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a. 

கணபதஇிதுணை. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

ஸ்ரீ மேலைச்சிதம்பரமாகிய 

  

இழுப்பேருர்கீ கலித்துறை அந்தாஇ. 

திரிசிரபுரம்; 

வித்வசிரோபணியாகிய மகா-ஈ-ஈா-ஸ்ரீ ௪, தியாகசாசசெல்டியார 

அவர்களிடம் கல்விபயின் ஈவரும், கோயராச்தூர் இக்துக் 

காலேஜ் பிரதம தமிழ்ப்பண்டி கரும் ஆகிய 

கும்பகோணம் 

ஆர். சபாபதிபிள்ளையவர்கள் இயற்றியது. 

இஃது 

மேற்படி. பிள்ளையவர்கள் சூதன் மாணாக்கரும் காமக்கல் போர்டு 

ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப் பண்டிதரும் ஆகிய மதுக்கரை 

ந, ஆனையப்பழு தலியார் செய்த உரையுடன், 

ள் 
வெள்ளக்கணொறு சீமான் மகா-37-ர-ஸ்ரீ 

சி. வெள்ளியங்கிரிக்கவுண்டர் அவர்களால் 

அரல்கேற்றுவிக்து, 

கோயமுச்தூர் கே, ஆர். வி, ௮ண்டு கோ, அச்சுக்கூடத்தில் 

பதிப்பிக்ப்பட்டது. 

1900 பராபவ-( ஹெ ஆலிம் 

Copy right registered, 

Price annas 8.] [இதன் விலை அணா 8.
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அறி வருளை uo &) யடக்கம்வா ப்மை 

பொறைநதெறிகல்விப்புலமைஙநிறைக்த 

பெரியோர்கட்கு விஞ்ஞாபனம், 

ஸப்ரீமேலைச்சிகம்பரமாதிய திருப்பேரூரக் கலிக்துறை யக்தாதி, 

இஃது இடை இடையே லெயமகரு£ம், ஏனையவை நஇரிபாகவும் நா 

௮ கட்டளைச் கலித்துறைகளாற் செய்யப்பட்ட. இதற்குச் ல 

ஈண்பர்கள் உரையியற்றித் தரவேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்ட 

மையால் மேற்கோள்களும், இலக்கணக்குறிப்புகளும் சில எடுத்து 

கமரட்டி அகப்பொருட்டுறைகட்கு முன்னொோகள் விரிவாக வுமை 

யெழுகி யிருக்கின்றகால் அவைகட்டுச் ஈருச்கமாக ஒருரையெ 

முகி அச்சிட்டு வெளிப்படுச்தினேன். மனிதர் இயற்கைக்கு பாறு 

இயும், அறியாமையும் இயல்பாதலால் எனக்குக் தோன்று சுவை 

களையும், பிழைபட்டவைகளையும் எ9்துச் திருத்தித் தருவிர்க 

ளாயின் அவத்றைப் பேருதவியாகப் பாராட்டிக் கங்கள் பெயருடன் 

மநுபதிப்பில் ௮ச்டிட்டு வெளிப்படுக் துவேன். 

| இல்ஙனம் தங்கள், 

A. ஆனையப்பன், 

௨. 

விளம்பரம். 

  

இப்புத்தகம் வேண்டுவோர் கோயமுத்தூர்க் காலேஜ் புக் டிப் 

வபோவிலும், மேற்படியூரப் புக்ககக்கடை பெ, கேரவிர்க கெளடர், 

இடத்திலும், உடுமலைப்பேட்டை புச்ச்கக்கடை சோ, இன்னப்ப 

செட்டியார் இடத்திலும், கும்பகோணம் புத்தகக்கடை மா/க்கண் 

டைபார் இடத்இலும், என்னிடத்திலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். | 

இங்ஙனம், 

௪. தியாகராஜபிள்ளை. 

; MAHAMAHOPADHY aya, 
ர, 0, 1, SWAMINATHAIVAS Firpeny





சிறப்புப் பாயிரம், 

  

சென்ன கவான்மென்டு காலேஜ் தமீழ்ப்பண்டி தரும மச 

மஹோபாத்தியாயருமாசப LL&T~M = LR} உ, வே. சாமிதா 5 

யரவர்கள் இ.பற்திய, 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

. oy . “ry . 

ஆரைப் பிறையை முடிபபோ னசம் பலகடிப்பொன் 

காரைப் பொருகண் ணளித்தியாக ராச கவிஞனிடைச் 

சிரைப் பெறுதமிழ் தேரக்தோன் சபரபதீச் செம்மலின்றே, 

கும்பகோணம் டன் ஹைஸ்கூல் தலைமைச் சமிழ்ப்பண்டிதர் 

பின்னத்தூர் மகா.ஏஃ.ஈஃஸ்ரீ ௮, தரராயணசாமி அய்யரவர் 
கள் இயத்றியது. 

த.ரத்மினம் தாதியற் பாவுட னளேபத்தி சான்விளங்கக் 

கரத்தின் தாதியன் பூமனர் தாதிமுன் காண்பருமா 

இரக இனம் தாகிய லாடையற் கேடிகம் மேலைச்சிகம் 

பரத்தினம் தாதி பகர்க்தான் கூடக்தைச் சபாபடியே, 

கோயமுச்.நார் சென்ட் மைக்கல் காலேஜ் பிரதம தமிழ்ப் 

பண்டிதர் மகா-ஈ-ஸ்ரீ ௪. திருச்சீற்றம்பலம் பிள்ளையவர்கள் 
இயத்தியஅ. 

இங்க டவழ்முடித் தென்பேரை மீசன் நிருவடிக்கே 

சங்கையின் றென்று புலவோர் புகழச் சபாபதஇமால் 

அங்கவி நூறுசொ லந்தாதியை யரங் கேற்றுவித்சான் 

கங்கை, ப னாகுங கவின் வெள்ளி யங்கிரிக் காவலனே,
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இப்பிரபர்தஞ் செய்தார் முதன் மாணாக்கரும் நாமக்கல் போ 

ர்டு ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டி.தரும் ஆகிய மதுக்கரை இ, ஆனை 

யப்பமுதலியார் இபற்றியது. 

நிலைமண்டி. லவாசிரியப்பா, 

நீராடை புடுத்த நிலமக ஞூக்கோர் 

பேசா வணியெனப் பெட்பின் விளங்கம் 

முச்தமிழ் பயிலும் கூவேக்கர் நரட்டுண் 

முத்துடைக் கோட்டு மும்மத வேழம் 

பீதி பத்தியாய்ப் பயில்சேர் நாட்டு 

முன்னீர் குடித்த முனிவற் கருக்தமிழ் 

முன்னருள் செய்த முருகவே ளுவத்து 

மன்னி யிருக்கு மருத மலையும் 

வெள்ளியங் கரியாய் விளங்கிய கயிலை 

வெள்ளியங் கிரியாய் விளங்கிய வைப்பும 

மற்றதி னின்று மணிகொழித் இழிந்து 

கற்றவர் புகழக் கரைபுரண் டோடி 

வாஞ்சித் தாடுகர் மலவிரு எகந்றுங் 

காஞ்சிமா ஈதியுங் காமர் மஞ்ஜணை 

மாதர் கூந்தலை மஞ்சென மதித்.துள் 

ஆதாரத் துடனே யணைந்தவர் கோக்கை 

அ௮ம்பெனக கருதித் துன்புற் றகலும் 

அம்பியுக் தேனும் பம்புபஞ் சேரலையுவ் 

கனக சபையுங் கற்றோ ரவையுங் 

கனகமு மோடு மொப்பம் காணும் 

ஜக்தவிச் துயரந்த வற3வார் மடங்களும் 

இர்து தவழ்மணி யெழிற் சோபுரங்களும் 

விற்பனர் புகழ விளவ்ூச் சூழ்க்து 

சொற்பதல் கடந்த தொல்லோன் மேவிக் 

கற்பனைக் கடங்காக் காமர் MINIS SD
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பேரூ சென்று பெரியோர் புகழுஞ் 

சீரூர் மேலைச் சிகம்பர கலத்தல் 

ஊரும் பேரு மருவு மில்லான் 

ஊரும் பேரு முருவு முள்ளான் 

அஞ்சக் கரக்ச னருட்டிரு மேனியன் 

பஞ்சின் மெல்லப் பாவை பாகன் 

கஞ்சணி மிடற்மன் ஞான காயகன் 

கஞ்சனுப உகண்ணனுங் காணற் கரியவன் 

சேண்டுவோர் வேண்டுவ வெறுப்ப வளித்து 

மீண்டு கோன்றாக் கஇயருள் புரிய 

விரும்பி யெழுக்கருள் விமலன் றனக்குச் 

2ரறசுலவ பொருட்சுவை யாவர் தொகுத்துக் 

கவிக்துறை யர்காறு கவின்பெறப் புனைந்து 

கவிவின்றிப் புலவாழமுன் ஈன்றுரங் கேற்கினன் 

அவன்யா சென்னி வைக வங் கேண்மோ 

சபரபதி ஞூசைகழல் சக்கதகம் போற்னுஞ் 

சபாபதி காமர் கரங்கிய கதககோன் 

கோயில்கள் செதியுங் HU ton gor ஈகசோன் 

சூயிறவம் பொமில்௰சூழ கோய முத்தூர் 

இர்தக் கல்லூரியி ணியற்றமி ழாசான் 

FE SET Ost Hue QFE BN LPB கானம் 

மைக்கர்கி கருளும் வரையிலர வள்ளல் 

என்றன் மதிய இனிது விளக்கினோன் 

மற்திக் நூலை மதிச்கா சாய்ந்தே 

உற்றவர் தமக்கூ ணுலவா தளிப்போன் 

வெள்ளக் கஇணாற்றில் வி ளங்குக் கனவான் 

வெள்ளியல் கிரிேவே ஞள்ள மகிழ்ந்து 

ஏடுத்க *வச்சி னிரும்பய OTs 

தொடுத்த வச்சிற் மொடுச்கணிஈ தனனே. 
௮ச்சு--- உடல்,
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இப்பிரபர்கஞ் செய்தார் மாணாக்கருள் ஒருவரும் உடுமலைப் ஞூ ம் ணாக்கருள ஒருவர 
பேட்டை போர்டு ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டி தரும் ஆகிய மு, சிவ 

குரு நாதபிள்கா இயற்றியது. 

கட்டலைக்கலித் துறை. 

திங்களங் கண்ணி மீலைக்ததென் பேரைக் சவபெருமான் 

அஙகழல் போற்றியர் தாஇசொற் முனிவ் வவனிபுகழ் 

கொங்கலர் சோலைக் ரடந்தைச் சபாபதி யெங்குரவன் 

பங்கமுத் றேகலை வாணி மறைந்திடப் பங்கயத்தே. 

கோயமுத்தூர் வித்வானும் வக்€லுமாயிருக் த மகா-ர-ஈ-ஸ்ரீ 

கந்தசாமிமு தலியார் குமாரரும், பண்டிதர் ௪. இருச்சிற்றம்பலம் 

பிள்ளையவர்கள் மாணாக்கருமாகிப 0, %, சுப்பிரமணிய Us 

லியார் 1. 4. இயற்றியது, 

கலித்துறை யந்தாதி சாற்றிச் சபாபஇக் கல்விவல்லோன் 

கலித்துறை கங்கை முடிப்பட்டிகாதர் கழற் புனைந்தான் 

கலித்துறை போக வவனிமுன் ஸனீந்து களித்சனனார் 

கலித்துறை சேரும் புகழ்வெள்ளி யங்கரிக் காவலனே. 

கோயமுத்தூர் சென்ட் மைக்கல் காலேஜ் உதவித் தமிழ்ப் 

பண்டிதரும் மகா-£-ஈ-ஸ்ரீ சாமிகாதபிள்ளை மாணாக்கரும், ஆகி.ப 

அய்யாவுப்பிள்ளை இயததியது. 

கொங்கிற் திசகழணி காஞ்ரிவாய்ப் பேரை ரூலவுமரன் 

சங்கக் குழையணி பட்டிப் பிரான் மிருக் தாள்பரவித் 

துங்கக் கலித்துறை யக்தாஇ நன்று Os Os salle wr or 

நங்கள் சபாபதி மால்கோவைக் கல்லூரி காவலனே,



ix 

QiG1UVE TG செய்தார் மாணாக்கருள் ஒருவரும் கோயமுத் 

தர் லண்டன் மிஷன் ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டி தருமாகிய தேவ 

ம்பாடி. ௬, இராமசாமிமுதலியார் இயற்திய௮.' 

கார்பூத்த சோலைத்தண் காஞ்வொய்ப் பேராக் கவின்பதியிற் 

போ்பூத்த பச்சைக் கொடியோ டமர்ர்த பிரான்௧கழலிற் 

சீர்பூத்த வண்மைகல் லந்தாது மாலை தெரிர்தணிர்தாள் 

நார்பூச்த வென்னெஞ்் இருக்குஞ் சபாபதி காவலனே. 

போளன்பட்டி கருணீகரும் மகா-ஈ..ர-ஸ்ரீ சர்தரசேகரம் பிள் 

ளையவர்கள் மாணாக்கரும் ஆசய மகாஃஈ.ஃஸ்ரீ அதுமுகம் பிள்கா 

யவர்கள் இயற்நியது, 

போஜற்றுஞ் சிதம்பரப் பூசுரர் மேலைச் சிதம்பாமென் [ன் 

ருற்றுர்தென் பேரைப் பெருமானுக் கன்பினர் தாதஇசொற்றா 

சாற்றும் புலவர் செவிச்கமு தாகச் சமிழ்க்குடந்தை 

தோற்றுஞ் சபாபதி காவலனாகிய தரயவனே, 

இப்பிரபர்தஞ் செய்தார் LOT (odd) GH (HON ஒருவராகிய பள்ளபா 

ளையம் வையாபுரிப்பிள்௯ இயற்றியது, 

பாரையந் தாதிகழ் மாவலி யென்று பகர்ந்து பெறுஞ் 

சீரையக் தாதியல் கொண்மோனி பன்பணி தேவனமா 

நிரையர் தாதியல் கொன்றையைச் சூடு நிருமலற்குப் 

'பேரையம் தாதி புனைந்தான் சபாபஇிப் பேரவனே, 

அரங்கேற்றுவித்தவர் சிறப்பு, 
ன் 

கோயமுத்தூர் இர்துக்காவெஜ் உதவித் தமிழ்ப்பண்டிதரும் 

பவசனி பாலபாரதிமகா-ஈ.ஈ.ஃஸ்ரீ முத்துச்சாமி ௮ய்யச வர்கள் மரு 

கரும், மாணாக்கருமாகயெ பிச்சாண்டார்பாளையம் மகாஃஈ.ஈ. ஸ்ரீ 

வெங்கடரமணய்யரவர்கள் இயற்றியது.



x 

பன்னிநசீர்க்கழீநேடி லடியா சிரிய al pad. 

- கொங்கிற் காஞ்ச வாய்ப்பேளூர்க் குலவு பட்டிப் பெறுமான மேற் 
குடர்தைக் கவிஞன் சபாபதிமால்.கூறு* 'இரிபக் தாதிதனை த் 

துங்கக் கலியை யாயிரத்தைத் தொடர்ந்த வருடம் பராபவத்திற் 

மாய கடக நாலேழிழ் அலங்கு சவிகாள் கிரு த்திகையில் 

எங்கும் பரவ வரங்கேற்றி, யெழுதா வெழுத்தி லியைவித்தான் 

எழிலார் சோலை வெண் கூ.வலென்னும் பதியி லிசையுடனே 
தங்கும் வேளாண் குடிமாபிற் ஐருகை யுறுசின் னப்பவேள் 

தவமாம் வெள்ளி யங்கிரிப்பேர் சார்ந்த சுகுண தராபதயே, 

ஆக்கியோன் பெயர். 

சந்தா இ.பமலி தண்டலைப் பேரைத் தனிருதல்வன் 

முக்கா தியண்ண நிருத்காளி னாவலர் முற்றுவப்ப 

நதா தியலணி மன்னுவ் கலித்துறை ஈற்கவியால் | 

அ்தாதி யன்பிற் புனைக்கான் சபாபதி *யாரியனே, 

  

*பூல வன்,



a. 

கணபதிதுணே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

ஸரீ மேஷீச்சிதம் பரமாதகிய 

59D. 
ன் ௦ உடு டி இருப்பேரூர்கீ கலித்துறை ய 

  

விநாயகர் காப்பு. 

நீரா ரணிதண் மதிசூடு பேரையி னின் மலாமேற் 

சீரா ரணிதமி ழந்தாதி பாடு, இறந்சருமாற் 

பாரா ரணிதவர் முன்னுவ முற்றும் படியருளுந் 

தாரா ரணிதனிப் பட்டி விநாயகன் ரூண்மலரே. 

(இதன் போநள்) ௮ணி பாரார் தவர்--ுழகிய பூமியிலுள்ள மாந்தர் 

சளூம், தவச்தையுடைய முனிவர்களும், முன்னு? தினப்பனவாகிய பொ 

ருள்கள் யாவும், முற்றும்படி - கைகூடும் வண்லாம், அருளும் - கிருபை 

செட்கின்ற, சனி பட்டிவிநாயசன் - ஒப்பில்லாத ஸ்ரீ பட்டி விராயகா த, 

௮ர் தார் ௮ணி- ஒளிபொருந்திய கிண்டுணிமாலை யணிந்த, மலர்தாள் -- 

செந்சாமரை மலர்போலுந் திருவடிகள், நீர் கங்கையையும், ஆர் ௮ணி = 

ஆக்திமாலையையும், தண் மத குளிர்ச்சி பொருந்திய சந் இனையும், 

சூடு-- (திருமுடியிற்) சூடியருளிய, பேரையின் தின்மவர் மேல் - திருப் 
பேரூரிலெழுந்தருளிய களங்கமில்லாராகிய ஸ்ரீ பட்டிநாயகரைக் குறித்து, 

Gr gt = சிறப்புப்பொருந்திய, ௮ணிதமிழ் ௭ அலங்கார விலக்கணங்களையு 

டைய சமிழ்ச் சொற்கள் பொருந்திய செய்யுள்களால், அந்தாதி அந்தாதி 

பெனலும் பிரபந்தத்தை, பாடும் இறம் தரும் பாடுகின்ற வன்மையை 

எனக்குங்கொடுக்கும், என்றவாறு, 

தல் ஏ--௮சைகள்; தாரார், தாண்மலர்--இத்தொடர்கள் முன் பின் 

னாக மாற்றப்பட்டன ; முன் னுவ--பலவின்பால் வினையாலணையும் பெயர்; 

எனச்கு எனபதும், இறந்தது தழுவிய எச்சவும்மையும் எஞ்சிநினறன, 

MAHAMAHOP
ADHYAYA, 

உட WANINATHAIYAR LIBRARY,
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நின்மலர்--வடமொழி, நிர்-எஇர்மறை உபசர்க்கம்; சூட--வினைத்தொசை, 

மேல்--8 யாத னுருபில்' என்ற விதியால் வந்த இரண்டாம் வேற்றுமை 

மயக்கம்; தின்மலரது விடயமாக வெனப்பொருள்கொண்டு ஐறாம்வேற் 

றுமை மயக்கமெனினும் அமையும்; தமிழ்-- இனிமை, அதனையுடைய 

பாஷைக்காய்ப் பின்னர் ௮தனாலாகிய செய்யுளை புணர்ச்சலால் இருமடி 

யாகுபெயர்; பேரை--பேரூர் என்பதன் மரூஉ, அஆற்றூர்--அறை என்றா 
ற்போல. மூதல் வினையை *' தாள்தரும்” எனச் சனைவினையாகக் கூறி 

யது உபசாரம் ; 'தருகோட்டம் பிறையிதழித் சாழ்சடையான றருமொருவா 

ரணத்தின் ருள்கள்  உணர்வோர் சந்தைத் திருகோட்டும், என்ரூற்போல. 

பேரூர் நின்மலர் மேலந்தாதி பாடுந்திறந்கரூுமென வீனை முடிபு செய்க; 

பாடுந்திறம்--செய்யுள் செய்யும் வன்மை; பட்டி--தொழு அஃதாவது பச் 

முதலியன வ௫ிக்குமிடம் ; ஈண்டு காமதேனுவென்லுந் தெய்லப்பசு பட்டி 

மிட்டு வழிபடலால் இத்தஸச்திற்ருப் பட்டி புரி யெனவும், ௪வபெருமாஸுக் 

குப் பட்டிதாதரெனவும், பெயர் வந்தன, 

இதற்குப் பிரமாணம்:-- 

் “காமதேனுபுரமென்ன விர்ஈகரி காமமல்கு பெயர் கொள்ளவு” 

நீமனா தரவின் வைகலானரச னீசசூழ லிதுபட்டி யென் 

னாமமேவவு கமக்குமப்பெயர் முனாட்டி. ராதனெனவோதவு 

மேமமாருலக முற்றுமின்பமுத விண்டுனக்குவரமாக்கினாம். 

இச்செய்யுளின் உபலட்சணத்தால் விதாயகருக்குப் பட்டி விதாயகர் 

எனவும் கொள்ளப்பட்டது. 

மலரெனப் பொதுப்படக் கூறிலும் * பூவிற்குத் சாமரையே எனவும், 

$ பொறிவாழ் பூவே எனவும் ஆன்றோர் கூறினமையின் ஈண்ட திருவடிக்கு 

உவமையாகிய செந்தாமரைமலர் கொள்ளப்பட்டது, நினைப்பனவாகிய 

பொருள்களாவன இம்மையில் ௮றம், பொருள் இன்பங்களும், பறுமையில் 

வீடும், தம்மை வழிபடுவார் நினைத்தவை முடித்தற்கும், வழிபடார் நினைச்ச 

வை யழித்தற்கும் விதாயகருக்குச் சிவபெருமா னருளிய வரம் எனபதற்கு 

ப்பிரமாணம்:-- 

  

$ நன் லூல் பெயரியல் சூத்திரம் 60. 
 * எவஞான சித்தியார், சுபக்கம், விசாயகர் வணக்கம், 

் பேரூர்ப் புராணம், குழகன் குளப்புச் சுவடுற்ற படலம் 103, 
$ இருவள்ளவமாவே, கவிசாகரப் பெருமாள் 30. 
* நால்வர் நானமணிமாலை, சிலப்பிரசாச சுவாமிகள் 40,
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ச ஏ * என்னரே யாயினும் யாவதொன் றெண்ணுதன் ” 

மூன்னசே யுனதுதாண் முடியுறப் பணிவரேல் 

அன்னர்தஞ் சிந்தைபோ லாக்குதி யலதுனை 

யுன்னலார் செய்கையை wy aver iy இடுதிரீ, 

விநாயகர் நாயக நக்கெல்லாந் தகமை யானவரென்பதற்குப் பிரமாணம் :- 

சேயன் மலர்மிசைத இசைழுகன் மான முதல் 

ஆயபண் ணவர்தமக் காருயிர்த் தொகையினுக் 

சேயபல் கணவருக் கெத்திறத் தோர்க்குநீ 

சாயகம் புரிதியா னல்லஞட் டன மையால். 

இவ்வாசிரியர் மூத்தபிள்ளேயாரது திருவடியைக் கஇண்கிணிமாலையணி 

ந்ச தாளெனப் பிள்ளைப்பணியால் விசேடித்ததாற் றமது உபாசனா மூர்த்தி 

யாகிய பால கணபதி வணக்கங் கூறினுரெனவுணர்க, (1) 

LT, 

தஇருவலங் கார முலைசேர் மருமன் Doe apsanCor 

௮ருவலல் கார முறும்பண்ணை யாரணி யாதிபுரி 

மருவலங் கார முறுக்குழற் பச்சை மயிற்குவகை 

தருவலக் கார முடியீச வெற்குன் சரண்சரணே. 

(டஓுதன் போநள்) திரு ௮லங்காரம் முலை சேர் மருமன் = இலக்குமி' 

தேலியினுடைய ௮ழகு பொருந்திய தனங்களைச்சேரும் மார்பையுடைய 

இருமாலும், திசைமுகன் - நானகு முகங்களையுடைய பிரமதேவரும், தேர் 

அரும் -- (வராசவடி.லாகியும் ௮ன்னவடிவாகியும் திருவடியையும் திருமுடி 

யையும்) தேடி ௮.றிவதற்கு முடியாத, அலங்கு ஆரம் உறும் -- விளங்குகின்ற 
முத்.தக்கள் பொருந்திய, பண்ணை ஆர் ௭ வயல்கள் சூழ்ந்த, அணி அழ 

கனையுடைய, ஆதிபுரி ௬ ஆதிபுரியாகிய திருப்பேரூரின கண் எழுந்தருளிய, 

௮ல் ௮ம் கார் ௮ம் உறும் - இருண்ட நீருண்ட மேகம்போலும் அழகுமிக்க, 

மரு குழல்--மணம் பொருந்திய கூந்தலையுடைய, பச்சை மயில் கு-பச்சை 

தாயயொகிய மயில்போலும் சாயலையுடைய உமாதேகியாருக்கு, உவகை 

த்ரு ௮(௮௧)மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்தருள்சன்ற, அலங்கு ஆர் ௮ம் -. அசை 

ன்ற ஆத்திமாகூயும், கங்கையுமணிந்த, முடி ஈ௪௨ திருமுடியையுடைய 
  

ஏ கந்தபுமாணம் சயமுகனுற்பத்தி படலம் 192, 153.
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பட்ம. தாயகரே! எற்கு ௭ எனக்கு, உன் சரண் சரண் -- தேவரீருடைய இரு 

வகை புகலிடம் (தஞ்சம்) (௪-று.) 

மயில்--உவமையாகுபெயர், * 'குவ்வினவ்வரு ' மென்ற அசகரச்சாரியை 

சொக்கு வந்தத விகாரம், திருமாலும் பிரமனும் இருவடியையும் முடியை 

யும் சேடியறிந்தில சென்பசற்குப் பிரமாணம் :-- 

6 ண்டுநில னிருவிஈம்பிற் ளெொர்க்துமடி. முடியுணரே 

மீண்டுமவன் றனனருளான் மிடல்பெற்று வந்தனமா 

லிண்டுசிவன் மனைவழிபட் டிருவருமன் னவன்றோற்றக் 

காண்டுமென யாலுரைப்பக் கண்ணனுமங் கதற்டுசைக்கான. 

பிரம சிருஷ்.மக்குமுன் சிவபெருமானால் “முசலிற் படைக்கப்பட்டதா 

தலின் ஆதிபுரி யெனவாயிற்று, இதற்குப்பிரமர்ணம் 

*வண்டுமுரலத் தேன்றுரிக்கும் வனசப்பொகுட்கொன்முகத்தோய் 

பண்டு பூவ பரார்த்தத்கப் படைக்கு மாற்றல் பெறுபாக்குத 

தொண்டுபரி% தெம்மடிப் பூசை சூழ்ந்தாயக் நாளாஇககர் 

அண்டர் வியப்ப மாந்தாமேயாக்கி ௩டனம் புரிக்தேமால், (1) 

FT SE தீருநிழல் வாழ்விமொன் 2ற்பரைச சார்ந்தவாமேல் 

இசதர் தருகவி பற்பல பாடி, யிரக்துழல்வீர் 

பரதர் தருக்கிற்செய் பேரூர்ப் பிரான்முன் பணிக்துதிரு 

அரத் தருளெனப் பாடுதிர் வீடு மடைவ,.துவே, 

(இதன் போதள்) ௮ற்பரை சார்ந் து கீழ்மச்களை யடைந்து, இரசம் 

தீரு கவி பல்பல-- இன்பச்சுவையைக் கொடுக்கின்ற செய்யுள்கள் மிகுதி 

யாக, தருநிழல் வாழ்வீர் என்று ௮வர் மேல் பாடி - கற்பக முதலிய பஞ்ச 

தீருக்களின் நிழலில் வாழ்கின்ற இந்திரன் போல்லீரே ! என்று ௮வரைக்குறி 

த்த (புகழ்த்த) பாட, இரந்து உழல்வீர்-அவரிடத்துப் (பொருளை) வேண்டி 

வருந்துகின்ற புலவர்களே ! பரதம் தருக்கில் செய் திரு மிருத்தச்தைக் 

களிட்புடன (அரஈம்பலத்திற்) செட்குன்ற, பேரூர் பிரானமுன் டணிந்த = 

திருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய பட்டிநாயகரது சந்நிதியில் வணக்கி, திரு -- 

செல்வங்களை, ௮7௮ அரனே, தந்து ௮ரநள் என கொமித்தருள்வீராக 
  

* நன்னூல் உருபு புணரியல் சூத்திரம் 8. 
8 கந்த புராணம் அடிமுடிதேடுபடலம் 846, 
[ பேரூர்ப் புராணம் தல விமீசடப்படலம் 6,
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எனறு, பாடுதிர்--பாடுங்கள், வீடும் அடைவது -(௮ச்செல்வம்கசோயன றி) 

மோக்ஷ்மாலய செல்வத்தையும் பெறுவது, சரதம் ௭ மெய்மை, (எ-று) 

பஞ்சதருஃகளாவன--சந்தானம், அரிசந்சளம், மந்தாரம், பாரிசாதம், 

கற்பகம் என இவை; சாசம், இரதம், பரதம், ௮ரன, தரு இவை வடசொற் 

கள், வீமிம்--௨ம, இறந்தது சமுவிய எச்சம் ; இச்செய்யுள் இறுதியும் முத் 

லும் இயைந்து நிற்றலாற் பூட்டுவிற் பொருள்கோள். (2) 

வேத வனத்தனை யாறன்றென் கூடல் விமலன்மெய்யிற் 

போத வனத்தனை யாள்பவன் ஞான புரப்புனிதன் 

மாத வனத்தனை மாமலர்ப் பாத மனத துள்வைத்தேம் 

ஆத வனத்தனை யன்.றாத ருக்கனி யஞ்சிலமே, 

(இதன் போநள்) வேதம் வனத்தன் -- திருமறைக் காட்டையுடையவ 

ரூம், ஐயாறன -- திருவையாற்றையுடையவரும், தென்கூடல் விமலன் ௨௭ 

தெற்கின் கண் ணுள்ளதாகிய (சான்மாடக்கூடலென்னும் பெயரையுடைய) 

மதுரையை இடமாக உடைய மலரகிதரும், மெய்யில் - தமத சரீரத்தில், 

போசவன் நத்தனை ஆள்பவன - பிரமனையும் விட்பணுவையும் (வைக் ௮4) 

காப்பவரும், ஞானபுசம் புனிதன் -- ஞானபுரமென்னும் பெபரையடைய 

நிருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய பரிசுத்தமானவரும், மாது Hee -- பாவதி 

தேவியை வாம பாகச்திலுடையவரும், ௮த்தன் ௮ எல்வுயிரு4 கும் சந்தை 

யானவருமாகய, ஐ எ ப்ரீ பட்டிநாயகரது, மா மவர் பாதம் -- சிறர்த திர 

வடித்தாமரைகளை, மனத்துள் வைத்தேம் - (எங்களுடைய) மனதின் ஈண் 

தங்கும்படி இருத்தினோம், (ஆதலால்) ஆதவன -- சூரியனுடைய, ௮ தனை 

wer == 25S புத்திரனாகிய யமனுடைய, தூசர்க்கு -- தூதுவர்களுக்கு, 

இனி ௮ஞ்சிலம் - மேலே பயப்படமாட்டோம். (௭-ற) 

சவபெருமான் பிரம விட்டுணுக்களைச் தமது திருமேனியில் உடையர் 

என்பதற்குப் பிரமாணம், 

* “அஇடுப்பார்க் கருளூ மொருதாளு மம்பொஜற் கமல விழிமூன்றும் 

படப்பாம் பணிந்த புயகான்குஞ் சூலப் படையு மெழில்வயங்க 

விடப்பா லரியை வலத்தயனை யெழுகாற் கோடி யுருத்தரரை 

கடுப்பாற் ஜோற்றி யையைந்து வடிவு முடனா ஈலம்பிறக்கி.” ் 

  

* தாஞ்சிப்புராணம் சிவபுண்ணியப்படலம் 8,
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திருமறைக்காடு, திருவையாறு -சோழதநாட்டுள்ள, நாற்மிருபச்சேமு 

திலங்களுட் சேர்ந்தவை ; மதுரை--பாண்டிதாட்டிலுள்ள திருப்பதிகள் பதி 

னணைனைகிலுள் ஒன்று, (3) 

சேவிலித்தாய் தலைவியின் தன்மையைக் கூறித் தலைவனை வேண்டல். 

