


அ திலீரராகுபாண்டியள் 

இயற்றிய 

தருக்கருவைக்கலித் துறையந்தாதி 

திரவல்லீ$கேணி 

சே. சகருஷ்ணமாசாரியரும், 

வை, மு, கோபாலகிருஷ்ணமாசாரிபரும் 

இயற்திய 

உரையுடன் 

சென்னை : 

வைஜயந்தி அச்சுக்கூடத்தில் 

பஇப்பிச்சப்பட்ட த 

இலை அனா 14. 

1018





ரீ 

திருக்கநுவைக்கலித்துறையந்தா தி. 

। இரு ” என்னும் பலபொருளொருசொல், வ௮டமொழியிலே : ஸ்ரீ ' என் 

ப.துபோல, சமிழி?ல சேவர்கள், அடியார்கள், ஞான ழூல்கள், மச்திரங்கள், 

புண்ணியஸ்தலங்கள் முதலிய மேன்மையையுடைய எப்பொருள்களுக்கும் 

விசேஷணபதமாக, அவற்றிற்குமூன்னர் மமைப்பொருளை உணர்த்தி 

வரும்: ஸ்ரீ அரக தசுவரர், ஸ்ரீமாணிக்சவாசகர், ஸ்ரீவாதுளாகமம்; ஸ்ரீபஞ் 

சாகரம், ஸ்ரீசாலிவாடிபுரம், ஸ்ரீபாதம் எனவும்) தஇிருமுருகர், இருகாளைப் 

போவார், திருக்கோவையார், தருவைச்செழுச்.து, தருகெல்வேலி, திருவடி. 

எனவும் வழங்குமாற்றால் ௮றிச; இசனை ஸ்ரீ என்பதன் ரை வென்பாரு 
மூளர், இங்கே ! இரு' என்பத, கருவைக்கு அடைமொழி); கலித்துறை 

யர்தாதிக்கு அடைமொழியாசவுமாம். 

சருவை - சிவஸ்தல௩்சளில் ஒன்று) இத, பாண்டி௰மாட்டில் உள்ளது. 

கரிவலம்வந்த5ல்வூர் எனப்படும்: குலசேசரபாண்டியன் வேட்டையாடும் 

போது எதிர்ப்பட்ட ஒருயானையைச் துரத்ச, ௮.த வேசமாசப்போய்ச் ஈட 

வுள் இருந்த புசரை வலமாகச் சென்ற பிறகு வெகணமாசப்பெற்றமையால், 

அத்தலம் இப்பெயர் பெற்றது. இவ்வூரில் எழுந்தருளியுள்ள சிவபிரான் திரு 

நாமம் - பால்வண்ணநாதர், ழகலிங்கர், திநக்களாவிசர். அம்மை - ஒப்பனை 

தேவி. தலவிருட்சம் - தீருக்களா, 

சலித்துறையச்தாதி - சட்டளைக்கலிச் துறையினால் நூறுபாடல்பாடுவது. 

பதிற்றஈதாதி நூற்றந்தாகு என்ற வசைகளில் இர்.நூல் நாூற்றர்தாதியாம். 

௮ சாவது - தூ.றுவெண்பாவினாலேலும், மூறுகட்டனளை க்கலித் துறையினாலே 

னும் அந்தாதிச்சதொடையாற் உறுவது. Misra, அர்சாதிசிசொடையால் 

அமைக்க நூறுகட்டளைக்கலித்துறைகளை யுடையது, அர்தாதி- அந்தச்தை 

ஆ.நியாகவுடையது : அன்மொழித்தொகை) வடமொழிச்தொடர், Ride 

$68. ரத ஐ எனப் பிரிக்க, அர்சாதியாவது - முன்கின்ற செய்யுளின் 

ஈற்றிலுள்ள எருத் தாயினும் ௮சையாயினும் ராயினும் அயாயினும் HOS gp 

வருஞ் செய்யுளின் முதலாக அமையும்படி பாடுவது ; இங்கனம் பாடும் நூலி 

னது ஈற்றுச்செய்யுளின் அர்சமே முதற்செய்யுளின் ஆதியாக அமையலவைதச் 

நீல், மண்டலித்த லெனப்படும். இது, சொண் ூற்றாறுவசைப் பிரபர்சம் 

சளுள் ஒன்றாம், சொற்றொடர்நிலைச்செய்யுள் பொருட்டொடர்நிலைச்செய் 

யுள் என்ற வகையில், இ.து - சொற்றொடர்நிலை; :! செய்யுளச்சாதி சொற் 

றளொடர்நிலையே '' என்றார் தண்டியலங்காரத்தும். 
எனவே, திருச்சருவையென்னுச் திருப்ப இியைப்பற்றிப் பாடியதோர் 

தூலென்பது, பொருள்; அ,்திருப்பதியில் இருக்கோயில்சொண்டு எழுச்2 

தீருளியிருக்இன் ம சிவபிரானைப் பாடிய தென்பது கருத்து, °° 

ஆரியர் தொல்சாப்பியனார், செய்யுளியலில் !: விருந்தே தாலும், பு.து 

வது ெர்ச யாப்பின் மேற்தே'' என்பதனால் :' விருந்துதானும் பழங்க௯,ச



2 திருக்கருவைக்கலித்துறையந்தாதி. 

மேலதன்றிப் புதிதாகச் தாம்வேண்டியவாற்றாற் பல செய்யுளுர் தொடர்ச் து 

வரச் சொடுச்சப்படுர் சொடர்நிலைமேல.து என்று க றினமையின், இவ்வ 

தாதி ௮ங்கனங்கூறிய வீநந்தா மென்று உணர்ச ; இனி, இதனைச் சறெசாப் 

பியச்துள் அடச்குவர் பிற்சாலத் சார், இப்பிரபர்தம், சோச்இரரூபமான.து. 

இசனை, தட்டித்திரவாசக மென்று வழங்குவதும் உண்டு, 

சட்டளைச்சலிச், துறையின் இலச்சணம் :--பெரும்பாலும் முசல்சான்கு 

சீர்கள் ஈரசைச்சீர்சளும் 86 சாஞ்€ீர் விளங்சாயச்£ருமான செடிலடி. கான்கு 

சொண்டு, அடிசோறும் வெண்டளை பிறழாமல், நேரசை முதலாயின் ஜாடிக்கு 

ஒ.ற்றுஒழிர்ச எழுச்.துப் பதினாறும், கிராயசை முதலாயின் அவ்வெழு த்துப் 

பதினேழுமாய் ஏசாரவீற்றசாய் வருவது. இ.த, வெண்பா .தூரியப்பா 

சலிப்பா வஞ்டிப்பா என்ற சால்வகைப்பாவில் சலிப்பாவின் இனமான சலித் 
தாழிசை சலித்துறை கலிவிருத்தம் என்ற மூன்றில் ஒன்றாக சலித் துறை 

யினும் வேறுபட்டுவருவது. 

அதிவீரராமபாண்டியர், 

இர்நூலாசிரியசாயெ அதிவீரராமபாண்டிய ரென்பவர், சென்னாட்டில் 

மதுரைமாககரச்திற் செங்கோல்செலுத்திய சந்திரவமிசத்து அரசர்சளில் 

ஒருவர், இவர்சாலம் ஏறக்குறைய ஆயிரம்வறாுஷங்களுச்கு முன்பென்றும், 

இவருடைய ஜ்யேஷ்டசகோசாரது பெயர் வசதுல்கராமபாண்டிய ரென் 

றும் கூறுவர், இவர்செய்சனவாகரச் சொல்லப்படும் வே.றுநூல்கள் - நைடதம், 

கூர்மபுராணம், இலிங்கபுராணம், காசிகாண்டம், திரக்கநவைப்பதிற்றுப் 
பத்தந்தாதி, திநக்கநவைவேண்பாவந்தாதி, நறுந்தோகை [ வேற்றிவேற் 
கை] முதலியன. இவர்செய்துள்ள நூல்சளால், இவர் இலசக்ய இலக்சணங் 

களிலும் பலவகைக் சலைஞானூல்சளிலும் மிகத்தேர்ச்சிபெற்ற மகாசவி 

யென ஈன்றாசச் தெரின்றது. இவர் செய்துள்ள நூல்களில் முதல் நான்கு 

நூல்களால், இவர்க்கு இடமொழிப்பயிற்டி மிகுதியாக இருத்தல் வேண்டு 

மென ஈன்கு துணியப்படுகன்றது. தஇிருக்கருவைவிஷயமாச இவர்பாடிய 

மூன்று அ௮ந்சாதிகளாலும், இவர்க்குப் பரமசவனிடத்திலுள்ள மெய்யன்பு 

தெளிவாச வெளியான்றது. சொச்கோக மெனப்படும் மதனநூலும் இவர் 

செய்த தென்பது சலர்கொள்கை, 

இவர் இந்த ௮ர்சாஇிகள் இயற்றியதற்குச் சாரணம்:_இவர்க்குக் சாம 
வொழுச்சமிகுதியால் சொழுகோய் கேர்ந்ததபற்றிக் சழிவிரச்சங்கொண்டு 

திருச்சருவை,த்தல,த்.இல்வச். து ரவபிரான்மீ.த ௮ர்தா.திகள்மூன் றையும் பாடி. த் 

திதித்தமாச்இரத்.இல் அர்கோய் நீங்கப்பெற்று சற்கதிபெழ்றனர் என்று 

கூறுவர், 

| இவர்க்குக் கல்விசற்பித்ச ஆரியர் - சுவாமிசாதசேவர், Sarre - 

அசோசிகாசாரியர், இர்சஇரண்டு ஆரிரியரையும்பற்றித் சாம்பாடிய சில 
நூல்களில் வணக்சங் கூறியுள்ளார். 
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காப்பு. 

காப்பு - சாத்தல். ௮.து, இங்கு, சாச்சனெ.ற சடவுளின் விஷயமான 
வணக்கத்சைச் குறிச்கும். தகவே, கவி சமச்கு மேரிடச்தக்க இடையூறு 
களை ரீக தமத எண்ணத்தை முடிக்கவல்லசோர் சடவுளின் விஷயமாகச் 

செய்யு் சோச்திர மென்பழு கருத்து. சடவுள்வணச்சம், இசண்டெசைப் 

படும் ) வழிபடுகடவுள்வணக்ச மென்றும், ஏற்புடைக்கடவுள்வணச்ச மென் 

லும். வழிபடுகடவுள்வணக்கமாவ.து - தாம் தாம் குலதெய்வமாகக் கொண்டு 
ஆசாதிச்கின்ற சடவுளை வணங்குதல், இதற்கு உதாரணம் - வைஷ்ணவசம 

யத சார் விஷ்ணுவையும், சைவமசச் சவர் வனையும் வணங்குதல் போல்வன, 

ஏ.ற்புடைச்சகடவுள்வணக்கமாவது - சாம் தாம் செய்ய எடுத்துக்சொண்ட 

சாரியச்துக்குத் சகுதியையுடைய கடவுளை வணங்குசல்) இதற்கு உதார 
ணம் - இசாமாயணக்கூ றுபவர் இராமனையும், கர்தபுராணமூரைப்பவர் சப்பிச 
மணியமூர்த்தியையும் வணங்குதல் போல்வன, இச்சாப்புச்செய்யுள், ல 

பிரானத மூத்தடிருக்குமாரரான விநாயகரைப் பற்றியது. சைவசமயத்தவ 
சான இ$*நாலாசிரியராற் கூறப்பட்ட இச்சாப்புச்செய்யுள், தம்மைச் சசண 
மடை சவர்சள் தொடங்கும் சொழில்கட்கு வருற விச்னெல்சளைப் போக் 

குசலாலும் தம்மை அடையாமல் அசங்கரித தவர்கள் ஆரம்பிக்னெ.ற செய்சை 

கட்குப் பலஇடையூறுகளை உண்டாக்குசலாலும் ' விக்கேச்வார்! என்று இரு 

காமம்பெற்றுள்ள ஸ்ரீவிகாயசமூர்த்தியைக் குறித்த சாசலால், வழிபடுடவுள் 

வணக்கமாம். 

மட்டும் பனுவற் கருவையச் தா.இித் தெ. பலெக்தை 

சூட்டும் படிக்குத் துனைசெய்த வாசுடர் சூழ்பிறங்க 

2லட்டின் புறத்து முனிமொழி பாசக மென் றுமிற்கக் 
கோட்டும் தவளப் பிறைக்கோட்டு மும்மத குஞ்சாமே, 

(இ-ள்.) முனி மொழி பாரதம் - வியாசமுனிவன் கூ றியருளிய மசா 
பாரசதமானது, என்றும் - எப்பொழுதும், நிற்க - (உலகத்தில்) நிலைபெற்று 
விளங்கும்படி, ( அப்பாரத,ச்சை), சுடர் சூழ் - (சூரிய சந்திரர் ஆூயெ இரு) 
சுடர்களும் வலம் வருனெ ற, பிறங்கல் - மேரு மலையாகிய, ஏட்டின் புறத்து - 
ஏட்டினிடச்தில், கொட்டும்- எழுதிய, தவளம் பிறை கோடு - வெண்மையான 
பிறைச்சஈ்திரன் போன்ற ஒற்றைத்தம்சச்சையும், மும் மதம் - ape pose 
சளையுமுடைய, குஞ்சம் - யானைமுகத்தையடைய விமாயசச்சடவுள்,--. 
திட்டும் - (என்னால்) எழுதப்பெற்ற, பனுவல் - நூலாயெ, sane ௮ர.தாதி - 
திருக்கருவைச்கலிச் துறையர்சாதி யென்னும் பெயரையுடைய, தெரியல் - 
பாமாலையை, எர்தை சூட்டும் படிக்கு - எனது பரமபிசாவா௫ய வெபிரான் 
அணி? துகொள்ஞம்படி, துணை செய்த 3 - உசவிசெய்,ச விதம் என்ன BF 
sAuw!(deqo Suésssssg என்றபடி]; (௭ து.) 

இங்கனம் விராயகமூர்த்தியை வணக்யெசனால், எடுத்த சருமம் இடை 
பூழின்றி இனிதமுடியு மென்பது, கருச்து. இத, வாழ்த் த வணச்சம் வரு



4 திருக்கருவைக்கலித்துறையந்தர்தி, 

பொருளுரைத்தல் என்ற மூன்றுவசையான மங்களங்களுள், வாழ்த்தின் 

பாற்படும்; வணக்க த்தின்பாற்படு மென உரைப்பினுமாம், கருவையந்தாதிப் 

பனுவல்தெரியல் என்றது, இருக்கருவையி லெழுக்தருளிய சவெபெருமான் 

மீது மலர்கள்கொண்டு தொடுக்கப்பட்ட பூமாலைபோன்று சொற்கள்கொண்டு 

தொடுச்சப்பட்ட பாமாலையாகயெ பிரபச்த மென்ச, மேருமலையைச் சூரிய 

சந்திரர்கள் ராடோறும் வலம்வருகின்றன சென்பது, நூல் துணிபு, வேத 

வியாசமகாமுனிவர் மசாபார,தநூலை இயற்றிவருகிறபொழுது, விராயகர் ௮ம் 

நூலை மகாமேருமலையிலே எழுத் தாணிகொண்டு எழுதிவருகையில், இடை 

யிலே ௮வ்வெழு துகருவி ஒடிந்துபோய்விட, வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுத 

மென்றலகையாய் யானைமுகக்கடவுளாகய சமதுதர்சங்களில் ஒன்றைப் 

பறித்து அதனையே எழுதுகருவியாகக்கொண்டு ௮ம்மகாபாரதத்சை யெழுதி 

மூடி.த்தன,,ரென்ப.து, இங்குச் குறித்த வரலாறு, 4 நீடாழியுலகத்து மறைகா 

லொடைந்தென்று நிலைகிற்கவே, வாடாததலவாய்மைமுனிராசன் மாபாரதஞ் 

சொன்னாள், ஏடாகவடமேருவெற்பாக வங்கூரெழுத்தாணி தன், சோடாக 

வெழுதும் பிரான் ? என்ற வில்லிபுச் தூசார்வாக்கு இங்குச் கருதத்தக்கது. 

! மூனிமொழி பாரதம் என்றும் நிற்ச' என்றது, ஒருகாலத்தும் அழியாத 

நான்குவேசங்களோடு இந்தப் பாரதம் ஈந்தாம்வேதமென்று பிரரித்திபெற்.று 

விளங்க என்றவாறு, 4 ஸர்வஸ்யகாச்ரஸ்ய சர? ப்ரதாாம்?” என்றபடி உடம் 

பினுள் தலைமைபெற்ற உறுப்பா உத்தமாங்க மென்று பெயர்பெற்ற தலை 

யானை த்தலையாயிருத்தல்பற்றி, விமாயகச்சடவுளை ' குஞ்சரம் ' என்றே கூறி 

னார். மும்மதங்சளாவன - கர்ணமதம் சபோலமதம் பீஜம,சம் என்பன. இது, 

் குஞ்சரம் ! என்றதற்கு ஏற்பச் கூறிய இயற்சையடைமொழி, 

தெரியல் - தெரிர்செடுக்கப்பட்ட மலர்களையுடையது என மாலைக்குக் 

காரணப்பெயர் ; விளங்குவது என்பதுபற்றிய பெயருமாம். எச்சை - என் 

(shag என்பதன் மரூ௨, ஆ - ஆறு என்பதன் விசாரம்; விதமென்பது, 

பொருள். ‘gp’ aarp சொல் வியப்புப்பொருள்குறிக்குமிடத்து இவ்வாறு 

பயனிலை தொச்குவருதல், இயல்பு; இப்படி ஆறுஎன்றசொல் முடிபின்றி 

வியப்புப்பொருள் குறித் துவருசலை, ' வெள்ளைவாசனக்குரிரில் வின் மைவல் 

லப மிருந்தவாறே'' என்ற பாரதத்திலும், * பூங்காவிரிட்புன ற்கோயிலுள்ளே 

மிச்சபோசமெல்லாம், யாங்காண யோகச் ழயில்கொண்டவாற '' என்ற பிள் 

ளைப்பெருமாளையங்கார்வாக்கிலுங் காண்க. ஈடர்என்றது - அருபெயரால், 

சூரிய சந்திரசைச் குறிக்கும். பிறங்கல் - (நெடுந் தூரத்சாராலும் காணப்படு 

மாறு ஒங்க) விளங்குவது என மலைக்குச் காரணக்குறி. முனி - மஈ£லன், 

குஞ்சரம் - காட்டுப்புதர்களிற் சஞ்சரிப்பது என்றும், து.திச்சையையுடை 

யது என்றும் காரணம் கூறுவர்.



அல். 

1, சீரணிகொன்றைச்சடைக்காடுமுக்கண் ணுஞ்செம்முகமுங் 

காரணிகண்டமுகான்கு இண் டோளுங்கருவைப்பிரான் 
வாரணிமென்முலையொப்பனை பாகமும்வண்கமலத் 

கோணிசெம்பொற்றுணைத்தாளுமென்னெ ஞ்ிடங்கொண்டவே. 

(இ-ள்.) கருவை பிரான் - திருக்கருவையிலெழுர்தருளியுள்ள சிவபிரா 

னத, ₹ர்அணி கொன்றை சடை காடும்-அழகுபொருஈ திய சொன் றைமலரை 
யணிந்த (கபர்த்தமென்னுஞ்) சடைத்தொகுதியும், முக் கண்ணும் - மூன்று 

சண்களும், செம் முகமும் - சவக்ச இருமுகமும், கார் ௮ணி சண்டமும் - 

(வீடமுண்டதனாற்) கருகிறம்பொருந்திய திருச்கழுத்தம், கான்கு இண் 

தோளும் - வலிய கான்குதிருத்தோள்களும், வார் ௮ணி மெல் முலை ஒப்பனை 

பாகமும் - கச்சையணிர்த மெல்லிய சனங்களையுடைய ஒப்பனையென்னும் 

இருகாமம்பூண்ட உமாதேவியைக் கொண்டுள்ள இடப்பாகமும், வள்சமலத்து 

ஏர் ௮ணி செம்பொன் துணை தாளும் - வளப்பமுள்ள தாமரைமலரின் அழ 
கைச்சொண்ட சிவந்த செம்பொன்னினாலாகய வீரக்கழலை யணிந்த இரண்டு 
திருவடிகளும், என் நெஞ்சு - எனது மனத்தை, இடம் சொண்ட - (மக்கு) 

வாழுமிடமாசக் கொண்டன ; (௭ - று.) 

யான் எப்பொழுதும் திருச்கருவவச் வெபெருமானது சடை மூதீலிய 
வற்றையே தியானிப்பே னென்பதாம்) '! இறைப்பொழுதும் நீங்கா இரு 
கண்ணும் நெஞ்சுங், கழைகச்சளமுஞ் செஞ்சடிலக்காடும் - பிறைச்கொழுக்தும், 
புண்டரிக வாண்முகமும் பூங்களவினீழலோன், ஒண்டரளப்புன்மூரலும் 7? 
என்றார் வெண்பாவந்தாதியிலும், இறைவனலுக்ருச் கண்மூன்றும் முச்சுடராம். 
திருப்பாற்கடல் கடைந்தசாலத்து அசனினின்று உண்டான அலாகலவிவத் 

ஸ.தச் கண்டு அஞ்சியோடின தேவர்களின் வேண்டுசோளால் வெபிரான் 
அதனை உண்டு கண்டத்தில் நிறுத்தியதனால், (௫ காரணிசண்டம் " எனப்பட் 
ட.து. ஒப்பனை - அலங்காரம்) உடையவளுக்குப் பண்பாகுபெயர். ஒப்பனை 

யென்பது - திருக்கருலைச்சவெபிரானது தேவியாரின் இருகாம மென்பர், 
' சடைச்சாடும் ' என்று தொடங்க ! துணைத்தாள் என்று முடி.த்சமையால், 
இது - கேசாஇபாதபரியஈதமாக மூலாடிரியர் சிவபிரானைத் தாம் ௮றபவிக் 

குந்சன்மை பெறப்படும், 

எல்லாநூல்களும் மங்கவமொழி முதல்வருத்துச் கூறவேண்டுவது மா 

பா.தலால், * சீர்? என்று தொடங்கினார் ; 4 வழிபடுதெய்வ வணச்கஞ்செய்து, 
மங்கலமொழிமுசல்வகு ச், தெடுச். துச்கொண்ட விலச்சண விலச்யெம், இடுச்ச 
ணின்றி பினிதமுடியும்,” ' €ர் மணி பரிதி யானை இரு நில முலகு திங்கள், 
சார் மலை சொல் லெழுத்துச் சங்சை நீர் கடல் பூச் தேர் பொனை, ஏருறு 
மிவைமூவாறும் இசன்பரியாயப்பேரும், ஆருமங்கலச்சொல் செய்முலாய்ந்து 
முன்வைச்ச ஈன்றாம்'' என்பன சோக்குச, ,



0 திருக்கருவைக்கலித் துறையந்தாதி, 

கெர்ன்றை - அ,தன்மலர்க்கு முதலாகுபெயர், செம்பொன் - அதனா 
லாயெ சழலுக்குக் கருவியாகுபெயர், கொண்ட, - ! அன் 'சாரியை பெரு த 

பலவின்பால்முற்று : ((அன்" சாரியை பெறின் ' சொண்டன ' என நிற்கும்.) 

ஒப்பனை பாகம் ? என்பதில் அடங்கிய கதை :--முன்னொருசாலச் 

இற் கைலாசூரியிலே வெபிரானும் உமாதேவியும் ஏசாஸாஈத்தில் நெருச்ச 

மாச வீற்றிருர்தபொழு௮, பிருங்கயென்னும் மகாமுனிவர் பரமசவனைமாத் 

திரம் பிரசகழிணஞ்செய்ய விரும்பி ஒருவண்டுவடிவமெடுத்து ௮ல்வாசன,ச்தை 

இடையிலே துளைத்துக்கொண்டு அ.தன்வழியாய் நுழைந்துசென்று ௮ம்பி 

கையை விட்டுச் வெபிசானைமாத்திரம் பிரதக்நிணஞ்செய்ய, ௮ துண்ட பார் 

வததேவி தன்பதியை கோக்க 4 முனிவன் என்னைப் பிர,சகூஷிணஞ்செய்யா 

மைக்கு ஏது என்ன? ' என்று வினவ, உருத்திரமூர்த்தி ' இம்மைமறுமைக 

ளில் இஷ்டூத்தி பெற விரும்புபவர் உன்னையும் முத்திபெறவிரும்புபவர் 

என்னையும் வழிபடுவர் ; இது ழூல் துணிபு என்று சொல்ல, ௮து கேட்ட 

தேவி இறைவனது வடிவத்தைப் பிரிந்து தீனியேயிருர்சதனாலன்றோ 

எனக்கு இவ்விழிவு சேர்ந்தது என்று இரங், தான் சலெபிரானை விட்டுப் 

பிரியாதிருக்குமாற கருதி, புண்ணியக்ஷேத்திரமாயெ கேசாரசத்திரழ் சென்று 

தவம்புரிக்து வரம்பெற்று அ௮ப்பிரானது வடிவத்திலே இடப்பக்கச்தைத் 

தனக்கு இடமாக ௮டைர்து அவ்வடிவிலேயே தான் ஒற்றுமைப்பட்டு நின் 

றன ளென்பதாம். இங்கனம் வலப்பாகம் சவரூபமும் இடப்பாசம் பார்வதி 

ரூபமு மாகுமாறு தனதுவடிவத்தில் ஒருபங்கை ௮ம்பிசைக்குக் கொடுத்துத் 

தான் ஒருபங்காயுள்ள சவெபிரான் அர்.த்தசாரிசுவரமூர்,ச்தியாவன். (4) 

2, இடங்கொண்டசென்னிகிலனுறத்தேவரிறைஞ்சமன்றி 

னடங்கொண்டிடப்பண்டுகான்செய்ததெத்தவராண் மலர்சேர் 

தடங்கொண்டவாவிபுடைசூழ்கருவைத்தனிமு தலே 

வடக்கொண்ட பூண் முலையொப்பனை கேள்வவிவ்வையகத ச, 

(இ-ள்.) காள் மலர் சேர் - அன்றுபூத்ச [புதிய] மலர்கள் பொருர்திய, 

தடம் கொண்ட - விசாலமான; வாவி - நீர்கிலேகளால், புடை சூழ் - (எல்லாப்) 

பச்சங்களிலும் சூழப்பெற்ற, சருவை- இருக்கருவையென்னும் திவ்வியதலச்தி 

லெழுர்தருளிய, தீனி முதலே - ஒப்பற்ற முதற்சடவுளே! வடம் கொண்ட 

பூண் முலை - முக்சாஹாரம் Gp ser Bus ஆப ரணங்களை பணிந்த தனங்களை 

யுடைய, ஒப்பனை - ஒப்பனைசேவியார்ச்சூ, கேள்வ - சணவனே !--இ வைய 

சத்து - இந்த நிலவுலகத்.திலே, தேவர் - தேவர்கள், இடம் கொண்ட சென்னி- 

(தமத) பெருமைபொருந்திய தலைகள, நிலன் உற - தரையிற் படுமாறு, 

இறைஞ்ச - வணங்கும்படி, மன்றில் - திறாச்சபைகளில், ஈடம் கொண்டிட - 

(8) திருஈட?ஞசெய்ய, (அசனைச்சேவித்தற்கு), நான் பண்டு செய்ததது - மான் 

முற்பிறப்பிம் செய்தது, ௭ சவம் - எவ்வசையான ௮ருர்தவமோ? (௭- று.) 

- மான் முற்பிறப்பில் அரும்பெருந்தவஞ்செய்தசனால்தான், தேவர்சளும் 

பயபக்திவிரயங்சளுடன் வந்து தண்டனிடும் நினது Sgt sire



திருக்கருவைக்கலித்துறையந்தாதி, 1 

இப்பிறப்பில் எனக்கு நேர்ந்தது என்பதாம். இப்பிறப்பில் தமக்குத் இரு 

நடனதரிசனம் டைத்சதுபற்றி இர்.நூலாரரியர் தமது முற்பிறப்பின் 

தவ த்சை ஊடப்பதனால், இச்செய்யுள் - அநுமாநாலங்காரத்தின்பாற்படும். 

சசெம்பரத்தில் கனசசபையில் வியாக்ரெபாத பசஞ்சலி முனிவர்சட் சாசவும், 

மதுசையில் வெள்ளியம்பலத்தில் தடாதகைப்பிராட்டியாரின் திருக்கலியாண 

மகோர்சவத்துக்கு வந்த சேவர் முனிவர்சட்காகவும், இருகெல்வேலியில் 

தாமிரசபையில் வேதபுருஷன் மு,சலியோர்ச்சாகவும், இருவாலங்காட்டில் 

இரச்தினசபையில் காளிதேவிச்சாசவும், இருச்குற்றாலத்தில் 9.2. இரசபையில் 
௮சத்தியமுனிவர் முதலியோர்க்காகவும் 9வெபிசான் இரு௩டனஞ் செய்தருளு 

இன்றனனென்ச ; இர்ுடனம்களைச் சரிசிச சற்பொருட்டு வானுலக த்சவரான 

தேவர்களும் இர்நிலவுலகத்திற்கு வந்து தமது தலைகள் மண்ணிற்படும்படி. 

£ழ்விமுந்து ஸாஷ்டாங்சமாசச் சேவிப்ப ரென்பத, முதலடியின் கருத்த. 

சாதாரணமாகப் பிறரைவணங்கவேண்டாச சென்னி யென்பார் (இடங் 
கொண்ட சென்னி: என்றார். தனிழுதல் - மூசற்சடவுளான மும்மூர்ச்திக 

ஞுள்ளும் முதல்வன் என்றபடி, 

தேவர் - மற்றெல்லாரினும் மிச்குவிளங்குபவ ரென்பது, அவயவப் 

பொருள். சவம், வாவி - சபஸ், வாபீ என்ற வடசொற்சள் சிதைந்து வர்தன. 
பூண் - சாரணப்பொதுப்பெயர். (௨) 

3. வையந்தொறுங்கலிக்கோடையில்வாடி வருர் தயி 

ருய்யும்படிக்கோருறு தஇகண்டேலுமைபாகம்வைத்த 
மெய்யன்கருவைப்பிரான்செழுமாணிச்கவெற்பனைய 

செய்யன்கனைகழற்றாமரைப்போ தின்றிருகிழலலை, 

(இ-ள்.) வையம் தொறும் - (நான் செய்தவினைசட்கு ஏற்பப் பிறப் 

பெடுத்த) இடங்களிலெல்லாம், கலி கோடையில் - தீவினையின் கொடுமையி 

னால், வாடி - வாட்டமடைநர்து, வருந்தும் - வருந்துகின்ற, உயிர் - (எனது) 

உயிரான, உய்யும் படிக்கு - ஈடேறும்வண்ணம், ஓர் உறுதி - அழிவில்லாத 

தோர் புகலிடத்சை, சண்டேன்-அறிர்துகொண்டேன்; (௮து யாதெனில், 

உமை பாகம் வைத்த மெய்யன் - உமாதேவியை வாமபாகத்திற் சொண்ட 

தருமேனியையுடையவனும, செழு மாணிக்கம் வெற்பு அனைய செய்யன் - 

செழுமையான மாணிச்சமலைபோன்ற செஈ்நிறமுடையவனுமாகிய, கருவை 

பிசான் - திருக்கருவைச் சிவபெருமானது, கனை சழல் - ஓலிச்சின்ற வீரச் 

கழலை யணிச்த, தாமரை போதின் - (இருவடி,5) சாமசைமலரின், இரு நிழ 

லே - அழூய கிழலேயாம் ; (௭ - gr) 

திருக்கருவைச் வெபிரானத இிருவடிரிழல், இவினைப்பயனாக சோர்ந்த 
பலபிதவிசளிலும் தாபமுற்று வாடிய எனது உயிர்க்கு அவ்வெப்பத்தைதீ 
நிர்ச்.தச் குளிர்ச்சியைச்தரு மென்பதாம் ; 4 காசம்ப்லவுக் இரிர் துழன்றேற்கு 

அங்கொர்நிழலில்லை நீருமில்லை உன்) பாசகிழலல்லால் மற்றோருயிர்ப்பிடம் 
கானெங்குங்காண்டுன்றிலேன்,” * நிறைப்பான்சழலன் றிச் சன்மவிடாய்க்கு
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நிழலில்லையே ?? என்றார் பிறரும், வெயிலில் அடிபட்டுவருக் தியலர்க்கே நிழ 
லின் இன்பம் தெரிதல் இயல்பா மென்பது, இச்செய்யுளில் விளங்குதல் 

காண்ச. நிழலின் இனிமையை உணர்த்தவேண்டித் இருவடிகளை । தாமரைப் 

போது” என்று உநவகமுச ச்தாலேயே கூறினர். சலிச்கோடை யென்றது- 

இவினைப்பயனால் சேர்ந்த பிறவித் துயரத்தை யுணர்த்தும். அலை, சன்னைப் 

பற்றிவருவசாயெ ஆத்யாதமிகமும், தெய்வச்செயலால் நிகழ்வதா௫ய அதி 

தைவிகமும், பிறவுயிர்களைப்பற்றி சேர்வசாிய ஆதிபெளதிசமுமான தாப 
தீரயங்களாம், இவெபெருமான் செச்கிறமுடையனாதல்பற்றி, அப்பிரானுக்கு 

மாணிச்கவெற்பு உவமை கூறப்பட்டது. 

வையந்தொழறும், சொற - இடப்பன்மைகுறிக்கும் இடைச்சொல், சண் 

டேன் ஏன்றவிடக்து, காணுசல்- அறிதலென்னும் பொருளது. உமை- உமா: 

இச்சொல்லுக்கு, ௨ - அம்ம, மா - வேண்டா என்று பொருளாம் : இமவானுக் 
கும் மேனசைக்கும் புசல்வியாய்ப்பிற?த பார்வ $ீசேவி தான் மிக்க இளமை 

யில் சிவபெருமானை மணஞ்செய்துகொள்ளலிரும்பித் தவஞ்செய்யச் செல் 
லுகையில், பெற்றோரால் ' அம்ம ! வேண்டா ' என்று தடுச்சப்பட்ட துபற்றி, 

இலட்கு இப்பெயர் ௮மைக்சது. செய்யன் - செம்மையென்ற பண்பினடி, 

யாப் பிறந்த அண்பாற்குறிப்புவினையாலணையும்பெயர். போது - மலரும்பரு 

வச்.தஅரும்பு. (௩) 
4. தஇருவுங்குலலுமனையுஞ்சிறாருஞ்சிறர் தசெவ்வி 

யுருவுர் தவமுஙகடி தெய்தலாமுமைமா துகொங்கை 

மருவும்புயத்தர்களாநிழலார்செக்கர்வானநிறம் 

பொருவுஞ்சடிலா் திருத்தொண்டின்மேலன்புபூண்டவர்க 2௪. 

(இ-ள்.) உமை மாது கொங்கை மருவும் புயத்சர் - பார்வஉதிதேவியி 
னது தனங்களைச் தழுவுகன்ற தோள்களையுடையவரும், செக்கர் வானம் நிறம் 

பொருவும் சடிலர் - செவ்வானச்இின் நிறத்தை யொத்த [வெர்௪] சடையை 

யுடையவருமாகிய, சளா நிழலார் - திறுக்களாமாத்.தின்நிழலி லெழுக்சருளி 
யிருக்கும் இருச்சருவைச்சவெபிரானத, திரு ச்தொண்டின்மேல் - அடிமைத் 

இறத்தில், ௮ன்பு பூண்டவர்க்கு - ஆவலுடையலர்கட்கு,-- திருவும் - செல் 

வத்தையும், குலனும் - உயர்குலத்தையும், மனையும் - நல்லமனைவியையும், 
இருரும் - புதல்வர்களையும், இறச்,ச செவ்வி உருவும் - சிறப்புப்பெற்ற அழகிய 

ரூபத்தையும், தலமும் - (மற்றுமுள்ள) புண்ணியப்பயன்களையும், சடி.து எய் 
தல் ஆம் - விஸரவில் அடைசல்கூடும் ) (எ - ௮.) 

இருக்சருவைச் வெபிசானுக்கு மெய்யன் டோடு திருத்சொண்டுபூண்டு ஒழு 

குபவர், அ,சன்பயனாக இம்மைமறுமைப்பயனனைத்சையும் பெற்.று மேம்படுவ 
'ரென்றவாறு, மனை - மனைவிக்கு இடவாகுபெயர். *ரார் ? என்று பன்மை 
யாகக் கூறியதனால், ம்ச்சளைப் பெற்று மடழ்வ ரிவ்லையத்தே '” என்ற 

வாறு பலபுதல்வரைப் பெறல சென்பது, பெறப்படும். இருக்கருவையில் வ 
பெருமான் இருக்களாமசத்தின் நீழலி லெழுந்தருஸி யிருத்தலால், ௮வசை
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 கவாநிழலார்? என்றார். இதுபற்றியே, இவ்வகைப்பிசபந்தங்க ளில் செய்யுள் 

தோறும் பிரபந்த,ச்தலைவன் பெயரையேனும் தலப்பெயசையேலும் கூறும் 
மரபிற்கு ஏ.ம்க, வேறாக இத்தலத்துச் சலபிரான் இருகாமம் இச்செய்யுளித் 

குறிக்கப்படவில்லை யென்ச. செவ்வி - பண்படியாப்பிறர்ச பெயர். செச்சர் - 

பண்புப்பெயர். சடிலர்-ஜடிலர்: ஜடையையுடையலர்: வடமொழித்சச்தி 

தார்தகாமம், (௪) 

௦. பூண்டவசாவும்புலித்தோ லுடையும்புவனமுட்ட 

நீண்ட வரா லுமறியாச்சாணமுகீண்முடியுக் 

தாண்டவராயாமுகலிங்ககாதர்தமியனுக்கோ 

சாண்டவராகவக்தேதிருக்காட்டியளித் தன சே, 

(இ-ள்.) தாண்டவராயர் - நடராஜப்பெருமானாகயெ, முகலிற்ககாசர் - 

திருமுகம் விளங்கிய லிங்கவடிவமாகவுள்ள இருக்கருவைச் சவபெருமான்;-- 

தீமியனுக்கு - வேறுகதியற்ற எனக்கு, ஒர் ஆண்டவர் ௩௫ வந்து - ஒப்பற்ற 
தலைவராச எழுர்தருளி,--பூண்ட - சாம் ௮ணிந்துள்ள, ௮ ராவும் - பாம்பையும், 

புவி தோல் உடையும் - புலிச்தோலாடையையும், புவனம் முட்ட நீண்டவரா 

லும் ௮றியா சரணமும் - (தமதுதிருமூடி) ௮ண்டத்தின் மேன்முசட்டில் 

மூட்டும்படி. ( திரிவிச்சரமாலதாரமாக) ண்ட திருமாலினாலும் (தேடியும்) 

காணமுடியாச இருவடியையும், கீள் முடியும் - (அவ்வாே பிரமனாலுங் சாண 

வொண்ணாத) மீண்ட இருமுடியையும், இரு காட்டு அளித்தனர் - தரிசனக் 

தீர்தருளினார்) (௭ - ற.) | 
இவபெருமான் பிரபஞ்சலாழ்க்கையில் உழன்று வருந்திய என்னைத் 

sug நிர்ஹேதுசடுருபையால் வலியச்தடுச். க ஆட்கொண்டு காட்சகொடுத் 

தருளின சென்பசாம். பூண்ட என்ற அடைமொழி : புலிச்சோலுடை ' என் 

பதனோடும் இயையும், சாண்டவராயர் - சாண்டவராஜர். தாளலயங்களுடன் 

இயலுங் கூத்து, சருத்யம் எனப்படும்: இது - லாஸ்பம் தாண்டவம் என்னும் 

இருவகுப்பினது; அவற்றுள் லாஸ்யமென்ப து-மென் மையினால் இனிமையாக 

ஆடுவது: தாண்டவமென்பது - மென்மையின்றி உத்தசதமாக ஆவது. இவற் 

றின் விரிலை, பரதசாஸ்இரத்திற் காணலாம். முசலிங்ககாதர் - லிங்கவடி 

வத்தில் திருமுகத்தின் தோற்றம் அமையப்பெற்ற கடவுள்: இது, இவ் 

வூர்ச் செவபெருமானது திருகாமங்களு ளொன்றும். தமி - தனி, 

 பூண்டஅராவும் புலித்தோலுடையும் ' என்பதில் அடங்கிய கதை:-- 
பரமசவென் தன்னைமதியாத தாருகவன முனிவர்கள.து மனநிலையைப் பரி 

சோ ிக்சநினை் து ஒருவிடவடிவங்கொண்டு அவர்கள் வீடுகள்தோறுஞ் சென்று 
பிகாடனஞ்செய்து தன்னைகோக்டக் காதல்கொண்ட அவர்கள்பசத்இனிமார். 

சள கற்புநிலையைக் செடச்செய்ய, ௮துசண்டு பொருமற் கோயம்மூண்ட 
௮ம்முனிவர்கள் அபிசாரயாகமொன்றுசெய்து அவ்வோமத்தியினின்ற மெழு 

நச நாகங்கள் பூதங்கள் மான் புலி யானை முயலகன் வெண்டலை. wsdl 
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வற்றைச் வெனைச் கொன் றுவிடும்படி. ஏவ, வெபெருமான் தன்மேற்சீறிவந்த 
நாகங்களை ஆபாணங்களாகவும் பூசங்களைச் சணங்களாசவும் கொண்டு, 
மானைச் கையிலேர்தி, புலியைத் தோலையுரித்து உடத்து, யானையினுட் 
சென்று உடல்பிஎர்து ௮,சன் உரிவையைப் போர்த்துக்சொண்டு, முயலகனை 

மூதுகிற் சாலாலூன்றி, வெண்ட$லையைச் சையிற்பற்றிச் சடைமேலணிரஆ்து 

அவற்றையெல்லாம் பயனிலவாகச் செய்துவிட்டன னென்பசாம், 

புவனம்ழட்ட நீண்ட கதை:--மசாபலியென்னும் ௮சுரராஜன் தன் 
வல்லமையால் இச்திரன் முசலிய யாவரையும் வென்று மூன். றுஉலகங்களையும் 
தன்வசப்படுத்தி அரசாண்டு செருக்குக்கொண்டிருர்தபொழு த), அரூழர்த 

தேவர்கள் இருமாலைச் சரணமடைந்து வேண்ட, அப்பெருமான், குள்ளவடி 
வான வாமனாவதாரங்கொண்டு அமர் சப்பலியினிடஞ் சென்று சன்சாலடியால் 

மூவடி மண் வேண்டி ௮ துகொடுத்தற்கு அவன் இசைரதவுடனே தஇிரிவிக்செம 

னாச ஆகாயத்தை யளாவி வளர்ந்து ஒாடியாற் பூலோசத்தையும் மற்ரோடி 

யால் மேலுலகத்தையும் அளக்து மூன்றாமடிக்சகாக அவன்முடியிற் சாலை 

வைத்து அவனைப் பாதாளத்திலழுத்தி ௮டச்னெ னென்பசாம். 

 நீண்டவராலும் அறியாச் சரணம் ? என்பதி லடங்கிய வரலாறு :-- 
தாம்.தாம் மு சற்கடவுளென்னும் கருத். துக்சொண்டு ஒருவர்ச்சொருவர் பசை 

மைபூண்டு போர் தொடங்கிய பிரமவிஷ்ணுச்சளின் மாறுபாட்டை யொழிச் 

தற்பொருட்டுப் பரமஏவன் அவ்விருவர்க்கும் நடுவில் பெரியதொரு சோதி 
வடிவமாய்த் தோன்றி நின்று, * இதன் அடியையும் முடியையும் சேடுங்கள் ’ 
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மன் ௮ள்னப்பறவைவடிவமாய் முடியைச்சாண விண்பறந்தும் விஷ்ணு 
பன்றியுருவமாச அடியைக்சகாண மண்ணிடர்துஞ் சென்று பலசாலந்தேடி, 

யும் முடியடிகளைச் காணாமற்போயின சரென்பசாம். இவ்வரலாற்றால், ௮ம் 

முழுமு,சர்கடவுளின் இறம் எவராலும் ௮றிசற்கொண்ணாத தென்பது; 

பெறப்படும். (டு) 

6. அளியுமளிதருமானர்தமாகியளவிறந்த 

களியுமிரண்டற்றகாட்சியுங்காட்டிக்கருணைசெயப்தார் 

வெளியும்பவனமுர்தியுக் தண்ணீரும்வியனிலமு 
மொளியொன்றியவுருவக்களவீசருளத்திருர்தே. 

(இ-ள்.) வெளியும் - ஆகாயமும், பவனமும் - காற்றும், தீயும் - நெருப் 

பும்) தண் நீரும் - குளிர்ச்டி பொருக்திய ஜலமும், வியன் நிலமும் - பெரிய 
பூமியும், ( ஆய பஞ்சபூசங்களையும்), ஒளி ஒன் றிய உருவம் - ஒளிபொருச்திய 
தமதுஉருவமாசக்சொண்ட, ௧௭ ஈசர் - இருக்களாமரத்தின் £ ழெழுச்சருளி 

யுள்ள இருச்சருவைச் வெபிரான்,--உளத்து இருர்து - (எனத) மனத்தின் 

சண் வி ற்றிருச்து,-- அளியும் - (சமது கிர்ஹேதுகமாகய) கருணையையும், 
௮ளிதரும் - அத் தண்ணளியாலுண்டாஏள் ற, ஆனாதம் ஆ - இன்பமயமாய், 

அளவு இறக்த - வரம்பில்லாமற் சுரக்இன் ற, களியும் - பெருங்களிப்பையும்,



திருக்கருவைக்கலித்துறையந்தாதி. 11 

இண்டு அற்ற காட்டியும் - (மான் வேறு சிவம் வேது என்று) இரண்டாகக் 
கொள்ளாத அ௮,ச்வைசஞானத்சையும், காட்டி - எனக்கு உண்டாக்), சருணை 
செய்தார் - (என்மீது) அருள் செய்தார்; (௭ - று.) 

