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பிள்ளைட்பேருமாளையங்கார் வாலாறு. 
% அழிகியமண்வாளதாச் ரென்றெ திவ்வியசவிர் பிள்ளைப்பேநமாளை 

யங்கார், சோழசாட்டில் திருமங்கையென்னுச் திருப்பதியில் பிராமண வரு 
ணத்தில் 1 ஸ்ரீவைஷ்ணவசமயத்தில் அவதரிச். து, ஈல்லாசிரியர்பச்சல் தென் 
மொழியில் தொல்காப்பியம் மு,.சலிய அரிய பெரிய இலச்சண நூல்களையும் 
பழையசங்கசசெய்யுள்களையும் அக்காலச் ஜூவழஙகிய மற்றை நூல்களையும் 
ஐயர் திரீபரஜ.இிஉணாச் த, இங்கனமே ௨டமொழியிலும் வேசம் வேதாமகம் 
வேசாச்தம் முதலிய சகல கலைகளிலும் ௨ல்லவரா௫), மற்றும் தமத ufone 
ஷ்ண சமயத்திற்கு உரிய சம்பிரதாயக்கிரச்த௫ச ளெல்லாவற்தைபுங கற்று 
அவற்றிலும் அதிமிபுணராய், அடக்க முதலிய ஈர்குணஙகளெல்லாம் ஒருங் 
கே ௮மையப்பெற்று,ஆழ்வார்களருளிச்செயல்களில் ஆழ்ச் துபெடுப ௨ராய், 
இருவரங்சம்பெரியகோயிலி லேழுர்தருளியிருச்கின் உ ஈம்பெரியபெருமாளு 
டைய தஇருவடிதகாமரைகட்கு மிச்சபச்திப்போன்புபூண்டு ஒழுகுமமமாய் 
அமர்ர்இிருச்தனர். அமருகாளில், அர்சாட்டில்அண்டுமகொண்டிருர்9 6 அர 
FOr, HAIG ஈற்குணங்களனைச்சையும் அறிர் த, ‘OsGem as come naw 
ஒருள்கு அமை௨த ௮ருமை g Renu! cor Sus, xO மனது எம் 
ஸ்தானத்திற்கு வரவழைத்து அவர்க்கு? தனத இராஜாகாகாரி.ப௩களிற 
சிறர்ததோர் உத்தியோக கொடுத்த, ௮வரைத ஈன் சநீபசதில் பை நக் 
கொண்டனன், அவர் உத்தியோகத்தை மேற்கொண்டிருர்ப போதும் 
விஷ்ணுபக்தி விஞ்சிரின்முர், 

அப்பொழுது ஒருகாள், இராஜாம்ஸ்கானத்தில் உச்சியோசம்சடம.து 
இன் றவர்களின் நடுவே தாழும் உடனிருச் த சரரியஞ்செய் க.வர அமர். 
தமதுதோளி லணரர்த உத்தரீயக்தை இரண்டுகையிலுங்கொண்டு'நி நஷ்ண 
இருஷ்ண' என்று தேய்த்தனர். ௮துகண்ட பலரும் : யமகாரே! Fer 
நுமது உத்தரீயத்சை இங்கனம் ஏன் செய்தீர்?” என வின. அவர். :இர 
வரககம் பெரியகோயிலில் ஈம்பெருமாள் திருச்தேரி லெழுர் ரரி இரு 
வீதியிலுத்ஸவஙகண்டருளுகிுறபோத அருகுபிடித்தகைப்பஈததன்சு வாலை 
தாவியதனாற் பற்றியெரிகிற தஇருத்திரையை அவிததேன்? என்றார். ௮௪ 
கேட்டு அவர்கள் (கோயிலில் ஈம்பெருமாள் திருத்தேரு ச்ம் சண்டருளு 
இறத உமக்கு இம்௩கன் எங்ஙனே தெரிர்தத?” என்று ஈகைழ்து -ஏதோ 
இஒர்க்கு இவ்வாறு இகைப்பு உண்டாயிருக்கிறது:;இ.த இராஜசேயைக்குமிக 
விரோதமாகுமே!' என்று அவர்விஷயத்தில் இரக்சமுற்கவர்களாய், ஈடந்த 
செய்தியை அரசனுக்கு அறிவித்தனர். இது கிற்க: கோயிலில் திருசத்தேரி 
லே திருத்திசையிற் பர்தத்தின் சுவாலை தாவியெரியும்போது ௮ருர்பெரு 
மாளைச்சேவித் தநின்ற ஐயங்கார் சைசளால் திரையைத்சேய்ததுச் தயை 
அவித்திட்டதாக அர்ச்சகர் முதலிய சர்நிதிகைறகரியபரர்சள் கண்டு 
உடனே 2தாஷபரிகாரஞ்செய்து திருத்தேருக்ஸவத்தை நடத்தினார்கள். 
பின்பு இவ்வரலாறுகளைச செவியுற்றறிர்க அரசன் ஆசகரியபரவஈஞாய் 
ஐயயகாரைகோக்ட -திருத்தேருதஸவம்திற்குகஉனேபோயினீர்!” என்ன. 

ஐய௫கார் எனக்கு மாஈஸாநுபவமே யல்ல கோயிலுக்குப் போன தில்லை” 
கவகையலவைடி வலையை. 

& அழகயமணவாளனென்பத, ஸ்ரீரங்கத்தில் எழுச்சருளி.பிருக்கின் ற 
இருமாலின் திருசாமம்; ௮ப்பெருமானுச்சே அடியவராயிரு* தனால், இடர் 
அழடஏயமணவாளதாச ரெனப் பெயர்பெற்றனர். 

*திருஷ்ணனுடைய குழர்தைச்திருகாமமாகிய பிள்ளைப்பெருமாளென் 
னும் பெயரை இடப்பெற்ற guess பென்று இப்பெயர்க்குப் பொருள்கூறு 
வர் ஜயங்காரென்பத, ஸ்ரீவைஷ்ணவப்பிராமணர்க்குக்குறியாய்வழங்கும், 

* இவரை ₹தென்ச$லைவைணவர்* என்பர், புலவர்புராணநாலுடையார் 
6 இல்வரசனைப் பெரியதிருமலைகாயச னென்பர் ஒருசாரார்; oe 

காலக்கணக்குக்கு ஒத்துவராத,  சீச்கீரர்கிள சுப்பிரம் தரகு



2 பிள்ளைப்பேருமாளையங்கார் வரலாறு, 

என, அரசன் 'ரதோத்ஸவத்தினன்றுகீர்௮ங்குஇருர் சதாசப்பலர்சொல்வ.து 
பொய்யோ?” என்ன, அப்போது இவர்இங்கிருர் தபடியேஉத்தரீயத்ைத*கரு 
ஷ்ணூருஷ்ண "என்றுதேய்த் த துண்ட சிலர் “இவர் அப்பொழுது இங்சே 
தான் இருர்தனர்” என்று உண்மைகூற, அரசன் ஈன்று! என்று அக்தெய் 
விசத்திருவருட்செயலைச்குறித்த ஆச்சரியப்பட்டதமன் றி ௮ன்றையிரவு 
நித்திரையில் தான் ஈம்பெருமாள்சக்நிதிக்குப் போனதாகவும், தென் இருக் 
காலேரியில் ஐயங்கார் நீராட்டஞ்செய்துநிற்கக் கண்டு ௮௨ர௬டனே ச் 
நி.திக்குப்போய்ப் பெரியபெருமாளைச் சேவித்து மீளும்போது ஓயங்காரைச் 
காணாது மயங்கியதாகவும் சனாச்சண்டு, கண்விழி? ௫, பொழு ச-விடிர்தவட 
னே ஜயங்கரரைவருவிக்குநீர் மகாநுபாவரும் ஈம்பெருமாளுக்கு௮ச்.தரல்க 
பச்தருமாக இருக்கின் றசனால்.இனி என்னிடம் உத்தியோகஞ்செய்சதர்குச் 
சிறித தக்க௨ரல்லீர்; அடியேன் இதுவரையில் தேவரீர்பெடுமையைஅறி 
யாதுசெய்க அபராதங்களையெல்லாம் பொறுத்து, அடியேன் செய்யவேண் 
டும் பணர்்விடையை கியமித்தருளவேண்டும்” என்று வேண்ட, ஐயல்கார் 
(பெரியகோபிலில் எனக்கு கிரக்தரவாசங்கடைக்கும்படி. செய்யவேண்ூம்” 
acer, grea அ௮ன்றுதொடங்கிச் கோயிலில் அவர்க்கு gr இருப்பிடம் 
அமைப்பித௫, சளிகைப்பிரசாதமும் அவர்க்குக் இடைக்குமாறு செய்து 
அஷஜப்பிவிட்டனன், 

அவரும்; அல்வாறே எழுச்சருளியிருச் ௪, திரவரங்கத்துமாலை, திரவ 
ரங்கத்தந்தாத், நீரவாங்கக்கலர்பகம், ஸ்ரீரங்கநாபகநசல, தீநவேங்கட 
மாலை, திருவேங்கடத்தந்தாத், அழகரந்தாதி, நாற்றெட்டுத்திநப்பதியந்தாதி 
என்னும் % எட்டு நூல்களையும்,பரப்பிரஸமவ் வேகம்முசலிய பல நூல்களை 
யும் ௮ருளிச்செய்து, பலகாள் வாழ்ந்இிருஈ்தனர். 

Qar திருவேங்கடமாலை முதலிய நூல்ச ளியற்றியதைக் குறித்து 
ஒருசா ரார்௨ழங்குவதொரு வாலாறு வருமாறு:--இவர் ஸ்ரீரக்சசாதனுச்கே 
தொண்டராக அப்பெருமானையன்றிப் பிறிகொருதெய்வச்தை மறந்துக் 
கொழாத மனவறுதியடையவராய்,௮ப்பாமன் விஷயமாகமே மாலையும் ௮௩ 
தாதியும் கலம்பசமும் ஊசலும் பாடியபொழு.த, இரு வேக்சடமுடையான் 
இலவர்வாயால் தாம் பிரபர்தம் பாடப்பெற விரும்பித் தமத உண்மைவடி. 
வத்தடன் இரத கனவில் தோன்றி (வேங்கடததின் விஷயமாகச் சிலபிர 
பர்தம்பாடுக? என்று கட்டளையிட, இர் ௮சற்குஇணங்காமல்னஅரங்கனைப் 
பாடின வாயாற் [குரங்கனைப் பாடேன்? என்றுகூறி மறுக்க, திருவேங்சட 
மூடையான் எங்வனமாவது இவர்வாயார் பாடல்பெற அ௮அவாஈ்கொண்டது 
மன்றி, எல்லாத் திருப்பதிகளிலும்எமுக் சருளியிருச்கின் ந எம்பெருமான் 
ஒருவனே யென்று இஃர்ச்குத்தெரிவிச் து; இவர்கொண்டுள்ள பேதபுத். தியை 
அகரற்ரவும் சருதியசனால், இவர்க்கு உடனே சண்டமாலையென்னுங் கொ 
டியகோய் உண்டாகும்படி. செய்ய, அர் தவியாதியால் மிகவருச்திய இவர் 
அதன்காரணத்தை உணர்ச் தகொண்டு அப்பெருமான்பச்கல் தாம் அபசா..ர 
ப்பட்ட அபராதம் தருமாறு உடனே திருவேங்கடமாலை தஇிருவேங்கடத் 
தர்தாதி என்னும் பிரப தம்களை இயற்றி அப்பெருமாளைச் துதிக்க, அது 
பற்றித் திருவுள்ளமுலச்த திருவேங்கடமுடையான் உடனே இவ்செதிரில் 
எழுந்தருளிச் காட்டிதக்து அநுக்கிரகிச்க, னால் இவர் அப்பொழுதே 
அ௮ச்சோய்நீம்சப்பெத்றவராகி, பின்பு, அய்௨டமலைச்கு௪டான தென்மலை 

... இந்த எட்டுநூல்களும், 'அஷ்டப்பிரபந்தம்” எனவும, *ஐயங்கார்பிர 
பர்தம்” எனவும் வழங்கும். 

* திருவேங்கடமுடையானைச் குரங்கனென்றது, குரம்குகளுடன்மலை 
.... ஈழ்தலால்; *மர்திபாய் வடவேங்கடமாமலை,?” வானரமும் வேடு 

1... வேல்கடம்'” என்றார் ஆழ்வார்களும்,



பிள்ளைப்பேருமாளையங்கார் வரலாறு. Tre 

யின்விஷயமாச அழகரச்தாதிபாடி,௮ப்பால் தமதுபேதபுத்தியொழிர் சமை 
நன்குவிளங்க நூற்றெட்டுத் திருப்பதியர் தாதி பாடினர். 

தருவேங்கடமுடையான்[ஸ்ரீகிவாசன் | ஐயங்கார்க்குச் சேவைசாதித்த 
இடம் - கோயிவில் சலவைக்கல்மண்டபப்பிராகார மென்சறெஉட்பிராசாரத் 
இல் தென்ழெக்குப்பக்கத்தில் என்பர், 

பரமதநிரஸசம்பண்ணி ஸ்வமதஸ்தாபகஞ்செய்தத்பொருட்டு இவர் 
பாடிய பாடல்களின் தொகுதியே, பரப்பிரஸ்மவிவேக மெனப்பூெது, 

விசுவரூப தரிசஈபசுசம்வாதமென்னும் மறுபெயரையுடைய பரப்ரஹ்ம 

விவேக மென்ற நூலின் உரைத்தொடச்சத்தில் அச். தூல்வரலாற்றைக் 
குறித், த எழுதியுள்ள விவரத்தை அடியிற்காண்க:-- இருவங்கத்,தமுதனார் 
இருப்பேரனாராகய அழகியமணவாளசாசரென்கற தஇய்வியகவி பிள்ளைப் 
பெருமாளையங்சார் ஈம்பெருமாள்முதலிய சில இல்வியதேசப்பெருமாள்க 
ளின் மீத தமிழ்ப்பாபர்தங்கள்பல செய்தருளுங்சாலத்தில், தமிழிலக்கண 
விலக்யெஈ்களைச் கற்றுவல்ல சிற்த புலவர்கள் பலரும் இவருடைய சவிச 
ளிற் சொல்கோக்கு பொருள்கோக்கு முதலியவற்றைக் கண்டும் கேட்டுக் 
கொண்டாடு௨தை ஆனைக்சாவிலிருச்கும்ஆகமலாஇகள் கேள்விப்பட்டு (இப் 
படிப்பட்ட வித் தூவானால் ஈம்முடைய ஐம்புகேசுரச்சிவபெருமான் மீது ஒரு 
பிரபர் தம் பாடுவித்துக்கொள்ளவேண்டும்” என்னுங் கருத் துடையவர்களாய் 

ஒருரசாள் இவருடையதிருமாளிகையில் ௨ தங்கள்கருக்தை வெளியிட, 

அதிசேட்டருளி,திரிகசணத்தாலுர் தேவதாக்தாத்தைப் பற்றறவிட்ட சுத்த 
சத்துவ தொண்டச்குல ஸ்ரீவைஷ்ணவூகாமணியாகிய ஐயங்கார் புன் 
னகைகொண்டு :யாம்௮ரங்கனைப்பாடினவாயினால் மற்றொரு ஃகுரங்கனைப் 
பாடுவதில்லையே” எனத் தஇிருவாய்மலர்ஈ்கருள,கேட்டு, குளிக்கப் போய்ச் 
சேந்றைப் பூசிச்கொள்ளுமஉரைப்போல ஈம்முடைய பரம௫வத்தின் மீது 
பாடல்பெற்றுக்கொள்ள வர்து குரங்கனென்னாுஞ்சொல்லைப் பெற்றுச் 
கொண்டோமே” என்று மனம் பொருத்வர்களாய்ச ஈடச்கென எழுர்திரு 
ந்து, எவ்வகையினாலாவது உம்முடைய வாச்கினால் எம்கள்பரமசவத்தின் 
மீது ஒருபாடலாவத பெற்றுக்கொள்ள, 2றாம்” என்று சபதங்கூறித் தங்க 
ளிருப்பிட த் இிர்குப்போய் அச.ர்குஉகைதேடிச்சொண்டிருக்களர்கள். இப் 
படியிருக்சசசெய்தே, சோயிலில் உதயச்தில் திருக்காப்புநீக்கி ஈம்பெரு 
மாளுக்குச்செய்யுய கைங்கர்ய மாகிய விசு௨ரூபதரிசஈஞ் செய்விச்கப்போடுற 
சமயத்திர் கொண்டுபோய் அர்சசகர் சமர்ப்பிக்கிற பொருள்களில் ஒன்றா 
இய கபிலையென்கிற பசுவானது ஒருகாள் ஆனைக்காலைச்சார்க்ச ஒருபுலச் 
இல் மேய ௮கை மேச்கூறிய ஆகமவாதஇகள் பிடித்து இதனால் தாங்கள் 
கசொண்டசருக்தை ஈடேற்றுவித்தக்கொள்ளலாமென நினைக் துச் கட்டிவை 
த்தனர்கள்,௮ன்றுஇராத்திரி கோயிலில்அர்ச்சகாமுலாயினோர் விசுவரூப 
தரிசஈபசுவைச் காணாமல் சேடிக்சொண்டு போகையில், ஆனை ச்காவி லிருக் 
கக கண்டு அ௮ஈமவாதியர்களைப் பசுஎவக்கொ௫ுக்கும்படி கேட்க. அ௨ர்கள் 
(உறுகளுடைய பிள்ளைப்பெருமாளையம்கார் வந்து கேட்டால் தருகயரும்” 
என்றுசொல்ல,௮த கேட்டு,விச௨வருபதரிசஈச் துச்குப்பாசச்காலச் தில்ேவேண் 
டுமே யென்னும் எண்ணத்தினால் அதைமறுத்தஒன்றும்பேசாமல் ஒத்.துச் 
கொண்டு, பரபரப்புடன் சென்று ஐயங்காரிடத்தில் விண்ணப்பஞ் செய்ய, 
  

& குரங்சம் - மான்: வடசொல்; அதனை இடக்கையிலேர்தியுள்ளவன், 
குரங்சன்: எனவே, சிவபிரானாம். அன் றி, குரங்குமுகமுள்ள ஈர் திேகேசுரனை 
அடிமையாகவுடையதைல்பர்றியும், அநுமானாக அவதரித்தவனாசல்பற்றி 
யும், சவபிரானைக குரங்க னென்ன பென்னலாம். கு - குற்சிசமான, ரம் 
சன - ௮ம்பலத்தையுடையான் என்றுக் கூறுவர்,



௪ 'பிள்ளைப்பேருமாளையங்கார் வரலாறு. 

மறர் தும் புறற்தொழாமார்தர்'”என்கிறபடியே அச் தப்பிரபர்சகிஷ்டா நுபவ 
சாதிய வைதிகவைஷ்ணவரானவர் அ௮துகேட்டருளி, * தஷ்கர்மசாலம்தவிர 
மற்றைச்சாலத்தில் ௬ுத்திரபூமியில் அடிவைப்பது கூடிமோ? அன்றியும் ௮ல் 
வாலயத்திற் பிரவே௫ப்பது வைதிகவைஷ்ணவனுக்குத் தீக்ச தன்று; ஆனை 
அதரச்திவச்தாலும் ஆனைச்காவில் நுழையாதே? 61 oor &) பழமொழியையே 
னும் சேட்டதில்லையோ? BST, HS ஆசமவாதியர்களைச் கோயிலிடத் 
தில் அழைச் துவாருங்கள்” எனச் சொல்லினர். அவ்வாறே அர்த ஸ்ரீவைஷ். 
ணவர்களும் அனைக்காவிற்சென்று அவர்களுச்குசசொல்ல, எவ்வகையாலா 
யினும் ஐயங்காரால் ஒருபாடல்பெற்றுக்கொள்ள எகிர்பார்த் தக்கொண்டி 
ருந்த அவர்களும், ஈம்முடைய எண்ணம் நிறைவேறும்காலம் இதுகான்” 
என்று அதர௱்கு ஒச்துக்சொண்டு, அதிகசச்தோஷத்தோடு அக்சபிலையையும் 
தட்டிக்கொண்டு, Qual suit sara ps SH stu Gs Guo சந்தநுமசாராஜமண் 
டபத்தில் லர் .த சேர்ர்தனர்கள். ஐயங்காரும் அல்விட த்தில் எமுர்தருளி,கபி 
லையை வீடுவதந்கு உங்களுடைய கருத்து ஏது?? என்று சேட்டருள, அவர் 
கள் -உம்முடைய லாக்கால் ஜம்புகேசுரசசவபெருமானாகிய எங்கள் தெய்வக் 
தன்மீது ஒருபாடல்பாடி.த்தருவீரேல், விசுவரூபதரிசனப்பசுவை சாரங்கள் 
விடி௨தற்கு wine oT TTL DS (Ip மில்லை” என்று சொல்லினர். பொய்ம்மை 
யம் வாய்மையிடத்ச புரைதீர்ர்த, ஈன்மை பயக்கு மெனின்”? என்டுற 
குறளின்படி அவர்கள்சொன்னதற்குஇணங்கெவரைப்போலடடித்து ஐயல் 
கார் -ஈம்பெருமாளுக்கு விசுவரூபதரிசன த்திற்கு மற்றாகாள் பிராதக்காலத் 
தில் ஆடங்கமாகிறபடியால், அப்பசுவை விடவீர்களாகில், உடனே யாம் 
பாடுகிறோம்? என, எங்கள்சவபெருமான்விஷயமாக ரீர்பாடுவத யதார்த்த 
மாடல், அப்பாட்டில் இரண்டொரு சீரையேனும் முன்னே சொல்லுவீ 
ராஇல் பசுவை விடுகிறோம்” என்று அவர்கள்சொல்ல, ஜயக்காரும் புன் 
னகைகொண்டு ௮ம்வாறே மங்கை பாகன்?” என்ற முதலிரண்டு சீரை 

அருளிச்செய்தமாத்திரத்தில், அப்பசுவை விட்டனர்கள், உடனே ஓயங்கா 
ரும் மூன் சாம் சொன்ன சீரைத் தொடங்கி, 

“மற்கைபாகன் சடையில்வைத்த கங்கை யார்பதத்துநீர் 
வனசமேவு மூனிவனுக்கு மைர்தனான தில்லையோ 

செங்சையா லிரரச்தவன் கபால மாரகற்றினார் 
செய்யதாளின் மல ரரன் சிரத்தி லான தில்லையோ 

லெங்கண்வேழ மூலமென்ன வந்த துங்கள்தேவனோ 
வீறுவாணனமரி லவன்று விறலழிர்த தில்லையோ 

அங்சண்ஞால முண்டபோது வெள்ளிவெற் பகன்றதோ 
ஆதலா லாங்கனன்றி வேறுதெய்வ மில்லையே. 

ஆ3லால், 2 மகாடியிற்சார்ந்தவயமேயொழிய ௨ ங்சள்தேவசை பமாத்மா 
மல்வர்”? என்று இச்செய்யுளேச சொல்லி (உலகத் சச்குப் பலதெய்வங்கள் 
amin லழுெெய்வமேயாம்; 940 gua திருவாங்கனேயல்லாமல் வே 
றில் என, ௮௧ கேட்டு அஃமாகமலாதியர்கள் 'கிணழுமெட்டப்பூசம்புறப் 
பட்டாம் Sune ae என்ன விபரீதமாய்முடிர்தசே!"என் றன ங்சொண்டு 
அந்த ஆகமலாதுகளுக்குட் சிற்த நிஷ்டாநுபமர்களாதய சலவிச்வான்கள் 
Crp IGA தமாகிய அகமபு ராணங்களைச்கொண்டு புலயர்பெரு மானாகயஜய 
ங்காடாராடு மாதுசெய்யத்சொடகிகினர்கள். அம்வாதிசைவவித்வான்கள் 
கேட்ட வினாவுக்கு விடைசொல்லியருளிய உத தரங்களைப் பின்னுள்ளோரும் 
நெரிக்தசொள்ளும்படி ப. ரமகாருணிகராகிய ஐயங்கார் வெள்ளைப்பாவாற் 
கூறினர். அதிசையசமயநிஷ்டாநுபவர்களாகிய வித்துவான்கள் சொல்லிக் 
கொண்டுவரச்தபிரச்கைகளுச்கு ௨உடமொழியிலும்9தன்மொழியிலும் தெய்வ 
ப்புலமையுள்ள வீரவைஷ்ணவ௫சாமணியாகிய ஐயம்கார் ௮ருளிசசெய்த



அிள்ளைப்பேருமாளையக்கார் வாலாறு. ௫ 

விடைகளை மறுத்துசசொல்ல ஒன்றுக் தோன்றாமல் அவ்வா தியர்கள் | gut 
என்று தங்கள்தங்களிருப்பிடத்தச்குச் சென்தனர்சள்.?? 

(திரநறையூர்நம்பிமேகவிடதூது” என்ற நூலும் இவர்செய்த தென்பர். 

இலர்செய்தனவாகத் தனிப்பாடல்களும் ரில ௨ழங்குகன் றன. 

பின்பு இவர் ஒருகாள் தமது.திருவடிகளிற் சம்பந்த முடையவர்களை 
நோக்கி நமக்கு அச் திமசசை பசுவினாலே நேரிடும்? என்று சொல்லி, ௮ப் 
படியே சச்கரவர்த்திதிதிருமகனை-சேவித்தச்சொண்டு ஸ்ரீமைகுண்டராதர் 
சக்கிதியிற் சேவிச்கும்பொழுது, ஒரு சொண்டிப்பசு வர்து தவறி இவர்மேல் 
விழ, அசி விழுந்சகனாலாகிய தன்பத்துடனே இர் 

 துளவ துளவலெனச் சொல்லுஞ் சொத் போச்சே 
                     

க.ர௫கால் குளிர்ந்ததே கண்ணும் பஞ்சாச்சே 
இரங்கா யரங்கா வினி” 

என்று சொல்லிச் இருகாட்டை யலங்கரித்தனர். 

இலர், சிலேடை திரிபு யமகம் ௮ர்தாதி கலம்பகம் ஊசல் முதலியன 
விரத திரமாசப்பாடுவதில் ஒப்புயர்வில்லா த மிச வல்லவர்; இத, இவர்செய் 
துள்ள நூல்களால் இனிதவிளங்கும்: அன்றியும், “திவ்வியகவ்? என்ற இவ 
மது பட்டப்பெயர்சானே இதனை வற்புறு தத், இவர் இயற்றிய திருவரங் 
கச்கலம்பகம் - வெண்பாப்பாடுதலில் வல்ல புகழேச்தியும், SIGs sur 
வல்ல சம்பரும், ௮ர்தாதிக்குஎடுச்2 ஒட்டக்கூததரும்,கலம்பகச்திர்சென்ற 
சிறப்பித் சச்சொல்லப்படுகின்உ௦ இரட்டையர்களும்,சர்தம்பாடுதலித்சமர்த்ச 
ரான படிச்காசுப்புலவரும் முதலிய மகாவிதவான்கள் சேர்ந்த: செய்தா 
லொத்த ரறப்பினை புடையது. இங்கனமிருக்க, ஒருஉாரார் -ஐயங்கார் 
அம்மானையில் அடிசறுக்கினா' என்று குறைகூறுவது, சிறிதும் சரியன் று: 
இருவரங்கக்கலம்பகத்திலள்ள “தேனை மருஞ்சோலை'! என்ற சொடச்சத்த 
அம்மானைசெய்யுளின து ஈற்றடியின் பிர்டகு துயிற் urges திய சிலேடைப் 
பொருள்ஈயத்தையும் சரித்தாிவமைப்பையும் ஆழ்ர்தகரும்சையும் ஊன்றி 
சோச்குமிடதக் த, அற்றனம் இழித்துரைப்பார௯ பழிப்புரை வெற்றுரையே 
யா மென்பது தெற்றென விளக்கும்: அன்றியும், அச்கூற்று அழுக்கா த்றினா 
லாகியதேமீபாலும்; ௮ர2 அம்மானைசசெய்யுளின் அருமைபெருமைகள் 
இங்கு al Aad m பெருகும். இன்னும், இலர் செய்துள்ள பிரபர் உங்களெல் 
லாம், ஸ்ரீவைஷ்ணவசம்பிர தாயத்தில் உள்ள ஈம்மாழ்வார்முதலிய ஆழ்வார் 
கள் பன்னிருவர் அருளிஈசெய்க இல்வியப்பிரபர்தங்களின் ஸாரார்த்தங் 
களும், நாதமுனிகள் முதலிய ஆசாரியர்களுடைய அருளிச்செயல் ஈளின் 
விசேஷார்த்தங்களும் பொ சிந்திருத் சல்மா 2 திரமேயன றி, “Gero Care 

கும் பொருள்கோக்கும் தொடை கோக்கும் ஈடைசே க்கும் இள ser Baas 

கோடு எக்கோக்கும் காண இலக்கிய”? மாடியும் இருப்பன, 

இடர், ஸ்ரீபைவிணவவிசிஷ்டாச்லைசமசஸ்தாபசாசாரியரான ஸ்ரீ 
பகவத்ராமாநுஜாசார்யமென்டற LI UTS WIG To DG SOR BP ARI TO OOF 

கூரத்தாழ்வானுடைய குமாரராகிய ஸ்ரீபராசாபட்டரது சிஷ்ட ராதலா 
லும், Yb SIU gi இருதாரம் " சாலிவாசனசசாப்தம் ஆயிர தீதுகாற் 
பத்ழைக்தில் என்று தெரிதலாலும், இவாதுந$ாலம் இர்மைக்குச் சற்பேதக் 
குறைய எழநூற்றறுபதுவாஷச்சுக்குமுன்ன ராகின்றத ; (இப்உபாழுக 

நிகழ்கிற சாலிசகம் ௬௮௩௨.) இவரை ஸ்ரீபாஷ்யகாரர ஐ ஸ்ரீபாத அரி லத 
ரயித்தவர்களுட் பிரதானரும், இராமாநுச நூற்றந்தாதி அருளிச்செய்த . ரூ 
மாகிய இருங்க தமுதனாரத திருக்குமார ரென்று பலரும் இருப்பேரனா



& பிள்ளைப்பேருமாளையங்கார் வரலாற். 

ரென்று சிலரும் வழங்கவெருவதம், €ழ்ச்கூறிய காலச்சணக்கையே வற் 

புறத்தும். 
இவர்போஞார்,ஸ்ரீரங்ககாாயஇ.பாரூரல்செய்தகோனேரியப்பனையங்கார், 
இன்னும் இ௨ரத வைபவவிசேஷங்களை வல்லார்வாய்க் கேட்டுஉணர்ச. 
அடியில்வருற புலவர்புமாணச் செய்யுள்கள் இங்குசோக்கத்தக்சலை:-- 

(௧) *சதென்கலையயிணமன் செகமெலாம்புக 
மின் சவிப்பிரபலன் இணையில்பட்டர்தம் 
ஈன்சணததினர்களிலொருடன் சாரணன் 
பொன்சழலன்றி மர்ரொன்றும் போற்றிலான். 

(௨) மரு௨ழகியமண .ாளசாஈனென் 
ஜனொருபெயர்புனைச் சன் உரைக்குமோர்சொலாற் 
பொருள்பவதருங்சவிபொறிச்கும்பொர்பினிற் 
பெருரிதனெனப் பலர்பேசும் பெர்றியான், 

(௩) செவ்வியசொர்சுமைறிதந்தேர்ச் திடா 
தல்வியப்போர்பொருமவர்சளன் றிமற் 
றெட்வியற்புலவருமிசைஈ்து நராடொறுக் 
Riad. பகவியெனசசெப்புஞ் £ ஈர்த்தியான். 

(௪) தேனையுமமுசையுமனைய$ஞ்சொலோர்ச்து 
ஆனையின்சன் ரென௨மைகச்கும்பாடலான் 
எனையபாட லொன் ரேனுமோதிலான் 
பூனைபோல் சூசனைப்புர் திகொண்டிவான் ?? 

இவரை NGF சீயாகச் சிதா ஷணைசெய்சன் றவரென்ற சை௨ர்சகள்பழித் 
தற்குப் புவஉர்புமாணமுடையார் கூறும் சமாதானததை அடியில்வருகன் ற 
செய்யுள்களிற் காணலாம்:-- 

(௧௫) - ச௨னைநிர்தனைசெய்தகனே யென 
இ௨னைச௫ரடிலிளள்சை௨யேோசுவார் 
அவன தன்மாயவனாக த்திந்பாதியென்று 
உவ துபாடியபாச்களுமுள்ளவே. 

(௧௬) என்றென்றர் ன தட்டதெய்வச்தையே 
ஈன்றென்றேததிடல்ஞானிகள்சம்மசம் 
அன்றென்றோ தமயொண்ணாஃதனால௨ன் 
குன்றென்றாசுதனைச்குறிக்கொண்டதே, 

(௧௪) சைவரிந்சிலர்காமரைச்சகண்ணனை 
பைவதொப்பவயிண..ரிற்சிலர் 
CD LOOVEN & EON »» or on Cov F 6 g Com 

செய்வத ண்டுமசஙகொண்டர்சையால், 
(௧௮--(௨௨) .... bee 

(௨௩) திரிவுசொர்றிறர்தேடிச் தினந்தினம் 
அரியின் 2மர்கவிபாடிடுமக்கணன் 
கரிவலஞ்செய்கருவைமன் றன்னிலும் 
பெரிதுநரிர்தனை பேசலனுண் மையே, 

(௨௪) ஊளங்குலார் தறைமங்கலவாசன்போல் 
உளங்கனன் ரரியன்பரொருவ ம் 
சளங்கறச்தவராயிராச்கா துதல் 
விளங்கொர்பாடல்விஎம்பிலர்மெய்ம்மையே.”” 

 



ஸ்ரீ 
கோயின்மாலை 

எனனும் 

இருவரங்கத்து மாவு. 
திரு”? என்னும் பலபொருளொருசொல் - வடமொழியில் ஸ்ரீ? என் 

பத போல, தரிழிலே தேவர்கள் அடியார்கள் ஞான நூல்கள் மர்திரங்கள் 
புண்ணியஸ் தலங்கள் புண்ணியதிீர் சதங்கள் முதலிய மேன்மையையுடைய 
பலபொருள்சட்கு விசேஷணபதமா௫, மகிமைப்பொருளைக்சாட்டி, அவற் 

நிந்குமுன்னே நிற்கும்; ஸ்ரீமகாலிஷ்ணு ரீபக்சிசாரர் ஸ்ரீராமாயணம் 
ஸ்ரீ௮ஷ்டாக்ரம் ஸ்ரீரங்கம் ப்ரீகைரவிணி ஸ்ரீபாசம் எனவும்.திருமால் திரு 
மழிசைப்பிரான் திருவாய்மொழி திருவெட்டெழுத த தருவாங்கம் திருவல் 

லிச்சேணி திருவடி. எனவும் வழங்குவது காண்க, இது; இங்கு அரங்கத் 
திற்கு அடைமொழி; மாலைக்கு அடைமொழியாசவுமாம். 

இரு௨ரங்கம் என்பத - திருமாலின் தில்வியதேசங்கள் நூற்றெட்ட 
னுள் தலைமைபூண்டம், சோழகாட்டுச்திருப்பதிகள் சாற்பதில் முக்கெ 
மான தும், (கோயில் திருமலை பெருமாள்கோயில்” என்று பிரதானமாச 

எடுத் துச்கூறப்படுதின் ந மூன்றுதலங்களுள் மூதலதும், “கோயில்” என் 
றும் (பெரியகோயில்? என்றும் மறபெயருடையதும், 'பூலோகவைகுண் 

டம்” எனப்படுஇன் ற மகிமையுடைய ம், 3 பாகமண்டபம்” எனப்படு௨து 

மாகயெ தலம், 

பிரணவாகாரமான ஸ்ரீரங்கவிமானத்திலே ஆதிசேஷாயனத்திற் பள்ளி 
சொண்டருளுச் இருமால், ஆதி.பிற் சத்தியலோகத்திற் பிரமனது இரு 
வாராதனத்திருவரு௨மாயிருஈ கான; பின்பு, Gums மநுகுமாரனான 

இக்வாகுமகாமாசன் பிரமனைக்குறித் தப் பலகாலம் அரும்பெருச் தவம்புரி 
ச்து அத்தேவனருளால் அப்பெருமானைத் நான் பெற்றுத் இருவயோத்தி 
க்குஎழுந்தருளப்பண்ணிக்கொண்டுவச்து பிரதிஷ்டித்தத் இருவாராசனஞ் 

செய்து௨ர்தனன்; அர்த ஸ்ரீரங்ககாகனே, இக்ஷ்லாகுமுதல் இராமபிரான் 
வரையி லுள்ள இரவிகுலமன்னவ ரெல்லார்க்கு குலசெய்யமாகி விளங்இ 
னான்; இங்கனம், மனிதவுரு௨ங்கொண்ட பெருமாளாடிய இராமமிரானால் 

வணங்சப்பட்டமைபற்றி, அரங்சராதனுக்கு (பெரியபெரு மாள்” என்று திரு 
நாமம்; இராமபிரான், வனாசஞ்சென்று வீமீஷணனுக்கு அபயமளித்தக் 
கடல்கடச்,து இலங்கைசேர்ந்து இராவ௨ணாதிராகூஸாங்காரஞ்செய்து திரு 
வயோ த்திக்கு மீண்டு பட்டாபிஷேகஞ்செய் துகொண்டபின்பு, சுச்சரீவன் 
முதலியஅனைலர்ச்கும் விடைகொடுத்து அவரவரை ஊர்க்கு அனுப்பும்பொ 
மூது, தனது திருவாராசனமூர்த்தியும் குலதனமுமான தஇிரு௨ரங்கசாத 

னைத் தனக்குமிகவும்௮ச்.த.ரம்கனைன விமீஷணாழ்மவானிடம் கொடுத்து ஆரா 

தித் தவரு ம்படி. Bwit gg அனுப்பினான் ) % அல்குனமே அவ்வாச்கர்பெரு 

மான் அல்வமரர்பெருமானை ௮ம்விமானச்துடனே எழு தருளட்பண்ணிக் 

கொண்டு இலங்கைகோக்டுச் செல்லும்பொழுது, இடைவழியில் உபய 
  

& இராமபிரான், திருவவதாரத்தைமுடிச்சுச்கொண்டு தன்னடிச்சோதி 
க்குஎழுந்தருளும்போ.து, வர்.து தன்னைவணங்கித் தனது பிரிவை யாற்ற 
மாட்டா துகின்ற விமீஷணனுச்கு இஷ்வாகுகுலதெய்வமும் தனதுதிருவா 
ராதனமூர்ச்தியுமான இருவரங்கநாதனைத் தந்தருளின னென வரலாறு 
கூறுதலு முண்டு,



௮ திருவாங்கத்துமாலை, 

கரலேரிமத்தியிலே பெருமான் புடைபெயடாசு விமானத்துடனே நிலை 
நின்றருளினன்; அம்வாறு இருமால் இருவுள்ளமுந்து தங்கிய இடமே 
ஸ்ரீரங்கமெனப்படுவ.த. 

(ஸ்ரீவைகுண்டம் இருப்பார்சடல் சூரியமண்டலம் யோ௫ிகளுடைய 
உள்ளச்ஈமலம் என்னும் இபையனைத்தினும் இளிய பென்று இருமால்) இரு 
வுள்ளமுமக்து எமுச்சருளியிருச்குமிட மான பற்றி. “ரங்கம்? என்று ௮ல் 
விமாணத்துற்குப் பெயர்; இருமால் இங்கு ரகியை [அரைப்பெருச்சுத்சை] 
அடை இன்றன னென்௩, ரங்கம் என்னும் வடமொழி. அகாரம் eres 

eur Bru oor உாப்பெற்று * அரங்கம்”? என கின்றத; [ஈன்ணூல் - பதவியல்-௨ Bay 

இக்கு “து oie? என்பது - விமானத்தின்பெயர் திநப்பதிக்குவன தோர் 
ஆகு கிபபா | | ராணியாகுர பெயர்). இனி, இரு களார். இரு. சசஞ்செய்யு 

திட மாப கத்தலார ye by Lm om Jb LB BOOT 5 உர்சளு£டைய ிநவல்கு இ “மன்மைக்கு] 

GR GS 5 GaSe in a9 ih oor ED. YL Bay 4 Hmm [we DSP wo Sasiy as 
ர்ர்ச சீிடா| யாதலாலும், திருயாங் மென்னும் பெயர் வர்க கெளினுமாம். 

௪௫ என்படிர்கு - மேன்மையான என்று பொருள் கொண்டால் திரு 

ங்கம் என்ற தொடர் - பண்பு தொகையும். மமன்மையையுடைய என்று 

பொருள்கொண்டால் இ 'ண்டாம்வற்றுமையுருபும்பயனும்உடன்தொக்க 
கொகையு. மாம். இரங்கத்துமாலை யென்ற ழொடர் - அரங்கத்தினஅ சம் 
பர்சமான மாலை யென்ற: விரித்து அரங்கத்சின்விஷயமான பிரபர்த 

மென்று பொருள்கொண்டு ஆறாம்வேசறுமைத்தொகையாசவும், அரங்கத் 
தைப்பர்றிய மாலை யெண்று விரி்துப் பொருள்கொண்டு இரண்டாம்வேறி 
றுமையுருபம்பொருளுநக்தொக்கசொகையாசவும் உரைக்கச்தக்கது; அரங் 
கத்தின் மற் சாத்திய மாலை யென்று விரிச்சுப் பொருள்கொண்டு எழனுரு 
பும்பயனுர்தொச்சுசொகை யென்பாரும் உளர், திரு௨உரங்கம் என்ற தொட 
ரில், ௨கரவொற்று - உடம்படுமெய்; [ஈன் - 1_யிரீற்றுப்புணரியல் - 5௨. ] 

அரம்சச்தமாலை யென்த சொட ரில். அதி. தசசாரியையின் மூசல்அகரம், 

மஃ்வீறுஒர்ரழிர் தின்ற அச டத்தின்முன் கெட்டத; [ஈன் - மெய்யீத்றுப் 
புணரியல் - ௧௬, உருபுபுணரியல் - ௧ஈ..] மாலா என்னும் வடமொழி, 
மாலை யென விசாரப்பட்டது; ::அவீறு ஐயும்?” என்றார் ஈன்னூலார். மலர் 
கள்கொண்டு தொடுக்சப்பட்ட பூமாலை போலச் சொற்கள்கொண்டு தொடுக் 
கப்பட்ட பாமாலை யாகிய பிரபச்த மென்க; எனவே, மாலை யென்பது - 
இக்கு உஉமையாகுபெயராம், 

மாலை யென்பது - பலவகைப் பிரப் தலங்களுள் ஓன்று, ௮தன இலக் 

கணம் - ஒருவிஷயத்தைக்குறித் துப் பலசெய்யுள்கூறு௨௫. இருரங்கம் 
பெரியகோயிலி லெழுக்தருளியிருக்கன்ற கிரு மாவின் திருவடி 
களிலே குட்டுர் திருமாலை போலுதலால். தஇிருவரங்கத்தமாலை யெனப்பட் 
டஅ:'அடிசூட்டலாகு மக்தாமம்,?” “செய்ய, சடராழியா னடிக்சே சூட்டி 
னேன் சொன்மாலை 'கற்றினம்மேய்த்க கழலிணைகக&, முற்த இருமாலை 
பாடுஞ்சா”” என்றார் பெரியாரும், “முதனூல் கருத்தன் அளவ மிகுதி, போ 
நள் செய்வித்தோன் தன்மை முதல் ஈமித்தினும், இட்குறியானும் நூற்கு 
எய்தும் பேயரே'? என்றுகூற றநப்படுகின் ற 50 ர்பெயாவகைகளுள் இதவிய 

பொருளினாலும் தன்மையினாலும் பெயர்பெர்றது இர்நா லென அறிக; 
(அ.சவியபொருள் - நூலிற் கூறப்பட்ட விஷயம். தன்மை- நூலின் இயல்பு.) 
இங்கு அரங்கம்” என்பது - அத்திருப்பதியில்எமுக்சருளியிருக்கன்ற எம் 
பெருமானைச் குறித்தது; இலக்கணை. இணி, “திருவாளன் திருப்பதிமேல், 
இருஉரக்கத் தமிழ்மாலை விட்டுசித்தன்விரித்தன?? என்று பெரியாழ்வார் 
இருமொழியிற்கூறியபடி இருவரங்கத்தின் விஷயமான தமிழ்த்தொடை 
யாதல்பற்றி ;இருவாங்கத்துமாலை' எனவும் தகும்; (மேற்சாட்டிய அருளிச்



திருவரங்கத்துமாலை. ௯ 

செயலின் வியாக்கியானத்தில் ேேஸ்யரான பெருமாளைச் சொன்னதெல் 
லாம் உபஸர்ஜுசோ டியிலேயாய், அத்சேசமேயாய்த்து இத்திருமொழிக்கு 
விஷயம்” என்றது காண்க.) எனவே, திருவரக்கத்தைப்பற்றிப் பாடிய 
தொரு பிரபர்த மென்பது பொருளும், இருவரங்க ச் திலெழுச். கருளி.ிருக் 
கின்ற எம்பெருமானைக்குறித்துப் பாடியதொரு நாலென்பது கருத்து மாக 
லாம். (சேரயின்மாலை” என்பதற்கும் இங்ஙனமே கொள்க. 

ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் செய்யுளியலில் “விருந்தே தானும், பு.து 
வது களந்த யாப்பின் மேற்றே!” என்பதனால், :விருர் ததானும், பழங்களை 
மேலதன்றிப் புதிதாகத் தாம்வேண்டியவாற்.ஈல் தொடுச்கப்படுச் தொடர் 
நிலைமேலது” என்று கூறினமையின், இம்மாலை, அங்லனம்கூ நிய விருந்தா 
மென்2! உணர்க, அச்சூத்திரவுரையில் ௮க்சாதியும் சலம்பகமூம் மூலா 
யின உதாரணங்காட்டப்பட்டிள்ளவாறுங் காண்க, இனி,இதனைச் சறுகாப் 
பியத் தள் ௮டச்குவர் பிற்காலத்தார். இப்பிரபர் சம், தோத்திரரூபமான ௮. 

நூலின் புறமாச முதவிறர்கூறிய காப்பு*செய்யு சொன்றும், நூலின் 
இறுதியிந்கூறும் “மனிகக்சவிமொழியா மங்கைவாழ்மணவாளமள்ளல், புனி 
திச்சவிகொண்மொலைசெய்தான் புயல்போன்முழங்குர், தொனிக்கசக்கந் 
திருச்சக்காஞ் சுடர்வாண் (peeve, குனிதச்சசரர்ங்கர் தரித்தா soma 
பொதற்கோயிலுக்கே'” என்னுச் த.நீசிறப்புப்பாயிரச்செய்யு ளொன்றும் நீங்க 
லாக நூந்றுப்பதினொரு செய்யு ஞடையத. இச்.நால், கட்டளைச்கலித்துறை 
யினால் அமைந்தது. 

தலத்தின் பெயா-- ரங்கம், ஸ்ரீரங்கம், தஇிரு௨ரங்கம், பெரியகோயில், 
கோயில் என்பன. பூலோகஸைகுண்டம், போகமண்டபம், ஸ்வயம்௰்யக்த 
க்ஷம்ரம் என்பவை, விசேஷராமங்களாம், இத, ஸ்வயம௰்யக்தக்ஷத்மம் 
எட்டில் ஒன்று, 

இத்திருப்பதியின் எம்பெருமானத திருநாமம் -- ஸ்ரீரவங்கராதன் , 
பெரியபெருமாள், ஈம்பெருமாள், அழகெயமணவாளன். 

கோலம்--பள்ளிசொண்ட திருக்கோலம். சேவசயனம், 
சந்கிதி--தெறர்குகோக்கியத, 
நாச்சியார் ஸ்ரீரங்கசாய௫, ஸ்ரீரங்கராச்சயார். 
விமானம்--பிரணவாகாரவிமானம்: வேத௫ருங்கம், 
ஈதி.-உபயகாவேரி. (தென்திருச்சாவேரியும். வடதிருக்காவேரியும் 

[கொள்ளடம்.]) 
இர்த்தம்--சச்இரபுஷ்கரிண் முதலிய ய கவதீர்ச்தங்கள். 
தலவிருக்ம்--புன்னை மரம், 
பிரதியக்ஷம்--தர்மவர்மா, ரவிதர்மன், சந்திரன், சாஷேரி முதலான 

வர்களுக்குப் பிரஇியக்ஷம். 
பாடல்--பொய்கையாழ்கலார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், இருமழி 

சையாழ்வார், ஈம்மாழ்வார், குலசேகராழ்வார். பெரியாழ்வார், தொண்ட, 
சடிப்பொடியாழ்வார், திருப்பாணாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார் என்டு ஆழ் 
வார்கள் பதின்மர், ஆண்டாள் இவர்கள் மங்களாசாஸகம், 

ப௫சகரவியங்களுள் ஒன்றாகிய சிலப்பதிகா.ரத்தில் இர் 5ச்திய்வியதேச 
மும் இதிலெழுச்தருளியிருக்கின் உஎம்பெருமாலும் ்'நீல மேச செடும்பொற் 
குன்றத்துப், பால்விரிந் தகலாது படிர்தத போல, ஆயிரம் விரிச்தெழு 
தலையுடை யருச்திறற்,பாயழ் பள்ளிப் பலர்சொழு தேச்ச,விரிதிரைச் காவிரி 
வியன்பெருச் துருத்தி, திருவமர் மார்பன் கிடந்த வண்ணமும்... ..என் 
சண் சாட்டென் றென்னுளங் கவற்ற, வந்தேன்?” என்று பாராட்டிக்கூறப் 
பட்டிருத்தலுவ காண்க,



o 0 

திருவரங்கத் துமாவஸ, 

சிறப்புப்டாயிரம்: 

மறைப்பொருளோ வச்சரப்பொருளோ ம.றுவேழமுதலா 

முறைப்பொருளோ விதிகாசபுராணமுதுப்பொருளோ | 

விறரைப்பொருளாஈகம்பெ டிமாளுடைத்திருவெட்டெழுத்துள் 
ஞூறைப்பொருளோ மணவாளர்தமாலையிலுட்பொருளே. 

(இதன்பொருள். மணவாளர்தம்-அழகயமணவாளதாசருடைய,மாலை 
யின் - திருவாங்கஜ்துமாலையின.து, உள் - உள்ளே யமைர்திருக்கின்ற, பொ 
ருள் - பொருளானத;,--மறை பொருளோ - வேதங்களின் பொருளே 
யோ? ஈரம் பொருளோ - அ௮ய்யவேதமுடிவுகளின் பொருளேயோ? மனு 
வே முதல் ஆம் - மநுஸ்மீருதி மூதலான, முறை - சருமசாஸ் கிரங்களின், 
பொருளோ - பொருளேயோ? இதிகாச புராணம் முது பொருளோ - இதி 
காசகள் புராணங்கள் என்னும் வற்றினத சேர்ந்சபொருளேயோ? இறை 
பொருள் ஆம்-பரதத்துவமாகய, ஈம்பெருமாளுடை - ஈமபெருமாளுடைய, 
திரு எட்டு எழுத்து - ்ரீரஷ்டாகஷரமர்திரத்தினத, உள் உறை-உட்கருத் 
தாய, பொருளோ - பொருளேயோ? (என்ரலாறு,)--ஏகாரம் - ஈற்றசை, 

இங்கனம் ஐயர்சோன்றப் பலவாறு விகரமபித் துச்கூறினா ராயினும், 
மேதம் வேதார்மம் சருமசாஸ்சிரம் இதிகாசம் புராணம் அஷ்டாக்ஷரம் 

என்னு பிவையெல்லாவரறின துபொருளும் தித் திருவரங்க ம ஐ மாலையில் துட 
ங்கியிருக்கின்ான வென்பது சஈருத்ழாம். எனவே, இல்வாறு பலவகை 

யாகஜயப்பட்ட த,இன்னசென்றுஒன் ரன்மையாலேவரையறுத்துச சொல் 

லத்தெரிர்தீலே னேன்ற அல்லத, சேர்ர்ததெளியாமையாற்சொன்ன 

sor Orr sha, *புகழுஈல்லொருமனென் சோ பொருவில்சர்ப்பூமி 
யென்சோ, திசமுர்தண்பாவையென்கோ தீயென்கோ வாயுமென்கோ, 
நிசமூமாகாசமென்கோ நீள்சுடரிரண்டுமென்கோ, இஈழ்விலில்வனை த். த 

மென்கோ சண்ணனைச்கூவுமாநே'” என்றாற்போல, மிக்காபொட்டினால் 
இப்படி வியந் துகூறின மென்ச, இதனால், இச் மாலின் சிறப்பையும், இந் 

நூலாசிரீயாத। வேச சாஸ்திர பாண்டிதய விசேநத்சையும் விளக்கயெவா 
ம், மறைப்பொருள் முதலிய யாம் இர நூலில்இரும$்தலை வெளிப்படை 

யாசச்சாணலாம்; குறிப்பால் நுண்ணிதின் உய்த்தஉணாத்தக்க இடங்க 
ளும் உண்டு, 

(ஒதலாகாதென்று இலர்ச்கு) மறச்கப்படுதல்பறறி, மரை யென்ற பெ 
யர்; மறு - பகுதி, ஐ - செயப்படுபொருள்விகுதி. இனி, இச்சொல்லுக்கு- 
(எனிதிலுணாலாசாபடி) மறைச் துள்ள பொருள்களையுடைய மென்று கார 
ணப்பொருள் கூறவுமாம். ௮வ்வேதரஈழான், ரக் யஜுஸ் ஸாமம் தர் 

வணம் என மான்குகையது. பொருள் - அர்த்தம், வேதத்தின்பிரிவுஇர 
ண்டலுள்,யாகாதிகிரியைகளைச்கூற௨தம் கர்மமாண்டமெனப்பட.) தமான 

பூர்வபாகத் தின் பொருளை :மரைப்பொருள்” என்றும், பசஈமானைக்குறித் 

ததும் உபரிஷத்தென்றும் வேதாச் தமென்றும் பிரமகாண்டமென்றுங் கூறப் 

படுவதும் வேதத்தின் தேர்தகருத்துமான உத்தரபாகத்தின் பொருளை (௮௪ 
தரப்பொருள்” என்றுங் கூறினர், அச்ரிரம் - வேதசிரம் என்றபடி, செய்யா 
மொழியாதலார் சிறர்தபிரமாணமாகிற வேதத்தின் பொருளை ஐயர் திரிபற 
நிசசயிப்பதற்கு உரிய ஸாதகங்கள். ஸ்மிருதிகளும் இதிகாசபுராணங்களு



சிறப்புப்பாயிரம், : ௧௪ 

மாம். ஆதலால், ௮வை வேதசத்திற்கு உபப்ரும்றணங்க ளெனப்படும்; அவற் 
றுள், பெரும்யாலும் வேதத்தினத பூர்வபாகத்தின் அர்த்தம் ஸ்மிருதகளா 
லும், உத்தாபாகத்தின் அர்த்தம் இதிகாசபுராணங்ஈளாலும் ரிச்சயிக்கத் 
தக்கது; இதிகாசபுராணங்களுட் புராணங்களினும் இதிகாசம் பிரபலமான 
பிரமாணமாம்என்பது உணர்க, இதுவே, மறைப்பொருள் முசவியவற்றை 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிறுத்திய முறைமைக்குக் காரணம். (*வேசார்த்தம் 
அறுதிபிவ ௮. ஸ்ம்ருதிதிஹாஸபுராணங்களாலே. ஸ்ம்ருதியாலே, பூர்வபா 
கத்திலர்த்தம் அறுதியிடக்கடவத; மற்றையிரண்டாலும், உக்சரபாகத்தி 

லர்த்தம் அறுதியிடச்சடவத, இலையிரண்டிலும் வைத்துக்கொண்டு இஇ 

ஹாஸம் ப்ரபலம்; ௮த்தாலை, ௮.௮ முற்பட்டது?” என்ற ஸ்ரீவசஈபூஷண 
வாக்கியங்களும், அவற்றின் வியாச்கியானங்களும் இங்கு கோச்கத்தக்கன.) 
வேதத்கின்பொருளை நினைக் தச செய்யப்பட்டன வாதலால் ஸ்ம்ருதிகளெ 
ன்றுபெயர்பெற்றனவும்,ஆப்தர்களான மநு அத்ரி விஷ்ணு ஹாரீதர் யாஜ்ஞ 
வல்சக்யர் பராசரர் மூதலானவர்சகளாற் சொல்லப்பட்டனவுமான தரும 
சாஸ். இிரல்கள், (மனுவே மூசலாம் முகை” எனப்பட்டன; அலை, பதினெ 
ட்டு, ௮அவையெல்லாவற்றிறைனாம் மநுஸ்ம்ரு தியே மிகசசிறத்தலால், $மனு 
லே மூதலாம்” என்று அஃனையே சலைமையாச எடுத் அச்கூறினர்; (எல்லா 
ருஷிகளும் ஒரு2ட்டும். மது ஒருசட்டுமாம்"என்றும்,மநுஸ்ம்ரு இச்கு மாறாக 
மற்றைப்பதினேழுஸ் ௬ திகளும் ஒசோவாச்சாய்ச்சொல்லியிருர்தாலும் ௮௮ 
ஓப்புக்கொள்ளத்கச்கசன்று” என்றும், (மநுஸ்ம்ரு திக்கு விரோதமான ஸ்ம் 
ர௬.தி பகழையடையா தூ என்றும் பலஇடங்கஈளில் அச் நாலின்சிறப்புக் சொ 
ண்டாடப்பட்டிருகத்தல் காணலாம்.) இதிஹாஸங்களா௨ன - பூர்வசரித்திரத் 
சைக் கூறவனவான ஸ்ரீராமாயணம், மகாபார,ம் முதலியன. புராணங்க 
ளாவன-ஸ்ருஷ்டிக்கிரமம் முதலிய ஐர் அலகஷ்ணங்களுடன் கூடியவையான 
பிராம்மம் பாத்மம் வைஷ்ணவம் மூகலிய பதினெட்டாம், ((புராணத்திற் 
காட்டில் இதிஹாஸச் துச்கு ப்ராபல்யம் - பரிச்ஹா தியம், மகயஸ்ததை, 
சர்த்தாராப்ததமச்வம் ஆகற இயற்றாலே” என்பர் அன்டூறார்; இதன் விவா 
த்தை. தத்வகிர்ணயம், ப்ரீஸஹஸ்ரசாமபாஷ்யம், ஸ்ரீசசபூஷணவியாக்க 
யானம் முதலியவற்றிற் கண்டும், கற்றுங்கேட்டுமுணர்ச் சஆன்றோர்பக்சல் 
சேட்டும் உணர்க; இங்கு விரிப்பிற் பெருகும்.) 

இறைப் பொருள் - தலைமையாகிய பொருள். “:முகலாவார் மூவரே 
யம்மூவருள்ளும்,மசலாவான் மூரிகீர்உண்ணன்?? என்றபடி. எம்பெருமான் 
தேவாதகி?2தலனும் ஸாவேசலானு மாதலால், (இழரைப்பொருளாம் ஈம்பெரு 
மாள்? என்றார், 'இறைப்பொருளாம்” என்றகைச் திருவெட்டெழுக்திற்கு 
அடைமொழியாசவுங் கொள்ளலாம், எட்டுத்திருமக்ஷரமாய் மூன்றுபதமா 
யிருப்பதும் சாராயணசாமத்தையுட்கொண்டதுமான பெரியதிருமச்திரம் 
ஸகலவேகார்தசாச்பர்யமாய் எல்லாமக் இரங்களினும் பிரசான மாதலால். 
'இறைப்பொருளாம் இிருஷெட்டெழுக்கு” எனக்தகும். * sows Heal 
லும் ஸர் வறா௨ரன் ப்ரதாகனாறொாப்போலே, ஸகலமச்த்ரங்களிலும் இம்மக் 
தீர விசேஷம் ப்ரதாஈமாயிருப்ப தொன்று” என்று அன்ோர் அருளிச் 
செய்திருப்பதை சோக்குமிடத்து 'இரைப்பொருளாம்”என்றசை ஈம்பெரு 
மாள், திருவெட்டெமுத்த என்ற இரண்டனோடூிஞ் சேர்த்தல் இனிதாம். 
ஈம்பெருமாள்-ஸ்ரீரங்கசாதன். இத்திருகாமம், உயர்சரியை விளக்கும்; “ஈம் 
பெருமாள் ஈம்மாழ்வார் ஈஞ்சயர் ஈம்பிள்ளே, யென்ப ரவரவர்த மேற்றத் 
தால், ௮ன்புடையோர் சாற்று திருசாமங்கள்”” என்ற உபதேசரத்தினமாலை 
யைக் காண்க. பதரிகாச்ெமத்தி லெழுர்கருளியிருக்கின்ற சாராயணனது 
திருவெட்டெழுச்தை'ஈம்பெருமாளூடைத்திருவெட்டெழு2து”என்றது, தில் 
வியதேசத்துஎம்பெருமான்களில் ஈம்பெருமாளுக்கு உள்ள தலைமைபற்றி



௧௨ திருவரங்கத்துமாலை, 

யென்க, ஸ்ரீரங்கதில்வியசேசத்து மூலமூர் த்தியைப் பெரியபெருமாளென்் 
றும், உத்ஸவமூர்த்தியை ஈம்பெருமாளென்றும் வழங்குவது, ஸம்பிர தாயம்; 
இருவர்ச்கும் பொதுப்பட்ச கூறுதலும், (எம்பெருமான்? என்றாற்போல 
ஈமதுசடவுளென் நபொருளில் திருமாவை :ஈம்பெருமாள்” என்றலும் உண்டு, 

ஸம்ஸாரிசள் தங்களையும் ஈச்வரனையும் மறந்து ஈச்வரகைங்கர்யத்தையும் 

இழர்து இழந்தோமென்கிற இழவுமின் றிக்கே ஸம்ஸாரமாகிற பெருங்கட 
லிலே விழுக்து நோவுபட, ஸர்வேச்வரன் தன்க்ருபையாலே இவர்கள் தன் 
னையறிர்து சரைமரஞ்சேரும்படி தானே சிஷ்யனுமாய் ஆசார்யனுமாய் 
நின்று திருமக்தாரத்தை வெளியிட்டருளினான்?? ஆதலால், 'ஈம்பெருமாளு 

டைத் திருடெட்டெழுத்.த” எனப்பட்டது. இங்கு, ஆறாம்வேற்றுமையருபு- 
செய்யுட்டுழமைப்பொருளின் பாற்படும். ஆ தியில் பதரிசாசசிரமத் திலே நாரா 
யணனுல் ஈரனுக்கு உபதே?ச்சப்பட்ட இருமச்தி மென்சு. இனி, விஷய 
மாகவுடைமையை ஆறாம்வேத்றுமைப்பொருளாகிய சம்பர்சத மெனக் 
கொண்டு ஈம்பெருமாள்விஷயமானஅ௮தாவத ஸ்ரீமச்சாராயணனையணர்த்.து 

இன்ற திருமர்திர மென்றலு மாம், திருவெட்டெழுசத் துள்ளுறைப்பொருள்- 
பரமாத்மஸ்வளுபம், ஜீவாச்மஸ்உரூபம்,இல்விருவர்க்குமுள்ள ஸம்பர்.த.த்.தின் 

ஸ்வரூபம் முதலியன, (இத்தால், ஈச்வான் ஆத்மாக்களுக்குப்பதியாய்கின்் று 

ரகஷிக்கு மென்௫நது. ஆக, தஇருமச்தா£த்தால், எம்பெருமானுக்கேயுரியே 
ஞன சான் எனச்குரியனன்றிக்கேயொழியேணும்; ஸர்வசேஷியான 
சாராயணனுக்கே எல்லா௨டிமைகளுஞ்செய்யப்பெறுவேனாகவேணு மென்ற 
தாய்ச்த” என்ற முமுக்ஷுப்படியைச் காண்க.) 

ஒசாரங்கள் - ஐயப்பொருளன. மறிரஸ், மது, இ௫ுஹாஸ புராணம் 
என்ற ௨டசொற்கள் விகா£ப்பட்டன. இங்கு மனு” என்றது - சுவாயம் 
புவமநுவினாற் செய்யப்பட்ட நூலைக் குறித்தத; கருத்தாவாகுபெயர்: *திரு 
வள்ளாவர்” என்றாற் போல, ஏகாரம் - உயர்வுசிறப்பு; அசையுமாம். முறை 
யை [ஒழுக்கசதை|யுணர்த்தும் நூலை “:முறை/என்ற த,காரியலாகுபெயரின் 
பார்படும், மூறை யென்ற சொல்லுக்கு நகாலென்ற பொருளும் உண்டு, 
இ௫காசபுராணங்களைச சேர்த் அக்கூறியதன் காரணம், இரண்டும் வேதா 
ர்சப்பொருளைத் தெளிவிப்பனவாசல். :இதிஹாஸபுராணம்” என்னும் உம் 

மைச்தொசை. வடழூல்முடிபு. (குறைச் சஉயிரெழுத் துக்களை யுடையசொல் 

லா௨ இறப்புடையசொல்லாவது உம்மைத்தொகையில் மூச் இகிற்பதாதல் 
வேண்டும்” என்ற ௨டமொழி வியாகரண நூலார்கொள்கையில் மூதல்.௨கை 
யின்படி 'புராணேதிஹாஸம்'என்னவேண்டியிருக்சக அங்றனங்கூறா த!இதி 
ஹாஸபு ராணம்" என அதிகஉயிரெழுத்துக்களையடைய இதிஹாஸபதத்தை 
முன்ரிறுத்தியது, அதன் சறப்பினு லென்ச. இதிகாச புராண முழுப்பொ 
ருளோ” என்ற பாடத்திற்கு - இதிகாசபுராணங்களின் பூர்ணமான அர்த்த 
மோ வென்பது பொருள். 

