாரும். (me) 

அளவ அப்பதற் கரியவன் இமையவர்க்கு(௮) டியகர்ச் 
கெளியான்ஈம், களவு (௮) அத்துகின் முண்டமை கருத்தி 
ணுட் கூந்துணர்ச் திருந்தேயும், உளக இுத்துளை Alert gore 
பெருங்களன் செய்த. மிலைகெஞ்சே, பளகு(௮) அத்துடை 
யான்சழல் பணிர்திலை பரகதி புகுவானே. 

உரை நடை :--காலாமடியின் முதலில், ₹ பரகதி புகுவானே? 
என்பதைச் கொள்க.



திருச்சதகம் ௧௨௧ 

உரை :-விண்ணோர்க்கு. ௮ளக்து.. முடிவு. செய்தற்கறிய 
பெருமையை புடையவன், அடியவர்க்கு எனிதின் அருள்பவன், 
கம்முடைய வஞ்சப்பிறவியை ஒழித்து உள்ளத்தே நிலைபெற்று 
ஆட்கொண்ட தன்மையை எண்ணச்திலே உருகி யுணர்ந்திருக்த 

போதம், உள்ளவற்றை மெல்லாம் வெதுத்தம், மனமே, உன்னை 

சிணேக்திருக்னெறேம். ஆனால் நீயோ, என்னோடு பெருடட்புச 
செய்ததமில்லை மேலான வீட்டு செறியடைதற் பொருட்டு, குற்ற. 

மறுத்த முதல்வனுடைய திருவடிகளை வணங்க மில்லை. 

குறிப்பு :--சள௮ு வஞ்சம் பிறவிக்கு ஆகுபெயர்? உள-உள்ள 

பத்துக்கள். கறுத்து - கோபித்து, வெளச்து ; களன் - ஈட்பு, 
பளகு- குற்றம். பிறபற்றொழித்தும், சன்னறிவினைக் கருதினமை 

யால், கெஞ்சே, *உனைகினைர்துளம்? என்றார். ஈற்றேகாரம் ௮சை. 

புகுவ தாவதும் போதா வில்லும் பொன்னகர் புகப் 

போதற்(கு), உகுவ தாவதும் எந்தைஎம் பிரான்என்னை 

யாண்டவன் கழற்கன்பு, நெகுவ காவதம் கித்தலும் அமு 

தொடு தேஜெொடு பால்கட்டி, மிகுவ காவதும் இன்றெனின் 

மற்றிதற் கென்செய்கேன் வினையேனே. 

உரை:--சென்று அடைதற்குரியதும், (அடைந்தார்) மீளுத 

வில்லாததும் பொன்னக ரமாகய (வீடாகும்), அதனுட் செல்லுவ 

தற்குப் பற்றுக்கழல்வதும், எமது அப்பனும் தலைவனுமா யென்னை. 
யரட்கொண்டவனுடைய இருவடிக்கு அன்பினால் கெஞ்ச முருகு 

தலும், சாடொறும், அமுதம், சேன், பால், கற்கண்டு இவற்றினு. 

மிகுச்ததாய பேரின்ப உணர்ச்சி ப்ப ஐம் இல்லையாயின், திவினை 
யுடையேன் இவ்விடையூற்றை நீச்ச யாது செயஃல்லேன். 

குறிப்பு :--பொன்னசர் மாறுபாடில்லாத வீட்டிற்கு உருவகம். 

உருதல் - கழலுதல். கெகுசல் - உருகுதல். கட்டியினுமிகுவ..'- 
பேரின்பம், ஆவதும்-உணர்ச இறப்பதும். சாள்தோறும் என்றது 

காளுக்கு காள் பச்குவ மிகவேண்டிமென்று குறித்தவாறாம். (௩௯)
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வினையென் போல்உடை யார்பிறர் யார்்உடை யான் 

அடி. நாயேளைத், இனையின் பாகமும் பிரிவது திருக்குதிப் 

பன்றுமற் றதனாலே, முனைவன் பா.தான் மலர்பிரிர் திருர் 

து(ம் கான் முட்டிலேன் தலை$ழேன், இளையன் பாவனை 

மிரும்புகல் மனம்செலி இன்னசென் நறியேனே. 
உரை :--என்னைப்போலத் தீவினைப் பயனுகர்ச்சியுடையார் 

வேறு யாவர்? எனது முதல்வன், அடிமையாயெ சாய்போன்ற 
என்னைத் இனையளவு கூடப் பிரிதல், அவன ௪ திருவுள்ளச் குறிப் 

பல்ல, ஆதலால் (பிரிர்இிருத்தல் என் தவறே), முன்னோனுடைய 
கற்றிருத் தாள்சளைப் பிரிர் இருந்தும், நான் தலையை மோதமாட் 
டேன். பிளக்சவு மாட்டேன். இத்தகையேனது எண்ணம் இரும் 
பாலானது, மனம் கல்லாலான, செவி இன்னதனா லாயிற்றென் 

றிய மாட்டேன். 

துறிப்பு:--உயிர்விடா.து, உடம்பொடு நிலைத்திருத்தல், பிசா 
சதீத வினைப்பயன் என்று குறிப்பித்தனர். இறைவன், தகு. 
யிருப்பன், உடனே லீடளிச்ச விருப்பமுடையன் என்ற கருத்துப் 
பத்றிப் Shag திருக்குறிப்பன்று? என்றார். பாவனை, புத்தியின் 
பகுதி, மனம், அசனின்வேறு, எண்ணம், முத் தியை சாடவேண்டும்- 
மனம், உலசப்பற்றொழித்தல் வேண்டும். செவி, இறைவன் அறி: 
சையையே பற்றி கெஞ்சத்தை ஊச்சுவேண்டும். அவற்றை 
அவை செய்யாமையின், பழிப்புக்குரியவா யின போலும், (mor) 

ஏனை யாவரும் எய்திட லுற்.றுமற் றின்னதென் நறி' 

யாத, தேனை ஆன்கெயைக் கரும்பினின் தேறலைச் சிவனை 

யென் சிவலோகக், கோனை மான்அன கோக்இதன் கூறனைக் 

குறுலேன் நெடுங்காலம், ஊளை urchins தோம்புசன் 

றேன்கெடு வேன்உயி சோயாதே. 

உரை :--(அன்பரல்லாத) பிறர் யாவரும் அடைச்திட முயன் 
அம் இத்தன்மையனென் தறியப்படாத தேன் போல்வானைப், ve 

, செய் ,போல்வானைக் கருப்பஞ்சாத்றின் கெளிவு போல்வானைத்
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சோயோனை, எனத, வெலோகமன்னனை, மானின் பார்வையொத்த 
சோச்சமுடைய அம்மையை யொருபாசமுடையானை, நீண்ட சால 
மாக ரான் அடைச்திலேன். யான் (இவ்வுலூல்) தங்கயிருர் ௪, 

'சசையாலரயெ உடம்பினைப் un gang 94 கொண்டிருச்சன்றேன்... 
கசெட்டொழிகன்றேன். பிராணன் ஒடுங்காதோ 1! 

குறிப்பு:--சிவஞானம் பெறா, முதல்வனை யறியச்கூடாமை 
வின், 6 இன்னதென்தறியாத ? என்றார். விழைவிற்கு இன்பர் 
தருவதால் தேன், அறிவிற்கு இன்பச் தருவதால் ஆன் செய், 
செயலுக்கு: இன்பச் தருவதால் ( கரும்பின் தெளிவு * என்றுர். 
உயிர் - பிசாணன். அன - அன்னவென்பதன் குறுக்கம். (௩.௮) 

ஒய்வி லாகன உவமனி விறந்தன ஒண்மலர்த் தாள் 

தந்து, காயி லாய குலத்தினுங் கடைப்படும் என்னைன் 

னெறி காட்டித், தாயி லாகிய இன்னருள் புரிந்தஎன் தலை 

வளை சனிகாணேன், தீயில் விழ்லேன். இண்வரை யுருள் 
இலேன் செழுங்கடல் புகுவேனே. 

உரை:--அழிவில்லாதனவாய்,  உவமிச்சப்படும் பொருள் 

யாவற்றையுவ் கடக்தனவாய் உள்ள ஒளிமிக்க இருவடிச் சமலல் 
களைச் காட்டியருளி சாயென்னும் படைப்பு வகையினுல் €ழ்ப்பட்ட 
எனக்கு ஈல்ல முத்திசெறியைக் சாண்பித் துத் தாயிடமுண்டாயெ 

இரசச்சத்தை யொத்த இனிய போருள் புரிந்த எனது சாதனை 
ஈன்கு சாணப்பெற்றேன். (அவன் பிரிவினை யுணசாமையால்)நெருப் : 
பில் வீழ்க்திறக்க மாட்டேன்; தண்ணிய மலைரின்று உருண்டு உயிர் 

விடேன்; வளமிக்ச கடலிற் பாய்வேனோ. (௮ அவுஞ் செய்யேன்). 

குறிப்பு:--ஓய்வு - ஒழிவு; அழிவு. உவமன் - உவமை. குலம்- 

படைப்பு விசேடம். விசுவாசத்தில் சாயினுல் €ழெனக் குறிப்பார், 
நாயினுல் கடைப்படுமென்றார். ஆட்கொண்டபோது கண்டு, பின் 

காணமையால், ஈணிகாணேன்! என்றார். (ma) 

வேனில் வேள்களை கிழித்திட மதிசடும் அதுதனை 

நினையாதே, மானி லாவிய நோக்கியர் படி.நிடை மத்திடு தமி
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Bs, தேனி லாவிய திருவருள் புரிந்துஎன் சிவன்ககர் 
புகப்போகேன், ஊனில் ஆவியை ஓம்பு.தற் பொருட்டினும் 

“உண்டுடுக் திருந்தேனே. 

உரை நடை :--மூன்றாம் அடியை முதலிலும், இரண்டாமடி 

மைப் பின்னும், முதலடியை அதன் பின்னும், காலாம் அடியை 

, இறுதியிலும் வைத்துப் பொருள் கொள்ளுக. தயிரா௫ி - தயிசாக. 
உரை:--சேன் போன்ற இனிமை நிலைபெற்ற இருவருள் 

ஈல்யெ என இன்பனுடைய வீட்டு ஈகரத்தினே அடைவதற்குள். 
செல்லமாட்டேன். (உல$லிருப்பின்) மான்போன்ற பார்வை 
புடைய மாதர் வஞ்சனையிடை, மத்தினிலசப்பட்ட தயிர்போலக் 
சலங்குமாறு, இளவேனிற்குரிய சாமனது. அம்பு நெஞ்சைப் 
பிளக்திட, தங்களானது உடம்பைச சுடும். அச்கெடுதியை 

நினையாதே, உடம்பில் உயிரைவைத்துப் பாதுகாத்தலாகய (சிறிய) 
செயலின் பொருட்டாகவே உணவுண்டு உடையுடுத்து வாழ்ச்இிருச் 
சேனே ! ஈதென்ன அறியாமை ! (௪௦) 

ஒக்க 

௫. கைம்மாறு கொடுத்தல் 

(இப்பதிகம் பதில் உபசாரம் அளிக்க இயலாமை குறிக்கும் 
“போலும். 

இருகை யாளையை ஒத்திருந் தென்உளக் 

கருவை யான்கண்டி லேன்கண்ட(௮) எவ்வமே 
வருக வென்று பணித்தனை வானுளோர்க் 

கொருவ னே௫ஒற்றி லேன்ஒற்பன் உண்ணவே. 

உழை நடை:--வானுளோர்ச் கொருவனே என்பதை முதலிற் 
:கொள்ச ஈற்நடியில் உண்ணவே௫த்திலேன், ற்பன் எனமாறுக. 

உமை:--லிண்ணவர்ச்கெல்லார். தலைவனாய ஒருவனே | 
இரண்டு அதிச்கையுடைய யானையைப்போன்றிருச்து என்னுடைய 
உள்ளத்தின் மூலத்தை அடிமேன் காணாதிருந்தேன். மான்



திருச்சதகம் ௪௨௫: 

சண்டபைவித்ததெல்லாம் ஐன்பமே.  (அல்கனமாயிணும்) மீ” 
என்னை *வா! வென்று கட்டளையிட்டருளினை. நீ தரும் இன்பத்தை 
கர வல்லேனல்லேன். (துன்பத்தையே) ஐ௪.£ வல்லேன். 

குறிப்பு :-இருகை என்பஅ அறிவு, செயல் என்ற இரண்டை 
யுல் குறிக்கும். இருகை - இருங்கை - பெரியதுதிச்சை என்று: 
பொருள்கொள்வாருமுளர், யானை, மதத்தால், தன்னையும் பிறரையு 
மறியாமை போலச் செருக்கினால், என்னை மாத்திரமன்றி உன்னை 
யும் அறியாதிருக்தேன் *உள்ளச்கரு? என்பதற்கு உயிர்க்குயிரென 
வும் பொருள் கொள்ளலாம். உயிர்த்தோற்றத்.இத்குக் சாரணமாய 
முதல்வன் என்பது கருத்து மனம் முதலிய கருவிகள் 

தோன்றுதற்குக் காரணமானவனும் அவனே. கருவென்பதத்குச் 
காரணம் என்றும், ஈடு என்றும் பொருள் உண்டு. ஈடு என்பது 
அர்தரியாமித்துவங் குறிக்குமெனக் சொண்டு, :உளச்சருவை?” 
என்பதற்கு உள்ளத்இற்குள்ளீடாய்க் கலர்இருப்பதை என்று, 
பொருள் கொள்ளுவது மூண்டு, து.இிக்கையால்தடவி யறிதல், 
யானையின் சொழில் போலும், இறைவன் தன்மை, அறிவிலுஞ் 
செயலிலும் புலனனாவ.த. அதனைச்காணாமைக்காக்சாரணம் செருக்கே 
யென்பது கருத்து. ரீ தரும் இன்பத்தை உண்ணவே இற்றிவேன், 
(எவ்வத்தை) உண்ணவே இற்பேன், என்று பிரித்துக் கூட்டுக, 
அல்ல, வருச இத்றிலேன், உலகத்அன்பத்சை உண்ணவே 
இற்பேன் என்று உரை£டை கோடறு முண்டு, (#3) 

உண்டோ ரொண்பொருள் என்னுணர் வார்க்செலாம் 

பெண்டிர் ஆண் அலி என்றறி யொண்டிலை 
தொண்ட னேற்குள்ள வாவர்து தோன்தினாய் 

கண்டும் சண்டிலேன் என்னகண் மாயமே. 

உரை :--(உலத்கு முதல்வனாகிய) ஒரு அறிவொளிப் பெரும். 
பொருள் உண்டென்று அறிர்து உன்னை சாகோத் 3 
ரீ பெண்ணோ, ஆனோ, அவியோ, என்து உறு இத்த இறியச்கூடாம 
விருக்னெறனை. ஆனால், அடியேனுக்கு 8 உத்னீல்யாக இருக்கின்ற      

  



௧௨௬ திருவாசகம் 

வாறே தானே வர்து காட்டு கொடுத்தாய் உன் இருவரூட் சாட்டி 
பெற்று உன்னை அனுபவிக்கப் பெற்றிலேன். இது என்ன சண்: 
மயக்கமாக இருச்ன்றது? 

குறிப்பு:-இறைவன் தானே வந்து தன்னியல்புணர்த்தும் 

வரை, அவன் மெய்த்தன்மை உயிர்கள் தாமே அறியுக் தரத்தன 

வல்ல வென்றனர். அருளாிரியஞய் வந்த இறைவனோடு உடன் 
செல்லாமை பற்றி கண்டிலேன்! என்றார். மாயம் - தந்திரம்; 
வியப்பு, மயக்கம். உள்ளவா - உள்ளமுறை. ர (௪௨) 

மேலை வானவ ரும்௮றி யாததோர் 

கோல மேயெனை ஆட்கொண்ட கூத்தனே 

ஞால மேலிசும் பேஇவை வர். துபோங் 

கால மேஉனை என்றுகொல் காண்பதே. 

உரை :--மேலாகிய பதவிகளிலுள்ள கடவுளரும் அறியக் 
கூடாத. ஒப்பற்ற இருவுருவனே ! அடியேனை அளாகச்சொண்ட 
வியத்தகு செயதுடையானே, நிலவுல கானவனே, வாஞன 
வனே, (மண்ணும் விண்ணுமாய) இவைகள் தோன்றி யொடுல்கு 
தலை வரையறுத்து நிற்குங் கால தத் தூவமானவனே., உன்னை, 
எந்த காள் (இனி) கான் காணுதல் கூடும், 

குறிப்பு:--மேலை - மேலாகிய இடத்திலுள்ள. இறைவன். 
9ிரிய வடிவக்கொண்டு ஈல்சாளூயின், வானவர் அவன் மெய்த் 
தன்மை யறியார். அதலிற் “கோலமே! என்றுர். தன்னே ஆட் 
கொண்டது ஒருவினோசமென்பார் (கூத்தனே! என்றூர். ஞாலமே 
விசும்பே* என்பதில் படைப்புப் பொருளனைத்து மடக்கும். சால 
முதலிய தத்துவங்கள் இறைவன் இிருமேணியாதவின், அலையாய் 
,அவன் இருப்பதாகச் குறிப்பித்தார். (௪௧) 

காண லாம்பச மேகட்(கு) இறந்ததோர் 
வாள்கி. லாப்பொரு ளே௫இங்கொர் பார்ப்பெனப் 
பாழ்ஈ னே (படிற் ருக்கையை விட்டூனைப் 
பூணு மாநறியேன்புலன் போற்றியே,



திருச்சதகம் ௧௨௭ 

உரை நட: புலன் போத்தியே ? என்பதைப் ‘ug pore 
கையை? என்பதன் முன் அமைக்க. 

உமை :-(அடியார்க்குச்) சாணும்படியாகய  (இருவுருவல் 
சாட்டும்) மேலான தன்மையனே, கண்ணைக் சடந்ததொரு சோதி 
நிலவும் (பெரும்) பொருளே, இர்சிலவுலகச்சே, (கட்டை விட்டு 
வெளிப்பட அறியாத) ஒரு பறவைக் குஜ்சபோல வீணஞயெ யான், 
ஐம்புலன்களைத் தாக்காது தடுத்து, வஞ்சவுடம்பை தீத்து, 
(மேற்சென்று) உன்னைப் பொருர்ம் வழியைத் தெரியாதே 
ஞயினேன். 

தறிப்பு :--பசம்- மேன்மை. வாள் -ஒளி, அறிவு. பார்ப்பு - 
குஞ்சு - குட்டியெனப் பொருள் கொண்டு, குரங்குக்குட்டி தன் 
தாயைப் பத்றுவ.துபோல உன்னை விடாதுபற்த அறியேனென்றா 

'சென்பாருமுளர். :புலன்போற்றியே ? என்பதற்கு ஐம்புல அவா 

வினை மேற்கொண்டு, எனவும் சொள்ளலாம். பாணன் - பாழ்சன், 
வாழ்சன், வாணனென்றாயினாற் போல, (௪௯) 

பேசற்றி பென்றும் புரண்டும் புகழ்க்தும்கின்( ௮) 
ஆற்றல் மிக்கஅன் பால்அழைக் இன்றிலேன் 
ஏற்று வந்தெதிர் சாமரைத் தாள்உறுங் 

கூற்ற மன்னதொர் கொள்கையென் கொள்கையே. 
உரா:காத்தருள்சவென்று சினைத்தும், நிலத்தே புரண்டு 

வலம் வச்தும், நின்புகழ் பாடியுஞ் செய்யச்சடவனவா௫ிய இருத் 
தொண்டிலே சிலைபெற்று, தண்மை மிகுச்ச பேரன்பால், உன்னைச் 
கூவுன்றேணில்லை. மாதறேற்று வந்து உன்னுடைய திருவடியினை 

அடையும் யமன் சன்மைபோன்ற ஒரு (மூரண்) குணமே எனது 
கோட்பாடாகும். 

குறிப்பு :--௪.இிர்-மாறு, பகை, நீயேவர்து யமனை உதைத்த 
கிருத்திச் சொண்டதுபோலச் இருத்தப்பெறுவதே என்னியல்புக்கு. 
ஒத்ததாம். அயராவன்பு செலுக்தூல்லேன் என்றார். (௪௫)



௪௨௮ திருவாசகம் 

கொள்ளும் இல்எனை அன்பரிற் கூப்ப்பணி 
கள்ளும் வண்டும் அருமலர்க் கொன்றையான். 
கள்ளும் முள மேலுளும் யாவுளும் 

எள்ளும் எண்ணெயும் போல்கின்ற எந்தையே. 

உரை நடை :--முதலடியை ஈத்றிலமைச்ச. ‘oer gear 

கூய்ப்பணி கொள்ளுக்கில்? என மாறுக. 

உரை:--தேனும் வண்டும். நீங்காத. கொன்றைப் பூவினை 
யுடையான் எப்பொருளினுள்ளும் ஈடுவிலும் மும் மேலுமாய எம் 
பச்சத்தும், எள்ளிலெண்ணெய்போல வியாபித்த ரின்றவனுயெ 
எமது அப்பன், அவனது மெய்யன்பர்போல என்னையும். வலிய 

அழைக், ஓப் பணிகொள்ளு மாத்றஜ்டையன். 

குறிப்பு :--பேரின்பமும் இன்பத்தை சாடும் உயிரும் தன்னே 

விட்டசலாத ஞாலமுதீல்வண், எங்கும் சிறைக்து எல்லாம் வல்லவ 
ஞதலாலே, தகுதியத்ற என்னையும் பணிகொள்ள வல்லவன் 
என்றவான, கோள்ளுல்லல் - சொள்ள வல்லவன், (௪௭) 

எந்தை. ஆய்எம்பி ரான்மற்றும் யாவர்க்குந் 

தந்ைத தாய்தம்பி ரான் தனக் கஃதிலான் 

முக்இி யென் வள் புகுக்தனன் யாவருஞ் 
சிந்தை யாலும் ௮றிவருஞ் செல்வனே. 

உரை நடை: முந்தியென்னுள் புகுந்தனன்? என்பசை 
ஈற்றில் அமைக்க. 

உரை :-- எனது. அப்பனாயும் அன்னையாயுமிருக்கும் எமது 
தலைவன் பிற எல்லார்க்குமே தாயும் தந்தையுமாவன், தலைவனு. 
மாவன், தனக்குத் தாய்சந்தையு மேலோனு மில்லாதவன், சொல்லா 
லன்றி மனத்தாலும் யாவரும் அறிதற்கரிய முத்திப் பெருஞ் 
செல்வனாகிய (சடவுள்) (எனக்குப் பக்குவ சாலம் வரு) முன்னே 
என் உள்ளத்தே (பெருவ் கருணையரற்) புகு்தருளினன்.
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குறிப்பு :--.தய் - தாய். பிரான் - எஜமானன் - தலைவன். 
“முக்தி! யென்றதுபோலத் இருக்கோவையாரிலும் (என்னை மூன் 
ஞள் ஆள் உடையாள்? என்றது காண்க. (௪௭), 

செல்வ(ம்) ஈல்குச வின்றிலிண் ணோர்புழுப் 
புல்வ சம்பின்றி யார்க்கும் அரும்பொருள் 
எல்லை யில்கழல் கண்டும் பிரிக்தனன் 
கல்வ கைமனத் தேன்பட்ட சட்டமே. 

உரை:--செல்வம், வறுமையென்ற வேறுபாடில்லாமல், மேட 
புழு, புல் என்ற வரையறையில்லரமல் (செல்கர்க்கும் வறியர்க்கும் 
சேவராய்ப் பிறக்தார்க்கும் புழு புல் மூதவியவற்றிற்கும்) எல்லார்ச். 
கும் அறிதற்கரிய பசம்பொருளினுடைய அளவற்ற இருவடிஃனைக் 
சாணப் பெற்றம். அவற்றைப் பிரிக்இிருப்பேஞயினேன். «6 
வின் இனத்இனைச் சார்ந்த மனத்தினை யுடையேன், ஊக£க் டெ42 
அன்பம் (எத்தன்மையது பாருங்கள்.) 

தறிப்பு --எப்பிறவி யெடுப்பினும், எக்சலமெய்.ிடி.னும், இசை 
வனை அடைவ மாத்திரம் தனியே வேராக உள்ளது, எளி.த் 
இட்டத்சக்சதல்ல. இறைவன அகண்ட அறிவுஞ்' செயலுமே. 
“எல்லையில் சழல்? என்னப்பட்டன. மனத்தைப் புறத்தே தோன் 
தங் சல்லின், வேறாய ஒருவகைக் கல்லினாலாய தெள்பார் 
“ஃல்வசை மனத்தேன்! என்றார். (ea 

சட்ட அத்தெனை யாண்டுகண் ணுசகி(௮)) 
இட்ட அ௮ன்பரோ டியாவருங் காணவே 

பட்டி. மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை 
எட்டி 0 soir Bub. யேனையே. டி ஜேடி. ௮, 
உரை நடை:சான்காம் அடியை மூன்றாம் அடியி னிறு இம் 

அள்ள (ஏற்றினை? யென்பதற்கு மூன் அமைத்துக்கொள்ளுக, , 

உரை:--பரசங்களை ஒழித்து என்னை ஆட்கொண்டு கண்கள் 
பார்த்து மூழும்படியாகத் இருரீறிட்ட பேரன்பரோடு எல்லாரும்
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பார்க்கும்படியாஈவே, நாயகோய என்னை (உனது இருவோலக்க) 
மண்டபத்தில் ஏற்றுவித்தாய், அகர உகரமாகய Cages A யியல் 
பறியாதேனாகிய என்னை ஏந்றுவித்தாய் (இது £தியோ.) 

துறிப்பு :--பட்டி-சாம். *நாய் சிவிகை யேற்றுவித்த? என்ற ஐய் 
சாண்ச. இருக்கோத்தும்பி (௮). பட்டி-கள்வன் என்பாருமுளர். 
எட்டு-௮. இரண்டு-௨. சிலர், ௮-[௨-ய அதாவது ஆன்மா, ஆன்ம. 

நிலை யறியாதேனை என்றாசென்ப. இசண்டாவது ஏற்றினை-ஏறார்ச் 
(தவனே, ஏற்றினையுடையவனே என்பாரு முண்டு. (௪௧) 

அறிவ னே௮மு தேடி காயினேன். 

அறிவ னாகக்கொண் டேஎனை யாண்ட 

அதிவி லாமையன் மேகண்ட(ஐ) ஆண்டகாள் 

அறிவ னோ௮ல்ல னோ௮ருள் ஈசனே. 

உரை :--எல்லாம் அறியும் முற்றறிவினனே, சாவாமருச்சே, 

அடிமையா சாயனையேன். (சின துரையை) அறிய வல்லவ 
னென்று கருதியோ, என்னை ஆட்கொண்டது £ ஆண்டசாள் அறி. 
வில்லாமையல்லலா என்பால் சீ சண்டது. (இணி யுண்மைகள்), 
அதிவேனோ, அறியேனோ, ஆண்டவனே அருள் செய்யவேண்டும். 

தறிப்பு :--தனது அதிவின்மையைப் பொறுச்சலேண்டுமென்: 

பார் இவ்வாறு கூறினர். (@o) 

a 

௬. அனுபோக சுத்தீ 

[இப்பதிகம் வொனுபவத்தின் பொருட்டு தன்ம சுத்தி 
செய்தலைச் குறிக்ன்.2.ஐ.] 

ஈச னேயென் னெம்மானே எந்தை பெருமான் என்பிறவி 

நாச னேரகான் யாதுமொன் நல்லாப் பொல்லா காயான 
நீச னேனை யாண்டாய்க்கு நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே 
தேச னே௮ம் பலவனே செய்வ கொன்று மறியேனே.



திருச்சதகம் ௧௩௧ 

உரை :--அரசனே, எனது தலைவனே, எமது அப்பனா 

பெரியோனே, எனத பிறப்பினை யொழிப்பவனே, யான் யாதானு. 

மொரு சிறு பொருளுக்கு மீடாகா.த தீய சாய்த்தன்மையுடைய இழி 

gorse யுடையேனை ஆட்கொண்டருளிய உன்னை, (ஈன்றி 
யுணர்ச்யோடு) எண்ணித் துஇக்கமாட்டேன். அத ரீ அறிக்தா 
யன்றே, ஒளிமேனியனே, மன்றிலாவொனே, செய்யத்தக்க 
'வொள்றையும் அறிஓேன். 

குறிப்பு :--எம்மான் - தலைவன், ஒவ்வோருயிருர் தணிவே 
தியல்புடைமையித் பிரிதொன்றாகாதென்ற உண்மை கருதற்பாலது. 
பொல்லா - திருத்தமடையமாட்டாத ; அருள்பெற்ற நிலைக்கேற்ற 

வாது ஈடவாது இழ்ப்பட்டமை ௧௬.) :நீசனேன் ! என்றார். நீயே 
அறிவொளி கொடுத்து வியத்தகு செயல் செய்து என்னை ஈல்வழி 
யியக்கி உய்யக்கொள்ள வேண்டுமென்பார், 4 தேசனே யம்பல 

வனே? என்றார். (65) 

செய்வ தறியாச் சிறுகாயேன் செம்பொற் பாத மலர் 
காணாப், பொய்யர் பெறும்பே(௮) அத்தனையும் பெறுதற் 

குரியேன் பொய்யிலா, மெய்யர் வெறியார் மலர்ப்பாதம் 

மேவக் கண்டும் கேட்டிருந்தும், பொய்ய னேன்கான் 

உண்டுடுத்(து) இங்கருப்ப தானேன் போரேதே, 

ஈபோரேதே £ என்பதை முதலிற் கொள்க, 

  

உரை நனை 

செய்வதறியா...... பெறுதற்குரியேன் ? என்பதை ஈற்றிற்கொள்க. 

உரை :-போரில் ஆண் சிங்கத்தை யொப்பவனே, நிலையாதன 

வற்றிற் பற்றில்லாத உண்மை யடியார் தேன் பொருச்திய 

பூப்போன்ற உனது தஇருவடிகளைப் பொருர்தினமையைப் பார்த் 

தம் கேட்டிருந்தும், பொய்த்தன்மையி லீடுபட்ட யான், இந்நில: 

௮லகத்தே (வயிரு) உணவுசொண்டு உடையுடுத்தி (வாளா) 

வாழ்க்திருப்பேளயினேன். (ஆதலிற்) செய்யத்தச்கன கொன்று 
மறியாத உழ்ப்பட்ட சாயனையேன், நினது. செவ்விய பொன்னடிச்
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கஃலங்களைக் காணப்பெறாத பொய் வழி நிற்பார் அடையக்கூடடி. 
அன்பப்பேறு முழுவதையும் அடைதற்குரியேன். 

துறிப்பு:--அருளாசானோடு வரத அடியார் அவனடி சேர்ச் 
சமையைச் குறிப்பித்தார், பாசப்பகையைத் தொலைக்கும் போரில், 
ஒப்பற்ற கடவுளாதலின், 'போமேறே! என்றார். (@a) 

போசே நேகின் பொன்னகர்வாய் நீபோர் தருளி யிருள்கிக்க. 
வாசேறிளமென் முலையாளோ டூடன்வர்தருள அருள்பெற்ற 
சசே றடியார் கின்பாதஞ் சேசக் கண்டுல் கண்கெட்ட ் 
ஊரேருயிங்குழல்வேனோ கொடியேன்உயிர்கான்உலவாதே. 

உரை நடை :-(இருள்8க்9! என்பதை “அருள்? என்பதனோடு 
கூட்டுக. 

ae: போரில் ஏறு போன்ற பெருமானே, ரீ (வீடாகிய) 
உன அழயெ ஊரினின்றும் புறப்பட்டருளில் சச்சை மிஞ்யெ 
இளமையும் மென்மையுமுடைய சூலினளாயெ திருவருட் சத்தி 
யோடு ஒருங்கு எழுர்தருளி, அடியர் ஆணவவிருளை யொழித்தருள, 
உன் இருவருள் பெற்ற தெப்பு மிகுச்த அன்பர்கள.அ திருவடியை 
மடைதலை நேரே பார்த்திருர்தும, பார்வையுத்த ஊர்ப்பன்தியோல,, 
இவ்வுலலலே இரிவேனோ, இிவினயேன து. ஆயுள் முற்றி ஒழி 
a? gn Tete part gy. 

தறிப்பு :--திருவருட் சத்தியின் தணைகசொண்டே பாசநீச்கம் 
நிஈமுதலின், அம்மையோடு எழுர்சருளினமை கூறினர். உலப்பி 
லாத கருணையமுதம் உயிர்களூக்வோன் முற்படும் அருளன்ை 
யாதலின் * வாரேறிள மென்மூலையாள் 7 என்றார். அகண்ட நில 
நின்று அன்பர்ச்சருள் செய்ய உருச்சோடலின் * பொன்னகர்வரய் 
போர்தருளி? என்றார். * உயிர்? என்பது உயிர் உடலில் சிற்கும் 
பொழுசைச் சுட்டியது. ஈத்தடியில், ஏறு - பன்றி. (9௩) 

உலவாக் காலக் தவமெய்தி உறுப்பும் Garang Bis 

குளைக்காண்பான், பலமா முனிவர் நனிவாடப் பாவியேனைம்
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பணிகொண்டாய், மலமாக் குரம்பை யிதமாய்க்க மாட் 

டேன் மணியே யுனைக்காண்பான், அலவா சிற்கும் அன்பி 

லேன் என்கொண் டெழுகேன் எம்மானே. 

உரை நடை: எம்மானே! என்பதை முதலிற் கொள்ச. 
உரை: எமது தலைவனே, அளவில்லாத சாலம் நற்றவம் 

இடச்து உடம்பை ஒரு பொருளாகப் போத்ராது, எடுத்த இப் 
பிறவியிலே உன்னைக் காணும்பொருட்டுப் பல பெரிய முனிவர்கள் 

மிகவும் சவலுற்று.த் தளர, (அவர்க்குப் போய் அருள்புரியாஐ) 
இயினையேனே ஆட்சொண்டருளினை. அமுக்கு மிகுக்த இவ்வுடலை. 
அழித்தொழிக்சமாட்டேன். மாணிக்கமே உன்னைச் சாண்பதற்குச் 
கவலையற்று ஆசைப்படும் அன்பில்லாசேன்; இணி (அன்பொழி*த) 
பித எதைக் சருவியாகக்கொண்டு மேத்செல்லவல்லேன் 2 

குறிப்பு :--குரம்பை - உடல், கூடு, அலவா நிற்றல்-சவலை 

யூற்று ஆசைப்படுதல், அங்கலாய்த்தல், எழுகேன் - உயர்வேன் - 

அயராவன்பே, அரன்சழல் சேர்ப்பிக்கும் என்பது குறிப்பிச்சப் 

பட்டது. (௫௪) 

மானேர் நோக்கி உமையாள் பல்கா வக்திங் சாட்கொண்ட 

கேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே சிவனே தென் தில்லைச் 
கோனே உன்தன் தஇிருக்குறிப்பைக் கூடு வார்கின் கழல்கூட 
ஊனர் புழுக்கூ டி.துகாத்திங் கிருப்பசானேன் உடையானே. 

உசை நடை:--உடை யானே என்பதைக் கோனே என்பதன் 
பின் சேர்ச்ச.. 

கரை:--மான்போன்ற விழியுடைய உமைஈங்கையை (இடப்) 
பாகல் கொண்டவனே, (மேல் நின்று இழிச்து) இர்சிலவலலலே. 
லந்து. ஆட்சொண்டருளிய தேன்போன்த செடாத இன்ப 
மளிப்பவனே, சாவாமருக்சே, கருப்பஞ்சாறுபோலத் இத்.இப் 
பவனே, மல்கலப் பெருமானே, அழயெ இல்லையதிபதியே, முதல் 
வனே, (உன்னுடைய இருவுளப்பாக்்கற் சேத்தவாறு ஈடந்து),
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லீடளிக்கும் உன் இருவுளச் குறிப்பிற் சார்ச் தவர்கள் உன் இருவ. 
யைச் கூடவும், யான் தசை பொருர்திய புழு நிறைர்த கூடாகிய 

இல்வுடம்பை இவ்வுலகத்தே வீணே காத்திருத்தலே யுடைய 
னானேன். (௫௫) 

உடையா னேநின் றனையுள்க யுள்ளம் உருகும் பெருல் 

காதல், உடையா ர௬ுடையாய் நின்பாதஞ் சேரக் கண்டிங்(கு) 
ஊர்ராயிற், கடையா னேன்கெஞ் சுருகாதேன் கல்லா மனத் 

தேன் கயோதேன், முடையார் புழுக்கூ டி.துகாத் இங் கிருப்ப 
தாக முடித்தாயே. 

உமை: முதல்வனே, உன்னை முழுவதும் சினைந்து உயிர் 
sofugsés பேரன்புடைய அடியார்களைச் இறப்பாக உடைய 
வனே, அவர்கள் உண் இருவடிகூடப் பார்த்திருந்தும், ஊரில் 
(ஆதாவின்றி) அலைஏன்ற சாயினுல் தழ்ப்பட்டேன், மனமுருக 
வல்லேனல்லேன், உன்னை யடையும் கெறியை யறியாமனத்.இ 

னேன். அல்லது சல்லின் தன்மை வடைன்ற செஞ்னேன், 
(அ.சனால் வருக்இ) அழமாட்டேன், ஆதலால், சாற்றம் நிறைச்த 
புமுக்கடாய இவ்வுடம்பை சான் சாத்இருப்பதே பொருக்க 
மெனக்கருஇி அவ்வாறு முடிவு செய்து விட்டனைமே 

குறிப்பு: -ஊர்சாய், இரிர்து. அற்பப் பயனாவது கொள்ளும். 
அதுவுமின்றி வறிதே இரிதலின், அதணினுல் கடையன் 

என்றார். (@=) 

முடித்த வாறும் என்றனக்கே தக்க தேமூன் னடியா 
ரைப், பிடித்த வாறுஞ் சோராமற் சோச னேனிங் சொருத்தி 
வாய், துடித்த வாறுக் துலிறையே சோர்ந்த வாறும் முகங் 
குறுவேர், பொடித்த வாறு மிவையுணர்ந்து கேடென் 
(றனக்கே சூழ்ர்ேதனே. ம 

உரை நடை :--முதலிரண்டடியில், முன் அடியாரைச் சேரா. 
மற் பிடித்தவாறும் என்றனச்சே முடிச்தவாறும் தச்சதே, 
என அமைக்க.
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உரை :--உன்னை நாடிய மெய்யடியாரை நீ தளரவிடாமற் 

பற்திச்கொண்டதம் (சள்வனேனாயெ) என்னை இங்கே (உடல் 
சாத்திருச்ச) முடிவு செய்ததும் சச்சனவே, (உலசைப்பற்றி லீடு 
பட்ட) வஞ்சனேன் இங்கே மாயா சத் தியாயெ பெண்ணின் இசழ்ச் 
அடிப்பும், ஒரு சிறிது கேர்ச்த ஆடைச்களைவும், முகச்சறு வியர்வின் 
தோற்றமும் கிகழ்க்த முறையில் அவற்றி லீடுபட்டு உலசவுணர்ச்சி 
யெய்தி எனக்கே தீங்கு இழைச்சச் கருதிச்சொண்டேன். 

குறிப்பு :--முன் - சாடிய; முன் அடியார் - வினைத்தொகை, 

இறை மிகச் சிறிய அளவு. பொடித்தல் - தோன்றுதல். அ௫ல்- 
தடை. கரய்த்துடியாற் சொல்லும், ஆடைச் கலைவால் உடம்பும் 
உள்எ.த்தின் நிலைகாட்டும், மூக வியர்வையால், மனமும் உல 
நிஃத்சசளி லழுக்இ ஈடுபட்டதெனக் குறித்தவாரும். இறை பற் 
அடையார்க்கு வீடும், உலகப் பற்றுடையார்க்கு உடம்பில் 
நிலைப்பும் அருவியது பொருத்த மென்றார். உலக வாதனை, 

உயிரறிவைச் சவர்தல் கூடுமாதவின், பெண்ணின் மயல்விளை 
செய்சைசளின் வைத்த அதனை விளக்குவா ராயினர். இவ்வாறு 
கொள்ளாத, ஒரு பெண்ணினைச் சண்டு அடிச் மோகமுற்றா 
சென்பது, அத்துணை பொருக்தாமை யறிக. பெண்டிரைக் கூறு 
மிடத்தும் பன்மையாசச் கறினமையும், இங்கே “ருத்தி? என்ற 
தும் உற்று நோக்குக, அவள் செயல்களை உணர்ச்தமையே 
கேடென்றாரே யொழிய, உணர்ச்து, பின்வேறு செயலாயெ கேடு 
குழ்க்தன பென்னக் கருதற்க. கடவுள் ஒரு புறமும், உடம்புபற்றி 

நிகழும் பிராரத்த வாதனை யொருபுறமும் இழுப்பப், பின்னதை 
விட்டு முன்னதைப் பற்றுமையே அடிகள் தன்குற்ற மென்றாரென 
உய்ச் துணர்க. (௫௪) 

தேளைப் பாலைக் சன்னலின் தெளிவை யொளியைத் 
கெளிந்தார்தம், ஊனை யுருக்கு முடையானை உம்பர் ஆனை வம் 
பனேன், கானின் னடியேன் நீயென்னை யாண்டா யென்றால் 
அடியேற்குத், தானுஞ் சிரித்தே யருளலார் தன்மையாம் 

என் றன்மையே.
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உரை: -தேன்போன்ற இனிமையும் பால்போன் த அய்மையும் 
சரும்பின்சாறுபோன்ற அருட்செயலும்உடைய சோ இமை அறிவின் 
சண் தெளிச்ச அடியார்களுடைய உள்ளமே யன்றி உடம்பையும் 
கருகுவிக்கும், முதல்வனை (வேண்டிய தெல்லாம் எளிதின் எயும். 
விண்பசுவாயெ) காமதேனு வொப்பாணை நேரச், வீணனேனாஓய 
சன் உன் அடியேன், ரீ என்னை ஆட்கொண்டாயென்று செப்பினால். 
அடியேனைப் பார்த்து, அப்படியா, சல்லது என்று அவன் இகழ்ந்து 
சகையாடி யருளுதற் குரிய இயல்பே என்னியல் பாயித்று, 

குறிப்பு தன்னை மெய்யடியாஞக இறைவன் ஏற்றுக்கொள் 
எத் தகுதியில்லை எனினும், அவன் ஈகையாடுவதும் தமக்கு ஒரு 
௮ல் என்று குறிப்பிச்சவாறு சாண்க. (6௮) 

தன்மை பிறரா லறியாக தலைவா பொல்லா காயான 

புன்மை யேனை ஆண்(ட) ஐயா புறமே போக விடுவாயோ 
என்னை நேரக்குவார்யாசே என்கான் செய்கேன் எமபெருமான் 
பொன்னே திகழுர் திருமேனி பெக்தாய் எங்குப். புகுவேனே. _ 

உரை :--(அன்பரன்தி) மத்தையோசா லதியப்படாத இயல் 
புடைய தலைவனே, தீயசாய்போன்ற சிறியேனே. ஆட்கொண்டு, 
ஐயனே, உன் அருளுக்குப் புறம்பாகச செல்ல விட்டுவிநிவையோ, 
ல்கனமாயின், அடியேனைக் சண்பாரப்பார் வேறு யாவா ? எமது 
பெரியோனே, சான் என்னசெய்ய மாட்டுவேன் ? (மாதிலாத) 
பொன்போல் விளங்கும் அழயெ இருவுருவ முடையவனே, 
எக்தையே, சான் எங்கே அடைக்கலம் புகுவேன் 2 

துநிப்பு தலைவனே, உனக்கே மீளாவடிமை, சாய அரு 
சொனி யுடையானே பிழைபொறுப்பதுன் சடன். பெரியோனே, 
$யே சண்பார்க்க வேண்டும், உனகசே அடைச்சலம் என்து. 
அடிகள் செப்பியவை, உருக்கத்தின் தலைகின்றலை.. (௪௯) 

புகுவேன் எனதே நின்பாதம் போற்றும் அடியா ருள்நின் நு 
ககுவேன் பண்டு தோள்நோக்கி காண மில்லா நாயினேன்
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“நெகுமன் பில்லை நிளைக்காண நீயாண் டருள அடியேனுர் 
,ககுவ னேயென் தன்மையே எந்தாய் ௮ர்தோ தரியேனே. 

உரை நடை :--பண்டு, போற்றும் அடியாருள் நின்று சாண 

மில்லா காயினேன். ஈகுவேன். சினேக்காண செகுமன்பில்லை 8 
ஆண்டருள அடியேனுக் தகுவனோ. எந்தாய், என்றன்மையோ 

அக்தோ! தரியேன். நின்பாதம் எனசே புகுவேன். 

உரை ;-ச சாட்டி கொடுத்த முன்னாளிலே, உன்னை வணங் 
கும் அன்பர் ஈடுவே நின்று வெட்கமில்லாத சாய்போன்ற யான், 
நினது இருத்தோள்களை நோக்க சசையாட லொன்றுமே புடை 
யனாயிருர்தேன். உன் திருவருட் காட்ட பெறுதற்குரிய உள்ளம் 
உருக்கும் அன்பு என்னிடமிருக்ததில்லை, அல்வனமாயின், 8 ஆட் 
கொண்டருளும் சகுதியுடையேன் ஆயி.2னனு ; எக்தையே, என் 
ஸியல்பு இரு*தவாறென்னே! ஐயா, அன்பத்த என்னியல்பை கான் 
பொறுச்சமாட்டேன். & ஆண்டமையால், நின்பாதம், எனக்கு 
உரியதே. சான் அதன்கண் அடைச்சலம் புகுவேன். 

Bien gio தொன்றனைப்பற்றும் என்பதற்டோச 
இக் இருப்பாட்டு அமைர்திருத்தல் காண்க, (௬௮) 

அகம் 

எ. காருண்யத்திரங்கல் 
(இப்பதிகம் சருணையாலே இசங்கும்படி இறைவனை வேண்டு 

வதைக் குறிப்பது. 
தரிக்கிலேன் காய வாழ்க்கை சங்கரா போத்றி வான 

விருத்தனே போற்றி எங்கள் விடலையே போற்றி யொப்பில் 
ஒருத்தனே போற்றி உம்பர் தம்பிசான் போற்றி இல்லை 
கிருத்தனே போற்றி எங்கள் நின்மலா போற்றி போற்றி. 

உமை நடை :--சாயவாழ்க்கை தரிக்லேன், எனமாறுக. 

உரை :--இல்வுடம்போடு வாழ்ச்திருத் தலைப் பொறுக்க முடிய 
வில்லை. சுகத்தைச் கொடுப்பவனே, காத்தருள்ச, தொகாயத்தில்



௧௩௮ திருவாசகம் 

உறையும் பழையோனே, சரத்தருள்ச, அடியேல்களுடைய அண் 
ணலே, சாத்தருள்க, ஒப்பற்ற ஒருவனே, காத்தருள். வானவர் 
தலைவனே, சாத்தருள்சு. இல்லைமன்றில் ஈடமாடுவானே, காச்ச.. 
எங்கள் சாயோனே, காச்ச; காச்ச, 

குறிப்பு போத்தி யென்பதற்கு வணச்சமெனவும், காக்க 
வெனவும் பொருள் கொள்ளலாம்; விடலை. கண்மசன். (wa) 
போற்றி யோ(ம்)ஈமச் வாய புயங்கனே மயங்கு கின்றேன் 
போற்றி யோ(ம்)ஈமச் வொய புகலிடம் பிறிதொளன் தில்லை 
போற்றி யோ(ம்)ஈமச் வொய புறமெனைப் போக்கல்கண்டாய். 
போற்றி யோ(ம்)கமச் வொய சயசய போத்தி போற்றி, 

உமை:--ஐம் சமச்சிவாய. (அதாவது ஓம், வெனுக்கு வணச் 
கம்.) பாம்பணிர்தவனே, அடியேன் இசைப்புறுஇன்றேன். காத் 
கிருள்க. ஓம் ஈமசசிவாய, அடியேனுக்கு சின்னையொழியத் தஞ்ச 
மான இடம் வேறியா மில்லை. காத்தருள்க, தம் ஈமச்வொய, 
அடியேனைப் புறம்பே போகவிடாதே காத்திட, ஓம் ஈமச்வொய, 
காத்தருள்ச, நின் வெற்றி ஓங்கு. வணச்சம், வணச்சம், 

குறிப்பு :-* சமச்சிவாய? என்பதற்கு ஈமச்வொயனே எனப் 
பொருள் சொள்வாருமுளர். அங்கனமாயின், ஐ, சமச்சிவொயனே 
என்று கூறுவதாகச் கருதவேண்டும். கண்டாய், அசை, போச் 
காதே என்பதை வற்புறுத்துவது. இருவினையை வெல்வசால், 
இருமுறை வெற்றி மென்றனர். வெற்றி யிருமூறையாகலே, 
வணக்சமும் இருமுறையாயிற்று. (க்ஷ 
போற்றியென்போலும்பொய்யர், கம்மை ஆட்கொள்ளும்வள்ள 
போத்திகின் பாதம் போற்றி சாகனே போற்றி போத்தி [ல் போற்திகின் கருனை வெள்ளப் பு. ஐப் புவனம்கீச்இிக் 
காற்றிய மானன் வான மிருசுடர்க் கடவு ளானே. 

உரை:-என்னைப்போலும் சிலையாதவத்தித் பத்துடையவர் கரையும் ஆட்கொண்டருளும் ஈசை மிச்ச பெருர்சசையே உனக்கு



திருச்சதகம் ௧௩௯. 

வணக்கம். உனது தஇருவடிக்கு வணக்கம், தலைவனே வணக்சம் 

வணச்சம். சிலம், £ீர், நெருப்பு, சாற்று, வான், உயிச், ஞாயித, 
ல்கள் என்ற இரு சடராய எட்டினையும் வடி.வாகக்கொண்டு 
அவையாமயெ சடவுட்டன்மை யுடையவனே. உனது அருள் 
வெள்ளமாகிய புதிய தேனின் பொருட்டு உனக்கு வணச்சம். 
(உனது அருள் வெள்ளமாகிய - புதியதேன் எம்மைச் srés) 
என்தவாள். 

குறிப்பு இயமானன் - உயிர், புவனம் - பிருதுவி. வள் 
எல் - வரையாது கொடுப்போன். கூறிய எட்டையும், அட்ட 
மூர்த்தமென்ப. பொய்யர்க்கும் மெய்யர்க்கும் அருள் வழங்குதலால் 
(வள்ளல்! என்றார். 'சின்கருணை வெள்ளப் புதுமது போற்றி? என் 
பதை இறுதியிற் சொள்ச. (em) 

கடவுளே போற்றி யென்னைக் கண்டுகொண்டருளுபோற்றி 

விடவுளே உருக்கி யென்னை ஆண்டிட வேண்டும் போத்றி 
உடலிது களைக்இிட் டொல்லை யும்பர்தக் கருளு போற்றி 
சடையுளே கங்கை வைத்த சங்கரா போற்றி போற்றி. 

உரை:--மனம்மொழி மெய்களைச் கடக்த பெருமானே வணக்- 

சம். அடியேனைச் சண்பார்த்து இரங்குக, வணக்கம், (உலகப் 
பத்றை) விடுதற்கு, என் உள்ளத்தை அன்பால் உருகுவித்து 
என்னை அடிமைசொண்டிட வேண்டுகிறேன், வணக்கம், இந்த 
உடலினை நீக்” விரைவாக வீட்டினைச் கொடுத்தருள்ச. வணக்கம். 
(உலகர்க்பல்சச் சல்சையானது உலகை அழிக்கவொட்டாமல்) 
சடையின் சண்ணே கல்சையை ஏற்றமைத்துச் கொண்ட இன்ப 
வள்ளலே, வணச்சம், வணக்கம். 

குறிப்பு:--*சடவுளே? என்பதற்கு, சாணப்பட்ட எல்லா 
வற்றையுல் கடர்த பொருளே யென்றுவ் கூறலாம். புறச்சணியா அ 
Curd வேண்டுபென்பார், *சண்டு கொண்டருளு! என்றார். 
ஒல்லை - விரைவாக. உம்பர்--மேலிடம் - முத்தி, கங்கையை 
கடுத்தமைபோல, துன்ப வெள்ளத்தைத் தடை செய்தருளூக, 
என்றகாறு. (௪௪).
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சங்கரா போற்றி மற்றோர் சரணிலேன் போற்றி கோலப் 
பொங்கரா அ௮ல்குற்செவ்வாய் வெண்ணகைக் கரியவாட்கண் 
மங்கையோர் பங்க போறறி மால்விடை யூர்தி போற்றி 
,இங்கிவ்வாஜ்வாற்ற கில்லேன் எம்பிரான் இழித்திட்டேனே. 

உரை :-சுகல் சொடுப்பவனே வணக்கம, (நின்னைத் சவி) 
வே௮ு புகல் இல்லாதேன், வணச்சும். 2ற்றங் கொண்ட பாம்பின் 
அழகயெ படத்தை யொத்த கிதம்பத்தையும், இவெக்த இதழையும், 
வெள்ளிய பல்வினையும், ஒளியுடைய சருஙக்கண்ணையும் உடைய 
மங்சைப் பருவத்தினனாய உமையைப் பாசசாக உடையவனே, 
வணக்சம். ௮றியைக் காளை வாசனமாக உடையவனே, வணகச்சம், 
இவ்வுலலலே இவ்வாழ்க்சையை சான் பொறுக்ச இயலாதேன், 
எம்பெருமானே, (இதனை) அருவருத்து விட்டேன். 

குறிப்பு:--சரண் - புகலிடம். சத்தக்கொண்ட காலையே, 
பாம்பு. படமெடுத்சலின், பொங்க? என்றார். படத்தையே 
அல்குலுக்கு உவமையாசச் கொண்டார். அல்குலென்பது, மறை 
விடத்துக்கு மேற்பட்ட உடற்பகுதி, *வாட்சண்? என்பதற்கு வான் 
போன்ற ஈண் என்பாரு முளர். (ஓ 
இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான் போற்றி போற்றி 
பழித்திலேன் உன்னை என்னை யாளுடைப் பாதம் போற்றி 
பிழைத்தவை பொறுக்கையெல்லாம் பெரியவர் கடமை பேந்றி 
ஒழித்திடிவ் வாழ்வு போற்றி உம்பர்காட் டெம்மி சானே, 

உமை மானே. என்னை (மிகவும்) வெறுத்துவிட்டேன், 
அல்ல. இழ்ப்படுததிவிட்டேன், எமது வள்ளலே, வணக்கம், 
வணககம். உன்னை யான் குறை கூறேன். அடியேனே அடிமை 
யாகவுடைய. திருவடிக்கு. வணக்கம், இயற்றிய தவறுகளை 
யெல்லாம் மன்னித்தல், பெரியவர்கள் கடப்பாடாகும். (ஆ.சலால், 
பெரிய 4 சிறிய என் பிறையெல்லாம் பொறுத்தருள்?) சாதி 
அருள்க. வீட்டின் எமது தலைவனே, இச்த வாழ்ச்கையை 
(விரைவில்) தொலைத்தருள்ச. வணக்கம், 

குறிப்பு உம்பர் - வானுலக மென்பாரு முளர். (௬௯)



திருச்சதகம் SPE 

எம்சொன் போற்றி வானதி தவரவ: சேது போற்றி 
கொம்பர் அர் மருங்குல் மங்கை கூ.றவெண் ணீறபோற்றி 
செம்பிரான் போற்றி தில்லைத் திருச்சிற்றம் பலவ போற்றி 

உம்பரா போற்றி யென்னை யாளுடை யொருவ போற்றி. 

உரை :--எமது வள்ளலே, வணச்சம். வானுலஇலுள்ள பல 

தேவர்களுள் அவ்வவர்க்குச் தச்சவாறு அருளூஞ் சிங்கமே, வணச் 
சம். சொடிபோன்ற இடையுடைய மா.தினை ஒருபாசகமுடையவனே,, 

'இருவெண்ணிறுடையாய், வணச்கம். செம்மேனிபுடைய பெரு 
மானே, வணக்கம், அழயெ இல்லைஞானப் பொ.துவினையுடையாம், 
வணச்சம். வீடுடையானே வணக்கம், என்னை அடிமையாகவுடைய 
ஓப்பற்றவனே, வணக்கம். (esr) 

ஒருவனே போற்றி ஒப்பில் ௮ப்பனே போற்றி வானோர் 

குருவனே போற்றி எங்கள் கோமளக் கொழுந்து போற்றி 

வருகவென் றென்னை நின்பால் வாங் வேண்டும் போற்றி 
தருகறின் பாதம் போற்றி தமிபனேன் தனிமை தீர்த்தே. 

உரை :-(கடவுளாயெ) ஒருத்தனே வணச்சம், சனக்குயாரும் 
நிகரில்லாத தந்தையே வணக்கம், தேவரீருடைய பசமாசாரியனே, 
வணர்சம், அடியேல்களேயுடைய இளமைச் செல்வி dapis 
சோதியே வணச்சம், (இங்கே வா? என்னு அடியேனை உன்னிடம். 
நீ அறைச். ஏற்றுச்கொள்ளவேண்டும். (ஜயா) வணக்கம். (அ.தசவ 
யாதுமின்றித்) தனிப்பட்ட எனது அணையின்மையை யொழித் 
உன்னுடைய திருவடி(ச் தணை)யைச் சொடுத்தருள்ச, வணச்சம்: 

குறிப்பு :-சேவர் குருவாதல், இருமால் இர்இிசன் பிசமன் 
உபமாரியன் தபனன் சச்தி செவ்வேளச,இச் சருமமு தகு சவருக்குச் 
சனதருளரலாரியத் தலைமை சல்9, என்றமையாலறிக, என்றும் 
மாறாக. எழிலுடைமைபற்றி (கோமளச் கொழுர்தே ? என்றார். 
கொழுர்து - சோதி, *தமியனேன் தணிமை தீர்த்தே நின்பாசம் 

சருகபோற்றி ? என மாறுக; (௪௮)



:௧௪௨ திருவாசகம் 

தர்க்ச அன்பாய அன்பர்க் சவரினும் அன்ப போத்றி 
பேர்க்அமென் பொய்ம்மை யாட்கொண்டருளி௫ும் பெருமை போற்றி 
வார்ந்தாஞ் சயின்று வானோர்க் சமூசம்ஈ வள்ளல் போற்றி 
ஆர்ந்தகின் பாதம் காயேற் கருளிட வேண்டும் போற்றி. 

உரை :-றுடிக்த அன்புருவமாய அடியாரிடத்தே அவரைப் 
பார்க்லும் மிருந்த அன்புடையவனே, வணக்கம். எனது பொய்ம் 
மையை நீக்கியும் என்னை அடிமையாகக் கொண்டருள் செய்யும் 
பெருக்தன்மையனே, வணச்சம், (பாற்கடலில்) பெருயெ விடத்தை 
உண்டு, விண்ணவர்க்கு அமுதத்தைச் கொடுத்த பேருசவியாளனே, 
வணக்கம், எல்கும் கிறைக்த கின இருவடிகளை காயனைய எனக்கு 
ஈக்திட வேண்டுதேன், (ஐய) வணச்சம், 

குறிப்பு:--இர்ர்த, என்றது. மிக மேலாய, சத்திரிபாதத் 
அத்தமர்களுடைய உயர்ந்த, பயன் கருதாத, பேரன்பை. 
அன்பர்க்கு அன்பே முடிந்த கருவியும் பயனுமாம், இரண்டாம். 
அடியில், என் பொய்ம்மையைப் பேர்க்தும், என உரை ஈடை 
கொள்க. பெயர்த்தும்-பெயர்ச்தும். வார்க்த - நீண்ட, பெருகிய. 
யின்று - உண்டு. ஈவள்ளல் -. எந்தவள்ளல் - வினேத்தொகை, 
ர்க்த - சிறைக்த. (௬௯) 

போத்றியிப் புவனம் £ீர்£க் காலொடு வான மானாய் 
போற்றியெவ்வுமிர்க்கும் தோற்றம்.ஐூரி தோற், றம் இல்லாய் 
போத்றியெல் லாவுமிர்க்கும் ஈனுமி' தின்மையானாய் 
போற்திஜம்புலன்கள்சின்னைப் புணர்லொப்புணர்க்கையானே. 

உரை :--இந்த சிலம், 8ர், இ, சாத்து, வானம் என்னும் ஐம். 
பூதத்தினுவ்கலர் து அவையானவனே, வணக்கம். எல்லா உயிர் களும் பிதத்தற்குச் காரணமாகி) 8ீ பிதப்பில்லாதாய், உணக்கு 
வணக்கம். எல்லா உயிர்களும் ஒடுங்கு முடிவிடமாய், நீ முடிவில்லா 
தாய், உனக்கு வணச்சம். ஐம்புல ஆசை உன்னே (இயல்பாகலே) 
அடையாத மாயமுடையவனே, உனச்கு வணக்கம்,



Bose sath ௧௪௩ 

குறிப்பு:--லான், பிற பூதங்களினும் அட்பமாய், அவந்திற்கு 
இடல்கொடுச்சலின், அதனை ஓட! என்பது கொடுத்து வேறு பிரித் 
தனர். பிறப்புக்குச் காரணமாய உடல், அகக்கருவிகள், உலகம், 
நுகர்பொருள் என்பன தோற்று தற்டெமாய மாயையோடு அத்து 
விதமாய்ச் இவெ சத்தி கலந்து எல்லாவற்றையுர் தோற்றுவித்சவின் , 
*தோத்றம் ஆ! என்றார். ஒடுச்சுஞ் செய்வானை (ஈறு? என்றார். 
சிவஞானபோத முதற்குத்இிரத்துள் சங்காரச் கடவுளை 6அம்தம்? 
என்.ற போல. புணர்ச்சை-மாயம், சேர்க்கை, (புணர்ச்சையானே? 
என்பதற்குச் சலப்பு என்.ற பொருளில், (தொடர்்ஃகுறா அ எல்லாவற் 
நிலங் சலக்திருப்பவனே! என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். (௭௦) 

ARE 

௮. ஆனந்தத் தழுந்தல் 
யுணர்ப்ப தொக்க எந்தை யென்னை யாண்டுபூண கோக்கனாய். 
புணர்ப்ப தன்றி தென்றபோது கின்னொ டென்னெ டென்னி 

புணர்ப்ப தாகஅன்றி தாகஅன்பு கின்ச ழற்சணே [சாம் 
புணர்ப்ப காக அ௮ங்கணாள புக்கமான போகமே. 

உரை நடை:--அங்களுள; புணர்ப்பது ஒச்க எச்தை என்னை 

தண்டு பூண சோச்டஞய். நின்னொடு என்னொடு இது புணர்ப்ப 
தன்னு என்றநபோ௮ இது என்னாம், இது அன்றாக, அன்பு நின்சழற் 
கணே புணர்ப்பதாக, புச்சமான போகமே (நின்னொடு) புணர்ப்ப 
சாக, 

உரை :--அழலயெ சண்ணாளனே, நீ ஞானாசாரியனா யெழுச் 
தருளி வச்து அருள் புரிதற்குரிய பச்குவம் ஒத்துவர என் அப் 
பனே, என்னை ஆட்கொண்டு, (சான் உன்னை) அடையும்படி. இரு 
வருட் பார்வை ஈல்கிளாய். சின்னேடு என்னை இவ்வுடம்பான து. 
இணக்குவதன்று என்றறிர்தசயோ௫, இதனால் என்ன பயன்? 
இது ஒழிவதாக, சின் இருவடிச் சண்ணே, அன்பானது என்னச் 
"சேர்ப்பதாக, உயர்ச்த சவொனர் த போசமானது; என்னை நின்னொடு 
பொருத்தவதாக.



௧௪௪ திருவாசகம் 

குறிப்பு :--சண்ணாளன் -கணவன், தோழன். பூண - அடைய, 
புங்கம்- உயர்வு. என்னொடு - என்னை - உருபுமயச்சம்.. (aa) 

போகம் வேண்டி. வேண்டி. லேன்பு ரக்த ரதி யின்பமும் 

ஏக நின்க ழலிணை யலாதி லேனென் எம்பிரான் 

ஆகம் விண்டு கம்பம் வ*அ குஞ்டு அஞ்ச லிக்கணே 
ஆக என்கை கண்கள் தாரை ஆற தாக ஐயனே. 

உரை நடை ?4பூரச்தராதி யின்பமும் வேண்டிலேன்? என 
wros. ‘guiBer என்பதை ஆசம் விண்டு! என்பதன் முன் 
கொள்க. என் கை! என்பசைச் குஞ்ச என்பதன் முன் சொள்க-. 

உரை:--சிவபோகத்தை விரும்பி இச்.திரன் மூதலிய இறைய 
வர் பதவிக்குரிய இன்பல்களை விரூம்பிற்றிலேன். ஒருவனே, என 
தலைவனே, உன் இருவடி, யிரண்டுமன்றி வேறு யார் இணை 
யில்லேன். அப்பனே, உடம்பு (பனியம்பழத்.து த௫ுபோல) என்னின் 
கேருகப்பெற்று, நடுஈடுங்க, எனது சைகள் செமீனு கும்பிடும் 
தொழிந்கண்ணே  பொருர்தக. எண்களின் நின்று விழும் 

நிசொ ராகப் பெருகுவதாக. 

  

ததிப்பு :_போசம் வேண்டி? என்பதற்கு உலக போகங்களை 
விரும்பி என்றும் பொருள் கொள்வர். ஏக என்பதற்கு, செல் 
வ.சற்கு எனவும் பொருள் கொண்டு, நின்கழலினையன்றிச் செல்: 
வதற்கு வேறிடமில்லேன் என்று முரைப்பர். விண்டு-வேறுபட்டு, 

கம்பம் -ஈடுக்கம். வர் - வச), குஞ்- ஆண் தலைமயிர். தாரை. 
ஒழுங்கு. (we) 

ஐய நின்ன தல்ல தில்லை மற்றொர் பற்று வஞ்சனேன் 

பொய்க லந்த தல்ல தில்லை பொய்ம்மை பேன்என் எம்பிரான் 
மைக லந்த கண்ணி பங்க வந்து நின்க ற்கணே 
மெய்க லந்த அன்ப ரன்பெ னக்கு மாக வேண்டுமே, 

்.. உரை நடை :-ம்அன்பசன்பு பொய்மையேன் எனக்கும் வரது 
ஆகவேண்டுமே! என உரை கடை. கொள்க,



திருச்சதகம் ௧௪௫ 

உரை:--ஐயனே, உன்னுடைய ஆதரவன்நி, வேறொரு 

ஆதரவு இல்லை. அப்படியிருக்தும் கள்கனேன் பொய்யினைச் 
சேர்க்திருப்பதன்றிப் பிறிதில்லை. என் தலைவனே, மைஇட்டிய 
சண்ணையுடைய அம்லைபாசகனே, நின் இருவடிக் சண்ணே மெய் 
யைச் சார்ச்த அன்பர்களுடைய அன்பு பொய்மையுடையேனாயெ 
எனககும் வர்து அமைதலை வேண்டுசன்றேன். (ப 

வேண்டும்கின்க ழற்கண் ௮ன்புபொப்மை தீர் த்.துமெய்மையே 

ஆண்டு கொண்டு காயி னேனை ஆவ என்ற ருளுநீ 
பூண்டு சொண்டடிய னேனும் போற்றி போற்றி யென்றுமென்றம் 
மாண்டு மாண்டு வக்து வர்து மன்ன நின்வ ணங்கவே. 

உரை தடை: மன்ன * என்பதை முதலிலும், “அன்பு 9௯ 
கழ.ற்சண் வேண்டும் ? என்பதை யிது.இியிலுல் கொள்க. 

உரை :--அசசனே,  பொய்யினை நீக் உண்மையாகவே ஆட் 
கொண்டருளி காயனையேனுக்கு ஐயேர என்றிரல்யெருள/ச. உண் 

இருவடிகளைச் சென்னி மேற்கொண்டு, கடையேனாயெ யானும் 
வணச்சம் வணக்கம் என்று எப்போதஞ் சொல்லிப் (பிறவிவரினும்) 
இறக்திறர்து மிட்டும் மீட்டும் உன்னையே வணக்குதற்கு உன் இர 
aga sai (அயரா) அன்பினை வேண்டுசன்றேன். 

குறிப்பு :--ஆவ, இசக்கக் குறிப்பு. ஐயோ என்திரல்பெருளு 
இன்ற என்றும் கொள்ளலாம். (௭௯) 

வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம்கான்கும் eos 

டுணங்கு கின்னை எய்த லுற்று மற்றொருண்மை யின்மையின் 

வணங் யாம்வி டேங்க ளென்ன வந்து கின்ற ருளுதற் 
இணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க என்கொலோ நினைப்பதே 

உரை நடை :--* மல்சைபங்க ? * மற்றொருண்மையின்மையின் 5 
என்பவத்றை முதலிற்கொள்க. நின்னை எய்தலுற்று உணர்கும் 
என மாறுக, 

10
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உரை :--கெருக்கெ நூல்களையுடைய மாதினை பொருபாகி 
தூடையவனே, உன்னையன்றி வேறொரு மெய்ப்பொருள் இல்லா 
மையால், மண்ணுலகமூம் விண்ணுலகமும் உன்னை அடையவிரும்பி 
ஒஜிபடுகன்றன. மறைகள் சான்கும் (உன்ணைக்சாண) தலமிட்டுள் 
சாணப்பெறாமையால் வாடன் றன, அடியேங்சளாகிய சாங்களும் 
கன்னை வணங் விடமாட்டோம்! என்று கூறவும், 8 (வெளிப் 
போர்தருள் செய்தர்குக் தடையாக) யாதினை நினைக்கன்றாய். 
4அவ்வாறு சினையாது) இணங்கு வாயாக. 

குறிப்பு :--4 இணங்கு ? என்பதைச் கொங்கை என்பதோடு 
கூட்டுதல் ஒரு மூறை, !அருளுதற்கு? என்பதோடு கூட்டிப் பொரு 
ரைப்பதுண்டு. மற்றொருண்மை யின்மையின் என்கொலோ 
நினைப்பதே? என இயைத்.௪, வேறு மெய்ப்பொருளின்மையின், 
சின்னேச் தவிர எதனை நாங்கள் சிணைப்பது, என்றும் கூறுப. (௭௫), 

கீனைப்ப தாக சிர்தை செல்லு மெல்லை யேய வாக்கினால் 
தனைத்தனையு மாவ இல்லை சொல்ல லாவ கேட்பவே 

அனை த்துலகு மாய நின்னை ஐம்பு லன்கள் காண்டஇுிலா 
அனைத்தெனைத்த செப்பு றத்த தெர்தை பாத மெய்தவே. 

உரை: Berton மனம் நினேத்தறிவதற்காக மேத்பட்டுச் செல் 
லும். அது செல்லும் அளவைப் பொருக்துவதத்கு, சொல்லிஞல் 
ஒரு 9றிழும் கூடவில்லை. சொல்லச்கூடியவை யெல்லாம், கா.இ 
ஞ் கேட்சப்பட்டனவே. எல்லாவுலகமூமான உன்னை மெய்யின் 
சணள்ள ஐமபொறியறிவுகள் அறியமாட்டா. எமது தர்தையாயெ 
கினனுடைய திருவடியை அடைய, இது எவ்வெவ்வளவினதோ, 
எல்விடச்துள்ளதோ தெரிலலேன். 

குறிப்பு :--இனை - சற்றனவிச்கு அறிகுறி. உலூனில் இறை act கலக்திருச்தாலும், அவன் தன்னைச் சாட்டினாலெொழிய 
அதியச்கூடாமையின், “ஐம்புலன்கள் காண்லொ! என்றார். அகத 
மாயையும் சுத்தமாயையுங் சுடந்தூ நின்றமையால், எனைச் 
இதெனைத்து? என்றார் போலும். (aa)
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எய்த லாவ தென்று நின்னை எம்பி ரானிவ் வஞ்சனேற்(கு) 
உய்த லாவ அன்கண் அன்றி மற்றொ ர௬ுண்மை யின்மையின் 
பைத லாவ தென்று பாது காத்தி ரங்கு பாவியேற்(கு) 
ஈத லாத கின்சண் ஒன்றும் வண்ண மில்லை ஈசனே. 

கரை நடை:--॥ ஈசனே? என்பதை மூன்றாம் அடியின் 
தொடக்கத்தித் சொண்டு பொருள் கூறுக. 

உரை :--எம்பெருமானே, உன்னை அடைசலாதல் எப்போது? 

இச்சகள்வன் ஆயெ எனக்கு உன்னிடமன்றி உய்பும் வழிக்கு 
வேறொரு மெய்ம்மை இல்லாமையால், ஆண்டவனே சறுவனென்று 
கருதிப் பாவியேனைக் காப்பாற்றி எனக்கு இரல்பெருள்க. (8 இரல்இ 
யருள்ன்ற) இச்செயலன்றி, உன்பால் wig ஒன்றாகும் வழி 
வேறில்லை. 

குறிப்பு:--பைதல் - குழக்தை, தெவன். ஒன்றும் வண்ணம்_ 
ஒன்று சேரும் விதம். (எஸ 

ஈசு னேகீ அல்ல தில்லை இங்கும் அங்கும் என்பதம் 

பேடு Corer gt பேத மின்மை பேதை யேன்என் எம்பிரான் 

நீச னேளை அண்டு கொண்ட கின்ம லாவொர் கின்னலால் 

தேச னேயொர் தேவ ர௬ண்மை இத்தி யாது சந்தையே, 

உரை நடை :-4 எம்பிசான் ? என்பதை முதலிற் சொள்க, 
“பேதமின்மை, பேதையேன்? என்பதை இரண்டாம் அழியின் 

முதற்கண் கொள்க, 

உரை :--எமது. தலைவனே; ஆண்டவனே, இகத்திலும் 
பரத்திலும் உன்னையன்றி யாதும் இல்லையென்பதும், ரீ வேறுபா 
ஷூன்றி யாண்டுல் கலந்துள்ளாய் என்பதும், அறிவில்லாத யான் 

எடுத்துரைத்தேன். (உரைத்தலாற்) பயன் என்ன ? புலையனேன் 
ஆட்கொண்ட மாசற்றவனே, ஒளியானவனே, ஒப்பற்ற உன்னை 
யல்லாமல், பிரிதொரு கடவுள் உண்டென்பதை எனது மனம் 

கிணேச்ச மாட்டாது. (௪௮)
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சிக்தை செய்கை கேள்வி வாக்குச் £ரில் ஐம்பு லன்களான் 
முர்கை யான காலம் நின்னை எய்தி டாக மூர்க்கனேன் [ன் 

வெர்(அ)ஐயா விழுந்திலேன் என்உள்ளம்பொங்க விண்டிலே 

எந்தை யாய நின்னை யின்னம் எய்.த.லுத் நிருப்பனே. 

உரை நடை :-- “முர்தையான காலம்? என்பதை முதலிற் 
கொள்க. 

உரை :--(£ என்னை ஆட்சொண்ட) முன்னுயெ காலத்திலே, 
மனம் வாக்கு, செயல், உலகச் கேள்வி, ஈயமில்லாத ஐம்புலன்கள், 
முதலிய தடைகளினாலே உன்னை அடைச்திடாத மூடனேன் 

அச்சாலச்திலேயே உடல் இயிற் பொருச்தப்பெற்று இறர்து 
வீழ்க்தேணில்லை. மனம் சாணி, (சாணமிகுஇியால்) இறர்தேனில்லை. 
எமது அப்பனாயெ உன்னை இன்னுக்கூட வர்சடையாத, அடையச் 
கரு.இ இக்இருப்பேஞயினேன். (இ.ஐ எவ்வளவு பரிசாபம்?) 

குறிப்பு :-சகதை முதலியன, மாயாகாரியங்களாய்த் தடை 
விளைத்தன என்பதே கருத்து. அவை கருவியாசாமை தெளிக. 

அடிகளின் தீவி. பக்குவவ் குறிப்பது, இச்செய்யுள். (ax) 

இருப்பு கெஞ்ச வஞ்ச னேனை ஆண்டு கொண்ட கின்ன தாட் 
கருபபு மட்டு வாய்ம டுத்தெனைக்க லர் போகவும் 

நெருப்பு முண்டு யானு முண்டி ரக்த அண்டதாயினும் 

விருப்புமுண்டு கின்சண் என்கண் என்பதென் அவிச்சையே, 

உரை :--இரும்புபோலக் சடுமையான மனமுடைய கள்வ 
னேனை ஆட்கொண்டருளிய ரின்னுடைய இருவடியிலெழும் 
சரும்புக்தேன் என்னை விழுங்கு உடன் கலச்துசெல்லவும் (உடனே 
உடல் விழதற்கு) செருப்பிருக்தது, அடியேனும் உணவு கொண்டு. 
உலூலிருக்த.துண்டு எனினும், (செருப்பில் உடலை நீத்து உன்னை 
அடையாத ஈன்) என்னிடத்தில உன்பால் அன்பு முண்டென்ஐ 
கூறுதல் என் அறியாமையே.
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குறிப்பு :-உடம்பு சிலைத்தற்குச் காசணமாய  உலகப்பத் 
ஜிருப்பசாகச் சரு.தித் தம்மை *வஞ்சனேன்! என்றார். கருப்பு 

மட்டு - கருப்பஞ்சாறு, ௮.து வாய்மடுத்தமை ,திருவண்டப் பகுதி 

யிழ் சாண்க. (40) 
சமை 

௯. ஆனந்த பரலசம் 

விச்சுக் கேடுபொய்க் காகா தென்றிங் கெனைவைத்தாய் 

இச்சைக் கானா ரெல்லாரும் வர்.துன் தாள் சேர்ந்தார் 

அச்சத் தாலே ஆழ்ந்திடு இன்றேன் ஆரூர்எம் 

பிச்சைத் தேவா என்கான் செய்கேன் பேசாயே. 

உரை நடை :--4 பொய்க்கு, விச்சுச்கேடு ஆசா? என மாறுக... 

5ஆரூர் எம் பிச்சை.த் தேவா? என்பதை மூன்றாம் அடியின் முசலிற் 

கொள்க. 

உரை :--பொய்யானது (உலகத்திலே நிலை பெறுவதற் 

இல்லாத) அதன் வித்துச் செட்டொழிதல் கூடாதென்பதற்சாசப் 
(பொய்யனேனாயெ) என்னை இல்வுலகத்தே இருத்திஞய். உண் 
விருப்பத்திற்கு ஒத்தவர்ச ளெல்லாரும்போய் உன் திருவடியை 
அடைக்தார்கள். இருவாரூறில் வீற்றிருக்கும் எமத ஐயங்கொள் 

பிரானே, சான் பயத்தாலே அழுர்துசன்றேன். சான் (உய் 
தற்கு) யா.அ செய்வேன், கூறியருள்வாயாக. 

குறிப்பு :--தரூராயெ இதயத்திலுறையும் பிசசைத் தேவா, 
எனக்கு அருட்பிச்சைபோடு என்று குறிப்பித்தவாறு சாண்க. 

விச்சு - வித்து. பொய்க்கு - பொய்யின் - உருபு மயச்சம். (௮௧) 

பேசப் பட்டேன் நின்னடி. யாரில் திருநீறே 

பூசப் பட்டேன் பூதல ரால்உன் அடியானென் (௮) 

ஏசப் பட்டேன் இனிப்படு கின்ற தமையாதால் 

ஆசைப் பட்டேன் ஆட்பட் டேன்உன் அடியேனே. . 

உரை :--உனது அடியாருள் ஒருவனாகப் பெரியோரால் எடுத் 

அரைச்சப்பட்டேன். (அருட்பேற்திற்கு அறிகுதியாகய) தருதே 
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பூசதலைப் பொருக்தினேன். உலசரால், (என் அமைச்சு கிலைமாறி), 
௨௮ அடியாளாயினேனென்று இசழப்பட்டேன். இனி இம் 
வுலூழ் பொருக்கி யிருத்தல், பொருந்தாது. (வீடடைய) ஆசைப் 
பட்டேன். உனச்சடிமையானேன், இனி, (உன்னடியானு மிருப்ப 
அன்றிப் பிதர்க்குரியளாசேன்) ஆதலால், எப்படியும் உன்னடி 
யேனே, (காத்திடவேண்டும்) என்றவாது. 

குறிப்பு :-பெரியோர் Cus, உலகர் ஏசினமை கூறினர், 
பலின்றது - (உலூத் பொருர்தன்தது.) அமையாது - பொருர் 
தாது. ஆல் - அசை, (a2) 
அடியேன் அல்லேன் கொல்லோ தான்எனை அட்கொண்டிலை 
அடியாரானா ரெல்லாரும் வந்துன் தாள்சேர்க்தரர் [கொல்லோ 
செடிசேர் உடலம் இதுறீக்க மாட்டேன் எங்கள் கவலோகா 
கடியேன் உன்னைக் கண்ணாரக் காணுமாறு காணேனே. ! 

உரை :-சான் உன்னுடைய அடியான் அல்லஷே? நீதானே 
என்னைவர்2 ஆட்சொள்ள வில்லையோ ? அப்படியானால் அடியா 
சாகிய பிறரெல்லோரும் போய் உன் இருவடியைச் சேர்ச் துவிட் 
டார்களே. எங்களது லோக முதல்வனே, இவினை பொருக்தும். 
உடம்பாகிய இதனை ஓழிக்சமாட்டேனாயெ, கடினமான செஞ்சடை 
யேன் உன்னை நேரே சண்குளிரப் பார்க்கும் வழியை அறியேனே. 

குறிப்பு :-பித அடியாசடைசர்த வீட்டினேத். தலைப்படாமை 
யால் அடிகள், தம்மை ஆவன அண்டமையும், தாம் அடிமையா 
னஅ மில்லையோவென் நையுறுவார் போன்றனர். செடி - பாவம்; 
குணமின்மை, திவினை. சடியேன் - சடுமையுடையேன். சாணும். 
ஆது - சாணும்வழி. (௮௩) 

காணுமாறு காணேன் உன்னை க்காட் கண்டேனும் 
பாணே பே?) என் தன்னைப் படுத்த சென்ன பரஞ்சோதி 
ஆனே பெண்ணே ஆசமுதே அத்தாசெத்தே போயினேன் 
ஏண்காணில்லாநாயினேன் என்கொண்டெழுகேன்எம்மானே.



திருச்ச,ககம் ௧௫௪ 

உடை நடை :-4 எம்மானே ? என்பதை முதலிற் கொள்க. 

உரை :--எமது பெரியோனே, அறியும் வழியாக உன்ணை 
அறிய மாட்டேன், உன்னை 8 ஆட்கொண்ட அர்காளிலே சாணம் 
பெற்றும், பாழானவற்றைப் பேச என்னைச் இழ்ப்படுத்தியத 
யாதோ, மேலான ஒளிப்பீழம்பே, ஆணாயவனே, பெண்ணாயவனே, 
செவிட்டாக அமுதமே, அப்பனே, கான் பயனந்றொழிக்சேன். 
வலியுமானமு மில்லா காயனையேன், எதனைக் தணையாசச்சொண்டூ 
மேற்செல்வேன் 2 

குறிப்பு:-பாண் - பாழ். பே, பேச, பே? மொழிய 
எண் - வலி. ் (அச; 
மானேர்கோக்கியுமையாள்பங்கா மறையிறறியா மறையோனே 
கேனே அமுதே இந்தைக்கரியாய்9ி 'திபேன்பிழைபொறுக்குஞ் 
கோனே இறிகே கொடுமை பறைர்தேன் வெமா ஈகர்குறுசம் 
போனா ரடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போக்தோமே. 

உரை :--மான் போன்ற விழிபுடைய எம்மை உடையாளா மெ: 
அருட்சத்.இ பாகனே ! வேதறுடிவும் அறிய வொண்ணா இரகம் 
பொருளாலானே, தேன்போ லினியவனே, அமுதுபோத் சாலா 
மருந்தே, மனத்தாற் இட்டுசற் சகரியவனே, சறுமையுடையேன 5 

குத்தத்சைப் (பெருமையாற்) பொறுத்தருளும் அரசனே, அடி 
யேன் ஒரு சிறிது கொடியவற்றைச் கூறினேன். அடியார் Be 
பெரும்புவனமடையச் சென்றனர், அடியேனும் பொய்யும் அர்ச் 
குப் புறம்பாக உல௫இத் போயினோம். 

குறிப்பு :--அடிகள் சிறிதுகொடுமை பறைர்த? இயாதெனத் 
செரியவில்லை. அடியார் பலரும் வவெபுரம் புகுதலை விரும்ப, தாம் 
உல$த் சின்னாளிருக்க இசைச்சமையை அவ்வாறு கூறி யிருத்தல் 
FOO. ‘Gog sorter ஈக்கொழித் தருளித்” இல்லைக்கு வரு.ஃபடி 
இறைவன் பணித்தசை யொப்புச்சொண்டத, உடனே சிவப் 
சோ இயலாமைச் கே.தவாயிற்று, கேர்மைக்கு மாறு, கொடுமை:
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சேசே. கெபுரம் போதற்கு மாறாய். உலூவிருதி.தல் கொடுமை 
யாயிற்றுப் போலும். (4@) 
பூதமே போக்தோம் பொய்யும் யானும் மெய்யன்பு 
பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம் பெற்றேன்யான் 
அறவே நின்னைச் சார்ந்த அடியார் மற்றொன் நறியாதார் 
கிறவே செய்னு வழிவர்து சிவனே நின்தாள் சேர்ந்தாரே. 

உலை: சிலையா உடம்பும் யானும் சினக்குப்புறம்பே போயி 
னோம், உண்மையன்பு பெறுதந்கே உரியனல்லா முறைமையை 
வான் அடைரச்தேன். முற்றிலும் உன்னை யடைந்த அன்பர்; 
உன்னைத். தவி, வேறொன்றையு மதியாதாசாய்ச் இறப்பாக 
வீட்டிற்குரியதே செய்து செர்கெறியிற் சென்று சிவபெருமானே 
உன்னடி. யடைக்தனர். 

குறிப்பு:--உடலிருத்தலேச் கருதாத அன்பர் வீட்டிற்குரிய 
வாநே செய்வன செய்து... அதனைப்பெற்றா ரென்பது குறிப்பு, 
உடலையும் கடவுளையுவ் கருதாத, கடவுளையே சரு.இ மற்றவற்றை. 
மொழித்தன. மென்பார், ! அறவே நின்னைச் சார்ச்த? என்றார். 

இறவு சிறப்பு. (aa) 

தாராய் உடையாய் அடியேற் குன்தா ஸிணையன்பு 
பேசா வுலகம் புக்காரடியார் புறமே போர்தேன்யான் 
ஊரா மிலைக்கக் குருட்டா மிலைத்திங் குன்கா னிணையன்புக் 
காராய் அடியேன் அயலே மயல்கொண் டெழுகேனே. 

உை:--என்னை உடையவனே, அடியேனுக்கு உனது. இரண்டு. 
திருவடிசளிலும் செய்யவேண்டிய அன்பினைச் தருவாயாக. மீளாத 
உலகமாகய வீட்டினுள் உன் மெய்யடியார் போய்ப் புகுக்தனர். யான். 
வெளியேபோ மொழிக்தேன். ஊரிலுள்ள ஈல்ல பச (சற்புலள் 
களிலே புல்) மேய்ச்திட, அதனோட சென்ற குருட்டுப் புசுவும் 

மேய்ர்தது. என்றாற்போல, உன்னுடைய இணையடிகளில் அன்பு 
பெறுதற்கு எத்தன்மையனாய அடியேன், மெய்யடியார் பால்கே 
விருப்பங்சொண்டு முயலுதல் கூடும், கூறியருள்க,
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குறிப்பு. ஊர்ப் பசுகோட்சென்ற குருட்டுப்பகூ மேய்க்தது 
உன் மெய்யடியாரோ, வீடுசென்றனர். அன்புச் ண் Dre Bu 
ரான் அவரோடு சேர்ர்து போதற்டெமில்லை. இனி யார்பச்சமாக) 
எப்படி. சான் சென்று பயனடைதல் கூடும் என்றார். மிலைத்தல் - 
மேத்கொள்ளுதல் - ஈண்டுப் புல்வினை மேற்கொண்டு தின்றலாம். 
 போசா? என்ற பாடமுமுண்டு. அதனைப் போதா. என்பதன் 

மருஉவாகக் சொள்வர். (௮௪) 

அழுகேன் நின்பால் ௮ன்பாம் மனமாய் அழல்சேர்ந்த 

மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார் கழல்கண்டு 
தொழுதே யுன்னைத் தொடர்க்தா ரோடுர் தொடராதே 
பழுதே பிறந்தேன் என்சொண் டுன்னைப் பணிசேனே, 

உரை:--உன்னிடத்தே அன்பு மயமான உள்ளத்தோடு அழுது 
'தொழமாட்டேன். இயிடைப்பட்ட மெழுகுபோன்த உள்ளத் சாராய 
அடியார், மின்னொளி பொருந்திய அழயெ நினது இருவடிகளைச் 
கண்டு வணக்கி உன்னைப் பின்தொடர்ச்திட்டனர். அவரோடு 
தொடர்ச்து செல்லாது, வீணே பிறவியெடுத்தேனாயெ யான் எத் 
துணைகொண்டு உன்னை வணல்குவேன் 7 [| 

பணிவார் பிணிதீர்த் தருளிப் பஜைய அடியார்க்குன் 

அணியார் பாதல் கொடுத்தி ௮அவும் அரிதென்றால் 
இணியார் மூங்இு லனையேன் வினையைப் பொடியாக்கத் 

திணியார் பாதம் வந்தொல்லை தாராய் பொய்தீர் மெய்யானே. 

உரை:-பொய்ப்பற்றை ஒழிச்சின்.ற மெய்ப்பொருளானவனே, 
வழிபடுவாசன கோயை அகற்றியருளிப் பழமைமிச்ச அடியார்கட்கு, 
உனது அழகு கிறைச்த திருவடிகளை, அளித்தகுள்வாய். எனக்கு 
௮2 செய்தல் அரியதாயின், வன்மைமிக்க மூல்லைப்போல உருக்க 
மந்த என்னுடைய வினையை நாசமாக்க பின்னாவது, நினது 

strange பாதங்களை விரைவாக நீயே வலியவந்து தரவேண்டும். 

குறிப்பு:--பன்னாட் பயின்று அன்பு செலுத் துதலிற் தேர்ச் தவ 
சென்பார், பழைய அடியார்? என்றார். இணி - திண்மையுடைய2.
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ணி - சண்மையுடையத, உருக்க மின்மையின், இணி? என்றார், 
பிறவி வெப்பத்திற்கு நிழலாதவின், தணி! என்றார், ஒல்லை - 
விரைவு. பொய்&ர்! என்பதற்கு இயற்சையாகவே, பொய்யிற்: 
தீர்ச்ச என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். மனக்கோட்டமும் உருக்க 
மின்மையும். குறிப்பார், *மூல்இல் ! என்றார். பொடி - சாம்பல். 
மூங்கில், உருகாது சாம்பரேயாகும். (௮௯) 

யானே பொய்என் கெஞ்சும் பொய்என் அன்பும்பொய் 
ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னைப் பெறலாமே 
தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் 
மானே அருளாய் அடியேன் உனைவர் துறுமாறே. 

உ :--அடியார்களுள், யான் ஒருவனே பொய்மயமாணவன்,, 
என் மனமும் வஞ்சமுடையதே, என் அன்பும் சளல்கமற்றதன் ஐ. 
ஆனால் திவினையுடையேன், (பிழையுணர்ர்து வரச்) அழுவே 
ஞயின் உன்னை அடையலாமே, சேனே, அமுதே, கருப்பஞ்சாறே, 
இவைபோல இனிமை பயக்கும் பெரியோனே, அடியேன் ௩ உன்னை 
வர்து சலக்குமாறு. அருள் புரிவாயாக. 

குறிப்பு: --மான் - மசான் - பெரியோன் 5; தேன், அமுத, 
கருப்பஞ்சாறு, இச்சை அறிவு செயலுக்கு இன்பக் தருவதென்ற. 
குறிப்பு. (௯௦) 

“LP 

௧௦. ஆனந்தாத்தம் - பேரின்ப மேலீடு 
மாறி லாகமாக் கருணை வெள்ளமே 

aig முந்திரின் மலர்கொள் தாளினை 
வேறி லாப்பதப் பரிசு பெற்றநின். 

மெய்மை அ௮ன்பருள் மெய்மை மேவினார் 
FD org எளியை யாவெர் 

தொளிசெய் மானுடமாக கோக்கியுல் 
இதி லாதகெஞ் சுடைய நாயினேன் 

கடையன் ஆயினேன் பட்ட இழ்மையே,
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உரை: (என்றும் மாற்றமில்லாத பேரருட்சடலே) எனக்கு 
முன்பாகவே நின்பாற்சென்று பூவின் தன்மையைச் கொண்ட 
நினது இருவடி யி.ரண்டையும்விட்டு நீங்காத நிலையாகிய சிறப்பைப் 
பெற்ற நினது உண்மை யன்பர்கள் உனது மெய்த்தன்மையை 
அடைர்தார்கள். முடிவில்லாத (பெருக்தகையாய) 8 எளிவர் தருளி 
அருளொளிகளாலும் மனித வடிவத்தொடு இருக்கண் பார்வை 
ஈல்இயும், பிளவுபட்டுருகாத (தண்ணிய) மனமுடையேளுனேன். 
சழ்ப்பட்டவனாலெ சான் பட்ட இழிவை என்னென்ப ௮. 

குறிப்பு :--பிதகடல்சள் ஊதிழுடிவில் வத்றினாலும், இறை 
யருள், மாற்றமிலாதத. ₹மாறு? என்பதற்குச் சைம்மாறெனப் 
பொருள் கொண்டு பயன் கருதாத? என்று பொருளுரைப்பினு 
மமையும், மலர் - மலர்த்தன்மை அல்ல பூக்கள். பரி-- இறப்பு, 
மெய்ம்மை - நிலையான தன்மை, பேராவியற்கை, இறைவன் குரு, 
வாய் வச்ததையே :மானுடமாக!? என்றார். (as) 

மையி லங்குஈற் கண்ணி பங்கனே 

வரதெ னைப்பணி கொண்ட பின்மழக் 
சையி லங்குபொற் ண்ண மென்றலால் 

அரியை பென்றுளைக் கரு இன்றிலேன் 
மெய்மி லங்குவெண் நீற்று மேனியாய் 

மெய்ம்மை அன்பர்உன் மெய்ம்மை மேவினார் 
பொய்யி லங்கெளைப் புகுத விட்டு 

போவதோ சொலாய் பொருத்த மாவதே. 

உமை: ீட்டிய மை விளங்குன்ற அழமயெ கண்ணையுடை.. 
மாள் பாகனே ! ரி குருவாய் எழுந்தருளிவக்து என்னைச் சொண்ட 
னாக்யெ பின், மெல்லிய சைமிலே விளங்கும் பொன்னாலாகிய: 
வள்ளம் அல்லத வட்டில்போல உன்னை எளியாய் என்று கருதிய 
கல்லாமல், எய்துதற் கருமை யுடையாயென் றெண்ணவில்லை 

'இருமேணியில் விளங்குசன்ற வெள்ளிய இரு$£ற்றின் ஒளியுடை... 
யாய், உனது மெய்யன்பர்கள் உண்மை சிலையை அடைர்தனர். 
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பொய் விளங்கு மியல்புடைய என்னை இர்நிலவுலலே சைவிட்டுப் 
போதல் பொருத்தமாவென்று சொல்லி யருள்க.. 

குறிப்பு உன்னைத் தொடர்ச்து பற்றாது. மெத்சனமாய் 
இருர்சேனென்பார் எளியை என்றெண்ணினே * னென்றார். 
இறைவன் பொன்மேனி யுடையாய் அருளமுதச்காட்டு ஈல்னெ 
மையின், இணிய பால் உணவுவைத்த பொன் வண்ணத்திற்கு 
அவனை உவமித்தார், இறுகப்பிடிச்ச இயலாமையின் 4மழச்கை” 

"என்றார். ஆட்சொண்டபின் பொய்யைத் இர்த்துச் சேர்த்துச் 
சொள்ளுதல் பொருத்தமா மன்றித் தள்ளிவிடுசல் சக்,சன்றெனச் 
குறிப்பித்தனர். (ae) 

பொருத்த மின்மையேன் பொய்ம்மை யுண்மையேன் 
போதளன்(௮) எனைப் புரிக்து ோக்சவும் 

வருத்த மின்மையேன் வஞ்ச முண்மையேன் 

மாண்டிலேன் மலர்க் கமல பாதனே 

அசத்த மேனியாய் அருள்செய் அன்பரும் 
நீயும் அங்கெழுக் தருஸி இங்கெளை 

இருத்தி னாய்முறை யோஎன் எம்பிசான் 
வம்ப னேன்விளைக் இறுத யில்லையே. 

உரை:--௨உன் திருவருளைப் பெறுதற்குத் தகுதியில்லாதேன் சீலையாதவத்றின் பத்றடையேன். அத்தகைய என்னை வருகவென் 
தழைத்த விருப்பத் அடன் இருவருட்பார்வை ஈல்சவும், உன்னொடு 
செல்றுதற்குரிய கவலையில்லாதேன், (உலூலிருச்சும்) கள்ள 
எண்ணமுடையேன், உன்னை யடையும்பொருட்டு இதர்சேனில்லை, 
காமசை மலர்போன்ற இருவடியாய், வெர்த இருவடிவமுடையாம், 
அருள் செய்யட்பெத்ற (அல்லது. அருள்வழி சிற்கும்) உணது 
அடியாரும் நீயும் அவ்வுல௫த் கெழுந்தருளி, இவ்வுலசத்தில் என்னை அமர்த்திலிட்டாம். இது சியாயமோ? எனது தலைவனே, வீண் தன்மையுடைய எனது ஊழ்வினை கர்ச்சிக்கு முடிவு காணேனே.
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திப்பு :-போத - வருக. Yin - Send. wyrdgh- 
இரத்தம், வெப்பு, செவ்வசத்தமலர்; அருள்செய் என்பதற்கு 
அருள்வழி யொழுகும், என்னலாம். வினைப்போசம் முற்றினால், 
உடல் சழுவுமாதலின், அக்கனம் கூறினார். க்ஷ. 

இல்லை நின்சழற் கன்ப தென்கணே 
ஏலம் ஏலுநற் குழலி பங்கனே 

கல்லை மென்கனி யாக்கும் விச்சைகொண் 
டென்னை நின்கழற் கன்ப னாக்கனாய் 

எல்லை யில்லைகின் கருணை எம்பிரான் 

ag கொண்டுகான் ஏதசெய்யினும் 

வல்லை யேஎனக் இன்னும் உன்கழல் 
காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே.. 

உரை நடை :--*மறுவில்வானனே, ஏலம் எலும் ஈற்குழலி: 
பங்கனே? என்பதை முதலிற் கொண்டு பொருள் கூறுக: 
*வல்லையே? என்பதை 'மீட்சவும்' என்பதன் பின் வைக்க. 

உரை :--குந்றமத்த சதொகாசத்திலுள்ளவனே ; மயிர்ச் சார் 
சணிச்த அழயெ கூர்தலாள் கூறனே ; உன்னுடைய திருவடிக்குச் 
றப்பாய அன்பு என்னிடம் இல்லை. சல்லை மெல்லிய பறமாக்கும் 
விச்சையைக் சைச்கொண்டு, (எனது சல்கெஞ்சத்தை கெஓழ் 

வித்த) உன்னுடைய திருவடிக்கு என்னை அன்பனாகச் செய்தனை, 
எமது பெருமானே, நினது இருவருக்கு ஓர் அளவு இல்லை. 
சான் எதனைச் கருவியாக்கொண்டு எத்திய செயலைச செய்தாலும், 
மீட்டும், உன்னுடைய தஇருவடிகளை எனக்குச் காட்டி மீள 
ஆட்கொள்ளவும் ஆற்றலுடையா யல்லவா ?: 

குறிப்பு :--குற்றமத்த வானம், சதொசாசம், வானம், என்ப 

தற்கு வானன் போலி. அன்பது - சறப்பாய அன்பு, எலம் - 
மயிர்ச்சார். ஐ. ஏலும் - பொருந்தும். விச்சை - வித்தை. ஏற 
கொண்டு - இவ்வுடல் சொண்டு, ௭௮ செய்யினும், உலகப் பற்றி. 
லீடுபட்டு யா செய்தாலும். (se)
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வான காடரும் ௮றியொ ணாதநி 
மறையி லிறும்முன் தொடரொ ணாதநி 

ஏனை சாடருக் தெரியொ ணூதநீ 
என்னை யின்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா 

ஊனை காடகம் ஆடு வித்சவா 

உ௬௫ கான்உளைப் பருக வைத்தவா 
ஞான நாடகம் ஆடு வித்தவா 

நைய வையகக் அடைய இச்சையே, 

உரை நடை:-4வையசத்துடைய இச்சையே ஷய? என்பதை 
ஞானம்” என்பதற்கு முன்வைக்க. 

உரை :--விண்ணுலலெள்ளாரும் அதியக்கூடாதவன் நீயே, 
மர்ிரங்களில் முடிவான முதுமொழியும், முன்னே தொடர்ச்து 
பத்றமுடியாத (வன்) நீயே. விண்ணொழிர்த பிறபுவனல்களிதுள் 
சாரும் அறியமுடியாத (வன்) ரீயே. அடியேனை எளிதாக வம்து. 
குட்கொணடவாறும், உடம்பைப் புளசல்கொண்டு கூத்தாடச 
செய்த வகையும், கான் உள்ளம் ௨௫) உன்னை அகரும்படி. ஏற் 
படுத்தியவாறும், உலகப்பற்து தைரந்தொழிய ஞானச் கூத்தியற்று, 
வித்தவாதும் நீயே (அறிவாய், 

துறிப்பு :-1மறையிலிஐ? என்பதற்கு வேதாச்சம். என்றும் 
கூறுப. ஆடுவித்தவா - தூவித்தவாது என்று அதிசயச் குறிப் 
யாகச் கூறுதல். இச்சை - ஆசை, பற்று. (௧௫) 

விச்ச தின்றியே விளைவு செய்குவாய் 
விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும் 

வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்ச கப்பெரும் 

புலைய னேனையுன் கோயில் வாயிலிற் 
.. மிச்ச னாக்கினாய் பெரிய அன்பருக்(கு) 

உரிய னாக்கனொய் தாம்வ எர்.த்ததோர் 
ஈச்சு மாமர மாயி னுங்கொலார் 

கானும் ௮அங்கனே உடைய காதனே.
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உரை நடை :-விச்ச....செய்குவாய்! என்பதை *யாயையும்? 
என்பதற்குப் பின் அமைக்க. 

உரை :--வானுலகத்தையும் கிலவுலசத்தையும் பிற எல்லா 
வற்றையும் வித்தில்லாமலே தேோரற்றுவிப்பாய். அவற்றைச்சாத். 
ஒடுக்குவாய் ; களங்கமூடைய மிகுதியுவ் இழ்ப்பட்ட தன்மையுடை 
மேனை உன இிருக்கோயிவின் வாசலிலே இருக்கும் பித். துடைய 
னாக்னே ; போன்பர்க் கடியனாக்னை, மக்கள் தாம் ஈட்டு வளர்த்த 
மரம் ஈஞ்சுச் தன்மையுடைய ஒரு (எட்டி) மரமானாலும், அதனை 
வெட்டமாட்டார்கள். அவ்வாறே. யானும் ஆவேன். என்னை 
அடிமைகொண்ட தலைவனே. (ஆ,சலால் என்னை அகந்றிவிடாதே) 
என்றவாறு, 

குறிப்பு :--மாயை சின்.று உலகச் தோன்றினும், உலகின் வடி 

விற் கேதுவாய அடிப்படை யெல்லாம் இறைவனே கோவி, சிலத்.இ 
னின்று வித்தில்லாமற் பயிர் உண்டாக்கனொத்போல உலகல்களையும் 
பொருள்களையும் தோற்றுவித்தலின், 4 விச்சதன்றியே! என்றார். 

வைத்தல், காத்தல். வாக்குதல், ஒடுக்குதல். பிச்சன் - பித்தன், 

“உடைய சாதனே சானும் அங்கனே ? என மாறுக, (௧௯) 

உடைய காதனே போற்றி நின்னலால் 

பற்று மற்றெனக் காவ தொன்தறினி 

உடைய னோபணி போத்றி உம்பரார் 

தம்ப ரசபசா போற்றி யாரினும் 
கடைய னாமினேன் போற்றி யென்பெருல் 

கருணை யாளனே போற்றி என்னைநின் 

அடிய னால்கினொாய் போற்றி ஆதியும் 
ந்த மாயினாப் போத்தி யப்பனே. 

உரை:--என்னை அடிமையாக வுடைய தலைவனே, வணக்கம். 

உன்னையல்லாமல் இணி வேறு ஆதரவு எனக்காகக் கூடிய 

தொன்றை உடையேனோ, உத்தசவாகுக. வானவர்களுடைய 

மேலோர்க்கு மேலோனே வணக்கம் எல்லாரினுங் Spur
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ஞயினேன் காத்திடக, எனது போருளாளனே, காத்திடு... 
முசலும் முடிவுமானவனே, அப்பனே, என்னை ரினது அடியா. 

னாச்கிஞாய். காத்திடு. 

குறிப்பு:--உம்பர் - மேலிடம். உம்பரார் - வானவர். பரா 
பரன் - மேலானவன், பணி - சொல்லு. * என்னை நின் அடிய 
ஞக்கினய் போற்றி ? என்பதை ஈந்றிழ் கொள்க, (aa). 

அப்பனே யெனக் கமுத னே 

னந்த னேஅகம் கெகஅள் ஞூறுதேன் 
ஒப்பனே உணக்குரிய அன்பரில் 

உரிய னாயுளைப் பருக கின்றதோர் 
அப்பனே சுடர்முடிய னே துணை 

யாளனே தொழும்பாள செய்ப்பினில் 
வைப்பனே யெனை வைப்ப தோசொலாய் 

கைய வையகத் தெங்கள் மன்னனே. 

உலா :-தர்தையே, எனக்குச் சரவா மருக்தானவனே- 
இன்பனே, உள்ளம் உருகும்படியாக நெருங்கிச் கரக்இன்ற தேண் 
போல்பவனே, உனக்கு உரிமையுடைய அடியாருள். யானும் 
உரிமை யுடையேஞாய் உன்னை அகரும்படியாக அருள்செய் 
நின்றதொரு வல்லாளனே, சோதி மகுடத்தனே, உதவியாளனே, 
தொண்டர்களுக்கு. இளைப்பிடத்துப் பயன்படும் வைப்புகிஇி 
போன்றவனே, எங்கள் வேச்தனே, உலகத்திலே துன்பப்படும்படி. 
என்னை வைப்பது நீதியோ சொல்லியருள்ச. 

குறிப்பு:--அள், கெருச்சத்தைச் குறிப்பது, ‘aot என்று 
பிரித்த, *மிகு.தியாக? என்றும் பொருள் கொள்ளுவர், துப்பு - 
வலிமை, (வையகத்து கைய வைப்பதோ சொலாய்? என மாறுக. 

மன்ன எம்பிரான் வருக என்ளளை 
மாலும் கான்முகத் தொருவன் யாரிஷம் 

முன்ன எம்பிரான் வருக என்னை 
முழுதும் யாவையும் இறுத யுற்றநாள்
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பின்ன எம்பிரான் வருக என்எனைப். 

பெய்க ழற்கண் அன்பாயென் ஈாகினாற் 
பன்ன எம்பிரான் வருக என் எனைப் 

பாவ காசகின் சீர்கள் பாடவே 

உரை: ௮சசனாயெ. எம தலைவனே, என்னை வருககென் 
றழைப்பாயாக, அரியும் அயனும் ஆயெ தேவர் மூ.தலிய எல்லாரி 
னும் முற்பட்டவனே, என்னை வருகவென் நழைத்தருள்ச. எல். 
லாம் அறவே ஒடுங்கெ காலத்தில் ஒடுங்காது பிற்பட்டவனே 

என்னை வருசவென் றழைத்திடுக. உன்னுடைய செறித்த சழ 
லுடைய திருவடியின் கண் அன்பாய் எனது கரவினால் இ.திச்சப் 
படுபவனே, பாவத்தை காசஞ் செய்பவனே, கின்புகழ்களை கான் 
பாடும்பெ.ருட்டு, என்னை வருகவென் நழைத்திடுக. 

குறிப்பு :--* வரக என் எனை? - எனை வருகவென்று செொஷ் 
முன்ன - முற்பட்டவனே. பின்ன - பித்பட்டவனே. பன்ன - 
பன்னு தலையுடையவனே. (௧௯) 

பாட வேண்டும் கான் போற்றி கின்னையே 
பாடி நைந்துகைந் தருக செக்குகெக்(கு) 

ஆட வேண்டும் சான் போற்றி அம்பலத் 
டும் விண்கும்ற் போனு காமினேன்: 

கூட வேண்டும் கான் போற்றி யிப்புழுக் 
கூடு நீக்கெளைப் போற்றி பொய்யெலாம் 

வீட வேண்டும் சான் போற்றி வீடுதர் 
,தருளு போற்றிசின் மெய்யர் மெய்யனே. 

உரை நடை:-4மெய்யர் மெய்யனே? என்பதை முதவித் 
கொள்க. 

உரை :-உன்னுடைய மெய்யன்பர்ச்கு. மெய்யானவனே., 
கின்னையே நான் வணய்டப் பாடவேண்டும். பாடி. மனம் வரு£்.இக் 

கந்து சனிர்து கனிர்து ஆனர்தச் கச்சாடவேண்டும். சான் 
11
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கைல் 8 இற்றம்பலத்தே ஆடியருளும்போது, உன்னுடைய 
இருவடிக்கமலங்களை சான் அடையவேண்டும். இர்சப் புழுச்கூடா 
கிய உடம்பினை 8 எனச்குத் கொலைத்திட வேண்டும். உனக்கு 

வணச்சம். சான் பொய்யெல்லா வற்றையும் சைவிட்டொழியும்படி 
செய்யவேண்டும். உணக்கு வணக்கம். வீட்டின்பத்தைக் கொடுத் 
சுருளிட வேண்டும். வணக்கம், 

தறிப்பு :--போத்தி - வணக்கம், எனவும், வணல்? எனவும் 
பொருள் சொள்ளூக. வீட-தொலைக்க, விட என்பது முதல்நீண்ட 
சென்றும் கூறலாம். ஏனை - எனக்கு. (௪௦0) 

'இருச்சிற்றம்பலம். 

அகக்



உத்தசகோசமங்கையில் அருளிய 

நீத்தல் விண்ணப்பம் * 

பீரபஞ்ச வைராக்கியம் 

கட்டளைக் கலித்துறை 

'திருச்சிற்றம்பலம் 

கடையவ னேனைக் கருணையி னாற்கலக் தாண்டுகொண்ட 

'விடையவனே விட்டிடுதிகண்டாய்விறல் வேங்கையின் சோல் 
உடையவ னேமன்னும் உத்தர கோசமங்சைக்கரசே (ளே. 

சடையவனே சளர்ந்தேன் எம்பிரான் என்னை த்தாங்கக்கொள் 

உரை :-(பக்குவத்திற்) இழ்ப்பட்டேனாயெ என்னை, உனது 
இரக்கத்தால் வந்தடைச்து அடிமைப்படுத்திக்கொண்ட காளையூர்இ. 
யானே, என்னைப் பாசத்தினின்று நீக் யருள்ச. வலிபுடைய 
புலியினச் சொன்று ௮சன் தோலை ஆடையாச உடையவனே, 
(புகழால்) நிலைபெற்ற உத்தரகோச மங்கைப்பதி மன்னனே, 
சடையுடையாய், தளர்வடைர்தேன், எமது தலைவனே என்னைக் 
சாப்பாற்றிச் கொள்ளுவாயாக. 

குறிப்பு :--கருணையாத் கலச்தாண்டதுபோலக, கருணையாலே. 

தாகச் கொள்ளவும் வேண்டும், என் தகுதியின்மையைச் கருது 
(தல் கூடாதென்றவாறு. விட்டிடுதி யெனபதறகுக் சைவிட்டிடு 

ையோ என்று விஞப்பொருளுரைப்பதுண்டு, கண்டாய் - அசை. 
புலியின் உடம்பை 8க்னெவனுக்கு எனது உடலை நீக் லீடனிப் 

    

உ உலசப்பற்று விடுதற்கு இறைவனை வேண்டல். “என்னை 

நீச்2விடாதே! என்று இறைவனை வேண்டும் பகு. யாகவும் இதனைக் 
கருதலாம். விடுதி யென்பதற்கு. ரீக்குதி யெனவும், கைவிடாதே, 
'யெனவும் பொருள் கொள்ளப்பட்ட. பொருள்கொள்ளுமிடத்அ, 
விளிச்தொடர்கள் முதலிற் கொள்ளப்படும்.



 



 



௧௬௬. திருவாசகம் 

செழின்ற ஐப்புகு விட்டி.லிற் இன்மொழி யாரிற்பன்னாள் 
விழுனெ.ற என்னை விடுதிகண் டாய்வெதி வாயறுகால் 
உழுகின்ற பூமூடி. உத்சா கோசமங் கைச்சாசே 
வழிநின்று கின்னரு ளாரமு StL wos senor, 

உரை :-தேன்தேரும் வாயினையுடைய வண்டானது இண்டு 
இன்ற மலரினைத்தரித்த முடியையுடைய உத்தரகோச மங்கை 
மன்னனே, என் வழி வர்து உனது இிருவருளாயெ டைசத்தத் 
கறிய அமு,சத்தை உண்பிக்கவும், அதை வேண்டாமென்று மறுத் 

சேனே, (அதனை மறுத்து) வளர்கின்.ற தீயில் விழுர்திறக்சின்ற 
விட்டிற் பறவைபோல நிரம்பாத மழலை௪ சொல்லுடைய மககையர் 
பால் பலநாளும் விருப்பம் வைக்ன்ற என்னை, (அவ்வபாயத்.இ 
னின்று) சீச்செருள்க. 

குறிப்பு :-சின்மொழி - சல்மொழி; ஆரவாசமொழி என்பாரு 
முளர். வெறி - தேன். வண்டு, ஆறுகாலுடையத. *விழுன் தர 
என்பதற்கு நேர்பொருள் கொள்ளுவது முண்டு, விருப்பத்தையே 
அவ்வாறு கூறினசெனச் கருதுக. (@) 

மஅத்தனன்யானுன் ௮ருளறி யாமையில் என் மணியே 
வெனுத்தெனை நீவிட் டிடுதிகண் டாய்வினை யின்தொருஇ 
ஒறு த்தெனை ஆண்டுகொள் உத்தர கோசமல் கைக்கரசே 
பொறுப்பரன்றேபெரியோர் இறுகாய்கள் தம்பொய்யினையே, 

உரை :--என் மாணிச்சமே, உத்தரகோசமக்கைச்சரசே, சிறிய 
சாய்போல்வாரது பொய்ச்செயல்களைப் பெருர்தசையோர் மன்னிப்ப 
சல்லவா ? அடியேன் உன் இருவருளின் பெருமை யறியாமையால். 
அதனை வேண்டாமென்று நீக்னேண். அதற்காக 8 எண்ணே 
வெருத்துச் சைவிட்டிடுவையோ ? என் விணை யணைத்தையும் கடிர் 
தோதுச்இ என்னை யாண்டு கொண்டருள்ச. 

துநிப்பு :-*அதியாமையி வழுச்திக்டெக்த யான் உன் இரு 
வருளைமறுத் தன? னென்னலாம். ஒறுத்தல் - கடிதல், குறைத்தல்.



நித்தல் விண்ணப்பம் Gas 

பொய்யவனேனைப் போருளென ஆண்டொன் ௮ுபொத்திக்கெ 
மெய்யவனே விட்டிடுதி சண்டாய்விடம்உண் மி_ற்து [ண்ட 
மையவ னேமன்னும் உத்தர கோசமம் கைக்கரசே 

செய்யவ னேவ னே?றி யேன்பவர் தீர்ப்பவனே. 

உரை:--கஞ்சுண்ட சண்டத்திலே (அசன் அடையாளமான; 

சருமையுடையவனே, நிலைபெற்ற உத்தாகோசமல்கை மன்னனே. 
செம்மேணியனே, மங்களப் பொருளாவானே, சறுமையேனுடை£ 
பாவத்தை யொழிப்பவனே, பொய்யினேனாஓயெ என்னையும் ஒரு 
பொருளாக மதித்து அடிமையாக்சச்சொண்டு, முத்தியாயெ ஒன் 
நினை மறைச்துச் கொண்ட. உண்மைப் பொருளே, என்னைப் பாசத் 
Hafler a நீக்குக. 

குறிப்பு: -பொய்யனுச்கு வீடு உடனே கொடுச்காமையின்..   
  “டுமய்யவனே? என்றார். ஒன்று - லீடு, பொத்தல் - மறைத்தல்- 

ழே வருின்ற செய்யுள்களில் உத்தரகோச மங்சைச்சரசே யென் 
பது முதல் இறுஇிவரையுள்ள பகுதிக்கு முதலிற் பொருள் கொள் 

எப்படும். (எ: 

தீர்க்கின்ற வாறென் பிழையைரின் சரருள் என்கொலென் ௪ 

வேர்க்கின்ற என்னை விடுஇிகண் டாய்விர வார்வெருவ 

ர்க்கின்ற தார்விடை உத்தர கோசமல் கைக்கரசே 

ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடச் சம்வினை யேனை இரு கலையே. 

உரை:-பகைவர் பயப்படும்படி, இண்டெி மாலையணிர்த 
காளையை உடைய உத்தரகோச மக்சைக்காசே, ஐம்புல ஆசை ஒரு 
பக்கமும், அதற்கு மாறாக பயம் ஒருபச்கமூமாகத் இவினேயேனே 
இருபுத மிழுக்சின்றன. உனது இறப்பாயெ இருவருள் என் 
பிழையை எப்பொழுது தர்த்தாட்கொள்ளுமோவென் று சவலையுத்த 
உள்ளம் புழுக்குன்ற என்னைக் கைவிட்டிடாசே. 

தறிப்பு :-வேர்த்தல் - மனம் புழுங்குதல். தார் - இண்கெரீ 
மாலை... அஞ்சு - ஜம்புலலாசை, தலை - பச்சம்; இடம், விடுதிமே௪ 
என்பதில் விட்டிடாதே என்று கருத்து போர்தமை காண்க, ()



௧௬௮ திருவாசகம் 

இருதலைக் கொள்ளியின் உள்ளெறும் பொத்து கினைப்பிரிர்கு 
விரிதலை யேனை விடுதிகண் டாய்வியன் மூவுலகுக் 
கொருதலை வாமன்னும் உத்தர கோசமல் கைக்காசே 
பொரு தலை மூவிலை வேல்வலன் ஏர்இப் பொலிபவனே. 

உரை :--(மேல், ஜ், ஈட என்னும் மூவிடத்து முள்ள) பெரிய 
மூன்று வசை உலகங்களுக்கும் ஒப்பத்த தலைவனே, சிலைபெற்ற. 
உத்தரகோச மங்கைக்காசே, போரிடம் நுனியையுடைய மூன்று 
இலை வடிவான வேலாயெ சூலத்தை வலப்பக்கம் எஸ்இ விளங்கு 
பவனே, இருபுறமும் எரிகின்ற கொள்ளிச் சட்டையின் 
உள்ளிடத்தே அசப்பட்டுக்கொண்ட எறும்பு போலத் அயருற்று, 
உன்னைப் பிரிந்த விரிர்த தலையாய அலல்சோல முடையேனைக் 
சைவிடாகே. 

குறிப்பு:--இருபுறமுக் தீப்பற்றி எரி ஒரு சட்டையின் 
உள்ளிடத்தே அகப்பட்டுச்கொண்ட எறும்பானது, ஒரு பக்கமும், 
வெளிவர முடியாமைபோல, உலக பாச த்இற்கும், நின்னை அடைய 
முடியாமைக்குமாயெ இரு துன்பத்திற்கும் நடுவே இடர் உறுவேன் 
என்றார். விரிதலை, இழவு முதலியவத்ராலாய அச்சத்திற்கு. 

அதிகுதி. (க) 
பொலி௫ன்ற நின்தாள் புகுதப்பெற் ருக்கையைப்போக்கப்பெ 
மெலிகன்ற என்னை விடுதிகண் டாய்அளி தேர்விளரி [து 
ஒலிகின்ற பூம்பொழில் உத்தர கோசமங் சைக்காசே 
வலிநின்ற திண்சிலை யாலெரித் தாய்புரம் மாறுபட்டே, 

உமை நடை:--இதுதி யடியில், புசமாறுபட்டே? என்பதை 
முதலாக வைத்துப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது. 

உரை: வண்டுகள் பழத் சேர்ச்து பாடுன்ற விளரியிசையின் 
ஓசையானது சிலைபெத்ற அழயெ. சோலையுடைய உச்ச? சோச 
மல்கைச்சாசே, முப்புச.த்தைப் பகைத்து வலிமை Gungi Bu இண்ணமுடைய வில்லா மேருவினை வளைத்து ahs@an 
தாய், விளக்குன்ற சினது இருவடிகளிற் சரண்புகப்பெற்றும்



நீத்தல் விண்ணப்பம் ௧௬௯. 

உன்னை யடையாமல் வாழ்சாளை வீணாகச் கழிச்சப்பெற்று வரக் 
யிளோக்ன்ற என்னைக் சைவிட்டிடாசே. 

குறிப்பு :--*க்கை - உடல், உடல் கொண்டு வாழும் வாழ் 
ஈரனித்கு. *குபெயர், போச்ச - (வீணே) கழிய, அனி - வண்டு. 
விளரி - எழுவகை இசையில் ஒன்று, மாறுபட்டு - பகை. 
புசமெரித்தது போல, என துடலைபு மொடுக்கி வீடருள்க என்பது: 

கருத்து. (௪௦) 
மாறுபட் டஞ்சென்னை வஞ்9ிப்ப யான்உன் மணிமலர்த்தாள் 
வேஅபட் டேனை விடுதிகண் டாய்வினை யேன்மனத்தே 
ஊறும்மட் டேமன்னும் உத்தர கோசமங் கைக்காசே 

நீ௮ுபட் டேயொளி காட்டும்பொன் மேனி கெடுச்தகையே. 
உரை :--பெருக்தன்மையனே, இவினையேன் உள்ளத்தே 

ஊறுகின்ற தேனே, நிலைபெற்ற உத்தசகோச மல்கைச்சசசே, 
இருரீற்றினைப் பொருக்தி விளங்குகின்ற ஒனியினைச் சாட்டும் 
அழகிய திருமேனிபுடைய பெருச்தன்மையனே, ஐம்புலனும் 
என்னைப் பசைத்து. வஞ்சனை செய்ய, அடியேன். உன் அழயெ 
திருவடிச் சாமசையில் நீக்கனேனைச் கைவிட்டிடாதே. 

குறிப்பு :-வேதுபட்டேனை - நீக்கனேனை. மட்டு - தேன், 
று பட்டு ஏய் ஒளி - 8ீறு பொருர்இி அதனாலுளதாயவொளி. (௪௧) 

நெடுக்தகை நீயேன்னை ஆட்கொள்ள யான்ஜம் புலன் 

.கள்கொண்டு, விடுந்தகை யேனை விடுதிகண் டாய்விச வார் 
வொருவ, அடுக்தகை வேல்வல்ல உத்தர கோசமல் கைக் 
கரசே, கடுந்தகை யேன்உண்ணுகச் தெண்ணீர் அமுதப் 

'பெருங்கடலே, 

உரை :--பகைவர் அஞ்சும்படி. சொல்லும் தன்மையுடைய 

வேற்போரில் இறமையுடைய உத்தரகோச மககைச்சரசே, மிகுச்ு 
அிடாயுடையேனாயெ சான் பருகுதற்குரிய தெள்ளிய அய புனில் 
போன்ற அமுதப் பெருங்கடலே, பெருந்தன்மையனே, நீ அடி. 
வேனை கண்டுகொண்டருளவும், அடியேன் ஐம்புல அலாவைப்



௧௭௦. ... திருவாசகம் 

பற்றி,  உன்னருளைக் கைவிடர்தகையேஞயினும் என்னைச் 
கைவிடாதே, அன்பத்தினின்று ரீச்9ச் காச்தருள். 

குறிப்பு :--வேல் வல்ல - வேத்போசில் வல்ல, தசை -தாசம், 
தன்மை. ஐம்புலன் - ஐம்புல அவா. (e2} 

கடலினுள் சாய்கக்தி யாங்குன் கருணைக் கடலினுள்ளம் 

விடலரி பேனை விடுதிகண் டாய்விட வில்லடியார் 
உடல்இல மேமன்னும் உத்தர கோசமங் கைக்காசே 
மடலின்மட் டேமணி யே௮அமு கேளன் மதுவெள்ளமே. 

உரை :--உன்னை விடுதல் இல்லா பத்தும் அன்பர் உடம். 
உயாயெ வீட்டிலே நிலைபெற்ற உத்தாகோச மல்சைக்சசகே, 

பூவிதழ்த்தேன் போலினியவனே, மாணிக்கமே, அமுதமே, எனு. 
பால் வெள்ளமே, கடலிலே ஈரய் சீர் குடிப்பதானால் சிறிது இறிசாக 
ஈக்சச்தான். குடிப்பதுபோல, உனது கருணைச் கடலினுள்ளே 
உள்ளத்தைச் செலுத்தி (சன்கு பருக) இயலாத என்னைச் 
சைவிட்டிடாசே. கட 

வெள்ளத்துள் நாவற் றியாங்குன் அருள்பெத்றுத் 
அன்பத்தின்கின்௮ும், விள்ளக்) லேளை விடுதெண் டாம்: 
விரும்பும் அடியார், உள்ளத்துள் ளாய்மன்னும். உத்தர 
கோசமங் கைக்காசே, கள்ளத்தூ ளேற்கரு ளாய்களி யாத 
களியெனக்கே. 

உரை :--நிலைபெற்ற உத்தரகோச மங்கைச்சரசே நீர்ப் 
பெருக்கின் ஈடுவே யிருக்கும் நீர்பருகா.து தாகத்தால் சாவானது. 
உலர்ச்தபோனாத்போல, உன் அருள் (வெள்ளத்சைப்) பெத்தம், 
அயசத்தினின்றும் சீக்குதற்கு ஆற்றலில்லாத என்னைச் சைலிட்டி. 
டாதே. உன்னைச் காதலிக்கும் அன்பரின் உள்ளத்தில் சிலைத் 
திருப்பவனே, அல்லது. உயிர்க்குயிசானவனே, (ஐம்புல) வஞ் 
சனையிலுள்ள எனக்கு, இதுவரை ரான் பெத்று மூழாத பேரின் 
பத்தை ஈர்தருள்ச.



நி.த்தல் விண்ணப்பம் ௧௪௧ 

துறிப்பு:-விள்ளக்கல் என்பதில், இல் ஆற்ற ஓுணர்த் தவ... 
Marae Oar இலேனை - என்பது விள்ளக்லேனை யென்று 

குறுகிய. (௪௪) 

களிவர்க சர்கையொ டுன்கழல் கண்டுங் கலந்தருள 

வெளிவக்தி வேளை விடுஇகண் டாய்மெய்ச் சடருக்கெல்லாம் 
ஒனிவர்த பூங்கழல் உத்தர கோசமங் கைக்கசசே 

எனிவக்த எர்தைபிரான் என்னை ஆளுடை என்னப்பனே. 
உரை:--உண்மையான சோதிப் பொருள்களுச் கெல்லாம். 

ஒளி வருவதற் கே துவாய அழயெ இருவடியுடைய உத்தசகோச 
மங்கைப்பதி மன்னனே, எனக்கு எனிதில் வக்தருள்செய்த த்தை 
யாயினார் தலைவனே, என்னை அடிமையாகவுடைய எனது அப்பனே, 
மூழ்ச்சி மிகுர்ச மனத்தோடு உன் திருவடிகளைச் காணப்பெறும்; 
&ீ என்னோடு சலக்து அருள்செய்யுமாறு, பத்ஜொழித்த, அருள் 
வெளியிற் புகாதேஷைச் சைவிட்டிடாதே. 

துறிப்பு :-ஒளிவந்த, என்பது ஒளியைத்தக்த என்ற கருத் 
இனை புடைய. மெய்சசுடர், என்பது தன்னிற்றானே யொளிரும்- 
சதிரவன் போன்ற ஒளிபுலசல்கள், எச்தைபிசான். எமது தந்தை 
மின் தலைவன். படைப்போன் - தந்தையாயின், அவன் தலைவன் 
இறைவனென்ச. வெளிவர்திலேனை, என்பதில், வெளி - அருள் 
வெளி. (6௫) 

என்னை௮ப் பா௮ஞ்சல் என்பவர் இன்றிகின் நெய்த் 

தலைந்தேன், மின்னையொப் பாய்விட் டிடுதிகண் டாயுவ மிக் 

கின் மெய்யே, உன்னையொப் பாய்மன்னும் உத்தர கோசமங் 

கைக்காசே, அன்னையொப் பாய்எனக் க;த்தனொப் பாய்என் 

அரும்பொருளே. 4 

உரை:--ஒத்துப் பார்ப்பின், உண்மையாக உன்னை நீமே 

ஒச்சவளுயிருக்கிறுய், மின்போன்த ஒளியுடையவனே, நிலைபெற்ற 
உத்தரகோச மங்சைச்சசசே, எனக்குத் தாய்போல்லாய், சஈப்பன்- 
ஒப்பாய், டை த்சற்சரிய பொருளே, என்னை ரோச்? ஐயா! ,



:௧௭௨ திருவாசகம் 

பயப்படாதே என்று சொல்லுவாரில்லாமல், நின்று வருந்தி 
இளைச்ஐ அலைச்தேன் என்னைக் சைவிட்டிடாதே. 

குறிப்பு:--அருள் பெறுதற்கு முன்னுள்ள சத்.திரீபா,ச நிலையை 
முதலடி குறிக்குமென்ப. (௧௯) 

பொருளே தமியேன் புகலிட மேரின் புகழிகற்வார். 
வெருளே பெளைவிட் டிடுதிகண்டாய் மெய்மையார் விழுங்கும் 
அருளே ௮ணிபொழில் உத்தர கோசமங் கைக்காசே 
இருளே வெளியே இகபர மா மிருர்தவனே. 

உசை நடை: (மெய்ம்மையார்,? முதல் இறு, முடிய முதலிற் 
பொருள் கொள்ளப்பட்டது. 

உரை :--உண்மை அன்பர் முற்றிலும் அனுபவிக்கும் அரு: 
ayes, அழல சோலை சூழ்க்த உத்தரகோசமங்கைப் பதிக்கு 
மன்னனே, மறையாயும் வெளியாயும் இம்மையாயும் மறுமையா 
யும் இருக்தவனே, (என்றும் மாந்தமில்லாத) மெய்ப்பொருளே, 
தணியேனாயெ. யான். சமண்புகுமிடமே, உனது பெருமையை 
நிர்இப்பார்ச்கு அசசமானவனே, அடியேனைச் கைவிட்டிடாதே 

தறிப்பு:--என்றும் நிலைத் ச பொருளையே பொருள் என்றார். 
*பொருளல்லவற்றைப் பொருளென்றுணரும்,” என்ற குறள் அடி 
யுங் காண்க, வெருள்-அசசம். அசசத்திற்கு ஏதுவானவனை ௮௪௪ 
மென்ப. (புறசசமயத்தவர்க்கு இருளாய்? என்றபடி இறைவன் 
garter யடையாதார்க்கு மறை பொருளாயிருத்தவின் அவனை 
“இருள்! என்றூர். அடைந்தார்ச்கு அவன் வெளிப்படையாகச் 
தோன்றுதவின், வெளி! என்றார். இம்மை மறுமைக்குச் காசண 
மாகலின் இகப.ரமா௫ யென்றார். அடிகள் புறச்சமயத்இல் கின்ற 
காலை இருளாயும் அசச்சமயத்த.ற்ற காலை வெளியாயும் விடுபேற் 
இித்குரிய திருவருள் பெறுமுன் இம்மை மறுமைக்குக் காரணமா 

பும் இருச்ச பெருமான் அருள்பெற்றபின் ஈன்கு விளங்கும் மெய்ப் 
பொருளாஒியும் போய் அடைததற்குரிய வீடாஇயும், வீடடைதற்கு 

, முன் உடலோடு இருந்தகாலை அச்சத்திற்கு எதுவாடியும் இரும்
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தமை குறிக்கப்பட்டது. விழுங்கும் அருள் என்றமையால் அருள 
முதம் என்று உரையில் குறிக்சப்பட்டிருக்ெது. அருள் - கனி 
யென்பாரும் உளர். (ea) 

இருந்தென்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை 

என்னினல்லால், விருந்தின் னேனை விடுதிகண் டாய்மிக்க- 
ஈஞ்சமுதா, அருக்தின னேமன்னும் உத்தர கோசமல் கைக் 
கரசே, மருந்தின னேபிற விப்பிணிப் பட்டு மடங்கனர்க்கே, 

உரை :--(பாற்கடலிலெழுர்த) கொடிய பெருவிடத்தை அமுத 

மாச உண்டவனே, நிலைபெற்ற உத்.தரகோச மல்சைக்குமன்னனே, 
பிறவி கோய்பட்டு மூடச்ச முத்றவர்களுக்கு ஈல்ல மரக் தான 
வனே, அடியேன் முன் எழுர்தருளியிரு$து ஆட்சொள்ள வேண் 
டும் (வேண்டுமாயின்) விற்றுச்சொள்ளுக அல்லது ஒற்றிவைப்பாய் 
என்று கூறுவதல்லாமல் வேறொன்று மறியாச (உன் திருவருட் 
குப்) புதிதாய் உரியஞன என்னை ரீச்சவிடாசே. 

குறிப்பு :--மடக்குதல் - தாழ்தல், முடங்குகல், அருள் ஆசா- 
ஜேடு வந்த அடியார்கள் தனக்கு முன்னே அருள் பெற்றுவிட்ட 
படியால் சன்னை *விருச்இனன்! என்றார். பிற விடங்களில் அவர்" 
களைப் பழவடியார் என்பதும் சாண்க. இருந்து என்பதற்கு உள் 
எத்கே இருக்து என்றும் பொருள் கொள்வர். உடல் பொருள்- 
கவி மூன்றைபுமீ இறைவனிடத் தொப்புவித்தமையால் அவனுக்கு 
விற்பனை முதலிய செய்தற்குரிய எல்லாச் சதக்.இரல்களும் உண் 
டென்று குறிப்பித்சார். சுதர்திரமுடைய அவன் யா செய்யினும் 
அதனைப்பற்றி வினவத் தனக்கு உரிமை இல்லை. என்றும் குறித் 
தார். விற்றுச் சொள்ளுதலாவது உலக பாசத்இற்குத் தன்னை 
ஒப்புவித்து முடிவாக.ம் தன்பாற் கொள்ளுதல், ஒற்றிவைத்தல் ல. 
காலங் கழித்து மீட்பித்தலைக் குறிக்கும். (க 

மடல்களன் வல்விளைக் சாட்டைகின் மன் அருள் திக்கொளுவும் 
-விடங்களன் தன்னை விடுதிகண் டாய்என் பிறவியைவே
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ரொடுங்களைக் தாண்டுசொள் உத்தர கோசமங் கைக்கரசே 

கொடுங்கரிக்குன் றுரித்தஞ்சு வித்தாய்வஞ்சிக் கொம்பிளையே. 

உரை:--எனது பிறவி மாமரத்தை வேரோடும் வெட்டி 

பெறிர்து என்னை அட்சொண்டருளும் உத்தரசோசமக்சைச் 
காசே, மலைபோன்ற சொடுமை மிச்ச யானை வடிவுடைய கயாசுர 

னைச் கொன்று தோலுரித்துப் போர்த்து வஞ்செகொடி போன்ற. 

உமையம்மையினை அஞ்சு வித்தனை, என. கொடிய வினைகளின் 

தொகுதியாய சாட்டினை முற்றிலும் அழிக்ச உனது நிலைபெற்ற 
அருட் பெருர் இியினை மூட்டிச் கொளுத்தும் வீரனே அடியேனைச் 
கைவிட்டிடாதே. 

குறிப்பு :-மடல்க - அடக் யொழிய ; மூனிவர்க்குத் தீவ் 
- இழைத்த கயாசுரனைச் சொன்று அவன து தோலைப் போர்த்தசாலை 

"இறைவனது தோத்றம் யானையின் தோற்றம் போன்றமையின் 

௮.௪ மென்மை மிக்க அருளன்னைக்கு அச்சத்திற் கேதவாயிற்ற.- 
இறைவன் சனத வீரச் செயலாலே தமது உடலை ஒழித்துவிட 
வேண்டுமென்பதே அடிகள் கருத்து. தமது இவிரம்பற்றி அவ் 

வாறு கூறினர். (=) 

-கொம்பரில் லாக்கொடி. பேல்அல மந்தனன் கோமளமே 
வெம்புசன் றேனை விடுதிசண் டாய்விண்ணர் ஈண் ணுகில்லா 

உம்பருள் ளாய்மன்னும் உத்தர கோசமல் கைக்காரசே 

அம்பர மேகில னே௮னல் காலொடப் பானவனே.. 

உரை: வானவரும் அடையச்கூடாத மேலிடத் இருப்ப 
வனே, நிலைபெற்ற உத்தரகோசமங்கை மன்னனே, வான் காற்று 

நெருப்பு 8ர் நிலம் என்னும் ஐம்பூதங்களையும் வடிவமாகக் கொண்டு. 
அவை மானவனே, (என்றும் மாறாத) இளமைச் செவ்விபுடை 
யோனே படர்தற்கு கொழு கொம்பிலாத கொடி போலத் இரிந்து. 
சுழன்றேன் ; வீடடைதற்குத் தவிக்ெற என்னை விட்டுவிடாதே. 

