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கடவுள்... 

.... அமிழ்தினுமினிய தமிழியலறிர்த அறிவினர்களே! டுத்திருவேங் 
கடத்தந்தாதியிலுள்ள அறைப்பொுளுக்கு DUE BSI OT இலக்கணங்் 
கூறாமல் சிலர் மாறுபாடாகத் தறைக்குறிப்புச்களெழுதிவிடுன் றார் 
கள்; அதற்குக்காரணம் நக்காலத்தில் பொருளிலச்சணஆராய்ச 
பெரிதும் குறைவுபட்டிருப்பதேயாம் ; ஆகலால் Yo Pier இலக்கணப் 
பகுதிகசாச் சிறிதுவிளச்சி எழுதகேண்டுவச அவூயமாக தேர்க் 
இருக்கறத ; இதபற்றியாளெழுதவனவர்றில் பிழைகள் உள்ளனவெனி 
னும் சல்வியறிவில் மிக்கயாவரும் கடுணைகூர்க்து பொறுத்தருள்வதோடு 
௮வற்றை முகஇயமாககச் கவனிக்கவும்வேண்டுகிறேன். 

இருவேங்கடத் நம்காதி 
॥ வ ॥ ் ॥ ட்? 

போருட்பகுத் விளக்கம். 
போநள் :--அஃதாவது ௮சப்பொருள், புபப்பொருள் என இரு 

வகைப்படும். ௮வற்றுள் :-- 

அகப்போரளாவது, ஒத்த அ௮ன்பினராகிய தலைவனும் சலைவியும் 
தம்முள் கூடுகின்றசாலத்தப்பிறர்து ௮அச்கூட்டத்தின்பின்னர் அவ்விரு 
வ.ராலும் ஒருவருக்கொருவர் தததமக்குப்புலனாக இவ்வாறிருர்ததெனக் 
கூறப்படாததாய் எப்பொழுதும் உள்ளத் அணர்வாலேயே அனுபவிக்கப் 
படுற இன்பமாகும். இன்பம்பற்றி ௮கச்தேநிகழும் ஒழுச்சத்தை ௮௪ 
மென்றது ஆகுபெயர்; [அகம் உள்.] அதணிடத்துத்தலேவராக வரப் 
பெறுவார் இருவர்; அவர் பாட்டுடைச் கலைவன் களவிச்தலைவனெனப்படு 
வர். அவருள் பாட்டுடைத்சலைவன் பெயர்கூறலாம்; இளவித்தலை௨ன்பெ 
யருடையவனாகவும் அவன் தெய்வமாகவும் வருதல்கூடா௫. மனிதர்களே 
திளவித்தலைவராகவரப்பெறுவாரென்பதையும்௮ப்படிவருவதும் தம்தம் 
தணைப்பெயராலே கூறப்பவொரென்பதையும் மனிதரல்லாத தேவரும் 
ஈரகரும் தலைவராகக்கூறப்படாரென்பதையும் “மச்ச ணுசலிய வகனைர் 
திணையுஞ், சுட்டி யொருவர்ப் பெயர்கொளப் பெருூகுர்'' (தொல்-பொ 
ருள்-54.) என்னுஞ் சூத்திரத்தாலும் ௮தனுரையாலும் aha, திணைப் 
பெயர்கள் :-- வெற்பன், குறும்பொறைநாடன், ஊரன், புலம்பன், 
விடலை என்பனவாம். 

பாட்டைச்தலைவன் இளவித்தலைவன் இவர்களுக்கு உதாரணம் :- 
'திருவேங்கடகாதன் மலையிலிருச்குறரிலம்பனே' 'வேங்கடத்தான் சாட் 
டிலிருக்கிற ஊரனே ? இருவேங்கடதக்கான்கடல்துறையிலுள்ள புலம் 
பனே' இவற்றுள் இிருவேங்கடத்தான் பாட்டுடைத்தலைவன்; சிலம்பன், 
ஊரன், புலம்பன் இவர்கள் ெவித்தலைவராவார்கள். 

புறப்போரவாவது, முக்கூறியவிதியைச்சடர்த சேவரைக்செவித் 
தலை௨ராகவைத்துச் செய்யுள்கூறினால் ௮த புறப்பொருளெனப்படும். 
உதாரணம் :--'திருவேங்கடசாதர் ஈமதுதலைவியை ௮ணையவர் திலரே' 
'திருவேங்கடத்தகாே யான் காமத்தால் வருக்துகறேன் என்னைச் கண் 
பாருமே' (தோழியரே எனக்குச்சாமந்தாங்கவில்லை என்னைத். திருவேங் 
கடதச்சான் சன்னிதியிற்போடுமே' என்ருற்போலப்பாடுதலெல்லாங்





துறைவிவரம் டட 

ரச்சகடவள் இலஉர்சளுச்கெல்லாம் பிள்ளைச்தமிழ்கூறு தல் அன்றோர்வழச் 
மா சலன்றியும் மாயோனை அழ்வாராதியர் பிள்ளை தசம், யால் தால் 
சப்பாணிருதலியன கூறியிழுப்பசாறம். அங்கனமேஇங்குமாயோனமிச 
மாகிய சண்ணபிரானிடத்கில் ஆயர்மசளிர் விரும்பியசாசப் பொருள் 
கொள்ச; இதனை “ (ப)ழையணி மங்கைய ரீறில் சர்மங், குழவி மருக்கத் 
கூறிய பகுதி'' எனபர் ஒலச்கணவிளச்சமூடையார். 

அகப்போநன்:--(௧௧) ஆம் அறை ஒன்றுமேயாம், இத புசப்பொ 
ருளின்பார்படுக்கவம் ௮கப்பொருள்ன்பாற்படிச்சவும ௮மையுமாயிலும் 
யான் ௮சப்பொருளீடைவைக்தே பொருள்கூறினேன். அழ்லார்பிரபர் 
தீதிதிர்குப் பூர்வாசாரியர்கூறியவைபோல், இ௫ற்றிர்கும் உரைகூறினால் 
குற்றமாசாதோவெளில் ௮ல்காசாரியர்கள் கூறியவை இலச்சணவிதிக்கு 
ஓக்குமெனில் சொள்ளலாம் ; ட லச்சணவரம்புகடர்தள்ளவற்றை மேற் 
சோளா ஆசாரியமரியாசைக்கு, ௨௨உர்ரையே மேர்சொள்ளவேண்டு 
மெனில் ப ,லககணமென்பத வேண்டாம; மனட்போக்சேடிசர்ததாகும். 
இதிர்கூருதனவாறைச சடசோபர்தாதி முககரையிம் கூறியிருக்இ 
ரோன. அஙகுக்சகண்டுகொள்க. 

தறைவிவாம். 

(௯) பிரத தலைவி வநாதீய தறிந்க, கேம்சிவர் கோதை தோமி 
புலஃபல் :-- பருவறூடைய விவாசமாகாத சரர்.2 ஒரு தலைவியை அப் 
படியே சிறப்புற்ற ஒருதலைவன் எணனியிடச க. எதிப்பட்டு ஊழ்வினை 
யினால் ஒரஉ௨ரை யொருவர் மோடிசசு ச்கூசெல் கார்தர்்௨ Sars 
மெனப்படிம். அங்௩ணம் , யபர்கையாகப் புணார்த தலைமகன் மீட்டும் 

அ௨ளாச௪ சோ வேண்டித் தாமிறுவரும் கூடுசற்குக் குறிப்பிட்ட ஒட 
தீதில் அர்தத தலைவி வர் ஈருப்பசை$ மன சோழலை அறிந்த அவளைக் 
கூடுதல் பாஙகறி கூட்டமமனப்பசிம, அங்ஙனம் பாங்கர் கூட்டத்சப் 

புணர்ந்த கலைமகன் தலைவலியின் உயிர்த்தோட்யை யறிர்து ௮௨ளை wee 
செய்துகொண்டு அவள் மூலமாகக் சலைவியைகச்கூசெல் பாக்ியிற்உட் 
டமெனப்படும் முூர்கூறியவாற கூடிய நலைவன் ஒருபொழுது பிரித 

இம் அதனை ஆர்றாததலைவி வருர்ச அந்த வருத்தத்தை யறிர்ச சோழி 
புலம்புலகு 6 த்துறையென்க, 

(௧௦) மடலும் சோதை சடலோடூ புலட்பல:--௮ங்றனம் தலைவ 
னைப் பிரிந்த தலைவி உடலைநகோக் புலம்புவதாம், 

(:௨) தலை. தலைம ஜார்க்தச் சேலவலோநப் படுதல் :-- அக்க 
னம் பல மூட்டுப்பாடுசள் நேர்௮்னூல் களவிலிருர்தம் சல்லியாணஞ் 

செய்துசொள்ள விரும்பிய மலைவி ௮தன்குறிபபாகத் தலைமசனிருக்கும் 
ரில் தன்னைச் கொண்டுபபாய் விடுமபடி சொல்லு sare, 

(கடு) பூங்கொடி துயர்க.ஆ்டூ பாங்கி புலப்பல :--- தலைவன் பிரித 
லால் விரகச்சை யாற்றாததலைவி வருர். ச வதைக் சண்டகோழி அவ்வரு 
தீதத்தைச் நலைவன்கேட்கப் புலம்புதல், 

(௪௯) புலங்புறு தலைவி நலந்தோலை வறிந்து, பிதீர்நகி3 பாங்கி மதி 
மோடூ புலட்புதல் :-- அப்படிப் புலம்புகின்ற தலைவியின் சரீரம் சாம 
விகாரத்தினால் வேறபடு௨சை யறிர்த தோழி சர்திரனைரோரச்இப் பலம் 
பிக்கூறுசல், மிசச்றை தலைவியிடத்தள்ள குணங்களெல்லாம் ro Be 
னீடத்திருப்பனவாசச் சிலேடிச்துச் கூறப்பட்டுள்ள 2,



4 திருவேம்கடத்தந்தாதி துறைவிவரம், 

(௪௮) தலைவன் தலைவியைத் தானணைந் திலனேன், றுலைவுறு பாங்கி 
நீலைதளர்ந் துரைத்தல் ;-- தலைவன் தலைவியைச் சேரவில்லையென்று 
தோழி புலம்புதல். 

(௫3) மாதர்பைங் கிளியைத் தூது விடுத்தல் :-- தலைவனை யணைய 
ப்பெருத தலைவி தலைவனுச்குச் சொல்லும்படி இளியைத் தா.தவிடுத்தல், 

(௫௧) தலைவி பாங்கியர்க் கறத்தொடூ நீற்றல் :-- தலைவனைப் பிரிர் 
தீ.தனால் வருந்திய தலைவியின் சரீரம் வேறுபடுதலும் ௮தனையறிர்ச செ 
வ்லிச்சாய் இவ்வேறுபாடு எதனாலுண்டாயிற்றென்று கவலைகொண்டு 
சேரியிற் பெரிய இழவியை (௮றிவோரையுமாம்.) ௮ழைத்துவர்௪ு பார்ச் 
கும்படிசெய்ய அ௨ளும் Sure sg வேறொன்றும் கூறப்படா உயர்ந்த 
குலமாதலால் இது தெய்வத்தினாலாயிற்றென்ராள் ; அப்பொழுதே வேல 
னை, (பூசாரியை), அழைத் தத் தெய்வத்திற்குப் பூசைபோடச் தொடங்க 
லம அறிந்ததலைவி வேலன்முசமாக,் செய்வம் வெளிவந்து உண்மையை 
ச்சொல்லிவிட்டால் எல்லாரும் பழிப்பதற்டெமாகுமே யென்றஞ்சி 
அப்பூசையை ஈடவாமல் தோழியரைச்சொண்டு நிறுத்தும்படி. உத்தேரி 
த்துக் குறிட்பா லுணர்ர் துசொள்ளுமாறு கூறுதல். 

(௫௩) பூங்தழை துயர்கண்டூ பாங்கி யீரங்குதல் :-- முன் 15-ம் 
பாடலிற் கூறியதை இங்குக் கூறிக்கொள்க, 

(௫௪) ஐயனைநோக்கக் கையற வுரைத்தக:--தலைவனைகோக்கித 
SIT காமத்தால் வருந்துவதைக் கூறுதல், கையறவு - செயலறுதல். 

(௫௧) வேறிவிலக்கியவமி, பாங்கி சேவீலிக் கறத்தோடூ நீற்றல:- 
இதன் கருத்து ௮வ்வைம்பத்தொன்பதாஞ் செய்யுளுரையின்கூம் எழுத 
ப்பட்டிருப்பதைச் காண்ச, 

(௭௨) தலைவன் பிரிதலுந் தனியுறை தலைவி, சிலைநாதம பாங்கியர் 
க்கு நீலைதயர்ந் துரைத்தல் :-- தலைவனைப் பிரிச்ச தலைவி சாமவிசாரத் 
தால் தன்னிலைகடச்து வெளிப்படுத்திக் உறுதல், 

(௪௮) போதணி தழலி தாது வீடூத்தல் :-- தலைவனைப் பிரிந்த 
தலைவி தன் வருத்தமிகு கி சொல்லி நாரையைத் ழூ துவிடுத்தல், 

(௯௧) தலைவன், ஏதங் கூறி இரவுவால் விலக்கல் :-- முற்கூறிய 
படி. களவுப் புணர்ச்சியில் தலைவன் லாச்சங்கொண்டிருப்பதை யறிந்த 
தோழி இஅ௫ வெளிப்பட்டால் திங்குரேருமேயென் றஞ்சிப் பலமுகத்தா 
லும் ௮ங்மனம் வாராதபடி, மறுத்துச்கூறுகின்றவள் ௮௫ன் வருகிற மார் 
க்சத்திலுள்ள கொடிய விலங்குகள் ௮வனைச் அன்பஞ்செய்யுமோசென் 
றஞ்சி மறுச்சனளென்பதாம். இத ஈன்குமதியாமையால் 'வழுவாயி 
லும் அன்பு மிகுதியாற் கூறுசலின் ௨ழுவமைதியாயிற்று, 

(௯௬) காம மிக்க கழிபடர் கிளவி:-- தலைவனைப் பிரிர்த தலைவி 
காம மிகுதியால் கடலைகோக்டுப் புலம்புதல் ; இது தலைவியின் செய் 
கையைக் கடலொடு சிலேடித்துச் கூறியது, 

(௧௭௪) கண்ணனை இயர் கிறுமியர் கழறுதல :-- கண்ணபிரான் 
இளம்பிராயத்தில் தெருவில் இடைப்பெண்கள் மணல் வீகெட்டி விளை 
யாதெலைக்கண்டுசென்று அதனை அழித்சனன். அப்பொழுது ௮ப்பெண் 
கள் இவன் செய்சைகளிற் சிலவற்றை எடுத்துச்சாட்டி, வழக்கிட்டுக் 
கூறுதல், வலவ
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TAMIL-~PANDIT, 
el. 

சடவுள் துணை, 
o ௦ ௦ 

திருவேங்கடதீதநீதா தி. 
—— உட்டுது லி கடைய யய 

திரு - மேன்மையாக, வேங்கடத்து - வேங்கடச்தினத, ௮ர்தா 
இ. ௮ந்தத்தை ஆதியாக உடையதொரு நூலென்பதா.ம். எனவே இரு 
வேங்கடத்தெது சம்பர்தமாசப் பாடியதொரு பிரபர்தமென் ௧, 

திரு - இத வேங்கடத்துச்கு அடைமொழி; கேங்சடம் - இஅ௫ BG 
மாலின் நாம்றெட்டுச் திருப்பதிகளுள் ஒன்றாகவும் வடராட்டுத்திருப்ப 
இகள் பன்னிரண்டனுள் முசலதாகவும் சொல்லப்படும், கேம் - பாவம், 
சடம் - எரித்தல், எனவே பா£உத்தை எரி, தப்போச்குர்சன்மையத 
cars; இவை உடசொல். அந்தம்--ஆதி- ௮ தாதி) வடமொழித் 
தொடர், தீர்ச்சசந்தி, ௮ர்சம்- இறுதியை, ஆதி- மூதலாசவுடையது ; 
எனவே மூகற்பாட்டின் ௮ர்தமதை அடுசத்தபாட்டின் ௮.நியாசவுடைய 
தொரு நூலென்று பொருள்பட்டு அன் மொழிததொகையாயிற்.று. கேக் 
சடத்தர்தாதி,மவ்வீரொற்றழிர்து அத். சச்சாரியை௮ச௪.ம்கெட்டுப் புணா 
ந்து வருமொழிழமுதல் உயிர்வர ௮,தத ச்சாரியையின் ஈற்று உசரம் ஓடித் 
று, ௮ரதாதியின் இலக்கணம் ' நாறு வெண்பாழாறு சலித்துறை, கூறு 
தல் தூற்றர் தாதிச் கோளே?' என்ற இலக்கண விளச்சச்சூத்திரசதா 
லும் “* பத்தாதி நூறந்தம் பல்சர்த மாலையாம், ஓ.த்தாய வெண்டா கொ 
ருதாரு- ஒத்தா, அ௮ர்தாதி யாகும் கலித். துறையு மல்வகையே, வர்தா 
லதன்பே ரை '' என்.றவச்சணச் திமாலையாலுமறிச, இர்ரால் முற்கூ 
றிய ௮ர்தாதித்தொடையா லமையப்பெற்ற தூறு சட்டளைச்சலித்தை 
சகளையுடையது. ௮ரதாஇ-சொரறொடர்சிலை. சட்டளைச்சலிச். துறையின் 
இலக்சணம்:-“அடியடிதோ.றுமைஞ்€சோ௫,மூதற்சீர்கான் கும்கெண்டளை 
பிழையாச், கடையொரு ரும் விளங்கா யாட, கேர்பதி னாறே நிரைபதி 
னேழென், றோதினர் கலிததுறை யோரடிக் கெழுத்தே ?? என்பதனால 
நிச, இர்நாலுட் பயின்றுவருவனவெல்லார் தஇரிபாகவும் சில துறைகள் 
யமசமாவுமுள்ளன. திரிபு - முதலிரு சருள் 3:தலெழுத்தன்றிமற்றை 
யெழுத்திச்கள் ஒன்றிவருவத, யமசம் - முதலேழுத்தஞ்சேர ஒன்றிவ 
ag. 

திருவேங்கடத்து எம்பெரும.ன் திருராமம் - திருவேங்கடத்தான், 
அப்பன், ஸ்ரீனிவாசன். 

சேவியார்---௮லர0 மல்மங்கைத்தாயார், 
விமானம்--ஆனர்தறிலை விமானம், 
நிர்த்தம்- சுவாமி புஷ்சரிணி, சோனேரிதீர்ச்தம். 
சன்னிதி--சிழச்குசோக்கிெய சன்னிதி, 
சோலம்--கின்றஇருச்சோலம். 
பிரத்தியஷம்- தொண்டைமான் சக்சரவர்ச்திக்கும், குமா.ரச்சட 

ரி வுளக்கும் பிச்தியக்ஷமாம், இர்சப்பதி ஆழ்வார் பதின் மராலும்; 
வொரட்ப| பகி OT GT £ ,



௬. திருவேங்கடத்தர்தாதி 

சிறப்புப்பாயிரம். 

இத சிறப்பித்துக் கூறும் வரலாற்று முழையென்பசாம், எனவே 
gre செய்தான் பெயரும் காரணமும் தூற்பயனுங் கூறுவதாம், அவர் 
௮ள் இப்பாடல் ஆக்கியோன்: பெயரும் பயனும் கூறுன்றது. இதனை 
வைஷ்ணவர்கள் தனியன் என்பார்கள். 

இக்கரை யந்திரத் துட்பட்ட தென்ன விருவினையுட் 
புக்கரை மாநொடி யுக்தரி யாதுழல் புன்பிறப்பா 
மெக்கரை நீக்கப் படித்தாரை யந்த விருவிரசைக் 
கக்கரை Ceres La auton TF னருங்கவியே, 

உரை:--மணவாளதாசன் - அழகிய மணவாள தாசரது, : அரும் 
சவி- ௮ரியபாடல்கள், படிச்காஸா- தம்மைப் பாடமாசப் படிததவ 
ரை, இக்கு - கரும்பான.த, அ௮ரை- அ௮ரைக்கின்ற, யர்திரத்தள் - 
ஆலை யந்இிரத்துக்குள், பட்டது என்ன - ௮கப்பட்டுச் கொண்டது போ 
ல, இருவினையுள் - நல்வினை. தீவின்யென்னு மிரண்டலுள், புக்கு - புகு 
நத, அரைமா நொடியும் - அரைமா என்னும் அளவினதாயெ றிது 
பொழுதும், தரியாது - தங்காமல், உழல் - சழலுன்ற,.புல் பிறப் 
பாம்.- அற்பப்பிறவியா கய, எச்சரை - மணல் மேட்டைவிட்டு, நீக்க - வி 
see igi, HES —-—-—, இருவிரசைக்கு - பெரிய விரசாஈ தியின் த, 
அக்கரை - ௮ப்பாலிருச்சிறகரையி ஓள்ளபரமபகச்தை, சேர்ச்கும்-.௮ 
டையப்பண்ணும்; (௪ று.) 

மணவாளதாசருடைய பாடல்களானவைதம்மை யார் படிக்சிருர்க 
ளோ௮வர்களுடைய பிறவியாகிய மணல் மேட்டை விட்டு விலகச் செய் 
தி ௮அவசை விரஜாஈதிக்கு ௮க்கரையிலுள்ள் பரமபதத்தை அடையப் 
பண்ணும் என்பதாம். கவி- எழுவாய், சேர்க்கும் - பயணிலை. இக்கு - 
வடசொற்றிரிபு; 'இக்கு- சீவராசிகளுக்கும், யர்திரம் - இருவினை களுக் 
கும் உவமை, புன் பிறப்பு - பண்பு ச்சொகையில் முன்னின்ற மெய் 
திரிந்தது. எக்கர் - இறு திட்போலி, படித்தார் - வினையாலணையும் பெ 
யர்... HES - அகரச்சுட்டின் மரூஉ. அகச்சரை- பரமபதத்திற்கு இட 
வாகுபெயர், 

. நல்வினையானது HHA Fares பதவியைக் கொடுக்குமேயானா 
லும் புண்ணியம் முடிச் சவுடன் பிறப்பிற் செலுத்தலால் இரண்டையும். 
உடன் கூறிஞர், அ௮ரைமாகொடி - ஒரு கொடியில் சாற்பதில் ஒரு பக். 
கு. விரசாகதி - பரமபதத் தீருலுள்ள அ) HECHSES இக்கரையளவும்' 
பிரகிருதி சம்பர்சமான உலகம்களும் அக்கரையில் பரமபதமுமுள்ளன 
வாதலால் பசமபதத். திற்குப் போபவர் விரஜா ஈதியில் முழுப் பிரருதி 
சம்பச்த மொழிச்த திவ்விய சேசச்தை யுடையவர்களாட நித்திய. சூரிக 
ளா லெதிர்சொண் டழைக்கப்படுவா சென்பது தாத்ுணிபு, இப்பா 
டல் - ௮பியுக்தரில் ஒருவர் செய்தது. | (க) 

காப்பு, 
காப்பு- காத்தலென்னும். பொருளது. இது ஆழ்காருள்.. Opis 

சம்மாழ்வாரைக்குறித்தத்.. ஈம்மாழ்வார் திருமாலின் அம்சமாதலால் 
அவரை வணங்குவது சடவுள் வணச்கத்தின்' பாலதேயாம். கடவுள்



மூலமும் உரையும். ச 

வணக்சம்-வழிபடு கடவுள் வணக்கமென்றும், ப.ற்புடைச் சடவுள் வணச் 
.கமென்றும் இருகைப்படும்; ௮வற்றுள்இ.து சம்மதத்திற்குரிய சடவு 
ளின் ௮ம்சமாகிய அடியாரையே வணங்குதலால் வழிபடு கடவுள் 
வணக்சம் என்க. 

ஈல்லவர் தாதி திருவேங் கடவற்கு கான்விளம்பச் 
சொல்லவர் தாதின் வழுப் பொருட் சோர்வறச்சொல்வித்தருள் 
பல்லவர் தாதிசை வண்டார் குருகைப் பரசமயம் 
வெல்ல வந்தாதி மறைதமி மாற்செய்த வித்தகனே. 

உரை :--பல்லவம் - தளிர்சளிலும், தாது - மசரந்கமல்களிலும, 
இசை - இராசம்பாடுகன் ற, உண்டு - வண்டுகள், ஆர் - பொருந்திய, 
(சோலை சூழ்ச்த), குருசை - திருக்குருகூரென்னும் பதியில், ப.ரசம 
யம் - அன்னிய மதங்களை, வெல்ல - ஜயிச்ச, வந்து - அவதரித்து, ஆதி - 
முதன்மையாகிய, மறை - வேதத்தை, தமிழால் - தமிழ்ப்பாடல்களால், 
செய்த - பாடியருளிய, வித்தகனே - ஞானவடிவத்தையுடைய ஈம்மாழ் 
வாரே | திருவேங்கடவற்கு - திருவேங்கடசாதன்மித, நல்ல, 
௮ந்தாதி-௮ர்தாதியென்னும் பிரபக்கத்தை, சான்---- ,விளம்ப- சொல் 

ல, சொல் அவம் - சொற்குற்றமும், சதாதின் வழு - முதனிலைக்குற் 
மும், பொருள் சோர்வு - பொருட்குற்றமும், ௮ற - மீங்க, சொல் 
ISH ௮ருள் - பாடும்படி செய்தருள் ; (௭ - று.) 

குருகூரி லவதரிச்த ஈம்மாழ்வாரே! இருவேங்கடமுடைய எம் 
பெருமான்மீது யான் பாடும் ௮ர்தாதியில் யாதும் பிழைவாராமல் நீக் 
கும்படி காத்தருள்வீராச எனபதாம், 

ஈல்ல - ஈன்மையென்னும் பண்படியாசப்பிறர்த குறிப்புப்பெய 
செச்சம், விளம்ப என்னுஞ் செயவெனெச்சம் சொல்வித்தருளென் 
னும் பியவினையொடு முடிரஈ்தது, saw, வழு, சோர்வு இகற்றுள்ள 
உம்மைகள் தொச்சன, செய்யுள் விசாரம், சொல்வித்து, வி- பிறவினை 
விகுதி. ஆர்குருகை - வினைத்தொகை ; குருகை - குருகூரென்பதன் 
மரூ௨. பரசமயம் - வடசொற்றொடர். 

மனிதப்பிறவியுடையார்ச்கு மறதியுடைமையால் அதனால் சேர் 
இன்ற சொற்குற்ற முதலியன நீங்க என்றார். நீக என்றதனால் இயல் 
பாசவே உண்டாயிருச்குமென்றும் அத்தகையகுற்றம் கடவுளும் சட 
வுளே போல்லவாரும் மீச்சேண்டுமென்றும் ஏனைப் பேதைமை நிலை 
யார் பிறர் நாலை யிகழ்ர்.து கூறுதல் இம்மைச்குப் பழியும் மறுமைக்கு 
ஈரகுர்தருமென்பதும் விளல்கிக்டெ,ர்சமை சாண்ச, 

நூல். 

திருவேங் கடத்து நிலைபெற்று நின்றன சிற்நனையாற் 
ற்ருவேங் சடத்துத் தரைமே னடந்தன தாழ்பிறப்பி 
லுருவேங் கடத்துக் குளத்தே யிருந்தன வுற்றழைக்க 
வருவேங் கடத்தும்பி யஞ்சலென் மோடின மால்கழலே. 
உரை:--மால் - திருமாலின், கழல் - திருவடிசளானவை, திறாவேல் 

சடத்.த- திருவேங்கட மலையென்னுச் திருப்பதியில், நிலைபெற்று - கிலே 
சொள்ளப்பெற்று, மின்றன - நிற்கலாயின; சிற்றன்னையால் -சறிய தா



a - இருவேக்சடத்சர்தாத. 
யாய சைகேூயொல்; த௫- மரங்கள், வேம்- கேகின்ற, சடத்து- சொ 
டியபாதையுடைய, தரை மேல் - பாலை நிலத் தின்மேல், ஈடர்சன் - ஈட: 
ச்சலாயின; தாழ் பிறப்பின் - சாழ்ர்த பிறப்பினையுடைய, உருவேம் கள் - 
வடி.வத்தையுடைய எங்களது, தத்.துக்கு- ஆபத்தை நீக்குதற்கு, உளத் 
தே- எம் மனத்தில், இருச்சன- இருக்கலாயின; உற்று ௮ழைச்ச-து 
ன்பமனைர்து அழைத்தபொழுத, சடம் - மதநீர் பொருச்திய, தம்பி - 
யானையே ! வருவேம்- யாம் வருகன்றேம், அஞ்சல் - பயப்படாசே, 
என்று - என்று சொல்லிக்கொண்டு, ஓடின - தடலாயின; (௭ - று.) 

திருமாலின் திருவடிகள் திருவேங்கடத் த நின்றன; தரை மேல் 
ஈடர்தன; எம் உளத்தேயிருர்தன; அஞ்சாதே யென்றோடின வகென்ப 
தாம். இனி- ஒடின வென்பசைப் பெயரெச்சமாக்இ ஒடிய மால் கழ 
லென்று கூறுவாருமுளர், இத இச்ச நாலின் தலைவன் திருவடிகளின் 
திறப்பைச் கூறினமையால் சீர்பாத வகுப்பென்லும் பெயர் பெற்றது. 
வேம் - வேகும் என்ற செய்யுமென் வாய்பாட்டு ஈற்றுயிர் மெய்செட்டு 
நின்ற. உருவேங்கள், கள் - விகுதிமேல் விகுதி; தத்.துச்கு - சோய்ச் 
கு-மருந் த போலக்சொள்க. கழல் - பால் பசா ௮ஃறிணைப்பெயர்) ப 
லவின்பால் முற்றைக்சொண்டது. இரு -பாலப் பொருத்தம், நின் 
இனை, ஈடர் சன, இருக் தன இவை ஒன்றற்கொன்று மாறுபட்ட சொற் 
சளாதலின் முரண் சொடையெனப் பெயர் பெறும், நின்றன என்ற 
தீனால் பெருமான் நின்ற திருக்சோலமெனச் கொள்க. 

கைகேசியால் சாட்டிற்தச் சேன்றது:--இராஉணாதியரை அழிக் 
கும் பொருட்டு மாயோன் அயோத்தியில் தசரத சக்கரவர்த்திக்கு மைர் 
திீனாயெ இராமமிரானாக ௮வதரித்த மிதிலைபில் €தாபி.ராட்டியாரை வி 
வாசஞ்செய்தகொண்டு ம௫ழ்ர்து இருக்கு சாளில் ௮ரசன்' தன் மைர்த 
லுக்கு ௮ரசுரிமையைச் கொடுத்தலும் ௮வ்வாசன் இளைய மனைவி ens 
கேசி யென்பவள் தன் மகன் பரதலுக்குப் பட்டம் சொடுக்கவேண்டு 
மென்றும் இராமபிரான் 14-் சாட்டிற் போயிருக்க வேண்டுமென். 
லும் ௮ரசனிடத்தில் கட்டளைபெற்று ௮ப்படியே கூற அதன் நிமித்த 
மாக சன் மனைவி சதோபிராட்டியுடன் சாடுசென்றருளினானென்பதாம், 

யானை காத்த கதை:--தேவலனென்னலும் முனியைச் 'சர்தருவரில் 
ஊகு என்பவன் சன மூட்டி ௮௨ரால் சபிச்கப்பெற்று முதலைவடி. வடை 
ஈ்.த ஒரு மடுவலிருக்கு நாளில் இர்.திரத் தய்மனென்னு மரசன் அகத்தி 
யரால், சபிக்கப்பெற்று யானை ௮டிவடைர்து அம்ருதலை யிருக்கும். மடு 
வில். வர்.து இறங்கலும் ௮2 முதலை. பிடித்துச்சொண்ட தி; அப்பொ. 
முது யானை வருர்.தி ஆதி மூலமே யென்று ௧௧ற எம்பெருமான் விஸரச் 
தவர்து முதலையைச் சொன்று யானையைச் காத்தருளினானென்பதாம். 

மாலை மதிக்குஞ்சி மீசலும் போதனும் வாசவனு 
நூலை மதிக்கு முனிவருர் தேவரு கோக்கியந்தி ' | 
காலை Ln BG Gar on au தேத்துந் திருமலை கைம்மலையால் ..... 
வேலை மதிக்கும் பெருமா லுறைதிரு வேங்கடமே. . 

உரை:--மாலை - மாலைச்சாலத்தில்விஎங்குசெ்ெற, மதி- சர் திரனை, 
குஞ்சி - சடையில்வைத்துள்ள, ஈசனும் - ருத்திரமூர்த்தியும், போதனும்- 
பிசகதேவரும், வாசவலும்- இச்இிரனும், நூலை. - சாஸ்இிரக்களை, மதிக்.



a. 

கடவுள் துணை, 

அ௮ழ௫யெமணவாளதாசரென்கிற 
இிவயகவி, 

பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார் சரித்திரம், 

ஜாதி: இவர் ௮ர்தணர் மரபினர், 

இருர்த இடம்:--முதலில் மதுரையிலும் பிற்பாடு ஸ்ரீரங்கத்திலும் வரித் 

துவர் ததாகத் தெரிகிறது. 
இவர்காலத்திய ௮ரசர்கள்:--மதுரையில் திருமலைஈரயக்கர், 

இவர் சாலம்:--இற்றைக்குச சற்றேறச்குழறைய 250 வருஷம் அறத, 

இவர்சாலத்திய வித்துவான் கள்:--உண்ணாமுலை எல்லப்பஈயினார், சவி 
ராஜூங்கம்பிள்ளை,பரமேசுரப்புலவர், முதலாஜேோர்சள், 

இவர் செய்த நூல்கள் :--1. இருவரம்கத்து ஊசற்றிருகாமம், 2, 8௫ 
வரல்கச் சலம்பசம், 9. திருஉரங்கத்து மாலை, 4. திருகரங்கத்தச் 
தாதி, 0. திருவேககடமாலை, 0, தீநவேங்கடத்தந்தாதி, 7, orp 
றெட்டுச் திருப்பதியர்தாதி, 6. ௮ழசரச்தாதி என்லும் எட்டூப்பிர 
பந்தங்கள்; இவங்றை அஷ்டப்பிரபந்தமேன்பர், 

இவரது வபலாறு. 

மதுரையை ௮ரசாண்டி தஇருமலைராயச்கர் காலத்தில் ௮வர.து 
அரண்மனையில் இராயலம்என்ற உத்தியோசத்திலிருர்தவர்த இர்.நூ 
லாரிரியர் எப்பொழுதும் தஇிருவரங்சச்திலெழுர்தருளியிருச்ற இருவ 
ரககராதனிடத்தில் ௮ன்புடையோராய்ச் உாம்பயின் றுவருற தமிழ்க் 
கல்வி மேன்மேலோகூளருமாறு அர் சச்சடவுளையேதிதிச்துச்சொண 
டிருஈசனர், ௮ப்படியிருக்குகாளில் ஒருசாள் சணச்கு எழுதிச்சொண் 
டிருக்கும்பொழுது தமத உத்தரீயக்தை இரண்டுசையிலுக்சொண்டு 
'இருவ்ணூருஷ்ண' என்று சேய்த்தனர். அப்பொழுதி ௮ருலுள்ள 
சிலர் ஜயல்சகான்ரரோச்ச நீஙகள் இப்படிச்செய்சதன்கார்ணம் யாழெ. 
ன்றுவி்னவ ஐயசாரும் இப்பொழுது ௮ரஈகராசன்சமீபத்திலுள்ள திரு , 
விளச்னெ சுடர்தெறித்து எதிர்லுள்ளதிசையிற்பட்டுச் நீப்பிடித்துக் 
கொண்டது; அதனை ௮ணைப்பவர் ௮ம்கொருவருமில்லையாதலால் யான் 
இககனம் செய்யரேோர்க்தது என்றனர். பின்பு இவ்விஷயம் ௮ரசன 
peg வியர்து ஐயங்காரையழைத்த விசாரிச்ச அரிரியரும் யான் 
மனத்தால் தியானித்தறிவதன்றி இன்றும் திருரமசத்சை சேரில் 
பார்த்ததில்லை! என இதனை அறிர்.துவரவேண்டிச் சிலர்.0னாச் இரு 
வரம்சத்துச்கு வாவிடுப்ப அவர்சளும்வர்.து விசாரித்துச் சென்௫ பெரு 
மாள் தேரிலேறியிருச்றெசாலத்தில் முன்இல/யில் கெருப்புப்பிடி த்த



2 பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார் சரித்திரம். 

தாசவும் அப்பொழுது அருகிலுள்ள ஐயங்காரொருவர் ௮ணைத்துவிட்ட 
தாகவும் தெவித்தார்கள். (இர்தக்கதை சைவசமயத்திலுள்ள சல பெரி 
யோர்கள் மேலேற்றியும் வைஷ்ணவசமயத்திலுள்ள சில பெரியோர் 
கள் மேலேற்றியும் கூறுவதுண்டு ; எர்.தமட்டும் உண்மையோ அது 
தெரியவில்லை.) ௮து கேட்ட ௮.ரசன் வியர்,த ஐயஙகாரை யழைப்பித்து 
இதுவரையில் ௮வரைத் தான் ஈன்றாக அ௮றிர்துசகொள்ளாமைக்கு வருச் 
தி இனிச் தங்களுக்கு கான் செய்யம் பணிவிடை யாதென்றுகேட்ச 
ஆ௫ிரியரும் *:'யான் எப்பொழுதும் திருவரங்கத்து அரங்கராசன் சன்னி 
இயிலே யிருச்கும்படிசெய்ச'' என அப்படியே ஆரியர் வேண்டியவண் 
ணம் ௮ரங்கராதன் சன்னிதிபிலே தினம் பிரஸாதமும் இருப்பதற்கு 
ஒர் அறையும் கொடுத்து உதவிபுரியும்படி சோயில் தலத்தார்ச்குக் கட் 
டளை செய்தனன். ஜயங்காரும் அங்குப்போயிருச்.து காலந்தோறும் 
தவராமல் அரங்ககாதனை வணங்கி அன்பின்மிகுதியால் இறைவன் 
மீது திருவரங்கக்கலம்பகம், முதலாகிய எட்டுப்பிரபர்தங்களைப்பாடி. 
முடித்துத் தகக பண்டிதர்கள் முன்னிலையில் ௮ரங்கராதன் சன்னிதி 
யில் ௮ரங்கேற்றியபின்பு இச்சோழகாட்டில் உண்ணழலை எல்லப்பநயி 
னரென்னு மொருபுலவர் (எல்லப்பசாவலர் என்பஉரி௨ரே) தமீழில் 
நல்லபாண்டித்திய மூடையவராயிருக்கன் மனரென்று கேள்வியுற்றிருஈ 
தமையால் அவரிடத்தில் சாட்டவிரும்பித் தம்பால் சல்விபயிலும் ஒரு 
அர் தணர் மைர்தணிடத்தில் தர் நால்களைக்கொடுத்து நயினாரிடங் காட் 
டி.வரும்படி விடுத்தனர். அப்படியேசென்ற பிராமணப்பையன் ஈயினா 
ரிருக்கும் இட. த்திற்சென்று விசாரித்சலும் அப்பொழுது ஈயினார் வெளி 
யிற் சென்றிருந்ததனால் ௮வர்மனைவியார் நேரில் விசாரித்து வர். தவிஷ 
யத்தையறிர்து ம௫ழ்ர்து யான்ரிறித சேட்கலாமோவென ௮ர்தணனும் 
அப்படியேயாகவென் கூறி மு.$லில் திருவரங்கச்சலம்பகத்தையெடு 
த்து அகனிடையிலுள்ள, 

“ வாடியோட வனசமன்ன விருகண்வெள்ள மருவிபோல் 
மருவியோட மதனன்வாளி யுருவியோட வாடையூ 

டாடியோட, வன்றிலோசை செவியிலோட வண்டுழா 
யாசையோடு மெங்கள் பேதை யாவியோட னீதியோ 

மோடியோட வஙகவெப்பு மம்கியோட வைஙகரன் 
முூடுிகியோட மூருசனோட முக்சணீசன் மக்களைத் 

தேடியோட வாணனு யிரம்புயங்கள் குருதிநீர் 
சிர்தியோட கநேமிதொட்ட இருவரங்க ராசரே.”” 