மூன்றா மடியின் முசலில் 'இரைப்பொருளோ? என்று பாடமாயின், 
இவையெல்லாவர்றிலுஞ் சிறந்ததொரு பொருளோ வென்றுஉரைக்க. ஈம் 
பெருமாள் - ஈமது தலைலர். இங்கு ஈம்” என்ற தன்மைப்பன்மை, ' எல்லா 

வுயிர்களையும் உளப்படுத்தியது. பெருமாள் -பெருமான்;: பெருமையையு 
டையவன். இதில்,பெருமை யென்ற பண்புப்பகுதி ஈற்றுலகாரம்மாத்தரம் 
கெட்டு (பெரும்? என கின்றது; ஆன் என்ற ஆண்பால்விகுதி, (ஆள்? என 
ஈ.றத.திரிக்ச த: அள் என்ந பெண்பால்விகுதியே சிறுபான்மை ஆண்பாலுக்கு 
வர் தென்றலும் ஒன்று. ௮ன்றி, பெருமையை ஆஅள்பவ னெனச் கொண் 
டால், ஆள் என்ற வினைப்பகுதி கருத்தாப்பொருள்விகுதிபுணர்ச் கெட்ட 
சகெனவேண்டும்.(பெருமாள் என்பதன் பெண்பால், பெருமாட்டி.) உடைய



சிறப்புப்பாயிரம். ௧௩ 

என்னும் ஆறாம்வேற்றுமைச்சொல்லுருபு ஈறுதொக்கு உடை” என நின் 
றது. எட்டுஎழுத்.த-பண்புத்தொகைட்புறத்த.ப்பிறஈத அன்மொழித்தொகை 

யாய்,அத்தனையெழுத் தச்சளையுடைய மந்திரத்தைக் குறித்து. உள் உறைப் 
பொருள் - உள்ளே உறு௨தாகிய பொருள், உறை--உறு - பகுதி. ஐ - கரு 
த்தாப்பொருள்விகுதி. உள்ளுறையெனினும் உட்டுடையெனிலும் ஓக்கும். 
மேதப்பொருள்,இறைப்பொருள், உள்ளுறைப்பொருள் - பண்புதசொசை 
கள். இனி, உள்ளே உறைதலையுடைய பொரு ளென்றும் கொள்ளலாம்;இப் 
பொருளில் உறை - முதனிலைத்தொழிற்பெயர்: இரண்டாம்வேர்றுமையுரு 
பும்பயனுர்தொச்கதொசை, ஒருபெயரின் ஒருபகுப்பைக்கொண்டு அப் 
பெயர்முழுவழையுவ குறிப்பதொரு மாபுபர்றி, அழூயமணமாளகாசரை 
(மணவாளர்? என்றார்; (இசனை,லட நூலார், :நாமைககேரே சாமகாஹணம்” 
என்பர்.)தம் - அசை, ;மணமாளர்தம்மாலை” என்றலிடத்தச் தொக்குகின் ற 
ஆரும்வேற்றுமயுருபு - செய்யுட்கிழமைப்பொருள த) கூ.ர்மபுசாணம், 
கபிலரகவல், கம்பராமாயணம், :(பற்றற்ரான் பதீறு?? என்றவற்றிற் போல; 
அழயெமணவாளதாசரால் இயற்றப்பட்ட மாலை யென்ச. இனி, விஷ்ணு 
புசாணம், விரசாயா* ரகவல், சோவசசர்தாமணி என்றாற்போல, 'மண பாளர்தம் 
மாலை”என் சை அழகியமணவாளனென்றுதிருகாமமுடைய ஸ்ரீரங்சசாதன் 
விஷயமான மாலை யென்றுங் கொள்ளலாம்; திருஉரங்கத்துமாலை யென்ற 
நூ.்பெயரின் பரியாயராமமாம், (கோயிலில் ௨ர்த வரத, மணவாளர் 
பொற்றிருப்பாதாம்புயய்4 CG மாலை யென. மணவாளர் சூடும்?” மாலை யாத 
லால், இருவசையும் ஏர்கும், 'மணபாளர்” என்ற பன்மை,உயர்வுபற்றிய து. 
(மாலையினுள்? என்றவிடத்து, உள் - ஏழனுருபுமாம். 

இச்செய்யுளில் :மணமாளர்? என ஆஅக்ியோன்பெயரும், மணவாளர் 
தம்மாலை' என மூற்பெயரும், நுதலியபொருளும், (மறைப்பொருளோ? 
என்பது முதலாக விகர்பித் த ச்கூறியவார்றால் துசவியபொருளும், இல் 
வொருநூறு '(ணர்ரந்தவர் அப்பலநூற்பொருள்களையும PG BIE 5 LY COW Fa ரென 
தூற்பயலும்,அம்மரைமுதலியவர்றின் ௨ழமீநா லிய 0..ன நூல்... நரபழியும், 
பரர் தடெர்த அர். நாற்பொருள்கள் பல.யாறைக் தொகுச்துச்கூழிய தூ 
லித வெனத் தொகுச்சலாதய நூல்யாப்பும, ஐம்மரைப் பொருள் மூலிய 
௨ற்றையுணரும்விருப்பமுடையார்பலமம் இர்நூல்கேட்டர்குரிய௮ சிசாரிக 
ளெனச் கேட்போரும், அப்பொருள்கள்பலவர்றையும் சில்வாழ்சாட்பல் 
பிணிச்€ிர.றறிவின ராகெயமளிதர்கள் எளிதில் உணர்ர் த ய்யு படி. ஒருக்கே 
சுருங்காசொல்லி விளங்சகவைத்தல் வேண்டி மென்ற ஆரியர் கொண்ட 
அருளே இச்நூல்செய்ததற்கு எத பெனச் காரணமும் பெரப்பட்டன. 
:அச்சியோன்பெயரே வழியே எல்லை. தூற்பெயர்யாப்பே நு௮லிய. பொருளே, 
கேட்போர் பயஜோடு ஆயெண்பொருளும், வாய்ப்பக் காட்டவ் wT S| திய 

ல்பே'?, :(சரலங் களனே காரண மென் றிம், மூவகை யேர்றி மொழிகரு 
முள்"? என்ற நிறப்புப்பாயிரத்திலக்கணத தில் மற்ரபை குறிச்சப்பவவென 
உய்த்துணார் தமொள்க, 

இச்கவி, அபியுக்தரி லொருவர் செய்த. இத, வைஷ்ணவலம்பிர 
தாயத்தில் (தனியன்? எனப்படும்; (நூலினுட்சேராத) தளியே பாயிரமாய் 
நிற்றலபற்றியத,௮ப்பெயர், உயர்தணையாண்பால்விகுதி சிறுபான்மை ௮ஃ 
றிணைக்கும்௮ருதலை, கடுவன், கோட்டான், சோளுகினியான் என் றவிடங் 
களிற் காண்5; சாலடியார். இ௨ஞான?த்தியார என்றஇடங்களில் ஆர்? 
விகுதிபோல இங்கு அன்” விகுதி உயர்வுகுறிப்ப தென் றலுமாம்,



5௪ திருவரங்கத்துமாலை. 

காப்பு: 

காப்பு - காத்தல்; ௮௪, இங்கு, காக்இன்ற ஈடவுளின் விஷயமான 
வணக்கச்சைச் குறிக்கும: ஆகவே. சவி தமக்கு நேரிடத்தக்க இடையூறு 
சளை நீக்கித் சமது எண்ணதமை நிரையேற்றவல்ல சலைமைப்பொருளின் 
விஷயமாக உயர்ந்தோர் வழச்சத்தின்படி செய்யுந் தோத்திர மென்பது 

கருத்த. 
[கிருவரங்ஈநாதனது திரமேனியவயைவங்களும், 

திவ்ியபஞ்சாயுகங்களும்.) 

சாளும் பெரியபெருமாளரங்கர் ஈசைமுகமுச் 
தோளுக் தொ டர்க்தென்னையாளும்விழியுக் அழாய்மணக்குக் 
தாளுங் கரமுங் கரத்திற் சங்காழியுர் தண்டும் வில்லும் 
ONT GH துணைவரு2ம SU Susser aden 6 gil an ait Ce. 

(@ - er.) பெரிபபெருமாள் அரங்கர் - பெரியபெருமாளென்று ஒரு 

இருகாமமடையலரான ஸ்ரீரஈ௩கநாருடைய, ஈசை மூகழும் - மலர்ச்சியை 
யுடைய திருமூகமம், சோளும் - திருச்கோள்களும், என்னை தொடர்ந்து 
ஆளும் விமியும் - என் 45M) விடாதுகொடர்ர்த Axon scorer ss ree 

கின்ற இருக்கண்களும். துழாய் மணக்கும் தாளும் - இருச்துழாய்மணம் 
வீசுன்ற இரு..டிசளுர். கம - திருக்சைகளும், சாத்தில்-௮க்சைகளில் 
ஏந்.ச.இன் ஈ. எற்கு AYU சற்உசச்காங்களும். சண்டும்-சதையும், வில்லும்- 

தனுசும், வாளுாம்--.அறி2 பனை பளைக்கு கொண்டு - பேறு எணையுங்கதியு 

மில்லாத என் சச சூழ்க்க கொண்டு, ந ளும் - தினந்தோறும் (எர்சாளும்], 

தணை வரும் - தணைபாக வரு (எ-று, —a GC w என்பதில், ஏகாரம் - 

தேர்றம். ஈரறுகாரம் - அசை 

இங்கனம், 5மத மழிபரிஈடவளும், எடுத் தச்கொண்டஇப்பிரபக் தத் 
இற்கு எர்புடைக்கடவுளுமாகிய திரு.உங்ககாகன த திருவவயஉங்களையும் 
ஐம்படையையும் தமக்கு£ங்காத கணைபாஃக கொண்டமை கூறிபசனால்,எடுச் 
திச்கொண்டஇச் நால் இடையூறின்றி இனித முடியு மென்பது ஈருத்து. 

திருவரங்கத்திற்குப் பெரியசோயிலென்றும். அங்குஎமுக்தருளியிருச் 

இன்ற எம்பெருமானுக்குப் பெரிபிபெருமாளென்றும் திருசாமங்ஈள் Opt 

கும், பெருமாள் - இராமபிரான்;(இளை யபெருமாள் - லஷ்மணன்: இராம 

பிரானால் முன்பு திருவாராசனஞ் மெய்யப்பெற்றரமைபற்றி, ஸ்ரீரங்ககாத 
னுக்கு பெரியபெருமாள்”? எனறு திரகாமம், அரங்கர் - ரங்கமென்னும் 
விமானத்தில் எழுர்தருளிஃிருப் பூர். நகை முகம் - புன்சிரிப்பையுடைய 
மூக மென்றும்.ஒளியையுடைய 1மஈ மென்றங் கொள்ளலாம். தொடர்தல்- 
தேடிப்பின்தொடாகலுமாம் சழாய்மணக்குக் தாள் - அடியார்கள் ௮ருச்த்த 
திருத் துழாயின் வாசனை வீப்பெரற தாள்; இடசத்தரிகழ்பொருளின் 

தொழில், இடத்தின்மேர் சார்தப்பட்டத. அன்றி, தழாயினால் மணக் 

ந் தா ளென்றும், சுழாயோகி இயற்கைமணம்சீசுக் தா ளென்றும் கூற 

லாம். இனி, திருத்கழாய் வாசணைவீசுதர்குக் காணமான திருவடி யென் 
றல் இறக்கும்; இப்பொருளில், பெயரெச்சம் - காரியப்பொருள து: கோய் 
திரும்மருக்த.”” என்றாற் போல. :ஸர்வகக்தஸ்” என்று பெயர்பெறும்படி 
இயற்கைத்தில்வியயரிமளமுடைய சடவுளாதலால், இங்கனங்கூறுதல் ஏர் 
கும். திருத்தழாய் அங்குரித்ததமுசல் என்றும்மாராத ஈறுமணமுடைய 
தாதலால், என்றும்மாரா; இயற்கைகறுமணமுடையதிருமாலுக்கு உரியதா 
ய் ச் இறக்கும்,



காப்பு. கட 

இருமாலின் சங்கம் - பாஞ்சஜச்ய மென்றும், சக்கரம் - சுதர்சக மென் 
லும், சதை - செளமோதூ யென்றும், வில் - சார்ங்க மென்றும், வாள் - 
ஈ௫்தக மென்றும் பெயர்பெறும். இவை தஷ்டநிக்கரசஞ்செய்யும்கருவியா 
ய்ச்சிறத்தலால், இவற்றைச் சமதுஇடையூறுதவிர்க்குங்காப்பாகச் கொண் 
டார்; அன்றியும். இவை, எம்பெருமானுக்குச் குற்றே௨ல்செய்யும் பரிஜனல் 
களாய் எப்பொழுதும் ௮அவனருகில்விடாதநின்று அவன ததிருவுள்ளக்கருத் 
இன்படி சொழிலசெய்யும்: இருவரங்கத்தந்தா தக்காப்பில் :*அரங்கர், காரா 
ழிவ௨ண்ணப்பெருமா எந்தாதிக்குக் காப்புரைக்கில, .. ........கூராழி சங்கச் 
இருச்சதை சாக்தசங் கோதண்டமே””என்றசங் காண்க ஈகைமுசம் முத 
லிய வற்றைக் காப்பாகச்கொண்டது, அவை ஷ்டபரிபாலனஞ்செய்தர்கு 
உறுப்பாதலால், ஒருதிருக்கை திருச்சங்கையும், அதற்கேற்ற மற்றொரு 
திருக்கை திருவாழியையுச் தரித்தல் தியல்.பாதலால், ௮௨ற்றை !சங்காழ்? 
எனச் சேர்த் துக்கூறினர். 

“சாளும்? என்ற உம்மை, தொறுப்பொருள௫. மற்றை உம்மைகள் - 
எண்ணுப் 9பொாருளன, அரம்கர் - உயர்வப்பன்மை, முகம், கரம் - வட 
சொற்கள்.சம்கு, சண்டு-ஸுவ்கம், தண்டம் என்உ வடசொற்களின் விகாரம், 
நகை - நகுத லென :ஐ” விகுதிடெர்ற மெ.ழிற்பெயராகலேனும், நகைத்த 
லென முசனிலைத்சொழிற்பெயராகவேனுக கொள்ளத்தக்கது. துழாய் - 
gan aap ௨டசொல்லின் சிசைவு, சங்காழி - பன்மைவிகுதி 
பெறாத அ௮ஃறிணையும்மைத்சொகை அழி - வட்டவடிலமா யுள்ளத; 
(அசுரா முதலிய கொடியவர்களை) அழிப்ப தென்று இதர்குக் காரணப் 
பொருள் கூறவுமாம். வரும்- செய்யுமென்முற்று : இத சிகழ்காலமுணர்த் 
gate '“பல்மீலார்படர்க்கை முன்னிலை உன் ம, அலஃயின் மூன்று 
bape காலத்தச, செய்ய மென்றாங் கஇளவியொடு கொள்ளா?” என்னும் 
தொல்காப்பியசசூத்திர கோக்கி யுணர்க. அரஙஈர்சகைமுகம்முதலியன தம 
க்குத்துணையாய வருதல் முச்சால2 தினும்உளசாகலால், நீகழ்காலத்தாற் 
கூறப்பட்ட; [ஈன் - பொது - ௩௨.] --முர்நீலைஈாலமர் தோன்று மியந் 
சை, எம்முறைசசொல்லும் நிகழுங்காலக்னு, மெய்ர்நிலேப்பொதச்சொற் 
இள ச்தல்வேண்டும்”” என்ற சொல்காப்பியச்சூத்தித்தின் உரையில் ‘ba 
முங்காலத்து மெய்ர்நிலைப்பொதசசொல்” என்றற்கு நிகழ்காலத்திற்கு 
உரித்தாய்நீன்றும் ஏனைச்சாலங்களையும்உள்ளடச்இ4ற்கும் பொருள்கிலை 
மையினையுடைய செய்யுமென்னுஞ்சொல்” என்றுபொருள்கூறி, “மலைநிற் 
கும், திச்சுடும், ஞாயிறுஇயக்கும், இர்சளியம்கும'என் வற்றை உதாரண 
காட்டினர் ஈசசினர்க்கினியர்; சேனா-மையர்கருத்தும் இத வே. தமி 
யேன் - தனித்தள்ள யான்; இது, சனிமைப்பொருள்குறிச்ச சமியென் 
லும்வினை ப்பகுதியடியாப் Smeg பணிவையுணர்த்துக் தன்மையொருமைப் 
பெயர். ‘ater 6 gi Os 1 6a @? என்பத;ஒருசொல்கீர்மைத் த; என்றுகொண் 
டினையகூறி?? என்ரவிடத் தப் போல; “Gers sae Capp தோன்றி 
ga, Beri sap Pwevr னுணர்ர்தனர்கசொளலே'? என்னுச் தொல்காப்பிய 
த்து இடைச்சொல்லியற்புறனடைச்சூத்திரத்தால் (கொண்டு? என்னும் 
அசை கொள்ளலும் அமையும்.



௧௬ திருவரங்கத்துமாலை. 

நூல்: 
& திருவாழி சங்குதிருவாழிவாழி சிறந்தகொண்ட 

லருவாழி யோகத்திருத்துயில்வாழி யுலகளந்த 
மருவார்மதுமலர்த்சாள்வாழி வாழிவணங்குமன்பர் 
பெருவாழ்வனையபெருமாளரகங்கப்பெருஞ்செல்வமே 

(இ-ள்.) திரு - ஸ்ரீமகாலக்ஷ்மி, வாழி - வாழச்சடவள்; சக்கு திரு 
ஆழி - ஸ்ரீசங்கசக்கரங்கள், வாழி-வாழசசடவன; சிறந்த கொண்டல் உ௬- 
இறந்த காளமேகம்போன் ற (திருமாலின்) திருமேனி, வாழி - வாழக்கட 
வது; திரு யோகம் அயில் - (௮ப்பெருமான௫) இறச்ச யோகநித்திரை. 
வாழி - வாழக்கடவ த; உலகு அளக்ச - உலகங்களை (இரண்டுஅடியாக) அள 
விட்ட, மரு௮ர் மது மலர் தாள்-வாசனைநிறைஈ்த தேனையுடைய தாமரை 
மலர் போன்ற திருவடிகள், மாழி-வாழக்கடவன) வணங்கும் ௮ன்பர் பெரு 
வாழ்வு அனைய - ஈமஸ்கரி£்கின் உ மெய்யடியார்கட்குப் பெரியவாழ்க்கை 
போன். பெருமாள் - ிபரியபெருமாளுடைய, அங்கம் பெருஞ் செல் 
வம் - ஸ்ரீரககஃ தப் பெரியஜசுவரியம், வாழி - வாழக்கடவது; (௭ - று.) 

எம்2பருமான த. தரிசனததைப் பெந்நபோது, அத்சேவாதிதேவனு 
டைய .பற்றுணர்வு. மமம்பிலாற்ரல், யாவரையும்பா காக்குக்தறம், அழி 
யாவியல்பு முதலிய நிஃ்வியகுணங்சளைக் கருது தர்குஇ மன்னே அப்பெருமா 
னத திய வியசெளர்தரியத்திர் கண்செலுத்தி அதனையே சேவித்து அதில் 
௪டுடட்டி BESS பக்திபர௨சராகி, அதனால் தம்கிலையையும் எம்பெருமான் 
நிலையையும் மரச்.த. பாலாஜி, மான மைகுண்டததிலே யிருககற இந்த 
அரும்பொருள் காலம்சடையாடப்பெற்ற Baar 5 SIC ov சண்ணுக்கு 
இலக்காகும லால, சிருஷ்டி, காஷஙகாரணமாச இதற்கு என்னதிங்குவரு 

மோ! என்ற தமக்கு ள்ளஆசராதிசயத்தால் அ௮ராலசியமாக அதிக LW FB 
கை சொண்டு Bs DGC wah és எவ்வாற்ராலும் ஒருகுறையும் வராதிருச்ச 

வேணும்"என்று வாழ்த் துபலபாய் திருப்பல்லாண்டு” என்னும் திவ்வியப்பிர 
பந்தம் பாடி, இங்யனம பொங்கும்பரிவடையரானதனாற் பெரியாழ்வா 
சென்றுபெயா்பெற்ற விஷ்ணுசித்தர் போலவே, இர்தஅழகயமணவாளதாச 
ரும் இருவரங்ககாதனைசசேலீதம்வுடனே முதலில் வாழ்த் துக்கூறலானார். 
இதனால், இவரது அன்பின்மிகுதி விளல்கும். எம்பெருமானைச் சண்டவள 
விலே அடிமைத்தொழில்சள்செய்து தமக்குவேண்டுவனவற்றை வேண்டிப் 
பெறநினையாமல் ௮அவனதுவாழ்வையே தமக்குப் பரமபுருஷார்ச்தமாக 
நனைத்தவின் ௮ருமைபெருமைகளை யுணர்ச, 

பெரியபெருமாளைசக் கண்ணெதிரிலேகசாணும்போது.அ௮ப்பெருமானைச் 
சார்ச் ள்ள செம்பொன்னிறத்சவளான பெரியபிராட்டியின த திருமேனி 
யொளி காளமேகத்திந்கொடிமின்னல்போலக் கண்களைச்கவரும்படி மிக 
விளககுதலால், 'பரமாத்மாவுக்கும் ஜிவாத்மாக்களுக்கும் ஸர்வமங்களங்களை 
யுஞ்செய்பஉளான இச்திருமகள துசேர்க்கைரித் தியமாயிருக்கவேணும்”என் று 
மல்களாசாஸகஞ்செய்பவராய் தேதலில் 'திருவாழி” என்றார், பொய்கையாழ் 
art சூரியதீபச்தையோறியும் பூகச்தாழ்வார் ஞானதீபத்தையேற்றியுங் 
காட்ட எம்பெருமானைக் காண்டுன்ற பேயாழ்வார் முதலில் திருக்கண் 
டேன்?” என்றமை காணத்தக்கத:, ஒருவன் எம்பெருமானை ஆசிரயிச்சப் 
புச்கால் அப்பொழுது ௮வன்குற்றம்பாராமல் ௮வனைத் தன்கிழவிலேவைத் 
தச் சமயமறிச்து எம்பெருமான் திருமுன்பேகொண்டுவிட்டு இவன்குர்றத் 
சைப்பொறப்பிப்பதற்குப் பிராட்டியின்புருஷசாரம் இன்றியமையா தாத 
லால் அந தமில்£ீர்ப், பொற்பாவைதன்னருளாற் பொன்னார்கர்காள்



திருலரங்கத்துமாலை, ௧௭ 

பணிர் த,ஈ.ற்பாலடைச் தய்ச்சேன்சான்"”என்றபடிபிராட்டிமுன்னாகப்பெரு 
மாளையடையவேண்டியதா சல்பம்றியும் அவளை முதலில்லாழ்த்து சல் ஏற்கும். 
௮ரர்தரம் சற்றுஉற்றுரசோச்குமிடத் து,சஈ திரசூரியமண்டலங்கள்போல விள 
ம்குகின்றனவாய் முறையே அவனது இடத்திருச்சையிலும் வலத்திருக் 
கையிலு முள்ள சங்கசக்கரங்களின் சோதி சாணப்படுதலால், :எம்பெருமா 

னத திருமேனிக்குச்சாவலாய்த் துஷ்டரிச்செகசிஷ்டபரிபாலனத்துக்கு 
உறுப்பாக வுள்ள இச்இவ்வியாயுதங்கள் என்றும் ௮ழிவின் றிவாழவேண்டும்” 
என்று ஆசாவிப்பவராய் “சங்கு திருவாழிவாழி” என் றனர். மற்றும்ஊன்றிப் 
பார்ச்கையில், ௮ப்பரமனது முடிவில்லதோ ரெழில்ரீலமேனியும் அத்திரு 
மேனிபள்ளிசொண்டிருச்றெ இடையும் கட்புலனுசலால், அவற்றைவாழ்த் 
தீலாயிற்று, எம்பெருமான் திருமேனி நீர்கொண்டமேசம்போலக் காண் 
பவர்கண்களைக்குளிரச்செய்து அவர்கள் தாபர்தவிர்த்து அவர்களைஉய்விட்ப 
தாதலால் அதற்கும். ௮ர்ச௮அமலனத யோகநடிததிரை எல்லாவுயிர்களும் 
உய்யும்௨கையைச்சிக் இப்ப தாதலால் அதற்கும் வாழ்த் துச்கூறல் வேண்டி. 
தீத.” திருமேனியைக் கண்ணுற்றபின்னர் ௮ர்தஆஇகார்த்கியைச் திருப்பா 
ணாழ்வார்போலத் இிருவடிமுதல் இருமுடியீறாகச் சேவித்து அநுபவித்து 
ஆன ஈதமடையத்தொடங்குகின்றா ராதலால், :தாள்வாழி? என்ளுர். இவ் 
வளவுஅநுபவத்திற்குங் சாணம் கோயில்வாசமென்பத கொண்டு, ஈற்றில் 
(அரங்கப்பெருஞ்செல்வம்” வாழ்த்தப்பட்ட த. 

'சங்குதிருவாழி” என்று சேர்த் துக்கூறியதன் சாரணம். காப்புச்செய்யு 
ளுரையிற் கூறப்பட்ட. யோககித்திரை - எல்லாவற்றையும் அறிந்து 
கொண்டே லோகரகூணூந்தையுடனே தாூங்குகன்றதுபோவப்பிநர்க்குச் 
சோன்றவைக்கும் கிலை; இது - அழிதுயில், விழி.தயில், துயிலாச் துயில், 
பொயத் துயில், மாயத் துயில் எனவும்படும், 'மருவார்”என்ற,௮ - மலர்க்கும் 
தாளுக்கும், 'வணங்குமன்பா்பெருவாழ்வனைய” என்றது - பெருமாளுக்கும் 
அ௮ரங்கத்திற்கும் அடைமொழியாகத்தக்க௪. 

திருவாழி சங்குதிருவாழிவாழி--:வடிவாய்கின் ௨லமார்பிணில் வாழ்க 
ன்ற மங்கையும் பல்லாண்டு, வடிவார்சோ திவலத் துரையுஞ்சுட ராழியும் பல் 
லாண்டு, படைபோராபுக்குமுழல்குமப்பாஞ்சசன்னியமும் பல்லாண்டே” 
என்றார் இருப்பல்லாண்டில், சாள்வாழி--::உன்செய்வடிசெல்விதிருக்கா 
ப்பு” என்றது திருப்பல்லாண்டு, வாழி பெருமாளரங்கப்பெருஞ்செல்வம்-- 
ஸரீ ரங்கஸ்ரீஸ்ச வர்த்ததாம்?? என்ற வடமொழிமேற்சோளைக் காண்க, 

உலகளர்தது, திரிவிக்கிரமாவதாரத்தில்; ௮அவ்வரலாறு வருமாறு:-- 
மகாபலியென்னும் ௮சுர. ராஜன் தன்வல்லமையால் இச்இரன் முகலியயாவ 
ரையும்வென்று மூன்றுஉலகங்களையுக்சன் வசப்படுத்தி அரசாட்சிசெய்து 
கொண்டுசெருக்குற்றிருந்தபொழுத,௮ரசிழர் ததேவர்கள் இருமாலைச்சரண 
மடைந்த மேண்ட,அப்பெருமான் குள்ளவடிலானவாமகாவதா ரல் சொண்டு 
சாசியபமாமுனிவனுக்கு ESIC தவியினிடர்தோன்றிய பிராமணப்பிரம 
சாரியாக, வேள்வியியற்றி யாவர்க்கும். (வேண்டியஅனைத்தையுங் கொடுத்து 
வந்த அச்தப்பவியினிட ஞ் சென்று. 'தவஞ்செய்தற்குத் தன்சாலடியால் 
மூவடிமண் வேண்டி, அதுகொடுத்தற்கு இசைந்த ௮வன் தாரைவார்ழ்துத் 
தத்தஞ்செய்த நீரைச் கையிலேத்று உடனே திரிவிக்கரமனாக ஆகாயத் 
தையளாவிவளர்ந்து தரடியாற் பூலோகத்தையும் மற்ரோரடியால் மேலுல 
கத்தையும் அள் த, தானமாகப் பெற்ற மற்றோரடிநிலத்திற்கு இடமின்றாக 
Ca அதற்காக அ௮வன்வேண்டுகோளின்படி அவனது மூடியில் அடியை 
வைத்து அவனைப் பாதாளத்திலழுத்து அடக்கி னென்பதாம். பூலோக 
தீதையளர்ததில், அதன்€முள்ள பாதாளலோகமும் ௮டஙூற்று; எனவே, _



& .2| திருவரங்கத்துமாலை. 

எல்லாவுலகங்களையும்அளர்ததாம். இவ்வரலாற்றினால்,சொடியவரையடக்கு 
தீ.ற்கும் இயல்பில் அடிமையாகின் ற அனைத்தயிரையும் அடிமைகொள்வத ற் 
கும் வேண்டிய தர்திரம் ௨ல்லல னென்பது கோன்றும். 

இரு - பெரியபிராட்டியார். வாழிய என்னும் வியங்கோள்வினை மூ.றறு, 
ஈற்று யசாவுயிர்மெய் கெட்டு *யாழி”என கின்றத; அதன்முன் வருமொழி 
மூதல்்௨லிஇயல்பாம்: [ஈன் - உயிர் - ௧௮.] வியங்கோள் ஐம்பால்மூவிடங் 
கட்கும்பொதுவாத லுணர்ச. *சங்கு இருவாழி” என் தொடரின் இடையி 
ள்ள “திரு” என்ற அடைமொழியை, மத்திமிபமாச, முன்கின் ற :சங்கு” 
என்றதனோடும் கூட்கெ; இமை ஆயுதகோடியில்மாச்தாமன்றி அபரண 
கோடியிலுஞ்சேர்தலால், அழகிய சங்கசச்சாங்க ளெனவுர் தகும். 'சிறர்த? 
என்ற விசேஷணம். உபமானமாகிய கொண்டலோடும், உபமேயமாகிய 
உருவோடும் இயையும், கொண்டலுச்குச் சறப்பு!- ௨ உலகமும் அதற்குஉறுதி 
யாயெஅரம்பொருளின் பம்களும் ஈடத்தற்கு ஏதுவாதலும். குளிர்ச்தவடி 
வடைமைபர்றிச்கண்டோரால்விரும்பப்படுதலும்.உருவிற்குச்சிறப்பு-1அண் 
டர்கோ னணியாங்க னென்னமுதினைக், கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினைக் 
சாணாவே”” என்றபடி சண்டவர்கண்களைச்கவர்தலும்.௮வர ௫ பிரவிப்பெருங் 
கடலைப் போக்குதலும். உ௬-வஒவும்,கிறமுமாம். ஆர் மலர்-வினை த்தொகை: 
மரு லார் என்றுஎடுத் து, உாசனைநீண்ட என்றலு மமொான்று; நெடுர் தாரமள 
வம்வாசனைவீசுகின்ற என்று கருச்,அ. சாளுக்கு, மது - இனிமைமிகு தி; 
(₹-தம்ருகஸ்யர் இிரிபா சபம்கஜே'” என்பத காண்க.) ௮அடைமொழிசொடா 
மல் மலா” என்றால், ௮2, எல்லாமலர்களினுஞ்சிரர்தசாசய சாமரைமல 
சைச் குறிக்கும். ௮து - திருவடிகட்கு. செம்மை மென்மை அழகுகளில் உவ 
மம். ௮ன்பர்-௮ன்பையுடையலர்; பக்கர். ௮வர்கட்கு எல்லாகன்மைகளும் 

திருஉரங்சசாதனாலம் ,ரீரங்கமகமையாலும் உண்டாதல்பற்றி, *அன்பர் 
பெருவாழ்வனைய பெருமா எரம்கப்பெருஞ்செல்௨ம்” எனப்பட்டது, கொண் 
டல் - நீர்சொண்ட மேகத்திற்குத் தொழிலாகுபெயர்; கொள்-பகுதி, தல் - 
விகுதி, ளகாதகரங்கள் ணகரடகரங்களானது - சந்தி, ௫ - ரூப மென்ற 
உடசொல்லின் தைவ. யோகம், மது - வடசொற்கள். பெருமாள்” என் 
பதை. திரு, சங்கு சிருவாழி, உரு. துயில், தாள் என் றவற்றோடுங் 
கூட்டு. பெருமாள் ௮ரங்கப்பெருஞ்செல்வம்' என்பதந்கு - பெரியபெரு. 
மாளாஇிய ஸ்ரீரங்கத்திலுள்ளபெருஞ்செல்வமென் ஐலும் அமையும்; “உங்கள் 

பூர்வர்கள் தேடியைத்மு மஹாநிதி இத காணும்'” என்றுசொல்லி அளவர் 
தார்ச்கு மணக்கால்ஈம்பி பெரியபெருமாளைச சுட்டிக்சாட்டிய அரலரந்றை 
யுணர்ச; *ஸ்ரீரங்கமங்களகிதி.”?? பெருவாழ்வு” என்றது. அழியாத முத்தி 
யுலகத்துப்பேரின் பவாழ்வுமாம். 

இச்செய்யுள் - தண்டியாசிரியாகசொள்சகைப்படி 'வாழ்த்து” என்னும் 
HVE wir, “er enrs Gen cr Hous Qacrg sm, முன்னியது இள 

த்தல் வாழ்த்தென மொழிப?” என அதனிலக்கண முணர்க,. முதலிடை 
சடைகளில் மங்கலவாழ்ததையுடைய காப்பியம் அழிவின் றிநின் று சறெப்புறு 
மென்பது ஆன்றோர்கொள்கை யாதலால், முதலில் வாழ்த்துக்கூறினர்; 
*அதியு மர்தமு நடுவு மங்கலம், ஒதிய முறைமையி னுரைப்ப ராயிடின், 
ஏதமி லிருகிலக் இழத்தி யின்புற, 8 தியம் பனுவல்கள் நிலவ மென்பவே”? 
என்பத! காண்ச, 

எல்லா நூல்களும் மசலமொழிமுதல்வகுச் தச்கூறவேண்டுவ.த மர 
பாதலால், இரு” என்று தொடங்கனொ; வழிபடு செய்வ வணச்சஞ் செய்து, 
மங்கலமொழி முதல்வகுச், தெடுத் துக்கொண்ட விலக்கண விலச்டியம், 
இடுக்க ணின்றி யிணிது முடியும்? ர் மணி பரிதி யானை திர நிலம்.



திருவரங்கத் துமாலை. Bho 

உலகு திங்கள், சார் மலை சொல் எழுத்துக் கங்கை நீர் சடல் பூக் தேர் 
பொன், ஏருறு மிவை மூவாறும் இதன் பரியாயப்பேரும்,ஆருமங்கலச்சொல் 
செய்யு ளாய்நர்து முன்வைக்க. ஈன்றாம்”” என்பன கோக்குக, (8) 

௨. படுப்பவரைப்பணிமெல்லணையாகப் பருவரையாற் 
ப றநடுப்பவரைப்பண்டுமண்டுகன் மாரி தரணியிடக 

தெடுப்பவரைத் தம்மடியாரிடும்பச்சிலைக்குமு த்தி னே. 

கொடுப்பவரைச் செம்பொற்கோயிலுள்ளேகண்டுகொண்டன 

(இ-ள்.) பணி - திருவனச்தாழ்வான் | ஆதி?சஷன்], மெல் அணை 
ஆக - மெத்தென்ற படுச்கை யாக, படுப்பவரை - (அதன்மேற்) பள்ளிகொ 
ண்டருள்பவரும்,--பண்டு - முன்னே [கருஷ்ணாவதாரச்தில்], மண்டு கல் 
மாரி - (இர்திரன்பெய்வித்த) மிகுதியான கல்மழையை, பரு வரையால் - 
பருத்த (கோவர்த்தனமென்னும்) மலையைச்சொண்டு, தடுப்பவரை - தடுத் 
தீருளியவரும்,-- சாணி - (ஹிரண்யாக்ஷனாற் க௨ர்ர்துசகொள்ளப்பட்ட) 
பூமியை, இடர். து எடுப்பவரை - (வராகாஉதாரமாகிச்) கோட்டினாற்குத்தி 
யெடுத்தருளிய௨ரும்,--தம் அடியார் இடும் பசுஇலைக்கு - தமதுதிருவடி.க 
ளைச்சரணமடைச் சமெய்யபடியார்கள் (அத்திருவடிகளில்)௮ர௬ச9கஇன் ற பசு 
மையான திருத் துழாய்த்தளத்திற்காக, மூச்தி கொடுப்பவரை - (அல்வடி 
யார்கட்குச் தமத) பெருவீட்டைச் கொடுச்தருள்பவருமான பெரியபெரு 
மாளை,--செம் பொன் கோயிலுள்ளே - வரத பொன்மயமான திருவரங்கம் 
பெரியகோயிலினுள்ளே, கண்டுகொண்டனன்-தரிசிக்சகப்பெற்றேன்;(௪-று.) 

எம்பெருமானுக்குச் சகலவிதகைம்கரியங்களையுஞ் செய்ன் றவனும் 
நித்திய/களிலொருவனும் சர்ப்பராஜனுமான ஆதிசேஷன், :'புல்கும்துணை 
யார் இருமாற்கு அரவு?” என்றபடி, அப்பெருமான் சயனிக்கத்திருவுளல் 
கொண்டபோது அவன துமென்மைக்குஏற்ற புஷ்பசயனம்போன்ற திருப் 
பள்ளிமெத்சையாக, அதில் அப்பரமன் பள்ளிகொண்டருளுதலால், பணி 
மெல்வணையாசப் படுப்பவரை” என்றார், “இருளிரியச்சடர்மணிச ளிமைச்கு 
கெற்றியினத் தச்தியணிபணமாயிரங்களார்ர்க௮அரவராப்பெருஞ்சோதியன 

ந் சனென்னமணிவிளங்குமுயர்வெள்ளையணையைமேவித், திருவாங்கப்பெரு 
ஈகருள்தெண்ணீர்ப்பொன்னி திரைக்கையாலடிவருடப்பள்ளிகொள்ளுக், 
சருமணியைக் கோமளத்தைக கண்டுகொண் டென்கண்ணிணைக ளென்று 

கொலோ களிக்குகாளே'!” என்று பெரியார் பலகாலுங் காணவிரும்பிய 
இருஞூர்த்தி யாதலால், அர்தத்தில்வியமங்களவிக்கிரகத்சைத் தாம் காணப் 
பெற்ற பேற்றை (பணிமெல்லணையாகப்படுப்பவரை...... செம்பொற்கோயி 
ஒள்ளேகண்டுகொண்டனன்' என்று வெளியிட்டார். தமக்குக்கட்புலஎனான 
ஒடிவமாதலால் 'படுப்பவரைப்பணிமெல்லணையாக” என்று Ferm ang 
த்தை முதவிலும், விபவாவதாரங்களுள் வராகாவதாரம் கஇருஷ்ணாவதார 
த். தக்குமுர்தியதாயினும் தமக்கு ஸக்கிஹிசமான துபற்றிச் கிருஷ்ணாவதார 
த்தை முதலிலும், அதற்குமுற்பட்ட ௨ராகாவசாரத்தை அகன்பின்னும், 
அடியவர்ச்செளிபனாடின் ர ஸெளலப்யமாக பொதுகிலையை அசன்பின் 
னுமாககச் கூறின மென்சு. :பருவரையாற் பண்டு மண்டு சன் மாரி தடுப்பவர்,? 
: ணியிடச்தெடுப்பவர்? என்ற இரண்டுவிசேஷணஙக்களும், தஷ்டகிக்கி 
7ச சஷ்டபரிபாலன சீல ரென்பதை விளக்னெ. :வாதாசசஈம்' என்று ஒரு 
பெயர்பெறும்படி காற்றை௨உணவாகக்கொள்வதான பாம்பு அக்காற்றை 
உச்சுவாசநிச்சுவாசங்களினால் உட்கொள்ளும்போ௫ம் வெளிவிடும்போதும் 
உடற்பூரிப்பையும் உடல் தளர்ச்சியையுங் கொள்வதாய்க் காற்றடைத்தமெத் 
சைபோன்று இனிதபள்ளிகொள்ளுதற்குப் பாங்காதல் தோன்ற, :பணி
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மெல்லணையாக” எனப்பட்டது; ::அடலாயிரவாய்ப்பொருச்து வச்தார் 
பணிப் பாயார்”” என்பர் அழகர் தாதியிலும், 

“பநவரையால் தடூப்பவரைப் பண்டு மண்டூகன்மாரி” என்றதன் 
விவரம்:--திருவாய்ப்பாடியில் ஆயர்களெல்லாரும் கூடி மழையின்பொரு 
ட்டாச இர்திரனைஆராதித்தற்சென்று வழக்கப்படி சமைத்த சோற்றைக் 
சண்ணபிரான் ஒருகால் அவனுச்குஇடாதபடிவிலக்கிக் கோவர்த்தன மலை 
ச்குஇடச்சொல்லித் தானேஒருதேவதாரூபங்கொண்டு அமுதுசெய்தருள, 
௮ல்விர்திரன் கோபத்தோடு புஷ்கலாவர்த்தம் முதலிய பல மேகங்களை 
யேவி, கண்ணன்விரும்மிமேய்க்கற கன்றுகளுக்கும் பசுக்களுக்கும் கண்ண 
னுக்குஇஷ்டரான இடையர்க்கும் இடைசசியர்க்கும் தீங்குதரும்படி. கல் 
மழையை எழுகாள் இடைவிடாத பெய்வித்தபொழுது,கண்ணன் கோவர்த் 
தனமென்னும் மலையை யெூததுச் குடையாசப்பிடித்த மழையைத்தடுத்து 
எல்லாவுயிர்களையும் இடையூறுரிறிதுமின்றிச் காத்தருளின னென்பதாம், 
((மகரத்திர்சூரியன்வந் த தி தசாவில் வர்இக்க விர்தினைகோக்குப் பொங் 
சல், மிகவிட்டுக்கயிலைமலைபோலேவைக்க விளையாட்டா யத்தனையும் நீயே 
மண்ணக், சசனத்திலிக்திரனும்௨ர் துபார்த்துக் கன்மழையை நிரைமீதில் 
விடுத தமட்டில், இகபரத்திற்கிறையவனே நகிரைச்காக் குன்றையெடுத்து 
மழைதடுத்தனையே யெம்பிரானே'!” என்பது காண்க.) திரிலோகாதிபதி 
யென்று பேர்படைத்தவனான தேவேந்திரன் தானே அவ்வுலகத்தில் ஒரு 
சார் சிரபராதியாயுள்ளசிலஉயிர்கட்கு ஈலிவுசெய்யப்புக்கவிடத் து எம்பெரு 
மான் தான் அருள்கொண்டு பா.துகாத்தன னென்பதை விளக்கும், இவ் 
வரலாறு.காம் சோவர்த்தனமலையை அராதித்தோம்: அதனால்கேர்க்த இங் 
கைப் போக்டுச் சண்ணன் சாத்தருளினான்!' என்று இடையர்கள் நினைக்க 
வொண்ணா தெனக்கருதி, ௮வர்கள்ஆரா தித்தசமலையைச்கொண்டே காத்த 
ரூளின னென்க. இந்திரன் கல்மழைபொழிக்திட்டதனால், அதனைச் சற் 
கொண்டுதடுத்தான்; அன்றி ரீர்மழையையேபொழிச் திருப்பானாயின் அதனை 
நீரைக்கொண்டே. தடுக்கவல்ல ஸர்வாகச்த னென்பது தோன்ற, (வரையாற் 
கல்மாரிதடுப்பவா? என்றார். “கன்மாரியாகையாலே, கல்லையெடுத்து ரக்ஷி 
த்தான்; நீர்மாரியாகில், கடலையெடுத்து சக்ஷிச்குங்காணும்” என்று பட்டர் 
அருளிச்செய்வர்; இத்தால், இன்னமைச்கொண்டுஇன்னகார்யஞ்செய்யக் 
சடவோமென்னும்கியதஇியில்லை: ஸர்வசக்தனென்கை” என்ற வியாக்கியான 
வாச்ியம், இங்கு அறியச்சக்கது, 

:தரணியிடந்தேடுப்பவரை? என்றதன் விவரம்:--இரணியன தஉடன் 
பிறர் தவனானஹிரண்யா கூனென்னுங்கொடியஅ௪ு.ர ராஜன் தன்வலிமையா ற் 
பூமியைப் பாயாகச் சுருட்டியெடுத் துக்கொண்டு கடலில் மூழ்டிச் சென்ற 
போது, தேவர் முணிவர் முதலியோரது வேண்டுகோளினால் தஇருமால் 
மசாவராகரூபமாகத் இருவவதரித்துக் சகடவினுட் புக்கு ௮வ்வசுரனை நாடிக் 
கண்டு பொருது கோட்டினாற் குத்திக் கொன்று, பாதாளலோகச்தைச் 
சார்ந்திருந்த பூமியைக் கோட்டினாற்குத்கி அங்குகின் றஎடுத் துக்கொண்டு 
வர்.து பழையபடிவிரித்தருளின னென்பதாம். (“புண்ணியக்தெய்வசமுஞ் 
சேர்பூலோகத்தைப் புற்பாய்போரற்சருட்டிக்கொண்டே பாதாளம், ஈண் 
ணிரணியாட்சனைப் பின் தொடர்ச்தே யேகி ஈலமுடனே யாதிவசாசத்தே 
வாட, மண்ணுலகமனைத்துமிடச்தெடுச் சோர்கோட்டில்வைத்துவர வலவன் 
மறிக்ச ௨தைத்துசத் தே, ரெண்ணவுல£ேழும்படியப்பண்ணா யிறைவா 
நாராயணனே மெம்பிரானே?”? என்பர் பின்னோரும்.) இப்பொழுதுஈடக் 
இற சுவேசவராககல்பத்துக்கு முக்தின பாத்மகல்பத்தைப் பற்றிய பிரள 
யத்தின் இறுதியில் ஸ்ரீமக்காராயணன் ஏகார்ணவமான பிரளயறலத்்தில்
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முழுகியிருர்த பூமியை மேலேயெடுச்சகினைத்த ஸ்ரீவராகாவதாரத்சைச் செ 
ய்தருளிக் கோட்டுநுனியாற் பூமியை யெடுத்துச்சன னென்ற வரலாறும் 

இயல்பிலே தமச்கு அடிமையான எல்லாவுயிர்களிடத்துல் சாரண 
மின் றியெழுங் கருணையையுடையவனான கடவுள் அ௮வர்சட்குத் தனது பே 
ரின் பப்பெருவீட்டை யளித்தருளுதற்கு ஒருவியாஜமாக ௮வர்களிரவதொரு 
துளஸீகளத்தையெதிர்கோக்குகின்றன னென்பழு விளங்க,தம்௮டியாரிடும் 
பச்சிலைக்கு முத்திகொடுப்பவார்” என்றார். பயனாகிய அந்தப் பரமபதச்தின் 
பெருமைக்கு இவர்களிடும்பசசிலை ஏற்றஸாதஈமன் ரதலை சோக்குமிடத்து, 
அவனத திருவருள் காரணமின்றியெழுர்சதகாத லுணர்க, :(பததிரத்தை 
யும் புஷ்பத்தையும் பழத்தையும் ஜலத்தையும் எவன் எனக்குப் பக்தியுடன் 
சொடுக்இன்றானோ, சுத்தமான மன ச்தையுடையவனான௮வன த பச்.தியினா ற் 
கொடுச்சப்பட்டதான அதனை கான் அ௮ங்கேரிக்ெறேன்'"என்று ஸ்ரீதை 
யிற் கண்ணபிரான் தானே அருளிசசெய்திருக்தல் உணாத்தக்ச த; 

அச்சு” கின்மெய்யடியாருகர்சதேயிட்ட தணுவெனினுமசமேருவாகச்கொள் 
வாய், நிசசயமாயுனைஈம்பியெண்ணாமூடர்கினை ததிடிம்லா நூற்றையொன் 

ராவுங்கொள்ளாயால்”? எனப் பின்னோர் கூ.றியத.ங் சாணசு. :தம்மடியாரிடும் 
பச்சிலைச்கு முச்திகொடுப்பவர்? என்ற தொடரில், சிறியதைப் பெற்றச் 
சொண்டு பெரியதைக் கொடுத்த லாகிய பரிவர்த்தநாலங்காரந் தோன்று 
தல் சாண்க; அதனிலக்கணத்தை, சண்டியலங்காரத்தில் *பொருள்பரிமா 
றுதல் பரிவருத்தனையே”” எனக் காணலாம்; இது, மாற்றலணி என்றுஞ் 
சொல்லப்படும். : இலைக்கும்” எனப்பிரித்து இழிவுிறப்பும்மையாகக்கொள் 
ளூதலு மொன்று, அடியார்கள் எம்பெருமானை வசப்படுத்தும் பச்டிலை 
யாஇன்றது திருச்துழா யென்பதும் இங்குத் தோன்றும்; ஆகவே, அதனால் 
அவர்சள் வரப்பட்டு அவர்கட்குப் பெருவீடுதச் இீடுகின் றன னென்க. 

படுப்பவர் கொடுப்பர் என் றவரந்றில்,பகரகவொற்றிடைகிலை-எதிர்கால 
முணர்த்தாமல் தன்மையுணர்த் இற்று; படுக்குமியல்பினர், கொடுக்குமியல் 
பினர் என்று பொருள். :பண்டு தடுப்பவர்” என்றது, இயல்பினால் இறந்த 
காலம் எதிர்சாலமாகச்சொல்லப்பட்ட காலவமுவமைதி; யாம் பண்டுவிளை 
யாடுவ.து இச்சோலை” என்றாற் போ.ல: [ஈன் - பொது - ௩௩.] பண்டு? என் 
பதை, :எடுப்பவர்? என்பதனோடு கூட்டுக; அதவும் அவ்வகைச் காலவழு 
வமைதியே. படுப்பவரை, தடுப்பவரை, எடுப்பவை, கொடுப்பவரை என்ற 
வை - ஒருபொருளின்மேல் வந்த பலபெயர்கள்; இவை, 'கண்டுசொண்ட 
னன்” என்னும் ஒருவினையைக் சொண்டன. விசேவணச்சொற்கள், விசே 
ஷ்யச்சொல் இவையனை த்திலும் வேர்றுமையுருபுவிரியவைப்பது, ௨டமொ 
ழிநடை. இங்கே *படுப்பவரை” என்றமை விசேஷ்யமாகவும், மற்றைமூன் 
றையும் விசேஷணமாகவுக் கொள்ளுதல் சாலும். பணம் - படம்: அதனை 
யுடையது பணீ யென வடமொழிக்சாரணக்குறி;௮த ஈறுகுறுற்று. மெல் 
அணை - பண்புத்தொகை. *வரையால்' என்பதில், ஆல்” உருபு - கருவிப் 
பொருளது. கல்மாரி - சிலாவர்ஷம்; அலாங்கட்டிமழை. தாணி - வட 
சொல்; (பொருள்களைத்) தரிப்ப தென்று காரணப்பொருள்படும். இடந்து, 
இட-பகு.தி, அடியார்-௮டிமை யென்னும் பண்பினடியாப் பிறரஈ்த பெயர். 
பசுமை- இலை - பச்சிலை: பண்புப்பெயர். ஈறுபோய்க் தன்ஒற்றுஇரட்டி. 
ற்று. மூக்திஎன்ற வடசொல்லுக்கு - (பத்றுக்சளை) விட்டுஅடையு மிட 
மென்பது உறுப்புப்பொருள்;) வீடு என்ற தமிழ்ப்பெயரும் இப்பொருள் 
சொண்டசே,. செம்பொன்-மாற்றுயார்த பொன், கோயில்--கோவில்;:இல 
ச்சகணப்போலி; சோ இல் - இமைவனத இடம், தலைமையான இடம்) இது



௨௨ திருவரங்கத்துமாலை. 

சேவாலயங்கட்சகெல்லாம் பொழதுப்பெயராயினும், தூற்றெட்டுத்திருமால் 
திருப்பதிகளுள் திருவரங்கம் தலைமைபெற்றதாதலால், ௮தனை *சோயில்? 
எனச் றெப்பாகவழங்குவது, வைஷ்ணவசம்பிரதாயம்;இது, காரணவிடுகுறி 
யின் பாற்படும். (வெதலல்களூட் இற் ததான சிதம்பரத்தை ‘Carnie’ aor 
வழங்குவர் சையர்.) கண்டுகொண்டனன்-- அன்” விகுதி, தன்மையொரு 
மைத்கு வந்தது, (௨) 

௬. அளானவர்கண்களிகூரரங்கத்தர வணைமேற் 
காளாசலமெனக்கண்டுகொண்டேன் மறைகாணவொண்ணாசக் 
தாளா யிரஞ் செம்பொன்மாமுடியாயிரச் தாமநெடுக் 

தோளாயிரர் திருக்கண்ணாயிரங் கொண்ட சோதியையே. 
(இ-ள்.) மறை சாண ஒண்ணா - மேதங் களாலும் அறியமுடியா த,-- 

தாள் ஆயிரம் - ஆயிரம் திருலடிசளையும். செம் பொன் மா முடி ஆயிரம் - 
சவச்தபொன்மயமான அழூய கிரீடததைத் தரித்த ஆயிரம்திருமுடிகளை 
யும், சாமம் நெடுந் தோள் ஆயி£ம்-மாலையைத்தரித்த பெரிய ஆயிரம் திருத் 
தோள்களையும், ரு கண் ஆயிரம் - ஆயிரம் திருச்கண்களையும், கொண்ட- 

தன்னிடத்திற் கொண்ட, சோதியை : ஒளிவடி௮மான .ரூீமச்சாராயண 
மூர்த்தியை,--அள்ஆனவர் கண் களி கூர் அரங்சத்து-அடியார்கள் (ண்டு) 
கண்களிப்புமிகுதற்குசக்காரணமான திருவரம்கம்பெரியகோயிலில், அரவு 
௮ணைமேல் - ஆதிசேஷனாகய சயனத்தின்்மேல், காள ௮சலம் என சண்டு 
கொண்டேன் - கருகிறமுள்ளசொரு மலை (இடச்தாற்) போல!(ச் சயனத் 
இருக்கோலமாயிருக்க)ச் காணப்பெற்ரேன்; (எ-று) 

எல்லாப்பொருள்களையும் உள்ளபடி. உணர்ஈது உரைக்கின்ற வேதங்க 
ளாலுங் சாணமுடியாச பஞ்சோதிஸ்வரூபமான பரமாத்மாவை இகச்கில 
வுலகத்திலே திரு௨ாங்கத் திருப்பதியில் திருவனர்தாழ்வானாடிய திருப்பள்ளி 
மெத்தையில் பச்சைமா மலைபோவ்மேனி பஉளவாய் சமலச்செயங்கண், 
அச்சுதா”? என்றபடி ஒரு$லமலைபோலே பள்ளிகொண்டிருக்சச் காணப் 
பெற்றேன் என்று, பிரர்களுக்குஅரியவிததகனான எம்பெருமான் பத்துடை 

யடியவர்க்குஎளியனாகின்ற ஐயல்பையும், சமது பாக்கியவிசேஷத்தையும், 
£ழ்சசெய்யுள்போலவே இச்செய்யுளும் கொண்டாடிசக்கூறியதாம். “மறை 
காணவொண்ணா' என்றது, சோதியோடு இயையும்; பரப்ரஹ்மஸ்வரூப,த 
சைச் தான் முழுவதுங் சாணமாட்டாமையை, வேதம் தானே கூறுகின் 
ற2.. தேஜோருபி யாதலால், ;சோதி” என்முர்; அடுத்தசெய்யுளில் ஒண் 
சுடா”” என்பது ங சாண்க, 

அள்ஆனவர் - அடிமைப்பட்டவர். சகண்களிகூர் - கண்களாற்காணுத 
லால் மனமகளிகூர்தல், ௮ச்கண்களின்மேல் ஏற்றிக்கூறப்பட்ட த; ஒரு 
௨கை உபசாரவழக்கு.அளானவர்கண்களிகூர் அரங்சம்-- கூர்? என்ற வினைத் 
தொகை - காரியப்பொருளதாய், காரணப்பெயரைசக் கொண்டது. கூர்- 
மிகுதிகுறிக்கும் உரிச்சொல், ௮ரவணை - ஸர்ப்பசயகம். ௮7 ௮ணை என்றும் 
பிரிக்கலாம். ௮ரா என்னும் குறியதன்€ழ் ஆகாரம், கு.றுகியும் ௮சனோடுஉ௧ ர 
மேத்றம் நிற்கும். காள | அசலம் சாளாசலம்: தீர்க்சசந்திபெற்ற ௨டமொ 
ழிச்சொடர்; பண்புத்தொகை. காளம் - கருகிறமமானத. அசலம் - சலியா 
தத என மலைக்குச் காரணக்குறி. காளாசலம் - நீலூரி: சாளமேசம்படிர்த 
தொரு பெருமலை யென்று கொள்ளலாம், என் - உவ்மலுருபு, காளாசலம்- 

நிறத் திர்கும், கம்பீரமான தோர்றத்திற்கும் உவமை. ஒண்ணா - ஒன்றா 
என்பதன் மரூ௨; ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப்பெயரெச்சம். 'செம்பொன்மா 
மூடி” என்றதை மன்மொழிச்சொசையாகவாவது அடையடுச்தஆகுபெய



திருவரங்கத்துமாலை. ௨௩ 

ராசவாவது கொள்ளவே, சிரசை யுணர்த்தும். 'செம்பொன்”*என்பதை ௮2 
னாலாஇயெகரீடச் துச்குக் கருவியாகுபெய ரெனச்கொண்டு, மூடி . ரசு 
என்றலுமாம். மா முடி - பெரிய இரீடமுமாம். தாமம் - வடசொல்; திருத் 
துழாய்மாலை, மலர்மாலைகள், பொன்மணிகளாலாகியஆரங்கள், வனமாலை 
யென்லுர் திய்வியமாலை இவைகளையெல்லாம் குறிக்கும். தாமம் எனக்சொ 
ண்டு, ஒளியென்னவுமாம். :திரு”என்ற அடைமொழியை, தாள் மூடி தோள் 
என்றவற்றிர்கும் கூட்டலாம். 

2க *ஆயிரம்? என்றது, அளவில்லாசசென்னும்பொருளது. ௮௦ 
ஙனங்கொள்ளாவிடின், தாளாயிரம் மூடியாயிரம் மு.சலியள சேராவாம், 
ஆகவே, அளவற்ற பாதம்முதலிய சகல அங்கங்களைய முூடையவ னென்ப 
தாம். அபரிமிதமாய் ௮ற்புதமாயிருக்கு மகாஞானமும் மசாசக்தியு முள்ள 
வன் எம்பெருமான் என்பது, தேர்சந்தபொருள். பெருமான் சகலஇந்திரி 
யங்களாலேயாதல் தர்இச்திரியத் தாலேயாதல் திருமேனியாலேயாதல் 
திவ்யா த்மஸ்வரூபத்தாலேயாசல் எல்லாவற்ரதையும் எப்போதும் எல்லா 
விதத்திலும் ௮றிகன் றவனும் செய்கின் ற௨னுமாயிருச்சன்றா னென்பது, 
முக்கியமான கருத்து, இங்ஙனமேயன்றி,அகேகம் திருமுடிகள் இருச்சண் 
sor இருக்சைகள் இரு௨டிகள் முதலான அலயலங்களாற் செறிச்திருக்கி 
ன்றான் பசவா னென்பது கருத்தன்று. அளவில்லாதகண்முதலியவ.ற்றை 
யுடையவன் எப்படி அளவில்லாதகாட்சி முதலானவத்கையுடை யனாயிருப் 
பனோ அப்படியே பகவானும் என்று எடுத்துக்காட்டினபடியாம், மற்றும், 
விசுவருூபங்காட்டுகிசமயங்களில்மாத்திரம் எம்பெருமான் பலஅலயவக் 
களைக்கொள்ளுதலும் உண்டு, இங்கு,சிலர், உலகமெல்லாம் பகவானுடைய 
சொரூப மாதலால் உலகத்திலள்2ளாருடைய மூடி புயம் முசலியவையெ 
ல்லாம் ௮வனுடையலையா மெனச் ஈருத்துக்கூறுவர்; ௮௫ பலவிதத்தி 
லும் பொருர்தா தென ௮றிக, இ௫ு. திய்யாச்மஸ்வரூபம் கூறியபடி, (௩) 

௪. பூங்காவிரிப்புனற்கோயிலுள்ளேமிக்கபோகமெல்லாம் [போ 
யாங்காணயோகத் துயில்கொண்டவாறெள்ளுமெண்ணெயும் 
னீங்காதுலகத்துயிர்க்குயிராகநியாமகனா 

யோங்காரமாயதலுட்பொருளாய்நின்றவொண்சுடரே, 
(இ-ள்.) எள்ளும் எண்ணெயும் போல்--, ரீங்காது - இடையருமல், 

உலகத்து உயிர்க்கு உயிர் ஆட - உலகத்திலள்ள ஜீவாத்மாக்களுக்கு அர்த 
on grain Buy wo, நியாமசன் ஆய்-(அச்த ஜீவா தீமாக்களுச்செல்லாம்) சலைவ: 
னாசியும், ஓங்காரம் ஆய் - பிரணவமர்இரஸ்௨ரூபியாஇியும், அதன் உள் பொ 
ருள் ஆய் - 20.08 808 Ber அஉள்ளேயட பொருள ஈயும், கின்ற - 
(எர்சாளும் அழிவின் றி ஒரேதன்மையதாய்) நிலைபெற்ற, ஒள் சுடா-பிரகா 
சக்ன்ற சோதியானது, பூ சாவிரி புனல் கோயிலள்ளே-அழகய காவேரி 
நதியின் ரின். சூழப்பெற்ற திருவரக்கம்பெரியகோயிலின கத்தே, மிக்க 
போசம் எல்லாம் யாம் சாண - மிகுதியான போகங்க ளெல்லாவற்றையும் 
சாம் காணும்படி, யோகம் துயில் சொண்ட ஆறு - பபோகசித்திமையைச். 
சொண்டிருக்கின் ற விதம், (என்னஆச்சரியம்!) (௪ - று.) 

உடலினுள்ளே உயிர் அதற்குத் தாசகமாய் நியாமகமாய்ச் சேஷியா. 
ய்த் தங்கயிருத்தல் போலப் பரமாத்மா ஜீவாத்மாச்களினுள்ளே அர்சர்யாமி 
யாய் அவற்றிற்குத் தான் தாரகனாய் கியாமசனாய்ச் சேஷியாய் விடாது 
ap BGs sore, நீங்காது உலகத்து உயிர்க்குஉயிராகி கியாமகனாய்" என் 
ருர்.எள்ளும் எண்ணெயும் போல்' என்றா ராயினும், எள்ளினுள் எண்ணெய் 
போ லென்ப.௮ கருத்த; ௮ பிரிர்த காட்டாமல் எம்கும். பரஈ்து: மை



௨௫ திருவரங்கத்துமாலை. 

ச்.துிற்.றற்கு உவமை, எள் - ஜீவாத்மாவுக்கும், எண்ணெய் - பரமாத்மாவுச் 
கும் உபமானம். 'எள்ளுமெண்ணெயும்போல்' என்றதனால், எல்லாம் தானா 
ஓயும் ௮ல்லதுமாகியும் இறைவன் நிற்டன்ற கிலையைத் தோன்றவைத்தன 
ரென்னலாம். :உலகம்” என்றது, அடத். துக்களை. :உயிர்? என்றது, இத்துக் 
களை. உயிர்க்குஉயிர்” என்றது, ஈசுவரனை. உலகத்து உயிர்க்கு உயிராகி 
மியா மகனாய்” என்,றதனால், சச் தச்குஞக்குப்போலவே அத்.அச்களுக்கும் 
பரமாத்மா தாரகனும் நியாமகனும் சேஷியுமாதல் தோன்றும், இதுவே, 
விசிஷ்டாத்வைத௫த்தாச்தம். (கருதரிய வுயிர்க்குபிராய்க் க ரர்தெங்கும் 
பரந் துறையும், ஒருதணிராயக மென்றா வுன்புகழ்ச்கு வரம்பாமோ”” என் 
பர் திருவரங்கச்சலம்பகத் திலும். ('*திடவிசும்பெரிவளி ரீர்கிலமிவைமிசைப், 
படர்பொருள்முமுவதமா யவையவைசொறும், உடன்மிசையுயிரொனச்கரக் 
செங்கும்பரர் தளன்,” பரச்சுதண்பரவையுள்நீர்தொறும்பரர் துளன்,பரச்த 
வண்டமிதென நிலவிசும் பொழி௨றக், கரரந்தசிலிடந்தொறு மிடந்திகழ் 
பொருடொறும், கரர்செங்கும்பரர் தளன்? என்றார் ஈம்மாழ்வாரும்.) தார 
கன் - தரல்குபவன், வாழச்செய்பவன், நியாமகன் - நியமிப்பவன், 6 56 
பவன். சேஷி - தலைவன், உடையவன், 

சொல்லும் பொருளும் ஆகிய இரண்டூமாய் நிற்பவன் எம்பெருமானே 
யாதலால், 'ஒங்காரமாய் அதனுட்பொருளாய் நின்ற” என்ளுர்; ::ஒங்கா 
சோ பசகவாச் விஷ்ணு?” என்றது காண்க, ஓங்காரம்” என்றதில், 'காரம்” 
என்பத! - சாரியை; அகாரம், ஆகாரம் என்றவற்றிற் போல, பிரணவம், 
அகார உகார மகாரல்க ளாகிய மூன்று ஒரெழுச்சொருமொழிகள் கூடிய 
தோ ரெழுத்தாம்.௮.த ஸகலவேதகாரணமும், ஸகலவேதஸம்க ரஹமும்,ஸக 
லவேதஸாரமுமாதலால், தலைமைபற்றி எடுத் தச்கூறப்பட்ட. அதன்பொ 
ருள்,ஸர்வாக்கனான திருமாலுக்கே உரியபொருள் ஜீவாத்மா என்பதா; இப் 
பொருளில், பகவானுக்கே பிராதானியர்தோன்றுசலால்,பகவான்பிரணவத் 
தின்பொருளாவன்:  :ப்ரணவோ பசவத்வாச் ப்ராதாச்யாதர்த்தஸம்பவாத்”” 
என்பதுகாண்க.ஒண்சுடர்-சூரியசர் திர அசனிகளாகய முச்சுடர்சளின் ஒளி 
பினும்மேம்பட்ட பேசொளி; புறவிருளையேபோக்குன்ற ௮வ்வொளிகளி 
னுஞ்சறக்குமாறு அசவிருளையும் அக .ற்றும்ரானவொளி;தோழற்றக்கேடுகளும் 
'பிகுதிகுறைவுகளுமின்றி என்றும்ஒருபடிப்படவிளங்கும்ஒளி.இப்படிசேதகா 
சேதஈங்களுக்கு வியாபகலும் அர்தர்யாமியும் மச்தரார்த்தஸ்வளூமியும் தே 
ஜோரூபியுமான பரமாத்மா சில்வாழ்காட்பல்பிணிச9ற் ஈறிவின ராகயராமெ 
ல்லாம் எளிதிற்சேவித் தஈடேறும்படி இம்வுலகத்தில் திருவரங்கம்பெரிய 
கோயிலிலே பள்ளிகொண்ட திருக்சோலமாய்க் காட்சிதந்தருள்சன்ற இரு 
வருட்பெருமை என்னே! என்று சகொண்டாடியவாளும். முடிக்குஞ்சொல், 
வருவித் அரைக்கப்பட்ட த. விசத்தையுணர்ச் துகின் ஐ: ஆறு” என்றசொல் 
வருமிடல்களில் முடிக்குஞ்சொல் கூறப்படாத எஞ்சிகி.ற்பதை இலக்கியல் 
களிற் பலவிடத்்துக் காணலாம்; இத, இசையெசசம்.இப்படி ஆறு? என்ற 
சொல் முடிபின்றி வியப்புவிளக்குதலை, ''வெள்ளைவாசனக்குரிசில்வின்மை 
வல்லபமிருர்தவாறே”” என்ற வில்லிபுத்தூரார்பாரதத்திலுல் காண்க. 