இருச்சருலைச் சவபெருமான் தமத கிர்ஹேதுக இருபையால் Gans 

வைதஜ்ஞாகச்தை எனக்கு அருள்செய்து யான் வரம்பிலின்பமடையுமாறு 
கருணைபுரிர்சன சென்பசாம், அளிதருமானர் தமாக அளவிறந்த களி - வ 

பிரானது தஇிருக்கருணையால் சோன்றிய சிவாசத் துவைதஜ்ஞாகத்தாலுண்டா 

குஞ் சுசோதயத்தில் நிசழும் பேரின்பம். இரண்டற்ற காட்ட - நிர்விகற்பஞா 
னம். '! சங்கரனோடொக்கவுறைர்து இவரவனை ௮வனிவரசை விடாதே யுடர் 
தையாய்ச் சவன்றோற்றமொன்றுமே சாண்பர்"' என்றபடி தான் ௮வன் என் 

னும் வேறுபாடு இல்லாதவாறு வெனைசத் தரிரித தச் தக்மயமாதல்) விசல்பம் - 

வேறுபாடு: ௮ஃ்து இன்மை - கிர்விகல்பம்; இதுவே வொச்வைக மெனப் 
படும். த்வைதம் - வேற்றுமை - (ஜீலாதமாவும் பரமாத்மாவும் வேறெனல் :) 

அதற்கு எதிரானது - ௮,ச்வைதம். பஞ்சபூதங்களினாலே?ய இயன்ற இவ்வு 
லகங்களிலுள்ள பொருள்களிலெல்லாம் இறைவன் வியாபித்து அவற்றிற்கு 

கியாமகனாக நிற்கின்றானென்பது, ( வெளியும், .....களவீசர் என் ற தொடரி 
னால் விளங்கும்; பாஞ்சபூதிகமான பொருள்களையெல்லாம் சிவபிரான் தனக் 

கு.த் திருமேனியாசச்சொண்டு அவற்றின்குணங்கட்கெல்லாம் நியாமகனாய் 

நிற்கின்றா னென்ப.து, கருத்து, இவ்வாறு இருக்குங் கடவுளின் சொரூப 

மூணர்தல், இரண்டற்றகாட்ியென்று நூல்களிற் கூறப்படுசன்றதென்ச, 
8ம்பெரும்பூசங்களுள் முதலில் சாயமும், ஆகாயச்திலிருந்து வாயுவும், 

anys ASA Gig அக்கினியும், ௮ச்இனியிலிருந்து HOY, FOUN Gig NG 

BdSyo Cera Dor papa epamuywea விவரிக்சப்பட்டது. பசஞ் 
சோதியென்று சொல்லும்படி இழைவன் திருமேனி பேரசொளிவடிவமான 

மையால், ௮.து, ஒளியொன் றியவுருவம் ? எனப்பட்டது. சளவீசசென்பது - 
களவு ஈசர் என்றும், கள ஈசர் என்மும் பிரியத்தக்க து. இவற்றுள், முதலது - 

குதிய,சன் சீழ் காசம் குறு உசரமேற்றதும், பின்னது - குறியதன்£ழ் 
gee குறுயெதனோடு மாத்திரம் கின் றதுமாம். (௬) 

1. உள்ளக்கமலத் தினிற்களவிசரென்னொப்பனையோ 

டெள்ளத்தனையுமகலாக்குடிகொண்டிருளறுத்துக் 

கள்ளக்கலரொடுங்கூடாதெளியனைக்காத்தளித்த 

வள்ளற்குணத்தின்றகுதியையேதென்றுவாழ்த் துவனே, 

(இ-ள்.) ௪௭ ஈசர--,--ஒப்பனையோடு - தமதுசேவியாரோடு,--என் - 

எனது, உள்ளம் சமல, இனில் - மனமாயெ தாமரையில், எள் அத்தனையும் 

அகலா - எள்ளளவும் [மிசச்சிறுபொழுதும்] நீங்காமல், குடி சொண்டு - ஏழும் 
தீருளியிருர்து, இருள் அறுத்து - அஜ்ஞாசவிருளை அறக்செடுத்த; கள்ளம் 

சலருடன் கூடாது - வஞ்சனைக்குணமுள்ள £ழ்மச்சளோடு (யான்) சேராத 

வாழு, எளியனை - ஏழையாகிய அடியேனை, சாத்து ௮ளிச்ச - பாதுகாச்சரு 

w
y
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ளிய, வள்ளல் குணத்தின் த்கு, தியை - உதாரகுணச்தின் பெருமையை, ஏ.து 

என்று வாழ் துவன்.என்னவென்று சொல்லிச் துதிப்பேன், (யான்)? (௪-று.) 

௮.றிவென்பது சிமிதமில்லாத என்மீது கருணைசொண்டு எனது ஹ்ரு 

தீயாரவிர்சத்திலெழுக்சருளிபிருக்து பலபடியாக உதவிய சிவபிரானது உதார 

குணச்சை வரையறுச் துச்சொல்லலொண்ணா சென்பதாம். ஒருவரை ஈற்கதி 

யிற்சேரவொட்டாது ஈர்கத்திற் செலுத்துவனவான அஜ்ஞாகமும், ௮சனால் 

தோன்றுக தியிணச்சமுமாடிய இவ்விரண்டினின்றுந் சம்மைச்சாத்த பேருக 

வியை இச்செய்யுளாற் பாராட்டிச் கூறின ரென்க: இதனால், தமதுவிரோதி 
ஸ்வரூபம் நீங்கெயெமை பெறப்படும், எள் - சிறுமைக்குக் காட்டுவதோ ரள வை. 

பொருள்களின் உண்மைத்தன்மை புலனாகாதபடி. மறைத்தல்பற்றி, ௮ஜ் 

ஞாசம் ! இருள் ' எனப்பட்டது. வள்ளல்குணமாவது - அருளாமைச்குஉரிய 

தீக்குணங்கள் பல சம்மிடத்து கிறைந்திருச்சவும் சாம் வேண்டியிரவா திருக் 

கையில் சானே இறைவன் இறைவியோடும் வலியத் தம்மிடத்தில் வந்து 

தமது திக்குணத்தை யொழித்து அட்கொண்டருளிய உதாரகுணம். அகலா - 

ஈறுசெட்ட எதிர்மறைவினையெச்சம், கலர் - துஷ்டர்; வடமொழி, (௭) 

8. வாழ்த்திடநாவுண்டுபாவிக்கநீயுண்டுமண்ணிலுறத் 
தாழ்த்திடச்சென்னியுமுண்டுகண்டாய்தண்களவின்மல 

ரூழ்த்திடரீழலுறைவாரடியுண்டுனைகிரயம் 

விழ்ச்திவொருமுண்டோகெஞ்சமேயென்மெலிவ தவே. 

(இ-ள்.) செஞ்சமே - (௭ன.த) மனமே!--வாழ்ச்திட-(சவபெருமானது 
இருச்குணங்களைச் கூறி) வாழ்ச்துசற்கு, கா உண்டு - (ஈம்மிடத்தில்) காக்கு 

உள்ளது) பாவிச்ச - (இடைவிடாமல் அப்பிரானைத்) தியானிப்பதற்கு, நீ 
உண்டு - நீ இருக்கிறாய்; மண்ணில் உற தாழ்த்திட - பூமியிற் பொருந்தும் 

படி. வணங்குவதற்கு, சென்னியும் உண்டு - தலையும் உள்ளது; சண் ௧ள 

வின் மலர் - குளிர்ந்த இருக்களாமரச்தின் புஷ்பங்கள், ஊழ்ச்திட - சொரிய, 
நீழல் - (௮,தன்) நிழலில், உறைவார் - வாழ்கின்ற சிவபிரானது, அடி - திரு 
வடி.சள், உண்டு - (மக்கு ஈற்சதியளிப்ப,தற்குச்) சித்தமாகவுள்ளன) (௮ங் 

நஙனமாக), உனை - உன்னை, நிரயம் வீழ்த்திவொரும் - ஈரகத்தில் தள்ளுபவர்ச 
ளும், உண்டோ - உளரோ ? [ஒருவருமிலர்] ) (ஆதலால்), மெலிவது என் - 
(ரீ) வருந்துவதற்குச் காரணம் யாதோ £ (௭ - ற.)--சண்டாய் - முன்னிலை 

யசை ) தேற்றமுமாம, 

கடவுள் தன்னைவழிபட்டு ரடேறமாறு நமக்குத் இரிகரணங்களையும் 

தீந்து, ஈமச்குத் திக்கததி சோவொட்டாது பாதுகாத்தற்கும் தான் சித தனாக 

இருக்கையில் மெலிவதற்குச் காரண மொன்றுமில்லை யென்று தமது கெஞ் 

் நிற்கு அறிவுறச்தியவாறு. சிவபிரான் தன்னைச்சசணமடைக்த மார்க்சண் 

டேயனென்னும் பரமபக்தனைப் பா.துகாச்கும்பொருட்டுச் கூற்றுவனை யுசை 

தீத திருப்பாதங்களை யுடையவனாசலால், ௮வனை வழிபடுகின்ற ஈமக்கும் இக் 

சதியேவொட்டாது அப்பிரான் காச்திடுவ னென்பது, ! களவின்,..நீழலுறை
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வா ரடியுண்டு உனை கிரயம் வீழ்தீதிடுமாரு முண்டோ ' என்பதன் குறிப்பு. 

இரிசரணங்களுள் மெய்யைக் கூ.றவேண்டியவிடத்துச் சென்னியைக் கூறி 

யத, ௨உததமாங்கமாதலி னென்ச. 

அருமையான மனிதப்பிறப்பெடுச்சதற்குப் பயன் - பசுபதியாகுய Ra 
பிரானை வாக்கினால் துதித்தலும், மனத்தினால் சினைத்தலும், தலையினால் 

வணங்குதலுமே யென முன்னிசண்டடிகளில் விளங்கும் ; * சண்ணு தலாலய 

கோக்குங் கண்களே கண்கள் கறைச்சண்டன் கோயில்புகுங் கால்களே கால் 

கள், பெண்ணொருபாகனைப் பணிபுக் சலைகளே சலைகள் பிஞ்ஞகனைப் பூச் 

குங் சைகளே கைகள், பண்ணவன் சீர்பாடு ஈன்னாவே ஈன்னா பரன்சரிதையே 

கேட்கப்படுஞ் செவிசளே செவிகள், ௮ண்ணல்பொலங்கழல்கினைச்கு செஞ் 

சமே கெஞ்சம் ௮வனடி.க்€ ழடிமைபுகும் அடிமையே அடிமை'' என்ற பிர 

மோத்தரகாண்டமுூம் இங்கு சோக்கத்தக்கத, * காவாயிலுண்டே ஈமோ 

நாரணாவென்று, ஒவாதுசைக்குமுரையுண்டே - மூவாத, மாக்கதிக்கட்செல் 

லும்வகையுண்டே யென் ஜெொருவர், இீக்கஇக்கட் செல்லுர் இறம்!? என்ற 

பாசுரத்தின் வாய்பாடு சொண்டத, இச்செய்யுள். 

உண்டு - இருதிணை யைம்பால் மூவிடங்கட்கும் பொதுவான குறிப்பு 
வினைமுற்று. சென்னியும், உம்மை - இறந்ததுதழுவியது. டீழல் - நீட்டல் 

விகாரம். கிரயம் - தற்சமவடசொல், மெலிவதுவே - உயிர்வரச் குற்றியலுகரம் 

கெடாது நின்றது. (௮) 

9. மெலிவிக்கு?சரய்க்கும_வாரிழைத்தவிளைக்குழுயிர 

ஈலிவிக்குங்காலபட ர்க்குமஞ் 2சன்றமிழ்காவலசான் 

மலிவிக்குங்கர்த் இக்கள விசா உன்பிறைவாணிலவா ற் 

பொலிவிக்குஞ்செஞ்சடையார் தடுத்தாளப்புகுக் தபின்னே. 

(இ-ள்.) கூன் பிறை - (தமதுமுடிமிது ௮ணிர்த) வளைந்த பிறைச்சக் 
இரனது, வாள் நிலவால் - ஒளிபொருக்திய நிலாவினால், பொலிவிச்கும் - விளங் 

குன்ற, செஞ் சடையார் - செந்நிறமான சடையை யுடையவராகிய, தமிழ் 
நாவலரால் மலிவிக்கும் ர்த்தி கள ஈசர் - தமிழ்ப்புலவர்களார் இறப்பித் துப் 

பாடப்பெற்ற புகழையுடைய திருக்கருவைச் செபெருமான், தடுத்து - (பிர 

பஞ்சவாழ்ச்சையில் உழலாதபடி, என்னை) விலகச், ஆள - ஓட்கொள்ள, 

புகுந்த பின் - தொடங்கிய பிறகு,--மெலிவிக்கும் மோய்க்கும் - (உடம்பை 

வலியழியச் செய்கின்ற)வியாதிசட்கும், மடவார் இழைத்த வினைக்கும். இள 

மகளிர் செய்கிற காமமயக்கத்திற்கும், உயிர் ஈலிவிக்கும் காலபடர்க்கும் - (௮௬ 

இமகாலத்தில்) உயிரைவருர்த வருகின் ற யமதூதர்க்கும், அஞ்சேன் - ( இனி) 

அஞ்சமாட்டேன், (யான்)) (௭ - று.) 

பிரபஞ்சலாழ்க்கையில் உழலாதவாறு கடவுளால் தாம் " தடுத்தாளப் 

பெற்று அவனது கருணைக்கு இலக்காகிவிட்டமையால், இனித் தம்மைச் ௧௬ 

மத்தினால் வருவனவான கோய்சளாலும் யமபடராலும் ஒன்றும் ரலிவுசெய்ய
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முடியாது என்ற துணிபுசொண்டும், செவெபிரானே வலியச்சடுச்சாட்சொண்டு 
சாக்குமாற புரிக திருவருள்சோச்சம் சம்.பிடத். துப்ப இர் இிருக்சையில் இனி 
மகளிீர்மோசவலையில் மனஞ்சிக்காது என்ற பேருறு.திசொண்டும், சோய் மு.த 

லியவற்றிற்கு அஞ்சே னென்கிரு ரென்ச, எவ்ஓசைசோய்ச்கும் இறைவன் 
மருந்தாவ னென்பது, இங்குப் போதரும், 

மடம் - இளமை) ௮ சனையுடையவர் மடவார் ; இனி, மகளிர்க்கு உரிய 
நாணம் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பு என்ற குணங்கள் ஈரன்கனுள் மடமைக்குண 
மூடையவர் : மடமாவது - எல்லாமறிக்தும் ஒன்றும் ௮றியாதுபோலிருத்தல் : 

கொளுத்சச்கொண்டு கொண்டதுவிடாமை யெனவும்படும். காலன் என்ற 

வடமொழிப்பெயர்- (பிராணிசளின்) ஆயுட் சாலச்தைச் கணச்கிடுபவென்று 
காரணப்பொருள்படும். படர் - தூதர்: வடசொல், நாவலர் - நாக்இனாற் 
பாடல்பாட வல்லவர். ர்த்தி - உரையென்னுச் சென்மொழியின் பொருள் 

கொண்ட வடமொழி. பொலிவிக்கும் ௮ பொலியும் : தன் வினைப்பொருளில் 

வந்த பிறவினை : இதனை, வடழாலார் : ஸ்வார்த்தேணிச் ' என்பர், 

 பிறை$லவாற் போலிவிக்தத் சேஜ்சடையார் ? என்பதில் அடங்கிய 
கதை:--சந்திரன் தகூமுனிவன.த புத்திரிகளாகெய ௮சுவினிமுதலிய இரு 
ப.த்ேேேமுநட்சத்திரங்களையம் மணஞ்செய் தகொண்டு அவர்களுள் உரோடுணி 

யென்பவளிடத்து மிசவுங்காதல்கூர்ர்து ௮வளஞுடனே எப்பொழுதுங்கூடி 

வாழ்ச்இிருக்ச, மற்றைமசளிரது வருத்தத்சை சோச்டு, முனிவன் அவனை க்ஷய 

மடைவாயாக ' என்று சபிக்க, ௮ச்சாபத்தாற் சக்.இரன் பதினைந்து கலைகளுங் 

குறைந்து மற்றைச்சலையொன்றையும் இழப்பதற்குமுன்னம் சவெபிரானைச் 
சரணமடைய, அப்பெருமான் அருள்புரிர்து ௮வ்வொற்ழைச்சலையைச் தன் 

தீலையிலணிர்து மீண்டுங் கலைகள்வளர்க் துவரும்படி ௮நுச்கிரசத்சன னென் 

பதாம். இவ்வரலாற்றால், சிவபிரான் சன்னையடைகதார்ச்குக் குறைதீர்த்தரு 

ஞர் தன்மைய னென்பது விளங்கும். (௯) 

10, புகுவதுமூப்புவனப்போடிளமையும்போய தினி 
மிகுவதுசோயுக்துயருமென்றாலடன்ே மவலளூர் 

நகுவதன்முன்னெரித்தோர்களவிசசைநாம்பணியத் 
தகுவதுகாணெஞ்சமேயிது பா லுஞ்ச இரில்லையே. 

(இ-ள்,) கெஞ்சமே - (எனத) மனமே!--வனப்போ - உடம்பினழ 

குடனே, இளமையும்--, போய.து - கழிர்திட்டது ) புகுவது - இனி விரைவில் 

உண்டாவதற்குஉரியது, மூப்பு - மு.துமைப்பருவம் ) இனி - இனிமேல், 
சோயும் - வியாதியும், துயரும் : (அதனாலுண்டாகுர்) துன்பமும், மிகுவது - 
மிகவும்வளர்ஈது வருத்.து,சற்குஉரியன ) என்றால், ௮டல் - வலிமையையு 

டைய, மேவலர் - பகைவர்களாகிய அுசுசர்கள,து, ஊர் - இரிபுரங்களை, ஈகுவ 
தன்முன் எரித்தோர் - சரித்தற்குமுன்னே எரித்து ௮ழித்சவராயெ, சளவீச 

ரை--, மாம் பணிய தகுவதுகாண - நாம்வணங்குதல் தச்சுதாம்; இது போலும்- 
இச்செயலைப்போன்ற, ௪.ர் - சாமர்த்தியம், இல்லை - வேறொன் மில்லை,
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உடல் நிலைகுலைஈ்து அழியு சருணத்தி லிருத்தலால், ae அடியோடு 

கெடுதற்குமுன்னே ௮வ்வுடலினுள்ளிருக்கும் உயிர் ஈற்ததிபெறுமாறு வெ 

பெருமானை வணங்குவதே இப்போது செய்வதற்குஉரிய சச்சஉபாய மென் 

பதாம். ! மேவலரூர்ஈகுவசன்முன்னெரிச்தோர் ' என்ற தொடர் - சிவபிரான் 

தீமக்குப்பசைவராய் எதிர்ந்த திரிபுரச்து௮சுரர்சளை ௮ழித்ததுபோல, ௮ப் 

பிசானைச்சார்ர்ச ஈமது திவினைகளையும் ௮க்கடவுள் மிச எளிதில் எரித்து 

விடுவ ரென்ற சருத்தைக் குறிப்பித் தலால், கநத்துடையடைமோமியணி 
யின்பாற்படும். மேவலரூர்ஈகுவதன் முன்னெரித்தோர் என்றது - காரியத் 

தின் விரைவைக் குறிக்கும்; இவ்வாறு காரியம் முன்னும் சாரணம் பின் 

னும் நிசழ்ச்தனவாகச் கூறுவது - மீகையுயர்வுநவிற்சியணி) இதனை, வட 

தூலார் ௮,த்யக்தாதிறயோக்தி யென்பர், இளமைப்பருவம் சழியுங்சாலத்.தில் 

தீன்னுடனிருக்த அழகும் அழிதல் இயல்பாதலால் * வனப்போடு இளமையும் 

போயது' என்றும், மு. துமைப்பருவம பிணிக்கும் துன்பத் துக்கும் ஆதாரமா 

யிருத்தலால் ( புகுவது மூப்பு) இனி மிகுவது மொயுக் துயரும் ' என்றும், 

வெகு விரைவில் ஈடேறுசல் சர்மம் ஜ்ஞாகம் மு.;லிய உபாயங்களால் இயலா 

தாகையால் ௮வற்றையொழித்துச் வபெருமான் திருவடிகளை உபாயமாசக் 

கொள்ளு,சலே எளிதில் ஈடேழுதற்கு௨உரிய உபாய மென்பார் 4 களவீசரை 
நாம் பணியத்தகுவது ) இதபோலுஞ் ச.திரில்லை ! என்றுங் கூறினார். 

மிகுவது கோயுக் துயரும் - ஒருமைப்பன்மைவமுவமைதி : தனித்தனி 

மிகுவத என்சு, மேவலர் - பொருந்தாதவர் எனப் பசைவர்ச்குக் காரணக் 

குறி. ஈசர் - எல்லாப்பொருளையும் கியமிப்பவர் : வடசொல், பணிய என்னும் 
செயவெனெச்சம், சொழிற்பெயர்த்தன்மைப்பட்டு | தகுவது” என்ற பய 
னிலைச்கு எழுவாயாக நின்றது. சதிர் - சதுரனிடத் திலுள்ள குணம். 

மேவலநரீ எரித்த கதை :--தாசசாசுரனதுபுத்திர்சளாகயெ விச்யுஈ்மாலி 
தாரசாகூன் சமலாக்ஷன் என்னும் மூவரும் மிச்சதவஞ்செய்து பிரமனிடம் 

பெருவசம்பெத்று மயனென்பவனால் சுவர்ச்சம் பூமி பாதாளம் என்னும் 
மூன்று இடங்களிலும் முறையே பொன் வெள்ளி இரும்பினால் ௮சண்வகு,ச்.த 
இயற்றப்பட்டு ஆகாயமார்க்கத்திற் சஞ்சரிச்குட் தன்மையையுடைய மூன்று 

பட்டணங்களைப் பெற்றுச் வெபூஜைசெய்,துசொண்டு அ௮ச்சவெபக் தியின் மட 

மையால் எவர்க்கும் ௮ழிச்சவொண்ணாசவராய் ௮,த,;கைய மற்றும்பல அசுரர்க 

ளோடு ௮க்ஈசரங்களுடனே சதாம்நினைத்சஇடங்களிற் பறந்துசென்று பல 

விடங்களின்மேலும் இருர்,து ௮வ்வவ்விடங்களைப் பாழாச்வெருகையில், ௮2 

துன்பத்தைப் பொறுச்சமாட்டாத தேவர் முனிவர் முதலியோரது வேண்டு 

கோளினால் திருமால் மாயையினால் ஜிசாவதாரமும் புத் தாவசாரமுஞ் செய்து 

பற்பலதியவழிகளைக் சற்பித்து உபதேடத்து மயக்கி அவ்வசுரர்களைச் வ 

தீவேஷிசளாசச் செய்துவிட்டபின்பு, சேவர்கள்பிரார்த சனைப்படி சவபெரு' 
மான் பூமியைத் தேராசவும், சந்திரகுரியர்களை ச் ' சேர்ச்சக்சரல்களாசவும், 

நான்கு வேதங்களையும் சான்கு குதிரைகளாசவும், பிரமனைச் சாரதியாசவும், 
மகாமேருவை வில்லாகவும், ஆதிசேஷனை வில்காணியாகவும், விஷ்ணுவை
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'வாயுவாயெ ரறெகு அ௮மைர்து ௮ச்னியை முனையாகவுடைய ௮ம்பாசவும்) 

மற்றைத்சேவர்களைப் பிறபோர்ச்சருவிசளாகவும் ௮மைச் துக்கொண்டு யுத்த 
சன்ன தனாிச் சென்று: போர்செய்ய யத்தனித் துப் புன்சிரிப்புச்செய்து ௮ச் 

சிரிப்பினின்று தோன்றிய நெருப்பினால் அவ்வசுரர்சகள் பலரையும் பட்ட 
ணங்களோடு எரிச்சருளின னென்பதாம், (50) 

11. ச. துரானனலுக் திருகெடுமாலுஞ்ச தமகனுங் 

கதிராயிரம்விரிக்குஞ்சுடசோ னுங்கலாதரனு 

மதிசார்கலிக்கிறையு்தொழுேேத்தவருள்புரிந்தோன் 
முதிசாமுகிழ்முலையொப்பனைகேள்வன்முகலிங்கனே. 

(இ-ள்.) முதிரா - இளமைமாரறா,ச, முடுழ் மூலை - தாமரையரும்பு 

போன்ற தனங்களையுடைய, ஒப்பனை - ஒப்பனையம்மைக்கு, கேள்வன் - கணவ 

ஞயெ, முகலிங்கன் - மூசலிங்கப்பெருமான்,--௪த௪ ஆனனலும் - (மான்கு 

இச்சையும் கோச்யெ) நான்கு முகங்களையுடைய பிரமனும், திரு நெடு மாலும்- 

ஸ்ரீமசாவிஷ்ணுவும், சதமகனும் - நூறுஅசுவமேதயாகங்கள் செய்து தேவ 
ராஜ்யத்தைப்பெற்ற இக்இரனும், ஆயிரம் கதிர் விரிக்கும் சுடரோனும் - 

(சனத) ஆயிசங்செணங்களை வெளிலீசுகன்ற சூரியனும், கலாதரனும் - (பதி 

னாற) கலைகளைச் தரிததவனான சக்திரனும், அதிர் நர்சலிச்கு இறையும் - 

ஒலிக்ன்ற கடலுக்கு அரசனாகிய வருணனும், தொழுது ஏத்த - வணங்கத் 

fis, அருள் புரிர்சோன் - கருணை செய்சான் ; (எ - ழு.) 

பிரமன் மு,தலிய எல்லாத்சேவர்களும் சவபிரான து திருவருளினாலேயே 

ஸ த்தை பெறுஇன்றன ரென்று அச்சிவபிரானது தேவாதிசேவனார்சன்மை 

யை வெளியிட்டவாறு. கதிர் ஆயிரம் விரிக்குஞ் சடரோன் - ஸஹஸ்.ரகரண 

ஞான சூரியன். ச.துரா5ான், ப.தமகன், சலாதரன், முகலிங்கன் - வடசொற் 

கள். ஆர்கலி - நிறைந்ததசையையுடையது எனப் பொருள்படுங் காரணக் 

குறி) வினைத்தொகைப்புறத்தப் பிறந்த ௮ன்மொழித்தொகை, இச்சொல், 

௮.திர் ' என்ற அடைமொழி பெற்றுவக்ததனால் உறுப்புப்பொருள் கருதாது 
கடலென்ற மாத்திரமாக நின் றதென்சு. * பெற்றாள் சசதண்டங்களனைத்தும் 

மவைபெந்றும், முற்றாமுடிழ்முலையாள் ''" என்ப வாதலால், ( மு.திராமு௫ழ் 
மூலை யொப்பனை ' என்றார். (ss) 

12, முகலிக்கன்றென்கருவைக்களவீசன்முதல்வனன்பர் 
புகலிங்குலிகச்சடிலப்பிரான் புழைக்கையுரிநல் 

லகலிங்கமாகவுடுத்தோனடியர்க்கடிமைசெய்யா 

இகலிங்செவனெஞ்சமேமுத்இசார் தலெளிதல்லவே, 

(இ- ள்.) கெஞ்சமே--1-- முதல்வன் - முழுமு சற்சடவுளும், அன்பர் 

புகல் - தொண்டர்சட்கு 'அடைக்சலமாயிருப்பவனும், இங்குலிகம் சடிலம் 

பிரான் - சாதிலிங்கம் போன்த (OsidpurBw)] சடைமுடியையுடைய 
sma gu, புழைச் சை உரி கல்ல கலிங்கம் ஆச உடுத்தோன் - யானைச்
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தோலைச் இறந்த நுடையாகச் தரித்சவனும், முகலிங்சன் - முகலிங்கனென் 

Ht திருமாமமுடையவனுமாயெ, சென் கருவை சள ஈசன் - செற்ன்ச 

ணுள்ள திருச்கருவையிற் களாமசச்தின் £ீழ் எழுக்தருளியிருக்செ ற சவபெரு 

மான, அடியர்க்கு - அடியார்சளுக்கு, அடிமை செய்யாத - சொண்டுசெய் 
யாமல், இங்கு-இப்போ.து, இகல் - மாறுபடுவது, எவன் - யாதுகாரணமோ ? 

(நீ இவ்வாதே இருப்பாயாயின்), முத்தி சார்தல் - நற்சதியடைதல், எளிது 

அல்ல - எளிமையான காரியமாசாது [மிசவும் ௮ருமையானசேயாம்]; (௪ - று.) 

சவபிரானடியார்சட்கு அடிமைசெய்தால்சான் முத்தி௫த்திக்கு மென்று 

தமது கெஞ்சத்ைை5; நோக்டு உபதேடத்சவாறு, அன்பர் புகல் இங்குலிசச் 

சடிலப் பிரான் என்று ஒருதொடராக எடுத்து - தொண்டர்களால் துதிசெய் 

யப்படுகின்ற செர்நிரமான சடைமுடியையுடைய கடவுள் என்றும் உரைக்க 
லாம். இப்பொருளில், புகல் என்பது - வினைத்தொகையாம்$) மூன்னைய 

பொருளில், புகுதற்கு உரிய இடம் எனக் காரணக்குறியால் வரத பெயர்ச் 

சொல், புழைக்கை- துவாரத்சையுடைய துதிக்கையையுடையது என வேற் 

றமைத்தொகையன்் மொழி, உரி - உரித்தெடுக்கப்படுவது; சோல்: செயப் 

படுபொருள் விகுதி புணர்ர்து செட்ட பெயர். (கெடாசதாயின், உரிவையென 

நிற்கும்.) முத்தி முச்தி) பற்றுக்களை விட்டு அடையுமிடமென வடமொ 

ழிச்சாரணச்ிறப்புப்பெயர்: * வீடு என்ற தமிழ்மொழியும் இப்பொருளதே. 

புழைக்கையுரியைக் கலிங்கமாக உடுத்த கதை:--அருர் சவமியற்றிப் 

பெருவரம்பெற்ற கஜாசானென்பவன் தேவர் முனிவர் முதலியோரை இடை 

விடாது வருத்தித் துரத்த, ௮ஞ்சியோடிவந்து சரணமடைந்த அவர்களது 

வேண்டுகோளினாற் பரமவென் சென்று தன்னை யெதிர்ச்.துப் போர்செய்ய 

ats ௮வ்வசுரனைச் காலாலுதைத்துத்தள்ளிச் கொன்று தோலையுரித்துப் 

போர்த்தன னென்பதாம். இனி, தாருகவனத்துமுனிவ ரேவிய யானையி 

னுட் சென்று உருத்திரமர்ச்து உடல்பிளர்து அதனுரிவையைப் போர்த் 

துச்சொண்டன னென்றுங் கூறுவாரா, 

இச்செய்யுளில் தீரிபு என்னுஞ் சொல்லணி காண்க. இரிபாவ.து - ஒவ் 
வோமடியிலும் முசலெழு,ச்துமாச்இரம் வேறுபட்டிருக்ச, இரண்டு முதலிய 

பலஎழுத்துச்சள் ஒன்றிரின்று பொருள் வேறுபடுவது) இதனையும் யமக 

வகையி லடக்குவர் ஒருசாரார். (௧௨) 

18. அல்லும்பகலுமொழியா துதம்புகழாதரித் துச் 

சொல்லும்படி க்குக்கவிராவளித்தெனளைத்தொண்டுகொண்டார் 

வல் லுங்குழைமுலையொப்பனைபாகர்வரிசிலையாக் 

கல்லுங்குழைத்தபுயத்தா களாநிழற்கண் ஸு.தலே, 

(இ- ன்.) வல்லும் குழை மு£ல ஒப்பனை பாகர் - (ஒப்பாகமாட்டாமை” 

யாற்) சூசாகெருவியும் தளர்ச் து பின்னிடுகின்ற "சனங்களையுடைய உமா 

சேவியை லாமபாகச்தி லுடையவரும், வரி வை ஆ கல்லும் குழச்,ச பயத் 

தீர் - சட்டமைந்த வில்லாக மகாமேருமலையையும் வளைத்த திறாக்சையை 

3
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யுடையவரும், சளா நிழல் கண் நுதல் - இருச்சளாகிழலி லமர்ஈ்த நெற்றிச் 

கண்ணையுடையவருமாகிய பெருமான்; தம் புசழ் - தமது Heseis 
இயை, ஆதரித்து - விரும்பி, அல்லும் பசலும் ஒழியாது சொல்லும் படிக்கு - 

இரவும் பகலும் இடைவிடாது சொல்லுமாறு, சவிகா ௮ளிச்து - கவி பாட 
வல்ல நாவைச் தந்து, எனை சொண்டு சொண்டார் - என்னை அடிமையாக்டச் 
கொண்டார்; (எ-று. 

இரும்பை ரஸமிட்டுப் பொன்னாக்குவதுபோல, 8ீம்பொறிசட்கு இலக் 
சாடச் சல்கெஞ்சனாய்,ச் இரிர்த என்னைச் திருவருள்கோச்சஞ்செய்து இருத் 
திப் பணிசொண்டு எப்பொழுதும் தனது திருப்புகழ்களையே சவிபாடிச் துதி 

ச்குங் சலஈசச் இயையுங் கொடுச்தருளினன் இறைவ னென்பதாம்; *'ஈன்சவிஞ 

சை வியனாவளிச்,த நாடோறும், தன்சழலே பாடுர் தரமளித்சான் '' என்றார் 

லெண்பாவர்சரஇியிலும். மசளிம்சன துக்குப் பிரரித்தஉபமானமாககச் கூறப் 

படுற சூதாடுசருவியையும் தனத அமூன்மிகு தியால் குழையச்செய்டுன்ற 
தனங்கள் என்று உபமானச்திற்கு உபமேயத்தினுங் குறைபாடுதோன்றக் 

கூறியது - எதீர்நிலையணியின்பாற்படும். வரிரிலையாச் கல்லைக்குழைத்ச புயத 
தர் என்ற தொடர் - எனதுசன்னெஞ்சையும் தம்.திறத்துச் குழையச்செய்து 

கவிபாடுவித்தற்கு ஏற்ற தஇிறமுடையவர் என்ற பொருளைச் குறிப்பிக்கும். 
இவ்வாறு ஒருபொருளை உட்கொள்ளுமாறு ௮அடைமொழியமையவைத்சது - 
கநத்துடையடைமோழியணியாம். வல்லும், கல்லும், உம்மை - உயர்வுறெப்பு. 
கல் என்ற பொதுப்பெயர் இங்குச் சிறப்பாய், மேருமலையைச் குறித்த த, 

ஆ - ௮௪ என்பதன் விகாரம். கண்நுதல் - சண்ணை நுதலிலுடையவசென 

வேற்றுமைத்தொசைப்புறத்துப்பிறர்த அன்மொழித்தொகை. (௧௩) 

14, கண்கொண்டுபார்த்தவிடக்கொறுந்தோன்.றுங்கருவைப்பிரான் 

விண்கொண்ட திங்கள்குடிகொண்டவேணியும்வெண்ணகையும் 

பண்கொண்டவேதப்பவளச்செவ்வாயும்பணைப்புயமுசக் 
தண்கொண்டகொளன்றைகத்திருமார்புந்தகாமசைத்தாள்களு மே. 

(இ-ள்.) கருவை பிரான் - திருக்கருவையிலெழுர்தருளியிருச்குஞ் சல 

பிரானது, விண் கொண்ட இங்கள் குடி. கொண்ட வேணியும் - வானத்திற் 
சஞ்சரிக்க ற் பிறைச்சந்திரன் சங்கப்பெற்ற சடைமுடியும், வெள் ஈசையும்- 

வெண்மையான இரிப்பும், பண் கொண்ட வேதம் பலளம் செம் வாயும் - ஸ்வ 
ரங்களைக்கொண்டுள்ள வேதங்களை மு.தலில்வெளியிட்ட பவழம்போலச் சவெரத 
லாயும், பணை புயமும் - பருத்த திருக்கைகளும், சண் சொண்ட கொன்றை 

இருமார்பும் - குளிர்ச்சிபொருந்திய சொன் ழைமலர்மாலையை யணிந்த ௮அழயெ 

இருமார்பும், தாமரை தாள்களும் ஈ செந்தாமரைமலர்போன்ற திருவடிகளும், 
சண் கொண்டு பார்த்த இடம் சொறும் தோன்றும் - (எனத) சண்பார்வை 

செல்லுமிட மு.மு.துங் சாணப்படும்) (௭ - று.) 

எப்போதும் இருச்சருவைச் சிவபிரானையே இடைவிடாமல் இயானிக் 

இன்ற எனது அ௮க்ச,த்தியானச்தின் மு.திர்ச்சியால் சவபெருமான து திருவுரு
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வம் எப்போதும் என் சண்செல்லுமிடங்களிலெல்லாம் வெளிப்பட்டுத்தோன்று 
மென்பதாம் : **என்சண்ணிடத்திலகலாசசெல்வ ஜெழிலார்சளாவின்முசல் 
வன் '! என்றார் பதிற்றுப்பத்தர் சாதியிலும், சடவுளின் கேசாஇபாசபரியர்ச 

மான அவயவங்களில் ஈடுபட்டுக் கூறியவாறு, இரிச்கும்போது பற்சளினொளி 
வெளித்சோன் று தல்பற்றி, வெள்ளொளி யெனப்பட்டது ; பற்களின் வெள் 

ளொளியை ஈகைமேலேற்றிச்கூறிய ௨பசாரவழக்கு. வேசம் - ௨தாச்சம் ௮.3 

தா.ச்சம் ஸ்வரிதம் ப்ரசயம் என்னும் சான்குஸ்வரங்களையுடைய தாதலால், 

(! பண்கொண்டவேசம் ' என்று கூறப்பட்டது. ெபிசான் ஆதியில் தம.து 

இருவாக்கால் வேதங்களை வெளியிட்டமைபற்றி, * வேசப்பவளச்செவ்வாய் 
அன்றார்: * மறைமுதற்ளெர்சவாயான் மதிமுகிழ்முடித்தவேணி, யிறைவர் '? 
என்றதுங் காண்க, (௧௪) 

19. தாளாலுதைக்த து.உற்றுவன் மார்பர்தடக்கையுகர் 

வாளாலறுத்ததுகான்முகன்சென்னிமணிவலயத் 

தோளால்வளைத்ததுமாமேருநெற்றிச்சுடர்வீழியால் 

வேளாடல்செற்றகருவா புரியுறைவிண்ணவனே, 

(இ-ன்.) சருவா புரி உறை விண்ணவன் - திருச்கருவையென்னுக் 
தீலச்தி லெழுர்சருளியிறாக்ின்ற வெபெருமான், (தனத), தாளால் - பாதத் 

தால், உதைத்தது - உதைத்துத்தள்ளியது, கூற்றுவன் மார்பம் - யமனது மார் 

பாகும்: தட கை உ௫ர் வாளால் - பெரியகையிலுள்ள நசங்களாயெ வாளி 
னால், அறுத்தது - இள்ளியறுச்த.த, நான்முகன் சென்னி - பிரடனது (896 

தார்) தலையாகும்; மணி வலயம் தோளால்-இரத் தின மிழைத்துச்செய்த (சேய 

மெனப்படும்) வளையலை யணிந்த சோளினால், வளைத்தது - (வில்லாக) வளைத் 

தீது, மா மேரு - மகாமேருபர்வதமாகும் ) நெற்றி சுடர் விழியால் - நெற்றியி 

லுள்ள அசிஸ் ரூபமான திருச்சண்ணினால், செற்ற(,த) - எரித்தழிச் 

தீது, வேள் ஆடல் - மன்மதனது வலிய உடம்பாகும் ) (௭ - gw.) 

சிவபெருமான் செயற்கரியதொழிலைச் செய்து தனது உறுப்புக்களாற் 

பகைவரை வலியொடுக்கும் பேராற்றல்படைத்சவ னென்பதாம்: (! மூரலாற் 
ரூளான் முளரித்இருச்சண்ணாற், சாருலாஞ்சோலைக் கருவேசர் - கோலரூர், 

சுட்டார் வெங்கூற்றை யுதைத்தார் சொல்வேளையெய்ய, வொட்டாசெரித்சா 

ர௬ுடல் '? என்றார் வெண்பாவந்தா தியிலும். 

வேள் - விருப்பம் ) ஆண்பெண்களுக்கு விருப்பத்தை யுண்டாக்குங் கட 

வுளுச்கு ஆகுபெயர் : இனி, சண்டாரால் விரும்பப்படுக் சட்டழசையுடையவ 
னெனினுமாம் : இச்சொல் முருசச்சடவுளுக்கும் பெயராக வழங்குத லுண்ட) 

இங்கு முன்னும் பின்னும் வந்த சொற்களால், சாமவேளை யுணர்ச்திற்று, 
ஆடல் - அடல் என்பசன் ரீட்டல் : வலிமையென்ப த பொருள் : அகுபெய 

சால், வலிமையையுடைய உடலை யுணர்த்திற்று: இனி, ஆடல் - தன்மீது 

மலரம்புகளை யெய்ச குறும்புத்சொழில் எனினுமாம் ) இப்பொருளில், இச்
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சொல் - (ஆடு என்னும் மு,சனிலையடியாசப் பிறச்த தொழிற்பெயர். செற்ற- 
செற்றது என்பதன் விகாரம்; இனி, இச்சொல்லை இவ்வாறுசொள்ளாமல் 

பெயசெச்சமாசச்சொண்டு, 'நெற்றிச்சுடர்விழியால் வேளாடல்செற்ற' என்ற 
தொடரை : கருவாபுரியுறைவிண்ணவன் ? என்ற சதொடர்ச்கு அடைமொழி 

யாச்சி, சவபெருமான துதிறமையை விளச்சவேண்டி முதல்மூன் றடிகளிலும் 

௮ப்பிரானது ஒவ்வோருறுப்புச் செய்த சொழிலைக் கூறிய ஆரியர் ஈற்றடியி 

லும் அவ்வாறே கூறாது அடைமொழியாகக் கூறினா செனின், 8ழ்ச்கூறிவர்ச 

வகையினும் மாறுபடவுரைத்ததாகு மாதலால், எடுப்பழிவு [ப்ரச்ரமபங்கம்] 

என்னுங் குற்றமாம்; அன்றியும், ஒன்றுசெய்ததொழிலைப்பற்றிச் சொல்ல 

வேண்டியவிடத்து ௮சனைச் சனியே எடுச்துக்கூரு து அடைமொழியினுட் 

புகவைத்தலும் ஒரு குற்றமாம் ) இசனை, வடழாலார் (அவிம்ருஷ்டவிதேயாம் 

ஸம்? என்பர். இச்செய்யுளிலுள்ள ஒவ்வொரு வாக$ூயத்திலும் செயப்படு 

பொருள் செய்ததுபோலக் கூறப்பட்டது ; 'செயப்படுபொருளைச் செய் 
சீதுபோலத், தொழிற்படச் சளச்தலும் வழக்னு ஞரித்தே'' என்றார் 
நன்னூலார். 

 தாளாலுதைத்தது கூற்றுவன் மார்பம் ' என்பதிலடங்கிய கதை:-- 
மிருசண்டு என்னும் முனிவன் பிள்ளையில்லாக்குறையால் பிரமனைச்குறித் 

துப் பெருர்சவஞ்செய்தபோது பிரமன் பிரதியக்மாகி, : ௮றிவின்மையும் 

உறுப்புக்குறையும் பெரும்பிணியும் தீக்குணமு முடையனாய் நாறுபிராயம் 
உயிர்லாமும் புதல்வன் வேண்டுமோ ? கூரிய ௮றிவும் ௮அழகய வடிவமும் 

கோயின்மையும் நற்குணமுமுடையனாய்ப் பதினாறுபிராயமே வாழும் குமா 
சன் வேண்டுமோ £ இவ்விரண்டில் நீ விரும்புவது யாது?” என்று வினாவ, 
முனிவன் '.நயுள்றிதேயெனினும் அறிவும் அழகும் குணமுஞ் சிறந்து பிணி 

யிலனாகுஞ் சற்புததானையே வேண்டுகின்றேன் ' என்று தன்கருச்சை விண் 

ணப்பிக்க, மான்முகச்சடவுள் ௮வ்வாழே அறுச்கொடுத்தனன். அங்ஙனம் 

ஊழ்வினையாற் பதினாறுபிராயம் பெழ்றுப் பிறந்த புத்தினான மார்ச்கண்டே 

யன் தன அற்பாயுசைக் குறித்து வருந்திய தாய்தர்தையசைத் தேற்றி. 
தான் விதியைச்சடர்து வருவதாகச் சொல்லி, தீர்ச்சாயுசபெறுதற்பொருட் 
டுத் தினந்தோறஞ் சிவபூஜை செய்து வருகையில், பதினாறுமபிராயம் பூர்த்தி 

யாகவே, யமன் தூதரை யனுப்ப, அவர்கள் மார்க்கண்டேயனது தவச்சன 

லால் ௮வனையணுசமாட்டாது அவன் செய்யுஞ் சிவபூசைச்சிறப்பைக் கண்டு 
அஞ்ச வெருண்டோடி யமனிடஞ் செய்திசொல்ல, யமனும் Carll segs 
தீனது மந்திரியான காலனை யேவ, அவன் வந்து 5யபயங்களால் அ௮ழைக்சவும் 

மார்ச்சண்டேயன் ' வரமாட்டேன் ' என்றுசொல்லிவிட, பிறகு, யமன் மிகச் 

கொதித்து சானே கேரில்வடது மார்க்கண்டேயனைச் காலபாசத்தாம் கட்டி 

யிமுக்கதீ தொடங்குகையில், ' அம்முனிகுமாரன் சிவலிங்கத்தைத் தழுவிக் 

கொள்ள, யமன் சவெலிங்கமுமுட்பட வலித்திழுக்கும்போது ௮ளவிலாற்ற 

ஓுடையவனான சிலமபிரான் கோபா.துக்செகங்களுடன் அம்குநின்று வெளிப் 

பட்டு யமனைக் சகாலாலுதைத்் தத சள்ளி முனிமசனுக்கு என்றும் பதினாறு
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பிராயமாகவே அ௮கேககற்பகாலமளவும் இனிதவாழும்படி. இர்ச்சாயுசுகொடுத் 
தீருளின னென்பதாம், 

நான்ழகன் சேன்னி யறுத்த கதை:--ஒருசாலச்திற் பிரமன் தானே 
ம.தீ.ற்சடவுளென்று கூறிச் செருக்குற்றிருக்கையில், வெபெருமான் தானே 

மூதல்வனென்று தெரிவிக்குமாறு இவ்வியசொருப,த்சோடு அவனெ திரில் 

தோன்ற, அ௮ப்பிரமனத 8ர்தாம்முகம் ! எனதுகெற்றியினின்று தோன்றிய 

நீயோ முதல்வன் ?' என்றுகூறிச் சிவனைப் vil ssa sr al ov, அப்பெருமான் 

sg ௮ம்சமான வைரவமூர்த்தியை மோக்கியருள, ௮வன் தனது இடச்சை 

விரலின் ஈகத்து நுனியால் ௮வ்வைச்சாந்தலையைச் கொய்துவிட, அக்சபாலம் 

அப்படியே அவன்கையி லொட்டிச்கொள்ளுதலும், உருச்திரமூர்த்தி த௬ 

மச்சை உலகத்தவர் ௮றிர்து அறுஷ்டிக்குமாறு தான் ௮றஷ்டித்தச்காட்டும் 
படி. வயிசவனை நோக்க, * இப்பால் சொலைய ந பிச்சையெடுக்க வேண்டும் " 

என்று உரைச்சு, ௮வன் ௮ங்கனமே பலகாலம் பலதலங்களிலுஞ் சென்று 

கைக்கபாலச்சோடு பிகாடாஞ்செய்து இரிஈது, பின்பு சாரியைச்சேர்கையில் 

௮2 க்ஷேத்திரமகிமையால் உடனே கபாலம் கையைவிட்டுநீங்கிற் மென்ப 

காம். 

