


உ 

ச லமயம். 

கற்பகவிராயகன ற்பதர். துணை, 

சுவாமிமலை என்று வழங்குகின் ற 

இருவேரகயமகவந்தாது, 

இ ௦ a 

கவித்தலம் வித்துவான் 

வேலையரவர்களியற்றிய தூ. 

இ ல் த் 

யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் 

ஸ்ரீலனி. அறுமுகநாவலரவர்கள் 
மாணாக்கருளொருவராகிய 

சிதம்பரம் 

பே. இராமலிங்கவுபாத்தியாயரவர்களால் 
இயற்றப்பட்டவுரையடன் 

காசைக்காலைச்சேர்க்த முப்பயிற்றங்குடி 

சா, மூருகையவாண்டையாரசால 
ப சென்னபட்டணம் 

சைவவித்தியாதுபாலனயர் இரசாலையில் 
௮ச்ரிற்பதிப்பிச்சப்பட்டது. 

ub sre GP கார்த்திகை” 
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உ 

அக்கியோன்பெயர். 

சொர்தார் கடம்பணி யேரக மேவும் குகற்குகந்த 

வந்தாதி விர சைவத்தை விளக்கு மாதித்தனு 

நந்தாத ஞானச் சிவப்பிர காசன்ற னல்லருளால் 

வந்தான் முருக னருள்பெற்ற வேலையன் வாழ்த்தினனே.



டெ 

தி வமயம், 

கற்பகவிநாயகனற்பதந் நுணை. 

தஇிருவவேரகயமகவந்தரதி 

மூலமும் உரையும், 

அபிவ படை 

கரப்பு, 

எண்டந்த முல்லை விழி?வ லளக மிருளிடைசொற் 
பண்டந்த மாமெலும் வள்ளிதெய் வாளைதமடீ பங்கனுப 

சண்டர் தராதலம் போற்றே ரகன்றனர் தா திசொல்லக் 

கண்டர்த வேம முகனக லானென் கருக்திடையயெ. 

( இசன்பொருள்.) எண் தந்தம் முல்லை - மதிக்கத்தக்க 

பற்கள் முல்லையரும்புபோலவும்,--விழி வேல் - கண்கள் வேல் 

போலவும்,--அளகம் இருள் - கூந்தல் இருள்போலவும்;,-- 

இடை தந்து - இடை நூல்போலவும்,--சொல் பண் - சொல் 

பண்போலவும்,--அம் எனும் வள்ளி தெய்வானை தம் பங்கன் - 
ஆகுமென்று சொல்லுசனெற வள்ளியம்மையையந் தெட்வயா 

னையம்மையையும் பாகத்திலுடையவரும்,--உயர் ௮ண்டம் தரா 

தலம் போற்று - உயர்வாடிய ௮ண்டத்சவர்களும், பூலோகத்த 

வர்களுர் துதிக்னெ.ற,--ஏரகன் அந்தாதி சொல்ல - திருவோ 
சமலையி லெழுந்தருளியிருக்கின் றவருமாகிய சுவாமிராதச்சடவு 

ஸின் மேல் அச்தாதி யென்லும் பிரபந்தத்தை (அடியேன்) பாடு



உ இருவேசகத்தந்தாதியுரை, 

தீற்ரு சண் தந்த வேழமுகன் - சண் கொடுத்த விகாயகரென் 

னர். இருகாமத்சையுடைய விராயகக்கடவுள்,--என் கருத்தி 

டை ௮கலான் - அடியேன் மனசைவிட்டு சீங்கான் என்றவாறு 
அர்கம் கபர ச படர 

இரக டாம் ௮டியிலுள்ள/௮ம் சாரியை, ஏ. நந்றசை, முல்லை 

aot way or அரும்பு. ச்சானறும், அண்டம் ஜிரா தலம் என் LEG Ay 

nase, டத்துள் ளார்க்சானதும் MEOW என், 

ஆயது இைவர்வமனனை 

அ OV. 

பூலையம பாக வழு ராலரும் புர FT sy 

பூலையம் HE வம் போற்றே ரக து.இ புன்னேன்கமே 

பூமையம் பாக வெடுச்சானைச் செற்ற புராரிமலைப் 

பூவையம் பாகன்றன் சேயா நெழுச்சையும் போதிக்கவே. 

Deo ல் கென்ரமெ - புல்வி, te (இ-ள்.) புல் நெஞ்சமே - புல்லிய மனமே*--பூவை 

௮ம்பாச எதெதானைச் செற்ற புராரி - புட்பங்களைப் பாணமா 

2ம்கொண்ட மன்மசனைக்கொன் றருளிய திரிபுரத் அக்னுப் பகை 

வரம், மலைப் பூவையம் பரசன் தன் சேய் - இம௰மலையிற் 

» 
2 

பிறந்த உமாசேவியாரை ௮ழகிய வாமபாகத்திலுடையவருமா 

இய சிவபெருமானது புத்திரராயெ சுப்பிரமணியச்சடவுள்,-- 

ஆறு எழுச்தையும் போதிக்க - தமது சடாக்ஷ£ச்சை யுபசேூக் 

கும்பொருட்டு பூ 8 - தாமரைப்பூவாகிய YF EHS GE 

தின்ற சலைவராயெ பிரமசேவரும்,--அம் பாகு ௮ அமுது ஆர் 

உலகும் - அழகிய குழம்பாகிய அரச அமிர்தம் நிறைந்த சேவ 

லோசச்திலுள்ள சேவர்களும்,-புரந்சரனும்- சேவேர்இரனும்,- 

பூ வலையம் பாகனும் - அழூய பூமிசேவியைப் பாகத்திலுடைய 

விஷ்ணுமூர்த்தியும்,-போழ்று ஏரகம் துஇி - துதிக்கின்ற திரு 

வேசசமலையைச் தோத்இரஞ்செய். எ-று. (5) 

உலகு என்றது, உலகத்தின்உனுள்ளவர்ச்சகான2 அகுபேயர்,



திருவேரகத்தந்தா தியரை, ௩. 

இ£்கு மதிச்சு மெழிலே சகாலெங்கள் சேயிழைதத் 

இக்கு மஇிர்குங் கசந்சா டென்றற் புலி£றவந்து 

25௫ மதிஈ்குங் கடற்கு் குயிற்குர் இய௩்டிப்பின்வக் 

Bag மதிக்குறை $ீரென்றுன் ஞமங்கள் செப்புவளே. 

- ள்.) இக்கு மஇக்கும் எழில் ஏரகா - அஷ்ட இக்கின் 

சணுள்ளவர்சளால் துதிச்சப்படகின்ற ௮ழகய இருவேரசமலை 

Ware ணெழுகத்தருளிபிருக்கின்ற கடவுளே!--எங்கள் சே 

இமை - எங்களுடைய சிலர்ச௪ ஆபரணங்களை யணிர்ச பெண் 

னைவள்,--இத்திக்கும் மது இக்கும் சசர்சாள் - தித்திக்கின் ந 

தேனையுங் கரும்பையும் வெறுக்சாள்,--சென்றல் புலி £ந - 

தென்தற்காத்று ருனறு புலிபபொலச் €ற,--அம்து உஇம்கும் மதி 

கும் சடற்கும் குயிற்கும் இயங்கி - வருது உசயமாகின்ற சந்திர 

னுக்கும் உடலோசைசக்கும் குயிலோசைக்கும் மயூ௩்கி,--வுந்இிக 

கும் - (சேவரீரை) வழிபாடிசெய்வாள்,--பின் மதிக்குறை இர் 

என்று உன் காமக்கள் செப்புவள் - அசன்பின் புச்தியின் குறை 

வை நீச்நியருளுக என்று சேவரீரது தஇிருசாமங்களைச் சொல் 

வித் துஇிப்பாள். எ - று, (வினி நற்றுமிரங்கல் ] (௨) 

டல் குமில் என்பவை அவை எனின் இரளைகீகானது அுபெயர். 

புவனச் தினந்த நெடுமான் மருகன் புலவர்விரும் 

புவனம் தினக்திக மும்பொன்னி யேரகம் புச்னெர்வெற் 

டவனகச் இனகந்திரி யாமன்மெய்ஞு் ஞானப் பொருளையியம் 

புவனச் இனகரன் போற்புல் லிருளறப் புக்திவர்சே. 

(இ-௬்.) புவனம் இன் அந்த நெடுமால் மருசன் - உல 

'கங்களையுண்டருளிய அந்த விஷ்ணுமூர்ச்திக்கு மருசலும்,-- 

புலவர் விரும்புவன் - சேவர்களால் விரும்பப்பட்டவனுமாகிய 

மூருசச்சடவுளானவர்,--நந்து இனம் திசமும்பொன்னி gran 

புக்கனர் - சங்குக்கூட்டங்கள் விளங்காநின்௦ காவேரிஈதியினாழ்



௪ இருவேசகத்தர்சா இயுரை, 

குழப்பட்ட தமது திருவேரசமலையை அடைச்சவர்களுக்கு,-- 

வெற்பு வனம் இனம் இரியாமல் - மலைசஸிணிடத்துங் சாகெளி 

னிடத்தும் (போய்) நாடோறுந்திரிர்து இளைச்சாமல்,--புந்இ 

புல் இருள் ௮ற- அவர்கள் மனஇனிடச்துள்ள (அஞ்ஞானமா 

இய) இருள் நீங்க,--அம் நஇனசரன் போல் வந்து - அழகிய 

குரியனைப்போல் வநத, மெய்ஞ்ஞானப் பொருளை இயம்பு 

வன் - மெய்ஞ்ரானப்பொருளை உபசேக்சருளுவர். ஏ - ௮,() 

வந்சனை யானக்த வோகற்கே செய்வேன் மற்ரொருசெய் 

வந்தனை யானஞ் சலிச்கே னெனைச்சொடர் வல்வினைப்ப 

வந்தனை யானர்சன் வானோர் முனிவர்கள் வாழ்ச்சவென் முன் 

வந்தனை யானம் தசன்வீசு பாசச்சை மாற்றுவனே. 

(இ-ள்.) அச்சு ஏரகற்கே யான் வர்சனை செய்வேன் - 

அந்தச் திருவோகச்கிலெமுச்தருளியிருக்கும் சுவாமிரநாதக்கட 

வுளையே யான் வணங்றகாவேன்,--மற்றொரு தெய்வந்தன்னை 

யான் அஞ்சலிக்கேன் - வேரொருகடவுளையும் அடியேன் வண 

ங்கமாட்டேன்,--(அசலால்) அனையான் - அச்சுவாமிகாசக்கட 

வுளானவர்,---அல் நக்கன் வானோர் முனிவர்கள் வாழ்த்த - ஆவி 

லையில் சிச்திரைசெட்டின்ற சங்சைத்சரித்த விஷ்ணுஞூர்த்தியும் 

தேவர்களும் முணிவர்களும் ஐு.திச்ச,--என் மூன் வந்து - அடி 

யேனுக்கு முன்னே வந்து,---எனைச் தொடர் வல்வினைப் பவக் 

தனை - அடியேனைச்சொடருகன்.ற வலிய வினையினாலுண்டா 

இய பிறவியையும்,--அ.ஈ்தசன் வீசு பாசத்ை5-இயமனால் வீசப் 

பட்ட பாசத்தையும், -மாற்றுவன் - ீக்யெருளுவர். எ - று.(௪) 

வனந்சர்ச மாசனங் சந்தரங் காட்டிய மருமயற்க 

வனர்சர் சலஞ்செயும் வேசிய ராசை வனச௪த்திலை 

வனந்தச் சனமவர் கூடுச லேகசம் வாழ்த்து மின்செய் 

வனந்தந்த வேலை வருதுயர் தீர வரங்கந்தனே.



தஇிருவோகத்தந்தா தியரை, ௫ 

(இ-்.) வனம் தந்த மாதனம் கந்தரங் காட்டி - அழகு 

பொருக்திய யானைச்சர்சச்சை யொச்ச பெரிய தனங்களையும் 

கழுச்சையுங் காண்பித்து,--மரா மயல் சவனம் தந்து - நீங்காத 

மயச்சச்சையுங் கவலையையும் கொடுத்து, -- அலம் செயும் வேரி 

யர் ஆசை - பாவச்சைச்கருகன்ற வேடியர்கண்மேல் வைச்ச 

ஆசையினாலே,--அ௮வர் கூடுசல் கம் சனம் - அவர்களைச் சேரு 

கீலே தங்களுக்குப் பெரிய செல்வமென்று (நினைத்து),--வன 

சத்து இலை வனம் வருதுயர் தர - சாமரையிலையிற் பொரு 

இய ஜலம்போலக் தளும்புசன்ற துன்பமானது நீங்க,---கக்தன் 

ஏரகம் வாழ்த்துமின் - கந்தசுவாமி யெழுந்தருளியிருக்கின் ற 

இருவேோகமலையைத் இதியுங்கள்,--இத ௮௪ வேலை வரம் 

செய்வன் - (அவர்) அந்தந்தச் சமயச்கிலெழுர்சருளிவரது வரத் 

சைக்கொடுத்தருளுவர். எ - இ, (டு) 

கந்தரங் கஞ்சர் தனமிரு ளோதி கலைமதிமு 

கந்தரங் கஞ்சரிச் குநீர்ச்சுழி யுர்தி காவிகமு£ 

கந்தரங் கஞ்சனங் கன்னமி டைகளங் கண்மயிதார் 

கந்தரங் கஞ்ச வயலே ரகமன்ன காரிகைச்கே. 

(இ-ள்.) மயில் ஊர் கந்தர் ௮ம் கஞ்சவயல் ஏரகமன்ன - 

மயிலை வாகனமாகச்செலுத்துகின் ற கர்சசுவாமி யெழுக்தருளி 

யிருக்கின்ற அழக தாமரைமலர்களையடைய வயல்களாற் சூழ 

ப்பட்ட திருவேரகமலையிலிருச்சின்்ற சலைவனே!-சாரிகைக்கு- 

பெண்ணுக்கு,--இருள் ஓ.இ சுந்தரம் - இருள்நிறம் பொருந்திய 

கூர்தல் மேகம்,--சனம் கஞ்சம் - மூலை தாளம்,--முகம் கலை 

மதி - மேகம் பூரணகலைகளையுடைய சக்இரன்,--உந்தி தரங்கம் 

சரிக்கும் நீர்ச்சுழி - கொப்பூழ் அலைகளின்மேற் பொருந்திய 

நீர்ச்சுழி,-சண் காவி - கண்கள் நீலோற்பலமலர்,--கஎம்



௬ இருவோகத்தர்தா இயுரை, 

சமுரு- கழுத்து கமுகு,--இடை அம்சரம் - இடை அகாசம்,- 

சன்னம் கஞ்சனம் - கன்னம் கண்ணாடி. எ-று, [சலைவியின் 

அவயலம்புகழ்சல்.] | (௬) 

காசச லாத மதிலே ரகாமறை சாணருமோங் 

சாரக லாசா னேபார னேகநற் கடம்பின் முரு 

காரச லாக மனைபோல வது கயமுகசங 

சாரச லாச மஇியேனை யாளச் கடனுனச்சே. 

ம் (இ-ள்.) சார் ௮சலாச மதில் ஏரகா - மேகங்கள் Fm 
சாக மதிலையுடைய தஇிருவோகமலையி லெழுச்சருளியிருப்பவ 

னே!--மறை காண் அரும் ஓங்கார சலாசானே - வேதங்களா 

லும் அறிசற்கயிய பிரணவமாசய கலையைச் தரித்சவனே!-- 

பரனே - மேலானவனே 1-ல் கடம்பின் முருகு ஆர் அகலா. 

நல்ல கடப்பமாலையினது வாசனைபொருக்திய இருமார்பையு 

டையவனே?--கயமுக சங்கார - யானைமுகம்சையடைய சார 

காசுரனைச் சங்கரிச்சவனே!--உனக்கு - சேவரீருக்கு,--சலாத 

மதியேனை - கல்லாத புல்லறிவுடைய அடியேனை,--அனை 

போல் வந்து அளக்கடன் - காய்போல்வர்து ௮டிமைகொண்ட 

ருள்வது கடனாகும், எ - ௮. (௭) 
தம். சாரியை, எ௮சை, கலாத ளை என்பன இடைசக்குறை, 

சடந்த வன.ச்தையெல் வாறுசென் முூள்வஞ்டு கானெறிசம் 

கடந்த வன ச்சைச் கொடுக்குமை யோயென்ன சாசலென்ன 

சடந்த வனச்சைச் சமர்த பலன்கொல் கரு.துலகங் 

சடர்த வன.ச்சைப் பயில்பொன்னி யேரசன் கார்வரைச்கே. 

(இ-௬்.) கருது உலகம் கடந்தவன் - நினைச்கத்சக்க உல 

சங்களைச் சடர்தவனும்,--ஈத பயில் பொன்னி ஏரசன் . 

சங்குகள் பொருர்திய காவேரிரதியினார் குழப்பட்ட இருவோ



இிருவேரகத்தந்தா இியரை, ar 

கமலையி லெழுச்சருளியிருப்பவனுமாகெய சுவாமிகாசக்சடவுளி 

னது, --சார் வரைக்கு - மேகங்கள் சவழுடன்ற மலையினிடத் 

அதள்ள,--வஞ்சி - கொடிபோன்ற ஈம் பெண்ணானவள், 

௮ வன சக்சைக் கடந்து எவ்வாறு சென்றாள் - அப்பாலைவன த 

சைச் கடந்து எவ்விசம் போனாள், கால் நெறி சங்கடம் - 

காலால் (ஈடந்து செல்லுசற்கு) வழி சங்கடமாயிருச்கும்;-- 

வியோ சவனச்நைச் கொடுக்கும் - வீயோ! வெப்பந்சைக்கொ 

டுக்கும்; - என்ன காதல் - இவளுக்கு என்ன அசை ஏன் 

அகடு அந்த அ௮னச்தைச் சுமந்த பலன் கொல் - என் வயிறு 

௮௪ அன்னம்போன்ற பெண்ணைப் (பத்துமாதம்) சுமந்து 

பெற்ற பலனோ?--ஏ - று, [சுாரம்சென்ற மகளைச்சண்டு நற்ருய் 
ட « அ 

யிரங்சல்.] (4) 

வரையானை யன்பர்க்குச் தஞ்செமுத் சரக மாம்பெரிய 

வரையானைப் பாடி மஇழ்கின்றி லேன்முன் வனத்திற்கு. 

உரையாளை மேய்ச்சவற்கொப்பென்றுசொல்லியிவ்வையத்திற்செல் 

வரையானை யோபுசழ்ம் தேனெனைப் போவிலைமானிடசே. 

(இ-ள்.) அன்பர்க்குச் துஞ்சு எழுத்து வரையானை - சம 

தீடியார்களுக்கு இறப்பு என்னும் எழுச்தை எழுசாசவரும்,-- 

ஏரசம் ஆம் பெரிய வரையானை - சிருவேரசமாகய பெரிய மலை 

யையுடையவருமாஇய சுவாமிராதக்கடவுளை,--பாடி ம௫ிழ் இன் 

திலேன்- பாடிச் சச்சோஷிம்கா சவனாகிய,-யான் - அடியேன்,- 

இவ் வையத்தில் செல்வரை - இப்பூமியிலுள்ள செல்லர்களை.-. 

முன் வனச்தில் குட அரை ஆனை மேய்ச்சவர்ச்ரு ஒப்பு என்று 

சொல்லிப் புகழ்க்சேன் - முன்னாளில் காட்டினிடத்தில் குடம் 

போன்ற மூலைமடியையுடைய பசுக்களை மேய்ச்ச விஸ்ணுஞூர் 

நீதிக்கு ஒப்பு என்று சொல்லிப் புகழ்க்சேன்,--யோ என்



oy திருவேசகத்தந்தா இபுரை. 

னைப்போல் மானிடர் இல்லை - &ீயோ! என்னைப்போல் 

(கெட்ட) மணிதர்களில்லை. ௪ - று, (௯) 

அரை என்றது-அரையின்கணுள்ள முலைமடிச்கானது றகுபெயர். 

மானச் தனத்தி ரியா னயன்றொழும் வள்ளனங்கோ 

மானச் சனத்தி முகற்கிளை யான் நனை வர இப்பர்மேன் 

மானக் சனத்தில கும்பொன்னி Cursor arcs weve 

மானத் தனத்தி மயல்சொல் லியுமினம் வர் இலனே. 

(இ-ள்.) மான் ௮த்சன் - மான் பொருந்திய இருக்காத 

சையுடைய உருத்திரனும்,--௮.ச இடுரியான் - அந்சச்சக்கிராயு 

தீத்சையுடைய விஷ்ணுவும், அயன் - பிரமசேவனும்;-- 

தொழும் வள்ளல் - வணங்குகின்ற வள்ளற்றன்மையடையவ 

னும், --நம் சோமான் - நமது தலைவனும்,--அச்சன் - பிதர 

வும்,-- அ.ச இழுகற்கு இளையான் -யானைமுசத்சையுடைய விரா 

யகக்கடவுளுக்குச் தம்பியும் ---தனை வர்இப்பர் மேல் மானத் 

தீன் - தன்னை வழிபடுகின்ற அடியார்களிடத்து ௮பிமானமு 

டையவனுமாகிய சுவாமிநாதச்கடவுளெழுச்தருளியிருக்கின் ற,- 

நத்து இலகும் பொன்னி ஏரசன் - சங்குகள் விளங்குடன் ஐ. 

காவிரிஈஇியினாத் சூழப்பட்ட திருவேோகமலையிலுள்ள தலைவன், - 

வல் மலை சமானச் சனச்தி மயல் சொல்லியும் இனம் வந்தி 

லன் - சொச்கட்டாங் சாய்க்கும் மலைச்குஞ் சமானமான மூலை 

களையுடைய பெண்ணினது மயக்கத்சைச் சொல்லியும் இன் 

னம் வந்தாணில்லை. ௭ - று. [ஈற்ருயிரங்கல்.] (50) 

வந்தவி ராமனைச் செந் யெனுகன் மதுரங்கடு 

வந்தவி ராமனை மெய்யுடன் வாடுவள் வாய்விழி9 

வர்தவி ராமனை நேர்மன்னர் வே.இயர் மாசவர்செல் 

வந்தவி ராமனை சூழே ரகாலெங்கண் மாதரசே.



இருவேோகத்தரந்தா தியரை, ௯ 

(இ-ள்.) வாய் விழி சவெர்த இராமனை நேர் மன்னர் - 

வாயுங் சண்களுஞ் சிவக்த இசாமஞூர்த்தியை யொத்த அரசர்க 

ளுடையவும்,---வேதியர் - பிராமணர்களுடையவும்,--மா தவர் - 

மூனிவர்களுடையவும்,--செல்வம் தவிரா மனை சூழ் ஏரகா - 

செல்வம் நீங்காத வீகெளாந் சூழப்பட்ட இிருவேசகமலையிலு 

ள்ள சலைவனே,--- எங்கள் மாது ௮ரசு - எங்கள் பெண்ணா? 

