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ஸேது ஸம்ஸ்தான பீஹாவித்வானும் 

பாஷா கவிசேகாரம் 

அண்ணாமலைச் சருவகலாசாலைத் தமிழாராய்ச்சியாளருமாகிய 

ரா. இராகவையங்கார். 
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ஸ்ரீமதே ராமாதுஜாயாம் 

மூகவுரை 

6 அண்ட கோளத்தாசணு '' என்ற பாசுசம், ஆழ்வார் 

சங்கத்தார்க்கு எழுதிய sua’ corp தலைக்குறிப்புடன், 

ஆழ்வார் இிருஈகரித் தாயவலந்தீர்த்தான் கவிராயசவர்கள் 

விட்டிற்டைத்த ஓற்றையேட்டில் முதன்முதல் என்னாற் 

காணப்பட்டது. அதனை மதுசைத் தமிழ்ச்சங்கத்துச் சேக் 

தமிதப் பத்திரிகை தொகுதி 8) பக்கம் 4058ல் வெளியிட்டுள் 

ளேன். அப் பாசுரத்துக்கு ௮க்காலத்துப் பொருள்காண்டல் 

அரிதாயிருக்தமையால் ₹ இதன் பொருள் இப்போ ஈன்கு 

விளங்கவில்லை ' என்ற குறிப்பும் ஆங்குத் தரப்பட்டுள்ள. 

அப் பாசுரத்தைப்பற்றி நெடுங்காலம் யான் சிந்தித்து வத 

தில், சிலவாண்டுகட்குமுன் ௮தன் உண்மைப் பொருள் 

'இஃதென்பதை உணரலாயினேன். 

அப் பாசத்தின் சொற்றொடர்ப் பொலிவினையும்,. 

அத.னு எடங்யே அரிய பெரிய, வடமொழிப் பொருளின் 

மாட்சியையும் கோக்குமிடத்து ௮ஃது ஆற்வார் அருளிச் 

செயலாதற்குரிய * எல்லாத் தகுதியும் வாய்ந்தது என்று 

சொல்லத் தடையில்லை. சங்கப்புலவர்கள் தம்மைப் பெரி 

அம் மதிக்கும்படி. ஆழ்வார் செய்வித்த செய்தியைக் குரு, 

பரம்பரை _நால்களும், 6 ௮ண்டகோளத்தாசென்.னு மாரியத் 

தமிழா லன்று, தண்டமிழ்ச் சங்கம் வென்ற சடகோபர்” 

(கடவுள் வணக்கம், 18) என இற்றைக்குச் ல நூற்றாண்டு 

கட்கு முற்பட்டவராகத் தெரியும் கூடற்புசாண ஆசிரிய 

ரும் கூறுவது, ஆற்வார் ௮அருளியதே இப்பாசுரம் என்பதை 

வலியுறுத்தல் காணலாம்.



iv 

இள் வரியபெரிய் பாசுரத்தை யான் பலகாலும் இந்தித் 

துக் சண்ட கருத்துக்களை இப்புத்தகத்தில் விளங்க விரித் 
அள்ளேன். என்னால் விரிய உபந்பஹிக்கப் பெற்ற இப்பாசு 

சார்த்தத்தைல் கேட்டு ம௫ழ்ந்த சென்னைத் . திருவல்லிக் 

சேணி ஸ்ரீ வேதவேதாந்த வர்த்தனீ மஹாஸபையார், இத 

னைப் பலரும் ௮.நிய வெளியிடவிரும்பியவாறு, அச்சபையின் 

பிரசுரமாக இஃது இப்போது வெளியிடப்பெறகன் றது. 

இதனை அச்டெற்குரிய பொருளை முன்வக்துதவிய, ிருவல் 

லிக்கேணி: ஸ்ரீபார்த்தசாரதி சந்நிதி டி ரஸ்டிகளில் ஒருவசான 

சரவ்பஹதூர் ஸ்ரீமான். வி. ரங்கராதம் சேட்டியார் அவர் 

கட்கும், அம்மஹாசபையார்க்கும் என் மனமார்ந்த பெரு 

ஈன்றி உரியதாகும். 

இக்கனம், 

ரா. இராகவையங்கார்.



'மதே சாமாதுஜாயாம : 
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or
 

வனும் 

தற்சிறப்புப்மாயிரம் 

பண்ட கோளத் இருப்பாட் இரையிசென. 
யாருச் தெளிய வியம்புகேன்--பாரித் 
தெருள்காட்டும் வேதச் செழுர்தமிழ்சா வீ.றன் 
அருள்காட்ட மெய்ம்மை யதிச்௮- 

  

ஆழ்வார் 

சங்கத்தார்க்கு எழுதிய அகவல்: 

  

அண்ட கோளத் தாரணு வாகிப். 

பிண்டம் பூத்த பேரேழி லோருமை 

மீருயிர் மருங்கி னாருயிர் தொகுத்து 

நித்திலத் தன்ன வேண்மணற் பரப்பில் 

வேரும் வித்து மின்றித் தானே 

தன்னிலை யறியாத் தொன்மிகு பேருமர 

மூவழி முப்பழ மூறைமூறை G50 
னொன்றுண் டோண்சுவை தருவது மற்றது 

கல்லி னேழுந்து கடலி னழுந்தி 

10. _யறுகாற் குறவ னீரற விளைக்குஞ்
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செறிபோழிற் குப்பை தருகட் போன்றுவித் 

தறுகோட் டாமா விளைக்கு நாட 
னவனே தலையிலி யவன்மகண் முலையிலி 
தானு மீனா ளீனவும் படாஅ 

15. ளெழுவர் மூவர் சிறுவரைப் பயந்தன் 
ளவளிவ ளூவளேன வநிதல் 

துவளறு காட்சிப் புலவாது கடனே. 

இ. மயர்வற மஇகலீம்? அருளப்பெற்ற ஈம்மாழ்வார் 
தங்காலத்துக் கூடலிற் குழாங்கொண்டு தமிழாராய்ந்த 
ஈல்லிசைப்புலவர்க்கு எழுதியருளிய் இருப்பாசசம் என் 
பன) கூடலழகர்புசாணத்தில் :அண்டகோ எத்தாசென்னு 
மாரியத் தமிழா லன்ற, தண்டமிழ்ச் சங்கம் வென்ற எட 
Cari” என வருங் கடவுள்வணக்கப்பாடலால் (18) துணிய 
லாகும். 

ட இதன் போருள். 

1. அண்டகோளத்து ஆரணு ஆகி என்பது அண்டகோள த் 
தஇனுடைய அரிய ௮ணு வளர்த்து என்றவாறு. 

  

ஆசல்-வளர்.தல் : பரிணமித்    Bao வளர்துற்கும். காரண 

  

மாகிய ஊழினை 4 அகலூழ் '' (இருக்குறல்-812) என்பதளு 

  

ods. பின்னும் பிரிக்கப்படாத பரமாணு என்பததிய 
ஆசணு என்னார். பசமாணு இரண்டு கொண்டது அணு 

என்பது வடாற் கொள்கை (பாகவதம்). அண்டகோள து 
ஆசணு-அண்டகோளமாயை பிரபஞ்சத்தின் இறுதி 
யம்சமாயெ பசமாணு, ௮ஃ&து ஆட என்றது ௮ஃது அண்ட 
கோளமாக வளர்ந்து ௭-௮. ஆலின் வித்து வளர்க்து என் 
முல் அலின்வித்து லாக வளர்ர்து என்று பொருளாதல் 
போல இதனையுங் கொள்ச. பிரபஞ்சத்தின் இறுதிரிலை
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(இதே படைப்பிற்கு முன்னிலையுமாகும்) _பசமாணுவே 

என்பதை ஸ்ரீபாரவதம் ௩-ம். ஸ்கந்தம், (ஐ௧-௪) 4 பிள 

பஞ்சத்தின் இறுதியமிசம் : பாமாணு என் ஐதியப்படுவத ''.. 
என விளக்யெவாற்றான் உணர்க... ஷஃ.கஆம். ஸ்கந்தம் 

௧௪-ஆம் அத்தியாய முடிவில், 6 ஐம்பது (யோசனை. அகல 
முள்ளும் மேன்மேலும் பதின்மடங்கு அ.இகமுள்ள விச 
ஷண முதலியவற்றால் வெளியிற் _ சூழ்ந்ததுமாய இவ் 
வண்டகோசமும் இன்னும் மற்றுமுள்ள பல்கோடி யண்டல் 
களும் எச்ச வஸ்.துவினிடம் 'பிரவே௫ுத்திப் பரமாணுவாசல் 
காணப்படுனெறனவோ அக்த ,வஸ்.துவைக்  காசணங்கட் 
செல்லாம் காரணமெனவும், “புருஷனும்: மஹா த்மாவுமாய 
விஷ்ணுவின் ஸ்வருபமெனவும்) அக்ஷசமாயே 'பசப்பிசமம் 
எனவும் கூறுன்தனர்”” என வருதலான் இதனுண்மை 
ஈன்கறியப்படும். பலகோடி. அண்டகோள -வரிசைகளும் 
பமதெய்வத்தினிடம் பரமாணுவாக - ஓடுங்இக்டச்து பின் 
அவன் ஸங்கல்பத்தாற் பரிணமித்து - அவ்வண்ட வரிசை 
யாதலையே இங்குக் குநித்தா.. சென்பத... ஜசத்காரண 
மாகப் பரப்பிரமத்தைக் . கூறுதல்கொண்டு ...எளிதிலநியப் 
படும். (இ9' என்று பரிணமித்தல் கூறுதலான் இவ்வாச.ணு 
உயிரணு அசாமை ஈன்கறியலாகும். பிரபஞ்சமாயெ பரமா 
வுக்குப் பரிணாமம் உள்ளதல்லஅ, அ.ணுவாயே ஆத்மா 
விற்கு ௮ஃதில்லாமை தெளிக. ‘oan Corsa தரண” 
என்புழி அத்துச்சாரியை ₹காமத்துக் காழில்கனி'” (திருக் 
குறள்-1191) என்புழிப்போல  அல்வழிச்சாரியையாகக் 
கொண்டு அண்டகோளமாகய அரிய அணு எனினும் இழுக் 
காது, அப் பூத்த ஊம். என இயையும். 

2. பிண்டம் பூத்த பேரேழி லோருமை என்ப சராசர 

ரூபமான  மிசாணிகள் மலர்தற்குக்காசணமான பெருமை 
யோடு கூடிய நலத்தையும் ஏகத்வத்தையுமுடைய எ-று. 
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ஆூப்பூத்த பேசெழில் ஒருமை, மாம்' என, இயைக்க... 
்த்தமாம் என்ப பூத்தற்குக்காரணமான மரம் என்றவாற்டி 
“தாழ்த்த 'இயல்மின்மை"" (தருக்குறள்-908) (4த்புகழ்க்து 
யாக்கை"! (பதித்றுப்பத்து.-44, 8) என்புழிப்போல, பிண்டம் 
-சராசரப்பிராணிகளின்தொகுதி. இவ்வாழ்வார் பரதெய். 
வத்தைத் தொன்மிகுபெருமரம் என்று வ்ருகதமாக உருவ: 
கப்படுத்தன்றாசாதலின், ௮ தற்யெயு வ்ருக்ஷகாரியத்தாற். இத்தஎன்று ஏகதேசரூபசமுகத்தாற் பிசாணிஸமுதாயத்தை: 
மலர்களாக்கெர். ஸ்ரீ ஸஹஸ்ர காமத்தில் புஷ்பஹாள: '" 
என்னுந் இருகாமத்தித்கு ஸ்ரீசம்கா பகவத்பாதர் “yay 
மலர்வதுபோலப் பிரபஞ்சரூபமாக... மலர்பவன்'” என்று. 
பொருள் கூறினார். இதன் பூத்தது பிரபஞ்சரூப மென்று 
அணிபலாகும். பெருமை-பசமாணுவை.அண்டமின்ட ரூப 
மான. ;பிரபஞ்சமாக்கிச் செயற்கரிய. . செய்யும் ஸங்கல்ப 
விசிஷ்டஞாதற் றன்மை. இதனாற் பரதெய்வத்தஇன் ஸங்கல்ட- 
விசிஷ்டவேஷமே உல௫த்கு 

  

  9மித்தகார்ணமாதல் காட்டிய 
வாறும். எழில் - ஞானசக்தியாதி "எல்லா ஈலங்களும் 2 
“ எழிலளந்தங் செண்ணற் கரியானை '"" (மூன்றாந் இரு; 8) 
என்று பணிப்பர், [பூ and" (பரிபாடல்-16) என்புழிப் 
பரிமேலழகர் பூவினயெ அழகு எனப் பொருள் கூறலானு- 
மூணர்க.], இதனாற் பரதெய்வத்தின் ஞான , சக்தியாஜி 
விசிஷ்டவேஷமே உலூற்கு ஸஹகாரிகாசணமாதல் காட்டிய 
வாறும். ஒருமை-௮வ்வண்ட பிண்ட ரூபமான பிரபஞ்சத் 
தோடு கலக்தொன்றாயுள்ஏ தன்மை. இதனாற்*பரசெய்வத்: 
தின் தெ5த்விச்ஷ்டவேஷமே உலஇற்கு உபாதான காச 
மாதல் காட்டியலாளும், aris PADS சாசனமும் பச 

   
தெய்வமேயாகுமென்பது “ சோன்றப். பேசெழிலொருமை
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யால் விசேடித்தார். பூத்த மாம். என்புழிப் பூத்த பெருமை 
யும் எழிலும் ஒருமையும் மரத்தின்கண்ணே நில்பெறுத 
லெளிதி லுணரத்.தகும். மரத்தின் அவயவமாயை சொம்பு, 

இலை, பூ; காய், கனி முதலிய எவையும் மரத்தின்வேருகாக் 

தன்மையால் ஒருமை ஈன்ஏறியலாகும். இவ்வொருமை 

யினையே கம்பகாடர் 

(அம்போ ரகனா சரனா ரதியார் 

எம்போ லியரெண் ஹூதினென் பலலாம் 
கொம்போ டடைபூச் சனிகா யெனினும் 
வம்பேோமரமொன் நெனும்வா சகமே,?? 