வேலாடல் சேற்ற கதை:--முன்னொருகாலத்திலே கைலாசகிரியில் 

சிவபிரான் சனகர்முதலிய நால்வர்க்கு யோகநிலையை யுணர்த்துதற்பொருட் 

டுத் தான் யோகஞ்செய்துசொண்டிருக் கையில், பிரமனேவலால் மலரம்புகளை 

யெய்து தனது சவத்தைச் கெடுக்சலுற்ற மன்மதனைச் செனர்து நகெற்றிச் 

சண்ணைவிழித்து ௮தன்நெருப்புக்கு இரையாய் உடம்புஎரிர்.து சாம்பலாய்ப் 

போம்படி செய்தன னென்பதாம். இவ்வரலாற்றினால், மெல்லிய மலரம்பா 
இய கருவியைக்கொண்டே பிரமன் முதல் எறும்பீறாகவுள்ள எல்லாவுயிர்களை 

யும் வெல்லும் வில்வன்மையுடைய மன்மதனையும் மிச எளிதில் வென்றன 

னெனச் சவபிசானது வெற்றித்திறம் விளங்கும். (கடு) 

|6. விண்ணிடுவில் ஓம்புனன் மேற்குமிழியமின்னுமென்ன 

மண்ணிடைத்தோன்றியழியுமிக்காயத்தைமாய்விலதென் 

றெண்ணிடுமெண்ணந்தவிர்த்தழியாமுத்தியேறுதற்குப் 

பண்ணிடுமேணிகண்டீர்களவிசர்பொற்பா தங்களே, 

(இ-ள்.) களவீசர் - இருச்சளாம) த்தின் £ ழெழுக்தருளியிருக்சிற வ 

பெருமானது, பொன் பாதங்கள் - அழகிய இருவடிகள்,-- விண் இடு வில் 

லும் - வானத்தில் தோன்றுன்ற இக்இரத.றுசும், புனல் மேல் குமிழிழும் - 

நீரினிடச்துத் தோன்றுகன்ற மொக்குளும், மின்னும் - மின்ன லும், என்ன - 

போல, மண்ணிடை தோன்றி அழியும் - பூமியில் தோன்றி இறக்கின்ற, இ 

காயத்தை - இந்த மணிதசரீரத்தை, மாய்வு இலத என்று - அழியாமல் 

நிலைத்து நிற்பது என்று, எண்ணிடும் - (அஜ்ஞாகத்தால்) நினை்ற, எண் 

ணம்- எண்ணத்தை, தவிர்த்து - ரீக, அழியா முத்தி ஏறுதற்க - (எப்பொழமு 

அம்) அழியாமல் நிலைத் துநிற்கின்ற முத்தியுலகச்தில் ஏறிச்செல்வகற்கு, பண்



த்தது திருக்கருவைக்கலித் துறையந்தாதி. 

ணிடும் - ௮மைக்சப்பட்டுள்ள, ஏணி - உபாயமாகும்) (௭ - று.)--கண்டீர் - 

முன்னிலையசை ; தேற்ற மெனினுமாம், 

£ழிட,த்திலிரு். த மேலிடத்து லேறுதற்கு ஏணி இன் றியமையாச் கருவி 
யாதல்போல, நிலவுலகத்திலிருந்து மேலுலகமாகிய முத்தியுலசத்தி லேறுதற் 

குச் சவபெருமானது திருவடிகள் இன்றியமையாக உபாயமாகு மென்பசாம்) 

* ஏணியாம் மாக்ச இக்குச் கண்ணன் தஇருவல்லிச், கேணியான் சீர்? என்றார் 

பிதரும். இர்இரவில்லும் நீர்க்குமிழியும் மின்னலும் இப்பொழுது சோன்றுவ 

தென்று முன்புதெரியாதிருந்து சடக்செனச்சோன்றி உடனே உருவழிர்து 

மாய்வதில், உடம்பிற்கு உவமையாம் ; '* வானிடுவில்லின்வரவு,?? ** படுமழை 
மொகச்குளிற் பல்காலுக்சோன்றிச், கெடுமிதோர்யாக்கை,” * மின்னின்னிலை 

் என்பன காண்க. '' நில்லாதவற்றை நிலையின யில மன்னுயிராச்கைகள் £ 

வென்று-ரும், புல்லறிவாண்மை கடை'' என்றவாறு நிலையில்லாத உடம்பை 

நிலையுள்ளசென்ற மாறாகக்கரு துதல் புல்லறி-வாகு சலால்,௩ற்க திபெறவிரும்பி 

நல்லறிவை நாடுபவர் அப்புல்லறிவைத் தவிர்த்த பின்னரே முத்திபெறுவ 

சென்ச. (௧௬) 

17. பாதாரலிரந்தமுஞ்செஞ்சடைக்காடும்பஞ்சாயுதனும் 
(ீவகாவுமின்னமுங்காண்பரியானையென்மெய்த்தவத்தா 

னாதாவென்2?றத் இக்கருவைக்களாவினறுகிழற்€ழ்க் 

காதார்வரிவிழியொப்பனையா ளொடுங்கண்டன னே, 

(இ-ள்.) (தனது), பாத அரவிந்தமும் - தாமரைபோன்ற திருவடி 

களையும், செஞ் சடை காடும் - சிவகத சடையின் தொகு இயையும், (முறையே), 

பஞ்ச ஆயுகனும் - லந்து ஆயுதங்களையுடைய திருமாலும், வேதாவும் - பிர 
மனும், (பன் றியாக மண்ணிடந்தும் அ௮ன்னமாகி விண்பறச்தும்)), இன்னமும் 

காண்பு அரியானை - இன்னமுங் கண்டறியமுடியாத வெபெருமானை,-- 

என் மெய் தவத்தால் - எனது உண்மையான ஊழ்வினைப்பயனால், நாதா 

என்று ஏத்தி - * எனது, தலைவனே ! ' என்று ஐதித்து,--சருவை களாவின் 

ஈறு நிழல் ழ் - இிருச்சருவையில் திருக்சளாமரத்தின.து ஈ.றுமணமுள்ள நிழ 

லின்£ழ், சாது ஆர் வரி விழி ஒப்பனையாளொடும் - காதளவும் மீண்ட செவ் 
வரிபர£$த இருச்கண்களையுடைய ஒப்பனையம்மையோடும், கண்டனன் - தரி 

சிச்கப்பெற்றேன், (மான்); (எ௭- று.) . 

திரிமூர்திதிகஞள் மற்றையிருமூர்த்திகளாலும் காணப்பெரு,த வெபெரு 

மானை யான் எனது மெய்த்தவச்தாற் காணப்பெம்றே னென்று, தாம் நல் 

வினையாற்பெற்ற பேற்றை வியர்துகூறியவாறு, சிவபிரான் பக்தியையுடைய 

,தம்மைப்போன்ற அடியார்க்கு மிசவும் எளியவனென்றும், பச்.தரல்லாத பிறர் 

க்கு மிகவும்ரியவனென்றும் கூறியபடியாம் : * பூமருவுவேதன் புயல்வண் 
ணன் கண்டறியாத, சாமமணிமுடியு் தாளிணையும் - யாமறிய, வாழுங் ௪௬ 

வைவளமசரில் வந்துகின்றான், சாழுஞ்சடைக்களலீசன் '' என்னும் வெண்பா
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வர்தாதி இங்கு ஏப்புநோச்சத்தச்ச.து. வெபெருமானைச் சாம் ஏ.த்துமாறு சேர்ச் 
தீது தமது முன்னையால்வினையே யென்பார் 4 என்மெய்த்தவச்தால் காதா 

வென்றேத்தி ' என்றார் : ' விண்ணவர்மகுடகோடி. வீழ்ச் திறைஞ்சும் விரை 

மலர்ச்சேவடிமிசையே,...... படவ ..கண்ணினீர்லாரச் கருவையம்பரனே கட 
வுளே யென்றெடுத்தேத்சப், புண்ணியம்புரிர்சேன் '” என்றார் பதிற்றுப்ப,த் 

தந்தாதியிலும். பாதாரவிர்தம் பஞ்சாயுதன் சாண்பரியான், செஞ்சடைக்காடு 

வேதா காண்பரியான் என முறையே சென்று இயைதலால், முன்னிரண்டடி- 

ழறைநீரனிறைப்போநள்் கோளாம், 

பஞ்ச.ஆயுசன் - ஸுஈதர்மகமென்னுஞ் சக்கரமும், பாஞ்சஜர்யமென்னுஞ் 

சங்கமும், கெளமோதூயென்னுங் கதையும், ஈ$தகமென்னும் வாளும், சார்ங்க 
மென்னும் வில்லும் ஆச 6%,து ஆயுதங்களை யுடையவன் ; திருமால், வேதா 

என்னும் வடசொல்லுக்கு - படைப்புச்தொழிற்கடவுளென்று பொருளாம்.() 

18, கண்டேன்கருவைப்பெருமான் றிருவடி.கண்டுபற்றிச் 

கொண்டேன்பசசமயங்கு நுகேன்புல்லாகூட்டஈண்ணிப் 

பண்டேபுரிர்தபழவினையாவையும்பற்றறுச் தத் 

தொண்டேபுரிவதல்லாற்பின்னைவேறுதொ ழிலில்லை 2ய. 

(இ-ள்.) (யான் முன்னை மல்வினையின்பயனால்), கருவை பெருமான் 

இரு௮டி. - திருச்சருவைச் வெபெருமானத திருவடிகளை, கண்டேன் - சரி 

கப்பெற்றேன்; சண்டு பற்றிக்கொண்டேன்- ௮வற்றைத் தரிரித்தபின்பு (உபா 

யமென்று) உறுதியாகச் சைக்கொண்டேன் ; (இனிமேல்), பர சமயம் குறு 

சேன் - (ச.ற்சமயமாகெய சைவசமயச்சைவிட்டுப்) புறச்சமயங்களிற் சென்.று 
சேசமாட்டேன் ; (இனி எனக்கு),--புல்லர் கூட்டம் ஈண்ணி - ௮றிவீனர் 

களுடைய கூட்டுறவைப் பெற்று, பண்டு புரிந்த - முன்னேசெய்து (சஞ்சத 

மாசச்) சேர்த், ச, பழ வினை யாவையும் - பழவினைகளையெல்லாம், பற்று ௮று 

த்து - (சொடர்புஅறுமாறு) அடியோடு ஒழித்து, தொண்டே புரிவது ௮ல் 
லால் - (சிவபிரானுக்கு) அடி மைசெய்வதேயல்லாமல், பின்னை வேறு தொழில் 

இல்லை * மற்றும் வேறுதொழில் ஒன்றுமில்லை ; (௭ - று.) 

சிவபெருமானது திருவருளால் அப்பெருமானது திருவடிகளையே 

உபாயமாகப்பற்றிய எனக்கு, பசசமயங்களிற்சேர்சலில்லையா, இயிணக்க த் 

தால் சோன்றிய பண்டைப்பழவினைகளையெல்லாங் அடியோடுஒழித்து ௮ப் 
பிசானுக்கு,ச் சொண்டுபுரிதலே தொழிலாகு மென்பதாம், * கருவைப்பெரு 
மான் திருவடி. ? என்ற சொடர்- இடையேநின்று, முன்னுள்ள * சண்டேன் ? 

என் றசையும், பின்வரும் ! சண்டுபற்றிச்கொண்டேன் ' என்பதையும் சீழுவுச 
லால், இடைநிலைத்தீவகம் எனப்படும்; இதனை, மத்யமதீப மென்பர் aw 

நூலார், பழவினை - மூற்பிதப்புக்களிற் செய்யப்பட்டதனால் தீம்மைச்செய்த 

உயிர்க்குத் தம்பயனாகிய துன்பத்தைப் பிற்பிறப்புக்களில் சவரா த,சருவதாய் 
அ௮நாதியாக வருகின்ற திவினை ) இது - ஊழ் என்றுஞ் சொல்லப்படும்,
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பரசமயம் - சைவமல்லாத மற்றைச்சமயங்கள் : ௮வையாவன - வைஷ் 

ணவம் ஸ்மாக்தம் ஸெளரம் சாணபதம் கெளமாரம் என்பன, ௮.றுவகைமதம் - 

கபிலமதம் கணாதமதம் பதஞ்சலிமதம் ௮க்பாதமதம் வ்யாஸமதம் ஜைமிகி 

மதம் என்றும்; பெளத்தம் ஜைகம் பைரவம் காளாமுசம் லோசாயதம் சூர்ய 

வாதம் என்றும் பலவகையாகக் கூறப்படும். தொண்டே, ஏகாரம் - பிரிநிலை, 

 புல்லர்கூட்டம கண்ணிப் பரசமயங்குறுசேன் ? என்று இயைத்துப் பொரு 

ஞுசைப்பினுமாம், 

19, இல்லாமை துன்பமிசவுகல்லாமையிழிவுமடி. 

பொல்லா தகோய்முகலானவெல்லாமன்றுபோர்விசயன் 

வில்லாலடியுண்டபால்வண்ணகா தர்வியன்புகழைச் 
சொல்லாதவரையன்றோபிறப்பேழுக் துயர்செய்யுமே. 

(இ ஸ்.) இல்லாமை - வறுமையும், துன்பம் - துச்சமும, இசவு - 

இசத்தலும், கல்லாமை - படி.யாமையும், இழிவு - சாழ்வும், மடி - சோம் 

பலும், பொல்லாத மோய் - மிகக்கொடிய வியாதிகளும், முதல் ஆன - (ps 

லாசவுள்ள, எல்லாம் - எல்லாச் மைகளும்,--அன்று - முற்காலத்தில், போர் 

விசயன் வில்லால் - போர்செய்த அருச்சுனன.த விற்கழுக் தினால், ௮டியண்ட- 
அடி.பட்ட, பால்வண்ண மாதர் - பால்போன்ற வெண்ணீழமுடைய திருக் 

சருவைச்வெபிரான து, வியன் புகழை - இறந்த சரத்தியை, சொல்லாசவரை 

௮ன்றோ-,பிறப்பு ஏழும்-(வினைப்பயன்தொடரும்) எழுவகைப்பிறப்பிலும், 

யர் செய்யும் - துன்பஞ்செய்யும) (எ- று.) 

வெபெருமானது இருப்புகழைச் து தியாசவர்களை வறுமை துச்சம் முத 

லிய எல்லாத்துன்பங்களும் வந்து வருத்து மென்பதாம ; எனவே, சிவபெரு 

மானது இருப்புகழைச் துதிப்பவர் வறுமை துச்சம் முதலிய துன்பமொன்று 

மின்றி இனிதுவாழ்வ ரென்பது, பெறப்படும், இல்லாமை - நுகரப்படும் 

பொருளொன்றுமில்லாமை ;) எனவே, வறுமையாம்: இனி, அறிவில்லாமை 
எனச் கொள்வாரு முளர், இரவு - இல்லாமைபற்றி நிகழுஞ் செயல். மடி - 

நல்ல செயல் யாதுஞ்செய்யாது வீணேகாலங்கழிச்குஞ் சோம்பல் சன்மை. 

இனி, : மிடி.” என்ற பாடத்துக்கு - தாரித்திரியம் என்று பொருளாம். பால் 

வண்ணர் என்பது - திருக்கருவையிலெழுந்தருளிய வெபெருமானது இருகா 

மங்களு ளொன்று; இ.த, வெண்மைகிறமுடைமையால் வந்த பெயர். பிறப் 

பேழ் - வினைப்பயன் தொடரும் எழுவகைப்பிறப்பு: அவையாவன - சேவர் 
மனிதர் விலங்கு புள் ஊர்வன நீர்வாழ்வன தாவரம் என்பன, 

விசயனதுவிலலா லடியுண்ட கதை:--பாசுபதம்பெறத் தலநிலைகின் ற 

அருச்சுனனை அழிக்கத் துரியோதன னேவலாற் பன்றிவடிவாய் ais apar 
ஈரன்மேல் வேடவடிவமாக வந்த வெபெருமான் ௮ம்பெய்ய, அதுபிஎக்கு 

முன்னே அருச்சுனன் ௮ம்பொன்று எய்து வராசத்தை விழுத்த, ௮துகாரண 

மாச ௮வ்விருவர்ச்கும் உண்டான போரிற் பரமசவன் எதிரியினது வில் 

நாணியை.யறுச்ச, பார்த்தன் ௮வ்விற்சமுச் சாரற் கடவுளது முடியி லடி.த்தான்.
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பின்பு சிவபிரான் சனத நிறரூப,த்தோடு சாட்டுசொடுத்து ௮லன் வேண்டு 

கோளின்படி பாசுபதாஸ்திரத்தையும் வில் ௮ம்பறாச்் தூணி முதலியவற்றை 

யும் அருளிப்போயின னென்பசாம். இவ்வரலாற்றினால், ௮ன்பர்கள் செய்யுங் 
குற்றச்தைப் பொறுத்து அருள் செய்யும் தன்மையன் வெபிரானென்பது 

விளங்கும், (௧௯) 
20. செய்யன்கரியமிடற்றன்வெண்ணீற்றன்செம்பா இப்பச்சை 

மெய்யன்செழும்பொற்சடாடவியான்வெவ்வனலெடுத்த 

கையன்கருவைப்பெருமானிருவினைகட்டறுக்கு 

மையன்சரணஞ்சாணமென் ரோ அமருமறை ய. 

(இஃ எ்,) செய்யண் - செர்கிறமுடையவனும், கரிய மிடற்றன் - 

(விடமுண்டதனாற்) கறுத்த கண்டச்சை யுடையவனும், வெள் ,நீற்றன் - 

வெண்மையான விபூதியையுடையவனும், செம் பாதி பச்சை மெய்யன் - 
(சனத தஇருமேனியிற்) சரிபாதியாகப் பசுமைகிறமுள்ள வடிவமுடையவ 

னும், செழும் பொன் சடா அ௮டவியான் - செழித்த பொன்மயமாகிய சடைச் 

சொகுதியையுடையவனும், வெம் ௮னல் எடுத்ச கையன் - வெம்மையாகய 

அச்ணியை யேக்திய திருக்சையையுடையவனும், இரு வினை கட்டு அ௮றுச் 

கும் 3யன் - (அடியார்களது) இரண்டு வினைகளையும் தொடர்பற ஒழிச்டன் ற 

தலைவனும், கருவை பெருமான் - திருக்சருலையிலெழுக்சருளியிருப்பவனு 

மாகிய ரவபெருமானது, சரணம் - திருவடிகளே, சரணம் - (யாவர்க்கும்) 

அ௮டைக்கலமாம், என்று, ௮௫௬ மறை - (உணாவதற்கு) அருமையான 

வேதங்கள், ஓதும் - பலமுறை கூறும்) (௪ - று.) 

செவெபெருமானது இருவடிகளே சஞ்ச மென்பது, வேசச்தஇின் தேர்ந்த 

கருத்து என்பதாம். சிவபிரானது அர்த்தமாரீசுவரமூர்த்தியாய உருவத்தில் 

வலப்பாதியாயெ சிவரூபம் செர்கிறமாகவும், இடப்பாதியாகெய அம்பிசைவடி 

வம் பசுநிறமாகவும் இருத்தலை உட்கொண்டு ₹* செய்யன் செம்பாதிப்பச்சை 
மெய்யன் ? என்றார் : * மணியுமானாய் மாச,ச் இரளுமானாய் ?? என்ற தேவாச 
மும், * வலப்பாகஞ் செழும்பவளச்சோதியென்ன வாணீலச்சோதியென்ன 

மற்றைப்பாகங், கலப்பான திருமேனி '' என்ற பாரதமும் காண்ச. கருமை 

நீலம் பசுமை என்ற நிறங்களை ௮பேதமாசச்கூறு,தல், கவிசமயம். வபெரு 
மான் தனது வலப்பால்மேற்கர,த்இில் அக்னியை யேந்தியுள்ளா னென 

அறிக. ஈல்வினையும் பிறப்பிற்கு ஏதுவாதலால், ௮தனையுஞ்சேர்ச்.து * இரு 

வினைகட்டறுக்கு மையன் £? என்றார்) * இருள்சே ரிருவினையுஞ் சேரா”? 

என்று திருவள்ளுவர் கூறுவதும் இதுபற்றியே. தேவஜர்மம் ஈல்வினைப்பய 

ஞற் பெரிதும் இன்பம் றுசருமாறு நேர்வசாயிலும் ௮,ச்சேவர்சளும் அச்கல் 
வினை முடிர்சவளவிலே அவ்வுடம்பு ஒழிய மீளவும் இவ்வுலகத்திற் கருமவச)்* 
இற்கு ஏற்ப வேறுபிறவி கொள்பவ ராதலும், உயிரைப் பக் சப்படுத். தவ இற் 

பொன்விலங்கும் இருப்புவிலங்கும் போலப் புண்ணியஜச்மமும் பாபஜாம 

மேம் சமமேயாதலும், இவ்விருவகசைச் கருமங்சளையும் முற்றும் ஒழிச்சவர் 

4
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களே ற்றின்பத்திற்கும் பெருந்துன்பத்துசக்குமே இடமான எழுவகைப் 

பிறப்புக்களிலும் புகுசாமற் பேரின்பத்திற்கே இடமான மிளாவுலகமாயெ 
மூத்தியிற் சேர்ந்து மீளவும் பிறத் தலிலராவ ரென்பதம் உணர்க. சரணமென் 

லுஞ் சொல் இரண்டலுள், முன்னது - சரணம் என்ற வடமொழியின் திரி 

பும், பின்னது - “ரணம் என்ற வடமொழியின் திரிபுமாம். 

( சேய்யன் கரிய மிடற்றன் வேண்ணீற்றன் செம்பாதிப் பச்சை? 
என்ற அடியில் ஒன் றற்குஒன்று மாறுபாடான நிழங்களையுணர்த்துஞ் சொழ் 

கள் ௮மைக்திருப்பது, ழமரண்தோடையாம் ; 4 சொல்லினும் பொருளினும் 
மூரணுசல் முரணே '' என்றது காண்க, இது - பொருளால் வந்த முரண் 
தொடையாம். (௨௦) 

21, ௮ருமறையோ தியென்பல்வேள்விமுற்றியென்னா தரவா 

னருமதைகங்கைமுதற்புனன்முழ்கியென்னாண்மலர்சேர் 

மருமலிசோலைக்கருவைப்பிசான் றிரும£ திர த்தை 
யொருமுறையோ இத் துறக்கம்புகா கவுணர்விலசே, 

(இ-ள்,) காள் மலர் சேர் - புதிய மலர்கள் பொருந்திய, மரு மலி - 
நறுமணம் நிரம்பிய, சோலை - சோலைகள்சூழ்ச்ச, கருவை - திருச்கருவையி 

லெழுர்சருளிய, பிரான் - சிவபிரானது, இருமச்.இர,ச்தை - றர சமக்திரமாகய 

பஞ்சாட்சர,ச்தை, ஒரு மூறை ஒ.இி - ஒருகால் உச்சரித்து, (அசன்பயனாக), 

அறச்சம் புகாத - மேலுலக,ச்சைச் சென்றுசேரா,ச, உணர்வுஇலர் - ஈல்லறிவு 

இல்லாதவர்கள்,--(சாம் கற்பயன்பெறவேண்டுமென்று கருதி), ௮௬ மறை 

ஒ.இ என் - அரிய வேதங்களை ஓதினால் என்ன ? பல் வேள்வி முற்றி என் - 

பலவசை யாகங்களைச் செய்தால் சான் என்ன £ ஆதரவால் - மிக்கவிருப்பத் 

தோடு, ஈருமதை கங்கை முதல் புனல் மூழ்கி என் - கருமை கங்கை முத 
லிய புண்ணியதீர்த்தங்களில் நீராடினால் சான் என்ன £ [ஒருபயனுயில்லை 

என்றபடி]; (௪ - று.) 

சிவபெருமாலுச்கு உரிய பஞ்சாட்சரங்களை உச்சரித்து அப்பெருமா 

OFS ஆட்படுதலால்மாச்திரம் கருமமொழிர்து வீடுபெறலாமே யன்றி, 
வேசமோதுதல், வேள்விசெய்தல், புண்ய தீர் ச்சங்களில்ஸ்மாஈஞ்செய்தல் முத 

லிய வெறுந்தொழில்களால் வினையொழிக்து ஈற்கதிபெற முடியா தென்ப 

சாம், உண்மையறிவின்றிச் செய்யப்பெின்ற ஒழுக்கங்கள் ரிறிதும் பயன் 

தீரமாட்டா வென்பது, சருத்து. (வேதங்களைப் பலகால் ஒ.துவ.து பலயாசங் 

களைச்செய்வது பலபுண்யதர்ச்சங்களிற்சென்று ஸ்மானஞ்செய்வது முதலிய 

காயக்லேசங்களான தொழில்களைச் செய்தும் பெறதற்சரிய ஈற்பதவியை, 

ஒருகால் சிவபிரானது திருமந்திரத்தை உச்சரித்தமாச்சிரச்சாற் பெறலாகு 

மென்று பும்மர்திரத்தின் மமிுமையை உணர்த்தியவாறு, * ஆதரவால் என் 

பதை அருமழையோதியென் ”, ' பல்வேள்விமுற்றியென் ' என்றவற்றோடுங் 

கூட்டலாம். இங்கு * ஆசரவால் ் என்று அடைமொழிசொடுத்தச் கூறியத
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னால், நெருப்பென்று உணராது மிதிச்தாலும் ௮து மிதித்சவர்பாதங்களைச் 

சுடுதல்போலத் திருமக்கிரத்சை ஆகரவின்றி உச்சரித்சாலும் ௮.து தவறாது 

சற்பயனைத் சருமென்பது, தொனிக்கும். 

ஒ.தி, மூ.ற்றி, மூழ்கு என்ற செய்செனெச்சங்கள் - ஒ.இனால் மூ.ற்றினால் 
மூழ்கினால் எனச் செயினென்னும் வினையெச்சமாகப் பொருள்படுசலால், 

எச்சச்திரிபுகளாம். மர்தீரம் - (சன்னை) மசாஞ்செய்தவரைச் சாப்பதென்று 

காரணப்பொருள்படும் பெயர். துறக்கம் - (ஸம்ஸாரபாசபர்தங்களை த்) 

அறர்து அடையும் இடம் எனச் காரணக்குறி. (௨௧) 

22. உணங்குந்தவத்தர்கருத்திலும்வேதத்இலுச்சியிலு 

மணங்கொண்டசோலைக்கயிலாயவெற்பிலுமாமறையோர் 
[அ]! 

சணங்கொண்டுபோற்றிசெய்பொன்னம்பலக் த்துங்கருவை யிலு 

மிணங்கும்பொருளென்னிதயாசவிந்தத்துருக் இன்றதே, 

(இ-ள்.) உணங்கும் தவத்தர் கருத்திலும் - (உடம்பு) வாடுதற்குக் 

காரணமான தவச்தையுடையவர்கள.து மனத்திலும், வேசத்தின் உச்சியிலும் - 

வேதங்களின் அ௮க்தங்களான உபநிஷத்துக்களிலும், மணம் கொண்ட சோலை 

கயிலாயவெற்பிலும் - நறுமணம் பொருந்தி jw சோலைகளையுடைய திருக்கை 

லாசமலையிலும், மா மறையோர் கணம் கொண்டு போற்றி செய் பொன் ௮ம் 

பலத் தும் - இறந்த வேதமூணர்ந்த ௮ சணர்கள் கஉட்டங்கூடி வணங்குகின்ற 
இருச்சித்றம்பலத்இிலும், கருவையிலும் - இிருச்கருவையென்னுக் திவ்விய 

தலச்திலும், இணங்கும் - அன்போடு எழுந்தருளிய, பொருள் - பசம்பொ 

ருள்,--என் இதய அரவிந்தத்து - எனது மனமாயெ தாமரையில், இருக்கன் 

ற்து--) (எ-.று.) 

சிவபெருமானை அடியேன் அன்போடு தியானித்தல்பற்றி அ௮ப்பெரு 

மான் மான் நினை ச்தபடியெல்லாம் எனது மனத்தில் திறாவுள்ளமுவந்து வந்த 

எழுந்தருளியிருக்னெ றன னென்பது தோன்ற இங்ஙனங் கூறினார், இனி, வ 

பிரான் வேதாந்தங்களிலும் இருக்கைலாசத்திலும் பொன்னமபலச்திலும் 

திருச்கருவையிலும் எழுந் சருளியிருப்ப துபோல என்மனச்திலும் எழுந்தருளி 

யிருக்கின்றன னென்றுமாம். இருக்கின்றதே என்ற ஏகார,தசால், முனிவர் 

கருத்து முதலிய உயர்வான இடங்களி லிருக்கவேண்டிய௰ பரம்பொருள் 

எனதுஇ,சயமாயெ தாழ்ஈதஇடத்திலிருப்பது என்னவியப்போ ! என்ற கருத் 

அதி தொனிக்கும். :! இருக்குர் திருக்கோயில் எழையேன் கெஞ்சோ, 

மருக்கொள் கயிலைவரையோ - திருச்ச ளவோ, சோதிமணிமன்றோ சுடர் 

விசும்போ பால்வண்ணா, ஒதுமறையோ வுனக்கு'' என்றார், வெண்பாவக் 

தாதியில், * மாமறையோர் சணங்கொண்டு போற்றிசெய் பொன்னம்பலம் ? 

என்றது - தில்லைவாழந்தணர் மூவாயிரவர் ஏத்துகின்ற சனசசபையை,(௨௨) 

29. இருக்கும்புசாணமுமாகமகோடி.யுமென்றுலகற் 

பெருக்குங்கொழுகொம்புமீேேேறிமுத்திப்பிசமலர் ,
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சிலையாக எழுக்தருளியிருர் து, என்னை ஆள நின்றான் - அடியேனைச் காப் 

பாற்றுமாறு சித்தனாக இருகச்இருன் ; (௭ - று.) 

சேவரெல்லாரினுஞ் சறந்தவனான இருமாலாலும் அறியப்படாத Ra 

பெருமான், காரணமின்றி என்மீது எழு$த பெருங்கருணையினால் சானே 

வலியவந்து அடியேனுக்கு அவனசெய்து, என்னைக்காக்குமாறு என துகெஞ் 

சையே வாழுமிடமாகச் சைச்சொண்டறுளினன் ) அப்பிரானது பெருங் 
கருணை என்திறத்து இருர்சவாறு என்னே! என ஸியந்தவாறு, 4: அதிசய 

முளச்திற்காட்டி அகம்புறந்தானாக் காட்டித், து.திசெயச்சவிகாச்சாட்டித் 

தொடச்சரா கேயங்காட்டி, மதியினிற்களிப்புங்காட்டி வர்தெனை யாண்டு 
கொண்டான், க தியெனவுலகம்போற்றச் களாநிழலமர்க்சகாதன்'” என்றது, 

பதிற்றுப்பத்தர்சாதி. 
அறிவுச்கு ஆசா்ரமாகெய மனத்தினும் ௮ம்மனச்தின்௧கண் அடங்கி நிற்க 

வேண்டிய அ௮றிவாகயெ ஆசேயம் பெரிதென்பது படக் கூறியதனால், ! நினை 

வுச்சடங்காவறிவையளிச்து ' என்பதில் மீததியணிசோன்று மென்னலாம், 

சொண்டல்- நீரைச்சொண்டிருப்பது எனச் காளமேசத்துச்கு ச் சொழிலாகு 

பெயர். மேனியனும், உம்மை - உயர்வுறெப்பு. படி. ஏழு - அதலம் விதலம் 

ஸுதலம் தலாதலம் ரஸாதலம் மகாதலம் பாதாளம் என்ற €முலசங்களேழு: 

உம்மை - இனைத்தென் றறிபொருளில் வந்த முற்றும்மை, பானிறம் என்ப 

தை மேனிக்கு அடைமொழியாச்சாது வேண்பொடிக்கு தடைமொழியாச் 

இன், வெண்மையென்ற அடைமொழி நின்றுவற்று மென்ச : இனி, பால் 
வெண்டிறம் பொடி எறுமேனியன் என்று கூட்டிப் பொருளுரைப்பிலும் 
பொருதும். (உட) 

20, புண்ணியனொப்பனைபாகன்புரா தனன்்பூங்கடுக்கைக் 

கண்ணியனெங்கள்கருவைப்பிரான்களவீசனன்பர்க் 

கண்ணியன்றன்னடியாருடன் கூடவறிவொன்றிலாத் 

தண்ணியவென்னைத்தடுத்தாட்கொளநின்றதற்பானே, 

(இ-ள்.) புண்ணியன்-புண்ணியசொருபியானவனும், ஒப்பனை பாகன்- 

ஓப்பனையம்மையை இடப்பாகத்திற் கொண்டவலும், புசாசனன் - அநாதி 

யானவனும், சடுச்சை பூ சண்ணியன் - கொன் ைமலர்மாலையைச் சூடியவலும், 

அன்பர்க்கு ௮ண்ணியன் - (தன்னிடத்.து) மெய்யன்புடையார்க்கு கருக 

யருள்செய்பவனும், எங்கள் கருவை பிரான் - எமது காட்டிலுள்ள தஇிருச்சரு 

வையி லெழுகச்தருளியுள்ள சுவாமியுமாகய, களவு ஈசன்---, சன் அடியாருடன் 
கூட - தன.துமெய்ச்தொண்டர்களுடன் சேர்வதற்கு, அறிவு ஒன்மு இலா - 

உண்மையறிவு சறி.தும்இல்லாச, சண்ணிய என்னை : மிகத்தாழ்ர்த என்னை, 

தடுத்து - (பிரபஞ்சவாழ்க்கையில் உழலாமல்) விலக்கி, நள் கொள நின்ற - 

௮டிமைசொள்ளுமாழு கின்ற, தற்பரன் - சிற சசடவுளாலான் ) (௪ - று.) 

சாமவசத்தனாய் மகளிர்பக்கல் மோசங்கொண்டு பிரபஞ்சவாழ்க்சையில் 

அலைக்துஇரிர்து வபெருமானத தஇருவருளுக்குப் பாத்திரமா தற்கேற்.ற se
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வினை சிறிதமின்றித் தன்னடியாருடன்சேர்தற்கு இயைபில்லாது மிகவு 

தாழ்ந்த என்னை, தஇருச்சருவைச்சவெபெருமான் தனது நிர்ஹேதுககருபை 

யினால் சடுத்து ஆட்சகொண்டருளினா னென்பதாம். அறிவொன்றிலாத் சண் 

ணியஎன்னைத் தடுத்துத் தின்னடியாருடன்உட ஆட்கொளநின்ற தற்பரன் 

கருவைப்பிரான் என்றுகூட்டிப் பொருளுசைப்பினுமாம், '* வேனிற்சிலை 

வேள்தொடுகணைக்கும் விளங்குமகளிருஎங்கவற்றும், பானற்கொடியவிழிவ 
லைக்கும் பற்றாய் வருதி யநுதினமும், ஈனச்.துயரக்கடலமுந்தும் எனையும் 
பொருளா ௮டிமைகொண்டாய், ஞானத்துருவே ச.மிழ்க்கருவைம்பா பொது 

வினடி த்தோனே,?”(: ஈடேே வலியத்தடுச்சாண்ட துணையே ”' என்பர் பதிற் 

றுப்பத்தர்தா Su gy. 

புரா,சனன் - சனக்குமுன்னே தோன்றினார் ஒருவருமின்றிச் தானே 

மூ.தீலில் சோன் றியவன். கண்ணி - கெற்றியின்மாலை. அன்பர்ச்கு அண்ணி 

யன் - * பத்துடையடியவர்கச் கெளியவன் ;: ”” அன்பில்லாசார்க்குச் சேய்மை 

யன் என்பது, இத்தொடரில் தொனிக்கும். ௮ண்ணியன் -: ௮ண்மை என் 
னும் பகுதியடியாப் பிறந்த பெயர். தற்பரன் - தன்னினுஞ்சிறக்ச சடவுள் 
ஒருவருமின்றித் தானே சிறந்த கடவுளா யிருப்பவன், (௨௬) 

யோவறியேன்பெரும்பா தகர்போ 27. பாக திக்கேவைப்பை 

நரக இக்கேவைப்பையோவறியேனெங்குகானுறினுஞ் 

சாக இக்கேசெல்விடையாய்களாவுறைசங்கானே 

வரக இக்கேற்றகின்பா தாரவிர் தம்வழுத் துவனே. 

(இ-ள்.) சர கதிச்கே செல் விடையாய் - அம்பின் வேகம்போல 

(விரைர்த) செல்கின்ற விருஷபத்தை வாசனமாசவுடையவனே! சா உறை 
சங்கர - இருக்களாமரத்தின்நிழலில் நிச்தியவாசஞ்செய்கின்ற Ra! 

ரானே! பர கதிக்கே வைப்பையோ - (அடியேனை) உயர்ச்த கதியாயெ 

மு.த்தியுலசத்திற் சேருமாறு கருணைபுரிவாயோ ? அறியேன் - அறிச்திலேன்; 

(அன்றி), பெரும் பாதகர் போம் ஈரகம் இச்கே வைப்பையோ - பெரும்பாவி 

கள் செல்கின்ற ஈரகச்தினிடத்தில்கானே சேருமாறு செய்வாயோ? அறி 

யேன்-- கான் எங்கு உறினும் - நான் எவ்விடத்திற் சேர்ந்தாலும், வர கதிக்கு 

ஏற்ற - இறந்த முச்திப்பதவியைச் கொடுத்தற்குஉரிய, நின் பாத ௮ரவிர்தம் - 

உனது இருவடித்தாமரைகளை, வழுத்துவன் - துதிப்பேன்) (௭ - று.) 

இருக்கருவைச்சவெபெருமானே ! தலைவன் திருவுள்ளத்தின்படியே செல் 

வ.த அ௮டியவனுச்குச் சடமை யாதலால், அடியேன் நினக்கு அடிமைப்பட்_ 
பின்பு, எனக்கு நீ முத்தியுலகம் அளித்தாலும் கரசலோகமே அளித்தாலும் 

ஒருநிசராகவே பாவித்து, எங்கிருந்தாலும் உனதுதிருவடிகளையே இடை 
விடாதுதியானிப்பே னென்பசாம், இதனால், அடியவர் தாம்பெறுன்் றபேற் 

ஸ.றப்பற்றிச் றிதுங் சவலைகொள்ளாது இறைவனிடச்துப் பக்இப்பெருங் 
சா.தலையே பெரும்பேறாசச் சகொள்வரென்பத பெறப்படும் ) ** மேலாம்பதத்
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நிடுவையோ வன்றி யெனை, யேலாாரகத் இடுவையோ, ”' 4 ௨உத்திலொாளரா 

(ச பால்வண்ணனே யுனது, பத்தி வேண்டுவசன்்.றியே ஈரஏடைப்படி 
97 மு.ச் திவேண்டிலேன் '' என்பர் மற்றையந்தா இகளிலும். 

சரகதி - சரத்தின்ககிபோன்ற கதி. மிச்கவிரைவுடன் செல்வதில் 

_ச்கு அம்பு - உவமை. பரசதிச்கே, ஈரகஇிக்கே, ஏகாரங்கள் - பிரிநிலே. 

_ - வ்ருஷம் என்ற வடசொல்லின் சிதைவு, முதலடியில் கதிக்கு என் 

கதியில் என ஏழனுருபின்பொருளில் வந்ததும், மூன்றாமடியில் சர 
3ு என்பது சரகதியால் என மூன்றனுருபின்பொருளில் வந்த.தும் - 

றுமைமயக்கமாம, ஸங்கரன் - (அடியார்க்குச்) சகத்தைச் செய்பவன் : 

'மாழிச் சாரணச்சிறப்புப்பெயர். (௨௭) 

வழுத்துதல்போற்றல்வணக்கல்குழைகன்மகழ் தனெஞ்சிற் 

பழுத்தவன்புற்.றுப்பலகா ஓருகுதல்பாவனை பாய் 

முழுத்தவின்பச்சடன் மூழ்கிக்களி ததன் முகலிங்கன்் ௬ 

ளழுத்தவென் சென்னிமகொடுத்தபின்பெற்றக இசயமே. 

(இ-ள்.) மூசலிங்கன் - திருக்கருவைச் சிவபெருமான், தாள் - (சனத) 

படிகளை, அழுச்ச - அழுந்தவைக்கும்படி, என் சென்னி - எனது தலை 

கொடுத்த பின் - சமர்ப்பித்த பிறகு [தலையை வணக்கியபிறகு ],---வழுத் 

9. துஇத்தலையும், போற்றல் - வாழ்ச் துச்கூறு தலையும், வணங்கல் - வணக 

லயும், குழைதல் - கெடுழ் தலையும், மகிழ் சல் - சம்தோவதித்தலையும், நெஞ் 

மு.ச்த அன்பு உற்று பல கால் உருகுதல் - மனத்தில் முதிர்ந்த அன்பு 
ண்டு பலமுழை உருகு தலையும், பாவனை போய் மூழுத்த இன்பம் கடல் 

9 சளித்தல் - (பக திப்பெருச்கனொால்) எண்ணமொழிகர்து [பசவசப்பட்டு] 

நதபேராகந்தச்சடலில் மூழ்கிப் பெருங்களிப்புக்கொள்ளு தலையும், பெற் 

- (யான்) அடைந்தது, அதிசயமே - வியப்பாகுமோ ? (எ- று.) 

எனவே, சிவபிரான் தனது திருவடிகளை வணங்கயெ என் சென்னிமீது 

றித்தமின்பு, பக்திப்பெருக்கின்செயல்களான வழுத்துதல் முதலியன 

னிடச்.த,ச் தோன்றியதில் ஒருசிறிதும் வியப்பில்லை யென்பதாம்; ஓன் 

தம்பற்றாத தம்மையும் ஒருபொருளாகச்கொண்டு அருள்புரிச்து தமது 
யின்மேல் சவபெருமான் தஇருவடிவைத்த பெருந்தகைமையை வியச்த 

1. தவபிரானது இருவடிகளைத் தலைமீது சொண்டு வணங்கும் பக்தர் 

த வழுச்துதல் முதலியன தோன்றுதல் இயல்பேயென்ச, * கண்ட 

'சள்புனல்பாயக் களிப்பா யுள்ளங்கரையழிய, விண்டமொழியும் காச்குழம 

மிமேணிம௰யிர்பொடிப்பப், பண்டைவசம்போய்ப் பரவசமாய்ப் பரமா£ர்தத 

ஈறவ, முண்டுசெவிட்டா வருள்புரிக்சான் கருவவவாழு முரவோனே ?? 
ற். பதற்றுப்பத்சந்தரீஇ இம்கு கோக்கத்,தக்சது. முகலிங்கம் என்பது, 

9ரானத அறுபத்துகான்குமூர்த்தங்களு சொன்று, பாவனையபோய் என்ப 

த-(யான்௮டியவன்போல) ஈடித்.த சன்மைமாறி [உண்மையான பக்தனாக]
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என்றும், (சடவுளைத்) தியாணிக்டின்ற சன்மை மிகுந்து என்றும் பொருள் 

கூறலாம், ௮ இசயமே, ஏகாரம் - வினாவசையால், எதிர்மறைகுறித்சது. (௨௮) 

29, பெற்றேனொருவர்பெருப்பெரும்பேறுபிறவித் துன்ப 

மற்றேனினிமற்றடைவதுண்டோவாண்கூன்றெசியச் 

சற்றேமுறுவல்செய்தகோர்களவிசர்பொற்றாளிணைக்குக் 

குர் றவல்செய்பத் தமியேனிதயங்கொடுத்தவன்றே. 

(இ-ள்.) அரண் மூன்று எரிய - (இரும்பு வெள்ளி பொன் என்னும் 

இவைகளாலியன்,ற) மதிளையுடைய திரிபுரங்களும் சாம்பலாய் எறிந்சொழியு 

மாறு, சற்று முறுவல் செய்தோர் - சிறிது புன்டிரிப்புக்கொண்டவராகிய, 

சளாஈசர் - இதருக்கருவைச்வெபிரானத, பொன் தாள் இணைக்கு - பொன் 

போன்ற இரண்டு இருவடிகட்கும், குறு ஏவல் செய்ய - திருத்சொண்டுபுரி 

யும்படி, தமியேன் - அடியேன், இதயம் - (எனது) மனச்தை, கொடுத்த 

அன்றே - சமர்ப்பித்த காள் தொடங்கியே--(மான்),--ஒருவர் பெரு - (பக்த 

ரல்லாதவர்) எவரும் ௮டைக்திராச, பெரும் பேறு - பெரிய புருஷார்ச் தத்தை, 
பெற்றேன் - gorse sar; Sod துன்பம் அற்றேன் - பிறப்புக்களினாலா 

கிய துன்பங்கள் நீங்கப்பெற்றேன்; இனி மற்று அடைவது உண்டோ - இனி 

மேல் வேறு ௮டையவேண்டிய பயனும் (எனக்கு) உளதோ? [ எல்லாப்பயனை 

யும் அடைச்சதே னென்றபடி]); (௭- று.) 

சம்சாரத்தில் அலைந்து பிறகு ஈன்ஞானமுண்டாஏ அசனிடத்து வெறுப் 

புக்கொண்டவர்கள் வேண்டுபவை இரண்டு; ௮லையாவன -ஃ வேண்டுவன 

பெறுதலும் [ இஷ்டப்ராப்தியும், வேண்டாசன ஒழிதலும் [ அகிஷ்டநிவ்ரு த் 
இயும்] ஆம். வேண்டுவனவாவன - சிவபெருமானிடச்சம் அவனது அடியார் 

களிடச்,தும் ௮ன்புகொள்ளுதல் முதலியன : வேண்டாகனவாவன - பிறவித் 

இன்பங்கள்? இவை இரண்டும் தமக்குக் கைகூடியதனால், இனி அடையற் 

பாலது ஒன்றுமில்லை யென்று தமதுஉள்ளநகிறைவை இதனால் வெளியிட்டன 
ரென்ச, திரிசரணங்களினாலும் இறைவனை வணங்குதல் ௮ன்பர்களது கடமை 

யாசலாலும், தாம் பாடல்தொண்டு செய்வதனால் வாயினால் வணங்குதல் 

பெறப்பட்டதனாலும், மற்றை இரண்டுரணங்களுள் சென்னியால் வணங்யெ 

தைச் $€ழ்ச்செய்யுளினாற் கூறி, மனத்தால் வணங்குதலை இச்செய்யுளால் 

வெளியிட்டன ரென்ச. ஒருவர் பெறாப் பெரும்பேறு - அலப்யலாப மெனப் 

படும், பிறவித்துன்பங்கள் - ஆத்யாத்மிகம் ஆகிபெள இகம் ஆ.இிதைவிகம் 

என்பன : இவற்றினிலக்சணங்கள் டீழ்ச்கூறப்பட்டன. குத்றேவல் - வெ 
கைங்கரியம், ப 

பெற்றேன், HHS per என்பன - செளிவுபற்றி எதிர்காலம் இறக்தசால 

மாகக்கூறப்பட்ட காலவழுவமைஇகள், பேறு - பெறப்படுவத;: செயப்படு 
பொருள்விகுதி புணர்ர்துசெட்டு மு.தல்நீண்ட பெயர் । இனி' - ளீதிர்காலங் 

குழி' தம் இடைச்சொல். மற்று என்னும் இடைச்சொல் - பிறிது என்னும் 

பொருளது. மூன் று-ககரங்களைச் காட்டுதலால், எண்ணலளஎயவையாகுபெயராம், 

9



திருக்கருவைக்கலித்துறையந்தா தி. 

), கொடுங்காலபாசத்தைவிசவெங்கூற்றுக்கொ இத் துமுனிக் 

தீடுங்காலமுகின்னடி மமவேனலையாழிவெம்பப் 

படுங்காலகூடவிட.முண்டுசேவர்பயங்கெடுத்து 

விடுங்காலகாலகருவாபுரியுறைவே தியனே. 

(இ-ள்.) (பாற்கடல்கடைகையில்)) அலை ஆழி லெம்ப - அலைகளை 
)டய பாற்கடல் கொதிக்கும்படி, படும் - (௮தனிடத்தச்) சோன்றிய, 

கூட விடம் - மிச்கசொடுவிஷ,ச்தை, உண்டு - உட்கொண்டு, தேவர் 

ம் கெடுத்துவிடும் - சேவர்களது அ௮ச்சச்தை அடியோடு ஒழிச்,சருளிய, 

௦ சால - யமனுக்கும் யமனானவனே ! கருவாபுரி உழை வேதியனே - 

நக்சருவைஈகரி லெழுக்தருளியுள்ள ௮ந்தணனே !--வெம் கடற்.று-கொடிய 

ன், கொடுங் காலபாசச்சை வீட - (சனது) கொடுமைன காலபாசத்தை 

ன் மேல்) வீடயெறிந்து, சொத்து முனிந்து - மனம் வெம்பிச் ஜெல் 
ஈண்டு, அடும் காலமும் - (என்னை) வருத்துூன்ற அத்திமகாலத்திலும், நின் 

உ மறவேன் - உனது இருவடிகளை மறக்கமாட்டேன், (யான்), (௪ - று.) 

