
திருச்செந்தூர் ழநகன் பிள்ளேத் தமிழ் 

| பகழிக்கூத்தர் அருள் வாக்கு] 

பேரா தரிகு மடியவாகம 
பிறப்பை யொழித் அப் பெருவாழ்ம் 

பேறு கொடுர்ச வழும்பிள்ளைப் 
பெறுமா னென்னும் பேேராளா! 

சேரா நிருதர் குலகலகா! 

சேவற் கொடியாய்! திருச்செக் soi gs 

சேயா! சேவர் ஜெம்“ 

செல்லா! என்றுன் றிருவஈத்சைப் 
பாரா ம௫ழ்ச் மூவ சாரயர் 

பரவிப் புகழ்கிறது விருப்புடனப் 

பா!லா வா!'என் நனைப்போ ற்௱ப் 

பரிர் ற மடூழ்ச்து TVA KF KT ov 

வாரா திருகக வழக்குண்டோ! 

வடிவேன் முருகா! வருவே! 

VOT CFE) ஈளபக் குரும்பைநூலை 

வள்ளி உணவா! வருகவே! 

[ஸ்ரீ சிதம்பாம் இராமலிங்க சுவாமிகள் அருள்வாக்கு] 
எய்தற் கரிய வருட் சுடரே! எல்லாம் வல்ல விறையோனே! 
செய்தற் ஈரிய வளத்சுணிகைச் சேய! உன்ற னாறெழுச்தை 
யுய்தற் பொருட்டிங் குச்சரிச்சே யுயர்ர்ச திருவெண் ணீறிட்டால் 
வைதற் கல்லாப் பகழச்சிவரும் வன்க ணொன்றும் வாராதே. 

சேரு முக்கட் சனிசனிர்த தேனே! ஞானச் செழுமணியே! 
யாரும் புகழுர் சணிகையெம தன்பே! உன்ற னாறெழுத்தை 
யோரு மனத்தி னுச்சரித்திங் குயர்க்ச திருவெண் ஸணீறிட்டாற் 
பாரும் விசும்பும் பசஞ்சாரும் பழங்க ஷென்றுஞ் சாராதே.



லை... 

மூருகச்சடவுள் தூணை 

Cov gt in uF gy & தூணை 

ஸரீ தேவராய சுவாமிகள் 

இருவாய்மலாக தருளிய 

bIbDT 7௦20 பச் 

மூலமும், 
இரிரிரபுரம் பிஷப் ஈபர் கல்லூரித் சமிழ் அூரியரும், 

'இருநெறிச் தமிழ்க்கழக”ச் தலைவரும், 

“Get gd pe OF Math” 

பச் கிரடிரியருமான 

வித்வான் 

இரு. அமிர்தம் சுந்தர நாதபிள்ளை யவர்கள் 
இயற்றிய 

மெய்ப்பொருள் வளக்க 

வருத்தி உரையும். 
TI a Rect 

பதிப்பாசிரியா:..... 

சை. ந. பாலசும்காம், தலைவர், 

(மாறான் சை, இமத்தின செட்டியார் பெஎத்திரன்), 

ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு புத்தகசாலை, 
Qe. 4/34, ஈயினியப்ப சாயக்கன் வீத, 

பார்க் டவுன் (2.0., சேன்னை. 
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இவை 

மஹான் ஸ்ரீ சாது ரத்தின சற்குரு அவர்களின் 

பாசசேசரர் 

௮. மஹாதேவ செட்டியாரவர்களால் 

புய முறையில அ௮மைம் ௪, 

6 யாரால் பார்யையிடப்பெற்று, 

மீ செட்டியாரால் 

தொகுக்சப்பெற்ற 

இன பசசப் பாக்களடக்கயெ 

முருகா துதிமஞ்சரியும் 
இதன் ஈற்றில் சேர்ச்சப்பெற்றிருச்செறன.



உ 

முருகக்கடவுள் துணை 

கந்தா சஷ்டி கவசம் 
மூலமும் மெய்ப்பொருள் விளக்க 

விருத்தியுரையும் 

முகவுரை 

te pre 

“முருகன் அடி.யீணை முன்னித் துதித்திடப் 
பேருகு மின்பம் பிறங்கிடுந் தானே.” 

முருகன் பத்தியில் முடுகெ உளத்து ௮ருமணி யனைய 
அன்பர்களே” 

“கந்தர் சஷ்டி கவசம்” என்னும் அரும்பெருழால் ஈம் 
தமிழ் நாட்டுச் சீரிய அன்பர்கள் பலராலும் கொண்டாடிப் 
போற்றப்பெறும் அழகிய நூல் ஒனனறாகும், இது, கந்தர். 
சஷ்டி கவசம் எலும் மூன்.று சொல் இரு சந்தியாலாயெ 
ஒரு தொ....ர். இதற்குக் கந்தரைச் சஷ்டி இஇியில் தப் 
பயனடையப் பெறும் கவசம்போலும் மாலென்பது இரண்ட 
பொருளாம், 

கவசம் விசர்கள் தம் பகைவர்களோடு போர்செய்யச் 
செல்லுங்காலத்துத் தம் பகைவர் எவும் படைகள் தமக்கு
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ஊறு (கெடுதல்) செய்யாதபடி தம் மெய்யில் அணிந்து 
கொள்ளாம் போர்ச் சட்டை, 

இக் கவசம் ௮க் கவசம்போல் தீம் ௮கப்பகை புறப் 
பகைகளால் தமக்கு எவ்வி, ஏத மும் (தூன்ப மம்) உண்டா 
காதபடிப் போற்றப்படுதலின், கவசம்" எனறார், இறு உவ 

மையான் இந் மாலுக்கு ப UNL gr பெயராம், 

இர்.நால், கம் தமிழ் நூல்கஷள் *ரிராகப் பெரிதும் 
சம்மவசால் பாராட்டப்படுவகொன்ரும, இ, ரால்ப் 
பல்லாயிரம் அன்பாகள் பக நியொடு பாடிப் பாராட்டித் 

துதித்துப் போற்றிக் குமாக்கடவுளின் அருளால் பேய், 

பூதம், பில்லி, ஒனியம், பிணி, பகை (முதலிபவற்றால் உண் 
டாய பல அயரையும் கற றி நீக்க. பென்று கிலைபெற்றுச் 

SE LHD air Los Bins Bsa woo a, 

இக,ழால் மக இரளுபம் உடைய து;மக்திராட்சசங்களும், 

மந்திரங்களும் பொடிந்து விளங்குவதாகும், இதனைக குரு 

முகமாக இருந்து கேட்டுப் பயன்பெற வேண்டுவது, 

Di grog உரை எழுதுகல் கூடாதென ஒருசாசார் 

கூறுவர், இது ஒருவஃ௦கயால் உண்மையேயாயினும், இத 

னைப் படிப்போர்ககு இதன் பொருள் ஒருவாறு பிண்டமாக 

உணர்ந்தாலன்றி மனனம் செய்தல் ௮ருமையாதலின் இந் 

லூலின் பொருல் ஒருவாறுதொகுத்து வகுத்து உரைத்தாம். 

“எல்லாரு மின்புற் நிருக்க நினைப்பதுவே 
௮ல்லாழல் மற்றோன் றறியேன் பராபரமே.” 

என்ற தாயுமானப் பெருக்தகையார் இருவாக்கின்படி, அடி. 

யேன், *எல்லோர்ககும் ஈகன்மை உண்டாகவேண்டுப'! ஏன்
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னும் சல்லெண்ணத்தோடு உரை எழுதினேஞாதலினால் ₹இச் 
தரற்கு உரை எழுதக்கூடா"தென்னும் ஒரு சாசார் கொள் 
கைப்படி *இது குற்றமாகாது! என ஈம்புன்றேன். 

இக.நாலில் சிற்சில இடங்களில் பற்பல ஆழமான கருத் 
துச்களும், வேதசாட உண்மையும் அமைககப்பெற்றிருத்த 
லின் உரை எழுதப் புகுஈத அடியேற் FD HUM (HL குறை 
வால் தெரிதா முடியாத சில பாகங்கள் இல்லாமற் போக 
வில்லை, அவைகளைப் பெரியாாமாட்டுச் சென்ன உபதேச 
(முறையாற் கேட்டுக் தெளிந் நூ பயன்பெறுவார்கராக, 

இக்,நாலின் பெருமை சிறியேனால் (ற்றும் அறிக்தூு 
ஓதத்தக்க தன்றாயினும் ஒருவாறு என் புன்மதியாற் கண்டு 
முன்னொருகாலத்துச் சொல்லிய, 

“காசினியிற் றுன்பகலக் கந்தனருள் பேற்றுயர * 

மாசில்லாச் சீரேய்த மாமனையும்--பேசு திரு 
காதலரும் பேற்றுலக்கக் கந்தர் கவசத்தை 
ஓத வெவரும் உவந்து,” 

என்ற வென்பாவைச் கண்டுகொள்க, 

Qisrs இயற்றியருளிய அரியர் ஸ்ரீ தேவராய 

சுவாமிகள் என்பது இக் கவசத் துள், 

கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய 

பாலன் மேவ ராயன் பகர்ந்ததைக் 

காலையின் மாலையில் கருத்.துட ஞளும்
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ஆசா Fg or HME துலக்கி 

கேச முடனொரு நினைவது வாகிக் 

௧௭௧7 சவ்டி கவச மிகனைச் 

சிநதை கலங்கா து இயானிப் பவர்கள்” 

என்று கூறியருப்பதால் ஸ்ரீ தேவசாய சுவாமிகள் இ தனை 

இய றறியவா எனத தெரிறெ ஐ. 

நம் நாட்டவர்கள் தம்மைக் சாமே பெரிதும் பாசாட் 
டக கூறுப புகழ்துகொள்ளு தல் வழககமில்லையா தலினால் 

இவர் தன்வைபபறறி ஓன்றும் கூறுற்றிலா, அதனால், இக் 

கால்ததுச சரித அமாய்ச்சியிலேயே தலைநிற்பவர் இவ 

ரைப்பற்றி அகம மன்றும் gy சிர. அுகொள்ளுதர்கு இல்லா 

இருக்கின் ஐ.து. 
ப பாவுள் வடமொ ழிக் கலப்பதிகம் அமைநதுள, மர 

இரருபப் பாககள் வைமொழி கலந்தே இருக்கும் எனபது 

ஒருதல், 
பாப்போக்கும் சொற்செறிவும் உற்றுநோக்குமிடத்த 

Lr bt D காலூறு வருடங்களுக்கு இப்பால் இருந்த 
குகன்பக்தி மிருத ஒருவசாற் கூறப்பட்ட தொரு மால் 
என்பது தெளிவாறெது, 

குமானைப் பாடியருளிய தாலும், சிவபெருமானை இடை 
யிடையே ஏற்றத்தோடு க தியிருப்பதாலும் சைவ லர், 
குமாக்கடவுள் பத்தியிற் சிறந்தவர் என்று அறியக் டெக் 
இன்றது.
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இவர், பாண்டி நாட்டினராக இருக்கலாம் என்று 
ஊட௫ுக்குக்காட்டுவழக்குகள் காண்டுன் றன, லாலா வேசம்” 
இது தென்பாண்டி நாட்டு வழக்குச் சொல், 

பாண்டிராட்டிலேயே முருகர் ருக் லங்கள் அதிகம் 
இருக்தலாலும், அச் தலங்களையே இவர் அதிகம் பாராட்டிப் 
பாடியிருப்பதாலும் இவர் பாண்டி நாட்டினர் என எண்ண 
இடர்தரும், 

முருகா, புகழாயும் நூல்களே லிருமபிப படிக்கவும் 
எழுதவும முடுகிய அரவம் கொண்டுள்ள அடியேனை *இந் 
அரற்கு ஒரு விரிவுசை எழுத” என என கனபா கட்டனாயிட் 
டனாாதவின் பன் சிற்றறிவிற் கெட்டியமட்டில் இதனை எழு 
தினேன். 

இதில் என் அறியாமையால் குற்றககளுமீ இருத்தல் 
கூடும், அதனை அன்பர்கள் தெரிவித்தால் AVES GBs 
வசனத்தோடு தப்பைப் போக்க ஒப்பைக் கூட் உலப் 
பு.றுவிப்பாம். அன்பர்கள் இம் * ape ந்போலப் பல 
முயற்சி செய்ய என்னை ஊக்க உ றிசாகப்படுக் Hatt sores, 
அவர்களுக்குத் திருப்பெருமுருகன் அருளபுரிவாஞக, 

85 ௮. சுந்தர நாதன்.



GL. 

மூருகக்கடவுள் கணை 

ஸ்ரீ தேவராய சுவாமிகள் 

அருளிச்சேய்த 

கந்தா சஷ்டி கவசம் 
மூலம் 

a 

காப்பு 

நேரிசை வேண்பா 
துதிப்போர்க்கு வல்வினைபோக் துன்பம்போ கெஞ்சிற் 

பதிப்போர்க்குச் சேஷ்வம் டலித்துக்--கதித்தோங்கும். 
நிஷ்டையுங்கை கூடு நிமலாருள் கந்தர் 

சஷ்டி. கலசம் தனை, 

குறள் வேண்பா 

அமாரிடர் தீர வமாம் புரிந்த 
குமானடி கேஞ்சே குறி. 

நூல் 

நிலைமண்டில அடிரியப்பா 

க சஷ்டியை நோக்கச் சரவண பவனார் 
சிஷ்டருக் குதவஞ் சேங்கதிர் வேலோன் 

௨ பாத மிரண்டில் பன்மணிச் சதங்கை 
கீதம் பாடக் கிண்கிணி யாட
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. மைய னடஞ்செயும் மயில்வா கனனார் 

கையில் வே லாலேனைக் காக்கவேன் றஐுவந்து 

வரவர வேலா யுதனார் வருக 

வருக வருக மயிலோன் வருக 

இந்திரன் முதலா வேண்டிசை போற்ற 

மந்திர வடிவேல் வருக வருக 

வாசவன் மருகா 2? வருக வருக 
நேசக் குறமகள் நிீனைவோன் வருக 

ஆறுமுகம் படைத்த ஐயா வருக 

நீறிடும் வேலவன் நித்தம் வருக 

சிரகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக 
சரஹண பவனா சடூதியில் வருக 

ரஹ ண பவச ரரரர ரரர 
ரிஹண பவச ரிரிரிரி ரிரிரி 

விணபவல சரஹ வீரா? ௩மோ௩ம 
நிபவ சாரஹண நிறநிற நிறென 

வசா ஹணப வருக வருக 

அசுரர் குடிகெடுத்த ஐயா - வருக 
என்னை யாளு மிளையோன் கையில் 

பன்னிரண் டாயுதம் பாசாங் குசமும் 
பாந்த விழிகள் பன்னிரண் டிலங்க 
விரைங்தேனைக் காக்க வேலோன் வருக 

ஐயுங் கிலியும் அடைவுடன் சேளவும் 

உய்யோளி செளவும் உயிரையுங் கிலியும்
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௧௫ கிலியுஞ் சேளவும் கிளரோளி யையும் 

௧௬ 

het 

௧௮ 

doe 

20 

fo a 

௨௨ 

a ih. 

= 

௨௫ 

௨௬ 

நிலைபேற் றேன்முன் நித்தமு மொளிரும் 

சண்முகன் நீயும் தனியோளி யோவ்வும் 

குண்டலி யாஞ்சிவ குகன்றினம் வருக 

ஆறு முகமும் அணிமுடி யாறும் 

நீறிடூ நேற்றியும் நீண்ட புருவமும் 

பன்னிரு கண்ணும் பவளச்சேவ் வாயும் 

நன்னேறி நெற்றியில் ௩வமணிச் சுட்டியும் 

rim சேவிமில் இலகுகண் டலமும் 
ஆறிரு திண்பயத் தழகிய மார்பில் 

பல்பூ ஷணமும் பதக்கமுக் தரித்த 
நன்மணி பூண்ட நவரத்ன மாலையும் 

முப்புரி நூலும் முத்தணி மார்பும் 
சேப்பழ குடைய திருவயி நந்தியும் 

துலண்ட மருங்கில் சுடரோளிப் பட்டும் 
கவாத்னம் பதித்த நற்சீ ராவும் 

இருதொடை யழகும் இணைஞுழக் தாளும் 
திருவடி யதனில் சிலம்போலி முழங்க 

சேககண சேக்கண சேககண செகண 
மோகமோக மோகமொக மோகமோக மோகேன 

௩௧௩௧ ௩௧௩௧ ௩௧௩௧ ஈ௩கேன 

QF FOTO. FG டிகுகுண் டிகுண 
ரரரா ரர்ரா ரரரர ரரர 

ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரி
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௨௭ டூடூடூடூ டூடூடூட டூடடூட6 GEE 

ட்குட்கு டிகுடிகு டங்கு டிங்குகு 
௨.0) விந்து விந்து! மயிலோன் விந்து ' 

முந்து முந்து முருகவேண் ழுந்து 7 

௨௯ என்றனை யாளும் ஏாகச் சேல்வ ! 
மைந்தன் வேண்டும் வரமகிழ்க் துதவும் 

௩௦ லாலா லாலா லாலா வேசமும் 

லீலா லீலா லீலா விநோதனேன் 

௩௩௧ றுன்றிரு வடியை உறுதியேன் றெண்ணும் 
என்றலை வைத்துன் இணையடி காக்க 

௩௨ என்னுயிர்க் குயிராம் இறைவன் காக்க 

பன்னிரு விழியால் பாலனைக் காக்க 

௩௩ அடியேன் வதனம் அழகுவேல் காக்க 

போடிபுனை கேற்றியைப் புனிதவேல் காக்க 

௩௨௪ கதிர்வே லிரண்டு கண்ணினைக் காக்க 

விதிசேவி யிரண்டும் வேலவர் காக்க 

௩ூடூ நாசிக ஸீரண்டூம் நல்வேல் காக்க 

பேசிய வாய்தனைப் பெருவேல் காக்க 

௩௬ முப்பத் திருபல் முனைவேல் காக்க 
சேப்பிய நாவைச் செவ்வேல் காக்க 

௩௭ கன மிரண்டும் கதிர்வேல் காக்க 
என்னிளங் கழுத்தை இனியவேல் காக்க 

௩.௮ மார்பை யிரத்௩ வடிவேல் காக்க 
_. சேரிள முலைமார் திருவேல் காக்க
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வடிவே லிருதோள் வளம்பெறக் காக்க 

பிடரிக ளிரண்டும் பெருவேல் காக்க 

அழகுடன் முதுகை அருள்வேல் காக்க 

பழுபதி னாறும் பருவேல் காக்க 

வெற்றிவேல் வயிற்றை விளங்கவே காக்க 

சிற்றிடை யழகுறச் செவ்வேல் காக்க 

நாணாங் கயிற்றை நல்வேல் காக்க 

ஆண்குறி யிரண்டும் அயில்வேல் காக்க 

பிட்ட மாரண்டும் பெருவேல் காக்க 
வட்டக் குதத்தை வல்வேல் காக்க 

பணை த்தோடை யிரண்டும் பருவேல் காக்க 
கணைக்கான் முழந்தாள் கதிவேல் காக்க 

ஐவிர லடியிணை அருள்வேல் காக்க 

கைக எளிரண்டும் கருணைவேல் காக்க 

முன்கை யிரண்டும் முரணவேல் காக்க 

பின்கை யிரண்டும் பின்னவ of gaa 

நாவிற் சரஸ்வதி நற்றுணை யாக 

காமிக் கமலம் ஈல்வேல் காக்க 

முப்பா னாடியை முனைவேல் காக்க 

எப்போமு தம்மேனை எதிர்வேல் காக்க 

அடியேன் வசனம் அசைவுள நேரம் 

கடிகவே வந்து கனகவேல் காக்க 

வரும்பஃ றன்னில் வச்சிரவேல் காக்க 
அரையிரு டன்னில் அனையவேல் காக்க
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Gs ஏஎமத்திற் சாமத்தில் எதிர்வேல் காக்க 

தாமத நீக்கிச் சதுர்வேல் காக்க 

௫௨ காக்க காக்க கனகவேல் காக்க 

கோக்க Ganda Comp. Conds 

௫௩. தாக்க தாக்க தடையறத் தாக்க 

பார்க்க பார்க்க பாவம் போடிபட 

௫௪ பில்லி சூனியம் பேரும்பகை யகல 
வல்ல பூதம் வலாஷ்டிகப் பேய்கள் 

௫௫ அல்லற் படூத்தும் அடங்கா முனியும் 

பிள்ளைக டின்னும் புழைக்கடை முனியும் 

௫௬ கொள்ளிவாய்ப் பேய்களும் குறளைப் பேய்களும் 

பேண்களைத் தோடரும் பிரமரா க்ஷதரும் 

௫௭ அடியனைக் கண்டால் அலறிக் கலங்கிட 

இரிசிகாட் டேரி இத்துன்ப சேனையும் 

௫.௮ எல்லினு மிருட்டிலும் எதிர்படு மண்ணரும் 
கனபூசை கோள்ளும் காளியோ டனைவரும் 

௫௯ விட்டாங் காரரும் மிகுபல பேய்களும் 
தண்டியக் காரரும் சண்டா ளங்களும் 

௬௦ என்பெயர் சோலவும் இடிவிழுந் தோடிட 

ஆளை யடியினில் அரும்பா வைகளும் 

௬௧ பூலை மயிரும் பிள்ளைக ளென்பு 

௩கமு மயிரும் நீண்முடி மண்டையும் , 

௬௨ பாவைக ளூடனே பலகல சத்துடன் 

மனையிற் புதைத்த வஞ்சனை தனையும்
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௬௩. தட்டியச் செருக்கும் ஓட்டியப் பாவையும் 

காசும் பணமும் காவுடன் சோறும் 

௬௪ ஓதுமஞ் சனமும் ஒருவழிப் போக்கும் 

அடியனைக் கண்டால் அலைந்து குலைக்திட 

௬௫ மாற்றான் வஞ்சகா வந்து வணங்கிட 

காலதூ தாளேனைக் கணடாற் கலங்கிட 

௬௭௬ அஞ்சி நடுங்கிட அரண்டு பாண்டிட 

வாய்விட் டலறி மதிகேட டோட் 

௬௭ படியினின் முட்டப் பாசக் கயிற்றால் 

கட்டட னங்கம் கதநிடக் கட்டூ 

௬௮) கட்டி யருட்டூ காங்கை முறிய 

கட்டு கட்டு கதறிடக் கட்ட 

௬௯ முட்டி முட்டு முழிகள் பிதுங்கிட 

செக்கு செக்கு சேதிற்சேதி லாக 

௭௦ சோக்கு சொக்கு சூர்ப்பகைச் சோக்கு 

குத்து குத்து கூர்வடி வேலால் 

எக பற்று பற்று பகலவன் றணலெரி 

தணலேரி தணலெரி தணலது வாக 

௭௨ விடூவிடூ வேலை வெருண்டது வோட 

பலிய ஈரியும் புன்னரி நாயும் 

௭௩ எலியுங் கரடியும் இனித்தோடர்க் தோடத் 
தேளும் பாம்பும் செய்யான் பூரான் 

௭௫ கடிவிட விஷங்கள் கடித்துய ரங்கம் 

ஏறிய விஷங்கள் எளிதுட ஸனிறங்க
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௭௫ ஒளிப்புஞ் சுளுக்கும் ஒருதலை நோயும் 
வாதஞ் சயித்தியம் வலிப்புப் பித்தம் 

௭௬ சூலைசயங் குன்மம் சொக்குச் சிரங்கு 
குடைச்சல் சிலந்தி குடல்விப் பிரிதி 

௭௭ பக்கப் பிளவை படர்தோடை. வாழை 
கடுவன் படூவன் கைத்தாள் சிலந்தி 

௭.௮ பற்குத் தாணை பருவரை யாப்பம் 

எல்லாப் பிணியும் என்றனைக் கண்டால் 

௭௯ நில்லா தோட நீயேனக் கருள்வாய் 

ஈரே முலகமும் எனக்குற வாக 

௮ ஆணும் பேண்ணும் அனைவரு மெனக்கா 

மண்ணா எரசரும் மகிழ்ந்துற வாகவும் 

௮௧ உன்னைத துதிக்க உன்றிரு நாமம் 

சாஹண டவனே:! சைலோளி பவனே 7 

௮௨ திரிபுர பவனே / தீகழோளி பவனே? 