(இராமா. இரணியன்வதை, 111) 
என்பதனால் இனிது விளக்இஞர். இவர்க்கு இன்: 
வாழ்வாருடைய இத்திருப்பாட்டு நோக்சென்பதும் பொருக் 
அம். ₹₹௪ங்எக் . குவடிறக் குத்திய மாறப் பெயர்க்கொலை- 
யாளை'' எனச் ௪டகோபரரந்தா தியில், ஆழ்வார் சங்கம் வென் 
ஐருளிய செய்தியை: வெளியிடுகலான் இஃது உணசலாம். 
ஸ்ரீ பாசவதம் '6தருவினடியில் நிர்விருவன ௮தன் கொம்பு 
இளைஎட்கு எங்கனமாமுமோ, அாங்வனமே விஷ்ணுவின் ஆசா 
தனம் எல்லாப் பிராணிகட்கும் பயன்படுவது''( அ.த்-ட௫-௪௯), 
என்று கூறுதலான், மரமும் இளைகளும்போலப் பரதெய்வ 
மும் பிமாணிகளு முண்மை ஈன்கறிந்துகொள்ச. இந்தப் 
பாஎவதத்தாற்கருதிய ஒருமையையே ஆழ்வார் திருவுளம் 
பத்றினஞசென்பது, பூத்த என்னும் விளையாற் பிண்டங்களை 
மலர்சளாக்யெதனானும், அம்மலர்களை யுண்டாக்இப் பரி 
பாலிக்குநிலையில் மலரின்வேராகாத மரமாகப் பசதெய்வஜ் 
தை உருவகப்படுத்தியகனானும் இனிது அணியலாம். 
இவ்வொருமை ரசக்ஷ்யச௯்ககபாவா இ ஸம்பக்தத்தாலுள தாவ 
கல்லது ஸ்வரூபலக்யமாகாமை உய்தீதுணர்ந்துகொள்க.
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6 பாரிடமாவானுக் தான் '''(௪௨) என்னும் பெரியதிருவக் 

gr DS தொடர்க்குப் பெரியவாச்சான் பிள்ளையாஇிரியர் 

“regu  ரக்ஷக பாவரதிஸம்பர்தத்தால் ஐக்யம்; ஸ்வருபத: 

அன்று! என் ௮ரைத்தவாற்றான் உணர்க, ரக்ஷகத்வத்தை 

இனி நிறைவேற்றவே எங்குங்கலந்துறைதலை டேற்கொண் 

௨னன் இறைவன் என்ப. 

3. ஈருமிர் மருங்கின் ஆருயிர் தோகுத்து என்புழி), 
சரூயிர் மருங்கின் என்பது இருவகைப்பட்ட உயிர்களின் 

பக்கத்தில் எ-று. 

மோக௯்தாநந்தத்திற்கு உபகாரமாகிய தெய்வ ஸம் 
பத்தையுடைய உயிர் என்றும், ஸம்ஸாச பந்தத்திற்கு 

உபகாரமாய ஆஸுரஸம்பத்தை யுடைய உயிசென்றும் 

வகுக்கப்பட்ட இருவகை உயிர்களின் பக்கலில். என்று _ 
கொள்க. ஸ்ரீதை ப.இனாறாம் அத்யாயத்தில் 4 இவ்வுலகற் 
பிராணிகளின் ஸ்ருஷ்டி, தேவர்களின் ஸ்வபாவ முள்ள 
தென்றும், அஸுரர்களின் ஸ்வபாவமுள்ளதென்றும் இரு 
வகைப்படுஃ'' என்று பகவான் அருளிச்செய்ததை ஈண்டை 

க்கு நோக்கம் கொள்க. இனி ஈருயிசென்றது ஸ்ரீதை 
ஏழாம் அத்யாயத்தில் பசவாளைத் தொழாரும் 'தொழுவாரு 
மாகிய துஷ்க்ரு இர : ஸுக்ருதிந:” என்று கூறப்பட்ட இரு 
வகை உயிர்களை எனினுமாம். தொழாசாயெ அஷ்க்ருதிகள் 
கராதமர், மாயை வர்த்த மதிமினர், ௮ஸ-ஸ்வபாவ 
மூள்ளவர், மூடர் என நால்வலகயினர் எனவும், தொழுவா 
சாகிய ஸ-க்ருஇகள் அர்த்தன், ஜிஜ்ஞாஸு, அர்த்தார்த்தி, 
ஞானி என நால்வகையினர் எனவும், இவருள் ஞானி 
அத்யர்த்த ப்ரியனான மேன்மையனெனவும், அப் பெருக் 
*கையோன் இடைத்தற்கரியோனெனவும், அவனே ஸர்வம்
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தவனென்னும் ஞானவான் எனவும் அருளிச்    

    

ல் தொழாரும் தொழுவாருமாகிய இருவகை 

வின் பல்கலில் என்றாலும் பொருக்கதும். 

₹அருயிர் தொகுத்து' என்றது கிடைத்தற்கரிய உயிர் 

--2ய தெய்வஸம்பத்து நிறைந்த -ஞானிசளாயெ பற 

      

ரத்திகளைத் தன்னடீழலிற் ஞூழாங்கொளச் செய்து 

என்றதவாமும்.  ஆருயி£--ஸமஹாத்மா ஸுதுர்ல்லப :'' 

(ஹ_ஃஹா_தாவஹுஷறு-3ஹ2) என் றபடி. தனக்குங் இடைக் 
கய மஹாத்மாக்கள். எ-று. வாஸுதேவ தருச்சாயையை 

விட்டுப் புறம்போகாத பெருந்தகையார் ௮வசே என்க. 

மஹாத்மா என்பதே, ஆருயிர் எனப்பட்டதெனினும் 

பொருந்தும். தொகுத்து என்றதனால் இடைத்தற்கரிய இப் 

பரமைசாக்திகளைத் தன்னடி நீழலில் திரள்வித்தது பகவத் 

ப்சயத்ச மென்று . காட்டியவாறு. ப்ருஹ்மஸ9த்ரபாஷ்ய 

முடிவில் 8 அகத்பர்த்தப் பிரியம் ஞாடிகம் _ லப்த்வா'” 

(க.க ஷிரய௦ஜதா.மி.றலுஜா.. 'ஹாஷூ) (இவ்வள 

வென்று சொல்லற்கரிய ப்ரீதியுடையனாகயே ஞானியைத் 

தன்பேருக அடைந்து) என்று. ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் உரைத் 

கருளுதலான் அளவிடப்படாத பிரியனாகிய ஞானியைப் 

ப.சதெய்வம் தன் லாபமாச அடைதல் கருத்தல்லது ௫ஞானி 

பசதெய்வத்தை அடைந்து' என்பது ஆழ்வார் கருத்தா 

காமை சண்டுசொள்க. 

இனி, ஈண்டு மருங்கு என்றது சுற்றம் எனக்கொண்டு, 

இருவகையுயிசாயுள்ள . சுற்றத்திற் இடைத்தர்கரிய தன் 

ஆத்மஸமாஈரான அரியஞானிகளைத் தொகுத்து. எனினு 
மாம். 8 ஞாநி த்வாத்மைவ.மேமதம் '” (தோ.மீ.தாெதவ 

9௦௨.௮௦__.மி.தா) (ஞானியோ என்.ஓயிசே மென்பது. என்
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கொள்கை) என்னும் ஸ்ரீ கையால் Grell user wg 
ஆத்மாவரீதல் தெளியலாம், தீயவுயிசையுஞ் சுற்றமென்றது;. 

வெறுச்னெற அவர்பாலும் உறழைதலானும்அவரையும் சன்ம: 

சன்மாந்தரல் காத்துச் சேறலானும், அவர்க்கும் அருள 

இருக்குர். தாயும் தர்தையு் தானாதலாஜும், அவனையும் 

மகவென்று கருதித் திருத்தமுயறல் காட்டியவாறு. 4 தாய் 

தந்தை எவ்வுமிர்க்குக் - தான்” (பெரிய திருவக்தாதி, ௨௩) 

என இவ்வாற்வாசே அருளிச்செய்கலா னிதலுண்மை 
ysis. பிதா மாதாச ஸர்வஸ்ய (வி.தா சா.தா௮ 

awartany) என்பது மஹாபாசதம், சுத்தஸத்வரிஷ்டசான 
பரமைகார்திகளைத் தொகுத்து நித்திலத்தன்ன வெண்மனற் 

பப்பிற் ஜொன் மிகு பெருமரம் என இயைக்க, தொகுத்அப்: 

பரப்பில் மிகு மரம் என்க. 

4. நித்திலத்தன்ன-வேண்மணற் பரப்பில் என்றது 

முத்துக்களே யொத்த (வெண்மையான ஒளியையுடைய 

பரந்த மணற்பிரதேசத்தில் எ-று. 

வெண்மையும், ஒண்மையும், குளிர்த்தியும், உயர்த்தி: 
யும், தூய்மையும், அருமையும் முதலிய இறப்பால் நித்திலத் 

தன்ன என்றார். வெண்மணற் பசப்பு என்றஅ ச்வேதத்விபம். 

எடறு, இஅ, இருப்பாற்கடலின் வடகரையிலுள்ள மஹா 

பரிசுத்தஸ்.தலவிசேஷம்;. திருப்பாற்கடல் கொழித்த நித்தி: 

லத்திற்கும் இப்பரப்பில் வெண்மணற்கும் வேற்றுமை காக௭ 

அரியதாய் ஓசே சவேதமயமா யுண்மையால் இவ்வாறு கூறப் 
பட்ட. இதனைப் பாரதம் சாந்திபருவம், (848) ‘ups 
லின் வடபாகத்திற் பேரொளிநிறைந்த ச்வேதத்விபம் இருப் 

பத; அங்குள்எ.. மக்கள் சந்திரனையொத்த காந்தியின். 

நாராயண பராமணர்; அவ்வன்பர் புருஷோத்தமனை ஏகாந்த:
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பாவனையாலடைந்த்வர்; பொறிகளால் வேஜொன்றும் அகரா 
தவரும், உண்ணாதவரும், அசைவற்றவரும், ஈறுமணங்கமற் 
வ்வரும், ஏகாந்திகளு மாவர்'” என வருவனவற்று 
இந்த தவீபத்திற்கு நாச்தசமஹருஷியானவர் ' தெப்வகருபை 
யாற் சென்று ஈங்குள்ள அரிருத்தமூர் த்தி 
ஸ்.துதஇித்ததும் பரமைகாக் இ. 
மடைந்ததும். பிறவும் அப்பருவத்தே 

   

    

     
  சோல் 
  

இதனை வைகுண்ட பாகவும் உபசரித்து வழங்குவர். த 
;த்கீபம் - வைகுலாடம் என்று ஸ்ரீபாசவதத்இல் ஸ்ரீதா 
ஸ்வாமிகள் வ்யாக்யானமிட்டார். 

இனி ஸஹஸ்ரகாம தயானசுலோகத்தில் “க்ஷ்ரோதக் 
வத்ப்ரதேசே'” என்பதில் திருப்பாற்கடல் வடகரையில் மணி 
அளக்கெடுக்கும் மணற்பரப்பில் நித்திலகாலைபணிர்த அனை 
யில் இம்மூர்த்தி எழுந்தருளி இருப்பது கூறுதலான், அதற் 
இயைய கித்திலப் பசட்டில் எனவும் அன்ன வெண்மணற், 
பரப்பில் எனவும் கூறினு மமையும். அன்ன வெண்மணல் 
அத்தகைய வெண்மணல். 