'பூல்காவிரிப்புன ல்” என்த அடைமொழி. (தெளிவிலாச்கலங்சல்நீர் 
சூழ் இருவரல்கம்?? என்றபடி. தலத்தின் நீர்வளவாய்ப்பைச் காட்டும். திரு 

வரங்கம் போச.மண்டபமெனப்படுதலால், “மிச்சபோசமெல்லாம்யாம்காண 
Cure sp Seas reser ஆறு” எனப்பட்டத; முன்னும் :(பெபெருமா எரங் 
கப்பெருஞ்செல்வம்”” என்றார். போகம் - வைபவம்:செல்வழும், சுகானுபவ 
Po அங்கு எம்பெருமானுக்கு எல்லாஜசுவரியங்களும் குறைவறவிருத்த 
அம், அப்பெருமான் தெண்ணீர்ப்பொன்னிதிரைக்கையாலடிவருடஇனித



திருவரங்கத்தமாலை. og 

ue POsrarorsan snows. Oot, ‘NéaCursQuaard wiwsenen’ 
என்பச.ற்கு-(எம்பெருமானைச்சேவிச்ததன்பயனாக இம்மைமறுமைவீடுகளில்) 
மகாபாக்யெங்களையெல்லாம் நாம் அனுபவிக்கும்படி யென்றும் பொருள் 
கொள்ளலாம்.மிச்கபோசம் - வரம்பிலின்ப மெனப்படும் நிரதிசயசுகா நுபவ 
மென்றலுமாம், 

காவிரி - காவேரீ என்ற வடசொல்வின் விசாரம்; அப்பெயர் - கவே 
னென்ற அரசனது மகள் என்று பொருள்படும், போகம், யோகம், சியா 
மகன், ஓங்காரம் - உடசொரற்கள், சம்மைப்போன் நறுடியார்களையுஞ் சேர் 
தீ.தச்சொண்டு, உளப்பாட்டுத்தன்மைப்பன்மையாக, 'யாம்” என்றார்; கவி 
களுச்குஉரிய இயற்கை க்சளிச்தசன் மைப்பன்மையுமாம். எண்ணெய் - எள் 
கெய்: எள்ளின் சாரம். ஒள்-௨ண்மை யென்ற பண்பின் அடி. ஒள் --சடர்-- 
ஒண்சுடர்: பண்படிகளின் லகார எகாரங்கள் வலிவர னகார ணகாரக 
களாம், (௪) 

௫. கறங்காழிகாலெட்டிலச்கமியோசனை கட்செவியின் 
பிறங்காகமும்மையிலசக்கமியோசனை பேருலக 

லிறங்காழிமேகமெனவேயரங்கத் திலெர்தையதி 
௮தங்காககீளமைக்தைம்பதினாயிரமோசனையே. 

(இ-ள்.) கறங்கு - ஆரவாரிக்கின்ற, ஆழி - திருப்பாற்கடலின ௮, 
(ீளம்)--, கால் எட்டு இலக்கம் யோசனை-முப்பத் இதிரண்டுலக்ம் யோஜனை 
யளவாம்; கட்செவியின் - (௮அதனிடையேயுள்ள) திரு௨னச்தாழ்வானுடைய, 
பிறங்கு ஆகம் - விளங்குகின்ற இிருவுடம்பின 2. (நீளம்)--, மும்மை இலக் 
சம் யோசனை - மூன்றுலஷ்ம்யோஜனையாம்; பேர் உலகில் இறங்கு ஆழி 
மேகம் எனவே - பெரிய இச்கிலவுலகத்தி லிறங்கிவர்த சக்கராயுசச்தையு 
டையதொருமேசம்போல, அரங்கத்தில் எந்தை அதில் உறங்கு - இிரு௨ரல் 
கத்தி லெழுர்தருளி யிருக்கின்ற எம்பெருமான் அத்திருவனச்தாழ்வான் 
மேலே (பள்ளிகொண்டு) யோககித்திரைசெய்தருள்சன்ற, ஆகம் - திரு 
மேனியின து, நீளம் - நீட்டு, ஐந்து ஐம்பகினாபிரம் ஓசனை - இரண்டரை 
லக்ம் [| இரண்டுலக்ஷ்ச் தலம்பதினாமிரம்] யோஜனையாகும்; (௭-று.) 

எம்பெருமானுக்குஉரிய பரத்வம், வியூகம், விபலம், அச்தர்யா:திதவம், 
௮ர்ச்சை என்ற ஐவகைஙிலைகளுள் வியூகநிலை, இதிற் குறிக்கப்பட்ட த. பிர 
மன்முதலியதேவர்கள்வணங்குவழிபடுர்செய்வமாய் எல்லாஅவதாரங்களுக் 
கும்முதலாய்ப் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல்தொழில்களுக்கும் கர்த்தா 
வாய்த் திருப்பாற்கடலிலே வாசுதேவ ஸங்கர்ஷண ப்ரத்யும்ஈ அநிருத்தர்க 
ளாஇிய கான்கு ரூபத்துடன் எழுந்தருளியிருக்கன்ற கிலை, வியா மெனப் 
படும், ௮ர்த சான்குமூர்த்இகளுட் பிரதானமாகிய வாசுதேவமூர்த்தியின் 
திருமேனிவளத்தைக் கூறுபவராய், ௮2ற்கு௮ம்கமாசப் பாற்கடலின் நீளமே 
தொடமய்டுச் கூறலானார், ஆழி” என்று பொதப்படக்கூறினாேனும், சரத 
ர்ப்பத்தால், பாற்கடலைக் குறித் தத. நாலெட்டு - பண்புத்தொகை, HEH 
வயங்குஞ் சாகநற்றீவி னகல காலெட்டிலக்கத்தி,ீனாசனை யனர்தன் மிசை 
யரியுறும் பாலுவரியு மன்னதேயாம்”' என்ற மசாபாகவதத்தாலும் பாற்கடற் 
பரப்பின் எல்லையை யுணரலாம். இதனால், 'காலெட்டு? என்பதற்கு - உம் 
மைத்தொகைபயாக, பன்னிரண்டுஎனப்பொருள்கொள்ளுகல் பொருந்தா 
மை, வெளிப்படை. யோசனை - சான்குகுசோசங்கொண்ட து; ௮வ்வளவை, 
அங்குலமறுசான்செய்தினது கரம் காமோர்சான்கு, தங்குதல் தனுவென் 
ருரும் தனுவிரண்டது வோர்சண்டம், இங்குறுதண்டமானவிராயிரம் குரோ 
சத்தெல்லை, பங்கமில்குரோசகசான் கோரியோசனைப்பாலதாமே'” எனக் 
காண்க. யோசனை, சற்றுஏறக்குறையக் காதவளலாம். 
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கறங்காழி - வினைத்தொசை; கறம்குதல் - ஒலித்தல், ஆழச் துள்ளு 
ஆழி யெனக் காரணக்குழி; இ - கருத்தாப்பொருள்விசுதி. இலக்கம்- லக 

மென்ற ௨உடசொல்லின் விகாரம். இலக்கம்-நாரறாயிரம். யோசனை, தசனை - 
யோஜசா என்ற வடசொல்லின் விகாரங்கள், இலக்சகம்-- யோசனை - இல 
க்கமியோசனை: தன்னொழிமெய்ம்முன் யகரம்்௨ர இகரம் தோன்றிற்று; 
இனி, இலக்கம் இயோசனை என்றுபிரித்த, இகரத்தை யவ்விற்கு, இய்யும் 
மொழிமுசலாகி முன்வருமே?” என்றபடி. யகரத்தைமுதலிேலேயுடைய வட 
மொழியின் மூன் வரத தாகக் கொள்ளுதலும் ஒன்று. சட்செவி-கண்செலி: 

சண்களாகிய சா துகளை யுடையத; பண்புச்தொகைப்புறத் துப்பிறந்த அன் 
மொழிக்தொகை:கண்களையே காதுகளாகவு மூடைய தென்று கருத்து$பா 
ம்புகட்குக் கண்ணாகிய பொறியொன்றிலேயே காணுதலுங்சேட்டலு மாகிய 

புலனறிவிரண்டும் ௮மைரந் திருத்சல் காண்க:இதபற்றி,வடநாலார் பாம்புக்கு 
-சக்ஷுஸ்ரவஸ்” என்று ஒருபெயர் கூறுவர்) *கோகனசாகம்?” என்றார் வில்லி 
புத்தாராரும், “தெரிமாண் தமிழ்மும்மைச் தென்னம்பொருப்பன்”? என்ற 
விடத் தப் போல, இங்கு மும்மை? என்பது - மூன்றின் தன்மையையுணா்த் 
தாமல் மூன்றென்னும்எண்ணையே உணர்த்தியது: ''இருமைஉகைதெரிச் 
திண்டறம்பூண்டார்'” என்ற திருக்குறளில் ; இருமை” என்றதும் இகத்திறத் 
தீதே: இதில், மை” விகுதி - தன்மையையுணர்த்தாமல் சன்மையையுடைய 
பொருளையே உணர்த்தியதனால், பகுதிப்பொருள்விகுகியாம்; இதனை வட 
நூலார் ஸ்வார்த்தபாவதத்திதப்ரத்யய மென்பர், 

எம்பெருமானது திருமேனிக்கு மேகம் - நிறத்திலும், கண்டவர்கண் 
குளிரச்செய்யுந்திநத்திலம், அடுத் தவரிளைப்புத்தவிர்ச்தலிலும் உவமை.சக்க 
ராயுதத்தைக் கையிலுடைய திருமாலுக்கு உவமையாதற்பொருட்டு ஆழி 
மேகம்” என்ருர்; ௮௫ -இல்போநளுவமை. திருப்பாற்கடல் இக்கிலவுலக த் 
திலுள்ள தாதலால், மேகத்திற்கு (பேருலகலிறங்கு” என்ற அடைமொழி 
கொடுக்கப்பட்ட.த. மேகம் - ௨டசொல், ஏ - தேற்றம். எந்தை - எமது 
பரமபிதா: யாம் என்ற பகுதி, 'எம்£ என விகாரப்பட்டது; தை - விகுதி, 
எந்தை -: ஈம்பெருமாள். நீளம் - செடுமை, ஜஐர்தைம்பதினயிரம் - பண்புத் 
தொகைப் பன்மொழித்தொடர்; இரு நாத்றைம்பதினாயிரம். கடலிற் படி. 
ந்து ௮தன்கீரை யுட்கொண்டு கருவுற்ற நீலமேக மென்ற பொருளில் “ஆழி 
மேகம்” என்றாருமாம்.இனி, “அழி மேகம்” என் உழைப் பன்மைவிகு திபெருத 
அஃறிணையும்மைச்தொகை யென்றுகொண்டு, கடலும் மேகமும் போல 

பென்று தனித்தனி உவமையாக உரைப்பர் ஒருசாசார்,பேருலகல் ஆழி இற 
ங்கு மேகம் என மொழிமாற்றி, பெரியஇவ்வுலகத்திலே gous pore 
லிறங்கிப்படிர்ததொரு மேகம்போல வென்று பொருள்கொள்ளுதலும் அமை 
யும். “நீளம்” என்றதனைப் பிறவற்றிற்குங் கூட்டுக;கடைநீலைத்தவகம். (யோ 
சனை” என்றது, பெயர்ப்பயனிலையாய்நின் றத. (டு) 

௬. பாற்கடனாலெட்டிலக்கமியோசனை பாற்கடலுண் 
மாற்கவிகோயிலகலமுமீரைக்து வானளவுந் 
திற்கமொரேழு திகழ்பணிமூன்று சிரந்தகல 
மேற்கவினொன்றரை யுத்தமர்கிளமிரண்டரையே. 

(இ-ள்.) பால் கடல் - திருப்பாற்கடலினத. (நீஎம்)--,சால்எட்டு 
இலக்கம் யோசனை - முப்பத் திரண்டுலஷம்யோஜனையாகும்;பால் கடலுள்- 
அத்திருப்பாற்கடலினிடையே, மால் கவி கோயில் - திருமாலை வளை 
ர் தகொண்டிருக்கின்ற திருக்கோயிலினத, ௮கலமும்--,ஈர்ஐக்து (இலக் 
சம் யோசனை) - பத் துலக்ம்யோஜனையாம்; வான் அளவும் தீற்கம் - ஆகா
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ய,த்தை யளாவுகன்ற (.இ.ச்திருக்கோயிலின்) உயரம், ஒர் ஏழு (இலக்சம் 
யோசனை) - ஏழுலக்ஷம்யோஜனையாம்; இகழ் பணி - விளங்குகின்ற திரு 
௨னர்தாழ்வானத, (6ீளம்)--, மூன்று (இலக்கம் யோசனை) - மூன் றுலக்ஷம் 
யோஜனையாம்; சிறந்த அசலம் - மேன்மையுற்ற (அச்திருவனர்தாழ்வா 
னத) அகலம், ஏல் கவின் ஒன்றுஅரை (இலச்சம் யோசனை) - பொருக்திய 
அழகையுடைய ஒன் ரைலக்மயோஜனையாம்; உத்தமர் - (அதிறபள்ளி 
கொண்டருள்கின்ற) புருஷோத்தமராான எம்பெருமானுடைய, நீளம் - 
(திருமேணியின்)8ட்சி, இரண்டரை (இலக்கம் யோசனை)-இரண்டரைலக்ூம் 
யோஜனையாம்; (௭ -று,) 

அசலம்,” (இற்கம்' என்ற சொற்ச ளில்லாத இடங்கட்கெல்லாம், 
நீளம்” என்பத, தகுதிபற்றி, மூர்தினசெய்யுளிற்போல எடுத் அக்கூட்டப் 
பட்டத. *தீற்சம்” என்பதை “பாற்கடல்,” (பணி? என்றவற்றோடுக் கூட்டி, 
௮.2. ற்கு அவ்விடங்களில் நீளமென்றபொருள்கொள்ளுசலுமாம், *இலக் 
கம்,” 'யோசனை'என்ற சொர்கள் எடுத்து எல்லாவாக்கியற்களிலும் கூட்ட 
ப்பட்டன; முதனிலைத்தீவகம். பாற்கடல் சாலெட்டிலக்கரியோசனை, >< Be 
ழ்பணி மூன்று,” :உத்தமர்கீள மிரண்டரை” என்ற மூன்றுவிஷயல்கள் தீழ்ச் 
செய்யுளிற்கூநியனவே யானாலும், :பாற்கடலுள்மாற்கவிசோயிலகலமு 
மீரைச்த,” 'வானளவுர்$ற்க மொழு”, ‘Ape oso Cw he al@ nex mens? 
என்ற மூன்றுவிஷயங்கள் புதியன வாதலால், இச்செய்யுள் கூறியதகூற 
லென்னுங்குற்றத்தின்பாற்படா தென்க. முன்சொன்ன மூன்றுவிஷயங் 
களை இக்கு மிளவுஞ்சொன்ன ௪, அவ்றைச்சார்க்தவிஷயலசளனை த்தை 
யும் ஒருங்குதொகுச் தணர்ச்சவேண்டு மென்னும் கருத்தினு லென்ச; 
“கூறியது கூறினுங் குற்றமில்லை, வேறொருபொருளை விளைக்குமாயின்?? 
என்பது காண்க, லெம்வேறுநூல்களிற்கூறியவற்றின் மொழிபெயர்ப்பாக 
இங்கனம் தனித்தனிகூறினர்போலும். 

மால் - பெருமை,அடியார்கள்பச்சல் HOY AG os ots ge காதல், 
மாயை, கருகிறம் இவற்றை யுடையவன்; கன்னையடைரதவர்ச்குத் தன்பக் 
கல் மோகத்தை விளைப்பவ னென்றும் பொருள்கொள்ளலாம். மாற் கவி. 
இசரண்டாம்வேற்றுமைச்தொகை யாதலின், உ யர் திணைப்பெயரீ.று இரிர்தத; 
இயல்பின் விகாரம்””, உம்மை- எச்சப்பொருள ௮. ௭ரைக்து - பண்புச்சொ 
கை. அளவும் - ௮ளாவும் என்பதன் விகாரம். இனி, வான் அளவும்” என்ப 

தற்கு - ஆகாயம் வரையிலும் என்று உரைத்தல் சறப்பன்று, *தீர்ஃகம்" 
என்ற வடசொல் எதகைநோச்க, 'தீற்சம்” என்று விகாரப்பட்டத, 
இறர்தகலம் - றக்தஅகலம் என்றதன் தொகுத்தல். ஏல் சவின்' என்ற 
வினை த்தொகையில், லகரம் திரிர்.த.௪, எ.துகைஈயம்ரோக்கி யென்ச. இனி, 
ஏல்என்பசை முசனிலைத்சொழிற்பெயரென்றுகொண்டு.இரண்டாம்வேத்று 
மையுருபும்பயனுர் தொச்சகதொகை யாக்கி, ஏற்றலையுடைய அழசென்றலு 
மொன்று, 8ளத் தக்குஏ.ற்றஅகலமாய்அமைச்க அழகுசெய்து சிறப்ப தெ 
ன்பது தோன்ற, :சிறந்தகலம்” என்றும், *ஏற்கவின்? என்றுக் கூறின ரெ 
TS. ஒன்றரை, இரண்டரை - உம்மைத்தொகைகள்: ஒன்றும் அரையும், 
இரண்டும் அரையும் என விரியும். உத்தமர் - Ape sar; உச்சமபுருஷர், 
மால் கவி” என்பதற்கு - மேகங்கள்படி.இன் ற லென்று உரைப்பாரு முளர் ; 
பெருமையோடு கவிந்த வென்பர் ஒருசாரார். 

இனி, இச்செய்யுளைஊன்றிகோச்குமிடச். து, இத இர் நூலாிரியர்செ 
ய்தகன்றி ஷேறியாசரோசெய்.த இர் நூலினிடையே சொருகுசவியாகச் சேர் 
as ,சென்றுசொல்லவும் இடமுண்டு; இச்சன்மையசை ae ‘Oo Os 
தீம்” என்பர், இங்மனம் ஊடத்தற்குஉரிய சாரணங்கள்:--(௧)இவ்௨கைப்பிர



உடு திருவரங்க த்துமாலை. 

பர்தத்திற் செய்யுள்தோறும் பிரபச்.த.தீ தலைவன் பெயரையேலும் தலப்பெய 
ரையேனுங் கூறும் மரபிற்கு மாறாக உத்தமர்" என்ற பொதுப்பெயரைக் 
கூறுதல், (௨)8ழ்ச்செய்யுளோடு இச்செய்யுள் ஒருசார் கூறியதுகூறலாதல், 
(௩)இப்பிரபர்தச்செய்யுள்களின்சொசை ச௪0.எனமுழுச்சொசையாகாத, 
இச்செய்யுளைச்சேர்க்குமிடத்து ௧௪௧ - எனச் சொசசத்தொகை கொள்ளு 
தல்; (௪)'நீளம்* என்ற சொல்ஃேக் கடைநிலைத்தீபகமாக முன்வாச்யெங்களி 
லும் *தீற்கம்? என்பதை இடைகிலைத்தபகமாக முன்பின் வாக்யெங்களிலு்: 
கூட்டுதற்கு இடமின்றி அகலம்” என்ற சொல் இடையிடையேவதந்துகின்று 
பாற்கடல்.” பணி” என்றவற்றிர்கு இன்னஅ௮ளவென விளங்கவொட்டா 
மை. (ட)மாற்கவி”? என்ற சொத்றொடரும் :தீற்கம்” என்ற சொற்பிரயோக 
மூம் சிரவாமை.(௬)அவற்ரோடு,'சறர்தசலம்,'ஏற்சகவின்என்ற தொடர்கள் 
சொல்லமைப்பிலும் பொருள் வளத்திலஞ்சிறப்பின் றித் Haus Suse or 
ஐயங்காரது செய்யுள்சகடையழூர்கு ஏலாமை. (௪)/வாணளவும்” என்றது 
பயனின் றிரிற்றல். இவை முதலாக 'குன்றக்கூறல், மிகைபடக்கூறல், கூறி 
WR Mav, Dielp® சீசொர்புணர்த்தல், மயங்கவைத்தல், வெற்றெனத்தொடு 
த்தல், நின்றுபயனின்மை” என்ற நூற்குற்றங்களும், பிறவும் உய்த் துணர் 
ர் தகொள்க, ஐயங்காரது செய்யுள்களின். சொற்பொருள்வளங்கள் “தே 
னையு மநூதையு மனைய தீஞ்சொ லோர்ர், தானையின்சன்றென வமைக்கும் 
பாடலான். எனைய பாட லொன்றேனு Con Bevan, பூனைபோல்௨ஞ்சனைப் 
புந்திகொண்டிலான்?? என்றுகொண்டாடும்படியிருச்தல், பிரசித்தம். (௬) 

௭. அடித்தலமந்தவதலம் பொருதிரையாழிவையக் 
கடித்தல நேமிக்கிரியுடையாடை. கபாலிமுன்னாண் 
மிடித்தலமந்ததொழித்தானரங்கன் விழியிருகோண் 
முடித்தலமண்டமுக டினியாமென்மொழிவதுவே. 

(இ-ள்.) முன் நாள் - முற்காலத்தில், கபாலி - (பிரமனது) தலையோ 
ட்டை(ச் சையிலே) யுடையவனாஒய இவன், மிடிக்ச --(அப்பிரமனத சாப 
ச்சால்) வறுமையுந்று, அலமந்தது - (கண்ட இடமெங்கும் Ores) BAe g 
வருர் தியை, ஒழித்தான் - போக்கியருளியவனான, அரங்கன் - திருவரங்க 
சானுக்கு, அடி. தலம் - திருவடி களிருச்குமிடம், HES அ௮ழதலம் - அந்த 
[8முலகமாகய] ௮தலலோகமாம்; கடி தலம் - திருவரையிருக்குமிடம், 
பொரு திரை ஆழி வையம்-மோதகின்ற அலைகளையுடைய கடலாற் சூழப் 
பட்ட பூலோகமாம்; உடை அடை- (அத்.திரு வரையில்] உடுக்கப்படுவதாஇிய 
உஸ்.திரம், சேமி கிரி - (அப்பூலோகசத்கைச் சூழச் திருக்ன்ற) சச்கரவாள 
பர்வதமாம்; விழி - திருக்கண்கள், இரு கோள் - சூரியசர்இரர்களாம்; மூடி 
தலம் - திருமுடியிருக்குமிடம், அண்டம் முகடு - அ௮ண்டகோளத்தின் உச்சி 

யாம்; (என்றால்), இனி யாம் மொழி௨து என்-(அப்பெருமானது கிருவுருவ 
த்தின் பெருமையைக்குறித்த) இனி காம் சொல்லத்தக்கத யாதுஉளது! 

எம்பெருமானது விராட்ஸ்௨ரூபத் தின் ௮ல்ல த விசு௨ரூபத் தின் மகத்து 
வத்தைச சிறித எடுத்துக்காட்டி, ௮த முழுவதுங்கூறுதற்கரிசென்று அதன் 
அருமைபெருமைகளை விளக்கியது, இது. 

அதலம் - £ழேமுலகங்களி லொன்ற;இம்கே, கழுலகமென்றமாத்திர 
மாய்நின்ற... HES என்று சேய்மைசசுட்டாற் குறித்தனர், gg பலயோ 
சனைதாரங்கட்கு௮ப்பாலுள்ள தனால்; உல நிசுட்டுமாம். வையம் - (பொருள் 
களை) டைச்குமிட மெனக் சாரணப்பொருள்படும், நேமிக் இரி - ஏழுமகா 
திவீபங்களைச சூழ்ச்திருக்கின் ற எழு பெருங்கடல்களுக்கும் அப்பாற் கோட் 
டைமதில்போலச் சூழச். துள்ளதொரு பெருமலை, சக்.ராகாரமாக[வட்டமாக ]



திருவரங்கத்துமாலை. ௨௯ 

ப் பூமியைச் சூழ்ச் திருத்தல்பற்றி,அத்குச் சக்ரவாளமென்று பெயர், அதன் 

பரியாயசாமமாக 'சேமிக்கரி” என்றார். நேமி - சக்கரம், இரி - மலை, உடை- 
உடு - பகுதி: ஐ - செயப்படுபொருள்விகுதி, அலமச்தது - இறச்சசாலத்தொ 
ழிற்பெயர்; அலமா - பகுதி; FOGLE Py. ஓழித்தான்-பெயர். கோள்-ச.ரஹ 
மென்ற வடமொழிப்பெயர்க்கு ஏற்ற தமிழ்ச்சொல். இருசுடரிற் சூரியன் 
வலக்கண்ணும், சந்திரன் இடக்கண்ணுமாம். தலம், சுடி, நேமி, இரி, சபாலீ, 
அதலம், அண்டம் - வடசொற்கள். 

சிவபிரான் இரத்தலைத் திருமால் ஒழித்த கதை:--ஒருகாலத்திலே, பரம 
சிவன் தன்னைப்போலயே பிரமனும் ஐர் துதலையுடையளனாயிருப்பத பலரும் 
பார்த் துமயங்குதர்கு இடமாயிருக்கின்ற தென்றுகருதி அவனத சரமொ 
ன்றைக் கள்ளியெடித் துவிட, ௮க்சுபாலம் அப்படியே சிெவன்சையில் ஒட் 
டிக்கொள்ளுதலும், அலன் இதற்கு என்செய்வது?” என்று கவலைப்பட, 
தேவர்களும் முனிவர்களும்'இப்பாவந்தொலையப் பிச்சையெடுக்கவேண் 0ம்: 
என்றைக்குக் கபாலம் நிறையுமோ, அன்றைக்கே ௮த: சையைவிட்டு௮௪ 
லும்” என்றுஉரைச்ச, பெருமான் பலகாலம் பலதலங்களிலஞ் சென்று 
பிச்சையேற்றுக்சொண்டே வருந்தித் இரிர்தம் அக்சபாலம் நீக்காதாக, 
பின்பு ஒருசாள் பதரிசாசஏரமத்தை யடைர்த அ௮ங்குஎழுச்தருளியுள்ள சாரா 
யணமூர்த்தியை வணங்கி இரந்தபோத, அப்பெருமான் :அகஷயம்” என்று 
பிக்ஷயிட, உடனே ௮ நிறைந்து சையைவிட்டுஅசன்றது என்பதாம், 
இருமால் தனத திருமார்பின் வேர்வைநீரைக்கொண்டு அச்சபாலத்தை 
நிறைத்து ஓழித்சதாகவும் வரலாறு உண்டு, இச்சரித்திரமூகத்சால், எம் 
பெருமானுடைய பாத்வத்தை வெளியிட்டவாறு, (௭) 

௮. திண்சுடராழியரங்கேசா திக்குத்திருச்செவியின் 
மண்கழலிற் சத்யலோகஞ்சிரத்தின் மருத்துயிரிற் 
றண்கதிருள்ளத்தில் வானுந்தியிற் செந்தரணிகண்ணி 
லொண்கனலிந்திரன்வாழ்முகப்போதிலுதித்தனரே. 

(இ- ள்.) திண் சுடர் அழி அரல்கேசர் - வலிமையையும் ஒளியையு 
முடைய சக்கராயுதத்தை யேர்திய இருவரங்கசாதரது, இரு செவியில் - 
அழூயெ காதிலிருந்து, இக்கு - இக்குகளும். கழலில் - திருவடிகளிலிருஈ் த, 
மண் - பூமியும், சர க்தில் - இரு முடியிலிருர் ௪, சச்யலோகம்-சத்தயலோச 
மூம்) உயிரில் - உயிரிலிருர் ஐ, மருத்து - வாயுவும், உள்ளத்தில் - மனத்தி 
லிருச் த, தண் கதர் - குளிர்ச்சியான கிரணங்களையுடைய சந்திரனும், உர்.தி 
யில் - திருநாபியிலிருந் து, வான் - ஆசாயமும், கண்ணீல் - திருக்கண்ணி 
விருர் து, செம் தரர் - செக்கிறமுள்ள சூரியனும், வாழ் முகம் போதில் - 

சிறப்புற்ற தாமரைமலர்போன்ற திருமுகத்திலிருர் து, ஒள் சனல் இந்தி 
ரன் - ஒளியுள்ள அக்கஇளியும் இக்திரனும், உதித்தனர் - (ஆதியில்) தோன் 
றினார்கள்; (௪ - று.) 

இசு-புருஷஸுூக்தத்திற் கூறிய விஷயம்; 'மறைப்பொருள்.'? அங்குச் 
கூறிய முறை - 'சண்கதர் உள்ளத்தில், கண்ணில் தரணி,முகத் தில் இச்திரன் 
கனல், உயிரில் மருத் த, உர்தியில் கான், சிரத.இற் சத்பலோகம், கழல் 
சளில் மண், இக்குச்சள் திருச்செவியில்? என்றுஉள்ள து. இவ்விஷயம், இதி 
ஹாஸபுராணாதிகளிலும் காணப்படுகின் றத. (கண்ணிலே சூரியனும், மன த் 
இலே சக்திரனும், பிராணனிலே வாயுவும், முகத்திலே அக்கினியும், சாபி 
யிலே அர் தரிக்ஷமூம், சரத்திலே மேலுலகமும், காணத்திலே திசையும், பாத 
ங்களிலே பூமியும் உண்டாயின? என்றத, வீஷ்ணுபுராணம். பிதவும் Qe 
கனம் கண்டுகொள்க; விரிப்பிற் பெருகும்.



௬௦ திருவரங்கத்துமாலை. 

இக்கு, மண், சச்யலோகம், மருத்து,தண்கதிர், வான், தரணி, சனல், 
Qe rer coor ௮ஃறிணையும் உயர். திணையும் கலர் த எண்ணி, மிகுதியால், 
(உதிததனா” என உயர் தணைப்பன் மைமுடிபைப் பெற்றன; *பார்ப்பா ர[ற 
கோர் பசுப்பத்தினிப்பெண்டிர்,மூ$தோர் குழவி யெனு மிவரை?'என் றவிட 
த். தப் போல. இக்கு மண் சத்யலோகம் வான் என அுஃறிணைப்பொருள் 
சான்சாக, மருத்து தண்கதிர் தரணி கனல் இர்திரன் என உயர்திணைப் 
பொருள் ஐர்.தாதலால் மிகுகி யெனப்பட்ட த; அன்றி, ௮%ழிணையும் உயர் 

இணையும் விரவிச் இறப்புப்பர்றி உயர் திணையால்முடிர்தன வெனினும் 
அமையும்; 'பொன்னலும் குதிரையும் ௨ர்தார்கள்?” என்றாற்போல: ௮ஃ 
றிணையினும் உயர்திணை சற் சென்பள வெளிப்படை, இத் திணை ௨ழுவமை 
தியை :'திணை பால் பொருள் பல விரவின இறப்பினும், மிகவினும் இழி 
பினும் ஒருமுடிபின யே”? எனச் கூறினர் ஈன்னூலார். மருத்து, 2ண்க தர், 
தரணி, கனல் என்ற சொற்கள் -சேலர்களைச் குறிச்தலால், உயர் திணையாம்; 
ஆகவே, *உதித்தனர்” என்ற பாடம் (ழூ வென்றகொண்டு -உதித்தன? 
என்றுஇருச்துதல் குர்சிதமாக லுணர்ச, இனி, ப்ரதமேகார்௨யமாக, உதி 

த்தனர்' என்ற முர்றை ௮ததகர்குஏற்ப 'உதித்தன,! (உதித்தத:", 0 Oss 
னன்” என மாற்றித் தனி சனிகூட்டிமுடிச்சலும் இலக்கணமே, 

ரங்கேறார், திக, ஸகயலோகம். ஸறிஈஸ், மருச், தரணி. இச்தரன். மூகம்- 
வடசொரழ்கள். ரங்க-4-ஈசர் - ரங்மோசர்: உடமொழிப்புணர்சசி, குணசக் தி; 
௮ஆ முன் இ எ வரின், அ௮ம்விரண்டும் கெட ஓர்எகாரம் தோன்றும். (செவி 
யில்? மு, சலியவற்றில், இல் - ஐர்தனருபு, நீச்கப்பொருளத. திருவை மற் 
றைத்திருவவயவங்களுக்குங் கூட்செ, சத்யலோகம் - மேலேமுலகக்களுள் 
Cuong; ௮௮0வே பி/மலோகம், தண் ஈதிர் - பண்புத்தொகை யன்மொழி, 

கனல் இந்திரன் - உம்மைதொக்குப் பன்மைவிகுதிபெராததனால், உயர் 
இணைப் பெயர்ச்செய்வெண். வாழ்தல் - மேம்படுதல். முகப்போது - முன் 

பின்னாகத்தொக்க உவமைத்தொலச. 'லாழ்” என்பதைப் போதிற்குஅடை 
மொழியாச்இ. இங்கே போதிர்கு வாழ்வு - காலபேதத்தால் வாடுதலும் 
குவிதலும் இன்றி எப்பொழுதம் மவர்ர்தபடியேவிளங்குச லென்னலாம். 
௮ங்கனம் ஒருமல ௬ண்டானால் ௮கவே எம்பெருமானது திருமுகத்திற்கு 
உவமையாகு மென இல்பொருளுவமை கூறியமாறாம். ௮ரங்கரது ஈகை 
மூகத்திற்கு உ௨மையாகர்கு ஏற்ப (வாழ்போத” என்றன ரென்க, இனி, 
வாழ்” என்ற வினைத்தொகையைக் காரணப்பொருளதாச் முகத்தோடு 
இயைச், (அடியவர்) பேரின்பவாழ்வடை தர்குக் காரணமானமுக மென் 
றலுமாம். திண்மை - அழிச்கு அடைமொழி. அழிக்குத் இண்மை - எவ் 
௨ளவுஃலிமையையுடைய கொடியவரையும் தவராஅ அழித்தல் முதலியன, 
அழிக்குச் சுடர் - ஆயிரங்கோடி திவாகரன்போ லொளிர்தல். இனி, இண் 
சுடர் - மிக்கவொளி யென்னவுமாம். தரணிக்குச செம்மை - இனம்விலக்க 
வர்ததல்லாத இயற்கையடைமொழி, இந்த்ரன் என்பது - பரமைசுவரிய 
முடையவ னென்று பொருள்படும். செய்யளோசையின்பொருட்டு, சத் திய 
லோகம்' என்னாது 'சத்யலோகம்” என்றார். டட (௮) 

௯. புரமாயிரந் திருக்கண்மலராயிரம் புண்டரிகச் 
கரமாயிரங் கழற்கான்மலராயிரம் கண்ணிமுடி ச் 
சிரமாயிரந் திருகாமமுமாயிரஞ் செய்யகையி 
லரமாயிரக்கொண்டதிண்டிறலா ழியரங்கருக்கே. 
(இ-ள்.) செய்ய கையில் - யந்த (வலத்) இருக்கையிலே, அரம் ஆயி 

ரம் கொண்ட இண் இறல் ௮ழி- ஆயிரம்அரங்களைக்சொண்ட மிச்சவலிமை



திருவரங்கத்துமாலை. ௬௧ 

யையுடைய சஃகராயுதத்தை யேர்திய, அரங்கருக்கு - திருவரம்கசாதர்ச்கு, 
பூரம் ஆயிரம் - திருமேனி ஆயிரமாம்; திரு கண் மலர் ஆயிரம் - செந்தா 
மரைமலர்போன்ற திருக்சண்கள் ஆயிரமாம்; புண்டரிசம் கரம் ஆபிரம் - 
செந்தாமரைமலர்போன்ற திருக்கைகள் ஆயிரமாம்; ஈழல் கால் மலர் ஆயி 
ரம் -- வீரச்கழலையணிர்த செந்தாமரைமலர்போன்ற இருவடிகள் ஆயிரமாம்; 
சண்ணி முடி சிரம் ஆயிரம் - மலர்மாலையையும் இரீடத்சையுச் தரித்த இரு 
முடிகள் ஆயிரமாம்; திருகாமமும் ஆயிரம் - திருப்பெயர்களும் ஆயிரமாம். 

& (தோள்சளாயிரத்தாய் முடிசளாயிரத்தாய் துணைமலர்க்கண்களாயி 
ரத்தாய், தாள்சகளாயிரத்தாய் பேர்களாயிரத்தாய் தமியனேன்பெசியவப்ப 
னே?” என்றார் ஈம்மாழ்வார். வேசஞ்செப்பும், பேராயிர் தண்பெரும்புய 
மாயிரம் பெய்துளவத், சாரார்முடியாயிரம்?” என்றார் கம்பரும். இதன்கரு 
த்து, மூன்றாஞ்செய்யுளினுரையிற் கூறப்பட்ட த. 

புரம், புண்டரிகம், கரம், சாமம், அரம் - வடசொற்கள், கண்மலர், சா 
னமலர் - முன்பின்னாகத்தொக்க உவ௨மசத்தொசைகள், புண்டரீகமென்பது 
லெண்டாமரைக்குப்பெயராக நிகண்டுகளிர்கூறப்பட்டிருப்பினும், புண்ட 
ரீகாகூன்” என்றஇடத்திற் போல, இங்கே, செந்தாமரையைச் குறித் சத: 
கொடியின் பெயர், இங்கு, மலர்க்கு இலக்சணை, கழல் - வீரர் தமது வீரத் 
திற்கு அறிகுறியாகக் காலிலணிவத; வள்ளல்கள் தமத கொடைக்கு அறி 
குறியாக அணி த முண்டு, தஷ்டடிக்சரச ஈஷ்டபரிபாலனங்களைத் தான் 
செய்தருளுதல் விளங்க, எம்பெருமான் திருவடியிற்க ழல்க ட்டிச்சொண்டிரு 
கின் றனனென்க,இளி, கான்மலர் - கறுமணத்தையுடைய மலர்போன்ற, 
கழல் - திருவடி யென்றலுமாம், கண்ணி - மூடியிதசூடும்மாலை. சா மமுமா 
யிரம்--இறக்த து தமுவியஎச்சவும்மை யாசலால், கடையில் வைச்சப்பட் 
டது. அரம்-சக்கரத்தின் ஆர். திண், திறல் - ஒருபொருட்பன் மொழி, ஆழி 
ச்குத் இண் திறலாவது - சுரர் அரச்கர் முதலிய கொடியவ ரனைவரையும் 
கருதியமனத்தினுங்கடுகச்சென்று கருவறச்து உயிர்சவரும் ஆற்றல்,செய்ய- 
செம்மை யென்னும் பண்பினடியாப் பிறந்த குறிப்புப்பெயரெச்சம், தண் 
திறல் - வவிய போர்செய்யலல்ல என்றலு மொன்று. கண்ணி - இருத் 
அழாய்மாலையுமாம். (௯) 

௧௦. முன்னாள்விசம்பும்புவியுந் தசையுமுறைவகுத்த 
வந்கான்முகன்றன தாவியெல்லா மலராசனையா 

. 

மின்னார்மழைமு௫னென் னாகமீதில்விழிதுயில்கூ 

ரெந்நாதலுக்கொருமூச்சென்று வேதமிசைக்கின் றதே. 
(இ-ள்.) முன் காள் - முற்காலத்தில் [மகாப்பிரளயம்நீம்யெவுடனே 

தான் எம்பெருமான து திருகாபிக்கமலத் திலிருந்து தோன்றியகாலத்தில்], 
விசும்பும் - ஆகாயத்சையும், புவியும்-பூமியையும், திசையும் - மற்றை யெட் 
டுத் திச்குகளையும், முறை வகுத்த - (௮க்தஎம்பெருமானது திருவயித்றினு 
ள்ளே தான்சண்ட) சரமத்தின்படி ௨கைப்படுத் தச் ஈருஷ்டிகத்த, ௮ நான் 
மூசன்தன த: - நான்குமுகங்களையுடை யனா ௮ தப்பிரமன த, ஆவி எல் 
லாம் - உயிர்முழுவதும் [லாழ்காளெல்லாம்].--மலர் ஆசனை ஆம்-செந்தாம 
ரமலரை(ச் தான்வீற்றிருக்கும், பீட மாகவுடையவளான திருமகளாயெ, 
மின் - மின்னல், ஆர் - பொருச்திய, மழை மூடல் - கார்சாலத்து மேசம் 

ஆ "நமோஸ்த்காந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்த்தயே, ஸஹஸ்ரபாதாக்ஷிறிரோ 
௫பாஹலே, ஸஹஸ்ரகரம்சே புருஷாய?” என்ற வட நூல்மேற்கோளையுக் 
காண்க, . ட



௬௨ திருவாங்கத்துமாலை, 

[லமேசம்] போன்ற திருமேனியையுடையவனான, நல் நாசம்மீதில் விழி 
தியில் கூர் எம் நாதனுக்கு - சிறந்த ஆதிசேஷன் மேல் இருச்சகண்௨ளர்ச த 
ருள்கின்ற ஈம்பெருமாளுக்கு, ஒரு மூச்சு - தர்உயிர்ப்பாம்[ஒரு சுவாசமாம்], 
என்று, மேகம் இசைக்கின்றது - வேதம் சொல்லுகின்றது; (௭ - று.) 

பத். து.ததிக்குகளுள் மேலை விசும்பு? என்றும்,கழை :புவி' என்றும், மற் 
றையெட்டையும் இசை? என்றுங் குறித்தார். ஐம்பெரும்பூதங்களுள் முதல 
தாகிய விசும்பையும், ஈற்றதாகிய புவியையுங கூறவே, மற்றைப்பூதல்களை 
ர] கூறியவாருயிற்று, இவற்றைச் கூறியத, மற்றைச் சராசரப்பொருள்க 
ளுக்கும் உபலக்ஷணம். அகரச்சுட்டு, பிரசிச்திபற்றியது. மிகவிளங்குகின் ற 
மெல்லிய வடிவுபற்றி, திருமகளை மின்ன வென்றார். மார்பில் திருமகளையு 
டையநீலகிறமுள்ள திருமால், மின்னல்பொருச்.திய மீர்கொண்டகாளமேகம் 
போல்வன். ஆதிசேஷனுக்கு ஈன்மை - எப்பொழுதும் பலவகைக் கைய 
கரியச்களைச் செய்தலும், அழிவில்லாமையும் முதலியன, இனி, ஈல்ல 
பாம்பென்னும்௮ழக்குப்பற்றி (நன்னாகம்” என்றாருமாம். ஆலியெவ்லாம் 
ஒருமூச்சு - பிரமனது உயிர்வாழ்க்கைகாளெல்லாம் எம்பெருமானுக்கு ஒரு 
மூசசுவிடும்கால மென்ச, இதனால், மிகமீண்டஆயுளையுடையவனென்று 
பிரசித்தனான பிரமனது ஆயுளெல்லை சாலவரையறைக்குஉட்படாத இரு 
மாலுச்கு ஒருமூச்சுவிடுங்கால௨ளவே யென்று எம்பெருமானது மேன் 

மையை விளக்யெதாம். 

புவி, திறா, நாகம், காதன், வேதம் - படசொற்கள். புவியென்பத 
a Our Pula எழாம்வேற்றுமைவிரியாயினும், தமிழிக் பெயாமாத்திரமாய் 
நிற்கும். வேதம் என்பது - (அறியவஷேண்டியவைகளையெல்லாம்) அறிவிப் 
பது என்று சாரணப்பொருள்பெறும். 

*எர்ராதன்” என்றது, ஈம்பெருமா ளென்ற தஇிருகாமத்தின் பரியாய 
சாமமாய்கின்றத; ஆகலே, பிரப். தவிலக்கணப்படி இசசெய்யுளிற் Sirus 
தித்தலை௨ன த: பெயர் கூறியதாம். முதஉடியிலும் மூன்றாமடியிலும் சிறப்பு 
ன கரமாகவும், இரண்டாமடியிலும் மான்காமடியிலும் பொதுஈகரமாசவும் 
எதுகையமைத்தன ரென்ச; Daan p அமைத்தல், ஒரு௨கைகயம்: இதனைப் 
பலவிடங்களித் காணலாம். இனி, *என்னாசன்” என்ற பாடமும், என் 
sige என்றுபிரிர் து, எனக்குத் தலைவ னென அத்திருவரங்கசாதனையே 
குறிக்கும்; மக்சாத னென்பது,இதற்குஎற்ற உடமொழித்திருசாமமாம். (௧௦) 

௧௧. எண்ணிற்றிகிரிப்பிறப்பிடமானது மெண்ணுமவர் 
நண்ணிச்சிறக்கவிருப்பிடமானது காசமில்லா 
விண்ணிற்பதிக்குக்கடைத்தலையானதும் விண்ணவர்தங் 
கண்ணிற்சிறச்தது மாநீரரங்கர்தங்கண்ணிலொன்றே. 
(இ-ள்.) எண்ணில் - ஆராய்ந்துபார்ச்குமிடத்து,--தஇிரி பிறப்பு 

இடம் ஆன தும்-சூரியலுச்குப் பிறர்த இடமாகியதஅம், எண்ணுமவர் சண்ணி 
திறக்ச இருப்புஇடம் ஆனதும் - (தன்னைத்)தியானஞ்செய்யும் அடியார்கள் 
பொருக்கி மேன்மைப்படுதற்குச் சாரணமானதும், ஈசாசம் இல்லா விண் 
ணின் பதிக்கு கடைத்தலை ஆன தும் - (எச்சாலத்தும்)அழிதலில்லாச பரம 
பத்த்திற்குச் செல்லும் வழிக்குத் தலைவாயிலாகயெதும். விண்ணவர்சம் சண் 
ணின் இறந்ததும் - தேவர்களுடைய சண்களைச்காட்டிலும் மேன்மைப்பட் 
டதும், மா நீர் அரங்கர்தம் சண்ணில் ஒன்றே -ரிறர்த காவேரிதீர்த்தத்தாத 
சூழப்பட்ட இருக்க த்திலே யெழுர் தருளியிருக்கின் றவரான ஈம்பெருமா: 
ஞடைய தஇிருக்கண்களுள் ஒன்றேயாம் [வலக்கண்ணாம்]; (௭ - நு.)
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புருஷீசுக்தம் மூதலியவத்றிற் கூறியபடி சூரியன் எம்பெருமானது 
திருச்கண்ணிலிரு5து ஆதியில் உண்டான தனால், *திதிரிட்பிறப்பிடமானத 
அரம்கர்தங்கண்ணிலொன்ற” என்றார்; முன்னும் (௮) செச்தரணி சண் 
ணில்? என்றமை சாண்க. (௭) “(அரங்கன்விழி யிருசோள்,” சரத ஸூர் 
யெளச நேத்ரே”? என்றபடி எம்பெருமானுக்கு வலக்சண் சூரிய னென்பது 
பற்றி, மற்றைமூன்றுவிஷயங்கள் கூறஇன்றார். சூரியனைத்தியானித்தல் 
முூதலியனசெய்பவர் இம்மைமறுமைகளிற் பலவகைஈன் மைகளையடைர் 
மேம்படுதல்பற்றி, *எண்ணும௰ர் ஈண்ணிச் சிறக்க இருப்பிடமானத” எனப் 
பட்ட த; சூரியபசவானுக்கு ௮வ்வகைமடிமையிரு த்தல், :ஆதித்பஸ்ருதயம்” 
மூ தலியவற்றால் விளங்கும். இருப்பிடம்”? என்றது. காரணமென்ற பொரு 
ளில் வர்த.த; இலக்கணைவழக்கு. விருப்பு இடம் என்று எடுத்த, விரும்பப் 
படுவசாகிய விஷய மென்று பொருள்சொள்ளலுமாம், 

'உறுசால்ளொர்பூதமெலா முகினும், மறுகா நெறி?” என்றபடி பலவு 
மழியுப் கற்பார்சசாலங்களிலும் பரமபதம் அழியாது கித்தியமாயிருத்த 
லால், (நரசமில்லா விண்” என்ரூர்; *கலங்காப்பெருஈகரம்””எனப் பெரியா 
ரும் பணித்தார். ஜீவாதீமாச்கள் அர்ச்சிராதிகதியாகிற மார்ச்கத்தாற் பரம 
பதத்திற்குச் செல்லும்பொழுது சூரியமண்டலத்தைப் பிஎச் தகொண்டு 
அதன்ஈடுவினாற் செல்லு தலால். 'நாசில்லா விண்ணிற்பதிச்குக் சடைத் 
தலையானத? எனப்பட்ட; (இருளகற்று மெறிகதிரோன் மண்டலத்தா 
டேற்றி வைச் தேணிலாங்கி, அருள்கொடுக்திட் டடியவரை யாட்கொள்வா 
னமருமூ ரணியரங்கமே.”? “வெங்க திர்ப் பரிதிவட்டத் தூடுபோய் விளங்கு 
வாரே,” “தாரார் புரவியேம் பூண்ட தனியாழிச், தேரார் கிறைஃ திரோன் 
மண்டல தீதைக்ஃண்டுபுக் ,சாராவமூத மங்கெய்தி யதினின்றும், வாரா தொ 
ழிவசொன் றுண்டே."”:(மன்னும் கடுக்க கதிரோன் மண்டலத்தி னன்னடுவ, 
ளன்னதோ ரில்லியி ஞூடுபோய் வீடென்னுர், தொன்னெறிச்சட் சென் 
றார்?” என்ற அழ்வாரருளிசசெயல்களைக் காண்க.) *அந்தச்சூுரியபகவான் 
தான், இராப்பசல்களின் எற்பாட்டிற்குச்காரணமாயும், யோ௫ிகளுக்குச 
சகலகிலேசங்களும் விபெட்டுப்போகுல்சாலமாகிய முடிவுகாலத்தில் தேவ 
யாமார்ச்சமாயு மிருக்கின்றான்!” என்றது, ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம். சேவயாக 
மெனினும், அர்ச்சரொதிமார்ச்சமெனிலும் ஓக்கும்; அதாவது - முதலில் அக் 
இனி, பின்பு முறையே பகல், பூர்வபக்ஷம்.உத்தராயணம், வருஷம்,காற்று, 
சூரியன், சந்திரன், மின்னல், வருணன், இர்இரன், பிரமன் என்பவர்ச 
டைய எல்லைகளாம்: மோகூமடைபவர்சள்போகும்வழி இது, இதன் விவ 
ரத்தை, ஸ்ரீபிள்ளைலோகாசாரியர் அருளிச்செய்த ௮ர்சசிராதி யென்னும் 
ரஹஸ்யகரர்தம் முதலியவற்றிற் பரக்கச்சாணலாம். சூரியமண்டலத்தைக் 
உண்டு புக்கு ஊடுருவி ௮ப்பாற்செல்லுதல் ௮ண்டகடாகத்சைப்பேதித்தப் 
புறப்படுவதற்கு முற்பட்ட தாகையால், சூரியனை முகச் மொர்க்ச த்திற்குத் 
தலையாயி லென்ரார். கடைத்தலை--தலைக்கடை; முன்பின்னாகச சொல்கிலை 
மாறியது, இலச்சணப்போலி; மூதலிலேயுள்ள வாயில் அல்லது முதலாகிய 
வாயில் என்க, தலை - முதல், கடை - வாயில். 

தேவாதிதேவனாகய எம்பெருமானுக்கு வலச்கண்ணாகிந சூரியன் அப் 
பெருமானுக்குஅடிமையாகிர தேவர்களுடைய சண்களினும் மிகப்பலமட 
ங்குசிறத்தலால், 'விண்ணவர்தங் கண்ணிற் சிறர்தத”எனப்பட்டத. மற்றும், 
“கண்ணாவா னென்றும், மண்ணோர் விண்ணோர்க்குத், கண்ணார் வேங்கட, 
விண்ணோர் வெற்பனே,”? சக ுர்மிதீ ரஸ்ய வருணலியாக்ே”” என்றபடி 
மண்ணுலகத்தவர்க்கேயன்றி விண்ணுலகத்தவரான குரியன் முதலிய தேவர் 
கட்குங் சண்போன்றவனான எம்பெருமானுக்கு “somal Anes ag
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பில்லை”, “ஸர்வேர்த்ரியாணாம் ஈயகம் ப்ரதாஈம்”” என்றபடி Ames சண் 
ணென்னும்உறுப்பாடின் ற சூரியனை அ௮வ்விண்ணவர்களுடைய சண்ணினுஞ் 
சமர் ததென்று சொல்லுதல் TF LGW அன்றியும், :'ஜகச்சக்ஷு*” என்றபடி, 
உலசத்து உயிர்கட்கெல்லாங் சண்னு CHW GE GH GOW Coro சூரியனுக்கு௨ ளதே 
யன்றி மற்றைத்தேவர்களுடைய சண்களுக்கு இல்லை யாகையால், அரங்கர் 
தம்கண்ணிலொன் முய சூரியன் விண்ணவர்தங்கண்ணிர் சிறஈதசெனத் 
seam. பாவியே ழொருகா லுடைய தேரிலே திருச்சக்சரமொத்துக் 
காலசக்கரச்செற்கோல்ஈடாவி ஜ்யோதிற்சச்ரவொளிசுருக்கி Hes asa 
SuCsCyroGgss HF ew Pyw மக்சேவர்க்குச்செர்தயும் முச்திமார்ச்சம் 
கலைவாசலும் கண்ணாவான்சண்ணிர்பிறர் தகண்மணியும் தீ ராயீமயமுமான 
weir. aCe” என்ற RET Twang suid இங்கு சோக்கச்தக்க து. 

இஇிரி - உட்டம்: வட்டவடிவான சூரியனுக்கு, வடிவுப்பண்பாகுபெயர். 
சாம் - உடசொல். :ஈரசமில்லா விண்? எனலே, பரமபத மென ஈன்கு 
விளங்கிற்று; சுவர்ச்கலோகம்முதலியன கற்பர்தோறும்அழியு மென அறிக, 
“விண்” என்று தேவலோசமாடிய சுவர்ச்கத்திற்கும் பெயருண்டாதலால், 

அதனை விலச்குதற்கு :சாசமில்லாஎன் உ அடைமொழி கொடுக்கவேண்டிய 
தாபிற் ரென்க, விண் - அகாயம்; இங்கே, பரமாகாசம்; இன் - சாரியை, 
பதி - வழி, விண்ணிந் பதி - கான்சனுருபும்பயனுக்சொச்கதொகை. இனி, 
'விண்ணித்பதி' என்றதை இருபெயரொட்டுப்பண்புத்தொசையாகக் கொ 
ண்டு, பரமபதமாஇிய ஈகர மென்றலுமாம்; பதி - ஊர். இன் அல்லது. இல் - 
ஏழனருபு என்ச்கொண்டு, பரமபதமென் ந திவ்வியலோசத்தி அள்ள ஸ்ரீ 
வைகுண்டஈகர மென வகுத்.துரைத்தலும் அமையும். விண்ணவர்தம்--சம்- 
சாரியை, கண்ணின், இன் - ஈந்தனுருபு, எல்லைப்பொருள த. காவேரிதீர் 
த்த்த்திற்குச் சிறப்பு - சன்னில்மீராடியவர்க்கும் தன்ஈரைகளில்வாழ்பலர்க் 
கும் மாத்திரமே யன் றி தன தீர்த்தத் திற்பரிசித்த காற்றுச் செல்லுமிட 
மவ்வளவும் உள்ளார்க்கும் முச்திதரவல்ல மகிமை. இருப்பிடம் - உறையு 
மிடம் என்றுகொண்டு, சூரியனை ச்தியானிச்தமர் ௮ர் சத்தியானத் தின்பயனா 
கச் சூரியலோகத்தையடைவ மென்னும் பொருளைக் கூறியதாச்கலு மொ 
ன்று. மா நீர் - அரங்கத்திற்கு அடைமொழி, அரங்கர்க்கு அடைமொழியா 
4௫, சறக்த தன்மையையுடைய [ திருச்கல்யாணகுணங்களையுடைய| ரங்ச 
ராத ரென்னலமாம்; இப்பொருளில், கீர் - நீர்மை யென்ற பண்பின் அடி. 

௧௨. புறக்குன்றுபுல்லிதம் முந்நீர்பிரசம் பொருவில்செம்பொன் 
னிறக்குன்றுகன்னிகை யெண்கி ரிதாது நிலம கனுட் 
பிறக்குந்துகண் முதுமாசணநாளம் பிரமன்வண்டு 

திறக்குர் திகரியாங்கேசருக்திச்செழுமலர்க்கே. 
(இ-ள்.) சிறக்கும் - மேன்மையுற்ற, இகரி-சக்கராய ததை யேர்திய, 

அரங்க ஈசர் - திருவரங்கராதரது, உந்தி - திருகாபியில் தோன்றிய, செழு 
மலர்க்கு - செழுமையான தாமரைமலர்க்கு--புறம் குன்று- (பூமியைச்சுழ் 
ந்த கடலுக்கு) அப்பால் (மதில்போலச) சூழ்ச் திருக்கின்.ற சக்கரவாளபர்ல 
தம், புல் இதழ் - புறவிதழாம்; முர்மீர் - கடல், பிரசம் - தேனாம்; பொருவு 
இல் - ஒப்பில்லாத, செம் பொன் - வெர்தபொன்மயமான, நிறம் குன்று - 
ஒளியையுடைய மகாமேருபர்வதம், கன்னிகை-கொட்டையாம்; எண் இரி - 
அஷ்ட குலபர்வதங்கள், சா.த-௮சவிதழ்களாம்; நிலம் - பூமி, அதனுள் பிற 
க்கும் துகள்-அம்மலரினுள்ளே தோன்றும் மகரர்தப்பொடியாம்; முது மாசு 
ணம் - பழமையான பெரும்பாம்பு [ ஆதிசேஷன் |, நாளம் - தண்டாம்; 
பிரமன் - பிரமதேவன், வண்டு - ௨ண்டாவன்; (௭ - று)



திருவரங்கத்துமாலை. ட 

இதிற் கூறிய உவமை, தோற்றங் காரணமாகக் கற்பித்தது; மெய்யு 
Genin. இருமாலின் இருசாபியினின்று பிரமனுடன்தோன் றிய ௮ண்டகோ 
ளத்தையே சாபித்தாமரைமலராகக் கொண்டு கற்பனைகூறலாயினர். ‘ere 
லாத்தீவுசட்கும் ஈடுவிலுள்ளசான ஐம்பூத்வீபத்கிற்கு ஈடுவில், மேருவென் 
திற சுவர்ணபர்வசமானது-எண்பத் துமாலாயிரம்யோஜனை உயரமுள்ள தம், 
பதினருயிரம்யோஜனை பூமிச்குள்ளே உருவியதும், முப்பத்திராயிரம்யோ 
ஜனை தலையில்விரிந்த தம், ப.தினாரு மயிரம்யோஜனை அடியில்விரிச்த.துமாகி, 
JO weer core தாமரைமலர்க்குக் கர்ணிசைபோல விஎங்குகின்றத” என் 

றது, ஸ்ரீ விஷ் புராணம். (:சகமலமென்பொகுட்டின், நரிவுறை மேருவெ 
னும்வரை யுடைச்தாய் காவலர் சீவ வாய்த்திடுமே”” என்ற Gur sa 5 sens 

யும்,பூபியென்னுங் கமலத்தின் பொகுட்டுப் போலும் பொலங்கிரி”? என்ற 
மகாபாசவதத்தையும், *விண்ணுயர் சம்புத்தீவி னடுவுரின் ற மேருவரை 
செர்கமலப்பொகுட்டுப்போல, ஈண்ணும்”?” என்ற கந்தபுராணத்தையும் 
காண்க) புல் இதழ்- (மலரின் வெளியே) புல்லுகின்ற [சார்ச் அள்ள] இதம் 
என வினைத்தொகை; புல்லுதல் - சார்தல், இனி, (கிறம் மணம் மென்மை 
அழகு இவற்றில் ௮கவிதழ்போலா சிறப்புறாமையா ற்) புல்லிதாகய இதழ் 
எனப் பண்பு$சொகையுமாம்; புல்லிது- புன்மையுடையது:: இப்பொருளில், 
புல் - புன்மை யென்ற பண்பின் அடி. புன்மை- இறுமை. ௮ண்டத்திற் பூமி 
கடல்களுக்குப் புறத்தேயுள்ள குன்றைப் புறவிதழென்றும், அவற்றினசத்தி 
ஓள்ள குன்றுகளை அ௮சவிதழென்றுங் கூறினார். உடல், திரவபதார்ச்தமாத 
லால், இங்கே தேனெனப்பட்டத. மகாமேருவைக் கொட்டையென்றத, 
நிறமும், பர் தும்பர்கிமிர்ச் இடு பைம்பொன்வரை””என் ஈபடி உயர்ச் து தலை 
விரிஈ்த வடிவமும் பற்றி,எண்டுரி- மால்யவார், கர்தமாதாம், நிஷதம், ஹேம 
கூடம், இமயம், நீலம், சுவேதம், சிருங்கம் என்பன; சிறிது Ca gus wp 
தீலு முண்டு, பூமி, துசள்மயமாசதலால். இங்சே பூர்: ளெனப்பட்ட த. 
இனி, சாது - கேஸரமென்றும் இஞ்ஜல்கமென்றுங் கூறப்பட்ட இதழ்ச 
பின்கட்பறத்திலே கர்ணிகையைச்சு ற்றி மெல்லியக ம்பிகள்போலவும் பட்டு 
நால்கள்போலவுருள்ள பூர்சாதுஎன்றும், அத்தா திர்பிறச்குர் துகள் - புஷ்ப 
மூளியெனப்படிம் மகரந்தப்பொடியென்றும் உரைப்பாரும் உளர், தேன் - 

மலரினுள்ளே யுள்ளது, மகாமேருவைச் சார்க்துள்ள மலைகளைச் சேஸர 
பர்வதமென ௮ழங்குதலுங் காண்க. அதிசேஷனை நாளமென்றது., உள் 
துளையுள்ள 8ீண்ட வடிவுபற்றி; ( தண்ணர்தாமரைத்தாளெனத் தடக்கை 
யாற் பிலத்தில், ஈண்ணுஞ் டன யெடுத்து*? என்றார் நைடதத்தும்.) 
ழே யிரு£து உலகத்தைத்தாம்குகின் ற அத சேஷன், உலகமாகிய தாமரை 

மலர்க்குக் காம்பாவன், இத்காமமைமலர்க்கு மேலிடமெனததக்க சத்திய 
லோகத்தில் வாழ்தலாலும், எப்பொழுதும் வே ச€சஞ்செய்துசொண்டிருத் 

தலாலும், பிரமனை வண்டெனலாயிற்று; “வண்டா யய ஞன்மறைபாட 
மலர்ர்த தொரு தாமரைப்போ.து, பண்டாலிலை.பின்மிசைச்செடர்்துபாரு 
8ீரும்பசித்சான்போ, லுண்டா லுச்திக்சடல் பூத்தது”? என்றார் கம்பரும். 
திருமாலின் திருசாபியை, இலம்வகைப்பெருர்தாமரைமலரைப்பூச்மதொரு 

பெருரீர்நிலையாகக் கொள்க, வண்டுக்கு ரீங்காரம்போல, பிரமலுகச்கு 
வேதங்களை மூகங்களாற் பாடுதல், மலரின்மேவிடத்தில் ஏசதேசத்தில் 
வண்டு மொய்த்தல்போல, அரம்கேசருச் திச்செழுமலரின்மேலே எக்சேசத் 
இற் பிரமன் ௮டம்சச்டெச்சின்ரா னென, கிருமாவினது திருராபிச்சமலத் 
இன் பெருமையைத் தெரிவித்தார். 

மூர்கீர்- படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்னும் மூன்று 5ர்மைகளை 
யுடையது; அல்லது, ஆற்றுநீர் ஊறறரீர் மழை£ர் என்னாம் மூன். றவகை



௬௬ திருவரங்கத்துமாலை. 

நீரை யுடையது; பண்புத்தொகை யன்மொழி, சன்னிகை - பொகுட்டு: 
கர்ணிகா என்ற வடசொல்லின் இதைவு. இரி, காளம், ப்ரஹ்மா - வடசொற் 
கள். ஆதிசேஷன் பிறப்பிறப்பில்லாத நித்ய னாசலால், மு.துமாசுணம்' என் 
ரூர்; தொன்றுதொட்டுள்ள மகாகாக மென்சு. (௧௨) 

௧௬. இருகூலமும்பொருமாரீரரங்கத் திலெர்தை யந்கண் 
முருகூர்கமலமுனியாய்வகுக்கு பரறைமையிறை 
புருகூதலுக்குத்திருத்தம்)யாகப்புரக்கு முமை 

யொருகூறுகொண்ட.வரனாயழிக்கு முகாந்தததிலே, 

(இ-ள்.) இரு கூலமும் - இரண்டுபச்சதஅச் சரைகளையும், பொரு - 

மோதியுடைச்னெற, மா £ீர் - மீருதியான (காவேரி) நீர்ப்பெருக்இனொற் 
சூழப்பட்ட, அரங்கத். இல் - இரு௨ரங்க ச்திலே எழுக்சருளியிருக்இன் ற, எச் 
தை - எம்பெருமான் [ஈம்பெருமாள்],--அம் - அழகிய, தண் - குளிர்ச்சி 
யான, முருகு ஊர் - வாசனைவீசுஇன் ற,கமலம் - தாமரைமலரில்சோன் றிய, 
மூனி ஆய் - பிரமனாட,முறைமையினால் வகருச்கும் - இரமப்படி (உலகங்களை 
யும் அவற்றிலுள்ள சராசரங்களையும்) படைச்தருள்வன்;புருகூகனுக்கு திரு 
தம்பி 9 - தேவேர்இிரனுக்குச சறஈத தீம்பியாய்த் சோன்றி [உபேக்திர 
மூர்த்தியாக], புரக்கும் - சாத்தருள்௨ன்; ௨மை ஒரு கூறு கொண்ட அரன் 
ஆய் - பார்வதியை ஒருபாகத்திலே [தனதுஉடம்பின் இடப்பக்கத்திலே] 
வைத்,துக்கொண்ட சிவனாக, ௨௧ அக்தத்தில் - யுகமுடிவுகாலசத்தில் [கற்பா 
ர்தசாலத்தில்], அழிக்கும் - அழித் தருள்வன்; (௪ - று.) 