என் 2பாடலைப் படிச்சச்சேட்டுச் சிவறிந்தை மிகுதியாகவிரவியிருப்ப 
தற்குஉருர்தி உடனே ஒருவாற்றால்தேறி ௮வரைசோக்கி இப்படியே 
ஈம் ஈயினாரவர்சள் தருவருணைச்சலம்பகமொன்று பாடியிருக்சன் றனர்; 
அதிலொருபாடலும் எனக்குநினைவிலுள்ளசென்று கூறி உடனே :-- 

*தருடனோட மச்சமாதி சமடமோட முற்கரங் 
சாட்டிலோட மூன்றிராமர் காறடுக்கி மோடவே 

மருளில்வர்த சங்கமோட வாமன்வெள்ளை பாறவே 
வஞ்சமான சண்ணனோட மாசனீதச் சேனனு 

மிருளினடை முண்டகச்,த னேங்கயோட வென்றவர்ச் 
தீறிலாத சவன்வைச்த வேர்சல்யாவன் வேதமே 

யருளுமர்த முதல்வன்வைகு மருணைகண்டு வாழ்மினோ 
ஆரனாதி மூலமென்ப தறிஏலாத மாக்சளே”' |





ச பிள்ளைப் பெருமாளையங்சார் சரித்திரம், 

பஞ் சாச்சே, யிரங்கா யரல்சா வினி.” என்று ஒருபாடல் . கூறித்திரு 
சாட்டுக்கெழுர்சருளினார். இவர் போனார் கோனேரியப்பனையங்கார் 
செய்த சீரங்கநாயகியாநச லென்ற ஒரு நூல் வழக்வெருகறது. 

சிலர் “ பரப்பிரஸ்மவிவேகம் *? என்ற ஒருநால் இவர் செய்ததா 
கக்சொண்டு ௮திஓள்ள உள.றுபடைகளை இவர் சரித்திரத்தில் பொரு 
ரத அமைச் தச்சாட்டுமார்; ௮ச்த. நால் பொய்ய! கச்கற்பித்ததென்பதை 
 வரகவியாெகாளமேசப்புலவர்' திருவாய்மலந்தருளிய * 'பரப்பிரஸ்ம 
பி கம் '* என்னும் நூலை இதர்கு சார்பத்தைச் து வருஷம் முன் ௮ச் 
சிட்டகாலத்தில் ௮2 ௮ச்சிட்டதந்குக் காரணம் என்றதன் Spa 
மாறு:--* சென்னைப் போலீஸ் எட்வார்டு எல்லையட்டுதையவர்கள் 
போச்கிரிகளைத் தூக்கிற்போடுவிததம் தீபார்தரம் போக்குவித்தம் மண் 

இடெங்கிலடைப்பித்தும் பலவிதத்தண்டஞ்செய்து உபத்திர வப்படுச் த:விக் 
கும்போது அவர்களில் நசெடுராள் மறைந்திருந்து வெளிப்பட்ட சிலர் 
வெழறம்கூட்டங்கூடினால் இராஜசண்டனை . கடைச்குமென்று அலோ 

தித்த சகாலக்ஷேபேசபையென்றும் பஜனைச்சபையென்றும் ஏற்படுத்திக் 
சொண்டகாலமுதல் பிராமணவிசுவாச!பில்லாத சவர் ஸ்ரீகைஷ்ணவ 
வேதியரைப்போலத் தாங்களு மாசவேண்டுமென்னறு மெண்ணங்சொண் 
டவர்களாய்க் கோஷ்டிகளென்றெ அபிதானம் வைத்திக்சொண்டு தங்க 
டங்கள் வீட்டுச்தலைவாயில்தோறும் சஙகுசச்கர ஸ்தாபனமும் வீடுகள் 
தோதும் பஜனை ப்பெருமாள்கோயிலும் பஜனை சாலகேஷபமும் எங்கும் 
பரவச்செய்தார்கள் ; அவ்வாறு செய்துகொண்ட திமன்றித் தாங்கள் 
வைத்திருக்றெ பஜனை காலகஷேஷப சபைகளுக்குச் சைவப்பிரபுக்களை முக 
மன் கூறி வரவழைத்து அச்சபையில் வைத்துக்கொண்டு சிவபெருமானை 
யம் அவருடைய அடியார்களையுர் தூஷித்துச்கொண்டே வருகிரூர்கள் ; 

இதனடியிற்கண்டிருக்கிற புத்தசல்களெல்லாம்அச்சிட்டுவெளிப்படுத் அம் 
போது அறிவுடையோர்கள் UIE Paces uw தெரிர்துகொள்ளாமலி 
ரார்கள். ஒருவர் தமது பெயரை வெளிப்படுத்தா மல் கெ- பார்த்தசா 
ரதி ரூஜாவின் பெயரால் சலி- ௪௧௫௧-ல் நிகழாரின்ற பிங்கள ௨ருஷூத் 
இல் இநசமயவீாக்கச்தை யச்சிட்டதமன்றி ஷூ கலி-௪௧௪௩-ம் வரு 

த் தினிசழூரின்ற தன்மதிவருஷம் ஆவணி மாதத்தில் பாப்பிரஸ்ட 
பீவேகமென்று நாதனமாத ஒரு ற லால்செய்தி பிள்ளைப்பெருமாளையங் 

கார் செய்ததென ௮சூட்டிருக்கின் நனர்.' இதனால் மேத்கூறிய பரப் 
பிர்மவிவேகமென்ற நூல் பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார் பாடியதில்லை 
யென் பதையறிக, 

இப்பிள்ளைப்பெருமாளையங்சார் சம்புகேசுவரச்தில் சி௨பிரானைத் 
தரிரி்குல்சாவத்தில் அப்பெருமானைக் குறித் தத தோத்திரப்பாடல்கள் 
பாடினதாகக் காரணபரம்பரையில் மதிரிவதி டன் அப்பாடல்களும் 
வழங்கப்பட்டுவருகன் ரன; ௮ப்பாடல்கள் மாயோனைச் கண்டபடி தூ 
ஹித்து இருப்பதால் ௮வற்றை ௮ச்சிடுவதற்கு என் மனங்சொள்ளவில்லை 
யென்றறிச,



மூலழும் உரையும, ச 

கோச்கி- சரிசித் த, ௮ரதி- மாலைப்பொழுதிலும், காலை - சாலைப்பொழு 
திலும், மதிக்குள் - தஙகளறிவினுச்குள், வைச்த - தியானித்த, ஏத்தும்- 
அ.திக்கன்ற, இருமலை - சிறச்தமலையான2, (யாதோவெனில் ?) சை - 
ஒழுங்காஇடீண்டுள்ள, மலையால் - மர்தாமலையினால், வேலை - திருப்பாற் 
கடலை, மதிக்கும் - கடைர்தருளிய, பெருமான் - இறைவனாகயமாயவன், 
உழை-எழுச் தருளிய, தருவேங்கடமே-திருவேங்ஈடமலையேயாம்);(௪-று.) 

எல்லாத்தேவரும் முனிவரும் கோக்கி எத்து இருமலையானது 
பெருமானுறையுர் திருவேங்கடமலையேயாமென்பதாம். மாலை- கொன் 
ஹைமாலையுமாம். மதி- ஞானசலையெனலுமாம். போதன், போது - 
தாமரைமலர்: இருமாலின் இருவர்திச்சாமரையிலுண்டானதால் பிரம 
சேவரைப்போதனென்றார். வாசவன் - தேவரின் ஒருபகுதியாகிய வசுக் 
கராக்குர் தலைவனென்பதனால் இக்திரனை வாசவனென்ரூர். மூனிவகர் - 
தியானிப்பவர், சை- அழகுமாம். குஞ்சி- ௮ண்பால் தலைமயிர், அந்தி 
காலை- உம்மைச்சொகை., வேலை - கடலுக்குஆகுபெயர். பெருமான் - 
உயர்தணை அண்பெண்ணென்னும் இருபாற்கும்பொதுப்பெயர்; **இந்த 
அன்விகுதி ஒசோவிடதச்து அள்விகுதியாகிப் பெருமாளெனகின்று 
அண்பாலையே உணர்த்தும் ?” என்றாரா லெனின் பெருமான் பெருமாள் 

என்னும் இர்தடுரண்டுசொற்களும் இருபாலினும்௨ரஈ்அள்ளன:-- தங்கா 
விருப்௮.ற் ஈம்பெருமான் பாக முடிதீட்டி ?' மங்கையர் பெருமான் 
கர்பின் மதியம் '' '* ஈளினவிமிப் பெண்பெருமாள் '? ** அளித்சன எரி 
வலையர் பெருமாள்'' எனச்சான்ரோரிலக்கியங்களுள் இவையனைத்தும் 
பெண்பாலையேயணர்ச்தினமையறிக, ஆண்பாறிகலச்டியம் பலவள 
வென்க; ஆதலின் இவ்விரண்டு சொற்களும் இருபாற்பொதுப் பெய 
சென்பது சலெர்சொள்கை. கடல்கடைந்த சை வெளிப்படை, (௨ 

வேங்கட மாலை யவியா மதிவிளக் கேற்றி யங்க 

மாங்கட மாலைய மாக்கிவைக் கோமவன் சே௮டி.க்கே 
இங்கட மாலைக் கவிபுனைர் தோமிதிற் சீரிய 
பாங்கட மாலயி ராவக Cio a யிருக்குமதே, 

உரை :--வேம்கடம் - திருவேங்கடமலையில் நின்றருளிய, மாலை - 
திருமாலுக்கு, யாம் -நாம், மதி- எமது அறிவாகிய, விளக்கு - விளக் 
இனை, ௮வியா - ௮ணைந்துபோகாமல், ஏம்றி--.--, அங்கம் ஆம் - 
உறுப்புக்களாலாகிய. கடம் - ஈம சரீரத்லத, ஆலையம் - கோயிலாக, 
ஆக்கிவைத்தோம் - செய்துவைத்தோம்; தீம்கு - எம்முடைய குற்றங் 
கள், ௮ட - கெடும்படி, ௮வன் - ௮௩5 மாயோனுடைய, சே௮டிக்சே - 
சவர்ச பாதங்களிலே, சவி மாலை - பாடலாடிய மாலைகளை, புனைந் 
தோம் - செய்து சார்த்தினோேம் ; இதில் - இப்படிப்பட்டதனைககாட்டி, 
லும், கடம் - மதறீர்ப்பெருக்கையுடைய, மால்-பெரிய, ௮யிராவதம் ஏறி- 
ஐராவதமென்னும் யானைமேலேறி, இருக்கும் - தேவராசனாஇியிருச் 
இன்ற, ௮து - ௮ச்தச்சிறப்பானது, சீரியதே - சிறக்ததோ ? [இல்லை, ] 

யாம் திருவேங்கடத்துத் திருமாலுக்கு எம் சரீ ரசதைச் சோயி 
லாச்கி அதில் எழுர்தருளப்பண்ணி எம் அறிவை விளச்காச்கிவைத்து 
அவனை எம் பாமாலையால் அலங்கரித்துக்கொண்டிருச்சிறோம்; இதனைச் 
காட்டிலும் இர்திரபோகம் சிறக்ததாகுமோ ? ஆகாதென்பதாம், இப் 
படிச் கடவுளை யிருத்திப் பாமாலையால் து: இத்தால் பரமபதம் அடை 
லுண்மையெனத் துணிந்து இர் திரபதவியைத் சாழ்த்திச்கூறினார். அறி 

Qe



௧௦ இருவேங்கட த்தந்தாதி 

வை விளச்சாசவும் சரீரத்தை அலயமாகவும் உருவகப்படுத்தினமையால் 
இது ௨உநவகவணி. “4 உவமை போலப் பண்பொ€ மியைச்சு, தானே 
யதுவாவ துரு௨௪ மாகும். '? என்பதனாலறிச. இதில், இல் - ஐநர்சனு 
ருபு ; எல்லைப்பொருளது, சீரியசே, ஏ - எ.திர்மறை, அலயம், ஐராவ 
தீம் என்பனபோலியாயமைச்சன ; எதகை சயம்பற்றியென்க. (௩) 

இருக்கா ரணஞ்சொல்லு மெப்ப்பொரு வின்பமு மெப்பொரு 
கருக்கா ரரைமுதற் ருயுகற் றந்தையுவ் கஞ்சச்செல்வப் | ட்குங் 
பெருக்கா ரணங்கின் ற்லைவனு மாதிப் பெருந்தெப்வரு 
மருக்கா ரணவும் பொ ழில்வட மீ வங்கட மாயவனை. 

உரை :--இருக்கு - வேதங்களும், ஆரணம் - அவற்றின் பகுஇிச 
CFs “Bwana, சொல்லும் - சொல்லப்படுகிற, மெய்ப்பொருள் - 
உண்மைப்பொருளின௪, இன்பமும் - மஇழ்ச்சியும், ௭ பொருட்கும் - 
எவ்வகைப்பட்ட பொருள்கருரச்கும், ௪௫ காரணமும் - உற்பத்தியின் 
காரணமும், ஈல் தாயும் - ஈல்லசாயும், நல் தர்தையும் - ஈல்லதர்தை 
யும், சஞ்சம் - செர்தாமரைப்பூவில் எழுர்தருளிய,செல்வம் பெருக்கு-. 
செல்வத்தின்மிகுதி, ஆர் - நீறைக்ச, அணங்கின்-இலச்குமிசேவியாரினு 
டைய, தலை௨லும் - காயசனும், ஆதி - முதன்மையாகிய, பெருக்தெய் 
வழும் - பெரியதெய்வழமும், (அவான்யாவனோஎன்னில்?) மரு - வாச 
னையுடைய, சார் - மேகங்கள், அணவும் -பொருரஈதப்பெற்ற, பொழில்- 
சோலைகுழ்ந்த, லட வேங்கடம் - வடக்கின் கண்ணுள்ள இருவேங்கட , ழி & G 
மலையிலிருச்சிற, மாயவனே - திருமாலேயாம் ; (எ-று,) 

வேங்கடச்து மாயவன் இன்பம் காரணமாம் தாயம் தர்தையம் மு ம் ) 
இருமகள் சேள்௨னும் தெய்வமுமாவானென்பதாம். 96 Shui gs gia 
முடையவனாக எல்லாட்பொருள்களிலும் வியாபித்திருத்தலால் மெய்ப் 
பொருளின்பமுதல் பெருச்செய்௨உம் வரைக்கு முூள்ளவையெல்லாம் ௫ Giro, கு 
மாயவனென்ரார். வேடர்கள் அதில் மூசவியவறீறை யெரித்தலாலுண் 
டா௫ூயெ புகை படியப்பெற்றசனால் மருக்சாரென்றார். மாயவன் - கரிய 
வனென்னும் பொருளது. ருக்கு - மொழி முதலிசரம் பெற்றது. வட 
வேங்கடம் - இனமில்லாததனை அடைமொமி கொடுத்தக் கூறியது 
ஒழுவமைதி ; [ஈன் - பொ - ௫0.] (௪) 

மாயவன் கண்ணன் மணிவண்ணன் கேசவன் மண்ணும் விண் 

காயவன் கண்ணன் கமலமொப் பான்சரத் தாலிலங்கைத்[ ஹூர் 
இயவன் கண்ணன் சிரமறுத் தான்றிரு வேங்கடத்துூத் 

தூயவன் கண்ணன் புடையார்க்கு வைருக்தர் தூரமன் ற. 

உரை :--. மாயவன் - மாயஉனும், சண்ணன் - சண்ணபிரானும், 

மணிவண்ணன் - நீலமணிபோலும் ரிறக்தையடையவனும், சேசவன் - 
சே௫யென்னும் அசுரனைச்கொன்றவனும், மண்ணும் - பூமியினையும், 
விண்ணும் - ஆகாயத்தினையும், தாயவன் - தாவியளக்தவனும், சண் - 
கண்கள், ஈல் - ஈல்ல, கமலம் ஒப்பான் - செர்தாமரைக்கு ஒப்பானவ் 
னும், சரத்தால் - அம்பினால், இலங்கை - இலங்கையிலிருந்த, தீய - 
கொடிய, வன்சண்ணன் - ந ரக்கமில்லாசவனாகிய இரரவணனுடைய, 
சிரம் அறுத்தான் - தலைகளை அறுத்தவலுமாகய, திருவேங்கடத்து - 

திருவேங்கடமலையில் எழுர்தருளிபிருக்சன்ற, தாயவன்கண் - பரிசுத்த



மூலமும் உரையும், சக 

னிடத்தில், அன்பு உடையார்க்கு - அன்புஉடைய அடியவர்சளூக்கு, 
வைகுர்தம்- பரமபதமானது, தூரம் அன்று - அதிக அரத்திலுள்ள 
தன்று ; [எனவே சமீபத்திலுள்ளதென்பகாம்.] (௪ - 2.) 

திருவேங்கடசாசனிடத்தில் ௮ன்புடைய அடியார்களுக்கு வைகுர் 
தம் வேண்டுங்காலத்தில் போகும்படியாக அ௮திகச்சமீபத்திலுள்ளது என் 
பதாம். கண்ணன் - இருஷ்ணனென்னு மொழிதிரிர்த சண்ணனென்று 
பெயசாயிற்று ; சரியவனென்பது பொருள், மாயோன் சாூபருக்கு 
மகனாயவதரித்து வாமனவடிவத்தொடு மசாபலியென்னலும் ௮சுரனிடத் 
தில் சென்று யாசித்து மூன்றடிமண் தானம்வாங்கி உடனே  இரிவிச 
கிரமாவதாரமெடுத்து உலகமுழுவதும் ஓாடியாகவும். ஆகாயத்தை Ho 
யாகவும் அளர்சானென்பது வெளிப்படை ; இதனால் மண்ணும் விண் 
ணுர் தாயவனென்றார். கஞ்சன், கண்ணபிரானைக் கொல்லும்பொருட் 
டுக் கேசியென்னும் ௮சுரனை விடுப்ப அவன் கு.திரைவடிவ$்தொடு கண் 
ணனிடம் வருதலும் அவனைச் சண்ணன் சொன்றசனால் சேசவனென்ற 
பெயா்பெற்றனன், 

இலங்கை - இப்பொழுது விலோனென்று சொல்லப்படுகிற தீவி 
ன் தென்பாவிருர்து தவாபரயுசச்தினிறுதியில் கடல் கொள்ளப்பட் 
டது, வைகுந்தம் - ஒரு ௮ந்ரணன் மனைவி விகுண்டையென்பவள் 
திருமாலே சனக்குப் பிள்ளையாசப்பிறக்கும்படி தவஞ்செய்து வரம் 
பெற்றதனால் அவளுக்கு மசனாய்ப்பிறஈ்ச மாயோன் தாய்மொழி தரா 
மல் ஒரு பட்டணம் அமைச்சு அதற்கு அவள்பெயர் எக்காலத்தும் 
மாருமலிருக்கும்படி வைத்ததனிமித்தம் ௮து வைகுண்டமென்றாயிற்று, 

மாயவன் கண்ணனென்பன ஒரு பொருள் மேற்பல பெயர்கள் 
வந்தன. நன் கமலம் - பண்பு ச்தொகையில் முன்னின்ற மெய்திரிர் 

தீது, வைகுர்தம் - தத்திதார்தராமம்; வடசொற்றிரிபு, (௫) 

நார விழும்புண் டரிக்குமிக் காயத்ழைர் ரூழ்பிணிகா 

ணொர விரும்புண்ட ரற்கமுள் வானெடு வேங்கடத்தா 
னீர விரும்புண்ட ரீகப்பொற் பாதக்க ளென்னுயிரைக் 
இர விரும்புண்ட ire bj மாறுள்ளஞ் சேர்ந் கனவே. 

உரை :- சேர் -கேராக, அவிரும் - விளங்குகின்ற, புண்டரர்கு - சடா 
யென்னும் சழுகரசலுக்கு, அருள்வான் - ம த்திசொடுத்்தருளினவனா 
சிய, நெடு - நீண்ட, வேங்கடத்மான் - திருவேங்கட ராதனுடைய, 
ஈ.ர- குளிர்ந்த, இரும் - பெரிய, புண்டரீகம் - தாமரைமலர்போன்் ற, 
பொன்- அழகிய, பாதங்கள் - இருவடிகள், என் உயிரை - எனதியிரை, 
தீர - முழுவதும், இரும்பு உண்டநீர் - கெருப்பிற்காய்ந்த இரும்பால் 
உண்ணப்பட்ட நிரைப்போல், ஆக்கும் ஆறு - செய்யும்படியாக, உள்ள 
ம் - என்மனத்தை, சேர்க்தன - அடைச்சன ; (ஆதலால்), புண்தரிச் 
கும்- மாமிசத்தையுடைய, இ காயத்தை - இச்சச்சரீரத்தை, குழ்பிணி 
காள்-சூழ்ர்தபிறவிரோய்களே! தூரஇரும்- நீங்கள் தாரப்போயிருங்கள், 

அருளுவோனாகய இிருடேங்கடத்தானுடைய திருவடிகள் என்னுயி 
ரைத் தன்னிடத்திற் சேர்த்துச்கொள்ளும்பொருட்டு என்னுள்ளத்தை 

யடைச்தன; அதலால் பிறவிசோய்களே! நீங்கள் விலகுங்கள் என்ப 

தாம். புண்டரீகம் - வெண்டாமரை; ௮து மன் பண்புணர்த்சாமல்



௧௨ திருவேங்கட்த்தந்தாதி 

தாமை மாத்திரையாய்கின்று இருவடிக்கு உவமையாயிற்று, இரும், 
உம் - முன்னிலைக்கு வருதல் புதியன புகுதலாற் கொள்க, ௮ருள் 
வான் - எச்சத்திரிபு. ஆக்குமாறு - ஆறீற்று வினையெச்சம். சடாயு - 
அருணனது புத்திரன் ; தசரதனுக்கு மிக்க ஈண்பன் ; இராமாவதாரத் 
தில் £தாபிராட்டியை இராவணன் ஒஞ்சிச் தக்சொண்டு சென் பொழு 
௮ எதிர்கண்தெடுத்துப்பொரு.து அவனாலடீ பட்டுக்கழேவீழுர்து அங்குத் 
தேடிவந்த இராமனிடத்தில் நிசழ்ர்சமை கூறி உயிர்த.றந்சனன். ௮வ 
னுக்கு இராமனே உத்தரடுிரியை செய்தருளினானென்பதாம். (௬) 

சேர்ந்து கவிக்கும் முடிகலித் தாய்சிறி யேனிதயஞ் 
சார்ர்து கவிக்கும் வரமளித் தாய்கொண்ட. றண்டலைமே 
Quins gi கவிக்கும் வடமலை யாய்பஞ் சொழுக்கியபால் 

வார்ர்துக விக்கும் பொழு திலஞ் சேலென்று வர்தருளே. 

... கரை:-சேர்ந்து - (இட்டுந்தாபுரியை) அடைந்து, கவிச்கு- வான 
வேர் தனாகிய ௪க௫ரீலவனுச்கு, முடி கவித்தாய்-இிருமுடிசூட்டினவனே ! 
தறியேன் - ஆறிவிற்சிறியேஞய என்னுடைய, இதயம் - மனத்தை, 
FIGS - HOGS. சவிச்கும்- உன்மேற்சவிபாடுவதற்கும், வரம் 
அளித்தாய் - வாங்கொடுத்சருளின வனே ! கொண்டல் - மேசங்கள், 
சண்டலைமேல் - சோலைகளின் மேல், ஊர்ந்து - தவழ்ச்சு, கவிக்கும் - 
மூடிச்சொள்ளுகின் ற, வடமலையாய் - வடமலைரசாசனே ! பஞ்சு - பஞ்சி 
னால், ஒழுக்கிய - லமாயிலூற்றிய, பால் - பாலான, வார்ர்து - கடைவா 
யிலிருஈ்து வழிர்த), ௨௧ - இர் அம்படி, விக்கும்பொழுதில் - விச்சுலெடுக் 
இன்ற மாணதசையிலே, அஞ்சேல் என்று . £ பயப்படாதேயென்று, 
வந்து - என்மூன்வர்௯, அருள் - சகருணைசெய்லவாய் ; (எ-று) 

கவித்சோனே ! அளித்தோனே ! வடமலையவனே ! பஞ்சினைப் 
பாலில்ஈளைச்ச வாயிர்பிப்சனெறபொழுஅ ௮௫வும் உள்ளே செல்லா 
மல் விச்கலெடுக்கிற மரணகசாலச்தில் அஞ்சாதேயென்று வந்து என் 
னைக்காப்பாயாக வென்பதாம். சவி- கபியென்னும் வ௨சொற்றிரிபு ; 
கவிக்கும், உம்- இரிவுசிறப்பு. கொண்டல் - கொள்ளுதலென்னும் 
பொருளது ; மேகத்திக்குத் சொம்லாகுபெயர், தண்டலை- ஒருசொல், 
கவிக்கு முடிசவிக்கசு :-- சடாயுவினை முத்திக்குச்சேர்த்தபின் இராம 
பிரான் €தையைச் தேடிச்செல்லுகையில் அனுமானால் சுக்ரீவனை ஈண் 
புகொண்டு அவனுக்குப் பகையாகயெ வாலியைக்கொன்று அந்தச்சுச்சிரி 
வனுக்கு முடிசூட்டிவைச்சன னென்பசாம், (௪) 

an naa us ger Carer oar ar gy iF gp LOT SICKER 

இந்திக்க வந்தனை வேங்கட காதபல் சீவன் றின்னு 
(Yb BS Soh Hoard Oe Heap புனக்குரித் தாயபின்னும் 
புந்திக் கவர்தனைச் செய்தைவர் வேட்கை பொருமென்னையே. 

உரை :--லந்திக்க - வணங்க, வந்தனை - அவ்வணக்கத்சை, கொள் 
என்று - நீ அம்்சேரிப்பாயென்று சொல்லி, கர்தனும் - குமா£ச்சடவு 
ளும், மாதவரும் - சறர்சுமுனிவர்களும், சர்.திச்ச - உன்னை த்தியானிக்க, 
வந்தனை - அவர்களுக்கு எதிரில் சோன்றினாய் ; வேங்கடராத - திரு 

வேங்கடஈாதனே ! பல்- பல, சீவன் - உயிர்களை, தின்னும் - தின்ற 
ழிச்சென்ற, உக்தி - வயிற்மையடைய, சவந்தனை - கவர்தனென்னும்



மூலமும் உரையும், SM. 

இராச்சதனை, செற்றாய் - கொன்றவனே ! உனக்கு உரித்து அயபின் 
னும் - எனது உயிர் உனக்குரியதானபிற்பாடும், ஐ௨ர் - பஞ்சேர்திரியக் 
களின் சம்பந்தமாக, வேட்கை - பேராசையானத, பர்திக்கு - என 
அறிவிற்கு, ௮௨ம் தனை - பயனில்லாதவற்றை, செய்து----, பொரும் - 
என்னை வருத்தும் ;) என்னை - இது என்ன அ௮னியாயம்? (e- g.) 

வேங்கடசாத ! கவர்தனை அழித்தோனே ! என்னுயிர் உனக்குரிய 
கானபிறகும் பேராசை என்னறிவை வருத்துன்றது ; இது என்ன 
அனியாயம் ? என்பதாம், கநரம் - சேர்க்கை; சரஉணமடுவில் ஆறு 
குழந்தைகளாக அவதரித்து உமாதேவியார்வர்து ௮5 ஆ.றகுழந்தைக 
ளையும் சேர்த்தெடுக்கும்பொழுது தோளுக்குக்€ழ்ப்பட்ட உடம்புகளெல் 
லாம் ஒருகுழந்ழைவடிவமாகச் சேர்ர்துவிட்டமையால் சந்தனெனப் 
பட்டான். சகவர்தனைச்செற்றா யென்றதனால் உன்னை விழுங்கவர்த 
கந்தனை நீ கொன்றதுபோல என்னைப் பொரவந்த வேட்கையையும் 
அழிப்பாயாக எனச்கொள்க. வந்தனை - வடமசால், இரண்டாமடி 
யில் வந்தளையென்றது முன்னிலைவினை, ஐவர் - தொகசைகச்குறிப்பு 
மொழி; ௮ர் - இகழ்ச்சிக்குறிப்பில்௨ர்.2,௫. வேட்கை - தொழிற்பெயர், 
க௨ர்தன் - தனுவென்னும் இயக்கன். ஒரு முணிவன்சாபத்தால் அரக்க 
னாடி இர்திரனோடெதிர்த்து ௮வனாலடியுண்டு சலை லயிற்றில் Hops 
தீப்பெற்றதனால் சவர் சனென்னும் பெயர் உடையவனாக சண்டகவனத் 
இருக்து இராமனால் ௨வமையுண்டு பண்டைவடிவமடைச்தனன், (௮) 

பொருதரம் கத்தும் வடத்து மனந்த புரத்துமன்பர் 

கருதரல் கத்துர் துயில்வேங் கடவகண் பார்த்தருளாப் 
நிருதரக் கத்து நிறம்? பால் வருமர்தி கேரத்தன்றி 

லொருதரங் கத்தும் பொழுறும்பொ (ap) wt ear னொருவல்லியே. 

போருள்---புறப்போருள். 
திணை--பாடாண்டிணை. 
பகுதி--கடவளை மானிடமாதர் காதலித்த பகுதி. 
துறை--.பிரிந்த தலைவி வருந்திய தறிந்த 

கேழ்கிளர் கோதை தோழி புலம்பல். 

உரை.--பொரு - மோதுகின்ற, சரங்கத்தும் - அலையையுடைய 
திருப்பாற்சடலிலும், வடத்தும்-ஆவிலைபிலும், ௮னர்தபுரத் தம் - திருவ 
னர்தபுரம் என்னலும் இிவ்வியசேசத்திலும், அன்பர் - அடியவர்கள், 
கருது - தியானிக்சின்ற, அரங்கத்அம்- திருவரங்கமென்னும் கேத்தி 
ரத்திலும், துயில் - நித்திரைசெய்தருள்சன் ர, வேங்கடவ - திருவேங் 
சடகசாதனே ! நிருதர் - இராக்கசருடைய, அங்கத்து - சரீரத்தினது, 
நிறம்போல் - வடி௨ம்போல, வரும் - ௨உருகன்ற, அர்திநேரத்து - 

மாலைப்பொழுதில், ௮ன்றில் - ௮ன்றிற் பறவை, ஒருதரம்------, சத் 
தும்பொழுதும் - கூவுன்றபொழுதும், என் - என்னுடைய, ஒரு - ஒப் 
பற்ற, வல்லி - கொடிபோன்ற இடையையுடைய தலைவியானவகள், 
பொருள் - ஆற்றாமல் வருர்துஇன்றாள் ; (ஆதலால்), சண்பார்த்தரு 
ளாய் - இவளைக்கண்ணாலே நோக்க அருள்செய்வாயாக; (எ-.று,) 

மேங்கடவ! என்னெருதலைலி௮ச் திகேரத்தில் ௮ன்றிற்பறவை சத் 
தம்பொழுது ௮தனைச்கேட்டு வருந்துகன்றனள் ; அவளைக் சண்பார்த்



௧௪ திருவேக்கடத்தர் சாதி 

தருளாய் என்பதாம், மாலைச்சாலம் காமவிகா ரத்தை உண்டாக்குப 
காலமாசலாலும் அண்பெண்பிரியாத அ௮ன்றிஷ்கள் ப ச£ர்தற்சாக ஒன் 
னையொன்று அழைக்கின்ற ஓசை சாதிற்படும்பொழுது விரகம் ௮இ௧ 
ரித்தலாலும் பொரறாளென்ரார். “: அம்பனைப்பச் சோலையிலே யான 
குயில் கூவநித்தி, யம்பனைப்பச் சோலையிலே யன் றில் தெ. - வெம்பு 
இன்றாள்,'' என்றார்பிறரும். ர , (4) 

ஒருமா“சவனி யொருமாஅு செல்லி யுடனுறைய 
வருமா வனின் பாகஉம்ளில் வீச வடைமலைமமற் 

கருமா தவன்கண்ண ஸனின்பாற் நிருநெடுங் சண்வளார்லகக் 

கருமா தவமென்ன செய்தாய் பணியெனக் கம்பூதியே. 
wo அடா 

போருலும் திணையும் டசு்தியும் - "அவை. 
துறை - மடலவிழ் கோதை கடலோபேலம்பல். 
உரை அம்பு தியே” சீடனே! ஒரு மாது - ஒருமனைவி, அவனி - 

பூமிதேவியார், ஒரு மாது-----, செல்லி- திருமகளார், (அய இருவ 
ரும்,) உடன் உரைய - தன்னோடிருக்கவுடு,- வரும் er ge Goh ws அதவ 
னின் -குரியனை ட்போலாமிகுடம் - சரீடமாள, வில் வீச - ஒளிலீசவும், 
வட மலைமேல் - உடமலையினிடத்தில், கர, மாதவன் - கரியவடிவச்தை 
யுடைய ம கிய, கண்ணன் - கண்ணபிரான், நின் பால் - உன்னி 
டத்தில், as. அழகிய, நெடு- நீண்ட, ஈண்வளர்கைகச்கு Lounge aw 
ரை செய்வதச்கு, அரும் மா - 2AwOy ur, என்ன” தவஞசெய்தாய் 
நீஎப்படிப்தட்4_தலிச்ை தச்செய்தினை யோ 2 (அதனை) எனக்கு 
பணி- சொல்லுவாயாக. (௭-2. fot 

. ar ! 
கடலே! ஒடமலைமேவிருக்கும் கண்ணபிரான் உன்னிடத்தில் 

வந்து உறங்கும்படியான தவர்தான் யாதுசெய்மாய் ? அதனை எனக்குச 
சொல்லுகவென்பதாம். எனவே மானும் அந்தப்படி. தவஞ்செய்து என் 
னிடத்தில் ௮ச்சகண்ணன் வந்து உறங்கும்படியாக்குவேன் என்றாள். 
முதலில் கருமாதவனென்றமையால் கண்ணனென்பது பொருளை 
புணர்த்தாமல் பெயர்மாத்திரையாய் நின்றது. இரு நெடுங்கண் - பண் 
புத்தொகை பன்மொழித்தொடர். வளர்கை - தொழிற்பெயர், பணி- 
ஆய்விகுஇபுணர்ந்துகெட்டுகின்றது. ஆதவனின் - ஐந்சாம்வேத்றுமை 
எல்லைப்பொருளது. (௧0) 

அம்பர் தாமரை பூக்கலா உன்ன வவயவரை 
௮ம்பரற் தாமரை யஞ்சன வெற்பரை யாடகமாம் 
அம்பர் தாமரை ரூழந்தாரை வாழ்த்தில மைம்புலனாம் 

௮ம்பரந் தாமரை போற்றிரி வாரை யகனெஞ்சமே. 

உரை :--அம்பரம் - கடலில், தாமரை - செர்தாமரை. பூத்து---, 
அலர்ச்சன்ன - மலர்ர்தாற்போன்ற, ௮வயவரை - அஉயவங்களையடைய 
வரும், ௮ம்- அழகிய, பரர் தாமரை - பரமபதத்தையுடையவரும், அஞ் 
சனம் வெற்பரை - அஞ்சனாத்திரிஎன்னும்பெயரையுடைய வேங்கடமலை 
யில் இருப்பவருமாகிய, ஆடகம் ஆம் - பொன்னாகிய, அம்பரம் - வஸ்தி 
ரத்தை,தாம்--..... ௮ரை-இடையில்,கூழ்ர்தாரை -சூழக்சகட்டிச்சொண் 

ட வாழததிலா- அ௮திக்சாதவாகளாய, ஐமபுலனாம- ஐம 

புலன்களாகய, ௮ம்ப.ஈஎம்- இக்குச்களில், தாம் - சாவியோடுகின்.ற, மரை



மூலமும் உரையும். ap 

போல் - மரையென்னும்மிருசத்தைப்போல, திரிவாரை - சஞ்சரிச்கின் ற 
£ழ்மக்களை, நெஞ்சமே- என்மனமே! அகல்- நீங்குவாயாச; (௪-று.) 

அவயவங்களையுடையவரும், பரமபதத்தின் தலைவரும், அஞ்சன மலை 
யையுடையவருமாகய மீதாம்பாத்தைச்சரித்ச இறைவரை வாழ்த்தாமல் 
விலங்குபோலச்திரிகின் ஈ€ூழ்மக்களைமனமே!நீ ரீக்குவாயாசஎன்பதாம், 
லம்புலனைமட்டும் உருவசம்செய்தமையால் இழத ஏகதேசவுரவகவணி. 
இலர் இறைவனையாழ்ச்சாமைக்குச்சாரணம் ஐம்புவவாசையை அடச் 
கும்வலிபின்மையேயாம். இப்பாடல் ஒருபொருள்மேல் பலபெரயர்கள் 
abs ஒருமாடிச்குஞ்சொல்லைச்சொண்டசு, [ஈன் - பொது -௪௪,] 
அலாரந்தன்ன - வினையெச்சத்திரிபு, இப்பாடல் யமகம். (௧௧) 

கெஞ்ச ௧ ததை யுமக்குரைக் மெனிற்றை நீடி ரவொன் 

றஞ்சகச் , தழ்தை விளைக் மென் னாுசைய தாமிதழ்சொல் 

கிஞ்சகம் தத்கை யனையிரிங் கென்னைக் கெடாதுவிடும் 
விஞ்சுகர் தத்தை விளைக்குந்து மாயண்ணால் வேங்கடத்தே. 