யானவள்,--வர்த இரா மனைச் செந்தீ எனும் - தோன்றிய இர 

வுக்கசசனாகிய சஈஇரனைச் செவந்த நெருப்பென்று சொல்லு 

வாள்,--ஈல் மதுரம் சவம் (எனும்) - ஈல்ல இணிப்பான வஸ் 

துச்சளைச் சசச்சிறதென்று சொல்லுவாள்,;--சவிராமல் நை 

் மெய்யடன் வாவொள் - நீங்காது வருந்துகின்ற சரீ ரச்தோடு 

வாடவொளாயினாள். எ - று. [ஈத்ருயிரங்கல்.] (௪௧) 

எ.லும் என்பதைக் கயவெம் என்பதோடுங் கட்டப்பட்டது 
. ௪ (0 ௪. . 

மன்னை என்பது மனை என வர்தது இடைக்குறை, 

மாத ரவர் இகை வாரா இசைக்குயில் வன்சூரல்கம் 

மாத ரவர்தி மதியையுண் ணாது மனத்துயாசும் 

மாத ரவந்இிம் மலயச்து வாடையும் வாட்டநைவாண் 

மாத ரவர்இிக மும்பொன்னி யேரகன் மாலைகொண்டே. 

(இ-ள்) மாது - கம் பெண்ணானவள்,--அவம் இகழும் 

பொன்னி ஏரகன் மாலை கொண்டு - ஒவிவிளங்காநின்ற சாவே 

ரிகதியினாத் குழப்பட்ட திருவேோரகமலையின்கணுள்ள தலைவன் 

மேல் மயச்சச்சைச் சொண்டு,--மாதர் அவந்திகை வாராது - 

அழக களி வராமையாலும்,--இசைக்குயில் வன்குசல் கம் 

மாது - ஓலித்தலைேயடைய குயிலினது வலிய ஓசை குறையா 

மையாலும்,--அரவு அந்தி மதியை உண்ணாது - பாம்பு அந்திக் 

காலத்தில் தோன்றுகின்ற சந்திரனை யுண்ணாமையாலும்,--



௧௦ திருவேரகத்தந்தா இபுரை, 

சும்மா மனத்துயர் தா - வீணாச மனத்துயாச்சைக்சர,--இம் 

மலயத்து வாடையும் வாட்ட - இந்த பொதியமலையிருந்து வீச 

இன்ற தென்றற்காற்றும் வந்த வாட்ட,--கைலாள் - வருந்து 

வாள். எ-று, Ga ஈழியிசங்கல்.] (42) 

மாலை யன$த 'பசம்போல வெண்ணி மயங்குமிலண் 

மாலை யனஈசனை நேர்டடை மயீர்சொலும் வந்துபறு 

மாலை யனந்ச வயிரா வதன்றொழும் வண்கடப்ப 

மாலை யன£த மிகுமே ரகச்துறை வானவற்கே. 

(இ-ள்.) ௮னம் தனை நேர் ஈடையிர் - அன்னத்சையோ 

சச நடையையுடைய பெண்களே?!--பதும லையன் - சாமரை 

மலரைக் கோயிலாசச்கொண்டு வீற்றிருக்கின்ற பிரமசேவ 

லும்,--அர்த அயிராலான் வந்து தொழும் - ௮ஈத அயிசாவசம் 

என்னும் வெள்ளையானையையுடைய சேவேர்திரனும் வந்து 

வணங்குகின்ற,--வண் கடப்ப மாலையன் - வளப்பம் பொருந் 

இய கடப்பம்பூமாலையை யணிந்த முருசச்சடவுளெழுக்தருளி 

யிருக்கின்ற,--அர்தம் மிகும் ஏரகத்து உறை வானவற்கு - அழ 
குமிகுந்த இருவேரகமலையில் வ9ச்ன்ற சேவர்களையொர்த 

தலைவனுக்கு, - மாலை அனந்த யுகம் போல எண்ணி மயங்கும் - 

மாலைக்காலச்சை முடிவில்லாத புசககாலம் போல நினைத்துக் 

கலங்குகன்ற,--இலள் மாலை சொலும் - இப்பெண்ணிறாடைய 

மயக்சச்சைச் சொல்லுங்கள். or - LM. (திருப் சோழிசளைத் 

தலைவனிடதது.ச் தூ துவிடுத்தல்.] ன ட (௧௩) 

வானாக மாலையன் ரானாக யாயையு மாசவுயர் 

வானாக மாலைய மாய்சொள்வன் வெண்கரி லாங்கியுண்ண 

லானாக மாலை முறித்தேந்து மேரக வள்ளறரு 

வானாக மாலை விடுத்சா ர௬டன்வைகும் வாழ்வினையே.



laacaiare இருவோகத்தந்தாதியுரை.. ௪௪ 

(இ-ள்.) வான் ஆக - ஆகாசமாசவும், மால் அயன் 

தானாக - விஷ்ணுவும் பிரமனும் சானாசவும்,--யரவையும் ஆக - 

(உலகங்களிலுள்ள) சரம் ௮சரம் என்னும் பொருள்களெல்லாம் 

தாளுகவும்,--உயர் வான் - விசவரூபங்கொண் டெழுக்தருளி! 

யிருக்கன் றவனும்,--நாகம் அலையம் ஆய் கொள்வன் வெண்கரி 

வாங்கி உண்ண .. சுவர்ச்கலோகர்தை அலயமாகம் சொண்டி 

ருக்கன்ற இந்திரனுடைய வெள்ளையானை வாங்கிச்தின்னும் 

படி.--வான் சாகம் அலை முறித்து ஏந்தும் ஏரக வள்ளல் - பொரி 

யபுன்னைமரங்களையும் ஆலமரங்களையுமுறித்து எர்திம்மொண்டி 

ருக்சின்ற திருவோகமலையி லெழுசக்சருளியிருச்கின்ற வள்ளற் 

.ஐன்மையை யுடையவனுமாகிய சுவாமிராசக்கடவுள்,- மாலை 

விடுத்தார் உடன் வைகும் வாழ்வினை - (பிரபஞ்ச) மயக் 

கத்சை விட்ட அடியார்களோடு கூடி வாழும் வாழ்வை,-- 2௬ 

லான் ௮௧ - கொடுப்பானாக.--ஏ - று, (௪௪) 

வினையச் கரச்சுட சாழிவிட்டோன் கொன்றை மெல்லிதழ்பபூ 

வினையச் கரவை யணிந்தோனும் வேசனும் வேண்டவே ம்பேரா 

வினையக் கரவசு மர்ச்செற்ற வேக வேலவென்னா 

வினையச் கரமிரு மூன்றும் பதித்சருள் வித்தகனே. 

(இ-ள்.) வினையச் கரச் சுடர் அழிவிட்டோன் - வஞ்ச 

கத்சையுடைய கராசுரன்மேல் ஒளிபொருர்திய சக்கிராயுசதி 

சைச் செலுத்திய விஷ்ணுமூர்த்தியும்,--மெல் இசழ் கொன் 

ஹைப் பூவினை அ௮ச்கு ௮ரவை அ௮ணிர்சோலனும் - மெல்லிய இத 

ழ்களையுடைய கொன்றைப்பூமாலையையும் எலும்பு மாலையையும் 

சர்ப்பத்தையும் அணிந்த உருத்திரமூர்த்தியம், வேனும் வே 

ண்ட - பிரமசேவனும் பிரார்ச்இக்ச,- வெம்போர் வில் கரவு 

௮சுசர் சைய செற்ற ஏரக வேல - கொடிய யுத்தத்தில் வில்வி 

ஞல் வஞ்சகத்தையுடைய அசுரர்கள் வருந்தும்படி கொன் றரு



௧௨ திருவோகத்தந்தா தியுசை, 

ளிய திருவேோகமலையி லெழுச்தருளியிருக்கின்ற வேலாயுததர 

னே---வித்சகனே - ஞானசொருபியே,--என் காவின் & ௮க் 

௧.ரம் இரு மூன்றும் பதிச்சுருள் - அடியேனது காவில் அழக 

சடாக்ஷரத்தை எழுதியருளாம். எ-று. (கட) 

வித்தக ரஞ்சலித் சார்வினே தீர்க்கும் விடையாமுன் வேள் 

ssa ரஞ்ச நடத்தும் பிரானை வெகுளியைய 

விக்சக ரஞ்சர் Pus ras Hoh பேண்டுமின்கு 

விச்சக ரஞ்சலி யாதொழி வீர்சன்ம வேலையையே, 

(இ-ள்.) அகரம் சந்த இலகு ஏரகசத்இினில் - பிராமணா 

களுடைய செருக்களும் சச். துகளும் விளங்காநின்ற இருவேரச 

மலையினிடச்திற்போய்,-- வித்தகர் - ஞானசொருபரும்;--அஞ் 

சலித்சார் வினை தீர்க்கும் விடையர் - தம்மைச் கைகுவித்து 

வணங்குடஇன். ற ௮டியவர்சளது பாவங்களை யொழிக்கும் வல்ல 

மையுடையவரும்,--முன் வேள்விச் தகர் அஞ்ச நடத்தும் 

பிரானை - முன்னே (காசதமுனிலரத) யாசச்திற் ரோன்றிய 

ஆட்டக்கடா அஞ்சும்படி வாகனமாசச் செலுத்தடன் றவருமா 

இய முருகச்சடவுளை,--வெகுளியை அவித்து - கோபச்தை 

யொழித்த,--குவிச்சகரம் சலியாது வேண்டுமின் - அஞ்சலி 

யாகச் குவித்ச கைகளை எடாமல் நின்று பிரார்த்தியுங்கள்;-- 

சன்ம வேலை ஒழிவீர் - பிறவிச்சடலைச் சடப்பீர்கள். ௭ - று. () 

வேலை யிலங்கை யழித்தான் மருக வினைகளெய்தும் 

மேலை யிலங்கை மனம்பிரி யாமல் விரும்பிரிதம் 

வேலை யிலங்கைச் துனக்சேசெய் சேரக மேவிகிற்ச 

வேலை யிலங்கை நெடுங்கைவைச் சோயருண் மெய்ப்பத்தியே 

(இ-ள்.) வேலை இலங்கை அழித்தான் மருக - சழுத்தி 

ச.த்தினாற் குழப்பட்ட இலங்காபுரியை அழித்த விஷ்ணுமூர்த் 
இியினுடைய மருகனே!---௮யில் வேல் 8 நெடும் கை வைச்



இருவரகத்தந்தா தியுசை, ௧௩ 

தோய் - கூர்மைபொருக்திய வேலாயுதச்சை அழயெ நீண்ட 

இருச்கரத்தில் ஏந்திய குமாரச்சடவுளே!---வினைகள் எய்தும் 

வேலையில் - (அடியேனை இரு) வினைகள் பச்இக்குங் சாலச் 

தில்,--இலங்கு மனம் பிரியாமல் விரும்பி - விளங்குகின்ற 

மனமானது தேவரீரை விட்டு நீங்காமல் விருப்பழுற்று,-- 

இலம் கைத்து - இல்லாழ்ச்சையை வெறுத்த,--ஏரகம் மேவி - 

திருவேரகமலையை யடைந்த,--உனக்கே நிதம் வேலை செய்து 

நிற்க மெய்ப் பத்தி அருள் - தேவரீருக்கே நாடோறும் திருத் 

தொண்டுசெய்து நிற்கும்படி உண்மையானபத்தியைம் கொடுத் 

தருளும். ஏ- று, (௧௭) 

ஓ ௮ங்கு சாரியை, இல்லம் என்பது Dow ear aise இடை. 

கீருறை, 

பத்திர மாகமச் தின்படியே ரகன்பா தத்தர்ச்செ 
பத்திர மாக விருப்பீெஞ் ஞான்றும் பலவினையு 
பத்திர மாக மடையாது கேண்மினிட் பாரிற்டற்றின் 
பத்திர மாகத் தமரர்ச் கரிய பதம்வருமே. 

(இ-ள்.) இப் பாரில் சிற்றின்பத்கிர - இப்பூமியிலுள்ள 

இற்றினபங்களை நிலையாசக்சொண்ட மனணிதர்களே!--சேண் 

மின் - (யான் சொல்லுவதைச்) கேளுங்கள்,--பச்இரம் - பச்இ 

ரங்களைக் கொண்டு,--அகமத்தின்படி ஏரகன் பாதம் அர்ச்சி 

ப்ப - சிவாகமவிதிப்படி திருவேோகமலையி லெழுக்தருளியிருச் 

இன்ற சுவாமிராதக்கடவுளின் இருவடிகளைப் பூசை செய்வ 

தை,--இரமாக இருப்பீர்--உறுஇியாகக் கொண்டிருப்பீர்களா 

யின்;--எஞ்ஞான்றும் பல வினை உபத்இுரம் ௮கம் அடையா த- 

எந்நாளும் பலவகைப்பட்ட வினைகளினாலுண்டாகும் வருத்தத் 

சைச் சரீரமடையாது;--மாகத்து அமரர்க்கு ௮ரியபசம் வரும்- 

விண்ணுலகச்தில் வாழ்கின்ற சேவர்களுக்குங் இடைத்தற்கரிய 
பசவி கடைக்கும், எ - று, (௧௮)



௧௪ இரு வேரகத்தர்தா தியுரை, 

பசஞ்சலி யாரிவ சரென்னச் கலைகள் பலபடித்தப் 

பதஞ்சலி யாதற் பசலாய் நடந்துமூன் பாடினுகற் 

vageel யாதரைச் காசும் கொடார்சமைப் பற்கெஞ்சியேற் 

தஞ்ச பதசலி யாரலி னாலே ரசன்மலர்ப் பாசுத்சையே. 

(இ-்.) இவர் பசஞ்சலியார் - இவர் ஆஇசேஷன் 

என்று --பதம் சலியாத அல் பகலாய் ஈடச்து - சால்கள் சவிக 

காமல் இராப்பசலாய் ஈடந்த,--பல கலைகள் படித்து - பலசா 

ஸ். இரங்களை அவருக்குப் படித்துச் காட்டி, -நல் பசம் சலியாது 

மூன் பாடினும் - ஈல்லசொற்கள் குறையாமல் அவர்முன் பாட் 

டுச்களைப் பாடினும்,--அுரைச்சாசம் கொடார் தமை - அரைக் 

காசங் கொடாகச உலோபிகளிடத்து,--பல் கெஞ்சி ஏற்பது 

என்ன - பல்லைக்காட்டிச்செஞ்சு இரப்பதினால் என்னபிரயோ 

சனம் ஆ SIGN ஏரகன் மலர்ப்பாசச்சை அஞ்சலி - சவி 

னால் (மனமே) இருலேோகமலையின்க ணெழுக்ர ஃளியிருச்கும் 

வமிச சச்கடவனின து செந்தாமரை மலர்போன்ற திருவடி 

களைச் கைகுவித்து வணங்கு. எ- று. (௧௯) 

இச்செய்யுளாச்கு வேறொருவிதம் பொருள்கூறுவாரும் உளர் 

அ தவரும் து 

ஏசசன் மலர்ப்பசச்சை அஞ்சலியாதலினால் - இருவோக 

மலையி லெழுச்சருளியிருச்கின்ற சுவாமிகாசக்கடவுளின த செந் 

தாமரைமலர்போன்ற .இருவடிகளைக் கைகுவித்து வணங்கா 

மையினாலே;--இவர் பதஞ்சலியார் என்ன - இவர் ஆதஇிசே 

ஷன் என்று சொல்லி,---கலைசள் பல படித்து - பலசா 

ஸ்இிரங்களையும் படித்துச் சொல்லி,--பதம் சலியாது ௮ல் பக 

லாய் நடந்து முன் பாடினும் - கால்கள் சலிக்காமல் இராப்பக 

லாய் நடந்து முன்னேரின்று பாடினாலும்,---நல் பது அஞ்சு 

௮ல் யாது ௮ரைச்சாசம் சொடார் சமை - நல்ல பத்து அஞ்சு



திருவோகத்தந்தா தியுரை, கடு 

அல்லது யாசொரு ௮ரைச்சாசங் கொடாக உலோபிகளை,-- 
பல் கெஞ்சி ஏற்பது - பல்லைக்காட்டிக் கெஞ்சி இரப்பது 

(ஆகும்.] எ-று. 

பாத ஈமல மகற்றே ரகாபன் னிருசைக்சடம் 

பாச கமலச் திசழ்சோதி மீறில் பயன் றருகின் 

பாத கமலர் சராவிடின் முத்திப் பசதிரைவிரும் 

பாச சமலங் சகலோியர் மாலிழ் படிச் இடுமே. . 

(இ ள்.) பாசசம் மலம் அகற்று ஏரசா - பாதகத்தையும 

மலங்களையு நீக்குகின்ற திருவோகமலையி லெழு£சருளியிருச 

இன்றவசே!--பன்னிருசைக் கடம்பா - பன்னிரண்டு இருக்க 

சங சளையுங் சடப்பம்பூமாலையு முூடையவயே!- அமலம் இசழ் 

சீறு சோதி - மலமுத்ரராய் விளங்க சச்ச சோதிசொரூபரே!... 

ஈறில் பயன் ஈரும் நின் பாச கமலம் சராவிடின்* அழிவில்லாத 

பிரயோசனச்தைச் கொடுக்கின்ற மேவரீரது திருவடி.ச்சாமரை 

மலர்களைத் தச்சருளாவிடின்,--அகம் மு.ச்திப் பத்தை விரும் 

பாஜ - (அடியேன்) மனம் மோகூபசவியை விரும்பாமல்,-- 

அலங்கல் ஓதியர் மாலில் படிச்இடும் - மலர்மாலையைச் சரித்த 

கூர்சலையடைய பெண்களுடைய மயச்கத்தில் அழுக்இவிடும்.() 

படிகடக் தான்றிரு வேரக னாமம்பல காலுகெஞ்சே 

படிகடம் தாணிலை யென்றுன்ன னான்கு பசங்களெனும் 

படிசடர் தானச்த முத்தியைச் சேர்வைமெய்ப ug goto 

படிசடச் தான மெனவிருச் சாலென் பயன்றருமே. 

(இ- ள்.) நெஞ்சே - மனமே!--சடக்சான் திருவேசன் 

நாமம் பல காலும் படி. - (உலகங்களையெல்லாக) கடந்தவனும் 

இருவேரகமலையில் எழுக்தருளி யிருச்சன்றவனுமாகிய samc 

நாதச்சடவுளின் இருராமங்களைப் பலமுறையும் உச்சரி,- பழ.



௧௬ இருவேசகத்தர்தா இயரை, 

கள் தர்தான் இலை என்று உன்னல் - மேலான பசவிகளைக் 

கொடுச்சாணில்லை என்று நினையாதே;--நான்கு பதங்களென் 

னும் படி கடந்து - (சாலோக சாமீப சாருப சாயுச்சியம்) என் 

னும் நான்கு பதங்களையும் கடஈது,--அனகந்த மு.ந்தியைச் சேர் 

வை - மகிழ்ச்சியைச்சரத்தக்க மோக்௭்சை அடைவாய், (ஆ௫ 

வின்),--மெய்ப்பத்தி சனிற் படி - உண்மையாகிய பத்இியில 

முந்து; --கடம் தானம் என இருந்தால் என்பயன் சரும்-சாடே 

இடம் என்று நினைத்துச் சவம் செய்துகொண்டிருந்தால்(௮.த) 

என்ன பிரயோசன கறைச்சரும்? ௭ - று, (௨௧) 

தீருமா விசனச் சுரர்தாண் டினமினித் சண்ணிழற்பநக் 

சருமா விதக்சரு சாவியும் வாவியுஞ் சாலைமல்க 

தீருமா விசனயர் வுர்தீரு மேரகன் சாரன்மலர்த் 

தீருமா விதனரு கேபாடு மின்னிசைத் தானமின்னே. 

(இ-ள்.) ஏரசன் சாரல் மலர்த் கரு மா - திருவேரகமலை 

யிலெழுர்சருளியிருக்இன் ற சுவாமிகாகக்கடவுளின.து மலைச்சா 

ரலின்க ணுள்ள மலர்களையுடைய விருக்ஷங்களிலிருக்கின் ற வண் 

கெளானவை,--இசன் அருகே பாடும் இன் இசைத் சான 

மின்னே - இசன்பக்கச்திலே பாடுகின்ற இனிய இசையையு 

டைய இடச்தில் வ௫க்கின்ற மின்னலையொத்த பெண்ணே! 

மா விதனம் தரும் சரம் சாண்டினம் - பெரிய விசனச்தைத் 

தரத்தக்க பாலைநில ச்சைச் கடர்சேம்,--இனித் சண் நிழல் பர் 

தீரும் மாவிதம் சரும் காவியும் வாவியும் சாலை மல்கத் கரும் - 

இனிமேல் குளிர்ச்சிபொருந்திய நிழலைத் சருசன்ற நீர்ப்பந்தர் 
களையும் பெரிய பலவிதமாகய சோலைகளையும் தடாகங்களையும் 

மார்ச்ச,ச்தில் நிறையத்தரும்,--ஆவி சதன் அயர்வும் இரும் - 

உயிர்ச்சோர்வு நீங்கும். ௭ - லு, [தலைவன் தீலைவிக்குச் சுரத் 

இயல்பு கூறல்.] (௨௨)



இருவோகத்தந்தா தியுரை, GGT 

சான வனங்க மலையுங் சடலும் தகர்சஸ்முகத் 

சான வனங்கடப் பந்தார் கொணர்கில சர்துசொன்னி 

சான வனங்கணல் லோகஞ் சென்று சழவிற்சடி. 

தான வனங்க சரச்சோ டிளைக்குமிச் தார்குழற்கே. 

(இ-ள்.) சழலில் கடிது ஆன அனங்க சரத்தோடி இளை 

அகும் இத்சார்குமற்கு - ௮ச்சிணனியைப் பார்க்னுங் கொடிசா 

இய மன்மசபாண ச்தினால் சரீரம் இளைச்கப்பெற்ற மாலையைத் 

தரிச்சு கூர்தலேயடைய பெண்ணுக்கு, சந்து சொல் நிதான 

அ௮னங்கள் - தாதுசொல்லுகசன்ற நிதானச்சையடைய அன்னங் 

களானவை,--ஈல் ஏரகம் சென்று - தன்மைபொருந்திய இரு 

வோகமலையினிடச்துப் போய்,--சானவன் அங்க மலையும் சட 

லும் தகர் சண்முகத்சான் ௮வன் ௮ம் கடப்பம் கார் கொணர் 

இல - சூரபத்மனுடைய சரிரமாதிய மலையையும் அவன் மாமர 

வடிவாய் நின்ற கடலையும் Ran சத்தருளிய ஆ றிநிருமுசங்களை 

யுடையவனாகிய அள்சுவாபினாசம்கடவுளின் அழகிய சடப்பமா 

லையைக் கொண்வெரவில்லை. எ - று, [தோழி அன்னத்தோடு. 

புலர்துசைத்தது.] (௨௩) 
அன்னம் என்றது-௮னம் எனவர்கது இடைச்குறை, 

தாரக லாதனி மாயூ£ வீரச் சதுமறைவித் 

தாரக லாதவ ருள்ளம் புகார தலைவசவத் 

தாரக லாத திருவே ரகக்குறச் சையலெனுச் 

சாரச லாசவன் சேய்வீசு பாசக் தளையநவே. 