எல்லாக்சரணங்களும் ஒடுங்கி அறிவுமழுங்கும் ௮ர்இமகாலத்திலும் 

ன ௨னது இருவடிகளையே மறவாமல் இியானிப்பே னென்று தமது மன 
றஇுயை வெளியிட்டவாறு, ஒருவரது உயிர் உடலைவிட்டு நீங்குகின் ற 
$தஇிமகாலச்தில் நினைக்கன்றவாேே மேல்கிசமு மென்பது நூல்களின் 

ணிபு ஆ,சலால், ௮தற்கேற்ப நின்னடி மறவேன் என்றார். கூற்று 
னயும் உதைத்துத்தள்ளின இருவடி யாதலால், ௮த்இருவடியை அந்திம 

லத்தில் தியானிக்சின்ற எனக்கும் யமபாதை நேராதவாறு சவெபெருமான் 

ருவருள் புரிவ னென்பது, 4 காலகால நின்னடி. (மறவேன் ” என்றதன் 

றிப்பு. பாற்கடலினின்று தோன்றிய ஆலாகலமென்ற விஷத்தைச் கண்டு 

தவர்கள் யாவரும் ௮ஞ்சி நடுங்க ஒடிச் சரணமடைய, அச்சமயத்தில் அவர்க 

தி வேண்டுகோட்கு இரங்கி அவ்விவஷத்சை உட்கொண்டு அவர்களை யெல் 
[ம் சவபெருமான் பாதுசாத்தருளின ஞாதலால், ௮ப்பிரானை, ! அலையாழி 

௮ம்பப் படுங் சாலகூடவிடமுண்டு சேவர்பயங்கெடுத்துவிடும் வேதியன் 

ன்ரூர் ண: இவ்வரலாற்றினால், செயற்கரியசெயல் செய்து உயிர்களைப் பா.து 
[க்கும் விசத்திரசச்தியும் திருவருளு முடையவன் சவெபிரா னென்பது 

1ளங்கும், 

சாலபாசமென்பது, யமன து கயிற்றுவடிவமான ஓசாயுதம். கூற்று - உட 

யும் உயிரையும் கூறுபடுத்துங் கடவுள். கொதித்து முணிர்து - ஒருபொருட் 

ன்மொழி. ஆலாசலவிஷத்தைச் சாலகூட மென்றார், விஷமென்ற ஒப்புமை 

ற்றி. வேதியன் என்றதற்கு - வே,சத்தை தியில் வெளியிட்டவ னென்றும், 

வதங்களினாற் பிரதிபா இச்சப்படுகின்றவ னென்றும் பொருள்கூறலாம், 

81, வேதியனேயென்றுஞ்தோனேயென் ௮ுமேனியுமைப் 

பாதியனேயென்றும்பால்வண்ண ?னயென்றும்பானிறவெண்்



திருக்கருவைக்கலித்துறையந்தாதி, 83 

பூதியனேயென்றுகாத்தழும்பேறப்புகழ்க் துபுகழ்ந் 

கோதியசேோமெல்லாந்தமியேனெஞ்சுருபெதே, 

(இ-ள்.) வேதியனே என்றும் - வேதியனே என்று விளித்தும், தே 

சனே என்றும் - விஷத்தை (ச் சண்டத்தில்) சரித்தவனே ! என்ற விளிழ் 

அம், மெனி உமை பாதியனே என்றும் - திருமேனியில் உமாதேவியை 

இடப்பாதியிலுடையவனே ! என்று விளித்தும், பால் வெள்நிறம் பூதியனே 
என்றும் . பால்போன்ற வெண்ணிறமான விபூதியைச் தரித்தவனே ! என்று 
விளித் தும், பால் வண்ணனே என்றும் - பால்வண்ணனே ! என்ழு விளித் 

தும், நா தழும்பு ஏற - (எனது) மாக் வடுவுண்டாம்படி, புகழ்ந்து புகழ்ந்து- 

பலபடியாகத் து.இத்.த, ஒதிய கேரம் எல்லாம் - (உன்னைச்) கூறிய காலங்களி 

லெல்லாம், தமியேன் நெஞ்சு - எனது மனம், உருகயெது - நெடுழ்க்து கரைர் 

திட்டது) (௭- று.) 

நினது இருப்பெயர்களைச் கூறித் துஇிக்கும்பொழுதெல்லாம் என்மனம் 
உருகு மென்பதாம்: இதனால், கல்கநெஞ்சையும் கரைத்து உருக்கவல்ல சவ 
பிரானது இருகாமமகமையை வெளியிட்டவாறு, 2தசன் - ஸ்ரீதான் என்ற 

வடசொல்லின் தஇரிபு : ஸ்ரீ - விஷம். புகழ்ந்து புகழ்ந்து - அடுக்கு, பலமுறை 

பற்றியது. இனி, வேதியனே - பிரமனே ! என்றும்--, சீதரனே - இலக்கு 
மியை மார்பில்தரித்த இருமாலே ! என்றும் பொருள்கூறி, வெபெருமான் 

இரிஞூர்,ச்இஸ்வரூ பியாதலால், வேதியனே ச தரனே மேனியுமைப்பா தியனே! 

என்று விளித்தாரெனக் கூறுவாரு முளர் ; * முனியே கான்முகனே முக்கண் 

ணப்பா”” என்றாற் போல, (௨௧) 

93, உருவாயுருவினொளியாயொளியினொளிகடர் த 

வருவாயனைத்துயிசாகிகின்ராய்குண்டகழுடுத்த 

கருவாபுசேசவி_றுஇயிற்.உற்.றுவன்கைப்படுகாள் 

oa Gar snips BOC ar ன்வரல்வேண்டும்விடுவிக் கவே. 

(இ-ள்.) உரு ஆய் - உருவமுள்ள பொருள்களா$கயும், உருவின் ஒளி 

ஆய் - உருவமுள்ள பொருள்களினிடச்,து ஒளிவடிவமாடயும், ஒளியின் ஒளி 
கடர்த அரு ஆய் - ஒளிவடிவமாயிருத்தலோடு பிரகாசிச்சன்.றதன்மை நீங்யெ 

உருவமில்லாத அருவப்பொருளாகியும், அனைத்து உயிர் ஆ - எல்லாவுயிர் 

சளுமாடயும், நின்றாய் - நின்றவனே ! குண்டு அகழ் உடுத்த - அழமுள்ள 

அசழியினாற் சூழப்பட்ட, கருவா புரம் - இிருக்கருவைசரி லெழுச்தருளி 
யுள்ள, ஈச - தலைவனே !-- இறுதியில் - (எனது) ௮ர்திமசாலத்தில், கூற்று 

வன் கை படும் நாள்-(கான்) யமன்கையில் அசப்படும்போது [மாணவேதனைப் 

படும்போ த], வெருவா.து-சலங்காமல், அழைச் திடுவேன் - (உன்னை) அழைப் ' 

பேன்) விடுவிச்ச - (௮வ்யமன்சையினின்,.ற அடியேனை), விடுவிக்கும் 

பொருட்டு, வரல் வேண்டும் - (மீ) எழுக்தருள வேண்டும் ; (எ - ு.)
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எட்போதும் உன்னைத்துஇத்துப் பழயெ பயிற்சியின் மிகுதியால் என து 

இிமசாலத்திலும் கான் மறவாது உன்னைத் துதிப்பே னென்றாலும், சர 
சுள் ஒடுங்கி அ.றிவுசோர்கின் றசால மாதலால் அப்போது பூர்ணசக்இயில் 

ஐ துதிச்கும் என்தோத்திரத் இற்கும் மனமிரங்கெ் காட்டிதர்து யமபா 

யை விடுவித்து ஈற்கதியருளவேண்டு மென்று அ௮ப்போசைக்கு இப் 

சே கூறுகின்றன ரென்க. : நலனழிந்து மூப்படைந்து மாணழிந்து 

யாற, புலனழிச்து சண்புதையும்போதில் - உலக, விழைவியொடும் பால் 
16% வென்றென் முனையே, மறுகயெழைப்பே னோடிவா ?' என்றார் வெண் 
ந்தாதியிலும், வெபெருமான் தான் உருவமுள்ளபொருள்களின் வடிவாய் 

றலால் 4 உருவாய் ' என்றும், உருவமுள்ளபொருள்களில் அக்தர்யாமியாய் 

)றந்து அவற்றிற்கு மாமரூபங்களை யுண்டாச்குதலால் * உருவினொளியாய் ' 

றும், ஒளிவடிவமாயிருக்குங் கடவுளே கட்புலனாகாது அ௮ருவப்பொரு 
் என்றுங் கூறினார். Ra ப் கித்றலால் 4 ஒளியின்ஒளிகடக்ச அருவாய் 

"னே உருவப்டொருளா௫யும், அப்பொருள்களின் உள்ளே உறையும் ௮5 
ரீமியாகியும், ௮ருவப்பொருளாகியும், எல்லாவுயிர்களாகியும் உள்ளா னென் 

) ம2,சலிரண்டடியின கருத்து, (௩௨) 

3. விடத்தக்க இர்தவிடக்குடனானெனல்வேர்களைந்து 

 சுடத்தக்கதென்றுமொழியா வெகுளித் துரிசகற்றி 

யடத்தக்கதுமனச்சங்கற்பநெஞ்ச க் தகவயலி 

னடத்தக்கதுகளவீசர்பொற்றாளென்னுகாற்றினையே, 

(இ-்.) இந்த விடக்கு உடல் - (பலவகைத்துன்பங்கட்கும் இடமா 

) இக்ச மாமிச சரீரம், விட சக்கது - வெறுச்துவிடத்தச்சது [உபேட் 

கச்தக்கது]) கான் எனல் - * நான் ! என்று பாராட்டும் அகங்காரம், வேர் 

ந்து சுட தக்கது - அடியோடுஒழித்து எரிக்கத்தச்கது) என்றும் - எப் 

£.தும், ஒழியா - (உடலை விட்டு) நீங்சாச, வெருளி _துரிசு - கோபமாகிய 

றத்தை, அகற்றி - நீக்கு, மனம் சங்கற்பம் - மனத்தினது வீணானகற் 

ஈயெண்ணம், அட தக்கது - அடியோடு ஒழிக்கத்தக்கது; சள ஈசர் 

ஈன் தாள் என்னும் காற்று - திருக்கருவைச்செவபிரானது அழூயெ திருவடி 

இய காற்று, நெஞ்சத்து ௮ம் வயலில் - மனத்தினிடமாகய கழனியில், ஈட 

கது - (5ற்பயன்விளையுமாறு) ஈடுதற்குத்தகுக்த.து ) (௭- று.) 

இந்தமாமிசதேகத்தினிடதச்து அபிமானத்தை யொழித்து அகங்காரத்தை 

.டுக் கோபத்தையும் மளச்சங்கற்பத்தையும் முதலறக்கெடுத்துச் வெபிரா 

த திருவடிகளை எப்போதும் நெஞ்சத் பதியவைக்கவேண்டு மென்பசாம். 

யினையின்வந்தது வினைக்குவிளைவாயசா, புனைவனநீங்கிற் புலால்புறத.இடு 

ஐ, மூத்துவிளிவுடையது இப்பிணியிருச்சை, பற்றின்பற்றிடங் குற்றக் 

ாள்கலம்,: புற்றடங்க,ரவிற் செற்றச்சேச்கை, ௮வலக்சவலை சையா முக 

)) தவலாவுள்ளர் தன்பாலுடையத, மக்கள்யாக்கை யித '' என்றவாறு 
-ய,சல்லாத சாகுதலால், * விடத்சக்க.து இச்த விடக்குடல் ் என்றார். தானல்
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லாத உடம்பை யான் என்ற பற்றுச்செய்வத, அகங்கார மெனப்படும் : சத் 

துவவுணர்ச்சியால் அதனைத் சானல்லாத சென்ற உண்மை தெளிக்து ததன் 

கண் பற்றைவிடுதல் இன்றியமையாதது என்பதை விளக்க 4 கானெனல் 

வேர்களைக். துசுடத்சக்சது எனப்பட்டது: இங்கு, உபலக்ஷணத்தால், தன் 

னோடு இயைபுஇல்லாத பொருளை எனசென்றுகருதும் மமகாரத்தையும் விட 

வேண்டு மென்பது கொள்ச. : தனமெனள்னுஞ் சேர்க்தாரைக் கொல்லி யின 

மென்னும், ஏமப்புணையைச் சுடும்”? என்றவாறு தன்னையும் சன் இன த்தையும் 

அழிக்குந்கன்மையதான வெகுளியை மடக்குவது இன்றியமையாத சென் 

ரூர். எண்ப துகோடி நினைர்செண்ணுவன ”' என்றபடி. மனத்தின் வீணான 

சற்பனையெண்ணங்கள் கடவுளைச் தியாணிச்தற்கு-௨ரிய பயன்படுங்காலச்சை 

வீண்படுத்து மாதலால், அச்சங்கற்பம் ஒழியற்பாலதாம். திருவடி. நெஞ்ூற் 

பதிந்து பலகற்பயன்சள் விளைதற்குச் சாரணமாய் நிற்றலால் ௮தனை காற்ற” 

எனவும், ௮க.ற்கு இடங்கொடுத்து நிற்றலால் கெஞ்சக்தை ‘awe?’ எனவும் 

உநவகத்செய்சனர். * இறக்க ச்தக்சது கருலையான் இருவடிகேயம், மறச்சத் 

தச்ச அ மற்றுளசமயச்தின்மயக்சம், துறக்கத்தச்ச திவ்வடம்பை யானென்றுறு 

தொடர்பு, பிறக்கத்தச்சக து வொகர்சவாரியின் பெருக்கே ?? 

வாய்பாடுகொண்டது, இச்செய்யுள். 

என்ற செய்யுளின் 

நாற்றினை - இன் 83- சாரியைகள் : இவ்வாறுகொள்ளாது இரண்டாம் 

வேற்றுமைவிரியாகக்கொண்டு பொருள்கூறின் எடப்பமிவு என்னுங் குற்றச் 

இற்கு இடமாதல் காண்க. இனி, விடக்குடல் முதலியவற்றில் இசண்டனு 

ay தொச்சகசெனச் கொண்டு பொருள்கூறுவாரு முளர். காற்று - காறுவது 
[தோன்றுவது] எனச் காரணக்குறி. (௩௨) 

94, காற்றடந்தோடிசையெட்டி ஓர்தட்டகாகளிக்குங் 

கூற்றடுந்தாளெழுபா தலம்பபோய்ப்புகக்கொன்றைகரு 

ஷூற்றெழும்பொ ன்முடியண்டகடாகமொளிக்கநின்று 

பாற்றிருமேனிக்கள வீசனாடும்பவுரிகொண்டே. 

(இ-ள்.) பால் திருமேனி களலீசன் - பால்போன்ற [வெண் மையான] 

திருமேனியையுடைய திருக்கருவைச்சிவபிரான்,--நால் தட தோள் - (சனத) 

நான்கு பெரியதோள்களும், இசை எட்டிலும் தட்ட - எட்டுச்இிச்குக்சளிலும் 

போய் முட்டவும்,--ஈரகு அளிக்கும் கூற்று அடும் தாள் - ஈரசலோகச்சைப் 
பா.துகாச்சின்ற யமனை ௮ழித்தபாதம், எழு பாதலம் போய் புக - (€முலகங்க 

ளுள்) ஏழாவதாகிய பாதாளலோகச்திற் சென்றுபுகவும், கொன்றை ஈரு 

ஊற்று எழும் பொன் முடி - (,சன்மீது ௮ணிஈத) கொன்றைமலர்களிலி 

Gig தேன் ஊற்றெழுந்துபாய்ன்ற அழூயெ திருமுடி, ௮ண்ட. கடாகம் 

ஒளிச்ச - உலசவுருண்டையின் மேன்முகட்டை மமைச்சவும், டின் றுஈ(இவ் 

வாறு பெரியதொருவடிவச்துடன்) நின்று, புவரிகொண்டு ஆடும் - சுழன்று 

சொண்டு இருகர்த்தனஞ்செய்வன் ) (௭ - று.)
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சருவசங்காரகாலத்திற் வபெருமான் திருட ஞ்செய்்ெற இருவரு 

வத்தின் வளர்ச்சியைக் கூறியவாறு, *! மூடிகடர்தது சசனகோளகை நெடு 

மூகட்டினுச்சப்பாலும், அடிசடர்த.து பாதலமேழினுச் சப்புறத் தனலோ 

டும், துடிடெர்.சகை கடர்தன இகச்த மாறொல்புகழ்ச்சளாவீசன், பொடிடெ 

$தபான்மேனியன் திருகடம் புகலுதற்கெளிதோ '” என்றார் பதிற்றுப்பத்தக் 
தா.தியிலும், எழு - ஏழாவதுஎன், ற பொருளைச் தர௧து ; இலக்கணை, பவுரி - 

சுழன்றுசுழன்று ஆடுங் கூத்து. (௩.௪) 

35. கொண்டாளப்பெற்றவர்தம்மடியார்கள்குறைசெயினுக 

தண்டாமுனிவுற்றிகழ்தல்செய்யார்தமியேன்பிழை.நா 

ுண்டாயினும்பொறுத்தாளுக்தகைமையுன துகடன் 

கண்டார்ஈகைப்பர்களவிசநீயென்னைக்கைவிடி னே. 

(இ-ள்) கொண்டு அள பெற்றவர் - (சம்மை௮டைச்சலமடைந்த 

வரை) ஆட்கொண்டு பாதுகாக்கின்ற தலைவர், சம் அடியார்கள் குறை செயி 
னும் - தமது௮டியவர்கள் குற்றஞ்செய்தாலும், தண்டா முனிவு உற்று 

இகழ்தல் செய்யார் - நீங்காச கோபங்கொண்டு இகழமாட்டார்கள்) (௮.5 

லால்), சமியேன் - அடியேனிடத்தில், பிழை நூறு உண்டாயினும் - மிகப் 

பலதவறுகள் இருப்பினும், பொறுத்து ஆளும் தகைமை - (அதுகாரணமாககச் 
தண்டியாமல் ௮க்குற்றங்களைப்) பொறுத்து அடிஸமசொள்ளும் பெருக்தன் 

மையைக்காட்டுதல், உனது கடன் - உனக்குக் சடமையாகும் ) களவீச.... ! 

நீ--, என்னை கைவிடின் என்னை (ஆட்கொண்டு பா.துகாவாமல்) உபேட்?த் 

தால், கண்டார் - பார்த தஎல்லோரும், ஈசைப்பர் - (அப்படி உபேட்டித்த உன் 

னைப்) பரிகப்பார்கள்) (௭ - று.) 

தம்மையே சதியென்று ஈம்பிச் சரணமடைந்தவரைக் குற்றம்பாராது 

பாதுகாத்தல் உலகவியல்பு; ஆதலால், உன்னையேோம்பிச் சசணமடைந்த அடிய 

வனாயெ என்னையும் குற்றம்பாராட்டாது பாதுகாச்சவேண்டியது நினது 

கடமை யென்பதாம். இச்செய்யுளில், அடியார்களது பிழைகளைப் பாராமல் 

பாதுகாத்தல் த$லவர.துஇயல்பு என்ற பொதுப்பொருளைக்கொண்டு எனது 
குற்றத்தைப் பாராது பாதுகாத்தல் நினதுசடன் என்ற சிறப்புப்பொருளை ச் 

சமர்த்திச்சது - வேற்றுப்போநள்வைப்பணியின்பாற்படும். சகலகல்யாண 

குணபரிபூர்ணனெனப்படுகன்ற இறைவன்  அடியாரிழைத்த பிழைகோடி 
கெஞ்னெறியாசத ஆதிமுதல்வன் '' என்று கூறப்படுமாறு அக்குணங்களெல்லா 

வற்றினும் தலைமைக்குணமாகிய கருணையைக் கைக்கொண்டு நில்லாவிடின் 

௮வன துகுணங்கட்சே ஒரிழிவாதலால், சள வீச 8 என்னைச் கைவிடின் கண் 

டார் ஈகைப்பர்' என்றார். வேறுகஇயின்றிச் சசணமடைர்தவரைச் காவாது 

கைவிட்டால் விட்டவசையே பலரும் இசழ்ல ரென்றபடி. :: நானிலச் 

தோர்முன்னே நலனழிக்து சானிருந்தாற், கானறும்பூங்கள வீச - ஈனமு 
ரத், தென்னைச் ரரிப்பாசென் ரெண்ணாதே எம்பெருமான், உன்னைசூரிப் 

பாரு முண்டு ?' என்ற வெண்பாவந்தாதி ஒருசார் ஒப்புரோச்சத்சச்ச த. (௩ இ)
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80, கைவிட்டுக்கால்விட்டுக்கண்கள்பஞ்சிட்டுக்கலங்கியுயிர் 

மெய்விட்டு்ப்போம்பொழுதஞ்சேலஞ்சேலென் றுவேலைவென் று 

மைவிட்டெறிக்குங்கண்ணொப்பனையோடுமழவிடைமே 

னெய்விட்டசூலப்படையண்ணலேவக்துகின்றுகொள் ளே, 

(இ-ள்.) மெய் விட்ட - கெய்பூசப்பெற்ற, சூலம் படை - சூலாயுதத் 
தையுடைய, அண்ணலே - பெருமையிழ்டிறந்தவனே !--கை விட்டு - கைகள் 

சோர்வடைந்து, சால் விட்டு - கால்கள் (ஈடச்சமாட்டாதபடி) வலிமை 
குறைஈது, கண்கள் பஞ்சு இட்டு - கண்கள் (பார்வைகுறைஈ த) பஞ்சடைநச்து, 

கலங்9 . கலக்சங்கொண்டு, உயிர் மெய் விட்டு போம் பொழுது - (என gi) 

உயிர் உடலைவிட்டுப் போகும் காலத்தில் ( அர திமசசையில்], வேலை வென் ழ- 

வேற்படையைச் சயித்து, மை விட்டு எறிக்கும் - அஞ்சன மெழுதப்பெற்று 

(ஒளி) வீசுசன்ற, சண் - கண்களையுடைய, ஒப்பனையோடு - ஒப்பினையம்மை 

யுடன், மழ விடைமேல் - இளமையாடிய விருஷபத்தின்மேல் ஏறி, we 

சேல் அஞ்சேல் என்று - அஞ்சாதே அஞ்சாசே என்று சொல்லிச்சொண்டு, 

வந்து நின்று - (எனக்கு எதிரில்) எழுக்தருளிக் காட்டுகொடுத்து ரின்.ற, 

(என்னை), கொள் - (நினது இருவடியிற்) சேத் துக்கொள்வாய்; (௭ - று.) 

எனது கரணங்கள் யாவும் வலியொடுங்கி உயிர்போடின்ற அர்.தஇிமகாலகத் 

இல் நின்னை நினைப்பது ௮ரியதொருகாரிய மாதலால், அச்சாலத்து என்செய 

லைக் கருதாது மறுபிறப்பில்லாசபடி அ௮ஞ்சாதேயென்று அபயமளிச்து 

ரினது திருவடிகளைத் தக்தருளவேண்டுமென்று வேண்டியவாறு) 4 சாதல்முடு 

இற் றனைமறந்து நாவிறங்கும், மாதுயரிற் சற்றும் வழுத்கறியேன் - தலி 

னால், அப்பொழுசைச் கிப்பொழுதே யன்பால் வழுத்துகின்றேன், ஒப்பனை 

யாள்பாகா வுனை '' என்றார் வெண்பாவர்தாதியிலும். முசலடியால், மரணாவஸ் 

தையை வெளியிட்டவாறு, 

அஞ்சேல் அஞ்சேல் என்ற அடுக்கு - அச்சம் ஒழியுமாறு தேற்றுதற் 

பொருளை விளக்குஞ் சொற்றொடரின் ௮றுவாசம், மழ - இளமைகுறிக்கும் 

உரிச்சொல். துருப்பிடியாமைப்பொருட்டுச் சூலம் முசலிய ஆயுதங்களில் 

செய்பூசு,சல், இயல்பு. இனி, மெய்விட்ட சூலம் - பகைவரது நிணச் சோயப் 
பெற்ற சூலம் எனினுமாம். ௮ண்ணல் - ஆண்பாம் சிறப்புப்பெயர் : பெருமை 

யிற் சறர்தவனென்று பொருள். (௩௬) 

37. நின்றாள்வழுத்தநினைவு தந் துள்ளினிலை இறம்பிக் 

குன்றாவகையென்னையாட்கொண்டதாற்கொடியேன்புரித 

னன்ராசக்கொள்வகல்லாற்பிழைராடலைகாடினருக் 

கொன்றாய்ப்பலவுருவாங்கருவாபுரியு தீ தமனே. 

(இ-ள்.) நாடினருக்கு - விரும்பின அடியார்கட்கு, ஒன்று ஆய் - ஒப் 
பற்ற கடவுளாஇியும், பல உரு ஆம் - (௨லூலுள்ள) எல்லாப்பொருள்சளின் 
வடிவமாியு மிருக்ற, கருவாபுரி ௨உச்சமனே - திறுக்கருவைகரி லெழுர்ச
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40. வானவரிர் இரனிர்இரைகேள்வன்மறைவிரிஞ்சன் 

ரூனவரென்றுபுகல்வதுண்டோசமரிற்சிலையாற் 

சானவனெற்றுங்களவிசரன்றுகடல்விடத்தைப் 

போனகமாகவமுதுசெய்யாவிடிற்பூதலத்தே, 

(இ-எ்.) சமரில் - போரில், கானவன் - காட்டில் வசித்சவனாயெ ௮ருச் 

சுனனால், சிலையால் - விற்கழுஈ் தகொண்டு, எற்றும் - அடி.ச்சப்பெற்ற, ௧ள 
வீசர்--, ௮ன்று - (பாற்கடல்கடைந்த) அ௮ச்சாலத்தில், சடல் விடத்தை - ௮௧ 

கடலினின்று தோன்றிய நஆலாசலவிஷச்சை, போனகம் ஆக - உணவாகச் 
கொண்டு, அமுது செய்யாவிடின் - அமு.துசெய்யாிருப்பராயின்,--பூச 

லத்து - இப் பூமியில், வானவர் - தேவர்களும், இர்இரன் - (௮ச்தேவர்சட் 

குதீதலைவனாயெ) இந்திரனும், இர்இிசை கேள்வன் - திருமகள்கொழுகனாயெ 

இருமாலும், மறை விரிஞ்சன் - வேதங்களையோதுஇன்ற பிரமனும், தானவர் - 

அசுரர்களும், என்று--, புகல்வது - சொல்லுதல், உண்டோ - உண்டாகுமோ? 

சவெபெருமான் பாற்கடலினின்று தோன்றிய கொடுவிடத்தை gy gp 

செய்யாதிருப்பின், வானவர் சானவர் என்ற சாதிகளும் அவர்சட்செல்லார் 

தலைவரான இந்திரன் விஷ்ணு பிரமன் என்னுர் சேவர்களும் ஆயெ யாவரும் 

அடியோடு அழிர் தபோயிருப்பார்கள்) அவ்வாறு அழியாதபடி சிவபெருமான் 
விஷ ச்தையுண்டதனால்சான், சேவர்கள் தாமும் இக்திரன் பிரமன் முதலிய 

பேர்களைச் சொல்லிக்கொண்டு இரின்றன சென்பதாம். சவெபிரான் விஷ 
தீதையுண்ட இவ்வரலாற்றினால், ௮ப்பிசானது செயற்கரியசெயல் செய் த 
உயிர்களைப்பா துகாச்கும் விடத் இரசக்இயும் திருவருளும் பரத். துவமும் விளங் 

Go: சற்பங்கடச்து சடவுளராய் வாழ்வரோ, பொழ்பங்கயன் முதலாம் புத் 

சேளிர் - அற்புதமே, தெவ்வடக்கு சூலத்சார் சென்கருவைகாதனார், வெவ் 

விடத்தை யுண்ணாவிடின் ?? என்பது, வெண்பாவந்தாதி. 

இக்இரன் - பரமைசுவரியமுடையவன் ; இக்திரை - பரமைசுவரியங்கட் 
கு.ச் தலைவி: இவ்விரண்டும் - காரணவிடுகுறிப்பெயராய் வரும் வடசொற் 
கள். விரிஞ்சன் - (அன்னப்) பறலையாழ் சுமச்கப்படுபவ னென்றும், பஞ்ச 

பூகங்களைப் படைப்பவனென்றும் அவயவப்பொருள்படும் வடமொழி. சமர்-- 

ஸமசம். (௪௦) 

41. பூதகணத்தொடுவேதாவுக்தாளம்புடைக்கவொரு 

பாதமெடுத் துப்பவுரிகொள்வோய்பண்டையாகமத்தும் 

வேதசிரத்தும்பொலிகளவீசமெலியவரு 

மேதமகற்றுவதுன்கடனென்கடனேத் துவ. 

(இ-ள்.) பூச சணத்தொடு - பூதசணங்களும், வேசாவும் - பிரமனும், 
தாளம் புடைக்க - (ஈர்த்சன,ச்திற் சதிமிதித்தற்கு ஏற்பத்) தாளங்கொட்ட, 
ஒரு பாதம் எடுத்து - ஒருசாலைத் தூக்சச்கொண்டு, பவுரி கொள்வோய் - 
இருஈடனஞ் செய்பவனே ! பண்டை ஆசமத்தும் - பழமையாகிய (இருபத்
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செட்டுச்) சைவாகமல்களிலும், வேத தெத்தும் - வேதங்களின் முடிவாக 
உபகிடத்துக்களிலும், பொலி - விளங்குன்ற, களவீச...! ஏத்துவது - (உன் 

னைத்) துதிப்பது, என் கடன் - எனது கடமையாகும் ; (அதற்குப்ப.திலாக]), 
மெலிய - (யான்) வருந்துமாறு, வரும் - (என்னை ஈலிய) வருகின்ற, எம் - 
(பிறவித்) துன்பங்களை, அகற்றுவது - நீக்கப் பாதுசாப்பது, உன் சடன் - 

உனது கடமையாகும்; (எ-று) 

உன்னை வணங்கத் துதித்தல் எனதுகடமை ; இக்கடமையை யான்செய் 

திட்டே னாதலால், இனி எனது பிறவித்துன்பங்களை யொழித்து முத்இிமல் 
இப் பாதுகாத்தல் உன துசடமை யென்பதாம். 4 என்செய லுன்றாளி லினி௰ 
மலர் சாத்துவதே, உன்செய லென்றன்பமொழிப்பதே - மின்புரையும்) 

வேணியாய் சென்கருவைவலேந்தே யனலேந்தும், பாணியாய் வேதாதஇபா ?' 

என்பர் வெண்பாவிலும். சவெபெருமான் இருடனஞ்செய்யும்போது பூதங் 

களும் பிரமனும் தாளங்கொட்டுல ரென்௪, ஒருகாலைச் தூக்யெவண்ணம் மற் 

மொருகாலாற் கூத்தாடுதல், ! குஞ்சசதுடனம்" எனப்படும். சவெபெருமானது 
சுவரூபத்தைச் சைவாசமங்களும் உபரிஷத்துக்களுமே உள்ளபடி. யுணர்த்து 

வன வாதலால், (பண்டையாகமத்தும் வேதிரத்தும் பொலிகளலீச' என்றார். 

43, எஏத்தியமூவர்தமிழ்மாலைசாத்துமினையடி.க்கென் 
னுத்தரும்புன்சொற்றொடைபுனை வாய்செம்பொனாட்டிலைந்து 

காத்தருகாண்மலர்சூடும்புரிசடைக்காட்டெருக்கம் 

பூத்தருமாலைபுனைகளவீசபுசார்தகனே. 

(இ-ள்.) பும ௮ந்தகனே - இரிபுரங்களை யெரிசத்தழிச்சவனே ! செம் 

பொன் சாட்டில் . வந்த பொன்மயமான தேவலோகத்திலுள்ள, ந்து கா - 

882 தேவதருக்களும், தரும்-கொடுக்க, காள் மலர்- ௮ன்றுமலர்ர்த [புதிய] 

மலர்களை, சூடும் - அணிந்துள்ள, புரி சடை காடு - முறுச்சிக்கட்டிய சடைத 

தொகுதியில், எருக்கு தரு பூ மாலை - எருச்கஞ்செடியினின்று உண்டாகும் 

மலர்களாலாகிய மாலையை, புனை - gests, களவீச-- ! ஏத்திய - (பாடல் 
பாடித்) த.திச்த, மூவர் - மூன்று மாயன்மார்களது, சமிழ் மாலை - தமிழ்ப்பா 

மாலையை, சாத்தும் - ௮ணிர் தகொண்ட, இணை அடிக்கு - (உனத) இரண்டு 

திருவடி. களில், என் நா தரும் புல் சொல் தொடை - எனது நாவினாற் பாடும் 

இழிவானபாமாலைகளையும், புனைவாய்-(விருப்பத்தோடு) ௮ணிர்துசொள்வாய், 

மிசவுஞ்சிறர்ச சற்பசமசங்களின் மலர்களோ டொப்ப மிசவும் இழிவான 

எருக்கமலர்களையும் சிவபெருமான் சடைமேலணிக்துகொள்ளும் இயல்பின 

ஞதைலால், அவ்வாறே சத்துவஞானங்கனிஈத மெய்யடியார்சள் பச். தியோடு 

இருவாய்மலர்த்தருளிய சறர்த தமிழ்ப்பாசுரங்களாகயெ தேவாரத்தோடொப்ப 
அறிவில்லாத சமது மிகத்தாழ்க்த பாடல்களையும் ௮ங்கேகரிப்ப னென்ஜுர், 
துணிபுபற்றி, இவ்வாறு வேண்டுகின்்தன ரென்க. : ! செம்பெர்ஸீட்டிலர்.து 

காத்தருமாண்மலர்சூடும் புரிசடைக்காட் டெருச்சம்பூச்சருமாலை புனை என்ற 

அடைமொழி - முன்னிரண்டடியிற் கூறிய விஷயத்துக்கு உபசாரப்பட
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வேண்டுமென்னும் சருச்துப்பட உசைக்சப்பட்டசனால், கநத்துடையடை 
மோமியணியாம், 4 போசமறியேன் புகன்றகவிவிண்ணப்பம், ஏ.துச் இருச் 
செவியி லேறுமோ - சதநிலாத், இங்க ளணீயுச் திருச்சடைமேற் புன்பூளை, 
தீங்கவணியுங் கருவேசா '' என்ற வெண்பாவக்தாதி இங்குச் கருதத்தக்கது. 

மூவர் - திருஞானசம்பக்தர் சுந்தரகூர்த்திகள் இருகாவுச்சரசர் என 

இவர், மூரவர்தமிழ்மாலை - தேவாரம். தேவலோகம் செம்பொன்மயமான 
உலக மாதலால், ௮.து -  செம்பொனாடு' எனப்பட்டது, 8ந்துதேவதருக 

கள் - மந்தாரம் பாரிஜாதம் ஸந்தாகம் கல்பம் ஹரிசந்தகம் என்பன. இவை 
களில் ஒவ்வொன்றும் பருத்.து ஒருசோலைபோலப் பரவிவளர்ச்திருத் தலால், 

 8ந்துகா ! என்றார். எருச்சம்பூ, ௮ம் - சாரியை, பூ தரு - பூச்தச்த [பூவினா 
லாய] எனினுமாம். அந்தகன் - யமன் : புரார்சசன் - புரங்களுக்கு முடி. 

வைச் செய்தவன். (௪௨) 

4௦, புரந்தான்பண்டைப்பழிதிரப்பொன்னிதழ்ப்பூங்கமல 

நிரர் தஞ்சா த்தவருள்புரிர் ேதோனிலவோடணிதந்த 
காந்தையஞ்செஞ்சடைப்பால்வண்ணராதன்கருணைபொங்க 

வசந்கருமோவறியேனளியேனிட்டமா மலர்க். 

(இ-ள்,) பண்டை - முற்காலத்தில், புரந்தரன் - தேவே கிரனத, 

பழி - பிரமகத்திதோஷம், தீர - நீங்கவும், பொன் இசழ் பூ சமலம் - பொன் 
மயமான இதழ்களையுடைய சாமரைமலர்களை, கிரக்தரம் - எப்போதும், சா,தத- 

(தனக்கு ௮ல்விச்திரன்) சமர்ப்பிக்கவும், ௮ருள் புரிச் சோன் - இருபைசெய்ச 
வனாயெ,-- நிலவோடு - நிலாவையுடைய பிழறைச்சர்இரனுடனே, ௮ணிக்த - 
தரித்த, சரர்சை - கரந்தை மலர்களையுடைய, ௮ம் - ௮ழயெ, செம் சடை - 

Rats சடையோகடிய, பால்வண்ணகாதன்--,--அளியேன் - (கருணை 

யினாற்) பாதுகாத்தற்கு உரியவனான அடியேன், இட்ட - (தனக்குச்) சமர்ப் 

பித்த, மா மலர்க்கு-சிறந்த புஷ்பங்கட்கு, கருணை பொங்க- தஇிருவருள்மிகுந்து , 

வரம் சருமோ - (எனத) விருப்பத்தைத் சருவானோ * (அறியேன்); (௪-து.) 

சேவேர்்திரன் தனச்குப் பொற்றாமரைமலசையணிந்து வழிபட்டுப் பழி 

தருமாறு அருள்புரிந்த செவபிசான், அடியேன் மலர்கொண்டு பூரித்து வழி 

பட்டு வணங்குமாறு என்னையும் திருவருள்கொண்டு பாதுகாத்தல் முறை: 
௮வ்வாழு திருவருள்பாலிப்பனோ? அன்றிச் கைவிடுவனோ என்பதாம். தேவர் 
கட்கெல்லாக் தலைவனாகிய இச்திரனிடத்துச் சருணைபுரிர்தவன் மனிதரிற் 

சடைப்பட்டவனாகிய என்னிடத்துச் கருணைபுரிவனோ £? என்று Bue 

கொண்டவாறு. கடம்பவனத்து வக் தமாத்நிரத்தில் தனதுபாவம் நீங்கப் 

பெற்ற இந்திரன் ௮ததலத்து எழுந்தருளிய சவபெபருமானிடத்துப் பொழற்றா 

மரைப்மொய்சையினின்று தாமரைமலர்களைச் தான் கமாடோறுஞ்சாத்தும்படி 

வரம்வேண்ட, அக்கடவுள் (: சித்திராபெளஎர்ணமிதோறும் ஈம்மைப் பூஜை 

செய்தால் வருடமுழுதும் பூஜைசெய்த, பயன் கடைக்கும் ” என்று சட்டளை
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யிட, அவ்வாஜே தேவேந்திரன் வருடர்தோறும் செய்செறன னென்ற 

புசாணகசதையை உட்கொண்டு : பொன்னிதழ்ப் பூங்கமலம் நிரந்தாஞ்சாத்த 

வருள்புரிர் சோன் ' என்றார். 

புச் தரன் - பசைவர்களிறைம்பை அல்லது ஈகரங்களை யழிப்பவன் ) 
சமலம் - நீரை யலங்கரிப்ப.து ; நிரக்தசம் - இடையீடில்லாத காலம்: இவை - 

வடசொற்கள், நிலவு - இலக்கணையால், பிறைச்சக்திரனைக் குறித்தது. 
பாலவண்ணகாசன் தருமோ - செய்யுமென் முற்று ஆண்பாலுக்கு வந்தது? 
அருள்புரிதோர்...பால்வண்ணகாதர் வரச்தருமோ ' என்ற பாடம் சிறலாது, 

அளியேன் . இரங்க அருள்புரிதத்குஉரிய கான். 

ழன்னிரண்டடியிற் தறித்த வாலாறு:--முன்னொருகாலச்தில் தேவேக் 

தரன் செல்லச்செருச்கில் மூழ்டுப் பெண்மயலி லசப்பட்டுத் சனதுகுருவா 

திய பிரஹஸ்பதி வருகையில் ௮வர்ச்குச் செய்யவேண்டிய வழிபாடுகளைச் 

செய்யாதுபோக, ௮துகாரணமாக BEST சென்றவிடச்தெரியாது மறை 
ந் துவிட, ௮ப்போது பிரமசேவன துகட்டளையின்படி நீவஷ்டாவின் புதல்வ 

னாவயெ விசுவகரூபனென்னும் ௮சுரனொருவனைக் குருவாகக் கொண்டு அவனி 

p96 தேவேர் திரன் ஒருயாகஞ்செய்யுமாறு வேண்ட, அவனும் புறத்திலே 

 தேவர்கட்குச் செல்வமுண்டாகுச ' என்று சொல்லி அகத்திலே தம்மவர்க 

ளான அசுரர்சட்கெல்லாம் ஈன்மையுண்டாகுமாறு நினைத்து யாசஞ்செய்ய, 

அதனையறிச்த தேவேர்தின் சினந்து தனதுவச்சிராயுதத்தினால் அவனது 

சரங்களைச் கொய்தமாத்திரத்தில் அவனைக்கொன்றசனாலாகிய பிரமகத்தி 

தோஷம் தன்னை நெருங்கிப்பிடிச்ச, தேவர்கள் ௮ப்பாலத்தை மாம்முதலிய 

வற்றிற்குப் படிர்ச்துகொடுத்து இக்இரனைப் பழி நீங்கியவ னாக்சு, அப்போது 

தீவஷ்டா தனது மகனைச் கொன்றவனைப் பழிவாங்க நினைத்து யாகமொன்று 

செய்ழு விருத்திராசரனை யுண்டாக்கி இர திரனைக்கொல்லுமாறு ஏவ, இரக்தி 

ரன் அ௮வ்வசுரனோடு பொருது அவனையே கொல்ல, உடனே பிரமகத்து 

தோஷம் மற்றும் சேவேர்திரனை நெருங்கி கலிய, ௮ப்போது இக்திரன் 

தின துகுருவாகிய பிரகஸ்பதியின் சொற்படியே பூலோகத்திற்கு வந்து பல 

தலங்களிலுஞ் சென்று முடிவில் கடம்பவன *ச்சைச் சார்ஈ்து தனது பிரம 

கத்தி தோஷம் நீங்கப்பெற்று அங்குள்ள பொற்றாமரைப் பொய்கையி 

னின்று பூச்கொய்து சிவபிரானது இருவடிகளி லிட்டு அருச்சித்து அப்பிரா 

னது திருவருளினால் தனது பழையகிலையை யடைஈதன னெவ்பதாம், () 

44, மாமலான்றிக்குரு இக்கண்சாத் தியமாயலுக்குன் 

றீமலராழிப்படையளித்சாய்செழுக்ேேறல்வளப் 

பூமலர்கொ ண்டுன்றிரு 2மனிழு.ர.றும்பொ தர் தவர்தக் 

காமனை யேனெரித்தாய்கருவாபு.ரிக்காமண'2ீன, 

(இ-ள்.) கருவா புரி சாணனே- திருக்கருவையென்னும் ரீகரி லெழுர் 

தருளியுள்ள சிவபெருமானே [/--மா மலர் ௮ன்றி - சிறந்த தாமரைமலசே 

யல்லாமல், குருதி சண் சாத்திய - (குன்றெடுத்தசனால்) இரத்சஞ் சொரியப்
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பெற்ற சண்ணைச் சமர்ப்பித்த, மாயலுச்கு - திருமாலுக்கு, உன் - உனது; தீ 

மலர் அழி படை-கெருப்புச்சுவாலை வீசுகின்ற சக்கராயுதத்தை, அளித்தாய் - 

கொடுத்தருளினாய ; செழு தேறல் வளம் பூ மலர்கொண்டு - செழுமையாகிய 

சேன்பெருச்கையுடைய பொலிவுபெற்ற புஷ்பங்களைக்கொண்டு, உன் இரு 

மேனி முற்றும் பொதிந்த - உனது திருமேனிமுழுவதையும் மறைத்த, ௮த 

காமனை - ௮௭.2 மன்மதனை, ஏன் எரித்தாய் - என்னகாரணத்தினால் எரித் 

சழித்தாய் ? (௭ -.று.) 

தாமசைமலர்கொண்டு பூசிச்சத்தொடங்கிய திருமால் அ௮தீதாமரைமலர் 
இடைச்சப்பெறாமையால் ௮தற்குஈடாகத் தனது தாமரைபோன்ற ஊனக் 
கண்ணொரன்மைச்கொண்டு தஇிருவடிகளி லிடவும் அவனுக்கு நீ அருள்செய் 

சாய; சாமனோ, சாமரைமு,சலிய ர துமலர்சளையேசொண்டு உனது இரு 

மேணிமுழுவதும் தூவவும் ௮வனிடத்துச் சிறிதும் ௮அருளில்லாது கோபங் 

கொண்டு அவனையே எரித்சொழித்சாய் ) இம்மாறுபாட்டிற்குக் காரணம் 

என்னோ? என்று வினாவியலாறு, இனால், இறைவன் அ.கத்திலிருக்கும் 

பச்தியைச் கருதுபவனேயன்றிப் புறத்தேதோன்றும் பொருள்களைக் கருது 

பவனல்ல னென்பது பெறப்படும், 4(ஈசற்கு - பல்லோனெறிரிலையோ ஈன் 

னுதா லொண்கருப்பு, வில்லோன்மலரோ விருப்பு '” என்ற துங் சாண்க, 

மாயன் - மாயையையுடையவன் ; மாயையாவது - கூடாததையும் கூட்டு 

விக்கும் திறம்: கருநிறமுமாம். தீமலர் ஆழி - நெருப்பு மலர்கின்ற [மிகுதி 

யாகத்தோன்றுடன்ற] சக்கரம். மலராழி - வினைத்தொகை, ஆழி - (பகை 
வரை) அழிப்பது என்றாவது, வட்டவடிவமானது என்றாவது காரணப் 

பொருள்படும். தாமரை அசோகு குவளை முல்லை தேமா என்ற மலர்களை 

லும் - மன்மதனது பஞ்சபாணங்களாம். மலர் - சாதியொருமை, காமன் - 

விருட்பத்தையுண்டாக்குங் கடவுள். காரணன் - எல்லாப்பொருள் சட்குங் 

காரணமானவன்) அன்றி, காரணாகமத்தினாற் பிரதிபா திக்கப்படுபவனுமாம், 

திநமால் தரதிக்கண் சாத்திய வாலாறு:--வெபெருமான் தனதுதிரு 
வடி.விரலால் தரையிற்€றியுணடாக்கச் சலந்தராசரனைக்கொன்ற சக்கராயுத 

த்தை அரச்சர்முதவியோரை அழித்தற்குப் பெ.றும்பொருட்டுத் இருமால் 

நாடோறும் ஆயிரந்தாமரைமலர்களைக்கொண்டு அ௮ச்சிவபெருமானை அருச் 
ஏத்து வழிபட்டுவருசையில், ஒருமாள் பரமசிவன் அ௮வ்விஷ்ணுவினத அன்பு 

நிலையைப் பரிசோதிச்ச எண்ணி ஒருமலரை மறைத்திட, திருமால் மனக் 

தளர்ச் து தனதுசெர்தாமரைமலர்போலுங் சண்களு ளொன்றைப் பறித்து 

ARRAS, சவெபிரான் இருவுள்ளமுவந்து சக்கசாயு தத்தை யீர்தன Coren 

பதாம். '' சலமுடையசலக்தரன் றனுடல் தடிந்த ஈல்லாழி, ஈலமுடையமார 
ணற்சன்று சவியவாழென்னேடீ, நலமுடையகாசணன் ற னயனமிடச்தானடி. 

se, ழலசாகவிடவாழியருளினன் சாண் சாழலோ” என்பது இருவாசசம், () 

415, காரணனேடு ore 'வாபுரியிற்களாநிழற்சழ்ப் தன கருவாபுரியிற LDS Ip 
பூரணனேயென்புபூண்டவனேபொற்பொருப்புவில்லா



திருக்கருவைக்கலித் துறையந்தாதி, 47 

நாரணனேகணையாப்புமூன்றெய்தகாயகனே 

யாரணனேயப்பசனயடியேனுன்னடைக்கலமே. 

