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| கடவுள் தணை. 

ப ஆழ்வார் கலித்துறையந்தாதி என்று! வழங்குகிற 

 சடகோபாரக்தாதி, 
ட் அவவ த; ட இதவையயயய 

.. ஆழ்வார் - சடவுளின் ஈற்குணக்கடலில் முழு அமுக்கியிருப்பவ 
72, கலித்துறை - சலித்துறையென்லும் ஒருவகைப்பாடலினாற் செய் 
யப்பட்ட, அர்தாதி என்று - ௮ர்.த.த்தை ஆதியாசவுடையதூ 
லென்று, வழங்குகிற - சொல்லுகின்ற, சடம் - சடம் என் னுவாயுவை, 
சோபர் - கோபித்த இறைகரது, 26 on தி- . என்பதாம். 

கடவுளிடத்த ச்சரணம் புகுந்தொண்டர்களிற் சிறந்தோராதகால் 
ஆழ்காரென்று இறப்பித்அச்கூறினார்; இத வினையாலணையும் பெயர். 
கலித் துறை - கட்டளைக்கலித்தறை; இது பாவினங்களுள் ஒன்று, 
இத,ச்லெச்சணம் ' “நெடிலடி. நான்சுவை கேர்ந்துகின் றேபதினாமெழுத் 
தரய், மூடிவன வாம்பதி னேழு நிரைவரின் முன்மொழிக்த, படி.ஒமு 
லாது ஈசடைபெறு மோசைவண் டேர்திகின்ற, சடிசமழ் சோசைகச் சய 
னெடும் சண்ணி சலித்த)கையே.”' என் ரதனாலறிக, அச்சம் - முதற் 
பாட்டின் இறுதியை, ஆதி - வரும்பாட்டின் முகலாகவுடையதொரு 
நூலென்று பொருள்பட்டு அன் மொழித்தொசையாயிற்று. அர்தாதி 
பினிலச்சணம் :'பத்தாதி நூறர்தம் பல்சர்ச மாலையாம்,ஓ.த்தாய வெண் 
பா கொருநூரு - Qe oF tr, a8 508 யாகுங் சலித்துறையு மவ்வம த 
மே, வர்தா லசன்பே ரவை,” என்றசனாவறிச. சடம் - கருப்பத்.திலி 

ந்து பிழச்கும்பொழுது சல்ஞானத்தைக்கெடுத்து அஞ்ஞானத்தைக் 
கொடுக் ஒருவிதவாயு, ௮தனைக்கோபித்து விலச்செவராதலின் ஆழ் 

வார் சடசோபெெனப்பட்டார். சடகோபரச்தாதி - ச௪டகோபரைப் 
பற்றிய அச்தாதியெனவும் சடகோபாது ௮ந்தாதிஎனவும் விரிக்கலாம். 
இவற்றுள், முன்னது இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும்பயனுமுடன்றொ 
ச்ச தொகையும் பின்னது ஆரும்வேற்றுமைத் தொகையுமாசச்சொள்ள 
லாம். ௮ர்தாதி- தீர்ச்சசச்.தி, இது சொ ் றரொமர்கிலை, 

... இவ்வாழ்வார் பாண்டிராட்டில் சாமிரபர்ணி யாற்றருகலுள்ள 
இருக்குருகூசில் வேளாளர் ௨.மிச௪த்திர்பிறந்து .பிறக்ததுமுதல் உணவு 
YsVuer BR stu gyw அழாமலும் ஒருபுளியமரத்தின் £ழிர்சென்று 
அங்கேயே தீங்கயிருர்து தம்மை அடைந்து: கொண்டுசெய்துவக்த மது 
ரகவியாழ்வாருக்குச் கருணைசெய்து, சான்குவேதங்களின் சுவைகளை 
இரட்டித் தமிழில் திருவிருத்தம், இருவாிரியம், இருவாய்மொழி, பெரி 
ய்திருஉஈ் சாத என்னும் சான்கு பிரபந்தங்களை அருளிசசெய்கனரென் 
ப்தி Garg கதைச்சுருக்கமாம். 

ர ரர சிறப்புப்பாயிரம். | 
- தேகிற்' சிறந்த திருமாத்குத் தக்கதெய் வக்கவிஞன் 
2 பாவிற் இறந்த தி ரூவாய் மொழிபகர் பண்டி. தனே 
are Fi pis sae மாறற்குத் , தக்கசன் னாவலவன் 
Bap Ani sar ip வான்கம்ப நாட்டுப் புலமையுனே. 

  

.. உரை; சேவில் - தெய்வங்களில், சிறக்க திருமா ற்கு - திரு 
மசள்கணகனுயெ. மாயோலனுக்கு, தச்ச - தகுந்த, தெய்வச்சவிஞன்-



ரூ * 

உ சடகோபரச்காதி 

தெய்வத்தன்மையுள்ள கவிபாடவல்லவர், பாவில் சிறஈத - பாடல்சகளிந் 
Gees, இருவாய்மொழி - திருவாய்மொழிப் பிரபந்தத்தை, பகர்- 
பாடியருவிய, பண்டிதனே - ஈல்ல பாண்டிச்தியமூடைய நம்மாழ்வா 
சேயாம்;, (௮ட்படிப்போல), காவில்சிறர்த - அப்படிப்பாடுதற்குரிய ராக் 
கிளுற்கிறர்.௪, ௮ மாறற்கு - அக்தசம்மாழ்வாருக்கு, சக்க - தகர், GS 
ரவலவன் - ஈல்லகவிஞரானயர், பூவில் - உலகத்தில், சிறந்த-.-., ஆழ் 
வான் - பச்திவெள்ளக்இல் மூழ்குபவராரசிய, கம்ப நாட்டு புலமையன்- 
கம்பசாடரென்னும் வித்துவானேயாம்; (௭-று,) ப 

'எல்லாத்சேவரிலும் சிறர்க மாயோனுடைய ர்த்திகளைப் பாடுத 
லில் வல்லவர் ஈம்மாழ்வாரேயாம்; அ௮ப்படிப்போல ஈம்மாழ்வாரைப் 
பாடுதலிர்சிறர்தவர் கம்பசாட்டாழ்வாரோயாமென்பதாம், மற்றைத் 
ேே௮ர்சளைப்போ லாகாமல் உயிர்களிடத்கில் அர்தரியாமித் த வமுடை 
மையால் தேவிச்சிறர்ததிருமாலென்றார். சிவபிரானிடத்தில் உபதே 
சம்பெற்று அகத்தியபெழமுதிய இலச்கணத்துச்குப் பொருந்திய பாடல் 
களைப் பாடப்பெற்றதனால் தெய்வச்சவ்யென்றார். ஏனையநால்கள் 
போலாகாது இருமைப்பயனுந்தருதலால் பாவிர்சி£ச்த திருவாய்மொ 
மியென்றார். பண்டிதன் - ஞானபண்டிதருமாம், மாறன் - அழ்வார் 
பிதர்பபொமுது அழுதல், விம்முதல், பால்குடி.த்தல் முதலிய ஒருதொ 
மிலுஞ்செய்யாமல் உலூயல்பிர்கு மாறாக இருர்சதினால் மாறின்என்று 
பெயர்பெற்ருர். பூவிற்சர்த கம்பசாட்டு ஆழ்வானெனக்கூட்டலும் . 
அமையும். கம்பகாடு - முதலில் இது வெண்ணெயுூர் நாடாகவிருக்து 

பின் புகம்பர்காலத்தில் அவர்பெயரால் மாற்றப்பட்டமையால் கம்பரா 

டென்றார். பல வேறுககைப்பட்ட நாலுணர்ச்செளெல்லாம் ஒரு 
சேரக்சொண்டபேரறிவுடைமையால் புலமையனென்றுர், கவிஞன், 
ஞ் - பெயரிடைரலை. திருவாய்மொழி - தந்த வாயிர்சொல்லாகய 
நால் என்று பொருள்பட்டு ௮டையடுத்தகருவியாகுபெயராயிற்று, ஏசா 
ராமிரண்டும் தேற்றம். (௧) 

இது பிற்காலத்திலொருவர் கம்பரைத்துதித்தல், 
ஆரணத் தின்சிர மீறுறை சோதியை யந்தமிழாற் 
பாரணஞ் செய்த வனைக்குழு கூரனைப் பற்பலவா 
நாரண னாமென வேத்தித் தொழக்கவி நல்குகொடைக் 

_ காரண னைக்கம் பனைமினை வாழுட் களிப்புறவே.' 

உரை:--ஆரணத்தின் - வேதத்தின், சிரம் மித - முடிவிடத் திலே, 
உறை : பொருக்தியிருக்கின்்ற, சோதியை - சோதிவடிவனானமாயோ 
னை, ௮ம் - அழகிய, தமிழால் - தமிழ்ப்பாடல்களால், பாரணம் செய்த. 
வனை - பாடிம௫ிழ்ர்சவராகய, குருகூரனை - திருச்குருகூரிலவதரித்த 
சடகோபரை, பல் பல ௮ - பலபல&கையாகச, காரணன் அம் என- 
இவர் சாராயணனது அமிசமாவாரென்று, ஏத்தி- துதித்து, சொழ- 
வணய்கும்படியாக, கவி- பாடல்களை, கொடை - கொடுத்தற்குர்ய 
பொருளாச, ஈல்கு - கொடுக்கின்ற, காரணனை - தலைவராயெ, கம் 
பனை - சம்பரென்னும் புலவரை (யாம்,) உள் - எமக மனத்தில், களிப்பு 
உற - மஇழ்ச்சிமிகும்படியாக, நினைவாம் - கருதிவோம்; (௭ - று) 

பவேதார்தத்தின்மேல் விளங்குஞ் சோதியாகெய மாயோனைத்துதித 
த ஈம்மாழ்லாரைச் துதித்த கம்பலாயாம் உள்ளங்களிச்கும்படி தயானிப்



மூலமும் உரையும், -. 

போமென்பதாம், உபகிஷத்துக்சளிலும் உச்தராமீமாஞ்சையாகிய பிரம 
சூத்திரத்திலும் மாயோனைத்தலைவனாகக்கூறுகலால் Koons ken 
சரமீதுறை என்றார். எல்லாரிலும் மேம்பட்ட சரீரசாச்தியுடைமை 
யால் சோதியென்முர், செய்யுளிடத்சன்றி உலக௩டையில் மாந்தர் 
ச்குப் பயன்படாமலும் தமச்கென்ோர்்டமில்லாமலும் இலச்கணங்கள 
மையப்பெறாமலுமுள்ள அ௮ன்னியமொழீகளைப்போலாகாமல் ௮வை 
யெல்லாமுடைமையால் அ௮ர்தமிழேன்றார். திருமாலால் அளிச்சப்படு 
௨ன யாவம் தாமே கொடுக்கத்தச்சவராதல்பற்றிப் பலமுகத்தாலும் 
இர் காராயணனேயாவாசென்பதகை சம்பர் குறிப்பித்தமை இங்கு எடு 
த்துச்சாட்டினதுசாண்க, ஆரணம் - வேதீத்திக்குச் சனையாகுபெயர். 
சோஇ.- உவமையாகுபெயர். யாம் - சோன்றாஎழுவாய், நினைவாம்- 
பயனிலை, | (௨) 

இ.து பிற்காலத்தொருவர் நம்மாழ்வாரைத் துதித்தல். 

நஞ்சட கோபனைப் பாடினை யோவென்று ஈம்பெருமாள் 
விஞ்யெ வாதரத் தாற்கேட்பக் கம்பன் விரைந்துரைக்த 
செல்சொலர் தாதி கலித்துறை நாறும் தெரியும்வண்ண 
நெஞ்சடி. யேற்கருள் வேதர் தமிழ்செய்த நின்மலனே. 

உரை :--வேசதம் - வேதங்களின் கருத்துக்களை, (எடுச்௪), தமிழ் - 

தீமிழ்ப்பாடல்சளாச, செய்த----, நின்மலனே - குற்றமற்றவமே!, ஈம் 
பெருமாள் - எங்சட்டறைகனாயெ மாயோன், வீஞரிய - மிகுக்த, ஆத 
ரத்தால் - அன்பினால் (கம்பபைசோக்இ), ஈம் சடகோபனை - நமது சட 
சகோபமுனிவரை, பாடினையோ - நீ பாடித்துதித்தனையோ ?? என்று 
கேட்ப- என்றுகேட்டவடன், சம்பன்----.-, விரைர்து - விரைவாக, 
உரைத்த - பாடிய, செம்சொல் - ௮ழயெதமிழ்சசொற்சகளாலமைந்த, 
௮ந்தாதி- அர்சாதியென்னும் நூலிலமைச்தூடக்ச, நூறுசலித்துறை 
யும் - ராறுகலித்தறைப்பாடல்களும், தெரியும் வண்ணம் - நான் அறிக் 
அகொள்ளும்படியாக, அடியேற்கு - உம்முடைய இருவடிசளில் பழ் 
றுள்ள எனக்கு, கெஞ்சு-மன;$த் தினை, அருள்-கொடுத்தருளுவீர்; (எ-று) 

வேச ச்சைத் தமிழிற்செய்தருளிய ஈம்மாழ்வாரே ! பெருமாள் சட 
சோபரைப்பாடினையோ வென்றுகேட்டலும் சம்பர்பாடிய அர்தாதி 
யைத் தெரிர் துகொள்ளும்வண்ணம் அடியேனுச்கு மனத்தைக் கொடு 
த் தருளுவீென்பசாம். வேதம் கான்கு;-இருச்கு, எசர், சாமம், அதர்வ 
ணம். இர்கான்டஇன் கருத்தினை அடக்கித்தமிழில் நம்மாழ்வார் செய்த 
பிரபர்தங்கள் மு.ற்கூறப்பட்டன., ஈஞ் சடகோபனென்றது மாயோன் 
தீன் அழ்வார்மீதுவைத் துள்ள அன்பின் மிகுதியால் சன்னொடு சேர்ச் 
அச்கூறிய ஆர்வமொழி; இதுபற்றியே யாவரும் சம்மாழ்வாரெனச் 
சொண்டாடு௨.து மென்றறிக, அரம்சகாதனுச்கு எல்லா வடியாரி 
டத்தம் அன்பொத்திருக்கச் சடகோபரை ஈம்சடசோபனை யென்று 
விசேடித்தசதம் சம்மைக்சம்பர் பாடியிருக்சவும் அவற்றால் திருத்தியுரு 
மல் சட'2கோபனைப் பாடினையோ வென்றதம்பற்றி வீஞ்சிய ஆதரத்தா 
லென்முர். பெருமாள் - உபர் திணையிருபாற் பொதுப்பெயர், சம்பன்- 
சாதிப்பெயர், உரைத்த அ௮ர்சாதியெனச்கூட்டுச, (௨)



சடகோபரக்தாதி 

- இசஅவுமது. 
நாக னரங்க னயற்துரை யென்னாற் கம்ப பனுன்ற றன். 
பாதம் பரவிய பைந்தமிழ் தூறும் பரிவுடனே 
“யோதும் படியெனக் குள்ளந் கனையறா ளோதரிய- 

், Gags sbpO rig மெய்ப்பொரு ே யி். தன் விண்ணப்பமே,; 

: உரை: ஒததரிய- சொல்லு தற்கரிய, (தளவினையுடைய), கேதம்-. 
கேதற்சளை, சமிழ் செய்த-தமிழ்ப்பாடல்சளாசப் பாடியருளிய, மெய்ப். 
பொருளே - தத் துவஞானமூர்த்தியே ! சாதன் - தலைவனாக, Wea 
கன் - திருவரங்கத்தெம்பெருமான், (சம்பலஸாகோச்கி), ஈயச்.௪ - விரும் 
பி, உரையென்ன - ' சடகோபனைப்பாடு' என்றுசொல்ல, ஈல் சஈம்பன்.-. 

Apés கம்பரென்னும்புலவர், உன் சன் - உம்முடைய, பாதம் - இருவ 
டிசளை, பரவிய - து இத்துப்டாடிய, பைந்தமிழ் - பசுந் தமிழ்ப்பாடல்.கள்,, 
தூறிம் பரிவுடன் - (யான்) ௮௨ Cun, ஒதிம்பழி - பழித்து 
உய்யும் வண்ணம், எனச்கு-----, உள்ளம் தனை - மனத்தினை, 
அருள் - இருத்தியருளவேண்டும், என் - என, விண்ணப்பம் - வேண் 
டுசோளானத, இது - ஈதொன்றேயாம்; (எ-று) 

வேத்த்தினைச் தமிழிற் செய்த ஈம்மாழ்வாரே ! ௮பங்கசாதன் சட் 
டளையால் கம்பர் உம்மைத்துதிச்த இல்வர்தாதியைப் படிக்கும்படி என 
க்குச் சருணைசெய்வீராச வென்பதாம், அனர் சாகைவேதா : என்ற 
பழி. வேதங்கள் அளவில்லாத பகுதியன ஆதலால் ஓதரிய என்றார். 
சேட்போருச்கு இன்பத்தையே தருதலால் பாட்லென்று கூறாமல் 
இன்பமென்ற. பொருள்படுற தமிழென்றார், எல்லாவூழிசளிலும் அழி 
யாதிருத்தலால் காதனென்ருர். அப்படியிருப்பதை அறியா , மனித 
ரும் ௮றிர்த தரித்து ஈன்மையடையவேண்டி. ஸ்ரீரம்கத்தில் கோயில் 
கொண்டெழுர்தருளினமையால் அரங்கனென்றார். எத்தனையோ புல 
வர் சதோன்றியிருச்,தம் இராமாயணச்தைச் திபிழில்மொழிபெயர்க்கும் 
புண்ணியத்தை இவ்வொருஉரே செய்து வந்தமையால் சற்கம்பனென் 
ரர். இள்மையர் மழலை செவிச்ெ பஞ்செய்வத போல இது: இன்பந் 
தருதலின் பைர்தமீழென்ருூர்.; பசுமை - இளமை : :: பாராட்ட சானி 
னியாளல்வவே பசுமென்குழவி'' என்றார் பிறரும், கம்பன் - அர்ச் 
சாதியர்ச்குரியபட்டப்பெயர் ) இயற்பெயர் புலப்படவில்லை ; பெரி 
யோர்களின் இயற்பெயர்சளைக்கூற அஞ்சி மரியாதைதோன் தப்பட்டப் 
பெயசாலழைச்சப்படு2ி தொன்றுதொட்டு கக்தவழச்சம்) 'ஐயரவர் 
aa, பிள்ளையவர்கள், செட்டியாரவர்கள்' என்இன்ற இம்மொழி Se at 
aap see ந்த ஒவ்கொருவரைச்குறித்தல் போல அக்காலத்திலிவரைக் 
சம்பரெனச் கூறுதலுண்டென் றிந்த: கொள்க. உரை - ஏவலொருமை 
வினைமுற்று ) ஆய்விகுதபணார்துசெட்ட. உன்தன், தன்- “ea feo, 
கப்பட - பழி. மீ.த்துவினையெச்சம். RS - ௮அகரம்தொச்சது, 

  

பாயிரம். முற்றிற்று... 

 



மூலமும் உரையும். ட 

| நால். 

Cais 68 தின் முன் செல்க மெய்யுணர்ர் தோர்வி ரிஞ் சன்முதலோர் 

கோதற்ற ஞானக் கொழுச்தின்முன் செல்க குணங்கடந்த 

போதக் "சடலெங்க டென்குரு கூர்ப்புனி தன்கவியோர் 
"பாதத்தின் முன்செல்ல மேதொக்லை மூலப் பரஞ்சுடரே. 

. உரை:- தொல்லை - பழமையும், மூலம் - எல்லாவற்றிற்குக்கார 
'ணமும், பரம் - மேன்மையுமாகிய, சடார- சோ திவடி.௨னாகிய மாயோன், 
வேதத்தின் முன் செல்க - வேதங்களின் ௮ளவைச்சடச் துபோவனென் 
ரூலும் போவானாக ; மெய் உணர்ர்தோர் - உண்மை நிலையை அறிந் தவ 
ராகிய, விரிஞ்சன் மூதலோர் - பிரமாமுதலானதே.வருடைய, சோத- 
குற்றம், அற்ற - நீங்கிய, ஞானம் - ஞானத்தின்,  கொழுக்தின் முன்- 
மூடிபைக்கடர்து போவளென்றாலும், செல்க - போவானா ; சென்- 
அழகிய, குருகூர் - குருகரென்னும் பதியிலவதரித்த, குணம் சட்க்த- 
முக்குணங்களையுங்கடர்த, போதம் கடல் - ஞானசாகரமாதிய, எம்கள் 
புனிதன்- எங்களுக்குமேலாய் விளங்குகிற ஈம்மாழ்வாரது, சுவி- பாடல் 
களின், ஓர் பாதத்தின்முன் - ஒரு அடிக்குமுன்னே, செல்லுமே: 
போகுர்சகுதியுடையவனோ ? [எனவே போசானென்பசாம்]; (6-2) 

... திருமால், வேதத்தினெல்லையையும் அறிவுடையவர் ஞான "pte 
யையுங்கடர்தவனென்றாலும் உடகசோபாத பாடலெல்லையைச்சடச்கும் 
வலியிலனென்பதாம். எனவே திருமாலின் செயலி னெல்லையைக 
கடந்து ௮ப்பாலும்பசவி நின்றது இவர்பாடலென்க. சீரைகுண்ய விஷ 
யாவேதா : என்றபடி மூன்றுகுணமுடையோர்க்கும் வேண்டுவன 
உணர்த்தும் Ca gg Be பரமாத்துமாவைக்கூறுதபாகமுமிருப்பதால் 
வேதத்தின் முன் செல்கவஷெனறும் குணாதிதரான நம்மாழ்வார் பாட 
லில் அங்ஙனம் ஒரு பாதமுமில்லாமையால் பாதத்தின் முன்செல்லுமே 
யென்றுங் கூறினா. தீவம்முதவியவத்றா ந்பெற்ற அறிவினையுடைய பி 
மாமுதலானோர் ஞானச்அக்கும் முதலடியிலேயே மயர்வற மதிாலம் 
அருளப்பெற்ற சம்மாழ்வார் ஞானத்துக்கும் மிகுர்த ஏ திறத்தாழ்வுண் 
'டாதலால் விரிஞ்சன் முதலோர் கோதற்ற ஞான க்கொழுர்தின் முன் 
செல்கவென்றும் பாதச்தின்முன் செல்லுமேயென்றுங் கூறினார், இத 

மெய்யுணர்க்தோர் என்றதனாலே திவத்தா ற்பெற்ற அறிவுடையாசென் 
பது விளல்கும், வேசம் - மங்கலச் சொல்லாசலின் முதவிலெடுத் த் 
கொண்டார், றிது விருச்சப்பொருச்சமாயினும் பெரியோராட்சியிற் 
'குற்றமில்லையென் ௪. மெய்யுணர்ச்தோர்- வியாஸ், அம்பரீஷ, சுக, செள 
ன காதியரெனினுமாகும். முதலோரென் தனால் இச்திராதியரையுங் 
கொள்ஃ. கோதற்றஞானம் - ௮மலஞானம். குணங்கள் தர்தஎனப் 

பிரித் தத் திருவாய்மொழியைச் கற்றகர்களுக்கு ஈற்குணங்களைத் தநத 
ருளுடின்ற என்றலுமாம். சென்குருகூர் - தென்றிசைச்சண்ணுள்ள 
தாகிய குருகூரென்றலுமாகும், எல்லோரிலுஞ் சிறந்தவராகலால் 
புனிதனெனருர். முன் - இடைச்சொல் ; இடத்தின்மேல௮ு. செல்க - 
வியங்கோள்வனைமுற்று, உணர்ச்தோர் - பெயரெச்சமுற்று, செல் 
லுமே, ஏ- எதிர்மறை, ஈடர் - உவமையாகுபெயர், (௧)
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சுடரிரண் டேபண்டு மான்ரு யினதுக டீர்ந்துலகத் 
திடரிரண் டாய்வரும் பேரிருள் சீப்பன வெம்பிறப்பை 

யடரிரண் டாமலர்த் தாளுடை யான்குரு கைக்கரசன் 

படரிருல் ர்த்திப்பி ரான்றிரு வாய்மொழிப் பாவொடு£ம. 

உரை :--பண்டு- முற்காலத்தில், சுடர் இரண்டே-சூரியனும் சக்தி 
ரனுமாகிய இரண்செடர்களென்றே நிலையிடப்பட்டன;(இப்பொழுதோ 
வெனில்), எம் பிறப்பை - எமது பிறவியை, அடர் - போக்கிய, இரண்டு 
ஆம் - இரண்டாகிய, மலர் தாள், உடையான் - தாமகாமலரையொத்த 
திருவடிகளையுடையவரும், குருசைக்கு - குருகூருக்கு, அரசன் - தலை 
ரும், படர் - பரவிய, இரும் - பெரிய, 8ர்த்தி பிரான் - புகழையுடைய 
வருமாகிய நம்மாழ்வார் (செய்தருளிய), இருவாய்மொழி - திருவாய் 
மொழியென்னும் பிரபர்தத்தின, பாலொடும் - பாடல்களுடனே 
(Ceri gn), goo தீர்ந்து - குற்றமின்றி, உலகத்து - உயிர்களிடத்தில், 
இரண்டு இடர்ஆய் - இரண்டுவகைத்தன் பமாக, வரும் - வர்துபற்றிக் 
கொள்கின்ற, பேர் இருள் - பெரியமயக்கம்பற்றி வருதற இருவினையா 
இய இருளை, €ட்பன - போக்குவனவாகு, மூன்று ஆயின - மூன்றுசுடர் 
களென்று மேம்பட்டு விளங்கலாயின ; (எ-று) 

முன்னாளில் சூரியன் சர்திரனென்னும் இரண்டுசுடர்களே உல 
கத்தை விளக்கவர்தன ; அவை புறவிருளைக்கெடுப்பனவன்றி வேறு 
செய்யலாவனவின்மையால், உயிர்களின் மனத்திலுள்ள இருளைப்போக் 
கவேண்டிப் பிரானது திருவாய்மொழிப்பாவொடு சேர்ந்து மனத்தெழு 

இன்ற இருளையும் கெடுத்துமுச்சுடராயின வென்பதாம், உலகத்தின் 
பேரிருளைக் கெடுத்தற்குத் திருவாய்மொழிவேண்டுமானாலும் ஈம்மாழ் 
வார் இருவடிகளில் அன்புபூண்ட தமக்கு ௮வர் திருவடிகளே அமையு 
மென்பதுதோன்ற எம்பிறப்பை அடரிரண்டா மலர்த்தாளுடையானெ 

capt, பூவோடு நாரும் மணம்பெறுதல்போலத் திருவாய்மொழிப் பா 
வொடு சுடர்சேோச்.௪ மூன்றாயின வென்முர், இணிச்சுடரிரண்டென்பத 
ற்கு இராமகிருஷ்ணர்களென்று பொருள்சொண்டால் அவ்விராமபிரா 
ன் சுக்தீரீவனைசோக்செ சரணாகதிதருமத்தையளித தமையாலும் கண்ண 

பிரான் அருச்சுனனைசோக்ரிக் சதையருளிச்செய்கமையாலும் இங்கு 
* வீடுமின் முற்றவும்!” என்று எல்லாவுயிர்களையும் கோச்யெருளிச்செய் 
தமையாலும் இத்திருவாய்மொழியே௮ வரினும் சறப்புடைமையா தலறிக, 
வினைகளுள் ஈல்வினை மீண்டும் பிறவியைத்தருகலால் இரண்டினையும் 

சேர்த்து இடரொன்றூர் ; இருள்என்பலும் இச்கருத்துப்பற்றியேயாம் : 
'* இருள்சேரிருவினையும்”' என்ருர்பிஈரும். ஒருவன்செய்யும் ஈன்மை 
யால் அவனைச் சார்ர்சபலரும் மேம்படுவாராதலால் தாம் ஒருவர்துதித் 

தீலினால் தம்மைச்சாரர்த பலர்பிறப்புக்களும் மீம்குசல்பற்றி எம் என்று 
தின்மைப்பன்மையாற் கூறினார். இரண்டே, ஏ- தேற்றம், மலர்த் 

தாள் - உவமத்தொசகை, குருகை- மரூ௨, இரும்£ரத்தி - பண்புத் 

தொகை, | (2)
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பாவொடுக் குக் நுண் ணிசையொடுக் கும்பல வும்பறையுச் 
தாவொடுக் குந்நல் லறிவொடுக் கும்மற்று நாட்டப்பட்ட. 
தேவொடுக் கும்பர வாதச் செருலொக் ஒ குக்குரு கூர்ப் 
பூவொடுக் கும்மழமு தத்திரு வாயிரம் போந்தனவே, 

உரை :--குருகூர். - இிருக்குருகூர்ப்பதியிலே, பூ - (அழ்வா ரதி திரு 
வாய்) மலரில், ஒடுக்கும் - அடச்சப்பெற்றிருர் சதான, அமுதம் - அமிர் 
தம்போன்ற, இரு ஆயிரம் - சிறந்த ஆயிரம் பாடல்களும், போச்தன.- 
இவளிவர்தவைகள் தாம், பா- செய்யுட்களினிலச்கணங்களையெல்லாம், 
ஒடுக்கும் - தம்முளடச்சிச்கொண்டு விளங்குவன ) 5 Ber - நுட்பமாக 
அறியத்தக்க, இசை - இராகப்பகு,திகளெல்லாவச்தையும், ஒடுக்கும்---; 
பலவும் - வேருகிய பலவற்றையும், பறையும் - மாறுபட ச்கூறுகின் ற, 
சா- புறச்சமயிகளின் ஈாவினை, ஓடுக்கும் - அடக்இிவிடும் ; ஈல் ௮றிவு - 
ஈல்ல அறிவினை, ஒடுக்கும் - தன்னுள்ளடச்இயிருக்கும் ; மற்றும் - அன்றி 
யும், சாட்டப்பட்ட - (உலகத்தை) நிலைநிறுத் சப்பட்டுள்ள, தே- -தேவ்னா 
கய திருமால், ஒடுக்கும் - - தீன்னுளடக்கிச்கொண்டிருக்றெ, பரம் - வே 
ராய (மதங்களின்), வாதம் - விவசா ரத் தினாலாகயெ, செரு- போரை, 
ஒடுக்கும் - அடக்இவிடும்) (ஏ- று) 

பாடல்களினுறுப்பக்சள் பலவற்றையும் நிறையப்பெற்றிருப்பதனால் 
பாவொடுக்கு மென்றார், சிவபிரான் இருக்கையிலேர்திய வெண்டலை 
யால் பாடப்பெற்ற தேவகானமாடிய பதினெட்டுப் பண்களின் வழியில் 
விரிந்த நாற்றுமூன்று பகுதிகளையும் டெற்றிருப்பகனால் நுண்ணிசை 
யொடுக்குமென்றார். ஈம்மாழ்வார் கொண்ட கொள்கைச்கு மாரறாசப் 
பிசற்று்றவர் சாவினை அடர்சச்செய்தலால் பலவும்பறையுக்காகொ 
டுச்குமென்றார்; காலையில் ஈறுமல ரொன்றக் சட்டிய, மாலையி ணியல் 
புரை சமய வாதியர், சூலையின் இருச்சலாற் சொல்லு வோர்ச்செலாம், 
வேலையும் இசையும்போல் வேறு பாடிலான் 1” என்றபடி எல்லாமதச் 
சையும் தன்னுளடசச்கொண்டவனாதலால் தேவொடுக்கும் பரவாத 
மென்றார். இறச்சாரைப்பிழைப்பிச்கும் அமுசம்போலச் தீவினையிலழி 
வார் சாம் நினைத்தமாத்திரையில் அவரை அதினின்று நீச்குதலால் இற 
ந்தாரைப் பிழைப்பிச்கும் ௮மு.சத்தை அத்.திருவாய்மொழிக்கு உவமை 
கூறினார். இறைவனருளாற் பாடியதன்றி ஆழ்வார். தாமாசப்பாடின 
ரில்லையென்பதி சோன்றப்போர்தனவென்றார்; ௫(முர்தை ஆயிரம்” என் 
ற் பாசுரப்படி, திருவாய்மொழி நித்தியமென்பதும் நித்தியமான வேதச் 
தைப் பிரமசேவர் வெளியிட்டதுபோலசத் திருவாய் மொழியையும் ஆழ் 
வார் வெளியிட்டனபெொன்பதும் இதனால் விளங்கும், ஒடுக்குர் நுண்ணி 
சை, பறையுச்கா, ஒடுக்குக்கல்லறிவு, ஒடுக்கும்மற்று, ஒடுக்கும்மமுதம் - 
இவற்றிலுள்ள ஈசரமகரங்கள் விரித்தல் விசாரம், பூ - உவமையாகு 
பெயர், (௩) 

தனமாஞ் Ravi & es தவமாஞ் சிலர்க்குக் கருமரிறை 
, கனமாஞ் சிலர்க்ககன் சாரண மாஞ்சிலர்க் காரணத்தி 
னினமாஞ் இலெர்க்கதற் கெல்ல்யு மாக்தொல்லை யோ வகுள 
வனமாலை யெம்பெரு மான்குரு கூர்மன்னன் வாய்மொழியே, 

உரை :--தொல்லை- பழமையாகய, எர்- அழக, வகுளம் - மட 
ழம்பூச்சள் தொடுச்ச, வனம் - குளிர்ர்த,மாலை : ம்லையையுடைய எம்,
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பெருமான் - எமத தலைவராக, குருகூர் மன்னன் - குருகூரிலவதரித் 
தீ ஈம்மாழ்வாரகு, வாய் மொழி - திருவாயிலிருச்து வந்த பாடல்கள 

லெர்க்கு, - சற்சிவருக்கு, கனம் ஆம்-செல்வப்பொருளாகும்; லர் 
க்கு--- ட திவம் ஆம் - தவமேயாகும்; சிலர்க்கு... தருமம் நிறை - 
புண்ணியமிகு்ச, சனம் ஆம் - பெருஞ்தெப்புமாகும் ; லெர்ச்கு- ந 
அதன்-சாசணம் ஆம்- அப்பெருஞ் செப்புச்குச் சாரணமுமாகும் ; லர் 
க்ரு--;.,ஆரணத்தின் இனமாம் - வேதத்தின். பகுதியாகும்; 26 LG" 

அச்ச வேதத்தின் .பகுதிகளனை ததக்ரும், எல்லையும் - முழ.வாய உபதி 
வத்துக்களும், ஆம் - ஆகும்; (எ-று... ர ரர: 

குருகூர் ஈம்மழ்வார் திருவாய்மொழியானத செல்வம் மு லியவற் 
ஹை வேண்டியவர்க்கு வேண்டியபடியே பயன்படச்தக்க தென்பதாம். 
திருவாய்மொழி தமிழ்ப் பிரபர்தமாதலால் அந்தத் தமிழுக்குரிய தெய் 
வம் தான் ௮ர் நாலைப் பாராயணஞ்செய்வார்ச்குவேண்டியதைவேண்டிய 
படியே கொடுச்குமென்பார் தனத்தை வேண்வொர்ச்குத் தனமும் தவத் 
தை விரும்பினவர்ச்குச் தவமும் பெருமையை விரும்பினவர்ச்குப் பெரு 
மையும் அதன் காரண்முமாமென்ரூர், அத்தெய்வமும் வேறன்று 6. 
தத்தினுள் விளங்குவதென்பதை விளக்குவார் ஆரணமாமென்றும் வேத 
ம் வேதாச்தமாகாது இது வேதாந்தமுமாகு. மென்பார் அதன் எல்லை 
யென்றும் ஆரனாம் பழமையுடையதே யென்பார்ச்கு இதுவும் பழமை 
யேயெனக் கூறுவாராஇத்தொல்லை வாய்மொழியெனறுக் கூறினார், 
அன்றியும் உலகத்தில் தனம் இம்மையின்பத்திற்கே உரியது ; தவம் - 
மறுமையின் பத்திறந்சே யுரியது இம்மைக்ுப் பயன்படாத; இத்திருவா 
ய்மொழி அப்படியன்றி இருமைப்பயனுர் தருசலால் சனமென்றும் தவ 
மென்றுங் கூறினார் என்றலுமாம், இதி ப (௪) 

    

ey 

மொழிபல வாயின செப்பம் பிறந்தது முத்தியெய்தும் 
வழிபல வர்யவிட் டொன்று யதுவழு வாநரகக். 
குழிபல வாயின பாழ்பட் டதுகுளிர் நீர்ப்பொருரைச் . 
சுழிபல வாயொழு குங்குரு கூரெர்தை தோன்றலினே. 

உரை:--குளிர் - குளிர்ர்த, கிர்- நீரையுடைய, பொருகை-தாமிர 
பருணிசதியானத, பலசழியாய்- பற்பலவாசச் சுழித்து, ஒழுகும் - ஓடு 
இன்ற, குறகூர்- குருகூர் என்னும்பதியில், எர்தை- எமது தர்தை 
போல்வாராயெ ¢ Carus, பேபன்ரவின் - அவகரித்சலால், பலவா 
யின - பர்பலவாயெ, மொழி- பாஷைகளுச்செல்லாம, செப்பம் - ஓழுங் 
கு, பிறந்தது - உண்டாயிற்று ; முத்தி- மோகூவீட்டினை, எய்தம்- ௮ 
டைஇன்ற, வழி: மார்ச்கம்கள், பல ஆய -பலவாயினவை யெல்லாம், 
விட்டு - ஒழிந்து, ' ஒன்று ஆயது - ஒருவழியாயிச்று ; வழுவா - நீங்காத, 
ஈகம் குழி- ஈரகக்குழிகள், பல ஆயின - பலவாயின வெல்லாம், பாழ் 
பட்ட - பாழாயிழ்று; (எ. று,) ப ப | 

குருகூரில் ஈம்மாழ்வார் ௮வதரிச்தலால் பாஷைகளில் ஓழுங்சென் 
ப.து தோன்றிர்று ; முத்திமார்ச்சம் ஒழுக்காயிற்று, . ஈரகு பாழாயிற் 
ரென்பதாம். செந்தமிழ்மொழியில் மாறுபட்டுச்சிடர்த கரைகள் பல 
வும், சடகோபர் திருவாய்மொழியை ஒழுங்குபடுத்தப் பாடியருளினது 

கோச் அவ்வழியே இருத்தப்பெற்றதனால் செப்பம் பிறர்ததென்றார்,



காலமும் உரையும். ௯ 

வழுலாகரகம்.-.இவினை செய்தாரைக் தப்பா மல் விழுங்கு காசம், அச்சி 

ருவாய்மொழியைப் பாராயணஞ்செய்வோரும் அப்படிச்செய்வோரருக 
லிருப்போரும் கேட்போரும் முத்தியையே - அடைதலால் உரகச்குழி 

பாழ்பட்டதென்றார். ,மொழியென்பதற்குப் ப.தமென்ற பொருள் 

சொண்டு கடபடாதி சப்தங்கள். அவ்௨உப்பொருள்களையே யுணர்த்தின 

வாதலால் மொழி பலவாயினகென்றும் திருவாய்மொழியிலுள்ள எல் 
லாப் பதல்களும் அவ்கப்பொருள்களினைவில் நில்லாத. எம்பெருமான் 
உரையிற் சென்றுணர்த்தினமையால் செப்பம் பிதக்சதென்௮ுல் கூறினு 

மமையும், -இவ்வாழ்வாரவதரித்ததன் பின் பலலாயிருர்தன Qua canes 

சுழிசளேயன்றிப் பிறவில்லையென்பார் பொருசைச்சுழி பலவாயொமுகு 

மென்றார். செப்பம்-பண்புப்பெயர், ஆய-வினைப்பெயர், (௫) 

தோன்றா வுபறிட தப்பொரு டோன் £அற் (Hit GOGH 
eres மிவையென்ற போதுமற் றென்பல காலுந்தம்மின் 

மூன்றா யினவு நினைற்தா ரணத்தின்றாம் மைத்தமிமை 

யீன்றான் குருகைப் பிரானெம்பி ரான்ற னிசைக்சவியே. . 

,_ &ரை:--பலகாலும் : பலதரமும், தம்மில் -தமச்குள், மூன்று ஆயி 
னவும் - மூன்்றுபகுதியாகி அமைச் கவற்றையும், நினைர் த---, .அரணத் 
இன் - வேதத்தினைப்போல, மும்மை - மூன்றுகூறுபாடாயெ, தமிழை - 
தீமிழினுலாகயெ பாடல்களை, ஈன்றான் - அருளிச்செய்தவரும், குருசை 
குருகூரிலவதரித்த, பிரான் - பெரியவரும், எம்பிரான் - எப்தலைவருமா. 
கிய ஈம்மாழ்லாருடைய, இசைகவி இவை - பண்ணோேடுபாடவல்ல இப் 
பாடல்கள், சோன்றா- பலா£லும் ௮றியப்படா,ச, உபநிடசம்பொருள்-. 
உபரிஷதத்தின் கருத்துச்சளை, தோன் ல் உற்ரார் தமக்கும் - அறியப் 
பெற்ற பெரியோர்களுக்கும், சான்று அம் - சாட்டியாஇ விளம்கும், என் 
போத - என்று சொல்லிய காலத்தில், மற்று - வேறாயெ (ரப்பு), 
என் -யாத வேண்டும்?; (எ-று) , ன சூ 

் ஜீ௨ாசுவரஜசத்சென்று மூன் றுகூறுபடுத் திக சாட்டியிருப்பதைச் 
தீம்முள் ஆராய்ச் அசற்குத்தகும்படியாகச் குறாகூர் ஈம்மாழ்காராரற் 
பாடியருளிய இப்பாடல்கள் உபகிஷதத்தின் கருத்தை அறி௫ற பெரி 
யோர்களுக்கு இடையில் சந்தேகம்கேருமீடதஅ இ.த சாட்சியாயிருக்து 
அந்தச் சர்தேசம்களை ஒழிச்குமானால் இதன் செப்பினை வேமென்ன 
சொல்லு௨தென்பசாம். ௮ரியதச்அவஞானச்சைப் பெறச்சச்ச புண் 
ணியமுடையார்ச்சன் றிப் பிறர்க்கு வெளிப்படாமையால் சோன்றாவுப 
நிடசப்பொருளென்றார். மோன் றலுற்றார்-திங்கு மன ரகவியாரும், சாத 
மூனிகளுமாம்; எப்படியெனில்? அழ்வாரைக் :: கண்ணிநுண்டுறத்தா 
ம்பு ?;என்ற பாகுரம்பாடி முதிதியடைர்சவர் மதுரகவி. பிர்பட்டு சா 
கமுனிகள் உண்டா) நிச்சகண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு என்ற பாசுரத்தை 
ப்பலதரம்.ஒதினமையால் முன்பு ஆழ்வார்பாட. மதுரகவி எழுதிவைச்தி 
Gite அழிர்துபோன திருவாய்மொழி சாசமூனிகளின் மனத்தில் தோ 
ன்.றியது.; இலர் ௪ம௫ மனத்தில். 'தோன்றியபடியே ௮சனை யெழுதி 
ஆழ்வார் பெயரோடு வெளியிட்டார். என்பதாம். முச்சமிழ்- இயற்ற 

மிழ், இசைத்தமிழ், சாடகச்சமிழ் ; இயற்றமிழ் - இலக்கண அமைதியை 

யுடையதமிழ், -அசைக்தமிழ்- இராக: அஃமதியையுடைய தரிழ், நாடகத் 
தமிழ் கெளிப்படை, எம்பிரான்றன், தன் - சாரியை, (a)



&O சடகோபரந்தா தி 

கவிப்பா வமுத மிசையின் கறியொடு கண்ண னுண்ணக் 
குவிப்பான் குருகைப் பிரான்்சட கோபன் குமரி கொண்கன் 
புவிப்பா வலர்தம் பிர £ன்திரு வாய்மொழி Lp FIT 5H 

செவிப்பா லுழைர்துபுக் குள்ளத்து ளேறின்று தித் திக்குமே. 

உரை :-- சவி- பாடலாயெ, பா- பரவிய, ௮(ுதம் - உணவினை, 
இசையின் - இராசமாகய, சறியொடு- சகறிமுதலானவிஞ்சன த்தடனே, 
சண்ணன் - கண்ணபிரான், உண்ண - உட்கொண்டருளும்படி, குவிப் 
பான் - சமைத்துச்குவிப்பவரும், குருகை - குருகூரில் அவதரித்த, மி 
மான் - பெரியோரும், சடகோபன் - சடமென்னும்வாயுவை முனிம்து 
போச்னெவரும், குமிகொண்சன் - குமரிசாட்டுச்குத்தலைவரும், புவி - 
பூமியிலுள்ள, பாவலர்தம் - வித்துவான் களுக்கு, பிரான் - தலைவருமா 
திய ஈம்மாழ்வார்பாடிய, இருவாய்மொழி-- , பூசரர்தம்-பிபரமணர் 
சஞ்டைய, செவிப்பால் - காதுகளின் வழிகளிலே, நுழைந்துபுச்கு-நு 
ழைர்து புகுர்து, உள்ளத்து உள்ளே - மனத் தினிடத்திலே, நின் று - நிலை 
பெற்றுகினறு, இத்திச்கும்- இனியசுவையைஉண்டாக்கும்; (௪ -று.) 