குறிப்பு :--கொடிபோல் அமைச்தனன் என்றது அருள் பெறு 

தற்கு முன்னிருந்த. சத்தினி பாதறிலைமைக் குறிக்கும் என்ப
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கோமள மென்பது இளமையையும் அழகையும் குறிக்கும். வெம்பு. 
தல் - தவித்தல். உம்பர் என்றது தொகாயத்தை, அம்பரம் - 
வான். அப்பு- நீர். கால் - காற்று, (௨௦) 

ஆளைவெம் போரிற் குறுக்தூ நெனப்புல னால் அலைப்புண் 
'டேனையெர் தாய்விட் டிடுதிகண் டாய்வினை யேன்மன தத் 

தேனைஎம் பாலையுங் கன்னலை யும்௮மு தத்தையும்ஒக் 

னையும் என்பினை யும்உருக் காகின்ற ஒண்மையனே. 

உரை :-*(உடலோடு இருக்கும்) தீவினையேனத உள்ளத்தின். 
சண்ணே சேனும் பாலும் கருப்பஞ்சாறும் இணிய அமுதமும் 
போன்று (தத்தித்) எனத தசையினையும் எலும்பினையும் உருகு 
விச்சின்ற ஒளிவண்ணனே, கடுமையான ஆனைச் சண்டையிலகப் 
பட்ட சிறு செடிபோல ஐம்புல ஆசைப்போரில் அகப்பட்டுத் இரி 

ஏற்றுத் அயருறும் என்னை என அப்பனே கைவிட்டிடாதே. 

குறிப்பு :--.தனைகள் செய்யும் சண்டையில் அவற்றின் காலில் 

அசப்பட்ட று செடியான௫ மிதிபட்டு அங்குமிங்கும் அலைபட்டுக் 
களையப்படா.த கடக்கும். அதுபோல ஜம்புலனாசையி லகப்பட்டுத் 

யருத்றும் உடல் நீவ்சாமை குறிப்பித்தவாறு வினைப்போகத் 
தால் உடல் நீங்காமையின் அடிகள் தம்மை *வினையேன்! என்ளுர். 
சன்னல் - கரும்பு. இங்கு அதன் சாந்தினைக் குறிக்கும். சர்ச்சளை 
என்பாரும் உளர். அமுதம், மருந்தையும் தேவருணவையும் குறிக் 
கும். சர்க்கரைப் பொங்கல் முதலிய இனிய உணவுகளையும் அமுதம் 
என்பாரும் உளர். அமுது என்ற சொல், சோற்தினைச் குறித்தல். 
காண்க, தறு-டறு செடி, கு௮ு என்ற சொல் மிகச் சறுமையைக் 

குறிக்கும். ஒண்மை - ஒளி, அழகு. (௨௪) 

ஒண்மைய னேதிரு நீற்றைஉன் தூளிச் தொளிமிளிரும் 

வெண்மை யனேவிட் டிடுதிகண் டாய்மெய் யடியவர்கட் 

சண்மைய னேயென்றுஞ் சேயாய் பிதர்க்கறி தற்கரிதாம்” 

பெண்மையனேதொன்மைஆண்மையனே ௮லிப்பெற்தியனே.
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உரை:--உண்மை அன்பர்களுக்கு அணித்தாயுள்ளவனே, ஏனை 
யோர்ச்கு எப்பொழுதும் அ சமாயிருப்பவனே, இன்ன வடிவம்தான் 
என்று அறிய வொண்ணாதபடி பெண் வடிவனாயும் பறைய ஆண். 
வடிவளுயும் அவிவடிவளுயுமிருக்குச் தன்பையனே, அழகனே, இரு 
நீற்றை உடம்பு முழுவதும் பூசி அதன் ஒளி விளங்குவதனாலாசயெ 
வெண்ணிற முடையவனே, என்னைச் கைவிட்டிடாசே. 

குறிப்பு :-ஒண்மை - அழகு ; ஒளித்தன்மை என்றும் கூற 
லாம். உத்சாளித்து - ரீர் கலவாத பொடியைப் பூசி. தொன்மை 
என்பதைப் பெண்மை, அலி என்றவற்திற்குல் கூட்டலாம். உயிர் 
கள் நினைந்த வடிவின்படி அவர்களுக்குத் தோன்றுதலின் மூவகை 

புல கூறினர். அது அகாதியே சிகழ்தவின் தொன்மை என்றார். 
பெற்றி - தன்மை. மூன்றாம். அடியில், “pide, were 
சேயாய்! என மாறுக, (22) 
Quppg கொண்டு பிழையே பெருக்கச் சுருக்குமன்பின் 

வெற்றடி யேனை விடுதிகண் டாய்விடி. லோகெடுவேன் 

மற்றடி யேன் தன்னைத் தாங்குகர் இல்லையென் வாழ்மு.தலே. 

உற்றடி யேன்மிகத் தேறிரின் றேன்எனக் குள்ளவனே. 

உரை நடை :--*என் வாழ் முதலே...... ளவனே, பெற்றது. 
...பகண்டாய், வீடிலோ மத்றடியேன்...... இல்லை, செடுவேன்? 
என அமைக்க. 

உரை:--என த வாழ்க்கைக்குக் சாரணமான முதற்பொருளே? 
உன்னையடைந்து) அடியேன் அ௮.இிகமாகத் தெளிவெய்இ நின் 
றேன். எனது உள்ளத்தினனா யிருப்பவனே, அடியேனுக்குச் 
இடைத்த இவ்வுடம்பைச்சொண்டு சவறுகளையே வளர்த்துச் சுருல். 
Bu அன்புடைய பமனற்ற அடியேனைக் சைவிட்டிடாதே. 8 
கைவிடின் அடியேனை வேறு தாக்கு?ன்றவர்களில்லை. அதனாற் 
கெட்டொழிவேன். 

குறிப்பு :-பெத்தத - பெற்றவுடம்பு. உற்று - இருவடியடை 
ச்து. தேறி-தெளிச்து, சம்பி, உள்ளவன்- உள்ளத்தவன், உள்
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ளீடானவன்.  கதாசமாயிருப்பவன், உயிர்க்குமிரரயிருப்பவன் 
என் நலுமொன்று.. (ea) 

உள்ளன வேகிற்க இல்லன செய்யு மையல் அழனி, 
வெள்ளன் அலேனை விடுதிகண் டாய்வியன் மாத்தடக்சைப், 
பொள்ளல்ஈல் வேழத் துரியாய் புலன்நின்கட் போத 
லொட்டா, மெள்ளனவே மொய்க்கும் செய்க்குடக் சன்னை 
எறும்பெனவே. 

உரை:--.அசன்ற பெறிய நீண்ட அ.திக்சையின்சண் Quint Rx 
யுடைய அழமெ யானையின் தோலையுடையவனே, ஐம்புலன் 
களும் என்னை செய்ச்குடத்தை எறும்பு மொய்ப்பதுபோல பையட் 

பைய உன்பாற் செல்ல கொட்டாமல் தடுப்பதற்காக நெருங்க 

குழ்ச்றன. அசளுல் உண்மையானவை செய்வன விடுத்து 
பொய்யானவ.ற்றையே செய்பும் மயக்க ஆரவாசப் பெருக்கனேன். 
'தயஞயெ என்னைச் சைவிட்டிடாதே. 

தறிப்பு:--இல்லன - என்பது நிலையாதனவத்தைக் குறிக்கும். 
துழனி - ஆரவாரம். வெள்ளன் - வெள்ளத்தை யுடையவன். 

பெருச்சென். அலேனை - அல்லாதவனை; அல் ஏணை எனப் 

பிரித் இருள் உடையேனை என்பாரும் உளர், அல்.- இருள். 
வியன் - அசன்ற, மா - பெரிய, தடச்கை - ரீண்ட கை. புவன்.. 
ஐம்புல அவா. தசைகள் ஒவ்வொன்றாக ஏற்பட்டு மிசப் பெரும் 
துன்பம் விளைத்தலின், *மெள்ளனவே மொய்க்கு! மென்றூர். 
பற்றி விடமுடியாத. உணவாகின்ற சாரணத்தால் *செய்க்குட? 
மென்றார். சதிதாயிருப்பினும் சடுப்புமிக விளைத்தலால் எதும்: 
பென்றார்.. (௨௫ 

  

எறும்பிடை நாங்கூ ஜெனப்புல னாலரிப் புண்டலக்த 
வெந்தமி யேனை விடுதிசண் டாய்வெய்ய கூற்றொடுங்க 
உறுங்கடிப் போ. தவை யேயுணர் உம்பரும்பர் 

பெரும்பத மேயடி யார்பெய ராத பெருமையனே. 

உரை:--கொடுமையாகிய யமன் அடங்கும்படியாக அவன் 
மேற் பொரும்தும் மணமலர் போன்ற திருவடிகளையே அமுஈதீ 
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Boa திருவாசகம் 

ெறிர்தவர்கள் வானவர் பதவிக்கும் மேலான சாகப் பெரும் பதவி 
யானவனே, அடியார்கள் தன்னைவிட்டு நீங்காக பெருமையுடை 

மவனே, எறும்புகள் பலவற்றினிடையே அசப்பட்ட காகப்பூச் 
பேல, ஐம்புலனால் அரித்துச் இன்னப்பட்டுச் அன்புற்ற பய 
னில்லாத னியேனைக் கைவிட்டு விடாதே. 

துறிப்பு:-- சால்கூழ் - சாசப்பூச்சி ; பூகாசம் என்றும் கூறுப, 
அலந்த - வருச்தின, கடிப்போது என்பதற்கு, கடி.தலையுடைய 
இருவடிமலர் என்றும் பொருள் கொள்வர். கடி என்பது மணிக்தை 
உணாத்தும். உம்பர், உம்பர் - மேலிடத்இந்கு மேலான. பதம் 5... 
நிலை, பதவி, (உடு) 

  

பெருகி சதச்ெ மீன்துலண் டாங்கு கிளைப்பிரிக்த 
வெருரீர்மை யேனை விடுதிகண் டாய்வியன் கங்கைபொல்இ 
வருசீர் மடுவுள் மலைச் தோணி வடிவின் வெள்ளைக் 
குருரீர் மதிபொஇி யுஞ்சடை. வானக் கொழுமணியே, 

உரை :--பெறிய கங்கை வெள்ளமானது பொய்ூவர்தமரும் 
குளத்துள் எதிர்த்து நிற்கும் று தோணியின் தோற்றத்தை 
புடைய வெள்ளைஙிறத் தண்.இிக்கள் தவமும் சடையினை யணிர்த 

பரமாகாசத்தில் இயங்கும் வளம் பொருர்இிய மாணிக்கமே, மிகு.இ 
நான நீர்வற்றி வடிய, குறைஈத நீரில் சிறு மீன வாடிக் இடக் 
தாற்போல, உன்னைப் பிரிந்த விடத்தே அச்சுற்று வாடிரிற்குச் 
தன்மையேனைச் கைவிட்டு விடாதே. 

குறிப்பு--அவண்டாக்கு - தூவளுதல் போல, gees se ~ 
அசைதல், வாடுதல். வெரு நீர்மை - வெருவும் நீர்மை, வெருவ 
தல் - அஞ்சுதல். மிசப்பெரிசாசப் பொல்கவெர்த கங்கையான 
இறைவனது சடாபாரத்துள் அசைவின்றி அடங்னெமையின் 

கடையிலுள்ள கங்கையை நீர்மடுவுக்கு உவமித்தார். மலை-மலைதல். 
எதிர்த்தல், வெள்ளம் வரும்பொழுது அங்கு மிங்கும் அலைதலையே, 
மலைதல் என்றார். குரு - நிறம். நீர் - தண்மை, (௨௬)



நித்தல் விண்ணப்பம் ௧௪௯ 

கொழுமணி யேர்ககை யார்கொங்கைக் குன்றிடைச் 
சென்றுகுன்றி, விழுமடி Cur விடுதிகண் டாய்மெய்ம் 
முழுதுங்கம்பித், தழுமடி யாரிடை யார்த்துவைத் காட் 
கொண்டருவி யென்னைக், கழுமணி யேஇன்னும் சாட்டு 
கண்டாய்கின் புலன்கழலே. 

உரை :--உடல் முழுவதும் புளசங் சொண்டு ஈடுகடுங்க அழுது 

தொழும் அடியார் ஈடுவே என்னைப் பொருத்திவைச்து ஆட்சொண் 
டருளி இன்னுமொருமுறை என்னைத் சாய்மைப்படுத்துகின் த 

மாணிக்கமே! இன்னுமொரு முறை உன்னுடைய அறி௮ மயமாக 
திருவடியைச் காட்டி யருள்க. முத்தின் அழசையுடைய பல்லின 
ராக மாதாது கிலென்னும் மலைமிசை அறிவு Goris Curb 
விழுன்ற அடியேனை கைவிட்டிடாதே. 

துறிஃ்பு:-கொழுமணி - முத்து. சசைக்கு உவமித்தமையால் 
மணி என்ற பொதுச சொல்முத்தைச் குறித்தது. கொழு-செழிப் 

, பான. ஏர்- அழகு. குன்றி - குறைக்கு. அறிவு வியாபகல் குறை. 
யுற்று 9 சம்பித்து - நடும்கி. ஆர்த்து - பொருத்தி. கழு - சமுவு , 
புலன் - அறிவு. ௨௭) 

புலன்கள் திகைப்பிக்க யானும் இகை_த்திங்கொர் பொய்ச் 
நெறிக்கே, விலங்கு றேனைவிடு கண்டாய் விண்ணும் 
மண்ணுமெல்லாய், கலங்கமுர் நீர்சஞ் ௪மு.ஐசெய் தாய்களு 
ணாகானே, அுலங்குகன் றேன்்௮டி. யேன்உடை யாயென் 
தொழுகுலமே. 

உரை :--விண்ணலசமும் மண்ணுலகமும் முழுவதும் அஞ்சிக் 
கலச்கமுற்றபோது சடலிலெழுர்த விடத்சை அமுதாக உண்ட 
வனே, அருட்கடலே, (பாசத்திற்கு அஞ்சி) ஈடுக்குவேஷயெ அடி. 
(யேனை அடிமையாக உடையவனே, யான் வணங்கும் இனத்தவ 
ஞய் வந்தவனே, ஐம்புலன்கள் என்னைத் திலெடையும்படி. செய்ய- 
யானும் இவெடைர்து இவ்விடத்து ஒரு கிலையத்த வழியின் 
எண்ணே விலூச் செல்வேனைச் கைவிட்டிடாசே, 2 

SUG: — Mitt - se. Bowtt, மழைநீர், ஊற்றுநீர் 
என்ற மூன்றும் உடைமையான் முர்கீர் என்ப, 9H படைத்சல்



௧௮௦ திருவாசகம் 

சாத்தல் அழித்தல் இம்மூன்றினையும் செய்யலல்லதென்ப, லக்கு 
இன்றேன் - ளக்குனெறேன். லக்குதல் - அசைதல். தொழு 
குலம் - வணக்கத் தச் இனம், இறைவன் வேஇயஞளாக ஆட் 

கொள்ள வர்தமையால் வேதியனே என்றும் அச்சொற்றொடர்ச் 
குப் பொருள் சொள்ப, இறைவன் வழிபடப்படும் இனத்தவளாயும் 
உயிர்கள் வழிபடும் இனத்தவராயும் இருப்பதைச் காண்க, குலம் - 
கோயில் என்பாருமுளர். தேவர் கலக்கத்தை சஞ்சண்டு நீச்யெ 
*சைப்போலத் தம்முடைய சலச்சத்தையும், பாசகஞ்னேப்பேரக்9, 
நீச அருளல் வேண்டும் என்று இதனுட் குறிப்பித்தார். (௨௮) 

குலங்களைக் தாய்களைந்தாய் என்னைக் குற்றங்கொற், 
றச்லையாம், விலங்கல்எந்.தாய் விட்டிடுதிகண்டாப் பொன் 

னின் மின்னுகொன்றை, அலங்கலக் தாமரை மேனியப் 

பாவொப் பிலா தவனே, மலங்கள்ஐர் தாற்சுழல் வன்தயி ரித் 

பொரு மத்துறவே. 

உர :--பொன்போல மின்னுன்ற சொன்றைமாலையணிச் ௪ 
அழயெ செக்தாமரை மேனியையுடைய அப்பனே, யாரும் தனக்கு: 
நிகரில்லாசவனே, கடைன்ற மத்.துப் பொருர்தனவுடன் spa 
இன்ற தயிர் போல, என்னைப் பற்றிய ஐக்.து பாசங்களாலும் அலை. 

வற்று agigta@@u என்னுடைய குந்றக் கூட்டங்களை 
யொழித்தவனே, எனது பசுபோதத்தையும் நீக்னய். வெற்றி 
வில்லாக மேருவையுடைய எர்தையே சைவிட்டிடாதே, 

குநிப்பு:-* சழல்வன் ? என்பதை ‘Sips’ serene 
முடிக்க. குலம் - கூட்டம். * குற்றம்? என்பதைச் குலம் என்பத 
னோடு சேர்க்க. சாதியென்று பொருள்சொண்டு சாஇப்பத்று முத: 
லியவ.ற்றைச் களைர்தாய் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். கூற்றம் 
களைக்தாய், என்று வேறு பிரித் தம் பொருள் கொள்ளுப, meg 
மலங்களாவன:-ஆணவம், சணன்மம், மாயை, வைச்தவம், திரோதாயி: 

இலர், வைந்தவத்திற்குப் பதிலாக மாயேயமென்பர், 'வைய்தவம்” 
சுத்த மாயா காரியங்கள்; திரோதாயி, மறைப்புசச)சஇ; (மாயேயம்: 

என்பது மாமையாலாஇிய எல்லாச் சாரியங்களையும் குறிக்கும்.(௨௯)



நீத்தல் விண்ணப்பம் FHS 

த்துறு தண்தயி ரிற்புலன் இக்கு வக்கலங்இ 

வித்து வேனை விடுதிகண் டாய்வெண் டலைமிலைச்சிக் 

கொத்துறு போத மிலைந்து குடர்நெடு மாலைகூற்றித் 

SEED bp னாசச்செஞ் சார் தணி சச்சையனே. 

உரை :-வெள்ளிய தலையை யணிந்து இரட்சியுடைய சொன் 
றைப்போதினைச் சூடி குடராயெ ரீண்ட தோள் மாலையைக் சழுத் 
'இனைச் சுற்றி ௮ணிர் த, அசைந்து விளங்குகன் ற திரு£ீத்துடன் 
சந்தனத்தின் வக்த குழம்பினே யணிந்த இளமையுடைய தலை 
வனே மத்துப் பொருர்திய குளிர்த்த கட்டித்தயிர் உடைதல்போல, 
ஐம்புலனாயெ தீப்பற்ற அதனுற்கலல்9 (அக்சலக்கத்தில் வேருன்.று 
கின்ற) வித்தின் தன்மை அடைவேனைச் சைவிட்டிடாதே. 

குறிப்பு :--வித்த- விதை. விதையின் தன்மை. கொத்து - 
Bich. குடர் - ஓடுக்யெ தேவர்களது. குடர். அல்லத குடர் 
போன்ற செடிய மாலை, மிலைச்?ி-சூடி, தத்து- தத்துதல்; 

அசைதல், ஆரம் - சக்தனம். சச்சையன் - சச்சு ஜயன். சச்சு, 
ட்பம், இளமை, சச்சு என்பது சத்து என்பதன் போவியாக். 
கொண்டு, மெய்ப்பொருளாகிய ஐயனே என்ப.துமுண்டு, சல்காரச் 

சடவுளாதலின், * குடர்நெடுமாலை சுற்றி ? என்றார். வெண்டலை, 
தாருசவன முனிவரால் விடுக்கப்பட்டது. (௩௨ 

சச்சைய னேமிக்க தண்புனல் விண்கால் கிலம்நெருப்பாம் 

விச்சைய னேவிட் டிடுதிசண் டாய்வெளி யாய்கரியாய் 

பச்சைய னேசெய்ய மேனிய னேயொண் பட௮ரவக் 
கச்சைய னேகடக் தாய்தடர் தாள அடற்கரியே. 

உரை நடை :--இது.தியடியில் தடக்தான அடற்கரியே கடச் 
தாய் ஏன மாறுக. 

உரை :--வெண்ணிறமுடையாய், கருரிறமுடையாய், பச்சை 

சிறமூடையாய், சிலச்த இருமேனியாய், ஒளி விளங்கும் படத்தை 
புடைய பாம்பினை அசைச்சச்சாக அணிச்தவனே, அகன் த அடியை 
யுடைய வலிமிக்க யானை வடிவுடைய சயாசு.ரனை வென் றவனே,
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மிக அட்பமான மெய்ப்பொருளாய தலைவனே, வெளிப்படையான 
நீர், வான், காற்று, நிலம், நெருப்பு என்பவற்றோடு கலந்து அவை 
யாய வியப்புச் செயலுடையவனே, சைவிட்டிடாதே. 

குறிப்பு :--மிக்க - வெளிப்படையாய; அதிலு நண்பொருள் 
அத்துவிதமாய்ப் பூசப்பொருளித் கலக்து அவையாய்த் தோன்றல் 
வியத்தகு செயல் என்பார், 4(விசசையனே? என்றார். புதை நிறம்? 

“கரியாய்! என்பதனு எடங்குதலின், சிறங்களைக்துங் கறியவாளும்- 
“சிறங்களோரைர் தடையாய்! என்றதுல் காண்க. சயாகரன் கதை 

முற்கூறப்பட்டது. (௩௧) 

அடற்கரி போல்ஜஐம் புலன்களுக் கஞ்ச அழிக்தஎன்னை 
விடற்கரி யாய்விட் டிடுஇகண் டாப்விழுத் தொண்டர்க்கல்லா 
தொடற்கரி யாய்சுடர் மாமணி யேசுடு இச்சுழலக் [ல் 
கடற்கரி தாயெழு நஞ்சமு தாக்கும் கறைக்கண்டனே. 

ஊரை :-- மேன்மையான. அடியார்களுச்சகல்லதத எனையோர்ச் 
குப் பத்து.தத்கசியவனே, ஒளிகாலும் பெரிய மாணிக்கமே, சடல் 
சடுர்யாயெ வடலையும் நிலை சலக்க, திருப்பாற்சடவிலே எதிர் 
பாராதபடி. அருமையா யெழுச்த விடத்தை அமுதமாச்யெ Bor 
கண்டப் பெருமானே, தவிர்தற்குக் கூடாதவனே, வலிய யானை 
போன்ற ஐம்பொறிப் பற்றுக்குப் பயந்து உள்ளமொடுங்யெ 
என்னைக் கைவிட்டிடாதே. 

குறிப்பு :--அழிர்த - மனம் சளர்க்த." விடற்சரியாய் - பற்றி 
விடசகூடாத அருமையுடையவனே. சுடு - வடவை. aoa gE, 
கடலில் நீர் மிசாது வற்றுதலை நிகழ்த்தலின் “சகடுஇ?: என்றார். 
கடற்கு - கடலிலே. கறைக்கண்டனே என்பதற்குப் பின் *விடத் 
சரியாய்? என்பதற்குப் பொருள் கொள்ளூக. 

  

(x2) 
கண்டு செய்து கருணைமட் டுப்பரு இக்களித் த 

மிண்டுகின் றேனை விடுஇகண் டாய்நின் விரைமலர்த்தாள் 
பண்டுதச் தாற்போற் பணித்துப் பணிசெயக் கூவித்தென்னைக் 
கொண்டென்ளஎந் தாய்களை யாய்களை யாய குகுஅப்பே.
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  உரை நடை :--4ஏந்தாய்? என்பதை முதலிற் கொள்க. முத 

லடியில் கருணைக்சளித்அ, சண்ட செய்து? என மாறுக, 

உரை: எனது தர்தையே !, நினது அருளாயெ மதுலைச் 
குடித்து (நிகழ்வினை யறியாது) செருச் (மன இற்கு்) தோன்றிய 

(சைச் செய்து மதமிஞ்சிப் போகின்ற என்னைக் கைவிட்டிடாகே 
உனது மணகிறைர்த தருவடிச்சமலங்களை மூன் சொடுத்தருளிய௪. 
போல (ககொடுத்து) என்னைத் தாழ்மையனாக்கி உன் திருத்தொண் 
டினை இயற்னுமானு அழைப்பித்து என்னை ஏற்றுக்கொண்டு வீட் 
பேற்றிற்கு இடச்சணாபுள்ள மஏழ்ச்சியை வோறக் களைக்தருள்ச. 

தறிப்பு: --மட்டு - சேன், மது, ஒருவமை மதியா தருமைகள் 

பேசி! என வன்தொண்டர் கூறிய கருத்தை ஒத்து நோக்குக. 

மிண்டுதல் - மதஜ்தாற் பொருதல், பணித்து - பணிவித்து. கூ 
வித்து என்பன, கவித்து” என மருவிற்று. களை - இடக்கண்: 
பிராசத்தமாகய நிகழ்வினை கஞ், இறைபணி நில்லாமையா 
ஓளதாச் தற்போ.தத்சைக் களைந்தருள்ச என்ூர். (௧௩௩) 

குற்குதுப் பின்றிசின்(௮) என்குறிப் பேசெய்த கின்சஜிம் 
விதுவிஅப் பேனை விடுதிகண் டாய்விசை யார்ந்தினிய [பில் 

மனமதுப் போன்றென்னை வாழைப் பழத்தின் மனங்கனிவித் 
தெதிர்வதெப் போ௮ பபில்விக் கயிலைப் பரம்பானே. 

உமை நடை :--பயில்வி கயிலை...... பரனே, குதுகுது...ஈண் 
டாய். வாழை...கனிவித்த. விரை...போன்று எப்போது a Bi 
வது என அமைக்க, 

உசை:--மலர்பொருச்.தல் கயிலையில் வீற்றிருக்கும் மேலோர் 
க்கு மேலோனே, எனது எண்ணத்தையே நிறைவேற்றி, அதுல் 
மூழ்சசயின்றி சின்று, உனஅ இருவுள்ளச் குறிப்பை காடி ௮.தனை 
அறிய விரைசன்றேனை £ கைவிட்டிடாதே. நீ வாழைச் கணியைப் 
பமுச்சவைத்தாற் போல என்னை உருக்க முடையளுய்ச் செய்து 
(ஈல்ல) மணம்பொருந்திய இனிய தேனொமுக்குப் போல எப்போச 
௩ எனச்கு எஇர்ப்படுதல் நிகழற்பாலத.
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தறிப்பு :-கு.தகு தப்பு - ம£ழ்சசி. (குறிப்பில் ? என்பதற்குச் 
*குறிப்பினே இல்லாத? என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். விது 
விழப்பு - விரைதல், ஆசைப்படுதல், மது - மனு), என்பது 
சேனொழுச்சனேச் குறித்தது. வாசனையுடையதேன், ௮ஃ இல்லாத 
தேணிற் கலர்தாந்போல, இயக்குங் கடவுள் இயங்குமுயிரிடைச் 
கலத்தல் கூறப்பட். சென்றலுமொன்று. இரண்டுஞ் 9,2௮ப் 
பொருளாதல் பற்றித் சேனென்றாசென்ப. வாழைச்சணியான ஐ, 
சானாக மெதுவாகக் சணிதலும், புகைமூட்டத்திற் சணிதலும் 
உண்டு. மனம் அங்லனம் பக்குவப்படுதலைக் குறித்தனர். பயில்வி - 
பயில்லி; வீபயில் - மலர் பொரும்னு. (௩௪) 

பரம்பர னேகின் பழஅடி. யாரொடும் என்படி.ு 
விரும்(பு)௮7 னேவிட்டிடுதிகண் டாய்மென் முயற்கறையின் 

அரும்(பு)௮ர கேர்வைத் தணிந்தாய் பிறவி ஐவாயாவம்| வே. 
பொரும்பெரு மான்வினை யேன்மனம் அ௮ஞ்சிப்பொதும்புற 

உரை நடை:-4 பிறவி? என்பதற்குமுன் (வினையேன்... 
பூதவே ? என்பதை அமைச்ச. பரம்பரனே...சண்டாய், 

உமை:--மெல்லிய, மூயல்போன்ற களங்கத்தையுடைய இளம் 

பிறையையும் பாம்பையும் சமமாகச் சடையிலமர்த்தி அவற்றைத் 
,தலைக்சணியாகச் சொண்டவனே, இவினையுடையேன் உள்ளம். 
ஈடுல்இ ஒரு மறைவிடத்சை அடையும்படியாகப் பிறவிக்கேதுவாயெ 
ஐம்புஸனாயெ gig வாயையுடைய பாம்பானது மலைஏன்றது. 
பெருக்தசையானே, மேலோர்சகும் மேலோனே, உனது பழ 
வடி.யாரோடு வஞ்சனையுடைய என்னையும் ஆட்சொள்ள விரும்பிய 
பாசநீக்ச முதல்வனே, என்னைச் கைவிட்டிடாதே. 

துறிப்பு --என்படிறு, *படிறுஎன்? என மாறி, படிறுடைய 

என்னை! என்று பொருள் கொள்ளுக. என் - என்னை என்பதன் 

சடைச்குறை, 4 என்படிறு ? என்பதற்கு எனது வஞ்சனை, என்று, 
பொருள் கோடலுமுண்டு. அசன் - பாசத்தை யழிப்பவன். சறை- 
களங்கம், சக்இரனிலுள்ள ச௮ப்பு, முயல்போலுதலின், அது
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மோயற்கறை? என்னப்பட்டது. அரும்பு - தோற்ற நிலை, இங்கே 
து பிறையை யுணாத்இத்று, ௮ அரவு - பாம்பு. நேர் - சம 
மாக, பொரும் - சண்டையிடும், பொ.ம்பு - மசச்செறிவு, பொந்து? 
“புகலிடம்! என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். (௩௫) 

பொதும்புறு தீப்போற் புகைக்தெரி யப்புலன் தீக்கதுவ 
வெதும்புறு வேளை விடுதிகண் டாய்விரை யார்கறவர் 

ததும்புமர் தாரத்தில் தாரம் பயின்௮ுமர் தம்முசல்வண்(0) 

அதும்புல் கொழுர்தேன் அவிர்சடை வானத்தடலசைசே. 

உரை :--வாசனை பொருச்திய தேன் நிறைந்த மக்தார மல 

ரிலே (ஏழிசையில்) தாசமாகய வல்லிசையைப் பழூப் பின் மெல் 

லோசையை ஒலிக்ன்ற வண்டானது ஒ.தங்த் திளைக்கும், வளம் 
மிக்க தேன் பொழிகின்ற மின்னுஞ் சடையினையுடைய, சிதாகாய 

சாட்டின் வலிமிக்க வேர்தனே ! மரச்செறிவிற் பொருர்திய நெருப் 

புப்போலப் புசைவீசி எரியும் ஐம்புஸளுகிய B என்னைப் பற்றலே, 

அதனால் (உள்ளத்துபராயெ) வெப்பமுறுகின்ற என்னை விட்டி 

டாதே. 

திப்பு :--மக்தாச மலரைத் இறப்பதற்கு வல்லோசை வேண் 

ம். பொழிசன்ற சேனைப் பருகுவதற்கு மெல்லே!சை போதும். 

மூதலில் சடையிலுள்ள மந்தார முசையைத் இறக்து சேன் பொழி 

வித்து, அத்தனைத் தேருல்கால், மக்தலோசையை ஓலிக்குமென் று 

கருதுக, முரலுதல் - ஒலித்தல். அதம்புதல் - ஒதுங்குதல், அழுக்து 

சல், உடலிலுள்ள ஐம்புலன்கள், மரச்செறிவிலுள்ள தீப்போலும். 

2 முதலிற் புகைந்து, பின் மிளிர்வது, மெள்ள மெள்ள ஐம்புவண் 

சள் மனதையு முயிரையும் பற்று,தற்குவமையாம். வானம் - பாமா 

காசம். அதற்கு முதல்வன் சடவுளே யாதலின், அம்முதன்மை 

யுடையானை அடல சே? என்றார். (ma) 

அசைசே அறியாச்சிறியேன். பிழைக்கஞ்ச லென்னின் 

அல்லால், விரைசேர் முடியாய் விடுதகண் டாய்வெண்



௧௮௬ திருவாசகம் 

ஈகைக்கருங்கண், திரைசேர் மடர்தை மணந்த திருப்பொற் 

பதப்புயங்கா, வரைசேர்ந் தடர்ந்தென்ன வல்வினை தான்வச் 

தடர்வனவே. 

உரை :- வெள்ளிய பல்லினையும் கரிய கண்ணையும் உடைய 
சடல்கெழு செல்வியாலெ திருமகள் வணல்ப் பொருக்திய அழகிய 
இருப்பாதங்களையுடைய பாம்பணிர்த பெருமானே, மலைகள் ஒன்று 
சேர்ர்து தாக்னொத்போல கொடிய வினைப் பயன்கள் வகு தாக்கு 
இன்றன. அரசனே, அறிவில்லாத சிறியேன் குற்றத்தைப் பொன 
5௪ அஞ்சாதே! பென்று 8 ருள் செய்தாவன்றி, (உய்யேன்) 
மணல் சலக்த சடைமுடியாய், என்னைச் சைவிட்டிடாதே. 

தறிப்பு திரை - கடல், கண்ணாயெ கடலெனச் கொண்டு, 
“உமாதேவி மணந்த அழிய பொன்மேனியுடைய? என்று பொருள் 

கொள்ளுவது முண்டு. முத்தித்இிரு - பாதத்தில் லீற்றிருப்பதை 
இலகுள் குறித்ததாகவுவ் கருதலாம். *உய்யேன்? தொக்குரின்ற.௮. 
அம்மை திருவடியில் வழிபட்ட சாசவுல் கூறலாம். (௩௭) 

அடர்புல னல்கிற் பிரிக்கஞ் அஞ்சொல்கல் லார்அவர்தம் 
மிடர்விட வேளை விடுதிகண் டாய்விரிச் கேபெரியுஞ் 
சுடானை யாய்கடு காட்டா சேதொழும் பர்க்கமுதே 
தொடர்வரி யாய்தமி யேன் தனி நீக்கும் தனித்துணையே. 

உரை:-பெருச்சமாய் விளல்குன்ற சோதிப்பிழம்பைப் போன் 
றவனே! சுடுகாடாக சங்கார முடிவின் முதலே, அடியார்க் saps 

மானவனே, உயிர் தனது வலியாற் ரொடர்ச் ஐ பற்று தற்கருமையா 
னவனே, அடியேனுடைய தனிமையை சீக்கும் ஒப்பற்ற அணை 
வனே, என்னைத் தாக்குசன்ற ஐம்புல வேட்கையால், உன்னைப் 
hig wig, அழகயெ மொழியுடைய பெண்டிர் குழுவாக. 
காட்டினைக் கடச்து வருவதற்கியலாத என்னைச் ons digi «Cg. 

* தறிப்பு:--விடர், காடு, மலைப்பிளவு; எங்கும் அறிவு மயமாய்௪ 
செழிதலின் *விரிங்தே மெரியுஞ்சுடர்* என்றார், சசொடென்பது 

.. எல்லாம் ஒடுல்யெ இடம், தனி - தனிமை. (ea)



நித்தல் விண்ணப்பம் குள. 

தினித்துணை நிகிற்க யான்தருக் கி.தீதலை யால்நடக்த 
வினைத்துணை யேனை விடுதிகண் டாய்வினை யேனுடைய 
மன த்துணையேஎன் தன்வாழ்முகலேஎனச்கெய்ப்பில்வைப்பே 
திளைத்துனை யேனும்பொறேன் அயசாக்சையின் இண்வலையே, 

உமைஇிவினையேனுடைய உள்ளத்இத்குறுதி கொடுக்குர் 
தணையானவனே, எனது வாழ்விற்கு அடிப்படையான முதற் 
பொருளே, எனக்கு இளைத்த காலத்திற் பயன்படும் சேம நிதி 
போல்வானே, ஒப்பற்ற தணைவனாச ரீ நிலைப்பாயிருச்குல் காலத்தே 
தற்போத உணர்சசயுற்று முறை மாறாக வொழுனெ இரு வினையே 
னைச் கைவிட்டிடாதே. தயசத்தைத் தரும் உடம்பென்னுச் 
கண்ணிய வலையிற் டெப்பதைத் தினையளவு கேரல்டடப் பொறு2௪ 
மாட்டேன். 

குறிப்பு :-- தருக்கி - செருக்குற்று. காலால் ஈடப்பதற்குத் 
தலையால் கடப்பது முறை மாறிய செய்கையாம்.  விணைத்துணை - 
வினையிரண்டு. (இனைத் துணை? என்பதில், தணை-அளவு. யாச்சை 
எளிதிற் கழியாமையின், Goin என்றார். தாம் முயன்று அதனைக் 
கடச்க இயலாமையின் *வலை* என்றா. இறுஇயடிக்கு இது தியிற் 
பொருள் கொள்ளூச. (௩௧) 

வலைத்தலை மான் அன்ன ரோக்கியர் நோக்கின் வலையிற்பட்டு 
மிலை த் தலைக் தேனை விடுதிகண் டாய்வெண் மதியின் ஒற்றைக். 

கலைத்தலை யாய்கரு ணாகர னேகயி லாயமென்னும் 

மலைத்தலை வாமலை யாள்மண வாளன் வாழ்முதலே. 

உலா :-வெள்ளிய தில்களின் ஒரு சலையுடைய பிறையைத் 
தலையிலுடையாய், கருணைச் இருப்பிடமானவனே, சயிலாயமென்னு- 
மலையுச்யொய், இமயமலைபுடைய உமையம்மை சணவ; எனது 
வாழ்சசைச் காரணனே, வலையிடை யகப்பட்ட மான்போன்ற. 
மருட்டப் பார்கையுடைய பெண்டிர் சண்வலைமித் இக்க (அவர்- 
வழியை) மேத்சொண்டு திரிச்சேனைச் கைலிட்டிடாதே.
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குறிப்பு: -மிலைத்து - அணி௫த, குடி, மேற்கொண்டு. தலை - 
இடம், (#0) 

முதலைச்செவ் வாய்ச்சியர் வேட்கைவெக் £ரிற் கடி.ப்பமூழ்கி 
விதலைச்செய் வேளை விடுதிசண் டாய்விடக் கூன்மிடைர்த 
இதலைச்செய்கா யம்பொறேன் சவ னேமுறையோ முறையோ 
இிதலைச்செய் பூண்முலை மங்கைபங் காஎன் வெகதியே. 

உரை நடை :--இதலை......... சதியே, வனே, முறையோ 
முறையோ, இதலை...........|பொறேன், வேட்கை Gaither 

  

  கண்டாய். 

உரை :--தேமல் விளங்கும் ஈசையணிர்த ஈலுடைய அம்மை 
பாகனே, எனது இன்ப செறியே, ெபெருமானே, ஐயோ, 
ஜயோ! புலால் சரத்றமுடைய தசை நிறைத்த கோய்ச் பெய 
உடம்பைத் தாக்கமாட்டேன். ஆசையா வெப்பமுடைய நீர் 
நிலையில், சவெர்த வாயினையுடைய மாதராகய முதலைகள் கடிக்கும் 
படியாக மூழு9த் துன்பப்படுவேனைச் சைவிட்டிடாதே. 

குறிப்பு:--வெர்சீர் - வெப்பமுடைய ர்; விரும்பத்தக்க 8ர் , 
-விதலை - துன்பம், விடக்கு - புலால் சாற்றம், Ast - amd. 
(திதலை - தேமல். (௪௧). 

கதியடி. யேற்குன் கழல்தந் தருளவும் ஊன்கழியா 
விதியடி யேனை விடுதிகண் டாய்வெண் தலைமுழையிற் 

- பதியுடை வாளரப் பார்த்திறை பைத்துச் சுருங்க௮ஞ்ு 
மதிகெடு நீரிற் குளித்தொளிக் குஞ்சடை மன்னவனே. 

உரை: --வெண்டலையாயே குகையினை யிருப்பிடமாக வுடைய 
ஒளி பொருந்திய பாம்பு, சந்திரனைப் பார்த்துச் சற்றுப் பட 
மெடுத்து அதனைச் ௬ர்இக் கொள்ளவும், பிறை அதனைப் பார்த் 
அப் பயர்து. சல்கையாகியெ நீர் நிலையில் மூழ்ட மறைந்து சொன் 
G5 சடையுடையவனே, அடியேனுக்கு உயர்ஞான செறியை 
உன் இருவடிகள் கொடுத்தருனவும், உடல். நீக்சம்பெரு ஊத் 
-வினையுடைய என்னைச் கைவிட்டிடாதே.



நித்தல் விண்ணப்பம் ௪௮௯ 

தநிப்பு :_சதி - வீடு என்றுல் கூறுப. விதி - பிசாசத்தவினை 
அல்லது சிசழ்வினை. முழை - குசை, இற்ப.இ - வீட்டிடம், தங்கு 
மிடம், இறை - சிறி. செடூநீர் - கங்கை. பைத்து-படமெடுத்து. 

இறை பார்த் த௪ சுருவ்ச, எனக்கொண்டு இறைவனைப் பார்த்அப் 
பயக்து சருக்சச்கொள்ளு மென்பாருமுளர். (௪௨) 

மன்னவ னேயொன்ன மா( ௮) அறி யாச்சிதியேன்மூழ்ச்சி 
மின்னவ னேவிட் டி.டுதிகண் டாய்மிக்க வேதமெய்க்நூல் 

சொன்னவ னேசொற் கழிக்தவ னேகழி யா,த்தொழும்பர் 

முன்னவ னேபின்.னும் ஆனவ னேயிம் முழுதையுமே. 

உரை :-மேலாயெ வேதமாக உண்மை நூலினைப் பக்கு: 
வர்க்கு உணர்த்தியவனே, சொல்வினுச்சப்பாற் பட்டவனே, நீல் 
காத தொண்டர்க்கு முன்னிற்பவனே, அவர்கட்குப் பின்னின்று 
ஆதாரமானவனே, இப்படைப்பு முழுதும் ஆனவனே, அரசனே... 
உன்னை வக்து கலக்கும் விதத்தை அறியாத சிறியேனுக்குச் களிப்பு 
விளைக்குஞ் சோ.தியனே, என்னைச் சைவிட்டிடாதே. 

தறிப்பு:--18ீலாக்க மேனி கேரிழை யாளொடு மொழிர்த- 
Goris வேதம்? என்று திருமூலர் செப்பியவாறே, இப்போது 
வழங்கும் வேதத்தின் மேலான தொன்றையே அடிகள் இக்கே: 
குறிப்பித்ததோர்ச. :மாறு? என்பதற்குச் சைம்மாறு எனப் பொருள். 
சொண்டு, ஒரு *கைம்மாறும் அறியாத? என்றம்பொருளுரைக்சலாம்.. 
பொது வேதமூம் மிக்க (றப்பா) மெய்க் தூலாயெ ஆகமமு 
மெனப் பொருள் கொள்ளுவாருமுளர். * ஆனவனே ? என்பதைப் 
பின்னும், *முழுதையும்! என்பவற்றோடு தனித் தணி யியைச்ச. 

மூழுதயில் வேற்கண் ணிபரென்னும் மூரித் தழல்முழுகும் 
விழு தனை யேனை விடுதிசண் டாய்கின் வெறிமலர்த்தாள் , 
தொழு செல்கான்கற் றொழும்பரிற் கூட்டிடு சோத்தெம்பிரான். 
பழுதுசெய் வேளை விடேலுடை யாய்உன்னைப் பாடுவனே.
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உரை :--கூரிய வேல்போன்்த சண்ணையுடையாசென்னப்படும் 
வலிமையுடைய தீயிலே முத்றிலும் விழுந்த உரு மொழியும் 
வெண்ணெய் போன்ற என்னைக் கைவிட்டிடாதே. உனஅ தேன் 

அம்பும் திருவடியை அடைதற்கு வணங்ச் செல்லுஞ் தொகாயத் 
தொண்டரோடு என்னைச் சேர்த்துவிடு. இழிர்தேன் தலைவனே 

உனச்கு வணச்சம், குற்றஞ்செய்யு மென்னைச் கைவிடாதே. 
முதல்வனே, உன்னை கான் பாடுவேன். 

குறிப்பு: முழுது? என்பதை, முமுகும் என்பதனோடு 
சேர்ச்ச. அயில் - கூர்மை, * எம்பிரான் சோத்து? என மாறுக 
சோத்து - சோத்தம். இழிர்தோர். உயர்ர்தோர்ச்குச் செய்யும் 
அஞ்சலி, மூரி - வலிமை, (௪-9 
பாடிற்றி லேன்பணியேன் மணி£யொளிகத்சாய்க் குப்பச்சூன் 

வீடிற்றி லேனை விடுதிகண் டாய்வியர் தாங்கலறித் 
தேடி.ற்றிலேன் வவெனெவ்விடச் சான்ளவர் கண்டனரென்(௮) 
79-09 Comat அள்ளூரு கேன்ரநின் நுழைத்தனனே. 

உரை மாணிக்கமே, நின்புசழைப் பாடமாட்டேன், நின்னை 
வணக்கேன், எனக்கு ஒளித்துக் சொண்ட உன்பொருட்டு பிய 
ஊனுடம்பைத் தொலைத்திடாத என்னைச் சைவிட்டிடாதே. 
அதிசயமுற்றுக் கதறித் ஒ.இத்து, ஒளித்த வெபெருமான் எவ்வி 
டத்திலுள்ளான். யார் அவனைச் கண்டார்க. ளென்று தேடமரட் 
டேன், காடி ஐடமாட்டேன். வாடிச் செயலற்று உள்ளல் க9ர்து 
அன்புசெய்யேன். வீணேசின்று மனம் வருர்தினேன். 

குறிப்பு:--மணி - மாணிக்கம். பச்குன், பய ஊனென்றது 
நெருப்பிலே வேகாமல், விடப்படும் உடம்பை. வீடுதல்-அழித்தல், 

நீக்கல், உழைத்தல் - வருந்தல். ஓ 
உழைதகு சோச்சயெர் கொல்கைப் பலாப்பழத்(த) ஈயிஜெப்பாய் 
விழை ,தரு வேனை விடுதிகண் டாய்விடின் வேலைஞ்சுண் 

. மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன் தேய்மதியன் 
பழைதரு மாபசன் என்றென் நறைவன் பழிப்பிப
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உரை :--மான்போன்ற பார்வையுடைய பெண்டிரது ஈஇலின் 
அண், பலாப்பழத்திலே மொய்க்கும் சயைபோல ஆசைப்படுவேனைச் 

கைவிட்டிடாதே நீ சைவிடிலோ, விடத்தை உண்டுன்ற மேசம் 
போன்ற சரிய சழுத்தையுடையன், குணமில்லாசவன், மனிதன், 
குறைக்க அறிவுடையன், பண்டைப் பெரிய ஆண்டி, என்று அடிச் 
கடி. உன் இஃழ்ச்சயை எடுத்துளைப்பேன். 

குறிப்பு :-உழை - மான். முக்குணங்களையுல் சடர்சவன் 
(இறைவன் ஆசலின், *குணமிலி? என்றார். மானை இடக்கையில் 
அரித்தவளுதலின்-- மானிடன்? என்றார். சலை குறைர்த பிறை 
மதியைத் தலையிலுடைமையால் *தேய்மதி?யன் ; பழமையான 
பெரிய மேலோன் - :பழைதரு? மாபரன் $ பாரன் - *அக்சியன் * 
என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். (௪௯) 

யழிப்பில்கின் பாதப் பழந்தொழும் பெய்தி விழப்பழித்அ. 
விழித்திரும் தேளை விடுதிகண் டாய்வெண் மணிப்பணிலல் 
கொழித்துமர் grows கா௫னி அர்அம்பர் தப்பெருமை 
கழிச்சி நீரிற் பிறைக்கலஞ் சேர் தரு தாரவனே. 

உரை:-- வெள்ளிய மணியா முத்தினையுஞ் tS ores 
'கொழித்,தக்சொண்டு, மந்தார மலரைத் தள்ளிக்கொண்டு அழகும் 
பெருமையுச் தழுவிவரும், (சடையை) இடமாகசக்கொண்ட வாண் 
கங்கை நீரில் மதியாயெ பிறைத்சோணி சேர்கின்ற, வெற்றி 
யுடையவனே, இகழ்ச்சிச் இடமில்லாத நினது இருவடிப் பழமைச் 
தொண்டினை யடைர்து, அது ஈழுவ, உன்னை இசழ்ச்து (யாத் 
செய்யத் தெரியாது) விழித்துக்சொண்டிருக்த என்னைக் கைவிட் 
ஆடாதே. 

குறிப்பு :--விழ - சமுவ. வெண்மணி - முத்து. பணிலம் _ 
சக்கு. மர்தாளணி - ஆகாயகங்கை, அந்தம் - தள்ளும், பர்த். 
அழகு. தழி- தழிஇ- தழுவி. சறை- இடம். சலம் - மசச்சலம், 
சார் - வெற்றிச் கறிகுறி; மாலை. , (௪௭)
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தாரகை போலும் தலைத்தலை மாலைச் திழலரப்பூண் 

வீரஎன் தன்னை விடுதிகண் டாய்லிடி லென்னைமிக்கார் 
ஆடி யான்என்னின் உத்தர கோசமல் கைக்கரசன் 
சோடி unig. யானென்று நின்னைச் சரிப்பிப்பனே. 

உரை :--விண் மீளூயெ ஈட்சத்திரம் போலும் வெண்டலை 
மாலையையும், இயையும், பாம்பையும் தலையிற்பூண்ட வீரனே, என் 
னைச் சைவிட்டிடாதே. என்னைச் சைவிட்டால், பெரியோர், 8 
யாருடைய அடிமை யென்று என்னைச் கேட்பின் உத்தரகோச 
ம௩கை மன்னனின் சிறந்த அடியார்ச் கடிமையே னென்று விடை 
கூறி உன்னை அவர்கள் இரிச்கும்படி செய்வேன். 

குறிப்பு :--தியின இறைவன் அணிச்திருப்பதாகச் கூறு து, 
தீப்போன்ற செடுதியைச் செய்யும் விடத்தையுடைய பாம்பென்று 
கூறு தலுமுண்டு. மிருத்தியுஞ்சயதேவ இயானத்.இல் கெருப்பினை 
இறைகன் சென்னியிற் நரித்திருப்ப ஐ கூறியுள்ளது. அப்படியே 
சபாலி வடிவத்தில் வெண்டலை மாலை அணிர்தமை கூறப்பட்ட. 
இச்செய்புஞள் தகுதியற்றவன் அடியானா யிருப்பினும், சைவிடும் 
படியான அடிமையை யுடைமை இறைவனுக்கு. ஈகையாடச்தக்௪ 

இழுக்சென்றார். (௪௮) 
சிரிப்பிப்பன் ம்பிழைப்பைத் தொழும்பையும் ஈசற் 

கென்று, விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதகண் டாய்விடின் வெல் 
சுரியின், உரிப்பிச்சன் தோலுடைப் பிச்சன்கஞ் சூண்பிச்சன் 
ஊர்ச்சுடுகாட், டெரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச்சன். 
என் றேசுவனே. 

உரை :-சினர்து. தள்ளத் தக்க எனது வாழ்க்சையைப் 
பெரியர் ஈகையாடும்படி. செய்வேன், எனது தொண்டும் இறைவ 
னுக்கே என்று யார்க்கும் கூறி அதனை யாருமதியும்படி பாவச் 
செய்வேன். என்னைச் கைவிட்டிடாதே. விட்டால், கொடிய 
யானையின்றோலைப் பூண்ட பித்தன், புலித்சோலாடை யணிர்த 
ித்தன், விடச்சை யுண்கின்ற பித்தன், ஊர்ச்குப் பொதுவாய
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மயானத்திலுறையும் பித்தன், தழவில் நிற்கும் பித்தன், சகாத 
என்னையும் அடிமைகொண்ட பித்தன் என்று உன்னை வைவேன். 

குறிப்பு :--பித்தர் செயல், தோலைப் பூணல், தகாசன 
உண்ணல், மயானத்இத் புசளூசல் மு.சவியன ஆசலின், இவ்வாறு 
கூறினர். இகழ்வார் போற் புசழுசலாகிய அணி நிர்தாஸ்ு.இி 

என்பர் வடூலார். (es) 

ஏூனும் யான்உன்னை ஏ.த்தினும் என்பிழைக் கேகுழைந்து. 

வேச வேளை விடுதிசண் டாய்செம் பவளவெற்பின் 

தேசுடை யாய்என்னை ஆளுடை யாய்சிற் அுயிர்க்சொக்கிக் 

காய்சின ஆலமுண் டாய் அமு அண்ணக் கடையவனே, 
உரை :--செர்சிறமுடைய பவளமலை போன்ற ஒளியுடைய 

'இருமேனியனே, என்னை அடிமையாக உடையவனே, றிய 
அறிவுக் சொழிலுமுடைய (வாணவர் முதலிய) உயிர்களுக்கு 
இரங்கி, பாற்சடல் சடைச்தவனாகிய இருமரல் அமுதத்தை உண்ண, 

கொல்லும் வேகத்தோடெழுக்த ஆலகால விடத்தை உண்டவனே, 
யான் உன்னை வைசாலும் வாழ்.த்தினாலும் எனது சவறுக்கே மனம். 
வாடித் அக்கப்படுவேனைக் கைவிட்டி டாதே. 

தறிப்பு குறைதல், இளகுதல் என்னும் பொருள்டடும். 
வேசாறுதல், வேசறுதல் என்றாயிற்று. கடையவனே என்று 
தொடங்கயெபடி அவ்வாறே முடித்தமை காண்க. கடையவன் 
சடைச்த அவண் - இருமால் ; வினேத்தொகை, கடையவன் அமு 
தண்ண என மாதச். (லல 

'இிருச்சிற்றம்பலம் 

ee 
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திருவெம்பாவை 

ges 

சந்தியை வியந்தது 
வேண்டளையால் வந்த இயந்றரவிஷேக் கொச்சகக்கலிப்பா 

'இருச்சிற்றம்பலம் 

  

ஆதியும் அச்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ் 
சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாள் தடங்கண் 

மாதே வளருதியோ வன்செவியோ கின்செவிதான். 
மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்தியவாழ்த் தொலிபோய் 

விதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து 
போதார் ௮மளியின்மேல் சின்றும் புரண்(ட) இங்கன் 

ஏதேனும் காள் டெர்தாள் என்னே என்னே 

ஈதே எந்தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய். 

உர நடை :-* வாள்தடக்சண் மாதே ? என்பதை முதலிற் 
கொள்க. 

உரை :--ஒளி பொருச்இிய ரீண்ட சண்ணையுடைய பெண்ணே 
முதலும் முடிவு மில்லாத, காண்டற்கரிய பெருமையுடைய ஒணி 
மானவனை கால்கள் பாடுதலைச் கேட்டும், 8 (இன்னும்) அயில் 
கின்றனேயோ ? உன் செவிதான், சொல்லுவதைக் கேளாத வலிய 
செவியோ * பெரிய சடவுளது செடிய கலெம்பணிர்த இருவடிகளை 
கால்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தின் தசையானது தெருவின் ஈட் கேட்ட 
அளவிலேயே, ஒருத்தி பொருமியமுது, உடம்பு மதக்து, மலர் 
சிறைர்த படுக்கைமேலிருந்து ழே விழுந்து புரண்டு இக்கிலத்தே 

உடஏம்பாவாம்! என்து. முடியும் இருப்பாட்டுக்களாலாய பழத் 
என்பது கருத்து. பொருள் கொள்ளுமிடத்து, விளிச்கொடர்களே 
முசவிற் கொள்வ சாண்ச..



திருவெம்பாவை 558 

ஒன்றிற்கு மாகாதவள் போல் (apisAems) OL 4sarrWarcr 
இது என்ன நிலை பார் அவள் செயல் அவ்வாதிருச்சு, crise 
தோழியாகிய உன் தன்மை (விழித்செழா திருக்கும்) இ*்சலேயோ ? 
இ௫ என்ன ! எமது கண்பாவை போன்றவளே! சொல்லுவதை 
யேற்பரயாக ; ஆய்வாயாச. 

துறிப்பு தம்முள் சட்புடைய பல பெண்டிர், தங்கள் தோழி 
வாடிய ஒருத்தியைத் தயிலுணர்தீதற் பொருட்டுக் கூறியபாட்டாச 
இத சோன்றுன்றது. இருவண்ணாலலையில், மார்கழி மாதத் 

இலே, விடியற்காலை குளத்தில் முழுகச் செல்லும் பெண்டிர், தம் 
மவரை யஜைப்பதாசவும், தம்முட் பே?ிக்கொள்ளுல.தாகவும் இம் 
பதிக மியற்தப்பட்டதாகச் கூறுப. தத்துவ வுணர்ச்சி சான்ற ஒரு 
சாரார், மனோன்மணி, சர்வ பூததமனி, பலப்பிரமதனி, பல 

விகரணி, கலவிகாணி, காளி, செளத்திரி, சேட்டை, வாமை 
என்னும் ஒன்பது சத்திகளுள், மூன்னின்றவர் பின்னின்2வரைச் 
துயிலெழுப்புவதாகவும், எல்லாருவ் கூடி. இறைவனை வழுத்தும். 

பொருட்டுத் தம்முட் பாடுவதாசவும், இயம்பிய பாடல்சனின் 
தொகுதி இருவெம்பாவை யாகுமென்ப. சத்திகளின் இயச்கத் 
சால், அனந்தர் வாயிலாக அசுத்தமாயைக்குக் சழ்ப்பட்டவற்றின் 
படைப்பு நிகழுமென்ப. வளருதியோ - சண்வளருதியோ - srg 
இன்றாயோ. ஏல் தர் என்பலைத அசையாசவுல் சொள்வர். இப் 
பாட்டு மஜேன்மணி, சர்வ பூதகமனியைத் ஐயிலெழுப்பி இயககு 
வதை யுணர்த்து மென்ப. (s) 

பாசம் பரஞ்சோதிக் கென்பாய் இராப்பகல்காம் 

பேசும்போ தெப்போ(.த)இப் போதார் ௮மளிக்கே 

கேசமும் வைத்தனையோ கேரிழையாய் கேரிழையிர் 

சிசி இவையுஞ் லவோ விளையாடி 

ஏசு மிடம்சதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்குக் 

கூசும் மலர்ப்பாதம் தர்கருள வந்தருளுக் 

தேசன் சிவலோகன் தில்லைச்சிற் றம்பலத். தள் 

எசனார்க் கன்பார்யாம் ஆரேலோர் எம்பாவாய்.
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உரை நடை :--*சேரிழையாய்? என்றதை முதலிற் கொள்ச. 

உரை :--செவ்விய அணிகளை யணிர்தவளே ! மேலாகிய ஒளி 
யான பெருமான்பாற் பிணிப்பாடய அன்பு வைத்து, ஈரம் எலும்பு 
வடிவமாம்படி இரவும் பகலும் அவன ௮ ரைப் பேசுதத்குரிய காலம் 
எக்காலம் £? இர்த மலர் நிறைந்த படுக்கையின் சண்ணேயே 8 

விருப்பம் வைத்தனை போலும் ! (என்று எழுப்பும் பெண்டிர் கூற, 
யில் ரீல்காக மாது கூறுவாள் :) ஈங்கையர்களே!| 2, 2) (நீங்கள். 
பேசும் சசைமொழிகளுள்) இம்மொழிகளுஞ் லெவாகும் போலும், 
நீங்கள் விளையாடி வைவதற்கு இதுலோ சமயம் £ (என்றாள்), (பிற 
மாதர்கள் கூறுவார்கள் :) எமது சண்பாவை போன்ற தோழி! 
(இப்படி அச்கத்திற் குழறாதே,) விண்ணோர்கள் வழிபட, அவர்க 

ளஞூக்குத் சோன்றாத இருவடிகளை ஈமக்குத் தர் தருள வர்தருளும் 

குருவாயெ வெலோகசாகன், இல்லை ஞான சபையாண்டவன் ஆலய. 
பெருமானுக்கு ஈம் அன்பு எவ்வாறிருச்ச வேண்டும் ? காம் wnt ? 
அடிமைகளல்லவோ !. சரஇ ; சொல்வதைச் கேள். 

குறிப்பு :-பெண்டிரள் உரையாடலாச இப்பாட்டு இயற்றப் 

பட்டமை காண்க. சர்வ பூதகமணி, பலப்பிரமதணியை எழுப்பு. 

முறையென்ப. பாசம் - அன்பு, *ஆய்! என்பசைப் பாசம் என்பத 
ஜோய் கூட்செ. உணவு முதலியன கொள்ளா.அ அன்பு செய்தலே 
கைக்கொள்ள வேண்டூமென்பார், “என்பாய்? என்றார். கூசுதல் 

சோன்றாது மறைதல். *அன்புயார், என்பதில் யார்? - எது - 

எத்தன்மையஅ ? இணைவமுவமைதி. ஓர் -சத்தி, ஏல் - சொல்லை. 

ஏற்றுக்கொள். (2) 
மூத்தன்ன வெண்ஈகையாய் முன்வர் தெதிசெழுர்சென் 

அத்தன் ஆனந்தன் அமுகனென் ஐள்ளூதித் 
இ.த்திக்கப் பேசுவாய் வந்துன் கடை இறவரப் 

பத்துடையிர் சசன் பழஅடியிர் Limb Goo ir 
பூத்தடியோம புன்மைதீர்,ச் காட்கொண்டாற் பொல்லா கா 

எத்தேரநின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ



திருவெம்பாவை ௧௪௯௭. 

சித்தம் ௮ழயொர் பாடாரோ ஈஞ்செவனை 
இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய். 

உரை:--மு.த்அப் போன்ற வெள்ளிய பற்களை யுடையவனே! 
முன்னே யெல்லாம், எங்களுச்செ.௫ராக எழும்து வரத; எனத 
தர்தையே, இன்பனே, அமுதம் போன்றவனே யென்று இறை 
வனை வாழ்த்தி, மிகவும் அதிகமாக வாழூறி இணிமைபயக்கும்படி 
யாக அவன் புகழைப் பேசுகின்ற தன்மையுடையாய், (இன்று காங் 
கள் அழைத்தும்) சீ எழுர்து வரது உன் வாயித்கதவைத் இறவா 
இருக்கின்றாய். (என்று பலமாதர் தங்கள் தோழி யொருத் இியைத் 
அயிதுணர்த்தத்) தோழி கூறுவாள்:--இறைவன்பால் மிருந்த 
பற்றுள்ளவர்கள் நீல்கள். ஆண்டவனுடைய பழைய தொண்டர்கள், 
மிகுந்த உரிமை யுடையகர்கள், புதிதாக வர்த அடியேல்களதூ 

சிறுமையை ஒழித்து நீங்கள் எங்களை ஆட்கொண்டால், அதர 
கெடுஇியா 7 என்.ற அளவில், (எழுப்பிய மாதர்கள் கூணுவார்கள்:) 
ரீ அன்புடையா யென்பது எமாத்றமா ? உன் தன்மையெல்லாம். 
சாங்கள் தெரியாதவர்களா £ மனக்காயதாகப் பெற்றவர்; சமது 
பெருமானைப் பாடமாட்டார்களா ? எங்களுக்கு வேண்டியது (£ 
பாட வேண்டும் என்னும்) இவ்வளவு தானே ! எமது பாவை 
போல்வாய்! ரீ இதைச்9க்இி ; சொல்வதைச் கேள், 

குறிப்பு :--இ.த பலப்பிரமதனியும், அவளைச்சார்ச்தாரும் பல 
விகரணி யென்னுஞ் சச்தியைத் துயிலுணர்த்திய தென்ப. பத்து- 

பத்து என்பதன்மரூல., இணி, அடியாரிலச்சணம் பத்து முடையீர் 
என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். பாங்கு - உரிமை, ஒழுக்சம். 
எத்து - ஏமாற்று, அழயொர் - யார். இத்தனை - இவ்வளவு, 
தனை - அளவு. உம், தான் என்ற பொருளில் வந்தஐ. பொல்லா 
ததோ, என்பது (பொல்லாதோ? எனச் குறைந்தது. யூ 

ஒள்றித் திலாகையாய் இன்னம் புலர்ர்தின்றோ 
வண்ணக் சவிமொழியார் எல்லாரும் வர் தாரோ 

எண்ணிக்கொ டுள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவுங் 
கண்ணைத் துயின்றவமே காலத்தைப் போக்காதே
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விண்ணுக் கொருமருந்தை வேத விழுப்பொருளைக் 

சண்ணுக் கினியானைப் பாடிக் க9ந்துள்ளம் 

உள்செக்கு கின்றுருக யாம்மாட்டோம் நீயேவச் 

தெண்ணிக் குறையில் அயிலேலோர் எம்பாவாய். 

உரை :--ஒளிபுடைய முத்துப்போன்ற பல்லினை யுடையாய்! 
இன்னும் உனககுப் பொழுது விடியவில்லைபோ £ (என்று பல 
மாதர் ஒருத்தியை எழுப்புவான் வினவ) அவள் அழமெ இளி 
போன்ற சொல்லினர் எல்லாரும் வர்துவிட்டார்சளா 1 (என்று 
கேட்சப் பிறர்கூறுவார்கள்:) வந்தவர்களைச் சணச்ட்டுச்கொண்டு, 
உள்ளபடி சொல்லுகிறோம். அ.துவரையும், கண்ணின் துயிலச் 
செயல, வீணாக கோத்தைச் கழித்துவிடாதே. விண்ணினவர் 
யாவருக்கும் ஒப்பற்ற அமுதமாய் உள்ளவனை, ஞானால் கூறும் 
மேலான பொருளானவனை ஈமது கண்களுக்கு இனிய சாட் 
,தருவானை சாம் பாழி அழுது மனம் முழுதும் கனியும்படி உருகு: 
கோமாக, சால்கள் வச்இருக்றெவர்களை எண்ணமுடியாது நீயே 

  

எழுக்துவர்து அவர்களை எண்ணிப்பார்த்து, எண்ணம் குறையுமா 
ஸல் (மீண்டும் போய்த்) தூக்கு. 

குறிப்பு :-சித்திலம் - முத்து. வண்ணம் - அழகு, apa. 
கொடு - கொண்டு, உள்ளவா - உள்ளவாறு, யின்று - துயில் 
வித்து. ச௫ந்து - அமுத. செக்கு - சனிக்து. வேதம்-ஞானதால், 
இத பலவிகாணி, கலவிகரணியைத் துயிலுணர்தீதவதாகச் 
கூறுப, (*) 

மாலறியா நான்முகனுவ் காணா மலையினை காம் 
போலறிலோம் என்றுள்ள பொச்கங்க ளேபேசும் 

பாலூறு தேன்வாய்ப் படி.றீ கடைதிறவாய் 
ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவரியான் 

கோலமும் ஈம்மைஆட் கொண்டருளிக் சோதாட்டுள் 
மும் பாடிச் வனே கெனேயென்(த] 

ஓலம் இடினும் உணராய் உணசாய்காண் 
ஏலக் குழலி பரிசேலோர் எம்பாவாய்.
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உரை நடை :--4ஏலக் குழலி என்பதை முதலிற் கொள்க, 

உரை :--மயிர்ச் சாச்தணிர்த கூக்தலுடையாய்! அரி அடியை 
அறிய முடியாத, அயன் முடியைக் காணச் கூடாத; மலைபோன்ற 
கெடு மேனியனை சாம் அறியக்கூடும் என்று நிணைக்கும்படியாக, 

(வேடிக்கையாகப்) பொய்களையே பேசுகின்ற, பாலுச் தேனும் 
ஊறிஞத்போன்ற இதழையுடைய தர்.திரச்சாரியே, இவ்வுலனெ 
ரும் வானுலனெரும் பிற உலனெரும் அறிவதற்கு அரியவனுடைய 
இருவடிவத்தையும் இறியோமை அடிமையாக்கொண்டு குற்றம் 
பொறுத்துச் சர்செய்யும் பெருங்குணத்தையும் வியச்அபாடி, லெ 
பெருமானே, வெபெருமானே, என௪ சரணடையும் குரல் எழுப்பி 
யும் அதைக் சேட்டுணராது யில் நீங்கா திருக்ன்றாய், எம் 
பரவரய் இனுவோ உன் தன்மை, சாரங்கள் சொல்லுவதை ஏத்றுச் 
சிந்இப்பாயாக.. 

குறிப்பு :-1மலையினை? என்பதற்கு, மலைவு விளைக்கும் ஒன்றை 
என்னு பொருள் கொள்ளுவாகு முளர். உள்ள - நினைக்க, படித - 
கபடம். இறைவனை அறியமுடியாமை தான் உணர்ச்அம், பிறர் 
மாறாக எண்ணும்படி. விளையாட்டாகப் பேசுவ) சபடமாயித்று , 
கோதாட்டுதல் - சராம்டுசல். கோது - குற்றம், அதனைப் பாராட் 

பாமை, முதல், உணராய் - அறியாய், என்னும் பொருட்டு ; 
இரண்டாவது, உணராய் - (யிலை) நீங்காய். ஞாலமே, விண்ணே, 
பிறவே என்பதில் 4ஏ? எண்ணிடைச்சொல், போல் - அசை. 
Qs, சலவிகரணி, காளியைத் யிலுணர்த்தியதாசச் கூறிய 
தென்ப. @) 

utGark Oncrarke srérars guee%er 

நானே யெழுப்புவன் என்றலும் காணா) 
போன திசைபகராய் இன்னம் புலர்ர்தின்கிர் 

வானே நிலனே பிறவே அறிவரியான் ௩௬ 

கானேவர் தெம்மைத் தலையளித்தாட் கொக்ருளும் 
வான்வார் கழல்பாடி. வந்தோர்க்குன் வாய் இஞ்ஷம்.
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ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும்எமக்கும் 

ஏனோர்க்குக் தங்கோனைப் பாடேலோர் எம்பாவாய். 

உரை :(மான்போன்ற விழிபுடைய) பெண்ணே | £ நேற்று 
“உங்களை சாளையன்று கானே வர்து தயிலுணர்த்துவேன்? என்று 
கூறியும், இன்று (சாங்கள் உன்னை எழுப்பவக்த பின்னும் 8ீ அவ் 
இக்கொண் டிருக்ளொய் ; நீ சொன்னசொல்) போயின தஇிக்னைச் 
சொல்லமாட்டாயா? இன்னும் (பொழுது) விடியவில்லையோ? 
வானுலகும் மண்ணுலகும் ஏனையவும் அதியக்கூடாத பெருமான், 
தானாகவே வலிய எழுக்தருளிவர்து ஈமக்கு முதத்கருணை காட்டி. 
ஆண்டருளும் பெருமை மிச்ச செடிய கழலணிச்த இருவடி.களைப் 
பாடிலந்தவர்களாகிய (எல்களுக்கு) ரீ உன் வாய்.இிறர்து ஒன்றும் 
பேசாத அல்குகிரும். பாடி உடலு முருகப் பெருய். உனக்கே 
இத பொருர்ும். சமக்கும் பிறர்க்கும் தலைவனு ெவனை 8 பாடு 
வாயாக, இது, காளி, செளத்திரியைத் துயிலெழுப்புவதாகச் 
கூறிய தென்ப. 

குறிப்பு :-மான், பெண் என்ற பொருளில் வழங்யெது.. 
அக்கி ஒன்றும் பேசாமையால், சீ போன இடல் கூறின யில்லை 
யென்று. பொருள்கொள்ளுவாரு முளர். (௬) 

அன்னே யிவையுஞ் சிலவோ பலஅமசர் 
உன்னத் கரியான் ஒருவன் இருஞ்சோன் 

சின்னங்கள் கேட்பச் சவனென்றே வாய்திறப்பாய் 
தென்னாஎன் னாமூன்னர் சேர் மெழுகொப்பாய் 

என்னானை என்னசையன் இன்னமுதென் றெல்லோமுஞ் 
சொன்னோக்கேள் வெவ்வேறுய் இன்னர் தமிலுதியோ 

வன்னெஞ்சப் பேதையர்போல் வாளா டெத்தியால் 
என்னே அயிலின் பரிசேலோர் எம்பாவாய், 

ட உரை “தாயே, (உனது விளையாடல்களுள்) இவைசளுஞ் 
கலைபோலும்! தேவர்கள் பலரும் எண்ணி யடைச2் சரியவனுபெ 
ஒப்பற்றவன், பெருப்புக முடையானாயெ பெருமானது. சல்கு
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முதலியவற்றின் ஒலிகள் கேட்கவும், *வொ? எண்று வாயைத் இறப் 
பரய். தென்னவனே! என்று சொல்லு முன்னம் சழவிடைப்பட்ட 
மெழுகு போல உருகுவாய். (ஆனால் இப்போது) எனது இனிய 
தலைவன், எனது வேர்தன், இன்னமு தானவன் என்று சாக்கு 
ளெல்லாகும் சனித்தனியே இயம்பினோம். இன்னமும் அல்கு 
இன்றாயோ! அன்பில்லாத இண்ணிய மனமுடைய அறிவிலார் 
போலச் சும்மா படுத்திருக்னெராயே! துயிலின் நெப்புத்தான் 
என்னென் அுரைப்பத ! 

குறிப்பு :--சின்னங்கள், அடையாளமாஓயெ சக்கு முதலிய 
இசைச்சருவிகள், தென்னா-சென்னவனே, அழசா. ஆனு-டஐ- 
ஆன்--ஐ - ஆனே. ஆனு - இனிமை, சன்மை, ஐ - தலைவன், இன 
செளத்திரி, சேட்டையைத் ஐயிலெழுப்ினதென்ப. (a) 

கோழி கிலம்பச் சிலம்பும் குருசெங்கும் 
ஏழில் இயம்ப இயம்பும்வெண் சங்கெங்குங் 

கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பசங்கருணோ 
கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோல் கேட்டிலையோ 

வாழிமீ தென்ன உறககமோ வாய்திறவாய் 
ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாறும் இவ்வாறோ 

ஊழி முதல்வனாய் கின்ற ஒருவனை 
ஏழைப் காளனையே பாடேலோர் எம்பாவாய், 

உரை:--கோழி கூலவும், பிற பறவைகள் எங்கும் ஓசை 
யெழுப்புன்றன. இருப்பள்ளி யெழுச்சியை உணர்த்த, வெண் 
சங்கமானது எவ்விடத்தும் முழக்குச்றது. ஒப்பற்ற மேலான 
ஒளியானவனும், ஒப்பற்ற மேலான அருஞூடையவனுமாஇய பெரு 
மானுடைய நிகரில்லாத உயர்ந்த புகழ்களை கால்கள் பாடினோம். 
அவற்றை ரீ சேட்சவில்லையா ? நீ சன்றாக வாழ்வாய், இது 
எத்தசையான அச்சமோ, தெரியவில்லை! வாய்திறச்சமாட்டேன் 
என்றொயே ! ஈமது அசசன்பால் அன்புடைமையாகும் இறமும் 
இம்முறையாமோ! கற்பசாலங்களுச் கெல்லையாய தலைவளுய் 
விளல்யெ ஒருத்தனா, உமை பாகனையே பாகெ.
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குறிப்பு:--*குருகு? என்பது பதவைசட்குப் பொதுவான 
பெயர். சாரை, அன்னம் முதவியவந்றித்கும் பெயசாம். எங்கு 
மென்றதால். பறவைப் பொதுவெனச் சோடலே பொருத்தம், 
ஏழில் - எழில் என்பதன் கீட்டி, எழுதல், எழுச்சி, இறைவனது 
அிருக்கோயில்களில் இருட்பள்னி எழுச9க் காலத்தே, வெண்சங்சம் 
ஊதுதல் மாபு. *விருப்போடு வெண்சங்கம் ஊதா ஊரும்” என்ற 
தேவாரமும் காண்க. பல சோயில்களிலும் சல்சொலிப்பதால், 
“எங்கும்! என்றார். மக்கள் எழவேண்டு மென்பதையும், சங்கொலி 
குறிப்பானுணர்த்யெலாறு. கேழ்-உவமை. வாழி-புசழ்ச்சிபோலி 
கழ்ச9. ஆழியான்-வஞ்சகன்; கள்வன், ஆழி-சச்சசம், அரசன் - 
“ழி? என்பதற்கு (அம்பு! என்று பொருள் கொள்ளில், இரிபுரம் 
எரிக்ச அம்பு விட்டான், என்று பொருள்படும், இப்பாட்டு, 
சேட்டை வாமையை எழுப்பச் கூறியதென்ப, எழை - பெண், 
இங்கே அம்மையைச் குறித்தது. (#) 

முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளே 
பின்னைப் பு அமைக்கும் பேர்த்அம்௮ப் பெற்தியனே 

உன்னைப் பிரானாகப் பெற்றவுன் சரடியோம் 
உன்னடியார் காள்பணிவோம் ங்கவர்க்கே பாங்காவோம் 

அன்னவசே எங்கணவ சாவார் அவருகக் து 
சொன்ன பரிசே தொழும்பாய்ப் பணிசெய்வோம் 

இன்ன வகையே பெமக்கெங்கோன் க்கு இயேல் 
என்ன குறையு மிலோமேலோர் எம்பாவாய். 

உமை முற்பட்டனவாகிய பண்டைப் பொருள்கள் யாவத் தித்கும் பழமையான மெய்ப்பொருளே, பித்பட்ட புசுமையின்பழ் இற்கும் பழமையானவாதே மீண்டும் புதுமை சலக்தரும் தன்மை 
யனே, உன்னை .கண்டவனாகப்பெற்ற ஜெப்புடைய உன்னடிமை௪ ளாகிய யால்கள் உன் தொண்டர்களது இருவடிகளை வணங்கு வோம். அவ்வாறே அவர்சளூச்கே (உறவினர்போல்) உரிமையராய் ; ஒழுகுவோம். அலர்களே எக்கள். சணவசாவார்கள். அவர்கள்.
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விரும்பிக் கட்டளையிட்ட முறையே அவர்கட்கு அடிமையசாய்க் 
குந்தேலல் செய்வோம். இர்த முறையே எங்களுக்குக் டக்கு 
மாறு. எம்பெருமானே அருள் புரிவையாயின், எவ்வகையான 
குறைபாடும் (- தேவையும் ) இல்லா தவர்களரயிருப்போம். 

குறிப்பு:--கன்னிப்பெண்டிர் கூடிய பாட்டு இது என்று 
தோன்றுகிற த. பேர்த் தம்-மீட்டும். பழமையாயிருச் ததுபோலவே 

பு.துமையாயும் என்பது கருத்து, அப்பெத்றி - அந்தச் தன்மை, 
அதாவது, புதுமை, பாங்கு, உறவு, உரிமை, நட்பு, துணை. ௩வ 
#6 Maer ஒருங்கு இறைவனை வழுத்திய பாட்டாகவும் கூறுய. (௯) 

பாதாளம் ஏழினுக்8ழ் சொத்கழிவு பா.சமலர் 

போதார் புளைமுடியும் எல்லாப் பொருள்முடிவே 

பேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்றல்லன் 

வேதகமு,தல் விண்ணோரும் warrants துதித்தாலும் 

ஓக உலவா ஒருதோழன் கொண்டருளன் 
கோதில் குலத்தான் றன் கோயிற் பிணாப்பிள்ளைகாள் 

ஏதவலூர் ஏதவன்பேர் ஆருற்றார் ஆரயலாற் 

ஏ;தவனை பாடும் பரிசேலோ செம்பாவாய். 

உரை: இழுலகம் எழினுக்குங் சழாய்ச் சொல்லி னளவைக். 
கடச்ததாய் உள்ளது திருவடிச் கமலங்கள். மலர் நிறைக்கு அழகு 
செய்யும் இருமூடியும் எல்லாப் பொருள்களின் முடிவாயுள்ள ௮, 
அவன் இருமேனியில் ஒரு பகுதியில் அம்மை இருப்பள். ஒரு 
திருவடிவமுடையனல்லன் ; ஞான தால்கள் முதலாக, வானுல9- 
னரும் மண்ணுலகனரும் ஆய எல்லாரும் புகழ்ச்தாலும், புகழ்ச்சி 
முற்றுப்பெறாத ஒப்பற்ற உயிர்த் துணைவன் ; அடியார் உள்ளத்தி 
னன் ; குற்றமத்ற சங்சாசப்பெருமான.து கோயிலின்சண் உள்ள 
குற்றமற்ற உயர்ர்த இனத்தினசாயெ பெண் குழர்தைகளே ! 
அவன் ஊர்யாது? அவன் பேர் யாது ? அவனுக்கு யார் உறவி 
னர்? யார் பக்கத்திலுள்ளவர்கள் £? அவனைப் பாடும் வகை யா. 
சொல்லுலீராக,
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குறிப்பு:--* வேத முதல்? என்பதைச் கணி முடியாக்கொண்டு 
அவன் அறிவு நூல் போற்றுவித்த மூலகாரணன் என்ப. 
* பேதையை ஒரு பாலிலுடைய திருமேனிகள் பல ? என்பாருமுளர், 
ஓதல் - பேசுதல், உலவா - வற்றாத, முடியாத, உளன் - உளத் 
இருப்பவன். உளச்தை (க் கோயிலாக) உடையவன், என்தலு 
மொன்று. குலம்? என்பதை * அரன் * என்பதோடு சேர்த்து 
உருத்திசருட் இெக்த 1 மகா ரத்திரன் 2? என்றலு மொன்று. குலம் 
என்பதை, ! பிஷப்பிள்ளை ? என்பதனோடு கூட்டுக, பினா - பெண்: 

* ஏலோசெம்பாவாய் ? என்றது ௮அசையளவில் நின்றது. (௧௦) 

மொய்யார்தடம்பொய்கை புக்கு முகேரென்னக் 
கையாற் குடைந்து குடைந்தூன் கழல்பாடி 

ஐயா லழியடியோம் வாழ்ந்தோங்காண். ஆரழல்போல் 
செய்யாவெண் நீராடி. செல்வா சிறுமருங்குல் 

மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளா 
ஐயாரீ ஆட்கொண் டருளும் விளையாட்டின் 

உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்க்தொழிர்தோம் 
எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோர் எம்பாவாய். 

உமை நடை:-4 செய்யா, ஜயா? என்ற விளிகளை. முதலிற் 
கொள்க. 

உமை :-நிறைக்த கெருப்புப்போல முழுதுஞ் செம்மை கிற. 
முடைய இருமேனியனே, வெள்ளிய இருகீற்றுப் பொடியில் 
மூழ்னெவனே, ஒப்பற்ற வீட்டு செல்வனே, நுண்ணிய இடை 
யும மைபொருச்திய நெடிய சண்ணுமுடைய உமையம்மை சண 
வனே, தலைவனே, வண்டுகள் நிசம்பிய அசன்ற தடாகத்தித் 
புகுர்து (முகேர்? என்ற ஒவியெழும்படியாக நீறினேச கையாவி 
றைத்த முழு உன் இருவடி.களைப்பாடி, உனது பசம்பரை யடமை 
களாக நாங்கள் வாழ்க்தோம். (௫ பக்குவத்திற்கேற்பப் படிப்படி, 
யாச) அழகாக ஆட்கொண்டருளும் இருவிளையாட்டினாவே, உய் 
ORs pais பிழைத்தச் கதிசேரும் வகைகளிலெல்லாம்
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மாக்களும் படிப்படியாச உய்தி கூடி முடித்தோம். இனி, நாக் 
கள் இளைச் தப்போகாமல் எங்களை நீ காப்பாற்றுவாயாக. 

குறிப்பு :--மொய் - வண்டு. (முகேர்” தண்ணிர் எறிவதா- 
அள .தாமொலி. குடைதல் - நீராடுதல், துளைத்தல் வழி - பரம் 
பசை. ஐ.- அழகு. ஜயா - ஐயாக- அழகாக, உய்யும்வகை - படிப் 
படியாய் கஇிக்சண் மேற் செல்லுமுறை. (கக) 

ஆர்த்த பிறவித் அயர்கெடசாம் ஆர்.த்தாடுக் 
தீர். தன்ஈற் றில்லைச்சிற் றம்பலத்தே இயோடுங் 

கூத்தன்இவ் வானும் குவலயமும் எல்லோமுங் 

காத்தும் படைத்துவ் கரக்தும் விளையாடி. 

வார்த்தையும் பேசி வளைசலம்ப வார்கலைகள் 
ஆர்ப்பரவஞ் செய்ய அணிகுழல்மேல் வண்டார்ப்பப் 

பூத்திகமும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம் 
ஏத்தி இருஞ்சனை£ ராடேலோர் எம்பாவாய். 

உரை :--(சம்மைப்) பிணித்த பிறவித் இன்பம் ஒழியும்படி,.. 
சாம் மூழ்ர்ஐ மூழுகும்புனித சீருடையான், அழெ இல்லை ஞான 
சபையின்சண், அனல் ஏச்தி ஈடம் புரின்ற கூத் அவல்லான் 
இந்த ஞாலத்தையும் வானுலகத்தையும் காம் எல்லாரையும் சோத்து 
வித்தும் நிலைபெறுத்தியும் ஓடுக்கியும் விளையாடுபவன், (கய: 
பெருமானுடைய) புகழ்ச் சொற்களையுமுரைத, (சல்னொயெ) 
வளையல்கள் ஒலிச்சவும் நீண்ட (மேகசலைசளாகய) ஆடைகள் 
அசைர்து ஓசையெழுப்பவும் அழக கூர்தவின்மீது வண்டுகள் 
ரீங்சாரஞ் செய்யவும், மலர்கள் விளக்குன்ற பொய்கையில் ஆடி, 
ஈக்மை உடைய பெருமானது பொலக்கழல்களை வணய்ூத் 
துதித்துப் பெரிய (மலைச்) சனைரீரிலே ஆடுவோமாக. 

குறிப்பு :--ஆர் - சட்டு. தீர்த்தன்? என்பதற்குத் தாயனுண 
முடையான், ஆசான் என்ற பொருள்களுமுள. ஈல் - அழயெ 
*இயாடும்! என்பதற்குச் (சோதியாக நின்றாடும்! என்பாருமுளர்...
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விளையாடி - விளையாடுபவன். ஈடமாடி. என்றாற்போல. சீராடுவ 
டன், வாயால் வாழ்த்தியும் என்பார், *வார்த்தையும்பே?! என் 
ரர்... ஆர்ப்பாவம் - இறைச்சல்; புனித நீர்சிலேகள், இருவசையாச 
இருத்தல் கூடும். “இருஞ்சனை” யென்பது உருவசமாசப் பேரின்ப 
மாய சனைமைச் குறிக்குமென்பாரு முளர், ஆடு - ஆக வென் 
பதன் கடைச் குறை. (se) 

பைங்குவளைக் கார்மலராற் செங்கமலப் பைம்போதால் 

அங்கங் குருகினத்தாற் பின்னும் ௮சவத்தால் 

தங்கள் மலங்கழுவு வார்வந்து சார்.தலினால் 
எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த 

பொக்கு மடுவிற் புகப்பாய்க்து பாய்க்துஈஞ் 

சங்கஞ் இலம்பச் இலம்பு கலந்தார்ப்பக் 

கொங்கைகள் பொங்கக் குடையும் புனல்பொங்கப் 
பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ச் தாடேலோர் எம்பாவாய். 

உரை :-நீர்மிகுந்த பொய்சையானது பயெ கருங்குவளை 
மலர்களை யுடைமையானும், எமது பெருமாட்டியாலய உமை 
மபம்மை, கருங்குவளை சிதமுடைமையானும், பொய்சையானது 
செந்தாமரைப் புதுமல ருடைமையானும், எமத பெருமான் செக் 

(தாமரை நிறமுடைய இருமேனிய னாதலானும், பொய்கையான gy 
அழகிய (குருெமென்னப்படும்) சீர்ப்பறவைக ளுடைமையா 
னும், பெருமான் இருமேணியின்சண் குருனெமாய குருக்கத்தி 
மலர்த்தொடையலும் பெருமாட்டி, தனது உறுப்பின்சண் சங்க 
வளையல் தொகுதியுமூடைமையானும், பொய்கையானது. ஒலி 
புடைமையானும், பெருமானும் பெருமாட்டியும் பின்னிக்டெக்கும் 
பாம்பினை யணிக்தமையானும், பெரய்கையினகத்தே உடல் அழுச் 
கைக் கழுவுதற்பொருட்டு மூழ்குவார் சார்சலானும், பெருமான் 
பிசாட்டி, என்பார் தம்மிடத்தே மும்மல நீக்கமுறுவார் வக்தூ 
அடைசலானும், இறைவனையும் இறைவியையு மொத்த பொய்கை 
யில் இறக்க, ஈம.த சங்சம் 5ர்பாயப்பெற்று ஒலிக்கவும், அதஜேடு
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சம சாத்ிெம்புகளும் 8ீர்பாயப்பெற்றுச் கலக்தொலிக்கவும், ௧ல் 
கள் மடழ்ச்சியொத் பூரிச்சவும், முழுகுன்ற நீர் மேலெழகும், 
சாமரை படர்ச்த அழயெ ரீருட்பாய்ச். து. கடுவோமாக, 

தரிப்பு அங்கம் - அழகு, உறுப்பு. குருகு - நீர்ப்பறவை, 
வளை-குருச்கத்தி. பின்னும் - மேலும், பின்னிகடச்கும். ௮ 
வம்-பாம்பு, தசை, மலம்-அழுக்கு, ஆணவம். பாய்ர்து என் 
பது, நீர், சங்குதடை முதவியவற்றிற் பாய்தலைக் குறிக்கும். 

இறைவி யுதவியால் இறைகன்பாற்பெறும் பேரின்பச்சடலுள் 
மூழ்குவகற்கு இப் பொய்சை யாடல் அதிகுதி யாயிற்றும் 
போறும். (க) 

காதார் குழையாடப் பைம்பூண் கலனாடக் 

கோதை குழலாட வண்டின் குழாமாடச் 

சிதப் புனலாடிச் சிற்றம் பலம்பாடி. 
வேதப் பொருள்பாடி. அப்பொருளா மாபாடிச் 

சோதி இிறம்பாடிச் சூழ்கொன்றைக் தார்பாடி. 

ஆதி திறம்பாடி அர்தமா மாபாடிம் 

பேதித்து ஈம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளை தன் 

பாதத் இறம்பாடி ஆடேலோர் எம்பாவாய். 

உரை:--சாஇற்பிணித்ச சோடு அடும்படியாகவும், உடம்பி 
லணியப்பட்ட பய (பொன்னினாகய) அணிகள் ஆடவும், கூந்தல் 
மாலை. யாடவும், மாலையைச் சற்றும் வண்டுச்கூட்டம் spear, 
குளிர்ந்த நீருள்மூழ்டு, இல்லைச்சிற் றம்பலத்தைப் புகழ்க்துபாடி, 
அறிவுதூற் பொருளினைப் பாடி, இறைவன் அப்பொருளாய் நிற் 

கும் முறையையும்பாடி, ஒளியுருவணின் ஆற்றலைப்பாடி, அவன். 

சென்னியிற் குடப்பெத்றுச் சூழ்ர்துள்ள கொன்றை மாலையையும் 
பாடி, அவன் தியான முறையையும்பாடி, அந்தமான முறையை 
யும் பாடி, (பிறரில் கின்று சம்மை) வே.றுபடுத்இிச் ப்பாக வளர்த் 
தும் சாத்த வளையல் நிறைத்த கையுடைய அம்மையின் திருவடிச் 

சிறப்பினைப் பாடி. நீராடுவோமாக,
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குறிப்பு :-குழை, மகளிர் காதணி (பூண்பைங்கலன்? என 
மாறுக. கோதையுடைய கூர்தல் ஆடவெனவும், கோதைபோன் ற. 
கூர்தலாட வெனவுல் கொள்வ தண்டு (se) 

ஓரொருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே ஈம்பெருமான் 

சிரொருகால் வாயோவாள் இத்;தங் களிகூச 
நீரொருகால் ஓவா கெடுக் காசை கண்பனிப்பப் 

பாசொருகால் வந்தனையாள் விண்ணோரை,த் தான்பணியாள். 
பேசரையற் கில்கனே பித்தொருவர் ஆமாறும் 

அசொருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள். 

வாருருவப் பூண்முலையீர் வாயாச நாம்பாடி. 
ஏருருவப் பூம்புனல்பாய்ர் தாடேலோர் எம்பாவாய். 

உரை நடை :-(வாருருவப் பூண்முலையீர் ? என்பதை முதலிற் 
கொள்க. 

உரை :பசச்சணிர்த pu அணிபுடன் கூடிய ஈலுடைய 
கக்கையீர்! ஒருத்தி ஒவ்வொரு சமயத்திலே எம்பெருமான் என்று. 
சொல்லிச் சொல்லியே, ஈமது தலைவனுடைய புசழினை ஒருதசசத் 
தோடு நிறுத்தாது வாய் ஓயாது பேசுவாள். மனம௫ழ்ச்சி மீக் 
கூர்தலிஞல், ஒருகாலும் நீர்வற்றுத நீண்ட அருவிகளைக் கண்கள் 
இடைவிடாது பெய்ய, நிலத்தின் மிசை ஒசே முறையாக எழாது: 
வணங்குதலை யுடையாள், வானவர்களை ஒருகாலும் வணங்க 
மாட்டாள். பெரிய மன்னனாயெ இறைவனுக்கு இவ்வாறு அன் 
பால் மாலுடையள் ஆகும் விதத்தையும் இவ்வாறு ஆண்டு கொள்ள 
வல்ல அதிஞசாகிய ஒப்பற்ற பெருமான் யாரோ, அவரது இரு 
வடிகளையும் சரம் பாடி, அழமயெ சோற்றமுடைய புதுப்புனல்: 
dopis பொய்கையில் வீழ்ச்து ஆடவோமாக.. 

உ கறிப்பு:-இடைவீடாஅ சிட்டை புரிவாள் செயல் ஒவ்கொரு 
சமயத்திலே வெளிப்பட, அசன் தன்மைகள் இன்னவாறு என்று! 
குறிப்பித்தமை காண்க, பெண்கள் கூட்டத்தில் தலைமையானவள்,
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தம்மொடு சேராத ஒரு பெண்மணியின் உயர் தன்மையினை எடுத் 
அச் காட்டித் தாமும் அத்தசையராதல் வேண்டுமென அறிவுறு 
இயவால. பணித்தல் - துளித்தல், இடைவிடாத பெய்தல். (௧௫) 

மூன்இக் கடலைச் சுருக்கி யெழுர்.து(உ)டையாள் 
என்ன ச் திகழ்க்தெம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின் 

மின்னிப் பொலிர்தெம் பிராட்டி. இருவடியேற் 
பொன்னஞ் சிலம்பிற் இலம்பிக் தருப்புருவம் 

என்னச் சிலைகுலவி ஈந்தெம்மை ஆளுடையாள் 
தன்னிற் பிரிவிலா எங்கோமான் அன்பர்க்கு. 

முன்னி அவள்கமக்கு முன்சுரக்கும் இன்னருளே 
என்னப் பொழியாய் மறையேலோர் எம்பாவரப் 
உசை:--மேசமே, கார்காலத்திற்கு முன்னே, இக்தச் சடல 

குடித்து அதனை நீர் குறையச் செய்ஐ, மேல்வாணில் எழுக்து, 
எம்மையுடையாளாபெ. உமையம்மை இிருமேணி போல நீல சிதச் 
சோடு விளங், அவளத சத்றிடைபோல மின்னல் விடத்து 
விளல்9 எங்கள் பெருமாட்டி. திருப்பாதங்களின் மேலுள்ள அமெ: 
பொன் இலெம்புபோல முழங்கி, அவளது இருப்பருவம் போல 
வானவில் வீச, அம்மையை விட்டு நீல்சப்பெறாத og Cui sey 
Bu சவெபெருமான் பிறரினு முற்பட்டும், அவனடியவர்களும்கும் 
அம்மை (அவள் அடியாசாகய) ஈமக்கும், மூர்திப் பொழிகின்ச 
இனிய அருள்போல நீரினைப் பெய்வாயாக, 

குறிப்பு :-முன் - சாலத்திந்குமுன். முன்னி - முச்தி, முத் பட்டு, விரும்பி யென்றும் பொருள் கொள்வர். *இட்டிடை? எண்: 
பதில் இம்டு- சிறுமை, அண்மை. *அகர தளவிட்டி தாயினும்! 
என்றதிற்போல. (se 

செங்க ணவன்பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள்பால் 
எல்கும் இலாதசோர் இன்பம்ஈம் பாலதாக் 

கொங்குண் கருல்குழலி ஈர்சம்மைக் கோதாட்டி, 
இல்குாம் இல்லங்கள் தோம் எழுர்தருளிச் 
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செங்கமலப் பொற்பாதக் தந்தருளுஞ் சேவகனை 

அங்கண் ௮ரசை அடியோங்கட் காரமுதை 

நங்கள் பெருமானைப் பாடி. ஈலந் திகழப் 

பல்கயப் பூம்புனல்பாய்க் தாடேலோர் எம்பாவாய். 

உரை நடை:--*கொக்குண் சருங்குழலி! என்பதை முதலிற் 
கொள்க. 

உரை :--வரசனையை (இயற்கையாகக்) சொண்ட கரியகூக் தலை. 

யுடையாளே, வெந்த கண்ணையுடைய திருமாவிடத் தம், நான்முக 
னிடத்தம், பிற விண்ணவர்களிடத் தம் வேறெவ்விடச் அம்இல்லாச 
ஒப்பற்ற பேரின்பம் சம்மைச் சாரும்படியாசச் றியோங்களாகிய ஈம் 
மைப் பாராட்டி, இவ்வுலகிலே ஈமது வீடுகள் தோறும் எழுக்கருளி 
வற்று gag செந்தாமரை மலர்போன்த அழயெ திருவடிகளைச் 
சாட்டியருளும் அண்ணலை, அழயெ சருணைரோக்குடைய மன்னனை, 
அடிமைகளாகிய ஈமக்குச் இடைத்தற்கரிய அமுதத்தை, ஈமது தலை. 
வனை ஈாம் பாடி, அழகு மிகுர்.ஐ. விளல்கும்படியாகத் தாமரைத் 
தடாசத்தின் பு.அப்புனவில் வீழ்ச்,து முழுகுவோமாக, 

தறிப்பு --பெண்டிருள் ஒரு பெண்ணை விளித்து மற்றொரு 
பெண் கூறுவதாக இயற்றப்பட்டது. கொங்கு - மணம். உத்தமம் 
பெண்டிர் கூர்தலுக்கு இயற்கை மணமுண்டென்ப. சேவகன் - 
வீரன், அண்ணல், கலம் - அழகு. (௧௪) 
அண்ணா மலையான் அடிக்கமலஞ் சென்றிறைஞ்சும் 

விண்ணோர் மூடியின் மணித்தொகைவீ நற்றார்போல் 
கண்ணார் இசவி கதிர்வர்து கார்கரப்பத் 

தண்ணார் ஓளிமழுங்கத் தாரகைகள் தாமகலப் 
பெண்ணா அணாப் அலியாய்ப் பிறங்கொளிசேர் 

விண்ணாகி மண்ணாகி யித்களையும் வேறாக 
கண்ணா ரமு.தழுமாய் கின்றான் கழல்பாடிப் 
“பெண்ணேடப் பூம்புனல்பாய்ர் காடேலோர் எம்பாவாய். 

௨௭௭ நடை :-*பெண்ணே? என்பதை முசவித் கொள்ள,



திருவெம்பாவை ௨௧௪ 

உரை:--மாதே ! அண்ணாமலை யுதையும் அண்ணலின் BG 
வழித் சாமரைசளின்பாற்பேரய் வணங்கும் வானவர் மகுடல்களி 
அள்ள இசச்இனங்களின் தொகுதி, (இறைவன் பேசொளி முன்) 
இறப்பு விளக்கமிழக்தாத்போல, (வான்) இடம் சிறையும் கதிரவ 
ன கதிர்கள் தோன்ற, இருளானது மறைய, ஈட்சச்இிரங்கள் 
குளிர்ச9 பொருச்திய தமது ஒளிமல்கி யொழிய, அப்போழ்திலே, 
கணும் பெண்ணா அவியாய் விளக்க மிக்க ஒளி பொருக்திய 
வானுலசமா மண்ணுலசமாகி, இவ்வளவிற்கும் வேருய பொது 
னா, அன்பர்க்குப் பெருமை மிக்க அமுசமுமாம். கின்ற பெருமா. 
௮ இருவடிகளைப்பாடி. இப் புுப்புணவில் லீழ்ச்து மூழ்குவோ 
மாக. 

குறிப்பு :--முன்பாட்டிப்போல, இவும். ஒருத்தி மற்றொருத் 
இக்குச் கூறியது. அண்ணாமலையில் இப்பதிகஞ் செய்யப்பட்ட 
அக்கு, * அண்ணாமலையான் என்றது. ஒரு குறிப்பூ. இல்லையும் லெ. செய்யுட்களில் பேசப்படுதல் சாண்ச. வினு - தணிச் செப்பு ; கண் 
ஞர் இரவி என்பதற் கண் - இடம், * கண்ணாசமுது 7 என்பதற் 
சண் - பெருமை; ஒளி யுருவின.ரய விண்ணவர் வாழும் விண் - 
*மிதல்கொளி சேர் ! என விசேடிச்கப்பட்ட த. சழல் - இருகடிக்கு 
இலச்கணைம் பெயர், (௧௮) 

உங்கையிற் பிள்ளை உனக்சே அடைக்கலமென் (ற), 
27 Sos பழஞ்சொற் பு.தக்குமெம் அச்சத்தால் 

அங்கள் பெருமான் உனக் கொன் ௮ுரைப்போல்கேள் 
எக்கொங்கை கின்னன்ப சல்லார்தோள் சேசற்க 

எங்கை உனக்கல்லா தெப்பணிபுஞ் செய்யற்க 
கங்குல் பகலெங்கண் மற்றொன்னுல் காணற்க 

இங்(கு)இப் பரிசே எமக்கெந்கோன் ஈல்குதியேல் 
எங்கெழிலென் ஞாயி ஜெமச்கேலோர் எம்பாவாய். 

உரை :--எக்சன் தலைவனே, “உன் சையிலுள்ள பிள்ளை 
ஈனக்கே சசண் * என்னும் பழமொழியைப் புதுப்பிக்னெறோ



௨௧௨ திருவாசகம் 

மென்று நீ சொல்லக்கூடியதை அஞ்டு, உனக்கு ஒரு விண்ணப்பஞ் 
செய்ளெறோம், 8 கேட்டருள்வாயாக எமது ஈூல்கள், நினது 
அன்பரல்லாதார். புயங்களைத் தழுவாதொழிக, எல்சள் கைகள் 
உனக்கன்றி (வேறு தேவர்க்கு) எவ்வகையான தொண்டுஞ் செய் 
யாதொழிக, இசவும் பகலும் எங்கள் கண்கள் கின்னேத் தவிச 
வேறொன்றையும் காணுதொழிக. இச் சிலவுலகல் இம்முறையே. 
எங்களுக்கு ஐயனே 8 அருள் புரிலையாயின், பசலவன், எத்திசை 
யில் உஇத்தால் எங்களுக்கு என்ன ? (௭. எப்படியானாலுல் சவலை: 
யாதுமில்லை). 

தறிப்பு பெண்கள் பலரும் இறைவனை வேண்டிப் பாடல், 
சாயே சன் பிள்ளையைக் காத்துக்சொள்ளுவளாதலின், அவள். 
பிள்ளை அவளுக்கு அடைக்கலமென்று பிதர் சொல்லுசல் மிகை 
யாகும். அதுபோல, இறைவனிடம் வேண்டுகோள் செய்தல் 
மிகையென்ற அச்சம் இருப்பினும், ஆசைபற்றி வேண்டுகோள் 
செய்வமென்பார், இப் பழமொழியை எடுத்த்யம்பினர். (அப் 
பழஞ்சொல் ? என்ப.இல், அகரம், பண்டறிசட்டு. அங்கு, அசை, 
அதுவும் பழமை குறிப்பதே. அன்பரிற் காணப்பபெவனும் இறை 
யாதலின் அவரைச் காண்பதை வேறாக வேண்டிற்றிலர். அன்பர் 

பணி அரன்பணியாதலுவ் கொள்ச, மாதர் பலராதலின், அவர் 
கள் கணவரும் பன்மையிற் கூறப்பட்டனர் ; ஒல்வொருவர்ச்கே 

கணவன், என்ற கருத்திற்கு ஈண்டு மாறு. மாது 
Bare. (௧௧), 

போற்றி அருளுககின் ஆதியாம் பாதமலர் 
போற்றி அருளுகநின் ௮ந்தமாஞ் செக்தவிர்கள் 

போற்றியெல் லாவுயிர்க்குர் தோற்றமாம் பொற்பாதம் 
போற்றியெல் லாவுயிர்க்கும் போகமாம். பூங்கழல்கள் 

போற்றியெல் லாவுயிர்க்கும் ஈரம் இணையடி.கள் 
ஈபோற்றிமால் சான்முகனுல் காணாத புண்டரிகம் 

போற்றியாம் உய்யஆட் கொண்டருளும் பொன்மலர்கள் 
போற்றியா மார்கழிநீ ராடேலோர் எம்பாவாய், 

 



திருவெம்பாவை ௨௧௩. 

உரை :--எக்களைச் காப்பாத்தும் பெருமானே ! எப்பொகுட் 
கும் மு,தலாயுள்ள உனத இருவடிக் கமலங்களை எங்களுக்குக் 

கொடுத்தருள்க. எவற்றிற்கு முடிவாயுள்ள செவ்வி.ப இளல் குழை 
போன்ற மெல்லிய இருவடிகளை எங்களுக்குச் சொடுத்தருள்ச 
எல்லா உயிர்களும் தோன்றுதற் கேதுவாகிய இருவடிகளுக்கு 
வணக்கம். எல்லா உயிர்களும் நிலைபெறுகற்குரிய பாதுகாப்பா 
அழ சழலணிர்த திருவடிகளுக்கு வணக்கம், எல்லா உயிர்சளும் 
முடிவெய்து.தற் கேதுவாகிய இருவடிக எிரண்டிற்கும் வணக்கம். 
இிருமாலும் பிரமனும் (செருக்கனொற்) காணவொண்ணாத தாமரை 
மலர்களுக்கு வணக்கம். காங்கள், உய்தி கூடும்படி, அடிமையாக்இ 
ஆண்டருளும் பொற்பூம் பாதங்களுக்கு வணக்கம். (அவ்வாறு), 
வணங்க சாம், நீர் கிறைந்த துறையின்சண் முழுகுவோமாக. 
(அல்லது சரம் ஆடும்) மார்கழி நீர்க்கு வணச்சம். 

குறிப்பு :--மூதலடியித் போத்தி என்பதற்கு ஆடி. என்பதற் 
குப்போலப் பொருள்கொண்டு, * காப்பாற்றுபவனே ? என்று. 
பொருள் சொள்ளப்பட்ட. * போற்றி? என்பதற்குச் காக்க 
வெனவும் பொருள் கொள்ளலாம். போகம் - பாுகாப்பு. a 
இற்கும் ச் துலூற்கும் .இியும் அர்தமுமாய் இறைவன் நிற்பதை 
அடிகள் கூறியருளினர். உயிர்கள் முத்சொழிற் பலெதைப் பின் 

மூன். நடிகளித் கூறினர். யான் எனதென்னுஞ் செருக்கல் உயிர் 
ஆழ்க்.து மறைப்புத் தொழிற் படுவதை அரிஅயனில் வைத்துரைத் 
தார். அருளலை, ஈத்றயலடியிற் குறித்தார். எனவே இறைவன. 
ஆக்கல், அளித்தல், அழித்தல், மதைத்தல், அருளலென்னும் ஐச் 
தொழிலும் இங்குச் கூறப்பட்டமை காண்க, பேரின்பக் கடலுக்கு 
அறிகுறியாக, ஆர்கழி நீரைச் கூறினர். மார்கழி? யெனவும், 
ஆர்சழி யெனவும் பிரிக்சலாம். (௨௦) 

இருச்சிற் தம்பலம் 

we



திருவண்ணாமலையில் அருளிய 

திருஅம்மானை 

ene 

ஆளந்தக்களிப்பு 

ஒப்புமைபற்றிவந்த ஆறடித்தாவு கொச்சககீ கலிப்பா 

இிருச்சிற்றம்பலம் 

செங்கண் நெடுமாலும் சென்றிடர்துங் காண்பரிய: 

பொங்கு மலர்ப்பாதம் பூதலத்தே போர்தருளி 
எங்கள் பிறப்பறுத்திட் டெர்தாமும் ஆட்கொண்டு 
தெங்கு இரள்சோலைத் தென்னன் பெருக் துறையான் 
அங்கணன் அகர்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும் 
அங்கருணை வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய். 

உர நடை: அம்மானாம்? என்பதை முதலிற் கொள்ச. 
“அறைகூவி வீடருளூம்? என்பதை 4 ஆட்சொண்டு? என்பதன் 
பின் அமைச்ச. 

உண :--அம்மனை யாடும் அம்மையே! சவர்2 சண்ணையுடைய 
கெடிய திருமாலும், (வாசமாய் மண்ணைத்) தோண்டிப் போயுல் 
காணமுடியாத ஒளிவிளவ்குர் காமரைபோலுர் இருலடிசளோடு 
நிலவுலகத்தே புகுந்தருளி, ஈம்முடைய பிறப்பைத் தொலத்௪, 
எமபோலியரையும். அடிமையால். கொண்டு, லிய அழைத்து, 
விட்டினை ஈல்கும். தென்ன மரங்கள் செறிர்த பொழிலையுடைய 
அழயெ சல்ல இருப்பெருர்துறை புடையாஞயெம், அழயெ 
இருகோச்னெனாகியும் சிறக்த பேருளாளளாயு மிருப்பவனது 
அருளழகு ததும்பும் செடிய சழலணிக்த இருவடிகளையே நாம் 
யாடுவோமாக, 

குறிப்பு :---செடுமா லென்றது, சேவருட் சிறர்தமையோடு, 
திருப்பாற்கடலில், கெடிய உருவொடு பள்ளிசொண்டமை «GF



திரு௮ம்மாளை ௨௧௫ 

யென்ப. செவ்வரி படர்ச்திருத்தலாற் கண்கள் வெர்தன. அது 
உத்தம விலச்சணமென்ப. உம்மை உயர் வுணர்த்இற்று, Quis 
சென்றும் எனமாறுக, எக்தரம் - எமதுதரம் - எமது பக்குவரிலை 
உம்மை, இழிவுணர்த்திற்று. பாதம் - பாசத்தோடு, பாதங்களை 
யுடைய பெருமானெனவும் கொள்ளுவர். தென்னன் - சென்-ட 
சன் - அழயெ சல்ல. *பாண்டியன்? எனவும் பொருள்கொள்ளுப 
அறை கூவுசல் - போர்க்கு வலிய அழைத்தல். மகளிர்க்கு இறை 
வன் அருட்பேழகு இறப்பாகத் தோன்றுதவின், அம்கணன்) 
அக்தணன், அங்கருணையென ௮. விசேடிக்சப்பட்டது போதும்! 
£ அம்மனை விளையாடும் ஒய்? எனப் பொருள்சொள்ளாது, ௮ம் 
மானை என்பது அம்மானாய் எனத் தரிர். கின்றது என்பாருமுளர். 
அசையளவாகவே பெரிதும் அச்சொல் அமைக் அள்ள த. (4) 

பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளச் தார்பு.ற.த்தார் 
Qin gin காண்டற் கரியான் எமக்கெளிய 

பேசாளன் தென்னன் பெருர்துறையான் பிச்சேற்றி 
வாரா வழியருளி வந்தென் உளம்புகுக்க 
ஆரா அமுதாய் அலைகடல்வாய் மீன்விசிறும் 
பேராசை வாரியனைப் பாடுதுல்காண் அம்மானாய். 

உரை:--நில வுலலுள்ளாரும் வானுலூலுள்ளாரும் முல 
அள்ளாரும், இவற்றிற்குப் புறமாய வேறுலூலள்ளாரும், ஆய 
யாவராலும் (சமது முயற்சயொலே) சாணவொண்ணாத பெருமான், 
ஈமக்கு எளிவர் தருளிய பெருமையுடையவன், பாண்டிப் பெருமான், 
பெருச்துறையில் லீற்றிருப்பவளுய், வர்.து எனக்கு மால் மிகும்படி. 
செய்து (பிறவிக்கு) மீனாத கெறிசக்த, என்னுடைய உள்ளத்தே 
கோயில்கொண்ட, தெவிட்டாத அருமருக்தாய், (முன்னொரு 
காலத்திலே பரதவர் தலைவன் பொருட்டு) சொச்தளிக்குல் கடலிலே 
மீனைப்பிடிக்க வலைவீசிய, (அன்பர்க்குப்) பெருவிருப்பாய சடல் 
போல்வானை, காம் பாடுவோமாக.. . 

குறிப்பு :--அடிகள் அம்மாஷையாடும் மகனிரைப்பாடச் கவுவ 
காகவே இப்பகுஇப் பாடல்கள் அமைச் அள்ளன. பேசாளன்! என்:



BSE Boorse 

பதிற் (பேர்! - பெருமை. பிச்சு - பித்து, விசிறும் - (வலை) வீசம். 
வார் - கடல். * வந்து? என்பசைப் ! பிச்சேற்றி ! என்பதற்குமுன் 

அமைக்க, 6) 

இர்இரனும் மாலயனும் ஏனோரும் வானோரும் 

அக்காமே நிற்கச் சிவனவனி வந்தருளி 

எந்தரமும் ஆட்கொண்டு கோட்கொண்ட நீற்றனாய்ச் 

சிந்தனையை வந்துருக்குஞ் சீரார் பெருந்துறையான் 

பந்தம் பரியப் பரிமேற்கொண் டான் தந்த 

அந்தமிலா ஆனந்தம் பாடுதுல்காண் அம்மானாய். 

உரை :--இக்திரனும் பிரமனும் திருமாலும், (அதிசார வகை 
வினராயெ) பிற தேவரும், (பொதுவான) விண்ணவரும், வாணுல 
இலே (இறையருளை சாடி) நிற்கவும், (அவர்களைச்) சடச்து 2௨ 
பெருமான் இர்நிலவுலகிலே எழுச்தருளி, இருச்சோனி லணியப் 
பட்ட இரு£ீறுடையானாய் (பக்குவம் போதாத) எம்போலியசையும் 
கண்டுகொண்டருளி, எமதள்ள;த்அட் புகுர் அதனை (அன்பால்) 
உருகுவிக்குஞ் ரறப்புப் பொருந்திய இருப்பெருர் அறைப் பெரு: 
மான், (பாண்டியன் முதலோர்) பாசத்தளை அறுபட்டொழியச் 
குதிரைமே லெழுக்தருளினன். அவன் எமக்குக் கொடுத்தருளிய 
எல்லையற்ற பேரின்பத்தை வியர் பாடுவோமாக, 

குறிப்பு :-4 ஏனோர் ! என்பதற்கு வானவரொழிந்த மூணிவர் 
மூதலிய பிறர் என்பாருமுளர். *அர்தரம்! என்றமையால், “ஏனோ 
கும்? என்றது மேலுலூலுள்ள விண்ணவர் வசையினரையே. 
வானிற் செல்லும், மூனிவர், வானவருள் அடககுசல் கூடும், 
“அந்தம்! என்பதற்கு 4௪9 வென்று பொருள். (இறைவன் வெ 
லோகம் நில் வரும்வழியில் இடைமிலே! என்று பொருள்கொள்ளு 
வாருமுளர். 'தோட்கொண்ட $ற்நுய் எந்தசமும் ஏட்சொண்டு! 
என மாறுக. உள்ளத்தை உருகுவிப்பவனும் அவனே யாதலின்) 
வக்துருக்கும்! என்னார். பரிய-அற, ஒடிய; பறிய/வென்று பாடல் 
கொண்டு; “சமுக? என்து பொருள்கொள்ளுவது முண்டு... (௩)



'தஇிரு௮ம்மானை ௨௧௪௭ 

வான்வர்த தேவர்களும் மாலயனோ 9.5 Bs ever 

கானின்று வற்றியும் புற்றெழுர்.துங் காண்பரிய 

சான்வர்து காயேனைத் தாய்போல் தலையளித்திட் 

டூன்வர்து ரோமங்கள் உள்ளே உயிர்ப்பெய்து 

தேன்வர் தமுதின் தெளிவின் ஒளிவர்த 

வான்வந்த வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய். 
உரை உ வானுலகஞ் சேர்ச்துள்ள விண்ணவரும், இருமாஸ், 

பிசமன், இக்இிரன் என்பாரும், (தவம் புரிவான்) காட்டிலே கின்று, 
(யாதும் உட்கொள்ளாது) உடம்புலரப் பெற்றும், உடல்மீது பற்றா 
னது வள௱ப்பெற்றும், சாணப்பெறாத கடவுள் தானே (ஆசா) 
எழுக்தருளி வச்து சாய்போலும் எனக்குத் தாயைப்போல முதற் 
'நசமான கருணை sizeof, புறத்தே, உடம்பு மயிர் சிலிர்த்து 
உள்ளே மூச்செழுந்து ம௫ழ்ச்சிெடைதற் கேதுவாயெ, தேன் 

'சன்மை யுடையதாய், அமூதத் தெளிவுபோல்வதாய், ஒளி பொருர் 
'இயதாய், இருதயாசாசத்இற் ஜோன்றிய பெருமைமிக்க திருவடியை 
காம் பாடுவோமாக. 

குறிப்பு :--மு.தலடியில் வான்? - பூத ஆகரயம். Qn Buy 

யில் - இருதய ஆகாசம். கான் - சானம் என்பதன் சடைக்குறை. 
தான் - இறைவன். ஊன்(சண்) உரோம(புளசம்) வந்து, என 
மறுக. உயிர்ப்பு - மூச்ச, உயிர் சனிர்த்தலாய w@pe8. (௪) 

கல்லா மனத்துக் கடைப்பட்ட நாயேனை 

வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேந்றிக் 

கல்லைப் பிசைந்து கனியாக்்கத் தன்கருணை 
வெள்ளச் தழுத்தி வினைகடிர்த வேதியளைத் 

இல்லை ஈகர்புக்குச் சிற்றம் பலமன்.னும் 

ஒல்லை விடையானைப் பாடுஅங்காண் அம்மானாய் 

உரை உதை தன்மையைக் கத்தறியாத உள்ள த்தைபுடைய 
கீழ்ப்பட்ட காய்போன்ற என்னை அருட் பித்தேற்றுவித்த; வல் 
லமையுடையானாய் அழமெ ஈல்ல பெருர்துறை வீற்றிருப்பலஞய்



௨௧௮ திருவாசகம் 

(என கெஞ்சமாகயெ) கல்வினைச் குழைத்அப் பழத்தின் தன்மைய 
தாகச் செய்து, தனது போருள் வெள்ளத்திலே குழ்வித்த, 
எனது இருவினைகளைத் தொலைத்த அக்தணனை, தஇல்லைப்பதி 

புகுர்௮ ஞான அம்பலத்திலே சிலைபெத்து விளங்கும் விசைவடைய 
சாளையூர்இி யுடையானை சாம் பாடுவோமாக, 

தறிப்பு --இதகும் ஒரு பெண்ணை சோக்கிச் கூதியதே 
போலும், *பிசசேற்தி? என்பதை *சாயேனை? என்பதற்குப் பின் 
அமைக்க, @) 

கேட்டாயோ தோழி இறிசெய்த வாறொருவன் 
இட்டார் மதில்புடைசூழ் தென்னன் பெருர்துறையான் 
காட்டா தனவெல்லால் காட்டிச் செல்காட்டிசத் 
காள்தா மரைகாட்டித் தன்கருணைத் தேன்காட்டி 

காட்டார் ஈகைசெய்ய காம்மேலை வீடெய்த 

ஆள் தான்கொண் டாண்டவா பாடுஅங்காண் அம்மானாய். 

வா:-பாக்கியே! ஒருத்தன் என்பொருட்டுச் செய்த 
உய்தி கெறியைக் கேட்டனேயா £ இட்டிய சுதை பொருர்திய 
மதில்கள் பச்சத்திலே குழப்பெற்ற அழகிய கல்ல இருப்பெரும் 
துறைப் பெருமான் எனக்குக் காட்டத்தசாத அரிய உண்மை௰ 

சொல்லால் சாட்டிச் தனது திருவடித் சாமரைகளைச் காண்பித்துத் 
,தன் அருளாகிய தேனைக் காண்பித்து, சவெபரம் பொருளைக் காண் 

Vis, உலர் சம்மை இகழ்க்து சரிச்சவும், சாம் மேலாயெ: 
வீட்டின்பத்தை அடையவும், என்னைத்தான். அடிமைசொண்ட 
விதத்சை சாம் பாடுவோமாக. 

குறிப்பு :_இறி - வழி, கெறி, இட்டு- இட்டிய சதை, கால் 
பாதனவெல்லாங் காட்டித் தாள்தாமசை சாட்டித் தன் கருணைச் 

தேன்சாட்டி, வெல்காட்டி! என உரைகடை சொள்க, ஞூ 
ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானைச் 

சேயானைச் சேவகனை த் தென்னன் பெருந்்துறையின் 
மேயானை வேதியனை மாஇருக்கும் பாதியனை
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தாயான நர்தம்மை ஆட்கொண்ட காயகளை ச் 

காயான தத்துவனைத் தானே உலகேமும் 

யானை ஆள்வானைப் பாடுதங்காண் அம்மானாய். 

உரை :-இடையறுது நினைவார் கெஞ்சில் வீற்றிருக்கும்." 
உள்ளீடானவனை (அங்வனம் சினையாதார்ச்குதி, அாரத்தே 
யுள்ளவனை; வீரனை, அழ$ூய சஈல்ல இருப்பெரும் துறையிலே 

விற்றிருக்தவனை, ௮ச்சணனை, மங்சையை ஒரு பாதியிற் கொண்ட 
வனை, சாய்த்தன்மை யுடையேமாயெ ஈம்மை அடிமையாக ஆண்டு 
கொண்ட தலைவனை, (ஈமக்குதி) சாயாயெ மெய்யனே, தானாகவே 
(மூவிடத்துள்ள) எழுலகத்திலுவ் சலந்து அலையாய் நிற்பானை? 
அரசனை நாம் பாடுவோமாக, 

குறிப்பு :--உள்ளான்! என்பதற்கு வடமொழியில், *அச்தரி 
யாமி! என்று பொருள் கூறுவர். ஆள்வான்-அ.ரசன், தத்துவம் - 
மெய். இறைவன் ஒருவனே எல்லாவற்றிறுக் சலக். அவையாம் 
நிற்கவல்லானென்பார் தானே? என்றார். சாய் அதன் முதலாளி 
யைப் பின்பற்றுதல் போல, இறைவனைப் பின்பற்றும் சட்டுப்பா 
டுடைய உயிர்களை 4 சாயான ? என்றார். (er) 

பண்சுமந்த பாடற் பரிசு படைத்தருளும் 

பெண்சுமர்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருர்துறையான் 
விண்சுமக்த சர்.த்தி வியன்மண்ட லத்திசன் 

சண்சுமந்த கெற்றிக் கடவுள் சலிமதுரை 
மண்சுமர்து கூலிகொண் டக்கோலால் மொக்துண்டு 

புண்சுமர்த பொன்மேனி பாடுதுங்காண் அம்மானாய். 

உரை :-பண்களைக் கொண்ட பாடலைப் பாடும் பண்பினை- 
உண்டாச்சயருளிய, மாதுதக்கெ பாசமூடையான், விரும்பத் 
*ச்சான், இருப்பெரும் துறை யுடையான், விண்ணுலஇல் நிலை 
கிறுத்திய புகழுடையான், அசன்ற பூமியின்சண் ஆண்டவளுய் 
விளங்குபவன், சண் அமைர்த செற்றியினையுடைய எல்லாம் சடச்த 
முதல்வன், மூறச்ச மிக்க மதுரைமராகரிலே, (பிட்டவொணிசூ/்டு
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காச) மண்சுமந்த, (உதிர்ச்தபிட்டாயெ) கூவி வாக், மதுரை 
மன்னனால் அடிபட்டு, அகனுலேற்பட்ட புண்ணவுடைய அவனது 
அழயெ திருமேனியை மாம் பாடுகோமாக. 

குறிப்பு :-* பசிச? என்பதற்குப் ! பரிலல் ? என்று பொருள் 
கொள்ளுவாருமுளர். பண் சுமந்த பாடலுக்குப் பரிசு தந்தருளும். 
எனவுசைப்ப, பெம்மான்? பெருமானின் மரூ௨. என்றுவ் 
கொள்ளலாம். *2ர்த்தி! இர்த்இபுடையானுக்கு ஆகுபெயர். மண்ட 
லம் - மண் தலம். கலி - ஒலி, முழக்கம், ஆரவாரம். ௫௮? வெண்ற. 

சுட்டு, மதுரையைச் குறித்தது. மண் சுமர்தகதை வெளிப் 
பயை, - () 

அண்டப் பிறையான் மறையான் பெருக்துறையான் 
கொண்ட புரி.நாலான் கோலமா ஊர்இியான் 
கண்டம் கரியான்செம் மேனியான் வெண்ணீற்றான் 
அண்டமுத லாயினான் அந்தமிலா ஆனக்தம் 

பண்டைப் பரிசே பழவடியார்க் சக்தருளும் 

அண்டம் வியப்பும் பாடுஅங்காண் அமானுய் 

உரை : மதியின் ஒரு கலையாகிய பிறையணிக்தவன், மறை 
களையுடைகான், பெருக துறைப் பெருமான், முப்புரிகொண்ட 

சூல் அணிர்சவன், அழுயெ சாளைவாகனத்தன், 8ீலகண்ட முடை 
யான், வெக்த இருமேனியான், வெள்ளிய இரு$றணிர்தவன், 
உலகத்தொகுதிகட்கு முதல்வன் ஆனவன் ஆயபெருமான், எல்லை. 
யற்த பேரின்பத்தை, (அசா இயேயுள்ள) பழைய முறையிலேயே, 
பழைய அடியார்களுக்கு, உலனெர் அசசயிக்குமாறு ஈல்யெருளும் 
விதத்தை சாம் பாடுவோமாக.. 

குறிப்பு :--துண்டம் - துண்டு, இங்கே கலையை. யுணர்த்திற்று 
பழஅடியார் - கெடுகாள் தவம் ஆற்றி ஞானம்பெற்று அனுபூஇயிற் 
நோர்ர்த அன்பர், ₹ஆ.? ஆறு என்பதன் கடைக்குறை, அதனை, 
ஈற்தடியில், * அண்டம் வியப்புற * என்பதனோடும், § ஈந்தருளும் ? 

என்பதனோடுவ் கூட்டுக. (க



BO abit In ௨௨௪ 

விண்ணாளுச் தேவர்க்கும் மேலாய வேதியனை 
மண்ணாளும் மன்னவர்க்கும் மாண்பாடு நின்றானை த் 
(தண்ணார் தமிழளிக்குக் கண்பாண்டி. காட்டாளைப் 

பெண்ணாளும் பாகளைப் பேணு பெருர்,துறையிற் 

கண்ணார் கழல்காட்டி காயேனை ஆட்கொண்ட 

அண்ணா மலையானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய். 

உரை :--விண்ணுலகங்களை அரசாளும் இறையகர்கட்கு- 
மேலான அறிவு நூலாசானை, மண்ணுலல் ஆட்ிபுரியும் வேர்சர்க்கு 
மேன்மைதரும் பொருளா சின்றவனை, குளிர்ச்சி பொருந்திய 
,சமீழ்மொழியினைப் பாதுகாக்கும் கருணைமிகுர்த பாண்டியஞனானை,, 
உமை ஈல்சை தக்க பகுஇியானை, (யாம்) விரும்புனெற இருப் 

பெருர் துறையிலே பெருமை மிக்க இருவடிகளைச் காண்பித்தருளி 
சாயனைய என்னை அடிமையாகக் கொண்ட இருவண்ணாமலை யண் 
ணலை ஈரம் பாடுவோமாக. 

குறிப்பு --லே.தியன் - வேதமோதுபவன்,  ுவிப்பலன். 
வேசம் - அறிவு மால். மாண்பு - மேன்மை. மூன்றாவது அடியில், 
இரண்டாவ (தண்? சாட்டானை என்பதனோடு முடிவது. கருண 
யைச் குறிப்பது. இருவண்ணாமலையில் இப்பகுதி பாடப்பட்ட 
மைக்கு இது ஒரு குறிப்புப்போலும். (௪௦) 

செப்பார் முலைபங்கன் தென்னன் பெருந்துறையான் 
சப்பாமே தாளடைர்தார் கெஞ்சுருக்குக் தன்மையினால் 
அப்பாண்டி காட்டைச் சிவலோகம் ஆக்குவித் த. 

அப்(பு)ஆர் சடையப்பன் ஆனந்த வார்கழலே 

ஒப்பாக வொப்புவித்த உள்ளத்தார் உள்ளிருக்கும் 

அப்பாலைக் கப்பாலைப் பாடுஅங்காண் அம்மானாய். 
உரை :-சமிழ்க்ணெமான கலலையுடைய அம்மைபாகள், 

அழயெ சல்ல திருப்பெருர்துறையுடையான், (தன்) இருவடியை 
அடைச்தவர்கள் உள்ளத்தைத் தவறாதே உருகுவிக்கும் இயல்பி 
னன், அர்ப் பாண்டி சாட்டைச் வெலோசமாகச செய்த சல்லை
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பொருச்திய சடையுடைய எந்தை, (கனத) இன்பம் மிக்க மாணடி. 
கட்கே ஈடாகச் கொடுச்சப்பட்ட உள்ளத்தை யுடையவர்களது 
அகத்தே குடிசொண்டிருக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் ௮அப்பாலாகயெ சுத்த 
புவனங்கட்கும் அப்பாலாச உள்ள தலைவனை சாம் பாடுவோமாக. 

குறிப்பு :--செப்பு-9மிழ், ஆர்- இணை. -அப்பாண்டி' என்: 
பதிற் சுட்டானது பழமையையும் பெருமையையு முணர்த்தும். 
சாலாவது அடியில், அப்பு - ரர் - கங்கை. ஒப்பு - ஈடு, அதாவது, 
உள்ளத்தை அடகுவைத்து அவன் கழலைப் பெறுதல். கழல் - 
அடி; உள், என்பது உயிரறிவின் சண் என்று பொருள்படுதல் 

கூடும். முதல் “அப்பாலை? அப்பாலுள்ள இடம். (ஐ? சாரியை; 
இரண்டாவது, *அப்பாலை! - அப்பாலுள்ள தலைவன். ₹ஜ?- தலை 
வன். :பிரஇரு இக்கு அப்பாலுள்ளவன்? என்று பொருள் கொள்ளு 
வாரு முளர், (ss) 

மைப்பொலியுங் கண்ணிகேள் மாலயனோ டிர்திரனும் 

எப்பிறவி யுந்தேட என்னையுந்தன் இன்னருளால் 

இப்பிறவி ஆட்கொண் டினிப்பிறவா மேகாத்த 

மெய்ப்பொருட்சண் தோற்றமாய் மெய்யே சிலைபேராய் 
எப்பொருட்குர் தானேயாய் யாவைக்கும் வீடாகும் 
அப்பொருளாம் ஈஞ்சிவனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய். 

உரை :--மை விளக்குன்ற கண்ணையுடைய பெண்ணே 1 
(சான் சொல்வதைச்) கேட்பாயாக,  இருமாலும் பிரமனும் 
இர்இரனும், எல்லாப் பிறவிகளிலும் தன்னைத் தேடவும், (அவர் 
கட்குத் தோன்றாத,) தகுதியத்ந எனக்குச் தோன்றி, என்னைத் 
தன இனிய அருளினாலே, இர்தப் பிறவியிலே குருவாய் வக் 
ஆண்டுகொண்டு, மேற் பிறவி எடாத வண்ணம் காப்பாற்றி 
மெய்யான பொருளின்கண் விளங்குபவஞய், மெய்யே நிலையான 
இடமாக வுடையவளுய், எல்லாப் பொருள்களுக்குஞ் சார்பாய், 
எல்லாம் முடியுமிடமாயுள்ள, அத்தசைய பசம்பொருளாயெ சமது 
"சிவபெருமானை சாம் பாடுவோமாக.
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குறிப்பு:--* எப்பிறவியுக்தேட * என்பது பல பிறவிசளிலுக் 
தவஞ்செய்து சாடுதலைச் குறித்த. மெய்யான பொருளின்கண் 
இறைவன விளக்சம் கூறப்பட்ட, மெய்யான நிலையிலுள்ள 
உயிரின்சண்ணும், சடசத்தாயெ தாப மாயையின் கண்ணும் 
இறைவனது விளக்கவ் குறிக்கப்பட்டது. சத்துத் தன்மையே 
இறைவ ஸி௰ல்பாதலின், அதுவே அவனுக்கு நிலைத்த இட. 
மென்றார். அச்தன்மையிலுள்ள சடத்திலும் இத்திலும் அவண் 
விளங்குதலை அவன் தோற்றமென்றார். ஆனால் நிலைப்பொருள், 
நிலையாப் பொருளாய எல்லாம் அவனையே ஆ.காரமாசச்கொண்டு 
நிற்றலின், * எப்பொருட்குச் சானேயாய்! என்றார். 1! தானேயாய் * 
என்பதைக் ;தான் எய் ஓய்! எனப்பிரித்அ.த் “தான் ஏயும் பொரு 
ளாம்? என்று பொருள் கொள்ஷவாருமூளர். ஏய்தல் - சார்பாதல்- 
தோன்றுது சார்பாயிருத்தலின், ஒ௫ுக்ககிலை குறித்தவாறாம். இறை 
வன் தோன்றுதலும் நிலைபெறுதலும் ஓடும்கிற்றலும் ஒருவாறு. 
ஈண்டுச் கூறப்பட்ட தென்பாருமுளர். வீட-முடிவாய இடம். விடு, 

வீடென நீண்டது. விடுதல் - தங்குதல். உயிருள் பொருளுக்கும் 
உயிரில் பொருளுக்கும் முடிவாய இடம் ஒருவகையால் இறைவனே 
யாவன், உயிர் பக்குவப்பட்டு இறைவஜே டிரண்டறச் கலக்கும். 
உயிரல்லன, மாயையி லொடுங்க, மாயை சிவசத்தியைச் சார்ச் 
ிற்கும். 1 ஈஞ்சென் ? என்றது உரிமை பற்றி. ௮ப்பொருள்-அ்.த 
ஒரு பொருள். (க) 

கையார் வளைலம்பக் காதார் குழையாட 

மையார் முழைபுசளச் தேன்பாய வண்டொலிப்பச் 

செய்யானை வெண்ணி றணிக்தானைச் சேர்ந் தறியார்க் 

கையானை எங்குஞ் செறிச்தாளை யன்பர்க்கு 

மெய்யாளை யல்லாதார்க் கல்லாக வேதியனை 
ஐயா தமர்ந் தானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய். 

உரை:--ஈமது கைகளிலேயுள்ள் வளையல்கள்: ஒலிப்ப, காஇற் 

பொருச்திய தோடுகள் ஆட, சாச்தணிக்த கூக்தல் அவிழ்க் தசைய
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(சன் கண் உள்ள மலர் விரிதலால்) தேன் ஒழுக, (அதனை 
புண்ணு) வண்டுகள் ரில்சாசஞ்செய்ய, வர்த மேணியானை, அல்லது: 
சேர்மையுடையானை, வெள்ளிய இருகிறது தரித்தவனை; உயிர் 
'தாமாகப்போய் அறியமுடியாத இடத்தை புடையவனை, எவ்விடச் 
தும் நிறைந் தவனை, அன்பர்க்கு உண்மையாய் விளங்குவானை, அன்: 

பிலார்க்கு விளல்காத அறிவனை, திருவையாற்றில் வீற்றிருந்த பெரு: 
மானை சாம் பாடுவோமாக.. 

குறிப்பு: -குறை, குண்டலமுமாம். ! மையார்? என்பதற்கு 
மேசம்போலச் கரிய, அல்லது 4அஞ்சனம்போலச் கருகிறமுடைய7 

என்பாரு முளர், சையானை? என்பதற்கு, “ஒழுக்கத்தானை? என்று 
பொருள் கொள்ளுவாருமுளர், கை - இடம், ஒழுக்கம். * அறிர்து 
சேரா? என்று மாறிப் பொருள் கொள்ளுவ௪ முண்டு. (en) 

அனையாய்க் டேமாய் மானுடராய்த் தேவராய் 

ஏனைப் பிறவாய்ப் பிறர்இிறர் தெய்த்சேளை 
ஊனையும் நின்றுருக்கி என்வினையை ஒட்டுகந்து 

தேனையும் பாலையுங் கன்னலையும் ஓ.த்தினிய (ஞம் 
கோனவன்போல் வக்தென்னைத் தன்தொழும்பிற் கொண்டரு 

வானவன் பூங்கழலே பாடுஅங்காண் அம்மானாய். 

உமை:--ஆனையாயும் புழுவாயும் மணிதராயும் வானவராயுற் 
Bo பிறவிகளை. யுடையனவாயும் பிறக்தும் இறர்.தும் இளைப்பும் 
ரேனே (துட்கொண்டு உள்ளத்தை மாத்திரமல்லாமல்) எனது 
உடம்பையும், உளம்சின்று உருகுவித்து, எனது இருவினையை: 
post விரும்பி தேனும் பாலும் சர்ச்சரையும் போவர் இத்தப் 
பாளுயுள்ள தலைவனைப்போல gery யெழுக்தருளி என்னைச் 
தனது சொண்டிலே ஏத்றுக்கொண்டருளிய தொகாயத்தனது 
‘Ou திருவடிகளையே காம் பாடுவோமாக, 

குறிப்பு -_பிதவாய் - பிதவியாய் என்பதன் குறுக்சம். “எனை? 
என்றமையால் பி.ற உமிர்களாய் என்று பொருள் கொள்ளுதல் 
மிகை, அறி விச்சை செயல் மூன்றுக்கும் இன்பமனித்தவின்,



திரு௮ம்மானை உ௨டி 

மூன்றுவமை கூறினார் போலும். கோன் - (காதலனுயெ) தலை 
வன். தொழும்பு - தொழும்பன் என்று பொருள் சொள்ளுவாரு 
முளர். வானவன் * என்பதற்குத் * தேவன்? என்று பொருள் 
கோடலு முண்டு. (௧௪) 

சந்திரனைத் தேப்த்தருளித் தக்கன் தன் வேள்வியினில் 

இந்திரனைக் தோள்கெரித்திட் டெச்சன் தலையரிர் 

,தந்தரமே செல்லும் அலர்கதிசோன் பல்தகர்த்துச் 
இந்திக் இசைஇசையே தேவர்களை ஓட்டுகக்த 

செந்தார்ப் பொழில்புடைசூழ் தென்னன் பெருக்துறையாக் 
மந்தார மாலையே பாடுதுங்காண் அம்மானாய். 