(இ-எ்.) சல் ஆசவன் சேய் வீசு பாசத் சளை ௮ற -மலை 

போன்ற சூரியனுடைய குமாரனாகிய இயமனால் வீசப்பட்ட 

பாசச்கட்டானது நீங்க,--தார் ௮சலா - மலர்மாலையைச்சரித்த 

மார்பையுடையவனே !--தனி மாயூர - ஒப்பற்ற மயிலை வாசன 

மாசவுடையவனே?!--வீர - பராக்கிரமத்தை யடையவனே 

௨



கு இருவோகத்தர்தாஇயுனா, 

சது மறை வித்தார - நான்குவேசங்களின் விரிபொருளாயுள்ள 

வனே?!--சலாசவர் உள்ளம் புகாத தலைல - சல்வியறிவில்லாத 

மூடர்களது மனதினிடச்துச் செல்லாச சலைவனே!--சவதி 

தார் ௮அகலாச் தஇிருவேக - சவத்சையுடைய முனிவர்கள் நீங் 

காச திருவேரகமலையிலெழுஈசருளி யிருக்ன் றவனே ?--குறத் 

தையல் தார - குறப்பெண்ணாயெ வள்ளிகாயகியை மனைவியாக 

வடையவனே!-..-எனும் - என்று துதியுங்கள். ஏ - று. (௨௪) 

கல்லாத, என்னும், என்பன.4சலாக, எனும், என வந்தன 

இடைச்குறை. 

வேச மடங்க வலைப்புன் பிறப்பில் விடுச்குமவி 
வேக மடங்கப் பகர்மின் கமலம் விளச்செடுப்ப 
வேக மடங்கண் வளர்வய லோக வேலன்வய 
வேச மடங்க லுருவான் மருகன்றன் மேற்சவியே, 

(Q- a.) கமலம் விளக்கு எடுப்ப கமடம் சண் வளர் 

வயல் ஏரச வேலன் - சாமரைமலர்கள் £ீபம்போல் பிரகாூக்க 

ஆமைகள் நித்திரைசெய்கின்ற வயல்களாற் சூழப்பட்ட இரு 

வேரகமலையி லெழுக்சருளியிருக்கின் ற வேலாயுச த.ரனும்,-- 

வய ஏச மடங்கல் உருவான் மருகன் தன் மேல் - வெற்றிபொ 

ருந்திய ஒன்றாகிய ஈரடிம்கவடிவங்கொண்ட விஷ்ணுமூர்த்தியி 

னுடைய மருகனுமாகிய சுவாமிரா சக்சடவுளின் மேல்,--சவி - 

சவிகளை,--வேகம் மடங்க அலை புல் பிறப்பில் விடுக்கும் அவி 

வேகம் அடங்கப் பகர்மின் - நாற்கதிசளிலும் மடங்கி மடங்கு 

வரும்படி. ௮லைக்கின்ற புல்லிய பிறப்புக்களிற் செலுத்துனெ ற 

அஞ்ஞானம் நீங்கப் பாடுங்கள், ௭ - று, ஏ- தேற்றம், (௨௫) 

சவிக்குஞ் ௪ரம்பற் ஐமுன்பற் றமின்கை கருதலரூங் 
சவிச்குஞ் சரங்கொண் டுயிரளித் தான்கன கச்சுடூகை 
சவிச்குஞ் சரப நிசரோர்மன் செர்கெழ் சதிரொசெப் 
சவிக்குஞ் ௪ரமணி காட்டும்பொன் னேசகன் சாவகச்சே,



இருவோகத்தரற்கா இயுசை, ௧௯ 

(இ ள்.) செர்நெல் கதிர் ஒடு சங்கு சரம் அவிக்கும் மணி 

காட்டும் பொன் ஏரகன் காவகத்தே - செச்நெற்கதிர்களையும் 

சங்குகளையும் அன்பஞ்செய்தழிக்த உண்டாகாகின்ற முத்துக் 
கள் பிரகாடிக்கன்ற அழகிய திருவேசகமலையிலெழுக்தருளியி 

ருக்கும் சுவாமிமாசக்கடவுளினது சோலையினிடச்துள்ள,--கன 

கச் சுடிகை கவிக்கும் சரபம் நிகர் ஒர் மன் - பொன்னிஞற் 

செய்யப்பட்ட முடியைச்தாங்கெ சாபேசனையொச்ச ஒரு தலை 

வன்,--கவிக் குஞ்சசம் பற்று மூன்பு - கவிழ்ந்து நடக்கின்ற 

யானையானத என்னைப் பிடிக்சற்கு முன்னே,;--அற்றம் ௧௫ 

தலர் ஊங்கு அவிக்கும் மின் ௪ரம் கைக் கொண்டு - அஞ்சு தலை 

யுடைய பசைவர்களது உயர்வை அழிகச்கக்சக்க ஒளிபொருக் 

திய பாணத்சைச் கையிற்கொண்டு,--உயிர் அளித்தான் - என் 

உயிரைச் காப்பாற்றினான். எ - று. [களிறு ச௪ரு புணர்ச்சியால் 

மறத்தொடு நிற்றல்.] ர ரா? 

காவ லரிக்கு வலயத்திற் சாஞுவர் காயர்தசன் 

காவ வரிக்கும் வலத்தர் ஈலத்தர் கவினென்றுகீங் 

சாவ லரிக்கு மதிகாச் இியார்விண் கடக்செழுக்த 

- காவ லரிச்கு வனஞ்சூழு மேசசங் கண்டவரே, 

(Q- or.) விண் கடந்து எழுக்த அலர் கா இக்கு வனம் 

ரூழும் ஏரகம் கண்டவர் - ஆகாயச்சைச் கடந்து மேலெழுந்த 

பூஞ்சோலைசளாலும் கருபபஞ் சோலைகளாலுஞ் குழப்பட்ட 

இருவேசசமலையைச் சரிசிச்சவர்கள்,--இக் குவலயசத்திற்குக் 

சாவலர் அருவர் - இப்பூமிக்கு அரசராவார்கள்;--காய் அந்த 

சன் காவல் அரிக்கும் வலச்கர் - கொல்லுகன்ற இயமனுடைய 

காவலைக் கெடுக்கும்படியான வல்லமையுடையராவார்கள்;-- 
நலத்தர் - எல்லாரன்மைகளைய முடையராவார்கள்;--சவின்



௨௦ இருவோகத்தந்தா இபுரை, 

என்றும் நீங்கா ௮லரிக்கும் ௮.தி சாக்தியார் - அழடனால் எப் 

பொழுது நீங்காத சூரியனைப்பார்க்னும் மிகுந்த ஒளியையு 

டையராவார்கள். எ-று, (௨௭) 

சண்டஞ் சங்கர் தரளர் தர்தமோதி கவினடைசொற் 

கண்டஞ் சங்கர் சரமாமட வார்மயல் சைத்தப்புவிச் 

சண்டஞ் சங்கர் சநிற்சென்றே ரசசக்சொழு சன்னெஞ்சமே 

சுண்டஞ் சங்கர் சரமாக்கும் பிறப்பெனுங் காய்வினையே. 

(இ-ள்.) கல் நெஞ்சமே - கல்லையொச்த மனமே!-சண் 

டம சங்கு - கழுத்து சங்குபோலவும்,---சந்சம் ௪ரளம் - பற்கள் 

மூ.ச்துப்போலவும,--ஒ.இ கநதரம் - கூர்தல் மேசம்போலவும்,- 

கவின் நடை அம்சம் - அழகிய ஈடை அ௮ன்னம்போலவும்,-- 

சொல் கண்டு - சொற்கள் கற்கண்டு போலவும்,---௮ம் மடவார் 

மயல் கைச்து - டுன்ற பெண்கள்மேல் வைச்ச மயச்சச்தை 

வெறுச்து,--கந்த - கந்தசுவாமியே:-நிற்குத் தஞ்சம் என்று ஏர 

கம் தொழு - தேவரீருக்கு (அடியேன்) அடைக்கலம் என்று 

சொல்லி (௮வர் எழுக்தருளியிருக்கு) திருவேரகமலையை 

லணங்கு;--புவிச்சண் அஞ்சு பிறப்பு எனும் காய் வினை சண்டு 

௮ங்கு அந்தரமாச்கும்- (௮து) பூமியின் கண்ணே ௮அஞ்சத்தக்ச 

பிறப்பென்று சொல்லப்படும் கொடிய வினையைக் கண்டு அப் 

பொழுதே முடிவுசெய்யும், எ - று, (௨௮) 

காயர் தஇியங புனைர்தே வருமதி கண்டுசரு 

காயர் தியங்கெ சொல்லா யினஎயற் சன்னியர்ச 

சாயந் இயஙடிரி மன்னே ரகாவந்து காமடந்தை 

காயர் தியங்கி யலையா தசரர்க் களைந்சவனே. 

(இ-ள்.) ௮சுரர்க் களைந்தவன் மன் ௮ம் இரி ஏரசா - 

அசுரர்களைக் கொன் றருளிய மூருகச்சடவுள் வீற்றருரடன்ற



திருவோகத்தர்தா இடரை, ௨௧ 

அழயெ மலையாகிய இருவேரகச்தில் உள்ள தலைவனே !--மடர் 

தை - ஈம் பெண்ணானவள்;---காய் அக்இி அங்கு புனைந்து வரும் 

மதி கண்டு - சுடுகின்ற மாலைச்காலமாகய அக்௫னியைத்தரித்து 

வருகின்ற சந்நரனைச் கண்டு,--சருகாய் இயங்கி சொல்லாயி 

னள் - உலர்ந்த இலைபோல் வாட்டமுற்று மயங்கிய சொற்களை 

யுடையவளாயினாள்!---அயல் கன்னியர் சசாயம் தீ - பச்சத்இ 

லுள்ள சோழிப்பெண்கள் செய்கின்ற உபசாரங்களெல்லாம் 

அ௮ச்சினிபோலச் சுடகின்றத;--காயம் இயங்இ அலையாது - 

( அவளுடைய] சரீரம் சோர்ர்்து வருக்தாமல்,--வநீது கா-வந்து 

சாத்சருளுக. எ-று. [தோழி தலைவி வருத்தம் தலைவனுக்கு 

ணர்த்தல்.] (௨௯) 

மூகலடியிலுள்ள எசாரம் தேற்றம், இரண்டாம் அடியிலுள்ள 

௮ம் சாரியை, மூன்றாம் அடியில் இ என்றது தி எனக் குறுக்சல்வி 
காரம்பெற்றது. 

தீவரா கமலையை முன்வளைத் சேபுரம் தன்னையெரித் 

தீவரா கமலை பணியா ரெ௫னர் சணிவில்கசினெ த் 

சீவரா கமலைய நின்ருர்ச்கு ஞானச் தனைமுன்பசர்ந் 

சிவரா சமலைமன் னேசச வென்றுசை தாழ்மனசே. 

(இ-ள்.) மனதே - மனமே!--முன் மலையைச் தவராச 

வளைத்துப் புரம் தன்னை எரித்சவர் - முன்னாளில் மகாமேரு 

வை வில்லாசவளைத்துச் திரிபுரத்தை யெரிச்சருளினவரும்,-- 

ஆ கமலை பணியார் எனனம் - இசைபாடுஇின்ற சரஸ்வதி வண 

ங்குகின்ற பிரமதேவராடகிய ௮ன்னமும்,--தணி வில் செனத்த 

வராகம் - நீங்காத சோபத்சையுடைய விஷ்ணுகூர்ச்தியாயெ 

வராசமும்,--அலைய நின்ருர்க்கு - மேலும் €முந்சேடி அலை 

யும்படி (௮ச்ணெிமலையாக) கின் ருளினவருமாய சிவபெரு 

மானுக்கு,--ஞானம் தனை முன் பகர்ர்தவர் - ஞானத்தை முன்



௨௨ இருமவோகத்தந்தா தியுரை, 

உபதேசிச்சருளினவரே!---சமலை மன் ஏரச - மசாலக்ூஷிமிவ௫க் 

இன்ற இருவேரகமலையி லெழுச்தருளி யிருக்டின்றவசே!-- 

என்று உசை - என்று துதி,--தாழ் - வணங்கு. ௭- று. (௩௦) 

தேகா லையந்திர மாசப் பலகற்பர் தின்று கும்பித் 

தேகா லையந்திரு காட்டம்வைச் தென்கதி சேர்வையிப்போ 

Oger லையர்கி சொழுதிரு வோகச் தேவைகினைர் 

தேகா லையந்திறு சொற்போன் மெலிர்து நெஞ்சேயஞ்சமேம. 

(இ-ள்.)9 அந்து இறு சொல்போல் மெலிர்து அஞ்சும் 

கெஞ்சே - சிலேத்துமமாகிய இணற்றில் விழுக்துகடக்கின்ற 

சொல்லைப்போல் மெவிவையடைந்து அஞ்சுன் ஐமனமே!-- 

சேக ஆலயம் இரமாகப் பல கற்பம் இன்று - சரீ.ரமாநிய வீட் 

டை நிலையுடையதாக நினைச்தப் பலவகையாகய சற்பங்களைத் 

அன்றும் sting கும்பித்து - பிராணவாயுவைச் கும்பகஞ்செ 

த,--இருகாட்டம் வைத்து- அழக நேத்திரேர்இிரியச்தைப் 

மரச்சஸ் தான த்தி (லயப்படும்படி ) வைத்து (யோசாப்பியா 

சஞ்செய்தவினால் ),--என் கதி சேர்வை - என்னசதியை யடை 

யப்போகின்ளாம் (ஒன்றுமில்லை) ஆசலின்;--இப்போதே இரு 

பேரகத்சேவை நினைந்து ஏகு - இப்பொழுதே திருவேரசமலை 

யிலெழுக்தருளியிருக்கின்ற சுவாமிகாசக்கடவுளைத் இயாணித் 

துக்சொண்டு செல்ல,--சாலை அந்தி தொழு - காலையிலுமாலை 

யிலும் போய் வணங்கு. எ-று, (௩.௧) 

இரண்டாமடியிலுள்ள எ ௮ம் இரண்டும், சான்காமடியிலுள்ள 

லும் அசைகள், 

அஞ்சங் கறிக்கு மருகனை யேரசச் தண்ணறனை [ல் 

அஞ்சங் கரிக்கு ஈன்மைர்தனைப் போற்றுகெஞ் சேயன்பினா 
அஞ்சங் கரிக்கு ஈடைகொங் கைய ரால்வருகோய் 

அஞ்சங் கரிக்கும் பவர்திர வேலை யனுப்புவனே.



இரு வேசகத்தந்தா இியுரை, ௨௩ 

(இ- ள்.) செஞ்சே - மனமே!---அம் சங்கு அரிச்கு மரு 

கனை--அழூய சங்கைத்தரித்த விஷ்ணுமூர்த்திக்கு மருகரும்,- 

ஏரசச்து அண்ணல் தனை - இிருவேரசமலையிலெழுக்தருளியிரு 

க்ின்ற தலைவரும், --அம் சங்கரிக்கு ஈல் மைந்தனை - அழகிய 

உமாசேவியாருக்கு நல்ல புத்திரருமாயெ குமாரக்கடவுளை,-- 

அன்பினால் போற்று - அன்போடு துதி,--(அங்கனந்துதிப்பா 

யாயின், )-அம்சம் shee நிசர் நடை கொங்கையரால் வரும் 

கோய் - அன்னத்தையும் யானைக்கொம்பையும் ஓத்த நடையை 

யும் ஸ்தனங்களையுமுடைய பெண்களால் வருந் தன்பமும்,-- 

அங்கு அஞ்சு அரிக்கும் பவம் - அவ்விடத்தில் அஞ்சும்படி. 

வருத்துகின்ற பிறவியும்,---தீர - நீங்கும்படி,--வேலை அனுப் 

புவன் - (அவர் தமது) வேலாயுதத்தை யனுப்பியருளுவர். ஏ-று. 

கரி என்றது, கரியினது கொம்புச்சானதஐ பெயர், 

புவனங் சடாவுசெங் சோன்மன்ன நீநற் புதியகரும் 

புவனங் கடாமென் நுழும்பண்னை காடனிப் பூலைசனைப் 

புவனங் சடாநிறை நாட்டின ளாரணம் போசற்குச்செப் 

புவனங் சடாதை யெனுந்திரு வேரகன் பொன்மலைக்கே. 

(இ-௬்.) ஈங்கள் தாதை - எங்கள் பிதாவும்,--ஆரணம் 

போதற்குச் செப்புவன் எனும் திருவேரகன் - வேதச்சைப் பிர 

மதேவருச்குபதேசித்தருளுவன் என்று சொல்லுன்ற திருவே 

சசமலையிலெழுச்சருளி யிருக்ச் றவருமாகய சுவாமிகாதச்சட 

வுளின த,--பொன்மலைக்கு - அழகிய மலையின்கணுள்ள,-- 

புவனங்கள் தாவு செங்கோல் மன்ன - உலகங்களிற் செல்லுகஇ 

ன்ற செங்கோலையுடைய அ ரசர்களையொத்த சலைவனே!-- 

Goan புதிய கரும்பு வனம் கடா மென்று உழும் பண்ணை 

காடன் - நீ நல்ல புதிய கருப்பஞ்சோலையை எருமைச்சடாக் 

கள் மென்று இன்று உழுகின்ற வயல்களாற் சூழப்பட்ட மருத



௨௪ இருமவரகத்தர்தா தியசை, 

நிலகாடன்,-இப்பூவை சுனை சடாப் புவனம் நிறை நாட்டினள்- 

இப்பெண் சுனைசளிடச்சே மதஜலம் நிறையப்பெற்ற மலைரா 

ட்டவள். எ - று. [குலமுறை இளக்தி மறுச்சல்.] (௩௩) 

மலைக்கு மராவிடம் போற்புலன் போம்வழி வந்துபின்னு 

மலைக்கு மராமரஞ் செற்றோன் மருக வனக்குறவ 

மலைக்கு மராள நடைச்செய்வ யானைக்கு மன்னவருண் 

மலைக்கு மராதிரு வேோகனே யென் றன் மான்மனமே. 

(இ-ள்.) மராமரம் செற்றோன் மருக - மராமாச்தையழி 

தீத விஷ்ணுமார்ச்தியின் மருகனே!--வனக் கற அமலைக்கும் 

மராள கடைச் தெய்வயானைக்கும் மன்ன - காட்டிலுள்ள குற 

வர்குலத்தில் அவதரித்த மலரஇதியாகெய வள்ளியம்மைக்கும், 

அன்னம்போன் ற நடையையுடைய தெய்வயரனையம்மைக்கும் 

காயகனே!--மலைம் குமரா - மலைசள்தோறும் வூக்கன்ற குமா 

ரச்சடவுளே!--திருவோகனே - திருவேரசமலையிலெழுர்தருளி 

யிருக்கன் றவனே !--என் தன் மான் மனம் - எனது மான்போ 

ன்ற பெண்ணினது மனதை,--புலன் gun Siw Cure 

போம் வழி வந்து மலைக்கும் - 8ீம்புலன்களும் பாம்பின.து விஷ 

ம்போல் செல்லுமார்க்கச்தில் வந்து தமொறச்செய்கின் ற.த;-- 

பின்னும் அலைக்கும் - அசன்பின்னும் வருத்துகின்ற த;-- 

அருள் - (ஆதலின், அவ்வாறு வருத்தாமல் ௮னுக்கரசஞ் செய் 

தருளும், ஏ - று, [செய்வச்தொழுசல்.] (௩௪) 

மனவா ரணங்கு இகழீசன் மைந்தவென் மட்டடங்கா 

மனவா ரணங்கை லசமாஏ சென்றுசொன் மாமலராண் 

மனவா ரணம்பர வேரச னேசெய்வ யானைவள்ளி 

மனவா ரணங்கரத் தேர்திய சேவக வானவனே. 

(இ-ள்.) மன - (அடியார்களுடைய) இருதயச்தில் வச 
பபவரே!--அரணங்கு இசழ் ஈசன் மைந்த - உமாதேவியாருக்



இிருவோகசத்தந்தா தியுரை, 2.) 

கும் விளங்குகின்ற சிவபெருமானுச்கும் புத்திரசே!--மாமல 

சாள் மன் ௮ ஆரணம் பரவு ஏரகனே - பெருமைபொருந்திய 

தாமரைமலரில் வ௫ச்இன்ற மகாலட்சுமிச்கு காயகராயெ விஷ் 

ணுமூர்ச்தியும் ௮ந்த வேதங்களுர் துதிக்கின்ற இருவேசசமலை 

யிலெழுக்தகருளி யிருச்சன் றவே!--செய்வயானை வள்ளி மன- 

தெய்வயானையம்மைக்கும் வள்ளியம்மைக்குக் தலைவசே!--வார 

ணம் கரத்து ஏந்து சேவக வானவனே - கோழிச்கொடியைத் 

இருக்காத்கிலேந்திய வீரத்தன்மையையுடைய சேவரே!---என் 

மட்டு அடங்கா மன வாரணம் கைவசப் பவெது என்று - அடி 

யேனுக்குள் ௮டங்காச மனமாடிய யானை என் சைவசப்படுவெது 

எப்பொழுது?---சொல் - திருவாய்மலர்ந்சருளும். எ - று,(௩டு) 

மன்ன என்பது மன என வந்தது இடைக்குறை, 

வானவ னந்த ணுலகோ டெலாமுய்ய மாலவையென் ற 

வானவ னந்தன் மருகன் முருகன் மயிற்பரியான் 

வானவ ஊர்த வனஞ்சூழு மோக வள்ளறரு 

வானவ னந்த மணமாலை நீயஞ்சன் மாதரசே, 

(இ-ள்.)மாது ௮ரசே - பெண்ணசசயே!--வான உலகு 

அனந்தன் உலகோடு எலாம் உய்ய மாவை வென்ற வானவன் - ' 

சேவலோகமும், அதிசேஷவனுடைய உலகமாகிய பாசாளலோ 

கமும், (மற்றுள்ள) எல்லா உலகங்களும் பிழைக்கும்படி. மாமர 

வடிவாகிய (சூரபத்மனை) வென்றருளிய சேவரும்,--நந்சன் 

மருகன் - சங்கைத்தரித்ச விஷ்ணுர் ச்தியினுடைய மருக 

ரும்,--முருகன் - இளமைப்பருவ,த்தையுடையவரும்,--மயில் 

பரியான் - மயிலைக் குதிரையாசக்சொண்டு செலுத்துகன் றவரு 

மாகிய சுவாமிராதச்சடவுள் எழுர்தருளியிருக்கின் ற,--வான ௮ 

நந்தவனம் சூழும் ஏரக வள்ளல் ௮வன் - ஆகாயச்சையளாவு 

இன்ற அந்த நர சவனங்களாற் குழப்பட்ட இருவேரசமலையி



௨௭௬ இருவோகத்தர்தா தியரை, 

ள்ள கொடையாளனாடிய அச்சலைவன்.--அந்த மண மாலை 

தீருவான் - அந்த மணமாலையைத் தருவான்;--நீ அஞ்சல் - நீ 

பயப்படாதே, ௭ - று, [சோழியாற்றுவித்தல்.] (௩.௬) 

உலகு என்பதனை வான என்பதோடு கூட்டப்பட்டது. 

மாதனர் தங்க மலைபோல விம்ம மயங்குவள்சும் 

மாசனமச் தங்ச மலைகண்டு காண வடி.வுசொண்ட 

மாதனக் தங்க வலைசொல் வியுமினம் வஞ்சகமா 

மாசனர் தங்க வளமல்கு மேரகம் லாழ்குகற்கே. 

