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இயற்றப்பெற்று, | 
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Gl 

இவமயம். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

Gleatus a) afore. 
of 

கற்றுன் சிதம்டபாவேள் காசினியைப் பொய்யேன்று உ 

னுநீ்றன் கணபதியை யூங்கவன்போன் -மற்றரும் 

வாக்தமனங் காயங்கண் மன்னும் போருளெல்லாநீ 
வ் 

தேக்கியுய்மி னைங்கானைதந் தேர்ந்து. 

சுவாபிநொதபண்டி கர், ¢ 

  

& காணி பொய்யென் றன் முசவியவற்றை ௨௨-ம் செய்யு 

ஜிற் ஜொகுத்துக் கூறுமாற்றால் நன்குசெளிக. இச்செய்யுள் c 

fs ச்இியாரிச்தியவஸ் விவேசச்சை உணர்ச்துமாறு காண்க, 

 



a 

சிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

சிறப்புப்பாயிரம். 
ரூ 

  

இல்லைவாழநர்தணர்சுறறள் 

மெ (ற ou 7 இ i 

வைதிகசிகாமணி பிர்மஸ்ரீ 

மா, கோபாலஸ்வமிதீக்ஷிசரவர்கள் 

இயற்றியது, 

மதம் *பெநகச் சேலவ முறையேரகம் வால 

மதம்பேநகத் தேவைநகர் வாழத்--சிதம்பாவேள் 

கல்லு ழரகக் கழறினனேங் கற்பகமேழ் 

நிலலைவேண் பாமாலை தேர்ந்து, 

சாசைக்குடி. வித் தூவகாமணி 

சொக்கலிங்கச்செட்டியாரவர்கள் 
இயற்றியது. 

பூவின் ழதலாப் புகற்திலலைக் கற்பகத்தேந் 
தேவின் முதல்வன் நிநவடிக்குப்--பாவின். [வைக் 

முதல்வெண்பா மாலைதந்தான் முதுணர்ந்தோன் ரே 

சித1வண் சிதம் பாவே டேரீந்து. 
  

முதம் - சந்தோஷம், + Agu - ஞானம்,



au 

இவமயம். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

௮௨ 

நூற்பயன், 

ஆத்திகடீரே நாளு மறையி னரோகதிட 
காத்திரமே யிவன் கணபதியித் -தோத்திரத்தைப் 

யாரும் விசும்பும் பாவும் பவமகலுஞ் 

சேரு ழமமையெண் டிரர. 

  

% அச்இிகர் இவர் என்பது. :*பொன்னுலகம் வெர்ஈரகம் 

புண்ணியபர வம்புரிவார்--நின்மலனு மூண்டென்று மிச்சயித் 

தாஃறித்நிலமை-யாதச்திகசே யார்கண்டா ரம்மைப் பலமென் 

பார்- காத்திகசென் றேயுளக்து ணாடு? என்பசனாலுணாக, 

* எண்டிரு - அஷ்டலக்்மிகள், 

  

(GP இல்வந்தாதியிற் லசெய்யுட்களுக்கு அரும்பதப் 

பொருளும் விய/யவிவாணமும் ௬௩-வது செய்யுட்கு மட்டும் 

விருத்தியுரையும் ஒவ்வொரு பக்கங்களினும் அடிப்பாகச்தில் 

அவ்வச்செய்யுளிலச்சச்சையிட்டு வளைர்துள்ளன? அன்பர்க 

மானைவரும் உறு. தநோக்குவா.ராக.



உ 

இவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

இல்லைக்கற்பகவிதாயகர் 

வெண்பாவந்தரதி, 

  

காப்பு, 

கநேரிசைவேண்பா. 

பொற்பொதுமே லைக்கா புரத்துற் றெமையாளாங் 

கற்பகவி நாயகன்பூங் காற்றுணைகட்--கற்பொடுவெண் 

பாமாலை சாத்தப் பதம்பொருள்செவ் வேயமைத்தக் 
கோமானே பீ£வனருள் கூர்ந்து, 

ஆரல், 

உலசெலா முய்ய வுருவெடுத்துச் தேவ 

திலகனே தில்லைககர்ச் சீர்பூத்-- இலகினான் 

கைச்சுமுக னோம்பன் கற்பகமென் பானவனே 
நச்சிப் புக்கு நமை, ௪ 

  

சாப்பு--பொற்பொது - கககசபை. 

௪. உலகெலாம் என்பது பெரியபுராணம் பாடும் பொருட் 

டுச் சேச்கழொர்சுவாமிகட்கு ஸ்ரீம் நடராஜப்பெருமான் a4. 

யெடுச்துக்கொடுத்த மங்களத்திருவாக்கு,



௭ இல்லைக்கற்பகவிதாயகர் 

நமக்காரஞ் செய் துதில்லை நாயகமீ யல்லா 

லெமக்கார் துணையுமிலை யென்றேன்--௪மக்கார 

மேதுமறி யாகதமி யேனையுமாண் டானிம௰௰ 

மாதுசவ காமி மகன், 

மசம்புரியுஞ் சீர்த்தில்லை வாழக் சணசே 
யுகந்துபூ சிக்க வுவாவின்--முகங்கொண்டு 

வேச விழுப்பொருளே மேவி னதன்பெரூுமை 

யோத வுனவடங்கு மோ, 

ஓங்காரத் தட்பொருளை யுற்றார்க் குறுதுணையாய் 

நீங்காச இல்லையனை சேர்ர்துகெஞ்2ச--சாங்காலத் 

தஞ்சேலென் ரோதி யபய மளித்துவந்து 

குஞ்சாமே காவென் குதி, 

குகவருத்தக் தீர்த் துக் கொடியேனை யாண்டா 
னுதவியருட் கண்ணருகுற் ஜோம்பி--முதுபுலியூர் 

மாபுரத்தின் மேலை மலைகிகர வோங்கிவளர் 
கோபுசத்இல் விற்றிருக்சு கோன், 

  

௨. சமச்சாரம் - மந்திரத்சாற்சு ச்திசெய்யுங்கிரியை. 

௩. உலா - யானை, 

டு. கு,தவருச்சம் - மூலநோய். 

௬. மன்ற - நிச்சயமாக; *மன்றவென் இளெவி சேற்றஞ் 

செய்யும்?” என்றார் தொல்காப்பியனாரும்.



62 வெண்பாவந்தாதி, எ 

கோனைச் சபையிற் குனிச்கு மிறையளித்த 

வானைக் தலையானை யன்பர்க்குத்--2 தனை 

மறவாதார்க் கின்னலற மன்ற வளரு 

Hoang omnes Co, Sir 

ஏத்தி வணங்கு மெமையா ளாமையாட்கு 

மூக்க இருப்புகல்வன் முன்னின்று--சோக்தஞ்செய் 

விமீரற் புலியூர்க்கண் மேதினியீர் மேம்பட்டீ 

சாரே யுமைகிகரு வார். er 

ஆர்த்த பிறவித் தயர்கெடுக்?௪ யாள்புலியூர்க் 

இீர்த்சனுக் குக்சொண்டு செய்வதலாம்--பேர்ச் மொரு 

கைம்மாறு முண்டோ கசாகமீன கைக்கோடி 
x யெம்மான் முடிந்ததிது வென்று, Dy 

என்னை புகுர்௪ இயாமிருக்க வென்றுமுனஞ் 
சென்னை புகுக்தேனைத் தில்லையினி--லன்னையினு 
மெற்கினியான் சேர்ப்பிச் இரணக் தஇிகப்பித்த 
தற்கினியான் செய்வதுண்டோ சற்று, ௯ 

சற்றே செவிசொடுமின் சந் இரசார் நக்கோமான் 
முற்றும் புலியூர் முழுமுதல். கற்கோசாற் 
கேட்ட வளவிற் Bua upon bay or 
வாட்டு பிணிதவிரந்த வாழ்வு, ௧௦ 
  

௭. சோத்தம் - இழிக்தார் செய்யுமஞ்சலி. 

௯. சென்னை - மசென்னப்பட்டணம். இரணம்- புண். 

௧௦0. சந்திரச்காந்தச்கோமான் - சோமகாந்சமஹாராசன். 

சர் மூற்றும் கேட்ட வளவில் எனக்கூட்டுக. 

eePHEAMAHOPADHY AYA , 
AIA - pat 

புறவு பலர் 
ee சாட ட்ப 

ததா ந 131 90 Wak 
he



_9] இல்லைக்கற்பகவிநாயகர் 

வாமை வருச்கைதேே மாவயல்ரூழ் இல்லைககர்ப் 
பேமை வயிற்றுப் பிராற்கடிமை--யேழையேன் 

செய்யப் புகுந்த தனந்தொடுத்துத் தேய்க்ததுகாண் 

மையற் பெருக்கின் வலி, கச 

விநாயகபாராக்ாமம், 

வல்லபைக்கு வாய்த்த மணமகனைத் தில்லையில்வாழ் 
நல்லவரீக்கு நல்லவனை கஞ்சைவ---மல்லா 

ட உடசீரு உ ௪ $ . 

LD FB BO THD OLS YD BG)T GBT மாணிவஞனாய் நின 2 

விசச்தையுளத் துய்க்துணரு மின். ௧௨ 

மின்னனைய வேணிமுக்கண் வேழ முகக்துஇக்சை[செங் 

பொன்னரைஞா ணேகசக்கம் பூம்புலியூர்- முன்னவன் 
‘ . * . [1 ௩ க 

கஞ்சமலர் கொஞ்சங் கழலினையுக் காக்குரமை 
௩ “a க ப 

கெஞ்சகமே யஞ்சுவதென் னீ, ௧௩ 
  

௪௨. சைவமொழிக்ச புறச்சமயிகளும் போற்றுசலை “ere 

லாப் பயனு மெளிசளிச்கு மியல்பா னிர்சப் பெயர்சம்மை, நல் 

லா கமச்தின் வழிஈடச்கு ஈவியாச் சைவசே யன்றி, யல்லாச் சவு 

ரா சாச்சா வயி ணவர்கண் மூசலா மசக்தோருஞ், சொல்லா 

நின்று பயன்பெறுவர் துதிம்கை யானைத்ததியாசார்'” என்னுந் 

இருவாச்சானுணர்ச, மான் - யாவர்க்கும் பெரியவன், மஹான் 

என்னும் வடமொழி மான் எனவர்ஈ௫, இதனை ::மானேயுன் 

னருள்பெறுகா ளென்றென்றே வருக்துவனே”' எனவரும் இரு 

வாசசத்சானுணர்ச. 