பரிபுர பவனே 2 பவமோளி பவனே £* 

௮௩. அரிதிரு மருகா! அமரா பதியைக் 

காத்துத் தேவர்கள் கடூஞ்சிறை விடுத்தாய் 

௮௪ கந்தா? குகனே? கதிர்வே லவனே? 
கார், திகை மைந்தா ? கடம்பா ! கடம்பனை 

௮௫ இடும்பனை யழித்த இனியவேன் முருகா 7 

தணிகா சலனே: சங்கரன் புதல்வா? ' 

௮௬ கதிர்கா மத்துறை கதிீர்வேன் முருகா / 
பழரீப் பதிவாழ் பால குமாரா 7
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ஆவினன் குடிவாழ் அழகிய வேலா 7 
செந்தின்மா மலையுறும் செங்கல்வ ராயா 7 

சமரா பரிவாழ் சண்முகத் தரசே " 

காரார் குழலாள் கலைமக ணன்றாய் 

என்னா விருக்க யானுனைப் பாட 

எனைத்தோடர்க் "திருக்கும் எந்தை முருகனைப் 

பாடினே னாடினேன் பாவச மாத 

ஆடினே னாடினேன் ஆவினன் பூதியை 

நேச முடன்யான் நேற்றியி லணியப் 

பாச வினைகள் பற்றது நீங்கி 

உன்பதம் பெறவே உன்னரு ளாக 

அன்பட ஸனிஈக்ஷி : அன்னமுஞ் சோன்னமு 

மேத்தமேத் தாக வேலா யுதனூர் 

சித்திபேற் றடியேன் சிறப்புடன் வாழ்க 

வாழ்க வாழ்க மயிலோன் வாழ்க 
வாழ்க வாழ்க வடிவேல் வாழ்க 

வாழ்க வாழ்க மலைக்குரு வாழ்க 

வாழ்க வாழ்க மலைக்குற மகளுடன் 

வாழ்க வாழ்க வாரணத் துவசம் 

வாழ்க வாழ்கவென் வறுமைக ஸணீங்க 

எத்தனை குறைகள் எத்தனை பிழைகள் 

எத்தனை யடியேன் எத்தனை செய்தால் 

பெற்றவ ணீகுரு பொறுப்ப தன்கடன் ; 

பெற்றவள் குறமகள் பேற்றவ ஸாமே ;



Sn Foy 

கந்தர் சஷ்டி கவசம் 15 

பிள்ளையென் றன்பாய்ப் பிரிய மளித்து 
மைக்தனேன் மீதுன் மனமகிழ்க் தருளித் 

௧௦௦ தஞ்சமேன் றடியர் தழைத்திட வருள்செய் 
கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய 

௧௦௧ பாலன் றேவ ராயன் பகர்ந்ததைக் 
காலையின் மாலையிற் கருத்துட னாளும் 

௧௦௨ ஆசா ரத்துடன் அங்கக் துலக்கி 

&Oih.. 

௧௦௫௪ 

௧௦௫ 

hOGr 

க்ளெ 

௧௦.௮ 

௧௦௯ 

420 

கேச முடனோரு நினைவது வாகிக் 

கந்தர் சஷ்டி கவச மிதனைச் 

சிந்தை கலங்காது தியானிப் பவர்கள் 

ஒருநாள் முப்பத் தாறுருக் கொண்டு 

ஓதியே செபித்து உகந்துந் றணிய 

அஷ்டதிக் குள்ளோர் அடங்கலும் வசமாய்த் 
திசைமன்ன ரெண்மர் சேயல தருளுவர்; 

மாற்றல ரேல்லாம் வந்து வணங்குவர்; 

நவகோண் மகிழ்ந்து ஈன்மை யளித்திடம்; 

ந௩வமத னேனவும் ஈல்லெழில் பெறுவர்; 
எந்த நாளும் ரேட்டா வாழ்வர் ; 

கந்தர்கை வேலாங் கவசத் தடியை 

வழிபாய்க் காண மெய்யாய் விளங்கும் ; 

விழியாற் காண வெருண்டிடும் பேய்கள் ; 
போல்லா தவரைப் போடிபொடி யாக்கும்; 

நல்லோர் நினைவில் நடனம் பரியும் 
சர்வ சத்துரு சங்கா ரத்தடி
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௧௧௧ அறிந்தேன தள்ளம் அஷ்டலட் சுமிகளில் 

வீரலட் சுமிக்கு விருக்துண வாகச் 

௧௧௨ சூரபத் மாவைத் துணித்தகை யதனால் 

இருபத் தேழ்வர்க் குவந்தமு தளித்த 

௧௬௩. குருபரன் பழரிக் குன்றினி விருக்கும் 
சின்னக் குழந்தை சேவடி, போற்ற 

௧௧௫ எனைத்தடூத் தாட்கோள என்றன துள்ளம் 

மேவிய வடிவம் வேலவ போற்றி 

கசு௫ தேவர்கள் சேனா பதியே போற்றி 

குறமகள் மனமகிழ் கோவே போற்றி 

௧௧௬ திறமிகு திவ்விய தேகா போற்றி 

இடூம்பா யுதனே இடம்பா போற்றி 

௧௧௭ கடம்பா போற்றி கந்தா போற்றி 
வேட்சி புனையும் வேளே போற்றி 

௧௬௧.௮ உயர்கிரி கனக சபைக்கோ ராசே 7 

மம்னட மிடுவோய்? மலாடி. சரணம் 7 

௧௧௯ சரணஞ் சரணஞ் சாஹன பவஓம் 
FT CHC சாணஞ் சண்முகா சாணம். 

கந்தர் சஷ்டி கவசம் மூலம் PHM Om.



   
ஓம் 

இருமுருகன் இருவடியே ணை 

கத்த வட. bBAIFLD 

மூலமும் மெய்ப்பொருள் விளக்க 

விருத்தி உசையும் 

காப்பு 

நேரிசை வேண்பா 

அதிப்போர்க்கு வல்வினைமோக் துன்பம்போ நெஞ்சிற் 
பதிப்போர்க்குச் சேல்வம் பலித்துக்--கதித்தோங்கும் 
நீஷ்டையுங்கை கூடு நிமல ரருள்கந்தர் 
சஷ்டி, கவசந் தனை. 

[பதவுரை] 

கி.மலர் “ மலரகிதராடிய சவபெருமான் 

அருள் 5 கருணையினாஜ் பெற்றருளிய 
கந்தர்  கந்தக்கடவுளின் 

சஷ்டி. ௪ சஷ்டி இதியிலே ஒ..தற்குரிய 
2
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கவசர்தனை 

எதிப்போர் மர 

கவசம் மூலமும் 

காக்கும் பெருமையையுடைய 

SME WS) 7 Fong 

= (us ACur@) Card Orgs Ox 

ய்து கர்கச்சடவுளைச் ஐஇப் 

பவர்சளாக்கு 

வல் வினை -- வல்லமையையுடைய பழைய 

திவினை களெல்லாம் 

ம்பாம் = நீந விடும்; 

aT Lees - வருத்தய்களெல்லாம் 

போம் —~—— rer Mal iD; 

(ol GR Fev > farang 5) ear & oar C exer 

பதிப்போர்ச்கு -: இந்த மர்கிரத்தை மன் லைப் 

போர்க்கு 

செல்வம் -. பொருட் செல்வம் 

பலவித து = ans Hy 

கதிச்தோங்கும் -- அச்சப் பொருட்செல்வம் 4 5 

கரித்து உளரும்; 

நிஷ்டையும் ன யோகசாசனையும் 

கைகூடும் = Ae Bs sw. 

| விநத்தியுரை] 

1. (1) “துதிப்போர்க்கு, நெஞ்ிற் படிப்போர்க்கு வல்வினை 

போம், (11) “நன்பம் போம், (111) *செல்வம் பலிச். அச் சதிச்தோங் 

கும், (17) “நிஷ்டையுங் கைகூடும்? என நான்கு சத்திகள் சைவரப் 

படு மென்றார், 

2. *துதிப்போர்க்கு வல்வினைபோம்' என்றதனால் துதியாத 

வர்க்கு வல்வினை போகாது என்பது அருத்தாபத்தியாற் பெறப் 

படும்,



மேய்ப்போருள் விளக்க விருத்தி உரையும் 10 

உ. வல்வினை! என்றது நீங்கற்கரிய வலிய விணை என்ற 
தாயிற்று. இதனால் கச்தர் சஷ்டி. கவசத்தின் அற்றல் கூறப்பெற் 
ஐ, “போகாந்நுமாம் போம்?” என்பு ற்போல, 

4. “ன்பம்” என்றது பிறவிச் துன்பத்தை, 

5. செல்லம் பலிகத்ச லாவ செல்வஞ் சேருதல். கந்தர் 
சஷ்டி கலசத்ளத செஞ்ிர் பதிச.டுடு் பண்ணியர் செயலால் செல் 
வம் பஙிகரும என்பதும, அல்வாறு பலிச்ச செல்லம் அறியா 
நிலையூன்றி கிற்றல்மாத்திமன்றி மேலும மேலும பெரு? ஓங்கும் 
என்ர. ஏனெனின், செல்வம் தோன்றின அவாலைப் Quah, 

மேலும் மேலும சேல்வஞ் சேரமேண்டும், சேர்ச்கவேண்டும் ” 
என்னு எணாறுவராசலின் *கதிகசோஙகும்” என்முர், இசை 

லன்ரோ, 
“ஆனாதவாப்பேருக்கும்'? 

எனச் *நமிழுவிடுநாந” டையார், செல்வத்சைப்பற்றிக் கூறிஞர். 

ரண்டு ௮ கருதற்பாலதாம். 

6, வினையே நுன்பத்தை Mor Sous ser, அன்பத் 
இற்கு வித்சாயெ பண்டைவினைகள் நீங்குசல பெற்றாம், அன்பற் 
றிருச்சலே இன்பமாதவின், இன்பஞ் சிச்சியாம் என்பது சொல் 
லாமலே யமைர்திருத்தல் காண்க, 

£... உலக வாழ்க்கைக்குச் செல்வம இன்றியமையாதது, 

“முனிவரு மன்னரு முன்னிய போன்னான் முடியும்,” 
என்று ஸ்ரீமணிவாசகப்பேருமான் திருவாய்மலர்ச்தருளியபடியும், 

[ $நக்தறள்- ௮௩௫ டைமை-௭.-ம் பாடலீ.] 

“அருளில்லார்க் கவ்வுலக மில்லை பொருளில்லார்க் 
கிவ்வுலக மில்லா கியாங்கு.” 

என்ற திருவள்ளுவர் திருவாக்சின்படியும் உலக வாழ்விற்கு இன்றி 
யமையாததாயெ செல்வம் சேரும் பெருகும் என்ளூர்.
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8. துன்பம் நீங்கி உலசயாழ்வு பெற்று இருப்பதுதன்னி 
னும் மேம்பட்டது நிட்டைஇன்பம் ஆசலின் ‘Hasan um one 
கூடும்' என்றார். 

நிஷ்டையும்' என்றஇல் உள்ள உம்மை உயர்வுசசிறப்பும்மை. 

apo” என்றது யோகநிஷ்டையை. நிஷ்டை Qui m capt 
ஞானம் பெறுதல் ஒருதலையாதலின் பொருள், இன்பம், ஞானம் 
Agi Guin wb orn & « 

இணி, புருஷார்ச்சம் சான்கனுள் பொருள், இன்பம், விடு 
பேந்றிற்குரிய ஞானம் மூன்னுவ் கூறப்பெற்றதே, அறம் என்னாம் 

எணின், கர்தர் சஷ்டியை ஒதலும் கந்தனைப் பத்தி செய்சலுமே 
அறம் ஆதலின், அறம்முதல ரான்கும் கந்தர் சஷ்டியை ஓதித் 
னுதிச்தார்க்கு எய்றும் என்று கூறினார் ஆயிற்று. 

9. பதித்தல் - காட்டல்; நிலையாக ஊன்றச்செய்தல், 
10. தரிடத்் தும் மீலை நில்லாது சகடக்சால்போலச் செல் 

லும் இயல்பினது ஆதலின் சாரண இடுகுறியாகப் பொருட் செல் 
வத்தைச் *செல்வம்' என்றார். 

11. கதித்தல் - (மிகப் பெருகுசல்' என்ற பொருளது, 
12. ‘Hagen.’ என்றது யோகநிட்டையில் நின்று இறைவ 

னைத் தன்னுள்ளேயே கண்டு களிப்புறதலை. 

18, ‘Gwe? eer ag வெபெருமானை; சிவபெருமானே மல 
சட௫தர் அதலின். *நி' ஏன்பது வடமொழியில் இன்மைப்பொரு 

ளைக் சாட்டவர்ச அடைமொழி; இதனை உபசர்க்கம் என்பர் வட 
grant. ₹நிமலர்” என்பது வடசொல் என்பர், “நிமலர்! *தந்தர்" 
என்பவற்றுள்ள ௮ர் விகுதி உயர்வுப் பன்மை விகுதி, 

14. கர்தச்சடவுள் ஆறு இருக்குழந்தை வடிவமாக இருந்து 
உமாதேவியார் சேர்த்துத் தழுவி எடுத்தபோழ்து ஒருருவம் பெற் 
றார் ஆதலின் கந்தர் எனப் பெயர் பெற்றார், கக்தர்-*ஓன்றுசேர்க்
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கப் பெற்றவர்' என்பது பொருள். இன்னும் பல காரணங்கள் 

கூறுவாரும் உண்டு. இசனை, 

| கநீதபுராணச் குருக்கம்-உற்பந்தி காண்டம்- ௬௩-ம். செய்யுள்] 

அம்மை யெடூத்துழி யாறுரு மைந்த 

னாறு முகங்களு மாறிரு கையுஞ் 
சேம்மை போருந்தோரு,மேனியு மாகச் 

சேப்பினை யோத்த திருத்தன நின்று 
போம்ம லுடன்சோரி பாறத ருத்திப் 

போற்புறு சிற்பா னைப்பணி விக்க 

நம்மை யளித்திடு கந்தனை யன்பா 

ைனே டூத்துர மீதில ணைத்தே,” 

என்ற பாவாலும் அறியலாம். 

10. சஷ்டி, - ஆறுவது இதி, ஆறு திருவரு உடையவர் ஆச 

இருந்தமையாலும், அறுமுக மூடையவர் ஆச இருப்பதாலும், 

ஆறெழுத ௮ மச்சிரத்கிற்கு உரியவர் ஆக இருப்பதாலும் ‘pad 

கடவுளை ஆரவது இதியில் துதிப்போர் ஏனைய நாட்களில் நுஇப் 

பவர் பெறும் பேற்றைவிட அடிசம் பேறு பெறுவர் என்பர் 

பெரியார். 

16. கவசம் - சத்துருக்களின் ஆயுதங்கள் உடலிற் ee 

ஊறு செய்யாதிருப்பதற்கு வீரர் மெய்யில் அணிந்துகொள்ளும் 

இரும்புமுதலிய லோகங்களாற் செய்த சட்டை. 

இம் மந்திரம் ஓடத் துதிப்போர்ச்கு ஊறு இன்றிச் காத்தரு 

ளுச் திறன் உடமைபற்றிச் *கவசம்' என்றார், 

கவசம் போன்றதைச் *கவசம்' என்றது உவமை ஆகுபெயர், 
17. கர்தச்கடவுளைச் சஷ்டி இதியில் ததுவதற்சென்று ஏற் 

பட்ட மச்.இிரம் ஆதலின் இதற்குச் கந்தர் சஷ்டி கவசம்' எனப் 

'பேராயிற்று,
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15, ஐப்பரி மாதத்தில் பிரசமைமுசல் விரதம் அஷ் 
டிச் இம மர்திரத்தை ௨9), சஷ்டியில் அசனைப் பூர்த்திசெய்ய 
வேண்டும். இங்ஙனம் மகஃதிரம் ஓறும்போது காள் ஒன்றிற்கு முப் 
பத்தாறு உரு வீசம் றெபி.சவேணடும். 

“ஒருநாள் முப்பத் தாறுருக் கொண்டு 

ஓதியே செபித்து உகந்தந் றணிய,”” 
என்பதனால் இசை உணாலாம். 

Den oo ari gore urged Cpr ஒருவருடத்தில் வரும் 

இருபச்துரசான்ரு சப௩முகளினும் இக்சுகைய ம௩ிர௩சளை Ge a 

திக்கடவளை வழிபபெசலுலும் மேம்பாடு உண்டாமும்.  ர.தனோக 

கதபுராணமுதலிய நூங்களிற் பாக்கக் வாணலாம்.. இம் வெக 

பாவால் நூற்பயன் கராப்பெறறது. இத Sem Gy m Mle mam g 

துணிசற்பாற்று, 

இதுவும் அது 
aww வெண்பா 

அமாரிடர் தீர அமாம் பரிந்த 

குமானடி நேஞ்சே குறி, 
[பநவுரை] 

செஞ்சே -- என்றன். உள்ளமே ! (நீ தொடங்கிய 

காரியம் மூட்டின்றி இனிது 

முடிதற்பொருட்டு 
அமர் - தேவேர்திரன் மூசலிய தேவர்கள் 

இடா ஊ இன்பம் 

தீர ு தொலையும்படி 

அமரம் புரிந்த 5 சூரன் பதுமன் glu அசரர்ச 

ளோடு போர்செய்து அவர்களை 

அழித்சருளிய
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குமரன் ு கச்தக்சகடவுளினுடைய 

அடி. == Agus gma tor 

குறி ௭ உள்ளி வணங்குவரயாக, 

[விருத்தியுரை] 
1. அமரர் - *மரணமில்லாதவர்” என்னும் பொருளது, 

அமிர்சம் உண்ட இறத்தால் ஈளை, இரை, மூப்பின்றி கெடும் 

காலம் வாழ்வர், சேவர் ௮சலின், *அமார்' என்றுூர். 

சேவரும் ஒருகாலச் ப அழிவர், மரணத்தை, நெடுங்காலம் 

வாழ்க்சபின் அடையம் சேயரை *அமரர்” என் ற, மங்கலவழக்கு 

என்பர். 

“மாலாதி தேவர் மாள்வர் மா துமையாள் பாகன் நிற்பன்” 
என்றது GM GOT Fw HE Fy) 

2. ₹இடர்' என்ற ரன் பமன்முசலிய அசுரர்களால் 

தேவர்களுக்கு உண்டா௫யெ துயரச்தை, 

3. தேவர்சம் பெருக ஐயர் தர்ச்சருளிய குமரனுக்கு உன் 

அன்பர் தீர்ப்பது பாரம அல்ல என்பார் *அமாரிடர் 2” என்று 
கூறினார். 

4 மாரனைகச் குச்சிசப்படுச் தம் இருவடிவு உடையவர் As 

வின் *குமாரன்' என்னும் இருசாமம் ஏற்பட்ட, 

(குமாரன்) இது வடசொற்களின் சந்தி, இளைய இருக் 

கோலம் உடையர் ஆதலின் *குமரன்' என்றாயிற்று என்னலும் ஆம். 

இதனாலன்றோ நக்கீரரும் 

[தீருழநகாற்றுப்படை-தோத்தி பப்பாஃ௧.] 

-- என்றும் 

இளையாய் ஆழகியாய் ஏறாூர்ந்தான் ஏறே 
உளையாய்என் உள்ளத் துறை” 

என்றருளினார்.
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குறி என்று இயாணிச்தலை, இரறைஞ்சலை. 
0. “நடி! என்றது ஒருமைப் பன்மை மயச்சம், 
இணி, திருப்பாதம் என ஒருமையாகக சொண்டு நான பாதத் 

சை என்பாரும் உண்டு, 

7. குறிக்கும் இடம் கெஞ்சாதலினாலும், ருறிக்குச் தொழி 
லைப் புரிவதும் ரெஞ்சாசலின் (செஞ்சே! என விளிரச்தார். இதனை 
*'செஞ்சறிவுறச்சல்” என்பார். 

8. இப் பாட்டால் குமரச்சடவுளின் பெருமை எடுத்து 

இதப்பெற்ற. மக்கள், இறைவன் கழல் இஇத்சல் செய்வா 

ராயின் பெரும்பயன் பெறுவர், 

கழல் அதித்தார் முற்றும் முழுயுருவுர் துஇச்தாரே ஆவர் 

போலும். 
[திரச்துறள்-கடவுள் வாழ்த்து] 

“மலர்மிசை எகினான் மாணடி சேர்ந்தார் 
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்,” ௩) 

“கோளிற் போறியிற் குணமிலவே எண்குணத்தான் 

தாளை வணங்காத் தலை.” (௯) 
** பிறவிப் பேருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் 

இறைவ ஸனடி சேரா தார். ” (So) 
எனச் திருவள்ளுவரும் திருவடிசளையே குறித்சமை காண்ச. 

இன்னும் திருவடிச் அருள் செய்யும் ஏற்றம் உண்டாத 

லின் அடியே கருதத்தக்கது என்பர், இதுபற்றியன்றோ, 

“எடூத்த தாளின் அருள் வயங்க ” 
என்றார் பெரியார். 

9... *அமரம்' என்றது அமரை; இதில் ௮ம்-சாரியை, அமர் - 

போர்.



நூல் 

நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா 

க சஷ்டியை நோக்கச் சாவண பலனார் 

சிஷ்டருக் குதவுஞ் செங்கதிர் வேலோன் 

௨ பாத மீரண்டில் பன்மணிச் சதங்கை 
கீதம் பாடக் கிண்கிணி யாட 

ஈட மைய னடஞ்செயும் மயில்வா கனனார் 
கையில்வே லாலேனைக் காக்கவேன் றுவ்ந்து. 