அஞ்சு வனக்கணை யாற்குக்தென் றற்கு மலைகடற்கு 

ஈஞ்சு வனக்கலை சோர்ந்தாட்குக்கொன்றைகற் முரருள்வாய் 

பிஞ்சு வனக்கலைச் செஞ்சடைப் பேரூர்ப் பெருமபர 

மஞ்சு வனக்கருவ் கூட்சம் இடெக்தந்த மாமணியே, 

(டுதன் போநள்) பிஞ்சுவனம்சலை -- இளமையாக அழகிய கலைக 
ளையுடைய சந்திரனையணிந்த, செம் சடை - சிவந்த சடையையுடைய, பே 

ரூர் பெரும - திருப்டேரூரிலெழுந்தருளிய பெருமையிற் சிறந்தவரே! பர 

ு மேலான கடவுளே ! வனம் மஞ்சுகரு கூந் தற்கு -- நீருண்ட மேசம் போ 

லுங்கரிய கூந்சலையுடைய பார்வதி தேவியாருக்கு, இடம் தந்த மாமணியே 

வாமபாகத்தைக் கொடுத்தருளிய பெருமையுள்ள மாணிக்கம்போனற ஸ்ரீ 

பட்டி தாயகரே, வளம் அஞ்சு கணையாற்கும் ௭ சோவேயிலுள்ள தாமரை 

முதலிய பஞ்சடாணங்களையுடைய மன்மசனுக்கும், தென்றற்கும் - சென் 

றற்சாற்றுஃ்கும், அலைஈடற்கும் -- அலைகளையுடைய சமுத்திரத்துர்கும், நஞ் 

சு, (போராமல்) வருர்தி, வன்னம் கலை சோர்ந்தாள்கு ௮ நிறமுள்ள ஆடை 

யிழந்த எங்கள் பெண்ணுக்கு, கொன்றை நல்சார் அருள்வாய் - (தேவரீரு 

டைய திருவடையாசாமாகிய) கொனள்றைமலராலாகிய ௮ழகய மாலையைக் 

சொடுத்தருள்வீராக, (எ-று.) 

வனம்---இடைக்குறை ; சொன்றை--பொருளாகுபெயர்: மணி--உவ 

மையாகுபெயர்; அஞ்சு, சஞ்சு--முழுப் போலிகள் ; கருங்கூந்சல்--பண்புத் 

தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை, 

தோத்தா ரூபமாகிய பிரபந்தங்களில் ௮சப்பொருட்டேறைச் செய்யுட் 

கசா இடை இடையே கூறுதல் புலவர்கட்கியல்பா மென்பதை ஆன்றோர் 

இலக்கியங்கள் மகொண்டுணர்க, இஃது ஐம்பொறிகளின் வழியே மனம் 

புலன் களிற் சென்று வருந்துவதும், அளவில்லாத பிறவியினால் வருந்துவ 

தும், ஒரு வழி நில்லாமையுமாகய துன்பங்களை யொழித்து மெய்யனபர்கட் 

கருளியன போலக் கொன்றைமாவை முதலியவற்றையருளி வீட்டின்பத்தைத் 

கீற்சருளுவீராக என்பது இகலுள்ளுறைப் பொருள் கொள்ச, (க)
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மாதவ னஞ்ச னமரர்கண் மாய வருங்கொடிய 

வோதவ னஞ்சமுண் டோன்மலைப் பூவை யொளிர்புரச்தான் 

சூதவ னஞ்சமை பேரூ சிறைவனைத் தோத்திரஞ்செய் 

யாதவ னஞ்ச ஈமன்வருங் காலென் னறைகுவனே. 

(இதன் போதள்) மாதவன் *- திருமகள் நாயகனாகிய வீட்டுணுவும், 

அஞ்சன -- அனனவாகனத்தையுடைய பிரமலும், அமரர்கள் ௬ இர்இிரன் 

முதலிய தேவர்களும், மாய - இறந்சதொழியும் வண்ணம், வரு - வந்த, 

கொடிய கொடுமையுள்ள, ஓசம் வல் நஞ்சம் உண்டோன - (திருப்பாற்) 

கஉவிற் ரோன்றிய வன்மையாகிய விடத்தை யுண்டருளிய வரும், மலை 

பூவை - (இமய) மலையிற் றிருவவசாரஞ் செய்த நாகணவாய்ப் பறவை 

போலும் (இனிய மொழியுள்ள) பார்வதி தேவியார், ஒராிர்புரத்தான் விள 

ங்குந்திருமேனி யுடையவரும், ரூதம் வனம் சமை- மாமரச்சோவைகள் 

சமைந்த, பேரூர் இறைவனை -- திருப்பேரூரிலெழுந்சருளிய ஸ்ரீ பட்டிதாய 

கா, தோத்திரம் செய்யாதவன-- துதி செய்யாத ஒருவன், ௮ஞ்ச (தான்) 

பயமடையுமாறு, தமன் வருங்கால் -- இயமன் வரும்போது, என் ௮றைகு 

வன் யாது கூறுவான் ? (ஒன்றுஞ்சொல்ல முடியாதென்றடடி), (எ.று.), 

ஏ- எதிர்மறை, பூவை-உவமையாகுபெயர், சமைதல் உண்டாதல், (5) 

அறைகா னனல்புன லஓுற்றெனற்் காசி யடைந்து கங்கைத் 

துறைகானத் தண்புன லாடிலென் ஜோகையர் தொக்குசதி 

முறைகா னகுலம் பார்ப்பாடும் பேரூர் முதல்வனசன் 

மறைகான சல்லிசை யான்சே வடி.யை மருவிலரே, 

(இதன் போருள்) சோகையர் தொச்கு-- மயில் போன்ற சாயலையு 

டைய பெண்கள் (ஒன்றாகக்) கூடி, சதி முறை தாள வொத்தின்படி, கால் 

நகு சிலம்பு ஆர்ப்ப - பாதங்களில் (தரிக்கப்பட்டு) விளங்குசன்ற சிலம் 
புகள் ஒலிக்கும்படி, ஆடும் - நடனஞ்செய்கின்ற, பேரூர் முதல்வன் அரன் 

== தஇிருப்பேரூரிலெழுத்தருளிய தலைவரும் எப்பொருட்ரு மிறைவரும், 

மறைகான தல் இசையான் -- வேதமாகிய நல்ல இருப்பாடவையுடையவரு 
மாகிய ஸ்ரீ பட்டிநாயகருடைய, சே அடியை மருவிலர்- சிவந்த திருவடி. 
யை அடையாசவர், றை -- மலைக்குகைகளிலும், கானம் -- காடுகளிலும் 

௮னலீ-- நெருப்பிலும், புனல் -- நீரிலும், உற்று என் -- தவஞ்செய்து பய 

னென்னை ? தல்ல காசி ௮டைந்த -- நல்ல காசி ஸ்தலத்சைச்சேர்ந்து, கங் 

கை தறை கங்கை யாற்றில், கானம் சண் புனல் ௬ வாசனை பொருந்திய |
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குளிர்த்ச நீரில், ஆடி.ல் என் - முழுகினும் பயனென்னை ? (ஒன் முமில்லை) 

(௭-து.) 

சங்கைத்துறை--இருபெயரொட்டுப் பண்புக்கசொகை; தர்ப்ப அகர 

ந்தொகுத்தல், இருந்தபனும் என்பதுபோல, (6) 

மருவசங் கொன்றைச் சடையார் ஈடம்புரி வண்டலங்கள் 

இருவ. ரங் கொள்வட கான்றில்லை கூடல் சிறந்த நெல்லை 

பெருவரக் கொண்டிருக் குற்றாலம் பேர்முணி யாய யன்மால் 

இருவரங் கொள்றிப் பணிசெய்கற் சிற்சபை யின்னவையே, 

(இதன் போநள்) மருவரம் கொள்றை சடையார் ௭ மணம் பொருந் 

இய மேனமையுள்ள கொன்றைப் பூ மாலையணிந்த சிவபெருமான், நடம் 

புரிவண் தலங்கள் -- திருநடனஞ்செப்கினற வளப்பமுள்ள திருப்பதிசளா 

வன, திருவரம் கொள் - இலக்குமி (வ௫ிப்பதம்கு விருப்பங்கொண்ட) வட 

ம் கான் - இருவாவங்காடும், தில்லை -- சிசம்பரமும், கூடல் மலுரையும், 

சிறர்சு நெல்லை -- உயர்ந்த திருதெல்வேலியும், பெரு ஒள் அரங்கு இரு குற் 

ர௫ாலம் -* பெருமையுள்ள ஒளிபொருந்திய ௮ளன சத்திரங்களையுடைய திரு 

க்குற்றாலமும், அயன்மால் இருவரும் - பிமமவிட்டுணுவாகிய இருவரும், 

முனிபேர் அய் ௮ங்கு ஒன்றி பட்டிமுனி கோமுனி என்லும் பெயரை 

உடையவராக அவ்விடஞ்சேர்ந்து, பணிசெய் நல் சிற்சபை-- வணங்குதலை 

ச்செய்கின்ற நல்ல சிற்சபை எனலும் பெயரையுடைய திருப்பேரூருமா 

இய, இன்னவை -- இத்தலங்களாம். (எ..ற.) 

வரு ௮ம் கொன்றை யெனப்பிரித்த, பொருந்திய ௮ழூய கொன்றை 

எனினுமாம். 

சிற்சடை--ஞான சபை, திருவாலங்காட்டில்--௮ரசன சபையிலும், சத 

ம்பரத்தில் -- கனகச௪பையிலும், திருக்கூடலில் -- வெள்ளியம்பலச்திலும் 

திருதெல்வேலியில்--தாமிரசபையிலும், இருக்குற்றாலத்தில்--சித்திரசபை 

யிலுஞ் சிவபெருமான் திருநடனஞ்செட்சரூளின ரென்பது, * ஐவகை, 

மன றுதொருடிய வள்ளல் '' என்றகனாவறிக, (7) 

இன்னக் இதிரியி னிற்சுழல் வன்பிறப் பெய் துஇலிர் 

மன்னம் நிகரி பிரும்படை மான்முத லோர்வணங்கப் 

பொன்னர் திகரி யிருந்தருள் பூரண புக்கவன்வால் 

அன்னம் இகரிபிம் சேர்தடப் பேரூ ரடைஈதஇிடினே, 
  

* கந்தபுராணம், அவையடக்கம் 10.
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(௫-ள்,) (மாந்தர்களே !) மன் ௮ம் திகிரி - நிலைபெற்ற அழகிய சக்க 
ரமாகிய, இருபடை - பெரிய ஆயுதத்சையுடைய, மால் மூசலோர் ௬ விட்டு 

ணு மூதலிய தேவர்கள், வணங்க- (தம்மைத்) சொழும்படி, ௮ம் பொன் 

இகிரி- மேகந் தவழ்கின்ற வெள்ளி மலையின்கண், இருந்து ௮ருள்- வீற்றி 

ரூந்து (யாவருக்கும்) அனுக்கிரசஞ்செய்கின்ற, பூரணம் புங்கவன்- (சங்கும் 

நிறைந்து பரிசுத்தராகிய ஸரீ பட்டிநாயகரது, வால் ௮ன்னம் ௩ வெண்மை 

யாகிய அன்னப்பறவைகள், திகிரி-வட்டமான, இல்சேர்-தத்தம் விடுபோ 

லடைகின்ற, தடம் தடாகங்களையுடைய, பேரூர் ௮டைந்திடின் - திருப் 

பேரூரைச் சேர்வீர்களாயின், இனனம்- இன்னமும் (மேலு), திகிரியில் 

= - (குலாலனத) சம்கரம்போல, சுழல் - (மாறிச்) சுற்றிவருகனற, உனபி 

றப்பு - ௪ கமனமாஇய பிறவித்துன் பத்தை, எய்துகிலீர்- அடையமாட்டீர் 

கள், (எ-று) 

பொனை-உலோகங்களுக்குப் பொதுவாகிய பெயர், இருந்த என்ற கூறி 

ப்பால் ஈன்டு வெண் பொன்னுக் காயிற்று, (8) 

அடையா தவாபுா நீராக் தியகசை யாளவற 

'விடையா தவர்பணி பேராயின் மேவு விமலவிசும் 

பிடையா தவநாந்த வாண்டாய்கின் சேவடி. யென்னிதயக் 

கடையா தவற்கண்ட தாமரை போனமலர் காரலமென்றெ, 

(இ-ள்.) அடையாதவர் புரம் - பகைவர்களத முப்புரங்களையும், நீறு 

ஆக்கிய சாம்பலாகர்செய்த, நகை ஆள புன் சிரிப்பை உடையவ்ரே ! 

அறம் விடையா -- சருமவிடபத்தையுடையவரே ! சவர் பணி தவத்தையு 

டைய முனிவர்கள் வணங்குகின்ற, பேரையின் மேவு விமல-*இிருப்பேரூரின் 

கண் எழுந்தருளிய சளங்கமற்றவரே! விசும்பு இடை ஆ-சுவர்க்கத்திலு 

ச்ளா காமதேலுவானது, சவதந்த ௯ (சவழ்தால்) மிகவும் வருர்த, ஆண் 

டாய் (அதற்கு கருவூர் என்னும் வஞ்சி க்ஷேத்திரத்தில் சருஷ்டித்தொ 

ழமிலைக் கொடுப்போமென்று சொல்லியருளித் திருநடன தெரிசனம் காண் 

பித்துக்) காத்தருளிய பீ பட்டி நாயக! நின்சேவடி தேவரீருடைய செ 

ம்மையாகிய திருவடிகள், ஆசவன் கண்ட தாமரைபோல்- சூரியனைக்கண் 

ட (செந்) சாமரை (மலர்) போல, என் இதயம் கடை- என் னுடைய மன 

த்தின்கண், மலர் காலம் எனறு-தோனறுஞ் சமயம் எட்பொழுது? (௮௬ 

ள்செய்வீராக,) (௭.-று,)
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காமசேனுர்கு நடன தரிசனங் கொடுத்சதற்குப் பிரமாணம் — 

வன்னிரீள்வன மிருத்தலானல்து வஞ்சியென ௮ பெயர் மேவிய 

தன்னமாகக ரடுத்.துகம்முருவி னைதுபூசைபுரி சிற்றியால் 

குன்னவாவினை கிரப்புதுங்கடிதி னென்றுரைத்தருளி யும்பரார் 

அன்னுசூழலிடை யாரணக்கடுதி செய்யமாஈடன மாடிஞனான், 

காலம் தகாகடற் ஜோன்றிவெங் காளக் கடுத்துவரு ” 

காலம் தகாவுண வென்னா தருக்திய கண்டவறு 

காலந் தகார்வண் டஹைபோதிக் சானச்த சண்ணெலுளக் 

காலர் தகாரல் கெடவந் தருளென்றன் கண்ணெதிரே, 

(இ-ள்.) கால் ௮ந்தகா - (மார்க்கண்டேயர் பொருட்டு) இயமலுச்கு 

இயமனாகி உதைக்தவரே | கடல் தோன்றி- (இருப்பாற்) கடலிலுண்டாகி, 

வெம் காளம் ௩ கொடிய விடமானத, கடுத்து வரு காலம் ௭ வெப்பங்கொ 

ண்டுவருகின்ற பொழுத, சகா உணவு என்னாது- பொருந்தாத போசன 

மென்று கருதாமல், ௮ருந்தியசண்ட - உண்டருளிய திருமிடற்றையுடைய 

வரே! அறு sre gs ant ward = அறு கால்களையுடைய அந்தக்கருமை 

யாஇய வண்டுகள், ௮றை-௩ இசைபரடுகன ற, போதிக்சான் ௮ச்ச-(போதி 

க்கான் என்னும்) பேரூரிலெழுந்தருளிய ஸ்ரீ பட்டி நாயகரே / கண் என் 

உள்ளக்கால் - தியானிச்கின்ற எனது மனத்இனிடத்த, அந்தகாரம் = 

(உண்டாகிய ௮ஞ்ஞானமாகிய) இருள், கெட-ழியும்படி என் கண் எதிர் 

வந்து அருள்-- எனது கண்களுக்கு எதிராக (எழுந்தருளி) வந்து ௮னுக் 
கிரகஞ் செய் தருளுவீராக, (௪-.ற.) 

அழகினையுடைய கார் வண்டு எனினுமாம், அந்த கார்வண்டு---௭த 

கை நோக்கி ககரம் இயல்பாயிற்று, போதி-..-௮ரசு, (10) 

கண்டனம் தர்.த முலைமலை வேலொக்குக் காரிகையார்க் 

கொண்டனம் தந் தன் னவர்பணி யாற்ற லொழித்துல£ர் 

வண்டனம் த௩தகு பண்பாடு போதி வனத்திறைவன் 

சண்டனக் தந்த மசலாத பாத$ தலைக்கொண்மினே, 

(இ-ள்,) உல£ர்  மானிடர்களே ! சண் தனம் தந்தம் -- கண்களும் 

"தனங்களும் பற்களும், வேல் le முல்லை வேஃையும் மலையையும் முல் 

லைபரும்பையும், ஒக்கும்-- கொடுமையாலும் பருமையாலும் வெண்மை 
  

% குழகன் குளப்புச் சவடுற்றபடலம் 106,
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யாலும் ஒச்.து விளங்குகின்ற, காரிகை யார்ச்கு-- பெண்களுக்கு, ஒள் தனம் 

தந்து ஒளியுள்ள பொருள்களைக் கொடுத்து, ௮ன்னவர் பணி ஆற்றல் ௮ 

௮அப்பெண்களத (குற்) றேவல்களைச் செய்தலை, ஒழித்து அ நீக்கி, வண்டு -- 
வண்டுகள், ௮னந்தம் - அளவில்லாத, தகு ௭ பெருமையுள்ள, பண்பாடும் 

௩ இசைபாடுகின்ற, போதி வனத்து இறைவன் = போதிக்கானமெனனுழ் 

தருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய ஸ்ரீ பட்டிதாயகருடைய, சண்டன் £5 gs = 

இயமன் கெடுதற்குக்காரணமாடிய, அந்தம் ௮கலாத பாதம் ௭ அழகு நீங் 

காத திருவடிகளை, தலைகொண்மின் - (உங்கள்) சிரடின் மேல் சூடிக்கொள் 

ஞங்கள், (எ-று) (11) 

2 முலை--இடைக்குறை, 

செவிலித்தாயிரங்கல். 

தலையார மாலைப் பிறவா நெறியினர் தண்கயிலை 

மலையார மாலை நிறத்சார் பவனிவரக் கண்டெம்மான 

கலையார மாலை வளையாழி மற்றுவ் கழன்றிடமென் 

முலையார மாலையு நீங்ககின் மூள்பெரு மோகங்கொண்டே, 

(இ-ள்.) சலையார்-- (எத்தேவர்கட்கும்) முசன்மையானவரும், ௮ மால் 

ஐ பிறவாதெறியினர் = அந்தப் பெருமையுள்ள அழூய பிறவாதெறியென் 

னுந் திருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய வரும், தண் கயிலை மலையார் ௮ குளிர்ந்த 

கயிலாய மலையை (வ௫க்கும்) இடமாக உடையவரும், ௮ம் மாலை நிறத்தார் 

௭: அழகிய அம்திக் காலத்துச் செவ்வானம் போலுந் இருமேனியையுடைய 

வருமாகிய ஸ்ரீ பட்டி நாயகர், பவனி வ. (வீதியில்) திருவுலா வராதிற்க, 

எம்மான் எங்கள் மான்போலும் தோக்கனையுடைய பெண், கண்செதரிசி 
த்து, கலை-- ஆடையும், ஆரம் ௭ பதக்கமும், மாலை வளை - வரியையுடைய 

வளைகளும், ஆழி மோதிரகங்களும், மற்றும் - வேறு சில அபரணங்களு 

ம், கழுன்றிட - நீங்கவும், அமல் முலை ஆரம் மாலையும் நீங்க - மெல்லிய 

தனங்சளிலணிந்ச முத்துமாளையும்(மலர்) மாலைகளையும் தன்னினின்று நீங் 

கும் வண்ணம், பெருமோகம் கொண்டு - (அப்பெருமான் மீது) மிக்க சா 

தலடைந்து, நின்றாள் - (மெய்மறந்த) நின்றாள். இஃதென்னவியப்பு. என்ற 

படி, (எ-று,) (12) 
மோதலை வாரியி னீற்கன் மிதப்பிக்கு மூங்கைதனை 

யேதலை வாயிசைப் பிக்குவ் கராவுண்ட வெச்சந்தரும் 

மாதலை வார்குழ லாவென்பு செய்யும்வன் மீகஈகர்க் 

காதலை வார்குழை யானடி. யார்சொல் கவின் சுவியே,
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(இ-ள்,) வனமீகநகர் ௮ வன் மீகசகரென்லும் பெயரையுடைய இருப் 

பேரூரின் கண் ணெழுந்தருளிய, காது ௮லை--செவியின்சண் (இடப்பட்டு) 

அசைகின்ற, வார் - தேர்மையுள்ள, குழையான் - குண்டலத்தையுடைய 

ஸ்ரீ பட்டி நாயகரது, அடியார் -(மெய்த்) தொண்டர்கள், சொல் கவின் சுவி 

௩ (தோத்திரரூபமாகட்) பாடியருளிய ௮ழூய (தேவாரதிருவாசகமாகிய) 

திருப்பாடல்கள், மோது ௮லை வாரியில் -- (கரைகளில் வந்து) தாக்குகின்ற 

அலைகளையுடைய கடலில், சல்மிதப்பிக்கும் - (கரும்) கல்லை மிதக்குமாறு 

செய்விக்கும், மூங்கைதனை = ஊமைப்பெண்ணை, தலைவாய் -- முதன்மை 

யாகிய வாமீனால், இசைப்பிக்கும் -- பேசுமாறு செய்யும், கரா உண்ட = 

முதலையுண்ட, எச்சம் தரும் - (பிராமணம்) பிள்ளையைக் கொடுக்கும் 
என்பு எலும்பை, மா - சிறந்த, தலைவார் குழலா --தலையின்்௧ண நீண்ட 
கூந்தலையுடைய பெண்ணாமாறு, செய்யும் செய்யா நிற்கும், (எ.று.) 

தலைவாய்--என்றது கடவுளது திருதாமங்ககோயே பயினறு ஆனமாவிற்கு 

வீமிபேற்றைத் தருதலால், . 

ஏசா. ரம்--இசை நிறை, 

மேருமலை புற்றுருவங்சொண்டு சிவலிங்கப்பெரு பானு ரவை கூடிய௰ிரு 

ச்சலால் வன்மீச நசரெனப்பட்டது, இதற்குப் பிரமாண, 

% வண்ண ஈம்மாருவழுற்றும் வன்மீக வுருவாய் மூடி. 
கண்ண லாலனைய பேரூர் வன்மீக ஈகரமென்றும், 

], கருங்கல்லை மிதப்பித்தது :-- 

* “சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன் 

பொற்றுணைத் இருந்தடி, பொருந்தக் கைதொழக் 
கத்றுணைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சினும் 
ஈற்றுணே யாவது நமச்சி வரயவே,” ப 

என்னுந் திருநாவுக்கரசுநாடனார் இருவாக்காலும், 

௪ 11. ஊமைப்பெண்ணைப் பேோவிக்தழ :-- 

$ “பூசுவதும் வெண்ணீறு பூண்பதுவும் பொங்கரவம் : 
பேசுவதுவுர் திருவாயான் மறையபோலுகல் காணேடீ 
பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்பதுவுக கொண்டெனை 

யீசனவ ளெவ்வுயிர்க்கு மீயல்பானான் சா ழ்லோ," 

என்னும் ஸ்ரீ மாணிஃகவாசகா திருவாக்கானும், 
  

* பேரூர்ப்புராலம் தலலிசேடப்படல.ம 2, 
* நமச்சிவாயத் திருப்பதிசம் ], 
8 திருவாசகம் திருச்சாழல் 1,
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111. முதலையுண்ட பாவனை முழைச்சத :-- 

$ உரைப்பா ருரையுகம் துள்கவல் லார்தக்க ளுச்சியா. 

யரைக்கா டாவா வாதியு மந்தமு மாயினாய் 

புரைக்கா டுசோலைப் புக்கொளி யூரவி காசியே 

சரைக்கான் முதலையைப் பிள்ளை தரச்சொல்லு காலனையே, 

என்னும் சுந்தரமூர்த்தி தாயனார் திருவாக்கா லும், 

IV எனபைப் பெண்ணாக்கியத:-- 

5 மட்டிட்ட புன்னையல் கானன் மடமயிலைக் 

கட்டிட்டங் கொண்டான் கபாலீச் சரமமாஈசா 

ஜெட்டி ட்ட பண்பி னுருதீதிர பல் கணத்தார்க் 

கட்டிட்டல் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய், 

எனனும் திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் இருவாக்கானு முணர்க, (12) 

கவிகா வலரிட மால்வகைச் தானைச் கடல்பரவும் 

புவிகா வலனெனச் செய்பட்டி நாதனைப் போற்றியென்றும் 

அவிகா வல௩தணர் சூழ்குந்த கான மடைந்திடிலுர் 

பவிகா வலன்றொழிர் தேயடை விர்ஈற் பரகஇியே, 

(டு-ள்.) கவிகா ௮லர் இட ௩ குரங்கு சோலையிலுள்ள மலரைத் (திரு 

மேனியிற்) போடா நிற்க, நால்வகை தானை கடல் பரவ- (அதற்கு) நான் 

குவிசமான சேனாசமுத்திரஞ் சூமுமாறு, புவி காவலன் என - பூமியிலுள் 

சோர் (முசுகுந்தச் சக்கரவர்த்தி) எனறு சொல்ல, செய் - செய்தருளிய, 

பட்டி சாதனை போற்றி - ஸ்ரீ பட்டி தாயகரைத் துதித்து, என்றும் ௭ 

எக்காலமும், ௮வி சா வல் ௮ந்தணர் - யாகவாகுதியைப் பாதுகாக்கின்ற 

வன்மையையுடைய வேதியர்கள், சூழ் - சூழ்கின்ற, குந்த கானம் - குந்த 

கானம் ஏனனும் பேரூரை, ௮டைந்திடின் ௮ நீங்கள் சேர்வீர்களாயின், உற் 

பலி காவல் - பிறக்குஞ் சிறைச் சாலையை, ௮ன்று ௬ ௮ப்பொழுதே, ஒழிந் 

து-நீங்கு, தல்பரகதி ௮டைவீர்--நல்ல முத்தியுலகிற் சேர்வீர்கள். (௪-.று.) 

செல்வர்தருதலால் குந்தகானம் என்னப்பட்டது. இதற்குப்பிரமாணம், 

» * அற்யெ செல்வ ஈல்கலாற் குக்தகானமென்லும், 

* திருப்புந்கொளியூர் ௮வினாசிப்பதிகம் 4 
8 இருமயிலாப்பூர் பூம்பா வைச் திருப்பதிகம் 1, 
* பெரூர்ப்புராணம் தலவிசேடப்படவம் 44,
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ஏ--இரண்டில் முனனது தேற்றம், பின்னது அ௮ரைநிலை ; ௮ன்.று--௮ 
சை எனிலுமாம் ; பூமி--இடவாகுபெயர், (14) 

பர௪சம் கரபர காலனைக் காய்ந்தப தாம்புயசர் 

௮ரசங் கரவென்று பேரைப்பெம் மானை யறைவதல்லால் 

மூசசங் கறங்கரி தன்பதம் வேத முதல்வன்பதம் 

வர௫ங் கரிபத மும்பொரு ளாக மடுக்கலமே, 

(௫-ள்,) பேரை பெம்மானை தி நப்பேரூரிலெழுந்தருளிய ஸ்ரீ பட்டி 

தாயகரை, பரசு Hin ௧ர-மமுவைத் இருக்காத்தி லுடையவரே ! பரபர 

னே ! காலனை காய்ந்த இயமனை உதைத்த, பதம் ௮ம்புய-பாத சாமரை 

யை யுடையவரே! சீர் ௮ர- புகழைய/டைய எப்பொருட்கு மிறைவரே ! சங் 

க.ர-- (ஆன்மாக்களுக்குச்) சுகத்தைச் செய்பவரே / என்று அறைவது அலா 

= என்பதாகச் சொல்லித்துதிப்பதே யல்லாமல், முரசம் கறங்கு அரி தன 

பதம் அ பேரிகைகள் முழங்குகின்ற இந்திரனது சுவர்க்க பதவியும், வேதம் 

முசல்வன் பதம் -- வேதங்கட்குத் தலைவனாகிய பிரமன து. சத்தியலோகபத 

வியும், வரம் சங்கு ௮ரி பதம்-- மேலாகிய சங்கையுடைய இருமாலது வை 

குத் ச பதவியும், பொருளாக: (ஓர்) பொருளாக, மதிக்லெம்-மதிக்கமாட் 

டோம், (௪...) (13) 

பெம்மான--பெருமானென்பதின் மரூ௪, 

இயலிடங் கூறல், 

மதிக் தரக்குழல் வாண்முகஞ் சேல்வள்ளை வண்கமுகு 

திகம் தரஞ்செவி கண்கோங்கு வாழை துர்தரளம் 

ி/இகர் தரககை வாய்தொடை கொங்கை யறிஞ.நளம் 

பஇகர் தரத்தனம் பேரூ ரியலிடம் பைந்தொடிக்கே, 

(ட-ள்,) பை தொடிக்கு- பசுமையாகிய வளையல்களை யணிந்த (என் 

னல் விரும்பப்பட்ட) பெண்ணுக்கு, குழல் வாண் முகம் - கூந்தலும் ஒளி 
பொருந்திய முகமும், சந்தரம் மதி-மேகத்தையுஞ் சந்திரனையு மொக்கும் 

ததி சந்.தரம் செவி கண்- (யாவராலும்) புகழப்பட்ட கழுத்தும் செவிக 
ளும் விழிகளும், வண்சமுகு வள்ளை சேல் -- வளப்பமுள்ள சமுகையும் 

வள்ளைக்கொடியையும் கெண்டை மீன்களையு மொக்கும், ௮திகம் தரம் 

மிகுதியாகிய முறையுள்ள, தகை வாய் தொடை கொங்கை - பற்களும் இத 
ழ்களும் தொடைகளும் தனங்களும், தரளம் துர் வாழை கோங்கு * முத் 

சையும் பவசாத்சையும் வாழையையுங் சோங்கரும்பையு மொக்கும், இயல்
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(இவை) அழகாம், த.றிஞர் உளம் பதி சந்தர் ௮த்சள்- அறிவுள்ளோருடைய 

மனத்தின்கண் சங்குகின்ற முருகக்கடவுளுடைய பிதாவாகிய ஸ்ரீபட்ம தாயக 

ரெழுந்தருளிய, ௮ம் பேரூர் இடம் ஃ அழகிய இருப்பேரூரிடமாகும். (௪-று.) 