“அக்குமா ஐயனா முதலாச்கயெவுலகங், காக்குமாறு செங்கண்ணிறை 
கருணையல்கடலாம், வீச்குமா உளூ மவைவீச்தகாண் மீளப், பூக்கு மாமுத 
லெவ னவன் பொன்னடி போற்றி!”என் ற வில்லிபுத்தாரார்பாரதம், இங்கு 

கோக்கத்தக்கது, பிரமனுக்கும் சிவனுக்கும் ௮ந்தராத்மாவாய்கின்று ஸ்ரீமக் 

நாராயணன் தானே படைப்புஅழிப்புச்களை* செய்வ னென்ச, இந்த 
ஒ.ர்றுமைஈயம்பற்றியே, ஆழ்வாரும் “சிவனா யயனானாய்””என்றும். “முனியே 
சான்முகனே முச்சண்ணப்பா”? என்றும், “தாமோதரனுருவாகிய சிவற்குக் 
இசை மூகற்கும்?” என்றும், *'அரனயனென வுலகழித்தமைத்துளனே”” என் 
றம் அருளிசசெய்தார். இவர்கள் எம்பெருமானுக்குச்சரீரஸ்தாரமாக,அவண் 
தான்ஆச்மாவாக நின்று தொழில்செய்யு மென்சு. ((இருர் அபடைச்கும்ஆஸ 
ஈத்தோபாதி ப்ரஹ்மா" என்றது, ஈம்பிள்ளைமீடு,) திரிலோகாஇபதியான இந் 
இரன் ஆதியில் அசுரர்கள்சவிதலால் வருச்தித் கேவர்களுடனே திருமாலைச் 
சரணமடைந்து 'நீ எப்பொழுதும் என்னுலகச்தில் எழுர் தருளியிருச் து என் 
பகைதவிர்த்து எம்மைப் பாதுகாத்தருளவேண்டும்” என்று வேண்ட, ௮௪ 

ற்குஇணங்கிய ஸ்ரீமகாவிஷ்ணு, காசியபமுனிவன து மனைவியாயெ அதிதி 
தேவியின் வயிற்றில் ௮ல்விர் திரனுச்குச் தம்பியாய் ஒர் ௮வதாரமெடுத்துத் 
தோன்றி உபேச்திரனெனட்பெயர்கொண்டு தேவலோகத்தில் அவ்விச்திர 
னருகிலேகின்று.௮வன துதுயரத்தைத்திர்ச்து அனைத் துயிரையும்பாதுகாத் 
தருளலாயினனென்ற வரலாறு, இங்கு அறியத்தக்க, “ys GeO sr oe 

விரிஞ்யைவைத் தழிக்குர்கொமிற்குச சவனையைத்துக், காச்குக்தொழில் 

தான் கைக்கொளருட்கடவள்”? என்றபடி. தாளானநிலையில்கின்று காத்த 
லையும்.பிரமருத்ரர்களுச்கு அர்தர்யாமியாய்ரின்று படைத்தல்அழித்தல்களை 
யுஞ் செய்தலால், :“உலகம்யாயையுக்தாமுளவாச்கலும், நிலைபெறுத்தலும் 

நீக்கலும் நீங்கலா, அலூலொவிளையாட்டுடையாரலர், தலைவ ரன்னவர்ச்கே 
சரணாங்களே?” என்னும்படி முத்தொழிலும் எம்பெருமானுக்கு உரியசாம்,



திருலரங்கத்துமாலை. ௩௭ 

உபேர் தரலதாரத்தைச சொன்னத, துஷ்டஙிக்ரக சிஷ்டபரிபால 
நங்களாற் காத்தல்தொழில்கிகழ்த் துத் ந்பொருட்டு அப்பெருமான்சொண் 
டருளும் மூர்த்இகளுக்செல்லாம் உபலக்ணம். 'இப்படி.பிறக்த பிரமாண்டத் 
இல், _பிமகிரு திஸ்௨ரூபனும், மக சசங்காச தர்மாதீரா மகாபூத சரீரகனும், 
ஜகதிச்வரனுமான விஷ்ணுதேவ௨ன் சதர்முசசொருபனாய்சக் தானே௮வதரி 
த்தான்”, அர்த அண்டத்தில். விசவேசுவானான சாராயணன் பிரமரூபியாஇ 
ரஜோகுணப்தாசளுய்த் தேவ அசுர கந்தர்வ மநுஷ்ய பசு பக்ஷி தாவரங்ச 
ளைச் சருஷ்டிக்தகச்கொண்டு,௮ட்ரமேயபராக்ரமனும் ௨ட்குளோச்வர்யஸம் 
பர்ரனுமான தானே ஸாத்விசகுணப்ரதாநனாய் லிலார்த்தமாக யுகங்கள் 

தோறும் சாராவிதமான திய்யாவமாரங்கள் செய்து கல்பார்தபர்யந்தமும் 
ஜுத்தைப் பரிபாலஈம்பண்ணிக்சொண்டும், பிரளயகாலத்தில் தாமஸகுண 
ப்ஈதாஈனான ருத்ரரூபியாகியிருச்து ௮. இிகபயங்கானாய்ச சராசரக்களான 
௮ூலெபூசங்களையும் விழுங்கி, மூன்றுலோகங்களையும் ஏகார்ணவமாகப் 
பண்ணி, ஸவாஸ்ரபணாமண்டலமண்டி தனன ஆதிசேஷனாகிய படுச்சையிலே 
சயனித்துக்கொண்டு, அப்பால் பிரளயாந்தத்கில் திரும்பவும் எழுந்திரு 
ந்து பிரமருபியாய் முன்போலவே பிரபஞ்சத்தைச் இருஷ்டித்தருள்வன். 
௨ஃட்குணைசவர்யஸம்பர்ஈனான ஐரார்த்ததனொருவனே ௮55 தசசொருபய் 
களில்கின்று ருஷ்டி. ஸ்திதி சங்காரங்களைக செய்வதனால், பிரமா விஷ்ணு 
ரு.ச்ரன்என்கிற திருசாமங்களையடைஇன்றான்”, FS, 5 5 ChE GWM ST 
வாய் எல்லாவற்றையும் தனக்குச்சரீரமாக வடையவனாகையாலே,கை சால் 
முதலானசரீரத்தின்செய்கை சரீரியான அத்மாவுக்கு உபசாரகமாவதுபோல் 
பிரமா இசள்செய்யுஞ் சிருஷ்டிமுதலானலையெல்லாம் அவனுக்கு உசவி 
யாகவிருக்கும்”தான் ஸர்வசக்தனாமிருக்கப்பிரமா தகளை இடையில்வைப்ப 
எனெனின்,--அவர்ஈளுக்கு இப்படி வரங்கொடுத்திருக்கின்றானாகையால்” 
என்ற ஸ்ரீவிஸ்ணுபுராண௰ாக்சயெங்கள், இ*செய்யுட்குமேற்கோளாகலாம். 

கூலம், கமலம், மூரி, புருஹூதன், உமா, ஹரன், யுகார்தம் - வட 
சொற்கள். கமலம் - இங்கே. இருசாபித்சாமமை, மறி - மரரசீலன்: லோக 
ஸ்ருஷ்டியைச்கு றித்து எப்பொழுதும் சிர்தணனை கொண்டவன். முறைமை 

யினர் புருகூதனுக்குத் இருத்தமமியாக? என்று இயைத்து, சான் தே 
வாதிதேவமேயாயிருக்கவும் ஒர்அவதாரவிசேஷழ் திலே ஏறிட்டிக்கொண்ட 
உ௰வுமுறைமையினால் இ * திரணுக்குத் தம்பியாக யென்றுஉரைப்பினும்௮மை 
யும். புருஹூத னென்பதர்கு - (யாகங்களில்) மிகுதியாக அழைக்சப்படு 
தலை யுடையவ னென்பது சாரணப்பொருள்; புரு - மிகுசி,வாடி5ம்-௮ழை 
க்சப்படுதல், தம்பி--தாம் - பகுதி, முதல்குறுஇற்ற; பி - மூறைப்பெயர் 
விகுதி, :இருகூலமும்” என்ற உம்மை - நினைச்தென்றுஅறிபொருளில் 
வரத முற்றும்மை. எக்தை வகுக்கும், புரக்கும், அழிக்கும் - செய்யுமென் 
முற்றுக்கள் ஆண்பாலுச்கு வர் தன; [ஈன் - வினை - ௨௯.) மூருகு ஊர்தல் - 
ஈறுமணம் பரவுதல்; தேன் நிறைந்து பெருகுதலுமாம். யுக ௮ர்தம்-யுகா 

ந்தம்: திர்ச்சசந்தி, இங்கே, யகமென்றது - இலக்கணையாய், பிரமனது 
தின மாலயெ கற்பத்தையும், அவனது ஆயுளாகய மகாகற்பத்தையும் குறிக் 

கும்: அவ்விரண்டின் இறு இியிலேதான் பிரளயம்உண்டு என்றும், ஒவ்வொரு 
யுகத்தின்முடிவிலேயாவ அஒல்வொருசஅர்யுகத் இன் முடிவி?2லயாவது பிரள 
யமில்லை யென்றும் உணர்க;அகலே, யுசாந்தமென்பதிலுள்ள யுகமென்பது, 
கல்ப மசாகல்பங்களின் எற்றி லுள்ள சதர்யுசத்திற் கடைசியுசத்தை யெ 
ன்றலுமாம், ஹான் - (பிரளயகாலத்தில் எல்லாவத்றையும்] அழிப்பவன் ; 
சங்காரக்கடவுள். 'முறைமையினால” என் றதில், “ஆல்” என் ற மூன் றனுருபு- 
௮டைமொழிப்பொருள து, (௧௩)



௬௮ திருவரங்கத்துமாலை. 

௧௪, வாரிக்தலமுங்குலபூகரங்களும்வானுமுள் ளே 
பாரித்துவைத்தவிவவண்டங்கள் யா வும் படைக்க முன்னாள் 

வேரிப்பசுந்சண்டுழாயரங்கேசர்விபூ தியிலே 
மூரிப்புனலிற்குமிழிகள்போல முளை க்கனவே, 

(இ-ள்.) வாரி தலமும் - சடல்சூழ்ர்த உலகங்களையும், குல பூதரங் 
களும் - குலபருவதங்களையும், வானும் - அகாயத்தையும், உள்ளே பாரித்து 
வைத்த - (தமது) அகத்திலே பரப்பிவைச்துள்ள, இ அண்டங்கள் யாவும் - 
இர்த௮ண்டங்க ளெல்லாம்,--முன் ராள் - ஆதிகாலத்திலே, படைச்ச - 
(எம்பெருமான்) சிருஸ்டிச்கும்போத,-- வேரி பசும் தண் துழாய் அரங்க 
ஈசர் விபூதியி2ல-தேனையுடைய பசுரிரமான குளிர்க்த இருக் துழாய்மாலை 
யைச் தரித்த ௮த்திருவரம்சகாதரது லீலாவிபூஇியில், மூரி புனலில் குமிழி 
கள் போல முளைச்தன -பெருவெள்ளத்திற் (குமிழ்த த) ரீர்ச்குமிழிகள் போ 
ல் தோன்றின; (எ - று.) 

'அண்டங்கள்தாம், ௮அகேகங்களாய், பதினா”லுலோகங்களோடே கூடி, 
ஒன்றுக்கொன்று பதிற்றுமடங்கான எழாவர ணங்களாலுஞ் சூழப்பட்டு, ஈ£் 
வரனுக்கு சீரீடா கஈதுக ஸ்தாநீயங்களாய், ஜலபுசத்புதம்போலே ஏககாலஜ் 
இலே ஸ்ருஷ்டங்களாயிருச்கும்” என்றது, தழ்வத்ரயம். (நி ர்குநெடுநீத் த 

கீரின்முளேத்தெழுச் 5, மொச்குளேபோலமுரணிர்வண்டம்ச, சொச்ச 
வுயர்ர்துனுளேதோன்றி யொளிகச்சன்ற, பச்சமறிசர்கெளிசோ பாம்பா 
னே”? என்பது, கம்பராமாயணம், “'வான்புனலி, னுருவமூறு குமிழி 
போற் பிரமாண்டமா யுதிக்கும்?? என்றது, கூர்மபுராணம், *இப்படி 
பஞ்சபூதங்களினாலே பிறச்த அண்டம், நீர்ச்குரிழிபோலே ஒரு sears 
பொழுதிலே .அபிவிருத்தியாயிற்ற யல்லாமல், இரமச்ரமமாக அபி 
விருத்தியாகவில்லை? என்ற ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணமுக் காண்க, அண்டங் 
கள் பல வென்பத.ம், அலையெல்லாம் ஒேவகையாயிருக்கு மென்பதும், 
அவையாவும் ஒயேசகாலக்கில் முழூமொத்தமாய் உக்பத்கியாயின வென்ப 
அம் இதனால் விளமகும், விபூதி - செல்வம்: உடசொல், ag - லீலாவிபூதி 
யெனவும், தீரிபாத்விபூதி யெனவும் இருவகைய செனப்படும். அவ்றில், 
ஸிலாவிபூதி - வீளையாட்டுக்குரிய செல்வம்; எம்பெருமானுச்குக் திருவிளை 
யாட லெனப்படுகின்ற படைப்புக்காப்பு௮ழிப்புக்கு உரிய பொருள்: பிரபஞ் 
சம், திரிபாத்விபூதி - எம்பெருமானது செல்வங்களுள் முக்காற்பங்சாகவுள் 

ளத:மூத்தியுலகம். மற்றைக்காற்பம்காகவுள்ள த,லீலாவிபூதி, லீலாவிபூ தியி 
னும் மும்மடங்குசொண்டது தரிபாத்விபூதி யென்ச. இச்செய்யுளிற் குறித்த 
விபூதி - லீலாவிபூதி யென்னலாம். 

(வாரித்தலம்”? என்றது, உவர்நீர் சருப்பஞ்சாறு கள் நெய் தயிர் பால் 
ஈன்னீர் என்ற ஏழமுசமுத்திரங்களால் முறையே சூழப்பட்டிருக்இன்ற 
ஜம்பூ Slav aap wo சால்மலம் குசம் இிரெளஞ்சம் சாகசம் புஷ்கரம் என்ற ஏழு 

திவுகளையும், குலபூசரங்கள் எட்டு, ௧௨ - ஆஞ்செய்யுளி னுரையிற் கூறப் 

பட்டன. இங்கே, குலம்” என்ற த, சிறப்பை யுணர்ச்தம். பூகரம் என்ற 
வடசொல்்-பூமியைச் தரிப்ப தென்று பொருள்படும்; பூமிச்கு மேலும் £மும் 
கின்று கனை நிலைகிறுத் துதலாலும், ஈதிகளின் உற்பத்திக்கு இடமாகி 

நின்று ௮. தகொண்டு நிலவுலகத்துஉயிர்களைப் பாதுகாத்தலாலும், மலை 
sar பூதாமென்று பெயர்பெறும். ௮ண்டத்தையும் அ௮ண்டசாரணங்களை 
யும் எம்பெருமான் தானே௨உண்டாக்குவன் ; அண்டத்திர்கு உட்பட்ட 
பொருள்களைப் பிரமன்முதலியோர்க்கு அர்தர்யாமியாய் நின்று உண் 
டாக்குவன்; இவந்றில், முர்தியது - ஸமஷ்டி.ஸ்ருஷ்டி. யெனவும், பிர்
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Bug - வ்யஷ்டிஸ்ருஷ்டி யெனவும் படும், இச்செய்யுளித் கூறியது, ஸம 
ஷ்டிஸ்ருஷ்டி. முந்தினசெய்யுளிச்கூறிய௫, ல்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டி, ஆகவே, 
கீழ்ச்செய்யுளில் எந்தை யந்தண்முருகூர்கமலமூனியாய்வகுக்கும்' என்றத 
ஜே), இச்செய்யுளில் 'அண்டங்கள்யாவும் படைச்ச முன்னாள்......... மூளை 
த்தன? என்றது மாறுகொளச்கூ.றலாகாமை யுணர்ச. 

வாரி - நீர்: வடசொல்; கடலுச்கு இலக்கணை. யா - அஃறிணைப்பன் 
மைவினப்பெயா; இதில் (வை? விகுதி புணர் தகெட்ட,த. இங்கு. வினா - 
எஞ்சாமைப்பொருளது, உம்மை-முற்று. துழாய்- Heras என்ற வடசொல் 
லின் சிதைவு. அகனாலாகிய மாலைக்குச் கருவியாகுபெயர். மூரி- பெருமை. 
வேரி - வாசனையும், பசுமை - வாடாமையுமாம். குமிழ்ப்பத குமிழி யெனக் 
காரணப்பெயர்; இ - கருத்தாப்பொருள்விகுதி: இனி, முகுள மென்ற வட 

சொல் குமிழி யெனச் இசைந்த தென்னவுமாம் ; மொக்கு ளென்ப௮ு, 
அதன் பொருள்: ௮௮, £ர்ச்குமிழிக்கும் பெயராம், (௪௪) 

௧௫. நெடுக்கடனிற்பது நாயிறுகாப்வது நிர்றலுங் கா 
லொடுக்கிகடப்பதுந் தண்கார்பொழிவது அாழிதனிற் 

சுடிங்கனல்பற்றிர்சுடாதேயிருப்பதுந் இும்பைபுனைந் 

தடுங்கனலாழியரக்கோர்தந்திருவாணை யினே. 

(@ - ar.) நிற்றலும்-சாள்தோறும்,செடும் உடல் நித்பதும்-பெரிய சடல் 
(மேன்மேற்பொஃகியெழாமல்) ஒருகிலையில் இடங்கிகிற்பதும், சாயிறு சாய் 
வதும்-சூரியன் (சவராமல்வர் த) வெயில்காய்வதம்,கால் ஒடுங்கு ஈடப்பஅம்- 
காற்று (உலசம்பொறுச்கும்படி, அடங்கிலீசுவ தும், சண் சார் பொழிவதம்- 
குஸிர்சசியான மேகங்கள் (காலத்தில் வர்.த) மழைபொழிவ தும், பாழிசனில் 
கடும் சனல் பற்றி ௪ஈடாதே இருப்பதம்-சற்பாக் தகாலக்கில் (உலகத்தைச்) 
சுட்டெரிச்சின்ற படபாமுகாக்கினி (அதற்குமன்பு உலகத்திற்) பற்றிக் 

சொண்டு (அதனைச்) ஈட்டெரித்தழியாமல் (கடவிடையே அடக்கி) இருப் 
பதம், (ஆகிய இலையெல்லாம்), தும்பை புனைந்து - தம்பைப்பூமாலையைச் 
ரூட்டிக்சொண்டு, அடும் - (அசுரர்மு.சலிய கொடியவர்களை) அழிக்கின் ற, 
சனல் அழி - அ௮க்கினிபபோலச் ஈவாலைகளைவீசுகின்ற சக்க.ராயு சத்தை யேக் 
திய, அரங்கேசர்தம் - திருவரங்கசாதரது, இரு அணையினே - சிறந்த கட் 
டளையினாலேயாம்; (௭ - று.) 

சமுத்திரராஜன் முதலியோர் தம்தமக்கு எம்பெருமான் கட்டளையிட்ட 
தொழிலைத் தாம்சரிவசசெய்யாவிட்டால் அப்பெருமான் 8றித் தம்மைத் 
தண்டிப்பனோ வென்று மிகவும் அஞ்சித் தம்சம்தொழிலில் ஜாக்ரதை 
யுள்ளவரா யொழுகுகின்றன ரென்பது கருச்து. இத, மற்றைத்சேவர்கட் 
கும் உபலக்ஷ்ணம், ஆதலால், எம்பெருமானது ஸர்வேச்வரத்வம் கூறிய 
வாரும்; ஸர்வரியாமக ஸணிவனென்க. இதனால், எம்பெருமானது வரம்பி 
லாற்றல் கூறப்பட்ட. “கூரெயிற்ருடலங்கூத்றங்கொல்வ தங், கார்மழை 
பொழிவதுவ் கதிரெறிப்பதம், மாருதமுளர் வதும் வாரிகத்பதும், ஆ.ரழல் 
சுடலு .மென்னாணை யாகுமால்”? என்ற ஸ்ரீபா, வதமும், “ese gar 
தைதமக்கயொன்றலைவன் சத்தியமே, நிகரில் சாகரங்கரைசடவாததும் 
நிவரும், ககனமேகங்கள் சொரிவதங் சடல்வடவைத்தி, லெகுவிலாதது 
மென்னுடைவிஷனேதைவாக்கினையே'” என்௱௦ மகாபாகவதமுங் சாண்க, இவ் 
வி௨ஃயம். , தை த்திரீயோபகிஷத், திலும் வருகின்ற. ‘gar if) gant ம்ச்டிற்கனல் 
பத்றிச்சுடாதேயிருப்பதம்” என்றதை உபலக்ணமாகக் கொண்டு, மற் 
றையவற்றிற்கும், சற்பார்தகாலத்தில். தம்தம்ஆற்நலை மிகுதியாசச்சாட்டி 
அத கொண்டு உலசச்சையழிச்குர் தன்மையனவான கடலும் காயிறும் சா
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லும் சாரும் அதற்குமூன்பு அம்வாறு அழியாமல் அடங்கிகிற்பது மெனக் 
கொள்க, இனி, ௮வை சற்பார்தசாலத்தில் மிகுதியாசப்பொக்டுப்பரச் 
அம் அதியுச்சரமான வெயிலை யெறித்தம் மிகுதியாகவீசியும் மிகுதியான 
மமையைப் பொழிந்தும் எங்கும்ப, த்றியும் உலகங்களையழிப்பதும் அவர்சட் 
டளையினாலேயே யென்பது, அருத்தாபத்தியாற் போதரும், தும்பை 
புனைச்தடுங்கனலாழியரக்கேசர் தக் திருகாணையினே? என்ற சொற்சேர்தஇ 
யால், அலை அங்கனம் ௮ஞ்டிஅடங்கிகிற்பன அப்பெருமானது இருச 
சக்சாச்தையும் அல்ஞாசக்கரத்தையும் கோச்சி யென்பதுர் தோன்றும், 
(அருளார். திருச்சக்கரத்தா லகசல்விசும்புர் நிலனும், இருளார் வினை 
கெடச செங்கோல்கடாவுகிர்?? என்ற திருவிருச்சச்சையும், “செய் 
யேல் சீவினை யென் நருள்செய்யு மென்கையார்சச்சரக் கண்ணபிரான்? 
என்ற திருவலாய்மொழியையுங் காண்க, அண்டத்தின் அ௮கழ்திலுள்ள எழு 
கடல்களே யன்றி அண்டத் தின்புறத் இலுள்ள பெரும்புறக்சடலும் ௮டமக, 
“நெடுல்கடல்” என்றார். நிற்றல் - ித்யம் என்ற வடசொல்லின் சிதைவ:; 
உம்மை - தொறுப்பொருள ௮. இனி. கிற்றல்என்பதை மில்என் பகுதியின் 
தொழிற்பெயராகவும் உம்மையை எண் ணுப்பொருளதாகவும் கொண்டு, 
சூரியன் காய்வதம் (ஒருபடிப்பட ஆகாயத்தே) நிற்பது மென்று உரைத் 

தலுமாம். 
அம்பை யென்ற ரெடியின்பெயர்.௮சன் மலாசளினாலாகிய மாலைக்கு 

இருமடியாகுபெயராம்; இம்மலர்மாலை. போருக்குரிய அடையாளப்பூமாலை 
யாம்; **அதிரப்பொருவது தும்பையாம்”? என்றார் பி இரும். இசனைப் போர் 
செய்யும்லீரர் தாம்தரிப்பதேயன்றித் தமது BUY BEE CG ட்வெது மரபா 
Sore, : தும்பைபுனைஈ தடங் கனலாழி” எனப்பட்டது, அணை - ஆஜ்ஞா 
என்ற வடசொல்லின் சிதைவு; இன - ;ச்தனுருபு, ஏதுப்பொருள௫:ஈ.றற 
ஏகாரம் - பிரிநிலை, நீற்பது, காய்வது, நடப்பது, பொழிவது, இருப்பது 
என்ற சொழிற்பெயர்களில், இடைரிலை - எதிர்காலமுணர்த்தாமல் தன்மை 
யுணர்த்திர்ன்ரது,'அகும்” என வினைமுற்று வருவித் துமுடிச்க, *சனல்ஆழ” 

என்பதற்கு - கோபாக்கினியையுடைய சக்கர மென்றுஉரைப்பாரு முளர். 

௪௬, ஓலப்புனற்பொன்னிரன்னீ ரரங்க ருகந்திரியுங் 
காலத்தினிற்கொள்ளையண் டமெல்லாமுண்டு காமாபசுங 
கோலக்குழவியுருவா யகண்டமுங்கோத்தவெள்ள தீ 

தாலத்திலையின் புடைக்கேதுயில்வ ரகம௫ழ்ந்தே. 
(இ-ள்.) ஒலம் - ஆரவாரத்தைச் செய்கின்ற, புனல் - if FODUG SEDs 

யுடைய, பொன்னி - காலேரியினத, ஈல் £ர் - Beau தீர்ச்தத்தாற் சூழப் 
பட்ட,அரங்கர் - இருவரங்கத்தில் எழுக் தருளியிருப்பவ ரான ஈம்பெருமாள், 
உகம் திரியும் சாலத்தினில் - கற்பம் மாறுங் காலத்தில், கொள்ளை அண் 
டம் எல்லாம் உண்டு - மிகுதியான ௮ண்டசோளம்களை யெல்லாம் புத்து 
[திருஉயிற்றில்லைச் த௮டககியருளி],காமர் கோலம் பசும் குழவி உரு ஆய்- 
(சண்டவர்) விரும்பத்தக்க அழகையுடைய இளங்குழர்தைவடிவமாய், ௮௧ 
ண்டமும் கோத்த வெள்ளச்ு-எல்லாவிடங்சளிலும் இடைவிடா தபரவிய 
அக்தப்பிரளயவெள்ள த்கில், ஆலத்து இலையின் புடைக்கே - ஆவிலையினி 
டத்திலே, ௮கம் மகிழ்ந்து - திருவுள்ளமுவர் ஐ, துயில்வர் - யோகநித். தரை 
செய்தருள்வர்; (எ-ஜறு.) 

பிரமன் மூ.தலிய சகலசேவர்களு முட்பட யாலும் அழிந் துபோஇன்ற 
கல்பார்தசாலத்திலே, ஸ்ரீமசாவிஷ்ணு, அண்டங்களையெல்லாம் தன்வயிற் 
றில் வைச்துச்சொண்டு, சிறுகுழர்தைவடிவமாய், பிரளயப்பெருங்கடலிலே,



திருவரங்கத்துமாலை. Os 

அதிசேஷனது அம்சமானதோ ராலிலையின்மீது பள்ளிசொண்டு ௮றி.தயில் 
செய்தருள்சன்றன னென்பது, நாற்கொள்கை, இத - எம்பெருமானது 
செயற்கரியனசெய்யும் விரித்திரசக்தியையும், பரத்வத்தையும், போரு 
ளுடைமையயையும் காட்டும். 

புனல் - நீர்; ௮று எனக்கொண்டு, பொன்னி புனல் - காவேரிஈதியி 
னத, நல் நீர் - ஈல்ல ஈீரினா£் சூழப்பட்ட என்றலுமாம். இனி, பொன்னி- 
காவேரியாற் சூழப்பட்ட, ஈல் மீர் - சிற் சசன்மையையுடைய,அரங்கர் - இரு 
வரங்கத்திலுள்ளவர் என்றலும் அமையும்; அரங்கத்திற்கு ஈல்லமீர்மையா 
வத - ஒருமாத்திரைப்பொழுது தன்னிடத்இல்வசித்தவரையும் பரிசுத்தரா 
க வீடுபேற்றிற்குஉரியராகும்படிசெய்யும் மகிமை. உகம் - இங்கே,கற்பம்; 
(௧௩) உகாச்தம்”? என்றதிற் போல, உகம் திரியும் காலத்தினில் - ஒருகல் 
பம்முடிர் த மற்றொருசல்பம்௨உரவேண்டிய சமயத்தி லென்க; சல்பார்தத்தி 

லென்றதாம். உண்டு--உட்கொண்டு, காமர் - காமமருவு என்பதன் விகாரம், 
காமர், சோலம் என்பன-ஒருபொருட்பன்மொழி யென்றலு மொன்று, பச 
மை-இங்கு இளமைமேலது; மீலகிறம்தைக் குறிப்பகாகவுங் கொள்ளலாம். 
குழவி- இளமையையுடைய தெனக் சாரணப்பொருள்படும்; குழ - இளமை 
குறிச்கும்உரிச்சொல்; பகுதி; இ-பெயர்விகுதி. ௨௬-ரூப மென் வடசொல் 
லின் சிதைவு. அகண்டம்- வடசொல், அலது, ௮த்.து-சாரியை. புடைக்கே 
5 புடையிலே;: உருபுமயக்கம், ௮கம் - அகத்துஉறுப்பு, HEELS I ew. 
அகண்டமும் கோத்த வெள்ளம் - எல்லாப்பொருள்களையுக் தன்வசத்தில் 
அடக்ச்சொண்ட பிரளயநீர்ப்பெருச்கு, கான் என்றுமழிவில்லாத நித்திய 
னென்பது தோன்றப் பள்ளிசொண்டிருப்ப னென்பார், 'அகம௫ிழ்ச் து 
துயில்வர்” என்றார். (௧௬) 

௧௭. தாற்றுக்கமுகவனஞ்ருழரங்காசயனமுகக் 
காற்றுப்புலரும்படி மு.சல் APF El கறைக்களத்த 

னீற்றுச்வெர்தெழுங் சாராழிச்தீச்சுடு Gara poll 
னற்றுப்பெரும்பெருக்கண்டமெல்லாங்கொள்ளுமந்தத் திலே. 

(இ-ள்.) அந்தத் திலே - கல்பார்தகாலத்திலே.--சாறு கமுக வனம் 

சூழ் அரங்கர் - குலைகளையுடைய பாச்குமாங்களையுடைய சோலைகள் சூழ் 

ந்த திருவரங்கத்தில் எழுக்தருளியிருப்பவரான எம்பெருமானுடைய, சய 

னம் - படுக்கையாகிய ஆதிசேஷனத, மூசம - (ஆயிரம்) முகங்களினின் 
றும் எழுகின்ற, காற்று - காற்றானது. முதல் - முதவில், புலரும்படி. வீசும்- 

(எல்லாப்பொருள்களும்) உலர்ர்துபோகும்படி. நெடிதாய்வீசும் ; (பிறகு 

அந்த மூகக்காற்றிலிருர்.த), கறை களத்தன் - ஈஞ்சுண்டு கறுத்த சண்டத் 
தையுடையவனான ருத்திரஜூர்த்தி, கீற்று சிவச்து எழும்-(எல்லாப்பொருள் 
களையும்) எரித்துநீராக்கிக்கொண்டு கோபித்தத் தோன்றுவன்; கார் அழி தி 
சுடும் - (திருவரங்கசா தர்பள்ளிகொள்ளுகின்ற) கரிய கடலிலே யுள்ள பட 
பாமுகாச்னி (உலகத்தை) எரிக்கும்) 8ீள் சழலின் ஆறு பெரும் பெருக்கு- 
(அத்திருமாலின து) நீண்ட திருவடி. பட்டதனா லாகிய துளைவழியாற் பெரு 

திய பெரும்புறச்கடல்வெள்ளம், ௮ண்டம் எல்லாம் கொள்ளும் - ௮ண்ட 

கோளம்முமுவதையும் தன்னிடத்தில் அகப்படும்படி கவர்ர் துசொள்ளும். 

ஈழேழுலகங்களுள்ளும்ழசான பாதாளலோகத்தின் கழே முப்பதினா 
பிரம்யோஜனையுள்ளஇடச்தில், ஸ்ரீமசாவிம்ணுவின த ஸம்ஹா 1தஇரு மேனி 
யாய் விளங்குகின்றவரும் அக்திருமாலுக்குப் படிக்கை குடை ௫ிங்சாச 
னம் மரவடி முதலிய பல வடிவமாடப் பலவகைச்சைங்கரியஞ்செய்கின் ற 
வருமான ஆதிசேஷன் எழுச்தருளிபிருந்து உலகங்களை ச சாங்கிக்கொண்டி. 

0
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ருக்கனெறனர்; பிரளயகாலத்திலே, முதலில், அர். தஆதிசேஷனுடைய ஆயி 
மம்முகங்களினின்றும் மிகப்பெரிய மூச்சுக்காற்று எழுர்து நெடுரேரம் ரெ 
டுந்தா.ரம் வீசி, உலகங்களையும் உலசத்தப் பிராணிவர்ச்கம்களையும் உல.ரச 
செய்யும்; பின்பு, அந்தச் சுவாசத்திலிருந்து விஷாக்கினிச்சுவாலைகளோடு 
கூடின ௮ழித்தற்றொழிற்கடவளான சாலாக்கினிருச்திரமாத்தி உண்டா 
இச் கோபாவேசம்தோடு அதியுக்மாய்க் 6முலகங்களையெல்லாம் தூத் 
துச்சொண்டு பூமிச்கும்வச்து அசையும் கொளுச்தி மேலுலகங்களையும் எரி 
தீதிடுவர்; மற்றும், கடலிடையேயுள்ளதான. படபாமுகாச்கினியும் அச்சமய 
த். தில் வெளிச்ளெம்பி உலகங்களை ஒருபுறம் எரிக்கும்; பிறகு, அண்டகடாச 
தீதிற்குவெளியேயுள்ள தான பெரும்புறச்கடல்வெள்ளம் பிரவேசித்த உலக 
ங்களையெல்லாம் ஜலமயமாச்கி அழிச்கின்றகு என்பது நாூற்கொள்சை, 
மேல் (௮௬ - ஆஞ்செய்யுள்) “*ஐலாழிசூழ்புவியுச்சியிலேச்து முகக்கடையிழ், 
காலான நற்குணழர்த்தியைக் காலு மக்காலமேலலாம், மேலாவீளங்கும் 
புவிமீதி லென்றன் விழுச் தணையாம், மாலா மரங்கமணவாளஎர் கண்டுயில் 
மாசுணமே”” என்பதம் காண்க. “சேடனானனம் துக்ெவுதாசனன்றான் 
செெமுறு முருத்தானுடனே. மூடிமூவுலகு மெரித்திட,” சேடன், £சீர்தரு 
முகத்தின் தியாற் சேர்பொருள்யாவுர் தீய, தர்தருமண்டச்தானு முலந்து 
நீராகுமன் றே,” விடந்திகழ்தயி னண்டம் வேமியல் விளம்பின் மெய்ய, 
கொரடுக்தழல்பட்டு நீராம் கோமயபிண்டம்போலாம், அடைர் திடும்பருவ நூ 
ருங்கதிர்நெடுங்காற் றச்சாற்றா,லுடைர் தமுன்னீராுகண்டமுற்றிடு மணுச்ச 
ளாயே”? என்றது பாகவசம், பிறவும் கண்டுகொள்க. 

அரங்கர்” என்பசை, சயனம்,” ஆழி.” *கழல்* என்ற மூன்றனோடுய் 
கூட்டு. எம்பெருமான் கடல்கள்தோறுங் கண்வளாச்தருள்வ னென்று 
ஒரு பிரமாணணஊித்தி புண்டாகையாலே. *உ௰ர்க்குங் கருங்கடல் நீருள் 
ளான்”' என்றபடி'அரங்கர் சாராழி” எனப்பட்டது. 1 அண்டத்தைச் கவிந்து 
ஒன்றிலம்ஒன்றுபத் த மடம் குபிகுதியான ஜலம் அக்கினி வாயு ஆகாசம் 
அகம்காரம் மகத்தத் சவம் பிரகருதிதக்த ௨ம் ஆகிய ஏழுஆவரணங்க ஸஎிருச் 
இன்றன; தேங்காயானது எப்படி கார்மட்டைகளினாற் கவியப்பட்டிருக் 

என்றதோ, அப்படி பிரமாண்டம் ஸப்.சாலரணங்களினுத் கவியப்பட்டிருக் 
Seo m5? என்றது. ஸ்ரீவிஷ்ணபு பாணம். இப்படி ௮ண்டகடாகத்தைச சூழ்ந் 
இருக்கின்ற முதல் ஆலரணாமும், அண்டத்தின் ௮ளவினும் பத்துமடங்குமிக் 
சதுமான ஜலமே பெரும்பு/ ஈக்சட லெனப்படுவது, மசாபலிசக்சரவர்த்தி 
யின் செருச்கை யடக்சு.ச£பொருட்டு வாமசாவதாரல்சொண்டு சென்று 
௮ம்மாவலிப.க்கல் முவடிவேண்டி௰ திருமால் தஇரிவிக்சரமனாக அசாயத்தை 
யளாவி வளர்க்து ஓரடியாற் பூமிமுழுவதையும் அளக்து மற்ரோரடியால் 
மேலுலகத்தை யளத்தற்காக அவ்வடியை £ட்டி மேலேசெலுத்த, அத்திரு 
வடிபட்டதனால் ௮ண்டசடாசத்தின் மேலிடம் சிறிதஉடைபட, ௮த்தொளை 
வழியாசப் பெரும்புறக்கடலின்கீர் அ௮ண்டகோளத்தினுள்ளே விழுச்திடலா 
யிற்று என்பதை, மேல் ௩௭ - ஆஞ் செய்யுளில் (அ. ரங்கேசர்பொற்றாள்பட் 
டுடைந்த வண்ட மேலச்சடாகச் தொளை வழியாக விழும் புனல்?” என்பசனா 
லும் உணர்க. இவ்வாறு திருமாலினது மேலேரீண்ட தஇிருவடி. பட்டதனா 
லாஇய வழியினாற் பெருகும் பெரும்புறக்கடல்வெள்ள த்தை 'நீள்சழலின் 
ஆற்றுப்பெரும்பெருக்கு” என்றார். இங்கு, ஆறு” - வழி; நஇியன்று, பிரளய 
காலத்திற் பெரும்புறச்சடமபெருக்கனொல் அண்டம் அழிவதை, *இச்தப்பிர 
பஞ்சத்தை மூடிக்சொண்டிருக்கிற அண்டரூபமான பிரு திவியானத, அதை 
ச்சூழ்ந்த அப்பில் லயமாகின்றது”என்று ஸ்ரீவி ணுபுராணத்திற் பிராஇிருத 
ப்பிரளயங் கூறுமிடத் துக் கூறியகனா லுணர்க, பெரும்புறச்கடல்நீரை



திருவரங்கத்துமாலை. ௪௩ 

நீள்ச ழலின்ஆற்றுப்பெரும்பெருக்கு”என்று வேறுவகையாற்கூறியது, பிறித் 
னவிற்சியணி. இனி, திருமால் உலகமளர்தசாலத்தில் மேலே சத்திய 
லோகச்துச் சென்ற அப்பிமானஅ௫ இருவடியை அ௮ங்சே யுள்ள பிரமன் தன் 
கைக்கமண்டலதிர்த்தத்தாற் கழுவிவிளச்ச ௮ச்தஸீபா3 ர் 2 தமாசப் பெரு 
இய பெருச்சே கங்காநதியாதலும், சசரசசக்கரவர்த்தியின் குமாரர்கள் ௮று 
பதிஞயிரவரும் பாசாளலோசச்திற்குச செல்லும்பொருட்டு ஈகங்களாலும் 
அயுதங்களாலும் தோண்டிய பெரும்பள்ளமே பிறகு ப£ரதன் மிசமுூயன்று 
கொண்டுவராத சங்காஈதஇியின் £ீர்ச்தச்சால் நிாம்பிக் உடலாகச் சாசரமென்று 
பெயர்பெற்றதம், பிரளயகாலச்திற் கடல் பொய்கியெழுந்து உலகத் 
சையழித்தலு மாய சன்மைசளைச் சுருதி 'நீள்கழலின் ஆற்றுப்பெரும் 
பெருச்கு ௮ண்டமெல்லாங் கொள்ளும்” என்றதாசவும் கொள்ளலாம்: 
நீண்ட இருவடியினின்று தோன் றிய கங்காஈ தியின் பெரிய வெள்ள மென்ச; 

இவ்வுரையில், ஆறு - ஈதி, 

கீ.ரமூகவரம், ஸரயகம், மூகம், களம், அண்டம், ௮ர்தம் - வடசொற் 
கள். வனம்-இங்கு, ஊரைசசூழர்த சோலை, சயனமானது முகச்காறறைப் 
புலரும்படி முதல்வீசும் என்றும் உரைச்கலாம். பார்கடல்சடைகையில் அத 
னினின்றுஎழுர்த அதிபயங்கரமான பெருவிஷத்தைக் கண்டமாத்திரத்தில் 
அதன் கொடுமையைப் பொறுக்கமாட்டாமல் ௮ஞ்சியோடிய தேவர்சளின் 
வேண்டுகோளின்படி அவ்விஷத்தைச் சிவபிரான் அமுதுசெய்து கண்டத் 
இல்கிறுத்தியதனால் அ௮ச்கழுத் துச் கறுத்தமைபற்றி, சலபிரானுக்கு விஷ 
சண்டனென்றும் ரீலகண்டனென்றும் சாளகண்டனென்றும் பெயர்சளா 
யின; ௮க்கருச்தமைய *கறைக்சளத்தன்” என்றார்: கறை - கறுப்பு, விஷம், 
நீற்றுதல் - எரித்துச் சாம்பலாக்குதல், இங்கு :நீற்று* என்ற வினைப் 
பகுதிசானே நீற்றியென வினையெசசப்பொருள்பட்ட து; இதில் விகுதிமூச 
லியன புணர்ச்துகெட்டன வென்க: '(வரிப்புனை பந்து” என்றவீடத்து 
(வரி”என்றதிற் போல: ::விஃஈபுனைஈல்விவினைகூ௨உக் கேட்பவும்”*என் றவிட 
த்து இனை” என்பதம் ௮௮. செம்மை யென்னும் பண்பின் அடி, *8வ7 
என்று விகாரப்படும்; ஐ உரிச்சொல்லாய்ச் கோபத்தையும்உணர்த் ததலை 
'தறுப்புஞ் வெப்பும் வெகுளிப்பொரு௭”? என்ற தொல்காட்பியத்தால் ௮றிச, 
இங்கு எல்லாம்”? என்றது, எஞ்சாமைப்பொருள்குறித்ச ௪. *கீற்றிச் இவர் 
கெழும்” என்று பாடம்ஒதாதத, எதுகைஈயம்கோக்கி யென்க,. இளி, 
கார்அழி வெர்துஎழும் £ கறைக்களத்சன் நீறு சுடும் என்று மொழிமாற்றி, 
கரியசடலிற்சிவக்சதெழுகின்ற வடவைத்தியானசு (எல்லாப்பொருள்களை 
யம்) சவபிரானணியும்வெண்ணீறுபோலாம்படி யெரிக்கு மென்,று உரைப் 
பாரு முளர், 

லோகஸம்ஹாரங்கூறுவார், அத்தொழில் எம்பெருமானுடைய அங்க 
உபாங்கங்களினா லாகுமென்று ௮ல்விறைவனத மகிமையை வெளியிட்டார், 

௧௮. % சன் லூல்பலபலவாயாலிழைத் துச்சிலம்பிபின் னு 
- மர் நூலருர்திவிவெதுபோல வரங்க ரண்டம் 
பன்னூறுகோடிபடைத்தவையாவும்பழம்படியே 
மன்னூழிதன்னில்விமுங்குவர்போதமனமூழ்ந்தே, 

ய தோர்ணராபில் ஸ்ருஜதே ச்ருஹ்ணசே ௪”, - 
றரர்ணசாபிர் யதா ஸ்ருஷ்ட்வா, ஸ்ஷயம தத் கரஸமத பு - 
தீதா ஸ்ருஷ்ட்வேதமகிலம், ஸ்வயம் தத கீ. ரஸே ஹரி,”



௪௪ திருவரங்கத்துமாலை. 

(இ. எள்.) சிலம்பி - சலர்திப்பூசசியான த, பல பல சில் நூல் - பலபல 
சிறிய [மெல்லிய] நூல்களை, வாயால் இழைத்து - வாயினால் நாற்று, பின் 
னும் - பின்பு, ௮ நால் அருர்திவிவ த போல - அர்த நாலை(ச் தானே) உட் 
சொண்டிலவெது போல, ரங்கர்-சிருவரங்கராதர்,பல் நூறு கோடி ௮ண் 
டம் - பலநூற்றுசக்சோடிக்கணச்சான ௮ண்டங்களை, படைத்து - இருஷ்டி 
த்து, மன் ஊழிசன்னில் - மகாப்பி, எயகாலத்தில், அவை யாவும் - MoS 
௮ண்டக்க ளெல்லாவற்றையும், போக மனம் மகிழக் த - மிசவும் இருவுள்ள 
முவக்து, பழம் படியே - முன்போலமே [தம்வயிற்றில்தங்கும்படி], விழும் 
குவர் - உட்கொண்டருள்வர்; (௭ - று,) 

ஸ்வரூபவிகார ரில்லாம லிருந்துகொண்டே சலவற்றையுண்டாகச்குத 
ஓம் ௮அங்கனமுண்டாக்கினவற்றையுட்கொள்ளுகலும்அல்பசச் தியையுடைய 
சிலச்இட்பூ சிக்குஇயல்பாகும்போ து,ஸ்வரூபத்திற்குவிசாரமில்லாமலிருச் த 
கொண்டே அ௮ண்டங்களைப் படைத்தலும் விழுங்குதலுமாகிய இயல்பு 
ஸர்வசக்திகனான எம்பெருமானுக்குக் கூடுச லரிசகோ வென்னுங் கருத்து 
அமைய இய்வுவமைகூறின பென்னலாம்; *ஒருலச்.இச்கு உண்டான ஸ்வ 
பாவம் ஸர்வசக்திச்குக் கூடாதொழியாதிறே'” என்ற தத்வத்ரயத்தையுங் 
காண்க, 

உவமையணி. பரம்பொருளான எம்பெருமானுக்கு ௮ற்பஜர் துவான 
லெக் இப்பூச்சியை உவமைகூறியது இழிவுவமைக்குற்றத்தின்பாற்படாதோ 
வெனின், படாத) தன்வாயால்லெளிப்படுத்தியசைத் தானே யுட்கொள்ளு 
தற்குச் சலந்தியுவமை சறத்தலாற் குணம்.ரிக்கதெனக் கொள்ளப்பட்டது. 
:(மிகுதலும் குறைதலுர் தாழ்தலு முயர்கலம், பால்மாறுபடுதலும் பாதபா 
டூடைய?? என்ற தண்டியலங்காரசூத்திரத்தாலும், அசன் உரையாலும், 
உயர்க்தபொருளை இழிர்சபொருளோடு உலமித்தல் புன்புலவர்புணர்ச்குங் 
கால் வெறுக்கப்படுவதோர் சிறப்பின்மை தெரிக்து ஆன்றோசாற் குற்றமெ 
ன்று தள்ளப்படுதலும். அதுலே ஈன்புலஃர்புணர்க்கும்கால் விரும்பப்பவெ 
தோர் சிறப்புடைமை தெரிர்து அன்றோராந் குணமென்றுகொள்ளப்படுத 
லும் காண்க. இல்லாறே “மேம்பின்புமு ஷேம்பன்றியுண்ணா தடியேன், 
நான்பின்னுமுன் சேவடியன் நிரயவேன்,? *:மெல்லியலா ச்கைக்கிரிமி குரு 
வின்மிளிர்தர் தாங்கே, சேல்லியசெல்கைம் தலகை யென்காணு மென் 
னாஓர் தன்னைச், சொல்லிய சூழல் திருமாலவன் கவி யாதுகற்நேன், 
பல்லியின்சொல்லுஞ் சொல்லாச் கொள்வகோ வண்டு பண்டுபண்டே,”? 
'“நரயனையார் கேண்மை கெழிஇக்சொளல் வேண்டும்,” *:குடப்பாற் 
சில்லுறை போலப்,படைக்குகநே செல்லாக் தானாயினனே”? என நல்லிசைப் 

புலவர் செய்யுள்களில் வருவன கண்டுகொள்க, :மிகுதல் குறைதல் தாழ்தல் 
உயர்தல் பாலமாறுபதெல் முதலியன குற்றமேனும் குணம்மிச்குழிக் கொ 
ள்ச? என்பர். இவ்வுவமை ரீபாசவ;த்திலும், ஸ்ரீரங்கராஜஸ் தவத்திலும் 
& Puc Ger ats. 

இர்சே, சின்மை - சிறுமைமேலது; நுண்மைமேலதுமாம். அருந்தி 
வீடுவது என்பதில், விடு என்பது - துணிவுணர்த்தும். ௮ண்டம் - உலசகவுரு 
ண்டை. கோடி. - நூறுலக்ஷம். மிகப்பல வென் நற்கு, 'பன்னூறுகோடி”என் 

ரர். ௮ண்டம் பன்னூறுகோடி--'(அப்பெரும்புவிக்குத்தானோராயிரகோடி 
யண்ட, மொப்பிலவென்னவுண்டால்,”” ''*ங்கண்மாஞாலத்தண்ட மாயிர 
கோடிதன்னில்”? என்றது கர்தபுராணம், மன் - பெருமை: உரிச்சொல். 
பழம்படியே போத எனஇயைச்து, முன்போலவே தம்வயிற்றினுட்படும்படி. 
விழுங்குவ ரென்றலுமாம்; போத - புகுத என்றதன் மரூ௨, வெளியிலிரு தத



திருவரங்கத்துமாலை. ae 

லோடு இரு௨பிற்றினுள்ளேயிரு ச்சலோடு வா௫யில்லை யென்னுங் கருத்தால் 
(முன்போலவேயிருக்க? என்றாருமாம். பிஈளயாபத தரேர்றசாலத்தில் 
எல்லாவற்றையும் தம.த.கிருவயிற்றினுள்ளே வைத்துக்கொண்டு ௮வைகெ 
டாதபடி தாய்போலப் பாதுசரக்கும் எம்பெருமானது இயற்கைப்போரு 
ளும், வர ம்பிலா bm oyu இங்கு வெளியாம். “வெற்றிப்போர்ச் கடலரை 

யன் விழுங்காமல் தான் விழுங்கி யுய்யக்சொண்ட, கொற்௱ப்போராழி 
யான்,"* பே.பிருச்கு ரெடுவெள்ளம் பெருவிஈம்பின்மீசோடிப் பெருகுசகா 
லம், தாயிருக்கு மல ண்ணமே யும்மைத் தன்உயித்றிரு த்தி யுய்யக்கொண் 
டான்?? என்றார் இருமங்கையாழ்வாரும், தன்னுள்? என்ற பாடத்திற்கு, 
மன் ஊழி - பேரிய சற்பாச்தகாலத்தில், சன் உள் போச - தனது வயிற்றி 

னுள்ளே புகும்பம, விழுங்குல ரென்னலாம்; அப்பொழு.௪, :அரம்கர்” என் 
இதற்கு ஏற்ப *தம்மூள்? என்னா தன்னுள் என்றது, பன்மையொருமை 
மயக்கத்தின்பா£ படும், 

சிருஷ்டி சஙகாரங்சள், இதனாற் கூறப்பட்டன. (௧௮) 

Dd.. பந்தி க்கமலத்தடஞ்சூழரஙகா படைப்பழிப்புச் 

சிர் தித்தி துமில்லைகண்டீ ரத்திசைமுகனோ 
டுந் திக்கமலம்விரிர்தால்விரியு முசக்கடையின் 
முர்திக்குவியிலுடனேகுவியு மிம்கூசண்டமே, 

(இ-எ்.) பர்தி- வரிசையான, சமலம் - தாமரைமலர்களையுடைய, 
தடம் -தடாகம்கள், சூழ் - சூழ்ச்ச, அரங்கர் - திருவரங்கத்தில் எழுந்தருளி 
யிருப்பவான எம்பெருமான், படைப்பு அழிப்பு சிர்இத்திடுவதும் இல்லை - 
சிருஷ்டி சங்காமங்களை கெஞ்ினுல்கினைப்பதும் இல்லை; (மற்று என்னெ 
னில்),--௮ இசைமுகனோடு - அப்பிரமனுடனே, உந்தி சமலம் விரிந்தால் - 
(எம்பெருமானஐ) திருராபித்தாமரைமலர் (முன்னே) மலர்க்தால், இ முது 
௮ண்டம் - பழமையான இர்த ௮ண்டல்கள், விரியும் - (உடனே) தோன் 
றும்: உகம் சடையில் - சற்பார்தகால த்தில், மந்தி குவியில் - முன்னே 
(அத்தாமரைமலர் பிரமனுடன்) மூடினால், உடனே--,குவியும் - (இர்தஅண் 
டங்களும்) ஒடும்கிவிடம்; (௭ - று.)--சண்டீர் - தேற்றம். 

“இருப மர்தாரத்தோளா மிலங்கைக்கிறையன் சென்னி, யொருபது 
மர்தாத்சே யறுத்தோ னப்பனுக்இு முன்னாள்.தரு பதுமர் தரவர்தன சான் 
முசன்றான் முகலா.வரு பதுமர்சரமொச்த பல் வனும் வையமூமே, ” “OG 
சாலுமுசத்தவனோ லெ6ன்றா யென்ப ரன், Aged மலார்ததல்லால் 
இருவுளத்திலுணராயால்,?? *வெண்டிரைக்கனைகடல் நெடுவேலிமூதுலச, 
முண்டுபைத்தலைசாகபோகசத் தீனிலுறங்குர், தண்டுழாய்முகி ஓர்தியர்தடச் 
தினிற் நுளைசதாட், புண்டரீகமொன்றலாச்ச.த புவியெலாம்பூப்ப,”* “நீல 
மால்வரைநெற்றியிந்பொடிச்தசெங்கதிே, போலவான் சுடர்பொழிதருமு 
ளரியம்பொகுட்டின்,மேலதாகவர்தெழுச்த ஐ மெயில்விரிபசும்பொற்,கோல 
மேவியகுலமறைமழலைவாய்க்குழவி?”? என்பன இங்கு நோக்சத்தக்கன,. 

(இசைமுூகனோடு”, *உர்திச்சமலம்,” முந்தி" என்பவற்றை விரிர் 
தால்,” *குவியில்? என்னும் இரண்டஜோடம், உடனே,” (இம்மூதண் 
டம்” என்பவற்றை :விரியும்', 'குவியும்' என்னும் இரண்டனோடும் கூட்டு, 
தஇிசைமுசனோடு geome wal fluo, திசைமுகனோடு அ௮ண்டம்குவீயும் என்று 
கூட்டி யுரைக்கவுமாம், இசைமுகன் - சான்சே; திசையையும் நோக்கிய 
ஈரன்குமுசங்களை யுடையவன். :அத்திசைமுசன்” என்று சுட்டியது, பிர 
சித்திபற்றி; உலகறிசுட்டு, உரி - கொப்பூழ், கமலம் - தற்சமவடசொல்,



௪௬ திருவரங்கத்துமாலை. 

'உசச்சடையிற் குவியில்” என்பதற்கு ஏற்ப, -கற்பத்தின்சொடக்கத்தில் விரி 
ந்தால் என்க, முதுமை அண்டம்-- மூதண்டம்: பண்புப்பெயர்,ஈறுபோய் 
ஆ.சிரீண்டத. கற்பர் 2தர.றும் ௮ண்டம் ஒருதன்மையதாயிருத்தல் தோன்ற, 
‘Ep Som" எனப்பட்ட௮, அண்டம் பிரவாகம்போல ரித்தியமாயிருத் தல் 
பற்றியும், : மூதண்டம்” எனக்தகும். பந்தி - பங்ம்தி என்ற வடசொல்லின் 
விகாரம், கமலதிதடம் ட் திருக்சாவேரியின் மடுக்சளாகவுமாம். உம்மை - 
இழிவுறப்பு, கண்:௩ர்” என்ற முன்னிலைப்பன் மையிரச்சுகாலமுற்று, இய 
ல்புபற்றியசால௦மு௨மைதியாய்க் சாண்பீரென் ரபொருளில் வரும்;சதெளிவு 
பற்றிய காலவழுவமைதியுமாம். இச் சொல் இடைச்சொல். தன்மைப்பட்டு 

முன்னிலையசையாயும் தேத்றப்பொருள்தருவாயும் நிற்கும். உலகத்தாரை 
கோக்க “இந்த உ ண்மையையும் வியப்பையும் எம்பெருமானது மகிமையை 
யும் HPS tre? aor றவாறுமாம். (௪௯) 

20. ௮டர்தைநடற்தைவனஞ்சூழரங்கக்தாவணை மேற் 
இடர்தனர் துங்கக்கிரிமிசைரின் றனர் கேழலொன்ரு 

யிடந்தனர் மீளவிழுங்கெர் கான்றன ரிரடியாற் 
கடந்தனர் சைவழிமண்ணான இந்தமண் காரணர்க்கே 

(@ - a.) அடர்தை ஈட ச்சை வனம் சூழ்- ௮டக்தை ஈடச்தை யென்ற 
சோலைகள் குழ்ர்த, அரங்கத்து - இருவரங்கத்தில், அரவு அணைமேல் - ஆ.இ 
Crasen@u சயனத்தில், கடர்தனா-பள்ளிசொண்டருளினர்; தங்கம் இரி 
மிசை - உயர்ந்த திருவேங்கடமலையின்மேல், நின்றனர் - நின்றருளினர்; 
கேழல் ஒன்.ற ஆய்-லப்பற்றதசொரு வராகாவதாரமா௫, இடச்சனார்-கோட் 
டாற் குத்தியெடுத்தருளினர்; மீள - பின்பு, விமுங்கினர் - (கற்பார்சகசாலத் 
இல்) விழும்யெருளினர்; சான்றனர் - (கர்பச்கொடச்சத்தில்) உமிழ்ச து 

வெளிப்படுத்திய முளினர். ஈர் அடியால் கடச்மனர் - (ஸ்ரீராமாவதாரத்தில்) 

இரண்டுதிருவடிகளால் ஈடச்து கடக்சருளினர்; (கலே), காரணர்ச்கு-, எல் 
லாவத்றிற்குக்) காரணராகிய எம்பெருமானுக்கு, இர்.த மண் - இந்தப்பூமி, 
சை வழி மண் ஆன2ு-(மட்கலம்வனையுங்குயவன்) கைகளால்வழிக்கும் மண் 
போல ஸ்வாதீனமாயுள்ளது; (௪ - று.) 

எம்பெருமான் இக்கிலவுலகத்தில் திருவாங்கத் திலே பள்ளிகொண்ட 
திருக்கோலமாயும், இருமலை-பில் சின் ததிருக்கொலமாயும் எழுக்தருளியிரு 4 

இன்றனா; மற்றும், கேழலாய்ப் பூரியை இடர் தும், இறுதியில் விழுங்கியும், 
பிறகு உமிழ்க் தும், ஈரடியாற் கடச் தும் அருளினர்: ஆதலால், ஜகக்காமண 
ரான அப்பெருமானுக்கு,இர தப்பூமி,குயவன் கைகளால்வழிக்கும்மண்போல. 
ஸ்வாதீன மாயும், சினை த்தபடியெல்லாம்முடிவ தாயும், எளியதாயும் இரும 
'தன்ற தென்பதாம், “தொன்னிலக்கிழமை சுட்டின் ஈன்மதி, வேட்கோச் 
சிரா அர்தேர்ச்கால்வைத்த, பசுமட் குரூஉத்திரள் போல ௨வன், கொண்ட 
குடுநித் திச்தண்பணைசாடே?? என்ற புறசானூறு, ஒப்புசோச்சத்தக்க ௮. 
(இடச் இருந்து நின் நளர்து கேழலாய்க் £ழ்புக்கு, இடச்திடும் தன்னுள்சா 

க்கும் உமிழும், சட ம்பெருர்தோளாரத்தழுவும் பாரென்னுமடச்தையை, மால் 
செய்கின்ற மா லார்சாண்பாரே”” என்ற இருவாய்மொழியையும், அதன் 
ஆருயிரப்படி வியா ச்யொனத்தில் எம்பெரு சான் சனக்கு இந்தஜகத்கான து 
இஷ்டஸர்வசேஷ்டாவிஷயமாயிருசகையாலே அவனுக்கே சேவ மென் 
கிறார்? என் றதையும்; கோட்டுமண்கொண்டிடர் த குடங்கையின்மண்சொ 
ets LT Bi, மீட்மெதுண் 6 டுமிழ்ச் த விளை யாடு விமலன்,” (4படைத்தபா 
ரிட் தளர் ௪தண் டுமிழ்ந் து”, $பாரிடச்து பாரையுண்டு பாருமிழ்க்து பார 
ளர்து பாரையாண்ட, பேராளன்'*, ₹இதுநீ, படைத் திடர் துண் டுமிழ்ர்த



திருவரங்கத்துமாலை. ௪௭ 

பார்?? முதலிய மற்றையாழ்வாரருளிச்செயல்களையுங் சாண்க, எளிமைகுறி 
த்தற்குக் கைகளினின்றுவழித்தெறியும்மண்ணை உவமைகூறும் உலசவழச் 
கும் இங்குக் கொள்ளத்தக்கதாம். 

அடைமொழிகொடாமற் சொல்லப்படுஞ் சொல் ௮வ்வகுப்பிற் சிறந்த 
பொருளின் மேல்கிற்றல் இயல்பாதலால், :இரி” என்பதற்கு - றச் தமலையா 
இய திருவேங்கட மென்று பொருள்கொள்ளப்பட்டது; ‘Carve’ என்றது 
சிறப்பினால் திருவரங்கத்தைக் குறித்தல் போல, “திருமலை” என்பது சிறப் 
பினால் திருஷேங்கடத்தைக் குறித்தலை யுணர்க. அன்றியும், (கோயில் திரு 
மலை பெருமாள்கோயில்' என்ற சேர்ச்சைபற்றியும் அரங்க த்தரவணைமேற் 
இடர்தனர்” என்றதை அடுத்துறின்ற *தங்கக்கிரி? என்பதற்கு - திருவேங் 
சடமென்று பொருள்கொள்ளச் சகும். இனி, திருவே௰ஈடம் திருமாலிருஞ் 
சோலை என்ற இரண்டுமலைகளையும் கொள்்ளஎலுமாம்; “'இடவமலைக்கும் 
புயங்கமலைக்கும்............ இஹறைவ*”என் பர் திருவரங்கத்தர் தா.தியில், மீள” 
என்றமசை 'சான்றனர்' என்பதனோடு கூட்டலுமாம். ஈரடி - உபயபாதம், 
கான்றனர், கால் - பகுதி, அடச்தை, ஈடகந்தை என்பன - ஸ்ரீரங்கத் 
தில் தொண்ட ரடிப்பொடியாழ்வார் வைத்து வளர்த்தப் புஷ்பகைம்சரியஞ் 
செய்துவர்த இடமாகிய பூஞ்சோலைக ளென்பர். (௨௦) 

[ஸம்ஸாவதார வைபவம். ] 

உத. பின்னை க்கனியபெருமா OW BIG T பெருதுபெற்ற 

முன்னைப்பிரமனைவாழ்விக்கவேண்டி முன்னாள்கவர்ந்த 
வன்ன த் இருவுருவுள்ளேவளர்ச்கதநற்கோரண்டமா 
மென்னச்சறந்தது மூகண்டம் யாமெனியம்புவதே, 

(இ-ள்.) பின்னைக்கு - ஈப்பின்னைப்பிராட்டிக்கு, இனிய - பிரியமு 
ள்ள கொழுஈரான, பெருமாள் அரங்கர் - திருவாங்கசாதராகிய ஈம் பெரிய 
பெருமாள், முன்னை - முன்பு [கற்ப்தொடக்கத்தில் |, பெரு.து பெத்ற - 
அருமையாய்ப் பெற்ற மகலன. பிரமனை--, வாழ்விக்க லேண்டி - உய்வித் 
தற்பொருட்டு, மூன் ராள் ச௨ர்ர்த - முன்புஒருகாலத்திற் கொண்ட, அன் 
னம் இரு உரு - சிற்த ௮ன்னப்பறவைவடிவம், உள்ளே ௨உளர்ச்ததற்கு--, 
ஒர் ௮ண்டம் அம் - ஒரு முட்டையாகும், என்ன - என்றுசொல்லும்படி, 
மூது ௮ண்டம் - பழமையான ௮ண்டகோளம்,௫ிறச்5து - சிறப்படைர்தது; 

(என்ரால்), யாம் என் இயம்புவது - (அவ்வன்னத்திருவுருவச்தின் பெரு 
மையைக்குறித்த) நாம் யாதசொல்வது! (௪ - ழு.) 

முன்னெருசாலத்தில் மது கைடப ரென்ற அசுரர்கள் பிரமதேவனிட 
த்திலிருந்து வேதங்களை அபசரித் துக்கொண்டு கடலில் முழுகி மதைந்து 
விட, ஞானகொளியைத்தரும் பெருவிளக்கான வேதங்கள் ஒழிர்தமைபற்றி 
உலகமெங்கும் பேரிருள்ளூடி. ஈலியாகிற்க, பிரமன்முதலியோ ரனையரும் 
சண்கெட்டவர்போல யாதொன்றுஞ்செய்யவறியாமல் இகைத்து வருது 
வ.து கண்டு திருவள்ளமிரங்குச் திருமால் சடவினுட் புக்கு ௮வ்வசுரர்களைத் 
தேடிச் கண்டுபிடித்துச் கொன்று வேதங்களைமீட்டுக் சகொணாச்து, ஹம்ஸ 
ரூபியாய்ட் பிரமனுச்கு உபதே௫த்சருளின னென்ற வரலாறு, இம்கு அறி 
யத்தக்க து. (மன்னுமாகிலனும் மலைகளுங் கடலும் வானமுச் தானவருல 
கும், தன்னுமாயிருளாய்த் தலற்கொளிசுருங்கித் தொல்லைசான் மறைக 
ஞம்மழையப், பின்னும் வானவர்க்கும் முனிவர்க்கும் ஈல்கிப் பிதம்கிருள் 
நிநங்கெட வொருராள்,௮ன்னமா யன்றயகருமறைபயர்தா னரம்கமாசக 
மர்க்சானே,?-முன்னுலகம்களேழுமிருள் மண்டியண்ணமுதலோடுமீமெறி 
யாத,என்னிதுவர் ததென்னவிமையோர் திசைப்ப வெழில்வேத।(பின் றிமறை



௪௮ திருவரங்கத்துமாலை. 

யப், பின்னையும் வானவர்க்கும் மூனிவர்க்கும் நல்கி இருள்தீர்ச் திவ்வையம 
இழ, அன்னமதாயிருச்தங்கறநாலுரைத்த வது ஈம்மையாளூமசசே,! “மூன் 
னிவ்வேழுலகுணர்வின் நியிருள்மிக வும்பர்கள்தொழுதேச்த, அன்னமாக 
யன் றருமறைபயந்தவனே”” என்றார் இருமம்சையாழமார்.) இவ்வரலாறு 
சிறிதவேறுபடக்கூறுதலு முண்டு, 

பாலும்நீரும்கலர்தவிடத்அ ௮வற்றைப்பகுச்.து ரரையொழிச்துப்பாலை 
யுட்கொள்ளுக் திறம், வெண்ணிறம், பறவைகளிற்கிறத்தல், அழகியவடிவம், 
சடையழகு, சேற்றில்வெறப்பு, தாமமைமலரில்விற்றிருத்தல் என்னுமிவ 
ற்றையுடைய அன்னப்பறவை, ஸாராஸாரங்களைப் பகுத்துணாச்து ௮ஸார 
ச்தைத்தள்ளி ஸாரத்சைக்கொள்ளுமியல்பு, சுத்தஸச்உகுணபூத்,இ, மற்றை 
யோரினும்மேம்பாடு, விலகூணமானதன்மை, ஈல்நடகமலை, கலக்கத்தில் 
விருப்பமின்மை, பத்மாஸகத்திலிருப்பு என்னு (/வற்ரையுடைய ஈல்லாசிரி 
யர்க்கு ஏற்றரஉவமையாகச் றத்தலால், எம்பெருமான் பிரமனுக்கு வேது 
களை யுடதேிக்கும் பாமகுருவா௮தற்கு அன்னப்பராவையுறுவத்தை ஏற்ற 
வடிவமாசகச்கொண்டன னென்னலாம். 