போருள்.-.புறப்போருள். 
திணை--பாடாண்டிணை. 
பகுதி--கடவளை மானிடப்பேண்டிர் விரும்பிய பகுதி. 
துறை--தலைவி, தலைமக னூர்க்குச் செலவோருப் பூதல். 
உரை :--இதழ்- வாயினிதழும், சொல் - சொல்லும், இஞ்சுகம்- 

செம்மூருக்கம்பூலையும், சதை - கிளியையும், அனையீர் - ஓத்திருக்கன்ற 
சோழி௰ர்களே ! கெஞ்சு - என்மனமான*, உசந்தச்தை - விரும்பிய 
தனை, உமச்கு உரைத்தேன் - ௨ ர்களுக்குச்சொன்னேன் ; இ.ற்றை- இன் 
சைத்தினம், PO - நீண்ட, ஒன்று தரவு - ஒரு இரா த்திரியுமே, அஞ்சு 
உகம் - ச்.அயுகங்களின் வரையில் ௮னுபவிச்சச்கூடிய, சச்சை- ௫அன்பத் 
தினை, வீளைக்கும்- உண்டாக்கும் ;।விஞ்சு -மிகுர்ச, கரத்தை - வாசனை 
யை, விளைக்கும் - ௨ உண்டாக்குகின்ற, ச௪ழாய் - துளவமாலையணிந்த, ௮ண் 
ணல் - பெருமையுடைய எம்பெருமானிருக்கின்ற;, வேங்கடத்தே - திரு 

  

ேங்கடமலையிலே, என்னை... —, இங்கு கெடாதி - இவ்விடத்தில் 
தாமதியாமல், வீடும் - விட்டுவிடுங்கள் ; என் ஆசை - எனக்குண்டாகிய 
ஆசை, ௮௮ம் - ௮வ்வொன்றுமேயாம்; (௪-று.) (௧௨) 

தோழியே ! என்மனத்தின்விருப்பக்தை உங்களுகச்குச்சொல்லி 
விட்டேன் ; இன்று இராத்திரி ஒன்றுமே ஐர்துயுகமட்டும் அனுபவிக்கக் 
கூடிய அவ்வளவுஅன்பத்சை விளைவிக்கின் உத ; இப்பொழுதே என்னைக் 
கொண்டுபோய் ௮ண்ணலின் வேங்கடத்தில் விட்டுவிடுங்கள் என்று 
ளென்பதாம். இன்று- வன்றொடராகி ஐகாரச்சாரியைபெற்று இற்றை 
மெனகின்2.து. உகம் -யுசகமென்பசன்திரிபு, இதழ்க்கு - செம்முருக்க 
மலரும், சொல்லுக்கு - சளியும் உவமை; நீரனிறையணியா ந்சொள்ச, 
விடும், உம் - மூன்னிலை.மீல்வர்தது ; புதியன புகுதல், 

வேங்கடத் தாரையு மீடேற்ற நின்றருள் வித்தகரைத் 

இீங்கடத் தாரைப் புனைந்தேத்தி லீர்சிறி யிர்பிறவி 

தாக்கடத் தாரைக் கடத்துமென் றேத்துதிர் தாழ்கயத்து 

ளாங்கடத் தாரை விலங்குமன் Cy Oe rant ற்றையமற்றே,



௧௬ திருவேங்கடத்தந்தாதி 

உரை -இறிமிர் - அறிவிற்டிறியோர்சளே ! ஆரையும் - எல்லாரை 
யம், ஈடு ஏற்ற- இரகறிப்பதற்காக, ேர்கடத்து - திருவேங்கடமலை 
யின்சண்ணே, நின்று அருள் - நின் ததிருக்சோலமாயெழுர்தருளியிருச் 
இன்ற வித்தகரை- ஞான ூர்த்தியை, திங்கு - உங்கள் £வனைகள், ௮ட- 
கெடும்படியாக, தாரை-பூமாலையை, புனைர்,து - Roos g, ஏழ் இலீர் - 
அ.தித்திரில்லை; பிறவிசாம்-பிறவித்தன்பங்களை, கடத்தாரை - நீச்சமாட் 
டாத ௮ற்பத்தெய்வங்களைகோச்ச, சடத்தம் என்று - எங்கள்பிறவியைப் 
போக்குக்களென்று, ஏத்துதிர் - த,திச்சின் றீர்கள் ) ; (ஈதென்ன அறியா 
மை?), தாழ் - ஆழமாகிய, கயத்துள் ஆம்-நீர்கிலையுளசப்பட்ட, சடம் - 
மதநீர், தாரை - தாரையாக ஐடியப்பெற்ற, வீலம்கும் அன்றோ - மிருக 
மாய யானையுமல்லவோ, ஐயம் அற்று - சந்தேகம் இல்லாமல், சொல் 
விற்று - இவனே முதற்கடவுளென்றறியும்படி சொல்லித்று; (எ -று,) 

சிறியோர்களே ! வேங்கடசாதஸாத் அுதித்திலீர்; பிறவியிலகப் 
பட்ட மற்றைத்தெய்வங்களை நும்மிசவியைப் போக்கும்படி. வேண்டுஇன் 
நீர்; (ஈதென்ன அறியாமை?) ஒரு மிருகமுமல்லவோ பரத்துவஞ் 
சொல்லிற்று ; நீங்கள் இதுவுமறிர்நிலீர் என்பதாம். பிறவி, தாங்கு - 
அடத்தாரளை எனப்பிரித்தப் பிறப்பக்களையுடையராகி see நெறியில் 
நில்லாதவரையென்றும் பொருள்சொள்ளலாம். அடம் - $ ஒழுங்னேம். 
மேலாங்குவத்திற் பிறர் ச௨ேேயானாலும் கடவுளை வணங்காதவர் தாழ்ச் 
தவே யெனப்படுசலால் இறியீரொன்றார். மிருகத்துச்குள்ள அறிவும் 
உங்சளுக்சல்லையேயென்று கொள்ச, எஏத்திலீர் - முன்னிலை யெதிர் 
மறைமுற்று, கடத்.ம்- ஏவர்பன் மைமுற்று. (௧௩) 

ஐயா துவந்தவனை நாயேனை யஞ்சன வெற்பவென்றும் 
கையாது வந்தனை நின்னையல் லாற்கண் ணுதன்மு.கலோர் 
பொய்யாது வந்தனை யார்முகங் காட்டினும் போற்றியுரை 
செய்யாது வந்தனை பண்ணாஅ வாக்குமென் சென்னியுமே. 

உரை :--ஐயா - தலைவனே! ௮ஞ்சனெர்ப - அஞ்சனமலையிலுள் 
ளவனே ! துவர்தனை - பாசத்தொடர்புடையனாகய, ஈரயேனை - சாய் 
போன்ற என்னை, என்றும் - எச்சாலத்திலும், கையா௫ - வெறுக்கா 
மல், உவந்தனை - Hash sw மகிழ்ந்தனை; நின்னை அல்லால் - உன் 
னையல்லாமல், கண்ணுதல் மூகலோர் - உருத்திரமூர்ச்தி மூதலானே 

ரும், அனையார் - garGuren Meter பிறரும், பொய்யாது - பொய் 
யின்றி உண்யைச வே, ௨5த-என்முன் வது, முகம் காட்டினும்-முகத் 
தைச்சாட்டினாலும், (என்) வாக்கும் - எனதுவாயும், போ த்றி- புகழ்ச் து, 

உரைசெய்யாது - அதிக்கமாட்டாது ; என் சென்னியும் - என் தலையம், 
வர்தனை பண்ணாது - ௨ண௩சமாட்டாத?; (௪ - று.) 

ஐய ! அஞ்சனகெர்ப ! என்னை நீ ௮ம்€சரித்தனை ; ஆதலால் இனி 
எந்தத்தேவர் வந்து முகம்காட்டினாலும் என்வாய் உன்னையன்றி ௮வ 
ரைத் துதியாத ; என் தலையும் உன்னையன்றி ௮வரை வணங்காது ; வன் 
பதாம். ௮ஞ்சனவெற்பு - திருவேஃ்கடமலைக்கு ஒரு பெயர். துவர் 
௨ம் - ஈட்டு; அதனையுடையவன் வர்தன். கசையாத, அல்லால், 

பொய்யாது இவை எதிர்மறை வினை யெச்சங்கள், இதன் கடையடி 

நிர னிறை யணி, என்-இடை_நிலைச் தீவகம். (௧௪)



மூலமும் உராயும். &6r 

சென்னியி லங்கை குவிக்கு மூயிர்க்குர் திகைக்கு டின்னை 
யுன்னியி லங்கையிற் சண்ணுறங் காளுயர் வீடணணனை... 
மன்னி யிலங்கையில் வாழ்கென்ற வேங்கட வாணமந்ரோர் 
கன்னி யிலங்கைக்கி னின் பேர் கருணைக் கடலல்லவே. 

போருள்--புறப்போருள். 

திணை--பாடாண்டிணை, 
பகுதி---கடவுளை மானிடப்பேண்டிர்விரும்பிய பகுதி. 
துறை--பூங்கோடி துயர்கண்டூ பாங்கி புலம்பல். 

உரை:-- உயர் - அறிவினாலுயா்ர்ச, வீடணனை - விபீஷசளனை, 
மண்ணி - நிலைபெற்று, இலங்கையில் - இலங்காபுரியில், வாழ்க என்ற- 
வாழ்ந்திரு என்று திருமுடிசூட்டின, வேங்கடவாழ்ஈ - தருவேங்கடமலை 
யில் வாழ்பவனே ! நின்னை - உன்னை,உன்னி- நினைத்து, சென்னியில்- 
தலைமேல், ௮ம் கை குவிக்கும் - அகம்சையைக்கூப்புவாள்; உயிர்க்கும் - 
பெருமூச்செறிவாள்; இசைக்கும் - மயங்குவாள்; இலங்கு - விளங்கு 
இன்ற, அயில் - வேல்போன் ஈ, சண் உறங்காள் - கண்ணு௱கச்சங்சொள் 
ளாள்; (யாங்களும்), மற்று ஒர் - வேறொரு, கன்னியிலம் - பெண்ணில் 
லாதவர்களாயிருக்கின்றோம்; (அதலினால்)) கைக்கின் - இவளை நீ வெ 
௮த்தால், நின்பேர் - உன்னுடைய பெயர், கருணைக்கடல் அல்ல - இரு 
பாசமுத்திரம் இல்லை; (எ-று,) 

அஞ்சலித்தால் உனச்கு இரச்சம்வருமோவென்று எண்ணி ௮ப் 
கைகுவிக்கும் என்றார். இச்காமகோய் தீர்; டெமில்லையேயென்லும் 
ஏக்கத் தினால் பெருமூச்செறிவளென்றார், யாதுசெய்வதென்ற கவலை 
யினால் திகைப்பளென்றார். இரவில் கூடல்வசையை எண்ணமிட்டி 
ரு,க்தலால் கண்ணுறங்காளென்றார். மற்னோர் கன்னியிலமென்றது - 
இவளிப்படியிறரஈ் த பட்டாலென்பதைச் குறித்தது; இகற்கு ஒப்பற்ற 
இக்சன்னிகையின் மனையென்று பொருள்கொள்ளிலும் பொருந்தும், 
இனி அங்கைகுவித்தல் முதலியன காமக்குறியாம். என்னை ? “பாட 
லும் பரவலும் பணிதலும் பணித்தலும், ௮ணங்குகொண்் டகைத்தலு 

மழுங்குற் றுணர்த்தலுங், குணம்புகழ்ர் துயைத்தலுங் சு ற்றங்கூறலும்"' 
குறிப்பென்பது சூத்திரமாதலாலென்க. கைகுவித்தல் - சுப்பியோசம். 
உயிர்த்தல் - விப்பிரயோசம், இசைத்தல் - சோகம், கண்ணுறம்கா 
மை - மோகம். இவை காமனுடைய நீலமொழிஈ்த நான்கு பாணங்க 
ளின் செயல்சளுமாம். அன்றியம் “மயங்குதல், மூரியுயிர்ப்பு மூர்ச்ச 
னை முறுவல், சிர்தனைகூர்தல் சேர்துயிலின்மை'? முதலிய ௮சுமெய்ப் 
பாடு தோன்றக்கூறின் ௮ை ௮கப்பொருட்சேயன்றிப் புறப்பொருட் 
குவாராவெனமறுச்ச, அங்கை - ௮சம் என்பது கைவர இடையிலுள்ள 
ககரம்கெட்டது. வாழ்க - அகரம் தொகுத்தல்விகாரம். ஐ.யில் - முத 
ற்போலி, நின்னையுன்னியென்பது இடைஙிலைத்திவசமாய் முன்னும்பின் 
னும் பொருள்கொள்ள நின்ற த. அல்ல - எதிர்மறைப் பலவின்பால்மு 
ற்று, தோபிராட்டியை வஞ்சித்துக் கவர்ர்துசென்ற இராவணனை௮வன் 
தம்பியாயெ விபீஷணன் பலவித ஈன்னெறி கூறியும் பயன்படாமை 
யால் தமையனை வெறுத்து போருச்கு வந்.திருக்த இராமபிரானிடச்தில்



கன திருவேங்கடத்தந்தாதி 

சரணம்புக, அப்பிரான் இலக்கண தூற்பயிற்சி மிக்கவனாதலின் (கொள் 
ளார்தேஎம் குறிச்தசொற்றமும் ? (சொல் - பொ. - wa.) corp GSH 
சவிதிக்கு இலக்கியமாக வெற்றிகொள்ளுமுன் இலங்கைக்கு முடிசூட்டி 
னமை வெளிப்படை. 

இத்தன்மையான துறைகளுக்கு ௮கத்திணைக்களவொழுக்கம்கூறு 
தல் இலக்கணம் அறிபாமைடென்பதின்பாற்படும். அன்றி மெய்ப்பாடு 
கூறுதலுமமையாதோகெனின் (தொல் - பொரு - ௨௬௭.) ** மன்னிய 
வினைய '' என்பதனால் அ௮ம்மெய்ப்பாடுகள் ஈடுவணைச் திணைச்சேயுரியவா 
தீலாலும் கந்தருவ வழக்சமல்லாசவை மன்னிய காமமென்னாராதலாலு 
ம் ௮ம்மெய்ப்பாடுகூ.றுதகலும் மனம்போனபடி. தாறுமாறாக உளறுஇன் ற 
இலச்சண மறியாமையாமென்க, (௧௫) 

கடமா மலையின் மருப்பொசித் தாய்க்குக் கவிநடத்தத் 
தடமா மலைவற்ற வாளிதொட் டாய்க்கென் நனிகெஞ்சமே 
வடமா மலையுர் திருப்பாற் கடலும்வை குக்தமும்பபோ 
லிடமா மலைவற்று நின்றுங் கிடந் .து மிருப்பதற்கே, 

உரை:-- கடம் - மததிதையுடைய, மா - பெரிய, மலையின் - மலை 
போன்ற குவலையாமீடத்தினத, மருப்பு - தர்தச்தை, ஒ௫த்தாய்க்கு- 
ஒடி.த்தவனாகய உனக்கு, கவி- வானரசைனியங்களை, ஈடத்த- செதுத் 
தீவேண்டி, தடம் - அகன்ற, ஆம் - நிரையடைப, அலை - கடலானது, 

வற்ற - உற்றிப்போகும்படி, வாளி - அகஇனியாஸ்திரத்தை, தொட்டா 

ய்க்கு- பிரயோகம்பண்ணின உனக்கு, மா - சிறந்த, உடமலையும்-வடக் 
இலுள்ள இருவேங்கடமலையும், திருப்பாற்கடலும் ---, வைகுந்தமும் 
போல் - திருலைகுர்தமும் ஒப்பாக, அலைவு அற்று - அசைவற்று, நின் 

றும் - நிலையாக நின்றும், கடர்தும் - சயணித்தும், இருப்பதற்கு - dH 
நிருட்பதற்கும், என் - எனது, தணி - ஒப்பற்ற, கெஞ்சமே - மன2ம, 
இடமாம் - தீக்ச இருப்பிடமாகும்; (௪ - று.) 

யானையின் தந்தத்தை ஒடித்துக் கடவலிலம்பெய்தவுனச்கு உடமலை 

யும், பாற்கடலும், வைகுர்தமும்போல நின்றும் டந்து மிருப்பதற்கும் 
என்னெஞ்சம் இடமாகும் என்பதாம். வேங்கடத்தில் கின்றதிருச்சோ 
லம். பாற்கடலில் இடர்ததிருக்கோலம். வைகுந்தத்தில் இருந்ததிரு 
க்கோலம். இறைவஸ் அலைவற்று நின்றும் கடந்தும் இருப்பதற்கே இட 

மாம் என்லும் திண்மைகோக்கித் தன்னெஞ்சைக் '*தனிகெஞ்சம்”'என் 

ரர். பின்னிரண்டடி நீரனிதையணி. யானையின்தந்தத்தை மறித்தது:-- 
கண்ணபிரான் வடமதுரையில் கம்ஸன் ௮ரண்மனையிற் புகும்பொழுது 
கம்ஸனால் விடப்பட்ட குவலையாமீடமென்னும் யானையின் தந்தத்தை 
ஒடித்தருளினான் என்பதாம். கடலில அட்பு எய்தது:-- இராமபிரான் 

சசாபிராட்டியாரைச் தேடிச் சென்சடலருகு சென்று இலங்கைச்குப் 

போகவேண்டி வருணனையழைச்தும் அவன் வாராமையால் கடல்மேல் 
அக்னியால் திரச்சைப் பிரயோகிச்சனனென்பதாம். (௧௬)



மூலமும் உரையும், ௧௯ 

இருப்ப தனச்தனிலெண்ணலில்வைகுக்தத் தென்பர்வெள்ளிப் 
பருப்பத னந்தண் மலரோ னறிகிலர் பாரளந்த 
திருப்பத னர்தன் மதலைநிற் குந்திரு வேங்கடமென் 
பொருப்ப தனக்த றவிர்ந்துயிர் காடொழப் போதுமினே, 

உரை:-- பார் - பூமியை, Hees - அளக்தருளிய, திருப்பதன் - 
Arts திருவடியையுடையவனாகய, ஈர்தன் மதலை - நந்தகோபனது 
திருச்குமாரனானவன், எண்ணல் இல் - எண்ணுதற்கரிய, வைகுர்தத.து- 
இருவைகுண்டத்தில், ௮அனர்தனில் - அதிசேஷசயன த்தில், இருப்டத- 
வீற்றிருக்க? என்பர் - என்று சொல்லுவார்கள்; (அதனை), வெள் 
ளிப்பருப்பதன்-வெள்ளிமலையாகய ஸ்ரீகைலாஸத்திலிருச்கு மிறைவனும், 
௮ம் - ௮ழகய, தண் - குளிர்ர்த, மலரோன் - தாமரை மலரிலிருப்பவ 
னாய பிரமதேவனுமே, அறிகலர் - அறியார்கள்; (அச்லால்),உயிர்சாள்- 
உயிர்களே ! திற்கும் - நின்றதிருக்கோலமாகி எழுக்தருளியிருக்ற, 
திருவேங்கடம் என் - திருவேங்கடமென்னும், பொருப்ப.து - மலையை, 
அனர்தல் தவிர்ர்து - உமத அஞ்ஞான நித்திரையை நீட, தொழ - 
வணங்குவதற்கு, போதுமின் - வாருங்கள், (எ- று,) 

பூமியையளக்த திருவடியையுடையவனாடிய கண்ணபிரான் வைகும் 
தீத்தில் ஆதிசேஷன் மீது வீற்றிருப்பதுண்டென்று பெரியோர் கூறு 
ant; அவ்விஷயத்தைப் பிரமாதிதேவருமறிர்திலர் ; யானோவறிந்து 
சொல்லவல்லவன் 2? அதலால் உயிர்களே ! ௮ப்பெருமானைச்சாண 
வேண்டின் அவன் நிற்கின்ற திருவேங்கடமலையை வணம்சவாருங்கள்; 
என்பதாம். இருப்பது - தொழிற்பெயர், என்பர் என்னும் பயணிலைச் 
குப் பெரியோென்பதைச் தோன்று எழுவாயாக்கிச்சொள்ச, பருப் 
பகன், மலரோன் - உம்மைதொச்சபெயாச்செவ்வெண். (ser) 

போதா ர்விந்த வரையும் புகாவண்ட புற்புதச்தின் 

பீ.தார விந்த வினை தீர்க்க வேண்டும்விண் மண்ணுக்கெல்லா 
மாதார விந்தளந் தேன்பாடும் வேங்கடக் தப்பரின்பொற் 
பாதார விர்தமல் லாலடி. யேற்கொரு பற்றில்லையய, 

உரை:-- விண் - தேவருலசத்தக்கும், மண்ணுக்கு - பூவுலகத்திற் 
கும், எல்லாம் - மற்றெல்லாவுலகத்திற்கும், ௮கா.ர- அதாரமானவ 
னே ! தேன் - வண்டுகள், இர்தளம் - இந்தளமென்னும் இராகத்தை, 
பாடும் - பாடுகின்ற, (சோலைசூழ்,5), வேங்கடத்து அப்ப - திருவேங் 
சடமலையிலிருச்ற அப்பனே ! போதார் - பிரமர்கள், அவிர்த வரை 
யும் - ஒடுங்க யிறச்கும்௨வரையிலும், புசா - ஒடுக்கியழியாச, ௮ண்ட 
புற்புகத்தின் மீத-நீரிற்குமிழிபோன்ற ௮ண்டங்களுச்குமேலுள்ள வை 
குண்டபதத்திலே, ஆர-யான்சே.ர, இந்த வினை தீர்ச்சவேண்டும் - 
இர்த இருவினைகளையும் கெடுச்கவேண்டும்; ரின் -உன்னுடைய, பொன்- 
அழகிய, பாதார விந்தம் அல்லால் - திருவடிச்சாமரைகளேயல்லாமல், 
அடியேற்கு - உன் அடி.யவனான எனக்கு, ஒரு பற்று இல்லை - வேமொரு 
பிடிப்புமில்லை; (எ- று.) எனவே பிரமரிறக்குங்காலத்தில் ௮வர்படை 
தத ௮ண்டங்களமியும் என்பதாம், ் | 

ஆதாரனே ! அப்பனே ! பிரமாச்கள் இறர்.த ௮ண்டங்களழிந்தா 
லும் அழியாத பரமபதத்திலே யானடையும்படி. என் வினைகளைச்



2.0 திருவேங்கடத்தந்தாதி 

செடுச்கவேண்டும்; உன்னுடைய திருவடி களல்லா மல் வேறொருபற்றும் 
or ear & &) ey Yeu என்பசாம். அண்டங்கள் அழியும் இயல்:அன ஆசையால் 
புத்புதம் என்றார். அழியா இயல்பினதாகிய பரமபதம் அவற்றிற்குமே 
HTN ST SUT, MS Cor அண்டபுற்புதத்தின் மீத என்றுச், தன்னுள் 
ளேயுலகங்களெலையுர் தர் தவனாதலால் அப்ப என்முர். மீது - இடவா 
குபெயர். ௮ண்டபுற்புதம்- உடசொரற்றொடர், பாதாரவிந்தம் - தீர் 
க்கசர்தி, (௧௮) 

பற்றி யிராமற் கலைபோய் வெளுக்துடல் பாதியிரா. 

வற்றி யிராப்பக னின்கண் பனிமல்கி மாசடைந்து 

நிற்றி யிராக மொழிச்சியைப் போனெடு வேங்கடக்அள் 

வெற்றி யிராமனை வேட்டாய்கொ ளனீயுஞ்சொல் வெண்மதியே. 

போருள்--புறப்போருள். 
திணை--பாடாண்டிணை. 
பகுதி--கடவுளை மானிடமாதர் காதலித்த பகுதி. 
துறை--புலம்புறுதலைவி நலந்தோலை வறிந்து 

பிதிர் நகிற் பாங்கி மதியோடூ புலம்புதல். 

( தலைவிக்தம் சந்திரவுத்தஜ் சிலேடை.) 

உரை :--ெண் மதியே - வெண்மையாகதிய சச்திரனே ! பற்றியிரா 
மல் - ஒரிடத்தில் தங்கியிராமல், கலைபோய் - கலைகள்போய், உடல் 

வெளுத்து - சரீரம்வெளுத்து, பாதி மிரா- பாதியிராத்திரியில், வற்றி - 

மறைபட்டு, இராப்பகல் - இராப்பொழுதிலும் பகற்பொழுதிலும், நின் 
கண் - உன்னிட த்தில், பனி மல்டி - பனிநீர். துளித்து, மாசு அடைந்து - 

களங்கம் உற்று, இராகம் மொழிச்சியைப்போல் - இசைக்சொப்பான 

சொல்லையடைய எங்கள் தலைவியைப்போல, நிற்றி - நிந்தின்றனை ; 
நெடு - நீண்ட, வேங்கடத்தள் - திருவேங்கடமலையிடத்தில், வெறி 
இராமனை - சயராமனை, நீயும்: , மேட்டாய்கொல் - விரும்பி 
னையோ? சொல் - சொல்வாயாக; (எ.-று,) 

  

சந்திரனே ! ந இத்தன்மையையடைர்திருப்ப,தனால் எங்கள் தலை 
வியைப்போல திருவேங்கடத்துச் சயராமனை நீயும் விரும்பினையோ ? 

சொல்லுவாயாக ; என்பதாம். தலைவிச்கேற்றும்பொழுத இறைவனை 
யடையப்பெரறாத விரகவேதனையால் ஒரிடத்தில் தங்கயிராமலும் இடுப் 

பில் கட்டியிருக்கிற உடையையிழர்து உடல்வெளுத்துப் பாதியாயிளை த் 

தும் இரவும் பகலும் சண்ணீர்உடியப்பெர்றும் மாசடைந்துமிருகஇற 

தலைவி என்ச, நிற்றி - முன்னிலைவினைமுற்று ; ரில் - பகுதி, சொல் - 

ஐயப்பொருளில் வரத இடைச்சொல், பாதியிரா, இரா - சச்திரனைக் 

கூறும்பொழுது பெயர்சசொல்லும் தலைவியைக்கூறும்பொழுது ஈறுசெ 

ட்ட எதிர்மறை வினையெச்சமுமாம், மொழிசூ, ச் - பெயரிடைதநிலை,



மூலமும் உரையும, ௨௧ 

மதியா தவன்கதிர் மின்மினி போலொளிர் வைகுந்தந்தா 
மதியா கவன்றர வாழ்ந்திருப் (8ீர்வட வேங்கடவன் 
மதியாக வன்கடத் தூட்டயிர் வாப்வைத்த மாயப்பிரான் 
மதியா தவலுர ங்சீண்டான் கழல்சென்னி வைத்திருமே. 

உரை :--வல் கடத்துள் - வலியகுடத்தள் இருக்ெ, மதியாத - 
கடையப்பெரு த, த:ர்- தயிரை, வாய்வைச்ச - வாயிற்கொண்டுகுடி.த்த, 
மாயம் பிரான் - மாயத்தையுடைய பெருமானும், மதியாதவன் - தன் 
னைமதியாதவனாகய இரணியனுடைய, உரம் - மார்பை, 8ண்டான் - 
பிளர்தவனுமாகிய, வடவேங்கடவன் - வடக்கிலுள்ள திருவேம்கடரா,த 
னுடைய, கழல் - திருவடிகளை, சென்னி - தலையில், வைத்திரும் - 
வைசத்துச்கொள்ளுங்கள் ; மதி ஆதவன் - சர்திர சூரியர்சளுடைய, 
கதிர் - கரணங்கள், மின்மினிபோல் - மின்மினி என்றுசொல்லும்படி 
யாச, ஒளிர் - மிகவிளங்குன்ற, லைகுந்தம்- ௮ப்பரமபதத்தை, தாமதி 
யாது - தாமகஞ்செய்யாமல், ௮வன் தர - அர்த இறைவன் உங்களுக் 
குஃ்கொடுக்க, வாழ்ர்திருப்பீர்- நீம்கள் நிலைபெற்று வாழ்ர் இருப்பீர்கள், 
இப்பாடல் யமகம், இரணியன் மார்புபிளச்தது வெளிப்படை. 

வேங்கடசாதன் பாதங்களை வணங்குங்கள் ; ௮௨ன் பரமபதர்தர 
அதில் எக்காலமும் வாழ்ச்திருப்மீர்கள் என்பதாம். பரமபதம் சிறந்த 
சோதிவடிவமுடையசென்பதகோன்ற மதியாதவன்கதிர் மின்மினி 
போல வென்றார். தாமதியாமல் கருணைசெய்வதற்குச்சஜேர் தானே 
சாட்சியாகும், சண்ணபிரான் ஆய்ச்சியர் வீசெளில் தயிரெடுசத்துண் 
டது வெளிப்படை. மகி, அதவன் - உம்மைதொச்க பெயாச்செவ்் 
பெண், வன்சடம் - பண்புத்சொகையில் முன்னின் றமெய்திரிச்சம. 

இருபது மந்தரத் தோளு மிலங்கைக் கிறைவன்சென்னி 
_ . . ச ou . “ey ச ச ரு ச . 

யொருபது மந்தரத் 3தயறுத் தோனப்ப லுர்திமுன்னாட் 
டருபது மர்தர வதன சானமுகன் GO Up Horr 

வருபது மந்தர மொத்தபல் சீவனும் வையம௩5ம. 

உரை :--இலங்கைக்கு - இலங்காபுரிச்கு, இறைவன் - ௮ரசனாகிய 
இராவணனுடைய, மந்தரம் - மர்சரமலைபோன் ற, இருபது கோளும்- 
இருபது கைகளும், சென்னி ஒருப.தம்- பத்துத்தலைகளும், ௮ர்தரச்தே- 

ஆசாயத்திலே,௮றுத்தோன்-அறுத்தவனாகய, ௮ப்பன்-திருவே.க்கடச்த 
அப்பனத, உந்திதருபதுமம் - திருவுர்திபூத்த தாமரையானத, முன் 
சாள் - அதிகாவ,சச்தில், தர - படைச்ச, ரான்முகள் தான்முசலா -பிரம 
தேவன் முதலாக, வரு - வருகின்ற, பதுமம் தரம் - பதுமமென்னும் 
தொகை அளவினுக்கு, ஒத்த - நிகராகிய, பல்சீவலும்-பர்பல ஆத்மகோ 
டி.களும், வையமும் - பூமியும், வர்தன - உற்பத்தியாயின ; (௪ - று, 

இலங்காதிபஷன இராவணனைக்கொன்ற தஇருகேங்கட முடை 
யானது திருவக்இித்தாமரையில் பிரமாமுதல் எல்லாசசவராசிகளும் 
உண்டாயினயவென்பதாம். திருவுர்தியிலுண்டாகிய Troe fuse 
கட்பட்டன எல்லாஉயிர்களுமாதலால் உர்.இியில் ௨ர்தனவென்றார். wh 
தீரத்தோள்-உவமத்தொசை, தருபகமம்- வினைச்சொகை, சான்முசன் 
தான், தான் - சாரியை, பதுமம் - சோடாகோடி, (௨௪)



௨௨ திருவேங்கட த்தந்தாதி 

வைய மடங்கலு மோர்துகள் வாரி யொரு திவலை 
செய்ய மடங்கல் சிறுபொறி மாருதஞ் சிற்றுயிர்ப்புத் 
துய்ய மடங்கலி லாகாயர் தான்விரற் ஜோன்றும்வெ௦ 
வெய்ய மடங்கல் வடிவான வேக்கட வேதியற்கே, 

உரை:--வெய்ய - கொடிய, மடங்கல் - சிங்கத்தின், வடிவு ஆன - 
வடிவம்பொருர்திய வேங்கடம் - திருவேங்கடத்திலிருகற, வேதி 
யற்கு - வேதத்தில் விளங்கெய இறைவனுக்கு, வையம் அடங்கலும் - உல 
கமெல்லாம், ஓர் துகள் - ஒரு அடியாகும் ; வாரி - சமுக்திரமான௮, 
ஒரு. திவலை - ஒரு அளியாகும் ; செய்ய- சவர்த, மடங்கல் - aan 
sraGarurc ge, Fg Qurb- ADwSdQur Dwi Ew ; மாருதம் - 
பெருக்சாற்றானத, சித்து பிர்ப்பு - சிறிய மூச்சுவிகெலாகும் ; துய்ய - 
பரிசுதசமான, மடங்கல் இல் - அழியாத, ஆகாயம் , alse 
தோன்றும் - விரலிடுக்கில் தோன்றுக, வெளி- வெளியாகும் ; (௪-௮) 

  

இது கடவுள் விசுவரூபமுடையவனாதலால் ௮ர்தவடிவமெடுக்கும் 
பொழு, உலசமுதலாகியவெல்லாம் சிறிதாகுமென்று கூறியதாம், 
தான் - சாரியை. ிம்கம்- நரசிங்கம், ிற்றயிர்ப்பு - பண்புத்தொ 
கை; உயிர்ப்பு - உயிருக்குத் தொழிலாகுபெயர், செய்ய, துய்ய, 
மெய்ய - இவை குறிப்புப்பெயரெச்சங்கள், இரளியனைசக் கொல்ல 
கேண்டி ஈ.ரரிங்கவடிவமெடுத்தது பிரசித்தம், (வேதத்து முடிவான 
பொருளாய் விளங்குகின் றமையால் வேதியனென்றார், இது ஐம்பெ 
ரும் பூதமும் கடவுள் வடிவமென்று கூறப்பட்ட த. ௨௨) 

வேதா வடமலை வெங்காலன் கையில் விடிவித்தென்னை 

மாதா வடமலை கொல்கையுண் ணாதருண் LD BOM GOT GW ID 

பாதா வடமலை மேற்ற றுயின் ரூய்கடற் பார்மகட்டா 

நாதா வடமலை யாயலா மமன்மங்கை நாயகனே. 

உரை :--மண் - பூமியை, அளர்த - ஒரடியால் அ௮ளர்தருளிய, 
பாதா - திருவடியையுடையவனே ! வடம் - அலிலையிலும், அலைமேல் - 

திருப்பார்கடலிடத்தும், துயின்றாய் - யோகநித்திரை செய்சோனே ! 
கடல் - கடல்ரூழ்ச்த, பார் மகட்கு - பூமிதேவிக்கு, காசா - தலைவனே! 
வடமலையாய் - ௨டவேங்கடமலை:$ல் விளங்குபவனே ! அலர்மேல் - 
தாமரைமலர்மேல் விளங்க, மங்கை - திருமசளாருக்கு, சாயகனே 
தலைவனே ! வேசா - பிரமாவின்கையில்கின்றும், வடம் - கயிற்றால், 
அலை - கட்டிவருத் தன், வெம்- கொடிய, காலன்சையில் - யமன் 
கையில்சின்றும், என்னை-------, விடுவித்து - விதெலைசெய்து, மாதா - 
தாயின், வடம் அலை- முத்துமாலைகள் ௮சையப்பெற்ற, கொங்கை - 
முலைப்பாலை, உண்ணாத - அருக்திப்பிறவியிலுழலாமல், ௮ருள் - ௮ருளு 
வாய்; (எ-று, அலர்மேல்மங்கை - தேவியாரின் திருசாமம், 

பாதனே ! தயின்றவனே ! பூமிக்குராயகனே ! அலர்மேல் மங்கை 
கணவனே ! பிரமா என்னைச்சிருஷ்டிச்சாமலும் எமன் என்னைக்கட்டிக் 
சொண்டுபோகாமலும் நான் தாயார்வயிற்றிற்பிறரக் து ௮வர்ஸ்தன்னிய 
பானம்பண்ணாமலும் என்னைக்கா கீதிருளுவாயாகவென்பதாம். மகாபலி 
யிடத்துமூன் றடிமண் தானம்வாங்கி ஒரடியால் உலகமஎர்ததும் பாற்



மூலமும் உரையு ம். ௨௩. 

கடல்மேல் பள்ளிகொண்டதும் உலகமெல்லாம் கடலுள்முழுகயசாலச் 
இல் ஆலிலையில் சிறுகுழர்தையாய்க் இடந்ததம் இரணியாக்ஷன் பூமி 
யைச் ரட்டிக்கொண்டு பாதாளம்புகுந்தபோத வராசாவதாரமெடுத் 
அச் சென்று ௮வனைசக்கொனறு பூமிதேவியை மணந்துகொண்டதும் 
வெளிப்படை, காலன் -உயிர்களுக்கு இறுதிச்சாலத்தைச்செய்பவன். 
NESS HI, ad - பிறவினைவிகுகி. மேல் என்பதனை டத இற்கும்கூட்டுக. 
வேதா, மாதா, பாதம், காதன், நாயகன் வடசொற்கள், (உ) 

நாயக ராத்திரி யுஞ்சில 2 தவர்க்கு நாணிலைகொ 
அாயக ராத்திரி ctpavtolun Qpars துத்திப்பணிப் 
பாயக ராத்திரி மேனி௰ம் மான்பைம்பொன் வேங்கடவன் 
நீயக ராத்திரி சக்கரக் தாற்கொன்ற சீர்கண்டுமே. 

உரை: தாய - பரிசுத்தமாகிய, alas Oi - கையையுடைய மலை 
போன்ற கஜேந்திரன், மூலம் - அதிமூலமே, எனா முனம்- என்றுசொல் 
ova sen pen or Gun, துத்தி - புள்ளிகளையுடைய, பணி - படம்பொருந் 
Busse ous Glas, பாய் அ௮கம்- படுச்கையிடத்தள்ள, ராத்திரி மேனி - 
இருள்போன் றகரியவடிவத்தையுடைய, அம்மான் - அர்தமசானும், பை 
பொன் - பசும்பொன்போன்௱ற, வேங்கடவன் - திருவேங்கடமலையிலுள்ள 
வனுமான௫றைகஉன், (அல்யானையைப்பற்றியிழுத்த) தீய-கொடிய,கரா- 
(முதலையை, திரி- சுழற்றுகின்ற, சச்கரத்தால் - சக்கராயுதத் தினால், 
கொன்ற - பிளர் கொன்ற, ர் - ஒருமசமை, சண்டுப்-பார்த்திருகதும், 
crust ௮- தலைகராக, திரியும்- திரிகின்ற, சிலதேவர்ச்கு - சிற்தில 
தெய்வங்களுக்கு, சாண் - வெட்சமென்ப௮, இலைகொல் - இல்லையோ 7, 

யானையானது ஆதிமூலமேயென் ஈழைத்தலும் ஸர்ப்பசயனனாஏய 
வேங்கடசாதன் சென்று அ௮ந்தயானையைப் பிடிக்திழுக்க முதலையைக் 
கொன்ற ஒரு மகிமையைப் பார்த்தி! ர்.தும் தலைவரென்று பெயரிட்டுத் 
திரிகிற தேவர்களுக்கு வெட்கமென்பது இல்லையோ ! இருர்தால் தாம் 
திலை௨ரென்னும்டெயலை: ஏற்றுக்கொள்ளாமொன்பதாம். கராத்திரி - 
தீர்க்கசக்தி; இதுயானைச்கு அ௮டையடுத்த உவமையாகுபெயர், முனம், 
௮ம் - சாரியை, கொல் - ஜஐயப்பொருளில்௨க்த இடைச்சொல், சாத்திரி- 
வடசொல் ; தொடர்மொழியில் இகரம்பெரறாதுரின்றதஅ, முன்னம், ௮ம்- 
சாரியை, கண்டு, உம் - உயர்வுறப்பு, (௨௪) 

கண்டவ னர்தபங் காலெரி நீர்வையங் காச்சவைமீண் 

மண்டவ னந்தரங கத்றதுறை வானுய ரத்தமமா 
8 ௩ “5 * (> + 

விண்டவ னர்தர மேலவன் வேங்கட மாலடி மை 
கொண்டவ னந்தரத் தும்பேர் நினைக்கவுங் கூற்றஞ்ச மம, 

உரை :--வையம் - பூமியையும், நீர் - தண்ணீரையும், எரி- தியை 
யும், கால் - காற்றையும், ௮ர்தரம - அகாயத்சையம், சண்டவன் - 
படைத்தவனும், அலை - ௮ர்சலந்தபூதங்களையும், சாச்து-.---, மீண்டு - 
மறுபடி, உண்டஉன் - எல்லாமழியுங்காலத்தில் அகையழியாமல் சான் 
உண்டு ரகஷித்தவனும், ௮ஈத- , ரங்கத்து - ஸ்ரீரங்கத்தில், உறை 
வான் - வஹிப்பவனும், ௮மர் -யுத்தகளத்தில், உயர் - உயாரஈ்த, அத்தம் - 
கதையின்பொருளை, விண்டவன் - அருச்சுனலுச்குச்சொன்னவனலும், ஈம் 

 



௨௪ திருவேங்கட த்தந்தாதி 

தாரம்- ஈகம்முடையதராத்தைச்சாட்டிலும், பேலவன் - மேலானவனுமா 
இய, வேங்கடமமால் - திருவேங்கடம். அுமாயவலுச்கு, அடிமை - அடி. 
மைத்தொழிலை, கொண்டவன் - மேறர்சொண்ட அடியான, பேர் - 
பெயரை, ௮ந்தரத்தும் - அவ்வடியவன் இருக்கும்காலத்தில், கினைக்கவும்- 
நினைச்சிறதற்கும், கூற்று- யமன், அஞ்சும் - ஈடுங்குவான் ; (எ-று) 

ஐந்துபூதங்களையம் படைத்துக் சாத்து உண்டவனும் திருவரங்கத் 
திலிருப்பவனும் கை உபதேசித்த வனும் மேலோனும் திருவேங்கடத்தி 
லிருப்பவனுமாகிய மாயோலுக்கு அடி மைச்சொழில்செய்யு் சொண்ட 
னு பெயரை அ௮த்தொண்டனிறக்குங்காலத்தில் மனத்தில் கினைப்ப 
தற்கும் யமன்பபப்படுவானென்பதாம். BSF - அகரச்சுட்டின் மரூக.. 
ஆகாயத்திற்சாற்றும், காற்றில் தியும், தீயில் நீரும், நீரில் நிலமும் தோன் 
றியமுறைபற்றி ஆகாயமுதலாகத்தோன்றுமுறை கூறியதாம். கூற்று - 
சொல்லால் ௮ஃறிணையும் பொருளாலுயர்் திணையுமாம். (௨௫) 

அஞ்சக் கரவட மூலத்தன் போத னறிவரிய 

செஞ்சக் கரவட வேங்கட நாதனைத் தேசத்துள்ளீர் 
கெஞ்சக் கரவட நீங்கியின் றேதொழு நீண்மறலி 
அஞ்சக் கரவடம் வீசுமக் காலர் தெரழற்கரிதே. 