5. வேரும் வித்தும் இன்றி- தான் நிலைபெறுதற்குக் 
காரணமான மூலமும், தானுண்டாதற்குக் காரணமான பீஜ 
மும் தானேயன்றி வேறில்லாமல் எ-று. 

“.. விளைகளையே வேசாசவும், அவ்யக்தத்தை வித்தாகவும், 
பிறவிகளைக் ளேகளாகவுங் கொண்ட ஸம்ஸாச வ்ருக்ஷத்தின் 
(Gems; விஷ்ணு -புசாணம் எதும் அத்யாயம்) இது 
வேருய பாப்ருஹ்மவ்ருக்ஷம் என்பது.தோன்ற வேரும்வித் 
அம். இன்றி என்றார். எல்லாப் பொருட்குக் தானே வேரும் 
வித்தமாகு. மென்றவாறு, இத்தன்மையை,
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“வேர்ஞுதலாய் வித்தாய்ப் பார்து சணிகின் ௪ 
கார்முகில் போல்வண்ணன்??  (இருவாய்மொழி, 2,8,10) 

என்று பணித்தலா னறிக. ஸ்ரீ தையிலும் “பிஜம்மாம் 
ஸர்வ பூதாகாம்'" (99887௦ வ.வ-9-ஒ.தா.கா2) (எல்லாப்: 
பிசாணிகட்கும் வித்தாயய என்னை) என்பதனால் எல்லாப். 
பிராணிஈட்குர்தானே வித்தாயிருத்தலைப் பகவான் வெளியிட் 
உருளினான். எல்லாப் பொழுள்சட்கும் வித்தாய்! (தானோ 
குருவே. தனிவித்தாய்' (இருவாய்மொழி, 1-5-2,4) என்றா 
பணித்தல் காண்க. ஸ்ரீ விஷ்ணுபுசாணத்தில் ஸம்ஸார 
வ்ருக்ஷத்திற்கு அவ்யக்தத்தை வித்தென்று கொண்டு, வித் 
துண்டாதற்கு ஆகாயம் சாலம் முதலிய காரணமா தல்போல, 

அஃதுண்டாதற்கு ஸ்ரீ ஹரிபசவான் காரணன் என்பர் 
(ஏழாம் : அத்யாயம் பார்க்க). இதனால் அவ்யக்தத்தின் 
பரினாமத்திற்கு இறைலன் காரணனாதல் அ.தியலாம். 

5-6 தானே தன்னிலையநியா-ஸ்வதஸ் ஸர்வஜ்ஞனான 
தானேயும் தன் ஸ்வபாவம்மை அதியலாகாத எ-று 

தன்நிலை - தன் தெய்வநிலை : தன் செய்கீநிலை''என்பது: 
இருவாய்மொழி(8,:10, 6); ௮&த அந்த கல்யாண Gor 

முடைமை, ௮ஃனு அவனால் இவ்வள வென் தறியப்படுமாயின் 
அந்தம் என்று முழங்யெ சாஸ்த்ரங்கள் வீணாகுமென்க. 
ஒருவன். தன்சண் அச்சமும் தன் வலியில் ஐயமும் உள்ள 
போதன்றே. தன்னை அளந்தநியப்புகுவான்? அவ்விரண்டு 
மில்லாமையால் தன்னிலையை அளந்தறிதலே யில்லாமை 

அறிக. அ௫த்தினும், பெத்தர் முக்தர் நித்பர் எனப்பட்ட. 
ஆத்மாக்களினும் வேறுய்ப் பிரிப்புண்டு அவற்றிற்கு ஈசனான 
தானே அறியலாகாத என்றவாறாம். அறியா மரம் -என 

இயையும். ₹தனக்குந்தன் நன்மை யறிவரியானைத் தடங்:



அண்டகோள மெய்ப்பொருள் 15 

சத் பள்ளியம்மானை"" எனத் இருவாய்மொழியில் (8,435) 
லான் இதனுண்மை யுணர்ச, ஆண்டு, ஈட்டில் ஈம் 

எஏயாசிரியர் இத்திருப்பாட்டின் கருத்தொடு பொரும் 
ஸ்வதஸ் ஸர்வஜ்ஞனான தன்னாலும் தன்னைப் பரிச் 

சேதிக்கப் போகாது ச்வேத த்வீபவாசிகள் ஆச்சயிக்லைக்கு. 

திருப்பாற் கடலிலே கண்வளர்ந்தருளினவனை'' என 

வ்யாக்யானமிட்டது காண்க. 

இனி யஜுர்வேத 'காடகதீதில் *த்வமேவத்வாம் வேத்த 
யோஹி ஸோஹி” தேசெவ.தாஃவெ.தயொஷிஷொஷி) 

(நீ யாசாயுள்ளளை அவனாயுள்ளனை யென்று நின்னை நீயே 

யதிஓற்பை) எனவும், ஸ்ரீதேயில் (10-18) 58 நின்னை 
ஸ்வயமாகவே நின்னறிவால் ௮றி௫ன்றனை'' எனவும், பரி 

பாடலில் (8) 8சன்னைப் புரைநினைப்பி னியல அணர்தியோ”'- 
நின்னை உயர்வுகூறக் கருதின் அது நீயே யுணரினல்லது 
பிறசானுணரப்படுதியோ (பரிமேலழகருரை)--எனவும் வரு 

தலான் ஈண்டுத் தானே தன்னிலையறியா என்பஅ தன்னியல்பு 

தானை யறிர்.து எனக்கருதினாசெனினு மிழுக்காது. இதற்கு. 

அறியா மிகு மரம் என இயைக்க. இவ்வாறு பிறர் அறியா 

மைச்குக் காரணமிவை யென, தொன்மிகுபெருமரம் என்று! 

இப் பரப்ருஹ்டீ வ்ருக்ஷத்தை விசேடிக்குமாற்றால் விளக்கு. 
இன்றார் 

6. தோன்மிகு பேருமரம் என்பது ௮காதியே மிகுத்த் 
பெரிய பரப்ருஹ்மமாகய வருக்ஷம் ௭-௮: 

   
    

காலத்தாலும் $தசததாலும் வஸ்அவாலும் பரிச்சேதிக் 
கப்படுவதொன்றஸ்டேே ஒருவர்.அ.றிவிற்கு .விஷயமாவது-?' 
இஃத அம்மூன்னு£்பரிச்சேதமும் கடக் தள்ளதென்று இவ் 

விசே_ணங்களாத் “கொள்ளவைத்தவாறாகும். 'தொன்மசம் 
என்றதனால் 'சாலவளவையைச்: கடந்ததென்றும்,: மிகுமரம்.
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என்ததல் தேசவளவையைக் சடக்ததென்றும், பெருமரம் 

என்றதனால் வஸ்து ௮அளவையைக் கடக்ததென்.றும் தெளி 

வித்தது எண்டுகொள்௫. ப்ருஹத் ரூப"! என்னும் இரு 
காமம்பத்திப் பெருமை வஸ்அபரிச்சேதல் கடந்ததுக்கு 
ஆயித்து. 4இனைத்தென வெண்வசம்பதியா யாக்கையை!" 
என்பது பரிபாடல், இதற்குப் பரிமேலழகர் 8 இளைத்தென 
எண்ணும் எண்ணிற்கு. எல்லை யதியப்படாஐ. வடிவினை 
யுடையை'" என்றுசைத்தலாு னறிக. இக்காலத்ததென்றும், 
இவ்விடத்ததென்றும், இப்படித்தென்றும் அறியலாகாத 
தென்ற குதித்ததெனக்கொள்ச௫. 

மசம் என்பது உவமையாற் போந்த பெயர்; தன்னடி. 
8ழலிற் புக்கார் பயன்௮ய்த்அ வாழஙிற்கும் மசம்போலுத 
are இறைவனை மாமாக்கினார். *4அருஞ்சுரத்து மாம் 

போல அடைசர்தார்க்களித்தல் அவற்கயெல்பு'” என்பர் ஈசி 
ஞர்க்னியர் (2வக9க்தாமணி;8). £வாஸ-ுதேவதரு' "என்ப. 
வ்ரு௯ஷ : ஒன்பது, இறைவன் .இயிசகாமத்துளொன்றாதல் 
காண்க. ஸ்ரீ பசாசசபட்டர் 8உயிர்சட்ரு ஜீவனமாட அன் 
வுயிர்கள் தனக்இழைக்கும் அபசாதங்களைப் பொறுத்து நிற்ற 
லான் wis" என்று பெய்சாயிற்றென்றார். மூன்றுலஇற் 
கும் நிழல்செய்தலான் இறைவன் 4பூர்ப்புவஸ்வஸ் தரு 
(ம.கஹ-3-வவு ஹு 58) என். ஐ பெயர்க 
அவ்வாமிச காமத்தே கண்ட... ப்சமாணங்களித் 
வேதம் வ்௬௯% இவ ஸ்.தப்தோ இலிதிஷ்டத்யேல: (Oly 
mal ap@eam Pal sep aryet - பதறிய ல 

கன்முலாற்க்கற் ன. ஒருவன் மரம்போல் அசையாது 
தவ்யலோஃத்திலுள்ளானென்பது இதன்பொருள். வால்மீகி 
பகவானும். தாரை கூற்றால் நிவாஸ வ்ர௬ஷஸ் ஸா.தூகாம்” 

(நிவாஹவுரக்ஷஷறாம.ஐ.நால (ஸாஅக்களுக்குப் பு.உலிட 
மான.மரம்) என்று பெருமாளைக் கூதினான். ப்ருஹ்ம.தரு'* 

  

   
     பன்சன்பணம்
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என்று ப்ரஹ்லாதாழ்வான்கூற்றில் வைத்தப். பராசர 
பசவான் வெளியிட்டு அதனினின் ற் முச்தியென்னும் பழம் 
விழுவதென்னும் கருத்தால் முக்த பல ப்ச்பாத:"" என 

எக்கி யருளியதையும் ஈண்டைக்கு நோக்குக. இவ்வாழ் 
ர். திருப்பாட்டிற்கு "இப்பசாச.ர் கருத்தே உடன்பா 

டாகும். இதற்குரிய வடமொழிப்பகுதி வருமாற:-- 

    

அஷஹிவ்ரஹடெநகஷிவா வடை 

werrustar@@er@ew #TGQapi வே 2 
amend; காவை O10 BOW W106 1 TH 1 

Bay ovm@ ure 249. 208) QQ AIT BE |i 

(ஸீ விஷய வளாரண, ௯௦]. யநாஃ]17. ஹஜொ-91.) 

இம் மூன்னோர் மொழிபொருளைப் போற்றியே இஸ் 
வாழ்வார் “மரம்” என்றாரென்௪. 4என்னை ஆக்கக் சொண் 
டெனக்கே தன்னைத்தந்த கற்பகம்!" என்பதும் மரங்களி 
னயர்க்ததாகம் கூறியதாகும்: 

  

அன்றியும் ஈண்டு ச்வேதத்விபத்து அநிருத்த ஞூர் 
யை. 6மரம்' என்றது, அம்ஞூர்த்தி பச்செனத் தழைத்த திரு 
வடி.வுடையனாதல்பற்றி யென்று கொள்ளத்தகும். 1 
பாடலின்சண் அநிருத்தகூர்த்தியைப் பைங்கண் மர i 
என்ற தளையும் அதுற்சூப் பரிமேலழகர் பேசிய உடம்ம் 
யுடைய அகிருத்தனே''* என உரை கூறியதனையும் கோ 
தெளிச. பிற்காலத்தவரும் இக்கருத்தே தழுவி 5 6 BUS oir 

   

      

  

% எண்டே “பொன்கட்பச்சை??:என்புழிச் “Rais உடம்பினை, 
யுடைய சாமனே?? என வுரைத்துப் *:பச்சையென்பது ப்ரத்யும் 
னென்னும் வடமொழித் திரிபு?? என விளக்யெசனையும் நோக்கில் 
சொள்க.. 

2
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  மத்தியிலே........ நித்ிதிரைகொள்ளுர் தமாலத்அருவன்"" 
(இழகர் சலம்பகச் சாப்பு) எனப் பாடியதனையுல் காண்ட. 
மஹாபாரதம் சார்இிபர்வத்தில் சாரதமஹருஷி ச்வேது 
த்விபஞ் சென்று இம் மூர்த்தியை ஸ்துதித்த ஸ்தோத்திசத் 
இல் 8வஈஸ்பதயே ஈம: (வனங்கட்குப் பதியாய பெருமா 
த்இற்கு ஈமஸ்காரம்) என வருதலும் ஈண்டு மினைக்கர் கரும். 