உரை :--தக்கன் செய்த யாகத்திலே, சச்திரனை மெலிவித்.த 
Oi frag புயல்களை செரியும்படி தாக், யாசத்தலைவணின்: 

'தலையைச் சொய்தொழிச்அ, வானிலே செல்லும் விளச்சமுடைய 
பசலவனத பற்களை உடைத்து, விண்ணவர்களைச் Bigg 
Coro இதறியோடும்படி செய்தலை விரும்பிய, வெக்த மாலை 
யணிச்து, சோலை பச்சமெங்குஞ் சூழ்ச் துள்ள, அழூய ஈல்ல இரும் 

பெருக்துறையுடையானது. மர்தாரப் பூமாலையை வியந்து நாம் 
பாடுவோமாச. 

குறிப்பு:-தச்சன் வேள்விச்சதை வெளிப்படை, எச்சன் . 
யாசத் தலைவன், செர்தார் - செங்கழு நீர் மாலையாயிருத்தல் கூடும். 
மர்ஜாசம் - விண்ணுலகலுள்ள ஐவசை மாப்பூச்சளி லொன்று. 
அது, செம்பரத்தை யென்பாரு முளர். (சல. 

ஊானாய் உயிராய் உணர்வாய்என் னுட்கலக்அ. 

தேனாய் அமுதமுமாய்த் தீக்கரும்பின் கட்டியுமாய் 

வானோ சதியா வழியெமக்குத் தர்தருளுக் 

தேனார் மலர்க்கொன்றைச் சேவகனார் சரொளிசேர் 

ஆனா அறிவாய் அளவிறந்த பல்ஓயிர்க்குல். 
கோனாூ நின்றவா கூறுதங்காண் அம்மானாய், 

15
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உரை :--உடம்பாகவும், *தறிவாகவும், உயிராசவும், என் 
கண்ணே கலந்து நின்றருளித் தேனும் அமுதமும் இணிய 
வெல்லமும் ஆச இனிமை சந்த, விண்ணவர் அறிதந்கரிய வீட்டு 
நெறியை எல்களுக்குச் சாட்டியருளூம். வண்டுகள் பொருள்திய 
கொன்றைமலரணிக்த அண்ணலரம், நிரம்பிய Apis விளச்ச 
முடைய நீல்காத பேசதிவுருவினஞய் எல்லை கடக்த, பலகோடி 
உயிர்களுக்குர் தலைவஞய் நின்ற முறையை ஈரம் பரடுவோமாக. 

துறிப்பு:--* உமிசாய் * என்பதற்கு மூன் 6 உணர்வாய்? என் 
பதை வைத்துப் பொருள் கொள்ளுக. அவ்வாறன்றி, சின்ற 
முறையே வைத்து *உயிசாய் என்பதற்கும் பிராணனும், என்று 
பொருள் கொள்ளுவாரு முளர். உடம்பு, உள்ளம், உமிசென் 
பன; ஒன்றினென்று அுட்பமா யுள்ளன. 4 அமுதம்? என்பதற் 
குப் பால்? என்று பொருள் கொள்ளுவாரு முளர். உயிரஜிவு 
போலாது, எப்போதும் விளங்கும் அறிவு இறைவனது ஆதவின் 
*சரொளிசேர்? என்றார். Fi இயற்கையைச் குறித்தல் கூடும். 
அதிவுருவாய் எக்காலத்தும் உயிருலஓத் செறிதலின், * ஆனா? 
என்றார். உயிர்சள் எண்ணிலவாதலின், ( அளவிறர்ச ? என்றார். 
கோனொருவனே யாதலின், உம்மை கொடுத்தார். முற்தும்மையு 
மாம். (se) 

சூடுவேன் பூங்கொன்றைச் சூடி.ச் வென் Door rar 

கூடுவேன் கூடி முயங்கி மயங்கின்(அ) 
ஊடுவேன் செவ்லாய்க் குருகுவேன் உள்ளூருகத் 

தேடுவேன் தேடிச் வென்கழலே இர்திப்பேன். 
வாடுவேன் போர்த்தும் மலர்வேன் அனலேர்தி 

ஆடுவான் சேவடியே பாடுதுங்காண் அம்மானாய் 

உரை:--அழலயெ கொன்றை மாலையை(த் தலையில்) அணி 
வேன். அணிர்.து சிவபிரானது எழுச்சிமிக்க சோள்களைச் சேர் 

வேன், சேர்ந்து, அவனைப் புணர்ச்து, அதிலுள்ள களிப்பால் 
அறிவு மயக்கப் புலவி யெய்துவேன், பின்னர், புலவி 86, 

அவனது. வந்த இதழைப் பெற ௨௫9 நிற்பேன். கெஞ்சம்
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உரு அவனைச் தேடிவேன். சேடி. அவனது திருவடியையே 
நினைர்ிருப்பேன். அவனருளைப் பெறாஅ மெலிவேன், அதனைப் 
பெத்து மீண்டும் மஓழ்வேன், தழலைச் கையிலேர்இி தடின்ற 
கூத்தனுடைய செய்ய (கமல) பாதங்களையே காம் பாடுவோமாக, 

குறிப்பு :-இறைவனைத் தலைவஞகவும், தன்னைத் தலைவியாக 
வும் அடிகள் இதனுட் குறித்தார். தலைவன் தாரை யணிதல், 
மாலை யிட்டமை குறிக்கும். ஞான யோகத்தாற் சார்தல், கூடுச 
லாகும். ஞானத்தாற் சலச்தல் முயங்குதலாகும். பின்னர், உடலோ 

இள்ள சாரணத்தாற் பிரிவு ஏத்பட, ஊடுதல் நிகழும். மீண்டும் 
தலைவனைப் பிரிவாற்றாமை சாரணமாக காடுதவின், தேடுதலும் 
சிச்இித்தலும் மெலிதலும் நிகழ்வன. உறுதியாக வீடடைதல், 
மீண்டு மகழ்தற்குச் காரணம். எல்லாம் இறைவன் கூச்அ. ஆதலின் 

அவன் சேவடியைட் பாடுவோமென்றார். (sa) 

கிளிவர்த மென்மொழியாள் கேழ் செரும் பாதியனை. 

வெளிவர்த மாலயனும் காண்பரிய வித்தகளை த் 
'தெளிவந்த தேறலைச் சீரார் பெருந்துறையில் 

எளிவர் திரந்திரங்கி எண்ணரிய இன்னருளால். 
ஒளிவந்தென் உள்ள த்தின் உள்ளே ஒளிதகழ 
அளிவந்த அர். தணனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய், 

உரை :-ளியின் குசல்போல மெல்லிய சொல்லினையுடைய 
அம்மையின் ஒளி விளங்கும் பாகத்தானை, (இறைவனடிமுடி. 
காண்பான்) வெளிப்போக்து முயன்த திருமாலும் பிரமனும் 
சாண்டற் கரிய அறிவனை, தெளிவு தரும் ஞானத்தேனை, சிறப் 

புப் பொருச்திய இிருப்பெருர் துறையிலே எனியஞாய் எழுச்தருளி 

சினைத்தற்கரிய (எதிர்பாராத) இனிய கருணையாலே, ஒளியுருவ 
னாய்த் தோன்றி கெஞ்சினுள்ளே உயிரறிவின் கண்ணே அருட்பே 
ரொளி விளம்குமாறு அருள்புரிச் த ௮அழய பேசருளானை சாம் 
வாடுமவோமாக.



௨௨௮ திருவாசகம் 

குறிப்பு :--*வந்த? என்பத. முதல் வினையாயும் துணை வினையா 
யும் வத்தது. இளி--௮சன் குரலுச்சாக கின்றது. கேழ் - ஒளி. 

தேறல் - சேன். உள்ளத்தினுள்ளே, என்பதற்கு செஞ்சற்கப்பால். 
உயிரின் சண்ணே யென்௮ பொருள் சொள்ளுச, அளிவர்த - 
அருள் லந்த. வருதல் துணை வினையாயின், ௮ளிவச்த - அளித்த, 
கருணை செய்த. கெளிவரச்த - தெளிர்த. எளிவர்து - எளிதின் 
வக், அல்லது எளிதாய். ஒளிவர்து - ஒளியாய், (sa) 

முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாப் முற்றுக்கும் 
பின்னானைப் பிஞ்ஞகளைப் பேணு பெருக்துநையின் 

மன்னானை வானவனை மாதியலும் பாதியைத் 

தென்னானைக் காவானை த் தென்பாண்டி காட்டானை 

என்னானை என்னப்பன் என்பார்கட் இன்னமுதை 

அன்னாளை அம்மாளைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய். 

உரை :-மும்மூர்த்திகளுக்கு முத்பட்டவனை, எல்லாப் பொரு 
ஞமாய், அவற்றிற்கு முற்பட்டவளுயும் பிற்பட்டலஞயு முள்ளானை, 
சடை, பிறை முதலிய தலைக்கோல முடையானை, விரும்பத்தக்க 
'ிருப்பெரும் துறையிலே மன்னியவனை, தொகாயத். தனை, மங்கை 
பொருக்இயபங்கனை, அழகிய திருவானைக்சாவி லுறைவானை,, 

தெற்கிலுள்ள பாண்டிசா டுடையானை, எனக்கு இனியவனை, என் 
அப்பனே யென்று அன்பாலழைப்பவர்சட்கு இனிய அமுதத்தை 
ஒப்பரனை, எக்தையை ஈரம் பாடுவோமாக, 

குறிப்பு :--மூவர் - அயன், அரி) அரன், ₹மூற்றுக்கும்? 
என்பதை  முன்னானை ? என்பதனோடும் : பின்னானை ? என்பதே 

டல் கூட்டுக. மிஞ்ஞகம் - பின்னலையுடைய சடை யென்பாரு 
முளர். 4மன்னானை” என்பதற்கு * மன்னவனை ? என்று: பொருள். 
கோடலுமுண்டு, வானவனை - தேவனை யென்றும் பொருள் 
படும். சென்-.ஆனைச்சா-தென்னுனைக்கா.. (என்னன ? யென் 
பதில் ஆனுவென்பது இனிமை யென்னும் பொருட்டாய ஒரு
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சொல், அத (ஒண்! என நின்று ஐபுருபேற்றது. creer - 
ஒப்பானை, அம்மான் - தர்; (௧௯) 

பெற்றி பிறர்க்கரிய பெம்மான் பெருந்துறையான் 
கொற்றக் குதிரையின்மேல் வந்தருளித் தன்னடியார் 
குற்றங்கள் நீக்கிக் குணங்கொண்டு கோ சாட்டிச் 

சுற்றிய சுற்றத் தொடர்வறுப்பான் தொல்புகழே 

பற்றியிப் பாசத்தைப் பற்றறகாம் பற்றுவான். 
பற்றியபே சானக்தம் பாடுதுங்காண் அம்மானாய். 

உமை:-(அன்பசல்லாத) ஏனையோர்க்கு இன்ன தன்மைய 
னென்று அறியக்கூடாத பெருமான், தஇிருப்பெருச். துறை யுடை 

யான்; வெற்றிதருல் குதிரைமேல் எழுக்தருளி வர்.து சன்னடியா 
சாயெ (அடிகள், பாண்டியன் என்பாச.ஐ) மும்மலங்களையொழித்௪, 
அன்புப்பண்பினை யேற்றுச் £ராட்டி, (பல பிறவிகளிலே) உயிரைச் 

Ghig டெக்த குடும்பப் பாசத்தைத் தொலைப்பானுடைய பண் 
டைப் புகழினைப் பொருளாக்கொண்டு இந்த வினைச்கட்டு அறவே 
யொழிதலை சாம் அடையும் பொருட்டு, சம்மை விடாது பிடித்த 
பேரின்பத்தை சாம் பாடுவோமாக, 

தறிப்பு :-பெத்தி- தன்மை. தொல்புகழைப் பற்றி - தொல் 
புசழைப் பாடத்பொருளாகச் கொண்டு. பற்தறவு,.. என்பது 
‘uppp என நின்றது; கடையெடியில், (பத்திய! என்பதற்கு 
காம். அல்லது. சம்மை! என்பதைச சேர்த்துப் பொருள் 
கொள்ளுக.. (௨௨ 

திருச்சிற்றம்பலம். 

ப்



இல்லையில் அருளிய 

திருப்பொற் சுண்ணம் * 

octets 

ஆனந்த மனோலயம் * 

அறுச£ர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம் 

இருச்சிற்றம்பலம். 

மூத்துல் தாமம்பூ மாலைதூக்க 

முனைக்குடச் தூபம்சல்இபம் வைம்மின் 
சத்தியுஞ் சோமியும் பார்மகளும் 

காமச ளோடுபல் லாண்டிசைமின் 
இத்தியுல் கெளரியும் பார்ப்பதியும் 

கங்கையும் வரது சவரிகொண்மின் 
அத்தன் ஐயாறன்ம் மாளைப்பாடி 

ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்துகாமே. 

உரை ல்ல முத் துக்சளிஞலாகிய மாலையையும் மலர்மாலை 
மையும் தொக்சவிட்டு, பயிர்நுளைசளிட்ட குடம், ஈறும் புகைக் 
“சலசம், ஈல்ல விளக்கு. என்பவற்றை (அவ்வவற்றிணிடத்தில்) 
வைப்பிர்சனாக. உருத்திர சத்தியும் (செனத்தரியும்), ருமகளும், 
சிலமகளூம், கலைமகளும் பல்லூழிவாஓ வெனப்பாடும் பல்லாண்டு 
பரடுவீராக. கணபதிசத்இயும் சாளியும் உமையும் கங்கைமாதும் 

எழுச் துவந்த. இறைவனுக்கு வீசுதற்குக் (சவரி மயிரினாலாயய) 
சாமரத்தைக் கைப்பிடிப்பீசாக. ஆடரியனும் இருலையா puis 
தானும் அப்பனுமாகயெவனைப் பாடி. அவனுக்குத் திருமுழுச்சாட்ட 
அழகயெ வாசனைப்பொடியை சாம் இடிப்போமாக, 

பகுதி. 
* இன்பத்தால் மனம் ஒருமைப்படுதல்.
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குறிப்பு: தாமம் - மாலை, சவதாணியல்களின் விதைகளை 
இட்டு நீர்விட்டுப் பயிர் வளர்ச்சப்பட்ட குடம், முளைக்குடம்.. அனு: 
மங்கலப் பொருள்சளில் ஒன்று, சேமி என்ப. செளமி என்பதன். 
திரிபு. இலக்குமியையும் சாமகளையுல் கூறவே, (சத், 2? உருத்திர 
சத்தியெனப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது. 2.5, என்பது கணபதி 
சத்திகளிலொன்று, உன்மனை முதலிய கலைசனி லொன்றாகவுல் 
கூறுவர். கெளரி என்பது, காளிக்கும் பெயர். மற்றொரு பொருள், 
சன்னியாய ஈங்கை, அண்டரச்தோதும் : உள்ள மும்மூர்த் திகளின்: 
சத்திகள், முதலிற் கூறப்பட்டனர். பிரரொ.இ முடிவிலுள்ள 
ஸ்ரீசண்டபுவன சசஇகள் பிற் கூறப்பட்டன. (s) 

பூவியல் வார்சடை எம்பிசாந்குப் 

பொற்றிருச் சுண்ணம் இடிக்கவேண்டும் 

மாவின் வடுவக ரன்ன கண்ணீர் 
வம்மின்கள் வந் துடன் பாடுமின்கள் 

கூவுமின் தொண்டர் புலம்கிலாமே 
குனிமின் தொழுமினெங் கோனெங்கூத்தன் 

தேவியும் தானும்வர் தெம்மையாளச் 
செம்பொன்செய் சுண்ணம் இடித்.துகாமே. 

உரை:-(கொன்றை) மலர் பொருச்திய நீண்ட சடைமை 
புடைய எம்பெருமானுக்கு அழ௫ய இருச்சண்ணம் இத்தப்படுத்த 
வேண்டும், மாங்காய் வடூவின் பிளவுபோன்ற சண்ணுடைய 
கல்சையிரே, வாருங்கள், வர். விரைவிற் பாடுங்கள். அடியா 
சாயிஞர் வெளியே நில்லாதபடி அவர்களை அறையுல்கள், ஆடல் 
கள், வணச்கஞ் செய்யுங்கள். எமது தலைவனும் சாடகமாடி.புமான 
சடவுள் தனது சத்தியும் தானுமாக வசத. ஏம்மை ஆண்டருளும் 
படி, செல்விய பொன்போலொளி செய்யும் வாசணேப் பொடியை 
கரம் இடிப்போமாக 

குறிப்பு:--4 பூ ? என்பதற்கு அழகு என்றும் பொருள் கொள்ள: 

லாம். குனிமின், என்பதற்கு (வளைமின்? என்று பொருள் கோடலு! 
முண்டு. பொற்கொடி சலக்த சுண்ண மென்பாரு முளர். (AX
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சுந்தர நிறணிக் அம்மெழுஇித் 
தாயபொன் இந்தி கிதிபரப்பி 

இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி யெங்கும் 
எழிற்கடர் வைத்தக் கொடியெடுமின் 

அக்தரர் கோன் அயன் தன்பெருமான் 

ஆழியான் கா.தன்ஈல் வேலன்தாை 
எந்தரம் ஆள்உமை யாள்கொழுகற் 

கேய்ர்த பொற்சுண்ணம் இடித்துகாமே. 

உரை:--(சாக்து, திலக முதலியவற்றோடு) அழூய திருகீறு 

தரித்து, சுண்ணம இடிக்கும் இடத்தைச் சாணத்தால் மெழு9), 
தணிப்பொன் பொடியைத் அவி, சவமணிசளாகயெ நிதிசளைப் பல: 
விடல்சளில் வைத். ஐ, இ இரனுக்குரிய கற்பகத் தோகை ஈட்டு; 
எவ்விடங்களிலும் அழகிய இபங்கள் வைத்துச் சொடிகளே 
எடுப்பித்துக் கட்டுங்கள். விண்ணவர் தலைவனாய், அயனுக்கு 

மூதல்வஞய், சச்உராயுத முடையானாகய திருமாலுக்கு காயகளுய், 
இிறச்சு முருகனார் சட்தையாய், இருக்கும் எம்போலியரையும் ஆட் 

கொள்ளும், உமை கணவனுக்குத்தக்ச அழ வாசனைப்பொடியை 
சரம் இடி.ப்போமரக, _ 

குறிப்பு --அணியபும் எல்லாவற்றினும் அழகு மிக்கது - இரு: 
மீறு, ஆதலின் !சுந்தாரீறு? என்றார். நி.இ - சவமணி. இவை 
யாவன: முத்த, வைசம், பகளம், மாணிச்சம், மரகதம், சோமே 
தசம், வைடூரியம், நீலம், புட்பசாகம். ஆழி - சச்கரம், இருமாலை 
இறைவன் மனைவியாசக்கொண்டு சாத்தரைப் பயச்தமை காண்க. 
தசம் - நிலை, வகை, (ய) 

காசணி மின்கள் உலக்கை யெல்லால் 

காம்பணி மின்கள் கறையுரலை 
௪௪ முடைய அடியவர்கள் 

நின்று நிலாவுக என்று வாழ்த்தித்
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தேசமெல் லாம்புகழ்க் தாடுங்கச்5் 
,இருவேகம் பன்செம்பொற் கோயில்பாடிப் 

பாச வினையைப் பறித்து நின்று 
பாடிப் பொற்சுண்ணம் இடித்துசாமே. 

உரை:--உலச்சைகளுக்கெல்லாம், பொன் அல்லது .மணி 
அடல் கட்டுல்கள், சிறமூடைய உரல்களுக்குப் பட்டுச் சலேயைச் 
அற்றுவ்கள். இறைவன்பரற் சாசலுடைய அடியார்கள் எப்போதும் 
கிலைத்த வாழ்கவென்று வாழ்த்தப் பாடவியம்பி காடெல்லாம் 
வியர் கொண்டாின்ற காஞ்சிமா ஈகரிலுள்ள இருவேகாம்பச 
நாதரது செம்பொன்னினாலாகயெ திருக்கேயிலைப்பாடி. இருவினை 
யாய அல்லது நிசழ்வினையாயெ சட்டினை 244 நின்றுபாடி 
அழயெ சுண்ணம் இடிப்போமாச. 

குறிப்பு :--சாசு - பொன், மணி, சாம்பு - பட்டுத். துணி ; 
கறை-நிறம். கறை ? என்பதற்கே உரல் என்ற பொருளுமுண்டு. 
சறையுரல் என்பாருமுளர். பாசவினை - வினைப்பாசமென மாறுக, 
“பறித்து என்பதற்குப் பறிச்சவென்றும் பொருள் கொள்ள 
லாம். 

அறுகெடுப் பார்௮ய னும்அரியும் 

அன்றிமற் றிந்து னோடமார் 

கறுமுறு தேவர் கணங்களெல்லாம் 

ஈம்மித்பின் பல்ல தெடுக்கவொட்டோமீ 
செறிவுடை மும்மதில் எய்.தவில்லி 

'இருவேசம் பன்செம்பொற் கோயில்பாடி. * 
முனுவற்செவ் வாயினீர் முக்கணப்பற் 

காடப்பொற் சுண்ணம் இடி.த்துநாமே. 

உரை: அழக புன்சிரிப்புடைய  வெச்த இதமுடைய 
'தோழியசே, இருமாலும் சான்முசனும் குடவிளச்கேச் தவர். 
அவர்களைத் தவிர, ஏனையேோ.ராகய இக்்இரன் முதலிய வானுலக த் 
தலைவர்கள், (தம்முட் பொருது) முதுமுறுக்கின்ற வானவர்,
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கூட்டல்கள் கயெ எல்லாரும்; ஈமக்குப் பின் அல்லாமல், முன்னாக 
இறைவன் விருதுகளை யெடுச்ச இடம்கொடுச்சமாட்டோம். 
ஒருக்கு செல்லு தலையுடைய முப்புரத்சை எய்தெரித்த வில் 
அடையனாயெ இிருவேகம்பன செம்பொன்னிஞவியன் த. இரச் 
கோயிற் ஜெப்பைப் பாடி, முக்சண்ணுடைய த்தை இருமுமுச் 
காடுதற்கு, அழக வாசனைப்பொடி. இடிப்போமாச, 

குறிப்பு :--அறுகு - மங்கள விளக்கு. சிங்சம் முதலிய 
எழுதிய கொடி. யென்றும் கூறுப, அறுசம்புல் லென்னின், 
அதவும் ஒரு மங்கலப் பொருளாச எடுச்சப்படுதல் வேண்டும். 
கறுமுறு - முனுமுறு,.. முப்புரமுஞ் சேர்ச்தே. சென்றனவென்று 
கேட்கப்படுதவின், செறிவுடைய! என்றார். முனுவல், சச, பல். 
ஆட் - முழுக, (௫) 

உலக்கை பலஐச்சு வார்பெரியர் 

உலகமெ லாம்உரல் போ தாதென்றே. 
கலக்க அடியவர் வக்து கின்றார் 

காண உலகங்கள் போகாதென்றே. 

டு அடியோமை ஆண்டுகொண்டு 
நாண்மலர்ப் பாதங்கள் சூடத்தந்த 

மலக்கு மருகனைப் பாடிப்பாடி. 
ரர மேகழ்க்து பொறசண்ணம் இடி த்தகாமே. ம 

  

  

   
உரை :   உலகம் எல்லாம் உரலாக, இருக்னெ.ற உலச்கைகள் 

பல போதா, இன்னும் வேண்டுமென்று பெரியோர் சாண்டுசன் 
மூர்கள்: சாண்பதற்கு உலகங்கள், போதமாட்டாவென்று சொல் 

ுலும்படியாக, உலச்கை யோச்சுவாரொடு கலந்து கொள்வதற்கு 
அடியார்கள் வர். நிற்கின்றார்கள். சன்மையுண்டாகும் பொருட்டு 
ஈம்மையாட் சொண்டருளி சனத அன்றலர்ந்த புதுமலர் போன்ற 
திருவடிகளை ஈமது சென்னிமேத் குடும் பொருட்டுச் கொடுத்த 
பனி மலையரசன் மருமசனாய பெருமானை இடைவிடாது பாடி. 
மூழ்ர்து அழயெ வாசனைப் பொடியை இடிப்போமாக,
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குறிப்பு :--ஐச்சதல் - சாண்டூதல். லக்க - ஈன்மையுண்டாக.. 
இமயமலை யாசன் புதல்வியை இறைவன் மணச்தமையால், “மலைக்கு. 
மருகன்? என்றார். (மலை? மலையசசனுக்கு ஆகுபெயர், (=) 

சூடகர் தோள்வளை ஆர்ப்பஆர்ப்பத் 
தொண்டர் குழாமெழுர் தார்ப்பஆர்ப்ப 

காடவர் ஈந்தம்மை அர்ப்பர்ப்ப 
நாமும் அவர்தம்மை ஆர்ப்பஆர்ப்ப 

பாடகம் மெல்லடி. ஆர்க்கும்மங்கை 

பங்னென் எங்கள் பராபரனுக் 

கரடக மாமலை அன்ன கோவுக் 

காடப் பொற்சுண்ணம் இடி.த்துசாமே. 

உரை:--சைவளையுச் தோள்ளையும் ௮சைர் சசைர் சொலிப்ப, 
அடியார் கூட்டம் புறப்பட்டு (அரசரவென்று) விடாது முழங்க... 
உலர் (அருள்பெற்ற) சம்மை இகழ்ச்து உரை செய்ய, காமும் 
அவர்கள் (இயல்பினை) யெண்ணி ஈசையாட, தனது மென்மை 
யாகயெ இருவடியிலணிர்த பாடசமானது ஓலித்தலைபுடைய அம்மை 
பாகளுயெ sug மேலாகிய மேலோனுக்கு, பொன்மலையாய 
மேருவைப்போன் ற மன்னனுக்குத் இருமுழுக்குக்காச, அழக 
சுண்ணத்தை இடிப்போமாக; 

குறிப்பு :-குடகம்- கைவ; தோள்வளை - புயகளை, ஆர்த் 
தல் - ஒலித்தல், ஆரவாசஞ் செய்தல், பே? கசையாடல், பாடகம்- 
கரலணி வகையிலொன்று, பசாபசன்- மேலான கடவுள். பரம், 
அபரம் என்னு மிரண்டிற்கு முதல்வனென்றது! மொன்று, பொன் 
மேனியனாதலின், “இடசமாமலையன்ன' என்றார். (a) 

வாள், சடங் சண்மட மங்கைகல்லீர் 

வரிவளை அர்ப்பவன் கொங்கை பொங்கச் 
Carer Bey (paint அதைர்திலங்கச் 

சோச்தெம்பி ரானென்று சொல்லிச்சொல்லி
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காட்கொண்ட காண்மலர்ப் பாதங்சாட்டி 
நரயிற் கடைப்பட்ட ஈம்மையிம்மை 

ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடிப்பாடி, 
அடப்பொற் சுண்ணம் இடி.த்துகாமே. 

உரை :--ஒனிபொருக்கிய நீண்ட கண்களையுடைய அழயெ 
இளமாதர்சளே, வரிகளையுடைய உங்கள் கைவளையல்கள் ஒலிப்ப, 
“வளவிய ஈஒல்கள் மேலெழுந்து விளங்க, புயமும் செற்றியும் 
(கத்தினால்) ஒருக்குசேர்ச்த மிவிச, எமத பெருமானே, வணச்சம், 
வணக்கம், என்று இடைவிடாஇியம்பி, புதிதாய்ப் பூத்த மலர்கள் 
காணும்படியான இருலடிகளை, சாயினுல் இழ்ப்பட்ட கமக்குச் 
சாட்டி இப்பிறவியிலே ஈம்மை கண்டுகொண் டருளிய இறப்புச் 
களை ஓயாது பாடி, அவன் முழுகத் திருப்பொற் சுண்ணம் 
-இடிப்போமாக. 

குறிப்பு :--வாள் - னி,  வாள்போலும் என்று பொருள் 
கோலு முண்டு. முண்டம் - நெற்றி, சோத்து - சோத்தம், 
இழிர்சோர் செய்யும் அஞ்சலி. சான் - புதுமை. ‘owt sree 
பாதம்! என மாறுக, அல்லது, புதிதாய் உண்டான கொடியில் 
“அன்றமர்ச்த மலர்? என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். வண்ணங் 
கள் - வகைகள், றப்புச்கள். (௮ 

வையகம் எல்லாம் உரலதாசு 

மாமேரு என்னும் உலக்கைாட்டி. 
மெய்யெனலும் மஞ்சள் நிறைய௫ட்டி. 

மேதகு தென்னன் பெருந்துறையான். 
செய்ய திருவடி. பாடி.ப்பாடிச் 

செம்பொன் உலக்கை வலக்கைப. ற்றி 
ஐயன் அ௮ணிதில்லை வாணனுக்கே 

ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடி.த்.ஐராமே. 

2a: — சிலவுலசம் முழுவதும் உரலாகவும் (மலையும்) பெரிய 
ஈமேருவா௫ிய உலக்கையை உரல் ஈடுவில் காட்டி உண்மையென்னும்



திருப்பொற் சுண்ணம் ௨௩௭- 

மஞ்சளை உரல் நிரம்பப்போட்டு, 'மேன்மை மிச்ச அழகனாயெ 
இிருப்பெருக் அறையான ௫ செவ்விய திருப்பாதங்களை இடைவிடா ௮ 
பாடி, சேர்மையான பொன்னினாலாகய உலச்சை வலது சையிற் 
கொண்டு, தலைவனுமெ அழயெ இல்லை. காதனுக்குத் திருமூழுச் 
இட, பொத்சண்ணம் இடிப்பேரமாக. 

தறிப்பு:--அட்டி - போட்டு, இட்டு. அட்டுதல் - வளர்த்தல், 
இடுதல். மேருவா௫ிய உலக்சையை ஈடுவிலும், செம்பொனுலக்கை 

யைப் பக்கத்திலும் காட்டி இடித்தல் கூறப்பட்டது. மங்கலமான 

பொருள், மெய்யே யென்பதும், ௮ஃசே இறைவனுக்குசச்த இரு 

மஞ்சனப் பொருளென்பதுவ் குறிப்பிச்சப்பட்ட த. (௧9 

முத்தணி கொங்கைகள் ஆடஅட 
மொய்குழல் வண்டினம் ஆடஆடச் 

இத்தஞ் வெனொடும் ஆடஆடச் 
செங்கயற் கண்பணி ஆடஆடப் 

பித்தெம் பிரானொடும் ஆடஆடப் 

பிறவி பிறரொடும் ஆடஆட 

அத்தன் கருணையொ டாடதட 

ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடி.த்துசாமே. 

உரை முத்துமாலை அணியப்பட்ட ஈூல்கள் அசைர்தாட. 
வும், வண்டுக் கூட்டங்கள் கெரு்கிச் சூழுவ் கூர்தலானது அசைச் 

தாடவும், மனமானது இவெபெருமான்பால் இடைவிடாது பயிலவும் 

(மன உருச்சச்.தினால்) செவ்விய சயல் மீன்களின் கண்போன்.ற- 

சண்களில் (ஆனந்தச்) கண்ணீரானது gost Hows, sag 

சாதலாயெ மாலானது எமது தலைவன்பால் இடைவிடாது பற்ற, 
பிறவிகள் (ஈமக்சன்தி) ஏனையோர்பால் நிலவியொழிய, எந்தை 

திருவருளின் வழி சாம் என்றும் பழகப்பழக, இறைவன் முழுச் 
இயற்ற, பொற்சுண்ணம் இடிப்போமாக. . 

தறிப்பு:-* கட, கட, ? என்பது, தொடர்ச்த செயலைச் 
குறிச்சப் பல பொருளில் atsg. (௪௦,



௨௩௮ திருவாசகம் 

மாடு ஈகைவாள் நிலாவெறிப்ப 
வாய்இறக் தம்பவ எர்அடிப்பப் 

பாடுமின் நந்தெம்மை ஆண்டவாறும் 

பணிகொண்ட வண்ணமும் பாடிப்பாடித் 
தேடுமின் எம்பெரு மானைத்தேடிச் 

சித்தங் களிப்பத் திகைத்துத்தேறி 

ஆடுமின் அம்பலத் தாடினானுக் 

காடப்பொற் சுண்ணம் இடி.த்துராமே. 

உரை: (ஈங்கையரே,) உங்கள் வாயைத் திறந்து பல்லின் 
,கிலவொளியான2 பச்சத்திலே கதிர்வீச, அழக பவளம்போன்ற 
உதடுகள் அடிப்ப, ஈம்மை இறைவன் ஆண்ட விதத்தைப் 
பாடுங்கள். ஈம்மைத் தொண்டராகச் கொண்டருளிய விதத்தையும் 
இடைவிடா பாடி, எமஐ பிராணைச் சேடுமின்கள். அங்கனம் 
"தேடி காணாவிடின் இிலெடைர்து, பின் தெளிச்து, மனமழெ 
ஆடுங்கள். ஆடி. (த்இில்லை) யம்பலத்திலே ஈடமாடிய பெருமான் 
இருமுழுச்டெப், பொற்சுண்ணம் இடிப்போமாக. 

குறிப்பு :--மாடு - மருங்கு, பச்சம். பவளம், இதழுக்கு அக: 
பெயர். “தேடித் இகைத்துர் சேறிச் இத்தல் களிப்ப ஆடுமின் ? 
என உரைஈடை கொள்க, : ஈண்டுக் சேட்டல், இச்இத்தல், தெனி 

, தல், ஒருவாறு சுட்டப்பட்டன. ~ (௧௧) 

மையமர் கண்டனை வானநாடர் 

மருந்தினை மாணிக்கக் கூத்தன் தன்னை 

ஐயனை ஐயர்பி ரானை*ம்மை 
அகப்படுத் தாட்கொண் டருமைசாட்டும் 

பொய்யர் தம் பெரய்யனை மெய்யர்மெய்யைப் 
போதரிக் கண்ணிளைப் பொற்றொடித்தோள் 

பையச வல்குல் மடக்தைகல்லிர் 
பாடிப்பொற் சுண்ணம் இடித்துகாமே.



திருப்பொற் சுண்ணம் ௨௩௯ 

உரை :--செச்தாமரைப் பூப்போன்.ற, செவ்வரி படர்ர்ச இரு 
கண்களையும், பொன்னாலாயெ சங்கணமணிர்த தோள்களையும், 
பாம்பின்படம் போன்ற அரை முன்பச்சமூ முடைய அழமெ 
மாதர்களே, (கஞ்சின்) கருகிறம் பொருக்திய திருக்கழுத் தடை 
யானை, வானுவடனர்ச்கு அமுதமாளானை, மாணிக்சம் போலுஞ் 
செம்மேணியொடு எடிக்குர் இருக்கடத்துடையானே, தலைவனை, 
தலைவர்ச்கு வள்ளலை, ஈம்மைத் தன்வயப்படுத்தி ஆண்டு கொண் 
உருளி, தனது அரிய தன்மையைச் காண்பிக்கும் பொய்யர்க்குப் 
பொய்யஞய், உண்மையானது மெய்ப்பொருளா யுள்ளவனைப். 
பாடித் இருப்பொற் சுண்ணம் இடிப்போமாக, 

தறிப்பு:-மை - குப்பு, இருள். மாணிச்சச்சத்தனே 
மாணிக்கம்போலுல் கூத்தனை. அகம் - தன்னுள், அரி - செவ்விய 
ரேகை, அறு உத்தமப் பெண்டிரிலக்சணம், இணை - இரண்டு, 
ஒன்றிற்கொன்று ஒப்பான, என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்- 
தொடி. - சங்கணம், பையசவு ! அரவுப்பை என மாறுக, பை 
படம். (௪௨) 

மின்னிடைச் செந்துவர் வாய்க்கருங்கண் 

வெண்ககைப் பண்௮மர் மென்மொழியீர் 
என்.னுடை ஆரமு தெங்களப்பன் 

எம்பெரு மான்இம வான்மகட்குத் 

,தன்னுடைக் கேள்வன் மகன் தகப்பன் 

,தமையன்எம் ஐயன் தாள்கள்பாடிப் 

பொன்னுடைப் பூண்முலை மங்கைகல்லீர் 

பொற்றிருச் சுண்ணம் இடி.த்துநகாமே. 

உரை :-மின்னல் போலொளிரும் இடையினையும் செவ்விய 
பவளவாயினையும் சரிய கண்ணினையும், வெள்ளிய பல்வினையும் 

இசை தல்யெ மெல்லிய சொல்லினையும் உடைய மல்கையசே, 
என்னை உடையவனாயெ, இடைத்தற்கரிய அமுதம்போன்ற cog 

தந்தையாகிய எமது பிரான், பனிமலை யரசன் மசளாகிய உமை



௨௪௦. திருவாசகம் 

யம்மைக்கு, தன்னை உடைய கணவனு மாவன், மசனுமாவன்,;. 
சகப்பனுமாவன் தமையனுமாவன், (அத்தகைய) எமது தலைவனது 
திருவடிகளைப் பாடி, பொன்னினாலாகிய அணியணிஃத ஈூலுடைய 
பெண்டிரே, சாம் திருப்பொற் சுண்ணம் இடிப்போமாக. 

குறிப்பு :--ஆணும் பெண்ணுமாக உயிர்களைப் படைத்தறந். 

பொருட்டு, இறைவன் வெழுஞ்சத்தியு மாயகாலை, சத்இக்குச் 
இவன், கணவனுவன், சத்திரின்றே சதாெதத் தவம் தோன்றிய 
காரணம் பற்றி, -சதாசவெமூர்த்இ, சத்தியின் மகனானவன். ௨2.௫ 
னின்று சத்தி பிறந்ததனால், வென், சத்இச்சுத் தகப்பளானவன்,, 
இவெதத்துவமும், சத்தி தத் தவமும், சுத்த மாயையினின்று, 
முறையே இறை௨ன ஞான சத்தி அஇட்டித்தலாலும், சரியா 
சத்தி அதிட்டித்தலாலும் மூன் பின்ஞக உளதாடிய காலை, சத்.இச் 
கு௪ சவம் தமையனென்று கூற இடமுண்டாதல் காண்க. (௧௩) 

சங்கம் ௮ரற்றச் சிலம்பொலிப்பத் 

தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலையாடச் 

செங்கனி வாயித முர்துடிப்பச் 

சேயிழை மீர்ெ லோகம்பாடிக் 
கங்கை இசைப்ப அராஇரைக்கும் 

கற்றைச் சடைமுடி யான்கழற்கே 
பொங்கிய காதலிற் கொங்கைபொமக்சப் 

பொற்றிருச் சுண்ணம் இடி.த்துகாமே. 

உரை:--செவ்விய ஈகையணிக்த பெண்களே, சல்னொலாமமெ. 
கை வளையல் ஒலிப்ப, கார்சதல்சை ஐசையிடப் (பின்னே £ீண்டு 
சாழ்ச்ற) கூர்தலிற் குற்றிய மாலை சுழல, செவ்விய (கொல் 
வைக்) கனிபோன்ற வாயும் உதடர் தடிப்ப, சவலோகச் ஈறப்பைப் 
பாடிச், கங்கை இரைச்சலிடுவசைச் கேட்டுப் பாம்பு இசைச்சலிடும், 
தொகுதியாய சடைமுடியுடையான் திருவடிக்கே, மிகுச்த அன்பி 
னாலே, ஈூல்கள் பால் சரக்க, இிருப்பொத்சுண்ணம் இடிப்போமாக,
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குறிப்பு :--சங்கம், வளைக்கு ஆகுபெயர். சல்கை யொலியை, 
இடி.மூழக்கமென்றஞ்சிப் பாம்பு இரைஏன்றதென்பது கருச்.௮. 
கற்றை - தொகுதி. காதல் மிகுர்த காலை கொல்கையிற் பால் 
கரத்தல் கரந்த இருமுலைச்கே? என்ற பாட்டால் விளல்கும்.(௧.௮/, 

ஞானக் கரும்பின் தெளிவைப்பாகை 

காடற் கரிய நலத்தை நந்தாத் 

தேனைப் பழச்சுவை ஆமினானைச் 

இத்தம் புகுர்துஇித் இக்கவல்ல 
கோளைப் பிறப்பறுத் தாண்டுகொண்ட 

கூத்தளை சத்தமும் பேறவாஜ்த்திப் 
பானல் தடல்கண் மடர்தைகல்லீர் 

பாடிப்பொற் சுண்ணம் இடித்தாகாமே. 

உரை அகன்ற குவளை போன்ற சண்ணுடைய அழ 
மாதரீர், வெஞானமாகயெ கரும்பின் சாரத்தை, சர்ச்சரைப்பாகை,, 
எய்.ஐ.தற் கெட்டாச ஈன்மையை, என்றுங் கெடாததேனை, முக் 

சனியின் சுலையானவனை, உள்ளத்.ற் புகும்; து இனிமை தரவல்ல 
தலைவனை, (மம) பிதவியைத் தொலைத்தாட்கொண்டருளிய இர. 
acd பெருமானை, சாவிலே தழும்பேறும்படியாக இடைவிடாது. 
வாழ்த்தித் திருப்பொற் சுண்ணம் இடிப்போமாக, 

குறிப்பு: - சிவஞானம் இறைவன அறிவு, அவன திகம் 
பெறுசவின் பயன் அவனே யாதவின், அவனை; ஞானமாயெ கரும் 
பின் பயனாகயெ தெளிவு என்றுர். ஞானத்தின் ஞானமே செனி 
வென்ப. அச்தெளிவானு£ரப்படும் இன்பமும் அவனே யாதவின், 
பாகை ? எண்றுர். சடப்பொருளாய தேன் ஈரளடைவிற் கெடுதல் 
அடையும். ஒரு சாளூ்செடாத மெய்ப்பொருளாகயெ இறைவ 
*நக்தாத்தேன்? என்றார். (3a 

அஆவகை நாமும்வம் தன்பர்சம்மோ 

டாட்செயும் வண்ணங்கள் பரடி.விண்மேல் 
16
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தேவர் கனாவிலுல் கண்டறியாச் 

செம்மலர்ப் பாதங்கள் காட்டுஞ்செல்வச் 

சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான் 

சிவபெரு மான்புரம் செற்றகொற்றச் 

சேவகன் காமங்கள் பாடிப்பாடிச் 
செம்பொன்செய் சுண்ணம் இடி.த்துகாமே 

உரை :-சாமும் அன்பர்களோடு போய் உய்திச்குரியராகும் 
லகையாச ஈம்மை ஆண்டு சொண்டவகைகளைப் பாடி வானுலகற் 
அள்ள இமையவர்கள் சொப்பன. இலங் காணமுடியாத செவ்விய 
இருவடிச்சமலங்களை ஈமக்குக் சாட்டும், சிறப்புடைய காளையுரு 
வத் தன்பாலே கொண்ட வெற்றிக் கொடியுடையாளாமெ Aa 
பெருமாளாயெ திரிபுசமெரித்த வெற்றி வீரனது திருப்பெயர்களை, 
இடைவிடாது பாடிச் செம்பொன் போல ஒளி செய்யுர் இருப்பொத் 
சண்ணத்தை இடிப்போமாச, 

துறிப்பு:-சே - காளை ; செல்வம், இறைலன் ஊர்தியாயெ 
இறப்பு. சே, அகம் ஏர்திய வெல்கொடி யெனப் பிரிக்க, (௪௯), 

தேனக மாமலர்க் கொன்றைபாடிச் 

Bays பாடித் திருச்சடைமேல் 

வானக மாமதிப் பிள்ளைபாடி. 
மால்விடை. பாடி. வலக்கையேந்தும் 

னக மாமமுச் சூலம்பாடி 

உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்னு 
போனக மாககஞ் சுண்டல்பாடிப் 

பொற்றிருச் சுண்ணம் இடி.தீதகாமே. 
உரை: தன்னுள்ளே தேனையடச்பெ, பெருமை பொரும்திய 

கோன்றை மாலையைப்பாடி, வெனது இருஈகரைப் பாடி, அழயெ 
சடைமேல் வைக்கப்பட்ட, வான்சண் விளங்குடன்ற இரத இளம் 

(விறையைப்பாடி, இருமாலாயெ காளை பூர்தியைப் பாடி, இறைவன்
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வலக்காத்திற் கொண்டுள்ள, பகைவர் சசைகொண்ட மழுயையும் 

முத்தலை வேலையும் பாடி, மேலுலனெரும் இவ்வுலனெரும் பிழைச் 
கும்படியாக, அந்தக் காலத்திலே, தன ணவாக ஈஞ்னே இறை 
வன் உண்டதைப் பாடித் இருப்பொற்சுண்ண மிடிப்போமாக. 

குறிப்பு :--1மால்விடை! என்பதற்குப் பெரிய காளையென்று 
பொருள் கூறுவாருமுளர். போனகம் - உணவு. அன்று பழமை 
குறிக்குஞ் சொல். (கஸ் 

அயன் கலை கொண்டுசெண் டாடல்பாடி. 
அருக்கன் எமினு பறித்தல்பாடிக் 

சுயர்தனைக் கொன்றுரி போர்த்தல்பாடிக் 
காலனைக் காலால் உதைத்தல்பாடி. 

இயைந்தன முப்புரம் எய்.தல்பாடி. 

ஏமை அடியோமை ஆண்டுகொண்ட 

ஈயர்தனைப் பாடிநின் முடி யாடி 

காதத்குச் சுண்ணம் இடி. துசமே. 

உரை :--பிரமனுடைய தலையைக் இள்ளிப் பந்தாடியதைப் 

பாடி, தக்கன் வேள்வியில், பகலவன் பல்லைப் பிடுல்னெமையைப் 
பாடி) கயாகானைக் கொன்று அவன் தோலைப் போர்த்துச்சொண்: 
Leno ung, யமனைத் இருவடியரல் உதைத்தமையைப் பாடி, 
ஒருங்கு சேர்க்துலவிய இரிபுர.த்தை அம்பாலெய் சொழித்தமை 
பாடி, இத்ததிவுடைய அடியேல்சகளை ஆட்கொண்டருளிய சன்மை 
யைப் பாடி) பாடலுக்கேற்பத் தொடர்ச்து ஆடி, சம்முடைய 
தலைவர்க்குத் திருப்பொற் சண்ணம் இடிப்போமாக. 

குறிப்பு :--செண்டு - பக்.த, கையில்வைத் தெதியும் பந்து 
போலப் பிசமகபாலத்தைக் சையித்கொண்டு ஜயம் புகுர்தமையின் 
அதைச் (செண்டாடல்? என்றார். கயம் - சயாசு.ரனுச்கு ஆகுபெயர். 

வட்ட மலர்க்கொன்றை மாலைபாடி.. 

மத்தமும் பாடி மதியும்பாடிச்
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சிட்டர்கள் வாழுந்தென் இல்லைபாடிச் 
சிற்றம் பல,த்தெங்கள் செல்வம்பாடிக் 

கட்டிய மாசணக் கச்சைபாடிக் 
கங்கணம் பாடிக் கவித்தகைம்மேல் 

இட்டுகின் றாடும் ௮ரவம்பாடி. 
சசற்குச் சுண்ணம் இடி.த்துகாமே, 

உரை :--வட்டமா (கிய இண்டையா) யமைர்துள்ள கொன். 

றைப்பூ மாலைமைப் பாடி, (இறைவன் சூடும்) ஊமத்தை மலரைப் 

பாடி, பிதையைப் பாடித் தெய்வச்சொண்டர்கள் வதியும் அழயெ 
இல்லை கரைப் பாடி, அங்குள்ள ஞானசபையில் ஈடமாடும் ஈம 

(பெருஞ் செல்வமாகிய பெருமானைப் பாடி, அவன் அசையித் 
கட்டிய பெரும்பாம்பாகிய அரைகாண் கச்சையைப் பாடி, கையிற் 

சட்டிய (பாம்பாகிய) காப்பினைப் பாடி, மூடிய சையின்மேல் விட்டு 
ஆட்டிய பாம்பினைப் பாடி, ஆண்டவனுக்குத் திருப்பொற் சண்ணம். 
இடிப்போமாக. 

தறிப்பு:- வட்டம்! என்பதை மலசோடு சேர்த்து, கொன்றை 
யின் வட்ட மலர்மாலை யென்பாருமூளர், மத்தம் - ஊமத்தம்பூ. 
எட்டர் - ஈல்லோர். மாசுணம் - பெரும்பாம்பு. குவித்த - மூடி, 
இருப்புறம்பயத்தில், விடக்தீண்டிய வொருவனை, அவன் மனைவியின் 
பொருட்டு, உயிர்ப்பித்தற்காகச, இறைவன் பாம்பாட்டியாகசசென்று- 
விடம் நீக்யெ கதை கேட்சம்படுளன்றது. பாம்பாட்டிகள் மூடிய 
சையின்மேல் அசவமாட்டுதல் மசபுபோலும் சச்சரவாட்டிய சம்பண் 
போத்றி யென்ப.துக் சாண்க.. (௪௯), 

வேதமும் வேள்வியும் ,யினார்க்கு 

மெய்ம்மையும் பொய்ம்மையும் ஆயினார்க்குச் 

சோதியு மாய்இருள் ஆமினார்க்குச் 
துன்பமு மாய்இன்பம் ஆயினார்க்குப். 

பாதியு மாய்முற்௮ும் ஆயினார்க்குப். 
பந்தமு மாய்வீடும் அயினாருக்
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காதியும் அர்.கமும் ஆயினாருக் 
காடப்பொற் சுண்ணம் இடி.க். நாமே. 

உரை: வேதசாலும் அதனுட் கூறப்படும் வேள்விகளும் 
தோன்றி நிகழ்தற்குச் சாரணமானவர்க்கு, (மெய்யர்க்கு) மெய்யா 
யும் (பொய்யர்க்குப்) பொய்யாயும் இருப்பவர்க்கு, ஒளியும் இருளும் 
“ஆனவர்க்குச், அன்பமும் இன்பமு மானவர்க்கு, பா.கியாய பெண் 
ஹருவல்லது ஆணுருவாடியும், இருமையுவ் சலர்ச மூழுவடிவாயும் 
ஆனவர்க்கு, உயிர்களது சட்டிற்கும் வீட்டிற்குங் சா.ரணமான 

வர்க்கு உலூத்கு முதலுமுடிவும் ஆனவர்க்குத் இருமுழுக்டெத் 
இருப்பொற்சுண்ணம் இடிப்போமாக. 

குறிப்பு :--வேதமும் வேள்வியும் என்பதற்கு அறிவு லும், 
அவத்றுட் கூறப்படும் சொடை முதலிய அறமும் என்றும் பொருள் 
கொள்ளலாம். ஞான ராலும், வேள்வி கூதுவ்கரியை லும் எனப் 
பொருள் கொள்வதுமுண்டு, (வேள்வி? என்பது ஊன்பயில் 
வேள்வி; அல்லது ஐவசை வேள்வியாக இருக்கலாம். எல்லாம் நிகழ 
இறைவனே காசணன். வேதழால்வழி பிசமயாகம், தேவயாகம், 
விதிர்யாகம், மானுடயாகம், பூதயாகம் என வேள்வி ஐவகைப்படும். 
ஆசமத்தின்படி, செபயாகம், சன்மயாகம், தவயாகம், தியானயாகம், 
ஞானயாகம் என வேள்வி ஐவசை,. நெருப்பில் இறைவனை வழிபடு 
தலே வேள்வி! யெனவும், வேதத்தின் முச்யெ இரியை அக்னி 
காரியமா மெனவும் கொண்டு, Casord சாசமூம் வேள்வி வழி. 
பாடும் ஆனவனென்ப முண்டு. அன்பர்க்கு ஒளியாயும் அல்லார்க்கு: 
இரளாயும் இறைவனிருப்பன், காம் அடையும் அன்பத்இற்கும் 

ன்பத்இிற்கும் இறைவனே காரணனென்றது, அவனே இரு 
ணேப்பயன் ஊட்டும் மூதல்வனாசலின். பா.தியாதல்-உமையாதல் 

அல்லது ஆண் மூர்த்தமாய்த் சோண்றல். பொய்யர் தம்பொய்யை 
மெய்யர் மெய்யை? என்றது. காண்க. பொய்யர்ககுப் பொய்யாத் 
தோன்றி, முடிவில் அவர் இருத்.சரு.த்ற காலை மெய்யாய் விளங்குவ 
சென்பஅ கருத்து. (௨9) 

இருச்சித்தம்பலம். 

ட்ட 

  

  



  

சிவனோ டைக்கியம் 

நாலடித்தாவு கோச்சகக் கலிப்பா 

திருசிற்றம்பலம் 

பூவேறு கோனும் புரர் தரனும் பொற்பமைர்த 

நாவே செல்வியும் நாரணனும் கான்மறையும் 

மாவேறு சோதியும் வானவருக் தாமறியாச் 

சேவேு சேவடிக்கே சென்ாதாய் கோத்தும்பீ, 

உரை :--அசசவண்டே ! தாமரை மலர்மேல் ஏறித்தங்கும். 
சான்முசச் கடவுளும்; இர்இிரணும், அழகு பொருச்திய சாவிற் 
நல்கும் கலைமகளும், இருமாலும், மறைவாயுள்ள சான்கு வாக்குச். 
களும், சாளைமேலேறிவரும் ஒளியுருகளுயெ உருத்திரனும்: 
தவர்களும் ஆய யாவரும் அறியாத விடைப்பாசகனது செவ்விய 
(திருவடி, மலரையே அடைந்து, நீ (உனது வாயார) ரீங்காசஞ் 

செய்வாயாக. 

குறிப்பு :-சுத்த மாயையி லுள்ளனவாய்ச் சுட்டறிவுக்குச் 
சாரணமாய கான்கு வாக்குக்களும் சான்மறை யெனப்படும். 
ஈமாவேறுசோதி,? என்பதற்குப் பெருமைபொருர்திய சோதிக 
னா௫ய ஞாயிறு, தில்கள், நெருப்பு என்று பொருள் கொள்வாரு 
முளர். இறைவன் இருவுருவும் ஊர்தியும் உருத்திரர்ச் குரிமை 
யால், 6 மாவேறு,? சேவேறு,? என இருவர்ச்ரும் ஊர்இி யொப் 
புமை கூறப்பட்டது. (ஐ) 
  

  

தம்பி - அரசவண்டு, அதனை விளித்து இறைவன் இருவடிச் 
சமலல்சளில் ஊதும்படி. ஏவுன்றதாக ஒவ்வொரு இருப்பாடலும் 

( இப்பகுதியுள் இயற்றப்பட்டுள்ள த.



தீருக்கோத்அம்பி ௨௪௪ 

கானார்என் உள்ளமார் ஞானங்க எார்என்னை யாரறிவார் 
வானோர் பிரான்என்னை ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி 
ஊனுர் உடைதலையில் உண்பலிதேர் அம்பலவன் 
தேனார் கமலமே சென்றாதாய் கோத்அம்பி. 

உரை:--௮ரச௪ வண்டே! தேவர் பெருமானாகிய கடவுள் 
என்னை ஆட்கொள்ளாவிடின், சான் எத்தன்மையஞ யிருப்பேனே* 
எனது மனம் எத்தசையதா யிருக்குமோ? என் அறிவு என் 
ஞமோ ? என்னை உலூல் யார் (ஞானியென) அறிவார்கள் 2 அதில 
மயல்கனொற்போல ஈடித்துத் தசைகலச்த உடைர்த சபாலத்தில் உண் 
ணும் உணவை (ஆய்ச் ஐ) கொள்ளும் சபாசாயகனின் இன்பச்சேன். 
பொருச்திய திருவடிச் கமலக்களையே அடைந்து ஊதுவாயாக. 

குறிப்பு :-முதவடியில் ஆர்? என்பது வழுவமைஇ, (மதி 
மயங்கி? இகழ்ச்சிபோற் புகழ்ச்சி. ₹மயங்க? என்பதை wus 

வெனச்கொண்டு, அறிவு மயல்னெமையால், உடைபெத்ததலை, 
என்று பொருள் கொள்ளுவாரு முளர். பிரமன், இறைவனைப் 
போலத் தனக்கும் ஐச்தலை யிருப்பதாகக் கருதி சடுத்தலையால் 
இறைவனைப் பார்த்துச் சிரித்தசாலை, அவன் செருச்கொடுங்கும் 
வண்ணம், அம் ஈடுத்தலையைச் இள்ளினார் வைரவமூர்த்இி யென் 
பது சதை. பவி- உணவு, பிச்சை, தேர் - ஆய்ச்து கொள்ளல், 
பிச்சை புனும், தச்சாரிடம் ஆய்க்து. ஐயமேத்றல் குறிப்பிச்சப் 
பட்டத. (2) 

Biter g lor உள்ளதோர் பூவினில்தேன் உண்ணாதே 
நினை த்தொறுங் காண்தொறும் பேசுங்தொறும்எப்போ தும் 

அளை க்தெலும் புள்கெக ஆனக்கத் கேன்சொரியுங் 
குனிப்புடை யானுக்கே சென்மாதாய் கோத்தும்பி. 

உரை :-அச௪ வண்டே! இனையளவு இருக்கின்ற ஒரு மலரி 
லுள்ள தேனைப் பருகாமல், எண்ணுர்தோறு., காணுச்தோறும், 
பேசுந்தோறும், பிற எல்லா பொழுதினும், எல்லா எலும்புகளும் 
உளளே இளகும்படி, பேரின்பத்தேனைப் பொழியுக் திருடமுடை 
யான் இருலடி.மலரினையே அடைர்து ஊதுவாயாக,



Rey. திருவாசகம் 

தறிப்பு :--தனை- அளவு. ' கெக-செூழ, குனிப்பு- கூத்து. 
தித்றின்பத்திற்கும் பேரின்பத்திற்கு முள்ள வேறுபாடு இதனுட் 
கூறப்பட்டது. (௩) 

கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின் 
என்னப்பன் என்னெப்பில் என்னையும் அட் கொண்டருளி 
வண்ணப் பணித்தென்னை வாவென்ற வான்கருணைச் 
சுண்ணப்பொன் நீற்றற்கே சென்மாதாய் கோத்அம்பி. 

௨ :-யாதும் உவமையாகச் கூறப்படாத என்தை, கண் 
ஊப்ப சாயனா௮ பேரன்பிற்டோன அன்பு பிறர்பால் இல்லாமை 
யச் சண்டபின், (அன்பிலாத) என்னையும் அடிமையாகச் கொண் 
உருளி ஈற்பண்புடையனாம் வண்ணம் என்னைச் செய்து (இல்லைக்கு) 
லாவென்றருளிச் செய்த பெரும் கருணையும் அழயெ இரு 
யெ பொடியுமுடைய பெருமான். இருவடி. மலர்ச்சே போய் 
ஊதுவாயாக, 

தறிப்பு :-சண்ணப்பன், அன்புருவனாசலின், 'சண்ணப்பன்" 
என்ற அளவே கூதினார். *என் ஓப்பில் என்னப்பன்? என மாறுக, 
உண்ணம் - குணம். வண்ண - குணமுடையனாக. பணித்து - சட் 
உளை யிட்டு, செய்து. கோலமார்தரு பொதுவினில் வருக? என 
தேற்கறியது காண்க. சுண்ணம் - (இடித்த) பொடி. பொன் - 
அழகிய. (ஐ 

அத்தேவர் தேவர் அவர்தேவர் என்றிங்கன். 

பொய்த்தேவு பேசிப் புலம்புகின்ற பூதலத்தே 

பத்தேதும் இல்லாதென் பற்றறநான் பற்றிகின்ற 

மெய்த்தேவர் தேவர்க்கே சென்றாதாய் கோத்தும்பி. 

உரை ;:--(பல சமயிகள்) அசத வானவர் மூழுமுதற் கடவுள் 
அவர்க்கும் பெரிய வானவராயிருப்பவர் (இவர்) என்று இவ்வாறு 
உண்மையாகக் கடவுள் இல்லாத தெய்வங்களைச் சடவுள் என்று. 

, கூதி (வீணாஐ)ப் பிதற்றுண்ற இ௫்ரிலவுலகத்தே, Op gs sa



திருக்கோத்தும்பி ௨௪௯ 

யாதுமில்லாமல், எனத உலகப் பநிறு நீங்கும்படி, சான் (சார்ந்து) 

சைப்பற்றி நின்ற உண்மையான தேவ தேவனுடைய (திருவடிக்கே) 

போய் ரீ ரீங்காரஞ் செய்க, 

குறிப்பு :-பத்து - பற்றுக்கோடு, ஆதரவு. பத்து - பற்று, 
அன்பு என்று கொள்வாரும் உளர், மெய்! என்பதை சாலாவதடி. 

பில் இண்டாவது சேவர்" என்பதோடு முடிச்ச. இ) 

வைத்த சிநிபெண்டீர் மக்கள் குலல்கல்வி என்னும் 
பித்த உலூற் பிறப்போ டி.றப்பென்னுஞ் 
இத்த விகாரக் கலக்கர் தெளிவித்த 

வித்தகத் தேவர்ச்கே சென்றாதாய் சோத்தும்பி, 

உரை --மால் நிறைத்த உல௫லே தேடி வைத்த செல்வம், 
மணைவி, மக்கள், குலம், சல்லி, பிறப்பு, இறப்பு என்ணுமிவை 
காரணமாக அல்லது இவந்றிற்குக் காரணமாக உளதாம், மனத் 
ரிபு. மனக்குழப்பம் முதலியவற்றைத் தொலைத்து, (அறிவின்), 

தெளிவைத் தந்த அறிவாசானாயெ சடவுஞடைய திருவடிச் கமலவ் 
சளையே அடையது 8 ரீங்சாசஞ் செய்க. 

தறிப்பு :-! என்னும்? என்பது நிமித்தத்தை யுணர்த்துஞ் 
சொல்லாய் நின்றது. விகாரம், இரிவையும், கலக்கம், ஐயத்தால், 
வருஞ் சஞ்சலத்தையும் குறிக்கும். வி.த்தகம் - ஞானம். ஸு 

சட்டோ நினைக்க மனத்தமுதாஞ் சங்கரளைக் 

கெட்டேன் மறப்பேனோ கேடுபடாத் திருவடியை 

ஒட்டாத பாவித் தொழும்பரைராம் உருவறியோம் 

இட்டாய சிட்டற்கே சென்மாதாய் சோத்தும்பி. 

உரை :-சங்கசனை உள்ளத்தே சத்தே சினைப்பின், அமுதம் 
காறும். அவனது செடுதவில்லாத இருப்பாதங்களைக் நீயேன் 
மறக்து விறுவேனே ? (மறவேன்). அவன் திருவடியைப் பொருச் 
கோத பாவஞ் செய்த அடிமைகளது வடிவத்தை காம் பார்க்க
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இல்லேம். அண்ணியனாயெ ஈல்லோன் திருவடிக்கே 8ீ போய் 
ரிங்சா.ரஞ் செய்வாயாக. 

குறிப்பு :-*சட்டோ? என்பது சற்றே என்பதின் திரிபு, 
ஆயிற்று என்பது * ஆயிட்டு? என்றாத்போல, 7, ஓ வாயிற்று, 
*சட்டோ? என்பதற்கும் கெடுதியோ, என்று பொருள்கொண்டு, 
சல்கசனே நினைக்சல் கெடுதியோ, எனப் பொருளுரைப்பாறு 
Yori. *மறக்தா் கெட்டொழிவேன்! என்பதை விரைவுபற்றி 
இதச்த காலத்தாற் கூறினமென்றலுமொன்று, 4 இருவடியை!என்: 
பது. மறப்பேனோ என்பதற்கும் ஒட்டாத ? என்பதற்கும் cae 
நின்றது. சட்டாய - சத்றாய - அட்பமரய, (a) 

ஒன்றாய் முளை த்தெழுர் தெத்தனையோ கவடுவிட்டு 
கன்றாக வைத்தென்னை காய்சிவிகை ஏற்றுவித்த 
என்காதை தாதைக்கும் எம்மனைக்குர் கம்பெருமான் 
குன்றாத செல்வத்கே சென் மாதாய் கோத்தும்பீ, 
2at—9q பொருளாய்த் சோன்தி, விரிச்சு எத்தனையோ 

களைகள் போக், என்னைச் கருவி கரணங்களோடு செவ்வையாக 
நிலவும்படி. ஏற்படுத், காய்போலும் என்னைச் விசை ஏத்றிஞத் 
போல உன்னடியாசோடு உயர்ச்த இருக்கையில் இருத்தி வைத்த; 
எனத தந்தைக்கும் அவன் தர்தைக்கும் எமது தாய்க்கும் முதல்வ 
ஞூய குறைவில்லாத செல்வமுடையாணிடமே போம் 8 ரீற்கா 
ரஞ் செய்க. 

குறிப்பு:--சிவதத்துவ மூசலிற் ரோன்றிப் பின் கலைகளும் 
சச்துவங்களும் புவனக்களும் பிறவும் விரிர்ஐ, உயிர் சசலாவத்தை 
யுறுதற்குரிய கருவி சரணங்களெல்லாம். சோன்றுதலின், ! எச் 
தனையோ சவடுவிட்டு ? என்றார். சிவிகை, உயர்க்ச இடத்தஇந்ரு 
அறிகுறி. என்தாதை என்பது படைத்த அயனையும், அவன் 
தாதை யென்பது அரியையும், *எம்மனே என்பது உமையையுல் 
குறிக்கு மென்பாருமுளர். எம்.) -அன்னை - எம்மன்னை. எம்மணை..
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கரணங்கள் எல்லாம் கடக்துகின்ற கறைமிடற்றன் 

சரணங்க ளேசென்று சார்தலுமே கான்எனக்கு 

மரணம் பிறப்பென் நிவையிரண்டின் மயக்கறுத்த 

கருணைக் கடலுக்கே சென் மாதாய் கோத்அம்பி. 

உரை: என்து அசக்கருவி, புறச்சரூவிகள் ஆயெ எல்லா- 
வத்றித்கும் அப்பாற்பட்ட நீலகண்டனது திருவடிகளைப் போய்ச்: 
சேர்தலுமே, எனக்கு இறப்புப் பிறப்பென்னு மிரண்டால் வரச் 
கூடிய மயக்கத்தைத் தொலைத்த அருட்சடல் போல்வான் திருவடி. 

களையே சென்றடைர் த ரீங்காசஞ் செய்க, 

குறிப்பு :--சரணம்-சருவி, சறை-களக்கம். மிடறு - கழுச்த. 
சரணம்-புசவிடமாஓயெ இருவடி. “இரண்டின் மயக்கு? என்பதற்கு, 
இசண்டின் கலப்பு என்று பொருள் கொள்வாருமுளர். ( 

கோயுற்று மூத்துரான் நுந்துகன்றா Daas 

காயுற்ற செல்வம் ஈயந்கஜியா வண்ணமெல்லாக் 
தாயுற்று வந்தென்னை ஆண்டுகொண்ட தன்கருணைத் 

தேயுற்ற செல்வற்கே சென் ராதாய் கோத்தும்பீ. 

உரை :--௮7௪ வண்டே! பிணிவாய்ப்பட்டு, மு.திர்வடைந்து 

(தாயினால்) கள்ளப்பட்ட கன்றுபோல ; சாய்போன்ற யான்பெத்த 
பெருஞ்செல்வ மெல்லாவற்றையும் விரும்பி அகர்ந்தறியா வசை 
இவ்வுல விருப்ப, தாய்த்தன்மை மேற்கொண் டெழுர்தருளி 
என்னை ஆட்கொண்ட குளிர்ர்த பேோருளொளி பொருந்திய 
பெருமானுக்கே நீ போய் ரீல்காசஞ் செய்க. 

குறிப்பு --இதனுள் இறைவன் ௮சாஞளாய் வச்தபோது தன்னை. 

உடன் அழைச்அச்சொண்டு போகாமைகுறிச்தனர். அர்.-தள்ளூ.. 
இருச்.அ-இருப்ப. தாய்-தாயியல்பு. சேய்-தேசு, ஒளி- (௧௦), 

வன்னெஞ்சக் கள்வன் மனவலியன் என்னாதே 

கல்கெஞ் சுருக்கிக் கருனைமினால் ஆண்டு கொண்ட
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அன்னம் இளைக்கும் அணிதில்லை அம்பலவன் 
பொன்னங் கழலுக்கே சென்மாதாப் கோத்தும்பி. 

கமை:--அ௮7சவண்டே! (என்னை) உருகாத தண்ணிய மன 
முடைய வஞ்சகன், குரக்குபோன்ற மனத்தன் என்றெண்ணி, 
அகற்றிவிடாமல், என கற்போத் சடியகெஞ்சே உருகுவித்து 
அருண் மிகுதியினால் ஆட்கொண்ட, அன்னப் பறவைகள் மிகுச்த, 
அழகயெ இல்லைசகரிலுள்ள சபைக்கு கரயகனது பெற்சழலணிர்த 
அழூயெ இருவடிச்கே போய் ஊதுவாயாக; 

குறிப்பு :--இறைவன்பால் அன்பின்மையைச் குதிப்பசர், ல். 
கெஞ்ச! மென்றார். உலகப் பொருள்களிற் பற்றுண்மை குறிப்பார், 
மனவலியன்? என்றார். (மன? என்பதை “மன்ன? என்பதன் இரி 

பாகச்கொண்டு, திருந்தாமல் நிலைபெற்ற என்று பொருள் கூறு 
லாரு முளர். வலி - குரங்கு. ! வலியன்? என்பதற்குச் கொடிய 
னென்று பொருள் கூறுவது முண்டு. (அணி? என்பதை *மணி? 
யென வைத்துப் பொருளுரைத்தலும் உண்டு. மணி - மாணிச்சம்- 
மாணியம்பலவன் எனக் சொள்க. இஜைத்தல்- நிறைதல், பெருகு 
சல், கெருக்குதல். (we) 

நாயேனை த் தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனைப் 
பேயேன அள்ளப் பிழைபொறுக்கும் பெருமையளைச் 
யேதும் இல்லாதென் செய்பணிகள் கொண்டருளுச் 
தாயான ஈசற்கே சென்றமாதாய் கோச் அம்பி. 

கரை :--ஈரய்போன்ற என்னைத் தன்னுடைய திருவடிகளைப் 
பாடும்படி செய்த தலைவனை, பேய்த்சன்மை புடையேனது மனச் 
குத்தல்களை மன்னித்தருளூம் பெருந்தன்மை புடையானை, இகழ்ச்சி 
சிதிதுமில்லாமல் யான் செய்புக்தொண்டுகளை ஏற்றுக்கொண்டருளு 
கின்ற எனக்குச் சாயான ஆண்டவனிடமே போய்ரீங்காரஞ்செய்க.. 

தறிப்பு :-அலையும் பேய்போல, மனம் சஞ்சலப்படுதலிற் 
“பேயேன் ! என்றார். ”-இசழ்ச்சச் குறிப்பு. பாடுதல், எண்ணுதல், 
பணிசெய்தல் ஆயெ முச்சசண வழிபாடும் குறிச்சப்பட்டது. (௪௨)
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நான் தனக் கன்பின்மை காஜ்ந்தா னும்அதிவோம் 
கான்என்னை ஆட்கொண்ட தெல்லாருக் தாமறிவார் 
ஆனகருனையும் அங்குற்றே தானவனே 
கோனென்னைக் கூடக் குளிர்ந்தூதாப் கோத்அம்பி, 

உரை:--இறைவன் பால் யான் அன்பில்லா திருத்தலை, ௮௮ 
னும் சானும் தெரிவோம். (பிறர் அறியார்), அவன் என்னை 
அடிமையாகக் சொண்டதை (உலூனர்) எல்லாருமே தெரிவார் 
கள். எனக்கு உண்டான திருவருளும் அவன்பா லேற்பட்டகே, 
(அன்பில்லாச போ௮, திருவருளை அவணிடத்திருர்தே எனக்குச் 
படைத்ததுபோல இப்போதும்) தலைவஷமெ அவனே, தாளக். 
என்னை வர கூடும்படி, மெல்லிய முறையாக ரீங்காசஞ் செய்க. 

குறிப்பு: -உற்தே, உத்ததே என்பதன் குறுக்சம். தலைவன் 
அவனாதலின், தலைவிபாற் சேறலும் அவன் சடனே யாதலால், 
அவனே வலிய வக்து என்னைச் கூடவேண்டும். அன்பில்லாமை 
யால், யான் போய்ச் கூடும் ஆற்றவிலேன் என்றவாறு. (sa) 

கருவாய் உலூனுக் கப்புறமாய் இப்புறத்தே 

மருவார் மலர்க்குழல் மா தினொடும் வந்தருளி 
அருவாய் மறைபயில் அச்.தணனாய் ஆண்டுகொண்ட 
இருவான தேவர்க்கே சென்மாதாப் கோத் தம்பி, 

உரை: உல௫த்கு மூலமாய வித்தாய், உலூற் சப்பாற்பட்ட.. 
வஞய், இப்பாலுலலே இயற்கை வாசனை பொருர்திய பூப் 
போன்ற குழலினையுடைய உமையம்மையோடு போர்தருளியும், 
இரகலயப் பொருளைப் பயிற்றுவிக்கும் அருட்பேராசிரியனாக உரு 
வெடுத்துப் புறத்தே தோன்றியும், உள்ளத்திலள்ளே அருவாம் 
நிலவிபும், ஆட்சொண்டருளிய, வீட்டிற்குச் சாரணமான கடவு 
னிடமே போய் ரில்சாசஞ் செய்க. 

குறிப்பு :--* உலூனுக்கு ? என்பது கருவாய் ? : அப்புறமாய் ? 

என்ற இரண்டினோஞ் சென்றியையும், அருளுஞ் வெமுமாதல்,
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முற்கடறிஞர். மக்கள் வடிகெடு ஆசாஞய் வருதல் வெளியே 
யும், தோன்றாது உயிரதிவின்சண் மன்னுதல் உள்ளும் நிகழற் 
பாலன. திரு - வீட்டுச் செல்வம், * இருவான ! என்பதற்கு 
(வீடாயெ) பெருஞ் செல்வமான என்றும் கறலாம், (௪௪) 

சானும்என் சிர்தையும் சாயகணுக் கெவ்விடத்தோம் 
தானுந்தன் தையலுர் தாழ்சடையோன் ஆண்டி.லனேல் 
வானுர் திசைகளும் மாகடலும் ஆயபிரான். 
தேனுந்து சேவடிக்கே சென்றாதாய் சோத் அம்பி. 

உரை :--8ீண்ட சடைமுடியுடைய பெருமான் இவெமுஞ் 
சத்தியமாக வச்.தூ. என்னை ஆட்சொள்ளவில்லையாயின், கானும் 
எனதுள்ளமும், தலைவனுயெ அவனுக்கு எத்துணை. அரமாய 
இடத்தி ஒள்ளோமோ? வானுலசமும் பத்துத் தசைகளும் 
"பெருங்கடல்களும் யெ பெருமானது. தேன் அளிக்குஞ் செய்ய 
திருப்பாத மலர்களிடமே போய் ரீக்காரஞ் செய்க. 

குறிப்பு :-தன்னை இறைவனும் சச்சையைச் திருவருளும். 
உய்வித்தமை கூறியவாதென்ப. ஆட்கொள்ளாவிடத்த, அவ 
எரூளுக்குச் சேய்மையிலிருத்தல் குறிப்பிக்கப்பட்ட த. இசைகள் 
கூறவே, நிலவுலகமூம் பிறவுலகமுவ் கூறியவாறாம். 26 958 ~ 
எதிதல், வீசுதல், அணித்தல், (௧௫) 

உள்ளப் படாத இருவுருவை உள்ளுதலும் 
கள்ளப் படாத களிவர்த வான்கருணே 
வெள்ளப் பிரான்எம் பிரான்என்னை வேே PB 
கொள்ளப் பிரானுக்கே சென் றாதாய் கோச்தும்பி, 

உரை :--மணத்தினால். சனேக்க ஒண்ணாத. இறைவனது 
காய இயல்பைச் வெஞானத்தாத் சாணுதலும், ஒளிப்பின்றித் 
தெளிவாக ம௫ழ்ச்?ி தரவர்க பேரருள் வெள்ளத் தலைவளபெ 
எம்பெருமான் எனக்குத் சனியாக வீடருளும்படி, அவனிடமே 
"போய் ரிங்காரஞ் செய்க.
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குறிப்பு ட தாணக்களெல்லால் கடக்த முதல்வன்”? ஆதலின்? 
கரணக்களால் சினைக்கப்படாதவன் என்பார், (உள்ளப்படாத?' 
என்றார். (திருவுரு? என்றது இறைவனது சொரூப இலச்சணத்தை, 
கள்ளப்படாத - மறைதலில்லாத.  களி- பெருமடழ்ச்சி, yb 
மூழ்ச), இறைவனருளாற் இடைத்தலின், *களிவர்தவான். 
கருணை? யென்றார். அடியார்களைத் தொகுப்பாக, முன்னமே 
திருப்பெருந்துறையில் ஆட்கொண்டமையால், இல்லை.பில் தன்னைச் 
தனியே ஏற்று அத்துவிதமுத்தி கொடுத்தல் விரும்புவார் - (வேறே 
ஆட்கொள்ள? என்றூர். (sx) 

பொய்யாய செல்வத்தே புக்கமுர்தி ராள்தோறும் 
மெய்யாக் கருதிக் டெர்தேளை ஆட்கொண்ட 
ஐபாஎன் ஆருயிரே அம்பலவா என்றவன் றன் 

செய்யார் மலாடிக்சே சென்றாதாய் கோத்அம்பி, 

உரை :--கிலையில்லாக பொருள்களை ௮டைக்து அதன்கண் 

'இனர்தோறும் அஅபவத்தால் ஆழ்ச்து, அவற்றையே கிலையென 
எண்ணிப் பயனற்றுச்டெச்த என்னை ஆண்டுசொண்டருளிய சலை 
வனே, எனத அருமையாய உயிருக்குயிமே, இருசசற்றம்பலத் சாடு 
வானே, என்பனபோன்றவற்றை இயம்பி, அவன. செம்மை 
பொருர்இய தாமரையடிகளிடமே போய் ரீக்சா£ஞ் செய்க. 

குறிப்பு :--இதனுள் அடிகள் அருள்பெறுதற்கு முன்னுள்ள 
சர் சிலை குறிப்பித்தார். ஆருயிர் - உயிர்க்குயி சென்பசைச் குறிக் 
கும். செய் - செம்மை, செக்கிறம். (se) 

தோலுச் அகலுஸ் குழையுஞ் சுருள்தோடும் 

பால்வெள்ளை நீறும் பசுஞ்சார்.அ.ம் பைல்கிளியுஞ் 

சூலமுர் தொக்க வளையு முடைத்தொன்மைக் 

கோலமே கோக்கிக் குளிர்ர்தூதாய் கோத்அம்பி. 

உரை :--புலித்தோலும் (மெல்லிய) ஆடையும், குண்டலமும் 

வட்டவடிவான தோடும், பால்போன்ற வெள்ளிய இருறும்
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பதிய சர்சனமும், பசுக்வளியும், மு.த்தலேவேலும், தொகுதியான 
வளையலும் உடைய பழமைமான மாதொருபாக வடிவத்தையே 
கண்டு, மெல்லென ரீங்காசஞ் செய்க. 

குறிப்பு --இறைவனத பாகத்திலே புலித்தோலும், குழை 
யும், நீறும், குலமும் இருப்பன. அம்மை பரகத்தில், துர் 
கோடும் சாச்.தம் கிளியும் வளையும் உள்ளன, வளைபல வாதலின், 
“தொக்க? என்னு அடைகொடுத்தார். செழுஞ் சத்தியமாய் நின்ற. 
இறை பருவம் ஆண்பெண் தோர்நத்திற்குச் கா.சணமாய மூலவடி வைச் குதிப்பதாகவின் தொன்மைச் சோலம்! என்றார். (௧௮), 

கன்வன் கடி.யன் சலதியிவன் என்னாதே 
வள்ளல் வசவச வர்தொழிர்தான் என்மனத்தே 
உள்ளச் துறு அய ரொன்றொழியா வண்ணமெல்லார் 
தெள்ளும் கழலுக்கே சென் மாதாய் சோத்அம்பி. 
&ரை:--இவன் வஞ்சகன், (இரக்கமில்லாத) கொடுமையன்,, 

சீழ்ச்குண முடையோன். என்று! என்னை ததுச்சாமல், அருட் 
கொடையாளளுயெ சடவுள், பையப்பைய எனது கெஞ்சின் 
சண்ணே பூரணமாகத்தோன்றி யருளினன். மனழஇின்சணள்ள 
இடர்ப்பாடு, னெல்லாவற்றையும், ஒன்றையாவது தப்பலிடாமல், 
தெளிவு சர்தொழித்த, திருவடிமிடமே பேரய் ரீல்சாரஞ் செய்க. 

குறீப்பு :--சல.தி - கயமை குணமுடையோன்.  ஒழிக்தாண் 
என்ப, முடிவுத்ரான் என்ற பொருட்டாய்ப் பூரண நிறைவைச் 
குறிக்கும். தெள்ளுதல்- செள்ஸி யெறிதல், ஐயர் நீக்இக் தெளிவு 
படுத்தல். மனத்தித்தெளிவினை புண்டாச்?2் தயர்களைத் கார 

வீசுதல், (#8) 
பூமேல் அயனோடு மாலும் புகலரிதென்(௮)) 
ஏமாறி நிற்க அடியேன் இறுமாக்க 
ராய்மேல் தவிசிட்டு ஈன்றாய்ப் பொருட்படுத்த 
மேனி யானுக்கே சென்றாதாய் சோத்தும்பி,
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உரை :--சாமரைப் பூவிலே" வீத்திருக்கும் சான்முகளுச். 
இருமாலும் வீடு புகுதல் இயலாதென்று தடுமாறி நிற்சவும், 
அடியேன் நிமிர்ந்து மடழ்வெய்தி யிருக்கும் வண்ணம், சாய்க்கு 
மேலான ஆசனமிட்டதுபோல, எனக்கு மேலான ஞான நிலை 
யருளி, சான் பெருரலமடைதற் பொருட்டு என்னை மதித்தருள் 
செய்த நெருப்புப் போன்ற செம்மேணிபுடையான் பொருட்டே. 
போய் ரீங்காரஞ் செய்க. 

குறிப்பு :--புகல் - (வீடு) புகுதல். ஏமாறுதல் - தடுமாறு 24. 
'இஅுமாக்க - சிமி, மூழ்வெய்த. ஈசாய் என்பஇல் சான்சாம் 
வேத்துமையுருபு தொக்கு நின்றது. சன்றா - ஈன்றாக. பொருட் 
படுத்த -மஇத்த. மெய்யிற் பொருந்தச் செய்த, என்றும் 
பொருள் கொள்ளலாம். பொருள் -மெய். uss -QurGs Bu 
தவிசு - இருக்கை. (203 

,இருச்சம்றம்பலம் 

we 
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இல்லையில் அருளிய 

திருத்த்தள்ளேணம் 

சிவனோடடைவு 

நாலடித்தாவு கொச்சகக் கலிப்பா. 

இருச்சிற்றம்பலம் 

திருமாலும் பன்றியரய்ச் சென்றுணராத் திருவடியை 

உருராம் ௮றிபவோர் அர் தணனாய் ஆண்டுகொண்டான் 

ஒருகாமம் ஒருருவம் ஒன்றுமில்லாற் காயிரச் 
திருகாமம் பாடிஈரம் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

உரை: (தேவறிற் சிறந்த) அரிபுல்கூடப் பன்றி வடிவெடுத்த 
சிலத்தைப் பிளச்அுபோய் அறியமுடியாத இருப்பாதங்களின் மெய் 
வடிவத்தை சாம் அதியும்படியாக ஒரு வேதியளுப் வர்து ட் 
கொண்டருளினாஞாயெ ஒரு பெயரும் ஒரு வடிவமும் (அ.த்சகைய) 
யாதும் இல்லாதவனுக்கு ஆயிரம் இருப்பெயர் த.இப்பாடி சாம் 
இெள்ளோணன் கொட்டிலோமாம.. 

குறிப்பு :--உ௫ என்பது சொரூப இலச்சணச்சைச் குறிக்கும். 
இறைவன் சுட்டியறியப்படா.தலனாதலின் சாமம், உருவம் முதலி 
யன அவருக்கு இல்லை என்றார். சுட்டியுணர்தற்குக் கருவியாகிய 
குலம், குணம், ஊர் முதலிய யாம் இல்லை என்பார் !ஒன்றுமில் 
லாற்கு என்றார். ௮சத்தொடு தொடர்பில்லான் என்பு கருத்.த. 
உயிர்களின் பொருட்டே இறைவனுக்கு சாமம் முதலியன கூறப் 
படும். தெள்ளேணம் என்பது மகளிர் விளையாட்டுகளில் ஒன்று. 
அது எத்தன்மையது என்று விளக்கவில்லை. werd முதலிய 
வற்றைத் தெள்ளிக் கொட்டுதல் போன்ற ஒரு விளையாட்டாக 
இருக்கலாம். (8) 

திருவார் பெருந்துறை மேயபிரான் என்பிறவிக் 
கருவேர் அறுத்தபின் யாவரையும் கண்ட தில்லை.



திருத் சள்ளேணம் ௨௫௯ 

அருவாய் உருவமும் ஆயபிரான் அவன்மருவுக் 

திருவாரூர் பாடிகாம் கெள்ளேணல் சொட்டாமோ, 

உரை: மேன்மை பொருக்திய இருப்பெருச்துறையில் வீழ் 
திருந்த பெருமான் எனது பிதப்பின் மூலத்தை வேரோடு 
தொலைத்தபின் பித ஒருவரையும் பொருளாக சான் பார்த்த.இல்லை,. 
உள்ளத்துள் அருவாயும் புறக்தே உருவாயும் நின்று அருள்செய்த 
பெருமான் பொருச்இயுநையுர் இருவாளுர்ச் இெப்பிணைப்பாடி. கரம். 
தெள்ளேணம் கொட்டுவோமாக, 

குறிப்பு: -பிதவிச்குக் கருவானஅ பற்று. அதனை வேரறுத்த 
லாவு முத்தத்தொலைத்சல், இறைவனைத் தவிரப் பிறரிடத்தில் 
ஒன்றையும் வேண்டாமையின் 4 யாவரையும். கண்டதில்லை. 75 
என்றார். “அருவாய் மறையயில் அர்தணஞம் ஆண்டுகொண்ட? 
என்று கோத்தும்பியில் கூறியவானு ஈண்டும் !: அருவரய் உருவமு 
மாய்?! என்றார். இருவாளூர் என்ப, இசய சமலத்தையும் குறிக் 
கும். அது ஞானத்திற்கு இடமாதல் 4 தேனமர் சோலைத் இருவா 
oiler,  ஞானந்தன்னை. ஈல்யெ வியல்பும்!? எண்தமையால் 

விளங்கும். ழூ 

அரிக்கும் பிசமற்கும் அல்லாத தேவர்கட்குக் 
தெரிக்கும் படி.த்தன்ஜி நின்றவெம் வர் அுகம்மை 
உருக்கும் பணிகொள்ளும் என்பதுகேட் டுலகமெல்லாஞ் 
இிரிக்குக் இிறம்பாடி,த் கெள்ளேணங் கொட்டாமோ, 

கை: திருமாலுக்கும் guage ஒழிச்த பிற தேவர் 
கஷக்கும் உணர்த்தப்படும் சரத்ததாசாமல் ( அவாகட்கெல்லாம் 
அரிய பொருளாய் மேற்பட்டு) சின்ற முழுமுதற் சடவுளாயெ இவ 
பெருமான் எமுாதருளிவச்து. எம்மை உள்ளம் உருகுலித்த் 
தொண்டுசெய்டிம்படி. ஏம்மை ஆட்கொண்டருள்வான் orcs Dar 
செய்தியை உலசத்.தனரெல்லாரும் கேள்விப்பட்டு (வியப்பால். 

ககையாடும் வகையை ஈரம் விளையாட்டாகப் பாடிச் தெள்ளேணம் 
கொட்டுவோமாக.



௨௬௦. திருவாசசம் 

"தறிப்பு :-அல்லாத தேவர்களென்பதில் இச்ிரன் முதலி 
யோர் அடங்குவர். இருமாலுக்கு மேற்பட்ட உருத்இரவர்ச்சத்ி 
னர் அடல்கார். படித்து - தரத்தனு, நிலையினது. தெரிவிக்கும் 
என்ப. தெரிக்கும் எனத் தொக்கு நின்றது. சவம் என்ற சொல். 

மூருமுதற் கடவுளைக் குதித்து கின்றது. உருக்கும் என்பதை 
முற்றெச்சமாகவுல் கொள்ளலாம். ரிக்கும் இறம்பாடி, என்பது: 
அ நாடவர் சம்தம்மை யார்ப்ப வார்ப்ப, சாமூம் அவர் தம்மை யார்ப்ப 
வார்ப்ப 7? என்ற அடிசளை நினைவுறு ததும். சிரித்தல் வியப்பாலும், 
இசழ்ச்சயொலும் சிசழலாம். இறைவர் பெருமையும் சமது இறுமை 
யும் கோக்கு ( ரிக்கும்? என்றார். (ர 

அவமாய தேவர் அவகதியில் அழுக்தாமே 

பவமாயங் காத்தென்னை ஆண்டுகொண்ட பரஞ்சோதி 

ஈவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் காம் ஒழிர்து 
வமான வாபாடித் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

உரை :-பயனத்த விண்ணவருடைய இடம்விட்டுப் பெயர்ச்து: 
செல்லும் செறிகளில் அமுச்தாவண்ணம் பிதவியாெ சூட்டிய 
னின்று என்னைச் காப்பாற்றி யாட்கொண்டருளிய மேலான ஒளி 
யுருவுடையவன் பு.துமையாகிய செவ்விய ஈல்ல அறிவை ஈடிக்குக் 
கொடுத்தவுடனே ஈமது தற்போதம் நீங்செ வெமாம் தன்மை 

எய்திய விதத்தைப்பாடி சாம் கெள்ளேணல் கொட்டுவோமாக, 

குறிப்பு :--அவம் - பயணின்மை, ௮வ௪.இ- இடம் பெயர்ந்து 
செல்லு செறி. வத்தை யொழித்த பிறதேவர்கள் வீடு கொடுச் 
கும் ஆற்றவிலர் ஆதலின் அவமாய தேவசென்றார். அவர்கள் 
பதவிகள் நிலையாகன ஆதலின் அவகஇஇ என்றூர். பவமாயம், 
என்பதை மாயப்பவம் என மாற்றி வஞ்சப் பிறவி ஏண்றும் 
பொருள் கொள்ளலாம். செஞ்சுடர் என்பது வெஞானச்தைச் 
குறிக்கும். பாசம் 8ீ-கப்பெற்ற பின் அதனை இறைவன் சல்கு,தலால் 
அதனை 'ஈவமாய/ என்றார். பாச நீச்சம் வரை அது இன்னதென்று 
விளங்காமை காண்க, நாம் என்பது யான், என என்னுஞ்



திருத்தெள்ளேணம் ௨௬௧ 
ச 

செருக்சேச். குறிக்கும். சிவமானவா - என்றது சிவத்தின் தன் 
மையை அடைச்தமையையே குறிக்கும். உயிர் பொருள் தன்மை 
யால் வெமாதவில்லை. (#) 

அருமந்த தேவர் அயன்திருமாற் கரியசவம் 
உருவர்து பூதலத்தோர் உகப்பெய்தக் கொண்டருளிக் 

கருவெர்அ வீழக் கடைக்கணித்தென் உளம்புகுர்த 
திருவர்த வாபாடிக் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

உரை:-டைத்தற்சரிய அருசம் போன்ற வீண்ணோசாகய 
சான்முசனுக்கும் திருமாலுக்கும் அறிவதற்கரிய வெபெருமான் 
(ஞானாசாரியனளாகத்) திருவுருக்கொண்டு வக்.து நிலவுலஇனர் உயர் 
வடையும்படியாக என்னை ஆட்கொண்டருளி என பிறவியானது 

ஞானத்தயால் எரிக்தொழியும்படி. இருச்சடைச் கண்ணாற் பார்த் 
தருளி என்னுடைய கெஞ்டுத் புகுக்தமையால் பேரின்பச் செல்வம் 
வத்தவதிறை ம் படில தென்னேனம்சொட்டிவோமாக 

துறிப்பு:--அருமருக்தன்ன என்பது அருமர்த என்றாயிற்று- 
தேவரினத்தில் மாலும் பிசமலுமே சறச்தவர்கள். அவர்க்கு மேத் 
பட்டவர் உருத்திர வர்ச்சுத்தினர். உறுவக்து - உருவொடு வத்து. 
உசுப்பு - உயர்வு, மடழ்ச்ச. புகு*தமையால் வத்த திருவை “புகுந்த 
இரு! வென்றார். @) 

அகையாடு காகம் அசைத்தபிசான் அவனியின்மேல் 
வரையாடு மங்கைதன் பல்கொடும்வக் தாண்டதிறம் 
உசையாட உள்ளொளியாட ஒண்மாமலர்க் கண்களில்நீர்த் 

இரையாடு மாபாடி,த் தெள்ளேணல் கொட்டாமோ. 
உமை:--.ஆடுகன்ற பாம்பினை அரையின் கண்ணே கட்டிய 

பெருமான், மலையில் விளையாடிய மாதாய உமையாள்பாகளுய், 
கிலவுலஓலே எழுச்சருனி எல்லாம் ஆட்கொண்டருளிய திறச் இனை, 
சமது உரைதமொற கெஞ்சின்சண் அறிவு விளங்க, ஒனியுடைய - 
பூப்போன்ற பெருல்கண்சனிலே ததும்புன்ற சீர் அலைபோ 
லசையுமாறு, நாம் பாடிச் தெள்ளேணம் சொட்டுவோமாக.



௨௬௨ திருவாசகம் 

குறிப்பு:--ஆகாகமென்ப த, இரியாசத்தியை ஆதல், குண்டலி 
சத்தியை யால் குறிக்கும். அசைத்த - கட்டிய. வரையாடு! என் 
பதில், ஆடு - விளையாடுதல். 6 ஆடும்? என்பதற்கு * ஆளும்? என்று 
பொருள் சொள்வாருமுளர். ₹ இறம்? என்பதைப் * பாடி ? என்ப 
தோடு சேர்க்ச. ஆடுமா - ஆடுமாறு, ஆடும் வண்ணம், (=) 

ஆவா அரிஅயன்இர் திரன்வானோர்க் கரியவன் 
வாவாவென்!றென்னையும் பூதலத்சேவலிக் தாண்டுகொண்டா 

பூவார் ௮டிச்சுவ டென் தலைமேற் பொறித்சலுமே [ன் 

தேவான வாடாடிச் தெள்ளேணங் சொட்டாமோ. 

உரை: திருமால், பிரமன், இச்திசன், ஏனைத் தேஉட்கனாகெ 
விண்ணவர் யார்க்கும் அடைதற்கரிய முழுமுதற் கெபெருமான், 
ஐமோகென்திரக், கிலவுலக.ததே வலிய வச்ஐ, ஒன்அக்கும் பற் 
ரத என்னை, இக்கே வா, வா, என்றழைத்து ஆட்கொண்டருளித் 
தனது மலர்போன்ற இருவடியடையாளங்களை எனது தலைமேற் 

ப.திவிச்ச அளவிலே, யான் தெய்வத் தன்மையடைந்த இறத்தைப் 
பாடி சாம் தெள்ளேணம் கொட்டுவோமாக 

குறிப்பு :--4 ஆவா? அதிசயம், அல்ல இசச்கத்தைச் குறிச் 
குஞ் சொல். வலித்து, வலிச்து என்பதன் விகாரம், ௪வடு - 
குறிப்பு, அடையாளம். தெய்வத்தன்மை, எண்டு, செத்தன்மை 
குறிக்கும். கொண்டான், முற்றெச்சம். (@) 

கறங்கோலை போல்வதோர் காயப்பிறப்போ டிறப்பென்னும் 
அதம்பாவ மென்றிரண்டச் சந்தவிர்ச்ென்னை ஏண்டுகொண்டான். 
மறக்தேயும் தன்கழல்கான் மறவாவண்ணம் கல்யெ௮.த் 

'இறம்பாடல் பாடிநாம் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

உமை (சாற்றித்) சுழதுன்ற தலைச்காற்றாடி போன்ற 
உடம்பின் சார்பான பிறப்பிறப்புக்குச் சாரணமாகயெ ஈல்வினை, 
தீவினை யென்னும் இரண்டின் பயத்தை நீச, என்னை ஆட்சொண் 
ட்ருளிய பெருமான் தன்னை சான் மறர்தாலும், சன் திருவடியை 
கான் மறவாதபடி (அதனைச் ரெமேற் பொறித்து) அருள் புரித்த
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அந்தச் சிறப்பினைப் பாபங்களாநிபாக சாம் தெள்ளேணம் கொட்டு 
வோமாக, 

குறிப்பு :--கறங்கோலை - குறுச்சாக ஒன்றின்மேல் ஒன்றாச௪ 
வைத்து முள்ளினாழ் பீணைக்கப்பட்ட தலைச் காற்றாடி. காயத்தை 
எடுத்தலும் விடுத்தலும் பிறப்பிறப்பாமென்றவாறு, 4 என்னும்” 
என்ற சொல் காரணங் குறிப்பது, * பிறப்பென்னும் பேதைமை? 
யென்றாத்போல. இசண்டச்சம் - இரண்டு பயம், இரண்டின் பயம், 
என இரு வகையாகச் கொள்ளலாம். (9. 

கல்கா ருரித்தென்ன என்னையுந்தன் கருணையினாற் 

பொன்னார் கழல்பணிக் தாண்டபிரான் புகழ்பாடி. 

மின்னேர் நுடங்கிடைச் செர்துவர்வாய் வெண்ககையீர் 

தென்னா சென்னாவென்று தெள்ளேணங் கொட்டாமோ, 

உரை:--மின்னலைப் போன்ற வளைக்ச இடையையும் இவரது 

பவளவாயையும், வெள்ளிய பல்வினையுமூடைய தோழிமாகே, 
சல்லிலே சார் உரித்தாற்போல, பக்குவமற்ற எனக்குத் தனது ௮௬ 
ளிஞல், சனத பொன்மயமான திருவடிகளைச் காட்டி ஆட்கொண்: 
டருளிய பெருமானது. பெருமையைத் தென்னா தென்னாவென்று 
இசையொலீபுடன் பாடிச் தெள்ளேணவ் சொட்டுலோமாக. 

குறிப்பு :-சல்லைப் போன்ற கடினமான பொருளிலே காருரித் 
ல், மிகவும் அரியதோர் செய்கை, அதுபோலத், சமது கடின 
கெஞ்சல் அன்புண்டாச்குதல் அரிய செய்கை யென்றார். பொன் 
ஞூ? கழல், என்பதற்குப் பொலங்கழலுடைய திருவடி யென்றும் 
பொருள் கொள்ளலாம். மின்னலைப்போல ஒளியும் வளைவுமுடை 
யது இடை. தென்னா தென்னா - வென்பது இசைக்குரிய மர! 
பொலிகளுள் ஒன்று. (=) 

கனவேயும் தேவர்கள் காண்பரிய கனைகமலோன் 

புனவேய் ௮னவளை த் தோளியொடும் புஞுந்தருஸி 

ஈனவே எனைப்பிடி.த்தாட் கொண்டவா கயக்துகெஞ்சம் 

இனவேற்கண் நீர்மல்கச் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.
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உரை :--சனவிலுக்கூட வானகர்கள் அதிய கொண்ணாத, 
அலிச்குஞ் லெம்புடைத் இருப்பாக மூடையோன், காட்டு மூங்கில் 
போன்ற, வளையலணிச்த தோளினையுடைய உமையாளொடும், 
கிலவுலகத்தே போக்தருளி, ஈனவிலேயே என்னைக் கைப்பற்றி 
ஆண்டுகொண்டருளிய விதத்தை, அன்பு கூர்ச்து, வேல்போன்ற. 
வருத்த கண்களில் ஆனர்சச் கண்ணீர் பெருகும்படி, சாம் தெள். 
ளேணவ் சகொட்டுவோமாக. 

துறிப்பு: -வளை, வளையல் அல்லது வளைவு என்று பொருள்படும். 
தூக்கல்போலத் தோள் எழிலும் ஒளியும் செய்ப்புமுடையதென்பது 
குறிக்கப்பட்டது. பிடித்து? என்ற, வலிய ஆட்கொண்டமை 
குறிக்கும். சய்து - விரும்பி, அன்புசெய்து. சனம் -பருமை. (௧0) 
சயல்மாண்ட கண்ணிதன் பங்கன் எனைக்கலர் தாண்டலுமே 
அயல்மாண் டருவினைச் சுற்றமும் மாண்(டு) அவனியின்மேல் 
ஃயல்மாண்டு மத்அள்ள வாசகம் மாண்(ட) என்னுடைய 
'செயல்மாண்ட வாபாடி.த் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

உமை கயல் மீன்றன்மை மிக்க கண்ணையுடைய அம்மை 
பாகன் அத்துவிதமாய் என்னறிவிற் பொருந்தி என்னை ஆண் 
உருளியவுடனே சிலவுலூலே பச்சத்தார்பாஜ் பத்ஜெழிச்.அ, கடத் 
தற்கரிய வினையால் வருஞ்சுற்றத்தார் உறவுமொழிச் த, (கெஞ்சின் 
சண் உள்ள) மயச்க மொழிஃது, எஞ்சியுள்ள சொல்லின் செய 
கொழிர்த, (காயத்தின்) செய்கையும் தீர்ர்துபோன விதத்தைப் 
பாடி காம் தெள்ளேணங் கொட்டுவோமாக; 

குறிப்பு :--*அவணியில் மேல்? என்பதை இரண்டாமடியின் 
மூதலிற்கொள்க. சயல்-சுயலின் சன்மை குறித்தத. குஞ்சுகளைப் 
பார்வையாற் பொதிவித்தல், அம்மையின் சருணைப் பார்வைக்குச் 
சுயலின் பார்வையை உவமித்தல் மரபு. அருள்பெத்தவுடன் இரி 
கசணக் குற்றங்கள் ஒழிர்சமை கூறிஞர். (கே) 

முத்திக் குழன்அ மூனிவர்குழாம் ஈனிவாட 
அத்திக் கருளி அடியேனை ஆண்டு கொண்டு
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பத்திக் கடலுட் பதித்த பரஞ்சோதி 

இித்திக்கு மாபாடித் கெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

உரை :--அன்புச் சடலுள் பதியும்படி செய்த மேலான ஒளி 
வுருவனான பெருமான், தவத்தினர் கூட்டம் வீடடைதற் பொருட் 
ஒத் இரிர்து மிகவும் வாடவும், (அவர்க்கு விரைவிலருள் புரியா.) 
யானைக்கு அருள் செய்து, அடியேனையும் ஆட்கொண்டருளி, 
'இன்பல் கொடுக்கும் வகையைப்பாடி சாம் தெள்ளேணக் கொட்டு 

'வோமாக. 

குறிப்பு யானை, காளத்தியில் இறைவனை வணல்9) முத்தி 
பெத்றது. இருவிளையாடற் புராணத்தில் வெள்ளை யானை சாபம் 

தர்த்தமை கூறப்பட்டது. (க) 

பார்பாடும் பாதாள த்தார் பாடும்விண்ணோர் தம்பாடும் 
ஆர்பாடுஞ் சாரா வகையருளி ஆண்டுகொண்ட 

நேர்பாடல் பாடி. கிளைப்பரிய தனிப்பெரியோன் 
இர்பாடல் பாடிராம் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

உரை :-சிலவுலகத்தார்பாலும் சழுலகத்தாரிடமும், வானவர் 
மாட்டும், வேற எவ்வுலூனர் மாட்டும் போய்ச சேராத வசையாக 

என்னை தட்கொண்டருளிய இறைவனது நேர்மையைப் புகழும் 
பாடலைப் பாடி, எண்ணத்திற் கெட்டாத ஒப்பற்ற பெருச தகையா 

என் புகழ்ப்பாடலைப் பாடி சாம் தெள்ளேணல் சொட்டுவோமாக. 

குறிப்பு :--பாடு -பக்சம், இடம். பிறவி யற்றமையால் தமக்கு 
மூவுலலிலுச் இரிதலில்லையென் றறிவுறுத்தினர். கேர்- சேர்மை, 
உண்மை. (௧௩) 

மாலே பிரமனே மற்றொழிந்த தேவர்களே 
நூலே நுழைவரியான் நுண்ணியனாய் வந்தடியேன் 
பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தாற் 
சேலேர்கண் நீர்மல்கத் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

உமை அரியும் அயனும் ஏனைத் தேவர்களும், (மறை 
wsdu) அறவு தூல்களும், புகுச்சதிய முடியாதவன், அவர்கட்
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செட்டாத அட்பமுடையவனாய் எழுந்தருளி என்னிடம் போரது 
இர்? என்னுள்ளத்தை உருகுவிக்கு மியல்பால், (அவ்வியல் 
Waring) சேல்மீன்போ லழ௫ய ஈமது சண்களில் ஈர் பெருகும் 
பட், சாம் தெள்ளேணம் சொட்டுவோமாக. 

துறிப்பு--1மாலே, பிரமனே ? என்பதில், ஏகாரம், எண்: 
GH. பாவகம் - இயல்பு, «Gas. (௧௪) 

உருகிப் பெருகி உளங்குளிச முகந்துகொண்டு 

பருகற் னிய பரங்கருணை த் தடங்கடலை 
மருவித் கெழ்தென்னன் வார்கழலே கிளைந்தடியோம 
இருவைப் பசவிசாம் கெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

உரை :-உள்ளமுரு9 உடல் பூரித்து கெஞ்சல் குளிரும்படி 
மாக, குடிப்பதற்கு (மிச்ச) இனிமை பயக்கும் மேலான அருட் 
பெருல் கடலை யடைந்து அதன்$ரை மொண்டருச்இ, அழகனுமெ 
பெருமானது விளங்குன்ற 8ீண்ட கழல்களை எண்ணி அடியேங்க 
ளாவயெ எங்களுடைய செல்வத்தைத் துதித்து சாம் தெள்ளேணம்: 
கசொட்டுவோமாக, 

குறிப்பு:--பெருக-பூரித்.த, * இகழ்? என்பதை * வார்கழலே " 
என்பதோடு கூட்டுக. (௧௫), 

புத்தன் புரந்தரா திறயன்மால் போற்றிசெயும் 

பித்தன் பெருந்துறை மேயபிரான் பிறப்பறுத்த 

அத்தன் ௮ணிதில்லை அம்பலவன் அருட்கழல்கள் 

சித்தம் புகுக்கவா தெள்ளேணம் கொட்டாமோ, 

உரை :-புதுமை யுடையோன், இந்திரன், பிரமன், இருமால் 
முதலிய சேவர்கள் வணக்சஞ் செய்யும், அடியார்ச்சன்பன், இரும்: 

பெருர் துறையில் வீத்றிஞக்ச பெருமான், பிறவியைத் தொலைத்த 
அப்பன், அழ இல்லைத் இருச்சபையான், அவனது திருவருட் 
பாதங்கள் எமதுள்ளத்இற் புகுர்த விதத்சைப் பாடி சாம் தெள் 
ளேணல் கொட்டுவோமாக, '
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குறிப்பு :-புத்தன் - புதியவன், புத்திபுடையா னென்று 
பொருள் கோடலுமுண்டு. (புதன்? புத்தனென விரிந்த தென் 
பார். புத்தனாயெ சமயமுதல்வன் இங்கே குறிக்கப்படவில்லை, 
போத்றி - வணக்சம். இத்தம் - நிசோவு, உள்ளம். (௧௯) 

உவலைச் சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாஞ் 
சலலைக் கடளனாய்க் கிடந்து தடுமாறுங் 
கவலைக் கெடுத்துக் கழலிணைகள் தந்தருளுஞ் 
செயலைப் பரவிகாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ, 

உமை:-பொய்ச்சமயங்களும் பொருத்த மில்லாத நூல்களும் 
ஆயெ கடலில் வீழ்க்து மெலிவுற்றுத் தடுமாறுதந்கேதுவாகிய 

கவலையைத் தொலைத் த, தனது இரண்டு திருவடிகளையுர் தர்தருளு: 

இன்ற இறைவன் இருவருட்செயலை வாழ்த்தி சாம் தெள்ளேணல் 
கொட்டுவோமாக. 

குறிப்பு: -உவ$ை - பொய். சவலை -மெலிவு, கவல், சவலை 
யென்பதன் கடைச்குறை. (௪௭) 

வான்கெட்டு மாருதம் மாய்க்.து அழல்கீர் மண்கெடினுச் 
'தான்கெட்ட லின்றிச் சலிப்பறியாத் தன்மையனுக்(கு) 

ஊன்கெட் டூயிர்கெட் டுணர்வுகெட்டென் உள்ளமும்போய் 

நான்கெட்ட வாபாடித் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

உரை :-தசாயம் அழிச்து காற்று இல்லாமற்போய், செருப் 
பும் நீரும், மண்ணும் ஒழிக்து போயினும், தான் ஒடுங்குதலின்.தி,. 
அசைவில்லாத இயல்புடைய பெருமான் பொருட்டு, என.து உடம் 
பொழிர்து, அவியற்து, சட்டறிவொழிர்த, அசச்சரணக்கள் 
தொலைக்து, தற்போதமுங்கெட்ட விதத்தைப் பாடி சாம் தெள்: 
ளேணய் கொட்டுவோமாக. 

தறிப்பு :-சலீம்பு - அசைவு. அண்டத்தில் ஐம்பூதங்களின்- 
கேட்டினை புணர்த்தியதுபோலப், பிண்டத்திலும் (ஊன், உயிர், 
அறிவு, உள்ளம் கான்” என்ற ஐர்.தன் ஒடுக்கங் உறினமை காண்க. 

விண்ணோர் முழுமுதல் பாதாளச் தார்வித்து 

மண்ணோர் மருந்தயன் மாலுடைய வைப்படியோங்
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கண்ணா வர்அகின்ரான் கருணைச் கழல்பாடிச் 
தென்னாதென் னாவென்று தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

உரை :--வானவர்ச்கு முழுமுதற் றன்மையான கடவுள், 

€முலகதத்தார்க்கு அடிப்படையான மூலமாய், மண்ணுலனெர்க்கு 
அமுதமாய், கான்முகனுக்கும் இருமாலுக்குர் தேடிவைத்த சிதி. 
போல்வன். அடிமைகளாஇய காம் கண்ணாரக் காணுமாறு ஆசானாய் 

எழுச்தருனி வந்து நின்றவனது அருட்பாதங்களைத் தென்னா. 
(தென்னா வென்று பாடித் தெள்ளேணம் கொட்டுவோமாக, (௪௯) 

குலம்பாடிக் கொக்றெ கும்பாடிக் கோல்வளையாள் 
லம்பாடி கஞ்சுண்ட வாபாடி. நாள்தோறும் 
அலம்பார் புனல்கில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற 
சிலம்பாடல் பாடிகாம் கெள்ளேணல் கொட்டாமோ. 

உரை:--ஓலவொருகாளாம், இறைவன் எடுத்த இருவடிவங்கட் 

குரிய வேடர்குல மு,சலிய குலத்தையும் (அவன் சூடிய) கொக் 

இறனயும், புசழ்க்து பாடி, சங்னெலாயெ வளையலணிச்த உமை 
யம்மையின் சன்மைகளைப் பாடி, இறைவன் (தேவரை உய்விக்க) 
விடமுண்ட விதத்தைப்பாடி, நீர்சிறைம் தசைன்ற குளங்களை. 
யுடைய இல்லைச் சபையிலே கூத்தியத்துன்ற இறைவனது கழல் 
அசைதலைப் பாடி சாம் தெள்ளேணம் கொட்டுவோமாக, 

கொக்குருவக்கொண்ட அசுசன் ஒருவனைச் கொன்று அவ 
.ணிறகைப் பிடல் வெபெருமான் தரித்துச்சொண்டகதை உபதேச 
காண்டத்திற் கூறப்பட்ட த. 

குறிப்பு :--குலம்! என்பதற்கு மேன்மை என்றும் பொருள் 
கொள்ளுவா,  :கொக்இற்கு? என்பதற்கு, வேட்டுவ வடிவன் 
“கொண்டசாலை. இறைவன் கூடிய கொச்ன் இறகு என்று 
பொருள் கொள்ளுதலு முண்டு, அலம்பு - அசைதல், புனல் ~ 
௩ர்சிலே. கலம் - கஞணையூமாம். (௨௦) 

  

இருச்சிற்றம்பலம் 
ஆக.



தில்ஃையில் அருளிய 
திருச்சாழல் 

—— 

சிலனுடைய காருண்ணியம் 

நாலடித்தாவு கோச்சகக் கலிப்பா 

இருச்சிற்றம்பலம் 

பூசுவதும் வெண்ணீறு பூண்பதுவும் பொல்கரவம் 

பேசுவதும் திருவாயால் மறைபோலுங் காணேடீ 

பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்ப அவுல் கொண்டென்னை 
ஈசன் அவன் எவ்வுயிர்க்கும் இயல்பானான் சாழலோ. 

   

உரை :--அண்டவன் இருமேணிமேற் பூசுவதும் வெள்ளிய 

'இிருகீற்றுப் பொடியே. அணிவது பன்ற பாம்பே, இருவாயி 
ஞலே பேசுவது தெளிவில்லாத இரகஏயமே போலும். தோழியே! 
இவற்றைப் பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்பதவுஞ் செய்து என்ன 
பயன் ? எனில் அவற்றால் இறைவன் எல்லாவுயிர்களுக்கும் அவ் 
வவற்றிற்கு.த் தக்க பயன் அளிப்பவனானான்.. 

தறிப்பு :- பூசம்? முதலியலத்தில் உம்மை இிவைள் 
குறித்த. எடி என்பது தோழியைச் குறிக்கும் வழக்குச் சொல், 
இயல்பு - 66H, பலன். சாழல் மகளிர் விளையாட்டில் ஒன்று. 
மறையோ துவதனால் அறிவினைத் த்தும் அசலம் அணிவதால் 
உலூனே யியக்கும் தனது சக்தியை உணர்த்திபும் வெண்ணீறணிவ 
தால் நிலையாமை யுணர்த்தி அருளொளி ஈல்இியும் எல்லா உயிர்கட் 
கும் ஈற்பயன் அளித்தலின் இயல்பாஞன் என்றார். (8) 

என்னப்பன் எம்பிரான் எல்லார்க்குர் தான்ஈசன் 

துன்னம்பெய் கேரவணமாக் கொள்ளுமது என்னேடீ 

மன்னுகலை துன்னுபொருள் மறைகான்கே வான்சாட்£த் 

தன்னையே கோவணமாச் சாத்தினன்காண் சாழலோ,
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உரை :--எந்தையாயும் எமது தலைவனாயும் எல்லார்க்கும் ap so 

வனாயும் உள்ள பெருமான் இழிக்த அணிகள் சேர்த்துத் தைத்த 
ஆடையைச் தான் கெளபீனமாசச் சொண்டது. எதனால் எனின் 

சான்கு மறைகளையே பெரிய அரைசாளுகவும் நிலைபெற்ற மெய்ச் 
மொலில் நிறைர்துள்ள பொருள் தன்னையே கெளபீனமாகவும் 
தீரித்தன னென்றறிக. 

தறிப்பு:--துன்னம் - தைத்த துணி. மன்னு கலை - மெய்ச் 
சால், தன்னையே என்பதைத் ஒன்னு பொருள் என்பதோடு 
Grids. மறைசான்கென்றது சால்வகை வாச்குகளைக் குறிக்கும், 
௪76 - அரைச்கயிறு. (2) 

கோயில் சுடுகாடு கொல்புலிக்தோல் ஈல்லாடை 

தாயுமிலி தர்தையிலி தான் தனியன் காணேடி 

தாயுமிலி தந்தையிலி தான், கனியன் ஆயிடினும் 

காயில் உலகனை க்அல் கற்பொடிகாண் சாழலோ. 

உரை :--இறைவனுக்கு ஆலயம் சுசோடாகவும் அழ தடை 

"கொல்லுமியல்புடைய புலிமின் தோலாககும் இருக்ன்றது. தாயு 
மில்லை. தர்தையுமில்லை. தான் தனியனாச விருப்பவன் எனில் 
அவனுக்குத் தாயுமில்லை தந்தையுமில்லை. தான் தனியனாக விருச் 
தாலும் அவன் கோபிப்பானாயின் உலகமெல்லாம் கல்லின் பொடி 
போல் அளாடவிடு மென் தறி, 

குறிப்பு எல்லாம் ஒடுங்யெ இடமே சுகொடாகும். புவித் 
தோலுடைமை உயிர்களின் செருககை யடக்கவல்லான் என்பதைச் 
குதிக்கும். தானே எல்லாம் தோன் அதற்குக் காரணனாய்த் தான் 
தோரற்றமில்லாதவனாய் ஒப்பற்ற ஒருவனா மிருச்தலின் :: தாயுமிவி 
தந்தையிலி சான் றனியன் *? என்றார். எல்லாவ.ற்தையும் ஒடுக்கும் 
முதல்வன் என்பது இறு இயடியாத் குறிச்சப்பட்ட த. (6) 

அயனை அனங்கனை அந்தகனைச் சந்திரனை 
வயனங்சண் மாயா வடுச்செய்தான் காணேடி
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, 

நயனங்கள் மூன்றுடைய நாயகனே தண்டித்தால் 

சயமன்றோ வானவர்க்குக் தாழ்குழலாய் சாழலோ. 

உரை:--வருத்தியடச்சினமை பிரமனையும் மன்மதனையும் 

யமனையும் சர்திரனேயும், அடையாளங்கள் அழியாத வடுக்கள் 

உடையசாச இறைவன் செய்தானோ வெணின், மூக்கண்ணுடைய 
பெருமானே அவ்வாறு அவர்களைத் தண்டித்தால் அது தேவர் 

களுக்கு மெய்யின் வெற்றியாகுமன்றோ ! 

குறிப்பு :--அனம்கன் - உடம்பில்லாகவன். வயனம் - வகை- 
அடையாளம். வடு- புண்ணின் தழும்பு. சவெபெருமானை யிகழ்ச் 
,தமையால் அத்தேவர்கள் தண்டிச்சப்பட்டார்கள். Pa aga 
மூடைய லீரபத்திரரால் அவர்கள் தண்டனை யடைச் தமை இறைவ 

ஞல் தண்டனை யடைந்ததை யொக்கும். 99 வெபெருமானே 

முழுமுதற் சடவுளென்பதை வானவர்க் கறிவுதுத்துதலின் ௮ 
உண்மையின் வெற்றி என்ற கருத்துப்பற்றி 4 சயமன்றோ? 

வென்றார். (#) 

தக்களையும் எச்சனையும் தலைய த்த.க் ஜேவர்கணம் 

தொக்கனவர் தவர்தம்மைத் தொலைத்ததுதான் என்னேடி 
தொக்கனவக் தவர்தம்மைத் தொலைத்தருளிஅருள்கொடுத்தவ் 

கெச்சனுக்கு மிகைத்தலைமற் றருளினன்காண் சாழலோ. 

உரை :-(சவபெருமானை மதியாது வேள்வியியற்திய அயன் 
பூதல்வனுயெ) தக்சணையும், யாகத்தலைவனையும் கொன்றொழித்த 
தேவர் கூட்டல்களுள் தொகுதியாக வர்.தவர்களை என்ன செய்கை 
எனில், தொகுதியாக வர்தவர்களை வருத்தி யடச்சனொாலும் அவர் 
களுக்கு இரவ்யெருளினதோடு யாக மியத்தினவளுயெ சக்சனுக்கு 
இழிக்த ஆட்டுத்தலையைக் கொடுத்தருவினன் என்றறிக. 

குறிப்பு: முதலடியில் எச்சன் என்பது வேள்வியியற்துல் 
குருவைக் குதித்தது. சாலாவ. அடியில் வேள்வி யியற்றுவானாயெ 
சச்சனைச் குறித்தது. தக்கனுக்கு ஆட்டுத்தலை கொடுத்தமை,
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* ஆம்டின் தலையை விதிக்குச் தலையாகக் 

கூட்டிய வாபாடி யுந்திபற ?? 

என்றமையால் உணர்க. மிகை என்பஹு குத்றம். இழிவு என்ற 

பொருளில் லச்தத. தன்றலைச்கு வேறான தலையை அ.திசமான 
தலை என்பாருமுளர். (6) 

அலாவனும் மாலவனும் அ௮றியாமே அழருவாய் 

கிலமுதற்ீழ் ௮ண்டமுற நகின்றதுதான் என்னேடீ 
கிலமு.தற்8ழ் ௮ண்டமுற சின்றிலேன் இருவருர்தம் 
சலமுக)த்தால் ஆங்காரம் சவிரார்காண் சாழலோ. 

உரை:பூவிலுறைகின்ற சான்முகனும் இருமாலும் அடிமுடி. 
சேடி யறியாவண்ணம் அனற் பிழம்பு வடிவமாய்ப் பாதாள மூதல் 
அண்ட முடியைப் பொருந்த நின்றது எச்சாரணத்தா லெனின் 
நிலத்.இற்குச் இழ்ப்பட்ட சிலமுதல் மேற்பட்ட அணடத்தித்கு 
மேலாகவுஞ் செல்லுமாறு நில்லாமற்போனால் அயன் அரி இரு 
age தமக்குள் நேரிட்ட தணியரப்பகையால் செருக்களே 
மொழிக்ச மாட்டார்கள். 

குறிப்பு :-நிலமுதற்சீழ் என்பது எல்லாவுல௫த்குல் pd 
பட்ட முதல் தத்அவத்தித்குவ் ழோச எனப்பொருள்படும். அண்ட 
முற என்றது எல்லாவுலஇற்கு மேற்பட்ட எல்லைக்கு மப்பாலாக 
என்௮ பொருள்படும். சலம் - பசை, கோபம், ஆங்காரம், செருக்கு, 
அலவன் - என்பதில் அலர் காமசை மலசைக் குறிக்கும். (2) 

மலைமகளை யொருபாகம் வைத்தலுமே மற்றொருத்தி 

சலமுகத்தால் ௮வன்சடையிற் பாயுமத என்னேடீ [லாம் 

சலமுகத்தால் அவன் சடையிற் பாய்க்திலளேல் தரணியெல் 
பிலமுகத்தே புகப்பாய்ச்து பெருக்கேடாஞ் சாழலோ, 

உ :--இமயமலை யரசன் புதல்வியாசிய உமை யம்மையைத் 
தன இருமேனியின் ஒரு பாதியில் வைத்ததும் இறைவன 
மற்றொரு சச். நீர்வாயிலாச அவனது. சடையின்சண் சென்று
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பொருந்தியது எச்காரணத்தா லெனின், நீர்வாயிலாக இறைவன் 
சடையில் ஓடி விழுச் இடாவிடின் நிலவுலசெல்லாரம் அவள் வேகத் 
பட்டுப் பாதாளத்திலே அழுச்தி வீழ்ச்துவிடப் பெரிய கெடு 
ஏற்பட்டுவிடும். 

  

தறிப்பு :--சலமுகத்சால் ஏன்பதற்குக் கோபங்காரணமாக 
என்அரைப்பாரு மூளர். உமையிடத்து வைத்த பொறாமையால் 
தலையிற்போய் ஒருத்தி பாய்ச்தனள் என்பது ஈசைச்சுவை பயக்கும். 
பிலம் - பாதாளம். (ஸ் 

கோலால மாகக் குரைகடல்வாய் ௮ன்றெழுக்த 

ஆலாலம் உண்டான் அவன்சதுர்தான் என்னேடீ 

ஆலாலம் உண்டிலனேல் அன் றயன்மால் உள்ளிட்ட 

மேலாய தேவசெல்லாம் வீடுவர்காண் சாழலோ. 

உமை:--கொச்தளிக்னெற பாற்கடலின் கண்ணே பேசொஃ் 
யோடு செம்பிய ஆலகால விடத்தை உணவாசச் கொண்ட பெரு 
மானுடைய இறமைதா ஸிிருர்சவாநென்னே எனில் ஆலகால 
விடத்தை இறைவன் அருர்சாவிடில் இருமால் பிரமன் முதல 
யெ. மேலான விண்ணவ திபதகெளெல்லாம் இறர்தொழில 
சென்றறிக. 

தறிப்பு -கோலாலம் - பேசொவி. சதுர் - இறமை, சாமர்த் 
Bub. வீடுலர்- இறப்பர். (ர். 

தென்பால் உசந்தாடுக் தில்லைச்சிற் றம்பலவன் 
பெண்பால் உசச்தான் பெரும்பிக்தன் காணேடீ 

பெண்பால் உகந்திலனேற் பேதாய் இருகிலத்தோர் 
விண்பால் யோகெய்தி வீடுவர்காண் சாழலோ. 

உமை;--சென்திசைச்சண் கருணையோடு கூத்இயற்றும் 
'இல்லைப்பதியின்சணுள்ள ஞானசபை முதல்வன் பெண் பகு5 
விரும்பினன், பெரிய பித்தக் கொண்டவ னாவானெனி! 
அறிவிலியே, பெண் பகுதியை அவண் விரும்பாவிடில் பெரிய 
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சிலலதொள்ளோர் விண்ணீடத் தடைசற் பொருட்டு யோககிலை 
ங்டைச்து சாவார்கள். 

தநிப்பு :-தென்திசையைப் பார்த்து இறையன் ஆதெலிஞல் 
தென்பாலுகர்து. உசந்து - விரும்பி, கருணைசொண்டு, யோகு - 
யோகம், இறவு சிலை. இறைவன் வெமுஞ் சக்இபுமாய் ரின்று 
உயிர்களை இயச்சாவிடில் உயிர்கள் ஆணும் பெண்ணுமாய் இன்பர் 
அய்ச்சமாட்டா என்பது கருத்து, - அவளால் வர்த ஆக்கம் இவ் 
வாழ்க்கை எல்லாம் ! என்ற வெஞானகித்இபுல் காண்க, (க) 

தான்௮ந்தம் இல்லான் கனையடைக்ச நாயேனை 
ஆனந்த வெள்ளத் தழுக்து வித்தான் சாணேடி 
ஆனந்த வெள்ளக் தழுத்தவித்த திருவடிகள் 
வானு: ஐ தேவர்கட்கேரர். வான்பொருள்காண் சாழலோ... 

உரை முடிவில்லாத பெருமான் தன்னை வந்து சேர்ச்த 
சாம்போன்ற என்னைப் பேரின்ப வெள்ளத்திலே இளைச்கும்படி. 
செய்தான் என்னில், பேரின்ப வெள்ளத்தில் என்னைப் பதிப்பித்த 
,திருப்பாசங்கள் வானுலகலுயர்ஈக தேவர்கடகுச் இடைத்தற்சரிய 
ஒப்பற்ற பெரும் பொருளாகு மென்றறிக, 

தறிப்பு தான் என்றது இறைவனது தனிச் சிறப்பை விளச் 
கும். அவஜொருவனே முடிவற்றவனென்பது கருக்து, வானுர்து 
என்பதில் வான் - வானுலகம், வான்பொருள் என்பதில் வான் - 
பெரிய) உச்துசேவர் - உயர்க்த தேவர். பிற விண்ணவரைச் 
செலுத்துன்ற அதிபதிகனாிய தேவர்கள். என்றும் பொருள் 
கொள்ளலாம். (60) 

நங்காய் இதென்ன தவம் ஈரம்போ டெலும்பணிர்ு 
கங்காளர் தோள்மேலே காதலித்தான் காணேடீ 
கங்காளம் ஆமாகேள் காலாந்த ரத்திருவர் 
தீங்காலஞ் செய்யச் தரித்தனன்காண் சாழலோ. 

் உரை: பெண்ணே இதென்ன சவவேடம்| சசம்பினேயும் 
தட்டினையும் எலும்பினையும் தரித்தது மல்லாமல் முழு எலும்புச்
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கூட்டினைத் தோளின் மேலே விரும்பி யணிர்தான். அஃதென் 
னெனில் முழு எலும்பு வச்த விதத்தைக் கேட்பாயாக, பேரூழி 
முடிவிலே அரி அயன் என்பவர்களுடைய வாழ்காளை முடிவுசெய்து 
அவர்கள் எலும்பைத் தரித்தனன் என்.நறிச. 

குறிப்பு:--சரம்போடெலும் பென்பதற்கு ஈரம்போடு கூடிய 

எலும்பு என்று பொருள் கூறுவாரு முளர், இறைகன் ஆமை 
மோட்டைத் தரித்தமையால் தடு தரித்தார் என்றல் கூறலாம். 
விண்டுவின் கூர்மாவதாரத்தில் கூர்மத்தின் செருச்சை யடக்இ 
அதன் தட்டைப் பறித்தணிச்தார் என்று புசாணல் கூறும், 
எலும்பு முதலியன அணிதல் இறைவன் ஒடுக்கும் முதல்வன் 
என்பதை புணர்த்தும், சங்காளம், முழு எலும்பு. மூன்றுவ தடியில் 
சங்காளம் ஆம் ஆ எனப் பதம் பிரிக்ச. ஆம். - ஆம் ஆறு - ஆகும் 
விதம். சாலாவதடியில் சாலம் - முடிவு சாலம், செய்ய - செய்த. 

எ பெருங்கடல் குடிப் பிரளயல் சொண்டு பிரமனும்போய் 
இருங்கடல் மூடி யிறக்கும் இறச்தான் களேபரமும் 

கருங்கடல் வண்ணன் களேபரமுங் சொண்டு கங்காளராய்.?? 

என்ற தேவாரமுங் காண்க. கங்காளம் அயன்மால் ஒடுக்கத்தையும் 

எலும்பு பிறருடைய ஒடுக்கத்தையும் குறிக்கும். (௪௧) 

கானார் புலித்தோல் உடை தலைஊண் காடுபதி 

ஆனால் அவணுக்கிங் காட்படுவர் ஆரேடீ 

ஆனாலுங் கேளாய் அயனுச் திருமாலும். 

வானாடர் கோவும் வழியடியார் சாஜலோ. 

உரை:--சாட்டிலிருக்கும் புலித்தோல் அவனுக்கு உடை. 
கபாலம் உணவுப் பாத்திரம். சுடுகாடு இருப்பிடம். இக்லனமாஞல் 
அத்தகைய கடவுளுக்கு மார் தொண்டராகாரென்னில் அவ 
னத்தகைய ஞனாலும் இருமலும் பிரமனும் வானுலனர் தலைவ 
ஞாூய இச்இரனும் அவனுக்குப் பரம்பரை அடியார்கள் என்பதை 

% கேட்டறிச,
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குறிட்பு சான் - சான மென்பதின் கடைச்குறை, ஆர்புலி- 
வினைத்தொகை. ஆர் - தல்கு; தலை - சபாலம். கனண் - உண்ணும் 
பாத்திரம், சாடு - சுடுகாடு, ப.இி.- இடம், வழி- பரம்பரை. 
கேளாய் - கேள், கேட்டறி. தாருகாவனத்து முனிவர் பிற 
தேவர்களை வணங் வேள்வி செய்து அனுப்பிய புலியைச் 
கொன்று அதன் தோலை யுடுத்தமையால் தேவர் தலைவனு 
இந்திரனும், பிரமன் தலையைச் இள்ளிய சாலை கையிற்கொண்ட 
கபாலமே உண்கல மாதலால் பிரமனும், இருமாலுள்ளிட்ட எல் 
லாமையும் ஒடுக்கெய இடமே சுடுகாடாதலால் இருமாலும், இறை 

வளுல் ஓடுச்சப்படுசலின் அவர்கள் பரம்பரை யடியார்கள் ஆவர் 
என்றறிக. (se) 

பலையசையன் பொற்பாவை வாள் அ.தலாள் பெண் திருவை 

உலகறிபத் கேட்டான் என்னும என்னேடி 
உலகறியத் திவேளா தொழிர்சனனேல் உலகளை தங் 

கலைவின்ற பொருள்களெல்லாம் கலங்இிடுங்காண் சாழலோ. 

உழை :--பணிமலை யரசன் மகளாகிய பொன்னின் பதுமை 

போன்ற ஒளி பொருர்திய நெற்றியையுடைய திருமசளாசிய உமை 
யம்மையை உலூனர் அறியும்படி. இறைவன் மணந்தான். என்ப 
என்னெனில் ௮ல்லனம் உலகறிய அவன் அவளைச் திருமணஞ் 
செயயாவிடின், எல்லர வலகமும் நூல்கள் கூறிய எல்லாச் கருத் 
துச்களும் Mourgb aor pia. 

குறிப்பு: 4வாணுதலாள்! என்பதில் வாள் - ஒளி, இலேட் 
டல் - மணத்தல். தீ முன்பாக விரும்பிய பெண்ணைக் சொள்ளுத 

லால் தி வேட்டல் எனப்பட்டது. கலை - நூல், உமையம்மை இறை 

வனை மணப்பது கருஇத் தவங்டெச்தமையால் அத்தவத்தின் 
பயனாக இறைவன் இருமணம் நிகழ்த்தினன். ஆதலின் தவஞ் 
செய்தலின் பயனாக இறைவன் இருவருள் பெறலாமென்பது 
உலகெல்லாம் அதியச் டெர்தலு. தாற்கருத்துமதுவே. பிழை 
செய்தாலும் அதற்காக வருந்தித்தவம் ஆற்றின் இறைவனருள்
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கைகூடும் என்பது விளங்கும், உலனெர் வேண்டுவதும் நூல்கள் 
கூறும் பயனும் இருவருட்பேறேயாதலின் அத்திருவருட்பேதில்லா 
விடத்து எல்லால் கலஸ்கம் என்றார். (௪5) 

தேன்புக்க தண்பணைசூற் இல்லைச் சிற்றம்பலவன் 
தான்புக்கு ஈட்டம் பயிலுமது என்னேடீ 

தான்புக்கு ஈட்டம் பயின்றிலனேல் தரணியெல்லாம் 

ஊன்புக்க வேற்காளிக்(கு) ஊட்டங்காண் சாழலோ. 

உரை: தேன் பெருயெ குளிர்ச்த வயல்சூழ்க்த இல்லைப்பஇி 
யின் சண்ணுள்ள ஞானசபை முதல்வன் $; தானே (ஆலக்காட்டில்) 
போய் (ஊர்த்துவ) ஈடனம் இயற்நினமை எதனுலெனின் அவன். 
அல்லனம் போய் அச்தத் இருகடனத்இினை யியற்றாவிடின் உலக 
மெல்லாம் புலாவில் ப.இிர்த வேலாயுதத்தையுடைய காளிக்கு ஊட் 

ப்படும் உணவாடிவிடும் என் தறிக. 

குறிப்பு :-ச௪டம் என்பது ஈட்டம் என விரிந்தது. சாளி 

தேவசை அசசரைக் கொன்று இரத்தல் குடித்தமையாலுண்டான 

வெறியால் உலகத்தை சாசஞ் செய்யக் கருதிய காலை இறைவன் 

ஊர்த்துவ. தாண்டவமியற்றி அவள் செருக்கை யடக்னெமை 

இங்கே கூறப்பட்ட. (௪௪) 

கடகரியும் பரிமாவும் தேரும்உகச் தேறாதே 

இடபம்உகர் தேதியவா றெனக்கறிய இயம்பேடீ 

,தடமதில்கள் அவைமூன் அச் தழலெரித்த அக்காளில் 

இடபமாய்த் தாங்கினான் திருமால்காண் சாழலோ. 

௨௯௦: மதம் பொழிய வல்ல யானையையும் குதிரையையும் 
தேரினையும் விரும்பி ஏறாமல் காளையை விரும்பி யதன்மேல் ஏறிச் 
சென்ற விதத்தை எனக்கு விளங்கச் கூறுகவென்னில், பெரிய 
சுவர்களையுடைய சோட்டைகள் மூன்றையும் (தன் சிரிப்பிலுண் 
பாசிய) கெருப்பிஞுவெரித்த அம்.தச் காலத்திலே காளையாய் இறை: 
வனைச் Agurd தால்னொ னென் ததி.
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தறிப்பு :--சடம் - மதசலம். சறி- யானை; சசமாயெ துச் 
கையை யுடைமையால் கரியெனப்பட்டது. பரிமா - குஇரையாகம 
விலக்கு. திரிபுர மெரித்தற் பொருட்டு விண்ணவர் சமைத்த 
தேரின் அச்சு முறிச்த காலத்தில் இருமால் சாளை வடிவாய் இறை 
வனுக்கு ஊர்தியாயினனென்ப௮ புசாணச் கருத்து. காளை அறத் 
இற் கறிகுறியாகக் கருதப்படுசவின் இருமால் காளைவடி.வல் கொண் 
னன் போலும், 4மதில்களவை ? என்பதில் அவை? என்பது 
கோட்டைசளைச் குறித்து நின்றது. (சட) 

ஈன்றாக நால்வர்க்கு சான்மறையின் உட்பொருளை 

அன்றாலின் இழிருக்தங் கறமுளைத்தான் காணேடீ 
அன்றாலின் 8ழிருக்தங் கறமுரைத் தான் ஆயிடினுங் 

கொன்றான்காண் புரமூன்றும் கூட்டோடே சாழலோ. 

உரை :-பண்டைக் காலத்திலே ஒரு soars shar 

€ழிருர். த இறைவன் செவ்வையாக சான்கு மூணிவர்களுக்கு சால். 
வேதச்தஇற்கு மூலமாகிய கருத்தினே அறவுசையாஃ இயம்பினன். 
Hoard அவன் அறவுரை கூறினும் (மறச்செய்கையால்) முப் 

புரத்தை முற்றிலும் எரித்தழித்தனன் என் றறிக. 