௧௩. முன்னவன்-விராயகர்,



| bie 4 வெண்பாவந்தாதி. ௯ 

நீதி சிறிதுமிலே னீசனேன் கோறல்கள 
வாஇ புரிபாவி யானுுஞ்--சாதுசங்கத் 

தோங்குவித்துக் தில்லையின்௧க ஹூய்வுதவி காயேனைக் 
தாங்னெவன் விக்கி2ந சன், ௧௪ 

சறற மாணதுக்ச சாகரமுச் தாண்டக் 

தனதடியார்க் கோர்புணையார் தாளா---னநகனெனத் 

அங்கமறை சொல்லுஞ் சுமுகற் கிருப்பிடமாம்' 

பங்கமக றில்லப் பதி, &(@) 

அகம்பிரமவாதம் ஆகாதெனல். 

a சப்பண்பைப் பாராள் FEED 

இவிசுவா சக்துறிவித் தம்பொற்--பொதுககரா 

ுன்பிரம மென்றபசு ஞானகூப் பித்சனன்யார் 

காண்பசவன் காட்டாக கடை. ௬௭ 

  

௧௭. சககன்-மிதிலாபுரியிவிருந்த ஒசாசன். இவ்வ. சணுச் 
குப் பூர்வபுண்ணியவசத்தாலும், நாரசமுணிவரது வேண்டு 

கோளாலும், ஸ்ரீ விநாயகப்பெருமான் எழுக்சருளிச் திவ்ய தரி 

சனங்கொடுத்து, இன்பமே விழைக்தும் வேட்டாங் கெய்சவே 

முயன்று மூடே-- துன்பமே விடவல் லாந்தும் தளங்குமோ பிர 

மம் வேச--மன்புறு மொழுச்சஞ் செய்வோ னரும்பய னளிப் 

போன் கூ.று--நின்பிர மத்தை மன்னா கெருப்பிடா யென்று 

நீத்தான்?” என்ற வண்ணமே கின்பிரமச்சை ரநெருப்பிவிடு 
என்றுகூறி இவர்கொண்டிருந்த அ௮கம்பிரமச் கொள்கையை 

ஓழித்தும், நகமவழிச்தீகை்ைசெய்து இரிபதார்ச்ச நிச்சய ஞா



௧௦ தில்லைக்கற்பகவிநாயகர் 

எக்காரியாரம்பத்தினும் விநாயகாராத௩ம் 
இன்றியமையா ததேன்றல், 

கடைந்து சடலைக் காள மெழக்கண் 

டுடைக்கார் சுசாசுரர்முன் லூங்கஃ--தடைக்ததெவ 
னென்னவின விற்புலியூ சோரம் பனைக்கடைமுன் 

» : ro ச 

ணுன்னாக காரணமீம யொன்று, ௪௪௭ 
  

ஜனொபதேசம்பண்ணியும், சுச்சாச்துவிச மோக்ஷச்சை oO mer 

Hist. இல்வறுகரகம் ெபெ ர த பூர்வசாலத்திலே இவர் 
கொண்டிருந்து மாயாவாகு மூதிர்ச்சிபற்றிக் சங்கள் மதச்ச 
சென எண்ணிப்போலும், இவ்வரசர்பிரானை மாயாவா திகளெல் 
லாம், இற்றை ஞான்றும், ஞாகசஈகன் ஞாஃசாகன் எனச் கொண் 
டாடிச் குதாசலிக்கின்றனர்; ௮ந்சோ இவரது ஆராய்ச்சி இருக் 
தவாறென்னை? பாவம் பாவம், இதுகிற்க, அசம்பிரமமென் றல்/ 
வபோசதமாய் முடியுமே யன்றிச் சவபோசமாகாசென்பதனை, 

**காசலினா னான்பிரம. மென்னு ஞானக் சருதுபசு ஞானம்”? 

எனவருஞ் சிவஞானச்தித் இருவிருத்தத்சானும், ௮த முடி. 
விற் சுகந்சராசென்பசனை, *'மிண்டிய மாயா வாச மென்னுஞ் 
சண்ட மாருதம் சுழித்சடித் சார்த்த!” எனவருர் திருவாசகத் 
தானும், சாம் பிரமங் கண்டவர்போற் றம்மைச்சண் டாங்கது 

வே - மான்பிரம மென்பவர்பா னண்ணாதே!' எனவும், யானே 
யெவரு மானே னென்றவி-னவ்வவர் €றிய வவ்வவர் வாணுட் - 
செல்விதி ணிரயஞ் சேர்த்தவ ரசனான் - மாயா வாதப் பேயா 
வனக்குச் - சேவரி லொருவருண் டாக - மேவரு ஈரகம் விடுத் 
தலோ வரிதே'' எனவும் வரும் கொற்றவன்குடி. உமாபதி சிவா 
சாரிய சுவாமிகள் இருவாச்கானும். *யாங்களே கடவு ளென் 
றிடும் பாதக் சவரும்”” எனவரும் சாயுமான சுவாமிகள் பாடலா 
லும் தெளிவா யறியலாம்; தவமிகுதியிருந்சால் இவ்வறிவு 
தலைப்படும். 

௧௭. சரளம் - விஷம். கடை- முதனிலை ச்தொழிற்பெயர்.



\L Chisg) 
த Sorat sn. ௧௧ 

ஒன்ஞுய்ப் பலவா யுருவா யருவாகின் 

தொன்றாய்ப் புதிதாகத் தொல்புலியூர்--நின்ற 

கணபதியை நீங்காக் கருத்தினருக் கன்றே 

கூணமதிக மாமறிவு கூர்க த, GH 

கூர்மமென வைந்தடக்கிக் கோலவுடல் கைத்தளமை 

நீர்மே லெழுத்தா கினைந்துபுலி--யூர் 2மவு 

மைங்கானை யுள்ளு மடியார்க் கொருபொருளோ 

பங்கயன்மால் வாழும் பதம், ௧௯ 

பதஞ்சலிக்குக் கூத்துப் பரமபத யிர்த 

சிதம்பாத்தின் மேலைச் சிகரி--நிதம்பயிலுங் 

தர்சா வளதக்தையிரு சார்புகெடச் சார்க்காரே 

நந்தா GUAT BON BU} i நீர், ௨௦ 

நரம்புகுட ரென்பூ னகமயிர்செஞ் சோரி 

பரம்பியதோல் கொண்டு பருக்த--குரம்பை 

யரியவற்று ளெல்லா மரிதாம் புலியூர்ப் 

பெரியவனைப் போற்றப் பெறின், ௨௧ 
    

௧௯. கூர்மம் - அமை. கைத்து - செல்வம். 

௨0, தந்தாவளம் - யானை. இருசார்பு - உயிர்ச்சார்பு பொ 
ரட் சார்புகள்; 

௨௧, சோரி - இசச்சம்,



௧௨ இல்லைக்கற்பகவிதாயகர் 

பெற்றம் பெருஞ்செல்வம் பெண்டிர்பிள்ளை காணிமனை 
மற்றுமுள கூட வருமோவ £ழ்--வற்றபொழு 

தாதலாற் றில்லைதொழீ சானை முகத்தூம 

கேதுவே மீங்காக் கலா. ௨௨. 

சளேைத்தவன்னி பாசறுகு கேதமின்மர் தாசந் 
இளைத்தசுக சத்திபுத்தி சே--வளைத் இருக்கது 

பேணுங் கணேச பிரான்வடிவைத் தஇல்லைபுக்குக் 

காண விரும்புவதென் கண். ௨௩ 

கணாதிச னைக்கரும்பைக் கற்பகத்தைக் கண்ணைக் 

குணாதீத ளைம்மறைகள் கூற--லொணாதகன்ற 

நீரானை கித் தியனை கின்மலனை நந்தில்லை 
யூரா னை கெஞ்சமே யுன், e.g 

  

௨௨. சொமீர் முன்னிலைப்பன்மை எவன் முற்று, தாம 

கேது - விகாயகர் திருகாமக்தொன்று; எம்பெருமானுக்கு. 

HFG வந்தமைக்குச் சாணம் “நாம வான்படை யமைச்சர் 

மைக் சர்களொடு ஈண்ணுர், தாம னாருயிர் தாமச்சாற் ரொலைத் 

அயர் வெற்றி, வாம மார்கொடி. சாட்டலின் வள்ளலார் தமக்குத், 

தம கேதுவென் ரொருபெயர் துலங்கெ செகங்கும்,'” எனவும், 

வாட்ட மின்றிவாழ் தாமனா மன்னவன் கேடு, காட்ட லுற்றவுற் 

பாதமாய்க் கதிச்திட லானு, நாட்டு மப்பெயர் சிறந்தது ஈறையு 

மி ழிதழிப், பாட்ட ஸித்சொடை வேய்ந்தருள் பாலசர் திர.த்திற் 

கே? எனவும் வருஞ் செய்யுட்களா னுணர்க, நீங்காச்ே- 

உயிரைவிட்டுப்பிரியாத சுற்றம்.



ப. ஒப 
GL? க் 
0 வெண்பாவந்தாது, ௧௩ 

ர் 

உனக்குப் பிழைக்கு மூறுயரைப் பேன்செண் 
மனக்ளூரம்2க போசகுரு வாவி--வினைக்கெடேல் 
சேவித் இருகாத்காற் மில்லைககர்ச் கற்பகச்தைப் 
பாவித் இருகி பரிது. உ 

பரிபுரத்காட் பார்ப்பதிளெர் பாசதீதன் மேனாட் 
டிரிபுாத்தைக் 8ீக் துவக்கக் தில்லைக் -கரிவசனப் 

1.9 ro ௩ ரந . . க . . 