(இ-ள்.) காரணனே... ! என்பு பூண்டவனே - எலும்புமாலையை 

யணிர்தவனே ! பொன் பொருப்பு வில் ஆ - பொன்மயமான மேருமலை 

வில்லாகவும், மாரணனே கணை ஆ - திருமாலே அம்பாகவுங் சொண்டு, புசம் 
மூன்.று எய்த : இரிபுரங்களையும் எய்து நீராச்செ, மாயசனே - தலைவனே ! 

ஆரணனே - வேதங்களினா லுணர்த்தப்படுபவனே! அப்பனே - பரமபிதாவே! 

தென் கருவாபுரியில் களா நிழல்£ழ் பூரணனே - தெற்டுின்சணுள்ள திருச்சரு 

வை ஈகரில் களாமரத்தின்கிழலி லெழுக்சருளியுள்ள நிறைர்தகடவுளே!--- அடி. 
யேன்--, உன் ௮டைச்சலம் - உனது அடைக்கலப் பொருளாவேன் ); (௭-.று.) 

யான் உன்னையே சரணமாக அடைந்து உன்னார் பாதுகாச்சப்படும் 
பொருளாயினே னாதலால், என்னை ஒருகுறைவும் கேராதவாறு யாழுசாச்ச 

மேண்டு மென்பதாம். பூரணன் - எங்கும்வியாபித்து நிரம்பியுள்ளவன்; எல் 

லாக்குணங்களாலும் நிரம்பியவனுமாம். காரணன்: நாராயணன் : AG agin 

பொருள்கட்கெல்லாம் இருப்பிடமானவ னென்றும், பிரளயப்பெருங்கடலை 

வாழுமிடமாகவுடையவ னென்றும், இன்னும்பலபடியாசவும் காரணப்பொரு 

ஞரைப்பர். ௮டி.யேன் உன்னடைக்கலம் என்றவிடத்து--சன்மையிற் படர் 

க்கைவர் ச இடவழுவமைஇயும், இழிப்பினால் [பணிவுபற்றி] உயர்தணை ௮ஃ 

நிணையாக் கூறப்பட்ட திணைவழுவமைதியும் இருத்தல் காண்க, 

' என்புபூண்டவன் ? என்பதில் அடங்கிய கதை: -சர்வசங்காரகாலக் 
தோறும் ஒடுங்குகற பிராரது தலைகளையும் விஷ்ணுக்களது உலும்புகளை 

யும் வபெருமான் மாலையாகச் தொடுத்து, ! எப்பொழுதும் அழிவில்லாமல் 

எஞ்டகிற்கும் பொருள் தாம் ஒருவரே என்று அப்பிரமனா தியோர் அறிக். 

வழிபட்டு ஈற்சதியடைதற்பொருட்டு ஆபரணமாக ௮ணிவ னென்பதாம். () 

46, அடைக்கிலரைந்துபுலளையுகெஞ்ச த்தமுக்ககலத் 

துடைக்கலர்தொண்டுபுரியத் துணிகிலர் தூயபத இ 

படைக்கலா்நின்புகழ்பாடிலர்காலபடர்பிடி. த். துப் 

புடைக்கிலென்செய் திடவார்களவிசபொறியில2, 

(இ-ள்.) களவீச--!--பொறி இலர் - ஈல்வினையில்லாதவர்,--ந து 

புலனையும் - (தம.து) பஞ்ச இ£இிரியங்களையும், அடைக்கலெர் - (அவை சம்சம் 

வழியிற் செல்லவொட்டாது) தடுத்துவைக்கும் திறமில்லார்; கெஞ்சத்து - 

(தமத!) மனத்தில், அமுக்கு - (ஆணவம் மாயை கன்மம் என்னும் மும்) மலங் 

களும், ௮சல - நீங்கும்படி, தடைக்கலெர் - போக்குக் திறமுடையவரல்லர் ; 
சொண்டுபுரிய - (உனது) சைங்கரியக்மைச் செய்யுமாறு, துணிகலர் - தணிய 

வும்மாட்டார்; தூய பத்தி படைகீலெர் - (உன்னிடத்துப்) பரிசுத்தமான மெய் 

யன்பைச் கொள்ளவும்மாட்டார் ; நின் புகழ் பாடிலர்- உனது இருப்புகழ் 

களை (வாயினாழ்) பாடிச் துதிக்சவும்மாட்டார் 5 (ஈத்றொழிலைச்செய்து நமது
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வாழ்நாளை ச்சபலமாச்சாது வீணேகழிச்ச அவர்கள்),--(தமது ௮ர்இிமகாலத் 

இல்), சால படர் -யமடஇிங்கரர், பிடித்து புடைக்கில் - பிடித்த வருத்தும் 

போது, என் செய்தோர் - என்னசெய்யமாட்டுவார்கள் ? [ஒன்றுஞ் செய்ய 

மாட்டாது சவிப்ப சென்றபடி]; (எ.ஃறு.) 

உலகத்து மனிசர்சள் ஈல்லறிவுடனே தமதுவாணாளை வீணாளாக்சாமல் 

பஞ்சேச்திரியங்களையடக்குதல் மும்மலங்களைப்போக்குதல் கைங்கரியஞ் 

செய்யச் துணிதல் மு.சலிய ஈற்றொழில்கள் புரிக திடுவராயின் இறு தியில் யம 

பாதைக்கு உள்ளாசாமல் ஈற்சகதிபெறலா மென்பது, கருத்து. இவ்வாறு ஈற்: 

ரொழில்புரியா சவர்க்கோ யமனுக்குச் கு.ற்றேவல்செய்சல் நேறிடு மென்பதாம். 
 சரங்கொண்டலர் தூலார் கண்கொண்டுபாரார், சிரங்கொண்டடியிறைஞ்சல் 

செய்யார் - உரங்கொண்ட, ஏற்றில்வருர்தென்கருலையீசனுச் சாட்செய்யா 

மற், கூற்றுவற்காட்செய்வார் குணம்!” என்பது, வெண்பாவக்தாதி, 

ஐர்துபுலன் - இங்கு, இலக்கணையால், 8ீம்பொறிகளைக் குறித்தன. Bw 

பொறிகள் - மெய் வாய் சண் மூக்குச் செவி என இலை. 8£ம்பொறிகளை 

யடக்குதல் - 8ம்பொறிகளையும் சம்தமக்குஉரிய ஊறு சுவை ஒளி நாற்றம் 
ஒசை என்லும் 8ம்புலன்சளின்மேற் செல்லவொட்டாது தடுத்தல், Gags 

சத்து அழுக்கு - மனக்குற்றம், தொண்டு - வெகைங்கரியம், பொறி - ஊழ்? 

நல்வினையை யுணர்ச்திற்று, பொறியிலர் - அறிவில்லாதவ ரெணினுமாம். () 

11, பொறியும்புலலுங்கலங்கியைம்மேலிட்டுப்பு த் இகெட்டு 

மறியும்பொழு திலும்யான்மறவேன்மறியோடுமழுச் 

செறியுக்கசாம்புபமுஞ்செய்யவாயுர் இலக நுதற் 

குறியுங்கருவைப்பெருமான் றிருமணக்கோலமுமே, 

(இ-ள்.) பொறியும் - 8ம்பொறிகளும், புலனும் - (அவற்றிற்குஉரிய) 

ஐம்புலன்களும், கலங்கு - நிலைசடுமாறி, 8 மேலிட்டு - கோழை மிகுதியாக 

(கெஞ்சல்) நிறைந்த, புச்தி கெட்டு. பிரஜ்ஞைதப்பிப்போய், மறியும் பொழு 

இலும் - இறக்குந்தருணச்திலும்,--கருவை பெருமான் - இருகச்கருவைச் 

சிவபெருமானது, மறியோடு மழு செறியும் கர அம்புயமும் - மானையும் மழு 

வையும் ஏந்திய தாமரைமலர்போன்ற தஇருக்கைகளையும், செய்ய வாயும் - 

வெர்,ச திருவாயையும், நுதல் இலகம் குறியும் - திருகெற்றியி லணிச்துள்ள 

இிலகக்குறியையும், தருமணம் கோலமும் - இிருச்சல்யாண கோலத்தையும், 
யான் மறவேனண்--; (௭ - று.) 

யான் எப்போதும் செவபிரானதுவடிவச்சைச் தியானித்து நிற்றலால், 

௮வ்விறைவனை மறக்குமாறு மேரக்கூடிய அர் திமகாலத்திலும் ௮ப்பிரானது 

திருவுருவத்தை மறவே னென்று தமதுதியானச்தினுறுதியை எடுத்துச் 

கூறின ரென்க, 

பொறியும் புலனும் சலங்குதல் - 8ம்பொறிகள் தீம் சமக்குஉரிய பரிசம் 

மூ,சலிய புலன்களை ௮ழபவிக்குந்கன்மை குன்றிப்போதல், 13ம்மேலிடுசல் -
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அர். திமசால.த்தில் கெஞ்டிற் கோழை மிகுதியாச ௮டைத்துச்சொள்ளுசல் ) 

இனி, வாசசாடியும் பித்தசாடியும் ஒடுங்கப்போகச் தளத் துக்கு௨ரிய ஸ்லே 

ஷ்மகாடியே தலையெடுத்தலுமாம். சராம்புயம் - திர்க்சசக்திபெற்ற வடமொ 

Ps srt. அம்புமம்-- அம்புஜம் : கீரில்தோன் நுவ த, வாய்வெர்இரு த்தல்- 
உச்சமவிலக்சகணம். (௪௭௪) 

48, கோலமெடுத்துஈடிப்பயர்போலப்பொய்க்கூடுபல 

காலமெடுத்து க்கழித் துவிட்டேன்கருப்புச்சிலைமே 

னீலமெடுத துப்பொசரவக்தகாமனைநீறுசெய்யப் 

பாலமெடுத்தவிழியழலேவியபால்வண்ணனே. 

(Q- a.) கரும்பு சிலைமேல் - கரும்பாடிய வில்லினிடத்தில், நீலம் 

எடுத்து - கருங்குவளைமலசாகய பாணத்தை எடுத்துத்தொடுத்.து, பொர வந்த- 

(உன்மிது பிரயோடுத்துப்) போர்செய்ய வந்த, காமனை - மன்மதனை, நீறு 

செய்ய - நீறாக்கும்படி, பாலம் எடுத்த விழி - கெற்றியிற்பொருந்திய கண்ணி 

லிருந்து, அழல் ஏவிய - நெருப்பையேவி யழித்த, பால்வண்ணனே...!.- 

கோலம் எடுத்து ஈடிப்பவர்போல - வேஷம்பூண்டு கூச் தாடுபவர்போல, பொய் 

கூடு பல எடுத்து - பொய்யாகிய பலசரீ ரங்களை (ப் பலகாலங்களில்) மேற்கொ 

ண்டு, காலம் கழித்துவிட்டேன் - (எனது) காலங்களையெல்லாம் வீணாக்க 

னேன்; (௭-று,) 

அளவிற$தபலகாலங்களில் எண்ணச்தொலையாச மிகப்பல ஜர்மங்களெ 

டுத்து உழன்று வருக்கிப் பழுதே பலபகலும் போக்கியழைக்ரு இரங்வயெ 

வாறு ) இனியாயினும் ௮வ்வாறுஉழலாசபடி குறிக்கொண்டு பாதுகாத்தல் 

வேண்டு மென்பது, குறிப்பு, சாம்எடுத்த பலபிறவிகளிலும் உள்ளும்புற 

மும் ஓத்இ.ராமல் எண்ணம்வேறு செயல்வேரறாக இருந்து காலச்தை வீணே 

கழி,ச்ச,சனால், கோலமெடுத்துஈடிப்பவசை,ச் தமக்ரு ௨-வமையாகக் கூறினர்; 

உவமையணி. * நடித்தேன் பொய்ச்கூடெடுச்து அவமே ஈன்னாள்சழிய '' 

என்றார், பதிற்றுப்பத்தர்தா Gud eyo. 

உயிராகயபறலை வந்து புகும்.து சிலகாலந்தங்கப் பின்பு நீங்கச்செல்லுங் 

கூடுபோலுதலால், உடம்பு கூடு எனப்பட்டது: உவமையாகுபெயர், மன்மத 

னுக்குச் கரும்பு வில்லாதலை ** அலைச்கரும்பு சிலை '' என்றதனாலும் அறிக: 

மன்மதனது அம்புகள் - தாமரைமலர் மாமலர் ௮சோகமலர் முல்லைமலர் 

ரீலோற்பலமலர் என்பன. இவற்றின்பயன் - முறையே, உரமத்தம், மதசம், 

ஸம்மோஹம், ஸந்தாபம், வசீகரணம் என்பன : இவை செய்யும் ௮அவஸ்தை- 

முறையே, சுப்பிரயோகம், விப்பிரயோகம், சோகம், மோகம், மரணம் என் 

பன. அவையாவன--சுப்பியோகம் - சொல்லும் நினைவும் ; விப்பிரயோசம் - 

வெய்துயிர்த்இரல்சல்; சோகம் - வெதுப்பும் ய்ப்பனசெவிட்டலும் ; 

மோகம் - அழுங்கலும் மொழிபலமபிதந்றலும்) மரணம் - அயர்ப்பும் மயக்க 

மும், 4 நினைக்கும் அரவிச்தம் நீள்பசலை மாம்பூ, அனைத் துணவுமீக்கும் 

7
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அசோகு - வனத்திலுறு, முல்லை கடைசாட்டும் மாதே முழுநீலங், கொல்லும் 
மதனம்பின்குணம் ”” என்ற இரச்இனச்சுருச்சத்தையும் சாண்க. இவற்றில், 
ஐர்சாவதாகெய குவளையை எடுத்துக்கூறியது - ௮ம்மலரே கொடியதாய் மரண 

வேதனையை யுண்டாக்கு தலா லென்க. 

நீலம் - பண்பாகுபெயர், பாலம் - வடசொல், விழிப்பது - விழி; வினை 
முதிற்பொருள்விகுது புணர்ர்துசெட்ட பெயர். கரும்பு வில்-- கருப்புவில் ; 

இறுபான்மை அல்வழியில் மென்றொடர் வன்றொடராயிற்று, (௪௮) 

49, பால்வண்ணஞ்சொல்லென் றும்பக்ககேருகவண்ணம்பாதமென்றுஞ் 

சேல்வண்ணங்கண்ணென்றுமிவ்வண்ணமா தர் இறம்புகழ்ந்து 

நூல்வண்ணநுண்ணிடையொப்பனைபாககொர்தேனினியுன் 

கால்வண்ணநாண்மலர்க்கோரளியாகக்கருத்தளியே, 

(Q- or) நூல் வண்ணம் - நூலின்சன்மைபோன்ற, நண் இடை ௪ 

மெல்லிய இடையையுடைய, ஒப்பனை - ஒப்பனையம்மையை, பாச - (வாம) 
பாசத்திற் கொண்டவனே !--* சொல் - பேச்சு, பால் வண்ணம் - பால்போல 

இன்சுவையுடையது, ? என்றும்--, ! பாதம் - பாதங்கள், பங்கேருகம் வண் 

ணம்-தாமரைமலர்போல மென்மையும் அழகு முடையன ”, என்றும்--, “சண் - 
கண்கள், சேல் வண்ணம் - கெண்டைமீன்போலத் தோற்றமும் பிறழ்ச்சியு 

மூடையன, : என்றும்---, இ வண்ணம் - இவ்வாறு, மாதர் இறம் புகழ்ச்து - 

மகளிரது அழகை வருணித்துச்கூறி, நொர்சேன் - (அதனால் யாதொரு பய 

னும் இடைச்சப்பெருமல்) வருந்தினேன்; இனி - இணிமேல், உன் கால் வண் 
ணம் நாள் மலர்க்கு- உனது தஇிருவடிகளாகிற அழகிய அன்று மலர்ந்த 
தாமரையினிடத்தில், கருத்து - என்னெண்ணசத்தை, ஒர் அளி ஆக - ஒரு 

வண்டுபோன்று இன்சுவையை அனுபவிக்கும்படி, அளி - கருணைசெய்வாயாச, 

தாமதகுணத்தோடு சற்றின்பவாசைகொண்டு மகளிர்பச்கல் ஈடுபட்டு 

அவரது அவயவங்கட்கு ஒப்புமைதேடி எடுத்துச்சொல்லிக் கொண்டாடி 

என்மனம் ஒருகிலையின் றிச் இரிதலால், யான் மிசவும் ௮லுத்துப்போனேன் ; 

இனியாவது 8 உனது திருவடிகளின் போக்கியதையைச் காட்டி அங்குமில் 

கும் அலைக் துதிரியவொட்டாது அதனைப் பிணித்து உன் திருவடிகளிலேயே 

ஈபெடும்படி கருணைபுரியவேண்டு மென்பதாம். செபெருமானது திருவடி 
களைத் சாமரையாகக் கூறியதற்கு ஏற்ப, ௮.தில்ஈடுபட்டு அநுபவிக்கவேண் 

டிய தமதுமனத்தை ச் சாமரைமலரில் சேனுண்ணும் வண்டாசக் கூறினார். 

உநவகவணி. வண்ணம் என்ற சொல் ஒருபொருளில்சானே பலமுறை வர் 
தத - சோற்பொரட்பின்வநநிலையணியும், அளி என்ற சொல் வெவ்வேறு 
பொருளில் வந்தது - சோற்பின்வநநீலையணியுமாம். ௮ளியாசக் கருத்தளி 

என்பதற்கு '- ( இிருவடித்சாமரையில்) சான் வண்டாகும்படி. (எனக்குச்) கருத் 

சைச் தரவேண்டு மென்று உரைப்பாரு முளர். பங்கேருஹம் - சேற்றில் 
தேளைப்பத எனச் காரணப்பொருள்படும் ) தாமரைக்குச் சாரணவிடுகுறி. ()
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90, கருத்துறுமாயையிருளுக்குத் தீபங்கழிபிறவிப் 

பெருத்தெழுநோவுச்சமிர்தசஞ்€வினிபே இத்துள்ளம் 

வருத்திடு துன்பத் இரைவாரி திக்குவடவைமன்ற த் 

தருதி தியினாடுங்கருவைப்பிசானறிுவஞ்செழுத் தத, 

(இ-ள்.) மன்றத்து - சபைகளில், ௮ரு,த்தியின்- ஆதா த்சோடு, ஆடும் - 
நர். த்தனஞ்செய்கன் ற, கருவை பிரான் - இிருக்கருவைச் வெபெருமானத, 

இரு அஞ்சு எழுத்து - ஸ்ரீபஞ்சாட்சாமானத),--கருத்து உறு - மனத்திற் 

பொருக்திய, மாயை இருளுக்கு - ௮ற்ஞாகமாகய அம்சகாரத்திர்கு, நபம் - 

ஒரு விளக்குப் போன்றது) கழி பிறவி - யிசப்பலபிறப்புச்களாகயெ, பெருத்து 

எழு நோவுக்கு . மிகுதியாககேர்கிற வியாதிக்கு, ௮மிர்ச சஞ்சீவினி - (வியா 

தியைப்போக்கி உறுதியான வாழ்காளைச் தருகின்ற) ௮மிருசசஞ்சீவினி 
யென்னும் மருக்துபோன்றது; உள்ளம் பேதிச்து - மனத்தை மறுபடுத்தி, 

வருத்திடு - வருத்துகின்ற, துன்பம் - பிறவித் துன்பங்களாகிய) திசை வாரி 
இக்கு - அலைகளையுடைய கடலுக்கு, வடவை - வடவாமுகாக்கினிபோன்றது. 

அஜ்ஞாகமாகய அச்சசாரத்தை யொழிச்தற்குக் காரணமாகி நிற்ற 

லால் தஇீபமாசவும், பிறப்பாகிய அ௮ழிச்கவொண்ணாத வியாதியை நீச்ச நிலை 

நின்ற ஈற்ததியை யளித்தற்குச் காரணமாகி நிற்றலால் அமிருதசஞ்€வினி 

யாகவும், பிறவித் தன்பல்களை எரித்தொழித்தலால் வடவாமுகாக்கினியாகவும் 

சிவபெருமானது ஸ்ரீபஞ்சாட்சரத்தைப் பாராட்டிக்கூ. றின ரென்க. இவ்வாறு 

ஒருபொருளிடத்துள்ள பலபண்புகளைக் கொண்டு ௮ப்பொருளிற் பலபொரு 

ளின் தன்மையை ஏறிட்டுக்உறவது - பலபடப்புனைவணியாம்; வடநூலார் 

உல்லேகாலங்கார மென்பர். * விண்ணுறவடுக்கெய விறகின் வெவ்வழ, லுண் 

ணியபுக லவையொன்றுமில்லையாம், பண்ணிய வுலகினிழ் பயின் றபாவச்சை, 

நண்ணிகின் றறுப்பது நமச்சிவாயவே '', 4 இல்லகவிளக்கது விருள்கெடுப் 

பது, சொல்லகவிளக்கது சோதியுள்ள த, பல்லசவிளக்க,து பலருங்காண்பது, 

்? என்றம் ஈமச்சிலாயப்பதஇிகத் துப்பாகூரங்கள் நல்லகவிளக்கது ஈமச்9ிவாயவே 

இங்குக் கருதத் சக்கன. வடவை - பெண்குதிரை; இத, கடலினிடையே 

இருந்துகொண்டு மழை முதலியவற்றினால் கடலின் நீர்ப்பெழுக்கு மிசாசபடி. 
தனது முகத்திலுள்ள கெருப்பினால் உறிஞ்சுமென்பத, மூற்கொள்சை ) 

படபா-வடசொல். வாரிதி-நீர்தங்குமிடமெனச் கடலுக்குக் சாரணக்குறி.(ட௦) 

51. ௮ஞ்செழுத்ேதா தித் இருிறணிர்துன்னடி.க்கமல 

கெஞ்சமுத்தித்தொண்டுசெப்வதல்லாற்றண்ணிலாமதியின் 

பிஞ்சமுத் தஞ்சடையாரியராதபிறி.துசெய்யேன் 

பஞ்சமுத்தும்பதத்தாரின்பவாரிபடி.யி.லு'2ம. 

(இ-ள்,) தண் மிலா மதியின் பிஞ்சு அழுத்தும் சடை ஃழுளிர்ந்த சர் 

இரிகையையுடைய இளம்பிறைச்சக்திரனை யணிந்த சடைமுடியையுடைய, 

ஆரிய காத - ஆரியமாட்டார்ச்குத் தலைவனே !--பஞ்சு அழுத்தும் பதத்தார்
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செம்பஞ்சுக்குழம்பையணிக்த பாதங்களையுடைய மகளிரது, இன்பம் வாரி - 

இற்றின்பப்பெருக்கல், படியினும் - மூழ்கிச்கெடந்தாலும்,--அஞ்சு எழுத்து 

ஓதி - (உனது) ஸ்ரீபஞ்சாகூரத்திருமக்தாத்ை வாயினாலுச்சரித்து, இரு 
நீறு ௮ணிக்து - விபூதியைச் தரிச் துக்கொண்டு, உன் அடி கமலம் கெஞ்ச 

அழுத்தி- உனது இருவடி.த்தாமரைமலர்களை மனத்திற்பதியத் தியானித் 

துக்கொண்டு, தொண்டு செய்வது அல்லால் - சைங்கரியஞ்செய்வதேயல்லா 

மல், பிறிது செய்யேன் - (மான்) வேரொன்றுஞ் செய்யமாட்டேன்) (௭. று.) 

மான் எப்போதும் எனது தஇரிகரணங்களினாலும் உன்னையே வந்தித்து 

வழிபட்டுத் சொண்டுசெய்வே னென்பதாம். 'அ௮ஞ்செழுத்தோதி ' என்ப 

னால் - வாச்்இனாலும், ! இருகறணிர்து' என்பதனால் - காயச்தினாலும், *உன்ன 

டி.ச்சமலம் கெஞ்சழுத்தி ' என்பதனால் - மனச்தினாலும் ஆகத் திரிகரணங்களி 

னாலும் தாம் தொண்டு செய்யு் தன்மையை விளக்னெ ரென்க. * முருக்கி 

தழ்க்கனிவாயாரை முயங்கி கெஞ்சழியும்போதம், தஇிருச்களாவுடையகம்பா 

திர்தையுன்பாலதாமே என்றது காண்க, இருச்கருவைககர் ஆரியமாட்டி. 
லிருக்இன்ற தலமாதலால், ஆரியகர்சன் என்பது - திருச்சருவைச்ிவபிரான் 

இருகாமமாம். பஞ்சு - செம்பஞ்சுக்குழம்பிற்கு இலக்கணை: ௮.தனை மகளிர் 

பா.தத்திலணிதல், மென்மையும் செர்நிறமும் உண்டாதற்பொருட்டாம். (டு) 

55. படியிற்பிறந் துவிழமுர் இட்டயாக்கைபலகுவிந்தால் 

வடி விற்பெரியவடவரைபோ லுமற்றிப்பிறப்பி 

லடி யற்கெளியகளவிசநின்னருளாக்கம்பெற்றேன் 

முடி.விற்பழவடி யேன்பிறவாவண்ணமுத் இகல்கே, 

(இ-ள்.) அடியற்கு எளிய களவீச - அடியவனாலயே என்இறத்தில் 
எளிதில் திருவருள்பாலிப்பவனா௫ய களவீசனே !--படியில் - இக்தப்பூமியில், 

பிறந்து விழுக்திட்ட - பிறந்து இறந்து விழுச்த, யாக்சை பல - பல (பிறவி 

யில்கேர்சு என து) சரீரங்களெல்லாம், குவிந்தால் - ஒருங்குசேர்க்தால், வடிவின் 

பெரிய - உருவத்தாற் பெரியதான, வட வரை போலும் - வடக்கின்சணுள்ள 

மகாமேருபருவசச்தை யொக்கும்) இ பிறப்பில் - இந்தப்பிறப்பிலே, மின் 
அருள் ஆக்சம் பெற்றேன் - நினது இருவருளாகிய பெருஞ்செல்லச்தைப் 

பெற்றேன் ; (௮,தன்பயனாக), பழ அடியேன் - உனது பழக்சொண்டனாகய 
யான், பிறவா வண்ணம் - இனிப் பிறப்பெடுத்து அலையாதபடி, முடிவில் - 
௮க்திமதசையில், முத்தி ஈல்கு - மோக்லோகச்தைச் ததருள்வாய்; (௪ - .ு.) 
மற்று - வினைமாற்று. 

'* முன்னம்பிறக்ச பிறப்போ முடிவில்லை” என்றபடி கான் இதுவரை 
யிற் பலபிழவிசகளையெடுத்து உழன்று வருந்தினேன் ; இப்போது உனக்குப் 
ULAR GSO src செய்யுமாறு வாய்த்திருத்தலால், உனது இருவருள் 

என்மீது பதந்துகிற்றல். தெற்றென விளங்குகின்றது ; இனியாவது யான் 
பிறர்திறந்து உழலாது பிறப்பற்.று மு,ச்தியடையுமாறு திருவருள்புரியவேண்டு 
மென்று வேண்டியபடி. இப்பூமியில் யான் இதுவரையில் எடுச்ச பிறவி
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சளின் உடல்கள் ஒருசேரக்குவிந்தால் அக்குவியல் வ௨டமேருவைப்போலாகு 
மென்றது -உய்த்துணர்வணியை அங்கமாசக்சகொண்ட உவமையணி) இதனை 

வடநூலார் அங்காங்பொவேகளஸங்கராலம்கார மென்பா: சென்மொழியில், 

உறுப்புறுப்பிச். சேர்வையணி எனப்படும். தாமெடுத்த பிறப்புக்கள் எல்லையில் 

லாதனவென்ப.து, இல்வடியின் சேர்க்தபொருள். :! தாரரங்கா பலதாயர்தச்2, 
மூலைப்பாற்கட லுன் இிருக்கழலாணி வெண் முதீதெறியு, மலைப்பாற்கடலி 
ளவாமெனின் மற்ற தவுமன்றே' என்பதுபோன்ற வாய்பாடுசொண்டது, 

இச்செய்யுள். யாக்கை - தோல் எலும்பு முதலிய எழுவகைத்தாதுச்சளாற் 

கட்டப்பட்டது எனச் சாரணப்பொருள்படும். மேருமலை எங்கு உள்ளதென் 

GO வடக்னெசணுள்ளதென வேண்டுதலின், அதனை (வடவரை என்ன் 

இன சென்பர், உயிர் எப்போதும் கடவுட்கு அடிமைப்பட்ட சாதலின், சாம் 

அடியவசென்பதைப் பலபிறவிசளிலும் ௮றியா இருப்பினும் தம்மை * பழவடி. 

யேன் ' என்று கூறல் சகும்; இனி, 4: ஏழாட்சாலும்பழிப்பிலோம ” என்ற 

படி, தமதுகுலத்து முன்னோர் சொடங்கிச் சவபிரானுக்கு அடிமை பூண்டு 

நிற்றலால், சம்மை ! பழவடியேன் " என்ற: கூறினாருமாம். (௫௨) 

02. நல்காதொழியினுகல்கிலுநின்னடி.ராயடி மேன் 

பல்கா லுமேத்திப்பணிதல்செய்வேனென்பருவரல்கண் 
டொல்காதளித் துப்புசர் இடல்? வண்டுமுயர்விசக ம்பிற் 

செல்கா நிளைக்கும்பொழிற்கருவாபுரித்தேசிகனே, 

(Q-o.) உயர் விசும்பில் - உயர்ந்த ஆகாசத்தில், செல் - வீசுன்ற, 

கால் - காற்றானது, இளைக்கும் - கிரம்பப்பெற்ற, பொழில் - சோலைகளை 

யுடைய, கருவா புரி - திருக்கருவைககரி லெழுக்சருளிய, சேசகளே - (எனது) 

மெய்ஞ்ஞானகுருவே!--(8), மல்காது ஒழியினும் - (ஏஎன்விஷயச்்நிற்) கருணே 
செய்யாது உபேகஷித்துவிட்டாலும், நல்கினும்-சருணைசெய்தாலும், நின் அடி. 

உனது திருவடிகளையே, காய் அடியேன் - மாய்போற் கடைப்பட்ட கான், 

பல் சாலும் ஏத்தி - எப்போதும் | து.இத்.து, பணிதல் செய்வேன் - வணங்கு 

வேன் ;) என் பருவரல் சண்டு - எனது பிறவித்துன்பங்களைப் பார்த்து, ஒல் 

சாது - உபேச்ஷியாமல், அஸித்து - கருணைபுரிச்து, புரக்கிடல் வேண்டும் - 

(அடியேனைப்) பாதுகாக்கவேண்டும் ; (௭ - று.) 

ரீ என்னிடம் கருணை சொண்டு ஆஅருள்செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் 
எனக்கு உன்னையொழிய வேறுகதியில்லை யாதலால், சான் எப்பொழுதும் 

உனதுதிருவடிகளையே தியானிப்பேன் ; என்னைச் குறிக்கொண்டு பாதுகாச் 

தல் நினதுகடமை யென்பதாம்) 4 களைவாய் துன்பங் களையாசொழிவாய் 

களைசண்மற்றிலேன்,”?! எண்ணியகரும முடியினும் முடியாதொழியினு மிச 

னை ச்சொழுதல், புண்ணியம், (தரு துயரர்தடாயே லுன்சரணல்லாற் சசணில் 

லை” என்பன இங்குக் கருதத். தக்கன, * என்பருவரல்கண்டொல்க் சளித் தப் 

புரக்திடல்வேண்டும் ” என்பதற்கு - எனது (துன்பத்தையுணடாக்சக்கூடிய) 
பாபத்தைக் கண்டு ( இவ்வளவுபாவியாகிய இவனை காம் ஏற்ற நரகத்தில்
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தள்ளாது பாதுகாத்தலும் தகுதியோ ?? என்று) உபேச்ஷியாமல் (4 இவன் 

இப்போது ஈம்மையே சரணமடைந்ததனால் இவனைக் கைவிடலாகாது ? 
என்று) கருணைகொண்டு பாதுகாத்தலே நினக்குத் சகுதியாகு மென்று 

பொருளுரைப்பினுமாம். இப்பொருளில், பருவரல் என்பது-இலச்சணையால், 

துன்பத் இற்குச் காரணமான பாவதச்சைச் குறிக்கும். மற்றை நான்குபூதங்கட் 
கும் இடங்கொடுப்ப துபற்றியும், மற்றைப்பூதங்கட்செல்லாங் காரணமாதல் 
பற்றியும், எல்லாப்பூதங்சட்கும் மேலிடத்திலிருப்பதுபோலச் தோன்றுதல் 

பற்றியும், உயர் விசும்பு” எனப்பட்ட த. இனி, உயர் விசும்பில், செல் கால் - 

மேசங்களின் வரிசைகளை, இளைக்கும் - (தமது உயர்ச்சியால் ௮ப்பாற்செல்ல 

கொட்டாது) சகட்டுப்படுத்தன் ற, பொழில்சூழ் - சோலைசள்சூழ்ந்த, கருவா 

புரி எனினுமாம், கருவாபுரிக்கு 'உயர்விசம்பில் செல்கால் இளைக்கும் பொழில்" 

என்ற அடைமொழி கொடுத்தச்கூறியது - ௮னைத்துலகங்களையும் தனது 

உடைமையாசவுடைய சிவபிரான் திருவுள்ளமுவந்து நிச்தியவாசஞ்செய்வ 

தீற்கு ஏற்ற குளிர்ச்சியும் வளப்பமு முடைய இடமென்று தெரிவித்தற்கு 

என்ச, ' செல்காரிளைக்கும்பொழில் ' என்ற பாடத்துக்கு - செல்லுகின்ற 

மேசங்கள் இளைப்பாறப்பெற்ற பொழில் என்று பொருளாம். (௫௩.) 

54, தேகனாகக்கனவில்வர் தாண்டருள்செய்தவட 

காசியனெங்கள்கருவைப்பிசான்கவைக்கோட்டுவிடை 

வாசியனொப்பனைபாகனென்றேத்தியென்வாய் இறக்து 

பேசியபோதுள்ளமானந்தவாரிபெருகயத. 

(இ-ள்.) *தேரிசன் ஆச - கல்லாரிரியனாக, சனவில் வந்து - (எனத) 

sepa லெழுச்சருளி, ஆண்டு - அடிமைகொண்டு, அருள்செய்த - கரு 
புரிந்த, வட காரியன் - வடக்கின்சணுள்ள காசியென்னுத்தலத்தி லெழுக்தரு 

ஸியவனும், கவை கோடு விடை வாயன் - இரட்டைக்கொம்புகளையுடைய 

விருஷபத்தை வாசனமாசச்கொண்டவனும், ஒப்பனை பாகன் -ஓப்பனையம்மை 

யை இடப்பாகத்திலுடையவனுமாயெ, எங்கள் கருவை பிரான்--,” என்று, 
என் வாய் இறந்து ஏத்தி பேரிய போது - எனதுவாயைச்இறர்து புகழ்க்து 

பேஇய காலத்தில், உள்ளம் -(எனது) மனத்தில், ஆனந்தம் வாரி பெருயெ.து- 

ஆனந்தவெள்ளம் பொங்கிவழிகின்றது ) (௭ - ௮.) 

தெவிட்டாத அமு, சம்போன் றள்ளதனால், உனது தஇருசாமங்களை உச் 

சரித்தமாத்திரத்தில் எனது மனத்தில் பேராகர்த முண்டாகின்ற செனச் 
நீமதுமனம் இறைவனது இருகாமங்களை யோதுவதிற் பேரன்புகொண்டிருச் 

தலை விளக்யெவாறு. இழ்ச்செய்யுளிற் கருவாபுரித்தேரிகன் என்றதை, இச் 

செய்யுளின் மு.தலடியால் விளக்கினார். வாறி என்ற வடசொல்லின் விகார 
மாய குதிசையையுணர்த்தும் வாசியென்ற இறப்புப்பெயர்- இங்கே பொதுப் 
பெயராய் லாகனமென்றமாத்திரமாய் கின்றது. இயல்பினால், பெருகியது 
என இறர்தசாலத்தாற் கூறினார்; காலவமுவமைகி. கா - கங்கைச்கமையி 

லுள்ளதொரு சிவதலம் ) இது, மு,ச்திதரும் ஈசரம் ஏழனுள் ஒன்று. (He)
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55, பெருங்காலெறியகடுக்குங்கொடியினிற்பிழையுற்றுக் 
கருங்காலதூ தரிற்றீ யோர்ஈலியக்கருத்தழிந்தேன் 

வருங்காலகஞ்சுண்டமாசைக்காத்தவாதமுத்இ 

தருங்காலகண்டமிழ்த்தென்கருவாபுரிச்சங்கரனே. 

(இ-ள்.) வரும் - (பாற்கடலினின்று) சோன்றிய, கால நஞ்சு - ga 

காலவிஷத்தை, உண்டு - அமுதுசெய்து, ௮மரரை சாத்த - சேவர்கள துபயத் 

௯த நீச்டுப் பாதுகாத்த, வரத - வரசனே ! முத்தி தரும் சால - (ஈம்பிச்ஈரண 

மடைக்தவர்க்கு) மோகூலோகத்தைச் தருகின்ற தஇருவடிகளையுடையவனே ! 

தீண் தமிழ் - குளிர்ந்த [| இனிய] தமிழ்ப்பாமைஃ வழங்குகின்ற, சென் கருவா 

புரி - செற்ின்சணுள்ள திருச்சருலை யென்னும் தலச்தி லெழுர்தருளி 

யுள்ள, சங்கரனே - சிவபெருமானே!--- கருங் கால தூசரின் தியோர் - கருகிற 

மூள்ள யமதூ.தரைச்சாட்டிலும் கொடியவர்களாகெ சிலர், கலிய (என்னை) 

வருத்த, (௮,சனால்),--பெருங் கால் எறிய கடுங்கும் கொடியினில் - பிரசண்ட 

மாருதம் வீசும்போது மிசவும் அலைகின்ற கொடியைப்போல, பீழை உற்று - 

பெருந். துன்பமடைரச்து, கருத்து அழிச்தேன் - மனங்கலங்கப்போனேன். 

அ/க்கலச்சத்தைரீக்கு ஈற்சகிபெறுமாறு உடனே திருவருள்புரியவேண்டு 

மென்பது, குறிப்பு, உண்ணவொண்ணாத ௩கஞ்சை உண்டு அமாரரைச்காச் 
தருளிய உனக்கு என்னைக் காத் சருளுதல் ஒரு பொருளன் றென்ப.து, மூன்றா 

மடியில் விளங்கும், கருங்கால தூதரின் தயோ ரென்றது - ஈற்க தியிற்செல்ல 

வொட்டாது எப்பொழுதும் தங்கட்காகவே உழைக்கும்படி கால்கட்டித் 

சம்வசப்படுத் துன் ற மனைவி மச்சள் முதலியோரை யென்னலாம். இவர்களை 

யமதூதரினுர் தீய ரென்றது - பிரதிகூலராய் ௮5 ீமகாலச்தில்மாத்திரம் 

வந்து வருச்துன்ற ௮ந்த யமபடர்கள்போலவல்லாமல் இவர்கள் ௮.1 கூலர் 

போல எப்போதும் உடனிருந்து தம்மைச் கெடுத்தலா லென்ச. ஆகலே, 

தூதரின் என்னுமிடத்து 8ந்தனுருபு - உறழ்பொருவாம்;) உவமப்பொரு 

வன்று, வரதன் - (அடியார்கட்கு வேண்டிய) வரத்தைச் கொடுக்குங் சடவுள். 

பாற்கடலினின்று தோன்றிய நஞ்சத்தைச் சண்டு அஞிச் சரணமடைந்த 

தேவர்கட்கு அபய vod அக்ஈஞ்சையுண்டு ௮.ச்தேவர்கள து வேண்டுகோளை 

நிறைவேற்றின இறைவ னென்பார் * வருங்காலாஞ்சுண்டு அமரரைக்காத்த 

வரத” என்ருூர். காலம் - ஹாலாஹலம் என்ற வடசொல்லின் இரிபாகய ஆல 

சாலம் என்ற சொல்லின் குறை; சாமைகசேஸோசாமக்ரஹணமாம்) இனி, 

நஞ்சு கருநிறமுடையதாயிருச்கு மென்ற காரணம் பற்றி, * காலாஞ்சு? என் 

ரூருமாம்) காலம்-- காளம் - கறுப்பு, இச்செய்யுளில் தீரிபு என்னுஞ் சோல் 

லணி சாண்க. (௫௫) 

56, சங்கக்குழையனை த்தென்கருவாபுரித்தா ணுவைவான் 

கங்கைச்சடையனைப்பாடல்செய்யா துகவிப்புலவீ , , 

ரங்கச்சுமைகொண்டெழுகான்குகோடியழிகாகப் 

பங்கத்தில்விழவென்னோபொன் றுவார்தை மப்பாடுவிேே,
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(Q-o.) கவி புலவீர் - சவிபாடுகின்ற புலவர்களே ! சங்கம் குழை 

யனை - சங்கனொற்செய்த குழையென்னுங் காசணியை யுடையவனும், வான் 
கங்சை சடையனை - ஆகாசகங்காகதி தங்கப்பெற்ற சடையையுடையவனு 
மாய, தென் கருவா புரி தாணுவை - தெற்கின்கணுள்ள திருச்சருவையி 

லெழுக்தருளிய சிவபெருமானை, பாடல் செய்யாது - சவிபாடித் துதியா 

மல்,--௮ங்கம் ௬மை கொண்டு - உடம்பாகிய பாரத்தை வைத்துக்கொண்டு, 

எழு நான்கு சோடி அழி 5ரகம் பங்கத்தில் வீழ - இருப,த்செட்டுக்கோடிக் 
சணச்சான அழிதற்குஉரிய ஈரசச்சேற்றில் வீழ்ச் துவருக் தும்படி, என்னோ - 

என்னசாரணச்தினாலோ, பொன்றுவார் தமை - (உங்களைப்போலவே) அழிந் 

தொழியுர்தன்மையுள்ளவர்களை, பாடுவிர் - பாடிச்து இக்சன் றீர்கள்? (௭ - று.) 

எல்லையில்லாச பரமைசுவரியமுடையவனும் அர்தகல்யாணகுணகண 

நிதியும் என்றும்௮ழியா.து நிலைச்.துகிற்கும் பரம்பொருளும் சவிபாடித்து இ 

தீசமாத் தரத்தில் மீளாவுலகமாகய முத்தியுலகத்தைச் சந்தருள்பவனுமாகிய 

சிவபெருமானைக் கவிபாடிச்து தியாமல், நிலையில்லாக செல்வத்தையும் ௮சங்கா 

சம் மமகாரம் முதலிய இழிகுணங்களைய முடையவரும் வெகுவிரைவில் 694 

குந்தன்மையருமான அற்பக் கவிபாடிச்து இித்தலால் நீங்கள் உங்கட்குமுன் 

னமேயுள்ள நிலையையும் இழக்து அதோக நியடைவதேயன்றிப் பின் ஒர்பயனை 

யும் பெறுதல் இயலாத ஆதலால், ௮ங்ஙனஞ்செய்யலாகாது என்று மானிடம் 

பாடுகின்ற உலசச்தார்க்கு உபதேடிச்சவாறு. வீழப்பொன்றுவார்தமை என்று 

இயைசத்துப் பொருளுரைப்பினுமாம். சங்கச்குழையன் - 4 சங்கவேண்டோ 

டுடையன். '? தாணு - ஸ்தாணு; எப்போதும் ௮ழியாதுநிலைநிற்பல னென்று 

சிவபிரானுக்குச் சாரணக்குறி, பொன்றுவார் மைப் பாடுவிர் என்றது - சங் 
களைப்பாது:சாத்துக்சொள்ள வகையின்றி ஆழிச்துவருந்துகன்ற அவர்கள் 

உங்களை எவ்வாறு பாதுகாக்சப்போகின்றார்ச ளென்ற சகருச்தைத் தரும், 

இனி, பொன் றவார்தமை - என் றும்௮ழியாத சவெபிரான்போலன் றி இடையே 

௮ழிர்தொழியும் மற்றைத்தெய்வங்களை யெனினுமாம். எழுகான்குகோடி அழி 

நரகம் - மிச்சபெரும்பாவங்களைச் செய்தோர் சென்று சேர்வதற்கென்று ஏற் 

பட்ட இருபச்தெட்டுச்சோடி. கொடுகரசங்கள் ) ௮வை - கோசம், €ழ்ச்கோ 

ரம், ௮ இகோரம், சோரசரம், கோரருபம், தரளதமம், பயாககம், காளராத் தரி, 

பயோற்கடம், சண்டம், மகாசண்டம், சண்டகோலாலம், சண்டதரம், சரோ 

ரசம், சலசவ தி, வீமம், வீமவீடணம், கரளம், விசரளம், குலிசம், மூக்கோ 

ணம், 89% துகோணம், தஇர்ச்ச தரம், பரிவர்த் துளம், மகாரெளசவம், ௮ இதமம், 

௮.இிசம், அதிவெப்பம் என்னும் இருபத்தெட்டனுள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ் 
வொருகோடியாகப் பெருகு மென்பர், 

வான்கங்கைச்சடைய னேன்பதி லுள்ள கதை:--சூரிய குலத் துத் 
தோன்றிய? ப£ரதசக்கரவர் த்தி கபிலமுனிவரது கண்ணின் கோபத்திக்கு 

இலச்சாய் உடலெரிக்து சாம்பராடி ஈற்க திபிழதத தனதுமூசாசையசான சகர 

புத்திரர் அறுப இினாயிரம்பேரையும் ஈர்கதிபெறுவித்தற்பொருட்டு நெடுங்கா
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ல் தவஞ்செய்து கங்சாஈதியைச் தேலலோகத்இலிருர்து சழுலசச்துக்குக் 
சொணர்கையில் அசன் விசையோடுவரும் வெள்ளப்பெருக்கை ஏற்றுக்கொள் 

ளுதற்கு, ஏற்ற வலிமை பூமிக்குஇல்லையென்ற காரணத்தால் அவ்வரசன் சவ 

பிரானைப் பிரார்த்திக்க, அவன்வேண்டுகோளின்படி அப்பெருமான் 2689 

யைச் சடையமுடியிலேற்றுப் பின்பு சிறிதுிறிதாகப் பூமியில் விட்டருளின 

னென்பதாம், (டு) 

௦1, பாவெதுன்றிருகாமங்கணுடொழும்பத் திசெய் து 

சூவெதுன்பொற்றிருவடிச்சாமரைதொண்டுசெய்து 

கூடிவதன்னடியார் இருக்கூட்டமக் உூட்டத்துட 

னாமிவதுன்னிலைகாண்கருவாபுமிகாயகன. 