சரவணபவன் 

ஆர் 

சிஷ்டருச்கு 

உதவும் 

செம் கதிர் 

வேலோன் 

பாதம் ()ரண்டில் 

Led wes 

சசஙகை 

இதம் பாட 

இண்டுணி 

ஆட 

| பதவு வா] 

ு சரவண மடுவில் தோன்றினவனும் 

- (அன்பின்) அமைர்த 

-ு அடியார்கருரக்கு 

ு உதவியைச் செய்கின்ற 

 செலர்த கரணஙகளையுடைய 

௩ வேலாயுத ச்தை உடையவனும், 

= தன்னுடைய இரண்டுதிருவடிசளிலும் 

= பல மணிகள் கோகச்சப்பட்ட 

-- சதங்கையென்னும் சாலணியான து 

= இராகத்தைப் பாட 

- இண்டிணியென்னும் அபாணமானது 

5 அசைய
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மையல் = Meigs விருப்பச்சைச் காண்போர்க்கு 

உண்டாக்கதச்சக்க 

ஈடம் செய்யும் ு இரு ஈடனத்தைச் செய்கின்ற 

மயில்வாகனன் ு மயில்வாகனச்சையுடையோனுமாதிய 

குமரக்கடவள் 

வரது == அடியேடய என, முன்னே வற்து 
காட்சி தர சருளி 

கையில் =n hoor Bwyd ssl FN 

ஆர் ு தங்கிய 

வேலால் ௮ மேலாயுதத்தினுலே (என துன்பக் 

களை யெல்லாம் ம்க்கி) 

என்னை ு- அடியேனாிய என்னை 

காம்ச ஏன்று ௮ கால்கக்கடவன் என்று ௧௫3) 

சஷ்டியை  சஸ்டிகவசமென்னும்திருமிரக்தை 
கோக்க ஊ மனத்தால் இயொனிக்க. 

| ஈிநுத்தியுமா] 

1. *சஷ்டியை' என்றது சட்டி மவசத்தை, சஷ்டி இதியில் 

Ogio wi Hr goog siege oor mg கால குபெயர், 

2... “நோக்கல்” ஏன்றது மனத்தால் நோக்குதல்; இனி, 

எண்ணாலுங் சண்ணாலும் கோக்க எனினும் ஆம். *கோக்கம்' 

என சோக்குங் கருவியாகிய சண்ணைச் கருவியாகுபெயசாய் 

உணர்ச்தும் என்பதும் நுறிக, 

3. சரவணபவனா” சரவணமடுவில் உற்பவித்த நேருகக் 

கடவுளைக் குறித்தது. இதனை, 
“காமர்பூஞ் சரவணத்தின் பாங்கரின் வருதலாலே 
சாவண பவனேன் ருனான்,”' 

என்ற கந்தபுராணச் செய்யுளின் அடிகளாலும் அறியலாம்.



மெய்ப்பொருள் விளக்க விருத்தி உரையும் 27 

4. இஷ்டர் - அன்பர், அடியார். 

% உதவுதல்' என்றது ஈண்டு அன்பர்கள் இயர் இர்த்தற் 
பொருட்டு அன்பர்களுக்கு இடர் விளைக்கும் கொடியார்மேற் ,பிர 
யோகித்தலை. 

0. மூருகப்பிரான் இிருச்சாத்றுவேல் அசுரர் உடலிற் செலுத் 

தப்பெற்று இரத்தர்கோய்ர்நு பிரசாத் இடலால் ₹ செங்க இர்வேல்” 

என்றார், ் 
i. Qadgyas Cae; இதற்கு வெல் - பகுதி; சாரணப் 

பெயர், வேலாயுதத்தை யுடையவன் மே.லன். (POETS SLI UE 

ஆயுசங்கராம் உண்டாயினும் ல் வேல் உமாதேலியாமிட மிருது 

பெற்றது ஆசலாலும், சூரன் பன்மன் முதலியவை வேலால் வென் 

இசனாலும், இது ஞானவடிய மாச விளாலும் வேலைச் சிறப்பாகக் 

கூறினர், இதட உன்றோ சந்) புராணமுடையாரும் 

*திருக்மை வங் போற்றி போற்றி”? 

என இரண்டு போற்றி கூறினார். 

1. 4பன்மணிச் சதங்கை' - சதங்கை ஒலிக்க உள்ளே பரற 

கஞச்குப் பதிலாக மணிகள் இடப்பட்டுள்ளமையினால் இவ்வாறு 
கூறினார். இணி, (பலவாகிய அழிய ஈதங்கைகள்' எனப் பொருளு 
ரைப்பாரும் உண்டு. பல-டமணி என்ப பன்மண்' என்றாயிற்று, 

| நன்னூஃ-௧௭௦-ந் சூத்திரம்] 

“பலசில வேனுமிவை தம்முன் ஸம்வரின் 
இயல்பு மிகலு மகா மேக 

லஃரம் றகர மாகலும் பிறவரின் 

அகரம் விகற்ப மாகலு முளபிற, ”? 
என்றது விதி, 

8. சதக்சை ஒலிப்பது தாளச்சமுவியும் (தேம் எழும்பழு. 

யும் ஒலித்தலின் தம் பாட' ஏன்ரூர்,
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9. வணொெ்கிணி-இது ஒருவகைக் கால ௮ணி;ணெடணீர் என 

ஒவித்சலின் இதற்கு இப் பெயர் வச்ச.து” என்பர். 
0. கண்டார் அதிலிருப்பங்ா ஈடிக்ின்றமையாலும், ஐ௫் 

சொழில் ஈடாத்த கடிக்கின்றமையாலும் “மையல் ஈடம் ? என்ளுூர், 

11. குரான், பதுமன் சம்மார சாலத்இில் சர்சச்சட வுளுக்கு 

இர்திானே மயிலாக நின்று தாங் ஈமையாலும், மாமரமாக நின்ற 

சூரனை இருகூருகயெிபா ற ஒன்று மயிலாகவும் ஒன்று சேவலாக 

வும் உருக்சொண்டு சொழுசபோது மயிலை வாகனமாகவும், கோழி 

யைக் கொடியாகவுங் கொண்டமையால் (மயில் வாசனஞனார்' என்று 

சிறப்பிக்க கூறினார். ஈண்டு ₹ஆர்' உயர்வுப் பெசருள்சார aks 

பன்மை விருஇ. 

: இந்திர னனைய காலை 
எம்பிரான் குறிப்புந் தன்மேல் 

௮ந்தமி லருள்வைத் தள்ள 
தன்மையும் அறிநது நோக்கிச் 

சுந்தர நேடுங்கட் பீலித் 
தோகைமா மயிலாய்த் தோன்றி 

வந்தனன் குமரற் போற்றி 
மாகத மலைபோல் நின்றான்.'' 

என்ற கநதபுராணச் செய்யுளால் இக்இிரன் முருகர்க்கு மயில் 

வாகனமான தறியலாம். 

[ கந்தபுராண? சுநக்கம்-யு$நகாண் _ம்- ௩௨௩௦-௫ செய்யுள் ] 

“தறுந்திய முடிகோண்டவ னருளுங்கும ரேச 

னமராடியி ளைக்குஞ்சேய லாலங்கவன் மீதே 

எறுஞ்செயல் போலப்போலி நீலச்சிகி மேலே 
யேறிக்கொடி. தானாக விருஞ்சேவ லுபர்த்தான் ."” 

என்ற அடிகளால் சூரன் மயிலானமையும், அவன்மேல் நகப் 

கரரான் ஏறிக்கொண்டருளியஅம் உணரலாம்.
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அன்பர்களை எல்லாம் வேலொடுவர் வ காச்சருளினர் ஆத 

வின் *கையில்வே லாலெனைக் காககவென் Qari தஎனறு கூறிஞா். 

இதனை, 

“இன்ன மோருகால் எனதிடூம்பைக் குன்றுக்கும் 

கோன்னவில்வேற் சூர்தடிந்த கோற்றவா! -முன்னம் 
பனிவேய் நெடுங்குன்றம் பட்டுருவத் தொட்ட 

தனிவேலை வாங்கத் தகும்.” 

“வீரவேல் தாரைடேல் விண்ணோர் சிறைமீட்ட 
தீரவேல் செவ்வேல் திருக்கைவேல் - வாரி 

குஸலித்தவேல் கொற்றவேல் சூர்மார்புங் குன்றக் 

துளைததவே லுண்டே துணை.” 

என்னும் வெண்பாக்களினாலும் அறியலாம். 

இவ் ஆ௫ரியப்பாவின் முதலடியின்கண்ணுள்ள 6கோச்ச' என் 
னும் எச்சம் மேல்வரும் அடிகளோடு தொடர்ர்து மூடியும்.இது ஒதி 

தேதல் அச் சம்வரை ஒரே தொடர். ஒவ்வோர் அடிகளும் குளக 

மாச நின்று ரற்றில் முடிவுபெறும். படிப்போர்க்கு விளங்குதற் 

பொருட்டும், அயர்ச்சியை நீக்குதற்பொருட்டும் பொருண் முடிபு 

காணு மிடகோக்கிச் சிர்சில அடிகளின் தொகுதிகளைப் பிரித்து 

அவைகளுக்குத் தனித்தனியே உரை எழுதுனெராம். 

௫௪ வரவர வேலா யுதனார் வருக 

6.௫௧ வருக மயிலோன் வருக! 

[பதவுரை] 

Camry sept ௪ வேற்படையையுடைய கர்தச்சடவுள் 

வாவர -- (என்னை ஆட்கொண்டு அருள்செய்தற் 

பொருட்டு)வருவாசாக! வருவாராக!!
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மயிலோன் எ மயில் லாசனச்சையுடைய மூருகச் 

கடவுள் 

வருக வருக மரு --. வக்சருரூக! வச்தருளாக! லர சருளுச! 
வருக வற்தருளுக! 

| விநத்தியுமை] 

1. வரவர- அடுக்கு. மகிழ்ச்யொல் HO EGU GT. 

2. வருக வருக வராக வரு வியங்கோள். 

“இசைங்றை அசைநிலை போருளோடூ புணர்தலேன் 
றவைமூன் றேன்ப ஒருசோல் லடூக்கே ? 

என்ற நொவ்காபபியச் ரூச்திரக்சால சொற்கள் அடுக்க வருதலை 
ADS. 

|நன்றைல-௩௯ ௫-ம் கத்தி 2] 

“அசைநிலை போருணிலை யிசைநிறைக் கொருசோல் 
இரண்டூ மூன்றுகான் கெல்லைமுறை அடுக்கும்.” 

ST OF CHD சான்கு மூறை அடுக்கற்று, 

௫ இந்திரன் முதலா வேண்டிசை போற்ற 
மந்திர வடிவேல் வருக: வருக! 

[| பதவுயை] 

இந்திரன் மூகலா -: அமேசன் முதலாக 

எண் இசை ுு எட்டுத் இசைகளிலும் உள்ளவர்க 

ளெொல்லாம 

போற்ற ு வணக்ச 

wk) rub ௫ மர்இிமோராச்சாரணத்தையடைய 

வடி ு கூாரமையாகிய 

மேல் ௮ மூருகக்கடவுளின் மேலாயுசமானது 

வருக வருக - (என்னைக் காச்தருளுசற் பொருட்டு) 

வர்தருளுவதாக! வர் தருஞவதாக!
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[விநத்தியுரை] 

1. இர்சிரன் சேயர்களுககெல்லாம் அரசன் ஆசிலின் அவனை 

மற் கூறினா. இழக்குச் இ£குர்குரியன். இற மங்கலச் இசை ஆச 

வின் அத் இக்டிற்கு உரிய இந்திரனை ௪ குறித்தார். 

2. “எண்டிசை போற்ற'என்றது இடவாகுபெயராய் எட்டுத் 
DED ob vera சேவர்களை குரித்ச 8, தேவர்கள் துயர் தீர்த் 
தீது வேலாசலின் தேவர்கள் Cum som ered api. 

. வேல் மர்இரோச்சாரணச் ஏடன் செலுத்தப்படுதலின் 
மந்திர வடிவேல்' என்றார். 

4. வடிவேல் - நெருப்பிற் மாய்ச்த் தட்டிக் கூர் அக்சப் 

பெற்ற வேல் என்பது பொருள், 

9. வருக வருக - இடுக்கு, 

௬ வாசவன் மருகா! வருக? வருக? 

நேசக் குறமகள் நிீனைவோன் வருக7 

[பதவுரை] 

வாசவன் = Ht Prose 

மருகா == wa wa on! 

வருக வருக - வதருளுச ! வச்தருளுச! 

சேசம் -- பிமியத்தையுடைய 

குறமகள்  குறவரிடத்தில் வளர்ர்த வள்ளியம்மை 
யாரின் 

நினைவோன் ு நினைப்பை உடையவனாகிய கந்தச் 
கடவுள் 

வருக 5 வந்தருளுச!
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[விருத்தியுரை] 
1. :மகரவிஷ்ணுவின்குமாரத்திசளாகய சுந்தரி, அழநவல்வி 

என்னும் இருவரும் முருகக்கடவுளை மண் அுசொள்ளத் தவஞ்செய் 

தனர். முருகப்பிரான் அவர்கள் தவத்கிற்கு உவக்து அமுதவல்லி 
யை இர்இிரன் மகளாக வளரும்படிக்மும், சுர்தரியைச் யமுனி புச் 

இரியாகிக் குறவரிடம் வளருமாறுங் சட்டளையிட்டுப் பின் மணந்து 

கொண்டார். அமுசமல்லி இக் தரணிடம் பெண்்ணாடி அயிராவதச் 

தால் வளர்க்கப்பெற்றமையால் தேவயானை என்னும் பெயர் ஆயி 
ற்று... சூரசம்மாரத்திற்குப் பிறகு இந்திரன் வேண்டுகோளுக் 

இணங்க தேவயானையை wen துகொண்டமையால் ₹வாசவன் 
மருகா' என்றார். 

2. சுந்தரி சவெமுணிச்கு மான் வயிற்றிற் பிறந்து வள்ளிக் 
இழங்கு சல்லி எடுத்த கூ(நியில் இருர்சமையால் வள்ளி என்னும 
பெய ர௬ுண்டாயிற்று. வள்ளியம்மையாரை விரும்பி வவித ற்சென்று 

அனேக லீலைகளைச் செய்து மணர்தசமையாலும், இளைய மனைவியாத 

லாலும் *சேசச்குறமகள்” என்ளூர், 

ட. “குறமகள் கினைவோன்” இது இரண்டாம் வேற்றுமைத் 

தொகை; இனி குறமகளால் கினைச்கப்பெறுவோன்”எனப் பொருள் 

கூறுவாரும் உண்டு. 

௭ ஆறுமுகம் படைத்த ஐயா ! வருக? 

நீறிடும் வேலவன் நித்தம் வருக 7 

[ பதவுரை] 

ஆன்முகம் படைத்த -- அறு இருமுசங்களைப் பெற்றுள்ள 
ஐயா = ஐயனே! 

வருக  வர்தருளுக! 

நீறு == BF peop
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இடும் = சிருமேணியில் அணிகின் ற 

வேலவன் ு வேலாயசச்சையுடைய மூருகப் 

பிரான் 

நிச்சம் ு இனமும் 

வருக ு வந்தருளக! 

[விநந்தியுரை | 

1. இறைவர் இருநூசங்களாயெ ஈசாசஈம்,சற்புருடம், வாமகம், 

அகோரம், சத்யோஜாசம், அதோமுகம் என்னும் அறுமுகத்தினின் 

றும் அறு திப்பொறிகளாக அவதரித்சமையால் முருகப்பிரானுக்கு 

ஆ இருரமுகங்க எமைந்தன. 

2. மூருகர் சிவபெருமான் திருப்புதல்வராதலாலும், Rar 

பெருமாலும் முறாகவேளும் அ௮பேதமாதலாலும், சிவபெருமானுச் 

குரிய நீறு முருகருச்கும் உண்டென்பதறிக, 

2.  சர்வசம்மாரசாலத்து எல்லாம் சாம்பராடி இறைவனை 

அடைகின்றது. ஆதலின், இறைவன் ரீறணிமேனியன் ஆனார். 

இனி “சீறிடு வேலவன்” என்பதற்கு, சூரன் பதுமன் முதலிய 

அசுரர்களை நீறாக்கயெ வேலாயுதச்தையுடைய முருகனே” எனப் 

பொருள் கூறுவாரும் உண்டு, 

4.  சேயைத் சச்தை காப்பது கடன்மை ஆதலின் சேயாயெ 

என்னைச் தர்தையாகிய நீ காக்ச வர்தருளாக என்னும் பொருள் 

தொணிச்ச *அறுமுகம் படைத்த ஐயா!” என்றார். 

௮ பிரகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக” 

சரஹண பவனார் சடூதியில் வருக. 

| பதவுரை] 

@r Sif = சரொமலையில் வசக்னெற 

வேலவன் -ு வேலாயுதச்தையடைய முருகச்சடவுள்
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சிகரம் 5 ீச்ிரமாக 

வருக <= Mh EG ors! 

சாஹணபவனார் - சாவணப்பொய்சையில் வளர்ந்த ஆறு 
முகக் சடவுள் 

௪டுஇியில் ு இக்ரமாக 

வருச = வர்சுருளு க! 

[எந ந்தியுரை] 

1. இரடூரி - இ ஒருமலை; இனிச் (சொத்தை யுடைய மலை” 
என்பாரும் உண்டு, 

2. அசாம் மிகுதி தோன்ற Es@rw’ என்ளூர். 

3. சடுதியில் - இ௫ நூலுக்குச் சொல்: செைச்சொல், 

௯ ரஹண பவச ரரரர ரரர 
ரிஹண பவச ரிரிரிரி ரிரிரி 

௧௦ விணபவ சரஹ வீரா! ஈமோஈம / 
நிபவ சரஹண கிறநிற நிறேன 

௧௧ வசா ஹணப! வருக? வருக! 
அசுரர் குடிகேடூத்த un! aga! 

| பதவுரை] 

‘cance’ என்றதிலிருக்து 6விணபவ சரஹ” என் றதுவரை; 

இது சடாட்சர மக்இரம் எழுத்து மாறி நின்றது, இது இருமக்இ 

ரம்; இசனை உபசேச முறையாகக் குருவினிடம் கேட்கற்பாலத, 

ரவண பவச ராரர ரரர 

ரிஹண பவச ரிரிரிரி சிரிரி 

விணபவ சரஹ 

என்று பலவகையாக மாறிவாப்பட்ட சடாட்சரமுதலிய பல அட் 

சரங்களின் மூலப்பொருளும் வடிவும் தய
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வீரா! ு வீரளே! 

ஈமோ ஈம -- உனக்கு ஈமஸ்காரம்! ஈமஸ்காரம்! 

நிபவசரஹணா == நிபவசரஹண என்னும் அட்சாங்க 

ளின் சொரூபம் ஆனவனே ! 

வ௪ரமறணப ு வசரஹணப என்னும் அட்சரங்க 

னின் வடிலம் அனவனே! 

நிறநிறகிறென ௮ கிறகி்கிறெனதசை உண்டாகும்படி 

வருக வருக ௪ வகதருறக! வச்தருளுச! 

அசுரர் ு தேவர்களுக்கு இடுக்கண் செய்த 

சூரன் பதுமன்முதலிய அசரர்க 

ளின் 

குடி. = குடும்பங்களை 

கெடுத்த எ அழித்த 

ஐயா = sown | 

வருக == Mb Sora wars. 

[விருத்தியுரை] 

1. இகத அறு அடிகளிலும் மர்இிரங்களே அமைக்சப்பெற் 
ஜிருக்சன்றன. இவை குருமுகமாகக் இரமப்படிச் சேட்கத்தச்கன. 

பேசாற்றலுடைய 

2.  கிறகிறநிறென - ஒலிக்குறிப்பு. 

3. தேவர்களுக்குப் பகைவர்களாயெ 

அசுரர்களை அழித்தவன் எம் முருகப்பிரான் ஆதலின் ₹வீரா' 
என்றார். 

௧௨ என்னை யாளு மிளையோன் கையில் 

பன்னிரண் டாயுதம் பாசாங் குசமும் 

௧௩ பரந்த விழிகள் பன்னிரண் டிலங்க 

விரைந்தேனைக் காக்க வேலோன் வருக?
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| பதவுரை] 

என்னை ு அடிமையாகயே என்னை 

ஆடம் 2: ரட்சித்தருளும் 

இளையோன் = சிவபெருமானின் இளைய “6 Sig 

ரும் 

வேலோன் =. வேலாயுதத்தை உடையவருமாகய 

மேறாகச்சடவள் 

கையில் ு. சும்முடைய பன்னிரண்டு திருக்கரம் 

களிலும் 

பன்னிரண்டு ஐயும் -- பன்னிரண்டாகிய அயுசங்களும், 

பாசா HED “- பாசமும் அங்குசமும், 

பரந்த <=. MAG 

பன்னிரண்டு விழிகள்... பன்னிரண்டு இருக்கண்களும் 

இலங்க எு விளங்க 

என்னைக் சாக்கு ு அடியேனாயெ என்னைக் காத்தரு 

ஞூம் பொருட்டி 

விசைர்து =: Cagurs 

வருக = at gi Came! 

[விருத்தியுரை] 
1. முருகக்கடவுள் என்றும் இளமைச் திருக்சோலம் உடை 

யவர் ஆதலின் இளையோன்" என்றார். இதனாலன்றோ ஈக்€ரரும் 

₹ என்றும் இளையாய் அழகியாய் ” 

என்று கூறினார். *லெபெருமாலுக்கு முருகப்பிரான் இளையபுத்தி 

ரர் அதலின் (இளையோன்' என்றார்' என்பாரும் உண்டு, 

2... பாசாங்குசம்: பாசமும் அங்குசமும் என விரிதலின் இது 

உம்மைத்தொகை; இது வடமொழிச் சந்தி, 

9, பரச்த விழிகள் - அருள்பரர்ச விழிகள் என்னலும் அம்.
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௧௪ ஐயுங் கிலியும் அடைவுடன் செளவும் 

உய்யோளி சேளவு முயிரையுங் கிலியும் 

௧௫ கிலியுஞ் செளவும் கிளரோளி யையும் 

நிலைபேற் றேன்முன் நித்தமு மொளிரும் 

௧௬ சண்முகன் நீயும் தனியோளி யோவ்வும் 
குண்டலி யாஞ்சிவ குகனழினம் வருக ! 

| பதவுரை] 

ஐயுங் இலியும் -ு ஐயங் இனியும், 

௮டைவுடன் == ஜேறைமையாக 

செளவும் = Garay, 

உய் ு பிழைத்தற்கேதுவான 

ஒளி ு பிரசாசச்தோடு கூடிய 

செளவும் == Gearayw, 

உயிர் = Varese Bu 

ஐயுங் கவியும் இலியுஞ் 

செளவும் ௪ ஜயுங் இலியும் கலியுஞ் செளவும், 

இளர்  பிரசாசிக்கின் ந 

ஒளி == ஓஸளிமயமாகிய 

ஐயும் - ஐயும் 
நிலைபெற்று -ு நிலைத்து 

என் முன் = அடியேனாகிய எனக்கு மூன் 

நித்தமும் ு இனந்சோறும் 

ஒளிரும் - பிரசாக்ன்ெற 

சண் முசன் ௮ ஆறுமுகன் என்னும் பெயர்ச்குரிய 

வடித்த உடையவராயும், 

தீயும் = Sy, 

ஒளி அ பிரகாசமுள்ள
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ஒவ்வம ஊ ஒஓவ்வும், 

குண்டலி ு மூலாதாரமும் 

அம் = இய 

Haig om -... சிவபுத்திரராகம குகப்பெருமான் 

இனம் ௨ காடோதம் 

வருக == வர்தருளுக ! 

| விநுத்தியுரை] 

1.  இவ்வடிகளிம் மரஇரங்களே HOLE TEE COT ED .௮வை 
களைச் குருமுகமாகக் கேட்கவேண்டும். அவைகள் எழுச ஒண்ணாது. 