ஆழ்வார், பாடலரகய சோழ்றினையும் இசையாயெ கறிமுதலியவற் 
றையும் சண்ணபிரான் உண்ணும்படி சமைததுக்குவித்த தஇருவாய்மொ 
ழியென்னுமுணவு ௮ரதணர் செவியின் ௨ழியேநுழைர் து #6 Bund og 

மென்பசாம். இப்பாடல்முழுவதம் உருவகப்படுத்தினமையால் முற்றுரு 
வகம். சிவசச்தியாயெ குமரியென்னுக்தேவியைப் பரசுராமன் ஸ்தாபித் 
திப்பூசிச்சமைபற்றி இரச இடத்திற்குச் சன்னியாகுமரியென்றும் இத 
சுூழ்ர்ச காட்டிற்குக் குமரிசாடென்றும் பெயராயிற்று, அம்வார்பாடல் 
களையே புலவர்கள் மே£்கோளாகச்கொள்கின் றமையால் பாவலர் தம் 
பிரானென்றார். புளியங்காடியுண்பவருச்கு ௮முகம்டெ த்தாத்போல 
வேதா த.நாலிற்கடர்து மனத்தைவருத்தும் பூசுரரிதனைரோசக்கி ம௫ழம் 
தேற்றலின் ௮வருள்ளத் தள்ளே இத்இிச்குமென்றார். அட்டுர்குவிசோம் 
லுப்பருப்பசமுமென்.று இடையர்கள் கண்ணனுண்ணக்குவித்தாரேனும் 
௮ச்சோறு கண்ணலுக்கேயுரியகாயிற்று, இஃது. அதுபோலன்றிப் பூசுச 
ரும் சுவைத்துமடுழ்வதாயிற்று, (er) 

  

தத்திக்கு மூலக் தெளியமு தேயுண்டு தெய்வமென்பார் 
ப த்திச்கு மூலம் பலுவற்கு கூலம் பவமறுப்பார் 

தேத்திக்கு மூல முளரிக்கை வாணகை மொய்குழலா 
ரத்திக்கு மூலங் குருகைப் பிரான் சொன்ன வாயிரமே, 

உரை :--குருகை - குருகூரிலவதரித்த, பிரான் - சடகோபர், 
சொன்ன------, அயிரம்- இருவாய்மொழி ஆயிரம்பாடல்களும், இத் 
திக்கும்'- இனிமைசெய்ன் த, மூலம் -(சாவாமைக்குச்) சாரணமாயிருச் 
இன்ற, 'கெளிஅமுதே - தெளிர்த ௮மிர்தமேயாம்; (அன்றியும்), தெய் 
வம் உண்டுஎன்பார் - தெய்வல்களிருச்சன் றன என்று கொல்லுெவர் 
களுடைய, பத்இச்குமூலம் - பச்இக்கும் இத வேகாரணமாகும்) LI ge 

கும் - வரவாற்.றுமுறையிற்பா டுன் ற நூல்களுக்கும், மூலம்----; பவம்- 
பிறவியை, ௮ அறுப்பார் - போக்கத்துணிர்தகர்கள், முத்திக்கும் - முக்த 

பயடைவதர்கும், மூலம் 4; முளரி கை - தாமரைமலர்போன்ற சை



மூலமும் உரையும், க்க 

களும், வாள் ஈகை - ஒளிபொருர்தியபத்களுமுள்ள, மொய்குழலார் - 
கெருக்கெயகூர் தலையுடைய மாதர்சகளிடத்தாசையை, அத்திச்கும்-போக் 
குசைக்கும், மூலம் ---; (௪-௮) 

' அமிர்தின்மேற்பட்ட ரிறந்தபொருளில்லையாதலின் அமுதத்தை 
உலமித்தார். அன்றி ௮மிர்தமோ இதற்குஒப்பாவது என்று ஏகாரத்தை 
எதிர்மறையாக்கியுமுரைக்கலாம். ௮ங்ஙனம் ஆக்கவே தேவாமிர்தமா 
னத பத்திக்கும் பனுவலுச்கும்ரூலமாகாது. உடம்பைக்காத்துகிற்றலா 
ல் முத்ீதிக்கும்மூலமாகாது. அ௮ரம்பையரைச்சேரசசெய்தலால் மொய் 
குழலார் அத்திக்சுமூலமாசா௫. அன்றியும் பவம௫ப்பார்ச்கு அழியா 
முத்தியைக்சொடுக்கின்ற இத்திருவலாய்மொழிபோல அமிர்தம் அழியா 
வின்பத்சைத்தரமாட்டாது ) அமிருதமுண்டவரும் சிற்சில சாளில் 
இறப்பதுண்டு :-- 4 எல்லை மூ லைச்து சாள்க ளஞளவென விமைகருங் 
கண்ணு, ஈல்லெழின் மாலை வாடு ஈஞ்சுடை யமிர்துண் டாரில், பல்பகற் 
றுய்த்த வின்பம் பழுதெனக் கவல்பகண்டாய் '' என்பதனாலுமறிக, இரு 
கஉாய்மொழி ஆயிரத்து நாந்றிரண்டுகெய்யுட்களை ஆயிரமென்றது பெ 
ரும்பான்மைபற்றியேயாம், அன்றியும் நாறுபதிகத்திலுமுள்ள நாறு 
கடைக்காப்புச்செய்யுட்களைக்கழிக்க - ஆயிரத்துரண்டேயாமென் ௧. 

ஆயிர மாமறைக் கும்மலங் கார மருக்தமிழக்குப் 
பாயிர நாற்கவிக் குப்படிச் சந்தம் பனுவற்கெல்லார் 
தாயிரு நாற்றிசைக் குத்தனித் தீபந்தண் ணங்குருகூர்ச் 

சேயிரு மாமர பஞ்செவ்வி யான்செய்த செய்யுட்களே. 

உரை: தண் - குளிர்சசியான, அம் - நீர்களமுடைய, குருகூர் 

சேய் - குருகூர்ப்பதியிலே குழர்தைவடிவாக அவதரித்தவரும், மா - 
சிறர்த, இருமாபும் - (சாய்வழிதர்தைவழியாகிய) இரண்டுவழியும், செவ் 
வியான் - சிறந் தமாபினருமாகியசடகசோபர், செய்த---, செய்யுட்கள்- 
பாடல்களானலை, ஆயிரம்மாமறைச்கும் - இற் சஆயிரமென் றபகு.தி 
யுள்ளசாமசாகைகளுக்கெல்லாம், அலம்காரம் - அழகுசெய்வனவாகும் ; 
௮ரும் சமிழ்க்கு - அரியதமிழ்ச்கு, பாயிரம் - வரலாற்றுமுறையாகும் ; 
சா.ந்சவிச்கு- ரான்குவசைப்பட்ட கவிகளுக்கு, படிசந்தம் - ஒப்புக்காண் 
பதற்குரியனவாம் ; பனுவற்குஎல்லாம்-எல்லாலகைப்பட்ட நால்களுக் 
கும் - தாய் - தன்னுட்கொண்டுதருக்தாய்போல்வனவுமாம்; இரு கால் 
திசைக்கும் - எட்டுத்திக்குக்கும், தண் - ஒப்பற்றுவிளங்குற, தபம் - 
விளச்குமாகும்; (௭- று.) | 

- குருகூராழ்வாரருளிய பாடல்கள் சாமவேதீத்துக்கு அழகுசெய் 

ஒனகாம். தமிழுக்கு ௮ணிர்அசொண்டு அதற்குரியபாயிரமாகும் ; கவி 
களுக்குப்படிச்சர்சமாம்; பனு௨லுக்குத்தாயாகும் ; . எட்டுத்திக்குக்குக் 
தீபமாகுமென்பதாம். ஒருபெண்ணுச்கு அவளை க்காமுகர் விரும்புமாறு 
அணிகளால் ௮ணியப்பகவனபோல பொருள் மறைக்துடெர்த வேதங்க 
ளின்பொருள்களை மேர்கொண்டு யாவரும்விரும்பும்படி அழகுசெய்தலா 
ல்மறைக்கு௮லங்காரமெனருர். சவபெருமான் முருகக்கடவுள் நிதிடீன் 
கிழவன் இர்.திரன் முதலாகியதேவர்களும், வான்மீடியொர் கெளதமஞார் 
மார்ச்சண்டேயனார் ௮கத்தியனார் முதலாகிய முனிவர்சளும் ஆராய்க்த 
௮ருமைதோன்ற அருர்தமிழென்றாச். நாற்கவி- ஆசு, மதுரம், சித்தி



Go. சடகோபரந்தரா் தி 

ரம், விஸ்தாரம் என்பன, ஒருவன் பாகெவென்றவுடன் பாடுதல் அசுகவி 
யாகும்; இனியச வைகள் ஒன்பதுந்தோன் றப்பாடுதல் மத.ரகவியாஞும். 
( மாலை மாற்று சக்கரஷ் சுழிகுஎம், ஏக பாத மெழுகூற் Dig ses, an 
தை கரப்பே சரர். துறை பாட்டே, தூசுங் கொளலே வாவன் ஞாற்று 
ஈரசபக்தம்'” முகலாய மிறைச்சலிகளைப்பாடுதல் 9த்திரசவியாகும். 
ஒருபொருளை மேற்கொண்டு பலவகைவர்ணனைசளையும் அமைத்து விரி 
வாசப்பாடுதல் வித்தாரசவியாகும். பாயிரம் - - கமிழிலின்னபொருள்க 
ஞூளவென்று கிருவாய்மொழியித்காட்டி௰தாம், தமிழில் இவ்வண்ணம் 
பாடவேண்டுமென்ற கட்டளைக்கு உகாரணமாகப்பெரியோர்சொள்ள 
வைத்தலால் படிசசந்தமென்றார். பனுவல், பலவசைய ; ௮வை ;--அற 
தூல், பொருள்ழால், காமதால், வீட்டுநால்என்பன. இர்ரான்கும் IS 
திருவாய்மொழியிர்பரச்சக்காணலாமாதலால் தாயென்றார், உபய 
குலோத்தமரென்றதல் கருத்தாக இருமாமாபுஞ்செவ்வியானென்றார் 

'செய்யோ டருவிக் ௫ குருகைப்பி ரான்றிரு மாலைஈங்கள் 

கையோர் சனியெனக் காட்டித்தர் சான்சழற் கெசுமலம் 
பெய்யோ மவன்புக ழேத்திப் பிதற்றிப்பித தாய்த்திரியோ 
மையோ வறிதுமென் றேயுப காரத்தி ஞத்தல்யே, 

உரை: --அருவி - அருவி£ர்கள், செய் - வயல்களில், ஓடு - pees 
பாய்கின்ற, குருகை பிரான் - குருகூரில்வர்த பெரியோரான LET Wt 
Ger, திருமாலை - சிறர்சமாயோனை, ஈங்கள் - ஈம்முடைய, கை - கை 
யிலுள்ள, ஐர் கனிஎன - ஒரு பழமென்னும்படியாச, காஃடி தீர்சான்- 
குறித்த ச்சாட்டிக்சொடுக்கருளினார் (அதனை அறிர்அம்), HAC - ௮ந் 
தப்பராம்குசருடைய, சழழம்கே - திருவடிகளிலே, சமலம் - தாமரைம 
லர்சகளை, பெய்யோம் - பத்ததியோம் (அலன்) புகழ் - அவாது Cig 

இயை, எத்தி - அ.தித்து, பிகற்றி - பலகாமுஞ்சொலலி, பித்தாய் - பிறர் 
நம்மை சோச்இப்பைத்தியரென்று சொல்லும்படியாக, திரியோம்- 
திரிர்து அலைச்திலோம்; (அவன்) 2 உப்காரத்தின் - அவர் ஈமக்குச்செய் 
a ஈன்றியின், mmo - பெருமையை, என்று அறிதம் - எப்பொ 
துஅறியப்போடிரோம்? ஐயோ -ஜஐய த! என்னே! (எ-று. 

| திருக்குருகூர் ஈம்மாழ்வார். திருமாலைர் காட்டிச்கொடுத்தருளி 
ஞர்; அப்படிப்பட்ட மகோபகாரிக்கு ஒருவிசத் தொண்டுஞ்செய்தறி 
யாம்; அவருபகாரத்தின் பெருை மயை எப்பொழுது தானறியப்போ 
இரோமென்பதாம் “கைத்தலக்சா மலசமெனச் கண்டுசொள்'”? என்ற 
படியே *மக்குக்காட்டிக்கொரித்திம் '“வாணார் நுதலார் வலைப்பட் டடி 
யேன் பலவின் கனி ் (ீந் ததுபோல வதண்முன் 2? 4 இன்கணி சுவரு 
மர்தி கெவனோ டிரிய கோட்டி, ஈன்கனி Reva soccer cor?’ என்டுன்ற 
படியே அறிவின்மையால்' எம்பெருமான். ஈமக்குச்செய்யும். பேரருளை 
யிகழ்ர் த பிறரலுபவிக்கப் பார்த்துக் 'னசைப்பழ மிழந்த மந்தி? போல 

ஏக்கர்று இருக்கரோமென்று வெறுச்சு ஐயோவென்றிசகூச்சூறினார். 
அருவி நீர் யலில் சென்றுபாய்தல்போல்' அழ்கார்கருணை அவரைத்து 
திப்பவருள்ளத்தித்சென்ற பரவுமென்பது சொகைமொழியின் கருத்தி, 
மதிறும் அருவி மிர் வயல்களை விளையச்செய்வதுபோல் அழ்வார் மா 
யோனைக்சாட்டிப் பச்தியை விளையச்செய்சாரெனினும் பொருந்தும்,



நூல மும் உரையும். ௧௩. 

குருகை - மரூ௩. கழற்கு - உருபுமயச்சம். பெய்யோம், திரி 
யோம்-தன்மைப்பன்மை எதிர்மறைவினைழமுற்று, அறிதும் - தன்மைப் 
பன்மை எதிர்காலவினைமு ற்று, (0) 

ஆஜ்றிற் பொதிந்த மணலின் ஜொகையரு மாமறைக:? ள் 
Garp ola Qur Bas பொருள்கலெ ல் லாம்விழு மாக்கமலஞ் 
சேற்றிற் Qu Bu 8 ips குங்குரு கூரர்செஞ் சொற்பதிக 
Bit fp பொதிந்த பொருளொடு கூறு நுவ வல்கிலவே, 

உரை:--அற்றில் - பொருகையாற்றில், பொதிர்த - தம்இயுள்ள, 
மணலின் சொகை - மணவினளவையொத்த, மா - செந்த, அரும் மறை 
கள் வேர்றில் - பலல௨சைப்பட்ட அகியவேதங்களில், பொதிச்ச - மறை 
ந்துடெச்சின்ற, டொருள்கள் எல்லாம் - எல்லாப்பொருள்களும், வீழு 
ம் - (யாவரும்) விரும்பத்தச்ச, மா சமலம் - இறந்த தாமரைகள், சேறி 
றில்... பொதி அவிழ்க்கும் - கட்டவிழ்ச், து மலாப்பெற்ற, ருருகூரர்- 
குருகூர்ப்ப, 19 ayen air பராங்குசர் செய்தருளிய, செம் சொல் பதிகம் 
நூற்றில் - செர்தமிழ்சசொற்சகளாற்செய்த நாறுபதிசங்சளிலும், பொ 
திர்த - நிறைர் அள்ள, பொருள்-பொருள்களில், ஒரு கூறும்-(நாற்றில்) 
ஒரு பகுஇயளவும், நுலல்கல - சொல்லினவில்லை; (எ - று.) 

பலவாகிய வேதங்களெல்லாம் ஆழ்வார் திருவாய் மொழியிற்கூறிய 
aria நார் $றிலொருபங் களவுங்கூடக் கூறின வில்லை யென்பதாம். 

அனர்தாவைவேதா: என்றசனால் ஆற்றின் மணலின் கசொகை மறைக 
ளென்றார். மிகுதியைவிளஎச்சசேண்டி இப்படியே :: நன்னீர்ப் பர்று 
0] மணலினும் மலவே'? ''மிச்குவரு மின்னீர்ச் சாவிரி, யெச்ச ரிட்ட 
மணவினும் பலவே'” என்பனமூ£தலாகப் பிறசான்றோர்களுங் கூறுதல் 
காண்க. வேறு ஆவன:--இருக்கு, தைத்திரியம், பெளடிகம், தலவகா 
ரம், ௭௬, சாமம், அதர்வணம் என்பன, தஇருமாலுமிசனும் Sem Qe ser arb 

அது செ லத்துணிர், தம் உளர்ச்ச தமிழார்புனேர்கமையால் செஞ்சொ 
லென்றார். பத்துப்பாடலென்டுன்ற நியமீனத்சைக்சொண்டமையால் 
LBs Qos ork நூற்றில் என்பதனை ஒரு கூறு என் பதனோடிங்கூட் 
டிப் பொருள்கொள்ளுதல் சிஈப்பு, மாக்கமலம் சேற்றில்பொ தியவிழ்க் 
குமெனவே சேற்றில் தாமரைமலர் சல்போல க்குதியில்லா. உயிர் 
கள் உலகமயச்கத்இிர்பட்டு வருர் அவதையறிர்த அழ்வார் மிகுர்ச 6G 
ணையோடு அஃர்களுக்கு அருளிச்செய்வாரென்பதாம். (க்க) 

இலவ யி தழு வேமுஸ்லை புள்ளியம் பும்மொழியுஞ் 

சில2வ யவைசெழுந் 0 மதஜொக்கு மே, நமிழ்ச் செஞ்சொற்களாற் 
பலே Spoor Ai BT OS! GG கூர்ப்பநு ம Hr in 

சலமீவல் களுமுள வேயது காணென் சனியுயிரே, 

போரு: OPI மரன், 
திணை டர்'ப்ட ge ராஜ் தறிஜ்சி, 
சிவி பா ங்கற்கூட்டம், 
துறை--அஃது, இவ்விடத் கிவ்வியம ஜென்றல. 

| உரை:--பல - பற்பலவாடிய, வேசமும் - வேசத்தின்௧ருத்தையெல் 
லாம், செம். தமிழ் சொர்களால் - செம்வியதமிழ்ச்சசொர்சளிளாலே, 

Pre
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மொழிசர்தான் - பாடியருளிய பராங்குசர௫தரித்ச, குருகூர்-குருகூர்ப்ப 
தியிலே, (ஈண்பனே!), பதமச்து - ஒரு தாமரைமலரீலே, இதழ்-சல 
இசழ்கள், இலவே - நிறத்தில் மூள்ளிலவமலரேயாம்; உள் - அவ்லிதழ் 
 சளுச்குள்ளே, முல்லை - மூல்லையரும்புகளும், உளவே- சில உள்ளன 
லாம்; ௨௭ - அவைகளிலிருர்௪, இயம்பும் - சொல்லப்படுகின் ற, மொழி 
யும் - லார்த்சைசளும், சிலவே - சிலவுண்டாம்; அவை - அல்வார்த்தை 
கள்தாம், செழும்தேன் - செழுமைபான தேனை, ஓக்கும் - நிகர்க்கும்; 
(இன்னும் அதி தாமரைமலரிலே), இரண்டு சலம் வேல்களும் - கோபஞ் 
செய்வனவாசய இரண்? வேலாயுதங்களும், உளகவே-உள்ளனவேயாம்; 
௮௪ - ௮ம்மலரைய/டைய வழுஉர்தான், என் - எனது, தஸி- ஒப்பற்ற, 
உயிரே - உபிரேயாகும்; காண் - 8 ரென்று அதனைப்பார்; (௪ - று.) 

ஈண்பனே! யான் கருதிய தலைவிபினிடம் அழ்லார் குருகூர்; அவ 
ளியல்பு இலவமலர்போன்ற இதழும் முல்லையரும்பொத்த பற்களும் 
தேனொத்த சொற்களும் தாமரைமலர்போன்௦ மூகமும் வேல்போன்ற 
கண்களுமாம்; ௮ர்சப்பெண் என்னு பிரேயா௨வளென்பதாம். அவள் எவ் 
விடத்திலிருக்கிராளென்றகற்கு இடம் குருகூரென்றான், இயல்பெவ் 
உண்ணமென்பசர்கு இதம் - இலவென்றுன். மொழ்பெறாது வருந் 
இய தலைவன் அவள் ஒறிதகைத்தலை இயர்சைப் புணர்ச்சியிற் கண் 
டனனாசலின் இதமுள் முல்லையுளவென்றான். அவள் உழிபாடு மறு 
த்தபொழுது சில சொர்கூறி யதனைக்கேட்டவனாசலின் சலவேசொ 
ல்லென்ரான். பிற்பாடு அசுசொல்லைப் பெறாமையால் சில வென்றா 
னெனிலனுமாம். அருமையைச் செய்தலால் சேஜனொக்குமென்ருன். தன் 
மனத்சை ௮வள் வசப்படிச்தலால் முசக்சைச் சாமரைமலரெனராண்., 
அகள் விழிசள் தன்மேற்பாய்ர் து தன்பஞ்செய்கலால் சலவேல்களென் 
மூன். ௮வள் இன்றியமையாமையின் என் உபிரென்றான். கைகோரள்- 
களவு, கூற்று - தலை௨ன்கூற்று, சேட்போர் - பாங்கன். இடம்- 
முன்னிலை. சாலம் - இறந்தகாலம், மெய்ப்பாடு - உவசை, பயனண்- 
பாங்கற்குணர்த்தல். இலவு, முல்லை - மலர்களுக்கு மூசலாகுபெயர் 
கள், இயம்பும் மொழி, ம் - விரித்சல்விசாரம், உள-மூதல் விளக்காக 
இரண்டிடத்தும் கூட்டப்பட்டது. (௪௨) 

உயிருருக் கும்புக் குணர்வுருக் கும்முட லத்திலுள்ள 
செயிருருக் கொண்டறந் இங்குருக் குந்து டி.த்திருடி.த் 
தயிருருக் குந்நெய்யொ Doron ea னடி.ச்சட CBT FS bm 

டயிருருக கும்பொரு ஈற்குரு கூரெற்கை 1 BIO D ம். 

உரை :--உருச்கும் நெய்யொடு - உருச்கு௫தற்குரிய வெண்ணெ 
யுடனே, தயிர்- தயிரையும், திருடி இருடி-ஆயர்பாடி.பில் எல்லாவீகெளி 
ஓஞ்சென்று திருடி, உண்டான் - விழுக்கிய சண்ணபிரானது, அடி - 
திருவடியைச் தொழுபவராகிய, சடகோபன் - சடகோபனென்னும் 
பெயருடையகரும், சந்தோடு - சர்கனமரங்களுடனே, அயிர் - நுண்ம 
ணலையும் கொணர்ந்து, உருக்கும் - கரையோரங்களில் ஒ.துக்சித்தள்ளு 
இன்ற, பொருஈல் - பொருரையென்னுச்தாமிரபர்ணி சதியையுடைய, 
குருகூர் - குருகூர்ப்பகியிலவதரிக்கருரிய, எர்சை - எந்தரிசைபோல் 
வாராதிய பராங்குச, அம்தமிழ் - அழகயெ தமிழ்ப்பாடல்கள்,. (படிக் 
கும்பொழுத), உயிர் உருக்கும் - ஈம் உபிரை உருசச்செய்யும் ; புக்கு -



ல்
 

APN APL உரையும், க 

உள்ளே புகுர்௪, உணர்வு - அறிவை, உருக்கும்: 1. உடலத்தில் 
உள்ள - ஈம்சரீத்திலமைர் தள்ள, செயிர் - குர்தமே, உழுகொண்ட - 
வடிஉமாகக்.கொண்டிருக்கற, ஈம் தீம்கு உருக்கும் - சம்முடையதிவினை 
சளெல்லாம் போக்கும்; (௭ -ு,) 

குருகூர் அழ்வார் அருளிச்செய்2 திருவலாய்மொழியானது உயிரை 
பூம் உணர்வையும் செய/ரைச்கொண்ட தீம்கைபும் போக்குமென்பதாம். 
டடிக்கும்பொழுதங் சேட்கும்பொழுதம் உபிரையும் உணர்வையுச் சன் 
௮சப்படுச்சிசொள்ளுசலால் உபிருமுணர்வு முருக்குமென்றார், தங்கு - 
சாமச்குரோதலோபா திகள்; இவை வேண்டிய அளவு அன்புறுத்தி 
இம்மைக்ருப்பியும் மறுமைக்கு ஈரகுர்தருசலால் செயிருருக் கொண்ட 
திக்கு என்றார். சண்ணபிரான் ஆயர்பாடியில் வீசிசள்தோறும்புகுர்து 
தயிரையும் வெண்ணெயையும் இருடியுண்டமை வெளீட்படை, மற்றைய 
மொழிகள் போலாகாமல் தனக்கு அரசுவீற்றிருத்தற்கு சாடுடைமையும் 
இலக்சணஉரம்புடைமையும் சோக்கி ௮ந்தமிழென்றார். பொருரையெ 
னினும் பொருஈலெளிலும் பொருந்தும், உடலத்து, ௮ச்௫- சாரியை, 

அந்தமி லாமறை யாயிரத் தாழ்ந்த வழும்பொருளைச் 

செற்தமி மாகத் தருத்தில மனனிலத் தேவர்களுற் 
கற்தம்வி தாவு மழமுமென் னாந்தமி ழார்கவியின் 
ti Biba ipa வொழு துங்கு கூர்வது பண்ணவே, 

உரை ;--அர் - சுவை மிரம்பிய, தமிழ்சவியின் - தமிழ்ப்பாடல்கள் 
போல, பர்5ம்- ரரமமாக, விழா - உம்சவங்கள், ஒழுகும் - ஈடர்தேறி 
வருகின்ற, சருக-ூர் - குருகூர்ப்பதிபில், ௨ர்த - அவதரிசத்சு, பண்ண 
வன் - ஈரர்தவரான சடகோபர், ௮ர்தம் இலா - மூடிவில்லாச, மறை 
ஆயிரத்து - ஸாமவேச்சாசை ஆயிரத்திலும், அழ்ர்ச - மரைர்திருக்க, 
அரும்பொருளை - அருமையாக விஷயத்தை, செம்தமிழாக - செவ்விய 
தீமிழ்ப்பாடலாச, தஇருத்திலனேல் - திருத்தமமையப்பாடியருளா விட் 
டால், நிலம்தேவர்சளும் - பூசரராகெய பிராமணர்களும், தம்தம் - அவ 
ரவர்சள் கொண்டாடப்படுகிற, விழாவும் - உற்சவங்கமுநம், அழகும் - 
அலர்களுள் அமைதியும், என்னாம் - எத்தன்மையலவாய் முடியும்? (எ-று.) 

குருகூராழ்வார் வேகத்தைக் திருவாய்மொழியாக வெளிப்டடுத்தா 
விட்டால் பிராமணர்களும், அவர்கள் வேள்விமுதலிய விழாச்சளும் ௮ழ 
கும் என்ன பயன்படுமென்பதாம். '“பரத்துவாஜோ அத்திரி? என்ற 
வாச்சயத்தின்படி பாத்துவாச முனிக்கு இர்திரன் மேசமாகிய சான்கு 
மலைகளைச்சாட்டி ௮வம்றில் ஒவ்வொருபிடியெடுத்தக் கொடுத்தவையே 
வேதமாக வழங்கப்பலவன என்றிருத்சலால் ௮ச்தமிலா மதையென்றுர். 
ஆழ்ச சஅரும்பொருளா௨த-நாராயணலுக்கேபரத்வங்கூறுதல்.இம்மொ 
மிபின் சுவையேற்றம் கோச்டிச் செர்தமிழென்ரார். ஆகாயத்தில் சேகர் 
களைப்போலப் பூமியில் பெருஞ்சரப்புடைமையால் அச் தணர்கிலச்தேவ 
ென்ற பெயர்பெற்றூர் ; பூசராபென்பதன் பொருளுமித வே. சுவை 
நிரம்பிய தமிழ்ச்சவிகள் படிச்சப்படிச்ச இன்பர்தரதலால் பார்க்குர் 
சோறு மடழ்சசிதருடன் ற விழாவினுக்குவமித்தார். (இதனால் ஆசிரியர்க் 
குள்ள இம்மொழிபிடத்தன்பு விளங்குவதாயிர்று.) வைஷண மத்தை 
நிலைகிறுத்தியவராதலிழ் பண்ணவனென்றார் ; பண்ணன் - குரு. நிலச் 
சே௨ர்களென்னுமுயர் இணையோடு விழாவும் அழகுமென்னும் அஃறிணை 
யைச்கூட்டி. மிகுதிபற்றி அலஃறிணைமுடிபார் கூறினர். | (௧௪)



௧௬ சட கொபரர்காதி 

பண்ணப் பவன வும்யுள வோமறை யென் ௮பல்லோ 
செண்ணப் படச்சொற் நிகழச்செய் சானிய லோடிசையின் 
வண்ணப் படைக்குத் தனித்தலை வேர்தன் மலருகுதக்த 
சுண்ணப் படர்படப் பைக்குரு கூர்வர்த சொற்கடலே. 

உரை :--தயலோடு - இயற்ரமிழோடு, இசையின் - இசைத்தமீழு 
மாகிய, வண்ணம் - அழகிய, படைச்கா - சேனைக்கு, தனி - ஒப்பற்ற, 
தலைவே6சன் - தலைமைவாய்ர்த அரசரும், மலர் உருச்ச - பூச்சளிலி 
Gig உதிர்ச்கப்பட்ட, சுண்ணம் - மகரந்தங்கள், படர் - பரவிய, 
படப்பை - நீர்சாட்டோடய, குருகூர் வந்த - குருகூரிலலசரித்த, சொல் 
கடல் : தமிழ்சசோற்கடல் போல்பஃருமாகிய பமாங்குசர், மறை-கேத 
ங்சள், பண்ணப்படுவனவும் - இனிப்புசயனலாகச் செய்யப்பபெகைக 
ளும், உளவோ என்௮! - இருச்கின்ரனகவோவென்று, பல்லோர் - பலவ 
கைப்பட்டவர்களும, உண்ணம் பட - தங்கள் மனத்தில் நினைச்கும்படி 
யாக, சொல் - சொற்கள், திகழ - விளங்குமாறு, செய்தான் - பாடியமு 

ளிஞர் ; (௪-.) 
குருகூரிலவதமித்த சொரறர்கடலாயெ ரம்மாழ்வார் வேதங்கஸினிச் 

செய்யப்படுவனவும் முளஷவோலென்று கூறும்படி. திருவாய் மொழியைப் 
பாடியருளினாரென்பதாம். வேதத்திற் க£ப்படும் பொருள் நிலைமையி 
னும் மேலானபொருளை வெள்ிப்படுத்தலால் பண்ணப்படெனவும் மூள 
கவோமறையென்ரார் ) இதனை “மிச்ச விறைநிலைபு மெய்யா மு.மிர் நிலை 
யுர், சச்கரெறியு் தடையாக - Osr dug, மூழ்வினையும் வாழ்வினை 
யுமோதுங் குருகையர்கோன், யாபினிசை வேதத் இயல்'” என்பகளு 
ஓுமறிச, கடல் - உவமையாகு பெயர், (௧௫) 

கடலைக் கலக்கி யருதம ரர்க்களித் தான்களிக்தார் 
(GL கலக்குங் குளிர்சுங்கி னான்முறை யாமரையின் 

+) க . க vee ரூ . . 
நிடலைக் கலக்கித் திறாுவாப் மொழியெனும் தேனை த்கம்தா 

. . . ; உடு . e 

னடலப் பிறப்பறுத் தென்னையு மாட்கொண்ட நாயகனே, 

உரை :-- களித்தார் - கட்குடியராகிய அசார்சரூடைய, குடலை 
கலக்கும் - குடர்களெல்லாங்கலங்கச்செய்கின்ற, குளிர்சங்கினான் - 
குளிர்ச்சிபொருர் தியசங்கத்சையுடைய மாயேனானவன், கடலைச்கலக்க- 
சமுத்திரத்தைச்கடைந்து, அமுது - அதிலுண்டாயெ அமிருசச்சை, ௮ம 
ரர்ச்கு - சேவர்களுக்கு, அளித்தான் - கொடுக்தருளினான் ; (அப்படிப் 
போல) ஈடலை- வஞ்சனையாூய, பிறப்பு அறுத்து - பிறவியைப்போ க, 
என்னையும்---, ஆட்கொண்ட - அடிமையாகச்சொண்டருளிய, சாய 
கன் - ஈம்மாழ்வாரானகர், குறையா - குறைவில்லாத, மறையின் - வே 
தங்களின், திடவைச்சலக்இ- பெரியதிடலாயெ முட்டுக்களையிடி த்தெறிச் 
௮, தருவாய்மொழியெனும் - திருவாய்மொழியென்று சொல்லப்படு 
இற, தேனை----, சந்தான்-தந்தருளினார் ; (எ-று, 
ஆ . மாயோன் சமுச்திரத்தைச்சடைர்து சேவர்களுச்கு அமிருசங் 
சொடுத்தருளினான் ; அப்படிப்போல ஈம்மாழ்வார் வேசங்களின் முட்டுப் 
பாடுகளைப் பெயர்த்தெடுத்தாத் திருவாய்மொழிபாடி. அடி.யார்களுக்குச் 
கொடுத்தருளினாமென்பதாம். தவத்தால் மீஙகுவதுபோலத்தோற்றி



cp விரும் உ ரையும், HOT 

மீண்டும்பற்றிக்கொள்ளுதலால் ஈடலைப்பிறப்பென்ருர், தமிழில் ஓப்பாரு 
பிச்சாருமில்லாச்ிறப்புடைமைபால் காயகனென்றா ர்... அடிய௰ர்க்கு 
ம௫ிழ்ச்சிசெய்தலால் குளிர்சம்சென்றார். பாத்துவாசனுக்கு இர்திரன் 
ரரன்குவேசமலைகளைச்காட்டி. அவர்றில் "ஒல்வொருபிடியெடுத்துக்கொ 
டுத்து உலகச்தில்பாவச்செய்க பெருமையால் குதையாமதையென்ளுர் 
கடலை மே௰மாசவும் அமுதக்சைச் கேனாகவும் அமார் அடியராகவும் 
சங்கினான் சாய்கனுகவும் 8 உஉமிச்தமைசாண்க,. இது எடூத்துக யா ட்டேவ 
மையணி. என்னையும், உம்- இழிவு சிறப்பு. (௪௬) 

ரூ 4 > ௬ உ . ட 8 

நாய்பொற் fot Fant சோறு MIG Gas Gye Far é Bu 

பெய்பேரற் நிரியு ம் பிறவியி னேனைப் பிநவியெனு 
தொய்! பா comin ன Gy ges Big our ப்மொழரி கொக்குவ! Db hl ழ் 

BTU OLA இதவிசெ। ப் தாய்க்கடி யேன்பண்டென் சாதித்ததே. 

உரை :--பிறர் கடை தோறும் - அயலார் வாயில்கள் தோறும், 
ஈாரய்போல் நுழைந்ன - நாடைப்போல உள்ளேபுகுச் ௬, அவர் எச்சில் - 
அவர்சளாடைய எச்சிலை, ஈச்சி- விரும்பி, பேய்போல் - பிசாசைப் 
போல, திரியும் - அலைஇன் ற, பிரவியினேனை - பிறப்புடையவனளாயெ 
என்னை, பிஈவி எனும் - பிரட்பென்சிற, சோய் - பிணிகள், போம் 
மருந்து என்னும் - போசத்தச்க மருர்தென்று சொல்லப்படுகிற, நுன - 
உமத, இருவாய்மொழி- திருவாய் 2மாழிப் பிரபர்தச்தை, சோக்கு 
வித்து -யான்பார்ச்கும்படி சருணைசெய்து, சாய்போல் - பெற்றதா 
யைப்போல, உழவீசெய்தாய்ச்கு - உபசாரஞ்செய்ச உமக்கு, அடி 
யேன் - தொண்டனாடுய நான், பண்டு - லூன்ளளில், என்சாதித்தது - 
என்ன உபராரம் செய்ததண்டு? (எ-று) 

சாய்போல நுழைந்து பேய்போலத் திரியுமென்பா வன்புகூர்ந்து 
அமது இருவாய்மொழியைப் பார்த் அப் பிறப்பறுச்கும்படி உதவி செய்தி 
உமக்கு யான் முன்செய்த ஈன்றிதான் யாமோ ? என்றதாம், 

தம் தாழ்ச்சியைக்குறித்துக் கடைப்பட்ட ரரயை உலமித்தார். 
ஒயாமல் பிரர்து உழலுதலால் மாருமல் அலைஇன்ற பேயை உவமிழ் 
தார், எச்சில் - எஞ்சியது ; பிச்சமானதென்பதாம் : ் எஞ்ச பகுதி, 
இல் - பெயர்விகுதி, கோய்போம் மருக்த என்பதில் போம் என்ற 
காரியப்பொருளாயெ பெயரெச்சம் மருந்து என்னும் காரணப்பெய 
ரைச்சொண்டது. நன் - பெயர்ச்திரிசொல், (௧௪) 

க்கு. ே ர் oy, ௩ ச வாகத்: உ 

சாதிக்கு மேபர தத்துவத் தைச்சம யத்திருக்கைச் 
சேதிக்கு மே யான் Dl சிர்திக்ரு 0 மயத னைக் தெரியப் . [ச் 
போறிக்குமேயெங்குமோங்கிப் பொதுகிற்ளு மெப்யைப் பெ ாய்யை 
சோதிக்குமே யுங்கள்வேகமெங்கோன் ரமிழ்ச்சொல்லெனவே 

உரை ;--எம் கோன் - எங்சள் தலை௨ராடிய ஈம்மாழ்வாரது, தமிழ் 
சொல் என - தமிழ்ப்பிரபர்சம்போல, உள்சள்வேகம் - உங்களுடைய 
வேசங்களெல்லாம், பரதத்துவத்தை - மேலான சடவுளின் நிலைமை 
இன்னதென்பகை, சாதிச்குமே - உறுதிப்படிச்தமோ ? சமயம் திருக் 
கை - அன் னிய மதங்களின் மாறுபாடுகளை, சேதிக்குமே - அழிக்கு 
மோ ? ஒன்று சிர்திச்குமே - ஒரு பொருளை அராய்க்ததியுமோ ் (அப்



௧௮ சடகோபரந்காதி 

படி அறிர்சாலும்), அதனை - அறிந்த அவ்விஷயத்தை, தெரிய போதிச் 
குமே - பிதர்ச்குச் தெரியும்படி உணர்த்தமோ? எங்கும் ஓ௫இ - ஓவ் 
விடத் திலும் சரப்படைர் ௪, பொதுகிர்கும் - பொதுவாய் கிர்னெற, 
மெய்யை - சத்தியத்தையும், பொய்யை - அதற்கு மாறான அ௮சத்தியத் 
தையும், சோதிச்குமே - ஆராய்க சறியுமோ ? (எ-று) 

ஈம்மாழ்வார் பிரபர்தம்போல உங்கள் வேதம் பரம்பொருள் நிலை 

யை நிறுத்திச்சகாட்டிமோ ? புறமதங்களின் மாறுபாட்டை அழிகச்கு 

மோ ? ஒன்றை ஆராய்ச்தறியுமோ ? தெரிர்தாலும் பிறர்க்குச் சொல்ல 
மூடியுமோ ? மெய்யையும் பொய்யையும் பகுத்சறியுமோ ? இகையொன் 
றும் செய்ய இயலாகென்பசாம். எல்லார்ச்கும் மேலானாரென்பது 

பற்றிச்சோன் என்றார், உங்கள் என்றது புறமசத்தவரை என்ச, 
வேதம் ஆங்காங்கு எல்லாக்கடவ ருக்கும் படிப்படியாகப் பரத்.துவஞ் 
சொல்லுதலால் கருவாய் மொழிபோல ஓரேகடவளைச் குறிச்சாமை 
பற்றிக் சாதிச்குமோலென்று எதிர்மறையாசச் கூறினாரெனினுமாம். 
இப்பாடல்சளிலுள்ள ஏகாரங்களெல்லாம் வினாவாகச் கூழிபிருப்பினும் 
எதிர்மறைப்பொருள் படுதல் காண்க, (௧௮) 

சொல்லென்கெ னோமுழு வேதச் அருக்கென்கெ னோவெவர்க்கு 
செல்லென்கெ னோவுண்ணு மீரென்கெ னோமறை ரேர்நிறுக்குங் 
கல்லென் கெனோமுதிர் ஞானக் கனியென்கெ ஜனோபுகல 
வல்லென்கெ னோகுரு கூரெம்பிரான் சொன்ன மாலையையே,. 

உரை ;--குருகூர் - திருச்குருகூரிலுள்ள, எம்பிரான் - ஈம்மாழ் 
வார், சொன்ன - அ௮ருளிச்செய்ச, மாலையை - பாடலாகிய மாலையை, 
சொல் என்செனோ - இயல்பாகிய தமிழ்ச்சொல்லென்பேனோ ? முழு 
வோம் - எல்லா வேதத்திலுமுள்ள, சுருக்கு என்கெனோ - சுருக்கமான 
சாரமென்பேனோ? எலர்க்கும் - யாவருக்கும், ரெல் என்கெனோ -௨ண 
வுப்பொருளாயெ கெல்லென்டேனோ? உண்ணும் - பருகுகின்ற, கீர் 
என்கெனோ - நீிரென்பேஷே? மறை - வேதங்களை, கேர் நிழச்கும்- 
சேரே தராடில் நிறுத் தப்பார்ப்பகற்குரியய, சல் என்செ்னோ- படிக் 
கல்லென்று சொல்லுவேனோ ? ஞானம் முதிர் - ஞானமாயெ சுவை 
முற்றிய, கனி என்சகெனோ - பழமென்பனோ? புகலவல் என்கெனோ - 
பலவிதமாகச் சொல்லுவதற்கு எனச்கு ௨லிமையுண்டென் பேனோ, 

குருகூர் ஈம்மாழ்லார் பாடல்களைக் தமிழ்ச்சொல்லென் பேனோ ? 
வேசசாரமென்பேனோ? உணவுப்பொருளென்பேனோ? நீரென்பே 
னோ? படிச்சல்லென் பேனோ ? பழமென் பேனோ? பலவிதமாகச் சொல் 
ல வல்லமையுண்டென் பேனோ ? என்னசொல்லுவேனென்பசாம். ஒன் 
ரோடொன்று அ௮ர்தாதியான சொடர்புடைமையால் மாலையென்ருர். 
இன தமிழ்ச்சொல்லென்பார்ச்கு இத;வே வேத்ச்சுவையைத்திரட்டிச் 
சுருக்கவைத்திருத்தலால் சொல்லென் பெனோ சுருச்கென்பெனோ என் 
று ஐயத்தாற் கூ.றிஞர். திருவாய் மொழியின் பொருளாலுலகு ஈன்மை 
பெறுவதை நோக்கி உள்சாரிரியாலுலகு பிமைத்தற்குரிய செல்லையவமித் 
தார் ஏனைய வெளிப்படை, | (கக).



மூ மும் உடை பும். ௧௯ 

மாலைக் குலியும் வில்லியு மாறனை வாம்த்தலாபோம் 
பாலைக் கடம்பக லேகடறர் தேகிப் பணைமருதத் 
தாலைக் கரும்பி ன3ரலென்னு மோசையை யஞ்சியம்பொற் 
சாலைக் இளியுற காத்திரு நாட்டிடஞ் சார்வர்களே. 

... போநள்-துகப்போநள். 
கிணை பாலை, 
கிளவி. கந்பொடு புணர்ந்த கேளவை. 

துறை--கலந்துடன் வருவோர் புலம்பல் தேற்றல. 

"உரை மலை - பூமாலையணிர்ச, குழலியும் - கூந்தலையுடைய 
உன் மகளும், வில்லியும் - கை.பில் வில்லையுடைய War Seva gid, 
மாறனை - ஈம்மாழ்வாரை, வாழ்த்தலர் - த.தியாதவர்கள், போம் - செல் 
லத்தகுர்த, பாலை கடம் - பாலைகிலத்துவழியை, பகலே கடந்து ஏ௫ - 
இன்றைப் பகலிலேயே சாண்டிச் சென்று, மருதத்தப்பணை- மருத கில 
தீதுவயல்களில், கரும்பின்ஆலை - விளைர்துள்ள கரும்புகளே ஆட்டுகற 
அலைகளில், ஈபேல் என்னும் உசையை - ஈரேலென்று ஒலிச்சற ஒலி 
யைச்சேட்டு, அம்பொன்சாலை - அழகிய பொலிவுபெற்ற வீ௫கெளில் 
வளர்க்இற, இளி - இளிகள், ௮ஞ்சி - பயர், உறம்கா - தூங்காத, இரு 
நாட்டு இடம் - இறந்த எமது சாட்டினிடத்தை, சார்வர்கள் - அடை 
வார்கள்; (எ-று) | 

உன் புதல்வியும் ௮௨ள் சணவனும் நம்மாழ்வாரைத் துதியாத௨ர் 
போதின்ற கொடும்பாலை௨பியைச் தாண்டி இனித் சமது நாட்டை 
யடைலவார்களென்பதாம், செவிலியைத் தேர்றுபவராதலின் அவள் 
வருத்தமீன்றிச் சென்றாளென்பசு சோன்ற மாலைக்குழலியென்ரு ளார்; 
எனவே இடைகெயிலில் தலைவியும் தலைவனும் 4 உஉந்து அலா்சூட்டி 
உள்மகிழ்ஈ்து இருக்து ?? புறப்பட்டபிறகு இவர்கள் சண்டாரென்றறிக, 

. எதிர்த்துவந்த சிங்கக்சைச்கொன்றுஅவளுக்கு௮ச்ச முண்.டாகாதபடி. வி 
ல்லின் நாணேற்றிச்கையிலேக்திச் செல்கின் மையால்வில்லியென்ளார், 

இளவித்தலைவன் பெயர் கூருமையால் yes பொருளாயிற்று, 
: போச்செல்லாம் பாலை'' ஆதலால் இணை - பாலை. தலைவி கற்புகிலை 
தீவருமல் ஒருவனைக் சைக்கொண்டபடியே சென்றதாலெழுகர்த பழிச் 
சொல்லாதலால் கற்பொடு புணாச்ச கெளயையாயிற்று, தேடிச் 
சென்ற செவிலியை எதிர்௨ந்தோர் கூறித்தேற்றுதல் தறைக்கருத்து, 
கைகோள் - களவு, கூற்று . கண்டோர்கூற்று, கேட்போர் - செவி 
லி, இடம் - முன்னிலை, காலம் - நிகழ்காலம். மெய்ப்பாடு - பெரு 
மிதம், பயன் - செவிலியை மீளவுைத்தல், ஆதலால் நீமிள்வாயாச 
aero Gena ag nd os og. (௨௦) 

சாரற் GPE தழுவும் பொழிற்ர ளிர் மெல்லடி.த்தண் 
மூரற் குற் ிஞ்சி நகைமூக நோக்கற்ளு நீமுடுகுஞ் 

Grp குறிஞ்சி ரெ நிறினை தோறுற் அ.ணுக்செனுமால் | 
வாரற் குருகைப் பிரான்றிரு வாணை மலையவனே, 

போரருள்--அது, திலைதறித்சி, 
சிளவி--வரைவுகடாதல். 