(இ-ள்,) கருவாபுரி காயகனே--!...நாள் தொறும் - தினந்தோறும், 

பத்தி செய்து - பக்திகொண்டு, பாடுவது - (மான்) பாடல்பாடி.த் துதிப்பது, 

உன் இருகாமங்கள் - உனது இிருகாமங்களாகும் ) சூடுவது - (தலைக்கு௮லங் 

காரமாகச்) தரிப்பது, உன் இருவடி சாமரை-உனது அழூய திருவடித்தாம 

சைசளாகும் ; சொண்டு செய்து - அடிமைசெய்து, கூவெது - போய்ச்சேரு 

வது, உன் அடியார் இரு கூட்டம் - உனதுபச்சர்களின் இருக்கூட்டமாகும் ) 

௮ கூட்டத்துடன் - அர்தமெய்யடியார்கூட்டத்தோடு, மாடுவது - ஆராய்ச்சி 

செய்வது, உன் நிலை - உனதுதன்மைகளெயாகும்; (௭ - று.)--காண் - முன் 

னிலையசை; சேற்றமுமாம். 

மான் எப்போதும் சிவபிரான் விஷயமாகவே எனதுபொழுதைப் போக் 

குவசனால், அவ்விறைவன் தவரா து என்மீ த இருவருள்புரியவேண்டு மென் 

பதாம். (நாடொறும் பத்திசெய்து  என்பசை எல்லாவாச்கியங்களோடுங் 

கூட்டுக. இறைவன் நிலையை, '*எவனுயிர்ச்குமிரா யெள்ளு மெண்ணெயும்போ 

லெங்கணு மிடையராகின்றா, னெவ னனைத்துலகு மின்ழு சாச்தழிக்க விஸற 

மைசான் மூவுரு வெடுச்சா, னெவன் முதலிடையிறின்றி யெஞ்ஞான்று 

மீறிலா மறைமுடியிருப்பான் ''என்ப.து முசலாசக் கூறிய விடங்களிற் காண்ச. 

08, காயினலுர்தியபிறவியெல்லாஞ்சென்றுகான்பிறக்்.து 

cored gy iO sou ர்பதவியில்வா ழி னும்வஞ்சமில்லாத் 

தாபினுமன்புடையொப்பனைபாகமின்றுளிணைக்£ழ் 

மேயினுமன்பொன்.நுமேயடி யேன்பெற?வண்டுவதத, 

(இ எ்.) வஞ்சம் இல்லா - வஞ்சனைக்குணமில்லாத, தாயினும் - பெற்ற 

தாயைக்காட்டிலும், அன்பு உடை - ௮அன்பையுடைய, ஒப்பனை - ஒப்பனையம் 

மையை, பாக - வாமபாகத்திற் கொண்டிருப்பவனே ! கான்--,காயினும் திய - 

(இழிச்தபிறப்பையுடையதாகிய) நாயைச்சாட்டிலுங் கொடிய, விறவி எல் 

லாம் - பிறப்புச்களிலெல்லாம், சென்று பிறந்து - போய்ப் பிறரது, மாயினும் - 

அழி£தாலும்,--'2 தவர் பதவியில் வாழிலும் - தேவபதவியைப்பெற்று வாழ்ச் 

8
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தாலும், (அன்றி), நின் தாள் இணை ழ் மேயினும் - நினது திறாவடி.சளின் 

இழ்ப் பொருகச்திவாழ்ந்தாலும், (எப்படியிருந்தாலுஞ்சரி)) அடியேன் பெற 

வேண்டுவது - அடியேன் பெறும்படி. விரும்புவது, அன்பு ஒன்றுமே - (உன் 

இறத்திற் கொள்ளும்) பச்தியொன் றமேயாம் ) (௭ - று.) 

நான் எந்தநிலையையடைநக்தாலும் உனது பச்தியொன்றையே வேண் 

டுவே னென்பதாம்,. இதனால், சிவபெருமானது விஷயமான பச்தியின்பெரு 

மையும், ௮ப்பக்தியினிடத்.த.த் தமக்குள்ள வேண்டற்பாட்டின் அருமையுக் 

தோன்றும்.  வேண்டுவதொன்று தமியே னெப்பிறப்பும் வெர்தழல்கரடை 

விழினும், சாண்டகுசிறப்பி னரம்பையர் சூழக் சற்பகநீழல் வைஓடிலும், 
தூண்டகுசுடபே களாநிழலமர்ந்தசோதியே கருவைகாயகனே, ஆண்டகாய் 

நினது திருவடிச்சமலத் தன்பெனு மறிவிலாப்பொருளே, ?? 4 உத்இவாளரா 

முடித்த பால்வண்ணனே யுன2, ப,த்திவேண்டுவதன்றியே ஈரூடைப்படி. 

னும்!” என்றார் பதிற்றுப்பச்தர்தாஇயிலும். சேவர்பதவி என்றது - அஷ்ட 
வசுக்கள், அசுவிநீதேவர்கள், ஏகாதசருத்திரர், துவாதசா இத்தியர், இச்பாலகர் 

என்பவர்சளின் பதவி போல்வது. (௫௮) 

59, வேண்டியவேண்டியவெல்லாமெதிரும்வினையகலு 

மீண்டியமுத் திப்பெருவாம்வு ?சருமிடரொழியும் 

பாண்டியமரத்தக்கருவாபுரிநின்றபால்வண்ணனைப் 

பூண்டிகழ்மென்முலையொப்பனைபாகனைப்போற்றினர்க்கே, 

(இ-ள்.) பாண்டியர் ஏத - பாண்டியராசர்கள் து.இிக்கும்படி, கருவா 

புரி நின்ற - திறுக்கருவையி லெழுக்தருளியுள்ள, பால்வண்ணனை - பால்வண் 

ணனென்னுச் திருமாமமுடையவனும், பூண் இசழ் மெல் முலை ஒப்பனை 

பாசனை - ஆபரணங்கள் விளங்குன்ற மெல்லியசனங்களையுடைய ஒப்பனை 
யம்மையை ( இடப்)பாச,த திலுடையவனுமாகிய சிவபிரானை, போற்றினர்க்கு- 
வணங்கினவர்க்கு,-- வேண்டிய வேண்டிய எல்லாம் எதிரும்-(தாம்) விரும்பிய 

எல்லாப்பொருள்களும் தாமேவந்துசேரும்) வினை அகலும் - (பிறப்பிற்குக் 

காரணமான) இருவினைகளும் ஒழியும்) ஈண்டிய முத்தி பெரு வாழ்வு சேரும்- 
(இன்பம்) நிறைந்த வீட்டுலகத்தில் வாழ்ன்ற (என்றும் மீளுதலில்லாது 

நிலைத்துகிற்கன்ற) பெருவாழ்வும் இடைக்கும் ; இடர் ஒழியும் - பிறவித்துன் 

பங்கள்யாவும் நீங்கும் ; (௭ - ஐ.) 

இருக்கருவைச் வெபெருமானை வழிபட்டார்க்கு இம்மைமறுமைப்பமன் 

சள் ஒருங்கே வாய்க்கு மென்பதாம். '* செல்லமீயுஞ் ஜெப்புமளித் துத், 
தல்லறீர்ச்கு மறிவையுதவிடும், சல்விகல்குங் கஇிதரும் பொற்கிரி, வல்விலான் 

களவீசனை வாழ்த்தவே, ?' * இசையுஞ் செல்வருர் இருவு மின்பமும், அசை 
விலாத பேரறிவு முத்தியும், விசையமுச் தருங் கருவைமேவினோன், இசை 
யுடுத்தவன் சீர்படிச்சவே ”” என்பன பதிற்றுப்பத்தர் சாதி. வினையென்று 
பொதுப்படச் கூறியதனால், புண்ணியம் பாவம் என்ற இருவினையும் ௮டங்
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கும்; சல்வினையும் இவினைபோலப் பிறவியைநரீச் மோக்ஷத்தையடைதற் 
குப் பொன்விலங்குபோன்று தடையாயிருத்தலால், அம்ல்வினையும் சீங்யெ 

பின்னசே மு,ச்திடைக்கு மென்க, வேண்டிய வேண்டிய - பொருளின் 

பன்மை குறிக்கும் அடுக்கு : இச்சொல் - அஃறிணைப் பலவின்பாழ் பெயர். 

60. போற்றிப்பணியுமடியார்பழவினை போ கவெறி 

காற்றிற்சருகெனமாற்றும்பிரான்களவிசற்கன்பா 

4 

யாற்றுப்புனவல்கொண்டுமஞ்சனமாட்டியலர்சொரியார் 

கூற்றுக்கொதிக் துவருநாளென்செய்வர்கொடியவ ச. 

(இ-ள்.) போற்றி பணியும் அடியார் - (தன்னைச்) துதித்து வணங்கு 
இன்ற ௮டியார்சளது, பழ வினை - பூர்வகர்மங்களை, எறி காந்றில் சருகு என - 

வீசுன்ற பெருங்காற்றி லகப்பட்ட சருகுபோல, போக - (அவர்களைவிட்டு) 

ஒழியும்படி, மாற்றும் - போச்குந்தன்மையுள்ள, பிரான் - பிரபுவாகிய, சளவி 

சற்கு--, அன்பு ஆய் - பச்.திகொண்டு, ஆறு புனல் சொண்டு - ஆற்றின் இர்ச்2, 
தைச் கொண்டுவந்த, மஞ்சனம் ஆட்டி - திருமஞ்சனஞ்செய்.து, அலர் சொரி 

யார் - மலர்சொண்டு அருச்சனை செய்யா சவராகய, கொடியவர் - பாவிசள்,-- 
கூற்று கொதித்த வரும் காள் - யமன் னெங்கொண்டுவருகன்ற அர் திமசாலச் 

தில், என் செய்வர் - யாதுசெய்வார்களோ ? (எஃறு.) 

சிலபிசான துதிருவுள்ளத்திற்கு மிசவும்உவப்பாகிய அபிஷேகத்தையும் 

அர்ச்சனையையுஞ் செய்துவந்தவர்கள் அர் இிமகாலத்தில் யமபாசையின்றி நற் 

கதிபெறுவ சென்பதாம், சூறைச்காற்றி லசப்பட்ட சருகுகள் இருந சவிடர் 

தெரியாது தாம் முந்திநின்ற இடத்சை விட்டு ௮ப்பாற்சென்று விலூவிடுதல் 

போல, சவெபிரானது அடியார்களின் ஈல்வினை இவினைகளாயெ பழவினைக . 
ளிரண்டும் அப்பரமனதுதிருவருளால் அவ்வடியார்களிடத் இினின்று நீங் 
முறையே அவர்களது ஈண்பரிடச் தும் பகைவரிடச் தஞ் சென்று சேர்ச் தவிடு 

மென்ற நுல்துணிபைச் தெரிவித்தற்கு, * அடி.யார்பழவினை எறிகாந்றிற்சரு 
செனப் போக மாற்றும் பிரான் ' என்றார். 4 ஆம்றுப்புனல் ' என்றது - நல்ல 

நீர் ஏன்ற கருத்தைச் தெரிவிக்கும், மஞ்சனம் - மஜ்ஜும் : வடசொல், (௬௦0) 

61, கொடியாடும்வெள்விடைகொன்றையிலாடுக்குலச்சுரும்பர் 

முடியாடுங்கங்கைமுகமாடுமுச்சுடர்முற்றும்வெள்ளைப் 
பொடியாடுமேனியாவாடுஞ்சோரிப்புலவுகமழ் 

வடி.யாடுஞ்சூலக்கரு2வசசாடி.யமன்றிடத்2த. 

(@ - or.) சோரி புலவு கமழ் - (பகைவாது) இசத்தத்தோடுகூடிய மாமி 

சம் நிறைந்து விளங்கப்பெற்ற தும், வடி. நடும் - கூர்மைபொருர்தியது மான , 

சூலம் - சூலமென்னும் ஆயு சத்தையேர்திய, கருவேசர் - இிருக்கருவைச் வ 

பிரான், ஆடிய - நர்த்தனஞ்செய்த, மன்றிடத்து - இருச்சபையில்--கொடி - 

(அப்பிசான.த) ,துலசத் திலே, வெள் விடை - வெண்மையா௫ய ருஷபம், 
ஆடும் - ௮சைக்தாடும் ) கொன்றையில் - (அப்பிரான் sent gy gant got er)
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கொன்றைமலர்மாலையில், குலம் சுரும்பர் - கூட்டமாகிய வண்டுகள், ஆடும்--) 

மூடி - (அ௮ப்பிசான.து) சடைமுடியில், கங்கை - சங்காகதி, ஆடும்--) முசம் - 

இருமுகத்தில், முச் சுடர் - (சூரிய சந்திர அக்கினியர் என்னும்) முச்சுடர் 

களின் வடிவமாகிய மூன்று இிருச்கண்களும், ஆடும்-- ) முற்றும் வெள்ளை 

பொடி ஆடும் மேனி - எல்லாவிட.மும் வெண்மையாூய விபூதி நிறைந்துள்ள 

இருமேனியில், அரவு - (அபரணங்களாயெ) சர்ப்பங்கள், ஆடும்--; (௭ - று.) 

சிவபிரான் சாண்டலமாடுகையில், ௮வரைச்சார்ந்துள்ள பொருள்களெல் 
லாம் தாமும் கூடவே டு மென்பதாம். சிவபிரானுச்கு ௬ஷபம் வாகனமாக 
வும் துவசமாகவும் ௮மையு மென்ச, சிவபிரான் தஇிருமார்பிலும் திருவசையி 
லும் திருத்சோள்களிலும் இருக்காச்திலும், ஆரமாகவும் கச்சையாகவும் அங் 

க,தமாகவும் கங்சகணமாகவும் சரிப்பவை சர்ப்பங்களே யாதலால், திருமேனி 

முழுதிலும் அரவுஆடு மென்க, * அடும் என்ற சொல் ஒருபொருளிற் பல 
முறை அடுக்கிவந்தது - சோற்போநட்பின்வநநிலையணி. முகமாடும் முசி 

சுடர் - இறைவனுக்குக் கண்மூன்றும் முச்சுடராம். சுரும்பு என்பது சுரும் 

பர்எனச் குற்றியலுகரசத்துக்கு “அர்” போலியாய் வர்தது, சொரிவது - சோரி 
எனச் காரணப்பெயர். (௬௧) 

02, மன்றிடதமேநின் றுகாண்டவமாடுவன்வான்கயிலைக் 

குன்றிடத்தேயண்டர்போற்றிடகிற்பன்குறிச் அுமன 

மொன்றிடத்?ததன்னை த்தானாகப்பாவிப்பனுள்ளடிபார் 

கன்றிட த்தேயுதவுங்கருவேசன்கனல்வண்ணனே, 

(இ-ள.) கனல் வண்ணன் - கெழுப்பின்சுவாலைபோன்ற செர்நிற 

, மூடையவனும், உள் அடியார் சன்றிடதசே உதவும் சருவேசன் - (தன்னைச்) 

தியானிக்கின்ற மெய்யடியார்கள் ( துன்பத்தினால்) வருந்தும்போது (அவர் 

கட்குத்) துணைகிற்கின்ற இருக்கருவையிலெழுக்தருளியிருக்கும் தலைவனு 

மாகிய சவபெருமான்,--மன்றிடத்தே - இருச்சபைகவில், நின்று - நின்று 
கொண்டு, தாண்டவம் ஆடுவன் - திருகர்த்சனஞ்செய்வன் ; வான் கயிலை 

குன்றிடச்தே - ஒசாயத்சையளாவிய திறுக்சைலாயமலையினிடத்தில், ௮ண் 
டர் போற்றிட நிற்பன் - தேவர்களெல்லாம் வணங்கும்படி நின்.றருளுவன் ) 
மனம் குறித்து ஒன்று இடச்து - மனமானது (ஒன்றைப்பற்றித்) தியானித் 

அப் பொருர்தியிருக்கன்றபோது, சன்னை தான் ஆக பாவிப்பன் - தனது 

உண்மையான பரஞ்சோதிவடிவத்தையே தான் தியானிப்பன் ; (௭ - று.) 

சவெபெருமான் மன் றிடத்தில் தாண்டவமாடுதலும், கயிலைவெற்பில் நிற்ப 

தும், தன்னை த்தானாகப்பாவித்தலும் எல்லாம் அடியார்கட்கு உதவுதற்பொ 

ருட்டேயாகு மென்பது, இச்செய்யுளின் கருத்தாம். ஒன்றானுங்குறைவின் றி 

எல்லாவற்றாலும் பரிபூர்ணனான இறைவன் எவ்வாற்றாலாயினும் தன்னையுணர் 

ந்து உயிர்கள்' ஈடேறவேண்டு மென்று நிர்ஹேதுசமாகப் பொங்குகின்ற 

பெருங்கருணையுடனே எல்லாச்தொழில்களையும் புரிகன்றா னென்பது, நூற் 

கொள்கை, ஸ௩கர் ஸ௩ந்தமர் ஸுத்குமாரர் ஸஈத்ஸுமஜாதர் ஏன்னுக் தேவ
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ரிஷிகள் நால்வர்க்கும் தன த சவவொழுச்சத்தால் யோகஞ்செய்யும் ஏவகையை 
இழைவன் உணர்தீதின னென்பது பிரரித்தம்; அவ்வாறு உணர்ச் துகையில் 

* காரணக்துத்யேய? ' என்ற வேசதவாக்கியத்தின்படி காரணப்பொருள் எது 

வோ அதுவே தியானித்தற்கு விஷயமாதலாலும், எல்லாப்பொருள்சட்கும் 

ஆதிசாரணமாடிய பரம்பொருளான சீனச்குச் தியானவிஷயமாவ து சன்னைப் 

பார்க்கிலும் வேறாச ஒன்றும் இல்லாமையாலும், * குறித்து மனமொன்றி 

டே தன்னைச் தானாகப் பாவிப்பன் ! என்றார். இணி, இச்சொடர்ம்கு - (சன் 

அடியார்கள்) தன்னை ச்தியாணிச்ரும்போது ஸோஹம்பாவனையால் § van 

ஹம்? என்று தியானிக்ஞுமாறு திருவருள்புரிவ னென்று வொத்வைதமாகக 

கூறுவர் ஒருசாரார். (௬௨) 

08. வண் ணங்கரிய திருமால்க(மியென் புமாலிகையுந் 

தண்ணஙகமலத்தயன்றலைமாலையுஞ்சா திநிமண்ணும் 

ait orm cop doin Gs Bay HI % BAI om 2மவிகின், ந 

பண்ணொ ன்றுவிணைபயிலுங்களாவிற்பஞ்சுடசே. 

(இ-ள்.) களாவின் பரஞ்சுடர் - களாமரச்தின்உ ழெழுக்தருளியுள்ள 

பெரியசோதிவடிவமான திருச்சருவைச் சிவபெருமான், -சரிய வண்ணம் 

இருமால் - கருகிறமுடைய தஇிருமாலினது, கழி என்பு மாலிகையும் - இறக்த 

உடம்பினின்று (எடுத்துத்சொடுதத) எலும்புமாலையையும, தண் ௮ம் கம 

லத்த அயன் - குளிர்ந்ச அழகிய தாமரைமலரில் வ௫ிக்கின் ற பிரமேவன த, 

தலை மாலையும் - தலைகளைச்கொண்டு தொடுத்த மலையையும், சாதி அணிந்து 

கொண்டு,--மண்ணும் விண்ணும் பொஇக்த - மிலவுலகுக்கும் மேலுலமுக்கும் 

ஒருசேரநிகழ்கின்ற, உகாந்த பிரளயம் - யுகங்களின் மு ௨வாகிப பிரளயகாயத் 

இல், மேவிநின்று - (தான் ஒருவனே அழியாமற்) பொருச்தியிரு£து, பண் 

ஒன்று வீணை பயிலும் - இராகங்களமைச்ச வீணையை (வைத்துக்கொண்டு) 

வாடிப்பான் ) (எ - று.) 

இவெபெருமான் எல்லாவுலகங்களும் அழி௫ஏன்ற கற்பாந்தகாலத்திலே 

பிரளயகாலக்தோறும் அழிகின்ற பிரமவிஷ்ணச்கள து தீலைமாலையெலும்பு 

மாலைகளைச் தரித்துக்கொண்டு, எப்பொழுதும் அழியாமல் நிலைத்துகிற்கிற 

கடவுள் தாஞொருவனேயென் று விளங்குமாறு வீணைவாடத் துக்கொண்டு மிற்ப 

னென்பதாம். பிரளயம்முதலியன இறைவனது திருவிளையாட்டுச்செயல்க 

ளென்பத, இதனாற் போதரும். * மண்ணும் விண்ணும் பொதிக்த உகாந்த 

பிரளயம் என்றது - பிரமனுக்கு ஒருகாள் ௮குச்சோறும் தோன்.றுகிஐ நைகந் 

இனபிரளயம்போலல்லாமல் யாவும்அழிகன்ற மகாபிரளய மென்று விளக்கு 

தற்பொருட்டாம். உசார்தம்--யுகா$தம். இங்கு, யுகமென்றது - இலக் 

கணையால், சற்பத்சை யுணர்சத்திற்று. பரஞ்சுடர் - உல்கத்துத்தோன் றுன்ற 

முச்சுடர்களினும் மிகவும் மேம்பட்டுச்த்தோன்றும் பேரொளிவடிவமான வ 

பெருமான். உ (௬௨)
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அப்படியே சிவபிரானும் என்,று எடுத்துச்சாட்டியபடியாம், இங்குச் லர், 

உலகமெல்லாம் சவபெருமானுடைய ஸ்வரூபமாதலால், உலசத்திலுள்ளோ 

ருடைய முடி தோள் முூதலியவையெல்லாம் ௮வனுடையனலா மென்று 

கருத்துச் கூறுவர்; ௮.௮, பலவிச,ச்திலும் பொருந்தா சென அறிக. இது வெ 

பிரானுடைய தஇிவ்யாத்மஸ்வரூபங் கூறியபடி. 

கொன் - பெருமையுணர்த்தும் உரிச்சொல்) இனி, சொன் கொண்ட 

குலப்படை - (பகைவர்க்கு) அச்சத்தைத் தன்னிடச்திற் சொண்ட சூலா 

யுதம் என அுச்சப்பொருளதாகவும் பொருள்கூறலாம்) ': அச்சம் பயமிலி 
காலம் பெருமையென், றப்பால் நான்கே கொன்னைச்சொல்லே ” என்,௦த, 

தொல்காப்பியம். பொன்முடி யென்றசை அன்மொழிச்சொகையரகவாவ த, 

அடையடுச்த அகுபெயராகவாவது கொள்ளவே, சிரசை யுணர்த்தும். இனி, 

பொன் என்பதை, அதனாலாகசிய இரீடத்ஐக்குக் கருவியாகுபெயரெனச் 

கொண்டு, முடி - செசு எனினுமாம். முன் - முசனிலைத்தொழிற்பெயர். முன் 

கொண்ட - ந.இதொடங்கிஏற்பட்ட என்றுமாம். நாமங்களாயிரம் - ஸஹஸ்ர 

நாமங்கள். (௬டு) 

06. கொற்றக்கவிகைநிழற்றப்பொதுவறக்கோனடத்தி 

முற்றப்புவனம்புப்பவனுமுகலிங்காதாஞ் 

சற்றுத் இருவருள்கோடினசேலத்ககுஇகெட்டுப் 

பற்றற்றகூழுங்கிடையா திரப்பரிப்பாரிடத்தே. 

(இ-ள்.) புவனம் முற்ற - நிலவுலகம்முழுவசையும், கொற்றம் கவி 

கை நிழற்ற - வெற்றிக்குஅறிகுறியான (தமது) குடையானது நிழலைச் 

செய்ய, பொது ௮ற - (பலஅரசர்க்குப்) பொதுவென்னுந்தன்மை நீங்க [ஏக 
சக்சராதிபநியாக], கோல் ஈடத்தி - சனிர்செங்கோல் செலுத்தி, புரப்பவர் 

ஏனும் - அரசாளுபவராயினும்,--முகலிங்கர் - இருச்கருவைச்சிவபெருமான், 

தாம்--, இருஅருள் சற்று கோடினர் ஏல் - இருவருள் சிறி. துமாறின ராயின், 

௮ தகுதி கெட்டு - (அவ்வரசர்கள்) அந்தத் தமது பெருமை யழிக்து, பற்று 

அற்ற கூழும் - பருச்சையில்லாத கூழும், இடையாது - இடைக்கப்பெரறாமல், 

இ பாரிடத்சே - இந்தப்பூமியில், இரப்பர் - இரந்து இரிலார்சள் ) (௭ -.று,) 

சிவபெருமானது திருவருள் ஏிறிதுசோடினாலும், அதன்பயனாச, ஒரு 

நமாயகமாயோடவுலகுடனாண்ட சச்சகரவர்ச் இிசளும் மிச்சகறுமையடைவ ரென் 

பதாம். சிவபெருமானது திருவருள் சோடினமாத்திரத்தில் இவ்வாறு ஆவ 

பென்றசதனால், ௮ப்பிரானது இருவருள் சிறிதுசோன்றியமாத்திரத்தில் மிச்ச 

வறியவரும் பெருஞ்செல்வச்சறப்புப்பெற்று ஏசசக்கராதிபதியாக இக்நில 
வுலகமுழுவதையும் ஆட்சிபுரிவ ரென்பது, அருத்தாபத்தியாற் பெறப்படும், 

புவனம் முற்றவும் புரப்பவர் இப்பாரிட த்தே யிரப்பர் என் தனால், சாம் முன்பு 

செல்வராய் வாழ்க்தவிடத்திலேயே ௮ர்நிலைமைமாறி இரப்பசென அவர்கட்கு 

கேரும் இழிபை விளக்கியவாறு, கூழ் - மிசத்சாழ்ர் சஉணவு ;) அதனை Bac 

பர் என, மிகவுந்சாழ்ர்தவரிடத். தம் போய் இரப்பரென்பது பெறப்படும்,



திருக்கருவைக்கலித்துறையந்தாதி, 05 

01. பாரிடஞ்சூழ்வரத்சான்பலீகொண்டுந்தன்பா தமலர் 
சேரடியார்க்குப்பெருவாழ்வளிப்பன் றிரைக்கடலிற் 

கார்விடந் தா னுண்டும்போற்றும்பு தீேளிர்கடும்பசிநோய்க் 

காரமுதூட்டுவன்றென்கருவாபுரியாரியனே. 

(இ-ள்.) சென் கருவா புரி ஆரியன் - தெற்குத்திசையிலுள்ள திருக் 

கருலைகஈகரி லெழுக்சருளியுள்ள சவபெருமான்,--பாரிடம் சூழ் வர- பூத 

சணங்கள் (தன்னைச்) சுற்றிவர, தான் பலி கொண்டும் - தான் பிச்சையெடுத 

தாலும், சன் பாதம் மலர் சேர் அடியார்க்கு - (சனத) திருவடித்சாமரை 

மலசை (மம்பிச்) சரணமடைரந்த மெய்யடியார்சட்கு, பெரு வாழ்வு அளிப் 

பன் - மிக்க செல்வவாழ்க்கையை சக் சருளுவன் ; (அவ்வாறே), தஇிரைகடலில் 

சார் விடம் சான் உண்டும் - அலைகளையுடைய பாற்கடலில்சோன்றிய சரு 

நிறமான அலாகலமென்ற விஷத்தைத் தான் உண்டாலும்,--போற்றும் - 

(சன்னைப்) புகழ்ந்து த.திச்த, புச்சேளிர் - சேவர்களது, கடு பரி நோய்க்கு - 

கொடிய படியாகிய நோயைச் தீர்ப்பதற்கு, ஆர் அழுது ஊட்டெவன் - அருமை 

யாகிய தேவாமிருதத்தை உண்பிப்பன் ; (எ - று.) 

சான் வருர்தியாயினும் தன்னைஈம்பிச் சசணமடைக்சாரைப் பாதுகாச் 

குஞ் வெபிசானது கருணைச்திறச்தை வியந்தவாறு, * தான்பலிகொண்டவன் 

தன் இருவடிகளைச் சேர்ந்தார்க்குப் பெருவாழ்வளிப்பன் , * தன்பசிசோய்க் 

குக் சார்விடமுண்டவன் தன்னைப்போற்றும் புத்தேளிரது கடும்பசிகோய் 

க்கு ஆரமூ துஊட்டுவன் ! என்ற வாக்கியங்களில் - மேல்கோக்இல் மாறுபாடு 

சோன் றுமாயினும் ஊன் றிப்பார்க்குமிடச்து இறைவனது வி௫த்்இரசக்தியால் 

எல்லாம் நிசழலாமென ௮ம்மாறுபாடு ஒழிம் இடுசலால், ழரண்விளைந்தமிவணி 
யாம். சாருகவனத்துமுனிவரது பச்கினிமாரின் கற்புகிலையைக் கெடுத்தற் 

காக ஊீடசங்கமத்திருவுருலங் கொண்டபோதும், கையில் ஒட்டிக்கொண்ட 

பிரமசபாலம் நீங்குதற்காசப் பலதலங்களிலும் இரிச்சபோதும் சவபெருமான் 

பிஷ£ாடஈஞ் செய்தன னென உணர்க, வாழ்வு - வாழ்வுக்குச் காரணமாக 

செல்வத்திற்குக் காரியவாகுபெயர். ஆரியன் - ஆர்யன் ); புஜிச்சத்தக்கவன்) 

ஆரிமகாட்டி லெழுர்தருளிபிருப்பவனுமாம். (௬௪) 

03, தரியன் வேண்ட ததிருமேனிபூரித்தறமெலிக்த 

சரியன்செல்வக்கருவைப்பிரான்றிருத்தொண்டுசெய்யாப் 

பூமியாகூட்டம்புகாதன்பா உட்டம்புகுச் தியது 

காரியங்காணெஞ்ச மேபிறப்பேழுங்கடப்பதற்கே, 

(இ-ள்.) கெஞ்சமே - மனமே !--அரியன் - அரியகாட்டானொருவன், 

வேண்ட - பிசார்த்இித்ததனால், திருமேனி பூரித்து - (சனத) திருவுடம்பு 
பருக்கப்பெற்ற, ௮.ற மெலிந்த - (பிறகு) மிகவு சீளர்க்த, திரியன் - சிறப் 

புடையவனாகிய, செல்வம் சருவை பிரான் - செல்லச்சிறப்புற்ற திருச்சரு 

வைத்தலத்துச் சிவபெருமான்,--திரு தொண்டு செய்யா - (தனக்குத்) இருத் 

9
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தொண்டுகளைச் செய்யாத, பூரியர் கூட்டம் - €ழ்மக்களது கூட்டத்தில், (௮டி. 

யேனை), புகாது - சேராதபடி. (தடுத்.து), அன்பர் கூட்டம் - (தனக்குத் 
சொண்டுசெய்யும்) மெய்யடியார்களத கூட்டத்இல், புகுத்தியது - சேருமாறு 
செய்தது,--(யான்), பிறப்பு ஏழும் - (வினைப்பயன்தொடரும்) எழுவகைப் 

பிறப்புக்களினின் றும், கடப்பதற்கு - தப்பிஈற்க திபெறுதற்கு ௮றிகு றியாயெ, 

காரியம் - செயலாகும் ; (௭ - று.) காண் - தேற்றம். 

இருச்சருவைச்சவெபெருமான் அடியேனைச் தியவருடன் கூடவொட்டா 
மல் தனதுமெய்யடியார்குழாச்துடன் கூடுமாறு திருவருள்புரிகத,சனால், இனி 

அடியேன் பிறவித்துன்பங்களொழிக்து ஈற்கதிபெற்று உய்வேனென்பதாம். 

மூ,சலடியால் இருச்சருவைத்தலத்சைச் சன்னிலேயுடைய அரியசாட்டி. 

ஓள் சானொருவன் வேண்டியபோது ௮வனது வேண்டுகோளுக்கு இணங்கிச் 
சிவபெருமான் திருமேனி பூரித்தும் மெலிர்தும் காட்டின னென ஒருவர 

லாறு இருக்கவேண்டு மென்று தோன்றுகின்றது; ௮,சன் விவரம், எமக்கு 

விளங்க வில்லை : (எவரேனும் எமச்குத் செரிலிப்பாராயின், ௮தனை அவர்பெய 
ருடன் அச்சிட்டு வெளிப்படுத்தி அவர்பச்சல் என்றும் ஈன்றிபாராட்டச் கட 

மைப்பட்டிருக்கன்றோம்,) * திருவாசவூாடிசள்வேண்டச் வெபெருமான் திரு 

மேனிபூரித்து அருள்கூர்ர்தத:-- இருப்பெருர் துறையில் குருந்தமரத்தடி.யில் 

தருவாசவூரடிகளை ௮டிமைகொள்ளச் சிவபெருமான் அந்தணர் திருவுருவங் 

கொண்டெழுர்சருளியபோ.து என்று ௮றிக' என்று இச்செய்யுளின் முதலடி. 

யைக் குறித்துக் கூறினாரு முளர், (௬௮) 

69. கடல்விடமுண்டிபுறங்காடாங்குகன லுருவ 

மடல்விடையூர் திபுலியகளாடையழலுமிழ்வாய்ப் 

படவரவாசங்கழிகலைதாசெனிற்பால்வண்ணனை 

மடவரலொப்பனையெவ்வாறுசேருமனமகஇழ்ந்தே, 

(இ-ள்.) (சவெபிசாலுக்கு),--உண்டி - உணவாவது, கடல் விடம் - 

பாற்சடலில் தோன்றிய ஆலாகலவிஷமாம்) அங்கு - நடனஞ்செய்யுமிடம், 

புறங்காடு - சுசொடாம்; உருவம் - திருமேனியின்நிழம், கனல் - ௮க்கினியாம்; 

ஊர்இ - வாசனம், ௮டல் விடை - வலிமைபொருக்திய விருஷபமாம் $ ஆடை- 

வஸ்.திரம், புலி ௮தள் - புலித்தோலாம் ; ஆசம் - ஆரம் மு.தலிய ஆபரணங்கள், 

அழல் உமிழ் வாய் படம் அரவு - விஷாக்சினியைச் சக்குகின்ற வாயையும் 

படத்தையு முடைய பாம்புகளாம் ; தார் - மாலை, கழி தலை - இறந்த (பிரமர் 

சள.த) தலைகளாம்; எனின் - என்றால், பால்வண்ணனை - (௮ப்படி உணவு 

முதலியவற்றால் வெறுக்குமாற உள்ள) திருக்கருவைச்வெபிரானை, மடவரல் - 

இளம்பெண்ணாயெ, ஒப்பனை - ஒப்பனைதேவி, மனம் மடிழர்து - மனத்தில் 

இிருப்திடொண்டு, ௭ ஆறு சேரும் - எப்படித் சமுவுவாள் £ (௭ - று.) 

"யவ்வனமு மழகுஞ் சார்ரச, நலம் வேண்டுமென் நிருப்பார் காறுகுழற் 

கன்னிமார் கலத்இன்மிக்கார்'' *கந்யா வாயதேருபம்'', என்றபடி மகளிர் புரு
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ஷனது அழகையே விரும்பி மணமகனாக வரிப்பது இயல்பு ஆதலால், உணவு 

உறையுள் வடிவம் ஊர்தி தடை ஆபரணம் என்னும் இலைகளில் ஒருவாற்றா 

லுஞ் சறப்புப்பெறாத வெபெருமானை, மகளிரது ஈல்லிலக்கணங்களில் ஒன்றா 

ஓங் குறைவில்லாத பார்வதிதேவி எவ்வாறு விரும்பினாளோ என்று வியந்த 

இதனால், சிவபெருமான் வேண்டுதல் வேண்டாமை யில்லாத முமழுமுதற்கட 
வுள் என்று துதித்சவாறு, இங்கனஞ் வெபிரானைப் பழிப்பதுபோலப் புகழ்ர்த 

இது - வத்சப்புகழ்ச்சியணியின்பாற் படும்) இதனை வடநூலார் !வ்யாஜ 

ஸ்.து.தி? என்பர். வேண்டுசல்வேண்டாமையில்லாதவனாகிய இறைவன் தனக் 

சென் று ஒன்றுமின்றி உணவுமுதலிய எல்லாவற்றையும் பிறர்பொருட்டாகவே 

கொள்பவ னாதலின், உணவு அணிகலம் முதலியவற்றின் இழி சசைமையினால் 

அப்பிரானுக்குச் சிறப்புத் தோன்றுமேயன்றி இழிபு உண்டாகா தென்க. 

ஆசம் - மற்றையணிசலங்கட்கு உபலட்சணம், 

இமலானது புக்திரியாகப் பிற ச ௨உமாசேவி செலெபிரானை மணனமசனாகப் 

பெறவேண்டுமென்று தவஞ்செய்தபோது அச்தேவியாரது தவநிலையைப் 

பரிசோதிக்குமாறு சவபிரான் மூதியஅர்தணவடிவங்கொண்டு சென்று அக் 

தீப்பார்வதியைக் குழ), ' இடைதோல் விடையேறுவ சணிகலமரவென்பு, 

சேடில்வெண்டலைமாலிகைசேழலின் மருப்பின்ன, வோடுகொள்கல மூண்பலி 

லெய்யகஞ்சு உலப்புற்றோர், சகாடசேகடம்புரியிடம் கண்ணுதற்கடவுட்சே, 7? 

 வேய்ந்தூகொள்வது வெள்ளெருக்கறுகுகீர்வியன்கொன்றை, பார்தள்கொச் 

சியே மத்தமென் றினையனபலவுண்டாழ், சாந்தம்வெண்பொடி சூலமான்மழுத் 

அடி சழலங்கை, யேர்துச்றது பாரிடஞ்சூழ்படையிறையோத்கே, ” ** அன் 

னை தாதைகேள்வடிவொடுகுணங்களிலனையானுக், கன்னவாகிய பலவளஎனுண் 

டவையெவையுச் சா, நின்னவாசவோதவம்புரிரதெய்ச்சனை மெடுக்தொல்ர், 

மன்னன்மாமகட்டயைவதேயித் துணைவழச்சென்றான் ”' என்று Sead an ey Sus 
தன்னையே நிந்இச் துக்கூ.றியதம், * வேண்டுசல் வேண்டிடாமை யில்லசோர் 

விமலன் றன்னை, மீண்டு£ீயிகழ்ச்கவெல்லாம் யாரையுமளிக்குமன்பு, பூண்டிடு 

குறிசாணற்றாழ் புகழ்ச்சியாமன்றி முக்க, ணாண்டசையியற்கையெல்லா மார் 

சொலோவறியகற்பார்,”” 4 போசனே முதலாவுள்ளபுங்கவர் வழிபட்டேத்2) 

வேசமிலிறைமையாற்றல் யாவையும் புரிந்த நாதன், சாசலும்வெறுப்புமின் றிக் 

கருணைசெய்நிலைமையேசகாண், பேதைநீ யிகழ்ச்சியேபோற்பேரியதன்மை 

Queen” என்று அந்தப் பார்வதிசேவியார் ௮தனை மறுத்துச்கூறியதும் 

இங்குக் சாணத்தக்கன. (௬௯) 

10. மனப்பகையாகியவைவரைமாய்த் துன்வழியடி.யா 

ரினத்துடனென்னையுமாட்கொள்வையோபண்டிகல்புரிந்த 

புனத்துளவோலுக்கமலக் துவேதனும்போற்றிசெய்யுங் 

க்னற்றிருமேனிக்கருவா புரியிற்கறைக்கண்டனே, 
e « @ 

(G+ or.) பண்டு - முற்காலத்தில், இகல் புரிந்த - (ஒருவர்க்கொருவர்) 

மாறுபாடுசொண்ட, புனம் துளலோலும் - கொல்லையில்சோன்றுகின்ற திருத்
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அழாயை யணிந்த திருமாலும், சமலத்து வேசனும் - சாமரைமலரில் வாழ் 

இன்ற பிரமதேவனும், போற்றி செய்யும் - வணங்கித் துஇக்கின்ற, சனல் 

இருமேனி - அ௮னம்மபிழம்பினுருவத்தையுடைய, கருவாபுரியில் கறை சண் 
டனே - தஇருக்கருவைககரி லெழுக்தருளிய (வீஷமுண்டதனாற்) கறுத்த 

திருக்கண்டத்தையுடைய சிவபெருமானே !--மனம் பகை ய வரை - 

(ஈல்வழியிர்செல்ன்ற எனத) மனத்துக்கு (அவ்வழியிற்செல்லவொட்டா த) 

தடுக்கின்ற பகையாடய பஞ்சேர்திரியங்களையும், மாய்த்து - (அவ்வாறு செய்ய 

வொட்டாது) வலியடக்க, உன் வழி அடியார் இனத்துடன் - உனது பழைய 

அடியார்களுடைய கூட்டத்தோடு, என்னையும் ஆர்கொள்வையோ - அடி. 
யேனையும் (ஒருவனாக) ௮டிமைகொள்வாயோ? (எ- று.) 

அடியேனையும் உனதுமெய்யடியார்களுள் ஒருவனா? ஆஅட்சொண்டு 

என்னைவருச்துகன்ற பஞ்சேர்இரியங்களின் வலியை யொடுச்டி அதனால் 

மனங்கலட்காதவாறு இருவருள்செய்து எனக்கு 5ற்க தியருளவேண்டு மென்று 

வேண்டியவாறு. இர இரியகிக்கிரசம் பண்ணாசவர்சள் சிவனடியார் கூட்டத் 
இற் புகுதற்கு உரியரல்ல ரென்க. மாறுபட்ட பிரமவிஷ்ணுச்சளது ௮ம்மாறு 

பாட்டை யொழித்து ௮டிமைகொண்ட துபோலவே, 8ீம்பொறிகளால் மாறு 

பட்ட மனத்தையுடைய அடியேனையும் ௮ம்மாறுபாட்டை யொழித்து ஆட் 

கொள்ளவேண்டு மென்ற குறிப்பு - விளிக்குச் சொடுத்துள்ள அடைமொழி 
யாற் பெறப்படுதலால், இது - கநத்துடையடை மோழியணியாம். ௮ல்.றிணை 

யாயே 89ம்பொறிகளை : 89வர் ' என உயர் இணையாற் கூறியது - செறலினால் 

ass திணைவமுவமை தி. (௭௦) 

11. கறைகொண்டகுலத்தலையிலுங்கையிற்கபாலத்திலு 

நறைகொண்டபங்கயப்பொற்றாளினையிலுராங்கள்கண்டோ 
மறைகொ ண்டதெ ன்கருவைப்பெருமாலுக்குமா யவனா 

நிறைகொண்டபேருட லும்பசுஞ்சோரியுகீள்கண் ணுமே, 

(இ-ள்) மறை கொண்ட - வேதங்களினார் (பரம்பொருளென்ற) 

கூறப்படுகின்ற, தென் கருவை பெருமாஜக்கு - செற்கன்சுணுள்ள திருச் 

கருவைச் சவெபெருமானுக்கு,--சமை கொண்ட சூலம் தலையிலும் - இரத்தக் 

கறை பொருந்திய குலாயுசத்தின் நுனியிலும், கையில் சபாலத்திலும் - கையி 

லொட்டிக்சொண்ட பிரமகபாலத்திலும், நறை கொண்ட பங்கயம் பொன் 

தாள் இணையிலும் - தேன்பொருக்திய சாமரைமலர்போன் ற அழகிய இரண்டு 

இருவடி.களிலும், (முறையே),--மாயலனார் * மாயையையுடைய திருமாலி 
னது, நிமை கொண்ட பேர் உடலும் - உறுஇபொருக்திய பெரிய உடம்பை 

யும், பசு சோரியும் - பச்சை (புஐ] இசத்்தத்தையும், நீள் சண்ணும் - நீண்ட, 

கண்ணையும், நாங்கள் சண்டோம்--) (௭ - று.) 

சிவபெருமானது இருச்கையிலேர்திய சூலத்தின் நுனியில் திருமாலினு 

டம்பும், சையிலுள்ள பிரமசபாலத்தில் இருமாலின் ag sano, திருவடிகளில் 

திருமாலினது கண்ணும் பொருச்தியிருத்தலைச் கண்டோ மெனச் சென்று



திருக்கருவைக்கலித்துறையந்தாதி, 69, 

Qeausora, முறை$ீரனிறைப்போநள்கோளாம்) மறைி$ரனிறையணி 
யெனவும்படும். இதனால், மும்காரர்.த்ிசளுள் முதல்வனென்று லெசாற்கருசப் 
படுகின்ற திருமாலுக்கு முதன்மை சிறி துயில்லை யென்று நிரூபித்தவாறு. 

ரூலத்தலையில் மாயவனார்பேருடல் கண்டோ மென்ற - பாற்சடல் 

கடைச் சசாலத்தில் மத்தாக மர்தரமலை அமுச்சாவண்ணம் கூர்மாவசாரங் 

கொண்டு அதனைச் தாங்கி அதனினின்று எழுந்த அமுதச்தைத் இருமால் 

தேவர்சட்குப் பகர்ச்துகொடுத்தபிறகு, அல்வாமை கடல்களேழையுங் கலக்டு 

உலகத்துயிர்களைப் புசத்.த அழிச்சத்தொடங்கயுபோது, அதுசண்டு அஞ்சிய 

தேவர் மு,சலியோர் சவபெருமானைச் சரணமடைய, அப்பெருமான் அத்த 

வர்கட்கு ௮பயமளித்துத் இரு. மாலாகிய ஆமையி னருகற் சென்று தனது 

திருச்சையிலிருக்த சுலாயுசத்தினால் ௮,சன துஉடலைச் குடைம்து அழித்த சனா 
லாகும், 

ஓ 

மாயலனார் பசுஞ்சோரி சண்டது கையிற்கபாலச்தி லென்றது - வெபிரா 

னது அம்சமாகிய வைரவக்கடவுள் பிரமனதுசிரச்சைக கிள்ளிய பாவத்தாற் 

பிச்சையேறழ்கத்தொடங்கிப் பலவிடங்களிலுஞ் சென்றதுபோலவே சிவகணங் 

சளோடும் இருமாலினிருப்பிட தீ.இற்குச் செல்ல, இருமால் வர்த காரணத்தை 

வினாவ, வை ரவமூர்த இ : பலிக்கு வந்தோம்; உனது சரச்திலிருக்து பெருகுஞ் 

செர்ரிரைத் ௪ருக” என்று வேண்ட, இருமால் அதற்குஇசைச்து தனது 

நகச் தினால் நெற்றியிலுள்ள ஈரம்பொன்றைப் பிளச், து வைரவமூர்த்தியின து 

கைக்சபாலத்தில் இரச்சஞ் சொரியும்படி விட, அ௮வ்விரச்சப்பெருக்கு ஆயிரம் 
வருடம் இடைவிடாது ஒழுகயெசனா லாகும், 4 உன் றலைப்படுசோரிடமை 

யுகுத்தியென்ன கத்தினால், தன்றனெற்றிபிளக்து சோரிசனைப் பொழிர்கிட 

ஈம்பிரான், வென்றிசேரயனார் பெருஞ்சிரமீதி லேற்றன னூறு நா, றென்று 

கூறிடு மாண்டுசெல்ல விளைத்து மாயன் விழுச்சனன் '? என்பது சந்தபுரா 

ணச்சுருக்கம். வெபிரான் சேவடியில் நீள்சண் சண்ட வரலாறு, இழ்ச் கூறப் 

பட்டது. (௭௧) 

12, Corn 56510 ததர டிசையைரெருக்கச்சக்ச 

வாளமடுத்துச்சடை க்காடுகுழ்வாமா துமையா 

டாளமடுப்பச்சதுமறை2பாற்றச்சாணாண்ட. 