2. wd குகைகளில் எழுர்தருளியிருப்பவர் ஆசலின் 
“குகன்” என்னும் இருகாமம் முருகக்சடவளுக்கு வரத, அடியவர்ச 
ளின் மனமாகிய குகையில் எழுர் தருளியிருப்பவர் அதலின் 
(குகன்' என்னும் ராமம் உண்டாயிற்று எனலும் ஆம். 

௧௭ ஆறு முகமு மணிமுடி யாறும் 

நீறிடூ நேற்றியும் நீண்ட புருவமும் 

௧௮ பன்னிரு கண்ணும் பவளச்செவ் வாயும் 

௩ன்னேறி நேற்றியீல் ஈவமணிச் சுட்டியும் 

| பதவுரை | 

ஆறுமுகமும் = 20 திருமுகங்களும், 
௮ணி ௪ அழகு பொருந்திய 

நீனு இடும் 5 இருநீ றணியப்பெற்றுள்ள 

கெத்றியும் ு அ இருநெற்றிகளும், 
நீண்ட == berur@u 

புருவமும் - பன்னிரு புருவங்களும், 

பன்னிருகண்ணும் - பன்னிரண்டு திருக்கண்களும்,
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பவளச் செவ்வாயும் -5 பவளம்போன்ற நிறத்தையுடைய 

Haws ஆறு இருவாய்களும், 

ee Gag == நல்ல ஒழுநங்கையுடைய 

கெற்றியில் ௮௩ அறு இருநெற்றிகளிலும் 
ஈவமணர்ச் சுட்டியும் - ஒன்பது வகை இசத்தினங்களுங் 

குயிற்றிச் செய்துள்ள சுட்டி என் 

னும் அபாணமும், 

(விநத்தியுமா] 
1. இதில் உள்ள உம்மைகள் எண்ணும்மைகள். 

2. ஆறு தலைக்கும் முடி யணிச் திருச் தலினால் மணிமுடி ஆதம்” 

என்றார். மணி முடி - (இரத்தினங்கள் பஇத்துச் செய்த முடி. ‘Dy 

இய முடி” எனலும் றம். 

3. *நீற' என்றது இருநீற்றை, 

4. புருவம் நீண்டிருத்சலும் இதழ்கள் செலர்சிருத்சலும் உத் 
தம இலக்சணங்கள்,ஏம்பெருமானாகிய முருகச்சடவுளுக்குப் புருவங் 
கள் நீண்டும் வாயிசம்கள் பயளம்போன்று Cees gun இருச்சலி 
னால் “ரீண்ட புருவமும்” என்றும், பவளச் செவ்வாயும்” என்றுங் 

கூறினர். 

3. ஈன்னெறி நெற்றி - *உச்சதம இலக்கணங்களோடு கூடிய 

நெற்றி! என்றலும் எண்டு. 

6, சுட்டி - நெற்றியில் ௮ணியும் ஆபரணம். 

௧௯ ஈரறு சேவியில் இலகுகுண் டலமும் 
ஆறிரு திண்புயத் தழகிய மார்பில் 

௨௦ பல்பூ ஷணமும் பதக்சமுந் தரித்து 
நன்மணி பூண்ட ௩வரத்ன மாலையும்.
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[பதவுரை] 

ஈர செவியில் = பன்னிரண்டு செவிகளிலும் 

இலகு விளங்குகின்ற 

குண்டலமும் ௮ குண்டலம் ஏன்னும் காசணியம், 

இண் வலிய 

ஆ இருபுயச்து 5 பன்ணீாண்டு சோள்களிலும் 
அமெ மார்பில் => அழகுபொருச்திய மார்பினிடத்தும் 

பல் பூஷூணமும் பலவகையான அ௮பரணங்கருரம் 
பதிக்சுமுமம் 3. மார்புப்பதக்கமும் 
ஈல் மணி பூண்ட = FAM அழகைக் சொண்ட 

BAT Foor மாலையும் 5 ஒன்பது வகையான மாணிகளாற் 

செய்த மாலையும் 

SOE 9 = அணிர்து. 

[விருத்தியுரை] 

1. குண்டலம் - காதணி, 
2. பூஷணம் - வடசொல்; ஆபரணம்” என்பது பொருள். 
3, அழிவில்லா வரம் பெற்ற அசுரரை அழித்த புயங்கள் 

ஆசிலின் *இண்புபம்” என்று ர். 

4.  தறித்துலினையெச்சம; பின் வரும் மேர்து என்னும் ஏவல் 

வினைமுற்றைச் கொண்டு பொருள் மூடிறெத. 

௨௧ முப்புரி நூலும் முத்தணி மார்பும் 

சேப்பழ குடைய திருவயி நந்தியம் 

௨௨ துவண்ட மருங்கில் சுடரோளிப் பட்டூம் 

நவரத்னம் பதித்த நற்சீ ராவும் 

௨௩ இருதொடை யழகும் இணைமுழமக் தாளும் 
திருவடி. யதனில் சிலம்போலி முழங்க.



மேய்ப்போருள் 

முப்புரி நூலும் 

மூத்து ௮ணி 
மார்பும் 

செப்பு 

அழகுடைய 

இரு 
வயிறு 

உக்இயும் 

துவண்ட 

மருங்கில் 

சுடர் 

ஓளி 

பட்டும் 

ஈவரத்னம் பஇத்த 

விளக்க விருத்தி உரையும் Al 

[பதவுரை] 
- மூன்று புரிகளைக் கொண்ட. பூணூ 

லையும் 

 மேதீது மாலையையும் ௮ணிச்த 

௮ இருமார்பும், 

-- புகழும் 
ு வனப்புள்ள 

ு மேண்மையான 

== aul gun, 

== Garey cpu, 

ு இசைந்த 

= இடுப்பிலே 

5 பிரகாசிக்சின்ற 

-ு ஓறியைய/டைய 

== பட்டாடையும், 

ுு ஒன்பதுவசை மணிகள் பதித்த 

கல் €ராவும் எ நல்ல கவசமும், 

இருதொடை அழகும் -: இரண்டு தொடைகளின் அழகும், 

இணை ௭ இரண்டாயெ 

மூழர்சாளும் ௭ முழங்கால்கஞம், 

ஒலி மூழங்க = ஓசை சப்இக்க 

இருவடியசனில் ு அழயெ பாதங்களில் 

சிலம்பு ு இண்கிணியும் 

தரிச்கு -- பூண்டு. 

[விநத்தியுரை] 
1. *பல்பூஷணமும் பதச்சமுர்தரித்து” என்ற அடியில் உள்ள 

£தரிச்து' என்ற வினையெச்சம் பின்னுங் கூட்டிப் பொருள் செய் 

யப்பெற்ற.து.
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2. *முத்தணி மார்பும்' என்றஇல் (PEL TOT OG 15 HEE 
ளாலாகிய மாலையைச் குறித்தது. 

8.  செப்பழகு - (சிறப்பித தப் YS ph ST கூ௮ம் அழகு” என்ப 

தீரம், *செப்பு! இசைச் சொல், 

4. சுடரொளிப் பட்டு- ஜோதிப் பிரசாசமாகப் பிரகா௫க் 
கும் பட்டு. . 

Do. சீரா- வீரர் அணியம் போர்க்சவசம், 

0. கலம்பு-இது காவில் அணியும் ஒர் அணி; சப்திக்கும் சன் 
மை யுடையது அசவின் “ரிலம்பு'எனப் பேர் வக்௪.த. இது காரணப் 

பெயர், 

௨௪ சேகசண: சேககண?! செககண! செகண! 
மோகமோக மோகமோக மோகமோக மோகென 

௨௫ ௩௧௩௧ ௩௧௩௧ ௩௧௩௩ ௩கேன 

ட.குகுண டி.ருடிகு டிகுகுண் டிகுண 
2௬. ராரர ரரரா ரரரர ரரா 

ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரி 

௨௭ டட டூடடூ6 டட டட 

ட்குட்கு டிகுடிகு டங்கு டிங்குகு 
௨௮ விந்து! விந்து! மயிலோன் விந்து! 

முந்து முந்து: முருகவேண் முந்து 

[| பதவுரை | 

செககண செசசகண செசசண செசண - பூமியிற் சேர்ச் திருப் 

பவனே! பூமியிற் சேர்ச்திருப்பவனே ! பூமியிற் சேர்ச் திருப்பவனே! 

பூமியிற் சோர் இருப்பவனே! 

மொசமொக மொகமொக மொகமொக மொசென...-, 

௪௧௩௪ ௩௪௧௩௪ ஈசஈக ஈென--,
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டிகுகுண டிகுகுண டி.குகுண டிகுண 
ANT SALT Fae ரர்... 

ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரி-, 
டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடு--, 
டகுட்கு டகுட்கு டி.முழிகு மிங்குகு 

விந்து விந்து ௮ தாதுளே! தாதுவே! 

மயிலோன் ு மயில் வாகனத்தைக் கொண்டுள்ள 

விச்து = gr gGa! 

முருகவேள் ௮ முறாகவேளாடிய கடவுளே! 

5௮ மூர்து முந்து -: (அடியேனைக் காசத்சருரும்பொரு 

ட்டு) முற்பட்டு வருவாயாக! ஸுறற் 

பட்டு வருவாயாக! முற்பட்டு வரு 

வாயாக! 

| விருத்தியுரை] 

1. *செககண' என்றற்குப் :பூமியின் சேர்ச்கை யுடையங் 
Cer எனட் பொருள் கொண்டாம்; இவ்வாறன்றி இதுவும் மந் 
சிரவெழுத்து எனக் கொள்வாரும் உண்டு. 

2. “மொகமொக” 5௧௧௧' முதவியவைகள் ஒவிக்குறிப்புப் 

போலும்; மர்திர எழுத்துக்களாக இருப்பினும் இருக்கலாம்; அவை 

களைக் குரு முன்னிலையிற் கேட்டுணாவேண்டும். 
6.  *விர்து' என்றது தாதுலை; முருகன் எல்லாப் பொருள்க 

ஞக்கும் திச-ரணன் அசலின் ₹விர்து' என்றார். 

4. “முது என்றது மும்முறை அடுக்கிற்று; இது விசை 
வுப்பொருளில் அடுக்க து, 

2. முருகவேள் - இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை, 

௨௯ என்றனை யாளு மேரகச் சேல்வ/ 
மைந்தன் வேண்டும் வரமகிழ்ந் துதவும்.
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[பநவுரை] 

என்சனை = புடியேனாகிய என்னை 

அம -5 ஆண்டு அருளும் 
ஏரகச செலல் ! - ஈருவோகம் என்னும் Has sug 

இல வூக்கும் செல்வனே ! 

COLO gf ear = eer புததிரனாகிய அடியேன் 

வேண்டும ~ விருமபிக கேட்கின ற 

வரம் ௮ வரககளை 

ம! ழந sp 5 சாதோஷங்கொண்டு 

உசிவும ௪ கொக௫ுககின்ற, 

[விருத்தியுரை] 

1. ஏரகம் - இத கும்பகோணதகிற்கு மூன்றாவது மயிலில் 

உள்ள ௨, இசனைக *சஈவாமிம௦லை' என்றுங் கூறுவர். 

“... அடியார் வேண்டுவன எல்லார் தரும் செல்வம் உடைய 

வன் மூருஈப்பிரான் ஆதலின் செல்வ” என்முர், 

8. சுக்தைககுப் பின் மகன் குடியைக காக்கும் வவிமை யடை 

யவன் ஆசலிம் மகனுஈகு *மைச்சன்” என்னும் பெயர் ஆயிற்று; 

இ காரணப்பெயர். மைர து-வவிமை, 

4. தன் பிள்ளை வேண்டுவதைச் தர்தை கொடுப்பது தந் 
தைக்கு மூழ்ச்சி சருவ ஒன்றா, லின் 4மஇழ்ந்து உசவும்'என்றார். 

௩௦ லாலா லாலா லாலா வேசமும் 

லீலா! லீலா லீலா விநோதனேன் 

௩௧ றுன்றிரு வடியை உறுதியேன் றேண்ணும் 
என்றலை வைத்துன் இணையடி காக்க!
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லாலா லாலா லாலா 
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| பதவுரை] 

.. அடியார்கள் அிச்சச்சசக லாலா 
» 

லாலா லாலா என்னும் இதி 

ஒலிகளின் 

வேசமும் 5 அவேசமும், 

லீலா லீலா லீலா -- பல்பசைத் திருவிளையாடல் களும் 

பொருகச்இய 

விசோதன் ௮ விகோதச்சை உடையவனே ! 
என்று ௮ ஏன்று கூறித் தித்து 

உன் = சேவரீ ருடைய 

இருவடியை = gy Glu பாதங்களை 

உறுஇ ஏன்று 5 (அடியேனுக்குத்) அணை செய்வது 

உறுதி யென்று 

எண்ணும் ==. நினைக்கின் m 

என் தலை 5 அடியேனுடைய சிரத்தில் 

உன் இணை அடி. ு தேவரீருடைய உபயபாதங்களையும 

வைத்து ு வைத்தருளி 

காக்க அ காத்தருள் செய்வாயாக! 

[விருத்தியுரை] 
1. ₹லாலா' என்னும் ஒலி சேவாலேசத்தை உண்டாக்குதற் 

பொருட்டுச் செய்யும் ஒவி; இதனையும் மக்திர எழுத்தென்பாரும் 

உண்டு, 

4... *லிலா' என்பது மிகுதிப்பொருளில் அடுக்யெது; லவீலை- 

விளையாட்டு. 

3. விகோதச்தை உடையவன் விகோசன்; விகோதம்-வே 

டி.ச்கை.
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4.  இருவடி தலையில் வைத்தலைச் திருவடி. இட்சை' என்பர். 
ஏன்றலை வைத்து இளோயடி சாக்கு” என்றதில் ₹சலை, அடி' என்ற 
சொற்கள் அமைக்சுசால் மாரண்டொடை யாயிற்று, 

“முரணத் கொடூப்பது மூண்டோடை யாகும்.” 
BEN ரூத் இரம், 

ம்... இணையடி - உபயபாசம். 
0. காக்க - வியங்கோள். 

he என்னுயிர்க் குயிரா மிறைவன்! காக்க! 
பன்னிரு விழியால் பாலனைக் காக்க! 

| பதவுரை | 

என் உயிர்க்கு ு அடியேனுடைய உயிர்க்கும் 

உயிராம் ு உயிராயிருகன்ற 

இறைவன் == மேருசச்சடவுளே! 

காக்க - அடியேனாகய என்னைச் காத்தருள் 
செய்ச! 

பன்னிரு விழியால் :- பன்னிரண்டு இருக்சண்களாலும் 

வாலனை -ு தேவரீரின் குழர்தையாயெ அடி 

யேனை 

காக்க - காச்தருள் செய்வீராக! 

[ விருத்தியுரை] 
1. இறைவன் ஊனா உயிராகி உயிர்ச்குயிமா யிருப்பவன் 

ஆதிலின் *என் உயிர்க்குயிராம் இறைவன்” என்றருர். 

2... பன்னிரு விழி - பன்னிரண்டு விழிகள்; இணி, இதற்கு 

யாவருர் துகிக்கத்தகுர்ச கருணையாற் பெரிதாகய விழிகள் பன் 

னிண்டாலும் எனவும் பொருள் கூறுவர். 

8, பிள்ளையைச் சந்தை காப்பது கடன்மையாதலால் ‘ure 

னைக் காக்க” என்றார். வயத மூதிர்ச்ச பிள்ளையைச் தந்தை காச்சச்
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கடன்மை இல்லை; வயது வரச பிள்ளையே கயதேறிய தர்தையைச் 

காச்சவேண்டும் என்பர்; ஆசலின், தன்னைச்சான் காச்கும் ஆற்றல் 

இல்லாமையை உணர்ச்சப் பாலன்” என்றார். 

1. விழியால் காச்சலாவஐ, கடாட்சித்சருளு சல்; கருணை 
கோக்கஞ் செய்தல். 

்.. இறைவன் - அண்மை விளி. 

டாட அடியேன் வதனம் அழகுவேல் காக்க! 

போடிபுனை நேற்றியைப் புனிதவேல் காக்க / 

| பதவுரை | 

௮டியேன் = அடியவனாகஏய என்னுடைய 

வதனம் ௪ முகத்தை 

௮ழகு வேல் ு தேவரீருடைய அழயெ வேலாயுத 
மானது 

காக்க ௪ காச்சக்கடவது! 

பொடி புனை == விபூதியை ௮ணி௫ன்ற 

கெற்றியை ுு நெற்றியை 

புனிதம் ு பரிசுத்தமுள்ள 

வேல் ு அவ் வேலாயதமே 

காக்க ௭ காத்தருள்செய்வதாக! 

| விநந்தியுரை] 

1. எல்லாப் படையினும் வேல் சிறக்சதாதவினாலும், சூரன் 
மூதலிய அசுரஃாயும் கிரெளஞ்ச மலையையும அழித்தது வேலாதவி 
னாலும், 'அழருமீவல் காச்ச! என்றார். இசனாலன்றோ பெரியாரும், 

“சேவலும் மயிலும் போற்றி 

சேங்கைவேல் போற்றி போற்றி”? 

என்று அதித்தார்.
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2. பொடி” என்றது விபூதியை; பொடி: தூளாக உள்ள எத் 

ணையுய குறிக்கும் ஆயினும் (பொடிபுனை கெற்றி'என்றகளுல் விபூதி 

என்பு பெற்றாம். 4 நதெற்றக்கமகு நீறே.'” இசஞன்றோ 

வைப் பிராட்டி௰ 1, 

சரீறிலா நெற்றிபாழ்” 
என்௱ருளினள். 

“பாடி யணியும் பெம்மான்?! 
எனச் சேவாரத் தப் பல இடச sid ab Sow we காண்க, 

3. துட்டரை யழிச்குச் ஈட்டரைச் காக்கும் வேலா தலினா 
லும், தன்னால் அழிவுற்றார்ச்குத் /ருப்பதச் சரும் இயல்பு உடைய 
ஆதிலினாலும் ‘yooh sas’ crew ay. 

௩௪ கதிர்வே லிரண்டி கண்ணினைக் தாக்க! 

விதிசெவி யிரண்டும் வேலவர்! காக்க. 

[| பதவுரை] 

a Ba ு ஒளியைச் செய்டுன்ற 

வேல் ௮ மேலாயுசமானது 

இரண்டு கண்ணனை -- அடியேனுடைய இரண்டு சண்களை 

சாகச ஆஅ காச்கச்சடவ து! 

விதி == பிரமனால் படைக்கப்பட்ட 

செவி இரண்டும் ஊு இரண்டு செவிகளையும் 

வேலவர் 5 வேலாயுதத்தைச் தரித்தவரே! 

காக்க ௫ காத்தருளுக! 

[ விநத்தியுரை] 
1. பொருள்களை ௮றிசற்குச சண் மிச மூக்யெமானத ஆச 

லின் *சண்ணைக் சாக்க' என்றனர். ஒறு சண் காக்கப்பெற்று ஒரு 
கண் ஊனம் பெறின் அப்பொழுதும் குருடன் எனும் பெயர் ஆம் 
ஆதலின் (இரண்டு சண்ணினைச் காக்க' என்றனர்.
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“கண்ணிற் சிறந்த உறுப்பில்லை.'” 

“விழியிலா முகம்போன்ற மதியிலா வானம்” 
என்ற பெரியோர்களின் வாக்கால் சண்ணின் அருமை சாணலாம். 

௩௫ காசிக ளி£ண்டூம் நல்வேல் காக்க. 
பேசிய வாய்தனைப் பெருவேல் காக்க / 

| பதவுரை] 

சரசிகள் இரண்டும். - இரண்டு மூக்குத் துளைகளையும் 

கல் வேல் ௮ நன்மையைச் செய்யும் வேலானத 

சாக்க - தாக்கச்சகடவ ஐ! 

பேயெ எ (தேவரீரது புகழைப்) பேரிய 

லாய்சனே 3 வாயை 

பெரு வேல் :. பெருமை பொருகச்திய வேலானு 

காக்க -- காக்சக்கடவது! 

[விநத்தியுரை] 

1. சன்மை, பெறுமை என்பன முறையே ₹ரல், பெரு” என 
நின்றன. இது விசாரம், 

[நன்னூல்-௧௩ ௬-ம் சுந்திரம்] 

“ஈறு போதல் இடையுகா மிய்யாதல் 

ஆதி நீடல் அடியகா மையாதல் 

SH EHD Pov முன்னின்ற மெய்திரிதல் 
இனமிக வினையவும் பண்பிற் கியல்பே,” 

என்னும் விதியின்படி. அவ்விரண்டு பண்புப்பெயர்சளும் விகாரப் 
| oe ens 

௮... *இரண்டும்' இதில் உள்ள உம்மை மூற்றும்மை. 
க்
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௩௬ முப்பத் திருபல் முனைவேல் காக்த ! 
செப்பிய நாவைச் சேவ்வேல் காக்க 

[| பதவுரை] 

முப்பத் இருபல் ௮: அடியேனின் முப்பத்சிரண்டு தக் 

தங்களையும் 

மூனை -. கூர்மை பொருந்திய 

வேல் = Cawrer 

காக்க ு காத்தருள்வசாக! 

செப்பிய 3 சேவரீரது தோத்இரங்களைச சொல் 

விய 

நாவை <= காக்கை 

செவ்வேல் -- செவ்வியதாயெ வேலாயதமானத 

BNGG = erssmoragiras! 

[விருத்தியுரை | 
[. மக்களுக்குப் பாலப் பருவத்தே முப்பது பல் மூளை த் இடும்; 

வாலிபப் பருவத்து இரண்டு பல் முளைக்கும்; ௮௧ முப்பத்திரண்டு 
பற்கள உள. வாலிபப் பருவத்தே முளைக்கும் பல்லை *(ஞானப்பல்” 
எனபர் ஒரு சாரார். 