குறிப்பு :--* அன்று? பழமை குறிக்குஞ்சொல். கான் மறை 
யினுட்பொருள்? என்றது அறம்பொருளின்பம் வீட்டினே. அற 
வுளை என்பதை வடாலார் தருமோபசேசம் என்பர். 4 அறம்? 
என்பது நாந்பொருளையுல் குறிக்கும். அதான் கருள்செய் 
தாய்,” “அறம் பொருளின்பம் வீடு மொழிந்த வாயான் ??, 
: எல்லாவறவுரசையும் இன்னருளாற் சொல்லினான் ?? என்ற 
தேவார அடிசளை யுற்று நோச்குக. பச்குவர்களுக்கு அறவுளை 
கூறி அருள்புரிர்தது போலக் இயவர்களுக்குத் கண்டனை புரித 

லும் இறைவன் செயல் என்பார், * கொன்றான் புரமூன்று ? மென் 
ரர். கூட்டோடே - கூடிய பொருள்களோடு. மூதற் பொருள் 
துணைப்பொருள் என்பன எல்லாம் அழிச்சப்பட்டன என்பது: 

கருத்து. (௧௪)
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அம்பலத்தே கூத்தாடி அமுதுசெயப் பலிதிரியும் 

ஈம்பனையுர் தேவனென்று ஈண்ணுமது என்னேடீ 

ஈம்பனையும் ஆமாகேள் சான்மறைகள் தாமறியா 4 
எம்பெருமான் ஈசாவென் றேக்தினகாண் சாழலோ. 

உரை:--வெளியிடத்திலே (கூத்தியத்துவார் போல) கூத 
சாடி உண்பதற்குப் பிச்சையேற்றுச் இரின்ற இவெபிரானேம் 
சடவுளென்று விரும்புவது எவ்வாறெனில் அவர் சடவுளாயிருச் 
கும் விதத்தைச் கேட்பாயாக, அத்தகைய ஈம்பனையே சான்கு 
வாக்குகளும் தாக்க எறியவொண்ணாத எங்கள் * தலைவனே?, 
( ஆண்டவனே *, என்று வழிபட்டன என்றறிக, 

குறிப்பு:--4 அம்பலம் ? என்பது பொது இடத்தைச் குறிப்ப 
தால் தனச்சென ர் இடம் இல்லான் என்றும், பிச்சையேத் 
அண்பதால் தனச்கென உணவு முதலிய பொருள்களில்லாதல 
சென்றும் இறைவனை இகழ்ர்தமையை எண்டு மறுத்தார். 

இரண்்டாமடியில், (சம்பன்? என்பதற்கு ஈம்மைப்போல்வான் 

  

என்று பொருள் கொள்வாரு முளர். உயிர்சள் சட்டதிஏக்கும் 
காரணமாக கால்வகை வாக்குகளும் இறைவனை யறியா 
வெனில், அவன் உயிர் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டவன் என்பதும், 
அவன் செய்சைகளின் கா.சணம் உயிரறிவுக்கு விளல்கா வென்ப 
தல் குறித்தவாரும். பலி- பிச்சை, பலிதிரியும் - பலியின் 
பொருட்டுத் இரியும், அமுது செய- உணவு கொள்ள, தேஉன் 
என்ற சொல் சடவளை உணர்த்தி ரின்றது. ம] 

சலமூடைய சலர்தரன் கன் உடல்தடிக்க ஈல்லாழி 
நலமுடைய நாரணற்கன் நருளியவா றென்னேடீ 

ஈலமுடைய காரணன் தன் ஈயனம்இடர் STIG. FELD 

அலராக இடஆழி அருளினன்காண் சாழலோ. 

உரை-(போரில்) தணியாத வீசசெருக்குடைய சலச்தரா 
சுரனுனடய உடம்பைவெட்டிய வலிமைமிக்க சச்சரத்தைச் காத்த



2:40 திருவாசகம் 
« 

or@u screncewe@siys sarenneuyeLw சாசாயணனுக்குப் 
ஊண்டைச்சாலத்இற் கொடுத்தருளிய சாரணம் என்னை எனின் 

அத்தகைய திருமால் தன்னுடைய சண்ணைத் தோண்டிச் Gator 

=e இருவடிச் இழ் (அருச்சனை) மலராகத் அாவினமையால் 
சக்கரத்தைச் கொடுத்தருளினன் என்தறிக, 

துறிப்பு.--சலம்- போரில் உறுதி. தணியாக் கோபம். 
நடி.தல் - குறைதல், வெட்டுதல். அலர் -பூ. சலக்தராசுரன் 

என்பான் இருமால் பிரமன் முதலிய தேவர்களையெல்லாம் 
வென்று. செருக்குக்கொண்டு "வபெருமானிடம் போர்செய்வதற் 
சாகக்*கயிலை மலேயை யணுஇஞன். அப்போது இறைவன் பார்ப் 
அன... வடிவத்தோடு எதிர்ப்பட்டு நிலத்தில் வட்டவடிவமான 
சொடொன்றினைச் றி, அக்கோட்டினுள் அடங்யெ நிலத்தைப் 
பேர்த்தெடுக்குமாறு அவனை எவிஞர். அவனதை எடுக்கு முயன்ற 
சாலை, ௮ஃசே சச்சரமாய் மாறி அவனைல் சொன்றது. இருமால் 
இறைவனை ஆயிரச் தாமரைப் பூவினால் அரச்சிக்கக்கருஇி அர்ச் 
சித்தபோது ஒரு பூக்குறையக் சண்டு அதற்குப் பதிலாகச் 
தன்னுடைய கண்ணைப் பிடுல்செ சாத்தினன் என்பது, 

பங்கய மாயிரம் பூவிணிலோர் பூக்குறையத் 
தங்கண் இடச்தான் சேவடிமேற் சாத்தலுமே 
சல்கரன் எம்பிசான் சச்சரமாற் கருளியவா ? 

ae ms திருத்தோனேக்கச் செய்யுட் பகுதியா லறிக.. (௪௮) 

அம்பரமாம் புள்ளித்தோல் ஆலாலம் ஆசமுதம் 

எம்பெருமான் உண்டச.அர் எனக்கறிய இயம்பேடீ 

எம்பெருமான் ஏதுடுத்தம் கேதமுது செய்திடினுக் 
,தம்பெருமை தானறியாத் தன்மையன்காண் சாழலோ. 

! உமை:-புள்ளிகளுள்ள புலித்தோல் எமபெருமானுச்கு ஆடை 

வாகும். ஆலகாலவிடம் அவனுக்கு உண்ணும் உணவாகும். அவன். 
அதனை உட்சொண்ட சாமர்த்தியத்தை எனக்குத் தெளிவாகச்



திருச்சாழல் ௨௮௧ 

கூறுக வென்னில் எமது தலைவனுயெ அவன் எதனை உடுத்தி 
எதனை யுண்டாலும் தன்னுடைய பேராற்றலைத் தான் செரியாத 
இயல்புடைய னென்றறிக. 

குறிப்பு :--அம்ப.சம்- ஆடை. ஆரமுதம் - உண்ணும் உணவு. 

சதுர் - இறமை. இறைவன் கருணையினாலே எல்லாம் செய்வ 
சன்றித் சனஅ பெருமையை வெளிப்படுத்தவன்று. (அவன் தன் 
பெருமையையே யறியாதவன்? என்று இறைவனது பேசரு எியல் 
பினை விளச்னெர். (௪௯) 

அருக்கவருக் காலின்ழ் அறம்முதலா கான்கனையும் 

இறர்தவருக் கருளுமஜு எனக்கறிப இயம்பேடி. 

அருந்தவருக் கறம்முதல்கான் கன்தருளிச் செய்திலனேல் 
'இருந்தவருக் முலகியற்கை கெரியா காண் சாழலோ. 

உரை :_செய்தத்சரிய பெருக்தவ மியற்றிய கால்வர்க்கும் 
சல்லாலமசத்தின் இழ் விற்றிரும் தருளி அறமு,சலாசச் கூறப்படும் 
சத்பொருளையும் உசைத்தருளிய சாசணத்தை எனக்குத் தெளி 
வாகச் கூனுகவெனில், அருக்கவர்களுக்கு அ.தம் முதலிய சான்டனை 
யும் அச்சாலத்தில் சொல்லியருளாவிடில் திருத்தமான முறையில் 
அவர்சளுக்கு உவூணியல்பு விளல்மிராதென் pfs. 

குறிப்பு :-*அதமுதலா கான்சென்தது! - அறம் பொருள் இன் 
பம் வீட்டினை. 'இருக்த அவருக்கு! என்ற சொற்கள் இருந்தவருக்கு 
என்றாயிற்று, இருக்த - இருத்தமாக. உலயெற்கை அவர்கள் வாயி 
லாகவே அவர்க்குப் பின்வக்தோர் ஆறிர்தனசென்று கருத இடம் 
உண்டு. உலசயெற்கை ஈரத்பொருளின் சார்பாசவுள்ள சென்பம் 
இதனால் தெளிவாகும். (௨௦). 

திருச்சிற் றம்பலம். 

ட்



தில்ஷைஷில் அருளிய 
திருப்பூவல்லி 

Coe 

மாயாலிசயம் நீக்குதல் 

நாலடித்தாவு கொச்சகக் கலிப்பா 

'இருச்சிற்றம்பலம், 
இணையார் திருவடி. என்,கலைமேல் வைத்தலுமே 
அணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் அுறந்தொழிந்தேன் 
அனையார் புனத்தில்லை அம்பலத்தே அடுன்ற 
புணையாளன் சர்பாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 

உலா:-ஒன்றோடொன்றொத்த இருப்பாதங்களை இறைஉன் 
என,௮ தலைமீது வைத்தருளியவுடன், யான் துணையாகச் சருதிய 
உறவுக ளெல்லாவற்றையும் விட்டு ீல்னேன்.  தடுக்குங்கரை 
பொருர்திய நீர்கிலைகள் Gis இல்லைப்பதியிலே ஞானசலபயிலே 

'இருகடம்புரின்ற (பிறவிச் கடலில்) தெப்பமானவனுடைய 
புகழைப் பாடி மலர்களைச் சொடிகளினின்று பறிப்போமாக. 

தறிப்பு இணை -இரண்டு, ஒப்பு. இறைவன் இருவடிசட்கு 
அலைகளே யொப்பாவன அன்றிப் பிற ஒப்பாகா என்ப கருத்து. 

புணை - செப்பம், பூவல்லி -பூச்கொடி.. அல்லிப்பூ? என்பாருமுளர். 

பூவல்வி யென்பம், மகளிர் விளையாட்டில் ஒன்றே. ௮. எத் 
,தசைய சென்று விளல்சவில்லை. (5) 

எர்தையெக்தாய் சுற்றம்மற்று மெல்லாம் என்னுடைய 
பந்சம்௮௮,த் தென்னை ஆண்டுகொண்ட பாண்டிப்பிரான் 

அந்த இடைமருதில் ஆனந்தக் தேனிருர்,த 
பொந்தைப் பரவிகாம் பூவல்லி கொய்யாமோ, 

உரை: எமது அப்பளாியும் தாயா௫ியும் உறவின ராயும், ஏனை 
எல்லாமாஒயும், கின்று என்னுடைய பாசக் சட்டினைத் தொலைத்த



'திருப்பூவல்லி ௨௮௩... 

என்னை ஆட்கொண்டருளிய பாண்டிப் பிராளுயெ பேரின்பத் 
சேனானவன், அழயெ திருவிடைமருசாரிலே வீற்றிருந்த புடை 

யாய கோயிலைச் தொழுது சாம் சொடிரின்று மலர்சளேச் சொய் 
கோமாக, 

குறிப்பு :--என்னுடைய பச்தமறு...பாண்டிப்பிரான், ! எச்சை 
யெர்தாய் சற்றமத்றும் எல்லாம் ? என்றும் வைத்துப் பொருள் 
கொள்ளலாம். முதலடிச்கும் இண்டாமடியிற் பாதிக்கும், * என்: 
ப்பன் ? தாய், உறவினர் மு.சலிய எல்லாரோடும் எனக்குள்ள. 

தொடர்பாய கட்டினேத் தொலைச்த ? என்று பொருள் கொள்வாரு 
மூளர். தேன், மரப்பொச்துச்சளி விருப்பதால், இறைவனைத் 
தேனென்ற இடத்த, அவனிருக்கும் இடத்தைப் (பொர்து ? 
என்றார். அசத - அழல. பந்தம் - சட்டு, பாண்டி காட்டிலே 
தன்னை ஆண்டமையாலும், பாண்டியனே ஆண்டமையாலும், பாண் 
டிய மன்னளுய் ஒரு காலத்து விளக்னெமையாலும் * பாண்டிப் 
பிரான்? என்றார். (2) 

நாயிற் கடைப்பட்ட ஈம்மையுமோர் பொருட்படுத்துச் 

தாயிற் பெரிதுர் தயாவுடைய தம்பெருமான் 

மாயப் ிறெப்ப௮த் தாண்டான்என் வல்வினையின் 
வாயிற் பொடியட்டிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 

உரை :--சாயினுல் ழ்ப்பட்ட ஈம்மையும் மதிக்கத்தக்க ஒரு 
பொருளாக வைத்துச் தாயினும் மிகுதியான கருணையுடைய தம் 
வயமுடைய பெருமான் ஈம வஞ்சப் பிறப்பினேத் தொலைத்த 
ஆட்கொண்டருளினான். எனது கொடிய விணையின் வாயிலே 

மண்பொடியை யிட்டுவிட்டு கரம் கொடிப்பூவைப் பறிப்போமாக. 

குறிப்பு :-பொருட்படுத்.து - மதிக்கத் தக் பொருளாச்9, 
தயா . கருணை. மாயம் - கள்ளம், வஞ்சகம். *என் வல்வினையின் 
வாயிற் பொடியட்டி 2? என்பதை ( கண்டான் ? என்பதோடுஞ் 
சேர்ச்சலாம். வாயில் பொடியட்டி என்பது வாயில் மண்போட்டு 
என்ற வழச்சச்சொல்லை நினவறுத்தும். அட்டுசல் - போடுதல்.
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ட 

பொடி - புழுதி. தமக்கு வேளொரு சலைவணிலஞசலின் இறைவ 

னேத் தம்பெருமான் என்றுர். (n) 

பண்பட்ட தில்லைப் பதிக்கரசைப் பரவாதே 

எண்பட்ட தக்கன் அருக்கன்எச்சன் இர். த.௮னல் 

விண்பட்ட பூதப் படைவீர பத்திரரால் 
புண்பட்ட வாபாடி.ப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 

உ௱ை:--செம்மை பொருச்திய இல்லையென்னும் இருப் 
இக்கு வேக்தனாயெ RaQuGurter வணங்காமல் மஇப்பிழக்த 
தச்சன், யாகத் தலைவன், ச.இிரவன், சச்இரன், அக்னி முதலிய 
தேவர்கள் வானிற் பொருக்இய பூதங்களின் சேனையையுடைய Sr 
பத்திரரினாலே ஊறெய்திய விதத்தைப்பாடிச் கொடிப்பூவைள் 
கொய்வோமாக. 

தறிப்பு :--*பண்? என்பதற்கு இசை என்று பொருள் கொள் 
வாரு மூளர், எண் - மதிப்பு, இரண்டாவதடியில், பட்ட- செட் 
டொழிர்த, !விண்பட்ட? என்பதற்கு மேன்மை பொருந்திய என்று 
பொருள் உரைப்பாருமுளர், வாண்வரை வளர்ச்த வடிவத்தை 
புடைய என்ற கூறுவாருமுளர், அருச்சன் - குரியன், எச்சன் - 
யாகத்தலைவன். இரத - சந்திரன்: சக்கன் முதலியோரைத் தண் 
மூத்தற்கு வீரபத்திரரை இறைவன் அனுப்பினமை புராணத்தால். 

விளல்கும். ் (5) 

தேனாடு கொன்றை சடைக்கணிர்த சிவபெருமான் 
ஊனாடி சாடிவர் அுள்புகுந்தான் உலகர்முன்னே 
கானாடி ஆடிகின் றோலமிட ஈடம்பயி லும் 

வானாடர் கோவுக்கே பூவல்லி கொய்யாமோ. 

உமை வண்டுகள் காடியடைன்ற கொன்றைப் பூவினை 
சடையிற் சூடிய சிவபெருமான் மனித வுடம்பெடுத்து என்னை 

பபாட்கொள்ள விரும்பி வர். உலனெர்க்கு முன்பாக என்னை 
ஃபாட்கொண்டு என்னுள்ளத்திற் புகுக்தருளினன். சான் அவனைத்
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சேடிச் கூத்தாடிக் காணப்பெறாது ரின்று அடைக்சலமென்று 
கூவும்படியாகத் இருடனமியற்றுகன்ற வானுலனர் தலைவனுக் 
சாகவே சாம் கொடிப்பூவினைப் பதிப்போமாக. 

குறிப்பு:--சேஞட! என்பதை தேன்.-காடு எனவும், சேன் - 
ஆடு எனவும் பிரிச்சவாம். தேன் - வண்டு ஊன்-உடம்பு. இறை 
வன் மானுடச் சட்டை சாத்தி வந்தமை குறிக்சப்பட்டது. தான் 
இறைவனை காடாமல் இறைவனே தன்னை சாடி வந்து அருள் புரிக்த 
கருணைத் இறத்தைக் குறிப்பார் * காடிவச்* தென்றார். இறைவன் 
தன்னை யுடனழைத்துச் செல்லாமையால் 6 ஐலமிட ? என்றார். (5) -   

எரிமூன்று தேவர்க் இரல்யெருள் செய்தருளிச் 

சிரமூன் தறத்தன் இருப்புருவம் செரித்தருளி 
உருமூன்று மாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே 

புரமூன் நெரித்தவா பூவல்லி கொய்யாமோ. 

உரை நடை:--மூன்றாம் அடியை முதலிற் கொள்க 

உரை:--(போச வடிவம் யோச வடிவம் ௮கோச வடிவம் 

என்னும்) மூன்று வடிவங்கொண்டு போச முத்தி தண்டங்களை 
விஇததும், உயிர்களால் தாமே யநியக்கூடாத ஒரு முதல்வன், 
தச்சன் வேள்வியில் அசி, பிசமன், விண்டு என்னும் மூன்று 
தேவரையும் தண்டித்தம் அல்லது அவர்கள்மேல் இசக்கல் 

சொண்டு கொல்லாது விடுத்தருளி தச்சன் எச்சன் இந்திரன் 
என்பவர்கள் தலையற்று விழும்படி. கோபங்கொண்டு. புருவம் 
செரித்தருளி (வீ2பத்திரசால்) அவர்களைச் சொன் ௨ம் இரிபுர மூன் 
நையும் தாமே எரித்த விதத்தைப் பாடிக் கொடிப்பூச்களை சொய் 
வோமாக. 

தறிப்பு ௭ எசி மூன்று தேவர்? என்பதற்கு முத்திவேட்கும் 
முனிவர் எனப் பொருள் சொண்டு தச்சன் வேள்வியில் வெபாஞ் 
சாதிச்சவர்பொருட்டு இரங்யெருளி என மு.தலடிச்குப் பொருள் 
கொள்வாருமுளர், உரு மூன்றுமா௫ என்பதற்கு அருவம், AG 
வருவம், உருவம் என்று பொருள் கொள்வாருமுளர். *எரிமூன்று?
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என எடுத்தால் முத்தி என்பது வீட்டுத்? காட்டுச்” ஞான்£ என்: 
பனவாகும். ௮வற்றை வட தூலார் காருச பத்தியம், ஆசவனீய௰ம், 
சகஷிணாக்இனியம் என்பர். (=) 

வணங்கத் தலைவைச்து வார்கழல்வாய் வாழ்த்தவைத்(த) 
இணங்கத்தன் சடியார் கூட்டமும்வைத் தெம்பெருமான் 

அணங்கொ டணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற 

குணங்கூரப் பாடிகாம் பூவல்லி கொய்யாமோ. 

உரை :--தன்னை வணங்குவதற்குத் தலையாய உறுப்பினைச் 
சொடுத்து சீண்ட லம்பணிர்த தனது திருவடியை வாழ்த்அதற்கு 
வாயினை யமைத்து சேர்ந்து. பழகுவதற்குத் தனது இறந்த 
அன்பர்களஅ திருக்கூட்டமும் ஏற்படுத்தி (சமது ஐர்தொழிலுச் 
கறிகுதியாக) உமையம்மைகாண அழக இல்லைப்பொதுவிலே 
கூத்தியற்துெற அருட்பண்பினை மிகு தியாகப் பாடி, ராம் சொடிப் 
பூச் சொய்வோமாக, 

குறிப்பு:--4 வாழ்த்தவாயும் சினைக்க மட நெஞ்சும் தாழ்க்சச 
சென்னியும்!?? என்ற தேவாரமுங் காண்க, * சரடியார்? எண்ப இல் 
ஈர் என்பது பயன் கருதாது அன்பு செலுத் தஞ் ெப்பினைக் கூறிக் 
கும். அணங்கு -செய்வப்பெண், அது இங்கே அம்மையைச் 
குறித்து நின்ற ஐ. அணங்கொடு என்பதற்கு அழகொடு என்று 
பொருள் கொள்வாருமூளர். கூச - மிகுதியாக. (=) 

நெறிசெய் தருளித்தன் செடியார் பொன்னடிக்கே 
குறிசெய்.தூ கொண்டென் ஆண்டபிசான் குணம்பரவி 
தேறிசெய்.து ஈம்மை மூழுதுடற்றும் பழவினையைக் 
இறிசெய்,த வாபாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 

உரை: எனக்குச் தகக வழிகாட்டி. யருளித் தனது சறர்ச 
அடியார் சிருவடிகளுக்சே (தொண்டுசெய்ய) என்னை இலக்சாச்?! 
ஆட்கொண்டருளிய பெருமானின் அருட் பண்பினை வாழ்தி, ஈம்மை அடிமையாகி, முற்றிலும் வருத்தும் பண்டை வினையை
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வன் பொய்யாக்யெ விதத்தைப்பாடி சாம் கொடிப்பூக்கொய்வோ 4 ச டி டிப்பூ 
மாச. 

குறிப்பு :--முதி - அடிமை, உடற்றும் - வருத்தும். (௮) 

பன்னாட் பசவிப் பணிசெய்யப் பாதமலர் 

என்ஆகம் அன்னவைக்த பெரியோன் எழிற்சுடராய்க் 
கல்நா ருரித்தென்னை யாண்டுகொண்டான் கழலிணைகள் 

பொன்னான வாபாடி.ப் பூவல்லிக் கொய்யாமோ. 

உரை :-பலசாட்சளாக வணம்9ச் தொண்டு செய்தமையால், 
'இருவடி.த் தாமரையை எனது சென்னியிற் பொருக்தவைத்த 

பெருக் தசையாளஞய், உள்ளத்தெழமுனெ.ற சோதியாய், கல்லிலே 

கார் உரித்தாற்போல, என் கெஞ்சச் கல்லை அன்புடையதாக்இ); 

என்னை ஆட்கொண்டருளியவனது இருசேவடிகளும், மக்குப் 

பொன்போல, மாருத பயன் தநத வகையைப் பாடி ஈரம் கொடிப் 

பூச் கொய்வோமாக. 

குறிப்பு ;-கெடுக்கரல மியத்திய கவத்தின் பயனாக ஞானல் 
இட்டுமென்பது, சமது அபைவத்தின் வைத்து அடிகள் அறி 
வுறுத்தியகுளினர். ஆகம் - உடப்பு, இங்சே தலையைச் குறிக்கும். 
'எழித்சடசாம்! என்பதை உள்ளத் தெழுன்ற ஞாயிறே போ, 
என்பதோடு ஒத்துப் பார்க்க, பொன்! அரிய பலனளித்தத் 
கறிகுதி. (8) 

பேராசை யாம்இந்தப் பிண்டமறப் பெருந்துறையான் 

சரார் திருவடி. யென் தலைமேல் வைத்தபிசான் 

காரார் கடல்ஈஞ்சை உண்டுகந்த காபாலி 

போரார் புசம்பாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 

உரை :--(எல்லையில்லாமையாத்) பெரிதாய அவாவினாலுள 

தாம் இர்த உடம்பெடுத்தலாகிய பிறவி நீங்கும்படி, தஇிருப்பெருக் 
அறை அண்ணல் தனது செவ்விய திருப்பாதங்களை எனது தலை 
மேல் வைத்தவள்ளல், அச்சம் பொருக்நிய சடலின்சண் எழுக்த
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விடத்தை விரும்பி அரும்இிய சபாலல்கையிந்கொண்ட பெருமான்? 
அவன் போர் தொடர்க்த முப்புர வியல்பு பாடி. சாம் கொடிப்பூம் 
கொய்கோமாக, 

தறிப்பு:-பேசாசை - பேராசையால், பிண்டம் - உடம்பு 
பிறவிக்கு ஆகு பெயர். ர் -. செம்மை. கார் - அச்சம், உண் 
செம்ச - உகக்துண்ட, சபாலி - கபாலத்தை யுடையவன். பிரமன் 
சரத்தைச் சொய்தசாலை, அவன் தலையையே பவிப்பாத்திசமாச 
வைரவர் பிச்சையேற்றமை புராணத்தா லறியற்பாலது. (50° 

பாலும் அமு முக் தேனுடனாம் பராபஈமரய்க் 
கோலங் குளிர்ந்துள்ளல் கொண்டபிரரன் குரைகழல்கள் 
ஞாலம் பரவுவார் நன்னெறியாம் அந்நெறியே 
போலும் புகழ்பாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ, 

கரை :-பாலும் தேனும் அமுதமும் ஒருக்கு சேர்ர்தாலன்ன 
மிக மேலான பொருளாய், உள்ளல் குவிர்விக்குக் இருவடிலோடு 
தோன்றி எனது மனத்தைச் சவர்ர்து சொண்ட பெருமா # 
ஒவிக்குஞ் சிலம்பு பொருர்இிய இருவடிகளை உலகத்திலே வழி 
பொது உயர் நெறியே ஈல்ல வழியாம். gaa) Curses 
அவனது புகழினைப் பாடிச் கொடிப்பூச் கெரய்வோமாக. 

குறிப்பு--பசாபசம் - மேலானவற்றிற்கு மேலான, பரா- 
மேல், பரம் - மேல். (கோலத்தாற் குளிர்ச்து? என்னவே, குளிர்ச்த 
சோலமென்பத சருத்தாம். குளிர்தல், உள்ளத்திற்கு குளிர்ச் 
இருத்தல். ஆசலால், உள்ளல் குளிர்விக்கும் என்து. பொருளுமைச் 
கப்பட்டது. * அர்செறியே? என்பதைப் பரவுவார்? என்பதனோம் 
“போலும்! என்பசனோடு மியைக்க. அகரம், உயர்வு குறிப்ப. (௧4) 

வானவன் மாலயன் மற்றுமுள்ள 0 'கவர்கட்கும் 
கோனவனாய் நின்று கூடலிலாக் குணக்குறியோன் 
"ஆன நெடுங்கடல் அலாலம் அமுதுசெய்யப் 
போனகம் ஆனவா பூவல்லி கொய்யாமோ,
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உமை (லானவர் தலேவளுமெ) இர்திரன், இருமால், பிரமன், 
ஏனைத் தேவர்கள் ஆயெ யாவர்க்கும் தலைவனுய் நின்று, சன்னள 
வில் இயத்சையாகவே முக்குணமும் சாமம் முதலிய அடையாள 
மூல் கூடப் பெறாதவன். பெரிய (பாத்) கடலில் உண்டான ஆல. 
சால விடமானத, அவனுக்கு உண்ணுதறத்குரிய உணவாக ஆயின 
வகையைப் பாடி. காம் கொடிப்பூக் சொய்வோமாக. 

தரிப்பு :-/வானவன்? என்ற ஒருமையால், அது இச்திரணேச் 
குறிப்பதாயிற்று, குணம்: குறி, கூடலில்லாதவனென்று மாறுக. 
அவ்வாதே :கெடுங்சடல் ஆனஆலாலம்? என மாறுக. ஒருவரும் 

அடையச்கூடாத குணமும் குறியமுடையோனெனப் பொருள் 
கொள்ளுவாருமுளர். போனகம் - உணவு... அமுத செய்ய - 
உண்ண. (za) 

அன்றால 8ீழற்த் அருமறைகள் தானருளி 
ஈன்றாக வானவர் மாமுனிவர் சரள்தோறும் 

கின்னர ஏற்றும் கிறைகழலோன் புனைகொன்தைப் 
பொன்தாது பாடிசாம் பூவல்லி கொய்யாமோ. 

உரை :--பண்டை காளிலே, சல்லாலமச சிழவின் 2ழ், அரு 
மையான சால்களாகயெ சான்மறைகளை வெளிப்படுத்இ யருளி, ஓல் 
கொரு சாளும், தேவர்களும் பெரிய முணிவர்களும், செவ்வையாக 
அமைதியாய், மனப்பூர்ச்தியாய், வழிபடுன்ற, இருவடிச்சண் 
நிரம்பிய லம்புகளை புடையோன அ திருமுடியை அழகு செய்யும் 
சொன்றைப்பூவின் பொன்னிறமான மகரந்தத்ழைப் பாடி. காம் 
கொடிப்பூக் சொய்வோமாக. 

குறிப்பு :--ஆச - முழுமையும். புனை - அழகு செய்யும் அரு. 
மறைகள் அருளினமையால், மஜைவிதிப்படி வானவரும் முனிவரும் 
வழிபடுவாராயினர் என்ற கருத்அத் தொணித்தல்,       

  

MEMO?! 
படமாக என்னுள்ளே தன்னிஷை 8 திவையளித்திர் 

இடமாகக் கொண்டிருந் சேகம்தகி”ஷேடிபினன். 
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டமார் மதில்தில்லை அம்பலமே தானிடமா 
ஈடமாடு மாபாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 

உரை :--எனது உள்ளச் சுவரின் கண்ணே (எழுதிய) இத் 

ஏம்போல நிலைபெறும்படி, சனத இரண்டு இருவடி மலர்களைச் 

தந்தருளி, அகத்தே (எனது உடலையே) இடமாச ஏற்றுச்சொண்டு, 

(புறத்தே) இிருவேகம்பத்திலும் வீற்றிருர் த பெருமான், நீர் நிலைகள் 
குழ்க்த இருமதில்களையடைய இல்லைக் கோயிலே இருஈடனஞ் 
செய்தற்குரிய றத இடமாகக் கொண்டு கூத்தியற்றும் வகை 
மைப் பாடி நாம் கொடிப்பூக் கொய்வோமாக. 

சுறிப்பு :-படம்- சத்திரம், அவை - அடிகளைக் குறித்தன. 
இங்கு, என்பது உடலையாவது உள்ளத்தையாவது குறிச்சலாம். 
தடம்- களம், நீரகிலை $;. *ஈடமாடு! என்பதை *இடமா? என்ப தனோ 
ம் “ஆ? என்பதனோடும் கடட்டுக. தான் - நெப்புணர்த்தும். (௪௪) 

அமி அருக்கன் இராவணன் அக்தகன் கூற்றன் 
செங்கண் ௮ரி௮யன் இக்திரனுஞ் சர்திசனும் 
பங்கமில் தக்கனும் எச்சனுர்ஜம் பரிசழியப் 
பொங்கியசிர் பாடிசாம் பூவல்லி சொய்யாமோ. 

உரை :--செருப்புச் சடவுள், பகலவன், இசாவணன், அ௮ர்தகா. 
sre, wi, Pats சண்ணையுடைய இருமால், பிரமன், இக்தி 
சன், சக்திரன், (வேள்விக்குமூன்) குறைவில்லாத தச்சன், அவன் 
காகத்தின் அதிதேவதையாகய எச்சன் என்னுமிலர்களுடைய 
மதிப்புக் செடும்படியாக, விரைவில் உண்டான சனெங்கொண் 
டியத்றிய இறைவன் புகழ்ச் செயல்களைப் பாடி. காம் சொடிப்பூச் 
கொய்வோமாக, 

குறிப்பு:--தக்கன் யாகத்தில், அச்ெயின் காவையுவ் 
கதையையும் வீரபத்திரர் கொய்தனர். அரியை மார்பிலே புடைச் 
தார். அயனைச் சொற் குட்டிஞர். இச்இரனே வெட்டினர். சக்தி 
சைப் பாதத்தினாற் நேய்த்தார். தச்சனும் எச்சனும் கொலையுண்ட
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னர், யமனை மார்ச்சண்டர்ச்சாக இறைவன் உதைத்தார். இராவ 
ணன் சயிலையை எடுக்க மூயன்றசாலை அவனை விரலால் அழுத்தி 
செரித்தனர். அந்தகாசுரன், இருமால் பிரமன் முதலியோரை 
வருத்திப் பெண் வேடங்கொள்ளச் செய்தமையால், வைரவர். 

குலத்தாற் ஐண்டனையடைக்தான். அவன் இறைவனை வழுத்தவே 

அவனுக்குக் கணபஇபதவி கொடுச்சப்பட்ட செனக் கந்தபுராணம் 

கூறும். தச்சன் வேள்வியியற்துமுன், உமையம்மையை மகளாகப் 
பெற்றுச் 2சொடு இகழ்ந்தமையால், * பங்கம் இல்? என்றார், (௧௫) 

'திண்போர் விடையான் இவபுரத்தார் போரேறு 

மண்பால் மதுரையிற் பிட்டமு௪ செய்தருளிக் 

கண்டாலே பாண்டியன் தன்னைப் பணிசொண்ட 

புண்பாடல் பாடிகாம் பூவல்லி கொய்யாமோ... 

உரை:-- வலிய போரியத்தவல்ல காளையை (ஊர்தியாக) 
உடையவன், வெலோகத்தாசாயெ. (அடியார்களைச். காக்கும்) 
பாசத்தைப் பொருது களையவல்ல இங்கமானவன். மண்ணுல 

இலே, அவன் மதுரைப்பதியிலே, (வையைக்கு மண்சுமப்பத குப் 
பிட்டு வாணிச்சியிடம்பெற்ற கூலியாக) பிட்டினை உண்டருளி, 
பாண்டிய மன்னன் தன்னைப் பிரம்பினால் அடித்து வேலை. 
கொண்டமையாத் புண்பட்ட விதத்தைப் பாடி. காம் சொடிப்பூ் 
'கொய்வோமாக, 

குறிப்பு -போசேறே * சின்பொன்னசர்வாய் ? என்று மேலே. 
வருதல் சாண்க, தண்டு - தடி, பிரம்பு, பாடல் படல் என்பதன் 

விரிவு. (கே) 
முன்னாய மாலயனும் வானவருக் தானவரும் 

பொன்னார் திருவடி தாமதியார் போற்றுவதே 

என்னாகம் உள்புகுர் தாண்டுகொண்டான் இலங்கணி 
பன்னாகம் பாடிகாம் பூவல்லி கொய்யாமோ. [யாம் 

  

  

உரை:-பொன்னெளி பொருந்திய இறைவன து திருப்பாதி 
str, (தேவர்க்குள்) முன்னித்பாசாயெ இருமாறும், பிசமனும்,
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தேவர்களும் அசசர்களும் சாமாக அறியமாட்டார்கள். அத்திரு 
வடிசளை சாம் எளிதாகத் தெரிர்அு வணங்கு சல்கமமோ £ எனக்குப் 
பக்குவம் வருமுன்னே, என அடவிழ் புகுக்து என்னை ஆட்சொண் 
டருளியவனுடைய விளக்கும் சகையாகய பலபாம்புகளின் FA cord 

, பாடி சாம் கொடிப்பூக் சொய்வோமாக , 

குறிப்பு:--1பொன்னார் ? பொன்போல மாற்றமில்லாத என் 
அம் பொருளுரைப்பர், போற்றுவதே என்பதில் சாரம் வின 
ஆசம் என்பதை அரமென்பதன் விரிவாசச் சொண்டு உள்ள 
மென்று பொருளுசைத்தலுமுண்டு. பாம்பு - குண்டலி ௪ச் இியைச் 
குறிப்பதால் இறைவனது வியத்தகு செயல்களுச்சுவை அறி 

குதியாம். (sa) 

சோர் இருவடி,ச் இண்டிலம்பு சிலம்பொலிக்கே 
ஆராத அசையதாய் அடியேன் அகமகிழத் 

தோசார்ந்த வீதிப் பெருந்துறையான் திருஈடஞ்செப் 
பேரானர் தம்பாடிப் பூவல்லிக் கொய்யாமோ. 

உரை :-தேர்சள் நிறைந்த தெருச்சகளையடைய இருப்பெரும் 
அறைப் பெருமான், தனது சிறப்புமிக்க இருப்பாதல்களி லணிக்த. 
வலிய சிலம்புகள் கலீரென ஒவிச்கும் ிலம்போசையைக் கேட்டே, 
நிரம்பாத பேரார்வமுடையேளாய் அடியேன் மனமமிம்படியாகஜ் 
இிருக்கூத்தியத்றுவதாலுளதாம். பேரின்பத்தைப் பாடி சாம் 
பூக்கொய்வோமாக. 

குறிப்பு:--பகைவர் மனதில் அச்சம் விளைக்குஞ் லெம்பு என்: 
பார் | இண்லம்பு ? என்றார். ஆர்வம் மேலும்மேலும் எப்போதும் 
Story மென்பார். * ஆராத? என்றார். ஆனந்தம் கத்தாதவிற் 
“பேரானந்த? மென்றார். (2) 

அத்தியுரிக்கத போர்த்தருளும் பெருந்துறையான் 
பி.தச வடிவுகொண் டிவ்வுலஇற் பிள்ளையுமாம் 

முத்தி முழுமுதல்உத் தரகோச மங்கைவள்ளல் 
புத்தி புகுந்தவா பூவல்லி கொய்யாமோ,
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உரை:--(கயாகரளூயெ) யாயைருவினனைச் கொன்று உரித்த 
தோவினைச் கொண்டு தன திருமேனியை மூடியருளுர் இருப் 
பெருந்துறை சாதன் அன்பர்பாற் பித்தன் போன்ற இருவுருக் 
சொண்டு அல்லது இன்னதென்றறிய முடியாத வஞ்சக வருவம் 
கொண்டு அடியார்க்கு மகவாகவும் உருச்கொள்ளுவண். வீட்டிற்குத் 
தானே முழுமூதன்மையுடைய தலைவனாயெ இருவுத்தரசோசமங்கை 
யில் வீற்றிருக்கும் அருட்சொடையாளன் எனது அறிவின்கட்பதிர்த 
விதத்தைப் பாடி சாம் கொடிப்பூக் கொய்வோமாக.. 

குறிப்பு :--கயாகரன் கதை முன்னே கூறப்பட்ட. விருத்த 
குமாரபாலசான படலத்தில், இறைவன் குழர்தையானமை சாண்க.. 
யாரிரும் பாலகஞயெ பரிகம்! என்றனர் ர்த்தி இரு அசவலுள்- 
புத்தி-௮றிவு, புத்தி யென்பதற்கு உள்ளம் என்பாருமுளர். (eps 8 
முழுமுதல்? என்றமையால், இறைவன் ஒருவனே வீடளிக்சவல்லான். 
என்பது முடிந்தது. * பித்தன்? என்பதற்குக் கள்வன் என்று 

பொருளுசைத்சலு முண்டு. (௧௧) 
மாவாச வேறி மதுசைககர் புகுந்தருளித் 

தேவார்ந்த கோலச் இகழப் பெருந்துறையான். 
கோவாகி வர்தெம்மைக் குற்றேவல் கொண்டருளும் 
பூவார் கழல்பசவிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 
உரை:--குதிசை மீதேறி யமர்க்து, மதுசையூரித் புகுக்தருளி 

ஒளி பொருந்திய இருவடிலம் விளங்கத் தோன்றிய அப்பெரும் 
அறைப் பெருமான் தலைவனாக வர்.தூ அடியேங்களாகிய எம்மைப் 
பணி கொண்டருளுதற்கேதுவாய மலர்போன்ற அவனது இருவடி. 
களைத் HASH காம் கொடிப்பூச் சொய்வோமாக.. 

குறிப்பு :--ஏதியாச, என மாறுக, ஆச - *ர்ச்து, அமர்ச்து. 
திகழ - திகழ்--௮......வினைத்தொகை,. தேவ-தெய்வத்தன்மை 4 
ஒளி. (௨௦) 

இருச்சிற்றம்பலம் . 

we



தில்லையில் அருளிய 

திருவுந்தியார் 
ன 

ஞானவெற்றி 

கலித்தாழிசை 

இிருச்சிற்றம்பலம் 

வளைந்கஅ வில்லு விளைந்தது பூசல் 
உளைக்தன முப்புசம் உர்திபத. 
ஒருங்குடன் வெக்தவா அுந்தீபற, 

உரை:-மேருவாசிய வில்லானது. வளர்த்தும், சண்டை 
ஏற்பட்டதும், மூன்று ஈகர்களும் சொக்தன. இடீரென, அவை, 
முழுவதும் வெச்தன. அவ்வழிதா னென்னே யென்று உத. 
பறத்தலைச் செய்க, 

குறிப்பு :- “வில்லு? என்பதில், உகரம், சாரியை, பூசல் - 
போர், சண்டை, உக்தி பறத்தலென்பஅ, கழங்குபோலக் கையில் 
கின்று மேலொன்றை எறிந்து விளையாடும் விஜயாட்டாக 
இருத்தல் கூடும். (4) 

ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில், 
ஓரம்பே முப்புரம் உந்தீபற. 
ஒன்றும் பெருமிகை 2.4 Bup. 
உமை :--எசம்பகாதசாய. இறைகனது திருக்கரத்தில், 

இரண்டு அம்புகளை சாம் பார்க்கவில்லை, ர் அம்புதானே இரிபுச. 
மெரித்சலுக்காச வழல்கயெனு, (புன்9ரிப்பால் இறைவன் திரிபுசம் எரித்தமையால்) அந்த ஐர் அம்புகானும் மிகவம் அகாவயமென்ப தாயித்று, உர்திபத,
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குதிப்பு :- முப்புரம் ? என்பதன்பின் 4 அழிக்க ? என்பது 
தொக்கது. மிகை - மிகுதி, வேண்டியதற் Aad; சிறப்பினை 
Gorés, அன்பூ, பெரியதோர் கருவியாய் மால், எறி, வாயு 
முதலிய தேவர் ஆற்றல்கொண்டதாயிருக்தமையின் : பெருமிகை ! 

என்றார். () 

தச்சு விடுச்தலுர் காமடி யிட்டலும் 

அச்சு முறிந்ததென் அந்தீபத 
அழிர்தன முப்புரம் உந்தீபற. 

உர:-(தேவர்சன் வருச்இத்) தேரினைச் சமைத்த விட்ட 
அம், அத்தேரிலே இறைவன் இருவடியை வைத்ததும், தேரின் 
ச்சு இற்றொடிர்தன. ஆயினும், இரிபும் அவன் ஈகையால் 
எரியுற்றழிந்தன. 

தறிப்பு:--சிலம் தேசாகவும், அவன் தெரோட்டியாசவும், 
ஏனைத் தேவரெல்லாம் தேர்க்கு உறுப்புக்சளாகவும், மேரு: வில் 
லாசவும், இருமால் அம்பாகவும் அமைர்தமையால், ₹ ச்ச SOS 
தலும்? என்றார். இதன் விரிவைப் பாரதம், இலில்க புராணம் 
மு;தவியவற்றிற் காண்க. தேவர் செருக்கொழிய, தேரின் அச்சு 
இறையருளால் இற்றது. இறைவன் தன் கடனைச் செவ்விதின் 
ஆற்றினமையின், முப்பு£ம் அழிர்தன. 

இதற்த ஞானப்போரள் :--இருவினை யொப்பு, மலபரிபாகம் 
முதலியன பொருத்இிவிட்டதும், இறைவன் ஆசானாக வந்து இரு 
வடி. இச்சை செய்யவும், பிறவி மொழிக்தது. மும்மலல்களும் 
தொலைக்தன என்பதாம். (0) 

உய்யவல் லாசொரு மூவரைக் காவல்கொண் 

டெய்யவல் லானுக்கு உந்தீபற 

இளமுலை பல்கனென் அந் பற. 

உரை: இரிபு£த் தகரர்களில் வெபத்தியிற் குன்றாமைமால், 
உய்.திகூடத் தகுதியுடையார் மூவசையும் ஊனம் வராமற் காத்து 
பிதசை அம்பால் எம்தொழித்த வல்லமை யுடையான் பொருட்டு



௨௬௬ திருவாசகம் 
. 

உக்தி வினையாக. அவன், இளமை மாருத ஈூலினைய/டைய 
அருளன்னை பாகனென்று கூறி உக்தி விளையாடுக. 

தறிப்பு:--இரிபுசத்தசரர்க்குச் இருமால் நாதீதி£ம் போதித்த 
சாலை, தாரகாக்ஷன், கமலரக்ஷன், வித்புன்மாவி என்னும் மூவரும் 
சிவபூசையைக் சைவிடாது நின்று, இரிபுர மெரியுற்றசாலை, 
இறைவன் வாயில்காப்பாளராயினர் என்பது புசாணம். 4 எண்: 
ணடை மூவர் இராச்சுதர்கள் எரிபிழைக்துச் - சண்ணுதல் எந்தை 
சடைத்தலைமுள் நின்றதற்பின் ? என்ற இருக்தோணேச்சச் செய் 
நட் பகுதியை நோக்குக. (௪) 

சாடிய வேள்வி சரிந்திடத் தேவர்கள் 

ஓடிய வாபாடி. உந்திபற. 

உருத்திர காதனுக் குர்திபத. 

உரை (வீரபத்திரர் பூதப்படையுடன்) தாக்க யாசமானது 

மிலைகுலேயவே, ஆண்டிருர்க தேவர்கள் தப்பிப்பிழைக்க, தடிய 
விதத்தைப் பாடி விளையாடுக. உருத்திரர்கள் தலைவனு சவ 
பிரான் பொருட்டு விளையாடும். 

குறிப்பு :-காயத்திரி, சரசுவதி, சந்திரன், பகன் முதலிய 
தேவர்கள் தடினமை, தச்சயாக வரலாற்றிற் காண்க, சக்தபுரா 
ணம் பார்ச்ச. சேவர்சட்கு மேலாய் ஞானம்பெற்ற இனத்தினர், 
உருத்திரர், ஒவ்வொரு அண்டத்திலும், தூறறெட்டு உருத்திரர் 
உளர். பிரசருநி புவனக்க எனைத்துச்கு மேலாக ஸ்ரீ சண்ட 
ருத்திரர் உளர், யாவர்ச்குர் தலைவர் வவெபெருமான் இவற்றின் 
விரிவை, ித்தாக்தப் பிரகாலெக, வெஞானபாடிய முதலிய வத்திற் 
காண்க, (௫) 

ஆவா இருமால் அவிப்பாகங் கொண்டன்று. 
சாவா இருந்தான்என் ஸுந்திபற 
சதுர்முகன் காகையென் றுந்தபத, 

உரை:--ஜயா, தச்சன் வேள்வியில், அரி, வேள்விபுணவில் 
தனக்குரிய பாகத்தைக் சொண்டகாலை, (விரபத்திரரால் கெஞ்சில்
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ச 

அடியுண்டு மூர்சசத்.து) உயிர்மாத்இிரம் போகாஇருக்கப் பெற்றான். 
அவன் சான்முஈனுக்கு அப்பன் என்றுபாடி விளையாடுக. 

குறிப்பு :-.தவா, இசச்சக் குறிப்பு, (=) 
வெய்யவன் அகி விழுங்கத் இரட்டிய 
கையைக் தறித்தானென்: நூர்திப்ற 
கலங்இற்று வேள்வியென் அக்திபற. 

உர: (அவியில்) விருப்பமூடையவஞய், அக்னி தேவன் 
(வியை) உட்கொள்ள ஒன்றுசேர்த்த சையை வீரபத்திரர் தடிச் 
தார். யாகமே ஈடவாமல் சிலைப்பிறழ்ச்த.து. 

குறிப்பு வெய்யவன் - விருப்பமூடையவன், வெப்பமுடை 
வவனென்று பொருள் கொள்ளுதல் மிகையாகும். (a) 

பார்ப்பதி யைப்பகை சாற்றிய தக்களைப் 
பார்ப்பதென் னேயேடி யுக்தபற 
பணைமுலை பாகனுக் குக்திபத. 

பரை: உமையம்மையைத் தனதமகள் தானே யெனவும், 
அரன் தேவியெனவும் இகழ்க்த மாறுபாட்டுச் சொற்களை உரைத்த 
தச்சன சாம் பார்த்தல் கூடாது என்று பாடீ விளையாடுக, பருத்த 
சதுடைய அம்மை கடறன்பொருட்டுப் பாடி விளையாடுக, 

குறிப்பு :* பார்ப்பதென்னே ? என்பதற்கு உயிரோடு வைத் 
அப் பார்ப்பதாற் பயனென்னே யெனப்பொருள் சொள்காரு 
முளர். பணை - பருமை, (௮) 

புரந்தர னார்ஒரு பூங்குயி லாகி 

மரக்தனில் ஏறினார் உந்தீபற 

வானவர் கோன்என்றே உக்திபற, 
உரை :இக்திரன், (கக்கன் வேள்வியில் தப்பியோடுவதற் 

காச) ஓர் அழயெ குயில்வடிவல் கொண்டு, ஒரு மாசத்இினிவேறிப் 
பதும்இனொன். தேவர்கட் கரசனாயெ அவன் (இவ்வாறு செய்தான்) 
என்று பாடி உர்2பற.
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குறிப்பு :--அவ்வாறு செய்தும் அவன். தப்பாது வெட்டுண்டு: 
வீழ்க்தானென்று கந்தபுராணம் கூறும். (ல 

வெஞ்சின வேள்வி வியாத்திர னார் தலை 
அஞ்செ வாபாடி உந்தீபற. 

தொடர்ந்த பிதப்பதி உரத், 
கல் சொடிய் சோபத்தற்கேதகாம்! தச்சன் வேள்ளா 

யின் அதிதேவதையான எச்சன் என்பான் தலைலெட்டுண் டி.றர்த 
விதத்தைப்பாடி உர்இ விளையாடு, ஈம்மைப் பத்திவரும் பிறப்புத் 
தொலைய (இறைவனைப்பாடி) விளையாடுக. 

குறிப்பு :-வியாத்இரனார் - உறுதியாக உள்ளவர். துஞ்சு 
கல் - இறத்தல், (௪௦). 

ஆட்டின் தலையை விதிக்குத் தலையாகக் 

கூட்டிய வாபாடி, உந்தீபற. 

கொக்கை குலுங்ககின் றுந்தீபற. 

உரை:--9௮ விதியாகய சச்சனுச்கு அவன் இழக்த தலைச் 
குப் பதிலாக அவன் கழுத்திலே ஆட்டினுடைய தலையைப் 
பொருத்திய விதத்தைப் பாடி விளையாடுக. ஈ௫ல்கள் அசைய 
ஈகையாடி விளையாடூக. 

குறிப்பு :-லிதி-ிறு விதி என்பதன் முதற் குறை. விதி 
என்பது அயன் பெயர். அவன் மகனாயெ சச்சனுக்குள் இறு வீதி 
யெனப் பெயர் கூறப்படும். (ss) 

உண்ணப் புகுர்த பகன்ஒளித் தோடாமே 
கண்ணைப் பறித்தவா pi Bis 
கருக்கெட காமெலாம் உந்தீபற, 

: கரை :- (தச்சன் வேள்விச்சாலையில் சனச்குரிய அவிர்ம் 
பாகத்தை) உட்சொள்ளப் போன பசன் என்பவன் பீரபத்தரரைக் 
கண்டவுடன் பயந்து ஓடி ஒளிக்கத் தொடங்க அவன் அல்லனம்
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மறைச்து ஓடாத வண்ணம் அவர் அவன் இருசண்சளையும் பிடுக்யெ 
விதத்தைப் பாடி விளையாடுக. ஈமது பிறவி யொழிபும் பொருட்டு 
அங்கனம் பாடி விளையாடுக. 

குறிப்பு :-பகனென்பவன் . பன்னிரண்டு சூரியர்களுள் ஒரு 
வன். அவன் சண்ணிழர் சமையை சதபதப் பிரமாணம், கந்தபுராண 

முதலியவற்றிற் கூறப்பட்ட த. (se). 

நாமகன் காச சிரம்பிர மன்படச் ் 
சோமன் முகம்கெரித் துந்தேற 

தொல்லை வினைகெட உந்தபற. 

உரை :--சலைமகள் மூச்கறுபடவும், பிரமன் தலையில் குட்டும். 
படவும் நேர்ந்தமையும் சர்இரன் முகத்தை கெரித்ததுவும் பாடி. 
விளையாடுக, ஈமது பண்டை வினை ஒழிபும்படி பாடி. விளையாடுக. 

தரிப்பு :--பட என்பதை காடி என்பதுடனும், சரம் என்ப 
BLOG Criss. வீரபத்திரர் பிரமனைச் குட்டியதாகவும், 
சாமகளை மூச்சரிந்ததாகவும், சர்திரனேப் பாதங்களால் தேய்த்த 
தாகவும் கந்தபுசாணம் கூறுன்றது. கெரித்ததும் என்பது 
மரித்தும்! எனவாயிற்று, (sn) 

நான்மறை யோனும் மகத்திய மான்படப் 

போம்வழி தேடுமா ுந்தபற 
புரந்தரன் வேள்வியி ஓுந்தீபற, 

கரை: பிசமனும் மாசத்திலே அதிபதியா மிருப்பவனும் 
,சண்டனைப்படவே இச்இிரன் தப்பியோடும் வழியைத் சேடிய 
வித,த்தைப் பாடி. விளையா, 

குறிப்பு :--சான்மறையோன் - பிரமன். மகம் - வேள்வி, 
இயமான் - எஜமான், யாகாஇப.தி, இயமான் என்பதற்குப் ,பின்: 
உம் தொக்கது. புச்தான் என்பஜைப் போம் வழி என்பதனோ6 

சேர்க்க, (se),
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சூரிய னார்தொண்டை வாயினிற் பற்களை 

வாரி கெரித்தவா றுந்திபற. 

மயங்கிற்று வேள்விபென் gn Bup. 

உரை :--பகலவனஅ கொவ்வைச் சனிபோன் ந சிவந்த வாயி 

அள்ள பற்களைத் தகர்த்து உதிர்த்த விதத்தைப் பாடி விளையாடு. 

யாசமான து கலல்யெசென்று பாடி விணையாடுக. 

குறிப்பு :--பன்னிரண்டு ஆஇித்தர்களுள் பூஷன் என்பவன் 
பற்களை வீரபத்இரர் சகர்.ததாரொென யசுர்வேச தைத்திரிய சக்கை 
யிற் கூறப்பட்ட ஐ. சந்தபுசாணத்இிலே குரியனைக் சபாலத்ிலடிக்ச 
அவன் பற்கள் உதிர்க்கனவென்று சொல்லப்பட்டது. வாரி - 
வார, தொகுதியாய் உதிர. கெரித்தல் - உடைத்தல், தொண்டை- 
கொவ்லைக்கணி. (௧௫) 

தக்கனா சென்றே தலைமிழர் தார்தக்கள் 
மக்களைச் சூழகின் முந்தபற 
மடிந்தது வேள்வியென் அுந்திபத, 

உரை உழச்சன் வேள்வியியத்றிய அப்பொழுதே தனத தலை 
மிழச்து இறந்தான். அவனைக் சாச்சமுடியாத அவன. பிள்ளே 
களைச் சூழ்ர்து நின்று (வெபாரத்துலம் ஐ) உ௫்இ விளையாடு. 
யாகம் அழிக்ததென் று பாடி விளையாடு. 

குறிப்பு :-தச்சனார் என்பதில் ஆர் இழிவினைச் குறிக்கும். 
அணையாவர் என்று கருதிய மச்சள் துணேயாகாமையானும் தக்க 
னைப்போல் மச்களும். சவப்பெருமை உணராமையானும் * மக்களைச் 
குழரின்? நென்றார்.. (se) 

பாலக னார்க்கன்று பாற்கடல் ஈர்திட்ட 
கோலச் சடையற்கே உந்தீபற 

, குமரன்தன் தாதைக்கே உந்தீபற, 

ரை: உபமன்யு முனிவ ராஏய குழச்தையின் பொருட்டுப் 
பண்டைகானில் இருப்பாஜ் கடவினையே வருவித்துக் கொடுத்த
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அழ சடையைபுடைய பெருமானின் பொருட்டே விளையாடூச $. 
முருகப் பெருமானின் தர்தையின் பொருட்டே விளையாடுக. 

குறிப்பு:--பாலசனார் என்பதில் ஆர் என்பது உயர்வு 

குறிச்கும். உபமன்யு மூணிவர் குழந்தையா யிருக்தபோத தன 
மாமஞராயெ வூஷ்டர் ஆச்செமத்தில் காமதேனுவின் பாலை. 
யுண்டார். தனது பிதாவாயெ வியாக்ரபாதர் ஆசிரமத்தில் பால் 
இடையாமையால் அழுதபோது அவர் தாயார் $ீ சிவபெருமானைப் 
பூசிச்கவேண்டுமென்று கூற, அவரும் சிவபெருமானைப் பூசித்து 

வேண்டப் பாற்கடலையே வெபெருமான் வருவித்தன சென்பது 
கோயிற்புராணத்தா லறிச. (கள 

நல்ல மலரின்மேல் நான்முக னார்.தலை 

ஒல்லை யரிக்ததென் அந்தே 
உூரால் அதிந்ததென் அுந்தீபற 

vari—gpSu தாமரை மலரின்மேல் வலித்திருக்கும் அய 
னுடைய (ஜக்ததலைகளுள்) ஒருதலை விளைவாகச் இள்ளப்பட்ட 
சென்று பாடி விளையாடுக. அது செவெபெருமானத sagan 
இள்ளப்பட்டது என்று பாடுக. 

துறில்பு சிவபெருமானைப் போல தனக்கும் ஐர்துதலை 

இருட்பசாகச் செருக்குக கொண்டு சிலபெருமாணை வணம்சா 
இகழ்ச்ததற்காக பிரமன் ஈடுத்தலையை வைரவர் அுணிரஈகத்தாற். 
இள்ளினார் என்று புரானால் கூறும். ஒல்லை - விரைவாக, உ௫ர்-. 
ஈகம். மலரில் மிச்ச அழகுடையது தாமரை மல.ராதலால் ‘sav 

மலர்? என்றார். (௪௮) 

தேசை நிறுத்தி மலையெடுத் தான்சரம் 

ஈரைர்தூம் இற்றவா v1 Fup 

இருபதும் இற்ததென் ௮ந்தீபத. 
உரை :--(இராவணன் திக்குவிசயத்திற்காசத் சன௮ தேரைச் 

செலுத்தியபோது ௮.௮ கயிலைமலைப்பக்கம் தடுக்கப்பட்டு சின்றகாலை),



௩௦௨ திருவாசகம் 

தேரை நிறுத்திவிட்டு அம்மலையைத் கக்க மூயன்றவனுன இசா 
வணனுடைய தலைகள் பத்தும் செரித்த வகையைப் பாடி விளை 
யாடுக. அவன் தோள்கள் இருபதும் முறிந்து ஒடிர்தன என்று: 
பாடி விளையாடுக, 

துறிப்பு :--இராவணன் செருச்சனொத் கயிலைமலையை எடுக்க 
,மூயன்றவளவில் இறைவன் பெருவிரலால் அழுத்த, அவண் 
மலையினுள் அகப்பட்டு ஈசுக்குண்டு வருர்தினமை இருமுறைகளுள். 
யாண்டும் ஓதப்படும். இருபது என்பசன்முன் தோள்கள், என்பது 
தொக்க த. 

கடுயெ தேர்செலாஅ கயிலாயமீத 
கருசேலுன் வீரமொழி£ 

குடுகுவ தன்று தன்ம மெனநின் றுபாகன் 
மொழிவானை ஈன்று முனியா 

விடுவிடு வென்றுசென்று விரைவுற்றசச்கன் 
வசையுற் நெடிச்ச முடிதோள் 

செடுரெடு வித்துவீழ விரலுற்றபாத 
நினைவுற்ற தென்றன் மனனே. 

ஏன்ற சசபுசாணத்தா லறிக. (கே) 

ஏகாச மிட்ட இருடிகள் போகாமல் 
ஆகாசங் காவலென் அ்தீபற. 

அதற்கப்பா லுங் காவலென் அக்தபற, 
உரை:--வானிலே பேரர்வையிட்டுச் செல்லும் முனிவர்கள் 

Bras வெப்பத்தால் ஒழிந்து போகாமல், அவர்களை வானிற் 
காப்பது முதல்வனென்று கூறி விளையாடுக. வாணித்கப்பாலுள்ள 
உலகத்தார்க்கும் அவனே சாப்பாளனென்்றியம்பி விளையாடுக. 

குறிப்பு :--ஏகாசம்-உத்தரியம், (விண் செலவின் மரபிணேயர்ச் 
'கேர்.திய தொருகை! என்ற இருமுருகாந்றுப் படையுல் காண்க. 

திருச் றம்பலம். 

சட



'இல்லையில் அருளிய 

திருத்தோணஷோக்கம் 

= 

பீரபஞ்ச சுத்த 
நாலடித்தாவு கோச்சகக் கலிப்பா 

இருச்சித்றம்பலம் 

தத்தாரும் பொய்கைப் புனலிஅவே எனக்கருதிப் 

பேய்த்தேர் முகக்குறும் பேகதைகுணம் ஆகாமே 

தீர்த்தாய் இகழ்தில்லை ௮ம்பலத்தே இிருஈடஞ்செய் 
கூத்தா உன்சேவடி. கூடும்வண்ணர் கோனோக்கம். 

உ :-லிளங்குடின்த இல்லைப்பொஅவில் திரு௩டன மியத் 
ல் கூத்தப்பெருமானே, கானலை, மலர்பூத்து. நீர் ரிறைச்த தடா 
குத்தின் சண்ணீர் இஃதாமெனத் தவறாக எண்ணி, அதணை 
மொண்டுசொள்ள விரும்பும் அறியாமை எனது இயற்கைப் பண்: 
பாகாமல், ௮.தனை ஒழித்தாய். உன்னுடைய திருவடியைச் கூடும். 
வண்ணம் சாங்கள் இரு த்தோள் நோக்கம் (விளையாடுவேரமாக), 

குறிப்பு :--ஆரும் - சிறைர் துள்ள. மூசச்ச, உறும் என்பன 
முகக்குறும் எனப் புணர்ச்து நின்றது. பேய்த்தேர்-கானல். பேதை- 

பேதைமை என்பதன் கடைக்குறை. திருத்தோள்கோக்சம் என்பது 

ஒருவர்தோளை மற்றொருவர் சடைச்சண்ணாத் பார்ச்ச முயன்றாடும் 
ஆட்டம் போன்றதோர் மகளிர் விளையாட்டு. (ஐ 

என்னும் பிறக்திறம் தாழாமே ஆண்டுகொண்டான் 

கன்றால் விளவெறிந் தான்பிரமன் காண்பரிய 

குன்றாத சிர்த்தில்லை ௮ம்பலவன் குணம்பரவித் 

அன்றார் குழலினீர் கோணோக்கம் ஆடாமோ. 

௨ரை:-எச்சாலத்தும் பிறச்தும் இதச்தும், (துன்பத்தில்) 
அழுச்தாமல் ஆட்கொண் டருளியவனாய்க் கன்றுக்குட்டியால்



௩௦௪ திருவாசகம் 

விளாங்கனியை எறிர்சவனான இருமாலும் அயனும் அதிதற்கரியவ 
ஞாய்க் குறைவற்ற புகழ்படைத்த இல்லைப்பொ.௮வில் ஈடமாடுபவ 
னுடைய அருட்பண்பினைப் போற்தி, கெருல்யெ சிரம்பிய கூக்தலை 
புடைய பெண்களே ! காம் தோள்சோச்சம் ஆடுவோமாக, 

குறிப்பு :--ன்று - செருக்கு, ஆர் - சிறை, அன்றுகுழல், ஆர் 
குழல் எனப்பிரிக்க, கெருல்க சீண்ட கூர்தலென்ப சரத. (௨) 

பொருட்பற்றிச் செய்கின்ற பூசனைகள் போல்கிளங்கச். 
செருப்புற்ற சீரடி. வாய்க்கலசம் ஊனமுதம் 
விருப்புற்று வேடனார் சேடறிய மெய்குளிர்ந் தம் 
கருள்பெற்று நின்றவா தோணோக்கம் ஆடாமோ. 

உரை :-பூசனைக்குரிய பொருள்களைச் கொண்டு செய்கின்ற 
வழிபாடபோலத் தோன் தம்படியாக, செருப்புப் பொருந்திய தமது 
செவ்விய பாதம், வாயாஇயெ கலயம், புலாதுணவு என்னுமிவத்தை 
வேடசாகயெ சண்ணப்பர் அன்போடு இறைவற்கு ஈல்லவென்று 
ஆறிர்அ, (அவற்றை இறைவற்களிப்ப) இறைவன் அவற்றுன் AG 
மேணி குளிர்ச்தவனாக, அவ்விடத்தேயே அவர் திருவருள் பெற்று 
நின்ற வகையைப் பாடி தோள்ரோச்சு மாடுவோமாக, 

குறிப்பு :--சண்ணப்பர் பூசை, ஆகமல்கட்த அன்பு வழி பாடு, பிதர்பூசை, உரிய பொருள்களைக்சொண்டு ஆசமசெறியித் 
செல்லும் பூசை. குற்றங்கருதாத அன்பரடியாதலின், Baig? 
யென்றார். சேடு - அழகு, waren. (n) 

கற்போலும் கெஞ்சங் கந்துருகக் கருனையினால் 
நிற்பானைப் போலஎன் நெஞ்ஜுள்ளே புகுர்தருளி நற்பாற் படுத்தென்னை சாடறியத் தான்இல்லன் 
சொற்பால தானவா தோணோக்கம் ஆடாமோ... 

உரை:--கல்லைப்போலுல் சடுமையான எனது மனம் கைர் அருகும்படி, இசக்கத்திஷலே. என்மூன்னே. சிற்பவன்போலச் தோன்றி எனத உள்ளத்திலும் புகுர்சருனி, என்னை ஈன்னொறிம்



திரு த்தோணோக்கம் ௩௦இ 

பகுதியிற் பொருந்திய இம்முறைவீய சாட்டினர் தெரியும்படியாக 
(எல்லாரும் பேசம்) பேச்சின்பாலாகெ வித.த்தைப்பாடி. சாம் தோள் 
கோச்ச மாடுவோமாக. 

குறிப்பு: கிற்பானை ? என்பது புறத்தே நிற்பதைக் குறித் 
2௪. இங்கன், இங்வனம் என்தன் சடைச்சுறை, இங்கனம் - 
இல்விசம், இம்முறை. AC 

நிலம்சீர் நெருப்புயிர் சீள்விசம்பு கிலாப்பகலோன் 
புலனாய மைந்தனோ டெண்வகையாய்ப் புணர்ந்து நின்றான் 
உலகே ழஜெனத்திசை பத்செனக் கான் ஒருவனுமே 

பலவாஒ நின்றவா கோணோக்கம் ஆடாமோ. 

உரைசிலம், நீர், இ, காற்று, விரிச்சலான், மதி, ere 
அறிவுடையானாயெ ஆன்மா என்னும் எட்டினேமெ எட்டுவ௯ம 
யாய்க் கலந்து நின்ற ஒரு சடவுளே, எழுலகும் இசைபத்தும எஞ் 
ய பல பொருளுமாள நின்ற விதத்சைப்பாடி. காம் தோள் Cong 
சம் ஆடுவோமாக. 

குறிப்பு :-உயிர் - காற்று, புலன் - அறிவு, மைக்தன் - புரு 
டன் - ஆன்மா. ஒரு கடவுளே யாண்டும் வியாபித்து நிற்கும் 
ஆற்றல் உடைமையின், * தான் ஒருவனுமே? என்றார். (6 

பு.த்தன் முதலாய புல்லறிவிற் பல்சமயம் 
தத்தம் மதங்களில் தட்டுளுப்புப் பட்டுகிற்கச் 
சி.த்கஞ் வெமாக்கிச் செய்தனவே ,தவமாக்கும் 
அத்தன் கருணையினால் தோணோக்கம் ஆடாமோ. 

உரை:-புத்த சமமி முதலிய சித்தறிவுடையபல சமயத்தினர், 
தங்கள் தங்கள் சமயங்களிலே (மூடிவு காணாத) தடுமாத்த மெய்தி 
நிற்ப, இறைவன் எனக்குத் தோன்றியகுளி, எனது உள்ளதைச் 
சிவமயமாக்க, அதனால் யான் செய்தவைகளே தவச்செயல்ஃளாம் 
படி பணித்த அப்பன் சருணை சாரணமாக நாம் தோள் பேரச் 
மரடுவோமாக. 
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௯:0௭. திருவாசகம் 

குறிப்பு :--சமயம்,- சமயத்தார்.  சட்டுளுப்பு - தடுமாத்தம். 

த்தம், வெத்தின் வயமாகவே, நினைக்கு செய்புஞ் செயல்கள்? 
சிவச் செயலாயினமையின், அவை தலச்செயல் எனப்பட்டன. (௯) 

தில்லை மாணி வெகருமம் சிதைத்தானைச் 

சாதியும் வேதியன் தாதைதளை த் தாளிரண்டுஞ் 

சேப்ப ஈசன் திருவருளால் தேவர்தொழப். 
பாதகமே சோறு பற்றினவா தோணோக்கம், 

உமை :-குற்றம் யாதும் கெஞ்சிவில்லாச மாட்மையுடைய 

சண்டேச சாயஞார், தாணியத்திய சவபூசனையைஊ றுபடுத் தியவன், 
குலத்தால் பார்ப்பனன் என்பதையும், முறையால் தந்தை (என்ப 
தையும் பாராது) அவனத இருவடிகள் இசண்டையும் வெட்டவே, 
இறைவன் தஇருவருளினாலே, தேவர்கள் வணக்கும்படியாக (காய 
ஞர் இயற்றிய) பாவச்செயலே வன்மையுற்றுப் புண்ணியமாய்ப் 
பயனளித்த விதத்தைப் பாடி. நாம் தோள் நேரச்சம் ஆடு 
வோமாக. 

குறிப்பு :-! தீ இல்லை !-தி தில்லாத தலைவன் (ஆகிய) மாணி- 
மாண்புடையவன். சோறு - சாரமான இண்பகு.இி, வீடு என்று 
பொருள் கொள்ளுவாருநுளர். (ர 

மானம் அழிக்தோம் மதிமறந்தோம் மங்சைகல்லீர் 
வானம் தொழும் தென்னன் வார்கழலே நினைக்தடியோம் 
ஆனந்தக் கூத்தன் ௮ருள்பெறில்காம் ௮வ்வணமே 
ஆனந்த மாகிகின் ரூடாமோ தோணோக்கம். 

உரை:--ஈல்ல மாதர்களே ! தற்பெருமை தொலையப்பெற் 
ரோம், தற்போதங் கழலப் பெற்றோம். இறையடியாசாயெ சாம் 
வானவர்கள் வழிபடுளன்ற அழகனது 8ண்ட இலெம்பணிர்த இரு 
வடிகளை உன்னி, ஆனந்த ஈடனஞ் செய்பவனது பொருளைப் 
பெறுவோமாயின், அவ்வாறே சாமும் பேரின்பமுற்றுத் தோள் 
கோக்கம் ஆடுவோமாக.



திருத், 'கானோக்கம் ௩௦௭ 

தறிப்பு:-மானம் - செருக்கு. ம.தி- உயிரின் தன்னுணர்ச்9. 
பென்னன்? என்பதற்குப் பாண்டியஞய சடவுளென்றும் பொருள் 
கொள்ளலாம். வானம் - வானவர்க்கு ஆகுபெயர். இறைவன் 
னக்தம்தர ஆடுவ தபோல), அவன் வயமாய் நின்று சாமும் ஆனர் 
சச் கூத்தாடுவோ மென்றார். () 

எண்ணுடையமூவர் இசாக்கதர்கள் எரிபிழைத்துக் 

கண்ணு கல் எந்தை கடைத்தலைமுன் நின்றதற்பின் 

எண்ணிலி இர்இரர் எத்தனையோ பிரம்ர்களும் 
மண்மிசை மால்பலர் மாண்டனர்காண் தோணோக்கம். 

உரை :--(தவத்தால்) மதிப்புடைய தஇிரிபுரத் தரர் மூவரும், 

திரிபுரம் எரியுற்றசாலை, ௮.இல் அகப்பட்டழியாமல், தப்பிப்போய் 
நெத்றிச் கண்ணுடைய சமது அப்பன் வாயிவின்சண் காவலாளசாய். 
நின்ற பின்னர், கணக்கற்ற இக்.இரர்களும், எவ்வளவோ பிரமர் 
களும், பூமியை உண்டு வயிற்றடக்செ அரிகள் பலரும் (இறை 
யருள் கூடாத) இறர்தனர். இதனைப் பாடி சாம் சோள்கோச்கம். 
ஆடுவோமாக. 

துநிப்பு:--இராக்கதர் - கீரித் றோன்றின ரெனவும், அசுரர் 
'தேவர் தாயாதிகளெனவுவ் கூறுப. செய்யுளில், அசுசர்க்கும் ௮ரச் 
கர்க்கும் வேறுபாடு காட்டாது இரண்டையும் பரியாயப் பெயராய் 
வழங்கு மாபு, இக்சே சாணக்கடக்கன்றது. இரிபுரத்தனெரை 
அசாரென்றே கூறுப. தாரகாக்ஷன், சமலாக்ஷன், விதீயுர்மாலி' 
என்னு சூவரும் வெபூசனையிற் றலைகின்று, பிற அசுசமைப்போல், 
விண்டு போதித்த சாத்திக வாதத்தை உடம்படாராயினர். ஆது 

லால், எரியித் பிழைத்தனர். மூவருள் இருவர் வாயிற் காவலராயும் 
ஒருவர் மூழாவொலிப்பவராயும் வசம் பெற்றாரெனச். சுந்தரர் 
சேவாசல் கூறினும், எல்லாரும் இறைவாயிலில் முதற்சண் கின்ற 
வசேயாவர். அண்டங்கள் பலவாசலின், இக்.இரன், பிரமன், அரி 
யென்பாரும் பல.ராயினர். மண்மிசை - மண்ணுலகை உட்கொண்ட, 

மிசைதல்- உண்டல், மிசைமால் - வினைத்தொகை, மால், அப்பு



௬௦௮ திருவாசகம் 
: 

ததி.துவத்திற் கதிதேவதை யாதலின், அதற்குச் சழ்பட்ட மண்: 
தத்துவத்தைக் தான் உட்சோடல் பொருத்தமே. (ஐ) 

பங்கயம் ஆயிரம் பூவினில்ஓர் பூக்குறையத் 

தங்கண் இடச்தரன் சேவடிமேல் சாத்தலுமே 

சீங்கரன் எம்பிரான் ௪க்கரம்மாற் கருளியவா (௮) 

எங்கும் பசவிராந் தோணோக்கம் ஆடாமோ. 

உரை:--.இருமால், (இறைவனைச் சச்சரம் வேண்டி. அர்ச்சித்த. 
போது) ஆயிசம் தாமரைப் பூவினில் ஒரு மலர் குறைவுபடக் காண் 
டலுமே, தன சண் (னணாயெ மலரை) தோண்டி, வென செய்ய 
பாதங்களிலே சாத்திய வனவிலே (அன்பர்க்குச்) சுசங் கொடுப்பா 
னஞயெ எமத பெருமான் அரிச்குச் ௪ம்சரவ் கொடுத்தருளிய aur 
லாற்றை எவ்விடத்தும் சாம் து.தித்தச் கோள் கோச்சம் அடுவோ 
மாக. 

தறிப்பு :--பல்சயம் - சேற்றில் முளேப்பது, தாமரை. சக்க 
ரன் -௬௧ மளிப்பவன், அன்பின் மேலீட்டால், தன்னை மறர்தமை 

குறித்தவாளாம். (௧௦) 

காமன் உடலுயிர் காலன்பற் காய்கதிரோன் 

காமகள் காசிசரம் பிரமன் கரம்எரியைச் 

சோமன் கலைதலை தக்கனையும் எச்சனையுக் 

தூய்மைகள் செய்தவா தோணோக்க மாடாமோ, 

உரை நடை :--சாலன் உயிர், சதிசோன் பிரமன்செம், எரி 
யைக்கரம், தக்கணையும் எச்சனேயும் தலையென மாறுக, 

உரை :--மன்மதனது உடம்பையும், யமனது. உயிரையும், 
வெய்ய பகலவனத பற்களையும், கலைமகள் மூக்கையும், அயன 
தலை யொன்றையும், செருப்புக் சடவுளின் கையையும், மதியின். 
கலைகளையும், தச்சன், எச்சன் என்பார். தலைகளையும், குற்றஞ் 
செய்தமைக்காக நீக் அவர்களைப் பரிசுத்தப்படுச்திய விதத்தைப் 
பாடி சாம் தோள் நோச்சம் ஆடுவோமாக,
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குறிப்பு--இறைவன் யோூருக்த காலை மன்மதன் மலரம்பு 

தொடுத்ததற்காக, எரியுண்ட சதை தெளிவு. மார்க்கண்டர்க்காக 

யமன் உதைபட்டு உயிரிழச்தான், தச்சன் வேள்வியில், ௪.திரவண், 

அக்கினி, சாமகள், தச்சன், எச்சன் முசலியோர் வீரபத்திரரால் 

தண்டனை அடைந்தனர். பிரமன்$ வைரவரால் ஒருதலை இள்ளப் 
பெற்றான். மதி, தக்சண் வேள்வியில் மாத்திரமல்லாமல், சாப 
மூற்றுச் கலையிழக்தான். குற்றவாளிசளை,த் தண்டித்தல், அவர் 

கள் மனசைச் சுத்தமாக்கவே என்ற உண்மை௰றிக. (sa) 

பிரமன் அரியென் திருவருர்தம் பேதைமையால் 

பரமம் யாம்பரம் என்றவர்கள் பதைப்பொடுங்க 

அரனார் அழலுருவாய் அங்கே அளவிறந்த 

பரமா௫ நின்றவா தோணோக்க மாடாமோ. 

உரை :- அயன்மால் என்னுமிரு தேவரும் தமத அறியாமை 
யால், சாமே (எல்லாவற்றிற்கு) மேலான முதற் கடவுளெனத் 
சம்மூள் வாதாடிய செஞ்சத் அடிப்பு அடங்கும் வண்ணம், இவ 
பெருமான் அனழ் பிழம்பு வடிவாய், (அவர்கள் பூசலிட்ட) 
இடத்தே, எல்லை கடச்து (அவர்சட் செட்டாத) மேலான பொரு 
ளாய் நின்ற விதத்தைப் பாடி சாம் தோள்கோக்சம் கடவோமாக. 

குறிப்பு: -பசமம் - மேலானபொருள். பரம்பொருள், அய. 
னும் அரியும் அல்லர் என்பது தெரிவித்தவாராம். (se) 

ஏழைத் தொழும்பனேன் எத்தனையோ காலமெல்லாம் 

பாழுக் இறைத்தேன் பரம்பரனைப் பணியாதே 

ஊழிழுதற் சந்தா.த ஈன்மணிவர் தென்பிறவித் 
'காழைப் பறித்தவா தோணோக்க மாடாமோ. 

உரை:--அ.றநிவில்லா அடியேன் எவ்வளவோ அதிகமான 
காலமூமுவதையும் மிச மேலாண சடவுளைத் தொழாமல் விணான 
செய்திகட்குச் செலவழித்தேன். கற்பங்களுக்சதிபனாப் என்றும்



௩௧௦ திருவாசகம் 
. 

அழியாத ஈல்ல மாணிக்கம்போல்வான் (ஆசானாக எழுந்தருளி) 
வந்து எனது பிறவியின் அடிப்படையைப் பிடுங்கி யொழித்த 
விதத்தைப்பாடி சாம் தோள்ரோச்சம் ஆஏவோமாக- 

குறிப்பு :-ஏழை - அதிவிலி. காலத்தை நீர்போல வீனுக 
இறைத்தேன். என்றார். ஊரி, படைப்புமுதல் ஒடுச்சுல்வசை 
யுள்ள காலம். அச்காலத்இற்குத் தலைவன் இறைவனே. அவனே 

சாலத்தைச் கடர்தவன். ஆதலின் (கனழிமுதற் இர்தாத? என்றார். 
தாழ், அடிப்படை. (௧௩) 

உசைமாண்ட உள்ளொளி உத்தமன்வக் அளம்புகலும் 

கரைமாண்ட காமப் பெருங்கடலைக் கடத்தலுமே 
இரைமாண்ட இர்திரியப் பறவை இரிக்தோடத் 
அரைமாண்ட வாபாடி.த் தோணோக்க மாடாமோ. 

உரை :-சொல்லினளவைச் சடச்த, உயிர்க்குள்ளீடாயுள்ள 
அறிவொளி முதல்வன் எழுர்தருளி வர். எனது செஞ்சத்தே. 
புகுந்தவுடன், சரையற்ற உலசப் பற்ருய பெரிய கடலைத் தாண்டி 
அப்பாற் செல்லவே, (என்பால்) தமக்குரிய உணகவொழிக்து 
போசச்சண்ட ஐம்பொறிகளாகிய பறவைகள் வலிகெட்டு ஓட் 
டெடுக்கும் வண்ணம், அவற்றின் சதியொழிச்த விதத்தைப்பாடி, 
காம் தோள்நோக்கம் ஆடவோமாக. 

குறிப்பு -சுட்டியறிதற்குத் தணையான வாச்சைச் சடச்தது 
இறைஉன ௮ பேசறிவு ஆதலின் 'உரைமாண்ட? என்னூர். சாமம் - 
ஆசை, துளை - துறை, வழி, ௧. (௧௪) 

'இிருச்சிற்றம்பலம்: 

ar



உத்தரகோசமங்கையில் அருளிய 

திருப்பொன்னூசல் 

on 
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அருட்சத்தி 
ஒருமை பறீநி வந்த 

ஜறடித்தாவு கொச்சகக் கலிப்பா 

'இருச்சித்றம்பலம் 

சீரார் பவளங்கால் முத்தல் கயிராக 
ஏசாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து 
காரா யணன்்அறியா நாண்மலர்த்தாள் நாயடியேத் 

கூராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை 

ஆரா அமுதின் அருள்தா ஸிணைபாடிப் 
போரார்வேற் கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 

உரை நடை :--* போரார்வேற் கண்மடவீர் ? என்பதை முத 
விற் சொள்ச. 

உரை :--போர்செய்த லமைந்த வேல்போன்ற கண்களை 

புடைய பெண்களே ! றப்பு மிகுந்த பவளத் துண்டல்களைத் 
சண்களாகவும் முத். துவடங்களைச் சயிறாகவும் உடைய அழகு 
பொருக்திய பொன்னினாலாயெ ஊஞ்சற் பலகையிலே ஏறி 
அக்கிருக்து இருமா லதியவொண்ணாத அன்று மலர்ச்ச தாமரையை 
ஒத்த இருவடி நிழலை சாய்போன்ற அடியேனுக்கு இருப்பிடமாகச் 
கொடுத்தருளும் உத்தசகோசமல்கையில் உறையும் தெவிட்டாத 
அமுதத்தின் அருளுருவாெ இரு பொற்பாதங்களையும் புகழ்ச்து 
பாடிப் பொன்னூஞ்ச லாடுவோமாக, 

குறிப்பு :--ஊர் என்றது எப்போது மிருக்ன்ற இடமெனம் 
பொருள்படும். கணவ னுள்ளத்தைச் சவர்தலின், (போர்த் தொழி



௯:௪௨ திருவாசகம் 

லமைந்த கண் ? என்றார். வேலின் வடிவம்போலச் கண்ணமைர் 
இருப்பதனால் வேற்சண். மடவீர் - இளம் பெண்டிர். (2) 

PS pa DoingG sur G Sor epour s 

வான் தங்கு தேவர்களுங் காணா மலரடிகள் 

Cac Has BSD sepsis தான்தெளிந்தங்(கு) 
ஊன் த்9 கின் அருக்கும் உத்தா கோசமங்கைக் 
சோன்தங் கிடைமரு௮ பாடிக் குலமஞ்ஞை 

போன்றல் சனஈடையீர் பொன்னாசல் அடாமோ. 

"உரை நடை: குலமஞ்ஞை போன்ற அன சடையீர் ? என் 
பதை முதலிற் சொள்க, 

உரை :--அழகால் உயர்கத மமில்களைப் போலும் அன்னத்தை 
யொத்த சடையுடைய மல்சையசே ! மூன்றாக விளங்கும் சண்களை 

புடையானாய், வானுலகில் தல்ல மூப்பத்ற விண்ணவர் தலைவர்ச 
எரகிய அதிகாரிகளுவ் காணமுடியாத பூப்போன்ற தன. திருப் 
பாதங்கள், தேன்சலக்து இனித்து அமுதத்தனே ஊரசசெய்து, 
தெளிவுபயர் து உடலிற்பொருர்தி உருகுவிச்கும் இயல்பினவாக: 

வடைய உத்தர கோசமக்கை மன்னனுமாயெ பெருமான் விற் 
திருச்குச் திருவிடை மருதாரின் சிறப்பை பாடி. சாம் பொன் ஊஞ் 
சல் ஆடுவோமாக, 

குறிப்பு:--இக்கு அசை. தேன் - இனிமையைக் குறிக்கும். 
அமு - பாலின் சவையினைக் குறிக்கும். * மூவாத தேவர்கள்! 
என்பத. மூப்படைக்து இறுதியுறு தல் இல்லாத மூம்மூர்ச்திகள், 
காசணேசரர் சுத்த வித்தியாதத்துவ வாகெள் முதலியோலாக் 
குறிக்கும், பரமுத்தி யடையும்வரை இறை இருவடியை அவர்கள் 
மூத்து மூணர்ச்இிலர். போலும். அசசொத்றொடர் அமுதமுண்டு 
இச௦ொள் வாழும் தேவரையும். குறிக்கும். இன்பமும் மெய்யறி 

வும் பயத்தலால் * தேன்தம்கி அருகி? என்றார். உடலும் இறை 
வன் இருமேணி யாதலின் ! ஊன் சக் என்றார். )
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முன்ஈறும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர்குழாம் 

பல்.நாறு கோடி இமையோர்கள் தாம்கிற்பத் 
தன்நீ றெனக்கருதித் சன்கருணை வெள்ளத்து 

மன்னூற மன்னுமணி யுத்தர கோசமங்கை 
மின்னேறு மாட வியன்மா ஸிகைபாடிப் 

பொன்னேறு பூண்முலையீர் பொன்னாசல் ஆடாமோ. 

உரை நடை :-பொன்னேறு பூண்முலையீர்? என்பதை முத 
ஸிற் சொள்க. 

உமசை:--பொன் மிகு.இ கலந்த ஈகைகளை யணிர்த நகலுடைய 

பெண்டிர்களே, (தோன்றும்பொரு ளெவற்றிற்கு மியல்பாகக்), 
கரூதப்படும், முடிவும், தோற்றமு மில்லாத பெருமான், பல நூறு 
கோடி விண்ணவரும் தவத்தினர் கூட்டமும் தனது போருளை 
எதிர்நோக்கு நிற்பவும், (அவர்ச் கருள்புரியாஜ), தனது இரு£த் 
நினை எனக்கு அளித்தருளித் தனத அருள் வெள்ளத்திலே நிலை 
யாக ஊன்றும்படி (என இதயத்தே) ஈிலைபெற்றிருக்கும் அழயெ 
உத்தரகோசமல்கையின் சண் உள்ள மின்னொளிபாயும் மாடல்களை 
புடைய பெரிய மாளிசைகளைப் புகழ்ச்து பாடி, சாம் பொன் 
ஊஞ்சல் ஆடுவோமாச. 

தறிப்பு :-முன் - சினைக்கும், நீறு - திருவருட் பேற்றிற் 
கறிகுறி. மன்-மன்ன, நிலையாக, ‘corp, ‘adr என்பதன் 
இடைக்குறை. மாடம், மேலிடக்களைச் குறிக்கும். மாளிகை, 
பெரிய வீடுகளைக் குறிக்கும். மானிசையைப் பாடுதல், இறைவன் 
லீத்திருக்கும் பதியினைப் பாடுதலாகும். (ய) 

௩ஞ்சமர் கண்டத்தன் ௮ண்டத் தவர்கா தன் 

மஞ்சதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை 

அஞ்சொலாள் தன்னோடும் கூடி. அடியவர்கள் 

கெஞ்சுளே நின்றமுத மூறிக் கருணைசெய்து 
அஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தாய புகழ்பாடிப் 
புஞ்சமார் வெள்வளையீர் பொன்னாசல் ஆடாமோ.



௩௧௪ இருவாசகம் 
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உரை நடை :--புஞ்சம் ஆர் வெள்வளையீர்? என்பதை முத 
லிற்கொள்க. 

உரை;--இிரட்டு பொருர்திய வெள்ளிய (சல்னொலாயெ), 
வளையலணிக்த பெண்டிர்களே ! கஞ்சுதங்யெ இருச்சமுத்தினை 
புடையவளுஒூயும், விண்ணோர் தலைவனாயும், மேசங்கள் படின்ற 
மாடங்களையுடைய அழலெ உத்தரகோசமங்கைப் பதியிலே அழக 
இன்சொல்லுடைய உமையொடும் எழுக்தருளி அடியார்களுடைய 
உள்ளத்தே நிலைபெற்று, அங்கே ஞான அமுதம் ஊறும்படி. இரு 
வருள் புரிர்து பிறப்பு இறப்புக்களைத் தொலைப்பானாயு மிருக்கும் 

பெருமான குற்றமற்ற சர்.த்இியைப்பாடி சாம் பொன்னினாலாயெ. 
ஊஞ்சலில் ஆடுவோமாக, 

குறிப்பு :-1 அண்டத்தவர்? என்பதற்கு அண்டத்திலுள்ள 
எல்லா வுயிர்கள் எனவும் பொருள் கொள்ளுவர், கான்காமடியில் 
ஊறி - ஊற. துஞ்சல்- சாதல். புஞ்சம் - தொகுதி. இரட்ட - 
குவியல். வெள்ளியவளை, சல்ஞெலாகயவை. (௪) 

ஆணோ அலியோ அரிவையோ என்றிருவர் 
காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் 
நாணாமே உய்ய.ஐட் கொண்டருளி கஞ்சு தனை 
ஊணாக உண்டருளும் உத்தர கோசமங்கைக் 
கோணூர் பிறைச்சென்னிக் கூத்தன் குணம்பரவிப் 
ணுர் வனமுலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 

உமை நடை :-- பூண் ஆர்வனமுலையீர்-..? என்பதை முதவிற்: 
கொள்ச. 

உரை :-சசைகள் சிறைர்த அழமயெ சலுடைய நங்கையர் ! 
Bb ஈடலே தோன்றிய அனற்பிழம் புருவாய பெருமான், ஆண் 
வடிவினனோ, பெண் வடிவினனோ; இரண்டு மல்லாத வடி. வினனோ. என்று அமன்மாலாயெ. இருவரும் அறிய முடியாத 
யாவற்றையுக் கடந்த பரம்பொருள் சனத. பேோருளினாலே,
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விண்ணவர் கூட்டம் (பாற்சடவிலெழுக்த ஈஞ்ன் வேகத்தால்) 
அடக்கி யழியாதபடி. அவர்களைப் பிழைப்பிச் தாட்சொண்டருளு 
வான் அர்கஞ்சைத் தனது உணவாக உட்கொண்டருளிய, உத்தர 
கோசமங்கையுறையும், வளைவுபொருர்திய மதிமுடியுடைய இரு 
ஈடன முதல்வனின் தன்மைகளைப் பாடி காம் பொன் ஊஞ்சல் 
ஆடுவோமாக. 

குறிப்பு :-காளுமே - அடல்காமே. கோண் - வளைவு, எல்: 
லாசையும் இயக்குவானாதலின், * கூத்தன்? என்றார். வனம் - 
வனப்பு, அழகு. ஆட்சொண்டருளி - ஆட்கொண்டருள. (௫) 

மாதாடு பாகத்தன் உச்சா கோசமங்கைத் 

,காதாடு கொன்றைச் சடையான் அடியாருள் 
Car sry காயேனை ஆட்கொண்டென் தொல்பிறலித் 

கோடா வண்ணச் திகழப் பிறப்பறுப்பான் 
காதாடு குண்டலங்கள் பாடிக் க9ந்தன்பால் 
போதாடு பூண்முலையிர் பொன் வாசல் ஆடாமோ. 

உரை நடை: போதாடுபூண் முலையீர்? என்பதை மு.தவிற் 
கொள்க. 

உமை :--(அணிர்த) பூமாலை அசைகின்ற, ஈகை செநிக்த. 

ஈூலுடைய ஈல்கையரே | உமையம்மை பொருந்திய பாகமுடை 

யான், உத்தரசோசமல்கை யுறையும் மசகரர்தம் இளைத்த கொன் 
றைப்பூ வணிர்த சடையுடையான், தனது அடியவர்களுள், என்- 
னையும் பாராட்டி ஆட்சொண்டருளி எனது பழமையான பிறவித் 

மையான மேற் செல்லப்: பெறாது யான் விளங்குமாறு, பிற 

வியை யொழித்தவன், அவனுடைய இருக்கா திலணிர்த குண்டலங் 
களின் பெருமையைப் பாடி ௮ன்போடரு9), சாம் பொன் ஊஞ்சல் 
ஆடுவோமாக, 

. 
குறிப்பு :--ஆடு - புணர்தல், பொருர்தல். கோதாட்டுதல் - 

பாசாட்டுதல், இடுதல் - மேற்சென்று மிகுதல். குண்டலங்கள்,
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பிரணவ வடிவுடையன வாசலின், அவற்றின் பெருமை பகர்தல், 
இறைவனது மூலமச்.திரச் சிறப்புரைத்தலாம். (௯ 

உன்னற் கரியதிரு வுத்தர கோசமல்கை 
மன்னிப் பொலிச்இிருந்த மாம்றையோன் தன்புகழே 
பன்னிப் பணிக்திறைஞ்சப் பாவங்கள் பற்றஅப்பான் 
அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில்போல் 
என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்பாடிப் 

பொன்னொத்த பூண்முலையிர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 

உரை நடை:-4 பொன்னொத்த பூண் முலையிர்? என்பதை 
முதலிற் சொள்க. * உன்னர்கரிய ' என்பதை ௱ மாமறையோண் ? 

: என்பதோடு சேர்க்க. * அன்னத்தின் மேலேறி யாடும் அணிமயில் 
போம் பொன்னாச லாடாமோ? என முடிச்ச. 

௨சை:--சசையணிந்து பொன்போல் விளக்கிய ஈஏலுடைய 

ஈல்கைமீர் | இருவுத்கா கோச மங்கைப்பதியில் நிலைபெத்து விளங் 
இயவஞாய், (மனத்தால்) நினைத் ச.ந்கரிய பெரிய இசகயப் பொரு 
ளாவாஞய், கனத புகழினைச் சொல்லித் தாழ்ச்து வணல்ன், 
(இங்லனஞ் செய்வாச௮) இீவினைச் தொடர்புகளை பொழிப்பாளுய், 
எனது அப்பனாய், அடியேனையும் அடிமை கொண்டருளின வனா 
யிருப்பவனத. அழூனைப் பாடி, அன்னம் போன்ற ஊஞ்சலின் 
மேவேறி ஆடன்ற அழ மயில்கள் போல சாம் பொன் 
ஊஞ்சல் ஆடுவோமாக. 

குறிப்பு:--அன்னம் - ஊஞ்சலுக்கு உவமை. மயில் - மாதர்ச் 
குவமை. அன்னத்தை விடைக்கும், மணிமயிலெனக் சொண்டு, 
மணியை இறைவனுக்கும், மயிலை அம்மைக்கும் உவமையாகச் 
சொண்டு, விடைமேல் அம்மையப்பனாய்லம் தாட்சொண்டா 
னெனப் பொருள் கொள்வாருமுளர்.  பொன்னொத்த ? என்பது 
 மூலையிர்? என்பதோடு முடிவது. ஸ்
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கோல வரைக்குடுமி வந்து குவலயத்துச் 

சரல அமு.னண்டு தாழ்கடலின் மீகெழுக்து. 
ஞால மிகப்பரிமேற் கொண்டு ஈமையாண்டான். 

லர் இகழுக் இருவுக்கா கோசடீல்கை 
மாலுக் கரியானை வாயா£ர நாரம்பாடிப் 
பூலித் தகங்குழைந்து பொன் னாசல் ஆடாமோ. 

உரை அழல மலையுச்சியினின்று இறக், சிலத்தின்சண்- 
ணுள்ள உணவை ஈன்றாச உண்டு, ஆழ்ச்த கடலினலைபோல 
மேலெழுர்து உல் மிகுக்து பரவிய அத்துணை பெருமையாய் த 
குதிரைகளை மேற்கொண்டு சடாத்தி, சம்மை ஆட்கொண்டவளுய் 
ஈன்னெறி விளங்கும் இருவுததர கோசமல்கைப்பதியின்சண் லீற் 
ஜிருப்பவனாய்த் இருமாலும் அறியவொண்ணாதவனை ஈரம் வாயாசப் 
புகழ்க்து பாடி உடல் பூரிக்கப் பெற்று உள்ள மூருடிப் பொன் 
ஜாஞ்சல் ஆட்கோமாக. 

குறிப்பு:-1வமை? என்பது சயிலையினையாவ.து உதய ஏரியை 
யாவது குறிக்கும். தாழ் சடல்! என்பதில் தாழ்? என்ற சொல். 
ஆழ,த்தைச் குறிக்கும். சடல் அலைக்கு ஆகுபெயர், தாவிச் செல் 
ஓல் குதிரையின் சதி அலையின் போக்னே ஒத்து கிற்கும், (கழ் 
பரி! என்பதை மிகு-[-அப்பரி என்று: பிரித்துப் பொருள் கொள்க, 
(இலம்? என்பது, ஆகுபெயராய் ஈன்னெறியாளசைக் குறித்தல் 
கூடம். *பூலீத்து * என்பு, *பூரித்து ? என்பதன் போலி, (4), 

தெங்குலவு சோலைத் இருஉத்தர கோசமங்கை 
தங்குலவு சோதிச் சனிபுருவம் வந்தருளி 
எங்கள் பிறப்பஅுத்திட் டெர்தரமும் ஆட்கொள்வான். 
பங்குலவு கோசையு் தானும் பனிகொண்ட 
கொங்குலவு கொன்றைச் சடையான் குணம்பசலிப் “ 
பொங்குலவு பூண்முலையிர் பொன்னாசல் ஆடாமோ,
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உரை நபை:--! பொங்குலவு பூண்முலையிர் ? என்பதை மூத 
லிற் கொள்க, 

உரை:--விளக்சம் பொருக்திய ஈசையினை யணிர்த ஈலுடை 
மீர்! தென்னை மரங்கள் மிகுந்த சோலை சூழ்ந்த இிருவுத்தா கோச 
மங்கையின்கண் நிலைபெத்து விளகீகும் ஒப்பற்ற ஒளிவடிவோடு 
எழுந்தருளி வந்து எங்கள் பிறவியைத் தொலைத்து (தகு.இயற்ற) 
எம்போலியரையும் அடிமை கொள்ளும் பொருட்டுத் தனத பாகத்தி 
ஓறைன்ற மக்கையுர் தானுமாகத் தோன்றி ஏவல் கொண்டரு 
னிய தேன் முழக்கும் கொன்றை மாலை. யணிந்த சடை தரித்தவ 
arg சன்மைகளை இயம்பிப் பொன்னூஞ்சல் ஆடுவோமாக, 

குறிப்பு:--*தவ்குலவு சோதி? என்பதைத் தங்கு சோதி உலவு 
சோதி எனப் பிரித்துப் பொருள் கூறுக, முழுமுதற் சடவுளின் 
வடிவமாதலின் தனி யுருவமென்றார். தரம் - வகை, பங்கு - 
இறைவனது இடப்பாகத்தைக் குறித்து நின்றது, கோதை- 
மாலை. பெண்ணுக்கு ஆகுபெயர், கொங்கு - சேன். பொங்கு - 
விளக்கம், (#) 

'இருச்சிற்றம்பலம் 

வ.



Bein scpofe 

அன்னைப்பத்து 

ஆத்தும பூரணம் 
கலி விநத்தம் 

'இருச்சிற்ற பலம் 

வேச மொழியர்வெண் நீத்தர்செம் மேனியர் 

காதப் பறையினர் அன்னே என்னும் 

கா.தப் பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் 

கா.தரிக் நாதனார் ௮ன்னே என்னும். 

கரத்து :--அன்னைப்பத்து என்பது சாயை சோக மகள் 
கூனுவதாக இயற்றப்பட்ட செய்யுட் பதிசம். 

உரை :--தாயே!! தலைவர் ஞானம் உபதே௫க்குஞ் சொல்லுடை 
யர், இருவெண்ணீ றணிச்தவர், வெந்த இருமேணியுடையவர், காத 
தத்துவமா பறையினை யுடையவர் என்பாள். காதமாயெ (ஒல் 
கார) ஒலி முழக்னெவராசய இந்த காயகர் அயனுக்கும் அரிக்கும் 
தலைவர், தாயே என்பாள். 

குறிப்பு :-வேதமென்ப.த ஞான.தாலை யுணர்ச்தும் நால்வகை 
வாக்கைக் குறிக்குமென்பாரு முளர். வெபெருமானைத் சனது 
தலைவராசக்கருதிய ஒரு சிறுபெண், தாயை ரோக் அவர் தன்மை 
களைச் கூறுஞ் செய்யுளிது. பிறவுமன்ன. உலகமியல்குவதற்குச் 
சாசணமா யெப்பொழுது மொலிக்கும் தங்கார ஒலி சாத சத்து 
வத்இின்கண் விளங்குவதால் 1சா.தப்பறை! என்றூர். *இர்காகணார்? 
என்பதை (இன் சாதனா! செனப் பாடங்கொண்டு, எனது இனிய 
தலைவன்? என்று பொருள் கொள்வ தமுண்டு. (s)
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கண்ணஞ் சனத்தர் கருணைக் கடலினர் 

உள்கின் அருக்குவர் அன்னே என்னும் 
உள்கின் அருக்க உலப்பிலா ஆனர்சக் 

சண்ணீர் தருவரால் ௮ன்னே என்னும், 

உரை :--கண்ணில் இட்டிய” மையினையுடையர். அருளாயெ 
கடலினையுடையர்; உள்ளத் திலே நிலைபெற்று அதனை யுருகுவிப்ப: 

வர் தாயே என்பாள். உள்ளத்இல் கின்று அதனை புருகச்செய்து 
வற்றாக ஆனர்தத்தாலுஎதாகும் சண்ணிரைப் பெய்லிப்பர், தாயே 
என்பாள். 

குறிப்பு :-முதலடியில் கண்” என்பதைக் *கருணைச்சுடல்? 
என்பதோடு முடி,க்ன) *கஞ்சனச்தர்? எனப் பிரித்து. சஞ்சாயெ 
உணவுடையார் என்று பொருள் கொள்ளுதலுமுண்டு. (2) 

நித்த மணாளர் கிரம்ப அழ$யர் 

சித்தத் இருப்பரால் ௮ன்னே என்னுஞ் 

சித்தத் இருப்பவர் கென்னன் பெருந்துறை 

அத்தர் ஆனந்தரால் ௮ன்னே என்னும் 

உரை :--என்றும் மணவாளசாயிருப்பவர், கிறைர்த வனம் 
புடையவர், நினைவிலே எப்பொழும் இருப்பவர் தாயே என்பாள். 
அங்கனம் நினைவிலே இருப்பவர், அழெ சல்ல இருப்பெருள் 
அறைக்குத் தலைவர், பேரின்ப வாணர் தாயே என்பாள். 

குறிப்பு :--சத்தம் - சாள்தோதும். சத்தம் - மனத்தி னொரு 
பகுதியாய் ினேவாற்றலைக் குறிக்கும். தென்னன் - என்பதற்கும் 
பாண்டியனுடைய என்று பொருள் கொள்ளுதலுமுண்டு, மண 
வாளனாய் இன்பர்தருதல் என்றும் சினைவிலிருப்பதற்குச் காரண 
கயிற்று, ழூ 

ஆடாப் பூணுடைத் தோல்பொடிப் பூசி, DC apr 
வேடம் இருந்தவா றன்னே என்னும் 
வேடம் இருந்தவர் கண்டுகண் டென்லுள்ளம் 
வாடும் இதுவென்னே அன்னே என்னும்.
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உரை :--.ஆடும் பாம்பா ஆபரணமும் (புலித்) தோலுடையும் 
உடையதாய் (இருநீறாயெ வெண்) gad அணிக்த தாய ஒப்பற்ற 
தொருவேடம் அவருடைய வேடமா யிருக்தவிதம் அகும் சாயே 

என்பாள். அவ்வேடம் இருந்த வகையைப் பார்த்துப் பார்த்து 
எனது மனம் வாடுன்றஅ. இந எதனால் தாயே என்பாள். 

குறிப்பு.--அச! என்பது ௮7? எனச் குறுஇற்று, பொடி- 
அகள், புழுதி; இ. இருரீத்றைக் குறிக்கும், இருர்தவா - இருந்த 
வாறு: (ஆட? என்பது, குண்டலி சக்தியைச் குறிக்கும். ஆடரா - 
உலூனை இயக்கும் ஆற்றலையும், கோலுடை-காக்கும் ஆற்றலையும், 
பொடி. - ஒடுக்கும் ஆற்றலையும் குறிக்கும். முழுமுசன்மை யுடைய 
பெருமானின் பெருர்சன்மைகளை நினைத்து அவரை அடைசல் 
கூடுமோ என்றெண்ணி உள்ளம் வாடியது போலும். (#) 

நீண்ட கத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் 

பாண்டிஈன் நாடரால் அன்னே என்னும் 

பாண்டிசன் நாடர் பரர்தெழு சந்தையை 

ஆண்டன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும். 

உரை :--கெடிய கையினை யுடையார்; இரட்டெடைய தலேமயி 
ருடையார், சன்மைபொருர்திய பாண்டிய சாட்டினர், தாயே என் 
பாள். பாண்டிய சாட்டினை புடையவர் அலைந்து இரியும் உள்ளத் 
தை அடக் ஆட்கொண்டருள்புரிவர் தாயே என்பான். 

குறிப்பு:--8ீண்ட கை உத்தம இலச்சணத்மைச் குறிக்கும். 
கெறி என்பதற்கு, ஒழுங்கு என்றும் பொருள் சொண்டு வரிசை 
வரிசையாக ஒழுல்காயமைச்ச சடையினையுடையார் என்பார். குஞ்ி 
ஆடவரின் தலைமயிலரக் குறிக்கும். பாண்டி காட்டில் இறைவன் 
தமக்கு அருள் புரிர்தமையானும், ௮. தவே செகெறிக்குப் பழஃப இ 
யாதலானும் பாண்டி ஈன்னாடர்! என்றார். மனம் குவிர்.அ ஒருமைப் 
படாது எங்கும் பரந்து திரிவது கேடு பயக்கும். அதனைச் குவியச் 
செய்தலே அதனை யடச்இ ஆளுதலாகும். இறைவன் தலைவ 
கின்று செய்யும் அருளே இங்கு ௮ன்பெனப்பட்டத. (ஐ 
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உன்னற் கரியர் உத்தர மங்கையர் 
மன்னுவ தென்கெஞ்சில் அன்னே என்னும் 
மன்னுவ தென்கெஞ்டில் மாலயன் காண்லொர் 
என்ன அதிசயம் அன்னே என்னும். 

உரை:--நினை த்து. அளவிட முடியாக பெரும் புகழையுடைய 

திருவுத்தாசோச மங்கைப் பெருமான் நிலைபெத்திருப்பது எனது 
உள்ளத்தில் ஆகும் காயே என்பாள். (சிறியேனாயெ) என்னுடைய 
உள்ளத்.தில் அவர் சிலைபெற் திருப்பவும் (பெரிய சேலசாயெ) 
இருமாலும் பிரமனும் அவசைக்காண மாற்றலில்லாதார் என்பது 
எல்வளவு வியப்பாக விருக்சன்றது தாயே என்பாள். 

குறிப்பு :--சீர் - புகழ். *உத்தாசேரச மங்கை? என்பத 
*உத்தரமக்கை! எனச் குறுஇற்று, é (ஸ் 

வெள்ளைக் கலிங்கத்தர் வெண்திரு முண்டத்தர் 
பள்ளிக்குப் பாயத்தர் ௮ன்னே என்னும் 
பள்ளிக்குப் பாயத்தர் பாய்பரி மேற்கொண்டென் 
உள்ளங் கவர்வரால் அன்னே என்னும். 

உமை வெள்ளை சிதமுடைய ஆடை தரித்தவர், (இரு£த்தி ளால்) வெண்மையாயெ இருசெத்தியை யுடையவர், அறச்சாலைக் குரிய மேத்போர்வை யுடையவர் தாயே என்பாள். அறப்போர்வை முடையார். தாவிச் செல்கின்ற கு.திரைமே கெழுச்தருளி wis என் மனதைச் சவர்ச்து கொள்வர் தாயே என்பாள். 

தறிப்பு:--சவில்சம் - சலிக்க சாட்டில் செய்த ஆடையைக் குறிப்பதாய் ஆடைக்கும் பொதுப் பெயராயிற்று, முண்டம் கெற்றி பையும் தலையையும். குறிக்கும். வெண்தலை. எனப் பொருள் 
கொள்வாருமுளர், பள்ளி - துறவோர் அறசசாலையையும் கல்விச் கலையையும் திக்கும். அறச்சாலைக்குரிய குப்பாயம் சல்லாடை மாச இருக்தறும் கூடும். *சல்லாடை புனேக்தருளும். காபாலி? என்ன கூறும் தேவாரல் காண்ச, குப்பாயர், சட்டை, மேந்
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போர்வை. மூன்றாவதடியில் பள்ளி என்பதற்குச் குதிரை யேந்றம் 
பயில்கின்ற சழசம் எனப் பொருள் கொண்டு அதற்குரிய அடை 
என்பாருமுளர். கான்காவதடியில் (ஆல்? அசை. (a) 

தாளி அறுனெர் சந்தனச் சாந்இினர் 

அளெம்மை ஆள்வசால் அன்னே என்னும் 

ஆளெம்மை ஆளும் அடிகளார் தங்கையில் 
தாள மிருந்தவா றன்னே என்னும். 

உனை:--கொடியோல் ரீண்ட அசம் புல்லிஸலாலயெ மாலை. 
யணிக்தவர், சந்தனச் கலலை யணிக்தவர் ஈம்மை அடிமையாகச் 
கொண்டாண்டருள்வர் தாமே என்பான்,  ஈம்மை யாட்கொண் 
டருளும் முதல்வருடைய இருச்சரத்தில் தாளம் இருக்தவகை 
யாதோ என்பார். 

குறிப்பு: சாளி - என்பது கொடி. தாளி யறுகு என்பதற்குத் 
தானிச் கொடியும், அறுகும் எனப் பொருள் கொள்வாருமூளர், 
சாந்து. இலச மியெதற்கும். பூசுவதற்கு மூரிய வாசனைக் கலவை] 
ஆள் - அடியர், தொண்டர் என்பாசைச் குறிக்கும், தாளம் - வட்ட. 
வடிவாய் அமைர்த ஒலிச்சுருவி. ௮.௮ பிரணவம் ஒவித்தற்குரிய 
தாம். (௮) 

*தையலோர் பங்னெர் தாபத வேடத்தர் 

ஐயம் புகுவரால் ௮ன்னே என்னும் 

ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என்னுள்ளம் 

நையுமிது வென்னே அன்னே என்னும். 

  

உலை மாதொரு பாகத்தன் (எனினும்) தவவடிவ முடைய 
வர் அவர் பிச்சை எடுப்பவர் தாயே என்பான். அவர் பிச்சை ஏற்று: 
மேற் செல்லுதலும் என் மனமானது (பிரிவுபற்றி) வருர்.தும் இது 
என்ன சாசணம் தாயே என்பாள். 

குறிப்பு இறைவன் அன்பர் பொருட்டு, போக வடிவமும் 
யோக வடிவமும் சொள்ளு,சல் இல்22 குறிச்சப்பட்டது. இதை,
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வன் பிச்சை ஏற்பான் புகுந்து தாருகா வனத்து முனிவர் பெண் 
டிரை மயக்யெது போல அன்பர்பால் எழுந்தருளி வந்த உடல் 
பொருளாவி மூன்றையுல் கொண்டு அவர் மனத்தை அன்பினாஜ். 
பிணித்தல் குறிக்சப்பட்ட. (s) 

கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் 

wor Su சென்னியர் அன்னே எம் 
துன்றிய சென்னியின் மத்தம்உன் மதமே 

இன்றெனக் கானவா றன்னே என்னும், 

உரை :-கொன்றை மலரும் பிறையும் வில்வத்தளமும் ஊ்மத் 
தம். பூவும் செருங்யெமைர் 2 தலையினையுடையார் அவர், தாயே 
என்பாள். அவை கெருல்யெ தலையின் சண்ணுள்ள ஊடித்த மலர் 
இப்பொழுது எனக்கு உன்மத்தத்தை உளதாக்யெவாறு என்னே, 
தாயே என்பாள். 

குறிப்பு:-ஊமத்தம் பித்து விளைக்கு மியல்பிற்று ஆதலின் 
இறைவன்பால் மால் விளைப்பதாச அதை வியந்தோஇனர். அம் 
*மலசே தனக்குப் பித்து மயமாக ஆயிற்றெனச்கொண்டு, அம்மலர் 
பெதுதலைத் தான் விரும்பியதாச மகள் கூறிஞள் என் தலுமுண்டு, 
இன்து - இறைவன் எழுக்தரூளி ஆட்கொண்ட இச்சாலத்து எனம் 
பொருள்படும். (௧௦) 

'இருச்சிற்றம்பலம் 

ar



௪ 
தில்லையில் அருளிய 

குயிற்பத்து 
படைய 

ஆத்தும கிரக்கம் 
அறுசீர்கீகழி நெடிலடி யாசிரிய வீநத்தம் 

திருச்சிற்றம்பலம் 

இத மினிய குயிலே கேட்டி யேல் எங்கள் பெருமான் 

பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக் கப்பால் 
சோதி மணிமுடி. சொல்லிற் சொல்லிறக்.அ கின்றதொன்மை 
ஆதிகுணம் ஒன்று மில்லான் ௮க்தமிலான் வரக்கூவாய். 

உரை நடை :--இணிய தேக்குயிலே, எங்கள் பெருமான் பாதம் 
இரண்டும் வினவில், பாதாளம் ஏழினுச்சப்பால், சோதி தின்றது. 
கேட்டியேல், தொன்மை யா.திகுணம் ஒன்றுமிலான் அக்தமிலான் 
வரக்கூவாய். 

உரை:--இனிமையான குரலுடைய குயிலே ! ஈம்மூடைய 

சிவபெருமானுடைய இருவடிகளிரண்டும் எங்குள்ளன எனச் கேட் 
டால், (அவை) 8ழுலகம் ஏழுக்கும் அப்பாலாவன. ஒனி பொரும்சிய 
அழூயெ திருமுடி எங்கு முடிவதென்று சொல்லப்புன், அது 
சொல்லின் அளவைச் கடர்து நின்றது. (யாது. செய்யவெனக்) 

கேட்பையாயின், பழமை, தோரத்றம் என்பனவும், முக்குணவ்களும் 
இல்லாதவனுய் ஈறில்லாதவனா யிருக்குமவனை இங்கே வரும்படி. 
நீ கூவி அழைப்பரயாக, 

குறிப்பு:--குயிலினைபார்த் த அடிகள் கூ.றவகாக அமைச்இருப் 
பஅ இப்பதிகம். தேம்-இசை, இங்கே குயிவின் குரலைக் குறிக்கும். 
8முலக மேழினுக்குமப்பால், என்ற அளவேகூறினமையால், அதற்கு 
மூடிவு கூறப்படவில்லை. *பாதாளம் ஏழு” என்ற சழ்பட்ட உலகத் 

தனையும் அடக்நின்றது. மணி-அழயெ. (தொன்மையாஇி? என்ப 
கீற்கு, பழமை முதலிய என்று பொருள் சகொள்ளுவதுமுண்டு. (௧ 9
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ஏர்தரும் ஏழுல கேத்த எவ்வுரு வுந்தன் னுருவாய் 
ஆர்கலி சூழ்தென் னிலங்கை அழகமர் வண்டோ தரிக்குப் 

போரு ளின்ப மளித்த பெருந்துறை மேய பிரானைச் 
இரிய வாயாற் குமிலே தென்பாண்டி காடனைக் கூவாய். 

உரை நடை: ஏர்தரு ? என்பதை !எங்வருவம்! என்பதோடு. 
கூட்டுக. 

உரை :--உலசம் ஏழும் அ.திக்கும்படியாக, அழகுடைய எத் 

தகைய வடிவமுடைய பொருளும் தன் இருவடிவமாக வுடையவளய் 
wees மிச்ச ௪டல் சூழ்ச்த அழயெ இலக்சையின் சண்ணே,, 
சவின் பொருச்சிய வண்டோதரி யென்னு மாதிற்குப் பெரும். 
கருணையோடு கூடிய பேரின்பத்தை யணிச்தவளுய்த் திருப்பெருச் 

துறையில் விரும்பி யுறைர்ச பெருமானைத் தென்றிசைக்கண். 
உள்ள பாண்டி காட்டினை உடையபிரானைச் குயிலே உன இறர்த. 

வாயிஞற் கூவி யழைப்பாயாச, 

குறிப்பு :--*ஏர்தரும்' என்பதற்கு எழுக் விளங்கும் எனப் 

பொருள்சொண்டு, ! எழுலகு? என்பதனோடாதல் | எவ்வுருவம் 7 
என்பதனோடாதல் சேர்த்தல் உண்டு. gisdl-Aopis முழக்கம்- 
அதனையுடைய கடலைக் குறிப்பது. இராவணன் தேவியாயெ வண்: 
டோதரி வெளடிப்போன்பிற் றர்சவள், (2) 

நீல வுருவிற் சூபிலே நீள்மணி மாடம் நிலாவுங் 
கோல வுருவில் திகழும் கொடி.மல்கை உள்ளுறை கோயிற் 
சிலம் பெரிதும் இனிய இருவுக் தரகோச மங்கை 
ஞாலம் விளங்க இருந்ச காயச னைவசக் கூவாய், 

உரை :--கீலநிறம் பொருந்திய வடிவமுடைய குயிலே, இரத் இனங்கள் பதித்த பெரிய மேலிடல்கள் பொரும்திய, pond er ACO விளங்குவதாய பூங்கொடி போன்ற சாயலுடைய உமையம்மை சல்கியிருச்தருளூர் இருக்சோயிலை உடையதாயும் 
ஒழுச்சம் மிகுதியாக ஈன்கு விளக்குவதாயுமுள்ள, திருவுத்தரகோச மங்சைப் பஇியின்சண் உலகம் (அறிவொளியோடு) இகழுப்ப > ட் ( a f டி எழுக்தருளியிருக்த தலைவனை வரும்படி றப்ப வ ய
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குறிப்பு :-* சீண்மணி மாட? மென்பதை மணிரள் மாடமென 
அமைத்துப் பொருள் கூறுக, சோலமென்பதற்கு அழகு எனம் 
பொருள் சொண்டு, கோலவழகு என்பதற்கு, மிஞுச்ச அழகு 
என்பர், கொடிமங்கை என்பதற்கு, இருமகள் என்று பொருள் 
கொள்வாருமுளர். நிலாவும் என்பதைச் சேரயில் என்பதோடு 
சேர்ச்சு. உத்தரகோச மங்கையில் இறைவன் ஆசமங்களை அறி 
வுஅத்தினமையால் ஞாலம் (கலைஜானத்தால்) விளங்க இருர்ச 
ரயகன் என்றார். (ஸூ 

தேன்பழச் சோலை பயிலுஞ் இறுகுபி லேபிஅ கேள்நீ 
வான்பழிக் இம்மண் புகுர்து மனிதசை ஆட்கொண்டவள்ளல் 
ஊன்பழிக் துள்ளம் புகுர்தென் உணர்வது வாயவொருத்தன் 
மான்பழித் தாண்டமெல் சேரச் மணாளனை நீவசக் கூவாய். 

உரை:5-தேன் சிறைந்த பழங்களையுடைய சோலையில் பழரு 
இன்ற இளக்குயிலே! 8 இதைக் கேட்பாயாக. வானிலுள்ளாரை 
ஆட்சொள்ளச் கருதா இகழ்க்து இந்த மண்ணுலசத்திலே வரத: 
(பருவம் வாய்ர்த) மக்களை ஆட்சொண் டருளிய அருட் கொடை, 
யாளனாயும், உடம்பினை இகழ்க்சொழித்து கெஞ்சத்துட் ute 
எனதறிலினில் அத்துவிதமாய்க் கலச்.2 ஒப்பற்தவனாயும், சம்மை 

5 

யாட்சொண்டவளுபுமுள்ள மாணையிசஜ்ர்த மெல்லிய Corsa 
மூடைய உமையம்மைச் சணவனை வரும்படி நீ அழைப்பாயாச.. 

குறிப்பு :-* தேன்பழ? மென்பதற்குத் சேனைப் பொழி௫ிள்த 
மதமென்பாரு முளர். (வான்பழித்த ! என்றதற்குச் சொகாயமதி 
னின்று இறல்கி என்ப முண்டு. வானைவிட்டு இறங்னெமை ௮௪ 
னேப் பழித்கவன்போ லாகுமென்ப. பிறப்பை ஒழிப்பதால், ஊன் 
பழித்து ? என்றார். உமிசறிவு இறையறிவோடு இரஸ்டறச் சல* 
நின்றே இறைவனை யறிதல் கூடும். அங்வனம் கலப்பதே உணர் 
வ.துவாதல். மென்சோச்ிற்கு மான்பார்வை £ழ்ப்பட்டமையால் 
 மான்பழித்து ?? என்றார். (2) 

சுந்தரத் தின்பக் குயிலே சூழ்சடர் ஞாயிறு போல 
அந்தரத் தேறின் நிழிக்தில் கடியவ ராசை அறுப்பான்
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முக்தும் சடுவும் முடிவு மாயெ மூவ ரறியாச் 
சிந்துரச் சேவடி யானைச் சேவ கனைவசச் கூவாய். 

உரை:--(இசையால்) இன்பக் தருன்ற அழயெ குயிலே, 
ஒளிச்சதிர்கள் சூழ்ர்த ச.திரவன் போன்ற இருவுருவத்தோடு, தா 
சாசத்தி விருந் இறங் இக்கிவவுலசத்தே சொண்டர்களது பற் 
றைத் தொலைப்பவளுய், உலகத்திற்கு முதல், இடை, கடை என்ற 
மூன்றிற்கும் காரணராகிய மும்மூர்தீஇிகளு மதிய முடியாத வெந்த 
இருவடிவுடையானை, கம்மை யாட்கொள்ளும் வீரனை வரும்படி. 
அழைப்பாயாக, 

தறிப்பு :--சடவுள் ஞானகுரியன் என்பார் * ஞாயிறுபோல ? 
என்றார். சுடர் என்பதை இறைவனோடு வந்த அடியவர்க்கும் 
ஞாயித்தினை இறைவனுக்கு மொப்பிடலாம். அந்தரம் - ஆசாயம்- 
எல்லாத் தத்துவல்களையும் கடக்த ஆகாயம் சதொகாயம், wats 
களுள் உருத்திசர் ஞானம்பெறினும், அதிகாசமலம் bs Que 
மையின் அவரையுமுட்படுத்தி ! மூவரறியா ? என்றனர். 196 தூர? 
மென்பதத்கு வெட்டி என்பாரு முளர், வெட்டு போன்ற வெக்த 
அடியென்பது கருத்து. பிதப்பதுப்பதில் இணையற்ற ீரனென் 
பார் ( சேவகனே? என்றனர். அதுப்பானாகியும், சேவடி யுடையா 
@8y2, சேவகளுசயு மிருப்பவனை * வசச்சுடவாய் * எண்றனர். 
மூக்தாஈடுவு. முடிவுமாபபு என்பதைச் சேகடியானை என்பதோடு 
முடித்துச் கூறுதலு முண்டு. (@) 

இன்பச் தருவன் குமிலே reps கும்முழு தாளி 
அன்பன் அமுகஸித்தூ௮ம் ஆனந்தன் வான்வந்த ௦ Sauer நன்பொன் மணிச்சுவ டொரத்த கற்பரி மேல்வரு வாளைக் கொம்பின் மிழற்துல் குயிலே கோகழி சா.கனைச் கூவாய், 
உரை நடை. இன்பர் தருவன் ? என்பதை இசண்டாமடி வின் ஈத்தில் வைத்துப் பொருள் கொள்ளுக, 
"உரை குயிவே, ஏழுலகல்களையும் முழுதும் ஆள்பவனுயும், ஃயிர்களிடத்து அன்புடையவளுயும்,, (அன்பர்களுக்கு ஞான) அமூ
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சத்தைக் கொடுத்து, அவர்கள் உள்ளத்தே ஊறுன்ற ஆனக்த 
வடி.வனாபும், சதொகாயத்தினின்று எழுச்தருளி வரச ஒளிபுருவனாயு 
மிருப்பவன் (நிலைத்த) பேரின்பத்தை (£ கூவினால் உனக்கு)த் 
தருவன். மரக்9ளையிவிருக்து இசைபயிலுல் குமி2ல, காய பொன் 
ணும் இரத்தினமுஞ் சேர்த்து அமைத்த கட்டமைர்த உருவம் 
போன்ற ஈல்ல கு.திரைமே லெழுர்தருளி வருபவனை, இருவாவடு 
அறை முதல்வனை நீ அழைப்பரயாக , 

தறிப்பு:--ஏழுலகும் முழு தானியாய், அன்பளாய், ஆனந்த 
ஞய், தேவனாய் வருவானை சாதனை மிழத்துல் குயிலே கூவாய்- 
குயிலே யின்பர்தருவான், என சான்கடிக்கும் முடிபமைத்துப் 
பொருள் கூறுதலுமுண்டு, அளித்தாறு, மென்பது ‘gees 
ஊறு ? மெனச்கொள்ளுதலு முண்டு சுவடு - கட்டு, பொன்னி 
ஞாலம், மணியினாலும் அமைத்த உருவத்தையே * கட்டு! என்றார். 
பொன் - மேனிக்கும், மணி - அங்கங்களுக்கும் உவமையாதல். 
காண்க. மணி ஒத்த சுவடெனச் கொண்டு மணிபோன்ற தழும்பு 
அல்லத. புள்ளியையுடைய ஈற்பரி என்பாரு: முளர்: ஏழுலகம் 
என்பது தோன்றிய எல்லா உலகத்தையும் குறிக்கும். ஸூ 
உன்னை உகப்பன் குமிலே உன்அனைத் தோழியும் ஆவன் 
பொன்னை அழித்தரன் மேனிப் புகழில் இகழும் அழகன் 
மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துறை மேய 
'தென்னவன் சோலன் சோழன் ர்ப்புயல் கன்வாக்கூவாய், 

உரை: குயிலே, உன்னை விரும்புவேன்; உனக்குத் தணை 
யாய் ஒத்த தோழிபுமாவேன் ; அழனெற் பொன்னை வென்ற 
சாய இருமேனியையுடைய மெய்ப்புகழால் விளங்கும் அழகஞ 
வும், (மத) அசசனாவயும், குதிரைமேல் வந்த அருட் கொடை 
யாளனுடூயும், திருப்பெருர் துறையில் வீற்றிருக்க பாண்டியன்? 
சோன், சோழனாயெ மூவேந்தளு9யும், இறப்புப் பொருந்திய 
௮யல்சச் கத் துடையவனாஇுமுள்ள பெருமானை 8ீ அழைப்பாயாக 

குறிப்பு:--உசப்பன், ஆவனென்பதை, இறைவனுக்கு ஏற்றிக் 
கூறுவதிலும், அடிகளுக்கு ஏற்றிச் கூறுவசே பொருத்தம்,



௩௩௦ திருவாசகம் 

இவன் இரள் தோள் ?? கூடுவதாகச் கூறிய அடிசளே தோழியாக 

வும் பொருத்த மூடையவர். அழித்த - ஒளி மழுங்கச் செய்த - 
மூலேந்தரைக் கூறின இ.த்துப் பல்லவரைக் கூறாமை காண்க. 

இதிலிருந்து அடிகள் பல்லவர் காலத்திற்கு முற்பட்டவ சென் 
பதை யறிக. மன்னனென்பதை, *மேய! என்பதனோடு இணைத்தலு: 

மூண்டு. புயங்க மென்பது பாம்பைக் குறித்தலின், பாம்பின் ஆட் 
டம் போன்றதொரு கூத்தாக அ.து இருத்தல் கூடும். புயல்க பென் 
பதற்குப் பாம் பென்றே பொருள்சொண்டு, பாம்பினை அணியாக 
அணிர்தவன் என்று பொருள் கொள்வோருமுண்டு. (=) 

வாஇங்கே நீகுமிற் பிள்ளாய் மாலொடு நான்முகன் தேடி. 

ஓவியவ ருன்னி கிற்ப ஒண் தழல் விண்பிளந் தோங் 

Coder றண்டங் கடந்து விரிசட ராய்கின்ற மெய்யன் 
தாவி வரும்பரிப் பாசன் தாழ்சடை யோன்வரக் கூவாய், 

உையகுயித் பிள்ளையே! நீ இங்கே வருக, பண்டைச் 
காலத்துத் இருமாலோடு பிரமனும் (மூ.தவில்) அடிமுடி தேடிப் 
(பீன்) தேதெலொழிக்து, இத யாதோ என்று வியப்போடு 
எண்ணிரிற்கும்படியாக ஒளிமிக்க அனற் பிழம்பாக, வரணைப் பிள 
ந்த. மேற்சென்று அண்டல்களைச் சடந்து எங்கும் SAB 
வொளியாய், பசர் துமேற்பட்டு சின்ற உண்மையளுய்ப் பரய்ர்ஐ 
வருங் குதிரைமேலேறி வருபவஞாய், உள்ள நெடிய சடையுடை 
யானை வரும்படி நீ அழைப்பாயாக.. 

குறிப்பு-/பிள்ளாய்! என்பது குஞ்சச் குறிக்கும், மால் 
அடியையும், கான்முகன் முடியையுர் தேடினமையால் 4௫! என்த 
உருபு கொடுத்துப் பிரித்தார். மூன்றாம் அடியில் (அன்று? என் 
பது பண்டைச்சாலத்தைக் குறிக்கும். அதை மாலொடு? என்ப தற்கு முன் அமைச்ச. ஒவி - ஒழிச்து, ரீல், (மேவி? யென்பதைச் சுடராய் எனபதற்குப் பின் அமைக்க. மேவி- மேந்பட்டும் பறந்து, 

(a 
காருடைப் பொன் திகம் மேனிக் கடிபொழில் வாழுங்குபிலே சீருடைச் செங்கம லத்தில் Bay an Ru செல்வன்.
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பாரிடைப் பாதங்கள் காட்டிப் பாசம் அறு த்தெனை யாண்ட 
BHO அம்பொனின் மேனி அமுஇனை நீவரக் கூவாய், 

உரை :--கரீய சிறமுறைய அழகு விளக்குன்.த உடம்பொடு 
மணம் பொருக்திய சோலையில் வாழு?ன்ற குயிலே, இறப்புடைய 
செர்.சாமரைபோல விளக்குஞ்" செம்மேனியுடைய முதல்வளய் 
இக்நில வுலகத்திலே இருவடிகளை எனக்குக் காட்டிக் கட்டுகளை. 
ஓழித் ஆட்சொண்டருளிய, ஆச்திமலரணிச்ச அழ பொன் 
திருமேனி உடையஞ$ூய சாவா மருச்து போல்வானை நீ வரும்படி. 
அழைப்பாயாக. 

குறிப்பு :--கார் - கருமை. பொன் அழகு ஒளியைச் குறிக்கும் 
சடி. - மணம். பாசம் - கட்டு மலம், ஆர் - ஆத். பொனின்! என்ப 
இல் 4இன்? சாரியை, காறாடைப் பொன் என்பதற்குச் கரும் பொன் 
என்ற பொருள் கொள்வோருறூளர், கரும் பொன் - இரும்பு. (x) 

கொர் தண வும்பொழிற் சோலைக் கூங்குயிலேயி௫ கேள்நி 
அந்தண னவர் திக்கே அழயெ சேவடி. காட்டி. 
எந்தமராம் இவனென்றில் கென்னையும் ஆட்கொண் டருளுஞ் 
செந்தழல் போல்திரு மேனித் தேவர் பிசான்வசக் கூவாய். 

உரை பூல் கொத்துகள் கெருல்யெ பெருஞ்சோலையில் 
தங்சச் கூவும் தொழிலை உடைய குயிலே, £ இதைச் கேட்பாயாக 
இவ்வுலகத்தே வேதியனாக எழுர்தருளி வரது அழயெ தனது 
செய்ய பொற்பாதக்களைக் காட்டி, எமத (அடியாராக) உறவின 
ருள் இவனொருவன் என்று கருதி இவ்விடத்தே தகுதியற்ற. 
என்னையும் ஆண்டு வீடருளவல்ல சிவர்த அனல்போலும் திருமேனி. 
உடைய விண்ணவர் தலைவனை வரும்படி நீ அழைப்பாயாக., 

குறிப்பு :--*கொச்.து? என்பது *சொர்! தென மெலிர்தது, 
“கூவு? மென்பது ‘nd? எனக்குறுற்று, தமர் - தமர். 
'இில்லையில் வீடருளூவ குறிப்பு இதன்கட் காண்க. (௪௦). 

இருச்சிற்றம்பலம். * 
கு



இல்லையில் அருளிய 
திருத்தசாங்கம் 

பறம 

  

அடிமை கொண்ட முறைமை 

நேரிசை வேண்பா 

'திருச்சிற்றம்பலம். 

எ.ரார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருக் துறைக்கோன். 

சீரார் திருகாமம் தேர்க்துறையாய்-- ஆரூரன் 
செம்பெருமான் வெண்மலரான் பாற்கடலான் செப்புவபோல் 

எம்பெருமான் தேவர்பிரான் என்று. 

உமை நடை :--ஏசார் இளங்கிளியே, ஆரூசன்,..........செம் 
பெருமான், எம்பெருமான் தேவர் பிசான் என்னு வெண்மலசான். 
பா.ற்கடலான் செப்புலபோல் எல்கள் பெருக் துறைச் சோன்-2ரார் 
இருகாமக் தேர்ச் துசையாய். 

உரை:--அழகு பொருச்இியஇஎல்கிளியே, ஆரான் செம் 
மைப் பெருமான், எம்பெருமான், விண்ணவர் தலைவன் என்று 
வெண்டாமரையி லுறைன் த அயனும், இருப்பாற்சடலிற் பள்ளி 
சொள்ளுச் திருமாலும், கூறுஇன்ற. மூறைபோல, மது இருப் 
பெருந்துறை மன்னனது இறப்பு நிறைந்த இருப்பெயர்சளைப் 
பமனறிர்து சொல்லுவாயாக. 

குறிப்பு:--தேர்ச்சு - தெளிச்த, அறிர்து. ஆரூரன் - திருவா 
கூறில் உழைவோன், திருவாரூர், இதயத்திற்கு அறிகுறியாதலின், உள்ளத்; வள்ளலென்ற பொருளுங் கொள்ளப்படும், 
மான் - வெபெருமான், செம்மையென்.தசொல், 
மல்கலம் என்ற பொருள்களை யுணர்த்தும். அயனுக்கும் அரிக்கும் 
இசைவன் முதல்வனுதலின், எல்சள் தலைவனே! விண்ணவர் 

* அ௮சசனது பத்துறுப்புல் கூறுக் திருப்பதிகம். 

செம்பெரு 
நேர்மை, ஈன்மை, 
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தலைவனே! என்று அவர்கள் விளிப்பர்போலும், செப்பு? என்பது - 
செப்புவது என்பதன் சடைச் குறையாசவும் கொள்ளலாம். (2) 

ஏதமிலா இன்சொல் மாகதமே ஏற்பொழிற்கும் 
கா.தன்ஈமை ஆளுடையான், சாடுசையாய்--கா.தலவர்க்(கு) 
அன்பாண்டு மீளா அருள்புரிவான் காடென் gue 

தென்பாண்டி. காடே தெளி. 

உரை:--குற்றம் இல்லாத இனிய மொழி பேசும் மாகதம் 
போன்ற பச்சைச் ளியே[ ஏழுலூற்கும் தலைவஞம் சம்மை 
அடிமை கொண்ட பெருமானது சாட்டினைச் சொல்லுவாயாச, 
அன்பர்கள்பால் அவர் அன்பினை யேற்றுப் பிறவிக்கு மீண்டு 
வாராதபடி. இருவருள் செய்வானது. திருகாடு, எக்காலத்தும் 
தெற்சின்கணுள்ள பாண்டிய சாடென்றே அறிவாயாக, 

குறிப்பு எஎமசகதம்- பச்சைமணி, பொழில்-உலசம், (அன்பு 
ஆண்டு! என்பதற்கு, (அன்பினால் ஆட்கொண்டு” என்று கறதது 
முண்டு. (மீளா அருள்! என்பதற்கு மீளாமைச் சே துவாயெ அருட் 
பேது: என்று பொருள் கொள்ளலாம். தெளி - அறி, உலக 
முள்ள காலமெல்லாம், சவசெறி வீளக்குகற்குரிய சரடென்ற 
கருத்துப் பற்றி, 'என்றும்!, என அருளினர் போலும், (என்றும்? 
என்பதை “அருள் புரிவன்? என்பதோடுஞ் சேர்க்கலாம். (2) 

தா.தாடு பூஞ்சோலைத் தத்தாய் ஈமையாளும் 
மாதாடும் பாகத்தன் வாழ்ப, 'தியென்--கோதாட்டிப் 
பத்தரெல்லாம் பார்மேற் சிவபுரம்போற் கொண்டாடும் 
உத்தர கோசமங்கை யூர். 