(அசுரர்களோடேசலந்துஉருமாய்ர்துபோன வேதத்சைப் பிரிச்சைக்கு 
உடலாக,மீரையும் பாலையும் பிரிக்கவல்ல அன்னத்தின் வடிவைக் கொண்டு? 
என்றார் பெரியாரும். அண்டம்” என்ற வட சொல்லுக்கு - உலசவுருண்டை. 
யென்றும்,முட்டை யென்றும் பொருள்களுண்டு. பறவைகள், முட்டையினி 
ன்று பிறப்பன வாதலால்,அண்டஜ மெனப்படும, திருமால்கொண்ட ஹம்ஸ 

ரூபம் உள்ளேஉளர்வதர்கு அண்டகோளம் அண்டமாய் [முட்டையாய் ௪ 

சிறந்த தென்று, ௮ண்டமென்ற சொல்லின் ஈயம்பற்றிக் சம்பனைகூ றின். 
உருண்டையடிவமானமுட்டையில்அன்னப்பறவைவளர்ச் தஎழுமாறுபோல, 
இருமாலின் ஹம்ஸரூபம் ௮ண்டசோளத்தில் ௨ளர்க்து தோன்றிற்று என 

ஒப்புமை யமையும். 
யாம் என்இயம்புவத” என்ற, எம்மார்சொல்லமுடியா சென்றபடி, 

யாம்”? என்றத., கவிகட்குரிய இயற்ரைத்கனித்தன்மைப்பன்மை; மற்றை 
யோரையுங் கூட்டிய ஈஉளப்பாட்டுச்சகன்மைப்பன்மையுமாம், மூன்னைப் 
பெற்ற எனஇயையும். “முன்னைப் பிரமன்' என்றே எடுத்து. (மற்றைத்தே 
வர்முதலியோர்க்கு) மு.தல்வலனாகயெ பிர. னென்றலுமாம். “பெரூப் பேறு? 
என்றார் போல, அருமைவிளங்ச (பெரா துபெர்ற பிரமன்” என்றார். இந்த 

அடைமொழி, இயல்பாய் மைந்தளிடம்.த:த் தரதைச்குஉள்ள பேரன்பை 

விளக்கும். எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் பாமபிசாவான எம்பெருமான் 
தனது முதற்படைப்பான பிரமனிடழ்துக் சொண்ட வாச்ஸல்யச்தால், 
அ௮ம்மைரந்கனை லாழ்விக்கவேண்டி, தன் மேன்மையையும் சிரமத்சையும் 
பாராமலே,அதற்சேற்றதொரு பககிரூபத்தைக்கொண்டன னென்க. இனி, 
திருமால் பிரமனைப்படைச்கவேண்டுமென்னும் பிரயத்தின பூர்வகமான 
செய்கை சிறிதுமில்லா இருக்கையில அப்பெருமானது திருகாபித்தாமரை 
மலர்ச்தமாத்திரத்திற் பிரமன் அதிலிருந்து தானே பிறந்தமை தேரன்ற 
(பெரா.து பெற்ற பிரமன்"என்றாருமாம்; 8ழ் ௪௬ - ஆஞ்செய்புளை சோக்குக, 

பின்னை - ஈப்பின்னை; |ரீருஷ்ணன து மனைவியரில் தலைமைபடைய 
வள்: கும்ப னென்னும் இடையர்தலை௨ன த மகள். இவளை மணஞ்செய்து 

கொள்ளுதற்காக,இவள் தரை கர்யாசுல்கமாகக்குறிக்ஃபடி, யாவர்க்கும்்அட 
ங்சாச ௮சுராவேசம்பெற்ற எழுஎர௬ு௮களையும் கண்ணபிரான் ஏழுதிருவுருக் 
கொண்டு சென், வலியடச்டுத் சழமுவின னென்று நூல்கள் கூறும், இகு 
கனம் இ.வள்பக்கல் பெருமான் மிச்சசாதல்கொண் டருளியமைபறறி, 

(பின்னை ச்குத்ணிய பெருமாள்? எண்டார்; (பின்னை மணாளன்.” *அம்பொனா



திருவரங்கத்துமாலை. ௪௯ 

ருலகமேழுமறிய அய்ப்பாடிதன்னுட், சொம்மினார்பின்னை கோலங் கூடு 
தீற் கேறுகொன்றான்,”” “பின்னை கெடும்பணை த்தோள்ம௫ிழ்மீடுடை, முன் 
னையமரர்முழுமூசல்கானே,”” பின்னைதன்காதலன்'? என்றார் அழ்வார்க 
ளும். “இருஷ்ணாவதாரத்துக்கு ப்ர நாசமஹிஹி இவளாகையாலே, ஈப்பின் 
ளைட்பிராட்டியைமுன்னிடுகிருர்கள்,”? 4இவ்வவதாரத்த:க்கு ப்ரதார மஹிஹி 
இவளிறே. மேன்மைச்கு ஸ்ரியபேதியென்னுமாபோலேயிறே, நீர்மைக்கு 
இவளுக்குவல்லபனென்இறதும்””என் ற வியாக்கியொனவாக்கியங்களும் ௮றி 
யததச்சன,) இஉள் கண்ணபிசானிடத்து மிச்சகாசல்கொண்டிருந்தமை 
யும், 'பின்னைக்கினிய பெருமாள்? என்ற தொடரில் தோன்றும்; “soles 
னையாம், விரகதத்தைக்கு விடையேழ்தழுவின வேங்கடவன், குரசதத்தைப் 
பிளர்தான் சோள்களாகிய குன்௱கங்களே"” என்பர் திருவேங்கடத்தச்தாதி 
யிலும், இவள், திருமாலின் தேவியருள் நீளாதேவியின் ௮ம௪ மெனப்படு 
வள். இனி, இருப்பாற்கடல்கடைர்கபோது அ௮க்கடலினின்று முன்னே 
மசேவி சோன்றப் பின்னே இலக்குமி “தான்றின ளாதலால், இலக்குமி 
க்கு (பின்னை? என்று ஒருபெயர் வழங்கும்; பின்பிறக்தவ சென்ச: அத்திரு 
மகளாக்குஇணியபெருமா ளென்றபொருளில் 'பின்னைக்கினி௰ய பெருமாள்” 
என்றன ரென்றலு மொன்று. 

முன்னை, ஐ.- சாரியை, ப்ரஹ்மா,வமஸம்,ரூபம் என்ற வடசொற்கள் 
விசாரப்பட்டன. வேண்டி. - விரும்பி யென்ச, இனி, அன்ன த்திருவருவத் 
தினுள்ளே ௨ளர்க்து அதற்குதா அண்டமாம்| அவ்வன்ன த் திற்கு ஒருமுட்டை 
யாம்) என்னும்படி. சறக்தது மூ.தண்ட மென்று உரைப்பாரு முளர், (௨௧) 

[ஸ்ரீமத்லயாவதார வைபவம். | 
௨௨. சூழிக்களிறுய்பவெவலாய்மு தலை துணித்தவுக்ர 

பாழித்திகிரிப்படை யரங்கேசர் படைப்பவன்ற 
னாழிப்பொழுதொருசேலா யொருசெலுவுட்கரந்த 
வாழிப்பெழும்புனல்காணாதுதேடுவரவ்விட தீதே. 

(இ-ள்.) சூழி - தடாகத்தில் இறக்கிய, களிறு - யானை [கஜேந்திரா 
ழ்வான்], உ௰ய - பிழைக்கும்படி, மெல் வாய் முதலை துணித்த - கொடிய 
வாயையுடைய மூசலையைத் தஇண்பெடுத்திய, ஈ.க்ரம்-பயங்கரமான, பாழி- 
வலிமையுள்ள, இ௫ரி படை. - சக்க ராயுதத்சை யுடைய, அரங்க ஈசர் - ரங்க 
சாதர்,--படைப்பவன் தன் வாழி பொழுது - சிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய பிரம 
னது தினமான ஒருகற்பத்தின் முடிவில், ஒரு சேல் ஆம் - ஓப்பற்றதொரு 
மீன்௨டிவமாகி,--ஒரு செலு உள் கரந்த அழி பெரும் புனல் - (தனது) 
ஒருபுறமுள்ளினஈத்தே யடம்குடின்ற பெரிய கடல்வெள்ளத்தில், கரணா த)- 
(வேதங்களையும் ௮௨ற்றைக்கவர்ந்துசென்றசோமுசாஈரனையுங்) காணாமல், 
௮ இடத்து தேடுவர் - அந்தஇடத்திலே (அவற்றைத்) தேடுபவராயினர், 

*ேவுடைய மீனமா யாமையா யேனமா யரியாய்க் குறளாய், மூவருவி 
விராமனாய்க் கண்ணனாய்க் ஈற்கியாய் முடிப்பான் Carve” cer pug 
முக்கியமான தசாவதாரம்களின் மகிமைகளை இதுமுதற் கூறுனெரூர். 

முன்ஒருகல்பத்தின்௮ர்தச்திற் பிரமதேவன் தயிலுகையில்௮வன் முகக் 
சளினின்றுவெளிப்பட்டுப்புருவருபத்துடன் உலாவிக்கொண்டி.ருர்தநான்கு 
வேதங்களையும் மகாபலசாலியும் நெடுங்காலர் தவஞ்செய்து பெருவரங் 
கள்பெற்றவனுமான சோமுகனென்னும்௮சன் ச௨ரச் கொண்டு பிரளய 
வெள்ளத்தினுள் மறைர்துசெல்ல,அதனையுணர்ர்து திருமால் ஒருபெருமீனா 
கத் திருவவதரித் த அப்பெருக்கடலிஷை்புக்கு அவ்வசுரனைச் தேடிப் பிடி 
Foe கொன்று, அவன்கவர்ச் தசென்றவேதங்களை மீட்டுக் (சொணர்ச்து 
௮ வற்றைப் பிரமனுக்குச் கொடுக்கருளின னென்ற வாலாதறு இங்குஅறியத் 
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Go திருவரங்கத்துமாலை. 

தக்கது, இவ்வசுரன்பெயர் சோமசனென்றலும், ஹயஃரீவனெனறலும், 

இவ்௨ரலாற்றை வேறுவகையாக Ss FHM SO) முண்டு, (நிலையிட 

மெங்குமின் நிநெடுவெள்எமும்பர்வளசாடுமூட விமையோர், தலையிடமற்றெ 

மச்கொர்சசணில்லையென் ன வரணாவனென்னுமருளா,லலைகடல்கீர்குழம்ப 

வசடாடவோடி யசல்வானுரிஞ்சமு துகில், மலைகளைமீ.துசொண்டுவருமீனை 

மாலை மறவாதிறைஞ் சென்மனனே,” வாஜஞோளவும்முதுமுச்நீர்ளாஈ ச 

காலம் வலியுருவின், மீனாய்வர் துவியர் துய்யக்சொண்ட தண்டாமரைச்சண் 

ணன்??என்பன,பெரியதிருமொழி.) 'சேவர்களெல்லையளவுஞ்செல்லக்க
டல் 

வெள்ளம்பரர்தராள், அத்தையடையசத் தன்னுடை ஒருசெலுவிலே ௮டச்க 

வல்ல மிடுக்கையுடைய மத்ஸ்யமாய் வரது” என்ற வியாக்யொனவாக்கிய 

மும் சோச்கத்தக்கது, “அருமறையாரிருச்கெசுர்சாமத்தினோடுமதர்வண 

மாயெச தர்வேதங்கள் தம்மைத், இிருடியெடுத் தக்சொண்டேயுததிசேருந்தி 

யனுச்சாமச்சாவதா.ரமாய் ib, ஒருசெலவிற்சமுத்திரம்சைச்சுருசக்சியேவைத் 

தக்ரெத்தாந்சோமுசாசாளைச்கொன்றிட், டிரூளறவே விதிபடைக்க வவ் 

வேதத்தை யிரங்கிெயளித்தனை யரியே யெம்பிரானே”' என்றார் பின்னோரும், 

செலு-மீனின்உடற்புரச்சேயுள்ள முள்; செதிள் எனவும்படும்: செலு 

உள்-அவ்வசைமுட்சளின் இடையே குழி துள்ள இடம், இனி,செலு - மீன் 

செட்டை யெனப்படும் மீன்சிறகு என்றும் கொள்வர். *மானயோசனையள 

வொழிமெய்யுருவாய்*த, மீனமாயின னெடுங்சடர்பரலவையின்வீழ்ச் து,சான 

வெண்டிரைக்கருங்கடலளறெழக்கலக்கிப், போன வாளெயிற்றசுரனைத்தட 

வறும்புகுர் து?” (கந்தபுராணம் - உபசேசகாண்டம்), “பரமன், உரைசெயற் 

கரியபரும£ளத்தோ, டொப்பிலாவகுலியாயடைச்தான்”” (மகாபாகவதம்) 

என்நபடி,எம்பெருமான் எண்ணிடத்கரிய மிசப்பலயோஜனைநீளமும் அதற் 
கேற்ற பருமனும் வாயர் த பெருமீனானபோது அர்தமற்சியச்தின் ஒருசெலு 
வினசத்சே சடல்வெள்ளம்முழு௨தம் ஒடுங்கும்படியிருஈ தன அதன் பெரு 

மையைக் கொண்டாயவொர் '*ஒருசெலுவுட்கார்த அழிப்பெரும்புன ல்” 

என்றும், இங்ஙனம் தான் கொண்ட. பெருமீன்உடிலைப்பார்க்கிலும் கடல் 
ிகச்சிறிதாயிருச்சவும் அதில் வேதங்களையும் அசரனையும் காணாகவர்போ 
லத் சேடினத பாவனையாற்கொண்ட விளையாட்டே யெனச்கருதி அந்தத் 

இல்வியலீலையில் ஈடுபடுவார் 'காணாதுதேடுவ ரவ்விடச்தே” என்றுக் கூறி 
னார். “காணாது தேடுவர்? என்றதற்கு ஏற்௱செயப்படுபொருள் வருவித்து 

உரைச்சப்பட்டது.இனி, திருமால் ஒரு பெருரீன்வடிவானபோது அதனது 
ஒருசெலுவினகத்தே அவார்தரப்பிரளயவெள்ளம்முழுவதும் அடங்கெதாக 

அப்பெரும்புனலைக்காணாது வியர் அ ஸப்.தரிவங்கள் முதலியோர் அங்குத்தே 
டுவாராயின ரென்று உரைத்தலு மொன்று; ''முடங்குதெண்டிரையபெளவ 

மு.ர்றமோர்செலுவுட்சென்று, மடங்கெதுணரகில்லார் மயர்ச்சனர் நேடி, 
யன்னோ, ரொடுங்கெரேச்திரின்றா ருயர்மொப்பிலாதமேலோன், தடம் 
கொள்சேலுருவின் மாண்பியாவரேசாற்றுநீரார்?” என்ற ஸ்ரீபாகவதத்தைக் 
காண்ச: இவ்வுரைச்கு, ஏற்றஎழுவாய்கருவித்தல்வேண்டும், ஆய் -௮௧க என 
எச்சத்திரிபாம். இனி, எழுவாய்செயப்படுபொருள்கள்வருவித்தலின்றி,௮ரவ் 

கேசர் ஊழிப்பொழுதல் ஒருசேலாகித் தன த.ஒருசெலுவினகத்தேகரர் த 
அழிப்பெரும்புனலைக காணாமல் அம்விடத்துத்தேதவொராயின ரென வரை 

த்தலும் ௮மையும; (இ.து; இக்நூலாசிரியர து ஆசார்யரான ஸ்ரீபராசரபட் 

டர் அருளிச்செய்த ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவத்தில் “பக்நிமீர்ணோத்ேர்ண மஹா 
ப்தி ஸ்தல ஜல விஹாண ரதகஇி ரசா?” என்றதை ஒருசார்உட்சொண்ட 

தாம்.) இனி,ஆழிப்பெரும்புனலை ஒருசெலுவினசத்தே கரர்த [மிகப்பெரிய] 
ஒருசேலா யென்று அரித்து உரைத்தலுமாம்.



திருவரங்கத்துமாலை, Gs 

களிறுய்ய ழதலை துணித்தகதை:--மிச்ச விஷ்ணுபச்தியுடையனான இர் 
இரத்யும் னென்னும் அரசன் வழக்கப்படி ஒருசாள் விஷ்ணுபூறைசெய்து 
கொண்டிருந்தபோது ௮அகஸ்தியமசாமுனிவன் அவனிடம் எழுர்தருள, அப் 
பொழுது அவன் தன்கருத்து முழுவதையும் திருமாலைப்பூசிப்பதிற் செலு 
த். தியிருக் த தனால் ௮வ்விருடியின்௨ருகையை அறிச்திடானாய் அவனுகச்கு-ப 
சாரமொன்றுஞ்செய்யாதிருச்க, அம்முனியன்,தன்னை அரசன் அலட்சியஞ் 
செய்சானென்று மாருாகச்சருஇிக் சோபித்த, மீ, யானைபோலச் செருச் 
குற்றிருர்ததனால், யானையாகக்கடவை” என்றுசபிச்ச, அங்ஙனமே அவன் 
ஒருசாட்டில் யானையாகச் தோன்றினனாயினும், மூள்செய்தவிஷ்ணு 
பச் தியின்மகுமையால் ௮ப்பொழு.தம் விடாமல் சாள்சதோறும் ஆயிரர்தா 
மரைமலர்களைச்கொண்டு திருமாலை ௮ருசசித்தப் பூசித் தவருகையில், ஒரு 
£ரள்,பெரியதொரு தாமரைத்தடாகத்தில் அர்ச்சனைக்காகப்பூப்பறித்தற்குப் 

போய்இறங்கயபொழுது, அங்கே முன்பு நீர்நிலையில்கின்று தவஞ்செய்து 
சொண்டிருர் சதேவலனென்னும்முனிவன அகாலைப்பற்றியிமுத்து அதன் 
கோபங்கொண்டஅவன தஅசாபத்தாற் பெரியமுதலையாய்க்டக்த ஹூஹூ 
வென்னுங் கந்தர்வன் அ௮ல்யானையின் காலைச் கெளவிச்கொள்ள,௮.தனை 
விரிவிக் தச்சகொள்ளமுடியாமற் கஜேர் இரன் (ஆ இராலமே!'என் றுகூ.வியழை 
ச்ச, உடனே திருமால் கருடாரூடனாய் அங்கு௭ழுக்தருளி, தனது சச்சரா 
யசக்ரைப் பிரயோகித்த, முதலையைத் தணித்த யானையை அதன்வாயினி 
ன்று விடுவித்து இறுதியில் அதற்கு முத்கியை௮ருளினன் என்பதாம். 

இவ்வரலாறு, உயர்திணையோடு ௮%றிணையோடு பேதமற அடிமைப் 
பட்டஉயிர்களை அன்போடு துயர்தீர்த்துப் பாதுகாத்தருள்செற எம்பெரு 
மானது சருணைமிகுதியைக் காட்டும். ௮ல்கனம் சன துஅடிமையான பிராணி 
யினிடதச்.து அருளினால் அதர்குச்துன்பஞ்செய்தபிராணியின் விஷயமாகப் 
பெருமான் தனது குளிர்ர்ததிருவுள்ளத்திலே கொடியகோபத்சைக்கொ 
ண்டருளிய மகாகுணச்தில் ஈடுபட்டு இதனை யெடுச் துக்கூறினர். கஜேர்தி 
ராழ்வானை மூதலைவாயினின்று சாத்தருளுதற்பொருட்டு அதுகூப்பிட்ட 
பின்பு மடுவின்சகளைதேடிஜடிவர்ததுபோல வரலவேண்டாமல் ஈம்மை ஐம் 
பொறிவாயிளின்று உடனேபாதுசாத்தற்பொருட்டு நாமிருக்ற இந்த கில 
வுலகத்திலே கோயில்கொண்டருளினனென்பது தோன்ற, *களிறுய்யவெவ் 
வாய்முதலைதுணிக்சு வ₹ரபாழித்திகிரிப்படை யாங்கேசர்"என் ரூர், (முதலை 
யும் மூர்க்கனும் சொண்ட துவிடா? என்றபடி வாயினார்பிடி த் தமிடிவிடாத 
கொடியஇயல்பின தாதலால், *வெவ்வாய்முதலை' எனப்பட்ட த; யானை 
யின்சாலையேயன்றி ௮தற்குஇறைவனான எம்பெருமானதுமனத்தையும் புண் 
படுத் திய கொடியவாயையுடைய தென் றவாறுமாம்: ''கொடியயாய்விலங்கு”? 
என்றார் திருமங்கையாழ்வாரும். இவ்வகையான கொடியபிராணியை எளி 
இற்சொல்லுதற்சேற்ற மிசச்சொடிய வலிய படைச்கல மென்பது விளங்க, 
(உச்ர பாழித் திதிரிப்படை” எனப்பட்டது. உய்ய” என்றது, இம்மையில் 
உயிர்வாழ்தலையேயன்றி மறுமையில் வீடுபெற்றுவாழ்தலையும் உணர்த்தும், 

சூழி: குளம், நீர்நிலை, “சூழிச் களிற” என்பதற்கு - மூகபடாத்தை 
யணிந்த யானை யென்று உரைக்கலாகாது, காடுமலைகளில் யதேச்சையாய்த் 
இரிசக்தகொண்டிருந்த யானை யாதலால், ௮ன்றி, முகபடாத்தையணிதழ் 
கேற்ற யானை யென இயற்கையடைமொழிசொண்ட தமாம். இனி, தன் 
இனமாகிய பல பெண்யானைகளினாற் சூழப்பட்டிருர்தசான ஆண்யானை 
யென்றலு மொன்று, உக்க.” எனச் திரியாது :6.ச்ரஎனவே சொண்டது, 
செய்யுளோசைசோச்கி, உச்ரபாழி-நிலைமொழி ௨டமொழி யாதலின்,அதன் 
மூன் ருமொழிருசல்வலி இயல்பாயிற்று, படை - படுக்குங்கருவி; படுத்



@2 திருவரங்கத்துமாலை. 

தல் - அழித்தல்: ஐ - சருவிப்பொருள்விகுதி, படைப்பவன் - படைத்தற் 
Og f paar. படைப்பவன்தன்்வழிப்பொழுது - பிரமனது பகலெ 
னப்படுறெ சல்பத்தின் முடிவில் கேர்ர்த அவார்சரப்பிரஏயசாலத்தில்; 
இதுவே சைமித்திசகப்பிளய மெனப்படுவதும். (௨௨) 

[இதுழதல ழன்று கவிகள் - ஸ்ரீகூர்மாவதார வைபவம்.] 

௨௩. பாட்டுக்குமுத்தமிழ்வில்லிபுத் தூர்வரும்பாவைகுழற் 
ரூட்டுக்குகல்லவர் தென்னரங்சேசர் தொகெடல்லாய் 
மோட்டுக்கமடத்திருவுருவாகி முதுமு தற் 
கோட்டுிச்சயிலமுழுவதென்னாத்துயில்கொண்டனரே. 

(இ-ள்.) மூ.த் தமிழ்-(இயல் இசை காடகம்)என மூன்றுவசைப்பட்ட தமி 
மும் வழங்குகின்ற, வில்லிபுத்தூர் - ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில், வரும் - (பெரியாழ் 
வார்திருமகளாராய்) வர்,து இிருவவதரித்த, பாவை - அண்டாளுடைய,பாட் 
டுக்கும் - பாமாலைக்கும், குழல் சூட்டுக்கும் - (௮வள்) சன் இருக்கூர் தவிலே 
சூடிச் கொடுத்த பூமாலைக்கும், ஈல்லவர் - இருவுள்ளமுகர். தவராய, சென் 
அரங்க ஈசர்-அழகய திருவரங்கத்தில் எழுச் தருளியிருக்கின்ற தலைவரான 
ஈம்பெருமாள்,--தொடு சடல்வாய் - கடையப்பகென்ற திருப்பாற்கடலில், 
மோடு கமடம் திரு உரு ஆட - உயர்ந்த சிறந்த அமைவடிவமாகி,முது மூ.து 
இல் கோட சயிலம் உழுவது என்னா - வலிய(தன த) முதுகிலே சரங்களை 
யுடைய மர்தரபர்வதம் தினவுசொறிவ௨ தென்றெண்ணி, துமில்கொண்ட 
னர் - யோகநித்திரை கொண்டருளினா; (எ - று.) 

முன்னொருகாலச்தில், இம்வண்டகோளத் இர்கு௮ப்புறத்திலுள்ள விஷ் 
ணுலோகத்துச் சென்று திருமகளைப் புகழ்6து பாடி அவளால் ஒருபூமாலை 
பிரசாதிக்கப்பெற்ற ஒரு வித்தியாசரமகள், மகிழ்ச்சியோடு ௮ம்மாலையைத் 
தன்கைவீணையில் தரித்துக்கொண்டு பிரமலோக வழியாய் மீண்டுவருசை 
யில, துர்வாசமகாமுனி எதிர்ப்பட்டு அவளை வணங்கித் துதிக்க, அவ்விஞ் 
சைமங்கை ௮ம்மாலையை அம்முணிவனுக்கு அளித்திட்டாள்; அதன் பெரு 
மையை யுணர்சக்தா அதனைச் சரமேற்கொண்ட அம்முனிவன் அனர்தச் 
தோடு தேவலோகத்திற்கு வக்து, அப்பொழுது, அங்கு வெகுஉல்லாசமாக 
ஐராவசயானையின்மேற் பவனி௰ர்துசொண்டிருச்த இர் இரனைச் கண்டு அவ 
DEG ௮ம்மாலையைக் கைநீட்டிக்கொடுக்க, ௮வன் அதனை அங்குசத்தால் 
வாங்கி ௮௩.5 யானையின் பிடரியின் மேல் வைத்தவளவில், அ௮ம்மதவிலங்கு 
அதனைத் துதிக்கையாற் பிடித்து இழுத்துச் ழெறிஈ்து சாலால் மிதித் 
துத் துவைத்கத; அதுகண்டு முனிவரன் சகடுங்கோபங்கொண்டு இர் திரனை 
கோக்கு 'இவ்வாறு செல்வசசெருக்குற்ற நினது ஐசுவரியங்களெல்லாம் கட 
லில் ஒளித்துவிடக்கடவன? என்று சபிக்க, உடனே சேவர்செல்வம்யாவும் 
ஒழிந்தன: ஓழியலே, அசுரர் வந்து பொருது ௮மரரை வெல்வாசாயினர். 
பின்பு இஈதிபன் தே௰ர்களோடு திருமாலைச் சரணமடைந்த, அப்பிரான் 
அபயமளித்துக்கட்டளையிட்டபடி, அசுரர்களையும் துணைக்கொண்டு, மச்தர 
மலையை மத்தாக மாட்டி, வாசுயென்னும் மசாகாகத்தைச் கடைகயிருகப் 
பூட்டிப் பாற்கடலைக்கடையலாயினர்என்பது,பாற்கடல்கடைந்த வரலாறு, 

அப்பொழுது, மத்தாகயெ மந்தரசரி சடவினுள்ளே அழுர்.திவிட,தேவர் 
கள்வேண்டுகோளினால் திருமால் பெரியதோர்அமைவடிவ மெடுத்து ௮ம் 
மலையின்ழேசென்று அசனைத் தனது முதன்மீது சொண்டு தாம் 
அம்மலை கடவில் அழுச்திவிடாமற் EOL SHG உபயோகமாம்படி அதற்கு 
ஆதாரமாக எழுக தருளியிருக்தன னென்பது பிர௫த்தம். (அக்தரத் 

துரையமாரு மசுரருங் கடையும், மந்தரத்னை மறுகுமவ்வாரிதி மருவிச,
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சுரதரப்பெருங்சகமடமாய் முத ௫.ரிம சுமர்தான், சந்தரத்தினிற்கவுத் துய் 
சவினி௰ய சண்ணன்?? என்ற, பாகவதம்; :மர்தரமத்தமிழ்ர்தரமற் 
பாற்சடற்குள் வளர்ச் தா.திகூருமமாய் மலையைத்தால்ச், சுர். ரவாசுகியை 
உடமாகச் சுர்றிச சுராசுரர் கின் றமிர்தங் சடைச்த வச்ராள்?? என்ளுர் 
பின்னோரும். ௮ங்ஙனமிருச்கும்போது, விசைபடச்சடைகையில், பெரிய 
௨லிய மர்சரகிரி சன்மு தகின் பரப்பெல்லாற் கொண்டு சுழன்றுவர, 
அதனைச்... தனவுசொறிஏன்றவாறுபோலக் கொண்டு, துடைகுத்த 
வுறங்குவார்போல, ஸரீமகாகூர்மரூபியான பகவான் இனிது தயின்றன 
னென, அப்பரமனது அற்றவேயும் இளைப்பின்மையையும் abs Heer 
got “'செருமிகுமாளெயிற்ற ௨ர வொன்று சுரறித் திசைமண்ணும் 
விண்ணு முடனே,வெருவரவெள்ளைகெள்ளமுழுதுங்குழம்பவிமையோர்கள் 
நின்றுகடையப், பரு௨ரையொன்றுநின்றுமு துஇற்பரச் தசுழலக் டெந்து 
அயிலும், அருவரை யன்னதன்மையடலாமையான திருமால் ஈமக்சொரர 
ணே” என்ற பெரியதிருமொழிப்பாசுரத்தின் சருச்சை யுட்கொண்டது 
இச்செய்யுள். அழியும்பணியெண்டிரைபுரட்மொழிலயிறுடெ ங்கெழுச் து, 
இழிய செமொல்வரை தளங்கிக்கழ்வீழ்ச்திடலுர் தளிகின்று, சுழலும்பசும் 
பொர்கிரிமுதகுசொறிர் சாம்கணிதினிளா றவ,முழுகுர்துளவோன்மோட்டா 
மையுரு௨மெடுத்துத்தாம்கெஞனுல்?? என்ற ஸ்ரீபாசவதத்தையுவ் காண்க, 
்இயல்புடைச்சகமடம் வெரினிடை ச்திவவங்கொழிக்தில 2தனிலை யெளி 

௮ a தோ?! என்றது, மசாபாகவதம். 

எப்படிப்பட்ட பெரிய பாரத்தையும் மிகஎஸிதிற் பரிச்சவல்லவன் 
எம்பெருமா னென்பது இதிற்போதரும். உழுதலாவது - பூமியைக்£று 
தல்; இக்கே, இலச்சணையாய், இனவுசொறிதலைச் குறித்தது. கலப்பை 
கொண்டுஉமுகலாற் பூரி வருர்தாசுவாறு போல மலைதிரிதலாற் பெருமான் 

வருச்சாதிருர்கன னென்பதம். 'உமுவத" என்ற சொல்லினத ஆற்றலால் 
விளங்கும். 

பாண்டியகாட்டில் ஸ்ரீவில்லீபுத.தூரில் திருவவதரித்தவரும், வைஷ்ணவ 
சம்பிரதாயத்திற் பிரசித்திபெற்ற அழீவார்கள் பன்னிருவருள் ஒருவரு 
மாகயெ பெரியாழ்லார் ஒருகாள் தமது பூர்தோட்ட,.த்தில் திருத்துழாய்ப் 
பாத்தியமைத்தற்பொருட்டு நிலத்தைக் கொத்தகையில் ல், அம்கு ஸ்ரீதேவி 
பூதேவிகளின் அம்சமான ஒருமகள் தோன்றினாள்; அவளை ACTH LMT 
தமதுமகளாகக்சொண்டு கோதையென்று சாமகரணஞ்செய்து வளர்த்த 
வச்சார்; அம்மங்கை இளமைதொடக்கி எம்பெருமானிடத்திலே பச்இப்பெ 
ருங்காதல்கொண்டு௮ப்பெருமானையேதான் மணஞ்செய்துகொள்ளச்கருதி, 
தன அதக்தையார் அவ்வில்லிபுத்தூரில்லாழும் எம்பெருமானுக்குச் சாத்தும் 
பொருட்டுக் சட்டிவைத்த இருமாலையை அவரில்லாதசமயம்பார்த்து எடுத் 
அத் தான் கூர் தவில் தரித்துக்கொண்டு, 'அப்பெருமானுக்கு நான் சேரொத் 
திருக்கன்றேனோ, இல்லையோ?” என்று தன் செயற்சையழகைச் கண்ணாடி. 
யில கண்டு, த்ழையார்வருதற்குமுன் ௮மமலர்மாலையைக் களைஈது, முன் 

போலவே ஈலங்காமல் வைத்துவஈதாள்; இசசெய்தியையுணராமல் ஆழ்வார் 
அமமாலையைக் கொண்டுபோய்ச சுவரமிக்குச் சாத்திவர,பெருமானும் பிரீதி 
யோடு ஏற்நருளினான்; இங்ஙனம் பலகாள் கழிக்தபின் ஒருசாள், வெளி 
யித்சென்றஆழ்வார் விரைவில்மீண்டுவர்சபொழுத. பூமாலையைத் தமது 
மகள் சூடியிருப்பசைப் பார்த்து, கோபித்து gates somes pu புத்தி 
சொல்லிவிட்டு அன்று எம்பெருமானுக்கு மாலைசாத்தாமல் மின்றார். ௮ன் 
நையிரவில் திருமால் ஆழ்வாரது கனவில் தோன்றி (உமது மகள் சூடிக்
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கொடுத்தமாலையே ஈமதுள்ளச்திற்கு மிசவும் உசப்பாவது” என்று அருஸிச் 
செய்ய, அதனால், ஆழ்வார் தம்மகளைத் இிருமகளென்2றகருகு, யாவர்க்குச் 
தலைவி யென்றகாரணத்தால் ஆண்டாள்” என்றும், மலர்மாலையைத் தான் 
சூடிக்கொண்டபின்பு பெருமானுக்குக் கொடுகததனால் “சூடிச்கொடுத்தாள்? 
என்றும் பெயரிட்டு வளர்த் தவச்தனர்: பின்பு அம்மங்கை “திருப்பாவை, 
நாச்சியார்திரமோமி” என்ற இவ்வியப்பிரபர்தங்களைப் பாடி வாழந்து, தர் 
தையாருடன் ஸ்ரீரங்கத்திற்குச் சென்று ஈம்பெருமாளது திருமேனியில் 
ஐச்கெமாயினள் என்ற வரலாறு, இச்செய்யுளின் முதலிரண்டடிகளிற் குறி 

தீதத. அண்டாள்சூடிச்கொடுத்த திருமாலையை விட்ட வேறுதிருமாலையை 
யமைத்தப் பெரியாழ்வார் எம்பெருமானுக்குச் சமர்ப்பிக்க அசனைப் பெரு 
மான் :இர்தமாலை கோசைமணம்பெ௱வில்லை” என்று வெறுச்தருளின 
னென வரலாறுகூறுதலும் உண்டு, | 

இவ்வாறு ஸ்ரீவில்லிபுத்.தாராண்டாள் தன துகூர்தலிறசூடிச்சொடுத்த 
பூமாலைகளையும் பாமாலைசளையும் திருமால் தஇிருவுள்ளமுகக்து ஏற்றுக் 
கொண்டதனால், ₹வில்விபுத்.தார்வரும் பாவை பாட்டுக்கும் குழரற்சூட்டுக் 

கும் நல்லவர்” என்றார். :'அ௮அன்னவயறபுதுவையாண்டா எாக்கறகுப், 
பன்னு திருப்பாவைப்பல்பதியம்-இன்னிசையாற், பாடிக்கொடுத்தாள் ஈற் 
பாமாலை பூமாலை, சூடிக்கொடுத்சாளைச் சொல்லு”? என்ற பெரியாரருளிச் 
செயலும், அதன் வியாக்யொன த்தில் “பெரியபெருமாளுக்கு வாசக காயிக 
ரூப மாலா ப். ரதையாய்' என்றதும் காணத்தக்கன. 

வில்லிபுத் தார் - பாண்டியகாட்டுத் தில்வியசேசங்கள் பதினெட்டில் 
ஒன்று. மச்திமதீபமாக, 'வில்லிபுத்தார்வரும்பாவை” என்றதை, முன்கின்ற 

பாட்டுக்கு” என் ஈதனோகெ கூட்டுக, இனி, பாட்டுக்கு-(அடியார்கள்பாடும்) 
பாடல்களுச்கு எனப் பொதப்பட£ கொள்ளுதலுமாம். பாடுவது, பாட்டு, 
சூசெற்குரியது, சூட்டு, அகத்தியமுனிவரும் பாண்டியமாசர்களும் சங்கப் 
புலவர்களும் தமிழ்ப்பாகை$கயத்சமைம்சோங்கசசெய்ததேசமான பாண்டி 
வளசாட்டிலுள்ள ஊராதலாலும், சங்கழ்தமிழ்மாலை மூப்ப தர்சப்பாமே சொ 
ன்ன அண்டானுக்கும் தமிழின்னிசைமாலைக ரை ச பெரியாழ்வார்க்கும் 

திருவவசாரஸ்தல wr gave gy, முத்தமிழ் வில்லிபுத். தார்? எனப்பட்ட த: 
செந்தமிழ்த்தென்புகவை'?என்றார் பெரியாழ்வாரும். முத்தமிழ்ப் பாட்டு 
என்று கூட்டவுமாம். பாவை - திச இிரப்பதுமைபோ லழகயவள்; கண் 

மணிப்பாவைபோ லருமையானவள்; உய்மையாகுபெயர். ஈல்லவர் - இனி 

யவர். தொடு கடல் - அழ்க்த கடல் எனினுமாம், கடல்வாய், வாய் - ஏழ 
ஒருபு, (மோட்டுக் கமடம்”? என்றது, முதுகின் உயர்வுபற்றி, கமடம் - ௨ட 

சொல். கமடத்திருவுரு - ஸ்ரீகூர்மரூபம், சயிலம் - ஷைல மென்ற வட 
சொல்லின் விசாரம்; ஈல்மயமான தென்பது காரணப்பொருள். என்னா - 

உடன்பாட்டெச்சம், துயில் - முதனிலைச்சொழிற்பெயர். முது முதுகு - 

மூதிர்ர்ச மு.ஐகு. *சயிலம் உழுவது என்னா? என்பதற்கு - மலை தன்முது 
இன்மேல் ஊர்ல தென்றேனும் எண்மைல் என்று உரைத்தலுமாம்; இப் 
பொருளில், என்னா” என்பது - ஈறுசெட்டஎதிர்மறைவினையெச்சமாம், 

எம்பெருமானது பேரருளுடைமையும், ப.ரம்பிலாற்றலுடைமையும் 
இதிற்கூறப்பட்டன. (om) 

ae. திரிக்கின்றபொற்குன்றழுர்தாமலாமைத்திருவுருவாய்ப் 
பரிக்கின்றதிற்பெரும்பாரமுண்டே பண்கொன்மறை நூல் 

விரிக்கின் றவுர் தியாங்கேசர்தந் திருமேளியின் மேற் 
றரிக்கன்ற.து மகரக்கடலாடைக் சரா குலமே.



திருவரங்கத்து சாலை . டூடூ 

(இ-ள்.)மகரம் சடல் ஆடை தராதலமே-சுருமீன்களைய/ுடைய சடலை 
(உடுக்கும் ஆடையாகக் கொண்ட [s_ang சூழப்பட்டதான] இந்தப் 
பூலோகம்முழுவதுமே, பண்டு - பழமையாய் [(அகாதிகாலமாய்],சால்மறை 
நூல் விரிக்கின்ற உர்தி அரங்சேசர் - சான்குவகைப்பட்ட வேதங்களாலும் 
சாஸ் திரங்களாலும் விரிவாசப்புகழ்ர் துகூ.றப்படுதின்ற திருகாபியையுடைய 
திருவரங்கராதர், தம் திருமேனியின்மேல் தரிக்கின்றது - (அதிகூர்மரூபி 
யான) தமது இருமேனியின்மீது கொண்டு தால்கப்பெறுகின் றத) (என் 

றால், இப்பொழுது), திறிக்கின்ற பொன் குன்று அழுர்தாமல் ஆமை திரு 
உரு ஆய் பரிக்கின்றதில் - கடைச்துசுழற்றப்படுதின்ற பொன்மயமான மந் 
த.ரமலை (கடலில்) அழுக்திவிடாதபடி ஸ்ரீகூர்மரூபியாய் (௮தனை)ச சுமப்ப 
தில், பெரும் பாரம் ௨ண்டே-அ௮.தஇிகபாரம் உண்டோ? | இல்லையென் றபடி ], 

€மேழுலகங்களுக்கும் கழே அஷ்ட இச்கஜங்களும் அஷ்டமகாநாகங்க 
ளும் சாகராஜனை ஆதிசேஷனும் இருச்து உலசங்களைத் தால்ச, HVS FS 
திற்குச்ழே திருமால் ஆதிகூர்மருபியாய் எழுர்தருளியிருர் த அவையனை ச் 
தையும் எளிதில் ஒருமலரைப்போலவும் ௮ணுலைப்போலவும் தன்முதுகின் 
(8 த கொண்டு தாங்குகின்றன னென்பது, நூற்கொள்கை; மேல் ௬௨-ஆஞ் 
செய்யுளில் :'தொல்லைஈ்கமடத்தல ஈவகண்டர் தொடுசடல்சீர்?? என்பதுங் 
காண்க. அங்ஙனம் ஈழரேோமுலகங்களையும் அவற்றைச்தாங்கும் பலவற்றையும் 
ஆதிகூர்மரூபியாய் எப்பொழுதும் எளிதில் தாங்குகின் உ ஸ்ரீமச்சாராயண 
னது உரம்பிலாத்றலுக்கு, அப்ப தினான் ௬௬௨ லகங்களுள் ஒன்றான நிலவுலகதி 
திலே யுள்ள பலமலைச௪ளில் ஒன்றாகிய மா தரதிரி யொன்றைக் சீடவில் ௮மு 

ச். தாதபடி. கூர்மருபங்கொண்டு சிறிதபொழுது தாங்குதல் ஒருபொருளா 
மோ? என்பத கருழ்.து. அதனைப்பரித்தவனுக்கு இதுஎவ்வளவு? எனத் 
தோடர்நீலைச்சேய்யுட்போநட்பேறணி தொனிக்இன்ற த. 

பொன் குன்று - பொன்னையுடைய மலை; அழஇய மலை யெணினுமாம். 
பாரம், மகரம், தராதலம் - ௨டசொற்கள். பண்டு தரிக்கின்றது என இயை 
யும். உண்டே, ஏகாரம் - எதிர்மறை. மறை நூல் - உம்மைத்தொகை; 
மறையாகய நூல் என இருபெயரொட்டுப்பண்புத்தொகசையுமாம். கடல் 
வாழ் சுறவு” ் என் கபடி மசரமீன் கடலிலேயே வாழு மியல்பின தாதலால், 
(மகரக் கடல்”என்ரார்.பூமியைச்சூழ்ர்தள்ள சான கடலை, பூமியாகிய பெண் 
உடுச்கும் ஆடையாக வருணித்தல், கவிசமயம். (௨௪) 

௨௫. ஒருருவெர்பைத்தரித்தது தானவரும்பருள்ளா 
ப குருநின்றுகடைந்தது வேலையிதனிடையோர் 

பேருருவின்னமுதோடேபிறந்தது பெண்மைகொண்டோர் 
நாருகுநின்ற தரங்கா விதுவென்னஈற்றவமே. 
(இ-ள்.) அரங்கா - ரங்கசாதனே! (திருப்பாற்கடல்கடைகின்றகால 

த்தில்), தர் உர - (௨௮) ௨டி௨மொன்று, வெற்பை தரித்த.த- wi srt 

யைத் தாக்கிய; சர் உரு - (௨ ன) இரண்கெடிலங்கள், தானவர் உம் 
பர் உள் ஆய் நின்று - அசுரர்களுள்ளும் தேவர்களுள்ளும் பொரு த 
நின்று, கடைந்த து- -(அச்சடலைக்) கடைர்தன; தர் பேர் உரு - (உனத) மற் 
ளொரு பெரிய வடிவம், வேலையிசன் இடை - - அச்சடவின் ஈடுவில், இன் அழு 
தகோடே - இனிய அமிருகத்துடனே. பிறந்தது - தோன்றியது: - ஓர் சார் 
உரு - அன்புசெய்யத்தக்க (உனத) மற்றொருவடிவம், பெண்மை கொண்டு 
நின்றது-பெண் தன்மையைச் கொண்டுநின்றது; இத என்ன கல் தவம்-இப் 
படி. நீ ஒருகாலத்திற் பலவடி௰ல்களைக்கொண்டு அ௮நுக்கிரகத$து என்ன 
ஈல்ல தவத்தின் பயனோ; (௪ - று.)



டூ௬ திரு ரங்கத்துமாலை. 

பாற்கடல்கடை€ன்றபோது ஸ்ரீமச்சாராயணன் ௮ச்கடலினிடையே 
மகாகூர்மரூபத்ழைத் தரித்து மர்தரபர்வதத்திற்குஆதாரமாகஎழுச் தருளி 
யிருக்ததனால் 'ஒருரு வெற்பைச்தரித்தது? என்றும், அப்பொழுது வாசுகி 
யின் வாலைப் பிடிச்தச்சொண்ட தேவர்களும் தலையைப் பிடிச்துக்கொண்ட 
அசுரர்சளும் ஆய இருதிறத்சாரும் அதனை லலியப்பிடித்து இழுத்துச் 
கடையவல்லவிமையில்லா ஏம் ராய்கிற்க௮ துசோக்கி அத் இரு மால் சான் ஒரு 
திருமேனியைத் தரித் துத் 2சவர்கள்பச்சச்இிலேயும் வேறொருதிருமேனி 
யைச்தரித்த ௮சரர்கள்பக்கத்திலேயும் நின்று வாசுகியின் வாலையும் தலை 
யையும் பிடித்து வலமும்இுிடமுமாகஇமுச்துச் கடைச்ததனால் 'தானவரும 
பருள்ளாய் ஈருருகின்றுடைச்தது”என்றும்,௮ப்பால் ௮௬.5 ஸ்ரீமகாவிஷ்ணு 
தரவ திரியென்னுர் கேவரூபத்சைத் தரிச்சு அமிருதபூர்ணமான சமண்ட 
லத்தைக் கசையிலெசெ.௫ுச்கொண்டு அர்த க்$ரசமுத்இரத்திலிருந்து உதய 
மானதனால் *வேலையிசனிடை ஐர் பேருரு இன்அமுதோடேபிறக் gs gi’ 
என்றும், அப்பொழுது அசுரர்கள் தச்ச இரியின்கையிலிருக்க அமிருத 
கலசத்தைப் பலாத்சாரமாகப் பிடுங்கிக்கொள்ள ௮க்சஎம்பெருமான் ஜகச் 
மோஹஈசரமான ஒருஸ்திரிரூபத்தைக் தரித்து அசகரர்களை வஞ்சித்து 
அமுதத்மைச் சைச்சொண்டு ௮மார்ஈட்குப் பிரசாஇத்சதனால் (பெண்மை 
கொண்டு ஐர்ராருரு நீன்றது? என்றும் கூறினர். அரங்கா இத என்னகல் 
தவம்” என்றது,.இப்படி நீ ஏககாலச்சில் அசகேகரூபங்களைக்சகொண்டு சேவை 
சாதித் தப் பலவாறுஉதவும்படி அததேவாகள் என்னகல்தவஞ்செய்திருர 
தார்சளோ வென வியர்தவாராம். இவ்வரலார்ரால், தன்சிரமம் சிறிதும்பா 
சாமலே சமயோிதமானரூபங்களைக்கொண்டு தன்னைசசரணமடைந்த 
வரைப் பரிபாலிக்கும் பகவானது கருணை வெளியாம். 

தாக௨ ரென்ற வடசொல்-(காசியபமுனிவு மனைவியருள்) சநுவென் 
uae g@ சந்ததியா ரென்று பொருள்படும்; தத். இிதாச்தநாமம். உம்பர் என்ற 
மேலிடச்தின்பெயர் - இடமாகுபெயராய், மேலுலகச்தில்வசிக்கின் றவர்ச 
ளான தேவர்களைக் குறிஃகும், :ஈர௫ூரு கடைர்தத?” என்றது, பன்மையொ 
௬ுமைமயக்கம்: ;இரண்டுகண்ணாஞ் சிவரத த? என்ரார்போல; [ஈன்-பொ.து - 
௨௯:] (தனிச்சனி) சடைர்ச தென்க. வேலை - அவிறு ஐஉயான வடசொல். 
‘Carlow sofa என்றதில், இத” என்ர - பகுதிப்பொருள்விகுதியாய் 
நின்றது; அன் - சாரியை, இணி,கேலைசகடைர்தத என்று இயை தவிட்டு. 
இதனிடை என் ப௭எடுத்தலுமாம், சார் - அன்பு, தவம் - தபஸ் என்ற வட 
சொல்லின் விசாரம். (௨௫) 

(இிதுழதல மன்று பாசுரங்கள் - ஸ்ரீவசாகாவதார வைபவம்.] 

௨௬. ஆருக்கிவரையளவிடலார் தென்னரங்க ரிந்தப் 

பாருக்கரர்தைகவிர்ப்பதற்காகப் பழிப்பில்பெருஞ் 

சருற்றசெங்கட்கரும்பன் நியாடத் திருக்குளம்பின் 
மேருக்கணகணமாத்தலைமாளில்வினோ இப்பரே. 

(இ-ள்.) தென் அரங்கர் - அழகப திருவரங்கத்தில் எழுக தருளியிருப் 
பவரான எம்பெருமான்,--தலைஈரளில் - மூன்னொருசாலத்திலே, இந்த 
பாருச்கு அரந்தை தவிர்ப்பத்கு௮க - இர்சப்பூரிச்குஉண்டாகிய அன்பத் 

தை யொழிப்பத காக, பழிப்பு இல் பெருஞ் சீர் உற்ற செம் கண் கரும் 
பன்றி ஆகி - குற்றமில்லாத மிச்கசிறப்புப் பொருந்தியதும் சவர்தகண்ச 
ளையுடையஅம் சருங்றமுள்ள கமான வராகாவதாரமாய், தரு குளம்பில்
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மேரு சகணகணம் ஆ-தமது இிருவடிச்குளம்பின்€மே மகாமேருஇரி மிகவுஞ் 
சிறியதொருபொருளாகும்படி, வினோதிப்பர் - விளையாடியருளினர்; (அத 
லால்), இவரை அளவுஇடல் ஆருக்கு ௮ம் - இவருடையபெருமையை yer 
விட்டுசசொல்லுதல் யார்ச்குக்கூடும்? | இவர்பெருமையை உள்ளபடி மதித் 
துச் சொல்லுதல் எச் துணைவல்லவர்ச்கும் ௮ரி தென்றபடி]; (௪ - று.) 

வராகாவதாரசரித்திரம், இரண்டாஞ்செய்யுளுரையிற் கூறப்பட்டது. 
பூமியைப் பாயாசசசருட்டி யெடுத்தப்போன இரணியாச்சனைச் சொன்று 
பூமியைச் சொணர்ச்து பழையபடிவிரிப்பதற்காசவும், பூமிச்குகேர்ச்த பிரள 
யாபத்தைப் போச்கியருளுகற்காகவும் எடுத்த திருவவதா£ மாதலால், ‘ur 
ருக்கு ௮ரந்தை தவிர்ப்பதற்காக? என்றார். இழிர்தபிஈப்பென்னுங் குற் 
றம் இந்தத் திவ்வியவராகமூர்த்இச்கு இல்லை யென்ப விளங்க, *பழிப்பில் 
பெருஞ்£ருற்ற” எனப்பட்ட ௮. குழந்தை ணெற்றில் விமுர்தால் .டனே 
௮.இற்குதித்துச் குழர்தையையெடுக்குர் தாய்போலப் பூர் கடவிலுட்புச்ச 
௨ளவிலே ;ருக்குஞ்சேற்றுக்கும்மின்வாங்காத வராகரூபமாய்க் ஈடலினுட் 
புக்குப் பூமியை மேலேயெடுத்து பிறுத்திய மகோபசாரகனே பிறவிப்பெ 
ருங்கடலினின் 2 உயிர்களை ஈடேற்றுதர்குச் சஞ்சமாகத்தச்கவ Caran 
பது இங்குச் தொனிக்கும்; “ஏனச்துருலா யுலகிடர்த ஷழியான் பாதம், 
மருவாதார்க் குண்டாமோ லான்??, :வராகழ், தணியுருவன் பாதம் பணியு 
மவர் கண்டீர், மணியுருவங் காண்பார் ம௫ூழ்ர்து,"? எறிதிரைவையமூற்றும், 
ஏனத்துருவாயிடச்தபிரா னிருங்கற்பகஞ்சேர். வானத்தவர்ச்கு மல்லாதவர் 
க்கு மற்றெல்லாயவர்க்கும், ஞானப்பிரானை யல்லா லில்லை சான்௧ண்ட 
ஈல்ல தவே?” என்றார் ஆம்வார்களும், சகொடியஅசாரன் மீது கோபத்தாற் 
சண்கள் சிவன வென்க. புண்டரீகாஷ்ஞஸுனை திருமாலின் அவதார மாத 
லால், செர்தாமரைமலாபோன்௱ சண்க ளென்னவுமாம். :மலர்ச்சத செந்தா 
மரைமலரை யொத்த திருச்கண்களுடையவனும், கருசெய்தற்பூவையொ 
த்து விளங்குர் திருமேளியுடையவனுமான மகாவராசரூபமுடைய ஸ்ரீமந் 
சரராயணன் கோட்டுநனியாலே பூமியைஉயரவெடுத்து மகாநீலமலைபோ 
லட் பாதாளழ்தினின்றும் எழுர்கருளினான்?? என்ற த, விஷ்ணுபுராணம். 
£$லலரை யிரண்டுபிறைகவ்வி ரிமிர்ச்சதொப்பக், கோலவராகமொன்றுய் 
மிலங்கோட்டிடைச்சொண்ட வெந்தாய்'? என்று அம்வார்்அருளிச்செய்த 
படி, நிலவராகமாதலால், கரும் பன்றி” எனப்பட்ட.து. சல புராணங்களிற் 
கூறியபடி சுவேதவராகத்சைக் குறிட்பதாயின், கருமை - பெருமை யென் 
னலாம். குளம்பு - தரம், *இருச்குளம்பில் மேரு கணகணம்ஆ”என்பதற்கு- 
காற்குளம்பின்ழே மேருகிரி (அகப்பட்டுச சிலம்பென்னுங் காலணியினுள் 
ளே யிடப்பட்ட சிறிய பருச்கைச்சற்கள் போலக்) கணகணவென்று ஒலிச் 
கும்படி யென்றும் உரைக்கலாம்; கணகணத்தல் - ஈரடுக்கு ஒலிக்குறிப்பு: 

சப்தாநுகரணம், :'தரமத்யகதோ யஸ்ய-மேரு? கணகணாயதே,”” “லம்பி 
னிடைச் சிறுபால்போற் பெரியமேரு தஇிருக்குளம்பிற் கணகணப்பசத் திருவா 
காரம், குலும்ச நிலமடர்தைதனை யிடர்து புல்கிக் கோட்டிடைவைழ்தரு 
ரிய வென்சகோமான் கண்டர்,” “இறுதிங்கள் பொங்குுட ரும்ப ரும்ப 
ரூலகேழினோடு மூடனே, மாதிர மண்சுமச்த வடகுன்று நின்ற மலையாறு 
மேழுகடலும், பாதமர்சூழ்குளம்பி னசமண்டலத்தி னொருபா லொடுக்க 
வளர்சே,ராதிமுனேன மாக யரணாய ஷூர்ச்தியது ஈசம்மையாளுமரகே? என் 
பன காண்க, 

ஆர் - யார் என்பதன் மர... ஆருக்கு ஆம் என இயையும், ஆருக்கு 
அளவிடல் எனஇயைத்து, இவரை (த் திருவுருவத்தின்பெருமையில்) யார் 
க்குப்புச்சொல்லலாகு மென்னவுமாம். பார்-பார்ச்கப்பிவ;. என். ஈவது
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பருமையையுடைய௫ என்றாவ௯ பொருள்படும் சாரணச்குறி, தவிர்ப்ப 
தற்காக - பொருட்டுப்பொருளில், குல்வுருபின்மேல் ‘ys? என்பது 
சொல்லுருபாய்கின் றத. “சேங்கட் கரம்பன்றி” என்றவிடக் தத் தோடை 
மூரண் காண்ச. ஆ - ஆச என்பதன் விகாரம், *சலைநாளில் லினோதிப்பர்” 
என்றது, இயல்பினால் வந்த காலவமு௨மைதி; [கன் - பொது - ௩ஈ௩..] ₹இற 
ப்பே யெதிர்வே யாயிருசாலமுஞ், சிறப்பத் தோன்றும் மயங்குமொழிக் 
இளவி?? என்ற தொல்காப்பியச்சுத்திரத்தின் உரையில் இவர் பண்டு இப் 
பொழிலிடம்,த விளையாடுவர்? என்பத உதாரணம்காட்டப்பட்டுள்ளது. () 

௨௭. மருமலர்க்கோயின்மடமான் விரும்புமதிலரங்கர் 
பெருமையைப்பேசுவதெப்படி. நாம் பிஹைவாளெயி றுக் 
கருமுகற்கோலப்பெரும்பன் நியாயகளேபரத்தி 
னொருமயிர்ச்காலடியூடேகடல்புக்கொளிற் கனவே, 
( - or.) Joon - பீறைச்சக்திள் போன்ற, வாள் எயிறு - ஓரியுள்ள 

பத்களையும், கரு முகில் - காளமேகம்போன்ற [கருகிஈமுள்ள!. கோலம் - 
இருமேனியையு முடைய, பெரும் பன்றி ஆய - மகாவமாகமாகய, களேப£ 
மு.இன் - திருமேனியின ௮. ௨௬ மயிர்க்கால் அடி ேடே-ஒரு மயிர்க்காலின து 

அடியிடத்திலேயே, கடல் புக்கு ௨ளிச்சன-(எழு) கடல்களும் பிரவேடத்து 
மறைக்தன;(என்றால்).--மரு மலர்-வாசனையையுடையசெக்தாமரைமலரை, 
கோயில் - இருப்பிடமாசவுடைய, மட மான் - மடப்பத்தைய/டைய மான் 
போன்றவளாதிய திருமகள், விரும்பும் - விரும்பப்பெற்ஈ, மதில் அரம்சர் - 

மதில்கள்சூழ்ச்த திரு. கத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவரான எம்பெருமானு 
டைய, பெருமையை - மகிமையை. காம் போவது எப்படி - நாரம் புகழ்ர்து 

சொல்வது எவ்வாறு? (௭ - று.) 

மசாவராகஷர்த்தியின்பெருமை ஈம்மால்அளவிட்டச்சொல்லுதற்சமி.த 
என்பதாம். பிறை - வளைச்தவடிவிலும். வெண்மையானஒளிய௰ிலும் வக்கிர 

தந்தத் இற்குடவமை; *'ப்லவரை பிரண்டுபிறைகவ்விரிமிர்ர்தசொப்பச, கோல 
வ.ராகமொன்முய்”” என்றது காண்க, வாள் எயிறு - வாள்போலச் கூரிதாய் 
விளங்கும் பல் லெனினுமாம். களேபரம் - உடசொல், மயிர்ச்சால் - ரோம 

தீவாரம், ரோமகூபம், மடமை - இளமையும், பேதைமையுமாம். மான் - 
உவமையாகுபெயர். மருண்டகோக்கில் மகஸீர்க்கு மான் உவமைகூறப்படும், 
மான்விரும்பும் ௮ரம்சர் என இயையும்: திருமகளால் விரும்பப்படும் ௮ர.ப்கர்: 
இருமகளை விரும்பும் அரசர் எனினுமாம். எப்படி-வினா, எதிர்மரைகுறிம் 
தது; முன்செய்யுளிலும்,பின் செய்யுள்சவிஈண்டிலு.ப சாண்க. (செம்பொன் 
மதி லேழுடுத்த திருவரங்கப் பெரும்கோயில்””என்டிறபடி ஸப்தப்ராகாரங் 

கள்சூழ்ச்த கென்பத கோன்ற, மதிலரங்க மெனப்பட்ட.த. Hip. er - 

இழிவுறப்பு. கடல் - பால்பகா௮ஃ றிணைப்பெயராய் இங்குப் பன்மைகு றி 
த்தலால், 'ஒளித்தன? என்னும் பன்மைமுற்றைச் கொண்டது, (௨௪) 

௨௮, நிறக்குஞ்செழுஞ்சுடர்க்கோடு மிப்பாரு நிசாமுகத்துச் 

சிறக்கும்பிறையும் களங்கரு.ம் போலுமெனிற் Bm ser 
மறக்குஞ்சரஞ்செற்றமாயோனாரங்கன்வராகமதாய்ப் 

பிறக்கும்பிறப்பின்பெறுமையெய்வச நினிப்பேச வதே. 

(இ-ள்.) நிறக்கும் - நிரங்சொண்ட, செழுஞ் சுடர் - மிக்க ஒளியை 
யுடைய, சோரும் - (ஸ்ரீவராசமூர்த் தியின த) வக்கிரதர்தமும், இ பாரும் - 
(YEOH குத்தியெடுக்கப்பட்ட) இர்தப்பூமியும், (முறையே), கிசாமுகத்து 
இறச்கும் பிறையும்-இராப்பொழுதின்தொடச்சமாகிய மாலைப்போழுதிலே 
சிறப்பாய்விளங்குகின்றபிறைச்சர் இனையும், களங்கமும்-(அசனிடத்துள்ள)



திருவரங்கத்துமாலை. ௫௯ 

மறுவையும், போலும் - ஓக்கும்: எனின் - என்றால், --சிறு சண் - சிறிய 
சண்களையும், மழம்-வலிமையையுமுடைய,குஞ்சசம்-(குவலயாபீடமென்னும்) 
யானையை, செற்ற- கொன்ற, மாயோன் - கண்ணபிராஞகூய, ௮ரங்கன்- 
ரங்கசாதன், வராசம்௮து அய் பிறக்கும் - பன்றிவடிவமாய்த் தோன்றிய, 
பிறப்பின் - கஇருவவகாரத்தின், பெருமை - பெருமையை, இனி பேசுவது 
எ ஆறு-இனி (சாம்) சொல்லுவ.து எப்படி? [இயலா தென்றபடி]; (௪ - று.) 

இச் நூலாசிரியர்தம் ஆசாரியரான பராசரபட்டரது தஇருத்தர்தையாரா 
இய ஸ்ரீகூ ரத்தாழ்வான் அருளிச்செய்த ஸந்தரபாஹுஸ் தவத்தில் “புரா 
வ௨ராஹஸ்ய தவேயமுர்வரா தம்ஷ்ட்ராஹ்வயேக்தோ: இல லஷ்ம லக்ஷிதா?? 
என்றசை௮டியொழற்றியஅு இச்செய்யு ளென்னலாம்;:இள ரசன்புனலுணின் 
ரி யொர்சேழலாய், இளையெனுர் திருவினையெய்தினான ரோ, உளைவரும் 
பெருமையோரெயிந்றினுட்புரை, வளரிளஎம்பிறையிடை மறுவிற் ரோன்ற 
வே? என்ற கம்பராமாயணமும் காண்க, வக்டிரதந்தத்தாற் குத்தியெடுக் 
கப்பட்டதான பெறிய பூமி அதிலே பிறையினிடத்துச்சளங்சம்போல மிகச் 
சிறிதாய்க் காணப்பட்ட தென, ௮ர்தமகாலராகரூபத்தின் ப(ருமையை விள 
ச்கியவாருாம்; *பன்றியாய்ப் படியெடுத்த பாழியா யென்ப ரது, வென்றி 
யாருனதெயிற்றின் மென்றுகள் போன் நிருர்ததால்'” என்பர் திருவரங்கக் 
கலம்பகத்தில்: *“ஏனமொன்றாய் மண்துகளாடி”? என்றது, திருவிருத்தம்; 
:மறணாலராஹத்தினுடைய திருவெயிற்றக்கு, ப்ர ளயார்ணவகதையான பூமி, 
ஒருகஸ்.வாரிபிர்துவாலே அலங்காரமிட்டாற்போலேயிருச்கை”? என்றது, 
அசன் வியாச்யொனம். ::ஈறவமெறிசகடல்வலயமுழுவது மோர் நுண்டுகளிற் 
றுலங்குசோட்டி, னுறையதனைச் கனிசோக்கி?” என்ற கூர்மபுராணத்தை 
யம், “கருமையிற் mais கலையினிற்றெறிசேதகமெனச் காரினி சோட் 
டின், மருவ வாண் டிருணியாகியபரம னெழுந்து தான் வருகின் வெல்லை”? 
என்ஈ மசாபாகவதத்தையும்,'செய்யகாமரைசான்முகன்செய்தருள்,வையம் 
யாவ மருப்பிற் றகளென, வெய்துகொண்டூ விரிக்கு மொராயிரம், பையரா 
முடியுச்செஇத்ததால்?? என்ற கர்சபுராணத்து உபசேசகாண்டத்தையுங் 
சாண்ச. கோடும் பாரும், பிறையங் களங்கமும் போலும்” என்ற து,உவமை 
யணி. கோடு பிறையையும். பார் களங்க த்தையும் போலும் என முறையே 
சென்றுஇயைதலால், முறைநீரனிறைப்போரள் கோள்; நீரனிறையணி 
யெனவம்படும்: கீரமாலங்கார மென்பர் வட நூலார். 

க்ரத்சேற்ற கதை:--வில்விழாவென்ற வியாஜம் வைத்துச் கம்ஸ 
னால் வாவழைச்சப்பட்டு ஸ்ரீகருஷ்ணபலராமர்கள் சம்ளனரண்மனையை 
நோக்செசெல்லுகையில்,௮௮ன த ௮அரண்மனைலாயில்வழியில் தம்மைக்கொல் 
லும்படி அவனால் ஏவிகிறு ப்பட்ட கு௨லயாப்டமென்னும் மதயானை பாக 
னால். 2ண்டப்பட்டுச் சோபித்து வர, ௮ர்த யாதவவீரர் அதனையெதிர்த்து 
அதன்தந்தங்களிரண்டையும் சேற்றிலிருந்து கொடியையெடுப்பதுபோல 
எளிதித்பறித் த அலஉற்றையேஆயுதமாகச்சொண்டு அடித் து அர்தயானையை 
உயிர்தொலைத் தவிட்டு உள்ளேபோயின ரென்பதாம். 

நிறாமுகம், களங்கம், குஞ்ஜரம், வராஹம் - வடசொற்கள், கண்டுறும் 

இருத்தல், யானைக்கு உத் தமவிலக்கணம்; *'தியுமிழ் சிறுகணுஞ் செம்புகரு 
முடைக்சாய்”” என்ற அரசயானையிலக்கணத்தைக் காண்க. மறம் - கோப 

மம், கொலையுமாம். குஞ்சரம் என்பது-சாட்டுப்புதர்களிற் சஞ்சரிப்பசெ 
ன்றும், து௫க்சையையுடையதென்றும் சகாரணப்பொருள்படும்; குஞ்சம் - 
புதரும், த.திச்சையும். செற்ற, செ.ற-பகுதி, மாயோன்-மாயையையுடைய 
௨ன்: மாயையாவது - செய்தற்குஅரியனசெய்யுர் திறம்; பிரபஞ்சகாரண 
மான மூலப்பிரகிருதியுமாம்; ஆச்சரியகரமான குணங்களுஞ் செயல்சளு



௬௦. திருவரங்கத்துமாலை. 

மென்னலுமாம். 'வராகமத” என்றஇல், ₹௮.த” என்பது - பகுதிப்பொருள். 

விகுதி. (௨௮) 

[இதுமுதல் நான்தபாசுரங்கள் - ஸ்ரீநரஸிம்மாவதார லையவம்.] 