இயலிடங் கூறலென்பத நின்னால் விரும்பப்பட்ட சவைவி எவ்வியல்பி 

wer, எவ்விடத்தினள் எனவிஞய பாங்கற்குத் தலைஉன் கூறல், இச்செய்யுள் 

எதிர் நிரல் நிறைப் பொருள்கோள். (16) 

கேச வனந்த ஜொெருசண் ணிடக்துன் சளர்பதக்கு 

வாச வனந்தண் மலரெனச் சாத்தவன் னேமியருள் 

ஈ௪ வனக்த பணியாய் பணிபவ ரேய்பித்வி 

மாச வனந்தமை பேரூர வெற்கரு ணற்கதியே, 

(௫-ள்.) கேசவன் நந்தன் -கேசவனென்றும் சந்தனென்றுஞ் (சொ 

ல்லப்படுந்) திருமால், ஒரு சண் இடந்து-- ஒரு விழியைத் தோண்டி, உன் 

9சார் பதக்கு-- தேவரீருடைய விளங்குந் திருவடிகளில், வனம் தண் வாசம் 

மலரென- நீரிலுள்ள குளிர்ந்ச மணமுள்ள (தாமரை) மலர்போ வஊருச்சி 

க்ச, வல் நேமி ௮ருள் ஈச வவிமையுடைய சச்கரப்படையை ௮த்திருமா 

ற்கு அருளிய கடவுளே ! ௮னந்தன் பணியாய் -௮னத்தனெனலும் பாம்பை 

ஆபரணமாக அ௮ணிந்தவரே! பணிபவர் - வணங்குபவரது, ஏய் பிறவி 

பொருந்திய சன்மத்சை, சாச- அழிப்பவரே ! வனம் தழை பேரூர-௮ழகு 

மிகுந்த திருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய ஸ்ரீ பட்டி நாயகமே! நல்கதி எற்கு 

அருள் நல்ல பதவியை ௮டியேலுக்குத் தந்தருளுவீராக, (௭-ற) 

௮னம் சழை எனப்பிரித்து ௮ன்னப்பச்நிகள் மிகுர்த என்க் கொள்ளி 

னுமாம் அப்பொழுது இடைக்குறை, சேசவன--கே௫ எனனும் அசுரனை 

க்கொன்றவன் ; தந் தன--நந்தகோபன் மகன், சங்கையுடையவன் எனினு 

மாம், 

திருமாலுக்குச் சக்கர மருளியது :-- 

“Fi ter சிறையப் பூசி நிததலா யிரம்பூக் கொண்டு 

ஏற்றுழி யொருகா ளொன்று குறையக்கண் ணிழையவிட்ட 

வாற்றலுக் காழி ஈல் யவன்கொணாரம் திழிச்சுவ் சோயில் 

வி.ற்றிருர் தளிப்பர் விழி மிழலையுள் விசர் தனாரே,"” 

“என்ற திருநாவுக்கரசு நாயனார் தேவாரத்தானும்  மாலுக்குச் சக்கர 

மன்றருள் செய்தவன் '' என்ற சேந்தஞர் திருவிசைப் பாவானுமுணர்க, 

(1)
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கதித்தவ ராக்கத னோ வென் றலறக் கழல்விரலான் 

மிதித்தவராக மொழியுமை பங்கவெண் பாற்கடலை 

மதித்த வராக மருப்பணி பேரை வரவினியான் 

உதித்த வாராக த துழலாதுன் பாத மவக்தருசோ, 

(டூ-ள்.) கதித்த ௮ ராக்கதன் ௯ (வலிமை) மிகுந்த அந்த இராவான், 

ஓ என்று ௮ல.ர-௭து (கெட்டே) னென்று கூவும்படி, சுழல் விரலால் (திரு 

வடி. விரலினால், மிதித்தவ -- உழக்கினவரே ! ராகம் மொழி உமைபங்க = 

பண்போலும் (இனிமையான) சொல்லையுடைய பார்வதி தேவியாரை வாம 

பாகத்திலுடையவரே ! வெண்பால் கடலை வெண்மையாகிய திருப்பாற் 
கடலை, மதித்த (தனது வன்மையால்) கடைந்த, வராகம் மருப்பு ௮ணி 
திருமால் அவதாரங்களுள் ஒன்றாகிய பன்றியின் சொம்புகளை ஆபரண 
மாக வணிந்த, பேலா வர - திருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய ஸ்ரீ பட்டி நாயச 

சே! இனி மேலே, யான் உதித்து தான் (ஒரு தாய் வயிற்றிற்) பிறந்து, 

௮வம் ராசத்து உழவாத = வீணாசையில்(வருந்தி) யலையாமல், உன்பாதம் 

தேவரீருடைய திருவடி (தெரிசனத்தை), உவந்து ௮ருள் - விரும்பித்தரி 

சிப்பித்தருள்வீராக, (எ-று) (18) 

அருங்கவி வன்றொண்டர் தம்மாடல் காண வமையொடுஞ் செய் 

மருக்கவிர் பள்ளனும் பள்ளியு மாய வரற்பணிமின் 

பெருங்கவின் வாழ்வு பெறவேண்டின் மானிடர் பேரரியைப் 

பொருக்கவி வாழும் பொழித் குருக்கோத்திரம் போதுமினே, 

(இ.ள்.) மானிடர் ௬ மாந்தர்களே! பெரு கவின் வாழ்வு பெறவேண்டி 

ன் - மிகுந்த அழகிய வாழ்வை (நீங்கள்) ௮டைய விரும்பினால், Gur gf 

யை ௮ பெரிய சிங்கத்தை, பொரும் - ஒத்த, கவி குரங்குகள், வாமும்ஸ 

வ௫க்கின்ற, பொழில் -- சோலைகள் சூழ்த்ச, குருக்கேத்திரம் எ குருக்ஷேத் 

இசமென்லும் இருப் பேரூருக்கு, போதுமின் - வாருங்கள், ௮ருகவிவன் 

றொண்டர் ௭ ௮ருமையாகிய (தேவாரத்) திருப்பாடல்களையருளிச் செய்த 

ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்திநாயனார், சம் ஆடல் ௭ தமது திருதடனச்சை, சாண == 

தெரி௫க்குமாறு, அம்மை யொடும் - (உலக) மாதாவாகிய ஸ்ரீ பச்சைநாய 

இயாரோடும், செய்மருங்கு - வயற்பக்கத்தில், Hai eh er gy பள்ளியும் 

ஆய - விளங்குகின்ற பட்டிப்பள்ளன் பச்சைப்பள்ளி யெனறு (சொல்லு 

மாறு) ஆ௫ய, வரன்பணியின் - ஸ்ரீ பட்டி”நாசரை வணங்குவீராக, (௭-று.) 

அமை---இடைக்குறை, 

பெருங்கவின் வாழ்வு என்றத--முதிதியுலக வாழ்வை, | 
பொருங்கலி--போர்செட்யுல் கவியெனிலும் ஆம், (19)
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போதவ னத்தன் புருகூதன் விண்ணவர் போற்றுதிருப். ் 

போதவ ஸத்தனைப் பேரைப் பட்டீசனைப் போற்றுஇலீர் 

போத வனத்தன மானாராப் போற்றுவிர் கூற்றுவரும். 

போதவ னத்த-ஈகுதண்டல் கண்டு புலம்புவிரே, 

(இ.ள்,) (மானிடரே) ! போதவன = தாமரைமலரிலிருச்சின்ற பிரம 

லும், நத்தன்பாஞ்ச ஜன்னியமென் ஜும் சங்கத்தையுடைய திருமாலும், 

புருகூசள் -- இந்திரனும், விண்ணவர்-தேவர்கஞும், போற்.று-௭ துதிச்இன் 

ற, இருபோதம் வனத்தனை--திருவானைக்காவை வாசல். தானமாசவுடையவ 

ரை, பேரை பட்டீசனை - திருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய ஸ்ரீ பட்டிதாயகரை, 

போற்றுகலீர் -- துதிசெய்யழாட்டீர்கள், வனம் தனம் மானாரை- அழகிய: 

கொங்கைசளையுடைய மான்போன்ற பெண்களை, போற்றுவிர்.- த.இப்பீ£. 

கள், (ஆதலால்) கூற்றுவரும்போது - இயமன் (உங்களிடம்) வருங்கால 

த்தில், ௮வன் அத் தம் - அவ்வியமனுடைய சையில், நகுதண்டம் ஈண்டு ௯. 

விசாங்குகின்ற தண்டாயுதத்தைக்கண்டு, புலம்புவிர் -- ௮மு.து பிதற்றுகீர் 

கள், (எ-று) இங்கனஞ் செய்யாமல் இப்போதே பட்டீ. சனைத் ததியுங் 

கள் என்பது எஞ்சிநின்றது, (20) 

புலக்க மலத்துச் கயல்பூகப் பாளையிற் புச்குகளக் 

கலக்க மலத்ததர் கம்பூரூம் பேராக் கவின்பதியான் 

துலக்க மலத்தன் சுதந்தரி யேயென றோய்வுவிக்கும் 

நலக்க மலத்தன் சிரங்காம னங்கமு காடினற்கே, 

- (இ-ள்.) புலம் கமலத்து கயல் - வயல்களின் நீரில் வக்கன்ற செ 

ண்டை மீன்கள், பூகம்பாளையில்-பாக்கு மரங்களின் பாளைகளில், புக்கு 

உகள: சென்றுகுதிக்குமாறு, கலக்கு--கலக்குகின்ற, ௮ம் ௮லத்து ௮தர் 

௮ழ௫ய கலட்பைச்சாவின் வழியே, கம்பு ஊெரும் - சங்குகள் தவழுகின்ற, 

பேமைகவின்பதியான் - திருப்பேரூரென்னும் ௮ழூஏய சலத்தையுடையவ 

ரும், துலக்கு ௮மலத்.தன் ௭ எப்பொருளையும் விளக்குகின்ற களங்கமற்றவ 
- ரூமாகிய ஸ்ரீ பட்டிநாயகர், சுசந்தரி எனல் -தானே பரத்தவமானவர் (௪ 

ன்று வேதங்கள்) சொல்வசை, மல கமலத்தன் -- நல்ல தாமரைமவரிலி, 
ருக்கினீற பிரமனுடைய, சிரம் - தலையும், சாமன் ௮ங்கமும்-மன்மதனு: 

டைய, சரீரமும், தாடினர்க்கு -.ஆராய்ந்தவர்க்கு, சசி அலிக்கும்பவலப்பு, 

டுத்தும், (௭-று.)
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(இரண்டனுள் முன்னையது சேற்றத்தோடு பிரிநிஸையும, பின்னையது 

சேற்றச்திலும், வர் சன, சுதற்திரி--தன இஷ்டமபோல் எவற்றையும சடத் 
திவோன் பிரமனும் காமலும் தலையும் உடலும் இழந்து பர.தந்திரிகளென 
ங்தை யுணர்த்தினரெனபசதை யுணர்க, (21) 

௫ 

A 

காட்டிய மாவர சமபலத் தேசெயு ஈம்பன்பதம் 

வேட்டிய மாதவர் போத்றுரதென் பேரையை மேவினமால் 

ஊட்டிய மாதர் முலையருஈ தாமினி யோககெருமை 

மாட்டிய மாவது காட்டற்க வெம்முூனின மாவலியே, 

(ஓ.ள்.) மா ௮ரச௮ம் பலத்து சிறந்த? ௮ரசமா நீழலிளகண் உள்ள 

(அவள்ளி)யமபலத்தில், நாட்டியம் செய்யும் -திருநடனஞ் செய்கின்ற, நம் 

பசா பதம் லேட்டு பட்டி நாயகருடைய திருவடி சரிசனத்தைக் காணலி 

ருமபி, மாதவர் போற்றும சிறந்த முனிகாகள் ததிககெற, இயம் சென 

பேரையை மேவினம ௬ வாச்சியங்கள முழங்குகனற அழகே திருப்பேரா 
௯ாயடைந்சோம, இனி மேல், மாசா பெண்கள், முலை ஊட்டிய ௮ முலை 

ப்பாகூயுண்பிச்ச, அருந்தாம ௭ உண்ணமாட்டோம், ஓங்கு எருமை மாட்டு 

இயமா ௭ உயாந்த எருமைக்கடாவை வாகனமாசவுடைய கூற்றுவனே ! எம் 

முன்வந்து - எங்களுக்கு எதிரில் வர்.த, நினமாவலி உனமிகுந்த வல்லமை 

மை காட்டற்க- காட்டாதொழிீவாயாச, (எ-று) 

ஊரட்டி ப--செய்யியவெள லும் வினையெச்சம, இறந்தகாலப் பத்ர் 

சமாகம்கொணடு செனற பிறபபுககளில் பாலுண்பித்த வெனஈகொள்ளிலு 

மாம், *'' நெடிலோடுயா'”' எனனும விதியால், மாடு மாடடு என இரட்டி 

2௪௮. ன் (29) 
தற்முயிரங்கல், 

- மாதவ னத்தையெவ் வாறகன் ருூள்வழி போகொடிய 

தாதவ னத்தைச் செயுமே:யலரி யலாபரக்கும 

நீத வனத்ைைப பெறுபய ஹோவிது சிச்சலுக்சுண் 

போதவ னத்தை பணிபேசை நாதன பொருப்பகத்சே, 

(இ-ள்.) திச்சலும் ௮ நாடோறும், சண்போதவின் குளிர்ந்த (சாம 

௮92) மவீரிலெழுந்தருளிய பிரமதேவரும், தத்த ஐ (பாஞ்ச ஜன்னியமெ 
ன்னும்) சந்சையுடைய திருமாலும், பணி ௮ வணங்குெ.ற, பேரை நாதன் 

கஇருப்பேரூரிலெழு தந்தருளிய ஸ்ரீ பட்டி சாயசருடைய, பொருப்பு இடச் 

ச ரன்விலி உ 'பீரீற்றுப புணரிய்ல் 99, 
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து வெள்ளிமலையினிடத்து, மாது சைங்கள் பெண், ௮ வன்திதை- அந்தச் 

காட்டை, ௪ ஆறு எவ்வண்ணம், ௮சனராள் ஊ (நீங்கிச்) சென்றாள், வழி 

ஓ கொடியது வழி மிசவும் தீயது, ஆஈ- ஐயோ /, அலரி தவனத்தை செய் 
யுமே ௭ குரியன விடாயைச் செய்வானே, அலர் பரக்கும் ஈ பழிச்சொல் 

(உலசமெங்கும) பரவி விடுமே, நீசம் ௮னத்சை பெறுபயனோ ௮ செல்வமு 
eter (958) ௮னனம்?பான்ற பெண்ணைப்பெற்ற லாபமோ, இது ௭ எனக் 

குண்டாய இத்துனபம், (௭..று.) 

ஓ, ஆ--இச க்கக்குறிப்பிடைச்சொற்கள் - நிச்சல்--போலீி, செயும்--;இ 

டைக்குறை, எனக்குண்டாயது என்பது எஞ்சி நினறது, போதி--ா௪, (23 
ஓ 

பொருவரு மாதங்கப் பிள்ளேயை யீன்ற புராரிமணி 

மருவரு மாதங்கம் விசுந்தண் காஞ்சிவன் மீக௩கர் 

ஒருவரு மாதங்க சுத்தாபெழுத் தைஈது மோதினர்க்குத் 

இருவரு மாதக்கர் தீரும்பின் மோக்கமுஞ் சித்இபுமே, 

(.ள்,) பொரு ௮௬ மாதங்கம் பிள்ளேயை ஈனற-ஒப்பில்லாத, யானை 

முச விதாயகக்கடவுளைக் குழந்தையாகப பெறறருளிய, புராரி- (திரி), புர 

ங்களை தீராக்கெபெவரும, மணி மருவு ௮௬ மாதங்கம ௯ முத்துக்களையும் 
பொருந்திய ௮ணுரூபமாகிய சிறந்த பொற்பொடிகளையும, வீசும் சண் ar 

ஞ் (இருகரைகளிலும) இறைக்கினற குளிந்ச சாஞ்சிமொாததியையு.ட. 

ய, வனமீகம் தகர் ஒருவா வன்மீக தகரெனனும் காரணப்பெயருள்ள 
இருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய ஓப்பற்றவரும், உமா தல்குணபார்வதி தேவி 

யார் (வாம பாகத் இல்) தங்கிய, ௮கத்தார் ௭ தருமேனியையுடைய ஸ்ரீ பட் 
டி தாயகரது, ஐந்து எழுத்தும் - ஸ்ரீ பஞ்சாக்கர மகா மந்திரத்தை, ஓதினர் 

க்கு இயானிப்பவர்கட்கு, திருவரும் - (இம்மையிற்) செல்வங்கள் யாவும் 

கைகூடும், ஆ சல்சம் இரும் ௭ ஆபத்துச்சள் (யாவும்) நீம்கும், பின் மோகி 

கமும் சித்தியும- மறுமையில் பரகதியும் (எண்வகையோக) சித்தியும் 
இடைக்கும், (௪-று.) 

உழ உயர்வு சிறப்பு, 

பின் என்.ற,சனால் இம்மையில் என்றது பெறப்பட்ட த, ழோக்கமும்-- 
ஆம் இறத்தல தழுவிய எச்சம், செல்வங்களாவன--பொன், புகழ், மக்சட் 

, பேதி முதலியன, 
சீ மசாமேரு புற்றுருங்ங்கொண்டு சிவபெருமான் திருமேனிறுமுழும் 
மூேலால் வனமிசக நகரெனப்பட்டீது, இதற்குப் பிரமாணம், ்
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ஆவி ணவர் வியக்குஞ் செம்பொன் மேருமால்வரை போ ந்தாங்கு 

' லண்ணமம் முருவழுற்றும் வன்மீக வுரூவாய்மாடி 

உண்ணலாலனைய பேர் வன்மீக ஈகரமென்றுச் 

இண்ணிய செம்பொன்மேரு ஈகசென்றுக் இகழ்வசாகும், (24) 

வெ றி வி லக்கல், 

சித்த சனங்கணை யால்வரு கோயினைத் தீர்ப்பதக்குப் 

பு.ச,ச சனயகருக காளத்தார் கொன்றை புரிவதின் றிக் 

சத்த சனங்க டமர்தொலைத் தாரது காக்குறுமோ 

பத்த௪ னங்கள் பணிகுக்த கரீனப் பரூ.பபதததே,. 

(இ-ன்.) பத்த சனங்கள் பணி--தொண்டர் கூட்டங்கள் வணங்குகின்ற, 

குந். த கானம் பருப்பததத -- குந்ததசானமெனுனுங் சாரணப்பெயர் பூண்ட 

திருப்பேரூரைச்சேர்ந்த (வெளளி) மலைப்பிரதே சத்தில், சித்தசன ௮ம் ௧ 

ணையால், வரு - (எங்கள் தலைவிககு)1மன்மதனுடைய ௮ழூயெ (மலா) ௮ம் 

புகளாலுண்டாகய, சோயினை தீர்ப்பதற்கு -- (காதலாசயெ) பிணியை நீக்கு 
வதற்கு, கரு காளம் புத்த ௮சனத்தர் -- கருமையாகிய விடத்தைப் புதிய 

உணவாக (உண்டருளிய) ஸ்ரீ பட்டி நாயசருடைய, கொன்றை புரிவது இன் 
தி: கொளன்றைப்பூ மாலையை விரும்பி வாங்கி வருதலில்லாமல், கள் 

தமர் எங்களுடைய சுற்றுத்தார்கள், கத்த ௮௪ம துலைத்தா£- சத்இக்கின்ற 

ஆட்டைப்போக்கெஞெர்கள, ௮து காச்குறுமோுழச்செட்கை காதல் தோயை 

தீக்குமோ ? நீக்காதென்றபடி, (௭-று.) 

திரிபு தோக்கு னகரம் மொழிக்கு முதலில் வந்தத, 

திலைவனை விரும்பிய தலைவி புலம்டல் மெய்யிளைத்தல் முசலிய செய 

ல்களைக்கண்ட சற்றத்சார் தெய்வங்களின் குறையெனக்கரு தப் பலியிடுதல் 

முசலியவற்றை யறிந்து பாங்கி சனக்குட் சொல்லிக்கோளவது, , (25) 

பருதிக் குளமபொலி பேரூ சிறைவன் பாதாமபுயத்தைக் 

கருதிக் குளம்பொலி கண்ணாயென் றேத்துக காலமெலாங் 

குருதிக் குளஎம்பொலி சோறும்பட டாடையும் கூடுகமன் _ 

வருதிச குளமபொலி யச்ெதி யான்மு.ததி வாய்க்குகெஞ்சே, 

ஆட். 

* பேரூர்ப்புராணம் தலகிசேடப்படலம 365,



கலித்துறை யற்தா தி. “இட 
(இ-ள், செஞ்சே -மனமே। பருதி குளம்.பொலி அருரிய தீர்த்தம். 

விளங்குகிற, பேரூர் இறைவன ௯ திருப்பேரூரிலெழுத்தருளிய ஸ்ரீங்ட்டி தா 

யகருடைய, பதம அம்புயத்தை -- பாத தாமரைகளை, கருதி-தியானளஞுசெ 

ய்து, குளம் பொலி கண்ணாய் ௭ தெற்றிபிற் பொருந்திய கண்களையுடைய வ 
சே, எனறு எனறு சொல்லி, ஏத்துக ௮ துதிக்கக்கடவை, (இவ்வாறு இ 
ப௯.பயாயின்) காலம் எலாம- எக்சாலங்களிலும், குருதி குளம் பொலி 
சோறுமக செம்மையாகயெ சர்க்கரை சேர்ந்த மிகுந்த ௮ன்னமும், பட்டு 
ஆடையும அ பட்டு வஸ்திரமும், கூடும்௯ கடைக்கும், ரமன =m இயமனான 

வன, வருதிக்கு - (உனனைககுறித்த) வருந்திசையை, உளம் பொலிய சிந்தி 
பூன மனதிலுண்டாமாறு நினையான், முத்திவாய்க்கும் ௬ மோக்கமுங் 

கிடைக்கும, (௪-று.) (26) 

கெஞ்சக் கரவொழித்தாதி புரீசனை கெஞ்சிருத்திச் 

செஞ்சக் கரதடம் தோயந்துமெய் யன்பர் இரள்வண்ெ 

யஞ்சக் கரமுர் தியானிப் பவர்கட் கறும்பவகோய் ny 

விஞ்சக் கரக்கனி போலட்ட இத்தியு மேவிடுமே, ட 

(இ-ள்) ஆதி புரி ஈசனை - ஆ$புரியென்னுந் திருப்பேரூரிலெழுந்தரு 
ளிய ஸ்ரீ பட்டி நாதரை, நெஞ்சம் கரவு ஒழித்து - மனத்தின்கண் வண் 
டாகிய வஞ்சத்தை நீககி, நெஞ்சு இருத்தி-- மனத்தில் தியானித்த, செழ் 

ஈக்கரம் தடம் தோய்ந்து-- சிவந்த சக்கரதீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் செய்து, 

மெய் அன்பர் திரள்வணங்கி - உண்மைத்தொண்டர் கூட்டங்களைறத் சொ 

முத, அஞ்சு ௮க்கரமும - ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரமகாமந்திரத்தையும், தியானிப் 

பலாகட்கு-- மனத்தில் நினைபபவர்களுக்கு, பவம் தோய் ௮றும் - பிறலிப் 

பிணி நீங்கும, (௮ஃதன றி) ௮ட்டசித்தியும் - எண்வகை மகாசித்திகளும், 

விஞ்ச-- மிகுதியாக, கரம் கனிபோல் உள் சாங்கை (தெல்லிக்)சனிபோல, 

மேவிடும் - கைகூடும், (எ.று.) 

ஆதிபுரீசனை--இ£ாக்கசந்து, ௮க்கரமும்-- உம்மை இறத்தது சழுலிய கல் 

ர்வு ஏறப்பு, எண்வகைச்சித்திகளாவன--அணிமா, மமா, கரிமா, இலூலா, 
பிராத்தி, பிராகாமியம், ஈசத் தவம, வசித்துவம் என இவை, (27) 

செவிலித்தாயிரங்கல், 

மேவம் பரம்பணி தகோலென் புணவு விடமுகைத்தல் 
சேவம் பரமெய் சுடலையி லிர்தனம் விற்சை செயல் 
பூவம்ப ரக்கம் பொடியாக்கு பேரைப் புராதனர்க்கு 
கரவமப ரங்குறக் கொண்டாளென் மையலெர் 55௮.த0லே,



கலித் அழை யக்க இ, 

. (இண்) மாத்தர்களே | மான், அச்சர் ௭ (ச௲ருகவளத்து, முனிவர் கதி? 
செய்த ௮பிசாரயாகத்தினின்றும் வந்த) மானை ச்திருக்காத்திதுடைது வரும் 
அத்தி முகன் சாதையார் ௭ யானைமுத விநாயசுக்தடவுஞுககுப் பிசரஜால்! 
வரம், பனி- குளித்ச, Lag ev es மேகர் சவழ்சினற, இமழம் மரன் சூழ ழ் 

மலையில் அவசரித்த மானபோனற பார்வதி தேஜியாரை, அத்தர் ௭ வா ‘ a a 

கீத்திலுடையவரும், ௮த்தியை ௭ எலும்பை, பெண் ஆக்கு அ பெண்குடிகதி 
கச்செய்தருளிய, காழிமன ௭ கோழியில் அவதரித்த ஸ்ரீ திருஞான சம்பிந்தி 

மூர்த்திநாயஞர், வாழ்த்து (சேவாரப்பாக்களால்) துதிக்கள் ௦, பொஸ் ஜி 

மானத் சானணபொன்னாலாகிய விமானத்தையுடையரும், ௮ இருப்பேரூந்த்! 

௮.22 இருப்பேரூரிலெழுந்தருளியவருமாலயெ ஸ்ரீ பட்டி நாசருடைய, He 
பதம் வந்திபபிரேல் -: அழகிய திருவடிகளை வணங்குலீர்களாயின், மால் 

நீததா௯ பெரிய (பாஞ் சச்னனியமென்னும) சங்கையுடையவரும், அத்தர் 
துயில்வார்க்கு ௬ (பாற்) கடலில் யோகநிததிரை செய்பவருமாகயெ திருமா 

லுச்சும, அரும்பதம் -- (கிடைப்பதற்கு) அருமையாயெ மூத்தியுவகம், வா 

ய்க்குமஃ கடைக்கும், (எ-று) 

       

   

மான் -உவமையாகுபெயர், திருமாலுக்கும்--உயர்வு சிறப்பும்மைகிகர 
சத்தாற்றொக்கது; பொன௭ சுவர்னம், ௮ழகு ; விமானம் - சினசரம், சோ 

வில், (30) 

வாரியை வாரி யருந்திய மாமுனி வர்இறைஞ்சங் 

காரியை வாபொழித் பேரைய மாணிக்க வா௫கர்க்கர 

வோரியை வாவு பரியாக்கப் பிட்டன் ௮வாதளித்த 

காரியை வானின்வைத தாயருள் வாயெற்குன் னற்பதமே:!'. ல் 
இர் tf 

(டு-ள்.) வாரியை - சமுத்திரத்தை, வாரி - அருந்திய oe (கிருத் 

சரனைக கொல்லும பொருடடுச தேவேர்திரன வேண்டச் சமது சையா y 

முகறந்துண்டருளிய, மாமுனி எ பெருமையையுடைய அகத்திய முனிவர், 

aig Qeavgruo (எககாலததும) வந்து துதிக்கெற, கா இயை waz. 

பொழில் ௫ ௮ மேகந்தவழ்ெற பெரிய சோலைகள் சூழ்ந்த, பேரை கதிரும்! 

பேரூரை (வள௫சகும) இடமாக உடையவரே; மாணிக்ச லாசதர்க் ஆரதி, 

ணிசகவாசகரின நிமிசசமாக, ஓரியை ௭ நரிகளை, வாவு பரியாச்கி ௭ க்ப் 

இனற குதிரைகளாகச் செய்த, பிடடு ௮னறு உலந்த அளித்ச-பிட்டா இய 
உாழவை அக்காலத்து விரும்பி சேகரீருர்குச் தந்த, சாரியை = வந்தி தார் 

தியாரை, வானின் வைத்தாய் எ ஸ்ரீ கைலாய பதலி 1ல் (க்கப்ப ena; 
ச்தருளிய) ஸ்ரீ பட்டிதாயகரே | எற்கு உன் சல் பதம் அருள்வார் i sae oon 
குத் தேவரீருடைய: தல்ல் பதிலியைக்:கொடுச்சருள்லீசாச, ' (oes ர் i, ‘ 

  

   
    
  



ச இருப்பேரூர் 
வரன்--இ_வாகுபெயர் ; ஆ--ஆக என்னும் வினையெச்சம் ஈறு கெட் 

ட்ட்தி, (31) 

கரைமா லறவிடை யானச சம்பல நாயகன்சர் 

விரைமா லறற்குழன் மெல்லியல் பாகன் விரும்புமணிக் 

திரைமா லறற்பெருங் காஞ்சியு வண்பிற வாகெறியும் 
புரைமா ல£ப்பத்துப் புன்பிறப் பும்மென் புரிந்திலனே, 

_ (இ.ள்.) மால்௭திருமாலானவர், புரைககுற்றமான, டத்த புல்பிறப்பு 

ம் (மச்சம் முதலிய) பத்துப்புல்லிய பிறவிகளும், அற ௬ நிங்கும் வண் 

ணம், தரைமால் ௮ற விடையான் - வெண்மையாகிய பெரிய தரும விடப 

ததையுடையவரும், ௮ரசம்பல நாயகன் ௭ ௮ரசம்பல நாயகரும், சோ ௮ 

ழடிய, விரை--மணமுள்ள, மால்-மேகம்போலும், அறல் -- கருமணல் 

போலும், குழல் கூந்தலையுடைய, மெல் இயல் பாகன ௯ மெனமையாகய 

சாயலையுடைய பார்வதி தேவியாலா வாமபாகத்திதுடையவருமாகிய ஸ்ரீ 
பட்டி நாயகர், விரும்பு-விரும்புகனெற, மணிக மணிகளையும், மால்-பழ 

மையாகிய, திரை அறல் தலைகளையும் நீரையுமுடைய, பெருகாஞ்சியும 

அபெருமையுள்ள காஞ்சிமாததியையும், வண்பிறவா தெறியும ௩ வளமை 
யாகிய பிறவாநெறியெனலுந் திருப்பேரூரும, என ௭ யாதுகாரணம் புரிந் 

திலன் விரும்பினான் இல்லை, (எ-று.) 