கரை :--மகரக்கம் நிலவுன்ற அழயெ பொழிவின்சணுள்ள 
இளியே ! ஈம்மை யாட்சொண்டருளும், மங்கைசேர். பல்னென்: 
உறைடன்ற இருப்பதி யாத என்னில், ௮.௪, அன்பர்களெல்லா 
கும், கிலவுலகச் வெலோகமெனப் பாசாட்டிச் ஜெப்பாகப் போத் 
அர் இருவத்தரகோச மங்கைப் பதியாகும்.
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குறிப்பு :-கோசதாட்டுதல்- பாராட்டுதல், அன்பர்க்கு ஞானம். 
உதவினமை, அப்ப.ிச் ஜெப்பாகும்; (௧) 

செய்யவாய்ப் பைஞ்சிறகற் செல்வீரஞ் இர்தைசேர் 
ஐயன் பெருந்துறையான் ஆறுசையாய்--தையலாய் 
வான்வந்த சிந்தை மலங்கமுவ வந்திழியும் 
ஆனந்தங் காணுடையான் ஆறு, 

கரை :-சவந்த வாயினையும் பய தெனையுமுடைய அழே! 
ஈமது உள்ளத்தே அமர்ச்ச அப்பஷமயெ திருப்பெருந்துறை புடை 
யான ஆற்றினைப் புகழ்ச்துரைப்பாயாச. பெண்ணே! பாசத்தை 
நீக்க ஞான அறுகம் லச்சடையும் உள்ளத்சே, மேவிட்டுச் செல்வ 
சாய பேரின்பமே, சம்மை உடைய பெருமான ஆருகும். 

குறிப்பு “வாம்? என்பது மூக்னேயு. மூனப்படுஜ்தம். 
செல்லி! என்பது அருமைச் சொல், 
னென்றும் பொருள் கொள்ளலாம்: 

Bios oor wos. (வான்வந்த? 

“ஐயன்? என்பதற்குத் தலைவ 
“மலல்கழுவ? வான் வத்த 
என்பதற்கு, * பெருமை 

பொருக்திய! என்பது மூண்டு, *இழியும்? என்பதற்கு, மேல் கின்று 
இறக்கும்? என்னலு முண்டு. வெத்தினின்து உயிரின் இறக்குவது 
என்பது கருத்து. (௬) 

இஞ்சுகலாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருக்துறைக்கோன் 
மஞ்சன் மருவும் மலைபகராய்--நெஞ்சத் 
திருளகல வாள்வீஇ இன்பமரு முத்தி 
அருளுமலை என்பதுகாண் ய்க்து. 

உரை --முருக்கம் பூப்போலர் சக்த மூச்குடை 
களியே! கெடுதியற்த, திருப்பெருர்.து, 
சன் பொருர்தும் மலையினைப் புசழ்வாயாக, (மத) உள்ளச்தின் (ததியாமையாமெ) இருள் நீக்கும்படி, ஞான ஒளிபரப்பி இன்பம் நிலைத்த லிட்டினே அருஞூதற்டெமாய மலை, கயிலை அல்லது web Drow yeep Agu Queer ஆராய்ச்தறிக. 

ய அழகிய 
றப் பெருமாளிய அழ.
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தறிப்பு :--சகம் - ளெ, மஞ்சன்-அழகன் என்பது ஆய்க்து 
_ யகராம், என முடிபு கோடலுமுண்டு. *அருளிய பெருமை அருண் 

லை? என்று ரத்தத் இருவகவலிற் கூறியவாறு, * அருளு * என்ப 
இல், உகரத்தைச் சாரியையாக £ீச்ச), முத்திக் கேதுவாய அருளே 
மலை என்பது எனப் பொருள்கேடடலு முண்டு. (@) 

இப்பாடே வர்தியம்பு கூடுபுகல் என்ளியே 
ஒப்பாடச் சருடையான் ஊர்வகென்னே--எப்போதும் 

தேன்புசையுஞ் இந்தையராய்த் தெய்வப்பெண் ணேத்திசைப்ப 
வான்புரவி யூரும் மகிழ்ந்து, ன் 

உரை நடை :--என் சளியே, கூடுபுகல், இப்பாடே, ஊர்வது 
என்னே இயம்புக என அமைத்துக்கொள்ச. 

உரை:--எனது இளியே, கூட்டிலே புகாசே, இவ்விடத்தே 
வக்து, ஒப்பற்ற சறப்புடையான் (ஏறி வருன்த) வாசனம். 
யாதென்று கூறுக. அறிவொளியுடைய ஈங்கையர் சேன்போவிணி 
தாய உள்ளத்தனராய் வாழ்த்துப் பாடிவ, அவன் ஆசாயக் க... 
மையை மூழ்ச்து ஏறிவருவான்.. 

குறிப்பு :--புசல் - புசாதே.  ஒப்புஆடா - ஒப்பு இசையாத. 
'தெய்வம்-ஒனித்தன்மை, புரையும் - போலும். ஏத்து - வாழ்த்து. 
வான் என்பது சுத்தமாயை என்றுஞ் தொசாயம் என்றும் இருஇிற 
மாகச் கவர். ‘ (s) 

கோந்றேன் மொழிக்கள்ளாய் கோஇல் பெருக்துறைக்கோன் 
மாற்றாரை வெல்லும் படைபகராய்--ஏற்றார் 

அழுக்கடையா நெஞ்சுருக மும்மலங்கள் பாயுங் 

கழுக்கடைகாண் கைக்கொள் படை. 

உரை :--கொம்புத் சேன்போலினிய சொல்லுசைக்குங் ளியே! 
குற்தமற்ற இருப்பெருரதறை மன்னன், தனது பகசைவலரத் 
தோல்வியடைவிக்கும் ஆயுதத்தைக் கதுவாயாக, (அது யாதெனில்) 
தன்பாற் குறையிரக்த அன்பரை மலம் பற்றி வாதியாதபடி,
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அவர்கள் உள்ளம் உருகும்படி, மும்மலல்களைப் பரய்க்தொழிக்குஞ் 
குலமே அவன் திருக்கரத்திற் சொள்ளுனெ.ந ஆபுசமாகும். 

தறிப்பு :--கோல்-சொம்பு. மாற்றுர் - பகைவர், ஏற்றார் - 
Orig அருள் பெற்றுர். . (=) 

இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருர்அறைக்கோன் 
முன்பால் முழங்கும் முரசயம்பாய்--அன்பாஜ் 
பிறவிப் பகைகலங்கப் பேரின்பத் 0, தாங்கும் 
பருமிக்க சாதப் பறை. 

உரை:--இனிய பால்போன்ற சொல்லுடைய இனியே! சமது 
இருப்பெருர்துறைப் பெருமான் திருமுன் பச்சமாக ஒலிக்கும் மூசி 
னைப்புகழ்ச் துரைப்பாயாச. (அஅயாகெனில்) இறையருளால், பிறவி 
யாய பகைப்பொருள் கலங்க யொழியும்படி பேரின்படீயமான ase 
தத்தவத்தே ஒவிக்கும் விரிவு மீகுர்த மூலசாசமாயெ பதையே. 

குறிப்பு :-*இன்பாரல்! என்பதில், இன்? என்பது பாவின் இயற்கை பினிமை யுணர்த்துவ ௮. முன்பால் - மூன்பச்சம். அன் 
பால்? என்பது இறைவன அன்பை யுணர்த்தும். ௮௮௪ அருளே 
யாகும். சுத்த தத்துவங்கள் அப முத்தித்தானமாய் இன்பம் பயத்தலின்,. பேரின்பத்சோல்கும்? என்றார். ப, ; - பருமை. விரிவு - வியாபகம், இர்சாதத்தைச் குக்குமை வாக்கென்ப, பறை மூழக்கத்தாற் பகைவர் மன் கலள்குவசாதவின், பிறவிப் பசை 
கலக்க? என்றார். (ன! 

ஆய மொழிக்கிள்ளாய். அள்ளூும் அன்பர்பால் 
மேய பெருந்துறையான் மெய் ,த்தார்என்-. .யேவிளை 
காளுமணு காவண்ணம் நாயே ஆளுடையான் 
தாளி௮௮ காம்உவந்த தார். 

, இரை :-.ஆசாய்தலையுடைய சொற் பேசல் ஜெயே! De (என்பும்) உருகும் அன்பரிடத்தே விரும்பி மடர்ச்த இிருப்பெருச் அறைப் பெருமானது தஇருமேனிமிை wes மாலை யாது:
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(aefd) Osraw விணைப்பயனான ஐ என்னை யடையாதபடி, 

சரயனைய என்னை சாடோ௮ும் ஆட்கொண் டருளுபவன் விரும்பிய 
மாலை, கொடியறுகு மாலையேயாம, 

குறிப்பு :-4ஆய? என்பதில், ஆய், முதனிலைத் தொழிற் 
பெயர். தாளி- கொடி, அள்ஸ்ீறல் - மிகுதியாக அமுதம் ஊத 
தல். அத மிகுர்த உருச்சுத்சா லாவதாசலின், என்புருகு.தலெனட் 
பொருள் கொள்ளுவர். (st 

சோலைப் பசுங்கிளியே தூநீர்ப் பெருக் தூறைக்கோன் 
கோலம் பொலியுங் கொடி கூராய்--சாலவும் 

ஏதிலார் துண்ணொன்ன மேல்விளங்கி ஏர்காட்டுள் 
கோதிலா ஏறாமல் கொடி. 

உரை: -பொழில்களி லுறையும் ப௫யரிறச் ளெயே! uk 
சத்சமான நீர்சூழ்க்த இருப்பெருர்துறையி லுறையும் பெருமான௪ 
அழகு விளங்கும் கொடியைப் புகழ்வாமாச. அது யாதெனில், 
பகைவர் மிகுதியும் திடுக்டெ் டஞ்சும்படி, உயர்வாகத் தோன்றி 
அழகு காட்டுன்ற குற்றமற்ற சாளை (வடிவம் எழுதப்பட்டு, 
உளதாகிய கொடியே. 

குறிப்பு :--சோலையில் வளமுற வாழ்தல், இளிக்குப் பெருமை. 
கூட்டில்வாஜ் இனி, சோலைக் இனியாகாது, *தடர்? என்பதற்குத் 
(சாயதன்மை! யெனப் பொருள்கொண்டு, (கோன்? என்பதோர் 
இணக்குதலுமாம், ஏ.இிலார்- பசைவர், ஏறும்- ஏது ஆம். ஏ. - 
காளைவடிவு. ஏறு, அறத்திற் கறிகுறியாம். (௪ 

  

'இருச்சிற்றம்பலம். 

கட 

22



திருப்பெருந்துறையில் ௮ருளிய 

திருப்பள்ளியெழுச்சி 

பதியை 

திரோதான் சுத்தி* 
எண்சீர்க்கழி நேடிலடி யாசிரிய விநத்தம் 

'இருச்சற்றம்பலம் 

போற்றியென் வாழ்முத லாகிய பொருளே 

புலர்ந்தது பூங்கழற் கனை துணை மலர்கொண் 

டேற்றிரின் திருமுகத் தெமக்கருள் மலரும் 

எழில்ககை கொண்டுகின் திருவடி. தொழுகோம் 
சேற்றிதழ்க் கமலங்கள் மலருக் கண் வயல்சூழ் 

திருப்பெரும் துறையுறை சவெபெரு மானே 
ஏற்றுயர் கொடியுடை யாயெனை யுடையாய் 

எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தரு ளாயே. 

உரை :--என வாழ்விற்கு மூலப்பொருளாக பெருமானே! 
ணக்கம், (பொழுது) விடிர்தத. உன அழ இரு இருவடி 
களுக்கு ஒத்த இருமலர்களை அவற்றின்மேல் சாலி உன் சர்சிதயில் 
சீன்று உனஅ இருமுகத்தில் எழுின்ற அருள் விளல்கும் அழயெ 
ஒன்ரிப்பினேப் பெற்று நினது இருவடிகளை வணக்குகோம். 
சிற்த இதழையுடைய தாமரைகள் விரியப்பெத்த சேந்றினையுடைய 
குனிர்க்த வயல்கள் குழ்ர்த இருப்பெரும் துறையில் வித்திருக்இன்ற 
சிவபெருமானே, உயர்ச்த சச்திக்கொடியினை யுடையாய், என்னை 
உடையவனே; எமது தலைவனே, (யில் நீங்கித்) இருப்பள்ளியி 
ஸின்று எழுக்தருள் வாயாக. 

குறிப்பு :--ஏ.ற்று. தல் - மலர் தூவுதல், சேற்று? என்பதை 

"ல்! என்பதோடு முடிச்சு. (பங்கஜம்! என்ற வடசொல் சேற் 

  

ஈ மரைப்பு நீச்சம், 
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றில் முளைப்பதெனப் பொருள்படும். ஏறு - காளை. புறவிருள் 
நீங்கக் கதிரவன் விரிதல் போல, அசுவிருள் நீங்கத் திருமுகத்தே 

அருண்மலர்தல் கூறப்பட்டது. எழில்சசை, கதிரவன் கதிர்கள் 
போல்வது. பள்ளி - படுச்கை, துயில். (s) 

அருணன்இச் தரன் திசை அணுளென் இருள்போம்?' 

அகன்றது உதயம்சின் மலர்த்திரு முகத்தின் 
கருணையின் சூரியன் எழஎழ நயனக் 

கடிமலர் மலாமற் றண்ணல்௮ங் கண்ணாம் 

,திசள்கிசை யஅபதம் முரல்வன இவையோர் 
திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே 

அருள்சிதி தரவரும் ஆனர்.த மலையே 
அலைகட லேபள்ளி எழுந்தரு ளாயே. 

உசை நடை:--உதயம் அகன்றது? என மாறுக. அண்ணல்? 

என்பதைச் வெபெருமானே என்பதோடு சேர்ச்ச. 
உரை:--செல்கதிரவன் இந்திரன் (அதிபதியா யிருக்கும்) 

'இச்சாயெ £ழ்த் இசையை கெருங்விட்டான். இரவினிருளான து 
நீல், உதமவொளி பரவிற்று, தாமரைபோன்ற நினது இரு 
முகத்தின் அருளைப்போலக் கதிரவன் எழுக்து. மேற்செல்லச் 
செல்ல, கண்கள் போன்றனவாய, வாசனை புடையனவா யுள்ள, 
தாமரை மலர்கள் விரிபும்படி, அழகிய அதன் பாங்கில் திரளும் 
வரிசை வரிசையாய வண்டுக். கூட்டங்கள் (ஒலித்து) ரீல்காசஞ் 
செய்ன்றன. இவற்றைக் கருதக, பெருந்தகையே, இருப் 
'பெருர் இறையின்கண் எழுந்தருளிய சிவபெருமானே, அருட் 
செல்வத்தைத் தாவருகின்ற இன்பமலையே, (எல்லாப் பொரு 

ஞஸ்) அலைபோத்றோன்றி மடங்குதற்குரிய பெரும் கடலே, 
யில் 8ல் எழுந்தருள. 

துறிப்பு:--' அருணன் ? என்பதைச சூரியனது சாரதிக்கும்- 

பெயசாகள் கூறுவர். உதயசாலத்திலே இருமுசத்திலே அருட் 
கதிரவன் விளங்கித் தோன்றத் தோன்ற, அன்பர்சளது சண்க:
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. 

orn Bu sradr wertscr wegbuguns, cor, ‘eguier warts 
இருமுகத்தின் கருணையின் குரியன் எழ எழ ஈயனச் கடிமலர் 
மல? என்பதற்குப் பொருள் கூறி, இத்தொடரைப், ( பள்ளி 
எழுக்தருளாயே? என்பதோடு முடிப்பாரு முளர். உதயம் - உதய 
வொளி. அகன்றது - பரவியஐ. தாமமைச்கு cursos ஒப் 

பிடுத்ல் உண்டு. கடி. - வாசனை, இர் - அறிக, அறுபதம் - வண்டு, 
ஆறதீலுடையது. சிரை - வரிசை. இறைவன் அலைகடல் போலு 
தக்விபட்டினத்தடிகள் இிருவாச்னொ விக. ூ 

கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி 
குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம் 

ஒவின தாரகை யொளியொளி யு.தய.த் 

தொருப்படு கின்றது விருப்பொடு நமக்குத் 

தேவாற் செறிகழல் தாளினை காட்டாய் 
தருப்பெருக் அறையுறை சவபெரு மானே 

யாவரும் ௮றிவரி யாய்எமக் கெளியாய் 

எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே. 

உரை நடை :--பூங்குயில் கூவீன, சோழி கூவின, சங்கம். 
இயம்பின, தா.ரகையொளி ஓவின, உதயத்தொளி ஒருப்படுச்ற து. 

தேவ, ஈமக்கு விருப்பொடு, கழற்செறி ஈற்றாளிணை சாட்டாய் எண 
அமைத்துச் சொள்ளூச. 

உலா: (பொழுது புலர்வதை யுணர்த்த) அழயெ குயில்கள் கூவிவிட்டன. கோழிகளும் கூவின. பிறபறவை யினங்களும் 
ஓலித்துவிட்டன. சங்குகள் சச்இத்தன. நட்சத்திர வெளிச்சம் கள் மறைந்தன. உதயத்தினெனி கோன்றுனெ.றது. சடவுளே, எங்கள்பால் விருப்பச்தொடு, வீரச்சழல் செறிர்த உனது (பிறவி 
யறுக்கும் ஈல்ல இருவடி. யிரண்டையுங் காட்டியருள்க. இருப் பெருர் துறையில் வீற்றிருக்குஞ். சிவபெருமானே, யாரும் அறிய வொண்ணாதவனே, கருணையால் அடியசாய எங்களுக்கு எளிவர் 
தருள்பவனே, எமது தலைவனே, swe foo யருள்க.
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குறிப்பு :--குருகு - பறவைப்பொது. தாரகை - விண்மீன்ஃ 
குத்றாள் - பிதவியமுத்து வீடனிக்கும் சன்மையுடையதாள். ஒருப் 
படுின்றஅ - தோற்றுன். றத. விருப்பொடு ஈமக்கு,? என்பதற்கு 
கமக்கு விருப்ப முண்டாகுமாறு எனப்பொருள் கொண்டு “ஒருப் 
படுஏன்றத? என்பதனோடு முடிப்பு மூண்டு. (@) 

இன்னிசை விணையர் யாழினர் ஒருபால் 
இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருபால் 

துன்னிப பினைமலர்க் கையினர் ஒருபால், 
தொழுகையர் அழுகையர் அவள்கையர் ஒருபால் 

'சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருபால் 
திருப்பெருக் துறையுறை வெபெரு மானே 

என்னையும் ஆண்டுகொண் டின்னருள் புரியும் 
எம்பெரு மான்பள்ளி எமுச்தரு ளாயே. 

உரை :--(விடியத்காலத்சே, இறைவனை வழிபவொன் புகச் 
தாருள்) இனிய தசை யிசைக்கும் வீணையை உடையவர் ஒருபக்கம் 
(கின்றனர். யாழ்வாடப்போர் பிறிதொரு பக்கம். மர்திரங்களோடு 
அதிப்பாடல்களையும் ஓதுவார்கள் ஒருபக்கம். கெருல்கக் கட்டப் 
பட்ட மலர்மாலை. ஏந்திய கையினர் ஒருபசகம். தொழுபவர், 
அழுபவர், வாடி. யசைபவர் ஒருபக்கம். தலையிற் கைகுவித்தவர் 
ஒருபக்சம். (இவர் யாவர்க்கும் அருள் புரிவான்) திருப்பெரும் 
துறையில் வீந்திருச்கும் சவெபெருமானே ! (தகுதியற்ற) அடி. 
யேனையும் ஆட்கொண்டு இனிய போருள் செய்யும் எமது தலை 
வனே இருப்படுக்சை விட்டெழுர்தருள்க. 

குறிப்பு வீணையும் யாழும் தம்முள் இறிது வேறுபாடுடை 
யன. இருக்கு - மர்.திம். பிணை - சேர்த்த, தொடுத்த. தவள்கை - 
அசைதல். (தொழுகை? என்பதற்குச் தொழுங்கை யெனப் பொரு, 
ஞசைத்தலுமுண்டு. அஞ்சலி - cara sid. (௪) 

பூதங்கள் தோறும்கின் ராயெனின் அல்லால் . 
போக்கலென் வரவிலன் எனகினைப் புலவோர்
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தங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் அல்லால் 

கேட்டறி யோம்உனைக் கண்டறி வாரைள் 
சி.தந்கொள் வயல்திருப் பெருந்துறை மன்னா 

சர்தளைக் கும்௮ரி யாயெல்கள் முன்வர்(அ) 
ஏததங்கள் ௮அ;த்தெம்மை ஆண்டருள் புரியும் 

எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே, 

உரை :-அதிஞர் 8, ஐம்பூதங்களிலும் அல்லது எல்லாம். 
பொருள்களிலும் சலந்து சின்றாயென் நுரைப்பின் அல்லத; 
போக்குவரவு இல்லாதவன் என்று உன்னைச் கூறி, உன்பொருட்டு 
இசைப் பாடல்களைப் பாடுதலும், அ,ச.ற்கேற்ப ஆனர்தச் கூத்தாடுவ 
ஞ்செய்வதை அல்லாமல், உன்னைத் தாமாக நேரே பார்த்தறிக்த 
வர்களை காகங்கள் கேட்டறியவில்லை. குளிர்ச் பொருர் இய வயல் 
Gis இருப்பெருக்துறை யரசே, மனதிற்கும் ஊடத்தறிதற்: 
கெட்டாதவனே, அடியேங்கள் எதிரே தோன்றியருளி, எங்கள் 
குத்றங்களைத் தொலைத்துப் போருள் அளிக்கும் எமது தலைவனே, 
இருப்பள்ளிவிட் டெழுர்தருள்*. 

குறிப்பு :-சடவுள் காட்டாமல், தாமாகச் கண்டறிய இய 
லாமை குறித்தனர். பூதம் ஐம்பூதத்தையும், உள்பொருள் யாவற்' 
றையும். குறிக்கும், பிதப்பிறப் பிலனுசலின், இறைவனைப் 
( போச்கென் வரவிலன் * என்றார். ஏதவ்கள் - குற்றங்கள், இச் 
சொல், பாசல்கள், மலங்கள், காமவெகுளி மயச்சமாய முக்குற்றவ். 
கள் என்பதை யுணர்த்தும். (@) 

பப்பற வீட்டிருக் அணரும்சின் அடியார் 
Ut goat ab BMS sw sour பலரும் 

மைப்பு கண்ணியர் மானுடத் இயல்பின் 
வணங்குகின் மார் ௮ணங் சன்ெடீண வாளா 

செப்பு௮ கமலங்கள் மலருந்தண் வயல்சூழ் 
திருப்பெரும் அறைய/றை வெபெரு மானே 

இப்பிறப் பறு.த்தெமை ஆண்டருர் புரியும் 
எம்பெரு மான்பள்ளி எழுக்தரு ளாயே.
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  உரை:--உமை மணவாளா ! மனவிரி வொழியப் பற்ற.ந்த 
நிலைசின்று மெய்யுணரும் உனத அன்பர்கள், உன்பாலெய்.இப் பாச 
நீச்சமடைச்தார்கள். அவர்கள் எல்லாரும் மனித இயற்கையில், 
அன்பு நீர் பெருக்கச் தலைவிய/போல் நின்னைத் தொழுடுர்கள்.. 
வெப்பு நிறம் பொருந்திய தாமரைகள் விரியும் வயல் புடைசூழ்ந்த. 
இிருப்பெருர்அறையிற் நங்யெ வெபெருமானே | இந்தப் பிறவியை 
862 எல்களை ஆட்கொள்ளவல்ல எமது தலைவனே ! இருப்பள்ளீ 
யெழுக. 

குறிப்பு :--பப்பு, பசப்பு என்பசன் இடைக்குறை, வீடு-பற்று 
விட்ட சிலை. பர்தணை - கட்டு, பாசம், மலம் பலரும் - எல்லாரும், 
மைப்புகீருடைமை, மை நீர். மைப்பு என்பதற்கு மைத்சன்மை 
யெனப் பொருள் கொள்ளுதலுண்டு. மானுடத் இயல்பின், மைப் 
புது கண்ணியர்! (ஆம்) என மாறுக. (வர் பலரும் மைப்புஜு 
கண்ணியரும்! எனக்கொண்டு மானுடத் தியல்பாவ, சழ்வீழ்ர் 
வணங்குதல் என்பாருமுளர். மணிதவாழ்க்கையிற் தலைவியர் தலை 
வர்பாற் காதலால் வழிபடவ தொப்ப என் தபொருள் சிறப்புடை அ. 
செப் - சொல், புகழ் என்ப மூண்டு, இப்பிறப்பு - எடுத்த பிறப்பு. 
உடம்பொழித்து இரண்டறச் கலத்தலாயெ வீடு வேண்டுமென்பார் 
இவ்வாறு கூறினார். (ஸ் 

அசுபழச் சுவையென அமுதென அறிதற் 

கரிதென எளிதென அமரரும் அறியார் 

இது௮வன் திருவுரு இவனவன் எனவே 
எங்களை ஆண்டுகொண் டில்கெழுர் தருளும் 

மதுவளர் பொழில்இரு வுத்தாகோச 
மங்கையுள் எாய்திருப் பெருந்துறை மன்னு 

எதுஎமைப் பணிகொளும் ஆறது கேட்போம் 
எம்பெரு மான்பள்ளி எழுக்தரு ளாயே 

உரை _பிசமமானத), சளியின் சகைபோலும், அறுதம் 
போலும் எனவும், அது அறிவதற்கு முடியாதெனவும் அறிதற்கு
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எளிதாமெனவும் வா9த்தத் தேவர்களும் அதனை அறிபா சிலையி 
விருப்பர். வீடருளும் பாம்பொருளின ஐ திருவடிவம் இதுவாகும். 
கிருவருச் கொண்டுலர்த இவனே அப்பெருமான் என்று சரங்கள் 
சொல்லும்படியாக, எங்களை யாட்கொள்ள இவ்வுலகத்தே திருவுருக் 
கொண்டெழுர்தருளிய, தேன் மிகுந்த சோலை சூழ்ச்த இருவுத்தர 
கோச மங்கைபி ஓுநைவோனே, இருப்பெருச்துறைக் கோவே 
ங்களை ஏவல்கொள்ளும் முறை எதுவோ, அதனை காலகள் கேட்டு 
சடப்போம். எமது தலைவனே ! இருப்பள்ளி யெழுக 

குறிப்பு :-௮.௫, என்பது பரம் பொருளாக பிரமத்தைச் 
குறிக்கும். பழத்திற் சுவைபோல, உல௫த் கலச துள்ள தென்ற 
சொள்கைபற்றி அவ்வாறு கூறினர். பிறவியதுத்தலின் அமுத 
eS ip. அன்பர்க்செளி தெனவும் பிறர்சசரிதெனவும் பேயும், 
மூயத்டிப் பயன் சைவத்தில சென்பது சரத்து. (௭) 

முந்திய முதல்ஈடு இறுதியு மானாப் 
மூவரும் அறிகிலர் யாவர்மற் றறிவார் 

பந்தணை விரலியும் நீயும்கின் அடியார் 
பழங்குடில் தொறும்எழுக் தருளிய பசனே 

செந்தழல் புரைதிரு மேனியுங் காட்டித் 
இிருப்பெருக் துறையுறை சோயிலும் காட்டி 

௮க்கண னாவதுங் காட்டிவர் தாண்டாய் 
BY தேபள்ளி எழுந்தரு ளாயே, 

உமை :-டைத்தற்கரிய நிறைந்த. அமுதமே! முற்பட்ட 
மூதலும் நிலையும் முடிவும் ஆனவனே ! மும்மூர்ச்திகளும உன்னை 
அறிய வல்லார் அல்லர். (எனின்) வேறு யார், உன்னை அறிதல் கூடும்? பர்தின் தன்மை சார்ந்த. இருக்கை விரலுடைய திருவருட் சத்தியும் நீபும் அன்பர்களுடைய பழைய குடிசைகள் சோறும் அவர்ச்கருள் புரிவான் வேண்டி எழுர்தருளிப் போச்சு மேலான: வனே! வெர்த அனல்போலுஞ் செம்மேனி வடு.வல்காட்டியருளி, 8 கிருப்பெருக்துறையிற் றக்குடின்த இிருச்சோயிலையும் சாட்டி, நீ
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ஆட்கொள்ளும் ௮ருளாளளய் வருகலையுல் சாட்டி, எல்சள்பால் 
அர்த ஆட்சொண்டவனே | 8, இருப்பள் ரிவிட் டெழு?தருள்க. 

குறிப்பு முத்திய! என்ற, எல்லாவத்றித்கு முற்பட்ட, 
முதற் பெரும்படைப்பு, சாப்பு, அழிப்பைச் குறிப்பது, இடை 
மூத்தொழில்கள் பல. பந்து, உருட்டி, இரட்டிக்குவமை. பசது 
சேர் விரலால்! என்ற சேவாரமூல் சாண்க, எழுச்தருளி யாட் 
சொள்ளார் தொன்மை முறை குறிப்பார் (பழங்குடில்? என்றார். 
அது, போய்ப் பழக குடில்போலும் இருப்பெருக் துறையை 
*உறை கோயிலாகக்? காட்டி என்பாருமுளர். *அர்தணன்! வேதிய 
வடிவம் குறித்தல் கூடும். (@) 

விண்ணகச் தேவரும் ஈண்ணவும் மாட்டா 

விழுப்பொரு ளேயுன தொழுப்படி. யோல்கள் 

மண்ணகத் தேவந்து வாழச்செப் தானே 
வண்திருப் பெருக்துறை யாய்வழி யடியோம் 

கண்ணகச் தேகின்று களிதரு தேனே 
கடலமு தேகரும் பேவிரும் படியார் 

எண்ணகத் தாய்உல குக்குமி ரானாப் 

எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தரு ளாயே. 

உரை: -வானுலகத்தேயுள்ள விண்ணவர்களும் அடையவொண்் 
ணாத மேலான பரம்பொருளே, உன்னுடைய தொண்டரத்தும், 
அடிமையேமாயெ சால்கள் இம்மண்ணுலசத்சே (பேரின்பத்தோடு) 
வாழும்படியாச, இங்கே எழுர்தருளிவந்து எங்களைச் செய்வித்த 
வனே, வளம்பொருக்திய இருப்பெருர் துறை யுடையவனே, பரம் 
பசைத் சொண்டராயெ எங்களுடைய கண்ணில் நின்று, அல்ல 

சத்தே நின்று மடழ்ச்ச தருன்ற தேன்போலினியவனே, விண் 

ணவர்க்குத் இருப்பாற்கட லமுதம் போல்பவனே, (அல்லது) எல். 

லாய் கடந்த அருமருந்தே, கரும்பு போல்பவனே, உன்னை அன் 

பால் விரு$புன்ற அடியவர்கள் கினைவிலுள்ளானே, எல்லா உயிர் 
களுக்கும் உயிசானவனே, எமது தலைவனே, இருப்பள்ளியெழுக.
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குறிப்பு :--விழு - மேலான. தொழுப்பு - தொழும்பு என்ப: 
தன் வலித்தல் விகாரம், - சொண்டு. சேன், அமு, கருப்பன்: 
சாது மூன்றையு முவமையாகச் கூறுதல் அடிகள் மரபு. (=) 

புவனியிற் போய்ப்பிற வரமையில் நாள்சாம் 
போக்குடன் ஜோம்௮வ மேமிர்தப் பூமி 

சிவனுய்யக் கொள்கின்ற வாறென்று நோக்கத் 
திருப்பெருக் அறையுதை வாய்திரு மாலாம் 

அவன்விருப் பெய்தவும் மலரவன் ஆசைப். 
படவும்கின் அலர்ந்தமெய்க் கருணையும் நீயும் 

அவனியித் புகுர்செமை ஆட்கொள்ள வல்லாய் 
மு தேபள்ளி எழுந்தரு ளாயே. 

உரை நடை:-4 ஆசமுதே, இரத்தப் பூமி... 
பதை முதலிலும், * இருப்பெருர்துறை யுறைவாய்? என்பதை 
ஈற்நடியிலுல் சொள்ளூக, 

நோக்க? என்   

ரை: இடைத்தத்தறிய அமுதமே, இர்தப் பூவுலசம் வ 
பெருமான் உயிர்களை விடருளி இட்கொள்சன்ற வசையுடைய 
சென்று பார்த்து, சாம் பூமியிற்புருர்து பிற்து. (அவ்வண்ணம் ஆட்சொள்ளப் பெறாமல்) வாழ்சாளை வீணூசப் போக்குன்றோமே யென்று இருமாலாகிய பெரியோன் விருப்ப மடையவும், மலரி இரைகின்ற கான்முசன் ஆசைப்படும்படியாசவும், ரீயும், விளங்யெ பொய்யாத நினது. இருவருட்சத்தயும், ஞாலத்சே போச்தருளி: எங்களை உய்யச் சொண்டருள வல்லவனே, இருப்பெருச் துறை யுறைவானே, திருப்பள்ளி விட்டு எழுக்தருள். 

  குறிப்பு புவனி, அவனி, பூமி என்பன நிலவுலகை யுணர்த் அன. அவமே-லீணே அலாவன் - வெண்டாமரை யுநைவோன். *அலர்ச்ச மெய்ச்சருணை? யென்றது, விரம்ப்பிக்கும். தாயாயெ அருட் சசியை இசோதான சத்தியின் வேராய அருட்ச,்இ யெனக் குறிப்பித்தார். ஐந்தெழுத் திலே, லகரத்தாற் சுட்டப்படும் அருளென்றறிக. (௧௦). 

  

இிருச்சிற்றம்பலம், 

ஆகப்
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அநாதியாகிய சற்காரியம் * 
அறுமீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தக் 

'இருச்சிற்றம்பலம் 

உடையாள் உன்தன். ஈடுவிருக்கும். உடையாள் கடுவுள் 

நீயிரு,த்தி, அடியேன் ஈடுவுள் இருவிரும் இருப்ப தானால் 

அடியேன்உன், அடியார். ஈடுவுளிருக்கும் அருளைப்புரியாய் 
பொன்னம்பலத்தெம், முடியா முதலே என்கருத்து முடியும் 

வண்ணம் முன்னின்றே. 
உர நடை:--(பொன்னம்பலத் தெம்முடியா முதலே! என் 

பதை முதவிலும், ! என் கருத்.து முடியும் வண்ணமுன் நின்றே ” 
என்பதை ( அடியேன் ? என்பதற்கு முன்னும் அமைக்க. 

உரை: பொற் சபையிலாடும் எமது ஈதிலாத முதல்வனே, 
(ஈம்மை) உடையவளாயெ வெசத்தி உன்னிடத்சே உள்ளீடாக, 
இருச்சன்றாள். நீயும் அவளிடையே கலக்இருக்னன்றாய். எனக்கு 
உள்ளீடாய் £விர் இருவீரும் இருப்பத உண்மையானால், 8 எனக்கு 
முற்பட்டு நின்று என் விருப்பம் கிறைவேறும் வண்ணம் அடியேன் 
உன் அடியார். ஈடுவிலே இருத்தற்குரிய இருவருள் செய்ய 
வேண்டும். 

தறிப்பு--சவெத்தினின்௮று பசாசத் தி தோன்று தலின், உடை 
யாள் உன் ஈடுவிலிருக்கும் ? என்றார். வெத்தின் ஒரு சூடற்றிலே 
தோன்றுஞ் சத்தியே உலகத்தே ஐந்தொழில் செய்யப் போது 

மாதலின், “ஈடு? என்றா சென்பாரு முளர். ஈடு? என்ற சொல் 
அச்தரியாமிச்தவ முணர்த் த தலின், ௮௮ அத்துவிதச் கலப்பையே 

      

  

ன்றைக்கு முள்ள தன் செயற்பாடு,
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குறிட்பசாம். தோன்று goBd எப்புறமும் ஆசாரமாய்ச் 
சிவசத்தி சிற்றல்போல, உலன் பொருட்டுத் தோன்றுஞ் வெ 
சத்திக்கு எல்லாப்புறமும் வெமே வியாபஅசமாயிருச்தலின், Aad 
இன் ஈடுவே வெசத்தி சோன்றுமென்றார். உலகத் தோற்றத்தின் 
கண், எங்குஞ் வமான உள்ளீடாப்ச் சத்தியோடு soi Bags 
வின், சீ அவள் ஈஒவில் இருத்தி! என்றார். எவ தத்துவ souks 
மாய்ச சத்திதோன்ற, சதி சம்பக்தமாய்ச சதாசிவர் தோன்றுக 
வின், இங்கனம் கூதினசென்பாகு முளர். * அறிவினில் அருளான் 
மன்னி அம்மையோடப்பனா9 ! என்றபடி, சத்தியுஞ் வெமுமாகவே 
இறைவன் உயிரித்கலர்அுள்ளானாகவின், (இருப்பதானால்! என்றார். 
அடியார். ஈடிவுளிருப்பதால், இறையன்பு நிலைத்து. உலசப்பத் 
"இறுழிர்து விரைவில் வீடெய்துதல் மாதலின், (என் எருத்து 
மூடியும் வண்ணம்? என்றார், (8) 

  

மூன்னின் முண்டாய் எனைமுன்னம் யானம் அதுவே மூயல்வுற்றுப், பின்னின் றேவல் செய்னெறேன் பிற்பட் 
டொழிக்தேன் பெம்மானே, என்னின் நருள்இ வரகின்து 
போர்தி டென்னா விடில்அடியார், உன்னின் திலனுர். என் 
னாரோ பொன்னம் பலக்கூத் அகந்தானே. 

உமை -பொன்னம்பலத்திலே இிரஈடஞ் செய்வதை விரும்பி 
னஉனே, தகக பக்குவம் (வருதற்கு) முன்னேயே எதிர்ப்பட்டு என்முன் கின்று என்னை மாட்கொண்டாய். அடியேனும் 468 
யடைதற்கே முயற்? செய்த பின்பற்றிப் பணி செய்கன் தேன். அல்கனம் செய்வதில் பெருமானே. சான் பின்னிடைர்து விட் "டேன். என்னிடத்தில் நின்று இருவருள் மேற்படும்படியாக 
நிலைபெற்று வீடு புகுக்கிடுக என்று கட்டளை செய்யாவிடின், -அடியரானோர் உன்பால் நின்று இவன் யாரென என்னச் கேட்க 
மாட்டார்களோ ? 

துறிப்பு:-* முன்னின்று ? 
-பட்டு வந்ததைக் குறிக்கும், 
"எதிர்ப்படுதலையே சர.இ என 

என்றது. அருட்குருவாய் எஇர்ப் 
அவே முயல்வுத்று என்பதற்கு நீ வும் பொருள்கொள்வார். பெம்மானே
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யென்பதற்கு விரும்பத்தச்சகவனே எனவும் பொருள் கொள்ப, 
போர்திடு - அடியார் நடுவுட் புகுக்திட. அருள் இவர்தல் - இருவருள் 
மேற்படத் தான் அதனுள் அடங்குதல். (௨) 

உகக்தானே அன்புடை அடிமைக் குருகாவுள்ள் அணர்- 
விலியேன், சகர்தான் அதிப முறையிட்டால் தக்கவாறன் 
றென்னாரோ, மகந்தான் செய்து வழிவர்தார் வாழவாழ்ச் 
காய் அடியேற்குன், முகர்தான்தாசா விடின்முடிவேன் 
பொன்னம் பலத்தெம் முழுமுதலே. 

உரை; பொற்சபையில் ஆன்ற எல்கள் முழுமுதற் 
பொருளே, அன்போடு கூடிய அடிமைத் தொண்டை விரும்பி 
யேற்றுக கொண்டவனே, அன்பிஞல் உருசாத கெஞ்சுடைய 
அறிவிலியாகெ கான், உலசமறியும்படி கூவிக் குறையிசந்தால் ௮௮ 
தச்ச கெறியல்லவென்று சொல்லமாட்டார்சளா ? வேள்வி இயற்றி 
ஈல்வழி நிற்பவர், வாழும்படியாக எழுர்தருளி வீத்றிருப்பவனே, 
அடியேனுக்கு உன்னுடைய இருமுகத்தைத் தானும் சாட்டாவிடில் 
இறர்த ஒழிவேன். 

தறிப்பு :-*சகந்தான்? என்பதில் தான்? என்பது தனியே 
முறையிடாது பலரும் அறிய முறையிடுதல். தமது அன்பின்மை 
யைப் புலப்படுத்து மென்பதைச் குறிக்கும் தன் அன்பின்மை 
யறியாது இறைவனருளாமையைத் தச்கவாறன்று என்பர் என்ற 
கருத்.துல் சொள்ளப்படுவ ௮. வேள்வி யியற்றினாலும் பயன்சகுதா.து 
செர்கெறி நிற்பவருக்கு இறைவனருள் புரியனென்பது கூறப்பட் 
டது. வீடருளாவிடினும் அருட்டிருமேனியையாவது காட்ட 
வேண்டுமென்பார் “முகர்தான்! என்றார். (ய 

முழுமூத லேஜம் புலனுக்கும் மூவர்க்கும் என் தனக்கும் 
வழிமுத லேகின் பழவடி யார்தரள் வான்குழுமிக் 
கெழுமுத லேயருள் தந்திருக்க இரங்கும் கொல்லோஎன் 
'தமுமது வேயன்றி மற்றென்செய்கேன் பொன்னம்பலத் தரசே,
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உண :_பொத்சபையிலாின்ற மன்னனே, எல்லாவற்றிற் 
கும் ஆதியான பொருளே, ஐம்பொறி அறிவிற்கும் மனம், புத்தி, 
அகக்காரமென்ற மூன்று அர்தச்சரணங்களுக்கும், புருடளாயெ 
எனக்கும் தோன்றி யியங்குவதற்குக் காரணமான நிமித்தப் 
பொருளே, பழைமையான உன்னுடைய அடியார்கள் இரண்ட 
பெரும் கூட்டத்திற்குப் பெரிது மருள்புரிவான். எழுக்சருளு 
முதல்வனே, யான் வீடகத்தே இருக்கத் இருவருள் கொடுப்பான் 
இரக்குவையோ என்றெண்ணி அழுதலே யன்றி வேறு யான் 
என்செய்ய முடியும்? 

குறிப்பு :-- மூவர்க்கும்? என்றது. மும்மூர்த்தி யெனப் 
பொருள் கொள்வோரு முளர். (வழிமுதல்? என்பது நிமித்த 
காசணத்தை உணர்த்துவது. (அருள் தர்இருச்ச? என்பதற்கு 
அருள் கொடுக்கவெனப் பொருள் கொள்வாருமூளர். செய 
வற்று. வருச்துவதே தன்னாலேயாகு மென்பார் , * அமுமதுவே ? 

வென்றார். ஐ 

அசைசே பொன்னம் பலத்தாடும் அமுதே என்றுன் 
அருள்கோக்கி, இசைதேர் கொக்கொத் இரவுபகல் ஏ௪, DDG 
தே வேசற்றேன், கசைசேர் அடியார் களிரறெப்பக் காட்டு 
கொடுத்துன் அடியேன்பால், பிசைசேர் பாலில் செய்போலப் 
பேசா இருந்தால் ஏசாரோ. 

உரை :மன்னனே, பொத் சபையிற் கூத்தியந்றுன்ற 
அருமருர்தே என்று வாழ்த்தி உன்னருளை எதிர்பார்த்து. (காத் திரக்; அமைதியாகவும் குறிப்பாகவும்) இரைசேர்ர் செடுச்ள்ற 
சொக்கனேப்போல இரவும் பசலும் கவலையோடிருக்து இளைப்புத் "ஜேன். முத்திக்கமையை யடைதற்குரிய அடியார்சளுக்கு மகழ்ச்சி 
மிகும்படியாக நீ சாட்டி சொடுத்சருளி உனதடியேனாரிய என்: னிடத்தில் பிரை ஊத்திய பாலில் அடல்கியிருக்கும் செய்போல வெளிப்படாது ரீ. என்னோடு உரையாடாஇருச்தால். உன்ணே உலகத்தார் வையமாட்டார்சளா ?
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தறிப்பு:-இசை தேர் கொச்சான2 தன் விருப்பத்திற்கேற்ற 
உணவா மின் வருமளவும் அசையானு காத்திருச்சல்போல; 
உடம்பு நீக் வீடு பெறுதலை விரும்பி அடிகள் இறையருளை «Bi 
பார்த்திருந்தனர் என்பது விளக்கிற்று. cams - g49550, 
கவலைப்படுதல், வேசறுதல் - வாடுதல், இளைத்தல், சாட்டு - 
போதிவு. பாவில் செய்யானது ஈன்கு விளங்கா அ கிற்கும். தயிரில் 
மெய்யானது. ஈன்கு விளங்கும். பிரை சேர் பாவில் செய்யானத. 
விளக்கியும். விளல்காமலும் நிற்கும். பிரை - உரை, 4 தண்டும் 
சண்டிலேன்"? என்றபடி ஞானம் பெற்றும் உடனே வீடு பெறாமை 
யின் (பிரைசேர்பாவி னெய்போல ? என்றார். (@) 

ஏசா நிற்பர் என்னைஉனக் சடியா னென்று பிதசெல்லாம் 
பேசா நிற்பர் யான் தானும் பேணா நிற்பேன் சின்னருளே 
தேசா சேசர் சூழ்்ிருக்குக் இருவோலக்கம் சேவிக்க 
ஈசா பொன்னம் பலத்தாடும் எந்தாய் இனித் தான் இசங்காயே.. 

உரை நடை :-தேசா, ஈசா, பொன்னம்பலத்தாடு மெர்தாய். 
என்பவற்றை முதலித் கொள்க. 

உரை:-ஒளியுருவானே, ஆண்டவனே, பொற்சபையிற் 
கூத்தியற்றுமெங்கள் அப்பனே! என்னை (மெய்யுணர்க்தோர் அன் 
பிவனென்்ஐ) வைவர். மற்றவரெல்லாம் உணச்சடிய னென்று 
என்னைப் பேசுவார்கள். கானே உனது திருவடிகளையே நாடி 
நிற்னெறேன். மெய்யன்பர்கள் புடைகுழ, நீ வீர்நிருக்கும் 
உனது இவ்விய சமூகத்தை வழிபடுதற்கு Saunas Qo 
ருள் செய்வாயாக, 

தறிப்பு :-முத்பாட்டில்  ஏசாரோ * என்பதற்குப் பதிலாக 
இப்பாட்டின் தொடக்கத்தில் (எசா நிற்பர்! என்றார். (தேசா? 
என்பதில், தேசு - ஒளி, இலக்கம் - சபை, சாட்டி, (| 

இரங்கும் ஈமச்சம் பலக்கூத்தன் என்றென் தேமாம் 
'தருப்பேனை, அருங்கற் பனைகற் பித்தாண்டாய் ஆள்வா



BO திருவாசகம் 

ரிலிமா டாவேனோ, நெருங்கும் அடியார். களும்சீயும் கின்று! 
நிலாலி விளையாடும், மருல்கே சார்ந்து வசளல்கள் வாத்வே 
வாவென்றருளாயே. 

உரை நடை :-எக்கள் வாழ்வே? என்பதை முதலிற் கறு, 

உரை: எங்கள் வாழ்ச்கை முதலே, சமது இற்சபையில் 
இருஈடம்புரிலோன் இரக்க வீடருள்வனென்று நினைச்அ Bark = 
அவாவுத்திருப்பேனை இல்லாத பு.இிய ஏற்பாடு செய்து ஆட்சொண் 
டாம். இப்போது கான் உடையவனில்லாத மாட்டுச் கொப்பா 
வனோ? யும். சின்ன. கருக் வருமடியார்களும் கிலைத்து 
விளல்9 ம௫ழ்்ற பக்கத்இின் சார்பாக ானும் வரும்படி இல்சே 
ee ee 

குறிப்பு: எமாக்திருப்போனென்பதில், ஏமாக்து ~ சைப் 
படுதல், சளிப்புறைல். *அருங்கற்பனே? யென்பதில் * அரும்? 
என்பு இன்மை குறிச்சு. அகத்பனை-ஏற்பாடு. ஆட்கொள்ளுச் 
தகுதி யேற்படுநுன்னே ஆட்கொள்ளுசலே அருல்ஈற்பனையெனட் 

பட்ட. ஆள்வார் - பாதுகாப்பார், உடையர், கிலாவி - விளல், 
மருங்கு - பக்கம். (a) 

அருளா தொழிக்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் 
ஆர்இங்குப், பொருளா என்னைப் புகுர்காண்ட பொன்னே 
பொன்னம் பலக்கூத்தா, மருளார் wer gC ar Oder DA தூ 
வருர்அவேனை வாவென்றுன், தெரு; 

யேல் செத்தே போனாற் சிரியாரோ, 
ளார் கூட்டங் காட்டா 

உரை நடை :-பொன்னம்பலச் கூத்தா, இங்குப் பொருளாய் 
என்னைப் புகுக்சாண்ட பொன்னே. 

உரை :--சனசசபையில் ஈடம்புரிபவனே. 
னேயுமொரு பொருளாக மதித்து என்னுள்ள. 
கொண்டருளிய பொன் போன்றவனே, 8 
போலவாயானால் அடியேனை சோ. 

இவ்வுலசதச்தே என் 
த்திற் புகு. ஆட் 

rps வீடருள் செய்யாது. 
கிப் பயப்படாதே என்று சொல் 

வார் யார்? மயச்சம்பொருர் இய மனத்தோடுன்ளை விட்டுப் பிர 
சது
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(பிரிவாற்றாமையால்) தன்பப்படுன்ற என்னை வாவென் றந் 
அத் தெளிவுடையராசிய உன்னடியார் கூட்டத்திற்கு, காட்டா 
விடில், யானிறர் தபோனால் உலனெர் ஈகையாட மாட்டாரா? , 

குறிப்பு --பொருளா-பொருளாக. பொன்-மாறிலாத ஒளிக்கு. 
உவமை. ஆறியஞய் கடவுள் ஆட்கொண்டருளி மறைச்தவுடன் 
அடிகள் நெஞ்சக் இ௫லடைக்தமையால் * மருளார் மனத்தோடு? 
என்றார். தெருள் - தெளிவு, ஞானம். வீடருளப்பெராதிருர்சால், 
பிறவி வருமென்ற அச்சம்பற்றி, *செத்தேபோனால் சிரியாரோ ? 
வென்றார். பிரிவாற்றாமையால் சாதல் கூடுமென்ற குறிப்பும் 
காண்க. (௮ 

சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டு திரண்டுன் 
திருவார்த்தை, விரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வே 
திருந்துன் திருகாமர், தரிப்பார் பொன்னம் பலத்தாடுக் 

தலைவா என்பார் அவர் முன்னே, ஈரிப்பாய் காயேன் இரும் 

பேனோ ஈம்பி இனித்தான் ஈல்காயே. 

கனை நலட்பசம்பி என்பதை 'மூத்லில் சொன்ச, 

உரை: -அண்ணலே! நினது மெய்யன்பர்கள் உன் ஆனம் 
சத்தை அறுபவித்தப் புறத்தே சிரிப்பார்கள், அகத்தே ம௫ழ்வார் 

கள், நிட்டை கூகோர்கள், கூடிச்சடி உன் திருப்புகழை விரி 
தப் பேசுவார்கள், அதணை விரும்பிச் சேட்பார்கள், Suis 
கொண்டாடுவார்கள், தனித்தனியே யிருர்.த நின்றன் இருப் 
பெயரை நினைப்பார்கள். * பொற்சபைச் கூத்இயற்றுஇன்ற தலை 
வனே? யென்று அழைப்பார்கள். அ.த்தகையார் முன்பாக (உன் 

பேரானந்தத்தை முற்றிலு. மனுபலிச்சப் பெறாத) சாய்போன்த 
கான் இகழ்ச்ச் குரியஞய்ச் சும்மா யிருப்பேனோ ? இனியாவ.த 
உன்னானந்தத்தை முற்றிலுல் கொடுத்தருள்வாயாக. 

தரிப்பு :-- தேனிப்பார் ? என்பது, தியாணிப்பா ரென்பன். 
ஐருவு. “வெல்வேதிருக்து * என்பதைத் 4 தேனிப்பார்! என்பத 

23
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Peed கூட்டலாம். *தரிப்பார்? என்பதில் தரிப்பு - சினவு, 
ரபசம். அணிவார் என்ற பொருள் ஏெப்புடையதல்ல, சரிட்பு _ 
Babee. (க) 

நல்கா சொழியான் ஈமக்கென்றுன் காமம் பிதற்றி ஐயன 
Si, மல்கா வாழ்த்தா வாய்குழறா வணங்கா மனத்தால் 
சிளைக்துருகிப், பல்சா துன்னைப் பாவித்துப் பலிப் பொன் 
ணம் பலமென்றே, ஒல்கா நிற்கும் உமிர்க்செங்கு அருளாய் 
கன்னை உடையானே. 

உரை நடை:-என்னே. உடையானே! என்பதை முதலிற் 
கொள்க. 

மை என்னை அடிமையாக உடைய முதல்வனே | ஈமக்குப் 
போருளனியா௮. போகானென்று நினைச்து உன்னுடைய திரும் 
பெயரைப் பலகாலுரைத்துக் கண்ணீர் பெருச வாய்குளறித் ஐ.இ. 
செய்து வால்) கெஞ்சுத்இில் நினேக்து. க9க்ன பலசாலு முன்னை 
அத்துவித பாவனை செய்து, பொற்சபை யென்றே. துதித்து 

ப் கருதிச் தளர்க்து. நிற்கும் உயிராயெ எனக்கு Quaas 
இருவருள் pours. 

குறிலபு —-95Hp8 - uvard Cus se. “wise” மல்க    என்பன விரி... மல்கி என்றுல் றப. மல்குதல் - பெருகுதல், தேறு - ஒதி. வாம்தமோறுசல்,.. அன்பின் மெய்ப்பாட்டித்து ஒறிகுமி. பாலிகது - டவுன் உயிரோடு Brain pacers gern கிவயை எண்ணி, ஒல்சா - ஓல், தளர்க்து. (௪௦) 

      

திருச்ிற்றம்பலம் 

க



இல்வைமில் அருளிய 
கோயிற்றிருப்பதிகம் 

— 

அனுபோக இலக்கணம் 

எழசீர்க்கமி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம் 

'இருச்சற்றம்பலம் 

மாதிரின் றென்னை மயக்கிடும் வஞ்சப் 
புலனைர்தின் வழியடைத் தழுதே 

அளறிநின் றென்னுள் எழுபரஞ் சோதி 
உள்ளவா காணவக் தருளாய் 

தேறலின் தெளிவே வெபெரு மானே 
திருப்பெரும் துறையுறை வெனே 

ஈறிலாப் பதங்கள் யாவையும் கடந்த 
இன்பமே என்னுடை அன்பே. 

உர நடை :--தேறலின்தெளிவு “முதல்? என்னுடையன்பே 
மூடிய முதலில் கொள்க. 

உரை;--சேனின் தெளிவு போன்ற அய இனிமையான 
வனே, சவெபெருமானே, BELQUGE துறையில் ஸித்றிருந்த 
மங்கலப் பொருளாலானே, முடி.வ்த பதவிகள் எல்லா வத்தையுல் 
கடக்த ஆனர்தமானவனே, என்னுடைய அன்புமயமானவனே, 
என்னைப் பகைத்து நிலைபெற்று அறிவு மமங்கச்செய்யும் சன்ன. 
ஜம்புலன்களின் வாயில்களை அடைத்து ஞான அமுதமே சசச்து 
கிற்கும்படியாக. என்னுள்ளத்தின் கண்ணே தோன்றுள்ற 
மேலான ஒனியே, நீ உண்மையாக விருக்கும் விதத்தை 
காணும்படி வந்து அருள் செய்வாயாக, 

சாண் 

ச 
தறிப்பு :--புலன் - பொறியறிவு. பொறி அகருமியையுடைய 

பொருளென்றுல் கூறுக, ஊறி நின்று - கறி நிற்க, உள்ளவா —
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உள்ளவாறு. அது சடவுளின் சொரூப நிலையைக் குறிக்கும். 
சாண - அறிந்தனுபவிச்ச. பதவிகள் யாவும் ,த.த்.தவங்களுள் அமை. 

'தலின், தத். தலங்சடர்த தணி நுதல்வணை 'பதல்கள் யாவையும் 
சடந்த? என்றார். *ஈறிலா? என்பதை *இன்பமே! என்பதோடு 

மூடித்.த, எல்லையில்லாத இன்பீமென்பது முண்டு. அதுவே வீட் 
ஒன்பமாம். அன்பே வெமா மென்றபடி. சவெஞானிகளூடைய. 
அன்போடு அத் துவிதமாய்ச் சலக்இருத்தலின் (அன்பே! என்றார். 

அன்பினால் அடியேன் ஆவியோ டாக்கை 

ஆனந்த மாய்க்களக் துருசு 

genus அல்லா இன்னருள் தந்தாய் 

யானிதற் கலனொர் சைம்மாறு 

முன்புமாய்ப் பின்பு முழுதுமாய்ப். பசந்த 
மூ.த்தனே முடிவிலா முதலே 

தென்பெருர் துறையாய் சிவபெரு மானே 

சருடைச் சவெபுரத் தரசே. 

உகை நடை :--*முன்புமாய்?? முதல் 8அ7சே?? முடிய முத 

விற் கொள்ச, 

உரை :- எல்லாவற்றிற்கும் மூன்னுமாய்ப் பின்னுமாய் அவை 
முழுவதுமாய் வியாயித்துள்ள (இயல்பாகவே) பாச: ரீக்சமூடைய 
வனே, எல்லையில்லாத முதற்பொருளே, தெற்கே யுள்ள இரும் 
பெருந்துறையில் லீற்திருப்பயனே, சிவபெருமானே, நெப்புடைய 
சிவலோக மன்னனே, அன்பின் மிகுதியால், அடியேனுடைய உயி. 
சோடு உடம்பும், இன்ப மயமாய்ச் ச9க்துருகும்படியாக எனக்குச் 
இடைத்தற்குத் தகுதியில்லாத இனிய திருவருளை ரீ கொடுத்தாய் ;, 
யானிதற்காக உனக்குச் கொடுச்கச்கூடி௰ ஒரு பதிலுதவி யாது 
மில்லை 

குறிப்பு :-பசம் - தகுதி, பக்கம், மர் கைம்மாறு இலன்?! 
ae worms. Rays மென்பது லீட்டுல-மென்ப, (2)



கோயிற்திருப்பதிகம் ௩ட௫எ 

அசைசனே அன்பர்க் கடியனே னுடைய 

அப்பனே ஆவியோ டாக்கை 

புமைபுசை சனியப் புகுந்துகின் அருக்கப் 

பொய்யிருள் கடிந்தமெய்ச் சுடரே 
,திரைபொரா மன்னும் ௮மு.க.த்தெண் கடலே 

திருப்பெருக் துறையுறை சிவனே 

உரையுணர் விறந்துகின் றுணர்வதோர் உணர்வே 

யானுன்ளை உரைக்குமா அுணர்த்தே. 
உரை:--அன்பர்களுச்கு மன்னனே, அடியேனுடைய தம் 

தையே, உமிசோடு உடம்பும், மயிர்க் கால்தோறும்செ௫ழ்ச் துருகும். 
படி. என்னுள்ளத்தே யெழுர்தருளி கிலைபெற்று அதனை உருகுவிச் 
துப் பொய்மையாயெ அறியாமையைத் தொலைத்த மெய்யொளியே, 
அலைமோதாத நிலைபெற்ற அமுத மயமாயெ தெள்ளிய (ஆக்கக்) 
சடலே, இிருப்பெருக் துறையில் வீற்றிருக்தருளுஞ் வெபெருமானே, 
சொல்லையும், சுட்டறிவையுல் சடக்து சவெஞானத்தா லதியக்கூடிய 
பேரறிவே, யான் உன்னைப் புகழ்க். துரைக்கும் விதத்தை 8 அறி 
௮அத்துவாயாக. - 

தறிப்பு :--அன்பர்ச்சாசனே என மாறுக. ஆவி சணிதல் - 

தற்போதம் கழலுதலாகும். ஆக்கை உருகுதல் மெய்ப்பாட்டினால், 
புசை - துவாரம். இஃது மயிர்க் சாவினைக் குறிக்கும். பொய்யிருள் 
என்தெடுத்து பொய் நிலையாமையையும், இருள் அறியாமையும் 
குறிக்சலாம். கடவுள் போக்குவசவற்ற பூரண னாதலின் (இரை 
பொரா? என்றார். உரை யுணர்வு என்ற விடத்து, வாக்சன் சம்பந்த 
மான அறிவு, அதாவது சுட்டறிவு, என்ற பொருள் கொள்ளுசது 
முண்டு. பாச ஞானத்தாலும் பச ஞானத்தாலும் பார்ப்பரிய பரம் 
wr ears பதிஞானத்தாலே என்றபடி, இறைவனைப் பதிஞானத் 

தாலேதான், உணர்தல் கூடுமென்பார், உரையுணர் விறக்து கின் 
இணர்வதோர்? என்னூர். இறைவன் ஞான வடிவினனாதவின் 
(உணர்வே? என்றார். உணர்வதை யுணர்த்தலரிது என்ற கருதப் 
பற்றி, : உரைக்கும் ஆறுணர்ச்சே ? என்றார். (=)
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உணர்க்தமா முனிவர் உம்பரோ டொழிர்தார் 
உணர்வுக்குர் தெரிவரும் பொருளே 

இணங்கிலி எல்லா உயிர்கட்கும் உயிரே 
எனைப்பிறப் பறுக்கும்எம் மருந்தே 

'தணிர்ததோர் இருளில் தெளிர்,த.தூ வெளியே 
திருப்பெருந் அதையுறை வனே 

குணங்கள தா மில்லா இன்பமே உன்னைக் 
குறுனேற் னெயென்ன குறையே. 

உரை :--சலேஞானமுடைய பெரிய முனிவர்களும், வானோர் 
களும் பிற பெரியோர்களுமாயெ எல்லாருடைய அறிவினாலும் 
அறிதற்கரிய பரம்பொருளே, ஒப்பில்லாதவனே, உயிர்களெல்லா 
வற்றிற்கும் உயிரானவனே, என்னுடைய பிதவியைத் தொலைக் 
கும் எல்சள் அமுதமே, உயிரை கெரும்ூப் பிணித்த ஆணவ இரு: 
னில் நீக்தத் தெளிவடைதற் கேதுவாஓய பரிசுத்தமான அருள் 
வானமே, இருப்பெருர்துறையில் வீத்திருக்கும் வெபெருமானே, 
முச்குணங்களின் தொடர்பிலாத பேரானர்தமே, உன்னை யடைந்த 
எனக்கு இனிமேல் என்ன குறையிருக்றெத ? (ஒன்றுமில்லை 
என்றவாறு.) 

குறிப்பு:--உணர்ந்த என்பதற்குப் பரஞானத்தால் உணர்ந்த 
என்று பொருள் கொண்டு, பாஞானத்தாறு முத்திலும் அறிய: 
முடியாத முதல்வளுசலின், 'உணர்ர்தமா முனிவர்! என்றார். 
இணக்கு - இணங்குதல், ஒப்பாதல். ஒழிக்தரர்- பிறர், எனைப்: 
பிறப்புக்கும் என்பதில் எனை என்பதற்கு எத்தனையோ என்று: 
பொருள் கொள்ளுதலுமுண்டு. * இருளில், தெளிர்த ? என்பதற்கு. 
இருளில் நீக் யறிர்த என்றும், இருளிடத்தே யறிர்த வென்றும் 
பொருள் சொள்ளுதலு முண்டு, இருளென்று அறியப்படாத 
இருளாக விருத்சலின், ஆணவத்தை - ஜரிருள் ? என்றார். குணங்க 
ளென்ப சாத்வீகம், இசாச£தம், தாமதமென்பவை. குணங்க 'ளோகெடடிய இன்பம், தத்துவச் சரர்புடையதாய் அழியுக்சன்மை யுடையதாகவின், இறையின்பத்சைக் (துணம்சள் தாமில்லா இன்ப? மென்றார். பேரின்பமாதலின், என்ன குறை மென்றார்... (௬)
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குறைவிலா கிறைவே கோதிலா அமுதே 
ஈறிலாக் கொழுஞ்சடர்க் குன்றே. 

மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்தென் 

மனத்திடை மன்னிய மன்னே 
சிறைபெரு நீர்போல் இந்தைவாய்ப் பாயுக் 

திருப்பெருந் துறையுறை வனே 

இறைவனே நீயென் உடலிடங் கொண்டாய் 
இனியுன்னை பென்னிரக் கேனே. 

கமை:-யார்பாலும். ஒன்றையும் வேண்டாத பூசணம் 
பொருளே, குற்றமற்ற அருமருக்தே, முடிவில்லாத பிழம்பான 
சோதி மலையே, என் மனச்தின்சண்ணே மச்.இரமாசவும், மர்.இசத் 
இன் பொருளாகவும் விளம் நிலைபெற்ற சரைகடர்த வெள்ளம் 
போல் உள்ளத்தே சென்று நிறை?ன்ற இன்பமயமான இருமல் 
பெருச்அுறைப் பெருமானே, தலைவனே, நீ என்னுடைய உடலையே 
இடமாகக் கொண்டாய், இனி யானுன்னை யாது வேண்டி. 
யா௫ிக்சக்கூடும். 

துறிப்பு :-கொழுஞ்சுடர்க்குன்று என்ப ஐ, அயனுமாலும் அடி 
முடி யதியாது நின்ற அனற் பிழம்பு என்பாருமுளர். இறை - 
சமை. மறை-கலைஞானமாகயெ வேதமென்ப. உடலிடத்தே உம் 
ரோடு அத்துவிதமாகச் கலக்க பின் பூரண வின்பம் கஇடைத்தலின்... 
£ என்னிரச்கேனே ? என்றார், {5 

இரந்திரக் தருக என்மனச் துள்ளே 
எழுன்ற சோதியே இமையோர் 

சிரந்தனிற் பொலியுங் கமலச்சே வடியாய் 

திருப்பெருர் துறைய/றை சிவனே 

நிரந்த காயம் நீர்கிலம் இீகால் 

ஆயவை அல்லையாய் க்கே 

கரந்ததோர் உருவே களித்தனன் உன்னைக் 
சண்ணுறக் சண்டுசொண் டின்றே.



௬.௬௦. திருவாசகம் 
6 

உரை :-உன்னுடைய திருவருளை வேண்டி வேண்டி என 
அள்ளம் உருகுல் காலத்தே அங்கே தோன்றுகின்ற ஒளியே, 
விண்ணவர்களுடைய சென்னிமிது விளங்குன்ற வெக்த தாமரை 
போன்ற இருவடியை உடையவனே, இருப்பெருக் துறையில் 
வீற்றிருக்குஞ் சிவபெருமானே, ஓரிசையாயுள்ள ஜம்பூதங்களாயெ 
வெளி, வளி, ஒளி, £ர், சிலம் என்பவற்றோடு கலந்து அவையாய், 
அலையல்லாதவஞுய், அவ்விடத்தே மறைர்த அருளுருவுடை 
யானே, இப்பொழுது உன்னைக் சண்ணாச்கண்டு உள்ளத்திற் 
சொண்டு மஓழ்ச்தேன். 

குறிப்பு :-சோதி யென்றது பேரறிவை ; கிரந்த - வரிசை 
மான. ஐம்பூதத்திற்கும் ஆதாரமாகிய கலைகளை உருவாகக்கொண் 
உவனுதலாலும், அவ்வுருவம் எளிதிற் புலனனாகாமையாலும், ஆங்கே 
கர்தோருருவே என்றார் ; அருட்சார்புபற்றிய இருவுரு வா.தலின் 
ஒருருவே என்றார். (சண்டுகொண்டு? என்பதில், (கொண்டு! என் 
பதை,ச் துணைவினையாகச் கொள்ளு தலுமுண்டு. (௬) 

இன்றெனக் கருளி இருள்கடிர் துள்ளத் 
தெழுகன்ற ஞாயிறே போன்று 

நின்றநின் தன்மை கினைப்பற நினைந்தேன் 
நீயலாற் பிறிதுமற் றின்மை 

சென்றுசென் றணுவரய்த் தேய்க்து சேய்க்தொன்றார் 
திருப்பெருக் அுறையுறை வனே 

ஒன்றும் $யல்லை ௮ன்றியொன் றில்லை. 
யாருன்னை அறியஇத் பாரே, 

உரை:   இச்சாலத்தே எனக்குச் திருவருள் தந்து அறி 
வரமையை நீச்ச மனத்தின் சண்ணே் உதிககன்ற கதிரவனைப் போலத் தோன்றி நின்ற உனது மெய்யியல்பை௪ சுட்டியறியாது அறிர்தேன். உன்னையன் தி வேளொன்றும் இல்லையாகும்படி, எல்லா ஒற்றிலுல் கலர்அ கலந்து அட்பமாய் அணி ணு எங்கும் ஒரு, 
தன்மையாய் வியாபசமான ஒரு பொருளாயெ இிருப்பெருச் துறைப்



கோயிற்திருப்பதிகம் ௩௬௧ 

பெருமானே, காணப்படன்ற ஒரு பொருளும் நீ யன்று. உன்னை 
யல்லாமல் ஒரு பொருளர் தொழிற்படுவ.தில்லை. உன்னை யாசதிய 
வல்லவர்? ஒருவருமில்லை யென்றவாறு. 

குறிப்பு :-உமிசான.த அறிவின் சண்ணே விளங்குன்ற 
இறைவன.௮ ஞான சக்தியை ஞாயிறு? என்றார். கினைப்பு மதப்பு 
மற்ற அதீத நிலையில் அடிகள் சின்றமையால் ₹ரிணைப்பற கினைச் 
தேன்! என்றார். ஒவ்வொரு பொருளிலும் இறைவன் நுட்பமாய். 
வியாபித்திருத்தலின் : சென்று சென்று அணுவாய்? என்ளுர். 
“அண? என்றது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அடிப்படையாய் சிற்கும் 
நிலையே. எல்லாப் பொருளையும் உள்ளடச்ெ இறைவனது வியா 
பகம், அட்பத்தினும் அட்பமாதலின், :தேய்ச்.து சேய்ச்தொன்றாம்? 
என்றார். இறைவன் இயக்னொலன்றி ஒரு பொருளும் தோத்தம், 
நிலை, இறுதி யென்ின்ற தொழிற்படாமையின் அன்றி யொன் 
தில்லை? என்றார். தொழிற்படு மூயிர்களுக்கு அப்பாற் பட்டவனாத 
வின் *யாருன்னை மதிய இந்பார்? என்றார். (a) 

பார்பதம் அண்டம் அனைத்துமாய் முளைத்துப் 
பசக்ததோர் படசொனிப் பரப்பே 

நீருறு தியே சினைவதேல் அரிய 
கின்மலா நின்னருள் வெள்ளச் 

சிருறு சிந்தை எழுந்ததோர் தேனே 

திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே 
யாருற வெனக்கிங் காரய லுள்ளார் 

ஆனந்தம் ஆக்குமென் சோதி. 

உரை:-பூ மண்டலமும், அதற்கு மேலுள்ள பதவியாயெ புவ 
னங்களுமாகய உலகத் தொகுஇகள் முழுவ.இலுமுள்ள எல்லாப் 
பொருள்களுமாய்த் தோன்றி எங்கும் வியாபித்த ஒப்பத்த பேசறி 
வின் விரிவே, நீரிலடக்யுள்ள நெருப்புப் போன்றவனே, மனச் 
தால் எண்ண முயன்றால் எண்ணுதற்சறிய குற்றமற்றவனே,* உன் 

னுடைய இருவருட்பெருக்ன் செம்மைபொருர்திய (அன்ப ;



௩௬௨ திருவாசகம் 

ருடைய) உள்ளத்தின்ட௪ண்ணே தோன்றுன்ற தேன்போன்ற 
இனிமையனே, இருப்பெருர் துறையில் வீற்றிருக்கும் பெருமானே? 
எனக்குப் பேரின்பத்தை விளைச்னெற கவொளியே, எனக்கு 
யாருறவு, யாசயலார்? (உறவினருமில்லை, அயலாரு மில்லை 
என்றவாறு.) « 

குறிப்பு :--பதம் - பதவி, பாரினையும், பதவியையும் உள் 
எடக்யெ அண்ட மென்பாருமூளர். எல்லாம் முளைப்பதற்குக் 

காரணமாயிருத்தலின் * முளேத்த? என்றார். Sh சூடி பரவி 
யிருப்பது போல இறைவன.ஐ வியாபக மிருச்தலின் '8ருறு யே? 
என்றார். நீரும் இியும்போலச் சுத்தியுஞ் வெமுமாய் இறைவன் 
நிற்பதால் ௮க்வனம் கூறினா சென் நலுமுண்டு. (ற) 

சோதியாய்த் தோன்றும் உருவமே அருவாம் 
ஒருவனே சொல்லுதற் கரிய 

ஆதியே ஈடுவே அந்தமே பந்தம் 
அறுக்கும் ஆனந்தமா கடலே 

திதிலா ஈன்மைக் திருவருட் குன்றே 
திருப்பெருக் துறையுறை வேனே 

யாதுநி போவதோர் வகையெனக் கருளாய் 
வந்துநின் இணையடி. தந்த. 

உரை ஒளியாய் விளக்குனெ.ற திருமேனி உடையவனே, 
தோன்றாத ஒரு பொருளானவனே, சொல்லிஞத் ச,தவொண்ணாத 
பெருமையுடைய எம்பொருட்கும் முதலிடை முடிவானவனே) 
பாசக் கட்டினே மொழிக்கும் பேரின்பப்பெருங்கடலே, குந்தமற்ற 
ஈலம் பொருந்திய இருவருட் குன்றே, இருப்பெருச் துறைப் பெரு 
மானே, ரீ குருவாய் வந்து உன் திருவடிமிசண்டையும் எனக்கருளிய 
பின்னர் ரீ என்னைக் சைவிட்டுப் போவதற்குரிய முறை யாதென்று 
சொல்லி யருள்வாயாக. 

துறிப்பு:-சத்த மாயையித் கொள்ளும் திருவருட் சதி வடிவம் ஒளி மயமாசலின் *சோதியாய்த் தோன்ற? வென்றார். 
எல்லா மொடுக்கும் இலயத் தத்தவத்தித்கு அதிபதி கடவுளே



கோயித்திருப்பதிகம் ௩௬௩. 

யாதலின் (4 அருவாம் ஒருவனே? என்றார். 4 சொல்லுதற்கரிய? 
என்பதை (ஒருவனே ? என்பதோடும், *ஆ.இியே! என்பதோடும் 
சேர்ச்சலாம். சைம்மாறு கருதாத என்பார் திதிலாத ? வென்றார், 

எனச்சுருளா யென்பதை *இணையடி. தஈ்தே? என்பதோடு மாத்திரம் 
இணைத்து, உன் இருவடியைக்கொடுத்த எனச்சருள் செய்ய 
வேண்டுமெனப் பொருள் சொள்ளுசலுமுண்டு. (#) 

தந்ததுன் தன்னைக் கொண்டதென் தன்னைச் 
சங்கரா அர்கொலோ ச.தர் 

அக்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் 

யாதுரீ பெற்றதொன் றென்பால் 

சிந்தையே கோயில் கொண்டஎம் பெருமான் 

திருப்பெருக் துறையுறை சிவனே 
எந்தையே ஈசா உடலிடங் கொண்டாய் 

யான்இகற் கிலன்தர்கைம் மாறே. 

உரை: என தள்ளத்தையே தருக்கோயிலாசக்கொண்டு விற் 
திருக்தருளிய எமது தலைவனே, இருப்பெருச்துறைப்பெருமானே, 
உன்னை எனக்குச் கொடுத்தால், அதற்குப் பதிலாக என்னை நீ 
யேற்றுச்கொண்டாய், சங்கரனே! சம்மிருவரில் யார் இறமை 
யுடையவர்! முடிவில்லாத பேரின்பத்தை சான் பெத்தேன்; 
8 என்னிடத்தில் பெற்றுச்சொண்டது யாது? (ஒன்றுமில்லை.) 
அப்பனே, ஆண்டவனே, என துடலைக் கோயிலாசச் கொண்ட 
வனே, இக்த அருட்செய்கைக்கு உனக்கு அளித்தற்குரிய பதிலுப 
காரம் எ.துவுமில்லாதேன். 

குறிப்பு :-சல்சான் - சுகங் கொடுப்பவன். உடலின்பா லறிவு 
சென்றபோதும் பேரின்பமே தோன்றுதலின் *உடலிடங் 

கொண்டா? யென்றார். கடவுளைப் பார்க்இலுச் தன்னைச் சமர்த்த 
ஞசச் கடறியது இசழ்ச்சிபோற் புகழ்ச்சி. (ஸே) 

'திருச்சிற்றம்பலம் 

னை



திருப்பெருந்துறை மேவிய வெனே, பொய்யனேன். 
, தினை யிழந்தேன். செய்வகை யறியேன், 

திருப்பெருக் துறையில் அருளிய 

செத்திலாப்பத்து 

க 
சிவானந்தம் அளலறுக் கொணாமை 

எண்சீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம் 

திருச்சிற்றம்பலம் 

பொய்யனேன் அகம்கெகப் புகுர்(த) அமுதூறும் 

பு.ஐம லர்க்கழ லிணையடி பிரிக்கும் 
கையனேன் இன்னுஞ் செத்திலோன் அந்தோ 

விழித்திரும் துள்ளக் கருத்தினை இழந்தேன் 
ஐயனே அ௮சசே அருட்பெரும் கடலே 

அத்தனே அயன்மாற் கறியொண்ணாச் 
செய்யமே னியனே செய்வகை அறியேன் 

திருப்பெருந். துறை மேவிய சிவனே. 

உரை நபை:-ஜயனே, அசசே......... செய்ய மேனியனே, 
apawease! கருத் 

உரை:--தலைவனே, மன்னனே, பெருங்கருணைக் சடலே, 
அப்பனே, பிரமனும் இருமாலுக் தேடிச்சாணமுடியாத இவந்த 
திருமேனியை உடையஉனே, திருப்பெருக்துறையில் விரும்பி 
யெழுக்தருளிய வெபெருமானே, பெரய்யனாுயெ என்னுடைய 
உள்ளம்செடிழும்படியாக அகத்அட்புகுக்த, ஞானவமுதம் சுரத்தற் 
சேதுவாயெ அண்றலர்க்த தாமரையை ஒத்தனவாய் வீரக்கழல்க 
எணிச்துள்ள இரண்டு திருவடிகளையும் யான் பிரிய கேர்ந்தும்' 
வஞ்சக்முடைய யான் இது வரை சாகாமவிருச்சேன். ஐயோ! சண்: 
கிறக்திருர்தம் மனத்தில் விரும்பிய எண்ணத்தை சிறைவேத்றா



செத்திலாப்பத்து ௩௬௫ 

கை விட்டேன். இணி அதனை அடைவதற்குச் செய்யவேண்டிய 
முறையையும் அறிய மாட்டேன். 

தறிப்பு :--பொய்யனேன் - நிலையாத வற்றிற் பற்றுடையேன். 
“புகுந்து அமு.தாறு? மென்பது, :புகுச்தமுனாறு? மென்றாயித்து. 
புகுக்து அமு.சாறுவிக்கு மென்றுக் கொள்ளலாம். பிரிவாற்றாமை 
யால் இதவாமையின் 'சையனேன்? என்றார். கையனேன் - வஞ்சச 
முடையேன் ; சறுமையேன். இன்னும் - பிரிந்து. சானாவயும், 
விழித்இருர் தம் - கண்ணாலே இறைவனைக் காணப் பெற்றிருந்தும். 
உள்ளக் கருத்.து - உடனே வீடடையும் எண்ணம். (4) 

புற்றுமாய் மாமாய்ப் புனல்காலே 

உண்டியாய் ௮ண்ட வாணரும் பிறரும் 

வற்றி யாரும்கின் மலரடி. காணா 

மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட் படுத்துப் 

பற்தினாப் பதையேன் மனம்மிக உருகேன் 

பரிச லேன்பரி யாவுடல் தன்னைச் 

செற்றிலேன் இன்னும் இரிதரு கின்றேன் 

இருப்பெ ருர்.துறை மேவிய சிவனே. 

உரை நடை :- திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே ? என்: 
பதை முதலிற் கொள்க. அண்டவாணரும், பிறரும், யாரும் புத்த 

சானா. மாய்ச்.   

உரை :-இருப்பெருக் துறையில் லிற்திருக்கருனிய வெபெரு- 
மானே, விண்ணுலூல் வாழ்வாரும், ஏனையோருமாசயெ (வத்தி 
னர்) எல்லாரும் தவமியற்றும் நிலையில் தம்மேல் பூற்துவளசப் 
பெத்து, புற்றாவயெம், மரம் வள௱ப்பெற்று மரவடிவாடயும், சீரை 
யும், சாற்றையுமே உணவாகப் பெற்றும், உடல் உலர்ந்து 
போயும், உனது திருவடியைக் காணப்பெறாது நிற்குந்தன்மைத் 

கான அ௮சனே! அடியேனை ஒறு சொல்விலகப்படுத்தி யாட்கொண் 
டாய், அப்படிப்பட்ட உன் பொருட்டு கெஞ்சச் துடிச்சமாட்டேன்..



௩௬௬, திருவாசகம் 

உள்ளம் மிகுதியாக உருசமாட்டேன். பிரிவாத்றாமையா விறக்க 
மாட்டேன். தானே இறர்.து விழாத உடம்பை வெட்டி. யொழிக்க 
மாட்டேன். இன்னமு மூலூல் அலைர்து இரி௫ன்றேன். இது 

எவ்வளவு இழிவு ! 

குறிப்பு :--* மரமாய் ? என்பதற்கு மரம்போல் அசைவற்று 

சின்று என்று பொருள் கொள்வாரு முளர். விண்ணுலனெர்; 
மண்ணுலகில் வந்து இறைவனைச் காணத் தவம் செய்தமை...... 

புசாணத்துட் காண்க, தர் வார்த்தை? என்றது பிரணவம். பரி 
லேன் - அன்பு செய்யேன் என்றலுமுண்டு. (2) 

புலைய ளேனையும் பொருளென கினைந்துன் 
அருள்பு ரிந்தளை புரிதலங் களித்துத் 

தலையி னால்ஈடச் தேன்விடைப் பாகா 
சங்கரா எண்ணில் வானவர்க் கெல்லாம். 

நிலைய னே. ௮லை நீர்விட முண்ட 

கித்த னே௮டை யார்புர மெரித்த 
சிலைய னேயென்ைச் செத்திடப் பணியாய் 

திருப்பெருந்துறை மேவிய வனே. 

உரை நடை :-- விடைப் பாகா ல்க. சிலையனே, இருப் 
பெருக் துறை மேவிய சிவனே, புலையனேன்... 
செத்திடப்பணியாய். 

  

கடந்தேன், ஏனைச்   

கரை கானை வாகனமுடையானே, சல்சசனே, அளவற்ற 
விண்ணவர்களூக் கெல்லா மாதாரமானவனே, 
கஞ்சனை அமுத செய்த அழியாத்தன்மையனே, தம்மை யடையாத 
அசுரர்களது திரிபுரத்தை யெரித்த மலைவில்லானே, rove Su 
என்னையும் ஒரு பொருளாக மதித்து உன்னுடைய திருவருளை 
விரும்பி அளித்தலும், செருக்குக்கொண்டு. மூழ்ச்து தலையாலே ஈடக்தேன். என்னை விரைவில் இநச்கும்படி செய்யவேண்டும், 

சடவிலெழுக்த 

குறிப்பு: தலையினால் ஈடக்தேன் - முறைக்கு மாறாக ஒழு னேன். சிலை - ஆதாரம். ஏல - வில், செத்இட? என்பதில் இட



செத்திலாப்பத்த. ௩௬௪ 

என்னுர் தணைவினே விரைவைக் குறித்து சின்றது. பணித்தல் - 
செய்வித்தல், சட்டளையிடுதல், (ூ 

அன்ப ரா௫ிமத் றருந்தவம் முயல்வார் 
அயனும் மாலுமநீ றழலு௮ மெழுகாம் 

என்ப ராய்நினை வார்ள னைப்பலர். 
கிற்கு இங்கெளை எறறினும் காண்டாய் 

வன்ப ராய்முரு டொக்கும்என் சக்கை 
மரக்கண் என்செவி இரும்பினும் வலிது 

சென்ப சாய்த்துறை. யாய்வெ லோகா 
திருப்பெ ருக்துறை மேவிய இவனே. 

உரை நடை:--கடை மிரண்டடியும் முதலிற் சொள்ச. 

உரை :--அழயெ திருப்பசாய்த்துறை இருப்பதியுடையவனே, 
சிவலோகனே, இருப்பெருச் துறைப் பெருமானே, பிரமனுச் இர 
மாலும் உன்பாத் பேரன்புடையவர்களாட உன்னருளைப் பெறுதற் 
க௪ செயற்கரிய தவத்தைச் செய்சன்றார்கள். இன்னும் கெருப்பி 
விட்ட மெழுகுபோல உருகும் உள்ளதத்தவராய்த் (சவத்திஞல் 
தசை நீக்கப்பெற்து) எலும்பு வடிவசாய் உன்னைத் தியாணிக்இன் ந 
வர்கள் எத்தனையோ பலர் உன்னருளிற்குரியவசரய் நிற்கவும், இங் 
வுலின்கண் என்னை 8 எதற்காக ஆட்சொண்டாய் 2 என்னுடைய 
மனமான ஐ, வலிய பராம்மசத்தினுடைய விறஏினேப் போல்வது - 
என்னுடைய சண் மரத்தினாலான. என்னுடைய செலி இரும் 
பைப் பார்க்கிலும் வலியது. 

குறிப்பு:-எனை - எத்துணையோ... பராய் - கடினமான ஒரு 
மரம். முருடு-கட்டை, விறகு. கடினமாய்ச் சரய்ந்த கட்டையில், 
நீர் .றண்டு போயிருக்கு மாதலின், உருச்சமில்லா,ச கெஞ்டித்கு 
௮.௮௫ உவமையாயித்து, சண்ணித்கு மரமூவமையான அம் அக்கருச் 
அப்பற்தியே, இரும்பு ளைக்கப்படுதல் அருமை போலச் செவியும் 
சல்லுபசேசத்தால் தோட்சப்படாததென்பார். செவி இரும்பினும்



௩௬௮ திருவாசகம் 

வலிது '? என்றார். இறைவன உபதேச மொழி செவியில் தச்ச 
வாறு புகுக்திருந்தால், தான் அவனைப் பிரிச்திருக்க இடமில்லை 
யென்ப கருத்த. தென் - அழயெ, தெற்டின்கண் உள்ள. (2) 

ஆட்டுத் தேவர்தம் விதியொழித் தன்பால் 
ஐயனே என்றுன் அருள்வழி மிருப்பேன் 

காட்டுத் தேவரும் காடரும் பொருளே 
நாத னேஉனைப் பிரிவுறா அருளைக் 

காட்டித் தேவஙின் கழலிணை சாட்டிக் 
காயமா யத்தைக் கழித்தருள் செய்யாய் 

சேட்டைத் தேவர்தக் தேவர் பிரானே 
திருப் பெருந்துறை மேவிய வனே. 

உரை நடை :--சேட்டைத் தேவர் தம் தேவர் பிரானே, இரும் 
பெருக் துறை மேலிய வெனே, ஐயனே, என்பதை முதவிற் 
கொள்க, 

உரை:--எல்லாவத்தையுர் தொழித்படுத்துல் சாசணேகரர் 
களுக்குத் தலைவசான பெருமானே, இருப்பெருர் துதையில் விற் 
திருந்கருளிய பெருமானே, தலைவனே, வினைச்கேற்ப என்னை 
ஆட்டுவிச்னெற தேவர்சளத கட்டளையின் ரீல் மெய்யன்போடு; 
உன௮. இருவருள் வழியின்சண்ணே எப்போது இருச்சப்பெறு 
வேன். உலூலுள்ள சேவர் போன்ற பெருமையுடையாரும், தேடி. * அதிதற்கரிய பரம்பொருளே, முதல்வனே, ஓனியானே, உன்னைப் 
பிரியாமைக் கே௮வாஓெ இருவருளை எனக்குக் சரண்பித், கழ வணிக்த உனது இருவடிகளிரண்டையுல் சாண்பித்தருளி, இர்ச உடம்பாயெ சூழ்ச்சி வலையை ஒழித்தருள்.. 

குறிப்பு :--4ஆட்டுத்தேவர்,? என்பதற்கு விளையாட்டுத சேவர், 
பொய்த் தேவர் என்ற பொருளுமுண்டு, சாட்டுத் சேவசென்பார், 
நிலதிதேவர். அதாவது வேதியர்கள் என்பதுமுண்டு, நாடு? 

் 
என்ப: சற்கு உலசமெனப் பொருள் கொண்டு, “காட்டுத் தேவர்? என்ப



Ors Boring ௬௬௯௬. 

தீத்கு புவனுஇிபதிகளும் என்றும் பொருள் கொள்ளுதலு மூண்டு, 
சசயமாயம் - காயமாயெ மாயம், மாயம் - தக்.இரம், சூழ்ச்சி, தில 
யாத் தோற்றம், (சேட்டை? என்பதை, சேடு, ஐ எனப்.பிரித்.தம் 
பெருமையும் தலைமையுமூடைய எனப் பொருள் கோடலுமுண்டி. 

அறுக்க லேன்உடல் தணிபடத் தீப்புக் 
கார்கி லேன் திரு வருள்வகை யதியேன் 

பொறுக்கி லேன்உடல் போக்கடங் காணேன் 
போற்றி போற்றியென் போர்விடைப் பாகா 

இறக்க லேன்உனைப் பிரிர்தினி இருக்க 
என்செய் கேன்இ.௫ செய்களன் றருளாய் 

சிறைக்க ணேபுனல் நிலவிய வயல்சூழ் 
திருப்பெ ருந்துறை மேலிப வெனே. 

உரை தடை:--*சிறைக்கணே...ஏவனே? என்பதை gps dia 
கொள்க. 

உரை:--வ.ரம்புவரை நீர் நிறைக்துலவும் வயல்களாஜ் சூம் 
பெற்ற இருப்பெருச்துதையில் வீற்றிருச்கருளிய பெருமானே. 
cag உடம்பானது அண்டுதுண்டாய்ப் போம்படி, ௮2௨ 

வெட்ட மாட்டேன். (எரிஏன்ற) இயிற் புகுர்.து (இறச்குமா ச: 
அதன்சண் தம்கமாட்டேன். உனது திருவருட் செயல் மூ 
யையும் அறியமாகடேன். உடம்பையும் தரக்சமாட்டது ௨௫42. 
எநேன். புகலிடம் ஒன்றும் அறியேன். காக்க, காச்ச என் 
யார்க்கு உரிமையாக உள்ள காஜையூர்தியானே | சாகமக 
யான், உன்னைப் பிரிந்தும் சன்றாக இருப்பதற்கு என்ன ௦ 
கூடும்? இன்னதைச் செய்க வென்று 8 கட்டளையிட்டருள் வாயாக. 

  

    

  

தறிப்பு :--தணி - தண்டு, ஆர்கிலேன் - தங்கும் ஆத்தல் 
இல்லாதேன். *போற்றி,? என்பதற்கு வணச்கமெனப் பெ.ஞம் 
கொள்ளுதலுமுண்டு. உனைப் பிரிச்து இணி திருக்க முடியாதெயாச 
கருத்துப்பற்றி, என் செய்கேன்! என்றார். அப்படி இழுத்தல் 

கூமொயின், அதவும் நீதான் உணர்த்த வேண்டுமென்றார். (3 
24



௬௯௪௦ இருவாசகம் 

மாய னேமறி கடல்விடம் உண்ட 
வான வாமணி கண்டத்தெம் அமுதே 

காயி னேன்உனை கினையவும் மாட்டேன் 

ஈமச்சி வாயஎன் ௮ன்னடி. பணியாப் 

பேயன் அூலும் பெருநெறி காட்டாய் 
பிறைகு லாஞ்சடைப் பிஞ்ஞக னேயோ 

Bau @@8ar pape: syCer 
'இருப்பெ ரர். துறை மேவிய சிவனே. 

உரை நடை:-மாயனே...அமுதே...பிறைகுலாஞ்...னேயோ, 
இதப்பெரு......வெனே. சேயனாஇ நின்றலறுவதழசோ. சாயி 
சேன்...காட்டாய், எனச் கொள்க. 

உரை :--சூழ்ச்சியனே, அலைகள் wits SpOedrm sol 
லைழுக்ச ஈஞ்சை அருர் தன தேவனே, நீல மணி போன்ற ஈஞ்ச 

aus இருச்சழுத்துடையானே, எங்கள் அருமருந்தே, இளஞ் 
எச்இரன் வாமுன்ற சடையொடு தலைச்கோல மணிர்தவனே, 
தவம், இருப்பெருச் துறை வீற்றிருச்ச சவெபெருமானே, உனக்குத் 
தாரத்தேனாக கின்று உன்னடியானாயெ கான் கதறுவது பொ ருத்த 
காகுமோ? சாய்போன்ற யான் உன்னைத் தச்ச மறையில் எண்ணவு 
மாட்டேனாய், சிவனே உனக்கு வணச்சுமென்று உன் இருவடியித் 
பணிதல். செய்யமாட்டாத பேய்த்தன்மையேனாலும், எனக்கு 
௬ஸது மாண்பமைர்த ஞானகெதியைச் காட்டியருள் வரம். 

குறிப்பு :--அருள் புரிர்தபின், உடன் அழைத்துச் செல்லா௮, 
ஏலே தம்மைவிட்டுச் சென்ற சக்இிரத்தை சினைந்து, அடிகள் 
மாயனே? என்றார். அடைக்கலம் புகுந்காரை அபாயகிலையிற் சாப் 
வஊத்துவானென்பார், *மணிகண்டத் தெம்மமுதே? பிறை குலாஞ் 
சடைப் பிஞ்ஞசனேயோ? என்தனர். 
௩௮ மொழிக்கும் சருவி யென்பது, 
ஒச்இரத்தாலினிது விளங்கும். 
அடிகள் பேயன்? என்றார், 

திருவைர்தெழுத்து, வாசனா 
சிவஞான போத ஒன்பதாஞ் 

உலகப்பற்றுடைமையா ற் றம்மை 
()



செத்திலாப்பத்து ௩௪௧ 

போது சேரயன் பொருகடற் இக்டதோன் 
புரந்த சாஇகள் கிற்கமற் றென்னைக் 

கோ௮ மாட்டிசின் குரைகறல் காட்டிக் 
குறிக்கொள் கென்றுகின் தொண்டரிழ் கூட்டாய் 

யா. செய்வதென் திருக்கனன் மருந்தே 
அடியனேன் இடர்ப் படுவஅம் இனிதோ 

சத வார்புனல் நிலவிய வயல்சூழ் 
திருப்பெ ருந்துறை மேவிய வனே. 

உரை நடை :--2த......சவனே என்பதை, முதலிற் கொள்க, 
அடுத்தபடி, “யாது செய்வனு......இனிதோ! என்பதற்குப் பொருள். 
கூறுக, பின், பிற அடி.சட்குப் பொருள் கூறுக. 

  

  

உரை :--குளிர்ச்சியுள்ள, நிறை நீர் பொருக்திய வயல் சூழ்க்த 
திருப்பெருக்துறையிற் றக்யெருளிய கவெபெருமானே, அமுதமே, 
உன்னைப் பிரிக், என்ன செய்வது என்றெண்ணி வருக்க யிரும் 
சேன். உன்னடியாளுயெ யான் துயரப்படுவது கல்லாகுமா 2 
மலரிதுறைகன்ற பிரமனும், அலேசள் மோதுகின்ற இருப்பாற் 
கடலிற் பள்ளிகொண்ட பெருமானும், இச்.இரன் முதலிய தேவர் 
களும், உன் அருள்சாடி நிற்பினும், (என்னை யாட்சொள்ளவக்த 8) 
என குற்றங்களை யொழித்து, வீசச்கழல் ஒலிச்்ற உனது 
இருவடிகளைக் காட்டியருளி, காட்டிய குறிப்பில் சித்கவென்று 
பணித்து, உனது ௮ன்பரோடு என்னைச் சேர்ப்பாயாக. 

துறிப்பு--கோது-குத்றம். மாட்டி-மாள்வித்த, தொலைத்து, 
*குறிச்கொள்க ? என்பதற்கு, வீடடையும் நோச்சுத்தைச் கைக் 
கொள்ளு வெனப் பொருளுரை,த்தலு மூண்டு. மருக்து - அமுசம். 
ஆர் புனல் - நிறைச்து நீர், “வார்புனல்! எனக்கொண்டு, பெரும் 
புனவென்றலு முண்டு. ஐ 

ஞாலம் இக்திரன் கான்முகன் வானவர் 

கிற்க மற்றெளை ஈயந்தினி தாண்டாய்.



௬௪௨ திருவாசகம் 

காலன் ஆர்உயிர் கொண்டபூல் கழலாய் 

கங்கை யாய்அங்கி தங்கிய கையாய் 
மாலும் ஒலமிட் டலறும்௮ம் மலர்க்கே 

மரக்க ணேனையும் வந்திடப் பணியாய் 
சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல்சூழ் 

திருப்பெ ருக் அறை மேவிய சிவனே. 

உரை நடை:--சேலும் நீலமும்............சவனே, காலன் 

ஆருயீர்........சையாம்; என்னுமடிகளை முதலிற் கொள்ச, 

உர:--சேல்மீன்களும், நீலரிதமுடைய குவளைப் பூச்களும் 
பொருக்தய வயல்கள் சூழ்ந்துள்ள இருப்பெரும் தறையிற் நல் 
யருளிய 9வபெருமானே, யமன.து அரிய உயிசை வவ்விய அழயெ 
Boon புடையானே, சங்கையைத் தலையிற் நரித்தவனே, 
செருப்பு அமர்ச்த திருச்சரத்தானே, உலகத்துயர்ந்தோர், இர்தரன், 
பிசமன், விண்ணவர் என்னு மிவரெல்லாம் உன தருளைப் பெறாஅ 
நிற்கவும், விரும்பி என்னை யாட்கொண்டாய், இருமால் காணப் 
பெறாத தலமிட்டுச் சரண்புகும் அப்பெற்றித்தாய இருவடிச் சமலல், 
சட்கே மரத்தாற் செய்தாற்போன்ற கண்ணையுடைய அடியேனையும் 
வம். சேரும்படியாக அருள் புரிவாயாக. (௯) 

அளித்து வந்தெனக் காவளன் தருளி 
அச்சர் இர்த்தகின். அருட்பெருங் கடலில் 

இரத்துச் தேக்யெம் பருடியும் உருகேன் 
திருப்பெ ருந்துறை மேவிய வனே 

வளைக்கை யானொடு மலசவன் அறியா 

வானமாமலை மாதொரு பாகா 

களிப்பெ லாமிகக் கலங்இிடு கின்றேன் 

கயிலை மாமலை மேவிப கடலே.



செத்திலாப்பத்து கூள௩ 
ச 

    சிவனே, வளைக்கை 
உருசேன், களிப்பெலா 

உரை நடை :--இிருப்பெரு, 
பாகா, கயிலைக்சடலே, அளித்து 
மிகச் கலல்ஜெ௫ன்றேன். 

      

உரை :_-திருப்பெருச்துறையித் றல்ியெருளிய பெருமானே, 
(பாஞ்சசன்னிய மென்னுஞ்) சங்கணிர்த கையையுடைய இருமா 
லொட, பூமேலுதையும் அயனும், அறியமுடியாத தேவனே, மீலை 
மகளை யொருபாகத் துடையவனே, கயிலைமலைச்சண் வீற்றிருக்க 
கருணைக்கடலே, ரீ இரச்சங்கொண்டு குருவா யெழுக்தருளி வர்.அ?. 
எனக்குக் கருணைச் குறிப்புச்சாட்டிப் பாசப்பய மொழித்து சல்கிய 
உன௪ பெரிய இருவருட் கடவிலே மூழ்5, உள்ளம் சிசம்பப் 
பெற்று, அதனை உண்டும் இன்னும் அன்பால் உருகமாட்டேன். 
செருச்சே மிகுஇப்படுசலால், கான் (வீடு இடையாதோ என்த 
அச்சத்தால்) கலக்கமுறுஇன்தேன். 

குறிப்பு :--அளித்.து - இசக்கி. ஆவ - இசச்சக்குறிப்பு. தேக்கு, 
தல்- நிறைதல், களிப்பு - செருக்கு. சனிப்பெலாம் இக, எனப் 
பிரித்து மடழ்சச (மெல்லாம் ஒழிர்துபோக என்று பொருள் 
கோடலு மூண்டு. மலையிற் சடல்மேவும் ஈயம் இதுதியடியித் 
காண்க. (௪௦) 

'தருச்சிற்றம்பலம். 

or



திருப்பெருக், துறையில் அருளிய 
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மலைய 

பக்குவ நீண்ணயம். 

கலவைப்பாட்டு 

இருச்சித்றம்பலம் 

செழுக்கமலத் திரளனரின் சேவடிசேர்க் guts 

பழுத்தமன த் தடியருடன் போயினர்யான் பாவியேன் 
புழுக்கணுடைப் புன்குரம்பைப் பொல்லாக்கல்வி ஞானமிலா 

அழுக்குமனத் தடியேன் உடையாய்உன் அடைக்கலமே. 

உரை நடை :-*உடையாய்? என்பதை முதலிற் சொள்ச. 
உரை :--என்னுடைய முதல்வனே, செழுமையாய தாமமை 

மலரின் செறிவுபோன்ற உன்னுடைய செல்விய இருவடிகள் 
சேரப் பெற்றுத் தகு.தியாயமைந்த, கணிர்த உள்ளத்தை உடைய 
அடியார்கள். உன்னே? உடனே வீட்டிற்குச். சென்றனர். 
பாவியேளூயை யான், புழுச்கள் தமக்கு இடமாசக்சொண்ட இழி 
வான உடம்பை யுடைய தமை மிச்ச கலைஞானமில்லாத அழுக்கு. 
மன,த்தேளாயெ அடியேன், உனக்கு அடைக்கலம். 

குறிப்பு :--அமைர்ச - அமைதி பெற்ற. பழுத்த- அன்பினாந் 
கனிக்2. சண்- இடம். புழுக்கண்உடை? என்பதைப் புழுக்கள் 
அடையெனம் பிரித்துப் புழுச்சள் செளிர்ச என்று பொருள் 
சொள்ளுதலுமுண்டு. குரம்பை- கட, உடல், அழுக்கு- வாசன 

மலம். (8) 

வெ.றப்பனவே செய்யும்என் றுமையைரின் பெருமையினாற் 
பொழப்பவனே அசாப்பூண். பவனேபொங்கு கங்கைசடைச் 
செ.௮ப்பவனேரின் திருவரு ளால்என் பிதவியைவேர் 
அ௮ப்பவனே உடையாய் அடியேன்உன் அடைக்கலமே.
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உரை: வெறுச்சச் தச்சனவே செய்யும் என்னுடைய இழி 
வினை, உன்னுடைய பெருச்சன்மையினாலே Ourmdmd சொள்ம 
வனே, பாம்பினை ஆபரணமாக அணிர்தவனே, மிகுக் துவரம் 
கல்கைவெள்ளத்தைச் சடையின்சண் அடக்குபவனே, உன்னு: 
டைய திருவருளினலே ௭ன ௮ பிதப்பின் மூலத்தைச் சளபவனே, 
முதல்வனே அடியேன் உனக்கு அடைச்கலம். 

தறிப்பு:-*பொக்குகக்கை ? என்ததனுல் சல்சை வெள்ளம் 
எனப்பட்டது. *செறிப்பவனே ? என்றது * செறுப்பவனே ? என் 

GO pa. (6. 

பெரும்பெருமான் என்பிறவியை வேரு த்தப் பெரும்பிச்சுத் 

தரும்பெருமான் ௪தரப்பெரு மான்என் மனத்தினுள்ளே 

வரும்பெருமான் மலசோன்டெடு மாலறி யாமல்கின் த 

அரும்பெருமான் உடையாய் அடியேன்உன் அடைக்கலமே. 

உரை: எல்லாத் தேவர்களிலும் பெரியவனான தலைவனே. 

என் பிறப்பினை அடியோடு தொலைத்து, மிகுந்த பித்தினைத்தரு 
,சலேவனே,  இறமையுடைய பெருமானே,  என்னுள்ளத்.இன் 
உள்ளீடாகத் தோன்றுன்ற பெருமானே, பிரமனும் மாலும் 
கேடியுச் தெரியாதபடி நின்ற டெடத்தற்சரிய பசம்பொரு ளாக 
வனே, முதல்வனே, அடியேன் உனக்கு அடைச்சலம், 

குறிப்பு :--பிச்ச-பித்து, wuss - பேரன்யு. ௪.துர்- திறமை, 
அதற்கு சான்கெனப் பொருள்கொண்டு, சரியை, இரியை, யோகம், 
ஞானம் கான்இனயும் வகுத்த பெருமான் எனச் சொள்ளுதல 

முண்டு. [க 

பொழிகின்ற துன்பப் புயல்வெள் எத்தில்கின் கத் 

புணைகொண், டி.ழிஏன்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான்யாள் 
இடர்க்கடல்வாய்ச், சுழிசென்று மாதர்த் இரைபொசச் 

காமச் சுறவெதிய, அழிகன்றனன் உடையாய் அடியேன் 
உன் அடைக்கலமே.
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2oon—psdaGer! gernon@u மேகம் பொழி௫ன்ற 
வெள்ளத்திலே உன்னுடைய இருவடியாயெ செப்பத்தைத் துணை 
யாசசகொண்டு உன்னோடு இறங்வெர்த அன்பர்கள் மேலுலகத் 
இற்கு ஏறிவிட்டார்கள். யானேவெளில் அன்பச்சடற் சுழியிலகப் 
பட்டு, பெண்டிராயெ அலைகள்ழோத, ஆசையாயெ சுருமீன்தாக்க 
ஈச தப் போடின்றேன். அடியேன் உனக்கடைச்சலம், 

குறி்பு--இழின்ற - இறக்குசன்ற. இச் செய்யுளில் அது 
Bets காலப்பொருளில் வந்தது. வான் - தொகாசம். * இடர்? 
என்பதைச் “சுழி? என்பதனோடு சேர்த்துப் பொருள் கொள்ளுதலு 
மூண்டு. இடராயிருப்பது உடம்பு, (௪) 

சுருள்புரி கூழையர் சூழலிற் பட்டுன் திறம்மறர்திஸ், 
கிரூன்புகி யாக்கையிலேடெச் தெய்த்கனன் மைத்தடங்கண், 
இவருள்புரி மான்௮ன்ன நோக்கதென் பங்கலிண் ணோர்பெரு 
மான், அருள்புரியாய் உடையாய் அடியேன்உன் அடைக் 
கலமே, 

உரை நடை :--(மைத்தடக்கண்...பெருமான் உடையாய்! என் 
மதை முதவிற் சொள்க, 

உரை:--மைதீட்டிய விசாலகாயெே சண்ணின்சண் மகிழ்ச் 
முடைய மானின் பார்லைபோன்ற கோச்னெயுடைய உமையம் 
மையை ஒரு பாசமுடையவனே, வானோர்கள் தலைவனே, எனது 
நூதல்வனே, சருளுதலைச் செய்யும் குழலினையுடைய பெண்களது 
கூத்சசியிலசப்பட்டு உன் சிறப்பினை மறந்து இவ்வுலகிலே அறியா 
மையை வளர்க்ின்ற உடம்பிலே இடந்து. இளைத்தனன். இருவருள் 
பூரிவாயாச. அடியேனுனச்சே அடைச்சலம். 

குறிப்பு :--*சரள் ? என்பது ஐவகை மயிர்முடியிஷஞென்று., 
அவைசளாவன : முடி, கொண்டை, பணிச்சை, சொருக்கு, சுருள். கூழை - தலைமமிர்,.. குழல் -குழ்ச்சி,. தக்திரம், இருள் - சிலை இல்லாசனவத்றை சிலையென்றுணரும். புல்லதிவு, மாயாகாரிய Sw உடம்பானது அப்படிப்பட்ட திரிபுணர்ச்சியை விளைக்கும்
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* மைத்தடங்கண் * என்பதைச் (கடழையர்? என்பதனோடுல் கூட்ட 
லாம். வெருள் - மருட்கை, அச்சம், புரி, செய். (@) 
மாழைமைப் பாவிய கண்ணியர் வன்மத் இடவுடைந்து 

,தாழியைப் பாவு தயிர்போல் தளர்ர்தேன் தடமலர்த்தாள் 
வாழியெப் போ அவர் தெர்காள் வணங்குவன் வல்வினையேன் 

ஆழியப் பாவுடை யாய்௮டி. யேன்உன் அடைக்கலமே. 

உரை நடை :--* ஆழியப்பாவுடையாய்? என்பதை முதலில்: 
கொள்க. 

உரை:--சருணைச்சடலாகிய * அப்பனே, முதல்வனே, மாம் 
பிஞ்என் பிளவைப் போன்றமை பரவிய கண்களை உடைய 

பெண்கள்பால், வலிய மத்தை இட்டபோது) உடைவுத்துப் பானை 
யின் பக்கமெல்கும் பரவுன்ற தயிரினைப் போலத் தளர்ச9 
யுற்றேன். உன்னுடைய பெருமை பொருக்திய தாமரை மலர் 

போன்ற திருவடிகள் வாழ்வன வாக. அவற்றைச் கொடிய வினையை 
படைய மான்: எப்பொழுது: வம்சடைச்து: எர்தம் எாகத்திலே 
வணங்கப் போகிறேன். 

குறிப்பு :--மாழை - மாவடு; அழகு. தாழி-மிடா, gif - 

சடல், தடமலர்த்தாள் அணையாகலின், வரழியென்றார். கண்ணிய 
சால் சளர்ர்தேன் என்று வேற்றுபையுருபு விரித்துக்கொள்ச. (௯), 

மின்சணினர் நுடங்கும் இடையார் வெகுளி வளையில் 

அகப்பட்டுப், புன்சணனாய்ப் புசள்வேளைப் புரளாமற் புகுச் 
தருளி, என்கணிலே ௮முதூதிக் தித்தித்தென் பிழைக்கிரம் 
கும், அ௮ங்கணனே உடையாய் அடியேன்உன் அடைக் 

கலமே;. 

உரை :--மின்போன்ற விழியை யுடையவர்களும், அசை௫ன்ற 

இடையை யுடையவர்களுமாகயெ மல்சையரது கோபவலையிற் 
சிச்குண்டு துன்பமுடையவஞய் உழல்கின்ற என்னை அக்கனம் 
உழலாத வண்ணம் என்னுள்ளத்தே புகுக்து, என்னிடத்திலே 
ஞான அமுதமானது சரத்து. இன்பச்தரும்படியாகச் செய்து,
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aor குற்றத்திற்கு இரங், அவற்றைப் பொறுத்தருளு மழயெ 
கருணைச் கண்ணை யுடையவனே, முதல்வனே உனக்கு அடைச் 
சலம். 

தறிப்பு:--மின்சண் - மின்னுன்றசண் என்றலுமுண்டு. 
அடல்குதல்-துவளுசல், அசைதல், ஆசையினால் மாதர் கோபப் 
பட்டும் அவர்களைவிட்டு நீக்க மனமிராது மயக்கமூறு தலால் 
வெகருளிவலை யென்றார். என்சணிலே - என்னிடத்திலே. இத் 

கித்து - இத்திக்க. (௭) 

மாவடு வகரன்ன கண்ணி பங்காநின் மலாடிக்கே 

கூலிடுவோய் கும்பிக்கே மிடுவாய்சின் குறிப்பறியேன் 
பாவிடை யாடுகுழல் போற்கரந்து பரக்ததுள்ளம் 

(கெடுவேன் உடையாய் அடியேன்உன் அடைக்கலமே. ஆ அடி ௮ 
உரை :--மாங்காய் வடிவின் பிளவுபோன்ற சண்ணை உடை 

யவளாகிய உமைபாகனே, நீ உன் இிருவடித்சாமரைச்சே என்னை 
அழைத்துக்கொள்வாயோ ! அல்லத கும்பிபாகமென்னும் ஈரக2இ 
விவொயோ! உன்னுடைய இருவள்எச்சருத்தை சான் அறிய 
மாட்டேன். (கைக்கோளர்) நூலிழைப் பரப்பிலே அம்குமிக்கும் 
ஒடி.ச் இரினெற அவர்களது குழல்போல என்னுடைய உள்ள 
மானது உலகப்பத்தில் மறைந்து இரிவதாயிற்று. (உன்னிடம் 
மனங்குவியாமையால்) அந்தோ! கெட்டொழிவேன். முதல்வனே, 
அடியேன் உனக்கே அடைச்சலம், 

தறிப்பு:--வ௫ர் - பிளவு, அது வடிவத்தாற் கண்ணுக்கு 
உவமை. 

(2 
பிதிவறியா அன்பர்நின் அருட்பெய் கழல் தாளினைக்கழ் 
மறிவறியாச் செல்வம்வர்அ பெத்ருர்உன்னை வர்திப்பதோர் 
கெறியறியேன் நின்னையே அதியேன் நின்னையே அதியும் 
அறிவதியேன் உடையாய் அடியேன்உன் அடைச்கலமே. 

ஆரை முதல்வனே! சின் திருவருளை விட்டுப் பிரியவறியாக மெய்யடியார்கள் சழல்கள் கிசைத்த உன இருதிருவடியின் மே



அடைக்கலப்பத்து ௩௨௭௯. 

மீட்டும் பிறவியில் திரும்பு தலை யறியா,ச பேரின்பச் செல்வ.த்சைப் 
போயடைச்தனர். சான் உன்னை வழிபடுசன் ந ஒப்பற்ற வழியினை 
யறியமாட்டேன். பிறபொருளைக் கருதாது உன்னையே முழுவதும் 
அறியமாட்டேன். உண்னேயே மூழுவதுமறிதற் கேதவாயெ சவ 
ஞானத்சையுச் தெரிச்திலேன். ,அடியேன் உனக்கு அடைக்கலம். 

குறிப்பு :--பிரிவு என்பது பிறிவென வலித்தது. நின்னரூள் 
பிறிவறியா என மாறிக்கொள்க. மறிவு என்ப. பிறவிக்கு மீளுதல். 
அதனை மரித்தலின் விகாரமாகச் கொண்டு ஈசத்தலெனப் பொருள் 
கொள்ளுதலுமுண்டு, (௯) 

வழங்குஇன் முய்க்குன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக் 
கொண்டு, விழுங்குனெறேன் விக்கனேன் விளையேன்என் 
விதியின்மையால், தழங்கருக் தேனன்ன கண்ணீர் பருகத்தர் 
ுய்யச்கொள்ளாய், அழுங்குசன்றேன் உடையாய் அடியேன் 
உன் அடைக்கலமே. 

உரை: முதல்வனே, வீட்டினே யன்பர்க்கு வழங்குசன்.ற உன் 
'இருவருளாயெ டைத்தற்சரிய அமுதத்தை அள்ளி உட்கொண்டு 
விழுங்குங்காலைச் தவினேயேனாயெ எனக்கு சல்ல ஊழின்மையால் 
தொண்டையில் தடைபடூதலாயினேன்; அருமையாகய சேன் 
போன்றதான சலசலவென்௮ு ஒலிச்சன்ற தண்ணீசைச் குடிப்பதற் 
குக் கொடுத், என்னைப் பிழைக்கும்படி செய்யவேண்டும். சான் 
அலைச்து வருர்.ஐூன்றேன். உனக்கே யடியேன் அடைச்சலம். 

குநிப்பு:--விக்குதல் - தொண்டையில் தடைபடுதல். விஇ.- 
சல்ல ஊழ். தழங்கு என்பதைச் சண்ணீரென்பசஷோடு சேர்க்க. 

தண்ணீர் குளிர்ர் த தன்மை யென்பாருமுளர். ஓடுன்ற நீரிஞலே. 
விச்சல் நிற்றலால் சண்ணீர் *பருகத்தம்.ஐ? என்றார். அழுங்கு - 

அலைதல், வருர்அுதல். (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம் 

க



இருப்பெருக்துறையில் அருளிய 

ஆசைசப்பத்து 

பய 

ஆந்தும இலக்கணம் 

அறுசீர்க்கமி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம் 

'இருச்சிற்றம்பலம் 

கருடக்சொடியோன் காணமாட்டாக் கழற்சேவடி யென்னும் 
பொருளைத் தர்திம் சென்னை யாண்ட பொல்லா மணியேயோ 
இருளைத் அரந்திட் டிங்கே வாவென்றங்கே கூவும் 
அருளைப்பெஅவான் ஆசைப்பட்டேன் சண்டாய் அம்மானே. 

உரை:--ஃருடனெழுதிய கொடியையுடைய இருமால் அதிய 
வொண்ணாச சழல்களணிக்த செல்விய திருவடிகளாயெ அரிய செல் 
வத்தை இவ்வுலகத்தே எனக்குச் கொடுத்து எனையாட்கொண்ட 
சொளைக்கப்படாத மாணிக்கமே ! எனதறியாமையை ஓட்டி இங்கே 
வாவென்று நி என்னை வீட்டுலகச் இற்கு அழைக்குர் திருவருட் 
இறப்பைப் பெறுதற்கு அம்மானே கான் ஆசைப்பட்டேன். 

குறிப்பு :--பொருள் - அருட் செல்வம். து.ரக்து - செலுத்தி, 
தட்டி. அககே என்றது. லீட்டுலகத்தே. பொல்லா - உளி முதலிய 
வற்றுத் செழுச்சப்படாத. (5) 
மொய்ப்பால் ஈசம்பு கயிறாக மூளை என்பு தோல்போர்த்த 
குப்பாயம்புக் கருக்ககல்லேன் கூவிக்கொள்ளாய் கோவேயோ 

- எப்பா லவர்க்கும் ௮ப்பாலாம் என்னா ரமுதேயோ 
அப்யா காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. 

உரை:-- எலும்பு, மூளை என்பவற்றை செருங்கெ பால் 
போன்ற வெள்ளிய ஈரம்புசளைக் கயிருசச் கொண்டுசட்டி தோலைக்



ஆசைப்ப, 5B ye 

கொண்டு மூடிய சட்டைக்குள் புகுர்து ௮.இல் சல்ஏயிருக்ச இயலா 
தவன் யான். அரசனே! என்னை விரைவாக அழைத்துச் கொள் 
வாயாக. எவ்வளவு உயர்ந்த பதவியிலிருப்பவர்களுக்கும் அப்பாத் 
பட்ட இடைத்தற்கரிய அருமருக்தே, அப்பனே, அழக பெரி 
யோனே உன்னைச் காண்பதற்கு விருப்பமுடையவளுயிருக்சறேன். 

குறிப்பு :-மொய் - செருக்கி. பால் சசம்பு - வெள்ளை சசம்பு, 
குப்பாயம் - சட்டை. சண்டாய் - அசை, (2) 

Famié SOs sepsOar® Bihuycs Poy. A gon suid 
கூவாய் கோவே கூத்தா காத்தாட் கொள்ளுங் குருமணியே 
தேவா தேவர்க் கரியானே இவனே சிறிதென் முகநோக்கி 
ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. 

உரை நடை:--கோவே, கூத்தா...குரு மணியே அம்மானே, 
என்பதை முதலிற் கொள்க, 

உரை :--அரசனே, இருஈடமியற்றஅவானே, (அடியேனைக்) 

,சடுத்தாட் சொள்ளும் ஆரிய மாணிச்சமே, நிணம் apis, 
ஈக்சளால் மொய்ச்கப்பட்டு, அமுக்கு ரிறைச்து அலைன்ற றிய 
வீடாகிய இவ்வுடம்பு சதைர்தொழியும்படி, என்னை அழைத்துச் 

கொள்ள மாட்டாயா? வானவனே, வானவர்ச்சரியவனே, மங்கலப் 

பொருளாவானே, அழயெபெரியோனே, சத்து நீ என்முகத்தைப் 
பார்த்து இரச்சக்குறிப்புச் காட்டுவதை விரும்பினேன். 

தறிப்பு :-* வார்ச் து? என்பது வார்த்து என்பதன் விசாரம். 
வார்த்து - வடித்து, ஊத்றி, ஒழுக, வார்க்து என்பதைத் தன் 
வினையாகச் சொள்ளலாம். அழுக்கு- மலம், இது என்றது god 

உடம்பைச் குறித்து நின்றது. அவா-ஐயோ, நீவா, என்றிரக்கச் 
சொற்கூறுவது. குடியிருக்கும் வீடு, குடிலாயித்றுப்போலும். 
காத்து - தடுத்து. (௩) 

மிடைர்தெலும் பூத்தைமிக் கழுக்கூறல் வீதிலி நடைக் . 

கூடர், தொடர்ந்தெனை ஈலியச் துயருறுகன்றேன் சோத்தம்



௩௮௨ திருவாசகம் 

எம்பெருமானே, உடைந்து நைந்துரு உன்னொளி நோக்கி 

உன்திரு மலர்ப்பாதம், அடைந்து நின்றிடுவான் ஆசைப் 

பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. 

உரை நடை :-- (எம்பெருமானே? என்பதை முதலிற் கொள்ச.. 

உரை:--எமது தலைவனே, எலும்பு நெரம் ஊத்தை 
மிருந்து. அழுக்கு ஊறி நிற்பதாய்ச் இறப்பற்ற ஈடைவீடாயெ 
இவ்வுடம்பு என்னைப்பற்றித் அன்புறுத்.துவதால் சான் மனம் 

வருக் த்தேன். உனக்கு வணச்சம், அழயெ பெரியோனே, 
அன்பில் உள்ள மூடைக், ( - செருச்சொழிச்,) மனல்கணிம் 
அர, உனது அருளொளியைப் பார்த்துச் சென்று, உனது 
இருவடிச் சமலங்களை விரைவில் எய்தி சிலை பெறுவதற்கு அவா 
மிக்குடையேன். 

குறிப்பு :-எலும்பு மிடைர்து என மாறுக, விறு - நெப்பு. 
கூடம்- லீடு. சோத்தம் - அஞ்சலி. (2) 

அளிபுண் கைத்துப் புறந்தோல் மூடி. அடியே னுடை 
யாக்கை, புளியம் பழமொத் இருக்கேன் இருந்தும் விடை 
யாய் பொடியாடீ, எளிவம் கென்னை ஆண்டுகொண்ட என் 
னாரமுதேயோ, அளியேன் என்னை ஆசைப் பட்டேன் சண் 
டாய் அம்மானே. 

உரை நடை :- விடையாய்; பொடியால், ஆசமூதே, அம் மானே என்னும் விளித்தொடர்களை. முதலிற் கொள்க. முதலடி மில், அகத்து அளிபுண் என மாறுக, 

உரை (-சாளையூர்தியனே, இரு?தணிர்தவனே, எளிதாகத் கசொன்றியருளி என்னை வாட்சொண்ட அருமருந்தே, அழயெ "பெரியோனே, ஓலம், உட்பக்கம் கெருக்கெ புண்ணுடையதாய்ப் புறத்தே தோலால் மூடப்பெற்ற, அடியேனுடைய உடம்பின்சண் புனியம்பழம் போலப் பற்நற்று இருந்தாலும், (அதன் தொடர்பு



ஆசைப்ப,க்து ௩௮௩ 

அறவே விடப்பெறாமையால்) இசல்கத் தச்சவன் என்று என்னை 
மீ கருதி யருள ஆசைப்பட்டேன். , 

குறிப்பு :--அளி - நெருக்குதல். மூடிய அடியேன், என்பது 
மூடியடியேன் என அக.ரர் தொ நின்றது. பொடி - பூதி, நீறு. 

புளியம்பழமானத, அதன் ஓட்டினுள், ஐட்டிந்கு வேறாக இருச்தல் 

யாருமறிச்ததே. அதுபோல, ஞானிகள் பற்றத்திருப்ப் அடிகள் 
அனையசென்பதற்கு இச் செய்யுள் ௮:ச் சான்றாதல் காண்க, 

அளியேன் - இரக்கத்சக்கேன். (@) 

எய்.த்சேன் நாயேன் இனியிங்கிருக்க இல்லேன் இல்வாழ்க்கை 

வைத்தாய் வாங்காய் வானோர் அறியா மலர்ச்சேவடியானே 

முத்தா உன்தன் முகவொளி கோக்க முறுவல் ஈகைகாண 
அத்தா சால ஆசைப் பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. 

ரை தடைவை னோர் Coane Can” என்பதை முதலில் 
கொள்க. 

உரை விண்ணவரும் அறியாக இருகடிச் தாமசையுடை 
யானே, சாயனேய யான், (உடம்பைச் சுமக்து) இளைத்துப் 
போனேன். இனிமேல் இர௫்சிலவுலகத்திலே தரிக்கமாட்டேன். 
இல்வுலக வாழ்ச்கையை எனக்கு நியமித்தாய், 8 இதனை ரீச் 
விடுவாயா. இயல்பாசப் பாசங்களின் நீங்கெவனே, உன்னுடைய 

'இிருமுகத், அருளொளியைச்சண்டு, உன புன் சிரிப்பினைப் 

பார்ப்பதற்கு அப்பனே, அழிய பெரியோனே மிசவும் அவா 

    

வு.த்றேன். 

குறிப்பு: வால்காய் - ஒடுக்குவரய், எடுப்பாய். முத்தா என்ப 
தற்கு முத்தி கருவோனே யென்றும் கூறுவதுண்டு. (=) 

பாசோர் விண்ணோர் பரவி யேத்தும் பானே பரஞ்சோதி 

வாராய் வாரா வுலகர் தந்த வக்தாட் கொள்வோனே 

பேசா யிரமும் பரவித் திரிந்தெம் பெருமான் எனஏத்த” 

ஆரா அமுதே ஆசைப் பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே.



RP திருவாசகம் 

உரை:-மண்ணுலகத்தாரும் விண்ணுலசத்தாரும் வாழ்த்தி 
வணக்கும் மேலோனே, மேலான ஒளியானவனே, மீண்டுவரு,௪ 

வில்லாத வீட்டுலசைச் கொடுத். ஐ என்னை ஆண்டருள்பவனே, 
வந்தருள்வாயாக: (உன் இருமேனியைச் கண்டு) உன ஆயிரம் 
திருப் பெயருஞ் சொல்லி அஃலீர்து எமது தலைவனே என்று 
வாழ்த் தவதந்ரு, தெவிட்டாத அருமருந்தே, அழயெ பெரி 
யோனே, சான் அவாவுற்றேன். 

குறிப்பு:--.இரிர்௪, என்பதை ஆனந்தச் கூத்தாடி என்றும் 

பொருள் கொள்ளலாம். ஆசா - நிறையாத, தெவிட்டாத. (௪) 
கையால் தொழுதுன் கழற்சேவடி.கள் கழுமத் தமுவிக்கொண் 
டெய்யா தென்றன் தலைமேல்வை)்கெம்பெருமான் பெருமானென். 
ஹையா என்றன் வாயா லசற்றி அழல்சேர் மெழுகொப்ப 
ஐயாற் நசசே அசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. 

உரை நடை:--ஐயாற்றரசே...அம்மானே என்பவற்றை முத 
விற் கொள்க; 

உரை இருவையாறமர்க்த கோவே, அழல பெரியோனே, 
உனது வீரச்சழலணிர்க. செவ்விய இருவடிகளைச் சையினலே 
வணக்கி, முழுவதும் பற்றி, இடைவிடாது எனது செமேத் 
கொண்டு எமது தலைவனே, எமது தலைவனே, ஐயனே, ஐயனே, 
என்று வாயாரச் கூவி வாழ்த்தி அனவிடைப்பட்ட மெழுகுபோல. 
உருகுவ,சற்கு ஆசைப்பட்டேன். 

குறிப்பு:--கழும - பூரணமாக, கழுமல் - நிறைதல், எய்யாது - 
சலியாது, இடைவிடாது. (a) 

செடியா சாக்கைத் இறமற விச் Bays wet yee 
கடியார் சோதி கண்டு கொண்டென் கண்ணிணை கனிகூாப் 
படி.தா னில்லாப் பரம்பர னேஉன் பழஅடியார் கூட்டம் 
அடியேன் காண ஆசைப் பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. 

உரை நடை :படி.தானில்லாப். பசம்பசனே, அம்மானே என்பவற்றை முதலிற்கொள்ச,



ஆசைப்பத்து ௩௮௫. 

உரை : -குணம யாதுமில்லாத (ஒப்பற்ற) மிச்ச மேலோணே, 
குற்றம் சிறைர்த இவ்வுடம்பின் வசையனைத்துச் தொலைத்த, 
இவமா ஈகரத்துட் புகுந்து, சாவல்பொருர்திய அருளொகிச் 
காட்யெடைர், என இருசண்ணும் மஒழ்ச்சி மீதாரும்படி, 
உனது பழைய அன்பர் இருக்கூட்டத்தை அடியேன் காண்பதத்து 
ஆசைப்பட்டேன். 

குறிப்பு :-ப.ி - குணம், ஒப்பு. (குணங்கள் தாமில்லா இஸ்: 
பமே! என்றதுவ் காண்க, கடி. - காவல், மணம். செடி - குற்றம் 
பரம்பானே - மேலானவத்திற்கு மேலோனே, இறையன் ஒரு 
வனே ஒப்பத்றவனாசலின், படிதான் இல்லா? என்றார். (ஸ் 

வெஞ்சே லளைய சண்ணார்தம் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு 
கைஞ்சேன்காயேன் ஞானச்சுடரே கானோர் துணைகாணேன். 
பஞ்சே ரடியாள் பாகத் தொருவா பவளக் திருவாயால் 
அஞ்சேல் என்ன ஆசைப் பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே, 

உரை நடை -பஞ்சேசடியாள் பாகத்தொருவா, அம்மானே, 
ஞானம்சுடமே, என்பவற்றை முதலிற் கொள்க, 

உ :--செம்பஞ்சூட்டிய, (அல்ல பஞ்சுபோல் மெல்லிய 
அழமயெ இருவடிகளுடைய உமையம்மை பவ்கனுயெ ஒப்பத்த 
வனே, அழகிய மேலோனே, அறிவுப்பிழம்பே, விருப்பச்-கத் 
சருன்ற (அழயெ) சேல்மீன்போன்ற கண்களையுடைய மா2ச௫- 
கோபவலையித் சிக்குண்டு சசைவுற்வேனூகிய சான், (சின்னைத் 
தவிர வேற) யாதொரு அணையுமில்லாதேன், உனது பவயகி 
போன்ற அழகெ திருவாயால், அஞ்சாதே என்று சொல்வதை 
விரும்பினேன். 

குறிப்பு :--வெம் - விரும்பத்தச்ச. அதனைச் சேலோடுவ் எண் 

ஜேோடுல் கூட்டலாம். பஞ்சேர் - பஞ்சு + ot பஞ்சுபோன்ற, 
ழமக. (sop 

AGe@ppivers 

எனத



திருப்பெருக் அறையில் அருளிய 
௩ 

அதிசயப்பத்து 

முத்தி இலக்கணம் 

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம் 
இருச்சித்றம்பலம் 

வைப்புமா டென்றும் மாணிக்கள் தொளியென்றும் 
ஜனத்திடை உருகாதே, செப்பு கேர்முலை மடவர லியர்தங் 

சன் திறத்திடை கைவேனை, ஒப்பிலாதன உவமனி லிறக்தன 

ஒண்மலர்த் திருப்பாகத், தப்பன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட் 
டய அதிசயங் சண்டாமே. 

உரை: இறைவனே, சேடிவைத்த செல்வமென்றும், மாணி? 
கத்தின் ஒளியென்றும் உள்ளத்திலே உருக்சல் கொள்ளாமல், 
சேப்புப் போன்ற ஈூஸையுடைய இளம்பெண்டிர்சள். லசையிற் 
மணிபவனாகிய என்னை யாதொரு பொருளும்கும் நிகரில்லாதன 
காம். உவமை கூறக் கூடியபொரறுள்கள் யாவதற்றையுல் கடர்தன. 
வாய், உள்ள ஒள்ளிய இருவடிச் தாமரையுடைய தர்தை ge. 
மிகாண்டு தனது மெய்யடியாருடன் சேர்ப்பித்2 வியப்பான செய் 
சையை சரம் அறிர்தேரம். 

ட் 
குறிப்          

  

தைப்பு - எய்த்த காலத் பயன் படுவதற்சாகச் 

  

Ber VAGUS 5s 1G -Oadiar; may aeirag bs 
இட்மெனப் பொருள் கொள்வாருமுளர். இடருத்த சாலை. பயன் 
படுதலால், 4வைப்புமா? டென்ரூர், நிலைத்ச இன்பச் தருதலால் 
மாணிச்சத்து ஒளி? என்றார். செப்பு - குக்குமம் முதலியன வைத்தற்குரிய சிமிழ், பெருமையால் ஒப்பில்லாசன என்னுர். தண் 
மையால் உவமனில் இறந்தன வென்றார். ‘ . ச உவமன் - உவமம். 
உலமையில்லாது சடக்த என்றுங் கொள்ச, (௪) 

நீதி யாவன யாவையும் கினைக்கலேன் நகிளைப்பவ 
சொடுக்கூடேன், ஏத மேபிறம் இறந்துஜல் வேன்தனை என் 
னடி யானென்னு, பாதி மாதொடும் கூடிய பரம்பரன் கிரந்



4 'திசயப்ப, த்தூ & or 

௧7 மாய்நின்ற, ஆதி ஆண்டுதன் அணித் கூட்டிய அதிசயங் 
கண்டாமே. 

உரை :--சியாமமாயுள்ள எவற்றையும் எண்ண மாட்டேன். 
அவற்றை எண்ணி ஈடப்பவரோடும் கான் சேரமாட்டேன். குத்ற 
வடிவாகவே, பிறச்தும் இறச்துர் துன்புறுகிற என்னை, தன்னுடைய 
அடியவனென்று கருத் ிருமேணிய௰ிற் பாதி பெண்ணொடுல் கூடிய 
மிசமேலோனுய் அழிவின்றி நின்ற ஆதி முதல்வன் ஆட்கொண்டு 
சன்னடியார்களுட் சேர்ப்பித்ச வியப்பினை யறிர்தோமே. 

  

தறிப்பு:--ஏதம் - குற்றம். எதமே - ஏதமேயாய் - குந்தத் 
இன் வடிவமேயாய்; வீணே என்றும் பொருள் சொள்ப, eye 
வேன் - அலைந்து அன்புறுவேன், சிரந்தரமாய் - நித்தியமாய், (௨), 

முன்னை என்னுடை வல்வினை போயிட முக்கணதுடை 

Quins, sorter யாவரும் அறிவதற் கரியவன் எளியவன் 

sen es பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை oe 

SMH QoroF ugmass, Borie gar Zoe ~ 

கூட்டிய அதிசயங் கண்டாமே. 

    உரை நடை :--முன்னை யென்னுடை. 

என்பதை ஆண்டு என்பதனோடு முடிக்க. 

எளியஞய் விளங்குபவன். பொன்னிஜெளியினும் Coos 
ப.த்றதாயமைத்த சடையினுலாயெ முடிமீது. பிறையினே வைத்தரு 
ளிய தாய்போன்த அவன்; பக்குவம்வரு முன்னே என்னுடைய 
கொடிய வினைகள் அகன்றொழியும்படி. என்னை ஆட்சொண்டரு 
ளித் தன தடியாருட் சேர்ப்பித்த வியப்பினை யறிர்தோமே. 

தறிப்பு முன்னை - முன்னாக... இதனை வல்வினை. என்பத 
ஜே சேர்த்துப் பழமையாயெ வினையென்பாருமுளர், பேரயிட, - 
விரைவிலொழிய. வினைக்கு. ஆம்பட்டிருக்க சால்  உடைவல் 

வினை? என்னார். தன்4-ஐ - தன் தலைவன். இதனை * யறிவதற்கு ? 
என்பதே சேர்த்துத் தன்னை யறிலதற் கரியவன் என்று



௩௮௮ திருவாசகம் 

முரைப்பர், புரிசடை - கட்டிய சடை, சடையின் பிரிவுகளைப் 
உபுரி? என்றலுமூண்டு, (௩) 

பித்த னென்(௮)எனை உலகவர் பகர்வதோர் காரணம் 

இதுகேளீர், ஒத்துச் சென்றதன் திருவருட் கூடிடும் உபா 

யம தறியாமே, செத்துப் போய்௮ரு ஈரடை வீழ்வதந் 
கொருப்படு இன்றேனை, அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட் 
டிய அதிசயம் கண்டாமே. 

உளை --உலகத்தவர்கள் என்னைப் பித்தம் பிடித்தவனென்று 

சொல்லுவதற்குக் காரணமிது கேட்பீர்களாக. இறைவன அ இரு. 

வருளோடு மனமொத்து ஈடக்து அதனை விரைவி லெய்துன்ற 
தக்திரத்தைத் தெரியாமல் இதச்து தாண்டுதற்கரிய ஈரசத்இ 
னிடை வீழ்வதற்கு இசைசன்ற என்னை அப்பன் ஆட்கொண்டு 
தன்னடியார் கூட்டத்இிற் சேர்ப்பித்த வியப்பினை யறிர்தோம். 
(Gb இிகைத்தாற்போல் கின்றோம்.) 

  

தறிப்பு :--இரல் பிடித்தாற்போல் சிற்பனை உலனெர் பித் 
னென்ன இகழ்ன்ற மாபுபற்றி இச்செய்யு ளியத்தினர். 2ம் 
அடியில் சன் என்பத அத்தனைச் குறிக்கும். அருஈரகு பொறுத் 
தற்கரிய துன்புடைய BIG என்பாரு முளர், ஒருப்படுகன்றேன் - 
ஒருப்படு மிமல்புடை என்னை. ம 

பரவு வாரவர் பாடுசென் றணைகலேன் பன்மலர் பதித் 
" தேத்தேன், சூரவு வார்குழ லார்இறத் தேரின்று குடிகெடு 
இன்றேளை, இரவு நின்றெரி யாடிய எம்மிறை எரிசடை 
மிளிர்கின்ற, ௮சவன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய அதி 
சயங் கண்டாமே. ் 

உரை:--இறைவனைத் அ.திப்பவர்சளிடத்தே சென்று சோ 
மாட்டேன். பலவகையான பூச்சளைப் பறித்து இறைவன் மீத 
ad வணங்கேன், Gras ah நீண்ட கூந்தலையுடைய மாதர் சார்பிலே நின்று பிழைப்புக்குக் சேடு சேடன் ற என்னே, எல்லாம் ஓடுங்குகின்ற சங்கார காலமாகிய இரவிலே தான் ஒருவனேமாம் 
நின்று சோதி மயமாம்ச் கூச்தியத்றஇன்ற எமி தலைவன்



அதிசயப்பத்து ௩௮௯. 