  

மனிசரு மற்று முத்றமாய்” என்னும் இரவாய் 
"மொழி மீட்டில் (தடங்கடற் சேர்ந்த பிரானை! என்புழி ஈம் 
பிள்ளை ஆ௫ரியர்-₹இருப்பாற் கடலிலே அகிருத்த ரடியாய்க் 
கொண்டு அண்வளர்ந்தருளுறெ. இடம் அவதாச 1 ஐந்து 
மிறே (அவதாசங் ளேத்தத்சூரிய இழக்கு) $) வெள்ளத்தச 
விற் றுமிலமர்க்த வித்திறே'' என்று அருளிச்செய்தகளையும் 
ஈண்டைக் கேற்ப கோக்கிச்கொள்க. ப்சச்கோபநிஷத் இல் 
1 ஒரு விருகதத்திற் பல பறவைகளும் தல்விருத்தல்போல 
உலசெல்லாம். பசமாத்மாவினிடத்துத் தங்கியிருப்பன *" 
என்பதனால் இஃது உவமையாற் போந்த பெயசென்பது 
அறியப்படும். விஷ்ணுபுசாணத்தும், மகாவிஷ்ணு விருக்ஷம் 
என்றும், ஸ்ரீதேவி. அதன்சுட் படர்க்த கொடி என்றும் 
பராசரபகவான் அருளிச் செய்தான் (1, 8), மசம் தன் 
பழத்தைத் தானுண்ணாது தன்னையடைக்த உயிர் உண்ணமிற் 
றல்போல இறைவனுண்மை உணர்ந்துகொள்க. ₹ பெரு 
மசம்' என்புழிப் பெருமை தான் பெரியதாமிருப்பதஞலும், 
தன்னையடைந்ததைப் பெரிதாக்குகலாலும் உள்ள என்பர். 

இதனை விஷ்ணுபுசாணத்தில் ப்ருஹ்மசப்தத்திற்கு ஸ்ரீ பரா 
௪. பகவான் :: பெரிதாதலானும் பெரிதாக்குதலானும் ப்ரஹ் 

டம் என்று அநியப்படுவது '” என்று கூறியகனாலும் உணர 

  

  

1 தந்தம்-இழங்கு. அவதார சந்தம்-அவதாரகூலம், “கத்தம். 
மூலம் இங்கு மூன்று மொருபொருளன.
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லாம். வெண்மணற் பரப்பில் வேரும் வித்துமின்தி ஆணு 
வாடப் பிண்டம் பூத்த. தன்னிலையறியாத் தொன்மிகு பெரு 
மசம். என்ச. 

7: மூவழி முப்பழம் முறைமுறை தருதலின்: மூவழி-ஐச் 
வர்யகதி, ஆத்மகதி, பசமாத்மகஇி என்ற மூன்று. நெறியில்: 
அசித்து சித்த பச்தெய்வம்எனத் கத். துவம் மூன்றேயுண்மை 
யால். அவற்றை யடையும் நெறிகளும் மூன்றேயாயி j 
வர்யம்-இனிய தேஹலிசேஷமும் ௮&து ௮ அபலித்த, 
,தகாச போஷக போக்யங்களும் ஆக அத்துப் பரினாமிப் 
பதேயாஞும்: இவை இந்இிரச் செல்வம் முதலியன என்னு. 

      

ஆத்மகதி என்பது மைவல்யமார்க்கம்; கேவலம் ஆத்மாவை 
அஅபவித்தற்குரிய வழி ௭-௮. பரமாத்மக இ-நிரஇ, i 
மான மோஷ மார்க்கம். இர்கெறிசளிற் செல்லும் ௮. 
]ும் மூவசையினர் என்பர். அர்த்தனும் அர்த்தார்த்இபும் என 
இருவளைப்படும் ஐச்வர்யார்த்இியும்,  ளைவல்யா 
மோசஷதார்த்தியுமென மூவசைப்படுதல் ஸ்ரீதை எழாம் 
அத்யாயத்தித் கண்டது. இம்மூன்றதகாரிகட்கும் sears 
சப் பக்திபூர்வகமாக அடைதல் வேண்டப்பட்டதாகும். 
எங்கனம் ஒரு மாத்திலுண்டாகும் பல்வகைக் சணிகளை 
அடைய விரும்பின பலரும் அம்மரத்தை Berri gi 
இன்றியமையாததோ, ௮ங்கனமே இம்மூன்ற திகாரிகளும் 
தாம்தாம் அடைய விரும்பிய பலன்களை எய்தற்குப் பல 

ப் ஈதாதாவாகய ஈச்வரனை அடைதல் இன்றியமையாததாகு 
மென்றுணர்க, அவர் கருதிய பலன்சள் வேநேனும், இம் 
மூவரும் அச்சமிக்கவேண்டி.ய இடம் ஓன்றேயாக 
ண்ணிக. இகனாலன்றே, ஆளவர்தாசென் னும் பெரியா 
யோகமே இம்மூன்று பலன்களுக்கும் காசம் 
தொர்த்தலங்க்சஹத்தில்(உ௪)) விசகமாக அருளிர் me 
இசளை, “பம்தியோகஸ்ததர்த்திசேம் (வியொ.மவயி-4 

   

   

  

    

ரன்ன 
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௦௮௯) கள்பது முதலாக வருமிடங்களிற் கண்டுகொள்௪. 
ஸ்ரீ தோபாஷ்யத்திலும் ஸ்ரீ பாஷ்யசாரர் (தேஷாம் ஜ்ஞாரி' 
என்சன்ற ச்லோக விளக்கத்தில் “ஞானிக்கு: என்னொரு 
வனிடத்திற் பக்தி, மற்றை இருவர்க்குமோவெனின் 
தீங்களிஷ்ட பலத்திலும், அவற்றிற்கு ஸாதனமாசையாலே 
என்னிடத்திலும் பக்தி! என்று பக்தியையே இம்மூன் தற் 
கும் ஏ.துவாக்? ௮ வித்யாஸ பலன்தருவது Bare 
மென்றுல் கூதியருளிஞர். 

மஹா பாரதத்திலும் (சதுர்விதா மமஜரா பக்தா: 
(வ.காவிமாச2ஜ மாஹ.ா8) என்று, ஸ்ரீதையித் சொல் 
லியபடியே, ஐச்வர்யார்த்தியை அர்த்தன், அர்த்தார்த்தி 
என இருவசைப்படுத்து மற்றை மிருவரொடுங் கூட்டி, நால் 

வரும் என் பக்தர்கள் எனக்கூறியுள்ளதம் காண்க. இவற்: - 
Gb கர்மஜ்தையே முச்யமாகக்கொண்டு அ தனடி.யாகப் 
பிறச்கஞானந் அணையாக ஐச்வர்யங்களை விரும்பி ஈச்வரனை 

  

உபாஷிக்கும் பக்திமார்க்சம் ஐச்வர்ய இ என்றும், 
ஞானத்தையே முக்யமாகல் கொண்டு கர்மர்துணையாம 
ஆத்மாவை அடைய ிரும்பி ஈச்வசனை உபா ஷிக்கும் பக்த 
மார்க்கம் கைவல்யகதி என்றும், எர்மஞானங்கள் துணையாக 
ஈச்வானையே யடையவிரும்பி அவனையே உபாவரிக்கும் 
“ஏ௫பக்திமார்க்சம். பசமாத்மகதி அல்லது மோச்ஷசஇ 
என்றும் ஈன்கு தணிர்அுகொள்ச. சோத்த நோன்பிலேன்'! 
எஸ்னுக் இருவாய்மொழி மீட்டில் ஈம் பிள்ளை யாசிரியர் 
“ஞான... கர்மங்களிரண்டும் கூடினாஜ். பக்த கூடியல்லது 
நில்லாது!" என்று உரைத்ததனையும் தெளிய நோக்கக். 
சொள்சு. இதனாலன்றே ஆளவர்தார் தோர்த்த ஸல்க்ர- 
சத்தில்,



we
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(மத்றுமோர் தெய்வம் வழிப்டா வேகார்தம் 
சொத்தவதி சாரிகட்குச் குழ்போதுவாம்'"(மோழிதிபயர்ப்பு) * 

என்று திருவுளம்பந்தினார். 
முப்பழம்-ஜச்வர்ய சுகம், கைவல்ய சுகம், மோக்ஷ 

சுகம் என்ற மூன்று கனிகளை எ-று. இம்கரவசையை 

ப்ருஹ்மணோஹி ப்ரதிஷ்டாஹம்'* (வர ஹணொஹிஷ 

திஷா. ஹூ) என்னுங் தேையின் பாஷ்யத்திற் காண்க, 
௭ இதவாதுவி காரம்மிலை யரகும்பிர மத்திற் 

செவ்வேதுவின் யான்.றல்டெ னவ்வேதுவி னழியா 
அ.தனால்விளை தத்கும்மொரு முடிபேதுணி புடையா 

ரடையின்ப மதத்குக்கிலை யிடனாகுவ லம்மா ?? 
என்பது தேைப்பாடல், முறைமுறை-அவசவர் அர்த்தித்த 

இரமங்களில் எ-று. அதிகாரியும் பலராய் ௮வர் விருப்பமும் 

பலவாதலின் மூறைமுறை என்று அடுக்கனார். 
“மறைமுறையால் வானாடர் கூடி--முறைமுறையின் 
தாதிலகு பூத்தெளித்தா லொவ்வாதே?? 

(டெரியதிரூவர்சா.த-61) 
என்பது போலக்கொள்க. முறை என்று நூற்குப் பெயராத 

லான் முறை முறை என்பது,நான்முறை யென்றால், ௮வ 

* னிட்டவழக்கு சாஸ்த்ரம் என்பதாகாது சாஸ்த்சமிட்ட 

வழக்கலே ௮வன் தருவதாய் இறைவனுக்குத் தலைமை 

கூறாது சாஸ்த்ரத்திந்கே அவனினுமிருத்துத் தலைமை 
கூறுவதாக முடியும். அன்றியும் சாஸ்த்ரம், பரதெய்வத் 
இற்கும் ௮,தன் செயற்கும் ஞாபகவேதுவல்லது சாரகவே.து 
ஆகாமையு முணர்க*. சாஸ்த்ரத்திற்கும் பரதெய்வம் எட்டா 
  

  

* வரய்மொழியோடை மலர்ச்ச சாமரைப்பூ! என வரும் பரி 
பாடலித் பரிமேலழகர் :*தாமரைப்பூ. படைப்பிற்கு முதலாகவர்து 
மலரும் என்பதற்கு வேதம் ஞாபகவேதுவாதலின்? என வுரைத்தது 
காண்க.
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த என்று கூறுதலர்னும் பரம்பொருளின் தலைமை யுணசப்: 
படும். = 

தருதலின் - தருதலான் எுறு; தருதற்கண் எனினும் 

அமையும். தருதலான் ஒன்றுண்டு ஒண்சுவை தருவது என 
இயையும். ஈதலின், கொடுத்தலின் என்று உயர்த்தியும் 
தாழ்ச்சியும் தோன்றக்கூறாது தருதலின்" என ஓத்தோன் 
கூற்றாற் கூறியது, இறைவன் தன்னடைந்தார்க்ஞூத் தன் 
ஊையே ஓச்ச அருள் செய்தல் குறித்த தென்றுணர்க, 

விடும்பெறுத்தித் தன்கூறவுலகுக்குர் கரு மொருகாயகமே'"* 
என வரும்: அற்வார். இிங்யஸூச்தசளால் இதனுண்மை 
யுணாக.  ஒருகாயகம் ஈச்வரனுடையதாதல் தெள்ளி. 
தன்னொக்க அருளலால் அஃது. இவனுக்காயிற்றென்ற 
உணர்க. தன் மூவுலகு என்றதனால் ஐச்வர்யம் ஈச்வான 
காதல் தெளியலாம். ஐச்வர்யம் என்ற சொல்லே இவ்வுண்     
மையை விளக்கும், 

8. ஒஸ்றுண்டு ஒண்சுவை தருவது - ஒண்மையொடூ 
கூடிய இனிமையைத் தருவது ஒன்று, உள்ளது எ-று. 