“எண்ணான்கு முப்பத் திரண்டூபற் காட்டி இசையடனே” 
என்ற புலவர் வாக்கானும் அறிக, 

2, செப்பு! இசைச்சொல்; செலுங்குகாட்டுச் சொல்; செப் 

பிய - இறரதகாலப் பெயசெச்சம், 

9, முனைவேல் - (கூரிய நுதியையடைய வேல்' என்பது 
பொருள்; இணி, இதற்குப் (போர் செய்யும் வேல்' என்பாரும் 

உண்டு. முனை-போர்.
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4, செவ்வேல் - ₹செவ்விதாகய வேல், செம்மையா வேல்” 

என்பது பொருளாம்; *கெருப்பிற் காய்ச்ச வடித்துத் தட்டித் இட் 

டிய வேல்' என்பது பொருளாம். இணி, முருகப்பிரான் இருக் 

கரத்து வேல் உமாதேவியாரால் அருளப்பெற்ற வேல் ஆசலின் 

தெய்விகத்சால் உண்டாகிய வேல்; நெருப்பில் வேசவும் கொட்ட 

வு் சட்டவும் வேண்டப்பெரு தாசவிஸ் செல்வேல்' என்பதழ்கு 

(அசுரர்களின் இரச்சம் தோய்ச்து செவர்த வேல்” எனப் பொருள் 

கூறலும ஆம, 

௩௭ கன்ன மீரண்டூம் கதிர்வேல் காக்க / 

என்னிளங் கழுத்தை இனியவேல் காகக/ 

[பதவுரை] 

கன்னம் இரண்டும் :-: இரண்டு ஈன்னங்களையும் 

கதிர் ௮ பிரசாசிக்ச்ற 

லேல் = வேலாயுதமான து 

காக்க == காச்கக்கடவதாக! 

என் ௮ அடியேனுடைய 

இளங்கமுத்தை ு இளமையாகிய கழுத்தை 

இனிய ு இன்பக் தறாவதாகயெ 

Cae = Caer ug wr er gy 

காக்க ுு காத்தருள்வதாச! 

[விநத்தியுரை | 

1. கதிர் வேல்-கஇிரைச் செய்கின்றவேல்,' அதாவ, *பிர 

காக்கின்ற வேல்! என்பது பொருள், 'ரெணச்சைச் செய்இன் » 

Cae crorapt 9 mca,
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2 கழுத்தானறு நுட்பமான தசைகளாலும், தசை சார்களா 

இம், ஈரம்புகளாலும் அமைக்கப்பெற்றுள்ள காதலின் (இண கழு 

த்தூ என்றார். 

3. மூருகாவேல் கட்டரை அடக்இ உலகங்களு சசெல்லாம் 

இன்பஞ்செய்யுர் தன்மை உடையது அதவின் *இனிய வேல்' என் 

cy 

௩௮ 8 86totfiemu Wr sn agGacd ands ! 
சேரிள முலைமார் திருவேல் காக்க 

(பநவுரை] 

மார்பை ு மாரபை 

இரதிஈம் = QS someon பதிககப்பெற்றதும் 
aug எ வடி.ச்செடுச்சப்பெற்றறும் ஆயெ 
வேல் 1 வேலானது 

காக்க ு காத்தருள்வசாக! 

சோ 2 மாபெபாடு சேர்ச்துள்ள 

இ௭ முலைமா 55 இளமையாகிய மூலை பொருக்இ 

யுள்ள இருபுறத்து மார்பையும் 
இரு = அழகிய 

வேல் = வேலாயதமானது 

காக்க  சாச்சருள் செய்வசாச! 

[விநத்தியுரை] 
1. *இரதீஈ வடிவேல்' என்றது ரத் இனங்கள் பஇத்துச் சித்தி 

நிச்சப் பெற்றசனால். 

2, *திருவேல்' அழிய வேல்,” “மேன்மை பொருச்திய வேல்" 
என்பது பொருளாம். உமாசேவியாராற்றச்தருளப் பெற்றதனாலும், 
௮சுசரைக்சொன்று தேவரைக் காததமையாலும்*திருவேல்' என்றார்,
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௩௯ வடிவே லிருதோள் வளம்பேறக் காக்க. 

பிடரிக ளிரண்டும் பெருவேல் காக்க / 

[| பதவுரை] 

வடி. 
ம வல் Lonel 

இரு தோள் ணி 

வளம் பெற 

காக்க 

See டிடரிகள் இரண்டும் 

பெரு வேல் 

nae வர்க 

வடித் பக காமையாக்கிய 

வேலான் று 

இரணமி தோள்களையும் 

வளப்பம அடையும்படி 

சாச்சருள் செய்வதாக! 

இசண்டு பிடரிகளையும் 

பெருமைதஙகிய வேலாயுசுமான 3 

காத்சருள் செய்வதாக! 

[விநந்தியுரை] 

1. வடிவேல்-வடி.த்தெடுக்கப்பட்ட வேல்;உலையிற் காய்ச்சித் 

தட்டிக் தீட்டிய வேல், 

2, 

தோள் இன்றியமையாக் சருவி 

தோள் அடவர்க்குச் ரிறர்த உறுப்பு; வினைசெயற்குத் 

அதலால் *வடிவே விருசோள் வளம் 
பெறக் காச்ச'என்றனர்.தோள் எிறர்சதென்பதைக்கொண்டன்றோ 

“நீடிய வரக்கர் சேனை நீறபட் டோழிய வாகை 
சூடிய சிலையி ராமன் 

என்றனர் கம்பநம். 

றோள்வலி கூறு வோர்க்கே.” 

௪௦ அழகுடன் முதுகை அருள்வேல் காக்க! 

பழுபதி னாறும் பருவேல் காக்க. 

| பதவுரை] 

மு. துசை = (gins 

அழகுடன் = pars
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௮ருள் ு கருணோ பொருந்திய 

வேல் ு வேறபடையானது 

காக்க “௮ காத்தருள் செய்வதாக ! 

பம == விலா எலும்புகள் 

பரிினாலும் -2 ப௫னாறினையும் 

பரு == Qui gir lu 

வேல் ு வேற்படையானது 

காக்க -... சாத்தருள் செய்வசாக. 

| விநத்தியுவா] 

1. பமுவெலும்பு - *பருத்த எலும்பு' என்பாரும்உண்டு. 

“$53 

“பழுவேன்பு தேயப் பாடூசேய் திடினும் 
என்றார் பிறரும்; இதற்குப் பருத்த விலா எலும்பு” எனலும் ஆம். 

௪௧ வெற்றிவேல் வயிற்றை விளங்கவே காக்க 

சிற்றிடை யழகுறச் செவ்வேல் காக்க 7 

  

| பநவூரை | 

வெற்றி : வெற்றியையுடைய 

வேல் 5 வேற்படையானது 

வயிற்ளை வயிற்றினை 

விளங்க == விளக்க முறும்படி 

காக்க ு காத்தருள் செய்வதாக ! 

# gy இடை  சிறியசாய இடுப்பை 

அழகு உற - அழகு சோ 
செவ்வேல் ு செல்விய வேலாயுசமானது 

காக்க  சாத்தருள் செய்வதாச!
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fal 55H uy ano | 

1. வெற்றி - ஜெயம்; இதற்கு வெல்-பகுதி; வென்றசன்மே 

லாகிய புகழ் வெற்றி, 

2... உயிருக்காதாரம் உணவு, உணவு சொழில் பெறுமிடம் 

வயிழு ஆதலின் (வயிற்றை விளங்கலே காக்க' என்றார், 

3. இறுமை-1. இடை -- சிற்றிடை என்றாயிற்று, சிறுமை” 

பண்பிற் பகாநிலைப்பதம்; *ஈண்ணிய இடை' என்பதாம், 

௪௨ நாணாங் கயிற்றை நல்வேல் காக்க. 

ஆண்குறி யிரண்டும் அமில்வேல் காக்க. 

[பதவுரை | 

காண் ஆம் ௩ நரம்பாகிய 

கயிற்றை - சுயிற்றினே 

5ல் வேல் -௩ ஈன்மையையுடைய வேலாயுதமானது 

காக்க -: காத்தருள் செய்அதாக; 

ஆண்குறி இரண்டும் :-- பீஜங்கள் இரண்டையும் 

அயில் 2 கூர்மையாகிய 

வேல் ு வேற்படையான ௫ 

௮ காத்தருள் செய்வதாக! 

| விநத்தியுரை | 

1. சாண்-கயிது) ஈரம்பு சயிறுபோன்றிருத்சலின், sab, 

க்கு உவமை ாகுபெயராய் ₹ராண்' என்று வந்தத. இதனை, 

₹ திகழு மிரண்டூ கால்காட்டித் 
தேளிய வென்புக் கழிபரப்பி 

உகழு நரம்புக் கயிறிருக்கி 

உதிரங் கலந்த தசைச்சேற்றால் 

காக்க
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புகழுங் கூடம் புனைந்தாக்கி 

பூண்ட தோலாற் கூராையிட்டு 

நீகழும் வாயி லோன்பதிட்டான் 

நேர்ந்து பிரமன் ஜீவனுக்கே.”” 
என்ற தணிச்ச வியானும அறியலாம். ஈரம்மிப கருவற்பத்திக்கு 
ஆதாரம் ஆதலின் ஆண்குறியோடு ஈரம்பையுங்உட்டி ச் 3. றின், 

“௨... “அண்குறி இரண்டும்” என்பது இரண்டு ஜகளையம், 
5, அயில் கூர்மை, 

4. சாண் இகும்--சாணகும் ஏன இயையும். சாணாகும் 
என்பது ராணாம், தொஞுச்தல் விகாரம்; ஆம்' ஆகும் என்பதின் 
விகாரம், 

௪௩ பிட்ட மாரண்டும் பெருவேல் காக்க ! 
வட்டக் குதத்தை வல்வேல் காக்க 

ft knees | 

பிட்டம் இரண்டும் -: இரண்டு ஆசன பக்கங்களையம் 

பெரு வேல் 2 பெருமை பொருச் ய வேற்படை 

யானது 

காக்ச 1 காத்தருளுவதாக! 

வட்டம் ஊ வட்ட வடிவத்தோடு உடி௰ 

Os Hog == YEOH Has y Kang 

வல் வேல் ு வலிமை பொழுர்திய Ca fue 

யானது 

BEE = engscper Oswagrs! 

| விநத்தியுரை] 

1. *பெரு வேலஎன்.றதில் 'பெரு' என்பது பெருமை என்த 

பண்புப்பெயரின் விசாரம்,
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2... *வட்டக்குதம்' என்பசில ‘anti eerie வடிவுப் 

பண்பு, 

1. *வலலேல்' என்பரில் 4லல்” என்பது வன்மை என்றதின் 
விகாரம், 

ee பணைத்தொடை யிரண்டும் பருவேல் காக்க” 

கணைக்கான் முழந்தாள் &திரவேல் காக்க" 

[11கவுரை| 

பணை - பருத்த 

தொடை இரண்டும .- இரண்டு தொடைகளையம் 

பரு வேல் ுு பாரிய வேறபடையான ப 

சாகச - காத்தருள் செய்வதாக! 

கணைச்கால 2. இரண்டு கணைககால்களையும் 

ஞூழா்சாள் _. இரண்டு முழகதாள்களையும் 

& Sit ௮ பிரகாசம் பொருந்திய 

வேல் -5 வேலாயுதமானது 

காக்க - சாத்தருள் செய்வதாக! 

| வீநத்தியுலா]| 

1. பணை-/(பருத்த, தரண்ட'என்பதும பொருளாம்; அரை 

யைத் தொடுச்து நிற்றலின் தொடைக்கு அப்பெயர் வ௩தது; Os 

காரணப்பெயர், 

2... *பருவேல்' என்பதில் பரு” என்றது பருமை என் ௦இின் 
விகாரம். 

4. கணைக்கான், முழாகாள்-உம்மைத்சொகை; கணைக்சாலை 
Wd, (pips enter wi என விரியும். சணைச்கால்களை மூழர்சாள்களை 

TE DUT ஒருமையில் வந்தது சாஇ ஒருமை என்க.
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௪௫ ஐவிர லடியிணை அருள்வேல் காக்க! 

கைக ளிரண்டும் கருணைவேல் காக்க” 

sped gv 

அடி. இணை 

அருள் மேல் 

கரக 

கைகள இரண்டும் 

கரும் sot (Qa 

TES 

1. *கைகளிரண்டும்' என்றஇல் உள்ள உர்மை (pp Miwon 
ப 

பாதம்கள், 

| பதவுரை | 

விரல்சள் ஐர்தைக கொண்ட 

ட... இரண்டு அடிகளையும் 

- கருணை தஙகய வேறபடை 

யானது 

- காததருள் செயவதாக! 

- சைகள் இரண்டினையும் 

-. அருள் மிகச வேலாயுகமானது 

ு காச்தருளுவசாச! 

[விந நகியுமை]| 

“... ஐவிர லடி.யிணை - ஐர்துவிரல்களோடு கூடிய இரண்டு 

௪௬ முன்கை யிரண்டூம் முரண்வேல் காக்க / 

பின்கை யிரண்டும் பின்னவ எிருக்க " 

மூன்கை இரண்டும் 

கோண் 

வேல் 

காக்க 

பின்கை இரண்டும் 

[பதவுரை] 

ு இரண்டு முூன்னகசைகளையும் 

== வலிமை பொருக்திய 

5 வேலாயுசமானது 

காத்தருள் செய்வதாக ! 

- பின்னங்கை இரண்டிலும்
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பின்னவள் ௫ இலட்சுமிதேவியானவள் 

இருக்க - வாசஞ்செய்கிருப்பாளாக ! 

| விருத்தியுரை] 

1. “முன்கை என்ற! முழங்கைக்குக் இழ்ப் பாகத்தை, 
2... “பின்னங்கை' என்றது முழங்கைக்கு மேற்பாகத்தை; 

இதனை 4 சோளடி. அல்லது முண்டா என்பர். 

3. முரண் - லலிமை,யுச்சஞ் செய்யும் என்றும் பொருளாம். 

4. *பின்னவள்' என்றது இலட்சுமியை; இருப்பா ற்கடவில் 

மூதேவி முன்பிறச்தாள், தேவி பின்பிறக்தாள் என்ற இக் சார 

ணத்சாலேயாம். இதனை, 

“ சீதேவி யார்பிறந்த செய்யதிருப் பாற்கடலில் 

மூதேவி என்பிறந்தாள் முன்.” 

சான்ற இரட்டையர் வாக்கானும் அறியலாம். செல்வத்திற்கும் 

வெற்றிக்கும் கைகள் காரணமாசவின் இவ்வாறு கூறினார். 

௪௭ நாவிற் சரஸ்வதி நற்றுணை யாக / 
நாபிக் கமலம் நல்வேல் காக்க 

| பதவுரை] 

சாவில் ு நாக்கிலே 

Frovey 5) ுு கலைவாணி 

ஈல் துணை ஆக எ நல்ல துணை அகுவாளாக! 

சாபிக்கமலம் ௫ உர்இத் தாமரையை 

நல் வேல் ு நல்ல வேற்படையானது 

STES - காத்தருள் செய்வதாக!
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[வி நத்தியுரை] 

1. சாவில்' என்பதில், இல் - இடப்பொருளுருபு, 

2. மூருசனைப்பாட கலையாணி துணை அவசிய மாதலினாலும், 

பாடுஈ் தொழிலுககு காக்குக கருவியாசவினாலும், ₹சாவிற் சரஸ்வதி 
ஈற்றுணை யாக ஏன்றருளினா. இதனாலன்றோ சரஸ்லஇிககு சா 

மகள் என்ற பெயரும் ஏற்பம்ட து. 

3. மாபிக்கமலம் - நரபியாகெய சமலம. உர்தி தாமரைபோ 

லிருசதலின் ௨ஈஇத்தாமரை, மாபிக்சமலம என் .றுங கூறினர், 

௧௮ முபபானாடியை முனைவேல் காக்க! 
எபபோழு தும்மேனை எதிர்வேல் காகக * 

(பதவூரை] 

மேப்பால ராடியை மூன்று பிரிவான காடி களை 

மேனை ு கூர்மை பொருர்சிய 

வேல் ு வேற்படையானது 

காக்க ு காத்தருள் செயவதாக! 
எனை  தொண்டனாகய என்னை 

எப்பொழுதும் ு ஏந்தச் சாலத்தும் 

௭.இர் == பகைவரோடு போர்செய்ய எகிர்க்கு 

வேல் ௪ வேலாயுகமானது [ம் 
சாசக -* காத்தருள் செய்வதாக! 

[வீருத்தியுரை] 
1. :முப்பான் சாடி” என்றது வாத, பித்த சிலேட்டுமங்களை; 

இடைகலை, பிங்கலை, சுழிமுளா சாடிகளை'எனப் பொருள் கூறினும் 

அமையும்.
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௨. *எதிர்வேல்' முச்சாலத்திற்கும் பொதுவாக நின்றது; 

வினைத்தொகை, 

*காலங் கரந்த பேயரேச் சம்மே 

வினைத்தொகை” 
எனப சூச்திரம். எதிர்த்த வேல், எதிர்க்கின்ற வேல், எதிர்க்கும் 

லேல் என முச்காலச்தும் வரும். 

௪௯ அடியேன் வசனம் அசைவுள நோம் 

கடூகவே வந்து கனகவேல் காக்க 

( பதவுகா | 

அடியேன் ு தொண்டனுடைய 

வசனம் ு வார்த்தையானது 

அகசைவுள நேரம் ு (தளர்ந்தேன் காத்தருள் என்று) 

oo Mad ane gr அசைவுற்று லெ 

ளிப்படுங் காலத்து 

கனகம் ௮ பொன்னாலாய 

வேல் ு வேலாயுசமானது 

GOS WH == SemrCanQw aw gy 

கரக்க = காத்தருள் செய்வதாக! 

[விநத்தியரை ] 

1. *குடியேன்' என்றது அடிமையேன் என்றதன் விகாரம். 

அடிமை என்றது, இறைக்குத் தொண்டுபூண்டுள நிலைமையை, 

2, சொற்ச ளிசைக்க மாவசைர்து ஆகவேண்டியிருச்தலின் 

6அசைவுள கேரம்' என்றார். 

3. சடுக- விரைவாக; சடுகு - பகுதி,
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௫௦ வரும்பக றன்னில் வச்சிரவேல் காக்க * 

அரையிரு டன்னில் அனையவேல் காக்க. 

| பதவு லா) 

வரும் எ வருகின்ற (சாட்களின்) 

LI od GOT GOA GY 2 பகற்காலத்தில் 

ae Hg Cav ு வயிரவேலானது 

காக்க 5. காச்கக்கடவது! 

அரைஇருள்தன்னில் <= பாதி இராத்இரியில் 

தனைய “- அத்தசைய வயிரம்பொருர்டிய 

வேல் ட மேலாயதமே 

காக்க ுு காத்தருள் செய்வதாக! 

(விநத்தியுபை| 
1. வரும் பகல்-(இணி வரப்போகும் நாட்சளின் பகற் காலச் 

தில்' என்பது பொருள். *வரும்' எதிர் காலங் குறித்தது. இணி 
வரும் பகல் - *இணி வரு சாட்களில்' எனவும் பொருளாம். 

“பகலே நாளோரு முகூர்த்தம்” 
எனபது நடாமணி நிகண்டு. 

பூ ௨. வச்சிரலேல்-4வயிரமணி அழுத்திய வேல்' எனவும், வயி 

சம் போல உறுதியையுடைய வேல்' எனவும் பொருள் பெறும், 

வேலின் கடைகளில் வயிரமணி அமைப்பதுண்டு என்சன்றனர். 

இசனாலன்றோ, 

“வேலின் கடைமணிபோற் நிண்ணியான் காப்பும்” 
என்றார் திரிகடுக தாலார். 

8. அரையிருள் - ஈடுச்சாமம்.
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“இருக் திரியா அரையிருளில் ஆங்ஙனே”? 
என்முர் புகழேநீதியார். 

பானாள் யாமம்” 
என்ருர் மறறரொருவர், 

டூக ஏமத்திற் சாமத்தில் எதிர்வேல் காக்க! 

தாமத நீக்கிச் சதுர்வேல் காக்க * 

| பதவுரை] 

எமத்தில் - முன்னிசாச்சாலத்திலும் 

ering Ge ௮ நடுராத்திரிககாலத்திலும் 

er Sr -- பசைவர்களைத் தாக்குகின்ற 

வேல் ௮ வேலாயுகமானது 

காக்க ௪ காத்தருளுவதாக! 

காமதம் நீக்கி ௮ தாமதத்தை அகற்றி 

௫துர் ு சாமர்த்தியமுடைய 

வேல் ு வேற்படையானது 

காக்க -. காச்தருளுவதாச! 

| விந தியுரை]| 

1. தாமத றீக்கி-:என்றதற்கு விரைவாக” எல் பது பொருள்; 
இணி, அடியேனின் சாமத குணததைப போசூ' எனப் பொரு 
ஞரைப்பாரும் உண்டு, 

௫௨ காக்க காக்க கனகவேல் காத்த 

நோக்க கோக்க கொடியி னோக்க.' 

[| பதவுயை] 

கொடியில் = ஒரு இமைப்பொழுகில் 

கனகவேல் 5 (அடியேனைப்) பொன் வேல்
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ரகக சாக்க காக்க = காத்தருள் செய்வதாக ! சாச்சருள் 

செய்வசாக ! காத்தருள் செய்ல 

தாக! 
Carte கோக்க = நோக்கி யருள்செய்க ! சோச்ெ 

நோக்க யருள்செய்க ! கோக் wager 

செய்க ! 

|வ்நந்கியுரை] 

1. கொடி - ஒரு மாத்திரைக காலம்; கைவிரல் கொடிககுங் 
காலம், 

“இமை கோடி மாத்திரை” 
என்பஅ குத்திரம். 

2... இடுக்குகள் விறைவட்பொருளில் அடுகனெ, 

@h தாக்க தாக்க தடையறத் தாக்க 

பார்க்க: பார்க்க! பாவம் பொடிபட, 

| பதவுரை] 

பாலம் அடியேனின் பாவங்கள் 

(கொடியில) ு ஒரு சொடிப்பொழுதில் 

பொடி பட 2 தூளாடி ஒழிய 

பார்க்க பார்க்க ௪ கோக்கியருளுச! கோக்கயெருளுக! 

FOL QM = gen. Qer A 

தீரக்க தாக்க தாக்க = Hose விலக்கி அருள்! அடித்து 

விலக்கி அருள்! அடித்து 
விலக அருள் !
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[விருத்தியுரை | 

1. *சோக்ச சோக்ச மொடியி Cengs’ corm அடியிலுள்ள 

'கொடியை”இவ்வடிகளிலுஞ் சேர்த்துப் பொருள் உரைச்தாம். இது 
Sud Qoob srs. 

2. பாவம் பொடிபட - *பாலஞ் சாம்பரரக ” என்பதும் 
பொருளாம். 

3. சொடி-கை மொடிக்குங் காலம், ஒருசணம் எனினும் ஆம், 

௫௪ பில்லி சூனியம் பெரும்பகை யகல 
வல்ல பூதம், வலவாஷ்டிகப் பேய்கள், 

௫௫ அல்லற் படூத்தும் அடங்கா முனியும், 

பிள்ளைக டின்னும் புழைக்கடை முனியும், 

௫௬ கொள்ளிவாய்ப் பேய்களும், குறளைப் பேய்களும், 
பெண்களைத் தோடரும் பிரமரா க்ஷ்தரும் 

௫௭ அடியனைக் கண்டால் அலறிக் கலங்கிட 

இரிசிகாட் டேரி இத்துன்ப சேனையும். 