கோளமடுப்பநடிக்குங்கருவைக்கொழுஞ்சுட சே. 

(இ-ள்.) கருவை சொழுஞ் சுடர் - திருக்சகருவையி லெழுர்த்ருளிய 

பெருஞ்சோ இவடிவா௫ய சிவபிரான்,--(தன து), நீளம் ௮022 தட தோள் - 

நீட்டுபொருந்திய பெரிய தோள்கள், திசையை நெருங்க - திக்குச்களின் 

எல்லையைச் சென்றுசேரவும்,--௪டை சாடு - சடைத்தொகுதி, சக்ர வாளம் 

அடுத்து சூழ்வர-சக்காவாளமலையை படுத்து கெருங்கிச்சூழவும்,--சா.து உமை 

யாள் - உமாதேவி, தாளம் அடுப்ப - தாளங்கொட்டவும், சதுமறை போற்ற 

நான்கு வேதங்களும் வணங்கித்து திச்கவும்,--சசணம் - ஒரு திருவடி, ௮ண்ட
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கோளம் அடுப்ப - உலகவுருண்டையின் மேன்முசட்டில் செருக்சவும், நடிக் 
கும் - திருகடனஞ்செய்தருளுவான் ) (௭- று.) 

யாவும் அழிகின்ற சர்வசங்காரசாலத்தில் இவ்வாறு வெபிரான் ஈடனஞ் 
செய்தருளூவ னென்க. சக்ரவாளம்- ஏழு ,மகாத்வீபங்களைச் சூழ்ந்திருக்க ற 

ஏழுபெருங்கடல்களுக்கும் அப்பால் பதினாபிரம்யோசனை உயாமும், பினா 

யிரம்யோசனைப் பரப்பு முள்ளதாய்க் கோட்டைமதில்போலச் சூழ்ஈதுள்ள 
சொரு பெருமலை) சகீராகாரமாக [வட்டமாக]ப் பூமியயச் சூழ்ந்திருத்தல் 

பற்றி, அதற்குச் சக்ரவாளமலை யென்று பெயர். ஆடுகின்ற Cass Seno 

சடைக்காடு சக்கரவாளமலையைச் குழு மென்க. இச்செய்யுளினால், சர்வசங்கார 

காலத்தில் வபெருமானது நடனமூார்த்தத்தின் இருமேனிப்பருமை விளங் 

கும், ஒரு திருவடி ௮ண்டகோளச்தின் மேன்முகட்டை யெட்டு மென் ஐதனால்) 

இது, ஊர்த் துவதாண்டவத்தைச் சுட்டுமென்க; அன்றி, ௮ண்டகோளம் 

என்பது உலசவுருண்டையின் £€ழ்முகட்டைச் குறிக்கு மென்பாரு முளர். 

15. சுடாகின்றமண்டலமென்னுமுக்கோணமுக்தொல்விசும்பும் 

படாகின்றசோ இக்கருவைப்பிசான்டொற்பதம்பணிக்கார் 

குடருந்தசையுங்குரு இயுமென் புக்குவிர் தவிர் த 

வுடலென்றபாரஞ்சுமவார்கண்மீண்டி வ்வுலகில்வகே த, 

(இ - ள்.) சுடர்கில் ற - ஒளிவீசுகன் ற, மண்டலம் என்னும் - மண்ட 

லங்களென்ிற, முக் கோணமும் - (சூரியன் சச்திரன் ௮க்கிணி என்ற) மூன்று 

வட்டங்களிலும், தொல் விசும்பும் - பழமையான அசாசசத்திலும், படர்இன் ற - 

சென்றுபரவுகிற, சோதி - ஒளிவடிவமான, கருவை பிரான் - திருச்சருவைச் 

இெபெருமானது, பொன் பதம் - அழகிய திருவடிகளை, பணரிந்சார் - வணக் 

இனவர்கள்,--மிண்டு - மறுபடியும், இ உலூல் வந்து - இவ்வுலகத்திற் பிறப் 

பெடுத்து, குடரும் - குடலும், சசையும் - சசையும், குருதியும் - இரத்தமும், 
என்பும் - எலும்பும், குவிந்த - சேர்ந்தசேர்க்கையினா லுண்டாகிய, இந்த உடல் 

என்ற பாரம் - இந்த உடம்பென்னுஞ் சுமையை, சுமவார்கள் - சுமச்சமாட் 

டார்கள்; (௭ - று.) 

இருக்சருவைச் வெபெருமானது தஇிருவடியிற் சரணமடைநச்சவர்கள் 

மீண்டு பிறத்தலில்லாமல் மு. ச்தியடைவ ஏரொன்பதாம், முதலிரண்டடிக 

ளால், சூரிய சந் இர ௮ச்சினிய ரென்னும் மும்மண்டலங்களிலும் அவற்றிற்கு 

இடங்கொக்டின்ற ஆகாசத்திலும் விளங்குகின்ற வெபெருமானது தளி 

வடிவமான திருமேனியின் தன்மையை விளச்இஞார். கூன்றாமடி - மனித 

டம்பின் இழிவை விளக்கும்; இதனை :'* என்பினைகரம்பிற்பின்னி யுதிரக் 

தோய்ச் திறைச்சமெத்திப், புன்புறர்தோலைப்போர்,த.து மயிர்புமம்பொலிய 

லேய்ந்திட், டொன்ப.த வாயிலாக்கி யூன்பயில்குசம்பை ”” என்ற சிக சாமணி 
யோடு ஒப்பிடுக, இவ்வாறு உடம்பினிடத்தில் அருவருப்புத்சோன்றக் கூறி 

ய, டுமிப்புச்சுவையின்பாற்படும், பஞ்சபூதங்களுள் ஆகாயம் முதலிழ்
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படைக்கப்பட்ட பூச மாதலால், * தொல்விசம்பு ? என்றார். குடர் குடல்; லக 

ரத்துக்கு ரகரம் போலியாய் வந்தது. சசை--சதை: இலகச்கணப்போலி, 

குவிந்து ௮விஈத என்று பிரிச்து - குடல்முதலியலை இரண்டு ழியுச் தன் 

மையதான உடல் என்று உரைப்பினுமாம், (௭௩) 

14, உலகத்திலுள்ளமனைவாழ்வு-ஈற்றமுறுபு தல்வ 

ரலகற்றசெல்வந்தொலையா தநீணி தியாயவெல்லா 

மிலகுற்றமின்னெனரில்லா துபோய்விடி௰மன்பதெண்ணித் 

இலகத் இரு நு தலொப்பனைபாகளை ச்சிர் திய, 

(இ-ள்.) (கிலவுலகத்தவர்களே ! நீங்கள்),--' உலகத் இல் உள்ள - பூமி 

யிற் பொருந்திய, மனை - வீடும், வாழ்வு - இல்வறவாழ்க்சையும், சுற்றம் - 

உறவினரும், உறு புதல்வர் - இறந்த புதல்வரும், ௮லகு அற்ற செல்லம் - 

அளவில்லாத (தானியம் மூசலிய) செல்வங்களும், தொலையாத நீள் நிதி - 

எடுச்கஎடுக்சச் குறையாத மிச்சபெருஞ்செல்வமும், ஐய- ஆகிய, எல்லாம் - 

எல்லாப்பொருள்களும், இலரு உற்ற மின் என - விளச்சமுள்ள மின்னல் 

போல, நில்லாது போய்விடும் - நிலைநில்லாமல் அழிந்துபோம்,” என்பது - 

என்றதன் மையை, எண்ணி - லோடத்தறிரஈ து, (இனி அவற்றிற்காக மது 

காலத்தை வீணேகழியாமல்), திலகம் திரு sv ஒப்பனை பாகனை - இலக 
மணிக்ச அழகிய நெற்றியையுடைய ஒப்பனையம்மையை இடப்பாகத்திற் 

சொண்ட இலெபிரானை, இந்தியும் - இயானிய௰ங்கள்; (௪ - று.) 

மனைமுதலிய பொருள்களின் கிலையில்லாமையை ,நராய்க்தறிர்து தெளி 

ச்து ௮வற்றினிடத்துப் பற்றை யொழித்து, நிலையுள்ள மு,த்திச்செல்வத்சைப் 

பெறுமாறு திருச்கருவைச்சிவபிரானைத் தியானியு்க ளென உலகச்தார்க்கு 

உணர்ச்இியலாறு, 1! பெருஞ்செல்வம்--எல்லிந், கருங்கொண்மூவாய்திற*த 

மின்னுப்போல்தோன்றி, மருங்கறக்செட்டுவிடும் ?? என்றார் மாலடியாரிலும், 

மனை - இடவாகுபெயராய், மனைவியையுங் குறிக்கும். ராஜாங்கம் மக்கள் சுற் 

றம் பொன் மணி செல் வாகனம் அடிமை என்ற இவை - அ௮ஷ்டை சுவரியங்க 

ளாம். இவற்றுள், கூறியன போக மற்றவற்றை 

தீளுற் குறித்தார். நீதி - புதையல்) வடமொழி, (௭௪) 

79. இந் இத் துருகியுருகியெப்போ துகின் 2சவடி யை 

வந்தித்திருப்பதோர்வாழ்வளித்தாய்மறை2வகளுக்குஞ் 

சச் தித் திடற்கெளிதோவிர்தவாழ்வு தழைச்குஞ்செவ்வா 

ன ந் இப்பிறைமுடியோய்க ருவாபுரியாள்பவனே, 

‘ அலகற்ற செல்வம்” என்ற 

(இ-ள்.) தழைக்கும் - செழித்துள்ள, செம் வான் - செவ்வானச்சை 

யுடைய, அர்த - மாலைக்காலத்து,த் தோன் றன் ற, பிறை - பிழைச்சக்இிரனை, 

முடியோய் - சடைமுடியிலுடையவனே ! கருவா புரி*அள்பவனே் 7 இருக்கரு 

வைககர்க்குத் தலைவனே !--௭ போதும் - எக்காலத்திலும், நின் சேதுடியை .. 

உனது சிவரச இருவடிகளை, சிக்தித்து - தியானித்த, உருக ௨௫8 - மனம்
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கெ௫ழ்ந்துகரைச்து, வந்தித்து இருப்பது - வணங்கியிருப்பதாகிய, ஒர் வாழ்வு- 

ஒப்பற்ற வாழ்வை, அளித்தாய் - (அடியேனுக்கு நீ) சொடுத்தருளிஞய்) இந்த 

வாழ்வு - இந்தப் பாச்சிெயமானது, மறை வேதனுக்கும - (சன.து சான்குமுகங் 

களினாலும் நான்கு) வேதங்களை எப்போதும் கூறிச்கொண்டிருச்சற பிரம 

சேவனுக்கும், சர்திச்இடற்கு-சடைத்சற்கு, எளிதோ-சுலபமானதொன்றோ ? 

[மிகவும் அருமையான சென்றபடி]; (௪ - .ு,) 

அடியேனிடத்.தச் சாணமின் றி யெழுந்த நினது பெருங்கருணையினால் 

நின துதிருவடியை இடையீடின்றி எப்போதும் து.திக்ன்ற பெருவாழ்வை 

எனக்கு அளித்சருளினாய்; இப்பே.ற பிரமனுக்குங் இடைத் கற்கரியசாமென்ற 

வாறு. வெபெருமான த திருவடியைச் டர்இத்து வணங்கி வாழ்பவரது Cup 

றுக்குப் பிரமன துவாழ்வும் நிகரன்றென்பது, தொனிக்கும். இவ்வாற ற் 

இலரிடச்ுமாத்திரம் வபெருமான் காரணமின்றி அருள்புரியச் காரணம் - 

நிரஹங்காரராயிருட்பதும், மற்றோரிடத்துப் புரியாததற்குக்காரணம் - அவ் 

வாறில்லாமையுமா மென்பர், உருகி உருகி என்ற அடுக்கு - தொடர்சயோய் 

எழுகின்ற அன்பின்பெருக்கைப் புலப்படுத்தும். (எடு) 

16. பவக்கடல்விழ்ர்துதமொறிவேரொருபற்றுமின்றி 

யவத் இினினீச் திக்களர்கன்றதீயனுக்கம்பியென த் 

திவத்துறைவோர்தொழுந்தாள்காட்டிமுத்தஇுக்தடங்கரைமேற் 

லுவக்கறவேற்.றுவை3யாகருவாபுரித்தாயவனே. 

(இ-ள்.) சகருவாபுரி தூயவனே - இருச்சருலையிலெழுக்தருளிய பரி 

சுத்தமூர்த்தியே !--பலம் கடல் - பிறவியாக சமுத்திரத்தில், வீழ்க த - விமு 

ந்து, தடுமாறி -அலைச்து, வேறு ஒரு பற்றும் இன்றி - வேரோராசாரமு மில் 

லாமல், அவத்.இணில் நீச்தி - வீணாக நீர்தி (பயனில்லாமல் உழைச்து], தளர் 

இன்ற - சோர்வடைகின்ற, இயனுக்கு - திக்குணமூடைய எனக்கு, தவத்து 
உறைவோர் தொழும் தாள் - தவஞ்செய்கின்ற முனி௰ர்கலள் வணங்குகன்ற 

(உனது) திருவடியை, அம்பி என - மரச்கலமாக, காட்டி - கொடுத்து, 

மூ.த்தி சட கரை மேல் - மோக்ஷமாகிய பெரிய அ௮ச்கசையில், துவக்கு அற - 

(பிறவித்) தொடர்ச்சி யறும்படி, ஏற்றுவையோ - (என்னைச்) கரையேறச் 

செய்வாயோ? (௭ - று,) 

சடலில்வீழ்ஈ்தவர் மரச்சலச்தின்௨உதவியினாற் கரைசேர்தல்போலப் பிற 

வியில்வீழ்ந்த எனக்கு கினதுஇிருவடியைத் துணையாகத் sign முத்தியிற் 

சேர்ச்சவேண்டு மென்பதாம். *4அறவாழியர்தணன்தாள் சேர்க்சார்ச்சல்லாற், 

பிறவாழிரீர்தலரி த, “! பிறவிப்பெருங்கடல்கீர் துவர்நீர்சா, ரிறைவனடிசேரா 
தார்?” என்ற திருக்குறளும், :' பிடி ச்சேன்பிறவிக்சடனீச்தப் பெரியபுணையா 

வுனதடியை '' என்ற பதிற்றப்பத்தர்சா இயம் இங்கு கோக்கத்தச்கன. கார 

ணகாரியத்சொடர்ச்சியாயச் கரையின்றி வருதலால் பிறவி ! கடல் ? எனவும்) 

சடவுளருளாற் பிறப்பற்று முச்திபெறவேண்டுதலால் அ௮ச்சடவுளது அடி.
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அம்பி! எனவும் கூறப்பட்டன. தாளுக்கு ! தவத்துறைவோர் தெொழும் ' 
என்று அடைமொழி கொடுத்ததற்கு ஏற்ப, சாற்றுமுசலியவற்றாற் சவிழ்ரது 
தன்னை படைச்தவர்களை அலையவிடத்தச்க மற்றைப்புணைகளினும் வேறுபாடு 

உடையதாச ௮ம்பியைச் கருதுக. பிறவியைச் சடலாசகும், இறைவனது இரு 
வடியை மரச்கலமாகவும், மு,ச்தியை ௮ச்சரையாசவும் கூறியது - ழற்றுநவக 

வணி. இறைவனது திருவடிகளைத்: தியானியாமல் இங்குச் செய்கின்ற 

மற்றைத்தொழில்கன்யாவும் பயன்படாமலிரு,ச்தலோடு பின்னுர் தமைக்சே 

காரணமா மென்பார், * அவச இனில்நீச்இித் தளர்கின்ற தீயன் ' எள்றார்.(௭௬) 

TT. தூயபங்கேருகன்செவ்வாயுனது.துரகபந்தி 

பாயொலிப்பாற்கடலம்புபெப் தூணிவன்பா தலங்கள் 

சேயொளிமாமணிப்பொற்பணிப்பெட்டகந்தென்கருவை 

நாயகநின்புசழாசேயறிர் துவி லுவசே. 
@ 

(இ-ள்,) சென் கருவை நரயச - செற்குத்திசையின்களுள்ள இருக் 

கருவாபுரிக்குத் தலைவனே !-- தூய பங்கேருகன் - பரிசுத்தனாகிய தாமசை 

மலரில்தோன்றிய பிரமன த, செம் வாய் - செச்நிறமான வாயானது, உனது - 

உன்னுடைய, துரக பந்தி - குதிரைச்சாலையாகும் ; பாய் ஒலி பாற்கடல் - 

அலைவீசுடின் ற ஒஓசையையுடைய திருப்பாற்கடலான து, ௮ம்பு பெய் தூணி - 

௮ம்பை வைத்துள்ள கூடாகும் (அம்பரறாச் தூணியாகும்]) வல் பாதலங்கள் - 

வலிய பாதாளலோசங்கள், சேய் ஒளி மா மணி பொன் பணி பெட்டசம் = 

லந்த ஒளியுள்ள இறந்த மாணிக்கங்களிழைத்துப் பொன்னினாற்செய்த gua 

ணங்க ளிட்டுவைச்கின்ற பெட்டியாகும்; ( இவ்வாறிருப்பதனால்), நின் புகழ் - 

உனது £ர்த்தியை, ஆசே - எவர்தாம், அறிது ஈவிலுவர் - உள்ளபடி அறிது 

சொல்பவர் £ (௪ - று, 

இரிபுரசங்காரகாலத்தில் சிவபெருமானுக்கு நான்குவேசங்களும் குதிரை 
களாதலால் ௮ல்வேதங்கள் பயிலுமிடமான பிரமனது வாயைச் செவெபிரானது 

குதிரைச்சாலை யென்றும், இருமால் ௮ம்பாதலால் அப்பரமன் பள்ளிகொள் 
ளும் பாற்கடலை அம்பறா,ச் தூணி யென்றும், மாணிக்சங்களைச் சமது௨ச்சியி 

லுடைய காகங்கள் ஆபரணங்களாதலால் ௮வை வாழ்கின்ற பாதாளலோகத் 

தசை அபரணப்பெட்டியென்றும் கூறினார். இச்செய்யுளில், (வேதங்களே குதி 

ரைகள்” என்பத முதலியனவாச இயல்பாசக்கூ.றவேண்டுவசை விட்டு வேறு 

வகையாகச் கூறியத, பிறிதினவிற்சியணியாம்; இதனை, வடமூலார் பர்யா 

யோச்தாலங்கார மென்பர், ஆகாதியான வேதங்களே கு.திரைச எாகவும், இரி 

மூர்த்திகளுள் ஒருமூர்த்தியான இருமாலே அம்பாசவும், சம்மைத் தண்டி 

னாரை இமச்சச்செய்கின்.௦ கடுவிடமுடைய மாகங்களே ரசத்சாபரணங்களாக 
வும் அமையப்பெற்றதனால், 'நின்புக ழாரே யறிக்து ஈவிலுவர்' என்றார். 

தூய என்பதைச் செவ்வாய்க்கும் அடைமொழியாக்கலாம், ள உனது ' 

என்பதை, அ௮ம்புபெய் தூணி பொற்பணிப்பெட்டகம் என்றவற்றோடும் கூட் 

05, பங்கேருஹம் - சேற்றில் முளைப்பது என் தாமரைக்குக் காரணவீடு
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GH: அதில் வாழ்பவன் - பங்கேருசன். தூணி- தூணீரம் என்ற வடசொல் 

Sar Ansa. செம்மை -- ஒளி-- சேயொளி. பெட்டசம்- பேடிகா: ஒட 

சொல், இடப்பன்மைபற்றி, ! பா.தலங்கள் ? எனப் பன்மையாச் கூறினார். () 

78, உவராழிவையத்திழிகுலததேவர்.த .இித்தவருஞ் 

சிவசாதனம்பெறிற்றேவர்கண் டீர்தென்கருவைப்பிரான் 

அவர்வாய்மணிஈசைபங்கன்பொற்றாளைத்தொழா திருப் 2பா 

செவராயினுமற்றவ சேகுலத் தினிழிர் தவே. 

(இ-ள்.) உவர் அழி வையத்து -'உப்புக்கடல்சூழ்க்த நிலவுலகத்தில், 

இழி குலத்து - தாழ்ச்த சாதஇயில், வர்.து உஇுத்சவரும் - வர் துபிறச்சவரும், 

வெசாசனம் பெறின் - (விபூதி ருத் சொக்ஷங்களாகிய) வூரன்னங்களைப் பெற் 

றிருப்பாகூனால், (௮வர்கள்,) சேவர் கண்டீர் - தேவர்சளேயாவர் ) தவர் வாய் 

மணி ஈகை பங்சன் - பவழம்போலச் Rass வாயையும் முத்துப்போன்ற 

[ வெண்ணிறமான ] புன்்சிரிப்பையுமுடைய உமாதேவியை (த் சனதஇட)ப் 
பக்சத்திலுடையவனாகய, தென் கருவை பிரான் - தென்கருவைச் சவபிரா 

னது, பொன் தாளை - ௮ழூய திருவடிகளை, சொழாஐ இருப்போர் - வணங் 

காமலிருப்பவர், எவர் ஆயினும் - எவ்வளவு உயர்குலத்இற் பிறந்தவராயினும், 

அவசே - அவர்தாம், குலத்தின் இழிர்தவர் - தாழ்ந்தகுலத்.இற் பிறந்தோ ராவார். 

மிசவும் இழிகுலத்திற் பிறக்சவரும் சவசாதனத்தைப் பெற்றமாத்திரத் 
இல் ௮தன் மகிமையால் தேவரைப்போல மேன்மைபெற்றவசாவர் ; எவ்வளவு 

உயர்குலத்திற் பிறஈதவசாயினும் சவபெருமான து.இிருவடியை வணங்காதவர் 

இழிகுலத்சவசேயாவ ரென்பதாம். இசனால், உயர்வுதாழ்வுசட்கு எ.து - பிறவி 

யன்று) சடவுளதுசம்பந்த மிருத்சலும் இல்லாமையுமேயா மென்பது, 

பெறப்படும். தேவர் என்பது - கான்கு சாதிகட்குள் உயர்க்தவராய்ப் பூமி 
யில் தேவர்சள்போல விளங்குசலால் பூதேவரெனப்படுகன்ற அர்தணரைக் 

குறிக்கு மென்றலும் பொருந்தும். : பாதியாயமுகியகால்கையரேனும் பழி 

தொழிலுமிழிகுலமும்படைத்தாசேனும், ஆதியாயரவணையாயென்பராகி லவ 

ரன்றோ யாம்வணங்குமடிகளாவார், சாதியா லொழுக்சகத்சான் மிச்கோரே 

னுஞ் சதுமறையால் வேள்வியால் சக்கோயேனும், போதில்கான் முகன் 

பணியப் பள்ளிகொள்வான் பொன்னரங்கம் போற்ரறாதார் புலையர்சாமே ”? 
என்ற வாய்பாடுபற்றி வர்்த.து, இச்செய்யுள். 

கண்டீர் - தேற்றம்; முன்னிலையசையுமாம். துவர்வாய் மணிஈகை - 
அன்மொழித்தொகைப் பன்மொழித்தொடர். எகாரங்கள் - தேற்றப்பொரு 
ளன. உம்மைகள் இரண்டனுள், முதலது -1இழிவுரறப்பும்,'இரண்டாவ.த - 

உயர்வுறப்புமாம், (௭௮) 

19, இழியும்பிறலிப்படுகுழிக்கேவிழுர்தெய்த்தவென்மேற் 

பொழியுங்கருணைவிழித் இருப்பார் வைபுரிந்தனையேன்
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மொழியுங்கவலைமனமாச.றுத் இன்பமூழ்கிமுத்தி 
வழியும்புகப்பெறுவேன்கருவாபுரிவாழ்பவேனே, 

(இ-ள்.) கருவா புரி வாழ்பவனே - திருக்கருவைசரில் மித் தியவாசஞ் 

செய்பவனே! இழியும் பிறவி படுகுழிச்கு - (பல்வகைக்குற்றங்கட்கு இடமா 
யிருகசல்பறறித்) தாழ்ச்சியடைதற்குக் காரணமான பிறப்பாகயெ படுகுழியில், 
விழுந்து எய்த்த - விழுந்து [பலதரம்பிறர்ததனால்] இளைத் துப்போன, என் 

மேல்.-., சருணை பொழியும் விழி திரு பார்வை - கருணைமழையைச்சொரி 

கின்ற உன துஇருக்கண்களின் சிறந்தகடாக்த்தை, புரிந்தனை ஏல் - வைப்பா 

யானால்,--மொழியும் - சொல்லப்படுகின்ற, கவலை - துன்பங்களையுடைய, 

மனம் மாசு - (எனது) மனத்திலுள்ள களங்கச்தை, அறுத்து - போக்க, இன் 

பம் ரூழ்9 - ஆனந்தக்சடலில் முழுக, முத்தி வழியும் புக பெறுவேன் - மோக 

மார்ச்சச்இலம் செல்லும் பாக்கிெயச்தை யுடையவனாவேன், (யான்), (௭- று.) 

உளது திருவருள்கோக்கம் என்மீது பதியுமாயின், ௮தன்பயனால் பிற 

வித் துன்பங்களெல்லாம் ௮ற்.றப் பேராரர்தப்பெருவாழ்வு பெறுவே னென்ப 

தாம், படுகுழி - யானைமு.தலிய விலங்குகளை ௮கப்படுத்துங் குழி, படுகுழிக்கு 

விழுந்து படுகுழியில் விழுக்.த: வேற்றுமைமயக்கம், ஏகாரம் - இசைநிறை, 

மூழ்கி என்னும் வினையினாற்றலால், இன்பம் கடல் எனப்பட்டது. * புரிஈத 

னையே ' என்றும் பாடம் உண்டு, (௭௧) 

80. வாழ்விப்பாதம்மைமறவா தவசைமறந் தவரை 

வீழ்விப்பாதீயகாகத் துளேயெலுமெய்ம்மையெண்ணிச் 

சூழ்வித்தகொன்றைமுடிச்களவீசர் தணையடிக்£ழ் 

தாழ்விக்குஞ்செஞ்சடையாசல்ல?ராமுத் இசார்பவ?ே, 

(இ-ள்.) : (சிலபிரானார்),--தம்மை மறலாசவசை - தம்மை மறவாமல் 

எப்போதும் தயானிப்பவரை, வாழ்விப்பர் - முத்திவாழ்வு பெறச்செய்வர் ; 
மறந்தவரை - (தம்மைச் தியானியாமல்) மறச்து வாளாவிருப்பவரை, Sw 

நரகத் தளே - கொடியரகத்தில், வீழ்விப்பர் - விழச்செய்வர்', எனும் - என் 

இன்ற, மெய்ம்மை - இல்வுண்மையை, எண்ணி - ஆலோசித்து, கொன்றை 

சூழ்வித்த - கொன்றைமலர்மாலையைச் சுற்றிலுமணிர்த, மூடி. - சடைமுடி. 

யையுடைய, சளவு ஈசர் - திருக்சளாவின்£ ழெழுந்தருளிய தஇிருக்கருவைச் 
சவபிசானது, துணை ௮டி.க்€ழ்-இரண்டு திருவடி களிலே, சாழ்விக்கும்-வணக்கு 
இன்ற, செம் சடையார் அல்லரோ - செர்கிறச்சடைமுடியையுடைய தபோ 

தனல்லவோ, முத்தி சார்பவர் - மோக்த்தையடைபவராவர் ) (எ - று) 

சிவபெருமானை மறவாமல் இியானித்சவர்க்கு நற்கதியும், மறச்து தியானி 

யாமல் வீண்பொழுதுபோக்குபவர்க்குத் இச்சதியும் உண்டாகு மென்பது, 

தூல்கவில் சேர்ந்த உண்மையானபொருள் ) இவ்வுண்மையையுணர்ச்து வெ 

பெருமானது இருவடியை வணங்கெயர்க்கே முத்த சித்திக்கு மென்பதாம், 

Furr - அச்னியையுடைய தப்தகும்பம் கும்பீபாகம் முதலியன. செஞ் 

சடையார் என்றது - விசதா நுஷ்டாஈமுடையவ சென்றமாச்இரமாய்றின் றத,
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81. முத்திக்கொருவித்தமோகாடவிக்குமுழங்குசெந்த 

சித்தக்கவலைப்பிணிக்கோரமருக் துசிவதவஞ்சேர் 
புத் தக்கொடிக்குப்படருக்கொழுகொம்புபோலுங்கண்டீர் 
அுத்திப்பணியணியுங்கள வீசர் துணையடியே. 

(இ-ள்.) துத்தி - படப்புள்ளிகளையுடைய, பணி - பாம்புகளை, அணி 

யும்- இபரணமாக அணிந்துள்ள, களவீசர் - இருக்கருவைச் வெபிரான ௮, 
அணை அடி. - உபயபாதங்கள்,--முத்திக்கு - மோக்மாகய ஈற்பயனை விளைத் 

சீற்கு, ஒரு வி.த.து (போலும்) - ஒப்பற்ற விதையாகும்) மோகம் ௮டவிச்கு - 
அவிச்சையாகிய சாட்டை எரித்தழித்தற்கு, முழங்கு செர் த(போலும்) - ஒலித் 
துக்கொண்டுஎரிசன்ற வர்தகாட்டுத்தியாகும்; சித்தம் சவலை பிணிக்கு - 

மனச்சவலையாகிெய கோயைத் தீர்த்தற்கு, ஓர் மருந்து (போலும்) - ஒப்பற்ற 

மருந்தாகும்) வெ தவம் சேர் புத்தி கொடிச்கு - வெத்தியானம் ௮றாத அறி 

வாயெ கொடிக்கு, படரும் கொழுசொம்பு போலும் - படர்ந்து ஏறுதற்கு 

உரிய கொழுகொம்பாகும்) (௭ - று.)--சண்டீர் - மூன்னிலையசை ; தேற்றமு 

மாம் ; (இதனை) ௮.றிவீ ரெனினுமாம். 

சிவபிரானது இருவடிகள் தம்மைத்தியானிக்கின்ற அடியார்சட்கு, சவ 

சாதனங்களை மேனமெலும் வளர்த்து, மனக்கவலையை மாற்றி, ௮விச்சையை 

அ௮டியோடுசொலைச் த, மு,ச்திப்பயனைச் கைகூட்டுவிக்கு மென்பதாம். முச் 

இக்குக்காரணமாதலால் ' முத்திக்குவிச்து ” என்றும், ௮விச்சைத்சொகுதியை 

௮றத்தொலைச்சலால் (மோகாடவிக்குச்செர்த? என்றும், பீடிக்ன்ற மனக்கவ 

லையைமாற்றுதலால், கவலைப்பிணிக்குமருச்து' என்றும், சவபச் தியை மேன் 

மேலும் தழைத் துவளரச்செய்தலால் ! சிவ சவஞ்சேோபுத்திச்கொடிக்குப் பட 

ருங்கொழுகொம்பு ' என்றுங் கூறினார் ; உநவகவணியை அங்கமாகச்கொண்டு 
வரத உவமையணி. :: முத்திச்குவித் துனடியார்கள்சிக்சைமுளரிக்கருக்கன் 

மொழியெண், இத்திக்குமூலம் தவயோகிகட்குத்தெளிகன்னலூறுமயிர்தம், 

பத்திக்குநித்தமருள் வீசுகொண்டல் சளவீசனெங்கள்பசரம, னத்திக்குமுன்னம் 

வரமேயளித்தகருவேசனம்பொனடியே”' என்றார்,பதிற்றுப்பத்தக்தா தியிலும். 

 பத்திக்கொடிக்கு என்றும் பாடம். மோஹாடவீ - தீர்க்கசர் திபெற்.ற 

லடமொழித்தொடர். செவெசவம்--ரவதபஸ். (௮௧) 

82. துணைக்கோலவாசிகை?3வணியிற்சாத் தச் துலல்கு இரு 

மணக்கோலத்தோடிமவான்டகளோடுமழவிடைமே 

லிணர்க்கோலச்சோலைக்கரு2வேசவென்முனெழுந்தருளக் 

கணக்கோகணக்கல்ல?2வாவறியேலனுன்௧ருத்தஇனை 2ய. 

(இ-எ்.) இணர் கோலம் சோலை கருவாஈச - பூங்சொத்துச்சளால் 

அழகுபெற்ற சோலைகள் சூழ்ந்த இருக்கருவைச் வெபிரானே [துணை - 
(சனக்குத் தானே) ஒப்பான [வேறுஉவமைபெரா த], கோலம் - அழிய, வாடி 

கை - மலர்மாலையை, வேணியில் சாத்தி - சடைமுடியில் தரித்து, இமவான்
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மகளோடு - இம௰மலையரசன் புத் திரியாயெ உமாதேவியோடுக்கூடி, துலங்கு- 

விளங்குகின்ற, தருமணக்சோலத்தோடு - இருமணக்கோலங்சொண்டு,---மழ 

விடைமேல் - இளமைபொருக்திய விருஷபவாசனத்தின்மிது (ஏறி), என் 

மூன் எழுந்தருள - எனது கண்ணுக்கு எ.இிரில் எழுந்தருளிக் சாட்டுகொடு 

5, கணக்கோ - (உனக்குத்) இருவுள்ளமுண்டோ ? கணக்கு அல்லவோ - 
இருவுள்ளமில்லையோ'£? உன் கருத்தினை - உனது திருவுள்ளக்கருத்தை, 

அறியேன் - (யான்) இன்னதென்று அறியேன்) (எ - று.) 

இருமணக்கோலச்தோடு விருஷபாரூடராய்ச் சேவைசாதிச்கவேண்டு 

மென்று சவபெருமானை பேண்டியபடி. இமலான்--ஹிமவாக்: பணியை 
யுடையது என்பதுபற்றிய பெயர்; இங்கு, இச்சொல் - அம்மலையரசனைக் 

குறிக்கும். எண்ணுதல் என்பது - தியானித்தல் கணக்செண்ணுதல் என்னும் 

இருபொருளிலும் வருதல்போல, கணக்கு ஏன்ற சொல்லும் ௮வ்லிருபொரு 

ளிலும் வரும் : இது - *சண்' என்னும் வ௮டமொழிமுதனணிலையடியாப் பிறந்து 

(கு'விகு திபெற்ம தொழிற்பெயர்போலும். (௮௨) 

89, உன்கருத்தேதென்றறியேன்கருவையின த்தமனே 

மின்கருக்குஞ்சடையும்பிறைக்8ற் மும்விழிமலரும் 

பொன்கருக்குங்கொன்றைமாலிகைமார்புகின்பொற்கழலு 

மென் கருத்தூடுவைத்தெப்போ தும்வக் இத்திறைஞ்சுவனே. 

(இ-ன்.) கருலையின் உத்தமனே - திருச்சருலையி லெழுச்சருளிய 
சிற தகடவுளே !--ரின் - உனது, மின் கருக்கும் சடையும் - (மிக்கவொளி 

யுள்ள) மின்னலையும் கருகிறமுடையசாசகச்செய்கின்ற [மின்னலினும் ம்கச் 

சவத] சடைமுடி யையும், பிறை ற்றும் - (அதன்மீது௮ணிர்த) இற்றுவடிவ 

மான இளம்பிறைச்சர் இரனையும், விழி! மலரும் - தாமரைமலர்போன்ற இருக் 
கண்களையும், பொன் கருக்கும் சொன்றை மாலிகை மார்பும் - பொன்னின் 
நிறத்தையும் கருநிழமுடையதாச்குசன்ற [பொன்னினும் மிக்குவிளங்கு 
இன்ற) கொன்றைமலர்மாலையை யணிந்த தஇருமார்பையும், பொன் கழலும் - 

பொன்னாலாகிய வீரச்கழலை யணிர்த இருவடிகளையும், எப்போதும் என் 

சருத்தூடு வைச்து - எப்பொழுதும் எனது மனத்தஇற் கொண்டு, வந்இத்.து 

இறைஞ்சுவன் - வணங்கி வழிபடுவேன், (யான்); உன் கருத்து ஏது என்று 

அறியேன் - உனதுதிருவுள்ளக்கருச்து (என்விஷயச்தில்) இன்னதென்று 

அறியேன் ; (௭- று.) 

மான் உனது திருவுருவத்தை எப்போதும் மன,ச்திற்கொண்டு தியா 

னித்தலையே கடலமயாகக்கொண்டுள்ளேன்; உனக்குக் கடமையாகிய நற 

கதி யளிக்குந்திறச்தில் நீ யாதுசெய்வாயோ ? என்பதாம். ஆதலால், நீ நற்கதி 

யருளவேண்டு மென்பது கருத்து. கழல் - திருவடிக்கு, தானியாருபெயர். 

84. இறையவனேயெனக்குன்னடி போற்றவியல்பளித்த 

மறையவனேயென்மன த்தவனேவடிவார்க்தகண்டக் *
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கறையவனேதென்கருவேசனேசடைக்காடணிந்த 

பிறையவனேயடியேன்பிறவாவண்ணம்பேறருளே, 

(இ-்.) இறையவனே - (எப்பொருள்சட்குர்) தலைவனே ! உன் அடி. 

போற்ற எனக்கு இயல்பு அளித்ச மறையவனே-உனத திருவடிகளை வணங்கு 

மாறு (எனக்கு) நற்குணச்தை ஈஈசருளிய வேசஸ்வரூபியே ! என் மனத்த 

வனே - எனது மனத்தி லெழுந்தருளியிருப்பவனே ! வடிவு ஆர்க்த கண்டம் 

கறையவனே - அழகுறிறைந்த திருச்சழுத்தில் (விஷமுண்டதனாற்) spss 

இருிறமுடையவனே ! சடை காடு அணிச்த பிறையவனே - சடைமுடியிற் 

பிறைச்சகதரனை யணிர்தவனே ! தென் கருவேசனே - தெற்கின்சண்உள்ள 

இருக்கருவைககர்க்குச் தலைவனே !--அடியேன் பிறவாவண்ணம் - அடியேன் 

மிண்டும் பிறப்பெடுக்காதபடி, பேறு அருள் - முச்சிப்பேற்றை அருள்வாயாக, 

'வரில்ர்ச்சசண்டச்சழையவனே' என்ற பாடச்.தக்கு-- வரி - இரேகை 

கள், வார்ந்த - நீண்டமைந்த, கண்டச்கறையவனே ! என்ச, மறையவனே - 
அ௮ர்சணனே எனினுமாம், (௮௪) 

85. அருவிப்புனலிற்குமிழியிற்றறோன்றியழிரந்தனன்யான் 

கருவைப்பாமன்கவிஞனுக்காக்கமலாலயத் இற் 

பரவைக்கிரவிற்றிருக்தூ துசென்றபதம்படவத் 

தெருவிற்சிறுதுகளாய்க்கெர்தேனில்லை திவினை யே, 

(இ-ள்.) சருவை பரமன் - திருச்கருவையிலெழுக்தருளிய பரம்பொரு 
ளாகிய சிவபெருமான், சுவிஞனுக்ரு ஆ - பாடல்தொண்டுசெய்யுஞ் சுக்தர 

கூர்த்திசாயனார்க்காக, கமலாலயத்தில் - இருவாரூறில், பரவைக்கு - பரவையா 

ரிடத்தில், இரவில் - இராட்பொழுதில், திரு தூது சென்ற - தூதுசென்றரு 

விய, பதம் - இருவடிகள், பட - (என்மீது) படும்படி, ௮ தெருவில் - அத 

இருவாரூர்ச்தெருவில், று துகள் ஆய் - சிறுபுமு தியாய், கெடர்தேன் இல்லை - 

கிடச்சப்பெற்றிலேன் ; (அஆசலால்), அருவி புனலில் - ஆற்றுநீர்ப்பெருக்கில் 
தோன்றுகன் ற, குமிழியின் - மொக்குள்போல, யான்---, தோன்றி- பலபிறப் 

பெடுத்து, அழிர்,சனன் - (இதுவரையிலும்) இறக்சொழிக்தேன் ; (இவ்வாறு 

கேர்தற்குக் காரணம்), தீவினையே - (யான் முற்பிறப்பிழ் செய்த) பெரும் 
பாவமேயாகும்) (௭ - 2) 

இருவாரூர்ச்தெருவில் பரவையார்வீட்டிற்குச் சிவபிரான் சுந்தரமூர்த்தி 
நாயனாசது தூதசாகச்சென்ழபோது ௮வரதுதிருவடி இீண்டுமாறு புழுதியாச 

வாவது எனக்கு ஜ௩மம்கேர்ந்திருக்குமாயின், ௮,ச்.திருவடி தீண்டப்பெறு தலால் 
பிறப்பிற்குச் காரணமாடய தீவினையெல்லாமஈ தீர்ர்து முச்திபெற்றிருப்பேன்) 

அவ்வாறு பெருமையால், பிறந்து இறர்துஉழலவேண்டுவதாயிற்று ) இதுவும் 

எனது திலிவையே யென்பதாம். சிவபிரானது திருவடி தீண்டப்பெற்ரார்க்கு 

மீண்டும் பிறவீரேோராது முச்திிடைச்சல் இண்ணமா மென்க. உலசத்தில் 

பெயர் வழங்குமாமுள்ள ஒல்வொருபொருட்கும் உயிருண்டென்பது வேதாக்இி
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களின்சொள்கை யாதலால், *9று துகளாய்க் இடெர்சேனில்லை' என்றார். இச் 

செய்யுளில் தமக்குப் பிறப்புஇறப்புக்கள் தீர்ந்திடா இரு தீசல்பற்றி, வெபெரு 

மான் தூதுசென்றபோது ௮வர.து இருவடி திண்டப்பெற்றிலாமையை அ.ந 
மித்சலால், அநுமாநாலங்காரம். * புலையாம்பிறவிபிறர்சென்செய்தோம் 

பொன்னிபொன்கொழிச்கும், அலையார் திருவரங்க ச்தெம்பிரா னமதன்னை 

யொர், தொலையாதகானங்கடந்தவச்காள் தடந்தோறும் புல்லாய்ச், லை 

யாய்சக் இடந்திலமே கெஞ்சமே கழல்இண்டுகைகச்கே ”! 

ஒருசார் ஒற்றியது, இச்செய்யுள். 

கவிஞன் - சவிபாடுபவன் ; ஞ் - பெயரிடைநிலை. பரமன் - யாவரினும் 

என்ற வாய்பாட்டை 

உயர்ந்தவன். பரவைகச்கு-- பரவையினிட த்தில் : உருபுமயச்கம், கமலாலயம் - 

இருவாளூர்க்கு வழங்கும் பெயர்களு ளொன்ற ; இது - அவ்வூர்ச்தீர்ச்,சத்தின் 
பெயர் இருப்ப திக்கு ஆனதோர் இலக்கணை, இது - சோழசாட்டுச் வெசலங் 

களுள் ஒன்று, இருமகள் சவெபிரான.து இருவடிகளை வணங்கி எல்லாச்செல் 

வத்சையும் எச்சாலச். தும் அழிவில்லாத மாங்கலியச்தையும் சான்பெறுமாறு 

சிறப்பாசச் தவஞ்செய்து வரம்பெற்ற தலம், மநுீதிகண்டசோழமசாராசனைப் 

பசுவாசச்சென்று சோதித்த சலம்; தன்னிற்பிறந்தவர்ச்கு மு.ச்திகொடுக்குக் 

தலம், இதிலுள்ள சிவபெருமான் திருகாமம்-தியாகராசர், புற்றிடங்கொண்டார்: 

அம்பிகை - அல்லியங்கோதை. தீர்த்தம் - கமலாலயம் முதலிய பல)தர்த்தங் 

கள். விருக்ஷம் - பாதிரி, 

கவிகனுக்காத் தாதுசேன்றகதை :--சுந்தரகுர்ச்திமாயனார் திருவொற்றி 
யூரிலே சங்கலியாரை மணஞ்செய்துகொண்டு ரிலகாள் வாழ்க்திருந்து மின்பு 

இருவாரூர்க்குச் செல்லவிரும்பி ௮ங்குச்சென்றபோது, சங்கலியாரை மணஞ் 

செய்துகொண்ட சங்கதியைக் கேள்வியுற்று மிசவுங்கோபங்கொண்டி ரர் 

௮வரதுமுசன்மனைவியராகியபரவையார், காயனார்சம்மிடத்துவருசற்கு உடன் 

படாமல் * வந்தால் ப்ராணசத்யாகம் பண்ணுவேன் £ என்று சொல்ல, அகனை 

யறிர்த சுந்தரமூர்த்தி பரமவெனைச் கயொனித்து 'பரவையார.துஊடலைத் தீர்க 

கத் தூ.துசென்றருளவேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க, சிவபெருமான் இவார்ச் 
- சனைசெய்னெ்றதர்ஆதிசைல துவடிவங்கொண்டும் சாமாக்சன்மையறிதர்கு 

ஏற்ற கோலத்தோடும் மூர்த்சராத்திரியில் இருமுறை தாதுஈடந்துசென்று 
பரலையார்க்குச் சமாசானஞ்சொல்லி ௮அவள்கொண்டகோபத்தை ஆற்று 
விச்சு, பின்பு மாயனார் பரவையாரது வீட்டிற்குச் செல்ல, பிறகு இருவரும் 

முன்போலவே அர்யோச்யமாக லாழ்ச்திருர்கன ரென்பதாம். இவ்வரலாற்றி 

னால், கடவுள் அடியவர்க்கு எளியல ரென்பதும், போச மோக்ங்க ளிரண்டை 

யும் கொடுத்தருள்சன் றவ ரென்பதும் பெறப்படும். (௮௫) 

80. திவினைசெய்துசிவதவக்கைவிட்டுச்சில்பகலிற் 

சாவினைமேற்கொள்சழக்னெசேகண்டமிழ்க்கருவைச் 

கோவினைகாவினிற்கொண்டேச் திச்செம்பொற்குசைகழலிற் 

பூவினையிட்டிறைஞ்£ரென்கொலாமுங்கள் புல்லறிவே. ,
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(Q- a.) இவினை செய்து - பாவச்செயல்களைச் செய்து, Ra தவம் 

கைவிட்டு - வெபிரானைக்குறித்துத் தியானஞ்செய்வதை அடியோடுவிட்டு, 
சில் பசலில் - இன்னுஞ் சலள்கட்குள், சாவினை மேற்கொள் - இறக்தசொழி 

தீலை மேற்கொள்ளுகன்ற, சழக்செரே - குற்மமுடையவசே !--௪ண் சமிழ் 

கருவை கோவினை - குளிர்£த [ இனிய] சமிழ்ப்பாஷை வழங்குஇன்ற இருச் 
கருலையி லெழுந்தருளிய சவெபிரானை, மாவினில் சொண்டு ஏத்தி - நாவிற் 

கொண்டு து.இத்.த, செம் பொன் குரை கழலில் - வந்த பொன்மயமாகய 

வீரச்கழலையணிஈத (௮வது) இருவடிகளின்மீது, பூவினை இட்டு - மலர்களை 
யிட்டுஅருச்சித். த, இறைஞசர் - வணங்கமாட்டீர் ; உங்கள் புல் அறிவு - உங் 

களது அற்பபுத்தி, என்்ஆம் - (இருந்தவாறு) என்னே ! (௭ - று.)--கொல் - 

அசைநிலை, 

பெற,தற்கு௮ரிய மனிதப்பிறவியை யெடுச்தும், இரிகரணங்களினாலும் 

சிவபெருமானை வழிபட்டு ஈர்சதிபெறாமல் மேன்மேலும் திவினைகளையே 

செய்து மிகவிரைவில் அழிர்தொழிகன்ற தீக்குணமுடையோரத புல்லறி 

வாண்மையை இசழ்ர்துகூறியலாறு. இவ்வாறுகூறியத, இறப்புவருதற்கு 
முன்னே தீச்குணத்தைவிட்டு ஈற்க திபெறும் உபாயத்தை காடவேண்டுமென் 

று குறிப்பித்தற்கு, (௮௬) 
87. புல்லியர்தீயபுணர்ப்பினசாவுரிபோர்த் துவரும் 

வல்லியமென்னத்தவமிழைப்போர்புரிவஞ்சகத்தா 

லெல்லையிறுன்பக்சடலழுச் தாமலெடுத்தருள்வாய் 

மெல்லியல்பாகதமிழ்க்கருவாபுரிவித்தகனே. 