ஓண்மை - *ஓளிக்கொண்ட சோஇயுமா. யுடன்கூடுவ 
தென்று கொலோ '” என்ற " இிருவாய்மொழதிமிற் கூதியரு 
ளிபபடி,  ஜயோதிர்மயமான முக்தஸ்வரூபத் தன்மை. 
இண்மை தருவது கூறியதனால் இவ்விருக்ஷம் ஜ்யோதர்விரு. 
சஷம் என்பது உய்த்துணசலாகும். சுவை - பசமஸாம்ப 
மான ரிரதிசயாநந்த ஸுகம். ஈண்டே தருவதுகூறிய தனால் 
இச்சுவை பசமஸாம்யமாதல் ஈன்ரு. துணியப்படும், 

   
தம்மையே யொக்கு வருள்செய்வர் '* எனவும் 8 

சன: டரமம் ஸாம்பம் உபைதி'” (நிற ஐ. நவேறகஷமா 

2099.     .அி.உவ.) எனவும் $போகமாத்ச ஸாம்யலில் 
  

1 இருவாய்மாழி உட - ௧௦-௧௧.
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(Gaon ver ஆஹாஷலிஜா௮_வர.-ஒ.)எனவும் “பாஷ் - 

ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய”' (வறாஜஷெொ.கிறஈவ ஒவ, 

எனவும் “வருமிட்ங்கள் கோக்இக் கண்டுகொள்க. - இதனால் 
இ௫ு:மோக்ஷமாயெ பேரின்பமென்.றி' குறித்தார். 
“82 மற்றது - இதனின் வேருயெ௮. 
9-11. கல்லின் எழுந்து கடலினமுந்திஅறுகாற்குறவன் £ீரற. 

விளைக்கும் சேறிபோழிற் குப்பை தர கட்ப--இதன்கண்,. 
அறுகாத்குறவன் _- அறுகாதீ்கு உறவன் என்றவாறு. 
மறுகால் - ஆறு வாய்க்கால்: ஆறு வழி எனினுமமையும்.. 
இவை ஆதிர்இிரியக்களென்றவாறு. ஆநிர்திரியங்கள்-மெய் 
வாய் கண் மூக்குச் செவி மனம் என Gani; “Gs Auras 
ஷம்” (பொதிகள் ஆத) என்பது வடால்வழக்கு. தோ 
சாரியனும் “¢ மகஷ் ஷஷ்டாரிர்த்ரியாணி '" (வேஷ.ஷா.: 
ஜிர யாணி (௧௫-௪௭) என அருளிச்செய்தான். ஆறிக்திரியங் 
கட்கும் உறவு பூண்டவன் பெத்தாத்மா எனவறி௫. இவன்: 
உடம்பைவிட்டுப் புறப்படும்பொழுதம் இல் வாறிந்திரியல் 
களையும் விடாது உடன் கொண்டு சேறலான் இவற்றிற்குச் 
சிறப்பாக உறவுபூண்டவன் என்று' பெயர்பெற்றான். இவ் 
வுண்மையை, i 

Gur BSE கீரனா முயிரெவ் வுடலிழ் 
புகுவர் னெதினின் புறப் பலவோ: 

ஏறிகால் தொடுமல் விடனின் ஓமணத 
- ப... இனைமீர்ப்பதுபோ லிவனீர்ச் தெழுமே"(£சை-௧௫--௮)) 

என வருங் ததைப்பாடலா லநியலாகும். ஜனன மரணம் 
களித் வேன் இந்திரியங்களுடன் : வருவது போவதா 
யிருக்கு மென்பது ப்ருஹ்மஸூத்ரபாஷ்யத்து, இரண்டாம் 
அத்யாயம் நான்காம்பாதத்திலும், மூன்றாம் அத்யாயம் 
முதற்பாதத்திலும் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்பட்டது.
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இந்திரியங்களை வேதம் (தசமே, புருஷேப்சாணு: ஆதலா 
காதச” (வெ ஷெவாணாூ0 U0) 

ிவனிடத்தில் இந்திரியங்கள் பத்த, மனம் பதிஜென் 
முகும்'” என்றதினால் இந்திரியங்களை ப்சாணபதத்தாற். 
கூறுதல்கோக் அதன் மொழிபெயர்ப்பாயெ சால்” என் 
பதனாற் பாடியருளினசெனிலும் ஸமஞ்ஜஸமே யாகும். 
ப இனோரிந்தீரியல் கூதிமிருப்ப ஆதிர்திரியக்சட்கே உற 
வுள்ளவன் என்றது, கருமேந்இிரியமைந்தும் சரீரத்துடன் 

உண்டாய் அதனோடு இறுஇயில் ஈஇத்துவிடுமென்.று ல்யாஸ 
ப்சலான் ப்ருஹ்மஸூத்ரத்தில் அருளிச்செய்தது பறறி 
யென்று: துணியப்படும்." இதனை 4ஹஸ்தாதயஸ்து ஸ்திதே 

தோ சைவம்'” (ஹஹாடியஷுஹித20 STO 6aIo. 

வர. ஸூ. ௨, ௪) ௫) என்பதற்கு ஸ்ரீ பாஷ்பகாரர் உரைத் 

தருளியவாற்று னுனர்ச. இதனால் இவ்வைந்தையுல் கொள் 
ளாது ஆறிக்இரியங்கட்சே உறவுள்ளவன் என்றார் என்2. 

கல்லின் எழுந்து கடலின் அழுந்தி 8ரற என்பது, 
,மலையிடை நின்றும், கடலிடை மூழ்பெம் பசையற உணக் 
Genrer tp. 

இவற்ரால் இக்இிரியங்கட்கு உறவு பூண்ட பெத்தாத்மா 
,ஐச்வர்யகாமனப் அஃதெய்தற்கு உபாயமாகத் தீர்த்தம் 
படிந்தும், மலைபிடைத் தனிரின்றும், நெருப்பிடை 
,பசையதவுணக்டியும் தவஞ்செய்தல் மூதலிய கர்ம 
குறித்தாசாவர். இதனை 

பபொருப்பிடையே ரின்றும் புனற்குளித்து மைஈ்து 

  

செருப்பிடையே சித்கவுச£ர் வேண்டா?? 
(மூன்றுச்திருவர்தாதி-௭௬) 

என வரும் பாசுரங்கொண்டுணர்க, எழுதல் - இசாது 

கிற்றலாதலாலும், கல் - பொருப்பாதலாலும் % பொருப்
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,பிடையே நின்றும்” என்பதனையே *சல்லின் எழுர்து” என்ப 
தீனாற் கூறினார். 4கல்லுல் கனைகடலும் வைகுந்த a eorex Due” 
(பெரிய இருவக்தாதி,08)என்புழிக் கல் என்பது பொ 
தல் காண்க, வடபெருங்கல்' எனப் 1/றப்பாட்    
மலையைக் கூறுதல்காணலாம். புனற்குளித்து மென்ப    -₹கடலினமுந்தி'' என்று கூறிக்காட்டினார். $தங்களிற் நலை ழு கூர 7-னா ட Oe 

  

சிறந்தசாகலின்' சடலைக்கூறினர். *நீண்டதோள் மால்டெர்த 
ரீள்சடனீ சாடுவான், பூண்டஈஈ ளெல்லாம் புகும்'” (மூன்றார் 
இரு.69)என்றபாசுரத்தால் இதன்உயர்த்தென்குணாலாகும். 
அஜூந்தல்-மூழ்குதல். நீசற என்பது பசையற உணக்குதலா 
,திலான் நெருப்பிடைஃிற்றல் கூதினார், பரமைகாக் திகள் வேண் 
டாவென்று தள்ளியவத்தை இப்பெத்தாத்மா ஐச்வர்யகா 
மனாய்ச் செய்தொழுகுமாறு கூறப்பட்டது. :8சற' என்ப 
பசையறவுணக்குதலைக் . குறிப்பதாதல் 4 முழூஉவள்ளுர 
“முணக்குமள்ள"' (புறம்.819) என்று கோப்பெருஞ் சோழன் 
வடக்இருக்தாளை நல்லிசைப் புலவர்பாடியதனான். ஈன்கநிய 
லாகும். ஐச்வர்யகாமன் பல்வகைக் சர்மங்களையே தலையாகக் 
கொண்டு காயம்வாட்டுதலை 

* படிமன்னு பல்கலன் பத்றோடறுத் தைம்புலன் வென்று 
செடிமன்னு சாயஞ்செற்றார்களு மாங்கவணை யில்லார் 
குடிமன்னு மின்சுவர்க்க மெய்தியு மீள்வர்கள் ?? 

எனவருக் திருவாய்மொழியா னுணர்க, (4, 1, 9) 
விளைக்கும் செறிபொழிற்குப்பை கருசட்பு-| (றகாத்கு 

உவன்) இவ்வாறு எழுந்,து அழுர்தி நீர் அறுதலான் அவற். 
தின் பயனாக விளைக்சன்ற செறிந்த கற்பகச்சோலை உதிர்த்த 
குப்பைகள் தரும் வஞ்சம் எ-று. பொழில் என்றது, சற்பக 
முதலிய ஐக்தருக்களுள்ள சோலையாதலான். இதனைக் கற் 
பசச்சோலை என்பது தலைமையான வண்மைபற்தி. ஈண்டுக் 
கூறிய இந்திசச் செல்வம்,
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“Der pais கற்ப்ச நறுக்தே னிடை தளிக்கு கீழலிருக்கை?” 
என்பதுகீ, ௮.துவும் அவ்வைர்தருச்சோலை யுஇர்த்தசென் 
பதும், ஈல்லநிவாளர் தண்டுசைவிட்ட மயல் (தூரால்) என் 
பதும் தோன்றச் செறிபொழிழ் குப்பை. என்றார். குப்பை: 
இெர்த்தன்ன செல்வத்தை!" என்பது இவர் திருவாக்கு. 
இது, ஈல்கயெ இறைவனை ஆங்கு மறப்பித்தலாலும் புண்ணிட 
கர்மம் ஈத். மண்ணிடைத் தோன்றியவிடத்தும் அச் செல் 
எுத்திற்கே வாசனையால் முயலச்செய்தலானும் குப்பை தரு 
BLL” என்றார். சட்பு-சளவு, வஞ்சம் எ-று. செல்வம் வர் 
அற்ற காலைத் தெய்வமுஞ் சிறிது பேணாூர்'' என்ப. (பாசதம்) 

வியன்மூவுலகு பெறினும்போய்த் தானேதானே 
யானாலும்'' (திருவாய்மொழி. 8-10-2) என். ஐச்வர்ய மை 
வல்யங்களைக் கூநியவிடத்து ஐச்வர்யார்த்தி மூவுலகும் 
அருமையிற் பெறுதல் கூறியதேனும் ஈண்டுத் தலைமைபற்றி 
இந்திரச் செல்வமே கருதினசெனக்கொள்க. 

இனி, இதற்கே வேறோருரை கூறுதும். அறுகாற்கு 
உறவன் என்புழி அறுமீனாய்க் கால்வடிவாசவுள்ள e Grr 
இனிக்கு உறவுபூண்ட சந்த்ரன் எ-று, உசோணி ருய்ச் 
சகடம் எனப்பெறுதலும் சக்த ரனுக்கு அஇகப்பிரியை 
யாதலும் நூல்களிற். சாணலாகும். இஃது அறுமீன் என 
வும் பெயர் பெறுமென்பது 4 அறுமீினைவனள் '” என 
வரும் அசநாலூந்தின் குறிப்பில் ₹ அறுமீன் - உரோ 
இணி” எனக் கூறியதனானறிக. கால்-உருளை. சகடக்காக் 
(காலடி) எனவும்கால்பார்கோத்து ஞாலத்தியங்கும்' (புறம். 
185) எனவும் வருவன காண்க. வ்ருஷப வீடு சந், BT BES; 
உச்சஸ்தானமாதலின் ஆண்டுள்ள. 2 @re@onfwerura 
அவன் மிசவும் உறவுள்ளவனயினன் என்பர், சோஹிணிசன் 

   

சோஹிணி நாயகன் என்பன sh Bec Oui sonra.
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இவன் நீசறஎன்றஅ;, இவன் உடலமிழ்தத்தைத் தேவர் 
பகுசலான் இவன் அமிழ்தம் ௮.ற என்றவாறாபி. இவ் 
அதம் சந்திரன் அமிர்தமயம்ரய்க் குளிர்ந்த ஜலபசமாணுக் 

லை சுக்ல பக்ஷத்தில் தேவர்களையும் இருஷ்ண பக்ஷத் 
ல் பி௮ர்க்களையும் திருப்தி செய்கின்றான் என்று புசாண 
சத்னம். கூறுதலை. நோக்குக (விஷ்ணுபுசாணம் 9-18). 
இத் தேவர்வளர்ச்சிக்கு ஒருவன் உடல் தேயவேண்டுவ 
தென்று குறித்தவாரும். 