[பதவுரை] 

பில்வி = எதிரி எவும் பில்லிப்பேயும், 

ருனியம் ௮ குணியமும், 

பெரும் பகை -ு பெரிய சத்துருவும் 

அடியபோச் சண்டால் == அடியேனைப் பார்த்தால் 

அகல -ு (என்னை விட்டு என்முன் நில்லா) 

நீங்கி ஒடவும்; 

வல்ல பூசம் -ு வல்லமையுள்ள பூதங்களும், 

வலாஷ்டி.கப் பேய்கள் -- வல்லமையை யுடைய பிசாசகளும், 
5
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அல்லல் படுச்தும் == அுன்பப்படுத் துதின்ற 

அடங்கா முணியும் -: மந்திர தர்சிரங்கள் எதற்கும் கட் 

டுப்படாத மூனிகளும் 

பிள்ளேகள் இன்னும் :- பிள்ளேகளை உண்ணும் 

புழைக்கடைமுணியும் -- புறவாசல் முனியும், 

கொள்ளி வாய் ஏ செருப்பை வாயிலே கொண்டிருக் 

பேய்களும் அ பிசாசுகளும், [கும் 

குறளைப் பேய்களும் -: குட்டைப் பேய்களும், 

பெண்களைதொடரும் :... பெண்களைப் பின்பற்றித் சொடரும் 

படியான 

மிரமராஷஷதரும் = பிரமராக்ஷதப் பேய்களும், 

Qe 2 இரிசி என்ற ஒருவகைப் பெண் 

பேயும், 

காட்டேரி ு காட்டேரி என்ற துஷ்ட தேவதை 

யும் 

இதிதுன்ப சேனையும் -- மேற்கஉறியசாயெ துன்பத்தை உண் 

பெண்ணாம் பேய்ப்படைகளும் 

அடியனைக் சண்டால் -- அடியேனைப் பார்த்தமாத்திரத்தில் 

அலறி 5 அலறிக்கொண்டு 

soa ு கலச்சங்கொண்டு ஓடவும், 

[விருத்தியுரை] 
1. பில்லி - ஒருவன் தன் பகைவனைச் கொல்ல மாச்திரீக 

வித்தையால் பகைவணிடம் அனுப்பும் ஒர்வகைச் சொடிய பேய், 

2. சூனியம்- இது ஒருவன் தன் சத்துரு சாம்படிச் செய்யும் 

ஒருவகை மர்இிரம்) இதனை (மாரண வித்தை” எனவுவ் கூறுவர். 

8. அடங்காமுணி - * மந்திரத்துச்குக் சட்டுப்படா மூனி " 

என்பது பொருள்.
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4, புழைக்கடை - வீட்டின் பின்பக்கத்துள்ள கொல்லைப் 

பக்கம் 

0. கொள்ளி - நெருப்பு எரி கட்டை, 

0. குறளை - குறுகிய வடி.வமாயிருப்ப து; இது வடிவு அடி 

யாகப் க ஆ தழுபெயராய்க் குதளை என்றும் நிற்கும், 

7... இரிச - *இருதுவாகுக் தன்மை இல்லாத ஒரு வகைப் 
பெண்பேம்' என்பர், 

*.  ௮வமரணமடைந்ச பார்ப்பார்சளின் அவி தாங்யெ பேய் 
உருவங்களைப் *பிரமராக்ஷதா” என்பர், 

9. இவ் வடிகளில் உள்ள அசல” கலஙடடெ' என்ற எச்சங்க 
ளும், பின்வரும் *ஐடிட' என்ற எச்சமும், அதற்குப் பின்வரும்:கட்டு' 
என்ற வினைமூற்றைச் சொண்டு முடியும் 

“வினை எஞ்சுகிளவி வினையோடு முடியும்.” 
என்பது விதி, 

௫.௮ எல்லினு மிருட்டிலும் எதிர்படு மண்ணரும், 
கனபூசை கோள்ளும் காளியோ டனைவரும், 

௫௯ விட்டாங் காரரும், மிகுபல பேய்களும், 
தண்டியக் காரரும், சண்டா ளங்களும் 

௬௦ என்பெயர் சோலவும் இடிவிழுக் தோடிட 
ஆனை யடியினில் அரும்பா வைகளும், 

[பதவுரை] 

எல்வினும் == eel gy 

இருட்டிலும் = Bars OA gu 
எதிர்படும் -ு எதிர்த்து வருன்ற
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அண்ணரும் == ௮ண்ணரென்ற தேவசைகருரம், 

கனம் = மிகுச 

பூசை எ பூஜைகளை 

கொள்ளும் ு பெற்றடையும் 

காளியோடு எ காளிேேவதையோடு 

அனைவரும் ு காளியைச்சோரக்ச படைகளாகய 

மற்றைச் தேவர்களும், 

விட்டாஙகாாரும் ௪ விட்டாறகாரர் என்னும் ஒருவகைப் 

பூசங்களும், 

மிகு பல பேய்களும் .- (இன்னும்) மிருந்த பலமுடைய 

பேய்கராம், 

நீண்டியக்காரரும் = unas ஊரும் பூதங்களும், 

FOOL TM IEC  -. புலைத்தன்மை பொருந்திய பேய்க 

ஞூம், 
ஆனை ஊன யானையின் 
அடி.யினில் ு பாதச்திற்குக்ே பூமியிலே (yoga 

சப்பட்ட) 

அரும்பாலைகளும் -- பிரதிமைகளும் (அவற்றால் வரும் 

சங்கடங்களும்), 

என்பெயர் சொலலவும் : என் பெயர் சொன்னவுடனே 

இடி. விழுர்,து  கெஞ்சிவிடிச்கும் பெரும் பயங்சொ 

ண்டு 

ஓடிட = ஓடவம், 

| விநத்தியுரை] 

1. ஏதிர்படும் - எதிரா வருகின்ற என்பது பொருள், 
இனி, *எதிர்த்து வந்து அழிக்கன்ற,' *தன்பப்படுத்துனெ.ற' என் 
௮ம் பொருள் உரைப்பர்,
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2. அண்ணர் - ஒர்கை அண் செய்வங்கள். 

5. காளிக்குப் பூறை மிகுரியாக இடவேண்டு மாதலின் சன 
பூசை கொள்ளும் சாளி' என்றார். 

4. சண்டாளம் - புலைத்தன்மை; புலைசசன்மையை யுடைய 
பேய்களுச்சான நு ஆருபெயர். 

5. இடிவிழுக்தோட - *செஞ்டவிடிக்கும் பெரும்பயங்கொண் 
டோட' என்பது பொருள்; இனி, இடி விழு துபோல அஞ்சி 
யோட” எனவும் பொருள் கூறுவர், 

6, “பாலைகளை மாவினாற் செய். மந்திரித்து யாணை நிலை 
யில் அதன் காலடி படுமிடச்டில் வைத்தால் யாரைக் குறித்து வைத் 
தீதோ அவனுக்குச் சீக்கரம் அழிவு age” என்பது மார்இரீகர் 
கூற்று, 

௬௧ பூனை மயிரும், பிள்ளைக ளேன்பு 
நகமு மயிரும், நீண்முடி மண்டையும், 

௬௨ பாவைக ஞூடனே பலகல சத்துடன் 

மனையிற் புதைத்த வஞ்சனை தனையும், 

௬௩ ஒட்டியச் செருக்கும், ஒட்டியப் பாவையும் 

காசும் பணமும் காவுடன் சோறும், 

௬௪ ஓதுமஞ் சனமும், ஒருவழிப் போக்கும், 
அடிபனைக் கண்டால் அலைந்து குலைந்திட, 

[பதவுரை] 
பூனை  பூனையினுடைய 

மயிரும் ௮ மயிரும், 

பிள்ளைகள் என்பும் -- று குழந்தைகளின் எலும்பும்,
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ஈகமும் 

மயிரும் 

rer 

மேட. 

மண்டையும் 

பாவைகளுடனே 

பல கலசத்துடன் 

மனையில் புறைத்ச 

வஞ்சனை தனையும 

ஒட்டியர் செருக்கும் 

ஒட்டியப்பாயையும் 

காசம் பணமும் 

சாவுடன் 

சோறும் 

Pp 
அஞ்சனமும் 

<= ககங்களும், 

= அப் பிள்ளைகளின் மயிரும், 

௩ மயிர்முடியைக சொண்ட 

= சிரமும், 

ு பல மாப்பதுமைகளுடனேயும் 

- பலவிதமான மண்ணாற் செய்த கல 

சங்களுடனேயும் 

௮ (என்னை அழிச்சு என்) விட்டில் 

புதைத் துவைத்த 

— கிபடமாகச் செய்த மர்திரதர்இிர 

மாரணச் செய்கையையும், 

௪” (எனது பகைவரின்) ஒட்டிய மாக் 

இரீச நால் கற்றிருச்றோம்' 

என்ற அ௮கங்காரச்சையும், 

ு (என்னைக் சொல்ல) ஒட்டிய நூல் 

விதிப்படி. மந்திரித்துச் செய்த 

மாப்பஅமையும், 

எ (என்னைக் கொல்லப் பேய்களுக்குச் 

தட்சணையாகக் கொடுக்கும்) 

இரச்தினங்களும் சாணயங்க 

ளம்; 
= ஆடு கோழி சாவுடன் 

ு உதரத்தில் புரட்டிய சோறும், 

= சொல்லுகன்ற 

ு எதிரிகள் கற்ற அஞ்சன வித்தை 

யும்,
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ஒருவழிப் போக்கும் -- பித்துப்பிடித்து ஒரே வழியாகப் 

போகச் செய்யும் மார்திரீகத் 

தொழிலும், 

அடியனைச் கண்டால் -- அடியேனைப் பார்த்தால் 

அலைர்து == வருந்தி 

Gave He. = அழியவம், 

[விருத்தியுயை] 

1. ஒட்டியம் - ஒர் வகை மாக்திரீக நூல், 

2. கரவு - பலி, 

3. அஞ்சனம் - பிறர் ரகசியத்தையும், மறைக்துள்ளவற்றை 
யும் தூரத்து சஉடப்பனவற்றையும் emis pb wore BPs enw. 

௬௫ மாற்றான் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிட 

காலதூ தாளேனைக் கண்டாற் கலங்கிட 

௬௬ அஞ்சி ஈடங்கிட அரண்டு பாண்டிட 
வாய்விட் டலறி மதிகெட் டோட 

௬௭ படியினின் முட்டப் பாசக் கயிற்றால் 
கட்டூட னங்கம் கதறிடக் கட்டு. 

[| பதவுரை | 

மாற்றான் ு சத்துறாவும் 

வஞ்சகர் எ வஞ்சகர்களும் 

வகு வணங்க ு வரது என்னை வணங்டிடவும், 

காலதூதாள் == எமதூதர்கள்; 

கண்டால் ௨ என்னைச் கண்டால் 

கலங்கெ = மனங் குழம்பவும்,
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ff GEA “ED LE 

ஈடுங்டெ ு உடல் பயத்தால் ஈடுங்கவும், 

அரண்டு ு பயச்கு மருண்டு 

புரண்டிட ஊு கழ் வீழ்க்து புரளும், 

வாய்விட்டு அலறி ு வாயைக் இறச்து கதறி 

0%) செட்டு ு புத்தி கெட்டு 

ஒட == இடவும், 

படி.யிணில் எ பூமியில் 

முட்ட == மேட்டிச்கொள்ளவும், 

பாசச் கயிற்றால் ் பாசக்கயிற்றினாலே 

கட்டு -ு கட்டியருளுக! 

உடன் ு உடனே 

அங்கம் == அவயவங்களை 

SK OL. ௮ கதறும்படிச்கு 

கட்டு ஊ கீட்டியருள்வாயாக! 

[விநந்தியுகா] 
1. மாற்றான் மாறு என்ற பகுதி அடியாகப் பிறந்தது. 

2... காலன் - ஜீவப் பிராணிகளின் வாழ்சாட் சாலச்சைச் 

சசொள்ளெறவன் ஆசலவின் கூற்றனுக்குச் சாரலன்” என்ற பெயர் 

உண்டாயிற்று, 

8. ₹தூதாள்' இல் ஆள் விகுதி பன்மைப் பாலை உணர்த்தி 

யது. 

4, பாசக்கயிறு - (பாசமாயெ சயிறு” என விரியும். 

5. *கயிற்றால்' என்பதில் உள்ள ஆல் மூன்றாம் வேற்றுமை 

உருபு, கருவிப்பொருளில் வரத. 

6, ₹சட்டுடனங்கம்” என்றதில் ‘geen செயப்பாட்டுப் 

பொருளது.
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௬.௮ கட்டி யுருட்டூ கால்கை முறிய 

கட்டு! கட்ட! கதறிடக் சட்டூ, 

( பதவுரை] 

கால் ுு காலும் 

கை = GO ILD 

Cp Bus ௪ ஒழியவும், 

கசறிட ௮ (அதனால் அவர்கள்) சதறவும் 

கட்டு! கட்டு! சட்டு! = (பாசத்தினால், சட்டியருஞவாய்! சட் 

டியருளுவாய்! கட்டியருளுவாய்! 

கட்டி ு அர்தவிதமாகச் கட்டி 

உருட்டு = கீழே உருட்டுயருள்வாயாக! 

[ விருத்தியுரை | 

1. அடுச்குகள் சினத்தான் அடுசக்னெ; ஈதும் விரைவுப் பொ 

ரளே என்பாரும் உண்டு, 

௬௯ முட்டு! முட்டு! முழிகள் பிதங்கிட 
சேக்கு? சக்கு! சேதிற்சேதி லாக. 

| பதவுரை] 

wiped Teme. = சண்விழிகள் வெளியே பி.தங்்இ 
வரது வருத 

மூட்டு ! மூட்டு! ுு மோது! மோது! 

செதில் செதிலாக - தேசங்கள் பட்டை பட்டையாய் 

உதிரும்படி. 

செக்கு செக்கு ு கொல்லு! கொல்லு!
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[விருத்தியுரை] 

முழிகள் - விழிகள் என்பதின் சிதைவு, 

M
e
 

... மிதுங்குசல் - வெளிப்படுதல், 

3. *செகு என்பது ஒற்று மிக்கு ₹செக்கு, செக்கு என 

நின்றது. 

௭௦ சோக்கு: சோக்கு: சூர்ப்பகைச் சொக்கு! 

குத்த! குத்து! கூர்வடி வேலால். 

[பநவுரை] 

சொக்கு! சொக்கு! - அழசனே! அழகனே! 

கூர்ப்பசை ு: சூரர்களாக்குப் பசையாடு அவர்களை 

அழித்த 
சொக்கு! = அழகனே! 

கூர் வடி. வேலால் - கூரிய வடித்தெடு ரகப்பெற்ற வே 
லால் 

குத்து! குத்து! -- குத்தி யருள்வாயாக! குத்கியருள்வா 

யாக! 

[விருத்தியுரை] 
1. சொக்கு-அழகு; அழகையுடைய மூருகருக்குச் சொக்கு” 

என்றாயதஅ! ௮குபெயர், சோமசுர்தரர்க்குச் 'சொக்கர்' என்ற திரு 

சாமம் உண்டு; அவர் சுர்தரம்பற்றி வர்சசே,. 

2... *கூர்வடி” மீமிசை என்பாரும் உண்டு, 

எக பற்று! பற்று பகலவன் றணலேரி! 
தணலேரி! தணலேரி! தணலது வாக.
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[பதவுரை] 

பற்று! upg! பிடி! பிடி! 

பகலவன் == சூரியணிடத்தேயுள்ள 
தணல் அதுவாக  அர்தச் தழல் ரூபம் அரும்படி. 
சணல் எரி! -- நெருப்பை எரித்தருளுவாய்! 
தணல் ஏரி! 5 கெராப்பை வரித்தருளுவாய்! 

தணல் எரி = செருப்ப எரித்தருளுவாய்! 

[விநத்தியுரை]| 

1. பகலைச் செய்தலினால் ருரியனுக்குப் *ப.லவன்” என்ற 
பெயர் ஏற்பட்ட ஏ. 

௭௨ விடூவிடூ வேலை வெருண்டது வோட 

புலியு நரியும் புன்னரி நாயும் 

௭௩. எலியுங் கரடியும் இனித்தொடர்ந் தோடத் 

தேளும் பாம்பும் செய்யான் பூரான் 

௭௪ கடிவிட விஷங்கள் கடித்துய ரங்கம் 

ஏறிய விஷங்கள் எளிதட ஸிறங்க. 

புலியும் - (அடியேனைக் கொல்லும் பொருட் 

டாக வரும்) புலியும் 

வெருண்டது ஓட - பயஙகொணடு ஒடவும்; 

நரியும் ு பெரிய கரியும், 

புல் நரியும் == Fay Aun 

காயும் ௮ சாய்களும், 

எலியும் -- எலிகளும்,
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BPD Ufo = BIW. FORD 

இனி ுு இனிமேல் 

சோடர்் து - (பயங்கொண்டு) ஒன்றன்பின் ஒன் 

கச் தொடர்ச்து 

ஒட் ம ஒடவம்) 

GF OND ு தேள்களும், 

பாம்பு ௮ பாம்புகளும், 

செய்யான் ு பெருஞ்சாஇப் பூரான்சளும், 

கழுவ ு சடிச்சலைச் சொண்ட 

இடம் -ு இடத்திற் றங்கெ 

விஷயங்கள் ௭ விஷயங்களும் 

கடித்து ு பற்களால் கடித்து 

உயர் அங்கம் = உயர்ந்த சரீரத்தில் 

நிய விஷங்கள் -- ஏறிய விஷயடீகளும் 

எளிது ு இலேசாக 

உடன் ௮ இத்இரத்தில் 

இறங்க ௫ இறஙடவிடவும் 

வேலை == Caan uy gs gong 

விடுவிடு ு ஏவிவிட்டருளுவாய்! 

[விருத்தியுரை] 

1, புவியும்” என்றதில் உள்ள உம்மை எதிரது தழீஇய 

எச்ச உம்மை, 

2. *தரி' என்றும்,'புன்னரி' என்றுங் கூறினதால் முன்னது 

பெரு ஈரியும், பின்னது சற சரியும் ஆயிற்று . 

எ௫ ஒளிப்புஞ் களுக்கும் ஒருதலை நோயும் 

வாதஞ் சயித்தியம் வலிப்புப் பித்தம்



al
d 

ட்
 மெய்ப்பொருள் விளக்க விருத்தி உரையும் 

௭௬ சூலைசயங் குன்மம் சொக்குச் சிரங்கு 
குடைச்சல் சிலந்தி குடல்லிப் பிருதி 

௭௭ பக்கப் பிளவை படர்தோடை வாழை 

கடுவன் படூன் கைத்தாட் சிலந்தி 

௭௮ பற்குத் தாணை பருவரை யாப்பம் 

எல்லாப் பிணியும் என்றனைக் கண்டால் 

௭௯ நில்லா தோட நீயேனக் கருள்வாய் ! 

ஈரே முலகமும் எனக்குற வாக 

௮௦ ஆணும் பேண்ணும் அனைவரு மெனக்கா 

மண்ணா எளரசரும் மகிழ்ந்துற வாகவும். 

[பதவுரை] 
ஒளிப்பும் = 2G மறைவும், 
சுளுக்கும் -- ஈரம்பு சுளக்குதலும், 
ஒரு சலை நோயும் - ஒருபக்கள் தலைவலியும், 

லாதம் -ு வரயுசம்பக்தமான வியா யும், 

சயித்தியம் ுு குளிர்சோயும், 

வலிப்பு  இழுப்புசோயும், 

பித்தம் ு பித்தசோயும், 

சூலை ுு சூலைகோயும், 

FUL. == க்ஷயரோகமும் 

குல் மம் ு குன்மகோயும், 

சொக்கு - சோர்வை யுண்டாச்கும், 

இரங்கு ு இரங்குரோகமும், 

குடைச்சல் ௩ சைகாற் குடைச்சலும், 

சிலந்தி  சிலச்இக்கட்டியும்,
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குடல் விப்புர௬ுஇ 

us ever ena 

படர் 

தொடை வாழை 

கடுவன் 

படுவன் 

சைத்தாள் இலக்இ 

பல் குத்து 

அரணை 

ப்ரு 
அரையாப்பு 

எல்லாப் பிணியும் 

ஏனறனைக் கண்டால் 

கில்லா 

ஒட 

நீ 

எனக்கு 

அருள்வாய்! 

ஈமேழு உலகமும் 

எனக்கு 

உதவு ஆக 

ஆணாம் 
பெண்ணும் 

௮ குடவில் உண்டாகும் இலெர்இிச்சட்டி 

யும், 

௭ விலாப்புறங்களில் தோன்றும் பிள 

வையும், 

== Lire Bear m 

2 தசொடைவாமை என்று சொல்லப் 

படுங கட்டியும், 

அ கடுவனும், 

௪ படுவன் என்கிற இலர்தியும், 

== சைகாற் சலர்கிகளும், 

அ பற்குச்று வலியும் 

ு பல்லரணையும், 

௮ பருச்கட்டிகளும் 

== அரையாப்புக்கட்டியும் 

-ு மேற்கூறிய எல்லா வியாஇகளும் 

௭ என்னைச் சண்டமாத்தஇிரத்தில் 

ுு நிற்காது 

ு நீங்கி ஒழிய 

எு ஓ மூருசக்சடவுளே ! தேவரீராயெ 

கீர் 

5 அடியேனாயெ எனக்கு 

கிருபை செய்தருள்வீராக! 

= பதினான்கு புவனங்களும் 

5 அடியேனாகிய எனக்கு 

ு சிசேசமாசவும், 

== அண்மச்களும் 

௮ பெண்மக்களும்
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அனைவரும் = எல்லோரும் 

மண் ஆள் -: பூமியை அட்டி செய்கின்ற 

அரசரும் 5 மன்னர்களும் 

எனச்காக 5 ஏன் நிமித்தமாக 

ம௫ிழ்ச்து == சரீதோஷ மடைகது 

உறவாகவும் -- சிரெசங்கொள்ளவும், 

நீ ௮ மூருகசசடவுளே! தீர் 

எனக்கு ு அடியேனாகய எனக்கு 

அருள்வாய்! ு இருபை செய்தருளுவீராக ! 

[விநத்திடிரை] 

1. உருவத்தை மறைக்கும் குட்டமூசலிய கோய்களையும், 
மேகரோகங்களையும் 4ஒளிப்பு' என்றார். இது நகுபெயர், 

2. தலையின் ஒரு பர்கமாக வலித்தலால் ஒருதலை கோய்! 
என்றார். இதனை *ஒருத்தலை கோய்! என்றலும் உண்டு, 

9. சொக்கு - மயக்கமும் அம். 

4. அசையாப்பு - அரையில் வருன்ற கட்டி, அரை- இடுப்பு) 

Qs எண்ணஎவை அகுபெயர்; உடம்பின் பாதி இடம் என்பது 

பொருள். 

5. மக்களைப் பிணிச்சின்றமையால் *பிணி' என்றார்; பிணித் 
தீல் - கட்டல், 

0. இதில் உள்ள உம்மைகள் எண்ணும் மைகள், 

௮௧ உன்னைத் துதிக்க உன்றிரு நாமம் 

சரஹண பவனே?! சைலோளி பவனே 7 

௮௨ திரிபுர பவனே ! திகழோளி பவனே! 

பரிபூர பவனே / பவமொளி பவனே 7
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on. அரிதிரு மருகா! அமரா பதியைக் 

காத்துத் தேவர்கள் கடூஞ்சிறை விடுத்தாய் ! 