௨௩. ஆமெரவிற்றுயிலரம்கேச னருமகற்கா 
நீடுந்தறியிலுதித் திலனே னிகிலப்பொருள்க 

ஐரடும்புறத்தினுமுண்மையெவ்வா றிவவுலகறியு 
மீடுமெடுப்புமில்லாவொருதெய்வமிவனெனவே, 

(இ-ள்.) ஆடும் - படமெடுத் ஐஆடகன் ற, அரவில் - ஆதிசேஷனிட த் 

இல், துயில் - யோசகித்திரைசெய்தருள்கின் ற, அரங்கஈசன் - ரக்ககாதன், 

அரு மகற்கு ஆ - (பெறுதர்கு)அரிய மகனாயெ பிரகலாதனுச்சாக, நீடும் 
தறியில் உஇத்திலன் எல் - ரீண்ட நாணினின்று (ஈ॥சிங்காவதாரமாய்க்) 
தோன்றியிலனானால்,--ஈடும் எடுப்பும் இல்லா ஒரு தெய்வம் இவன் என- 
(கனக்கு) ஒப்பானபொருளும் (தன்னினும்) மேம்பட்டபொருளு மில்லாத 

ஒன்றான கடவு ளிவனே யென்று (எல்லாரும்) ரிச்சயிச்கும்படி, நிலம் 
பொருள்கள் ஊடும் புறத்தினும் உண்மை - எல்லாவஸ்.துக்களினுடைய உள் 
ளிலும் வெளியிலும் (அ௮ச்திருமால்) உளனார்தன்மையை, இ உலகு எ ஆறு 
அறியும் - இக்.தஉலகம் எப்படி அறியும்? [அறியா சென்றபடி]; (௭ -.று.) 

தனித்தணி தேவர் மனிதர் விலங்கு முதலிய பிராணிகளாலும் gu go 
சளாலும் பகலிலும் இரவிலும் பூமியிலும் வானத்திலும் வீட்டின் அசத்தி 

லும் புறத்திலும் தனச்குமாணமில்லா தபடி. வ௨ரம்பெற்றவனும்,இரணியாச்க 

னது உடன்பிறர்தவனுமான இரணியன், சேவர்முதலிய யாவர்க்குங்கொ 
டுமைகளியற்றித் தன்னயே கடவுளாக ௮னைவரும் வணங்கும்படி செய்து 

வருகையில், அவனது மகனான பிரகலாதாழ்வான், இளமைசொடரங்கி மசா 
விஷ்ணுபக்தனாய், தந்ைதையின்சட்டளைப்படி. முதலில் அவன்பெயர்சொல் 

விக் கல்விசந்காமல் சாராயணகாமஞ்சொல்லிவரவே, கடுங்கோபங்சொ 

ண்ட.இரணியன் பிரசலாதனைத் தன்௨ழிப்படுத் து.தற்குப் பலவாறு முயன்ற 
பின், அங்ஙனம்வழிப்படா அவனைச் கொல்லுதற்கு என்னஉபாயஞ்செய் 

தம் அ௨ன் பகவானருளால் இறச்திலனாச, ஒருசாள் சாயங்காலத்தில் தர் 
தை மைசர்தனைநோக்கி “8ீசொல்லும்கா.ராயணனென்பான் எங்குஉளன்? 
காட்டு என்ன, அப்பிள்ளை! தாணிலும் உளன், துரும்பிலும் உளன், எங்கும் 
உளன்” என்று உறுதியாய்சசொல்ல. உடனே இரணியன் :இங்குஉளஎனோ?? 

என்றுசொல்லி எதிரில்கின் ஈதாணைப்புடைக்க, அதிலிருக்.த திருமால் உட 
னே மளிதரூபமும் சிங்கவடிவமுங் சலந்ச ஈரசிங்கமூர் த தயாய்த் தோன்றி 
இரணியனைப் பிடித்த வாயிற்படியில் தன்மடிமீத வைத்துக்கொண்டு 
தனது தஇிருச்சைஈஈகங்களால் அவன்மார்பைப் பிளந்து அழித்திட்டு, பிரச 
லாதனுக்கு அருள்செய்தன னென்பது, ஈரசிங்காவகாரகதை, (“ gen & &) 

ட்ட தூணை யவன்தட்ட வாங்கே, களர்க்இிட்ட வாளுடர்ச் சங்க agar, 
உளர்தொட் டிரணிய னொண்மார்பகலம், பிளக்திட்ட கைகள்,” (எங்கு 
மூளன் சண்ணனென்ற மகனைக் சாய்ச், இல்கல்லையா லென் நிர்ணியன் 

அாண்புடைப்ப, ௮ம் சப்பொழுதே யவன்வீயச் தோன்றிய வென், சங்கப் 
பிரான் பெருமை யாராயுஞ் சீர்மைத்தே?' என்றார் ஆழ்வார்களும்.) 

வேறேயொரு தூணிலிருந்து ஈரசில்கமூர்த்தி தோன்றினால் :முன் 
னமே ஒரு ஈரசிங்கத்தை உள்ளேயைத்து நாட்டிய தாண் ௮2? என்று சங் 

இக்கக்கூடு மாதலால் அதற்குஇடமில்லாதபடி. அவ்விரணியன் சானே தனது 
உயரம்பருமனுக்குப்பொருச்தப் பார்த்து அளந்து காட்டிய அவன் வாயில் 
தூணிலிருர்தே திருமால் ஈரசிங்கமாய்த் தோன்றின னென்பதம். வேறுயா



திருவரங்கத்துமாலை. ௬5 

மேனும் சையால்தட்ட அச்தட்டியஇடமத்திலிருர்து தோன்றினால் அவர் 
தம்கையில் ஈரசிங்கச்தை அ௮டக்சிக்கொண்டுவர்து தூணிலேபாய்ச்சினர்” 
என்று சொல்லச்கூடு மாதலால் அதற்குஇடமில்லாதபடி. ௮வ்விரணியன் 
தாளே தன்கையால் தட்டியவளவில் திருமால் தோன்றின ஜனென்பதம், 
அன் ஓரிடத்தில்சட்ட மற்றோரிடச்திலிருக் து ஈஉரடரங்கம் தோன்றினால் 
எங்கும்உளன்”என்று பிரசலாகன்செய்த பிரதிஜ்ஞை தவறி :நீசொல்லுறெ 
வன் இங்குஇல்லை£என்று இரணியன்செய்ச பிரதிற்ஞை நிலைகிற்கு மாதலால் 
அதற்குறுடில்லா சபடி அவன் தட்டின இடச் திலிருக்ேே திருமால் தோன்றி 
ன னென்பதும்.அ௮வன் தட்டினபின்புசிறிககேபங்கழித் த உாசிங்கம் தோன் 
றினால் சான்தட்டினபொழுது திருமால் ௮ங்குஇல்லை” என்று ௮௨ன் சொ 
ல்வித் இருமால் எம்கும் எப்பொழுதும் எல்லாப்பொருள்களிலும் உள்ளும் 
புறமும் வியாபித்திருக்சன்ற உண்மைரிலையை மறுச்சுக்கூடு மாசலால் MHS 
ற்குஇடமில்லாதபடி கர்ப்பம் சருழுதிர்தல் பிரஸவம் முதலியனவும் குழர் 
சையாய்ப்பிஈத்சல் பிறகு சாளடைவில்வளர்தல் என்பனவும் இல்லாமல் 
அவ்வெதிரியினும்பருத்து வளர்ச் தவடிகையுடையவஞய் அப்பொழுதே தோ 
ன்றின னென்பதும், அ்றனம்தோன்றியவிடச் தும் இரணியன் வெல்லவும் 
ஈரசிங்கமூர்த்திதோற்சவுமானால் :எங்கும்உளன்? என்ற உண்மை நிலைத்தா 
லும் பரத்வம் விச்தியாமற்போய்விடுசல்பற்றி அதனினும் தோன்ருதிருத் 
திலே ஈலமாதலால் ௮ங்கனமாகாதபடி அக்கொடியவனைச் தவரா.த௮அழித் 
தன னென்பதும், தேவர் மனிதர் விலங்கு தாவரம் என்னும் சால் கைப்: 
பிறப்புச்களிலுள்ளவ.ஈறில் ஒவ்வொன்றினாலும் தனித்தனி சாசாதபடியும் 
Nr whoring Sec. uel எர்தப்பிராணயினாலும் சாகாதபடியும் ௮வன் 

பிரமருத்திராகிகளிடச்துப் பெற்ற பெருவாம் பழுதபடா திருத் தல்வேண்டி, 
ஈரங்கலர் தசங்சமாய்த் தன்னைச் தானே சோர்றுவிக்தச்சகொண்டு தோன் 
றின னென்பதும், ௮ஸ்.இிரசஸ்.இரப்களில்ஒன் றினாலம் சாசாதபடியும் ஈர 
முள்ளதனாலு:ம் ஈரபில்லசனாலும் இறவாதபடியும் பெற்ற வரம் வீண்போ 
காதவாறு ஈசங்சளினாற்£ீண்டு கொன்றன னென்பதும்.பசலிலும்இரவிலும் 
சாகாதபடி பெற்ற வரம் பொய்படாதவாறு அப்பசலிரவுகளின் சச்தியாதய 
மாலைப்பொழுதிலேகொன்றனனென்பதம்.பூமியிலும்வானத்திலும்சரசாத 
படி பெற்ற௨ரச்தை ஒ௫ச்சுமாறு தன்மடிமீ தலைத்தக் கொன்றனனென் 

பதம். வீட்டின் அகத்திலும் புறத்திலும் இறவாதபடி பெற்ற வரத்இற்கு 
விரோதமின்றி மவாயிற்படியின்மீ தலைச் துச்சொண்டுசொன்றன னென்ப 
அம் மு.தவியன-அருமையாக் கருதத்தக்க விஷயங்கள்.'சுட ரசுரர் முனிவர் 
ஈரர் கையிற் பாரிற் சுடர்வானிற் பக விரவி ஓள் புறம்பிர், பெருபடையிந் 
ருன்சாசாவிரண்யன் றன்னைப் பிரகலாதன் தர்க்த் தண்டென் றழாணீல், 
உரசரியாய்ப்பொழுதுபுகுசேரந்தன்னில் சாடியுஇித் தயர்வாசர்படிமீதேறி, 
இரணியனைத்தொடையிசைவைக் துகரினாலே யிருபிளவாச்சனை யரியே 
யெம்பிரானே”” என்பர் பின்னோரும். 

ஸர்உல்யாபியான பரம்பொருள் ஸ்ரீமக்சாராயணனே யென்ற உண்மை 
இத்திருவவதா..த் இின்செயல்சளால் ஈன்குவிளங்குயசை இப்பாசுரத் இல் 
எடுத்துக்காட்டினர். கடவு ளுண் டென்பதும், அச்சடவுள் திருமாலே 
என்பதும் இவ்வவதாரத்தினாற் சாஇச்கப்பட்டமை வெளிப்படை, உயிர்சள் 
உய்சற்பொருட்டு இவ்வுண்மையைப் பிரதியக்ஷமாசசயெருளினன் எம்பெரு 
மான். ௮ங்கனர்தோன் ருமந்போனால் இறைவன் தா னென்பறு ஒழியு 
மென்ச. (('ராரணப்பெயரினா னலையிலாதொளிர்செகழ், பூரணச்செயலி 
னைப்பொலிவுசெய்தருள்வதோர்.சாரணத்தினி னெடுங்க திர்மணித் தறியில் 
வர், தாரணத்தினைகளர்த் தவுணனைச்கொன்சகாள்'” என்னும் இருசமய 
விளக்சத்சையஙி காண்க,) ்



௬௨ திருவரங்கத்துமாலை. 

(அருமகன்? என்றது, தர்தைச்கு மைர்தனீடம் இயல்பாக இருத்தற்கு 
உரிய அன்புவிசேடத்தைச் சாட்டும்; அன் றி, எங்குமுளன்சண்ணன்* என்ற 
அருமையான பரமார்த்தத்தை எளிதில்வெளியிட்ட மகோபகாரகனான பூத 
ல்வ னென்ற பொருவில் :அருமகன்”என்ராருமாம். தனது இளமைப்பருவ 
மூடையகுழக்தை ௮சங்கசமானதொருலார்த்தையைச் சொன்னாலும் அ௮ச்த 

மழலைசசொல்லைச செவிக்சின் பமாகக்சேட்டு மகிழ்தலும், ௮வ்விளமகன் 
தானே தச்கதொருவார்த்தையைச்கூறினால் அ௮சற்கு 1ஈமூழ்க்து மகனைப் 
பாராட்டுதலு மாகிய தர்தையிமல்பிர்கு மாடுக இமணியன் பிரகலாதனைப் 
பகவர்சாமஞ்சொன்னதுவேஎதுவாக இவன் என்புத்திர னன்று” என்று 
கைவிட்டிருச்சவும், எம்பெருமானுக்கு அரதப் பிரகலாதன்பச்கல் உண் 
டான புத்திரவாத்ஸல்யமும், பசவர்சாமஞ்சொன்னவர்களைச் தமக்கு எல் 
லா௨சை யுறவினராசவுங் சொள்ளுகின்ற தமகஇயல்பும் பற்றி, அருமசன்? 
என்றன ரென்னலாம். ௮லன் தாய்உயிற்றிலிருக்கும்பொழுதேதொடங் 
இத் தன்டிததத்சை எம்பெருமான்பக்கல் லைத்சத மகாபாகவதோத்தம னாத 
லாலும் இற்கன௩ கூறத்தகும். 

ஈட மெடுப்பு மில்லா ஷவொருதெய்வம்--!*ஓத்தார் மிச்காரை யிலையாய 

மாமாயா'? என்றார் தருவாய்மொழியிலும், திருவாய்மொழியில் “ஈடு மெடு 
ப்பு மிலீசன்” என்றதற்கு சிலரைத் தாழ்ர்தவரென்று உபேசநித்து இட்டு 
வைச்சையும் வேறுலரை உயர்ர்தவரொன்று அங்கேரிச்து எடுத்துக்கொள் 
'ஞூதலு மீல்லாமல் எல்லார்ச்கும் ஸமாஈளூன நஈடுவுகிலைமையுடையவ னெ 
ன்ற பொருள்செய்திருத் தலால், அங்கன ங்கொள்ளவுக் தகும். உலகு” என் 
றது, உலகத்துஉயிர்களை; அறிதர்குரியன அமையே யாதலால். புறத்தின், 
இன் - ஏழலுருபு. ஈாசிற்கமூர்த்தியாகிய குரியன் தோன்றுதர்குச் தூண் 
உதயபர்வதமாயிருர்ச தென்ற சர்பனை. 'உதித்திலன்? என்ர சொல் லாற்ற 
லார் போதரும். (௨௪) 

௬௦. மறந்தமறையு மழுங்கியமந்திரமும் மகமு 

மிறந்ததெப்வங்களு மெல்லா முனெங்குறைக் தெங்கயேன்ற 
வறந்தருங்கோயிலரங்கனவ்வாளரிக்காளரியாயப் 
பிறர்தபினன்றோ பிறந்துபெருகிப்பிறங்கிய2த, 

(இ-ள்.) மறச்த மறையும் - ம௱ச்சப்பட்ட வேதம்கரம், மழுங்யெ 
மந்திரமும் - வீ௱ாங்சாமற்போன, மக்திரங்சளும், மசமும் - யாகங்களும். 
$றக்த தெய்மங்களும் - ஒழிக் கபோன தெய்வங்களும், எல்லாம் - ஆகிய 
இஷலையெல்லாம். முன் - முன்பு, எங்கு உரைந்து எங்கு இயன்ற - எங்குத் 
தங்கி எவ்விடத்தற் சஞ்சரிச்சன! அறம் தரும் கோயில் அரங்கன் - சருமத் 
தை நீலைகிறுத்தகின்ற தருவரங்கம்பெரியகோபிலீலெழுக் தருளியிருப்ப௨ 

ஞான எம்பெருமான், ௮ அள் அரிக்கு அள் அரி ஆய் - அச்தப் பராக்கிரம 
தையுடையபகைஉனான இமணியனை யழிப்பதற்காக ஈரசிஙகவடிவமாய், பிர 
ந்த பின் அன்றோ-திரு௨வதரிக்சபின்பன்றோ, பிறர். து பெரு) பிநங்கியத- 

(அதெல்லாம்) தோன்றிப் பெருச்சமடைந்து விளங்கிற்று!! (௪ - ம.) 
இரணியன் பிந்து ௨ஊளர்ச்து அருந்தவம்புரிர்து பெருவரங்கள்பெர் 

றுத் தலையெடுத் தச செருக்கி உலகத்திலே எவரும் பழையகிரமப்படி வேத 
மோதவும் மச். திாஜபங்கள்செய்யவும் யாகங்கள்புரியவம் தெய்வங்களை வழி 
படங் கூடா தென்றும், தன்னையே கடவுளாகக் கொண்டு அனைவரும் 

அ.தித்த வந்தித்து வழிபடயேண்டு மென்றும் கட்டளையிட்டு ௮ம்வாணை 
யை எங்குர் தவருமற் செலுத்திவச்தகாலக்தில் வேதமு.கவியனயாவும் இரு 
சன் றஇடமும்தெரியாதபடி மறைந்திருக் சதையும், இப்படிஏலகாலம்கழி 

ந்தபின்னர் எம்பெருமான் ஈ॥/9ங்காவதாரஞ்செய்ஐ இரணியனை சதொலை



திருவரங்கத்துமாலை. ௬௩ 

ச்ச ௮தன்பிஈகு ௮வ்வேதமுதலியவனை 5 அம் தலையெடுமததையும் எடுத் ௪௪ 
சாட்டி, தஷ்டநிக்சரகஞ்செய்த வேதங்களையும் வைதிககருமங்களையும்நிலை 
நிறுத்தச் சகலசேவர்களையும் வாழ்விப்பவன் எம்பெருமானே யென்ற உண் 
மையை உணர்த்திஞனர்.'முக்கணானெண்கணானுமுளரியாயிரங்கணானுச் aa 
santCgaGrr® முனிவரும் பிறருக் மேடிப், புச்சசாடறிகுமாமற்றிரிஇன் 
ரர் புகுர்துமொய்த்தார், எக்கணுற்காண்டுமெர்தையுருவமென் றிரங்கிரின் 
ரர்” என்ற கம்பராமாயணத்து இரணியன் வதைப்படலம் இங்குசோக்கத் 
சச்கத. மந்த மறை-அத் தியயனமில்லாமையால் மறரக்துபோனவேதங்கள். 

:மழுக்கெ? என்பதனை மகத்துக்குல் கூட்டுக; செய்பவரெவருமில்லர 

மையால் மழுங்கிப்போன யாகங்கள். பிழைச்திரு ச்தல்தெரியாமையால், 
“இறத தெய்வங்கள்? எனப்பட்டன. ('*சரையின் மீதுபோய் மாயவனுரு 
Ca creer DMD, அரியவேள்வியேமுதலியஉறல்களையழித் துப், புரியுமக்த 
ணர்ப்பொன்றுறப்புரியினோ புரியின், சரியலவன் வலிகெடு முலப்பார்கடவுள 
சே,” “என்னகோசலுஞ் சம்பான் முதலினோரேடத், கன்னும்வேள்வியே 
முசலியவறங்களைத்தொலைத் த, மன்னாயிர்க்குழுமாயான் மனையெரியூட்டிப், 
பொன்னிஞட்டினும் புல௨உரைப்புடை ம$சனர்புகுச்2த'” என்ற ஸ்ரீபாசவ 
தம், இங்கு சோக்கத்தக்கத. “அமரரைவகைக்க நீங்கள், விரிவறுவேதமெ 
ல்லாமழிய வேள்வியைசசகைகத்துத், தரையினின் முனிவரெல்லார்தவஞ்செ 
யாதியற்று மென்னான் ?? என்பர் மகாபாகலச்திலும்,) இ, “இரணியன், 
௮0ேச வரங்களைப் பெற்று, சர்விசனாகி, சிரிலோக களையும் ஸ்வாதீசமாக் 
இச்கொண்டு, இர்்.இரன் சூரியன் வாயு அக்கினி ௨ருணன் சக்திரன் யமன் 
முதலானார் செய்கிற அதிகாரற்களைத் தானேசெய்ககொண்டு, யாசய்களி 
லே ௮௨ர்களுச்கான அவிர்ப்பாகங்களைக் தானே ஐகச்சொண்டு, மூன்று 
லோகசம்களையும் ஏசாதிசாரமாய்த் தானே அண்டிகொண்டிருர்தான்; ௮ப் 
போது. இந்திரா இதேவதைகள், அச்சமகானு £ணுக்குப் பயந்து, சுவர்க்க 
லோகத்தை விட்டு, மனிசமேஷம்பூண்டு பூமியிற் சஞசரித்துச்சொண்டிருக் 
தார்கள்? என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் கூறதலாலும், இற்ற. ங்கூறத்தகும், 

மர்த்ரம், மகம், தைவம்-வடசொர்கள். மர் இஈமும்மகமும், மகாவொற்று - 
விரித்தல்விசாரம். இழிவகோன்ற,செய் வங்களை ௮ஃறிணையாக்கனெர். முன்- 
காலமுன்;: இரணியன் வாழ்ச்தகாளில் என் ௦. இயன்ற - :அன்?சாரியைபெ 
ரூ.2 பலவின்பால்மு்று, தொகுதியொருமையால், :பிறங்கியதூ என்றார்; 
(பிறங்கிய? எனப் பன்மையாகப் பாடமோுவாரும் உளர். ஆள் ௮ரி- அண் 
மையையுடைய பகசைவண். அரி - வடசொல். அள் அரி - நரங்கலர்த இல் 
கம், அரி - ஹரி என்ற உடசொல்லின் இிகைவு; (யானை முதலிய பெரியபிரா 
ணிகளையும்) அழிக்கவல்ல தென்பது சாரணப்பொருள். :அர்தியம்போதி 
லரியுருவாகி யரியையழிக் தவணை ?? என்று பெரியாழ்வார் திருப்பல்லாண்டு 
பாடியதனை அடியொற்றி :அளரிக்கு அளரியாய்” என்றார். வாள் ௮ரி என்று 
எடுத்து, வாள்போலக்கொடிய பகைவ னென்றும், வாளாயுதத்தையேச்இய 
பகைவ னென்றும், (பொன்னிறமானவடியையுடைமையால் இரணியனெ 
ன்றுபெயர்பெற் ஐ) ஒளியையுடைய பகைவ னென்றும் கொள்ளவுமாம், 
அதம்தரும் ௮. ரங்கன் என இயையும். அறம் தரும் - தொலைச்துபோன 3G 
மத்தைக் கொணர்ச்துகொடுச்சின்ற என்ச. இய்கு “அறச்தரும்” என்றது - 
ஸாபிப்சாயவிசேவண மாதலால், கநத்துடையடைமோமீயணி. (௩௦) 

nd. அ௮டிகண்டிலரதலக்தவ ey ம்முகனோடமரர் 

கடிகண்டிலர்மலைவானிவாக் துங் கமல தயனார் 
முடிகண்டிலரண்டமாமுகடேறியு மூன்ணர்ந்தோர் 
படி.க ண்டி.ல ர ரரங்கேசர்கொள்சிக்கப்! டி. கனக்க, 

HAWAMAHOPADH YA: ் 
பட்டைய ட பி ர ட டருப் ந் இரு



௬௨ திருவரங்கத்துமாலை. 

(இ-ள்.) ௮ரங்க ஈசர் - ரல்ககாதர், கொள் - கொண்ட, சிய்கம் படி. 

SMEG - ஈரசிம்சவருவத்திற்கு,--௮தலத்தவர் - க&முலகத்திலுள்ளவர்,௮டி. 
கண்டிலர் - இருவடிகளைக் கண்டாரில்லை; ஐம்மூகனோடு அமரர் - சிவனும் 
(மற்றைச்) தேவர்களும், மலை வான் இவர்ந்தும் - (முறையே) கைலாச$ரி 
யின் மேலும் சுவர்க்கலோகதழ்திலும் உயரவிருர் தும்,கடி. சண்டிலர்- இருவரை 
யைச் கண்டாரில்லை; கமலத்து அயனார் - (அத்திருமாலின் திருகாபித்)தாம 
ரைமலரில் தோன்றிய பிரமதேவர், ௮ண்டம் மா முகடு ஏறியும் - ௮ண்ட. 
கோளத்தினது மிகவுயர்ந்த உச்சியிடத்தில் ஏறியிருக் தும், மூடி. கண்டிலர் - 
இருமுடியைக் கண்டாரில்லை; மூது உணர்ந்தோர்-(பலவர்ரையும், அறிர் த) 
பழையபெரியோரும், படி கண்டிலர் - அளவைச் கண்டாரில்லை ; (௪ - று.) 

ஈரசிங்கமர்த்தி சொண்ட விசுவருபத்தின் பெருமையைக் கூறியது, 
இப்பாசுரம், ௮தனை, சகம்பராமாயணதது இரணியன் வதைப்படலத்திலும் 
:பிளந்ததுதூணு மாங்சேபிறச்ததூயம் பின்னை,வளர்ச்த த திசைகளெட்டும் 
ப௫ரண்டமுதலமற்று, மளக்த தப்புறச்துசசெய்கையாரறிச்தறையகிற்பார், 
இளர்ந்ததுகசனமுட்டை இழிச்தது£முமேலும்,”? “மன் றலர் தளபமாலைமா 
Mo asa arr, சென்றதுதெரிதல்தேற்ரும் சேவடிபடியிற்றீண்ட. 
மின் ரதோர்பொழுக னண்டகெடுமுசட்டிருச் சமுன்னோன், ௮ன்றவலுச் இ 
வர்தானாமெனத்தோன்றினனால்,””“கோச்கினாசோக்கினார்முன்னோேக்குழு 
முசமுல்கையும், யாக்கையுர் சாளுமாகியெங்கணுக்சானேயாகி, வாக்கினான் 
மனத்தினான் மற்றறிவின லளக்கலாரா, மேக்குயர்சியச் தன்னைக்சகண்டனர் 
வெருவுகன்றார்?? எனக் காண்க. விண்டிருதோணினெழுர்தெழிலார்சஈ£மீளி 
வளர்ச்தரெய, லெண்டவராலு முணர்ர்தறிதற்கரி சென்றிடில் யாரறி 
வார், ௮ண்டமுகட்டின்வயங்கியமாச் இமா இியில்வரியினெளிர், முண்டக 
வலுச் தியின்வர்தது போன்றனன் மாடிவறைசர்கெளிதோ”” என்பர் மகா 
பாகவதத்திலும், . 

௪ற்றிலுள்ள “சிங்கப்படி சனச்கு” என்பதை எல்லாவாக்கியய்கவரிலுவ 
கட்செ; கடைநீலைத்திவகம். ௮டி-பாதம்.கண்டிலர்-௪ இர் மறைப்பலர்பா விர 
ந்தகாலமுற்று, ௮தலம்-ஈமிழமுலகங்களிலொன்று; இங்கு, ஈமுலசமென்ற 
மாத்திரமாய்கின்றது. ;:ம்முகன் - ;௦ந்துமுகற்களையுடையவன்; சதாசிவ 
மூர்த்தியாகிய சிவபிரானுக்கு ;பந் துமுகககளுண்டு: ஈசானம்; தற்புருடம், 
அகோரரம்,வாமம்,சச்கியோசாதம் என்று அவற்றிற்குப் பெயர்கூறுவர்; டு- 

எண்ணுப்பொருள௮. ஐம்முகன் மலையிலும், அமர் வானிலும் இவர்ந்தும் 
என முறையேசென்றுஇயைதலால்,ழறைநீரவறைப்போரள்கோள். உயர் 
ரீ தஇடல்களில்இருர் தும் கண்டாரில்லை யென்றந்கு இதுகூறிஞர். அவர் 
கட்குச் கைலாசகிரியும் வானுலகமும் உளைவிட மென்ப ௫, வெளிப்படை, 
இலவர்தல்-ஏறுதல். (வானிவர்தம்” என்ற பாடத்திற்கு,வான் நிவர்து என்று 
பிரிர். து இப்பொருளேபடும்; கி௨த்தல் - உயர்தல், கடி-இடை; வடசொல். 
அயன்-௮அஜனென்ற வடசொல்லின் விகாரம்; திருமாலிடத்தினின்று தோன் 
றியவ னென்று பொருள்படும்; ௮ - விஷ்ணு; “அகாரார்த்தோ விஷ்.ணு::?? 
ஆர் என்ற பலர்பால்விகுதி,உயர்த்தற்பொருளில்லந்தத. முடி-சரசு. அண் 
டமாமுகட? என்றது, மேலேழுலகய்களாள்ளும் மேலதான சத்தியலோக 

ததை. ௮, பிரமன்வாழுமிடம், பிரமனது ஆதி௫ருஷ்டியில் உண்டானவர் 
களும் தத்தவஞானமுடையவர்சமான ஸுசாமுசலிய யோடிகள், மத; 
ணர்ரந்தோர்” எனப்பட்டனர். முதுமை யென்ற பண்புப்பெயா, ஈறுபோய் 
ஆதிரிண்டஅ; இது, உணர்ச்தோர்ச்கு அடைமொழி, படி - ஒப்பும், ழன் 
மையுமாம். சிங்கம்-௦0ம்ஹ மென்ற ௨உடசொல்லின் விசாமம்; (யானைமூத 
லிய பெரியபிராணிசளையும்) ௨ரிம்௨ரிச்சவல்ல தென்பது காரணப்பொருள்,



திருவரங்கத்து மாலை. ௬௫ 

£படி.த்னக்கு' என்பசைப் படியினத என உருபுமயக்க மாக்யெம் உரைக்க 
லாம். | (௩௧) 

me. றியி னரங்காமுன்னாளரியாகியவப்பொழுது 
கொறியினவுணர்தம்வெள்ளங்கள் கோடியுங்கொன்றதிலோ ப 
தறியின்வயிறிற் றகுவனெஞ்சுஞ் ௪ரபத்துடலு 
நெறியின்வகிர்ந்தபினன்றோ தணிக்ததுரீள் சனமே. 

(இ-ள்.) அறியின் - ஆராய்ச் தஅறியுமீடத்த.--அரங்கர்-ரங்ககாதர், 
மூன் - முன்பு, ஆள் அரி ஆகெய ௮ பொழுது - ஈரசிங்கமாக௮வதரித்த அப் 
பொழுது,கொறியின் ௮அவுணர்தம் வெள்ளங்கள் கோடியும் சொன்றதிலோ - 
ஆடுகள்போன்ற அ௮சுரர்களுடைய கோடிவெள்ளங்களையும் சொன்றதனை 
லோ, (கீள் னம தணிஈதது) - (அர்.தரசிங்கமூர்த்தியினுடைய) மிச்கசோ 
பம் ஆறிற்று |௮வ்வளவினால் ஆறவில்லை யென் றபடி.]; (பின்னை எப்பொழுது 
ஆறிற் றென்றால்,--) தறியின் வயிறின் - (தான்தோான்றிய) தூாணினத ஈடு 
விடத்தை (ப் பிளக்தாற்) போலவே, தகுவன் கெஞ்சும் - அசுாரனான இர 
ணியனது மார்பைபும், சரபத்து உடலும் - (சவபிரானாகிய) சாபத்தினது 
உடம்பையும், நெறியின் வ௫ர்ர்த பின் ௮ன்றோ - முறையே பிளந்தபின் 

பன்றோ, மீள் சினம் தணிந்தது. (அச்சிங்கப்பிரானத) மிச்சகோபம் தணிர் 

திட்டத; (௪ - று.) 
ஈரசிங்கமூர்த். தி இரணியன் தட்டிய தூணைப்பிளர் தகொண்டு அ.திலிரு 

ர் துதோன்றியவுடனே,இிரணியன து சபையி விருர்தவர்சளும் அவனைச்சார் 
ந் தவர்களுமான மிகப்பலகோடிக்கணச்சாகெயகொடியஅசுரர்களையெல்லாங் 
கொன்று அ௮சன்பின்பு இரணியனை வகைத்தன னென்பதும்; மூவுலகத்திற் 
கும் பெருக்தீங்கு செய்துவந்த இரணியனை அழித்தற்குக் தேவர்கள்வேண்டு 
கோளினால் தோன் றிய திருமாலின் ௮வகாரமான ௮ச்9ங்சப்பிரான் இர 
ணியனை மார்பு£ண்டு௮அழிக்தபின்பும் சோபசக்சணியாமல் உச்இரம்மேவிட்டி 
ருக்க, அந்தப்பெருங்கோபத்சைச்சண்டு ௮சனால்உலக மழியுமென்றுமயங்க 
அஞ்சிய தேவர்கள் தடி.ச திலவபிரானைச சரணமடை தலும், அக்கடவுள் அவர் 

கட்கு ௮பயமளித்து மிகப்பெரியதொரு சரபவடி௨ங்கொண்டு We sy rami 

ச்து ஈரசிங்கத்தை எதிர்த்துவர, ஈரசிங்கப்பெருமான் HFFastUgeEgu wD 
இரணியனைப்போலவே பலவாறு சின்னபின்னப்படுத்தி மழித்த, பிறகு 

பிரகலாதன் பணிந்து பிரார் த்திச்தகனாலும்,சேவர்சள் துதித்.சதனாலும்.இல 
க்குமி சமீபித்தகனாலும் சினர்தணிர்தன னென்ப தம், இங்கு௮றியவேண் 
டியவை. ((₹வாழ்குமரன்மேற் கனகவஞ்சகன்மே லோர்முகத்தே, சூழ்கரு 
ணையும் முனிவுர் தோன்றியவாற்--கேழ்கிளரும், அம்கவேள்குன்ற வழல் 
சரபத்தைப்பிளர் த,சிங்கவேள்குன் றத் தினார்க்கு?” என்று நாத்றெட்டுத்திருப் 
பதியந்தாதியிலும், புக்ககருடனை யோர்புன்மசகம்வென்றதிற, மொக்குக் 
கன கனுரங்்€ண்ட - மிக்கதிற, லாளரியைப் பொன்னனுச்சாயஞ்சிச்ெர்த 
"தவன், கோள்விளைசத்சா னென்னுங் குறி,?? “பொன்னனுரம்€ண்டதனாற் 
'பொக்குசெனமாறிற்றோ, துன்னுசவசரபஞ்சோ ரவுயிர் - அ௮ன்னதனைப், பற்றி 
வூர்ச்சபின்னர்ப் பாழிஈரமடங்க, லுற்றளெச் தணிச்த sae oor us 
'ப்ரஹ்மவிவேகத்திலும் கூறுவர்.) *'தன்னைக்சொல்ல௨க்த சவசரபத்தை ஈர 
'இங்கப்பிரான் இரணியனைப்போலவே ஈகங்களாற்பிளர்திட்டனன்?” என் 
அம், யாதொரு ஈரசிம்கமூர்ச்தியினுடைய கோபாச்சினியிலே சவனுருவ 
மான சரபம் சலபமாயிற்றோ”? என்றும் வடமொழிப்புராணங்களில் வரத 
லும் காண்ச; (றலபம் - விட்டில், விளக்குப்பூச்சி.) 

(இருசமயவிளகச்சகத்தில் “அன்னவன்சேனையாமவுணர்பல்கோடிபேர், 
'தன்னுவெஞ்செருவிடைச் துகள்படுத்தருளினான், பின்னையும்பின்னையும் 
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பெருகுசோபானலம்;முன்னை யின்பொழுதினும்மும்மடங்காயதால்,”?உட 
வையைத்தின்றிடும் வளைகுலக்கிரிகளைப், பொடிபடப்பிசையு மம்புதிகளைப் 
பருகும் வான், வெடிபடக்குரல்விடும் விழிகெருப்பெரியு மச், கடையுகத் 
இடியெனச்கடியபற்க ஐவுமால்'”? என்று பிரமருத்திரேத்திராதி சரபாவ 
தா.ரப்பரிசேதத்திலும், :'௮அச்செருத்தொடர்விட ச் தழல்விழிசசரபமம், கெய் 
ச்ைத்திடவெடுச்தெற்றியெற்றிப்பெரு, வச்சிரத் துர்களான் மருவவம்கர் 
தொறும், பச்ரிரத்தம்படப் பரிபவம்பண்ணீயே,'? :(ஈண்டுமாளரிவெகுண் 
பஓடீரணியன் நனதுடல், &ண்டவாண்டு மெய்ச்கிளர்சையாயிரமுறப், பூண்டு 
சு.ற்றிப்பெரும்பொன்௨ரைப்புறனுறத், தூண்டினா னென்புடன்றோலும் வே 
றாகவே,?? கரமுறிர் தேகுதிண்கான்முறிர் தெரிமுகச்,சிரமுறிர் தருவகை 
சூறைகளின்றிறமுறிர், த.ரமுறிர் துடன்மூறிர் துச்கதா லன்றுமுப், பு.ச 
முறிர்தெரிபுகப்பொருதவன்சரபமே”? என்று சரபசங்காரப்பரிசசேதத்தி 
லும் வருவனவுங் காண்க, இச்சரித்திரத்திற்கு மேற்சோள்--*இத்திறத் 
தால்விரித்தியானிசைத்தனவெலாம், மைத்தடங்கண்ணினாய் வாமனீயச் து 
மா,தித்தியர்தன்னிலுர் செளிவுறச்செப்பிடும்,பத்தியா லின்னமும்பகர்புரா 
ணங்கள்கேள்,”” :*ஒத்தசாருடமிரண்டென்னுநூராயச, ரத்தியாயச்திலே 
யரையு மாக்கினியமும், சுத்தமாசாற்பதிற்சொல்லு நீணாரசிய், கத்துடன் 
பர்பபாகவதமும்பகருமே”” என ௮ச் நூலிலேயே கூறப்பட்டுள்ள த.) 

சரபம் - இரண்டு தலைகளையும், இறகுகளையும், கூரியஈகமுள்ள எட்டுக் 
கால்களையும், மேல்சோச்கெசண்களையு முடையதொரு மிருகவிசேஷம்; 
இதனைப் பறலையென்றலு முண்டு. இத, சங்கத்தை எளிதிந்கொல்லுர் இற 
முடையது. வெறுஞ்சிங்சமன்றி ஈரசிங்கமாகலாலும், ஸாமாச்யஹிம்ஹ 
மன்றி வரம்பிலாற்றலையுடைய புருஷோத்தமனது அவசாரமான திவ்விய 
ஷஹிம்ஹ மாதலாலும், சரபத்தைக் கொன்றிட்டது, ” 

ஈல்லனதீயனபகுத்துணராமையும், ஒன்றுபோனவழியேஎல்லாம்போ 
தலும், உடனே தமக்குவரும்பெருர் தீங்கையறியா தமிழ்ச் திருச்தலு மாெ 
ஒப்புமைபற்றி, (6கொறிமி னவுணர்” என்ளூர். இன் - Lb SHY, ஒப்பு. 
வெள்ளம் - ஒரு பெருந்தொகை. கோடியும்” என்ற உம்மை - முற்றுப்போ 
ருளது. ஓகாரம் - எதிர்மறை. கொன்றதில், இல் - ஐர்தனுருபு, ஏ.த. சறி 
யின், இன் - சாரியை, வயிறு - இலக்கணையாய், ஈடுவிடத்தைச் குறித்த த; 
“தள்ளிவயிற்றி னகல்பிறச்கும்”? என்றவிடத்தப் போல. மேலே கெஞ்சு 
உடல்களைக்கூறுதலால், ௮வற்றோடுஇயையுமாறு 'உயிற? என்ற சொல்லாற் 

குறித்தனர்; இல்வாறுவருவ.த - ரத்நாவளியலங்காரத்தின்பாற்படும்: சவி 
சமத்கா.ரம், இவற்றை (நெறியின்? என் றதனோடு சேர்த்து ஈயம் காண்க, 
இன் - ஐர்தனுருபு, ஒப்பு. வயிறின்? எனச் சிறுபான்மை உயிர்த்தொடர்க் 

'குத்றியலுகாத்தின் றகரவொற்று இரட்டாதுநின்றது; *கறைமிட றணி 
யலு மணிர்தன். ற? என் றவிடத்திற் போல, “வயிற்றின்? என்று பாட 

மோதுவாரு முளர். தகுவன் - அசுரன். ஸாரபம் - வடசொல், நெறியின் 
வூர் தல் - ஒன்றன்பின்ஒன்றாக [இரமமாய்]ப் பிளத்தல்... அன்றோ - 
தேற்றம், முதலடி - மழுற்றுமோனேை. முன்காள் ௮ரியாயெ என்.றுபிரிதது 
உரைத்தலுங் கூடும். நெஞ்சு - மார்புக்கு தானியாகுபெயர். சிங்கத்திற்கு 
ஆகெளைச்சொல்லுதல்மிகஎளிதாதல்போல, சிங்கட்பிரானுக்கு அசுரர்களைக் 
கொல்லுதல் மிகஎளிதாயிருர்த தென்பது, :இரண்டாமடியிற் போதரும்; 
ஆுகளைச்கொல்வதுபோல அசுரகெள்ளங்கள்கோடியையுல் கொன்றன 
னென்ச. தணிந்தது மீள்சனம்” என்பது, முர்தினவாக்கியத்திலுங் கூட் 
டப்பட்டது. ,தறியின்வயிந்ரோடு தகுவள்செஞ்சோடு சரபத்துஉடலோடு 
வாசியில்லை சிய்கப்பிராளுூல் எளிதில்வகரப்படுதலி லென்ச, ]் 

இப்பாசுடத்தில்,எம்பெருமான து பரத்வம், வெளியிடப்பட்ட த.(௩௨)



திருவரங்கத்துமாலை. ௬௭ 

[இதுழதல் ஐநீ.துகவிகள் - ஸ்ரீவர்மநவதா.ர வைபவம்; திரிவிக்கிரமாவ 
| sinh இதில் அடங்கியதே.] 

. ௬௬. தாரேற்றவெண்குடைமாவலிவார்க்கவர் தாமரைமேற் [க் 
சரேற்றதொன்னான்முகத்தோன்விளக்கவுஞ் செம்பொன்முடி 
காரேற்றமேனியரங்கேசர்கையுங்கழலு மொக்க 
"நீரேற்றன வண்டிருக்குறளாகிறிமிர்ந் தவன் றே. 

(இ-ள்.) வள் திரு குறள் ஆ - வளத்தையுடைய ஸ்ரீவாமாமூர்த்தி 
யா௫, நிமிர்ச்த அன்று - (உடனே திரிவிக்கிரமனாய்) நிமிர்ர் துஉயர்ஈ்த ௮௫ 
சாளில்,--தாரர் ஏற்ற வெள் குடை மா வலி வார்க்கவும் - வெற்றிமாலையைத் 
தரித்தவனும் ஒஉற்றைவெண்கொற்றச்குடையையுடையவனுமான மகாபலி 
சக்கரவர்த்தி (நீர்த்தாணாயை)ார்த்தத் தத்தஞ்செய்துகொடுக்கவும், தாம 
ரைமேல் 8ர் ஏற்ற தொல் நால்முகத்தோன் விளக்கவும் - (தஇருமாலின.த 
திருகாபித், சாமரைமலரில் தோன்றியவனும் சிறப்புப்பொருர்தியவலு மா 
திய பழமையான பிரமன் (தன்கையிலுள்ள கமண்டலத்தின் திர்த்தத் தா்) 

கழுவிவிளக்கவும், செம் பொன் முடி கார் ஏற்ற மேனி ௮ரக்கஈசர்-ஏவச்.த 
(மாற்றுயர்ர்த பொன்மயமான சரீடச்தையும் காளமேகத்தையொத்த இரு 
மேனியையுமூடைய ரங்கராதரது, கையும் - இருச்கையும், கழலும் - இரு 
வடியும், ஒக்க நீர் ஏற்றன - சமகாலத்திலே நீபையேற்றன; (௭ - று.) 

இருமால் உலகமளர்த வரலாறு, முதற்செய்யுளினுரையிற் கூறப்பட் 
டது. ('தன்னுருவ மாரு மறியாமல் தானங்கோர், மன்னும் குறளுருவின் 
மாணியாய் மாவலிதன், பொன்னியலும் வேள்விக்சண் புக்கிருந்து போர் 
வேந்தர், மன்னை மனங்கொள்ள வஞ்சித்து கெஞ்சுருக், என்னுடைய 
பாதத்தால் யானளப்ப மூவடிமண், மன்ன தீருசென்று வாய்திறப்ப மற்ற 
வனும், என்னால் தரப்பட்ட சதென்றலுமே யச் துணைச்கண், மின்னார் மணி 
முடிபோய் விண்தடவ மேலெடுத்த, பொன்னார் கனைகழற்கா லேழுலகும் 
போய்ச்சடச்தல், கொன்னா வசுரர் துளம்கச செலமீட்டி, மன்னிவ் வசவிட 
த்தை மாவலியை வஞ்டத்துச், தன்னுலக மாக்குவித்த தாளானை”” என்த 
ஆழ்வார் அருளிச்செயல் அறியத்தக்கது.) வாமாமூர்த்தி மசாபலியினிடஞ் 
சென்று, தவஞ்செய்தற்குத் சன்காலடியால் மூன்றடியிடம் வேண்டி, அது 
கோடூத்தற்த இசைந்து அவன் தத்தஜ்சேய்த நீரைக் கையில் ஏற்று, உட 
னே திரிவிக்கிரமகை ஐகாயத்தையளாவி வளர்நீதபொழுத, மேலே சத் 
இயலோகத்துச் சென்ற அப்பிரானது.இருவடியைப் பிரமன் தன்கைக் 
சமண்டலதர்த்தத்தாற் சகழுவிவிளக்க, அந்தஸ்ரீபாததீரத்தமாகச் சங்சகாஈதி 

பெருகியதம, இக்கு௮றியத்தக்கது, பிரமன் தஇரிவிக்ர மமூர் த்.இயின் திரு 
வடியை விளக்யெத, தன தஇருப்பிடத்திற்கு வரத பெரியோர்க்குச் செய்ய 
வேண்டிய ஷோடறா [பதினுறுவகை] உபசாரங்களிற் பாத்யமென்லும் உப 
சாரமாம்; ௮2, நீர்சொண்டு கால்சழுவுதல், 

கையில் தானஜலத்தை யேற்றவுடனே ஏறிதுங்காலதாமதமின்றி ௮தி 
விரைவில் மேலுலகைச்தாவியளர்து காலில்நீரையேற்றன னென்னும் கரு 
த்து ஈன்குவிளங்க, கையும் கழலும் ose நீரேற்றன”? என்றார்; ஓக்க - 
ஒருங்கு. சைரீபேற்றலாகிய காரணமும், கழல்நீே.ற்றலாயெ காரியமும் 
ஒசேசாலத்தில் நிகழ்ச் தனவாகச் சொல்லுதலால், மறையிலுயர்வுநவிற்சி 
யணி; அச் ரமாதிறயோக்தி யென்பர் வடநூலார். ''காலமொன்றிற்காரண 
சாரியம், நிகழத் தொடுத்தல் முறையிலி யென்ப”? என அதன்நுலக்கணங் 
காண்ச, இதில், காரணச்,இிற்கும் காரியத்திற்கும் முன்பின் தோன்முகைநம்



௬௮ திருவரங்கத்துமாலை. 

தன்மையில், ஒருகால த்துண்டாகுகை கர்பிக்கப்பட்டது. இது, காரிய 
விரைவையுணர்த் அவது. 'மண்தாவெனவிரச்த மாவலியை_-ஒண்தாரை, 
நீரங்கைதோயகிமிர்ச்திலையே நீள்விசும்பி, லாஈங்கைசோயவடுத்து”? என்ற 
பொய்கையாழ்வாரருளிச்செயவின் பொருளை அடியொற்றியத 'இச்செய்யு 

ளென்னலாம்: அதன் உரையில் (உதசஜலமும் இருவடிவிளக்னெஜலமும் 
ஏகோதகமாம்படி வளர்ர்திலேயோ” என்றதும் சாண்க, இங்கனம் விரசைர் 
தத, ௮அவன்மனம்மாறாதமுன்னம்அளர் துகொள்ளவேண்டுமென்னுங் கருத் 
இனா லென்பர். அளியினான் மூவடியளர் தகோடியென்,ரறொளிகொளு மா 
வலியு சசம்பண்ணவே, களைகளணு யுலஇனைக் காக்கும் வித்தகன், ளெர்முடி 
யுயரண்டங்கழிய வோங்கினான் *”என்ற மசாபாகவதத்தைச் காண்க.மாவவி 
வார்ச்கர் கைறீரேற்றது, சான்முகத்தோன் விளச்கச் கழல்நீரேற்றது என 
மூறையேசென்று இயைதல், மறைநீரலநீறைப்போரள்கோள். குளு 
க்கு ௨ண்மை - :ஆலமர்வித்தி னருங்குறளானான்'? என்றபடி. மூவுலக த் 
தையும் ஈரடியிலே அ௮ளக்சவல்ல பேருருவைச் தன்னுள் அ௮டச்கிக்கொ 
ண்டிருத்தல்; எல்லாவுயிர்களின் முடியிலும் தானாக அடிவைத்து ௮வ 
நறை அட்கொண்டருளும் உதா ரகுணமுமாம். நரன்முகத்தோனாற் கழல் 
விளக்கப்படும் மகிமையை யுடையவன் தன்னைச்சரணமடைந்த இந்திர 
னது குறையைச் தீர்த்தற்சாகத் சான் இரவலனாடி உலகங்களைப்பெற்றுக் 
கொண்டு பின்னர் அவற்றை இர்திரனுக்குக்கொடுத்தகருளின னென இச 
செய்யுளில் எம்பெருமானது பரத்வமும் ஸெளலப்யமும் தர்திரமும் வண் 
மையும் விளங்குதல் காண்க. 

மாவலி - மஹாபலி என்ற வடசொல்லின் விசாரம். ₹தாரேற்ற,? 
வெண்குடை”, மா” என்ற மூன்றும்-பவிக்கும், (தாமரைமேல்,” :சீரேற்ற,? 
(தொல்? என்ற மூன்றும் - சான்மூகத்தோனுக்கும், மூடி,” மேனி” என்ற 
இரண்டும்-அங்கேசர்க்கும் அடைமொழிகள், தார்-இங்கு. வாகைப்பூமாலை, 
முடி,தான் எல்லாவற்றிற்கும் இறை௨னென்பசை லிளச்குதற்கு அணிந்தது, 
:தாபேற்ற மேனி? என்றவிடத்,௮, ஏற்ற” என்றது - உவமவாசகம்; மேகத் 
இன்தன்மையைச் கொண்ட மேனி யென்றலுமாம், குறள்-குறுயெவடிவம், 

௬௪, தேமிக்கபச்சைத்துழாயரங்கேசர் திருக்குறளாய்த் 
தாமிப்புவன ங்கடந்தவர்நாண் மணற்சாகரஞ்சூழ் 
பூமிப்புடையளவ்ட்டபொற்றுமரைப்பூங்கழற்கு 

நேமிச்சிலம்பு திருச்சிலம்பாகநிலைபெற்றதே, 
(இ-ள்.) தேன் மிக்க - மிகுதியான சேனையுடைய, பச்சை துழாய் - 

பசுநிறமான திருத்துழாய்மாலையை யணிந்த, அரங்க ஈசர் - ரங்கநாதர், 
இரு குறள் ஆய் - ஸ்ரீவாமாமூர்த்தியாகி, இ புவனம் sag ௮ ஈநாள்-இந்த 
உலகம்களை அளர்த அப்பொழுது, -மணல் சாகரம் சூழ் பூமி புடை அள 
விட்ட - மணலையுடைய கடலாற் சூழப்பட்ட பூமியினிடத்தை யளந்த, 
பொன் சாமரை பூ கழற்கு - அழகிய தாமரைமலர்போன்ற திருவடிக்கு, 

நேமி இலம்பு - (பூமியைச்சூழ்ச்த கடலைச் சுற்றி யுள்ளசான) சச்சரவாள 
பருவதமான து, திரு சிலம்பு ஆக நிலைபெற்றது - அழூய சிலம்பென்னும் 
௮ணியாகி நிற்றலைப் பெற்றது; (எ - ஐு--தாம் - அசை, 

.. எம்பெருமான் உலசமளர்தபொழுது மண்ணொடுங்கச் தானளக்த 
மன்??, ‘Baw pea மண்ணெலாம்ரிரப்மி யப்புறஞ், சென்றுபாவிற்றிலை 
சிறிஅபாரெனா ; அகலகங்காலினுக் கவனிபோர்தில,கசன மூள்ளடி.யினிற் 
சமலத்தாயின, சசலலோகங்களுக் தாளிரண்டினிற், புகு தவே நிவர்தனன் 
புயல்சொண்மேனியான் என்றபடி பூமியினளவினும்பரா துவளர்ர் து.௮சனை



திருவரங்கத்துமாலை. : ௬௨ 

யளர்.து.நின் ற ஒரு இருவடிக்கு,௮ப்பூமியைச்சூழர் சசட லைச்சுற்றியுள்ள சான 
சக்சரவாளகிரி சலம்டென்னும்அணிபோலிருக்த தெனச் கற்பனை கூறினார், 
ப,.தினாயிரம்யோஜனையுயரமும் பதினாயிரம்யோஜனைபரப்புமுள்ளசசக்கரவாள 
பர்வதம் ௮ த் இிருவடிச்குச் சிலம்பென்னும் ௮ணிபோன்ற தென்றதனால், 
௮ச்திருவடியின் வளர்ச்சி ஈன்குவிளக்கும். சிலம்பு? என்ற சொல் மலை 
யென்றும் நாபுரமென்னுங் காலணியென்றும் பொருள்படுதலால்,௮ச்சொல் 
ஈயம்பற்தி, சிலம்பு சிலம்பாடஇுகிலைபெற்றது” என்றார்; முன் (௨௧) ::௮ண்ட 

மாமென்னசிறர்சத மூசண்டம்'” என்றாற் போல: சோற்பின்வரநீலை 
யணியும் உவமையணியுஞக் சேர்ந்துவந்த சேர்வையணி, ஆச - உவமவருபு, 
காலணியென்றபொருளில்,சிலம்புவது சிலம்பு எனக் காரணக்குறி; சிலம்பு 
தல் - ஒலித்தல், 

தேன் -- மிக்கஃதேமிக்க: தேன்மொழி மெய்வரி னியல்பும் மென்மை, 
மேவி னிறுதியழிவும்'? என்றார் ஈன்னூலார். தேம் மிக்க என்றுஎடுத்து, 
வாசனைமிக்க என்றலுமாம். பச்சை - (ஐ£விகுதிபெற்ற பண்புப்பெயா: 
பசு என்ற பண்படி, தன்ஒற்றுஇரட்டிற்று. புவகம், ஸாசகரம், பூமி - உட 
சொற்கள். ஸாகரம் - ஸகரசச்கரவர்த்தியினது புத்திரர்களால் தோண்டப் 
பட்டத; வடமொழித்தத்திசாக்சரசாமம், சூரியகுலத்துச் சசரமகாராஜன் 
அசுவமேதயாகஞ்செய்தபொழுது பூமிப்பிரதகதிணசக் இற்காகச் செலுத்திய 
குதிரையை, பொராமைகொண்ட தேவேந்திரன் மாயையால் ஒளித்துக் 
கொண்டுசென்று, பாதாளலோகத்தில் தவஞ்செய்துகொண்டிருர்ச சபில 
மூனிவர்பின்னே சட்டிவைக்க, அவ்வேள்விக்குதிரையை காடிச்சென்ற 
சகரரபுத்திரர் அறுபதினாயிரம்பேர் பூமிமுழு தந்தேடிக்காணாது, பாதாள 
லோசத்திற்குப்போதற்பொருட்டுப் பெருவழியாகப் பரதகண்ட,த்தில் வட 
இழச்குப்பக்கத்தில் தோண்டிச் சென்ற பெரும்பள்ளமே, பின்பு கங்சை 
முதலியவற்றின் £ரினால்கிறைர்து ஸாகரமென்னும்பெயர்பெற்றுக் சட 
லோகெொடித் தானும்கடலின்பாற்பட்ட தென்பது வரலாழு, இத, இங்கு, 
பொதுப்படக் சகடலென்றமாத்திரமாய்கின்றத; சிறப்புப்பெயர் பொதுப் 
பொருளின்மேலும், பொதுப்பெயர் சறப்புப்பொருளின் மேலும் நிற்றல் 
பாஷைரடை. :'சகரர்தொட்டலாற் சாகரமெனப் பெயர்தழைப்ப, மகர 
வாரிதிசிறர் தத?” என்றது, கம்ப. ராமாயணம், அளவிட்ட - ௮ளவுஇட்ட; 
ஒருசொல்தன்மைப்பட்ட த. (௩௪) 

௬௫. பூமருபொங்கர்புடைசூழரங்கர் பொலங்கழலாற் 
பாமருமூவுலகுங்கொண்டபோது பழிப்பில்பெருங் 
காமருமோலிச்சிகாமணியாகிக் சுவுத்துவமாய்த் 
தேமருராபியந்தாமரையானது செஞ்சுடரே. 

(இ-ள்.) பூ மரு-பொலிவு பொருச்திய [அல்லது மலர்கள்கிறைச்த], 
பொம்கர் - சோலைகள், புடை சூழ்-எல்லாப்பக்கம்சளிலுஞ் சூழச் திருச்கப் 
பெற்ற, அரங்கர்- திருவரங்கத்தில் எழுந் தருளியிருச்சன் உவரான எம்பெரு 
மான், பொலம் கழலால் - அழகிய தஇருவடிகளினால், பா மரு மூ உலகும் 
கொண்ட போழ! - பரப்புப் பொருந்திய மூன்றுஉலகங்களையும் அளந்து 
த மதாக்கிக்கசொண்டபொழுத,--செம் சுடர் - செவர்தரணங்களையுடைய 
தான சூரியமண்டலமான த,(மு.தலில் அப்பெருமானுக்கு),பழிப்புஇல்-குற்ற 
மில்லாத, பெரு - பெரிய, காமரு-அழகய, மோலி-முடியி லுள்ள, சகா மணி 
ஆ9- சிரோரத்தினம் போன்றிருச்து, (அதன்பின்), சவுத் துவம் ஆய்-இரு 
மார்பிலணிர்த ஸ்ரீகெளஸ் துபரத்தினம் போன்று, (பிறகு), தேன் மரு ஈ£பி 
௮ம் தாமரை ஆனத - தேன்பொருக்திய அழகிய திருகாபித்தாமஸாமலர் 

போன்றது; (எ - று.)



௭3 திருவாங்கத்துமாலை. 

லாமசமூர்த்தியாகெய. திருமால் திரிவிக்கரமனாக வானத்தையளாவி 
மேன்மேலோங்வெளர்ச்தபொழுது, சூரியன் வரவரச்£ழ்ப்பட்டுப் பலவாறு 
உவமைகூறுசற்கு உரியனாயின னென்ச, எம்பெருமான் தஇிரிவிச்ரெமனாச 
கிமிரத்தொடங்கியபொழுது சூரியன் முதலில் திருமுடிமணிபோன்றும், 
இன்னும்சற்றுகிமிர்ச் தவளவில் இருமார்பின்்மணியான கெளத்துவம்போன் 
றும், மற்றும்சற்றுகிமிரவே இருவுர்தித்தாமரைமலர்போன்று மிருர்தன 
னென்பது கருத்து, 'மலருச்திமேல்விழமெய்கெரித்சான் வையமேழுச் 
துஞ்சா,மலருச்தினா ன.ரங்கன் குறளாய் மண்ணளச்தவர்ரசாள், மலருக் 
இவாச்சஇிர் வண்குடையாய் முடிமாமணியாய், மலருந்தியாய்ச் திருத்தாள் 
விரலாழிமணியொத்ததே?*என்பர் இருவரங்கத தர். தாதியிலும், தண்டி௰லங் 
சாரவுரைபில் உபமாதீபகவணிக்குஉதாரணமா சக்காட்டியமுன்னங்குடை 
போல் முடிரசாயகமணிபோல், மன்னுக்திலசம்போல் வாளிரவி - பொன்ன 
கலர், தங்குகவுச்துவம்போ லுர்தித்தடமலர்போ,லங்கணுலகளச்தாற்காம்?” 
என்ற செய்யுளிலும் இக்கருத் துகிகழ்தல் காண்க, :(சவிகையாய் மவுவி 
யாய்ச் சவின்கொண்மார்பினி, லவிர்மலிகவுத்துவமாகயே மரும், குவிலுறு 
ராண்மணியாகச் கோதிலா, வுவமையிலலரி£ழொளி£வோங்கினான்”'என்ற 
மசாபாசவதமுயப் காண்க. ''சேயொளிபரப்பிவையத்திருஎறச்சிசைக்குர்செ 
ய்வச், காய்கதிர்க்சடவுள் மற்ளோர்சவுத்துவநிகர்ப்பதம்மா?” என்றது, கந்.த 
புராணத்து உபசேசகாண்டமும்.உவமையணி. செச்கிறமான ஆயிரங்கரண 
ங்களோடு மலர்ச் து விளங்குஞ் சூரியமண்டலம், ஆயிரம் இதழ்களையுடைய 
செக்தாமரைமலரையொக்கும். மற்றையுவமைகட்கு, வட்டவடிவமும் விளக் 
கமும்பொதுத்தன்மைகள், மோலிச் சிகாமணி - இரீடத் திலுள்ள ஈகொயச 

த் தினம், 
‘pane’ என்ற,த, மேல் €ழ் நடு என்ற கோச்கத்தால். மண்ணுலகத் 

தையளர்ததில் அதன் £முலகமும் அடங்குசலால், மூவுலகத்தையும் அளந்த 
தாம், எம்பெருமானுக்கு உரியனவான உலகங்களைச் தன்னுடையன 
வென்று௮பிமானித்த மகாபலியினது மமகாரம் நீங்கப் பெருமான் 
அவற்றைம் தமதஅடியின்பாற்படுத்தத் சம்முடையனவாக்கிக்கொண்டு 
சாட்டியமை தோன்ற, 'கழலால் மூவுலகுங்சொண்டபோது” என்றார். 
மெளலி, சிகாமணி, செளஎஸ்துபம், சாபி - வடசொற்கள், சவுத துவம் - 
மூதற்போலி: இத, திருமால்மார்பில் அணியும் இவ்வியரத்தினம்; திருப்பாற் 
கடல்கடைர் தபொழுது ௮சனினின்று தோன்றியது. மரு- மருவு என்பதன் 
விசாரம். பொங்கர் - (நெடுந் தாரத்திலுள்ளாரும் சாணும்படி) உயர்ந்து 
விளங்குவதென்று சாரணப்பொருள்படும்; ௮ர் - பெயர்விகுதி, ஆக, ஆய், 
ஆனது - உவமவாசகங்கள். செஞ் சுடர் - பண்புத்தொகசையன் மொழி 
யென்றாவ2, அடையடுத்த சனையாகுபெய ரென்றாவது கொள்ளத்தக்க, 

௬௬. ஒதப்புனற்பொன்னிஈன்னீரரங்க ர௬லகளந்த 
பாதத்.துநீர் விண்படிபிலமூன்றிலும் பால்புரைவெண் 
சீதத்தரங்கமக்தாகினியாடுச் செழுங்கங்கையாய் 
மேதக்கபோகவதியாகி நாளும்விழமுகன்றதே. 

(இ-ள்.) ஓதம் புனல்-வெள்ளமாகயெ நீரையுடைய, பொன்னி-திருக் 
காவேரிஈதியின து, சல் நீர் - ஈல்ல நீரினாற் சூழப்பட்ட, அரங்கர் - திருவ 
ரல்கத் தல் எழுர் தருளியிருக்செரவரான எம்பெருமானுடைய, உலகு அள 
ந்த பாதத்து-மேலுலகச்தையளர்த திருவடிபினின்று பெருயெ, நீர்-இர்தத 
மானத,--விண் படி பிலம் மூன்றிலும்-சுவர்ச்சலோகம் பூலோகம் பாதாள 
லோசம் என்ற மூன்றுஇடங்களிலும், (முறையே), பால் புரை வெள் சீதம் 
தரங்கம் மர்தானெி ௮9 - பால்போன்ற வெண்ணிறமான குளிர்ர்த அலை
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சளையுடைய மர்தாடினியாயும், செழுங் சங்கை ஆய் : செழிப்புள்ள சங்கை 
யாஇயும், மே தக்க போகவதி ௮க-மேன்மைபொருர்திய போகலதியாயும், 
சாளும் - எர்ராளும், விழுகின்றத--; (௪ - று.) ட 

- திருமாலின் மேலுலகளச் ததிருவடியைப் பிரமன் கமண்டல)ர்த்தத்தாற் 
கழுவிவிளக்யெ ஸ்ரீபாததீர்த்தம் சுவ்க்கலோ க த்திற்பாய்வதற்கு மர தாகனி 
யென்றும், பூலோகத்திற்பாய்வதற்குக் கங்கையென்றும், பாசாளலோசம் 
சோக்டிட்பாய்வதற்குப்போசவதியென்றும் பெயரென உணர்க; :பரமனடிப் 
புன லுலகைப் பாவனஞ்செய்திடும்பொருட்டுப் பண்டைமேரு, ஏரமதனி 
லளகஈர்தையெனவிழுர் திவ்வுலகு கங்காசேவியாஇச்,த.ரமதனின்மிகுதேவ் 
ருலடனின் மக்தாகிளியாய்ச் சஃரிகேமிப், புரமதனிற்போகவதியெனப்பொ 
Sis தர் தசதி பின்னுங்கேட்டி"”என் றது,பாத்மோத்தரபு ராணம், சூரியகுல் 
தீ.துப் பச£ரதசச்கரவர்த்தி, கபிலமுனி௨வன த கண்ணின் கோபத்தீச்கு இல 
க்சாஇ உடலெரிந்து சாம்பலாய் நற்கதியிழந்த தன துமூதாதையரான சசர 
புத்திரர் ௮றுபதினாயிரவரை ஈற்கதிபெறுவித்தற்பொருட்டு, நெடுங்காலக் 
தவஞ்செய்து, தேவகங்காஈதியை மேலுலகச்திலிருந்து பூமிக்குக் சொணர் 
ர் த, பாதாளலோகத்திற்கும் சொண்டுபோயின னாதலால், மூவுலகத் திலும் 
அத்தீர்த்தம் உளதாயிற்று. பிரமன் ஸ்ரீபாத£ர்த்தஞ்சேர்த்த மீர் சிலகாள் 
தேவலோகத்துத் தம்இயிருஈ து பின்னர்ப் பய ரதன்சொணர்கின்றபோது 
£ீமுலகங்கட்கும் வநத தென்க. விண்ணில் மர்சாகினியாக, படியிற் கங்கை 
யாய், பிலததிற் போகவதியாகி என முறையேசென் தஇயைதலால், மறை 
நீரலந்றைப்போரள்் கோள். 