(இ-ள்.) சனம் தங்க வளம் மல்கும் ஏரசம் வாழ் குகற்கு- 

திரவியங்கள் தங்கும்படியான வளப்பங்கள் நிறைந்த இருவேர 

கமலையில் வாழுகின்ற முருகக்சடவுளையொச்த தலைவனே!-- 

தீன் அந்தம் கமலை கண்டு நாண வடிவு கொண்ட மாது - சீனது 

அழகை மகாலட்சுமிகண்டு மாணும்படியான உருவச்சைச் கொ 

ண்ட ஈம் பெண்ணானவள்,--மா சனம் சங்க மலைபோல விம்ம - 

பருத்த தனங்களானவை பொன்மலையைப்போலப் பூரிச்ச,-- 

சும்மா மயங்குவள்-வாளா மயச்சமடைவாள்,---அனந்தம் சவலை 

சொல்லியும் - (அவளுடைய) முடிவில்லாத விசனங்களை யெடு 
தீதச் சொல்லியும்;--இனம் வஞ்சகம் ஆமா - இன்னமும் இந்த 

வஞ்சகம் உனக்கு ஆகுமா? எ- று. [பாங்குச் கொடுஞ்சொற் 

கூறல்.] ( ௩௨௭) 

இன்னம் என்பது இனம் ஏன வர்தது இடைக்குறை, குகற்கு 

என்ற கான்காம் வேற்றுமை எட்டாம்வேற்றுமையாக மயங்கிற்று, 

குச5ச மாவை யடுஞ்சே வகன்முனங் சோவிலுச்சாங் 
குசஈச மாஈற் குடைசொண் டவன்மரு சன்சொண்டலோம் 

கு௧ஈஈ மாளிகை சூழே ரகனைக்கும் பிட்டிவணங 

குகஈக மாகெஞ் சமேநீங் கும்பாசச் சொடுங்சாவே.



இருவேசகத்தந்தா திபுசை, ௨௪ 

(இ-ள்.) ஈகம் ஆம் நெஞ்சமே - மலைபோன்ற (கடின) 

மாகிய மனமே!--குகன் - குகன் என்னுக் திருசாமத்தையுடை 

பவனும்,--அகம் மாவை அடும் சேவகன் - சர்வச்தையடைய 

மாமரவடி.வா௫ய சூரபத்மனைச் கொன்ற வீரத்தன்மையுடைய 

வனும்,--முனம் கோவிலுக்கு ௨௪ ஈகம் மா நல் குடை சொண் 

டவன் மருகன் - முன்னே பசுக்களுக்குச் சக்ேதோஷமுண்டாக, 

சோவர்த்சனஏரியை பெரிய நல்ல குடையாகக்கொண்ட விஷ் 

ணுமூர்ச்தியினவுடைய மருகனும்,--சொண்டல் ஓங்கு கனக 

மாளிகை சூழ் எஏரகனை - மேகமண்டலம்வரையில் உயர்ந்தோங் 

இய பொன்மயமாகிய மாளிகைகளாற் சூழப்பட்ட திருவோகம 

$லயில் எழுந்தருளி யிருச்சன்றவனுமாகிய சுவாமிராசச்சட 

வுளை,--கும்பிட்டு வணங்குக - அஞ்சலிசெய்து ஈமஸ்கரிக்கக் 

கடவாய்;--பாசச் கொடும் கரவு நீங்கும் - பாசமாகிய கொடிய 
வஞ்சகம் நீங்கும். ஏ - று, ் (௩௮) 

தேதிலடியிலுள்ள ஆங்கு ௮சை. 

கரவாக மஞ்சனங் சொண்டுனைப் பூிக்குங் கள்வனயிற் 

கரவாச மஞ்சன மான்மரு சாகின் கழல்பெறல்சக் 

க£வாக மஞ்ச ஈடைமுலை யாம்வள்ளி காந்தசடாச் 

காலாக மஞ்செறி யோச யானெந்தச் காலத்திலே. 

(இ-ள்.) அயில் கர - வேலாயுதம்பொருந்திய திருக்க 

சத்தையடையவரே!---அகம் மஞ்சு அன மால் மருகா - சரீரமா 

னது மேசம்போலப்பொருக் இய விஷ் ணுகூர்த்தியின்மருகே!- 

சக்கரவாக அம்ச மூலை ஈடை ௮ம் வள்ளி சாந்த - சக்கரவாகப் 

பகுதியையும் அன்ன த்சையுமொத்த முலைகளையும் ஈடையையுமு 

டைய வள்ளியம்மைக்கு மணவாளனே !---௪டாகூர ஆகமம் 

செறி ஏரக - சடாக்ஷ£ ஓசையும் சிவாகம ஓசையும் பொருந்திய 
தருவே ரசமலையிலெழுந்தருளி யிருக்கன்றவசே!--கரவு ஆக



௨௮ தருவோகத்தர்காஇயசை, 

மஞ்சனம் கொண்டு உனைப் பூக்கும் கள்வன் - வஞ்சகமாகத் 

இருமஞ்சனங்கொண்டு தேவரீரைப் பூசிக்கின்ற கள்வனூயெ 

அடியேன்,--எந்தச் சாலச்தில் நின் கழல் பெறல் - எச்சாலத் 

இல் சேவரீரது திருவடிகளை யடைதல், எ-று, (௩௧) 

சடாகூரம் சமம் என்பன அறற்றின் ஒசைக்கானது ஆகு 

பெயர்கள், 

காலன் சத்தி முனிர்சா லெனாமைக் காயவருங் 

காலனஞ் சத்தி கமும்வேல் விடுப்பன் கமலமலர்க் 

காலனஞ் சச்திக் குமேரக மேவிய கந்தன்றண்டைச் 

காலனஞ் சத்தி சருஞ்சே யைப்போற்றுங் சனவினுமே. 

(இ-எ்.) சமல மலர்ச்கால் ௮னம் சத்திக்கும் ஏரகம் 

மேவிய சந்தன் - தாமரைமலர்சளிடத்தே பொருந்திய கால்க 

ளையுடைய அன்னங்கள் ஓலிச்சின்ற இிருவேரகத்தில் எழுந்த 

ருளியிருக்கின் ற கந்தசுமாமியும்,--தண்டைக் காலன் - பாதச் 

சிலம்பையணிக்த திருவடிகளையுடையவனும்,---நம் சத்தி சரும் 

சேயை - நமது உமாதேவியார் பெற்றருளிய குமாரருமாகிய 

மூருகச்சடவுளை,--சனவினும் போற்றுங்கள் - சொப்பனத்தி 

னும் மறவாமற்றுதியுங்கள்,--அ.ச்தி கால் ௮ BGR (pools gre 

என - திருப்பாற்கடலினின்றும் தோன்றிய அர்த அஆலகாலமா 

னது கோபித்து வர்தாற்போல,--நமைச் காய வரும் காலன் 

அஞ்சச் இகழும் வேல் விடுப்பன் - நம்மைக் கொல்லும்படி வரு 

இன்ற இயமன் பயப்படும்படி. விளங்காகின்ற வேலாயுசத்சைச் 

செலுத்தியருளாவன். ௭ - று, (௪௦) 

கனவா கவிக்குலச் சீரூர்செல் வத்தைச் கருசசுரர் 

கனவா கவிக்கும் வடிவேல வள்ளி கணவூற்க 

சனவா கவிக்கு வனஞ்சூழு மேரகச் கார்மயில்வா 
கனவா சவிச்கருள் கர்சாவென் பாயுல கத்தினெஞ்சே.



இருவேசகத்தர்தா தியுசை, ௨௯ 

(இ-9்.) நெஞ்சே - மனமே!---உலகச்தில் கனவு ஆக 

இக்குலம் சீர் ஊர் செல்வச்சைச் சருது ௮சுரர் கனவாகு gal 

க்ஞும் வடிவேல - இவ்வுலசத்தின்சண்ணே சொப்பனம்போலத் 

(தோன்றி மறையத்தக்ச) இக்குலச்சையும் சிறப்பையும் ஊரை 

யும் பொருளையும் (பெருஞ்சம்பத்தாக) நினைக்கின்ற அசரர்க 

ளுடைய பருத்த புஐபலத்தை அழிக்கின்ற கூ. ர்மைபொருந்திய 

வேலாயுசச்சையடையவனே!--௨ள்ளி கணவ - வள்ளியம்மை 

சக்கு நராயகனே!--ரிற் ககன ஆக - ஞானாகாசசொருபியே!-- 

. இச்கு வனம் சூழும் ஏரக- கருப்பஞ்சோலைகளாற் சகுழப்பட்ட 

திருவேரசமலையிலெழுச்சருளி யிருக்கின் றவனே !---கார் மயில் 

வாகன- கருநிறம்பொருக்திய மயில்லாகன த்தையடையவனே!- 

கந்தா - கந்சசுவாமியே?--வா - (அடியேனுச்குமுன்) வந்த 

ருள்,--சவிக்கு அருள் - அடியேன் பாடலுக்குத் இருவருள் 

செய்தருள்,--என்பாய் - என்று துதிப்பாயாக. எ-று, (௪௪) 

கத்திக் கத்திக்கு நிகர்விழி யார்நிதங் கண்டுளுவக் 

கச்திச் சத்திச் இணையாய்நடச் சன்றவிற் சாமனென்று 

கத்திக் கச்இிச் குணமில்லா ரைப்பாடியென் கண்டனம்பா 

கத்திச் சத்திப் பியவாரிசெய் யேரகற் காண்மின்களே. 

(Q) - af.) குணம் இல்லாரை - நற்குணமில்லாதவர்களை,- 

கத்திக்கு ௮.ச்இக்கு நிகர் விழியார் நிதம் கண்டு உவக்கும் - 

வாளுக்குங் கருவிளஎமலருச்குஞ் சமானமாகய சண்களையுடைய 

பெணகள் காள்சோறுங் கண்டு விரும்புகின் ற,-- இக்கு wg 

இச்கு இணையாய் நடக்கின்ற வில் காமன் என்று - அச்சத் இக் 

குயானைக்கு ஒப்பாக நடக்கின்ற வில்லையடைய மன்மதனே 

என்று சொல்லி,--கத் இ கத்திப் பாடி என் சண்டனம் - ௧2 

நிச் கதறிப் பாடி என்னபிரயோசனச்தைச் சண்டோம்.-- 

(ஒன்றுமில்லையாசலின், )-பாகு அசத்திக்குத் இப்பிய வாரி செய்



8௨௦ இருவேரகத்தற்தா இயுசை, 

ஏரசகன் காண்மின்கள் - கருப்பஞ்சாறுகடலுகச்குச் சமானமாய் 

விளங்கும்படி. பெருகியோடுகின்ற வயல்களாற் சூழப்பட்ட 

இருவேரகமலையிலெழுக்தருளி யிருக்கின்ற சுவாமிராசச்சடவு 

ளைத் தரிசியுங்கள். எ-று. (௪௨) 

சளவனை யாவி சவர்ந்கோ னுடலங் கவினுடைமை 

கள்வனை யான்மரு சாவே ரகாச களாவுயர்நிட் 

கள்வனை யாயினிச் சென்மங்க ளென்று கழறுமின்கை 

களவனை யாதாச் தோடஞ் சலிப்பச் சதிவருமே. 

(இ-ள்.) களவனை ஆவி சவர்ர்தோன் - வஞ்சகத்தன் 

மையுடைய இராவணனது உயிரைச் கவர்க்சவனும்,--உடலம் 

சவின் உடைமை களவு அனையான் மருகா - சரீரமானது அழ 

குபொருக்திய கரிய களாப்பழம்போன்றவனுமாகய விஷ்ணு . 

மூர்ச்தியினுடைய மருகனே!---ஏரகா - இருவேரகமலையிலெ 

முர்தருளி யிருக்கின்றவனே!--சகனா - சகளவடி தச்ையுடை 

யவனே ?!--நிட்கள - நிட்களவடிவத்தையுடையவனே?!-- அனை 

யாய் - தாய்போன்றவனே?!/--என்று கழறுமின் - என்று சொல் 

லித் துதியுங்கள், -கைகள் அவனை ஆ.சாத்தோடு ௮ஞ்சவிப்ப- 

கைகளினாலே ௮ச்' சண்முசச்சடவிளை. அன்போடு அஞ்சலிசெ 

ய்ய இனிச் சென்மங்கள் கவரும் - இணிமேல்வரும் ஜென் 

மங்கள் நீங்கும். எ - று, (௪௩) 

வின்னையான் என்பது, ௮னையான் என வந்தது இடையகுறை, 

சுப்பிரமணியச்கடவுளுச்குச் சகள நிட்கள வடிவ முண்டென்பதை 

“ருவழு மூருவுமாக'!' என்னும் கந்தபுராணச்செய்யளானுணர்ச, 

வருக்சா மரையயன் வாசவ ஞர்தொழ வாழ்குவர்யா 

ages மசைதிரி கானச் குறவர்ம கண்மனங்க 

வருந்தா மரைநற் நிருவே ரசரை மரு திருக்கில் 

வருந்தா மரைநொடிப் போதுநெஞ் சேசென்மவாரிக்குள்ளே



இருவோகத்தர் தாஇயுசை, 
௩த 

(இ-ள்.) நெஞ்சே - மனமே/--யாவரும் - எல்லாரும்,- 

தா மரை இரிசானச் குறவர் மகள் மனம் கவரும் - சாவுன்ற 

மரைகள் சஞ்சரிச்கின்ற காட்டினிடத்துள்ள குறவர்களுடைய 

மகளாகிய வள்ளிரநாயகியின.து மனசைக் சவரன் ற,--- தாமரை 

நல். இரு ஏரசரை - தாமரையாசனச்திலிருக்சன்ற கல்ல wan 

லட்சுமி வசிச்சத்தச்க இருவேரகமலையிலெழுச்சருளி யிருக்க 

ன்ற சுவாமிகாசச்சடவுளை;--மருது இருக்கில் - மறவாதிருப் 

பார்களாயின் ,--சென்ம வாரிக்குள் ௮ரைசொடிப் போதும் 

வருக்தாம் - பிறவிக்சடலில் வீழ்ந்து ௮ரைகஷணப்பொழுதும் 

வருர்சாமல்,--வரும் தாமர் - வருகின்ற கவுத்துமாலயை யணி 

ந்த விஷ்ணுகூர்ச்தியும்--& அயன் - அழகிய பிரமசேவரும்,- 

வாசவனார்--சேவேக்திரனும்,--தொழ வாம்குவர் - வணங்கும் 
படி. வாழ்வார்கள். எ - று, (௪௪) 

வாரிக் குவலை வளைத்தே யுருவிலி வந்துவந்து 

வாரிச் குவலையத் துச்சிணை பாங்கண் மடர்தைசன்மேல் 

வாரிச் குவலய மெய்யகைந் தாடமர் வம்பினிச்சொல் 

வாரிச் குவலையம் வாழ்ச்தே ரகமலை வாழ்சர்சனே. 

(இ-ள்.) இக் குவலையம் வாழ்த்து ஏரக மலை வாழ் கந் 

தனே - இப்பூமியிலுள்ளவர்களால் து.இக்சப்பட்ட இருவேரச 

மலையில் வாழ்கின்ற கந்சசுவாமியே!/--உருவிலி வார் உவலை 

இக்கு வளைத்து வந்து உவந்து ஆடு அமர் - மன்மதனானவன் 

நீண்டு தழைத்த சரும்பை வில்லாசவளைத்து எதிர்த்து வந்த 

சந்சோஷச்தோடு செய்கின்ற யுத்தத்தில், --வார் இச்கு வலய 
தீதுச்கு இணையாம் கண் மடந்தை சன்மேல் - Masog ws 

குகின்ற கடலுக்கு ஒப்பாகிய கண்களையுடைய பெண்ணின் 

மேல்,---குவலயம் வாரி எய்ய - ரீலோற்பலபாணச்சை யெடுத் 

௮ப் பிரயோகம்பண்ணுதலால்,--இனி நைந்து வம்பு சொல்



௩௨ இிருவேோகத்தக்தா தியுரை, 

வார் - இணிமேல் வருந்தி பழிமொழிகளைச் சொல்லுவார்கள், 

எ-று. [தோழிகூற்று.] (௪௫) 
மசலடியிலுள்ள ஏசாரம் ௮சை, கந்தனே - என்பதற்கு ஈட்டு 

தீதரியையொச்ச புஃபலச்சையுடைய தலைவனே என்று துறைலக்ஷ 

ணத்துச்குந்சக்க பொருள்சொள்ச, 

கந்சனநர் தந்தம் பெறத்தரிச் சான்மரு சன்குழன்மே 

கர்சனர் தந்த மூலைமலை யாம்வள்ளி சார்தற்சன்பு 

கந்தனந் தந்சமிழ் சொல்லே ரகந்தொழு கன்னியர்மோ 

கந்சனர் தந்தன மென்றுகெஞ் சேயுட் கரு துவையே. 

(இ-்.) நெஞ்சே - மனமே?/--சன்னிய௰ர் மோசம் சன் 

அந்தம் சனம் என்று உள் கருதுவை - பெண்களுடைய அசை 

யே உனக்கு நிச்சயமானசெல்லம் என்று உன்னுள்ளே நினைப் 

பை. (அசர்நினைப்புப்பயனில்லையாசவின்,)--சந்சன் - கர்சசுவா 

மியும்,--ஈந்து அந்தம் பெறச் சரித்தான் மருகன் - சங்கை 

அழகுபொருர்தச் ( இருச்கரத்திற்) தரித்த விஷ் ஹுமூர்த்தியின் 
மருகனும்,--௫ழல் மேசம் தனம் மலை தந் முலை ஆம் வள்ளி 

கார்தற்கு அன்பு உகந்து - கூர்தல் மேசம்போலவும் மூலைகள் 

மலைபோலவும் பற்கள் முல்லையரும்புபோலவும் உடைய வள்ளி 

நாயஇச்கு மணவாளனுமாகிய மூருகக்கடவுளுக்குப் பத்திசெ 

ய்த;--அனச்சம் தமிழ் சொல் ஏரகம் தொழு - அளவில்லாத 

சமிழ்ப்பாக்களாந் றுஇிக்சப்பட்ட இருவோகமலையை வணங்கு. 

மூல்லை என்பது முலையென வர்.52 இடைக்குறை, 

கருமங் குலங்கல்வி யெல்லா மறந்து சமலங்கணி 

கருமங் குலவுநின் ரூள்போற்ற லென்று கடலுமரச் 
கருமல் குலச்ச லுறச்கணை யேவுகண் ணன்மருகா 

சருமங் குலமரு மாளிகை யேரசச் சாலலனே.



இரு2வரகத்தந்காஇியுரை, உட 

(இ-்.) கடலும் அரக்கரும் அங்கு உலத்சல் உறக்கணை 

ஏவும் கண்ணன் மருகா - சமுத்திரமும் இராக்கதர்சளும் அவ் 

விடத்திலழியும்படி. பாணங்களைச் செலுத்திய விஷ்ணுஷூர்த்தி 

யின் மருகனே! --௧௬ மங்குல் அமரும் மாளிகை ஏரகச் கரவல 

னே - கரிய மேசங்கள்பொருச்திய மாளிகைகளையுடைய இரு 

வேரக்நில் எழுக்சருளியிருக்கும் சலேவனே!--கருமம் குலம் 

கல்வி எல்லாம் மறக்து - கருமங்களும் வம்சமும் கல்வியுமாப 

இவைகளெல்லாமறக்து,--கமலங்கள் நிகரும் ௮ம் குலவு நின் 

சாள் போற்றல் என்று - செர்காமரைமலரையொத்த அழகு 
பொருக்திய சேவரீரது இருவடிகளைத் துஇப்பது எக்காலம்? 

காவல வாமைச் சடன்மூழ்டி மேய்ர்தெழு கார்வருமுன் 

காவல வாயிர் கலங்குவ னென்தனள சன்னிமெய்றீங் 

காவல வாமணித் சேர்விரைஈ தசோடகி உடாவுகைவா 

காவல வாபொன்னி குழே ரகச்சன் கனவரைக்கே. 

(இ-எ்.] வலவா - பாகனே!--சன்னி - சலைவியான 

வள்;--காவல் அவா மைக் கடல் மூழ்கி மேய்ந்து எழு கார் வரும் 

முன் - (இர்திரனுடைய) காவலை விரும்பிய மேகங்கள் சுர் 

இரத்தில் மூழுகி (நீரைக்) குடித்து எழும்புசின்ற கார்காலம் 

வருமூன்,--கா - காத்துக்கொள்,---அலவாயின் கலங்குவணன் 

என்றனள் - அவ்வாறு காவாயாயின், துன்பப்படுவேன் என்று 

சொன்னாள்;--மெய் - இது சத்தியம்,--அவா நீங்கா ௮அலவாம்- 

அவரந டைய ஆசை நீங்கமாட்டாவாம்,(அசலின், )--பொல்ணி 

சூழ் ஏரகத்தன் கனவரைக்கு - காவேரிஈதியாற் குழப்பட்ட 

தஇருவோகமலையி லெழுக்தருளியிருக்கின்ற சுவாமிநாதக்கடவு 

ஞூ டைய பெரிய மலையினிடத்தே,--கை வாசா மணித்தேர் 

விரைந்து ஓடச் கடாவு - கைவாகாக அழகிய தேரை விரைந்து 

ஓடும்படிச் செலுத்துக. ௭- று, [தலைவன் பாகனோகூறல்.] 
i.



Be இிருவோகத்தந்தா இடரை. 

அல்லவாயின் என்பது ௮லவாயின் என்றதும் ௮ல்லவாம் என் 

UG! ௮லவாம் என்றதும் இடைசகுறை, 

கனகு களிச்கு வெறுப்பா கஇியசனங் சைச்சனள்கோ 

கனக களிக்கு வனஞ்சூழு மோசன் காயரிமு 

கனகங் களிக்கு வலயத் sf se HIDE 

கனகங் களிக்கும் படிசொல்லு வீசெழு கார்ச்குலமே. 

(இ-ள்.) எழு கார்க் குலமே - சோன்றுகின்ற மேசச் 

கூட்டங்களே!--கோகனகங்கள் இக்கு வனம் சூழும் ஏரகன் - 

சாமரைச்சடாகங்களாலும் சருப்பஞ்சோலைகளாலுஞ்சூழப்பட்ட 

இருவேரகமலையி லெழுக்தருளியிருக்இன் றவரும்,--சாய் அரி 

மூகன் அகங்கள் இக்குவலயச்து அழித்த கர் அயில் குசன் - 

கோபச்சையுடைய ஏிங்கமுகாசுாரனது கர்வங்களை இப்பூமியினி 

Lg அழித்ச ஒளிபொருந்திய வேலாயுசச்சையுடையவருமா 

இய சண்முகச்சடவளையொச்ச தலைவனுக்கு, அசம் களிச்கும் 

படி - மனம் சந்தோஹிச்கும்படி,--சனசங்கள்-(ஈம்தலைவிக்குப்) 

பொன்னாற்செய்ச ஆபரணங்களும்,-இக்கும் - சருக்கரையும்,- 

வெறுப்பாயெது - வெறுப்பாகிவிட்ட த;---அ௮னம் சை தரனள் - 

அன்ன த்சையும் வெறு த்துவிட்டாள்,--சொல்லுவீர் - சொல் 

லுங்கள். எ - று, [முூதிலோடுகூறல்.] (௪௧) 

கோசனங்கள் என்றது ௮ தனையுடைய சீடாகத்துககானதும், 

இச்கு என்பது சருச்கரைக்கானதும் அகுபெயர். ௮ன்னமென்பது 

௮ினமெனவர்கது இடைசகுறை, 

சாரணங் காசன் முசலோர்க்கு மற்றிலைக் கந்சனன்றிச் 

காரணங் காக வுணவுட லீர்வணி கன்றந்தலக் 

காரணங் காகச்செய். யோச வேலனைக் கைதொழுரீங் 

காரணங் காகரு டணஞ்செய் தாலுறுங் சண்வருமே.