இனிக் கல்லினெழுர்அு கடலின் அழுந்தி என்பதனைக் 
னழுக்திக் சல்லினெழுக்து என மாநில் கூட்டுக. இந்தா 

மணிப் பஇகத்திற் 4 குணமாலையை வைசமாதி '" என்ப 
தளை மாறி வை" என மாறிக் கூட்டியதுபோல எண்டும் 
கொள்ளற்பால.து ; இவ்வளர்ச்சியும் கில்பே௮ுடைய இல்லை 
Susp இதகொசங்காட்டியது இஃதென்ச. இவ்விக்திரக் 
செல்வம் தர்வாஸ முனிவர் சாபத்தாத் சடலினமுர்இி மர்தச 
மென்னும் கல்லானெழுந்து சந்த்சன் நீரற ஜிளைக்கும் 
செதிபொழிற்குப்பை என்றவாறாம். சந்த்ரன் வினைல் 
கும் பொழில் என்க. சந்த்ரன் தன் ௮மிற்தம் அரு நிற்க 
வும், விளைஃ்ற் கற்பசச்சோலை -௪ - ற. ஓஷூசன் சந்த்ர 
ஞதலான் அவன்விளைக்கும் பொழில் என்றார்; இச் செல் 
வம் சந்த்ரன் விளைப்பதென்றாலும் இழுக்காது; என்னை 
யெனிறத் கூறுவேம். வீடு புகுதற்குரியது' அர்ச்சொதிகத. 
யென்றும் சுவர்க்கம் புகுதற்குரியதூ தூமாதிகதி என்றும் 
வேஜம் கூறும். இவ்விருகதிகளுள் ஐர்வர்யார்.த்இகள் புகும் 
அரமாதிகதி) முதலிற் சந்தசனிடம் புக்கு அப்பாற் சுவர்ஃகம் 
போகும் மூறைமைத் தாதலின் 8சார்த்ரமஸம்'' என்று 
வழங்கப்படும். இச்செல்வம் இங்களாயெ உண்டியால் 
அமைவதனா௮ம். இதனுண்மை யுணர்க. பரிபாடலில், 
“நிறைமதி யுண்டி யமரர்க்கு'' எனவும், :அமசருண்டி ம.தி'” 
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ல்.   எனவும், மதியுண் ௮சமகள்"” எனவும் வருவனவற்றா: 
தேவர்கீதத் இங்களுணவாதல் காணலாம். இச் செல் 
குப்பையாதலும் சட்பு ஆதலும் இல்வுசைக்கும். ஒக்கும். 

11-12. ஒன்று வித்து அறு. கோட்ட-பிதிகொன்று 

வித்து அற்ற குற்றமுடைத்தென்றவா௮. 
்.. இது கைவல்யார்த்தியின் பலனாதல் காட்டுவாராய் 

வித்தற்ற தோஷமுடைத்தென்று «pei. கோள்--குற்றம். 

'தாளையுடையது தாட்டு ளன வருவதுபோல இதனையுள் 
சொள்க. வித்து என்பது பெரிய மரத்தையுக் தன்லுட் 

சூக்குமமாய் அமர்த்திக்கொண்டு, வாய்த்தவிடத்து ௮ம் 
மரமாய்ப்  பரிணமிப்பதற்குக் காசணமாய தொன்று. 
இதனை ல நிறத்து நெடுந்தகை வந்தோர், ஆலமர் வித்தி 
னருங் குற ளானன்"" எனச் சம்பசாடர் க றுதலான தியலாம். 
ஈண்டுத் தன்னிலையதியாத் தொன்மிகுபெருமரம் இக்கனி௰ 
னுள்ளே சூக்குமமாசவும் இல்லாமையால், எப்பொருட்கும் 
லித்தாய தனிமுதல் இல்லாமல், கேவலம் தன்னைத்தானே 
அனுபலிப்பதாகலின், தெய்வமில்லாமையைக் குற்றமாகக் 
கொண்டு கூறினார். ;தானோருருவே தனிவித்தாய்”' (1, 5, 4) 
என்னும் திருவாய்மொழியிலே இறைவனே விக்தாகக் கூறப் 
படுதல் காணலாம். 

  

ம். 

  

“பிதப்பிறப்பு மூப்புப் பிணிது.றர்அ பின்னும் 
இறக்கவு மின்புடைத்தா மேலும்--மறப்பெல்லாம் 
ஏதமே யென்றல்லா லெண்ணுவனே மண்ணளர்தான் 
பாதமே யேத்தாப் பசல்!? (பெரிதிருவர், 80) 

என்பதனுற் சைவல்ப சுகத்தின் இறப்பெல்லாம் விசத 
மாச எடுத்தோதி, அதன்கட் பரதெய்வத்தை யேத்தாத 

மறப்பே பூர்னமென்றும் அஃது ஏதமே என்றும் தேற்ற 
மாக உசைத்தருளியதுகொண்டு இங்கும் குற்தமுடைத்
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தென்று! தெளிவித்தார். ஏதம், குற்றம், கோள் என்பன 
ஒரு பொருளன. எ.தம்-அன்பம் எனினுமமையும். 

:.8ிதின்ற தெல்லா செடுமாலென் ஜறோராதார் 
கதன்.ற செல்லாம் சடை?” (இரண்டாக்திரு. 54) 

ஆதலான், இவர்க்குள் சைவல்யசுகம் அடையாயித்று.. 
'இக்திரச் செல்வம் பெற்றவன் தன் புண்ணியம் ஈூத்துப்- 
பின் மண்ணிற் பிறத்தலான் ஒருகால் தெய்வத்தை நினைந்னு 
வீடெய்த ௮வகாசமுண்டு, -இச்கசைவல்யசுகத்திற் பட்டா 
ORs மீண்டும் பிறத்தலின்மையால், தெய்வ நினைப்பிற்கே. 
அவகாசமில்லை யென்று கொண்டு கடையாக்கஞார். 45 அமரர் 
கழல்தொழுஅ . சாளும் இடைகின்ற வின்பத்த ராவர்” 
(இசண்டார் திருவந்தாதி, ௪௧) என்பதனால் தேவர்க்குக் 
கடவுள் சழறொழுதலுண்மையும் அவர் இடைகின்ற இன்பத் 
தசாதலும் உணர்ந்துகொள்க. இதற்கு வேறுகூறனு முண்டு. 

இனிக் சைவல்யத்தைத் . தோடற்ற : நெவ்வித்திற்கு 
(க. ௨௨) விஷ்ணுபுசாணத்தில் உவமித்தலான், அதனை Bur 
ஈண்டுத் தழிஇயினாரெனம் Gora “A gy 01 
எனப்பாடம் ஓதி, ஒன்று ௮றுதோட்டு வித்து என்ளாலும் 
ஈன்கு பொருக்தும். 'ோற்கூற்றே மருந்து" (இருக்குறள். 
௯௫௦) என்புழிப்போலத் தோட்டது என்பது தோட்டு 
என விகாசமாயிற்றெனிலும் இழுக்காத. 

    

  

12. ஆமா விளைக்கும் காடன் என்பது, இங்கனம் 
ஆமாறு காடு விளைப்பவன் எ-று. ஆம் ஆறு! என்பது அமா 
என. வந்த௮ செய்யுள் விகாரம். “தேறுமா செய்யா அசுரர் 
களை'' (பெரிய. திருவந்தாதி, ௩௩) என இவ்வாழ்வாசே 
வழங்குதல் கண்டு கொள்க; “-ஆமாறொன்றநியேன்'" (திரு 
aris 49,2) என்ப இவர் வழக்கசேயாம். இங்கனம் ஆகும் 
ப்சசாசத்திலே (சேம் ஆற்றிலே) விளைக்கும் நாடன் என்க...
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ஜகத அஷடி. செய்பவன் எ-று, விளைக்கும் காடன் என் 
புதனை காடுவிளைப்பவன் என்றுகொள்க; செய்த வேள்வியர்! 
(திருவாய் 5,7,5) என்பதனை வேள்வி செய்தவர் என்று 
கொள்வ துபோல. இவ்வழக்கு வடதாலிலே மிகவும் பயில் 
வதொன்ற5 பெருச்தமிழ் நூல்களிலும் அங்காங்கும். சாண 
லாம் 

நாடு. விளைப்பவன் - உலகு படைப்பவனாயெ பிரமன். 
மாடு உலூற்காதல் நாட்டைப் படையென் றயன்முத 
லாச் தந்த!” என்னும் காச்சயொர் திருமொழியால் (14, 9) 
அதிந்துகொள்க. இறைவன் அனையாற் பிரமன் காடு விளைப் 
௮ இம் மூன்று பெரும்பலன்களுள் ஒன்றேனும், உயிர் 
கட்கு ஆமாறன்றி வேறில்லை யென்பது கருத்தாகும். 
ரீச் பாகவதத்தில் (11-87) மத இரூர்த்தி ஜீவனுக்கு 
உயர்த்த வித்தி உண்டாம்பொருட்டுப் பூதங்களாற் பிராணி 

  

களைப் படைத்தான்!" என வருதலானும் உணர்க, 
“ உம்யவுவகு படைத்து ??. எனப் பெரியாழ்வார் திர மொழியிலும் (1, 6, 1) 
“படைத்திட்ட இவ்வைய முய்ய மூனகான் 

பணிச்தேத்ச வல்லார் தயராயவெல்லாச் 
துடைத்திட் டவரைத் சனக்காச்கவென்னம் தெளியா?? 

எனப் பெரியதிருமொழியிலும் (10, 6, 7) வருதல் கொண்டு 
இவ்வுண்மை அதிக. உயிர்கட்கு அதுகூலிக்சவே உலகு 
விளைப்பகல்லது. ப்ரதிகூலிக்கவில்லையென்பது கருத்து. 
இங்கனம் மாக்கதிக்கணாமாறு காடு விளைப்பவனுசவும் என் 
னொருவர் திக்கஇிக்கட் செல்லுக்இறன்'” எனப் பெரியோரிரல் 
குசலான் இஃ்தெளிஇலதியலாம். இிக்கதி புகுவது ௨(/ 
தம் இியவினையால் என்ததில. 
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“காவாலி லுண்டே ஈமோகார ளுவென்று. 
ஓவா அரைக்கு மூரையுண்டே-மூவாத. 
மாக்கஇிச்சட் செல்லும் வகையுண்டே யென்னொருவர் 
திக்கதிக்கட் செல்லும் இறன்?? (மூதத்திருவந்தாதி, 95) 

என்னும் பாசுர கோக்கிக்கொள்க. வாய் படைக்கப்பட்டுள் 
ளன; அதன்கண்ணே நாப் படைக்கப்பட்டுள்ள அ நாசணு 

என்றுரைக்கும் உரை நித்யமாகவுள்ளஅ. இக்காவையும் இத் 
Baw நாமாவையுஞ் சேர்த்தால் £மாக்கதிக்கட் செல்லவசை 
புன்டே” என்றோதியவாரும். ஈச்வசன் உடம்பைப் படைப் 

  பது பர் 

  

ம் ஓரிதத்சேயன்றி வேரொன்றற்இில்லை யென்பது. 
:அப்பல்கொழியவும் பல்லுயிர்க்கும்--.ஆக்கை 
'கொடுத்தளித்த கோனே குணப்பானே யுன்னை 
விடத் துணியார் மெய்தெளிர்தார் சாம்?? 

(சான்முகன் நிருவச்தாதி, 93) 
என்பதனாலதியலாம். இத்துணையுல் கூதியவாற்றால் படைப் 
பவன் உலகு விளைப்பது, உயிர்கள், முற்கூறிய மூன்று ௪இ. 
சஸிலும் ஆமாறல்லத ஈரசித்போமாதில்லையென்று துணிக் அ 
கொள்க. 

13. அவனே தலையிலி என்பது உலகு விளைப்பவனு 
யெ அப்பெரியோனே தன் தலையிழர்தவனயினான் எற. 

நாடன் என்பதன்பின் அவனேயென ஆடுத்தா வேண் 
டாத எட்டுச்சொல் வந்தது; முன்னே எல்லாருடை 
எனையும் தன் கலைகளையும் படை ம். ஆவ! 

ள்ளுதற்சென அறி 
'காமணிப் பதிகத்தில்(4) 0 கவிபோல. 