உரை :--தேசத்து உள்ளீர் - இர்தத்தேசத்திலள்ள ஜனங்களே ! 
அஞ்சு ௮ச்காம் - பஞ்சாக்ஷரத்மையுடைய, ஒடம் மூலத்தன் - கல்லால 
மரத்தின் £ழிருப்பவராகயரு த திரமர்த்தியம், போசன்- பிரமசேகரும், 
அறிவு அரிய - அறிதக்கரிய, செம்சச்காரம் - ௮ம௫யசக்கராயுதத்தை 
யுடைய, வடவேங்கடராதனை - ௨டதிசையிலுள்ள திருவேங்கடமலையி 
SREB OD தலை௨னை, மகெஞ்சம் - உங்கள்மனத்திலுள்ள, கரவடம் - சப 
டங்களை, நீங்கி - £பாகலிட்டு, இன்றே - இப்பொழுசே, தொழும் - 
வணங்குங்கள் ; நீள்மறலி- நெடியயமனானவன், கரம் - தன்சையிலுள்ள, 
டம் - பாசத்தை, (கயிற்றை), தஞ்ச- நீம்களிறக்கும்படியாக, வீசும்- 
எறிர் தபற்றுஇன் ற, ௮ச்காலம் - அ௮ந்தமரணகாலத்தில், கொழற்கு- சட 
வளைவணமங்குவதற்கு, ௮ரித - ௮அரியதொருகாரியமாகும்; (௭-று.) 

உலகத்தவரே ! உங்கள் தீவினை நீங்கும்பொருட்டுப் பிரமருத்திரரா 
லறியப்படாத திருவேங்கடராதனை இப்பொழுதே வணஙககுங்கள் ; 
யமன் akg உங்களைச் கொன்று கொண்டுபோசக்கூடிய மரணகாலத் 
தில் ௮ச்சகடவுளை வணம்குவதற்கரிது என்பதாம். சிவபெருமான் சல்லால 
மரத்தின் £ழ்தட்சணாமா த் தவடிலமாயெழுச்தருளிப் பிரமபுச்திரராகய, 
சனக சனந்தன சனாதன சனகச்குமாரர்களுக்கு ஞானோபசேசஞ்செய்த 
மையால் வடமூலத்தனென்றார். மூலத்தன், போசன் - உம்மைதெர்க்க 
பெயர்ச்செவ்வெண். நீங்கி - பிறவினையில்வர்தசன்வினை, இன்றே, ஏ- 
தேற்றம். தொழற்கு - குவ்விகுதிபெர்றசெயவெனெச்சம். (௨௪) 

தொழும்பா லமரர் தொழும்2வங் கடவன் சுடாரநயனக் 

கொழும்பா லனையொரு கூறுடை யானந்த கோபனில்லத் 
தழும்பால னாகிய காலத்துப் பேய்ச்சி யருத்துகஞ்சைச் 
செழும்பா லமுதென் அுவந்தாற்கென் பாடல் சிறக்குமன்றே, 

உரை:--௮மரர் -தேவரல்லாம், சொழும்பால் -௮டிமைத்தொழி 
லால், தொழும் - வணங்கப்பெ.ற்ற, வேங்கடவன் - வேங்கடமலையிலிருப்



மூலமும் உடையும், ௨௫ 

பவனும், சுடர் - எரிகின்ற, ஈயனம் - சண்ணானத, கொழும்பாலனை - 
Arias ந்றியில்விளங்கப்பெற்ற சி௨பெருமானை, ஒரு கூறு: டையான்- 
தன த ஒப்பறி றவலப்பக்சத்திலுடையகனுமாெ மாயோன், ஈர்தகோபன் 
Gow SH - கோகுலத்தில் ஈந்தகோபன் மளையில், அழும் பாலன் ஆகிய 
காலத்து - அழுகின்ற இளங்குழக்தையாயிருக் கபொழுது, பேய்சூ - 
பேய்மகளாகியபூதனையென்பவள், அருத்தம் ஈஞ்சை -.கொடுத்தவிஷச் 
இனை, செழும் - செழுமையாகிய, பால்அமாது என்று - பாலுணவுஎன்ப 
தாக, உவந்தாற்கு - மகர் தண்ட அர். தமாபோலுக்கு, என்பாடல் - 
என்னுடையசவிகளும், இறக்கும் - சிரந்திருக்கும்; (௪-று.) ஒன்று, ஏ - 
அசைகள். 

ேங்கடவலும் சங்கரராராயணஅவமாரமுடையவனுமாகய திரு 
மால் கஇருஷ்ணா-தாரமெடுக்அ டர்ககோபன் வீட்டில் வளருகாளில் கம் 
ஸன் அனுப்பிய பூதனையென்னும் பேய் சன்முலைப்பாலில் விஷத்ழைக் 
கலந்து கிருஷ்ணலுச்குச்கொடுக்க அதனையும் உண்டு மகிழ்ச் தனனாத 
லவன் அவனுச்கு யான்பாடியபாடல்களாம் சிறக்கும் ; என்பதாம். இதி 
பற்றியே “வலத்தனன் கிரிபுரமெரித்தவன் ' * இடமால் உலம் 
தான் இடப்பால் துழாய் வலப்பாலொண்கொன்றை'? என்றார் 
பெரியோரும். சிவபெருமாலுடை ய (௨௫) மழர்த்திகளுள் அர்த்தாம்க 
விஷ்ணுமாரத்தியென்று ஒன்று உள்ளதென்றும், ௮த யாவருக்கும் இரு 
வினையொப்புவருமாறு கொள்ளப்பட்டசென்றும், மதலெறிபிடி.த௮ 
மனம்போனபடி மிதற்றுற அறிவில்லாதவர்க்கு எல்வாத்தெய்வமு 
மொன்றென்றுகாட்ட இவ்வமவமெடுக்கலாயிற்றென்றும் பெரியோர் 
கூறுவார். அன்றிச்சைவசமயத்தில் கேரொருவிசமாகச்கூறுெருர்கள்; 

வருமாறு:-- உ.மாசேவியார் தவஞ்செய்கையில் பமமசிவன் முதன் 
முறை சாராயணராகக் காட்சிகொடுக்க அதனை அர் விரும்பாமைப 
ந்றிச் சங்கரசாராயணச்திருவுருவமாகக் காட்சிகொடுச்க அதனையும் 
அவர் விரும்பாசதனால் சங்கரராகச் சகாட்சிகொடுச்காரென்பது சங்கர 
நாராயணர்கோயில் தலபுராணசசை, ஷி சலம் சங்கரஈயினார்கோயி 
லென்றும் வழங்கும் : இது திருரெல்வேலிஜில்லாவில் ஒருதாலூசாகாக 
வுள்ளது. (௨௪) 

சிறக்க 9ம் பதச்தரு வார்தியு மவங்கடச் செல்வாசெய்ய 

நி றக்கும் பத். தாமு - அுய்யவெண்ணீர் நெறி யிதபிழைத்து 
மறக்கும்ப தந், 5 Bi (ஞ் ச அ! மசுரு. ம் வண்டி om cy LD 
பறக்கும் பதங்கழுபம் போலைவ ராற்கெடும் பாதகரே, 

உரை :--மறம் - வவிமையுள்ள, கும்பம் - மத்தகததையுடைய, த்க் 
தியும் - யானையும், சேலும் - மீனும், அசுணமும் - அசணமென்லுமொ 
ர௬ுவகைமிருசமும், வண்டு இனமும் - வண்டின் கூட்டமும், பறச்கும்- 

பற்க்இன்ற, பதங்கமும் - விட்டி ர்பூச்சியும், போல்------, நெறியில் - 
ஈல்லமார்ச்கத்தில் நின்றும், பிழைத்து - தவறி, ஐவரால் - ஜர்துபொறி 
களாலும், கெடும் - கெட்டுப்போடுன்் ற, பாதகரே - கொடியோரே ! { 
(நீங்கள்), திருவேங்கடச்செல்வர் - இருஷேல்கடத்திலிருச்கும் இறைவ 
ருடைய, செய்ய - சிவந்த, சிறக்கும் - நிரம்பொருச் திய, பதம் - இருவ 
ஓ.களை, தொழுது - வணங்கி, உய்ய - நிலைபெறலாழ்்வ,2.£கு, எண்ணீர் -



௨௭௬ திருவேங்கடத்தந்தாதி 

நினையுங்கள் ; (அவர), இறக்கும் - றக்௪, பதம் - மோக்ஷபதவியை, 
தருவார் - உங்சளுக்குச்கொடுப்பார்; (எ- று.) வட்ட 

பஞ்சேச்திரியங்களையும்மற்றவழிகளிலே செலுத்தி அவற்றால் கெட் 
டுப்போகுற பாவிகளே ! மேங்கடச்செல்வர் பாதங்களைத் தொழுது 
பிழைக்கும்படி யெண்ணுங்கள் ; ௮வர் அப்படியே உங்களுச்கு ஈல்ல 
பதவியைக்கொடுப்பார் ; என்பதாம், யானை- பரிசத்தால் படுகுழி 
யென் றறியா மல் அதில்விழுவத. (8ீன்-வாயில் சுவையால் தூண்டிலிலுள் 
ளஇரையைவிழுங்குவது,௮சுணம்-செலியால் வீணை முதலியவற்றின் ஐசை 
யைக் கேட்டவுடன் பறைத்தப்பின் ஒசையைச்சகேட்டால் இறர்துபோ 
as, வாண்டு -மூச்கால் தேனையறிர் தண்டு மயங்கச்சாவது, விட்டிந் 
பூசி - கண்ணால் விளச்கைக்கண்டு அதில்வீழ்ர்.ு மடிவது, இவை 
போல *: கண்டுகேட் டண்டுயிர்த் தற்றறியு மைம்புலனு, மொண்் 
டொடி சண்ணேயுள'' என்றுகூறிமாதர் மயக்கல்மய௩இ மாய்தலாம். 
ஐவர் - தொகைக்குறிப்புமொழி; ௮ர் - இகழ்ச்சிச்குறிப்பு, தந்தி - தந் 
கீத்தையடையத. சேல் - மீன்றப்புப்பெயர் ; இங்குப்பொதுப்பெய 
ராயிற்று, ௮சுணம் - இசையறிவதொரு விலங்கு, (௨௮) 

பாத மராவுறை பாகதாளதி டு LIB CON Ls ப் 
. . “5 ப் ம to» . ச 8 

போதம ராயிரம் பொன்முடி. யோங்கப் பொலிர்துநின்ய் 
ட ட . ~ . ௪ 

நீதம ரானவர்க் கெவ்வாறு வேங்கட நின்றகுளு 
உ ச . “Ty ட் ” ர் 

நாத மராமர மெய்தாய்முன் கேரவ னடந்ததுவே. 

... &ரை:-- மராமரம் - ஏழுமராமரங்களை, எய்தாய் - தளைத்தவ 
னே! வேங்கடம் நின்றருளும் - திருவேங்கடமலையில் எழுச்தருளிய, 
நாத-தலைவனே! ௮ரா-பாம்புகள், உறை-தங்குகின்ற, டாதாளத்தலாடு- 
பாசாளத்துள்ளே, பாதம் - உன் பாதங்களும், பர் ௮ண்டத்து - இந்த 
அ௮ண்டத்துச்குவெளியில், போது - மலர்கள், ௮மர் - பொருக்தியிறுக் 
இன்ற, ஆயிரம் - ஆயிரமென்னுமெண்ணிச்சையுள்ள, பொன்முடி - அழ 
இயதலைக.ரம், ஒங்க - உயா்ர்ததோன்ற, பொலிந்து - விளங்கி, நின் 
ரூய்- நின்றனை; நீ - இத்தன்மையாகிய நீ, முன் - முன்னாளில், கோ 
வல் - திருக்கோலலூரில், தமர் ஆனவர்க்கு - உன் அடியவர்கள் நிமித்த 
மாக, எவ்வாறு ஈடந்தது - எப்படி ஈடர்ததோ ? [அறியேன்;] (௭எ- று.) 

மராமரத்சைச் தளைச்சவனே! சகாதனே! பாதாளத்துள்ளே உள் 
பாதங்களும் ௮ண்டத்துச்கு வெளியில் உன் ஆயிரச்தலைகளுமாயோகச 
விளம்இடின் ரனை; இப்படிப்பட்ட பெரியவடிவத்தையுடைய நீ முன்னா 
ளில் திருக்கோவலூரில் உன் அடியார்கள் நிமித்தமாக எப்படிச் சிறிய 
வடிவத்தோடு ஈடர்ததோ? அறியேனென்பதாம். “worms Com 
மெய்த வாங்குவிற் மடக்கை ஈம்பி, யிராமனை வல்ல னென்பது”? என் 
ரூர் சிந்தாமணியிலும், இரசாமபிரானை ஈட்புக்சொண். சுக்ரோவனான 
வன் வாலியைச்சொல்லத்சச்சவலிமை இ.ராமனுக்கருப்பதை அறிய 
வேண்டி எதிரில்கின்ற எழு மராமரங்களை ஒரு ௮ம்பால் எய்கவென 
அங்ஙனமே இராமனெய்ரனனென்பதாம், ன 

கோவல் நடந்தது:-- பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ் 
வார்' உன்னும் மூவரும் ஒருவரையொருவரதியாமல் ஒரு rer Bas 
கோவலூரில் பெருமாளைத் தரித்து மீண்டுவரும்பொழுது மழைவந்



மூலமும் உரையும். ௨௪ 

SH; ௮அட்பொழுது ஒருவீட்டுரேமி (இடைகழி)யில் மூவரும்வச்து கின்ற 
வளவில் திருமாலும் இடையில் வரது நெருக்க உடனே அ௮ம்தூவரும் 
தீம் ௮றிவாலறிர் து ஞானவிளக்கேற்றி மாயோனைக் கண்டுபிடித்துத் 
தனித்தனி ௮ர்சாதிகள் பாடினாரொன்பதாம். ப௫ூரண்டம் - வெளியண் 
டமுமாம், **ஸஹஸ்££ரிஷாபருஷ:'”? என்ற வேதப்பொருள்களைச் 
சொண்டு ஆயிரம் பொன்முடி. யென்றார். தமர் - தம்மைச்சார்ச்தவர். 

நடைக்கலங் கார மடவார் விழிக்கு ஈகைக்குச் செவ்வாய்க் 
கிடைக்கலங் கார முலைக்கிச்சை யான விவனென் மெண்ணிப் 
படைக்கலங் காணக் லுரச்தே நமன்றமர் பற்றுமன்றைக் 
கடைக்கலங் காணப்ப னேயலார் 3மேன்மங்கை யங்கத் தே. 

உரை:--அப்பனே - (எல்லாவயிர்களும்குர்) தசப்பனான வனே ! ௮ 
லர் மேல்மங்கை - அலர்மேல்மங்கைசாயகியாரை, அம்கத்தனே - மார் 
பிலுடையவனே! அலங்காரம் - அழகுவாய்ஈத, மடவார் - மாதர்களின், 
ஈடைக்கு-ஈடைக்கும்,விழிக்கு - கண்களுச்கும், ஈசைக்கு - இரிப்புச்கும், 
செவ்வாய்க்கு - வந்தவாய்ச்கும், இடைக்கு - இடுப்புச்கும், ஆரம் - 
முத்துமாலைகள், அலங்கு - ௮சை௫ன் ற, முலைக்கு - கொங்கைக்கும், 
இச்சை ஆன - அசைவைத்திருக்கிற, இவன் என்று -இர்த ஒழுவனென் 
பகாச, எண்ணி- நினைத்து, சாண - என்சண்கசாணும்படியாக, ஈமன் 
தமர் - யமதாதர்கள், படைச்சலம் - ஆயுதம்களை, அரர்து - பிரயோ 
இத்து, பற்றும் அன்றைக்கு - என்னைப் பிடிச்துக்கொண்டுபோற 

௮2 மரணகாலத்தில், ௮டைக்சலம் காண் - நான உன் ௮அடைச்சலம், 
என்னை சோக்குவாயாக; (எ-று. 

அப்பனே ! அ௮ங்கத்தனே ! யமதாசரானவர்கள் என்னை கோக்டு 
இவன் மாதர்சளின் ஈடைமுதலியவற்றி லிச்சைவைச்.தள்ளவனென்று 
என்னை அடித்துப் பிடித்.தச்கொண்டு போகும்சாலச்தில் சான் உன் 
அடைச்சலம்; என்னைப் பார்ப்பாயாக; என்பதாம். அப்பன் - இரு 
வேம் -டமுடைய கடவுளின் திருசாமங்களில் ஒன்று, ஈடைக்கு முதலி 
யவத்றிலுள்ள எண்ணாும்மைகள் தொச்சன, படைக்கலம் - இருபெய 
சொட்டு. சாண் - முன்னிலையசையுமாம். (mW) 

அங்க மலைக்கும் வினையா லலமர வோவுனக்கு 

மங்க மலைக்கு மடி மைப்பட் டன ர வானபரி 

யங்க மலக்குடை பாயக் கராவுட னன்றமர்செ 

யங்க மலைக்குமுன் னின் ற்முள வேங்கடத் த ற்புகனே, 

உரை:--௮ரவு அன - பாம்பாகிய, பரியங்க - கட்டிலையடையவ 
னே! மலை குடையாய் -சோவர்த்தனமென்னும் மலையைச் குடையாகக் 
கொண்டவனே ! ௮ - அகத, சராவுடன் - மு, சலையேபடு, அன்று - வருச் 
தீப்பட்ட, ௮மர்செய் -யுத்தஞ்செய்த, அம்சம் மலைக்குழுன் - பெரிய 
மை போன்றிருக்றெ சஜேர்தினென்னும் யானையின்முன்பு, நின்று - 
சென்றுநின்று, அருள் - (முதலையைக்கொன்று) அருள்செய்த, Cans 
$6 - திருவேங்கடமலையிடத்தெழுர் தருளிய, ௮ற்புதனே - ஆச்சரிய 
மானசெய்கையுடையவனே ! அங்கம் - சரீரச்சை, அலைக்கும் - துன் 
பப்படுச் தன் ற, வினையால்-இருவினையால், அலமரவோ - சுழலவோ,



இட்ட . ச 
௨௮ தருவேங்கடத்தந்நாதி 

உனக்கும்--,௮ம் - அழகெ, சமலைக்கும் - திருமகளாருக்கும், அடிமைப் 
பட்டேன் - 2தொண்டனாச அமைச்தேன் ; (௭-று.) இப்பாடல் -யமகம், 

பரியங்கனே! மலைச்குடையோனே! சஜேர்திரனுக்கு அருள்செய்த 
வேங்கடத்அி ௮ர்புகனே! அன்பப்படுத் தூற இருவினையிலும் Heo 
டுச்சுழலுதர்சோ உனக்கும் சேவியார்ச்கும் சான் அடிமைப்பட்டேன்? 
என்பதாம். பார்பு- அதிசேஷன். 

மலையைக் தடையாகர்கோஷ்டது :--இடையர்கள் ஆய்ப்பாடியில் 
மழைவேண்டி இர்திரனுச்குச்செய்த பூனையை கண்ணபிரான் வஞ்சித் 
௮ அருகிலுள்ள கோஷவர்த்சனமலைக்குப் படைச்சச்சொல்லித் கானே 
அதனை எற்றுச்சொண்ட தனால் இந்திரன் செந்த பெருமழை பெய்வித் 
தி வருத்த கண்ணன் ௮52 மலையைப் பிடுக்கிக் குடையாசர்சொண்டு 
அங்குள்ள இடையர்களையும் ௮வர் மாடுகளையும் காப்பார்றிஞனென்ப 
தாம். ஓ.- எதிர்மறை, பரியங்சம். அற்புதம் - உடசொர்கள், கரா. 
தண்ணீரில் ஒளிச்கப்பட௨௫; சனித்தமிழம்மொமி. அன்று - ௮ச்சாலத் 
இலுமாம். அ௮லமர், அலமா - பகுதி, ப (௬௧) 

அரப ரதத்து மடவார் கலவியு மாங்சவர்க 

ணர்பர தத்து நடிப்பதும் பாடலு நர்சிகிர்பார் 
தி . . . a . fos "oo . 35. ட் பி . . 

நிரப் மற்றது கதா மதியும் பவங்கட நனர் மக 

சிர்பர தத்நுவன் ருளடைந 2௫ ன்முத்தி சிக் திக்கவே. 

உரை:--மடவார் - மாதர்களுடைய, அர்பம்- சிறிய, ரதத்து - 
சுலையினையுடைய, கலவீயும் - போகச்சையும், ௮ங்கு - அவ்விடச் இல், 
அவர்கள் - ௮ர்தமாதர்கள், ஈல் - ஈல்ல. பரதத்து - பாதசாஸ்திரப்படி. 
நடிப்பதும் - நடனஞ்செய்உதையும், பாடலும் - இட சப்பாடல்பாடு௨த 
னையும், ஈச்டி நிர்பார் - விரும்பி நிற்பவர்கள், நி்ப-நிர்பாராக; (யான்), 
மூத்திரத் திக்க - மோட்சபதவி கித்தியடையவேண்டி, 96H - இரதத் 
தில் வருகி, சர் - சூரியனான௨ன், தோயும் - வத்து தங்கப்பெற்ற, 
(உயர்ச்சியையுடைய), வேங்கடம் - திருவேக்சடமலையில், கின்று ௮௬. 
ளும் - எழுந்தருளியிருக்க, இர்பாதச்தவன் - சின்மயமாகிய பரதத் 
அவட்பொருளான௨உனுடை!ப, தாள் - பாதங்களை, ௮டைர்தேன் - சர 
ணமாசப்புகுர் த விட்டேன்; (௭ -ற,) 

மாதர்களின் போகமுதலியஉற்றை விரும்பி நிர்பவர்கள் 6 per 
டும்: யான் ௮ப்படிப்போகாமல் மோட்சமாகெய பாமபதம் கைகஉரவேண் 
டித் திருவேம்சடப்பெருமான் பாதககளைச் சரணமடைர்ச விட்டேன்; 
என்பதாம். நிற்ப - வியங்கோள்முர்று. கதிர் - சினையாகுபெயர். ௫த்- 
ஞானமாகய, பரம் - மேலாகிய, தத துவன் - உண்மையானவன். யான்- 
தோன்றா எழுவாம். கதிர்தோய்தல் - உயர்வுஈவ்ட்சியண். (௬௨) 

தித்திக்கு வித்தது வோவிது வோவென்று டிப்பன் னூல் 
கத்திக் குவித்தபொய்ப் புத்தகத் தீர்கட். மிரைக்கவம்மி 
னத் திக்கு வித்தனை யும்பாண்ட SMUG தச்சகனே 

முத திக்கு வித் தக லென்: ற்று தி முறை WT Sin, 

உரை :--த்திச்கு - மோட்சழதிற்கு, வித்து - மூலமான, அத: 
வோ - அர்தப்பொருள்சானளே, (அல்வள்.) இச கவோ - இர்தப்பொருள்
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தானே, என்று - என்றுரினைத்த, பல் - பலவாகிய, நால் - சாஸ்திரல் 
களை, தேடி - ௮ராய்ந்த, சத்தி- ஓயாமல் கதறி, குவித்த - (EGE 
யில்) குவித்துச்கிடகறெ, பொய் - பொய்யாசச்சட்டிய, புத்தகத்தர்.. 
சுவடிசளையுடையவர்களே ! ௮த்தி- சமுத்திரம், கு - பூமி, இத்தனையும்- 
ஆடிய இவ்வள லையும், உண்ட - தன்வயிற்றிற்புக உண்._ருளிய, வேல் 
கடத்த-திருவேங்கடத்திலுள்ள. ௮ச்சுதனே.- அழியாக்்ஃடவுளே, முத் 
இச்கு - மோட்சபகர்தருவதற்குரிய, வித்தகன் என்று - ஞானவடிவழமு 
டையவனென்று, சுருதி - வேதங்களெல்லாம், முறையிடும் - முறையிடு 
இன் சன ; (அதலால் யான்), கட்டுரைக்கு - உறுதியாகச்சொல்ல, வம் 
மின் - வாருங்கள் ; (௭ -ற) 

மூத்திசருவகர்கு ௮அசகாரணமோ அல்லது இதுதான் மூலமோ 
வென்று தேடிப் பல பொய்ச் சாஸ.திரங்களையும் படி ச்துச்குவித் சுவைக் 

திருக்கற மனிதர்களே! எல்லாவரற்சையும் தன்ஃயிற்சடச்யெ திருவேங் 
சடஈாரதனே மோக்காதிசாரியென்று மேதங்களெல்லாம் முறையிடு”ன் 
ன; அவ்விஷயத்தை யான் உங்களுக் - உறுதியாசச்சொல்ல. வாரும் 
கள் : என்பதாம், ௮த வோ இதுவோ என்பன.ற்று, ஒ - ஐயப்பொரு 
ளன, அசசுதனே, எ- தேற்றம். என்றே, ஏ- இசைநிறை, அத். 
தம்- சை; அ௮அதனையுடையத அத்தி, சுருதி- சாதினாம் கேட்சப்படு- 
வத ; இசுபற்றியே கேள்விஎன்பதம், முத்தம் - விடப்படுவது ; எல். 
லாப்பற்றும் விடுவே முத்தியென்பதாம். எதலறந் தீவி விட் ட் 
டல்பொரு ளெஞ்ஞான்றுங், காத லிருவர் கருத்தெரஇளித் - சாதரவு, 
பட்டமே யின்பம் பரனைநினைந் திம்ழுன்று், வட்டம் பர்ன்ப விடூ,?? 

்] 
என்பசதனாலறிக. த (டா) 
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YOO UNL. bo Bish Bb நிவ்வத் இ வாத துடுக்குல ம, 

al ச் 
உரை :--தேசம் - உலகம், Ben mide - முறையிட்டவற, இலங் 

கை - இலங்கைத்தீவிலுள்ள ,அரக்கண், செழ்றான் - ௮மித்தவலும், 
இடசத்சே - இடக்கையில், சங்கு பான் - பாஞ்சசன்னியமென்னும் 

சககத்தையுடையவனுமாஇம், முது * பழமையாயுள்ள, வேங்கடத்தள் - 
இருவேம்ஈட மலையிடத்திலிருக்கற, இழை - தலைவண், இனி - இட்பொ 
முத, என்னை--.-.-.-, அண்டிலனேல் - ஆண்டுகொள்ளானேயானால், 
(யான்,) தறையிடத்தே - பூமியில், உழல் - பிறந்து வருந்தன்ற, எல் 
லாப் பிறவி தமக்கும் - எல்லாட்பிறப்புச்சளுக்கும், அளவு - சணக்கு 
அறியவேண்டி, இ ௮ச்திவானத்த - இர்தமாலைச்காலத்தில் ஆகாயத் 
தில் தோன்று, உடு குலம் - ஈக்ச்.இரச்கூ.ஃடம்கள், உறை இட - 
உறையென்லும் இலக்சத்தின் குறிபிட, தேய்ர்திடும் - குறைர்தபோ 

கும்; (எ-று) | ப | 
இலங்கையழித்தவனும் இடக்சையிற் சம்கனை. உடையவனுமாகிய 

இருவேங்சகடசாதன் என்னை இப்பொழுது ஆண்டுகொள்ளாவிட்டால் . 
சான் தணிப்பிறச்கும்பிரவிகளைச் கணக்கிட்டு அளவு௮றிய (நாற்றுக்கு 
ஒன்றுவீதம்) ௮சாசத்தில் தோன்றுகிற நட்சத்திரமகளையெல்லாம் 
உஸாகைய்தாலும் அர்த ஈகூத்திரங்கள் போகாமல் குரைவபடுமென்ப.:
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தாம். செற்றான், செறு -பகுதி, பிறவிதமக்கு, பிறவி- தொழிற் 
பெயர் ; தம்-சாரியை, உடுகுலம் - வடசொல், தேய்த்திடு, இடு- பகு 
திப்பொருள் விகுதி. தேசம், இலங்கை - இடவாகுபெயர்கள். (௩௪) 

உடுக்கு மூடைக்கு முணவுக்கு மேயுழல் வீரினி£ 
ரெடுக்கு முடைக்குரம் பைக்கென்செய் வீரிழி மும்மதமு 
மிடுக்கு முடைக்குஞ் சரர்தொட்ட வேங்கட வெற்பாண்ட 
-வடுக்கு முூடைக்கு மவரடி காண்மி னனைவருமே. 

உரை :--நீர் - நீங்கள், அனைவரும் - எல்லாரும், உடுக்கும் - உடுத் 
அுச்சொள்ளுற, உடை. க்கும் - வஸ்திரத் தினை ச் சம்பா இிப்பதர்கும், 
உணவுக்குமே - ஆகாரத்தைச் சம்பாதிப்பதர்குமே, ழல்கவீர்- சுழன்று 
திரிர்து.வருர்.த௫ன்றீர் ; இணி - இனிமேல், எடுக்கும் - எடுச்கப்போ 
இற, முடை - துர்சாற்றத்தையுடைய, குரம்பைக்கு - சரீ ரத்தையெடுக் 
சாமல் ஒழிப்பதற்கு, என் செய்வீர் - யாதுசெய்யநினைச்கின் நீர் ? இழி- 
வழிதஇன் ற, மும்மதமும் - மூன்.றுமதங்களும், SOE Gu - வவிமையும், 
உடை - உடைய, குஞ்சரம் - யானையினது தர்தத்தை, தொட்ட - பிடுங் 
இன, வேங்கடம் 'வெற்பர் - திருவேங்கடமலை.பிலிருப்பவராகய, ௮௨ா- 
அவருடைய, அண்டம் அடுக்கும் - அண்டங்களின் அடுக்குச்களை யெல் 
லாம், உடைக்கும் - உடைத்து. அதனிடையேவிளய்குகின் ற, அடி - 
பாதங்களை, காண்மின் - தரிசியுங்கள் ; [இனி முடைக்குரம்பை எடுக் 
சாமலிருச்சலாம்] (எ-று.) 

நீங்களெல்லாரும், உடைதேடுதற்கும் உணவுதேடுதரற்குமே காலம் 
போக்குஇன் or; இனிப்பிறப்பை ஒழிப்பதற்கு யாத:செய்ய நினைக்கின் 
நிர்? ஆதலால் ஞூ கு௨லையாபீடமென்னும் யானையின் தர்தத்தைப்பிடுககி 
னவரும் திருவேங்கடத்திலிருப்பவருமாகிய இறைவா பாதங்களைத் த்ரி 
சியுங்கள் உங்கள் பிறப்பறுச்கலாம் ; என்பதாம், மும்மதம் - கன்னம 

தம், கபோலமதம், பீஜமசம். குவலையாபீடம்-மதரையில்வர்த கண்ணமி 
ரானைச் கொல்லவேண்டிக் கம்ஸனாலனுப்பப்பட்ட யானை. தொடுதல்- 
டறிகதல் ; விசுவரூபமெடுக்குங்கால் எல்லாவண்டங்களையும் பொத்துக் 
கொண்டுசென்று திருவடிகள் விளங்குவதும் அப்படியே தலைகள் விளங் 
குவதுமுளகசென்று நூல்கள் கூறும், உழல்விர் - (parr eof aval Zant Up ©. 
சாண்மின் - ஏவற்பன்மைமுற்று, குஞ்சரம் - தர்சத்துச்கு பொருளா 
பெயர், (௩௫) 

வருமஞ் சனவ Dept யெயுன்னி வாழ்த்துந்கொண்டீர் 
கருமஞ் சனனங் களைந்துப்ப வேண்டிற் கருதிற்றெல் லாந் 
தருமஞ் சனவெற்பன் மூட்டா மரையைச் சதுமுகத்தோன் 
றிருமஞ் சனஞ்செய் புனல்காணு மீசன் ரம்வைத்ததே. 

உரை “தொண்டீர் - அடியார்களே ! கருதிற்று எல்லாம் - நினை 
தீததையெல்லாம். தரும்-கொடுக்கின்ற, அஞ்சனம்வெற்பன் - அஞ்சன 
மலை.மீலிரூப்பவனாகிய மாயோனுடைய, தாள் தாம்பையை - திருவடித் 
தாமரைகளை. ச.தமுகக்தோன் - பிரமதேவன், தருமஞ்சனம்செய் - 
அபிஷேகம்செய்த, புனல் - கங்கைநீரை, ஈசன் - முதற்சகடவுளாகிய 
சிவபெருமான், இரம்வைத்தது - தலைமேல் வைத்துக்கொண்டதை,



மேலமும் உரையும். Rus 

காணும் - பாருங்கள் ; (ஆதலால்,) கருமம் - உங்கள் இருவினையையும், 
சனனம் - பிறப்புக்களையும், களைந்து - அழித். துவிட், உய்யவேண்டில் - 
அவற்றில் நிள்றும் தப்பவேண்டினால், வரும்-ஆசாயத்தில் சஞ்சரிக்கற, 
மஞ்சு - நீலமேசத்தை, அன்னவன் - ஓத சவனாகய, ஒருவனையே - ௮ம் 
தீமாயோனொருவனையே, உன்னி - தியானித்து, வாழ்த்தும் - துதியுல் 
சள்; (எ-று,) 

கொண்டர்களே ! அஞ்சனாத்திரியிலிருக்கற எம் பெருமான் திரு 
வடி.த்தீர்த்தமாகிய சங்கையைச்சவெபிமான் தரித்தருளினமையால் இவ 
னேடிறர் தவன் ; உங்கள் வினையையும் பிறப்பையும் நிக்பப்பிழைக்ச 
வேண்டில் நீலமேகவண்ணனாகய இவனையே வாழ்த்துங்கள்; என்பதாம். 
மாயோன் மாஒலியிடத்துமண் இரச்துபெற்றுத் திரிவிக்தரமாவதார 
மெடுத்து ஆசாயத்தை உரடியாலளந்தபொழுத பிரமதேவன் ஆசாயசங் 
கைடீைத் தன் சமண்டலத்தில் முகத்து தந்தத் திருவடிகளில் ௮பிஷே 
கம்பண்ணினான் ; ஆகாயத்தை மாயோனளந்ததனால் ௮ந்த Horus 
திற்கு விஷ்ணுபசமென்றும் ஆகாயகங்கைச்கு விஷ்ணுபதியென்றும் 
பெயராயின ; பிற்பட்டு ௮னேககாலங்கழித்து அயோத்தியிலிருர் ச ப£ 
சன் கங்கையைப் பூமியில் தருவிச்ச ௮க்கங்கை வரும்வேகத்தைப் பூமி 
தாம்சாதென் நறிந்து சவபெருமானைவேண்ட அப்பெருமான் தம் சடை 
யிற்றாங்கிப் பூமியில் விடுத்கருளினரென்பது! பிரஸித்தம் ; இக்கதை 
முன்னும்பின்னும் ஈடச்த விஷயத்தை ஒரேகாலத்திலாக்டி மாயோ 
னுக்கு ஒரு சிறப்பை உண்டுபண்ணமேண்ம வைஷ்ணவர்சள் தம் மஉதாமி 
மானமேலீட்டினால் இங்கனங்கூறுகல் வழக்சமாம்; புராணத்திலுள 
தோ வெனில் இருவகைப்பாசகவத நாலிலுமில்லை, இச்சதையை உறுதிப் 
பாடு செய்யவேண்டிச் சிலர் சிலபாடல்களும் பாடியிருக்கிருர்கள்; 
அவற்றைச்கொண்டு இதனை நிச்சபித தறஇட.மில்லையாதலின் ௮ப்பாடல் 
களை எடுத்துக்காட்டவில்லை. (௩௬) 

சிரந்தடி. வானிவ மனோவென் நயன்வெய்ய தீயசொல்லக் 

கரந்தடி. வான்றலை கவ்வப்பித் தேறலிற் கண்ணுதலோ 
a ay 4 ‘bee . க தி உ ட 

ai sy வீழச் துயர்தீர்த்த வேங்கட.த் தெரதைகண்டீர 

புரர்தடி.யேனைத்தன் பொன்னடிக் கீழ்வைக்கும் புண்ணியனே. 

உரை:---'சிரம் - என் தலையை, சடிவான் - கொய்பவன், இவனோ - 
இச்சி௨பிரானோ' என்று - என்பதாக, அயன் - பிரமதேவன், வெய்ய - 
கொடிய, ய - கெட்ட வார்த்தைகளை, சொல்ல - சொல்லும்படியாக, 
(இவபிரான் கட்டளையால் வைரவச்சடவுள் தன் கையினால் பிரமன் 
ஈடுத்தலையைக் இள்ளியெடுத்தலும்) கரம்- அப்படி யெடுத்த சையில், 
தீடி.- தசையையுடைய, வான் -பெரிய, தலை - அரதப் பிரமகபாலம், 
கவ்வ- பற்றிக்கொள்ள, பித்து ஏறலில் - இரத்த வெறியால் மயக்சங் 
கொண்டதனால், சண் நதலோன் - ௮ந்.த நெற்றிச்கண்ணையுடைய வை 
ரவன், இரந்து - இரத்த பிக்ஷை கொடுத்கவேண்டுமென்று சேட்டு, 
௮ழடி. வீழ - திருவடியிலே விழுதலும், அப்படியே பிக்ஷை கொடுத்து, 
துயர் தீர்த்த - துன்பத்தை நிவர்த்தி செய்த, வேங்கடச்.த - திருவேங் 
சடத்திலுள்ள, எந்தை - எமது தரதைபோல்வான், அடியேனை - அவ 
னடிமையாகிய என்னை, புரர்து - சாத்து, தன்--.--- . பொன் - My
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இய, அடி கழ்- இருவடி நிழலில், கவைக்கும்- வைத்தருஞ்கின் ஈ, புண் 
ணியன் - புண்ணிய வடி.௫முடையவன்; கண்டீர் - பாருங்கள்; (எ-று) 

பிரமன் இவெபிரானை கிந்திச்தபொழுது ௮௨பேவலால் வைாவச் 
கடவுள் சென்று அந்தப் பிரமாவின் நடுத்தலையைக் கொய்தெடுக்கவும் 
அநர்தக்கபாலம் கையிற் பற்றிக்கொண்டதகளுல் வைரவன் யாசிச்க a 
லுக்கு பிச்சை கொடுத்த வேம்கட.த்தட்பன் என்னைக்க!த்துத் தன்ன 

டியில் வைக்கும் புண்ணியன் காணுங்களென்பகாம், 

இய - வினைப்பெயர், கண்டீர்- முன்னிலை யசையுமாம். ஏறலின் - 
-மூன்றனுருபு; எதுப்பொருட்டு. அஜன் - 'எட்டேயவ்வும்' என் நதனால் 
௮யன் என்றாயிற்று; [ஈன் -ப.த- ௨0], சிவமிரான் சாபமிட்டதாகவும் 
மாயோன் பிச்சையிட்டதாகவும், ““வாளையார் தடங்க ணுூமைபம்கன் 
வன்சாப மற்றது நீம்க!” என்றும் *வெர்தா ரென்புஞ் சுடுநிறு மெய்யிற் 
பூசிச் கையகத்தோர், சச்சார் தலைசகொண் டுலகேழுச் திரியும் பெரியோ 
ன் ருன்சென்றொனெந்தாய் சாபர் தீரென்ன விலங்ச மதுநீர் திருமார் 
பிற், றர்தான் சர்தார் பொழில் சூழ்ந்த சாளக் கிராம மடை நெஞ்சே'? 
என்றும் திருமங்கையாழ்வார்கூறிய பாசுரய்களாலுமறிக, (௭) 

புண்ணியங் காமம் பொருள் விடு பூதலத் தோர்க்களிப்பா 
னெண்ணியங் காமன் நிருத்தாதை நிற்கு மிடமென்பரா 
CHAM COM காமன் பரைக்கலங் காத்திரு HTL. ch HB 
மண்ணியங் காமற் பிறப்பறுத் தாளும் வடமலை 3ய, 

உரை:--ஈண்ணி - தன்னையடைந்து, அங்கு - அவ்விடத்தில், அம்- 

மேன்மைப்பட்டிருக்கிற, அன்பரை - அடியார்களை, சலங்கா - அஞ்சா 

மல், திரு சாட்டு இருத்தி- பாமபதத்திலேயே இருக்கும்படி செய்த, 
மண் - பூமியில், இயங்காமல் - சஞ்சரிக்காமல், பிதப்பு- ௮வர் பிறவி 
யை, அ௮றுத்து- போக்கு, ஆளும்- ஆண்டருளுகின்று) வடமலை - இரு 

மேங்கடமலையானஅ., ௮ம் - அழகிய, காமன் - மன்மதனுக்கு, தஇிருதா 

தை-ரிெரத தந்தையாகிய மாயோன், பூதலத்தோர்க்கு - இர்தப் பூவுல 

கத்திலிருப்பவருச்கு, புண்ணியம் - தருமத்தையும், காமம்- இன்பத் 
தையும், பொருள் - செல்வத்தையும், வீடு- மோக்ஷத்தையும், அளிப்பா 
ன் - கொடுட்பதற்காக, எண்ணி- நினைத்து, நிற்கும்- நிற்கின்ற, இட 

ம் என்பர் - இடமாகுமென்று பெரியோர் சொல்லுவார்; (௪ - 2.) 