காஞ்சி தஇயில் மூழ்கவும் பிறவா நெறியைத் தரிசிக்கவும் விருட்பின 
னால் பத்துப்பிறப்பும் நிங்குமென்பத. மெல்லியல்--பண்புத்சொகைப் 

புறத் துப்பிறந்ச அன்மொழித்தொகை, மணி-அரதனம், அற; மகரம் 

விரித்தல் விகாரம்; திருமால் பிருகு முனிவரால் பத்தப்பிறவி பிறக்கு 

மாறு சபிக்கப்பட்டனா என்பதற்குப்பிரமாணம், 

ர் எடுத்தியம்பிய சைவமேயெவற் அுள்ளுமுச்தம மென்னில் 
யாம்களுங் 

கடுத்த. தும்பிப கண்டனாரடி.க் கமலமன்்.றிவே றறிகிலோமெனிற் 

ஜரொடுத்அசைக்குமிச் சத்தியத்தினாற் ௮யருழக் தடீ ஈரகவல்வினை 

 மடுத்தவெம்பிறப் பொருபதெய்.துக வழுவுபாதகச் குழி 
யாயினாய். 

(32) 

+ காஞ்சிப்புராணம், ௮ரிசாப பயந்தீர்த்த சானப்படலம் 6,
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புரியங்க மாலை மதியெருக் கார்கொன்றை பொங்கசவு : 

வரியல்க மாலையர் பத்இபு ரீசர்மன் வாக்கரசர் 

விரியங்க மாலை கொளல்போற் பிறவி வினையுழக்து 

இரியங்க மாலையன் சொன்மா லையுக்தஞ் செவிக்கொள்வரே, 

(ட.ஃனள்,) புரி கங்கையும், ௮ங்கம் மாலை அ எலும்புமாலையும், மதி ௭ 

சர்திரனும், எருக்கு- எருக்கும், ஆர்--ஆத்தியும், கொன்றை கொன்றை. 
மாலையும், பொங்கு ௮ரவு-விசாங்குகின்ற சர்ப்பமும், வரிகட்டிய, அங்க 
ம்மாவேயர் அ உறுப்புக்களையுடைய அந்திவானம்யோலுந் இிருமேனியையு 

வடையவராகிய, பத்திபுரி ஈசர் -திருப்பேரூரிலெழுந்தரு ளிய ஸ்ரீ பட்டிதாய 

கர், வாக்கர் சம் திருநாவுக்கரசு நாயனார் (திருவாய் மஸர்ந்) தருளிய, விரி 

௮ங்கமாலை - விரிந்த திருவங்கமாலையென்னுந் தேவாரப்பாசுரத்தை, கொ 

சால்போல் - (தம2) திருச்செவியிலேற்றுக் சொள்ளுசல்போல, பிறவி 

வினை உழந்து - பிறத்தலாகிய (இ) வினையில் வருந்தி, திரி - உலாவு௫ன ற, 

அங்கம்மாலையன - சரீரவாஞ்சையையுடைய யான், சொல்மாலையும் ௪ (தமி 

ழ்ச்சொற்களைத் தொடுத் தப்பாடுஇன்றவிப்) பிரபத் சத்தையும், செலி கொ 

ள்வர் ஏ, சமது திருச்செவியில் ஏற்றுக்கொள்வரோ, ஏற்றுக்கொள்ளார். 

(௭-று.) | 
* பத்திபுரி பென்பது--பத்தியில்லாருமங்கு, வைத்த சங்கருமமுற்றவை 

கினுமவர்க்கும்பச்தி, மெத்துதலாலும் பத்த புரிமியன விஎக்கஞ்சாலும். 

orem Ug HOV ME. | 

ஓ--எதிர்மறை, எருக்கு, ஆர், கொன்றை-முசலாகுபெயர்கள், (989) 

செவிக்கணி வார்குழை யார்தில்லை யந்தணர் சோர் துதொழும் 

புவிக்கணி யாயவண் பேரைப்பட் டீசர் புகழ்வன் றொண்டர் 

கவிக்கணி முன்றிரு ஊ்ரூரத் தெருவிரு கால்வருக்த 

கவிக்கணி மாப. வைக்கே ஈடக்தனர் ஈள்ளிரவே, 

(டு-ள்,) செவிக்கு திருச்செவிகளில், ௮ணி--அ௮ணிந்த, வார்குழையா 

ர்: நீண்ட (சங்க) குண்டலமாகிய காதணியையுடையவரும், தில்லை ௮.௪ 

ணர் சிதம்பரத்திலுள்ள பிராமணர் (மூவாயிரவரும்) சேர்ந்து தொழும் 

(ஒருமித்துவந்து) கூடி வணங்கப்பெற்ற, புவிக்கு ௮ணி ஆய-பூமிக்கு ௮ல 

ங்காரகாகிய, வண்பேலமா பட்டீசர் -- வண்மையுள்ள இருப்பேரூரிலெழுநீ் 

தருளிய ஸ்ரீ பட்டிநாதர், புசழ்- (உலகத்தார்) புகழ்கின்ற, வன்றொண்டர் 

* 6பரூர்ப்புராணம் சலவிேசேேட்ப்பட்லம் 29,
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(வன்றொண்டர் என்னும் சாரணப்பெயர்பூண்ட) ஸ்ரீ சந்சர்கூர்த்தி தாய 

ஞர் (திருவாய்மலர்ந் தருளிய), கவிசண்ணி- (தேவாரமாகிய)திருப்பாசுரங் 

களைக்குற்த்து, முன்-முற்காலத்தில், இருவாரூர் செரு இருவாருமென்னு 
நீதிருப்பதியின் வீதியில், இருகால் வருந்த இரண்டு திருவடிகளும் தோ 
கும்படி, தவ்விசண்ணி மாப ரவைக்கு மான்போலுங்கண்களையுடையளா 
கிய அழகுள்ள பரவை நாச்சியாரிடச்து, தள் இரவு தடு இராச்திரியில் 

தடந்தனர் ௭ தூது சென்றனர் (இஃதென்ன வியப்பென்றபடி), (எ.து) 

பின் லுள்ள சணிகள் இரண்டும், தவியும்--இடைக்குறைகள், 

இருகால்--இருமுறையெனிலுமாம், 

செவிக்கு, பரவைக்கு, இரண்டும் ஏழாம்வேற்றுமை மயக்சம், (84) 

நண்ணிய வதிகைப் பிட்டோ விருப்பெது ஈற்கவுரி 

யுண்ணிய வக்தி லிடுமுண வோவிம்ப ரும்பரெலாம் 

எண்ணிய வந்திரு மாத்திண்ண னாரிடு மின்றசையோ 

புண்ணிய வர்தி வணபேனா காத புகலெனக்கே, 

(இ-ள்.) புண்ணிய புண்ணியவடிவானவசே ! ௮ந்திவண்ண = மா 

லேக்காலத்துச் (செவ்வானம் போலுந் இருமேனியை) யுடையவசே! பே 

ஸாதாத- திருப்யேரூரிலெழுந்தரூளிய ஸ்ரீ பட்டி நாயகரே ! நண்ணியவந் 

திகைபிட்டோ - பொருந்திய வந்தி நாச்சியார் கையால் (கொடுத்த) பிட் 

டாகியவுணவோ, நல்கவுரி-- நல்ல சவுரியம்மையானவர், உண்ணிய- (தே 

ரீ) நண்ணும்படி, இடும்--படைத்த, உணவோ-திருவமுசோ, இம்பர் ௮ 
இவ்அலகத்,தவரும், உம்பர் -சுவர்க்கவுலகத்தவரும், எல்லாம-௭ுஅ௫ய யாவ 

ரும், எண்ணிய--கருதிய, ௮ம்திருமா - அழகிய ஞானச்செல்வத்தையும 

மேன்மையுமுடைய, திண்ணனார் - திண்ணனாரெனனும்பிள்ளைத் இருசாம 

முடைய ஸ்ரீ கண்ணப்பநாயனார், இடும் -- ௮ருத்திய, இன் சசையோ௭இனி 

மையாகிய வூனோ, (இவைகளில்) விருப்பு எத-தேவரீருக்கு ௮ன்பு எப்பொ 
ரூளிடத்து, எனக்கு புகல் -- எனக்குச்சொல்லுவீராக, (எ.ற,) . 

௮ந்தில்--௮சைநிலை, இம்பர், உம்பர். -இடவாகுபெயர்கள், ஓகாரம்-- 

மூன றும்வினா, வணம்--இடைக்குறை, உண்ணிய--செய்யிய வென்லும் வா 
ய்பாட்டு வினையெச்சம், 

வத்தியாரது பிட்டுண்டருளிய தும், கீவுரியம்மையாரது ௮மு.துண்டருளி 

யதும், திருவிளையாடற்புராணம் மண்சுமந்தபடலத்தாறும், விருத்தகுமார 
பாலரானபடலத்தானுமுணர்க, (35)



     கலித்துறை.யுர் 

புகரானைத் சர்ச மிறுத்தா னயனொடும்  போத்துஅசரத் 

தகரானை ச் தந்தருள் சிற்சபை காதன் ஐவம்புரிவிண் :.. 

carters தந் மெனுகடங் காட்டி, கனிபுரக்த .. ட 

சிகரரனை த் தீந்தமிற் போத்றுமின்: தீவினை ீங்குதற்கே. இ, 

(இ-ள், ) பகர் புள்ளிகளையுடைய, ஆனைக்தற்தம் _-(குவலையா பீடம் 

என்னும்) யானையினுடைய கொம்புகளை, இறுத்தான் ௯ முறித்த திருமால், 

அயஹஸெொடும் - பிரமனோடும், போற்றுறு- துதிக்இன்ற, €ர் ௮ சிறப்பினையு 
டைய, தசரானை-(தாரதமுனிவரது வேள்வியில் தோன்றிய) ஆட்டுக்கடா 

கவை வாகனமாசவுடைய முருகக்கடவுளை, தந்தருள் - பெற்றருளிய, சிற்௪ 

பைதாதன் - சிற்சபையென்னும் திருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய ஸ்ரீ பட்டி 

நாயகர், Saif = (தம்லீமக்குறித்துக்) தவஞ்செய்த, விண் தகர் ஆனை 
தேவருலகத்திலுள்ள காமதேலுவென்னுந் தெய்வப்பசுவை, தம் தம் எனு 

ம் நடம் காட்டி-தம் தம் என்னும் (பரதவேறுபாடுடைய) திருநடனத்தை 

த்தரிசிக்கச்செய்தருளி, நதனிபுரத்த--மிச ௮ச்சாமதேனலுவைக்காத்தருளிய, 

திகரானை- தமக்குச் சாமே யொப்பானவரை, (மானிடரே !) spied pa 

கள் ஒவ்வொருவரும், இவினை நீங்குதற்கு- (உமத) கொடிய துன்பங்கள் 
நீங்கும் பொருட்டாக, போற்றுமின் ௭ துதிசெய்யுங்கள், (எ-று 

முருச்ச்சடவுள் ஆட்டுக்கடாவை வாகனமாக உடையரென்பரற்குப் 
பிரமாணம், % ப 

% அவர்புரிதவத்திவீராவன் அதொட்டமலமூர்த், 

உவகையாவனையமேடமூர்ந்சனலூர்தியாக, எனவும், . 

§ சாரதனோம்பியசெதீக்கொடுத்த, இருகுபுர்கோட்தே்தசர் 
ன  அருமதிே யாய், 

எனவும் கூறிய ஆன்றோர் செய்யுள்களாலுணர்க, 09) 

செவிலித்தாயிரங்கல், . 

நீடும் பரவை அயின்மாலும் Gas gy der Den pene 

ஆடும் பரவை யணிபேரை மீச வனங்கனம்பால் 

வாடும் பரவை விழிகீ ௬குக்கு மலரிதழி 

£ நாடும். பாவை யெனுமாதைக் காத்தரு ணம்பரனே.. 
  

* கந்தபுராணம் தகரே.றுபடலம் 25, 
8 கல்லாடம் கடவுள் வாழ்த் த முருகக்கடவுள் இ,
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(௫.ள்,) நீடும்ப ரவை தயில்மாலும் வேதளலும்-விசாலமாகிய (பாற்) 

கடைலினிடத்நு யோகநித்திரை செய்கின்ற திருமாலு$ பிரமதேவலும், 

தின்று இறைஞ்ச (தேவரீரது திருமுன்) நின்.று வணங்க, ஆடும் - (வெள் 

ளியம்பலத்தின்சண்) தருநடனஞ்செய்தருள்கின்ற, பரவை ௮ணி-கங்கை 

யை (இருமு.௨யிற்)றரித்சருளிய, பேரை ஈச இநப்பேரூரினிடத்த எழுந் 

சுரளிய ப்ரீ பட்டி ராயசரே ! நம்பரனே எங்கள் கடவுளே ! னங்கள் 4 

மனப சனுடைய, அம்பால் வாடும் ௭ மலர்க்கணைகசளால் தன்பப்படுலாள், 

Ura ஜவிமிநீரஉகுக்கும் - விசாலமான ௮ழசையுடைய சண்களினின றும், 

'நினாச்சிற் காள், மலர் இதழிசாடும்-- மலர்ர்த கொன்றைப்பூமலையை 

விரும்புவாள், பர பானே, ஐ-சடவுளே, ogy =e my Oru gy Bert, 

மாநை௭ (எங்கள்) பெண்ணை, காத்து அருள் -- இரட்௪த்தள் வீராக, 

(௪-.று.) 
வாடும், உகுக்கும், நாடும்--செய்யுமென் முற்றுகள், 

சலும்--செய்யுமென்னும் எச்சம், (37) 

KOU த.ரத்தவர் மங்கையர் கண்டத்து சாண்பொலிய 

வெம்பர் தரத்சவிடமுண்ட பேரை விமலசெழிற் 

௫ம்பர் சாத்தர் புரமூன் றழித்திடச் சார்ந்தவக்காள் 

அம்பச் தரத்த சதர்திரு மாலு மகிலமுமே. 

(இ-3,) சம்பு அநர்சாத்சகர் விரும்புகின்ற சுவர்க்கவாசிகளாகிய தே 

வர்களுடைய, மங்சையர்சண்டத் த-- மனைவியரத கழுச்தின்கண் ௮ணிநர்த 

ள்ள, சாண்ணஇருமங்இலியம், பொலிய விளங்கும் வண்ணம், வெம்பு அ 

தரக்செவங்லிய அந்த ௮ச்சத்தையுடைய, விடம் உண்ட--(அலகசாலமெ 

எனலும்) கிஷச்சை யுண்டருளிய, பேரை விமலர் - திருப்பேரறூரின்௧கண் 

எழுந்தருளிய களங்கமற்றவரும், எழில் சம்பந்தர் அத்தர் - அழகிய சம்ப 
ந சர். இசாயஞருக்குப் பிசாலாகிய ஸ்ரீ பட்டி நாயகர், புரம் மூன்றும் 
இரிபுரம்கைசையும், அமித்திட--அழிச்கும்படி, சார்ந்த அந்நாள் அடைந்த 

௮க்சாலத்த, அம்பு அர்சரத்ச இரதம் 3 கணையும் வெளி:பிடங்களிற் செல் 

கிள்ற?சரும், இருமாலும் அகிலமும் - விட்டுனுவும் பூமியுமாம், (௭.று,) 

௮ச்தசம்--மெலித்சல் விசாரம், 

மூனறும்--ருற்றும்மை விகாரத்தாற்றொக்கது, 

விஃடுணு-- சிவபெருமானுக்கு ௮ம்பாகியது, (88) 
im 

*-போகம்மீன்்தபுண்ணியனெய்தகணையேபோல், 
என்றசனாலறிக, 

  ௬ 

ர் சீவசசிர்சாமணி சாமகளிலம்பசம் 139,
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தலைவன் பாகனோடுராத்தல், 

௮கிலார வாச மெதிகாஞ்சிப் பேரை யசன் வரையின் 

முகிலா. வாசத்தை ஈர்தேர் வரவென முன்னியெழின் 

ஈகிலாச வாரக் குழனோக்கு காலையி னாம்விரைந்து 

புகிலார வார மு௮ும்வல வாவிடு பொன் வையமே. 

(௫.ள்.) ௮௫ல் ஆர் ௮ ஆரம் ஏறி ௮௫லும் ஆத்தியும் அந்தச் சற்சன 
மரங்களையும் (வீசி) யெறிகின்ற, சாஞ்சி காஞ்சிமா ததியையுடைய, பே 

லா ௮ரன் - திருப்பேரூரின்கண்உள்ளா ஸ்ரீ படஃ்டிதாயகர், வமாயின் ௯தக்கி 

ணகயிலாயச்திலுள்ள, முகில்-மேகங்களுடைய, ஆரவாரத்சை-முழக்கத் 

தை, எழில்-- அழகிய, நல -- தனங்களில், ஆரம் -சந்தனமணிந்ச, வார் 

குழல் - நீண்ட கூந்தவையுடைய தலைகி, நம் தேர் வரவு என முன்னி-தம் 

முடைய சேரின வருகையென்று நினைத்து, தோக்கு சாலையில் (புரம் போ 

நீது) பார்க்குங்காலத்தில், நாம் விரைந்து பு.கில் ௭ நாம் மூடுகச்செல்வோ 

மாயின், ஆரம் ஆர உறும் - விருப்பம் மிகவும் ௮டைவாள், (ஆகையால்) 

பொன்வையம்  பொற்றேனா, வவவா அ தேர்ப்பாகனே! வீட(நீ விலா 

விற்) செலுத்துவாயாக, (௪.-று,) 

பொன்வையம்---அழகிய தேர் எனினுமாம், வார--௮ சாரியை, குழல் 

இனைத்கொகைப் புறத் தப்பிறந்த ௮ன மொழித்தொகை, (39) 

வையம் பரவை மறைபரி யாவம் வயங்கிரதம் 

வையம் பசவை யணைமான் மனைவி வளர்மலைப்பர 

வையம் பசவை மதஇிபூண் செவிக்கொளல் வண்டமிழ்க்கோ 

வையம் பசவைக்சண் தோம் பரம்பு வானவர்க்கே. 

(இ-ள்) ௮ம்--அழகிய, பரவைகண்-பரவை நாச்சியாரிடத்து, தூது 

ஆம் - (ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்திநாயனார் வேண்டுகோளுக்கிரங்கி) தூசாக (இருமு 

றை) சென்றருளிய, பரம் புரம் வானவர்க்கு பரம்புரமென்னும் திருப் 

பேரூரிலெழுந்தருளிய ஸ்ரீ பட்டி.நாயகருக்கு, மறைபரி௮ வேதங்கள் குதி 

ரையாம், பரவை அவம் (இ நப்பாற்) கடல் அம்புப் புடிஸாம், வையம் 

வயங்கு இரதம் -- பூமி விளங்குகின் தே. ராம், ௮ரவை௭ சேடனெனலனும் 

பாம்பை, ௮ணைமால் - மெத்தையாகர் சேர்ந்த திருமால், வை ம்பு ௮ 

கூர்மையான கணையாம், வளர்மலை பாவை awit ses (iow) neuer sya 
தரித்த பிரதிமைபோன்ற பார்வதி தேவியார், மனைவி ௭ தாயகியாம், ௮ம் 

அங்கையும், பரவு(யாவரும்) புகழ்கின்ற, ஐ-௮ழகிய, மதி - சம்திரனும் 

MAHAMAHOPADHYAYA
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பூண் ஆபரணங்களாம், செவிகொளல்- (தமது திருச்) செவிகளாழ் (சே 

ட்டு உட்)கொள்ளுசல், வள்-வளமையான, சமிழ்கோவை*(ஸ்ரீ சம்பத்து 
மூர்த்தி நாயனார் முதலிய மெய்யடியர்கள் செய்தருளிய சேவார இருவாசச௪ 

ங்கள் முதலாகிய) சமிழ்ப்பாச்களாம், (எ..று.) | 

பாவை---உவமையாகுபெயர், இச்செய்யுள் எதிர்நிரனிறைப்பொருள் 

கோள், | (40) 

_ வானத்த னம்புய மெட்டாற் கெட்டாதவன் மாமறைசொன் 

ஞானத்ச னம்புலிச் செஞ்சடை யானல மாரரசய் 

கானக் க னம்புயச் சேவடி. காளுங் கருதுகபுன் 

மானச் தனம்புவி மேலாசை கொண்ட மடகெஞ்சமே, 

(இ-ள்.) புல் மானம் - அற்பமான அகங்காரமுள்ள, தனம்பு.விமேல் 

ஆசைகொண்ட-* பொருளிடத்தம் பூமியினிடத்தும் விருப்பங்கொண்ட, 

மடம் தெஞ்சமே௮ அறியாமையையுடைய மனமே! வால் நத்தன் அவெ 

ஊமையாகிய சம்கத்தையுடைய திருமாலுக்கும், ும்-ுஅழகிய, புயம் எட் 

டான் குண. எட்டுத்தோள்களையுடைய பிரமஞுக்கும், எட்டாதவன - (வரா 

கமாகவும் ௮ன்னமாகவும் திருவடியையும் திருமுடியையுந்தேட) ௮கப்படா 

தவரும், மாமறை சொல் ஞானத்தன் - மகத்தாகிய (இருக்கு முதலாய) 

மேதங்களைச் திருலாய்மலர்ந்தருளிய ௮றிவுடையவரும், அம்புலி செஞ்ச 

டையான் ௮ சந்திரனையணிந்த வந்த சடையையுடையவரும், நலம் ஆர் 

அரசம் கானத்தன் --அழகசு நிறைர்ச போஇிக்கரனமென்னும் திருப்பேரூ 

ரா லாசஸ்தானமாகவுடையவருமாகிய ஸ்ரீ பட்டி நாயகரது, சே ௮டி. நாளும் 

கருதுக -: செம்மையாகிய இருவடி.களை எர்காலமுந் தியானிக்கத்சடவை, 

இயானிப்பின் வீட்டின்பம் பெறுவைஎன்பதெஞ்சிதின்றது, (எ-று... (41) 

மடக்கொடி யாரு மகாரும் புவியும் வளர்நிஇபும் 

விடக்கொடி யாருற வுஞ்சத மல்ல விளங்குுகுக் 

குடச்கொடி யாருயர் தாதைக் கடிமை கொடுபுலமைக் 

தடச்கொடி யாருளைப் போல்வார்கென் பேரை யடை 
மனமே, 

(8-ள்.) மனமே ௯ தெஞ்சமே! மடம் கொடியாரும் = அறியாமைக்கு 

ஊத்சையுடைய கொடிபோன்ற மகளிரும், மகாரும் பிள்ளைகளும், பூ.வி 

யும் - பூமியும், வளர்திதியும் அமிகுந்த பொருள்களும், விடம் கொடியார் 

உறவும்  தஞ்சபோன்ற தீயாருடைய நட்பும், ௪தம் ௮ல்ல ௮ நிலையுடை
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மையன்று, (மற்றியாது நிவை மையெனின்) விளங்குற ஈ பிரகாசிக்கின்ற, 

குக்குடம் கொமயார் ௭ கோழிக்கொடியையுடைய முருகக்கடவுளது, உயர் 

௨5 மேனமையாகிய, தாதைக்கு ௭ பிசாவாகிய ஸ்ரீ பட்டிதாயகருக்கு, அடி 

மைகொடு = அமமைத்தன்மை பெற்று, டலம் ஐந்து ௮டச்கு- (சுவை 

மு,சலாகிய பஞ்சப்புலங்களையும், (இந்திரியங்களின்வழியே செல்லவிடா 

மல் உனக்குள்ளே) ஒடுக்கு, ஒடி-௩அ௮வற்றை முறித்துவிடு, சென்பேனா 

அடை௭௮ழகய திருப்பேரூரைச்சென்று சேர்வாயாக (சேரின்) உனப்போ 

ல்வார்யார எ உன்னைப்போன்றவர்கள் யாவர் (ஒருவருமில்லை), இவைகளோ 
நிகூமையாம் என்பதெஞ்சிநின்றது, (எ-று) | 

£ மடமை--பெண்களின் குணம் pres gy Serre g), கொடு--இடைக் 

குறை, (42) 

முருகக்கடவுள் கோழிக்கொடியை யுடையரென்பத, 

T அ௮க்கணமெம்பிரான்றனருளினாலுணர்வுசான்ற 

குச்ருடவுருவைகோக்இக்கடி தினீகொடியேயாச 

மிக்குயர்கமது தேரின் மேவினையார்த்தியென் னத் 

தக்கதேபணியிசென்னாவெழுந்தது தமிச்.துவிண்மேல், 

ம் போழ்படக்டெக்கவொருபங்கெழுக்து 

மின்னன்மாண்டகவிரலாபூத்த 

சென்னிவாசணக்கொடும்பகையாஇத் 

தேவர்மெய்பனிப்புறவான் மிடையுடுத்திரள் 

பொரியிற்கொறிப்பப்புரிந்கபொருணாடி. தீ 

தாமரைபழித்தகைமருங்கமைத்தோய், 

என்பவைகளாலுணர்க, 

கலைமான் வினாதல், : 

மனக்கலை மாத்தழல் சேரிழு தாக்கி வலிர்தெனையாள் 

வனக்கலை மாமதி சூமிகல் யாண புசர்மலைவாழ் | 

கனக்கலை மாணிழை மென் முலை மீருங்கள் கண்பொருவு 

நினக்கலை மானொன்று வந்ததுண் டாகிற் புகலுவிசே, 

  

* கந்தபுராணம் ஞூபன்மன் வதைப்படலம் 497, 
1 கல்லாடம் பாயிரம் 3,



92 திருப்பே। 

(இ-ள்.) மனம்சல்லை ௭ (எனது) மனமாகிய (கங்) கல்லை, மாசழல் 

சேர் இழுதக்கி  மிகுந்ததெருப்பையடைந்த நெய்போல் உருகச்செய்து, 

வலிச்ச எனை ஆள் ௯ (வேறுசமயங்களிழ் செல்லவிடாமல்) தடுத்து என 

௯ அடிமை கொண்ட, வனம் கலைமாமதி சூடும் -௮ழகிய கலைசகளையுடைய 

சிறந்த சர். திரனைத் (இருமுடியிற்சூடிய), கலியாண புரர்--கலியாணபுரமெ 

கும் திருப்பேரூரை (வசிக்கும் இடமாக) உடைய ஸ்ரீ பட்டி நாயகர2) 

மலைவாழ் x= வெள்ளிமலையினிடத்து வாழ்கின்ற, களம்கலை -- €ர்மையுள்ள 

ஆடையும், மாண் இழை-மாட் சிமையுள்ள ஆபரணங்களும் ௮ணீர்ச, மெல் 

முலையா - மென்மையான சனங்களையுடைய பெண்களே ! உங்கள் கண் 

பொருவு-உங்களுடைய விழிகளையொத்த, புனம் கலைமான் ஒன்று-- (இனை 

க்)கொல்லைகளிற் (சஞ்சரிக்கினற) ஒரு கலைமான், வந்தது உண்டாகிக்--வந் 

தீது உளதானால், புகலுவிர் -சொல்லுங்கள், (எ-று) 

சலை--இடைக்குறை, (43) 

புக்க சரத்த ரபயமென் றேதொழப் போற்றுவன்னஞ் 

சக்கர் தசத்த ரரும்புனத் தேவள்ளி யார்தருமின் 

பக்கர் தரத்தரம் பட்டி. புரீசர் பதமடைந்தேக் 

தக்கர் தரகத்தரச் சன்மவன் னேயிடைக் தோற்றிலமே. 

(இ-ள்.) ௮ந்தரத்தர்-- அசாயவாசிகளாகிய (பிரமன் முசலீய) சேவர் 

கள், ௮பயம் என்று ௯ (நாங்கள் தேவரீருடைய) ௮டைக்கலம் என்று சொ 

ல்லி, புக்கு தொழ சமது திருமுன்வந்த (தோத்திரஞ்செய்து) வணங்ச, 

போற்று௭ (றவர்ககைக்) காத்தருகரிய, வல் நஞ்சம் கந்தரத்தர் ௮ வன்மை 

யாகியவிடச்சை (அறிகுறியாக வைத்த) ஸ்ரீ கண்டத்தையுடையவரும், அரு 

புனத்து -௩ மேன்மையாகிய (தனைக்சொல்லையில்), வள்ளியார் தரும் வள் 

எிபம்மையாரால் கொடுக்கப்பட்ட, இன்பம் கந்தர் அத்தர் -- ஈகத்தையு 
டைய முருகக்கடவுளின் பிசாவானவரும், ௮ம் ஈறழகிய, பட்டி புரிஈசர்- 

பட்டிபுரியென னும் திருட்பேரூரின்சண் எழுந்தருளிய ஸ்ரீ பட்டிநாதரத, 

பதம் '௮டைந்தேம்் ௯ இிருவடிகளைச்சேர்ந்சோம், துக்கம் தரு ௮ தரம் 

(ஆகையால்) துன்பத்தைக் கொடுக்கெற அந்த ௮ச்சமுள்ள, சன்மம் வல் 

தோயிடை ௯ பிறவியாடுய வலிய பிணிபினிடத்து, தோற்மிலம் ௭ a Bis 
மாட்டோம், (௭-று.) ட 

சிவபெருமான் விடத்தைக் சண்டச்தில் வவச்தளாரென்பதற்குப் பிர 
மாணம்,
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% மாயிரு ஞாலத்து மன்னுயிர்கள் சண்களிப்ப மன்றுளாடும் 

காயகன் கண்டவ் கறுத்தன்ோேற பொன்னுலகை கல்கிற்றம்மா, 
(44) 

தழை விருப்புரைத்கல். ப 

தோடணி வார்செவிப் பேரைப் பிரான்றுணைக் தாண்மலரைச் 

சூடணி வான்றுி சொல்வெற்ப ட£தர்ச கொல்லசசங் 

காடணி வாகத் தழைவாங்கப் போர்த்துக் களித்தசைச்,து 

நீடணி வா£குய மின்பூச வுண்ண நினைக்தனளே. 

(இ-ள்.) ௨௨ற்ப- வெள்ளிமகலைப் பிரதேசத்சையுடைய தலைவனே ! நீ 

சந்த-- நீகொடுத்த, தெல் ௮ரசம்” காடு-- பழமையாகிய வ.ரசங்கானிலு 

ண்டாகிய, ௮ணி வாகு பெருமையும் அ௮அழகுமுள்ள, ௮ சழை ௭ அறந்கத்த 

ஹழையை, நீமிகுந்ச, ௮ணி-ஆபரளங்களும், வார்--இரவிக்கையுமணி 

நீச, குயம்மின--தனங்களையுடைய மின்போன்ற (எங்கள்) தலைவியானவள், 

வாங்கி - (யான கொடுக்க) வாங்கி, போர்த்து - (உடம்பில்) ரூடி, களி 

தது மனமுவந்து, அனாத்து- (பின்சல்லில்) ௮னாத்து, பூச- (உடம் 

பிற்) பூசவும், உண்ண - (வாயி) னருந்தவும், நினைச்சனள்  எண்ணினன், 

(ஆதலின்) தோடு ௮ணி - (சங்க) குண்டலத்தையணிந்த, வார்செவிக 

நீண்ட (திருச் செவிகளையுடைய, பேரைபிரான - திருப்பேரூரிலெழுத்சர௬ 

ளிய ஸ்ரீ பட்டி நாயகருடைய, துணைமலர்தாள் -- இரண்டுதாமனாமலர்போ 

லுந்திருவடிகளை; சூடு ௮ உன முடிமேல் தரித்துக்கொள், அணி (மலர்க 

ளால்) ௮லங்காரஞ்செய், வான்துதிசொல் - மேலாகிய தோத்திரங்களைச் 

சொல்லுவாயாக, (௪-ற,) மின--உ௨வமையாகுபெயர், 

சமைவிருப் புரைத் சல் என்பது--நீ கொடுத்த தழையை தலைவலி ஏற் 

றுக்கொண்டு செட்யாதன வில்வையெனப்பாங்கி சலவைவனிடங்கூறல். (45) 

சினையா தவரை கினையார் நினைப்பவர் நெஞ்சகமாம் 

மனையா தவரை நிகர்ப்பார் பரம்பு॥ர் மாணிதனைத் 

தனையா தவரையொப் பாயஞ்ச லென்றவற் சார்க்தவக்த 

கனையா தவரையென் றேயுதைத்தா ரெல்கள் கண்ணுதலே. 