  

தலை 

ன பின்னை     

  

தலைமில்லையாமினான் என்று குறி 

  

பலாம் 

      வள். 32 ம் 

  

சலா. 
நன் : eg ப் 2 ; மூன்னே இன்னமிழ்தாயினவள் பின்னே இங்கனஷ் 

ஈடுபுக்காள் என உஸர்த்சற்னா என்பதுபோல 

என்புழி 
= 

  

     யுங்கொள்க.
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பிரான் பலதலை படைத்துக்கொண்ட செய்தி மத்ஸ்ய 
புசாணம ௩-ஆம் அ.த்யாயத்திற் (80-41) சண்டது. ஆண்டு 
இவன் தன்னுடம்பித் றோன்றிய ஸரஸ்வதியைக் கண்டு 

சாமித்தான் என்.இிம், இவளைக்கண்டு ஒவ்வோர் இசையிலும் 
அவள் ஒதுங்கினாள் என்றும், ஒ.அல்யெதிசையெல்லாம் 

இருச்த படியே தலையைப் படைசக்அக்கொண்டு கோமள 
னென்லம், அதுகண்டு ஸ்சஸ்வதி வானம் புகலாயினன் என் 

  

றும், அவள் வான்புகுதலைக்” காண உச்சியில் ந்தார் தலை 

படைத்து கோக்கனொன் என்றும், இவ்வாறு ஐந்தலையன் 
ஆயிஞ்னென்றும், ஐக்தாந்தலையைச் சடைகளான் மறைத்: 

இருந்தா னென்றும் கூறுதல் காணலாம். Barr gio 
வரலாறு இப்புசாணக் கூறுதல் கொண்டு, இவன் முதற்: 

சண்ணே கான்கு மில்லனாயிருக்கானென்று உய்த்துணசலா 
கும். 

*. “ஈண்டுகேட் டுண்டுயிர்த் அத்ததியும்' (குறள்; 110 1.) 
ஐம்பெறியிமுள்ள உத்தம அவயவம் இல்லான் என்றது, 

இவன் காமபோகச்துய்த்தற்கேற்ற உறுப்பே இல்லையாமீ 
னான் என்பது கருதிற்று.4ஐம்புலனு மொண்டொடி ௧௨ 

யுள""என்பது திருக்குறள் (ஷி. பின் பிசமசரசு கள்ளப் 
பட்டுச் வெபிரான் சைய்து ஆயிற்று 

   
ணே 

எனப் பன்னூலினுவ் 
  

கேட்சப்படுதலான், தலையிலி என் பாலன் மோக்கத் 

ச் கண்டு கொண்மின்” (இருவாய்மொழி. 410.4) என் 
புழி, கம்பிள்ளையாகிரியர் ஓருவன் தலைகெட்டு நின்றான்"” 
என்று உரைத்ததனாலும் தலையிலி'"பாதலுணர்க *வா ணன் 
oad pig சின்றான்'' என்பதுபோல இதனையும் கொள்க. 

  

இவளைப் பரமேஷ்டி, சுவயம்பூ என்பஅபத்தித் தன் 
னிற் றலைமை வேதில்லானென்று பொருள் கொள்ளலா 
மேனும், பின் முலையிலி என்று உறுப்புப்பற்றி வந்தத 

,தனோ டொருபடித்தாய் இயைபுள்ளதாகாமை யுணர்க.-
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ஐசத்ருஷ்டி , கர்த்தாவர்யெ பிரமன், ஸுத்தீல்முதீல் 
அகிருத்த மூர்த்திமிடத்தே தோன்றினா னென்பஜு மஹா 
பாரதம் சாந்தி பர்வம்-அரிருத்தாத் ததாப்சஹ்மா தந்காமி 
கமலோத்பவ : '* (க.நிமதா. தமா வஹா கஞாவி௮௨. 
கொதவ) எனவரும் வாக்யத்தால் அறியப்: படுதலான் 
ஸ்ருஷ்டி.யினாசம்பமும் இத் தொன்மிகு-பெரு மசமாலய் 
அம்மூர்த்தியின்சண்ணே நிலையுறுவ -தாதலால் இயைபு* 
காணலாகும். 

“தேவுமெப்பொருஞ்ம் படைச்சப் 
பூவினன்முகனைப் படைத்த தேவன்?'(இிருலாம்; 2,2,4): 

என்பதனால் இப்படைப்பின் . மூலம் ஸர்வேச்வரனிடத் 
திலே கிலபெறுவ௫ என்க. 

13. அவன் மகள் முலையிலி-- அப்பிரமலுக்கு மகளாய்த் 
தோன்றிய ஸரஸ்வதி ஸ்தனமில்லையாயினாள் எ-று. 

பிரமன் தவத்தால் அவன் திருமேனியிற் ரோன்நிஞள் 
என்றும், இவள் ' அவனுக்கு" மகளேயாசவும் இவளெழி 
லான் மனங்கவரப்பட்டுக் காமித்தானென்றம், இது 
கண்டு பிசமபுத்திசாஓய மசுருஷிசள் பிரமனை வெறுத்தன 
சென்றும் மதீஸ்யபுசாணமும் 'ஸ்ரீபாகவதமும் ஈன்குவிளல் 
குதலான், இவள் பிரமனுக்கு மசளேயாத்ல் தெள்ளிது. 
தமிழில் மகள் என்பது மனைவிக்கும் பெயசாதலின், பின் 
அவன் இவளை மனைவியாக விழைர்ததற்கும் பொருந்தவே 
₹அவன் மகள்' என்று ஈண்டுக் கூறப்பட்டது என்பது 
பொருந்தும். 

இவளை மேஇயிலியென்றது, இயலும் 'இசையுமல்லது. 
வேறு ஸ் சனமில்லாமையா லென உய்தீதுணரலாகும். ‘ww 
தேமபி ஸாஹித்யம் ஸரஸ்வத்யா: குசத்வயம்"" (ஹமி 
SeaSawrad sani og 5y18 வ அய) என” வரும் 
அடமொழிவழக்கா னுணர்க, ஸரஸ்வதி ஞானசக்இ என்ப 

2
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ால்களின் அுணிபு. (ஞானமுதல்வி' என்பர். ஞானங் காம 
தைத் தொலைக்குமே யல்லது அதனை யுண்டா 
£தற்றவர். -ஞானமின்றேற் காமத்தைக் கட 
என்று கம்பராடர். பாடுதலானும் இஃதுணசலாகும். இன் 
கனம். காமஞ் செய்யானு ஞானமே செய்தலான் இவளை, 
(மூதிர்ந்த மூதாட்டியாகவே வருணிப்பர். மூலைமின்மை காம 
,மின்மைக்கு: ,அடையாளமெனிலும், பொருந்தும். “முலை 
யிரண்டு மில்லாதாள் பெண்க௩முற் ஐற்று''(தருக்குறள்,402) 
என்பதனான் இதனை யுய்த்னணர்௪. முலையென்ற து 6காமாது 
போகத்தை". என்று சுக்கயாகப்பரணி உரைகாரர் வெளி 
Wag காண்க: இவளையே பெரியபிசாட்டியார் ௮மிச௪ 
மான ஆத்மலித்யாரூபிணியாசக் கொண்டு உபாஹிக்கு 
மிடத்து வ்ருத்தையாக வழங்குவது 4ஸாயம் ஸரஸ்வதம் 
ச்யாமாம்;சமாமி விஷ்ணுதைவத்யாம் வ்ருத்தாம் கருடவாஹ. 
காம்! (aurmoanie ay SouvyreT0; werdalaz Azar 

.அஷா௦வரர௨௰௩- லவா MN TO) என வருந் இயானத் 

(தால் உலகம் அறிந்தது. 

(ஸநால்வலையிற் பட்டிருந்த தாலாட்டி கேள்வஞர்' (கான் 
முகன்றிரு. 40) என்பனுத் பெரியபிசாட்டி வித்யாளூபிணியா 
தல் தெளியலாம். வாசாமூலைமாதர் பேதையர் ஒன்றும், வரு 
மூலை மாதர் யுவதிகள் என்றும், வந்தமுலைமாகர் பேரிளம் 

பெண்டிர் என்றும், வர் முலையில்லையாயினார் வ்ருத்தைகள் 
என்றும் தெரிக்துகொள்க.. ஈட்டினரும் பதத்திற் யர் 
/யெளவன சூசகமான முலையானவை'” என வசைத்ததனு 
லும் இதனுண்மை யதியலாம்: (திருவாய்மொழி 4-6-10), 

"பெரிய" பிராட்டியார் ' ஆத்மவித்யாளுபிணியாதல் "விஷ்ணு 
புராண ஸ்ரீஸ் அதியிற் கண்ட. 

இவ்வாறு:தலைவனு* - தலைவியும் மூ றையே தலையிலியும் 
(முலையிலியுமாதலே யன்றி. இத்தலைகி-- 

  

மாட்டாது. 

  

லாமோ”
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14, தானும் ஈனாள் ஈனவும் படாஅள் என்றது இவள் 
கானும் ஒரு ப்சஜையைத் தன்னினின்.று ப்சஸவிக்கமாட்.. 
டாள், ஒருவசாற் ப்்ரஸவிக்கப்படவுமாட்டாள் எ-று. 

ஈனாள்...படா௮ள் என எண்டுக்கூநியதன் காரணம், 
அணு கோக்கத் புலனாம். எவ்விதத்தினும் எவசானும். 
,தவருதவள் என்றுணர்க. (மஹாபாசதம், சாந்தி 858)- 
இவள் வாக்தேவியாய்ச் ௪ப்தமே வடி.வாயுள்ளவளாதலின் 
உலூற் பெண்டிர்போலக் கருவுயிர் த்தலில்லை.எ-௮. இவள்- 
வடிவமான சப்தம் பரப்ருஹ்மீத்துக்கு ச்வாஸமாய் நித்ய: 

  

மான வேதவாக்யமாதலான், ஈனவும் படாஅள் என்றா 
சென்க. ஈனப்பட்டால் நித்பமாதல் கெடும்; ( ஏதத் கிச்வ 
ஷிதம்"” என்பது ப்ருஹதாசண்யக ௬௫௫. இவ்வாறே. 
ஸுபாலசருதியுல் கூதித்து. இங்கனம் “உள்ளவ்ளாகயும். 

15. எழுவர் மூவர் சிறுவரைப் பயந்தனள்--எழுவரும்: 
நூவருமாயெ பதின்மர்ப்ரஜைகளைப் பெற்றனள் என்றுவியப் 
பூச் சுவைபட உரைத்தார். தசப்பிரமாக்களைப் புத்திர.ராக 
அடைந்தாள் என்பதைச் குறித்ததாம். காமாஅபவபோக 
ஸசகமர்ன மூலையில்லாளாகயும், காமாஅபோகச் அய்த்தற் 
குரிய ஐம்பொதியுமுள்ள உத்தம அவயவகிசேட மில்லாத: 
வனைக் கலர். அ.-வேதம் ஒவ்வொரு சுமங்கலையும் அடைய 
வேண்டி. ஆ?ர்வதித்த-பத்அமச்களையும் பயந்தனள்: இத 
வியப்பாகும் என்பதாம். வேதம் பத்து மக்கள் பெறும்படி. 
வாழ்த்தியது தசாஸ்யாம் புத்சா காதேஹி Bid ora gerd 
SOR” (QITAMy TOR ஆர.மாயெ.வநிவதிசெ.௯ர,.00௦. 
Rp) crerand amsuparo Giga; “uPesritwdralorcs 
பெற்றுப் பதியைப் பதினோசா மசவாகச் செய்க'' என்பத. 
இதன் பொருள். 

இவள், பிசமாவின் சக்தியாய் அவன் உள்ளத்தமர்ச்து 
அவன் “மானஸபுத்சர்களான பிரமர்பதின்மமை உண்
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ட் சய பால் இங்ஙனங் கூறினார். பிரமதேவனுடைய 

புதீரர்கள் பதின்மர் என்பதும், அவர் இவரிவர் என்பதும் 

ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8-ஆம் ஸ்கந்தம் (12-28) “மரீசி, அத்ரி, 

அங்கெஸ், புலஸ்த்யர், புலஹர், மனை; ப்ருது, ovate, 
தகஷர், பத்தாமவராயெ நாசதர்'” என்பதனால் 2 இவ    

க ல 5 Aven பமல் Duk 
ருள் ப்ருகு, மரீசி, அத்ரி, ௮க்கரஸ், புலஸ்தியர், 

  

க்ரது என்லும் இவர் ஸப்த ப்ரஹ்மாக்கள் என்ற ஸ்ரீ பாக 
வதத்தில் (1114-2) ஒரு* தொசையாக வழங்கப்படுகு 
லான் எழுவர் மூவர் எனப் பிரித் துரைத்தார். பரனை ௩    

  

    ம்ளமுமாக எண்ணி 
கும்.*முடிப்போது மூன்றெழென் ரெ 
'இருவச். 77) என்று பெரியார் பணித்தலா னதிக. 