ஆல் - அசை; | 

௮ன்பர் பிறப்பறுத் தப் பரமபதத்தைத் தருகின்ற வேங்கடமலை 

யானது மாயவன் உலகத்தவர்க்குத் தருமார்த்த காம மோசக்ஷமாதிய 

புருஷார்த்தங்களைக் கொடுக்கும் பொருட்டு எழுர்தருளி யிருக்கிற இட 
மாகுமென்று பெரியோர் சொல்லுவார்; என்பதாம். மன்மதன் இரு 

ஷ்ணனுக்குப் பிள்ளையாய்ப் பிறர்தகனால் சாமன் தாதை யென்றார். 
பெரியோர் - சோன்றா எழுவாய், ஈண்ணி யென்னும் வீனையெச்சம் 
ஆம் என்பதைக்சொண்ட௫. ௮ம் அன்பர் பெயரெச்சம் சொடர். கல 
ங்கா - ஈறுகெட்ட எதிர்மறை வினையெச்சம், பிறப்பு - தொழிற்பெயர்,



மூலமும் உரையும், ௩௩ 

வடமலை யப்பன் னகஞ்சோந் சவனிடை மங்கைகொக்கை 
வடமலை யப்பன் னரும்போகந் துய்ச்தவன் மாயன் கண்ணன் 
வடமலை யப்பன் னருள்போற்றி யைவர் மயக்கு கர 
வடமலை யப்பன் னிருகாம நாவின் மலக்குவனே. 

உரை:--வடம் - ஆலிலையிலும், அலை ல திருப்பாற்கடலிலும், ௮ ய 

௮௩2, பன்னசம்- பாம்பின் (ஆதிசேடன்) இடத்திலும், சேர்ர்சவன் - 
யோக நித்திரை செய்தருளியவனும், இடை மங்கை - இடைப்பேண்க 
ஞூ டைய, சொங்கை - சொங்சைகளின் மேல், வடம் - மூத்த மாலைகள், 
அலைய - ௮சைச்தாட, பன்ன அரும் - சொல்லுதற்கரிய, போகம் - இன் 
பத்தை, தய்.த்தவன் - அனுபவித்தவனும், மாயன் - உலகத்தை மயக்கு 
விக்கும் மாயையையுடையவனும், கண்ணன் - கருஷ்ணனென்னும் இ 
ருராமமுடையவனுமாகய, உடமலையப்பன் - திருவேங்கட மலையிலிருச் 
இற என்தர்தையின௮௫, ௮ருள்-இிரு௨ருளே, போற்றி- துதித்து, ஐவர்-ப 
ஞ்சேச்திரியம்கள், மயக்கு - என்னை மயக்குகின்ற, க£வடம் - வஞ்சனை 
யான, அலைய - நீங்கும்படி, (௮க்கடவுளினுளடய,) பன்னிரு நா 
மம் - பன்னிரண்டு திருசாமங்களையும், சாவில் - எனது நாத்தினால், ம 
லகச்குவன் - உச்சரிப்பேன்; (௭ -.று.) இப்பாடல் யமசம், 

இலையிலும் கடலிலும் ஆதிசேஷனிடச்திலும் நித்திரை செய்பவ 
னும் ஆய்ச்சியரை யனுபவித்தஉனும் மாயோனும் கண்ணனுமாயெ வட 
மலையப்பனது கருணையைச் அதித என்னை மயச்குகின்ற பஞ்சேர்தி 
ரியக்சளுடைய வஞ்சனை யெல்லா நீங்கும்படி ௮ச்சடவளின் பன்னி 
ண்டுதிருப்பெயர்களையும் உச்சரிப்பேனென்பதாம். பன்னிருமாமங்களா 
௨ன:--(1) சேசவன், (8) சாராயணன், (2) மாதவன், (1) சோவிர்தன், 
(5) விஷ்ணு, (0) மசகுகனன், (7) இரிவிக்கிரமன், (8) வாமனன், (0) 
சிறீதரன். (10) ரிஷீசேசன், (11) பதுமராபன் (12) தாமோதரன் என் 
பன. உடம், அலை, பன்னகம்- பெயர்ச்செவ்வெண்; ஈற்றிலும்மை தொ 
க்சது செய்யுள் விசாரம், பன்ன, ௮-தொக்ச௫, மாயன் கண்ணன் 
முதலியன ஒரு பொருள் மேற்பலபெயாடுக்கி ௨ர்சன, ஐவர் - இகழ்ச் 
இக்குறிப்பு, (௩.௧) 

மலங்கத் தனத்தை யுழன் மீட்டி மங்கையர் மார்பில்வட 

மலங்கத் சனத்தை யணையலிற் பிரப்பன் 3வங்கடத்து. 
ளிலங்கக்த னத்தை மகன் 3ேரி னின் றெதி ரற்நமன்னர் 

சுலங்கத்த னத்தைக் குறித்தானை மேவக் GW) DIB Dae , 

உரை:--(மனிதர்களே!) மலங்க- (உங்கள் மனம்) கலங்க, உழ 
ன்று- வருர்.தி, தனத்தை - பொருளை, ஈட்டி - சேகரித்த, மங்கையர் - 
பருவமா தர்களினுடைய, மார்பில்------, கடம் - மாலைகள், ௮லம்க - 
அசைச்தாட, தனத்தை - கொங்கைகளை, அணைய - சேருமாறு, (அதற் 
குவேண்டிய செலவு செய்து,) நிற்பீர்- ௮ர்.த வழியில் நிற்கன்றீர்கள்;. 
(இச்சாரியத்தாற் பயனில்லைகாணும்.) ௮ப்பன்-தநையாகாலும், வேல் 
கடத்தள் - தருவேங்கடமவைபுள், இலங்கு -விளக்குகின்ற, அத்தன் - 
தலைவலும், ௮த்தைமகன் - அத்தையாகிய குந்தியின் புத்தன் அருச்சுன 
னது, தேரில்கின்று-இரதத்தின்மேல்நின்று, ௪.திர் - தன்முன்பு, ஏர்ற - 
எதிர்த்த, மன்னர் - ௮ரசரெல்லாரும், கலங்க - மயங்கும்படியாக, தன்- 

௫)



௩௪ திருவேங்கட த்தந்தாதி 

தனத, த்தை - சங்கத்தை, குறித்தானை- ஊதின வனுமாஇயமுதல் ஊனை, 
மமேல- அடைய, கருதிமின் - நினையுங்கள்; (இதனாற்பயலுண்டு); (எ-று.) 

(மனிதர்களே !) பொருளைச்சேர்ச்௪ மாதர்கள் சிற்றின பத்திலாழ்ர் 
த அதந்கேற்பச் செலவுசெய்திருக்கின் நீர்கள் ; அதனாற் பயனில்லை 
கண்டீர் ) அப்பனும் வேங்கடத்தள் அ௮த்தனும் பாரதயுச்சத்தில் ௮ருச் 
சுனன் தேரில்கின்று சங்கச் ச௨னிசெய்த பகைவரை மயக்செவனுமாகய 
இறைவனைச் சார்ர்து மகிழகினையுங்கள் ; இதனாற்பயலுண்டென்பதாம், 

பாரதம்-பதினான் காம்போர்ச்சருக்கத்து அருச்சுனன்பகசைவசொடு 
போர்செய்தகாலச்து இஉன்களைக்கும்படி பகைகர் ஒருசேரப்போர் 
செய்தலால் கண்ணபிரான் சன்சங்கத்தை ஊதியாவருமயங்கச்செய்தன 
னென்பதாம்.உழன்று, உழல் - பகுதி. ஈட்டி, ஈண்டு என்பதன் ral Per 
௪ட்டு - பகுதி, நிர்மீர் - மூன்னிலை மு.ற்.று ; விளியாச்சுவுமமையும். (௪0) 

கருத்தா தரிக்கு மடி.யேனைத் தள்ளக் கருதிக்கொல்லோ 

திருத்தா தரிக்குமை வர்க்கிரை யாக்கை செண்பகத்தின் 

மருத்தா தரிக்கு மருவிய ரவட வேங்கடத்து 
ளொருத்தா தரிக்கும் படியெகங்ஙக னேயினி யுன்னைவிட்டே. 

உரை :-- செண்பகத்தின் - செண்பகப்பூச்சளினுடைய, மரு - ௨ 
சனைபொருர்திய, தாஅ - மகரந்தங்களை, அரிக்கும் - ௮ரித்தக்கொண் 
டு௨ருகிற, அருவி - அருவிஈர், அரு - நீங்காத, ௨ட வேங்சடத்துள் - 
லவடதிசையிலுள்ள தஇிருவேங்கடமலையிலே இருக்கற, ஒருத்தா - ஒப்பி 
ல்லாதவனே ! கருத்து - நீனைவில், ஆசரிக்கும் - உன்னையே) விரும்பு 
இன்ற, அடியேனை - சொண்டனஞாூய என்னை, தள்ள - புறத்தில் தள்ளி 
விடுதற்கு, கருதி கொல்லோ - ௩னைத்தோ, தஇிருத்தாஅ - ஒழுங்காயில் 
லாமல், அரிக்கும் - கெடுக்கின்ற, ஐவர்க்கு - பஞ்சேர்திரியங்களுக்கு, 
இரை ஆக்கினை - உணவாசச்செய்தனை ; இனி - இண்மேல், உன்னைவி 
ட்டு - உன்னை விட்டு£௧௫), தரிக்கும் - ஐரிடத்தில் தய்கிபிருகற, படி.- 
விதமானது, எங்கன் - எப்படி? (௭-று,) 

வேங்கடச்த:ளிருச்ற ஒப்பற்றவனே ! என்னைக் கைவீடுதற்கு 
ந்னைத்தித்சானோ பஞ்சேந்திரிமங்களுச்கு என்னை உணவாசக்சொடுத் 
தனை ? இனி உன்னைவிட்டுச் தரித்திருக்கும் விதர்தா னெட்படி ? (உரை 
ப்பாயாக); என்பதாம். கொல் - ஐயப்பொருள் தருமிடைச்சொல், ஐ- 
இசைநிறை, ஐவர் - தொசைச்குறிப்புமொழி; இது அ௮ஃ்றிணையை 
உயர திணையாகச்கூறியது இகழ்ச்செபற்றி, ௮௫ - ஈறுகெட்ட எதிர்ம 
றைப் பெயரெச்சம். உடவேங்சடம் - இனமில்லாசகனை அடைசகொடு 
த்துக்கூறிய,து வழுவமைதி, (௪௧) 

உன்னைக் கரிய மீடற்ற னயன்மு.த ஓம்பரெல்லாம் 
பொன்னைக் கரியொத்த போதுமொவ வார்புகழ்க் கோசலையா 
மன்னைக் கரியமுத் தேயப்ப னேயுன்னை யன்றிப்பின்னை 
முன்னைக் கரியளித் தாய்க்குவ மான மொழியில்லையே. 

உரை :-- புகழ் - சர் ச்தியையுடைய, கோசலைஅம் - கோசலாதே 
வியாகயெ, அன்னைக்கு - தாய்க்கு, அரிய முத்தே - ௮ருமையாஇய மூச்



மூலமும் உரையும், கந 

அப்போன். றவனே ! அப்பனே - என்னப்பனே ! பொன்னை-தங்கத்தை, 
கரி - கரியானத, ஒஓத்தபோதம் - சமானமானபோதிலும், சரியமிடற் 
றன் - கரியகழுத்தினையுடைய ருச்திரனும், அயன் - பிரமதேவனும், 
முதல் - முதலரடிய, உம்பரெல்லாம் - தேவரெல்லாரும், உன்னை ஓவ் 
வார்-உனச்கு நிசராகமாட்டார் ; (ஆதலால்,) முன்னை-முன்னாளில், கரி- 
யானையை, அளித்தாய்ச்கு - சாத்த உனக்கு, உன்னையன்றி - உன்னை 
யல்லாமல், உவமானம் - ௩௨வமானமாகய, மொழி- சொல், பின்னை- 
வேறு, இல்லை---- ; (௭-று.) இன்னும்வேறு பொருள்கூறுமாற: -... பின்- 
எல்லாம் அழிர்தபிற்பாடும் நித்தன்ற, ஐ - இறைவனே ! மூன்-எல்லாம் 
தோன்றுவதற்கு முன்னமேயுள்ள, ஐ - இறைவனே! சரி.எல்லா வயிர் 
களிலும் சாட்சியாகிவிஎக்குபவனே ! அளி - சருணையுடைய, தாய்க்கு- 
எல்லாவுயிர்களு/கும் தாயாகெஉனக்கு; என்று உரைப்பினும்௮மையும். 

முத்சே! அப்பனே ! பொன்னைச்சரி ஒச்சாலும் ஒப்பகும் பிரம 
ருத்திராதிகள் உன்னை ஒருபோதம் ஒப்பாகார் ; கஜேர்திரஉரதனாகய 
உனக்கு நீயே நிகரல்லாமல் வேறு உவமிக்க ஒன்ழமில்லையென்பசாம், 
உம்பர் - அகாயம் ; இடவாகுபெயராய்த் தேஉரையுணர்த்திற்றென்பா 
ர்ச்கு, உம்பன் எனச் சேவனுக்குப்பெயர் சான்றோர் செய்யுளில் வருத 
லால் இடவாகுபெயரில்லையென்௧, முத்து - உ௨மையாகுபெயர், பின் 
னை, மூன்னை, ஐ.- சாரியை, அளித்தாய் - மூன்னிலைவினையா லணை 
யும் பெயர், பின், மூன் - முரண்தொடை. (௪௨) 

இல்லைக்கண் டீரின்பர் துன்பங்கண் டார ண்ட வேர் நிழையார் 

சொஃலைச்சண் டீரமு தென்னுர்தொண் டீர்தொல் லசுரனிறங் 
கல்லைக்கண் டீ.ரவத் தைச்திரு வேங்கடக் காவலனை 

மல்லைக்கண் டீர்தரத் தேப்த்தானை வாழ்த்துமின் வா மு OED, 

உரை :-- கண்ட - உம்மால் விரும்பப்பட்ட, ஏச்.சிழையார் - அபர 
ணமணிசர்த மாதர்களின௫., சொல்லை - வார்ச்சையைச்கேட்டு, கண்டு- 
இச்சொல் கர்கண்டேயாம், (௮ன்றெனில்) ஈர் - குளிரக் ச, அமுது - 
அமிர்சமேயாம், என்னும் - என்றுபுசழ்கன்ற, தொண்டீர் - அர்த மா 
தர்களுக்கு ௮டிமையாயிருக்கிற சனங்களே ! (௮௨ர்சளார் கொடுக்கற 
இன்பம்) இன்பம் இல்லை--.----; கண்டீர் - பாருக்கள் ) (இன்பமெல் 
லாம்) துன்பங்கண்டீர்- சன்பமேயாகப் பார்ப்பீர்கள் ) (அசலால்) 
வாழுகைக்கு - நீங்கள் அழியாமல் வாழ்வசற்கு, தொல் - பழமையாகிய 
அசுமன் - இாணியகடபனது, நிறம்-மார்பினை, சல் - பறித்தப்பிளர்த, 
ஐ.- அழகிய, கண்டீரவத்தை - கரசிங்கவடி௨முடையஉனும், மல்லை - 
மல்லர்களை, சண் - இரச்சம், தீர்தர - நீம்ச, தேய்த்தானை - தேய்த் 
தக்சகொன்றவனுமாகயெ, திருவேங்கடம் காவலனை - திழுவேங்கடகாத 
னை, வாழ்த்துமின் - துதியுங்கள் ; (௭ -று,) 

மாதாரசொற்களைப்புகழ்ர்து அவர்க்கு ௮டிமையாய்க்கடச்கு மனி 
தீர்களே ! ௮வர்சகளாற் கொடுக்குமின்பம் இன்பமில்லை ; அன்பமேயா 
மாதலால் நீங்கள் ௮ழியாவாழ்க்கையை அடைவச௫ற்கு இரணியனைக் 
சகொன்றவனும் மல்லரை ஏ௮ழித்தவலுமான தருவேங்கடகாதனை 
வாழ்த் தங்கள் ; என்பதாம். காண்டல் - விரும்புதல், கண்டீர் - முன் 
னிலையசையுமாம். இன்பம் - இடைநிலைத்திவாமாய் கிற்றலின் முன் 
லும்பின்லும் கூட்டிட்பொருள்கொள்ளப்பட்டத. கண்டீரவத்தை முத



௬.௬ திருவேங்கட த்தர்தாதி 

லியன ஒருபொருள்மேலடுக்கி வாழ்சத்துமினென்னு முடிச்குஞ்சொல் 
லைக்சொண்டன ; [ஈன் - பொது - ௪௧,] வாழுகை - தொழிற்பெயர் ; 
உ - சாரியை. 

மலலரைத் தேய்த்தது:--சம்சன் சபையிர் சண்ணபிரான் சென்ற 
பொழமுத அர்தக கம்ஸனா லேவப்பட்டுவர்த முஷ்டிசன் சாணாரனென் 
னுமல்லர்களைச் கொன்றருளினா னென்பதாம், (சர) 

கைக்கனு மோடிசை வெற்பெனக் காணவெவ் வாணனெனு 
. oe உ * . ௪ . 

மத்கனு மோடி கல் செய்வனென் றெவந்து வையுறவே 
*. , 0 . ற் ‘a . ரட் 3 லத்தனு மோடியு மக்கிய மமாடவென் ஸப்பனுக்குப் |, 

பித்தலு மோடின YIELD 2 தானென்றும் பெண்ணனென்் 

உரை:--கை - கையிலுள்ள, தனு - வில்லான2௪, மோடு இசை - 
உயர்சசிபொருச்திய, இவர் ச்பு என - மலைபோல, காண- விளக்க, வெவ் 
வாணன் எனும் - கொடியகாணாசரனென் ற, மத்தன் - செருக்குடை 
யன், நம்மோடு? உம்முடனே, இகல் - போர், செய்கன் என்று - 
செய்ேோனென்றுகடறி, வர் - போர்க்களத்தில் ௨ர, (அவனுக்குத் 
தணையாெர்த), எவ உறு - கூர்மைபொருக்திய, வேல் - வேலாயுதத் 
தையுலடய, அச்தனும்.- இறைவனாகிய முருகச்சடவளும், மோடியும் - 
தர்க்சையும், அங்கியும் - அக்கினியும், ஒட - ஐடிவிடுசலும், (அல்லா 
மல்), என் அப்புஜக்கு-- என். தந்தையாயெ மாயோனுக்செதிரில், பித்த 

னும் - ருத்திரமூர் த்தியும், தான் - தாம், அங்கத் - சரீரத்தில், என் 
றும் - எக்காலத்திலும், பெண்ணன் என்று - உமாதேவியாரை ஒருபா 
கத்தலுள்ளவினன்ற சொல்லிவிட்டு, ஓடினன் - சென்ஈருளினார் ; 
(எனவே எக்பெருமானுக்கு எத்சேவரும் நிசரிலரென்பழாயிற்று.) 

எம்பெருமர்னிடத்ததில் எதிர்த்துவர்த வாகசைரனுக்குப் படைத்து 
ணையாய் வந்த மூருசச்சடவுள் மூசலாகிய யாவரு மெதிர்டிற்காமல் ஐடி. 
ன. ராசலல்ல் மாயோனே தலைவனென்றதாம். 

பதணுசாரன் கதை:-- மகாபலியின் புதல் வனுக.ப பாணன் தவத் 
தால் சவெபிரானே ன் கோட்டையைக் காக்கும்படி. வரம்பெற்றுச 
சோணிதபுரத்திலாசாளூ சாளில் ௮வன் மகள் உஷா (உழை) என்பவள் 
கண்ணன் மகன் பிரத்தியம்னன தபிள்ளே அனிருச்தளை வலிதிந்கொ 
ணர்வித்தப் புணர்ச் இருந்தனள் ; இதனை ௮றிர்த வாணன் அவ்௨ணிருத் 
தனைப்பற்றிச் சறையிட்டனன். மு.வற்றையெல்லாம் காரதனாவறிர்த 
கண்ணன் படையெடுத்தப் பாணஜணஞொடு போர்செய்ய௨ந் து சிவபிரானை 
வினவ ௮௨ர் தம்மைப் பூசிப்பதற்கு மட்டில் நான்கு கைவைத்து எஞ்சிய 
கைகளை வெட்டென்று கூறிச்சென்று மிண்டுஉர்து இருவரையும் ஈட் 
பாக்குவிச்ச அங்ஙனமே உறவினராக அனிருத்தனுக்கு உழையை மண 
ஞ்செய்வித்தார்கள் என்பதாம், 

கெங்வாணன், வெம்மையென்னும் பண்பு ஈறுகசெட்டு முன் 
னின்ற மெய்திரிர்தத, வந்து - வினையெச்சத்திரிபு ; [ரன் - வினை - 
௨௭.] இம்மைப்பயனைவேண்டா த பிருங்கிமுனி சவபெருமானைமட்டும் 
வலம்வந்து உணவ இப்போகதனைப் பார்த்திருர்த உமாதேவியார் ஏவ 
பிராணுடன் இடப்பச்கத் இத்சேர்ந்து அர்த்தசாரீசு௨ர வடிவம்பெற்திருச் 
தனர்) அதனை வர்தபார்த்த மூனிவன் ௨ண்டுவடிவமெதெ்தப் பெரு



மூலமும் உரையும், ௩௭ 

மான் முதல் தளைச் தச்கொண்டு இறைவனை வலஞ்சூழ்க்து பணிர் 
துபோயினான். இதுபற்றி ௮ம்சத்தப்பெண்ணனென்றதாம், (௪௪) 

பெண்ணுக்கு விக்கச் சில்மே லொருதுகள் பெய்தபொழ்ரு 
் ளண்ணுக்கு விக்க லெழும்போ தெனக்கருள் வாப்பழிப்பு 

நண்ணாக் குவிக்கச் சிளமுலப் பூமக யைகனே 
யெண்ணாக் குவிக்கக் குழலூதும் வேங்கடக் தென்கண்ணனே. 

உரை :--பழிப்பு - பழித்தலை, ஈண்ணா - அடையாத, குவி - குவித 
லையடைய, சச்சு - கச்சணிர்த, இள முலை பூமகள் - இளையகொங்கைக 
ளையுடைய அலர்மேல் மக்கையார்ச்கு, சாயசனே - தலைவனே ! எண் - 
மதிச்சப்பெற்ற, ௮ - பசுக்களை, குவிச்சு - 2ரிடத்்திர்சேர்ச்சவேண்டி, 

ழல் - புல்லால்குழுலை, ஊதம் - ஊதகன்ற, வேங்கடத்து -திருவேங் 
கடமலையிவிருச்சிற, என்-----., கண்ணனே - கண்ணபிரானே ! 
பெண் - பெண்வடிவமாச, ௮க்குவிக்ச - செய்விக்கவேண்டி,சலை மேல் - 
கல்லின் மேலே, ஒரு அ.கள் - ஒருதகளை, பெய்க - உதிர்த்த, பொன் 
தாள் - அழகிய உன் திருவடிகளை, அண்ணாக்கு - உள்சாச்குவிளங்குற 
கொண்டையிட ச்தில், விக்கல் எழும்போது - விச்கலுண்டாகிற மரண 
காலத்தில், எனக்கு அருள்வாய் - எனக்குக்கருணை செய்வாய் ; (எ-று) 

அலர்மேல்மக்கைசாயகனே ! பசுக்களைக் சேர்ப்பதற்குப் புல் 
லாங்குழலையூதஏன்ற திருவேங்கடத்துள்ள கண்ணபிரானே ! கல் 
லாய்க்ெர்த ௮அகலிசைபின் சாபவிமோசனஞ் செய்த உன் திருவடிகளை 
மரணசாலத்தில் என்மனத்தில் பொருந்தும்படி எனக்கருளுகாய் ; 
என்பதாம். இந்திரனால் கற்புரிலை*வறிய ௮சலிகையை ௮வள்சணவன் 
செளதமமுணிஉன் கல்லாய்க்கிடக்கும்படி சபித்தனன் ; அப்படியே 
அ௮௮வள் கல்லாய்ச்செடந்தனள். பின்பு திருமாலவதாரமாகிெய இராம 
பிரான் மிதிலேக்குச் செல்லுசாளில் மார்க்கத் தில்கெர்த அந்தம் கல்லிற் 
காற்பொடி பட்டவுடன் ௮க்கல்லின் உருமாறி மகலிகையாயினள் 
என்பதாம், இருஷ்ணாவதாரத்தில் பசுமர்தையிர்சென்று புல்லாம்குழ 
ஓூதினது வெளிப்படை ; “பாம்பு சயிறாச் கடல்சகடைந்த மாயவ, 
னீங்குஈம் மானுள் வ'ுமே லவன்வாயி, லாம்பலர் தீங்குழல் சேளாமோ 
தோழீ'' என்றசனாலுமறிக. குவி- முதனிலைத்தொழிற்பெயர், ஆக்கு 
விக்க, வி - பிறவினைவிகுதி, பழிப்பு - தொழிற்பெயர். (௪௫) 

சண்ணனையேனெஞ்சருகெனவைகொண்டென்சண்ணுகெஞ்சும் 
புண்ணனை யேன்கல் லனையேனென் ரூலும்பொற் பூக்கமலத் 
தண்ணனை யோல்ல சார்வாச வேங்கடஞ் சார்ச் துமணி 

௪ ச ~ | உ ate) ட 2 ் ட 2 

வண்ணனை யேயடைந் தற்கில்லை யோதொல்லை வைகுர் தமே, 

உரை :--சண் - (என்) சண்களை, சஈனையேன் - நனளைக்னெறே 
னில்லை ; நெஞ்சு - (என்) மனம், உருகேன் - கைந்து உருகுகின்றே 
னில்லை; அவை சொண்டு - ௮க்காரணங்களைக்கொண்டு, என் சண் 
ணும் - என்னுடைய கண்களும், கெஞ்சும் - (என்) மனமும், புண் ௮னை 
யேன் - புண்களுக்கு ஒப்பாயிமீன ன் ) (அன்றி), சல் ௮னையேன் - கல் 
ஓக்கும் ஒப்பாபினேன் ; என்னாலும் - என்று சொன்னபோ திலும், 
பொன் - பொன்னிறமுள்ள, பூ கமலம் - தாமரை மலரிலிருக்கிற,



௩௮ திருவேக்கடத்தந்தாதி 

சண் - இருபையுள்ள, ௮னையே - உலகமாதாவாகிய இருமகளாரையே, 
ஈல்ல சார்வு ஆச - நல்லஅடைக்கலமா ஈச கொண்டு, வேங்கடம் - திரு 
வேங்கடத்சை, சார்ர்து- ௮அடைர்த, (அங்கு எமுர்தருளிய), மணி வண் 
ணனையே - நீலரத்தினம்போன்ற நிறத்தையுடைய திருமாலையே, 
அடைச்தேநர்கு - ச.ரணமாசப்புகுக்த எனக்கு, தொல்லை - பழமையா 
இய, வைகுச்தம் - பரமபதமான2।, இல்லையோ.-----? (எ-று) 

என்னிடத்தில் பச்தியிருக்கறதர்கு அடையாளமாக தந்த அன்பு 
மேலீட்டினால் கண்களில் சன்று நீர்பெருக்கினேனில்லை ; அதுபற்றி 
மனமும் ௨௫௪0 னனில்லை ; அந்தச் காரணங்களால் என் கண்கள் புண் 
களாயிமீனன் ; என்மனம் கல்லாயினேன் என்றாலும் திருமகளாரைப் 
பற்றுக்சோடாகக் கொண்டு வேங்கடஞ்சார்ச்து மணிவண்ணனைச் சர 
ணமாக அடைந்த எனக்கு DA Go tiga இல்லையா ? என்பதாம். 
புண், கல் இரண்டனையும் முறையே சண்களுச்கும் நெஞ்சுக்கும் நீரனி 
றையாற்் கொள்க, சார்பு - தொழிற்பெயர், தொல்லை - பண்புப்பெ 
யர்; ஐ- பண்புவிகுதி, | (௯௯) 

வைகுந்த மாய விழிமாகர் வேட்கையை மாத்றியென்னை 
வைகுந்த மாய வினைந்த கிபமுத்தர் மாட்டி ருத்த 

வைகுந்த மாய வொசுித்தாய் வடதிரு வேங்கடவா 

வைகுந்த மாயவ னேமாட லாதவென் மாமணிய. 

உரை:-- குந்தம் - குருக்தமரச்தை, மாய - கெடும்படியாக, ஓதம் 
தாய் - ஒடித்தவனே! வடதிருவே௩்கடவா - வடதிசையிலுள்ள கருவே 
ங்கடமலையிலிருப்பவனே! வைகுந்த - வைகுர்தத்திருப்ப பவனே! மாய 
வனே.--....! மாசு இலாத - குற்றமில்லாத, என்---, மா- சிறந்த, மணி 
யே - இரத்தினமே! வை- கூர்மையுள்ள, குக்தம் ஆய - கேலாஇிய, 
விழி - கண்களையுடைய, மாதர் - மடவாரிடத்துண்டாகிய, வேட்கை 
யைமா்றி - அசையைமாற்றி, மைகும்- தங்கிய, தம்-சமது, மாயவினை - 
தீவினைகளை, நீச்கிெய - போக்கிய, முத்தர் மாட்டு - உன் அடியார்பக்க)் 
தில்,என்னை--, இருத்தி வை.நிலைபெரச்செய்மாய்; (௪-று.) இதியமகம். 

குருச் தமுறித்சவனே! வேங்கடவனே! வைகுஈ்சனே! மாயவனே! 
மாணிக்கமே! மாதரிட தீ சாசையைமாற்றி, உன் அடியார்பக்கத்தில் 
என்னை இருச்திவைப்பாயாக; என்பதாம், தநந்த மறித்தது:- கண்ண 
பிரானைக் சொல்லவேண்டிக் சஞ்சனால் விடுச்சப்பட்ட ஓரசுரன் யழமு 
னையாற்றங்கரையிற் குரூர்தமர வடி.வமாய் நின்றபொழுது அக்குவந்து 
நீராடிய சோவியர்களின் ௨ஸ்திரங்களைச் சண்ணபிரானெடுத்துக்சொ 
ண்டு முற்கூறிய குருஈ்திலேறி ஒளித்து நின்றனன் ; ௮ர5 வேளையிவ் 
பல.ராமன் ௮மங்கு௨ர அதனையறிகச கண்ணபிரான் கைக்கொண்ட 
உடைகளைக் ீழேயெறிர் சவிட்டு ௮ர்த மரத்தை முறித்.தயமுனையிற் 
சாய்த்து. அவ்வசுரனைசக்கொன்றுவிட்டுத் தானும் நீர்திசசன் தமையனுக் 
குத் தெரியாமலோ டிப்போயினானென்பதாம். இதபற்றியே * குருந்த 
மொர௫ித்தஞான் றண்டா லதனைகச், கார் கடிகெனக்குச் காட்டாய், '? 
என்றார் பிறரும். வேட்கை - தொழிர்பெயர், முத்தர் - எல்லாப்பற் 
௮ம் விபெட்டவர், மாடு - பக்கம்; ஒற்று இரட்டித்தத; [ஈன்-உயி-௩ ௩] 
இருத்தி, இரு - பகுதி, . மணி- உவமையாகுபெயர். (er)



மூலமும் உரை யும், ௩௯ 

மணியாழி வண்ண னுகந்தாரைக் தன்வடி வாக்முமென்றே 

அணியா (நியமறை சொல்௮ந்தொண் ரது தோன்றக்கண்டேம் 

பணியாழின்மென்மொழி மாலாகிப் பள்ளிசொள் ளாமற்சங்கோ 
டணியாமி நீக்கிறின் ருள்வேங்க டேசனை யாதரித்தே, 

போருளும், திணையும், பகுதியும் முற்கூறியவையே. 

துறை--தலைவன் தலைவியைத் தானணைக் திலனேன் 
றலைவுறு பாங்கி நிலைதளர்க் துரைத்தல். 

உரை:-- தொண்டீர் - தொண்டர்களே ! மணி - மீலமணியையும், 
ஆழி - கருங்கடலினையும், (ஓ.த்.5), வண்ணன் - நிறத்தையுடையவனாகிய 
மாயோன், உகநர்தாரை - தன்னைவிரும்பி வர் சடைந்தஉரை, தன் உடிவு 
ஆக்கும் என்றே - தனது சாரூபபதவியைக் கொடுத்தமைப்பானென்ப 
தாசவே, அணி - உறுதியாகிய, ஆழிய - ஆழ்ர்சபொருளுடைய, மறை- 
வேதங்கள், சொல்லும் - சொல்லுகின்றன; ௮து - அவ்விஷயத்தை, 
தோன்ற - விளங்க, கண்டேம் - பார்த்தோம்; யாழின் - வீணேயிசை 
போல, மெல் - மென்மையாகிய, பணிமொழி - ஈல்லசொல்லையுடைய 
55 stud, வேங்கடேசனை - திருவேங்சடகாதனை, ஆசரிச்.த - விரும்பி, 
wiet® - காமமயகச்கநங்கொண்டு, பள்ளிகொள்ளாமல் - படுச்கையிற் 
கடக்காமல், (புரண்டுகொண்டு), சக்கோடு - கைகளையும், ௮ணி- விர 
வில் அணிந்திருக்க, ஆழி - மோதிரமும், நீச்ச - போச்டுவிட்டு, நின் 
ரூள் - வெறுமனே நின்றனள் சாணும்; (எ-று,) 

தொண்டர்களே! திருமால், தன்னை அடை.ந்தவரைத் தன்போலா 

க்குவானென்று மறைகள் சொல்லுமன; ௮,த நேரிர்பார்த்தோம்; எம் 

தலைவிஷேம்கடேசனை விரும்பி மாலாடுப் பள்ளிகொள்ளாமல் சய்கும் 
அழியும் நீக்கிரின்றாள்; என்பதாம். எனவே மாலாகியும் மற்றரூபம் பெற் 
நிலள்; ௮க்கடவுள் கருணைகூர்ச்துவந்து முயங்கினால் பள்ளிசொண்டு 
சங்காழிபெறுவாள்; அப்பொழுது ஸாரூபபதவி பூர்த்தியாய்விடும்; “எல் 

லாரதிர்ஷ்டமும் செல்லாய்விளை*ச௫. சான் பாவியதிர்வ்டம் பதருய் 
விளைர்தத'? என்னும் பபமொழிபோல யாவர்விரும்பினாலும் தன் ஸாரூ 

பர் தருகிற எம்பெருமான் இவள் விரும்பியபடி சொடாமை முன்செய்த 
திவினையேயாம்; என விரித்து உரைகூறுக. மால் - விஷ்ணு, அன்றிப் 
பெருமான் மால் என்னும் பெயருடைய௨னாடூச் சயணிச்சாமல் கின்ற 
கோலத்துடன் சம்குசக்கரம் ஏர்தாமலிருப்பதுபோல இவளும் மாலா 
இ (மால் - மயச்சம்) படுக்கை கொள்ளாமல் வீளை மோதிரமிழர்சாளெ 
ன்று சிலேடை யாச்சயுமுரைச்சலாம். இதர்கு சய்குசச்சா மேந்தா 
மை பிம்பத்தோடு பொருந்தாமல் புதிதாகக் கல்லார்செய்து கையில் 

வைத்திருப்பது வெளிப்படை, ஆக்கும் - செய்யுமென்னுமுறற ; ஆண் 
பாலில் ௨2௮, ஆழிய - குறிட்புப்பெயரெச்சம், பணி என்பதனை 

மொழியோடு கூட்கெ; இது அன்மொழித்தொகை ; பன் மொழித்தொ 
டர். வேங்கட-- ஈசன் - வேங்கடேசன் ; குணசர்தி. (௪௮)



௪0 திரு? MIG FHS BT தி 

அதரிக் கப்பட்ட வாணுதன் மங்கைய ரங்கைமலர் . 
_மீதிரிக் கப்பட்ட நின்னடி யேவெள் எருவிசெம்பொன் 
போதரிக் கப்பட்டஞ் சூழ்வேங் கடவெர்ப போரரக்கா 

இதரிக் கப்பட்ட. கானகத் தூடன்று சென்றதுவே. 

உரை:-- வெள் - கெள்ளிய, ௮ருவி- அருவியானத, செம்பொன்- 
Rat g பொன் மணவ்களையும், போது - மலர்களையும், அரிக்க - அரித் 
அச்கொண்டுபோய், பட்டம் நீர்நிலை ஓடைகளில், சூழ் - பிரவே௫க்கன் 
ற, கேங்கடவெற்ப - திருவேங்கட மலையிலெழுந் தருளிய Seopa ox! 
ஆதரிக்க - 8 ௮ன்புசெய்ய, பட்டம் - பட்டமணிர்த, வாள்-ஒளிபொருச் 
Bw, நுதல் - நெற்றியுடைய, மங்கையர் - மாதர்களின், ௮ம்சை-அகம் 
சையா௫யெ, மலர் - சாமரையலர்கள், மீ - மேலே, தரிக்கப்பட்ட- தாங் 
சப்பட்ட, கின்- உத, அழ யே - திருவடியோ, அன்று - ௮ச்சாலத் 
தில், போர் - போர்செய்கின்ற, அரக்கர் - இராச்சகருடைய, இத - 
பொல்லாங்கை, அரிச்ச - ரீச்கவேண்டி, பட்ட - மரங்கள் முதலியன 
பட்டுக்கிடச்கின்று சானகசத்௫ ஊடு- காட்டினுள்ளே, சென்ரது - 
போடியத? (எ-று,) 

இருவேங்கடமலைமேலிருப்பவனே ! மங்கையர் கைமலர்சளால் 
தாங்கப்பட்ட உன் இிரு௨டியோ அரக்கர் வ௫ுசனையைச் கெடுக்கவேண் 
டிச் சாட்டில் முன்பு ஈடக்கலாயிறறு, என்பதாம், 

- காட்டில் நடந்தது: -இராமாவதாரசத்தில் தாய்சொர்படி பதினான் 
குவருஷம் காட்டிர்சென்று அங்குச் சசாபிராட்டியாரை உஞ்த்துக் 
சவர்ந்துசென்ற இசாவணாதி அரக்கரை அழித்து மீண்டது கெளிப் 
படை, பட்டமங்கையர் - திருமகளார், பூமிசேவியார், நீளாசேவியார, 
போதரிக்க, அரிக்க - வினையெச்சத்திரிபு; அரிச்ச ௭ னச்கொள்க. ௮டி- 
சாதியொருமையாதலால் சென்றது என்ற ஒருமைமூடிபேற்றது, 
வெள்ளருவி - பண்புத் கொகை, அன்று - காலத்தைச் காட்டுஞ் 
சுட்டடியாகட்பிரர்ச இடைச்சொல், ௮ங்கை - அசங்கை; [ஈன்-மெய்- 
௧௯;] இடையிலுள்ள உயிர்மெய்கெட்ட௫;, கைமலர் - முன்பின்னாகத் 
தெரச்க உவமத்தொகையுமாம். (௪௯) 

தத்த வீடு தாது, 

சென்ற வன த்தத்தை மைந்தரை வாழ்வித்துத் Buns ami 
பொன்ற வனத்தத்தைச் செய்தபி , ரான் புகழ் வேங்கடத்து 
ணின்றவ னத்தத்தை யாயுதன் பாதத்தென் னேசமெல்லா 
மான்ற வனத்தத்தை காளுரை யீரற முண்டுமக்கே. 