(இ-ள்) பரம்புரர் - பரம்புரமென்னுந் இருப்பேரூரையுடையவரும், 

எங்க கண்ணுசல் -- நெற்றிக்கண்ணையுடையருமாகிய எங்கள் ஸ்ரீ பம்மி 
நாயகர், நினையாசவரா நினையார் - (தம்மைச்) சிந்தியாசவனாப் (பிறவி 
  

சசிதம்பரஞ் செட்யுட் கோவை 49,



34 . திருப்பேரூர 

யினின்றுங்காச்கக்) கருசார், நினைப்பவர் நெஞ்சு ௮கம் ஆ 1-௫ திப்பவர.து 

மனமாகிய, மனை அ வீட்டில், ஆதவரை நிகர்ப்பார் - (அஞ்ஞான இருளை 

நீக்கலால்) சூரியமை ஒத்து விளங்குவார், மாணி தனை (தம்மைப் பூசித்ச) 

பிரமசாரியாகய மார்க்கண்டேய முனிவரை, தனையா - குழந்தையே ! தவ 

ஸாஒப்பாம் முனிவர்களை யொப்பாவாய், ௮ஞ்சல் எனறு ௭ பயப்படாதே 

என்று சொல்லி, அவன் சார்ந்த-- அம்மார்க்கண்டேயமுனிவமராக் (கொல் 

லும்பொருட்டு) வந்த, ௮ந்சசனை ௭ இயமனை, ஆச ௭ அறிவில்லாதவனே, 

வணர் என் று௯ (நீ உயிர்) நீங்கக்கடவையென்று, உதைத்தார் == (தமது இரு 

வயால்) உதைத்து வீழ்த்தினார், (எ-று,) 
அவன் 4 சார்ந்த-- அவற்சார்த் த: இயல்பின் விசாரமா யிற்று, 

அடைந்தோர்கட்கு அனந்தத்தைக் கொடுத்சலா ல் பரம்புரமெனப்ப 
ட்டது. 

்... மார்க்கண்டேய முனிவருச்காக இயமனை உதைத்தாரெனபது;-- 

*மட்டுலாமலர்கொண்டடி யிணை வணம்கு மாணிதன் மேன் மதியாதே 

கட்வொன்வந்தகாலனை மாளக்காலினா லாருயிர்செருத்த, சட்டனே, 

அன்ற ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்திதாயனார் இருவாக்கானும், 

+ ம.துமலர்பறித் தத இருவடி கிறைத்த 

கரன்மழைப்பாலனைகலிர்துயிரகவருங். 

காலனைக்காய்ந்தசாவினன், 

என்ற கல்லாடர் திருவாக்கானுமுணர்க. | (46) 

Ben dar al@ gn து. 

கணையாக மாலை யுடையார்தென் பேரைச் சுடவுளருக் 

இணையாக மாலை வரமாரன் பூங்கணை யெய்யகைந்து 

பணையாக மாலை முலைபடும் பாட்டைப் பகர் வரத் 

அணையர்க மாலைக் இளியீர்சொல் வீரெங்க டோன்றலுக்கே, 

(@- ள்,). மாலை சளியீர் - (கண்டத்தின் கண்) வரியையுடைய கஇளிக 

ளே! கணை ஆகு அம்பாக, மாலை உடையார் - இிருமாலையுடையவரும், 

தென்பேரைகடவுளருக்கு-- அழகிய திருப்பேரூஸா யுடையவருமாகிய ஸ்ரீ 

பட்டி தாயகருக்கு, இணை ஆக சமானமாக, மாலை வர செவ்வானம் 
  

* இருவடமுல்லை வாய்த்தேவாரம் 9, 
ர் கல்லாடம் 56.
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வாராறிற்க, மாரன் - ஈன்மதன், பூகணை எய்ய ௭ மலரம்புகளைப் பிரயோ 

கிக்க, நைந்து--(அவைகளால்) வருந்தி, ஆகம் மாலை பணை .முலை அ மார்பி 

ல் மாலையை யணிந்த பெருத்த தனங்களையுடைய யான், படும் பாட்டை 

அடைகின்ற வருத்தத்தை, எங்கள் சோன்றலுக்கு - எங்கள் சலைவருக்கு, 

துணை க வரசொல்கீர் ௭ என் (உயிருக்குத்) துணையாக வரும்படி, சொல் 

லுங்கள், (௭-று,) 

முலை--இரண்டாம்வேற்றுமைத்தொகைப் புறத்துப்பிறந்த ௮ன்மொழி 

த்தொசை, இஃது 1 'ஒருமையிற் பன்மையும்' என்றவிதியால் தன்மையில் 

படர்க்கைவந்த இடவழுவமைதி, 

“ சாத்தன்றராயிவை செய்வவோ என்ருற்போல,” 

ஆச௪-- எனலும் எச்சித்தை இறந்தகால வினையெச்சமாகக்கொண்டு நி 

துணையாகி எனக்கொள்ளினுமாம், ன சர (47) 

கேதார மாப்பதி யார்மரு தூரர் செருலகுக் 

காதார மானவர் பேரூ Hepa Tp Wither ays 

சாதாச மாமலாச் சேவடியே யென்றுர் தாழ்வதல்லாற். 

போதார மாதவர் முன்னாய தேவரைப் போற்றிலமே, 

(௫-ள்,) கேதாரம் மாபதியார் - திருக்கேதாரம் என்னும் Apis Bay 

ட்பதியையுடையவரும், மருதூரர் - இருவிடைமருதூரையுடையவரும், க 

எர் உலகுக்கு-- விளங்குகின்ற (எவ்) வுலகங்கட்கும், ஆசாரம் ஆனவர் -- 

ஆதாரமானவரும், : பேரூர் இறைவர் - திருப்பேரூரிலெழுந்தருளியவரும் 

ஆகிய ஸ்ரீ பட்டிநாயகாது, அடியர் உன்னும் - அடியார்கள் தியானிக்இன் ற, 

தாது ஆர் -மகரந்தம் நிறைந்த, ௮ம்--அழகிய, மா மலர்--வண்டுகள் மொ 

ய்க்கின்ற மலர்போன்ற, சே அடியே இவந்த திருவடிகளையே, என்றும் = 
எக்காலமும், தாழ்வது அல்லால் - பணிவதல்லாமல், போதார் ௯ (தாம 

ரை) மலரில் வசிக்கும் பிரமசேவரும், ௮ மாதவர் ௮ அந்ந இருமசள் கொ 

மு.தராஇய விட்மிணுவும், முன் ஆய-முதலாகிய, 'சேவரா- தேவர்களே, 
போற்கிலம்-- (ஒருபொருளாகத்)துதிக்சமாட்டோம். (எ-று.) 

- ஏ-இரண்டில் முன்னத பிரிதிலையோடு தேற்றம் ; பின்னது அசைநிலை, 

திருக்கேதாரம் -- வடதாட்டி லுள்ள திருப்பதிகள் ஐந்தனுளொன்று, 

திருவிடைமருதூர்--சோழதாட்டிலுள்ள அற்திருப்த்தேழு இருட்பதிகஞள் 

ஒன்று, (48) 
  

1ழ நன்னூல் டொதுவியல் 99,
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போனக மாக விடமுண்ட போத புரேசனெல்லாக் 

தானக மாக வுளானெனல் யாவர்க்குஞ் சாற்திடுமான் 

மீனக மாகக் கொடிக்கை தவன்கையின் வேத்தரமும் 

வானக மாகண் டலன்சேய்த் தனஞ்சயன் வல்விலுமே 

(இ-ள்.) விடம்: ஆலகாலவிடத்சை, போனகம் ஆச உண்ட உண 

வாகவருந்திய ,போதபுரம் ஈசன் 3 போசபுரமாகய திருப்பேரூரிலெழுந்த 

ருளிய ஸ்ரீ பட்டி தாயகர், எல்லாம் - எப்பொருள்களையும், சானைைதானே, 

அகம் ஆக உளான் -5 தன்னிடத்சதாகவுள்ளவர், எனல் ௭ என்று (வேதங்க 

ள்) சொல்வசை, யாவர்க்கும் - எவ்வகையிஜோர்க்கும், Sar gai = Sw 

வமவைத்தன்் னுள் (எழுதப்பட்ட) மாகம் கொடி ஆகாயம் வரையில் உய 

ர்த்திய கொடியையுடைய, கைதவன் -- பாண்டியனத, கையீன் வேச்திர 

மும் எ கையின்சண்ணுள்ள (பொற்) பிரப்பும், வான் நகு ௮ம்- சுவர்க்க 
லோகத்தில் விளங்குகின்ற அழகிய, ஆகண்டலனசேய் -- இந்திரனுடைய 

பிள்ளையாகிய, தனஞ்சயன் அ அருச்சனனுடைய, வல்வில்லும் -- வலிமை 

யுள்ள வில்லும், சாற்றிடும் -- ௮றிஜிக்கும், (எ-று.) 

புரேசன்--குணச-ந்தி, விலும்--இடைக்குறை, 

எப்பொருளும் தானேயன றி வேறில்லையெனபத பாண்டின் கைப்பி 

ம்பும் ௮ருச்சனனது வில்லும் உணர்த்தியதென்பதை 

ஃ கோமகனடிக்கவவனடி வாங்கி 

யெவ்வுயிரெவ்வுலகெத்துறைக்சகல்லாம் 

அவ்வடி.கொடுத்தவருணிறழைகாயகன். 

என்ற கல்லாடத்தானும், 

மகாபாரதம் ௮ருச்சுனன் தவநிவேச்சருக்சச்சானும் உணர்ச, 

யாவர்க்கும் எனறதன உபலகஷ்ணத்தினல் ௮ஃ்றிணைட்பாருள்சள் 

எவற்மிற்குங் கொள்ளப்படும், _ - (49) 

வல்லிக் குவளை முலைமொழி கந்தரம் வாள்விழியம் 

வல்லிக் குவளை மூகமஇ வாய்துகிர் வாய்ந்த வெங்கள் 

_ வல்லிக் குவளை முதற்கொண்ட யாவும் வழங்கலெர்மா 

்.. வல்லிக் குவளை முதுபேரை வெள்ளி வசையிறையே, 

  ் ண 

* கல்லாடம் 49,
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(இ-ள்.) வல்பூவை - சூதாடுகருவிபோன்ற தனங்ரஈளும், இஈஃ்குமொழி 

அகருமபு(போலுமினிய) சொல்லும், வளைகந்சர/ சங்கு( பாலும்) கழு 

த்தும், gio வல்லி குவளை  ஓழ௫ய கொடயின் கண்ணுள்ள தீவமலர் 

(போனற), வாள்விழி-- ஒளி௮பாருந்திய கண்களும், மதிமுகம் ௭ சத்திரன் 

போன்ற வதனமும், த௫ர்வாய் ௭ பவசாம்போன்ற வாயும், வாய்ந்த பொ 

Shu, எங்கள் வல்விக்கு ௩ எங்கள் பெண்ணுக்கு, மா௯ பெரிய, வல் = 

வஸிய, இகு--இந்சப்பூமிபிலுள்ளோர், வளை-௭ூழ்சென்ற, வெள்ளி வலா 

வெள்ளிமலையைச் (சனனிடத்தக்கொண்ட), முது பேரை இறை பழமை 

யாகிய திருப்பேரூரின் கண் எழுந்தருளிய ஸ்ரீ பட்டிதாயகர், கொண்ட வளை 

முசல் யாவும் - (கை) வளை முசலாகச்கவர்ந்த (பொருள்கள்) எல்லாம் 

வழங்குவர் -- கொடுத்தனரில்லை, (௪...) ப 

முதலாகிய என் ற. ஏனைய அணிமுசலியன, கு--இடவாகுபெயர். 

இச்செய்யுள் முறைநிரனிறைப்பொருள்கோள். | (50) 

வரைச்சங் கரியை யிடத்துவைக் தரர்வரை யேர்இியகார். 

புசைச்சங் கரியை வலத்.துவைச் தார்புக மார்க்கவண்ம 

துரைச்சங் கரிக்கு வயற்பேரை காதர் துணையடியை 

யுரைச்சங் கரிப்பர் ஈந்தீவினை யாவுமி துண்மைகெஞ்சே, 

(இ-ள்) நெஞ்சே ௪ மனமே ! வரைசங்கரியை-(இமய)ம லையில் ௮வ 

தரிச்சருளிய பார்வதி சேவியை, இடத்துவைத்தார் - வாமபாகத்தில் வை 

த்தவரும், வரை ஏந்திய: (பசுக்களையும் ஆயர்களையும் சாட்பது காரணமா 

கஃ்மீகாவர்த்தனம் என லு:௦) மலையைக் (குடை) யாசுத். சாங்கிய, சார் பூலா 

சங்கு அரியை - (நீருண்ட) மேகத்தையொத்த சங்கையுடைய விட்டுணு 

வை, வலச்து வைத்தார் ௩ வலது பாகத்தில் வைத் சவகும், புகம் ஆர்ந்த ௭ 

இர்த்இு நிறைந்த, வண் மதுரை சங்கர் ௮ (பல) வளப்பங்களையுடைய மது 

மையின் கண்ணுள்ள (சமிழ்ச்) சங்கத்திற்கும் தலைவரும், இக்கு வயல்-.௧(௬ 

ம்புகள் நிறைந்த வயல்கள் சூழ்ந்த, பேரை தாதர் -திருப்பேருரின சண் எழு 

ந் தருளிய ஸ்ரீ பட்டிதாயகரத, துணை அடியை - இரண்டு இருவடித்தாம 

ரைகளையும், உரை - (நீ புகழ்ந்த) பாடுவாயாக, (அவ்வாறு பாடிளுல்) 

சம் தீவினையாவும்-நம.து (முற்பிறப்பிலுண்டாகிய) திமையாகிய வினையெ 

ல்லாம், சங்கரிப்பார் ௮ ௮ழித்துவிடுவார், இத உண்மை ௮ இஃது மெய்மை 

யாம்? (எ-று) 

இடப்பால் அரியை என்று கூறினும் சேவியாசை இடப்பால் வைத்த 

காலத்து விட்டணுவை வலப்பால் வைத்தனர் எனக, :
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கார்--பண்பாகுபெயர், உரை--என லுல் முனனிலை வினைமுற்றின முன் 

வல்லினம் எதுகைநோக்கி மிகுந்தது, (51) 

கெஞ்சக் கரவரித்.சாருளக் தென்று நிலவுபர 

செஞ்சக் கரவரி தாழுந்தென் பேரைச் சிவசங்கர 

பஞ்சக் கரவரி யானையத் தாவுயிர் போம்பகல்யான் 

அஞ்சக் கரவரி தாமனு வோத வருளூகவே, 

(இ.ள்.) தெஞ்சம் கரவு அரித்தார் உளத்து -மனத்தின்உண்ணுள்ள வஞ் 

சத்தை நிக்கெ (மெய்யடியார்களுடைய) . உள்சாத்தின்சண், என்றும் நிலவு 

பர எக்காலத்தும் விளங்குகின்ற மேலானவரே ! செம் சச்சாம் - இவ 

நீத (ச௪,சரிசனம் என்னும்) சக்கரத்தையுடைய, அரிதாமும் ௬ விட்டுணுவா 

னவர் வணங்குகின்ற, தென் பேரை சிவ-- அழகய திருப்பேரூரின்௧ண் எழு 
ந்தருளிய மங்களமானவரே ! சங்கர-௭(விரும்பிய ஆன்மாக்களுக்குச்) சுகத் 

தைச்செய்பவரே! பஞ்சக்கரம் of gto ௮த்தா-- ஐந்து திருக்கரங்களை 

யுடைய ஒளிபொருந்திய யானைமுச விநாயகக்கடவுளுக்குப் பிசாவானவரே ! 

உயிர் போம் பகல் (எனக்கு உடலைவிட்டு) உயிர் நீங்குங்காலத்தில், யான் 

அஎளியேனாகிய தான், ௮ரித ஆம் (யாவர்க்கும்) கடைப்பதற்கருமையாகிய, 

அஞ்சு ௮க்கரம் மனு -ஸ்ரீ பஞ்சாக்கர மகாமந்திரச்சை, ஓத ௮ருளுக-- 

செபிக்கும் வண்ணம் இருபை செய்வாயாக, (௭-று,) 

ஐந் த--௮ஞ்செனராயது முழுப்போலி, — (52) 

௮ருகாக வன்சினை மீதேறி காக மமாருறை 

தருகாக வண்மை தனைகோக்கு பேசைக் தனிமுதகல்வன் 

பருகாக வல்லி மரகத வல்லிதன் பாகனுயர் ' 

இருகாக வண்ணலை காமஞ்சொல் வீர்கதி சேர்தரற்கே, 

(௫-ள்,) தாகம் - குரங்குகளானவை, ௮ தாகம் வல் சினை மீது 

(சங்களாலும்) ஏறுதற்கு ௮அருமையாகிய புன்னைமரங்களின் வலியகளை சளி 

ன்மேல், ஏறி--ஏி, ௮மரர் உறை தரு: தேவர்கள் வசிக்கின்ற, நாகம் வண் 

மையை -- ௮மராவதிப் பட்டணத்தின் வளப்பத்சை, தோக்கு-பார்ச்கின்ற, 

பேனா - திருப்பேரூரிலெழுச்சருளிய, தனி- ஒப்பற்ற, முசல்வன - எத் 

தேவர்கட்கும் தலைவரானவரும், பருதாகம் வல்லி-- பெருமை பொருந்திய 

(இமய) மலையிலவதரித்த கொடிபோன்ற, மரகதவல்லி - மரகசவல்லியை, 

தன்பாகன்அதமது வாமபாகத்திலுடையவரும், உயர் இருநாகம் ௮ண்ணல் 

௯ மேன்மையாகிய வழகயெயானைமுக விதாயகக்கடவுளுக்குப் பிதாவுமா
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கிய ஸ்ரீ பட்டிநாயகருடைய, நாமம் - (ஆயிரந்) இருதாமங்களையும், கதி 
சேர்தரற்கு (நீவிர்) பேரின்ப பதவியடைதற் பொருட்டு, சொல்வீர் - துதிக் 
கக்கடவீர், (௪எ..று,) 

உறைதரு--தரு துணேவினை, 

தாமம்--ஸ்ரீ பஞ்சாக்கர மகாமந்திரமெனினுமாம், தன்--இரண்டும் 
சாரியைகள, (53) 

சேர்ந்தாரைக் கொல்லியங் கையும் இனகாரன் பல்லுஞ்செத்றார் 

சேர்ந்தாரைக் கொல்லியன் போத்றும்பெம் மானறுஞ் செவ்விதழி 
மீர்க்காரைக் கொல்லியற் றேராரும் பேசை யிஜறைவாடி. 

கேந்தாசைக் கொல்லிய வாரா னமனென்று சிச்சயமே, 

(௫-ள்.) சேர்ந்தாரைக் கொல்லி ௮ம் கையும் -- ௮க்கனிசேவனுடைய 
அழகிய கைகளையும், தினகரன்பல்லும் - சூரியதேவலனுடைய பற்களையும், 
செற்றார் - முழமிச்தவரும், ஐ ஆர்: ௮ழகுபொருந்திய, கொல்லியன் தேர் 
நீது-- கொல்லிமலையைத் (சன தாகவடைய) சேரராஜன் ஆராய்ந்து, போற் 
௮ம் வணங்குகின்ற, பெம்மான்: பெருமானும், தறும் ௪ மணமுள்ள, 
செவ் இதழி ஈரம தார் ஐ- செவ்வையாகிய கொன்றைமலராலாூயே குளி 
£நதமாலையையுடைய சுடவுளும், கொல் இயல் தேர் ஆரும் ௭ கொல்லனாழ் 
செய்யபபட்ட இரதங்கள் நிறைந்த, பேரை இறைவர் அடி  இருப்பேரூரி 
லெழுந்தருளிய ஸ்ரீ பட்டிதாயகருடைய திருவடிகளை, தேர்ந்சாரை- விரு 

ம்பியடைந்சவாகளை, தமன் - இயமன, கொல்லிய- கொல்லுமாறு, என 

௮ம் வாரான - எக்காலத்தும் வரமாட்டான, நிச்சயம் - (இஃது) உண்மை, 
(எ-று.) ஈரம--கடைக்குறை. இ-- விகுதி வினைமுதற்பொருளில் வந்.த.ழ. 

உம் முற்று, சேர்ந்தாரைக்கொல்லி--கா.ரணப்பெயர், கொல்லீய-- 

செய்யியவெளலும் வினையெச்சம், (54) 

செவிலித்தாயை ஆறு செல்லந்தணர் தேற்றல். 

சயவேலைக் க ளையும் தாரோதி யு தடஞ் சாரலின் முள் 

கயவேைக் கானகன் அறுற்றார்கன் செய்மலர் கண்ணுவண்டு 

தயவேலைக் காமரம் பாடக இளியில் சார்மனைக்கண் 

உ யயவேலைக காரரி போய்றுந்தென் பேரைப் பதியிடத்தே, 

(௫-ள்.) பயம் வேலை பாற்கடலில் (யோகநித்திரை செய்கின்ற), கார் 

அரி கருமைதிறமுள்ள திருமால், போற்றும் ௬ வணங்குகின்ற, தென்பே 

ARY, 
{ 
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40° ... இருப்பேரூர் 

ஸாபதி இடத் 5 அழகிய திருப்பேரூராகிய இருப்பதியினிடத்த, நல் செய் 

Se FOUN வயல்களிலுள்ள, மலர் தாமரை முசலிய மலர்களை, நண்ணுவண் 

ட அடைந்த வண்டுகள், உதயம்வேவை 3 விடியற்காலத்தில், சாமரம் பாட 

காமரமென்லும் பண்ணைப்பாடாநிற்க, இளி தயில்சார் - (பைங்) இள்ளை 
கள் (அ௮ந்தப்பண்ணேக்கேட்டு) திச்திரையடைகினற (துங்குகின்ற), மனைக் 

கண். (மர சநிவத்தூரிலுள்ள) வீட்டினிடத்த, சயம்வேல் ஐகாளையும் -- 

வெற்றியுள்சா வேலேத்திய ௮ழூய சலைவனும், தார் ஓதியும் - பூமாலை 

யை யணிக்த தீலைலியு 6, தடம் சாரலில் -- விசாலமான மவைப்பக்கத்தில், 

ஐ துண்மையான, முள்தயம்-முள்மிகுந்ச, வேல் கான ௮சன்று- வே 

வாமரற்கள் நிறைந்த காட்டைக்கடந்து, உற்றார் ௭ போய்சீசேர்ந்தார்கள், 

(௪-.று.) 
சாணை -உவமையாகுபெயர், ஓ.தி--அன்மொழித்தொசை, 

சய ே.வைஈ்காளை யென்றதாலும், தாரோதி என்றதாலும் அச்சமும் 

வருத்தமும் இஎறிச்சென்றாரெனக, 

சலைவியோடுகூடி௰ய தலைமகன் அங்குப் பழிமிகுசலைப் பாங்கியறிவிச்சவ 

றிச்து சலைவியை ௮ருஞ்சுரத்தின வழியே கொண்டுடோனமையை பாங்கியா 

amis செவிலித்தாய் ௮த்சவைவியைத் சேடி.ச்செல்லுங் காட்டுவழியிலே 

எதிரே வரும் அறவோரை நோக்க ஐர் பெண் ஓர் மசனுடன் வரக்கண்டது 

ண்டோவென விவை அவர்கள் நீ கூறும் அவ்விருவரும் குறித்ச ௮வ்வூர்க்க 
ண் இடையூறின்றி இட்பொழுது சேர்ந்திமுப்பாரெனக்கூறல், (55) 

பத்தி யகச்,ஐச் சிறிதுமில் லாத படிறனெனை 

மூ.த்தி யகத்துவைத் தாள்வைகொல் லோமுழ வின்னொலிபோல் 

தத்திய கத்து திரைச்காஞ்சிப் பேரைத் கனிமுதல்வ 

சித்திய கத்து தவிர்க்தோர் பணிர்கஇிடு நின்மலனே, 

(இ.ன்,) முழவின் ஒலிபோல் ஈ- பேரிகை முசலிய வாச்்யங்கரின் 

ஓசை போல, தத்திய - பாய்ந் தசெல்கினற, கத்து ஒலிக்கின்ற, திரைகா 

GF = அலவைகள்பொருந்திய காஞ்ரிமாசதியையுடைய, பேரை தனி முசல்வ 

= திருப்பேரூரிலெழுர்தருளிய ஒப்பில்லாச தலைவரே ! நித்திய -ழிலில் 

லாதவரே! கத் த-(உண்மைப்பொருள் இதவோ ௮தவோவெள்று) பிதற்ற 

தல், சவிர்த்தோர் - நீங்கிய (மெய்) அன்பர்கள், பணிந்இடும் ௩ வணங்கப் 

பெற்ற, நின்மலனே - மலரகிதராகிய ஸ்ரீ பட்டிநாயகரே! ௮கத்.த =e 

சாச்தில், சிறிதும் - அற்பமேலும், பத்தி இல்லாத ௭ அன்பில்லாத, படி. 

றன் எனை-பொய்யேனாிய என்னை, முத்தி அகத்து ௭ மோக்கபதலியில்,



கலித்.துறை யர்தாதி, சி 

வைத்து ௭ வைத்து, அள் வைகொல் - ௮அடிமைகொள்வயயோ, (எற) 

சச்திய--செய்யிய என்னும் வினையெச்சம், * கொல்--ஐமம், த.ம்௭இி 
ர்மறையோடுவினா, ** (86) 

மலையத் துவசற் கருள்பேரை சாத வளரிட்ப 

கிலையத தவச மாகத வல்லிமென் கேயமுலைக் 

கலையச் வ௪ பிறவிக டோறுங் கலஈதவினை 

UUs துவசர்ததச் தாளருள் வாயெங்கட் கு.த்சமனே, 

(௫-ன்.) உத்சமனே  சழகுணமுள்ளவரே ! மலையத் துவசன்கு௮ மலை 

யச்துவச பாண்டியனுக்கு, ௮ருள ௯ (முததியுலகைக்) கொடுத்தருளிய, பே 

ரைநாத- திருபடேரூரிலெழுந்தருளிய இறைவரே ! வளர் இடபம் நிலை ௭ 

உயர்ந்த இடபக்குறி யெழுதபபட்ட. ௮ நுவச- அந்தக்கொடியையுடையவ 

சே! தேயமகுனபுள்ள, மரகதவல்லி பச்சைநாயகியாரத, மென்மூ 

வேகலையதக்து - மெல்லிய முலைகளாகிய கும்பங்களிடத்து, வச ௮ வசமான 

ஒரே! பிறலிகளகோறும௯ (செனற) ஒவ்வொரு பிறவிகளிலும், கலந்த 

வினை உலைய - (எங்களைவிடாத) பற்றிய தீவினைகள் கெடும் வண்ணம், சந் 

தம தவம தாள் - அழிய (தேவரீருடைய) இரண்டு திருவடி.களையும், HF 

ள்வாய்  (சரிசனங்கொடுத்த) அருள்வீராக, (எ-று) 

கவையம்--கலயம், அகரத் துக்கு ஐசாரமும், நேயம் சகரத்துக்கு யகர 

மும் போலிகளாகவந்தன, சவயம் என்னும் வடமொழி தவம் எனத் சற்ப, 

வமாயிற்று, (97) 

உதகக் சருசெங்கை மங்கைபங் காவொளிர் பூல்கமல 

பதக தருவ ரிசைபாடும் பேரைப் பரவறியார்ச் 

௪,௧௧௩ தருவனை யாயெனப் பாடுஞ் சழக்கொழித் தன் 

ன.தககத ர௬ள்ளுசின் மாப்பூகழ் பாடு ஈலமருளே, 

(இ*ள்,) ௨தகம ௪௫ செம் கை மங்கை பங்கா ௮ கற்கையைக்சொடுத் 

தருளிய செட்யகரங்களையுடைய உமாதேலவியாலனா வமபாகற்திலுடையல் 

ச்! தளி£ பூ கமலம் ப,த-- பிரசாசிச்கின்ற அழூய (செறி) சர்மமாமலர் 
போனற திருவடியையுடையவரே ! ஆந்திருவர் இசைபாடும்பேஸா பர ஊ்ச்நி 

தருவர் இராசம்பாடிச் துதிக்கின்ற இருப்பேரூரிலெழுத்சருளிய கட்டன்! 
அறியார் -: கல்வியுணாவில்லாச மாந்தாகளை, தரு ௮அனையாம் என an Lapis 

கிமு, சலியதெய்வத்) சருகுகளை ஒப்பானவரேயென று PHS gH, ௪.திகம் =H சிர 
சமென்னும் (நாறுசெம்யுள்சொண்ட) பிரப் சத்தை, பாடும் ௭ அண்ட 
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MS Huu Ow, சழக்கு ஒழித்து*- குற்றத்தை ஒழித்த, உன்னசம் ௭ உயர்வா 
இய, சந்தர் உள்ளும் முருகக்கடவுள் தியானிக்கின்ற, நின்மாபுகழ் ௭- தேவ 

ரீருடைய சிறந்த €ர்த்தியை, பாடும் நலம் ௮ருள் -(மெய்யடியாருக்கரு 

ளியதன்றமி இழிந்த எனக்கும்) பாடும் தன்மையை தந்தருள்வீராக, (எ.று.) 

எனக்கு என்பதும், இறந்தது தழுவிய இழிவு சிறப்பு உம்மையும் செய் 
யுள் விசாரத்சால் எஞ்சிநின்றன. (58) 

இரவுவருவானைப் பகல்வருகென்றல். 