திருவோகத்தக்கா திபுசை, ர்ு 

(இ-ள்.) காக உணவு உடலீர் - சாகங்களுக்கு உணவா 

யுள்ள சரீசச்சையுடைய மணிதர்களே!--வணிசகன் தந்த அக்கு 

ஆரணங்காகச் செய் ஏரக வேலனை - (£ர்காழியில் திருஞான 

சம்பக்சமூர்த்தியாகச்சோன்றி) செவெசேசச்செட்டியாசால் கொ 

க்கப்பட்ட எலும்பைப் பெண்ணாசச்செய்து திருவேோகமலையி 

லெழுக்தருளியிருக்கின்௪ வேலாயுதத்சையுடைய சுவாமிராதக் 

கடவுளை, -கை தொழும் - கைகுவித்து வணங்ருங்கள்,--கார் 

அணங்கு ஆசன் மூசலோர்க்கும் - மேசம்போன்ற அழகிய சரீ 

ம.ச்தையுடைய விஷ்்ணுஹார்ச்திமுசவிய சேவர்களுக்கும் ௪8 

சன் அன்றி உற்று இலை - கம் சசுவாமியையேயன்றி Cam gu 

வமில்லை.---சாரணம் - இச்சாரணச்சால்,--அணங்கு நீங்கார் 

ஆகருடணம் செய்தாலும் - நீங்கள் துன்பத்தினின்று நீங்காச 

வர்களாய் அழைத்தாலும், Hud ae வரும் - உங்களிடத்து 

வத்து அனுச்சரகஞ்செய்வன்; (ஆதலால், எ-று. (டப்) 

கண்ணனை யானனன் வேசன் oes னைப்பனிரு 

கண்ணனை யானர்த வாழ்வே ரசனைப் கமலத்செழிற் 

கண்ணனை யானஜ் றனம்வயி ருூம்வள்ளி காந்தனை யென் 

சண்ணனை யானவ னைமற வேன்பிற வாச்சஇக்சே. 

(இ-எ்.) கண்ணன் 8 ஆனனன் வேசன் ததி குகனை - 

விஷ்ணுகூர்ச்தியும் த்து மூசங்களையடைய சிவபெருமானும் 

பிரமதேவலும் புகழ்கின்ற குசன் என்னும் இருகாமச்டையுடை 

பவனும்,--பன் இரு கண்ணனை - பன்னிரண்டு இருச்சண்ச 

யுடையவனும்,--அனக்சவாழ்வு ஏரகனை - (தன்னையடைந்த 

அடியார்களுச்குப) பேசானந்தப் பெருவாழ்வைச் சொடுக்கன் ந 

திருவே ரசமலையிலெழுக்சருளியிருக்சின் றவனும்,--எழில் sw 

லம் சண் நனை தனம் ஈல் அல் வயிறு ஆம் வள்ளி காந்தனை-அழ 

இய தாமரைமலர்போன்ற கண்களையும், அல்வரும்பு போன்ற



ரச திருவோகத்தந்தா இியுரை, 

முலைகளையும், நல்ல ஆவிலை போன்ற வயிற்றையும் உடைய 

வள்ளிகாய௫ிக்கு நாயசனும்,--என் கண் அனையான் - என்சண் 

போன்றவனுமாகிய,--௮வனை - அச் சுவாமிராசச்கடவுளை,-- 

பிறவாக்சதிச்சு மறவேன் - இனிப் பியவியெடாமல் மோக்ஷ£த் 

சை அடையும் பொருட்டு (அடியேன்) மறவாமல் தியாணிப் 

பேன். எ- ற, (Gis) 
பன்னிரு என்பது, பனிரு என வர்தது இடைஎஞுறை, 

வாச மனஞ்ச லசவச னச்குற மங்கைவிக௪ 

வாச மனஞ்ச வயலே ரசாமயி லேழியென் முன் 

வாச மனஞ்ச வுசைச்சதோன் றன்மைர்ச மலைகடொறும் 

வாச மனஞ்ச வியாசொழி சென்ம வலைச்திருச்சே, 

(இ-ள்.) வாசம் மன் அம் சலச வசனக் குறமங்கை விசு 

வாச மன் - லாசனைபொருக்கிய அழ சாமரைமலர்போன்ற 

முகத்தையுடைய குறவர்குலத்திற் பிறக்சு வள்ளிநாயகியினிட 

தீது விசுவாசமுடைய தலைவனே !---அம்ச வயல் ஏரகா - அண் 

னங்கள் வடக்கன் த வயல்களையுடைய திருவோசகமலையிலெழு* 

தருளியிருக்கின்றவனே!--சமன் அஞ்ச உசைத்தோன் தன் 

மைந்த - இயமனானவன் பயபபடும்படி. உசைக்கருளிய சிவபெ 

ருமானது புச்திரனே!--மலைகள் சொறும் வாச - மலைகள்தோ 

றும் வசிபபவனே!---மயில் ஏறி என் மூன் வா - மயிலின்மே 

லெழுர்தருளிச் (,சமியேன்) மூன் வர்தருள்,--மனம் சலியாது 

சென்ம வலைச் திருக்கு ஒழி - மனம் சலியாமல் பிறவிவலையா 

இய குற்றச்தை யொழித்சருள். எ- று, (டு௨) 

திருக்கு மதிமுக வாய்பெற்று நிற்றெரி சித்திலர்பொய்ச் 

இருக்கு மதியர் துதியாரக் காலன்முன் செய்யவெங்க 

இருக்கு மதிகச் சுடர்வேல காளுர் இருமகள்வீச் 

இருக்கு மதிற்றிரு வோசக வென்செய்கு வாரவரே.



திருவோகத்தர்தாதியுரை, உள 

(இ-ள்.) செய்ய வெங்கதிருக்கும் அஇகச் சுடர் வேல - 

செச்நிறம்பொருர்திய குரியனொளியினும் ௮இக ஒளியையு 

டைய வேலாயுதச்சையடையவனே!---நாளும் திருமகள் வீத்தி 

ருக்கும் மதில் ஏரச - எப்பொழுதும் மகாலட்சுமிவீற்றிருக்கி 

ன்ற மதில்களையுடைய இருவேசகமலையிலெழுக்சருளியிருக்கன் 

ஐவனே?--மதி முகம் வாய் திருக்குப் பெற்று நின் செரி௫த்ி 

லர் - சந்தரன்போன்ற மூகமும் வாயும் வேறுபாட்டையடை 

ந்து தேவரிசைத் தரிஏயொசவர்களும்,- பொய்த்து இருக்கும் 

மதியர் - பொய்ம்மைபொருக்திய அறிவையுடையவர்களும்,-- 

துதியார் - துதியாதவர்களும்,--அவர் - (அகிய) அவர்சள்,-- 

அ௮ச்சாலன் முன் என் செய்குவார்-௮ஈ௪ இயமன்(வரும்போது) 

அவன் மூன் என்னசெய்வார்கள். எ - அ, (டு௩) 

விற்றிருச்கும் என்பது er gana bral வீததிருர்கும் என்று 

ANG FB, 

ars ugssoré sri@s. Para வாழ்,தஇக்சவி 

வார மருந்சன மில்விர சஞ்செய் துபவளத்து 

வார மருந்சன சொல்லாளை யான்பெற்ற வாறிகழு 

வார மருந்தனங் சன்போன்ற வன்பின் வனஞ்சென் றசே. 

(இ-ள்.) அருந்து ௮ம் அனம் இல் விரதம் செய்து - 

உண்ணும்படியான சலமும் அன்னமும் இல்லாமல் (உபவாச) 

விசசக்சை யநுஸ்டிக்த,--பவளத்து ஆர மருந்து Hor Gere 

லாளை -(வாயாகிய) பவளக்இண்ணச்தில் நிறைந்த அமிர்தம் 

போன்ற சொல்லையுடைய இப்பெண்ணை,--யான் பெற்ற 

வாறு - யான் பெற்ற விசுச்சையும்,--அமர் உந்து அனங்சன் 

போன்றவன் பின் வனம் சென்றதும் - (௮வள்) யுச்சச்சைச 

செய்கின்ற மன்மதனையொச்ச தலைவன் பின்னே (சனிச்ுப்) 

பா$லரிலத்திற் சென்றதையும்,--ஏரசம் வாழ்ச்திச் சவிவார் -



DH திரு? வோக தீதந்தா இயுரை, 

இருவேசகமலையைசத் துதித்துப் பிரசகநிணம் வருடின்.றவர்சளா 

இய,--வார் அமரும் தனசத்சார் கேட்டுல் இகழும் - கச்சுப்பொ 

ந்திய தனங்களையடைய பெண்கள் கேட்டால் இகழ்வார்கள்; 

(என்செய்வேன்.) எ-று. [தலைவி சுாரஞ்செலக்சண்ட wir 

யிசங்கல்.] (6௪) 
அன்னம் என்பது ௮னம் எனவா்கது இடைசகுறை, 

௨னச மனகன சனகச்சா ராசை வழிமயங்கு 

வனச மனகம் வருவசெச் நாளசு ரன்மடிய 

வனச மனச வொளிர்வா ளெனக்கொண்ட மான்மருகா 

வனச மனகவி னேரசம் வாழ்மயில் வாசனனே. 

(Q- a.) அசன் மடிய ae pa மன் ஈச வொளிர்வாள் 

எனச் கொண்ட மால் மருகா - இரணியாசரன் இறக்கும்படி 

வவிய ஈகமானது, நிலைபெற்றுவிளங்கும்படி. பிரகாசிக்ன்ற 

வாள்போலக் கொண்ட விஷ்ணுஞூர்த்தியினுடைய மருகனே! 

அனக மன- அணவமில்லாத மன ச்தையடையவனே!---கவின் 

ஏரகம் வாழ் மயில் வாகனனே - ௮ழகுபொருச்திய திருவோச 

மலையில் வாழ்கின் ஐ மயில்வாசனச்சையுடையவனே!-வல் ஈகம் 

அன கன தனத்தார் ஆசை வழி மயங்குவன் அசம் - சொச்சட் 

டாங்காயையும் மலையையும் ஒத்த பருச்த சனங்களையுடைய 

பெண்களினது ஆசைவழியிற் சென்று மயங்குகின் றவனாகயெ 

அடியேன் மனம்,--அனகம் வருவது எர்நாள் - பாவங்களின்று 

நீங்டுவது எக்காலம், CF - BM. (இடு) 

அன்ன என்பது ௮ன என வரல இடைக்குறை, 

சனந்தங்கர் தந்தம் புயங்கா விடைமெய் சவினஎகங் 

சனந்தங்கர் தக்தர் இிசழாடி யெனவுருச் சாட்டவணி 

சனந்தங்கச் தந்தந் தனைக்கன்னி யாக்கிய காங்கெயன்கு 

சனந்தங்கர் சன்றிரு வேரக னேசுரர் சாவலனே.



திருவேகத்தந்தா திபுரை, ௩௨௯ 

(இ-ள்.) கனம் கவின் ௮ளகம் - மேகம்போன்ற அழகயெ 

கூ.ந்தலும்,--தங்கம் மெய் - பொன்போன்ற சரீரமும்,---தந்து 

இடை - நூல்போன்ற இடையும்,---அும்புயம் கால் - தாமரை 

மலர்போன்ற பாதங்களும்,--அந்தம் தங்கு இகழ் அடி. கனம் - 

அழகுபொருக்திவிஎங்காரின்ற கண்ணாடிபோன்ற சன்னங்க 

ளும்,--என தம் உருவு காட்ட - என்று சொல்லும்படி. தம்மு 

டைய வடி.ஏக்தோன்ற,--வணிகன் தந்த நந்து அங்கம் தனை 

கன்னி ஆக்கிய காங்கெயன் - சிவசேசச்செட்டியாராற் கொடுக் 

கப்பட்ட இறந்த பெண்ணினுடைய எலும்பைப் பெண்ணாச் 

இய தஇருஞானசம்பந்தராக அவதரித்த சங்சாபுச்இரனும்,-- 

குகன் - குகன் என்னுந் தஇிருமாமத்தையுடையவனும்,--நம் தம் 

கந்தன் - நமது கந்தசுவாமியுமாகிய,--திருவேசகனே - திருவே 

சகமலையி லெழுர்சருளியிருக்கின்ற சுவாமிகாதக்கடவுளே,-- 

சுரர் காவலன் - தேவர்களைச் காச்சவல்லவன். எ - று, (Bx) 

கன்னம் என்பது, GHD MME FHI Dane Gon. 

காலா சனனச் துடையான் கமல மலரெனுமங் 

காவா சனனச் இனுநர் இடாவுனைச் சண்டுவணப் 

காவா சனனந் இகழ்வய லேரக கந்தவந்து 

சாவா சனனக் தவிர்த்தொழிப் பாயென் கவலையையே. 

(இ-ள்.) ௮னம் இகழ் வயல் ஏரக கந்த - அன்னங்கள் 

விளங்குகன் ற வயல்களாற் சூழப்பட்ட இருவேரசமலையிலெழு 

ந்தருளியிருச்சன்ற கந்சசுவாமியே!---சா வாசன் - கற்பசச்சோ 

லையில் வாசஞ்செய்கின்ற இச்திரலும்,--ஈக்து உடையான்-சங் 

சையுடைய விஷ்ணுமூர்த்தியும் மங்கா கமல மலர் எனும் 

ஆசனன் - (ஒளி) குறையாத தாமரைமலசாகிய அசன்சையு 

டைய பிரமசேவனும்,---நந்இினும் ஈச்திடா உனை - அழியினும் 

அழியாத தேவரீரை,--கண்டு வணங்கு அவாசன் - தரிசித்து



௪௦ இிருவோகத்தந்தா தயுரை, 

வணங்கும்படியான எண்ணச்சையுடைய அடியேனை,--வந்து 

காவா - வந்து காத்சருளுக.--என் சனனம் சவிர்த்துக் கவலை 

யை ஒழிப்பாய் - அடியேனது பிறவியை நீக்டு மனச்தன்பசத் 

சை ஒழிச்சருளுக. ௭ - இ. (6௭) 
மூதலடியிலுள்ள ௮ன் சாரியை. அபாசன் என்பது லாசன் 

என எதுகைகோகஃகி வரதது. பாசம் - எண்ணம், 

கவலைக் குளமொரு வீடாக்கும் வஞ்சனைக் கன்னியாமோ 

FOE GME படாதருண் மாவலி காய் துயர்ஞழ் - 

கவலைம் குளவடி. வங்கொண்ட மான்மரு காகறைசேய் 

சவலைச் குளம்புய மாடுறு மேரக சேசிசனே. 

(இ-௬ஊ்.) மாவலி காய் துயர் மூழ்க வலைச் குள வடிவம் 

கொண்ட மால் மருகா - மாவலிச்சக்கிரவர்ச்தியைக்கோபித் துத் 

துன்பத்தில் முழுகும்படி. சச்சொச்தில் வாமனரூபங்கொண்ட 

விஷ்ணுஞூர்க்திக்கு மருகனே!---௩றை தேங்க அலைக்குள் அம் 

புயம் நடுறும் ஏரக தே௫கனே - சேனிறைக்த அலைகளையு 

டைய சடாகச்துச்குள் தாமரைகள் ௮சைகின்ற இருவேரகம 

லைமி லெழுக்சருளியிருச்கின் ஐ குருகாதனே?---சவலைச்கு உளம் 

ஒரு வீடு ஆக்கும் வஞ்சனை - துன்பத்துக்கு மனதை ஒரு விடா 

சச்செய்னெற வஞ்சகனாயெ அடியேனை,--சன்னியர் மோக 

வலைக்குள் அசப்படாது அருள் - பெண்களுடைய மோகமாகிய 

வலைக்குள் சிச்சாதிருக்கும்படி அனுக்செகஞ்செய்தருள்ச. எ-று. 

உள்ளம், வல்லை, குள்ளம் என்பன உளம், வலை, குளம் என 

இடைச்குறையாசவகஈ சன, 

2௪7 வளைகட லுக்குக குயிற்குக் தியங்கியவஞ் 

சிகா வளையுந்தரி யாடுயி லுஞ்செ யாள்விசுவா 

Aer ate you ட௨வன்றொழு மோசச் சேவர்ரந்தே 

௪ வளையின் றுவர்தின்ன மும்வந்து சேர்க்இலரே.



இருவேரகத்தந்தா Ruan PS 

(இ-ள்.) 9௧7 வளை கடலுக்கும் குயிற்கும் தியங்யெ 

வஞ்சி - உயர்லாசய சங்கையுடைய கடலோசைக்கும், குயிலோ 

சைகச்கும் மயங்கெ கொடிபோன்ற ஈம் பெண்ணானவள்,---கரவ 

ளையும் சரியாள் - கைகளில் வளையல்களுச்சரிச்சாள்:-- தயிலும் 

செயாள் - நித்திரையுஞ் செய்யாள்;--விசுவாடி - விசுவாசமு 

டையவள்;--கரவு அளை உண்டவன் தொழும் சேவர் ஏரகத்து- 

இருட்டுச்சனமாக (கோகுலப்பெண்களின்கீட்டி லுள்ள) வெண் 

ணெயையுண்ட விஷ்ணுர் ச்திவணங்குகின் ஐ சுவாமிராதக்சட 

வுளினத திருவேரசமலையினிடசத்துள்ள,---ஈம் தேர் - நமது 

அழருபொருந்திய சலைவர்,--அவளை உவந்து இன்று இன்ன 

மும் வந்து சேர்ர்திலசே - அப்பெண்ணைவிரும்பி இன்று இன் 

னமூம் வந்து சேர்ந்தாரில்லையே, . (என்செய்வேன்.) எ - ற. 

[பாங்கி கூந்று.] (டுக) 

கடல் குயில் என்பன அவற்றின் ஒளைகாளது குபெயர், 

என்செய்வேன் என்னும் இரக்சச்சொல் எஞ்டிறிற்கின்றது. 

இலங்கா இிபனை யடுமான் மருக ணிமையவர்சம் 

இலங்கா இபந்திச மும்பொழில் சூுழ்பொன்னி யேரகத்தில் 

இலங்கா இபதர் தொழக்கை யிலம்புகழ் கேட்பசனுக் [சே, 

இலங்கா திபமன்ன செஞ்சேயென் செய்வமின் னல்லலைக் 

(இ-ளஎ்.) இபம் அன்ன கெஞ்சே - (மச) யானையையொ 

தீச மனமே?--இலங்கா இபனை அடும் மால் மருகன் - இலங்கை 

க்கு அரசனாகிய இராவணனைச்கொன்ற விஸ்ணுமூர்ச்திக்கு 

மருகரும்,--இமையவர்தம் இலம் காது இபம் இகழும் பொழில் 

சூழ் பொன்னி ஏரகத்தில் இலங்கு ஆதி பதம் - (சுவர்ச்கலோ 

கத்திலுள்ள) சேவர்கள,து மாளிகையிற்போய் முட்டென்ற மா 

கிகொம்புகள் விளங்குகின்ற சோலைகளாலும் காவேரிகதியினா



௪௨ இருவோகத்தந்தா தியரை, 

தஞ் குழப்பட்ட திருவோகமலையில் விளங்குகன்ற முதல்வரு 

மாகிய சுவாமிநாதக்கடவுளுடைய திருவடி.களை,--தொழக் கை 

இலம் - அஞ்சலிசெய்யச் சைசளிலம்;--புசழ் கேட்பதனுச்குக் 

காது இலம் - ௮வர்£ர்ச்தியைச் கேட்பதற்குச் செவிகளிலம்;- 

அல்லலைக்கு என் செய்வம் - இத்துன்பத்திற்கு என்ன செய் 

வோம், எ-று. (௬௦) 

நான்சாமடியிலுள்ள இன் சாரியை, 

அலைய மருப்புல கேத்தே ரசத்துறை யண்ணல்வந்தான் 

அலைய மருப்புக் களிற்றனங் காவெதி ராசவம் தாய் 

அலைய மருப்புப் பெறுமோ விணிச்குடை யர்தரத்தே 

அலைய மருப்புங் கழுந்தியு நீயிங் சகல்குவையே. 

(இ-ள்) 2 மருப்பு ௮ல் களிற்று ௮னங்கா - அழிய 

தந்தங்கள்பொருந்திய இருளாயெ யானைப்படையையுடைய 

மன்மதனே!---அலை அமர் உப்பு உலகு ஏத்து ஏரகத்து உறை 

அண்ணல் வந்தான் - அலைசள்பொருந்திய கடலாற் சூழப்பட்ட 

உலகத்தாராற் நுஇச்சப்படுகின்ற திருவேசகமலையிலெழுக்தரு 

ளியிருக்கின்ற தலைவன் வந்துவிட்டான்,--௪ இராக வந்தாய் - 

(8 இப்பொழுது எனக்கு) எதிரியாகவந்தாய்,--அலை அமர் 

உப்புப் பெறுமோ - வருத்துகின்ற (உன்னுடைய])யுத்தமானது 

உட்பளவேனும் பிரயோசனப்படுமோ?---இனிக் குடை அந்த 
சத்தே அலைய - இனி (உன்னுடைய) குடையாகய சந்திரன் 

ஆகாயத்தே அலையக்கடவன்,--மருப் புங்கமும் தீயும் - லாச 

னைபொருகந்திய புட்பபாணமுங் கருடப்போகும்,--நீ இங்கு 
அசல்வை - நீ இவ்விடத்தைவிட்டு நீங்சக்சடலாய், எ-று, 

[தலைவி மன்மதனைச்சோபிச்தல்.] (as) 

இரண்டாமடியிலுள்ள ௮ சாரியை,



இருவோகத்தந் சாதியை, சட 

அகல வியாகம் பலசெய்து மென்கடம் பாரலங்கல் 

அசல வியாசனைப் போற்கலை கற்றெ னரும்பிறவி 

அகல வியாதி வாராம னல்லேரகச் தன்பர்கெஞ்சாம் 

அகல வியாவிளச் காரின் கழல்பணி யா.தவசே, 

(Q)- or.) கடம்பு ஆர் அலங்கல் அகல - கடப்பமலசாற் 

ஜொசெசப்பட்ட மாலையையணிந்த மார்பையுடையவனே!-- 

அரும்பிறவி ௮கல - அருமையாகிய பிறவி நீங்குசற்பொருட் 

டும்,--வியாகி வராமல் - (மல) கோய் வாசாதிருச்தற்பொருட் 

டும்,--நல் ஏரகத்து அன்பர் நெஞ்சம் ஆம் ௮கல் - நல்ல இரு 

வேரகமலையின்சணுள்ள அடியார்களது மனமாகிய தகழியினி 

டத்திலுள்ள,--அவியா விளக்கு ஆம் கின் கழல் பணியாவர் - 

அணையாத தீபமாய சேவரீரது திருவடிகளை வணங்காதவர்,- 

அகல அவி பல யாகம் செய்தும் என் - விரிந்த (கெய்முசலிய) 

அவிசளைச் சொரிர்து பலயாகங்களைசெய்தலினாலும் என்னப 

லன்,--வியாசனைப் போல் கலை கற்று என் - வியாசமுணிவ 

ரைப்போலப்(பல)சாஸ் இிரங்களைக்கற்றஇினாலும் என்னபலன். 