செந்இிப் போன்ற சடையின்சண் மின்னு?ன்ற பாம்பினை புடை 
பவனாயெ பெருமான் ஆட்கொண்டு தனதடியாருடன் சேர்ப்பித்த 
வியப்பினை அதிர்தோமே, 

குறிப்பு :--பாடு-இடம், குணம், பெருமை. பன்மலர் - கிலப்பூ, 
Pity, கொடிப்பூ, கோட்டுப்பூ என்பன. குரவு-ஒருவசை வாசணை 
யுள்ள மரம், வார் - ரீண்ட. எரியாடிய - ஊழித்தியிலாடிய என்பது 
மூண்டு. எரிசடை - ஒளிர்கின்ற சடை என்றலுமுண்டு. (௫) 

எண்ணிலேன் திரு காமஅஞ் செழுத்தும்என் ஏழைமை 

பய; தனாலே, ஈண்ணி லேன்கலை ஞானிகள் தம்மொடு ஈகல்வினை 

ஈயவாதே, மண்ணிலேபிறச் திறந் துமண் ணாவதற் கொருப் 

படு இன்தேனை, அண்ணல் ஆண்டுதன் அடி.யரிற் கூட்டிய 
அதிசயங் கண்டாமே. 

உமை: என்னுடைய அதியாமையிஞலே இறைவனுடைய 
திருப்பேசாகய இருவைக்தெழுத்தினே நினைக் இலேன். அருட்கலை 
வல்ல அறிஞரசோடு சேர்ச்திலேன். ஈற்செயல்களை விரும்பாது 
இம்மண்ணுலூற் பிறர், இறக் மண்ணாய்ப் போவதற்கு இயை 
புடைய என்னைச் இறப்பு மிகுந்த பெருமான் குட்கொண்டருளித் 
தன்னடியார்களோடு சேர்ப்பித்த வியப்பினை யறிக்தோமே. 

குறிப்பு:--வாசனாமலம் சீக்குவதற்கு.த் இிருலைர் தெழுத்தை 
கினைதல் வெஞானபோதம் 9-ம் சுத்இரத்.இித் கூறியதைச் காண்க _ 
பிரணவத்தை ஜச்தெழுச் தெனதுமுண்டு. ஏழைமை - அறியாமை, 
தல்வினை - கற்செயல், இது இருவிணைகளுட் சேர்ந்த சல்வினை. 
பன்னு, ௮. பயன்கருதிச் செய்யப்படுவது, பயன் சருதரத 

கற்றவமே ஈண்டு குறிச்சப்பெற்றஅ. இறந்தவுடன் உடம்பானது 
மண் முதலிய ஐம்பூதத்திற் கலத்தலால் 4 மண்ணாவதற்கு ?: 

என்றார். (=) 

பொத்தை ஊன்சுவர் புழுப்பொதிக் அளுத்தைம் 

பொழுகயெ பொய்க்கூரை, இத்தை மெய்யெனக் கருதிகின் «



௩௯௦ திருவாசகம் 

திடர்க்கடற் சுழித்தலைப் படுவேனளை, மூத்து மாமணி' 
மாணிக்க வயிரத்த பவளத்தின் முழுச்சோதி, அத்தன் 

ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய ௮ திசயங் கண்டாமே. 

உரை:-- தளைகளுள்ள தரையைச் சுவ சாகவுடையதாய்ப் புழுச் 
களிஞலே வேயப்பெற்று, வவியற்று சிணரீர் வடி௫ண்ற நிலையற்ற 
கூரையை உடையது (இவ்வுடம்பு). இதனை நிலைத்த பொருளாக 
எண்ணித் அன்பக்சடலின் சுழியில் அசப்படுவேனை, மணிகளுட் 
சிறர்த பெருமணியாயெ முத்து) மாணிக்கம், வயிரம், பவளம் 
இவற்றின் முழு வொளியும் கலர்தாற்போன்ற திருமேனி உடைய 
அப்பன், ஆட்கொண்டு கன்னடியாரோடு சேர்ப்பித்த வியப்பினை 
யறிர்தோமே, 

குறிப்பு:--உடம்பகத்தே உள்ள தசையைச சுவராகவும், தோல். 
முதலியவற்றைக் கூரையாசவுங் கூறினர். மூத்து, வைரம் என்ப 
வற்றின் சிறம் இிருவெண்ணீற்றிஞெளிக்கும். மாணிக்கம் பவளம் 
என்பவற்றின் ஒளி திருமேனியின் ஒளிக்கு மூவமைகளாயின. 
மாமணி முத்து எனமாறு௪. இதை என்பது இத்தை என விரிர்தத, 
பொத்தை யென்பதற்குப் பருத்தது எனவும் கூறுப. (=) 

நிக்கி முன்னெனை ச் தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையிற் 
புகப்பெய்து, நோக்கி நண்ணிய கொடியன சொற்செய்து 
அகமின்றி விளாக்கைத்துத், தூக்க முன்செய்த பொய் 
யறத அகளறுக் செழுதரு சுடர்ச்சோதி, ஆக்க ஆண்டுகன் 
அடியரிற் கூட்டிய அதிசயங் சண்டாமே, 

உரை நடை:-எழுதரு. சுடர்ச்சோதி என்பதை முசவிற் 
கொள்க. 

உரை: எழுந்து விளக்கித் சோன்றும் பிழம்புபோன்ற ஒளி 
புருவளயெ பெருமான், நுன்னானிலே சன்னுட கரில்லாகபடி. 
என்னை விலகச் சறுகுடிலாகய உடம்பினுட் புகுத்.இ இப்பிறவி 
யிலே ௪5௧ பருவத்திலே திருவருட்கண்ணால் பார்த்து அட்பத்தை 
உணர்த்துவதாகிய கொடிப்பொழுதில் சொல்லப்படுஸ். end



Brug g ௩௨௯௧ 

போன்ற உபதேசமொழி யுரைத்து, அசத்தடியாயெ தொடர்பில் 
லாமல், (இருவடிபிலே) என்னைப்பூட்டிப் விறவிச்சடலி விருச்சு 
மேலே அக உபதேசம் பெறுதற்கு முன்செய்த பயணில் செயல் 
கள் ஒழிபும்படி பாசமரயெ குற்றத்தைத் தொலைத்து வீட்டிற் குரி 
ய.வனுக்9 என்னை யாட்சொண்டருளித் தன்னடியாருடன் சேர்த்த 
வியப்பினை யதிர்சோமே. 

துறிப்பு:--இறைவன் தன்னொடு சின்றது. என்றது, முச் 
பிதவிபில் சயிலையிலிருச்சமையைச் குறிக்குமென்றும், சேவ: 
நிலையிலிருக்தமையைச் குறிக்குமென்றுல் கூறுப, சொடியன 
என்பதில் கொடி - கைகொடிப் பொழுதில் கூறப்படுஞ் சொல்- 
அன - அன்ன, போன்ற, அத்தசைய சொல்வினை (( ஐம் ?? என் 
சொல்லின்பொருளை உள்ளத்திற் பதியவைத்தமையாற் *சொத் 
செய்து! என்றார். அகம்-வண்டியிற் சாளைகளைப் பூட்டும் மரம் 
தடி. ஸுகமின்றி! என்றது ஈட்டறிவின் ஜொடர்பின்றி விளாள் 
கைசத்து-சேர்த்து; பூட்டி, கலங்கச்செய்து. விளாக்கை - விளா 
தல், கலீத்தல். விளாச்கை என்பது. வினையாக வழல்கப்பட்ட- 
பொய் - பயணில் செயல், துகள் - குற்றம். (2) 

    

உற்ற ஆக்கையின் , உறுபொருள் ஈறுமலர் எழுதரு 

காற்றம்போற், பற்ற லாவதோர் நிலையிலாப் பரம்பொருள் 

அப்பொருள் பாராதே, பெற்றவா பெற்ற பயனது நகர்க் 

இடும் பித்தர்சொல் தெளியாமே, அத்தன் ஆண்டுதன் அடி௰ 

ரிழ் கூட்டிய அதிசயங் சண்டாமே, 

உரை: (வினைக்கு ஈடாக) வக்தடைச்த வுடம்பின் மேலான 

பலன், வாசனையுடைய பூவின்சண் கண்ணால் பார்ச்கப் படாத: 

எழுகின்ற வாசனைபோல, ஜம்புலனால் பத்றப்படுவசோர் தன்மை 

யிலாத மேலாகிய மெய்ப்பொருளைச் காணுதல். அம்மெய்ப் பொரு 

கோச் காண முயலாது வினைக்சேற்றபடி. டைத்த விஷைப்பயனைச் 

Gags முறையே அஅபவித் தொழியும் அறிவினர் பேச்சக 

சம்பா இருக்குமாறு, அப்பன் என்னை மாட்சொண்டு தன்ன்டிமா 

டன் சேர்ப்பித்த வியப்பினை யதிர்தோமே, 

 



௩௬௨ திருவாசகம் 

தறிப்பு:--உறபொருள் - மிருக்த பயன், மலர் எழுதரு ராத் 
2 பற்றப்படுவதுயோல் பற்றமூடியாக தன்மையுடைய பரம் 
பொருள் என்று கூஅுவாரு முளர், பெத்றவா வென்பஜை அகர்ச் 
இடம் என்பதனோடு மூடிச்சாமல், பெற்ற என்பதனோடு முடித்து. 
டைதற்குரிய முறையிலே யகைக்த எனப் பொருள் கொள்வது. 
லுண்டு, பித்தர் - அறிலீனர். (க) 

இருள் திணிர்கெழுர் இட்டதோர் வல்விளைச் சிறுகுடி. 
௫ிஅஇக்தைப், பொருளெ ஸனக்களித் தருக கத்திடை விழப் 
வகு கன்றேனை், தெருளும் மும்மதில் கொடிவசை யிடி.தரச் 
இனப்பதத் தொடுசெர்தி, அருளும் மெய்ந்நெறி பொய்ச் 
மிதி நீக்கிய ௮திசயல் கண்டாமே. 

உமை:--அதியாமையாகய ஆணவமலச் கெறிலால் ஏற்பட்ட 
ஜாய கொடிய வினைகளா லமைக்த இதிய குடிசை இவ்வுடம்பு. 
இசனை நிலைப் பொருளாக எண்ணி மஇழ்ச்து சடத்தற் கரிய 
ஈசகத்தினிடை விழட்போகு மென்ன, தெளிவாக விளக்குஞ் 
சவர்சளேயுடைய முப்புசமானது. சொடிப்பொழு,இ விடிச்து விழும் 
spurned Carus GPAs செர்சிறமான தயோ அம்பை 
வீடுத்தருளிய உண்மைவழியே வடிவமாக வுடையவன், எனது 
பொம் வழியைத் தொலைத்த வியப்பினை யறிச்தோமே, 

குறிப்பு இருள் - ஆதியாமைச் கேதுவாய தணவத்தை 
Bante. இரிபுணாச்யை யுண்டாக்கும் மாயையினை இரு ென்பாறு மூளர்... திணிர்து - மிகுக்து, வினைப்போகமே தேக காதலின் வல்வினேச். சிறுகுடி வென்றார். இரும்பு, வெள்ளி, பொன் இவற்றாலாயெ சுவர்களை. முப்புசல்கள் உடையவாயிருச் 
தனை அவை அரரயுத்தில் விஎக்னெபடியால் செருளும் மதி வென்றார். மதில் - கோட்டைக்கு அகுபெயர், பதம் - அடை நானம், செறி யென்பது ஆகுபெயர், 

(60) 
ிருச்சிற்றம்பலம் 

எமக.



திருப்பெருர் துறையில் அருளிய 

புணர்ச்சிப்பத்து 

எடததக 

அத்துள்த இலக்கணம் 
சிரிய விநத்தர் 

இருச்சித்றம்பலம் 

சுடர்பொற் குன்றைத் தோளா முத்தை 
வாளா தொழும்பு கந்து 

கடைபட் டேனை அண்டுகொண்ட 

கருணா லயனைக் கருமால்பிரமன் 

,தடைபட் ஒன்னுஞ் சாசமாட்டாத் 
தன்னைத் தந்த என்னாரமுதைப் 

புடைபட் டிருப்ப தென்று கொல்லோஎன் 
பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. 

ரை:--ஒளிர்ன்ற பொன் மலையைப்போல்வானை, தொளைச் 
சப்படாத முத்தினை யொப்பானை, மிசவுல் சீத்மைப்பட்டேளுயெ 
என்னை யாட்சொண்டு பயனில்லாத என் தொண்டை ஏற்றுச் 
கொண்ட அருட்கோமிலானவனை, கரிய நிறமூடைய திருமாலும் 

கான்முகனும் செருக்கனெல் தடைபட்டு இன்னுஞ் சென்றடைய 
முடியாத என்னுடைய இடைத்தற்கறிய அருமருக்தை, பொள்ள 
வில்லாத என் மாணிக்கதைச் சேர்ந்து. பச்குத்திற் பொருக்இ 
யிருப்பது எச்காளோ. 

குறிப்பு மாற்றம் யாதுமில்லாக பயனைத் தருவதால் 

“டபான் குன்ற? மென்றார். குறைவு urgdearsg என்பார் 
“தோளா முத்து! என்றார். வாளா - பயனின் றி. உரிச் சொல்லாகக் 
கொண்டு பயனற்ற என்றும் சொல்லலாம். கருணை --.தல்யன் - 
சருணுலயன். புடை - பச்சம். பட்டு - பொருர்தி. *பொள்ளா?



௩௬௪ திருவாசகம் 

என்றது (பொல்லா? என்றாயிற்று. பொள்ளாத - உளி முதலிய 

வற்றால் செ.துக்கப்படரத, இறைவன் தனச்கு உரியவனானது: 

பற்றி என் பொல்லாமணி? யென்றார். (4) 

ஆற்ற இல்லேன் அடியேன் ௮ரசே 

அவனி தலத்(அ)ஐம் புலமை 
சேற்றி லழுந்தாச் இர்தை செய்த 

சிவனெம் பெருமா னென்றேத்தி 

ஊற்று மணற்போல் செக்குகெக் 

குள்ளே ௨௫௫ ஐலமிட்டுப் 
போற்றி நிற்ப தென்று கொல்லோஎன் 

பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. 

உரை :-மன்னனே ! அடியே ஸிவ்வுலக வாழ்ச்சையைம் 
பொ௫க்கமாட்டேன். பூதலத்திலே ஐம்பொறிகளுக்கும் விடய 
மாயை சேற்தின் சண்ணே ஆழ்ர்துவிடாதபடி வெனடியைச் 
சக்இத்து எமது தலைவனே என்று வாழ்த்தி மணலின்சண் கரச 
இன்ற ஊற்ற சீர்போல, செடழ்ர்து செலழ்ர்து உள்ளத்தை உருச் 
சல்கொண்டு கூவியழைத்துப் பொள்எலில்லா வென் மாணிச்சம் 
போல்வாளுயெ உன்னைச் சேர்க்து வணம்9 சித்பது எர்த காளோ. 

குறிப்பு :-4அவணிதலத்து ஐம்புலன் ஆற்றுலேன்? என்றலு 
முண்டு, புலன் -பொறி ஏற்கும் பொருள். அதன்சண் அசப்பட் 
டால் எழுக்து விலகுவது சடினமாதலின் *சேற்றி? லென்றார். 
ஊற்று மணவென்பதை மணல் ஊத்து என மாறுச, செக்கு 
கெ௫ழ்ர்து. ஓலம் - அடைக்கல ஒவி, (2) 

நீண்ட மாலும் அயனும் வெருவ 
நீண்ட நெருப்பை விருப்பிலேளை 

* ஆண்டு கொண்ட என்து ரமுதை 

அள்ளூ அள்ளக் தடியார்முன்



புணர்ச்சிப்பத்து ௩௯௫: 

வேண்டுக் தனையும் வாய்விட் டலறி 

விரையார் மலர் தரலிப் * 

பூண்டு டெப்ப தென்று கொல்லோஎன் 
பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. 

உரை :-(வாமனாவதாரத்தில்) உலகை யளத்தற்பொருட்ட: 
கெடிய திருவுருச்கொண்ட திருமாலும், பிசமனும், அஞ்சும்படியாக 
உயர்ச்ச அனற்பிழம்பானவனே, தன் பால் விருப்பமில்லாத 
வென்னை யாட்சொண்டருளிய இடைத்தற்கரிய என தரு: 

மருச்தை, பொள்ளவில்லாத என் மாணிச்சம்போல்வானை யடைச்கு 
மிகுதியும் இன்பம் ஊறுகின்ற அன்பர் முன்னே வேண்டியன 
வெல்லாம் வரய்விட்ட2 ற்றி வாசனை பொரும்திய பூச்களைத் சாவி 
வணல்இத் திருவடியைச் சிரமேற் பூண்டுசொண்டு செயலற்றிருப்ப 
தெம்கானோ.. 

தறிப்பு--அள்ளூதம் - மிகுதியாக ஊறும், எலும்பும் உருக 
என்றுவைத்தது. முண்டு, சவ உபா.தி ஒழியும்வரை அ.இிப்பதையே 
உ வேண்டுச்சனையும் வாய்விட்டலறி? என்றார். பூண்டு? என்ப 
தற்கு அடிமைத்திறம் பூண்டு, இருவடியைப் பொருர்இி என்று 
முரைப்ப. (அ) 

அள்லிக் கமலச் தயனும் மாலும் 

அல்லா தவரும் ௮மசர் கோனுஞ் 

சொல்லிப் பரவும் காமத்தானைச் 
சொல்லும் பொருளும் இறத சுடசை 

நெல்லிக் கனியைத் தேனைப் பாலை 

சிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையைப் 

புல்லிப் புணர்வ தென்று கொல்லோஎன் 
பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. 

உரை:-அழயெ உள்ளிதழ்களை புடைய தாமரையில் வித் 
நிருக்கும் பிரமனும், திருமாலும், விண்ணவர்ச்சரசனாயெ இந்தி 

னும் பிறகும் புகழ்ர்து அ.திச்ன்ற இருப்பேருடையானை, சொல்



௩௯௬ திருவாசகம் 
. 

இலகத்தையும், பொருளுலகத்தையுல் கடர்த வொளியானவணை, 
செல்லிப் பழத்தையும் சேனையும் பாலையும் பூரண நயம் அமைந்த 

அமுதத்தையும், அமுதத்இன் சுவையையும்போலத் இத்இப்பவனை, 
பொள்ளவில்லாத மாணிஃ்சம்போல்வானை இதுசப்பற்றி அத்துவித 

.மாய்க் கலந்து நிற்ப செர்சாளோ. 5 

குறிப்பு :-அல்லி - அகவிதழ், “சொல்லும் பொருளும் மாயா 
காரியமாதலால், அவற்றைச் : கடத்த? என்றார். சறியை, இரியை, 
யோகம், ஞானயோசம். ஞானத்தின் ஞானம் என்னும் நிலையில் 
கிற்பவர்க்கு. இறைவன் இன்பச் தருமுறையை செல்லிக் கணி 
முதலிய உவமைகளாற் குறிப்பித்தார் என்னலாம். (#) 

  

Reps Fay yoyo (pyre 
காண்பான் €ஜ்மேல் அயனும் மாலும் 

அகழப் பறந்தும் காண மாட்டா 
அம்மான் இம்மா நிலம்முழுஅம் 

நிகழப் பணிகொண் டென்னை ஆட்கொண் 
டாவா என்ற நீர்மை எல்லாம் 

புகழப் பெறுவ தென்று கொல்லோஎன் 

பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. 
உரை :-செல்லச் செல்ல மிக்கு விளங்கும் அடியையும் 

முடியையும் காணும்பொருட்டு மேலே பிரமனுல் ழே இருமாலும் 
உயசப் பதச்ம், மிக அசழ்க்துல் காணமுடியாத அப்பெரியோன் 
இப்பெரிய நில உலக முழுவதுஞ் செய்தி தெரியுமாறு என்னை 
எலல்கொண்டு ஆண்டருனி, ஐயோ என்திரல்கெ தன்மையனைத் 
அம் பொன்ளவில்லாத மாணிகஎம்போல்கானை யடைர்து புகழ்ர்து 
பேசச்டைப்பது எர்காளோ, 

துறிப்பு:-இிகழத் இகழும் - மிகுதியாக விளங்கும். சீழ் 
மேலயனும் மாலும் என்றது. ஏதிரசிரல் நிறை, சழ்மாலும் 
'மேலயனும் எனக்கொள்க. அகழ்க்து ௭ ன்ப, அகழ என நின்றது. அம்மான் - அப்பெரியோன். சீசழ - செய்தி பச௨. (ஐ
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பறிக்து வந்து பசமா னந்தம் 
பண்டே அடியேற் கருள்செப்யப் 

பிரிர் து போக்து பெருமா நிலத்தில் 

அருமா லுற்றேன் என்றென்று 

சொரிந்த சண்ணீர் சொரிய உள்ரீர் 
உரோமஞ் இலிர்ப்ப உகர்தன்பாய்ப் 

புரிக்து சிற்ப தென்று கொல்லோஎன் 
பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே, 

உரை:--இறைவன் இரல்9ச் குருவாய் வரது. பேசான2- 
தத்தை முன்னமே அடியேனுச் கருள்செய்யவும் அவனைப் பிரி. 
பெரிய சிலவுலகத்தில் தல்9க் சடத்தற்கரிய மயக்சமூற்தேனே 
யென்றெண்ணி யெண்ணி ர்திய கண்ணீரோடு உள்ளம் ௨௫௨ 

நீர் பொழிய மயிர்கூச்செரிய மூழ்ச்து அன்போடு பொள்ள 
வில்லாத மாணிச்சம் போல்வானைச் சேர்ச்து காதலித்து நிற்ப 
தெச்சாளோ ? 

துறிஃ்பு:-பெருமாநிலத்து என்பதில் மா என்பது அமை, 
* சொரிய உள்நீர் ? என்பதற்கு உயிரின் தன்மைகள் நீங்க என்றும். 

பொருள் கொள்ப, புரிச்து - விரும்பி, (=) 

கினையப் பிதருக் கரிய நெருப்பை 

நீரைக் காலை கிலனை விசம்பைத் 

தனையொப் பாசை யில்லாத் தனியை 

நோக்கித் தழைத்துத் தழுத்த கண்டங் 

கனையக் கண்ணீர் அருவிபாயக் 
கையுங் கூப்பிக் சடிமலராற் 

புனையப் பெறுவ தென்று கொல்லோஎன் 

பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. 

உரை:--அன்ப.ல்லாத ஏனையோருக்கு நினைவதற்கரிய வான்... 
சாத்து, நெருப்பு, நீர், நிலம் என்னும் ஜர் ழமானவனை, சனக்கு 5 
நிகரானவர் யாருமில்லாத ஒரு பொருளைப் பார்த்து உடல்



௩௯௮ திருவாசகம் 

பூரித்தத் சழுதழுத்க தொண்டை ஒலிசெய்ய, கண்ணீர் அருவி 

யாகப் பாய, கையினால் அஞ்சலிசெய்து பொள்ளவில்லாத மாணிக் 
கம்போல்வானை. யடைர்து ௮அவணை நறும்பூவினல் அணிசெய்யச் 

டப்ப செச்சாளோ 1 

குறிப்பு :-செய்யுள்பத்றி ஐம்பூதங்களை மூறையாக வைக்கு 
வில்லை. அன்பின் மெய்ப்பாட்டினல் தொண்டை தழுதழுத்த 
சாத்தடுமாறிக் கனைப்பதுபோல ஒலியெழுவதால் * தழுத்தகண்டம் 
கனைய? ஏன்றார். (ஸ் 

  

நெக்கு நெக்குள் உரு ௨௫௨௫ 

நின்றும் Omi ga GH gd எழுந்தும் 

ஈக்கும் அழுதுர் தொழும் வாழ்த்தி 
நானா விதத்தாற் கூத்தும் ஈவிற்றிச் 

செக்கர் போலுர் திருமேனி 
Bay நோக்கச் இலிர்ிலிர் த்.அுப் 

புக்கு நிற்ப தென்று கொல்லோஎன் 
பொல்லா மணியைப் புணர்ந்த, 

உசை:--உள்ளல் குழைக்து குழைச்சு இடைவீடாது ௨௫9), கின்றாலும் இருந்தாலுக் டெச்தாலு மெழுக்தாலும் இசித்தாலும் அழுசாலும், இடைவிடாது. வணங் அவனை வாழ்த்திப் பற்பல வகையான ஆனச்கச் கூத்துகளுமியத்திச் செல்வானம் போன்ற அவன் திருமேனியை விளங்சம் பார்த்து உடல் புளசல்சொண்டு பொள்வில்லா,ச மாணிக்கம் போல்வானை யடைர்து அவனிடைப் புகுந்து அத்துவிதமாய்க் சலந்து நிற்பது எச்த சாளோ ? 
குறிப்பு :--எச்செயல் செய்தாலும் இறைவனை வாழ்த்த வேண்டுமென்பார். நின்றுமிரும்தும் வாழ்த்தி? என்றார். ஈவிற்றி யென்பது கற்று என்றும் சொல்லி என்றும். 

படினும் ஈண்டுக் கூத்தியற்றுதலைச் குறித்து நின்றது. மயிர் , சிலிர்தீதல் வியப்பினாலாடுவது, புக்கு நித்பசென்றத, இதைவியா 
பகத்துள் அடங்? நிற்றலை. 

(ர) 

  

பொகுள்
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ar arts மூவே முலகுக்குர் 
தாயே காயேன் தளையாண்ட 

பேதாய் பிறவிப் பிணிக்கோர் மருந்தே 
பெருர்தேன் பில்ச எப்போதும் 

ஏதா மணியே என்றென் நேத்தி 

இரவும் பகலும் எழிலார் பாதப் 
போதாய்க் தணைவ தென்று கெரல்லோஎன் 

பொல்லா மணியைப் புணர்ந்த, 

உரை நடை :--பெருக்தேன் பில்ச என்பதை அணைவது என்: 

ப தனோடு முடிச்ச. 

உரை :-பழமையாயெ எழுலசங்களுக்கும் தச்தையானவனே, 
தாயானவனே, சாயனைய என்னை யாட்கொண்ட அறிதுச் 
குறை யுடையவனே, பிறவி சோய்க்கு ஒப்பற்ற மருர்தே, எக்கா. 
லத்திலும் எவ்விசப் பயனுமாகின்ற மாணிச்சமே என்று இரவும், 
பகலும் இடைவிடாத வாழ்த்திப் பொள்ளலவில்லாத மணிபோல் 
வானை யடைந்து அழகு நிறைந்த அவனுடைய திருப்பாத மல 

பைச இவானர்தம் பெருகும்படி அறிவினாலாராய்க்து சார்வு 
எச்த சாளோ ₹ 

  

துறிப்பு :--மூ - மூத்த; பழமையான. மூன்றிடத்துமுள்ள 
ஏமுலகங்கள் என்று பொருள் சொண்டால், ஈரிடத்தே எழுலகம் 
கூறு மரபிற்கு மாறுகும். ( ஏழு? என்பதை (எழு! என்பதன் 
கீட்சியாகக் கொண்டு மேல் இழ் ஈடுவென்னு மூவிடத்அம் எழும் 

முூவசையான உலசங்கள் யாவற்றிற்கும் என்று பொருள் கொள்ள 
லாம். பேதாய்! என்றது பச்குவமடைவதற்கு முன்னே தன்னை 
யாண்டமையால். அது இகழ்சசபோத் புகழ்சச: :பெருக்தேன்? 
என்பது வொனச்தத்துக்கு அறிகுறி. பில்க- சக்த. ஏதாமணியே 
என்பதை மேதாமணியே எனக்கொண்டு அறிவு வடிவாகிய சீத்தி 

னமே என்று முரைப்பர். மேதா - அறிவு. ]



௪௦௦. திருவாசகம் 

காப்பாப் படைப்பாய் கரப்பாப் முழுதும் 
சண்ணார் அிசம்பின் விண்ணோர்க்கெல்லாம் 

மூப்பாய் மூவா மூதலாய் கின்ற 

முதல்வா முன்னே எனையாண்ட 
பார்ப்பா னேஎம் பாமாளீன்று 

பாடிப் பாடிப் பணிர்அபாதப் 
பூப்போ தணைவ தென்று கொல்லோவன் 

பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. 

உரை :--எல்லாவற்றையம் படைப்பவனும், காப்பவனும், 

ஒ௫க்குபவனுமானவனே, Bib depts வாணின்கணுள்ள. 
தேவர்களுக்கெல்லாம் முற்பட்டமையால், கூறத் தவனாயிருப்ப 
ater, ஆளுல் மு.தர்ச்சியெய்தாக ஆதியாய் சின்ற தத்துவனே; 
முன்னாளிலே யெனையாட்கொண்ட ௮ம். சணனே, பொள்ளலில் 

ars மாணிக்கமாயெ உன்னையடைக்து எமது மேலோனே 
யென்று இடைவிடா பாடிப் பொலிவுடைய உனது பாதமல 
மைச் சார்வது எர்ச சாளோ.. 

குறிப்பு :--முழு அல் சாப்பாய், படைப்பாய், காப்பாயென 
வரிசைப்படுத்துச. சண் - இடம், பெருமை. அந்தணவடிவொடு 
கண்டமையாற் ₹பார்ப்பானே? என்றார். பூப்போது - பொவி' 
வடைய மலர், அழூயெ மலர், (கஞ் 

இிருச்சிற்றம்பலம், 

ஆ



திருப்பெருக் துறையில் அருளிய 

வாழரப்பத்து 

—te— 

முத்தி உபாயம் 

எழசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம் 

'இருச்சிற் தம்பலம் 

பரரொடு விண்ணாய்ப் பரந்த எம்பானே 
பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய் 

சீரொடு பொலிவாய் வெபுசத் தரசே 

திருப்பெருர் துறையுறை வனே 
யாரொடு ரோகேன் .ர்க்கெடுத் அசைக்கேன் 

ஆண்டநீ அருளிலை யானால் 

வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் 

வருக௭என் றஐருள்புரி யாயே. 

உரை :-மண்ணுமாய் விண்ணுமாய் எங்கும் வியாபித்த எடது 
மேலோனே! சான் வேறு ஆதரவில்லாதவன் என்பதைச் சண் 

Loss. சவெலோச மன்னனே, (அல்கு) Aptunt Pace 
பவனே, இருப்பெருர் துறையில் வீற்றிருக்குஞ் சிவபெருமானே, 
என்னை யாட்கொண்ட & விட்டின்பத்தை நல்கி யருளலி44-. 
யானால் உன்னைத் தவிர சான் யாரோடு நொந்து கொள்வேன்” 
வே௮ யாரிடம் இச்குறையை எடுத்துப் பேசுவேன்? கெடில 

கடல் சூழ்ச்ச இவ்வுலல் வாழ்ச்.இருச்ச இயலாத என்னை உன்பால் 
வருகவென்று: அருள் செய்வாயாக. 

  

தறிப்பு :--மண்ணும் விண்ணுவ் கூறவே எக்கும் வி 
மானமை கூறியவாறாயிற்று, பற்று - ஆதரவு, Payss, 
சீசொடு பொலிவா? யென மாறுக. *ஆண்ட நீ யருளிலையாகு£ 
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இலென்பதை :ஆரொடு சோசேன்? என்பதன் மூன் வைக்க. 
ஈசண்டாய்? அசை. * (௮ 

வம்பனேன் தன்னை ௮ண்டமா மணியே 

மற்றுநான் பற்றிலேன் கண்டாய் 

உம்பரும் அறியா ஒருவனே இருவர்க் 

குணர்லிறம் துலகமூ டுருவுஞ் 
செம்பெரு மானே! வவெபுர.த் தரசே 

திருப்பெருந் துறையுறை வனே 
எம்பெரு மானே என்னையாள் வானே 

என்னைநீ கூவிக்கொண் டருளே. 

உமை :--வீணனாகய என்னையாட்கொண்ட பெருமை பொருச் 

ம இரத்தினம்போல்வானே, கான் வேறு ஆதரவில்லாதவன்; 
சேகர்களும் அதியமுடியாத ஒப்பத்தவனே, அயன் மால் என்னு 
கீருவருடைய அதிவினைச் sg உலகள்களை ஊடுருவிச் சென்ற 
Pads திருமேனி உடைய பெருமானே, வெலோக மன்னனே, 
திருப்பெரும். அறையில் தங்கும் வபெருமானே, எம* தலைவனே, 
என்னை யாட்கொண்டவனே, என்னை நீ விரைவில் உன்பால் 
அழைத்துச்கொள்க, 

குறிப்பு :--வம்பு - பயனின்மை, இருவர்க்கு - இருவருடைய. 
உம்பர் - வானவர், 6 

பாடிமால் புகழும் பாதமே அல்லால் 

பற்றுகான் மற்றிலேன் கண்டாய் 
தேடிகீ ஆண்டாய் வெபுஈத் தரசே 

திருப்பெருக் துறையுறை வனே 
ஊடுவ அன்னோ டுவப்பதும் உன்னை 

உணர்த்துவ அனக்கெனக் குதி 
வாடினேன் இங்கு வாழ்டேன் கண்டாய் 

வருகளன் திருள்புரி யாயே,



வாழாப்பத்து ௪௦௩ 

உரை:-.இிருமால் பாடித் திக்கும் உன்னுடைய திருவடி. 
களே யல்லாமல் வேறு ஆதரவு உடையேன் அல்லேன் சிவலோக 
மன்னனே ! நீயாகவே என்னைத்தேடி. வச்தாட்கொண்டாய். 
ிருப்பெரும்தறையி லெழுச்தருளிய சிவபெருமானே, பிணங்கு. 
வும் உன்னோடுதான். மூழ்வ.தும் உன்னைச் சண்டே; எனக்கு 
உது.தியறிவிப்பது உனச்குரியதே. வாட்டமடைச்தேனுயெ கான். 
'இர்த உலிலே வாழமாட்டேன். உன்பால் வருச வென்று அருள் 
செய்வாயாக. 

குறிப்பு :-*பாடி மால்? என்பது *மால் பாடி! எண மாறுக. 
எனக்குறுதி யுணர்த்துவத உனக்கு எனச் கொள்க, (ய) 

வல்லைவா எசக்கர் புசமெரித் கானே 
மற்றுகான் பத்திலேன் கண்டாய் 

தில்லைவாழ் கூத்தா வெபுசத் தரசே 

'திருப்பெரும் துறையுறை சிவனே 

சல்லைமூ வுலகும் உருவியன் றிருவர் 

காணும்காள் ஆதிமீ தின்மை 

வல்லையாய் வளர்க்தாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய் 
வருகளன் றருள்புரி யாயே. 

உரை:--விரைவிலே வாளினையுடைய அசுரர்சளது இறி 
புரத்தை எரித்தவனே, சான் வேறு ஆதரவில்லாசவன். இல்லைப் 
பதியில் வாழ்னெற கூத்சப்பெருமானே, வெலோச மன்னனே, 
'இருப்பெரும்அுறையித்றல்கி யருளிய சிவபெருமானே, பண்டைச் 
காலத்து அயனுமாலுமாயெ இருவர் உன்னைச் சாண முயண்ற 
சாளிலே மேல் Ep ஈடுவென்ற எல்லையுடைய உலகக்களை 

செடுருவி முதலும் முடிவும் தோன்றாமை செய்யும் வலிமை யுடை 
பவனும் வளர்ந்தவனே, காணில்வுலில் வாழமாட்டேன். உன்பால் 
வருச வென்றருள் செய்வாயாக. 

குறிப்பு :--வல்லை - விரைவில். அரக்கரும் அசுரரும் வேருயி 
னும் இருசொல்லும் பரியாய காமங்களாய் வருதல் சாண்க.
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அன்று - பண்டைச்காலம், *அண்று இருவர் சாணும் சாள் எல்லை 
மூவுலகுமூருவி ஆதியீறின்மை வல்லையாய் என முடிச்ச. வல்லை 
யாய் - வலிமைபுடையாய். (=) 

பண்ணினேர் மொழியாள்ஃபங்கரீ யல்லால் 
பற்றுகான் மற்றிலேன் seins 

இண்ணமே ஆண்டாய் வெபுசத் தரசே 
திருப்பெருந் அறையுறை சிவனே 

எண்ணமே உடல்வாய் மூக்சொடு செவிகண் 
என்றிவை சின்கணே வைத்து 

மண்ணின்மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன் கண்டாய் 
வருகஎன் ஐருள்புரி யாயே, 

உரை:--பண்ணை யொத்த சொல்லையுடைய உழை யம்மை 
பாகனே! சான், உன்னை யல்லாது வேறு ஆதரவில்லாசவன்.. 
உறுதியாக என்னை யாட்கொண்டவனே, சிவலோகப்பெருமானே... 'ிருப்பெருக் துறையி லெழுர்தருனிய சிவபெருமானே, அறிவுச் 
கருவியாலய மனத்தையும், மெம், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்து. ஐம்பொறிகளையும் நின்னிடத்தே வைத்து விட்டுப் முஸ் இம் மண் 
ணுலூல் அடியேன் வாழமாட்டேன். என்ஷ உன்பால் வருக. வென்றருள் செய்க. 

குறிப்பு :--பண்ணின் Cox எனவும், பண்ணின் ஏர் எனவும் 
பிரிச்சலாம் Serer Bie, பண்ணைப்போல அழகிய என்று பொருள். தமது மனமும், ஐம்பொறிகளும் இறைவனை காடினமை 
இசன்கட் குறித்தார். 

(@) 
பஞ்சின்மெல் லடியாள் பங்க£ீ யல்லால் 

பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய் 
“செஞ்செவே அண்டாய் சிவபுரச் காசே 

திருப்பெருக் துறையுறை வனே



வாழாப்பத்து. ௪௦டு 
. 

அஞ்சினேன் நாயேன் ஆண்டுக அளித்த 

அருளினை மருளினால் மறந்த 
வஞ்சனேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் 

வருகஎன் தருள்புரி யாயே. 
° 

2eor:—ugestCurér9 மென்மையான அடியை உடைய 
உமையம்மை பாகனே ! நீயல்லால் எனக்கு வேது ஆதரவு இல்லை. 
மிகச் செல்வைமாகவே ட்சொண்டருளியவனே, வெலோக மன் 
னே, திருப்பெருக்தூறையில் வீந்றிருக்குஞ் வெபெருமானே, 
8 கல்னெ இருவருளினை மயக்கத்தால் மதத்த காயேன் பயப்பட 
லாயினேன். வஞ்சனையுடையேஞயினும் மாணிவ்வுலகல் வாழ 
மாட்டேன். வருகவென்றருள் செய்வாயாக. 

குறிப்பு :--* பஞ்சின் ? என்பதற்கு ( ஊட்டின செம்பஞ்சை 
புடைய? எனவுக் கறப. செஞ்செவே - செம். செவ்வே - மிகச் 
செவ்வையாக, நீ யளித்த அருளினை மருளிஞல் மதக்த சாயேன் 
அஞ்சினேன் வஞ்சனேன் என முடிச்சு. (=) 

பரிதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே யல்லால் 

பற்றுகான் மற்றிலேன் கண்டாய் 

திருவுயர் கோலச் சிவபுரச் தரசே 

'திருப்பெருக் துறையுறை சிவனே 

கருணையே நோக்கக் க௫ந்துளம் உருகிக் 

கலந்துகான் வாழுமா றறியா 
மருளனேன் உலஇல் வாழ்கிலேன் கண்டாய் 

வருகஎன் ஐருள்புரி யாயே. 

உரை: சூரிய மண்டலத்திலுள்ள ஒளியையுடையவனே, 

உன் இருவடியே யல்லாமல் வேறு ஆதரவில்லாசேன். தப்பு 

Deis 2y8u RaCors மன்னனே; இருப்பெருர்.ஒறையி 

லமுச்தருளிய சிவபெருமானே, உலகப் பொருள் எதனையும்
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5 

சோச்சாது உன் இருவருளையே கருதி உள்ளல் கணிக்துரு9 உன் 
னோ கலப்புற்று வாழும் விதத்தை யறியாச மயச்சகமுடையேன் 
தேயினும்) இவ்வுலலே சான் வாழமாட்டேன். உன்பால் வருச 
வென்ற அருள் செய்வாயாக, 

குறிப்பு :--இறைவன் செம்மேணியனதலின் சூரியமண்ட 
லத்தி ஜெளிக்கு அவன் மேனி யொளியை உவமித்தார். திரு 
வீடனிக்குஞ் செப்பு. (x) 

பந்தணை விரலாள் பல்க£ யல்லால் 
பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய் 

செந்தழல் போல்வாய் இவெபுசத் தரசே 
திருப்பெருக் அறையுறை வெனே 

அந்தமில் அமுதே அரும்பெரும் பொருளே 
ஆரமு தே௮டி யேனை 

வந்த (ப்)ய ஆண்டாய் வாழ்கிலேன் கண்டாப் 
வருகஎன் றருள்புரி யாயே, 

உரை:-பக்தின் உருட்டித் சன்மை வாய்க்க விரலேயுடைய 
உமையம்மை பாகனே, நீ யல்லாமல் வேறு ஆதரவு இல்லாசேன்.. செவ்விய அனல்போன்ற இருமேனியுடையவனே, வெலோக மன்னனே, இருப்பெருக்துறையித்தல்ெ வெபெருமானே, முடி வில்லாத நித்தியனே, பெறுதற்சநிய பெரிய பொருளே, இடைத் 
தற்கரிய சாவா மருர்சே, அடியேன் உய்தி கூடும்படி. குருவாய் வந்து ஆட்சொண்டவனே, இவ்வுலஇல் வாழமாட்டேன். வருச வென்றருள் செய்க. 

குறிப்பு:--*பர்தணை ! என்பதத்குப்பச்து சேர்ச்த என உரைப் பாருமுளர்,  ! அக்தமிலநூகே? என்பதில் அமுதென்பது மாணச் தைக், கடந்தவன் என்ற பொருளுடைத் த. *உயவக்து அடியேனை ஆண்டாய் ? என முடிக்க, 
(4)



வாழாப்பத்து ௪௦௪. 
௪ 

பாவரா சாவுன் பாதமே யல்லால் 
பற்றுகான் மற்றிலேன் சண்டாய் 

தேவர்தர் தேவே இவபுரக் கரசே 

திருப்பெருக் தூறையுஹறை சிவனே 
மூவுல குருவ இருவர்£ஜ் மேலாய் 

முழங்கழ லாய்கிமிர்ச் தானே 
மாவுரி யானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் 

வருக௭என் நருள்புரி யாயே, 

உரை :--இிவினையை அழிப்பவனே, உனத தஇருவடி யன்தீ 
வேண ஆதரவு இல்லாதேன். விண்ணவர்க்குச் தலைவனே, 9௪ 
லோக மன்னனே, இிருப்பெருர். அறையில் வீத்றிருக்குஞ் சிவபெரு 
மானே, மூவுலகங்களையும் ஊடருவும்படி அயன்மால் இருவரும் 
மேலும் Feng சென்று தேடும்படி. ஒலிக்னெத அணற்பிழம்பால் 
உயர்க்து நின்றவனே, யானைத்தோல் போர்த்தவனே, இவ்வுலகில் 
வாழமாட்டேன். வருகவென்தருள் செய்வாயாக. 

குறிப்பு :--மூவுல குருவ என்பதை இருவர் என்பதனோடும், 
சீழ்மேலாய் என்பதை நிமிர்ர்சானே என்பசோடும், முழங்கு என்: 
பதை அழலாய் என்பதோடு மூடித்தலுமுண்டு. மாவுரி யென்பது 

புவித்தோலையுவ் குறிக்கும். (=) 

பமுதில்கொல் புகழாள் பங்கநீ யல்லால் 
பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய் 

செழுமதி அணிக்தாய் சவபுசக் srr 

திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே 

தொழுவனோ பிறரைச் அதிப்பனோ எனக்கோர் 
துணையென கினைவனோ சொல்லாய் 

மழவிடை யானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் 

வருகஎன் ஐருள்புரி யாயே.



சன திருவாசகம் 

உரை குற்றமற்ற. பழமையான புகழையுடைய உமை 
யம்மை பாகனே, உன்னையன்றி வேறு ஆதாரவில்லாதேன். 
செழுமையுற்ற பிறையினை யணிக்தவனே, வெலோச மன்னனே, 
திரப்பெருச்அறையி லெழுச்சருளி யிருக்குஞ் வெபெருமானே, 
உன்னேத் தவிச பிற தேவர்களை ஒணக்குவேனோ, வாழ்த் அவேனா, 
எனச்குதவியாகக் கருதுவேளூ «Bugera.  இளங்காளையை 
லாசனமாச உடையவனே, இவ்வுலில் வாழமாட்டேன், வருக 
வென்றருள் செய்வாயாக, 

குறிப்புவெத்தோடு சக்இபும் யாண்டு முண்மையால் அவள் 
சரத்தியைத் தொல்புகழ் என்றார். சச்ரன் கடவுளை woo ig 
செழுமை யுற்றமையால் செழுமஇ என்றார். தொழுவனோ, துப் 
வினோ, ரினேவனோ என்றமையால் மனம், வரக்கு, சாயம் என்ற 
தூன்றினாலும் பிறசை வழிபடேன் என்று குறிப்பித்தார். வருக 
See ஐருள்புரிதல் அறம் என்பார், அறத்திற்கு அறிகுறியாயெ 
விடையைச் கூதிஞர். (60) 

இருச்சித்றம்பலம் 

கூட



இிருப்பெருக் அறையில் அருளிய 

அருட்பத்து 
° 

மகாமாயா சுத்தி 
எழுசர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம் 

'இருச்சித்தம்பலம் 

சோதியே சுடசே சூழொளி விளக்கே 
சுரிகுழற் பணைமுலை மடச்தை 

பாதியே பானே பால்கொள்வெண் நீற்றாய் 
பங்கயத் தயனும்மா லறியா 

நீதியே செல்வச் திருப்பெருக் அறையில் 

கிறைமலர்க் குருக்தமே வியர் 
ஆதியே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால் 

அதெந்துவே என்றரு ளாயே. 

உரை :--ஒளிவடிவானவனே ! (ஞாயிறு, இக்சள்) என்ற இரு 
சுடரானவனே ! (அவற்றை) சூழ்க்த (ஈட்சத்இெங்களாகிய) தன் 
ஜொளியுடைய விளக்குகளானவனே! சழல்களையுடைய கூந்தலை. 
யூம் பருத்த ஈூலையுமுடைய உமைமங்கையைத் இருமேனியிற் 
பாதியாகச் கொண்டவனே ! மேலோனே ! பாலின் நிறத்தைக் 
சொண்ட இருவெண்ணிற்றை யணிச்தவனே ! தாமரையில் fp 
திருக்கும் சான்முகனும், இருமாலுமறியாத நியாயவானே ! வளம் 
பொருச்திய இருப்பெருக்துறையில் மலர் சிறைச்ச குருக்த மாத் 
சடியின்£ழ் வீற்றிருக்க சிறப்பையுடைய முதல்வனே ! அடியேன் 
விரும்பி உன்னை அழைத்தால் நீ அஞ்சாதே என்றுதுதி யுரைத் 
BENS. 

குறிப்பு:--ஞாயிற்றைச் சோதியென்றும், இல்களைச் சடிசென் 
தம், நெருப்பினை விளக்சென்றுல் கூறுவாருமுளர். மடக்தை _*



௪௧௦ திருவாசகம் 

மடமையுடைய பெண், மடமை - இளமை, அடச்சம், சொளுத்தச் 
கொண்டு, கொண்ட விடாமை. பாதி யென்.ஐதனுல் உமையம்மை 
உடம்பிணில் தான் பாதியாயிருப்பவனென்று பொருள் கொள்வா 
Gert. பால் என்பது பாலின் நிறத்திற்கு ஆகுபெயராய் சின்ற. 
Fr, அடியார்க்கு ஞானமருளுஞ், றப்பு அதெக்துவே என்ற 
,இசைச்சொல்லை மலையாளச் சொல்லாகக் கொண்டு அதென்ன. 
வென்று கேட்டருள்ச எனப் பொருளுரைப்பது முண்டு. சன்னடத் 
தில் அஞ்சாதே என்ற பொருளுடைய சென்ப. (s) 

நிரு. த்தனே கிமலா நிற்றனே நெற்றிக் 
கண்ணனே விண்ணுளோர் பிரானே 

ஒருத்தனே உன்னை ஓலமிட் டலறி 
உலசெலார் தேடியும் காணேன் 

திருத்தமாம் பொய்கைக் இிருப்பெருக் ுதையிற் 
செழுமலர்க் குருர் சமே வியர் 

அருத்தனே அடியேன் ஆதரித் தழைக்தால் 
அதெந்துவே என்றரு ளாயே. 

உரை:--கூத்தப் பெருமானே! குற்றமற்றவனே! என்று முள்ளவனே! கெற்றிக் கண்ணேயுடையவனே! வாஜேர். தலை வனே! ஒப்பத்தவனே ! உன்னைக் காண்பதற்காகச் உவி 
யழைச்து உலக முழுவதும் தேடியுல் சாணச்கூடடவில்லை. Bot சிய மூதையாலமைக்த. தடாகத்தையுடைய இருப்பெருச்அறை யின்சண் வளம்மிக்க மலர்சளையுடைய aig மாத்தடியில் விரும்பி வித்றிருக்த செப்புடைய மெய்ப்பொருளானவனே! அடியேன். விரும்பி யழைத்தால் அஞ்சாதே என்று அருள் செய்வாயாக. 

குறிப்பு :--உயிர் தானே முயன்று கடவுளைச் காண முடியா தென்பும், தேடி முயன்ற காலை பக்குவம் பார்த்து இறைவன் தானே வந்து அருள் புரிவானென்பதம் இசட் கூறப்பட்டன கிருக்தமாம் என்பதைச் இருப்பெருர்துறை என்பசோடு சேர்த்து



AGL UEB ௪௧௪: 

யான் இருத்தமடைவதற்கு ஏதுவாயெ என்றும் பொருள்கொள்ப... 
அருத்தம் - பொருள்......அருத்தன் - பொருளானவன். (6   

எங்கள்கா யகனே என்னயிர்த் தலைவா 
ஏலவார் குழலிமார் இருவர் 

திங்கள்சா யகனே சக்கநற் காமன் 

கன௮டல் தழலெழ விஜித்த 
செங்கண்கா யகனே திருப்பெருர் துறையில் 

செழுமலர்ச் குருக்சமே வியர் 

அல்கணா அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால் 
அதெச்துவே என்றரு ளாயே. 

உரை:--ஏம்சள் தலைவனே ! எனதுயிர் சாதனே ! மயிர்ச்- 
சார் சணிக்த நீண்ட கூர் தலையுடைய உமை, கங்சை என விருவர்: 
சணவனே ! றந்த அழகுடைய மன்மதனுடைய உடலானது 
இப்பற்றுமாறு கோச்சி வெந்த நெற்றிக் கண்ணையுடைய பெரு 
மானே ! இருப்பெருக்துறையின்கண் வளமிக்க மலர்களையுடைய 
குருந்த மரத்தடியில் விரும்பி வீற்றிருந்த சறெப்புடைய அருட் 
சண்ணை யுடையவனே ! அடியேன் விரும்பியஜைத்தால் அஞ்சாதே 
என்றருள் செய்வாயாக, 

தறிப்பு :--உயிர்சளுச்செல்லாம் தலைவஞசலின், எக்கள்- 
காயக ளென்றார். குழலிமாரிருவர் என்பதற்குக் இரியா சச்... 
ஞானா சக்த என்பாருமுளர். செற்றிச்சண் செருப்புக் கண்ணாத. 
வின் செங்கணாயசன் என்றார். அழத் சறந்தவனாதலால் தக்க. 

ஈற்காமன் என்றார். (a). 

சமலாான் மூகனுல் கார்முகில் நிறத்துக் 

கண்ணனும் ஈண்ணுதற் கரிய 

விமலனே எமக்கு வெளிப்படா யென்ன 

வியன் கழல் வெளிப்பட்ட எந்தாய்



sat இருவாசகம் 

ிமிலகான் மறைசேர் இருப்பெருக் துறையில் 
செழுமலர்க் குருந்தமே விய2ர் 

அமலனே அடியேன் ஆதரித் தஜைத்தால் 

அதெர்துவே என்றரு ளாயே. 

உடை: தாமரையில் வீற்றிருக்கும் அயனும், கரிய மேகத் 
இன் நிறத்தினேயுடைய இருமாலும் யாங்கள் காணமுடியாத பாச 
மில்லாசவனே ! எங்களுக்கு வெளிப்பட வேண்டுமென்று regs 
வேண்ட, பெரிய அனற்பிழம்பிலிரு்ு. வெளி வக்தருளிய என் 
தச்தையே! ஒலி முழச்கமுடைய கான்குவேதங்களும் பயில்கின்ற 

திருப்பெருந் துறையின் வளமிக்க மலர்களையுடைய குருர்த மாத் 
தடியில் விரும்பி வீற்திருக்த றெப்புடைய மாரிலாசவனே ! அடி. 
மேன் விரும்பி யழைத்தால் அஞ்சாதே என்றருள் செய்வாயாக, 

குறிப்பு:--திமிலம் - பேசொலி. விமலன் - இயல்பாகவே 
பாசவ்களில் நீக்னெவன். அமலன் - குற்றமத்றவன். சான்மறை- 
பல்வகை மக்.இசல்கள் என்று பொருள் கொள்வாகு முளர், (௯) 

அடிகொள்கே ரிடையாள் சுரிகுழல் மடச்தை 
அனைமுலைக் கண்கள்தோப் சுவடு 

பொடிகொள்வான் கழலிற் புள்ளிபோ விரண்டு 
பொல்கொளி தங்குமார் பினனே 

செடிகொள்வான் பொழில்சூழ் திருப்பெருந் அறையில் செழுமலர்க் குருந்தமே வியர் 
அடிகளே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால் 

அதெச்அவே என்றரு ளாயே, 
உரை :--உடுச்கையின் வடிவத்தை உடைய நுண்ணிய இடையை உடையவளாக ஈழன்ற கூக்தலை உடைய மங்கை மாகிய உமை யம்மையின் இரு ஈூலின் துணிகள் அழுக்திய சழும்புகள் சாம்பல் சூழ்ர்த பெரிய அனலின். egal இரண்டு “ புள்ளிகள் போல விளங்கும் ஒளி சல் மார்பினனே | புதர்களைச்



AG LUSH ௪௧௩ 

கொண்ட பெரிய சோலைகள் குழ்ச்ச இருப்பெருர் துறையில் வள 
மிச்ச மலர்களையுடைய குருந்த மாத்தடியில் விரும்பி வீற்றிருக்ச 
சிறப்புடைய சடவுளே ! அடியேன் விரும்பி யழைத்தால் அஞ்சாதே 
என்று அருள் செய்வாயாக. 

குறிப்பு :--சாஞு2புரத்தில் உமை இறைகனைப் பூசித்த சாலை. 
வெள்ளம் வச்துவிட, தனது முலைச்சண்கள் இறைவனது மார்பி 
ணிலே பதியும்படி. தழுவிய கதை எண்டுக். குறிக்கப் பெற்றது. 

சுவடு - தழும்பு ; இறைவனது திருமேனி வான்.றழலித்கும், அவர் 
மேலணிர்த. சாம்பல் வெண்ணிற்றுக்கும், புள்ளி, சுவட்டிற்கும் 
உவமையாயின. செடி. - புதர், அடிகள் - கடவுள், சுவாமிகள். (௫) 

அப்பனே தூயாய் தூயவெண் நீறு 

அதைந்தெழு துளங்கொளி வயிச,த(ஐ) 

ஓப்பனே உன்ளை உள்குவார் மனத்தின் 
உறுசுவை யளிக்கும் ஆரமுதே 

செப்பமா மறைசேர் திருப்பெருக் துறையில் 

செழுமலர்க் குருந்தமே வியசிர் 

அப்பனே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால் 
அதெந்துவே என்றரு ளாயே. 

உரை: பவளம் போல்பவனே ! பரிசுத்தமானவனே | சதக 
மான இருவெண்ணிற படிச்சு மின்னு மொளியானத வயிரத் 
இன் மின்னு மொளி போன்ற விளக்கமுடையவனே ! உன்னை 
சினைக்கன்றவர்களுள்ளத்தில் மிகுந்த சுவை தருன்ற கடைத்தந் 

சரிய அமுதமாவைனே! செவ்விய பெறிய மர்இரங்கள் நிறைர்த 
'இருப்பெருர் துறையின் சண்ணே வளமிச்ச மலர்களை யுடைய 

குருர்ச மசச்தடியில் விரும்பி வீற்திருக்கும் தர்தையே! அடி. 
யேன் உன்னை விரும்பி யழைத்தால் அஞ்சாதே என்று அருள் 
செய்வாயாக. = 

குறிப்பு :--பவள மேனியின் இடையிடையே படிர்து தோற் 

அம் தருவெண்ணீற்றடையாளங்கள் அசைன்ற ஒளி போன்ற



௪௧௪ திருவாசுகம் 

மையால் துளக்கொளி அன்னார். துதைக்து - நெருங்கி, படிந்து. 

செப்பம் - செம்மை. (#) 

மெய்யனே விஇர்தா மேருவே வில்லா 
மேவலர் புசல்கள்மூன் நெரித்த 

கையனே காலாற் காலனைக் காய்ந்த 
கடுக்தழற் பிழம்பன்ன மேனிச் 

செய்யனே செல்வத் இருப்பெருக் துறையில் 

செழுமலர்க் குருக்தமே வியஎர் 

ஐயனே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால் 
அதெர்துவே என்றரு ளாயே. 

உரை :-சிலைத்த பொருளானவனே ! அன்பர் பொருட்டு 
(வெவ்வேறு வடிவங் கொள்பவனே ! மேரு மலையை வில்லாகச் 

கொண்டு பகைவர்கள் ஊர்கள் மூன்றையும் எரித்தழித்த இருக் 
கையையுடையகனே ! இருப்பாதத்திஷல் எமனைச் கோபித் 
தைத்த கடுமையாகய அனல் அண்போன்ந திருமேனியுடைய 
செம்மையனே ! வளம் பொருக்இிய இருப்பெருக் துறையிலே வள 
மிச்ச மலர்களையுடைய குருந்த மசத்தடியில் விரும்பி வீத்திருக் 
குஞ் சதப்புடைய தலைவனே ! அடியேன். உன்னை விரும்பின் 
கூப்பிட்டால் அஞ்சாதே என்று அருள் செய்வாயாக, 

குறிப்பு:--விலர்தா என்.ததத்குப் பொய்யனே எனப் பொருள் "கொன்வாரு. முளர்... மெய்யற்கு. மெய்யனுசவும், பொய்யற்கும் பொய்யனயு மிருத்தலால் அவ்வாறு கூறுவர். வில்லா வென்ப 
தைச் சையனே என்பதனோடு முடிச்ச. வில்லையடைய கையனே என்பது கருத்து. செய்யனே - செம்மையனே - நேர்மையனே. பிழம்பு - இரட்டி, - 

  

மூத்தனே முதல்வா முக்கணா முனிவா 
மொட்டறா மலர்பறித் இறைஞ்பப்



அருட்பத்தூ rae 

பத்தியாய் நினைர்.த பரவுவார் தமக்குப் 

பரகதி கொடுத்தருள் செய்யுஞ் 
சித்தனே செல்வத் திருப்பெருர் அறையில் 

செழுமலர்க் குருக் சமே வியர் 

அத்தனே அடியேன் ஆகிச் தழைத்தால் 
அதெகந்துவே என்றரு ளாயே. 

உரை :--இயல்பாகவே பாசங்களில் நீக்ெவனே ! ஆதியான 
வனே ! மூச்சண்ணுடையவனே ! தவவேடல் சொண்டவனே ! 
அரும்பு நிலைமாறாத பூவினைப் பறித்துத் இருவடிகளிலே அவி 
acri® அன்பாகத் தியானித்துத் ததிச்னெறவர்களுக்கு 
மேலான கெதியினை ஈல்யெருளும் ஞானவடி.வனே ! வளம்பொருச் 
இய இருப்பெருக் றையில் வளமிக்க மலர்களை உடைய குருச்த 
மாத்தடியில் விரும்பி வீந்திருக்குஞ் இறப்புடைய அப்பனே ! 
அடியேன் உன்னை விரும்பி அழைத்தால் அஞ்சாதே என்றருள் 
செய்வாயாக. 

குறிப்பு :--ஞாயிஐ, இக்கள், அச்சி மூன்றையும் இறைவ 
னுக்கு முக்சண்ணாகச் கூறுவர். மூணிவர் என்பதற்குத் துறவு, 
வேடம் உடையவனே என்று முரைப்பர். இறைஞ்ச,தல், கிணைதல், 
பரவுதல் மூண்றுல் கூறினமையால் இரிகரணங்களாலும் வழிபடு 
வது குறிக்கப்பட்ட. சித்தன் என்பதற்குச் சித.தர் வடிவ மூடை 
யவனென்று மூரைப்பர், சித்த - அறிவு, அுட்பமான அற்புதத் 
இருவிளையாட்டு. (௮) 

மருளனேன் மனத்தை மயக்கற கோக் 
மறுமையோ டிம்மையுங் கெடுத்த 

பொருளனே புனிதா பொங்குவா on seus 

சல்கைகீர் தங்குசெஞ் சடையாய் 
இதருளுகான் மறைசேர் திருப்பெருக் துறையில் 

செழுமலர்க் குருந்தமே வியர்



௪௧௬ திருவாசகம் 

அருளனே அடியேன் ஆசரிக் குழைத்தால் 
அதெந்துவே என்றரு ளாயே. 

உரை:--மருட்சியுடைய என துள்ளத்தை மயக்சச் தரும்படி. 
யாகத் இருவருட் கண்ணாற் பார்த் ஐ, இம்மை மறுமை என்னு. 
மிரண்டின் சார்பான பிறவியொழித்த மெய்ப்பொருளானவனே ! 
(குற்றமற்ற) சாயதன்மையை உடையவனே ! தின்ற ஒளீ 
யுடைய பாம்புவ் சங்கையுர் தங்யெ வர்.த சடையையுடையவனே | 
உயிர்கள் தெளிவடைவதற் கேதுவாயெ சான்மறைகளும் பொரும் 
Bu இருப்பெருர் ஒறையின்சண் வளமிக்க மலர்களையுடைய 
குருந்த மரத்தடியில் விரும்பி வித்றிருச்தருளிய இதப்புடைய 
கருணையாளனே ! அடியேன் உன்னை விரும்பிச் கூப்பிட்டால் 
அஞ்சாதே என்றருள் செய்வாயாக. 

தறிப்பு :--மருள் - திரிபுணர்ச்9, மயக்கு - அதியாமை, பிறவி 
யத.த்சமையால் மஜமையும் இம்மையும் ஒழிக்தன. பொருள் - 
மெய். பொக்கு- ன்ற, வாள் - ஒளி, (ஐ 

திருக்துவார் பொழில்சூழ் திருப்பெருந் து, யில் 
செழுமலர்க் குருர்தமே விய 

இருந்தவா றெண்ணி ஏசு நினைந்திட் 
டென்னுடை எம்பிசான் என்றென் 

இருந்தவா கினைக்தே ஆதரித் திழைத்தால் 
௮லைசடல் அகனுளே நின் 

பொருந்தவா கயிலை புகுநெறி இதுகாண் 
போதாய் என்றரு ளாயே, 

உரை :-- இருத். தமாகிய பெரிய சோலை 
அதையிலே வளமிச்ச. மலர்களையுடைய 
விரும்பி வீற்றிருந்த செப்பு இருந்த முறை 
சாணப்பெறாமையால் 

குழ்ச்த இருப்பெருர் 
குருக்க மரத்தடியில் 
'யை நினைச்சு. அது அச்த்து என்னை அடிமையாகவுடைய



அருட்பத்து ௪௧௪ 

எம தலைவன் என்று கருதி அவ்வாறழைத்து அறிய swage 
முடையவனே என எண்ணி விரும்பி யஷழைத்தால், பிறவியாக 
அலை மிருந்த சடலின்கண் கின்று என்னை யடைவதற்கு 8 லா. 
சயிலைக்குச் செல்லும் வழி இதுகான் பார், அவ்வழியே போகும் 
என்று அருள் செய்யவேண்டும். 

தறிப்பு:-- இருந்து - தாம் இருக் து.தற் சேதுவாயெ என்து 
பொருளுரைப்ப,  ஏசமு: - ஏசழ்று - 96855. Blt Gle 
எனவும் பாடமுண்டு. இனைர்திட்டு - ages. எம்பிசான், அகும் 
தவா, என்றென்று நினைர்தே என முடிச்சு. அலைகடல் என்பத 
அன்பமுள்ள பிதவிக்கு உருவசமாச கின்றது. ஆணர்தச்சடலுக்கு 
அதனை உருவகமாகக் கூறுவாரு முளர், ஆனர்தச்சடல் அலைகடல் 
அருமா என்பது ஐயம். கயிலை - விட்டிந் கறிகுறி. போதரால்- 
போவாய், அல்லத வருவாய்; (sof 

,இருச்சிற்றம்பலம். 

அடை 
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இருக்கழுக்குன் றத்தில் அருளிய 

திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம் 

படைய 

65 தர்சனம் 

எழு£ர்க்கமி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

இருச்சிற்றம்பலம் 
பிணக்கி லாதபெ ருந்து றைப்பெரு மான்உன் காமங்கள் 

பேகவார்க், இணக்க லாததோர் இன்பமேவருந் துன்பமே 
அடைத் தெம்பிரான், உணக்கி லாததோர் வித்து மேல் 
விகயாமல் என்வினை ஒத்தபின், கணக்கி லாத்திருக்கோலம் 
நீவந்து காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே. 

உரை:--யாவரிடத்திலும் மாறுபாடில்லாத, திருப்பெருந் 
னூனறயில் வீத்றிருக்க பெருமானே ! உன்னுடைய திருப்பெயர் 
களை எடுத்தியம்புவார்களுக்கு நிச.ரற்ற றக்க பேரின்பமே உண் 
உரசும். எமது தலேவனுயெ 8, துயரங்களை யொழித்த, சாய்க்து 
போதல் இல்லாத சனித்சன்மையுடைய பிறவி விசையானது 
மேலே விளையாதபடி, இருவினையொப்பு எனக்கு வச்தபிறகு, 
அளவிலடக்காத உன இருவடிவத்தைத் இருச்சமுக்குன்றத்தே 
ஒழுச்தருளி வர்.த காண்பித்தனை. 

கநிப்பு :-பிணக்கு- சண்டை, மாறுபாடு. Gorse இனல்கு 
என்பதன் விசாரம்; ஒப்பு. உணக்குதல் - காய்தல், வற்றுதல், ஓர் - தனியியல்புடைய இருவினையொப்பு. என்பது - இருவினேம் 
பயன்களிலும் ஒரு தன்மையான வெறுப்பு. கணச்லொ _ அசண்ட 
ஞான. (2) 

ப் ப ருக். நைப்பெரும் 
அத்தனே, சட்டம் நேர்பட வந்தி லாத சழக்கனேன் உளச் 
சார்க்திலேன். சட்டனேசவ லோகனே Gown gue son 

பிட்டு நேர்பட மண்சு மந்த பெ,



திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம் ௬௧௯. 
: 

வாயவெங், கட்டனேனையும் ஆட்கொள் வான்வக்து சாட்டி. 
னாய்கமுக் குன்றிலே. ச 

உரை:-(மு.துசைப் பிட்டு வாணிச்சியின்) பிட்டினே ஏற்றுச் 
கொள்ள, மண்சுமக்த இருவிளையாட வியத்திய இருப்பெருர் அறை 
பபிற்றங்கெ (அன்பர்பால்) பேரரூட் பித்துடையவனே ! உனது. 
சட்டளைத் திட்டத்திற்கு ஒத் தவசாச குத்றமுடைய யான் உன்னை 
யானே அடையட்டேன். இறச்ச ஒமுச்சசெறி யானவனே.| சவ 
கோச காதனே ! இழிர்த காயினும் £ழ்ப்பட்ட, சொடிய துன்ப 
மூடைய என்னையும் அடிமைகொண் டருளும்பொருட்டு, இருச் 
சமுக்குன்றத்தில் எழுர்தருனி உன் இருக்சோலல் சாண்பித் 
தருளினை. 

தறிப்பு : 
சழக்கு - குற்றம், சிட்டன் - *சார. முடையவன், சட்டம் - 

  

'சேர்பட - இசைர்சு கொள்ள, ஒற்றுமைப்பட. 

சஷ்டம், சட்ட என்பதற்கு முற்றிலும் எனப் பொருள் கொள்ளு 
as முண்டு. (2) 

wend னேன்கண்ணில் நீரை மாத்றி மலங்கெ டுத்த 
"பெருந்துறை, விலங்கி னேன்வினைக்கேட னேன்இனி மேல் 
விகாவ தறிர்திலேன், இலங்கு கின்றகின் சேவடிகள் இரண் 

டும் வைப்பிட மின்றியே, கலங்க னேன்கலங்காமலே வரத 

காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. 

உரை: (பிதவித் துயரால்) கலல்னெ என்னுடைய சண்ணி 
ரைச் துடைத்துப் பாசமறுத்த பெருர்துறைப் பெருமானை விட்டு 

நீக்கினேன், சான் இவினையாயெ கெடுதியை யுடையேன், இணி 
மேல் நிகழக்கூடிய பயனை அறியாதேன். (என் மனம் uses 
மின்மையால்) அறிவில் விளல்குன்ற உன் செய்ய பொற்பாதல்ச 
னி.ரண்டினையும் வைத்து வழிபடும் இடமில்லாமல் மருண்டேன்.. 
முவ்கனம் கான் மயல்சாவண்ணம், இருக்கமுக் குன்றத்திலே நின் 
திருவருட் சோலத்தைச் சாட்டியருளினை. 

திப்பு: -மலக்குதல் - அசைதல், சலல்கல், பெருந்துறை, 
ருபெயர். பெருச்துறை யென்பதற்கு, மலக்கெடுத்த இடமாயெ



௪௨௦ திருவாசகம் 
‘ 

பெருர்துறையை யெனவும், wot செடுத்தற் கேதுவாய பெரிய 
கெறியை Querad anu. விலனேன் என்பதன் விரித்தல் 
விகாசம், விலல்கனேன் என்பத. (ூ 

பூணொணாதகொ. ரன்பு ஸூண்டு பொருந்திகாள் 
தொறும் போத்றவும், காணொ ணாததொர் நாணம் எய்தி 
ஈடுக்கடலுள் அழுந்திரான், பேணொ ணுதபெ Gig prs 
பெருந் தோணிபற்றி யுகைத்தலும், காணொ ணுத்திருக் 
கோலம் நீவந்து காட்டி ளாய்கழுக் Gar Dov. 

உரை :-(உனதன்பர்) பிதசால் மேற்சொள்ளப்படாச உயர்ச்ச 
போன்பு பூண்டு உன்னை யடைந்து இனமும் வழிபடவும், அது 
செய்ய இயலாமையால், அன்பர் வெட்சப்படச் கூடாசதொரு 
வெட்ச மடைர்து, பிறவியாயெ சடல் ஈட் இழ்ச்துபோச 
இருந்த யான், அடியேன் பற்றிப் போத்றுதற்கரிய, இருப்பெரும் 
தறையிற் பரமாசாரியனது இருவடிகளாகய பெரிய தெப்பச்தை 
எய்து. அதனைச் செலுத்துதலும், எளியேன். சாணுதற்கரிய 
அகண்டமாய நின் தஇருவடிவத்தைத் திருச்கழுச்குன் றத் இலே. 
எனக்கு உணர்த்தி யருளினை, 

தறிப்பு :- முசவிசண்ட்டியும், இருப்பெருச்துறையில் அருன். பெறுதற்கு முன்னுள்ள அடிகள் நிலையைச் குறிப்பன, பெருநெறி: 
யாகிய பெருக்தோணி யென்பாருமுளர், கோணி, திருவடிக்கே 
உலமையாதல் மாபு. @) 
கோல மேனிவ சாக மேகுண மாம்பெ ருந்துறைக் கொண்ட 
சில மேதும் அறிந்திலாகஎன் சக்கை வைத்த சிகொமணி[லே: 
ஞால மேகரி யாக நானுளை ஈச்ச ஈச்ட வந்திடும் 
கால மேஉனை ஒததநீ வந்த காட்டி னாப்கமுக் குன்றிலே, 

உரை :--(பன்றிக் குட்டிக்கு முூலைகொடுப்பான் தோன்றிய) 
அழூயெ திருமேனியுடைய பன்றி யுருவனே | திருப்பெருக்அுறைக் கண் வீற்றிருக்க, ஈற்பண்பாடுய அருண் மேகமே | ஈல்லொழுக்கம் 
யாதும் அறியாக எனன உள்ளத்தில் வவச்சப்பட்ட தலேமணி'



திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம் ௪௨௧ 

போல்வானே ! கான் உன்னை மிகவும் விரும்பிய அளவில், உலகமே 
சான்றாகும்படி, அருள்செய்ய விலரவில் எழுர்தருளி வச்ிட்டவனு. 
இய சாலத்தை வடி.வாக வுடையவனே! உன்னை சான் தூஇக்கும்படி. 

திருச்சழுக்குன்றத்திலே உன் திருக்கோலத்தைச் காட்டியருளினைஃ 
குறிப்பு :-கோலம் - அழகு. பன்திக்குட்டிகட்கு முலை 

கொடுத்த செய்தி, இருவிளையாடற் புராணத்இிற் காண்க, கொண் 
உல் - மேசம், கறி - சாட்சி, இருப்பெரும் துறையில் எழுக்தருளி 
அடிசட்குபதேசித்தமை, உலக மறிய நேர்ந்ததாகலின், ஞாலமே 
கரியாக என்றார். ஈச்சி ரச்டெ - மிசவும் விரும்பிட, சாலதத்து 
வம் - இறைவன் தொழிற்குத் துணையாதலின் அவன் வடிவமாகக் 
கூறுசல் மரபு. பக்குவ காலத்தையும், இறைவனையும் ஒன்றாகவே 
கரு.இனமை காண்க. (6) 

பேதம் இல்லதொர் கற்பளிக்த பெருந்துறைப் பெரு 
வெள்ளமே, ஏத மேபல பேச நீஎனை ஏதி லார்முனம் என் 
செய்தாய், சாதல் சாதல்பொல் லாமை யற்ற கனிச்ச ரண் 

சர ணாமெனக், காத லால்உளை ஒதநீவர்து காட்டி னாய்கழுக் 
குன்றிலே. 

உரை :-உன்னிடமிருக்து வேறுபாடடைதற் கேஅ வில்லாத 
ஒப்பற்ற கற்பு நிலையை எனக்குச் கொடுத்தருளிய திருப்பெருச் 
தறையித் தல்யெ இன்பப் பெருல் சடலானவனே, கான் உன்னைப் 
பற்றிச் குறைகளே கூறும்படி, அயலார் முண்ணிலைபில் என்னை 
விடுத்து, நீ யாது செய்தாய்? அழிவற்றதாய்த் தீங்கற்நதாய் 
ஒப்பத்றதாயுள்ள உன் இருவடியே புகலென்று கான் அன்பினாலே 
உன்னைச் அதிக்கும்படி, இருச்சமுச்குன்றிலே நீ உனது இருச் 
கோலங் காண்பித்தனை.. 

குறிப்பு :--சத்பு - கற்புடைம் பெண்டிர், பிறசணவமை 
சாடாமையபோலப் பிற தெய்வத்தை காடா நிலை, கற்பு - கல்வி 

எனவுமூரைப்பர். பேதமில்லதோர் கற்பு - அத்துவித ஞானம். 
இறைவன் உபதேசஞ் செய்தவுடன், தம்முடன் அடிகளை அழைத் 
தச செல்லாமையின், ஏதிலார் முனம் என்செய்தாய் என்றும்.
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சாதல் சாதல் - சாதலில்லாமை, அறிவின்மை, பொல்லாமை - 
பாசச் சார்பாய குற்றம். உனை யோத என்பதற்கு, உன்னை கான் 
இ.தவும், அல்லனம் ஓ.இியபின் எனவு முரைப்பர். (#) 

இயக்கி மாரறு பத்து ஈஈல்வரை எண்குணம் செய்த 
சுசனே, மயக்க மாயதோர் மும்ம லப்பழ வல்வி ளைக்குள் 
அழுத்தவும், தயக்க ௮த்தெனை ஆண்டு கொண்டுகின் தூம் 
மலர்க்கழல் தந்தெனைக், கயக்க வைத்தடி யார்மு னேவர். 
காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே. 

உமை :-(உத்தாகோசமல்கையில் ஞானேபசேசஞ் செய்.) 
இயச்சப் பெண்களாகிய அறுபத்து சால்வரை இறைவன த எட் 
டச் இிருச்குணங்களின் வயமாக்யெ ஆண்டவனே ! அறியாமைக் 
சேனவாமெ இருள், வினை, மருள் என்னு மும்மலங்களினு துள 
காய பண்டைச் சொடிய வினைப் பயன்சனில் அடியேன் ஆழ்ச்து 
இடப்பவும், அதனாலாய எனது தளர்ச்சியை மொழித்து என்னை 
ஆட்கொண்டருளி, உன பரிசுச்சமான பூக்கழல்களேச் கொடுத் 
கருளி உன்னுடன் அழைத்துச் செல்லாஐ) அல்வனஞ் சென்ற அடியவர்கள். முன்பாக என்னைத் துயருறுவித்து, இப்போது: 
திருச்சழுச் குன்றத்திலே எழுர்தருளி வந்து, உனது திருவருட் கோலச்தைக் சாட்டியருளினை. 

குறிப்பு :--இயக்சர் - பதினெட்டுத் தேவசணக்களுள் og வசையார். இயச்சியர் காதை உத்தரகோச மங்கைப் புராணத்துட் ances, எண் குணம் - முற்றறிவு, இயற்சை யறிவு, தம் வய முடைமை, இயல்பாகச் சட்டின்மை, வசம்பிலாத்றல், 
வின்பம், அய வுடம்புடைமை, பேோருளுடைமை என்பன, ண் 
குணச்துளோமே என்ற அப்பர் இருவரக்குல் காண்க, மும்மலத் தட் சேர்க்க வினை - மூலவினை. வல்வினே யென்றது, இருவினைப் பயன்களை. அயக்கு - தளர்ச்சி. suds soda, அன்புற, இதற் குச் ச்ச வென்று பொருள் கொள்வாருமுளர். (ay 

திருச்சத்றம்பலம் 
RF 

வரம்பி



தில்லையில் அருளிய 

கண்டபத்து 

டை 

நிருத்த தர்சனம் 
கொச்சகக் கலிப்பா 

இருச்சித்தம்பலம் 

இந்திரிய வயம்மயல் இறப்பதற்கே காரணமாய் 

அக்தாமே திரிக்துபோய் ௮ருகரகல் வீழ்வேற்குச் 

சிர்தைதளைத் கெளிவித்அுச் வெமாக்க எனையாண்ட 
அந்தமிலா ஆனந்தம் அணிகொள் தில்லை சண்டேனே. 

உரை:--ஜம்பொறிகளின் வசப்பட்டு அறியாமையூற்று, இதம் 
தொழிவதத்சே எதுவா, இறக்தபின் வானிலே அலைக்து போய்ச் 
சடத்தற்கரிய சரகத்.இில் வீழும் இயல்புடைய எனக்கு, மனத்தைம் 
புனிதமாச்ிச் வெமயமாகச் செய்து என்னை ஆட்கொண்டஞவீல 
முடிவில்லாத பேரின்பமானவனை அழகு கொண்ட இல்லைச் சமை 

யிற் சாணலாயினேன். 

குறிப்பு :இக்திரியம் - பொறி. மயல் - மயச்ச மூத்து: 
என்று முரைப்பர். இரிபுணர்ச்ி யெய்தி என்பது பொருள். இதக்க. 
டன் வான் வழிச் சென்று பிற இடங்களுக்குப் போதல், மாக்க 
ஞட் கூறப்படும். Rios, அதிலைச் குறிக்கும், வெ.த்தின் வசம் 
பதெலே கலெமாதல் என அறிக, ஆனம்தம் இறைவனுக்கு ஆரு 

பெயர். (=) 

விளைப்பிறவி என்கின்ற வேளையில் அகப்பட்டுத் 
தளைச்ிறிதும் நினையாதே தளர்வெய்திக் பெப்பேளை 
எளைப்பெரிஅம் ஆட்கொண்டென் பிறப்ப ;த்தஇனேயிலிலை; 
அனைத்துலகுர் தொழுர்தில்லை ௮ம்பலத்தே கண்டேனே...



௪௨௪ திருவாசகம் 

உரை :--வினைப்பயன் சாரணமாசக வருகின்ற பிறவியாகிய 

துன்பத்திலகப்பட்டு, இறைவனான தன்னைச் சற்றும் எண்ணாது 

சோர்வடைந்து டக்கன்ற என்னை, எவ்வளவோ பெரிய வகை 
நீல் கண்டருளி ஏற்றுக்கொண்டு என் பிறப்பின் தொலைத்த 
நப்பற்றவனை, உலக முழுதும் வழிபடுன்ற தில்லைத் திருச்சபை 

மீத் சாணலாயினேன்., 

குறிப்பு :--தனை யென்பதற்கு உயிராகிய தன்னை யென்று. 
பொருள் கொள்ளுவாருமுளர். ஐமபுலனிற்பட்ட சாலை, உயிர் 
தன்னையுச் தலைவனையு முணசாமை காண்க, எனை - எத்துணை. (௨) 

உருத்தெரியாக் காலத்தே உள்புகுர்தென் உளம்மன்னிக் 
கருத்திருத்தி ஊன்புக்குக் கருணையினால் ஆண்டுகொண்ட 
திருக்தருத்தி மேயானைத் இத்திக்குஞ் சிவபதத்தை 
அருத்தியினால் சாயடியேன் ௮ணிகொள் தில்லைசண்டேனே. 

உமை:--(இறைவனாகய) தன்னுடைய வடிவத்சை யான் 
ஆதியாக காலத்திலேயே என் அதிவித் புகுர்து உள்ளத்தில் நிலை 
பெற்று என்: எண்ணத்தைத் திருத்தி உடம்பு கொண்டு, எழுச் சிருளிவர்அ, இருவருளிஞல் என்னை ஆட்கொண்டமுளியவனுயெ, 
திருக்அருத்தி யென்னுர் இருப்பதியில் வீத்திரு$தவன த, இன்பம் வவக்கும் மல்களமான இருவடியை ஆசையோடு, சாயனைய அடியேன். அழகுகொண்ட தில்லைத் இருச்சபையிற் காணலுத்றேன், 

 குறிப்பு:--தான் இறைவனை அதிதற்குமுன், அவன் தன்னைப் பல்குவப்படுத்தினமை கூறினார். ஊன்புக்கு என்பதற்குக் தன தேடலை. யிடமாகக்கொண்டு என்று முரைப்பர், திருச் அருத்தி 
சோழராட்டிலுள்ள. புதம் - பாதம். இவம் - மங்களமான. 
அருத்தி - ஆசை, அன்பு. (௨) 

( 

அல்லாத புல்லதிவிற் கடைப்பட்ட நாயேஷ 
வல்லாள னாய்வந்து வனப்பெய்தி இருக்கும் வண்ணம்



கண்டபத்து டு 

பல்லோரும் சாணஎன்தன் பசுபாசம் அத்தானை 

எல்லோரும் இறைஞ்சுதில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே. 

உரை:--அருட்சடலை, ஞானம் பெறாத சத்ததிவடையவளய்ச் 
Chiu சாயனையயான், அறிவுச் இறமுடையகளுய்ப் போச்து 
அருளழகடைச் இனிதிருக்கும்படி, (அடியார்) பலருங்காண எனன 
பாசத்தன்மையும் பகத்தன்மையும் தொலைத்தவனை, எல்லா உயிரும் 
வணக்குள்ற இல்லைச் இருச்சபையிற் காணலாயினேன். 

தநிக்டிவனப்பு- அதக; யுனிதம், மாசம்: ஆணவ்ல் புக் 
தன்னுணர்ச்சி, (#) 

சாதிகுலம் பிறப்பென்னுஞ் சுழிப்பட்டுக் தடுமாறும் 
ஆதமிலி நாயேனை அல்லலறு.த் தாட்கொண்டு 

பேதைகனம் பிதருருவம் பான் என்தன் அனைமாய்ததல் 
கோதிலமு தானானைக் குலாவுதில்லை கண்டேனே. 

உரை :--வருணம், குலம், குடிப்பிறப்பு என்பவற்றின் சுழியி 
லகப்பட்டு, அவற்றால் ஏற்படும் பற்றுக்களால் அறிவு தடுமாறி) 
ஆதரவில்லாதேனாகிய நாயேனது பிறவித் துன்பத்தைத் 

தொலைத்து காயேனை அடிமையாகக் சொண்டு, என் அறியாமைச் 
குணம், பிறர் வடிவின் நினைவு, யான் எனது என்ற செருக்கு 
மொழி என்பவற்றைச் களைந்து, குற்றமத்த சாவாமருர்தானவனை, 
(ருள்) விளங்குன்ற இல்லைச் சபையிற் சண்டேன். 

குறிப்பு:--வருணம், பெரும்பிரிவு, குலம் அதனுட் பட்டத , 
அதனினுட்பகுஇ), குடிப் பிறப்பு. ஆதம் - ஆதரவு, பிதருருவம் 
பிற தெய்வத் தேற்றம் என்று மூரைச்ச. *குலாவு 7 என்பதற்கு 
ஞானம் விளங்கும் என்று முரைப்பர்.. (@) 

பிறவிதனை அறமாத்றிப் பிணிமூப்பென் றிவையிரண்டும் 

உறவினொடும் ஒழியச்சென் றுலகுடைய ஒருமுதலைச் 

செறிபொழில்குழ் இல்லைகர்த் திருச்சிற்றம் பலம்மன்னி 
. 

மறையவரும் வானவரும் வணங்கிடகான். கண்டேனே.
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உரை :--பிறவிமுத்றிலும் மாறப்பெற்று, நோய், முதிர்ச்சி 
என்பவையிரண்டும் சிற்றத்தார். பற்றினோடு நீங்கும்படியாசப். 
போய், உலகத்தை உடைய ஒப்பற்ற முதல்வனை, அடர்ர்த சோலை 
சூழ்ச்த இல்லை சசரத்தின்சணுள்ள ஞானசபையினை யடைர்த 
வேதியரும் விண்ணவரும் வழிபடுவ்சை சான் பரா£த்தேன். 

குறிப்பு:--பிணி மூப்பு உறவினொடு மொழிய! என்பதற்குப் 
பிணி, மூப்பு முதலியன தமக்இல்லாது சுற்றத்தாரோடு ஒழிய, 
என்று முரைப்பர். பிறவியொழிர்த விடத்தே, பிணி, மூப்பு, 
சுந்றப்பற்று முதலியன ஒழிதல் இயல்பே. (#) 

பத்திமையும் பரிசுமிலாப் பசுபாசம் அஅத்தருளிப் 
பித்தனிவன் எனஎன்னை ஆக்குலித்தப் பேரமே 
சித்தமெனும் இண்சமிற்றால் இருப்பால் கட்டுவித்த 
வித்தகனூர் விளையாடல் விளங்குஇில்லை கண்டேனே. 
உரை என பசுத்தன்மையையும் மலக்கட்டினேயும் See 

யருளி, அன்பும் பண்புமில்லாத பித்தன் இவனாவன் என்று என்னை 
உலர் கூறும்படி செய்வித்து, சான் பெயர்ர்து போசாவண் 
ணம், கினைவு என்டின்ற வலிய சயிந்தினல் என்னைத் இருவடியித் கட்டுவித்த அதிஞசாய பெருமானது. இருவிளையாடலை, (ருள்), 
விளங்குடின் ற இல்லையின்சண் பார்த்தேன். 

குறிப்பு:--பத்திமை - அன்புடைமை. 
,சன்னினைவு. பாசம் - கட்டு, 
ஞர். 

பரிச - பண்பு, பச - 
வித்தகனார் - கல்வியாளர், அறி. 

©) 
அளவிலாப் பாவகத்தால் அமுக்குண்டில் கறிலின்றி 
விளைவொன்றும் அறியாதே வெறுவியனாய்க் கடப்பேனுக்(கு) 
அளவிலா ஆனந்தம் அளித்தென்னை ஆண்டானைக் 
களவிலா வானவருர் தொழுர்இல்லை கண்டேனே. 

ட. கலை அளவில்லாத எண்ணக்சளா ல் ௮ழுத்தப்பெற்று சல் லறிவில்லாமல், செய்யுஞ் செய்தியின் பய, sz னாக எதிர்காலத்தில் வருல
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தொன்றையும் அறியாது பயனற்றவளும்க் டெச்கு மியல்புடைய: 
எனக்கு எல்லையிலாத பேரின்பம் ஈந்து என்னை ஆட்கொண்ட 
வனை, வஞ்சமில்லாத தேவர்களச் தொழுடின் ற இல்லையின்சட்.. 
சண்டேன். 

குறிற்பு :-பாவசம்- நினைவு, சற்பணே. அறிவின்றி - அறிவு: 
விரிதற்டெமின்றி, வெறுவியன் - வெறுமையன், பயனற்றவன், 
கனவிலாமையால், வானவர் இல்லையிற் ஜொழுவாசாயினர் என்ற 
குறிப்புச் சாண்ச, களவிலா - சூழ்ச்செற்ற, அய்மையான. *லான 
வரும்? என்பதில் உம்மை, பிற அடியாசையுர் தழுவியது. (47 

பாங்கினொடு பரிசொன்றும் அறியாத நாயேனை 

ஓங்கியுள,த் கொளிவளர உலப்பிலா அன்பருளி 

வாங்கவினை மலம்௮று த்தூ வான்கருணை தந் தானை 

நான்குமறை பயில்தில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே. 

உர :--(இதைவனை சாடும்) முறையும் பயனும் ஒரு சிறிதும்: 
தெரியாத காயேனுக்கு உள்ளத்தே ஞானவொளியானத தழைத் 
மிகும்படி, மூடிவில்லாச அன்பினைள் தர்தருனி, எனது வினை 
களைத் தன்பாலேற்றுப் பாசத்தைக் களைந்து. உயர்ச்ச பேரருள் 
புரிர்தவனை, சான்கு வேதங்களும் முழங்குன்ற இல்லேத் இருச் 
சபையிற் காணலாயினேல் 

குறிப்பு :--பாக்கு - முறை. பரிசு - பயன், *உளத்தொளி: 
தல்? என மாறுக. உளத்தொளி- உயிரின றிவிற் கலச்த இறை 
யறிவு. உலத்தல் - வற்றிப்போதல், வாங்கு? என்பதற்குக் 
கழித் என்றும் பொருளுரைப்பர், மலம் - ஆணவம், கன்மம். 
மாமை ஆலயெ மும்மலங்கள். கான்குமறை - சால்வகை வாக்குச்கள்... 

பூதங்கள் ஜர்,தா௫ுப் புலனாஇப் பொருளாடூப் 
பேதல்கள் அளை,த்துமாய்ப் பேதமிலாப் பெருமையளைக் 
கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட ளெரொளியை மாகத;த்தை 5 

வேதங்கள் தொழுதேத்தும் விளங்குதில்லை சண்டேனே.
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உரை :--ஜம்பூதங்களை வடிவாகச் கொண்டும், மனத்தால் 
அறிய மறிவாடியும், உலூலுள்ள எல்லாப் பொருள்களும் ஆயும் 
அப்பொருள்களின் வேறுபாகெளெல்லாம் ஆயும், தன்னியல்பில் 
மாற்றமில்லாக பெரும் தன்மையுடையானை, துன்பங்களைத் 
தொலைத்து ஆட்சொண்ட, தானே விளங்கும் ஒனிபோல்வானை 
மாகதமனையானை ஞான நூல்சள் வணக்? வாழ்த்தும் அருள் 
விளங்குர் இல்லையிற் காணலாயினேன். 

குறிப்பு :--எல்லாவத்திலும் அத்துவிதமாய்ச் சலக்திருத்தல் 
பத்றி எல்லாமாக! என்றார். புலன் - மன அறிவு, ஐம்பொறி 
யறிவென்றும் கொள்ளுவர். வேதங்கள் பயின்றோர்க்கு வேதங்கள் 
ஆகுபெயர். கேசங்கள் - துன்பல்கள். மாகம், அம்மையின் சிதம். 
-அருட்சத்தியும் அவன் வடிவேயாதலின், ஈமாசதத்தை? 
என்றார். (0) 

திருச்சிற் றம்பலம் 

ட



திருப்பெருக். துறையில் அருளிய 

பிரார்த்தனைப் பத்து 

eee 
° 

சதாமுத்தி 
அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தல் 

,ருச்சிற்றம்பலம் 

கலந்து. நின்னடியா சோடன்று வாளா களித்இிருந்- 
சேன், புலக்து போன காலங்கள் புகுந்து கின்ற இடர்பின் 
னாள், உலர்ந்து போனேன் உடையானே உலவா இன்பச்- 
சுடர்காண்பான், அலர்து போனேன் அுருள்செய்யாய் 
ஆர்வங் கூர அடியேற்கே. 

உரை நடை :--அன்று என்பதை முதலிற் கொள்க, அடி. 
யேத்சே ஆர்வவ் கர அருள் செய்யாய் எனச் சொள்க, 

உரை:--(£ என்னை யாட்சொண்ட) அச்சாளில் உனதடியா 
சோடு கூடிச் சும்மா ம௫ழ்ச் இருச்சேன். அவர்கள் பிரிந்த பிஸ் 
கூடிக்களித்த சாலங்களெல்லாம் கழிர்து போயின. பின்னானில் 
அன்பம் ஏற்பட்டு கிலை பெற்றது. உடையவனே யதனால் சான் 
வாடிப்போனேன். என்றுங் கெடாத பேரின்பத்தைத் தருன்ற 
சோதஇயைப் பார்க்க விரும்பிப் பார்ச்சப்பெறாது வருக்தினேன்.. 
அடியேனுக்கு அன்பு மிகும்படி அருள் செயவேண்டும். 

குறிப்பு :--வாளா என்பது அன்பு செலுத்தாமையைச் குறிக்: 
கும். புலர்ச்து - விடிச்து, சழிர்த சாட்களும், மாதங்களும் பல 
வாயினமையின் காலங்கள். என்னார். மதுரையிற் பாண்டியன் 
முதலியோர்க்கு பதிற் சொல்ல வேண்டியிருக்ததை இடர் என்ற 
சொல் குறிக்கும். இறைவனைப். பிரிக்க ஆற்றுமையும் இடசே. 
அலர்த - எண்ணியது இடைச்கப் பெரு ௮ வரர். (ல
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அடியார் சிலருன் அருள்பெற்றார் ஆர்வங் கூர யான் 
அவமே, முடையார்-பிணத்தின் முடிவின்றி முனிவால் அடி. 
பேன் மூக்கன்றேன், சடியே னுடைய சடுவினையைக் களைர் 
துன் கருணைக் கடல்பொங்க, உடையாய் அடியேன் உள் 

ளத்தே ஓவா அருக அருளாயே. 

உரை நடை :--உடையாம் என்பதை முதலிற் கொள்க. லர் 
என்பதை ஆர்வல் கச என்பதோடு முடிச்ச. 

உரை முதல்வனே! அடியார் இலர் அன்பு மிகுஇியிஞல் 
“உன் இருவருளைப் பெற்றுர்கள். யானோ வீணாகப் புலால் நாத்தம் 
நிறைந்த பிண உடம்பிற்கு ர் முடிவின்றி அதிவிருக்சப் பெற்ற 
வெறுப்பினால் அடியேன் முதிர்ச்சயத்றேன். கடுமையான குணத்தை 
யுடைய எனது கொடிய வினைகளைச் தொலைத்து உன்னுடைய 
அருட்கடலானஅ அடியேனுடைய உள்ளத்தித் பொக்கும்படியாக 
இயாத அன்பில் உருகுவதை எனக்கு அருள் செய்வாயாக, 

குறிப்பு:--இழிவுபத்றியும், அன்பின்மை பத்தியும் உடம்பைப் 
பிணமென்றார். முடை -புலால் சாற்றம், திய வாசணை, வெறுச் கத்தச்க தன்மை தன்னிடத்தில் அதிகப் Udagred = pari முணிவால் மூக்கன்றேன். என்றார். கடியேன் - உருக்சமில்லாத கெஞ்சடையேன். பொக்க - விளங்க வென்று முசைப்ப, (ய) 

. அருளா சமுதப் பெருங்கடல்வாய் அடியா செல்லாம் புக்கழுர் 5, இருளா சாக்கை இதுபொறுக்தே எய்த கன் 
கண்டாய் எம்மானே, மருளார் மனதே கார் உன்மத்தன் வரு மால் என்றில் கெனைக்கண்டார், வெருளா வண்ணம் மெய் 2 யன்பை உடையாய் பெறநான். வேண்டுமே. 

உரை முதல்வனே ! இருவருளாபயெ படைத்த . ் சல்வா DSPs Mus au பெருக்கடலின்கண் அடியாரெல்லாம் புகுர்து organ od, அதியாமை நிறைந்த உடம்பாயெ இதனைச் சுமந்து இளச்சேன்-
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( 

எமது தலைவனே ! மருட்சி பொருச்திய மனத்தை உடைய ஒரு 
பித்தன் வருன்றானென்று இவ்வுலலே என்னைச் கண்டவர்கள் 
சொல்லி அஞ்சாவண்ணம், (ீடடைகற் பொருட்டு) சான் உண்மை 
யான அன்பைப் பெறுதல் வேண்டும். 

குறிப்பு:--வருமால் என்பதில் ஆல் ௮சை. வெருளுதல் - 
மருளுதல், அஞ்சுதல். (ஐ) 

வேண்டும் வேண்டும் மெய்யடியா ருள்ளே விரும்பி 
எனை அருளால், ஆண்டாய் அடியேன் இடர்களைந்த அமுதே 
அருமா மணிமுக்தே, தூண்டா விளக்கின் சுடானையாய் 
தொண்ட னேற்கும் உண்டாங்கொல், வேண்டா தொன்றும் 
(வேண்டா மிக்க ௮ன்பே மேவுதலே. 

உரை நடை: வேண்டுமென்பதை மேவுதலே என்பதனோ 
முடிக்கலாம். 

உரை:--தன்னை விரும்பி நின்ற மெய்யடியார்சள் ஈடிவே 

என்னை வைச்ச விரும்பித் இருவருளாலெனை யாட்சொண்டவனே ! 
அடியேனுடைய பிறவித் துன்பத்தை சீச்யெ அருமருக்தே! டைச் 
தற்கரிய பெரிய மாணிகசமே! sts! சண்ட வேண்டாது, 
கானே பெரியும் விளக்ன் கொழுக்து போன்றவனே! அடிய 
னேற்கும் விரும்பத்தகாத தொன்றையும் விரும்பாது உயர்ந்த 
அன்பினையே பொருச்துதலாயெ செய்கை யேற்படமா அஃதே 
எனக்கு வேண்டும். 

குறிப்பு: வேண்டும் வேண்டுமென்பதற்கு. இடைவிடாது 
விரும்புமென்றும் பொருள்சொள்ப, இறைவன் இயற்கை யறி 
வடையனுகவின் (சாண்டா விளக்கின் சடரனையாய்! என்றுர். (௪), 

மேவும் உன்தன் அடியாருள் விரும்பி யானும் மெய்ம்மையே 

காவி சேரும் கயற்கண்ணாள் பங்கா உன்.தன் கருணையினால் 
பாவி யேற்கும் உண்டாமோ பரமா ஸந்தப் பழங்கடல், சேர்ந் 
தாவி யாக்கை யானெனதென் றியா மின்றி ௮றுதலே, *
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உரை நடை:--*காவி சேருல் சயற்கண்ணாள் பங்கா? என்பதை 
முசவித் கொள்க, , 

உமை:-குவளை மலரின் தன்மை பொருச்திய கயல் 
போன்ற கண்ணையுடைய உமையம்மை பாகனே! உன்னுடைய 
அடியார். ஈடுவண் இருச்சு விரும்பி யானும் உண்மையையே 
விரும்புன்றேன். உன்னுடைய இருவருளிஞலே மேலாகிய 
பேரின்பமாசிய பழைய கடலிற் yoig, உயிர்ப்போதம்; 
உடம்புணர்ச்ச, யானென தென்னுஞ் செருக்கு முதலிய யாது 
மில்லாமற் செயல் அத்துப் போதலாயெ சீலை பாரவியேனுச்கு 
மேற்படுமேர £ 

குறிப்பு :-விரும்பி என்பதை விரும்ப என்பதன் இரிபசகம் 
சொண்டு, அடியார் மெய்ம்மையையே உள்ளத்தில் விரும்ப, அவர் 
கள் சார்பு பத்றி யானும் மெய் விரும்புவேன். என்றலுமுண்டு. காவி - நிலோற்பல மலர். மேவும் என்பதை அடியாசென்பதோடு மூடிக்தலும், மெய்ம்மையே. என்பதைச் சேர்ஈ்து. என்பதஜோடும் 
முடித்தலுமுண்டு. 

(@) 
அதவே பெத்றுர் கின்௮ன்பர் அக்த மின்றி அககெகவும் புறமே இடந்து புலைசாயேன் புலம்பு ன்றேன் உடையானே 
பெறவே வேண்டும் மெய்யன்பு பேரா ஒழியாப் பிரிவில்லா 
மறவா நினையா அளவிலா மாளா இன்ப மாகடலே, 

உரை நடை :--பேரா கொழியா...சடலே ஏல் த் கொட்ட ழி என்பதை முதலிற்: 

உரை:--நிலை பெயசாத, என்றும். நிலைத்த, ஈம்மை விட்டு நீங்காத, மறப்பு, நினைப்பில்லாத, அளவற்ற, தொலையாத பேரின்ப 
சாகரமே! உன்னுடைய மெய்யன்பர்கள் முடிவில்லாமல் உள்ளம் 
உருகவே உன்னை முழுவதும் பெற்றுவிட்டார்கள். 
கூட்டத்திற்கு வெளியே பயனில்லாமற்
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காதனே! ௮௮ பெறுதற்குரிய உண்மை யன்பினை சான் சட்டாயம் 
பெறவேண்டும். . 

குறிப்பு :--அறவு என்பதற்கு நிராசை, ஆசையின்மை 'எனம் 
பொருளுமைப்பாருமுளர். கடல் எழு.ஆ.கவின் இன்பமா கடலுக்கும் 
எழு அடைமொழி கொடுத்தார். இறைவன் போக்கு வசவில்லாதவ 
னாதலின் பெயரா? என்றார். இன்பம் இறைவனைவிட்டு நீங்காமை 
யின் ஒழியா! என்றார். உயிர்களோடு இறைவன் அச்.துவிதமாய்க் 
சலக்திருத்தலின் 'பிரிவில்லா! என்றார். சகல அவத்தையைச் சடஃத 
அதிக சிலையில் அனுபவிக்கப் படுவதாதலின், மறவா, நிஷா? 
என்றார். வசம்பிவின்பமாகலின் ! அளவிலா ? என்றூர். பெத்த 
பேரின்பம் உயிரைவிட்டு நீங்காமையின் * மாளா ? என்ருர். (ஸ் 

கடலே அனைய ஆனந்தம் கண்டா ரெல்லாம் சவச்ச் 
துண்ண, இடரே பெருக்கி ஏசற்றிங் இருக். த லழகோ அட 
நாயேன், உடையாய் நீயே அருளுதியென் Demi ese 
தொழிர்தே கழிர்தொழிர்தேன், சுடரார் அருளால் இருள் 
நீங்கச் சோதீ இனித்தான் துணியாயே. 

உரை முதல்வனே ! மேலே கூதிய கடல்போன்த பேசிச் 
பத்தைச் சண்ட அடியார்களெல்லாம் வலிதஇிற்பெற்று அனுபவிச்ச. 
வும், துன்பத்தையே பெருக்கத் தயருற்று அடிமையாயெ சாமேஸ் 
இவ்வுலகில் சும்மா விருப்பது அழகாகுமா ? என்னை உடை 

நாதனூயெ நீயே சான் கேளாமலே அப்பேரின்பத்தைத் தருவா 
யென்றெண்ணி உனக்கு என் விருப்பத்தைச் தெரிவியாது போய் 
சழிவுபட்டுவிட்டேன். ஒளிவண்ணனே ! இனியாவது பிரகாசல் 
பொருர்திய (ரினது) ௮ருளாகயெ (வாளினாலே) என்னுடைய அதீ. 
யாமையா௫ய இருள் நீங்கும்படி ௮;தனைச் சே.இப்பாயாக, 

தறிப்பு :-சடலே என்பதில் ஏகாரம் தேற்றம் உணர்த் ௪ம். 
சுடர் - ஞானப் பிரகாசம், அணி யென் றமையால் அருள் எீன்ப௪. 
வாளாக உவமிக்சப்பட்டது. (ஷே 

28
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துணியா உருகா அருள்பெருகத் தோன்றும் தொண்ட 

சிடைப்புகுக்.து, இகளியார் மூக்கிற் சஎர்தையேன் சிவனே 

மன்று தேய்கின்றேன், அணியா ரடியாருனக்குள்ள அன்புக் 

சாசாய் அருளளியத், தணியா தொல்லை வக்தருளித் களிர்ப் 

பொற் பாதந் தாராயே. 8 

உமை: சிவபெருமானே ! 8 ஆசாவென்று அணிவுற்று மன 
ருத் இருவருட் பொலிவு மிகும்படி விளக்குன்.ற அடியார்கள் 
36வே புகுச்இருக்குச் இண்மை பொரும்இய கூக்கிலைப்போல உரு 
சாத மனமுடைய யான் இவ்வுலூல் சிலையுற்றுத் sori Par pair. 
அழகு பொருர்திய உனதன்பர் உன்பால் வைச்.துள்ள மெய்யன்பை 
wb எனக்குத் தரவேண்டும். தாமதஞ் செய்யாமல் விரைவில் என் 
ள்ளத்தில் அருள் கணியும்படி சோன்றியருளித் களிர்போன்ற 
உனது பொன்னடிகளை எனக்குத் தருதல் வேண்டும். 

குறிப்பு :-- தணியா - அணிக் ௮, உறுதியுடன். இணி- 
அண்மை, மூல்லொன.து மேற்செல்லாது வளைவுற்று நிற்றல்போல, 
மனமானஅ கடவுளை சோச்காது உலனை சோக்னெமை குறிக்கப் 
ட்டது... அணி - அழகு, கேர்மை. தாராய் - கரச. அருளளியத் 
அணியாதென்ன சேர்த்த, அருள் தானே கனியும்வசை சாமதியாது. 
என்று பொருள் கொள்வதுமுண்டு, (9) 

தரரா ௮ருளொன் நின்றியே தந்தாய் என்றுன் அமரெல்லாம் 
ஆரா நின்றார் அடியேனும் அயலார் போல அயர்வேனோ 
சீரார் ௮ருளாற் சிந்தனையைத் திருத்தி ஆண்ட சவலோகர 
பேரா னந்தம் பேராமை வைக்க வேண்டும் பெருமானே. 

உசை நடை :--*ச€ரார் அருளாற் வெலே, > ன் முதலிற் கொள்ள, ருளாந் ஈகா? வென்பதை 

,_. ஆமைபஇதப்புப் பொருத்திய உனத. இருவருளிஞல் எனது 
உள்ளத்தைச் செம்மை செய்து ஆட்சொண்ட சிவலோசசாதனே



பிரார்த்தனைப் பத்து Phe 

உன் உறவினர்களாகய அடியாரெல்லாம் நீ அவர்களுக்குச் 
கொடுச்சுவேண்டி௰ அருள் என்றும் பாக்சயில்லாமற் சொடுத்தா 
யென்பதைத் தெரிக்.து உன் பேரானந்தத்தை மூழுதுர் தய்ச்ன் 
ரூர்கள். அடியேன் மாத்திரம் உன்னருளுக்கு அயலானவர்கள் 
போலத் தளர்வேனு? பேரின்ப அசர்ச்யொனது எப்போதும் 
நீல்காதபடி பெருமானே | எனச் சமைத்தருளவேண்டும். 

குறிப்பு :--அயலார் - அருளுக்குப் புதம்பானவர்கள், ஆசா 
கின்ருர் - உண்ணா நின்றார், அனுபவிக்கன்றார். அயர்வேன் - 
தளர்வேன். பேராமை - பேணுதலில்லாமை, (ஐ 

மானோர் பங்கா வந்திப்பார் மஜரக் கனியே மனம் 
'நெகா, நானோர் தோளாச் சுரையொத்தால் கம்பிஇக்தால் 
வாழ்ந்தாயே, ஊனே புகுந்த உனையுணர்ந்தே. உருப்பெரு 
கும் உள்ளத்தைக், கோனே அருளுங் காலந்தான் கொடி. 
யேற் கென்றோ கூடுவதே. 

உரை :-மானைப்போன் ற பார்வையுடைய உமையம்மை 

பாகனே! வணங்குவார்ச்கு இனிய சணிபோல்பவனே ! மனம் நெ 

மாத கான் தொளைச்சப்படாக பயனற்ற ஒரு சுரைக்குடுக்கை 

போன்திருக்தால், அண்ணலே ! நீ யிதனால். ஈன்கு வாழ்ச் ஐவிட் 

டாய்போலும்! உடம்பினை இடமாசச்கொண்ட உன்னை யறிர்சு 

அன்பினா லுரு, அறிவு பெருகுதற்குரிய மனதைத் தலைவனே! நீ 
கொடுச்தருளுல் சாலக்தான், சொடுமை யேனுக்கு எர்காள் ats 
சேருமோ? 

குறிப்பு :-தோளாச்சுரை, நீர்ப்பாத்திர முதலிய எவ்வகை 

ரன கருவியாகவும் பயன்படாத. அதுபோல மனம் கெ௫ழ்ச்து 
அருள் தங்குவ;தற்குப் பயன்படாத இடத்த, ௮. சோளாச்சுமை 
போல்்வதென்றார். பயன்படாத அடியவர் வாயிலாக இறைவன் 

பெருமை விளவ்காமையின், (சம்பீயித்தால் வாழ்ச் தாயே? என்ளூர். 
டனனே புகுந்த? என்பதற்கு மனித வடிவமெடுத்துவந்த என்று 

மூசைப்பர். (s0)*



௬௩௬. திருவாசகம் 

கூடிக் கூடி உன்னடியார் குனிப்பார் சிரிப்பார் கனிப்பாரா. 

வாடி. வாடி. வழியற்றேன் வற்றல் மரம்போல் கிற்பேனோ 
ஊடி ஊடி உடையாயொடு கலத்துள் ஞருப் பெருகிகெக். 

காடி அடி. அனந்தம் ௮.துவே யாக அருள்கலந்தே. 

உரை :-உன்னுடைய தொண்டர்கள் தம்முன் இடைவிடா* 
சேர்க்து சேர்ச்து கூத்தாடி ஈகைத்த, இறுமாப்புச் கொள்வாரா 
யிருப்பவும், ஓயாது வாட்டமடைக்து உன்னை யடையும் வழியத் 
அப் போன யான், உலர்ந்து போடின்ற மாம்போலப் பயனற்று நிற் 
பேனோ? என்னை யடிமை கொண்டவை உன்னோடு சேர்ர்து 
Crit பிணல்டப் பிணல்டி உள்ளமுரு9, அன்பு பெருச, மனம் 
செ௫ழ்க்து, இடைவிடாது ஆனந்தச் கூத்தாடி, இன்ப மயமே 
யாகும்படி 8 அருள் செய்வாயாக. 

குறிப்பு :--குனிப்பார், சிரிப்பார் என்பவற்றை முற்றெச்௪ 
மாகச் சொள்க. கலந்தே என்பதைக் கலந்து என்பதனோடு 
இசைத்து மிட்டும் மீட்டும் கலந்தும் ஊடியும் எனப் பொருள் 
கொள்க. அன்பினால் கலத்தலும் குறைசண்ட விடத்து ஊடுதலும். 
கிகழ்வன. குறை நீக்கவே மீட்டும் சலத்தலுண்டாம். சலத்தலும், 
ஊடுகலும் காதலை மிகுஇப்படுத்து மாதலின், அவற்றை வேண்டி. 
னர்... உள்ளூருகுதல் தற்போதம் கழல்வதற் டெமாகும். மனம் 
பெ௫ிழ்ச்த இடத்தே அர்தச்சசணங்கள் ஓய்வடையும். ஆணர்தம் 
கூத்து, பேரின்பத்தின் மெய்ப்பாடு. (௪௪) 

ிருச்சிற்தம்பலம். 

கய



திருப்பெருந். துறையில் அருளிய 

குழைத்த பத்து 
ட 

ஆத்தும நிவேதனம் 
அறுகீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம் 

'இருச்சித்றம்பலம் 

குழைத்தாற் பண்டைக் கொடுவினைகோய் காவாய் 
உடையாய் கொடுவினையேன், உழைத்தா லுறுதி யுண்டோ 
தான் உமையாள் கணவா எனைஆள்வாய், பிழைத்தாற் 
பொறுக்க வேண்டாவோ பிறைசேர் சடையாய் முறையோ 
வென், றழைத்தால் ௮ருளா தொழிவதே அம்மா னேஉன் 
அடியேற்கே. 

உரை நடை:--கொடுவினை நோய் குழைத்தால் உடையாய் 
என மாறுக. உன்னடி யேற்கே என்பதை ௮ரளா௮ என்பதற்கு 

முன்னமைச்ச. 

உரை :-பழைய இவினையாகிய வியா.இ என்னை வாட்டினால் 
என்னை உடையவனே ! சீ காப்பாற்றுவாயாக, திவினை யுடையேன். 
Yup செய்தால் உறு தியான பயன் ஏற்படுமா? உமையம்மையின் 
மணவாளனே ! என்னை யாண்டருள்வாய். சான் பிழை செய்தால். 
நீ மன்னித்து அருளவேண்டாமா ! இளமதி சூடிய சடையை 
யுடையவனே ! தலமிட்டழைத்தால் தர்தையே ! உன்னடி.யானாகிய 

° எனக்கு அருள் செய்யாது போவ தகுதியோ * 

குறிப்பு :--முறையோ வென்பதை ஒழிவதே என்பதோடு 

சேர்த்துத் தகுதியோ வென்று பொருஞூரைப்பின் சடையாய் 

என்றழைத்தால் என முடித்தல் வேண்டும். ஓலமிட் டழைப்பதை 
முறையோ வென்றழைப்பதாகவுல் கூறுவர். அம்மாளே - தர் 
தையே ! அழயெ பெரியோனே ! எனவும் கூறுவர், (6



௪௩௮ திருவாஏசம் 

அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன்௮கல ஆண்டாய்என் 

திருந்தேன், கொடியே ரிடையாள் கூறாளஎங் கோவே ஆவா 

என்றருளிச், செடிசேர் உடலைச் இகையாக தெத்துக் 

கெங்கள் இவெலோகா, உடையாய் கூவிப் பணிகொள்ளா 

தொறுத்தால் ஒன்றும் போதுமே. 

உரை நடை :--கொடியே ரிடையாள் கூறாவெல் கோலே 

என்பதை முசலிற் கொள்க, 

உரை:-கொடிபோன் த. அழயெ. இடையையுடைய உமை 
யமமை பாகனே! எமது தலைவனே! அடியேனுடைய அன்ப 
மெல்லாம் முன்னமே நீங்கும்படியாக நீ யாட்சொண்டாயென்று. 
எண்ணி யிருச்தேன். ஐயோ வென் நிரச்சககொண்டு இவினே 
சேருதற்டெமாயெ உடலை அழித்து ஒழியாத எதற்காக? எங்கள் 
சிவலோக காயகனே ! எல்களை உடையவனே ! எங்களை யழைத்து: 
ஏவல்சொள்ளாத ,சண்டிப்ப தொன்றுமே போதுமா 5 

குறிப்பூ-மூன் என்றது. தஇிருப்பெருர்துறையில் அடிகள் 
ஆட்கொண்ட காலத்தே. செடி - பாவம், இவினே, ஒறுத்தல். 
தண்டித்தால். உடம்பில் தம்மை வைக்திருப்பதே தண்டனை 
யென்பது அடிகள் கருத்து. (2) 

ஒன்றும் போதா நாயேனை உய்யக் கொண்ட Sor கருணை, இன்றே இன்றிப் போய்த்தோதான் எழை பங்கா 
எங்கோவே, குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணமா மென்றே. நிகொண்டால், என்தான் கெட்ட இிசங்கிடாய் எண்தோள் மூக்கண் எம்மானே, 

உரை நடை :--அழைபல்கா எக்கோவே, எண் தோள் முக்ச ணெம்மானே என்பதை முசலிற் கொள்க, 
உவை: உமையொரு பாகனே | உவ எம்மிறைவனே ! எட்டுத் 

தோள்களும், மூன்று சண்களுமுடைய தந்தையே! ஒன்றுக்கும்.



GOOLE GUSH ௪௩௨௬. 

uses காயேனயெ என்னைப் பிழைக்கும்படி யாட்கொண்ட 
உன்னுடைய கருணையானது இப்போது இல்லாமற் போயித்ரே? 
மலைபோன்ற குற்றங்களைச் குணக்களென்றே 8 ஏற்றுச்கொள்வா 
யானால் என்னதான் செட்டுப்போயிற்று 2? அதனால் என் குற்றம் 
களைப் பொறுத்து இரல்வெருள்கி. 

குறிப்பு :--எண் குணங்களை, எண் சோள்களாகக் கூறுவ 

தண்டு. அன்பர் செய்த மலைபோன்ற குத்றல்களைக் குணமென்௮ 
இறைவனேற்றுச்கொள்வானென்் ற குறிப்புச் காண்க. போய்த்தோ 
வென்பது போயிற்றே என்பதன் மருவு. எழை பெண்... (௩7 

மானேர் கோக்க மணவாளா மன்னே நின்சர் மறப்பித்திவ் 

னே புகளன் தனைநாக்ி உழலப் பண்ணு வித்இட்டாய் 
ஆனால் அடியேன் அறியாமை அறிந்து நீயே அருள்செய் 
கோனே கூலிக்கொள்ளுகாள் என்றென் வுன்னைக் கூறுவதே. 

உரை :--மான் பார்வை போன்ற இரு சகோச்குடைய உமை 
யாள் சணவனே ! ௮சசே ! உன்னுடைய புகழை மறக்கும்படி 
செய்து, இவ்வுடம்பிலே புகுர்த தங்குமாது என்னை யதன்கண். 
சள்ளி, எண்ணை யலையும்படி. செய்துவிட்டாய். ௮௮ அப்படி 
யாயினும், அடியேனது அறிவில்லாமையைத் தலைவனே! நீமே 
தெரிச்து அருள்புரிர்.து உன்பா லென்னை யழைக்துச்கொள்ளும் 
சாள் எப்போது எப்போது என்று உன்பால் முதையிடுகசே 
எனக்குத் தொழிலாய் வி.தித்தாய் போலும். 

குறிப்பு: -நூக்க - தள்ளி. கூறுவது - முறையிடவத, சேட் 
ப.ஐ எனவும் பொருள் கொள்ளலாம். கூறுவதே என் தொழில். 
& பயனளிச்2. மாட்டாய்போலு மென்று இதைவனை நோக்கக் 
கூறுங் குறிப்புக் சாண்ச, (கூ 

கூறும் காவே முதலாகக் கூறும் கரணம் எல்லீ£ம்டீட 

தேறும் வகைரி இகைப்பும்நீ தமை நன்மை முழுதும்&.



௪௪௦ திருவாசகம் 
் 

வேறோர். பரிசிங் கொன்றில்லை மெய்ம்மை உன்னை விரித் 

இரைக்கல், தேறும் வகைஎன் வெலோகா இகைத்தால் 
தேற்ற வேண்டாவோ. 

உரை நடை :-வெலோகா கென்பதை முசலித் கொள்க. ் 
உமை: வெலோகசாதனே ! உண்மையாக உன் தன்மையை 

விரித்துப் பேரில் சொல்றுதற்குக் கருவியாஓெ சாக்கு முதலாகப் 
பேசப்படும் கருவிகளெல்லாம் நீயே, இகைப்பதற்குக் காரணமும் 
தீயே, தெளிவடையும் வழியும் நீயே, சன்மை இமை முழுவதும் 
கியே, உனக்கு வேறாக யாதொரு தன்மையுமில்லை. சான் கெளி 
வடையும் வசையாது ? சான் இகைப்படைச்தால் நீ என்னைத் 
இதனிலிக்ச வேண்டாமா? 

குறிப்பு :--எல்லாவற்றையு மியக்குபவனும், எல்லாம். கிசமூவ 
கீத்குச் சாரணமானவனுவ் கடவுளாதலானும் அவண். எல்லாவற் 
இனாடும் அத்துவிதமாய்க் கலக்திருத்தலாலும் கா முதலிய யாவும் 
அவனே என்றார். தேறுதல் - தெளிதல், வீடு டைச்குமோ 
மிலன்ற தமது இசைப்பை இறைவன் மாற்றவேண்டு மென்பது 

குதிப்பு. (6) 
வேண்டத் தக்க தறிவோய்£ீ வேண்ட முழுத் தரு கோரய்நி, வேண்டும் அயன்மாற் கரியோய்€ வேண்டி என். 

சைப் பணிகொண்டாய், வேண்டி. நியா. தருள் செய்தாய் 
யானும் ௮துவே வேண்டின் அல்லால், வேண்டும் பரிசொன் 
அண்டென்னில் அதவும் உன்தன். விருப்பன்றே. 

உரை :-யான். விரும்பத் தக்கனவற்தை யதிபவன் ரீயே, அவத்தை உன்பாலிசக்து சேட்ச முழுவதையும் தருபவனும் கீயே, உன்னேச். காணவிரும்பிய பிசமனுக்குக் இருமலுக்கும் காணச் 
ககியவனானவனும் நீயே. என்னை நீயே விரும்பிவர் தாட்கொண் டீசல், நீ எதனை விரும்பி யருள்செய்தாயோ யானுமதனையே விரும்பு வதல்லாமல் இன்னும் சான் விரும்பக்கடியது யாதாகிலுமிருக்குமா - அதவும் உன்னுடைய விருப்பத்தின்படி சிசழ்வதல்லவா ?



குழைத்தபத்து ௪௪௪ 

தநிப்பு--இதனுள் இறையருள் வசப்பட்டு bogs sow 
நிலையை அடிகளறிவுறுத்தினர். பணி - ஏவல், பரிசு - வகை) 
செயல். (ல 

அன்றே என்தன் ஆவிடிம் உடலும் உடைமை எல்லா 

மங், குன்றே அனையாய் என்னைஆட் கொண்ட போதே 

கொண்டிலையோ, இன்ஜோர் இடையூ நெனக்குண்டோ 

எண்தோள் முக்சண் எம்மானே, நன்றே செய்வாய் பிழை 

செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே. 

உரை நடை :-*எண்சோள் முச்சண் எம்மானே ? என்பதை 
முதலிற் கொள்க. 

உரை: எண்தோளும் முச்சண்ணு முடைய எமது பெரி 
யோனே! என்னை யாட்கொண்ட அச்சாலத் திலேயே என் உடல், 

பொருள், ஆவி எல்லாவற்றையும் மலைபோல்வாயாகிய நீ ஏற்றுச் 

கொள்ளவில்லையா? இப்போ எனக்கு இடையூறு ஏதாவதுண்டா? 

தக்கது செய்வாயாயினும், தவறு செய்வாயாயினும் செய்க. 
சானிதற்குத் தலைவனா ! (உன் விருப்பமல்லவா!) 

திப்பு :--அன்றே என்பதை ஆட்கொண்டபோதே என்பத 
ஜோம் முடிச்ச. குருவுக்கு உடல், பொருள், தவி மூன்றையும் 

கொடுத்தல் மரபு. பாதுகாப்புக்குச் சறக்த அரணான மலைபோல 

8 யிருக்கும்பொழுஅ எனக்கு எப்படி இடையூறு வரும் என்ற 

குறிப்பைச் காண்க. உடைமை - பொருள். சனக்கு யாதொரு 

அதிசாரமுமில்லை. ஈன்மையுர் இமையுல் கடவுளைப் பொறுத்தது 

என்று குறிப்பித்தார். (௭) 

காயிற் கடையாம் நாயேனை ஈயந்து நீயே ஆட்கொண்டாய் 

மாயப் பிறவி உன்வசமே வைத்திட் டிருக்கும் அதுவன்றி 

ஆயக் கடவேன் நானோதான் என்ன தோஇங் கதிகாரற் 

காயத்திடுவாய் உன்னுடைய கழ ற் ் வைப்பாய் கண்ணு, Cen.



௪௪௨ திருவாசாம் 

உரை :--காயினுங் இழ்ப்பட்ட சாய்த்தன்மையுடைய என்னை 

நீயே விரும்பியவர். ஆண்டருளினை. சபடுமிக்ச என் பிறவியை: 
உன் வசமே ஒப்புவித்துவிட்டுச் சும்மா யிருக்குர் தன்மை யன்றி 
அதனைப்பற்றி ஆராய உரிமை யுடையேனோ ? அதைப்பற்றிய 
அதிகாரம் என்னுடையதோ ? (3.௮ உன்னுடையதே யாதலால்) 
கெற்றிக் சண்ணையுடைய பெருமானே! உடம்பி விடுவையோ 2 
உன் இருவடியின்£ழ் வைப்பையோ ? (எதவும் உன் கட்டளைப்படி. 
ரிகழ்வதே;) 

  

குறிப்பு:--சாயின் கெடுதற்றன்மை யிருப்பினும் அதன் தற் 
தன்மை யில்லாமையிஞல் சாயித்கடையாம் காயேனை என்றார். 
மாயம் - தந்திரம். என்ன பிறவி வருமென்று எதிர்பார்க்க மூடி. 
யாமையால் அவ்வாறு கூறினார். (4) 

கண்ணார் ந.தலோய் கழலிணைகள் கண்டேன் சண்கள் 
களிகூர, எண்ணா இரவும் பகலும்கான் அவையே எண்ணும் 
அதுவல்லால், மண்மேல் யாக்கை விடுமரதும் வந்துன் 
கழற்கே புகுமாறும், ௮ண்ணா எண்ணக் கடவேனோ அடிமை 
சால அழகுடைத்தே, 

உரை --கண்பொருக்திய செத்றியை யுடையவனே! உன்னு 
டைய இருவடிக எிரண்டையும் என் கண்குளிரக் சாணப் பெற் 
றேன். அவற்றையே இரவும் பகலுமாய் எப்போதும் நான் 
சினைப்பு மறப்பில்லாது எண்ணிச்கொண் டிருப்ப தல்லாமல் மண் 
ணுலகத்திலே இவ்வுடம்பு நீங்கும் வகையையும் அதனைவிட்டு உன் திருவடிக்கே போய்ச் சேரும் வகையையும் அப்பனே ! சான் நனைக்க உரிமையுடையேனோ ? அப்படி எண்ணினால் என தடிமைத் சன்மை மிசவும் பொருத்தமுடைத் தாகுமோ? 

குறிப்பு--எண்ணாது எண்ணுவது - ஈட்டியறியாம லறிவ. 
அண்ணா - மேலோனே. மீசவும் அழகுடைச்சே என்று இகழ் பத்திச் கூறினா சென்றது முணடு, (=)



குமை, ,தீதபத்து PPh. 

அழகே புரிச்திட் டடிசாயேன் அரற்௮ுன்றேன் உடையானே 

இகழா கின்ற திருமேனி காட்டி என்னைப் பணிகொண்டாய் 
புகஜே பெரிய பதம்எனக்குப் புசாண நீதக் தருளாதே 

குூழகா கோலமறையோனே கோனேனளன்னைக் குழைத்தாயே. 
> 

உரை:--அழசனே! சாயேன் உன் இருவடியைப் பெற 
விரும்பி யலறுன்றேன். என்னை உடையவனே ! gol Sardis 
இன்ற உன இருமேனியை காட்டி என்னை எவல் கெரண்டாய். 
புகழ்வடி. வானவனே ! பெரிய பேரின்ப நிலையை நீ கொடுத்தருளா 

மல், இளமை வடிவனே ! அழகிய வேதியனே ! தலைவனே! 
என்னை நீ வாட்டினையே.. 

குறிப்பு :--அழகு என்பதை, குழைத்தாயே என்பதனோடு 

முடித்து இசழகோ என்று பொருளுரைத்தலு முண்டு, (௯௦). 

இருச்சித்றம்பலம் 

we:



° 

திருப்பெருக்துறையில் ௮ருனிய 
உயிருண்ணிப்பத்து 

eee 

சிலானந்தம் மேலிடுதல் 

கலி விருத்தம், 
இருச்சிற்றம்பலம் 

பைர்காப்பட ௮ரவேரல்குல் உமைபாகம தாய்என் 

மெய்ர்காள்தொறும் பிரியாவினைக் கேடாவிடைப் பாகா 

செர்காவலர் பரசும்புகஜ்த் திருப்பெருந்துறை உறைவாய் 
எந்தாட்களித் தெந்நாள்இது மாக்கேன் இனியானே. 

உரை நடை :--பைச்சா அரவுபடம் ஏர் அல்குல் எனக் 
கொள்க, செர்சாவலர் பரசம் புகழ் உறைவாய் என்ற அடியை 
முதலிற் கொள்க, 

உரை:-- செவ்விய சரவன்மையுடைய புலவர் போற்றும் Gig 9 
புடைய திருப்பெருச் துறையிலுதைன்த பெருமானே ! பயெ 
சாவினையுடைய பாம்பின் படத்தை மொத்த முன் பகுதிபுடைய 
உமைபாகளுய்த் தோன்றி, காள்தோதும் எனது உடம்பை விட்டு 
நீல்சாத வினையினைத் கொலைப்பவனே ! சரளைவாசனனே ! இணி 
மேல் யான் எர்கானிலே. டீடழ்ந்து எந்த சானிலே. இறுமார் 
இருப்பேன், 

குறிப்பு:--அல்குல்-இடைக்கு முன்பாகம், விளப் போகமே சேசமாசவின், மெய் பிரியாவினை என்றுச், ஞானிகளுக்கு வரும் 
வினைப்பயனே இறைவனே ஏற்றுச் கொள்கன்றானென்ற கருத்து 
இங்கே புலனாதல் சாண்க. (௪) 

நானூடி யணைவானொரு ராய்க்குத் திவிரிட்டில் 
கூனாருடல் புகுந்தான்உயிர் கலந்தான்உளம் Aare



உயிருன்ணிப்பத்து eG 

சேனார்சடை முடியான் மன் ணு இிருப்பெருக் தறை உறைவான். 

வானோர்களும் அறியா ததோர் வளம்ஈர்தனன் எனக்கே. 

உரை நடை :--கான் ஆர் என்பதன் பின், மூன்றாம் அடியை 

முதலில் கொள்க. 

உர :--சான் யார்? (யாதொரு தகுஇயுமில்லாதேன்) வண்டு. 
பொருக்திய சடைமுடியையுடையானாயெ நிலைபெற்ற இருப்பெரும் 
துறையில் வீத்றிருந்த பெருமான், சான் தனது இருவடியை 
எய் ஜதற்பொருட்டு, ஒரு சாயாய எனக்கு இருச்கை யளித்து: 
இவ்வுலகிலே புலால் நிறைர்த உடம்பிலே புகுந்து உள்ளத்தைப் 
பிரியாதவளுய் உயிரிற் சலர்தான். மேலும் விண்ணவரும் அறிய 
கொண்ணாத வொரு (பேரின்பச்) செல்வத்தை எனக்கு 5a 
யருளினன். 

குறிப்பு :-அடிசட்கு உடலிலும் உள்ளத்திலும் உயிரிலும்: 
கலச்.தவளுய் இறைவன் விளல்னெமை, ஈண்டு அறியற்பாலத: 
சேன் - வண்டு. சடையிலுள்ள மலரிலே வண்டு மொய்க்கு 
மென்பது கருத்து. (2) 

எனைகானென்ப தறியேன்பகல் இரவாவதும் அறியேன் 

மனவாசகல் சடநர்தான்எனை மத்தோன்மத்த னாக்கச் 
இனெமால்விடை உடையான் மன்னு திருப்பெருர் துறை உறை 

பனவனென்ைச் செய்தபடி. யதியேன் பரஞ்சுடரே, [யும் 

உரை நடை: மனவாசகல் சடச்தான், சனமால் விடையான், 
உறையும் பணவன்; பரஞ்சுடரே, எனைமத்தோன் மத்தளக்? 
எனைச் செய்த படிறு அறியேன். எனை கான் என்பதறியேன். 

பகலிரவாவது மறியேன். 

உமை: மணத்தையும் சொல்லையும், (காயத்தையும்) கடக்த 
வன், வலிபுடைய இருமாலைக் காளை பூர்தியாசக் கொண்டவன், 
ஏிலைபெற்ற இருப்பெருர்துறையின்சண் வீத்திருச்சவஞமெ வே. இ 
யன், மேலான ஒளிப்பிழம்பு போல்வான், என்னைச் களிப்பு.
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மிகுந்த பித்தக் எனக்குச் செய்த சூழ்ச்சியை அறியேன், 
கான் யாரென்ப ததித$்திலேன்; பகலு பிரவுன் கழிந்ததையும் 
உணர்ச்திலேன். 

தறிப்பு :--தன்னுணர்ச்சியின்றி இறை நினைவேயுடைமை 

யால், தான் யார் என்பதை அடிகள் தெரியாதவ.ராயினர். seer 
வத்தை கடக்து, சூத்த நிலையிலிருப்பதால், காரணங்கள் கொண் 
இணருல் சாலச்.தினியல்பை அறிர்இலர். மனமுூஞ் சொல்லுக் 
கூறவே, காயத்தையு மூடன் கொள்க. மத்த. -உன்மத்தன் - 
களிப்புடைய பித்தன். மிகுர்த பித்தனென்றும் பொருள் 
சொள்ளலாம். ஞாஜனோேபசேசம் பெறுதற்குமுன், அறியப்படாத 

,சன்மை தனக்கு வர்தெய்தினமையாற் படி.று என்றார். பணவன் - 
முனிவன், வேதியன். பாஞ்சடரென்பதைப் பனவனென்பதோ 
டியைத்துப் படர்க்சையாகச் கொள்ளுவதே பொருத்தம். (க) 

வினைக்கேடரும் உளரோபிதர் சொல்லீர்விய னுலஇல் 

எனைத்தான்புகுர் காண்டான்என தென்பின்புரை யுருக்கிப் 

பினை த்தான் புகும் தெல்லேபெருர் துறையில்உறை பெம்மான் 

மனத்தான் கண்ணின் அகத்தான்மறுமாற்றத் இடையானே. 

உரை நடை :--முதலடியை இறுதியிற் கொள்க. பெருர் 
அதையிலுறை பெம்மான் என்பதை முதலிற் கொள்க. தான் 
புகுந்து என்பின் புரையுருக்பப்பினைத்தான் புகு்தெல்லே எனை 
மாண்டான் என அமைச்ச, 

உரை :--திருப்பெருக் றையில் லீத்திருக்த பெருமான். 
கானே வலிதிற் போர்து என்னுடைய என்பின் உள்ளப் 
பகுதிகளை யுருகுவித்து அவற்றிஞாடாகப் பிள் பச்கமுஞ் சென்று 
ஐயோ, (என்னை முற்றிலும் வியரபித்.) என்னை ஆட்சொண் 
டருளினன். அவன் என் உள்எத்இிலுள்ளான், கண்ணினுள் 
இருகன்றான், தவிரவும் எனது. சொல்லினிடையேயு மூளன். ஒவனைப்போல வினையை யொழிப்பார் பிதர் யார் அகன்த இவ் வலூல் உளர்? சொல்லுவீராக,



உயிருண்ணிப்பத்து ௪௫௭. 

குறிப்பு:-- தான் புகுந்து - தானே வலிக்.த, புரை - உட்டுளை. 
பினைத்தான் - பின்பக்கத்தானும், எல்லே--இரச்சச் சொல், அவன் 

  

பெருமைக்கும் குறைவான செய்கை, சருணையாற் செய்தருளினன். 
என்பது கருத்து. * என்னுளே உயிர்ப்பாய்ப் புதம் போச்புச் 
கென்னுளே கற்கும் இன்னும் புரீசன்? என்ற அப்பர் இருவாக்கை 
ஒப்பிடுக. பெம்மான் - பெருமான். விரும்பத்தச்ச பெரியோன் 
எனவுங் கூறலாம் (பெம் - விருப்பம். மான் - மசான்) மறும் 
என்பது மற்றும் என்பசன் இடைக்குறை. (௪) 

பற்றாங்கவை அற்திர்பற்றும் பற்றாங்க.து பற்றி 
நற்றாங்கதி அடைவோமெனிஜ் கெடுவீரோடி. வம்மின் 
இதெற்றார் சடை முடியான் மன்னு திருப்பெருந்துறை இறைசர் 

கற்றாங்கவன் கழல்பேணின ரொடுங்கூடுமின் கலந்தே. 

உரை நடை: 

வம்மின் Os bert 
  செடுகீர். uipepdacra.........06Ad ஐடி 

,.சலர்தே கூடுமின் என்ச.   

உரை:--உலூழ் செட்டொழியு மியல்பினசே ! உலகச்சே 

பற்றாயவைகளை ஒழித்சோய், பற்ற வேண்டிய ஆதரவு தன்னைப் 
பற்றி சல்லசாசய செறியை அடைவோமென்று நீங்கள் எண்ணி 
னால், ஒளி வாருங்கள். தேன் அளிக்கு மாலை யணிர்த சடைமுடி 

யுடையவன், நிலைபெற்ற இருப்பெருர் துறைத் தலைவுயிருப் 
பவன புகழைச் சற்றுக் சற்றவாறே, அவன் திருவடியைத் தழு 

வின அடியாசொடுஞ் சேர்க்து (அவனடியை), அடைவீர்களாக. 