- துறை--நேறியநமை கூறி வாவு விலக்கல்,



are ௩. 
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உரை :--குருகைப்பிரான் - குருகூர் ஈம்மாழ்வா£.த, இருஆணை - 
சதரத அக்கனை (கட்டளை) கொண்டுள்ள, மலையவனே - பொதியில் 
மலையிலிருக்கற தலைவனே ! சாரல்-மலைச்சார்பாயெ, குறிஞ்சி சழுவம் - 
குறிஞ்சிரிலர் சமு௨ப்பட்ட, பொழில் - சோலை.பிலே, தளிர்மெல் அடி - 
தீளிர்போன்ற மெல்லிய அடிகளையும், கண் - குளிர்ச்த, குறிஞ்சிமூரல் 
ஈகை- குறிஞ்செரும்புபோன்ற பற்களையுமுடைய சலைவியினத, மூகம் 
சோச்கற்கு-முகச்சைப்பார்ப்பதற்கு, நீ----, முடுகும்-விரைச் அவருகிற, 
சூரல் - பிரப்பங்காகெள் நெருங்கிய, குறிஞ்சிரெறி - மலை௨ழியை, தினை 
தோறும் - நினைக்கும்பொழுதெல்லாம், அணுக்செறாம் ஆல் - அவ்சர் 
அணுக்கென்று நடுங்குவளாகலால், வாரல் - நீ வாராது நீம்குலாய். 

ஈம்மாழ்லார் ஆக்கினையைச் சிரத்ில் வடக்கும் பொதியிவின் 
தலைவனே ! சோலையில் தலைவியானவள் அவள் முூசத்தைப்பார்த்து 
ம௫ிழ்தலுக்கு நீ விரைர்அவர௬ுற மலைவழியை நீனைச்குர்தோறும் 
கணுச்சென்று ஈடுங்குவளாதலால் நீ வாராசொழிலாய் ; என்பதாம். 
எனவே தலைவன் arp elena ; பின்பு ஒரு2(பியாக ஆற்றுவாளனாம் ; 
எப்படியோவெனில், ' பிரான்றிருவாணையை உடையகனே '' ஒன்ற 
மையால் அல்லவாணையை உடையார்க்கு ஊறுபாசெள் வாராவென்று 
தோழி அறிர்திருர் தம் என்னை வரவேண்டாமென்று கூறியது சேரொ 
ன்றினை நினைத்சன்றோ? ௮த தாலும் சான் அ௮அகளை மணஞ்செய்து 
கொள்ள வேண்டியே என்று மனவுறுதிசொண்டு மறுகாள் மணஞ் 
செய்யப் புகுவானாம், இங்கனம் கூறுதல் கலை௨னை ஈன்கு மதியாமை 
பான வழுவாயினும் இருவரும் மணஞ்செய்துகொள்ளவேண்டிச் கூறும் 
அன்பின் மிகுதியால் வமுவமைதியாயிற்று, இப்படியன்றித் தலைவனை 
கரவேண்டாமென்று பிரான்மேல் ஆணையிட்மெறித்தாளென் ற உரைப் 
பின் ஆணையிட்டுமறித்தகனால் தலைவன் வாராசேயொ.நியலும் அதனால் 
தலைவி பிறர் துபடவுஞ் செய்தவளாம். அங்யனஞ் செய்யவே “ காணவு 
நடு௫கவு நாடாள் தோமி'' என்னுஞ் சூத்திரத்துச்ரு விரோதமாம் ; அ 
தலால் இவ்விஷயங்களை கல்வியறிவுடையோர் ஆய்ர்தறி௨ாராக.' 

தளிர்மெல்லடிச்தண்ட£ாயாற் குறிஞ்செகை -அ௮ன்மொழித் தொகை 
பன்மொழித்தொடர், குறிஞ்சி மூரல், ஞூ.ரல்-அரும்புக்கு உமையா & 
பெயர், ** மல்லை, யாழ்கடற்றானைவேர்சே ! அணியெபிறின் றதன்றே' 
என்ற ந்தாமாணிச் செய்யுளுரையை சோக்குக. அணுக்கெனல் - ௮ச் 
சக்குறிப்பு, கைகோள்-சளவு, கூற்று - தோழிகூற்று, சேட்போன் - 
தலைவன், இடம் - முன்னிலை, காலம்- எதிர்சாலம், மெய்ப்பாடு- ஆச்சம் 
தைச் சார்ந்த பெருமிதம், பயன்- வரைவுகடாதல், (௩௧) 

மலையார முங்கட லாரமும் பன்மா மணிகுயின்ற 
விலையார மும்விர வுர்திரு சாடனை வேலைசட்ட | 

சிலையா ரமுதி னடி.ச்சட கோபனைச் சென்றிரைஞ்சந் 
தலையா ரெவரவ ரேயெம்மை யாளுச் தபான ர. 

உரை :--மலை- பொதியில் மலையிலுள்ள, ஆரமும் - சந்சனமாமும், 
சடல் ஆரமும் - கடலிலுள்ள முத்துகாஈளும், பல் மா மணி குயின் ந - 
பலலாஇய Ares Ors hornescimpss, Sev ஆரமும் - விலைபெற்ற 
மாலைகளும், விரவும் - பொருக்திபிருச்சற, திருகாடனை - Ames uncer 
டிராட்டிலுள்ளவாா கிய, வேலை - சமுத்திரத்தை, சட்ட சிலை - அம்புவிட்



மூலமும் உரையும், 

டெரித்த கோதண்டமென்னும் வில்லையுடைய, ஆர் - அரிய, ௮முதின்- 
அருமருந்தன்ன இராமபிரானுடைய, அடி - திருவடிகளில் பற்றுள்ள, 
சடகோபனை - ஈம்மாழ்வாரை, சென்று இறைஞ்சும் - போய் வணக்கு 
இன்ற, தலையார் - தலையையுடையவர், ௭௮!-யாவரோ, அவரே. 
எம்மை - எங்களை, ஆளும் - ௮ண்டுகொள்ளுகின்ற, தபோதனர்-5வமா 
இய செல்வத்தையுடையவராவர் ; (ஏ-று.) | 

மூ௨சை ஆரங்களும் பொருர்திய பாண்டிராட்டிலுள்ளவரும் இரா 
மபிரானடி./சொண்டருமாகய ஈம்மாழ்வாபரை ௨ணய்சுபவர் யாவரோ 
அவரே எங்களுக்குத் தலை௨ராவாரென்பதாம், விளையாரம் இந்திரன் 
கொடுத்த மாலையுமுடைய பாண்டிரசாடென்றாக்கலுமொன்று ; அதற்கு 
“ கோலா மலையாரங் கோத்த சடலாரம். தேவர்கசோன் பொன்னாரம் 
தென்னர்கோன் மார்பினவே:? என்ற கிலப்பதிகாரத்தையும் சோகச் 
குக." இராமாமிருகமென்னும் பெயருடைமையால் அமழுதென்றார்; 
அன்றி மனத்திற் சொண்டாரை நிலைபெறவாழ்வித்தலாற் கூறினான் 
லுமாம், வேலைருட்டது :--இராமாவதாரத்தில் இராமபிரான் . தென் 
சடலருகுவர்து இலங்கைக்குச் செல்ல வழிவேண்டி வருணனை அழைத் 
தலும் ௮௨ன் வாராமையால் சினங்கொண்டு ௮க்னியாஸ்திரத்தைப் 
பிரயோடித்துக் கடலை வற்றச்சுட்டு வருணன் வந்து அடைக்கலம் புகக் 
சாத்தருளினானென்பதாம். அமுது - உவமையாகுபெயர். குயின்ற, 
குயில் - பகுதி, ௮வே, ஏ- பிரிகி:ல, (௨௨) 

போந்தே ௮ுகவென் றிமையோர் புகலிலும் பூந்தொழுவின் 
வேர்தே நடர்த்தவன் விடே பெறினு மெழிற்குருகூர் 
நாந்தே றியவறி வன்றிரு வாய்மொழி நாளுகல்குந் 
இந்தேற லுண்ழெ லுஞ்சித்தி பேவர்து இத்திக்குமே, 
€ 

உரை:--போந்து - எங்கள் விமானத்தில்வர்து, ஏறுச௪ என்று- 
ஏறிச்கொள்ளுகவென்று, இமையோர் - தேவர்கள், புகலினும் -சொன் 
னாலும், பூ - அழகிய, தொழுவின் - சொட்டிலினிடத்துள்ள, :வேர்,து - 
தலைமைபெற்ற, ஏறு - ஏழுசாளை மாடுகளை, அடர்த்தவன் - Ho shu 
சண்ணபிரான௮, வீடே பெறினும் - பராமபதத்தையடையப் பெற்றா 
ஓம், எழில் குருகூர் - அழகய குருகூர்ப்பதியில், காம்தேறிய - நாங்கள் 
தெளிவடையச்செய்த, அறிவன் - பேரறிவாளராஇய சஈம்மாழ்வாரருளிச் 
செய்த, திருவாய்மொஷி---, நாளும் - தினமும், ஈல்கும்- கொடுக்கி 
ன்ற, தீம் தேறல் - இனிய தேன்போன்ற சுவையை, உண்டு உழலும் - 
பருக உலாவுகன் ந, சித்தியே-ஓப்பற்றபயனே, வந்து...--, இத்திக்கும்- 
சான் பெறும்படி எனக்குச் கைகூடாகிற்கும்; (௭ -று,) 

என்னைச் சேவாவாசமைத்காலும் சான பரமபதமடைர்தர்இம் 
குருகூர் ஈம்மாழ்வாரருளிச்செய்த திருவாய்மொழியின் இனிய சுவை 
யை உண்டு மகிழுஞ்சித்தியே எனக்குக் கைகூடியிருக்கும் என்பதாம், 
இது அ௮ப்பிரபர்தத்தின் சுவைமிகுதியைச் த.தித்தவாறு, ஆராயுங்காலத் 
திலே தெளி௨டைர்த மூழ்ச்சிடால் சாம் என்று தன்மைப்பன்மையாற் 
கூறினார்... படிச்குர்சோறுஞ் சுவைகருதலால் சாளும் ஈல்குமென்றார். 
ஏனைய .பயன்போலாகாமல் மேம்பட்டமையால் சித்தியென்றார், ஏ.று - 
விலம் ன் ஆண்பாற் பெயர் ; இய்குக்சாளைக்காயிந்று, வீடே, ஏ-தேற் 
ஐம், தேறல் - கள்ளின் தெளிவுமாம் ; ௮த.ற்சேற்ப உண்டு உழலுமென்ற



௨௨ சடகோபரந்தாதி 

தனால் இத ஏக்தேசவுநவகவணி. சண்ணன் ஏறடர்த்தது: — 69 er 
னைப்பிராட்டியாரை மணஞ்செய்விச்சகவேண்டி ௮வள் தந்தையானவன் 
அசுரவிவாகமாக நியமித்த.த் தன்தொழுவிலுள்ள கொழுத்த ஏழுகாளை 
களைப் பிடித் துச்கட்டுபவனுச்கு என் மகளைக் கொடுப்பேனென்றதை 
யறிச்த கண்ணபிரான் அங்ஙனமே அவந்றையடக்கு ௮வளை மணம்புரிர் 
திசொண்டானென்பதாம். (௨௩) 

ப சித்தர்க்கும் வேதச் சிரந்தெரிர் தோர்கட்குஞ் செய்தவர்க்குஞ் 
சுத்தா FG மற்றைத் BID YK D5 கோர்கட்குர் தொண்டுசெய்யு 
பத்தர்க்கு ஞானப் பகவர்க்கு மேயன்றிப் பண்டுசென்ற [ம் 
தேத்தர்க்கு மின்னு தஞ்சட ம கோபன் மொழித்தொகையே. 

உரை :--சடகோபன - ஈம்மாழ்வார் பாடியருளிய, மொழித்தொ 
கை - பாடல்களின் தொகுதியான, சித்தர்க்கும்- எண்வகைச் இத்தி 
யுடையவர்ச்கும், வேதச்டிரம் - வேதத்தின் தலையாகிய வேதார்தத்தை, 

தெரிர்தோர்சட்கும் - அறிர்தகர்களுக்கும், செய் தவர்க்கும் - தவத்தை 
செய்பவர்க்கும், சுத்தர்ச்கும்-பரிசுத்தமுடையவர்ச்கும், மற்றைச்துறை- 
வேறுமார்க்கங்களிலிருர்.த, அ.றந்தோர்கட்கும் - எல்லாப்பற்றும்விட்ட 
அ.றவிகளுக்கும், சொண்டுசெய்யும் - கடவளுச்கு அடிமைசெய்இன் ற, 
பத்தர்ச்கும் - அடியார்களுக்கும், ஞானப்பககர்ச்குமே அன்றி- ஞான 
மிகுத்த பெரியோர்களுக்குமேயல்லாமல், பண்டு - முன்னாளில், சென் 
ற, முத்தர்க்கும்- முதிதிபெற்றவர்களுக்கும், இன் ௮முகம்- இனிய 
௮மிருதமேயாம்; (எ-று) 

நம்மாழ்வார் பாடல்கள் தத்தர் முதலாஇிய எல்லார்க்கும் இனிய 
அமிருதமாகவேயிருச்குமென்பதாம், இத்தி எட்டாவன: — அணிமா, 
மகிமா, கெரிமா, லூமா, பிராப்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வசிழ்.தூ 
வம் என்பன. சுத்தர்- மனத்திற் பரிசுத்தமுடையலர். பசவர் - வீரம் 
தர்த்தி வைராக்கியம் இவற்றில் மிச்சவர், முத்தியடைச்தவர். Us wuss 
தில் தேலசாயிருர்அ இதனைச்கேட்டு மசிழ்வாராதலில் அவர்க்கும் இன் 
னமுதமெனருர். வேசாந்தமான உபரிஷத்துச்சளை ஆராய்பவர் அத 
னிலும் இதன் கருத்துத் கெளிவாய் விளங்குகலால் அவர்க்கும் அமு 
தென்றார். இதிலுள்ள உம்மைகள் எண்ணுப்பொருளன. பசவர்க்குமே, 
ஏ - பிரிநிலை, (௨௪) 

தொகையுள வாய பனுவற்கெல் லாந்துறை கோறுர்சொட்டாற் 
பகையுள வரமற்றும் பற்றுள வாம்பழ நான்மறையின் 
௮கையுள வாகிய வாதுள வாம்வர்த வர்திடத்தே 
மிகையுள வாங்குரு கூரெம்பி ரான்றன் விழுத்தமிழ்க்கே. 

உரை :--தொகை உள ஆய - சேர்க்கப்பட்டுிள்ளனவாகிய, பனு 
வற்கு எல்லாம் - சாஸ்இிரம்களிலெல்லாம், தறைசோறும் - ஒவ்வொரு 
ப்குதிகள்சோறும், தொட்டால் - உற்றுசோக்கினால், பகை உளவாம் - 
ஒன்றற்கொன்று விரோதமுள்ளனவாம் ; மற்றும் - மீட்டும், பற்றுளவா ம்- 
தொடர்சியுள்ளனவாகும் : பழ சால்மறையின் - பழமையா௫ய சான்கு 
வேதங்களின், வகைஉள௮வாகிய- பகுதியுள்ளனவாகிய, வா.தஉளவாம் - 
விரோதங்களுமுள்ளனகாகும்; (அப்படியன்றி,) குருகூர் - திருக்குரு 
கூரிலவதரித்த, எம்பிரான் தன் - எங்களிறைவனாராகிய ஈம்மாழ்வாரு



நலமும் உரையும். ௨௩. 

டைய, விழு தமிழ்ச்கு-சறந்த தமிழ்ப்பாடல்களில், வரத வந்த இடச் 
அ- பார்ச்சபார்ச்தஇடங்களிலெல்லாம், ஏ- சிறந்த, மிகை உளவாம் - 
மேம்பாடுகள் உள்ளனவாஇன்றன ; (௪- ற.) 

எல்லாச்சமயதால்களிலும் உற்றுசோக்குமிடத்து ஒவ்வொன்றிலும் 
முன்னுக்குப்பின் விரோதமாசச்கூறுவனவுள்ளன ; ௮ப்படியன்றிக் குரு 
கூர் ஈம்மாழ்வார்பாடல்களில் பார்க்குமிடர்தோறும் சிறந்த மேம்பா 
டான பொருள்க எமைச்துள்ளனவென் பதாம். சான்மறையின்வாது - 

வேதவிரோசம்; அஃதாவது, வேதச்திற்கூறும்பொருளுக்கு விரோத 
மாகக்கூறு௨௮. aes இடம் - வர்.திடம் ; பெயசெச்சவிகுதிதொச்கது. 
'* எபெற்முகும் '? என்றதனால் ஏ என்னும் ஓரெழுத்சொருமொழி உரிச் 
சொல்லாயமைந்சவிடத்துப் பெருமையையணர்த்தும், (உ௫) 

விழுப்பா ரினியெம்மை யார்பிற வித்துயர் மெய்யுறவர் 

தீமுப்பா தொழிமி னருவிளை காளும்மை யப்பு Das. 

யிமுப்பா னொருவன் வர் தின்றுநின் ருனிள நாகுசங்கங் 
கொழுப்பாய் மருதஞ் சுலாங்குரு கூரெங் குலக்கொழுக்தே. 

உரை :--௮௬ வினைசாள் - ீம்குசற்கரியவினைசகளே! இள சாகு 
சங்கம்- மிச்சஇளையசங்கசய்சளில், சொழு - உழுகன்றகொழுவான ௧, 
பாய் -பாயப்பெற்ற, மருதம்சுலாம்- மருதநிலங்கள்சூழ்ச் தள்ள, குரு 
கூரிய , எம் குலம் - எம்போல்வாராகுய தொண்டர் உட்டங்களுக் 

கு, கொழுத்து - கொழுச்சுபோல்வாராகிய, ஒருவன் - ஒப்பற்ற ஈம்மாழ் 
வார், உம்மை - உங்களை, அப்புறத்தே - எம்களிடச்தில் நெருங்ககொட் 
டாமல் அப்பால், இழுப்பான் - இழுத்தெறியவேண்டி, வந்து 
Der py - இப்பொழுது, ரின்றான் - எம்உள்ளத்தில் எழுக்தருளியிருக்க 
ரூர்; (௮ உசலால்,) மெய்உ றச் ௪ - மெய்யாகவே எங்களைச்கிட்டிவர்.து, 
அழுப்பா அ - அப்பாமல், ஓழிமின் - நீங்கிவிடும்கள் ; இணி- இனிமேல், 
எம்மை-எங்களை, பிறவித்துயர் - பிறப்பாயெதுன்பத்தில், விழுப்பார் 
யார் - தள்ளுபவர்யாவர் இருக்கிரூர்கள் 264௭- று.) | 

வினைகளே ! குருகூரிலவசரித்த ஒப்பற்ற ஈம்மாழ்வார் உங்களை 
நீச்சகேண்டி எம்முள்ளத்தெழுச்சருளிபிருச்கறார்.. ஆதலால் இட்ட 
கெருங்காதீர் ; ; இனி எ.ம்மைப் பிறவிபில் தஷ்ளுபவர் யாவர் இருக்இருர் 
கள்? என்பதாம், ஆழ்வார் மனத்திலிருப்பதைச் காட்டி அச்சுறுத்தி 
வினைகளை யொழிச் விட்டால் இனிப் பிறவியில் புசாஇிருத்தல் நிச்சய 
மென்றுகொண்டு விழுப்பார்யாரென்றார். ஊர்ர்துவருகிற சங்குகளை 
உழுதுவருகி சொழுவான௫ வயிற்றில்குதிதித்தள்ளுதல்போல, அடர்ச் 

அவரும்வினைகளை ஆழ்வார்கருணைசென் றழிச்குமென்பது தொசை 
மொழியின்கருத்து, இளகாகு- மிரிசைச்சொல். கொழுர்.து உவமை 

யாகுபெயர் 4: ஆயர்குலக்கொழுந்து ?' என்றார்பிறரும். கசொழு- சலப் 
பைப்படையவாள் நுணியில்சைச்குமிரும்பு. (௨௬) 

  

Clam apes grip Conn |முகையுமெல்லாங்கொய்யுக் காயம்மடிழ்க்கிற் 
Hapa sr வெ தார்சருகும்பெ agar ol moor Lor pear esr (ap 
லழுந்தோ டளரு மனமுரு குங்குமு கூரறையி 
லெழுர்கோட வுங்கருச் அண்டுகெட் டேனிவ்விள ககொடிக்கே,



oF சட்கோபரர்தா தி 

(போநன்--அகப்புறப்போநன், 
& Goon —GCrsh bf Coon. 

துறை--மாலை பேறமல் வரநந்தித் தலைம்க 
| | ளேங்கிய தறிந்த பாங்கி புலம்பல.. 

உரை :-- கொழுந்தோடு - கோழுந்துகளும், இலையும், முகை 
யும்- அரும்புகளும், எல்லாம் - மற்றுள்ள மலர்காய்களும், கொய்யும் 
கொய் ம௫ழ் ழ் - மிகச் கொய்யும்படியாகய மூழமாத்தின் Spe 
சென்று, விழுர்து தூவது - அங்கேகாத்ரால்விமுக்துதவெதாயெ,. ஓர் 
சருகும் பெறாள் - ஒருசருசேனும்பெற்றாளில்லை; விறல்- ௨லீமையு/டைய, 
மாறன் என்றால் - ஈம்மாழ்வாரென்று ஆயலிர்கூறினால், அழும் - அழு 
இன்சனள்; தோள்தளரும்- சோள்தளர்ச்சியடைவாள்; மனம் உருகும்- 
மனம்கரைவாள் ; குருகூர் அறையில் - குருகூரென்றுசொன்னால், எழுச் 
அ ஐடவும்- தான் எழுந் அஒடிச்சென்று அவ்வூலையடையவும், இ-இஈத, 
தளங்கொடிச்கு - இளமையானகொடிபோன்ற பெண்ணுக்கு, கருத்து 
உண்டு நினை வூஉண்டாயிருக்கிறத ; கெட்டேன் - சான்யாதசெய்௨உன் 
செட்டேன் ! (௭-று,) ப 

ஈம்மாழ்வாரைசசேரவிரும்பிய இப்பெண் ௮வர் வருவதற்கு அடை 
யாளமாக முன்னாடியே அ௮உர்மகிழமாலையை வரவிடுக்காமையால் ௮ம் 
மலரையாக௮ அணைத்துக்கொண்டு சாமத்தைச்கழிச்சலாமென்று அம் 
மரத்தடியிற்சென்றாலோ எல்லாம்கொய்யச்கூடிய அதன்சருகும் பெற் 
ரூளில்லை ; அ௮வர்பெயரைச்சொன்னால் ௮அழுஇன்றாள் ; தளர்சன்றாள் ; 
உருகுகின்றாள் ; குருகூரென்றால் அவட்கு ௮ம்கு தடவுங்கருச்அுண்டு 
ஆ௮! கெட்டேன் ! என்முள்என்பதாம். காமத்சீக்கு அர்றாளென்ப.த 
தகோன்ற இளக்கொடியென்றார். இவள் இன்னுங்காமத்தால் மிகவருர் தி 
ப்புலம்புவள்போலுமென்பார் எல்லாங் சொய்யச்கூடிய மூழின் சருகும் 
பெத்றாளில்லையென்றார். ஆர்மாமைமிகு தியினால் ௮ழுமென் ரூர், அணை 
தீதுமசழ்வத சகோளாதலால் ௮ல்பெறாமை எதுவாகச்தோள் தளருமெ 
ன்முர், மணத்தை அவர்பால் விடுச்தமையால் உருகுமென்ருர். யாமிங் 
இருத்தலாலெழுந்தோடவில்லை கருத்துமட்டுமுண்டுஎன் ரர். தோழி 
யாற்செய்யுமுபசாரமனைத்துஞ் செய்தும் பயன்படாமையால் கெட்டே 
னென்றாள். தோழீசெய்யுமுபசாரமாவஅ மலரணையலும் சர்திரசார்தச் 
சிலையிலும் படுச்கச்செய்தல் ) கொங்கைகளில் தளிர்களையும் சர்தனக் 
தையும் பிறவற்றையும் அப்டதல்; பன்னீர்தாவுதல் முதலியலாம், இது 
இளவித்தலைவன*! இயற்பேயரைச்கூறினமையால் ௮கப்பொருளாசா 
மல் அசப்புறப்பொருளாயிற்று, கையற்றுப்புலம்புதலால் sb Sopa s Gow 
வழுவியபெருரச்.திணை யாயிற்.று. தலை௨ன் வரு சஉீர்சடையாளமாசமுன்னாடி 
மாலையைவரவிடுச்சவில்லையேயென்று வருந்திய தலைவியின் வருத்தகல் 

கண்ட தோழிபுலம்பிஞளென்பது துறையின்கருத்து. (௨௪) 

கொடியெடுத் துக்கொண்டு நின்றே னினிக்கொடுங் கூற்றிலுக்கோ 
ரடியெடுத் துக்கொண்டென் பால்வர லாகுங்கொ லாரணத்தின் 
படியெடுத் துக்கொண்ட மாறனென் ருற்பது மக்கரங்கண் 
முடியெடுத் துக்கொண்ட வந்தணர்தாளென் முடியெனே. 

உரை:--ஆரணத்தின்படி-வேதத்ழைப்போல, (மான் குபகுதியாக), 
எடுத்தக்சொண்ட - தமிழில் எடுத் தக்சொண்டு கூறிய, மாரன் என்
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ரூல் - ஈம்மாழ்வார் என்று யார்சொன்னாலும், பதுமக்கரங்கள் - தாம 
ரைப்பூப்போன்ற கைகளை, முடியெடுத்தக்கொண்ட - தலையில் அஞ் 
சமிசெய்துசொண்ட, ௮ர்தனார் - எல்லாவுயிர்களிடத்தும் ௮ன்புபொ 
-ரச்திய மேலோர்களுடைய, தாள் - பாதங்கள், என்முடி என - எனது 
தலையிற் சூடப்படுவன பென்று, கொடி. எடுத்துகொண்டு நின்றேன் - 
விருஅச்கொடி பிடித். துக்கொண்டு நிற்ென்ேறன் ; (அதலால்), இனி - 
இணிமேல், கொடுங்கூற்றினுக்கு - கொடிய யமனுக்கு, ஓர் அடி எடுத் 
தக்சொண்டு - ஒரு காலைஎடுத்துச்கொண்டு, என்பால் ala Yew 
கொல்-என்னிடத்தில் வருதல் கூடுமோ? |கூடாசென்பதாம்]; (எ:று.) 

ஈம்மாழ்வாரென்று யார் கூறினும் ௮ன்பினால் அஞ்சலிசெய்கின் ற 
கருணையாளர்களுடைய திருவடிகளே என்முடியிற் சூரவெனவென்று 
Spars wre சொண்டிருச்கின் மையால் கூற்றுவன் அஞ்சாமல் 
என்னிடத்து அடியெடுத் தவைச்சச்கூடுமோ ? கூடாசென்பதாம். 

| சான்கு பிரபந்தமல்களைச் செய்தமையின் ஆரணத்தின்படி யென் 
றார். கரம்கள் மூடியெடுத்சுக்கொண்டவென்றது அன்பு மேலீட்டினால் 
என்க, ௮ர்தணர் - ௮ழகியதண்மையுடையார் என்றதே பொருத்த 
முடைச்து. ௮ர்தணர். வைஷ்ணவப்பிரா மணரென்ரால் குறைபாடு என் 
னையெனின் அதில் தோன்றிய சிலர் பொருளாசை மேலீட்டினால் பிறர் 
நூல் உரைமுதலிபவர்மை இகழ்ச்அுகறி சாகமே குடியாசக்சொள்ளு 
திலால் முற்கூறிய அழக தண்மையுடையாசென்பசே உமரையென்ச, 

என்முடி யாதெனக் கியாதே யரிய திராவணன்றன் 
பொன்முடி. யாத்கட அரார்த் தவில் லா ன்பொரு நைததுறைவன் 

நன்முடி யாலவன் முளிணைக் கீழெப் பொருஞர் தழீஇச் 
சொன்முடி. யாலமு தக்கவி யாயிரஞ் சூட்டினனே, 

உரை :--இ.ராவணன் தன் - இரசா௨ணனுடைய, பொன முடியால் - 
பொன்னாகய இரீடமணிர்த தலைகளை க்கொண்டு, கடல்தார்த்த - சமுத் 
இரத்தைக் தூரச்செய்த, வில்லான் - கோதண்டமென்னும் வில்லை 
யுடையவனாடிய, அவன் - அர்த இராமபிரானுடைய, இணை தாள் &ழ் - 
இரண்டு திழுவடி.களிலும், பொருநை துறைவன் - தாமிரபருணியாற் 
கம்கரையி லவதரித்த ஈம்மாழ்வார், தன் முடியால் - தம்தலையால் வண 
இ, எ பொருளும் - எல்லாப்பொருள்களையும், தழீது - ஒரு சேரச் 
கொண்டு, சொல் முடியால் - சிறந்த சொற்சகளாலமைச்ச, அமுதம் - 
அமிர்தம்போன்ற, ஆயிரம் கவி- ஆயிரம் பாடஃ்களை, சூட்டினன் - 
பாடி.ச்சேர்ப்பித்சனர்; (அவ்வாழ்வாரைச் து.திச்சன்ற), எனக்கு----. 
என் முடியாது - என்னகாரியமூடியமாட்டாது? யாதே அரியது - எது 
தான் அரியதாகும்? [எல்லாம் முடியும் ௮ரிதொன்றுமில்லையென்ப 

தாம்](எ-று) 

. இராவணனைச்கொன்ற இராமபிரான் திருவடிகளில் ஈம்மாழ்வார் 
ஆயிரம்பாடல் பாடிசசூட்டினார்; அவரடியனாகய எனக்கு முடி 
யாதகாரியர்தான் யாது? ௮ரியதுதான் யாது? [ஒன்றுமில்லை] என்ப 

தாம், இராவணன் - இலங்கைச்கிறையவன் ; ப்ரீ கைலாஸமலையைப் 
பெயர்த்த அதன்கீழ் ௮:சப்பட்டுச்கொண்டு ஒயாமற் கதறின௪.மயால் 
இப்பெயர்பெற்றனன் ; இராவணம் - அழுகை, ௮௨ன் தன் தலைகள் 
லெட்டுண்டால் மீளமுளைக்கும்படி பிரமணனிடத்தில் வரம்பெற்ரான்.
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பின்பு இராமபிரான் போரில் ௮வன்தலைகளைவெட்டிக் கடலிற் குவித்த 
னன் ; வெட்ட வெட்ட முளைத்தமையால் மார்பிலோரம்பெய்து ௮வ 
னைக்சகொன்றனன். எப்பொருளும் - முதறசடவுளாகிய மாயோன் 
நிலையும், அச்சடவுளையடையும் நெறியும், அடை தற்குரிய உயிர்களினிலை 
யும், அடைதலாற்பெறும் பேறும் பிறவுமாம், எனக்கு - இடைநீலைத் 
தீவகம். தழீஇ - சொல்லிசையளபெடை, ௮மு,சக்கவி -உ௨வ௨மக்தொகை, 

Hy. குருகுறங் குங்குரு உர்தொழு தேன்வழுதி 
நாட்டிற் பிறந்தவர்க் காளுஞ்செய் தேனென்னை ஈல்வினையாங் 
காட்டிற் புகுதவிட் டுப்யக்கொண் மாறன் கழல்பற்றிப்போய் 
விட்டிற் புகுதற்கு முண்டே குறைமறை மெய்யெனி2ல. 

- உரை:-- சூட்டில் - செற்போரில், குருகு - நாரைமுதலிய பறவை, 
உறங்கும் - தூகுகுஇன்ற, குருகூர் - திருக்குருகூரையும், தொழுதேன்- 
வணங்கலனேன் ; வழுஇிசாட்டில் - பாண்டிராட்டில், பிறர்தவர்க்கு-பிறச் 
திவராகய இறைவனிடத்தில் ௮ன்புடையவருக்கு, ஆளும் செய்தேன் - 
அடிமையுமாயினேன் ; (ஆதலால்), மறை - வேதமான, மெய் எனில், 
உண்மையாயிருக்குமானால், என்னை- -, நல்வினை அம் காட்டில் - 
ஈல்ல தவஞ்செய்தலால் மேன்மையுற்ற சாட்டில், புகுதவிட்டு - , 
உய்யக்கொள் - பிழைச்கும்படி அ௮ருள்செய்கின் ௦, மாறன் - ஈம்மாழ்வா 
ருடைய, சழல் - பாதங்களை, பற்றி போய் - புணையாசச்சொண்டு 
சென்று, வீட்டில் புகுதற்கும்- மோட்சச்சை அடைதற்கும், குறை 
உண்டே - தடையுண்டோ ? (இல்வையென்றதாம்;) (எ- று) 

  

  

யான் அழ்வார் அவதரித்த குருக/்ரை வணங்கினேன் ; பாண்டி 
சாட்டிலுள்ள கடவள்பாலன்புடையவர்களுக்கும் அடிமையாபினேன் ; 
வேதம் உண்மையா யிருக்குமானால் ஈஜ்றவத்தில் என்னைவிட்டு அழ்வார் 
பாதங்களே புணேயாகச்சகொண்டு மோட்சத்திற்குச் செல்லச்சடையுண் 
டோ? என்பதாம். தாம் கவலையற்று மோட்சச்திற்சென்று உரிக்கலா 
மென்பதை புள்ளடச்இப் போரில் சாரை க௨லையின்றி யூற௫்குமென்று 
உலமையால்.விளக்கினார், இங்கனமே சாடுகளைச் Hood soe ves on 
வழக்கு; * பொய்கை சாரை போரிற் சேக்கும் '' என்றார் ஐங்குறு நாற்றி 
லும். தரதறம்குங் தரகூர் எனச்சொல் ஈயச்தோன்றச்கூறியது சாண்ச, 
வழுதி - கொடையுடையாலுர்கும் பெயராதலால் வீடுவேண்டின் மறா 
மல் கொடுப்பாரென்று கொண்டு அ௮ப்பெயராற் கூ.றினார். ஆளும், புகு 

திற்கும் - உம்மைகள் இறந்தது தழுவிய எச்சப்பொருளன, உண்டே, 
ஏ. எதிர்மறை, (௩௦) 

மெய்யுமெய் யாயது பொய்யும்பொய் பாயது வேறுபடுத் 
அய்யுமெய் பாயவு பாயம்வற் துற்ற துறுவினையைக் 

கொய்யுமெய் வாள்வல வன்குரு கைக்கர சன்புலமை 
செய்யுமை யன்றனச் சேசனிச் தாளன்பு செப்தபின்னே. 

உரை :-- உறுவீனேயை - மிச்கதீவினைசளை, கொய்யும் - வெட்டி. 
யழிக்கின் ற, மெய் - சத்தியமா, வாள்வலவன் - வாள்யுத்தத்தில் வல் 
லவரும், குருகைக்கு - குருகூர்ச்கு, அரசன் - இறைவரும், புலமைசெ 
ய்யும் - தம்மையடைச் தகர்களுக்கு உபதேசித்தருளுடின்ற, ஐயன் சன 
கீகே - தலைவருமாகிய ஈம்மாழ்வாருச்சே, தனி-ஒப்பற்ற, தாள்-திருவடி.
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களுக்கு, அன்பு செய்தபின் - சான் பக்தி செய்யத்மொடங்கிய பிற்பாடு, 
மெய்யும் - சத்துவப்பொருளெல்லாம், மெய் ஆயது - உண்மையாக 
விளங்கிற்று; பொய்யும் - பொய்ப்பொருளும், பொய் ஆயது - பொய்ப் 
பொருளென்று தோன்ற விளம்கிற்று; ேறுபடுத்து - இங்மனம் Cay 

கப் பகுத்.தச்சாட்டி, உய்யும் - பிழைப்பதர்குரிய, மெய் ஆய - உண்மை 
யாகிய, உபாயம் - தீச்திரமும், arg உற்றது - வந்து பொருச்திற்று, 

பயான் ஈம்மாழ்வாருக்குத் தொண்டுசெய்யகத் தொடங்கியபின் பு 
தான் தத் துவஞானம் உண்மையாக வெளிப்பட்டது ; அஞ்ஞானமும் 
நீங்கிற்று ; இங்லனம் பகுத்தறிக்து பிழைத்தற்குரிய தக்திரமும் வந்து. 
பொருச்தித்றென்பதாம். உண்மைநிலை தெரியாமல் அஞ்ஞானம் மூடப் 

பெத்றிருக்து பிற்கு தெளிவடைச்ததனால் மெய்யும் மெய்யாயது என். 
டார். ௮ மெய்யாதலும் ௮த ற்கு மறுதலையாகெய பொய்யும் பொய்யா 
இயதென்பதுதானே இயையிலும் ம௫ழ்ச்சி மிகுதியால் அதனையும் உடன் 
கூறினர், பொய்ப்பொருள் - தாரபுத்திர தனாதி Tapes இ.ரயங்கள். 
பிழைத்தல் - பரமபதத்தைசாடும் af. கொய்தற்கேற்ப வினையைப் 
பகையென்னாமையால் இது ஏததேஈவுரவகவணி. எல்லாரிலு Senne 
வனாசலால் ஓயனென்றுர். (௩௧) 

செப்யன் கரிய னெனத்திரு மாலைத் GC) wl plow i 

வையக கரியல்ல மாட்டா மறைமது ரக்குமுக. 
ரயன் கவியல்ல வேற்பிற விக்கட லாழ்வதல்லா 
ய்யும் வகையொன்றும் யான்கண்டி. லேனிவ வுயிர்களுக்கே, 

உரை :--இருமாலை - இதிருமசள்கணஉனாகிய மாயோனை, செய்யன் 
(என) - சிவர்த நிறழுடையவனென்றும், சரியன் என - கரியகிறமுடை 
யவனென்றும், தெசிர்து உணர - ஆராய்ர்து தெரிர்துகொள்ளுதற்கு, 
வையம் - உலகத்.துயிர்கள், கரி ௮லல - பொருர்திய சாட்சியாகமாட் 
டாவரம்; மறை- வேதங்களும், மாட்டா - அறியவல்லன அல்ல ; 
(ஆதலால்), மத.ரம்- இனிமையாகிய, குருகூர் - திருச்குருகூரில் ௮வ 

தரித்தரளிய, ஐயன் - நம்மாழ்வாருடைய, சவி அல்லவேல் - பாடல் 

கள் அல்லாவிட்டால், பிறவிச்சடல் - பிறப்பாரியசமுத்திரத்தில், அழ் 

வது அல்லால் - அமுங்குவது௮ல்லாமல், இ உயிர்களுக்கு - இர்த உயிர் 

களுச்கு, உய்யும்வசை - ஈடேறும்வழி, ஒன்றும் - ஒன் நினையும், யான் - 

நான், சண்டிவலேன் - பார்த்தேனில்லை ; (எ- று.) 

மாயோன் தவர் தவடி.வனோ கறுத்தவடி.௨னோ வென்று அறிவதற்கு 

உலகத்தாராலுமில்லை ; வேசங்களாலுமில்லை; ஆதலால் உயிர்கள் ஈம் 

மாழ்வார் பாடலில்லாவிட்டால் பிறவிக்சகடலில் அழுச்.துவதேயல். 
லாமல் அவ்வுயிர்கள் ஈடேறும் வழியை யான் பார்த்தேணில்லை என். 
பதாம். செய்யன், கரியன்-- இயப்போ சகறுப்போ என்னும் உலக 
வழக்கை நோக்கிச் கூறியவாம். வையம்--இடவாகுபெயர், தமிழ்க் 
குருகூர் என்பார் - அதன் மறுபெயராகயெ மதரமென்னும் மொழியாற் 

கூறினார். எல்லாருக்கும் மேலாவான் என்பது பற்றி ஐயன் என் 
ரர். ஒருகாளும் முடிவு பெராமையும் கடத்தலருமையும் சோச்டப் 
பிறவியைச் கடலென்ருர், (m2)



௨௮௮ - ப சடகோபரந்தாதி 

உயிர்த்தாரை யிற்புக் குறுகுறும் பாமொரு மூன் றனையுஞ் 
செயிர்த்தார் குறுகைவர் தார்திரு வாய்மொழி செப்பலுற்ரான். 
மயிர்த்தாரை கள் பொடிக் குங்கண்க ணீர்மல்கு மாமறையு 

எயிர்த்தா. ரயிர்த்த  பொருள்வெளி யாமெங்க எந்தணர்க்கே. . 

உரை: உயிர்த்தாரையில் - உயிர்செல்லுன்ற உழியிலே, புக்கு" 
சென்று, உறு - பொருந்துகின்ற, ஒரு- ஒப்பில்லாச, குறும்பு ஆம் 
மூன்றனையும் - சாமம் வெகுளி மயச்சமாகிய முக்குற்றங்களையும், 
செயிர்த்தார் - கடிந்து விலச்செவராடிய, குருகை வந்தார்-குரூகூரில 
வதரித்த ஈம்மாழ்காரது, தருவாய் மொழி - திருவாய்மொழியென்னும் 
பிரபந்தத்தினை, செப்பல் உற்றால் - சொல்லத்தொடங்கஇனால், எங்கள் 
அந்தணார்க்கு-தத்.துவநூல் ஆராய்ச்சயுடைய எங்கள்பெரியோர்களுக்கு, 
மயிர்த் தாரைகள் பொடிக்கும் - சரீ ரத்திலுள்ள் மமிரொழுங்குகளெல்- 
லாம் சிலிர்க்கும் ; கண்கள்-கண்களில், நீர் மல்கும் - அனந்தக்சண்ணீர் 
பெருகும் ; மாமறையுள்-சிரர்தவேதத்தின் பொருள்களுள், அயிர்த்தார்- 
சந்தேடச்சவர்களுக்கு, அயிர்ச்சபொருள் - சந்தேகத்த அர்த்தங்களெ 
ல்லாம், வெளி௮ம் - ரன்றாகவிளங்கும் ; (எ-று). ப ப 

முக்குற்றமும்போக்குய குருகூர்சம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த இரு 
வாய்மொழியைச் சொல்லத்தொடங்கினால் அதனைக் கேட்கும் சத்துவ 
ஆராய்ச்சியுடையலர்களுச்செல்லாம் மயிர் புளிக்கும் ; கண்ணீர் வடி. 
யும்; ௮ன்றி வேதப்பொருளில் சர்தேசகமுற்றகர்களுக்கு அந்தச் சர் 
சேகமும் நிவர்த்தியாதம் என்பதாம். என்றும் நீங்கா இயல்பினவாத 
லால் உயிர்த்தாரையிற் பொருந்திய முக்குறும்பென்றார். அலை தம் 
மையடையாதபடி இருந்தமையால் செயிர்த்தார் என்றார், மயிர் புள. 
இத்தலும் சண்ணீர்விடுகலும் பச்தியினல் தோன்றிய புறமெய்ப்பாடு, 
வேதார்சத்தில் பொருர்இயிருத்தலால் தக்௫வ ஆராய்ச்சியுடையாரை 
அர்சணன்றார், உபரிடதப்பொருளை அறிந்து மகிழ்பவர் ௮ந்தண 
ராதலால் ௮வ்வுபகிடதங்களிலும் இது இறர்தசாசக்கண்டுமயிர்புள கக் 
கும், கண்ணீர்மல்கும் என்றுரைப்பினும் அமையும், (௩௭௨) 

௮ர்சணர்க் கோரல் லருக்தவர்க் கோவன்றி யோகுயராய் 
வர்தவர்க் கோமற வாதியர்க் கோமக ரக்குழைசேர் 
சுந்தரத் தோளனுக் கோவவன் ஜெண்டர்கட் Gare iG srw 

சந்தனச் சோலைக் குறாகைப்பி ரான்வற்னு சந்தித்ததே. 

உரை :--சுடர்தோய் - சூரியனும் சக்திரனுமாகிய இரண்டுசுடர்க 
ஞும் தவழப்பெற்ற, ஈர்தனம்சோலை - சச்சனமரச்சோலைகள் சூழ்ச்சி, 
குருகை - திருச்குருகூரில், பிரான் - கம்மாழ்வார், வந்துசர்தித்தது - 
வர்து௮வதரித்சததான௫, அ௮ச்சணர்க்சோ - பிராமணர்களுச்சாகவோ, 
ஈல் அரும் தவர்கீகோ - ஈல்ல அ௮ரியதவத்தைச்செய்கின் றவர்களுச் : 

சாகவோ, : அன்றி - அல்லாமல், யோிராய் .வர்சவர்ச்கோ - யோகம் 
கெய்பராதி ௮அவதரித்தவர்களுக்காகவோ, மறவாதியர்ச்சோ - மாறுபட் 
டசமயங்களிலிருக்து வாதஞ்செய்கெவர்சளுக்காகவோ, மகாம் குழை. 

- சேர் - சாதிலணிர்த மசரகுண்டலர்தாழப்பெற்ற, சந்தரம்தோஎனுச் 
சோ - ௮ழகியசோள்களையுடைய இறைவனுக்சாசவோ, ௮அவன்சொண் 
டர்சட்கோ-அவனுடைய அடியார்சட்சாகவோ; (அறியோம்); (௪-ற,)



     

  

மையின் 4 ஆழ்த்தும் அச்சன் மயதி ன்ட் ; 
Boreawsraas,. | டி 

  

த சந்தியு 9 ஞ் சந்தீப் vege: ina iv’) லேத்ழைக்கும். 
ub Bayo பல்லலவ் காரப். பொருளும். பயிலுகிற்பீர். ் 
அந்தியும் வர்திப் பவரை வணங்கும், வகையறிவிர் 
oi By தென்குரு கூர்தொழு: தாட்செய்யுச் தேவரையே.. 