பிள்சோாசகா 2வண்வெமனற் பின்னெவர்கட் சன்னவனை 

யூள்ளாது வேலைமுடி யும், ட்ட 

உம்பர் முரிவ சொழிஈ்தொருங் சற்பகப்மப [ளைக் 
செம்பெருமான் றில்லையின்௧ ணெய் இனாு£்-செம்பொரு 
காணுமறி வேய்வர் ககசவசை யுற்நபல 

பூணூமொரு பொன்னிறமே மோல். ் உ 

  
உ. உள்ளாதூ - எஇர்மறை வினையெச்சம், 

௨௭. செம்பொருள் - பதிலக்ஷ£்ணமுமு துமமைச்ச பரம் 

பொருள்; செம்மை எண்டுப்பகிலகூணம்; அலை சன்வயச்ச 

ளூ சன் முசவிய இறைமைக்குணங்கள் எட்டுமாம். இக்கருத் 

தானே எட்டு வான்குணச் தீசனெம் மான்றனை”'என ச் இராவி 

ட சருதியுங் கோஷித்தல் காண்க. இணி, சோற்றக்கேடுகளின் 

மையின் நித்சமாய், நகோன்மையாற் றன்னையொன்றுங் ENS 

லின்மையிற் நூப்சாய், சான் எல்லாவற்றையும் சலந்து நிற் 

இன்ற மு.சற்பொருள் விகாரமின் றி எஞ்ஞான்றும் ஒரு சன்மை 

ததாதல்பற்றி அதனைச் செம்பொருள் என்ருர்??; எனப்பரிமே 

லழகர் உரைக்குமாறு பிறப்பென்னும் பேசமை நீங்கச் 

இிறப்பென்னுஞ் - செம்பொருள் காண்ப தறிவு”? என்னும் இருக் 

குறளுரையிற் காண்க. பல- குதிப்பு றட பெயர். 

MELE RAE RED OWE Ls 
ச் ha
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அ) ன . பூ . * 6 

போலி யெழுத்தைப் புலவா கொளு மாவெனவுூர்ச் 

காலியென நின்ற கடை? யனைக்- மகாலி 

யடி.யார் ஞுழார தீதுடன்செர்த் தாண்டதுகாண் டில்லைக் 

சடியார கருணைக் கடல், வி] 

கடலனைய வங்களையார் சண்வலையிற் பட்டிங் 
குடலைகிலை யென்றுகெஞ் 7௪ யுன்னி--விடலே 

சலம்போா தறுசாற் சபமியைசெய் இல்லை 
யிலம்போ தரனை யினி, ௨௯ 

Qu arora Moon கொட 
+ . க உ 

னனி பதை நீர் மையெணு ஈன்றா-- லுனிலற்ம்ற 
. . + £% . . 

யற்ப கத்தை யலாவிகெஞ்சே கிதில்லைக் 
கற்பகத்தை விட்ட கணக்கு, 8௨௦ 

e » 

விநாயகபரத்துவம். 

கணச்கறுபுன் றெய்வமெவர் கைதொழினு மந்த [கும் 

வணக்சமிவம் காமறை.நால் வாழ்த்திட்--பிணக்கொ மில் 

பொற்பொறுவி நாயகப்பெர் பூணலினு மாம்பசமப் 

கற்பசுத்திற் கோர்மின ௪௫.௧௮, Ge 
  

௨௮. கடி - விளக்சம். 

௨௯. அங்கனையார் - பெண்கள். சபரியை - பூசை, 

௩௧, இச்செய்யுளின் முன்னடி. இரண்டற்கும், இச்தனை 

யென்றெண்ண வொண்ணாமற் பல்கய சறுசெய்வக் குழாங் 

களை எச்சமயச்சவர் கணக் னாலும் ௮லவ்ணக்சம் இப்பெரு 

மாணுச்சே யுரியலாம். வேதி நூல்சளாம் இவ்வாறு பரத்துவங் 

கூறிதிது இர மப் புறச்சமம வாதத்தை அகற்றுநிற்கும். என்பது



ப 
ணை இ, ௧௫ 

கருவுற்ற நாண்முதலாக் கற்பகத்தை யல்லா 

லொருபற்று மில்லையென்றெ னுள்ள--முருகிற்றத் 
சோன் றலருண் மிக்கணுச்சச் சொண்டனெனத் தில்லையின்௧ 
ணேன்.ற கொண்ட தம்மா GaGa, ஈட்ட 
  

பொருள்? அதிசயம் பயக்கு நாராயணவுப நிடகம் யாரை- 
மதியினிர் குறிக்கு யாவர் வணங்கனுமவ்௨ ணக்கர்- து.நிகெழு 

நினவே மென்று சொலும்.” என்றார் பிறரும்; இணி, 

பின்னடி யிரண்டற்கும் பொற்பொது விராயகப்பேர் பூணலி 

னும் பரமம் கற்பகத்தித்கு அம் கருக் ஒர்மின் என 

௮ வயபபடுத்கி, அல்சன்றிக் ககசசபையின்சண்ணேயும் 

விராயகநாமச்சைத் தனக்கேயாய் வழங்கள் சரித்சமை 

யானும் பரத்துவம் இக்கற்பக மூர்ச்திக்கே உரியதாகும் இவ் 
விரண்டனையும் கருத்தினால் உய்ச்துணாமின்சள் என்பறு 

பொருள். நாயகன் - தலைவன்; விகாயகன் என்பதற்குச் எனக் 

ருமேலொரு சலைவனின்மித் தானே யாவர்க்கும் சலைவளாய் 
நிற்கும் விசேஷ(மடையானென்பது பொருள். இக்கற்பக 

ஜேர்த்திக்கு. விகாயககாமம் சர்வலோக நிவாதப்ரபலமுடைச்து 

என்பதைக் காட்டுவதற்கு இவ்வுலகச் துப் பல வியஷ்டிஸ் சலங 

களைப்பார்க்கிலும் ஆநந்தசாண்டவஞ்செய்யுஞ் சவபிராளுலும் 
செய்விக்குஞ் சிவகாமிப்பிசாட்டி யாராலும் சரிசக்கும் முப்பத்து 

முூச்கோடிசேவா காற்பச்செண்ணாயிரமிருடிகள் ஏனைச்£வகோ 

டிகளாலும் நிைச்துள்ள மஹோக்சத சமஷ்டிஸ்சலமாகிய 

இதெம்ப.ர சாகசபையே சச்சு சசசென்பதையும் அறிக. 

௩௨. அணுக்சக்சொண்டன் - சமிபித்தசொண்டன்; 
இதனை **அர மூரக மணிந்தபிரா னன்ப ரணுக்க வன்றொண் 
டர்? எனவரும் பெரியபுராணச் செய்யுளானுணர்ச, அருள் 
என்றுகொண்டது எனக்கூட்டுக.



௧௭ இல்லைக்கற்பகவிதாயகர் 

எனைத்து மறம்புரியே னேசகமிமைப் பேனென் 

றனைப்புகழச் சற்றுஞ் சலி3யேன்--வனத் இல்லை 

முன்னவனே யென்கொலித்த மூர்க்கனைக் காருணிய 

மன்னிப் புரந்த வகை, ரட்ட 

வருப்பது மொன்றையியன் மற்ஜென்றா வொன்றை 

புகுப்பது மொன்றைப் புரியா-- இருப்பதும் 

போரத்தின் நடியேற் புற்று புலியூர்வாழ் 

சேர்தன் றமையன் செயல், AP 

செயற்கை யறிவுஞ் செகத் இற் Ones 

வியற்கை யறிவு மிரண்டுஞ்--௪யப்புலியூர்க் 

கந்தாக் ெசா கணேசா கறைக்கண்டன் 

மைந்தாவென் பார்க்கு வரும். mR 

  

௨௪. இச்செய்யுளில் (ஒன்றினைச். செய்சை செய்யா 

சொழிகைமற் ரொன்று செய்சை? என்ற இரிசர்த்ருச்வங் 

கூறப்பட்டத. இகுத்சல் - அகற்றுசல். சேந்தன் - கந்சஸ் 

வாமி. 

௨௨௫. செயற்கையறிவு - நூற்சார்புபற்றிவருவது. இயற் 

கையறிவு - தெய்வச் சரவருவது. இசனை, (மதி நட்ப நாலோ 

டுடையார்ச் சதிநுட்பம் - யாவுள முன்னிற் பவை? என்னுந் 

DREGE Morais rence meinen in Am.



வெண்பாவந்தாதி, ௧௭ 

வரும்போதென் செய்வாய் மனனேபொன் மன்றத் 

தரும்போ தறுகுதக மாசவ்--கரும்புகனி 

மோதகங்கொண்் டானை முகத்தனைப் பாழ் முய்ஈம்மைக் | 

காதல் கரு. இமடங் கல், ih. Gr 

கற்றென். பிறர்க்குரைத்தென் கற்பகவி ராயகனார் 

நற்ரு ளூபய ஈளினத்தை--மாற்றப் 

* பஇத்நிலைகாண் டில்லைய ற்றும் பாவிநெஞ்சே நிற்கு | 

ARS s0g5u Hig BB, | ௩௭ 

விதிமுதன் மூவர்க்கும் விச்சுவ ரூப் 

அதிசெயக் காட்டிச் தொழிலி--னதிகாரந் « 

தந்தான் சதாசிவனைச் சத்திசத்தி புக்திமணத் 

தெந்தையென்னுர் இல்லை யிறை, உறு 

இழையொன் றகர மிதரவெழும் தெல்லா 

கிறைவதென வெங்கு நிலாவு--மறைமுடிவி. 

லேகமெனா தத்துவித மென்றபுலி யூரனிறை 

யாகு மடிமையகி லம் ௩௯ 

  

fi. காதல் - "கொல்லுதல், மடங்கல் - இயமன். 

௨௯. இறை ஒன்று என்பதற்குப் பநியொறாவனே எனப், 

பொருள் கொள்க, மறை பால்பகாவஃறிணைப்பெயர், எனாது" 

எதிர்மறைவினையெச்சம், கா! 