௩ல.த்தகை யாள்பொருட் டாலத்திற் கார்த்தபுன் னள்ளிரவில் 

வலத்தகை யார்வில் விடலாய் வரற்க மடங்கலெண்கு 

பலத் சகை யாளி முதற்றீ விலங்கு டியின். நிடுவண் 

தலத்தகை யாத்திருப் பேரைப் பரமன் ஐடவரைக்கே, 

(இ-ள்.) கை கையினிடத்து, வலத்த வில் ஆர் - வெற்றியைத்தரத் 

தச்ச வில்லையுடைய, விடலாய்- புருடரிற்சிறந்த தவேவனே ! தலம் தகை 

யாள் பொருட்டு அழகும் பெருமையுமுடைய தலைவியின் நிமித்தமாக, 

ஆலத்தில் - விடம்போல, கார்த் ச கருமையாள, புல்-௮ற்பமாகிய, நள் 

இரவில் நடு இராத்திரியில், மடங்கல் எண்கு -- சிங்கங்களும் கரடி களும், 

பலத்,த ௩ வலிமையும், கை கோபத்தையுமுடைய, யாளி முதல் ஈ யாளி 

முசலாடய, இவிலங்கு - கொடியமிருகங்கள், பயின்றிடு 4 சஞ்சரிக்க ற, 

வண்சலகத்்த- வளப்பமுள்ள இடங்களையுடைய, கையா திருபேரை ௯ (யா 

வரும்) வெறுக்காச திருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய ஸ்ரீ பஃடி நாயகரத, தடம் 

வரைக்கு வரற்க- விசாலமாகிய வெள்ளிமலையின்கண் வாராதொழிவா 

யாச, (எ..று,) கு--வேற்றுமை மயக்கம், (59) 

வரைக்கொடி. யாடனஞ் சேர்பட்டி. நாதனை வானுலகு 

வரைக்கொடி யாடு மதிற்பேரை யீசனை வாழ்த்தயற்றே 

வரைக்கொடி யாரை மருவாது வன்மன னேயடியார் 
ள் ° . ச . லி 6 

வசைக்கொடி, யா.ரக் கமுகோ டருர்துடல் வாஞ்சைவிட்டே 

(இ-ள்,) வல் மனனே ௮ கடினமான மனமே/ கொடி - காக்கைகள், 

கழுகோடு-- சமுகுடனே, ஆர அருந்து - (வயிறு) நிறைய உண்ணுகின்ற, 
உடல் வாஞ்சைவிட்டு ௭ உடம்பின் ஆசையை நீக, ௮யல் தேவலா = வே 

op Bu செய்வங்களையும், கொடியாரை௭ழஇயவர்களையும், மருவாது௭ சாரா 

மல், அடியார் வமா - மெய்யடியார்களை ஏற்றுக்கொள், வரை கொடியாள் 

௯ இமயமலையில் இருஉ௨தாரஞ்செய்த கொடிபோல் வாளாஇிய பார்வதி
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சேவியாரத, தனம் முலைகளை, சேர் அசேர்கன்ற, பட்டி நாதனை ௭௯ ஸ்ரீ 

பட்டி நாயகா, வான் உலகுவளா -சொர்க்கலோக மட்டும், மதில் கொடி 

ஆடும் ௬ மதிலில் நாட்டப்பட்ட துவசங்கள் ௮சைெற, பேரை ஈச = 
திருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய சிவபெருமானை, வாழ்த்து ௩ துதிப்பாயாக, 

(௪-று.) (60) 
விடையக் களைக்தின் வழிச்சென்று பொய்யைமெய் யென்றுணருவ் 

கடையங் களையசின் ரூட்டா மராயைக் கருதலென்றோ 

படையங் களைமல ராளியை நீற்றிய பாலவிழிச் 

கடையங் களைமதி சூடும் பரம்புரச் சங்கானே, 

(ட-ள்.) ௮ம் கள் - அழகிய தேனையுடைய, ஐ ௮ண்மையான, மவர் 

படை ஆளியை sx மலர்களை ஆயுதமாகஃகொண்ட மன்மதனை, நீற்றிய xs 

சாம்பலாகச்செய்த, பாலவிழி ௮ நெற்றிக்கண்ணையுடைய, சடை சடையி 

னிடத் து, ௮ம் ஈ கங்கையையும், கலைமதி ௯ கலையையுடைய சந்திரனையும், 

சூடும் - தரித்த, பாம்பும் - பரம்புரமெனனுந் திருப்பேரூரின்சண் எழு 

ந்தருளிய, சங்கரனே - ஆனமாக்களுக்கு சுகத்சைச் செய்கின்ற ஸ்ரீ பட்டி 

தாயகரே! ஐய பிதாவானவரே ! விடயங்கள் ஐச்தின் வழிசென்று ௭மெ 

ய்முதலாகிய இந்திரியங்களாலும் நுகரப்படும் ஊறு முதலிய ஐம்புலக்க 

ளின் பின்போட், பொய்யை மெய்யென்று உணரும் - பொய்யாகிய உடம் 

டை உண்மையென்று கருதுகின்ற, கடையங்கள் - €ழோசாகிய தாங்கள், 

நின் தேவரீருடைய, தாள் தாமமாயை - திருவடித்தாமமாகளை, கருதல் 

என்றோ ௯ தியானிப்பது எக்காவமோ, (எ.று.) 

விடயம்-அ௮சாத்துக்கு ஐகாரம் போலி, கலை-களை, லளபேதம், (61) 

சங்கம் தரங்கர் தருகாஞ்சிப் பேனாச் தனிமுதல்வன் 

எங்கம் தரங்கம் தளிர்மேனி யாக்கி யிழைவரிடைப் 

பொக்க தரக்கந் தவோதிப்பொன் மங்கலம் போற்றினமைக் 

கங்கர் தரங்கம் தரணியுள் ளோருக் கறிவிக்குமே, 

(௫-ள்.) தரங்கம் சல்சம் ௪ரு - அலைசளாஏய (கைகளால்) சங்குகளை 

(யெடுத்துச்சரைகளில்) கீசுன்ற, காஞ்சி பேரை சனிமுசல்வன ௭ காஞ்சி 

மாசநியையுடைய திருப்பேரூரிலெழுர்தருளியவரும் ஒப்பற்ற சலைமையா 
னவரும், எம் கந்தா - எங்கள் முருகக்கடவுளுக்கும், ௮ங்கம் சளிர் மேனி 

ஆக்கி எலும்பைத் சளிர்போலும் சரீரத்தையுடைய பெண்ணாசச்செய்த 

(ஸ்ரீ சம்பந்தமூர்த்திதாயனாருக்கும்), இறைவர் -பிசாவாகிய ஸ்ரீ பட்டிதாயு 
கர், பொங்கு ௮ந்்தரம் இடை--விளங்குகனற ஆசாயம் போலுமிடை௯ய்பும்,



  

சற்்டட - மணமுள்ள அர்திவேயுமூமிமல) Oishi au Rigo ser grid 
a8 Gur per minse & இருமற்கிலியத்தை பாறுசாத்ச விஷயத்தை, கம் 

௯ சுவர்ச்சலேர்கத்திலும், தீரணி௮ பூலாகத்திலும, உள்ளோர்க்கு ௭ இரு 

க்கின்ற தேலர்களுக்கும் மனிதர்சஞ்க்குள், ௮ம் கந்தரம் ௮றிகிக்சூம் ௩ ௮ 
௪௭ அக்த்டவுஞ்டைய ஸ்ரீ சண்டம் தெரிவிக்கும், (௪-று) 

மடோற்றினமைக்கு--இரண்டாம்வேற்றுமை மயக்கம், தளிர்மேனி-- 

அன்மொழித்தொகை, ஆக்--இ விகுதிவினைமுசலையுணர்த்திற்று, (68) 

தலைவியினவலங்கண்டு செவிலித்தாயிரங்கல். 

அரிக்கு வகாசதி ராழிச௩ தாண்ட வ.ரன்ககன 
புரிக்கு வளைகுழற் பொன்போகது மாடடம போஜழ்றினளச் 
கரிக்கு வளைக்களக் கண்ணுத னீதி கடஈதெழிற்கு 
மரிச்கு வனைமென் ௮லுட னேகொணட மாயமென்னே, 

(௫-ள்,) வளை வளைத்துக் கட்டபபட்ட, குழல் - கூந்தலையுடைய, 

பொன அதிருமகள்போனற (எங்கள்) பெண், வளை - சங்சததறை ஏந்திய, 

அரிச்கு ௭ திருமாலுக்கு, கதிர் ஆழி--ஒளியுள ளுசகசராயுதத்சை, தநது -- 
கொடுத்த, ஆண்ட --௮அடிமை கொண்ட, ௮ரன - ஸ்ரீ படடி நாயகரெழுர்,த 

நுரீட, சகனபுரிக்கு அதிருப்பேரூருககு, போத்து: செனறு, மா நடமா 

(௮ரசுமபலத்தினகண் ௮ப்பெருமான செய்க ற) தனந்த தாண்டலததை், 

போற்றினள்(சரிசித்த) வணங்கினாள், கரி ௭ தஞ்சுசங்கெய, குவளை நில 
மவர்போலும, களம-கண்டத்தையுடைய, கண்ணுசல்-- (௮௪) சிவபெரு 
மான், தீதிகடந்து -(௮ருளவேண்டும) முறையை விலக்கி, எழில் குமரிக்கு 
ax அழூயெ (எங்கள்) பெண்ணினுடைய, வளை எ(கைகளிலணித்த) கங்கண 
ங்களை, மெல் துகலுடனே - மெனமையாகிய ஆடையுடனே, கொண்ட 

அபகரித்த, மாயம் என வஞ்சகம யாது, (எ.று,) 

« # தர்ர 
குமரிக்கு--அறாம்வேற்றுமை மயககம், பொன--உஉமையாகுபெயர். 

குவளை--முசலாகுபெயர், சரி--பிரமனமுதலாகிய சேவர்களைக்காத்தசற் 

குச் சாட்சயொக எனினும௦ ஆம், (63) 

பாஙிகியிரங்கல், 

'ந்ந்யவ ராகல் கலந்தருள் பேறை வரர்படுயால் 
தறல, ராகக் குருளைச் கமுதருள் செய்யாகம் 
பேர்யவ ராக வுடல்வெளுத் தண்கலை போய்மதனே் * 
பரியங் ராக மொழிசைகத தென்னை ,பரிபவமேர
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(இ-ள்,) மாயவர் ஆசம் கலந்தருள் ௮ திருமாலைத் (சம) திருமேனி 

யிற் கொண்டருளிய, பேலைவரர் ௯ திருபபேரூரிலெழுந்,சரூளிய சிவபெரு 
மானும், பசியால் பட்டினியால், இ வருந்திய, ௮ வராசம் குருளைக்கு ௮ 

அத்தப்பன்றிக்குட்டிகளுர்கு, ௮முது ௮ருள் -யாலுண்பித்ச, செய்யர் அகம் 
ஊ செம்மைநிறத்சை புடையருமாகிய ஸ்ரீ பட்டிதாயகரிடத்த, அரசம் 
மொழி௯ பண்போலுஞ் சொல்லையுடைய (எய்கள் பெண்), போய் 

ன்று, ௮வசாக உடல் வெளுத்து--(நீறுபூசிய) அப்பெருமானது டெய்போல 

தீ சனது மெய்பும் வெண்மையடைந்த, ௮ண் கலை போய் பொருந்திய 

ஆடையும் அவிழ்சது போம், மதன் ஏ பாய ௭ மனமசனுடைய (மல) ரம்பு 

ஆள் (சனமேல்)பிரவேளிக்க, நைந்தது எனனை பரிடவமஎவாடியது யாதுபா 

வம். (எஃறு.) மொ p— சன மோழிததொகை, 

என்னை.-இரக்காகுறிப்பு வினாவிடைச்சொல், ஏ--- அசை நிலை, (64) 

மேரு மலைத்தவ ரார்பட்டி. காதர் விளங்கடியும் 

தேரு மலைத்தண் புனற்காஞ்ச யுஞ்சிக்திப் பார்பிறவி 

யாரு மலைத்சணிக் கும்பிற வாடெறி யாயதிருக் 

காரு மலைதத பொழிற்பே ரையுமென்றுங் கண்ணுகெஞ்சே, 

(இ-ள்.) செஞ்சே மனமே! மேருமலை தவரார்- மகாமேருடிவையை 

வில்லாகவுடையலராகிய, பட்டிதாசா - ஸ்ரீ பட்டிநாயகருடைய, விஎந்கு 

ஊ பிரகாசிக்கனற, அடியும் ௭ திருவடிகளையும், தேரும் ௭தெளித்த, அவை 
தண் புனல் அறுவேகள் (பொருந்திய) குளிர்ந்த நீரையுடைய, காஞ்சியும் ௭ 
காஞ்சமொததியையும், சித்திப்பாதியானிக்கன்றவருடைய, அரும் பிறலி 
அ௮ல்லைமிகுர்ச ௪எனமமாகிய இருளை, சணிக்கும்- போக்குகின்ற, பிறவா. 
O65 gu = பிறவாரெறியென்லும் பெயரையுடைய, இரு சார அழிய 

மேகங்கள், மலைத்த 2 (உயாச்சி தோக்கத்) தடுமாறப்பெற்ற, பொழில் ௭ 

சோையையுடைய, பேராயும்-திருப்பேரூலாயும், எனறும் ௭எக்காலமும், 

கண்ணாஃ தியானிக்கக்சடவை, (௭௪-று,) 

மேருமலை--இருபெயரொட்டுப்பணபுத்தொகை, அலை--இடைக்குறை, 
காரும்--உம்மை உயர்வு சிறப்ப, (68). 

கண்ணன் மணித்தலை மேற்பதம் வைத்த கடவுண்முனிக் 

குண்ணன் மணித்தலைப் பாற்கட லீட் ருத்திர்ர்லிண் 

ஈண்ணன் முணித்தலை ஞானபு ரேசரை sateen 
பெண்ணன் மணித்தலை வேராய தேவுரை யேத்திரெஞ்0 சே;
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(௫இ.ள்.) நெஞ்சே-மனமே ! கண்ணன் - ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய, மணி 

ஊதுசாபமாலையணிந்ச, சலைமேல்-தலையின்மேல், பதம் வைத்த திருவடி 

களைச்(சிவதிக்சை செய்தகாலத்து) வைச்தருளிய, கடவுள் முனிக்கு-தெய் 

வத்சனமையுள்ள உபமன்னிய முனிவருக்கு, அண்ணல் -- பெருமையுள்ள, 

மணி ௯ முத்து(மு.சலிய) மணிகளையுடைய, தலை: (கடல்களுக்கெல்லாம்) 
மூசன்மையாகய, பால்கடல் - திருப்பாற்கடலை, ஈழ்.௪ - (உண்ணும்படி), 

கொடுத்சரூளிய, உருத்திரர் -- ௪லமூர்த்தி, விண் நண்ணு ௮ல் - ஆகாயம் 

, வரையினும் உயர்ந்த மதில்களையுடைய, ௮ணி-அழகிய, தலை முதன்மை 

யாகிய, ஞானபுரம் ஈசனை - ஞானபுரமென்லுந் திருப்பேரூரிலெழுச்ச௬ 

ளிய ஸ்ரீ பட்டிதாயகரை, நாடல் ௮ன்றிஎவிரும்புவசல்லாமல், இ மண்சலை 

௯ இப்பூமியினிடத்து, வேறராய தேவரை - அந்நியமாகிய தெய்லங்களை, 

ஏத்தி எண்ணல்  துஇத்துச்சிந்தியாதே, (௪-று.) 

உபமனனியர் கிருஷ்ணருக்கு சிவதீக்கை செய்தகாலத்துத் சமது திரு 
வடி யை முடியினமேல் வைத்தது, 

ஃ யாத வன்௮வ ரைக்கறை யாகயெ 

மாத வன்முடி மேலடி வைத்தவன், 

என்பதனாலும், 

சிவன் உபமன்னியருக்குப் பாற்கடல் தந்தத, 

* பாலுக்குப் பாலகன் வேண்டி. யழுஇிடப் 

பாற்கட லீந்தபிரான், 

என்பதனாலுமுணா்க, (66) 

சேணா வலாரி தொழச்சாபம் தீர்த்தருள் செல்வர்விடத் 

தேணா வலாசியல் சண்டர் தென்பேரை யிறைபுகழைப் 

பேணா வலாரிளவ் கொல்கையர்ப் போத்ாறு பேதையர்கள் 

கோணா வலாரி யமன்றாத சானிலை கோடுவரே, 

(@-ct.) சேண் ஆ-- உயர்வாகிய, வலாரி- இத்திரன், தொழ தம் 

மைவணங்க, சாபம் தீர்த்து ௮ருள் ௯ (பிருகுமுனிவராலிட்ப்பட்ட) சாபச் 

சை நீக்கெயருளிய, செல்வர் -பெருஞ்ெெல்வமுடையவரும், ஏண் ௯ வலிய, 
விடத்து ஆஃ விஷத்சாலாகிய, அல் அர் இயல் கண்டர் - கருமைபொருந் 

திய அழூெ கண்டத்தையுடையவரும், சென் -௮ழசிய, பேரை ௯ திருப்பே 
  

ச் பெரியபுராணம் இருமலைச்சிறப்பு ]44, 
* திருப்பல்லாண்டு 9,
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ரூரையுடைய, இறை - ஸ்ரீ பட்டி. நாயங்கரத, புகழை - £€ர்ச்தியை, பேணா 

விரும்பாமல், வல் ஆர் இள கொங்கையா ௬ ஞூ சாடுகருவிபோஜலும் (அழகு) 

பொருர்திய இளமையான சனங்களையுடைய பெண்களை, போற்றுறு௭ துதி 

க்கினற, பேசதையர்கள்  ௮றிவில்லாசவாகள், கோணா- (சர்சொழில்) 

வேறுபடாத, வலலார் -- வலிமையுடையோராகிய, இயமன தூதரால்க-இய 

மதூதாகளால், நிலைகோடுவர் -நிலைசளர்ந்து வருந்துவார்கள், (எ-.று.) 

௮த்து--சாரியை, வலனென்லும் ௮சுரனைக்கொள்றசனால் வலாரியெ 

னப்பெயராயித்று, வலார்--இடைசக்குறை. கொங்கையர்- இயல்பின விகா 

சுமாயிற்று, (67) 

கோமுனி பட்டி. முனியாகி மாலயன் கும்பிடுஞ்சே 

மாமுனி பட்டி முனியாருஞ் சோலைவன் மீகககர் 

யாமுனி பட்டி முனிந்தேத்தி னேகமற் கஞ்சிலமால் 

ஆமூணி பட்டி, முனிட்டேக்தும் பட்டி யரனடியே, 

(இ-ன்.) மால் அயன் திருமால் பிரமன் (ஆகிய இருவரும்), கோமு 
னிபட்டிமுனி 96 = கோமுனி பட்மமுனியென்லும் பெயரையுடையவர்க 

சாகி, கும்பி சீர் (கைகுவித்து) வணம்குஞ் சிறப்பினையுவடய, மா 

Lorn THs hin, (pel == அகத்திமரங்களும், பட்டி-பட்டிப்பூசெளும், முனி 
உபலாமரங்களும் (டய இவைகள்), ஆரும் சோலை பொருந்திய சோவை 

கள் சூழ்ந்த, வன மீகம் நகர் - வன மீசநகரெளலுந் திடுப்பேரூரினிடத்த, 

மால் - இந்திரனுடைய, ௮ காமதேலுவானத, முன ௯ முற்காலத்தில், 

பட்டி இட்டு தொழுவிட்டு, முனனி தியானித்து, ஏத்துப அ துதச்இனற, 

பட்டி ௮ரனம. ௮ படடிநாயகரது திருவடியை, யாம்: நாங்கள, உனனி 

தியானித்து, பட்டி முனிந்து - கணஷ முதலிய தீயவற்றையவெறுச்து, எத்தி 

னேம் அதுதிச்தோம், (ஆதலின) தமற்கு ௮ஞ்சலம்- இயமலுக்கு (ர்தா 
ளும்) பயப்படமாட்டோம், (௪.று,) 

யாம்--உளப்பாட்டுத்தன்மைப்பன் மை, முனி உனி--இடைக்குறைகள், 

பட்டி-- ௮அருச்சனைக்குரிய பூடுகளுள் ஒனறு, (68) 

அரசம் பலம்பணிர் தோக்காஞ்சி மாகதி யாடினமா 

உ முரசம் பலமுழங் கும்பிற வாறி முந்துபன்னீர்ப் 

பர௪ம பலக்கனி கொண்டோ மினிவெம் பவமடையோம் 

விரசம் பலவெய் யவன்மைந்த வெம்முன மேவற்கவே,
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"(இ.ன்,) அசசம் பலம் பணிந்தோம் ௭ (தாகங்கள்) அரசம் பல்தீதினி 

சண் எழுந்தருளிய ஸ்ரீ ரடராஜபபெருமானை வணங்கிளோம், சாஞ்சிமாததி 
ஆடினம் ௭ காஞ்சிமாததியில் மூழ்கினோம், மா ௯ பெரிய, முரசமபல மூழ 

ங்கும ௯ பலவா பேரிகைகள் சத்திககன ற, பிறவாதெறி ௭ பிறவாநெழி 
யெனளலனுந்திருப்பேரூரினசண், முந்துபனனீ£ ௭ முற்பட்ட பனனீர் மராத்தி 

னிடத்து, பாசு-- (யாவருந்) துதிக்கினற, ௮ம பலம் கனி கொண்டோம: 

அழகிய பலமாகிய கனியை (உள்) கொண்டோம், இணி - மேல், வெம்ப 

வம் அடையோமக கொடிய பிறவியை யடையமாட்டோம், (ஆகையால்) 

விரசு ௮மபல - நெருங்கிய பழிச்சொல்லையுடையவனே ! வெட்யவன மை 

ந்த (கொடிய கரணங்களையுடைய) சூரியன புதவ்வனே ! எம முனம மே 
உற்க-௯ எங்கள் மூன வாராதொழிவாயாக, (எ.று) 

முத்து- வினைத்தொகை, (69) 

மேலைச் சிதம்பர வாகடுவ் காபொறி வெம்பிகையா 

மேலைச் சிதம்பர வாதுழன் முன்மன னேமிளிர்கம் 

மேலைச் செதெம்பர வாரணிர் தமபல மீஈடஞ்செய் 

மேலைச் சிதம்பர வாகாத் தருளெனின் விடெளிசே, 

(ஓ-ள்.) மனமே நெஞ்சே! மேல் - இனி, ஐ பாவா கோழையா 

னத மிகுந்து, இத்தம் நடுங்கா அ சித்தம் நடுங்கி, பொறி வெமபி தையா 

(மெய்முதலியவைம்) பொறிகளும் கொதித்து வருந்தி, மேல் ௮௪ மேன 

ஸ்ம்யாகய வேன், இதம்பரவாத -- (யாதொரு) தனமையையுமடையாமல், 
உழல் முன் ௮ வருந்துவதற்கு முனனே, மிளிகம மேல் அ விளங்குந்திருமு 

டி பினமேல், ஐ அழகிய, சித்ச ௮ம்பு-- ஆகாயகங்கையும, ௮ரவு- பாம் 

பும், ஆர் ௮ணிந்து- அத்திமாலையுஞ்சூடி, அம்பலம் ௭ ௮ரசம்பலததின 

கண், மீ மேலாகிய, நடம் செய் ௮ (ஆதந்த) தாணடஉஞ் செய்தருளுட 

னற, மேலைச்செதம்பர ௮ மேற்குத்திசையிலுள்ள சிசம்பரமெளனும் திருப் 
பேரூணாயுடையவரே! வா (என்முன) எழுந்தருளுவீராக, காத்த அருள் 

இரட்சித்தருள்வீராச, எனின௭ எனறு துதிப்பாயாகில், வீடு எஸித ௬ மோ 
க்கமானது எளிதாகக் கடைக்கும், (எ.-று.) 

பரவா, நடுங்கா, நையா--செய்யாயென்னும் வாய்பாட்டு ஷினையெச்௪ 
ங்கள், றம் -இடைக்குறை, இஃது அந்தக்கரணம் நான்சனுள் ஒனறு, 

ஐச்ச--அச்ச, அகரம். துக்கு ஐகாரம்போலி, பரவாஆ--௪ இிர்மறை-வினையெ 

ச்சம், சித்த கடைக்குறை, மரணகாலத்தில் ஐம் முசலியலைகள் தனனி 
லைதமரீற்ம், என்பத,
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புலனைக்தும்பொறிகலங்கிகெழிமயங்கெறிவழிக்திட்டை மேலுக்தி 

அலமக்தபோதாகவஞ்சேலென் தரீள்செய்வானம.நங்கோயில், 

எனச்கூறிய ஸ்ர் ஞானசம்பத்சமூர்த்தியாயஞர் வாச்காலுணர்க, (70) 

தேவார மாமணி விசுந்தண் காஞ்சித் சொபடிக்து 

தேவார மாமணி வா௫கம் பாடித் ஹேனுபுரசி 

சேவார மாமணி கண்டன் பசமலர் சிக்சைசெய்து 

நாவாச மாமணி யேயென்று வாழ்த்துன் னவையறுமே, 

(இ-ள்.) (மனமே!) சே ஆரம் -தெய்வத்தன்மையுள்ள சந்தனமரங்க 

ளேயும், மா மாமரங்களையும், மணி = முத்துக்களையும், வீசும் - (இருக 

ரைகளிலு) மெறிகின்ற, தண்காஞ்டு திரை படிந்து அ குளிர்ற்ச காஞ்சிமா 

தீதியில் ரந்த, சேவாரம்-- (ஸ்ரீ திருஞாளசம்பந்தமூர்த்தி தாயனார் முத 

லிய முூவரழுளிச்செய்த) சேவாரப்பாச்களையும், மா பெருமையுள் எ, 

மணிவாசகம் - (மாணிக்கவாசக ரருளிச்செய்த) இருவாசகமும், பாடி ௮ 

-. நல்தேனுபுமம் - நல்ல காமசேனுபுரமாஏிய இருப்பேளூரிலெழு 

ந்தருளிய, சே ஆர்  இடபவாகனத்திலெழுந்தருளிய, ௮ம்மாமணிகண் 
டன -௮ழகிய சிறந்த (நீல) மணிபோலும் (திர) மிடற்றையுஸ:._.ய ஸரீ 

பட்டிசாயகரது, பதம் மலர் - பாதசாமரைகளை, சிந்சை செய்து௯தியானி 

த்து, மாமணியே என்று அ சிறந்த மாணிக்கமேயென்று சொல்லி, தா ஆர 

  

௭ நா நிரம்ப, வாழ்த்து-- துதிப்பாயாக, உன் தவை அறும் உன் னுடைய 

(சன்மங்கடோறுந்தொடர்ந்த) தீவினை நீங்கும். (எ-று,) (71) 

தலைவனைச் செவிலித்தாய் வேண்டல், 

அறுகு தலைமதி சூடிய பேறை யானையணி 

மறுகு தலைமதி காள்வாக் கண்டண்ணன் மால்வளைமான் 

குலக தலைமதி மானதி மானுக்கொள் கொள்கையிலெஞ் 

'சிறுகு தலைமதி மானுங்கொள் வாயென்று செப்புவளே. 

(இ-ள்.) அறுகு ௪ ௮றுகையும், சலை-முகன்மையாகிய, மதி சந்தி 

ரனையும், சூடிய (திருமுடி.யிற்) றரித்த, பேரை ௮ரனை ௪ திருப்பேரூரின் 
கண்ணுள்ள ஸ்ரீ பட்டிதாயகரை, ௮ணி- அழகிய, மத்தி மறுகு தலை = தடு 

வீதியில், நாள் - (இருவிழா) நாளில், வர கண்டு -- எழுந்சருளிவாத்சா4' 

த்த, ௮ண்ணல் ௭ பெருமையிற்சிறந்தவ2ர ! மால் வரை மான் “4 மேகத் 

தவழ்கின்ற (இமய) மலையிற்றோன மிய பார்௨தி தேவியாரையும், குறுகு தலை 

7
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இழிய தலையையுடைய, மதிமான் ௭ (யாவராலும்) மதிக்கப்பட்டமானை 

யும், நதிமானும் - கங்கையாகிய பெண்ணையும், கொள் கொள்கையில் அ 

(முறையே வாமபாகத்திலும் தஇிருக்கரத்திலும் திருமுடியிலும்) ஏற்றுக்கொ 

ண்ட செய்கைபோல, எம் எங்களுடைய, சிறு குதலை--இளமையும் மழ 

லைச்சொல்லையுமுடைய, மதிமானும் ௭ அறிவையுடைய பெண்ணையும், 

டுகான்வாய் என்று ஏற்றுக்கொள்காயென்று, செப்புவள்-செலிலித்தாய் 

சொல்லுவாள், (௭-று.) 

மதி-இடைக்குறை, இல்--ஒப்புப்பொருளில்வந்த ஐந்தாம் வேற்றுமை 
டருபிடைச்சொல், உம்மைகள் இரண்டனுள்--முன்னது செவ்வெண் ; பின் 

னது இறர்சத தழுவிய எச்சம், வளாமான், ததிமான், மதிமான்--இம்கூன் 

றும் உவமையாகுபெயர்கள், (72) 

பாங்கன் தலைவனை வியத்தல், 

செப்பு வனமணி வண்ணன் றினம்பணி தேளுபுரச் 

தப்பு வனமணிர் தாடுபெம் மான்றன் னணிவராயில் 

அப்பு வனமணி வாய்க்கண்டி.ங் குற்றெழில் சொற்றனனால் 

இப்பு வனமணில் யாவசொப் பாரெம் மிறைவனுக்கே, 

(இ-ள்,) செப்பு (யாவராலும் புகழ்ந்த) சொல்லப்பட்ட, வனம் -- 

அளபமாலை யணிந்த, மணி வண்ணள - நீலமணிபோலுந்திருமேனியையு 

டைய விட்டுணுவானவர், தினம்பணி- நாடோறும் வணங்குகின்ற, சேலு 

புரத்து - சாமதேலுபுரமென வுந்திருப்பேரூரின்சண், அப்பு வனம் ௮ணி 

நீது-- கங்சையைச் (திருமுடியில்) தரித்த, ஆடு பெம்மான் - திருநடனஞ் 

செய்கின்ற பட்டிப்பெருமானுடைய, ௮ணி வரையில் - அழகிய வெள்ளிம 

லையில், தப்பு வன்னம் -பவளதிறம் போலும், மணிவாய் ஈ ௮ழகய வாயி 

னையுடைய (சலைவிடை), கண்டு-பார்த் த, இங்கு உற்று-- இவ்விடம் (பிழை 

SH) aig, எழில் சொற்றனன் - (அவளது) ௮ழகை (தலைவன எனக்குச்) 

சொன்னான், (ஆதலின்) இ புவனம் மண்ணில்--இந்தப்பூமியில், எம் இறை 

வனுக்கு எங்களுடைய தலைவனுக்கு, ஒப்பார் யாவர்-யாவர் ஒப்பாவார் 

கள்? (ஒருவரும் ஒப்பாகார்,) (எ.று.) | 

மணிவாய்--௮ன்மொழித்சொகை, வாய்க்கண்டு--டஇயல்பின் விகாரமா 

யிற்று, ௮ப்புவனம், புவனமண்--ஒருபொருட் பன்மொழிகள், (73)
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இரைவளை யாகம் வருந்தித் தருமு.த் தெழிலனஞ்செய்க் 

கரைவசை யாகரு வென்றடை: காக்குக் ககனபுரித் 

திரைவளை யாகலை சேமுடி யார்த்தொழு சேர்வைகெஞ்சே 

நிரைவளை யாகலைச் செய்தாற்கெட் டாதவர் நீளூலகே, 

(ட-ள்,) நெஞ்சே ஃ மனமே! இரை வளை அ. ஒலிக்க்ற சங்குகள், 

ஆகம் வருந்தி-- உடல் தொந்த, ச௪ரு - பெற்ற, முத்து -ுமுத்துக்களை, எழி 
ல் ௮ள்னம் - அழகய ௮னனப்பறவைகள், செய் கரை களையா ௯ வயல்க 

ளினருகிற் சூழ்ந்து, கரு என்று--(௪மத) முட்டைகளென்றெண்ணி, ௮டை 

ஊக்கும்: அடை கடக்கும், ககனபுரி- ககனபுரியென் லுந் திருப்ரோரின் 

சண் எழுந்தருளிய, திரை- கங்கையும், வள் -- வளப்பத்தையுடைய, ஐ ௮ 

௬ அழகாகய, கலை சந்இர்லும், சேர் முடியார் - சேர்ந்த(இரு) முடியை 

யுடைய ஸ்ரீ பட்டி நாயகனை, தொழு-- வணங்கு, (வணங்கின) கல்லை 

(கருங்) கல்லை, நினை வளையா - வரிசையாகிய வளையல்களணிந்த பெண் 
ஞ௯கை, செய்தான் கு - செய்த இருமாலுக்கு, எட்டாத ௩ அடைவதற்கருமை 

யாதிய, ௮ நீள் உலகு-- ௮ர்சப்பெரிய மோட்சவுலகத்சை, சேர்வை - நீ 

அடைவாய், (எ-று) 

சலை.-இடைக்குறை, முடியார்த்தொழு--இயல்பின் விகாரமாயிற்று, 

செய்தான--வினையாலணையு பபெயர், நிரறைவளை- அன்மொழித்தொகை, 

கல்லைப்பெண்ணாகச்செய்கத., 

* கண்ட கன்மிசைக் காருத்தன் கழற்றுகள் கதுவப் 

பண்டை வண்ணமாய் சின்றனள், 

என்றதனாலுணர்க, (74) 

விறலிவிடுதா.து. 