உரை சத்தியும் - பதப்புணர்ச்சியிலக்சணநும், சந்தி - அப்படிப், 
புணர்கின்ற, பதமும்- சொல்லிலச்சணமும், அவைசம்:நி£ல. - :அநதச... 
சொற்களால்,. தழைக்கும் - அடுக்கப்பட்டுப்பெருகுடின் ற, பர் 
வரிசையான செய்யுளிலச்சணமும், பல் அலங்காரம். பொருளும்- 
வகைப்பட்ட அணியிலக்சணப்பகு இெளும், பயிலுஇத்பீர் - 'கற்றறிஎன் ௨. 
புலவர்சளே ! (இவற்ருல்' முத்திமார்க்கத்தையறியமாட்டீர்); தென்குறு... 
கூர்- அழகிய திருச்குருகூரை, இந்தியும் - நினையுங்கள் ; தேவரை - ௮... 
லவ்தரித்தஈம்மாழ்வாசை, தொழுது - கைகுவித்து, . ஆள்... செய்யும்... 
அவருக்கு அடிமைசெய்யுங்கள். ; வர்தியும் - சமஸ்சரியுக்கள்;; 6 Be. 
பவமை - அப்படிவணங்குபவரையாவது, wer Ge நித்சள்வணங்கும்,, 
கள்) வசை - oa Rer teehee 2 அவ கக்கி காள் வ். | 
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தேவரை -யேதிய மூதி தறி வாட்டியைர் சரழித்) இர் 
பூவை ரூயே றிய கோதையுள் ளம்புஞுக் தாட ரவசென் 

றெவரை யேறி மொழிகின்ற போதியம் பிற்றிறைவர் 
மூவரை GUM i கூரரை Cun ane VMI (pi 1 Gon, 

பொரள்--அகப்புறப் போநள். 
தி $ணை-கந்தநவத்தின் வழன் ய பேதந்திணை, 
களவி--அறத்தொடுூ நிற்றல், 
AIT. ராங்கி செவிலியர்கி க றத்தோடூ நீற்றல. 

உரை:-- (ரங்கள்), தேவரை - தெய்வத்தை, ஏறிய- அவேசமாகப் 
பெற்ற மூதி இறிவாட்டியை - முதிர்ச்த அறிலையுடையஉளான கட்டு 

விச்சை சீர் அழித்தர் - கி 'லைகுலையச் செய்தீர்கள் ; பூ வரை - மலர்கள் 
மட்டும், எறிய - டடப்பெற்ற, கோதை கூர்தலையுடைய திலைவியது , 

உள்ளம் - மனத்தில், புகுந்தார் - புகுந்து வருத்துன்றவர், எவர் 
என்று - எவர்தாமென்று, ஏ- பெருமை மிச்ச, வரை ஏறி-ஈம் குறிச்சி 

யில் வந்து, மொழிசின்ற போது - சொல்லுகின்ற காலத்தில், இறை 
வர் - தலைவராகிய, மூவரையோ - இரிமூர்த்திகளையோ ? குரு கூபாரை 
யோ - அன்றிக் குருகூர் ஈம்மாழ்வாரையோ? «Soo - Gerad 
யத ; முந்து உற- முன்னதாக, சொல்லும் - சொல்லும்கள் ; (எ-று) 

நீங்கள் கட்டுவிச்சியாகிய மூதறிவாட்டியின் பெருமையைக் OF’ 
டுத்து விட்டீர்கள்; ஈம் தலைவியின் மனத்திற் புஞுக்தார் யாஉரெண்று 
வினாவுகின் n@um psi மூலா புகுந்சாரென்றோ அல்லது குருகூர் அழ் 
வார் புகுந்காரென்றோ ௮வள் கூறியது. அதனைச் சொல்லுவீ ரென்ப 
மாம், சட்டு- ஒருவிதக்குறி ; : முறத்தில் ரெல் மூதலியவற்றை வைச் 
அக் கடவுளைப்பாவி அந்த செல்வில் ஒரு பிடியளவெடுத்துத் தனியே 
வைச் து இர்கெல் ஒற்றைப்பட்டால் தெய்வத்தானணாயிற்றென்றும் இர 
ட்டைப்பட்டால் Sm சோய் மூதலியவெல்றும் கஉறவதோர் குறியென் 
௮ நில நால்களால் தெரி௫ின்றது. இக்குறி, கட்டு வைத்தல், கழங்கு 
பார்த்தல், கன்னமெடுத்தல் எனப் பலவகைப்படும். கட்டு வைத்து 
உரைப்பவள் சட்டுவிச௪௫, அறிவுடைய மூதிர்ந்ககளாதலால் மூதறி 
வாட்டியென்றாள். இவளுக்கு சோய் வந்த மூலமறிர்து கூறாமல் மாறா 
சக்கொண்டுகுரிபார்க்கத் தொடங்கியதனால்அுவ? ளைச்ர ிச்திரென்றாள். 
தெய்வத்தால் தீண்டப் பெற்றில. ளென்பது தோன்றப் பூவரையேறிய 
கோதை யென்றாள். தெய்வச் சண்டப் பெற்றால் பூவைச்ரூடு மறிவு 
பெரறாளென்று இம்பனங் கடறினளாம். தலைவன் பிரிஈ்தசனால் வருந்தி 
யமனத்தினளாய் ௮ணி முதலிய அணிபப்பெழுமல் பூமட்டுஞ்சூடிய கோ 
தையெனினுமாம். திரிகமர்த்திகளிலும் மேலாச அழ்வாரை இவள் மண 
ங்கொண்டிருப்பகனால் Bes மூவரில் யாபோேனும் இவள் உள்ளம் புகு 
ர் சாருண்டோ என்று ஈகையாடி.க் கூறினாள். ஈம்மாழ்வாரையே இவ 
ள் கருதி இருச்சிருளென்பதைக் கொ ள்ஞங்சளென்பாள் அவரை மீற 
pe கூறிமுடித்தாள். தலைவனது இயர்பெயர் கூறுதல் அசப்பொருள் 
கர் தருவ வழக்கமில்லாமையால் பின்னர் சான்றும் பெருந்திணை பெறு 
மே'? என்ற சிறப்புடைய பெருர்திணையன்றிக் கர்தருவத்தின் வமுவிய 

பெருக்தினையாயித்று, அறத்தொடு மிற்றல் - தலைவி தருமவரி தவற 
வில்லை யென்்றழை பிலை நிறுத்துதல், தலைவியின் அபிப்பிராயத்தை யறி



மூலமும் உரையும், FS 

கச தோழி தாய்மார்க்கறிவித்தல் அறையின் கருச்து. முன்மை யெ 
ன்னும் பண்புப் பெயர் ஈறு போய் ஆதி மீண்டது. ஆட்டி - பெண் 
பாற்பெயர், “அன்ன பிறவு மவற்றொடு கணி, மன்னிய வினைய நிமி 

த்த மென்ப” (தொல் - பொரு - ௨௧௭.) என்ற சூத்இரவுரையில் கைச் 
கிளைக்கும் பெருந் திணைக்கும் மெய்ப்பாடு உரையமையின்றி வேண்டிய 
வாறு வாப்பெறுமென்றசனால் இதற்கு ஒன்றனை நிலையிட்டுமைக்க 
வில்லை. பயனுமப்படியே கொள்க. (1௨௬) 

HOUT GUMBO நுறந்தவர்க் குஞ்சொல்ல வேள ரக்கு 
க * * “5 உர ந். 

மறவா வவையிங்கொ ராயிர நிற்கவர் தோசிலர்போய் 
மறவா தியசொன்ன வாசக மாமலட் டாவைப்ப ற்றிக் 
ட்ட “oy கென் ட தங்கம் metic கறவாக் கிடப்பரங் கென்பெற வோதங்கள் கைவலிப்பே. 

உரை :--துறலாதவர்க்கும் - இல்லறத்திலிருப்பவர்க்கும், து௱ர்த 
வர்க்கும் - அறவைறத்திலிருப்பலர்ச்கும், செல்லவே - சொல்லும்பொழு 
இலேயே, சரக்கும் - சருணையாகிய பாலைசஈரக்சின்ற, அறம் - தரும 
லடிலமாகிய, வர் ஆயிரம் ௮ அலை - ஒரு அயிரம் பசுக்கள், இங்கு 
நிற்ச - இவ்விடத்திருக்கையில், அந்தோ - ஐயோ ! லெர்போய் - லெ 
சென்று, மறம் வாஇயர் - மாறுபட்ட வாதம்களைச செல்லுஇன்ற புறச்ச 
மயிசள், சொன்ன - சொல்லிய, ஆசு - குற்றத்தை, அகம் ஆம் ~ தீன் 
னிடத்திர்கொண்ட LU OY BOT I Bur, மலடி அவைப்பற்றி - மல.ட்டுப்பசு 
ச்களைப் பிடிச்துச்சொண்டு, சவா - கறந்து, இடப்பர் - உழலுவார் ; 
அங்கு - அர்தப்பசுவிணீட i Ber, தங்கள் ல்கலலிப்பே - அவர்கள் கை 
வ்ருதுவசானஅ, என் பெறவோ -வேறுயாது பயனைப் Qupag baer 
கவோ? (எ- று.) 

யாயர்ச்ரும் சொல்லினறுளவிலே பயனை த்கருகின்ற காமதேனு 
வையொகச்ச திருவாய்மொழி ஆயிரம் பாடல்களுமிருக்க அவற்றைவிட் 
டூப் புறசசமயிகள் சொன்ன மலட்டுப்பசக்கள்போன்ற 'நூல்கஷிர் 
சென்று பயன்கருதி வருர்அுவார் அமனால் தங்கள் சைவருர்துவது 
வேறு யாதுபயனைக் கருதியோ !? ஒன்றுமில்லை யென்பதாம். துறவா 
தவர்க்கு இருமைப்பயனையும், அ.றக்தவர்க்கு மறுமைப்பயனையம் தன் 
னை நினைத்தவடனே கொடுத்தலாலும் மற்றும் வேண்டியவர்ச்சூ வேண் 
ழூயபடியே காமதேனுவைப்போலச் கொடுத்தலாலும் திருவாய்மொழி 

யைச் காமதேனுகாக உருவகப்படுத்திக் கூறினார். பு திசசமையச்சார் 
ல்கள் மலட்டுப்பசுவைப்போலப் பயன்சொடா தொழிவதன்றித் தம் 
மைப் படித தவர்ச்கு உரகத்கையும் கொடுப்பதால் குற்றம் பொருர்திய 
மலட்டுப்பசுவென்றார், 

மறவா தியரென்ற பன்மைப்பெயராற் கூறினமையால் அசுகளை 
அகத் திர்சொ ண்ட பல நால்களே யென்பது வெள்ளிடை மலைபோல 
விளங்கிக்கிடச்ச இதனை ஈன்குதராமல்எல்லாச்சமயத்தாராலும்புகழும் 
-மாணிக்சவாசகர் இருமாசசமென்று ஒன்றனைசசட்டிக் கூறி எரிவாய் 
ஈரடர் சாளாகின்றாருஞ்செருளர். ஆ அவை, ௮வை- பகுஇப்பொருள் 
விகுதி. ௮ர்தோ - பெத்சச் குறிப்பிடைச்சொல் ; : தினித்சமிழ் மொழி) 
ப அர்த் றோவும்'' என்றதனாலறிச, ஆசகம்- இன்மொழி ிச்சொசை, 
இப்பாடல் உரவகலணி.. (mar)



ர * 

௬.3. *டமகரா ID iG B ரதி 

டை BIN (oh. ய்து ௫ம் ட்டம் & லிட் டுக்கவி பருவை 

யுய்தலைர் செய்ததும் (or nates sn Lt Sunt oh 6 ot mas Op y fis 

வைதலைத் ! Ben சிமா மோ குரு கன்னு மாற றியாப் 

பை தலைச் ந் கோ குறட் டிட் பெட்டி. வற்றிய பண்பனையே, 

பொ நன் --| | ॥போருள். 
திவைட் பொரு ந திட 
களன்: இருபாவில் பேண்பாம் கூற்று, 
துறை--தலைவ்மடதாரத கோழிசாறறுதல. 

உரை:-- குருகூர் என்னாம் ஆறு ௮றியா - குருக்ரென்று சொல்லு 
வத POE தெரியாத, பைதலை-எற் தலைமகளை, கோகு - சன் தோள்கமே, 
திட்டிட்டு. கட்டிக்கொண்டு, ஏட் டில்- பனை மடலாலா௫யெ குகிரையில், 
ஏற்றிய-ஏ.றும்படி செய்த, பண்பனை-இயல்புடைய தலைவனை, (கூறித் த), 
கை - கைகளை, தலை பெய்து - தலைச்குமேல் நாக்கு, அரும் பூசல் இட்டு- 
பேரிரைச்சவிட்டு, சவியால் - செய்யுட்களால், உலகை - உலகத்திலுள் 
ள் உயிர்களை, :உய்தலைச்செய்ததும் - ஈடேறும்படி. செய்ததும, பொய் 

என்று மோ - பொய்யென்று சொல்லுவோமோ ? சென்று. NE DEG 

கூர் புகுர்.து, அவ்ர் அறிய - அவ்வூராரறியும்படி, {mae அவவை —, tev 
BH - துன்பப்படுத்தி, எசுதுமீமா- இ 6 p@anG மா?[யாகசெய்கோம்?.] 

GOR. சென்ற சொல்லல. & MM றியா எமது தலைமகளை இப்படி 

மடலூரும்படி செய்த ரம்மாழ்வாரைச்சென்று பெரும்பூசலிட்டு நுமது 
பாடலாலுலசழ்சை வாழ்விக்கது பொய்யென்போமா ? அவ்வ ரரர் அறி 
ee வைது அஃஉயச்செய்து எசமோமா? யாதசெய்வோமென்பதாம். 

லைவிபால் அண்பு 5 "குனியால் பெண்பாலை அண்பாலாசப் பைஹலவென் 

ஏன். பைதல், ஆண்மகணில் சிறுவனுக்கும் அன்பத்திற்கும் பெயர், 

'பைத்தலை யாவெனச் சனன்று பைதலை, யித்தனை போசுகொண்டிரு 
du காவெனு" இங்கு « ஐனுமானைப் பைதலென் அம, “பைகல வா 
இப் பசக்குவ மன்னோ... ட சண்! இங்குத் அன்பக்தக்கும் அபினமையு 

மறி, அண்பாற் குழர்றைகளை பிள்ளேயென்பச Go - இவிப்பிரா ளே 
யென்னும் வழக்குப்பற்றிக் Save லப தலேன்முர் அழ்வாறும், கோ Gat 
முதல் - தோள்தட்டுதல்; கோகுகட்டிட்டு என்று பாடமோதி கோரு உ 2 
ட்டிட்டு என்று பதம் பிரித்தார் பர்லாசார )யரெனின் அதவும் எட் ait 
பிர தியில் சட்டென்பறு சட்டென்று ப் ॥ழ்க்திருக்கக்சண்டு அல்வனமே 
வைத்து உரையெழுதியிருச்சலாமன் றி உசட்டென் றுவேரொரு நாவிலுங் 
காணப்படாப்பதம் இவர்களுக்குத் கோன்றிப் பொருள்பட்டமையிறும் 
பூதென்க. பனைமடற்குதிரை- பனங்கருக்குக்களை வெட்டி. ஒரு குதிரை 
போலச்கட்டி அசன் மேலேதிகின்று இளை யாரைச்சொண்டு. அப்பெண் 
ணிருக்குரந்தெருவியே மூன்றுமாள் வரையிவிமுக்கச்செய்து அரசாட்க 
ஞுக்குள் ௮ப்பெண்ணைச் கொடாவிட்டால் சாலாநாள் மலைமேலேறிவி 
rae நப்பது அண்பால் மடர்கூற்று, பெண்பால் மடவலேறுதற்கு விதியி 
லலாமையால் பொருர்சாதாயினு னும் பிம்சாலத்தார். 6 இற்வனம் எழுது மு 
லால் இது புறத்திணையில் அடக்கலாயிற்று, (3.௮) 

பண்ணும் தமிழு ் தவஞ்செய் தன்பழ நா ன்மறையு 

உய் கன மலிழ் மாறன் செய்யு மண்ணும் விச ம்பு தவஞ் 
9 : ளெொண்ணுமி தகைமைக் குரிபமெப் போமயம் ஞான போன்ற ‘bs ww) ? 

கண்ணும் மனமுகு் பனியும் தவஞ்செய்க சாலத் இலே ல



நலமும் உரையும். RB. 

உரை :--மடிழ்மாறன் - மசிழமாலையணிர்த ஈம்மாழ்வார் பாடியரு 
ளிய, செய்யுள் - பாடல்களை, ௭ ண்ணும்-தியானிச்சின்ற, தகைமைக்கு- 

க்குஇிக்கு, உரிய - ஏற்ற, மெய் - உண்மையான, யோகியர் - யோசசாத 
னையுள்ளவர்களஞுடைய, ஞானம் என்னும் சண்ணும்- அறிவாகிய மனக 
சுண்ணும், மனமும் - உள்ளமும், செவியு. ம்- காதுகளும், தலஞ்செய்த- 
தவஞ்செய் சன : காலத்திலே, பண்ணும். குறிஞ்சிப்பண் முதலிய 

இராச ae கமும் - தரிழ்மொழியும், தில் ஞீ செ ய்த்ன - ன் பழ 

கும், விசும்பும் ~ விண்ணுலகும், கலள்செய்தனட் ——} (a - று) 

ஈ்ம்மாழ்வார் பாடியருளிய பாடல்களைத் தியானித்தற்குரிய யோடி 
யர்களுடைய ஞானக்கண் னும் மனமும் செவியுஞு திவஞ்செய், Sei a0 

ev si இலே tJ BOT OFF ம் திரிழ்மொழ்யும் பையும் மண் ணும் விண் ணும் ba 

ஞ்செய்தன வென் பதாம். எனவே யோயெர் வர் பாடல்களை யேகரு 
lan ர்க 'ளெனவும் 2 ப்பா Los rh பண்கள் இன்ற றியமையா out Oavear 

வும், தமிழுக்கு Be நால் ஒரு ஏிமமுடையதெனவும், சான் கு மறையுமெ 
ண்றதனால் சான்ரு வேறம்களின் சா ॥மேயிவர் fit lev oon வம, மண்ணும் 

விசு மபுமென், இதனால் இருமைப்பயனும் இரு நர லஸிக்குமென வம் கூறினா 
டாயிற்று, பண் - முர்கூறப்பட்டது, மண், விஈம்பு-இடவாகு பெயர்கள், 

ச . உர ச டாது 

காலது ® (3 2ல் நூரு பர. ர் க்னாம் லை மகொண்ட |G GYD TL tit 

on ரல, ஸ், தி மல் dll பின் ர agit கரண்ட லையிர GOP LL aa Bh a 

ப ம்மா ல் இ பப பல்பை oh ehh Co) abit பரி ந wil ன (ல Natt ட்... 0 ch 

(7 ல் gb ற aol ek avoVv (1/0 ud (oh! ool Al 35 ப்ப (1/1 ழ் இய மய. 

உரை :--சடை சாள் - உலகமொடுங்கும் ௨ழிச்சாலத்தில், அலக் 
இலே - ஆலிலையிலே, துயின்றோர் - பள்ளிகொண்டருளிய வாசுதேவர், 
கொண்ட. - தாம் எடுத்துக்கொண்ட, ஐயிரண்டாய் அமைச்ச -பத்தாக 
எண்ணப்பட்ட, கோலக்திலே - வழிஒய்களிலே, மூகாத்து - சோண்றி, 
கொமுர்து ஐடி - மேலோங்கி வளர்க்க குணம் சடர்ச - மூச்முணங் 
களுக்கும் அப்பாற்பட்டுறின்ற, லாலத்திலே செல்ல - சாரணப்பொரு 
ளிடத்திலே செல் லும்பழு,, மூட்டிய ஞானத்து ff - மெய்ஞான; தமை எமச் 
குத் தச்தருளிய, எம் மூர்த்தியை - ஈம்மாழ்வாரை, குரு கூர்- அவர் அவ 
தரித்த திருக்குருகூரில், காலத்திலேபுச்கு - உரிய காலத்திலே புகுந்து, 
கைசெொள்பின் - தரிசித்து ஈற்பயனைக் கைப்பற்றுங்கள் ; (எ- று.) 

ஆவிலையிம் பள்ளிகொண்ட மாயோனது தசாவதாரங்களில் கூடு 
பட்டுக் காரணப்பொருளாகய அவ்வாருதேவனிடக்துமச் செல்லும்படி. 
யான மெய்ஞ்ஞானதம்தை ஈமக்குத்தர்தருளிய ஈம்மாழ்வாரை உரியகா 
லத்திலே சென்று வணங்கிப் பிழையுங்கள் என்பதாம், எல்லாம் yom x 
முடிவிலும் Bee Bala Bes கலால். கடைராள் ஆலத்திலே அயின் 

navies மையால் | சொண்ட er ord Qs an எருபொருளை 
விரும்பிலராதலால் கொண்மினோலென்றார். உலசெலாமொடுங்குங் 
ச்பசாலத்தில் அவற்றை அழியாதபடி. மாயோனானவன் ger aid Hn 
டக்கி ௮கிசேடன் மடிவான ஆலிலையில் Cun abs, இரை செய்தருளுவ 
ளென்பராஈலால் கடைசாள் அலகச்திலே தயின்றோரொன்றார். அலம் 
இல், அத்து - சாரியை, ae ங் ் (ம)



ie சடகோபரந்தா தி 

து க்கம் இனையிம் மூ uy oom மேலகை Up Gram று 
இர் ஜ் த்தி இனை: GO) ௪ப்ப (3. வததி இனை ஹ் இ; (19) மால் 1. (000 

La ர் ழ் 2? ற் படு ஸரி! [ம] > a 0D) Gl IL. ணி பி at னுநின் 1) 
் ப ட்ரூ 

coil i ஜீ த் க் ஸு ம்ம்ம் Lt பிர iT னி! ங்கு ண் டாரம் LG றைப்பொ (Hs atl, 

உரை :--மூர்த்சத்தினை - உயிர் நிலையினையும், இ- இரச, மழு 
ஏழ் உலகை - எழுலசமுழுவ௫னை யும், முழுகுகின்ற - படிடுன்ற, தீர்த் 
தத்தினை - பரிசுக்ான கடவுள் நிலையையும், செய்ய - செவ்விய, 
வேசத்தினை - வேதங்களையும், திருமால் பெருமை - சிறர்தமாயோன் 
பெருமையை, பார்த்தற்கு - அருச்சுனனுக்கு, அருளிய - சொ 
ல்லியருளிய, பாரசச்மை - தையடங்கிய மசாபாசதித்தையும், பணித் 
தானும் - வெளி யிட்டருளிய வியாஸமுளரிவரும், நின் ற - நிலைபெற்ற, 

வார்த்தை - இருவாய் மொழியையுடைய,  கூருகைபிரானும் - GG 
கூர் ஈம்மாழ்வாரும், அகிய அவ்விருவருமே, ௮ மறைப்பொருள்-, அக்க 
மறைவாயுளள உண்மைப்பொருளை, கண்டார் - அறிர்தவாாவார்கள், 

உயிர்கிலை, உலகநிலை, கடவுள்நிலை, என்னும் மூவகை நிலைமைகளை 
யம் ரான்குவேதற்களையும் sa Bat லேசமாகிய மசாபாரதச்தையும்வெ 
வியிட்டரு ளிய வியாதநூனிவரும் ட்லைபெற்ற திருவாய்மொ, மியைப்பாடி. 

யருளிய ஈம்மாழ்வாரும் ஆகிய 22) ல்விருவருமே அர்கமறைவாயுள்ள உண் 
மைப்பொருளையறிர், சவராவார்களென்பசாம். மூவகசைநிலையை வேதாக் 

தஞுூத்திரத்தால் வெளியிட்டமை வெளிப்படை, Cagis GS! An iar 
OB உம்சாமீமாஞ்சையம் Casio unt gdpo &. 2wOum1 cH Oar 

லாம் இந்தத்திருவாய்மொழி கஉறுமெனவும் அர்த வியாதமுனிபோல 
இர்ச அழ்வார் மகோபசாரியாயுலகத்துச்கு ஈன்மைசெய்கவரெனவுங் 
கொள்ளச்டெர்தமை காண்க, (௪௧) 

டெ Lr iia ர் ஈலையென்று போவதெங் சகேறாறு கூர்ப்புனிற 

6ST ளை ச் அமற்துவன ர ண்ணின் உடை. இ றம் தா பட்டுக் 

கருன்: F துமற்று Clarathag is 1 காட்ட, ரங் 0), Tit on da lolaven Gt 

மூருளைச் டார்மணிக் மேரையம் கோலம் துமைக்கின் நக. 

போநன்--துகப்யோருள். 
திலா பாலை. 

கிவவி.-போநன் வயிற்பி ர்வு. 
துறை--ேஞ்கோடுூ மறுத்கல. 

உரை --(கெஞ்சமே!) குருகூர் புனிதன் - திருக்குருகரிலவதரித் 
திபரிசுத்தரான ஈம்மாழ்வாருடைய, அருளை - சகருணேயை, சுமச்சவள் - 
அடைர்தஉளாகிய தலைவி.ஏின், கண்ணின் கடை இறர்து - கடைக்கண் 
ணைழ்திறர்து கொண்டு, ஆறு றபட்டு - ஒரு ஆறா, வெளி பார்து - வெளி 
யிற்பரவி, குருளை சுமர்து - சாட்டில் விலங்கின் குட்டிகளை அடித்துச் 
கொண்டு, ஒட்டரும் - தடிவருஇன் ற, சொள்ளை வெள்ளம் - மிகுதி 
யான கண்ணீர் Qa éren ion cor si, உருளை - சக்கரங்களையுடைய, மணி 
சுடர் - இரத்தினங்கள் பிரசாடக்சின்ற, தேரை - என்னுடை யதேமை, 
atg உதைக்கின்றதே - வர்துதடுக்கின்றதே; அந்தோ. ஐயோ! 
பொருளை... சுவை என்று - இறப்புடையசென்று கொண்டு, எங்கே 

போவது - எப்படிசான்போசலாகும்? (௭ (எறி)



மூலமும் ௨ை ர்யும். ௩.௫ 

நெஞ்சமே ஈம்மாழ்வார் அருள்பெற்ற ஈம்தவீ'லயின் கடைக்கண் 
ணில் நின் வடிசன்ற சண்ணீர் வெள்ளமானது சாம்போகும் வழியில் 
குறுச்சேலந்து தக்டின்றதே! ஐயோ ! காம் எப்படிப்பொருள் சம்பா 
இச்சப்போவது என்பமாம். குருகூர்ப்புளணிதன் அருளைச்சுமந்தவள் 
கண்ணீர்வெள்ளமானதால் அதற்குத்தப்பி எப்படிப்போவரென்று 
கெஞ்சத்தோடுகூறிச் செலவழும் கென். பிரிவா தவிற பாலையாயிற்று, 
“ smug or Loew gS தேவரும் பிதரரு। மின்புருர்? என்பது விதியாத 
லால் தானே பொருள் சம்பாதித்து அதனால் ௮ கஞ்செய்யவேண்டி வே 
நீறு சராகெளைவென்று அவ்வரசராவிடுகிற ஈப்பங்களைப்பெற்றுவரு தற்குப் 
போனமையால் பொருள்வயிர்பிரி வென்று பெயராயிற்று, மெய்ப்பாடு- 
அசைவுபசி றிய பெருமிகம், பயன்-நெஞ்சொடு கூறியாற்றுதல், இட்ட 

ரம - இட் டச்தருமென்பதன் விகாரம். (௪௨). 

oui bry ெ ௮2 ண்டன கொங்கைகண் மாறன் முருகைவஞ்சி 

கொ Ji Ti ty. Si கொண்ட (HLL QUE BONUS HMI 

பந்தடிக் ஞந்தொறு கெஸ் ரம் பறையடி க் கின்றதென்ளாற் 
செக்கடி. நன்ன ம; றி ந்குண் போகிற்குஞ் சிக்கன வே, 

போநன்-..துகப்போநன் 
திணைகுறிஞ்சி. 
கிவி. (இ நவின வழ்யவள் வாவி ர் நல. 

BODY —- DY. ம் ட] நல. 

உரை மாறன் - ரம்மாழ்வார் அவதரித்த, குருகை - இிருக்குரு 
கூரில், வஞ்சி - இம்மாதின், கொல்கைகள்-.----., வந்து - தோன்றி, 
அடிகொண்டன - மார்பில் அடிபரர்து பெரும், ரண ; செம்தடித்து 
அன்ன - செவ்விய மின்னல்போன்ற, மருங்கிற்கு- இடைக்கு, நிற் 
கும் - கிலைகிற்கச்கூடிய, sacra உண்டோ - அக்கொம்கைகளைத் 
தரம்கும்வவிமையுண்டோ ? (இல்லை) ; என்றா ல் - கொற்கைப் பெரும 
னும் இடை யின் வட்டியும் இப்படி. யென்றால், கொர்து - பூங்கொகத் 
க்கள், அடிக்கொண்ட - ரூடப்பெற்ற," 15” hp a லும் - தலைமயிரும், கலை 

யும்- இடையிற்கட்டிய சேலையும், குலைந்து - நலைஞுலைந்து, அலைய - 
சோர, பர்து அழக்குர்தொறும் - இவள்பர்தடிச்கும்போதெல்லாம், 
செஞ்சம் - என்மனமானது, பறை அடிக்கின்ற - 9 EB or 0S), 

ஆழ்வார். குருகூரில் இம்மாதின் கொங்கைகள் பருக்கின்றன ; 
இடைக்கு அவற்றைத் தாங்கும் வவலீமையுண்டோ 2? (இல்லை ;) இந்நிலை 
மையில் இஉள் குழல்குலைஈதுக லையலையப்பர்தடிச்கும்போதெல்லாம் என் 
மனந்துடிக்கின் தே யென்பதாம். இதிர்கூறியபடியே : அடிக்கொண் 
டகுலவுக் கொங்கை'* என்றார் இராமாயணத்திலும். மார்பிடமெலாய் 
sates உட்டமிட்டமியிட்டு சாளுச்குராள் மேல்ஊளர்கலால் அமக் 
கொண்டனவென்றான், வஞ்சி - ஒரு கொடி ; சொடிபோன்ற இடை 
யுடையாளாதலால் அப்பாரத்தை இடைதாங்காதென்னுங்குறிப்பால் 
வஞ்சியென்றான். பின்னும் ஆடுதல்சோக்கி ஆற்றாமையால் உண்டோ 
சிச்சனவென்று வெளிப்படச் கூறினான். பர் தாடுமிடத்திற் YG ES 
மகன் தலைவிபர் சடிப்பதை சோக்டக் க,றின தாகத் அறைகூறினமையில் 
இது ளெவியிலட ங்சவில்லை யெனினும் ஒன்றனுள் அடக்க பேண் டி.யிருத் 
தலால் இருவருமுளவழி யவன்வர வணர் தலில் ன் பாழ்படுததலாம், மெய்ப் 
பாடு- உவகை, பயன் - தலைமகளைச்சார்தல். (௪௩)



ய் ry . ௩ ் 

௭ | Fb ODM LS ர்ந்தாதி 

சனலா யினவுந் துரியமு மாயவலை ufos gl 

மனவா சகங்களை விசய மா நினை ம்ர்ம்றையை 

வினவா அணாரச்க விரகனை வெவ்வினை பைத்தொலைத்த 
சினவா ரணத்தைக் குருகைக் சரசளைச் சேோற்தனமே. 

௩ 

உரை: கனவு அமினவும்- சொர்பணாவத்தையின் பகுஇகளையும், 
துரியமும் ஆயயையும் - துரியாவஸ்தை முதலியவைகளையும், கடந்து -. 
தாண்டி, மனம் வாசகங்களை - மனேோகாச்குக்களையும், வீசிய- கடர்த, 
மாறனை - மாறனென்னும் பெயருடையவரும், மா மறையை- இறக்க 
வேதங்களை, வினவாஅ உணர்ச்க- பிறர்பால் ஒதாமல் உணர்ச்த, விர 
கனை -௮றிவ௮டையோரும், கெல்வினையை - கொடிய சோசெயல்சளெல் 
லாம், தொலைத்த - போக்கிய, செம்- சோபதச்தையுடைய, வாரணத் 
தை ..யானை போன்றவரும், குருசைக்கு அரசனை - திருக்குருகூர்க்குத் 
தலைவருமாகிய ஈம்மாழ்வாரை, சேர்ர்தனம் - யாம் சரணமாக அடைக் 
கோம்; (எ-ு,) 

சனவு அரியம் மூசலிய ஜஐர்து ௮லஸ்சைசளையும் தாண்டி. எம்.ம 
னோகாக்குக்கு எட்டாத மா௱ரனென்பவரும் அ௮ரசனுமாகய ஈம்மாம்லா 
ரை ராம் சாணமாக வடைந்சோம் என்பதாம், அயினவும் என்பத 
னால் கனவின் முன்னுள்ள சாக்கிராவஸ்தையும் பின்னுள்ள சுழுத்தியா 
வஸ்தையுவ் கொள்ளப்படும், ஆயகையும் என்பதனால் அரியா தீதாவஸ் 
தையும் கொள்க. அதன் உட் பகுதி பலவாதலால் ஆயவை என்றுபன் 
மையாற் கூறினார் ; எனவே ௮வத்சை ஒற்று ஏன்றகாறாம்! அலையா 
வன:-- சாக்கிரம், சொற்பனம், சுழுத்தி, அரியம், துரியாதீதம் என்பன: 
இவற்றின் பொருள் முறையே விழித்திருச்தல், seni, அயர்ச் ௮ 
MAGI, உயிரொடுங்சச் ஈமாதியிருத்தல், சடவுளொடு கலத்தல், என் 
பனவாம். மனத்தால் எண்ணாதர்கும் வாயினாம் சொல்லுதகற்கும் எட் 
டாத நிலைமையாராகலால் மனவாசசகங்களை விரிய மாறனென்முர், 
“மயர்வற மதிரலம்' அருளப் பெற்றவராதலால் வினவாதணர்க்க விரக 
னென்றார். சடமென்னுவாயலைச் சோபித்தலவாதலால் விளைதொ 
லைத்த சனெலராணமென்றார். இது ஒரு பொருண்மேல் பல பெயர் 
வந்து சோரந்தனமென்ற ஒரு வினையைச் செொரண்டன. யாம். தோன். 
ர எழுவாய், (௫௪) 

சேரா தனவுள வோபெமுஞ் செல்வார்மு மவதஞ் ரெப்பும் 
பரா யிரக்திண் பெரும்புய மாயிரம் பெய் துளவன் 
தாரார் முடியா யிரங்குரு உர்ர்சட சோபன் சொன்ன 

வாரா வழுதக் கவியா மிரமவ் வரியினும் 9, 

உரை;--௮ அரியிலுக்கு - yes மாயோனுக்கு, வேதம்- மேதங்க 
ளரல், செப்பும்- சொல்லப்படுகிற, பேர் ஆயிரம் - திருப்பெயர்கள் ஆயி 
ரம்களாம்; திண் - வலிய, பெரும் புயம் - பெரிய சோள்களும், ஆயிரம்- 
ஆயிரங்சளாம்; தளவம் பெய்- இரு்துழாய வைத்துத் தொரடுத்ச, 
தார்- மாலை, ஆர் - பொருந்திய, முடி - இருமுடிகள், ஆயிரம் - ஆயிரங்க 
ளாம்; (அப்படி யெல்லாம் ஆயிரமா யமைர்சன போல,) குருகூ் - திரு 
க்குருகூரிலவதரிக் ச, சடகோபன் - ஈம்மாழ்வார், சொன்ன - சொல்லிய 
ருளிய, ஆரா - தெவிட்டாத, syaw சவி- அமிர்தம் போன்ற பாடல்



மூலிமு ம் உரை யு iL. கள் 

கள், ஆயி2ம் - ஆயிரங்களாம் : (ஆதலால்;) பெருஞ் செல்லர்க்கு - பெரிய 

அனுபோசப் பொருளுடையார்க்கு, சேர£கன உளகோ- அடையப் பெ 
ரூ கலைசளு மூண்டோ? (எல்லாம் அடையும் ;] (எ - 2.) 

மாயோனுக்குதி திருப்பெயர்கள் அயிமம் ; தோள்சளுமாயிரம் ; 
முடிகளும் ஆயிரம் ; அப்படிப்போல ஈம்மாழ்வார் பாடல்களுமாயிரம் ; 
ஆதலால் பெருஞ் செல்வரை யடையப் பெறாதவையு முண்டோ ?? எல் 
லாம் அடையுமென்பதாம், உலக குருவாகிய ஸ்ரீ சங்கராசாரியருரை 
செய்தருளிய ஏர்;நமுடைமையால் ஸகஸ்்ரராமமென்னு நாலைக் கூற 
உர்வா - அதன் தயிழ் மொழியாகிய போரமிர மென்றார், புயமாயி 
ரம், முடியாயிரம்- இவற்றிலுள்ள ஆயிரங்கள் மிகுதிப் பொருளன. 
இண் பெரும் புயம்- பண்புத்தொகை ; பன்மொமிக்தொடர். இதன் 

5, ர a 5 ரு j : 

முதலடி. வேற்றுப் பொரும் வைப்பண். (சாரட் 
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sy hacer பொன்மதி மாயிமைக் பீயங்கொ லம் இவதற்று 
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முரி வளை (ம த.ம னை ய மயம் மூறாற Lol F AH Lb! 

வரிவளை uy LOLA ன் oor (Epi ஜ் ம்மி மைம் தூ ம்ப வவ்பா 
o ட் . “s . அ 

புரிவனே பூடறுக குவ்குரு கூபம் Lp aay yao, 

போரு. துகப்! |மப் போருள். ் 
க்ஸைபநேய்தல். 
கியான் திம பிரிவு. 
துறை---காமக் கிடுத்தி காதல நீலைக ஆ ட 

தாம் துழிலி பாங்க தவர்தல. 

உரை:--முறி- வளைந்த, வளை- ஈங்கு பெற்ற, முத்தும், இ 
னையும் - அன்னப்பறவை ஈன்ற மூட்டையும், மயங்க - வேறுபாடு தோ 
ன்றாமல் சகலர்திருக்சூ (அவற்றை மீன்ற), வரி வளையும் - கோடுகளைய 
டைய சங்கும், அன்னமும்: அன்னப் பறலயையும், முறை செறுத்து - மூ 
றையே கோபிக்க, தம்மிலே - தங்களுக்குள்ளே, உழக்கு ஆட - விலகா 
ரம் பேச, (அப்பொழுது), வலம்புரி வளை - வலம்புரிச் சங்கானத, 
ஊடு - அுவ்விரண்டின் ஈடுவிலே சென்று, அுறுக்கும்- அர்த வழக்கைத் 
தர்த்து விடிகிற, குருகூர் - இருக்குருகூரி லவதரித்க, எம் பூர்வலண் - 
எம் இறைவன், அரி- ௨ண்டுகள், ௨ளை- வளைந்து மொய்க்கப் பெற்ற, 
பொன் -பொன் போன்ற, மகிழ் - தமது மடிழம்பூ மாலையை, அந்தி 
வர். - மாலைக் காலத்தில் வரது, ஆயிழைக்கு - ஆராயக் தணிர் ச ஆபர 
ண்களையடைய தலைவிக்கு, யு கொல் - சொடுத்கருளுவானோ ? 

குருகூரிலிருச்கும் எம் தலைவன் ௮ச்திச் காலத்தில் வரத எம் தலை 
விச்குத் தன் மகிழமாலை அளிப்பானோ என்பதாம். முத்தும் தினையும் 

வேற்றுமை தெரியாமல் ஒரு தன்மையா யிருக்கக் கண்டு மாறுபாடாய் 

ஒன் ரனை ஒன்று எனது எனது என்று முக்மைப் பெற்ற சய்கும் சனை 
யைப் பெற்ற அன்னமும் வாது கூறலும் இ யிலே வஃம்புரி சென்று 
விலகச்கிவிடும் சாடெனவே இரண்டு அரசர் தம்முள் மாறுபட்டுப் போர் 
தொடங்க எத்தனித்தபொழுது இடையில் இத்தலைவன் இருஉரையும் 
சமாசானப்படுத்த வேண்டித் நூதிற்குக் சென்றானென்பதை உள்ளுறை 
யு௨மையாற் கூறியது. கண்க, ''ஓதலுர் தூது மூயர்ர்சோர் மேன * 
என் நமையால் அரசர்க்குத் தாதுபோகலுரிக் தென்க. grea Sha 

ச



BA ௪ட மகாபழம் தாதி 

கற்பிற் குரியதனால் தலைவி மாலைவேண்டாளென்பது தெரிவாகும்; ௮ 

கவே இங்குக் காமச்கிழத்தியே மாலை வேண்டற் குரியவளாவாள், இள 
வித்தலைவன் மாலையைச் சுட்டிக் கூறினமையபலிது அகப்புறமாயித்று, 
இரங்குசலால் திணை - செய்தலாயிற்று, காமச் இழத்தியாவாள் - சே 
ரிப்பரத்தையின் மசளாகித் மலைகனைத் சானு மணர்துகொண்டு வேற் 

ரொருவரையும் விரும்பா நிலையிலிருப்பவ ளென்ச, (௪௯) 

புடைதுடைக் நுப்பெரும் பொய்யும் நுடைத்துப் பிறர்புகலு 
பய ட. pe eyo sf aay pn - ape இ] ர ச yn a புரைறுடைத் தங்குளள oye நுடைக்தெம் மாறுபிறவித் 

அுடைதுடைக்காட்சொண்டதகொண்டாபிராவ்றுறை நீர்ப்பொ (ற 
ட , - os a பதக ° + ு ஸு ew 3 . ர் ட் ட vd as ~ AOL GDL குங்கட மலதுடை VU MMO TT AHA! vL. | ற்கு 

(எரு அப்போ. 
தி கேய்தல். 
கவர மைவழ்க்கணக்கல, 
ஆமை--சேன்றொன் நீவிய, காம மீச்க கழிபடர் கானி. 

உரை:--வம்- எம்முடைய, உறு- மிச்ச, துரை பிறவி- விரைர்து 
பர்றுகிறபிரவிசளை, தடைச்து - போக்டு, அட்கொண்ட - என்னை அடி 
மையாகச்சொண்ட, சொண்டர்பிராண் - அன்பர்களின் தலைவரான ஈம் 
மாழ்வசர்ச்குரிய, தறை மீர் பொருசை - தறைசள்பொருச்திய நீரை 

யுடைய தாமிரபருணியாற்றின், கரை துடைக்கும் - கரையைமோது 

கின்ற, கடலே. சமுச்திமே! புரைதடைக்து - எனச்குள்ளசாமமா 
திய தன்பத்மைப்போக்கு, பெரும்பொய்யும் தடைகத்து - தரம்சொல் 
லும் வார்த்தைகளில் பொய்யிவ்லாசபடிபோக்கி, பிறர்புகலும்- அயலார் 

கூறுகின்ற, உளை கடைகத்து - பழிச்சொல்லுகளுக்கும் இடங்கொடா 
மர்போக்கு, ௮ங்கு- புன்னை மாச்சோலையாகயெ அவ்விடத்தில், உள்ள - 
யாம்கட்டியுள்ள, ஊசல் - அறுந்துபோனகொடியஞ்சலை, தஇடைக்த - 
மீட்டும்கட்டி. அதிலுள்ள வருத்சத்தைப்போக்கின, அன்பர் - எம் தலைவ 
ருடைய. காவ்ஈு வடு - சேர்க்சால்சென் வியை, தஅடையேல் - அம்த்து 

விடாதேகொள்; (௭-௮) 

கடலே! எம்தலைவர்கந்த சென்றதேர்க்காலின் சட்டை ச்துடைக் 
காசே என்பதாம், கைக்களெயில் தலைவனை ரோச்ெயவுடன் சனக்குண் 
டாகிய காமத்துன்பத்தைமீச்கினமையால் புரைதுடைத்சென்றாள். 
சடல்தெய்வச்தைச்சாட்டி. உன்னைப்பிரியேன் என்று சத்தியஞ்செய்த 
தினால்தாண் வேறுகருசாதபடிமெய்யென்பாள் பொய்யுக்துடைத்தென் 
ள். பிரிந்சால் தலைவிக்குவேறபாடுண்டாகுமே அதனைப் பிறர்கண் 
டால் பழிப்புக்கு இடமாகுமேயென்று பிரியா திருர் தமை தோன்றப் 

பிரர்புகலமுனாதுடைத்தென்றாள். உாசல் - அடும்புமுகலிய கொடிகளை 

லாடுதல் இக்காலத்திலுமுள௫. இரங்கலால்நகெய்தற்றிணையாயிற்று, 
தலைவியைப்புணர்ச்த பின் சலைவன் யாதேனும் ஒருசாரியத்தின் மேற்பிரி 
கின்றது ஒருவழித்சணச்சலாம். அல்னம்பிரிச்தத லைவன் குறிச்சசாளில் 
வாராமல் சாமதித்சதனால் தலைவி சடலைசோக்டுப் புலம்புவது துறையின் 
கருத. இகுபோல  கோர்தரங் க௩தலர் சேமி கெடுக்திண்டேர், 
காரர்தலமிசதைய ஒூர்ர்தாய் வாமி கடலோதம் '? என்றார்பிறரும், கை
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கோள் - களவு, கூற்று- தலைவிகூற்று, காலம் - எதிர்காலம், மெய்ப் 
பாடு- ௮அமுகை. பயன் - கடலொபெலம்பியாற்று கல். (௪௪) 

ட ட்ட , த] ட ப்ப பட்ச wh) Deny 7 » (0) . ததை அக்கர 

சிவடிறக் கக்கொட oF HG சனிற்றைச் சொடாம் கரண்டு 

சுவடி றக் கட்டிய பாரத் தளைசண் LAA Ste BIG 

‘Hay usb (HS Bu மாறப் பெயர்க்கொலை பானைநக்கா DANE MH (DA BAI EDT MEL OLE DAD TN ITC ப 
யிவடிறத் தொன்றும் படம்இ வான மிரள கின்ற G dia ரி பிஜி O! Dil @ rms a 12. 90/7௦ 2. பிலி ம ட் vd. 

2 பாரு ௭-- அகப்புறம். 
திட சேய்கல். 
B&O FTL ULI gM 
துறை--பாங்கிபுலம்ால. 