௨. AMARIAH( QPAORYAYS 
pera yA TMD |



SD தில்லைக்கற்பகவிநாயகர் 

அம்பு இடபத்தி யாடை வயிராக 

முண்ப அயிர்ப்போத மோர்மைதில்லைச்-- சம்புமக 

ஞா தனத்திற் கணிசாந்த மெய்யலரா 

நாசே யவைதொடுக்கு நார், ௪௦ 

நாசணனுங் காணா ஈமாது பாமபதி 

காரணனாச் தில்லைச் கணபதி-- போசமர 

சேரா பதிக்குழுன்னோன் சீர்பரவி னோமுயர்ந்தோ 

நாரா விதத்துமினி நாம், PE 

நாமே வரும்படிக்கு ஈண்ணுகா தார்தபதம் 

பூமே லிடர்போம் புலியூர்க்க--ணிமனமே 

விரைப் பாப்பின் விரிவிக் ரராசன் 

Par பாவித் Bi, ௪௨ 

இரிசிாசப் பேோரவே இயற்கு மனையாள் 

விசோசனைக்கு மன்பை வியக்தேற்--ஜரொருதூர்வை 
யின்பமளித் தான்புலியூ சேோம்பம் குண்டோமெய் 
யன்பினிலு மேலா யது, ௪௬௩ 

௪0. அம்பு - ஜலம், வயிராசம் - வயிராக்கயெம். உயிர்ப் 

போதம் - சவபோதம், ஓர்மை - ஏகாக்ரசித்தம். மெய்- சத்தி 

யம். கார் என்னும் இரண்டில் முன்னையதற்கு ௮ன்பென்பது 

பொருள். 
௪௨, மேவருதல் - மேவுதல்) ஒருசொல். 

௪௩, தூர்வை - அறுசம்புல், 

  
 



வெண்பாவத்தாதி, க்க 

அதிர்த்தியற கோற்பார்க் கருட்புலியூ செம்மான் 

சதுர்த்திவி தம்மொன்றே சாலு--மிதத்தையுமை 

தற்றவரு கோற்று காருஞ் சாரருமுடிக் 

கொழ்றவரும் பெற்றமைழாற் கூற்று, ௪௫ 

கூற்றுக் கொடியன் குறுகிற் பெருச்சாளி 

யேறம்றைக் சகடவி யெதிர்வர்து--நாற்றிசையும் 

போர்ப்பப் புகழ்புலியூர்ப் புண்ணியா நாயேனைக் 

காப்ப தொருகின் கடன், ௪டு 

கடனடியேற் கம்ம ௧௩௧ சபையி 

னடஈவிசோ தற்குமைந்த காயே--னுடனிகழு 

மாத்த வுனையிக்தே காந்த பரியந்தம் 

வாழ்த்தி வணங்கு வது, ௪௬ 

ப ததி கடய   

௬௪. உமை - பார்ப்பதி, நூற்கூற்று - புராணவசனம். 

௪டு. கூற்று - இயமன். புசழ்போர்ப்ப எனக்கூட்டுக. 

௪௬, உடணிகழ்சல் கண்ணொளியின் ஆன் மபபோதம் 

போல உயிர்க்ருயிராசற்றன்மை என்ச. Qatar “oaQser 

மாச வேரு யுடனுமாய்”” என்ற சவெஞானத்தித் திருவிருத்- 

தத்தர் னுணர்க, ஆப்சனென்னும் வடமொழி ஆச்சனென்றா9 

விளியானீறுகெட்டது.



௨௦ இல்லைக்கற்பகவிதாயகர் 

அடியார்க் கமுதுசெய்வித்தல். 

வதன மலர்ந்து வழங்கியுப சாரம் 

பதனருத்தி யைங்கானன் பர்க்கு--நிதமகிழ்வார் 

மண்ணிற் பிறர்தபயன் வாய்ந்துபுலி யூர்கச்சபில 

வண்ணந் குரியவசா வர், Por 

அருக்க னலவ ன௪வார கனனோ 

டிருக்கெசர் சாம மிவையுக்--இருக்கா 

நகரி யாசாய் ஈகுதில்லை மேலைச் 

சிகரி யுறைகணப இக்கு, ப FY 

திக்குப் பதிவர் திகனைச் சிதம்பாத்துட் 

புக்கு வணங்கும் பொழுதுபரி--பக்குவமா 

யுள்ள முருகிற் றுசோமஞ் சிலிர்த்ததின்ப 

வெள்ளம் பெருக்கெடுக்க வே. ௪௯ 

  

௪௭. பதம் - சோறு; ௮து பதனெனப் போலியாயிற்று. 

மண்ணிற் பிறச்த பயன் வாய்த்தலை மண்ணி ஸிற்பிறக் தார் 

பெறும் பயன்மதி சூடு - மண்ண லாரடி யார்தமை யமுதுசெய் 

வித்தல்? எனவரும். பெரியபுராணச் செய்யுளா னுணர்க. 

FA. அருக்கன் அலவன் அசவாகனன்-முறையே குரியன் 

சந்திரன் ௮க்இளி. இருக்கு-கண். 

௪௯. இச்குப்பதிவர்திசன் என்பது விசாயகசகஸ்திரகாமச் . 
திளொன்மு,



வெண்பாவந்தாதி. ௨௧ 

வேகா கமர்இல்லை மேய விநாயகனைத் 
தாதா பாம தயாளுவெனு--மீதுணர்ந்துங் 

காலத் தவனைக் கடைப்பிடியா நாளெல்லா 
ஞாலத்து நாம்பிறவா காள், ௫௦ 

காளுமுயர் பல்லி ஈகரியுஹறை வைசியவல் 

லாளன் விலாயாட் உயர்பூசை--தாழாது 

மேவியேன் ராளபுலியூர் மேய்விகடற் கர்ப்பணமாம் 

பாவியேன் செய்யும் பணி, (நிக 

பணிக்காசைத் தன்னுதர பந்தனமாக் கொண்டென் 

பிணிக்காடி கத்தைப் பெருக்கித் -துணித்தபிரா 
னிர்நாண் மூசனாம மீசெட்டி னாலழைத்தா 
லெந்நாள் வருவா னெதிர், (இி௨ 
  

0. காலி ௫ச்சடைப்பிடிச்ச வேண்டுமென்பதனை **சால 

Gem டாசவே காதல்செய் துய்மின்"” எனவரும் இிருவாசகத்தா 

னுணர்க. 

இச. விகடன் என்பது விராயகர் சோடசநாமத்தொன்று, 

பூசை விளையாட்டினார் செய்யப்பட்டசேனும் எம்பிரான் ஏற் 

றது உண்மை என்றறிவிசத்சற்கு மெய் என்னும் விசேடணங் 

கொடுத்துச் கூறப்பட்டது. சத்சாயுள்ளவன் எனினும் ௮மை 

யும்; சத்தென்னும் பொருட்பேற்றை, *:பூவண்ணம், பூவின் 

மணம் போலமெய்ப் போசவின்ப - மாவண்ண மெய்கொண்ட 

வன்? எனவரும் இருவிளையரடற் புராணச் செய்யுளா னுணர்க, 

ட௨. பணிக்காசு - ஆதிசேடன், உதரபர்சனம் - வயித் 
தணி. எம்பெருமானுக்கு அவ்வணியுடைமையை (அகட சக்



‘ea. இல்லைக்கற்பகவிநாயகர் 

எதிர்கிற்கு மாற்தலிங் கில்லை யிருட்குக் 
குதிர்முன் புலியூர்க் கணேசா--ப.திமுனுயிர்ப் 
பாசவலி குன்றுமெனப் பாவிப்போர் திவ்யசக 

வாசமெனக் கென்றும் வழங்கு, Ga. 

வழக்டெடாண் டானையன் வன்றொண் டனாமுன் [ன் 

புழைக்கைமுசன் றந்இரமாய்ப் போர்திச்--சழக்களையு 
ளக்சங் கொடுத்துப்பொய் யோலைவிவ காரமின்றி 
பாக்கனொன் மீளாத வாள், Be 
  

சா வின்மணி யாவுறை - விகட சச்சரன் மெய்ப்பதம் போற் 
றுவாம்?” என வரும் காஞ்சிபுராணச் செய்யுளா னுணர்க, ௮ 

இகம் - உவப்பின்மை. துணித்தல் -சேதித்சல், ஈரெட்டு சாமங் 

களாவன. முகர், ஏகதந்தா, கபிலர், சசகன்னர், இலம்போத 
“சர், விசடர், விச்சராசர், கணாதிபர், தாமசேது, கணுத்தியக்கர், 

பாலசந்திரர், கசாகரர், வக். ரதுண்டர், சுர்ப்பசன்னர், ஏரம்பர், 

கர்சபூர்வசர் என்பனவாம். இலைகள் இவ்வர்தாதியில் முறை 
யே-௪, ௬௩, ௪௭, ௬௪, ௨௯, இக, ௪௨, ௪௪, ௨௨, ௧௪, Ow, 
௮, கடு, ஏக, ௧, கடு, ஆம் செய்யுட்களில் வைச்சப்பெற்றன, 
இவற்றுட் சில சாமம் பல இடத்து வைச்சப்பெத்றுமிருக்கும்; 

இவைகளை வித்தை, விலாகம், செகப்பிரலேசம், யாகம், யத 

தம், யாத்திரை, வியாபாரம், வியவசாயம் முதலிய எவ்வெச் 

காரியா£ம்பங்களிலும் விராயகதியானத்துடன் உச்சரித்தால் 
அல்வச் சர்ரியங்கள் நிர்விச்னெமாய்ப் பூர்த்தியடைவது நிச்சயம். 

இ௩.. பாவிப்போர் - சைவடித்தாந்திகள், 

௪. இயன் - சனது பிதாவா௫யெ சவுபெருமான்,



வெண்பாவந்தாத, ௨௩. 

நாடி. வழக்க வேண்டுகோள். 