குறிப்பு: தக்கு - அசை. உவூல் என்றும், விரைவில் 
என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். பற்றும்பற்று என்பதில், பத்து - 
gary. ௮௮. என்னுஞ்சொல் ஆதரவின் Apijomis gag, 

கற்று நன்று என்பதன் வலித்தல் விசாரம். தென்-தார் - 

தெற்றார். தென்தேன் என்பதன் குறுக்கம். சலக்தே என்பதை, 

கூடமின் என்பதோடு முடிக்க. (ஓ) 

கடலின் திரை ய.துபோல்வரு கலக்கம்ம ட 
5 OR os. 

உடலும்என தயிரும்புகுர் Or Durr agi eos De Sree 

 



௪௪௮ திருவாசகம் 

சுடருஞ்சடர் மதிசூடிய திருப்பெருக்துறை உறையும் 
படருஞ்சடை மருடத்தெங்கள் பரன்.தான் செய்கபடிறே. 

உரை நடை:--பின்னிசண்டடியை முதலிற் கொள்க, 

உரை:--ஒளிபரப்பும் கதிர்களையுடைய பிறை சூடியவனாகய 
இருப்பெருக்துறையிற் தக்யெ, விரிந்த சடையைச் சரீடமாக 
வடைய எங்கள் மேலோன் செய்த சூழ்ச்சி யாதெணில், சடலின் 
அலைபோல் ஐயா வருன்ற கலச்சத்தைச் செய்யும் பாசங்களைத் 
தொலைத்த, எனன. உடம்பிலும் உயிரிலுங் சலச்து நீச்சமற 
நிறைர்து விளங்கென். 

தறிப்பு:--௪டர் - கதிர். பமன்- மேலோன். படி.று - சூழ்ச்சி) 
வஞ்சசம், (௯). 

வேண்டேன்புகழ் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன். 
மண்ணும் விண்ணும், வேண்டேன்பிறப் பிறப்புச்சிவம் 
வேண்டார் சமை ores, இண்டேன்சென்று சேர்ந்தேன் 
மன்னு திருப்பெருந்துறை இறைதாள், பூண்டேன்புறம் 
போகேன் இனிப் புறம்போக வொட்டேனே. 

உரை புகழையும், பொருளையும், மண்ணுலக விண்ணுலக 
வாழ்க்கையையும், பிறப்பிறப்புக்களேயும். விரும்பேன். அய 
மங்களப் பொருளான முமுமுதற் சடவுளை விரும்பாதவரை கான் ஒருசாளூம் தொடமாட்டேன், நிலைபெற்ற திருப்பெருர் துறைப் பெருமான் இருவடிகளைப் போய்ச் சேர்க்தேன், அவற்றை என் கலேமேற் கொண்டேன். அவற்றித்கும் புறத்தே சான் போகமாட் 
டேன். இணிமேல், அவை என்னைவிட்டு அகலுவதற்கு மிசைய 
மாட்டேன். 

"அறிப்பு ௨அதியால் விரும்பாமைபத்தி, வேண்டேன். எனச் 
நணணித்தம்வழுற்படச் கூறினர். ண்டேன் என்பதை யாதொரு sri a Sab ஆவ ட (தொடர்பும், ஓ. கொள்ள மாட்டே னென்ற கருத்தைச் குறிப் 

(௭) 

   

     



உயிருண்ணிப்பத்னு ௪௪௬ 

கோற்றேன் எனக்கென்கோகுசை கடல்வாய்அமு சதென்கே 

ஆற்றேன்எங்கள் ௮ரனே௮ர மருந்தேள்ன தரசே 

சேற்றார்வயல் புடைசூழ்தரு திருப்பெருந்துறை உதையும் 

நீற்முர் தரு திருமேனிகின் மலனேஉளனை யானே. 

உரை நடை:-முதலடியை இதுதியித் கொள்க. ஆநத்தேன் 
என்பதை, யானே என்பதனோடு முடிக்க, 

உரை: எங்கள் பாசரீச்குபவனே ! அறிய அமுதே! என் 
மன்னனே ! சேறுகிறைந்த வயல்கள் மருங்கு சூழ்ந்த; நிலைபெத்ச 
இருப்பெருக் துறையில் வீற்றிருக்கும் திருவெண்ணீறு நிறைக்க 
இிருவடிவமுடைய குற்றமற்றவனே ! (8 கொடுத்த இன்பச்தைதி. 

தாங்கமாட்டாத யான், உன்னை எனக்குச் கொம்புத்தேன் போல் 
பவ னென்பேனா ? ஒலிக்கின்ற திருப்பாற்கடலிலெழுர்ச mes 
மென்டேனா ? (கூறுச;) 

துறிப்பு:--சோற்றேன் - கோல்பதேன். கோல் - கொம்பு; 
மரக்ளே, அிலமைந்த தேன், மிசச்சுவையுச் தாய்மையு மூன் 
எ.து. சேற்று சேறு என்பதன் விரித்தல் விகாரம், நீற்றும். 
அனையதே. ஆர்தரு - ஆரும் - பொருந்தும், நிறையும். (aH 

எச்சம்௮றி வேன்கான் எனக் இருக்கின்றை அறியேன் 

அச்சோ எங்கள் ௮ரனே௮௬ மருக்தேஎன தமுதே 

செச்சைமலர் புரைமேனியன் திருப்பெருர் துறை உறைவான் 

நிச்சம்என நெஞ்சில்மன்னி யானாகிநின் மூனே. 

உரை நடை :-முதலடியை இறுதிலிற் கொள்க ; மூன்றும் 
அடியை முதலிற் சொள்ச.. 

உரை :--வெட்ிமலர் போன்ற Gass இருமேணிபுடை௰ 

ஞய்த் இருப்பெருர்துறை யுறையும் பெருமானாய், உறுஇயா 
எனது உள்ளத்தில் நிலைபெற்று அத். துவிதமாய் ஏன்னோடு லர். 
யானா? நின்றவனே ! எங்கள் பாசரீக்குபவனே ! படைத்தறழ்கரீக 
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அஜுதமே! என்னுடைய சாவாமருர்தே ! கான் இன்னும் பெற 
வேண்டிய மிச்சத்றை அறிவேன். எணச்குள்ள குறையை 
ஒறியேன். இது அழஜெ ! 

குறிப்பு :--எச்சம் - குறை; பாச்”, செச்சை - வெட்? , 
இிவக்த மலர், சிச்சம் - சித்தம் ; கி*சயமென்பதன் மருஉ என்பார். 
நின்றானே என்பதை; விளியாகக்கொள்க. அச்சோ - வியப்பு ; 
அழகு என்பவற்றை யுணர்ச் அஞ்கொல். (=) 
வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமேசெய அவமே 
சோன்பாவிய உடலைச்சுமக் கடவிமா மானேன் [வாய் 
தேன்பாய்மலர்க் கொன்றைமன்ணு இருப்பெருச் அறைஉறை 
கரன்பாவியன் ஆனால்உனை ஈல்காய்ளன லாமே, 

உரை :--வாணிற்பரவிய உலகத்திலுள்ளவர்கள், தவஞ் செய்ய 
ஒம், யான் விணாசப் புலால் நிரம்பிய உடம்பினேத் தாவ்இக்காட்டு 
ஊம்போலப் பயனிலே ளாயினேன். தேன்பொழி௫ின்ற கொன்றை 
கலரை யுடையனாய்த் இருப்பெரும்துறையில் வீற்றிருப்பவனே ! 
கான் (உன் பேசருள்போலத் தகுதியில்லாத) வினையே ஞரயின், 
அருள் கொடுப்பாயாக என, உன்னை வேண்டுதல் கமொ? 
கேடாதோ.) 

குறிப்பு --வான்பாவிய உலகத்தவர் - விண்ணவர், அடிகள் 
தங்குறைச்சாகத் தம்மை யிகழ்க்து இறைவனைப் போத்றுவ் குறிப்பு, இச்செய்யுளிலும் மூச்திய செய்யுளிலும் காண்க, (0) 

'ருச்சிற்றம்பலம் 
டை



தில்லையில் அருளிய, 

அச்சப்பத்து 

or 

ஆனந்த முறுதல் 
அறுசீர்க்கமி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம் 

'இருச்இற் தம்பலம் 

புற்றில்வாள் அரவும் அஞ்சேன் பொய்யர்கம் மெய்யும் 

அஞ்சேன், கற்றைவார் சடைஎம் அண்ணல் கண்ணுதல் 

பாதம் ஈண்ணி, மற்றும்ஜர் தெய்வர் தன்னை உண்டென 

கினைக்தெம் பெம்மாற், கற்றிலா தவரைக் கண்டால் அம்ம 

காம் ௮ஞ்சு மாறே. 

உரை :--புற்நிலே வாழுன்ற ஒளியையுடைய பாம்பிற்கும். 

பயப்படமாட்டேன், பொய்யர்கள் (பிறரை எமாற்றும் பொருட் 
டுச் சொல்லும்) மெய்போலும் பொய்க்கும் பயப்படமாட்டேன்... 

தொகுதியான நீண்ட சடையைத் தரித்த எமது பெருமானாயெ 
செற்றிச்சண் சடவுளுடைய இருவடிகளை யடைச்து அவனுக்கு 
வேருசப் பிரிதொரு கடவுளை மிருப்பதாக கினேர்து எம்பெருமான் 
பொருட்டு பிற பொருட்பத்று, பிற கடவுட்பற்து என்பன 
8ீல்சாதவசைச் கண்டால், ஐயோ ! சாம் பயப்படும் வகையை என்: 
சொல்லுவோம் 

தரிப்பு: வாள் என்பதற்கு, வாள்போன்த என்றலு முண்டு. 
புற்றிலுறைய்து ஒளிமிக்க சாகசத்தின மமையப்பெற்ற பாம்புகள் 
கொடிய விடமுடையனவாதலால் அதனை எடுத்துரைத்தார். 
கற்றிலாதவரை என்று பாடமுரைத்து எம்பெருமான் தன்மை 

களைக் கல்லாதவரை எனவுக் கொள்ப.. (s) 

வெருவரேன் வேட்கைவர்தால் விளைக்கடல் கொளினும். அஞ், 

இருவரால் மாறுகாணா எம்பிரான் தம்பி ரானார் [சேன்



eGo திருவாசகம் 

திருவுரு அன்றி மற்றோர் தேவசெச் சேவ சென்ன 
அருவ. ரர தவரைக் சண்டால் அ௮ம்மகாம் அஞ்சு மாறே. 

உரை :-ஆசை வந்து என்னைப்பற்றினாலும் சான் அஞ்சமாட் 
டேன், வீனையாலயெ கடல் என்னைச் கவர்க்தாலும் அதற்கு கான் 
அஞ்சமாட்டேன், பசைமை சாசணமாக, அயன், மால் இருவரும் 
காணமுயன்னு. காணாச. எமது தலைவளுய், தனக்குத் தானே 
கலைஉஞயுள்ளவனுடைய இருவடிவத்தை அன்றி, மற்றொரு 
தேவர் எத்தசைய சேவரவசென்று வெழுப்புச் சொள்ளாதவரைச் 
கண்டால், அது காம் பயப்படும் வகையாகும். 

குறிப்பு:--வேட்சை வச்தால் வெருவசேன் என மாறுக. மாத- 
மாறுபாடு. மாறுபாடுபற்றிச் சாணாவெனக் கொள்க. தம்பிரானார் 
சம் வயமுடையவர், எல்லாப்பொருஞம் அவண் திருவுரு ஆவதன்றி,. 
அவனின் வேறாய ஒரு கணித் தெய்வமில்லை மென்பது, அம்ம. அச்சத்தை உணர்த்தும் இடைச்சொல், (e) 
வன்புலால் வேலும் அஞ்சேன் வளைக்சையார் சடை க்கண்௮ஞ் 
என்பெனாம் உருக நோக்கி அம்பலத் தாடு இன்ற [சேன் 
என்பொலா மணியை ஏத்தி இனிதருள் பருக மாட்டா 
அன்பிலா தவசைக் கண்டால் அம்மராம் அஞ்சு மாறே. 

உரை: மிதர்மீது பாய்ச்து வளமையுடைய மாமிசத்தைள் கொள்ளுல் (கூர்மையுடைய) வேலாயுத, 
வளையணிக்த கையையுடைய மாதரை 
கொள்ளும்) கடைச்சண் பார்வைக்கு 

த்திற்கும் அஞ்சமாட்டேன். 
டய (உள்ளத்தைக் கொள்ளை 

ம் பயப்படமாட்டேன். அன்ப குடைய எலும்பெலா மூருகும்படியாக 
சபையிற் கூத்தியற்றுன்ற பொள்ளலி, 
போல்வானை வாழ்த்தி, இனிகாஓய 
மாட்டாத, அன்பில்லாதவரமைச் ௪. 
அஞ்சும் வசையாகும், 

த் இிருகோச்சஞ் செய்து 
ல்லாச எனது மாணிச்சம் 

அவனது. திருவருளே Ber 
£ண்டால், அம்ம! அது நாம் 

(௩) 
அவர்கிறி முறுவல் அஞ்சேன் 

'தியன் பாதம் ஈண்ணிச் 

, இளியனார் ளெவி அஞ்சேன். 
வெளியரீ ராடும் மேனி வெ.



அச்சப்பத் து ௪௫௩ 

துளியுலாம் கண்ண 10S நொழுதழு அள்ளம் செக்கிங் 

களியிலா தவரைக் கண்டால் அம்மாம் *தஞ்சு மாறே, 

௨மை:--இஜிபோன்ற மொழியையுடைய மசளிருடைய சொல் 
மயக்இ் சஞ்சமாட்டேன். அவர்களது பொய்யான ககைப்பிற்கும் 
பயப்படமாட்டேன். வெள்ளிய”திரு£றணிச்ச திருமேனியுடைய 
அச்தணனாயய பெருமானது இருவடிகளை யடைக் அ £ீர்த் துளி சநத 
இன்ற கண்ணை உடையலசாட வணங்கிச் க9க்து. உள்ள முருக 
சணியுச் தன்மை யில்லாதவரை இவ்வுல$ற் சண்டால், அம்ம! அது. 

சாம் அஞ்சும் வகையாகும். 

குறிப்பு :-இதி - பொய்; வஞ்சகம், இங்கு என்பதைச் 
கண்டா லென்பதோடு முடிச்ச. அளி - அன்பு ; சணிவு, உலவு 
மென்பது உலாமென்றாயிற்று, ஆடு - தரி; முழுகு. (கூ 

பிணியெலாம் வரினும் அஞ்சேன் பிறப்பினோ டி.றப்பும் 

அஞ்சேன், அணிகிலா ௮ணியி னான் தன் தொழும்பசோ டமு 

க்தி ௮ம்மால், இணிகிலம் பிளந்துங் காணாச் சேவடி பரவி 

வெண்ணீ, றணிகிலா தவரைச் கண்டால் ௮ம்மகாம் அஞ்சு 

மாறே. 

உரை:--சோய்களெல்லாம் வந்தாலும் அஞ்சமாட்டேன். 

பிறப்பும், இறப்பும் சேர்ச்தாலும் பயப்படேன். மதியின் ஒண் 
டாயே இளம்பிறையை ஈசையாகத் தலையில் தரித்தவனது 

தொண்டரோடு ஆனந்தத்தில் ஆழ்க து, அழகிய திருமால் வளமை 

உடைய நிலத்தைச் £ீறித் தேடியுல் காணாத இறைவன செய்ய 
பாதங்களை வாழ்த்தித் இருவெண்ணிற்றை அணியமாட்டாதவரைச் 
கண்டால், அம்ம! ௮.து சாம் ௮ஞ்சும் வகையாகும். 

குறிப்பு:-- அணிரிலா- துண்டு மதி. மூன்றாம் பிறைச்சம் இரண் 

தோன்றும் காலத்தே சக்திரனின் பிறபகுதிகள் தோன்றாமையால் 

இளம்பிறையைத் : தணி சிலா? வென்றார். அம்மால் என்பதற்கு 
அவ்வளவு பெருமையை யுடைய திருமாலெனவுவ் கூறுவர். கிணி: 

,இண்மையுடையது. (6)



௬௫௪ திருவாசகம் 

வாளுலாம் எரியும் அஞ்சேன் வரைபுரண் டி.டினும் ௮ஞ் 
சேன், தோளுலா ' நீற்றன் ஏற்றன் சொற்பதம் கடந்த 
அப்பன், தானதா மசைக ளேத்தித் கடமலர் புளைந்துரையும், 
ஆளலா தவரைக் கண்டால் அ௮ம்மராம் அஞ்சு மாறே. 

உ :--ஒளி நிலவுன் த கெருப்பிற்கும் அஞ்சமாட்டேன். 
மலை பரண்டுவக்தாலும்பமப்படேன். திருத்சோள்களிலே விளங்கு 
கின்ற இருநிறுடையவளுயும், சாளைவாசண முடையவனுயுமுள்ள 
சொல்லின் தரத்தைக் கடச்த அப்பனா பெருமானுடைய BG 
வடிகளாகிய தாமரை மலர்களை வாழ்த்தி பெருமை பொருக்ிய 
அம்மலர்களைத் தலைமே லணிக்து, மனம் கெ௫ிழும் அடிமை மல்லா. 
தவசைச் சண்டால், அம்ம!' அத காம் அஞ்சும் வகையே. 

குறிப்பு:--ஏத்றன் - காளையை யுடையவன், பதம் - தரம். 
சொற்பதம் என்பதற்குப் பேசப்படுன்ற பதவி யெனவுல் கூறுப. காள தாமரை - தாளவென்பது குறிப்புப் பெயசெச்சம். தட - பெருமையை புடைய, ஆளலாதவர் - ஆட்படாதவர். ஓளி வீசாத 
நெருப்பினும் ஒளியோடு கூடிய நெருப்பு விரைவாக ப் பொருள் ௧8 எரித்துவிமொகலின் அதனை விதந்தோ.இனர். (௪) 
தகைவிலாப் பழியும் அஞ்சேன் சாதலை முன்னம் அஞ்சேன். 
புகைமுகந் தெரிகை வீதிப் பொலிக்தறும் பலத்து ளாடும் 
மூகைககைக் கொன்றை மாலை முன்னவன் பாத மேத்தி 
அகம்கெகா தவரைக் கண்டால். அம்மகாம் அஞ்சு மாறே. 

உரை :--நீச்சமுடியாப் பழிக்கும் அஞ்சமாட்டேன். இறப்ப 565 முன்னமே பயப்படேன். புசையைக் கொண்ட அனலேச் இிருக்சசத்தின்சண் வைத்துப், பொலிவுபெற்ற சபையின்சண் அனற் புகை விசம்படி. கூத்தியற்றுசன்ற மொட்டுகள் விரியும் கொன்றை மாலையணிர்த முதல்வனது. திருவடிகளேத் துதித்து (மனம், கெடிழாதவசைச் கண்டால், அம்ம! அ சாம் அஞ்சும் லகையாகும்.



அச்சப்பத்து EE 

குறிப்பு :--சகைவு - தடுத்தல்; நீக்குதல். புசை முகந்த எரி' 
என்பது முகர்தெரி என்றாயிற்று, மூகை-டிமாட்டு. ஈகை- விரி 
தல்$.. விளக்குதல், முன்னவன் - பழமையோ ஸெனவும் 

கூறுவர். (ஸூ 

SBOE D களிறும் அஞ்சேன் சழல்லிழி உழுவை அஞ்சேன் 
வெறிகமழ் சடையன் அப்பன் விண்ணவர் ஈண்ண மாட்டாச் 

செறிதரு கழல்க ளேத்திச் இறக்தினி திருக்க மாட்டா 
அறிவிலா தவசைக் கண்டால் அ௮ம்மகாம் ௮ஞ்சு மாறே. 

உரை:சட்டிய தறியைச் னெர்து அசைலன்ற யானைக்கும் 
அஞ்சமாட்டேன். தீப்பொறி போன்ற சண்ணினை உடைய புலிச் 
கும் பயப்படேன். தேன் மணங்கமழ்கின்ற சடையினை யுடைய& 

ஞாயெ சரச்தையின த தேவருமதிய முடியாத வீ.ரச்சழல்கள் செறிந்த 
திருவடிகளை வாழ்த்திச சிறப்புற்று இணிய முறையி விருச்சமாட் 
டாத ஞானமில்லரதவர்களைக் சண்டால், அம்ம! ௮ சாம் அஞ் 
சும் வகையாகும். 

துறிப்பு--ததி - யானைகட்டிய சம்பம். செதி - செறு. செ. 
தல் - தாக்குதல், மதமிகுதி, வளமிகுஇி முதலியவற்றால் சட்டுக் 
சதியை யானை தாக்கும், சடையில் ஈறும்பூத் சரிப்பதால் வெறி 
கமழ் என்றார். கழல்கள் திருவடிக்கு ஆகுபெயர். ஸீ 

மஞ்சுலாம் உருமும் அஞ்சேன் மன்னரோடுறவும் அஞ்சேன் 

ஈஞ்சமே அழுத மாக்கும் நம்பிரான் எம்பி சானாய்ச் 

செஞ்சவே ஆண்டுகொண்டான் திருமுண்டம் தீட்டமாட்டா. 

,கஞ்சுவா ரவசைக் கண்டால் அம்மகாம் அஞ்சு மாறே. 

உமை மேகத்தில் உண்டாய் கிலவு௫ன்ற இடிக்குப் பயம் 
படமாட்டேன். சமயத்திற் கைவிடக்கூடிய அசசருடைய ஈட்பித் 
கும் பயப்படமாட்டேன். விடத்தை அமுதமாக உட்சொண்ட 
இறைவனாகிய சமது தலைவன், மிகச் செவ்வையாக ஈம்ழை யாட் 

கொண்டவன்... செல்வமா அவனது இருவெண்ணிற்தை



௪டு௯ திருவாசகம் 

ெற்றியில் அணியமாட்டாது அதற்குப் பயப்படுன்.றவர்களைச் 
சண்டால், அம்ம! அழு நாம் அஞ்சும் வகையேயாகும். 

குறிப்பு. .தரு- செல்வம். அதாவது திருவெண்ணீறு, விபூதி 
சன்ற சொல்லும் இச்கருத்தை யுடையது. முண்டம் - நெற்றி. 
முண்டம், இரு, ட்டமாட்டாவெளை முடிச்ச. (@) 

கோணிலா வாளி அஞ்சேன் கூற்றுவன் சீற்றம் அஞ்சேன் 

கீணிலா அணியி னானை கினைந்துகைந் ௬௫ செக்கு 

வாணிலால் கண்கள் சோச வாழ்த்திகின் றேத்த மாட்டா 
ஆணலா தவரைக் கண்டால் அம்மகாம் அஞ்சு மாறே. 

உ :--கொலைத்தன்மையுடைய அம்பிற்கும் அஞ்சமாட் 
டேன். யமனுடைய கோபத்திற்கும் பயப்படேன். நீண்ட பிறை 
ஙி ஈகையாசச குடிய பெருமானை எண்ணிக் கடந்து. மனம் 
செ௫ிழ்ச்தரு9 ஒளியுடைய சண்கள் சீரைச் இர்தும்படி oA 
உதுஇயாய் வழிபடமாட்டாத ஆண்மையுடையர் அல்லாதாரைப் 
மார்த்தால், அம்ம! அது காம் அஞ்சும் வகையாகும். 

துறிப்பு : கோள் உயிரைச் கொள்ளுர் தன்மை. அதாவ 
கொலைத்தன்மை, பிறையி னகலத்திலும் அதன் நீளம் அ.தகெமான 
தால் ரள்கிலா என்றார். வாள் நிலாவு மென்பது வாள்நிலாவென் 
யிற்று, சோர - வடிய. எத்தமாட்டா என்பது வழிபடமாட்டா 
ஏன்ற பொருளில் வழக்யெத. (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம் 

ஆட



திருப்பெருர் துறையில் அருளிய 

திருப்பாண்டிப் பதிகம் 

Oe 

ப 
சிவானந்த விளைவு 

கட்டளேக் கலித்துறை 
திருச்சிற் றம்பலம் 

பருவரை மங்கைதன் பங்கரைப் பாண்டியற் காரமுகாம் 

ஒருவரை ஒன்னு மிலாதவரைக் கழற்போ இறைஞ்சித் 
தெரிவா நின்றுருக் சிப்பரி மேற்கொண்ட சேவகனார் & ரு 2 ன 
ஒருவரை யன்றி உருவறி யாதென்றன் உள்ளமதே, 

உரை:--பெரிய மலையா இமயமலை மரசன் புதல்வியைப் 
பாகமாக வுடையாரைப், பாண்டிய மன்னனுக்குப் பெதுதற்கரிய 
அமூதமான ஒப்பற்றவரை, பெயர், வடிவு முதலிய ஒன்றும் 

இல்லாதவரை, கான் தமது திருவடிமலரை வணங்கும்படி. வெளிப் 

பட்டு ின்று மனத்தை உருகுவித்துச் குதிரைமேல் ஏறிலக்த வீரர் 

ஒருவரையல்லா.து பிற எவருடைய வடிவத்தையும் என் உள்ள 

மானது அதியமாட்டாத. 

தறிப்பு :--பரு - பருத்த; பெரிய, வரை - மலையரசன். 

மங்கை - புதல்வி, இறைஞ்9 - இறைஞ்ச. உரு என்பதற்கு இயல்பு 
என்றும் பொருளுரைப்பர். (௪) 

சுரை மறந்தறிமால்கொள்வர் சார்க்தவர் சாற்றிச்சொன்னோ 

கதிரை மறைத்தன்னசோதி கழுக்கடை கைப்பிடிடத்துக் [ஸ் 

குதிரையின் மேல்வர்.து கூடிடு மேற்குடி. கேடுகண்டீர் 

துசையர் மன்னன் ம௮பிறப் போட மறித்திடுமே. 

உரை நடை:--இசண்டாவது மூன்றாவது: அடிகளை முதலிற் 
. 

கொள்க.



4 திருவாசகம் 

உரை:--கதிரவனைத் தன் ஒளிமிகுதியால் மறைத்தாலன்ன 
செஞ்சோதியானவன் மூவிலைச் சூலத்தைச் சையிற்கொண்டு; 
குதிரைமேல் ஏறி வெளிப்பட்டு ஈமத ஈடுவே வர்ர கூடிவிடுவா 

ளூயின், அவனைச் சண்டவர்கள ௮ பிறப்பு சாசமாகும் என்றதிலீர்க 
ளாச. அவனை அடைந்தவர்கள் சமது இதமையை மறர்.து ஞானப். 
பித்துச் கொள்ளுவார்கள். உறுதியாக (ப்பறை, சாற்றினாற்போலச்) 
சொன்னோம். மதுரை வாழ்ன்தவர்களது ௮சசனாயெ பாண்டிய 
og மறுபிறப்பினை மேல் நிகழவொட்டாதபடி அச்சோதியான 
வன் தடுத்து விடுவானாயினன். 

குறிப்பு: -சர் - திறமை. தற்போத மிழத்தலையே சதுரை 
மறத்தலரகச் கறினர், ஞான அவாலே அறிமால் எனப்பட்ட. 
கழுக்சடை - குலம்; மூவிலை வேல். குடிகேடு - குடியின் முடிவு; 
அதாவது பிறவியின் அறிவு. ஓட-மேல் சீசழ. மது பிறப்பாமெ 
ஒடச்தை மேற்செல்லாது தடுத்து விிமென்றதுமொன்று. (௨) 

ரிரின்ப வெள்ளத்தள் நிந்திக் குளிக்கன்ற கெஞ்சல்: 
கொண்டீர், பாரின்ப வெள்ளம் கொளப்பரி மேற்கொண்ட 
பாண்டியனார், ஓரின்ப வெள்ளத் அருக்கொண்டு தொண் 
உரை உள்ளங் சொண்டார், பேரின்ப வெள்ளத்துட் பெய் 
கழலேசென்று பேணுமினே. 

உரை :--5ங்கள் இன்பச்சனையில் 8ம் 
மூடையீர் ஆமின், உலகத்தை யெல்லாம் 
கொள்ளும்படி. குதிரைமேல் ஏறிவந்த 
மான், ஒப்பத்த பேரின்ப வெள்ளமே இருவுருவாகச் கொண்டு OF Howat Gg உள்ளத்சைச் சவர்க்து கொண்டார். பேரின்ப வெள்ளச்துள் விளக்கும் அவனது. வீசக்சழல் நிறைந்த இருவடி. கள்பாத் சென்று அவற்றையே aQuge ss, 

Bigchs@er p எண்ண 
கனர்த வெள்ளம் மூடிச் 
பாண்டியனாராயெ பெரு. 

குறிப்பு இன்பப்பெருக்கை விரும்புவார் சேவடியே சாடவேண்டுமென்பனு குறிக்கப் பூமி, தொண்டரை - 

) இறைவன் பேரின்பச் 
் பட்டது. பார்- நிலம்? சொண்டருடைய, உருபு மயச்சம்.. (௩)



திருப்பாண்டிப் பதிகம் ௪௫௯. 

செறியும் பிறவிக்கு நல்லவர் செல்லன்மின் தென்னன். 

கன்னாட், டிறைவன் சளர்இன்ற காஃமிக் காலம்எக் காலத் 

அள்ளும், அறிவொண் கதிர்வாள் உறைகழித் தானந்த மாக் 

கடலி, எறியும் பிறப்பை ௪ இர்ந்தார் புரள இருகிலத்தே. 

உரை நடை:--முதலடியில் *செல்லன்மின்? என்பதுவரை 

இது.தியிற் கொள்க. 

உரை:--பாண்டியனணஅ ஈல்ல ஈரட்டிலே சடவுள் புறப்பட்டு 
விளங்குன்ற காலம் இது எக்காலத்திலும் ஈல்ல காலம், இறை- 
வன் அறிவாகிய ஒளிக்கஇர் வீசும் வாளினை உறை நீக Quad 
ச்கொண்டு, அனர்தமாயெ குதிரையைச் செலுத்தி, எதிர்த்த 
வர்கள் மண்மிசை வீழுர்து புரண்டு பணிபும்படியாக அவர்களது 
பிறப்பை வாள் வீசிச் சேஇப்பன் : ஆதலால், மிகுதியாக அடரும் 
பிறவிக்கு இணச்சமானவர்கள் அவர்முன் செல்லா தொழியுங்கள். 

குறிப்பு :-எக்காலத்துள்ளம் என்பதை எறியும் என்பத 
ஜே முடித்தலுமுண்டு. கெறியும் பிறவிக்கு ஈல்லவர் செல்லன் 
மின், என்பதற்கு, அடரும் பிறவியைத் தொலைத்தற்குக் சடவுள்- 
ஈல்லவர், பிறவிதொலைய விரும்புவர், புறராட்டிற்கு இச்சாலத்தே 

செல்லாதீர்களென்றலு மொன்று, எதிர்ந்தார் பிறப்பை எறியும் 

என மாறுச. எதிர்ச்தார் இரு நிலத்தே பாள, என மாறுக. (௪) 

காலமுண் டாகவே காதல்செய் அய்மின் சருதரிய 

ஞாலமுண் டானொடு கான்முகன் வானவர் ஈண்ணரிய 

ஆலமுண் டான்ளங்கள் பாண்டிப் பிரான் தன் அடியவர்க்கு 

மூலபண் டாரம் வழங்குகின் முன்வந்து முந்துமினே. 

உரை: (உய்தி கூடும்) சாலம் இடைத்திருக்கும்போதே 
அன்பு செய்து பிழையுவ்கள் $ நினைத்தற்சரிய பெருமையுடைய 
மண்ணினை யுண்ட திருமாலும் அயனும் பிற தேவர்களும் அடை 
'தற்கரிய ஆலகால விடத்தை புண்ட எல்கள் பாண்டி. காயசண், 
தனத அடியவர்கட்கு மூலமாசவுள்ள நிதியினை எடுத் தனிக்கின்- 

ரன். விரைச்து வர்.ஐ முத்படுக்கள். 

 



௪௬௦. திருவாசகம் 

குறிப்பு :--வாழ்சாளை வீணாக்சாது உய்யுங்கள் என்த குதிப்பும் 
காண்க. பண்டாரம் - பொக்ஷெம் ; BAe களஞ்சியம்... மூல 
பண்டாரமென்பது பேரின்பச் செல்லம். பாண்டி காட்டிலே 
சீமக்கு அருளினமையின் (பாண்டிப் பிரான்? என்றார். (௫) 
ஈண்டிய மாயா இருள்கெட எப்பொரு ஞும்விளங்கத் டட 
தாண்டிய சோதியை மீனவ னுஞ்சொல்ல வல்லன் அல்லன் 
வேண்டிய போதே விலக்கல் ஐவாய்தல் விரும்புமின் சாள் 
பாண்டிய னார் அருள் செய்கின்ற முத்திப் பரிசிதுவே. 

உரை :--கெருல்கெ மரயாமலமாயெ இருள் சீங்கவும், எல்லாப் 
பொருளும். விளங்கவும், குிரையைச செலுத்தி வந்த ஒளியான வனைப் பாண்டியனும் இன்னாரென்று சொல்ல QuergaCar, ஐர்து வாயில்களாயெ ஐம்பொறிகளே விரும்பிய பொழுதே விலக்க வேண்டுமாயின், அவனது தாள்களை விரும்புவீர்கசளாக. பாண்டிய ஞாசாகிய சிவபிரான் அன்பர்க்கு. ஈல்பெருள்சின்ற வீடாயெ பரிசில் அவனது இருவடியாகயெ இதுவே. 

குறிப்பு :--மாயாவிருள் என்பது மாயா மலத்தாலுண்டாயெ 
திரிபுணர்ச்சி. சில்லாகன வ, ற்றை நிலையின வென்றுணரும் அறிவு. அண்டிய - Orgs Bu; குதிரையை என்பது தொக்கு நின்றது. எப்பொருளும் விளங்க உயிரினறிவை இயச்யெ என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ஐவாய்தல் - ஐவாசல்; ஐம்பொ நி. விலகல் - விலக் கின். “தாள் விரும்புமி, பாண்டியஞென்ப.து வெ 

ன்? என மாறுக, 
பிரானுக்கு வழக்குதல் அடிகள் மாப். அறியப்படாது வர்து விரை 

என்றார். (#) 
வில் அருள்புரிதலையே “முத் இப்பரில? 
-கரய்வ னப்பரி மேல்கொண்டு மற்றவர் சைக்கொளலும் போயஅம் இப்பிறப் பென்னும் பகைகள் 
காய அரும்பெருஞ் ௪ 
சேய நெடுங்கொடை 

புகுந்தவருக் 
ரடைச் கன்னரு ளே௮ருளுஞ் கீ தென்னவன் சேவடி சேர்மின்களே. 

உரை :--பாண்டி௰ன் மாயமா. அழகிய பரிமேல் வரது) பிறரைத் தன் வசப்படுத்துச அம், இப்பிறப்புச்குச் சாரணமாயெ



திருப்பாண்டிப் பதிகம் ௪௬௪ 

அதுபசைகள் கழிர்தொழியும் தன்பாஜ் சேர்ச்தவர்ச்கு, (வீட்டிற் 
குச் சாதனம்) ஆய அரிய பெரிய சிறப்புடைய தனது இருவரு 
ளையே ஈல்குவன் ; செம்மையாகிய பெறிய கெரடை வள்ளலாயெ 
பாண்டியஞயெ வெபிசானஅ செய்ய பாதங்சளையே சேரும்கள். 

ல 
தறிப்பு :-தென்னவன் பரிமேல் கொண்டு மற்றவர் சைச் 

கொளலும் என முழிச்ச. சேய்மையாயெ பெருல் சொடையெனடு 
பொருள் சொண்டு, அது முத்ிப் பெருல் கொடை பென்றலு 
மொன்று. பிறப்பென்னும் - பிறப்பிற்குச் சாரணமாய, பசைகள்- 
மும்மலங்கள், அல்லத காமக்குசோ.த லோபமோசமீத மாற்சரிய 
மாய அறுபசைகள். பகைகள் போயறுமென முடிக்க, (=) 

அழிவின்றி நின்றதொர் ஆனந்த வெள்ள த் திடையமுத்திக் 
கழிவில் கருணையைக் காட்டிக் கடிய வினையகற்றிப் 
பழமலம் பற்றுச் காண்டவன் பாண்டி.ப் பெரும்பதமே 
முழுதுல குக்கரு வான்கொடை யேசென்று முர்அுமினே. 

உரை: அழிவில்லாமல் சீலைபெத்ற ஒப்பற்ற பேரானர்த 
வெள்ளத்தின்சண் அழுர்தவித்து ரீச்சமில்லாச அருளைச் காண்- 
பித்துக் சடுமையாகய இருவினைகளை யொழித்அப் பழமையா௫ 
வரும் ஆணவமலப்பற்றைத் தொலைத்து அட்கொண்டவன், பாண் 
டியனாகும் பெரும் பதவி மாத்திரமன்றி உலக முழுச் தசவல்லன். 
அவனு முத்திச் கொடையையே மூழ்பட்டுப் போய்ப் பெறுல்கள்... 

குறிப்பு :--பாண்டிப் பெரும்பதமேயோ, அன்றி உலக முழு 
தம், எனக்கொள்க. பாண்டியனாகிய அவனது பெருமை வாய்ர்த 

இருவடியே சென்று அவனது கொடையே முச்துமின், என: 
முடிப்பது முண்டு. பதம்- பதவி ; திருவடி. (a, 

விரவிய தலிளை மேலைப் பிறப்புமுக் நீர்கடக்சப் 
பரவிய அன்பரை என்புருச் கும்பரம் பாண்டியனார் 

புரவியின் மேல்வாப் புந்திகொ எப்பட்ட பூங்கொடிமீரர் 5 

ம.ரவியன் மேல்சொண்டு தம்மையுர் தாம்அறி யார்மறந்தே,,



PFO. திருவாசசம் 

உரை: உயிரித் கலம்துள்ள தய வினைகள் சாசணமாக வரு 
இன்ற முற்பிறப்புச்சளாகிய சடலைச்சடக்கும்படி. தன்னை வழிபட்ட 
அன்பசது எலும்பையும் உருகுவிக்கும் மேலான பாண்டியனார் 
குதிரைமேல் வந்தபோது அவரால் அறிவு சவரப்பெற்ற அழ 
கொடிபோன்ற மக்கையர், மரத்தினரியல்பைப் பெற்றுத் தம்மையு 
மறக்து தாம் தம்மை அதியாராயினர். 

குறிப்பு :--முக்கீர்-ஆத்துநீர், ஊற்றுநீர், மழை£ர் என்ற மூன்றும் 
சலந்த; நிலம் உண்டாவதற்கு முற்பட்ட என்.ற பொருளில், மூன்: 
னீரென்று பாடல் கோடலுமுண்டு. பூங்கொடியார் மெய்யன்பர்க்கு: 

உருவகம். மரம் இயல்-மரத்தின் தன்மை. புக்தி - அறிவு, தன் 
ணர்ச்சி கெட்டு இறை யன்பு வயமாயினர் என்பது கருத்து. (௯) 
கூற்றைவென் முங்கைவர் கோக்களை யும்வென் திருக்தழகால் 
வீற்றிருர் தான்பெருக் தேலியுர் தானும்தர் மீனவன்பால் 
ஏற்றுவர் தாருயி ௬ுண்ட திறலொற்றைச் சேவகனே 
தேற்றமி லாதவர் சேவடி. இக்செனச் சேர்மின்களே. 

உரை: யமனை வென்று, அவ்வாறே ஐம்புல அரசர்களையும் 
தோல்வியடைவித்துத் தானும் சன பெரிய சத்தயும், (அன்பர்ச் 
கருளுதற்பொருட்டு) அழசாக எழுந்தருளி யிருக்தானாகய பெரு 
மான், ஒரு பாண்டியன்பால் இசச்து வர்ஐ, அவன உயிரினைத் 
அன்பால் அடக்ச்கொண்ட வீரமுடைய தர் தண்மகளுமினன். 
தெளிவில்லாதவர்களே ! அவன் செய்ய பாதங்களையே உறு தியாகச் 
சேர்க்து பற்றுமின்கள். 

தறிப்பு:--ஐவர் - ஐம்புலன். கோ - அசசன். மீனவன் - மீன் கொடியுடையவன் பாண்டியற்குச் சொடி, சயற். கொடி, உயிர் 
உண்ட-உயிர்ப் போதத்தைக் கவர்ந்து கொண்ட,சேவகனே என்ப தில், ஏகாசத்தை அசையாய்த் தள்ளி அதனைச் சேவடி யென்ப தோடு முடிச்சலாம்.  வித்றிருக்தான் சேவகன் சேவடி Cohan களே என முடிச்ச. (#0) 

திருச்சிந்றம்பலம் 
கட



திருக்கோணிபுச,த்தில் அருரிய 

பிடித்தபத்து 
அணத வைை 

முத்திக் கீலப்புரைந்தல் 
எழசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம் 

திருச்சிற் றம்பலம் 
உம்பர்கட் கரசே ஓழிவற கிறைக்ச 

யோகமே ஊற்றையேன் தனக்கு 

வம்பெனப் பழமுத்தென் குடிமுழமு தாண்டு 

வாஜ்வற வாழ்வித்த மருந்தே 
செம்பொருட், டுணிவே சீருடைக் கழலே 

செல்வமே சிவபெரு மானே 

எம்பொருட் டுன்னைச் சிக்கெனப் பிடி.த்தேன் 
எல்கெழுக் தருளுவ தினியே. 

உரை :--விண்ணகர்களுக்கு மன்னனே, எங்கும் சீச்சமில் 
லா வியாபித்த அத்.துவிதக் சலப்புடைய பொருளே, மன அழுச் 
குடையேஞயெ எனக்குப் புதுமை என்று சொல்லும்படி அருள் 
சனிக்து வர். என் குடும்ப முழுவதையும் ஆட்கொண்ட, இவ்வுலக: 
வாஜ்வு சீக்கும்படி (பேரின்பத்தில்) வாஜச்செய்த அமுதமே, செவ் 
விய தூற்பொருளின் முடிவே, சிறப்புடைய திருவடிகளை யுடைய 

வனே, (சீலைத்த) செல்வமாயிருப்பவனே, வெபெருமானே யாக்க. 
சய்யும் பொருட்டு உன்னை உறுதியாகப் பற்றினேன். 8 இணி 
மேல் எங்கே என்னை விட்டு எமுர்தருளிச் செல்வது 2 

குறிப்பு மோகமே - சலப்பே, உயர்வு என்த பொருளு 
மூண்டு. குடி என்பதற்குச் குலமென்ற பொருளுமுண்டு. வாழ்வ. 

பிறவியற சழல் ஆகுபெயர். எம்பொருட்டென்றது தாலுச் தன் 
னைச் சேர்ர்தாரையு முளப்படுச்.இி. ஞானி ஒருவனுடைய, தவக்இ. 

னால் அவன் குடி.முழுதும் உய்புமென்பஅ நூற் கருத்து, (5)



௪௬௪ திருவாசகம் 

விடைவிடா அுகர்த விண்ணவர் கோவே 

வினையனே”னுடையமெய்ப் பொருளே 

மூடைவிடா தடியேன் மூத்தற மண்ணாய் 

முழுப்புழுக் குரம்பையிற் இடந்து 

கடைபடா வண்ணம் காத்தனை ஆண்ட 
கடவுளே கருணைமா கடலே 

இடைவிடா அன்ளைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன் 
எக்கெழுச் தருளுவ இனியே, 

உரை: (திருமால் காளையாகத் தாங்க விரும்பிய சாலை) 
சாளையை ரீக்காது. வாசனமாக விரும்பிச்சொண்ட வானவர் 
தலைவனே, இவினையேனை (அடிமையாக) உடைய மெய்ப் 
பொருளே, புலால் ஈத்தம் சீல்காத, 'முழுவம் புழுவிஷலாயெ 
கூட்டில் இடச்து மூர் வெய்திப் பாழா, அடியேன் எழ்மைப் 
படா வண்ணம் என்னைத் தடுத்சாட்கொண்ட தெய்வமே, அருட் 
பெரும் கடலே, இடையறுமல் உன்னை உறுதியாகப் பதறினேன். 
8, என்னைவிட்டு எக்கே எழுச்சருளிச் செல்ல.ஐ * 

குறிப்பு --விடாஅ - நீக்காது. இருமால் விடையானபடியி 
னால் அதனை வாசனமாகக் கொண்டவரென்று இருச்சாழலிற் 
குறித்த கருத்தை நோக்குக, மூடைவிடாத அடியேன் என்றது மூடை விடாதடியேன் என்றாயிற்று, மூடைவிடாத என்பதைச் 
குரம்பை என்பதோடு முடிக்க. குசம்பை- கூடு. அதாவது இல் 
வுடம்பு. மூடைவிடாது என்பதை Ser யெசசமாகச் கொண்டு 
மூத்து என்பதோடு முடிசத்தலுமுண்டு. அறமண்ணாய் - முற்றிலும் பாழாய், புலால் சரற்றம் நீக்கட்பெராது அடியேன் இடத்து wast கடைபடா வண்ணமென முடிக்க, (௨) 

அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே 
அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே 

, இபாய்ம்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும் 
புழுத்தலைப் புலையனேன் தனக்குச்



பிடித்தபத்து ௪௬௫ 

செம்மையே அய வெபதம் அளித்த 
செல்வமே சிவபெரு மானே” 

இம்மையே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன். 
எங்கெழுக் தருஞவ தினியே. 

உமை:தாமே, தர்தையே, நிகரற்ற மாணிக்கமே, அன்: 
பாகிய sc Sorts டைத்தற்சரிய அமுதமே, கிலையாதவத் 
நின் கண்ணேயே அறிவினைப் பெருகச்செய்.து, சோத்தைப் பயன் 
படாது கழிக்கின்ற புழுப்பற்றி யலேசின்ற சழ்மைக்குண முடையே 
னஞுயெ எனக்கு, பெருசன்மைச் கேதுவாகய இவெமார்தன்மை 
கொடுத்தருளிய எீலைத்த செல்வமானவனே, வெபெருமானே, இம் 
பிதவிமிலேயே உன்னை உறு இயாகப் பிடித்தேன் ; £ என்னைவிட்டு 
இனி எக்கெழுச்தருளிச் செல்வது ? 

தறிப்பு :-பொய்மை - பயனந்தவை;  நிலையாதவை, பய 
னற்றவைகளை மிரு இிப்படுத்திப் பயன்படுஞ் செயலுக்குரிய சேம் 
தைச் குறைப்பது இங்சே குறிக்சப்பட்டத. புழுத்தலை - புழுத்த 
அலைதல், உடம்பு புமுமயமாய் இருத்தலால் உடம்பொடு திரிதலம் 

புழு த்தலைதல் என்றார். புழுத்தலை என்று கொண்டால் புழுப்பத் 
நிய தலையை உடைய என்பது பொருளாகும். செம்மை - கன்ம 
கேர்மை. பதம் - நிலை, te; 

அருளுடைச் ௬டசே அ௮ளிந்ததோர் கனியே 

பெருர்திறல் ௮ருந்தவர்க் கரசே 
பொருளுடைக் கலையே புகழ்ச்சியைக் கடந்த 

போகமே யோகத்தின் பொலிவே 
கெருளிடத் தடியார் சிக்தையுட் புகுந்த 

செல்வமே சிவபெரு மானே 

இருளிடத் அன்ளைச் சிக்செனப் பிடித்தேன் 
எங்கெழுர் தருளுவ தினியே. 

உரை:-சருணை ஈயமுடைய விளக்கே, கணிர்த சலைறிஐுள்ஏ 
ஒப்பற்ற பழம்போல்வானே, பேசாற்றலுடைய செயற்கரிய சவ்



y ஈசகம் ௪௯௬. திருவ ௪. 

தைச் செய்தவர்களுக் கரசே, மெய்ப்பொருள் விளக்கும் நூலான 
மனே, புகழ்தலைச் கடச்த வொனுபவமானவனே, யோகத்தின் 
வினச்சமான பயனானவனே, தெளி வெய்திய இடத்து அடியா 
கன்னத்தில் தங்யெ செல்வமானவனே, வெபெருமானே, அறி 
வாமை சிறைந்த இடமாகிய இவ்வுலகத்தின் சண்ணே உன்னை 
உூதுயொசப் பற்றினேன். இனி £ எக்கெழுர்து செல்வது ? 

குறிப்பு:--படிப்படியாகப் பக்குவப்படாது எப்போதும். gtr 
தன்மையான இன்ப கிலையிலிருப்பதால் ௮ளிக்ததோர் சனியே 
என்றார். தவர் என்பது எரியையாளரையும், அருக்தவசென்பது 
இிரியையாளரையும், இறலருந்தவரென்பது யோகெளையும், பெருர் 
திதலரு*தவசென்பது ஞானிகளையும் குறிச்குமென்பர், வீடடை 
இத்குரிய மெய்க்கலை ஞானத்தை இறைவன் ஆரிய பரம்பரையில் 
வைத்து சல்னெமையால் பொருளுடைச் கலையே என்றார். வொனு 
ம். சொல்லினாற் கூறப்படாமையின், புகழ்ச்சியைச் கடந்த 
போகமே என்றார். சர்தை தெளிந்த இடத்திலேதான் இறைகள் 

விஎல்குதலின், தெருளிடத் தென்றார். இருளிடத்தே என்பதை 
விளைத்தொகையாகச் கெண்டு, உய்இிக்கு வழி தெரியாது தகைய 
இன்ற இடத்து எனப் பொருள் கொள்வாருமுளர். (௪) 

ஒப்புனக் கல்லா ஒருவனே அடியேன் 

உள்ளத்துள் ஒளிர்ெத ஒளியே 
மெய்ப்பதம் அறியா வீறிலி Cures 

விழுமிய தளித்ததோ ரன்பே 
செப்புதற் கரிய செழுஞ்சுடர் er ae 

செல்வமே வெபெரு மானே 
எய்ப்பிடத் அன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன் 

எங்கெழுக் தருளூவ இனியே, 
உரை :--தனக்கு யாரும் நிகரில்லா வ் ப் 16 அடியேனது மனத்தில் உள்ளீடாக. விஎங்குன்ற அறியொனிலே, 

உண்மை Mow Dunes சிதப்பில்லாத லெனக்கு. உயர்ச்த



பிடித்தபத்து ௪௬௪. 

சிலையைச் கொடுத்த ஒப்பந்த அன்பு வடிவமானவனே, புணைர் 
அரைச்க முடியாத வளம் பொருக்திய ஒளி வடிவானவனே, 
சிலைத்த செல்வமே, வெபெருமானே, யான் இளைத்த இடத்தே 
உன்னை உதுதியாகப் பற்றினேன் இணி என்னை விட்டு ரீ எங் 
கெழுர்தருளிச் செல்வது? * 

குறிப்பு :--வீது - தப்பு. கூர்த்இ- வடிவுடையவன், வீட் 
ஒனை சாடிப் பிறவித் துயரால் இளைத்த இடமே சத்தினிபாத 
கிலையாகும். (ஓ, 

அறவையேன் மனமே கோயிலாக் கொண்டாண் 

டளவிலா ஆனந்தம் அருளிப் 

பிறவிவே ரறுத்சென் குடிமுழு தாண்ட 

பிஞ்ஞகா பெரியஎம் பொருளே 

இறவிலே கண்ட காட்சியே அடியேன் 
செல்வமே சிவபெரு மானே 

'இறவிலே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன் 
எங்கெழுச் தருளுவ இனியே. 

உரை :--திச்சத்றவனாய என்னுடைய உள்ளத்தையே 
கோயிலாகச் சொண்டு எழுர்தருளி யாட்கொண்டு எல்லையத்த 
பேரின்பத்தைச் கொடுத்து என் பிறப்பின் மூலத்தைள் களைந்து, 
என் குடும்பம் முழுவதையும் ஆட்சொண்ட, தலைச்கோல முடைய 
வனே, எமது பெரிய பொருளே, தெளிவாச யான்: சண்ட காட்டு 
பானவனே, அடியேனுடைய கிலைத்த செல்வமே, வெபெருமானே, 
மூடிவிலே உன்னையே உறுதியாகப் பற்றினேன். இணி நீ எய் 

கெழுர்தருளிச் செல்வது £ 
குறிப்பு :--அறவை - எல்லாமற்றவன் ற யாதொரு கஇியுமில் 

வாதவன். பிஞ்ஞசம் - இறைவன. சடைமுரி, பிறை, அவனது 
கலைக் சோலமாகும். இறவு - இறத்தல், வெளிப்படை, தெளிவு, 
இறவு - முடிவு; இறுதி. இறுதி யென்பதற்கு அபாயம் சீனவுகி 
Qaners. ஐ



௪௬௮ திருவாச்கம் 

பாசவே ரறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னைப்: 

பற்றுமா றடியனேற் கருளிப் 
பூசனை உகந்தென் இக்தையுட் புகுந்து 

பூங்கழல் காட்டிய பொருளே 
தேசுடை விளக்கே செழுஞ்சுடர் மூர் தத 

செல்வமே சிவபெரு மாணே 

ஈசனே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன் 
எங்கெழுக் தருளுவ இனியே. 

உரை :--மும்மலமாகய கட்டுச்சளின் மூலத்தைக் சளையும் 

பழம் பொருளானவனே, அன்பு செய்யும் வகையை அடியேனுச் 
கருள்செய்து, எனது வழிபாட்டை விருப்புடன் ஏற்று, என 
அள்ளத்துட் புகுந்து அழயெ இருவடிகளைக் காட்டிய மெய்ம் 
பொருளே, இயற்கை ஒளியுடைய விளச்கே, வளமிக்க சதிர்லீசும் 
ஒளிவடிவானவனே, நிலைத்த செல்வமே, சவெபெருமானே, ஆண் 
டவனே, உன்னை உறுதியாகப் பற்றினேன். இனி நீ எக்கெழும் 
தருளிச் செல்வது ?' 

குறிப்பு :-பழம் பொருள் என்பதற்குப் பழைய உபாயம் 
என்றலுமுண்டு. அதாவது ஞாணத்தைப்பற்றி நிற்றல், தேசுடை 
விளக்கே என்றது இறைவனது தணி நிலையையுஞ், செழுஞ்சுடர் 
மூர்த்தி என்பது அவனது பல அருள் வடி.வங்களையுல் குறிக்கும். 

அத்தனே அண்டர் அண்டமாய் சின்ற 
ஆதியே யாதும் ஈறில்லாச் 

சித்தனே பத்தர் இக்கெனப் பிடித்த 
செல்வமே சவெபெரு மானே 

பித்தனே எல்லா உயிருமாய்த் திழைத்துப் 
பிழைத்தவை அல்லையாய் கிற்கும் எத்தனே உன்னைச் சக்கெனப்[டித்தேன். 
எம்கெழுக் தருஞுவ இனியே,



பி 9.8 suds ௬௬௯ 

உரை:--அப்பனே, விண்ணவர்க்கு ஐசாதாசமாய் கின்ற 
முதல்வனே, சற்று முடிவில்லாத இருவிளையாட்டுடையவனே, 
அல்ல ஞானவடிவனே, அன்பர்கள் உறு. இயாகப் பற்றிய சிலைத்த 
செல்வமே, சிவபெருமானே, அன்பர்பால் விருப்புடையவனே) 
எல்லா வுயிர்சளோடு கலச்து அவையேயாய், அவை உண்டா), 
நிலைபெற்று, கிற்பதற்குக் சாரணமாய்த் தான் அவையல்லாமல் 
௮ பொருளாய், நித்குக் தச்இரச்சாரனே, உன்னை உறுதியாய்ப் 
பற்றினேன். இனி என்னை விட்டு, எங்கே எழுர்தருளிச் செல்வது? 

குறிப்பு :--அண்டமாய் - ஆதாரமான உலகமாய் என்பர். 

யாதும் - ஒரு சிறிதும். பித்தன் - விருப்பமுடையவன். தழைத்; 
பிழைத்து என்பவை, தழைப்பித்து, பிழைப்பித்து என்ற பொரு 

ரில் வந்தன. (4) 

பால்கினைர் தாட்டுர் தாயினுஞ் சாலப் 

பரிர்துநீ பாவியே னுடைய 

ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்க 

உலப்பிலா ஆனந்த மாய 

தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறக் திரிந்த 
செல்வமே சிவபெரு மானே 

யாரனுன்னைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன். 

எங்கெழுர் தருளுவ தினியே. 

உரை: பாலினைச் குழர்தைக்குப் ப௫க்குவ் காலத்தே ௮.௪ 
அழுமுன்னே அறிந்து ஊட்டுகன்ற தாயைப் பார்க்கிலும் மிகவு 

பரீரல்கித் தவினையேனுடைய உடம்பை உருகுவித்து, உள்ளத்சே 
அறிவொளியை வளர்த்து வற்றுதலில்லா.ச பேரின்பமாயெ 
தேனைப் பொழிச்து இடர்தொறும் உடன் Bhis செல்லமே 1 
சிவபெருமானே ! உன்னை யான் இடைவிடாது உ.இியாகப் பற்றி 
னேன். இனி என்னை விட்டு 8 எக்செழுக்தருளிச் செல்வது 7 

குறிப்பு :-மதப்பு சினைப்புடைய தாயினும், மறப்பு சினைப் 
பில்லாது எப்போதும் உதவும் சடவுளது கருணை பெரிதீரதவின்,



tb ௪௪௦. திருவாசக 

சாலப்பரிர்து என்றார். ஊனினை உருச் என்பதற்குப் பிறவியை 
ஒழித்து என்று மூரைப்பர். புறம் - இடம். சென்ற இடமெல்லாம் 
உடன் ரின்றுத வவின், : புறம், புறக்திரிர்த ? என்றார். (= 

புன்புலால் யாக்கை புரைபுளை கனியப் 
பொன்னெடுங் கோயிலாப் புகுந்தென் 

என்பெலாம் உருக்கி எளிமையாய் ஆண்ட 

ஈசனே மாலா மணியே 
அன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்கார் 

தொடக்கெலாம் அறுத்தநற் சோத 

இன்பமே உன்னைச் இக்கெனப் பிடித்தேன் 
எங்கெழுக் தருளுவ இனியே. 

உரை :--தசையாலரஓயெ என் இத்றுடம்பு மயிர்ச் கால்கள் 
தோறும் செடுழ்ச்9ி யடையுமாறு அதனைப் பொன்னினாலாகய 
பெரிய கோவிலாசச் கருதி அதன்சண் எழுர்தருளி, என் 
எலும்பை எல்லா முருகுவித்து எனக்கு எளிதில் வெளிப்படுபல 
@9 என்னை யாட்சொண்ட ஆண்டவனே! கூற்றமில்லா௫ 
மாணிக்கமே ! பிதப்பு, இதப்பு, வாழ்வின் ஐன்பல்கள், அறியாமை 
என்னுமிவற்றின் சார்புகள் எல்லாவற்றையு மொழித்த ஈல்ல ஒளி 
வடிவனே ! பேரின்பமானவனே ! உன்னை உறுதியாகப் பற்றி 
னேன். இனி நீ எக்செழுர்தருளிச் செல்வது ? 

குறிப்பு --யாக்கை என்பதைக் கோயிலா என்பதனோ6 
முடிச்ச... துன்பமே என்பதில் ஏகாரம் எண்ணுப் பொருளில், 
வந்தது. (௧௦). 

இருச்சிற்றம்பலம் 

சடை



திருப்பெருர் துறையில் அருளிய 

திருவேசறவு 
—eateo— 

சுட்டறிவு ஒழித்தல் 
கொச்சகக் கலிப்பா 

இருச்சிற்றம்பலம் 

இரும்புதரு மனத்தேனை ஈர்,த்திர்த்தெக்தன் என்புருக்கிச் 
கரும்புதரு சுவைஎனக்குக் காட்டினைஉன் கழலிணேகள் 
ஒருங்குதிரை உலவுசடை உடையானே ஈரிகளெல்லாம். 

பெருங்குதிசை ஆக்கியவா றன்றேஉன் போருளே. 

உரை நடை :--இரண்டாமடியில் கழலிணைகள் ரும்புதரு: 

சுவை காட்டினை யென மாறுக, மூன்றாமடியை முதவிற் கொள்க. 

உரை:--கங்கையில் அடக்யெ அலைகள் உலவுகின்ற சடை 
யினை யுடையவனே ! இரும்பின் தன்மையைப் பயக்கும் உள்ள 
முடையேனை இழுத்து இழுத்து எலும்பினை உருகுவித்து, சின 
இருவடிகள் இரண்டின், சரும்பின் சவைபோன்த இனினைவ௫ 
எனக்குக் காண்பித்தருளினை,  ஈரிகள் எல்லாவற்றையும் பேரிய: 
கு.திரைகளாக்கெ வகை உனது பேரருளினா லாயதன்றோ. 

குறிப்பு :--இரும்பு - இரும்பின் தன்மை. எளிதில் உருசாமை. 
க்கை சடையில் அடக்னெமையால், *ஒருங்குஇிரை! என்றும். 
ஒருங்கு - அடக்கு. அன்றே என்பதைப் 'போருள்! என்பதனோச 
சேர்த்துப் பேரருளல்லவா, என்று கொள்க. அன்றே, என்பதை 

ஆச்செவாது என்பதனோ டியைத்து, அச்சாளில் .தக்யெலான 
என்று முரைப்பர். (ஷ்
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பண்ணார்ச்த மொழிமல்கை பங்காகின் ஆளானார்க்(கு)) 
உண்ணார்ச்த ஆரமுதே உடையானே அடியேனை." 
மண்ணார்ந்த பிறப்பறுத்திட் டாள்வாய்நீ வாஎன்னக் 

சண்ணாா உய்ர்தவா றன்றேஉன் கழல்கண்டே. 

உரை :--பண் நிறைந்த சொல்லுடைய உமையம்மை பாகனே ! 

உன் அடிமையானவர்சட்கு நுகர்வதற்குரிய நிறைச்த இடைத்தற் 
குறிய அமுதமானவனே | முதல்வனே ! மண்ணுலஇற் பொருக்திய 
என் பிறவிகளைத் தொலைத்து அடியேனை ஆண்டருள்பவனே ! 8 
என்னை வாவென்று சொல்ல, உன் இருவடிகளைக் சண்ணாரச் 
சண்டல்லவா சான் உய்த்த முறை ஏற்பட்ட | 

குறிப்பு :--உண்ணார்க்த - உண். ஆர்ச்சு, அகரும்படி 
fasts, கண்ணார என்பசை உன் கழல் கண்டேனை என்பத 
ஜேடு முடிச். அன்றே - அன்றோ. உன் தஇருவடியைச் 
சண்டு தானே ஈான் உய்ச்தேன். நீ ஆண்டகாலத்திற் போலவே, 
இன்று முதல் இருவடியைக் சாட்டவேண்டுமென்று குறிப்பித்த 
வரது, (6) 

ஆதமிலி யான்பிறப் பிறப்பென்னும் ௮ருகரஇல் 
ஆர்தமரும் இன்றியே அழுர்துவேற் காவாவென் 
ஜோத(ம்)மலி ஈஞ்சண்ட உடையானே அடியேற்குன் 
யரதமலர் காட்டியவா றன்றேஎம் பரம்பானே. 

உரை நடை :--எம்பரம்பரனே என்பதை முதலிற் கொள்க. 

உரை :--எம௫ மிச்ச பெரியோனே ! ஆத. ரவில்லாதேனுய்ப் 
pS, சாவு என்ன்ற கடத்தத் சரிய சாசத்திலே உறவினர் 
மாதும் உதவுதற் இல்லாமலே அழுக்து மியல்புடையேனாகய 
அடியேனுக்கு, ஐயோ வென்றிரக்கெருளி, கடலித் சிறியெழுர்த 
விடமுண்ட நாதனே ! உன் திருவடிச் கமலங்களேச் சாட்டிய விதம் என்ன |
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குறிப்பு: -ஆதம் - ஆதரவு. அழுக்து வேற்கு அடியேற்கு 
என்பதனோடு முடிச்ச, ஓதம் - கடல். மலி - மிக்கெழுதல். 
அன்றே - அசை. (6) 

பச்சைத்தாள் ௮ரவாட்டி படர்சடையாய் பாதமலர் 

உச்சத்தார் பெருமானே அடியேனை உய்யக்கொண் 

டெச்சத்தார் ுதெய்வம் ஏத்தாதே ௮ச்சோஎன் 
சித்தத்தா அுய்ந்தவா றன்றேஉன் தஇறம்கினைந்தே, 

உரை:-பசிய சாவினையுடைய பாம்பினை ஆட்டுபவனே ! 
விரிந்த சடையை யுடையானே ! உனது இருவடித் சாமரையைத் 
,சலையுச்சியிவுடைய பேன்பசத தலைவனே ! குறைவுகள் நிறைர்த 
Ap தெய்வங்களை வழிபடாமல், உன தன்மையையே நினைச்து, 
ச்தோ என் நினைவின் முறைப்படியே அடியேனை ரீ உய்யச் 
கொள்ள, சான் உய்திகூடிய முறைதான் என்னே £ 

குறிப்பு :--தாள் - தால் : தாலு - (வடமொழி) நாக்கு. தாள். 

என்பதை ஆட்டீ என்பதோ டியைத்து இளர் தருவடியுடைய 
பாம்பாட்டி என்பது முண்டு இறைவன் பாம்பினைச் கச்சாக 
௮டையவன். இருப்புறம்பயத்தில் பாம்பாட்டுவானாக விடச்தர்த்த 
சதை மூற்கூறப்பட்டது. உய்யக் கொண்டு - உய்யக்கொள்ள . 
எச்சத்தார் - எச்சத்.து-.ஆர் - எச்சம் - குறை, ஆர் - நிறைந்த. 

இத்தத்தாறு - சித்தத்து-ட.கறு - நினைவின் முறை. அது இறைவ 
ஜொருவனையே ரினைதலாகய முறை. (க) 

கற்றறியேன் கலைஞானம் க9ந்துருகேன் ஆயிடினும் 

மற்றறியேன் பிறதெய்வம் வாக்கியலால் வார்கழல்வர் 

அற்றிறுமார் திருந்தேன்எம் பெருமானே அடியேற்குப் 

பொற்றவிச காய்க்கிடுமா ஐன்றேகின் பொன்னருளே. 

உசை:--ஞான நூல்களைப் படி.த்தறியேன் ;, உள்ள் கணிச் 

தருகமாட்டேன். ஆயினும், உன்னையன் றி. வேறு தெய்வம் எதனை
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பூம் அதியமாட்டேன், உனது இருவாச்சனியல்பினால், உன 
நீண்ட கழல்களைச் சேர்க்து இறுமாப்புத்றேன். எம்பெருமானே ! 
நினது மாறில்லாத பொன்போன்ற அருள் அடியேனுக்கு சல் 
பொன் இருக்கையை நாய்கட்ட முறைபோலா மன்றோ ?' 

6 
குறிப்பு:--வாச்கு - இறைவன் உபதேசமொழி, எம்பெரு 

மானே! என்பதை முதலிற் கொள்க. (6) 

பஞ்சாய அடி.மடவார் கடைக்கண்ணால் இடர்ப்பட்டு 
ஈஞ்சாய அுயர்கூர நடுங்குவேன் கின்னருளால் 

உய்ஞ்சேன்எம் பெருமானே உடையானே அடியேனை 
அஞ்சேலென் ருண்டவா றன்றே௮ம். பலத்தமுதே. 

உரை நடை :--எம்பெருமானே, உடையானே, அம்பலத் 

தமூதே என்பவற்றை முதலிற் கொள்க. 

உ)ை:--எமது பெரியோனே ! நாதனே | இற்சபையிலாடும் 
அருமருக்கே! பஞ்சின் தன்மையையுடைய பாதக்களையுடைய 
மாதாது. கடைக்கண் பார்வையால், இடைஞ்சத்பட்டு, கஞ்ச 
போன் அன்பம் மிரு தலிஞல், (அஞ்) சடுக்கு மியல்பினனுமெ 
கான், உனது இனிய அருளாற் பிழைத்தேன். அடியேனை 
நீ அஞ்சாதே மென்று ஆட்சொண்ட வகைதான் என்னே ? 

குறிப்பு:--பஞ்சய என்பதற்குச் * செம்பஞ்சூட்டிய * என்று 
முரைப்பர், கூச - மிக. கஞ்சாய - கஞ்சுத்தன்மை யுள்ள. (௬) 

என்பாலைப் பிறப்பது த்திங் இமையகர்க்கும் அரியவொண்ணா 
தென்பாலை ,ச் திருப்பெருர் துறையுதையுஞ் சிவபெருமான் [ச் அன்பால்கீ அகம்கெகவே புகுந்தருளி ஆட்கொண்ட(து) 
என்பாலே சோக்கியவா தன்றேஎம் பெருமானே. 

உரை நடை:-..*எம்பெருமானே | என்பதை மு.தலிற்கொள்ச.
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உரை :--எமது தலைவனே ! இவ்வுலசத்தே என்மாட்டிருர்த. 

பிறவியைச் களைச் ச, வானவருமறிய வொண்ணாச, தென்இசையி 

ள்ள இருட்பெருர்அறையித் றல்யெருளுஞ் வவெபெருமானாயெ 8. 
என்மீது வைத்த தயலால், உள்ளம் செஒழும்படி அசனுட் போச் 
சருனி ஆண்மகொண்ட௫, & என்னிடமே இருசோச்சஞ் செலுச் 
இய முறைபத்றி யல்லவா ? 

தறிப்பு :--பாலை - இடத்தே, ஐ, சாரியை. அன்பால் - தய 
வால் : அருளால். (ஸூ. 

மூத்தானே மூவாத மு.தலானே முடிவில்லா 

ஓத்தானே பொருளானே உண்மையுமாய் இன்மையுமாய்ப் 

பூத்தானே புகுந்திங்குப் புள்வேளைக் கருணையினால் 
பேர்த்தேரி ஆண்டவா றன்றேஎம் பெருமானே. 

உரை:-(எமது தலைவனே! எல்லாவற்திற்கும் மூற்பட்டமை 
யால்) மூத்சவனே! மூப்பு எய்தாத ஆதியே! எல்லையற்ற அருள் 
ல் வடிவானவனே!! அவத்றின் பொருளானவனே ! மெய்யர்க்கு 
மெய்யாயும் அல்லாதார்ச் கல்லா.தாளபும் தோன்றினவனே ! இவ் 
வுலலலே போரது சின்று உலசவாழ்விற் புரள்சின்ற என்னைத் 
'இருவருளிஞல் & 916% கின்று 89 ஆண்டமுதைதான் என்னே? 

குறிப்பு :--ஓத்து - இதப்படுவத 5 மால். ஐத்தானே, பொரு 

ளானே, என்பதற்குச் சொல்லுலகமும் பொருளுலகமு மானவனே 
மென்று முசைப்ப; பேர்த்தே, மீண்டுமெனவு முரைப்ப.... (4). 

மருவினிய மலர்ப்பாதம் மன த்தில்வளர்ர் அள்ளுருக)த் 

தெருவுதொறும் மிகஅலறிச் சிவபெருமா னென்நேத்திப் 

பருகயெகின் பரங்கருணைத் 'தடங்கடலிற் படிவாமா 

ஐருளெனக்கில் டைமருதே இடங்கொண்ட அம்மானே. 

உரை நடை:--இடைமருசே மிடக்சொண்ட அம்மானே, 
என்பதை முதவிற்சொள்ச.
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உரை: இருவிடைமருதைத் தனது இருப்பதியாசச்சொண்ட 
எந்தையே! பொருக்துதந்னிய உனது திருவடி மலர்சள் எனது 
உள்ளத்தில் நிலவி யோல்9, உள்ளமுருசவும், தெருவெல்லாம் மிக 
வும் ஜலமிட்டுச் வெபெருமான் என்றியம்பி வழிபட்டு நின்னருளைப் 
பருகவும், உனது மேலான திருவருட்பெருங்கடலில் மூழ்கு தலாயெ 
விதத்தை இங்வுலகத.திலே மீ எனக்கு அருள்செய்க. 

குறிப்பு :--உள்ளுருச என்பதற்கு, உயிர்போதங் கெட எனவு 

முரைப்பர். பருயெ- பருக, செய்யிய வென்னும் வினையெச்சம். (௯), 

நானேயோ தவஞ்செய்தேன் வொயாம எனப்பெற்றேன் 

தேனாய்இன் அமுதமுமாய்த் தித்திக்குஞ் சிவபெருமான் 

,தானேவர் தெனதுள்ளம் புகுந்தடியேற் கருள்செய்்கான். 

அளனாரும் உயிர்வாழ்க்கை ஒறுத்தன்றே வெறுத்திடவே. 

உரை நடை :-இதுதியடியை மூன்றாம் அடியில் “புகுந்து? 
என்பதனை அடுத்தமைக்க. 

உமை; -கானோ, (வீடடைதத்குரிய) சற்றவஞ் செய்தேன்: 
(வீடு விரும்புவார் புகலும் அட்பவைக் தெழுத்தாய) வொயசம 
வென்பஜைச் சொல்லப் பெற்றேன், தேன்போலவும், இனிய 
பாலமுதம்போலவும் இனிமை பயக்குஞ் சிவபெருமான் தானே 
வலிதில் எழுச்தருளிவர். து. என்னுடைய மனதிற் புகுக்தருளிப் 
புலால் நிறைந்த உடம்பில் உயிர் வாத்தலைச் கண்டித்து அதனை 
வெதுத்திடும்படி அடியேனுக்கு அருள் செய்தான். 

குறிப்பு -கமவொய வென்பது அல பஞ்சாட்சரம் ; போக 
மளிப்பது. Rerum வென்பது. சூட்சும பஞ்சாட்சமம்$ 
வீடளிப்பது. 

(௪௦) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

“கயை



'திருவாளுரில் அருளிய 

திருப்புலம்பல் 

oe 

சிவானந்த முதீர்வு 
கொச்சகக் கலிப்பா 

இிருச்சிற்றம்பலம் 

பூங்கமல,த் தயனொடுமால் அறியாத நெறியானே 
கோங்கலர்சேர் குவிமுலையாள் கூருவெண் நீறுடி 
ஒஷ்செயில்சூழ் இருவாளூர் உடையானே அடியேன்கின் 
பூங்கழல்கள் அவையல்லா தெவையாதம் புகழேனே. 

உரை :-அழகயெ தாமரை மலரில் தங்கும் சான்முகனும் திர 
மாலுமறியாத ஞானசெதியால் அடையப்பபெவனே ! கோய்சம் 
பூலையொத்த ச9யுடைய உமையம்மை பரகர ! இருவெண்ணிது: 
முற்றிலும் பூசப்பெற்றவனே ! உயர்ச்த மதில் சுழ்க்த Agar 
ரூரினை இடமாக வுடையானே ! அடியேன் உன்னுடைய 
சழலணிர்த இருவடிக ளிரண்டினேயு மல்லாமல் வேறெவற்றையும் 
ஒரு சிறிதும் புகழமாட்டேன். 

தறிப்பு:--இருமாஓக்கும் பிரமனுக்கும் சடவுளை யறியும் ய 
ஞானம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டுமென்ற சட்டாயமில்லாமையால், 
வர்கள். அறியாத ரெறியான், என்றா. கோக்க னரும்பை: 
ஈூலுச் குவமையாசக் கூறுவர். அஸர் என்பத விரியும் பருவத் 
EGuy. வெண்ணீரறாடி என்பதற்குத் 'திருவெண்ணிற்றில் 

முழுனெவனே என்றலு முண்டு. (4) 

சடையானே தழலாடீ தயங்குழூ விலைச்சூலப் 

படையானே பரஞ்சோதி பசுபதி மழவெள்ளை. [கான் 

விடையானே விரிபொழில்சூழ் பெருர்அுறையாய் அடியேன் 

உடையானே உளையல்லா து௮.துணைமற் ஐறியேனே.
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உரை :-சடையவனே ! தழவின்சண் கூத்தியற்று பவனே | 
மூன்று இலைபோன் ற ளைகளை உடைய சூலாயுத முடையவனே | 
மேலான அதிவொளியே ! உயிர்களுக்குத் தலைவனே ! வெண்ணிற. 
மூடைய இளங்காளையை வாகனமாக வுடையவனே! எஸல்கும் 
பரவிய சோலைகள் சூழ்க்த இருப்பெருச்துறையானே | முதல் 
வனே ! உன்னை யல்லால் வேறு உற்ற துணையை கானறிலேன். 

குறிப்பு:--அக்சனியின் இதயத்தி லிருப்பவன் வெபிராளுக 
வின், தழலாடீ என்றார். தயங்கு - விளங்கு. பசு - கட்டப்பட்ட 
உயிர்கள். உறு. தணை-இடருற்றகாலைத் இணை, பெரிய துணை 
யெனவுல் கூறுவர். (2) 
உற்றாரை யான்வேண்டேன் ஊர்வேண்டேன் பேர்வேண்டே 
கற்றாசை யான்வேண்டேன் ௧ த்பனவும் இனியமையுள் [ன் 
குற்றாலத் தமர்க்துறையுங் கூத்தாஉன் குரைகழற்கே 
கற்றாவின் மனம்போலக் கூர் தருக வேண்டுவனே. 

கரை:திருக்குற்றுலத்திலே விரும்பி வீந்றிருக்குல் கூத்தப் பெருமானே! உறவினசை யான் வேண்டுவனல்லேன், ஊரும், பேரும் எனக்கு வேண்டுவனல்ல, (இருவடிஞானம். பெருத) கலைஞான முடையாரை யான் விரும்யேன். சத்சவேண்டியனவும் 
இனிப் போதுமானவையே. கழல்கள் ஒலிக்ெற உனது இரு வடிக்கே கன்றை உடைய பசுவின் மனம்போல் சணிக்து உருகு வதையே யான் உன்பால் வேண்டுசன்தேன், 

குறிப்பு :--கற்பன வெல்லாம், சுட்டறி வடையார்ச்சே பயன் 
படுவன. அகண்ட அறிவுடையார்க்குச் சுட்டறிவினாந் பெறுவ் கலை 
ஞானம் புதிஅ புதிதாக வேண்டிய இன்மையின் கற்பனவும் இணி 
யமையு மென்றார். கற்றா - கன்று. 
ue கன்றின்பா லன்புடைமையாத். 
எடுத்து விதந்தனர். 

- சன்றினையுடைய பசு 
பால் சுரச்தலின், அதனை 

(6) 
திருச்சித்தம்பலம் 

சட



இல்லையில் அருளிய 

குலாப்பத்து 

மலைய 

அநுபவம் இடையீடுபடாமை 

கோச்சகக் கலிப்பா 

,இிருச்சத்றம்பலம் 
ஓடும் சவர்இிபுமே உறவென்றிட் டுள்க9கது 
தேடும் பொருளுஞ் சவன்சழலே எனத்தெளிர் அ 
கூடும் உயிருல் குமண்டையிடக் குனித்.தடியேன் 
ஆடுல் குலா)த்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 
உரை நடை:--குலாத்தில்லை யாண்டானைச் கொண்டு என்ப 

தைச் செனிர்து என்றசன் பின் வைச்சு, 

உரை:--அடியேன் இருவோடுங் கோவணமுமே பற்றாவன 
என்று கினைக்து உள்ளமுருஓச் தேடுன்ற பொருள் வென்று இரு 
டியே எனத் தேறி விளங்குகின்ற இல்லை யாண்டவனைப் பத்திச் 
கொண்டு உயிரும் அதன் கூடாடிய உடம்பும் ஆணர்தத்தரல் 
கிறைக்அ தள்ளாட யானும் வளைர*்த கூத்தாடுவேன். 

Shiny -குமண்டையிட -. சிறைவிஞல்  அசைச்திட ; 
தெவிட்ட. (s) 

அடியேர் இடுகடைத் தூய்மொழியார் தோள்ஈசையால் 
செடியேறு தீமைகள் எத்தனையுஞ் செய்திடினும் 
மூடியேன் பிறவேன் எளைத்தன காள் முயங்குலித்த 
அடியேன் குலாத்தில்லை ஆண்டாளைக் கொண்டன்றே. 

உரை நடை :--எணைத்தனத்தாள் முயல்குவித்த குலாஜ்.இில்லே 
பாண்டானை அடியேன் கொண்டன்ற, தடியேரி௫ு...பிறவே,
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உரை: என்னைத் தன திருவடியின்கண் புணர்வித்த விளச்: 

சம் மிச்ச இல்லையாண்டவனை அடியேன் பற்றினேன் ஆதலால். 
உடுச்சைபோல அழகிய ௮ணுயெ இடையை உடைய, புனிதச் 

சொல்லுடைய பெண்டிர் தோள்கள்பாலுள்ள விருப்பத்தால் பால 
மிருதற்கு இடமாகயெ தய செயல்கள்" எத்தனை செய்தவிட்டாலும் 

கான் இறக்சமாட்டேன் ; பிறச்சவுமாட்டேன். 

திப்பு :--ஞானிகளுக்கு கேரும் பிராரத்த வினைகளை இறை 

வன் ஏற்றுக்கொள்வாளாதலின் தனக்கு Cop பிறவிக்கு இட 
மில்லை யென்ப. குறிப்பித்தார். (2) 

என்புள் ஞூருக்கி இருவினையை ஈடழித்துத் 
அன்பங் களைக்து துவர் தவங்கள் தூய்மைசெய்து 

முன்புள்ள வற்றை முழுதழிய aor aes 
அன்பின் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே 

உரை :-- எலும்புகளை உள்ளுருசச் செய்து, இருவினைகளின் 
வலியினை ஒழித்து, பிறவித் துன்பத்தை நீக், உடன்பாடாகவும் 
எதிர் மறையாகவுமூள்ள இருவகைப் பத்றுக்களையுல் களைந்து; 
புனிகஞ்செய்து, எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய வினைப் பயன்களை 
முழுவ மளித்தற்பொருட்டு என் கெஞ்சத்தே எழுக்தருளிய 
அன்பு வடிவான விளச்சமிக்க இல்லை யாண்டவனை யான் பற்றிச் 
'கொண்டேன். 

குறிப்பு-என்பினுட்பகுதியும் அன்பிஞல் உருகுதல்பற்றி 
 என்புள்ளுருக்க? என்றார். ஈடழித்த - இருவினைப் பயனையும் 
சமமாக அழித்து core மூரைப்பர், தூவர்துவம் - விருப்பு! 
வெறுப்பு, போற்றல் இகழ்தல், சமுவல் அடித்தல் என்பனபோல 
எதிரிடையாய இருவகைச் செயல்களும் குணல்களுமாம். முன்பு - 
வ்திர்காலம். அன்பின் என்பதில் இன்சாரியை, அன்பு என்பதை 
ஆண்டானை என்பதோடு முடிக்க. (௩)



குலாப்பத்து Faye 

குறியும் நெறியும் குணமுமிலார் குழாங்கள் சமைப் 
பிறியும் மனத்தார் பிரிவரிய பெற்றியளனைச் 
செறியும் கருத்தில் உருத்தமுதாஞ் வெபதத்தை 
அறியுங் குலாத்தில்லை ஆண்டாளைக் கொண்டன்றே. 

உரை :--அடையாளமும், வழியும், முக்குணச்சார்பும் இல்லா 
garni பாசச்கூட்டங்களை விட்டு நீக்கு மெண்ணத்தின cris, 
உள்ள அடியார்கள் தன்னைப் பிரிதற்கரிய தன்மை யுடையலனே, 
அன்பு மிகுன்ற உள்ளத்திற் றோன்றி அவைகட்கு அமுத மயமாக 
விளங்கும் தாய சிலையுடையானை எல்லாவற்றையும் அதிகன் 
விளச்சமிக்ச இல்லை யாண்டவனைப் பற்றிச்சொண்டேன். 

தறிப்பு :-குதி என்றதற்குப் பெயரென்றுல் றப. Ged 
என்ப சமயவழி. குழாங்கள் என்பதற்குச் சற்ற மெ்தூச் 
தொல்பசச் குழாம்களென வுஷரப்பர். பெற்றி - சன்மை. செதி 
யும் - (அன்பு) மிகும். உருத்து - உருவோடு சோன்றி, (௮) 

பேருங் குணமும் பிணிப்புஅம்இப் பிறவிதளைத் 
தூரும் பரிசு தரிசறுத தச் தொண்டசெல்லாஞ் 

சேரும் வகையாற் சவன்கருணை ச் தேன்பருக 
ஆருல் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே, 

உரை:--பேரும் பல்வகைச் குணங்களும் சம்மைச் கட்டம் 
படுத்துதற் சே துவாக இரதப் பிறவியைக் அர்க்தொழியும்படி ௨௭ 
மாய குற்றத்தை யறுத்து அடியார்கள் எல்லாரும் இறைவன 
கூடும் முறையிலே வெபெருமானது அருளாகிய தேணினை உண்டு 
நிறைவடைதற் சேதுவாயெ விளச்சமிக்ச இல்லை யாண்டவளை- 
பற்றினேன். 

தறிப்பு :--உடம்பு காரணமாக உயிரிற்கொரு பேரல் தல்கே2 
களும் பேசப்படுதலின் பிறவியே அதற்குக் காரண மென்றார். 
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தூரும். பரிசு - பற்றறச், கழிபும் வண்ணம். வகையால் - வகை 
மீனைப் பின்பற்றி. ரும், என்பதைத் இல்லைச்கு அடையாக்கு 
உரு மூளர், (௫) 

கொம்பில் அரும்பாய்க் குவிமலராய்க் காயாகி 

வம்பு பழுத்துடலம் மாண்டிங்கன் போகாமே 
கம்புமென் சிக்தை ஈணுகும்வண்ணம் கானணுகும் 
அம்பொன் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 

உமை :-மாக்கொம்பில்  அரும்பாகவும், குவிமலராசவும், 
மாயாசவும் ஆய்கணி உதிர்தல்போல உடம்பும் அவ்வாறாக வீணே 
பழமும் மூதிர்ச்து இவ்வாறு பயனில்லாமல் அழிர்துபோகாதபடி 
சான் நம்பித் துணையாகச் கொண்ட என் மனமானது சடவளைச் 
சேரும்படி. சான் விரும்பும் அழயெ பொன்னிஞலாயெ விளச்ச 
மிச்ச இல்லையாண்டவனைப் பற்றிக்கொண்டேன். 

தறிப்பு :-சொம்பு உலகத்இந்கும், அரும்பு, மலர், சாய் முதலி 
யன உடம்பின் வளர்ச்சி நிலைகளுக்கு மூவமையாகும். போகாமே, 
வண்ணம் அணுகும், இல்லை, சொண்டன்றே என முடிச்சு... (2) 

மதிக்குர் திறலுடைய வல்அ௮ரக்கன் தேரள்கெரிய 
மிதிக்கு் திருவடி. என் தலைமேல். வீற்றிருப்பக் 
கதிக்கும் பசுபாசம் ஒன்றுமிலோம் எனக்களித்திங்[கு] 
அதிர்க்குல் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 

உரை :--எல்லாரும் புகழ்தற்குரிய வலிமை வாய்ச்ச மன 
வன்மை யுடைய இசாவணனுடைய தோள் நெரியும்படி. மிதித்த 
இறைவன் இருவடியானது எனது தலைமேற் பொருந்தி யிருக்கும் 
கால், எழுக்து தோன்றக்கூடிய பசுபாச வுணர்ச்சி யா.தம் இல்லே 

மாலனேமென்று மூழ்ந்து ஆரவாரித்தற்கேதுவாயெ விளக்கமிச்ச 
இலஸயின்சண் ஆண்டவனைப் பத்திக்கொண்டேன்.



முலாப்பத்தூ ௪௮௩ 

குறிப்பு:--இசாவணன் சதை வெளிப்படை. கதிக்கும் - மேத் 
வட்டு எழும், பசு- உயிரின் தன்னினைவு, பாசம் - மும்மலமாயெ 
கட்டு, இங்கு - இவ்வுலகில். அதிர்க்கும் - ஆரவாரிக்கும். (#) 

இடக்குள் கருமுருட் டேனப்பின் கானகத்தே 

நடக்குச் திருவடி. என்.தலைமேல் ஈட்டமையால் 
சடக்குர் இறல்ஐவர் சண்டகர்,தம் வல்லாட்டை 
அடக்கும் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 

உரை :-பூமியைத் தோண்டும் இயல்புடைய கரிய விறகுச் 
அட்டையை ஒத்த பன்றியின் புறத்தே, காட்டசத்தில் கடச்த திரு 
கடியை என் தலைமேல் காட்டினமையால் என்னை வெல்லுர் 
இறமையுடைய ஜம்பொறிகளாகய Qsrguarg வலிமையுடைய 
கடலை அடக்கவல்ல வீளக்ச மிச்ச தில்லையாண்டவனைப் பற்றிக் 
கொண்டேன். 

குறிப்பு:--* சருமுருடு ? என்றது பன்றியின் நிறத்தையும், 

வலிமையையும் குறித்தவாறு. அர்ச்சனன் தவத்திற்காக இறை 
வன் வெளிப்பட்டு அருள்புரியக் கருதிய காலை, இறைவன் 
வேட்டுவ வடிவங்கொண்டு, மூகாசச னென்பவன் கொண்ட 
பன்றி வடிவத்தின் பின், அதனை ஒட்டிச் சென்றமை பாரதத்.இத் 
சாண்க, கண்டகர் - இழ்மச்கள் ற கொடியவர். வல்லாட்டை - 
வலிமிக்க ஆட்டங்களை. அடக்கும் என்பதை தண்டானென்பத 
ஜே முடிச்ச... ௫ 

பாற்ச்செய் விளாவிப் பயனிலியாய்க் டெப்பேற்குக் 
சீழ்ச்செய் தவசத்தாற் இழியிடு நேர்பட்டுச் 

தாட்செய்ய தாமரைச் சைவனுக்கென் புன் தலையால் 

ஆட்செய் குலாத்தில்லை ஆண்டாளைக் கொண்டன்றே. 

உட விளயாத மாமான் eae tye என்னம் 
வின்றிச் டெக்கு மியல்புடைய எனக்கு முற்பிறப்பிற் செய்த 
"தவத்தால் முடிந்து. வைத்த சிதி பச்சப் பெற்றுச் வெர்த
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,சாமசை போன்ற இருவழிகளையுடைய சைவனுமெ சடவுளுக்கு 
இழிவான என தலைபிஞல் அடிமைத் தொழில் செய்தற்குரிய 
ors மிச்ச இல்லை யாண்டவனுகிய கூத்தப் பெருமானைப் 
பற்றினேன். 

குறிப்பு :--பாழ்ச் செய் - பாழான வயல். இங்சே பயணில் 
லாத உடம்பினைக் குறிக்கும். தவத்தால் - சல்வினைப் பயனால், இழி 
யீடு - புதையல் போல் துணியிற் சட்டியிடப்பட்ட நிதி, செய்ய 
தாமரைத் தாள் என மாறுக, *ஐயரறதனிற் சைவனாஇியு? மென்ற 
பட. இறைவன் இருவையாற்றில் சைவனாக வடி.வல்சொண்ட சதை 
மூன் கூறப்பட்டது. ஆள் - அடிமைத் தொழில், (8) 
கொம்மை வரிமுலைக் கொம்பளையாள் கூறனுக்குச் 
செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக் 
இம்மை தரும்பயன் இத்தனையும் ஈந்கொழிக்கும் 
அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டாளைக் கொண்டன்றே. 

உரை:--இசட்டியும் வரிகளுமுள்ள சிலை உடைய, பூல் கொம்பை யொத்த உமையம்மை பாசனுக்கு. நேர்மை உடைய உள்ளத்தோடு பணிவிடை செய்சன்ற எனக்கு இப்பிறப்பில் 
நிகழக் கூடிய வினைப் பயன்சளனைச்சையும் இல்வுலிலேயே ஒழிக்கவல்ல, சாய்போன்ற, விளச்சு மிச்ச இல்லையாண்டவனோம் 
பற்றிகசொண்டேன், (௪௦), 

கஇருச்சிற்றம்பலம் 

கட



திருப்பெருந் துறையில் அருளிய 

அற்புதப்பத்து 
  

அனுபவ மாற்ருமை 

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம் 

'ருச்சிற் றம்பலம் 

மையலாய்இக்த மண்ணிடை வாழ்வெனும் அழியு 

கப்பட்டு, தைய லாசெனுஞ் சுழித்தலைப் பட்டுசான் 

தலைதடு மாறாமே, பொய்யெ லாம்விடத் திருவருள் தந் ததன் 

பொன்னடி. யிணைசாட்டி, மெய்ய னாய்வெளி சாட்டிமுன் 
கின்றதோர் அற்புதம் விளம்பேனே. 

கரை :-(சில்லாதவ.ற்தை கிலையென் ஓுணரும்) மயச்சவுணர்ச் 
யுடையஞாய் இர்த மண்ணுலகிலே வாழ்க்கை யென்னும் கடலி 
னுள் எகப்பட்டு, பெண்கள் என்றெ சுழியிழ் சிக்க, சான் அறிவு 
மாற்ற மூருமல், நிலையாத பயணற்றவை யெல்லாம் விட்டு நீங்கு.௦ 
படி இருவருள் கொடுத்துத் தனத அழகிய தஇருவடிச ளிசண்டை 
யுல் காட்டி யருளி, நிலை பேறுடையனாகும் பொருட்டு அருள் வழி 
காட்டி. என் முன்பாக வெளிப்பட்டு ரின்றசொரு வியப்பான 
செயலை இன்னசென்ு சொல்ல அறியேன். 

குறிப்பு :-மையல் - மயக்கம், வாழ்வெனுமாழி - பிறவிள் 
கடல். பெண்டிரை மணப்பதால் மச்களுஞ் சுற்றமும் சூழப்பெற்து 
அவர்கள் பாசத்தினின்று புறம் போதலருமையாகலின் சுழித் 
தலைப்பட்டு, என்றார். தலை- அறிவுக்கு இடம், மெய்யஞய் என்ப 
5668 இருமேணி உடையளய் என்றும், வெளிகாட்டி, atau 
"தற்கு அதனை வெளிப்படக் காட்டி: என்று முரைப்பர். (8)
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ஏய்ந்த மாமல ரிட்டுமூட் டாததோர் இயல்பொடும் 
வணங்காதே, சாந்த “மார்முலைச் தையல்நல் லாரொடுர் தலை 
20 மாறாகப், போந்து யான் அயர் புகாவணம் அருள் 
செய்து. பொற்கழ Amaro, Cars னாய்வெளி யேஎன் 
மூன் நின்றதோர் அற்புதம் விஎம்பேனே. 

உரை :--பொருத்தமான அழயெ பூக்களைத் தலி, மூட்டுப் 
படாத சல்லியல்போடு இறைவனை வழிபடா௮, சந்தனச் குழம்பு 
நிறைந்த ஈலை உடைய அழகிய பெண்டிர்களோடு சலர்து தடு 
மாறிப் போம் யான் ன்பத்தி லழுர்சாசபடி. இருவருள் புரிச், 
கழலணிச்ச இரண்டு பொன்னடிகளையுள் காட்டி என்ன சனாய் 
வெளிப்பட என்முன் நின்ற ஒப்பற்ற வியப்புச் செய்கையை இன்ன 
தென்று சொல்ல அறியேன். 

குறிப்பு :--ஏய்ர்த மாமலர் பழுதில்லாத வாசனையுடைய ஈன் 
முட்டாத தோரியல்பாவத - சன்மை வரினுச் இமைவரினும் 

அவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல், பயன் கருதாது வழிபடுதல், 
சாக்தம் - சந்தனம். தையல் - அழகு. (2) 

wen, 

நடித் மண்ணிடைப் பொய்யிளைப் பலசெய்து நானென 
தெனும்மாயக், கடித்த வாயிலே நின்னுமுன் வினைமிகக் கழ தியே இரிவேளைப், பிடித்து முன்னின்றப் பெருமறை 
தேடிய அரும்பொருள் அடியேனை, அடித்த டித்துறக் கார 
மூன் தீற்றிய அற்புதம் அறியேனே. 

உரை: மண்ணுலகத்இலே தக்கவன்போல ஈடித்துப் பொய் 
பான பல காரியக்களைச் செய்த, மானென சென்னுஞ் செருச்சல் விளைக்க மயச்சமாயெ பாம்பு கடிச்ச இடத் இலே. முன் வினையா வெ விடச்தங்9 மிகுதிப்படவே, புலம்பியலையு மியல்புடையேனைச் 
தானே பிடித்து எதிரே எழுச்தருளி நின்று அர்சப் பெரிய வேதம் கள் தேடி அடைதத்சரிய பசம்பொருள் அடியேனை எளிதாகத்
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சண்டித்துச் சண்டித்துப் பேரின்பமாய சர்க்களையை மூற்படத் 
இன்பித்த அருஞ்செயலை இன்னதென்று ரான்சொல்ல அறியேன். 

குறிப்பு :--மாயம் - மயக்கம், அறியாமை பத்றி வருஞ் 
செருக்கு. செருக்ொல் ஒரு சாரியத்தைச் செய்தவுடன் அதன 
பயன் முத்செய்த வினைப் பயனுக் சேற்ப வருதலால் முன்வினை 
யென்றார். அக்காசம் - சர்க்கரை. பேரின்பத்தித்கு உருவகம். 
தித்நிய - இன்பித்த, அகர்வித்த. (=) 

பொருச்தும் இப்பிறப் பிறப்பிவை கினையாது பொம் 

களே புகன்்௮போய்க், கருங்கு மூலினார் சண்களால் ஏண்ட. 

கலங்கியே இடப்பேனைம், திருர்து சேவடி.ச் இலம்பவை இலம் 
பிடத் திருலொடும் அகலாதே, அருந்து ணைவனாய் ௮ண்$ 

கொண் டருளிய அற்புதம் அறியேனே. 

உரை: (மாறிமாறி வக்க) பொருர் தன்ற இந்தப் பிறம் 
பிறப்புக்களைச் களையும் வழிசளை எண்ணா, நிலையா சனவற்றையே 
விரும்பிப் போய் அல்லது பொய்களையே சொல்வித் இரிர்து கரிம 
கூக்தலைபுடைய பெண்களுடைய கண்களிஞலே, தாக்குண்டு கலச்2 
முற்றுச் டெச்கும் இயல்புடைய என்னை இறைவன் யான் இருர்ஜு 
வதற் கேதுவாயே தன செய்ய பாதங்களிலுள்ள சிலம்புகள் 
ஒலித்திடத் தனதருட் சத்தியோடு நீங்காது, பெறுதற்கரிய உவ 
யாளளுய் தட்கொண்டருளிய அருஞ்செயலை கான் இன்னசென் ௪ 
அறியமாட்டேன். 

குறிப்பு இவை என்பது பிறவியை நீக்கும் வழிகளைக் 

குறித்த கின்றது. புகன்று - விரும்பி ; சொல்லி. ஏறு - இடி, எறி 
யப்படுதல். சண்களாகய வேலினாலே எறியுண்டு எனவும் சொள்க. 

சிலம்பவை என்ப பிரணவம் முதலிய மர்இர ஒலிகளைக் குறிக்கு 
மென்ப, இரு - அருட்சத்தி. ( 

மாடுஞ் சுற்றமும் மற்றுள போகமும் மங்கையர் சம் 

மோடும், கூடி அங்குள குணங்களால் வறுண்டு சூலாவியே
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திரிவேளை, வீடு தர்தென்றன் வெர்தொழில் வீட்டிட மென் 
மலர்க் கழல்காட்டி, ஆடு வித்தென தகம்புகுக் தாண்டதோர் 
அற்புதம் அறியேனே. 

உரை: செல்வமும் உதவும் ஏனைய போகப் பொருளும் 
பெண்களுமாயெ இவற்றோடு தொடஉர்வுத்று அவத்துள்ள. சயங்க 
ளால் தாக்குண்டு அவற்றைப் பாராட்டித் இரிவேனை, எனது: 
தீவினைகளை அழிக்கும் வண்ணம் தனது மெல்லிய இருவடித் 
தாரமரையைச் சாட்டி விட்டின்பத்தைச் கொடுத்தருளி, என்னை 
அனர்தத்தால் கூத்தாடச்செய்து எனதுள்ளம் புகுந்து ஆட் 
கொண்ட அருஞ்செயலை, இன்னதென்று அறியமாட்டேன். 

குறிப்பு :--குலாவதல் - பாராட்டுதல், வீட்டுதல் - அழித்தல். 
9 - பாச நீக்சமெனவும், முடிவரய்த் தங்குமிடமெனவுய் கூறுப. 
விபேடுதல் - வீடு; விடுதல் - தங்குதல் தங்குமிடம், வீடு என விரு 
ஐசையாசவும் பொருள் கொள்க, அகம் - உள்ளம். (௫) 

வணக்கும் இப்பிறப். பிறப்பிவை நினையாது மங்கையர் 
சம்மோடும், பிணைந்து. வாமிதழ்ப் பெருவெள்ள த் sup 
கான் பித்தனாய்த் இரிவேளைக், குணங்க ஞூங்குறி களுமிலாக் 
குணக்சடல் கோபளத் தொடுங்கூடி, அணைந்து வர்தெனை 
ஆண்டுகொண் டருளிய அற்புதம் அறியேனே. 

கரை :--வளைக்து, வளைந்து வரும், இந்த பிறப் பிறப்புச்சளை 
$க்கும் வழிகளை எண்ணா, மாதர்களோடுங் கலச்து அவர்களது 
அதாத்தினின்று பெருகும் எச்சல் நீர்ப் பெருக்க லாழ்க்து மயச்ச 
முடையேனாய், அலேவேனை, (மூக்குணச் சார்பாய) இயல்புகளும், (தத்துவச் சார்பாய) அடையாளவ்களு மில்லாத அருட்குணச் 
கடலாகிய பெருமான், இளமைச் செவ்வியையுடைய அம்மையொடு “௮ வந்து என்னைச் சேர்ச்து. ஆட்கொண்டருளிய அருஞ்செயலை 
கரன் இன்னதென்று அறியமாட்டேன். 

குிப்பு :-- சுழல் பாலப் பிறப்பிறப்பும் மாதிமாறி வருதலால் ௩ண்க்குமென்றார். அஞ்சி மீடுதற்குரிய எனவும் கொள்க.
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பிணைந்து - நெருங்கிச் சேர்ர்து. கோமளம் - பசிய நிறமென்றும் 
கொள்ப. J (#) 

இப்பி றப்பினில் இணைமலர் சொய்துசான் இயல்பொ 
LG Ors? ar As, கப்பி, லாதுபொற் கழல்களுக் டொது 
கான் கடமுலை யார்தங்கள், மைப்பு லாங்கண்ணால் ஏறுண்டு 
கிடப்பேனை. மலாடி. யிணைகாட்டி, அப்பன் என்னைவர் 
தாண்டுகொண் டருளிய அற்புதம் அறியேனே. 

உரை:-இச்சப் பிறவியில் இசைவான பூக்களைப் பதித்து 
முறையாகச் இருவைர்தெழுக்இனைச் சொல்லித் தவறு தவில்லாமல் 
உனது திருவடிகளில் அவற்றைத் தாவாது பெரிய ஈ9லை உடைய 
மாதர்களது. கருமுகுவின் தன்மை பொருந்திய சண்களிஞலே 
தாக்குண்டு பயணின்றிச் டெச்கு மியல்புடைய எனக்குத் தனது 
திருவடித் தாமரை இரண்டையும் காட்டியருளி, அப்பன் தானே 
ஆட்கொண்ட வியப்பினை இன்னதென்று அறியமாட்டேன். 

தறிப்பு--இணைமலர் - தமச்குத்தாமே ஒத்தபூச்சள் என்று 
முரைப்பர். இயல்பு - முறை, கல்வியல்பு - சன்மன மென்றுல் 
கொள்க. இறைவழிபாட்டில் தவறச்கூடாதென்பார், தப்பிலா.து 
என்றார். மைப்பு - மைதிட்டிய தன்மை எனவுவ் கொள்வர், 

மைப்பு - கருமேகம், உலவுமென்பது உலாம் என்றாயிற்று. உல 

வும் - பொருக்தும். பெப்பேனை - டெப்பேனுக்கு. (=) 

ஊச௪௫ லாட்டுமிவ் வுடலுயி ராயின இருவினை ௮றுத் 
தென்னை, ஓசையா வுணர்வார்க் குணர்வரியவன் உணர்வு 

தர் தொளியாக்குப், பாச மானவை பற்றறுத் துதர்க்ததன் 

பசம்பெருங் கருணையால், ஆசை தீர்த்தடி யாரடிக் கூட்டிய 

அற்புதம் அறியேனே. 

தை இத்த உடம்பையும் உயினாயும் ஊஞ்சல்போல் அக்கு 
மிக்கும் ஆட்டென்ற கல்வினே. திவினே. என்னும் இசண்டையல 
சளைச்து, தூலுணர்வினால் அதியலுஅவார்க்கு அறியமுடியரத பெரு:



PRO . திருவாசகம் 

மான் எனக்கு ஞானச்சைத் சர், உண்மையை வெளிப்படுத்தி, 
மூம்மலக் கட்டுச்சளின் தொடர்பைத் தொலைத்து, Ws மேலான 
சனத போருளால் (arse மலமாய்) அவாவை யறுத்து, அடி 
யார்களுடைய இருவடியின்௧ண் என்னைச் சேர்ப்பித்த அருஞ்: 
செயலை இன்னசென் நறியமாட்டேன். 

குறிப்பு:--இவ்வுட லுமிசான ஊசலாட்டூம் என மாறுக, சல் 
வினை Copa இழுக்க, தீவினை மேலூற்கிமுச்ச உடலும் 
உயிரும் ஊஞ்சல்போல் அங்குமிங்கும் அலைதலால் ( ஊசலாட்டு * 
என்றார். ஒசை என்பது நாற்சல்விக் சாகுபெயர், (தூலுணர் 
உணசா அண்ணியோன் காண்க ? என்ற துமறிச, உணர்வு ~ us 
ஞானம். ஒளியாக - வெளிப்படுத்தி. உயர்க்தபரம் - மிக உயர்ச்த- 
ஆசை - வாசனாமலத் தொடர்பு என்பாருமுளர், (a) 

பொச்சை யானஇப் பிறவியிற் கடக்துகான் புழுத்தலை 
காய்போல, இச்சை யாயின ஏழையர்க் கேசெய்தங் Bena இியே இரிவேளை, இச்சு கத்தரி அயனுமெட் டாததன் வினை 
மலர்க் கழல்காட்டி, அச்சன் என்னையும் ஆண்டுகொண் டரு ளிய அற்புதம் அதியேனே., 

உரை காட்டினேப்போன்ற இந்தப் பிறவியித் பொருர்இப் புழுப்பற்றிய தலையையுடைய காய்போலப் பெண்களுக்கே விருப்ப மானவற்மைச் செய்து அவர்களோ டிசைக்தே அலைகின்ற எனக்கு இல்வுலசத்திலே இருமாலும் பிரமனும், எட்டமுடியாத தனத 
வாசனை பொருச்திய திருவடித்தாமரைகளைக் காட்டியருளி, அப்பன் அடியேனையும் ட்கொண்டருளிய அருஞ் செயலை இன்ன சென்று அறியமாட்டேன். 

குறிப்பு: -பொச்சை - காட, வழிதெரியாது அலைதற்கு இட மாய காடுபோல உண்மை செறி இன்னதென்று அறிய முடியாத வண்ணம் இடர்சிறைக்த. பிறவி என்பார். பொச்சையான பிரலி என்றார். புழுத்தலை - பழுத்து அலை என்பாருமுளர். அல்கு - அவ்வாறே - அவர்களிச்சைப்படியே, அச்சன் - அப்பன். (4)



அற்புதம் பத்து PRE 

செறியும் இப்பிதப் பிறப்பிவை கினையாது. செறிகும 
லார்செய்யுல், இறியுல் ஜேமையுல் கெண்டையல் கண்களும் 
உண்ணியே இடப்பேனை, இறைவன் எம்பிரரன் எல்லையில் 

லாததன் இணைமலர்க் கழல்காட்டி,, அறிவு தந்தெனை ஆண்டு: 

கொண் டருளிய அற்புதம் அஜியேனே. 
உரை :--கெருங்கி மேன்மேல் வரும் இந்த பிறப்பிறப்புக்களை 

நீக்கும் வழியை எண்ணாமல் அடர்ந்த கூக்தலை உடைய மாசர் செம் 
யும் பொய்ச் செயல்களையுல் மோன தன்மைகளையுல் செண்டை 
மீன் போன்ற அவர்களது அழயெ சண்களையும் கினைக்தே பயனற் 
றச் டெச்குமியல்புடைய எனக்குக் கடவுளாகிய எமது தலைவன் 
அளவற்ற பெருமையுடைய தனது திருவடிச் சாமரைகளிசண்டை 
யுங் காட்டியருளி உண்மை யறிவினைக் கொடுத்து என்னை யாட் 
சொண்டருளிய அற்புதச் செயலை இன்னசென்று ஆதியமாட் 
டேன். 

தறிப்பு :--சான் எடுத்த பிறவியைச் குறித்தலால் இப்பிதப்பு 

என்றார். பெப்பேனை - டெப்பேனுக்கு உருபு மயக்கம். இரு 
வடிகள் இரியாசச்தியும் ஞானசக்தியு மாதலால் எல்லையில்லாத 

வென்றார். (௧௦ 

இருச்சிற்றம்பலம். 

eae



திருப்பெருர் துறையில் அருளிய 

சென்னிப்பத் து 

ஸை 

சில வீளைவு 

சிரிய விநத்தம் 

இிருச்சித்றம்பலம் 
'தேவ தேவன்மெய்ச் சேவகன் தென்பெ ருந்துறை நாயகன் 
மூவ சாலும் அறியொ ணாமுத லாய அனந்த மூர்த்தியான் யாவ ராயினும் அன்பசன்றி அதியொணாமலர்ச் சோதியான். 
தூயமா மலர்ச் சேவ டிக்கண்ஈம் சென்னி மன்னிச்சடருமே. 

சை :--விண்ணவர்க்குத் தலைவன், மெய்யான வீரன், அழ வெ திருப்பெரு் துறை மன்னன், மும்மூர்.த்திசளாலும் அறியச் கூடாத அதியான பேரின்ப வடிவினன், அன்பர் தவிரப் பிறர் எவராலும் அறிய முடியாத பூவோளி மேனியன், அவரது பரி *த்தமான பெருமை பொருச்இிய ,சாமரைபோன்ற செய்ய திருவடி. பமின்கண் ஈமதூ தலை நிலைபெற்றுப் பொருச்இ விளங்கும், 

குறிப்பு :--மும்மூர்த்இகளுன், பிரமனும், பெருதவர்கள். உருத்சன். 
லைமுடையர், ஆ 

அயனும் ஞானம் 
ஞானம்பெற் நிருப்பினும், 9 Msar திலான் மூவரையும் கூறினர்.  மலர்ச்சோதி, மென்மையும் குளிர்ச்சி முடைய சோதி, (5) 

Gt Sian we சேவகன், மட்டு 
பாதம்வைத்த அழகன்தன், 
ஈம் சென்னி மன்னி மலரு 

வட்ட மாமலர்ச் சேவ டிக்கண் 
ம.



கென்னிப்பத்து ௪௬௩௨ 

உரை எட்டு வடிவங்களையடைய அழசன், இனிய அமுக 
மயமான பேரின்பப் பெருக்குடையான், பெரியோன், வெலோசழ் 
தலைவனாபெ மெய்ப்பொருள், அழயெ திருப்பெருக் துறையில் வித் 
திருக்க வீரன், சேன்மணம் கமழும் நீண்ட கூர்தலையுடைய 
உமையைத் தன் திருமேணியிலி ஒரு பாசத்தே வைத வனப்பன், 
அவனது லட்டவடி.வாயெ தாமரை மலர்போன்ற செய்ய பாங்க 
வின்மாட்டே கமத தலையான த கிலைபெத்று விளல்குவதாக, 

குறிப்பு-சிலம், நீர், இ, சால், வான், ஞாயிஐ, இக்கள், உயிர் 
என்பன இறைவன அட்டமூர்த்தம். சட்டன் - ஆசாரமூடைய 
பெரியோன். மட்டு - தேன். மலரும் - விளக்கும். (2) 

ஈங்கை மிரெனை சோக்குமின் நங்கள் நாசன் அம்பணி 

கொண்டவன், தெங்கு சோலைகள் சூழ்பெ ருர் துறை மேய 

சேவகன் சாயகன், மங்கை மார்கையில் வளையுவ் கொண் 

டெம் உயிரும் கொண்டெம் பணிகொள்வான், பொக்கு. 

மாமலர்ச் சேவ டி.க்சண்ஈம் சென்னி மன்னிப் பொலியுமே. 

உரை:--பெண்சளே, என்னைப் பாருங்கள். sug தலைவன். 
கங்சையை அணியாகல் கொண்டவன். தென்னமரச் சோலைகள் 
சூழ்க்க இருப்பெரர் துறையில் வீற்றிருச்ச வீர முதல்வன். 
பெண்களது கையிலுள்ள வளையல்களையும் எமத உயிரையுவ் 
கவர்ர்துகொண்டு எமது பணிவிடைகளையும் ஏத்றுச்கொள்வா 

னாயே அவனது விளங்குசன்ற தாமரை மலர்போன்ற செய்ய. 

பாதங்களின் கண்ணே ஈமது தலைகள் நிலையாகப் பொருக்தி௪ 
சிறப்புறுவனவாக. 

குநிப்பு:-அம்பு, அப்பு என்பதன் மெலித்தல் விசாரம், 
அப்பு - நீர்; கங்கை, 4 ஈம்பணி' யெனப் பாடமோதி, ஈமு 

வேலையை ஏற்றுச்சொண்டவன் என்பாரு முளர். சேவசன் _ 
ஆண்மை யுடையவன். உடம்யு மெலியும்படி. உருக்கு தலால், 

வளைசள் சழல்வன வாயின வென்ற சருத்துப்பற்றி, , “வளையும் 
சொண்டு? என்றார். உயிர்ப்போசத்தை யொழித்தலால், (உயிரும்



௪௯௪. திருவாசக: 

கொண்டு" என்றார். பசுபாசத்தை யறுத்தல் கூறியவாறு. பொங்கு- 
விளங்கு, 

(ட) 

பத்தர் சூழப் பராபரன் பாரில் வக்து பார்ப்பானெனச், 
சித்தர் சூழச் இவபிரான் தில்லைமூதூர் ஈடஞ்செய்வான், 
எதத்தனாகிவற் தில்புகுக்தெமை ஆளுக்கொண்டெம் பணி 
கொள்வான், வைத்த மாமலர்ச் சேவடிக்கண் ஈம் சென்னி 
மன்னி மலருமே. 

உரை:--அன்பர்கள் புடைகுழ மிச மேலோனாயெ பெருமான் 
அர் தணஞாக வடிவங்கொண்டு நிலமிசை எழுக்தருளி வர் சமையோடு 
ஞானிகள் சூழ, அச்சவெபெருமான் இல்லையா பழைய பதியிலே 
சபையின்கண் கூத்தியற்துவான், தர்திரக்காரனா2 வந்து எமது 
வீட்டிற் புகுந்து எம்மை அடிமையாக்இ எமது பணிவிடையை 
ஏத்றுக்கொள்ளுவான், அவன் சென்னிமிசை வைத்த இருவடித் 
தாமரைச்சண்ணே ஈமது தலைகள் பொருக்தி விளங்குவனவாக. 

குறிப்பு:-பசாபான்,  இவபிரான் வகு ஈடஞ்செய்வான் 
புகு பணிகொள்வான், வைத்த...மலருமே யென முடிச்ச, AS சர்சித்துடையவர், ஞானிகள். இல், உள்ளத்ித் சதிகுறி, (௪) 

மாய வாழ்க்கையை மெய்யென் றெண்ணி மதித்திடா 
வகை ஈல்கினான், வேய கோளுமை பங்கன் எங்கள் திருப் 
பெருந்துறை மேவினான், காயத் துள்அமு தூறஊறகீகண்டு கொள்ளென்னு காட்டிய, சேய மாமலர்ச் சேவ டி.க்கண்ஈம் சென்னி மன்னித் திகமுமே. 

உரை நடை :--இரண்டா மடியை GSS கொள்க. 

உரை: மூவ்கலின் தன்மையுடைய தோளினளாயெ உமை பாசன், இருப்பெருக்துதையில் விரும்மி வீற்றிருக்கவன், பொய் யய உலகவாழ்க்கையை மெய்யென் து கருதி அதனைப் பொருட் -படுத்தாத முறையை எனக்கு அளித்தான். உடம்பிலே ஆனச்த



சென்னிப்பத்து ௪௯டு 

அமுதமானது. சுரக்கச் கரக்க, நீ பேரின்ப ரிலையை அதிர்து 
கொள்வாயென, அடையாளல் காண்பித்த செம்மையாய திருவடிச் 
சாமரைக்சண்ணே சமது தலைகள் பொருச்தி விளல்குவனவாம். 

குறிப்பு:-மாயம்- பொய்,குழ்ச்சி, மயக்கம். வேய்- மூல்கல், 
'லேய - குறிப்புப் பெயசெச்சம். இருவண்டப்பகுதியுள், காயத்தமூ 
றலை வர்ணித்சமை காண்க. பம்சன், மேவிஷன், சல்்னனொன், 
சேவடிக்சண் இசழுமே யென முடிக்க, (@) 

சித்தமே புகுர்தெம்மை யாட்கொண்டு திவினைகெடு த்.அய் 
யலாம், பத்தி தந் தன் பொற்கழற்கணேபன் மலர்கொய்து 

சேர்த்தலும், முத்தி தந்திந்த மூவுலகுக்கும் அப்புற த்ெெதமை 
வைத்திடும், அத்தன் மாமலர் சேவடிக்கண்கம் சென்னி 
மன்னி மலருமே. 

உரை:--உ௨ள்ளச்தே புகுச்தருனி எம்மை அடிமையாகக் 
கொண்டு, இவினைகளை மொழித்து உய்வதத்குரிய அன்பினைக் 
தர்ற. அவ்வன்பு சாசணமாகச் தனது அழமெ இருவடியின் 
சண்ணே ராம் பல்வகைப் பூச்சகளைச்சொய்து சாத்து தலும், வீட 
sig ஈம்மை, மேல், ஈடு, சீழ் என்ற மூவிடத்துமுள்ள உலஃங் 
களுக்கு அப்பால் உள்ள பேரின்ப நிலையில் வைத்திடும் அப்ப 
னுடைய செல்விய இருவடித் தாமரைச்சண், ஈமது தலைகள் 
பொருக்கி ம௫ழ்ச்சியுடன் விளம்கும். 

குறிப்பு: சத்தம் - நினைவென்பாரு முளர், பொன் - அழயெ. 
கத்துவச சார்பாய உலசல் சடர்த மூதல்வனேடு சலத்தலாகய 
கிலையென்பார் கூரவுலகுக்கு மப்புறத்தே? என்றார். (௯) 

பிறவி யென்னுமிக் கடலை நீந்தத் தன் பேசருள் தந்தரு 
ளினன், அறவை யென்றடி யார்கள் தங்க எருட்கு மரம் 
புக விட்டுகல், உறவு செய்தெனை உய்யக்கொண்ட பிரான் தன் 

உண்மைப் பெருக்கமாம், திறமை காட்டிய சேவடிக்கண்டம் 
சென்னி மன்னித் இசமுமே.



௪௯௬ திருவாசகம் 

உரை ;-பிதவியாகெ இர்தக் சுடலை நீர்துவதற்குத். தன் 
போருள் கொடுத்தருளிளான். என்னை ஆசரவில்லாசவ னென்பது 
கருதி அடியார்களுடைய அருட்கூட்டத்இற் புகுவித்து, அவர்களை 
எனக்குச் சுற்றத்தாராக்இ, என்னைப் பிழைக்கும்படி ஆட்சொண்ட 

வள்ளலின் மெய்யான மிகுஇப்பட்!. இறமைகளைக் anol seq 
ளிய சேவடிக்கண் ஈமது தலைகள் பொருக்கி விளங்குவனவாம். 

தறிப்பு :--அரவை - எல்லாம் அற்றவன்; ௮அகாதை. பெருக 
மாச் இறமை - மிகுதியான திறமை. (a) 

புழுவி னாற்பொதிந் திடுகூம்பையிற் பொய்தனையொழி 
வித்திடும், எழில்கொள் சோதியெம் ஈசன் எம்பிரான் 
என்னுடையப்பன் என்றென்று, தொழுத கையினராஇத் 
தூய்மலர்க் சண்கள் நீர்மல்குர் தொண்டர்க்கு, வழுவிலா 
மலர் சேவடிக்கண்ஈம் சென்னி மன்னி மலருமே, 

உமை ;-புழுச்சளினற் பொதியப்பட்டுள்ள உடம்பிலே ரிலை 
யா.த வாழ்க்கையை நீக்இவிடும் எழுச்சுடைய ஒளியான எமத 
ஆண்டவனே, எம்பெருமானே, என்னுடைய தச்தையே என்று 
சொல்லிச் சொல்லிக் கூப்பிய கையையுடையசாய்ப் புனிதமான 
பூப்போன்ற கண்களிலே நீர் பெருகப்பெற்ற அடியவர்கட்குத் 
சவராஅ சலம் பயக்குஞ் செய்ய திருவடித் தாமரையின்கண் சமது 
தலைகள் பொருர்தி விஎல்குவனவாம். 

குறிப்பு :--பொய் - நிலையில் வாழ்க்கை, எழில் - எழுச்சி; 
அழகு. உள்ளம் புனிதமாகவே, கண்களும் புனிசமாயின போலும், 
ஆதலால், 'தாமலர்க்கண்கள்? என்றார். [0] 

வம்ப னாய்த்திரி வேளை வாவென்று வல்வி ஊைப்பகை 
மாய்த்திடும், உம்ப ரான்உல கூடு த்தப் புறத்த ஞய்நின்ற 
எம்பிரான், அன்ப ரானவர்க் கருள் மெய்யடி. யார்கட் இன் 
பல் தழைத்திடுஞ், செம்பொன் மாமலர்ச் சேவ டி.க்கண் ஈம் 
சென்னி மன்னித் திகழுமே.
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உரை :-வீணனாய் அலைவேனை :8 இற்கேவா! என்றழைத்த 
எனது கொடிய வினையாகிய பகையிணை அழித்திடும் வாணவண்ட 
உலசங்களெல்லாவற்றினூடும் இமைஈ்து அவற்றிற்சப்பாற் பட்ட 
வளம் நின்ற எமது தலைவன், அன்பரரயினார்ச்குப் பேரின்பத் 
தைப் பெருக்கும் அவனது செவ்விய பொன்போன்ற தாமச 
மலமை யொத்த இருவடியின்ண், சமது: தலைகள் பொருச்இ' 
விளங்குவனவாம். 

தறிப்பு:- வம்பன் - பயனற்றவன். உம்பரான் - மேதுவசத் 
கான். *உலகூடதுத்து? என்றது அனற்பிழம்பாய் அயன்மால் அடி. 
eos. harp Manus GPE Ge. a 

முத்த னைமுத்த சோதியை முக்கண் அப்பளை முதல் 
வித்திளைச், இத்த ளைச்வெ லோக ளைத்இிரு காமம் பாடி 
இரிதரும், பத்தர் காள்இங்கே வம்மின்நீர் உங்கள் பாசக்தீசம் 

பணிமினோ, சத்த மார்தரும் சேவ டிக்கண்சம் சென்னி ஈன் 

னிச் திகழுமே. 

உரை இயல்பாகவே பாசரீக்சமூள்ளவணை, ஆதியான suf 
மானவனை, மூன்று சண்களுடைய தந்தையை, எல்லாவற்றிற்கும் 
அடிப்படையான வித்துப்போல்வானை, ஞானவடிவனை, Ra 
லோக சாதனை, அவன் இருப்பெயர் கூறிப்பாடி அலையும் ஆஸ்பல் 
சளே இக்கே வாருங்கள்; நீர், உங்கள் மலமதும்படி வணக்கும் சம்; 
என். உள்ளத்தில் கிறைந்த செய்ய இருவடிச்சீழ் tog plot 
பொருச்.இ விளங்குவனவாம். 

தறிப்பு --இதையன்பர்களைத் இருப்பெருர்துறை ஞானாசாள் 
யன்பால் வக் மலமறப் பெறுமாறு தாண்டுசல் Osa. ape 

பட்டத. சித்தம் என்பது நினைவையும் குறிக்கும். க்ஷ 

,இிருச்சிற்றம்பலம், 
பவை



திருப்பெருந் துறையில் அருளிய 

திருவார்த்தை 

த 

அறிவித்து அன்புறுதல் 
அறுசீர்க்கமி நேடிலடி யாசிரிய விநத்தம் 

தருச்சித்றம்பலம். 

மாதிவர் பாகன் மறைபயின்ற வாசகன் மாமலர் மேய 
சோதி, கோதில் பரங்கரு ணையடியார் குலாவு நீதிகுண 
மாகால்கும், போதலர் சோலைப் பெருந்துறையெம் புண்ணி 
மண் மண்ணிடை வந்திழிர், தாதிப் பிரமம் வெளிப்படுத்த 
ஆருளறிவார் எம்பிரா னாவாரே. 

உரை: பெண்ணமர்ச்த பாகத்தன்) மர்இரங்கள் பொருச் இய 
பொழி உடையான், இதயமலரில் வீற்றிருக்கும் ஒனியானவன்) 
சூத்தமற்த மேலான அருள்வடிவன், அடியார்கள். கொண்டாடும் 
தீதிமானவன், நீதியினையே குணமாகக் கொண்டருள் புரிஏன்ற 
அகும்புகள் மலர்கின்ற சோலை சூழ்ர்த இருப்பெருர் அறையில் 
தக் யருளிய எமத. புண்ணியமூர்த்தி, மண்ணுலகத்சே இதல் 
எந்த, எல்லாவத்றிற்கு முதலாய பெரும்பொருளை வெளிப்படுத் 
தில் அருட்செய்கையை அறியுக்தன்மையார் எடிது தலைவரவர், 

குநிப்பு:-இவர்தல் - ஊர்தல், அமர்தல். மத - இரகசிய 
மெனச்சொண்டு உபதேசமொழி பயின்ற வாசகனென்பாருமுளர். 
ஆசம்மாது. கருகாத கருணை மாதலால் “கோதில் பரங்சருணை! 
என்னார். மலர் என்பது இதயத்திற்கு ஆகுபெயர், அடியார் 
குலாவு நீதி குணமாக ஈல்கும் என்பதற்கு அடியார் சைச்சொண் 
போழுகு முறையைக் குணமாகச் சொண்டருளுமெனவுல் oy ai 
போது - திரியும் பருவச்சரும்பு, வெளிப்படுத்த என்பத “இெளிப் வஇத்இிய? என்பதன் குறுக்கம், (4)



AQ ort sm ௪௯௯. 

மாலயன் வானவர் கோனும் வந்து வணங்க வர்க் 

அருள் செய்தாசன், ஞாலம் ௮.தனிடை வந்திழிர்து ஈன்னெதி 
காட்டி நலம்இிகழுங், கோல மணியணி மாடநீடு குலாவும் 

இடவை மடகல்லாட்குச், சல மிகக்கருணை யளிக்குந் இத 
மறிவார் எம்பிரா னாவாரே. £ 

உரை :-- திருமாலும், பிரமனும், சேவர்கட்ச சனா இர்.திர 

னும் வச்து பணிய அவர்கட்கு அருள்புரியும் தண்டவன், உலக் 
Boho குருவா இறங்வெர்து ஞானகெறியினை அறிவுறுத்இி 
அழகு விளய்குனெற கல்ல வடிவுடைய சத்.னெல்சளால் அலல் 
கரிச்சப்பட்ட மாடங்களை உடையதாய் செடுகாள் விளங்குகின்ற 

'ருவிடைடருஅறில் ஒரு பெண்ணடியவர்க்குள் குணய மிகும் 
படியாக அருள் செய்த வகையினை அறிபவர்கள் எமது தலைவ 

ரவர். 

தறிப்பு :--வர்திழிர். என்பதை இழிச்அவச்து என wr gs. 
சலம் - அழகு. கோலம் - வடிவு. இடவை - இருவிடை மருஜூர். 

அது பழம்பதியாதலின் *நீடுகுலாவு? மென்றார். இதனை ₹கல் 

லாட்கு ? என்பதோடு முடித்து. Ore. அன்பு பாராட்டு மெனவு 

முசைப்பர்.. இலம் - ஈல்லொழுக்கம். சீலமிகுதலைச் சண்டு அருள் 

செய்தா ரென்றலுமுண்டு. (2) 

அணிமுடி ஆதி அமசர்கோமான் ஆனந்தக் கூத்தன் 

அறுசமயம், பணிவகை செய்.து படவசேறிப் பாசொடு 

விண்ணும் பரவியேத்தப், பிணிகெட ஈல்கும் பெருர்துறை 

பெம் பேசரு ளாளன்பெண் பாலுகர்ளு, மணிவலை கொண்டு 

"வான் மீன்விும் வகையறிவார் எம்பிரா னாவாசே. 

உரை:--அழூய சடைமுடியை உடைய முதல்வன், விண்ண 

(வர் தலைவன், ஆனர்தச் கூத்துடையவன், BH சமயங்களும் 

தன்னை. வணங்கும்படி. செய்து மண்ணுலசத்தாரும், விண்ணாலகச் 

ம் வாழ்த்தி வழிபட அவர்கள் பிறவிசோய் ஒழிபும்படி. அருள் 

ao ஈ2த பெருங் சருணையாளன்... 
ஷசய்யும் பெருர் தறையையுடைய
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(வலைஞர் மசனாசய), உமையம்மையாயெ பெண்ணினை மணக்க 
விரும்பித் தோணியேறி, அழயெ வலை சொண்டு பெரிய கெளிற்று: 
மீனை வீசிப் பிடிக்கும் இறத்தை அறியும் தன்மையார் எமத. 
'தலைவசாவர். 

6 
குறிப்பு:--அதசமய மென்றது உட்சமயங்களை. அவை, 

சணப தி வழிபாடு, முருகன் வழிபாடு, அம்மை வழிபாடு, இருமால் 
வழிபாடு, க.திரவன் வழிபாடு, சவ வழிபாடு என்று முரைச்கலாம். 

படவதேதி என்பதை மணிவலை கொண்டு என்பதனோடு முடிச்ச. 
இதனுட் கூறப்பட்டதைத் திருவிளையாடற் புசாணம் வலைவீசிய: 

படலத்துட் சாண்ச. (ஷூ 

வேடுரு வாச மசேர்திரத்து மிகுகுறை வானவர் வக் 

தன்னைத், தேட இருந்த சிவபெருமான் இந்தனை செய்தடி. 

யோங்களுய்ய) ஆடல் அமர்ந்த பரிமாஏறி ஐயன் பெருக் 

"துறை ஆஇ௮ர்காள், ஏடர் களையெங்கும் ஆண்டுகொண்ட 
இயல்பறிவார் எம்பிரா னாவாரே, 

உகை:--மசேந்திர மலையில் வேட்வெ வடிவங்கொண்டு தன்பா 
லிரத்தற்குரிய மிகுந்த குறைகளை உடைய விண்ணவர் போய்த் 
தன்னைத் தேடும்படியாக வீற்றிருந்தருளிய சலபெருமான், அடி. 
'யோல்கள் உய்வதை எண்ணி வலிமை பொருக்திய குதிரையில்: 

ஏறினவன், தலைவனாயெ திருப்பெருர்துறை முதல்வன், அக்காலத் 
இல் தன்னுடைய ஈண்பர்சளை எவ்வீடத்து மாட்கொண்டருளிய. 
தன்மையை அறியவல்லா ரெமது தலைவராவார். 

குறிப்பு: -* வேடுருவாச! யென்பதை, Csr Seige? crix பதனோ6 முடிச்ச. மகேந்திரம் பொதிகை மலைக்குத் தெற்கேயுள்ள. 
தென வவெதருமோத்திரல் கூறும். அதனைக் கயிலாய மென்பாரு. முளர். வேடுருவா9 யென்பதத்கு வேண்டுருவாட பெனப்பொருள் சொண்டு இறைவனியச்ச வடி.வங் கொண்டிருந்சா சென்பர், அச் 
கதை கேனோபனிடதத்திற் கூறப்பட்டது. அடியோக்களுய்யச் இத்தனை செய்து என மாறுக, சிந்தனை செய்து என்பதைச் 9௯
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பெருமானுக்கும், அடியோங்கள் என்பதற்கு மியைப்பதூண்டு. 
ஆடல் - வலிமை, ஏறி என்பதை விணையெச்சமாகக் கொண்டு 

ஆண்டுகொண்ட என்பதனோடு முடிப்பது முண்டு. எடர்கள் 
ஈண்பர்கள். (ஐ) 

வர்திமை யோர்கள் வணங்கியேத்த மாக்கரு ஊக்கட 

லாய்அடியார், பந்தனை விண்டற ஈல்கும்எங்கள் பசமன் 
பெருந்துறை ஆதி௮க்காள், உந்து இசைக்கட லக்கடந்தன் 

மோங்கு மதிலில் கை௮.தனிற், பந்தணை மெல்விர லாட்கரு 
ளும் பரிசறிவார் எம்பிரா னாவாசே. 

உரை:விண்ணவர்கள் வக்து தன்னை வணங்க வாழ்த்த. 

அவர்கட்குப் பேசருள் புரியுங்கடலாய், அன்பர்களுடைய பாசக் 

கட்டு நீங்கு யொழியும்படி அருள் செய்யுமெல்கள் மேலோனாகய 

இருப்பெருர். துறை முதல்வன், அக்சாலத்திலே, திரைவீசுன்ற 

கடலைக் கடக்து உயர்ந்த மதில் சூழ்ர்த இலக்கையின்சண், பச்தின் 

வடிலமைந்த மெல்லிய விரலை உடைய வண்டோதரிக்கு அருள் 

புரிந்த வகையினை யறிவார் எமது தலைவராவர், 

குறிப்பு :-கடலரய் என்பதை கல்கும் என்பதோடு முடிக்க 
பந்தனை - கட்டு; பாசம். விண்டு- பிரிந்து ; நீல், உந்துதிரை 

ஏன்பதைத் இரை உந்து என மாற்றுக, அன்று - சாரியை (9) 

வேவத் இரிபுரம் செற்றவில்லி வேடுவ னாய்க்கடி. நாய் 

Boi GLP» ஏவற்செ யல்செய்பயுர் தேவர்முன்னே எம்பெரு 

மான் தான் இயங்குசாட்டில், ஏவுண்டபன்றிக் கரங்கியிசன்: 

எந்தை பெருந்துறை BRD, சேவலங் கேழலாய்ப் 

பால்கொடுத்த டெப்பறிவார் எம்பிரா னாவாசே. 

ரை உட இரிபுசங்கள் வெர்துபோகும்படி சோபித்த வில்லா 

வேட வடி.வல்கொண்டு, சாவல் நாய்கள் சூழ்க்துவரத் தாம். 

“சமயச் செய்யும் விண்ணவர் முன்செல்ல எம்பிரான் 
என்ற சாட்டில் அம்பு தைத்திறச்த தாய்ப் பன்றிக்கு 

என்; 
ஏூதுன்ற ப: 

தான் செல்லு
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இரம் ஆண்டவன் அப்பன், இருப்பெருக்துறை முதல்வன், அச் 
சாளில் சனிப் பன்றி வடிவங்கொண்டு, பன்றிக் குட்டிகளுக்குப்: 
பால்கொடுத்த திருவுள்ளச் கருத்தை யறியுச் தன்மையார் எமது 
தலைவரரவர். 

ச 
குறிப்பு :--சடி. - காவல். எவு - அம்பு. சேவலம் - சணிமை, 

வில்லி, எம்பெருமான், ஈசன், எந்தை, ஆ.) காட்டில் இரல்ி 
அன்று, கொடுத்த, டப்பு, அறிவார் என முடிக்க. (#) 

நாதம் உடையதோர் , ஈற்கமலப் போதினில் ஈண்ணிய 
ஈன்னுதலார், ஓதிப் பணிக்தலர் தூவியேத்த ஒளிவளர் 
சோதிபெம் ஈசன்மன்னும், போதலர் சோஃைப் பெருந்துறை 
யெம் புண்ணியன் மண்ணிடை வச்துதோன்றிப், பேதம் 
கெடுத்தருள் செய்பெருமை அதியவல்லார் எம்பிரா 

னாவாசே.. ் 

உரை :-- வண்டின் ரீக்காச ஓலியினை யுடைய அழமெ தாமரை 
மலர்களில் விரும்பி வைகும், அழயெ செத்றியையுடையசாகய,. 
கலைமகளும், இருமகளூம் வாழ்த்தி வணல் மலர்சாவி வழிபடும் 
படி. ஒளி மிகுகின்ற சோ, வடினுயெ எமது ஆண்டவன், விற் 
ிருக்கும். மலர்கள் விரின்த பொழில் குழ்க்த தருப்பெருச் 
அறையின்கண் எம.த புண்ணியமூர்த்தி மண்ணலகத்தே குரு 
வாய்த் தோன்றியருளி வேற்றுமையைச் செடுத்து அருள்செய் 
இன்ற பெருமையை அறிய வல்லவர்கள் எமது தலைவராவர், 

குறிப்பு சாதம் - வண்டுகளினொவி. சன்னுதலார் என் தமை யாற் கலைமகளும் இருமகளுங் கூறப்பட்டனர். 
பெருர் இறை என்பதோடு சேர்ப்பது மூண்டு, 
பாசத்தாலேற்பட்ட வேற்றுமை, 
கலப்பினை யருள் செய்தலால் (பேத, 

சோதி என்பதைப். 
Cus மென்பது: 

பாசச்தை நீக அச். துவிதச் ல் கெடுத்த? என்றார். (௭) 
பூவலர் கொன்றைய மாலைமார்பன் போருமிர் வன்புலி கொன்றவீரன், மாதகல் லாளுமை மங்கைபங்கன் வண்
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பொழில் சூழ்தென் பெருந்துறைக்சோன், ஏதில் பெருஃ. 
புகழ் எங்கள்ஈசன் இருங்கடல் வாணற்குத் தீயில்தோன் 
அம், ஓவிய மங்கையர் தோள்புணரும் உருவறிவார் எல் 
னாவாரே. 