உரை :-ஈங்காய்- பெண்ணே ! படர் - தன்பத்சைசசெய்கின் 1, 
௮௫ - மாலைவேளையாகிய இப்பொழுது, மானம் - அகரயமெங்கும், 

இருள்கின்றசே - இருள்மூடுகின் ££த ; இரண்டு கவடு இற - தலையில் 
கலையாயுள்ள இரண்டுிகட்டுத்தறிகளையும் ஒடியும்படியாக, சட்டிய - 
கட்டியிருக்ற, பாசத்மளை - அன்பாகிப சம்கிலிகளை, சண்பரிக்து 
அறுத்தெறிந்து, தொடர் - நன்னைத்தொடர்சக்த, அசை ச்ற்றை- 
ஆசையாஇயயாளனையை, சுவ€ இறக்ச - ௮டிச்சுவடுகெரியாமல் டிப் 
போம்படி, தொடர்ந்து - பின்கொடார்து வெருட்டி, சங்கம் - தப்ப்ழ்க 
சற்கமாகிய, குவடு இற - மலையானதுதெறும்படி, குத்திய - குத்திப்பெ 
யாத்த, மாறப்பெயர் -மாறனெனனும்பெயருை.ய, கொலையானை - 
கொலைசெய்யஉல்லயானையான து, (இன்று), இஉள் திறத்து- இவள் மித் 
நீமாக, ஒன்றும்- வருமோ? (எ-று) 

ஈங்கையே ! அர்திவானமிருண்டுலிட்டதே ; சுற்றம்தாரிடத்தெழு 
கின்5ு அ௮ன்பரதிய சங்கிலியை அறுத்தெறிச்து சன்னைச்தொடர்க்த 
அசையாஇயயானையை அடிதெரியாமலோடிப்போம்படிவெருட்டி2 சங் 
சமாகய மலையைச்குச்இப்பெயர்க்ச மாறனணாகெ கொலையானை இவள்கி!நி 
கீதமாக இன்றுகருமோ? என்பசாம். பேருணவைகச்கொள்கின்்ற யானை 
போல பெரும்பொருளைப்பற்றவிரும்புவ தனால் ஆசையை யானையாக 
உருவகப்படுத்கினார், இரண்டுகவடு இற - உட்பசைபுறப்பகையாகிய 
இரண்வெஞ்சனையும் அழிபடஎனவுமாம், சுற்றத்தை நீங்காமல் பிஎரிழ் 
தீலால் அன்பைத்தளையென்றார். சினந்து மலையைமுட்டிப்பெயர்ததல் 
யானைச்கியல்பாதலால் ஆழ்வார் பாடல் - இறுசங்கச்சவரைஷவென்் மை 
சோன்ற அதனைமலையாகச்கூறினார். அன்னியமான பொய்ச்சமயங்க 
D f , . . 1 9. 0) * ட ep f OU ளை அழித்தலினால் அழ்வாரைக் கொ லையானையாசக்கூறினார் ] எனவே 
இத்துறைமுழுதும் உருவகமாகச் கூறினமையால் முற்றுருவகமாயிற்று, 
இரங்கலால் திணைகெய்தலா்று,இருவமையும் மணஞ்செய்விச்ச எண் 
ணியதோழி அவ்விருவரையும் குறியிடச் துச்சேர்ப்பியாமல் தச்திரஞ்செ 
ய் தலால் தலைவன்புலச்து அப்பால் போதலும் மன்ரையோர்கூற்றுகிகழ் 
தீலின் ஒருசார்பகற்குறியாயிற்று. (௮௮) 

ட உட ae ட்ட ட ரம் ப்ப 8. 9 
இருளாப்ப பப்ந்து வுலக DOW AY MW Bb LOL T GF 

oo க உர . 3 ௬ yw ௪ பப ae) உ 

பொருளாய்ப் பரந்தது தான் பொது நிற்றலின் மற்றதுபபொன் 
ட . ச . க . உ ர 

மருளாயப் பரக்க மயக்கத் ுயக்தறற Lor (ol aor mS Kit 
ore - ப் * . am _* . உரு 

னருளாற் சமயமெல்் லாம்பர னுண்டென் ற றிவு nwo s,



௪0 சடகோடரற்தாதி 

உரை;--இரவி அது தான் - குரியஞனது. பொருள் ஆய் பரந்த - 
சாணும் பொருளாகி, பொது நிற்றலின் - பொதுவாய் நிச்லினால், 
ஜ்ருள் ஆய் பரந்த - இருள் மிகுத்துப் பாவிய, உலகக்சளை - உலகங்களை 

யெல்லாம், விளக்கும் - அல்விருளைப் போக்டு விளங்கச் செய்யும் ; அது 
போல் - ௮தனைப்போல, மருளாய் - மனமயங்கும்படி, பரச்ச- பரவிய, 
மயச்சம்- மாயையின௪, தயச்கு ௮்௱- தன்பம் Peeu@u em, eran 
கோன் மாறன் - எங்கள் தலைவரும் மா௱னென்னும் பெயருடையவரு 
மாகிய ஈம்மாழ்வாருடைய, அருளால் - சருணையினால், சமயம்எல்லாம்- 
எல்லாசசமயமும், பரன் உண்டு என்று - தங்களுக்கு சாராயணனே 
முூதற்சடவளாச உளனென்று, அறிவு உருது - அறிந்து சொண்டது. 

சூரியன் தான் பொதுவாய் நின்று உலகச்தின் இருளைப்போச்டப் 
பொருள்களை அறிவிக்கும்; அதபோல சம்மாழ்வார் கருணையானது 
எல்லாச் சமயத்தஉர்களிடத்திலுமுள்ள அஞ்ஞான தை நீக்கு மெய்ப் 
பொருளைச்தெரிவித்தலால் எல்லாரும் சாராயணனே முதர்சடவுளாக 
வஊளனென்றறிரது கொள்ளலாயிர்றென்பதாம். எல்விதத்தாலும் நீங் 
குதில௫ுமை கோக்கி மருளாய்ப் பார்த மயச்சென்றார். பிறர்தபொழு 
தே பற்றின்றி நின்றமையால் தயச்சற்ற மாதனென்னார். விளக்கும் 
மி.வ, ம்- விரித்தல் விசாரம். அது - பகுதிப் பொருள் விகுதி, தான்- 
சாரியை, மற்று - அசைநிலை. எல்லாம்- தொகுதி யொருமையாதலின் 
ஒருமை முடிபு சொண்டது, (சகட 

அற்யுளைத் தொழு பதன்மற்றை யாகம் வாதியரைச் 

செறி னெனவொன்று சிர்தைசெப் யாதுசெய் தாரையில்லா 

நெறி3வேத நின்ற நிலயுணர்க் கோன்றராரு கூர் நிலத்தைப் 

(ரிறிவே னெனவுமெண் ணுதென்னை வீடு பெறுக்கினணயே, 

உரை:--மற்றை- வேத சம்பர்த மில்லாத, ஆகம வாதியமை - ௪ 

ம நால்களைக்சொண்டு வாதம் புரிவோரை, செறிவேன் என - யான் 

அடைவேனென்று, ஒன்று - Kaas gH ax, இிர்தை செய்யாது - EG 

நாமல், செய்தாரை இல்லா-ஒருவரலஓும்; செய்யப்படாத, ரெறி.- 

ஈல்ல வமி கூறுகின்ற, வேதம் - வேதத்தில், ஈீன்ற- பொருர்தியள்ள, 

நிலை - தத்துவ நிலைகளை, உணர்க்தோன் - ௮றிர்சவரான ஈம்மாம்லா, 

ரஉதரித்த, சுரு கூர் நிலத்தை - இருச்குருகரென்னும் திம்விய தேசத் 

தை, பிறிவேன் எனவும் - சான் பிரிர்துபோவே னென்றும், எண்ணாது- 

நினையாமல், என்னை--- ௮ வீடு பெறுத்தினை - மோக்ஷத்தைப் பெறச் 

செய்தனையாதலால், ௮றிவே- எனது ஆறிே! உனை - உன்னை, கொழு 

தேன் - ௨ணங்குகின்றேன் ; (எ-று) 

ஆகமவாஇியரை சான் சேர்வேனென்று நினையாமலும் ஆழ்வார் 
குருகூரைப் பிரிவேனென் ரெண்ணாமலும் எனச்கு மோகஃ௩மடையச் 
செய்தனையாதலால் ௮றிவே ! உனைத் தொழுதே னென்பதாம், மற்றை 
யாகம மென்றதனால் அம்சம், பூர்வம், பகுசுருதி' என்கின் ஈசைனாகம 
முதலியவற்றை யேன்ச. வேதம் அனாதியாதவால் செய்தாரையில்லா 
மறை யென்றார், நின்ற நிலை- சாராயணலுக் Coursgan கூறிய 

நிலை. பிறிவேன், பிறி- பருதி, (Go)



மூலமும் ரையும். 

-பெதும்பாச் பெமுள்ள. போதும். பிழைப்புமுண். டேகிதர்பல் : 
 வெறும்பாக் ளெத்தி மெலிகின்ற வென்னை. கினைகொடுபோ. - 
் யெறும்பாக். Bud யேனை பமார்க்கு த மேறவிட்டான்.... 
கு௮ம்பாக் ௬ திய யழுப் பகைதலவிர்த் தாண்ட குருகைமன்னே. ்் 
அரை குறும்பு ஆச்ச -பெரியோரால் இலை குத்தமென்று . 

நீச்சப்பட்ட, முப்பகைதவிர்த்து - சாமம் வெகுளி மயச்சம்' என்னும். ் 
மூன்று உட்பகைகளைப்போக்கி, ஆண்ட - அடிமைகொண்ட) குருகசை.. 
மன் - . இருச்குருகூர்த்தலைவசாயெ ஈம்மாழ்வார், பிதர. பால் - அன்னிய 

ரிடத்தில், கெறும்பா ளெத்தி பயன ற்றபாடல்கள்பாடி, மெலி௫ன்ற 
என்னை - sont) an ரேனும், வினை - வினையானது. சொடுபோய் - ன 
கொண்டுசென்று, எறும்பு ஆச்சய - எறும்பளவாகச்சிறுமைப்படுத்திய, 
தமியேனை - சனிமையேனுமாகய என்னை, அமரர்க்கும் - தேவர்களுக் 
கும், ஏறவிட்டான் -மேலாகச்செய்தருளிவிட்டார் ; (அசலால்), பெறும் : 
பாக்கியம் உள்ளபோதும் - ஒருகர்பெறக்கூடியசெல்லமூள்ளகாவத்தில், ் 
பிமைப்பும் - அதற்கு ஒருகெடுதியும், உண்டே-உண்டாமோ? [இல்லை.]. 

குருகூர் ஈம்மாழ்வார் மெலிகன்றேனும் தமியேனுமாகெய என்னை 
அமரரிலுமேலாகச்செய்துவிட்டாராதிலால் ஒருவர் பெறக்கூடிய செல். 
வமுள்ளகாலத்.இல் அதற்சொருசெடுதியமுண்டாமோ? இல்லையென்ப.. 
தாம். பிறரைப்பாடி இம்மைப்பயன்டிறிதுபெத்றாலும். மறுமைக்குப் 
பயன்படாமையால் வெறும்பாலென்றார். எறும்பு - சிறுமைப்பொரு.. 

ஞணர்த்தற்குச்கூறினார். திவிளையில் தனக்குஒத்சவரில்லையென்பார். 
தீமியேனென்றார். அமரர் - அமிரு2 முண்டு சரவாமலிருக்கப்பெற்றத. 
னால் அமாரெனப்பட்டார். காமம் - வேறொருபொருளின்மேச்செல்லும் 
பத்றுள்ளம், வெகுளி-கோபம், மயச்சம்- ஒன்றனை வகேறொன்றாசக். 
௧௬௮௫,தல். ஆளுகைச்குரியோராஈசரெள்பதுசோன் உஆண்டமன்னென் 
ரூர். போது -பொழுது என்பசன்மரூ௨. உண்டே, ஏ- எ.திர்மறைப். 
பொருள்படகின் 2. கொடு - கொண்டென்பதன்தொகுத்தல்விகாரம். 
அமரர்ச்கும் - ஜந்தனுருபுமயச்கம்; எல்லைப்பொருளது, மன் - எழுவாய்," 
விட்டான் - பயனிலை, இதன் முசலடி. வே பம்றுப்போதன்வைப்பணி, 

குருகூர் நகரெம் பிரானடி. பாமொடுங் கூடியின்புற் [௮ 
மொரு ரையிலுறை ற வார்க்குமுண் டேயெம்மை vy DBS” த் 

மிருகூர் விளையு LOYD oO பார்க்கு மியற்கசையவலு 
ர்ருகூ ரருகி லபலய லார்க்கு tottus gear a ற, 
உரை :--எம்மை- எங்களை, உள்ளும் சுற்றும் - உள்ளேயஞ்சு.றறிச். 

கொண்டிருக்கிற, கூர் - மிக்க. இருவினையும் - ஈல்வீனைதவினையாயெ 
விமண்டும், ௮றுத்து- போக்கு, இற பார்க்கும்- அவைகளழியும்படியாச்ப். 
பார்சன் ற, இயற்கை- இயற்கையான த) கு குருகூர்சகர்- -திருக்குருகூரெ 

| ன்னும்பதியில், எம்பிரான் - எழுந்தருளியிருக்கிற தலைவரான ' ஈம்மாழ் 
வார்க்கு, அடியாரொடு- தொண்டருடன், கூடி - Cone gp, Geary pp- 
ம௫ழ்ர் ௫, ஒருகூரையில் - - ஒரேவிட்டினுள், உறைகார்க்கும் - உசன் ற 

"எங்களுக்கும், உண்டு- உண்டாகும்) (அப்படீப்பட்ட இயற்கையான த), 
அவ்வூர். அருகூர்- இரத. அடியாரிருக்ெணருச்சருலுள்ள ஊாரிலிருப் ப 
பார்கும், அருகுஇல் - அவர்விட்டின் ௪: பத்திலுள்ள, MUO RUA 
கும்.- - அயல்விட்டுக்கயல்வீட்டிலுள்ளவர் ௨2 “ரக்கும்,.. அரியத் அன்று - 

| அரியதொருசாரியமில்லை ; (எ-று 

   

 



௫௨ சடகோபரந்தா இ 

எம்மைச்சூழ்ர் துளள இருவினைப்பற்றை யொழிக்கு மியல்பானது 
ஈம்மாழ்வாரி னடியயவபோடுவாழ்கின் ற வெமக்குண்டு ; அவ்வியல்பானது 
அவ்வூருக்கு அயலூர் அல்வீட்டுச்கு அயல்லீடு இவற்றிலிருப்பவர்களுக் 
கும் அரியகதொருசாரியமில்லை என்பதாம். உண்டே, ஏ- தேற்றம். உள் 
ளும், உம்- இறர்ததழுவியவெச்சம், இறப்பு அர்க்கும் என்றுபிரித்து 

இரத்தலைச்செய்யும் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம், அவ்வூர் - அடியா 
ரிருக்கும் ஊரென்பதேபொருச்தியவுரை, (௫௨.) 

அன்முத வன்றிலை யும்மன்று வித்தென்னை யன்னையுடன் 
பின் ுக வண்ணமெல் லாம்பின்ற வித்துப் பிறைக்கொழுர்தை 

யொன்றாத வண்ண ழுபாய ரியற்றிய நாழ்வினையை 
ச் ௩ a ந டி ச [ச ௩ 

வென்றான் குருசைப் பிரான்மக மேயன் நிவே றில்லையே, 

போநள்--தகப்புறப்போருள். 
த்ணை--பேருந்திஸை, 
துறை--மாலையால் வந்த வருத்த முரைத்தல். 

உரை :--அன்றாச- பகைமைசொள்ளாக, அன்றிலையும் - அன்றித் 
பறவைகரையும், அன்றுவித்த - பகைமையாக்கி, என்னை--..-, மன்னை 
யுடன் - தாயோடு, பின்றாதவண்ணம் எல்லாம் - மாறுபடாதவகசையெல் 
லாம்,  பின்றுவித்து - மாறுபடச்செய்து, பிறைச்சொழுர்தை - 
இளமையாஇயசர் இரனை, ஒன்றாக௨ண்ணம் - என் மனத்தோடு பொருக் 

தாதபடி, உபாயம் இயற்றியது - தர்திரஞ்செய்தத, (யாதோமெணில்?) 
ஊழ்வினையை- பழவினைத்தொடர்சகியை, வென்றான்- மீச்கினவராகிய, 
குருகைப்பிரான் - திருக்குருகூர்சம்மாழ்வபருடைய, மகிழே௮ன் றி-மகிழ 
மலர்மாலையேஅல்லாமல், வேறில்லை - வேரொன்றுமிப்படிச்செய்ய 
வில்லை ; (ct ~ 2.) | 

தலைவனைப் பிரிர்ச தலைவிக்கு அன் றில்கத்தறவோசை செவியிற் 
பட்டால் விரகத்தையதிசப்படுச்துமென்பதுபற்றி அன்றிலைவிமோதப் 
படுத்தி என்றார். தலைவனைப்பிரிர் திருக்க பொழுது உள்ளம் தலைவ 
னிடத்தே செல்லுமாதலால் அப்பொழுது அருகிலிருர்ச சாய் கேட்ப 

தற்குச் தச்கவிடைகொடாமைபற்றி அன்னையுடன் விமோதப்படுத்தி 
என்ருர். பிரிர்தார்க்கு நிலவு வருச்சத்தைச்செய்யுமா தலால் அதனையும் 
விரோதித்து என்ரார். அ௮ன்றுதல் - விரோதித்சல்; ௮ன்றுவித் ௪, லி ~ 
பிறவினைவிகுதி, Gacr oper - வினைப்பெயர், மகிழே, ஏ-தேற்றம், 
அன்றி. எதிர்மறைவினையெசசம். வேறுஇல்லை - குறிப்புமுற்றுக்கள். 

வேறே ஈமக்கிவ னன்புடை மெய்யடி யானென்றுள்ளந் 
தேறே னெனலது தேற தகுஞ்செந் தமிழ்ப்புலவர்க் 
கேறே யெதிகளுக் கின்னமு தேயெறி நீரப்பொருகை 
யாறே தொடர்குரு கூர்மறை யோரபெற்ற வாணிப்பொன்னே. 

உரை :--செந்தமிழ்ப்புலவர்க்கு எறே - செவ்வியதமிழ்பயின் ஐ வித் 
துவான்களுள் சய்சம்போன்றவ ! யெஇிகளுக்கு-மு.ற்றத் அற் தமுனி 
வர்சளுக்கெல்லாம், இன் - இனிமையாகிய, அமுதே - அமீர்தம்போன்ற 
வரே ! எறிகிர்-௮லைவீசுசன் நநீர்ப்பெருச்கையுடைய, பொருகையாறே- 
தாமிரபருணிஈதியானத, தொடர் - தொடர்ச் துவாப்பெற்ற, குருகூர் - 
இருக்குருகூரிலுள்ள, மறையோர் - அந்தணர்கள், பெற்ற- ௮டையப்



மூலமும் உரையும், FR 

பெற்ற, அணிப்பொன்னே - மாந்றறியம்பொன்போன் றவரே ! 'இவன்- 
இர்சக்கம்பன், ஈமக்குவேே-ஈமக்கு ௮ன்னியனானவனே, அன் புடை- 
அன்புபொருர்.திய, மெய்யடியானென்று உண்மையான அடியவனென் 
௮, உள்ளம்தேரேன் - சான்மனசத்தில்செளியமாட்டேன்.' எனல் - என் 
று தள்ளாதொழிக; அ௮துதேறத்தகும்- ௮து ஈம்பவேண்டியகாரியமா 

கும்; (௭-.று.) 
ஏறே! அ௮முசே! குருகர்ப்பொன்னே ! இவன்வேறானவனென் 

றும் இவனை$தெளியமாட்டேனென்றும் சொல்லாதருள்செய்க, அது 
நம்பவேண்டியசாரியமாகுமென்பதாம். எல்லாரிலும் இறர்தமைபற்றி 
ஏறென்றார்; அழியாவாழ்க்கை கொடுத்தல்பற்றி அமுதென்றார் ; பிறர் 
கவியின் எற்றச்சாழ்வுசலை அறிதர்குத சச்சபாடல்கள் செய்தமையால் 
வேறுபொன்னையறியுமாற்றட்போன்னென்றார். இம்மூன்றும் உவமை 
யாகுபெயர், எனல் - எதிர்மறை அல்லீற்றுவியங்சோள. தகும் - இது 
தொழிற்பெயாரய்த்தேற்றப் பொருள்பட்டுமிக்குஞ்சொல்், (Ge) 

பொன்னை யுரைப்பகப் பொன்னொடன் 'றபுல மைக்கொருவ 
ரன்னை யுரைத்துரைச் தற்குள Gan வுயர் தா ற்கவியும் 

பின்னை யுரைக்கப் பெறுவதல் லாற்பெருர் கண்குமுகூர்க் 
கென்னை யுரைச்கு மிய DPQ மிசைக்குஞ் திகா மணியே. 

உரை:--பெரும் - பெரிய, தண் - நீர்ஊளமிக்ச, குருகூர் - இருக்கு 
ருகூரிலவதரிச்சருளிய, தென் - சென்றிசைச்சண்ண தாகிய, ஐ- அழ 
இய, உரைக்கும் - தமிழ்மொமிச்கும், இயற்கும் - ௮ரன்பகுதியாகய 
இலக்சணத்திற்கும், இசைக்கும் - இசைத்தமிழ்க்கும், ககொமணியே - 
சிரோரத்தினம் போன்றவரே! பொன்னை உரைப்பது - 
உரைத்துமாற்றுப்பார்ப்ப.து, ௮ - அரத, பொன்னொடு அன்றே - பொன் 
ணுடனேயல்லவகோ ? (பார்ப்ப,த), புலமைக்கு - கல்வியறிவிற்கு, உயர்- 
உயர்ர்த, சாற்சவியும்-௮சமதுரசித்திரவிச்சார கவிஞர்களையும், பின்னை- 
சடைரித்தரத்தில், உரைச்சப்பெறுவது அல்லால் - சொல்லத்சச்சதே 
யல்லாமல், உன்னை உரைத்து - முதலில் உம்மைக்கூறி, உரைத்தர்கு- 
உமக்கு ஒப்பாக உரைப்பதற்கு, ஒருவர் - வேறொருவர், உளரோ - 
இருக்சிரார்களேோ ? [Qevtev;] (a - து.) 

குருகூர்ச்சிசாமணியே 1! பொன்னை மாற்றுப்பார்ப்பசென்றால் 
பொன்னோடன்றோ வுரைத்துப்பார்ப்பது; அதுபோல உம்முடைய 
பெருமையை அறிவசென்றால் உம்மோடொச்த ஒருவசைக்கசாட்டி 
யன்றோ அறியவேண்டும் அப்படியாருக்இறார்கள் ? ஒருவருமில்லையே 
யென்பதாம். சாற்கவி - இருமங்சையாழ்வாருமாம், புலமை- பல 

வேறுவகைப்பட்ட நாலுணர்சசிகளெல்லாம் ஒருங்கேசொண்ட பேரறி 

  

வுடமை, ஏனையமொழிகளைப்போலாகாமல் சிறர்த பொருளிலச்சணச் 
சைச் தன்னிடதில் சொண்டி.ருத்தலால் ஐயுரையென்ஞுர், அழ்வார் 
பிரபர்தத்தில் இலக்கணறுமைகி மிக்கருத்தலாலும் அப்பிரபர்தம் பண் 
ணோேடு' பாட அமைக்திருத்தலாலும் அவ்விடயங்களைச்சொண்டு இயற் 
கும் இசைக்கும் சொழிணி யென்றார், இசன்முதலடி. எடுத்துக்காட்டு 

வமையணி, (@@)



௪௪ சடகோபரர்தாதி 

LD ற (ம். 

மணிக்கா ரரசன்ற னோேலையைக் தாதுவன் வாப்வழியே 
இணித்தா சழியச் சகைமின் றலையையெர் வினையைத்... 
அணித்தான் குருகைப் பிரான் நமிழாற்க௬ திப்பொருளைப் | யே, 
பணித்தான்பணியன்றெனிற்கொள்ளுங்கொள்ளுமெம்பாவையை 

மறம் - பல்வரிக்கூத்தில் ஒன்று ; ௮துதான் மறவரின் மகளைவிரும் 
பிவீட்ட ௮ரசனது தாதனைசோக்டுச் கடிந்து மறவரியல்பு தோன்றச் 
கூறுவன, வரிச்சூத்து - நாடகத்தமிழ் நால்களிற் சாண்க, பல்ஃரிக் 
கூத்திற் சிலவறுப்புச்கள் கலம்பசமுதலியவற்றிற் சாணலாம். 

உரை :-சுருதிப்பொருளை - வேசப்பொருள்சளை, தமிழால் - தரிழ்ப் 

'பசடல்சளால், பணித்தான் - பாடியருளினவரும், எம் - எம்முடைய, 
வினையை - தீயவினைகளை, : கணிச்சான் - போச்னெவருமாகிய, குரு 
கைப்பிரான் - குருகூர் ஈம்மாழ்வாரின், பணி அன்றெனில் - சட்டளை 
யில்லையென்றால், (எம் பெண்ணைவிரும்பிய), மணிச்தார் - இரத்தின 
மாலைகளணிர்த, ௮ரசன் சன்-௮க5 அரசனது, ஒலையை- இருமுக த்தை, 
தூதுவன் - அதனைச்கொணர்சத ாதுவன௫., வாய்உழியேதிணித்து - 
வாயில்வைத்து நன்றாக அடைத்த, ஆச - 'பெண்ணைக்சொடு' என்ற 
குற்றமெல்லாம், அழிய - நீங்கும்படி, தலையை - அத்தாதுவன் தலையை, 
சிதைமின் - வெட்டியெறியுங்கள் ; எம்பாவையை - எமதிபாவைபோல் 
வாளாகயெ பெண்ணை, கொள்ளும் கொள்ளும்- ஈன்றாகச் கொள்வானே 
போலும்) (எ-று) ப 

வாயைத்திறச் இருர்சால் - பேரிரைச்சவிடவானாசலின் முதலில் 
வாயை அடையுங்களென்றதாம். ஆழ்வாருக்கு அடிமையென் றறிச்தி 
முந்தும் பெண்கேட்கவந்தது குர்றமாசலின் ஆசென்றதாம்; ** மாத 
ரைச் கொன்றுளார்க ளுளரென வரினும் வர்த, மாதசரைச் சொன்று 
ளார்சள் யாவரே தொல்லை ஈவ்லோய்'' என் தபடி தூதரைச்சொல்லலா 
சாதேயெளின் ௮௯௫. அறப்போர்க்சேயன்றி மறப்போர்ச்சில்லாமை 

யால் வதைக்கஅமையுமென்ச. கொள்ளாம் கொள்ளும் - வெகுளிபற் 
றிவர்த அடுக்கு, பாலை - உவமையாகுபெயர் : 6 தி கொல்லிமலையில் 
சேவரும் முனிவருஞ்சேர்ர் தரையும்காலத்து அங்குவர்து தன்புறுத் 
இய ௮சரரை மயச்ககேண்டித் தேவதச்சனால் யஈ்திரத்தோடு செய்து 
வைத்திருந்சகதொரு பெண்வடிவம் ; இது அவ்வசுரரைச்சண்டால் இரித் 
துமயக்கிக்கொல்ல வு, (௫௭) 

பாவைத் திருவாய் மொழிப்பழக் தைப்பசுங் கர்பகத்தின் 
பூவைப் பொ கட. ற் போதா வழுதைப் பொரு ள்ள ரக்குங் 

கோவைப் பணித்தவெங் கோவையல்லா. வென்னைக் குற்றங்கண் 
னாவைப் ப றிப்பினு ஈல்லரன் மரோரம்றை நாவலரே, டென் 

- உரை:--திருவாய்மொழி பழத்தை - திருவாய்மொழியென்னுஞ் 
சுவையுள்ள சனிபோன்றதும், பசங்க்பகத்தின் - பசுமையாகிய கர்பக 
மாரத்தினது, பூவை - மலர்போன்றதும், பொருகடல் - மோதுன்ற 
கடலில் நின்றும், போதா - வாராத, அமுதை - அமுதம்போன்றதும், 
பாவை-பாடலாஇயுமுள்ள, பொருள் - சால்ககைப்பொருளையும், சுரச் 
கும் - ஊற்றுமாறாதே பெய்வகாயெ, சோலைபணித்த - காமதேனுவை
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யொத்த, எம் கோவை - எங்களிறைவராகயெ ஈம்மாழ்வாரை, அல்லா - 
விரும்பாத, என்னை. குறிறம் சுண்டு - மூன்னமே பாடாத்குற் 
றத்தையறிச்து, மற்றை காவலர் - இனிவேறுள்ளபுலவர்கள், என் - 
எனது, சாவை சாச்னை, -பறிப்பினும் - பிடங்கனொலும், seat 
அன்றோ - ஈல்லவரல்லபேர ? [ஈல்லவரே.] (எ- ஐ.) 

இருவாய்மொழிபாடியருளிய நம்மாழ்வாரை விரும்பாச என்னை 
௮௨ரை முன்னமேபடாதிருக்த குற்றம் திற்காக மற்றை சாவலர் எனது 
சாச்சைப்பிடுங்கிவிட்டாலும் ௮2. ஈல்லதேயாகுமென்பதாம், எங்கும் 
பரவிகிற்பதென்னும் பொருளுர்தோன்றப்பாவென்றார்,  சுவையறி 
வார்க்குச் ஈவைமிச்சிருச்சலிஞளல் பழமெனருர். சேட்சச்குளிர்ர் திருத் 
தலின் சற்பகமலரைக்கூறினார். கடலிக்றோன்றிய அமுதம் எடுச்சுக் 
குறைர்தும் உண்டசனாலெச்சிர்பட்டுமிருக்தலால் போதாரவமுதென்றார். 
60 ல்்வகைப்பொருள் எனுறம், பொருள், இன்பம், வீடு, சரவினால் 
௮ருணித்துச் சொல்லுஞ் சொல்லில் வல்லவராதலின் சா௨லெனப்பட் 
டார், ஈல்லதன்றோ எனற பாடங்கொள்ளுதல் சேர். அன்ீரோ, த - 
எதிர்மறை; இரண்டெதிர்மறை ஒரு உடன்பாட்டையுணர்த்தியது, 
இது ஒருபொருண்மேர் பலபெயரடுக்கிவர்து முடிச்குஞ்சொல் ஓன்ற 
னைச்கொண்டது. (௫௭) 

நாவலர் இீவிற் கவிகளெல் லாஞ்சில நாள்கழியப் 
பூவலர் வது போல்வலல் லாற்குமு கூர்ப்புலவன் 
கேவலந் இங்கறுப் பான்கவி போலெங்கும் போய்க்கெழுமா 
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கூவலர் தீம்புன ஓுங்கொள்ளு மேவெள்ளல் கோளிழைக்கே, 

உரை:--காலல் ௮ம் வில் - அழகே சம்புத்தீவில், கவிகள் எல் 
லாம் - பிநர்பாடிய பாட ல்களெல்லாம், சில சாள் கழிய - சிலராட்கள் 
சென்றபின், பூ- மலர், வலம் - மணம்முதலிய வன்மைகள், இவது 
போல்வ அல்லால் - செட்டழிரீல் போல்வனவாடக் செடுமேயல்லாமல், 
குருகூர் - திருச்குருகூரில் அவதரித்த, புலவன் - புலவரும், தங்கு - 
உயிர்சளின் குற்றங்களை, கேவலம் - முழுவதும், அறுப்பான் - ஒழிப்பவ 
ருமாகய ஈம்மாழ்வரருடைய, சவிபோல் - திருவாய்மொழிப் பாடல்ச 
ளைப்போல, எம்கும்போய் - எல்விடத் தம்பாவி, கெழுமா - விளங்கா. 
தனவாகும்; கூவல் - கஇணெற்றிலுள்ள, அம்திம்புனலும் - அழகிய இனிய 
நீரானதும், கெள்ளம் - பெருவெள்ளக்சை, கோள் இழைச்அச்சொள் 
ஞுமே - சாழ்மைப்படுத்கி மேர்சொள்ளுமோ ? [கொள்ளாது.] (எ-று) 

உலகத்தில் பிரர்பாடல்கள் சலசாலச்தில் கெட்டழிர்துபோகுமே 

யல்லாமல் ஈம்மாழ்வார் பாடல்கள்போல பங்கும் போய்ப்பரவாவாம் ; 

கிணற்று£ர் பெருவெள்ளத்தைக் தாழ்மைப்படுத்த இயையுமோ இயை 

மாதென்பதாம், பூ. மலர்ர்தவுடன் மணம் வீசிப்பின் பு இல்லாமற் 

,போவ்திபோலப் பிறர்சவிகள் பாடும்பொழுது வெகுிறப்புப்போலத் 
Coro Bs பின்பு பபன்படாதெனக் சொள்ச,. சாவலம், gu - 
சாரியையுமாம், வது - தொழிற்பெயர், அறுப்பான் - வினைப்பெயர், 

கெழுமா. - எதிர்மறைப்பலவின்பால்முற்று, கொள்ளுமே, ஏ - எதிர்ம 
ஹைப்பொருளில் வரச, இதன கடையடி எடூத்துக்காட்ட்வமையவணி
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இழைக்கா ரொழுவரு மில்லா மறைகளை யின்றமிழாற் 
குழைத்தார் குழுகையிற் கூட்டகங்கொண் டார்கும ரித்துறைவர் 

மபழைக்தார் கடக்கைக ளாலென்னை வானின் வரம்பிடைநின் 

றழைத்கா ரறிவுந்தம் தாரங்கும் போயவர்க் காட்செய்வனே. 

உரை:--(சடவுளைத்தவிர!, இழைத்தார் - செய்தவர், ஒருவரும் இல் 
லா-வேறு யாரு மில்லாத, மறைகளை -மேதத்தின் பொருள்களை, 
இன் தமிழால் - இனிய தமிழ் மொழியினாலே, குழைச்தார் - செய்தருளி 
வரும், குமரித்துறைவர் - கன்னியாகுமரி யென்னும் நீர்த்தச்தையு 
டையகருமாகிய, குருகையில் - குருகூரில், கூட்டம் கொண்டார் - அழி. 
யார் கூட்டச்தோடு எழுர்தருளியிருக்கிற ஈம்மாழ்லார், வானின் - பரம 
பதத்தினஅ. வரம்பிடை நின்று - எல்லையினுள்ளிருர்து, மழைக்கு - மே 
சத்தினது தன்மை, ஆர- நிரம்பிய, சடம்-பெரிய, ரைகளால்----, என் 
னை அழைத்தார்-என்னை வாவென்றழைத்தார் ; (அங்கனம் அழைச்2த 
ன்றி), அறிவும் தர்தார் - அங்கே செல்வதற்கு வேண்டிய அறிலையும் 
கொடுத்சார் ; (அதலால் யான்), அங்கும் போய் - அவ்விடத் தஞ் செ 
ன்று, அவர்க்கு - அர்த ௮ழ்வாருக்கு, ஆட் செய்்கன்-அடிமைத் தொழில் 
செய்வேன் ; (எ-.று,) 

வேதப் பொருளைத் தமிழில் விரித்தரைத்த குமரித்துறைவராகயெ 
குருகூர் நம்மாழ்வார் பரமபதச் இலிருர்அ சடக்கைகளால் என்னை வா 
வென்ரழைச்சாராதலால் சான் அங்கும் போய் அவர்ச்கு அடிமை செ 
ய்வேனென்பசாம். இழைத்சாரொருவரு (மில்லாமறை யெனவே 
வேசம் கடவளா லமைச்சப்பெற்ற சென்பசாம். அளவிலாத இலக்கண 
இன்பமுடைமையின் இன் £மிழென்ரார். சைமாறு கருதா அருள் செய் 
யுங் சைகளாதலால் மேகத்தின் தன்மைய வென்முர், அங்கும், உம். 
இங்குத்துதிச்சதன் றியும் என இறர்கது தழுவியவெச்சப் பொருளது, 

அட்செய்ப லாவகெல் லாஞ்செய் Sy. தேனசன்றித் 
காட்செய்ய தாமரை யென்றலை பற் Mew ear Mast Hh KT 

நாட்செப்ப பூங்தொடை மர் ற்னென் G றனினி நாட்குறித்துக் 
ட் டெ.யென்ற ஞருயிர் கூற்றினுக்கே கோட்செய்ய லாவறுண் 

உரை:--தண் - குளிர்க்த, குருகூர் - திருக்குருகூரில் எழுச்சருளி 
யிருக்இற, செய்ய - வரத காள் பூ-௮ன்று பூத்தமகழமலர்சளா லாகிய, 
தொடை - மாலைகளையுடைய, மாறன் என்மேன் - ஈம்மாழ்வாரென்.று 
கூறினேன் ; ஆள் - அவர்ச்சு ௮டிமையாக, செய்யல் அவது எல்லாம் - 
என்னுற் செய்யச்சகடவதெல்லாம், செய்து. அடி அடைர்தேன் - 
அவர் திருவடிகளை யடைந்தேன் ; அது அன்றி- அதுவல்லாமல், செய் 
ய தாமரை தாள் - செந்தாமரை போன்ற அவர் திருவடிகளை, என்தலை 
எற்றனன் - என் தலையில் குடிச்கொண்டேன் ; இனி - இனிமேல்,காள் 
குறித்து - என் வாம் சாளை உத்தே?ச்து, என் தன் ஆர் உயிர் - எனது 
அரிய உயிரை, கூற்றினுக்கு - யமனால், கோள் செய்யலாவது - குற்றப்ப 
டுச்சற்காவளு, உண்டே - உண்டாகுமோ? [உண்டாகாது]; (எ-று,) 

யான் குருகூரில் ஈம்மாழ்வாரைத் தியானித்து அடிமைத் சொழில் 
செய்து ௮௮ரடியை யடைந்து ௮ப்பாதங்களைச் சரத்திவணிர்து கொண் 
டேன் ; இனி யமன் என்னுயிலரச் கோளிழைக்ச இயலுமோ வென்ப



மூலமும் உரையும். ௪ம் 

தாம். தாளாகிய தாமரை யென்று சேரினும் பொருள் கொள்ளலாம். 
௮௨ தெய்வமென உறுதியாகச் சொண்டிருத்தலால் ஆட் செய்யலால 
செல்லாஞ் செய்தென்ரூர். அன்றி. எதிர்மறைச்குறிப்பு வினையெச 
சம், உண்டே, ஏ- எதிர்மரைப் பொருள் தோன்றிகின்றது, (௬௦) 

. ச . 2 ஞ் . « (] ச a ட ய * ‘ 

. கூறப் படாமறை யின் பொருள் கூறிக் குவலையத்டிதார் 

மாறப் படாவினை மாற்றிய மாதன் மடிழலங்க 
* கு rd | ee . . oe \ a . ச. 

ஊம்ப படா நின் 2207 தழு தாரும் ன றின நேரா 
n * ௩ aC * . க . i: . i 

OS MU டாதுகெட் டேன்மன் ற னாறுச் இண் டென் றலை oul, 

போநம்--அரப்புறப்பொநள். 
திணை--பேருந்திகை. 
துறை--மாலை பேறமல வருந்துவ துரைத்தல. 

உரை:--கூறப்படா- ஒருவராலஞ் சொல்லப்படாத, மறையின் 
பொருள் - வேதத்தின் பொருள்களை, கூறி- தமிழ்ப்பாடல்களால் வெ 
ஸிப்படுத்தி, குவலையத்சோர் - உலகத்தவராலே, மாறப்படா - நீக்கப் 
படாத, வினை . தீவினைகளை, மாற்றிய - போச்கயருளிய, மாறன் - ஈம் 
மாழ்வருடைய, மகிழ் அலங்கல் - மகம மலர் மாலையானத, சாறப்ப 
டாரின்றபோத- மணம்வீசுகின் ஈசாலத்தில், அன்றில் ஈஞ்சம்௮.த-௮ன் 
மிலினுடைய விடதச்தையொத்த ஓசையானது, அமுசாகும்- அமுதாக 
விருக்கும்; மன்றல் காறும் - மணம் வீசுகின்ற, தண் தென்றலை - குளிர 
ஈத தென்றல் காற்றினையும், தேோப்படாது -ஈம்புவதத்ெமில்லை; கெட் 
டேன் - இனியான் வாழமாட்டேன் ; (௭ -று,) 

கூறப்படாமறை- மக்களால கூறபபடாச வேற்மென்க. srr ds 

இந்த வேளையில் ௮ன்றிலோசை ஈஎஞ்சுபோலிருத்தலால் ஐசையை கஞ் 
சென்றார், தீண்டப் பெற்றவுடன் தலைக்கேறும் விடம்போல அன்றி 
லோசைகேட்டவுடன் விரகம்தலைக்கேறுதலால் ஈஞ்சமென்றலுமாகும். 
கெட்டேன் 4 இனியான் உண்ணாலும் உண்ணேன்வாழலும் வாழேன் '' 

என்பதையடக்கு 'பசியடகிற்றல்” என்ற மெய்ப்பாடு சோன்றி நின்ற; 
வேறு மெய்ப்பாடு கூறினும் ௮அமையுமேல்கசொள்க, (௬௧) 

தென்றலைத் கோன் I (tps நிட (BBS) Si பென் மி வினை பை 

நின்றலைத் கோன்று நியாய நெறியை நிறை கருடர் பின்றலைத் தோன்று மியாய நெ! றைகுமு, 
ன்றலைத் தோன்று மதுரகவியை மனத்துள் வைப்பா 

ரென்றலைத் கோன்றெம் பிராற்களென் ஸாவுக் ஞூரியவரே, 
உரை:--சென் தலை தோன்றும் - இவ்வுலகத்தின் செர்குததிலசயி 

லே உண்டாகிய, உபகிடதத்தை - உபகிடதப் பொருளாயும், என் நீவி 
னையை - என்தீவினைகளை, நின்று - மிலகொண்டு, அலைத்து-போச், 
தன்றும்- பொருர்திய, நியாய நெறியை-நியாயமார்ச்க முடையதாயும், 
நிறை - எல்லா வளங்கரும் நிறைச்தள்ள, குருகூர் - திருக்குருகூரி லெ 
முக்தருளிய, மன் தலை- ஈம்மாழ்கார் வாக்கில், தோன்றும் - உண்டாகு 
கின்ற, மதுரம் கவியை- சொற்சுவை பொருட்சுகையுடைய திருவாய் 
மொழிப்பாடல்களை, மனத்துள் - தங்கள் மனத்திலே, வைப்பார்- வைத் 
அக்கொண்டிருப்பவர்களே, என் தலை- என்னுடைய சரத்தின் மேலே, 
தோன்றும் - விளங்கிய திருவடிகளையுடைய, எம்பிரான்கள் - எமது த 

லைவ ராவார்கள்;( அவர்களே),என் சாவுக்கு-என்னுடைய ஈரவினால் துதி 
ப்பதற்கு, உரியவர் - தச்சவராவார் ) (௭-று,)



ளா] - சட்கோபரந்தாதி 

'திருச்குருகூர் ஈம்மாழ்கார் பாடியருளிய, திருவாய்மொழிப்பா 
டல்களை மனத்துள் வைப்பவரே என்னால் வணங்குவத தகும் அ.திப்பதற். 
கும் உரியவராவார் என்பதாம், தத் தவப் பொருளை உள்ளடச்ச்ெகொ 
ண்டமையின் உபகிடச மென்றார். தருக்க. நியாயத்தால் பரத்துவ நிர் 
ணயஞ் செய்தலால் ரியாயரெறி யென்றார். வேதம்போலாசாது எல் 
லாச்் சாதியாரும் படி.ச்.௫௪ சுவை. காணுர் தன்மையினால் மது.ரசவி என் 
ரூர். ஒன்று - ஒன்று, கென நீட்டல் விசாரம் பெற்றது. பிரான் - 
என்னும் னகா ஈறேயுடைமையின் (கள்' என்ற விகுதி பெற்றது. (௬௨) 

உரிக்கன்ற கோடலி ஜுந்துகர் தம்மென வொனறுமின் றி 
விரிக்குர் தொறும்வெறும் பாழாய் விடும்பிறர் புன்கவிமெய் 
தெரிக்கன்ற கோச்சட கோபன்றன் றெய்வக் கவிபுவியிற் 
சுரிக்கின்ற நண்மணா லூந்றொக்குந் தோண்டச் ஈரக்சலினே 

உரை:--மிறர் - அயலாருடைய, புல் கவி- புன்மையாகிய பாடல் 
கள், உரிச்சின்ற - இசழித தழ்களாகப் பகுக்கப்படுடின், கோடலின் - 
வெண்கார்தள் 'மலரினின்றும், உந்து - வீசுகின்ற, சர்தம் என - மணக் 
தைப்போல, ஒன்றும் இன்றி- சொல் பொருள் அணி மூசலிய யா 
தொன்றுமில்லாமல், விரிக்குர் தொறும் - பதங்களைப் பிரித்தப் மார்க் 
கும் போதெல்லாம், வெறும் பாழாய்விடும்- வீணே பயன ்றதாய்ப் 
போய்விடும்; மெய் - சடவளின் உண்மை நிலையை, தெரிச்சின்ற - யாவ 
ர்க்குர் தெரியச் சொல்லுகின்ற, சோ - இறைவ ஈசய, சடகோபன் 
தின் - ஈம்மாழ்வாருடைய, கெய்வச்சுவி- தெய்வத்தன்மையுள்ள பாடல் 
கள், புவியில் - பூயியில், தோண்ட - பறிக்கப் டறிக்க, சரத்தலின் - 
ண்ணீரூறுதலால், நுண்மணல் - மிகச்சிறியனவாஇய மணல்களை, சரிக். 
கின்ற - சுற்றிலுமுடையதா estore, ஊற்று. மணலூற்றினை, ஓக். 
கும்- ஒத்திருக்கும்; (௭- று.) 