ஆளி மயூரமட லாகூருக் தில்லைககர் 

மீளி செலுகச்துகவென் வேண் 'மகா--ணாளும.நு 

கூலச் சுழுளை குலாவமதி வைத் துரிய 

காலத் இடைபிங் சகலை, (இந 
இவக யய பவல் வயம் ய வவட டவ ae _ ட. pe cere nen மய கவச ப tiered ளள் 

இடு. இச்செய்யுளின் ௨ உரைவருமாறு:--அடல் அளி மயூ 

சம் அரு ஊரும் இல்லை ஈஈர் மீளி - வலிமைபொருந்திய சிங்கம் 

மயில் பெருச்சாளி என்னும் இலை மூன்றையும் வாசனமாகக் 

கொண்டு செலுத்துகின்ற இல்லைப்பதியி லெழுர்சருளிய அள 

விலாற்றலுடைய விகாயசமூர்ததி “ய, அறுகூலச் சுழுனைகாளும் 

Gora - சத்துவச்சொழிலெவறறிற்கும் சாசகச்சைச் செய் 

இன்ற சுமுமூனைநாடியானது இலை _யீடின்றிச் இனமும் நடை 

பெறும்படிக்கும்,--இடைபிங்கலை உரிய காலத்தக(குலாவ) - 

ஏனை இடைகலை பிங்கலை என்னும் இரண்டு மாடிகளும் அவ் 

வவற்றிற்கு விதித்த காலங்களில் ஈடைபெறும்படிச்கும், மதி 

வைத்துச் செலுச்துக என் வேண்டுகோள் - உன்னுடைய திரு 

வுள்ளம் வைத்துச் செலுசீ£ச்சடடவை இதுவே எனது கோரிக் 

கையாம் என்பது பொருள். குலாவ என்பது வேறிடச்துங் 

கூட்டப்பட்டது. சுமுமுனைகாடி. சச்துவச்சொழி லனைச்திற் 

கும் சாசகமாயுள்ளசென்பதனை ₹*எல்லா வினைக்கு மினிது 

சுழுனையெனச் - சொல்லாய்வார் தேர்க துணிந்து" எனவரும் 

சைவசமயகெறிச் குறளானுணாக. அவன் இருவுள்ளம் வைத் 

தாலன்றி நமது கோரிச்சை முற்றாமையால் மதிவைத்துச் செ 

லுத்துக எனச் சட்டிக்கூறப்பட்டது. இதனை, கருப்பா சயக் 

குழிச் சேசள்ளு மோசண்ணன் காணரிய - திருப்பாச மே கரு



௨௫ இல்லைக்கற்பகவிதாயகர், 

சலய மூனிவன.த சைக்சகமண்ட லோக 

மலையக் கவிழ்த்துுஇ யாக்கி--யிலை களிர்பூ 

வினமக வானீ ரிலாரர் தனத்துப்த்சா 

ஞனைமுகன் றில்லையிறை யாம். ௫௬ 

ஆம்பல் பகன்மலா வார நில வெறிக்கும் 

பூம்பழனத் தில்லைப் Dit Gi) BH Oh சாம்ப 

சிவன்மகனே யென்றுகணு இசனை நால் செப்பு 

பிவனவனை பேத மிலை, Bsr 

மோதெரி யாது சவென்செயலே'? எனவும் “*என்னெண்ண 

மெல்லா மிமைப்போ சழியுமரன்-றன்னெண்ண மொன்துமே 

தீப்பாசால்”எனவும் வரும் ஆன்றோர் இருவாக்குக்சளாலுணர்ச, 

இடைகலை பிங்கலை ஈடகத்சற்குரிய காலச்தை வெள்ளி வண் 

ழூ.ஙகள் விளங்கும் புசுனிட-மொள்ளிய மந்த னிரவிசெல் வாய் 

வலம் - வன்னிய பொன்னே வளரும் பிறையிடக் - செள்ளிய 

சேய்பிறை சான்வல மாமே.” எனவும், “வெள்ளிவெண் டில் 

கள் விளங்கும் புசன் மூன்றுஈ்- சன்னி யிடச்சே சயங்குமே யா 

மாதி - லொள்ளி.ப காயக்துக் கூன மிலையென்று - வள்ள னம 

க்கு மகிழ்ந்துரைச் கானே” எனவும் வருவனவா தியாய இரு 

மந்திரச் செய்யுட்களானுணர்க. யாவர்க்கும் நாடி வழக்கில் கருதி 

அ இருச்சவேண்டுமென்பதனை! :'வா௫ியின் மதிவைச் தார்க்கு 

வரம்பிலா நந்த ஈல்குர் - தேரிசன் றேவ சேவன் நிசம்பா னெ 

முத்தஞ் சுன்னி'” எனவரும் விராயசபுராணச் செய்யுளா 

னுணாக, 

௫௬, கலயமூனிவன் - அகத்தியமுூனிவர், சமண்டலோ 

தீம் - கரகநீர், ஈத - ஈண்டுச் சாவிரியாழ - மசவான் இந்திரன்,



வெண்பாவத்தாத." 

இலிங்கம் கொணர்ந்த விலங்கைக் றையைக் 

கலங்கப்பக் தாடிச்சகோ கன்னத்--தலங்குலவத் 

தாபித்த வன்புலியூர்த் தண்பால சந்திரனே 
சோபிக்கு மாறு சுரர், 

௬ரசமூ கங்க டொழும்புண்ட ரீக 

புசசமீ பத்தநிகம் பொய்யார்க்-.-ரசவிழுப் 

பேற்றுக் கவிபோலிப் பேதகைசொலு மந்தாதி 

Cups soe Ise, 

இதமார் கவுண்டின் னியககரிற் றக்கற் 

கதர்விஞய்ச் சென்றதா சாட்சி--மஇனீர்க் 

SLUTS தில்லைக் கணேசன் கழல்சே 

ரடியார்ச் கெதுதா னரிது. 

௮ரும்பற் றுடையா ரகலாத தெய்வப் 

உடு 

Bx 

பெரும்பற்றத் தண்புலியூர் பேணுங்-கரும்பனைக்கைப் 

பேழை வயிற்றுப் பிரானே பிரசன்ன 

வேழ முகனே விபு, ச் 

  

ட௮. கோகன்ன ச்சலம்-சோகரஈம் என்னும் க்ஷத்திசம். 

௬௦. அர் - வழி, 

௬௮௪, விபு - எங்குகிறைந்தவன்.



உ௭ இல்லைக்கற்பகவிநாயகர் 

எந்நூலும் விநாயகர் காப்பின்றி முற்றாவேனல், 

புத்தியவ லத்தைப் புராணமீ ரொன்பான்சொல் 
சத்தியவ இக்குமகன் சார்க் துபா--ரத் இவனை 

மூட்டின் றுரைத்தான் முதற்புலியூர் முன்னோற்குக் 
கட்டுரைப்பீர் காப்புக் கவி, ௬௨ 

விநாயக பக்திமான்கட்கு நவக்ரஹமும் 
நலஞ்சேய்யுமேன்றல். 

சுவியிர் திரவி௫3 காரி கறுப்புப் 
புவிமகன் சீவன் புதன்கா--ணவவர்க்கம் 

வந்தடர்க்கா ஈன்னிலைமன் ஸனும்புலியூர் வாழேக 
தர்தனடிச் சார்ந்தார் தமை, ௬௩ 

தமாலமூ லாசம் தழைதில்லை யானே 
யுமாசுதனே சிற்பாவி யோமத்---இமாசலகேர் 

மேக்குச் சிகரி விளங்கும் விநாயகனே 

போக்குவர வற்ற பொருள், ௬௪ 
  

  

௬௨. அவலம் - சோர்வு. சத்தியவஇக்குமசன் - வியாச 
மூணிவர். 

௬௩. கவி- சுக்ரென், இர்து - சந்திரன், இரவி- சூரி 
wer, 8ூ- கேது, காரி - சகி. கறுப்பு - இராகு. புவிமசன் - 
செவ்வாய். சீவன் - வியாழன். பு.சன் - புதன், ௮க இவை 
ஒன்பது வசைக் செசகங்கள்,. 

௬௪. சித்பரவியோமம் - இதம்பரம். மேக்குச்செரி - மே 
லைச்கோபுரம்,



வெண்பாவர்தாதி, ௨௭ 

பொருளைப் பிணாவைப் புவியை விரும்பி 

யருளைப் பெருதலைதி யந்தோ---தெருள்புலியூ 

சாதிச் கணபதியை யல்லா லகவிருள்யார் 

சேதிக்க வல்லுஈர்கெஞ் சே, &@ 

சேயேன்விண் ணப்பஞ் செவிக்கேறச் சத்திபுத்இத் 

தாய்மார் கணபதிக்குச் சா.ற்றிலசோ--கோயிற் 

ப.இக்கினியான் வேட்டதாப் பாணிப்ப தென்னே 

மதிக்கி னுருகு மனம், ௬௭௬ 

மரா.இிகளுக் கெட்டா வரதனுயர் இல்லை 

usr Bugs சித் தருவா னைங்கை--விகாயகன் சர் 

பூரித் துளதேழ் புகன்றவர்பொல் லாசேனும் 
பாரித் துலகுகொளும் பா, ௬௭ 

  

௬௫. பிணா - ஈண்டு உயர்திணைப்பெண். தெருள் - அறி 

யென்னேவல். 

௬௭௬. கோயில் - சிதம்பரம்; இத்தலமொன்றே அடை 

மொழியின்றிச் கோயில் என்னுமளவில் தன்னையுணர நிற்கும் 

பெருமை யுடைத்தெனவறிக, வேட்ட - வினையாலணையும் 

பெயர், 

௬௭. பூரித்தல் - கிறைத்தல். பாரித்தல் - சனப்படுத் 
sa.



௨௮] இல்லைக்கற்பகவிதாயகர் 

அறுகின்பெருமை. 