கோடலும் பண்டை வற 

  

ண்ணி    

பிரமசக்இயாய்ப் பிரமனினைவி லமர்க்து இப்பதின்மரை 
யுக் தோத்றுவித்தலாத் பயந்தனள் என்றார். *இதியின் று 
ar” என்புழிப்போலச் சிறுவர் என்பது மக்களுக்காயிர் 

  

உலகதீதை அபிவிர்த்தி - செய்யவும், உயிர்கட்கு 
ஞாஜேதயஞ் செய்யவும், ஆசாரத்தை அறுஷ்டி.ப்பித்து த் 

திருத்தவும் இவரைப் பயந்தனள். என்று கர),இக் கூறினார். 
6 மலர்மிசை முதல்வனு மற்றவ னிடைத்தோன்றி, யுல 
இருளகற்றிய பதின்மரும் '”? எனப் பரிபாடலின் வருவது 

சொண்டு இதன் உண்மையுணர்க. * இந்தாதேவி ' (லெப்பதி 
காசம்) என்பஅம் புலமாமகள் என்பதும் (சிந்தாமணி) இவள் 
பெயராதலால், பிரமன் நினைவிலமர்தல் அறிக, இப்பதின் 

கரும் பிரமன் நினைவிற்றோன்றியோர் என்பது 4 விதியின் 
மக்களும்!” (பரிபாடல். ௩) என்புழி *ஆ.திப்பிரமற்கு நினை 
விற்றோன்றிய பிரமர் பதின்மருள்' எனப் பரிமேலழகர் 
உரைத்ததனான் உணரலாம். 

இனி இரட்டுறமொழிதலான், வ்ஸ்வதிப்கில் வ்த்யா 
லஷ்மி எழுவர் மூவர் சிறுவரைப் பயந்தனள் என்று
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சொண்டு, மூன்றும் ஏஎழுமாய் அச்௲ரவொலிவடிவா. அண் 
ணிபவாய தஇிருமர்திரம்பத்தெழுத்.அக்களையும் உலகூய்ய 
உதவினள் எனினும் ஈன்குபொருந் அம் 

அகாச' உகாச மகாசமர்சப் பிரிடபுண்பஅபற்தி ப்ரண 
வத்தை: 4 தர்யசஷரி !" 6தரிவ்ருத்' என வழங்குதலான் 
HOE (pay se தெள்ளிது. எஞ்சிய மோ காசாயணாய* 
என்பது ஏழாதல் கண்டுகொள்ச. அச்ஷரங்கள் தேவதை 
களின் வடிவாதலும் உயர்த்தரம் நோக்கு உயர்இணையாற். 
கூறினர். 4 இசைத்தலுமூரிய வேதிடத்தான "(தொல்காப் 
பியல்) என்ப, இலக்கணம். 

இங்கனம் மறைத்துக் கூதிய அ, மறையிற் றலைதறத்தல் 
பத்தியும் இதன் கெளரவம்பற்றியும் தூய்மைபத்தியும் 
தெய்வத்தன்மை பற்றியும் எனக். குறிக்கொள்க. இதன் 
அக்க விசேடம் ப்ரஹ்லாதாழ்வான் மூதலியோரிடம் 
ஈன்கு , காணலாம், அக்ஷரங்கள் தெய்வவடிவே என்பதும் 
அவ்வவ் வ௭ஷரங்கட்கு அ(இதெய்வம் இஸவையென்பதும் 
அல்டிபுசாணங் கூறிற்று, தமிழிலும் பாட்டியலிற் காண 
லாம். மந்ச்சசாரிணி ஸரஸ்வதி என்பதுபற்றி இவ்வாறு 
கூறப்பட்டது. 

16. அவள் இவள் உவள் என அநிதல்--இவ்வாறு 
இருடிகளையும் இருமந்த்சத்தையும் உலசூய்யப் பயர்த 
அ.த்தகையள் ஸசஸ்வதியென இலக்குமியென ஒருபடியாகத் 
துணிதல் எ-று. உவள்--உகாசார்த்தமா யுள்ளவள்: இலக் 
குமி என்பது இிருமந்த்சார்த்தத்தால் ஸம்ப்ரதாயஸ்தர் 
Lai sara Deut. sour gi Pie இவள் ஸரஸ்வதி என் 
Ls Ops. Qs பிசமன் மகனாதலானும் ஈன்கதிக்கு 
சாம். உபகாஸ்ம்ருதி செய்யவேண்டுதலின் அறிதல். இன் 
தியமையாதென்று கருதிக் கூறினார். பத்தெழுத்தினையும் 
உலூல் வெளியிட்ட இருடியர் இப்பதின்மர் எனக்
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கருதினாசோ என ஊ௫க்கவும் இடனுண்டு. இருடி, மந்தரம், 

தெய்வமீ மூன்,றும் ஸர்வதா உபாதேயமாகக் கடவன 

வென்பஅ ஈம் பெரியோர் திருவாக்காதலான், அவற்றையே 

இவரும் ஞாபிக்கன்றார் எனக் கொள்ளலுமாம். 

17. துவளறு காட்சிப் புலவரது கடனே- அவட்சியற்ற 

அதிவினாற் புலவரென்று பெயர்சிறந்தார.து கடப்பாடே 
யாம் எ-று. 

புலவது கடன் என்றது, மஹாபாரதத்தில் 4வித்வத் 

ஸ்ம்சக்ஷணம்'” என ஓர் பகுதியுண்டு-அ தன்கண், வித்வான் 

அஷ்டாக்ூர  ஜபபராயணனாக இருத்தல் கூறப்பட் 

டுள்ளது. அவ்வுண்மையை ௮ச்சங்கப்புவர்க்கு அறிவுறுத் 

    

வாசாய்க் சடன் என் றுசைத்தருளினசென்ச. grate 
தல். துவளறு காட்சி- யதாவஸ்திதஞானம். அஃதாவது 

பொருளியல்புள்ளவா றுணரும் அண்ணறிவு. புலவர் என் 

புழிப் புலம் ௮றிவாதலிற் காட்டப் புலவர் என்பதற்கு இவ் 

வாறு கூறப்பட்டது. அன்தியும் இச்சங்கப்புலவர் ஸரஸ்வதி 
அம்சமென்ப வாதலான் ௮வள் பயந்த இருடியசையும், 

இலக்குமியின்'வடிவாய அவளே பயக்த ிருமந்த்ரத்தை 

யும், அது கூறும் வாசுதேவ தருவையுமல்லது தஞ்சம் 
வேறில்லையென்றும் உய்த்துணர வைத்தலாரும். 

பரமாத்ம சக்தி பலபல படியாகக் கேட்கப்படுவது!” 
என்பது. வேதமாதலின், அவள் இலக்குமியாசவும் ஸரஸ்வதி 
யாகவும்..நால்கள்; கூறுமென் றுணர்க. நாமங்கையே, காவிலு- 
ணின்று மலரு ஞானக். கலைகளுக்கெல்லாம் ஆவியும் ஆக் 
கையும் இறைவன்: ருனே (திருவாய் 1, z 8) என்று 
ஞாபித்து, அவ்விறைவனையும். அவள் பரிக்ரத்தையும் பாடுக. 
என்று அருள்செய்தாள். எனக் கருதி உபசாசஸ்ம்ருதி 
பண்ணிய பெரியாரும் ஈம் ஆழ்வார்களி லுண்டு. 

“சாம்பெற்ற ஈன்மையு காமங்கை ஈர்கெஞ்சச் 
தோம்பி மிருக்தெம்மை யோதுவித்துட-வேம்பின்
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பொருள்கீர்மை யாயிலும் பொன்னாழி பாடென் 
தருணீர்மை தச்ச வருள்?* (68) 

எனப் பூதத்தார் அருளிச்செயலா னநிக. ஸரஸ்வதியே வேத 
மந்த்ரகாரிணியென்று. தக்சயாகப்பரணி உரையாசிரியர் 
உரைப்பர் (தாழிசை,598). இவற்றாற் பயந்தவள் இவள் என 
அ.திதல் கடனென்றார். 

இனி காமங்கையும் அறிந்தோதற்கரிய பொலிவுடையன் 
இறைவனென்று பாடியருளிய லிபரியாரு முண்டு. இதனை 
**தாமங்கை தானு நலம்புகழ வல்லளே, பூமங்கை கேள்வன் 

பொரிலிவு'” (மூன்றார் இருவந்தா தி, 57) என்பதனால் அறிய 
லாம். தான் ஈன்சறியாததொன்றை உலூற்கோதவல்லவள் 
இவளில்லை யன்றே ? ஆதலால் வித்யாலக்ஷ்மியாயெ பூமங்கை 
தான் தன்கேள்வன்படி. உணரவல்லள்: உவளதான் ஈம்வினை 
BTS garter உணர்த்தவல்லள்*) ஆதலான் ௫ உவளென 

se கடன் ' என்றார். இவ்விருவரும் பரமாத்ம சக்தி 
பேதமாதலின் எங்கனம் அறியினும் பயனுஸ்:டென்பது 
கருத்து, 

இனி எழுவர் மூவர் சிறுவரைப் பயந்தனள் எவள் 
அவள் பிரமற்கு மகளென மனையாட்டியென :அ.நிதல் புலவர் 
கடன் என்றனாதிசன்றலும் ஒன்று. 

பராசத்தியிய்ல்பு பலபடியாதல் பிறர்க்கு மொக்கும். 
இதனை அவளத்தனா மகனாக் தில்லையான்'"எனத் திருக்கோ 
-வையிலும் அன கநாடற் கெம்மன்னை, மனைவி தாய் தங்கை 
மகள்'” எனச் சிதம்பரச் செய்யுட்கோவையினுங் கூறுதலா 
னணர்க. ஸரஸ்வதி பரமாத்மசக்தி யென்பதும் அவள் பிரம 
க்குப் புத்திரியாயினள் என்பதும் தொன்னூற் நுணிபு, 
இவ்வாறே மஹாபாரதம்: சாந்திபர்வம் மோக்ஷதர்மத்தில் 
*(பிரமாவின் புத்திரியாய என்னுடைய ஸ.ரஸ்வதீதேவியா 

*-:*இலக்குமியே வித்பாரூபிணி? என்பது விஷ்ணு புராணம்... 
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னவள் தவரூதவள், சத்தியமுள்ளவள்'' எனப் பகவான் ௮௬: 

ிச்செகிதலா வம் உண்மையற்க. இண, 

* சண்ணன் கழல்ணை, ஈணணு மனமுடையீர் 
எண்ணும் இருளீமர், தண்ண காரணமே?! (10,5, 1) 

என்னுந் திருவாய்மொழி .எழுதிய திரு எட்டினைச் சங்கப் 

பலகையின்மேல் வைக்க ௮ப்பலகை அத்திருவேட்டளவிற் 

சுருங்இப் பிறர் இதனோடொக்சவிருக்க இடக்தாசா௮ு இதன் 

தெய்வச்றப்புணர்த்தியத என்.று குருபரம்பசையிற் கேட்க 

ப்படுதலான், அ.தற்தியைய$ அப்புலவர் ஆராய்ந்து தணிய 

எழுதியருளிய இத்திருப்பாட்டும் அத்திருகாம மந்த்ரத்தை 

யும் அதைப் பயந்த பராசஃ்தியையும் அதற்குரிய பரதெய் 

வத்தையும் தலமையாசக்கொண்ட தென்று உய்த்துணர்ந்து 

கொள்க. 

பசமகாருணிசரான ஈம்மாழ்வா£ தாம் ௦ பேறா 

எல்லாப் புலவர்க்குமாமாறு, ஸகல. சாஸ்த்சார்த்தங்களும் 

ஆடிரிழலி னடங்கவைத்து மெய்ப்பொருள் தேற்றிய d&g 
தகத். சனிப்பாட்டு இஃதாகும். இங்கனம் வடநூற்பொரு 

ளையே யுடைய தமிழ்ப் பாட்டாதலின் இதனை “ஆரியத் 

தமிழ்” என்று கூடலழகர்புசாணமுடையார் கூறினா 

சென்க. வேதப்பொருளேயுடைய தமிழை (வேதத் தமிழ்” 

என்பனபோல இதனையுங் சொள்க. 

“ஈயா வதோ கருடற் கெதிரே 
யிரவிக் கெதிர்மின்"மினியா ுவசோ 

சாயா இவசோ வுதுமிப் புலிமுன் 
கரிகே சரிமுன் எடையா வெேதோ 

பேயா வெசோ வெழிலூர் வமுன் 
பெருமா னடிசேர் வகுளா பரணன் 

தரா யிசமா மறையின் ஐமிழின் 
ஒருசொற் பொருமோ வுலூழ் கவியே ?? 

என்பது சங்கத்தார் இவ்வரிய பாசுரத்தை வியக்து 
வார்திவ்யபிரபந்தத்தைப், புகழ்ச் அுபாடிய பாட்... ரும். 

நல்மாழ்வார். திநவடிகளே சரணம். 
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