சசஹணபவனே! 

சைல் 

ஒளி பவனே! 

திரிபுரபவனளே ! 

நிகழ் 
ஒளி 

பலனே! 

பரிபுரபவனே! 

பலம் 

ஒளி 

பலனே! 

அரி 

திரு 
மருகா! 

உன்னை 

உன் இரு சாமம் 

துதிக்க 

௮மராபதியை 

காத்து 

[பதவுரை] 

—_- சரவணப்பொய்கையில் 

னே! 

=. wer ofl ev 

ு ஜோதிமயமான சடவுளே ! 

ு தீரிபுசதை அழித்த சிவபெருமா 

னை ஓசசவனே! 

உ௫ித்தவ 

== பிரகாசிக்கின்ற 

-ு பிரசாசததையடைய 

== gaan! 

௮ பாதச்சிலம்பை ௮ணிர்த மேன்மை 

உடையவவே! 

ஊ: பாவமானது 

== WO) DUS SES 

ஊு சச்தியை உடையவனே ! 

-- இருமாலுக்கும் 

ு லட்சுமி தேவிக்கும் 

= மருமகனே! 

ு உன்னையும் 

உன்னுடைய அடிய திருசாமத்தை 

யும் 

ு இதிசெய்ய (௮2 தேவரின்) 

ு பொன்னுலசத்தை 

“ு ரட்சித்து
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தேவா == அமரர்களுடைய 

கடும் சிறை -- கடிதாகயெ சிறைவாசச் துன்பத் 
தையும் 

விடுத்தாய் 5 நீச்யெருளினவனே ! 

|விநத்தியுரை]| 

1. மூருகர் குறிஞ்சிகிலக் கடவுள் ஆதலின் *சைல் ஒளி 
பவனே!” என்றார். சைலம்-மலை. 

2. இரிபுரம் - அசுரர்களின் வரபலம் பெற்ற கோட்டையை; 
இது சிவபெருமானார் ஈறுஈகையாற் சரழிக்து சிதைந்து பொடி. 
யாயிற்று, 

4. பரிபுரம் - பாதச் சிலம்பு. 

4. மாலின் மகளார்களாயயெ சுந்தரி, அமுதவல்லியே, வள்ளி 
தேவானைசளாக அ௮வதரித்சனராசலினாலும், பார்வதி காரணனுச் 
குத் தங்கை முறையாதலாலும் மூறாகரை * அரி waa!’ 
என்றார். இதில் முறாகர் மாலுக்குச் சன் மக்களை மணச்த மருகனும், 
தன் தங்கை வயிற்றிற் பிறக்த மருகனும் ஆதல் காண்க. 

௮௪ கந்தா? குகனே: கதிர்வே லவனே 

கார்த்திகை மைந்தா .' கடம்பா.” கடம்பனை 

௮௫ இடும்பனை யழித்த இனியவேன் முருகா! 

தணிகா சலனே: சங்கரன் புதல்வா? 

[ பதவு ரை] 

கந்தா! <= சந்தக் சடவுளே! 

குகனே! = குகப்பெருமானே! 

சதிர் - பிரகாசத்சையுடைய
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வேலவனே! ௩ வேற்படையைத் சாங்கியவனே! 
கார்த்திகை மைந்தா! -- கார்த்திகை மூசலிய நட்சத்திர 

மாதர்கள் வளர்த்த புத்திரனே! 
கடம்பா! “ கடப்பமலர் மாலையைத் தாங்யெ 

வனே! 

கடம்பனை அ சடம்பணையம் 

இடும்பனை ஸு இடும்பனையும் 

அழித்த ௫ சம்மாரஞ் செய்த 

இணிய ு இணிமை பொருச்திய 

வேல் அ வேற்படையையுடைய 

மருகா! maz முருகக்கடவுளே! 

தணிசாசலனே! “5 திருத்தணிகை வெற்பில் எழுச் 

சருளியிருப்பவனே ! 

சங்கரன் புசல்வா! - வெபெருமானின் மைர்சனே ! 

| விருத்தியுரை] 

1. மு ருகப்பிரான் இடும்பனை வென் ற கதை பழிநித்தலப் 

புமாணத்தா லறியலாம், அப் பழநியில் இடும்பன்மலையும் இருக் 

கின்றது. இடும்பனை வெள்று அவனுக்கு அருள்செய்தமையால் 

இடும்பனுக்கு முகல் பூசையும் இடூகன்ரார்கள்.  இடும்பன்தான் 

பழகிமலையைச் மொணர்க்சவன் என்பது அச் சலபுராணம். 

௮௬ கதிர்கா மததுறை கதீர்வேன் முருகா! 

பழநிப் பதிவாழ் பால குமாரா! 

| பதவுரை] 

கதிர்சாமத்து உறை <= கறிர்காமம் என்னும் திருக்ஷேத்தி 

சத்தில் எழுச் சருளியிருக்ன்ற
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சுதிர் 

வேல் 

மருகா! 

பழகிப் ப.இ வாம் 

பால குமரா! 

ு பிரகாசத்தைச் செய்கன்ற 

ஊு வேலாயுதத்தையுடைய 

ு முருகக்கடவுளே! 

பழநி , யென்னும் Baggs Ae 

எழுர்கருளியிருக்கன் ற 

எ பாலப், பருவத்தை புடையனாயெ 

குமரச்கடவுளே! 

| விநத்தியுரை] 

1. கதிர்காமம்-இது ஒரு சுப்பிரமணியர் இருத்தலம்; இது 

ஈழசாட்டிலுள்ள,ஐ. 

டன
்
 

t 
5 

9 அ 

குமரா - கெளமார பருவச்கசை உடையவனே! 
ச ச . ல பாலகுமாரா! என்றது *குழந்தைக குமரா!” என்பசாம். 

ஆவினன் குடிவாழ் அழசிய வேலா 

செந்தின்மா மலையுறும் சேங்கல்வ ராயா] 

ஆவினன்குடி. 

வாழ் 

அழகிய வேலா! 

செற்தில் 

மா மலை உறும் 

செங்கல்வராயா! 

|11தவுரை]| 

௭ இருவாவினன்குடி என்னும் இருத் 
sug Sv 

வாழ்கின்ற 

- ௮ழயெ வேற்படையையுடைய 
வனே! 

= Hato ee ர் எண்ணும் திருத்தலச் 
தில் உள்ள 

= இறச மலையிலே எமுக்சருளியிருச் 
கும் 

ு செல்கல்வலராயனே!
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[விருத்தியுரை] 

1. இிருவாவினன்குடி என்பது பழகி Cans Bir song; ov. 

சுமி தேவியும், காமசேனுவும், சூரியனும் பூசித்த இடம் அதவின் 

இப் பேர் வரது, இரு-லட்சுமி, ௮ - காமதேனு; இனன் - சூரி 

யன். 

2... மூருகர் செல்லிய திருஉருவம் உடையவர் ஆதலின் (செங் 

கல்வராயா!” என்று கறினார்போலும், 

௮௮ சமரா பூரிவாழ் சண்முகத் தரசே. 

காரார் குழலாள் கலைமக ணன்றாய் 

௮௯ என்னா லிருக்க யானுனைப் பாட 
எனைத்தோடர்ம் திருக்கும் எந்தை முருகனை, 

| பதஷரை ] 

சமராபுரி ௮ சமராபுரி என்னுர் இருத்தலத்தில் 

வாழ் ு வாழ்ச்சருளும் 

சண்முகதச்து அரசே! ..- சண்முகன் என்னுச் இருகாமச்தை 

யுடைய அரசே! 

சார் ஆர் ு மேகத்தை ஒத்த 

குழலாள் உ கூர்தலை உடையவராகய 

கலைமகள் == வாணியானவள் 

நன்றாய் ஊு செம்மையாக 

ஏன்நா 3 அடியேனுடைய நாவில் 

இருக்க ு எழுர்சருளி இருப்பதனால் 

யான் உனைப் பாட -- அடியேன் உன்னைப் பாடிட 

எனைச் சொடார் - அடியேனைச் சொடர்க்துகொண் 

திருக்கும் 9 GEG
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எச்சை ு என் தந்தையாக 

மேருகனை == (WHEE &_ aor, 

|விநத்தியுரை | 

1. சமராபுரி - சுப்பிரமணியர் எழுச்லருளி யிருக்கும் இருத் 
தலம், 

2. சண்முகன் - ஆறு இருமுகங்களை யுடையவன்; இதா 
வடமொழி, இதற்கு (ஐறுமுகன்' என்ப ஐ சேர் தமிழ், 

8. கார் - மேகம்) இது அகுபெயர்; கருப்பாய் இருப்பது 

என்பது பொருள்; ‘shu நிறங்கொண்ட! என்பதும் பொருளாம். 

4. மூருகன் - 'அழகையுடையவன்' என்பது பொருளாம். 

௯௦ பாடினே னாடினேன் பரவச மாக 
ஆடினே னாடினேன் ஆவினன் பூதியை,. 

[பதவுரை] 

பாடினேன் - இ.திப்பாடல்கள் பாடினேன் ; 

பரவசமாக - மிகு களிப்போடு என்னை மறந்து 

ஆடினேன் ு (அனர்தக் உத்து) ஆடினேன். 

ஆடினேன் = gio Caren, 

ஆடினேன் = 49 Coren; 

ஆவினன் = சிவபெருமானின் 

பூதி ய == விபூதியை, 

[விநத்தியுரை] 

1. “அவினன்' மாட்டை வாகனமாக உடைய சிவபெரு 

மானை உணர்த்திற்று, ஆவினன் - என்பதற்கு *இரக்சம் உடைய 

aon’ எனவும் பொருள் கூ௮வர்.
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2. தன்வசர் சப்பி ஆரா சத்தின் வசமாயிருத்தல் *பாலசம்.' 

3. § gig Coren’ என்பன மிகுதியால் அடுக்கியறு. மும்முறை 
அடுக்கு. 

4, “சாடினேன் ஆவினன் பூதியை' எனப் பொருளுரைப்பா 

ரும் உண்டு. 

௯௧ கேச முடன்யான் நெற்றியி லணியப் 
பாச வினைகள் பற்றது நீங்கி. 

| பதவுரை] 

பாசம் . மரயாசம்பர்தமான 

வினைகள் ு செயல்களின் 

பற்றது 25 தொடாச்சியை 

நீங்கி ன விட்டுப் பிரிர்து 

சேசமூடன் அவ அன்போடு 

யான் = gig Gwen 

செற், யில் அணிய .- அவ் விபூதியை கெற்றியி லணிய. 

[எிநத்தியுரை| 

1. ‘Crew ஈண்டு :அன்பு' என்னும் பொருள, 

2. பாசவீனை - பாசத்தால் யெ வினை” எல்பது பொரு 

ளாம். 

8.  *சேச மூடன்யான் நெற்றியில் அணியப்” ₹பாச வினைகள் 

பற்றது நீக்க” எனவும் கேராய்ப் பொருள் கொள்ளலாம், 

௯௨ உன்பதம் பெறவே உன்னரு ளாக 
அன்புட னிரக்ஷி : அன்னமுஞ் சோன்னமும்
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௯௩. மெத்தமேத் தாக வேலா யுதனார் 

சித்திபேற் றடியேன் சிறடபுடன் வாழ்க 

[aay anc | 

உன் பதம்  தேவரீரது இருவடியை 

பெறவே ு இடைல 

உன் அருள் -.- உன்னுடைய இிருபாகோக்கமானது 
QE என்மீது உண்டாவதாகவும்) 

அன்னமும் == Ger gun 

சொனனமும் ு பொன்னும் 

மெத்த மெத்த = Wa de 

Qe ு உண்டாவதாகவும்) 

அன்புடன் ு தேவரீர பிரியத்தோடு 

இசக்ஷி! - அருள் செய்து காச்தருள்வீராக! 
Hef பெற்ற == இட்டகாமியங்கள் கைகூடப்பேற்று 
சிறப்புடன் ு அழதடனே 

வாழ்க! ு வாழக்கடவேளாக! 

[ஸிரு$$ியுரை] 

1. பாதம் எனற்பாலது *பதம்” எனக் குறகியது, 

2... அன்னமுஞ் சொன்னமும்' என்ற உம்மைகள் எண்ணும் 

மைகள். அன்னமுஞ் சொன்னமும் உலகத்தவர்க்கு இன்றியமை 

யாதது ௮ சலின் கூறினார். பூசனால ன் ரோ , 

“ அன்ன விசார மதுவே விசார மதுவோழிந்தாற் 
சோன்ன விசாரம் தொலையா விசாரம் 

என்றார் பட்டினத்தடிகளும்,
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4, மெத்தலாச என்பது *மெத்தாக” என ஆயது தொகுத் 

தீல் விகாரம், 

௬௯௪ வாழ்க: வாழ்க! மயிலோன்? வாழ்க / 
வாழ்க: வாழ்க! வடிவேல் வாழ்க” 

மயிலோன் -ு மயில் வாகனத்தையுடைய முருகக் 

கடவுளே! 

aun ipa! == சேவரீர் வாழ்ர்இிருச்சுச் கடவீராச! 

வாழ்க! -ு தேவரீர் வாழ்க்கிருச்சச்சடவீராச! 

லாழ்ச! ு தேவரீர் வாழ்ச் இருக்கச்கடவீராக! 

வடிவேல் 5: தேவரீரது இருக்கரத்துள்ள வடி. 

தெடுச்சப்பெற்ற வேலாயுத 

மானது 

வாழ்ச! ௮ வாழ்ச்திருப்பதாக! 

வாழ்ச! ு வாழ்ர்திருப்பதாக! 

amps! ு வாழ்ச்திருப்பசாக! 

[விருத்தியுரை] 

1. முருகப்பிரான் வாழ்ர்இிருப்பின் சர்வலோகமும் வாழும், 

அடிலனோம் வாழ்வேன் என்ற பொருளால் 'லாழ்க' என்றார்; இதனா 

லன்றோ ஆழ்வாசாதஇகளும் 'பல்லாண்டூ பல்லாண்டூ'” என்றனர். 

2. அடியார்க்கு அருளை வேலினாற் செய்தாராதலின் வேலை 

யும் வாழ்த்தினார். 
3. *வாழ்க' என்பது மும்முறை அ௮டுச்யெது; இ மடழ்ச்ச 

யால் என்க, 

௯௫ வாழ்க! வாழ்க! மலைக்குரு வாழ்க! 
வாழ்க? வாழ்க: மலைக்குற மகளுடன்!
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மலை 

கு௫ 

வாழ்க! 

வாழ்க! 

வாழ்க! 

மலை 

குறமகளுடன் 

வாழ்க! 

வாழ்க! 

[பதவுரை] 

௭ மலைகளில் விரும்பி வடக்கின் ற 

= எமது குருவாகிய முருகப்பிரான் 

௮ லாழ்ந்திருப்பீராக! 

= arp ிருப்பீராக! 

௫ வாழ்க்திருப்பீராக! 

:ு மலைசாட்டில் வளர்ச்ச 

5 வள்ளியம்மையாரோடு 

ு லாழர்கிருப்பீராக! 

= ar pt BRS one! 

[விருத்தியுரை] 

1, முருகப்பிரான்; குறிஞ்சிகிலக்ஈடவுள் ஆதலின் (மலைக் 
GG என்றார். 

2. குறமகள் இச்சாசத்தி ஆசலின் ‘wv SG Ms OF LF 
அன்ருர். 

ர 

௯௬ வாழ்க! வாழ்க? வாரணத் துவசம், 

வாழ்க? வாழ்கவேன் வறுமைக ணீங்க, 

வாராம் 

தலாம் 

aur ips! 

air ips! 

வாழ்க! 

வாழ்க! 

[பதவுரை | 

== Com Gun Gus 

௪ (மூருகப்பிரானே!) உமது துவஜம் 

ு வாழர்திருப்பதாக! 

- வாழ்ச்திருப்பதாக! 

௪ வாழ்க் இருப்பதாக! 

௮ வாழ்ச்திருப்பதாக!



90 கந்தர் சஷ்டி, கவசம் மூலமும் 

என் வறுமை = அடியேனின் மிடி. 

நீங்க! ௮ சொலை௮னவாக ! 

|விநத்தியுரை] 

1. சூரன் கோழியாக அமைக்தான்; அவனே துவஜ 

மாபினன. 

2. ஒருவர் வெற்றியைத் தயவஜ மூணர்த்துவ தாதவின் 

கொடியை வாழ்ச்இனர், 

£(சவலூம் மயிலும் டேோந்ற்”? 

என்னும் கர்தப்புராணச் சாப்பு கவணிக்கற்பாலநு, 

8, வதுமைத்நுன்பம் பொறுககொணாதது ஆதலின் 

(வறுமை நீகக” என்றார். இசனாலன் மோ. 

*நெருப்பினுட் டூஞ்சலு மாகு நீரப்பினுள் 

யாதோன்றுங் கண்பா டர்து,” 

என்ரூர் திநவள்ளூ வரும். 

௯௭ எத்தனை குறைகள் எத்தனை பிழைகள் 
எத்தனை யடியேன் எத்தனை சேய்தால் 

௬௮ பெற்றவ னீகுரு போறுப்ப துன்கடன்; 

பேற்றவள் குறமகள் பேற்றவ லாமே. 

| பதவுரை] 

பெற்றவன் எ அடியேனைப் பெற்ற தர்தை 

நீ ு முருசப்பிரானே! நீயே யாகும் ) 

குரு நீ = அடியேனுக்குக்குருமூர்த்தியும்ரியே! 
குறமசள் = நின் மனைவியாகிய குறவர் குடியில் 

வளாச வள்ளியம்மை
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பெற்றவள் ஆம் ௪ அடியேனைப் பெற்ற சாயாவன்; 
பெற்றவள் அம் == அடியேனைப் பெற்ற சாயாவள் 

( ஆகையால்) 

அடியேன் ு அழிமையாயெ நான் 

எத்தனை ௫ எவ்வளவு 

குறைகள் ு குறைவான காரியங்களை 
எத்தனை பிழைகள் == எவ்வளவு பிழையான காரியங்களை 
எத்தனை == ஏவ்வ்ளவு 

எத்தனை == எவ்வளவு 

செய்தால் ௩ செய்தாலும் 

பொறுப்பது St அவரவைப்பொமத் ரக்கொண்டரு 

ரவ 
உன் கடன் ௩. தேவரீரது சகடன்மையாகும், 

|எநத்தியுமை| 

i, குறைகள்-*அறக்திற் குத கரரியங்க ள், *மன திற்குக 

றைவான காரியங்கள்' எனப் பொருள் பெறம். குறை © 

2... பிழை - தப்பான காரியங்கள், 

3. தக்தையும் SGab மீ ஆசலினாலும், வள் ரியம்மை 

தாயாதலினாலும், மைச்சளுய அடியேன் செய்த பிழையைப் 

பொழுப்பது கடன் என்பார் * பெற்றவன் ரீ குரு பொற்ப்ப துன் 

கடன் ' பெற்றவள் குறமகள்! என்ளூர். 

௯௯  பிள்ளையென் றன்பாய்ப் பிரிய மளித்து 

மைந்தனேன் மீதுன் மனமகிழ்ந் தருளித் 

௧௦௦ தஞ்சமேன் நடியர் தழைத்திட வருள்செய் 
கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய
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பிள்ளை யென்று 

அன்பாய் 

மைச்சன் 

என்மீது 

உன் மனம் 

ம௫ழ்ஈதருளி 

பிறியம் 

அளித்து 

கந்தா 

சஷ்டி கலசம் 

விரும்பிய 

தஞ்சம் என்று 

அடபர் 

தழைத்திட 
௮௫ள் செய் 

[பதவுரை | 

எ அடியேன் தேவரீருக்குப் பிள்ளை 

என்று 

ஊ பிரியத்தோடு 

“ புத்திரனாயெ 
௨ அடியேனாகய என்மேல் 

ுு சேவரீரது இருவள்ளம் 

ு ம௫ிழ்ச்சி கொண்டருளி 

ு அடியேனுக்குப் பிரியமானவைகளை 

 அடியேனுக்குக் கொடுத்துக் AG 

பை செய்து 

- கந்தக்கடவுளாமயெ உன் 

= Fann கவசத்தை 

௮ விரும்பிப் படித்தவர்களுக்கும் 

ு நீயே தஞ்சமென்று வர்தடைரஈத 

ஊு அடியார்கள் 

ு செழித்து வளர 

 இருபையைச் செய்வாயாக! 

[விநத்தியுரை] 

1. பிள்ளை - இளமைப் பெயர், 

4... ₹பிரியம்' பிரியப்படுவ துமேல் கின்றது; இதுவே இட்ட 
காமியம்” என்பர்; ஆகுபெயர், பிரியம் பலவநம்'*? என்றதும் 

சோகச்கத்தக்கது. 

8. அளித்தல் இருபையோடு சருதலாதலின் *அளித்து' என் 
ரூர்,
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4, மைந்தன் - மைர்தை யுடையவன் மைர்தன் ; மைச்து- 
வ்விமை. 

5. தஞ்சம் - அடைச்சலம், 

6. தழைத்திட - பெருக வாழ, 

௧௦௧ பாலன் றேவ ராயன் பகர்ந்ததைக் 

காலையின் மாலையீல் கரு தீதட னாளும். 

பாலன் 

சேவராயன் 

பகா்ர்ததை 

சாளும் 

கருத்துடன் 

காலையில் 

மாலையில் 

[பதவுரை] 

- மூருகப்பிரானுக்குப் பாலசனாயெ 

௮ தேவராயன் என்னும் பெயரை 

யுடைய அடியேன் 

5 சொல்லிய இச் த.தி௰ய 

5 இனாதோரறும் 

-- *ஈல்வாழ்வு பெறவேண்டும்” என் 

னும் எண்ணத்துடன் 

- காலைப்பொழுதிலும் 

5 மாலைப்பொழுதிலும், 

[விருத்தியுரை] 

(தேவராயன்' என்பது நு நூலா௫ரியர் பெயர். 1. 

2. பகர்தல் - சொல்லுதல், 

8. சாலையில் மாலையில்” இடைகின்ற உம்மை தொக்கது, 

4. ₹ கருத்துடன் என்பதற்குப் * பத்தியோடு ” எனவும் 

பொரு ஞரைப்பர். 

௧௦௨ ஆசா ரத்துடன் அங்கக் துலக்கி 

நேச முடனோரு நினைவது வாகிக்
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Oh. 
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கந்தர் சஷ்டி கவச மிதனைச் 

சிந்தை கறங்காது தியானிப் பவர்கள். 

Jit apma] 

அசாரகி துடன் 

அங்கம் வக்கு, 
alee 

௯ 

INES) = 

manatee கேசமூடன் 

ஒர 

நினைவ.து ௮௫ 

மனைவ. 
எலகக்க் 

mite 

சர்தார் = 

een 
ene சஷ்டி சவசம் 

இதனை 

திர்தை 

sta 
eet 

கலங்காது 

நாளும் 

இயானிப்பவர்கள் 

ஒலை. 
னை 

ees 
pete 

பஃஇ ஒழுக்கத்துடன் 

சரீரத்தை 

சுத்தப்படுக்கிக்கொண்டு 

அன்புடனே 

er 

மன எண்ணத்துடன் 

கர தக்கடவுளின் 

Fas Naas துதி யெ 

இச் நாலை 

LOGOT LOM GOT gy 

கலச்சமடையாது 

சினமும் 

= berg sre துஇப்பவர்கள். 