பாச.றுகே இல்லைப் பதயாற் குரித்ததன்£ர் 

பேசரிதோர் புல்லெடையாம் பிங்கலம்பெற்-ரரையை 
மேவெனச்ச வுண்டினியன் விண்ணனுப்ப வியவொளணார் 
தேவருற்று ரிம்மே இனி, ௬௮ 

இன்னுகென வெள்ளித் திருமலையின் மூவிரண்டு 

சென்னியற்கு மின்றிச் சிவன்கொடுப்பத்--தன்னை 
யுமூத்தருண்முற் சூழ்ந்துபுலி யூர்ச்சுமூக னுண்டான் 

பழுத்தொழுரு தேமாம் பழம், ௬௯ 

பழக்க மிகப்பெரிது பாறையிலுங் கோழி 
கலாக்கு மதுபோற் ரொத--வுளப்பே 

ய௪த்தவா மென்செரலினு மாய்இல்லை யாயுன் 
வசத்தவாய் நிற்க வ9, ௭௦ 

வசித்துவமீ ரூசவணி மாமுதலா மெட்டு 

நடித்துவினை யோட்டெடுப்ப நாளும்--விசித் தாமாய்ச் 

செய்தொழுகும் குற்றேவ நில்லைக் கணா இபனைக் 
கைதொமுப வர்க்குக் Aig, எக 

௬௮. பிங்கலம் - பொன். அ௫ரையை - சவுண்டிச்மமுளி 

வருடைய பாரியை, 

௬௯. மூவிரண்டு சென்னியன் - சந்சஸ்வாமி, உழுத்து - 

உழுர்தென்லுஞு சொல்லின் வவித்தல் விகாசம். 

௭௦. வூ - வரியப்படுத்தியருள் என்பது பொருள்.



- வெண்பாவந்தாது, ௨௯. 

சிர் து வொடும்போர் செயும்போ திவர்சிகியைக் 

கந்தற் கருள்புலியூர்க் கட்பகமே--சிக்தை 
விழியான் விலக்கு விதியறிய வேத: | 
மொழியும் கருணைக்கொண் ழூ. ore 

விநாயகப்ரசாதம் சக்கிதியிற் சிறுவர்க் களிப்பது 
விசேஷமேன்றல், 

மூடிகமூர் இல்லை முதல்வன் றிரிசந்தி 

விடுிதொறுஞ் சேயாய் விளையாட---நாடியையர் 

கிற்றுணா விந்தார் சிரார்க்களித்தா னவ்வழக்க 

மற்றைமுதன் மேம்பாட்ட தாய்த் து, ௭௩. 

ஆயாதார் சேறழ் கரியா னருட்டில்லை 

மாயா சரகிதன் மலைமகள் சேய்---2மயவுயிர்ப் 
பந்தம் பிரியப் பரித்தனனாற் பல்லுயிர்க்குஞ் 
சிர்திகனே யான இமம், ௪௪ 

இறவாது வாயைச் சரமசைத்அச் செல்வத் 

திலுமார்து கற்றறியா வின--ர௬றவாடா 

தண்ணல்கோ யிற்சுமுகற் கன்பரைச்சோர் தின்புற்றார் 

தண்ணியா யுள்ளார் சிலர், ௪ 
    

ae. Gig - அ சர.த்தொழிலையுடைய ஒசரசன், சூ. 
மயில், கொண்மூ; - மேகம். 

௭௩, மூடிக் - ண்மை கிர்ச்ஜி ஒருவர். அயர். 
Comat,



8௨௦. இல்லைக்கற்பகவிநாயகர் 

சலையரிவை செய்தோன் சிவைசயிக்கக் கண்டீர் 

மலையசவே யானான் வடிவஃ-.- திலையாகப் 

புங்கரிரி யாணம் புரிந்ததுகாண் டில்லைககர் த் 

தங்குமிரு சாட்குஞ் சாம், 

சராசரங்கள் பூசைதனைத் தாபித் இயற்தி 

யிராறுஇரு காமமிட வேற்றரான்--விராவு 

தஇினையார் திருவுருவன் நில்லையாா் நீனர் 

அணையா னடே௪ சுதன், 

சுதரிசனன் வேதன் சுகாசர ஞி 

யிதரசுரர் வேண்டுதலு மெம்மான --மதுரப் 

புனலசும்புக் தில்லைப் புழைக்கைமுக லுண்டான் 

கனலசுரன் றன்னைமுன்னங் காந்து, ௭௮ 
  

௪௬. சிலையரிவைசெய்தோன் - கல்லைப்பெண்ணாக்னெ 

விட்டுணு, சண்தீர் - சண்ணில்லாத, நிரியாணம் - யானைச் 

கடைச்சண், 

௪௭, இரசாறுதிருகாமம் - ட௨-ல.து செய்யுளிற்கூறிய பதி 
னாறுமாமத்துள் முன்னைய பன்னிரண்டுகாமங்களுமாம். aS grey 

இணை - உயர்திணை ௮ஃறிணைச் கலப்பு, சுதன் - புத்ரன், 

௭௮, சுதரிசனன் - விட்டுணு, சுமாசரன் - இந்திரன். 

அசும்புதல் - இடையருதொமுகுதல். கனலகரன் - geo 

சரன். ௮ங்சார்து - வாயைத்திறந்து,



'வெண்பாவத்தாஇி, ௩௪ 

பேருச்சாளிவாகனவாலாறு, 

காந்தருவ மன்னுல் சயாசாரனு மாகுவெனப் 

போர் தா சிருவர் புறத்தேறி--யூர்க்தனனால் 

வள்ளலார் தில்லை வழாதுறையும் கற்பகப் 

பிள்ளையா ரெனலும் பிரான், ௭௯ 

பிரணவமுன் னேதப் பெறுமறுக்க ளெல்லாம் 

பிரணவமே சம்பனெனப் பேசு--நிருணயத்தாற் 
றேரோடு விதிதிகழ் இல்லை விராயகன்சீ 

சாசோதுர் தன்மையவொண் ணா. ௮/0 

ஆகாவுர் அம்புருவுங் காசிபர்த மாச்சாமத் 

தூகூவும் பூசிச் துறுங்காற்றி--வாகான்முற் 

சேட்டுருவைர் தைத்திசோ இத்துத்த னோருருவிற் 
காட்டியது நங்கற்ப கம், Ho 

௭௯. சாந்தருமமன் - இரவுஞ்சனென்னும் கந்தர்வராசன், 

ட ௮0. மது - மந்திரம், நிடுணயம் - தேற்றம். நிர்ணயம் 

என்னும் வடமொழி saan api Dg. 

IS BST - ஊச. - தும்புரு - இம்மூவரும் இருச்கைலா 

யமலையில் இன்னிசைபாடும் கர்தருவர்சள். இவாகரன் முன் 

சேட்டு உரு சேந்து - ஆஇிச்சன் கணபஇ, அம்பிசை, வென், 

விட்டுணு. என்னும் வேருடைய, பெருமைலாய்ந்த வடிஏங் 

Str EO gor a,



௩௨ தில்லைக்கற்பகவிநாயகர் 

கமடவுரு வாய்ப்போல் கமலை கணவன் 
மமதைகெட வோடரிந்து வாக்-யமலணியாய்ச் 

செந்தியார் வேள்விதிகழ் இல்லைககர்க் கற்பகப்போ்ச் 
தீர்தியே தர்த.துதர் றைக்கு, ௮௨ 

தையல்சிவ காமி தலைமகனே யென்றழைப்ப 
வையைமடி. மீதிருந்தே யார்க் தபால்--செய்துககை 

யேகதக்தன் சர்ப்பகன்ன னெந்தைபுலி யூரனடிச் 
தோகையவட் Gar gang, வ 

வத்து கபிலர் மடத்திற் சவா்சலுமுூன் 

சிந்தா மணியையபி சித. துமக--னக்திலதை 
மீட்டளித்தான் றில்லை விராயகன்வே ரூனவற்றைச் 
கூட்டவும்வல் லானெண் குணன், ௮௪ 

Gage og MoCo குடர்தம்பட் டர்தோ 
வணங்க வபயம் வழங்கிக்--கணங்கட் 
கதிபஇயான் றில்லை யமலனாண் டானென் 

மதிபஇயத் தக்மயத்தை வைத்து, ௮டு 
  

ட் கமடம் - ஆமை, த்தைக்கு - தனது Seren Gus 
தவெபெருமானுக்கு, 

௮௪. அபி௫த்துமசன் - ௮பி௫த்து மஹாராஜாவின் குமார 
னாய சணனென்பவன். ௮ல் - அசைச்சொல், 

.. ஒடு, குடந்தம்படுதல் -கான்கு விரன் மடச்கிப் பெருவிர 
Hog மார்பிடைவைத்தல். தந்மயம் என்பது அ௮ச்சிலமய 
மாத லென்னும் பொருளைச் தரும் வடமொழி,



வெண்பாவந்தாதி, RR. 

சிதம்பரதரிச௩மகிமை, 

வைகறையில் ௨ திவலம் வர்துசிவ கங்கையெனும் 

Outta Gm தக்கமணி பூதியணிச்-- தகவ 
தாண்டவ த்ி னோடுஇல்லைத் தக்இிமுக ளைத் இனரரங் 
காண்டலே மோட்ச ௧௨௫, Df Fir 

கதிரிய மானன் ஈனல்வளி பூவிண் 
மதிபுன லெட்டும் வடிவாங்--குதிகொள்ளக் 
இண்டு டிகஞ்செலுத்திச் தில்லையமா குற்பகப்பேர்க் 

கண்டான் றுடைய கரிக்கு, Hor 

கரியா யனைத்இற்குங் காரணமாய்க் இல்லை 

பிரியா விராயகப் பெம்மான்-.- துரியநிலை 

மாண்டு பிறவா வகைய Fat (pear aul] em (np oF | 

மவண்டுவதென் யானினி மேல். ௮/௮ 
  

௮௬. ஏகம் சலம் சாண்டலம் என்பன 5 சிவசாண்ட 

வமென வந்தமை வடநான்முடிபு; எகமென்னும் விசேடணத் 

தைச் சாண்டவக்தஇற் கேற்றுக, மோட்சகதி இசிசம்பரதல 

வாசமே என்பதனை “சிவலோக மாவதுவுக் இல்லை்சிற் நம்ப 

லமே”” எனவரும் திருவிசைப்பாவானறிக. 