பிறர்சள் பரடும் பாடல்களெல்லாம் மணமில்லாத கார்த்திகைப் 
பூவை ஒத்திருக்கும்; ஈம்மாழ்வார் பாடல்கள் அராயர்தோறுஞ் சுவை 
ருதலால் தோண்டுந்தோறுஞ் சுரக்கின்றமணலூற்றினை யொத்தி 
ருக்குமென்பதாம். காந்தள் - கார்த்திகை. இத! கார்த்திகை மாத 
தீதில் மலர தலால் இப்பெயர் பெற்றதென்பர் ; கார்த்திகை மலர் பார். 
வைக்கு அழகசாயிருத்தல் போலப் பிறர்கவி படிப்பதர்கு ஓசை முதவிய 
வை குறையாதிருப்பினும் ௮க் கார்த்திகைமலர் ஈறுமண மில்லாதது 
போல அப் பிறர் சவியும் சொற்சுவை பொருட்சுலை கிரம்பாமையால் 
பயன ற்றதாய் விடுமென்றார், கர்தம்மென, மகரம் - விரித்தல் விகா 
மம் பெற்றது. தொறும் இங்குத் தொழிற் பயில்வுப் பொருளைத் தர் 
தீது. பாழாய்விடும், விடு- தணிலப்பொருள் விகுதி, சுரத்தலின் - 
மூன்றாம் வேற்றுமை ஏதுப்பொருள், | (௬௨) 

சரக்குக் திருவும் ம் வறுமையுற் இருந் தொடரச்குவிட்டுக் | 

கரக்கு மிருவினை மேன்மையுங் காணும் கயல் குதிப்பத 
கரக்கும் பப்லு roe த ருசிக்க ves i து. 

configs - sohwaact தெறித்த Sucousp, sew ல. 

சரும்புகளின், செடும் தாளில் - நீண்ட றுகளிலே, தொடுத்த - கட்டி



nip ம wort tL] Lh. ௪:௭௯ 

ன, செம் தேன் - வரத சேனடைசளானவை, (பக்கத்திலுள்ள குளங் 
சளிலிருச்இன்ற,) கயல் குதிப்ப- கெண்டை மீன்கள் தள்ளி மோதிவி 
முகிலாலே, உடைந்து - உடை.பட்டு, ப-ச்கும் - தேன் usa Beno, 
பழன யல் - மிக்க உயல்கள் சூழ்ச்க, குருகூர் - நம்மாழ்வாரவதரித்த 
இிருக்குருகூரின், உளம் - மகிமைகளை, பாடுமின் -பாடுங்கள் ;(அப்படிப் 
பாடினீர்களாயின்), இருவும் சுரக்கும் -செல்உமும் பெருகும் ; கறுமை 
யும் தீரும் - தரித்திரமூம் ரீ௩்கும் ; இருவினை - ஈல்வினை தீவினையாகயெ 
இரண்டும், தொடக்கு விட்டு - தொடர்ச்சி மமக, கரக்கும்- மறைந்து 
போகும்; மேன்மையும் காணும் - மேலாகியபாமபத தரிசனமுமாகும், 

- ஐனங்களே ! ஈம்மாழ்வாரலதரித்த திழுக்குருகூரின் மகிமையைப் 
பாடுங்கள் ; செல்வமுண்டாகும் : . வறுமை நீய்கும்; இருவினைப்பற் 
பற்றொழியும்; மேன்மையுண்டாகு மென்பகாம். இரக்குதல் - தெறி 
SH விழுதல். கயல் குகித்தலால் தேன் உடைச்து வயல்களிற் பாவு 
தல் போலச் குருகூர் மகினமயைச் கூறுதலால் ஈம்மாழ்வாரின் கருணை 
உங்களுரக்கு கிரம்ப உண்டாடிப் பரவும் என்பது தொசை மொழியின் 
கருத்தெனச்சொள்க. திருமுசலியவம்றுள்ள உம்மைகள் எண்ணுப் ' 
பொருளன,. குதிப்ப- காரணப் பொருளில் வர செயவெனெச் 
ச.வாய்பாடு, பழனவயல் - இருபெயசொட்டு, (௬௪) 

jr Bey கறங்( தஞ் இலைவண்டு பாடப்பைற் தாட் வளைத் 

ப்தாடுங் றங்னு ர ரா ரை கப்பி ரானிச் ஈழல் பிறவி 

Ou Da உறங்கன்ன வலாம்க்கையை நீக புணரி வு, வி 

வகி இறந்துதம கானையெக் நான்றும் AL -ADow Sto. | 

உணா:--பாடும் - எப்பச்கங்களிலும், சறங்கும் சிறை - ஈழலுகின் ற 
தரகுகளையுடைய, வண்டு - ௨ண்கெள், பாட -சத்தித்து நெருங்குதலா 
ல், பை தாள் - பசுமையான தண்டு ிகளையுடைய, குவளை சோடும் -நெய் 
தில் மலரின் DESO, (அவ்வண்டுகள் வரது மோதலுக்கு By (Up wv) y 

கரய்கும் - சுழலுகின் ற குருகை - திருக்குருகூரிலுள்ள, பிரான் - மிக்க 

உபகா ரமுடையவமாய், 8 - 288, சுழல் பிறவியோடும் - சுழன்று வருகி 
றபிறப்பினுடன், கறங்கு அன்ை- கார்ராடி யொத்த, வாழ்ச்கையை - 

சரிரவாழ்லை, நீக்கி - போக்கி விட்டு, உணர்வு உதவி- ஈல்லறிவு தக், 

விடும் - பரமபசழ்தையும், இறர்து தந்தனை - கதவு இறக்து த்ர்தருளி 
னவரை, எ சான்றும் - எர்த மாமரம், விடகிலம்- யாம் கைவிடமாட் 

டோம்); (எ-று) 

குருகூரிலவதரிச்த மக்களின் நிலையற்ற வாழ்வைப் போச்டு மோ 

ட்ச பதத்தினைத் இரந்து தச்தருரிய ஈம்மாழ்வாரை நாம் எர்காளும் 

விடமாட்டோம் என்பதாம். வண்டு பாடி நெருங்கக்கண்ட குவளை 
மலர் சுழலாறு ஏற்றுக்கொள்ளுதல் போல ஈம்மாழ்வார்பாடல்களை ௮ன் 

போடு யாவர் பாடுகிறார்களோ ௮லர்களைப் பரமபதமானது கட்டாமல் 

ஏற்றுச்சொள்ளுமென்ப.த கோகைமொழியின் கருச்சென்சக, இலர் 

இதனையே உள்ளுறையு௨ம மென்பர், குருகை- மரு மொழி, பிற 

வி, வாழ்க்கை - தொழிற்பெயர்கள், தந்தான் - வினைப்பெயர், விட 

லம், ௮, கு - சாரியைகள், இல் - எதிர்மறை er ib! tev, (௬௫) 

ரர்



®O , ௪டமசாபரந் தாதி 

விடவர்.உ சாரவெம் பாலிற் பராங்குசர் மெல்லியலுக் 
டெர்வர்த. தாலென் நிரங்கிப் புணர்ந்தில ரின் ஒபிமை 
யட.வந்த காலன் கொ லோவ றி யேனின் par eats Bon து 
படவந்த காரப் பெழும்புகை யோடிப் பரக்கின் நதே. 

போநஃ்--அகப்புறப்போநல், 
- திணை பேரந்திலை 
தூறை-- வேலமர் கண்ணி மாலையம் போழுது உண்ட, 

டேங்கிய தறிந்த பாங்கி புலம்பல். 

உரை: லம் - கொடிய, விடம் - ஈஞ்சுபோன்ற ற, அர்தசாரம் பா 
வில்- இருட்டையுடைய இசாக்காலமாகிய பகுதியிலே, மெல்லியலுக 
கு- மென்மையான சாயலையுடைய எம் தலைவிக்கு, இடர் வர்ததென்று- 

காமத் துன்பஞ் செய்கின்ற சந்திரன் உதித்து வர்ததென்று, இரம்கி - 
சருணைகூர்க்து, பராங்குசர். ஈம்மாழ்வார், புணர்ச் திலர்-வர் துபுணர்ர்தா 
ரில்லை ; [Osa ¢ வேளை யில்], இன்ற, இ ஆந்தி- இந்த மாலைச்சாலமா 
ன, ஒந்தபட - வந்௫ நீங்குதலும், ௮ர்ச காரம் பெரும் புசை- -பெரிய 

புகைபோன்ற இருஃ்டான.ஐ, ஒடி - எங்குஞ் சென்று, பரச்சின்றது - 
பாவுன்றது ; (இப்படி வரத இருட்டான), இன் உபிரை-எம் தலைவி 
யின் இனிய ஈஉபிறை, அட ௨ர்த.- சொல்லுவ்தற்கு வச்ச, சாலன் கொ 
லோ -யமன் தானே ? அறியேன -யானறிச்திலேன் ; (எ-று) 

கொடிய இருள் பரவிய இரவில் எர்தலைவிச்கசுச் தன்பமுண்டா 
யிரத்ரே யென்று இரங்கிப் பராங்குசர் வர.௪ புணர்ர்தாரில்லை; இம்மா 
லைப் பொழுதில் இருள் பாவா நின்றுதான் உயிலாச் சொண்டுபோகி 
ஐயமனோ? அறியே னென்பகாம். விடம் , இருளுக்கு நிறத்தாலுவ 
மை. இடர் - சர்திரனுக்குறுகுபெயர், அல் - அசை, காவன் 
கொல் - ஜி 'டைச்சொர்றொடர் ) கொல் - அசைநிலை யிடைச்சொல். 

றி - ஐயப்பொருளில் வக்க இடைச்சொல், மாலைப் பொழுதின் பின் 
இருளைப் பார்த்தலும் தலைவி விரசகங்கொண்டு சோகமூறக்கண்ட தோ 
மி இருளை மேலிட்டுவிடமாசச் கூறினள், வெம்மையை இடர் என்பத 
வேட கூட்டு., இன்னும் தலைவர் வக்.திலாமையில் இருள் பரவுவ 
நைக் சாலனோ வென்றாள், பாரம்குசர் - அயல் மதங்களாகிய யானை 
களை அடக்குகின்ற அங்குசம் போவ்பவர், இங்கும் தின்பஞ் ஞ் செய்யுங் 
காமனை யடக்குபகரென்றெண்ணிப் பராங்குச ரொன்றாள். காமன் 
கொடுமைக்கு ஆற்றாளென்பது தோன்ற மெல்லிய Chev at Op at Btw 
வியின் தன்பத்தைச்சண்டு பொருளாய் வெளிப்படையாகப் புணர்ந் தில 
சென்று கூறினாள். ளெவித்தலைவன் பெயர் கூறினமையால் அகப்புற 
மாயிற்று, சாமத்சை யாருமறியச் கூறிப்புலம்பினமையால் ரான்கும: 
ணம் பெற்ற பெருச திணையாகாமல் கச்சருவத்தின் வழுவிய பெருந்தி 
ணையாயிற்ற, பராங்குசர் - திர்ச்க சந்தி, மெல்வியல் - west Ly gO) Fa 
கைப் புறத்துப் பிறச்ச ௮ன்மொழி, (௬௪) 

LAS OUT Bi கேட்டி னிப் பைய நடக (ih B Buns deel 

ுரவாத வற்றைள் Funds வைசொ ரி ப பரப்பக் 

கரவா GH GORI மாறன் கவியனை பாயினியோர் 

சர்வாத மிப்பு ற் மப்புறங் காணத் தடம்பணையே.



ல்
 8.
 கலைமாம் உரையும். 

போநன்--அகப்டே an cat. 
& (pat LAT 20 fp § doo. 
கிராவி - உடன்போக்கு : உட்பகுகி - தேற்றல். 
துறை--(கலைவிக்குத்தலைவன்) தன்ட 1தி யணுமைசாற்றல், 

உரை :--சுாரவாத - அறிவுடையோர்க்கன்/ றிப் பிறருக்குப் பொருள்' 
வெளிப்படா தனவா௫யெ, சுருதி பசுக்கள் அவற்றை - வேதங்களாஇய 
YRS பசுக்களை, சுரப்பித் 2 - எல்லாருச்கும் பொருள் தோன்ற 
செய்கு, MoM - HES சாஜ்பகுதியாகெ பிரபச்தம்களும், சொரியும் - 
கொடுச்சன்ற, பொருள்பால் - பொருளா கியபாலை, கரவாது - மறைக் 
சாமல், உதவிய - கொடுக்தருளிய, மாறன் - ஈம்மாழ்வாருடைய, சவி 
அனையாய் - பாடல்களை யொத்த பெண்ணே ! இணி - இனிமேல், gu 
புறம் - இர்தப்பாலை நிலத்தின் எல்லையானது, ர் சரம்வாதம்- ஓர் 
அம்பு வீழ்சிசயளவதான் ; அப்புறம்-இதர்கு அப்பால், ௮ சடம்பணை - 
அர்தக்குருஉரின் எல்லையுளகப்பட்ட அசன்ற ௨யல்களேயாம்; 

காண் - நீபார்; ௮சலால், பரவாது - உன் wer gongs அலையவீடாமல், 
கேட்டு- யான்சொல்லகன்௱ இதனைக்கேட்டு, இளி- இப்பொழுது 
முதல், பைய - மெல்ல, ஈட - ஈடப்பாயாக; (எஃ று. 

தலைவியை இருளிடை wor és உடன்சொண்டு போடின்ற தலை 
மகன் தன் ஈர் அருஇவிருப்பதணை க் காட்டித் தெ ரிவித்தனனென் ௪, 
இணை - பாலை, கைகோள் - களவு, கூற்று - சலைவன் கூற்று, சேட் 

OY போர் - gaal. இடம் - முன்னிலை, காலம் - ௭ Diane, எச்சம் - 
ரீ என்பது எஞ்சி ரின்றது, மெய்ப்பாடு - உவகை. பயன் - தலைவி 
யைச்தேற்ரல். வேசத்தைப் பசுவாகவும் அகன்பொருளைப் பாலாச 
வும் அதனைச் ஈரப்பிச்சசசெய்தனரென உருவகஞ்செய்தமையின் இது 
உரவகவணி. பெண்களிற் இறஈதமையின் - எல்லாக்கவிகளுள் ரஞ் 
சிறர்ச மாறன் சவியோடு உ௨மித்தான். இன்னம் எவ்ளவு ரமுளதோ 

வென்று கஃலைகொண்டதனை அறிர்சனனாதலின் பரலாது கேட்டு 
என்றான். ரெறிமுழுதும் இவ்வண்ணமேயாமெனக் சொண்டு விரைச் 
அ செல்லாதவாறு அப்பால் சடம்பணையுள்ளசனால் பையஈடகவென் 

ரன், இடையிலெதிர்த்த சிங்கம் முதலியவற்றை ௮வன் அம்பாலெய். 
அதனைச் தலைவி யறிர்தள்ளாளாதலி ன் ௮வள் அறிந்த அம்பின் வீழ்ச்சி 
யைக்குறித்துச் காட்டிச்சால 1தமென்றான், ஆங்சே தடம்பணே ௮௫௫ 
லிருக்சிறசாகக்கொண்டு காண் என்றான். அப்பால் ஊார்போய்ச் 
சேரும் வரையில் அரச மருதரிலமே யென்பது தோன்றக் கடம்பணை 
யென்றான். சடம்பணை - உரிச்சோற்றொடர், | (ser) 

மேக்விடு அது. 
தீடம்பணை க் தண்பொரு சைக்குரு கூரர் தகைவருமா 
வடம்; ரணைம் கொ ங்கையில ல் வைக்கின் றிலர்மற்றை மாலையெல்லா 
முடம்பணேக் குந்தொறும் வெற்துகு மைந் துவெள் பாம்புமிழ்ம் த 
விடம்பணைக் சொண்டனவே பனிதோய்ச் இடு மேச. களே. 

போநல்--அகப்புறப்பொநள், 
திணை--பேருந் திக, 

துை ந பாகொத்த சோலலி பை. ந்தொடை பேறும் 
மேகத்தைக் தூது போக Ga தல்.



இ௨ ஈட்கோபரந்தாதி 

உரை :--பனி - விடாமல் மழைபெய்வசை, தோய்ச்இடும் - மேற் 
கொண்டுள்ள, மேசங்களே - அகாயத்திற் செல்கின்ற மேகங்களே! 
தண் பொருரை - சூளிரர்த தாமிரபர்ணி ஈதி சூழப்பெற்ற, தடம்பணை - 
அசன்ற வயல்களையுடைய, குருகூரர் - இருச்குருகூர் ஈம்மாழ்வார், 
(தமத), தகை - பெருமையுடைய, வகுளம் வடம்- மதிழமலர்மாலையை, 
பணை - பருத்த, கொங்கையில் - என் கொங்கைகளில், வைக்இன்்றிலர் - 
ஓற்றவைகத்தருளுடின்ராரில்லை ; (அதனையன் றி), மற்றை மாலையெல் 
லாம் - பிறமாலைகளெல்லாவற்றையும், உடம்பு அணைக்குர்தொறும் - 

என் உடம்பில் சேர்த்து ஒர்றிச்கொள்ளும் பொழுதெல்லாம், வெந்து - 
என்னுடம்பிலுள்ள சாமாக்கினியால் வெந்த போய், உகும் - உதிர்ந்து 
விடும் ; (௮ர்சச் சாமத்தியும்.) ஐந்து வெம் பாம்பு -கொடிய ஐர்த்பாம்பு 
கள், (ஒரு சேரச்கூடி ஒரே உடம்பில் தரிடத்திலேயே சடிழ்து), 
உமிழ்ர்த - கடிவாயில் கச்சின, விடம் - விடங்களானவை, பணைச் 
கொண்டனவே - அதிகரித்தாற்போல்வனவேயாம்; (௭ - று.) 

மேகங்களே ! குருகூராழ்வார் தம் வகுளமாலையை என் கொங்சை 
களில் வைத்தருளகன்ழுரில்லை ; அதனையன்றிச் தோழியர் கொண்டு 
லந்து சூட்கென் ற பிறமாலைசள் காமார்இனியால் கருகிய கிர்வன ; ஒரு 

பாம்பு சடித்தாலே பிழைப்பசரி.த; அரசக் காமாக்கினி ஐர்அபாம்பு 
சடிச்த ஈஞ்சபரக்கின்றா போல்வன; இவ்விஷயச்ை ஆம்வாருச்குஅறி 

விப்பீராக வென்றாளென்பதாம். அகன்ற நீர்பாய்லயல்களும் குளிர்ச்த 

பொருகையுமுடையாதலால் அவர் மாலையும் குளிர்சடியைச் செய்யு 
மென்றாள், உயிர்க்கு ஈன்மைசெய்தகலால் சசைவகுளமென்ருள், 
பணி - குளிர்ச்சியுமாம். நீங்கள் மிருந்த குளிர்க்சியொன கருணையுடைமீ 

ராதலால் பெண்ணென்ருற் பேயுமிரம்குமல் இயல்பன்றோ அதனால் 
என்பாற் சருணையுடைமீராகிச்சென்று அவர்ச்கு ஆறிவிப்பீர் என்பதனை 
யடக்குப் பனிசோய்ச்திடு மேகங்களே யென்ருள். நீங்கள் இங்சே 
பொழிவதனால் பயனில்லை அவருடைய மலையிலேறி மமைபொழியகத் 

தொடங்கினால் அவர் நம்மைக்கண்டவடன் விரகமேவீட் மனால் தாமே 

என்னிடம் வர்தணைவாபொனக்கொண்டு மேசத்கை நோக்இச கூறினா 
ளென்றலுமாம். ஐர்துபாம்பு - காமன ம்பைக்குறித்சதுமாம், (கதி) 

மேகக்மையாத்றிற்கண் டேனென்றெண்ணாதுமெய்யன்றுமுகூரப் 

பாகத்தையா ற்றுஞ்சொல் லாளைக்கண் ஊரின் றுளிபரம்.ஐ 

மோகத்தை யாற்றிற்கொண் பே.சண்ட மாற்றமொ ழிர்துசிம்தைம் 
சோகத்தை யாற்றிக்கொண் டேதுளி தாவத் தொடங்காகவே. 

போநல்---அகப்பொருட, 
தில முல்லை, 
கியாவி- வரைவிடை வைத்துப் பொருள்வயிற் பிரிதல், 
துறை--தலைவன், மேக்ந்தன்கறெடல்சோகங் சோஷ்டவன் 

சோல்லல், 

உ :-மேசத்தை - மேகமே! உங்களை, ஆற்றில்சண்டேன் என் 
று. வழியிலேசண்டு மார்சக்தைசொன்னேனென்று, எண்ணான - நினைக் 
காமல், (நீங்கள்), குருகூர் மெய்யன் -குருகூரிலுள்ள சத் துவருபியாகயெ 
கம்மாழ்வார்செய்தருளிய, பாகச்தை - செம்பாகமாகிய திருவாய்மொழி 
யை, ஆத்றும் - ஒத்திருக்கின்ற, சொல்லாளை - சொல்லையுடைய என்



மூ லழமும் 2 மையும், ௫௩. 

தலைவியை, கண் மீரின் அளிபரர்2- சண்ணி னின்று உண்டாய நீர்ச் 
அதளிமிச்குள்ள, மோகத்தை - என்பாலெழுக்க சாமவிரகத்தை, ஆற்றிக் 
சொண்டே - ஆரிறுவிச்சுச்சொண்டே, சண்டமாற்றம் - என்னைறிங்கள் 
வருகிறவ்நியிற்பார்த்தகானவார் த்தையை,மொழி ig -Oen ave!) SF en, g~ 

அவள்மனத்திலுண்டாகிய, சோகத்தை - சோர்வை, ஆச்றிச்சொண்டே- 
சார்தப்படுத்திச்சொண்டு பிற்பாடு, அளிதாவ - மடைபெய்ய, தொடங் 
Gs - அரம்பிப்பீர்களாக ; (எ-று) 

மேலோசை முன்னிலைமொழியாற் உறுசலினும் படர்ச்கைமொழி 
யாற் கூறுதல் சிறப்புடைமைகோச்கி மேகமே! உங்களை என்றுகுறித் 
அக்கூறாமல் படர்க்கைப்பெயமையமைத்துச்கூறி ரீங்களிருக்குமிடம் 
வர வழிமொழிர் அவேண்டு£லியல்பு 3 அங்ஙனமின்றி உடியிலே உம் 
களைப் பார்த்தவிட்டமையால் இதனை நும் வீட்டில்வர்து கேட்டுக் 
கொண்டமையாசச் கருதுகவென்பதுசோன்ற அற்றிர்கணீடேனென் 
செண்ணாது என்று உபசாரம் உறினான், ஏனையமாதர்சள்போல்வாளல் 
லள் என்பதுதோன்றத் திருவாய்மொழியோடுவரித்ரான், உங்கரறாச்கு 
௮வள் மறுமொழிகூறத்தொடங்கினெல் அவள்சொல்லே உய்கறரக்கு 
ம௫ிழ்சசியைச்சருமென்பதனால் சொல்லாளென்னான். அவளைக்சண்ட 
வுடன் என்னைரீங்சள்பார்த்சசாசச்கூறினால் உடனே அதிகமகிழ்ச்சி 
கொண்டு அடென்றலும் எதமுண்டாகுமோவென் தஞ்சி முசலில் மோ 
சத்தையாற்றிச் ஈறிதரிறிதாக என்னை வபிபிர்கண்டகண்டென்று 
சொல்லுகவென்றான், சொல்லியவுடன் சென்றுவிட்டால் சோகமடை 
வளாதலால் மீட்டும் ௮௨ள் மனத்திலுள்ள சோர்வை நீச்சிச்சொண் 
டென்றான், பேருமழைபெய்யத்தொடங்இனுல் குளிரில் வருந்துவளாக 
லின் சிறிது துளிகளை தீணிவுகவென்றான். யான் விரைவில்வர தவிடுவே 

னென்பதுதோன்றச்கதொடம்குகவென்றான், இணை-முல்லை, சைகோள்- 

களவு, கூற்று - தலைவன் கூற், று. கேட்போர் மேக தீதகோடிகூறுவானாய்க் 
கூறிய, இடம் - முன்னிலை. காலம் - எதிர்காலம். எச்சம்- யான் 
விரைவில் வருவேளனென்பது எஞ்சின் ௨௫. மெய்ப்பாடு -அலலம். பயன் 
மேசத்கோகெடறிச சிறிதாற்றுதகல், பொருர்கோள்-யரற்றுகீர். மேகச் 
ஜை.இடவமுவமைதி,. எண்ணாது, - எகிர்மறைவினையெச்சம், பாகம் - 
சுவையையுடைய திருவாய்மொழிச்குப்பண்பாகுபெயர். கண்ணீரின் 
துளி-பிரிவார்றாமையென்னும் மெய்ப்பாடுதோன்ற நின்றது, (௬௯) 

மதங்கு, 
ரா விடு வ எவ் வே 0 வ ண ட நு 0) ஐ தொடங்குகின் முணடஞ் சொல்லுகின்றேன் குருர் த்தொழா 

ழ் 4 . ச . டி co Nw ச ச f 

மடங்முகின் முண்மண் டலஞ்சுற்றி யாககன் ஜுண்மதங்கி 
் ச 4 . ச Ne - 8 ட . ச 

ஏட Geom டா ர்பிழைப் பார்சவை யீர்வியைச் சேருமிர்தப் 
s . oN 

i குவிண் டாற்பின்னைப் போகசவொண் (620) BLD 11 BS CHS On, 

om 5G Qaan ஒருகூத்காடி.சசி ஆடச் தொடங்கும்பொழுி ஒரு 
வன் சபையோரைகோச்ூச்கூறியத.. இதுவும் முற்கூறியபல்வரிக் 
கூத்திலொன்று, 

உரை:--சலை௰ர்-சபையிலுள்ளவர்களே! சொல்லுடன் ரேன் -இப் 
பொழுது 8 உங்களுக்கு ஒருவிடயம் சொல்லுகின்றேன் அதனைக்கேளுவ் 

கள், மதங்க - பாடல்வல்ல இக்கூத்தாடி.ச்சி, ஈடம்தொட ங்குஇின்றுள்- 
கூத்சாட எத்சனிக்கின்றாள் ; குருகூரர்க்தொழா - திருச்குருகூரிலெ



௪ FLEETING ETB 

முர்தருளிய ஈம்மாழ்வாரைத்சொழுது, மடங்குன்றாள் - திரையினுள் 
ளேயே. திரும்பிப்போகின் ள் ; மண்டலம்சுற்றி - (அஃ்திசையிடச்தள் 
ளிருர்சபடியே), மண்டலமாகச்சூழவர் ன, YOR se CH ot - 4.54 OD cbr 
ரோள்; மதங்கெவிடங்குகாண்டு -இந்த மகங்கியினழகைக்சண்டால், பிழைப் 
பார் அர் - இங்சேபிழைப்பவர்யாரிருச்ளொர்கள் ? இர்சப்படங்குவிண் 
டால் - இந்தத்திரையைகீச்ிட்டாலோ, பின்னை - பிற்பாடு, உம் பதி 
களுக்கு - உங்சளூர்சளாக்கு, போக ஒண்ணாது - போசமுடியாது ; (ஆதி 
ars), விரைந்து ஏகும்- சரமாக அ௮ப்பால்போய்விடுங்கள் : (எ.து) 

சபையிலிருப்பவர்களே ! உங்களுக்கு ஒருவிஷயம் சொல்லுேேன் கேளுங்கள், பாடல்வல்ல இச்கூத்தாடிசசி குருகூராழ்வாலாவணங்இக் 
கூத்சாடக்தொடம்குகிருள், இவளழகுகண்டால் எல்லாரும் மோகித்து 
வீழக் இிஐப்பார்.௮தலால் இப்பொழுதே விரைக்து உம்மர்க்குப்போங்க 
ளென்பகாம். பின்னை - இடைச்சொர்றிரிபு, எண்ணாது - ஒன்றாதென் 
பதன் மரூஉ. (aw) 

பதியம் கம்ழென்ன நான்மறை யென்னவிப் பார்புரக்கு 
in Busi மில்லொளி மாலைக ளென்ன மை றத தமிழி 
ன் இய ற். (i ங்கவி யா uF ir oF; Gl ய்சளித் DBT aM (Lp) Bp 

பொதியற் த. ய யங்குரு கூரெற் BOT Lyd TH DS, 

உரை :--பொதிட௰ம் - பொதியமலையான, தரும் - சொடுச்செற 
அமுதம் - நீர்ப்பெருக்கையடைய, ஈதி - தாமிரபருணியாற்றருகலுள்ள, 
1ம்-அழகிய, குருகூர் - திருக்குருகூரிலவதரித்த, எச்ஜை-எம்கள் 4 றை 

வரான அழ்லார், பூசாரர்க்கு - பிராமணர்களுக்கு, தீமிழ்பதியம் என்ன - 
தமிழில் பதிசங்களென் னும்படியாசவும், சான்மறை என்ன - நான்குவே 
தீங்களென்பனவாகவும், இ பார் - இரந்த உலகத்தை பாக்கும- தன் 
குளிர்ச்சியால் காக்கின்ற, மதி- சர்ிரனையொத்த, அந்தமில் - மூடி 
வில்லாக, ஒளி - ட்ரசாசச்தையுடைய, மாலைகள் என்ன - மாலைகளென் 
மைபடியாகவும், மறை - வே சிசையொத்த, தமிழின் ~ தமிழ்மொழி: 
யில், ௮தியம் திரும் - மிகுதியானபெருமையைத் தருகின்ற, அயிரம்' 
கவி- ஆயிரம் பாடல்களை, செய்து - பாடி, அளித்சான் கொடுத்தரு 
ளிஞர் ; (எ-று) | 

குருகூராழ்வார் பிபாமணர்களூக்குச் தமிழெனும், ஈான் மறை 
யென்னவும் மாலை ளென்னவும் அயிாம்பாடல்கள்பாடிச் கொடுத்தரு 
ளிஞுரென்பதாம். பொதியமலையில் அஃத்தியரிடத்தில் Joes தமிழி 
லக்கணம் 2லகத்தை வாழ்விப்பதுபோல தசாமிரபருணி ஈதி பொதிய 
மலையிக்சோன்றித் தென்னாட்டை வாழ்விக்கும் ரறப்புத்தோன்ற 
பொதியர்தருஈஇி என்றார். பூசுரர் - பூயியிலுண்டாயெ தேவரொனவே 

அர் தணர்ச்சாயிற்று, ரம்மாழ்வார் பிரபாதம் நான் கும் சான்குவேதங் 
கள் போல் கூநப்பதெலால் ரான்மறை என்றார். பதிகம் - பத்துப்பா 
டல்களையடைமையின் பதிசமெனப்பட்டது, நினேச்சவும், கூறவும் 
குளிர்ச்சியைச் 5௬ தலின் மதியையுவமிச்சார். ஒன்றோடொன்று 
சொடர்புடைமையின் மாலைகளென்ரார். பதிகம், அதிசம் என்பன 
எக்கைகோக்கி, பதியம், .அதியம் என்றாயின. வேதப் பொருளைக். 
சண்ட மகிழ்பயரர்சணராாகலால் அவரேயிதன்பெருமையையறியவல்வ 
வென்று பூசுரர்ச்கு அளிசதார் என்க, | ne (ere)



மூலமும் உரையு in. | (I 

பூட்சிக சண் டர்பொய்ச் சமயப் ட லிவர் க்குப் டே ஈக்குவல்வாய் ப 
வாட்டண் மீர்மற்றை மாயத் கருகர் க்கு மன்னுயிர்கட் 
காட்சிகண் ம. ர்தொண்டா் ர்க் கானந்த வாரிகண் ௨ I wo) sor 

hil ட்சிகண் [டோ mn | வூங்குரு ர் f [வ 2p & ML கம. 

உரை :--பரவும் - எல்லாராலும் அதிக்கப்படுகின் ௦, குருகூர் - 
இருக்குருகூரில், வர்க - அவதரித்த, சற்பகம் - சற்பகத்சருவையொச்த 
ஈம்மாழ்வார், பொய்ச்சமயப் புலவர்க்கு - பொய்யாகள் கூறப்படுதிற 
(உலகாய) தம் பெளக்கமென்னும்) புறசசமயங்களிலுள்ள வித்வான்களுக் 
கும், பூட்கிகண்டீர் - மேற்கொள்ளத்தகுவாசென்று தெரிர் கொள்ளுங் 
கள்; மற்றை - அவர்களையல்லாத, மாயக் அ-வஞ்சனையையுடைய, அரு 
கர்ச்கு - சயினர்களுக்கு, போக்கு - அவர்சள் பா௮பாட்டைப் போக்கு 
வதாதிய, வல்வாய் - உறுதியானவலாயையுடைய, வாட்டுகண்டீர் - வாள் 
போல்வதென்று கெரிர் துகொள்ருாங்கள் : மன் - நிலைபெற்ற, உயிர் 

கட்கு - ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம், அட்செண்டீர் - நிலையான பொருளா 
வாரென்று தெரிர்துகொள்ளுங்கள் ; தொண்டர்க்கு - திருமாலின் அடி. 
யவர்களுக்கு, ஆனந்தவாரிசண்டீர் - பேரின்பக் சடல்போல்லாரென்று 
தெரிச் துகொள்ளு௱்கள் > அறிவை - ஈம்முடைய அறிவுக்கு, காட்டிசண் 

உர் - காண்பதற்குரிய பொருளாகாென்று தெரிர்து கொள்ளுங்கள், 

குருகூரிலஉதரிதத கற்பகம்போன்ற ஈம்மாம்வாரானவர் பொய் 
யான சமயத்தருமேற் சொள்ளத்சகுவார் ; அருகர்ச்கு வாள்போன்றவ 
மாலார் ; மன்னுயிர்களை அளுர்தன்மையராவர் : சொண்டர்க்கு அனம் 

தீச்சடலாவார் ; அறிவுக்குரிய காட்ுப்பொருளாவாசென்பதாம். 

பிரத்தியகஷ்ப்பிரமாணம் ஒன்றேயுடைய உலகாயிதரும் சாட்சி, 
அனுமானமாகிய இரண்டு பிரமாணங்கறா௯ ய பெளத்தரும் ஆழ்வார் 

தஇருவாய்மொழியின் கருத்தை ம இத்தற்ிெலாதவாரகலின் அவராற் 
நணப்பகவோரொன்றார். வஞ்ச ‘ej ரைனர் (Ip fe றிய இரண்ட. 
மினாடு ஆகமம், அருத்தாபத்தி இய இசண்டனையுங்கூட்டி நான்கு பிர 
மாணங்களைச்கொண்டு எதிர்த்தும் ௮ழ்லார் கால் அதன் மே்பட்ளெள 
பிரமாணங்களைஈ* சொண்டுள்ளராதலின் இதனைவெல்ல முடியாமை 
யால் அந்த அருகர்கருரச்கு வாள்பபோல்வன்றார். தேவர்களுக்கு 
வேண்டுவன அளிக்குச்தருவைப்போல உலகத்தின் மன்னுயிர்களுக்கு 
வேண்டியஉற்றைத் தருகலிற் கர்பசமென்றும் Rivers soy alex soo 
oP Bw பேரின்பக்கடலைத் தொண்டர்கமக கொடுப்பரொன்றும் இங்கன 
(இருக்கும் மனத்தால் நினை க்தமாத்தி od Bev sneer eer OS Eee ற் 
SOL AQue Yh கூறிஞர். கற்பசம் - உவமையாகுபெயர், ்.. (௪௨) 

D ற்; அஞ் செவியு ந AD கைட்டும் i. (ரித் Har i தீ ஸ்ப cepa Dan 

முற்று முசுப்பெய்து மூழ்கிக் குடைறு (PBs ட் று கொடு. 

நிற்று நிலையுற நீர்துதும் யாநிந மாறனெம்மை | 
விற்றும் விலைசொள்ள வும்முரி யான்களி வெள்ள இஸ, தயே. 

உரை :-- எம்மை - எங்களை, al fg - விலைக் குவிற்கவும், விலை 

கொள்ளவும் - அர்த விலைப்பொருளைத்சாம் பெற்றுக்கொள்ளவும், உரி 

யான் . உரியவரகிய, மாறன் - ஈம்மாழ்வார் பாடியருளிய, சவி வெள் 

ளத்சை - பாடலாகிய பிரலாகத்தை, யாம் - ராம், கிழம் - தினந்தோ



ஆ lan 
(இரா Tih FT LLL DT Bi 

Mb, கற்றும் - மூலச்தைச்சற்கக்கடவோம்; (அ௮ப்படிச்கற்றபிற்பாடு), 
செவிஉற சேட்டும் - அதன்பொருளைச்சாதில்உன்றாகக் கேட்சச்சட 
வோம் ; பருஇ - குடித்து, களித்தும் - மகழ்கோம் ; முற்றும் - அரதப் 
பிரபந்தமுழுவதம், உள்ளே - எம்மனத்தினுள்ளே, ௨௪ - வீழும்படி., 
பெய்தும் - ஊற்றிக்கொள்வோம் ; மூழ்ி- அர்தவெள்ளத்தில் அழுங்க, 
குடைதும் - ஸ்ராரஞ்செம்வோம் ; முகர்துசெர்டு - அ௮ள்ளிருகர்தெடுத் 
துக்கொண்டு, நில உற - நிலைபெற்ற இடங்களிலே, கற்றும் - உற்போம்; 
நீர்துதம் - நிலகொள்ளாத இடங்களில் நீர்திச்செல்லோம்; (எ. று. 

ஆழ்வார் பாடலாகிய வெள்ளத்தைப்பற்றி வாயினார் பேசுகோம் ; 
பிநர்பாற் கேட்போம் ; உண்டு மகிழ்வோம் ; எடுத்துஉள்ளே ஜாற்றித் 
கொள்வோம் ; அதில் ஸ்ரசாஈஞ்செய்வோம் ; நிலைகொண்ட இடத்தில் 
நிற்போம்; ரிலகொள்ளாதலிடத்தில் மீர்தவோம் ; என்பதாம், பரு 
கும்போதெல்லாம் Osa uns து) தித்திச்சலால்களித்துமென்றார். முழு 
அங் சொள்ளுதற்கு எம் அறிவாகிய கொள்சுலம்பரறாசரபினும் வலிர்து 
ஊற்றிகிசொள்வோமென்னார். இயாமற் பருசவேண்டியசனால் முகர்து 
கொடு நிற்றுமென்றார், யாம் அவர்ச்கு அடிமையாய்விட்டபடியால் 
அவர் என்னைவிற்கவும் பொருளைப்பெறவு முரியசென்றார். விற்றல் 
அடியார்க்கு அடியனாசச்செய்தல். ல் லைகொள்ளுதல் - இவ்வடியாரை 

யும் தம்மடியாராக்குதல், மாறன் - ஆழ்வார் திருப்பெயர்களுளொன்று. 
கற்றும் முதலியவை - சன்மைப் பன்மை எதிர்சாலவினைமுற்று, திரு 
வாய்மொழியை வெள்ளமாக்கி அதற்கேற்பமுமுவதும் உருவசஞ் செய்த 
மையால் இது முறுநவகவணி'. (௭1.) 

வெள்வம் LID 5 Ti oor (dad Lb ai LH ear றி வெண் மதி மறி 

கள்ளம் பரந்தன வோ முய பள் கறிக் கவிக்கராஈன் 

றெள்ளம் பரத்த வயற்னுரு 2 உாரக்கொம்பின் (o) சம்மு: 155 Co) 5 

par wil LD LAY ற் அனி (மலா சண் hh pow ff வொன் fl ம்மா ர்வ wh, 

Cum அமப்ட ராது. 
திலா ப்போ நாதி தறிஜ்சி, 
கியா வ--இடந்தலைப்பாடு, 
துறை--கணயந் துரைத்தல். 

உரை ;சவிக்கு - செந்தமிழ்ப்பாடல்கள் பாடிதற்கு, MU ger - 
தலை௨ராயெ, (ஈம்மாழ்வாரவசரிச்ச,) தெள் - தெளிக்க, அம் - நீர், 
பத - பரவிய, வயல் - கயல்கள்சூழ்ர்த, குருகூர் - திருச்குருகூரிலி 
ருக்கி, கொம்பின் - அக் தப்பெண்ணின த, செம்முகத்து - Dake 
முகததினிடச்தில், எம் உள்ளம் - எமதமனமானனு, பரர்தனவயோ - 
இரண்டாகப் பரவிமிருசகசன்ரனயோ ? கமலத்து - தாமரை மலரில், 
கெள்ளம் - பிரவாகமானகடல்கள் தாம், பரர்தனகோ - பரவியிருக்இன் 
ஈனவோ ? ன்றி- அல்லாமல், கெள்மதி மேல் - வெண்மையாஇய 
சர்திரன் மேலேயுள்ள, முயல் நீச்கி- சளங்கமாகிய முயலைநீக்கி, கள் 
ளாம் - களவாகிய தொட்லொன்றுதான், பரர்சனயமோ - இரண்வெடி. 
வாகி விளம்குகின்றரனகோ 9? கண்களோ - கண்களதாமோ ? ஒன்றும் 
ஒர்லெம்- ஒன்றாகத் துணிர்து சொல்ல யாம் ௮றிர்தோமில்லை. 

ஆழ்வார் குருகூரில் எம் தலைவியின் முகத்திலுள்ளன கமலத்தில் 
வெள்ளம் பரர்தனவயோ ? சந்தின்மேற் கள்வ்தொழில்கான் wits
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னவோ? அல்லது என் மனந்சான் ௮ங்லனம் பரர்தனவோ ? கண்கள் 

தாமோ? ஒன்றும் அறிர்தோமில்லை யென்பதாம், 

தீலைவியைக்கண்டபொழுது அவளுறுப்புக்கள்சில மலர்கள் போலத் 
தலைவனு சூத் தோன்றியததிகேர்ப ற் ங்குக்சொம்புடன்றுள். கொம்பு- 
மலர்கிரைர்தகொம்பு, காமமயச்சத்சாலிருண்ட தன் மனத்தை அவ 
ஞடைய இருண்டவிமியாகக் உறியது பண்புபற்றியென்் ௪, இவன் 
கெஞ்ச அவள்விழியால் தாச்கப்பட்டு அவ்வி ரிலே யடஈஇகச்கிடர் த 
திரால் தன்மனமே அல்வடி வினசென்றான்., அங்றனம் கொண்டமய 
௮ச்கு எல்லைகாணாமல் ஆழ்ரஈ த.தனால் கரைபிலாச்கடலே பா poo aa 

கென்றான்; இப்படியே aed mn GQullweameat” என்றார் இ ரமா 
யணச்திலும், சொம்பு - உவமையாகுபெயர். வெள்ளம், கள்ளம், உள் 
ளம் - பால்பகா அல்றினைப்பெயர்கள தலால் பன்மைமாடிபுசொண்ட 
ன.இச்சுறைமுர்றும் ஐயவுவமை. குறிஞ்சிக்குரிய கருப்பொருளொன்று 
மில்லாமையால் உரிப்பொருளைச்கொண்டுகுறிஞயென் முகூ.றலாயிற்று, 
இடந்தலைப்பாடு - இயற்கசைப்புணர்சசி அணிர்சசலைமசணன் மரிறைநரள் 
முன் கொடிழ்த தெய்வம் இன்னுங் கொடுக்குமென்று அவ்விடஞ்செல்லு 
த்ல். சைகோள் - களவு, கூற்று - தலைவன் கூற்று, மெய்ப்பாடு - பெரு 
மிதம் ; உ.வகையுமாம். பயன் - கண்சிறப்புரைத்தல் எதுவாகத்தலை 
வியைச்சார்தல். (எர) 

OED கையைக் ஸ்ர மியாரு மோக்கிய ஞானிய। Heh 

CFA CBG Boot J Dy துலை BT Fl. SBM. ன றிடம்ப இக்! பீ 

வாரு மம Bi 2 BT (lt Me தஇசொன் பன்னும் மயச்சமெல்லா 4 ம் 

இடநற் இிருக்கறுஞ் Pian, நெல் வெறிற் கு இங்கறுமே. 

ROOT BG - ஆராய் 6 5 ON) or 2, 2, ககைமைக்கு - &யர்ச்ததுன் 
மைக்கு, உரியாரும் - த்குக் திவர்களும்; | தங்கிய . உயர்ர்து, ஞானியரும் ~ 
ஞானமுடையவர்களும், சாரும் - அுடையப்பெற்ற, தனி. ஒப்பற்ற, தலை 
வண் - தலைவராகிய, சடசோபன் - சட்சோபனென் னும்பெயருடை (ப 
ஈம்மாழ்வாரவதரித்த, தட பதிக்கு - விசாலமான திருக்குரு கூருக்கு, வா 
ரும்- வரச்கடவீர்கள் ; 8 08 ~ 2. அகவத்று ஒர்உறு இ ஒரு 6 உறுஇப் 

பாட்டை, சொன்னேன் - ம முப்பொழுஅு சொல்லுடி றன்; (அப்படி. வரு 
லீடோல்,) நும்- உங்கராடைய, மயச்சம்எல்லாம் - விபரீதமுழுவ தும், ம 
ரும்: . நீற்இலிடும் ; திருக்கு அறும் - மாறுபாிெள்றீம்இவிடும் ; இங்கு - 
தீவினைகளெொல்லாம், அறும் - நீங்கும்; இர்தை -2 .ங்கள்மனமும், செவ்வே 
“ ற்கும் - கோணுமல் ஒருதன்மையாகவே சிலேசிற்கும்; ( (௭-௮) 

மீம்கள் அம்லார்குருகூருச்கு வாருங்கள் ; உங்களுச்கோருறுதி 
சொல்லுகின்றேன் ; உங்கள் மயக்கம் நீங்கும் ; இருக்கு ரீங்கும்; மனம் 
ஒழுங்குபடும் ; நிங்கறுமென் பதாம். இர் நில் - கடவுளியல்பையறி, தல், இங 

இயஞானம் - கடவு 85 Zor ws Bay wo lay. மயக்கம் - ஒன்றைமக்றொன்ு ராகக் 

சருஅம்விபரிதம்: என்றது எங்கும்வியாபி, த்தி Geis weer சாராயணனென் 
பதைமறர்து மற்றச்தெய்வங்க௭ வியாபித்திருப்பதாகக்கரு அதல், தி] 
ருக்கு - மாறுபாடு, அதாவது சுடவும் அலர்போல்காரும் ்யமித்த 

வழிக்கு விரோ தமாககிர் ற்றல், இ பலைகளொழியே மனம் ரு, தன்மையாக 

GB anil aor றுடவளைத்துதித்த ப்பாமபதத்தை௮அடைதல் கூடிமென்பமாம், 
இலையனைத்தும் தஇிழுச்குருக்டபையடைக்மமாத்திரையே. பெறலாகு



௫௮ Fe OBIT LLL தா தி 

மென்றதனால் இ௫ அப்ப௫யின் சிறப்புச்கூறப்பட்டது, வாரும் என்ப 
தற்கு ரீம்சள்என்பதை சோன்றாஎமுவாயாச்கிச்கொள்க, சொன்னேன்- 
கெளிவினால்௨ர்தகாலவமு௨ளம தி, (௭௫) 

அறுவகை யாய சமயமு மைவகைக் தாம்புலனு | ai (OD 

(ா.றவகரை யாற்சொன்ன வோட்டமெல் ல் "மொழி வித்தொரு 
பெதுவகை wr றனச் செய்தா? ரான்றாரு கூர ப்பிதற் க 
இருவது rites) Gay ell Hite ரு a இட) உ 
op LO oD (EU a) oop Nol Ail (Ep GC ரிழா பபரும் 4) oO ual, 

ச் ( a?) t € € 

(or amici — அக ॥பொநன். 
தல்(நு / தம். 
கிர்--பாத்தையிய பிரிவு. 
துறை--காமக்கழத்தி மைந்தனையெடுத்கல். 