போருளும் திணையும் பகுதியும் முற்கூறியவை 
துறை--மாதர் பைங் கிளியைத் தூது விடுத்தல், 

உரை :--௨னம் - ௮ழயெ, தத்மைசாள் - இளிகளே ! ௨னத்து-சாட் 
டில், சென்ற------, அத்தைமைந்தரை- தன் அச்தைபிள்ளேசளரகய 
பாண்டலரை, வாழ்வித்து - வாழும்படிசெய்;, (௮வரைப்டசைத்த,) 
இய- சொடிய, மன்னர் - ௮ரசர்கள்யாரும், பொன்.ற- அழியும்படி, 
௮னத்தத்மை - கெடுதியை, செய்த------, பிரான் - - தலைவனும், புகழ் -



மூலமும் உரையும், PS 

எல்லாரும் 4s p&ex 2, வேல்சடத்துள் - திருகேல்கடமலையுள், ரின்ற 
ஒன் - கின் 2திருச்சோலமாய்விளங்குபவலுமாகிய, அத்தத்து - லக 
ளில், ஐ ஆயுதன் - ஐர்.துஆயுதங்கள் பொருர்சப்பெற்ச மாயோனுடைய, 
பாதத்து - இருவடிசளில், என் , கேசம் எல்லாம் - அன்பெல் 
லாம், ஒன்2- பொருர்ச, உரையீர் - சொல்லுங்கள் ; உமக்கு - உலகளுக் 
கு, அறம் உண்டு - தருமமுண்டு ; (எ-று.) 

இளிகளே ! பாண்டவசசாயனும் வேங்சடத்துள் கின்றவனுமாகய 
பஞ்சாயுதச்சடவுளின் திருவடி.களில் யான்வைத்திருக்ற ௮ன்பையெல் 
லாம்போய்ச்சொல்லுக்கள் ; உங்களுக்குத்தருமமுண்டு ; என்பதாம். 

௮.தசை - வசுசதேவனுடன்பிறந்த குந்தி, வனத்திச்சென்றத - தரி 
யோதனணனொடு குதாடிச்தோற்றுப்பாண்டவர் காட்டிற்சென்ற த, வாழ் 
லித்தல்- அவர்க்கு ௮ரசுசொடுப்பித்தல், அன்றிச் சாட்டில் ஈட் தசெய்த 
யாசச்கூ.றவேண்டுமெனில் அங்குரிசழ்ர்சவை பலவுள. எல்லாம் கண்ண 
ஸல் காத்தருளப்பெற்றமை வெளிப்படை ஆகலின் ௮வை இங்கு விரிச் 
த்முதி தல்மிசையாமென்ச, தயமன்னர் - துரியோதனாதியர். ஐந்து 

ஆயுதங்கள் :--சங்கு, சக்கரம், சதை, வாள், லில், நிவைமுறையே - 
பாஞ்சசன்னியம், சுதரிசனம், செளமோத8, ஈர்தகம், சாரம்சம் என் 
லும்பெயரின, ௮னத்தம் -அ௮னர்் ததமென்னும்வடசொழ்சிதைவு, தத் 
தை - பெயர்த்திரிசொல். உண்டு - குறிப்புவினைமுற்று,. தூதுபோதற் 
குரியவை இன்னவென்பதனை அடியில்வரும் வெண்பாவினாலறதிக; “இயம் 
புன்ற சாலத் தெனெமபில் சிய்ளை, பயம்பெறுமே சம்பூவை பாக- 
ஈயர்தகுயில், பேதைகெஞ்சர் சென்றல் பிரமரமீ ரைந்துமே, தூது 
ரைத்து வாங்குர் கொடை," (௫௦) 

உண்ட மருந்துகைக் கும்மன்னை மீர்மத னோரைர்தம்புய் 
கொண்ட மருந்துகைக் குங்குறு காமுனங் கொவவைச்செவ்வா 
யண்ட மருந்துகைக் Gig தானப்பன் போற்பரியு 
மெண்டம ருக்துகைக் கும்பொடி. காப்பிடு மின்றெனக்கே. 

போருள்--புறப்போருள். 
திணை--பாடாண்டிணை. 
பகுதி--கடவுளைமானிடமாதர்காதலித்தது, 
துறை--தலைவி பாங்கியர்க் கறத்தோடூ நிற்றல். 

உரை :--அன்னைமீர் - தோழியர்களே ! உண்ட - யான்புத்த, 
ugh - அமிர்தமும், சைக்கும் - சசச்கின்றது ; மசன் - மன்மசனான 
வன், ஓர் - ஒப்பறர, ஐது அம்பும்கொண்டு - ஐர்துபாணங்களையுக்சை 
யிற்சொண்டு, ௮மர் - உயத்தத்தை, உஈதகைக்கு - செய்தற்கு, குறுசா 
முனம் : நெருங்குவதற்கு முன்னமே, சொவ்வை - கோவைப்பழம் 

போன்ற, செவ்வாய் - சவந்தவாயை, ௮ண்டம் - இவ்வண்டமெல்லாம், 
அரு திசைக்கு - விழுங்குவதற்கு, திறர்தான் ~ Hotsagew, அப்பன் 

போல்-வேங்கடத்து ௮ப்பன்போல, பரியும் - ௮ன்புசெய்கின்ற, எண்- 
யாவருமதிக்கத்தக்க, தமரும் - ௮௨ன்தொண்டர்சளும்,, துசைக்கும - 
மிதித்தச்செல்ெற, பொடி - மண்பொடியை, (சொண்டு), இன் 
௮ - இன்றைத்தினமே, எனக்கு) சாப்பு இடும் -:கர்வலாக என் 

நெற்தியிவிடுங்கள் ; (௭-.று.) | 

  

ள்
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கொடுத்து வாம்கிக்கொள்ளுகெறியாற் கூறினமையில் * இவைசொண் 
டி௮வையெனக் £ர்சன சென்று, ஈகையற மொழிவது ஈவில்பரி மாற் 

நம்”? என்றபடி இது பரிவர்த்தனையேன்ஐமணியுமாம். ஆதிசேடன் மலை 
யாகிய :--அதிசேடன் சாரபமூனிபிடத்து வராகப்பெருமாலுக்குரிய 
மர் திரோபதேசஞ் செய்யப்பெற்றுச் சித்தியடைந்த! இக்க மலைவடிவா 
யினான் என்பதாம்; * காசிப னிடத்து மேனட் கடுவிடப் பாந்தள் 
Cas sor, ஆலிம் மறையைப் பெற்று என்பொடு முருச்செய் திர்த, 

மாசறு தலத்தி னீண்ட மலையுருப் பெற்ரான்'' என்ற புராணச்செய்யு 
ளசெச்காண்க, ப (௫௨) 

கனித்தொண்டை மாநிலத். 2தபுரி வோர்க்கரு டாளுடையாய் | 
தொனிக்தொண்டைமாநெடுவாய்பிளந்தாய்துங்கவேங்கடலா [க் 
முனித்தொண்டைமான்கையிற்சங்காஜிஈ ல்கியென்மூரற்செவவாப் 
கனித்தொண்டை: மான்கையிற் சங்கா(ரி கோடல்கருமமன்தே,; 

போருளும், திணையும், பகுதியும் அவை. 

துறை--பூங்குழை துயர்கண்டூ பாங்கி மிரங்குதல். 

உரை:--மா- இறந்த, ரிலத்து - இவ்வலகத்தில், தனி- ஒப்பற்ற, 
கொண்டை - அடிமைத்தொ.ிலை. புரிகோர்ச்கு - செய்கி அடியகர்க 
ளுக்கு, அருள் - கொடுத்தருளுகின் ற; தாள் உடையாய் - இருவடிகளைபு 
டையவனே ! தொனி- கனைக்ன்ற, சொண்டை - கண்டச்மையுடை 
ய, மா - குதிரையின௮, நெடுகாய் - நீண்டவாயை, பிளச்தாய் - பிளந் 
தவனே ! அங்கம் - ஏறக்த, வேங்கடவா - திருவேங்கடம?லைபிலுள்ள 
வனே ! முன்னி- ஒன்றனை நினைச்ச, கொண்டைமான்கையில் - 
தொண்டைமான் சக்கரவர்த்திசையில், சம்கு ஆழி - சங்கம் சக்கரம் 
அய இரண்டனையும், ஈல்ட - கொடுத்து, என் - எனது, மூரல் - பற்க 

ளமைசர்த, தொண்டைகனி செவ்வாய் - கொவ்வைப்பழம்போன்ற ௪௨ 

தவாயையுடைய, மான்கையில் - தலைவீகையிலுள்ள, சங்கு ஆழி - களை 

யும் மோதிரமும், கோடல் - வாங்கச்சொள்ளுதல், கருமம் ௮ன்று- 

ஈல்லசாரியமல்லசாண் ; (௭ -.று.) | 

தாஞ்டையஉனே ! குதிரைவாயைப் பிளர் தவனே ! வேங்கடமலை 

பிலுள்ளவனே ! தொண்டைமான் சக்சிரவர்த்திசையில் சங்காழியைக் 

சொடுத்து என் தலைவிகையில் சங்காழியைக்கொள்ளுதல் ஈல்லகாரிய 
மில்லைச்சாண் ; என்பதாம். இருஷ்ணாவதாரத்தில் சம்ஸன் இருஷ்ண 

ஊளைச் கொல்ல எண்ணி கே) என்னும் அ௮சுரனைவிடுக்க ௮௨ன் குதினா 

வடிஉத்துடன் கண்ண்பிரானைச் கொல்லவருதலும் கண்ணபிரான் ௮௧ 

குதிரையின் வாயைப்பிளர்து கொன்றனன். இதனையே மாடெடுகாய் 

பிளர்தாயென்றார். தொண்டைமான் சச்சாரவர்த்தி யென்பஉன் இரு 

லேங்கடத்தை ரீங்க மன.மில்லா த௨னாய் ௮ம்சே யிரும்சபொழுது பசை 

யரசன் வந்த தொண்டைமான் அரசனைக் கைப்பற்றிக்சொண்டனன். 

இதனையறிந்த பாயோன் தன கையிலுள்ள, சங்கு சச்கரங்களை ௮ரசனி 

டம் ,சொடுத்தப் பகையை அம்க்கச்செய்தனன். தாள் - முயர்சியு 

மாம். மான் - உவமையாகுபெயர், கோடல் - தெர்ழிற்பெயர். (௫)



er திருவேங்கடத்தந்தாதி 

கருமாத வாவிருந் தாவன செய்தென் கருத்திருளைப் 
பொருமாத வாவிருர் தாவன த் தாய்பொந் சவரியென்னு 
மொருமாத வாகிருர் தாவனக் காவுயர் வேங்கடத்தெம் 
பெருமாத வாவிருர் தாவன லேயும் பிறைக்கொழுந்தே. 

போருளும், திணையும், பகுதியும் அவை. 

துறை. ஐயனை நோக்கிக் கையற வுரைத்தல். 
உரை :--கருமாதலா - கரியகிறம்பொருர்திய மாதவனே ! இருர் 

து - அருஇிருர்து, Ya cor செய்து - ஆகவேண்டியவற்றைச் செய்து, 
என் - என, கருத்து - eee இருளை - அஞ்ஞானமாகிய 
இருட்டை, பொரும் - ன்ற, ஆதவா - சூரியனே ! விருர் சாவ 
னத்தாய் - விருர் தாவன ன் விண்யா உன கனே | பொன் - அழூய, 
சவரி என்னும் - சவரிரேன்னும் பெயருள்ள, ஒருமாது - ஒருதவப் 
பெண்ணானவள், அதிர் - விரும்பிய, விருந்தா - விருந்தானவனே ! 
வனம் - அழகிய, ௪ சோலை, உயர் - உயர்ச் 2, வேங்கடத்து - இரு 
கேக்சடச். தள்ள, aS எம்பொருமா - எங்கள் தலைவனே ! பிறைச்கொ 
மு.அ - இளையமூக்றாம்ிறை, தவா - கெடாத, இரும் - பெரிய, தாவு- 
சாவிப்பிடிச்ளெர், அஜி - நெருப்பினை, எயும் - ஒப்பாயிருக்இன்றது. 

மாதவஷேே:! ௭ எண் அஞ்ஞானமாகய இருட்டையழிக்கின்ற கூரி 
யனே! விருந்தாவஷ தில் விளையாடினவனே ! சவரிக்கு விருக்தாய் வச் 
தோனே! Cone, ae எம்பெருமானே ! ! மூன்றாம்பிறை நெருப்பாய் 
விளங்குகின்ற ரண்; ஒன்பதாம். ஆவன - வினையாலணையும்பெயர். 
இருளை ப்தி. ஆதவா - உலமையாகுபெயர், பிறைக் கொழுந்து - 
இருே பெர மாகன் - இலச்குமி ஈரயகன், விரந்தாவனத் 
தனக் a சலச்தராசுரன் மனைவி பிருச்தையென்பகளை த் திரு 

உஞ்சனையாற் சோத சற்பழிக்கச் சண்ட ௮வள் வெறுத்துத் 
eons இடத்தில் முளைத்தமையால் தள? - பிருந்தையென்ற 

ர் பெற்தத ) இத மிகுத்தலின் விருந் தாவன மா.பிற்று ; கிருஷ்ணாவ 
தாரத்தில் இ இறைவன் மிகுந்தவிருப்போடு சஞ்சரித்த இடம், இடையர் 
கள் தம் மாடுகன்றகளை யோட்டிச்கொண்டு அங்கேகுடியேறியிருர்தார் 
களாதலின் கண்ணனும் ௮வருடன் அங்குவசித்தமைபற்றி விருந்தாவ 
னத்தாயென்ருர். சவரிக்குவிநந்தானது :--யோசமுதிர்ச்சியுள்ள சஉரி 
யென்லும் மூப்புடையவள் மதல்ச மலையில் ஸ்ரீராமலட்சுமணர்களுடைய 
வ.வுபார்த்திருர்து அவர்சள்வர்கவடன் காய்கனி இழம்குகளைக் 
கொடுத்து உபசரித்து முத்திபெற்றனள் என்பதாம். (௫௪) 

பிஹறைமாலை யாலொரு பேதைநகைந் தாளக்தப் பேதைக்குரின் 
னறைமாலை தாவென்று மானிடம் பாடிய நாவலர்கா 
ணிறைமாலை யற்றுக் கவிமாலை யானினை மீர் திருவெள் 
ளறைமாலை வேங்கடத் தேயுறை மாலை யரங்களையே. 

உரை: - மாலை பிறையால் - மாலைச்காலத்தில். Cores gin சச்.திர 
னால், ஒரு பேதை - இரு பெண்ணானவள், சைந்தாள் - வருர்தினாள், Hs 
தப் பேதைக்கு - அந்தப் பெண்ணுக்கு, சின்-உனது, ஈறை- வாசனை 
யுள்ள, மாலை- பூ மாலையை, தா என்று - தருவாயாகவென்று, மானி 
டம்- மக்களை, பாடிய - கவிபாடிய, ஈரவலர்காள் - புலவர்களே ! நிறை -
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நிறைச்த, மாலை- மயக்கத்தை, ௮ற்று- நீல்கி, கவி மாலையால் - பாடல்க 
ளாலாகய மாலையால், திருவெள்ளறை - திருவெள்ளரையென்னுர் திரு 
ப்பதியிவிருக்கற, மாலை- திருமாலாயெ, வேங்கடத்தே.-----, உறை- 
எழுச்சருளி நிற்கின்ற, மால்- பெரிய, ஐ - சலைமைபூண்ட, அரக்சனை- 
அரக்கராதனை, கினையீர்- நகினைத்தப் பாடுங்கள் ; (௭- ற.) 

'மாலைச்காலத்தில் ஒரு மாது வருக்தினாள் ௮ரத மாதுச்கு உன் 
பூமர்லையைக்சொடு' எண்று மனிசரைப் பாடுற சாவலர்சளே! தி 
ருவெள்ளரையிலிருப்பவனும் வேங்கடத்தே யுறைபவனுமாகய அரக்க 
சாதனைப் பாடுங்கள் ; என்பதாம். மனிதரைப் பாடினால் இம்மைப்பய 
னேயன்றி மறுமைச் சொரு பயனுமில்லையாதலால் ந ர௬ுமைப்பயலுர்் த.ர 
தீ.தச்க இறைகனைப் பாடுங்கள் என்பதாயிற்று, பேதை - பருவத்தைக் 
குறியாமல் ௮தனையுடைய பெண்ணைக் குறித்தது. மானிடம் - இழிப்பி 
ளால் உயர். திணை ௮ஃறிணையாய் வக்க வழுவமைதி, சாவலர்சாள் - ஈற்.' 
மயல் நீண்டு விளியுருபேற்றது, நினைமீர் - உடம்பாட்டு ஏகற்பன்மை 
முற்று, திருவெள்ளறை - சோழசாட்டுத் திருப்பதிகளுள் ஒன்று, (௫௫) 

அடைமோமீ கோடாது கூறிய தலப் பேயர்கள், 

அ௮ரக்கங் குடந்தை குருகூா குறுங்குடி யட்ட்புய 

கரங்கண்ண மங்கை நறையூர் கடன்மல்லை கச்சிகண்ண 
புரங்கண்டி. யூர்தஞ்சை மாலிருஞ் சோலைபுல் லாணிமெய்யர் 
தரங்கம் ரம பதம்?வங்க டேசற்குத் தானங்களே. 

உரை:--வேங்கடேசதற்கு - திருவேக்கடத்திலிருக்கிற ஈசனுக்கு, 

தானங்கள் - உறைவிடங்களா௨ன;:--]1. அ௮ரம்சம்- திருவரங்கம், 2, கு 
டர்மை - கும்பகோணம், 3. குருகூர் - திருக்குருகூர், 4. குறுங்குடி - 
திருக்குறுங்குடி, 2. ௮ட்டபுயகரம் - திருவட்டபுயம்கம், (1, கண்ணமகி 
கை - தீருக்கண்ணமஈ்சை, 7. ஈறையூர் - சாசசியார் கோயில், 8. சடன் 
மல்லை - மகாபலிபுரம், 1. கச்சி- காஞ்£புசம், 10. கண்ணபுமம் - திருக் 

கண்ணபுசம், 11, கண்டியூர்-----, 13, தஞ்சை - தஞ்சாவூர்; 18. மா 
லிருஞ்சோலை - அழகர் மலை, 14. புல்லாணி - தருப்பசயனம், 16. மெய் 
யம் - திருமெய்யம, 10. தரம்சம் - பாற்சடல், 17. பரமபதம் - வைகுச் 
தம்) என்பனவாம். (எ -ற.) 

குடந்தை - குடமூக்கு என்ற சொல்லின் மரூ௨ மொழி, இவற்று 
ள் ],2, 0, 7, 10, 11,192, சோழகாட்டிலுள்ளன. சஞ்சை - மரூ௨, 

3, 4. 15, 14, 19, பாண்டி நாட்டிலுள்ளன. 2, 8, 0, தொண்டை 
நாட்டிலுள்ளன, இகம்கனம் அடைமொழி கொடாது கூறிய ஆசிரிய 

ரின் திரமை யாவரும் வியக்கற் பாலதேயாம். | (௫௪) 

தானவ னாக மருப்பொகசித் தாலுக்குச் தானுகந்த 
தானவ ஞை முடியினின் ருனுக்குத் தாளவணங்காச் 
தானவ ஞு மிடந்தானுக் காளென்று தன்னையெண்ணாச் 

தானவ னாக நினைந்திருப் பாற்கென்றும் தானவனே. 

உரை:--தானம் - மதத்தையுடைய, ௮ல் - கரிய நிறமுள்ள, சாகம் - 

குவலையாபீடமென்னும் யானையினது, மருப்பு - தரத்தை, ஒரிச்சாலுச் 
கு- ஒடித்தவனும், தான் உசந்த - தான் விரும்பிய, தானம் - மடவா௫யு
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இடத்திலுள்ள, வல் - வலிமை பொருந்திய, சாசம்- காளியனென்னும் 
பாம்பின2, முடியில்-தலையில், நின் னுக்கு - நின்றுகூத்தாடி.னவனும், 
தாள் - தன் பாதங்களை, வணக்கா : பணியாத, தானவன் - இரணியகச 
பனென்ஜும். ௮௪.ரன௮அ, அகம் - மார்பினை , இடச்தானுக்கு - பிளர் தவனு 
மாகிய எம்பெருமானுக்கு; ஆள் என்று - யான் 2 டிமையென்மெண்ணி, 
தன்னை: அகடு எண்ணா - ஒருபொருளென் றெண்ணாமல்,, தான் - தான், 
அவண் - அரதப் பெருமான௮, ஆகம் - திவ்விய சுர்தரவடி.வத்தை, நினை 
ந்து - தியானித்த, இருப்பாற்கு - இருப்பவனுக்கு, என்றும் - எக்காலத். 
இலும், சான் - ௮ரதக்சடவள், அவனே - வேறாக இருச்சாமல் அவனே 
யாடி நின்று நினைத்தசைச் கைகூடச் செய்வன் ; (௪- 2.) 

யானையின் தந்தச்தை முறித்தவனும் சாளியன் தலையில் ஈடித்தவ 
னும் இரணியகூபனைக் சொன்றவனுமாகயெ எம்பெருமானுக்கு 9} 10. 
மையென வெண்ணிக் தன்னை யொரு பொருள ாகக் கருதாமல். அக்கட 
வுள் வடிவத்தைத் தியானித் திருப்பவனுக்கு ௮ர்த இறைவன் தானே ௮ 
வனாக நின்று எல்லாச் காரியத்தையும் நிறைவேர்றுவிப்பான் என்ப 
தீரம். குவலையாபீடம் - கண்ணகாக் கொல்லும் பொருட்டுச் கம்ஸ 
னால் விடப்பட்ட யானை. காளியன்:--இவன் ஒரு. பாம்பின் aig. amr om. 
யமுனையின் மடுவில் தம் அவ்விடத்தில் யார் வர்தாலும் Boas த்துக் 
சொண்டிருர்தபொழுஅ சண்ணபிரான் அங்குச்சென்று அவன் தலையில் 
கூத்காடித் அன்பஞ்செய்து ௮௨ன் மனைவியர் ௨ணங்கி வேண்டுதலால் 
அகனைத்தப்பவிட அச்சக காளியன் ௮வ்விடச் திலிருர் தும் புறப்பட்டுக் 
கடலிடத்் தள்ள ஒரு தவிர் சென்றா னென்பதாம். ஒூத்தான், நின் 
ரான், இடந்தான், இருப்பான் என்பன வினைப்பெயர்கள். வணங்கார- 
ஈுசெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம், எண்ணா. இது அப்படிப்பட்ட 
வினையெச்சம், என்றும், உம் - முற்றும்மை, இப்பாடல் - யமகம், 

தானவ ராகற் தடி.வார் வடமலைத் தண்ணர் துழாய் 
ஞான வராகா தருமண்டம் பாவையும் ஈண்ணியவர் 

கானவ ராக விரு மத்திக் கனியின் வைரும் 

வானவ ராக விருப்பா ரவற்றுண் மசகங்களே. 

உரை:-- தானவர் - அசரர்சகளாடைய, அகம் - சரீரங்களை, தடிவார்- 
அழித்தவரா இய, வட மலை - இருவேங்சடமலையி லெழுந்தருஸிய, தண் 
ணம்: குளிர்ச்சியுடைய, அழாய் - துளசிமாலை யணிச் ௪, ஞானம- ஞா 
ன சொரூபமான, வம்ாகர்- -சவேத்வராக மூர்ச்தியானவர், தரும்- தந்த 
ருளிய, ௮ண்டம் யாவையும் - ௮ண்டங்களெல்லாம், ஈண்ணி- பொருச் 
தி, அவர் - அவருடைய, கால் - திருவடிசளில், ஈவம்- புதிய, ராசம்- 
செம்மை நிறம் பொருந்திய. விரல் தோறும் - விரல்கள் தோறும், ஆத் 
நிச்சனியின். - அத்திப் பழங்கள் ஒட்டிக்கொள்வன போல, வைகும்- 
ஒட்டிச்கொண்டிருக்கும்; வானவர் ஆக - தேவர்களாக, இருப்பார்-இரு 
ப்பவர்கள், ௮வற்றுள் - ௮வ்ஃத்திப் பழங்களுள், மச்சங்கள் - கொசுகுகள் 
(போலிருப்பார்கள்;) (எ-று. 

அ௮சுரரைச் கொன்றவராகய வேங்கடமலையின்சுவேத வராசகமூர்த் 
தியானவர் படைத்தருளிய ௮ண்டங்களெல்லாம் ௮த்தி மரத்தில் - பழ 
கள் ஒட்டியிருப்பவபோல அ௮௨ர் கால் விரல்களில் ஒட்டிக்கொள்வன 

வாம்; அப்பொழுது ஒவ்வொரு ௮ண்டத்திலுமுள்ள சே.வரெல்லாரும்



மலமும் உரையும், ௪ள 

அலவ்வத்திப் பழங்களுள் கொசுகுகள் போலிருப்பார்களென்பதாம். இத 
னால் இறைவனது விராட்சு௨ரூபத்தின் பெருமையை உணர்த்தியலா 
மூயிற்று, எழுவகையான பிறப்புச்சகளுள் றர. வானவரை மசகக்ச 
ளாசச் கூறினமையால் மற்றையோர் தன்மை சொல்லா மலே யமையும். 
தீடிவார் - முற்றெச்சம். தண்ணம், ௮ம் - சாரியையுமாம்.. சனியின், 
இன் - ஐர்தனுருபு ; ஒப்புப்பொருளது. இருப்பார்:- வினைப்பெயர், 
எம்பெருமான் ௨வராகாவதாரமெடுத்துப் பூமிதேவியை மணர்துசகொண் 
டி திருவேங்கடமலையி லெழுர்சருளியிருஈ்து அரதப் . பூமீதேவிச்கு மர் 
இர சித்தி. முதலிய ஞானங்க ளஞரைத்தமையின் ஞானவராச ரெனப் 
பட்டனர். (இ௮) 

மசகர் தரமென்ன லாய்நிலை யாவுடல் வாழுயிரை 

பகர் தரவல்ல தகாவன்னை மீரண்ட மாண்டுமிழ்வா 

ரிசகர் தரவண்ணார் Suge வாளை ரிலங்கையாகோன் 

நறெசகற் தரமறுத் கார்திருப், பேர்சொல்லும் இங்கற வ. 

போகருளும், :திணையும், பகுதியும் அவை 
துறை--வேறிவிலக்கியவழி பாங்கி சேவிலிக் கறத்தோடூ 

நிற்றல், 

உரை :--அன்னைமீர் - தாய்மார்களே ! மசகம்- கொசுகர்கு, தரம் 
என்னவாய் - சமானமென்முசொல்லுதலாஇ, நிலையா - கிலைமில்லாத, 
உடல் - சரீரத்தில், வாழ்- வாழ்கின்ற, உபிரை-- , அசம்- அட்டி, 
னது, கம்-தலைபான௪, தர- கொடுப்பதற்கு, வல்லதோ - வல்லமை 
யுடையதாகுமோ ? :அகமாட்டாத;) ௮ண்டம் - ௮அண்டகளெல்லாவறழ் 
றையும், உண்டு- புத்து, உமிழ் - வெளிப்படுத் சஇன்ற, வாரிசம் - செர் 
சாமரைச்கொப்பான வாயையும், கந்தரம்- மேசம்போன்ற, வண்ணர்- 
நிறத்தையுமுடையவரும், வேம்கடவாணர் - திருவேங்கடமலையில் வாழ் 
பவரும், இலங்கையர்கோன் - இலங்காதிபனஞுய இராவணனுடைய, 
செசகாதரம் - பத் துத்தலைசளையும், அறுத்தார் - அறுத்தவருமாகய எம் 
பெருமானுடைய, திருப்பேர் - திருசாமங்களை, தீங்கு - இவளுச்குண்டா 
திய சாமமயக்கமெல்லாம், ௮ற- நீங்கும்படியாக, சொல்லும் - சொல் 
ஓரங்கள் ; (௪-.று.) 

துறையின் பொருளாவது :-'நகில முகஞ்செய்தன முள்ளெயி நிலங் 
இன, தலைமுடி. சான்ற கண்டழையுடையை, மூப்புடை முதுபதி தாக் 
கணங் குடைய, காப்பும் பூண்டிஎுற் சடையும்போகல் '* என்று தலைவி 
யைச் இறைசாவல்செய்யஅதனால் தலைவிக்கு வேறுபாடுண்டாயிற்று, அப் 
படிவேறுபாடுண்டாகவே அ௮தனையறிச்த தாய் என்மகளுச்கு இவ்கேறு 
பாடு எதனாலுண்டாயிற்றென்று அறிவோரைவினாயினாள ; ௮வரும் இது 
தெய்வத்தினாலாயிற்றென்றார். இன்னும் மணஞ்செய்யாச்கன்னியைப் 
பிறிசொன்றுகூறுத லியல்பன்றாகலான், ௮வர்கூறலும் உடனே செய் 
வத்துக்கு வழிபாடுசெய்தனர்; ௮ம்கு த் தெய்வம் பூசாரிமேல்வர்.து யாதா 

யினும் கஉறுமோவென்று தலைவியஞ்சினாள் ; ௮தகண்டதோழி அத்தெய் 
வத். திக்குப்பலிகொடுக்க இங்குஇட்ட ஆட்டினை வெட்டுசலால்பயனில்லை, 
ஈம் தலைவி வேங்சகடவாணர். தலையளிசெய்யப்பெற்றாள் ; அ௮௨ர்பெய 
ரைச்சொல்வவே. அ௮வர்பிரிர்சதனாலுண்டாகய இவ்வேறுபாடுநீல்கு உயி 

ருய்வள்காணென்றுகூறுதல். | 

 



௪௮ திருவேங்கடத்தற்தாதி 

வல்லசோ, ஓ- எதிர்மறை, வாரிசம்- மாய்க்குவமையாகுபெயர், 
கநரம் - நீரைத்தாங்குவதென்று மேசத்திற்கும், தலையைத்தாங்குவ 
தென்று கழுத்திற்கும்பெயராய்கர்தது ; கம்- தலை, நீர்; இஷத்றித்குப் 
பெயர். ்' கம்மென்பதலையாகாயம் கனம்சால் நீர்விதிவெளுப்பு '' என் 
ரூர் நிசண்டிலும். வேல்க . வாணர், வாழ் [-ஈர்- வாணர்) '* நிலைமொழி 

யீத்று ழசரத்தின்முன்ருமொழிமுசல் ககராம்௨ர்து Youre sr SF 
தீழகா.ரம்செட்டு வர்தரசாரம்ணசாரமாகும்'' என்ற வீரசோழியம் சச் 
இப்படலம் (18) சூத்திரவரையிற்காண்க, தெசசந்தரம்-வடசொஜற் 
ரொடர் இயல்பாயிற்று ; [ஈன் - மெய் - ௩.௬.] சொல்லும், ௨ம் - புதியன 
புகுதலால் முன்னிலைக்குகர்தது, (௫௯) 

தங்கட மாலத்தி முன்னின் காலிப்பின் சென்தகொண்டல் 
வேங்கட மால்கழ லேவிரும் பார்விலை மாதர்முலை 
யாங்கட மால்செய மாலா யவரெச்சி லாககச்சித் 

தாங்கட மாலழி வாரிருக் தாலுஞ் சவப்பண்டம. 

உரை :--தல்கு - (முதலையால்வர்;) மையை, .௮ட - போச்ச 
வேண்டி, மால் - பெரிய, ௮த.இ- யானையினது, முன் சன்று - முன்னே 
நின்று, காலி- பசுக்கூட்டத்தின், பின் - பின்னே, சென்ற- போன, 
கொண்டல் - மேகம்போன்ற நிறத்தையுடைய, வேங்கடம் - திருவேங் 
சடமலையில் எழுச்தருளிய, மால்- திருமாலினுடைய, கழல் - திருவடி 
களை, விரும்பார் - விரும்பாதவர்களாய், விலை மாதர் - வேரியருடைய, 
சட்ம் ௮ம் முலை - கும்பமாகிய சொய்சைகள், மால் செய- மயச்சத்தைச் 
செய்வதனால், மாலாய்- ஆசைகொண்டு, அவர் - அர்தவேசியருடைய, 
எச்சில் - எச்சிலாகிய, ஆகம் - சரீரத்தை, தாங்கள் நச்சி. விரும் 

பி, தம்மால் - தங்களாவேயே, அழிவார் - அழிந்துபோவார்சள் ; ; Dae 
தாலும் - அழியாமலிருர்தாலும், (அவர்கள் சரீரம்), சவம் பண்டமே - 
பிசேதமாகுெயபொருளேயாகும்; (௭-று,) 

யானையைச்சாத்துப் பசுச்களைமேய்த்ச திருவேங்கடராதன் பாதங் 
களை விரும்பாமல் விலைமாதர் இன்பத்தைவிரும்பி உலஏலுள்ளசிலர் சாம் 
தீம்மாலேயழிகார். அவர் இருச்தசாலும் பிரேதமேயாம்) என் 
பதாம். விலைமாதர்உடம்பு பவருமனுபவித்தலால் எச்சிலாகுமென்ளூர், 
சண்ணபிரான் ஆயர்பாடியில்சென்று மாடுமேய்த்தது வெளிப்படை, 
இதுபற்றியே சாலிச்குப் பின்னேயும் சாணலாம்'' என்றார் புகழேக்தி 
யாரும், கொண்டல் - நீரைக்கொள்ளுதல்என்னும் பொருளது; மேசத் 
HESS தகொழிலாகுபெயராயிற்று, அழிவார்என்னும் முற்றித்கு லர். 
என்னும் எழுவாய்வருவித்து உரைச்சப்பட்டத, முன்னின்று பின் 
சென்ற என்றது மரண், (௬௦0) 
பண்டை யிரு க்கு மறியாப் பரம பதத்தடியா 

ரண்டை யிருக்கும் படிவைக்கு மப்பனை யண்டத்துக்குர் 
தண்டை யிருக்கும் மலர்ந்தசெவ் வாயனைத் தாள்வணங்கா 
மண்டை யிருக்கும் விரிமோ சனன மரணமுமே, 

உரை :--பண்டை - பழமையா௫ய, இருச்கும் - வேசங்களாலும், 
அறியா - ௮றியட்படாச, பரமபதத்,த - ஸ்ரீலைகுண்டத்தில், அடியார் 
அண்டை - அடியவர்களுச்குப்பக்சத்தில், இருக்கும்படி. : வைக் 
கும்- (என்னை) வைத்தருள்கின்.ற, ௮ட்பனை - தருவேக்சடத்தில் எல்லா



மூலமும் உரையும். ௪ 

உயிர்களுக்கும் சர்தையாசவிளங்குபவனும், ௮ண்டத் ஐக்கும் (அண்டும் 

களுக்கும், சண் - குளிர்ந்த, தயிருக்கும்---- , மலர்க்த.-.இறர்த, செவ் 
வாயனை - சிவச்சவாயையுடையவனுமாயெ ஏம்பெருமானை, .தாள் -பா 
தங்களில், வணக்கா- உணங்காத, மண்டையிருக்கும் - ,தலையையுடைஐ 
உங்களுக்கும், சனனம் மரணமும்- பிறப்பு மிதப்புமாளய இவைகள், 
விடுமோ - விட்டொழியுமோ ? [ஒழியாத] ,௭-ழு.) bby 

எனனைப்பரமபதத்தில் ௮டி.யார்கூட்டக்தோவனைத்த.௮ருள்சன் ற 
தீர்தையாகெய செவ்வாயனுடையதிருவடிகளை அணங்காத தலையுடைய, 
உங்களுக்கு ஜனனமரணம்ஙிங்காஎள்பகதாம். வேதம் ACA SUI 
பண்டைஇருக்குஎன்றார். மசாப்பிரளயசாலத்தில்௮ண்டங்களை அழியாத 
படி தன் வயிற்றில்வைத்தலால் ௮ண்டத்.துக்குத்திறர்தவாயன் என்றார், 
தயிர் - தையிர் என்றாகெயதபோலி. விட்மோ, ஓ- எதிர்மறை, . (௬௪) 

மரணக் கடக்குஞ் சரநீங்க வாம்வித்து வல்லாக்கர் ப 
மூரணவங் கடக்குஞ் சரவேங் கடவகண் மூடியந்தக் 
கரணக கடக்குஞ் சரமத்து நீதரு கைக்கெனக்குன் 
சரணந்ச டக்குஞ் சரண்வே நிலைதந்து தாங்கிக்கொள்ளே. 

உரை:--சடம் - மகச்தையுடைய, குஞ்சரம் - யானையானது, மர 
ணம் - மரணத்தினின்றும், நீம்ச - ஒழிய, வாழ்வித்து- உயிர்வாழச்செய் 
தி, வல் - வலிய, அரக்கர் - இராக்கதருடைய, முரண் - ௨விமையை, 
அ௮ங்கு- இலம்கையாடிய அவ்விடத்தில், ௮டச்கும்- அடச்குகின்ற, சசம்- 

௮ம்புகளையுடைய, வேங்கடவ - திருவேங்கடகாதனே ! கண் மூடி - சண். 
கள் இருண்டு, அ௮ந்தக்கரனாம் - மனம் புத்திஏத்தம் அகங்காரம் wey 
௮ர்தச்சரணங்கள் நான்கும், கடக்கும் - ஒடுங்குகின் ற, சரமச்து-ம.ரண. 
சாலத்தில்,நீ...----, தருகைச்கு- கொடுத்தற்கு, எனக்கு.------..உன்- 
உன்னுடைய, ச.ரணங்கள் - திருவடிகள், தகும்- த௫ு.தியாகும் ; சரண் - 
அடைக்சகலம்புகுமிடம், வேறு இலை- வேறேயில்லையாதலால், தந்து - 
௮த்திருவடிகளை எனக்குச்சொடுத்த, தாங்கச்கொள் - என்னைச்சாத்.தக் 
கொள்; (௭-று.) ட்ட ட 

யானையைச்சாத்து அ௮ரச்சரைக்சொன்ற தஇிருவேகங்கடசாதனே ! 
யான் இறச்கும்பொழுது உன்னுடைய இருவடியை எனக்குச்கெடுப் 
பத தகுதியாகும். வேறு புகலிடமில்லையாகையால் கொடுத்து என்னைச். 

சாசத்துக்கொள்என்பசாம். வாழ்வித்து, வி- பிரவினைவிகுதி. ௮ர்தக்கர. 
ணம் - வடசொல், தருகை-தொழிர்பெயர். *' தகும்” என்பது ** தக். 
கும்” எனவிரித்தல் விசாரம்பெர்றது, | . (a2.). 

தாங்கட லாழி வளை தண்டு வாள்வில்லிற் முன்வரை ரல 

Sms வீக் குறித்தடி.த் அுத்துணித் தெய்துவெல்லும் : 
பூங்கடல் வண்ண னிலைகிடை. வந்தது போக்கிருப்பு ன 
வேங்கடம் வேலை யயோத்திவெங் கானகம் விண்ணுலகே, - 

உரை :-- தாங்கு - சையிலேச்திய, sr - வலிமையுள்ள, ஆழி - 
சக்கரம், வளை - சல்கம், தண்டு - கதை, வாள் - சத்.தி, வில்லில் - வில் 
ஆகிய இவற்றால், சானவரை - அசுரரை, ஈங்கு - இவ்வுலகத்தில், அட- 

கொல்ல, வீச.- எறிர்.தும், குறித்து - ஊதியும், ௮டி.தத - புடைத்தும்,. 
அணித்து - துண்டித்தும், எய்து - ௮ம்புசகளையெய்தும், வெல்லும்-வெற் 

௪



Bo திருவேகடத்தந்தாதி 

றநிசொள்ளெற, பூ- அழ, சடல்வண்ணன் - - கடல்போன்ற ‘Ap 
முடையமாயோன், நிலை- கின்ற தம், டை - டெந்ததும், வந்தது - 
அவதரித்ததும், போக்கு - சென்றதும், இருப்பு - இரு சதம், (முறை 
யே), வேங்கடம் - இருவேங்கடத்திலும், Ca - திருப்பாற்சடலிலும், 
அயோத்தி - அயோத்தியிலும். கெம் - கொடிய, கானகம் - சாட்டிலும், 
விண்ணுலகு - பரமபதத்திலுமாம் ; (௪ - று.) 