௮௭. பூ - பிருஇவி. புனல் - அப்பு. கனல் - தேயு, வளி- 

வாயு. விண்- காசம். கர் - சூரியன். ம - சந்திரன். இய 

மானன் - ஆன்மா. கரி - யானை. 

௮௮. கரி - சாகதி, துமியரிலை - நான்சாவதபடி. 

௩



௩௪ தில்லைக்கற்பகவிநாயகர் 

மேசைக் கணிசனென மேப்ச்சார் தரவிசுவ 
நா.தற்குக் கரசி ஈகர்இி£வோ---தாதவர 

சுள்ளந் திரித்தாங் குதவினோன் கற்பகப்பேர் 
வளளலாக் இல்லை வனன், oD} Fa 

வன்னாச் சாமம் வழாதொமுக வென்ருலோ 
வென்னாற் சிரம மினிமுடியா--துன்னடியைச் 

சேவைசெய்த மட்டிற மிருகத் தியற்றுத் இல்லையாய் 

நீவழங்கு விட்டு நெறி, ௯௦ 

கெறியினில்லா மேலுமவர் நீமி பவந்தீப் 
பொறிகலர்ச தூலப் பொருப்பின்--மறியுமிது 

திண்ண மசலதிட சத்தமொடு தில்லையித்போய் 
ஈண்ணிழ் கசசன் னனை, ௬௪ 

கனைபோ தடியிடே னாயினே னெள்ளத் 

தனைபோ தமிலேன் நமியே--னினைபோதே 
போந்தசுவ டின்றிமனம் புக்கதுகாண் டில்லைககர் 

வாழ்ந்தவகண் டாகாா வத்து, ௯௨ 

  

௮௯. கணிசன் - சோதிடன். மேய் - அடைந்து என்னும் 

வினையெச்சம். திவோதாசன் - காரியை ௮ண்ட அரசன். 

விசுவநாசற்குச் காரகர் சார்தர உசவினோன் எனச்கூட்செ. 

௬௦. இிர்ப்தி என்னும் உடமொழி இருத்தியென்ராயிற்று. 

௬௪. தூலப்பொருப்பு - பஞ்சுமல. 

௬௨. ஈவடு - அடையாளம். லஸ்.ஐ என்னும் வடமொழி 

வத்து என்றாயிற்று, வத்து - 7 பொருள் பழார்த்தமெனினும் 

அமையும்.



வெண்பாவந்தா தி. கூடு 

விபூ திமகிமை. 

வத்துவெலாம் வன்னி மருவிற் பசுமமா 

மத்தைத் த௫க்சி னதுவேயாஞ்--சத்ததென் 

தேரார் புறச்சமயர் இல்லையாய் FO Su 

வேறுகுறி மெய்யிடுதல் விண். ௯௩. 

வீழ்காள் படாஅமை ஈன்ருற்றி னஃ்கொருவன் 

வாழ்நாள் வழியடைக்குக் கல்லெனலைட்--பேணேற்குக் 

தில்லைக் கணுத்தியக்கா திக்குகினை யல்லால் வே 

றில்லை யினியெனைமி டேற்று, ௯௬௪ 

ஏற்றம் பெருக விருவினைபோ மீடழியத் 

தோற்றர் தொலையச் சுகபவனப்--பேற்றையெத்குச் 

சுண்டா ஈனாவாகா தொல்புலியூர் மேயவக்ச 

அண்டா வளிப்பதென்று சொல், ௯ 

  
  

௬௩. இசற்கு விருத்தியுரை இறுதியில் ௩௯, ௪௦, ௪௪, 

௮௨, ௪௩-வது பச்கங்களில் எழுதப்பட்டது; ஆண்டுக்காண்க. 

௬௪. இச்செய்யுளில் வீழ்காள் என்ப.துமுதல் சல் என் 

னுச் துணையும் ஒரு இருக்குறட்பா. இக்கு - பற்றுக்கோடு, 

௯டு, சுசபவனம் - பேரின்பவீடு. சுண்டம் - யானைத் 

அதிச்சை. வச் ரதுண்டன் - மாறுபாகெளை யொழிப்பவன்,



கண் இல்லைக்கற்பகவிதரயகர் 

சொற்குழறி யையர் கொடர்ந்துவிழி பஞ்சடைந்று 

பற்கருகிக் கந்தம் பதறவுயிர்--புற்கலகத்தை: 

நிங்கும் பொழு.தூதில்லை கின்மலா நாயேனை ச் 

தாங்செனக்கு Seu ஈகம், ் பய் 

விநாயகர்திருவுருஎங்குமிருக்கும்இரகசியம், 

சதுக்க மறுகுபொழில் FHA GLE HA! 

னதிக்கரைமு னெவ்விடனு ஈண் ணு-..மெஇர்ப்படுங்கான் 

மன்பமைதடந் திப்பவற்முல் வான்செயன்மாற் ந.த்தில்லை 

பும்பன்முகச் கெம்மா னு. Foor 

உருக்றாம வன்ம லுஞற்றும் புலியூத் 

திருக்கொயில் விற்றிருக்குஞ் செம்மால்--குருக்2கால 

நிதரித்து வந்தியோாசு நிட்டையிலல பேதமற 

லாதறித்துக் காட்டி, யருள், Fn A 
  

௬௯௪. புற்கலம் - உடம்பு, கந்தம் - ,- இந்திரியம், 

௬௯௭. சதுக்கம் - நாற்சர்தி, சந்தி - முச்சந்தி இஞ்சி, 

சடம் - தடாகம். கூவல் - இணெறு, உம்பல் - யானை. கரை 

என்பதனை, சடம் கூவல் இவற்றோடும் எதெதுச் கூட்கெ. 

௬௮. உருக்குமவன்மன் - இரணியவன்மசச்ரவர்தீதி, யோ 

கநிட்டை - தியாரசமாதி-இது வாய்ச்சப்பெற்ற பிறவிஉயர்ஈ்த 

தென்பதை ::நிட்டையிலாவுட னீத்தென்னை யாண்ட நிகரிலா 

வண்ணங்களும்? எனவரும் திருப்பல்லாண்டுச் செய்யுளா 

னுணர்க,



வெண்பாவர்தாதி, ௩௭ 

அருட்கடலே தில்லைலவா மையா விதுகா [ஸூக்தி 

ஜிருட்குரம்பை தாங்கலை தெய்த்தேன்-றெருட்கொ 

மேலிப் பிறவியற விட்டி விதேகமுத்தி 

பாலிப்பை யோர்சொற் பகர்ம்து, ௯௯ 
- 

பசவனைத் தில்லைப் பதிவதியு மானை 

முகவனைத் தாழ்ர்தேத்தி முன்னி--யிகபர த்துக் 

இற்றின்ப போகர் திலாத்துச் சிவாநந்த 

முற்றின்பொ டோங்கழ் pire, ௧௦௦ 

தில்லைக்கற்பகவிராயகர்வெண்பாவந்தா இ 

முற்றுப்பெற்ற ௮. 

ஸ்ரீகுஞ்சிதபா சர் துணை 

இருச்சி ற்றம்பலம். 

  

  
௧00. தாழ்தல் ஏத்துதல் முன்னுதல் என்னும் மூன்றும் 

முறையே, காயிக வாசிக மாகச கைங்கரியமென் றழி,



வாழ்த்து. 

  

எண்சீரடி.யாசிரியவிரு த்தம். 

தில்லைககர் கற்பகப்போத் தேவ தேவன் “ 

சித்புத்இி சிவகாமி சிற்௪ பேசன் 

வல்லிதெய்வ யானைகுசன் மறை வாக 

மம்பசுகண் மணி * நீறை வன்னம் 1 வாழ்க 

செல்ம் லுதவ சுராரசர் இல்லை வாழ்வே 

இியாஞுவா யிரவரன்பர் செழித்து வாழ்க 

வல்லவரிவ வந்தாஇ கற்போர் கேட்போர் 

வளமைபெறப் பொருளுரைப்போர் வாழ்க வாழ்க 

ஸ்ரீ GORA Sun Bb gi Cor. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

கவதனாவைைவவகுவ்வரல்ஹ. 

  

4 சண்மணி - ருத்ராக்ஷம். 1 வன்னம் - பஞ்சாக்ஷரம், 

1 செல் - மேகம், உதவ - வியங்கோண முற்று,



இவவர்தா தியின் 

தொண்ணூற்றுமூன்றாஞ் செய்யுள் 

விருத்தியுடை. 
pho 

வத்துவெலாம் வன்னி மருவிற் பசுமமா 

மத்தைத் திக்கி னதுவேயாஞ்--௪த்ததெனக் 

தேரார் புறச்சமயர் இல்லையாய் நீரொ.ழிய 

வேறுகுறி மெய்யிடுதல் விண். ௯௩ 

இ. உரைவருமாறு/ | 

தில்லையாய் - இல்லைப்பதியி லெழுச்சருளிய விநாயக 

மூர்த்தியே, --வத்து எலாம் வன்னிமருவில் பசுமம் ஆம்--உல 

கத்திலுள்ள பொருள்கள்யாவும் ௮ச்கிணியைப் பொருக்துமாயின் 

தமதியல்புகெட்டு உீருஇவிடும்--அ.த்சைக் த௫ிச்கின் அதுவே 

ஆம்-அக்த ரீற்றை மீட்டும் ௮ச்டினியிற் புகப்பெய்து எரித்சால் 

அநநீறு பிறிதொன்ருய்ப் பரிணமியாது தானேயாய் நிற்கும்,-- 

புறச்சமயர் சத்து ௮து எனச் சேருர்-( இதனைப் பிரத்தியககச் 
இற் சண்டிருந்தும் சைவமொழிக்த) மற்றைச் சமயிகள் அழி 

யாப்பொருளாயுள்ளது அ.த்திருரீறே என்று செளிவடையாதவ 

ராயினர் (ஆதலால்),--ீ.று ஒழிய வேறு குமி மெய் இடுதல் 

விண் - இிருமீற்றைத்தவிர மற்றை மண் மஞ்சட்பொடி, கரிகளா 

லாய அடையாளங்களை இசபரசாசசப் பொருளென்றெண்ணிச் 

shes A pots ev Sui gsr eer mang.