'ஓதப்புனல்! என்றது, பொன்னிக்கு இயற்கையடைமொழியாய்டின் 
றது. தசம் - குளிர்ச்சியும், அலையும், பெருக்குமாம். தம் புனல் - கடலை 
சோச்சிச்சென்றுசேரும் நீ ரெனினுமாம். “மலைத்தலைய சடற்காவிரி,புனல் 
பரந்து பொன்கொழிக்கும்”” என்றபடி தான்பெருகும்பொழமுது பொன் 
னைக்கொழித்துக்கொண்டுவருதலால், காவேரிக்கு (பொன்னி? என்று பெ 
யர்; இ- உடைமைப்பொருள்காட்டும் பெண்பால் விகுதி, பாதம், பிலம், 
மீதம், தரல்கம், மந்தாகிம், சங்கா, போசவ£ - ௨டசொற்கள். புரை-௨வம 
வாசகம், கங்கை, வெண்ணிறமான மீரை யுடையது. காளும்,உம்மை-தொ 
றப்பொருளது, சம்கைக்குச செழுமை - நீர்மிகுதியும், *எழுமையும்கூடி 
மீண்டியபாவ மிறைப்பொழுதளவினிலெல்லாங், கழுவிடும் பெருமைக் கம் 
கை”? என்றபடி தன்னிடத்து நீராடுபவர்ச்குத் தீவினைதீர்த து ஈற்கதியருளு 
தலும்; இச்சொல்லுக்கு - அழகென்றபொருளும் உண்டு, (௩ ௬) 

௩௭. ஐலப்புனலரங்கேசர்பொற்றாள்பட்டுடைக்தவண்ட 
மேலக்கடாகத்தொளைவழியாகவிழும்புனல் போய்க் 
கோலத்திருவுருக்கொண்டவர்நாள் குரம்பட்டுடைந்த 
மூலக்கடாகத்தொளையால்விழுக்தது முற்புனற்கே, — 

(இ-ள்.) தலம் புனல் ௮ரங்கஈசர்-ஆரவாரத்தைச்செய்கன் (காவேரி) 
நீரினாத் குழப்பட்ட தஇிருவரம்கத்தின் தலைவரான எம்பெருமானத,பொன் 
தான் - (இரிவிச்கிரமாவதாரச்தில் மேலுலக த்தையளச் தசென்ற) அழகய 
இருவடி, பட்டு - பட்டதனால், உடைநர்த--, அண்டம் மேலச் கடாகம் ‘- 
அண்டகோளத்தின த மேற்பக்கத் துமூடியில் உண்டான,தொளை வழி ஆக: 
துளையின் வழியாக, விழும் - (பெரும்புறக்கடலினின்று) உள் ளேவிழுர்த, 
புனல் - ரீரான2;,- கோலம் திரு உர கொண்ட ௮ காள் - (௮ப்பெரு 
மான்) ஸ்ரீவராகரூபத்தைக் சொண்ட அ௮ச்சாலத்தில், குரம் பட்டு . (அந்த் 
உராகராயனாரத) திருக்குளம்பு பட்டதனால், உடைந்த--.மூலம் கடாகம் -
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(ஒண்டகோளத்தினத) ௮டிப்பக்கத் தமூடியின், தொளையால் -.துளை வழி 
யாக, போய் - சென்று, முன் புனற்கே விழுர்த.த - பழமையான. ௮ச்சட் 
லிலேயே விழுச்திட்டத; (எ - று.) ் 

்பலிசக்க.ரவர்த்தியின்பாகத்தில் திரிவிக்ரமவடிவங்கொண்டு உலகம் 
தையளர்த விஷ்ணுபகவானுடைய வாமபாதத்தினது கட்டைவிரல் நுனி 
யாற் பிளக்சப்பட்ட மேற்பாகத்தையுடைய ௮ண்டகடாகத்தின் தொளை 
வழியாய் உள்ளேபிரவே௫ித்த புரக்கடலின்நீர்ப்பெருக்கு”? என்று ஸ்ரீபாக 
வதத்திலும், ''ஸ்ரீயஜ்ஞவராகமூர் ததியிவடைய குளம்பு தாக்கெ சனாலே 
பிளந்த அண்டகடாகத்தினுள்ளே?” என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலும் வரு 
தல் காண்க. :பாரளவு மோரடிவைச் தோரடியும் பாருடுத்த,8$ரளவுஞ் செ 
ல்ல நிமிர்ர்ததே?”என். ர பொய்கையாழ்வாரருளிச்செய்கதும் காணத்தக்கது. 
அண்டம், மோழையேழ பூடிபாதமேழ வப்ப, ஜூழியெழ வுலகங்சொண் 
டவாறே'? என்றார் ஈம்மாழ்வாரும், “ஈண்ணுபொற்றுகளென காகர்காட் 
டொடு, மண்ணகம்பொதிக்க தோர்பத மற்றோர்பதம், விண்ணசங்கடாது 
போய் விரிஞ்சனாரீஇ, ஒண்ணிறவண்டமு முடைய மீண்டதே,?? “செங் 
கண்மால்மலர்ப்பதஞ் சென்றமோழையிற், றுங்கவண்டத்தினைச்சூழ்ச தநீள் 
கடற், பொங்கவீழ்ந்தொழுயெ புனலை யன்றுகொல், கங்சையென் நின்ன 
மூங் சழறுஇன் ஈதே? என்ற கூர்மபுராணச செய்யுள்களையும் காண்க. 
புனல் - அ௨ரணஜலம், பொன் தாள் - பொன்மயமான வீரக்சழலை யணி 
நீத இருவடி மென்றுமாம்; :(மேலெடுத்த, பொன்னார்களைசமற்கா லேமழு 
லகும்போய்க்கடக்து?” என்றார் திருமங்கையாழ்வாரும்; அடியார்களைப் 
பாதுகாத்தற்கென்று கட்டிய சழ லென்சு; இவ்வுரைக்கு, பொன் - கருவி 
யாகுபெயர். முன்புனல் - முன்கூறிய புனல் எளினுமாம்.அக் நாள்- பூர்வ 
காலத்தி லென்றபடி. 

தீழ்ச் கூறிப்போச்த ௨ராகாவதாரத்கின் வைபவத்தோடு சேர்த்துத் 
இரிவிச்சரமாவதாரவைபவத்தைக் கொண்டாடியது. இப்பாகூரம்; உலகத் 
தை எடுத்தும் தளரச் தம் அண்ட அவதாரங்கட்கு ஒற்றுமை யுண்டிரே. 
மேலச்கடாசம், ௮ - சாரியை. கடாஹம், கோலம், தரம், மூலம்- வடசொற் 
கள். கடாகம் - ஒடு;விளாஞ்சதையை விளாவோடுபோலவம் தேங்காயைத் 
தேம்காயோடுபோலவும் பதினான்கு௨லகங்களையும் மேலும் மும் ussite 
ளிலும் சூழ்ச் திருக்கின்ற அண்டகபாலம்: அண்டகோளத்தின் தடு. ௮ண்ட 
மேலச்சடாகம் - ௮ண்டகடாகச்தில் மேலிடம், மூலச் சடாகம் - அதிற் £ீழி 
௨ம், கோலம் - பன்றி, புனற்கு௭புனலில்; உருபுமயக்கம், பட்டு.- படுத 
லால்: காரணப்பொருட்செயவெனெச்சமாகிய பட என்றதன் திரிபு, (௩௭) 

[ரீ பாசு ராமாவதாரவைபவம்.] 

௩௮. மறிக்குங்கயற்கண்ணிபங்காளன்வாழ்வெள்ளிமால்வரையைப் 
பறிக்குங்கபடன்பணைப்புயமோ UO EN COLI HIG Lb CF 

செறிக்கும்புயஞ்செற்றவாயிரர் திண்புயமோ வவற்றைத் 
தீறிக்குந்திறமமுவோ வரகா சயத்தாருடைத்தே, 

(இ-ள்.) ௮ரங்கா - திருவரக்கனே! மறிக்கும் - பிறழ்கின்ற,. கயல் - 
கயல்மீன்போன்ற. கண்ணி - கண்களையுடையவளான அம்பிகையை, பங்கு 
ஆளன்-(தனது இடப்)பக்சுத்திலடையவனான சவபிரான்,வரழ்-வ9கன்.ற, 
மால்-பெரிய,வெள்ளிவரையை-வெள்ளிமயமான மலையாகிய கைலாசத்தை, 
பறிச்கும் - அடியோடுபெயாத்தெடுத்த, sucar - வஞ்சசகனான இசாவண 

னது, பணை புயமோ - பருத்த (இருபத)கைசளோ---தவன்-௮வ்விராவண 
டைய, பைம் கடகம் செறிக்கும் புயம்-பசும்பொன்னாலாகய கடசமென்



திருவரங்கத்துமாலை. ௭௩ 

லுூம்வளையை யணிர்த கைகளை, செற்ற - வலியழித்து நெருச்டுச் சட்டிய; 
இண் - வலிய, ஆயிரம் புயமோ - (கார்த்தவீரியார்ச்சுனன.த) ஆயிரங் கை 
சளோ,--அ௮வற்றை தறிக்கும் - அவ்வாயிரங்கைகளையும் கெட்டித்தள்ளிய, 
இறம் மழுவோ- (பா ர்க்சவராமனாகயெ நினது) வலிமையையுடைய கோடா 
விப்படையோ,--சயம் தார் உடைத்து - (இவற்றில் எது) வெற்றிமாலையை. 
யுடையது? (எ -று.) | 

மழுவே வெற்றிமாலையையுடைய தென்பதாம், சிவபிரானது கைலாச 
நரியைப் பெயர்த்தெடுத்த இராவணன் மிசவலியவ னென்றும்,அவனிலும் 
சார்ச்சவீரியன் வவியஙய னென்றும், ௮வணிலும் பரசுராமன் உலியவ ளனென் 

லும் கூறியதாயிற்று, விஷத்சையுண்டு சல்கையைத்தரித்து மேருவில்வளை ச் 
தத் திரிபுரமெரித்தமன்மதனைத்தஇச்து யமனையுதைத்,ச அழித்தல்தொழில் 
நிகழ்த் தும் பேராந்றலையுடைய உக்கொமூர்த்தியாவான் உரளுச்இர னென் 
பது பிரடத்தம். ௮க்சடவுள் லீற்றிருக்இன்ற கைலாசகிரியை இரா௨ணன் 
வேரோடுபெயர்ச்சன னென்பதும். ௮ங்கனம் மிகவலியனாய்த் திக்குவிச 
யஞ்செய்து இக்கஜங்களையும்வென்ற இராவணனைக் கார்ச்தவீரியார்ச்சு 
னன் கட்டிச் சிறையிலிட்டன னென்பதும், அவ்வருச்சுனனைப் பரசுராம 
பிரான் தோள் தணித்துக் தொலைச்திட்டன னென்பதம், இதிசாசபுராண 
ல்சளால் விளங்குகின்றன: ஆகலே, ப.ரசுராமபிரான து வவிமையும் வெத்றி 
யும் மிகமேம்பட்டன வென்பது நஈன்குவிளய்கும்; ஆன துபற்றி, இங்கனம் 
வினாவுன்றவகையால் அப்பெருமானது மடமையை வெளியிட்டார். இரு 
பதைவென் ற ஆயிரத்தைத் துணித்த ஒன்று ! ் கமேம்பட்ட” தென நயல் 
காண்க. மேல்மேல் ஒன் நினும்ஒன்று௨. யார்தகைச் சொல்லுசலால், மேன் 
மேலுயர்ச்சியணி; இதனை லட நூலார் ஸுராலங்கார மேன்பர், 

: இசையுறுகரிகளைச்செற்றுக் தேவனும், வசையுறக்கபிலையைமறித்து 
வானெலா, மசையுறப்புரர்தானடர்த்ததோள்களி, னிசையினைச் அம்புரு 
விசையினேத்தவே,?” :ஈஈனாண்டிருச்சபேரிலங்குமால்வரை, ஊ௫வேரொ 

டும் பறித்தெடுக்குமூழ்தத்சான், ” “அரண்தரு திண்டோள்சாலவுளவெணி 
னாந்றலுண்டோ,கரண்ட£ரிலங்கைவேச்சைச்சிறைவைத்தக ழற்கால்வீரன் , 
திரண்டதோள்வன ததையெல்லாஞ்சிறியதோர்பருவக்தன்னி, லீரண்டுதோ 
ளொருவனன்றோ மழுவினாலெறிச்சா னெனருள்”” என்ம கம்பராமாயணம் 
இங்கு கோக்கத்தக்க து, 

வேள்ளிமலைபறீத்த கதை:--இரா௨ணன் அ௮ளசாபுரிக்குச் சென்று 
குபேரனை மென்று அவனது புஷ்பகவிமானத்தைப் vise அதன்மே 
லேறிகச்கொண்டு சைலாசமலைக்குமேலாச ஆசாயமார்க்கத்திலே விரைந்து 
மீண்டுவருகையில், அம்மலையின் மகிமையால் விமானம் தடைப்பட்டுநிற்க, 
அதற்குச்சாரணமின்னதென்றுதுறியாது திகைக்கும்போது, ஈஈ்திகேசுவரர் 
எ இிரில்வர் து 'செபிரானெழுர் தருளியிருச்குமிடமான. இருக்கைலாசத்.தின். 
பெருமை யித” என்றுசொல்லவும், கேளாமல் ௮ர்தத் தசமுகன், எனது 
பிரயாணம் திற்குத்தடையாகிய இம்மலையை இப்பொழுதே வேரோடுபறித்து 
எடுத் து.௮ப்பாலெறிர் துவிட்டுக் சடையின்றி மேற்செல்வேன்” என்றுகூறி 
விமானத்தினின்று இறமூத் தனத; இருபதுகைகளையும் அம்மலையின்$ூழ்க் 
கொடுத்து அதனைப்பெயர்த்தன னென்பதாம. 

இராவணனைக் கார்த்தவிரியன் வேன்ற கதை:--இராவணன் திக்கு 
விசயஞ்செய்தவருகிறபொழுத கார்த்தவிரியார்ச்சுனன து மாகிஷ்மதிக.ர 
த்திற்குச் சென்று போர்செய்யமுயலுகையில், அங்குள்ளார் :எங்களரசன் 
தனச்குஉரியமாசர்களுடனே போய் ஈருமதையாற்றில் ஜலக்கிரடைசெய் 
கின்றான்” என்றுசொன்னதனால், உடனே ' இமா௨ணன் அுங்கிருஈ து ௪௬



௭௪ திருவரங்கத்துமாலை. 

மதையாற்றைச் சேர்ந்து ௮.தில்டீராடிச் கரையில் மணலாற் சிவலிங்கத்தை 
யமைத்துப் பிரதிஷ்டைசெய்து பூசிக்கும்போது, ௮2 யாற்றில் மேந்கே 
இறங்கியுள்ள சார்த்தவீரியார்ச்சுனன் சன துமீர்விளையாட்டுக்கு அர்மீர்ப் 
பெருச்குப்போதாதென்றகருத் சால் அச்மீரைத் தனதுஆயிரங்கைகளுள் ஐர் 
தூற்றினால் தடுத்து ரீரைமிகுவித்து மற்றைஜச் நூறுகைகளைச்சொண்டு பல 
வகைவிளையாட்டுச்கள்மிகழ்த் துன்றதனால் எதிர்வெள்ளமாகப் பொங்க 
வருஇன் த நீர்ப்பெருக்குச் தன தவெலிங்கத்தை கிலைகுலையசசெய்ததுபற் 
திக் சடுங்கோபங்சொண்டு இராக்கதசேனையுடனே சென்று அருச்சுனனை 
யெதிர்த் தப் போர்செய்ய, ௮வன் தன ௪அயிரங்கைகளுள் இருபதினால் 
இராவணளது இருபதுகைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு மற்றையகைகளால் 
அவளைப் பலவாறு வருத்திச் சனதுஆற்றலால் எளிதிற்கட்டித் தனதுபட் 
டண$த்திர்கொண்டுபோய்ச் சிறையில்வைச்திட, ௮,சனை விமீஷணனால்௮றி 
ந்த அவன்பாட்டனாராகிய புலஸ்தியமகாமுனிவர் அருச்சுனனிடம்வர் து 
வேண்டி அவனுக்கு 'ராவணஜித்” என்ற ஒரு பெரும்பெயரைக் கொடுத து, 
இராவணனைச் சிறைவிடுவித் து சென்றன ரென்பதாம். 

கார்த்தவீரியனைப் பரசுராமன் கோன்ற கதை:--அம்வருச்சுனன் 
ஒருகாலத்திற் சேனையடனே வனத்திற்சென்று வேட்டையாடிப் பரசுராம 
ரது தர்தையான ஜமதக்கிமுனிவரது அஐச்சிரமத்தை யடைக்து ௮வது 
மதியால் அங்கு விருக் துண்டு மஇழ்ச்து பீளுகையில், அவரிடமிருந்த தம 
தேனு ௮வர்ச்குப் பலவஎங்களையும் எளிதிற்சுரர்தளித்தமை கண்டு அதனி 
டம்ஆசைகொண்டு அப்பசுவை ௮வர நுமதியில்லாமல் வலியச்சவர்ந்தபோக, 
அ.தனையறிர்த௮ப்பார்ச்சவராமர் பெருங்கோபங்கொண்டு சென்று சார்த்த 
வீரியனுடன் போர்செய்து ௮வனைப் பதினொரு௮ஷகெளடணிசேனையுடனே 
நிலைகுலைத் து அவனது ஆயிரந்தோள் களையும் தலையையும் தமது கோடாலி 
ப்படையால் வெட்டி வீழ்த்தி வெற்றிசொண்டன ரென்பதாம். 

... மகளிர்கண்ணுக்குச் கயல் - பிறழ்சசியில்௨வமம். கண்ணி, இ - பெண் 
பால்விகுதி, கயற்கண்ணி - மீராகஷி, கயர்சகண்ணிபங்காளன்---வில்லிபுத் 
தரார்பாரதத்து நிரைமீட்டிச்சருக்கத் தில் (௬௮) சவுரிபங்காஎன்?? என் 
றது சாண்ச, (கயற்கண்ணிபங்காளன்வாழ்வெள்ளிமால்வரையைப் பறிக் 
குல் கபடன்” என்றதனால், பச்கத்திலுள்ள௮ம்பிகை ௮ஞ்சி மருண்டுநோக் 
இச சிவபிரானை த்தழுவிக்கொள்ளும்படி இராவணன் சைலாசூரியைப் பெ 
wigser னென்பசைச் குறிப்பித்தவாரும்; (அருவியங்குன்ற மரக்கன் 
பெயர்ப்ப, வெருவிய வெற்பரையன்பாவை--பெருமா, னணியாசமாரத் 
தழுவினாள்”? என்பது காண்க.) வெள்ளி - வெண்ணிறமுடையது; காரணக் 
குறி: இ- பெயர்விகுதி, *எட்டினாற் குடுமியைப்பிடிப்பது, எட்டாவிட்டாற் 
சாலைப்பிடிப்பது” என்பதாக, மூன்னும் பின்னும் சவபிரானை வணக்ூப் 
பிரார்த்தித் துப் பற்பலவ.ரங்கள்பெறுபவனாயிருர் தம் இடையில் ser NOs 
டலவஞாய்ச் செருக ௮ப்பெருமான்வாழ்கன்ற இடத்தைக் களையத்தொடங் 
னெ துரோட யென்பார், *சபடன்” என்றார்; £தாபிராட்டியை வஞ்சனை 
யாற்சவர்பவ னாதல்பற்றி இங்கனம் கூறினாரு மாம். கபடம், புஜம், கடகம், 
ஜயம் - வடசொற்கள். கடகம் - ஒருவகைக் கைவளை, பசுமை-- கடகம்: 
பைக்கடகம்: “ஈறுபோதல்”'என்னுஞ் சூத்திரவிதி, பைய சடசம் - பொன் 
னின் பசுமை, கடகத்தின்மே லேற்றப்பட்டத. செறித்தல் - சேர்த்தல். 
அணிர்த கடகம் புயத்தின்வளர்ச்சியால் அழுர்தப்பெற்ற வெனச் கொள்ள 
லுமாம்; ராளொருவண்ணம் பொழுதொருமேனியாக அவன்புயங்கள் கொ 
முத்துச் செழித்துப் பருக்சன்றன வென்ச, செற்ற, செறு - பகுத; ௮.து, 
தீன்ஒற்றுஇரட்டி இறச்தகாலம் காட்டிற்று: செறுத்தல் - அடக்குதல், தசா



திருலாங்கத்துமாலை. எடூ 

ரன்சள் - வினுப்பொருளன. உடைச்து - உடைமையென்னும்பண்பின டி, 
யாப்பிறர்த ஒன்றன்பா ற்குறிப்புமுற்று. 

(வெள்ளிமால்வரையைப்பறிக்குங் கபடன்? என்றதனால் (இராவணன்? 
என்பதும், :அலன்புயஞ்செற்ற ஆயிரம்புயம்”? என்றதனால் *கார்த்தவீரிய 
ன தூ என்பதும், :அவற்றைத்தறிக்கும் மமு”என்றகனால் 'பரசுரரமனதூ 
என்பதும் விளங்க, சயத் தார் - வெற்றிக்கு௮றிகுறியான வாசைப்பூ 
மாலை: “போர்க்களத்து மிக்கோர் செருவென்றது வாகையாம்”” என்ப 
சாண்ச, ':திறமழு சயத்தாருடைச்,த”--'*வென்றிமாமமுவேச்தி,? செரு 
து தலூடபோடு யவராவிமங்க மழுவாளின்வென்ற இறலோன்”? என்றார் 
இிருமங்கையாழ்வாரும். 

இராவணன் - பிரமபுத்திரரான புலஸ்தியமசாமுனிவரது குமாரரா 
இய விச்சரவமுனி௨ருடைய மகன்; குபேரனுக்குக் தம்பிமுறையானவன்; 
சேகசியென்னும் இராக்கதமாதினிடம் பிறந்தவன்; பத்துத்தலைகளையும் 
இருபதுகைகளையும் உடையவன்; இலங்கைஈகரத்தில்லாழ்க்த ராக்ஸ.ரா 
ஜன்; அரியபெரியதவத்சைச்செய்து பெருவரங்கள்பெற்றுச் செருக யெவன்: 
தஇரிலோசாதிபதியான இர் திரனையுமுட்பட வென்று அடக்க அண்டவன், 

சார்த்தவீரியார்ச்சுனன் - சர்.திரவம்சத்் து யயா திமசாராசனத மூத்த 
குமா.ரனாயெ ய.தவின.து குலத் தவனாகற இருதலீரியனுடைய குமாரன்; 
பலப.ராக்ரமங்களிற் சிறந்தவன்; நாராயணாம்சமாய் அத்திரிகுமாரராய் 
விளல்குகன்ற தத்தாத்திரேயமகாமுனிவரை ஆராதித்து ௮வருடையஅறுகச் 
இரகத். தினால் ஆயிரச்தோள்களுடைமை, போரில் வெற்றி, பூமியை முறைப் 
படி. காத்தல், பகைவர்களால் ௮வமானப்படாமை, சகலலோககங்களுல் 
கொண்டாடும்படியான மசாபுருஷனால் மரணம் முதலிய பல வரங்களைப் 
பெற்று, ௮ரேச யாகங்களைச் செய்து, மாடஷ்மதிரகரச்திற் பலகாலம் ௮ 
சாட்சிசெய்தவன். இவனிடம் விஷ்ணுவினுடைய சக்தி ஆவேடத்திருர்5த. 
(அதுபற்றிய விவரம், அடுத்தசெய்யுளுரையிற் காண்க.) 

பரசு. ராமன் உலகத்திலே எவரும் அழிப்பவரில்லாமையாற் கொழுச் 
2த்திரிர்து கொடுமையியற்றிவந்த க்ஷத்திரியவம்சங்சள் பலவற்றை நாசஞ் 
செய்சற்பொருட்டு நாராயணமூர்த்தி ஜமதச்சனிமுனிவ.து மனைவியான 
பேணுசையினிடம் இராமனாய்ச் திருவவதரிக்து, பரசுஎன்னும் கோடாலிப் 
படையை ஆயுதமாகக்கொண்டு, அதனாற் பரசுராமனென வழங்கப்பெற்று, 
தன துதந்தையின்ஒம?ேனுவைச் கவர்ந்து அவனைச்கொன்றிட்டதுசாரண 
மாசச் கார்த்தவீரியார்ச்சனனையும் ௮வனதுகுமாரர்களையும் கொன்ற ௮2 
னாலேயே க்ஷத்திரியவம்சம்முழுவதன்மேலுங் கோபாவேசங்கொண்டு உல 
சத் திலுள்ளஅரசர்கள்பலரையும் இருபத்தொருதலைமுறை பொருது ஒழித் 
இட்டான்; ஏழு சரஞ்€ீவிகளில் ஒருவன் இவன். (௩௮) 

[ட துழதல் எட்டுப்பா௬ரங்கள் - ீதசரதராமாவதார வைபவம்.] 

௬௯. மாதண்டமேவுங்கரத்தாரரங்கர் வடமிதிலைக் 
கோதண்டவேகம்பிறப்பித்தபோது குவட்டுவெள்ளி . 
வேதண்டமேயமழுவாளிராணினன் வென் றிகண்டு 
மூதண்டமஞ்சுமழுவாளிகோபமுதிர்ந்த துவே. 

(இ-ள்.) மா தண்டம் மேவும் கரத்தார் - பெரிய (செளமோதடியெ 
ன்னுங்) கதாயுதம் பொருக்திய திருக்கையை யுடையவராகய, அரங்கர் - 

இருவ.ரங்ககா.தர், வட மிதிலை-வடக்கலுள்ள மிதிலாபுரிமிலே, கோதண்டம் 
வேகம் பிறப்பித்த போது - வில்லைவளைத்து முறித்து ௮கிலிருந்தத உக்ரெ 
மானஒசையை யுண்டாக்சியபொழுத,--குவடு கெள்ளி வேதண்டம் மேய 
மழு ஆளி சாணினன் - சிக.ரத்தையுடைய வெள்ளிமலையாயெ கைலாசத்திற்



௪௬ -திருவரங்கத்துமாலை, 

பொருர்திவாழ்கின்ற மழுவென்னும்ஆயுசத்சையுடையவனான சிவபிரான் 
வெள்கினான்; வென்றி கண்டு - (ஸ்ரீராமபிரானத) ௮வ்வெற்றியைகோகடு, 
மு.து அண்டம் அஞ்சும். மமுஆளி கோபம் முதிர்ர்தது-பழமையான௮ண்ட 
கோளத்திலுள்ளவரனையரும் அஞ்சும்படியான கோடாலிப்படையையு/டைய 
வனாயெ பரசுராமனது கோபம் மிக்கது; (௭ - று.) 

விதேகதேசத்த மிதிலாபுரியில் வாழ்கின்ற ஜுகமகாராஜன், தனது 
குலத் துப்பூர்விகராசனான தே.௨ராதனிடம் ௨பிமானால் வைக்கப்பட்டிருந்த 
தொரு பெரிய வலிய வில்லை எடுத்து வளைத்தவனுச்கே தான் வளர்த்த 
மகளான சதையைக் கல்யாணஞ்செய்துசொடுப்ப சென்று கர்யாசுல்கம் 
வைத்இிருச்ச, வேள்விமுடித்த விசுவாமித்திரமுனிவனுடன் மிதிலைக்குச் 
சென்ற ஸ்ரீராமபிரான் அல்வில்லை யெடுத்து வளைத்து சாணேற்றுகையில், 
அது பேரொலிபடுமாறு முறிச் திட, அசனாற் சனகன் இராமனாற்றலைக்கண்டு 
மிக்கசளிப்புக்கொண்டு சதையை இராமனுச்கு மணம்புரியலாயின னென் 
பதும்; £தாகல்யாணத்தின்பின் தசாதசக்கரவாத்தி தனதுகுமாரர்களுடன் 
மிதிலையினின்று அயோத்திக்கு மீண்டுவருகையில், பரசுராமன் வலியச் 
சென்று இராமபிரானை யெதிர்த்து “முன்பு ஹரிஹரயுத்தத்தில் இந்றுப் 
போன சவதநுசை மூறித்த திறத்தை யறிர்தேன்; அதபற்றிச் செருக்ச 
டையவேண்டா: வலிய இக்க விஷ்ணுகநுசை வளை, பார்ப்போம்” என்று 
அலஷ்யமாகச்சொல்லித் மான்கையிரகொணர்ச்தவில்லைத் தசரதராமன் 
கையிற் சொடுக்க, அப்பெருமான் உடனே அதனைவாங்கி எளிதில்வளைத்து 
சாணேற்றி ௮ம்புதொடுத்து “இச்தப்பாணத்திற்கு இலக்கு யாத?” என்று 
வினாவ, பரசுராமன் அத ரகுஇலக்காகத் தனத தபோபலம்முழுவதையும் 
கொடுக்க, ௮வன் க்ஷத் திரியவம்சத்தைக்சருவறுத்தவனாயிருக்தாலும் வேத 
வித்தும் தவவிரகம்பூண்டவனுமாயிருத்தல்பற்றி தவனைக்கொல்லாமல் அவ 
னதுதவத்தைச்சவர்க்தமாத்திரத்தோடு ஸ்ரீராமன் விட்டருளின னென்ப 
தும், இங்கு ௮றியவேண் டியவை. 

விஷ்ணுவின் தசாவதாரங்கள் அரறாம்த சாரமான பரசுராமன் 
ஏழாம்௮வதாரமான தசாதராமன்மீது கோபித்தலும், இம்விருவரும் ஒரு 
வ௨ரோடொருவர் பொருதலும், அலர்களில் ஒருவர் மற்றொருவரை வெல்லு 
தலும் பொருர்துமோ வெளின்,--தஷ்டர்களாய்ச் கொழுத்துத்திரிர்த 
அரார்களைக கொல்லுதற்பொருட்டுப் பரசு ராமனிடத்தில் ஆவேடத்திருர்த 
விஷ்ணுசக் திவிசேஷம் அக்காரியம்முடிர்சபின்பு அவ்விஷ்ணுவின் அம்சா 
வதாரமான தசரதராமனாற் க௨ர்ர்துகொள்ளப்பட்ட தாதலிற் பொருந்து 
மென்க, இதனால், அவேசாவதாரத்தினும் அ௮ம்சாவதாரத்திற்குஉள்ள எற் 
றம் விளக்கும். 

ஸ்ரீமச்சாராயணனது விபவாவதாரக்கள் அளவற்றன, அவை, முக் 
இயம் அமுச்கியம் என இருவகைப்படும், இவற்றில், wt Bug - Ants gs. 

Se Sug - அதனிலும் தாழ்ர் தது. முச்சியமாவது-ஸாக்ஷ£தவதாரம். அமூக் 
யெமாவது - அலேசாவசதாரம். அவேசச்தான்,ஸ்வரூபாவேசமென்றும் சக்தி 

யாவேசமென்றும் இருவகையதாம். ஸ்வரூபாவேசமாவ.து - சேதஈருடைய 
சரீரங்களில் எம்பெருமான் தன்னுடையரூபத்தடன் அவேடுத்துகிற்றல்; 
பரசுராமன், பலராமன் போல்வார் இத்திறத்தர். சச்தியாவேசமாவது - 

சேதரர்பக்கல் காரியகாலத்திலே எம்பெருமான் சக்திமாத்திரத்தால் தோ 
ன்றி விளங்குசல்; கார்த்தவீரியார்ச்சுனன்,௮ருச்சுனன்,வியாசர் போல்வார் 

இத்திறத்சர். இவற்றிழ் சச்தியாவேசத்தினும் ஸ்வரூபாவேசம் பிரபலம், 
இவற்றின் உண்மைகிலையை விஷ் ௨உக்ஸேஸம்ஹிதை முதலிய ஸ்ரீபாஞ்சரரா 

தரள ழ்ஹிதைகளிலும், தத்வதரயத்திலும், அதன் வியாக்யொனத்திலும்
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பரக்சக்காணலாம, தசாவதாரங்களுள் பரசுராமாவதாரமூம் பலராமால 
தாரமும்- ஸ்வருபாமேசாவதாரங்கள, மற்றலை-ஸாக்ஷாதவதாரங்கள். வில் 
லுங்கையுமாய் உலகத்தை நன்றாய்ஆளுகைக்காகசக் கார்த்தவீரியார்ச்சுன 
னிடம் திருமாலின்சக்தி சிறித ஆவேடித்திருக்கது. துஷ்டக்த்ரியரிரஸசார் 
த்தமாகப்பரசுராமரிடம திருமால சானே சச்சிவிசேஷத்தால் ஆவே௫த் திரு 
ந்தான். தசரத ராமாவதாரம்-ராவணவதத்தின்பொருட்டுத் திருமால்கானே 
கேராய் அவதரித்தது. (இவற்றில் முச்் தின இரண்டும்-௮ஹங்சாரயுச் தஜீவர் 
களை௮திஷ்டித் துநின் றவை,)இவற்றில் ஒன்றைச்காட்டிலும் ஒன்றற்கு உள்ள 
உயர்வை, கார்த்தவீரியனைப் பரசுராமன் கொல்ல,௮ப்பரசுராமனைத் தசரத 
ராமன் வென்றசனால் ஈன்குவிளங்கக்காணலாம். (('ஸ்வரூபாவேசாவதார 
மாய்த் தசாவதாரமத்யே ஸஹபடி சனாய்ப்போருகிற அப்பரசுராமன்தான் 
நிரஸ்தனைபடி எங்கனே யென்னில்,--ஸ்-ரூபாமேசத்திலும் ஸாக்ஷ£தவ 
தாரம் ப்ப பலமாகையாலே,௮ச்யு்சடதவமுண்டானபோது இனாலே௮ுது 
நிரஸ்தமாகக் குறையில்லை. சக்தியாலேசத்தில் ஸ்வரூபாலேசம் ப்பலமான 
வோபாதி, ஸ்வரூபாவே.சத்தில் ஸாக்ஷ£த்வசாரம் ப்[பலமாகத் தட்டில்லை 
யி. சத்த்யாலேசசத்தில் ஸ்வரூபாலேசம் ப்ரபலமாகையாலேயிறே, ஸஹ 
ஸ்ரபாஹ்வர்ஜுஈன் பாசுராமனாலே நீரஸ்சனாய்ச்து”” என்ற வியாச்யொன 
வாக்கியங்கள் சாணத்சச்சன,) 

இங்குக்குறித்த இரண்டுவிர்களின் வரலாறு:--முன்னொருசால த்தில் 
தே௨உ௫ல்பியான விசுவஈர்மாவினால் நிருரிக்கப்பட்ட சிறந்த இரண்டுவிழ் 
களுள் ஒன்றைச் வெபிரானும் மற்றொன்றைக் திருமாலும் எடுத் துக்கொண் 
டார்கள். பின்பு ஒருகாலத்தில் அம்விச்களுட்டுறக்ததுஇன்னசென்பதை 
அறியவிரும்பிய தேவர்களின் மேண்டுகோளாற் பிரமன் அரனுக்கும் ௮ரிக் 
கும் போரை மூட்டிவிட, அல்உன ம அயர்கள் அல்விர்களைச்சொண்டு 
பொருசையில், ச௨பிரான த வில் சிறிதுமுறிபட்டது. அவ்வாறுஇற்ற வில் 
லைச் சிவபெருமான் ஜுசகுலத் தத் சேவா தனென்னும்௮ரசனிடம் கொடுத் 
இட, அத வம்சபரம்பரையாய்ச் சனகமசாராசனளவும் ௨ர்தது, இதுகிற்க: 
இராச. வலிய வில்லை விஷ்ணு ரிசிகமூனிவனிடம் கொடுத்துச் செல்ல, ௮2 
அவன்குமாரனான ஜமசக்கியினிட த்தும், அன்குமானான பரசுராமனிடத் 

தம் பரம்பரையாய்ந்தது. இராமபிரான் இர்தவில்லைச்கொண்தொன் 
கரன்முதலாச அரச்கர்பலரையும் அழிம்இிட்டனன். 

இ௨பிரான் தான் அருமையாசக்கைக்கொண்டு அண்டு பகையென்று 

வர்த மிசவலிய வில்லை ஸ்ரீராமன் பெகு௮லக்ஷ்யமாக இடக்சையாலெடுத்.து 
கிறுத்தி வளைத்த முறிச்சமைபர்றி சாணின னென்ச. ஸ்ரீராமன் அவ்வில் 
லில் ராணேற்றி ௮ர்சாணியைத்தெறிச் தச சத்தமுண்டுபண்ணி இழுக்கும் 
பொழுது அவ்வில் முறிகையில்,அதிவிருஈ அ பேரிடி. முழக்கம்போலவும் மலை 
பிளச்தா ற்போலவும் ௮அண்டகோளம் அதிரும்படி பெரியசத்தம்எழுச் ஐ பரவி 
யதை:கோசண்டவேகசம்பிறப்பித்தல்”என் ரார்.கூத்ரியவம்சரசாசச.ரனானபரசு 
ராமன் அவ்வோசையைக்கேட்டவுடனே க்ச்ரியவம்சச்தளிர்ப்பதைக்குறித் 
துப்பெருங்கோபங்கொண்டு ஒழுவக்உகனால்“வென் றிஉண்டு மழு.மாளிசோப 
மு.திர்ர்த.து” எனப்பட்டத. (“சரியில்மன்னிறுக்த ௨ல்வி லொலியினைச 
சூயமென்னும், வரைமிசையதனிரசேட்டு மனமுறுசினத்கனோடும், பரசு 
ராமன்றா னெய்திப் பழிப்பிலாவிராமன் மன்னோ, டுருமெனவுலக மஞ்சவரு 
த் திவையுைத்தானம்மா””என்ற மசாபாசவஎம் இ௫்கேசோக்கத்தக்க 2.) 

மஹாதண்டம், கரம், மிதிலா,கோதண்டவேகம்,வேதண்டம், சோபம்- 

வடசொற்கள். மிதிலை எம்விட திலுள்ள தென்றால், வடக்லுள்ளதென 
வேண்டுதலின், ௮தனை :வடமிதிலை” என விளம்கச்கூறிஞார்; “வடவேக்க
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டச் தென்குமரி! என்றாற்போல. எனவே, இங்கு வடக்கு” - இனம்விலச்ச 
வர்தஅடைமொழியன் றென்க, மிதிலை யென்பதற்கு - மிதியென்பவனால் 
ஏற்படுத்சப்பட்ட ஈசரமென்பது பொருள். மிநதியென்பத, ஜனககுலத்தலை 
வனான ஜாரசனுக்குப் பெயர்; கடைச் ததனாலுண்டானமைபற்றியது. வேத 
ண்டம் - மலை, மேய--மே-பகுதி: (இதுவே மேவுஎனவும்கிற்பது;)ய்-இறர் த 
காலவிடைகிலை, அ - விகுதி, மழு ஆளி - மமுலை அள்பவன்; இ - கருத் 
தாப்பொருள்விகுதி; அல்லது, மழு வாளி - மழுவாகிய படைச்சலத்தை 
யுடையவன்: இ - உடைமைப்பொருள்காட்டும் பெயர்விகுதி, மழு-எரியிரு 
ம்புப்படையும், கோடாலியும்: இதனை வலக்கையிற் கொண்டுள்ளார். *வெ 
ன்றிகண்டு' என்பதை, மத்திம£பமாக, முன்வாகச்யெத்தோடுக் கூட்டலாம்; 
மேம்பாட்டைகோக்டு யென்ச, இனி, மூசண்டம் வென்றிகண்டு௮ஞ்சும் 
மழுவாளி யென்னவுமாம். இருபத்தொருமுறை உலகைச்சுற்றிவர்த க்ஷத்தி 
ரியசங்சாரஞ்செய்தல னாதலால்,:அண்ட மஞ்சும்மழுவாளி” எனப்பட்டான், 
தண்டம் ஏவும் எனப்பிரித் த, கதாயுதத்தைப் (பசைவெல்லுமாறு) பிரயோ 
இக்இன்ற என்றலு மொன்று. வென்றி - தொழிற்பெயர்; வெல் - பகுதி,றி- 
விகுதி, லகரம் னசரமானத - சக்தி விகாரம். ௮ண்டம் - இடவாகுபெயர், 

இப்பாசுரத்தால், ஸ்ரீராமபிரானது பேராற்றலும், பர,த்வமும் கூறப். 
பட்டன. (௩௯) 

௪0. மாகம்பிலந்திக்கமையோருலகமழுவுடையோ 
கைநன்னறைடைளவாசப் பன்னாகஈடுங்கவம்பு 

வேகங்கொடுதொடரப் பறந்தோடியுமீண்வெர்.து 
காகஞ்சரணென்ன ஈம்பெருமாளுயிர்காத்தனரே. 

(இ-ள்.) காகம் - காகாசுரன், பல் சாகம் நடுங்க ௮ம்பு வேகம் கொடு 
தொடா - பலதிசைகளிலுள்ளபிராணிகளும் அஞ்செடுங்கும்படி (இராம 
பிரானத) பாணம் வேகங்கொண்டு (தன்னைத்) தொடர்ர்துவருதலால், மா 
கம் - பெரிய ஆகாயமும், பிலம் - பாதாளலோகமும், இச்கு - திசைகளும், 
இமையோர் உலகம் - தேவலோசமூம், மழுடையோன் ஈரகம்-மழுவென் 
லும்ஆயுதத்தையேர் தியவனஞான சவபிசானது (சைலாச) இரியும், ஈல் சாடு. 
ஈல்ல இர்தப்பூலோகமும், அளவு ஆச - ஆதயஇவற்றின் எல்லை யுள்ளவரை 
யிலும், பறர்து ஓடியும் - பறந்து ஓடிப்போய்ப் பார்த்தும், (தனக்குப்புக 
விட மொன்றும் வாய்ச்சாமையால்), மீண்டு வந்த - திரும்பி வர்து, சரண் 
என்ன - (உனத திருவடியே) சரணம்' என்று ௮டைச்சலம்புச, ஈம்பெரு 
மாள் உயிர் காத்தனர் - ஸ்ரீரங்ககாசனாகியஅல்விரா மபிரான் சானே(௮ 54 
சாகாசுரனத) உயிரைப் பாதுகாத்தருளினர்; (௪ - று.) 

வனவாசகாலத்திற் சித்திரகூடமலைச்சாரலிலே இராமபிராலும்ஜாகக 
ப்பிராட்டியும் ஏசார்தமாகஇருக்றசமயத்தில்,இர் தரன்மசகனான ஜயக்தன் 
பிராட்டியின் அழகைச் கண்டு மோடித்து அவளைத் தான் ஸ்பரிசிக்க 
வேண்டு மென்னுர் தீயகருத்தினனாய்த் தேவவேஷத்தைமறைத்து வஞ்சச 
மான காகவேஷத்தைப் பூண்டுகொண்டு வரத, பிராட்டியின் மடியிலே 
பெருமாள் பள்ளிகொண்டருளுகையில் தாயென்றறியாதே பிராட்டியின் 
திருமார்பில் மூச்சனொற் குத்த, அவ்வளவிலே பெருமாள் உணர்க்சருளி ௮ 
சோபக்கொண்டு ஒரு சர்ப்பைப்புல்லை யெடுத்து அதிற்பிரமாஸ் திரத்தைப் 
பிரயோடுத்து அதனை அர்தக்சாகத்தின்்மேல் மர்தகதியாகச் செலுத் விட, 
அதவும் பின்தொடர் துசெல்ல, ௮ச்சாகம் அந்த ௮ஸ்இரத்திர்குத் தப்ப 
வழிதேடிப் பலவிடங்களிலும்தடிச்சென்றசேர்ர்தவிடத் தம் ஒருவரும் எற் 
றச்கொள்ளாமையாலே மீண்டு இராமனையே சரணமடைய,௮ப்பெருமான்
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அருள்கொண்டு அக்சாசத்திற்கு உயிரைக்கொடுத்து, ௮ச்2அஸ்.இ.ரம் வீண் 
படாமற் சாசத்தின் ஒருசண்ணை அ௮றுத்தவளவோடு விட்டிடும்படி செய்தரு 
ளின னென்ற வரலாறு, இக்குச் குதித்தது. 

இத்திரகூடத் இருப்பச் சிறுகாக்கை முலைதிண்ட, அத்திரமேகொண் 
டெறிய வனைத்துலகுர் திரிர்சோடி, வித்தகனே யிராமாவோ கின்னபய 
மென்றழைப்ப, அத்திரமே யதன்கண்ணை யறுத்தது மோரடையாளம்”” 
என்ற பெரியாழ்லார்திருமொழி, இ இக்கே சோக்சத்தக்கது. (அதன் வியாக் 

கியானத்தில் * மூர்துறப் பித்ருக்ருஹத்.திலே சென் றவளவில் பிதாவாலும் 
மாதாவாலும் கைவிடப்பட்டு, பர்துக்களானவர்கள் சைக்கொள்ளுவர்சளோ 
வென்று ௮வர்கள்பச்கலிலே 'சென்றவளவில் அவர்களாலும் பரிதயக்தனாய், 
ஆச்ருஸாம்ஸ்யப்ரதா௩ரான ருஷிகள் சான் சைச்கொள்ளுவர்களோ வென்று 
அவர்கள்பக்கலிலே சென்றவளவில் அவர்களும் சைவிடுகையாலே, இறந்து 
இடந்த வாசல்கள்தோறும் ஒருகால்நுழைர்தாற்போலே ஒன்பதின்கால் 
நுழைச்து மூன்றுலோகங்களையும்வளைய ஒடித்திரிர் தவிட ததிலும் ஒருவரும் 
கைக்சொள்ளாமையாலே :*தமேவ ரணம் கத: என்கிறபடியே சிறி 
னாலும் காலைச்சட்டிக்சொள்ளலாம்படியிருக்கும் க்ருபாவா ஞாகையாலே 
வீஸ்மயரீயனாய் எல்லாரையும் குணத்தாலே ரமிப்பிக்கவல்லவனே!? என்று 
ரண்யரானபெருமாள்குணத்தைச்சொல்லி'த!? என்று தன்னுடைய அகந்ய 

கதித்வத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு “உனக்கு அபயம்” என்று ுரணாகத 
னான மைதோற்றச்கூப்பிட, இப்படி 0ரணம்புகுசையாலே, அடவ வ டட்டப 5G 
பையாலே பெருமாள் ரகதிச்சருளுகிறவளவில், காகத்துக்கு ப்சாணப்ரதா 
ஈம்பண்ணி, ௮ஸ்தரத் துக்கு ஒருகண்ணழிவு கற்பிக்சையாலே, முன்பு தலை 
மறுப்பதாகத்தொடர்ச்த. அஸ்தரமதானே அதனுடைய ஒருகண்ணை அறு 
த்துவிட்டது”? என்றதும் காண்க.) ':அங்கதஞ்சிெடுங்கி யயன்பதியண் மி, 
இங்குகின்ரவென்ன வெனச்சகனல்லெய்த, மங்சைபங்கனொடெண்டிசை 
யுஞ்செல மற்றோர், தங்கள் கங்களிடங்கள் ம.றத்தமை சைப்பாய்”” என்ற 
சம்பராமாயணத்தாலும், ௮க்காகம் எங்கும்சரண்பெராமை விளங்கும்.பெரு 
Lol OF EOL கோபத்திற்கு இலக்கான இதனை ஏற்றுக்கொண்டால் ஈமக்கு 
முட்பட என்வருமோ வென்னும் அச்சத்தாலும், ஆற்றலில்லாமையாலும், 
எவரும் அதற்குப் புகலிடமாகவில்லை யென்க, பெருமாள் கிருபையாலே ] 
மந்தசதியாகச் செலுத்த அங்கனமே மெதுவானஈடையுடன் காகத்தை 
அஸ்திரம் பின்தொாடார் துசென்றிருக்கவும் (அம்பு வேசங்கொடு தொடர? 
என்றது, ௮ஞ்சியோவதும் இயல்பில்விரைஈ் தசடையில்லாததுமான காக. 
த்தின் கருத் சாலே யென்க; *காகமொன்றை முனிந் தயல்கல்லெழுபுல் 
லால், வேகவெம்படைவிட்டத?? என்றார் கம்பராமாயணத்திலும், இனி, 
வேகம் - உக்சரத்தன்மையுமாம், 

மாகம் - மஹாகம் என்௦ வடசொல்லின் விசாரம், இக,ராகம்,வேகம், 
காகம் - வடசொற்கள், சாகம் - மலை யென்ற பொருளில், இடம்விட்டுப் 
பெயராத தென்று காரணப்பொருள்பெறும். சுவர்க்கத்தையடைகின் றவர் 
களுக்கும் மோக்ஷத்தையடைடின் ஐவர்களுக்கும் 'பிரவிருத்திரிவிருத்திகர்ம 
ஸாதாபூமி இதுவே யாதலால், :ஈல்காடு” என்றார். மாசம்” என்றது, புவர் 
லோகத்தை. ;இமையோருலகம்” என்றது, ஸவர்லோகம் ம சலியவத்றை, 
:நல்சாடு?என்றத,பிரமனது சத்தியலோகதச்தையு மாகலாம். இமையோர்- 
சண்இமையா சவர்; எதிர்மறைப் பலர்பால் வினையாலணையும்பெயர்: எதிர் 
மழறையாகாரம் புணர்ர் துசெட்டது: விகுதிமுதல்ஆகாரம் ஓகாரமாயிற்று; 
[ஈன் - பொது - ௨.] காகம் - திசை: தசைகளிலுள்ள பிராணிகளுக்கு, இட 
வாகுபெயர், இனி, மலையென்றும் கொள்ளலாம். ஈடும்குதல் - அச்சத்தால்
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உள்ளமும் உடலும் ஈடுல்குசல். கொடு - சொண்டு என்பதன் தொகுத்தல். 
காகம் - காஎன்று கத். தவ செனப் பொருள்படும் காரணக்குறி, சரண் - 
ர. ரண மென்ற வடசொல்லின் விகாரம்; பாதுகாப்பவ னென்பது பொருள். 

இப்பாசுரத்தால், ஸ்ரீராமபிரானது ஆற்றலும், அருளும், சரணூக தரக்ஷ 
கத்வழும், பரத்வமும் கூ.றப்பட்டன. (#0) 

PS, மாதவரும்பர்பெருமாளரங்கர்வலியுணரா 
தாதவன்மைக்கனயிர்த்தவக்கா ளிலக்சாயநெடும் 
பாதவமேழுமுடனே நெடுங்கணை பட்டுருவப் 
பூதலமேமு மெழுபாதலங்களும் புண்பட்டவே, 

(இ-ள்.) மாதவர் - மாதவனென்னும்ஒருதிருகாமமுடையவரும், உம் 
பர் பெருமாள் - தேவர்கட்குச் தலைவரு மாகிய, அரங்கர்-ஸ்ரீரங்கசாதர.த 
அவதாரவிசேஷமான இராமபிமானத, aall - வலிமையை, உணடாது-அமி 
யாமல், ஆதவன் மைந்தன் - சூரியகுமாரனான சுக்கிரீவன், அமயிர்த்த ௮ 
நாள் - சந்தேடுத்த அச்சாலத்தில், இலக்கு ஆய - (அச்சுக் ரீவன்சொன்ன 
படி. இராமபாணத்திற்கு) எய்யும்இலச்காகிய.கேடும் பாதவம் ஏழும்-பெரிய 
மராமரம்ச ளேழும், உடனே - ஒருசேர, நெடுங் கணை பட்டு உருவ-ரீண்ட 
அவ்விராமபாணம் பட்டுப் பாய்ந்து தளைத்தோடிசசெல்லப் பெற, (அகத 

அம்பினாவேயே), பூகலம் ஏழும் எழு பாதலங்களும் புண்பட்ட-பூமிமு தலிய 
மேலுலகங்க ளேழும் (அசலம் முதலிய) கழுலகங்க ளேழும் விரண 
மடைஈதன; (௭எ-று,) 

இராஉணனால் உலியச்சவர்ந்துசெல்லப்பட்ட சீதையைத் தேடிக்கொ 
ண்டு சென்ற ராமலஷ்மணரை அநுமான்மூலமாசச சிகேடத்தபிறகு, சுக் 
கிரீவன், தனது பகைவனும் மசாபலசாலியுமான வாலியைக் கொல்லும் 

வல்லமை இராமபிரானுக்கு உண்டோ இல்லையோ வென்று ஐயமுஜற்று,தன் 
சக்தேகம்திரும்படி “எதிரிலுள்ள மிகப்பெரிய எழுமராமரங்களையும் ஏச 
காலத்தில் தொளைபடும்படி எய்யவேண்டும்” என்றுசொல்ல,உடனே இராம 
பிரான் ஒரம்புதொடுத்து அந்த ஸப்தஸாலவிருக்ஷக்களை ஒருங்கு தொளை 
படுத்தின னென்ற வரலாறு, இங்கு ௮றியத்தக்கக. அப்பொழுது இராம 
பாணம் அம்மராமரங்களேழுடனே ஏழுலசங்களையும் தளைபடுத்தியமை 
யை, “ஏழுமாமரமுருவிக் 8ழுலசமென் றிசைக்கும், ஏழுமூடுபுச்குருவிப் 
பின் னுடனடுத்தியன்ற, ஏழிலாமையாள் மீண்ட தவ்விராகவன்பகழி, ஏழு 
கண்ட பினுருவுமா லொழிவதன்றின்னும், ்? -ஏழுவேலையு முூலகமேலுயர்ச் 
தனவேழும், எழுகுன் றமு மிருடிகளெழுவரும் புரவி, ஏழு ம௩கையரெழு 
வரு ஈடுங்கின ரென்ப, எழுபெற்றதோவிச்கணைச்செலக்கமென்தெண்ணி” 
என்ற கம்பராமாயணங்கொண்டும் ௨ உணர, 

£இசாமபிபான,து வலிமையை யுணராது? என்ற பொருளில் *2ரம்கர் 
வலியுணராத” என்றது, இர் சஅர்ச்சாவதாரமூம் ௮ர்தவிபவாவதாரமும் 
ஆூயெஇரண்டும் ஸ்ரீமர்சாராயணன த இருமூர் த்திகளே யாதலால் ௮ல்வொ 
திறுமைாயம்பற்றி யென்ச. இல்வுரை, முன்னும் பின்னும் கொள்ளத்தக்க த. 
அ தவன் மைர்தன்- மேருமலையின் வடபுறச்சிகாத்தி ஓுள்ளதொரு ச.ரசில் 
மூழ்கு யெழுச்தமாத்திரத்தாற் பெண்வடிவமடைந்த ருகூரஜஸ்என்னும் 
வாஈராாஜன த சழுத்தினழகைக் கண்டு சாதல்கூர்ர்த சூரியனது அறுக் 
இரகத்தால் அப்பெண்குரலகனிடம் சோன் றியவன் சுக்கரீவ னென்று 
உணர்க, சுக்ரீவனுக்கு ' மஹா ராஜர்”என்பது, ஸ்ரீவைவ் ணவசம்பிர.தாயத் 
தில் உழங்கும் பெயர், மராமரம் - ஒருகை ஆச்சாமாம்,
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மாதவர், அதபன்.பாசபம், பூகலம், பாசலம்- வடசொற்கள். மாதவன் 
--மா - இலக்குமிக்கு, தவன் - கணவன் என்று பொருள்படும், இனி, 
மா தவர் - பெருந்த.த்தையுடையஉரான மூணியர்சட்கும், உம்பர் - சேவர் 
கட்கும், பெருமாள் - தலைவர் என்று உரைப்பினுமாம், உம்பர் - எல்லாவுல 
சங்கட்கும் மேலசான பரமபதத்தில் வாழும் நித்தியஞருரிகளுமாம். ஆ தபன்- 

எங்கும் தபிப்பளன னென்று பொருள்படும்; சபிச்தல் - வெயிலிளாற்சுடுதல், 
இலக்கு-லஷ்ய மென் ந உடசொல்லின் சைவ; எய்யப்படிங் குறி, பாதபம்- 
மரம்; அடியால் ரைக்குடிப்ப தென்று காணப்பொருள்பெறும். உடனே- 
ஒருங்கு: சமசாவத்தில். காலசாமசமின் றிவிரைவிலேயென்றுமாம். மேலே 
மூலகங்கள் - பூலோசம், புவர்லோகம், ஸுலாலோசம், WADI PTSD, OG 
லோகம், Gu Cour ain, ஸத்யலோ சம் என்பண, பூ,சலம் ஏழும் - பூமியின் 
திவுளேமும் என்றலும் ஒன்று. மழழுலகங்கள்- அலம். விதலம். சுதலம், 
தலாதலம், மகாதலம, ரசாதலம், பாதாளம் என்பன, புண்பட்ட - பலவின் 
Un VU Par அய - பெயசெச்சம்;ய் - 1 இரர்சுசாலவிடைப்க 
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வற்றைக்குதவுமரங்கவெங்கோபத்ையஞ்சி பரன் 
௪ டி ரூ . ௪ * 

கற்றைச்சடை யினிடையேவெது ம்பினள்கங்சையுமே. 

(இ-ள்.) மதம்மா அழைக்க - மதத்தையடைய விலங்காகிய கழே 
திராழ்வான் ((ஆதிமலமே!” என்று) கூவியழைச்ச, அற்றைக்கு உதவும் - 
அப்பொழுதே (ஐடிவந்து அதன்முன்கின்று அ.சனைவருத் தியமு தலையைக் 
கொன்று அந்தயானையைக்) சாத்தருளிய, அரங்கர் - தருவாங்கசாதராஇய 
இராமபிரானத, வெம்கோபத்தை - உடுங்சோபத்திற்கு, அஞ்சி - பயசக்து,-- 
அரன் சடை ஈகற்றையின் இடையே கங்கையும் வெதும்பினள்- சி௨பிரானது 
(சபர்த்தமென்னும்) சடைச்தொகுதியினிடையே (அடங்கியுள்ள) கங்கா 
தேவியும் வெப்பமடைச்சாள்: (என்றால்), --ஓற்றை சரம் சுட்ட உள் கடல் 

போல்-( (அக்தஸ்ரீராமன ௮) இரம்பிஞாற் சுடப்பட்ட உள்ளேயுள்ள நீர்க்கடல் 
போல, புறத்து மற்றை கடல் - (அதற்கு) அப்புறத்திலள்ள மற்ையசடல் 
களும்,தலம்திடவெர்த த. பேரொலிசெய்யுமாறு வெதும்பியது, எவ் வண்ண 
மோ - எத்தன்மையதோ: [அதசொல்லுதற்கு௮ரிது என்றபடி]; (௪ - று.) 

இரா௨ணனார் கவாப்பட்ட சீதாபிராட்டி, இலங்கையிலிருக்கி செய்தி 
யை அநுமான் சென்று அறிந் தவர்து சொன்னபின்பு, இரரமபிரான் வார 
சேனையுடன் புறப்பட்டுத சென்று கடற்கரையையடைச்௫ு, சுடல்கடக்க 
உபாயஞ்சொல்லவேண்டுமென்று அக்கடலரசனாகிய வருணனைப் பிரார்த்தி 
த்து ௮ம்குச் சருப்பசயனத்திலே படுத்து ஏஎழுகாளளவும் பிராயோபலவேச 
மாகக்கிடச்சு, சமுத்துரராசன் அப்பெருமானது மகிமையைச் கருதாமல் 
உபேகைஷயாயிருக்கவே, ஸ்ரீராமன் அத.பற்றிச் சோபங்கொண்டு (அனைவ 
ரும்ஈடர் துசெல்லும்படி. கடலை பற்றசசெய் சவிடுே வன்? என்று அக்கேயா 
ஸ்திரத்தைத் தனது௮ம்பொன் றிலே யோறித்து அதனைச்செ ரடுக்கத்தொ 
டங்கயவ௨ளவிலே, அ௮தன்உக்கரத்தால் தபிக்கப்பட்டு வருணன் அஞ்சி நடு 
க தடி.உந்து அப்பெருமானைச் சரணமடைஅு கடல் வடிவமான தன்மேல் 
௮ணைகட்டுதர்கு உடன்பட்டு ஒடுங்கிரிற்க, பின்பு இராமபிரான் வாகரம் 
சளைக்கொண்டு மலைசளாற் சே ஐபந்தாஞ்செய்கனன் என்௱ வரலாறு, 
இங்கு ௮றியமேண்டி௰ ௫, | 
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மகாவீரனான ஸ்ரீராமன் ஜலாஇபதியான வருணன்மீது சோபித்துக் 
கடலின் மேல் ௮க்கனியலஸ் திரப்பியோகஞ்செய்தபொழுது ௮ரத௮ஸ்இராக் 
இனிக்கும் அப்பெருமானது கோபாக்கினிக்கும் ௮ஞ்ச ஜலதத் தவமென் ற 
மாத்திரத்தால் உருத்திரமூர் த்தியின்ஜடாமகுடத்தில் நெடுராளாகஇருக்க 
ன்ற கங்கையென்னுங்கடவுள்ஈதியும் கொதித்த தென்றால், சடலுக்கே 
இனமான மற்றைக்கடல்கள் பட்ட பாடு சொல்லுதற்கு-மோ! என்பது, 
இச்செய்யுளின் கருத்து. ஒருபொருளைக் கூறி ௮தகொண்டு மத்ரொரு 
பொருளை எளிதிதசித்திச்சசசெய்தலால், தோடர்நீலைச்சேய்யுட்போருட். 
பேறணி;இதனை வடநூலார் சாய்யார்த்தாபத்தியலங்காரமென்பர்.::அண்ட 
மூலத்தச்கப்பாலாழியும்சொதித்த தேழு, தெண்டிரைக்சகடலின்செய்கை 
செப்பியென் றேவன்சென்னி, பண்டைசாளிருந்தசல்கைஈங்கையும்பதைத் 
தாள் பார்ப்பான்.குண்டிகையிருந்தகீருங்குளுகுளுகொதித்ததன்றே!”என்ற 
கம்பராமாயணம், இங்கு ஒப்புகோக்கத்தக்கது, மற்றைக்சடல்கள்வெர்த 
வகையை, “உரவுச்திரைறீர்க்கடலடைப்பான் வருணற் பழிச்சி யுயர்கரை 
யின், விரியுச்தருப்பசகயனத்தின்மேவி யோரேழ்காள்கோத்ப,வருணன்போ 
தர் திலனாக வெகுண்டு வரிவெஞ்சிலையினொடும், புருவச்சிலைகால்குனிச் திட 
இம் புகைச்த லோமேழ்புணரியுமே” என்ற கூர்மபுராணத்தாலும், வரு 
ணனமேற் சரம்விட வாரிவெர்ததே,? “பரவைகளேழிலும் பகழிபாய்ர் இட, 
எரிகனல்மடுத்திட?? என்ற மகாபாகவதழ்தாலும் காணலாம், ஈதிவெதும் 
பியமைகூறியத கொண்டு நதிபதிவெதும்பியமை உணர்த்தப்பட்டது. Qf 
6.23 சரம் - எவ்ளவுபெரியபகையையும் அழித்தற்கு வேறொன்றன் உதவி 
யைஃவண்டாச் தனியம்பு) ஒப்பற்ற அம்பு எனினுமாம். உட்கடல் - Oss 
ஜம்பூதவீபத்தையடித் தள்ளதான உவர்கீர்ச்சடல். புறத்து மற்றைச்சடல் - 
அக்சடலுக்கு௮ப்பால் ஒன் நன்பின்ஒன்றாகவுள்ள மற்ழைஆறுதவுகளையும் 
தீனித்தனி சூழ்ச் திருக்கன்ற கருப்பஞ்சாற்றுக்கடல்முதவிய ஆறுகடல்கள். 
இச்தொடரில் அண்டகடாகத்திற்குப் புறத்தி லுள்ள ஆவரணஜலமா௫ய 
பெரும்புறக்சகடலும் அடங்கும். 

ஒன்று சரம் ஒற்றைச்சரம், அன்று. கு- ௮ற்றைச்கு: மென்றொ 
டர் வன்றொடராய் ஐகாரச்சாரியைபெற்றது. மரம், மதம், ஜடா, கங்கா - 
வடசொற்கள், ஓலம் - ஒலி, தலமிட. .- தம HAGES SOs pen DUIOS ex wr 
போலச் கதற வென்க; (இராமன்பக்சல்)அபயம்வேண்டுமாற எனினுமாம், 
மத்றை-சுட்டியதற்குதினமுணர்த தும் இடைச்சொல்,வெர்தத - வே என்ற 
பகுதியின் இரர்,காலத்தொழிர்பெயர்; பகுதி குறுகிற்று, ஒகாரம், வியப் 
புத்சோன்ற நின்றது, மதம் மா - மதங்கொள்ளும் மிருகம்; எனவே,யானை 
யாயிற்று, 'அசசச்ெவிக்கு ஐந்து மிரண்டும், எச்சமிலவே பொருள் யி 
னான” என்ற தொல்காப்பியத்தை சோக்ச (கோபத்தை யஞ்ச? எனப்பட் 
டத) உருபுமயசக்கமாக, கோபத்திற்கு எனத் இரித்தலுமாம். உம் - உயர்வு 
சிறப்பு. கங்கா? என்பது உடமொழியிழ் பெண்பாற்சொல்லாதலாலும், ஈதி 
க்குஉரியதெய்வம் ஸ்த்ரீஜாதி யாசலாலும், (வெதும்பினள் கங்கை? எனப் 
பெண்பாலாற் கூறினர், | 

... இப்பாசாமமும், மேற்பாசரம்போலவே இராமன து:;பேராற்ற$லை யுணர் 
த்.தியது. (௪௨) 
௪௬. கொங்குண்வெண்ட.மர்தண்டாரரங்கர்வெங்கோபமுடன் 

பொங்குஞ்சரஞ்செய்தமாயமென்னோ தன்புகழடைய 
மங்கும்படிக்குமறஞ்செயிராவணன் வாகனிகண் 

டெங்குங்குரங்கெங்கும்ராமனென்றேங்கயிரிர் இடவே,



திருவரங்கத்துமாலை, ௮௬ 

- (இ-ள்.) தன் புகழ் அடைய - தனது £ர்த்தி முழுவதும், மங்கும்படி 
க்கு - அழியும்படியாக, மறம் செய் - சொடுக்தொழில்களைச் செய்த, இரா 
வணன் - இராவணனுடைய, வாகினி - (மூலபலமென்னும்)சேனையான த, 
சண்டு-பார்த.து,எங்கும்குரங்கு எங்கும் ராமன் என்று ஏங்கி இரிஈ் திட-எங்கே 
பார்த்தாலும் குரங்கும் எங்கே பார்த்தாலும் இராமனுமா யிருக்கின்ற 
தென்று ஏச்சமடைந்து ௮ழிர் திடும்படி, சொம்கு உண்டுவண்டு௮மர்தண்தார் 
௮ரங்கர் வெம் கோபமுடன் பொங்கும் சரம்செய்த - தேனைக்குடித்தக் 
சொண்டு வண்டுகள்விரும்பிமொய்ச் திருக்கப்பெற்றகுளிர்-சசியான மாலையை 
யுடைய ரங்கராதராயெ இராமபிரானது சடுய்கோபத்துடன்கொ தித்த 
வச்ச அம்பு செய்த, மாயம் - மாயை, என்னோ -யாதோ! (௪ -.) 