தீவந்தனை வேண்டு இலேனொரு காளுர் சனிச்செக்இற்கர் 

சீவந்சனை யுநினச் குச்செய்கி லேன்பவர் தானெனும்பா 

சீவந்தனை யெவ்வண்ணம் யான்கடப் பேனற் சதுமறைகா 

தவந்தனை போலெனை யாடிரு வேரகச் தற்பரனே. 

(இ-ள்.) சஸிச் செந்தில் சந்த - ஒப்பற்ற திருச்செர்தா 

ரிலெழுந்தருளியிருக்கின்ற கந்தசுவாமியே?--நல் சது மறை 

நாச - நல்ல நான்குவேசங்களுக்குர் தலைவனே?---இரு ares 

தீற்பானே - திருவேரகமலையி லெழுச்தருளியிருக்கன் ற ஆச்ம 

நாயகனே !---ஒரு நாளும் சவம் தனை வேண்டுஇலேன் - (அடி 

யேன்) ஒருநாளுர் தவஞ்செய்தலை விரும்பினேனில்லை;--ரின 
ச்கு வந்தனையும் செய்கிலேன் - தேவரீருக்கு வழிபாடுஞ் செய்



௪௪ ,திருவேசசத்தந்தா தியுரை, 

தேனில்லை;---பவம் தான் எனும் பாதவம் தனை எவ்வண்ணம் 

யான் கடப்பேன் - பிறவியைச் தருகின்ற தான் என்னும் (௮௪ 

ஙகாரமாயெ) சாட்டை எவ்விதம் அடியேன் கடப்பேன்;--- 

அனைபோல் வந்து எனை ஆள் - (அசலின்) தாய்போல்வந்து 

அடியேனை ஆஅண்டருளும், எ - று, (௬௩) 

அன்னை என்பது ௮ளை என வர்க இடைசகுறை, 

பரவச் சரப்படை யான்றொழு மேரகப் பண்ணவவன் 

பரவச் சரச்சையில் வாராத தேவ பழிப்பில்சந்சம் 

பரவச் ரதி பதியென்று லோபரைப் பாடிநித்தம் 

பரவச் இரங்சை படைச்தேனை யோவென்ன பாசகமே. 

(இ-ள்.) பா - மேலானவரே!--வசசிரப் படையான் 

தொழும் ஏரகப் பண்ணவ - வச்ரிராயுசச்தையுடைய இந்திரன் 

வணங்குகின்ற இருவேகமலையி லெழுச்சருளியிருக்சன்ற கட 

வளே!--வன்பர் ௮வச் ஈரச்தையில் வாராக சேவ- அன்பில் 

லாசவர்களது வீண்விசுவாசத்துக்கு வாராச சேவனே!.-பழி 

ப்பு இல் சந்தம் பரவு அச்சு இரதி பதி என்று - பழிச்சப்படாத 

அழகானது விரியப்பெற்ற சரீ ரச்சையடைய இரதிதேவிக்கு 

நாயகனாகிய மன்மசனே என்று,--உலோபரைப் பாடி - உலுத் 

தீர்களைப்பாடி,--நித்கம் பரவச் சரம் கை படைச்சேன் - நாள் 

தோறும் வணங்கச் இரசையுங் சைகளையும் பெற்றேன்; 

வ்யோ என்ன பாதகம் - 8யோ! இதென்னபாவம்! ௭ - று, () 

தகர வரிச்குழ லாய்ச்சியர் தங்கலை சன்னையொளிச் 
சகர வரிக்கு மருகா வசுரன் சைலம்பிளர் 
தகர வரிச்குலஞ் சூழே ரகாகணிச் தாள்வெவ்விடக் 
தகர வரிக்கு மதியால் வருந்திய டாகச்தையே. 

(இ-ள்.) சகர அரிக் குழல் ஆய்ச்சியர் தம் கலை சன்னை 

ஒளித்த கரவு அ௮ரிக்கு மருகா - மயிர்ச்சார்சையணிர்ச வண்டு



இிருவோகத்தர்தா இயுரை, ௪டு 

கள மொய்க்கின்ற கூந்சலையடைய இடைச்சியர்களது வஸ்இ 

சசசை மறைத்த வஞ்சகச்தையுடைய விஷ்ணுஞூர்ச்இக்கு மரு 

கனே!--அசுரன் சைலம் பிளந்த ௪7 - சாரகாகரனையும் இரவு 

ரச இரியையும் (வேலாயுகச்தினாற்பிளச்ச) இருச்சாச்சையு 

டையவனே!---அரிச் குலம் சூழ் ஏரகா - வண்டுக்கூட்டங்கள் 

சுழ்கின்ற திருவேரகச்சையடையவனே!--இவள் - இப்பெண் 

ணினுடைய,--வெல் விடம் சுகு அரவு அரிக்கும் மதியால் 

வருது தாகச்தை சணித்து அள் - கொடியவிடம்பொருந்திய 

(இராகு) என்னும் பாம்பினால் அரிக்கப்பட்ட சர். இரனால் வரர் 

து௫ன்ற (சாம) விடாயை நீச்சி ௮னுக்கெசஞ்செய்தராளாக. () 

கத்கான கத்த வனந்தீர்ச்கு மான்மரு சன்வள்ளி?மா 

GIST SF Go Muss SIH MH கடிமனைய 

கத்சான ஈத்தொலி மல்சே ரசகன்சுரர் கைசொழும 

கச்சான ஈத்தன் றிருவடி. யேழுச்தி சாச்சவர்ச்சே. 

(இ-ள்.) சக்த அன் அகத் சலனம் தீர்க்கும் மால் 

மருரன் - கசறுன்ற பசுவினிடத்துள்ள தாகத்சை நீக்கிய 

விஷ் ணுமூர்த்தியின் மருகனும்,--வள்ளி மோகத்சரன் - வள்ளி 

நாயகியிடச்தில் விருப்பச்சையுடையவனும்,--அ௪ ததன் - (அடி 

யார்களது) இருதயச்தில் வ௫ிப்பவனும்,--இயாகம் சர நல் கடி. 

மனை அகத்து ௮னசச்து ஒலி மல்கு ஏரகன், - வேண்டியவ 

OOS FUE FES CUM காவலையுடைய வீகெளிடத்தில் துந்துபி 

வாத்திய ஒலி நிறைக்த இருவோசமலையி லெழுசக்தருளியிருக் 

இன்றவனும்,--௬.ரர் கை தொழும் மகத்தான கத்தன் - தேவர் 

சள் கைகுவித்து வணங்கத்சக்க மகத்துவமுடைய சர்த்தனுமா 

இய சுவாமிராதச்சடவுளிடச்தே,--காத்சவர்ச்கு - காத்துக் 

கொண்டிரும்சவர்களுச்கு,--இிருவடியே முத்தி - திருவடியே 

மோக்ஷம், ஏ - ஐு., (௬௬)



௪௬ திருவோகத்தர்தா தியரை, 

சவா வரவரை யன்றேவர் வாசவன் சச்திரனா 
சவர வரவரை மேவ வசுரர் சமரிடையமுர் 

சலா வரவரைப் போதி லறுத்சரு டன்னையளித் 
தவர வரவரை மன்னே ரகற்குச் சமானமின்றே. 

(இ-ள்.) சவர் ௮ ௮.ரவர் அயன் சேவர் வாசவன் சந்தி 

ரன் ஆசவர் gar ௮வரை மேவ - முணிவர்களும் அத்த சேஷ 

சயன ச்தையுடைய விஷ்ணுமூர்த்தியம், பிரமசேவனும், சேவர் 

களும், இக்இரனும், சந்திரனும், (பன்னிரண்டு) சூரியர்களும், 

ஆய அவர்கள் அம்முருசக்சடவுளை யடைந் த(பிரார்த்இிச்க),- 

அசுரர் சமரிடை முச்சத வரவர ௮ரைப்போதில் அறுத்து - ற 

ரர்சள் புத்தத்தில் முற்பட்டு வரவா அரைகூணப்போதில் அறு 

தீ த,-அருள் சன்னை அளித் சவர் அவர்-((அ.ச்சேவர்களுச்கச்)இிரு 

பைசெய்சவர்௮வர்;-( ஆகையால்),-ஏரகற்குச் சமானம் இன்று- 

இருவேரசமலையிலெழுக்தருளியிருக்குஞ் சுவாமிகாதக்கடவுளுக் 

குச் சமானமான செய்வமில்லை. (ஆசலின் )---௮ வரை மன் - 

அ.ச்திருவோசமலையிற்போய்ப் பொருக்தியிருங்கள்.எ-று. (௬௭) 

மான வராக மருப்பான் மைச்சர் வரிச்குயிலை 

மான வராக மொழிபேசும் வள்ளி மனத்துச்கின்ப 

மான வராக வினோச வென்பர்ச் குலவர்சருள்கோ 
மான வராக மணத்தா ரொழிக்கு மயற்கடலே. 

(Q- ot.) மான வசாக மருப்பு ௮ரன் மைர்தர் - பெரு 

மைபொருக்திய (விஷ் ணுகுர்ச்தியாயயெ) பன்றியினது சொம் 

பையணிந்த சிவபெருமானுடைய குமாரரும்,--வரிச் குயிலை 

மான ௮.ராக மொழி பேசும் வள்ளி மனத்துக்கு இன்ப மான 

வர் - வரிபொருர்திய குயிலோசையையொச்த இணனியசொற்க 

ளைச் சொல்லுகன்ற வள்ளிராயசி மனச்துச்கு இன்பமானவ 

ரும், --அ கவின் ஏரக என்பார்க்கு உவந்து ono கோமான் - 

பசுக்களையடைய அழிய இருவோசமலையை யுடையவரே



இருவோக த்தந்சாதியுசை, PGT 

என்று துதிப்பவர்களுக்கு மடழ்க்து இிருவருள்செய்சன்ற தலை 

வருமாஇய,--அவர் - ௮ச்சுவாமிகாசச்சடவுளின த,---அ௪ மண 

தீதார் மயல் கடல் ஒழிக்கும் - இருமார்பிலணிகர் இருக்கின் ற 

வாசனைபொருக்திய மாலையானது (காம) மயக்கமாகிய கடலை 

ஒழித்துவிடும், ௭ - று, [தலைவி கூற்று] (௬௮) 

கடச. டக்குஞ் ௪ரமங்கை பங்க சுதிரயில்வி 
கடக.ர டக்குலம் போற்றமர் சுற்றவச் காலன் செய்சோய் 
கடக. டக்குன்று போன்மகச் சோன்றிச் கதிச் துமூன் றி 
கடகா டக்குர் இருவே ரகாகன காசலனே, 

(இ-ள்.) கட கரட குஞ்சர மங்கை பங்க - மசஞ்சொரி 

இன்ற சதுப்பையுடைய கரவதம் என்னும் யானையினால் வளர் 

க்கப்பட்ட செய்வயானையம்மையைப் பாகத்திலுடையவரே!-- 

afi gia Sar ௪ர- ஒளிபொருக்திய வேலாயசக்சைச்தரி 

தீத அழகிய திருக்காச்தசையுடையுவசே!--அடு அச் குன்று 

போல் மகம் தோன்றி கதித்து முன் தஇிசழ் தகர் அடக்கம் இரு 

ஏரசா - கொல்லும்படி. ௮௬௧ மலைபோல(காரதமுனிவருடைய) 

யாகத்திற் ரோன்தி யெழுந்து முன்னே விளங்கிப ஆட்டுக்க 

டாவை அடக்க, இருவேரகமலையில் எழுர்சருளியிருக்கின் ஐ 

வரே!--௧னச அசலனே - பொன்மயமாகிய மலைகள் தோறும் 

வூப்பவசே!--டக்கு உலம் போல் தமர் சுற்ற அக்காலன் செய் 

கோய்கள் தகர் - மூரட்டுச்சனதிதையுடைய இரண்ட srw 
யொச்த (புயச்சையடைய) எமபடாள் சூழுமபடி அர்த இய 

மன்வக்து செய்கின்ற துன்பங்களை நீச்கியருளூக.எ - று, (௬௧) 

இடக்கு என்பது டர்கு என வந்தது மு.தற்குறை, 

கனகா சலம்ப விளந்தேமல் பூத்தச்கச் சுச்சடங்காக் 
கனகா சலமுலை யாளெலனும் வள்ளி கருத்துறைமோ 
கனகா சலகலச் செய்யே ரசமுரு காபன்னிரு 
கனகா சலனப் புவர்தீர நல்குரின் காலெனக்கே,



கறு இருவோகத்தந்தா இயுரை, 

(இ-ள்.) கன காசு ௮லம்ப இளம் தேமல் பூத்துக் கச் 

சுகீரா அடங்கா கனக ௮சல முலையாள் எனும் வள்ளி கருத்து 

உறை மோகன் - பருத்த இரச்தினாபாணங்கள் ஒலிக்கின்ற 

இளமைபொருந்திய சேமல்படாப்பெற்றுக் கச்சுச்குள்ளடங் 

காச பொன்மயமாகய தனங்களையுடையவளென்று சொல்லப் 

பட்ட வள்ளிராயகியின் மனச்தில் வரம்சின்ற மோகத்தையு 

டையவனே7---காசு ௮ல் ௮சலச் செய் ஏ.ரச முருகா - பொற் 

பிரகாசத்தினால் இருட்டை நீங்கச் செய்ற திருவேரகம$லை 

யில் எழுக்சருளியிருக்சன்ற இளமைப்பருவத்சை யுடையவ 

னே !--பன்னிரு கனகா சலன - பன்னிரண்டு (புயங்களாடிய) 

பொன்மலைகளை யுடையவனே ?--பவம் தீர நின் கால் எனக்கு 

நல்கு - பிறவி நீங்கக் சேவரீருடைய திருவடிகளைக் சமியே 

னுச்குக் கொடுச்சருளுக, ௭ - று, (௭௦) 

மூன்றாவது அடியிலுள்ள ௮ சாரியை, 

காலா யுதங்க லென்னென்று வெங்கூற்றங் சடகுழுன்னே 

காலா யுசழு மயிலு மயிலுங்கண் டாலுய்குவேன் 

காலா யுசகமண் விண்ணங்டி யாப சச்சசண்டைக் 

காலா யததி யுலகேச்த மேரசங் காண்சையற்ேே, 

(இ-ள்.) கால் அய் உதகம் மண் விண் அங்கி 9 Glu 

கந்த - வாயுவும் ஆராயத்தக்க அப்பும் பிருதிவம ஆகாயமும் 

அச்இனியும் ஆயெ பஞ்சபூத சொரூபராசய கர்சசவாமியே/-- 

சண்டைக் காலா - சண்டையை அணிந்த இருவடிகளையுடைய 

வனே !--உததி உலகு ஏத்தும் ஏரகம் காண்கை உற்று - தட 

லாற்ருழப்பட்ட உலகத்தார்கள் துதிக்சன்ற திருவோகச்தைத் 

தீரிசிச்சப்பெற்ற,--அய தங்கல் என் என்று வெம் கூற்றம் 

கடுகும் கால் முன்னே - அயுள்முடிவு தாமசப்படுதல் என்னசா 

ரணம் என்று கொடிய இயமன் (அடியேனைப்பிடிச்சச்) சமீ



ிருவோகத்தந்தாஇயரை, ௪௯ இரு த்தந்தா இய 

பித்துவருங்கால த துச்குமுன்னே;--காலாயுதழும் மயிலும் அயி 

லும் கண்டால் உய்கு வேன் - (சேவரீரத) கொடியாகிய சோ 

மியையும் வாசனமா௫ய மயிலையும் ஆயு சமாயெ வேலாயுச.ச்ைச 

யுங் கண்டாற்பிழைப்பேன். ஏ - று. (௭௧) 

கயவா னனச்ச னச்சளை யாய்வள்ளி art spa 

கயவா னன*ச்சரி சன்மரு காலவயிற் கையசெய்வச் 

சயவா னனத்த மடையாமற் காத்சருள் கக்தடற்பங 

கயவா னனச்சடஞ் ரூழே ரகத்துச் சடிபதியே. 

(இ-ள்.) கய அனனச்சன் கனக்கு இளையாய் - யானை 

முகச்தையுடைய விராயகக்சடவுளுக்குச் தம்பியே!/--வள்ளி 

காக்க - வள்ளிகாயஇச்கு நாயகனே !---மூருகய - இளமைப்பரு 

வ.த்தையுடையவனே--வால் நல் ஈத்து ௮ரிதன் மருகா - வெள் 

ளிய ஈல்ல சங்கைச்சரிச்ச விஷ்ணுமூர்த்தியின் “மருகனே!-- 

அயில் கைய - வேலாயுஈம்பொருக்இய ' திருக்கரத்தையுடைய 

வனே !--சந்த - கந்சசுவாமியே!/--நல் பங்கய வான் அனத 

தடம் சூழ் ஏரசகத்துக்கு அதிபதியே - நல்ல தாமரைமலர்களி 

டதீதுப் பெரிய அன்னங்கள்வ௫க்கின்ற சடாகங்களால் சூழப் 

பட்ட திருவேரகச்சில் எழுக்தருளியிரு£பின்ற சலைவனே!-- 

தெய்வக் கய வான் ௮னச்சம் அடையாமல் காத்தருள் - சேவர் 

கள் வசிக்கின்ற மென்மையாகிய சுவர்ச்கலோகம் அழிவைய 

டையாமல காத்சருளுக, எ-று, (௭௨) 

மூருசைய என்பது எதுகைகோக்கி முருகய எனப்போலியா 

எவந்தது. அன்னம் என்பது, ௮னமென வந்தது இடைச்குறை, 

கிசா விரிகங்கை யாடி.வர் சாலுண்டு சாசல்செல்லுங் 

கதிசா விரிமைப் பொழுதும் விடீர்நும் சபடத்துற்சங் 

கதிகா விரிய வினையாவு நீங்கிச் களிப்பவெய் தங் 
௧.இிகா விரிதிரு லேச வென்றொரு காற்சொலவே.



(Bo இருவோகத்தர்காஇயுரை, 

(இ-ள்.) நும் கபடச் துற் சங்கதி இமைப்பொழுதும் 

விடீர் - உங்களுடைய வஞ்சசமாகெயெ தர்விஷயத்தை க்ஷணப் 

பொழுதும் விடாசவர்களே!--கா வினை யாவும் நீங்க இரிய 

காதல் செல்லும் கதி காவிர் - வலிய வினைகளெல்லா நீங்க 

மூறிந்சோடும்படி அசையானது செல்லுகின்ற வேசச்சைத் 

சக்காசவர்களே!--கா விரி இரு ஏரக என்று ஒருகால் சொல- 

சோலைகள் விரியப்பெற்ற இருவேரகமலையிலெழுர்தருளியிருக் 

இன்ற சுவாமிகாதச்கடவுளே என்று ஒருமுறை தஇம்க,-- 

காவிரி கங்கை ஆடி. வச்சால் கதி உண்டு - கவிரிகஇயிலும் சங் 

சாநதியிலும் ஸ்நானஞ்செய்சலினாலுண்டாகும் பலன் உண்டு;- 

களிப்ப சதி எய்தும் - (அதுவன்றி) நீங்கள் சச்தோஷிச்சும்படி. 

மோக்ஷமும் இடைக்கும். எ - று. (௭௨) 

வேதாக மஞ்சுகஞ் சொல்லே ரசவடி. வேலவுய்க 

வேசாக மஞ்சுமொன் றம்படைச் தோய்வாம் வெப்பெழும்ப 

வேதாக மஞ்சம் படி.சார் இனையப்பு வார்கள்விஞ்ச 

வேசாக மஞ்சள கச்சார்கைச் சேனிட்ட மேற்பணியே. 

(இ-ள்.) சுகம் வேதாகமம் சொல் ஏரச - இளிசள் லேசா 

சமங்களை ௮த்தியயனம் பண்ணுகின் ஐ திருவேோசமலையிலெழு 

ந்சருளி யிருசன்றவசே!--வடி. வேல - கூர்மைபொருந்திய, 

வேலாயு சச்தையுடையவசே!---கம் அஞ்சும் ஒன்றும் படைத் 

தோய் - ஆறு தஇிருமுடியையுடையவசே!--வெப்பு எழும்ப 

தாகம் அஞ்சும்படி. மஞ்சு அளகசத்தார் சார்தினை அப்புவார்கள் - 

காமவெப்பம் எழுந்து அஇகரிக்க, ௮.தனால் காமவிடாய் உண் 

டாய் பயப்படும்படிச்செய்ய மேசம்போன்ற கூந்தலையுடைய 

பெண்கள் சந்தனச்தைப் பூசுவார்கள்;--சாகம் விஞ்ச இட்டம் 

கைச்தேன் - காமவிடாய் அதிகரித்சலினாலே அப்பெண்களின் 

மேல் வைச்த இஷ்டச்சை வெறு;த்துவிட்டேன்;--மேல் -



இ ரே வாகத்தந்தா தியரை, ௪ 

இனிமேல்,--உய்ச வாம் பணி தா - (அடியேன்) பிழைக்கும் 

படியான வரச்சையம் பணிவிடையையுங் கொடுச்சருளும், () 

ஏகாரம் மூன்றும் HOE LON 

பணிய சரமரர் மாலயன் வந்து பரவிநிதம் 

பணியக் சரவுறு சூர்வென்ற Cara Wes coma 

பணியச் சரவணிர் தோன்பால நின்புகம் பாடுதற்கே 
. ஆர ped “ம் பணியச் கரமிரு மூன்ரோயென் னுட்ச படமறவே. 

(இ-ள்.) பண் இயக்கர் அமரர் மால் அயண் வந்து நிதம் 

பணிய - இசாகத்தைப்பாடுஇன்ற இயக்கர்களும், சேவர்சருரம், 

விஷ்ணுமூர்ச்தியும், பிரமசேவரும் வரது காடோறுஈ( தங்குறை 

களைச்சொல்லி)வணங்க,--கரவு உறு சூர் வென்ற ஏரகப் பண் 

ணவ - வஞ்சகத்சன்மைபொருந்கிய சூரபச்மனைச் கொன்ற 

திருவேரகமலையி லெழுக்சருளி யிருக்கின்ற சேவனே!--நல் 

பணிக்கு ௮ரவு அணிக்தோன் பால - நல்ல அபசணமாக 

எலும்பையும் சர்ப்பச்சையுக் சரிச்சருளிய சிவபெருமான ஐ] 

புத்திரனே !--அ௮க்கசம் இருமூன் ரோம்-சடாக்ூரரசொருபனே1- 

நின் புகழ் பாடுதற்கு என் உள் கபடம் அறப்பணி - சேவரீரது 

புகழையெடுத்துத் அதித்சற்கும் அடியேனது மனதிலுள்ள 

வஞ்சகம் நீங்குதற்கும் கருபைசெய்சருள்க. எ-று, (௭௫) 

படல வந்தி மதிபுனை வார்சரு பாலருச்காட் 
படவா வர்தினஞ் சேரா தருள்வர் பணிமயற்ச 
படவா வர்இிகழ் மாச ரிடைப்படி யாதுஈன்னோய் 
படவா வர்இயர் குழே ரகச்சையன் பாலுளமே. 