° 
உரை:--அழகு விளங்குகின்ற கொன்றைப் பூவினாலாஓல 

மாலையை யணிச்ச மார்பன், போர் செய்தற்குரிய ஈகல்களேக் 
கொண்ட வல்லமை மிகுக்த புலியினைக் சொன்ற வீரன், cme 
மல்சை பாசன், வளம்பொறுச்சிய சோலை சூழ்க அழல திரும் 
பெருச்துறைமன்னன், குற்றமற்ற பெரும்புகழை புடைய என்சன் 
ஆண்டவன், பெரிய கடலரசனுக்கு நெருப்பித் ஜோன் நிய சித்திசச் 
போன்ற அழயெ சல்சையர் தோள்களைச் சேர்க்தருளும் அவன் 
திருவடியை அதியவல்லார் எமது தலைவரவர். 

துறிப்பு :-பூ - அழகு. அவர் - விளங்கு. உர் - சகம். 
சாருசாவன)த்து முனிவர் விடுத்த வேள்விப் புலியினேச் கொஷ்று 

அதன் தோலை யுரிச்துப் போர்த்த கதை வெளிப்படை. க் - 

குந்தமில்லாத, ஈசன் என்பதை உரு என்பசனேடு முடிக்கு 

வாணன் - வாழ் + ஈன் - வாழ்பவன். இக்கே அசசனென்ற 
பொருளில் வந்தது. தவியம் - இத்திசம். ஸ் 

தூவெள்ளை நீறணி எம்பெருமான் சோதிம Gs Ge 

நாதன்வர்து, தேவர் தொழும்பதம் வைத்தசசன் சென்னன் 

பெருர். துறை ஆனி௮ன்று, காதல் பெருகக் கருணைசாட்டிக் 

சன்சுழல் காட்டிக் ச௫ந்தருகக், கேதங் கெடுத்தென்ளை 

ஆண்டருளூம் பெப்பறிலார் எம்பிசா ஞலாசே, 

பரிசுத்தமான இருகெண்ணீறணிர்த எம௮ பெருமா 

மான மகேர்இரமலைச் சதிபதி, தானே வர்தருனீ 

விண்ணவர் வணங்குகின்ற 'இருவடியை (என்தலை மிது) வைத் 

தாண்டவன், அழக ஈல்ல திருப்பெரும்துறை மன்னன், 5 அர் 

grote எனக்கு அன்பு மிகும்படி. gered gag Beas 

உடை 
னாயெ ஒளி வடிவ
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களையும் சாட்டி யருளி, உள்ளங் கணிர்தருகும்படி, துன்பங்களைத் 
சொலைத்து என்னை. கூட்கொண்டருளும் இரு௮ுள்ளக். கருத்தை 
திலா செமது தலைலராவர். 

குறிப்பு :--௧ளி- ஆள்பவன். கேசம்- ன்பம். எம்பெருமான், 
கசதன், ஈசன், ஆளி, அருளுல் டெப்) அறிவார் என முடிச்சு. (௯) 

அங்கணன் எங்கள் அமாரர்பெம்மான் அடியார்க் கமு.தன் 
அவனிவந்த, எங்கள் பிரான்இரும் பாசக்தீர இகபரமாயதோர் 

இன்பமெய்தச், சங்கஸ் கவர்ந்துவண் சாத்தினோடுஞ் சதன் 

பெருந்துறை ஆனி௮ன்னு, மங்கையர் மல்கும் மதுரைசேர்ந்த 

வகையறிவார் எம்பிரா னாவாசே. 

உமை: -அழூய அருட்சண்ணை உடையவன், எங்கள் விண்ண 
ஐம் தலைவன், அடியார்சட்குச் சாவா மருக்தானவண், நில உலலே 
குருலாலெச்த எல்கள் பெருமான்; மிச்ச இறமையுடையவன், இருப் 
பெருந்துறை மன்னன், அவன் அடியார்களுடைய பெரிய மும்மலம் 
மற்று ரீம்சவும், இம்மை மறுமையில் ஆவசோர் பேரின்ப மடையும் 
பொருட்டும் அக்கானில் சல்னெலாெ வளையல்களை எடுத்துக் 
சொண்டு மிகுந்த சரச்சோடு (வளையல் விற்பதற்குப்) பெண்கள் 
கிதைக்த மதுரைப்பதியை அடைத்த விதத்தை யறியவல்லார் எடது! 
தலைலராவர், 

குறிப்பு :--அங்கணன், பெம்மான், அமுதன், பிரான், சதுரன், 
வி, தீர, எய்த, கவர்ந்து, சேர்ச்தவசை யதிவாரென முடிக்க, 
சல்சம் சவர்ந்து. என்பதற்குச் சல்கல் சவ எனப் பொருள் கொள் 
வாஜுமுளர்.. பெண்சணுடைய சங்க வளையல்களைச் சவர்வதற்கு 
லர சேர்க்தார் என்பது கருத்து. சாத்து - சரக்கு, (0) 

EGFP ppiuers 

எவ.
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ene 
ஒழியா இன்பத்துலதை 

ஆசிரிய விநத்தம். 

இருச்இித்றம்பலம் 

பாருரு வாய பிறப்பத வேண்டும் பத்திமை யும்பெற 
'வேண்டுஞ், ருரு வாய சிவபெரு மானே செங்கமல மலர் 

போலும், ஆருரு வாயஎன் னாரமுதேஉன் அடியவா தொகை 

ஈடுவே, ஒருரு வாயகின் திருவருள் காட்டி. என்னையும் உய் 

யக்கொண் டருளே. 

உரைநடை: :-9ர...ெபெருமானே ... 
முதலிற் கொள்க, 

உரை :-இறப்புடைய இருவடிவல் கொள்ளுஞ் சிவபெரு 

மானே, செச்சாமரைப் பூப்போன்ற அரிய செம்மேனியினனுயெ 
எனது இடைத்தற்சரிய அமுதமாவானே, கிலவுலலே உடம் 
பெடுப்பதாயெ பிறப்பு ஒழியவேண்டும். அன்புடைமையைப் 

பெறவேண்டும். உனது அன்பர் கூட்டத்தின் ஈடுவே ஒப்பத்ற 

'இருவடிவுடைய உன்: இிருவருள்சாட்டி. அடியேனையும் உய்திக்கு 
ஏத்றுச்சொண் டருள்ச. 

குறிப்பு -_பார் - சிலவுலசம். * செங்கமல மலர்போலும்? என் 

பதைச் 2ருவாய * என்பதனோ டியைச்சலாம். ஆறுருவாய - என் 

பதற்கு, அரிய இயல்புடைய என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். 
ஒருரு வென்றது, ஞானாசாரிய வழுவத்தை. (5) 

ல்லேன் உனக்கடிமை உன்னைப் பிரிந்திங் 

சாயேன் இன்னசென் றி 

அமூசே என்பதை 
  

உரியேன் ௮: 

கொருபொழுதுர், தரியேன்
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யேன் சங்கரா கருணையினால், பெரியோன் ஒருவன் கண்டு 
கொள்என்றுன் பெய்கழல் அடிகாட்டிப், பிரியேன் என் 

றென் றருளிய அருளும் பொய்யோ எங்கள் பெருமானே. 

உரை நடை:-4 எங்கள் பெருமானே ? என்பதை முதலிற் 
கொள்க. 

உரை:--எமது தலைவனே! உனக்கடிமையா யிருத்தற்கு? 

உரியதகுதி உடையேனல்லேன். ஆனால் உன்னைவிட்டு நீல். 
ஒரு சிறிது Grodan கான் (தனியே இருத்தலைப்) பொறுச்சு 
மாட்டேன். சாயனைய யான் இது என்ன காரணம் என்றறிச்இ 
லேன், பெரியோன் ஒருவன் என்மீஐு வைத்த இரக்கத்தால் 
உன்னுடைய சுழல் செறித்த இருவடிசளைச் சாட்டி, அவற்றைப் 
பார்த்துக்கொள் என்று கட்டளையிட்டு, உன்னைப் பிரியமாட்டே 
னென்று என்னிடம் கூறிப்போனது பொய்யாகுமோ ? 

குறிப்பு :--திருப்பெருர். துறையில் இறைவன் உபதேசம் 
பண்ணினதைக் கூறி, அது பொய்யாமோ வென்றது. அது 
உண்மையானால், இறைவன் தன்னைப் பிரியாதிருத்தல் வேண்டு 
மென்று குறிப்பித்தார். பெரியோன்? என்று இறைவனைடு 
படர்க்சையாகச் கூறியது ஒரு ஈயம், (ஷூ 

என்பே உருக கின் அருள் அளித்தூன் இணைமல அடி. 
காட்டி, முன்பே என்னை ஆண்டு கொண்ட மூனிவா முனி 
வர் முழுமுதலே, இன்பே அருளி எனையுருக்கி உயிருண் 
கின்ற எம்மானே, ஈண்பே யருளாய் என்னுயிர் நாதா நின் 
னருள் காணாமே. 

உரை நடை:--சடைசியடியை என் உயிர் காதா கானாமே 
நின்னருள் ஈண்பே யருளாய், என அமைத்துப் பொருள் 
சொள்ளுக. 

உரை :-எலும் புருகும்படியாக ரின் இருவருளை Ds «vO உன்: தாடிரை மடிகள் இண்டையுல். காட்டிப் (பக்கு௨ம் வரு) முன்னரே என்னை ஆட்கொண்டருளிய தவவடிவனே, துறவிச
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ளின் முழுச்தலைவனே, பேரின்பமே கொடுத்தருளி என்னை உருகு. 
வித எனது உயிர்ப்போதத்தைக் தொலைக்கன்ற எமது பெரி 
மோனே, என உயிர்ச்குயிசானவனே, கூசாமல் உன்னுடைய 
இருவருள், எனத ஈட்பாகும்படி. அருள் செய்பவேண்டும். 

குறிப்பு: மூனிவா - இறவியே என்று முரைப்பர். உயி' 
ருண்டல் - தற்போத மிழப்பித்தல். (a) 

ப.த்தில னேனும் பணிந்தில னேனும்உன் உயர்ந் கபைல் 

கழல்காணப், பித்தில னேனும் பிதற்றில னேனும் பிறப் 

பப் பாய்எம் பெருமானே, முகத்தனை யானே மணியனை 
யானே முதல்வனே மூறையோஎன், நெத்தனை யானும் 

யான் தொடர்ந் துன்னை இனிப்பிரிர் தாற்றேனே. 

உரை நடை :--எம்பெருமானே - என்பதை முதவிற் சொள்க- 
உரை :--எமது தலைவனே ! அடியேன் உன்னிடத்திற் பற்று 

இல்லாசவளுயினும், உன்னை வழிபடேளாயினும், உனது மேலான 
பசுமையான இருவடிகளைச் காண்பதற்கு ஆசைப்படேளயினும், 
உன்னைச் அதித்திலேளாயினும், என பிறப்பைக் களையவேண் 
டம். ஏனெனில், முத்துப் போன்றவனே, மாணிச்சம் போன்ற 
வனே, ஆதியானவனே, உன் பெயரைச் கூறி ஓலமிட்டு உன்னை 

எத்த அளவிலாவ யான் தொடர்ச்து பத்றினமையால், இனி 
மேல் உன்னைப் பிரிர்து, பிரிவாற்றாமையைப் பொறுத்திருக்க 
மாட்டேன். 

குறிப்பு:--பத்.த, பற்று என்பதன் மருவு. பத்தி யென்பதன்- 

குறை யென்பாருமுளர். முறையோ, என்றல் தகுதியோ வென்று 

சேட்டல். (௪) 

காணும தொழிக்தேன் கின்திருப் பாதங் கண்டுகண்: 

களிகூரப், பேணும தொழிக்தேன் பிதற்றும் தொழிந்தேன் 

பின்னைஎம் பெருமானே, gr ania அழிக்தேன் நின்னினைர் 

தருகுர் தன்மைஎன் புன்மைகளாற், காணு தொழிச் 
தேன் நீயினி aga காணவும் காணுவனே.



Boy திருவாசகம் , 

உரை:-எம்பெருமானே, சின௮ இருவடி.களைப் பார்ப்பதை 
விட்டேன். பார்த்து என கண்கள் மூழும்படியாசப். போத்று 
ஒதை விட்டேன். புகழ்வதையும் விடுத்சேன். உறுதியானவனே, 
(பின் வேறு மாஜுசெய்தேன் என்னில்) சான்: அறிவு அழிவுற் 
றேன். உன்னை ரினைச் துருகுன்ற ஒேடியார்) தன்மைகளையும், 
எனது ஈழ்மை காரணமாக, பார்ப்பதை விடுத்தேன் ஆதலால், நீ 
இனிமேல் பழைய வடிவக். தரல் வக்தாலும் உன்னைப் பார்ப்ப 
தற்குல் உசுவேன். 

துறிப்பு:--காணுமது - காணுஞ் செயல், பேணுதல் - veut 
குதல். பின்னை, வினைமாத்துப் பொருளில் வக்தது. @) 

பால்திரு நிற்றெம் பரமனைப் பரங்கரு ஊேயோடும் 
எதிர்க்க, சோற்றிமெய் யடியார்க் கருட்டுறை woe Gey 
சோதியை கீதிமிலேன், போற்றியென் அமுதே எனநினேர் 
தேத்திப் புகற்ந்தழைக் தலறியென் வுள்ளே, Bom 
னாக உடையவ னேனை .ஆவஎன் றருளாயே. 

கரை தடை:--( உடையவனே ? என்பதை முதலிற் கொள்ச, 
உரை முதல்வனே, பால்போலும் வெள்ளிய இரு rede s 

பெரியோனாசிய உன்னை உனது மேலான இருவருட் சத்தியோடு 
எகிர்பட்டுத் கோன்றி உண்மையன்பர்க்கு அருள்வழி ஈல்கும் 
ஒனியான உன்னை அதவழி நில்லாத சான், வணங், எனது 
சாலா மருந்தே யென வெண்ணி வழிபட்டுச் துதித்துக் கவி 
பாத்தி என் கெஞ்சகத்தே ஆறுதலுடையவனகும்படி, ஐயோ வென் நிரக்9 அருள் செய்வாயாக. 

  குறிப்பு கருணை - அருட்சத்தி, தோத்றி - சோன்தி; "செய்யுள் பற்றி வலித்த. (=) 

ருச்சிற்றம்பலம் 

கு.



தில்லையில் ௮ருனி௰ய 

யாத்திரைப்பத்து 

பவை 

அனுபல அதீதம் உரைத்தல் 

அறுசர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

'இருச்சிற்றம்பலம் 

பூவார் சென்னி மன்னனெம் புயங்கப் பெருமான் சிறி 
யோமை, ஓவா அள்ளம் கலர்தூணர்வாய். உருக்கும் வெள் 
எக் கருணையினால், ஆவா என்னப் பட்டன்பாய் ஆட்பட் 
டீர்வர் தொருப் படுமின், போவோர் காலம் வர்ததுகாண்- 
பொய்விட் டுடையான் கழல்புசுவே. 

உரை :--மலர் நிறைந்த முடியுடைய அசசனுயெ எமது பாம் 
பணிச்த பெருமான், இறியோல்களாஓய ஈம்மை ஒயாமல் உள்ளத் 
இற் புகும்து அறிவில் அத்துவிதமாய்ல் கலர்து உருகுவிக்கும் 
அருள்வெள்ளல் காசணமாச, இரசக் அருள் அளிச்சப்பெற்று: 
அன்பசாய் ஆட்பட்டவர்களே வந்து ஒருல்கு சேருங்கள். நிலையா 
ஏலசை விடுத்து, சம்மையுடையவனது இருலடியை அடைசற்கும் 
போவோமாக. அதற்குரிய சமயம் வர்.ஜவிட்ட ௮. 

குறிப்பு-_-புயல்கம் - பாம்பு; அல்லது. ஒருவகைச் கூத்த, 
உடையான் கழல்புகவே பொய்விட்டு என மாறுக. *போவோம்! 
என்பதைப் புகவே என்பதோடு முடிக்க. ‘snob wisp சாண்? 
என்பதை இறுதியிற் சேர்க்க. (௪) 

புகவே வேண்டா புலன்சளில்கீர் புயங்சப் பெருமான் 

பூல்கழல்கள், மிகவே நினைமின் மிக்கவெல்லாம். வேண்டா 

போக விடுமின்கள், ஈகவே ஞாலத் அள்பூகுந்து நாயே



“Bao திருவாசகம் 

அனைய ஈமையாண்ட, தகவே யுடையான் தனைச்சாரத் தளரா 

திருப்பார் தாந்தாமே, 

உரை நடை :--இறுஇியிரண்டடியை முதலிற் கொள்ச. 

உரை:--தெளிவாக உலகத்தே போக்து நாய்போன்ற (இழி 
வுடைய) ஈம்மை ஆட்கொண்ட தகுதியுடைய பெருமானை அடைவ 
தற்குத் தளராது ஊச்சமாயிருப்பவர் தாம் (பிறபொருள் வசப் 
படா) தாமாகவே இருக்குச் தம் வயமூடையசாவர். ஆதலால்) 
ஐம்புல விடயங்களில் நீல்கள் செல்லவே கூடாது. புயங்கச் கூத் 
டைய பெருமானது அழகிய திருவடிகளையே மிகுதியுஞ் 2.௫ 
யுங்கள். ஒழிந்தன வெல்லாம் ஈமக்கு வேண்டப்படா. அவற்றைப் 
பற்றாது ௮வைதாமே அசன்றொழிய விட்டு விடங்கள், 

குறிப்பு: புலன்கள் -பொஜிக்கு விடயமானவைகள், மிகவே, 
என்றது இறை நினைவே மிகு இப்பட்டுப் பிற கினைவுகள் இலவாதலை. 
"வேண்டி... மிக்க - மிசையான. இறை நினைகொழிர்த பிற நினவு 
கள், மிகையாமென்ற கருத்துப்பற்றி மிச்ச வெல்லாம்? என்றார். 
ஈசவே - விளங்கவே, யாரும் அறிய, மெய்யன்பர் இரிக்கும்படி 

யென் துைப்பாரு முளர். தகவு - பெருச் தன்மை. (2) 
காமே தமக்குச் சுற்றமுக் தாமே தமக்குவிதி வகையும், 

யாமார் எமதார் பாசமார் என்ன மாயம் இவைபோகச், 
கோமான் பண்டைத் தொண்டரொடும் அவன்தன் குறிப்பே 
குறிகொண்டு, போமா நமைமின் பொய்சீக்இப் புயங்கன் 
ஆள்வான் பொன்னடிக்கே, 

உரை நடை :--இதுதியடியில் பொய்£ச்9ப் பொன்னடிக்கே 
போமாறமைமின் என மாறுக. 

உரை :--தம் வயதுடையார் தாமே தமக்கு உறவினரரவர், தாமே தமக்குக் கட்டளை விதிக்கும் வகையினர், i “ளா விதிக் காம் ரர், எம் மூடையது யாது, ஈம்மைப் பர்இத்த மலச்சம்டு “wg, Bows



யாஜ்திரைப்பத்து டுக்க 

ளெல்லாம், என்ன மயக்கங்கள். இவை மொழியும்படி, ஈமது 
அசசனுடைப பழைய அடியாசோடு சேர்ச்து அவனது. இிருவுள் 

எச் குறிப்பே ஈமது சோச்ஈமாகச் கொண்டு கிலையாசணவற்றை 
விடத். புயங்கக் கூத் சனாய் ஈம்மை யாள்சன்றவனது அழகிய 

இருவடிக்சே போய்ச் சேருமர்று தகு.இியாகுங்கள். 

துறிப்பு:--கெமாச்தன்மை யுடையார்ச்குச் சுத்தமும் ID 
வகையும் தாமேயரவர், மேலே, ! செய்தனவே தலமாக்கும் ? என் 
து காண்க. ஆர் என்பதை (எமத? பாசம்? என்பவற்ளோடு 

'சேர்த்தமை வழுவமைஇி. சவமே கோக்குவார், சம்மையும் சம 

தடைமைபும் பாசமாகிய இவற்றை சினைத்தல் கூடாதென்பது. 
குறிச்சப்பட்டத. (௨) 

அடியார் அனீர் எல்லீரும் அகல விடுமின் விகயாட் 
டைக், கடிசே ரடியே வர்தடைந்து கடைக்கொண் டிருமின் 

இருக்குதிப்பைச், செடிசே ர௬டலைச் செலரிக்கச்' சவலோ 
கத்தே ஈமைவைப்பான், பொடி.சேர் மேனிப் புயங்கன் தன் 

பூவார் கழற்கே புகவிடுமே. 

உலா அடியாசாகயெ நீம்சள் எல்லாரும், உல௫ல் விளையாடு 
அலைத் அாரவிட்டிடுல்சள். மணம்பொருக்திய இறையன் இருவடி. 
“பயே போய்ச் சேர்ச்து அவன இிருவுள்ளச் குறிப்பைக் சடைப் 
படிச் இருங்கள். பாவம் ஏறுதற்குரிய உடம்பு ஒழியச் களைச்து 
சிவலோகச்திலே ஈம்மை soiigare@u சீறணிர்த. இரு 
மேனியையுடைய புயல்கச் கத்துடையான மலர் நிறைந்த இரு 
வடிக்கே உங்கள் உள்ளத்தைச செறுதத்துங்கள். 

துறிப்பு :-விளையாட்டென்றது, தம்மையும். உலசையும் 
பற்றிய நினைவுகளின் சார்பாயுள்ள வற்றை. அவை பயனிலவாத 

லின் விளையாட்டென்றார். sp - மணம். 'திருக்குறிப்பை என் 

பதைக் கடைக்கொண்டு என்பதனோடு முடிக்க. செடி - பாவம், 

ஓரும் பிறவிச்கேதுவாய ஆகாமிய மென்பாருநுளர்.  பொரீடி - 

figts- (௪)



௫௧௨ திருவாசகம் 

லிடுமின் வெகுஷி வேட்கைசோய் மிகவோர் காலம் 

இனியில்லை, உடையான் அடிக்£ம்ப் பெருஞ்சாத்தோ டுடன் 

போவதற்கே ஒருப்படுமின், அடைவோம் நாம்போய்ச் வ 

புசத்துள் அணியார் கதவ தடையாமே, புடைபட் டுருகப்: 

போற்றுவோம் புயங்கன் ஆள்வான் புகழ்களையே. 

உரை கோபம், ஆசை முதலிய பிணிகளைக் களையுல்கள். 
மேன்மைப்பட வேறொரு சமயம் இல்லை. முதல்வனது இருவடிச் 
S50 பெரிய அடியார். கூட்டத்துடன் போயடைவதற்கே 
இசையங்கள். சிவலோகத்தின் அழகு நிறைந்த கதவுகள் அடை 

படு முன்னமே போய்ச் சேர்வோம். ஆதன் மருங்கு பொருர்தி,, 
உள்ள மூருப் புயங்கப் பெருமானாகிய ஈம்மை யாள்பவன.து 
Gig Batu துஇிப்போமாக. 

தறிப்பு வெகுளியை விடுமின், வேட்கை சோம் மிக, ஐர் 
காலம் இனியில்லை யென் ரோப் பொருளுரைப்பாரு முளர், 
சாத்து - திரள், கூட்டம். சவெபுசம் - வீட்டிற்கு உருவகம். அதன் 
புடை அபரமுத்இத் தானம்போலும், ஊழிமுடிவித் சாயுச்செத்திந்: 
குரியால்லார் மீட்டும் பிறத்தல் கூடுமாதலின், *அணியார் கதவடை 

யாமே! என்றார். ‘Youle என்பதற்கு உடம்மின்பகு இகளெல் 
லாம் உருக்க த்தி லீபெடும்படி எனப் பொருஞைப்பது முண்டி, (), 

, புகழ்மின் தொழுமின் பூப்புளைமின் புயங்கன் காளே 
புந்திவைத்திட், டிகழ்மின் எல்லா அல்லலையும் இனியோர் 
இடைய தடையாமே, இகழுஞ் சோர் வெபுசத்துச் சென்று 

இவன்தாள் வணக்கம் நிகழும் அடியார் முன்சென்று 
கெஞ்சம் உருகி கிற்போமே. 

உண   உரை :--புயல்சப் பெருமானது. திருவடிகளையே புகழுங்கள், வணங்குங்கள், அவைகளுக்கே மலர் சூடுங்கள். அவைகளையே அதிவிற்பதிக்அ எல்லாத் அன்பல்களையும் இகமூக்கள். இனிமேல் காம் ஒருவசையான ஜஇீக்கும் ஈம்மை யடையாவண்ணும் , விளங்கும்



யாத்திரைப்பத்து “இக 

புகழ் நிறைந்த வபுசத்.துக்குப் போய்ச் சேர்ர்.து அல்கே சிவபேஞு் 
மான் திருவடிகளை வணல், அம்சே வரமும் அன்பர்முன் போம் 
மனமூரு நிற்போமாக. 

துறிப்பு :--* புயங்கன்றாளே *? என்பது சடுநிலைத் இபகமா£ம் 

யுசழ்மின்? முதலிய வினைமுறீறுக்களோடும், புர்இிவைத் இட்டு என் 

பதனோடு மியை௨௮.. (சே 

கிற்பரர்நிற்க கில்லாவுலலல் சில்லோம் இனிகாம் சென் 

வோமே, பொற்பால் ஒப்பார் திருமேனிப் புயங்கன் ஆஃ 

வான் பொன்னடிக்கே, கிற்பீர் எல்லார் தாழாதே கிற்காம் 

பரிசே ஒருப்படுமின், பிற்பால் நின்று பேழ்கணிக்தாத் 

பெதற் கரியன் பெம்மானே. 

உமை: நிலையில்லாத உலூலே நிற்க விரும்புவார் நிற்பாசாக. 

க்கே ஈரம் கித்கமாட்டோம். இணி காம், அழனொல் தன்னையே 
ஒத்த இருமேனியுடைய புயல்சப் பெருமாளுயெ சஈம்மை யாள்ப௫ 

த பொன்போன்ற திருவடிசட்கே சரம் செல்வோமாக, அவனது: 

பொன்னடி யடைதற்சே நிற்ன்றி ரெல்லிரும், தாமதியாமல் 

ிந்கு முறையையே சடைப்பிடியுங்கள். பிற்பட்ட பகுதியில் சின்ன 
பெருமை பாசாட்டினால் இறைவன் பெறு[தற் கரியனாவன். 

குறிப்பு -பொஜ்பால், என்பதற்குப் பொன்னின் கன்மை 

Quarts பொருள் சொண்டு பொன்னினெளி போலும் திருமோகீ 

யென்று உரைத்தலுமொன்று, பொன்னடிக்கே? என்து € 

பேழ்கணித்தல் - தன்னைப் பெரிதும் மதித்தல். 

(ஸ் 

  

நிலைச் இபசம். ் : 

விழித்தல் என்னு பொருஞூரைப்பாறு முளர்: 

பெருமான் பேரா னந்தத்துப் பிரியா திருக்கப் பெற்... 

காள், அருமா அற்றுப் பின்னைஙீர். அம்மா அழுங்க அசத் 

ws, இருமா மணிசேர் திருக்குதவர் திறந்த போதே Ga 

சக்தக், இருமா ஒதியாச். இருப்புயங்கள் இருந்தார் 
சென்று சேர்வோமே:. 

: 

RB



Bar Boar சகழ் 

உரை: சவபெருமானஅ பேரின்பம் நீல்கரஇிருச்சப் பெற் 
ிர்கள்; நீர் (அதனை விரித்துக்) கடத்தற்கரிய உலக மயச்கமுற்றுப் 
மிற்பரடு, அன்புற்று அம்மா வென்றலறாதே, வெபுசத்தின் அழயெ 
பெரு மணிகள் பதித்த இருக்கதவுகள் இறர்திருக்கும்போதே 
திருமாலநிய வொண்ணாத இருப்புயங்சப் பெருமான் இிருவடி.களைப் 
போய்ச் சேர்வோமாக, 

குறிப்பு:-பேரின்ப அகர்ச்சியை கெழெ விட்டால், வாசன 
ஓலைத்தாத் கேடு வருதல் கூறப்பட்டது. மூன்றாமடியில், Pa 
பூசத்? என்பதைத் திருமாமணிச்கதவம் என்பதோடு முடிச்ச. (௮) 

சேக் கருதிச் சிந்தனையைத் இருந்த வைத்துச் சந்தி 
மின், போரிற் பொலியும் வேற்கண்ணாள் பங்கன் புயங்கன் 
அருளமுதம், ஆரப் பரு ஆராத ஆர்வல்கூர அழுக் தவீர், 
போரப் புரிமின் இவன்கழற்கே பொய்யிற் இடத்து 
மரளாதே, 

உரை: சவெபுசஞ் சேர்வதை யெண்ணி, உள்ளத்தைச் இருத்த மாச அமைத்து (இறையடியையே) கினையுங்கள், போரில் விளஷ் இப் பயன்படும் வேல்போன்ற கண்ணையுடைய உமைபாகளாகய புயங்கப் பெருமானது. இருவருள் அமுதத்தை நிரம்ப உண்டு முடிவுறாத அன்பு மிருதிப்பட (ப்பேரின்பத்இல்) ஆழ்வீர்கள். நிலை வத்த பொய்வாழ்விற் இடந்து புளாமல், வென து ,இருலடியையே 
போய்ச் சேர விரும்புங்கள். 

குறிப்ப;--வாசனு மல மொழிதற் 
செழுக்தை சினைத்தலும், அயரா. அன்பினு, 
பட்டன. போர, போகவென்எதன் மரூ௨ 
மரூஉவாகக்சொண்டு, *போதிய அளவு? என்று spits’ போரப் புரியின்! என மாறுக, 

பொருட்டித் இிருவைச் 
ம் சக். தலும் கூறப் போத! வெள்பதன் 

மேரைப்பர். (இவன் 

(6) 
கழ்வாசாய் இன்றே வக்தாள் 
மதிப்பாரார் மதியுட் கலங்இ 
இஅசெய்மின் சவலோ 2௯ 

புரள்வார் தொழுவார் பு 
ஆசர£ர், மருள்வீர் மின்னே. 
மயங்குவிர்,; தெருள்வீ சால்
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கோன் இருப்புயங்கன், அருளார் பெறுவார் அசலிடத்தே 
அக்தோ ௮ச்தோ அந்தோவே. 

உரை :--(அன்பினாலே) பு£ண்டு வலம் வருவாராயும், வணல் 
குவாசாயும் இறைவனைப் போற்றித் அ.இப்பாசாயும் இப்பொழுதே 
ats ஆனாகாமற் போனீசாயின் பிற்பாடு, மருட்டி யடைலீர், 
அறிவினுட் சலக்சமடைந்து மயங்குவீர்கள். உங்களை யார் 
மதிப்பார்? (ஒருவரும் மதியார்.) செளிவடைவீராகில், ஆட்பலுத 
லாகிய இதனைச் செய்யுங்கள். வெலோக சாதனுயெ புயல்கப் 
பெருமானது (வீடுரல்கும்) திருவருளை உலகத்தே யார் பெறுதல் 
கூடும்? ஜயோ! ஐயோ !! ஐயோ!!! 

குறிப்பு :-இப்பதிக முழுவதும் விரையில் வீடுபெத விரும்பு 
வார்க்கு அடிகள் மொழிர்த எச்சரிச்சை அறிவுரையாக இருக்கன். 
pg. இறையன்பில்லாசை மக்களும் பொருட்படுத்தா சென்ற 
கருத்துப்பற்தி, மதிப்பார் ஆர்? என்னுர். உலகவாழ்வைச் ag 
இன் ஆண்டும் ஈயமில்லை 2யென்றவாறு. *சின்னருட் serene 
சோக்சாதார் அல்லாதாரே? என்ற தேவாசமுவ் காண்க, மயங்கு 
தல் - வழியறியாது திகைத்தல். அகலீடம் - பூமி, அந்தோ _ 

ஐயோ. இசச்சம்பற்றிற்மும்முறை கூறினர். (#0) 

BGs? ppiuerds 
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இல்லையில் அருளிய 

திருப்படை யெழுச்சி 

  . 
பிரபஞ்சப் போர் 

கலி விநத்தம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

ஞானவாள் ஏர்தம்ஐயர் காதப் பறையறைமின் 

மானமா ஏும்ஐயர் மதிவெண் கூடைகவிமின் 
ஆனமற் அக்கவசம் அடையப் புகுமின்கள் 

வானவூர் கொள்வோம்காம் மாயப்படை வாராமே 

உரை :--சிவஞானமாயெ வானினைக் கையிலேந்திய தலைவச*. 
பிரணவ சா.தமாலெ பறையை அதையுல்கள். பெருமை பொரும் 
இய விடையிலேறும் தலைவர்க்குத் இக்களாயெ (அறிவாகிய) 
வெள்ளேச்குடையை எடுத்ப் பிமயுல்கள். ஓச்சச்தைத்தருர் இரு 
வெண்ணிறுயெ மெம்ப்பையிலுள்ளே முழுவதும் புகல கொள் 
ஞங்கள். மாயாகாரியமாஓயெ சேனைகள் வர்து சம்மைத் தாக்கு 
முன்னே அருள்வானிலுள்ள இன்பப்பதியை காம் கைப்பற்று. 
'வோமாக. 

குறிப்பு :--பிசணவ பஞ்சாக்க சம், வாச 
sida gp. சவெஞானமாகய அறிவினுள் 
லின், (மதிவெண்குடை? 

னாமலம் நினைச்ச ஒளிச் 
ய ப இறைவன் விளங்குது என்றார். ஆன -சன்மைச்சான. வான் - இதாகாசம் அல்லது அருள். அடைய - முற்றிலும், சூ 

கதொண்டர்காள் தூசெல்லிர் பத்தர்காள் குழப்போனே் ஒண்திறல் யோககளே பேணி உந்தீர்கள் 
திண் இறல் சித்தர்களே கடைக்கூழமை சென்மின்கள் அண்டர்நா டாள்வோம்காம் அல்லற்படை வாராமே,
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உரை :--தொண்டர்களே! முன்னணியாகச் செல்லுங்கள்ஃ 
அன்பர்களே! புடைசூழ்ச்து செல்லுங்கள். ஒளிமிகுர்ச வவிமை 
புடைய யோ௫ிகளே ! பெரும்படைப் பகுதியைச் செலு,்.தங்கள் - 
திட்டமான உடல்வன்மையுடைய இத்தர்களே ! பிச்திய அணி 
வகுப்பிற் செல்லுக்கள். தேவசாட்டை, காம் தூன்பப்படை 
வராமல் அள்வோமாக. 

குறிப்பு ஞான நிலையிலுள்ள அடியார்களை முன்னும், 
இரியை வல்லாரை மருங்கிலும், யோகிகளைப் பெரும்படை. நிலவும் 
ஈடுவிலும், உடல்வலிமின் பொருட்டுச் காயசித்தி முதவியவத்றித் 
இறந்த இத்தர்களைப் பின்னணியிலும் வைத்தனர். 4 அண்டர் காடு? 
என்பது வீட்டுலகத்சைக் குறிக்கும். (2) 

திருச்சிற்தம்பலம் 

nate



திருப்பெருந் துறையில் அருளிய. 

திருவெண்பா 

வலையை 

அணைந்தோர் தன்மை 

நேரிசை வெண்பா 

திருச்ிற்றம்பலம் 
வெய்ய விளையிரண்டும் வெர்தகல மெய்யுருபப் 
பொய்யும் பொடியாகா தென்செய்கேன்--செய்ய 

தருவார் பெருந்துறையான் தேனுந்அ செக் 
மருவா இருந்தேன் மனத்து. 

உரை நடை:-இறுதி இணண்டடியை முதலிற்சொள்க. 

உரை :-செம்மையுடைய அழகு பொருக்திய இருப்பெரும் 
தறை முதல்வஞயெ தேன்போன்ற இன்பம் ஈல்குன்ற செஞ் 
சோதியை உள்ளத்தே பொருச்தா திருர்தேன். கொடிய இருவினை 
யும் வெர்தொழிபுமாது. உடம்பு ௨௫9 இப் பொய் வாழ்வும் நீறிப் 
போகா திருச்றெதே சான் என் செய்வேன் ? 

குறிப்பு:-உடம்புள்ளவரை, பிராசத்தவினை நகரக் டெத்த 
வின், உடம்பும் வாழ்ச்கையும் ஒழிய விரும்பினமை கூறினர். 

parer அயரா அன்பினால் வழிபட்டால், உடல் வாழ்க்சை 
மொழிர்திருக்குமென்ற குறிப்பிக்கொர். (ச 

ஆர்க்கோ ௮ரற்றுகோ ஆடுசோ பாடுகோ 
டார்க்கோ பரம்பானே என்செய்கேன்--£ர்ப்பரிய 
ஆனந்த மாலேற்றும் அத்தன் பெருந்துறையான் 
,சானென்பார் ஆரொருவர் தாழ்ர்து. 

  

உரை நடை :--இது இயடிக எிரண்டையும் முதலிற்கொள்க.. 
© உமை மேலான மேலோரின் மேலோனே, சீச்க. முடியாத 

பேரின்பப் பித்தினே மிகுவிச்னெற அப்பன் இருப்பெருச் துறைம்
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பெருமானே என்று என்னிடம் கூறுவார் ஒருவர் மார். சான் 
அவரை acri®, grarhiCug, அலறுவேனா, ஆடவே, 
பாடுவேனா, பார்ப்பேனா என்ன செய்வேன். 

குறிப்பு :-தாழ்க்து என்பதை ஆர்க்கோ என்பதோடு முடிக்க. 
துணை யன்பரின்றித் தாம் ஆனர்ச உணர்ச்சியைப் புலப்படுத்த 

முடியாது agi ganas Osa குறித்தார். (ஸர) 

செய்த பிழையதியேன் சேவடியே கைதொழுதே 

உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பறியேன்--வைய த் 

'தருந்துறையுள் வேல்மடுத்தென் சக்கனைக்கே கோத்தாள் 

பெருந்துறையில் மேய பிரான். 

உரை நடை :--இதுதி யிரண்டடியை மூதலிற் கொள்க. 

உரை :--இிருப்பெருச் துறையில் வீற்றிருந்த பெருமான் ௨௨ 

சத்தே வக்திருர்து அவனது ஆயுதப் பையுட் டெர்த வேலினை 
எடுத்து என் உள்ளத்தே அழுச்ம்படி, எய்துவிட்டான். அவன் 
அம்கனஞ் செய்தற்கு யான் செய்த தவறியாதென அதிர்திலேன். 
அவனது செவ்விய இருவமு.ச் கமலல்களையே சை கூப்பினேன்., 

உய்தி உட முறையின் தோத்றறும் அடியேன் அதிர்திலேன். 
தறிப்பு வேல், ஞானத்திற்கு அறிகுறி. வழிபாடொன்றே 

பன்றி வேறுபாயத்தை சாடாதிரச்சவும் இறைவன் குருவாய் wis 

ஞான மளித்தனன் என்றார். மடுத்துச் கோசச்தான் - அமுச்திட் 

பொருத்தினான். (= 

முன்னை வினையிரண்டும் வேரறுத்து முன்னின்றான் 

பின்னைப் பிறப்பறுக்கும் பேராளன்--தென்னன் 

பெருந்.துறையில் மேய பெருங்கருணை யாளன் 

வருந்தயரர் இர்க்கும் மருந்து. 

உரை:--அழகய கல்ல இிருப்பெருர் துறையில் வீற்றிருந்த. 

எனத முற்பிறப்பிற்செய்த இருவீனைகளை அடியோ = 
போகம் நின்றான். இனி வரும் பிதப்பினேர் டதச்த எனக்கு எதிர்பட்டு
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தொலைத்த பெருக்துறையாளன், இப்பிறப்பில் வரக்கூடிய துயரத் 
தத் இர்க்கும் மருக்துமாவன். 

தறிப்பு முன்னை வினை சஞ்சிதத்தையும், பின்னை வினை 

அசாமியத்தையும், இப்பிறப்புக் அயர் பிராரத்தத்தையுல் குறிக் 
கம். *முன்னின்றான்? என்பதை மூ.தவடியின் முதற்கண்கொண்டு, 
முன்னின்று, வோறுத்து என முடிப்பது முண்டு. 6 

அறையோ வுறிவார்க் கனை த்துலகும் ஈன்ற 
மறையோனும் மாலும்மால் கொளளும்--இறையோன் 

பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியா 

இிருந்துறையும் என்நெஞ்சத் தின்று. 

உரை:--எல்லா வுலகையும் படைத்த வேதியனாய பிரமனும் 

திருமாலும் அடிமுடி காணாது மயச்கங் சொள்ளுதற் கேதுவாய 
இறைவன் இருப்பெருர்துறையின்கண் விற்றிருக்த பிசான், இப் 
போது என உள்ளத்திலே நீக்காது 228 வாழ்வன். இதனை. 
ஆதிவார்க்குப் பந்தயம் (பரிலெளிப்பேன்), 

தறிப்பு:--அதையோ,, பந்தயத்துக் கழைத்தல், சொல் என்ற 
பொருளுமுண்டு. அறிவார்க்கறையோ என்பதை Qn ado 
Bszers. (@) 

பித்தென்னை ஏற்றும் பிறப்பறுக்கும் பேச்சரிதாம் 
மத்தமே யாக்கும்வர் தென்மனத்தை- அத்தன் 
பெருந்துறையான் ஆட்கொண்டு போருளால் ரோக்கும் 
மருந்திறவாப் பேரின்பம் வந்து, 

உரை :--அப்பனாகய திருப்பெருச்துறையாளன் என்னே ண்டருளிப் போசருளால் பார்க்கும் அமுதமாவான். அழியாத பேசின்பமாலானுமெ வெபெருமான் எழுக்தருளிவம் த, என்ப மீச்ச ஆசை மிகுகின். றவ னாக்குவான். பிறப்பினைச் தொலைப்பான்.. அன் மனத்தைச் சொல்லுதற்கரிதாய மிச்ச ‘ r களிப்பு வடிவமே நக்குவான்,
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குறிப்பு:--அத்தன், பெருர் றையான் மருந்து இன்பம் வந். 
பித்தென்னை யேந்தும். பிறப்பறுக்கும் என் மனத்தை வ்து பேச் 
சரிதாம் ஆக்கும் என முடிக்க. (௬) 

வாரா வழியருளி வர்தனக்கு மாறின்றி 

ஆரா அமுதாய் அமைக்தன் p—F anv 
திருத்தென் பெருர்துறையான் என்சிர்தை மேய 
ஒருத்தன் பெருக்கும் ஒளி. 

உரை:-றப்புப் பொருந்திய அழூயெ தெற்ன்சண் உள்ள 

இிருப்பெருக்துறைப் பெருமான், எனது உள்ளத்.இத் பொருக்திய 
ஒப்பற்றவன் வளர்ச்கும் அருளொளியாணத, பிறவிக்கு மீண்டு 
வாசா வழியினைச் சொடுத்.அ; எனச்கு மானபடாது. வரத eS 
டாத. அருசமாய் அமைக்க. 

தறிப்பு :--மாறின்றி - பசையின்றி; பசையிலதாக்கி என்று 
மூரைப்பர். () 

யாவர்க்கும் மேலாம் ௮ளவிலாச் சிருடையான் 

யாவர்க்குல் ஹோம் அடியேனை--யாவரும் 
பெற்றறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கென் எம்பெருமான் 

மற்றறியேன் செய்யும் வசை. 
உரை: எல்லார்க்கு. மேம்பட்ட எல்லையத்த இறப்புடைய 

பெருமானே, எல்லார்க்கும் இழ்ப்பட்ட அடியேனை, யாருக்கும் 
இடைத்தறியாத பேரின்பத்தினள் அமைத்தனேயாகெ உனக்கு 

எமது பெரியோனே, கைம்மாறு செய்யும் விதத்தை அதிந்தி 
லேன். 

ஐ 

மூவரும் முப்பத்து மூவரும் மற்றொழிர்த 

தேவருக் காணாச் சிவபெருமான்--மாவேறி 

வையகத்தே வர்திழிர்த வார்கழல்கள் வக்இக்க 
மெய்யகத்தே இன்பம் மிகும். 

முப்பத் துமூன்று: தெவர்களும் உரை :_மும்மூர்தீஇகளும். 
யாத வெல 'இரையேறி கிலவுலகத்தே இதல) 

சாணமுடியாத சிவபெருமான் கு
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வரத சாட்டியருளிய சீண்ட இருவடிகளை வணக்கவே, உடம்பி 
னுள்ளே பேரின்ப வுணர்ச்சி வளரும், 

குறிப்பு :--முப்பத்.துமூவர்: உருத்திரர் -பதினொருவர், ஆதித் 

சர் - பன்னிருவர், அசவினிதேவர் - இருவர், வ௬க்கள் - எண்மர். 
Rigi ures? முதலியோர் பிறதேவர்கள். மா- குரை, (2) 

இருந்தென்னை ஆண்டான் இணையடியே இந்தித் 

திருந்திரர் த கொள்கெஞ்சே எல்லார் தருங்காண் 
பெருந்துறையின் மேய பெருங்கருணை யாளன் 

மருந்துருவாய் என்மனத்தே வர்.து.. 

உரை :--திருப்பெருர் துறையில் வீற்றிருர் 2 பேரருளாளன், 
அமுதவடிவமாய் என் உள்ளத்தே வச்இருக்து என்னை ஆட்கொண் 
டருளினன். அவனது இருவடிஈ ளிசண்டையுமே (இடைவிடாது? 
நினைக்திருர்து செஞ்சமே (8 வேண்டி௰) எல்லாவத்தையும் யா௫த் 
அக்கொள். அவன் எல்லார் தர்தருள்வான். 

குறிப்பு: -பெரும் கருணையாளன், மனத்தேவந்து இருர் 
சென்னை. ஆண்டான், செஞ்சே இனேயடியே ஏர்இத்திருர்து: 
இரர்தகொள், எல்லாக் தருங்காண் என முடிச்ச, (௧௦) 

இன்பம் பெருக்கி இருளகற்றி எஞ்ஞான் துர் 
அன்பர் கொடர்வஅத்தச் சோதியாய்-அன்பமைத்துச் 
சீரார் பெருந்துறையான் என்னுடைய சிந்தையே 
ஊாசக் கொண்டான் உவந்து, 

உரை:--சறப்புப் பொருக்திய திருப்பெருக் துறை முதல்வன், பிறவித் துன்பத்தின் தொடர்ச்சியை அறுத்து அருளொளியாய், 
அதியாமைஇருளை நீக்டி, என்றுமுள்ள பேரின்பத்தைப் பெருக் அன்பினை உளதாச்சி, என்னுடைய உள்ளத்தையே தமது பதியாக 
விரும்பிச்கொண் டருளினன். ரு ரு 

(4) 
இருச்சிற்றம்பலம் 
we



திருப்பெருக்துறையில் அருளிய 

பண்டாய நான்ம ற 

வைய் 

அனுபலத்துக் கையமின்மை உரைத்தல் 

நேரிசை வெண்பா 

இருககிழ் தம்பலம் 

பண்டாய கான்மறையும் பாலணுகா மாலயனுவ் 

சண்டாரு மில்லைக் கடையேனை ச -தொண்டாகக் 

கொண்டருளும் கோகழிஎம் சோமாற்கு நெஞ்சமே 
உண்டாமோ கைம்மா அசை, 

உமை: -பழமையாயெ கான்கு வேதங்களும் அவன்பாற் சேரா- 

திருமாலும், பிரமனும் அவனைச் சண்டதுகூட இல்லை. தப்பட்ட 
என்னை அடிமையாக ஆட்கொண்டருளும் எம.௮ இருப்பெரும் அறை 
அசசனுக்கு மனமே பதிலுபசாசம் உண்டோ ? சொல். 

தறிப்பு :--கோகழி - இருவாவடுதுறையையும் குறிக்கும். (57 

உள்ள மலமூன்னும் மாய உருபெருந்தேன் 

வெள்ளக் தரும்பரியின் மேல்வச்,த--வள்ளல் 

மருவும் பெருந்துறையை வாஜ்தீதுமின்கள் வாழ்த்தக் 

கருவும் கெடும்பிறலிக் காடு. 

உரை: உயிசம் பத்திய மும்மலமும் ரீ்கியொழிய, குதிரை 
பின்மே வேறிவந்த அருட் சொடையாளளுயெ பெருமான் சொரி 

இன்ற சேனனைய பேரின்ப வெள்ளத்தைக் தரும், அவன் வீத் 

Bassi இருப்பெருர்தறையைழ் துதியுங்கள். , துதிக்கவே; 
பிறவிச் சாட்டின் குலலுல் கெட்டொழியும்.



Boer திருவாசகம் * 

குறிப்பு :--மும்மலம் ௩ ஆணவம், கன்மம், மாயை, (வெள்ளம். 

தரும்? என்பதற்கு, (வெள்ளக்   தருின்ற! எனப்பொருள் கொண்டு, 
£ தரும்? என்பதை வள்ளலென்பதோடு முடிப்ப துண்டு, 5G - 

மூலம், வேர். (௨) 

சாட்டகத்து வேடன் கடலில் வீலவாணன் 
சாட்டுத்யரிமாகன் கம்மி விட்டி 
அருளும் பெருந்துறையான் ௮ங்கமல பாதம் 

மருளுல் கெடகெஞ்சே வாழ்த்து. 

உரை: காட்டிலே வேடனும், கடலில் வலைஞஞகயும், 
காட்டிலே குஇிரைப்பாகனுஒயும் தோன்றியருளி (உயிர்களாயெ) 
மைது வினையைத் தொலைத்து அருள்புரியும் இருப்பெரும் துறைப் 
பெருமானது. அழயெ திருவடிச் கமலக்களை செஞ்சே மயக்கம் 
இரும்படி அ இப்பாயாக, 

குறிப்பு: பார்த்தன் பொருட்டு வேடனாயினமை பாசதத்துட் 
காண்க, பிறசதைகள் இருவிளையாடலுட் காண்க. மருளும் 

* என்பதில் உம்மை இதந்தது தழுவியது. வினையோடு மயக்கமும் 
என்பது கருத்து. யே 

வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாருக் 
தாழ்க்துலகம் ஏத்தத் கிருவாருஞ்-- சூழ்க தமரர் 
சென்றிறைஞ்சி ஏத்தும் திருவார் பெருக் துறையை 
நன்றிறைஞ்சி ஏத்தும் ஈமர், 

உமை:--சேவர்போய் வலம்வக்து. வணங்கத் க்கும் சிறப் 
nevis திருப்பெருச்துறையை sare வணக்கத் துதிக்கும் 
ஈம்மவர் (உலூல் பயனுற) வாழ்ந்தார்களும், கொடிய வினையைத் 
தொலைப்பாரும் ஞாலமே வணங் வாழ்த்தத் தக்சவருமாவர், (#) 

நீண்ணிப் பெருக்துறையை ஈம்மிடர்கள் போயகல 
எண்ணி எழுகோ கழிக்காசைப் பண்ணின்



பண்டாய நான்மறை GE 

Our SurGorr Qasr கோசமங்கை மன்னிக் 
கழியா திருந்தவளைக் காண். 

உரை :-எழுச்சிபுடைய இருவாவடுதுறைப் பதிச் சரசணே, 
ஈம துன்பங்கள் போயெஷறியும்படி இருவுள்ளக்கொண்டு, திருப் 
பெருக்துறை அடை2, பின், பண்போன்ற சொல்லினனாகய 
உமையம்மையோடு உத்தரகோசமங்கை சேர்க்து அதனேவிட்டு 

நீங்காதிருர்த பெருமானைக் சாண்க.. 

குறிப்பு :-கெஞ்சித்கு இஅ கூறப்பட்டது. எழுகோகழிம் 
சாசை சம்மிடர்கள் போயகல எண்ணி, பெருக் துறையை ஈண்ணிட் 
பண்...சாண் என முடிக்க, (ல 

காணுங் கரணங்கள் எல்லாம்பே ரின்பமெனப் 
பேணும் அடியார் பிறப்பகலக்--காணும் 
பெரியாளை கெஞ்சே பெருந்துறையில் என்றும் 
பிரியானை வாயாரப் பேசு, 

உ:--அறிதற்குரிய கருவிசளெல்லரம் பேரின்ப மயமாக 
கண்டு போற்றும் அன்பர்கள், தமது பிறப்பு ரீல்கும்படி எண்டு 

வணங்கும் பெருமை படையான, எப்போதுர் இருப்பெரும் 
“தறையைவிட்டு நீம்காதவனை மனமே நீ வாயாரப் புசழ்வாயாக; 

குறிப்பு:--சாணும் - அதியும். கரணம் - அகச் கருவி, புறக் 
கருவி முகவியன. (e) 

பேசும் பொருளுக் கலச்கிதமாம் பேச்சிறர்௪ 

மாசின் மணிக் மணியார்திவைபபேடுப் 
பெருக்துறையே என்று பிறப்பறு த்சேன் கல்ல: 

மருக்தினடி. என்மனத்தே வைக்து. 

உரை நடை :-சல்லமரும்...... வைத்த ? என்பதை முதலிற் 

கொள்ச.



‘Bow : திருவாசகம் 

உரை :-(பிறவி நீக்ஞூவதற்கு) ஈல்ல மருச் சான பெருமான். 
திருவடிகளை உள்ளத்தே சொண்டு, பேசப்பட்ட உண்மைப் 
பொருள்களுக்கு எல்லையான முடி.வரய, இன்பமாய், சொல்லினைக் 
சடச்த, குற்றமற்ற மாணிச்சம் போன்றவனது புகழை யுசைத் 
அப் பெரிய வழியானவனே எனந துஇத்துப் பிறப்பினை 
Quin se sor. 

குறிப்பு :-பெருர் துறை, அப்பெயருடைய பதிக்கும், பெரு 
.இெறியாய பிசானுக்கும் வழங்குவ௮. (a) 

AGsP ppirsend 

- XP



தில்லையில் அருளிய 

திருப்படையாட்சி 

—- 

சீல உபாதி ஒழிதல் 
பன்னித சர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தல் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

கண்க ஸிரண்டும் ௮வன்சுழல் கண்டு களிப்பன ஆகாதே 
காரிகை யார்கள் சம் வாழ்விலென் வாழ்வுகடைப்படும் ஆகா 

மண்களில் வர்அ பிறக்இடு மானு மறக்திடும் ஆகாதே [தே 
மாலறி யாமலர்ப் பாகம் இரண்டும். வணங்குதும் ௮காதே 

யண்களி கூர்தரு பாடலொ டாடல் பயின்திடு மாகாதே 
பாண்டிஈன் னாடடை யான்படை யாட்சிகள் பாடுது மாகாதே 

விண்களி கூர்வசோர் வேதகம் வர். வெளிப்படு மாகா த. 

மீன்வலை வீசிய கானவன் வக்.அ வெளிப்படு மாயிடி.லே, 

உரை நடை :--மீன்வலை வீசிய கானவன் வச்து வெளிப்படு 
மாயிடிலே என்பதை முதலிற் கொள்க. 

உரை:_மீன்பொருட்டு வலைவீசிய, வேடஞயெ கடவுள் வந்து 
சமக்கு வெளிப்பட்டுவிட்டால், இரண்டு கண்களும் அவனுடைய 
'இருவடியைச் சண்டு ம௫ழ்வன ஆகல். ரிசழாது. பெண்களுடைய 
வாழ்க்கையில், என்னுடைய வாழ்க்கை €ழ்ப்படுதல் நிகழாது. 
உலசல்களிற் போய்ப் பிறச்.திடும் வண்ணம் சடவுள் திருவடிகளை 
மறச் இடுதல் ரிகழாது. இருமாலதியாக இறைகன் திருவடிச் 
'தரமரை இரண்டும் வழிபதெல் ரிகழாஐ. பண்ணோடு கூடிய 
மடிழ்ச்சியைத் தருகின்ற பாடலுமாடலும் பமிஞுசதுமாசாு. கல்ல 

பாண்டியகாட்டினே உடைய பெருமானஅ படையின்: வீரச்செயல் 

சளைப் பாடுதலும் நிகழாது. மண்ணுலனெர் மடழ்வகற் கேது 
அரயெ வேறுபடுத்தி சாட்டுஞ் தெப்புச் சோன்றுகலு மாகான,



௫௨௮ திருவாசகம். 

தரிப்பு:--இறைவன் வெளிப்பட்டு உயிர் அவனோடு அத்து 
விதமாய்ச் சலஈ்ச இடத்தே, வொனுபவ உணர்ச்சியே நிலைத்து. 
உயிர் புறச்செயலற்று இருத்தலின் செய்யுளிற் கூறிய புறச்செயல் 
கள் ரிஉழ இடமில்லை. வாழ்வில் என்பதற்கு வாழ்வினைப் பார்க் 
லும் என்று பொருள் கொள்வாருமுண்டு. வேதசம் என்பது விண் 
ணவர்களிலும் உயர்த்திச் காட்டும் சணிச் சிறப்பு உயிர் சிவனோடு 
இரண்டறக் கலந்த இடத்தே, ஏனைத் தேவரை யெண்ணாமையின், 
அச் நெப்புத் தோன்றாதென்க. 6] 

ஒன்றிஞேடொன்று மோரைர் இ ஜெடைர்தும் உயிர்ப்பதுமாகாதே 
உன்னடி யாரடி யாரடி யோமென உய்ர்தன வாகசாசே 

கன்றை கினைக்தெழு தாயென வந்த கணக்கது வாகாதே 

காரண மாகும் அனாதி குணங்கள் கருத்துறு மாகாதே 
ஈன்றிது தீதென வந்த நடுக்கம் ஈடர்தன ஆகாதே 

நாமுமெ லாமடி யாருட னேசெல ஈண்ணு௫ மாகாதே 

என்றுமென் அன்பு நிறைந்த பராவமு தெய்துவ தாகாதே 
எறுடை யான்எனை ஆளுடை சாயகன் என்னுள் புகுச்திடிலே. 

உரை நடை :--சுத்நடியை முதலிற் சொள்ச, 

உரை :--காளைவாகன முடையளுயெ, என்னை அடிமையா 
வடைய தலைவன் என்னநிவினுள் புகுர்து சிலைத் தவிடில், 
உயிரினோ டெம்பும், ஜம்பொறிகளோடு, அவத்திற்குரிய பொரு 
ளாயெ ஐம்புலன்களும் கலந்து கிலைபெறுதல் சிகழா.து. உன்னடி. 
யார்களுடைய அடியார்க்கடியோ மென்று கூறி உய்தற் கே துவாய 
செயல்கள் நிகழமாட்டா. தனது கன்றை நினைந்து (அன்போடு) எழுந்து செல்லும் தாய்போல உயிர்கள்பாத் கருணை காட்டக் 
சென்ற முறையும் நிகழா. மனம் முதலியவற்றிற்குச் காரண 
மாகும் முக்குணல்சள் அதிவித் பொருக்துதலு Duar. Os 
கல்லதோ, இது தீயசோ என்று. ஒன்றினையாய்க் த சாலையேற்படுல் 
கலக்கம் நிகழ்சலு மியலாது. சாரம் எல்லாம். அடியாரோடு உடன்.
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செல்லச் கருதலுமியலா*, என்றைச்குமெனது சிறைர்த அன்பித் 
குரிய மேலான அமுதமானவனைப் போயடைதலென்பம்சிசழான. 

குறிப்பு:-ஒன்தினே டொன்றும் என்பதற்கு உடம்பினெ் 
பிராணனுமென்று கூறுவாழுமுளர், உயிர்ப்பது - சலக்இியல்கு 
வ. தாயென வக்த என்பதைச் கடவுளுக் கேற்றித் தாய்போல் 
குருவாகி வக்ததெனப் பொருள் கொள்வ முண்டு, பசாவமுறை 
யடைந்து விட்டபடியால் எய்தலாகாஅ என்றார். (0 

பந்த விகார குணங்கள் பறித்து மறிக்திடு மாகாதே 

பாவனை யாய கருத்தினில் வரத பரா௮மு தாகாதே 
அந்த மிலா அசண்டமும் கம்முள் அகப்படு மாகாதே 

ஆதி முதற்பர மாய பரஞ்சுடர் ௮ண்ணுவ சாகாதே 
செந்துவர் வாய்மட வாரிட சானவை இந்இடு மாகாதே 

'சேலன கண்கள் அவன் திருமேனி திளைப்பன ஆகாதே 
இந்திர ஞால இடர்ப்பிற வித் தய சேகுவ தாகாதே 

என்னுடை நாயகனாகிய ஈசன் எதிர்ப்படு மாயிடிலே.. 

உரை :--என்னுடைய தலைவனாகிய ஆண்டவன் எதிர்தோன் 
நிச் சலக்தருளுமாயின், பாசத் தொடர்பான வேத்றுமைப்பட்ட 
பல வியல்புகள் மறைதலும், மீட்ட் தோன்றுதலும் சிசழா. 
கடவுளைப் பாவிப்பதால். உள்ளத்திற்றோன்றிய கற்பனைத் இருவ, 
லக்சாட்சியா ஓுளதாம், மேலான அமுதமும் அனுபவித் தலாக அட 
எல்லேயத்ற சட்டுப்படாத வடிலக்சாட்டு சமதுள்ளத்தே புஸு 

படைப்பு முதல் உதவிய மேலான சோ 

  

லும் நிகழாது. 
் 

பொருளைப் போயடைதல் கிகழா.த: செவ்விய பவள வாயையுடைய 

பெண்டிரால் வரும் இடைழூதுகள் ஒழிதல் என்பது சிசழஃ-த. 

பே மீன்போன்ற கண்கள் இறைகனது இருவுருவத்தை அகம் 

ம் நிசா, இந்திர சாலம்போல மாயமான இடைஞ்சவான: 

அதவித்கான்பம் ஒழிதலென்பம் சிசழா௮- 

நிப்பு :--இச்செய்யுளுட் கூறியன வெல்லால் சட்னி 

தண்டம் கலப்பதற்கு மூன் நிசழ்வன வென்றும் பின் சிசழா 
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விலன்று மறிக. ஆதிமுதற் பாமாய பரஞ்சுடரென்றது ஜர் 
தொழில் செய்யும் சடத்.த இலச்சணமுடைய கடவுளைக் குறிக்கும். 
இத்தி. ஜாலவித்தையை அறுபத்து கான்கு கலைஞானங்களி 

Dar gO par. (௨) 

என்னணி யார்முலை ஆகம் அளைந்துடன் இன்பு௮ மாகாதே 
எல்லையில் மாக்கரு ணைக்கடல் இன்றினி தாடுது மாகாதே 

ஈன்மணி நாதம் முழங்கியென் உள்ளுற ஈண்ணுவ தாகாதே 
காகன் அணித்திரு நீற்தினை நித்தலும் கண்ணுவ தாகாதே 

மண்ணிய அன்பரில் என்பணி முந்துற mage தாகாதே. 
ஊமறை யும்௮றி யாமலர்ப் பாதம் வணங்குது மாகாதே 

இன்னிபற் செங்கழு நீர்மலர் என் கலை எய்.துவ தாகாதே 
என்னையுடைப் பெருமான் அருள் ஈசன் எழுக்தருளப் பெறிலே. 
உரை :--என்னை அடிமையாகவுடைய பெருமசஞயெ சரணை 

ஓசல்வன் தோன்றி வீடருளப்பெத்றால், என ஈசைகள் நிலவிய 
ககல்சள் அவனது திருமேணியித் படிக்து இன்புறதல் சிசமாது. 
எல்லையில்லாத. பெருல்கருணச் கடலில் இப்பொழுது ஈன்கு 
அினைத்தல் ரிகழாது. சல்ல மணியோசை முதலியன என்னுள்ளே 
விகுதியாகப் பொருச்தி மூழல்குகல் சீகழா.த. இறைவனணிலின் ற தகு ரத்தினேப். பூசுததும். ஏற்படாது. சிஸ்பெத்த அன்பருள் 
சனத பணிவிடை முற்பட்டு இருத்தல் சீசழாது. பெருமை 
போருச்திய மறை ூல்களறியாத இருவடிச் சமலல்களே வழிபடு 
தம் சிசழாது, இனிய இயல்புடைய செங்கழு கீர்ப்பூ 
திருவடிகள் எனது தலையித் பொருந்துதலும் நிகழாது, 

குறிப்பு :--இறைவர் திருமேனியைத் 
வடிவத்தில் ஒடுங்குகலாகும், 95 சத்வ, 

ப் போன்ற 

கழுவுதல் அவனத இரு 
ச் சார்புடைய காதலின், 

நிகழாது என்றார்.
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மண்ணில் மாயை மதித்து வகுத்த மயக்கு மாகாதே 
வானவ ரும்அறி யாமலர்ப் பாகம் வணல்குஅ மாகாதே 

கண்ணிலி காலம் அனைத்தினும் வரத கலக்கு மாகாதே 
காதல்செ யும்அடி. யார்மனம் இன்று களித்திடு மாகாதே 

'பெண்ணலி ஆணென காமென வந்த பிணக்கன மாகாதே 
போதி யாதஅனேக பவல்கள் பிஜைத்தன ஆகாதே 

எண்ணிலி யாய சித்திகள் வரனை எய்.அவ தாகாதே[லே. 
எனளையுடைப் பெருமான் அருள்சசன் எழுக்தருளப்பெதி 

உரை. என்னையுடைய பெருமானாகிய கருணை யாண்டவன், 
எழுந்தருளப் பெற்றால், மண்ணுலக தினில் மாயா காரியங்களைக் 
கருஇ அவற்றின் வசையாக எழுச்க மயக்க வுணர்ச்சி ஒழிதல் 
என்பது நிகழாது. சேவர்களு மறியாத இருவடிச் கமலங்களை 
வழிபதெலும் நிகழாது. ஞானமில்லாதவஞய் இருச்ச காலமெல் 
லாம் ஏற்பட்ட கலச்கங்கள் என்பது நிகழா. பெண் ண் அலி 
யெனவும், காமெனவும் நீயெனவும் பேசவர்,ச மாறுபாடுகள் ஒழிதல், 
என்பதும் சிசழா௮. பேர்கூடச் சொல்ல முடியாத பல பிறவிகளுள் 
கின்று தப்பிப் பிழைத்தல் என்பதும் நிகழாது. எண்ணிலடங்காத 
அற்புதத்திறன்சள் என்னை வர்தடைதல் நிகழாத. 

துறிப்பு:-மாயையினாலாயெ மயக்கத்தை முதற்கண் குறிப் 
பித்தார். அது ஆணவத்தால் வரச மயச்சன் வேறாகும். சண் - 
ஞானத்திற் சறிகுறி. கண்ணிவி காலம் - சண்ணிவியா யிருக் 

தித், கலக்கு - கலக்க மென்பதன் சடைக்குறை, பலங்கள் .. 
பிறவிகள். இ) 

'பொன்னிப லுந்திரு மேனிவெண் ணீ.றுபொலிர்திடு மாகாதே 
பூமழை மாதவர் கைகள் சுவிக்து பொழிக்திடு மாகாதே 

மின்னியல் நுண்ணிடை யார்கள் கரு.க்அ வெளிப்படுமாகாதே 
வீனை முறன்தெழும் ஓசையில் இன்பம் மிகு,த்திடுமாகாத
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தன்னடி யாரடி. என். தலை மீ௮ தழைப்பன ஆகாதே 

தானடி யோம்உட னேஉ(ய்)ய வந்து தலைப்படு மாகாதே 

இன்னிபம் எங்கும் நிறைந்தினி தாக இயம்பிடு மாகாதே 
என்னைமுன் ஆளுடைஈசன் என்அத்தன் எழுக்தருளப் பெறிலே- 

உர௱ை:--என்னை முன்னாளிலே யாட்சொண்டருளிய முதல்வன் 
என் அப்பன் எழுந்தருளப் பெற்றால், பொன்னின் தன்மையோடு 
விளங்கும் திருமேனிமீது வெள்ளிய திருநீறு விளங்குதலும் நிக 
ழா. பெரும் தவத்தினா.து சரங்கள் கூப்பி மலர் மழையை இறை 
வன் இருவடிச்சண் சொரிச்இிடுதலும் நிசமா. மின்னலைப். 
போல அசையும் அண்ணிய இடையையுடைய பெண்டாத உள்ளச் 
கருத்.து வெளிப்படுதலும் நிகழாது. வீணை முழம் உண்டாகின்ற. 
இன்னிசையில் இன்பம் மிகுதிப் பதலும் சிகழாத. இறைவனது 
அடியார்கள் திருவடிசள் எனது தலைமீது. Moraes yd நிகழாது. 

இறைவன் அடியார்களாக சாக்கள் உய்யும்படி எழுர்,சரூனி வக்து: 
தோன்றுதலும் சிகழாது. இனிய வாத்தியங்கள் எவ்விடம். 
நிறைர்து இனிதாக ஒலித்தலும் நிகழா. 

துரிப்பு:-பூமழை என்பதை பொலிர்கி. மென்புசனோறு: 
மூடிக்ச... அடியோம் என்பதை உடனே என்பசோடு மூடி.ச்சலு: 
முண்டு. இயம் - வாத்தியம், ஸு 

சொல்லிய லாகெழு தூமணி யோசை சுவைகரு மாகாதே 
துண்ணென என்னுளம் மன்னிய சோதி தொடர்க்தெழு 

பல்லியல் பாய பப்பற வந்த பசாபச மாகாதே... [மாகாதே 
பண்டதி யாதப ரானுப வங்கள் பரந்தெழு மாகாதே 

வில்லியல் ஈன்ணுக லார்மயல் இன் அவிளைந்திடு மாகாே ௫ 
விண்ணவரும் ௮றியாக விழுப்பொருள் இப்பொருளாகாதே 

எல்லையி லாதன எண்குண மானவை உய்திடு மாகாதே 
இந்து சிகாமணி எங்களை தள எழுந்தரு எப்பெ, விலே. 

உரை: சந்திரனைச் தலையின்சண் மணியாக ஸல ட த் 2 ் த்த. மான், எல்களை யாட்கொள்ள எழுர்சருளப் Quieres Gene



இருப்படையாட்சி ௫௩௩ 

'லோசை சலவாது எழு?ன்ற பரிசுத்தமான மணிஓலி சுவைபயத் 
தல் நிசழாது. திடீரென எனதுள்ளச்திற் பொருர்திய சோதியா 
னன தொடர்பாகத் தோன்றுதல் ரிசழாது. பல தன்மைகளை 
உடைய மனவிரிவு கெடும்படி. தோன்றிய மிச மேலான பொருள் 
தோன்றுதல் நிகழாத. நுன்பு அறியாத மேலான அனுபவல்கள் 

விரிந்து மேற்படுதலும் சிசழாது. வில்லின் வடிவுடைய அழ 
கெற்றியையுடைய பெண்டிர.து மயக்கம் இப்போ துபோல் உண்டா 
,தல் இல்லை. வானவரு மதியாத உயர்ச்ச பரம்பொருள் விளங்கு 
மிவ்வடிவோடு தோன்றுதல் நிகழா.ஐ. அளவில்லாதனவாஓய 
இறைவன எண்குணலங்கள் அடைக்கஇடுதலும் நிசமா, 

குறிப்பு:--சொல் கலவாத ஒலிச்சின்ற மணி ஓசையைச் 

சிலம்பொலி என்பர், அது ஞான யோகத்தால் அறியற்பாலது. 
ண்ணென மன்னிய சோதி என்றது, ஞானசிலையின் தொடச் 
சத்தி லுண்டாகும் விளக்கத்தை. பரப்பற வந்த பராபரமென்தது 
மனோலயத்தை உளதாக்கு மிறைவன் இருவடிவம். பரானுபவல்க 
ென்றது, அபசமுத்திப் போகங்கள். இப்பொரு ளென்று அடி. 
களுக்குத் சோன்றிய ஆரிய வடிவத்தை. எண்குணங்களை 

அடைக் முடிச்ச இடமாதவின் பு.இிதாக எய்திடுதற் மில்லை 

யென்றார். இந்து கொமணி என்பதற்குச் சம்திரனைத் தலையிற் 

தரித்தவனுிய மணிபோன்றவன் என்றுவ் கறுப. (a) 

சல்கு இரண்டு முரன்றெழும் ஓசை கழைப்பன ஆகாதே 
சாதி விடாத குணங்கள் ஈம்மோடு சலித்திடு மாகாதே 

முக்கிது நன்றிது ஈன்றெனு மாயை அடங்கிடு மாகாதே 

ஆசைஎ: லாம்௮டி. யாரடி யோம்எனும் அத்தனை யாகாதே 

செங்கயல் ஒண்கண் மடர்தையர் Bibs, a இளைப்பன ஆகாதே 

2ரடி யார்கள் சிவொனுபவங்கள் தெரிந்திடு மாகாதே 

எங்கும் நிறைந்தமு தூறு பரஞ்சுடர் எய்அுவ grata 

Ap wre p யோன்ளனை ஆள எழுர்தரு எப்பெறில.
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உரை :--முடிவுணரப்படாத இரகசியப் பொருளாகிய பெரு 
மான் என்னை யாட்கொள்ள எழுக்தருளப்பெற்றால் சங்குகள் பல: 
வொன்ு சேர்ச் முழக்னெற்போ லெழுவதாகய ஐசை மிகுஇப். 
படுதல் ரிசழாது. குலங் காரணமாக வருன்ற குணங்கள் ஈம். 
மோடு இயங்குதல் நிகழாது. அவ்விடத்தே இ௫ ஈல்லது இது 
கல்லது என்ற மயக்கம் அடங், ஒழிதல் நிகழாது. பத்று முழுவ 
ம் இறைவனடியார்ச் கடியோம் என்னு மவ்வளவே என்றலுல் 
கூதவொண்ணாது, Pass சயல்மீன்போன்ற ஒளியையுடைய 
கண்ணை உடைய பெண்டிர் மனம் பூரித்தலும் நிகழாது. இறந்த 
அடியார்களது. வொனுபவங்களை இன்னதென விசாரித்தலும் 
நிசழா.து. எவ்விடத்தும் நிறைந்து அமுதாறுதற்குக் காரணமாகிய 
பரஞ்சோதியை யடைசலும் நிசழா.த. 

  

்கோச யோகானுபவம், சா.இக்குணவ்கள் பழக்க 
மிகுதியால் உண்டாவன. மாயை என்றது. பு.துமைபற்றிய 
உணர்ச்சி, அறுசாறு பரஞ்சட சென்றது, உடம்பினிற் சாணம். 
படும் உத்தமனை. (a) 

B@s@bpaued. 

கூ



'இல்லையில் அருளிய 

ஆனந்தமாலை 

  

சிவானுபல விருப்பம் 

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம் 

இருச்சித்றம்பலம் 

மின்னே ரனைய பூங்கழல்க எடைக்தார் கடக்தார் வீச 

ஹலசம், பொன்னே சனைய மலர்கொண்டு பேரற்றுநின்னார் 

அமசரெல்லாங், கல்கே ரனைய மனக்கடையாய்க் கழிப்புண் 

டவலக் கடல்வீழ்ர்த, என்னே சளையேன் இனியுள்ளைச் 
கூடும் வண்ணம் இயம்பாயே. 

உரை -மின்னலைப்போன்ற அழ இறைவன் இர௨௨ 
சளை யடைச்தவர்கள் பெரிய உலககெறியைக் கடர்தவர்களாகார். 

தேவர்களெல்லாம் பொன்போன்ற அழல மலர்களைத் அகி 
இறைவனை வணங்சா சின்றார். கல்லையொத்த மனத்தினவஞய்ச் 
ஓழ்ப்பட்டவளுய், அறிஞரரற் கழிச்சப்பட்டுள் சவலைக்சடலில் 
வீழ்த்த என்னையே போன்ற யான் இனிமேல் உன்னை வக்தடை 

யும் விதத்தைக் கூறி யருள்க. 

குறிப்பு பூங்கழல்கள் - பொலி வுடைய திருவடிகள். இழி 

வில் தனச்குத்சானே சிகசென்பார், என்னே ரனைய என்றார். (௧) 

என்னால் அறியாப் பதம்தந்தாய் யானதறியா தேகெட் 

டேன். உன்னால் ஒன்றுங் குறைவில்லை உடையாய் அடிமைக் 

எசென்பேன், பன்னாள் உன்னைப் பணிக்தேத்தும் பழைய 
அடிய சொடுங்கூடா, தென்கா யகமே பிற்பட்டிங் இருக் 

தேன் ரோய்க்கு விருக்தாயே. 
ann என்னாலதிய வொண்ணாச பெருமையுடைய பதிவினை 

நீ தந்தருளினை. யான் அதன் தன்மையறிந்து (Ungerer gs}
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சேடுதியுத்றேன். உன்னால் யாதொரு குறையு மேற்படவில்லை. 
ஈர்தனே, அடியேனுக்கு” யாரை துணையென்பேன். என் தலை 
னே, பலசாளாக உன்னை வழிபட்டுத் த.இக்கும் பழமையான 
ஏன்பர்களோடுஞ் சேராது பின்னிட்டுப் பிணிக்கு விரும்தாக இவ் 
ஏலூலிருப்பேஞயினேன். 

தறிப்பு :--என்ஞாயகமே என்பதை முதலித் கொள்ளலாம்: 
சோய்ச்கு விருந்தா யிருர்தேன் என மாறுக, பதமென்பதற்குச் 
இருவடியென்று முரைப்பர். நாதனே 8 யடிமைக்கு எவ்வகைழ் 
இிொடர்புடையாய் எனவும் பொருள் கொள்வர். (2) 
லை மின்றி சோன்பின்றிச் செறிவே யின்றி அறிவின்றித் 
தோலின் பாவைக் கூத்தாட்டாய்ச் சுழன்றுவிழுர்.து கடப்பே 
ஊாலுவ் காட்டி வழிகாட்டி வாரா உலக நெறியேறக் [ளை 
கோலங் காட்டி ஆண்டானைக் கொடியேன் என்றோ கூடுவதே. 

உரை :-சல்லொழுச்ச மின்றி, விசதமின்.தி, அன்பில்லாமல், 
அறிவில்லாமல், தோற் பதுமையின் கூத்தாட்டத்தைப்போலக் 
குத்தி யலேக்து பயனற்று டெக்கும் எனக்குத் தன்பால் விருப்பங் 
காட்டி சன்னெறி சாட்டிப் பிதலிக்கு. மீளாது. போய்ச் சேரும் 
வழியிலே மேற்கொண்டு செல்லுமானு தனது இருவடிவத்தையுல் 
சரட்டி யாட்சொண்ட பெருமானைச் கொடுமையுடையேன் ஏச்சான் போய்ச் சேருவது? (x) 

கெடுவேன் கெடுமா கெடுன்றேன் கேடி. லாதாய் பழி 
கொண்டாய், படுவேன் படுவ தெல்லாம்கான் ப, ட்டாற்பின் 
சைப் பயனென்னே, கொடுமா ஈரகத் கழுந்காமே காத்தாட் 
கொள்ளுங் குருமணியே, ஈவாய் நில்லா தொழிர்தக்கால் ஈன்றோ எங்கள் நாயகமே, 

உரை :--செடுதியுறு. மியல்புடைய யான் எப்படிச் செடச் கூடுமோ அப்படிச் செடின்றேன். இல்கில்லா சவனே, (8 என்னை காட்கொண்டமையான்) சான் கெடுசலால் வரும் பழியை நீ ஏற்றுக் கொள்ளலாயிந்று. அன்பப்படுதற்குரிய யான் படக்கூடிய துன்ப



ஆனந்தமாலை 
Guo, 

மெல்லாம் அனுபவித்து விட்டால் அதற்குப்பின் நீ சாப்பதில் 
என்ன பயன்? சொடிய பெரு ஈரசத்திலே ஆழாத வண்ணம் சடுத் 

தாட்கொள்ளுவ் குருவாகிய மாணிக்கமே, எங்கள் தலைவனே, $ 

கியாய நிலையிலில்லாமற்போனால் ௮.௮ ஈன்றாகுமா * 

குறிப்பு; --பிராத் தவி வினையை முற்றிலும் அனுபவிப் 

பதற்கு முன்னேயே வீட்டினேத் தர்கருள வேண்டுமென்பது அடி. 

கள் குறிப்பு, அன்பர் துன்பப்படுங்காலை ௮,சனை நீக்குதல் இறை 

வர் கடன், அதனைச் செய்யாமை ஈடுவு நிலைக்கு மாறாகுமென்று 

குறிப்பித்தார். (க 

தாயாய் முலையைத் தருவானே தாரா தொழிக்தாற் 

சவலையாய், காயேன் கழிந்து போவேனோ ஈம்பி யினித் 

சரன் ஈல்குதியே, தாயே யென்றுன் தாளடைக்கேன் 

தாயாரீ என்பா வில்லையே, காயேன் அடிமை உடனாக ஆண் 

டாய் நான்தான் வேண்டாவோ. 

உரை தாயாகி வந்து கடலினின்றும் பொழியும் பாலை 

தருபவனே (அதாவது தாய் முலையூட்டுசல்போல ஞானப்பாலளிப் 

பவனே) அதனைத் தாதுபோனாற் பாலின்றி மெலிபுல் குழந்தை 

ஒயப்போல் காயேன் (அறியாமையினாத்) கழிவரய்ப் போவேனோ 

அண்ணலே இனியாவது அருள் தருவாயாக, உன்னைத் தாயே 

பென்றென்ணி உன்னுடைய இருவடியை மடைர்சேன். 8 

என்னிடத்.தில் கருணையில்லா. இருச்இன்றாய். கானுன்னை. யடைந்த 

என்னை யடிமையாக ஆட்சொண்டாய். (இப்போது) அடி 
னக்குத் தேவையில்லையோ.. 

துறிற்பூதாமாய், சவலையாய் என்பவத்தில் ஆம் என்பதை 

உவமை யுருவாகச் கொள்ளு தலுமுண்டு- (6) 

கோவே யருள வேண்டாவோ. கொடியோன். கெடவே 

அமையுமே, ஆவாவென்னா விடிலென்னை. அஞ்சேல். என்பார
் 

ஆரோதான், சாவா ரெல்லாம் என்னளவோ தக்கவாறன் 

றென்னாரோ, தேவே தில்லை ஈடமாடீ Bona se sor Qos 

தான் தேற்றாயே. 
2 

quer 
மையாகய நான் ௨



Gry திருவாசகம் ; 

“, உரை:-அசசனே, 8 யருள்புரிய வேண்டியதில்லையா 7 
கொடுமையேன். செட்டுப்போதலே போதுமா £ 8 ஐயோவென் 
நிரங்சாவிடில் அஞ்சாதே மென்றெனச் குரைப்பார் வேறு யார் 
கான்? பயன்பெறாஅ இதப்பவர்களெல்லாம் என்னோடு சரியோ, 
சான் பயன்பெறாஅ இறம்தால் ௮.து தச்ச முறையன்றென்று அன் 
பர்கள் சொல்லாரோ 2? கடவுளே தில்லைத் இருக்கடத்தியற்று 
பவனே, யாண் இிலடைச்தேன். இனியாவது நீயே அதனைத் 

தெளிவிப்பாயாச. (=) 
நரியைக் குதிரைப் பரியாக்க ஞாலமெல்லாம் நிகழ்வித் 

அப், பெரிய தென்னன் மதுசையெல்லாம் பிச்ச தேற்றும் 
பெருந்துறையாய், அரிய பொருளே அவிகாட அப்பா 
பாண்டி. வெள்ளமே, தெரிய அரிய பசஞ்சோதி செய்வ 
தொன் அம் அறியேனே. 

உமை --தரிகளைச் குதிசை வாசனமாச் உலகம் எல்லாம் 
தெரியும்படி செய்து பாண்டியனது பெரிய ஊரா மதுரையி 
இள்ளவர்களுக்கெல்லாம் இசைப்பினை மிகுஇப்படுத் தும் இருப் 
பெருந்துறைப் பெருமானே, பெறுதற்கரிய மெய்ப்பொருளே, 
அவிராசி என்ணுச் இருப்பதியின்சண் லிற்றிருக்கு. மப்பணே 
பாண்டியஞன கருணைவெள்ளமே, அறிதற்சரிய மேலான வொளி 
யானவனே, விடடைதத்குச் செய்யு முபாயமொன்றும் அறிக் 
லேனே. 

குறிப்பு:--பரி - தாக்குவது என்ற பொருளில் இங்கே வச் சஅ; பிற இடல்களில் அஅ.குதிரையெனப் பொருள். படும், வித்து - செலுத்தி எனவங் கொள்ளலாம். 
எனப் பிரித்து பெருமைபுடைய பாண்டியனெனவுல் சொன்ப: அவிகா? என்பது கோயம்புத்தார். ஜில்லாவிலுள்ள ௮. சுந்தா மூர்த்திகள் முதலைவாய்ப் பிள்ளை எழுப்பிய இடம், (௪) 

நிகழ் 
பெரிய சென்னன் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

சட



இல்லையில் அருளிய 

அச்சோப்பதிகம் 

  

அனுபவ வழி அறியாமை 

கலி விருத்தம் 

இருச்சிம்றம்பலம் 

மூத்திநெஜி அறியாத சூர்க்கரொடு முயல்வேளைப் 

பத்திநெறி அறிவித்துப் பழவினைகள் பாறும்வண்ணஞ் 
சிச்தமலம் ௮றுவித்துச் சிவமாக்கி எனை ஆண்ட 

அ.த்தனெனக் கருளியவா முர்பெறுவார் அச்சோவே. 

உமை: வீடடையும் வழியினை யதியாத முரண்பட்டவசோடு 
சேர்ந்து. அவர் செறி நிற்ச முயல்கன்ற எனக்கு அன்பு நெறியை 
யறிவுனு,த்தித, தொல்லை வினைகளற்றொழியும் வண்ணம் மன 
மானை நீக்இச் வெமயமாக்கி எனையாம்கொண்டருளிய அப்பன் 

எனக்கு அருள் செய்த முறையை வேறு யார்பெற வல்லார்? இத 

அதிசயமே. (2) 

கெறியல்லா செறிதன்னை செறியாக கினைகேளைச் 
இறுநெறிகள் சேசாமே திருவருளே சேரும்வண்ணம் 
குறியொன்றும் இல்லாத கூத்சன் சன். கூத்தையெனக் 

கறியும் வண்ணம் அருளியவா னுர்பெனுவார் அச்சோவே. 

உரை:சன்னெறி யல்லாத வழியை கன்னெறியாக நினைய 
மமியல்புடையேன் இழ்ப்பட்ட கெறிசளை (யடையாது இருவருளி: 
ஊோயே சைகூடும்படி), (பெயர் வடிவ நுதலிய) அடையாளல்கள். 
மாவும் இல்லாத திருடப் பெருமான் தன திருவருட் கூச்.தினே 
அறியும்படி அடியேனுக்கு அருள் செய்தவாறு வேறு யார் பெற 

வல்லவர் ? இல்சே அதிசயம். (2)



௫௪௦ 'இருவாசகம் £ 

பொய்யெல்லாம் மெய்யென்று புணர்முலையார் போகத்தே 

மையலுறக் கடவேளை மாளாமே காத்தருளித் 
கையலிடங் கொண்டபிரான் தன்கழலே சேரும்வண்ணம் 
ஐயன் எனக் கருளியவா ரார்பெனுவார் ௮ச்சோவே. 

e 
உரை:-நிலையாசனவற்றை நிலையின வென்றெண்ணி கெரும் 

இப ஈலைபுடைய பெண்டான அனுபவச்இன்சண் மயக்க மூறுதற்: 
குரிய என்னை (அதனிடை) மாண்டு போகாமத்தடுத்தருள் செய்து, 
பெண்ணை இடப்பாகல் கொண்ட பெருமானாயெ தலைவன் தண் 
னுடைய இருவடியையே அடையும் வண்ணம் எனக்கருள் செய்த 
படி வேறு மார் பெறவல்லவர் ? இஃதே ஆ.செயம். (யூ 

மண்ணதனிற் பிறந்தெப்த்அ மாண்டுவிஐக் கஉடவேளை 
எண்ணமிலா அன்பருளி எனையாண்டிட் டென்னையுக்கன் 
சண்ணவெண்டீ றணிவித்துத் தூய்கெறியே சேரும்வண்ணம் 
அண்ணல்எனக் கருளியவா ரார்பெறுவார் ௮ச்சோவே. 

உரை:-மண்ணுலஇத் பிறச்ளேத்துச செ்.து லிழ்தத்குரி 
"யேனை, கினைப்பதற்கரிய அன்பினைக் கொடுத்து ஆட்சொண்டு, அடி. 
யேனையுர் கன திருவெண்ணீற்றுப் பொடியை அணி௰ச்செய்து 
புனிதமான உயர் செதியையே அடையும்படி, பெருமான். எனச் கருளிய முறையை வேறு யார் பெறவல்லார் ? இத. ௮செயமே. 

குறிப்பு :-எண்ணமிலா - மனத்தால் எதிர்பாசாத என்று 
மூரைப்பர். சுண்ணம் - பொடி, (#) 

பஞ்சாய அடி.மடவார் கடைக்கண்ணால் இடப்பட்டு கெஞ்சாய அயர்கூர கிற்பேன்உன் IAGO HC par உய்ஞ்சேன்கான் உடையானே அடியேனை வருகஎன் 
றஞ்சேஎன் நருளியவா ரார்பெறுவார் அச்சோவே. 
உரைபஞ்ச போன்ற பாதமுடைய மாதர் கடைச்சண் 

பார்வையால் இடைஞ்சற்பட்டு, செஞ்சிலே உண்டா துயர்



௮ச்சோப்பதிகம் Gre 

மிகும்படி நிற்குமியல் புடையேன் உனது. இிருவருளைப் Ous 
றேன். சான் உம்ச்சேன். என்னை உடையவனே, அடியேனை 
£தீவா, பயப்படாதே? என்று அருள் செய்த முறை Cag wrt 
பெற வல்லார் இது அதிசயமே. (ஓ) 

வெர்அவிழும் உடற்பிறலி மெய்யென்று வினளைபெருக்கிக் 
சொந்துகுழல் கோல்வளையார் குவிமுலைமேல் வீழ்வேனைப் 
பந்தம௮த் தெனையாண்டு பரிசறஎன் துரிசுமறு க் 
தந்தமெனக் கருளியவா ரார்பெறுவார் அச்சோவே. 

உரை:--வெக்து விழும் உடம்பின் சார்பாய பிதப்பை சிலை 
யான தென்றெண்ணிழ் இவினைகளை மிகச்செய்து பூக்கொத்துச் 
களை யணிச்த கூர்தலையும் சல்னொலாய வளையல்களை மணித 
பெண்டி£அ குவித்த ஈதலின் மேல் விருப்பம் வைக்குமியல்புடைய 
எனது பாசத்தை 849, ஆட்கொண்டு, என் உயிர்ப்போதல், 
கெடும்படி, என்: குத்றத்தை யொழித்து முடிவான பேற்றை 
எனச்கருள் செய்த முறையை வேறு யார் பெறவல்லார் £ 

தறிப்பு: கொத்து என்பதன் மெலிவு, சொர்து. கோல் - 
சல்கு. தரிசு - குற்றம். அச்தம் - முடிவான இன்பம், முடிவான 

நிலை. (=) 

தையலார் மையலிலே தாழ்க்.தவிழக் கடவேளைப் 

பையவே கொடுபோக்.ஐ பாசமெனுக் தாழுருவி 

உய்யுநெறி காட்டுவித்திட் டோங்காசத் துட்பொருகா 

ஐயன் எனக் கருனியவா முர்பெறுவார் அச்சோவே. 

உமை பெண்டிர் மயச்லே அமிழ்ச்து விமுதற்குரியேனை 

மெதுவாகக் கொண்டுபோய் மலமாகிய அடிப்படையை உருவி 

(எறிந்து), உய்தி கூடும் வழியைச் சாண்பித்து: pases 3 Bor 

உண்மைச் சருத்தினை, அப்பன் எனக்கருள்செய்த விசம் வேத: 

யார் பெறவல்லார்? இது அதிசயமே. (=)
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சாதல்பிறப் பென்னுந் தடஞ்சுழியில் தடுமாறிக் 

காதலின்மிக் கணியிழையார் கலவியிலே விழுவேனை 
மாதொருகூ அுடையபிரான் தன்கழலே சேரும்வண்ணம் 

ஆதியெனக் கருளியவா முர்பெறுவார் அச்சோவே. ன 

உரை ;--பிறப்பு இறப்பென்னும் பெரிய சுழியிலசப்பட்டுச் 
,கமோறிச் காமமிகுர். சு அழகய ஈகையுடைய மாதர் புணர்ச்சயிலே 
விழு மியல்புடைய என்னை, உமையொருபாகன் தனது திரு 
வடியே அடையும்படி, (எவற்றிற்கும்) ஆதியா அவன் அருள். 
செய்தவாஅ யார் பெறவல்லார் ? இது அ.செயமே. ஸ்ஸ் 

செம்மைகலம் அதியா௫ சதடசொடுர் இரியேனை 
மும்மைமலம் அ அவித்து முதலாய முதல்வன் தான் 
ஈம்மையும்ஓர் பொருளாக்கி காய்சிவிசை ஏற்றுவித்த 
அம்மையெனக் கருளியவா ருர்பெறுவார் அச்சோவே. 

உ :--எவத்திற்கும் ஆஇயாசிய தலைவன், நேர்மையின் 
கயம் அறியாத மூடசொடுக் இரியு மியல்புடைய எனது மூவகைப் 
பாசங்களையுல் களைந்து, (ஒன்றுக்கும் பற்றுக) அடியேங்களையும் 
ஒரு பொருளாக டீதித்து, காயைச் சவிகையி வேற்றிஞற்போல 
உயர்வித்த தாய்போல்வான் எனச்சரூளிய விதம் வேறு யார் பெற 
அல்லார் £ இத ௮.இிசயமே. ஜூ 

இருச்சற்றம்பலம். 

திருவாசகம் முத்தித்று, 

ஆகத் திருப்பதிகங்கள் இ£-ச்குப் பாடல். தொகை-௬௫௮.



திருவாசகச் சிறப்பு 

தொல்லை யிரும்பிறவிச் சூழுக் தளேரீக்இ 
அல்லலறுச் தானச்ச மாச்கியதே-.- எல்லை 
மருவா நெதியளிக்கும் வா.தவூ செங்கோன் 
Doar சசமென்னும் தேன். 

நால்வர் திருநக்ஷத்தீரம் 

சித்திரைச் சதயம் அப்பர் சிதச்தவை காசி மூலம் 
அத்தரைப் பணிசம் பச்£ர் னிமா மகத்தில் அந்த 
முத்தமிழ் வாதஷார் மூ.தியசல் ஆடி.தன்ணில் 
சுத்தமாஞ் சோதி சாளில் சுந்தரர் யிலை சேர்ந்தார். 

நால்வர் வயசு 

அப்பருச்செண் பத்தொன் றரள்வாத ஷாநக்த. 
செப்பிய நாலெட்டில் தெய்விகம்--இப்புவியில் 

சுக் தரர்ச்கு மூவாறு தொன்ஞான சம்பச்தர்ச் 

சந்தம் பதினா ததி.
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[சிழ்வரும் துறிப்புக்ககா, உரிய இடங்களில் சேர்த்து வாசித் 
துக் கொள்க.) 

இவை, திருவாளர் பண்டிதமணி ழ. கதிரேசச் செட்டியார் 
அவர்கள், திருவாளர் ந. ழ. வேங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் Eqs nt 
குறிப்புக்களைத் தழவிச் சேர்க்கப்பட்டன:-- 

திருவாசகப் பொழிப்புரை ௩ - ம்பச்கம், எ - வது அடி. 
பிஞ்ஞகம்- (அன்னை என்பது அஞ்ை எனச் இெப்பதிசார௬ 

வர். துள்ளதுபோல) (பின்னல்? என்பத னடியாகப் பிறந்து *சடை* 
என்னும் பொருள்படிமோ என்னு நினைச்சேன். அதுவே ௮௪ 
னுக்குச் றர்.த சலைச்கோலமாகவின். 

எ-ம் பச்சம், ௨௨ - ag அடி--மெய்யேயுன் பொன்னடி 
கள் சண்டு-உண்மையாகவே நினது இருவடிகளேச் சண்டு என2ம் 
பொருள் சொள்ளலாம். *கண்ணார் அதலாய் கழலிணைகள் சண் 
டேன் ected அனிகப?! என்பதுபோல். பல்விடகிசனின் 
வருதலின். 

ஈம் பக்கம். ௩௬ - வது அ௮டி--வெய்யாய் தணியாம் - 

. தண்ணியல் வெம்மையிஞன் ! என்பது ஆளுடைய ஈம்மிகள் ௫ 
ளிப்பாடு. 

௮-ம் பச்சம். ௪௦-வது அடி--!அஞ்ஞானம்! ஐயம், திரீடி, 
அறியாமை என்னு மூன்றைபு மடக் அஞ்ஞான மென்று. 
இஃது உபலச்சணம். 

சடு-ம் பச்சம். அடு - வது அடி--என்றென்று - தனிச் 
தனிக் கவிச் கூவி என்று கூட்டிச்கொண்டால் (ஆற்றேஷ்? என் 
னும் ஒருமையுடன் *மெய்யாளூர்! என்னும் பன்மை பொருந்தி 

விடும். 
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, அளம் பச்சம். ௨௦௪ - வது அடி தானி அறுஇன் - தாளி 
ww அறன், 

அக - ம். பச்சம். ௨௨௦ - வத அடி--சொன்மாலை - பாமாலை, 

௮௧-ம் பக்கம். ௨௨௫ - வது 8அடி--சயசய - நின்வெற்றி 
ஓங்குக. 

௪-ம் பச்சம். மெய்தான் அரும்பி - அரும்பி மூ.சலிய 
எச்சல்கள் வினை யாகலின் முதலொடும் பொருச்தும், 

200 - ம் பச்சம். ௪௨ - வது பாட்டேமண்ணாள்வான் மதித்து 
மிரேன் - புவியினே ஆளச் கருஇயுமிரேன். 

௪௦௪௩ம் பச்கம் ௧௩ - வது பாட்டு அருளமுதம் - அரு 
ஏரகய அமுதம், அத்தமியேன் - அத்தகு தனிமையினேன். 

௪௦௨- ம் பச்சம். ௧௪ - வது: பாட்டு-சாமாறே Seo Bar 
Bea சதுசாலே- சதரசாலே சாமாறு விசைசன்றேன் card 
சொண்டு இகழ்ச்சிக் குறிப்பாக்கலுமாம். சரர்வான் எல்லாப் பொரு 
ஷம் சார்தற்கு இடமானவன். 

௪௦டு - ம் பச்கம், (வேனில் வேள்! என்ற பாட்டினுசையுள் 
பூல்லினேயு! மென்பதத்குப்பின் Bass anon) மென்பசைச் 
சேர்த்துக் கொள்க. 

௪௧௭ -ம் பச்சம், *ஆடுன்றிலை? என்ற பாட்டில் கச் 
*டையான் - ஐக்தொழிற் திருச்கூதத்தாடும் முதல்வன். 

௪௨௩ - ம் பக்கம் ௨௪ - வது ஒறியில் 6 

வுணராமையால் £ என்பதற்குப் பதிலாகச் 
தம்* என்பதை யமைத்துச்கொள்ச, 

வன் பிரிவினை 
'சாணப் பெறுது வைத் 

௨௯-ம் பத்தி ௪௯ - வது பாட்டு பட்டிமண்டபம் _ வித் இயாமண்டப மாகும், Cora Herr இரத விழலுசெடுத்த கனத ௧௦௨ - வ அடி - பகைபுறத்துச் கொடுத்த பட்டிமண்டப ம்? என்பதற்கு அடியார்க்கு நல்லா ருசைசத்ததை சோக்குக.
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வட்டி - நாய் என்று அகராதியி விருப்பினும் ஆன்றோர் வழிச் 
வில்லை. 

_ ௧௨௯-ம் பக்கம். *தேனைப்பாலை! என்னும் ௫௮-வது பாட் 
டின் உரைச் குறிப்பில் காண்க? என்பதற்குப்பின் உம்பசாணை - 
'மேலரய தேவனை என்றுமாம்! என்ததைச் சேர்த்துச் கொள்க. 

கடு௪-ம் பக்சம். மாறிலாத என்ற ௬௪-வது பாட்டின் 
இது இயடியில் *செஞ்சுடைய சாயினேன்? என்பதை, ₹கெஞ்சுடை 
யன் ஆயினே! எனத் இிருத்திக்கொள்க. 

கடுஎ-ம் பக்கம். ௧௯-வது: பாட்டின் குறிப்பில் ௧-வது 
௨-வது வரிகளில் என்பதற்குவானன்? என்பதை எடுத் தவிட்டு 
என்பதன் இறுதி மகரத்திற்கு னசசம்' என்பதை அமைத்துக் 
கொள்க. 

சடு௮-ம் பச்சம். *வாணசாடரும்? என்ற கடு - வது பாட் 
மூன் குறிப்பின் இறு,இமில் *வையகத்துடைய இச்சையே? யென்று 

பாடங்கொண்டு, :உலூனுடைய வித்தானவனே எனப் பொருள் 

'சொள்வது மூண்டு, அவ்வாறு கொள்ளுமிடத்து கைய என்ப 

தற்கு உள்ளம் சைய எனப் பொருள் கொள்க? என்பதைச் சேர்த் 
துச் கொள்ச. 

௪௪௬௩-ம் பக்சம். அடிக்குறிப்பில் (கொள்ளப் படும்! என்ப 
தற்குப்பின் “விடாத? விட்டி டாதி! யென்பன (விடுதி! (விட்டிடுதி? 

'யெனத் திரிச் துள்ளன என்பதைச் சேர்க்க, 

௧௭-ம் பச்சம். (இர்கன்ற! என்னும் ௮- வது பாட்டின் 
உரையில் பயப்படும்படி யென்றதற்குப்பின் “ஒலிக்கின்ற? என்ற. 

தைச் சேர்த்துக்கொள்ச, எப்பொழுது என்பதற்குப்பின் (அல்ல. 
எல்கனம்! என்பழைச் சேர்த்துச் கொள்க. 

க௭க-ம் பக்கம், *களிவக்த! என்ற ௧௫-வது பாட்டின் 
உரையுள் *தச்தையாயினார் (தலைவனே? என்பதற்குப் பதிலாக 

ப ளச்தையாகயெ பெருமானே? யென்பதை அமைக்க,



ட்டது ae 
Cra "Bo திருத்தக் குறிப்புக்கள். 

௪௪௭௩-ம் பச்சம். *இருர்தென்னை! என்ற ௪௮-வது பாட்டி: 
marys *ஒற்திவைப்பாய்? என்பதற்குப் பதிலாக (ஒற்றி வைத் 
தக் சொள்ளுக? என்பதை அமைச்ச. 

௪௮௦-ம் பக்கம். *புலன்கள்? என்ற ௨௮- வ பாட்டின் 

குறிப்பின் முடிவில், கருணாகரன் - கருணைக்கு நிலயமானவன் 5, 
ஆசுரம் - ரங்கம் ; தொழுகுலம் . தெய்வம் என்பசைச் சேர்க்க. 

௪௮௨ -ம் பச்சம். 'சச்சையனே? என்னும் ௩௪-வ.௮ பாட்டின் 
உரையுள் *வெளிப்படையான்? என்பதற்குப் பதிலாக மிச்ச. 
குளிர்ச்யெடைய? என்பதை அமைத்துச் சொள்ச. 

௪௨-ம் பக்கம். *அடற்கரி? என்ற பாட்டின் குறிப்பின் 
மூடிவில் (சரிசாய்? எனப் பாடங்கொண்டு கருமை நிறமுடைய? 
என்றும் பொருள் கொள்ளலாம், என்பதைச் சேர்ச்ச. 

௧௮௪௭-ம் பக்கம். *வலைத்தலை? என்னும் ௪0-வ பாட்டி 
னுசையுள் *உச்சயாய்? என்பதற்குப் பதிலாக யிலிருக்கும் தலை. 
வனே? என்பதை அமைத்துச் கொள்க. 

௧௮௧௯-ம் பக்கம். 1மன்னவனே? என்னும் ௪௩-வது பாட்டி 
னுரையுள் (இப்படைப்பு முழுதும்! என்பதற்குப் பதிலா இலை: எல்லாமும்? என்பதை யமைத்துச் கொள்க. 

௪௯௧௪-ம் பச்சம். *பாசம்! என்ற ௨-வது பாட்டின் குறிப்பி 
னுள் 'என்பாய் என்றார்? என்றதற்குப் பின் “என்று கூறுவரய்: 
“எனப் பொருள் சொள்ளலுமாம்! என்பதைச் சேர்க்க 

௨௦௨-ம் பக்கம். கோழி Reo 
குறிப்பில் ஆழியான் - வஞ்சகன், 
எடுத்து விடுக. 

என்ற ௮-௨ பாட்டின் 
கள்வன் என்னுஞ் சொற்களை 

௨௦௫-ம் பக்கம். *அர்த்த பிறவி! என்ற ௧௨ உசையுள் ஆடைகள்? என்பதற்குப் பதிலாக 
என்று: அமைக்க. 

வது பாட்டின் 
அணிசலன்கள்:



௦ 
Germ 

  

சில திருத்தக் குறிப்புக்க: 
ச 

. “தக் ன் ம் பக்கம், 6 வபைக்குவளை | என்ற ௧௩ - வது பாட் 

ஒல் ( தங்கள் ! என்பதத்குச் ! தங்கண் * என்னு பாடல்சொள்வாரு 
ert aor pase Cerda. 

௨௫0௦-ம் பச்கம். *ஒன்றும்? என்ற ௮ - வது பாட்டின் 
குதிப்பினுள் * என்றார்? எ்பதத்குப் பின் * வெதத்துலம் முதவிய 
வற்றில் இறைவன் அத்துவிதமாய்க் சலர்து அவற்றைத் தோத்து 
வித்தலின் இறைவனை அவையேயா யிருப்பதாகச் கூறிஞர்? என் 
பதைச சேர்த்துச் கொள்க, 

உடுக - ம் பக்கம் * நோயுற்று * என்னும் ௪௦ - வ பாட்டி 
னுசையுள் : குளிர்ச் த? என்பதை எடுத் அவிடவும். 

உடு௩ -ம் பக்கம். * கருவாய்? என்னும் ௧௪ - வது பாட்டி. 
னுரையுள் ! பூப்போன்ற ? என்பதற்குப் ப.திலாசப் :பூவினையுடைய? 
என்றமைத்துச் கொள்ச. 

௨௬௪ -ம் பக்சம். * கனவேயும்? என்பதன் ௧௦ - வத பாட்டி. 
னுசையுள் * வேல்போன்ற ? என்பதற்குமுன் பகைவர் பாற் 
னர். சொல்லும்? என்றதைச் சேர்த்துச்கொண்டு பருத்த" 

என்ற சொல்லை எடுத்து விடுக. 

உளக ம் பச்சம். *தக்சனையும்? என்ற ட- வ பாட்டி 

னுரையுள் மூன்றாவது வரியில் (வக்தவர்களை! என்பதத்குப் பின் 
ஒறுத்து ஒதித்தமை' என்பதைச் சேர்த்துச் கொள்க. 

௨௩௦௪-ம் பக்சம். | இ இல்லை! என்ற எ - வ௮ பாட்டின் குறிப் 

பில் மாண்புடையவன் ? என்பதத்குப்பின் * பிரமசாரி என்றும் 

கொள்க? என்பதைச் சேர்க்க. 

noe bude. (Brat var? carp ௧ - வ பாட்டின் 

குதிப்பில் வேற்சண்? என்பதற்குப்பின் “என்றார்! என்பதைச் 
சேர்த்து முற்றுப் புள்ளியிடுக. 

meg பச்சம் ! நீலவுரு ? என்னும் ௩ - வது பாட்டினுசை 

புள் 'சாயலுடைய? என்பதைச் 'சாயதுடையக! என்று இருத்திக் 

கொள்க.



௫௫௦ (இல திருத்தக் குறிப்டிக்கள். 

௩௪0௦-ம் பக்கம். ௪-ஷ்து வரியில் உதயவொளி? என்பதற்கும் 
பின் உதய மென்பதற்கு உதயஏரியெனப் பொருள் கொண்டு 
அதனை எழ என்பதனோடு சேர்த்தது முண்டு? என்பதைச்சேர்க்க. 

௩௦௧ - ம் பக்சம். ௬-வது பாட்டின் முதலடியில் *இக்.இர்" 
oer pas Ori Boe எனத் இருத்திக் சொள்க. 

௩௪௭௫-ம் பக்கம். *பூற்றுமாம்? என்னும் பாட்டின் உரையில்: 
“தன்மைத்தான? என்பதைத் *சன்மையனான? என்று இருத்திச் 
கொள்ச. 

௩௬௭௬-ம் பக்கம். * புலேயனேனையும் ? என்ற பாட்டின் உரை 
யுள் ! மலைவில்லானே ? என்பதற்குப்பின் ( இருப்பெருர் துறையில்: 
விரும்பி யமர்ச்ச வெபெருமானே! என்றதைச் சேர்க்க. 

௩௬௯௮-ம் பக்கம். *ஆட்டுத்தேவர்? என்ற பாட்டின் குறிப்பில் 
“அதாவது” என்பதற்குப் ப.திலாக (அவமை? என்று இருத் தக. 

௩௮௦ -ம் பக்கம். *கருடச் கொடியோன்” என்ற பாட்டின் 
குதிப்பினிஐ.இியில் 4பொல்லல் - பொள்ளல்? (தளையிடல்? என்த 
சைச் சேர்ச்சவும், 

௩௬௯௩-ம் பக்கம். 1 சடத்பொழ் குன்றை * என்ற பாட்டின் 
உரையுள் “முடியாத? என்பதற்குப்பின் தன்னை எனக்குப் பேரின் 
ub p65 தந்தருளிய: என்றதைச் சேர்ச்ச. 

Fas பச்சம், *நிருத்தனே! என்ற பாட்டின் குறிப்பி 
ணியில் எல்லால)த்ழையும் ஒடிச்யெ காலத்தில் ஒடச்னெமைக்கு 
அதிகுதியான நீத்தினே. இறைவன் அணிர்து விளல்குதவின் நீத்தின-என்று நூள்ளவனே என்பசைச் சேர்த்துச் கொண்ட, 

௪௧-ம் பக்கம். * எல்கள் சாயகனே? என்ற பாட்டின் உரை யின் ௮ வரியில் (என விருவர் ? என்பதை ( என்னு gai? 
என்றும், குறிப்பின் ௨ - வது வரியில் ஞானா? என்பதை (ஞான? என்றும் இருத்திக் கொள்ச, 

௬௩௬ -£ம் பக்கம், 6 கூடிக்கூடி ? என்ற பாட்டின் உரையில்: 
*' என்பதற்குப் பின் என்னொடு அதீத வீதமாய் இணைந்து ?



சில இருத்தக் குறிப்புக்கள், ஒட 
என்பதைச் சேர்த்துக் கொள்க. சுறிப்பினிறு,இியில் (அருள் 
கலச்தே? என்பதை கலந்தே அருள் என மாறுக! என்பஷதச் 
சேர்த்துச் கொள்க. 

௪௯௭ - ம் பச்கம், *ஓம்பனாய்த் திரிவேனை? என்னும் ஈட்டி 
னுரையில் *அன்பராயிஞர்க்கு? என்பதந்குப் பின் அருள் புரிக. 
உண்மை௰டி யார்பால்? என்பதைச் சேர்த் துச் கொள்ச. 

டுச௩ - ம் பக்கம், “நிற்பார் நிற்க? என்ற பாட்டின் உயில் 
“பெருமை பாராட்டினால்! என்பதற்குப் பதிலாக ₹தலைசாய்த்தான்” 
என்று அமைத்துச் கொள்க. குறிப்புள் பேழ்சணித்தல் முதல். 
இறத வரையுள்ள பகு.இியை எடுத்து SOs. 

௫௨௮ -ம் பச்சம். ஒன்றினோ டொன்று! என்ற பாட்டினுமை 
யுள் ௪ - வ. வரியில் நிலைபெறுதல்? என்பதற்குப் பதிலாக பன் 
ஜொடுக்குதல்! என்பதை அமைத்துக் கொள்க. 

இ௨க -ம் பக்கம். *பர்தவிகார? என்ற பாட்டின் உஷையுள் 
௯ - வது வரியில் (இடையூறுகள்? என்பதற்குப்பின் (தோன் ஓதல்! 
என்பதைச் சேர்த்துச் கொள்க, 

௩௪ -ம் பக்கம். (மண்ணினில்? என்ற பாட்டின் உரையுள் 

௯ - வது வரியில் (கலச்சல்கள்? என்பதற்குப்பின் *எழுக்தொஹீ 

தல்! என்பதைச் சேர்த்துச் கொள்க. அந்த வரியில் (சிகஜாது? 

என்பதற்குப்பின் (இறைவன்பால் அன்பு செய்யும் அடியார்சளூ 

டைய உள்ளத்தைப் புதிதாக மஒழ்வித்தல் ரிசழாது? என்பதைச் 

சேர்த்துக் சொள்ச.



இட இல இருத்தச் குறிப்புக்கள் 
சைவத்திநவாளர் - ஆ. ழ. ச2வண முதலியாராவர்கள் திநத்தக் 

குறிப்புக்கள் :-- 

௧௧௪ - வ௮ு பச்சம், உடு - வது பாட்டு--வண்ணந்தான் அது 

சாட்டி வடிவு சாட்டி மலர்ச்சழல்கள் 6 அவைகாட்டி - வண்ணம், 
ஷிவ, கழல் என்னு முறை உண்மைச் காட்சியைப் புலப்படுத்த 
கின்றது. மக்கள் காட்சியில் சேய்மையில் வடிவும், கெருங்க 
கெருங்க உறுப்பும் அண்மையில் வந்த பின் ஒளி அல்லத நிறமுச் 
தோன்றும். கடவுள் காட்சியில் முதலில் ஒளியும் பின்னர் வடிவும் 
அதன் பின் இருவடி முதலிய உறுப்புவ் காணப்படும். 

௧௧௨ - வத பக்கம். ௨௬- வது பாட்டு-வாக்குன் மணி 
வார்த்தைக் சாக்கி - என வாயைச் தேவரீர் விஷயமாகப் பேசும் 
மாணிக்க வாசகங்கட்கு உரியதாக எனினும் பொருக்ம் - 
மீண்டும் மாரில் மணியின் மணிவார்த்தை பேடிப் பிறப்பறுத் 
இதன்! என்பார். 

௪௩ - வது பக்கம். ௨௭ - ௨௮ பாட்டு-டெகின்றேனை... 
சமை சாட்டி. யாட்கொண்டாய் மூர்ச்கனேற்கே-கரைகாட்டி, 
மாட்கொண்டாய் என்பதை விகுதி பிரித்துச் கட்டிச் டெச்சின் தேனை ஆட்சொண்டு, மூர்க்கனேற்குக் சரைகாட்டிஞப் என இயைச்௪. இடைக்கின்றேனை என்னும் வினையாலணையும் பெயர் இடச்ச என்ற பொருளில் வருவது அரிது, (ஐ? யைச் சாரியை 
மாகவும் கொள்ளலாம் 

௧௨௨. - ௧௨௪ - வதபச்சங்கள், ௪௦-வது பாட்டு தயிசா௫.... போகேன்......உண்டுடுத். இருர்தேனே டேர் 
பொருள் சொள்ளலாம்--சயிரா௫ப் போசேன் bs 
ஒம்ப உண்டு உடுத்து இன்னமி, 
*போசேன்? 

முறையிலேயே 
ஊனில் ஆவியை 

"னமிரும்கேன் என வினைமுடிவு செய்க. என்பதை முற்றெச்சமாசப் பொருள் கொள்க, 
௧௨௪ - வ பச்கம். ௪௧-வ ie 'அபாட்டு-- யானையை ஓத்திருக் து- இத்திரு கண்டிலேன் எனச் கூட்டி, யானை தன்னை (- சனத
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உடலை) அறியாகதுபோல யான் உவிளச் கருவைச் சண்டிரேன் 
எனவும் பொருள் கொள்ளலாம். 

௧௨௪ - வது பச்சம், ௪௧-வது பாட்டு-இத்திலேன் இத்பன் 
உண்ணவே-வருதற்குக். இத்றிலேன், ஆனால் உண்ணுதற்குச் 
இற்பேன் - உணவை என்$.ற பொருள் கொள்ளலாம். மேற்பாட்டி 
அம் 'உண்டுடுச் இருச்தேன்? எனச் கூறுதல் காண்க 

௪௨௮ - வது பச்சம், ௪௭ - வது பாட்டு அஃ திலான்--௮த் 
கதொடர்பிலான் எனப் பொருளுசைப்பின் தனையும் எண்ணும் 
வழுவாதவில்லை. 

௧௩௦- வ பக்கம். ௫௦ - வது பாட்டு-ண்டசாள் அறி 
வனோ அல்லஜே--தேவரீர் ஆண்ட பின்னர் யான் அறிஞனோ 
மூடனோ எனவும் கொள்ளலாம். 

சடு௪ - வது பக்சம். ௬௦-வது பாட்டு--என்பும் பொய் 
என் அன்பும் பொய்யாளுல் வினையேன் பொய்யாக அழுதால் 
உன்னை அடைதல் கூடுமோ ? எனச் கொள்ளலு மொன்று. 

சடு௮- வத பச்கம், கட - வது பாட்டு--ஆடுவித்தவா...கைய 

...இச்சையே-ஆடுவித்தவாறும் இச்சை சையவே (நைதற் 

பொருட்டே) எனவும் கொள்ளலாம். 

௧௬௦-வ.து பக்கம். ௬௮ - வது பாட்டு--துப்பனே-அகர்ச்சிப் 
பொருளா யுள்ளவனே என்அுவ் கொள்ளலாம். 

௬௧ - வது பாட்டெபன்ன...என் எனை... ச௬௪- வது பச்சம், 
சவென் எனை? என்றும் 

பாடவே - * பன்னவும் பாடவும் வரு: 

கூட்டலாம். 

2௮0-வ.து பச்கம். ௨௯-வது பாட்டு--குலங்களைந்தாய் களைர் 

தாய் என்னைக் கூற்றம் - என. குலப்பற்றை முன்னர்க் களைச் 

ரன்னர் ஏனைய குற்றங்களைச் களைர்தாம் எனச் கூறு தலமைபயும், 

குல நினைவு வீடு பேற்றுக்கு ஒரு பெருந்தடையென்பது Ags ars 

போவாரளை இறைவன் நெருப்பில் இறங்குமாலு செய்து உ௮ம்கினை 

வைப் போக வீடு அருளியமையால் கன்கு புலனுவ சொன்று.
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பிரண்டும் அடிகள் * சா.திதலம் பிறப்பென்னும் சுழி ? எனச் 
கூறுதல் காண்க, 

௧௮௨ - வது பச்சம். ௩௨ - ag பாட்டு-கடற்கரிதா யெழு 
ஈஞ்சு - சடலின்கண் கரிாம் எழும் கஞ்ச எனவுல் கொள்ளலாம். 

௧௮௨-வது பக்கம். ௩௩ - வ௮ பாட்டு-- கண்டது செய்த... 

மிண்டுன்றேனை - (கருணைமட்டுப் பரக் களித்தும் கண்டது. 

செய்து மிண்டுன்றேனை ? என்று கொண்டு கூட்டி, தேவரீர் 
குட்கொண்ட ஞான்று கருணைத் தேனைப் பரு9 மஒழ்ச் தம், அருள் 
வழிச் செல்லாது சண்ட செய்து திரியுமென்னை விட்டுவிடாதே, 

முன்போல் இன்னொரு முறை ஆட்சொள்க?? எனக் கொள்ளின் 
நன்கு பொருந்தும். 

௧௮௬ - வது பக்கம். ௩௭ - வது பாட்டு--இரைசேர்மடக்தை- 
கங்காதேவி எனப் பொருள் கொளல் கேரி௫. 

5௮௯ - வது பக்கம், ௪௪ - வது பாட்டி--தொழுது செல் 
வான் - வணங்கச் செல்வதற்கு எனப் பொருள் சோடலே. 
அமையும். 

௧௧௧ - வ பக்கம். ௪௭ - வது பாட்டு-வெண்மணிப் பணி 
Ob WEE பெருமை--உம்மைத் தொகையில் வல்லினம் 
மிகாதாசவின் முத்தைச் கர சங்கு, அழன் பெருமை எனச் 
கோடலே யமையும். 

௧௧௪ - வது. பக்கம், ௧-வது பாட்டு-ஏதேனும் ஆகாள் 
இடர்தாள்--ஆகாள் என்பதை முற்றெச்சமாச்ட ஆசாமற் டெச் 
தாள் எனச் சொண்டு ரின் செவிதான்? என்பதுவரை மூல்யெ 
வளை முன்னிலைப் படுத்தியதாகவும் பின்னர்த் தன்னோடு Bais 
வர்களை மூன்னிலைப்படுத்இச் கூறியதாகவும் கொள்ளலாம், yor றேல், தனக்குள் எண்ணியதாகவும் கொள்ளலாம், 

“சகடு - வது பச்சம். ௨- வது பாட்டு--பாசம் ் பசஞ்சோ.... 
அமளிச்கே-!இரவும் பகலும் சாம் பேசும்போ ,சல்லாம் பாசம்
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பசஞ்சோதிச் கென்பாய், இப்போது ழோதார் அமளிக்சே கேழும்: 
வைத்தனையோ? என்றும் கொள்ளலாம். 

சகடு-வஅ பச்சம். ௨-வது பாட்டு--ஈசனார்ச் சன்பார் யாம் 
ஆர். (அன்பு நிறைச்த யாம் எத்தன்மையேரம், அரனடியில் அயரா 

அன்பினையுடைய யாம் அல்கனம் செல்வேமா? எனச் கொள்ளின் 
,தணை வழுவமைதி வேண்டுவ.இல்லை. 

௧௧௬-வ பச்சம், ௩௨-௨௮ பாட்டு-பத்துடையீர்...... 

இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கு--பத்துடையீர் முதலிய சொற் 
களைக் கேட்டு எழுப்ப வந்தவர்கள் அவற்றைச் தம்மை ஏளனஞ் 
செய்யக் கூறியவையாகக் சொண்டு இத்தமழூயொர் பாடாரோ 

எனச் கூறி ரின்னை எழுப்ப வர்.த எங்கட்கு இத்துணை அவமதிப், 
பும் வேண்டியதே எனச் கோடலும் அமையும், 

௪க௭- வது பக்கம். ௪-வது பாட்டு--எண்ணிக்கொடுள்- 
எவா...... எம்பாவாய் - எண்ணிக கொடுள்ளவா சொல்லு கோம், 

ஆனால் அத்துணை சேரம்வரை இறைவனைப் பாடிக் sb gags 

எமக்கு இயலாமற் போய்விடும். அதனால் கண்ணைச்துயின்று 

அவமே சாலத்தைப் போக்சாமல் நீயே வந்து எண்ணிச் குறை 

யித்றயில் ஏல் எனச் கோடலும் அமையும். 

௨௦டு- வத பச்கம், ௧௨-வது பாட்டு-வார்கலைகள் ஆர்ப் 

பசவஞ் செய்ய--தடையில் ஒலியெழுதலின்மையால் மேசலைகள் 

அணிகள் என்றே பொருள்கோடல் அமையும். 

௨௦௬- வது பச்சம். ௧௩-வது பாட்டு--பைங்குவளை...... 

அரவத்தால் - குவளை; தாமரை முறையே அம்மைக்கும் அப்ப 

னுக்கும் ஆனமையபோல, குருகு, சவம் முறையே ஆகுமெனச் 

கோடலே அமையும். இன்றேல் வலிர்து பொருள்கோடலும் 

உமாதேலிக்குப் பாம்பணி கூறலும் சேரும். 

  

என்ற 

   
௨௨௪ - வத பச்சம். 

சக்த - பிறவு - பிறப்பு, 

சொழித்பெயர்:
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௨௩0- வது uae. \ ௧-வது பாட்டு--இசைமின் - இஃது 

-ஏவந்பன்மை யாகலின் இசனைப் பாடுவாசாக எனப் படர்ச்கையில் 

வைச்அப் பொருள்கோடல் பொருந்தா ௮. 
௨௩௫௪-௮ பச்சம். ௬-வது பாட்டு--உலக்கைபல......வர்.தூ 

கின்றார் - உலகமனைத். ஐம் உரலாயினுமீ போதாசெனச் சொல்லு 
மாது பல உலச்கைகளை வரவிடிவார் பெரியார். உலகல்கள் இடம் 
போதா எனச் சொல்லுமாறு சாணப் பலவடியார்கள் wtp 
நின்றார். 

௨௩௭- வது பச்சம். ௧௦-வது பாட்டு-செல்சயற் சண்பணி - 
மீன் போன்ற சண்களில் நீர். 

௨௩௮ - வது பக்கம், ௧௧-வது பாட்டு--பாடுமின்... வண்ண 
மூம்- அண்டவாதும் வண்ணமும் வாய்.இறர்து பாடுமின் என 
மூடிக்க. 

௨௩௧௯-வது பக்கம். ௪௩-வது பாட்டு--எம்பெருமான் இம 
வான் மசட்குத், தன்னுடைச் கேள்வன் மசன் தகப்பன் தமை 
யன்-வாயுமனமுக்கடத்த மனோன்மணி, பேயுல்கணமும் பெரி 
டைப் பெண்பிள்ளை, ஆயுமறிவுவ் கடச்த அரனுச்சுத், தாயுமகளு 
ஈற்று£மூமாமே! (இரும்திரம்), *கனசமார் கவின்செய் மன்றினில், 
அனக காடகற்கெம் மன்னை, மனைவிதாய் தங்கை மகள்? (குமர 
குருபசர்) என்ற வாக்குகளை சோக்குச, *தவளத்த நீதணியுச் 
தடக்தோ எண்ணல் தன்னொருபால் அவளத்த னாமகளும் இல்லை 
யான்? என்னும் இருக்கோவையாரும், Pass sad Paid gid 
சத்தி தத்துவம் தோன்றலின் அவளத்தனு மென்றும், சத்தி 
சிக்துவத்தி ஸின்றுஞ் வெதத்துவம் தோன்றலின் மகனாமென்றுங் Det. இமவான்மகட்குச் தன்னுடைச் கேள்வன்மசன் தகப் பன் தமையன் என்பதும் அப்பொருண்மேத்து aise aor ani 
பேராடிரியருரையும் ஈண்டு உன்னம் ஞுரியன. 

உ௫க--வது.பக்கம். ௧௪-வது. பாட்டு-ஆவகை ... வண்ணன் தள்£பாடி - உய்யுமாறு சாமம் அன்பரோடு, வந்து அடிமைசெய்யுச் இறங்களைப் பாடி எனக்கோடலே யமையும்,



சில திருத்தக் குறிற்புக்கன் ௫௫ 

௨௪௨ - வதுபச்சம். ௧௭-வது பாரஃ்டு--உய்யஅன் த - ன்று 
எனுஞ்சொல் எதிர்காலத்திலும் வருவதை *அன்.ததிவா மென், 
கதஞ்செய்! என்னும் திருச்குறளா னுணர்க, 2 

௨௪௪ - வது பச்சம்$ ௪௯ - ag பாட்டு-ஃவி2தசைம்மேல் 
இட்டு ன்றாடும் அசவம்-இருக்கூத்சனன கலித்த (இட) இருச் 
கரத்தில் இடப்பட்டு படமெடுத்து ரின்றாடும அலம். 

_ nee see: ௬ - வ௮ பாட்டு--குலவ் கல்வியென்னும் 
பித்த உலகு...இறப்பென்னுஞ் சத்தவிசாசம்-.என்னும்? இசண் 
டடிசளிலும் வருதலால் கல்விவரையி துள்ளவற்றைப் பித்த வுல: 
இற்கு அடையாகவும் பிறப்பிதப்பு என்பவத்றைச் சித்த விகாசத் 
அக்கு அடையாகவும் கொள்ளுத லமையும். 

உக - வது பக்கம், ௧௦ - வது பாட்டு--யானில்கர். 
செல்வம் சயக்ததியா வண்ணம் எல்லாவற்றானும் தாம்போன்த 
லக்து ஆண்டுகொண்ட என முடிச்கலாம். 

உடு௩ - வது பச்சம். ௪௩ - வது பாட்டு-.தனகருணையும் 
அல்குற்றேதான் - அவனிடம் என் பொருட்டுண்டான கருணையும் 
அங்கு மிகுர்சசஞற்றான். (என் தகுதியன்று, அவன் பெரும் 
கருணை தான்) என்.தபடி: 

௨௫௫௪-௮௮ பச்சம், ௧௫-வ௮ பாட்டு--ஆண்டிலனேல் - ஆண்: 
பாலும் பெண்பாலும் விரவி சிறப்பினால் ஆண்டிலன் என ஆண்- 

பால் முடிபைப் பெற்றன. 

உடுடு - வது பச்சம். ௪ஏ- வது பாட்டு-என்றவன் தன். -. 
என்று என்னால் அ.சிச்சப்பெறும் அவன் றன்னடி. என இயைக்க. 

அன்றேல், செல்வத்தில் அமுர்இிச் டெக்தமை யெல்லாம் வண்டின் 
வினையா விடும் 

௨டக-வது பக்கம். ௨௦- வது பாட்டு--இறுமாக்க - வீட 

ஊர்திதுவ முகமும் பிறப்பு அதோ முகமும் ஆதலின் இதமாக 
என்பதற்கு வீடடைய எனப் பொருள் கொள்ளலாம். இசை



இடு இல இரத்தக் குறிபீபுக்கள் 
எஸ்றும் வீடடைர்தவர்? ஈனத் தொடங்கும் வைசாக்யெ சதகச் 
செய்யுளாலும் அதற்குச் தெம்பா சுவாமிகள் எழுதிய அரிய உரை 
யாலும் அறியலாம். 

௨௬௧ - வது பக்கம். டு-வது பாட்டெ-உருவக்து...கொண் 
டருளி - பூதலத்து ஓர் உரு வந்து யான் உகப்பெய்த என்னை 
ஆட்சொண்டருளி எனவும் இயைச்கலாம். 

௨௬௨-வ௮ பக்கம், ௮-வது பாட்டு--மறந்தே யுக்தன் கழல் 

கான் மறவாவண்ணம் - அதனை மறந்தும் செய்யேன் யான் என் 
பதுபோல இத்தொடர் அமைர்திருக்றத. மறந்தும் பிறன் கேடு 
சூழற்க, வழுச்சியும் வாயாற் சொலல் என்பவற்றை நோக்குக. 

௨௧௬௩ - வது பச்சம், ௧௦-பாட்டு--னெவேல் - உடையான் 
சனத்தை உடைமைமே வேற்றியது உபசாரம், 

௨௬டி - வது பக்கம், ௧௨ - வஇ.பாம்டு--பத்திச் சடலுட் 
ப.இத்த - பத்திச் சடலுட்டன்னைப் பதித்த எனவும் கொள்ளலாம். 

௨௭௩ - வத பச்சம். க - வத பாட்டு-எய்.இிவிடுவர் - இதை 
விகுஇ பிரித்துச்கூட்டி யோகத்தால் உடலை. லிட்டு விண்ணுல: 
க;த்தை யடைவர் எனப் பொருள்கோடலே பொரும்தம். விண்ணை 
புடைய இறப்பார் என்பது அமைதலரித. 

உ௮டு - வது பக்கம். ௬- வ௮ பாட்டு--எரிமூன்று சேவர்ச் 
இரங்கி சிரமூன்றத......எரின்ற சோம கூரி யாக்னி என்னு மூன்று தேவர்கட்கும் இரல் அவர்கள் ஒளிப்பொருள்க னாமாறு அருளி - (மெய்ச் சுருக் செல்லாம் ஒளிவந்த பூங்கழ லுத்தர 
கோச மங்கைக் கரசே? என்றார் பிறாண்டும்.) பதின் தர அச்சன் 
ஏச்சன், கசன் இம் மூவர் தலை, இதனை “தக்சனந்றலையு Que 
சனகன்: தலையும் தரமரை சான் முசன்றலையும், ஓக்சவிண் Oger ஒண்டிருப் புருவம் நெரித்தருளிய வுருச்தினே! என் iB மாளிகைத் ஜேலர் நிருவிசைப் பாவாலதிச, மூன்று தேவர்ச்களி 

 



சில *இருத்தக் குறிர்புக்கஸ் டக 

மூன்று பரெக்சொய்து மூன்றுருவமா[] மூன்று புரமெரித்தார் 
என்ற மும்மை ஈயத்தை யோர்க, 

௩௪௩-வத பக்கம், ௩-வ௫ பாட்டு--தன்சருணைவெள்ளச்.து. 
மன்னூத மன்னும் - தன்கீரணைப் பெருக்கோடு பெருமை சரச்ச 
நிலைபெற்ற என இயைச்ச, உன்ற என்னும் பெயசெச்சம் ஊற 
என இடைகுறையாஅ. குறையின் வினையெச்சமாதல் சாண்க. 

௩௨௫-௮௨௮ பச்சம். ௧-வது பாட்டு-இறைவன் மனவாக்இற் 
'கெட்டாசவஞயினும் இசைப் பிரியஞதலின் ரின் இன்னிசையைச் 
சட்டவளவில் வருவானென அடிகள் அருளூ?ன்றார். 

௩௩௪ - வது பச்சம். ௪ - வது பாட்டு--செய்யவாய்ப் பைஞ் 
சிறடற் செல்லீ - (செல்-டலீ - பறர்து செல்ன்ற இளியேடலீ - 
பறவை, செய்யலாயும், பைஞ்சிறகு முடைமையான். ஈண்டு. 
கிளியை உணர்ச்திற்று) 

௩௫௧ - வத பச்கம். ௭- வது பாட்டு--இசங்கும் ஈமக்கம்பலக் 

கூத்தன் - இரங்கு எனவேசொண்டு அம்பலக்கூத்தன் என்பதை 

அண்மைவிளியாகச் சொண்டு :8' என்னு மெழுவாயை வருவித் 

.துரைப்பின் இடம௰ச்சம் ஏற்படா. “ - 

௩௭௧ வது பச்சம், ௪௦-ல.து. பாட்டு--வழங்குனன்றாய்க்குன் 

அருளா ரழுதத்தை வாரிச்சொண்டு, விழுங்குசன்றேன் - உள் 

அருளாசமுத்த்தை  வழக்குளெறாய்க்கு - வழங்குகின்ற சின் 

பொருட்டு என்ப் பொருள் கொள்க, விளையாட்டு நினைவில் 

இருக்கும் குழர்தைககுச் தாய் வலிச்து "உணவூட்டுங்கால். WS 

அத்தாயின் பொருட்டு உண்ணுமேயன்தித் சன்பொருட்டென 

வெண்ணி யுண்ணாது. அதுபோல இக்கருத்து முன்னும் பின்னு: 

முள்ள பாக்சளா லநியப்படும். 

௩௮௨ - வது பக்கம். ட-வனு பாட்டு புளியம்பழமொத் இருக் 

தன் - புளியம்பழம் உள்ளே க௫வு முதலிய உலடத்தாயிருப்



௫௬3 இல திழூத்தக் குறிப்புக்கள் 

பிலும் புறத்தே இண்ணியி தோல் மூடியிருத்தலள. விலே உவமை. 
யாகச் கொள்ளினுமாம். 

௩௮௪ - வத பச்கம், ௮-வ.து பாட்டு தலைமேல் வைத்து என் 

ப.தவரை உடற்றொண்டு; அந்தி என்பவரை உரைத்தொண்டு; 
அழல்சேர். மெழுகொப்ப ஆசைப்படல் ( - உருகுதல்) உளத் 
தொண்டு. எனவே முத்தொண்டும் செய்ய விரும்பினேன் 
என் றபடி.,



பாட்டு முதற்குறிப்பகராதி 
பாட்டு பக்கம் 

அ. 

Weer ௫௦௪. 
அங் இஅருச் 250 
ALLY CYR 

அடற்கரி ௧௮௨ 
அடியாரானீ Gas 
அடியார். ௪௩௦ 
அடியே,ல ௪௩௮ 
அடியே, லே ௧௫௦ 
அட்டலூர்த். ௪௯௨ 
அணிமுடி ௪௯௧. 
அண்டப்பகுகி ௪௦ 
அண்ணாமலை ௨௧௦ 

அதுபழச் ௩௪௩ 

அத்தனே ௪௪௮ 
அத்தியுரித் ௨௧௨ 
அத்தேவர் ௨௪௮ 
அப்பனே HO 

அம்பமாம் ௨௮0 

அம்பலத் ௨௪௬ 
அம்மையே PRP 

அயனையஈ ௨௪௦ 
அயன் றலை ௨௪௨ 
அசிச்கும். ௨டுக 

அரியானே 608 
Gor ooh ௩௩௧ 

அருக்தவருசக் ௨௮௧ 

அருமந்த ௨௭௬5 
அருளாதோ ௩௫௨ 

அருளாசமுத ௬௨௦ 
அருஞுடை  ௪௬டு 

36 

மையை 

பாட்டு பக்கம் 

அசசினே ௩௫௭ 
அரை,பொ ௩௫௦ 
அரைசேய  கஒடு 
அசையாடு. ௨௬௧ 
அலரவனு ௨௪௨ 
அல்லிக்சமல ௩௧௫ 
அவமாய ௨௬௦ 
அழகேபுறிர் ௪௪௩ 
அழிவின்றி ௬௪௬௪ 
yes ௧௫௩ 
அளவறு ௧௨௦. 
அளவிலாப் ௬௨௬. 

அளித்து. ௩௪௨ 
அளிபுண் ௩௮௨ 
அறவையே ௪௪௬௪ 
அறிவேபெத் ௪௩௨ 
அறிவனே ௧௩௦. 
அறிவிலா 555 

அறுகெடு ௨௩௩ 
அறுக்கலே ௩௬௯. 
அறையோ ௫௨௦ 
ன்பராசு ௩௬௭ 
அன்பினா ear 
அன்றால$ீழ ௨௮௯ 
அன்தேயெ Pre 
அன்னேயி ௨0௦ 

a 

ஆடரப்பு ௩௨௦ 
ஆடுன்றி ௧௧௪ 

ஆட்டின் ௨௧௮ 
ஆட்டுத்தேவர் ௩௬௮ 

பாட்டு யக்கடை 

stand ase 
ஆதமிலி ன்ன 
ஆதியுமக்தமு see 
ஆமாறுன் soa, 
ஆயரான் ௧௦௯ 
இயமொ ane 

ஆர்ச்சோ Geax 
ஆர்த்தபிற ௨௦௫ 
ஆவகைசாமு ௨௮௩: 
இவாதிரு.. ௨௧௪ 
ஆவாவரி ௨௪௨ 
ஆற்றகில்லே ௩௧௪ 
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