௪௦ ௯௩-ம் செய்யுள் விருத்தியுரை, 

எல்லாப்பொருள்களும் தன்பாலொடுங்கச் சான் பிறிசதொ 

ன்று ளொடுங்காமல் நிலை துமிற்கும் விபூ தியொன்றே யாவரும் 

அணியத்தச்கதும் புருஷார்த்தங்களைத் தரத்தக்கதுமாம் 

என்பது கருத்து. 

இச்சருச்சானே செய்வப்புலமை ஓளவைப்பிராட்டியா 

ரும் நீதிதூலாகிய நல்வழியில் “நீறில்லா நெற்றிபாழ்'' என்று 

கூறினர். இவ் விபூஇச்கு ௮ணிர்சோரது பாவச்தைக் கெடுக்க 

வினால் ரீறு, பஸ்மம் எனவும், ஆணவமலத்தைச் சழுவுவஇனால் 

சாரம் எனவும், சிலசோதஇயை விளச்குவஇனால் பதம் எனவும், 

மோகை்ஷசவரியச்மைச் சுரு சவினால் விபூதி எனவும், பூகப்போத 

-பைசாசவிஷாதி படைகளணுகலொட்டாது காத்தலினால் 

காப்பு, சக்டை எனவும், சாரணப்பெயர்கள் நூல்களிற் கூறப் 

பட்டுள்ளன. 

இவ்விபூதியின் ம௲மையைச் காலாச்கிருச்ரம், பஸ்ம 

ஜாபாலம் முசலிய உபரிஷச்துசஞும் கோஷிச்இன்றன. 

மற்றை மண் மஞ்சட்பொடி கரிகளை அம்முசனூல்களிற் கூற 

ச்சண்டிலம்; ஆசலால், அவைகள் வேசபாகியமெனவும், ஆக 

-துகமெனவும் அறிந்தொதுச்சச்சக்சனவேயாம். சேவர்களும் 

இருரீ.றணிபலர்களேயாம். மேற்காட்டிய இவ்வுண்மைகள் 

விளங்கச்சான் ஸ்ரீ ஞாகசம்பர்த பரமாசாரியசுவாமிகள் இரு 

நீற்றுப்பதிகத்தில் (சச்தியமாவதுகீறு, வேசுத்திலுள்ள gta, 

'வானவர்மேலதுநீறு”” என ச்திருவாய் மலாந்ச.து. 

விட்டுணுமூர்த்தி சேவப்பகுப்புட் பசவியினாலும் சவெபச்இ 

யினாலும் உயர்ச்சவென்பசையும், ௮வர் சசாவசாரத்திலும்



௯௩-ம் செய்யுள் விருத்தியுரை, ௪௧ 

அதற்கு முன்னும் பின்னும் விபூதிருச்ராக்சாரணராய்ச் சிவ 

பூசைபண்ணி எண்ணிய வெண்ணியாங்கெய்திய திண்ணிய 

ரென்பசையும், வைதிகசைவசாஸ்இர புராணங்களாலும் உலகச் 

இற்பரவியிருக்கும க்ஷத்திரப்பெயர்களாலும் ௮வைகளிலுளள 

விச ரகங்களாலும் ஆங்காங்கு வழங்கப்படுஞ் சொற்களாலும் அறி 

யலாம்; அறிக்துசான் அம்மார்ச்தியைச் இவெபூஜகரெல்லாம் 

சிவாகமவிதஇப்படி அவரணசேவசையாசவைத்துப பூசிக்துவரு 

கின்றனர். அ௮ம்மூர்த இச்குச்சொண்டுசெய்த அழ்வாராதி அடிய 

வர்களும் அம்மார்ச்தியைப்போலவே இவ௫ஃ்ககாரணாகளெ 

ன்றே தெரிடுறது. சவெ௫ர்ஈசாரணமில்லாத விட்டொவிரமம் 

விக ரசமல்ல வேறுயாதோ; அ௮ச்சாரணமின்றி அம்மூர்த்தியை 

வழிபடிவோரும் அவர்ச்கடியவாலவர் வேழயாரோ, இவ்வுலகச் 

தில் சயக்ஷத்திரம் பலவற்றுள் சவ துவிசர்களாடைய பூசை 

யில் விட்டிணொ லக்ஷ்மிவிச ரகங்கள் கூடியும் சணித்தும் ௮கேக 

மிருக்கின்றன. அலைகளுக்கு மண்ணாதிகுறிகளை இவர்க 

ஸிடுவதில்லை; ஆனால் விட்டுணுவாலயமென்று சொல்லப்படு 

மிடங்களில் சிவ௫ர்கதாரணாநுஷ்டானங்களைத் சற்சாலம் காணா 

மையை நினைத்து மேற்கூறிய விஷயத்தில் வீயம் வேண்டாம்; 

அழ்வாராதிகள் காலத்தில் அவ்விடங்களில் அவ்வறுஷ்டான 

முண்டென்பது நிச்ச்சேகம்; எசனாலென்றாற் கூறு தும்: -அவ் 

விட்டுணுமதத்திற்கு முக்கெமான நூல் திருவாய்மொ.ழியெ௨' 

லும் நாலாயிரப்பிரபந்தமேயாம்; அந்நூலில் ஈம்மாம்லாரென் 

பவர் ஒருசெய்யுளில் “சரிய மேனிமிசை வெளிய tae 

தேயிடும் பெரியகோலத் தடங்கண்ணன்?” எனவும் மற்றொரு



#2. ௬௩-ம் செய்யுள் விருத்தியுரை, 

செய்யுளில் *:நிறசெவ்வே யிடச்சாணி னெடுமா லடியா ரென் 

றோடும்?? எனவும், பெரியாழ்வாரென்பவர் பல செய்யுள்சளில் 

“'காப்பிடலாராய், காப்பிடவாராய்”” எனவும் கூ.றியிருக்சலே 

அதற்குச்சக்ச சாக்ஷியாம்; அவ்வாறு கூறியிருப்பினும் தில 

இர்ஈசாரணாறுஷ்டானம் அவ்வாழ்வாராதிகட்கு இராசெனரச் 

இல ஈவினர்கள் கூறுவமேல் அரக அழ்லாராதிகள் “கனவினு 

மின்னாது மன்னோ வினைவேறு - சொல்வேறபட்டார்சொடர்பு”' 

என்னும் நீ.இிக்திருக்குறட்பாவை யுணர்ச்சோராசலிற் சொல் 

லொருவிசஞ் செயலோருவிதமிருக்க மார்க்கமிலலை யென 

ம்றாக்ச; இன்னமும் விட்டுணுமாத்திக்குக் இருஸஷ்ணாவதாரத் 

இல் அச்தியச இரேகர்களாயும் மைந்துனர்களாயும் உள்ள 

பாண்டவர்களும் அவர்களுகிச்த குருகுலகசவரும் விபூஇியிட் 

டுச் சிவபூசை செய்து ௮ர்னரென்பதைக் காட்டும்; இரு 

ஷணாலீலைமயமான வில்லிபுக்தாராழ்வார் பாரச்இல் :பூஇ 

ஈலக்இகழ் பூரு குலத்திற-காகிப னாகி யநங்கனை வென்றோன்” 

எனவும் “தொழுது கெறறியின் விபூதியா லன்னைஈன் நுணை 

wid துசணீகி” எனவும் :'மங்கைபாகனைப் புரிர்தில னின்ன 

மூம் பூசை யென்றனன்”' எனவும் கூறப்பட்ட செய்யுட்களே 

ஸ்பஷ்டமாய் வெளியாச்குசின்றன. சேர சோழ பாண்டிய 

முச்குலபரம்பரைசளும் சிவசிக்சசாரண செவபூசைய/டையன 

வென்பது புராண பர௫ித்சம்; இதுநிற் க, 

இவ்வுலகச்திலுள்ள வைணவர், மாத்துவர், ஈடமணர், 

மூகம்மதியா்சளிற் பண்டிதராயுள்ளவார்கள் பிசாசோட்டவும், 

விடந்திர்ககவும், விபூதியையே கைச்கொண்டு அபிமக்திரித்



௯௩-ம் செய்யுள் விருத்தியுரை. ௬௩ 

துபயோடுப்பதனையும் ௮சனால்அப்பிடைகள் நிவிர்த்தியால, சனை 

யும் கேரிற்பார்ச்சன்றொம்; இது இச்சாலத்தில் அநுபவ?த்சம். 

நாலடியாரென்லும் நீதிநூல் வெகுகாலச்இற்குமுன் விபூதி 

யிடாக கூமணமுறிவர்களாற் செய்யப்பட்டதன் ரோ; அவர்கள் 

வேறு மதர்சராயிருந்தும் அக்நூலுள் “சினமின்மை'” என்ற 

அதிகாரத்தில் ௬ - வது செய்யுளில் உவமைகாட்டவேண்டி௰ 

விடத்துச் இருறிற்றைச்சண்ட விஃஃலேசங் சகெவெதுபோல 

பென்னும் பொருளமைய '*ஒல்லை யிடுநீற்றா ற்பையவிந்த நாகம் 

போல்” என்றுகூறியிருச்சன்றமையால் அக்காலத்திலும் அநு 

பலச் நமென்றே நிக்சயிக்சச்சக்சசென்றுணர்க, 

இவையெல்லாம் பூர்வபுண்ய புஷ்டியுடையார்க்கே 

பருதி சறியவரும், ஆதலால், விபூதியே சுர, யுக்தி, அறுபலம் 

என்னும் மூன்று பிரமாணங்களாலும் மறுஷ்யஜன்மாவுக்கு 

இன் றியமையாசதாயும் இம்மை மறுமைப்பயன்சளை4 சொடுத்து 

ஈடேற்றத்தசகசாயும் உள்ள உக்சமவஸ்து என்பது சத்தியம் 

சத்தியம் முக்சாலுஞ் சத்யம். சுபம், 

தோண்ணுற்றுமூன்றாஞ்சேய்யுள்விருத்தியுரை 

முற்றிற்று, 
L(G GHA Be Fh துணை, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

 