உமை :-இதில்கையாய - ௮ (வகைப்பட்ட, சமயமும் - சமய நால்க 

கரம். வகைத்தாம் - மந அலகைப்பட்டதாகிய, புலனும் உறுவகையால்- 
தன்மாத்திரைகளும் கூடியுள்ளவகையினால்,சொன்ன - சொல்லிய, ஓட் 
டம்எல்லாம் - ரீண்ட பொருள்விரிவமுழுலதும், ஒழிவித்து - போக்கி, 
ஒரும்கே - ஒருசேர, பெறுவசை ஆறுஎன - அடையும்படி! பானஉழுி இது 

கென்று, செய்த - பிரபா கரூபமாகச்செய்அ "காட்டியருளிய, பிரான் - 
தலைவரும், குருகூர் பிறக்கு - குருகூரிலே அவதரித் சிருளிய, Gi Mae & 
யார் - இறியமனி தவடிவினருமாகிய, Qe GO If - அர்த ஈம்மாம் வாரை, 
OF: ரமுதோம் - யாம்வணமிகிளோம், (அலால்) எம்மை 

கெ- தொடிவொயாக; (எ-று) 

  

இண் 

சமயநால்களில் கூறிய மாறுபாடுகளையெல்லாம் போக்கி i Vay! 

இதுவேயெனப் பிரபர்தறாபமாகக் காட்டியருளிய திருக்குருகூர் ஈம் 
மாம்வாரையாம் மெ ாழுதோமா, சலால் மைந்தனே ! எம்மைத்தொடுவா 
யாக வென்பதாம், பஞ்ச, தன்மாத்திரை: சுவை, ஒளி, ஊறு! ஒசை, 

ஈாத்றம் எனபன, இவரற்றா ற்சொ ல்விய தட்டம் - அல்உச் சமய நால்களில் 
கடறநிய தத்துசாத்திரங்களாம் ; எனவே அவற்றையொயித்து சான்கு 
வேதங்களின் பொருள்களாகிய கிருவாய்மொமிமுசலிய நான்குபிரபர் 
தங்களையும் நிலையிட்டருரியபடி. என்பதாம், ஆய சமயம் - இடைச் 

சொற்றொடர். ஒழிவித்து, வி- பிவினைவிகு தி. குறாகூர்ப்பிதக்ச - எழாம் 
மீவற்றுமைத்தொகை. 

தலைவன் பரதிதையிற் பிரிவில் தலைவியின் மைஈ் தன் தெருவில் விளை 
யாடும்பொழுது அல்குவர்த காமச்கி | pea திவான் றுய்மையுடையவளென் 
DES ௮ப்புதல்வனைத சன்பாலழைத்சது இத்துறையின்கருத்து. தலை 
வன் பாத்தையிற்பிரிதலும் தலைவிக்கு ஊடல்தோன்றுதலின் உரிப்பொரு 
ளால் மருதிமாயித்து, மெய்ப்பாடு பெருமிதம். பயன்-சாமச்கிழத்தி 

ம௫ழ்தல். சைகோள் - கற்பு, கூற்று - காமக்மெத்திகூற்று, (௭௬) 
ச் உடற ட்டு ம 

early. தி உ) அடி. ய்பபமி றி ஃ கொண்டு இத்த ௮000) திய 
8, 

* 
ர் . ர. ட் 

i மவண்டிக் amar IGll பற்றி, ஸின் வினோ 0 sch ou வெ றும்பி றலி 7 ட் பு ம 3 cn , . sf] Or பாண்ட Qf ந பி ற் Pale BT be க யலயன்ப ம) பண ப 
wan 

{ti ண் (9. ப, துமி! Ly. oh Bris hf Deans Hh DIT ட்டி de 2.47 MB MN oD. 

உர :--அளமிநீர் - அழஇயபொருரையாற்றுநீர்பரர்த, தமிழ் - 

தமிழ்வளம்பொருந்திய, இரு - அழகிய, பாண்டிசாட்டு- தன்பாண்டி



மூலமும் உரையும். GE 

சாட்டிலே, உருக்காட்டிய - வடிவமெடுத்தருளின, பாவகற்கு - பரிசுத்த 
ரான ரம்மாழ்வாருக்கு, அன்பனாய் - தொண்டுசெய்பவளாய், அண்டில் - 
அவ்விட.த். தில், வீணையேன் - தவினையுடையவனாகியாபன், இவ்வெறும் 
பிறவி - இப்பயன ம்றபிறப்பில், பிறக்க அக்காலச்திலே - பிறக்தஅப் 
பொய்தேதானே. இீண்டி- பரிஏத்சு.. இருவடியைப்பர்றிககொண்டு - 

(ழீ அ, ர 2 r aly ச் 4 2 ர் 
syst உ. ‘ சோப்பு ௩ ரது a (A Gragg . . ie 

அம்வார் திருவடிகளைப்பிடித் துக்கொண்டு, சர்திசசசை - மனத்தில்கி 
னைச்ததனை, வேண்டிக்கொளப் பெற்றிலேன் - பிரார்ச்திச்சது அடை 
(பப் பெற்ரேணில்லை ; (எ-று) 

சான் பிறர்தபொழுசே ஈம்மாழ்வாருக் கன்புடையோனாய் அவர் 
இருவடியைப்பற்றிச்கொண்டு நினைச்தமைப் பிரார்த்தித்துப் பெற்றுக் 
கொண்டேனில்லை என்பதாம். மர்றைரசாட்டைக்சாட்மலும் சிறப்புடை 
மைதோன்றம் தமிழ்த்திருராடு என்றார். பாவகன் - அக்னி. அவனைப் 
போலப்பரிசுத்கமுடைமையால் அழ்வாரை அவ்வாறுகூறினார். இம்மைப் 
பயனைச்தேடி உழலுதலால் வெறும்பிறவி என்றார். இந்திகமசு - வீட் 
டின்பம், பாவகன்- உவமையாகுபெயர், வெறம்பிறவி- பண்புக்கொசை 
நிலைச்சொடர், சர்க்க - வினைப்பெயர், (௭௭) 

பாவகத் தாற்றன் றிருவவ தாழம் 11 BO) @oyo3t G) றன்றிப் 

பூசத் நா ர்றி பாதவண் BOT Oo SWI | HLT eh 

நாவகத் தாற்கவி யாயிரம் பாடி நடிக வித்த 

கோவதத தாற்கன்றி யென்புறம் கார்ச்செய்ளாற் றேவல்களே. 

உரை :--பாகசத்தால் - அம்சத்தினால், தன் - மாயோனானவண் 
தன்னுடைய, இருஅவமாரம் - எற் அலகாரங்கள், பதினொன்று என் 
௮-பதினொன்முகுமென்று, இ பூலகச்தார் - இர்தவுலகத்திலுள்ளவர் 
கள், அறியாத வண்ணம் ட அறிம hi (o) 46 a ANON GLUQ., a 2601 யே Ler 

தன்னைத்தானேகொண்டாடி, ரா ௮கழ்தால்-தச்சாவிணிடமாக, ஆயி 
ரம் கவி பாடி -ஆயிரம்பாடல்சள்பாடி, ஈடித்து- வேராயுள்ளவரைப் 

* க *. 7 7. } மி 1 ் ் 5 போலக்சாட்டி, அளித - மொடித்தருளிய, சோ அகத்தார்கு அன்றி. nr. 

. ௪ *. ° . . பரமபதரிகமையையுடையவாாகிய ஈம்மாம்வாருகீசேயல்லாமல். புத 
சார். அன்னியர்களுக்கு, செய் - செய்கன்ற, குற்றேவல்கள் -இறிய 

ஈம்மாழ்லார் மாயோனமிசமாக ப்பிறக்து அர்தமாயோனைத்துஇத்த லால் தன்னையேபுகழர்துகொண்டவராய் ஆயிரம்பாடல்கள்பாடி௰யரு 

ளிஞார் § ௮ப்படிப்பட்டகர்ச்கு ம் சொண்டுசெய்யா மல் பிறருக்குச்செய் 

யும் ஊழியத்தாலடைவனயாவையென்பசாம், 

அழ்வார்திருமாலின் அம்சமென்றுகூறப்படுதலால் அ௮ர்தமாயோ 

ன வதாரம் பத்சன்றிப்பதினொன்றென் ரர். அக்சகாரணத்தால் இவர் மா 

யோனைப்புசழ்ர் சதும்கம்மைப்புகழ்ச்தசாயிற்று, 
ஈடித்தல்- மாயோன் 

வேற தாம்வேளவெறை உலகத்தாருக்குக்தோன்ற ஈடத்தல். பூ ௮கம் - 
பூமியாக இடம்; இருபெயசொட்டு, தன்னையே, ௭ - பிரிநிலை, சோவ 

கத்தான் - மேலாய இடசக்மையுடையவன், புறத்தார்ச்செய்- கேற்று 

மைத்தொகை, (௭௮)



ச் சட்கோபரர்தாதி 

குற்ற வலுஞ்செப்து மெய்சண்டு சைசொண்டு ரும்பிட்டன் பப 
ன் iB olden oa B போலெவர் பேறுபெற் மர்பி ன்னை யேபிறம்து 

வெ ற்றே வலினின் றி பொய்யன் பர் தாங்களு மெய்யுணர்ர், Sit 

On i ற்றே குறாகைப் பிரானெம்பி ரான்ற னியலிசைக்கே. 

உரை :-- குருசைப் பிரான் - திருக்குருகூரிலுள்ள இறைவராயெ, 
எம் பிரான் தன் - எங்கள் ஈம்மாழ்காருடைய, இயல் இசைக்கு - இல 
க்கணமும் பண்ணும் அமைந்த இவ்வியப் பிரபர் சள்களாலே. (யான்) 

குற்றேலலும் செய்து - சிறியவேலைக௫ நஞ்செய்சு, மெய்கண்டு - அப்பி 
பந்தங்களின் தித்திவார்த்தத்கைம் கெரிர்தசொண்டு, மை சொண்டு 
கும்பிட்டு - எனது சைகளா லஞ்சலிசெய்து. அன்பு பெற்றேன் - ga 
ருடைய கருணையை படையப்பெ கேன்; என் போல்- என்னைப்போல, 
எவர் - யாவர்சாம், பேறுபெற்றார் - பயனடைர் இருச்இருர்கள் ? (ஒரு 

உருமில்லை என்றதாம்), பின்னையே பிறர்அு - பிர்பட்டு உண்டாகி, Ow 
op cade நின்ற - பயனற்ற பணிவிடை சளில் "Bah Geir றி, பொய் 
அல்பர் தாங்களும் - பொ ய்யாயெ aS} call ற் சென்று அன்புசெய்கின் ற 

வர்களும், மெய் - தத்துவஞானத்மை, உணர்ந்தார் - அறிந்துசொண் 
டார்கள் ; எஏறறு - இத எத்சன்மைக்சான வியப்புடையது 2 (று) 

யான் ஆழ்வார் பிரபர்தத்தை ஆரியருக்கு ஏவல் மு சவியவற்ளைச் 
செய்னு படித்து ௨ ண்மைப்பொருளறிர்ு at HOON mes என் 
னைப்போம் பெற்றவர்யார்? ஆம்வார்க்குப் பிஜ்பட்ட பலர்களாம் இரசப் 

பிரபர் 2.2 fens ம்த்துவரானம் பெற்றார்கள், ஈதென்ன வியப்பு ? 
என்பதாம். இயல், இசை - இணையா கெ பயர். ஏவலும், உம். இறந்தது 
தீழுவிய எச்சம். எற்ே, எல் - ஜே எனப்பிரித்து ஒளிபொருக்திய த 

ய்லமாகய பிரானென்ற கூட்டினும் அமையும். கைகொண்டு, கொடை 
மூன்றாம்வேற்றுமைச் சொல்லருபு, எழ்.று - குறிப்பு முற்று, (௭௯) 

- Noe . . o ச . 
இயலைக் கொடித்தின் னிரையைப் புணர், ததெம்மை யிப்பிறவி 
மபலத் துடைத்த பிரான்ருரு ௩ iL Bi oon பக்கொ GOO UN Hs Bl 

(1 purrs F MOL DH G FMM ADRS TG Fi neu ற்றிக் 
8 

FUSES as B50 கால் சானா DG டு சிட்ட? மஸ, 

போநல்--துகப்புறப்பொருள், 
J KOs — HAL CS ட் 

துறை--காட்சி; தஇண்பாற்கூறறு, 

உரை :-- இயலை - இலக்கணங்களை, தொடுத்து - திருவாய்மொழி. 
யி் ப்குத்தி, இன் இசையை- இனிய இராகங்களை. புணர்த்து-உூட்டி, 
எம்மை--, இ. இங்கு, பிறவிமயலை. - J pci eo aveio 1 Bus மயச்சதி 

சை, அடைத்த - போக்கின, பிரான் - ஈம்மாழ்வாரவதரித்தருளிய, 

குருகூர் - திருக்குருகூரில், மதியைக்கொணார்ர்து- சர்திரனைப்பிடி ச் 

குர்து, முயலை - அதிலுள்ள களங்கத்தை, துடைத்து - போச்சு, (அச 

னிடத்தில்), சனுவைப்பதிக்து - இரண்டு விரற்களை அமைச், முத்தல் 
குயிற்றி - முதிதுச்களைப் பதித்து, சயலை - இண்டு தயல்மீன்சளை, இ. 
தீதி- வைத்து, சாளாச்தூடு - சன்னல்களுள்ளே வத்து, சதவ இட் 

டதேகொல் - சுசவு சாழ்போடப்பட்டதோ ? (எ-று.



மூலமாம் உரையும். ௬ 

இலக்கண அமைதியும் இசை அமைஇயுமுள்ள பிர்பர்தஞ்செய்தரு 
ளின ஆழ்வா 2 og குருகூரில் சர்திரணனிடத்தில் களகசம்போச்ி விட் 
மூம் முத்தும் மீனும் அமைத்து பலகணியிஞாடு வைத்துச் ச,சவிடப்பட் 
டதோ வென்றான் என்பதாம். எல்லா இிலக்சணங்களுக்கும் இலக்கி 
யமாகச்கொள்ளுகலால் இயலைத்தொடுத்தென்றுர் ர்... இசையோடு கூற 
ப்பட gs Dew இசையைப் புணர்த்தென்முர். பழு.திமலால் பி! ப்பின் 
மயக்கம் நீங்குதல்பத்றி மயலைத்துடைத்தென்முர். சளங்கர் கிடைத்த 
மதி - முகத்தச்கு உவமை. தனு - புருவத்துக்கும், முத்துக்கள். - பற்க 
ளுக்கும்; கயல்கள் - கண்களுக்கும் உலமையாசலால் இகையனைத்தும் 

உவமையாகுபெயர்கள். கொணர்ச்௫, சொணா - புதி, சொல்லென் 
ச் 

னும் ஐய இடைச்சொல் பிரித்துச் கூட்டிப்பொருள் கொள்ளப்பட்ட த. 

கைக்கிளை - ஒருமரும்குபற்றிய அன்பு; அதாவது ஒருதிலைக்காமம்; 
ஒப்பாருமிச்சாருமில்லாத் தலைவன் வேட்டைமேலீட்டினார் ந்சென்று ஒரு 
தலைவியை சோச்சி மயங்கிய றப்புடைக் சைச்களையன்றி அடியோர் 
பாய்கனும்?? என்ற விதிப்படியமைக்த அடியவன் தலைமகனாய்த் கெரு 
விர் செல்பவன் snot gon ளொருக்தியைக்கண்டு இரு ௨௬ மயங்கிய 

வமித்தலைவன் கூறியது, மெய்ப்பாடு - மருட்கை, பயன் - வியப்பினா 

லுள்ள 0G sp Bev. (௮0) 

இட்டத தி இர் கர், மூ ள்ளத் இஓம்பெண் ணி gua: 1. ரின் 

கிட். படத்தி ஓும்வலி யாரு முரு துவர் கணியிலும் 
fit. LG B 9 “ம்டை 15 GL. BH திலு 3 ம்/ மிட்ட. I lL Per” BA இலுங் 

Gb Bi BLA. lay LAY Us (5 In. rit _ ண ங்களு HO விடி 

உரை :-- சேணியிலும் - இணறுகளிலும், பட்டத்திலும் - பட்டக். 
கால்களிலும், பைந்தடத்திலும் - பசிய குளங்களிலும், டை - நீரோ 
டைகள் சூழர்த, பழனச்திலும் - பள்ளமாகஇய வயல்களிலும், குட்டம் 
திலும் - ஆழமான குட்டைகளிலும், கயல்பாய் - சயல்மீன் பாய்ந்து 
குதிக்கி ன்ற, முருகூரர் - குருகூரிலவதரித்த ஈம்மாழ்வாருடைய, குண 
ங்களுக்கு - ஈல்லொழுக்கம் அமைக்ச குணங்சளைச்சண்டு, இருப்பின் 
கட்டத்திலும் வலியாரும்-இரும்புகளுருக்குகின் ற உருக்குக்கிட்டானைக் 
காட்டிலும் வலிய நெஞ்சுடையவரும், வட்டத்திலும் _ கருத்துக்களைச் 
சொல்லுமிட த்திலும், தம்கம் உள்ளத்திலும் - தங்கள் தங்கள் மனத்தி 
இம், எண்ணிலும் - நினைப்பினும், உருகுவர் - சகரைவார்கள் ; (எ'- று.) 

குருகூராழ்வாருடைய ரஈல்லொழுச்கமமைர்ச குணங்களைச்சண்டு 
கடின செஞ்சுடையஉரும் மனமுருகுவாரென்பதாம், பட்டம் - தண்: 

ணீர்ப்பெருச்குச்சரலத்தில்மட்டும் ஏறிப்பாய்க மேட்டுநிலம். மீர்வளத்' 
தால் மேடும் பள்ளமான வயல்களிலும் coor குள முதலியஉற்றிலம் 

ஏற்றத்சாழ்வின்றி மீன்கள் பாய்தல்போல அம்வாரின் குணளிசேஷத் 

தால் அறிந்தோர் அறியாதோர்கொடியசெஞ்சர் முதலிய யாவரும் உர 

குவாரென்று தொகைமொழியாற் சொள்ச, இரும்பு - வன்றொடராயிற் 

று. ஓடையாகிய பழனம் என்றாச்கி இருபெயரொட்டென்றலுமாம்' 

இதற்கு ரீண்ட வயலென்று பொருள்கொள்ச. டுட்டம் - பண்பாகு 
பெயர்.



Fir. சட்கோபரந்தாதி 

. ந். ந். * . . 8 e “3 க ப உ ௩ 

குணம்வேண்டுமேஈற்குலம்வேண்டுமேயக்முலக்கொழுக்காம் 
. உக்ர கட்ட ப . ் 

ிணம்வேண்டுமேசெல்வப்பேபவேண்டுமேபெழும்தண்வகுள 
உரு + ௪ . ் ஸ் ட் ட்ட ் 8 ~ உட் . படத் * 

மணம்வேண்டுர் சண்டெரியற்பெருமான் செய்யுண்மாமணியின் 
அம்வேண்டுமென்றரிவாலாக்கண்டாக்டசென் ஐச? அணம்வேண்டுமென்றறிவாரைக்கண்டாற்சென்றுகைகொழுமே. 

உரை :--பெரும்- பெரிய, சண் - குளிர்ர்த, வகுளம் மணம் - மகி 
ழமலரின் மணமான, வேண்டும் - விரும்பியுரைன்ற, சண்தெரி 
யல் - குளிர்சசமாலையுடைப, பெருமான் - ஈம்மாழ்வாரருளிச்செய்த, 
செய்யுள் - பாடல்களாகிய, மாமணியின் - Erb இரத்தினங்களுடைய, 
சணம் -,கூட்டச்சை, வேண்டும் என்று - கற்தவேண்டுமென்று, gf) 
வாரை - அன்போடு படி.ழ்தறிர்தவரை, கண்டால் - தரிசித்தால், குணம் 
வேண்டுமே - அவர்சளுக்கு ஈற்குணங்கள் வேண்டுமோ? (வேண்டாம்) 
ஈல் குலம்வேண்டுமே - ஈல்லகுலமாயிருக்சவேண்டுமோ ? (வேண்டாம்) 
௮ குலத்து ஒழுச்சாம் - அக்தச்குலத்துக்முரிய ஈடையாகிய, - பிணம் 
பயனற்ற பிணம்போல் கதம். வேண்டுமே - கேண்டுமோ ? (வேண் 

டாம்) செல்வம் பேய் - பொருளாஇிய பிசாசும், வேண்டுமே - வேண் 
டுமோ ? வேண்டாம் அதலால், சென்று -உடனே அருஇர்சென்று, 
கைதொழும் - கைகூப்பி வணங்குங்கள் ; (எ-று) 

ஈம்மாழ்வா ஈருளிச்செய்ச திருவாய்மொழிப் பிரபர்தக்தை அன் 
போடு படிப்பவரைக்கண்டால் ௮வருடைய குணம் குலம் ॥டை பொரு 

ள் யாவும் பார்க்கவேண்டியதில்லை உடனே சென்று வணங்குங்கள் ; 
என்பதாம். குணம் - அன்பு. பொருள், அடக்கம் முதலியன. குலம் - 

௮ர்கணர் மூகலிய உயர்ராலம், ஈடை - அவர்கள் தர்கள் மதத்த 
கேற்பக்சட்டியகனால் பிணமென்றிசழ்ர்தார். பேய் - தான் பிடித்த 
வரைத் தன் வமாக்குதல் போலப் பொருளும் விருமபிஞரை வசமாக 
Gaara பேயென்றார். மணிக்கு மேற்சார்தபொருள் மோற்றத்தி 
லில்லையாதலால் மணியை cai gear, வேண்டுமம என்பவன வற்றி 
லுள்ள ஏகாரங்கள் எதிர்மறைப்பொருளன. செல்வப்பேய் - இருபெய 
ரொட்டு, பெருச்சண்லகுளம்- பண்புத்தொகை ; பன்மொழுத்தொடர்: 

தொ (lp ம்பாக் திய வினைத் தொல்லைப் பி nad: Be ft) oor றின் 

ெழும்பாக் கியமுடைக் தாக்கவுக் தென்னிய Corry. cori gl 
கெ (ip ம்பாக் கெ முமிய கர்க்தியை ராளுங் alow & இயென் Oa 

தழும்பா க்க வும்வல்ல கோச்சட கோபன் றயாப ரன. | 

உரை ;--தொழும்பு அக்கிய - என்னை அடிமையாகக்கொண்ட, 
வினை - தீவினைமிக்க, கொல்லை - பண்டை.ச்சாலர்தொட்டுள்ள, பிஈவி- 
பிறப்பாகிய, (கடலிலுள்ள), சுழியிடை நின்று - தண்ணீரின் சுழலி. 
லிருர் த, எழும் - வெளியில் வழும்படியாகிய, பாக்கியம் - செல்வம், 
உடைத்து அக்சவும் - எனச்கு உடையதாக்கவும், கென் - அழகிய, இய 
லோடு இசைக்க - இலக்கணச்சுடனே பொருக்தி, கெழும் - விளங் 
இய, பா - பிரபர்தப்பாடல்களில், கெழுமிய - பொருந்திய, கீர்த்தியை - 
கடவுளின் குணவிசேடம்களை, சாளும் கிளத்தி- தினந்தோறும் சொல் 
லிசு சொல்லி, என் சா - எனது ஈாக்டில், தழும்பு ஆக்கவும் - தழும்பு 
ஏறச்செய்யவும், வல்ல கோ - வலியரான இறைவர், தயாபரன் - கரு 
ணையுடையவரான, சடகோபன் - ஈம்மாழ்வாரேயாம் ; (௭ - BM.)



மூலமு ம் உ ரையு Lb, ௬” 

பிறவிப்பெருங்கடற் ௬ பியிலமுங்கிப் போகாம லெழுட்து . மீண்டு 
வருந் தஇிரமையுடையசாக்சவும் இவ்வியப் Sud ata ch euch கடவு 
ளின் மகிமையைக் தினந்தோறும் கூறி என ராச்தில் _திழும்பேறச் 
செய்யவ திருதியுள்ளவர் ஈம்மாழ்வாரே யெபைதாம். நதிவினை மாண் 
செல்லும் வரியே என்னை மிழுத்தலால் கோழு .ம்பாக்கயெ வினையென் 
றார். மாறாமல் தொடர்ச் துவருதலால் தொல்லைப்பிறவியென்ருர். 
இது பற்றியே  தொலவ்லைம் பிறவி யெண்ணாற் ளொடகடல் மணலு 
மாற்றா” என்றார் நிருத்தச்சதேவரும், அதில் நின்று மீண்டவாருமையா 
தலால் சுழியென்றார். ஏனைமொம்சகளுக்குச திறப்புடை யிலச்கணம் 
அமயாமை சோக்கி அரிய பெரிய தெய்லத்தமிமுக குரிய இலகச்சணத 
LEGS O scirefuGoveis opi. தொல்லை - பண்புப்பெயர், உடை த்து - 
குறிப்புமுற்றெச்சம். வல்ல - குறிப்புப்பெயொச்சம், கோ௭ன்னும் 
எழுவாய் ஆம் என்னும் அக்கத்தைக்சொண்டு முடிக்கு, (ai) 

LISD BINH (B, ம்டெ ர றை குரு ino) Ip ar wor) ற்கு ண்பனி. BS I 

Bip th BON: ன் சான், wy pal ளும்மு (ர Gish யாலுலகைப் 

Ly ற்கலைக் கும்வினை இ மா os கான் புன மூ ப! ! Lh வுமன், றி 

பரந்தலைக் கொள்ளவும் போதுறங் காயுன் மகள் கருத்த. 

போர அகப்புறப்போறன். 
கி பேரு ந திட 
காவி -௮த்தொடு நறறல், 
துறை-- செவி ட Bay றயகி கற்த்தோடு நற்றவ, 

உரை :-ுங்காய் - அன்னையே ! பார்து - பாவி, அலைக்கும் - அலை 
மோதுஇன்ற, பொருநை - ;ரமிரபர்ணி ஈஇ சூழ்ச்த, குருகூர் என் 
னில் - திருச்குரு ருகபொன்று பாரேறு் கூறினால், உன் மகள் - உன் 
புதல்வி, கண்ட! fl மல்கும் - கண்களில் நீர் பெருச்குலாள் ; கரம் - கை 
களை, தலைகொ ள்ளும் - தலையிற் குவித்துச்கொள்னாவாள் : கருத்து உள் 

ளும் - மனத்தில் தியாணிர்ின்றாள் ; (கருச்.த) ௨ Glo - மனம் உருகு 
கண்டாள் ; ; கவியால் - பாடல்களால், உலகை - இர்தத் தமிழ்சாட்டினை, 
புரந்து - பாதுகாத்து, அலைக்கும் வினை - டர் களை வருத்துஇன் ந 
திவிணை களை, தீர்தீதான் - நீக்கிவா ஈம்மாழ்வார். புனை - ௮ணிர்துசொள் 
ராதின்ற, ம௫ூழ் பூவும் ௮ன்றி- மழ மலரைச்ருடிச்சொள்ள விரும்பு 
வதி மல்லாமல், மாம் தலைச்கொள்ளவும் - ௮ரத மடிழமாத்தை அணை ச் 
௫ மேற்கொள்ளவும், போதம் - செல்லுசின்றனள ; (௭- று.) இப்படி 
யன்றி: உன்மகள் கருத்து இது?? என்று வருவிச அமுடிப்பினுமையும். 

ஈங்காய் உன் மகள் குறாக.சொன்றவடன் கண்ணீர் வடிக்கிறாள் § 
சைகூப்புவாள் ; கருத்தில் நினைக்கிறாள் ; மனய்சரைகிறாள் ; அல்லாம் 
வரர் சூரிதிற பூவை* சூடிக்கொள்வஅ;ுமன்றி 265 மகழமரத்தை 
அ௮அணைத்னச்கொள்ளவும் செல்கிறாள் : என்பதாம். ஈங்கை - எல்லாக் 
குணங்களும் நகிறைச்தவள். இதன் ஆண்பால் - ஈம்பி. இளவிச்தலைவன் 
பெயர்கூ றலின் அசப்புறமாயிறறு, புறமெனவே அதன் பகுதியாகிய 
பெருக்கிணேயாம். தலைவனைப் பிரிஈ்ச தலைவியின் சரி£ஜ வேறுபாட்டை 
யறிந்து இது தெய்வத்தினாலாயி்ளென்று அத்தெய்வத்தக்குச் இறப்புச் 
செய்யப்புகுர்தபொழு க 2 அதனை அறிர்த தலைவி அஞ்சித் தோழியிடத் 
துத். தன் கம் லையைச்சூ.றத் தோ ழியா லறிந்த செவிலியானவள் 
பெத்ற தாய்க்கு நிகழ்ச்கமை வெளியிடுதல் வியின் துறையாகும்,



ச்ச் சீடகோபரர்தா இ 

semis மல்குமெனவே அன்பும் தலைக்சொள்ளுமெனவே ஆர்வமும் 
உள்ளுமெனவே கூடற்குறிப்பும் உருகுமெனவே இன்பத்தின் roe) 
யம் மார்தலைச் கொள்ளப்போதமெனலே பிறரைக்கூற எசம்பயத்தலை 
யம் குதிப்பிட்டமையறிக, (௮/௪) 

கருத்திற் கருணேோவைத் தேரு மிறுவுங் கலைமறையோர் 
திருத்திற் பெருமணம் இருக் Bear tou ஊிரினிறை 
தேருத்த இற் செருந்தப லேயிவ னோ டி மூ பற்கரும்பின் 
குருத்திற் சரசம்வைக் குக்குரு கூர்சென்று கூடுமினே , 

பொநள்--அகப்போருள்,. 
றன் உரிப்போருராந்பாலை. 

உடன்போக்த, 

துறை ட ராங்கி தலைவனை உடன்படுத்தல. | 

. உரை --(ஓயனே !) கருத்தில் - உமது மனத்திலே, கருணைவைத் 
௮ - அன்பு பாராட்டி, இவளொடு - இத்தலைவியைக கைக்கொண்டு, 
ஏகும் - செல்லச்கடவீர் ; இதுவும் - இப்படி நீர்கைசக்சொள்ளுதலும், 
கலைமதையோர் - கல்வியிற்கிறர்த அக்தணர்கள், தி ருத்திற்று - ஒழுங்கு 
பட அமைத்ததாகிய, ஒரு மணம் - எண்வகை மணத்து ளொன்றாயெ 
கார்சருவமேயாம் ; தினம் மயல்திரும் - இதனால் காள்தோறும் உங்க 
ஞக்குண்டாசிய காமமயச்கமும் நீங்கும்; நீரில் - தண்ணீரருகில், 
ஙிறை - முளைத்த;நிறைச் துள்ள, மறருத்தின் - வெண்மையான அடிக் 
குருத்துக்களையுடைய, செருக்கு - நெட்டிச்சோரைகளுச்கு, அயலே - 
பச்சுத்திலுள்ள, கரும்பின் - ஈரும்புகளைடைய, குருத்தில் - குருத்தூக் 
களில், முயல் - முூயற்கூடாகிய சந்திரன்போல, பிரசம் வைக்கும் - 
தேனடைகள் வைக்கின் ற, குருகூர் - அம்மா£வரித்த இருச்குருகூரை 
சென்று - போய், கூடுமின் - அடையும்ிகள் ; (௭ - று.) 

          

மயனே ! இவளைச் சைக்கொண்டு செல்வீராக; இப்டடிச்செல்வ 
அம் கம்தர்வமணச்தின்பாற்படும் ; உங்கறாக்குண்டாகிய சாமமயக்க 
முந்திரும்; ஆதலால் நீங்கள் திருச்குருகரைப்போயடையுங்கள் என்ப 
தாம், நீரில் முளை மெட்டிச்சகோரையோடு தோன்றி விரம்கிய 
கரும்பில் தேனடைவைப்பதுபோல இக்தக்குடும்பத் தில் இருச்சிற தன் 
னிற்சிறம் து விளங்கிய தலைவியிடச்த அன்புவைப்பீர் எண்று உள்ளுறை 

யு௨மல்கொள்ச, இதனுள் £ீர் தலைவியின் குடியாகவும் Cary ரெட்டிச் 
கோரையாசவும் தலைவி கரும்பாசவும் தலைவனது அன்பு தேனடையா 
சவும் உலமித்தமை காண்க. இவை மழுவதிம் முூகலொடு முதல்வந்த 
மெய்யுஃமம், எண்வகை மணமான :-- பிரமம், பிராசாபத்திமம், 
ஆரிடம். தெய்வம், காக்தருவம், அசுரம், இராக்கதம், பைசாசம் என் 
பன, சேனனடையைச சக் தினாக வுவமித்தல் பண்டை வழக்கு, :* அவ 
னுர்தான், ஏனலிதணச் தடிற்புகை யுண்டியச்கும், வாலூர் மதியம் 
வரைசேரினல்வரைத், சேனினிராலென வேணியிழைத்திருச்கும்கானக 
சாடன் மசன் '* என்பதினாலுமறிச, தலைவன் தலைவிசகூ.ரத்தில் செல்லு 
தலால் நிணை - பாவையாயித்து, தலைவனுடன் தளைவி செல்லுகலால் 
உடன்போக்காயிற்று, இத்துறை- * போக்கும் வரைவும் மனைவிச்சட் 
டோன்றும் '' (தொல் - பொரு - ௨௨௫) என்ற உழுவமைதிக்கு மாரா 
கத் தோழி கூற்ருற்கூறியது : ஒன் நித்தோன்மும் சோழி மேன ” 
(தொல் - பொரு - 1.௯ ..) என்பதனாற் கொள்க,



மூலம் உரையும் ரு 

கூட்ட ங்க டோறுங் குருகைப் பிரான்ருணா Al கூறுமனப 
8ீட்டங்க டோறு மி; ருக்கப்பெற் 2றமிரும் தெம்முடைய 
சாட்டங்க டோறும் புனல்வர்று நாலப்பெற் றேமினிமேேல் 

ட்டெங்க டோழர்க்கென் £ேறபெரும் போ கம் விளைகின்றதே.. 

உரை:--கூட்டங்கள் சோறும்- சாம்தாம் கூடுமிடங்களிலெல். 
லாம், குருகை பிரான் - இருக்குருகூரிலவதரித்தகமமாழ்வாருடைய 
குணம் -சிறச்தகுணங்களை, கூறும் - சொல்லிப்புசழ்சின்ற, அன்பர் ஈட் 
டங்கள் தோறும் - அடியார்களின்கூட்டங்களிலெல்லாம், இருக்கப். 
பெற்றேம் - கூடியிருக்கலாயினேம்; இருர்து - அப்படிக்கூடியிருக் த, 
எம்முடைய... நாட்டங்கள். தோறும் - இரண்டுகண்களிலும், 
புனல் வர்து- சண்வீர்பெருகி, காலப் பெற்றேம்- வடியப்பெற்றேம் ; 
(ஆதலால்) இனிமேல், விட்டு- பரமபத ழ்தில், எங்கள் தோழர்ச் 
கு. என்றே (உள்ளவர்கள்) தங்கள்ஈண்பர் களுக்குவேண்டுமென்று 
அமைத்தலால், பெரும் போகம்- பேரின்பாலமானது, வி௲இன்ற.து - 
(யாம்போகுமுன்) உண்ட £யிருச்கிறது ; : (௭-௮) 

கூடும்போதெல்லாம் குருகூர் ஈம்மாழ்வார் குணங்களைப்புசமுகற 
அடியார்கூட்டச்திற் சேர்ச் MGs SIO EHP to } இருஈ்து அன்பினால் . 
கண்ணீர்பெருசப்பெ. ற்ேம் ; இனி மல் பரமபதத்திர ற்கு யாம்வருகி மோ 
மென் றறிர்து அங்குள்ளார் அமைத்தலால் அல்ே & எமக்குப் பெரும் 

Cuneo alan & 610 a 1 ott 9.5 EE) Og என்பதாம். குணம்- பிறரையவாழ் 
விக்கக்கருதியகுணம். சண்ணீர்வடிதல் - அன்புயிகுஇபத்றி, ஆழ்வாரைத் 
துதிச்சலால் பிறவிப்பிணி ரீங்குகலும் பாமபசத்திலுள்ளார் சங்கள் ஈண் 
பென்று அமைசத்தலும் பேரின்பம் பெறுதலும் இகனார் கூறப்பட்டது. 
அளலையிலின் பர்தருசலால் பெரும்போகமென்றார். கோறும்- தொ 
மிர்பயில்வுப்பொருளில்வக்த இடைச்சொல், (௮௪) 

விளையா Co) ase நிய மரும்றுமாண் டே யென் வினை தனையின் 

நணயாக் இர விளான்ற தா wonder LIT LOUD eH hi 

களையா ரூரியத் FOG) KO ger பாலை வ uf நடித்துக் 

சளையா சறத்தடுத் தாண்டான் ூருையிற் கா ர்ப்புனபோ, 

பொருள். அகட ந போநன். 
கில டாது] றி ஞ்ச, 

கிளி --வரைவுழடூக்கம். 
துறை--திவனேயோடுவேறுத்து வரைவுகடாதல. 

உரை :-இளை- தோன்றுதலையுடைய, பிறவி தளை - பிறப்பாதிய 
பந்தத்தை, ௮௪௬ அழிய - விரைவி ந்கெடும்படியாக, தடுத்து- போக்கி, 
தென் - தெற்கேசெல்லுகிற, பாலைவழு/- பாலைரிலவழியை, தடுத்து - 
பிச்இவிட்டு, களை - இிவினை களை, ஆசு ற - அடியோடொழிய, தடுத்து 
ஆண்டான் - நீச்கிஎன்னை ஆண்டருவிய ஈம்மாழ்லார௮, குருகையில் - 

குருகூரில், சார் புனறமே -பெரியதினைச்கொல்லையே ! என்வினை.- என் 
னுடையதீவினையே, இனையின் - இனைப்பயிர்களாக, இளையா - முளைத்து, 
சர -ஈன்றாக, விளைகன் து - முற்றிப்போகின்றது ; விளயாதொழிய... 
இப்படி முற்றுமல் ச.இர்பறிர்தபடியேயிருக்க, மருந்தும் உண்டே - எதே 
னும் மருந்துமிறாக்சரதோ ? |(சொல்லுவாயாக,] (எ.



Se ee | சடகோபர் தாதி 

ஆண்டானது குருகூரிலுள்ள தினைச்சொல்லையே! எனது தீவினை 
சான்உங்களிடத்தில் தஇனைப்டயிராகமளை ச் தச் கதிர்முற்றிப்போறெத; 
அப்படி. முற்றாதிருக்கமருர்துமுண்டோ? உண்டாயிற் சொல்லிச்சாணா. 
யென்பதாம். தஇல்வியப்பிரபர் தத்சைப்படித்சால் யமலுச்குத்தப்பலா 
மென்பார் தென்பாலைஉழிதடுத்தென்ருர்.. பாலைவழி- நீருநிழலுமற்ற 
கொடியவழி, இனைமூற்றினமையால் தலைவியின்சமர் அத்தினையைக் 
கொய்துகொண்டு தங்களையும் லிட்டிர்சழைச்துப்போலார் ; முற்றா 
இருப்பின் தாங்கள் அ௮ம்கே புனச்சைச்சாத்திருச்கலாமென்பதபற்றி 
விளையாதொழிய மருர்துமுண்டோவென்றாள், இங்ஙனம் பிரியச்செய்வ 
த தீவினையேயாதலால் ௮கவே தினைவடிவமாஇியும் at gags Hp 
றென்றாள். கைகோள் - களவு, சேட்போர் - தலைமகன் சிறைப்புறத்தா 
ஞு தினைப்புனச்தைசோச்செசொல்லுலாளாய் சொல்லியது, இடம் - 
முன்னிலை, காலம்- இறந்தகாலம். மெய்ப்பாடு - அமுகை. பயன் - பகற் 
குறிவிலச்சல். ஒழிய, தழி- அணிவுப்பொருள்விகு தி. உண்டே, ஏ - வினா, 
களையா - உடன்பாட்டுவினையெசாசம், ஆல் - அசை, இளையரம். ஆம் - 
சாரியை, கருப்பொருளாதிய இனையைக்கூறுதலால் திணை குழிஞ்சியொ 
யிற்று, களவில்புணர்ச்சொழுகினால் பு௱ச்தார்க்குக்தெரியுமேயென்றும் 
அப்படி த்தெரிஈ் சசனால் தலைவனுக்கு வஊாறுிகழமுமேயென்றும் அ௮ஞ்டுப் 
பலவழியாலும் களவுப்புணர்சசபுணமாதபடிவிலச்டம் கலியாணஞ்செய்் 
யும்படி. முயற்டிப்பசால் இளவி வரைவு முடுக்கமாயிர்று, வரைவ - சலியா 
ணம். இய்றனம் சாளும்சணியிடச்தில் தலைவியைச்சேருதற்குச் தகுதி 
யான இச்தினைக்கொல்லையிலுள்ள இனையும் கொய்யப்பட்டால் தலைவி. 
யை வீட்டுக்கழைத்துப்போய்விவொர்களே இனிச் களவில்லாரா2படி 
மணமுடித்தால் ஈலமாகுமேயென்று குறிப்பிற்கூறுசலால் துறை - தினை 
யொடு வெறுத்தவரைவுகடா சலாயிற்று, | (௮௪) 

புனம்பாழ் பித்துப் புகழ்பாழ் பிற் கல் லா ற்புரும்மென் 

மனம்பாழ் படுத்தனை வாழ்நியன் 3 வருத வாடரகறி 

தினம்பாழ் படுத்த பிரான்டட கோப னின் னாக்கலியின் 

சினம்பாழ் படுத்தநின் முன்றனான்று appar Clow Be Sur 

போரநளும், தியம் அவை. கினவி--பகற்துறியிடையிடு, 
துறை--நேடுந்தகை, வறுங்கவநாடிமறுகல். 

உரை :--வழுவா- நீக்காத, ஈரசக்துடுனம்- ஈரசத்தின்தொகுதி 
யை, பாழ்படுத்த- அன்பர்களுக்கில்லாமலழிக்த, பிரான் - தலைவரும், 
இன்னா - துன்பத்தைச்செய்கின் ॥,சலியின் சனம் - கவியின் சோாபச்சை, 
பாழ்படுச்ச- பாழாகச்செய்ய, மின்ரான் - அவதரிச்சவருமாகய, ௪௨ 
சோபன் -ஈம்மாழ்வாரது, குன்று - மலையில், சூழ்கன்ற . சூழ்ந்துவிளைக் 
த, செர்தினையே - செவ்வியகினையே! புனம் பாழ் படுத்து - கதிர் 
கொய்தலால் கொல்லையைப்பாழாக்கஇி, புகழ்பாழ்படுத்தது அல்லால் - 
உனகச்குண்டாடகிய 8ர்த்தியையும்பாழாக்ெதல்லாமல், புகுந்து - என் 
னிடத்துசசரரஈது, என்மனம் - எனதுமனசத்தையும், பாழ்படத்தனை - 
பாழாக்கினை ; வாழ்தி- ரிவாழ்வாயாக; (௭-௮.)௮ன்று, ஏ- அசைகள். 
வாழ்தி௮ன்றே - இவ்ஊளவுகொடுமைசெய்தநீ வாழ்வாயல்லமோ ? எனி 
லும் ௮மையும. . ப | 

ஈம்மாழ்வார்மலையிற் சூழ்ர் த விளைந்துள்ள தனையே ! புனத்தைப் 
பாழாக்கிப் புகழைச்கெடுத்துச்கொண்டசன்றி என் மனச்சையும்பா. .



மூலமும் உரையும், ச்ச் 

ழரக்கனை ; இப்படிப்பட்ட வாழ்வாயாக ; என்பதாம், மூற்றுதலால் 
குறவர் சொய்திகொண்டுபோனகு நிமித்தமாகப் புனம்பாழ்படுத்த 
என்றான், ௮ப்புனத்துக்கு அணியாகவிளங்கெய தலைவியை இல்டயிற்செ 
றித்தச்கு எதப்பட்டதனால் பனம்பாழ்படுச்தஎன்றானெனிலனுமாம். 
தானும் தலைவியுங கூடுதற்கு இடச் சர்உசனால் பெற்றபயன் இழச் சமை 
யாம் புகழ்பாழ்படுத்தசென்றான். மெய்ப்பாடு - அமுசை, பயன் - ஆற்றா 
மை நீங்குசல். பகலில் தலைவியைச்தனியிற்சேர்தற்குத்தகு திமாயிருர்.ச 
இடம் பாழாய்ப்போய்த் தலைவியைச்சே£ரவமியில்லாமையால் இளவி- 
பகற்குறியிடையீடாயிற்று, தலைவியை வீட்டுச்கழைச்துப்போனபின் 
தலைவன் அவளிருந்ததினைச்கொல்லைக்குப்போய் அங்குத்சலைவியைச் 
சாணாமையால் அ௮வவிடச்தைக்சண்டு வருச அதல் அறையின் சருத்து, 

இனை யொன் றியகுற்ற மற்றுணர்ச் தோர்மடி மின்றிறத்தின் 
மனை யொன் றியகொடி யாடுயின் ரூலுர்தன் வாயடங்கா 
வினையொன் நியவன் றி ஓுக்கிடங் காட்ட விரிதலைய 
பனையன் நியுமுள தோதமி யேற்குப் பழம்பகையே. 