௮வரதுகசோபம் பொம்கியபோதே அம்பும் பொக்யெதனால், அரங்கர் 
வெங்கோபமுடன் பொங்குஞ் சரம்”? எனப்பட்ட. இரண்டுபொருள்களு 
க்கு ஒருவிளாபொருச்தச் சொல்லுத லாகிய புணரிநீலையணி இங்குத் தோ 
ன்றுதல் சாண்க; இதனை வட நூலார் ஸஹோக்தியலங்கா£ மென்பர்: உடன்? 
என்ற மூன்றாம்வேற்றுமையுருபு, இவ்வணிக்கு உரியது. இனி, அரங்காது 
கோபத்தை ௮௨..த அம்பின்மேல் ஏற்றி 'வெங்சோபமுடன்பொங்குஞ் சரம்” 
என்றா ரென்றலுமாம்; உடையானது பண்பை உடைமையின் மேலேற்றிக 
கூறும் உபசாரவழக்கு. பொங்குதல் - கொதித்துச்சொ்தல். அரங்கர் ௪ர 
மென்ச, மற்றும், ௮ரத௮ஸ்.திரத் திற்குஉரியஅதிதேவதை சொள்ளுங் கோப 
த்தை அம்பின்மேல்ஏற்றவுர் தகும். (வெங்கோபமுடன் பொங்கும்” என்ற 
அடைமொழியை அரங்கர்க்குக் கூட்டவுமாம். என்னோ” என்ற, வியப்புப் 
பற்றி. பிரமன துகுலத்திற்பிறர்தமை,வேசமூழுவதும்ததயமை,அசேகசாஸ் 
இரம்சளைக்கரைகண்டமை, நித்தியசர்மாநுஷ்டானம், அரியதவவேள்விகள் 
செய்துபெருவரம்பெற்றமை முதலியவற்றால் இராவணன் தான் அடையும் 
புகழ் முழுவதும் பொலிவுபெரு துகெடும்படி, தமையனையடச்குதல், முனி 
வர்கட்கும்தேவர்கட்கும்திங்குவிளை தல், பிறர்மனைவியரைச்சவர்தல், பிரா 
ட்டியை வஞ்சனையால் அபஹரித்தல் முதலிய பல சொடுர்தொழில்களைச் 
செய்து பழிபாவம் மிகப்பெற்றதனால், “தன்புகழடையமங்கும்படிக்கு மஞ் 
செய் இராவணன்? என்றார். 

ராவணன் என்ற வடமொழிப்பெயர் - கூச்சலிடுபவ னென்றும், கூச்ச 
லிடச்செய்பவ னென்றும் பொருள்படும். சி௨பிரானது கைலாசூரியைப் 
பெயர்சக்கத்தொடங்கி அதன் £ழ்த் தன்சைகள்௮கப்பட்டு ஈசுங்குண்டபோது 
பேரிரைச்சவிட்டதனாலும், தனது கொடியசெய்கைகளால் உலகச்சைக் 
கதறச்செய்ததனாலும், இவனுக்கு இப்பெயர். இது, சி௨மிரான் இட்டது, 
தனக்கும் பிறர்ச்கும் இதமறியாத துஷ்டஸ்வபாவமுடையவ னென்பதை 
இப்பெயர் விளக்கும் இணி, விசிரவமுனிவனத புசல்ல னெனப் பொருள் 
படுக் தத்திசார்தராம மெனக் கொள்ளுதலு மொன்று, 

மாயம், வாகினி - மாயா, வாஹி$ என்ற உடசொறர்களின் விகாரம், 
மாயை - உள்ளதை இல்லாததாகவும்,இல்லாசன,௪ உள்ள தாகவும், ஒன்றை 
மற்றொன்றாகவுவ் காட்டும் விசித்திரம். தனது ஈற்குண ஈர்செய்கைகளி 
னாலும் இருமேனியழூனாலும் எல்லாரையும் மூழ்விப்ப௮ னென்பது, ராம 
னென்ற திருசாமத்தின் பொருள். ராமன்”? எனச் தற் சமமாகவேகூறினார், 
செய்யுளோசையின்பொருட்டு, மல்கும்படிக்கு என் றதில்,கு-சரரியை. ஏங்க 
யிரிர்திடச் செய்த மாயம் என இயையும், தண் தார் - இருத்.துழாய்மாலை 
யும், மலர்மாலைசளும், கொங்கு உண்டு - வாசனையை மோப்பத்தால்உட் 
கொண்டு எனினுமாம். கொங்கு - பூர்தாதுமாம், எங்குதல் - அச்சத்தால்



௮௪ திருவாங்கத்த மாலை. 

உள்ளமும் உடலும் மெலிழல், இரிதல் - அழிதல்; “இ?” என்ற துணைவினை, 

தேற்ற முணர்த்திற்று, 
இராக்கசசேனைகளனைக் தம் படைத்தலை௮வர்பலரும் ' கும்பகர்ண்ன் 

அ.இகாயன் இக்திரஜித்த முதலியோ ருட்படப் போரில் வாசரலீரர்களர் 

லும் இராமலஷ்மணர்களாலுங் கொல்லப்பட்டுத் தொலைர்தபின்பு, மிக்க 

வருத்தத்ரையும் அதிகசோபம்தையும் அடைக்க இரா௨ணன், நெடுகாளா 
கப் பலவிடங்களிர் சேமிச் ஓவைச்திருந்ச மூலபலசேனையையெல்லாம் 
போர்க்குச்ளெலுத்ச, புத்நிலிருர் ௪ ஈசல்செளெம்புவதபோல அரசேகஆயிர 

வெள்ளச்சணச்காய்௦க்துசெருங்கியமூலபலவீராகளைப்பார்ச்தவாஈரசேனை 
AGA FOS BE தறி யோட. ௮ கண்டு இராமபிரான் அல்லாஈரசே 
னையை மீட்டு கொண்டுவந்த காச்கும்படி அங்கசன் சுச்கிரீ௨ன் இலக்கும 
ணன் மூதலீயோரை ஏவிவிட்டு, தான் சனி3யசென்று அதிவேகத்துடன் 
அச்சேனை மாமு இலுக் இரிர் ஐ பற்பல அம்புகள்தொடுத்துப் போர்செய்து, 
சார்தர்வாஸ்கி மென்னும் மோசசாஸ்திரத்தைப் பிரயோடக்சக, ௮த-ஞல் 
அவ்௨ரச்கரணைவரும் ஒருவர்க்கொருவர் குரங்காகவம் ராமஞகைவும் தோன் 

வே, அவர்கள் ஒருவரையொருவர் பகையென மாறபடக்கருதிப் படைக் 
கலங்களால் அுடிச்தச்கொண்டு எழரைகாழிகைக்குள் தம்மில்காமேஅழி 
ர் தபோயினர் என்பது, இங்குச்குறிச்த பொருள். 'எமுகாழிகைக்குள்” என் 
றும், (மூன்றேமுக்கால்கா(ரிகைச்குள்? என்றும் கூறுதலும் உண்டு, 

இப்பாசுரமும், இராமனது பெருச் திறல் கூறியசே. (௪௩) 

௪2, பேரொத்தவாயிரம்பே்மடிந்தாற்பிறக்குங்கவந்த 

கேரொத்தவாடு மதாயிரமாடினெடுிஞ்சிலையி 
னைரொத்தகண்கிணிச ற்?முலிடு மதொர்யாமநின்று 

காரொத்தமேனியரங்கர்தம்போரிற்கறங்கியதே, 

(இ-ள்.) பேர் ஒத்த ஆயிரம் பேர் மடிந்தால் - புசழ்பொருச் திய ஆயி 

ரம்வீரர்கள் (போரில்) இறர்தால், கவர்தம் பிறக்கும் கேர் P55 Baw - 
தலையற்உடர்குறை (யொன்று) எழுக்து. சரிவாச் தாளவடைவுபொருச்தக் 
கூத்தாடும்; அது ஆயிரம் அடில் - அம்லாறு ஆயிரங்கவந்தங்கள் எழுச் தகூத் 

தாடினால், நெடுஞ் சிலையின் ஏர் ஒத்த கஇண்டுணி சற்று தல்இடும் - பெரிய 
வில்லிற் சட்டப்பட்டிருக்கின்ற ௮ழகுபொருர்திய மணியானது சிறி ஐஒலி 

க்கும்; கார் ஓத்த மேணி அரங்கர்தம் போரில் - காளமேகத்தைப்போன்ற 
தஇருமேனியையுடைய திருவரங்கசாதராகிய இராமபிரானது யுத்தத்தில், 
அது ஓர் யாமம் நின்று & rie Bs 5) - QR தமணி [| இராமன் மைச்கொண்ட 

கோதண்டத்தி ள்ள மண்] ஒருயாமகாலம் இடைவிடாம லொலித்த து, 

:இரங்காசம் போரில்”? என்௱த, மேற்கூறியபடி இராமபிரான் ale s 

இரமாகப் போர்புரிர் த; மூலபலலஉசை செய்கபொழுது என்றபடி, அப் 

போரில் மடிர்தலர் அளவற்ற பல ரென்பது, இவ்வாறு விளச்சகப்பட்ட த. 
அவர்சொகை, கூறுதற்கரி தென்பதாம். இசசெய்யுளிர்கூறிய மாபை, கம்ப 
சாமாயணச்க மூலபலவழைப்படலத்தில் - அனை யாயிரர்தேர்ப இிளயிர மடா் 

பரியொருகோடி, சேனை சாவலாயிரம்பேர் படிற் செழுங்கவர்தமொன்றா 
டும், கானமாயிரமாயிரகோடிக்குச் கவின் மணி சணிலென்னும், ஏனையம் 
மணி யேழரைரசாழிகையாடியகினிதன்் macros Cn gb, Salus gr ont 

பாரதப் பதினான் காம்மபார்ச்சருக்சத்தில் 1(அசேசமாயிரம்பேர்படக் 
கலர்தமொன்றாடு மக்சவர்தங்கள்.அரேசமாயிரமாட வெஞ்சிலைமணியசைச் 

தொருகுரலார்க்கும்.ரேசராழிகை யரு£சுனன் சிலைமணியார்த்த தக்சசம் 
பட்ட, அரேஈமாயிரம்விர கரை யளவறிர்தார்கொலோவுலைஇர்பார்??



திருவரங்கத்துமாலை. ௮௫ 

என்றதனாலுங் காண்க, சற்று ஓவிடும் - அசைர்து ஒருமுறை ஒலிக்கு 
மென்றபடி. 

யாமம் - வடசொல்: ஏழமைரசாழிகைப்பொழுத;; ஒருகாளின் எட்டி 
லொருபகுதி: (மூன் றுமணிசேமம்.) (ஸ்ரீவால்மீகராமாயணத்து மூலபலவத 
கட்டத்தில் :'தி௨ஸஸ்ய அஷ்டமே பாகே?”என்றதர்கு-'ஒருபசலின் எட்டி 
லொருபாகத்திலே” என்று பொருள்சொண்டு, 'மூன்றேமுக்கால்காழீகை” 
என்று உரைசெய்திருச்சின்றார்கள்; அதற்கு - ஒருசாளின் எட்டிலொரு 
பாகத்தில்” என்ற பொருள்கொண்டால், ஒருயாமகாலத்தி லென் றதாகும்.] 
சந்தம் - சபந்த மென்ற வடசொல்லின் திரிபு; அதற்கு- உடமொழிகிகண் 
ழூல், '5சொழமிலடன்கூடின தலையற்ா£ உடல்? என்று பொருள்கூறப்பட்டி 
ருக்கன்ற து, இண்டுணி - இங்கணீ என்்£ வடசொல்லின் விகாரம்; சிறிது 
ஒலிப்பது என்பது, அதன் காஈணப்பொருள் இண்டெணெியென்பசைச் தமிழ் 
ச்சொல்லாகமே கொண்டு, இண்டுண் என் றுஒலிப்பதெனச் காரணப்பொ 
ருள்கூறுதலும் ஓன்று, பேர் - பெயர் என்பதன் ஈரூ௨, பிறக்கும் - முற் 
றெச்சம். ஒன்ற மூன்று நான்காம் அடிகளில், ஓத்த? என்பது - இறந்த 

காலப்பெயரொசசம்; ஓ - பகுதி: ஓத்தல் - பொருர் துதலும், சமானித் தலும், 

இரண்டாமடியில் ஒத்த? என்றது - செயமென்னும்லாய்பாட்டு வினையெச் 
சம்; ஓத்து - பகுதி: ஒழ்துதல் - தாளம்போடுதல். 'சற்று” - இடைச்சொல். 
ஒல் இடுதல் - ஒலியைச் செய்சல். ஓர் - ஒன்றுஎன்பசன் விகாரமான இது 
உகரம்பெரறாமலும் முகல்நீளாமலும் ரின்றது. 

மேற்பாசாரம்போலலே, இராமன் மூலபலத்தையழித்த நிறத்தை விய 
ர் துகறியத, இப்பாசுரமும், (௪௪) 

௪௫. சற்பத் தறங்குமரங்கா வுன்பாதந்தனையடைந்த 

ஈற்பத்தருக்கொருகாசமுண்டோ ஈலமாமருத்தின் 
வெற்பைக்கொணர்ந்தவிறலனுமாறை மவ்வீடணனுங் 

கற்பத்களவுமழியா திருக்கவுங் கற்பித்தையே, 
(இ-ள்,) சற்பத் த; உறங்கும் அரங்கா - அதிசேஷன்மேல் (பள்ளிகொ 

ண்டு) யோகரிதகிரைசெய்அருள்சன்ற திருவாங்கனே! ஈலம் ௮ம்- ஈன்மை 
யைத்தருவசான, மருத்தின் மெற்பை - ஸஞ்€விபர்௨தச்தசை, கொணர் 

ச்ச - தூச்செசொண்மெர்ச, விரல் அனுமானும் - ௨லிமையையுடைய ஹது 
மானும், ௮ வீடணனும் - அர்த விபீஷணாழலானும், கற்பத்து அளவும் அழி 
யாது இருக்கவும் - உலகமுடியுகிகாலமஎவும் இறவாமலிருச்கும்படியாசவும், 
கற்பித்தையே - (8) கட்டளையிட்டருரீனையே:!ஆசலால்),உன் பாதம்தனை 
அடைந்த நல் பத்தருர்கு ஒரு சாம் உண்டோ - உனது திருவடிகளை 
யடைந்த ஈல்லஆடியார்கட்கு அழீவுஉண்டோ? [| இல்லை யென்றபடி]; (ஏ-து.) 

இராமபிரான் தனது ஆடியயர்களான அநுமானுக்கும் விபீஷண 
னுக்கும் பிரமகர்பமளவும்அழியாமர்செஞ்சிவியாய்லாழும்படி அறுக்செொசஞ் 
செய்த தாடிய சிறப்புப்பொருளைக்கொண்டு, திருமாலின் இிருவடிசளை 
யடைர்த மெய்யடியார்கட்கு யாதோரழிவுமுண்டாகா தென்ற பொதுப் 
பொருளைச் சாதித்சலால், கோடரநீலைச் சேய்யுட்போநட்பேறணி, 

அனுமான் - வாநுமார் என்ற ௨டசொல்லீன் விசாரம்;இப்பெயர், கன் 
னத்தில் விசேஃஷமுடைய௨ னென்று பொருள்படும், வாறு - கன்னம், மார். 

உடைமைப்பொருள்காட்டும் உடமொழிப்பெயர்விகு இ, மேருபர்வதத்திற் 

கேசரியென்ற ௨ாஈரலீரன மனைவியான ௮ரூாகாதேவியினிடம் வாயு 

தேவனது அ.நுக்கொசத்தாற் பிறர்த குமாரனான இவன், பிறர்தவுடனே 
இளஞ்சூரியனைக் சனிர்சபழமென்றுரு இப் பிடிச்சர்குப் பாய்ர்சபொழுத, 
அ,சனையறிர்து கோபங்கொண்ட இக்திரன் வர்டிமாயுதத்தினால் அடிக்க



௮௬ .. திருவாங்கத்துமாலை. 

அவ்வடிபட்செ சைக்க கன்ன முடையவ னான தனால், இவலுக்கு ஹநுமாக் 
என்று பெயராயிற்று; இத, இந்திரன் இட்டது. இல்வாகரவீரன், சுக்ரீவ 
லுச்கு மர்திரியும் சனேகினு மானவன்; ராமலக்ஷ்மணர்கள் சதையைத் 
தேடிச்சொண்டு சென்றபொழுது, அவர்கள்பக்கல் பேரன்புகொண்டுவஈது 
சந்தித்துப் பணிச்த பேசி இராமனுக்கும் சுக்கிரீவனுக்கும் ஈட்புச்செய்வித் 
தவன்; இராமதாதஞாய்ச்சென்று சடல்கடச். து இலங்கைசேர்ச்து சதையின் 
வரலாற்றையறிச் த மீண்டுவந்து இராமபிரானிடம் செய்திகூறி, அதன்பின் 
இராமன் சென்று இராவணன்மூசலிய அரக்கர்களேச்கொல்வதற்கு மிக்க 
உதவிபுரிர் சன். 'சிறியதிரு௨டி”? என்பத, ஸ்ரீவைஷணவசம்பிரதாயத்தில் 
அதுமானுக்கு வழங்குக் திருநாமம், 

இராமலஷ்மணர் வாஈர?சணைசளுடனே சடல்கடர்து இலங்கைசேர் 
ஈது ஈடத்திய பெரும்போரில் ஒருகாள் இராவணன்மகனான இந்திர௫ூத்து 
பிரமாஸ்திரத்தைப் பியோடுத்து அதனால் ல.ஷ்மணனையும், வாஈ.ரராஜ 
ஞான சுச்சரீவனையும் வாரரசேனைகளையும் சட்டுப்படுத்தி ௮௨சமாய் மூர்ச 
தித்து மணமடைந்தவரபோரழ் இடக்கும்படி செய்தபொழுது, இராமபிரா 
னும்௮வர்கள்கிலைமையைச்சண்டுதுச்சித்துவிழுர்கிட, ஜாம்பபான்சொன்ன 
படி அநுமான் அதிவேகமாகப் புறப்பட்டு, இமவத்பர் வதத்திற்கு வடக் 
கேயுள்ள ஒஷதிபர்வதத்தைச் சார்ந்து அம்மலையிலுள்ள ம்ருதஸஞ்சீவ௩, 
விறால்யகரணீ, ஸாவர்ண்யகரணீ,ஸர் தாரகரணீ என்ற மூலிகைகளைத் தேடு 
கையில், ௮ர்தத்திவ்வியயஐஷ திகள் மறைர்தனவாக, அ௮.நுமான் அ௮ர்தமலை 
யையே வேரேோரடுபெயர்த்து எடுத்தக்கொண்வெர்துசேர, அ௮சன்காற்றுப் 
பட்டமாத்திரத்தால் அனைவரும் மயச்கம்ஒழிர் த மூர்ச்சைகெளிக்து ஊறு 
பாடுதீர்ந்து உயிர்ச்தஎழுந்தனர் என்ற வரலாறு, இங்கு அறியத்தக்கது, 
அப்போரில் மற்றொருசமயத்தில் இராவணன் விமீஷணன்மேல்எறிச்த 
தெய்வத்தன்மையுள்ள வேலாயுதத்சை அலவன்மேற்படவொட்டாமல் இலக் 
குமணன் தன்மார்பில் ஏற்றுக்சொண்டு அதனால் மூர்ச்சையடைசையில் 
மீளவும் அநுமான் அ௮ம்மலையைச்கொண்டுவர்து இலக்குமணனை உயிர்ப்பித் 
தன னென்பதும் உணர்க, 

வீடணன் -விபீஷணன் என்ற ௨உடசொல்லின் இதைவு.இப்பெயர்,(பகை 
வர்க்கு) விசேஷமாய்ப்பயங்கரனான வனென்று காரணப்்பொருள்படும்,இனி, 
இதத்கு-பயங்கரனல்லாதவனென்று பொருளுரைப்பாரு முளர், இவன், 
இராவணனது இறுதித்தம்பி; ஈற்குணாற்செயல்களையுடையவன், இராம 
பிரான் இராவணாதியரை யழித் உர்பொருட்டுப் பெரியவாகரசேனையைசூத் 
தப்படுத திச்கொண்டு புறப்பட்டு? தென்கடலின் இக்கரையைச் சேர்ர்தவள 
விலே, இலங்கையில் சபைவிற்றிருந்த இராவணன் இனிச்செய்யத்தக்ச 
தைக்குறித்து மர்திரிகளுடனே இரசயேமாக ஆலோசனைசெய்சையில், 
அவனது தம்பியும் சத் துவகுண”லனுமான விமீஷணன் பற்பலநீதிகளையெ 
டுத்துச்சாட்டி (மசாபலசாலியானஇராமனிடத் திலே சீதையைக் கொண்டு 
போய் ஒப்பித் தவியவதே தகுதி? என்று வற்புறுத்திக்கூறவும், இராவணன் 
அதுகேளானாய்க் கோபங்கொண்டு பலவாறுஇகழ்ச்துபேச, விமீஷணன் 
௮தனைப்பொரறாது அச்சமையனையும் சுற்றத்தையும் இனத்தையும் விட்டுச் 
திப்பற்றியவிடச்தினின்.று வெளிப்படுிமாறுபோல அசத் துஷ்டர்கூட்டத்தி 
னின்று புறப்பட்டு வந்த இராமபிரானைச் சரணமடைந்து அப்பெருமா 
னால் அன்போடு ௮பயமளித் த ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அவனுச்குஉதவியாகு 
அரச்கர்களுடைய சூழ்சரிசளையெல்லாம் எடுத்துச்சொல்லி, ௮வர்களனைவ 
ரையும் போரில்௮ழித்தற்குப் பெருச் தணைசெய்த, ாஸ்ரீராமஞல் இலங்கை 
யரசனாச மூடிசூட்டப்பட்டன னென்ற௱ வரலாறும், இங்கு அறியத்தச்
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கது, (அவ்வீடனன்” என்றது, மேன்மைபற்றி) அகரச்சுட்டு, பிரசித்தி 
பற்றி வரதத, ரஜோகுண தமோகுணங்களால் மிக்குத் தீயனவேசெய் 
yo கொடியழபக்கர்சோஷ்டியில் ஒருகனாயிருச் தம் ஸத்வகுணமேமிக்கு 
ஈல்லனவேசெய்யுமியல்பினஞான விமீஷணனது ஞான2லைங்களின் மேன் 
மை தோன்ற, :(௮ல்வீடணன்? என்ளூர். 

அநுமான் மருத்துமலைகொணர்ச்து இலச்குமணனைஉயிர்ப்பித்த இரு 
முறையிலும் இராமபிரான் ௮௨ன்பச்கல் மிகவச் திருவுள்ளமுசச். து ௮வனைச* 
சிரஞ்€ீவியாய் என்றும்வாழும்படி ௮ருள்செய்சகனன், (கம்பரரமாயணத்து 
யுத்தசாண்டத்தில் மருத் துமலைப்படலத்தில் ''இன்றுவீகலா தெவரு மெம் 
மொடு, கின்றுவாழுகாள் நெடிதுஈல்கினாய், ஒன்றுமின்னல்சோயுறுகலா.து 
நீ, என்றும்வாழ்தியா லினிதெனேவலால்”? என்றதம், வேலேற்றுப்படலத் 
நில் வீர னனுமனைத் தொடரப் புல்லிப், பெற்றனெ லுன்னை யென்னை 
பெருதன பெரியா யென்றும், அற்றிடைமீறுசெல்லாவாயுளையாக வென் 
றான்”? என்றதும் காண்க.) இசாமபிரான் இருவதாரத்தைமுடித்துச் 
கொண்டு இவ்வுலகத்தைநீத்தத் தன்னடிச்சோதிக்குஎழுக்தருளும்போ த 
வீடீஷணனுக்குச் சிரஞ்சிவியாய்வாழுமாறு 2ருள்செய்தன னென்பதை, உச் 
தரசாண்டத் துஇறுதிப்படலத்தில்:மீன் பயில் சடுகைவேல்வீடணன் தனைப், 
பொன்பயில்ஈகர்வயிற்போதி பூதல, மன்பதையளவு நீவாழ்தியாலென, 
அன்புடனாணையானகலமீக்கினான் '? என்றதனால் உணர்க, இவர்களில் அநு 
மானுக்கு ''ஒருசாளும்விளியாகாளும.றுக?? என்று பிரமனும், “யான் மறு 
விலாமனத்தேனெனனின், ஊழியோர்பசலாயோதம்யாண்டெலாம் முலக 
மேழு.மேழும்வீவுற்ரஞான்று மின்றெனவிருக்தி” என்று தாபிராட்டியும், 
விபீஷணனுக்கு நீ யென்று பிறவாதிருத் தி?” என்று பிரமனும் கொடுத்திருக் 
இன்ற அழிவிலா௨ரத்தைப் பெருமான் இங்கனம் பரிபாலித்தருளின 
னென்க, மநீறையோர்பலரைப் பெருமான் தன்னுடன் ஸயைகுந்தத்திற்கு 
அழைத்துக்கொண்டுபோகின்ரபோது இவ்விருவரையும் உடன்சொண்டு 
செல்லாமற் பிரமகர்பமளவும் இவ்வுலகில்வாழுமாறு கட்டளைகூறி முன்பு 
அவர்கட்குப் பிரமனும்பிராட்டியும்தச்தவரததைப் பரிபாலித்ததை இங்கனம் 
பாராட்டிக்கூறினாருமாம். விபீஷணனுச்கு இலங்கையிற் பட்டாபிஷேகஞ் 
செய்விக்கும்பொழுது இல்௨கைவாமளித்தசாகவும் கூறுவ துண்டு, இலக 
கைகாத்தளிப்ப வீடணற்காயு ஸியம்புமோர்கற்ப மசளித்த”” என்றது, 
ஸ்ரீபாகவதம், 

ஸர்ப்ப மென்ற ௨டசொல்லின் விகாரமான சர்ப்பமென்ப.து, எதுகை 
நடம் நோச்செ சற்பமெனச் திரிச்கப்பட்டத; தரையென்பத தறையென 
வேண்டுமிடத்து ரசரம்மா ந்றப்படுதல் போல, பாதம், பச்தர்,சாறாம்,சல்பம்- 
வடசொற்கள், ஓ - எதிர்மறை, மருத்தின் வெற்பு - மருக்தையுடைய மலை; 
தஷதிகரி: மருக த? என்ற மென்றொடர் வன்ரொடராயிற்று; இன் - சாரி 
யை, கலம் - நன்மையைத்தருகின்ற, மா மருந்து - மவொளஷதியென்றுள் 
'கொள்ளலாம்.ஈல என்றுஎடுத்து,ஈல்ல என்றலுமாம், சொணர்ச்த, கொணா- 
பகுதி; ௮த,குறுக்கலும் விரிச்தலு மாகிய விசாரங்களைப் பெற்று, (6சகொணர்' 
என் நின்றது. விறல் - ஷெற்றியுமாம், மூன்றாமடியில், உம்மைகள் - எண் 
ணுப்பொருளன. சான்சாம் அடியில், உம்மைகள் - உயர்வுசிறப்பு. “அழியா 
இருக்கவும்”? என்ற உம்மையை எச்சப்பொருளதாகக் சொண்டு, அவர்சட்கு 
முறையே தன்னால்தழுவிக்சொள்ளப்படுதலும் இலம்சையரசனாதலும் முத 
லியதப்புச்சளைச் சரத தமன்றி யென்பதை வருவித்தலுமாம், க.ற்பித்தை - 
மூன்னிலையொருமை யிறர்தகாலமுற்று; ஐ - விகுதி.ஒரு சாசம் உண்டோ- 
நாசம் ஏன்றேலும்உண்டோ என்றபடி, வடி(௧௫)
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௪௬. வு |ம்பயமுமமுதுமொப்பானவரக்கருக்கு 
மேவும்புசழின் னுமேவுங்கொலோ வவர்மெய்யருளாற 
ரவுந்தரங்கத்தடஞ்சூழயோத்திச்சராசரங்க 
ளாவுங களையுடன் வைகுக்கலோகச்திலார்ர் திட்டலே. | 

(இ-ள்.) ஆவும் பயமும் அருதம் ஒப்புஆன - பசுயையும் (௮.கனி 
டத்துப்) பாலையும் (அ.தளிட, 5 அ)இனிமையையும் போலுள்ள. அரங்கருக்கு- 
திருவரக்கசாதசாகிய இராமபிரானுச்கு, மேவும் - உண்டான.புகழ்-&ர் இ, 
இன்னும் மமேவும்சொல்ஐ - வேறுயார்க்சேனும் ௨ .ண்டாகுமோ? (உண் 
டாகா சென்றபடி ( (ar னனில்). தாவும் தாக்கம் தடம் சூழ் அயோச்தி 
௪.ர அசரங்கள் அவும் - மே மன்மேலெழுர் அவருன்ற அலைகளையுடைய 

தடாகங்கள் சூழ்ந்த அயோகச்தியாபுரியி லுள்ள எரங்களும் அசரங்களு மா 
இய எல்லாப்பொருள்களும், ௧ இளையுடன் - (சம்தம்) சுற்றச்கடனே, அலர் 
மெய் அருளால் - அர்தஸீராமபிரான த பழு.அபடாதகருணையினால், வைகு 

ந்த லோகத்தில் அர்ர திட்ட -ைகுண்டலோகத்திற் சென்று சேர்ச் திட்டன. 
இராமபிரான் தல்வுலகத்சைவிட்டுசெல்லக்தொடங்கிய சமயத்தில், 

அயோத்தியாஈககரத்துஉயிர்களெல்லாம் அப்பெருமானைச் சாணமடைக்து 
(தேவரீர் எங்குச்சென்றாலும் அடியேங்களையும் உடனழைச் தக்கொண்டு 
செல்லவேண்டும்” என்று பிரார் 5 இக, ப்ரீராமன் அலர்சுளுடைய அன்பின் 

உறுதியைக் கண்டு : அப்படியேஆகட்டும்' என்று அருளிச்செய்து, அனைவரை 
யும் தம்மைப்பின்்ாடர்க் வருமாறு பணித்சருளிப் பியாணப்பட்டனர்; 
அப்பொழுது, அக்நகாத்திருக்த மனிதர்களே யன்றி விலங்கு பறலை முத 
லிய அஃறிணையுயிர்களும் அகமகிழ்ச்து சுமா! பியின்பின் சென்றன: இக்க 
னம் பலரும் புடைசூழ பரீபகவான் சரயு இயில்இறங்கிம் தன்னடிச்சோ தி 
க்குஎழுர்தருளும்போ,த, தீம்மிடச இடைய தஅன் புகொண்டு பின்பற் 
றிச் சரயுவில்மூழ்கி உடம்பைத் துரந்த எல்லாவயிர்கட்கும், பிரமலோகத் 
இத்குமேற்பட்ட தாய்ப் பரமபதம்போலவே புக்கவர்மீண்டுவரு சலில்லாத 
மேம்பாடுள்ள ஸார்தா£கமென்னும்உலகம்சை அளித்தருரினர் என்பது, 

இங்கு அறியத்தக்கது. 
“அன்று சராசரதிகளை மைகுர்சத்தேற்றி”, கர்பா ரிராமபிரானை 

யல்லால் மத்றுங்கசபரோ, புற்பாமுதலாப் புல்லெ.றம்பாதி யொன்றின் றி 
யே,ஈர்பாலயோத் தியில்வாமுஞ் சராசரம் DE payer, சரிபாலுக்கும்த்தனன் 
நான்முகஞாபெர்ரகாட்டுளே” என்றார் ஆழ்வார்களும். 
... *இராமபிரானுக்குஉண்டான £ர்த்தி வேறியார்க்சேனும்உண்டாகுமோ?? 
என்று ஒருவிஷயத்தைக் கூறி, அதனை, :அப்பெருமானது திருவருளால் 
அயோத்திசசராச.ரங்கள்யாவும் இளையுடன் வைகுந்தலோகத்தில் rs Be 
Ca’? என்ற ஈக்ககாரணத்சைக்சொண்டு சாதித்தது, எஏதுவணியின் 
பாற்படும், இப்படி சாம்திருவவதரித்த ஈகரத்தில் வாழ்த்த சராசரங்களெல் 
லாவற்றிற்கும் வைகுர்சமளித்தவர் வேறெவருமில்லை யாகையால், இக் 
வகைக்ூீர்ததி பெருமாளுக்கே ௮ஸா தாரணமாகின்ற தென்க, 

பசுவினிடத தப் பாலும் அதனிடச்து இன்சுவையும்போல அத்தா 
திய சரீரத்திலே சித்தாகிய Pion bon ay 6 அசனிடத்தே அர்தர்யாமியான 
பரமாத்மாவுமாக வாழ்பல்: சென்பார், ஆவும் பயமும் ௮மூத மொப்பான 
அரக்கர்” என்றார். இது விசிஷ்டாச்வைத சித்தாந்தம். அமுது - பாலின் 
ஸா. மெனினுமாம், சர ௮சரம்- சராசரம்: தாரக்கசர்திபெற்ற வடமொழி 

தீ்தொடர்; உமமைத்தொசை. சரம் - அசையும்பொருள், இயங்குதிணைப் 
பொருள்; ஜங்கமம். அசரம - அசையாப்பொருள், நிலைத் திணைப்பொருள்; 
ஸ்தாவாம், இமையே நரு௨கைமமோற்றம். மெய் அருள் - பயன்விளைத்



திருலரங்கத்துமாலை, ௮ 

தல்தவருத அருள். பயஸ், அம்ருதம்.அயோத்யா,வைகுண்டமலாகம் என்ற 
வடசொற்கள் விகாரப்பட்டன. அயோத்யா என்பது : போர்செய்து 
வெல்லமுடியாத சென்று பொருள்படும். சான்சாம்அடியில், யாவும்” என் 
பது, “அவும்? என விகாரப்பட்டத; அனை. ஆடு, அளி, ஆமை, ஆறு, ஆர் 
என்பன போல. இசா - மாத்தஇற்குக் இளைபோலச் தமக்கு உறுப்பாகும் உற 
வினம்; உவமவாகுபெயா. கொல் த என்ற இரண்டுதுடைசசொ களில், 
ஒன்று - வினாவகையால் எதிர்மமை குறிச்தசத; மற்றொன்று - அசை, ஆர்ச் 
இட்ட - :அன்?சாரியை பெருத பலவின்பாவ் மற்று: இடு? என்ற துணை 
வினை, துணிவுணர்ழ்திற்று, ஈற்றுஎஅசாரச்சைம் தேற்றப்பொருள தென்ன 
லாம்; தேவதாச்தரங்களை ஏசுங் சருத்தின தமாம். தரங்கம் - வ௨சொல், 
தடம் - சரயுதியுமாம்; அச்சக மகாககி அயோச்தியாபுரியைச்சழுவுவ த 
போல வளைந்் இருத்தலால், ;சாவந்தாமிகத்தடள்சூழயோகச்தி” எனலாகும். 

[இதுவும், அடத்தபாகரழம் - ஸ்ரீபலராமாவதார வையவம்.] 

௪௭.ஒருதா யிருந் Bi வருந்த oD வயதி ட யுடன சுர த்தி 

லொருதாப்சொலச்சென்றதென்னரங்கா வையமுய்யும்வண்ண 
மொருதாயுதரத்திலோரறுதிங்களுறைந்தபின்னை 

யொருதாய்வயிற்றில்வர் துற்ற தெம்மாய முரைக்கருே 

(இ-ள்.) ஒரு தாம் சொல - ஒருசாய் [கைகேயி] சொன்ன தனால்,ஒரு 
தீரய் இருந்து வருந்த - ஒருதாய் |[கெளசலயை) (அயோசக்தியாபுரியிலே 
யே) இருக் .த வருஈதும்படி, வையம் உய்யும் வண்ணம் - (உலககதக உயிர்கள் 
(கொடியோரால்கேர்ந்த உபத்திரம் 8ங்கி) வாழும்பொருட்டு, வைதேகி 
புடன் சுரத்தில் சென்ற - *தையுடனே கொடியகாட்டி.ர்குப் போயருளிய, 
தென் அரங்கா - அழூய தஇிரு௨ரங்கத்துகாதனே i— (8), ஒரு தாய் உதர 

த்தில் தர் அறு இங்கள் உறைந்த பின்னை - ஒருதாயின் (தேவகியின து] 

இரு௨உயிற்றிலே ஆறுமாசகாலம் வ௫ித்தபின்பு, ஒரு தாய் வயிற்றில் உத்த 
உற்றது - மற்றொருகாயின் (ரோகீணிபினத | இருவயித்றில் வக் துசேர்க் 
தது, ௪ மாயம் - என்னமாயை : உரைத்தருள் - சொல்லியருள்வாயாச, 

£சாகல்யாணச்தின்பிறகு தஈபதசக்காவர்ச் தி இராமபிரானுக்குப் பட் 
டாபிஷேகஞ்செய்ய யத்தனிக்கையில் மக்தரைகசுழ்சசியால் மனங்கலக்கப் 

பட்ட கைகேயி, சன்கொழுகரான தசபதரை நோக்கி, மூன்பு ௮வர் தனக் 

குக்கொடுத திரு 2 இரண்டு௨ரங்களுக்குப் பயனாகத் தன்மகனானபரழனுல் 

குப் பட்டங்கட்டவும் கெளசல்யைமகனான இபரமனைப் பதினான் குவருஷம் 

௮னவாசஞ்செலுத்தவம் வேண்டுமென்றசொல்லி நிர்ப்பர் திக்க. அதுகேட்டு 

வருச்சிய தசரதர் சத்தியலா தியாதலால். முன்பு அவட்கு வரல்கொடுததிரு 
ந்த சொல்லைத் தவறமாட்டாமலம், இராமனபக்கல் தமச்குஉள்ள க்க 
அன்பினால் அல்வாத்தை நிறைவேற்றுமாறு அவனை வனத்இத்குக்செல்லச 
சொல்லவும் மாட்டாமலும் ஈலங்கி வாய்இற௱வாரதிருக்கிற சமயத்தில், 
சைகேம௰ி இரரமனை வரஉழைத்சு “பிள்ளாய்! உங்கள்தக்தை பாதனுக்கு 
நாடுகொடுத் சப் பதினான்குவரு௨ஷம் உன்னைக் காடேறப்போசக்சொல்ல 
இருர்் என்றுசொல்ல, ௮-சொல்லைக் தலைமேர்சொண்டுி, அர்த மாத்ரக் 

தாயின் வார்த்தையையும். அ௨உட்குக் தன இகர்தை கொடுத்திரு 2 லலி 
களையும் தவறா துிரைகேற்றி மாத்ருபித்ருவாச்யபரிபாலனஞ்செய்சலிணி4 

த்தம் இராமபிரான் தன்னைவிட்டுப் பிரியமாட்டாதுகொடர்ர்த “தையோ 

டும் இலச்குமணனோடும் அயோக்தியைவிட்டுப் புறப்பட்டு வனவாசஞ்சென் 
றன னென்ப, மு.சலிரண்டடியிர்குறிக்க கை, 

த்ர்தை ஏவவேண்டுமென்பழை எஇர்பாராமலே இரரமபிராண் -மன்ண 

௨ன்பணியன்ராகில் நும்பண் Uw Miu ed... Decent பூலைமேசிமாொண் 

1



Be) திருவாங்கத்துமாலை. 

டேன். மின்னொளீர்கானமின் ரேபோகின்றேன் விடையுங்கொண்டேன்?? 
என்று சொல்லிப் புுப்பட்டமை தோன்ற, (ஒருதாய்சொலச் சென்ற” 
என்றார். 'தொத்தலர் பூஞ்சுரிகுழற் -ககேசி சொல்லால் தொன்னகரர் 
துறந்து?” என்றார் குவசேகராழ்வாரும். முதலடியில் ஒருசாம்” என்ற த,பெ 
ச்றதாயை.இரண்டாமடியில்'ஒருசாய்'என் mgr Hpk sow. pO rans 
சொல்லால் இரு௨மையும் சமமாசக்குறித்தத, இராமபிரானுக்கு அவர்களி 
டம் ஒருநிகராகவள்ள அன்புறிலையைப்பற்றி யென்சு, புத்கிரனைப்பிரிவத 
yaa ns aps கெளால்யை என்னையும் உன்னுடன் ௮மைச்துக்சொ 
ண்டுபோ” என்றுடேண்டவும். இராமன் அங்ஙனம் செய்யாமல் ‘FSS Tat 
த்தியுடன் இருர் த ௮வர்க்குஅவனசெய்கலே அறமாம்” என்றுசொல்லி அத் 
தாயைத் சர்சையிளிடம் இருச்சுவிட்செ சென்றன னாதலால், 'ஒருதாய் 
இருச்து வருர்சச சென்ற” எனப்பட்டது. -'ஈர்றுத்சாய் பின்தொடர்க 
தெம்பிரா னென்் பழக், கூர்றுத்சாய்சொல்லச் கொடியஉனம்போன, சீற்ற 
மிலாதான்?” என் ௮. பெரியாழ்வார் திருமொ.நி, இப்படி. வனலாஸஞ்சென்் 
சது ராஉணாஇராஷஸஸம்வா ராஞ்செய்து உலசம்சலர்களைஇனிதுவாழச்செ 
ய்சர்பொருட் டாசலால், *வையம்உ௰யும்௨ண்ணம் சுரத்திற்சென்ற் என் 
ரர். சுரம் - சடும் சாடு, (*மாஇரய்கள், சின்னுருவின் விண்டேர் இரிச் து வெ 
tu Os, சன்னிறைர்மு 27 த. கழையுடைர்து கால்சுழன்று, பின்னுர் 

இரையிற்றுப் பேயே இரிர் ஐலஉ௨ாக். சொன்னவிலும் வெங்கானம் என 
அதன் கொடுமையைச் இருமங்கையாழ்வார் அ தளிசசெய்சார்.) சீதையை 

எடுழ்தச்சென்று இராமணன் MIS லை WIDOW OH பெருமாள் பிராட்டி 

யுடன் ௨னஞ்சென்ஈாசே மூல மாதலால், 'வையமுய்யும்வண்ணம் வைதேகி 
யுடன் சாத்திற் சென்ற? எனலாயிர்று. 

எம்பெருமாஞுல் கியா்ச்சகப்பட்ட யோகம்முநிரை யெனப்படும் மா 
யை, ஈந்தசோபருடைய மகோகுலத்திலே யிருச்த வசுதேவ்பச்தினியான 
சோதிணியின். &யிரமி ohm ks மாயரூபமான ஆறுமாசச்துச்சர்ப்பத் 

மழைச் கலைச் சவிட்டு? “மேச வருடைய மர்ரொருபத்தினியான தேவகியின் 
உயித்றி லிருர்த YRC ut tortor சர்ப்பர்தைக் சொண்டுபோய் ௮ந்த 
போகுண்மின் வயிம்றி் சோம்கிட, இய்மனம் வசுதேவபத் தினிகளுள் தேவகி 
யின் கர்ப்பத்தில் (ஏழுல கருவாக) ஆறுமாசமும், ரோகிணியின் கர்ப்ப 
த்தில் மற்றோர்அறமாசமும் இருர்து பிறர்தவன் பலராம னென்பறு, பின் 
ஸிரண்டடியில் அறிய சக்க. இஉன்-இருமாலின் எட்டாம்அவதாரம்;இவ 
ஸளிடத்த,அதிசேோவன று அம்சமும் OUT ThE Sg. ழேவகியின் எட்டாவது 

கர்ப்பத்தில் ௮லதரிப்பமனும் திருமாலின் ஒன்பதாம் ௮வதாரமுமான கண் 
COO MEG மூன்பு இவன் பிறக்தசனால் அவனுக்குத் சமையனாயினன். தசாவ 
காரங்கள் ஏழாவசான சசரதமாமா௨தாரசத்சோடு எட்டாவதானபலரா 
மாலகாரத்தையுமு சேர்த்து அருமைபாராட்டினர், இப்பாசு ரத்தில், இரண் 

Gin BOS a Bl 7 WE ளாதலால், 'மையம்உய்யும்௨ண்ணம்” என்றதை மத் 
இமதீபமாக, :உரைர்சபின்னை?, வர LLP BL AO ue HC Oy! KL eve wey 
அட அசுடார்கள்பலரும் கெட்டாசர்கள் பலரும் ஒருங்கே கூடி .௨௫ப்ப 
த்னாலுண்டான பூமிபாப்தசை நிவிருச்திசெய்து உலகத்தவரை வாழ்வித்தற் 
பொருட்டு அப்பூ:சேவிபின் பிபார். ச்சனைப்படி தேவர்கள் வேண்டியதனால் 
இருமால் வசுதேலகுமாமமாய்ப் பலராமகிருஸ்ணர்களாகச் இருவவதரித் தன 

னென உணர்க, இப்படி கருப்பம் ஒரு கிவய/ந்றைவிட்டு மற்மொருச்தி 

௨யிற்றிற்கு மாறுவது உ.லாஈழ்தல் எங்கும் என்றுங் காணாத்தோர் BIAS 

BI மாதலால், அசந்குக்காரணமான பகவானுடைய ற்புதசக்தியை 
:எம்மாயம்” என்று கொண்டாடினர். மாயை - அகடி.த கடசா ஸாமர்த்யம், 
செயற்கரியன செய்யுக் இரம், அது St oe aw flu தென்ற கருத்தால்; 

மே உரைழ்தரு ளென்முர்,



( திருவாங்கத்துமாலை. ௯௧ 

வைதே ரி என்ற வடசொல்,விகாரப்பட்ட ௮. உடம்பில்லாமற்போகக் 
சடவதென்று வூட்டமுனிவராற் சபிக்கப்பட்டு விதேகனாகிய கிமியரசன து 
மரபில் வளர்ர்தவனென்று பொருள்படும்; தத்இதாச்தராமம், சொல-தொகு 

த். தல். உத.ரம்- வடசொல். இில்கள்-சச் திரன்; அமாவாசைக்கு௮மாவாசை ஒரு 
மாச மெனக்கொண்டு சக்திரசம்பந்தத்தாற் காலச்கைஉரையறுக்குஞ் சார் 
தஇிரமானரீ இபற்றி, திங்கள்? என்று மாத இற்குப் பெயர்வழங்கலாயிற்று: 
“மதி? என்பதும் இது; இலக்கணை. பின்னை, ஐ - சாரியை, (௪௪) 

௪௮. கதிபட்டபொன்னிபரங் 3௪ ராடுகருக் இிரைநீர் 
நதிபட்டபாடுநவின் றிடலாகு நலங்கெழுகூர் 
நூதிபட்டகநெட்டலத்தாலே யிழுத்திட நாற்றுவர்தம் 

பதிபட்டகண்கலக்கக்தெரியாது பசருதம்2க. | 

இ-ள்.) கி பட்ட பொன்னி ௮௦ங்க ஈார் : விரைர்தோடுசல் பொ 
ருந்திய காவேரிஈதியாற் சூழப்பட்ட திருவரங்கத்தில் எழுர் சருளியிருச் 
இன்ற எம்பெருமான், ஆடு - (பலராமாவதா த்தில்) நீராகென்ற,சரு திரை 
நீர் ஈதி - கருமையான இலைகளையுடைய நீரையுடைய யமுனையாறு, பட்ட 
பாடு - (௮௨ர் கலப்பைகொண்டு இழுத்திட்டசஞல்) அடைச்த வருத்தம், 
ஈவின்றிடல் ஆகும் - (ஒருவாறு)சொல்லுல்கூடும்; ஈலம் கெழு - நன்மை 
மிச்ச, கூர் நுதி பட்ட - கூர்மையான நுனிபொருச்் இிய,நெடு அலசத்தாலே- 
8ீண்ட கலப்பையாலே, இமுத்திட-(அப்பலராமர்) இழுத்திட்ட சனால், நூற் 
றுவர்தம் பதி - தரியோதனாதியாது ஊராகிய வாஸ்.இகாபுரி, பட்ட- அடை 
ச் த, சண்கலச்சம் - துன்பமோ என்றால், பகரு3ர்கு - சசொல்வதர்சூ, 
தெரியாத.) (௪ - று.) 

amere 5 Se, பலராமா, பக்கத்தில் ஒடுகின் ற யமுூரரக இயை Cer 

க்கி, “ஓ யமுனாய்! நீ இங்சே வா. சான் 2 ராடலேண்டும்" என்று அருளிச் 

செய்ய, அவ்யமுனை அவர் மதுபானம௫ச்சிளால் இப்படிச்சொல்லுஇன்றா 
சென்று ௮வர்வார்ச்தையை ௮ஃ௨மதஇித்து ௮॥சே ௮ாவில்லையாக, அதுகண்டு 
அவர் வெகுண்டு தமது அயுசமான கலப்பையைச் கையிலெடுத்து அதன் 

நுனியாலே அச்நதியை இழுச்க, அர்ஈதி தான்போகும்வழியைவிட்டு ௮வ 
ரெழுக்தருளியிருச்கும்௨னத்தில் வர்.து பெருகிய சன்றியும், தன்னுடைய 
சரீ ரத்தோடு அ௮வர்ச்கெதிரில்வர் து பயத்தினாலே மிகவம் ஈடகடுக்க விசேஷ 
மாச வேண்டிக்கொள்ள. பின்பு அக்ஈதியை க்ஷரித்து ௮தில்கீராடின ரென் 
பதும்; அஸ்தினுபட்டணத்திலே துரியோதனன் சன்மகளான இலக்கணை: 
குச் சுயம்வஉரங்கோடிக்க, அச்சன்னிகையை ஸ்ரீகிருஷ்ணன து மறிஷிகளு 
ளொருத்தியாகிய ஜாம்ப௮ இயின் GF wit I GO) Cor ஸாம்பனென்ப௨ன் பலாத் 

சாரத்தால் தூச்திச்கொண்டுபோக, அரியோ களு தியர் ast ss யச்தஞ் 

Orig gat பிடித்துக் காவலிலிட்டுவைக்க. அச்செய்திகேட்ட பல 

ராமர், தான் அவனை விடுவித்துவரூவமாய்ச் சொல்லீப் புஈப்பட்டு அஸ் தினா 
புரத்திற்டூஎழுச்தருளி “ஈம்முடைய ஸாம்பனை விடவேண்டும்” என்று AG 
ளிச்செய்ய, அச்செளரவர்யாவரும் *துஷ்டகாரியஞ்செய்2 அவனை சார்கள் 
விடமாட்டோம்” என்று ஒரேசட்டுப்பாடுடையவர்களாய் இகழ்ர் துபேச, 
பல. ராமர் கரையிவ்லாதகோபங்கொண்டு எழுக திருஈது. 'குருகுலத்தார் 

வாசஞ்செய்துகொண்டிருக்கன் ௱இக்ஈகரத்மைக்கய்கை:ர்கவிழ்ச் துவிட்மி, 
பூமியித் கெளரவப்பூண்டில்லாமர்செய்அவிடுஷவோம்' என்று சொல்லி, தமத 

சலப்பையை மதிலின்மேலுள்ள சாஞ்சிலென்னும்உறுப்பில் மாட்டிஇழுச்சு, 
அதனால் அ௮ப்பட்டணமுழமு௨தும் ௮சைச்துசாயவே, ௮தசண்டசெளரவ 
செல்லாரும் மனங்கலங்கச் சாம்பனை இலக்கணையோடும் பலூறப்புக்க 
ளோடும் கொண்டெந்து சமர்ப்பித்து ௨உணங்கி வேண்ட, இராமபிரான் அவ் 
வளவோடு கலப்பையை வாங்கெயருளினென்பதும்.இதிர்குறித்தசமைகள்,



௬௨ திருவரங்கத்துமாலை. ் 

இதனால் இப்பொழுதும் அஸ்தினாபுரி தென்புறம்உயர்ச்து வடபுறம் 
தாழ்ந்து அப்பச்சத்திலள்ள கங்சையினுள்ளே விழு தபோலவிருக்கின் ற 
தென்பகை, புரவல வின்னுநும்பொன்னஞ்சூட்டெயில், திருஈகர் தென்ற 

லைசசேண்வோய்குரு. விரிதைக்சங்கையில்லீழ்சல்போன்று மற்று, ஒரு 

குழையவன்வலியணாத்துகன் ஈதால்?? என்ற ஸ்ரீபாகவதத்தால் உணர்க. 
(பல. ராமனுக்குக் கலப்பையும் உலக்சையும் முச்யெ௮அயுதகங்கள்.) ௮அதனால்,௮அவ 

னுக்கு வாலாயுதன், வாலீ,முஸலீ என்ற பெயர்கள் வழங்கும். ஈலம - இற 
ப்பு. FORM BE 7 & (Epo Ww, ஈலந்செழு-தலக்தற்கு அடைமொழி, நலக 

கெழுகூர்நுதிபட்டரநெட்டலச்மாலேயிமுத்திட” என்றதை மத். திமதிபமாக, 
(ந இபட்ட என் ரதஜேறடுக் கூட்கெ, யமுகாஈ தியின் ஜலம் கருகிறமுடைய 

தாழலால், “சருர்திரையீர்சத” எனப்பட்டது. 
கதி, சதி, வாலம் - உடசொர்கள். கெடுமை - அவம் -: செட்டலம்: பண் 

புப்பெயர், ஈறுபோயச் சன் உறிறுஇரட்டியது. தூர்றுவர்- நாறுபேர்; இங்கே, 
துரியோதனாதியர்ச்குக் தொசைக்குறிப்பு. நன்பம்உண்டானபோத கண் 
கலங்குதலால், தன்பத்திற்கு -சண்கலக்கம்? என்று ஒருபெயர் வழங்கும்; 
காரியவாகுபெயர். துன்பழ்திர்கு :அலக்கண்' என்று ஒருபெயரிருத்தல், 
இக்குகினைச்சத்தச்சது,பகருகர்குக்கெரியாத-சொல்லமுடியாதென் றபடி. 

யமுசாஈதிபட்டபாட்டினும் ௮ஸ்தினாபுரிபட்டபாடு பெரி தென்பது 
கருத்து. இம்ஙனம் பலராமனது பேரா நலை யுணர்ச்தினர், (௪௮) 

[இதுழதல் இநபத்தைந்து கவிகள் - ஸ்ரீகிநஷ்வைதார வைபவம். | 

௪௯. பண் விமுங்கியபாருர் திசையும்பனிக்கட ஓஞ் 

ப சண்டகெுக்கரித்தான மெல்லாஞ் சண்பகாடவிமேன் 

மண் ்பெரும்புன ல்ரூடிரங்கேசர் தம்வாய்மலருட் 

சுண்மெருவினள் மிர்ரர்தகோபர்தங்காதலியே, 

(இ-ள்.) சண்பகம்அடவிமேல்-சண்பகமரசசோலையின் மேல், மண்டு- 
மிக்குப்பாய்கின்ற, பெரும் புனல்-பெரியசகா வேரிரீரினால், சூழ் - சூழப்பட்ட, 

லமங்சம் - இருபங்கசதில் எழுர்தருளிபிருக்கின்ற, கார்தம் - பெருமா 

னாகிய சண்ணபிரானத,லாய் மலருள் - செம்வாம்பல்மலர்போன்ற திருவா 
பினுள் ளே,--பண்டுவிழமுங்கிய-முன்னே (கற்பாச்சகாலச்தில்ி/உட்கொண்ட, 
பாரும் - பூமியையும், இசையும் - இக்குக்களையும், பணி கடலும் - குளிர்க்க 
கடலையும். சண்டம் நெடுங் கரி தானம்-மிகவும் பெரிய மலைகளிஸிடங்களை 

யும், ல்லாம் - (அவற்றிலுள்ள) எல்லாப்பொருள்சளையும், ஈந்தகோபர்தம் 
காதலி-ஈந்தகோபாா த: மனைவியான யசோசதைப்பிராட்டி, சண்டு - பார்த்து, 
சீர் மருவினள் - இத தமகிழ்சசியை யடைர்தாள்; (எ - று,) 

ஈந்தகோபா்-இடையர்களையும் பசுக்களையுங்காப்பவர்:ஈஈ்தர்-இடையர்; 
சோ-பசு. இர், சண்ணனை வளர்ச்த தந்தையார். வசுதே௨னும் தேவஇயும் 
கம்ஸ ரிறையிலிரு ச்சப்பட்டு உடமதுரையில் களைபூண்டிருச்சையில், திரு 
மால் சேம்கிமினிடம் எட்டாத கருப்பத்திற் கண்ணனாய் அவதரிக்க, அக் 
குழர்மையைக் ௧ (LAF BOF கொல்லக்கூடுமென் ஈஅச்சத்தால்,தாய்தர்தையா் அத் 

தெய்வக்குழவியின் அநுமதகிபெற்று அர தசசசுவை அதுபிறக் தநடரோத் இரியி 
லேயே அிழுவாய்ப்பாடியிலுள்ள இடையர்ச்செல்லாச்தலைவரானாரந்தசோப 

ரது திருமாளிகையிலே இரகசியமாகக் கொண்டுசேர்சத் தவிட்டு, HAS 

அப்பொழுது அவர்மனைவியான யசோதைக்கு மாமையின்௮ம்சமாய்ப்பிறக் 
இருச்பொரு பெண்குழர்தையை எடுத்துச்சொண்லெர்சுவிட, அதுமுத£ர் 
கம்சவைக்கொல்லுகிறயரையிற் கண்ணபிரான் அச்கோகுலத்திலேயே 
சந்சரரபகுமாரஞய் யசோதழைகளர்க்க வளர்ந்தருளினன். அங்கனம் 

வளர்கையில் ஒருசாள், கண்ணன் குழர்தையாகிய தன்னை நீராட்டும் 
௪௮ மன்சளாலே தனது மெல்லியகாவை வழித்த யசோசைக்குச் திவ்ய



திருவரங்கத்துமாலை. | ௬௯ 

சகஷ்சைக்சொடுத்துத் சன்வாயைச்திறர் ததன்வைபவத்தைக்காட்டியருள, 
அவள் அஈதப்பிள்ளேயின்வாமினுள்ளே ஸசலலோகங்களையுங் கண்டனளெ 
ளக. *சையுங்காலும்கிமிர்க்துக் சடாரநீர், பையலாட்டிப் பசுஞ்சிறுமஞ் 
சளா, லையசா௨ழித்தாளுக் கங்காந்திட, வையமேழுங்கண்டாள் பிள்ளைவா 
யுளே,”" “வாயுள் வையகங் கண்ட மடசல்லார், ஆயர்புத்தூனல்ல னருர் 
தெய்வம், பாய£ருடைப் பண்புடைப்பாலகன், மாயனென்று மூழ்ர்தனர் 
மாதே”? என்றார் பெரியாழ்வாரும். 

சண்டம், இரி, ஸ்தாகம், சம்பசாடவீ, ஈர்தகோபர் - வடசொற்கள். 
வாய் மலா - முன்பின்னாகத் தொக்க உவமத்தொகை, மலர் - செர்தாமரை 
மலருமாம்; ''மண்டிணிஞாலமும் வானமு முட்பட, ௮ண்டமுண்டுமிழ்ர்த 
சோ ரம்போருகமே”” என்பர் திருவரங்கச்சலம்பகத்தில், சீர் ஈர்தகோபர் 
என்று எடுத்து, ஸ்ரீரர்சகோபர் என்றுஉரைத்த, மருவினள்” என்பதற்கு - 
(WG pig அச்குழட்தையை) அணை ததக்கொண்டாள் என்றலும் ஒன்று, 
சாலி. ௮ன்புச்குஉரியவள்; இ - பெயர்விகுதி, (௪௯) 

௫௦. உன்னைக்களவிலுரலோகெட்டிவைச் துன்னுடைய 
வன்னைக்கொருத்தியறிவித்தபோ தலையாழிமங்கை 
தன்னைப்புணர்ந்தருடாரரங்கா வவடன்மருங்கற் 
பின்னைக்கொடுசென்றபிள்ளை மற்ராரென்றுபேசுகவே. 

(இ-ள்,) அலை ஆழி மங்கைதன்னை - அலைகளையுடைய இருப்பாற் 
கடலில் தோன்றிய திருமகளை. புணர்ந்தருள் - சேர்ந்தருள்ச்ற, தார் 
அரங்கா - மாலையையுடைய திருவரங்கனே ! களவில் - (சீ தயிர்செய்பால் 
வெண்ணெய்) திருடியதற்காக, ஒருச்தி - ஐ2ர்இடைசசி, உன்னை உரலோடு 
கட்டிவைத்து - உன்னை உரலுடன் சேர்த துக்கட்டிவைத்து, உன்னுடைய 
அன்னைக்கு அறிவித்த போது - உனது காயான யசோசைக்கு (அச்செய்தி 
யை)த் தெரிலிக்சச்சென்றபொழு௫,அவள் - அவ்விடை௪9, தன் மருங்இல்- 
தன் இடையில், கொடு சென்ற - கொண்டுபோன, பிள்ளை - குழக்தை, பின் 
னை ஆர் என்று பேசுச - வேறுயாரென்று சொல்வேனாக? (௪ - மு.) --8யே 
யாயினாய் என்றதாம். 

கண்ணன இளம்பிராயத்தில் இடையர்வீடதோறுஞ்சென்று வெண் 
ணெய் பால் தயிர் நெய் முதலியவற்றைக் களவாடி யுண்வெர, அதனை ஒரு 
காள் பதிவிருர்து பார்த்த ஒரு கோபஸ்த்ரீ இருஷ்ணனைச் தன்டடட்டில் 
உரலுடன் சேர்த் துச்சட்டிவைக் தவிட்டு, அச்செய்தியை யசோதை pat. GF 
சொல்லி ௮வளைக்கொண்டு கண்ணனைத் தண்டிக்கவேண்டு மென்றுசருதித் 
தன்பிள்ளையை இடுப்பிலெடுத் துச்கொண்டு யசோதையினிடம்வக். த சண் 
ணன்செய்தியைச்சொல்லிமுறையிட, ௮ச்சமயத்திற் கண்ணபிரான் மாயை 
யால் ௮வளது இடுப்பிலுள்ளபிள்ளே தானாகவும் அவள்வீட்டிம் Geer, 
பிள்ளை ௮வள் மகனாசவு மாய்விட, அதுகண்டு அவள் ராணம்கொண்டு சென் 
ன ளென்பது, இங்குக் குறித்சத, 

.. களவில் - திருடியபொழுது. அன்னை -வளர்க்குக்சாய். (அலை ஆழி மக 
கை,ன்னைப் புணர்ச்தருள்'என் றதற்கு - இரட்டுறமொழிதலென்னும் உத்தி 
யால், அலைகளையுடைய கடல் சூழ்ச்த பூமிதேவியைச சேர்ந்தருள்ெ.ற 
என்ற பொருளும் கொள்ளலாம்; ::பூமடக்தையும் கிலமடச்தையுச்தேவியர்?? 
ஆதலால்: **பங்சயமின்னொடு பார்மகள் தேவி”? என்பர் மேல் ௪௮ - ஆம் 
பாசுரத்திலும், பேசுக - வியங்கோள்முற்று; இங்சே தன்மையொருமைக்கு 
வந்தது; மீ சொல்மாயாக என முன்னி$லயொருமையுமாம், (Go)



அநுபக்தம். 
உ 

திருவரங்கத்துமாலை. 

௪.--'எள்ளு மெண்ணெயும் போல் நீங்கா தலசச்துயிர்க்குயிராக:-- 

்'எண்ணுமெண்ணெயுரியைய மற்றெப்பொருளஎகத்தம்,ஈண்்ணமாரணன்?" 

என்ற பாகவதத்தையும் சாண்ச, *ஒங்காரமா யதனுட்பொருளாய் கின்ற 

வொண்சுடர்'-- எப்பொழுதும் தியானஞ்செய்துகொண் டிருக்ளெ்ற 

யோகிகள், தங்களுடைய பாபபுண்யரூபமான கர்மங்கள் ஈ9த்தவடனே, 

எச்தச்சொரூபத்தைப் பிரணவப்பொருளாகச் சாண்டன்றார்களோ,?? (உன் 
னுடைய அராதரரூபமான யாகமிகளும், வஷட்காராஇிகளும், சசலலேத 

மூலமான பிரணவமும் நீயே!” என்றத விஷ்ணுபுராணம். 7 

"௪0--படைப்புக்குள்ளான பிரமன் முதலிய ஜீவகோடிசகளெல்லாம் 

கால௨சப்பட்டனவே யென்பதும், காலவசப்படாதவன் எம்பெருமான் ஒரு 

வனே யென்பதும் விளங்ச, இதகூறினார். கற்பங்கழிவதனால், எம்பெரு 

மானது அயுள் கழிவதில்லையென்சு. 'ஒருமூச்சு! என்றதும் உபசா£வழக்கே. 

(தருடலாசனனுச் குலப்பிலாப்பிரமர் கழியும்சாள் உணத்துக்கும்பற்றா,?? 

:கமலபெண்ணிலர்க எமர்ந்திடும் பதத்தைர் கழிர்திடுங்காலச்மைக் கடக் 

கும்,விமலன்'”என் ற மசாபாகவதமும், “ஒரிருபரார்த்தம் கழியு[மேல் மலர் 

வீட்டுறைதரு சான்முக னுலக்கும், ஏர்கெழுபரார்.ச்தமிரண்டு வெண்டரங்க 

மெடுத்தெறி தடங்ஈடன்முசட்டிர்.கார்முகில்கமலச்சாடுபூத் தறங்குசாட்சி 

பேர கசண்வளர் துளவத்,தாரவன் ரனக் கோரிமையென வுரைப்பர் சாற்று 

மவ்வந்ரயுபசாரம்!” என்ற ஸ்ரீபாகவதமும், சாணத்தச்சன, 

ச௮.-னகரச்திற்கும், ஈகரத்.இற்கும், வரிவடிவில் வேறுபாடிருப்பினும் 

ஒலிவடிவில் மிக்கவேறுபாடில்லாமையால், ௮லை, விரவி, எதுகைபில் 

அமைக்கப்பட்டன.



இவ், சென்னைத் இருவல்லிச்சேணி செனிசில்சப்பெருமாள்கோவில் 
வீதிஎ4- ஆவது இருகத்தில் (சென்னை ராயபேட்டை வெஸ்லி சாலெஜ் 
சமிழ்ப்பிரசமபண்டிதர்) சே, கெஷ்ணமாசாரியரிடத்்திற் San se. 

கம்பராமாயணம்: ரூ. ௮. 
ஆரணியகாண்டம் ழழவதும் உரயுடன் ... ... வடக் 0 
பாலகாண்டம் சையடைப்படலவுரை .. . @ a. 

ஷீ மிதிலைச்சாட்டுப்படலம், குலமுறைளெ.த்தபடலம்உசையுடன் 0௪௯௨ 
ஷீ எதிர்சொள்படலம்மு தல் காண்டமுடிவுவரையில் உரையுடன் ச ௪ 
அமயோத்தியாகாண்டம் முதல்சான்குபடலம் உரையுடன் ... ௨ 0 
சுந்தரகாண்டம் முதலிரண்டுபடலம் உரையுடன் ச ௮ 
ஷூ. உருக்காட்பெபடலம், குளாமணிப்படலம் “வையுடன் க ௦ 
டி இ௫திரான்குபடலம் உரையுடன் ப ச ச 
யுத்தகாண்டம் இரணியன் வதைப்படலம் உரையுடன்... 0 a 
டி சசசபாசப்படலம் உரையுடன் wee vee oes வடக வி 

ழே. மீட்டுப்படலம் உரையுடன் க J 
உத்தரகாண்டம் இராவணன்பிதப்புப்படலம், வரையெடுத்சபடலம் 

இவற்றின் உரை es Oo ௪ 

வில்லிபு த்தாரார் பாரதம்: 
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