(இ-ள்,) மெல் இயல் பாக - மெல்லியதன்மையையுடைய உமாதேவி 

யை இடப்பக்கத்திலுடையவனே ! தமிழ் கருவா புரி வித்தகனே - செர் 

தமிழ்வழங்குகன் ற திருக்கருவைஈசரி லெழுந்தருளிய ஞானஸ்வரூபியே !..... 

ஆ உரி போர்த்து வரும் வல்லியம் என்ன . பசுவின்தாலைப் போர்த் துக் 

கொண்டுவருறெ புலியைப்போல, புல்லியர் - ௮ற்பகுணமுடையவரும், திய 

புணர்ப்பினர் - கொடிய நினைவுள்ளவரு மாகி, தவம் இழைப்போர் - தவ 

வேஷத்தை மேற்கொண்டிருக்கும் வஞ்சகர்கள், புரி- செய்கன்.ற, வஞ்சகச் 

தால் - வஞ்சனையினால், எல்லை இல் துன்பம் சடல் அழுக்தாமல் - அளவில்லாத 

துன்பக்கடலில் an எடுத்து அருள்வாய் - (அடியேனை) மீட் 
டுச் காத்தருள்வாய்) (௪- று.) 

இக்குணமும் கெடுநினைவுமுடைய வெளிவேடம் பூண்டவரது வஞ்சனை 

க்கு வசப்பட்டுத் துன்பமடையாதபடி ௮டி.யேனைப் பா.துகாத்தருளவேண்டு 

மென்று வேண்டியலாறு, மனத்தைச் தம்வழிப்படுத். தும் வலிமை யில்லா 

இருக்சையிலும் யாவரும் தம்மைமம்புமாறு மனச்சைத் சம்வழிப்படுத்தும் 

வலிமைமையுடைய முனிவர்களின் லேஷச்சைப் பூண்டு தியவழியில் ஈடச் 
இன்ற வஞ்சசர்க்கு, பிறபிராணிகள் தன துவல்லுருவத்மைச்சண்டு வெருண்டு 
ஓடிவிடாதிருத்தற்பொருட்டுப் பசுவின்தோலைப் போர்த்துக்சொண்டிருந்து
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அருகே பிராணிசள்வரும்போது அவற்றின்மேற் பாய்செ.ற புலியை உவமை 
கூறினார்; உவமையணி. மேல்தோற்றத்தில் சாதுவாயிருந்து செயலில் 

கொடுமையையுடைய தன்மையில் உவமை : “பார்வைக்குப் பசு, பாய்ந்தாற் 

புலி என்பது, பழமொழி. * வலியில்கிலைமையான் வல்ஓருவம் பெற்றம், புலி 

யின்தோல் போர்த்து மேய்ந்தற்று ” என்று இவ்வுவமையைச் இருவள்ளுவர் 

மாற்றிக்கூறியுள்ளார். * ஆவுரிபோர்த்துவரும் வல்லியமென்னத் தவறிழைப் 

போர்? என்ற பாடத்துக்கு - தவவேடமுடையவரரய் மறைந்தொழுடச் 

கொடுஞ்செயலைச் செய்யுர் தீயவர் என்று பொருள் காண்ச, மெல்லியல் - 

பண்பு சசொகையன் மொழி. (௮௭) 

88. தகனம்படுச்இப்பமாண்டகூடமுஞ்சாம்பர்செய்் து 

ககனம்பதத்இனின்ராடும்பிசானைக்கமலமன்ன 
முகமைர்துடையகருவா புரியின்முதல்வனையா த 

னகசைக்திராப்பகலேத் திடு வேனெஞ்சழுக்கறவே. 

(இ-ள்.) (யாவும் அழியும் சர்வசங்காரகாலத்தில்), தகனம் படுத்தி - 
(உலகத்துப்பொருள்களையெல்லாம்) எரிர்தழியச்செய்து, படர் ௮ண்ட கூட 

மூம் சாம்பர் செய்து - அண்டகூடத்தினுடைய உள்ளிட த்தையும் வெளியிட த் 

தையும் சாம்பலாக்கி, ககனம் நின்று - ஆகாயத்தில் நின்றுகொண்டு, பதத்தில் 

ஆடும் - கால்களால் நர்த்தனஞ் செய்கின்ற, பிரானை - பிரபுவும்,--சமலம் 
அன்ன முகம் 896து உடைய - செந்தாமரைமலர்போன்ற ந்துமுகங்களையு 

டைய, கருவாபுரியின் முதல்வனை - திருக்கமுவைககர்ச்கு.ச் தலை௮னு மாயெ 
இவெபிரானை, யான் - நான், அகம் நைந்து - மனமுருக, இரா பகல் - இரவி 

லும் பகலிலும், கெஞ்சு அழுக்கு ௮ற - (எனது) மனத்திலுள்ள களங்கம் நீங் 

கும்படி, ஏத்திடுவேன் - து.இப்பேன்) (எ - று.) 

சர்வசங்காரமூர்த்தியாய்த் இருடனஞ்செய்கின்ற Gaderer என் 

மனத்திலுள்ள ௮விச்சை நீங்கும்படி. ௮ஈவரதமும் நெஞ்டிற்கொண்டு து இிப்பே 
னென்பதாம். ப௫ரண்டமும் சாம்பர்செய்து என்ற இறந்தது தழுவிய எச்ச 

வும்மையால், அண்டகூடத்தின் வெளிப்புறத்ையேயன்றி உட்புறத்தையும் 

சாம்பர்செய்தமை பெறப்படும், ககனம் பதத்தில் நின்றாடும் பிரான் என்ப 

தற்கு-ஆகாயமாகய தானத்தில் நின்றுகொண்டு நடனஞ்செய்கின்ற வெபிரான் 

என்று உரைப்பினுமாம், ெவபிரானது லர் துமுகங்கள் - ஸச்யோஜாதம் வாம 

தேவம் ௮கோரரம் தத்புருஷம் ஈசாகம் என்பன, (௮௮) 

89, அழுக்கற்றகெஞ்சிலும்பொன்னம்பலத்துமமர்க் துகின்ற 

முழுக்கற்றையஞ்சடிலக்களவிசனைமுன்னியன்பு 
பழுக்கததிருத்தொண்டுசெய்யார்கள்காலபடர்கரகுக் 

இழுக்கக்கமுத்திற்கபிறிடும்போ அமற்றென்செய்வே 

(இ-ள்.) அழுக்கு அற்ற கெஞ்சிலும் - சளங்கயில்லாத (பெரியோர்க 
௭2) மனத்திலும், பொன் அம்பலத்தும் - (சிசம்பரதீதுச்) கனகசபையிலும், 

11
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அமர்ந்து நின்ற - மனம்பொருந்தி யெழுச்தருளியிருச்சிற, முழு கற்றை ௮ம் 
சடிலம் களவீசனை - பெருர்தொகுதியாகய அழகிய சடைமுடியையுடைய 

இருச்களாவின்€ மெழுந்தருளியுள்ள திருச்கருவைச் சிவபெருமானை, 

முன்னி - மனத்திற்சொண்டு தியானித்து, அன்பு பழுக்க - பச்திமுதிர, IG 

சொண்டு செய்யார்கள் - ௮டிமைசெய்யப்பெராத வீணர்கள், -கால படர் - 
யம$ூங்கரர்கள், ஈரகுக்கு இழுச்சு - நரகலோகத்துக்கு இழுத்துச்செல்லும் 

பொருட்டு, கழுத்தில் சயிறு இடும் போது - கழுத்திலே பாசச்கயிற்றை மாட் 

டும்போது, என் செய்வர் - யாதுசெய்யமாட்டுலார்கள் ? (௭ - று.) 

சிவபெருமானை வணங்க வழிபட்டவர்க்குத்தான் ௮ந்திமசாலச்தில் யம 
பாையொழிக்து உற்சததிபெறலாமேயன்றி, மற்றை வீணர்ச்கு யமபாதையி 

னின்றும் தப்ப வழியில்லை யென்பதாம். மற்று - ௮சை, (௮௯) 

90, என்செயலாவதியா தொன்றுமில்லைமற்றியான்புரித 

னின்செயலாகநினைவளித்தாயுன்னினீக்கமற்றேன் 

புன்செயலீதென் றுஈன்செயலீதென்.றும்புர் இசெய்யே 

லுன்செயல்யாவுமென்றேகருவேசவுளந்தெளிர்தே. 

(இ-ள்.) கருவேச--!--என் செயல் அவது - எனது தொழிலாயிருப் 

பது, யாது ஒன்றும் இல்லை - ஏதொன் றுமில்லை ; யான் புரிதல் - யான் செய் 

யுர் சொழிலைப்பற்றி, கின் செயல் ஆக - உனது செய்கையாகவே, (இருக் 
இன்ற உண்மையை உணருமாு), நினைவு அளித்தாய் : எண்ணத்தை (எனக் 

குதி) சர்தருளினாய்) (யான்), உன்னின் - உன்னினின்மும், நீக்கம் ௮ற் 

றேன் - நீங்குகலொழிந்தேன் ) யாவும் - எல்லாத்தொழில்களையும், உன் 
செயல் என்றே உளம் தெளிக்து - உனதுசெய்கை யென்றே மனத்தில் 

செளிவுசொண்டிருச்தலால், ஈது புல் செயல் என்றும் - இது திச்செய்கை 

யென்றும், ஈது ௩ல் செயல் என்றும் - இது நற்செய்கை யென்றம், புச்தி 

செய்யேன் - (மனத்தினாழ்) சருதவும்மாட்டேன் ; (௪ - று.) 

ஜீவாத்மா ஸ்வாதர்ச்ரியமின்றிப். பரமாதமாவுச்கே அடிமையாதலையும், 

உடம்பினுள் உயிர்போல அர்தஜீவாச்மாவினிடச்துப் பரமாத்மா அந்தராத்மா 

வாய் இயக்குதலையும் மோக்குமிடத்து, எனக்கென்றுசொல்ல ஒருசெயலு 

மில்லை; இப்பிரபஞ்சத்தில் எல்லாம் இறைவனான உனக்கே உரியன வென்று 
சொல்லத்தகும்ழ இவ்வாறான தத்துவவுணர்ச்சியை நீ எனக்குச் கருணை 

செய்தசனால், நானென்று சொல்லுமாறு உன்னினின்றும் வேறுபட்டுத் 

தோன்றுசன்ற அகங்காரம் நீங்கப்பெற்றே னாதலால், பிதர்ச்கு கான் செய் 

௮துபோலத் தோன்றுனெ்ெற செயல்கள்யாவும் உன்னுடையனவே யாதல் 

பற்றி, அத்தொழிலில் தோன்றுச்ற ஈன்மை$ிமைகளில் இனி எனக்கு 

யாதொருதொடர்பு மில்லை யென்றவாறு. இதனால், கவி தாம்பெற்ற தத். தவ 

வுணர்ச்சியின் தன்மைல்ய வெளியிட்டன சென்க. * எனக்செனச் செயல் 

வேறிலை யாவுமிங்கொருகின், சதனச்கெனத்சகும் '” என்றார் தாபுமானவரும், 

 நின்னின் நீச்சமற்றேன் ' என்ற த - நீ என்னுள் அந்தராத்மாவாய் வ௫த்த
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லால் மான் உன்னைப்பிரியுமாறு இல்லை என்றவாறு: '* பிறியுக்தன் மையில்லா 
லகை சலக்ன்ற பெரியோய் ” என்றது சாண்க. எல்லாம் சடவுளின்செய 

லே யாதலால், அ௮த்தத் தவவுணர்ச்சியையுடைய தாம் ௮ததொழில்களில் குற்ற 

ஈற்றம்பேசுவது பெரியதோரபசாரமாகுமென்பார் * புன்செயலீசென்றும் 

ஈன்செயலீதென்றும் புக திசெய்யேன் ' என்றார். 

மற்று - வினைமாற்று. செயலாவதியா, மற்றியான் - குற்றியவலிகரக்கள்; 

இவற்றுள் முந்தியது அலகுபெற்றும், பிர்தியது அலகுபெரு தும் வர்தன, 

91. உளக்தெளியும்படியெப்படி வேதமுழுண்மைநிலை 
யளர்தறியாதகருவைப்பிரானம்பவள।மன்ன 

வளக்தரு£வணியுஞ்சங்கக்குழையமதிமுகழுங் 

களந்தருநீலமும்பாவித்இடா தகயவருக்கே, 

(இ-ள்.) வேதமும் - எல்லாவேதங்களும், உண்மை நிலை அளக்து அறி 

யாத - (தனது) ஸ்வருபத்தின்சன்மையை ஆராய்ச் தறியப்பெறாத, சருவை 
பிமான் - திருக்கருவை.சர் சிவபெருமானது, ௮ம் பவளம் அன்ன - அழயெ 

பவழம்போன்ற [சிவந்த], வளம் தரு வேணியும் - செழித்துள்ள சடைமுடி 

யையும், சங்கம் குழையும் - சங்கச்தினாற்செய்யப்பட்ட காசணியையும், மதி 

முகமும் - பூர்ணசர்திரன்போன்ற இருமுகத்தையும், களம் தரு நீலமும் - 

திருக்கழுத்திற் பொருச்இிய நீலநிறத்தையும், பாவிச்திடாத - (மனத்தினால்) 
தியானிச்கப்பெரு த, சயவருக்கு - £ழ்மக்கட்கு, உளம் செளியும் படி. - மனச் 
தெளிவடையும் விதம், எப்படி. - எவ்வாறு? (எ- று.) 

சிவபிரானது அங்கங்களையெல்லாம் ஈன்றாகப்பாவித்து அனுபவிக்கும் 
மேன்மச்களுக்சே மனம் தத்துவவுணர்ச்சியைப்பெற்றுத் தெளிவடையுமே 

யன்றி, மற்றைக் £ீழ்மக்கட்கு ஒருகாலும் மனஈ்தெளீவடையா தெதன்பதாம், 

। வேதமும் உண்மைகிலை அளச்தறியாத சருவைப்பிரான் என் றதனால், உல 

கத்து தூல்களுட் றெர்த வேதத் தினாலும் உண்மையறியப்பெரு,ச சிலபெரு 

மான் சனதுசடைமுடி முசலியவற்றை அ௮ன்போடுதியானிப்பவாகட்கு, 

இருவருளினாலேயே தனது உண்மைகிலையை அறிவிப்ப னென்பது போத 

ரும். ௫ ௮ம்பவளமென்ன” என்றும் பாடம், (௯௧) 

92, கயங்கொண்டநீரின்மஇரிழல்போலக்கலங்கிநின் று 

மயங்குங்கவலைமடகெஞ்சமேமலைமங்கைகொங்கை 

முயங்குங்கருவைப்பெருமானென்னுட்பகைமூன் றும்வென்று 

சயங்கொண்டிருக்கினுனச்கொருகா லுக் தளர் வில்லையே. 

(இ-ள்.) கயம் சொண்ட கீரில் - குளத்திற்பொருந்திய நீரிலே சாணப் 

படுகின்ற, மதி நிழல் போல - சந்இிரனதுபிசதிபிம்பம் (ஒருநிலைநில்லாது 
தளும்பு,தல்) போல, கலங்கி கின்று - கலக்சமடைந்து நின்று,” மயங்கும் - 

மயங்குன்ற, கல்லை - துன்பத்தையுடைய மட மகெஞ்சமே - ௮.றியாமை 

யுள்ள (எனது) மனமே !--மலை மங்கை கொங்கை முயங்கும் - பார்வு$தேவி
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யினது சனங்களைத் தமுவுகன்ற, கருவை பெருமான் - இருக்கருவைச் இவ 

பெருமான், என் உள் பகை மூன்றும் - எனத உட்பகைவர்க்சமாகிய (காமம் 

வெருளி மயக்சம் என்னும்) மூன்றையும், வென்று - (தனது அருளென்னுர் 

தீண்டத்தா லடிச்.து வலியடக்ச்) சயித்து, சயம் - தானே, கொண்டு - (தனக் 

குச் சுவாதினமாசச்) கொண்டு, இருக்கின் - (உன்னிடத்தில்) வீற்றிருப்பா 

ஞாயின், உனக்கு--, ஒரு சாலும் - எச்காலத்திலும், தளர்வு இல்லை - சளர்ச்சி 

யுண்டாகாது) (௭-௩ று.) 

காமம் வெகுஸி மயச்ச மென்னும் முக்குற்றங்களும் சம்வசப்படுத்தியத 

னால் ௮வற்றின் கையிற் சிக்குண்டுதவிச்சன்ற சமதுமனத்தை சோக்கி, ' Gar 

பெருமான் தனது அருளென்லும் தண்டினால் முப்பகைகளையும் அடித்து 

ஒட்டி உன்னைச் சன்வசமாக்சச்கொண்டு னத வெற்றி தோன்ற உன்னி 
டத்து வீற்றிருக்கப்பெறுவாயாயின், பிறகு ஒருகாலும் உனக்குப் பிறவித்தடு 

மாற்றமுண்டாகாமல் நற்கதிபெறவாய் ? என்று உபதேசத்துத் சேற்றிய 

வாறு. சாற்றுமுசலியவற்றாற் குளத்துநீர் சதும்புகின்ற இயல்பையுடையதாச 
அசனுள்தோன்றுஞ் சச்இிரபிம்பமும் சளும்புசல்போல, இருவினையினால் 
ஆன்மா வருந்துவசாக அசனுள்ளிருக்கும் மனமும் தடுமாற்ற தென ௨வ 

மையால் விளக்கினார். காமம் கீரோதம் லோபம் மோஹம் மதம் மாத்ஸர்யம் 

என்று வடநூலார் உட்பகையை ஆறுஎன்றுகூறவும், ௮வை காமம் வெகுளி 

மயச்கம் என்னும் மூன்றனுள் அ௮டங்குதல்பற்றி, இங்கு * உட்பகைமூன் று 

என்றார். உட்பகையாவ து - மனத்இல்தங்கி ௮,தனை நல்வழியிற் செல்லவொட் 

டாது கெடுக்கு£் சன்மையத; :! சாமம் வெருளி மயக்ச மிவைஞூன் றன், நாடீங் 

கெடச் கெடும் கோய் ” என்றார் திருவள்ளுவனாரும், இனி, இச்செய்யுட்கு--- 

சந்திரன் தனக்கு இயற்கையில் ஆட்டமொன்றும் இல்லாதிருந்தும் நீரினுள 

தோன்றும்போது அங்கு அசைந்து தோன்றுதல்போல, சிவபெருமான் 

தனக்கு விகாரமொன்றும் இல்லாதிருந்தும் அவிச்சையால் தான் ஜீவாத்மா 

வாகத்தோன்றும்போது வரழுந்துவதாகத் தோன்றுவன்) அந்த ஜீவாத்மா 

ஸோஹம்பாவனையால் அவிச்சைநீக்கின் மனக்தெளிவடைவ னெனச் சிவாத் 

லைசமாகப் பொருள்கூறுவாரு முளர். 

கயங்கொண்ட நீர்- ஆழங்கொண்ட நீர் என்று பொருளுரைப்பாருமுளர். 

சயம் - யானை யெனினுமாம். சயம்--ஸ்லயம். இனி, வென்று - வலியடக), 

சயம் [ஜயம்] கொண்டு - வெற்றிசொண்டு என்று உளைப்பினுமாம். (௬௨) 

௨ 99. தளர்வுவந்தெய்தின்விதியினைகோவர் தழைக்குஞ்செல்வக் 

இளர்வுவந்தெய்இற்றமைத்தாம்புகழ்வர்களை த் தபசுந 

துளவுவந்தோனுமுளரிவர்தோனுக்து இத் துநிற்பக் 

களவுவர்தோன்செய்தகற்பனையீதென்றுகாண்கெசே. 

(இ-ள்.) (ஈது - (சுகதுச்சங்சட்டுச்சாரணமான) இர்த ஊழ்வினை,-- 

இளைத்த - தழைத்த, பசும் துளவு - பசுலமயான துளசமாலையை, உவந்தோ 

னும் - லிரும்பியணிந்த இருமாலும், முளரி வந்தோனும் - (௮,த்திருமாலினது
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உந்தித்) சாமரையில் சோன்றிய பிரமதேவனும், துதித்து கிற்ப - தோத்திரஞ் 
செய்துறிற்க, களவு உவர்தோன் - இருச்சளாவின் நிழலில் விரும்பியெழுர்த 

ருளியிருக்சன்ற வெபெருமான், செய்த--,சற்பனை - சங்கற்பமேயாகும்," 

என்று--, காண்டுலர் - உண்மையறியாதவர்கள்,---தளர்வு வர். த எய்தின் . 

(தமச்கு) ஒருதளர்ச்சி வந்தால், விதியினை மோவர் - (அ௮சற்குச்சாரணமான) 

ஊழ்வினையை வெறுப்பார்கள் ; தழைக்கும் செல்வம் கிளர்வு வக்து எய்தின் - 

மேன்மேற்பெருகுகின்ற சேல்வச்சிளர்ச்சி (தமக்கு) வந்தால், (௮ப்2பாது 

மாத்திரம்), தமை தாம் புகழ்வர் - (அதற்குக்காரணச் தாமேயென்று) தம்மைத் 

தாமே மேம்படுத்திப் பாராட்டிச்கொள்வார்கள் [ஊழ்வினைப்பயனென்று றி 

தங்கருதார் என்றபடி]; (௪ - று.) 

கடவுளின துறிச்செகரூபமான சங்கல்பத்திற்குக்காரணமாரும் வினை பாப 
மென்றும், ௮ நக்சிரகளுபமான சங்கல்பத்திற்குக் காரணமாகும் வினை புண்ய 

மென்றும் சொல்லப்படும்) புண்ணியத்தின்பயனாகச் செல்வமும், 1 பாலத்தின் 

பயனாக வறுமைமுதலியதுன்பங்களும் கேர்ன்றன ) உண்மை இவ்வாறிரு 

ச்சு, இதனைதஅறியாச உலகத் துமனிதர், தமக்குத் தளர்வு 2நர்க்தால்மாச் இரம் 

அது விதியின்கொடுமையால் நேர்க்த தென்று அவ்விதியை Bangs gue, 

செல்வவாழ்க்சை சேர்ந்தபோது தமதுவி௫ியின்பயனாகமே அதுவும்மேர்க்த 

தென்று கருதாமல் தம திறமையால் நேர்ந்தசென்று தம்மை மதஇத்துச் 

செருக்கு சலும் செய்கின்றனர் என்று அவர்களதுஅறிவின்மையை எடுத்துக் 

காட்டியவாறு, ': செல்வம்வக்துற்றகாலைக் செய்வமுஞ்சிறிதுபேனார்,... 

வல்வினைவிளைவுமோரார் மண்ணின்மேல் வாழுமார்தர் '” என்றதும், “ஈன்று 

கால்கல்லவாச்சாண்பவ ரன்றாங்கா, லல்லற்படேவே செவன் ”? என்ட இருக்குற 
ஷின் விசேடவுரையில், * தாமே முன்செயதுகொண்டமையானும் ஊட்டாது 

கழியாமையானும் இரண்டும் இயைச்து அனுபவிச்சற்பால; ௮வற்முள் ஒன் 

றற்கு இயைந்து௮னுபவித்து ஏனையதற்கு அதுசெய்யாது வருந்துதல் ௮றி 

வன்று என்பதாம் ” என்றதும் இங்குக் காணச்சச்சன. ::மெய்த்திரு வர் 

தற்றாலும் வெந்துயர் வந்துற்றாலும், ஓத்திருக்கு முள்ள ச். தரவோன்'' என்ற 

வாறு எப்போதும் ஒருநிலையில்கிற்றலே உச்சமர்களின் தன்மை யென்ச,. 

துளவு - தளஷீ: வடசொல், முளரி - முன்ளாகியஅரையையுடைய 
செனச் தாமரைக்குச் சாரணவிடுகுறிப்பெயர். நித்ப உவந்தோன் என இயை 

யும். சளவு வர்தோன் என்றும்பிரிப்பர். ஈ.து - செய்யுளில் சுட்டு bamOats gw. 

94, காணப்பெற்ேேன்கருவைப்பெருமானைக்களாகிழற்கழ்ப் 

பூணப்பெற்்2றன்செய்யபொன்னடி தீ தாமரைபூணுமன்பு 
பேணப்பெற்றேனவன்பேசாயிரங்களும் 2பசப்பெற்றே 

ஞுணைப்பெற்ழேன்கொடும்பாவமென்பால்வக் துண் ணுதற்கே, 

(இ-ள்.) (யான்)) கருவை பெருமானை - திருச்சருவைச சிவபெரு 

மானை, களா நிழல் €ழ் - இருச்களாவின்கிழலிலே, சாண பெற்றேன் - தரி 

சச்சப்பெற்றேன் ) செய்ய - சிவந்த, பொன் ௮டி. தாமரை - (அப்மிரானத)
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அழூயெ திருவடி த்சாமசைகளை, பூண பெற்ேன் - (தலையின்மீத) தரிக்கப் 

பெற்றேன்; பூணும் அன்பு-(அப்பெருமானிடச்.து.5) கொள்ளவேண்டிய அன் 
பை, பேண பெத்ழேன் - (என்னிடம்) பொருச்தப்பெற்றேன் ;) அவன் பேர் 

ஆயிரங்களும் - அவன து ஆயிரர்திருமாமங்களையும், பேச பெற்றேன் - உச்ச 
ரிச்கப்பெற்றேன் ) கொடும் பாலம் என்பால் வந்து ஈண்ணுதற்கு - கொடிய 

தஇிவினை என்னிடம் வந்துசேர்தற்கு, காண பெற்றேன் - கூச்சமடைந்தேன். 

பின்னர்ச்கூறிய செயல்கட்செல்லாங் காரணம் ஏிவபெருமான துதரி 
சனமே யாதலால், அதனை முன்னர் எடுத் துக்கூறினார். (௯௪) 

95, கண்ணலர்முப்புசம்விற்காமன்றன்புஈன்னகைத்திக் 

கண்ணன 2லவிச்சுகெளவிசர்கடலினஞ்சம் 

விண்ணவர்வாழவருச் தியகாலையுமெய்யில்வைக்கும் 

பெண்ணவளங்குவிலகாதொழிக்கென்பேதைமையே, 

(9+ or.) சண்ணலர் முப்புரம் - பசைவர்களாகிய ௮சுரர்களது மூன்று 

பட்டணங்களையும், வில் காமன் தன் புரம் - கரும்புவில்லையுடைய மன்மதன து 

உடம்பையும்,--. (முறையே), நல் ஈகை தீ - நல்லகிரிப்பாயெ நெருப்பையும், 

கண் அனல் - நெற்றிச்சகண்ணின் நெருப்பையும், எவி - பிரயோகிதது, சுடு - 
சுட்ட, களகீசர்--, விண்ணவர் வாழ - (அஞ்சிய) சேசவர்கள் உயிர்வாழு. மாறு, 

கடலின் நஞ்சம் - பாற்கடலில் தோன் றிய (ஆலாகல) விஷச்ைத, அருந்திய 

காலையும்- உட்கொண்டபோ தும், மெய்யில் வைக்கும் பெண்ணவள் - (தம.த) 

உடம்பின் இடப்பாதியிற் கொண்டுள்ள உமாதேவியானவள், அங்கு - அவ்வி 

ட.ததினின்றும், விலகாது ஒழிர்தது - விட்டுச்செல்லாமல் (அங்கேயே) தங்க 

யிருந்தது, என் பேதைமையே - என்ன மடமைக்குணமோ ₹ (எ- று.) 

ஒருவன் ஈஞ்சுண்டால் அதனால் ஆபத்துகேர்தல் சண்கூடாகவிருச்ச, 
வெபெருமான் நஞ்சுண்டகாலத்தில் ௮ப்பிரானத இருமேனியிற் செம்பாதி 

யாக இருக்கின்ற உமாதேவி 4 தனக்கும் பத்து கேரக்கூடும் ' என்று அஞ்சி 

விலகாமல் ௮ப்போதும் உடன் இருந்தது என்னபேசைமையோ! என்று வத் 

சப்புகழ்ச்சியணி வசையால், இறைவருடம்பினின். று உமாதேவி எப்போதும் 
பிரியாது உடனுறையும் உறுஇத்தன் மையை விளக்கெலாறு: இறைவனைச் 

சார்ச்தார்ச்கும் ஈஞ்சு முதலியவற்றால் ஈலிவுபிறவாமை இங்கு விளங்குதல் 

காண்க. முப்புபங்களை ஈகைத்தியினாலும் காமன துஉடம்பைச் சண்ணனலி 

னாலும் சுட்ட களவீசர் என்று முறையே சென்று இயைதலால், ழறைநீர 

னிறைப்போரள்கோள். புரம் - பட்டணமும், உடம்பும். காலையும், உம்மை - 

உயர்வுிறப்பு. | படு] 

96, பேதா திபேதப்பிறவிகடோறும்பிறர் தரே த்தேன் 
மாதாவும்பெற் றுவளர்த்இளைத்காள்கொடுமாமறலி 

தூ தாளுங்கொன்றிளைத்தான்௧களவிசவித்துன்பத்துக்சோ 

ரரதாரநின்னிருபா,தாசவிஈ்சத்தடைவ துவ,
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(9) - or.) sarafe—! (orer),—Cugsw 9 HCusn பிறவிகள் தோறும் - 

பலவகையிலும் வேறுபாட்டையுடைய பிறப்புக்களிலெல்லாம், பிறந்து - பல 
தீரம் பிறந் துபிறர் த, இளைத்சேன் - சலிப்படைச்சேன் ) மாதாவும் - (அவ் 

வப்பிறவியில் எனக்குத்) தாயாயிருந்சவளும், பெற்று வளர்ச்து இளைத் 

தாள் - பெற்றுப்பெற்று வளர்த்துவளர்த்து மெலிந்தாள்; மா கொடு மறலி 

தூது ஆளும் - மிச்சகொடிய யமனது தாசனா௫ய இங்கானும், கொன்று 

இளைத்தான் - (பிறவிதோறும் எனது) உயிரை வாங்கிவாங்கிச் சலித்துப் 

போனான்) இ துன்பத்துக்கு - இவ்வாறு ஒயாதுவருகின்ற துன்பங்களை 

நீச்குசற்கு, ஒர் ஆசாரம் - ஒப்பற்ற துணையாவது, கின் இரு பாத அரவிந்தத்து 

அடைவது - உனது இரண்டு திருவடிச் சாமரைகளிர் சேர்வதேயாம்; (௭ - று.) 

சிவபெருமானது திருவடிகளை யடைவதே பிறவித்துன்பங்கள் நீங்க 
ற்சதிபெ.றுதற்கு உபாயமா மென்பது, கருத்து. யான் சிவபிரானது இருவடி 

யைச் சேர்ச் ததனால், இணி எனக்கும் பிறக்கும்படி நேராது) சாயர்சட்கும் 

பெற்றுவளர்க்குஞ் சிரம மிரா.து) யமதூதர்க்கும் எனது உயிரைவாங்குகின் ற 
சிரமம் ஒழியு மென்பது, இங்குப் போதரும், பேதாதிபேதம் - பேத அதி 

பேசம் எனப் பிரிச்சு? பேதமாவது - ஒரினத்இற்குள் நிகழும் வேறுபாடு ) 
௮. தாவது - தேவசாதியாருள் வித்தியாதார் யக்ஷர் கந்தர்வர் இன்னார் என்றாற் 

போல்லத: இத, ஸஜாதயபேச மெனப்படும். ௮தஇிபேதமாவ.து - வேறுபாடு 

'டைய இனத்திற்குள் தோன்றும் வேறுபாடு: அதாவது - சேவர் மச்சள் 

விலல்கு புள் என்றாற் போல்வது; இத - விஜாதீயபேத மெனப்படும், துன் 

பத்துக்கு ஒராதாரம் - துன்பத்திற்கு யாரே துணையாவார்? என்றாற் போல 

நின்றது. (௬௬) 

91. அடையும்படிக்கோருறு திகிட்டாமலகலிட த்தே 

மிடையுஞ்சமயப்படுகுழிவீழ்ர் துமெலிர் துமன 

மிடையும்பருவத்துமெய்ஞ்ஞானக்கண்டக்தெனைப்புசக்த 

கடையும்படைவிழியொப்பனையாண்மனக்கா தலனே. 

(இ-ள்.) சமயம் படுகுழி வீழ்ந்து - புறச்சமயங்களாகிய படுகுழியிலே 

விழுச்து, மெலிந்து - களர்வடைக்து, மனம் இடையும் பருவத்து - மனங் 

கலங்குஞ்சமயத்தில், அடையும் படிக்கு - (சிவபிரானாகிய தன்னைச்) சேது 

உய்யுமாறு, ஒர் உறுதி கட்டாமல் - ஒருபற்றுக்கோடுங் இடைச்சப்பெரறாமல், 

அசல் இடத்து - (மான்) விலகப்போகச்கூடிய தருணம் கேரும்போது,-- 

எனை புரந்த கடையும் படை விழி ஒப்பனையாள் மனம் சாதலன் - என்னைப் 

பாதுகாத்தற்குஉரிய ௮அராவியவேற்படைபோன் உ சண்களையுடைய ஒப்பனை 

யம்மையின் மனவிருப்பத்இிற்கு உரியவனாகிய ெபெருமான், மெய் ஞானம் 

Ser sig - (எனக்கு) உண்மையறிவாகய கண்ணைக் கொடுத்து, மிடையும் - 
(௮ருள்சொண்டு) கெருங்கினான் ) (௪ - று.) ச உ 

யான் உண்மையான சற்சமயம் இதுவென்று உணராது தடுமாற்றங் 

சொண்டு பலவகைச்சமயங்களிலும் புகுந்து சவபிரானாகிய பற்றுக்சோட்
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டைச் சைவிட்டு உறுதிப்பொருள்ையாது தடுமாறி வருர்.துங்சாலத் இல், 

காரணமின்றி Quapss தனதுபெருங்கருணையினால், திவபெருமான் எனக்கு 

மெய்ஞ்ஞான ச்சையளித்து என்னிடத்முச்சேர்ந்சன னென்பதாம். தன்னில் 

௮.கப்பட்டார் ஈடேறுதல் அருமையாசல்பற்றி, பிறசமயச்தைப் படுகுழி 

பென்ருர். உண்மையைகச்சாணுதற்கு ஞானமே கருவியாகநிற்றலால், ௮௪ 

னைக் கண் என்றல், மரபு. காதலன் மிடையும் - செய்யுமென்முற்று ஆண்பா 

லுக்கு வந்தது. (மிடைர்சான்' என இழர்தகாலச்சாற் கூ.றவேண்டியவிடச் து 

நிகழ்கால எ இிர்காலங்கட்குஉரிய செய்யுமென் வாய்பாட்டு முற்றாடய 4 மிடை 

யும்? என்ற சொல்லாற் கூறியது - இயல்பினால்வந்த சாலவமுவமைதியாம். 

95. காதல்விகாத்துத் தணைசெய்தவேளுடல்கட்டழித்த 

கோதமனத்திற்குறித்துக்கொலோகுலவெற்புதவு 

மா துமையொப்பனைபால்வண் ணனேகின்வடிவிலொரு 

பா திதனக்குவடிவிருப்பாகப்பறித்ததுவே. 

(இ-ள்.) பால் வண்ணனே - திருச்சருவைச்ெபெருமானே !--க.லம் 

வெற்பு உதவும் - அஷ்டகுலாசலங்களுளொன்றாடிய இமவான் பெற்ற, மாது 
உமை - உமாதேவியாகிய, ஒப்பனை - ஒப்பனையம்மை,--காதல் விளைத்து - 

(தன்னிடத்துச் சவெபிரானுக்கு) நசையையுண்டாக்கி, துணைசெய்த.(தனக்கு) 

உதவிசெய்ச, வேள் - மன்மதனது, உடல் - உடம்பை, கட்டு அழித்த - 

(கேற்மிச்கண்ணினால்) உருக்குலைத் ச துபற்றித் (சனக்குச்) தோன்றிய, கோ 

தம் - கோபத்தை, மனத்தில் குறித்து சொல் ஒ - தன்மனத்திற் கொண்டு 

தானோ, நின் வடிவில் - உனத திருமேனியில், ஒருபாதி - ஒருபாதிபாக த்தை, 

தனக்கு வடிவு இருப்பு ஆக - தன துஉடம்பாக அமையுமாறு, பறித்தது - சவர் 

ந்துசொண்டது ?/எ- று,) 

உமாசேவி பிருங்கிமுனிவரால் சனக்கு நேர்ந்த அவமானத்சைப் 

பொறுக்கமாட்டாமல் தவஞ்செய்து சவெபிரானது திருமேனியின் ஒர்பாசத் 

தில் இடைவிடாது சான் உடனுறைசலைக்குறித்து, சனக்குத் ௮ணையாக 

நின்று வெபிரானுக்குச் காதலைவிளைத்த மன்மதனை அ௮ச்சிவபெருமான் எரித்து 

௮ழிச்ச கோபத்தால் அப்பிரான.து திருமேனியிற் பாதிபாசத்ரைச் கவர்ர்தன 

ளென வேறொருகாரணங் கற்பித்துக்கூறியது - ஏதுத்தற்தறிப்பேற்றவணி 

யின்பாற்படும். (இக்நூரலாசிரியர் மற்றோரிடத்தில் வெபிரானது திருமேனி 

பாதியாதற்குச் காரணத்ை 'ஏறுபட்டும் கல்லா லிருஞ்சிலையா லெற்றுண்டும், 
மாறுசட்டமாற்றாலடியுண்டும் - ஊறுபட்ட, வாையாலோ கருவைவாணனே 

பொன்மேனி, பாதியாய்ச்தேய்ச்தாய் பசர் ?! 

கோதம் க்ரோதம்) வடசொல். (௯௮) 

909. பறியாவினையைப்பறிச் இலன் மாற்றிகின்பா தமன் றி 

யறிபாவறிவஸித்தாண்டவ?னயடியேனுக்குன்னைப் 

பிரிபாவாமன்றிவேண்டுவ இல்லைபிசசமலா் 

வெறியார்களாவினிழம்€ழ்கிலைபெற்றமெய்ப்பொருளே. 

என்று வருணித்துச்கூறவர்.)
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(இ-ள்,) பறியா வினையை - களையப்படாத [௮.நுபவிச்சே திரவேண் 

டிய] இருவினைகளையும், பறி.த்திலன் - இர்.ததற்குஉரிய உபாயத்தை சாடாமல் 

வெறுமனே இருர்சேனாக[கான்ஒருமுயற்சியுஞ் செய்யாதிருச்சையில் ],மா.ற்.றி- 
(அவ்வினைகளை) ஒழித்த, கின் பாதம் அன் றி - உன த திருவடி களையல்லாமல், 

அறியா - (வேறொன்றையும்) அறியாத, அறிவு - உண்மையறிவை, அளித்து- 
(எனக்குக்) கொடுத். த, ஆண்டவனே - (என்னை) அ௮டிமைகொண்டவனே ! 

பிரசம் மலர் - சேன்நிறைர்ச மலர்களின், வெறி ர் - ஈறுமணம் நகிறைந்த, 

களாவின் நிழல்£ழ் - திருச்சளாமாத்தின் நிழலிலே, நிலை: பெற்ற - நிலையாக 

எழுந்தருளியுள்ள, மெய் பொருளே - எப்போதும் அழியா? கடவுளே !-- 

அடியேனுக்கு - (உனது) அடியவனாகய எனக்கு, உன்னை பிறியா வரம் 

அன்றி - உன்னைவிட்டு நீங்காத வரமேயல்லாமல், (வேறுஒன்றும்), வேண்டு 
வது இல்லை - வேண்டாம் ; (௭ - று.) 

| உன்னைப்பிரியாது நிற்கும் ரமொன்றையே அடியேனலுக்குச் தந்தருள 

வேண்டு மென்று சிவபிரானை வேண்டியவாறு, ' பறித்தலன்மாற்றி” என்று 

பாடங்கொண்டு, பறித்து - (எனதுவினைகளை) அழித்த, ௮ (ல்) லல் மாற்றி - 

(பிறவித் துன்பங்களை) ஒழித்து என்று பொருளுரைப்பாரு முளர். (௯௯) 

100.. பொருள்காட்டிமாசற்ற பா தமுங்காட்டியப்போதரால்கு 

மருள்காட்டிச்சர்ததமானந்தங்காட்டியடாஈதகல்கு 

லிருள்காட்டும்பூங்குழலொப்பனைபாகவிருள.றுத் துத் 

தெருள்காட்டிப்பாதமலாசூட்டவென்றலைசர்பெற்றதே, 

(இ-ள்.) அடர்ந்த - நெருங்கெ, கங்குல் இருள் சாட்டும் - இரவின் 

இருளை யொத்த மிகக்கறுத் துச்சோன் றன் ற, பூ குழல் - பூவையணிக்த ௯6 

தலையுடைய, ஒப்பனை - ஒப்பனையம்மையை, பாக - (வாம)பாசத்தி லுடைய 
வனே!--(எனக்கு), பொருள் காட்டி - உண்மைப்பொருளை (இன்னதென்று) 
தெரிவித்து, மாசு ௮ற்ற போதமும் காட்டி - (அப்பொருளையறிதற்குஉரிய) 

குற்றமற்ற ச.த்துவஞான த்தையும் உண்டாக்க, ௮ போதம் நல்கும் அருள் 

காட்டி - ௮5 ஈல்லறிவினாலுண்டாடின்ற (உனது) விசேஷமான சருணையை 
யும் (என்னிடச்துத்) தோற்றுவித்து, (பிறகு), சந்ததம் ஆனந்தம் காட்டி - 

எப்போதும் (உன்னையே சிர்இத்தலாலாயயே) பரமாகர்தத்தையும் உண்டாக்க, 

இருள் அறுத்து - (௮விச்சையாசிய) இருளை அடியோடுஒழித்.த, தெருள் 

காட்டி - (மனத்தில்) செளிவை யுண்டாக்க, பாசம் மலர் சூட்ட - (உனது) 
இருவடித்தாமரைமலரைச் சூட்டியசனால், என் தலை- எனது Fae, Ft Quo 

Dg Apiewu wets த; (௭ - ஐ.) 

சிவபெருமான் காரணமின்றியெழுந்த தீன்பெருங்கருணையால் உண் 

மைப்பரம்பொறாளையறிவித்சல் மு.சலிய ஈல்லருட்சாரியங்களை யுண்டாக்கி 
என்தலைமீது சனதுஇருவடிசளைப் பொறித்ததனால், என து தலை சான் பெறு 

தற்குஉரிய ஈற்பயனைப் பெற்றுச் றப்படைந்த தென்பதாம்,” காட்டும் - 

உவமவுருபு. (௧௦0) 
திருக்கருவைக்கலித்துறையந்தாதி முற்றிற்று,



'திக்கருவக்கலித்நுறைப்்்தி 
செய்யுள்முதற்குறிப்பகராதி, 

செய்யுள். பக்கம், 

'அஞ்செழுத்தோதி...51 
௮டியேனினைவுச் ...20 

அடைச்லெ AT 
YOYiougs  .,.87 
அிருமறையோதி ,..20 

அ௮ரவிப்புனலிற் ...18 
அல்லும்பகது 17 
அமுக்க ற்ற 81 
அளியுமளி 640 
ஆரியன் 09) 
இடங்கொண்ட ..,0 
இருச்கும்புசாண ...31 
இல்லாமை துன்ப ப 94 

இழியும்பிறவிப் ,,,74 
இறையவனே.  ...77 
உணங்குக் ay 

உச்திப்புயகசச் ...40 
உருவாயுருவி ப 

உலசத்திலுள ..1] 
cons wld 

உளர்செளியும் |, 83 
உள்ளக்சகமலத் ,,,11 

உள்சருத்ேதே 77 
என்செயலாலதி ,,.82 

ஏத்தியமூவர் ,,,48 
சடல்விட 06 

சண்சகொன்டு 19 
'சண்டேன் ப 

சயக்சொண்ட ,,.83 

கருத்துறு 51 
சழைசொண்ட ...68 

சாணப்பெற்றேன் ....85 
சாதல்விளைத்தச் ,,.08 
siren Con 4.46 

  
  

  

  

சேய்யுள். பக்கம், 

கைவிட்டுக் 0 
கொடியாடும் 0 
Qer@ nara ட்டிக் 

சொண்டாளப் 88 
கொழுந்தும்பை ...38 
கசொறறச்சவிசை ,,.04 
கோலமெடுத்துப் ,, 40 
சங்கக்குழையனை .,,50 

ச.திரரன 10 
சந்திததரு ..71 
சீரணி பட்ட 
சடர்சின்ற 70 

செய்யன்சரிய ,,3 
செல்வச்செருச்சர் ,..41 
தீசனம்படுத்தி ...81 

தீளர்வுவ படம் 

தாளாலுசை 19 

திருவும் ட 
திட்டும் we 8 
நிவினைசெய்த ...79 

திணக்சோல 70 
தூயபங்கசேருகன் eld 

தேசெனாகச் ப்ட் 

நண்ணலர் 86 

6ல்சாசொழியினு ...58 
நாயினுர்திய டீ] 

arpooegr 87 

நின்றாள்வழுத்த ...09 
நீளமடுத்த 20009 

படியிற்பிறரந்து 43 
பரசதிச்சே லி] 
பரஞ்சுடர் 02 
பலசசடல் seeded 

பறியாவினையை ...88 

  
      

சேய்யுள், பக்கம். 

பாடுவதன் . வலிய 

பாதாரவிர்சமுஞ் 48 
பாரிடஞ்சுழ்வா ...09 
பால்௨ண்ணஞ் 50 

புகுலதிமூப்பு 14 
புண்ணிய ஒல 
புரந்தரன் vob 
புல்லியர் திய 0 
பூண்டவராவும் ... 9 
பூசசணத்தொடு ....48 
பெருங்காலெறிய 00 

Qu pC n@ gy qar.,.38 
பேதாதிபேசப் ...86 
பொருள்சாட்டி 30 
பொறியும்புலனுக் 48 

போற்றிப்பணியு ...00 
மனப்பகசை டட] 

மன்றிடத்தே ...00 
மாமலரன்றிச் ,,,4ம 
மின்சொண்ட ...08 

மூசலிம்சன் 16 

முத்திச்சொரு ,,,76 
மெலிவிகச்கு 10 
வண்ணங்சரிய 01 

வழுச்,து.சல் Ba 
வாழ்த்திட wl2 
வாழ்விப்பர் ப்பு 
வானவரிர்திர 42 

விடந்தக்க பட 
விண்ணிடு dl 
வேண்டிய லல 

மேதியனே ச் 

வையர்சொறுக் .. 1]