நீண்ட வராக மருப்பணிர் தார்பொன் னெடுவரையை 

மாண்ட, வராக வெடுத்தார் பரம்புர மன்வயிற்போய் 

வேண்ட வராக மணிதார்பண் பாடி.மண் விண்ணனைத்தும் 

ஆண்ட வராக மொழிக்கரு ளென்றணி யாயிழையே, 

*(௫-ள்,) ௮ணி--அழகிய, ஆய் இழையே-ஆராய்ந்தெடுக்கப்பட்ட அப 

ரணங்களையுடைய பெண்ணே ! நீண்ட - பெரிய, வராகம்-(இருமால் ௮வ 
  

* இராமாயணம் ௮சலிகைப்படம் 71,



bee - இருப்பேசூர் 
சாரங்கஞுள் தன்றாகுிய) பன்றியினது, மருப்பு ௩ கொம்பை, அணிந்தார் ௮ 

பதஃ்கமாச அ௮ணிர்சவரும், நெடு பொன் வரையை - பெரிமி மேருமலையை, 

மாண் -பெருமையுள்ள, தவர் ஆக வில்லாக, எடுத்தார் ௭ (தமது திருக் 

கரத்தில்) எடுத்தவரும், பசம்பரம் -பரம்புரமென்னுந்திருப்பேரூரின கண் 

எழுத்தருளியவருமாகயெ, மன் வயின் - ஸ்ரீ பட்டி. நாயகரிடத்து, போய் ௭ 

(நீ) சென்று, மண் விண் அனைத்தும் ஆண்டவ - பூவுலகத்தாரையும் விண் 

ணுலகத்தானாயும் மற்ற எப்பொருள்களையும் பாதுகாத்தவரே ! (என்று) 

பண்பாடி ௯ இசை (யுள்ள பாடல்களால் ௮வரைக்குறித்துப்) பாடி, ௮வா 

௮கம் ௩ அவரது மார்பினிடச்து, ௮ணி-- ௮ணிகின்ற, தார் (சொன்றை 

முதலிய மாலைகளை, இராகம் மொழிக்கு - பண்போலுஞ் சொல்லையுடைபப 

(எங்கள்) தலைவிக்கு, ௮ருள் என்று -தந்தருளுவீரென்று, வேண்டு-இரந்து 

கேட்பாயாக, (௪.று.,) | oo . 

மொழி--உவமைத்தொகைப் புறத்துப்பிறந்த அன்மொழித் தொகை, 
மண், விண்--இடவாகுபெயர்கள். 

விறலிவிடு தாத-தன்னைக்கூடிப்பிரிந்த சலைவனத வரவு சாழ்ப்பப் பொ 

ராச தலைவி பாடினியை நோக்கி யெனத காசல் நோயைத் தலைவருக்குக்கூ 

றியவரத மாலையை யாயினும் பெற்றுவாக்கடவையெனத் தூதுவிடுத்தல், 

சிவபெருமான் பன றியின்கொாம்பை ௮ணித்தாரொனபத, 

* இந்தவர் மார்பம் தூங்கு மேனவெண் கோடு போன்ற, 
என்பசணனாலுணர்க, (45) 

ஆழும் பரவை யகிலமும் வானு மயனரியுக் 

தாழும் பரவை யயிலார் கரனத்த சண்மலர்தாயச் 

சூழும் பரவை மலிபிற வாநெறி யைச் தொழுது 

வாழும் பரவைச் சுகமருள் வாயெத்கு மாசொழித்தே, 

(இ.ள்,) ஆழும் .அழுமாகிய, பரவை - கடலாற் சூழப்பட்ட, அகில 

மும் ௬ (இர்) நிலவுலகிலுள்ள மனிதர்களும், வானும் சுவர்க்கலோகத் 

திலுள்ள சேவர்களும், ௮யன் அரியும் ௪ பிரமாவும் விட்டுனுவும், சாழும் 

பர - வணங்குகின்ற மேலாயெ கடவுளே ! வை- கூர்மையாகிய, அபில் 

அர் சரன் ௮ச்த-- வேலாயுதத்தைக் கையிற்றரித்த முருகக்கடவுளுக்குப் 

பிதாவானவரே ! சண்மலர் தூய் - குளிர்ச்சிபொருத்திய புட்பங்களைத்தூவி 

யருசித்த, சூழ் -சூம்இன்ற, உம்பர் ௮வை- தேவர் கூட்டங்கள், மலி-மிகு 

ந்த, பிறவாதெறியை தொழுத * பிறவாதெறியெனலுர் திருபபேரூனா 
se 

  emt tne 

திநவிளை.பாடற்புராணம் தரிபரியாஃ்கிபபடல 6 11.



கலித்துறை யந்தாதி, §3 

வணங்கி, வாழும் வாழ்கின்ற, பரம் ௭ மேலான, ஐ௭ அழகிய, சுகம் ௮ 
பேரின் பவாழ்வை, என் கு - எனக்கு, மாசு ஒழித்த எகுற்றங்களைப்போக்கு, 

அருள்வாய் -- கஇருபைசெம்வாயாக, (௭.று,) 

அலம், வான்--இடவாகுபெயர்கள், (76) 

மாசி மசவைக் குடந்தை கராவுண் மகத்தரவி 

நாசி மகவை யரிந்தார்செங் காடு ஈணாகமலை 

காசி மகவையஞ் சூழ்பே ரையுமுறை கண்ணுதலைப் 

பூசி மகவைச் சிரற்கரி தாம்பதம் போ.துகெஞ்சே, 

(௫-ள்.) செஞ்சே ௭ மனமே! மாசி மாசிமாதத்தில், wan = ws 

நாள் இருவிழாவையுடைய£ ஐ குடந்தை அழ௫ய கும்பகோணமும்? 

கரா உண்-முதலையுண்ட, மக௭(பார்ட்பனப்) பிள்ளேயை, சரு-கொடுக்க 

௬ளிய, ௮விநாசி-(தென்காசியாகிய) ௮விதாசியும், மமவை-(€ராளனெ 

ன்னும்) சமது புதல்வனை, ௮ரித்தார்செங்காஅரிந்சவராதிய ௪றுக்தொ 

ண்டநாயலனார் இருவவதாரஞ்செய்த திருச்செங்காட்டங்குடியும், நணா-பவா 

னியும், கமலை திருவாருரும, காசி காசியும், மக வையம் சூழ் பேரை 

யும் - மகத்தாகிய பூமியிலுள்ள பெரியோர்கள் சூழ்கின்ற திருப்பேரூரும் 

ஆடிய இவைகளை, உறை - இடமாகக்சொண்டு உறைகின்ற, சண்ணுசலை 

எ ஸ்ரீ பட்டிநாயகமா, பூசி-பூசனை செய்வாயாக, மகம் வச்சிரன கு உம் 

( நாறுயாசஞ்செட்த) விண்ணுலகரசு டெற்றவச்சிராயுசத்சையுடைய இந்தி 

ரலுல்கும், ௮ரிது ஆம் பதம் - இடைத்தற் கருமையாகிய ஸ்ரீ கைவாயபத 

வலியும், போதும் உனக்குக் கிடைக்கும், (எ-று) 

மக--கடைர்குறை, அரித்தார்--வினையாவணையும் பெயர், உம்--செல் 

வெண், தரு *-அலிதாசி-தரவிதாசி *மூற்றுமந்றொரோவழி, வைச்சிரற்கு 

_௮கரத்துக்கு ஐகாரம்போலி, வச்ஈரற்கும்--௨ம் விகாரத்சாற் ரொக்கத. 

கும்பகோணம், திருச்செங்காடு, திருவாரூர் -சோழநா ட்டிலுள்ள தலங்கள், 

௮விதாசி, பவானி--கொங்கறாட்டி லுள்ள தலங்கள், காசி--வடநாட்டிலு 

ள்ள தலம், (77) 

போதங் கரங்கொண் டருச்*த்தி லேம்பொரு ளாமெழுசத்தைச் 

தோதங் கரமென வேயுழல் வேங்க ஞயவருள்வாய் 

உ2மாதங் கரங்கெனு மார்புடை யானயன் வர்திழைஞ்சும் 

வேதங் சரணத் தொலிச்கசும பாம்புர விக்தகனே, 
  

*நன், உம், 14,



54 திருப்பேரூர் 

(௫-ள்,) மா தங்கு திருமகள் விக்கின்ற, அரங்கு எனும் மார்பு 

உடையான அ டமென்னும் மார்பையுடைய விட்டுணும், gue பிரம 

லும், வந்து இறைஞ்சும் - (தாடோறும்) வற்து துதிக்கின்ற, வேதம் கரண 

த்து--(நானகு) வேதங்களும் விருப்பத்துடன், ஒலிக்கும் - முழங்குகின்ற 

பரம்புரம்-பரம்புரமென்னுந் தருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய, வித்தகனே 

ஞானமயமாகிய ஸ்ரீ பட்டி நாயகரே ! ௮ம்்போது-௩அழகிய மலர்களை, கரம் 

கொண்டு--சைகளிற்கொண்டு, அருச்சித்திலேம்--(சேவரீருடைய திருவடி 
களை) அருச்சனை செய்தோமில்லை, பொருள் ஆம் - வேதங்களின் சாரமா 

இய, எழுத்து ஐந்தும் -- ஸ்ரீ பஞ்சாக்கர மகாமந்திரத்தையும், ஓதம் செபி 

த்தோமில்லை, கரம் எனவே-(கணடோர்) கழுதை என்னும்படி, உழல் வே 

ங்கள் - (சன்மமாகிய பிறவிகளில்) வருந்துகின்ற நாங்கள், உய்ய பிழை 

க்கும் ௨ண்ணம், அருள்வாய் ௭ இருபைசெய்வாயாக, (எ.று 

உய--இடைம்குறை, (78) 

வித்தக ரானைப் புரக்தார்ஈல் யாம்முனி வேள்விவரு 

பு.த்தக ரானைப் புழைக்கை யனைத்தரு புண்ணியரை 

6586 ரானைமன் பேரூ ரிறைவசை ஈற்கயிலை 

மத்தக ரானை மடித்தான் வணங்க மருவுவரே, 

(இ-ன்,) வித்தகர் - ஞானசொருபமாயுள்ளவரும், ஆனைப்புரந்தார்-௭ 

காமதேனுவைக் காத்தவரும், நல் யாழ் முனி--நல்ல (மகதி என்னும்)யா 

ழையுடைய நாரதரது, வேள்விவரு - யாகத்திற்றோன் நிய, புத்சகரானை 

புதிய ஆட்டுக்கடாவை (வாகனமாக ஏறிய) முருகக்சடவுளையும், புழைக் 

ஸகயனை-- ததிக்சையையுடைய விநாயகக்கடவுளையும், ௪௬--பெற்றருளிய, 

புண்ணியரை-புண்ணிய சொரூபமானவரும் (ஆய), ஆனைமன் யானை 

கள் பொருந்திய, பேரூர் இறைவரை-ஈஇிருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய ஸ்ரீ பட் 

டி தாயகமா, நத்து அகர் விரும்பிய மனத்தையுடையவர்கள், மத்தம் சரா 

னைக களிப்புடைய முதலையை, மடித்தான் -: கொன்ற விஷ்ணுவானவர், 

வணங்க ௬ வணங்கும் வண்ணம், நற்கயிலை மருவுவர் ௭ தல்ல கயிலாயபத 
வியை.௮டைவார்கள், (௪-.று.) 

$ 

$ புதுமை 4-தகர்அபுத்தகர் ஈறுகெட்டுத் சன்னொற்றிரட்டியத, (79) 

  

* மீன், பதவியல் சூச்இரம் 9,
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மருத வரைக்கண் மலாஅவும் பேரை வரர்சனகன் 

மருத வரைக்கணத் தேயிறுத் தாற்கருள் வள்ளல்குகா 

மருத வரைக்கண் டவஞ்செயென் றேவினர் மன்லுமைகா 

மருத வரைக்கணிற் கண்டார்க்குண் டோருஜை மாஙிலத்தே. 

(டு-ன்.) தவர் எ முனிவர்கள், மரு ௭ வாசனையும், ஐு௮ழகம் (பொ 

Gifw), கள் மலர் தூவும் -- தேனையுடைய மலர்களாலவருச்சுக்இன்ற, பே 

மை வரர் ௭ இிருப்பேரூரின்கண்ணெழுந்தருளிய மேலானவாரான ஸ்ரீ பட்டி 

தாயகர், சனகன் அ (மிதிலைக்கு ௮ரசஞ.ய) சனகராஜனுடைய, மரு தவனை 

(வலிமை) பொருந்திய வில்லை, சணத்தேயீறுத்தசான்கு- இமைப்பொழுதி 

னில் முறித்தவராகிய திருமாலுர்கு, அருள் -௮னுமக் கரகம் பண்ணிய, வள் 

ளால் ௮ பெருமையிற்சிறச்சவரும், குகா-ுமுருகனே, மருதம் வரைக்கண்- 

மருதமலையினிடத்த, தவம் செய் என்று-(எம்மைக்குமிசத்துத்) தவச்சைச் 

செட்யக்கடவையென்ற, எவினர் ௪ கட்டனளையிட்டவரும், மள ௭ பொ.மை 

பொருந்திய, உமை-பார் ௨௫ தேவியாருடைய, காமர் -றுழமுகிய, துவரை 

தாயசலை அ கண்ணில் சண்டார்க்கு- எண்களால் தரிசித்தவரு்கு, மாதில 

ச்துறந்த இந்நிலவுலகில், குறை உண்டே குறைபாடு உள3?சா? (ஒன 

றமில்லை.) (எ-று) 

கணில்--இடைக்குறை, ௨--சாரியை, 

* சனகன் வில்லை இராமர் ; கணத்தேயிறுக்சார் ' என்பது, 

தடுத்திமை யாம லிருந்தவர் தாளின் 

'மடுத்தது காணுதி வைத்தது நோக்கார் 

கடுப்பினில் யாரு மறிந்திலர் கையால் 

எடுத்தது கண்டன ரிற்றது சேட்டார், (80) 

நிலத்தே வருஞ்சுர ௬க,தவ ரூம்பணி கிர்மலர்மால் 

வலத்சே வரும்வெள் விடையார் பரம்புரர் மாவெளியம் 

பலத்தே வருமுய வாடும்பட் டீசர் பதம்பரவார் 

மலத்தே வருந்தக் டெப்பாபல் தூழிவெம் மாலடைக்தே, 

ர௫-ள்,) நிலம் -பூலோகத்திலுள்ள, தேவரும்--௮ந்தணர்களும், சுர 

ரும்-(தேவலோகத்திலுள்ள) தேவர்களும், பணி--வணங்குகின்ற, திர்மலர் 
  

* இராமாயணம் பாலகாண்டம் கார்முகப்படலம் 84,
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௬ மலரூதரும், வலத்த-- வலிமையோடு, வரும் - வருகின்ற, வெள் விடை 

யார் - வெள்ளிய இடபவாகனச்தையுடையவரும், பரம்புரா-பாம்புரமெ 

ளனுந் திருப்பேரூரிலெழுந்தருளியவரும், மா வெள்ளியம்பலத்து- சிறந்த 

வெள்ளியம்பலச்தின்௧ண், எவரும்: சகல ஆன்மகோடி.களும், உய்ய (பிற 

வித் தன்பதச்தினின்றும்) உச்சீவிச்கு.௦ வண்ணம், ஆடும் பட்டீசர்-இருநட 

னம் செய்சருளுகின்ற ஸ்ரீ பட்டிநாயகரது, பதம் - திருவடித்தாமரைகளை, 

பரவார் ௭ துதியாதவர்கள், மலத்து- நரகத்தில், பல் ஊழி-அதேக யுகங் 

கள், வெம்மால் ௮டைந்து-- கொடிய மயச்கத்தையடைந்து, வருந்திக்கெ 

ப்பர் - வருச்தப்பட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள், (எ-று) 

ஏ--இரண்டனுள் முன்னத ௮சைநிலையிலும், பினனத தேற்றத்திலும் 

வந்தன, வெளியம்பலம், உய௰--இடைக்குறைகள், (81) 

மாலவ கான்மறை யோன்கா சிபனருண் மன்னுதவக் 

காலவ னாயவர் காணத் திருகடங் காட்டுவிழிப் 

பாலவ னால்௪சடைப் பண்ணவன் பேரைப் பதியடைந து 

சாலவ னாவிற் இப்பி பரகதி சார்தரற்கே, 

(இ-ள்) மாலவன் ௬ இருமாலும், நான்மறையோன் - நான குவேதங் 

களையுடைய பிரமனும், காசிபன் ௮ருள் ௯ காசிப முனிவர் பெற்ற, மன்னு 

தலம் காலவன் அ நிலைபெற்ற தவத்தையுடைய காலவ முனிவரு.ஈ, ஆயவர் 

- அ௫ய இவர்கள், காண தரிடிக்கும்படி, திருநடம் காட்டு அழகிய 

ஆனந்ததாண்டவத்தைக் சரி௪ப்பித்சருளிய, விழி பாலவன் -- நெற்றிஃ்க 

ண்ணையுடையவரும், நால் உடை பண்ணவன - தொங்குகின்ற சடையையு 

டையவருமாகிய ஸ்ரீ பட்டிநாயகரது, பேரை பதியடைந்து-திருப்பேரூரா 

இய தலச்தைச்சேர்ந்து, சால மிகுதியாக, வல் நாவில்வ வள்மையாகிய 

நாவினால், பரகதி சார்தரற்கு- மோக்கமாகிய பதவியை யடைவதற்கு, துதி 

ப்பீர்- வணங்குவீர்களாக, (௪-று.) பாலம்--தெற்றி, தய சொற்களைப் 

பயில்தலால் வனனாவெனப்பட்ட து. (82) 

சாரங்க சங்கர பேரூர நின்கழற் றஞ்சமென்றே 

காரங்க ௪ங்க ரயன்முதற் றேவர் கரைந்திறைஞ்சும் 

பேரங்க சங்கத் தலைவ சினைப்பழி பேசுதக்க 

னாரங்க ௪ல்ச மடைக்கா ரிஃதென்னை யறிவின்மையே. 

(௫-ள்,) சாரங்க-- மானைத்திருக்கரத்திலுடையவரே! சங்கர - (ஆன் 

மாக்களுக்குச்) சுகச்தைச் செய்பவரே ! பேரூர - திருப்பேரூரிலெழுத்தரு
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ளியலரே ! நின்சழல் சஞ்சமென்று - தேவரீருடைய பாதங்களே பற்றுக் 

கோடென்று, கார் அங்கம் -மேசம்போலுசர் இிருமேனியையுடைய, சங்கா 

சங்கை யேந்திய திருமாலும், அயன் முதல் சேவர் ௭ பிரமனமுசலிய சேவ 

ர்களும், கரைந்து இறைஞ்சும் - மனமுருகிச் த இக்கின்ற, பேர் ௮ங்௧க ௭ பெ 

ருமைபொருந்திய எனபுமாலையையுடையவ?ர! சங்கம் தலைவ ௯ சங்கப் 

புலவர்களுக்கு முசன்மையானவரே ! நினை - சேவரீரை, டழி பேசு சக்கனார் 

௯ நிந்தனைபேசிய தக்கனார், ௮ங்கு- அவ்விடத்தில், ௮சம் கம் ௬ ஒட்டின 

தலையை, அடைந்தார் - பெற்றார், இஃது எனனை ௬ இசென்னை? அறிவின் 

மை பதமை, (எ-று) சேற்றக்தை உணர்த்தும் ஏகாரம், செய்யுள் விகா 

சத்சாற்றொக்கது, 

௮ங்கு-- தசைநிலை எனினுமாம், (83) 

வில்லா 29. up gd பார்த்தற் சரூள்செய் விமலமறைச் 

சொல்லா லடிதொழும் வல்லார்க ணால்வர்க்குக் தூய௩றைக் 

aan vg wns சேயோக ஞானங் கராக்தகினை | 

war on Quasi. sri gator பேரை யருமருக்தே, 

(இ-ள்.) பேரை அருமருந்தே திருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய (இடைக் 

FOG) தருமையாகிய அமிர்சம்போன்றவயே: வில்லால் அடிமிபற்றும் - 

வில்ல லடிக்க (அ௮அசனை) மேற்கொண்டும், பார்ச்சுற்கு-- அருச்சுன ஐர்கு, 

அருள் செய் விமல அனுக்கிரசஞ்செய்க மலாகிதராகிய ஸ்ரீ பட்டமாயக 

சோ! மற சொல்லால் - வேதங்களிற்கூறிய மகாமந்திரல்-ளாற் மிய-னி 

த்து, ௮௦ -சேவரீருடைய திருவடி சளை, தொழும் வணங்குகின்ற, வல்லார் 

கள் நால்வர் கு உம் ௮( நூல்களில்) வல்லவராிய ௪னகாதி தால்வருக்கும், 

தூய பரிசுத்தமாகிய, நறை கல் ஆல் அடியிருந்து- மணம் பொருந்திய 

கல்லால் விருக்ஷத்தின் 8மிருந்த, யோகம் ஞானப் -யோசத்தையும் ஞான 

த்சையும், கரைந்த உபதேூத்சருளிய, நினையல்லால் - தேவரீரையன மி, 

அடி எங்கட்கு - அடிமையாகிய எங்களுக்கு, யார் ணை ௬ யாவர் துனையா 

வார்கள் [,ஒருவருமில்லை, (எ-று) சொல்--.ஐகுபெயர், (84) 

பிரிவுணர்த்தல். 

௮ருமா மணியு மகிலுக் தருமம் பொன்னுமுக்இி 

வருமா மணிபுனற் காஞ்சிக் கண் பேரை மஇழ்மயிலே 

பெருமா மணிற்பொரு என்றில்லை பின பெனப் பேசவிறை 

கருமா மணியின் மணிக் இனளந்தக் காரிகையே, 

8
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(ட-ள்,) இறை - தலவைவனானவன் (தலைவியை நோக்க), ௮ருமாமணி 

யும் ஸபெருசற்கரிய மிகுந்த நவமணிகளையும், அகிலும்--அகற்கட்டைகளை 
யும், தரும் - பவளங்களையும், ௮ம் பொன்னும் - அழகிய பொன்னை 

யும், உந்தி-(இருகரைகளிலும்) தள்சரி, வரு--வருஇன்ற, மா மணி-பெரு 

மையும் அழகுமுள்ள, புனல்காஞ்சி- நீருள்ள காஞ்சிமா ததியையடைய, 

தண்பேரை-குளிர்ந்த பேரூர் ஆகிய திருப்பதியை, மகிழ் மயிலே- விரும்பு 

இன்ற மயில்போலுஞ் சாயலையுடைய பெண்ணே ! பெருமாமண்ணில் 

பெரிய மேன்மையுள்ள இப்பூமியில், இன்பு (இருமை) Wen wid aden we 

(கரத்சக்கது), பொருள் ௮ன,று இல்லை என - பொருளல்லாமல் (வே.ற) 

இல்லை எனறு, பேச சொல்ல, அந்த காரிகை -- அத்தலைவி, கருமாமணி 

Wer = கரியநிறமுள்ள கண்சளினின்றும், மணி சிந்தினள் -முத்துப்போ 
லும் நீர்த்துளிகளைச்சிந்தினாள். அமுசாள் என்றபடி, (எ-று,) 

மணில்--இடைக்குறை, காரிகை வருந்தினாளொனபத, 

8 செல்லாமை யுண்டே லெனக்குரை மற்றுறின் 

வல்வரவு வாழ்வாரக் குரை, 

என்னுந்திருவாக்காலுணர்க, 

இருமையினப்மா வன :-- 
இம்மை மறுமை யின் பங்கள், இவறறைத்தருவது பொருளெள்பத, 

4 *மூனிவரு மன்னரு முன்னுவ பொன்னான் முடியும்,” 
எனவும், 

1 *வடுவிலா வையத்து மன்னிய மூன்றின் 

ஈடுவண கெய்த விருதலைய மெய்தும்.' 
எனவும கூறிய ஆன்றோர் வாக்குக்களாலுணர்க, 

பிரிவுணர்த்சல் எனபது :-- 

புணர்ச்சியினபத்சாற் களிப்புற று, யாங்கள் இவ்வாறே எஞ்ஞான்றும் 

சுகித்திருக்கப்பெ.றுவேமென்று எண்ணிய தலைமகள த மகிழ்ச்சுயை குறிப் 

பானுணர்ந்த தலைமகன், பிரிவெனப.த ஒன்று உளதென்பதை முன்னரேயு 

ணர்வளாயின் அஞ்ஞான்று கவலாளென உட்கொண்டு, மயில்போல்வாய் ! 

மக்கள் இருமையினும் அடையும் இன்பங்கள் பொருளன்றிப் பிறிதில்லை' 

யென்றுதான் பொருளீட்டல் காரணமாகச்செல்வேன் என்பது குறிட்பான் 

விளங்கத் தனதுபிரிவை அத்தகைமசட்குக்கூறா நிற்றல், (85) 
  recent 

8 திருக்குறள் பிரிவாற்றாமை 1, 
* திருக்கோவையார் 332, 

் நாலடியார் மெய்மை 4,
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நற்றாய் தலைவியன வலங்கூறி யிரஙகல். 

சார்க்கு வளைச்கஞ்சஞ் சேர்வயம் பேரைக் கடவுளருக் 

சோக்கு வளைக்கர மான்சென்று கண்டு திகைத்தணிமெய் 

வேர்க்கு வளைக்கண் புனலுகுப் பாளுடை விட்டனளாத் 

பார்க்கு வளைக்கண்ட பாவையர் யாரும் பழிப்பதற்கே, 

(இ-ள்.) கார் குவளை -- கரிய நீலோற்பலமும், கஞ்சம் ௭ தாமனாயும், 

சேர் பொருந்திய, வயல் - வயல்கள் சூழ்ந்த, பேரை கடவுள் - இருப் 

பேரூரின்கண்ணெழு ந்ச்ருளியிருக்குனற ஸ்ரீ பட்டி நாயகர் (எழுந்சருளிவரு 

கிளற) ௮௬--௮அருமையாஈகிய, சேநர்க்கு- சேராத் செரிசிக்கும் பொருட்டு 

ata சுரம் மான ௪ வளையல்களை யணிந்த சைகசாயுடைய மான்போல்வா 

ளாகிய எம்கள்பெண், சென்று--போய், கண்டு தெரி௫ித்து, திகைத் ந-- 

மயங்கி, ௮ணி- அழகிய, மெய்வேர்க்குவள் தேகத்தில் வேர்வையரும்பா 

நினறு, ஐ.ஈண்புனவ் உகுப்பாள் -அழடூய கண்களினினறும் நீரைச்சிந்தி, 

பாரர்கு-:(இப்) பூமியின், உவளை அவளை, சண்ட பாவையர் பார்த்த 

பேண்கள், யாரும் - எவரும், பழிப்பசற்கு - பழிக்கும் வண்ணம், உடை 

விட்டனள் (அணிநர்ச) சேலையையும் நழுலவிட்டாள், இஃ்ரென்னை ஆச்சி 

ரியம் என்பது எஞ்சிநின்றது, (௪-று,) 

குவளைக்கஞ்சம்--௪ துகைதோக்கி வலிமிகுந்தது. தேர்க்கு, பார்க்கு-- 

முன்னது இரண்டாம்வேற்றுமை மயக்கம், பிரனத எழாம்வேற்றுமை மய 

க்கம், மான, பாவையா்-- உவமையாகுபெயர்கள், உகுப்பாள், வேர்க்குவள் 

.ழற்றெச்சங்கள், 

உகரம்சுட்டு சேட்மைக்கண் வந்சது. 

* உப்பக்கம் கோகி, 

் உவனெறி கடற்கிறை, 

சஎனக்கூஜியவையபோல, (86) 

௩ ௩ ட 4 உ ° உ (2 | 73 . 

ப.தக்குத் திருமங்கை காதன்கண் சூட்டு பரருமையோ 

டுதக்குத் திருமலை மேவுதென் பேரை யொருவரன்ஜிக் 

க,தக்குத் திருமலை மேலாய்ப் பொறிகள் கலஙகுமக்காள் 

இதக்குத் திருமலர்த் தாள்காஃ்டி யாள்பவ ரின்றுநெஞ்சே, 
  

* திருவள்ளுவமாலை 21, 
8 தைடதம், நளன் நூதுப்படலம் 10,
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(@- ah.) தெஞ்சே-மனமே! கதம் குத்து-- வலிமைபுள்ள வாயுக்குத் 

சாப, இருமல் அ கக்கல்தோயாலும், ஐ சோழையானது, மேலாம் ௭ 

அதிஈமாம், மிபாறிகள் ௯ BOUND, கலங்கும் ௮ தாள் தத்தம் 
நிலைமை மாறுபட்டு வருந். தூனற அந்த (மாண) காலத்தில், இதக்கு--தன் 

மைசெய்வமற்காக, திருமலர்த்தாள் - நுழடகிய தாமரை மலர்போன்ற பாத 
ங்களை, சாட்ட அள்பவர் எ தரி௫ிப்பித்து இரட்சிப்பவர், பசக்கு = so g இரு 

9.715, H டிமங்கைராசன் - இலக்குமி நாயசனாகயெ திருமால், சண் தன 

சிாளை, ஸூட்டிபரர் ௭ (தாமரை மலராகக்கொண்டு) அழுச்சிக்கப்பட்ட 

எவிபருா னும், உமையோடு ௯ பார்வதி தேவியாரோடு, உசக்கு திருமலை 
வடக்கிலுள்ள கைலாயமலையின் ஈண், மேவு - எழுக்தருளிபிருப்பவரும், 

பேரை ஒருவர் ௯ திருப்பேருரிலுள்ள ஒப்பற்றவருமாகிய ஸ்ரீ பட்டி நாயகர், 

அ௮ன்மி- அல்லாமல், Der pg = (Cap சடவுளர்) இல்லை, (எ-று) 

ஆசலால்--அப்பெருமானது திருவடியை வணங்குவாய் எனபது எஞ்சி 

தின்றது, பதக்கு, இசக்கு--அத்துச்சாரியைகள் தொக்குவந்தன. (87) 

இன்னம் பலவன் பிறப்பிடை யான்சென் நிளைத்தலின்றிப் 
பனணனம் பலவ மொழித்துன் திருவடி பாலித் த்தருள் 

ஆன் னம் பலவ மருநதுங கழனி யணியதில்லைப் 

பொனனம் பலவதென் பேரையின் மேவிய புண்ணி.பனே, 

(இ-ள்,) ௮௱னம் - தஇன்னப்பறவைகள், பல்லவம் அருத்தும் தளிர் 

களை உண்ணுகின்ற, எழனி- வயல்கள் சூம்ர்ச, அணிய அழகினையுடைய, 

இல்லை. பொன் அமபலவ ௬ சிதம்பரக்தின் எண்ணுள்ள சனசசபையை 

யுடையவே! சகென்பேரையின மேவிய அழகிய திருப்பேரூரின கண் எழு 

நீ கருளிய, புண்ணியனே -புண்ணியவடிவமான ஸ்ரீ பட்டிநாயகே! யான் 

== நான, இன்னம் எ மேலும, பல வனபிறப்பு இடைபலவாகிய கொடிய 

பிறவீகளில், சென்று போய்ப்பிறந்து, இளைத்தல் இன்றி மெலிவடை 

யாமல், ௮௦பல் ௬ USED EnV eid, Hal = வீண்செயல்களும், ஒழித்து 

௯ (என்னையடையாமல்) நீக்கு, உன் -சேவரீரத, திருவடி-இருவடி தரிசன 

தை, பாலித்சருள்- கொடுத்தருள்வீராக. (௪-.று.) 