[விருத்தியுமை] 

ந
ம
்

 ௨. ஆசாரம் - ged eg ௮சாரம், 

துலக்கி - நீராடி மாசுபோக்க விளக்கஞ் செய்தல், 

“அகந்தூய்மை நீரானமையும்'? 

Oe 

பொருள். 

கலங்காது - மனத்தை ஒரே நிலையில் நிறுத்தி என்பது 

க ஒருகாள் முப்பத் தாறுருக் கோண்டு 

ஒதியே சேபித்து உகந்துரீ றணிய.
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[ப] 9 1] 

ஒரு சாள் = a@ Here Sine 

மூப்பச்சாறு உருக: முப்பத்தாறு. உறுவீதம் உள்ளத் 
கொண்டு Hla கொண்டு 

இதி == of 
செபித்து ு ஜெபஞு செய்து 

உகர ு சர்தோஷத நுடன் 

நீறு அணிய ு விபூகியைத தரிசவச் குமாக்கட 

வுளை வணங்கத் ௪.இ௧. 

[oT md Guy nn | 

1. Q@ wrar - ஒரு காளைக்கு, 

2. *உரு' என்பது ஒரு மூறை ஓது தலை. 

௧௦௫ ௮ஷ்டதிக் குள்ளோர் அடங்கலும் வசமாய்த் , 

திசைமன்ன ரெண்மர் சேயல தருளுவர் . 

[பதவுகா] 

அஷ்ட இக்கு உள்ளோர் உலகத்தில எட்டுத்திக்கும் உள் 

ளார் 

அடங்கலும் == எல்லாரும் 

வசமாய் ு தன்வசப்பட்டவர்களாகி அடங்கப் 

பணிய 

ற மன்னர் -- இச்குகள் வட்டிற்கும் தலைவர்க 

ளாடிய தேவர்கள் 

எண்மர் - எட்டுப்பேரும் 

செயலது அருளவர் = தாகள் கருணச் செயலைச் செம் 

வர்கள்,
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[வீ நத்தியுரை| 

1. இிசைமன்னர் எண்மர் அவார் : இக்ூரன், We Book, 
யமன், வருணன், வாயு, நிருதி, குபேரன், ஈசானன் என்பர், 

2. *எண்மர்' என்றது சொகைச் குறிப்பு. 

3. *அஷ்டதிசகுள்ளோர்' என் றதனால் பூலோகம் மாற்றும் 
என்பது பெற்றும். 

4.  எட்டுத்திக்குச் தேவரும் அட்டதிக்குள்ளாரும் பவ்வியப் 

பட்டு ஈடச்ச அருள்புரிவர் என்பது கருச், 

௦... *செயல்' என்பது தங்கள் கருணைச்செயல் என்பதாம். 

௧௦௬ மாற்றல ரெல்லாம் வந்து வணங்குவர்; 

நவகோண் மகிழ்ந்து நன்மை யளித்திடும். 

| பதவுரை] 

மாற்றலர் எல்லாம் :- சத்துருச்சள் எல்லாம் 

வந்து = சாமே வலிது வந்து 

வணங்குவர் 5 பணிவார்கள்; 

நவ்கோள் ு ஒன்பலவகைக் செகங்களும் 

மகிழ்க. - சர்தோஷங்கொண்டு 

ஈன்மை அளித்திடும் -- ஈன்மைகளைத் தரும், 

| விருத்தியுரை] 
1, மாற்றலர். மாறுபட்ட மனத்தவர் 

2. சவகோள் -ஒன்பதுவகைச் கஇரகங்கள்:-- சூரியன், சர்.இ 

ரன், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி, ராகு, கேது. 

௧௦௭ நவமத னேனவும் கல்லேழில் பேறுவர்; 

எந்த நாளுமீ ரேட்டா வாழ்வர்.
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[ பதவுரை] 

நவம் = fiw 

மதன் எனவும் -- மன்மதன் என்று கஉறுமாழு 

ல் எழில் = சிறந்த அழகை 

பெறுவர் == பெறுவார்கள்; 

TEE காளம் ௪ ஏப்பொழுதும் 
ஈரெட்டா ௮ பதினாறு வய துடையவர்களாடு 

வாழ்வர் - வாழ்ர்திருபபார்கள், 

[விருததியுரை] 

1, பழய மதன் உறுவில்லாதவன் ஆசிவின் 'ஈவமதன்” என் 

ரூர். 
2. ஈல் எழில்-சிறந்த அழகு; இணி *ஈன்மை பயக்கும் அழகு” 

எனினும் ஆம். 

3. ஈரொட்டா - தொகைச் குறிப்பு. மார்க்சண்டேயாபரல் 
என்றும் பதினாறாச இருப்பர் என்பதாம்; ஈண்டு மார்ச்சண்டேயர் 

கதை குறிப்பிடத்தக்க து. 

௧௦௮ கந்தர்கை வேலாங் கவசத் தடியை 

வழியாய்க் காண மெய்யாய் விளங்கும். 

[பதவுரை] 

க்ந்சா == கந்தச்சடவுளுடைய 

சை வேலாம் திருச்சரத்திலுன்்ள வேலை ose 

கவசத்து ௮டியை இச்தச் கவசத்தில் உள்ள பா அடியை 

வழியாய்க் சாண -- உபதேச முறையாய்க் சுவனித்தப் 

பார்ச்ச 

| 

7
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மெய்யாய் விளங்கும் -- முருகப்பிரான் உண்மையாக வச்து 

Carer gail. 

[விருத்தியுரை] 

1. கைவேல் எவ்வாறு அன்பநீக்கி இன்பம் அருளுமோ 

அதுபோல் அருள் செய்தலின் *கர்சர்கை வேலாங் கவசம்” என்றார். 

2. அடியை - *ஒரு அடியை! என்று பொருள் கூறுவாரு 

மண்டு. 

8... வழியாய் - ஒழுங்காக; அதாவது, * உபதேச முறைப்படி” 

என்று அருத்தம். 
4. மெய்யாய் விளங்கும் - உண்மையாக விளக்கத்தைப் 

பெறுவர்' எனலும் ஆம். 

௧௦௯  விழியாற் காண வேருண்டிடும் பேய்கள்) 

போல்லா தவரைப் போடிபோடி யாக்கும். 

பதவுரை] 

விழிட == கண்களால் 

காண ு பாரர்ச்குமளவிலேயே 

பேய்கள் பேய்களும் 

வெருண்டிடும் == பயர்து ஓடிவிடும்; 

பொல்லாசவரை 2 சதிதுருக்களை 

பொடி பொடி = &g taps 

ஆக்கும் = géGal Qu. 

[விருத்தியுரை] 

1. பொடி பொடி - மிகுதிப்பொருளில் 9049 ats ge.



மேய்ப்போருள் விளக்க விருத்தி உரையும் 99 

2... *விழியாற் சாண” என்றதனால், *சகாண்டலே போதும், 
வேறு காரியஞ் செய்யவேண்டியதில்லை'என்று கு றிப்பித்சதாயிற்று, 

8.  பொல்லாதவர் - சத்துருக்களை என்சு. 

௧௧௦ ஈ௩ல்லோர் நினைவில் நடனம் பரியும் 
சர்வ சத்துரு சங்கா ரத்தடி. 

[பதவுரை] 

ஈல்லோர் 55 ஈகலவர்கராடைய 

நினைவில் 5 எண்ணத்தில் 

நடனம் ு அனகர்தக்உத்து 

புரியும் செய்யும்; 

சர்வ சத்துரு == எல்லாப் பகைவர்களையும் 

சங்காரச்னு ுு கொலை செய்வதாகய 

அழி.  அழுகளாம். 

| விநத்தியுலா]| 

1. *ஈல்லோர்' என்றது மனப்பரிசுச்சமுடையவரை, 

2, *சர்வசத்துரு' என்றது அகப்பகை புறப்பகைகள் இரண் 

டையும். 

8, *இடி' என்றது சஷ்டிகவசத் தப் பாவின் அடியை, 

௧௧௧ அறிந்தேன துள்ளம் அஷ்டலட் சுமிகளில் 
வீரலட் சுமிக்கு விருந்துண வாக. 

[பதவுரை] 

எனது ு அடியேனுடைய
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உள்ளம் = were 

SL FUSE = எண்வகை இலச்குமிகளில் By கு 
வீரலட்சமிக் ௩ வீரலட்சுமிக் ௫ க 
al omg =x மையான (மத Lf Sa} 

உணவாக == உணவாகும்படி. 

[விருத்தியுரை] 

1. “விருந்து தானே புதுமை மேற்று.” 
என்றதனால் 4 5" என்று பொருள் கொண்டாம்; ஆகுபெயாய்ப் 
பூதுவராய் வருவோர்மேலும் நிற்கும். 

2. உள்ளம் - இட அருபெயர். 

௧௧௨ சூரபத் மாவைத் துணித்தகை யதனால் 

இருபத் தேழ்வர்க் குவந்தமு தளித்த. 

[பதவுரை] 

சூரபத்மாவை ௮ சூரபத்மனை 

துணித்த - வெட்டிச் துண்டுபடுத்திய 
கையதல் ு திருக்கரத்தால் 

இருபததேழ்வர்க்கு -- இருபத் தழுபேருக்கு 
உவந்து == ¢é@ grads a 

அமுது -- அமுதத்தை 
அளித்த ஊ கொடுத்த 

[விருத்தியுரை] 

1. *இருபத்தேழ்வா” என்றது இருபத்தேமு sles Ore 

களை, அறுஈட்சத்திரப் பெண்கள் பால்கொடுத்ததினால் இரு
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பத்சேழு ஈட்சத்இிரங்களுக்கும் அமுகளித்.த அருள்செய்சனர் 
என்பது கதை. 

2... இருபத்தேழ்வர் - Ogres குறிப்பு. 

௧௧௩ குருபரன் பழநீக் குன்பினி லிருக்கும் 
சின்னக் குழந்தை சேவடி போற்ற. 

|॥1நவுரை| 

குருபசன் a UT Das Rio SHAM Bu wg $ Ge Bor 

பழடிக்குன்றிணில் -- பழகிமலையில் 

இருக்கும் -- எழுச்சருளி இருக்கும் 
என்னச் குழந்தை -- சிறிய குழர்சை வடிவமாகிய முருகரின் 

சேவடி போற்ற -: செவந்த பாதங்களைச் தூதிச்ச. 

[ 3 நத்தியுமா]| 

1. இிவபெருமானுக்குச் Emarad பிரணவப்பொருளை 
* Yuat euCsAgssra குருபரன்” என்ளுர், 

[ கந்தபுராணச் சுநக்கம்] 

**அந்தணனுக் கருள்புரிந்தே அரமுகனைக் கவானிடைவைத் 

தக்துகுடி. லைப்போருணீ யுரைத்தியேன உரைத்ததுகேட் 

டெக்தைமகிழ்க் தருங்கயிலை யேய்தினான் குருமுனிக்குச் 

சுந்தாமூ 6ப்போருளைச் சோல்லினான் குமரேசன்.” 

என்னும் பாவா லறிக. 

2. சேவடி. - செவச்ச பாதம்; செம்மை-1- அடி. - சேவடி, 

௧௧௪ எனைத்தடுத் தாட்கோள என்றன துள்ளம் 

மேவிய வடிவுறும் வேலவ! போற்றி,
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| பதவுமா] 

வீனை == அடியேனாகிய என்னை 

தடுத்து ஆட்கொள -- இயவழியிற் செல்லாது தடுத்து ஆட் 

கொள்ளும்படி 

oO Derg உள்ளம் -- அடியேனுடைய மனத்தில் 

மேவிய ட தஙகியருளி இருக்ளனெ ற 

வடிவு உம் = WEG பொருச்திய 

லேலவ ! ஏ வேலாயுசச்தைக் கையிலே சொண் 

டருளிய முருசச்கடவுளே! 

போற்றி ு தேவரீருச்கு ஈமஸ்காரம். 

[விருத்தியுரை] 

1. கருணையே உருவினன் அதவின் தியவழியிற் செல்லாது 

அடியேன் மனத்தில் தங்க அருளி இருச்சனெற என்றார். 

“அறைகூவி வீடருளும்” 

என்றது கருதற்பாலது. 

ககடூ தேர்கள் சேனா பதியே. போற்றி, 

குறமகள் மனமகிழ் கோவே. போற்றி, 

[பதவுரை] 

சேவர்கள் ு தேவர்களுடைய 

சேனாபதியே! 5 சேனைகளுக்கு சாயசனே! 

போற்றி 3 உனக்கு சமஸ்காரம்) 

குறமகள் 1 குறக்குவத்தில் வளர்ந்த புத்திரி 

யாய வள்ளியம்மையார் 

மனம் மூழ் = உள்ளங் சளிக்கத்தகுந்த
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சோவே! ு அரசே! 

போற்றி <= உனக்கு ஈமஸ்சாரம். 

| வீநத்தியுரை] 

1. அசுர சங்காரத்தில் சேவர்களு£குச் சேனாபதியானதால் 
வர்கள் சேனா பதியே” ஏன்றார். 

“கோமேவிக் காக்குஞ் சாவணத்தான்”” 
என்றார் குமாதாசரும். 

2. இரியாசத்சியாயெ வள்ளியாரிடத் தக் Gurra ew, 
குமாரசக்கடவுளிடத்து வள்ளியாருக்கும் அன்பு அதிகம் ஆதிவிண் 
“குறமகள் மனமூழ்' என் றருளினர். 

3. முருகர், சர்வலோகங்களுக்கும் சாயசன் ஆசிலின் 
*கோவே” என்ளூர், 

௧௧௬ திறமிகு திவ்விய தேகா போற்றி; 
இடூம்பா யுதனே! இடும்பா! போற்றி. 

[ பதவுரை] 

திறம் மிகு  வலலமை அதிகரித்த 

Badu 5 இணிமை பொருந்திய 

தேசா! 5 திருமேனியையுடையவனே! 

போற்றி ஊ நமஸ்காரம்; 

இடும் .. ு சத்துருக்களுக்குத் துன்பத்தை 

யுண்டாக்குகின்ற 

ஆயுதனே! ு வேற்படையை யுடையவனே! 

இடும்பா! - பகைவர்க்குத் துன்பஞ் செய்கின்ற 

வனே! 

போற்றி ு உனச்கு ஈமஸ்காரம்.
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[விநத்தியுரை]| 

1, ஜோதி சொரூபன் ஆதலின் *இவ்விய தேகா!” என்றார். 

அழூய வடிவு உடைமைபற்றியே ₹மூருகன்” என்னும் இருகாமம் 
அமைந்ததுங் காண்க, 

2. *இடும்பாயுசனே!” என்றறகு *இடும்பனைத் சனக்கு ஆயுத 
மாகச் சொண்டவனே!' என்றலும் அம். பழநித்தலந திநப்புரா 

ணம், இருபதாவு : மலைசள் பழகி அடைச்ச சருச்சுச்சின்படி, 

*இடும்பன்” முருகருக்குச் சொண்டனும் வேலைக்காரனும் ஆனமை 
அறியலாம். வேலைக்காரன் என்ற அ மரபு. 

௧௧௭ கடம்பா. போற்றி; கந்தா. போற்றி; 

வெட்சி புனையும் வேளே! போற்றி, 

[பதவுரை] 

கடம்பா - * கீடப்பமலர் மாலையைத் தரித்தவ 
னே! 

போற்றி 2 சமஸ்காரம்) 

கந்தா! ு கர்தசகடவுளே! 

போற்றி நமஸ்காரம்; 

கெட ' == Ga Puerto venus 

புனையும்  சரிதி தச்கொள்ளுன்ற 
வேளே ! * சுமாரக்கடவுளே! 

போற்றி ு ஈமஸ்காரம். 

[விருத்தியுரை] 

1. கடம்பமலர்மாலை முருசர்க்கு ௮இக விருப்புடையது 

ஆதலின் *கடம்பா!' என்றார். 

புதுப்பூங் கடம்பு” 

என்ற திநழநகாற்றுப்படையானும் அறிக.
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“*தலைப்பெய றலைழிய தண்ணறுங் கானத்து 

OGM YL தண்டார் புரளும் மார்பினன்.” 

இ௫அவும் தீநழருகாற்றுப்படை, 

4... வெட்டு - இதுவும் முருகர்க்கு விருப்புடைய மலர், 

“செங்கால் வெட்சி சீறீத மிடையீடுபு,” 
என்பது திநழரு காற்றுப்பா ட. 

3. வேள் - விருப்பம்;விருப்பைச் செய்யும் அழகுடையவன் 
ஆதலின் வேளே!” என்ளுர், 

௧.௦) உயர்கிரி கனக சபைக்கோ ரரசே 

மமினட மிடுவோய்: மலாடி சாணம். 

உயர் 

ரி 

கனகம் 

சபைக்கு 

ஓர் 

அரசே! 

மயில் 

கடம் இடுவோய்! 

மலர் அடி 

சரணம் 

[பதவுரை] 

= awian@u 

௪ கர்தகிரிய்லே பொருந்திய 

ு பொன்னாற் சமைந்த 

- சபாமண்டபச்திற்கு 

= ஒப்பில்லாத 

- நாயகனே! 

ு மயில் வாசனச்தில் ஆரோகணித்து 

- நிர்த்சனம் புரிபவனே! 

ு (நினது) தாமரைமலர்போன்ற திரு 

வடி.கள் 

-ு எனக்குத் தஞ்சமாம்.
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[ விருத்தியுரை] 
1. கரி - முருகன் மேவிய கர்தக்ரி, 
2. மூருகப்பிரான் முதன்முதல் மேவியதாசலான் (உயர் 

இரி' என்றா; இது வினைத்தொகை. 

3. கனகசபை - இது அக இரியின்சண் உள்ள சபையை; 
இது பொன்னால் மயனாம் செய்யப்பெற்ற து, 

4. மயினடமிடுவோய் - “மயில்மேலேறி ஈடனமிடும் இரை 
வன்” என்பது பொருள், 

௧௧௯ சரணஜஞ் சாணஞ் சரஹண பவஜம்! 

சரணஞ் சரண் சண்முகா! சாணம். 

[may mo | 

ச. ரஹணபவம் எ சாணணைபலலம் என்னும சடாட ச 

wr» Sos பொருளே! 

சண்முகா! = gy இரு மக்களை உடைய? 
அரணம் = உனசகு ஈமஸசாரம்; 

உண்ம = உனக்கு சம்ஸ்காரம்; 

ரணம் உ உனககு ஈமள காரம்; 
சரணம் ு உனசகு ஈமள காரம்; 
சரணம் 5 உனககு ஈமஸ்காரம். 

[விருத்தியுரை] 

1. *ஐம் அறெழுச்தோடு ௮மைச்துக கூறப்பெற்றத; இ மூ 

னும் பின்னுஞ் சேர்ச்கப்பெறும்; இதனை *ராஜமர்கிரம், மர 

ராஜம், குண்டலி, பிரணவம், மூலம என்பனவாதிப் பெயர்கள 
கூறுவர். 

2. சரணம் - ம௫ழச்சியால் பன்முறை அடுசக்யெது. 

கந்தர் சஷ்டி. கவசம் மூலமூம் ௪ 

மெய்ப்பொருள் விளக்க விருத்தி உரையும் 
முற்றுப்பேற்றன. 

 *ரசைவவாம்.



Qa 

முருகக்கடவுள் துணைே 

வேலுமயிலுக் துணை 

முருகா துதிமஞ்சரி 
வய ஆற்வையயய் 

விநாயகர் துதி 

வேண்பா 

திருவாக்குஞ் செய்கருமமப் கைக ம்டுஞ் செஞ்சொற் 
பெருவாக்கும் பீடும் பெருக்கு--முருவாககு 
மாதலால் வானோரு மானை முகதக்காணை 4 
சாதலாற கூப்புவாதசங் கை, 

[ஸ்ரீ சிதம்பரம் இராமலிங்க சுவாமிகள் அருள் வாக்கு] 

ஆறுருகப் பெருங்கருணை உ கடலே! தெய்வ 
யானைமூழ் மணிக்குன்றே! அரசே மக்கட் 

பே௮முகப் பெருஞ்சுடர்க்குட் ௪டமே! செவ்வேல் 
பிடித்சதருளும் பெருந்சகையே! பிரமஞானம் 

வீறுமுகப் பெருங்குணத்தோ ரிதயத் தோங்கும் 

விளக்கமே! ௮னச்த வெள்ள மே!முன் 
றேறுமுகப் பெரியவருட் குருவா யென்னைச் 

சிறுசாலை யாட்சொண்ட தேவ சேவே! 

பன்னிறுசண் மலர்மலர்ச்ச கடலே! ஞானப் 
பாஞ்சுடபே! அறுமுகம் படைச்ச கோவே! 

எனனிருகண் மணியே!எர தாயே! என்னை 
யீன்ரானே! என்னரசே! என்றன் வாழ்வே! 

மின்னிருவர் புடைவிளங்க மயின்மீ தேறி 
விரும்புமடி. யார்காண மேவுச் தேவே! 

சென்னியினின் னடிமலர்வைச் தென்னை முன்னே 
ச௮சாலை யாட்சொண்ட தேவல தேவே!



[ஸ்ரீ சிதம்பாம் இராமலிங்க சுவாமிகள் அருள்வாக்கு. 

சீர்பூச்ச அருட்கடலே! கரும்பே! சேனே! 

செம்பாகே எனதுகுல தெய்வ மே!ஈற் 

கூர்பூச்ச வேன்மலர்க்கை யாசே! சார்த 

குணக்குன்றே! தணிகைமலைச் கோவே! ஞானப் 
பேர்பூத்த கின்புகமைக் கருகியேழை 

பி£ழக்சகவருள் செய்வாயோ பிழையை கோக்ூப் 

பார்பூத்த பவத்திலுற விடினென் செய்கேன் 

பாவியே னர்தோவன் பயா ரேனே. 

தீராத அயர்க்£டைவி லழுக்இ காளுர் 

இயங்கெழு தேஙகுமிகர்தச் சேய்க்கு மீசண் 

பாராத செயலென்னே! எக்கா யெர்தாய்! 

பரவீடென விட்டனையோ பன்னா லாக 

ஏராய வருடருவா யென்றே யேமாச் 

திருரதேனே; எனசெய்கேன்; யாரு மில்லேன்; 

சீராரும் சணிகைவசை யமுதே! ஆத 

தெய்வமே! கின்கருத்தைச் செளிச்தி லேனே, 

துழகனை, அறியாக் குமரனை, அட்ட 

குணத்தனைக், குறித்திட லரிதாம் 

அழகனைச், செக்கி வப்பனை, மலைதோ 

an பூண்ணலைச், தேவர் 

சழகனை ச், சண்டை சாலனைப், பிணிச்கோர் 

காலனை, வேலனை, மனஇிற் 

சழகிலார்ச் சருஞஞ் சாமிகா தனை ச்சென் 

றணிசையிமற் கண்டிறைஞ் சுவனே.