தானவரைச்சொல்ல அழியைவீ9, களையைக்குறித்து, தண்டா 
லடித்து, வாளால் தணித்த, வில்லால் எமய்.து வென்ற கடல் ௨ண்ணன் 
நின்ற த - வேங்கடம்; இடர்தது - பாற்கடல் ; அவசரித்த.அ-- அயோச் 
தி; சென்றது - சாடு; இருக்க. - பரமபதமாகும்; என்பதாம், இப் 
பாடலில் முன்னிரண்டடியும் பின்னிரண்டடியும் நிரனிறையணிகளா 
கும், அழி உளைதண்டு வாளவில் - உம்மைத்கொரை, போக்கு, இருப்பு - 
தொழிற்பெயர்கள். (௬௩) 

உலகந் தரவும்தி இ பூத்திலை யேற்சுட ரோரிரண்டு 
மிலகர் தரமும் புவியுமெங் கேயய னீ சனெங்கே 
பலகர் தரமு முணவுமெல் கேபல் ஓயிர்களெ க்கே 
திலகர் தரணிக் கெனநின்ற வேங்கடச் சதரனே. 

உரை :--தரணிக்கு - உலசத்திற்கு, திலகம் என - நெற்றித்தில 
கம் போல, நின்ற - விள௩கிகின்ற, லேங்கடம் - திருவேங்கட மலையி 
இள்ள, சதரனே - ஸ்ரீதானென்னும் பெயருடைய பெருமானே! நீ, 
உலசம்- உலகங்களை,த7 - படைக்கவேண்டி, உர்தி - நின் தருவுர் இியில், 
(சமலம்,)பூத்திலையேல் - மலரச்செய்திலையானால், தர் -ஓப்பற்ற, இரண் 
டு சுடரும்-குரியசர் திரராகியஇரண்டு சுடர்களும், இலகு-விளங்குகெ ற, 
அர்தரமும்- ஆகாயமும், புவியும்- பூமியும், எங்கே- யாங்குஉண்டாகுமோ ? 
அயன் - பிரமனும், ஈசன் - உருத்திரனும், எங்கே - எங்கு உண்டாவார் 
கள் ? பல - பலவாதிய, கர்தாமும் - மேகங்களும், உணவும் - அற்றால் 
விளையும் உணவுப்பொருள்களும், எங்கே - எங்குண்டாவன 1 பல் உயிர் 
கள் - பலஉயிர்களும், எங்கே - எங்குஉ௨உண்டாவன ? [யாவுமிஷலையாம் .] 

... வேங்கடத்தின்சண் விளங்குஞ் £தரனே ! 6திருவுக்தி kp Bi ev 
யென்னில் சூரியசச்திராதிசகளும் ஆகாய முதலிய பூதமகளும் பிரமருத் 
இரா இகளும், மேகமுதலியன யாவுமில்:ல யென்பதாம். உந்தியிற் 
பிரமன்தோான்றி ௮௨ன் உலஈம்படைத்தலில் ௮௨ன் தோன்ரறாவிடில் 
யாவுந்தோன்றாவாசலின் பூவாவிடினில்லை யென்றார். சாயமும் 
பூமியுமென் ஈமையால் இடையிலுள்ள கார்று, தி. நீர முதலியனவுக் 
கொள்க, எ௩கு என்னும் இடைச்சொர்சகளின்மேலுள்ள ஏசா ரமெல் 
லாம் எதிர்மறைட்பொருள் குறிப்பன, உலகம் - சனித் தமிழ்மொழி, 

சீவார் கழலை யிரண்டையுஞ் செப்பென்று தீங்குழலி 
னாவார் கழலைப் பயில்செக்கை யார்ஈலம் பேணுமைவ 
ராவார் கழலை யிரண்டா மவத்தையி னன்றெனக் க்குன் 
பூவார் கழலை யருளப்ப னேயண்ட பூரணனே... 

உரை :--அப்பனே - திருஷேங்கடத்திலிருககற சர்தையே ! அண் 
ட பூரணனே - அ௮ண்டங்களிலெல்லாம் நிறைர் தவனே ! தீம் குழலின் - 
இனிய புல்லாங்குழல்போல, சாவார் - நாவிற்சொல்லுடையவரும்,



ழேலமும் உரையும். இக 

கழலை 5 சழம்தொடியின் சொட்டையை, பயில் - எடுத்து BOS er 2, 
செல்சையார் - செச்சசையுடையவருமாகய மாதர்களின், 2. 
வார் - வடி.இன்ற, சழலை இரண்டையும் - இரண்டு சழ$லைச்சட்டியாயெ 
கொள்கைகளையும், செப்பு என்று-செப்புக்சண்ணங்களென்றுசொண்டு, 
லம் - ௮வர் இன்பத்தை, பேஹும் - விரும்புன்ற, ஐ௨ அகார் - பஞ் 
ரேச்திரியங்கள், கழல் - நீங்குன்ற, ஐ இரண்டு அம் - பத்தாவதாயெ, 
அவத்தையின் அன்று - மாணாவஸ்தையினப்பொழுது, எனக்கு - உன் 
,தொண்டனாகிய எனக்கு, உன் - உன்னுடைய, பூ ஆர் - மலர்போன்ற, 
சுழலை - திருவடிகளை, அருள் - தந்தருள்வாயாக;  (எஃு, 

அப்பனே ! ௮ண்டபூரணனே ! மாதர் ஈலத்தை விரும்பிய பஞ்சேச் 
திரியங்சளின் தொழில்களெல்லாம் மீங்கு்ன்ற மரணாவஸ்தை.ில் உன் 
மலரடிகளை எனக்கு அருளுவாயாக வென்பதாம். கழலை - சரங்குச் 
சட்டி; ஈன்னூவில் £ழ்௨யிற்றுசக்கதழலையென்ற உசா ரணசசையும் சோக் 
6s. இதுபற்றியே ''பிணிசெய்கன்ற வரலை யென்பில் பிதெ பிண்ட 
முசிசமா, யணிசெய் கொங்கை யமுத்கும்ப மெனவி gut) wwe 
Gr”? என்றார் பரணியிலும். ஐயிரண்ட வஸ்தையாவன :--1, காண் 
டல், 2. பெறவேண்டுமென்லும் உள்ள நிசழ்ச்ச, 8, இடைவிடாது 
நினைத்தல், 4, வாடுதல், 8, வருத்தமிகுதியைப் பிறர்ச்குரைத்தல், 
6. நாணத்தின் எல்லையைக்கடத்தல், 7, கோச்குவனவெல்லாம் அவை 

யே (போலுதல், 8. பித்தாதல், 0. மோடித்தல், 10. சாக்சாடு என் 
பன, “ சண்டுகேட் டுண்டுயிர்ச் த.ற்றறியு மைம்புலலு, மொண்டொடி 
சண்ணேயுள'' என்றபடி சுவையொளியூழரேசை சாற்றமென்ற 
ஐம்புவனு மொரேசாலத்தில் மசிழ்சசியடைவது மாதர்களிடத்திலே 
யாதலால் பேணுமைவரென்றார், ஓவராவார், அவார் - முதல்வேற் 
றுமையின் சொல்லுருபு. பூயார்,௮ர் - உவமவுருபிடைச்சொல், (௬௫) 

பூரண னாரணன் பொன்னுல காளி புராரி கொடி. 
வாரண னாரணன் வாழ்த்தும் பிரான் வட வேங்கடத்துக் 
காரண ரரைணக் கானா விறைவி சணவன் மண்ணேம் 
பாரண னாரண னென்பார்க்கு நீங்கும் பமுதவமே, 

உரை:--வட வேங்கடத்து - வடதிசைச்சண்ணுள்ள வேங்கடமலை 
யில், காரணன் - மூலகாரணனாய் விளம்கெயருளுகின்ற இஹைவனான 
'வன், பூரணன் - எக்கும். நிறைச்சவனென்றும், பொன்னுலகாளி - 
இக்திரன், அர் ௮ணன் - இவனுகச்குப்பொருச் திய ௮ண்ணனென்றும், 
'புசாரி-திரிபுரசகனனான சி௨பெருமானு மிவனேயென்றும், கொடிவார 

ணன் - சோமழிக்கொடியையுடைய சாத்தனு மிஉனேயென்றும், ஆர 'ஊன் - பிரமதேவனால், வாழ்த்,தம் - அதிச்சப்பட்ட, . பிரான் - பெரி 

யோனென்றும், ஆரணங்கு - தெய்வப்பெண்ணாவெ, ஆனா - கெடாச, 
இறைவி 'சணவன் - தஇிருமகளார் சாயசனென்றும்., ஏழ் மண் பார 
ஊன் ~ ஏழுலகுமுண்டவனென்றம், நாரணன் என்பார்ச்கு - ராரா 

.யணனென்றும் சொல்லுவோர்ச்கு, அவம் - அவர்செய்துள்ள தீவினை ச 

ளெல்லாம், பழுது - பழுதபட்டு, நீம்கும் -8ீல்இவிடும்; (௭ - ஐ.) 
வேங்கடத்திலிருக்கற காரணபூதனான இறைவனைப் பூரணனெ 

ன்றும் உபேச்திரனென்றும். புராரியென்றும் வாரணனென்றும் பிரா 

னென்றும் : இருமகளார்கணவனென்றும் பாரணனென்றும் Ka Tox



‘Be. திருவேகடத்தர்தாதி 

னென்றும் சொல்லுவார்ச்கு அவர்கள் செய்துள்ள தீவினை களெல்லாம் 
பழுத' பட்டு நீங்கவிடுமென்பசாம். இதனால் எல்லாவடிவருமம் சர்ரா 
மணனேயென்ப.து . கூறப்பட்டது. அர்தரியாமியாதலால் பூர்ண 
Gera ar. aerBucr மனைவி அ௮திதிவயிற்றில் இந்திரனுக்குத் தம்பி 
.யர்சவாமன்னெலும்பெயருட ன வதரித்தமையால் பொன்னுலகாளி ஆர் 
'அண்ண்னென்றதாம் (இத வே உபேச்திராவதாரம்.) **சரியமேணிமிசை 
'வேளிய நீறுசிறி தேயிடூம்,பெரிய கோலச் சட்ட்கண்ணன்'? “உடையா 
TRS Gl OL west கண்டிகையன் ”? முனியே சான்முகனே மக்கணப் 
பா?? பூத்சண்டுழாய் முடியாய் புனைகோன்றையஜ் சேஜ்சடையாம்' 
'என்று அழ்லார் அருளிச்செபல்கொண்டு புராரியென்றார். பு.-1- ௮ரி- 
"பூராரி; புரம்களை சாசஞ்செய்தவன்; முற்கூறியன்றிச் சவெபெருமான் 
கையில் ௮ம்பாகிவர் த அ௮ப்புரங்களையழித்தலிற் புராரியானானென்றலு 
மாம்; இத பத்றியே “ குழணி௰ ௨ண்ணரின் கூறு கொண்ட, தழனி£ 
ஒண்ண னண்ணுார் ஈகரம், வீழரனி மலைசலை வளைவு செய்தம், சழனிற 

- வம்பது வானவனே என்றார் திருமஈசையாழ்வாரும். இறைவனும் 
Badia genes சாத்தனையுயிர்த்தமை சோன்ம௦சக் சொடிவாரண 
னென்றார்; கொடிவாரணன் - ரூமாரச்சடவுளுமாம். ஏழுலகும் 
அவன்வபிற்ரடகெமைதோன்ற மண்ணேழ்பாரணனென்றார், FD 

றில் தானொருவனே மகாப்பிரளயத்திற் சயனித்திருப்பானென்பது 
தோன்ற. கா.ராயணனென்றுர். புரம் -மூன்றுபு1ங்கள்:--தாரகாசுரன் 
மக்கள்மூவரும் தவத்தால்வாம்பெழ்று உலோகங்களாலாகிய மூன்று 
கோட்டைகளைப்பெற்று எல்லாரையும் வருத்த வசையறிர்த இவபிரான் 
“பொருதி அழிச்சனனென்பசாம். உலகம் ஏழு - அதலம், விதலம், ௬த 
லம், தராதலம், ரசாதலம் மகாதலம், பாதாளம். புராரி - நீர்ச்சசந்தி, 
சாராயணனென்ற வடசொல் ரசாரணம௰னனத்திரிர்தத, (௬௬) 

பழுத்தெட்டி போன்ற ஈடுச்செல்வர் பின்சென்று பல்செருக்காற் 
கொழுத்தெட் டினையள வெண்ணமமற் நீர்குவ டேறிமந்தி 
கழமுத்தெட்டி யண்டர் பதிக்கும் வேங்கடக் காவலனை 
யெழுத்தெட்டி. னாலெண்ணி யேத£ர் பரகதி யேறுதற்கே. 

.. கரை:-- பழுத்த - கனிகள் பழுத்திருச்சின்ற, எட்டி போன்ற. 
எட்டி. மரத்தையொச்2, ஈடு - மத்தியிலுண்டாகய, செல்வர் - தனவா 
ன்காின், பின்சென்று - பின்னேபோய், பல் செருக்கால் - பலகளிப் 
பினாலே, 'சொழுச்,த - கொழுப்பேறி, எள் (அளவு) - எள்ளளவேனும், 
இனை அளவு - தினையளவேனும், எண்ணம் - நினைப்பு, அந்நீர் - இல் 
லாசவர்களே! மச்தி- மர்திகள், குவடு ஏறி _ மலைச்செ.ரச்.திலேதி, 
அண்டர்பதி - தேவருலகத்சை, சழுத்து எட்டி----, கோக்கும் - பார் 
தன்று, வேங்கடம்.சாவலனை - இருவேங்கடசாதனை, எழுத்து எட்டி 
னால் - HOP MA FT SST, எண்ணி - தியானித்து, மீங்கள்,) பரகதி 
“ஏஅதற்கு ் பரமபதம் அடையவேண்டி,,. ஏத்தீர் ~ துதியுங்கள் ; (எ-று) 

்...' செல்வர் பின்னேசென்று சளிக்கும் மார்தர்களே ! நீங்கள் ப்ரகதி 
யடையும்பொருட்டுச் திருவேங்கடராதனைத்தியானியுங்கள் என்பதாம். 

அட்டி பழுத்தாலும் பிதர்ச்குப் பயன்படாத போல நடுச்செல்வர் உங்ச 
க்கு ஒன் றுக்சாரார் என்றும் * ஆகா தெனினும் அசத். தரெய் யண் 

"பாடற், போகா தெறும்பு புறஞ்சுற்றும் '” அவ்௨ண்ணம் நீங்கள் ௮கர்க



மூல்மூம் உரையும், இ௩ 

"எைச்சுற்றிச் சளிப்பினால் எம்பிரானை யெண்ணினீரில்லை யென்றும் கூதி 
ஞர். : ** எட்டி பழுச்தாலென்ன ஈயாதவன் வாழ்ர்சாலென்ன 11 என் 
னும் பழமொழியும் சோக்குக, பழுத்த, ௮- தொச்சது. : எத்திர் - 
உடம்பாடு ஏவற்பன்மைமுற்று, ஏ.றுதற்கு - குல்விகுதிபெற்ற செயவெ 
ன்வாய்பாட்டு வினையெச்சம். மந்தி குட ஏறியவுடன் தேவருலகு 

தனக்குச் சமீபத்திலிராக்கப்பார்த்த அதில் எழுவதற்கு சோக்குதல் 
போல நீல்கள் ஷேங்கடக்காவலனைச் கருதியமாத்திரத்இல் உயர்ச்ச ப.ச 
_மபதநிலையைப் பின்புபார்த்து அதிலேறுவதன் கருத்தடையசாலீ 
சென்று கொகைமொழியாற்கொள்ச, | (௬௪) 

ஏறு கடாவுவ ரன்னக் கடாவுவ ரீரிருகோட் 
டீறு கடாமழை யோக்கல் கடாவுவ ரோடருவி. 
யாறு கடாத வமுதெனப் பாய வரிகமுகந் | 
தாலுக டாவும் வடவேங் கடவரைச் தாழ்ர்தவரே, 

உரை ;-- 70 அருவி ஆறு-ஐடுசன் ற ௮ருவியாழ்றின் சீர், .சடா- 
கைட்பில்லாத, ௮மு.து என - ௮மிர்தம்போல, பாய- பாயச். த செல்ல, 
அரி - குரங்குகள், கமுகம் - பாக்கு மரல்களின், தாறுகள் - குலைகள் 
மேல், தாவும் - தாவிச் குதிச்சன்ற, உடவேங்கடவரை - வடதிசைக் 
சண்ணுள்ள திருவேங்கடக் திறைவரை, தாழ்ர் தவர் - வணங்னெவர் 
கள், ஏழு - இடபவாசனச்மை, கடாவுவர் - செலுத்தவார்கள் ; அன் 
னம் - ௮ன்னவாசனத்தை, கடாவுவர் - செலுத்துவார்கள் ; ஈர் இரு 
சோட்டு - சான்கு தர் தங்களையுடைய, கடாம் - மதறீர், மழை - மழை 
போல, மஊறு - பெருகுனெற, இங்கல் - மலைபோன்ற ஐராவதமென் 
னும் யானையை, கடாவு௨ர் - செலுத்துவார்கள் ; (எ-று. 7 

திருவேங்கட முடையானை வணங்கனெவர்கள், பிரமருச்திர இர்தி 
ராதி உயார்த பதம்களில் எதனை விரும்பினாலும் விரும்பியதை விரும்பி 
யபடி அடைவார்சளென்பதாம். எறு- விலங்கன் ஆண்பாற்பெயர் ;இங் 
குச் சிவபெருமான் செலுத்தும் இடபத்துச்சாயிற்று, கடாத - எதிர் 
மறைப் பெயரெச்சம் ; கடு - பகுதி ; கடு - சசப்பு, ஒங்கல் - உவமையா 
குபெயர். அருவி நீர்பாய ௮ரிக்குலம் மரங்சள்சதோ.றுர் தாவுசல்போல 
எம்பிரான் கருணைவெள்ளம்பெருக ௮தனைப்பெற்ற உயிர்கள் சம் இச் 
சையுள்ள ஒவ்வொரு பதங்களிலும் சாவிச்செல்வார்களென்று தொகை 
மொழிக்கருத்தச் கொள்க, அன்னம் - பிரமதேவரின் வாசனம், ஐரா 
௮ம் - இந்திரன் வாகனமாகிய யானை. (௪௮) 

தாழ்ந்த வருக்கர் தருவொக்கு மோபல தாரகையுஞ். | 
சூழ்க்த வருக்கன் சுடரொக்கு மோதொல் லரக்கரென்று - 
வாழ்ர்த வருக்கங் களைந்தான் வடமலை மாலடிக்கீழ்: ட்ட 

- வீழ்ந்த வருக்கன் பருக்கொப்ப ரோவண்டர் மெய்த்தவரே. 

உரை :-- தாழ்ச்ச - இழிர்த, அருக்சம் - எருக்சஞ் செடியானது, 
தரு - சற்பக விருகத்சை, ஓச்குமோ - நிகராகுமோ? (அசாத.). பவு- 
பலவாஓயெ, தாரசையும் - நட்சத்திரங்களும், சூழ்ர்ச - சூழ்ச்துவாப்பெ 
தற, அருச்சன் - குரியனழ;, சுடர் - பிரசாசத்திற்கு, ஒக்குமே -,கித 

ராகுமோ? (ஆசவாம் ) ௮ப்படிப்போல) தொல் - பழமையாசயெ, அச் 
சரென்று- இராட்சதசென்று, வாழ்ந்த: - வாழ்ர் தசொண்டிர௫ச்ச, ரு



Be திருவேங்கட த்தர்தாதி 

கச்சம். - கூட்டத்தை, களைச்தான். - அழித்தவனாயெ, ட மலை: -. திருவே 
ல்கமலையிலள்ள, 'மால்.- மாயோனுடைய, அடி. Cy திருவடிகளிலே, 
வீழ்ந்த வருக்கு - .வணங்யெ தொண்டர்கள்பால், அன்பருக்கு - அன்பு 
படையோறாஇ யிருப்பவருச்கு, அண்டர் - தேவரும், ..மெய் - உண்மை 
ரன, பதிவர் - தவத்தினரும், ஒப்போ -.நிகசரவாமோ 2.  [அகார். ] 

எருக்கு - கற்ப்சத் சுச்கு. ஒப்பாகுமா? நட்சத்திரங்கள். சூரிய 
Geshe Georr@wor ? (அப்படிப்போல்)  உடமலை மாயோனத அடிய 
ரின் 'அழ்யரு க்குத் தேவரும் மேனிவரும் : ஒப்பாகாரோ : அசாரென்ப 

- தாம், எல்லாச் இரகங்களும் கண்ணைச் சூழ்ர் சவரப்பெத்றதனாலும், 
தன்னிலையில் dian தான் சற்துதலாலும் ருழ்ர்சவருக்கனென்றார். 
தொல்லரச்கர் - பிரமன் உலக.திகதப்படைக்குங்காலத்திலே சிருஷ்டி 
த்த இராக்கதப் பகுதியா. RSTO ECT - எதிர்மரைப்பொருளன, இது 
எடூத்துக்காட்ட்வமையணி,.* (௬௯) 

மெய்த்தவம் போ “ty வெஞ்சொ லி ராமன்வில்: வாங்கிவளை த் 
ட Bug sab போதக ஈ(அஞ்செய் தோருயர் வேங்கடத்து 
.. வைத்தவம் போருகபு பூவார்கழலை மரைமலுழால் | 
ட பொய்த்தவம். போஞ்சு. வார்காமம் வேட் டுப் புரளுவரே. 

இரை: ஷெட் கொடிய, செரல் - சொற்களையடைய, இரா 
மன் - Urge nox 8, மெய் - உண்மையான, தவம்-சவம்இன் wens 
ளெல்லாம்; போர் - யுச்தச்தில், ௨௪ - கெடும்படியாக, - வில் - அந்தப் 
பரசுகற்மன வில்லை, வாங்கி... உளத்து. வளைத்து சாண்பூட்டி, 

உய்நீத் - Beiter ௮ம்போர்- -அம்பினையுடையஉரும், உசம்சாலும்- 
Ager & யுகக்களையும், செய்தோர்-௮ச்னெவருமாய இறைவர், உயர- 
puree, வேங்கடத்து - திருவேங்கடமஃையில், வைத்த-வைத்தருளின 
௮ம்போருகம் - சாமரையினு, பூ ஆர் - மலர்போன் ற,கழலை - ப இருவ 
டி.களை, மறை -.ேதங்களையும், . மனுநால் - மனுதரும சாஸ்திரத்தை 
யும், பொய்த்த - பொய்டியன் po Bus, ௨ம்போர் - . உம்பர்கள். 246 
வார் - விரும்பாராடு, காமம் - சிற்றின்பத்தை, லேட்டு - விரும்பி, பு 
ஞுவர் - புரண்டு விழுவர் ; (௪ -.ு.) ட 

பரசுரா மனைவென்ற இறைவளர். நிருகேக்கடத்தில், கின் ஐருளிய 
இருடி சளை' (ஞானிகள். தீரி௫ித த ஈன்மைபெறுவார.த. சண்டிருர் தம்) 
வேத விரோதிசிள் சிலர் விரும்பாராய்ச் இற்றின்பத்தி.. வழி றனர். 

- என்னே ! என்று இரங்கிச்கூறிபதாம்.' இரர்மாலசாரத்தில் மிதிலை 
யில் ததோபிராட்டியாரை மணமுடித்த. மீண்வெரும்போத எ.இர்த்த பர 
சுரா. மனை ஒரம்பினால்வென்று அவன் திவங்களைத்தாம் அடைர்தத வெ 
ளிப்படை, பாசு.ராமன் :-- ஜமதக்கினி மகன்; தந்ைத சட்டளைப்படி. 
தாயைச்கொன்று மீண்டு பிழைக்கும்படிசெய்சுகொண்டனன். தீன் 
Sb SOUS கார்த்தவீரியனென்பான். கொன்ரறுசா ரணமாக ' ௮௲னை 

, ஒதைத்ததுமன்றி இருபத்தொரு தலைமுறை அரசர்கள் பரம்பரையை 
அழித்த உவகமெல்லாம் தன் வசப்படுத தஇிக்சொண்டு. ஒரு... மகாயாகஞ் 
செய்ய. அர்த யாசத்தில் வ.க யாத் த.சாசெபமுணிச்குஇவ்வுலக,த்தை:த் 
தித்சஞ்செய்துவிட்டு மேற்குச் தொடர்ச்ச மலைக்கு, மேல்யாலுள்ள கா 

்டினைத்திருச்திசேோள ரா.சரியத்தை, ஸ்தாபித்தனன். . Sent. gor 
க்கு, மனைவி முதலிய யாவுமில்வாமயால். சன் சகோதரி மசனுக்குப்



மூலமும் உரையும், இடு 

பட்டல்சொடுத்து இமயமலையில் த௮ஞ்செய்யப்போயினன். இவன் 
இர்தியாகை யாளுகுகாலத்தில் பூமியில் பம்பல ஈ நிகளமைத்து ஆங்க: 
ங்குள்ள மே? பள்ளககளுச்சுத்சக்சபடி மார்ச்கமுண்டாச்சச்சாடுகெடு, 
த்தி சாடாக்கி கல்லவழிசகுச் சொண்டுவச்சனன். நீவன் அரசர்களை 
ச்சொன்றதன் நிமித்சம் இஉன்பெயரையே சாட்டாமல் பிற்சாலத்நில் 
ஈதிகளுக்கு வேறுவேறு புமாணங்கட்டிவிட்டனர், விர்ப்பிற் பெருகு 
மாமவின் இம்மட்டோடு நிறுத்தலாயிழ்று, (௪௦) 

புரண்டுஇக் கும்முடற் கேயிகஞ் செய்பொற ளர்க்கையினா 
லிரண்டுதிக் குதடு மாறுகெஞ் சேயினி யெப்துவம்வா 
தரண்டுதிக் கும்மரன் Sam as @)T Lp FD றேவரெல்லாஞ் 

சரண்டுதிக் கும்படி மேனின்ற வேங்கடத் தாமகத்தையே, 

உரை :--புரண்டு- டெர்.சபுரண்டு, உதிக்கும் - பெருக்்ெ.ற, உடற் 
கே- சரீரக்அுச்சாகவே, இதம் செய். சன்மைசெய்ன்ற, பொருள் - 
செல்வகதை, அச்கைபின் - உண்டாக்கிக்சொள்கதற்காக, சால் இசண்டு 
இச்கும்- எட்டுததிசைசளிதம், தடுமாலும்- கிரிர் த௨ழலுகன் ற,ரெஞ்சே - 
மனமே! இிரண்மி- கட்டமாக, உதிக்கும்- தோன்றுன்ற, அரன் - உ 
GSA cept s Huw, வேள்- மன்மதனும், அயனா் - பிமதேவரும், மு.தல்ஃ 
இவர்முதலாயெ. தேவெல்லாம்.-. ௮, ௪ரண. தன்பாதமகளை, திக 
கும்படி - தோத்திரஞ்செய்பும்படியாக, வேசடம் மேல் கினற- திரு 
வேஙசடமலைமேல் மின்றகிருககோலமா யெழுக்தருளிய, சாமத்தை - 
சுடர்போனறவலர7, மனி-பீப்பொழுத, எய்தும் - அடைவோம் 
வா- ௨ருவரயாக; (எ-று,) 

சரீ ரததிறகுரன்மைசெப்கின்றபொருளை த்தேடி.புழலகன்ற செஞ் 
சே ! எல்லாததேவரும் வணபகுகின்ற திருவேங்சகடத்துள்ள சோ ிவடி. 
வமுடையவரையடைகோம் வருவாயாகமென்பதாம் பொருளைச்சேகரித் 
தல் மனைவிமச்கள்முகலாயிஞோ பொருட்டன்றிச் தன்னுடலுச்சேயா 
மென்பதுதோன்ற உடற்கேயிதஞ்செய்9பொருளெனரூர்.  சேகரித் 
சலும அருமையென்பசனால் ராலிரண்டுதிக்குஈ்த , மாறும் என்றார், உதிச் 
கும்முடல், மகரம் - விரிததல்விசாரம், இரண்டுதிக்கும்மான் - என்பது 
மன்.ததிக்கும்படி - படியீர்றுவினையெொசசம். தாமம் - உவமையாகுபெயர்ஃ 

தாமத் தளைவெண்ணெ யுண்டவஈ நாளிடைத் தாயர்பிணி 

தாமச தளையுவசு தார்வேங்க டாதீபர் தாமரைப்பூர் 

தாமதத ளைமணி மீயாடணி மார்பினர் சண்ணநரதுழாய்த் 
காமத் தளைவதென் மட. விரென் நடமுலை3ய. 

போருளும் திணையும் பகுதியும் அவை. 
துறை--தலைவன் பிரிதலுந் தனியுறை தலைவி 

சிலைநுதற் பாங்கியர்க்கு நிலைதளர்ந் துரைத்தல். 
உசை:--மடவீர்- சோழியர்களே ! தாம்- தாவுகன்ற, மத்து - மத் 

தினால், ௮ளை - சடையப்பட்ட, வெண்ணெய் - வெண்ணெயை, உண்ட - 
YAss, Hesse - ௮ச்காலச்தில், இடை. - இடைக்குலத்திலுள்ள, த௱ 

யர் - அசோதசையார், பிணி: பிடித் தக்கட்டிய, தாமம் தளை - சயிற்றின்: 
சட்டினை, உவச்சார் - விரும்பினவம், மணியோடு - சவுத்துவமணி



Bar திருவேங்கடத்தந்தாதி 

யுடனே தா.மரைப்பூச்.தாமத்தளை - தாமரைப்பூ இடமாகவுடைய 
வளை, (இலச்குமிசேவியானர ), ௮ணி - அணிந்த, மார்பினர் - மார்பை 
யுடையவருமாயெ, வேங்கடா தபர் - திருவேக்கடரா.தருடைய, தீண் - 

குளிர்ச்ச, அம் - Hp Bus, Hyrw - துளசியாலாகயெ, சாமத்து- மாலை 
யில், என்... தடம் - அகன்ற, முலை - சொயங்சைகள், அளைவ - 
பொருர்தவ, என்றோ - எச்சாலத்திலோ.? (எ-று) ப 

தோழியர்களே ! வெண்ணெய்திருடிச் கட்டுண்டவரும் மணியை 
யும் திருமகளாரையும் மார்பிலுடையுவருமாகெ இருவேங்கடராதர் 
அழாய்மாலைமார்பில் என் உறுப்புக் சள்தோய ஹணைவதெர்தச்சாலமோ? 
சொல்வீர் என்பதாம், தாவும் - தாமென்றாயித்று ; [ஈன் - வினை - ௨௨,] 
வேல்கடாதிபர் - தீர்க்கசர்.த, பூர்தாமத்தள், தாமம்- இடம். இதி இரு 
பத். துமூன் ரூவதன் மெய்ப்பாடாகெயெகசலங்டகுமொ ழிதலின்பா ற்படுத்த ஒரு 
வாறமையுமென்றாலும் கர்தருவத்தின் வேறுபட்டதனாலும் ௮சப்புறமு 
மின்றிப் பாடாண்டிணைப்பாற்பட்டமையாலும் அமையாதென்க. திருட் 
டுத்தொழிலுடையகர்ச்குக் சளவுப்புணாச்சியும் பொருர்.துமென்ப.து 
தோன்ற வெண்ணெய்திருடியசைச்கூறிஞர். வேறுமா தரை விரும்பினால் 
அபடர்த்திருமோகெளில் முன் திருட்டுத்தொழிலில் பிறரால் கட்டுண்டு 
மானமிழச் சவா்க்கு இதுவும் தகுமென்பதசோனற இடைத்தாயர் பிணித் 
தமை கூறினார். இச்சசையதொழில் காமுகர்ச்சேயாமென்பார்ச்கு இவ 
ரும்| அத்தன்மையரேயென்பதை விளக்சவேண்டிப் பூர்சாமத்தள்மார் 
பினரெனரார். இப்பாடல் - யமகம், (௪௨) 

தடவி கடத்தலை வேழமுன் னின்றன சாடுதைத்துப் 
புடவி கடத்தலை யீரே மளந்தன பூந்திருவோ 
ti கடத்தலை வேட்டன வேங்கடத் தப்பன்புள்ளைக் 
கடவி கடத்தலை நெய்யுண்ட மாதவன் கான் மலரே, 

உரை: வேங்கடத்து - இருவேங்கடமலையில் கின்றருளிய, gu 
பன் - எல்லார்ச்கும்தர்தையாவானும், புள்ளை - கருடனை, கடிஃவி-வாகன 
மாச ரஈடத் தன் ற௨லும், சடம்தலை - குடத்தில், நெய் - வெண்ணெயை, 
உண்ட - புத்த, மாதவன் - இலக்குமிராயகலுமாகய இறைவலுடைய, 
சால்மலர் - திருவடித்தாமரைகள், தடம் - பெரிய, விசடம் தலை- மாறு 
பட்ட த$லையையுடைய, கேழம் - யானையின், முன் - முன்னே, நின் ரன- 
நின் றருளின ; சாடு - சகடாசு.ரனை, 205 $H———, SED - தாவு 
இன்ற, அ$ல - அலைகளையுடையகடலாஜ் ர்சுழப்பட்ட, ஈேேழ்டடவிசள் - 
பதினான்்குலோகங்களையும், ௮ளந்தன - அளர்தருளின ; பூ - அழூய, 
fate ரடு-சதோபிராட்டியுடனே, ௮டவி- சாட்டை, கடத்தலை - - காண் 
oO aaa, வேட்டன. விரும்பின ;.(௭- று.) 

அப்பனும் சருடவாசனலும் ஆகிய மாதவனுடைய இருடிகள் யா 
னையைக்காக்ச அதன்முல் ளின்றன ) சசடாசுரனைக்சொன்று ப.தினன் 
குலோகம்சளையும் அளந்தன ; தேவியாரொடு சாட்டிற் சென்றனவென் 
பதாம். இது இருகடிப்புகழ்சடி. மற்றை விலங்குகள்போலாசாது சை 
பொருச்திய தலையையுடைமையின் விகடத்தலையென்றார். FSET oe 
சம்சனால் கண்ணனை ச்சொல்லும்பொருட்ட€ூ அனுப்பப்பட்டவன் ; இவன்: 
திறந்த ஒருதொட்டில்வடி.வமாக . ஈக்சசோபன் மனையில்போய்ச் டப்... 

அதனை. அறியாத அசோதையார். சண்ணளை. ௮தன்மிது ,படுச்சகவைச்ச
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சொண்டவர்களுக்கும் அறிவுறுத்துமாறு இருவுளங்கொண்டு அனை 
சோக்கி நீ என்னை ஒருபொழுதேனுஞ் இர்தித்தாயில்லை ; எப்பொழு 
தும் விஷ்ணுவையே தியானிததச்கொண்டிருர் மையால் & sate 
மேசெல்லென்று கூற அப்படியே சண்ணபிரானிடஞ்சென்று நிகழ்ச் 
தமைகூறி வேண்டிச்கொள்ள யாவன் எர்தததெய்வத்தை இகழ்ச் 
தானே அவன் அ௮ர்தத்தெய்வச்தை வணங்கனொலன்றி ௮அகனைத்சொடர் 
ச்த நிவினை நீங்காதென்று தெளியக்கூறி அவனுக்கும் ௮வன் வேண்டு 
கோளின்படி gue சம்பிக்கும் வைகுக்தபசவிகொடுத்தருள்னானென் 
பசாம், வல்--தாலம் - வனமுலம் ; முன்னின் மமெய்திரிக்52; சாலம், 
அம்-சாரியை ; சாலு - ராக்கு, *' தாலமேழுடைய கோவே”? என்றார் 
கைட்தழாவாரும்,. (௪௬) 

என்னப்ப னாகததுப்பொன்லூலன் 2வங்கடத்தெந்தைது 
மன்னப்ப னாகத்துக் கஞ்சலென் முன்பன் மணிசிதறி [யின் 
மின்னப்ப ஞகைத்துப் பாப்ர்சான் கதையன்றி வெவ்வினைக 
டுன்னப்பனாகத் அப்பொய்ர் நால்புகாவென் ழூளை ச்செவிக்கே, 

உரை :--என் - எனது, அப்பன் - இறைவனாவானும், ஆசத்த - 

மார்பில், பொன் - அழகே, நாலன் - பூணூலையுடையகலும், வேக்ச 
டத்தி - திருவேங்கடமலையிலிருக்கிற, எந்தை - என்தச்தையாவானும், 
அயில் - யோசநித்திரை, மன் - பொருச்திய, ௮ப்பள - பாற்சடலையு 
டையகவலும், நாசத்தக்கு - கஜேர்.இிரனாகெய யானைக்கு, அஞ்சல் என் 
ரன் - ௮ஞ்சாதேயென்று வர்த௨லும், பல் மணி- பலகாகிய இத்த 
னங்களும், சிதறி - இந்தி, மின்ன - பிரகாசிக்க, பனாகத்த - பாம்பாயெ 
காளியன்மீன, பாய்ந்தான் - குதித்து ஈநடித்தவனுமாகய இறைவன த, 
சதை அன்றி - கதை ஒன்மேயல்லாமல், வெவ்வினைகள் - சொடியதிவி 
னைகள், துன்ன - கெரும்கும்படியாக, பல் ஈா-பலர்தம்மகாக்குசக்சளால், 
கத்து - சத்துதலைப்பொருர்திய,பொய்நூல்-சட்டுக் கதைசளாகய சமய 
சாத்திரங்கள், என்-----, துளை - துவாரம்பொருர்திய, செவிக்கு- 
காத களில், புசகா- புகமாட்டா ; (௪ -று,) 

திருமால் கதைகள் என்செவிகளிற் புகுவனவன்றிட் பிறர் தாம்சத் 
திய பொய் நால்கள் என்செவிகளிற் புசமாட்டா ; என்பதாம். எனவே 
இச்சடவள் கசை ஒன்றுமே இருமைப்பயனுரஈ் தருமென்பதாயிற்று, 
இதுபற்றியே ''திருமால்சீர் கேளாத செவியென்ன செவியே”' என்ருர் 
சிலப்பதிசாரத்திலும். என்றான், பாய்ந்தான் என்பனவினைப்பெயர் 
sar, ஈா- ௮தனைஉடையார் மேலேற்றும்பொழுது சனையாகுபெயர். 
செவிர்கு - உருபுமயக்கம், அப்பு-8ர்)எனவேபாற்கடலாம், (௭௪) 

நாரை வீடூ தூது. 

செவித்தலை வன்னியிற் சூட்ட வேயிசை இீப்பதும்யான் 

றலித்தலை வன்மய லுந்தமர் காப்புக் தமிழ்க்கலியன் | 

சுவித்தலை வன்றிரு வேக்கடத் தான்முன் கழறுமின்பொன் 

ருவித்தலை வற்.துந்து கோனேரி வாழுங் குருகனமே. 

பொருளும் திணையும் பகுதியும் அவை 

துறை--போதணி குழலி தூது விடத்தல்,





மூலமும் உரையும், ௬௧ 

... உயிர்களே! அரம்சத்திருப்பவரும் இலங்கையரக்களை௮மித்தவரு 
மாயெ ௨டவேங்கடவருடையபாதற்கள் SoS Por win Bus இரும்புகளை அரா 
வுன்ற இரண்டரமாகுமாதலார்சென்.று இரர்து கருணையைப்பெற் 
றுக்கொள்ளுல்கள் ; என்பதாம், அங்கமென் றதனால் உடமெ ழிவேதம் 
அற்ங்கங்களைப்பெற்றுள்ள சபோல ஈம்மாழ்வார்பாடலும் இருமங்சை 
யார்பாடிய ஆறுபிரபர்தங்களையம் ஆறங்கமாகப்பெற்றுள்ளதென்சு, 
தெய்வத்தமிழ்மாலையா சலால்தெய்வமலர்மணம் லிசுமென்றார், குலாவும் 
என்பதனை தெய்வமணத்துச்குஅடையாக்குச. கூரர் - கத்தியின் நுனி 
போன்றகொடியவர். வல்வீனையை இரும்பென்னாமையால் இத் ஏகதே 
கவுரவகவணி. கண்டீர் - மூன்னிலையசை, (௭௯) 

இரணிய காட்ட னிரணிய னீரைம் தலையன்கஞ்சன் 
முரணிய கோட்டி னகத்திற் சரத்தின்முன் poll pe g 
கரணியிற் குத்தி யிடர்தெய் துதைத்தவன் சர்ப்பவெற்ப 
ன ரணிய கேழ லரிரா கவன்கண்ண னாகிவந்தே. 