  போநன்--அகப்புறப்போநள். 
கிணை பேருந்தி க, 
துறை--மையுறு கண்ணி கையற வேய்தக் 

கண்ட தோமியட்கொண்டூ புலம்புகல. 

உரை :--இினைஓன் நிய - நிணையினளவுபொருச்திய, சற்றம் பிழை 
யும், அற்று - இல்லாமல், உணர்ச்சேசர் - ஞானநிலையணர்ர் தருளிய ஆழ் 

வாரது, மகநின் திறத்தின் - மகுழமலர்மாலைரிமிச்சமாச, மனைஓன்றிய.. 
விட்டில் வருர்தியிருக்கிற, சொடியாள் - கொடிபோன் இஇ௫இடையையுடை 
ய எங்கள் தலைவி, தயின்றாலும் -சான்புலம்புலதிணின் நுசறித நித தியை 
செய்தாலும், (தூங்கவயொட்டாமல்), தன்----. வாய்னுடம்கா - வாய் 
ஓயாமல், வினை ஒன்றிய - கத்துதல்பொருக்திய, அன் றிலுக்கு - அன்றித் 
பறவைக்கு, இடம்காட்ட - நருச்குமிடம்கொடுக்க, விரிதலைய - விரிந்த 
தலையையுடைய, பனை அன்றியும் - பனைமாமல்லாமலும், தமியேற்கு - 
சணியாயெஎனக்கு, பழம்பகை - பழமையாடிய பகைமை, உளதோ - 
வேளறொன்றுண்டோ? (எ-று) 

ஈம்மாழ்வார் மகிழமாலைவேண்டி. cma sodas MeO GO sm ax 

பொழுது தூங்கினாலும் தூககவொட்டாமல் சத். துற அன்.றித்பறவைச் 
கு இருச்குரிடங்கொடுக்க விரிக்ததலையையுடைய பனைமரமல்லாமலும் 
எனச்குவேறு பழம்பசையொன்று உண்டோ 2? இல்லையென்பசாம். எந் 
தத்சேவரைச்குறிப்பினுங்காமமுதலியன இல்லாதாரிலராசலின் அவரி 

னுஞ்றெச்தவரென்பஅுதோன் றச்தனையொன்றிய குர்றமற்றென்றார். 
அன்றிற்பகவை பனை மரத்திலேயேயிருப்பதுபற்றி அதல்லாமல் வேரொ 
ருபசைதனக்கில்லையென்றாள். ௮ன்றில அண்பெண்பிரியாசதொரு பற 
வை; அது ஒன்றனைஒன்று புணர்ச்சிரிமித்சமாகவேயழைச்கும் ) அங் 

புனம் அழைச்கும்போஅ பிரிர்தவர்க்குக்காமமயக்சம் அதிகரிக்குமென் 
பசு பற்றி இங்றனம்கூறுதல் வழக்கம், இது ெலித்தலைவன் பெயர் கூறு 
தலால். அகப்புற்மும் கர் தருவ, தின்௨முவிய பெருர்.திணையுமாயிற்று, 

தலைவிவருர் துதலைரோச்செசோமி தனக்குப்பசையாயிற்றென்றது (தா 
-யத்தினடையா ”' (தொல் -பொ 331). என்றவிதிபற்றியென்ச, வாய



% 5 ் ௬௮ ஈடகோபரமர்காதி 

டங்சாவினை - கத்துதல், காட்ட என்னும்எச்சம் விரிஎன்னும் வினைப் 
பகுதிகொண்ட து. ஓ- ௪.இர் உறை, (௮௯) 

பசையாய் வருகின்ற மூன்ை றயும் வேரி ஜெடும்பறித்து 
வகையாய் வருவன பாலையு மாற் ்றியிவ் வையமூய்யத் 
தொகையா யிரங்கவி சொன்! னன் பெயர்சொல்லச் ரூழ்பனியின் 
புகையா மிரு ள்பின்னை பெக்நாட் கழியப் புரூ௫ன் £ றே. 

போருன்--அகப்போரும். 
தி wi-— 3 hdl’, 
கிளவி -பிரிவுமிக் கலங்கல். 
துறை--சண்படை (SLi சங்தல (நோதல். 

உரை:--பகையாய் வருஇன்ற- தமச்கு உட்பகையாடி வருகிற, 
மூன்றையும் - காமம் வெகுளி மயச்ச மென்னும் முக்குற்றம் களையும், 
வேரினொடும் - வேரோடும், பறித்து - பிடுய்டி ) Qu bis த, வகையாய் - அ 
ன் பகுதியாய், வருவன - வருனெற, யாரையும் - அகாமிய சஞ்சிச பிரா 
ரப்த சருமங்களெல்லாவற்றையும், மாற்றி- போக்கு, இ- இர்த, வை 

யம் உய்ய - உலகத்தினுயிர்சள் பிழைச்கும்படியாக, தொகை - நூறு 
நாராகத் தொகுக்சப்பட்ட, ஆயிரங் கலி- ஆயிரம் பாடல்களை, சொன் 
ஜோன் - சொன்னவரரகிய ஈம்மாழ்வா 0௮, பெயர் சொல்ல - இருப்பெ 
யரைச் தியானிக்கவேண்டி, ச சூழ் பனியின் புகை - புகைபோலப் பனி 
பரந்து குழ்க்திருக்க, ஆம் இரு ள் - குளிர்சரியோடு கூடிய இருட்டா 
னது, பின்னை - பிற்பாடு, எர்ராள் - எப்பொழுது, கழிய புகுென்றது - 
Sey ees போடுன்றது ? (a று) 

ஈம்மாழ்வாரைத் தியானிச்சயேண்டிப் புகை போலப் பனி சூழ்ஈத 
இருட்டானது எப்பொழுது நீங்கப் போகின்ற தென்பதாம். காமம் - 
பிதபொருளிச் செல்லுகிற பர்றுள்ளம். வெகுளி - சனம். மயச்கம் - 
ஈல்லது தீயசென்றறியா மயச்சகம். இவை ரீங்கவே மனம் நூய்மையர 
கு மென்பர், இவற்றின் வகையாவது இவை காரணமாக வருஇன்ற 
வைகளை யென்ச, ஆகா! (மியம் - இணி வரப்போகும் வினை, சஞ்ிசம் - 
இப்பொழுது Ord ய்யும் வினை. பிராரர பதம் - பழவினை. தலைவியை - 
இயற்கைப் புணர்ச்சிப் பின்பிரிர்த தலை மகன் இரவ மீட்டிப்பத் துயிலப் 
பெராஞா அந்த(இரவினைச் சடிர்து கூறுதல் இகிதுறையாகும். இரு 

ளைச் கூறினமைில், திணை - குறிஞ்சி, கைகோள் - களவு. கூற்று. 
தலைவன் கூற்று, சேட்போர் - இல்லை. இடம் - தீன்மை. காலம் - 
நிகழ்காலம். மெய்ப்பாடு - இளிலல். பயன் - தன் ஆற்றாமை நீங்கு 
தல். மூன்று- தொசைச் குறிப்பு. மையம்- இிடவாகுபெயர். பின் 
னை - இடைச்சொ apy. (etd) 
புகுசின் நதுவிருள் போகின் நறுவண்ணம் பூவைகண்ணீ 
ருருகின்ற கென்றுயி ரோய்கின்ற தாலுல ே 2சிமுழுப்ய, dy 

(0) oT குகின் Nowy ah if ஞ்சொன்ே னான் ரர ச்செ ர்ல்லா ல்விளா ந NB 

தகுசின் Mawr IP HIE மோன்மே ௮ங் காக றருமவரே, 
ோருள்--௮கப்போருள், 
திலேட உரிய டே ஈாநவால் நெய்தல். 
கி சண் வரைவு கடாதல் 

HOM Fervor சிறைட் Ly Sarena நகோமி செப்புதல்.



த லும் 2. GIT WILD, ௬௯ 

உரை:--இருள் புகுகின் ஈது - இருட்டான. arg சம்பிக்கொள் 
ஞூகன் ௱.௫. வண்ணம் - இவளுடைய ஈல்ல 8தமும், போடின்றது -மா 
றுபடுகின்ற ௪, you~ Oras தலைவியின், சண் - கண்ணிலிருந்து, 

நீர் உகுன்றத - நீரானது வடிகன்ஈ அ. என்று- என்பதாகக் கருதி, 
உயிர் - என்னுடைய உயிரானது, ஓய்கின்றத - சோர்வை யடைகின் 
றது ; உலகு ஏழும் - ஏழுலசங்களும், உய்ய - பிழைக்கும்படி, தொகு 
இன்ற - பத்துப் பத்துப் பாடல்களாசச் சேர்க்கப் பகென்ற, அயிரம் - 
ஆயிரம் பாடவ்களும், சொன்னோன் - அருளிச் செய்தவாரகிய ஈம்மாழ் 
வாரவதரித்த, குருகை- திருக்குருகூருக்குரிய, சொல்லால் - ஈர்த்த 
யால், விளங்கச் ககுகன்றனர் - விளய்கத் சச்சவரரகிய, மேல் மே 
லும் - மேலும் மேலும் ௮திசமாக, காதல் தரும் அவர் - அசையைழ் 
தருகின்ற தலைவர், அல்லர் - தகுகியுடையாராவலர் ; (ஏ-று.) 

இருள் வருஇன்றது ; தலைவியின் மாமை நிறம் மாறுகின்றது ; 

இவள் சண்ணீர் வடி௫ன்றது ; இவற்றைப் பார்ம்.து என்னுயிர் சோர்வ 
டைூன்றத; இவளுக்கு இங்றனம் காதலைக் கொடுக்கின்றவர் ஈம் 
மரழ்வாரது இருக்குருகூருக்குரிய சர்த்தியினால் விளங்கத்தக்கவ ரல் 
லர் என்பதாம். முர்திய சாள் வரையிலும் இரவில் துன்புற்றவளாத 
லின் இன்றைத்தினமும் இரவுர்சா லென்செய்வளோ வென்௱ஞ்9ப் 
புகுகின்ற து இருள் என்றாள். மாமை - மார்ரளிரின் ஐன்மை, இறி 

அ சிறிசாக உயிரின். வலிமை யொடிம்குசலால் ஒய்சின்ற சென்று நிகம் 
சாலச்மாற் கூறினள். மெய்ப்பாடு - அழுகை, பயன் - வரைவு கடா 
தல். இரம்சலால் இணை - மெய்தலாயிர்று, தலைவன் ஒருபுறமாக வரு 
ம்பொழுது அறியாதவள் போலக் தலைவியின் தன்பதக்றைச் சொல்லு ஏ 
லின் தலைவன் கேட்டு வரைவானாதலின் இளவி- வரைவு si ger 
பிற்று, துரையமதுவேயாகும், (௯௧) 

சுுமருக் காமமும் தானி லமும்பொரு ஞுர்தரைவாக் 
கருமமு மாகிய காரணங் கண்டவக் கயாணம்இன் 
(பருமையு மாயப் பிடை/முக் த afd 1b 2st 0) பேதஞ்செய்யு 

மிராமையுற் ht Bid ரான்ராட பகொோபன்ற னின்னமுளே, 

உரை:--இருமையும் தீர்ந்த பிரான் - யான் எனது? என்னாம் செ 
G46 நீங்கிய தலைவராகிய, ஈடகோபன் தன் - ஈம்மர்ழ்வாரது, இன் 

௮ருள் - இணிய கருணையானது, சருமமும் - அறமும், காமமும் - இன்ப 

மும், காவில் அரும் பொருளும் - கெடாத அரிய செல்வமும், தணவாச் 
கருமம் ஆகிய - நீங்காத செய்சையுடையதாகய, சாரணமும் - கார 

ணமாிய வீமெ, கண்டு - செய்து, அவச்சாரணச்தின் - பயனற்ற கார 
ணம்சளின், பெருமையும் - பெருமைகளும், மாயப் பிணக்கும் - வஞ்ச 
னையடைய மாறுபாடுகளும், தவிர்க் ன - நீங்கும்படியாக, உறுபேசம் செய் 
யும் - மிக்க வேறுபாட்டைச செய்யும்; (௪-று,) உம் - பிரித்துக்கூட் 
டப்பட்டது., 

ஈம்மாழ்வாருடைய கருணையானது தருமார்ச்சசாமமோட்ச மெ 

ன்னும் சாணகுச் சர்து பயனற்ற காரணங்களின் பெருமையும் பிணக். 
கும்நீங்கும்படியான ஈல்ல வேறுபாடுகளைச் செய்யுமென்பதாம். செய்யு 
ளாசலால் காமம் பொருள் என முன்பின் மாற்றி வைத்தார். தருமமும், 

காமமும் பொருளார் செய்யப்படுெலின் அரும்பொருளென்றார். am 
த்தால் சேர்ப்பதே பொருளாரமாதலால் வருத்சமில்லாத என்றார். பய



wm 

ம சட்சோபரந்தாதி 

னற்ற.கொழிலின் மூலங்களின் பெருமையும் பிணக்கும் நீங்க எனவே 
ஈல்ல நெறியில் சேர்க்கு மென்பதுதானே பெறப்பட்டது. தவீர்ச்து 
என்பதனைச் sale acre Shs ee கொள்க. யானென தென்னுஞ் 
செருக்கறுப்பான் வானோர்க், குயர்ர்ச வலகம் புகும்” என்பதற்கு ஆழ் 
வாரே சரட்சி யெனக்கொண்டு இருமையுர் தீர்ச்ச பிரானென்றாச், (௬௨) 

அருளிற் லம மாயிழைக் வேர்கொ oe Bours g 

விருளிற் பிறிது துயருமுண் டோவிய லோடி. சையின் 

பொருளிற் சிறர்ச வலக்கார வல்லியிற் போக்கிலுள்ளம் 
கெருளிற் கரும்பொக்கு மாயிரம் பாப்பண்டு செப்சவரே, 

போருள்--அகப்புறப்போருள். 
திணை -பேருந்திணைட 
துறை--இரவுறுதுயரபிதளை கூறல். 

உரை: -இயலோடு - இலச்சணத்தடன், இசைின்பொருளில் - 
இராகப் பொருளிலும், Ami s- -. அலங்காரவல்லியில் - அலங்கார 
ம்களமையப்பெற்ற சொடி. போலவும், போக்கு இல் - நீங்காத, உள் 
ளம் - மனத்தால், தெருளில் - ஆராயுமிடத்து, கரும்பு ஓக்கும் - கரும் 
பை ஓத்த, ஆயிரம் பர - ஆயிரம் பாடல்களாலாகிய | (இருவாய்மெரழி 
யை), பண்டு - மூன்னாளில், செய்தவர் - செய்தருளிய ஈம்மாழ்வார், ௮௫ 
ளில் - சருணையால், சில மகிழ் - சிலலாயெ ம௫ழமலர் மாலையை, ஆயி 
ழைச்கு - அராய்ர்சணிர்ச அபரணங்களையுடைய ஈமது தலைவிக்கு, ஈவர் 
கொல் - சொடுத்தருளு£உ£ரோ ? அர்தி வரத இருளில் - மாலையில் ats 
இருளைக்சாட்டிலும், பிறிது அகியரும் உண்டோ - அன்பஞ்செய்யவல்ல 

அ வேரொென்றுண்டோ 2? (எ று.) 

முன்னம் திருவாய்மொழி செய்தருளிய ஈம்மாழ்வார். சமது மழ 
மலர் மாலையை ஈம் தலைவிக்காச் சொடுப்பரோ ? நேற்று இராத்திரி பட் 
ட.அன்பச்இற் கெல்லையில்லையாதலால் அவ்விருளைக்காட்டிலும் அன்ப 
ஞீ செய்வது வேளொன்றுண்டோ ? என்பதாம். தொடர்ச்சி பெறப் 
பாடினமையால் அலங்காரம் அமைச்ச கொடி யென்றார். மனத்தால் 
ஆசாயுக்சோறும் சுவை மிகுதலால் கரும்பொக்கு மென்றார். ஆயி 
மை - வினைத்தொகைப் புறத்துப் பிறர்த அன்மொழித்தொகை, துய 

ரைச் செய்கின்ற இருளைத் துயரொன்றது குறிப்பு மொழி. (கட) 

அவமே ws மர ற்குமல் லாவம ழூ ர்க்குமெல்லாம் 

பவேகை யிற்றம் பணிகொள்ளு மோபடர் நீரினிட்ட 
ஈவரேகை யுட்கொள்ளச் செய்ததல் லானம்பி மாறனைப்போ 
லெவசே திருவா யிரமோக்க மாலை யிசைப்பவரே, 
உரை :--(உலகத்தின் உயிர்கள் தம்பிறப்புக்களை), படர் - ஓடுஇின் 

ற, நீரின் இட்ட - தண்ணீரிலெழுதப்பட்ட, ஈலம்-பு.திய, ரேகை - எழுத் 
தை, உட்கொள்ள - மனத்திர்சொள்ள, செய்்க௫௮ல்லால் - செய்தே 
யல்லாமல், பவம் - பிறப்பாகய, ரேகையில் - வழியில், தம் பணி-தங்கள் 
தொழிலை, கொள்ளுமோ- சொள்வனகோ ? (கொள்ளமாட்டா ஆத 
லால்), ஈம்பி- மாயோனமிசமாகிய, மாறனைப்போல் - ஈம்மாழ்வாரைப் 
போல, மோக்சமாலை- மோட்சமாலையாகிய, திருவாயிரம் - ஆயிரம்பாட 
லாலாஇயெ இருலாய்மொழியை, இசைப்பவர் - பாடவல்லவர், எவரே - 
யாவரிருக்இறார்கள் ? (ஒருவருமில்லை அதனால்,) அயற்கும் - பிரமசேவ 

ருக்கும், அர௱்கும் - சிலபிரானுக்கும், அல்லா அமார்க்கும் - மற்றுமுள்ள 

 



மூலமு ம் உமை யு ம். ol B 

தேவர்க்கும், எல்லாம் - முழுவதும், அவே - ௮ர்சமாயோனேடிறர் தவ 
சாவார்; எ-று. 

உலகத்திலுபிர்சள் இத்திருவாய்மொழியைப்படி.த் தத தம்பிறவியை 
ரர்மேலெழுத்தாக செய்துவிட டனவன்றிப்பிறப்பிடத்தில் சாடினவில் 

: அதலால் மாயோன்வடிவமாகிய ஈம்மாழ்வாரைப்போல மோட்ச 
மாலைபாடினவர் யாவருளர்? அதனால் அந்த மாயோனேயாயர்க்குர் 
தலைவரென்பதாம். ஈம்பி - எல்லாக்குணங்களும் நிறைர்தவன். மோட்ச 
மாலை - இருவாய்மொ.பிக்கு ஒரு பெயர். (௬௮) 

, , ஆட ட) , 
த வஞ்ெ FU வலுந்தழல் வேள்வி புடி.ப்பறுர் தம்மையொறுது 

தெவன் செய்யு மெய்யன் ருருகைப்பி ரானெம்மை யின்னமொரு 
[rare ert rans Lorn Olu Laity. wer aay pet பாவுமுண்டே 
யலஞ்செய்கை மாற்றச் செளியுண்டு காவுண் டறிவுமுண்டே, 

உரை :-- மெய்யன் - உண்மை ஞா ன மறிர், தவரும், குருகைப் 
பிரான் - திருக்குருகூரிலவதரித்திவரும், எம்மை - எங்களை, இன்னம்- 
மறுபடியும், ஒரு பவம் செய்கை - ஒரு பி தப்பில்தோன்றுவதை, மாறீ 
றிய - Cura au, பண்டிதன் - பாண்டித்திய முடையவருமாகிய ஈம்மாழ் 
வாரது, வள் - வளம்பொருர்திய, தமிழப் பாவும் உண்டு - தமிழ்ப்பட 
ல்களுமுள்ளன ; : ௮௮ம் செய்கை மாற்ற- பயனற்ற செய்கையை மாற்று 
a5 PE; செவி உண்டு - காதுகள் உள்ளன ; சா உண்டு - படிப்பதற்கு 
நாக்கு உண்டு ; அறிவும் 5 உண்டு - அவற்றின் பயனை அறிவதற்கு அறிவு 

மண்டு ; (இல்லன நிருக்கையில்), தம்மை ஒறுத்து - தங்களை வருத்திக் 
கொண்டு, தவம் செய்வதும் - தலங்களைச்செய்வதும், தழல் - அசனி 
முகமாக, வேள்வி முடிப்பதும் - யாகஙகளைச்செய்வதும், எவன் செய் 
யும் - என்ன பிரயோசனத்ழைத்தரும் 2? (எ. று.) 

ஈம்மாழ்லாருடைய பிரபந்தங்ககம் அவற்றை ஆகிரியர்முசமாகக் 
கேட்க ஈமக்குச் செவிகளும், படிப்பதற்கு மாவும், பயன றிவத gu புத் 
தியம் உள்ளனமாயிருக்ச அச்சப் பிரபர்தங்சளை அராய்ர் தடையும் பய 
னைக்காட்டிலும் தம்மை வரு2 த் தலங்களும் யாகம்சளும் செய்வ தனால் 
என்னபயன் என்பதாம், உண்மையசசப்பயன்படும் நாலைச் செய்தத 

னால் மெய்யனென்றுர். அவரை தியாணித் சசனால் தாமடைச்தபயனை 
உலக ச்தாருக்குச் சாட்டவேண்டி பவம்செய்கை மாற்றியவென்ளுர். 
பிறிதொரு மொழிக்கு இவ்வளவு வளப்பமில்லாமையால் வண்டமிழென் 
றார். எவன் - குறிப்பு வினாவினை. மெய்யன் - குறிப்பு முற்றுப்பெயரெ 
ச்சம், உண்டு, என்பன - குறிப்புமுற்று, (௬௫) 

உண்டாட் டய ன்றி அருமா GOA புயர்த துலகைத் 
தொண்டாட் டியவர்து தோன்றிய தோன்ற அறைக்குருகூர் 
ஈண்டாட் டியநங்கை மாட்டங்க ளா லிக் த நாட்டையெல்லாற் 
இண்டாட் டி.யகண்கள் போற்செய்யு மோகய தி ங்குகளே . 

போரள்--அகப்போருள், 
தீஷை நேய்தல, 
கிளவி--இடந்தலைப்பாடூ, 
துறை--புகம்தல. 

உரை :--- உண்டாட்டு - மகிழ்ச்சிகொண்டு திருச்கூத்துச்சள் மூன் 
றனையும், இயலும் - செய்தருளிய, திருமால் - திருமகள் கொழுஈனா



௨ சடகோபரரந்தாதி 

கிய மாயோனுடைய, உருவை - அவதாரங்களை, உயர்த்து - உயர்வுசெ 
ய்து, உலகை - உலசம்தை, தொண்டு ஆட்டிய - அடிமையாகச்செய்து 
கொள்ள, வர்து தோன்றிய - அவதரித்த, தோன்றல் - ஈம்மாழ்வாரது, 
குருகூர் துறை-குருகூ ரெல்லையிலுள்ள கடல் தஅுறையிட தத, உண்டு அட் 
டியஈங்சை - ரண்கெளைப்பிடிச்து விளையாடுகிற தலைவியினுடைய, 
சாட்டங்களால் - குறிப்புச்களால், இரச ஈசாட்டைமெல்லாம் - இந்த 
உலசமுூழுவதையும், இண்டாட்டிய - வருக்கச்செய்க, கண்கள்போல் - 
கண்களைப்போல, கயல்- கயல் மீன்கள், தீங்குசெய்யுமோ - தீமைகள் 
செய்யுமோ ? [செய்யாலாம்.] (௭ - று.) 

இருமாலின் ௮௨சா£ வடிவங்களை யுயர்த்திக்கூறி உலகத்தை அடி 
மையாகசச்கொள்ள அவதரித்த ஈம்மாழ்வாரது குருகூர்ச் கடல்துறை 
வாய் தலைவிபின் குறிப்புச்சகளால் இவ்வலசை வருத்திய கண்களைப்போ 
லக் கயல் மீன்கள் தீய்குசெய்யுமோ? செய்யாவென்பதாம். திருக்கூச் 
அக்கள் மூன்றாவன :-- அல்லியம், மல், குடம்; அல்லியம் - கவலையா 
பீடத்தின் தர், முறிக்சபொழுது அடியது ; இயம் அல்லாத.து- 
வாத்தியமில்லா மல் யது அல்வியமாம். மல்லாடல் - ஆம்கு மல்ல 
ea neue, குடம் - வாணாசுரனே லெண்ற மகிழ்ச்சியால் 
அவனது சேரணிதபுரச்கின தெருவில் கையில் குடமேச்தி ஆடியது, 
இவற்றின் விரிவைச் சுத்தானர்தப் பிரகாச முதலியவற்றிற்காண்சு ; 
இவை புறக்கூத்தின் பருகிகளாம். கைகோள் - களவு. கூற்று 
தலைவன்கூற்று, இளவி- முர்கூறப்பட்டது. கருப்பொருளால் இணை 
செய்தலரயிற்று, இடர்தலைப்பாட்டி புணர்ர்த தலைமசன் புணர்ச்சிக்குப் 
பின்னும் தனக்கு அவளிடத்திலுண்டாகிய அன்பின் மிகுதியால் புகழ்ர் 
தானென்பது துறையின் கருத்து, மெய்ப்பாடு - உலகை. பயன்-புகழ் 
தில், (௬௯௬) 

௫ யைக் இ [த தொரு B ங்கட் 0 காழும் தினச் செய்குமுல் லாற் 

மபயைக் இ [த் தென வன் றி ற் பனை வா முளவா 

நோஷபைக் இ [நிக் கும் வறாவநல் bit ht oN பிறவி 

மாயைக் க நியைக் இ [நிக்தெம்மை வாக்கி... வல்லை! 2. 

பொருள் அகப்புறப்பொருஃ, 
கணை பேருந்திஷடை, 
துறை--மாலை பெறது வருந்திய தலைவி 

காதல் கைம்மிக்தக் கையற வுரைந்தல. 

. உரை: இந்த, நுண்பிறவி - அற்பப் பிறப்பாயெ, மாயைக் 
கழியை - மாயாமூபமான படத்தை, இழித்து. ௨. எம்மை - citer, 
வாங்கடெ - தம்முடைய பாதங்களில் சேர்த்துக்கொள்ள, வல்லவர்- வல் 
லவராகிய ஈம்மாழ்கார், தயை- நெருப்பை, இழித்து - துண்டாகக் 
கிழித்தெடுத் து, ஒரு இம்கள் கொழுச்சென - ஒரு இளஞ் சச்திரனாக, 
செய்ததல்லால் - செய்சதமன்றி, அன்றில் பனை... அன்றில் பட்டசள் 
இருக்கின்ற பனை மரத்சை, பேயை கஇமிச்சென - பேயை இரண்டாகச் 
கிழிச்தாற்போல், பிளவார் - இருபிளவாகச் செய்தாரில்லை ; உளவாம் 
கோயை - அவர் ரிமித்தமாக வுண்டாசிய காமசோயை, இழிச்கும்-போ 
கிரும்படியாகிய, லகுளம் - மகிழமாலையை, ஈல்கார் - சொடுத்தாரில்லை



மூலமும் 2m Tuto, க. 

இச்சப் பிறவியைப்போச்கி ஈம்மை யடிமைகொள்ளத்தச்ச ஈம்மாழ் 
வார் செருப்பைத் திங்களாகச்செய்து விடுச்சதுமன்றி அன் நிலிருச்கும் 
பனையைப்பிளச்சாமலும், அவர் ரிமிச்சமாசவண்டாகிய காமசோயைப் 
போக்கத்தச்க மடிழமாலையுங் கொடுச்தாரில்லை என்பதாம், காமசோய் 
கொண்டார்க்கு நிலவு லெயில்போலச்சுசெலால் திங்களைத் தீயென்ளார். 
ஒன்தனையொன்று புணர்ச்சிக்கு அழைக்கும் உசை காமமூடையார்க்குத் 
அன்பத்ஜைச் செய்தலால் அல்வன்றிவிருக்கும் பனை மரங்களை மிளக்தி 
லர் என்றாள். பேய்க்குப் பணயை யுவரித்தல். 14 கருரெடும்பனங்காடு 
முழுமையும் காலும் கையுமுடையனபோல்வன '' என்ற கலிங்கத்துப்பர 
ணச் செய்யுளா லறிக, மெய்ப்பாடு - அழுகை. பயண் - ஆற்றாமை 
Ew GSO, (௬௪) 

வல்லம் புலிருக வாயிற் கரு ம்பின் மறுபிறப்பைக் 

கொல்லம் 1 foo Gusti வ Ba கொடார்கொடுங கொறுகட்டிச் 

சல்லம் புலியிட். டெதிரிடப் பாய்வறு தாயென்றிய் கா 
ரில்லம் புலியுமுண் டம்புலி மீள வெழுசின் 232. 

போரும், திஷையும், துதையம் அவை. 
உரை :--வல் - லிய, அம்புலி - சர்திரணனைப்போன்ற, முகம் 

வாயில் - முகத்தின் வாயிலுள்ள, கரும்பின் - கரும்புபோன்ற இவ்வியப் 
பிரபர்தங்களால், மறு பிறப்பை - உயிர்களுக்குண்டாகிய பிறப்புச்களை, 
சொல் -  சொல்லவல்ல, அம் புலி- அழகியபுலிபோன்ற ஈம்மாழ்வார், 
ஐர் வகுளம் சொடார் - ஒப்பற்ற மகிழமாலையைச் தர்சாரில்லை ; இங்கு. 
இவ்விடத்தில், சாய் என்ற - உாயென்று சொல்லப்படுகிற, ௨ர் இல்லம் 
புலி - ஒரு வீட்டுப்புலியானஅ, கொடும் சோகு தட்டி - வளைந்ததோள் 
களைத்தட்டிக சொண்டு, சல்லம் புவி இட்டு - முள்ளம்பன்றி போலொத் 
அ, எதிரிடப்பாய்வது உண்டு - மகேரேவந்து என்மேற்றாவி விழுவது 
முண்டு ; (இதுபோதாமல்), மிள - படியும், அம்புவி. ஒழுடின்றத - 
சந்திரனானத தோன்றுகின்ற ; (எ-று) உம்- அசைநிலை 

தம்முடைய வாயிலுள்ள ல்வியப்பிரபக்தத்தால் ஐ ங்களின் மறு 
பிறப்பைப் போக்குபவராஇய ஈம்மாழ்வார் தாம் இங்கு: OE LE COL. 

யாளமாக மாலைகொடுத்தாரில்லை ; தாய் வீட்டிலுள்ள புவிபோலப் 
பாய்ந்து என்னை வருக்துன்றாள் ; இதபோதாமல் சச்கானும் உதய 
மாய்விட்டக ந இணிமேல் சான் உயிர்பிழைப்பது எவ்விதமென்னாள் 
என்பதாம். சரும்பு- உவமையாகுமெயர், இரணடாமடியில் புலி- 
உவமயாகுபெயர், மூன்றாமடியில் புல்லிஎன்பது தொக்கு, தாயின் 
கொடுஞ்சொல் முட்போல தைத்தலால் ௮வளை முட்பன்றியின் தன் 
மையைக் கொண்டென்றாள். புலிபோலக் கறுவசொண்டு பாய்த 
லால் புலியை உவமித்தார், இது உவமைச்கு உவமையின் பார்பட்டு 
வழுவாகாசவாறு எப்படியென்ருல் தாயாகிய புலியானது முட்பன்றி 
யின் தன்மையடைந்து என்றகனாலே உவமைச்கு உவமையாசாமை 
வெளிப்படை. மெய்ப்பாடும் பயனும் அவை. இத: புலியென்று ஒரு 
சொல்லே யடுக்கிவர்தமையால் சோத்போநன் பின்வ நீலையணி. தா 
யைப் புலியென்றதற்கேற்பப் பாய்சன் றதென் றதனால் உநவகவணி, 
விரகங்கொண்டு, கலங்கவிழுதலால் தீரய்புலிபோலப் பாய்கன்றராளொன 
வும், ௮வள் வார்த்மை முள்ளம்பன்றியின் முட்போலத்தைச்பின்றசதென



olf FL HT LAG 8 Div இ 

லம், சந்திரனது மலயைக்கண்டு விரகம் ௮தஇிகரிதலால் ௮சுவர்தோ 
ன்றிர்ரெனவும் வருர்திச் கூறிளாளாயிற்று.. (35.94) 

lar 

ar (Lp திய மாளும் வினையும் தொருக்கெம்மை யிப்பிறவிப் 
வ் ஐ 0) * ௫ ச a ட்ட ’ A va ன டி ட்ட ட. 

முதிய ஞளாற்றிட்டு வவப்பரி தாற்புகம் மெய்ப்புல்வோர் 
தொ முதிய ணாயக (Ov) yj) Bs கனற்றுறை நீ ப்பொ றை 

வழு இன் ணாடன் lemon ws) மாழ்மெம் மனன் எனவே, 

&ா:-புகம் மெய்ப் புலவோர் - புகழுடைய உண்மையான கல் 

விமான்கள், Gary gs இயல் - வணங்கி ஈடச்சப்பெற்ற, சரயசன் - 
தலைவரும், ஒதும் - சொல்லப்பெற்ற, சனல் கறை - யாசகெறிகள் 
ஈச்ச. நீர்ப்பொருரை - ரீரையடைய தாமிர பருணி கூழ்ர்2, லமுதி ஈல் 
சாடன் - ரல்லபாண்டிராட்டி லகதரிக்த நம்மாழ்வாருடைய, இருவாய் 
மொழி வைவ் எம். மணத்தன - எமமனத்திலேயுள்ளன; (அதலால்). 

எழுதிய tren - பிரமன் எமக்கு எழுகிலைத்கத அயுளும், விளையும்-பழ 
வினைச் தொடர்ச்யெம், தொகுத்து - சேவக்கு, எம்மை - பல்களை, 
இப் பிறவி- நிந்தப்பிறப்பாகிய, புழுதியில் ஈரர்றட இட்டு - புழுதிச்சா 
லில் சாம்றவிழைத்துப் பயிரச்டு, லைப்பரிறு - லைச்கமுடியாததாகும். 

புலவோரால் ௨ணய்கப்பபெஉராஇிய ஈம்மாழ்லார் அருளிய இரு 
வாய்மொழி எம்மனத்திடச்சன வாறலால் பிரமசேவர் எமக்கு. ஒரு 
ஆபயுளைக்கற்பித்து அகர்கேர்பப் பழவீனைகளூரு சேர்ச்றப் புமுதியில் 
சகாந்றப்பாவினதபோலவ இந்தப்பிரவியைச் செய்யமுடியாது என்ப, 
சாம். இம்மையிலனுபவிப்பசெல்லாம். பழவினை goer raha Gor 
வீணை - பழவினையென்ச, ஈாரர்றிட்டு ரெர்பயன் சொள்ளாகல்போல 
இப்பிரப்பால் இன்றாம் வினையைச் செர்ச்சசசெய்ய முடியாதென்று 
கொள்க. wy GS - கொடை.யவள்ளலுக்கும் பெயராலால் பரோபகாரி 
யாயெ ஆழ்வாரை ௨ழுதி ஈன்னுடனென்றரூர். வைப்ப - அசரர்தொச் 
க. அல் அசை, இறையை இடைநிலைச் வசமாக்கி மின்னும் 
கூட்டி பீர்ச்துரையென்றும் கொள்ளலாம். (௯௯) 

மனையும் பெருஞ்செல்வ மும்மக் களுமற்றை வாழ்வும் உன்னை 
நினையும் பதமென நின்றபி ரான் குரு கூர்றிமலன் 

புனையும். தமிழ்க்கவி யாலிுு ணீங்கிப் பொருள் விளங்கி 
வினையும் இரிவுற் ஐனமுற்ற நீங்கின வேதங்களே. 

உரை :--மனையும் - மனைவியும், பெருஞ்செல்வமும் - மிச்கபொரு 
ளும்,மக்களும் - புத்திரா திகளும், மற்றைவாழ்வம் - மற்றுமுள்ள வாழ்வு 
களாம், தம்மை மீனையும் பதம் என - வேண்டாசபடி தம்மையே இயா 
னிச்திறுக்தலே ஈல்லதென, கின்றபிரான் - நீலையிட்ட தலைவராகிய, 
குருகூர் நிமலன் - திருக்குருகூரில் அவதரிக்தருளிய குற்றமற்ற ஈம் 
மாழ்வார், புனையும் - பாடியருளிய, தமிழ்ச்சவியால் - தமிழப்பாடல்க 
ளால், இருள் நீங்கு - அஞ்ஞான இருள் 8ல் ப்போய், பொருள் விளங் 
இ - மெய்ப்பொருளான ஞானம் தோன்றப்பெற்று, வினையும் - இரு.. 
வினைகளும், இரிவு உம்ரன - அழிவடைந்தன ; கேதங்கள் கூறி 
றம் நீங்க - பொருள்விளங்காச் குற்றங்களெல்லாம் நீங்கலாயின. 

தாரபுத்திரதனாதி எஷணாத்திரயங்களும் மற்றுமுள்ள வாழ்வுகளும்: 
தம்மைத் தியானிக்கும் பதமாகநின்ற ஈம்மாழ்வார் தமிழ்ப்பாடல்களா 

 



ஏறலமும் உரையும் ரு 

“ல், அஞ்ஞான நீங்கி ஈன் ஞானம் பெற்று வினைகளும் அழிர்சன: வே 
‘ . 8 
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திர்சளும் குற்றமற்று விளங்கெனவென்பதாம். தம்மை நினைத் சவர்கள் 
ர . ட ௬ 19] “ . eo க . க “ 

எவணாதிசளாலும் பிறவாழ் a லைம் அடையும் மகிழ்ச்சியிலும் Oe d gs 
, . வி ட பர : a ப அவத ட ‘ பஸ் ‘ தம்மைச் தியானித்சலே மேர்கொள்ளுதலால் தம்மை நினையும் பத 

மென நின்றகென்றார். மறிறைவாழ்ல்। - சறிறத்தார். சேர்ச்சை, எண் 
௨சைப்போகம் தசாக்கமுதலீயனவுமாம், (#00) 

மன்றே eae இருவரால் தார்வள்ளன் பாரணை என் ்) 37 மர] ட (Lp y ரீ (1) 137. ரே ம) பிபி பிய ta : 2 ட் Choe (Ef iol 
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உமை (per - முன்னாளில், மாறனை - நம்மாழ்வாரை, wes 

கலிப்பெருமாள் - மதாசவியாழ்கார், சென்று - அடைச்க, தென் தமிழ் 
. சா எட்டடி . a nw ச ் 

தொடையால் - அழகிய சமிழ்ப்பாடலால், பதிசம் ஒன்ேோ உரைத்து . 
கண்ணிறுண் சறுத்சாம்பென்ற ஒரு பதிசம்பாடி, அவன் - அர்சமாயோ 
ட்ட உட உட இட் 3. . த த தக்கா த: னுடைய, பொன் ௮ட-இறந்த இருஉடிகளை, உற்று நின்னான். என்றே 

ட டு . ச கனா . r ல் . ட 

அடைர்து நிலைபெற்றுவாழ்கின்றனன்பசாச எண்ணரி, மன்று புக 
மும்.3.லஈமெலாம் புகம்சின் £, Bt வழு தார்வளிளல் - இருவழுச் sit be 
— க . » ம 4 ட “ . ச “72 ன . 

உல குய்யவர்த கம்பசாடர், பதிகம் - ஒரு பதிசம்போல, பதிகம் ௮ 
ஆத - பத் திப்பதிசமாக, இசைத்தனன் - பாடியருளினார் ; (௭ - 2.) 

முன்ளுளில் ஈம்மா ழ்வா ® ர மது கலிப் பரு மாள் அடைர்து ஒரு 

பதிசம்பாடிப் பராமபதமுற்றாரென்று இர்காளில் கம்பசாடர் ௮ல்கொரு 

பதிகம்போலப் பத்துப்பதிசம் பா யருளினாரொன்பசாம். மன்று. 

கம்பல் பிறந்தார் காவேரி சங்குமர், கும்பமுனி சாபங் 

குலைந்த வூர் ~ செம்பது DD, DT DE DS! FTO LE ONE GHC DULG br ணை 

மறையை யோதவித்து வாழுமாரத் நூர்.” என் றதனால் கம்பர் திரு௨முர் 
அரிற் பிறர்சமையறிக. தென மிழ் நாடெ.ர் சாளுமுய்ய இராமாயணம் 
பாழூக்கொடுத்த பெருங்கொடையாளியாதலால் வள்ளலென்றார், மதுர 
கவியார் - ஈம்மாழ்வாரைத் தித்து முூத்திபெற்றவர். பதிசம் - பத் 

அப்பாடல்கள் சேர்ர்தள்ளதென்ற ஒரு தொசைச்குறிப்புச்சொல். 
மன்றே, சென்றே ஏ- ௮சையலைசள். ஒன்ற, ஏ- எண், என்றே 
எ. தேற்றம். பதிகமது, ௮ - பகுதிப்பொருள் விகுதி, (௧0௧) 

சபையமாம, tf 
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மூலமும் உரையும், 

முர்றுப்பெற்ான, 

 



கம்பர் வாலாறும் . 

இச் நூல்செய்தகாரணமும். 

சோழசாட்டில் மூகலூர் ஆதித்தன்புதல்வரும் திருவழுர் தூரிற் 
பிறர் த உவச்சனெடுத்துகளர்க்க வளர்ந்தவருமாகிய இச்சம்பர் கதிரா 
_மங்கலத்தின் Four Suna Ca cir wow ust & சடையப்பிள்ளைபிட்தது 
ஈட்புடையவராகி. அவரால் ஆதரிக்கப்பெய்று இதின் ௮டபாலுள்ள. தா 
ணி என்னும்ஊாரைத் தீமக்கு முற்தாட்டாச (முழுசனுபவமாக) )ப்பெற்று 
அம்கு வசத்துவருசாளில் இவரது. சலிபாடுர்திறமையறிர்த அரசர் முத. 
லாயிமனோர் உடமொழிமிராமாயணத்தைத் தமிழில் மொழீபெயர்க்கும். 
படி. கேட்ச அப்படியே மொழிபெயர்த்துப் பாலசாண்டமுதல் உயுத்த 
காண்டம்வரையமிலுள்ள ஆறுசாண்டங்களையும் தமிழில் செய்யுள்கடை 
யாசப்பாடி். சோழன்சபையிலரங்கேத்தத்தொடங்குகையில் பலரும் 
ப்ீரங்கத்தில் ௮ரங்சசாதன் சன்னிதியில் அரங்கேத்றுதல் தீகுதியாகு 
மென அப்படியே இருவரங்கஞ்சென்று அங்குள்ள கல்வியறிவுடைய 
பலருக்குக் தெரிவித்து அரங்கேற்ற எத்தனித்திருக்கும்பொழு.தி ஒரு 
காள் இ௫ரதுகனவில் அரங்கராதன்தோன்றி :: நம்ரடகோபனைப்பாடி 
*னயோ ?” என்றுகூறி மறைச்தருளினார். உடனே அஞ்ச ஈம்மாழ்வார் 
மிது இர்த அர்சாதியைப்பாடி ௮ம்கு கூடிய அலைக்களத்தில் இதனை 
முதலில் அங்கசேற்றிட்பின்பு இராமாயணத்சையரம்ே Catena ci 
தாம், 

இவர் காளிசேவியாருச்கு ௮அடிமைசெய்பஉராதலின் இராமாய 

ணம் பாடும்பொழுது சாளிதேவியாரைப் பர்தம்பிடிக்கச்சொல்லிய 
வெண்பா :-- 

ஒற்றியூர் காக்க a Maer காளியய 

வெற்றியூா காகுத்தன் ௦ மெப்ச்சரி, தை- பற்றியே 
நந்தா Asap அதற்கு ௪ நல்லிரவில் மாணாக்கர் 
பிந்தாமற் பற்தம் பிடி, 

இச்சம்பரது இயற்பெயரின்னசென்று விளங்கவில்லை ; உவச்சரில் 
மேளம்சொட்டுகிற பகுதியாருக்குக் சம்பசென்றபட்டப்பெயருள்ள 
தென்று கல்வெட்டுக்களால் தெரிகிறதனால் இவரும் அப்பகுதியாரென் 
று ஊூ்சப்பருர், இவரிருர் சசாட்டுக்கு வெண்ணெயூர்சாடென்ற 
பெயருளதாயிருந்தத, இவரின் பெரு ௦யையறிச்த அரசாங்கத்தார்' 
அர்சாடடினை இவர்பெயரால் மாற்றிவிட்டதனால் சம்பரசாடென்று பெய 
ராயிற்று, இங்றனமே முதலில் நித்தவினசை வளகாடென்ற ஒன்றனைப் 

பின்பு. அருண்மமொழித்தே வர் வளசாடென்று பெயரிட்டமையும் ௮றிக, 
இன்னும் Seiad snes ஆராய்சி; Sal gouges பின்பு கெளியிடப் 

ie ite 

ட நவிலும், உ இத்காக்கு கமிரம்கருவத்தின் ம்பழ்டதென்ப 
பதாம். 

Ap Qo GER புலவர்கள் ம்டக்கூத்தர், கேமிகாதர், பேரா 
சரிப், Gp Gav புகழேந்தி முதல. பாரை, 

“Gates Brag IE Deis arse 2 “தாபரந்தாதி, ஏரெழு 
ப்தி, எனயவ க் வையை | ௭



சடகோபர சதா தியின் 

பிழையும் திருத்தமும். 
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% இக்குறியிடப்பட்டவை சில பிர இகளில்மட்டும் காணப்படும், 

தறிப்பு :--திருவேக்சடத்தட்தாதியிற் கூறியபடி இதற்கு முகவுரையும் 

கிறைப்பொருள் விளக்கமும் எழுகாமைக்குக்காாணம்: தங்ல 
கதரைப்பொருளை அவ்வவற்றின் €ழ் எழுதிவிட்டபடியால். 
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