(இ-எ்.) உளமே - மனமே!--பட அரவு அந்தி மதி 

புனைவார் தரு பாலருக்கு ஆட்படு - படம்பொருக்திய சர்ப்பத் 

தையும் மாலைக்காலத்திற் ரோன்றுகன்ற சர் இரனையுக் தரிச்த 

௫ளிய சிவபெருமான் பெற்றருளிய குமாரக்கடவளுக்கு அடி.



௫௨ இருவோகத்த்சா இயரை, 

மைப்படு;---அவர் அவம் இனம் சேராது அருள்வர் - gear 

வுள் பாவர் தினர்சோறும் அடையாமல் இருபைசெய்தருளுவர், 

( ஆசிலின், )--மயல் கபடம் அரவம் இகழ் மாதர் இடைப் படி. 

யாது - காமமயக்கமும் வஞ்சகமும் ஆரவாரமும் விளங்காநின்ற 

பெண்களினிடத்துப் (ப.சி) அமுக்காமல்,--ஈல் கோய் பட - 

நல்ல (ஜனன மரண) நோய் நீங்க,--வர வர்தியர் சூழ் ஏரகத்து 

லயன் பால் பணி - மோலாகிய மங்கலப்பாடசர்கள் சூழ்ந் இருக் 

இன்ற திருவேரசமலையிலெழுக்தருளியிருக்ச்.ற ஈமது Bue 

இய சுவாமிகாகச்சடவுளிடத்துப் போய் வணங்கு. எ - று.(௭௬) 

பாலிக் குமரிய சொல்லென் ஈவர்கைப் படாதெற்கருள் 

பாலிச் குமரி மருகா வயற்கும் பரந்தொளிர்க 

பாலிக் குமரிய ஞானஞ்சொல் யோய்சண் பழனங்களின் 

பாலிக் குமரியுஞ் சூழே ரகாமலர்ப் பாசச்சனே. 

(இ-ள்.) பாலிக்கும் அரி மருகா - இரக்ஷிக்குர் சொழி 

லைச் செய்கன்ற விஷ்ணுமூர்த்திக்கு மருகனே!---அயற்கும் 

பரந்து ஒளிர் சபாலிச்கும் அரிய ஞானம் சொல்வோய் - பிரம 

தேவனுக்கும் விரிந்து விளங்காநின்ற பிரமகபாலத்தைக் தரித் 

தருளிய சிவபெருமானுக்கும் அருமையாகிய ஞான ச்சையுபதே 

சிச்சவனே!--சண் பழனங்களின் பால் இக்கும் அரியும் சூழ் 

ஏரகா-குளிர்ச்சிபொருர்திய வயல்களினிடத் துள்ள கரும்புகளும் 

கெற்கதிர்களுஞ் சூழ்கின் உ திருவேரகமலையிலெழுக்சருளியிருச் 

இன் றவனே?--மலர்ப் பாசத்தனே - செந்தாமரைமலர்போன் ற 

இருவடிகளைய/ுடையவனே--பால் இக்கும் அரிய சொல் என் 

றவர் சைப்படாது எற்கு அருள் - பரலினுர் தேனினும் ௮௬ 

மையாகயெ சொல்லையுடையவரென்று சொல்லப்பட்ட பெண்ச 

ளின் வசப்படாதிருக்கும்படி அடியேலுச்கு அனுச்ரெசஞ் 

செய்தருளூக. எ-று. | (௭௭)



இருவோகத்தந்தா இயுரை; 

தீதி துவர் சானர் தவமோர் கலங்கச் +55) ous 

தி.ச. துவர் சானர் இருவே ரகர்தொழச் சார்கெம்ம 

தீதிதுவக் தானந் தருமா நிகர்கநெஞ்ச மேயினிச்சாக் 

தசிதுவர் தானந் இடாவசை யுன்னலர் சாரணிச்கே. 

(இ-௭்.) மசத்நுவம் சானம் ௪ரு மா நிகர் கெஞ்சமே - 

கொழுப்பையும் மதஜலச்சையுமுடைய யானையை யொத்த 

மனமே!---சாரணிக்கு - பூமியினிடச்தே,--௪க்.துவம் தானம் 

தவம் தர்கிலம் - தத்துவங்களையும் சானங்களையுக் சவங்களையு 

மறிந்தோமில்லை;--சஇிர்ச் சத்தியை அத்தத்து உவர்சான் ௮ம் 

இரு ஏசகம் தொழச் சார்கலம் - ஒஸியபொருரஈ்தி ஞானசத்தியா 

இய வேலாயுகத்தைகத் திருக்கரத்தில் மகிழ்ந்து சரிச்சருளிய 

சுவாமிகா தக்கடவுளினது அழகிய இிருவேோகமலையை வணங் 

கும்படி அடைந்தோயில்லை;--இணனிச் சாந்தத்துவம் நந்திடா 

வகை உன்னலம் - இணிச் சாச்ககுணம் கெடா இருக்கும்படி 

இியானிச்தோமில்லை. எ-று. தான் ௮சை, (௪௮) 

தாரா சனத்துச் கவீலையை நாளுர் சவஞ்செயின்பத் 

தாரா தனத்துச் கருகாக் குவையெனைச் தண்கடப்பர 

சாரா தனத்துவர் வாய்வள்ளி பங்க ச துமறைக்கா 

தாரா தனச்துய ரோக சூர சமரத்சனே. 

(இ-ள்.) சண் கடப்பம் தாரா - குளிர்ச்சிபொருக்நிய 

கடப்பம்பூமாலையைச் தரி.ச்சவனே!---தன ச் துவர் வாய் வள்ளி 

பங்ச - தனங்களையும் பவளம்போன்ற வாயையுமுடைடய வள்ளி 

நாயகியைப் பாகத்திலுடையவனே!--சது மறைக்கு ஆதாரா - 

நான்கு வேதங்களுக்கும் ஆசாரமானவனே?--தனத்து உயர் 

ஏரச- செல்வத்தினாலுயார் ச திருவேரசமலையையுடையவனே !- 

சூர சமரத்தனே - சூரபச்மனைக்சொன்ற வலிமையையுடையவ 

னே/--சாளும் அனத்துச் கவலை தாராது - நாள்தோறும் (அடி



(8௪ இருவோகத்தந்தா இயரை, 

யேனுக்கு)அன்னக்கவலையைச் தாராமல்,--எனைச் தவஞ்செய் 

இன்பச்சார் அசனத்துச்கு அருகு ஆக்குவை - அடியேனைத் 

சீவஞ்செய்தலையே இன்பமாசவுடைய முனிவர்கள௮ பீடத்துக் 

ரச் சமீபமாக இருக்கும்படி. செய்சருளுச. எ-று. (௭௧௯) 

அன்னத்துஈகு என்பது அ௮னத்துக்கு என வட்கது இடைக்குறை, 

சமனம ராடவ ரும்போ துன்றண்டைச் சரணமென்வஞ் 

சமனம ராவணி யான்பால வுன்னச் தணிவரந்தா 

சமனம ராபதி யென்றோங்கு மேரசச் தான்வளர்லா 

சமனம ராமர மட்டோன் மருகநிற் சார்ந்சனனே. 

(Q- or.) gar ௮ணியான் பால - சர்ப்பாபாணத்தை 

யுடைய சிவபெருமானது குமாரனே!---அமராபதி சமன் என்று 

ஓங்கும் ஏரகம் வளர் வாச - சேவலோகத்துக்குச் சமமென்று 

சொல்லும்படியாக உயரந்திருக்கின்ற இருவேசகமலையிலெழும் 

தருளி வசிப்பவனே!---மன் ௮ம் மராமரம் ௮ட்டோன் மருக - 

நிலைபெற்ற அழகிய மராமாச்சை அழிச்சருளிய மகாவிஷ்ணு 

மூர்த்தியின் மருகனே!--நின் சார்க்தனன் - தேவரீரைச் (௪ர 

ணாக) அடைந்தேன்; சமன் அமர் ஆட வரும் போது - இய 

மன் (அடியேனிடத்தில்) யு.ச்சஞ் செய்யவருங்காலத்தில்,-- 

உன் சண்டைச் சரணம் என் வஞ்ச மனம் உன்ன - சேவரீ ரது 

பாசச்சிலம்பையணிந்த இருவடிகளை அடியேனது வஞ்சகம் 

பொருகச்திய மனமானது தியானிக்கும்படி,--தனி வரம் தா - 

ஒப்பற்ற வரச்சைக் கொடுத்தருளுச. எ - று. (௮0) 

சீனம்பூசிம் சாளன்ன மூண்ணாண் மின்னாட்குச் சணிவிலள் வி 

தீனம்பூசக் காற்றிக் குழன்முடி. யாள்வெஞ் சமர்புரிம 

தீனம்பூசிச் குங்கடி தாய்மெய் யிற்றைச்சத் தளர்ச் துநற்சந் 

தனம்பூசிச் காடிரு வேரச நின்னடி, சந சரளே.



திருவோசகத்தற்தா இயுரை, இடு 

(இ-ள்.) திரு ஏரச - திருவேரசமலையிலுள்ள சுவாமிகா 

தனே!--மின்னாட்கு - மின்னலையொச்த ஈம் பெண்ணுக்கு,-- 

வெம் சமர் புரி மதன் அம்பு ஊடிக்கும் கடி.தாம் மெய்யில் தை 

க்க - கொடிய யுத்சத்தைச்செய்கின்ற மன்மசனுடைய பாண 

மானது ஊடியைப்பார்சக்கினுங் கொடிசாய்ச் சரீரத்தில் தை 

ச்ச--சணிவு இல் உள் விதனம் தளர்ந்து - நீங்குசலில்லாத 

மனவிசனத்தாற் றளர்ச்சியடைந்து,---தனம் பூசிக்காள் - இர 

வியத்தைப் பொருட்டாக எண்ணிக் காப்பாற்றாள்;--அன்னம் 

உண்ணாள் - போசனஞ் செய்யாள்;--குழல் டக்கு ஆற்றிப் பூ 

முடியாள் - கூந்தலின்சிக்கையறுக்துப் பூக்களையுமுடியாள்;-- 

நல் சந்சனம் பூசிக்காள் - நல்ல சந்தனத்தையும் பூசிக்கொள்ள 

மாட்டாள்;( ஆலின், )--நின் அடி தந்து அருள் - சேவரீரது 

இருவடியைச் கொடுத்து இரக்ஷித்சருளும்.௪-று.[சோழிகூற்.று.] 

தந் தர் தனம்பந்து முல்லை ௨சனஞ் சலசமிடை 

தீட்தந் சனந்தணி மெய்யாகும் வள்ள! தலைவறின் ப 

தீந்தர் தனர்தங் கவியுனச் கேசொலச் தண்ணளிகள் 

தீந்சர் சனந்த மெனும்பொழி லேச தாசவமே. 

(@)- or.) தந்தம் முல்லை - பற்கள் முல்லையரும்புபோல 

வும்,--தனம் பந்து - மூலைகள் பந்துபோலவும்,--வசனம் சல 

சம் - மூகம் சாமரைமலர்போலவும்,--இடை தந்து - இடை 

தூல்போலவும்,--சனி மெய் ௮ம் சனம் - ஒப்பற்ற சரீரம் அழ 

இய பொன்போலவும்,--அகும் வள்ளி தலைவ - அன்ற வள் 

ளிநாயகிக்குச்தலைவனே,--சண் அளிகள் தசம் தனந்தம் 

எனும் பொழில் ஏாக - குளிர்ச்சிபொருர்திய வண்டுகள் சந்தம் 

தினந்தம் என்று பாடுின்ற சோலைகளாற் குழப்பட்ட தருவே 

சகமலையிலெழுர்சருளியிருக்கெற சுவாமிகாதக்கடவுளே!---நின் 

பதம் தந்து - தேவீ ரது இருவடிகளை (அடியேனுக்குச்) கொ



டுசு இருவோகத்தர்சா தியுரை, 

டுச்௪,--அம் அனந்தம் கவி உனக்கே சொல - அ௮அழூய ௮ள 

வில்லாச கவிகளைச் தேவரீருக்கே பாட,---தவம் தா - கல்வி 

யைக்கொடுத்தருளுக. எ - று. (௮௨) 

தவம் என்பத புண்ணியத்தோற்றம் கான்சனுளொன்று ௮தா 

லது சல்வி, 

திவனச் தருங்கணை வேளெய்தி னன்வருஞ் சந்திரனா 

தீவனம் தருங்குயி லோசையென் றேங்கித் தளர்ந்துடறக் 

தவனர் தருண முலையா எருந்தில டண்மலர்நந் 

திவனர் சருமிக யோங்கே ரசகம்வளர் சண்முசனே. 

(இ-ள்.) தண் மலர் நந்சவனம் ௪௫ மிக ஒங்கு ஏரகம் 

வளர் சண்முசனே - குளர்ச்சிபொருந்கிய பூக்களையுடைய நந்த 

னவனங்களும், விருக்ஷங்களும் மிச ஒங்கவெளருகின்ற இருவே 

சகமலையிலெழுக்சருளியிருக்கன்ற ஆறு திருமுகங்களையுடைய 

வனே !---தருண முலையாள் - பச்குவகாலமாகிய மங்கைப்பரு 

வ ச்தையுடைய நம் பெண்ணானவள்,---வேள் எய்தினன் - மன் 

மதன்வர்ஐவிட்டான்;--சணை தவனம் தரும் - அவனுடைய 

பாணங்கள் சாமவிடாவைச்தரும்;--சந்தான் ஆதவன் - சந்தி 

சன் சூரியனாசவும்,--அரும் குயில் ஓசை நந்து வரும் என்று 

ஏங்கிச் சளர்ந்து - ௮ருமையாகிய குயிலோசை கேடாசவும் 

வரும் என்று ஏக்கமுற்று மனத்தளர்ச்சிெயடைந்து,---இறந்த 

வனம் அருந்திலள் - நல்ல ஜலமுங்குடிச்திலள்.. எ - று. 

[தோழி கூற்ற] (௮௩) 

மூசமனகம் தங்கஞ்ச மென்றோதும் வள்ளீசன் மோகமுன்னான் 

முசமனர் தங்சையிற் கொண்டோ னமார் மொழியவா 

மூகமனந் தங்கு சனெங்காட்டு சூன்றன்.மொய்மணிவிம் 

முசமனம் தர்துகள் செய்யே சகபொன் முடிக்கந்தனே.



தஇிருவோகத்தர்தா தியரை, @er 

(இ-ள்.) முகம் அனந்தம் கஞ்சம் என்று ஒதும் வள்ளி 

தீன் மோச - முகமானது பொன்மயமாயெ தாமரைமலர் என்று 

சொல்லும்படியான வள்ளிரகாயகயிணிடத்தில் ஆசையுடையவ 

னே நான்முக மன் ஈந்து ௮ம் கையில் சொண்டோன் அமரர் 

மொழிய - நான்கு முகங்களையுடைய பிரமசேவனும் சங்கை 

அழிய கையிற்றரித்த விஷ்ணுமூர்ச்தியும் சேவர்களும் தங்கு 
றைகளைச்சொல்ல,--மனம் சங்கு சனம் சாட்டு சூரன் தன் 

வரம் உச - மனஇிற்பொருர்திய கோபத்தை வெளிபபடுத்தகி 

ன்ற சூரபத்மனுடைய வரமானது கெட,--விம்மு மொய் மணி 

சம் அனந்தம் துகள் செய் ஏரக - பருத்த நெருங்கி இரத்தி 

னங்கள் பதிக்கப்பட்ட முடியை அணிந்த சிரசு அளவில்லாத 

துண்டமாகும்படி. செய்தருளிய திருவேகமலையிலெழுக்சருளி 

யிருக்கின் தவனே !--பொன் முடி. கந்தனே - பொன்னாற்செய் 

தீமுடியையணிக்த கக்சசுவாமியே! என்று, --முன் - (மனமே) 

இயானி, எ-று. (௮௪) 

மணி என்றது - மணிமுடிக்கானது ,ஐகுபெயர், 

கந்தன் தாதிய லாளெக்து மான்மரு சன்குழன்மே 

கந்சனர் தாதில குங்கஞ்ச மாம்வள்ளி காந்தன்விளங் 

கந்சனர் சாஇவ் வுலகரு ளேரகக் காங்கெயனங் 

ச்்சனம் சாஇ படித்தார்ச் இலைச்சங் கடவினையே. 

(இ-ள்.) கந்து நந்து வாள் ௮.இய எச்.தும் மால் மருகன் - 

அதவாரம்பொருந்திய சங்கு வாள் முசலிய ஆயுசங்களைச்சரித்த 

விஷ் ணுமூர்த்தியின் மருசனும்,--குழல் மேகம் சனம் தாது 

இலகும் கஞ்சம் ஆம் வள்ளி சாந்தன் - கூச்சல் மேகம்போலவும் 

மூலைகள் மகரந்தம் விளங்குகின்ற தாமரையரும்புபோலவும் ஆக 

ன்ற வள்ளிகாயகிக்கு நாயகனும்,---அந்தம் sharg விளங்கு, 

இவ்வுலகு ௮ரள் ஏரகக் காங் செயன் - அழகுகெடாமல் விளங்



B a So@Careg s6g7 Byes, 

காநின்ற இவ்வுலகத்தைச் சிருஷ்டி த சருளிய இருவேகமலையி 

லெழுக்தருளியிருக்கின்ற கங்காபுத்திரனுமாயெ,---நம் கந்தன் 

௮ந்தாதி படி.த்தார்க்கு - நமது சந்சசுவாமியின்மேற் செய்யப் 

பட்ட இருவக்காதியைப் படி.த்தோர்களுச்கு,--சங்கட வினை 

இல்லை - வருத்தத்சைத்தரத்தக்ச இருவினைகளும் உண்டா 

காவாம். எ- று, (௮டு) 

முசலடியிலுள்ள ௮ம் சாரியை, 

சடக்கா ரியானை யளறுற் றெனநிதிக் காதல்வினை [ven 

கடக்சகா ரியாவும் பொய்யாக்சண் டி.ம்மக்கள் சருத்சென்கொ 

கடக்கா ரியாமனை யாதிய துன்பங் களைந் தயந்இிடார் 

கடக்கா ரியாக முழங்கே ரகாவுயர் காரினிக்கே, 

(இ-ள்.) தக்கார் யாகம் முழங்கு ஏரசா - மேலோர்களா 

இய பிராமணர்கள் செய்கின்ற யாகவொலி முழங்குகன்ற இரு 

மே சகமலையிலெழுச்தருளியிருக்கின்ற சுவாமிகாதச்சடவுளே!- 

உயர் காசினிக்கு - உயர்வாகிய பூமியினிடத்தில்,--சடச் கார் 

யானை அளறு உற்று என நிதிச் காதல் வினை கடச்சார் - மதம் 

பொருச்திய கரிய யானையானத சேற்று நிலத்தை யடைர்தாந் 

போலச் செல்வச்இில் வைக்சப்பட்ட ஆசையாகிய வினையைக் 

சடச்காசவர்களாகிய,--இம்மக்கள் - இம்மனிதர்கள்,--யாவும் 

பொய்யாச் கண்டு - (உலகத்தின்கணுள்ள) சகலவஸ் க்களும் 

அழிய சன்மையடையன வென்பதை யறிக்திருந்தும்,--சங்க 

டக் காரியாம் மனை ஆதிய துன்பங்களைந்து உய்ச்திடார் - வருச் 

தத்தைச் தரத்சக்சவளாகய மனையாள் மூகவிய துன்பங் 

களை நீக்டிப் பிழைச்கமாட்டார்கள்;- கருத்து என் கொல் - 

இவர்கள் எண்ணம் யாதோ?-(அறியேன்.) எ - று, (௮௬)



இருவேசசுத்தந்தா தியுரை, Ge 

காசிக்கு மதிக்க வேதேடு வீர்கெஞ் சககெருங்சச் 

காசிக்கு மதிமுக மொழி யார்துயர் சாட்டுமூன்னே 

காடிக்கு மதிச மகிமை யேரச கர்சவந்து 

கா௫ிச்கு மதியை யென்£€ர் துணைகொனுங் கைச்சனமே, 

(இ-ள்.) இக்கு மதிக்கக் காசு தேடுவீர் - இப்பூமியிலுள் 

anise மதிச்கும்படி இ.ரவியச்தைச் தேடுதின் றவர்களே!--- 

அம் காசு நெருங்கு நெஞ்சகம் - அந்த இரத்தினாபரணங்கள் 

விளங்குகின்ற மார்பையும், --மதி மூகம் - சந்திரன்போன்ற 

முகத்தையும்,--இச்கு மொழியார் - கருப்பஞ்சாறுபோன்ற மது 

ரித்த சொல்லையுமுடைய பெண்களாலுண்டாகும்,--- துயர் 

காட்டு முன்னே - துன்பச்சைச் காண்பித்சற்கு முன்னே,-- 

காக்கும் அ.தஇி௪ மகிமை ஏாக - காரிக்ஷச்இிரச்தைப்பார்க்கி 

னும் மிச்ச மசமைபொருந்திய திருவேரகமலையிலெழுக்சருளி 

யிருக்கின்றவனே!--கந்த - கந்சசுவாமியே!--வந்து கா என் 

தீர் - வந்து காத்தருளும் என்று பிரார்த்திக்கமாட்டீர்கள்,--உம் 

சிக்கு மதி கைத்தனம் துணைகொல் - உங்களுடைய குற்றம் 

பொருந்திய அறிவும் கையிலுள்ள செல்வமும் துணையாகுமோ? 

ஏகாரம் தேற்றம், 8-சாரியை, 

தனத்திருக் கும்பொழு தாவிபின் னேுக் தமருமண்ணுச் 

தனத்திருச் கும்ப மடவாரு மெய்துவ சோசயிலா 

சனத்திருச் கும்பர னேோச மேத்துஞ் சலச்தருவி 

தீனத்திருக் கும்பவ முந்தீரு மெய்யிது சச்சியமே, 

(இ-ள்.) சனத்து இருக்கும் பொழுது - செல்வத்தோ 

டி.ருச்குங் காலத்தில்,--ஐவி பின்னே - உயிர்போங்காலத்து 

௮. சன்பின்னே,;--நும் தமரும் மண்ணும் இரு கும்ப சனத்து 

மடவாரும் எய் துவரோ - உங்களுடைய சுற்றத்சார்களும் மண்



௬௦ இருவோகத்தந்தா இியுரை, 

ணும் இரண்டாகய குடம்போன்ற தனங்களையுடைய மனைவி 

யர்சளும் கூடவருவார்களோ?-(வரமாட்டார்களாசலின், )-சயில 

ஆசனத்து இருக்கும் பரன் ஏரகம் ஏச்தும் - மலைகளை இருப்பி 

டமாசக்கொண்டெழுக்கருளியிருக்கின்ற சுவாமிராதச்கடவுளு 

டைய தஇிருவேரகமலையைத் துதியுங்கள்,--சலம் விதனம் தரும் 

திருக்கும் பவமும் தீரும் - துன்பமும் விசனமுச் தருன்ற 

வஞ்சகமும் பிறவியு நீங்கும்;--இது மெய் சத்தியம் - இது 

உண்மை யென்பது சத்தியம். எ.- று, (௮௮) 

சச்திச் கராவை யகம்போற்று மேரச தக்நிபற்றுஞ் 

சதக் ராவை யடர்ச்தோன் மருக சமர்செயவா 

௪,தஇச் கராவை மலாம்பு கொண்டுவரக் சார்மதியஞ் 

சத்திச் காலை யிடையாட்கு வேறின்று சாவரமே. 