பலவம்--இடைக்குறை, தில்லை--தில்லைமரங்கள் சூழ்சலால் ௮ப்பெ 

யர் பெற்ற ௮, | (88) 

புண்ணிய மாகருங் காலனைத் தாக்கிய பூங்கடுக்சைக் 
சுண்ணிய மாகரும் பாமுக்தென் பேரைய காவெனமன் 

கண்ணிய மாகர் பரவும் பதமலர் Br Boe Goer 

அண்ணிய மாகரு கோயும் தவிர்க்குமவ் வஞ்சுடரே.
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(இ-ள்,) நெஞ்சே மனமே! மாகர் -விண்ணுலகசவாசிகளாகிய சே 

வர்கள், ரண்ணிட- (சாடோறும்) வத்த, புண்ணிய - புண்ணியவமவான 

வே/ மா பெரிய, கரு காலனை அ கருமையா கிய இயமனை, தாக்கிய 

(மார்க்கண்டேயமாக் காரச்கும்பொருட்ி) உசைச்சருளிய, பூ பொலிவு 

ள்ள, கடுக்கை கொன்றைமலராலாசிய, சண்ணிய -- மாலையையுடையவ 

ரே! மா*௭ வயல்களில், கரும்பு ஆரும் ௭ கரும்புகள் நிறைந்த, சென்பே 

மைய அழகே திருப்பேரூரை வாசத்சானமாகவுடைய ஸ்ரீ பட்டி நாயகரே! 

கா என ௩ (எங்களை) இரட்டுப்பீராகவென்று, மன் ௭ மிகவும், பரவும் = 

ஆதிக்கின்ற, பதம் மலர் -திருவடித்தாமரைகளை, தாடு- நீலிரும்புவாயாக, 

(விரும்பின்) ௮௮௪, ௮ம் சுடர் அழகிய சோதிவடிவாகிய சிவபெரு 

மான், ௮ண்ணிய- பொருந்திய, மா மிகுதியாகிய, கரு தோயும்-(இம் 

மையில் வாதம், பித்தம், ஐய முதலியவைகளால் உண்டாகிய பிணிகசோய 

ல்லாமல், மறுமையில் ஒரு தாய் வயிற்றில்) கருப்பத்திற்படும் பிணிசளை 
யும், தவிர்க்கும் * நீக்கியருளுவார். (எ...) 

நண்ணிய-*செய்யியவென்லனும் வினையெச்சம், உ௨ம்--இறந்சது தமூ 

வியத. கடுக்கை--அகுபெயர், (89) 

அஞ்சக் கரத்.த வயல்சூழும் பேரா. யமலனயன் 

அஞ்சக் கரத்தன் முதல்வா னவரா யடர்த்தவெஞ்சூர் 

அஞ்சக் கரத்தயி லேந்திய வேளை யளித்ததெய்வ 

அஞ்சக் கரத்த னடிப்போதெங் கட்கென்று மாதரவே, 

(-ள்.) ௮ம் நிரையும், சக்கரத்த- சக்கரவாளமென்னும் பறவை 

களையுமுடைய, வயல் சூழும் -- வயல்கள் சூழ்த்ச, பேரை ௮மலன ௯ திரு 

ப்பேரூரிலெழுந்தருளிய களங்கமற்றவரும், அயன் ௮ பிரமனும், ௮ம் ௪க்௪ 

ரத்தன் ௬ அழகிய சக்கராயுதத்சையுடைய திருமாலும், முதல்வானவரை௭ 

(இவர்கள்) முதலாகிய தேவர்களை, அடர்த்த-ு(கொல்லும் வண்ணம்) தெ 

முங்கிவந்த, வெம் சூர் ௮ஞ்ச-- கொடிய சூரபன்மன் என்னும் ௮சுரன் 

பயப்படும்படி, கரத்து ௮யில் ஏந்திய (இருக்) கரத்தில் வேலாயுதத்தைக் 

கொண்டருளிய, வேளை - முருகக்கடவுளை, ௮ளித்த -௩ டெற்ற, செய்வம் 

தெழ்வத்தன்மையுள்ள, அஞ்சு ௮க்கரத்தன் அ ஸ்ரீ பஞ்சாக்க.ரத்தையுடைய 

பட்டிதாயகரத, அடிப்போது ௭ திருவடித்தாமனாகள், எங்கட்கு ௮ எங்களு 

க்கு, என்றும்எ எக்காலத்தும், ஆதரவு = துணையாம், 

என்றும்--௨ம் முழ்றுப்பொருளில் வந்தத. (90)
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ஆதர வாக வடைக்தாாப் புரக்கு மணிகயிலைப் 

பூசா வாகம நால்விரிக் சாப்ஈமன் போதருகாள் 

சிதா வாக னயன்போழ் நியதவ AsBuyrs 

தோதர வாகன வெள்விடை. மீதென் லுளத்திடையே, 

(@-h.) ஆசரவு ஆக விருப்பமாக, அடைந்தார் புரக்கும் எ (40H 

இருவமத்சாமமரைகளைத் தரிசிக்கும்பொருட்டி) சசாந்சவர்களைக் காப்பாற்று 

கின்ற, அணி -- அழகிய, கயிலை பூக கயிலாயமலையையுடையவரே ! ஆக 

ton நால் விரித்சாய் -ஆகம (முதலாகிய) நூல்களைக் (சேவரீரது திருவாக் 

கால்)விரிச் தச்சொல்லியருளியங?ே ! ExT அகன் -டவக்குமி?2சலி தங்கிய 

மார்பையுடைய திருமாலும், ௮அயன-*பிரமனும்? போற்றிய ஐதித்த, தவ 

சத்தி புரத்து-- தவ௫த்திபுமெனலுந் திருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய, ஓது 

அர ௯ யாவராலுந் துதிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ பட்டி நாயகரே ! நமன் ௬ இயமன், 

போதரு தாள் - (என்னிடத்து) வருகின்ற காலத்தில், கனம் வெள்விடை 

மீத சர்மையையுடைய இடபவாசனச்தின்மீத (எழுக்தருளி), என் உள 
த்தஇடை- எள மனத்தின்கண், வா யான் தரிசிக்குமாறு வத்தருளுவீ 

சாக, (௪.று.) அ௮டைந்தார்ப்புரக்கும்--இயல்பின விகாரம்' (90) 

மெய்தொட்டுப் பயிறல். 

இடையஞ் சுறவிறு மாந்து பரந்த வெழின்முலைகாள் 

தொடையஞ் சுவணக் கருங்குழற் பாரஞ் சுமக்குமன 

கடையஞ் சுகமொழி வாடுற வோங்க னலமலகாண் 

கடையஞ் சுகமுற வாள்பேரை யீசன் கனவனாக்கே, 

(டு-ள்,) கடையம் - இ3ழாராகிய நாங்கள், சுகமுற - பேரின்பத்சை 

யடைய, ஆள் இஞு்கின்ற, பேரை ஈசன் -திருப்பேரூரிலெழுக்சருரிய ஸ்ரீ 

ULE SWEDE, கனம் வரைக்கு -மேகந்தவழ்செற (வெள்ளி) மலைப்பிர 

தேசத்தில், இடை ௮ஞ்சுற-௩ இடையானது வருந்துமாறு, இறுமாந்து 

கருவித்த, பாம் பெருத்த, எழில் முலைகால்-௮ழகு பொருந்திய தனங் 

களே! தொடை-பூமாலைகளணிந்த, அஞ்சு வண்ணம் கருங்குழல் ஐந்து 

கையையுடைய கரிய கூ.ந்தலினது, பாரம்-பாரத்சை, சுமக்கும்அசுமக் கி 

ன்ற, ௮னம் நடை அன்னம்போலும் நடையையும், ௮ம் -- அழகிய/சுகம் 

மொழி -ளளிபோலுஞ்சொல்லையுமுடைய இப்பெண், வாடுறவாட்டம 

டைய, ஒங்கல் நலம் ௮வ உயர்ந்து வளர்வது நன்மையல்ல, காண்-௮மி 

வீரா*.(எ-று.)
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உணம், அ௮னம்--இடைக்குறைகள், காண்-- பால் உமுவைசி, முன 

ணீலை யசை எனினுமாம். வலாக்கு--ஏழாம்வேற்றுமை மயக்கம், மொழி 

..உவமைத்சதொகைப்புறத்துப்பிறந்ச ௮னமொழித்தொகை, 

மெம்்தொட்டுப் பயிறல்--வேழம் முசலாயவற்றை வினாயவழி யாம் 

விடைபகராது நாணி நின்றதலைமகளைக் கூடக்கருதிய சலைமஃகளன ௮௮௭௬2 

மெலிவிற்கு வருந்தபவன்டோன்று தனங்களைத்தீண்டாதிற்றல், (92) 

கனகா சலவில்லா பேணாயில் வேதன் களிப்பொடுசெய் 

அனகா சகல்குண்ட வெண்ணீற்றை காளு மணியகிலார் 

மனகா சகல மாயுமென்று போற்றிட வாழ்ஈதிடினலும் 

வனகா சகத்இனர் காணச்சென் றேபின் வழு வசே, 

(இ-ள்.) சனகம் அ௮சலம் வில்லர் ௩ அபான்மவையை விவ்லாகவுடைய 

பட்டி நாயகர் எழுந்தருளிய, பேரை இல்--திழுப்பேரூரில், வேதன் ௮ பிரக 

ைவன், களிப்பொடு ௭ விருப்பத்தோடு, செய்; செய்கின்ற, அனகம் ௮ 

பரிசுக்சமாகிய, ஆர அகல் குற்றமற்ற, குண்டம் வெண்ணீற்றையாககு 

ண்டத்திலுள்ள வெண்மையாகிய இ. நீற்றை, தாஞம் அ இன சேறும், 

௮ணியகில்லார் ௮ ௮ணியாதவர்கள், மனன எுறுரசனே ! சசலரையம் 

யாவமாயும், கா என்று காக்சக்கடவாயென்று, போற்றிட (டவலகத்தாச்) 

து.இக்க, வாழ்ந்திடிலும் ௭ வாழ்ந்தாலும், சகத்தினர்காண- உலகத்தார் 

அறியும்வண்ணம், வனம் கா செள்று- காட்டீன்கண்சென்று, வருத் தவர் 

௮ வருந்துவார்கள். (௪-று,) சகனசாசலம், இர்க்கசந்தி, 

, மன--இடைக்குறை, வனம்கா--ஒருபொருட்பன மொழி, (93). 

வருந்தா தடியர் பவத்திடை வாழ்வருள் வள்ளி 

யருக்கா தலரகொன்மறைத் சேனுப சேசர்தம் மாலயக்துட் 

பொருந்தா தவரமெய் மரமைக் Og ap 41 Ou oar ணார்புனெஞ்சக் 

Shin SWiSH காணார்கண் மூங்கில்வெய். கண்ணெக்குமே, 

(௫-ள்.) அடியர் -சொண்டர்கள், பவத்திடை-- பிறப்பினிடத்து, வரு 

நீசாது- (சென்று) வருந்தாமல், வாம்வு ௮ருள் வள்ளல் - (பரின்ப) வா 

ப்லைக் கொடுத்தருளுகிளற (பெருங்) கொடையையுடையவரும், அணி ௭ 

அழகய, அரும் - மேன்மையாகிய, சாது அலர் கொன்றை மகரந்தங்கள் 

றைந் கரான்றைப்பூமாலவையணிந்ச, சேனுபுரம் ஈசர் ௮ சேனறுபுசமென் நிறைந்த ௦ றப்பூ நீதி, சேனுபு சீணுபு 
னுர் இருப்பேரூரிலெழுந்தருளியவருமாகிய ஸ்ரீ பட்டி நாயகரது, ஆலமத் 

vA, 
MAMAMAHOPADHYA 

(1. 9 Vy, SWALINATHALY AR LIBRARY. 

TMRWVANMIYUR, MADRAS- 41.
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pe = (இருக்) கோயிலுள், பொருந் சாதவர் அ போய்ச்சேர்த்து (வணங்காத 

வர்கள்), மெம் தேகம், மரம் ௭ மரமாம், ஐந்து எழுத்தும் ௪ பூரீ பஞ்சா 

ச்கரமகாமச்திரத்சையும், எண்ணார் ௭ இயானியாதவர்சள், புல் நெஞ்சம் 

- நற்பமாகிய மளம், கரும் தாது: ஈருமையாகிய இரம்பாம், தவம் அவம் 

(அவர்கள் செய்யும்) தவங்கள் வீணாம், காணார் ௪ண்- தரிசியாதவர்களு 

டைய கண்சன், மூங்கில் வெம் சண் ஒக்கும் ௭ மூங்இலின் இடக்துள்ள வெ 
வ்லிய கணுக்களை யொச்கும், (௪-ற.) பேரின்ப வாழ்வாவது--முத்தியுலக 

த்தில் ௮னுபலிஃ்கும் கெடாத இனபம், 

கொன்றை--பொருளாகுபெயர், தேனுபுரேசர்--குண சந்த, தேனுபு 

சம்--முதற்குறை, எழுத்தும்--௨ம் சிறப்பு, (94) 

கண்ணப் பருக்குப் பதா கர நாதகல்.யாணபுரக் 

தெண்ணப் பருக்கு மணிகேள்வன் போற்று மிறைவபர 

அண்ணப் பருக்குக் குடர்கோய்தர் தாண்ட வரவளிதேன் 

உண்ணப் பருக்கும்பன் னீர்மூல வென்றென்று மோதுவனே, 

(இ-ள்) கண்ணப்பருக்கு ௮ கண்ணபபறாயனாருர்கு, பதம் எ (தமது) 

புண்ணியலோகத்சை, ௪௫ -- கொடுத்தருளிய, நாத எ சிவபெருமானே ! 

கல்யாணபுரத்து -: கல்யாணபுரமென்னுர் இருப்பேரூரிலெழுந்தருளிய, 

எண் அப்ப ௮ (யாவருந் தியானிச்கின்ற) தந்தையானவமே! ருக்குமணி - 

உருச்குமணி சேவியாரத, கேள்வன் 5 நாயகனாகிய திருமால், மீபோற்றும்- 

துதிக்கனற, இறைவ - கடவுளே ! பர உ மேலானவசே ! ௮ண் 5 பெருமை 

அயையுடைய, ௮ப்பருச்கு-திருநாவுக்கரசுதாயனாருக்கு, குடர் கோம் அளுூலை 

தோயை, தந்த-கொடுத்து, ஆண்ட - ௮மைகொண்ட, ௮ எப்பொரு 

ட்குமிறைவரே! அளி ௭ வண்டுகள், ன் உண்ண -- சேனையண்ணுமாறு, 

பருக்கும் (நாடோறும்) உயர்க்கின்ற, பன்னீர் மூல பன்னீர் விருட்சத் 

இன் அடியில் (எழுர்சுருளிய) ப்ரீ பம நாயகரே ! என்ற என்றுசொல்லி, 

என்றும் - எக்காவத்தும், ஒதுவன ௭ (யான) வாழ்த்துவேன, என்னை ஆள் 

வீராக என்பசெஞ்சிநின்றது. (௪-.று.) ் (95) 

ஓதத் தமரக் கடல்கடைக் தோனுவர் தோ.துஇிருப் 

பாதச் தமார் பரவும் பரம்புரர் பார்த்தன் வல்வில் 

வாதத் தமர வடியுண்ட சென்னியில் வானவராப் 

போதத் தமர வடிச்சுவ டுழ்றதும் பொற்புடைத்தே,
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(@-d.) ஒதம் ௭ குளிர்ச்சியும், தமரம் ௮௬ பேரொலியுமுள்ள, டல்: 

பாற்கடலை, கடைந்தோன் அ கடைந்த திருமால், உவந்து ஒது : மகிழ்ச்சி 

கொண்டு துதிக்கின்ற, இரு பாதத். த-௮ழடய பாதங்களினிடத்த, அமரர் 

பரவும் ௬ தேவர்சள் வணங்குடுன்ற, பரம்புரர்௯ பரம்புரமென்னுந் திருப்: 

பேரூரிலெழுச்தருளிய ஸ்ரீ பட்டிதாயகர், பார்த்தன் - அருச்சுனனுடைய, 

வல் வில் வாதத்து ௩ வலிய விற் போரில், ௮மர அடியுண்ட சென்னியில் 

பொருந்தும்படி அடிபட்ட சர௫ன்மேல், வானவர் ௬ தேவர்களுடைய, ஆ 

போசம்-பசுவா௫ய காமதேனுவின் சன்மினது, அடிச்சுவட--காற்றமும்பு, 

௮மர௯௭ அடங்குமாறு, உற்றதும் அஏற்றுக்கொண்டதும், பொற்பு உடைத்து 

(மிக்க) ௮ழகினையுடையது, (௭-.று.) 

கடைத்தோன்.- வினையாலணையும் பெயர், ஒத-வினைத்கொசை, உடை 

ச்து--குறிப்பு வினை முற்று, (96) 

டமணித்தென்றல், D 

பொன்னஞ் லலெம்பு குழைத்தடை யார்புரம் பொன்றுவித்த 

௮ன்னஞ் சிலம்பு வயம்பேரை ஈரத னணிகளத்து 

வன்னஞ் சிலம்பு முடியி லிடத்து மையிலணித்தாம் 

பன்னஞ் சிலம்புற௮ு தாண்மா திருவேம் பதிரிலத்தே, 

, (டு.ள்.) பன்-- (விசேடித்துச்) சொல்லப்பட்ட, ௮ம் ௯ ௮ழகிய, சில 

ம்பு உறு சிலம்பு என்னும் ஆபரணம் பொருந்திய, சாள் மாது பாதங்க 

ளையுடையபெண்ணே |! ௮ம் பொன் சிலம்பு ௭ மேகந்சவழ்கின்றமேருவை, 

குழைத்து வளைத்து, ௮டையார் புரம் பகைவரது மும்மதில்களையும், 

பொனறுவித்த-- அழியச்செய்த, ௮ன்னம் ஊறுன்னப்பறவைகள், சிலம்பு 

௯ சித்இக்கின்ற, வயல்பேரை நாதன் -- வயல்கள் சூழ்ந் த திருப்பேரூரிலெ 

மு்சருளிய ஸ்ரீ பட்டிநாயகரது, ௮ணி களத்து - ௮ழ்கிய சண்டத்தினிடச் 

தள்ள, வல் நஞ்சு இல் - வலிய விடம் போலவும், முடி ௮ம்பு இல்௭ழுழி யி 

னிடத்துள்ள கங்கைபோலவும, இடத்து உமை இல்-வாமபாகத்தினிடத்து 

ள்ள பார்வதி தேவியார் போலவும், நிலத். த-- இப்பூமியின்கண், இரு வேம் 

LU Bex தம்மிருவருடைய ஊர்சளும், ௮ணித்து ஆம் ௩ சமீபமாம், (எ-று.) 

கவலற்க வென்பதெஞ்சி நின்றது. இல்--மூன்றும் ஐந்தாம் வேற் 

றுமை ஒப்பு உருபிடைச்சொற்கள்,
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மும்மதில்களை ௮ழியச்செய்ததற்கு உசாரணம் :-- 

* தடையார் புரங்கள், 

இகல்குன் த வில்லில் செற்றோன் பில்லை யிசள், 

இடமணித்தென்றலென்பத--தலைமகனைக்கூடிய தலைமகள் ௮வனத 

பதிசேய்த்தோ ௮ணித்தோ, பிரியப்பெறின் எக்காலங் கூடப்பெறுவேமோ? 

எனக்கருஇக் கவலுற்றதைக் குறிப்பாலறிந்த சலைமகன், ௮வளை நோக்கி, 
பெண்ணே ! ஸ்ரீ பட்டிநதாதரது கண்டமும், விடமும், முடியும், கங்கையும், 

வாமபாகமும், உமாசேவியும் போல, நின்பதியும் என்பதியும் அணிக்தாயுள் 

ளனவன்மிச் சேய்த்தனறு, நீ கவலற்கவென ௮வளதவலர்சை யொழித்து 

மரிழ்லித்சல், | ் (97) 

நிலவே யரும்பு கிகர்மூர லார்க்கு நெடிதுருூப் 

பலவே யரும்பு பணிபுரி வேனைக்கண் பார்த்தருள்வாய் 

புலவே யரும்பு ஊரியுண்ட மாதவன் போற்றுறு2ர 

கலவே யழும்பு மலையார்தென் பேரைய ஈற்பணியே, 

(இ-ள்.) புலவு ஏய் ௭ புலால் நாற்ற ௦ பொருந்திய, அரும் புணரி அ 

(௮ளவிடுதற்கு) அரிய சமுத்திரத்தை, உண்ட மாதவன் :- அருந்திய மகா 

தீவத்சையுடைய ௮கத்தியமுனிவர், போற்றுறு ௭ ஓதிக்கள் ற, சர்௭ சிறப்பு 

ப்பொருந்திய, நல்லவேம் ௭ நல்ல மூங்கில்கள், அரும்பு- தோன் றிய, மலை 

ஆர் ௩ வெள்ளிமலை பொருந்திய, சென் பேரைய அழகிய திருப்பேரூரி 

லெழுச்சருளியவ?ே ! நிலவு ஏய் -ஒளிபொருந்திய, ௮ரம்பு நிகர் ௭ (முல் 

லை) ௮ரும்பைப்போன்ற, மூரலார்க்கு ௩ தந்தபந்திகளேபுடைய பெண்களு 

க்ரூ, தெடிது ௨௬௫ மிகவும் (மனம்) கரைந்து, பல அரும்பு-- பலவாக 

உண்டாகிய, பணி (அவர்கள்) குற்றேவல்களை, புரிேவேனை - செய்துழ 

வ்கின்ற என்னை, நின் ஈண் பார்த்து - தேவரீருடைய திருக்கண்களாற்பார் 

Fe, FUL oo ௮ருள்வாம் ௯ (உமக்குத்தொண்டுசெய்தல் ap sour Bw) தல் 

லலவேவைகளை எனச்கு ௮னுச்கிரகஞ்செய்தருளுவீராக, (எ-று. 

எ--அசைநிலை, புரிவேன்--வினையாலணையும் பெயர், நல்ல--இடை 

ச்௫ுறை, (98) 

  

* திருக்கோவையார் 4,
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பொய் பாராட்டல், 

பணிய வராயிலர் சூழ்காம தேலுப் பதிமயினின் 

சணிய வரைகுழல் கண்டோ டினவெள்இக் காரதன்றி 

௮ணிய வரைவருகத் துங்கொம்கைச் சர்கண் டரியசெம்பொன் 

திணிய வளணாவளை/ தன்றென் அலன் செப்புவரே, 

(இ-ள்.) பணிய வணங்குமாறு, வராயிலர்சுழ் ௩ அளவில்லாத மாந் 
தீர்கள் வந்த சூழ்கின்ற, காமதேனுப்பதி -காமதேலுபுரமென்லுந் திருப் 

பபரூரின்கண்ணுரா, மயில் -மயில்போலுஞ் சாயலையுடைய பெண்ணே ! 

நின் - உன, கண்ணிய வமாகுழல் - பூமாலைகளையுடைய கட்டபட்ட 

கூந்தலை, கார் கண்டு மேகங்கள் பார்த்த, வெள்கு ஒன நாணியோ 

டின, அது அன றி-அதல்லாமல், ௮ணி-௮ழகிய, ௮ரைவருக்ஐும் - இடை 

யை வருச்துகினற, கொங்கை சீர்சகண்டு-- தனங்களி னழகசைப்பார்த் ஐ, 

அரிய ௬ ௮ டுமையாகிய, திண்ணிய வலிமையுள்ள, செம் பொன் வராக ' 

மேருமலையானத, வசைந்தன்று என்று--வளைந்தது என்று, உலகினர் செப் 

புவர் - உலகத்திலுள்ள மாந்தர்கள் சொல்லுவார்கள், (௪-று,) 

மயில்--உவமையாகுபெயர். கணிய, திணிய--இடைக்குறைகள், 

பொய் பாராட்டலென்பது :-- தலைமகளுடன் கூடி யின்பம் நூகர்ந்த 

தலைமகன் தனக்குண்டாய மடிழ்ச்சியால் ௮வளிடத்து உள்ளது கூறலன் மி, 

யிலலதங் கூறிக்கொண்டாடல், ௮ஃ்தாவத, அவளது ௮வயவங்கட்கு உவ 

மையாகிய பொருள்களை வேறு காரணங்கள் கற்பித் தக் குறைகூறி உவமேய 

மாகிய குழலையும் கொங்கையையும் புகழ்தல், இவ்வகப்பொருட்டிறையை 

குழல், சொங்கை இவைகளின் மேன்மையைக்கூறவரல் நலம்புனைர்துஸா 

த்சல் என்னுந் துறையாகக்கொள்ளிலும் இழுக்காது, (99) 

செவ்வர்இி யார்ட் தனத்இில்லை யின்னடஞ் செய்தன?ர்ச் , 

செவ்வந்தி யார்ந்தன தீபே முளத்துக் திகழ்ந்தனமாள் 

"செவ்வந்தி யாதரு பிட்டுண்டு வையைக்கட் சென்றனவான் 

செவ்வர்இி யாவண்ணர் பேணாப்பட் டீசர் திருவடியே, 

(இ-ள்.) செவ் அந்தி வான் ௩ செம்மை நிறத்தையுடைய மாலைக்கால 

த்து, ஆகாயம் போல, ஆர் வண்ணர் - நிறைந்த நிறத்தையுடையவராகய, 

பேலா பட்டீசர் ௭ திருப்பேரூரின்௧ண் எழுந்தருளிய ஸ்ரீ பட்டிநாயகாது, 

இரு அடி அஅழகிய பாதங்கள், செவ்வந்திஈ செவ்வந்தியென்னும் பூஞ் 

செடிகளையு, ஆர்: ஆத்திமரங்களையும் உடைய, தந்தனம் - பூஞ்சோலைச
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on DES, Birduder = சிசம்பரத்தில், நடம் செய்தன ௯ (பசஞ்சலிலியா 

ஃரபாதர்பொருட்டி) ஆனந்சசாண்டவத்தைச் செய்தருளின, சீர் சிறப் 

புப்பொருந்திய, செவ்வந்தி -செல்வந்தியென்னுந் திருச்சிராப்பள்ளியில், 

அர்ந்தன௪ முந்திருளிபிருத்தன, தீயேம் உளத்தும்--திமையையுடைய எல் 

கள் மனத்தினிடத்தும், திசழ்ந்தன - (அஞ்ஞான இருளை நீச்ச) விளங்க, 
செம் -நற்குணமமைந்ச, வந்தியார் வந்திநாச்சியாரால், தந-- கொடுக் 

கப்பட்ட, மா பிட்டசமாலினாலாகிய பிட்டை, உண்ட சாப்பிட்டு, வையை 

கண் சென்றன  வையையாற்றிணி_ச்து (௮சன் கலாயை யடைக்கும் பொ 

ரூட்டு) போயின. (௭.-று.) 

பின்னைய, செம்மை-- இரண்டனுள் முன்னைய! 'செப்பத்தின் கண் 

னும், பின்னையது நிறத்தினகண்ணும் வந்தன, செவ்வந்தி--ஒர்வகைப்பூச் 

செடி, தஇருச்சராப்பள்ளி--சோழநதாட்டுச் திருப்பதிகளுள் ஒனறு, 

வையை யடைக்சச் சென்றதென்பழ, 

% உரகன் வாம்க்ண்ட மாதவன்போல 

மண்ணகமழ்ம் தெடுத்து வருபுனல் வையைக் 

கூலஞ் சுமக்கக் கொற்றாளாகி 

௩ரைத்தலை முதியொளிடி த்தடு கூலிகாண் 

டடைப்பது போலவுடைப்பது கோக்கு, 

| என்றதாலுணர் ௪, (100) 

கார்வாழி வாழி மறைவேள் வி சைவங் ககனபுரி 

யூர்வாழி வாழி யுமைபட்டி காத ரொளிர் கடுக்கைத் 

தார்வாழி வாழி யடியார் தென்பேரையக் தாதிபடிப் 

போர்வாழி வாழி மணிநீ றெழுத்தைந்தும் பூதலத்தே, 

இருப்பேரூர்க் கலித் துறையந்தாதி 

ழலழம், உரையும் ழற்றுப் பேற்றன, 

* கவ்லாடம் 49, 

MAHAMAHOPADHYAYA 

 



  

    

  

    
  

  

ஓ 

4 வரி. பிழை, இருத்தம், 

2 | 80 (ஈன்னூல் பெயரியல் 60) தொல், சொல்லதிகாரம் வே 

| ற்றுமை மயங்கியல் 106. 

30 |) 

8181 ! இகரி | BOA, 
39 || 

of 8 விடி பட வீடு 

16 | 9] Car DB "| Cag @ors, 
18! 34 தந்திரி . உப தற்குறி, 

18 (82 | இடத்து | 2) 5 Gi. 
20 | 8 காளத்தார் veel BIGOT SDS BT, 
20 | 20 | பாதாம்புயம் vee] LAB TEDL (WILD, 
2; | 98 பேரை | பேரை ப, 
24 1 18 பேரூரும் . பேருரையும். 

26 | 25 | செல்வத்தையும் செல்வமும் | 

201 7 ஏறி | ஏறி 

209 | 16 | வீடு ப ட பட விடு 

41 | 17 தரு வடி.களையும்-- , இருவடிகளையும்--௭ கட்கு 

எங்கட்கு. 

42 18 | கோபத்தையும் கோபமும், 
42 | 20 பேரை ப பேரை பரமன் 

481 18 | மனமே மனனே. 

54 | 21 விட்டுணும் விட்டுணுவும் 

௦7 0 | இதென்னை இஃ சதன்னை 

52 10 | பேதமை மபதமை! 
65 | 9 (போதம் போதத்து 

66 | 28 | saw நல, 

68 | 18 | மூதியொ முதியோ