(இ-ள்.) சத்திக கரா - வேலாயுதச்தைக்சரிக்ச இருக்க 

சச்தையுடையவனே:- வலையகம் போற்றும் ஏரக - பூவுலகச் 

aroma துதிக்கப்படிகின்ற இருவேரகமலையில் எழுச்தருளி 

யிருப்பவனே!--சந்தி பற்றும் சச்திச்சசாவை அடர்ந்தோன் 

மருக - கஜேந்திரன் என்னும் யானையைப் பிடித்த வல்லமை 

பொருந்திய கராசுரன் என்னும் மு.தலையைசக்கொன்ற விஷ்ணு 

மூர்த்தியின் மருகனே!--சமர்செய வாசச்து இக்கு ஆர் @ 

மலர் அம்பு சொண்டு வந்தார் - யுத்தஞ்செய்ய வாசனையையு 

டைய கருப்புவில்விணிட ததேபொருந்திய நத புஷ்பபாணங் 

களைச்கொண்டு மன்மதனார் வந்திருச்சன்றார்,--௮.ரா 8 இடை 

யாட்கு - பாம்பின்படத்சை ஒத்த அழடிய நிதம்பத்தையடைய 

இப்பெண்ணுக்கு,--மதி அஞ்ச - அறிவானது கலங்க,---இக்கு 

வேறு இன்று - யாதொரு :அ.தரவும் இல்லை;,--வ.ரம் சா - வரத் 

சைச்கொடுச்தருள். எ - று. | (௮௯) 

இடையெள்பது நிதம்பதீதுச்சானஅ அகுபெயர்,



இருவோகத்தந்தா இயுரை, ௬௧ 

தாசா ரகல வுடலம்பொய் யென்றுண்மை gros pCa 

தாசா ரகல வடிவேல வாசெழுச் தாமரைப்பா 

தா.தா ரகப்பொரு ளேயரு ளேநின் சரணங்கரு 

சாதா ரகம்புகு தாலே ரகாஈற் 9வாசலனே. 

(இ-ள்.) தார் ௮கல - மலர்மாலையைச் தரித்த மார்பை 

யுடையவனே !--வடி. வேலவா - கூர்மைபொருந்திய வேலாயு 

தத்தை யுடையவனே!--செழும் தாமரைப் பாதா - செந்தாம 

ரைமலர்போன்ற திருவடிகளையடையவனே!--காரகப் பொரு 

ளே - பிரணவப் பொருளாயுள்ளவனே?--அருளே - இருபா 

மூர்த்தியே!/--நின் சரணம் சகருசாதார் அகம் புகுதா ஏரகா - 

சேவரீரது இருவடிகளை நினையாசவர்களுடைய மனதினிடச் 

துச் செல்லாது திருவேரசமலையிலெழுக்தருளி யிருக்கின் வ 

னே !--.நல் சிவா சலனே-நல்ல சிவசைலச்தில் வரிப்பவனே !- 

தாது ஆர் ௮கல உடலம் - சப்த தாதுச்களோடு பொருந்திய 

பெரிய சரீரம் -பொய் என்று உண்மை பெற தா - நிலையில் 

லாதசென்று அறியும் உண்மையறிவை யடையும்படி. இருபை 

செய்தருளும், எ-று... (௬௦) 

தான் சாரியை, எ-௮சை, 

சலங்கண் டகனெனுங் சாலன்கொண் டெய்துஞ் சமயச்திற் 

சலஙகண் டகங்குழைர் சேசுற்றத் தார்க டனிக்சனியே[சஞ் 

சலங்கண் டகறின் நிரங்குர் துயரொழிப் பார்கள்சலஞ் 

சலங்கண் டகவ.ர விந்தமல் கேரகஞ் சார்குவசே, 

(இ-ள்.) சலஞ்சலம் கள் சகு ௮ அரவிந்தம் மல்கு ஏர 
கம் சார்குவர் - சங்குகளும், சேன்பொருந்திய அநத சாமமைம 

லர்களும் நிறைர்திருக்கன்ற திருவேோசமலையை யடைபவர் 

கள்,--சலம் கண்டகன் எலும் காலன் கொண்டு ஏய்தும் சமய



௬௨ இருவோகத்தந்தா தியுரை, 

தீதில் - துன்பச்சைக்சருகின்ற துடீனணாயெ இயமன் (உயி 

சைச்) கவர்க்துசொண்டு செல்லுங்காலச்தில்--சற்றச்தார்கள்- 

(மனைவி மக்கள் முசலிய) சுற்றத் சார்கள்,--சஞ்சலம் கண்டு - 

(இயமனாலுண்டாகும்) துன்பச்சைக்கண்டு,--அகம் குழைந்து- 

மனம் நைந்து,--சனித் சனியே சலம் கண்களில் நிறைய 

நின்று இரங்கும் துயர் ஒழிப்பார்கள் - சனித்சணியே ஜலம் 

கண்களில் நிறைய நின்று ஒழுகுடின்ற துயரத்தை நீக்கி 

மிகொள்வார்கள். எ- ww. (௯௧) 

இரண்டாமடியிலுன்ள ஏகாரம் அசை, 

குவலைய வாவி தகழே ரகாமணிக் கோலையின்வா 

குவலைய வாவி புழலுமென் னெஞ்சன்பு கொள்வதென்றோ 

குவீலைய வாவி சனச்தீர்க் குமான்மரு காகுற்றமோய 

குவலைய வாவி ரவும்பிறப் பாங்கங் குலசலவே. 

(இ-ள்.) குவலைய வாவி இகழ் ஏரகா - நீலோற்பலங்க 

ளேயுடை௰ய தடாகங்கள் விளங்காகின்ற இிருவேரகமலையில் எழு 

ந்சருளியிருககின் உவனே!--பணிக் கோவை வாகு வலய - இர 

தீதின மாலைகள் விளங்குகன் ற வாகுவலயச்சையுடையவனே!- 

குவலைய ௮ விசனம் தீர்க்கும் மால் மருகா - பூமியினிடச்து 

ள்ள பசுக்களினது விசனர்தைச் தீர்த்சருளிய விஷ்ணுமூர்ச் 

இயின் மருகனே?!---கு.ற்றம் ஓங்கு வலை அவா விரவும் பிறப்பு 

ஆம் கங்குல் அகல - குற்றங்கள் மிகுந்த வலைபோன்ற ஆசையி 

னாலுண்டாகின்.ற பிறவியாகய இருள் நீங்க,--வாவி உழலும் 

என் நெஞ்சு ௮ன்பது கொள்வது என்றோ - (அங்கு மிங்குக்) 

தாவி அலைகின்ற அடியேன் மனம் (சேவரீரிடத்து) அன்பு 

வைப்பது எச்சாளோ? ௭ - று, (௬௨) 

முதலடியிலுள்ள இன் சாரியை.



இருவோகச்தந்கா இயுரை, Sie Mi 

சலங்கா மனம்பு முலைவிழி யாமங் கையர்மயலைக் 

கலங்கா மனம்புயன் போற்றிடு மேரசன் கால்கடொழு 

கலங்கா மனம்புன் னெறியடை யாம் லெனக்கருசோங் 

கலங்கா மனம்புகி லேமென் றியாஙகதி கண்டிடலே. 

(இ-ள்.) மனம் - மனமானது,--புல் கெறி அடையா 

மல் - தீழ்மார்ச்கச்சை அடையாமல்,--அம் கர மன் அம்புயன் 

போற்றிடும் ஏரசன் சால்கள் தொழுகலம் - அழகிய கற்பகச் 

சோலைக் ச.ரசளாடிய இச்திரனும், தாமரையாசனனா௫ய பிரம 

சேவனுச் துதிச்ின்ற திருவேரகமலையி லெழுர்தருளியிருக்கி 

ன்ற சுவாமிராதக் கடவுளினது இருவடிகளை வணங்கனோ 

மில்லை;--கல் காமன் அம்பு முலை விழியாம் மங்கையர் மயலைக் 

கல் எனக் சருசேோம் - மலையையும் மன்மசனுடைய பாணமா 

இய நீலோற்பலமலரையும் போன்ற முலைகளையுங' சண்களையு 

முடைய பெண்களின்மேல் வைக்கப்பட்ட மயச்சச்சைக் களை 

ந்துவிடு என்று நினைக்சகமாட்டோம்; -கலங்காமல் ஈம்புதிலோம்-: 

கலச்சமடையாமல் (கரம்) ஈம்பினோமில்லை.--யாம் சஇ கண்டி 

டல் என்று - (இங்கனமாயின்,) காம் மோகூச்சை அடைதல் 

ஏந்நாள்? எ- று, (௬௩) 

சே.கலடியிஓள்ள ௮ம் சாரியை, 

கண்ட கரதத மலர்நோக் ௧௬ரக் கயவொனுங் 

கண்ட சரத்த பனன்முன் னிருளெனச் காசினியின் 

கண்ட கரத்திரு வோ காமுரு சாகடம்பார் 

கண்ட கரதீசயில் வைச்தோ யருள்வினைக் சட்டறவே. 

(இ-ள்.) கண் சகு ௮ரத்த மலர் நோக்கு அசுரக் கயவர் 

எனுங் கண்டகர் - சண்கள் தகுதிபொருந்திய செவ்வாத்சமலர் 

போலச் சிவந்து பார்க்னெற அ௮சுரர்சளாகயெ €ழ்மக்கள் என்று



௬௪ தருவேரகத்தர்தா தியுரை, 

சொல்லப்பட்ட பாதகர்களை,--௮த் தபனன் மூன் இருள் 

எனச் காரினியின் சண் சகர் திரு ஏரகா-அச்சூரியன் முன்னே 

கண்ட இருள்போலப் பூமியின்கண்ணே அழித்சருளிய இரு 

வோச காகனே!--முருகா - இளமைப்பருவச்சை முடையவ 

னே!--சடம்பு ஆர் கண்ட - கடப்பமாலைபொருந்திய இருக் 

கண்டத்சையுடையவனே/--கரத்து அயில் வைச்தோய் - இரு 

க்சாச்டுல் வேலாயுசச்சை வைசத்சருள்சின் றவனே?---வினைக் 

கட்டு ௮ற அருள் - அடியேனைப் பந்தித்திருக்செற இருவினை 

க்சட்டு நீங்க கிருபை செய்தருளுக. எ-று. (௧௪) 

மூன்றாமடியிலுள்ள ௮கரம் சாரியை, 

கட்டா மரைமொடிப் போதுநில் லாதுசெல் காசலையிக் 

சட்டா மரைப்படுங் சாலன்சகை யிப்பெருங் காயம்பற்றிக் 

கட்டா மரையென வாணாளை வீணிற் கழித் துக்கல்லோங் 

சுட்டா மரைஈல்ல வயலே சசன்புகழ்ச் சல்வியையே. 

(இ-ள்.) கைப்பற்றிக் கட்டு ௮ மரை என - கையிஞனாற் 

பிடித்துக் கட்டுகின்ற பசுவையும் மானையம்போல,--கட்டு 

அசை நொடிப்போதும் நில்லாது செல் காது அலை - சடைப் 

பட்டு ௮ரைகொடிப்போதும் நில்லாமலும் போகாமலும் அலை 

இன்றதும்,--சாலன் இச்சட்டு அரைப்படும் இப் பெருங்காயம்- 

இயமனால் துன்பத்திற்டெந்து அரைபடகின்றதுமாகிய, இப் 

பெரியசரீ ரத்தின த,--வாழ்காளை வீணில் சழித்து - வாழ்நாளை 

வீணாளாகக் கழித்து, கள் சாமரை கல்ல வயல் ஏரசன் - 

தேன் பொருக்திய தாமரைமலர்களையுடைய நல்ல வயல்களாற் 

ருழப்பட்ட தஇருவேரகமலையில் எழுர்தருளியிருச்சன்ற சுவாமி 

நாதச்கடவுளினத,--புகழ் கல்வியைச் கல்லோம் - €ர்த்தியைச் 

சொல்லுகின்ற கல்வியைச் கற்றோமில்லை, எ - று. (கடு) 

ஆம் இரண்டும் சாரியை,



இருவோகத்தந்கா இயுரை, 
௬.௫ 

கல்லார வாவி தஇிகழே மகன்மணிச் காறொழுது 

கல்லார வாவினை வீடெய்ச வேக காட்டுமெய்ந்நால் 

கல்லார வாவி நிலையல வென்று கரு இினெஞ்சாங் 

கல்லார வாவி மலாவென் நுசைக்இலர் சண்கிந்தே. 

(இ-ள்.) கல் ஆர் ௮வா வினை வீடு எய்த ௧இ காட்டும் 

மெய்க்நூல் கல்லார் - மலைபோலப் பொருந்திய அசைகளும் 

வினைகளும் அழிவு அடைய மோக்ஷச்சைக் கொடுக்கின்ற 

மெய்க்நூலைக் கல்லாசவர்கள்,--ஆவி நிலை அல என்று 

கருதி - உயிரானது நிலையுடையன அல்ல என்று நினைத்து... 

கல்லார வாவி திகழ் ஏரசகன் மணிச்கால் தொழுது - நீலோற் 

பலமலர்களையுடைய தடாகங்கள் விளங்குகின் ஐ கிருவேரசமலை 

யிலெழுச்தசருளியிருக்கின் உ சுவாமிகாசச்கடவுளுணைய அழகிய 

திருவடிகளை வணங்கி,--விமலா கெஞ்சு ம் கல் ஆர வா 

என்று கண் கந்து உரைச்திலர் - மலமுத்தசே மனமாடிய கல் 

லினிடத்தே பொருந்த வர்சருளுக என்று கண்கள்கசகது( ஆன 
ந்தபாஷ்பஞ் சொரிய) பிரார்த்தித்தலர். எ - று. (௬௬1 

இரண்டாமடியிலுள்ள ஏசாரம் தேற்றம், மூன்றாமடியிலுள்ள 

௮௪ரம் சாரியை, 

சிந்து வணச்சணன் சேய்கணை பாயச் இயங்கிச்சண்ணீர் 

சி$்து வணக்ச னுதல்விழி போற்றுயர் செய்யமஇ 

சநத வணக்சவி பாடாளென் றேசண்டு சென்றுளங்க 

சிந்து வணக்கச் துடனே ரகற்குரை செய்மின்களே. 

(இ-ள்.) சிந்து வணகச் கணன் சேய் கணை பாயச் இயக 

இச் கண்ணீர் சிந்துவள் - (உனது ச$லவியானவள்) கடல்போ 

ன்ற நிறத்சையுடைய விஷ்ணுமூர்த்தியின் புத்திரனாகிய மன்ம 

டு |



௬௬ இருவோகத்தர்தா தியரை. 

சீனுடைய பாணங்கள் தைக்க மயங்கிக் கண்ணீர்விடுகின் உ 

னள்;--மஇ நக்சன் நகல் விழி போல் துயர் செய்ய - சந்திர 

ைலன் சிவபெருமானது நெற்றிச் கண்போல் துன்பத்சைச் 

செய்ய,--சிர்து வணக் கவி உளம் கூந்து பாடாள் என்று - 

நொண்டிச்சிர்தையும் வண்ணப்பாட்டையும் மனங்க?ந்து பாட 

மாட்டாள் என்று,--ஏரகற்குச் சென்று சண்டு வணக்கத்து 

டன் உரைசெயுமின்கள் - (தோழிகளே) திருவேசகமலைகணு 

ள்ள எனது சலைவனைப்டோய்ப் பார்த்து (என்விஷயதச்தை) 

வணச்கத்தோடு சொல்லுங்கள். எ-று. [சலைவி தோழிக்குக் 

கூறல்,] (௬௭) 

வண்ணம் சண்ணன் என்பன வணம் கணன் என வரவை இடை 

சீகுறை, மூன்றாமடியிலுள்ள ஏகாரம் தேற்றம், 

களங்கண் டனமலை வேல்வளை யாங்குழல் சார்வசனங் 

களங்கண் டனமட. வார்மால் படிந்து சலந்சவருட் 

களங்கண் டனமினி கெஞ்சேசும் மாவொழி யாச்சருவாங் 

களங்கண் டனர்திரு வேரகஞ் சேர்க்துப்வை சைதொழுதே. 

(9) - ot.) கெஞ்சே - மனமே!--களம் வளை கண் வேல் 

சனம் மலை குழல் கார் வசனங்கள் ௮ம் கண்டு அன - கழுத்துச் 

சங்கும், கண்கள் வேலும், முலைகள் மலையும், கூதல் மேகமும், 

சொற்கள் அழகிய கற்கண்டும் போன்ற,--மடவார் மால் படி. 

ந்து - பெண்களது ஆசையிலமுக்தி,--கலந்து அவர் உள் களம் 

கண்டனம் - (௮ப்பெண்களோடு) சேர்ந்து அவர்சள் மனவஞ்ச 

கத்தை யறிர்தோம்;--இனிச் சும்மா ஒழியாக் கருவாம் களம் 

கண்டனம் - இணி வீணாகச்கழி௫ன்ற பிறப்பாெய இடத்தைச்



திருவோகத்தந்தா இயுசை, 
௬௭ 

கண்டோம்.(ஆதலின்),--திருவேரகம் சேர்ந்து கைதொழுது 

உய்வை - திருவேரசமலையையடைந்து கைகுவித்து வணங்கி 

உய்வாயாக, எ-று, (௧௮) 

கள்ளம் என்பது களம் என வர்கது இடைஎகுறை, 

கைத்த வருக்ச மூனையம்பு சாயக் சளத்திடைப்ப 

கைத்த வருக்க வசுரருஞ் சூருங் கலங்குறத்து 

கைத்த வருக்க னிசாவேல வேச காதறனைகச் 

கைத்த வருச்சன்ப னாவதென் ருறிரு கட்பரனே. 

(இ-ள்.) கை தவர் உக்க முனை அம்பு சாயக் களத்தி 

டைப பகைக்த - கையினிடத் தள்ள வில்லழியவும், கூர்மை 

பொருந்திய அம்பு முறியவும் யுச்தகளத்திடைப் பகைச்த,-- 

வருச்ச ௮சுரரும் சூரும் கலங்குறத் அசைச்சு அறுச்சன் நிசர் 

வேல - கூட்டமாகிய அசுரர்களுஞ் சூரபத்மனும் சலங்கும்படி 

வருச்திய சூரியனையொச்ச வேலாயுசச்தையடையவனே!.... 

ஏரக - திருவேரகமலையிலெழுச்தருளி யிருக்கின்றவனே!-.- 

ஆமிரு சண் பானே - பன்னிரண்டு இருக்கண்களையுடைய 

மேலானவனே !--காதல் தனைக் கைச்தவருக்கு - ஆசையை 

யொழித்சவருக்கு,--அன்பன் ஆவது என்று - அன்புடையவ 

Cows இிருபை செய்வது எச்காள்? ௭ - று, (௬௯) 

பரங்கிறி யார்திரு வேக வேலர் பரவுறுமுமம் 

பசங்கரி யாற் கொடுஞ்சூுரை வென்ற பரமசொரூ 

பரங்கி யார்மண் ணளர்தான் மருகர்ஈம் பால்வச்திருப் 

பரங்கிரி யாமுதற் சிசஇயு மீவர்பைம் பூகலத்தே. | 

(இ-ள்.) பரங்கிரியார் - இருப்பரங்குன்றச்சி லெழுக்ச 

ருளியிருக்இன் றவரும்,--இருவோச வேலர் - இருவேரகமலையி



௬௮௮ திருவோகத்தர்தா இயுரை, 

லெழுக்தருளியிருக்கன்ற வேலாயுகத்சை யடையவரும்,-- 

பரவு உறும் உம்பர் இரியாமல் அங்கு கொடும் சூரை வென்ற 

பரம சொருபர் - துதிக்கின்ற சேவர்கள் தோற்றோடாமல் அப 

பொழுதே கொடுமை பொருகர்திய சூரபத்மனைச் செயித்த 

மேலான திருவுருவத்தையுடையவரும்,--௮ம் இரியார் - ௮ழ 

இய மலைகடோறும் வ௫ிக்இன் றவரும்,--மண் அளந்தான் மரு 

கர் - உலகங்களையளந்த விஷ்ணுகுரர்ச்தியின் மருகருமாகிய 

சுவாமிகாதச்சடவுள்,--ஈம் பால் வந்து இருப்பர் - நம்மிடக்தே 

வந்து எழுக்தருளியிருப்பர்;--பைம் பூதலச்சே ௮ம் இரியாம் 

முதல் இத்தியும் ஈவர் - பசிய பூமியினிடத்தே அணிமா கரிமா 

  

முதலிய சத் இகளையுங் கொடுச்சருளுவர். எ - று. (௪0௦) 

இரு வரகத்தந்தா Bums 

முத்துப்பெத்தத. 

மங்கலவாழ்த்து, 

டார்வாழி யோக வேலவன் வாழி பகர்கடப்பக் 

சார்வாழி சேவ் கொடிவாழி வேன்மயின் வாழிசக்கோர் 

சீர்வாழி யந்தணர் வேசங்கள் வாழி செழுங்குடியி 

னேர்வாழி சைவ நெறியோர்கள் வாழி யிசைபெறவே. 

(இ-ள்.) பார் வாழி - உலசங்கள் வாழச்சகடவன;,--ஏ.ரக 

வேலவன் வாழி - இருவேரகமலையிலெழுக்தருளி யிருக்சன்.ற 

வேலாயுதக்கடவுள் வாழக்கடவர்,--பகர் கடப்பம் தார் வாழி - 

சொல்லப்பட்ட அக்கடவுள் அணிந்திருக்கின்ற சடப்பம்பூ 

மாலை வாழச்சடவ.ஐ,--சேவல் கொடி வாழி - அவருடைய



இருவேரகத்தந்தா இயுரை, ௬௯ 

சோழிச் கொடி வாழக்கடவது,---வேல் வாழி - அவருடைய 

ஆயுதமாக வேல் வாழக்கடவது;--மயில் வாழி - அவர் வாக 

னமாஇய மயில் வாழக்சடவது;--தக்கோர் சர் வாழி - தகுதி 

பொருந்திய பெரியோர்களது $ர்த்திகள் வாழக்கடவன;-- 

அந்தணர் வாழி - பிராமணர்கள் வாழச்சுடவர்கள்,--வேதங் 

கள் வாழி - வேதங்கள் வாழச்சடவன,---செழும் குடியின் ஏர் 

வாழி - செழுமைபொருந்திய வேளாண்குடி.யினர்கள து பயிர்த் 

தொழில் வாழச்சடவது;--சைவநெறியோர்கள் இசை பெற 

வாழி - சிலமார்ச்சச்சை யநுஷ்டிச்சின்ற சைவர்கள் புகழுண் 

டாக வாழக்கடவர்கள். ௭ - று, 

ஏர் என்றது ஏரினாலுண்டாகும் பயிர்த்தொழிலுக்காளது தகு 
பெயர்,