_ உரை --கேழல் - வராகமாஇயும், அரி - ஈரரிங்சமாகியும், ராசவன்- 
இராமனாஇியும், கண்ணனாக - சண்ணபிரானாதியும், வரத - அவதரித்து, 
இரணியர்சட்டன் - இரணியா க்கனையும், இரணியன் - இரணியகபனை 
யும், ஈரைர தகையன் - பத்து ததலைகளையுடைய இராவணனையும், கஞ் 
சன் - கம்ஸனையும், மூரணர்ய - கஸிமையுள்ள, கோட்டில் - கர்சச்தினு 
லும், ரகத்தில் - ஈகச்தாலும், சரத்தில் - அம்புகளாலும், முன் தாளில் 
முழங்காவினாலும், தி.ரனரியில்- பூரியில், தஞ்ச- இறச்ரும்படி, குத்தி. எனனை 

இட.ர்தி - பறிச்சு, எய்து - பிரயோடுத்து, உதைத் தவன் - > an gb Ga! 
னாகிய, சர்ப்பம்வெர்பன் - - சேடமலையிலிருக்ு மாயோன், அ௮ரணிய - 
காத்தருள்வானாக; (எ-று) 

._ வராகமாகி இரண/ யாச்கனைத்தந்தச்தால்குத்தி, நரசிம்கமாகி இர 
ணியகசிபனை ஈகத்தால்பிளர்து, இராக௨னாட இரா உணனை அ௮ம்பாலெய் 
அ, கண்ணபிமானாூக் கஞ்சனை முழங்காலாலிடித த கைச் கவனாகய 
சேடமலையான் ஈம்மைச்சாத்தருள்வானாக ; என்பதாம்,இப்பாடல் முறை 
நிரனிறையணி. உதைத்தவன் - முற்றெச்சம், குத்தி - குந்றியென்பதன் 
மரூஉ ; GP பகுதி. அரணிய - வியக்சோள்முத்ற: ப (௮0) 

வந்தித இருக்கு மநைபோற்று வேங்கட. வாணமல 
ம் ர்தித் திரு நுக்குங் குமமணி மார்பவுள் வஞ்சளையும் 

புந்தி தி ருக்கும் வெருளியு ங் காமமும் Or ராய்யும்ிட்டுச். 

சிந்தித் திருக்கும தெக்காலம் யானுன் றிருவடியே, 

உரை இருக்கு - இருக்குமுதலாகிய, மறை - வேதங்களெல்லாம், 
வந்தித்து - வணல்க, போற்று - து.திக்ன்ற, வேங்கடலவாழ்ஈ - திருவேவ் 
கடத்தி சில்வாழ்பவனே ! மலா& ந்தி - தாமரை மல.ராகியதிருவுச் தியை 

யுடைய, இரு - இலக்குமிதேவியாரின், குங்குமம் - குங்குமச்சர்தனம், 

அணி- அணியப்பெற்ற, மார்ப - மார்பையுடையவனே ! 3_ள்வஞ்சனை 
யும்- என்மனத்தின்௧ணுள்ள வஞ்சளையம், புர்.தி- புச்தியிலுள்ள, திருச் 
கும் - . மாறுபாடும், வெகுளியும் - கோபமும், காமமும் - விரகமும், பொய் 
யும் 4. 2௮ விம்டு- நீக்கிவிட்டு, யான்------, உன் இரு அடி. - உன் 
As Su SH SoM, Gr bsp - இியானிச் தச்சொண்டு, இருக்கும் 4 ௮.த.- 

இருச்சென்றசானது, ௭ காலம் - எர்.சக்காலமோ ? (எ-று)



௬௨ திருவங்கடத்தர்தாதி 

வேங்கடகாண ! மார்ப ! என்வஞ்சனையும்திருக்கும் சினமும் சாம 
மும் பொய்யும்விட்டு ரான். உன்பாதல்களைச் சிர்தித்திருப்பது எந்தச் 
சாலம் ? அருள்வாயாக என்பதாம், எப்பொழுசும் ௮வலக்ச வலை:பா லழி 
வசதனால் இவர்றையொழித்து எச்காவஞ்சிர் திப்பேனென் நிரங்இன். 
எச்சாலமென் றதனால் சரீ.ரகிலையாமையும் நிலைத்திருப்பினும் மனமுத 
லிய மாறுபட்டிருத்தலும் ௮வற்றைத்திருப்னும்மும் மலங்கள் துன்புறு 
திலும் யெஇவைகளெல்லாம் சல்கெதிவருமருமைசோக்கி இசங்கெவா 
ரூயிற்று, உர் தியைமார்பினொடு கூட்டுக, ௮ன்றி மலர் என்பதனை -ம௫ூழ 
மெலரன்றுசொண்மெ௫ுழமலர்போலும் உர் தியென்றுதிருவுக்குச்கூட்டி 
னுமமையும். குங்குமச்சந்தனம் - குங்குமப்பூவிட்டசர்தனம், (௮2) 

திருவடி. வைக்கப் புடவிபற் ரதண்டஞ் சென்னிஞழுட்டுங் 
Shay வைக்கலர் தாற்ராவெண் டிக்கும் கடன்மண்கொள்வான் 
பொருவடி வைக்கன லாழிப்பி ரான்புன லாமிகட்டப் 
பெருவடி. வைக்கண்ட வப்பனெவ் வாறடி பேர்ப்பதுவே, 

உரை :-- பொரு - போர்செய்கின்ற, வடி. - நீட்டிய, வை- கூர் 
மையாகிய, சுனல்- நெருட்பைக் சச்குகின் ம, அழி-சச்சரத்தையுடைய, 
பிரான் - இறைவனும், புனல் ஆழி - கடல்நீரை, கட்ட - அணைகட்ட 
வேண்டி, பெருவடிவை - மிகுதியாசவடி தலை, சண்ட-செய்த, ௮ப்பன்- 
திருவேங்சடத்திலுள்ளவனுமாகய தீர்தை, (சனத), திரு௨டி - சர்பா 
தத்தில் ஒன்றனை, வைச்ச - வைத்து அளப்பதற்கு, புடவி-பூமியானத, 
பற்றாத - போதாத); சென்னி- தலையான, ௮ண்டம் - இவ்வண்டத் 
இன் மேல் முகட்டினை, முட்டும் - மோதிச்சொண்டிருக்றெத; எண் 
திக்கும் _ எட்டுத். திசைகளும், (அ௨னதி),கருவடிலை - கரிய சரீரத்சை, 
கலந்து - சலப்பதற்கு, BOP ~ இடம்போ சாவாயின ; (இப்படிப்பட்ட 
பெரியோன்), கடல் - கடல்சூழ்ர்ச, மண் - உலகத்தை, கொள்வான்- 
தானம்பெற்றபடி. அளர்.துகொள்வதற்கு, அடிபேர்ப்பது - மர்ரோரடி. 
யையெடுத்து வைப்பத,எஆறு - எப்படியோ? (எ-று) 

ஆழிப்பிரானும் கடல்நீரை வற்ற றச்செய்சவனுமான திருவேங்கட 
SH ௮ப்பன் மகாபலியிடத்து மூன்றடிமண் யாசகம் வாங்கி ஓரடி யள 
ட்பதற்கே உலகம்போதவில்லை ;) தலை மேவண்டத்தில் முட்டுகனெறது ; 
உடம்பு பருப்பதற்குச் திச்குக்களில் இடம்போதவில்லை ; இப்படி.ப்பட் 
டவன் மற்றோரடியெடுத்து வைப்பது எப்படி ? யென்பதாம். காண்டல்- 
செய்தல், சலந்து - என்பதனைக் கலக்க எனத்திரிக்க. (௮௨) 

பேரானைக்கோட்டினைப் போத்தானை வேங்கடம் பேணுந்துழாய்க் 
காரானைப் போதனைத் தந்தனை யெர்தையைச் சாடி. றப்பாய்ந் 

'தாரானை மேய்த்துப்புள் ஞூர்ந்தானைப் பஞ்சவர்க் குய்த்துநின்ற 
தேரானை நான்மறை தேர்ந்தானைகத் தேருநுந் தீதறுமே, 

உரை :-- பேர் - பெரிய, ஆனை - குவலையாமீடமென்னும் யானை 
யினுடைய, சோட்டினை - சந்தக்சை, பேர்த்தானை - முறித்் தவனும், 
வேங்கடம் - திருவேங்கடமலையை, பேணும் - விரும்பியுைகன் ற, 
துழாய்தாரானை - தளசிமாலையுடையவலனும், போதனை-பிரமதேவரை, 
தர்தானை - பெற்றவனும், எந்தையை - எங்களிதைவலும், சாடு..- £6 
டாசாரனை, இற - அழியும்படியாச, பாய்ர்து - தாலி உதைத்த, ஊர்





௬௪. இரு வங்கடத்தந்தாதி 

ஊடுதல் - தலைவனொடு தலைவி பிணங்குதல். இங்கனம். மாதர்கள் ஊடி 
ஈசைகளைச் கழற்றி.யெறிவதாசப் பற்பல நால்களில் கற்பித்திருப்பது 
வெளிப்படை, இத்தறை இரண்டடிப்பாகமடக்கு, | (௮௪) 
மாமனங காக் தவல் வாய்ப்புல்ளை பேவ மடித்துப்பித்த 
னாமனங் காந்தவன் ஜரேடவெய் தோனறும் பூங்கொடிக்குத் 
தாமனங் காந்தன் றிருவேங் கடத்தெ தந்தை தாள்சலிலென் 
மனக் காச்தங் கவரூசி போலென்று சேர்வ.துவே. 

உரை :-- மாமன - அமமானாகிய கம்ஸன், அங்காக்த - இறந்த, 
வல் - வலிய, வாய் - வாயையுடைய, புள்ளை- ப. நவைவடிவமாகிய பகா 
efter, ஏவ - கொல்லும்படி உரவீடுக்க, மடித்து - அவனைக்கொன் லு, 

பித்தன் - சாம மயக்கமுடைய இராவணன், ௩ - சன் சாக்குக்களும்,, 
மனம் - மனமும், கார்த- வறண்டு கொதித்து, அன்று - இலங்கையில் 
போர்செய்த அக்காலத்தில், இட் - தோற்று ஒடிப்போச, எய்தோன்- 
௮ம்புவிட்டபெருமானும், ஈறும் - வாசனைபொருரஈதிய, பூக்சொடிச்கு- 
தாமரை மலரிலிருகஇற இலக்குமிதேவியார்க்கு, தா - ௨லிமை, மன் -' 
மிக்க, ௮ம்- அழகிய, சாந்தன் - கணஉனுமாகிய, திருவேங்கடத் 2. 
எர்தை - எங்கள் இறைவனுடைய, தாள்களில் - பாதங்களில், என்-௭ன 
அ, தி-கசொடிய, மனம் -நெஞ்சமானது, கார்தம்- காந்தக்கல்லால், 
கவர் - இழுச்கப்படுகின் ற, ஊசிபோல் - இரும்பு ஊியைப்போல, சேர் 
வது - அடைவது, என்று - எர்தச்சாலச்திலோ? (எ-று,) 

எய்தவனும் கார்தனுமாகிய எம்மினறவன் தாள்களில் என்மனமா 
னது :காந்தமிழுக்குரும்புபோலச்? சேர்வது எர்தக்சாலத்திலோ 
வென்பதாம். பித்தனை சச.பிரானென்றுகூறி வாணாசுரன்யுத்தத்தில் 
அ௮வ்விறை௨னோடும்படி அம்பெய்கானென்று பொருள்கூறுவாருமாளர், 
புள்-கொக்குவடிவமாகிய அசுரன் ; இவன் கஞ்சனது ஏவலால் கண்ண 
பிரானைக்கொல்லச் கருதிவச்து சண்ணனையெடுச் துவிழுங்க கெஞ்சித் 
சுடுதலும் விழுங்கமாட்டாமல் வெளியிலுமிழ ௮வ்வசுரனை உடனே 
சொன்றனனென்பதாம். அ௮ங்கார்தபுள்ளெனச்கூட்டுக. சாக்துதல்-வற 
ளுதல், 'கொதிச்தலெனப்படுதலால் -நா வ தளமனம்கொதிக்கவென் ௧. 
கொடி - உவமையாகுபெயர். (௮௫) 

சேரு மறுக்கமு Gomis Lng oo (Lib இவினையின் ட்ட 

| வேரு மறுக்க விரும்பிறிற் Fira. Gove கடத்தே 
- வாரு மறுக்க வறியா னெவரையும் வாழவருள் 
கூரு மறுக்க மலையணி மார்பன்கைக் கோதண்ட. 

உரை சேரும் - வந்து சேர்கின்ற, மறுச்சமும் - கலக்கமும், 

கோயும் - வியாதியம், மரணமும் - சாச்சாடும், தீவினையின் - பாவத்தி ' 
னது, வேரும் - மூலமும், ௮றுக்ச - போக்குவதற்கு, விரும்பிநிற்பீர் - 

விரும்பிரிற்தன் ஈவர்சகளே ! (ரங்கள்), வட, வேங்கடச்சே - வடதிசையி 
லுள்ள இருவேங்கடமலையிடத்திலே, வாரும் - வாருங்கள் ;--மறு - மறு 
வையும், கமலை - திருமசளாரையும், ௮ணி - தாங்கியிருக்கன்ற, மார் 
பன் - மார்பைய/டை யலனாகிய, கைகோதண்டன் - கையில்: வில்லை. 
யுடைய பெருமான், மறுக்க அதியான் - நீங்கள் சேட்பதற்கு மறுத்துக்: 
கூற அதியாதவன் ) எவரையும் - எல்லாரையும், ore - வாழும்படி, 
௮ருள்கூரும் - மிகுந்த கருணைசெய்வான் ; (எ - 

. 
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மூலமும் 2. ரையும், ர aa (Bb. 

கலக்ச முதலியவற்றைப் போக்குவதந்கு விரும்பியிருக்இன் ஐவர் : 
களே! வேங்கடத்தே வாருங்கள் ; மார்பனாயெ கோ.தண்டன் மறுத்துத் 
கூற அறியான் ; எவனையும் வாழும்படி ௮ருள்செய்வான் ; என்புதரம்.. 
சோசண்டம்-வில்லினுக்கு ஒரு பெயராதலின் இக்குச்சார்ம்சமென்லும் , 
வில்லுச்சாயிற்று; அன்றிஇராமபிரான் கைவில்லுக்குக் சோதண்டழென். 
ற பெயருளதாதலின் ௮௫ வெனினுமமையும். மழுச்சம்-தொழிற்பெயர். , 
கூரும் - செய்யுமென்னுமுற்றுப் படர்க்கை ஆண்பாவில் வந்தது. (Ag): 

கோதண்டத் தானத்தன் வாள்கதை நேமியன் கொலவடை [பய் 
வெதண்டத் தானத்த னின்னிசை யான்மண்ணும் விண்ணுமு 
மூதண்டத் தானத் தவதரித் கானெனின் முத்திவினை ம் 
தீதண்டத் கானக் தலுவெடுத் தானெனிற் ona. 

உரை :--கோதண்டச்தான் - வில்லையடையவனும், ஈத்தன் - em" 
கச்தையுடையகளும், வாள் கதை நேமியன் - சத்தி சண்டம் சச்ச்ரமர்' 
இய இ௫ற்றையுடையவலும், கோலம் - அழயெ, வடவேதண்டத்.து-௨ட. 
திசையிலுள்ள வேங்கடம%யிடத்தில், அன்-பசு மேய்க்கன்ற, அத். 
தீன்-தலைவனுமாகய,! இன் இசையான் - இனியபுல்லாங்குழலை ஊது 
இன்ற பெருமானான௨ன், மண்ணும் -. பூமீயும், விண்ணும் - தேவருல; 
கும், உய்ய - பிழைக்கவேண்டி, மூசண்டம் தானத்து - பழய ௮ண்டத்' 
தஇனிட்த்தில், அவதரித்தான் எனில் - அ௨தாரஞ்செய்தருளினானென்று 
சொன்னால், (அப்படிச்சொல்பவருக்கு,) முத்தியே - பரமபதம் ௮க௫ியம் 
இடைககும் ; ௮ம்ஙனம் சொல்லாமல், வினை இது - தீவினையின் குற்.ற 
மானது, ௮ண்ட - வந்து சேர்தலால், தான் - ௮ர்சச்சடவுள், ௮ - He 
த, தனு-மனுஷ்யசரீ ரத்தை, எடுத்தான் எனில்- எடுச்சானென்று சொன் 
னால், தீஈரகே - அப்படிச் சொல்ஓுபவருக்குக் கொடியஈரகமே கடைச் 
கும்; (௭-2ு,) | 

பஞ்சாயுதமுடைய திருஷேம்சடசாசன். எல்லாம் பிழைக்சவேண்டி. 
பழைய ௮ண்டச்தில் ௮வதரித்தானென்பார்க்கு முத்தியும் ௮ப்படியன் * 
றிப் பிறர் சாபத்தால் மனிதஜன் மமெடுத்தானென்பார்க்கு ஈரகுமாகும்; ' 
என்பதாம். * அனழ்ழன் இன்னிசையான் ' என்பதற்கு ஆனத்தராட்' 
டுக் இறைவனாகிய இழரேலதனால் புகழப்படுசன்ற இனிய £ர்ச்தியை 
யுடையவனென்றுமாம். ஈரகேயென்னும் ஏகாரத்தை முத்திக்கும்" 
கூட்டுச ; இது தேற்றம், சாபகரலாறு :--சலந்தரன் மனைவி பிருர் 

தையைத் திருமால் சற்பழித்தசனால் ௮வள் ௮தனைஅறிர்தி நீ மனைவி: 
யை யிழந்து வருர்துகவென்று சபித்துத் தீப்பாய்ந்தனள். ye séenugs 
தால் மாயோன் இராமாவதாரமெடுச்துச் €தாபிராட்டியாரைச்கையி 
மந்து மீண்டு பெற்றனனெபைதாம். மண், விண் - இடவாகுபெயர், 

நரக மடங்கலுஞ் சென்றெய்த்த பாவிக்கு நாரியாமேல் 
விரக மடங்கமெய்ஞ் ஞானம் வெளிசெய வீடுபெற 

வுரக மடங்க ஈடித்தபொற் முளின்றெ லுச்சிவைப்பாய் 
வரக மடங்கய லானாய் வடமலை மாதவனே. ர 

உரை :--வரம் - சிறந்த, சமடம் - ஆமையும, சயல் - மீலும், ஆனா. 

ய் - ௮9 ௮வதரித்தவனே ! வடமலை - திருவேங்கடமலையிலுள்ள, மாத;





மூலமும் உரையும், ௬௪ 

மலையி னரக்க ரூடன்றெழுர் காரென்று மாமறைழற் 

கலையின ரக்க ௬டனிந்தி ராதியர் காட்டச்செய்யுங் 

கொலையின ரக்க ருடனேறும் வேங்கடக் குன்றரென்றா 

லுலையி னரக்கரு டந்தில ரேனுமெ லுள்ளவர்க்கே. 

உரை:--அருள் சர்திலோனும் - திருவேக்சடமுடையார் எனக்கு 
அருள்கொடாவிட்டாலும், மலையின் - மலைபோல, ஏரச்சர்- இராக்சதா, 

உடன்று - கோபித்து, எழுந்தார் என்று - போருக்குஎழுஈ்சு வரன் 

ரூர்சளென்று, மா- ரர்த, மறைநாூல்சலையினர் - வேத்சாஸ்திரந்களை 

யுடைய மபிரமதேவரும், ௮ச்சர்உடன் - ௮ச்குமா*லயணிர்த உருத்தி7 

மூர்த்தியோடு, இந்திராதியர் - இர்இிரன் முதலாகிய தேவர்களும், 

சாட்ட - சென்றசாட்ட, (உடனே அவ்விராச்கதமை), செய்யும் கொலை 

பினர் - சொலைசெய்தருளினவராஏய, ௮ - ௮5, சருடன் ஏறும் - ௧௬ 

டனைவாசனமாசக்கொண்டு ஏறிஈநடத்தன்ற, வேங்கடம் Gash oer 

ரால் - தருவேங்கடமலையிவிருக்கின் ற௨ரென்று சொன்னால், ௮ர்ச்கு - 

அந்த இறைவரிடத்தில், என் - எனது, உள் - மனமானது, உ£லையின் - 

கொல்லன் உலைவாயிலிட்ட, அரக்கு - ௮ரச்சேயாகும்; (௭ -.று.) 

திருவேங்கடமுடையார் எனக்கு அருள் செய்யாவிடினும் பிரமாதி 

யர்ச்கு அரக்கர் செய்யுந் தன்பத்தை ரீச்யெ வேங்கட மலையினரென்றால் 

அவரிடத்தில் என் கெஞ்சு உலையிலிட்ட அரச்குப்போல உருகுகின் 2.5 

என்பதாம். ஐயிருதலையினோனனுசராதியர் செய்யும் Yer cows sn Prev 

மென்று பிரமாதியர் முறையிட எம்பெருமான் இராமாவதர ்மெடுத்து 

இராவணாதியரைக்சொன்றது முதலாயின இங்குக்கருதத்சக்கை, ௮௪ 

குமணி - சங்குமணி, இக்.திராதியர் - தீர்ச்சசர்தி, ௮ச்சருடன், ௮ - 

பலரறிசுட்டு. உடன்று, உடல் - பகுதி. எனும் - எளினும் என்றத் 

மரீஇ வழங்குவதி', (௬௦) 

உள்ளமஞ் சாய்வலி யாய்வலி யார்க்கு மூபாயம்வல்லாய 

கள்ளமஞ் சாயுதங் கைவரு மாயினுங கங்குலினில் 

வெள்ளமஞ் சார்பொழில் Camels குன் றினில் af மருளிப் ் 

பள்ளமஞ் சாரல் வழிவரில் வாடுமிப் பாவையு மே, 

பொருள்--அகப்போருள். 

திணை-..குறிஞ்சித்திணை, 
கிளவி--வரைவுகடாதல். 
துறை--தலைவனை, ஏதங் கூறி இரவுவால் விலக்கல், 

உரை:--வலியாய் - உலிமையுடைய௨னே ! (8) வலியார்ச்சூம்-௮லி 

மையுடையகர்களுக்கும், உபாயம் - தர்.திரஞ்செய்ய, வல்லாய் - வல்ல 

மையுடையை ; (இப்படிப்பட்ட உனக்கு), கள்ளம் - சள்ளத்தொழிலும், 

அஞ்சு ஆயுதம் - ஐநத ஆயுதங்களின் பயிர்ியும், சைவருமாயிலும் - 

ஈன்ராசவருமேயானாலும், வெள்ளம் - கருணை வெள்ளம் பொருச்திய, 

மஞ்சு - மேசம்போன்றவன், ஆர்-இருக்கின் £, பொழில் சோ வரும்ச்ச 

வேங்கடம் குன் றினில் - இருவேல்கட மலை:பிலிருஈ்.௪, வீழ் - விழுகின்ற, 

அருவி - அருவிசள்புசப்பெற்ற, பள்ளம் - டடுக்சளுள்ள, ௮ம் - dy Su,



௬௮ இருவேங்கடக்தர்காதி 

சாரல்வழி,- மூலைப்பக்கத்தின் வழியில், கங்குலினில் - இராத்திரியில், 
அஞ்சாய் - பயப்படாமல், வரில் - வந்தால், இ.- Dis பாலையும் - 

ey பாவைபோல்வாளாதிய பெண்ணும், வாடும் - தின்பமடை 
வாள்; (எ-று). இரவுவரல்விலக்செது வழவமைதீ. 

வவியோனே ! வல்லோனே ! உனக்கு எல்லாம் சைவருமானாலும் 
கருணைக்சொண்டலர்ெ இறைவனது திருவேங்கடமலைச்சாரலில் இர 
வில் : அஞ்சா மல். இவள்பொருட்டு நீ ௨ஈசால் இவள் வருர்திவாளென்ப 
தாம்.. அஞ்சாய் - முற்றெச்சம். கள்ளம் - தொழிற்பெயர். வல்லாய் - 
மூன்னிலைமுற்று. வரில் - செயின் என்னும் காய்பாட்டுவினையெச்சம் 
பிறரவினைசொண்டது.' மஞ்சு, பாவை-உவமையாகுபெயர்கள். இரவில் வ 
ருத்லால் --கள்ளமென்றாள். வழியில் யானை கரடி. பவி முதலாயின திரி 
வ்ன' நின்னை ஊறுசெய்யவந்தால் அவற்றைச்சொல்ல மாயோன் போல 
esr gb சைகச்கொண்டாலுமென்றாள். கெள்ளம் மஞ்சு '- நீரைப் 
பொழிகின்ற மேச்மென்ரால், மாயோனையே 'இளவித்தலை௨னாசச்கூறிய 
சாகும்: அ்கனம் கூறவே இது புறத்சிணையாகும்; இங்குச்கூறிய 
உஸா பயன்படாதொழியும், ஆதலால் டூ இப்பொழுது கூறியதே உரை 
யாகச் கொள்க. கைகோள் - களவு, கூற்று: தோமழிகூற்று, இடம் - 
முன்னிலை, மெய்ப்பாடு - ௮ழுகை. பயன் - இரவுக்குறி விலக்குதல், 
குறிப்பு - இசன்முகத்தால் வரைவுசோன்றக்கூறியசாம், எச்சம் - ஆத 
லின்வரைவாயென்ற சொல்எஞ்சி கின்றது, (௧௧) 

_ பரவை யிரங்கு மசோதைக்கு முத்துப் பதுமச்செல்விக் 
. கேவை யிரண்டன்ன கண்மணி &ல மிருசரணப் 
பூவை Dri Sours Hears aa bij oar pra osor gi 

மாவை யிரந்திரு வேங்கடத் கோங்கு மரகதமே. 

உரை:--திருவேங்கடத்த - திருவேங்கட மலையில், ஓங்கும் - உயர் 
ந்திருக்கன்ற, மரகதம் - மாசகமணிபோலு கிறத்தையுடைய இருமாலா 
னவர், பாவை - கொல்லிப்பாவையும், இரங்கும்- அழகனை நோக்கி வா 
OS) esr 2, HC FH OEE E - அசோதையன்னையார்க்கு, முத்து - முத்தமிடு 
தீற்குரிய குழர்தைவடிவாலார் ; பதுமம் செல்விக்கு - காமரை மலரில் 

ருக் இற திருமகளாருக்கு, இரண்டு. _ வை-கூரிய, ஏ௮ன்ன -௮ 
ம்புபோன்ற, கண் - சண்களிலுள்ள, nent நீலம்- நீல மணிகளாவார் ; 
இரு சரணம் பூவை- தம் இரண்டு இிருவடித்தாமரைகளை, இரச்த 
வர்க்கு - யாசித்தவர்களுக்கு, இன்ப வளம்- வளப்பம் பொருச்திய பே 
ரின்பமேயாவார்; புல் - தாழ்மையுள்ள, அசுராக்கு- , என்றும் - 
எச்காலத்திலும், மா -பெரிய லைம் - பகசைமையுடையராவர் ; (எ-று) 

    

் திருவேங்கடமலையிலிருக்கும் மரசதமணி வடிவுடைய இருமாலா 
'னவர் அசோதையார்ச்கு முத்தமிடுதற்சாவார் ; ; திருமசளார்க்குக் சண் 
ணின் நீல்மணிகளாவார் ; சம் பாசத்தை ஆசிரயித்தவர்க்குப் பேரின்ப 
மர்வார் ' மச ரர்ச்ருப் .. 'பசைமையாவாரென்பசாம். | மரகதம் - பச்சை, 
மயில் 'தோன்றிய ஒரு பச்சைமணி அசோகைக்கு முத்திம்  திருமக 

நீலமும், அடைர்தார்ச்கு இனிய பவளமும், அ-ரர்க்கு வைரமுமா 
மீ தன்ன வியப்பென்ச, இதில் இரத்தனத்தின் பெயர்கள் ஒலித் தலை 
ய்ணா்ச. ௮சேரதை- ஈர்சசோபன் மனைவி. லையிரம் - போலி,



மூலமும் உரையும், ௬௯ 

கடவுளை இரச்னெங்களின் பெயர் பலவாலும் ௮ப்பொருள் ஒலிக்கவும் 
உரைத்தசமையால் இது பலபடப்புனைவணி. (௬௨) 

மரகதத் தைக்கடைர் தொப்பித்த தொத்தன வாழ்த்தினர்தந் 
ஈரகதச் தைத்தளளி வைகுந்த நல்கின நப்பின்னையாம் 

விரகதச் தைக்கு விடையேம் தழுவின வேங்கடவன் 
குரககத் தைப்ளெர் Kren capes aT Bus er pws Son, 

2MNI—GIETIMS- GBmimu, Tat gsrom - Sore saep@w, 
வேங்கடவன் - திருவேங்கடரசாகனுடைய, தோள்களாகிய , Gear 
ங்கள் - மலைகள், மாகதத்தை-பச்சை ரத்தினத்தை, கடைர்த-௪ 
டைதல்செய்து, ஒப்பித்தது - ௮அலங்கரித்ததை, ஒத்தன - ஒப்பாயிருர் 
தன; வாழ்த்தினர்தம் - ததித்தவர்சருடைய, ஈரசம் சத்தை- ௩ரகமா 
கிய ஆபத்தை, தள்ளி- போக்கி, வைகுர்தம்- வைகுண்ட பதவியை, 
ஈல்கன - சொடுத்தன ; ஈப்பின்னை ஆம்- ரிறர்தபின்னைப் பிராட்டியா 
சாகய, விரகம்- சாமவிரகத்தையுடைய, சத்தைக்கு- இளிபோல்பவர் 
நிமித்தமாக, ஏழ் விடை - ஏழு காளைகளை, தழுவின - பிடித்தச்சட்டின, 

  

வேங்கடச்சான் தோள்கள் ஒத்தன,ஈல்கன, தழுவின என்பதாம். 
குரகதம் - குளம்பினால் ஈடப்பது. ஆ௫ூயெகுன்றம் - இடைச்சசொற்றொ 
டார், ராகதத்த, விரககச்ை - தசை கோக்க யிரட்டியாது நின்றன, 
வைகுர்தம் - வைகுண்ட மென்னும் வடமொழித்திரிபு. சஈப்பின்னை, ஈ- 
சிறப்புப் பெ.ருளுணர்த்திய இடைச்சொல் ; ஈச&ரர், ஈப்பாலத்தனார், 
ஈப்பூசனார், ஈச்செள்ளையார், ஈக்சாஞ்சி என்பன போலச் கொள்க, 
விடை - மூதனிலைச் தொழிற்பெயர் : தனித்தமிழ்மொழி ; விடைத்தல்- 
அள்ளுதல்; தொழிலாகுபெயராய்க்காளைச்குவர்த.து. 

நப்பின்னையார் கதை:--அுயோத்திக்சரசனாயெ ஈச்செூத்த என் 
பவன் தண் மசள்மிச்ச ௮ழெளாகய சத்தியவதி யென்பவளுக்கு இரு 
மணப்பருவம் வருதலும் ௮ரசன் தன் மர்தையிலுள்ள ஏழு சாளைகளைப் 
பித்தக் கட்டுபவற்கு என் மகளைத் சதருவேோனென இதனை gies 
கண்ணபிரான் அங்குச்சென்று ௮அக்சாளைகள் ௮சரலழு.வின பென்பதை 
யறிந்து தான் தனித்தணி ஏழுவடிவங்கொண்டு அவற்றைப் பிடித்துச் 
கட்டிவிட்டு ௮வளை மணஞ் செய்துகொண்டான் ; அகளையே ஈப்பின் 
னையென்று வழங்குவர். (௯௭௨) 

குன்றுக ளத்தனை யுங்கட .நாரக் குவித் இலங்கை 
சென்று களத்தனை வோரையு மாய்தஅத் திருச்சரத்கா 
லன்று களத்தனை பட்டானை யப்பனை யாய்மகடோ 
டுன்று களத்தனை யேத்தவல் லார்க்கில்லை துன்பங்களளே. 

உரை :--அத்கனைகுன்றுகளையும் - அவ்௨ளவு மலைகளையும், சடல் - 
சமுத்திரத்தில், தூர - தூர்ர்துபோம்படி, குவித்து - அடுக்கச்சகரைசெய் 
து, இலங்கைசென்று- இலங்காபுரியிற்புகுச்து, அன்று - ௮ச்ராளில், 
அளைகோரையும்- இராக்கதரெல்லாரையும், களத்து - புத்தகளத் இக், 

திரு சரத்தால் - றந்தஅம்பினால், மாய்த்,து - அழித்து, கள்ளத்தனை - 
கள்ளத்தனமுடைய இராவணனை, ௮ட்டானை - அழித் தஉனும்,ஆய்மகள்- 
இடைப்பெண்சனுடைய, தோள் - கைகள், துன்று - பொருந்திய, களத்



௭௦0 திருவேக்கடத்தந்தாதி 

தனை - கண்டத்தையுடையஉனுமாகய, அப்பனை - திருவேங்கடத்தெர் 
தையை, ஏச்த- த.இக்க, வல்லார்க்கு - அறிர்தவர்களுக்கு, துன்பங்கள்- 
பிறவித் தன்பங்கள், இல்லை- உண்டாவதில்லை ; (எ-.று.) 

இலங்கையில் இராவணாதியரைக்கொன் ஈவனும் கண்டத்தனுமாக 
ய அப்பனைத் அதிப்பவர்க்குப்பிறவித் தன் பங்களில்லையென் பதாம். குன் 
௮களத்தனையும் என்பதன் உம்மை பிரித் தச்கூட்டப்பட்ட.து. கள்ளத் 
தீன் - தொகுத் தல்விகாரம். ஆய்மகள் - முல்லைநிலத்தலைவி, கண்ணபி 
சான் ஆயாமசளிரையணைச் தவனாசலின் அதனை யேயிக்குச் கூறினார். 

துன்பங் களையுஞ் ஈனனங் சளையுக தொலைவு பே 

ரின்பங் களையுங் கதிகளை யு்தரு மெங்களப்பன் 
றன்பங் களையும் L419. ALP வரைவைத்துத் தாரணியும் 

பின்பங் களையு மிழுதுமுண் டானடிப் பேர்பலவே. 

உரை :--தன்பங்கு - தன்னிடத்தில், அளை யும்படி - பொருந்தியிருக் 
கும்படி, மூவரை- சிஃபிரானையும் பிரமனையும் இலச்குமியையும், வைத் 
அ- வைச்அச்சொண்டு, தா£ணியும் - பூமியும், பின்பு - பிற்பட்டு, ௮ங்கு- 
அல்விடத்தில், அளையம் - தபிரும், இழுஅம் - வெண்ணெயும், உண்டான்- 
உண்டவனாகிய; எங்கள் அப்பன் - திருவேங்கடத்திலிருக்கும் எங்கள் 
தர்தையாவானுடைய, ௮டி- பழமையாகயெ, பேர்பல - பலவாகிய இருப் 
பெயர்கள், (கம்மை உச்சரிப்பவர்களுக்கு.) துன்பம்- வருகிற வினை களை, 
களையும் - போக்கும் ; சனனம் - பிறவியை, களையும் - போக்கும்; தொ 
லைவ௮று-நீங்காத, பேரின்பங்களையும் - பெரியஇன் பங்களையும், கதி 

களையும் - மற்றும்விரும்பிய ஈற்க திகளையும், தரும் - கொடுக்கும்; (௭-று.) 

உண்டவனாகிய அ௮ப்பனுடைய தஇிருசாமங்கள் துன்பத்தையும் பிறப் 
பையும் போக்கும்; பேரின்பத்தையும் ஈற்கதியையும்தரும் ; என்பதாம். 
சி௨பிசானை வலப்பாலுடைமையாலும் பிரமதேவலரத் Ngee Bud 
லஓுடைமையாலும் திருமசளாரை மார்பிலுடைமையாலும் பங்களையும் 
படி மூ௨ரைவைச்தென்றார். இதுபற்றி மூன (௩௭) ௮ ம்பாடலில்:' சுடர் 
ஈயனக், மபொழும்பாலனையொரு கூறுடையான் ?' என்றார் இவ்வாசிரி 
ரும். அன்றி :6ரசய வலம்புரியு நேமியுற் கார்வண்ணச், தைய மலர் 
மகணின் னாகத்தாள்- செய்ய, மறையானின் ஐ தியான் மாமதின் மூன் 
றெய்த, இறையானின் னாகத் இறை '' என்று பொய்கையாரருளிய பா 
டலாலு.மறிச, (௯௫) 

பலகுவ ளைக்குட் சிலகஞ்ம் போலும் படி.வவப்ப 

னலகு வளைக்குமு லுண்டானின் மாட்டு ஈணுகலோ 
வுலகு வளைக்குக கடலின் கண்முத் அகுத் இரங்கி 
யிலகு வளைக்குலஞ் சிந்திக் துஞ் சாயின் lira cp fh pi din, 

போருள்--புறப்போருள். 
திணை--பாடாண்டிணை. 
பகுதி--கடவுளை மானிடமாதர் காதலித்தது. 
துறை--காம மிக்க கழிபடர் கிளவி. 

(தலைவிக்தங் கடலுக்தஜ் சிலேடை;)



மூலமும் உரையும், எக் 

உனர :--உலகு- இவ்வுலகத்தை, வளைக்கும் - சூழர் திருக்க, கட 
லே - சமுத்திரமே 1! நின்கண். உன்னிடத்திலுள்ள. மத்தி - முத்துக் 

களை, உகுத்து - சரையில்ஒதச்சி, இரங்கி- பேரொலிசெய்து, இலசூ - 
விளலகுஇன் ற, வளைச்குலம் - சங்கன் கூட்டங்களை, சரத. அலையிலெடுத் 

செறிந்த, இன்று - இன்றைத்தினம, இராமுற்றும் - இராத திரிமுழமுவ 
அம், தஞ்சாய் - ஓய்கன் றனையில்லை ; பல - பலவாகிய, குவளை ச்குள் - 
நீலோற்பலங்களுச்குள், சில- சலவாகய, 4 சம்போலும் - தாமரை 
மலர்போல்கின்ற, படிவம் - வடிவச்சைய/ுடைய, அப்பன் - Haas 
கடத்திலிருப்பவனும், ஈல்- ஈவ்ல, கு-பூமியை, அ௮ளைச்குமுன் - வெண் 
ணெயுண்பதன்முன், உண்டான் - உண்ட௨னுமாகய மாயோன், சின் 
மாட்டும். உன்னிடக்திலும், ஈணுகலலனோ - அடைக் திலனோ ? (௭-து.) 

கடலே ! கண்முத்துதிர்த்து வளைசர்தி இரம்கி இரவுமுற்றும் தூற 
இனஞயில்லை ; வேங்கடததப்பனாயெ மண்ணுண்டபெருமான் ஈஉ.ன்னிடத் 
இலும் ௨உர்சானில்லையோ ? என்பதாம். உலகமுண்டானென் றதனால் 
தீலைவன் பெருமையும் கின மாட்டும்என்௦ உம்மையால் சன்னைநீத்ததன றி 
யெனப்பொருள்படுதலால், தானும் ௮ச்சடல்போலச் கண்முத்துதிர்த 
திரங்கி உளைிந்திவிட்டு இராமுழு தர்மூம்காதிருச்சிற சன்சிமுமையும் 
கூறினாளாம். திலைவியைக்கூறும்டச்.து கண்மும்து - கண்ணீர், இரங்கு 
தல் - புலம்புதல், ஊளை - கையில விர் திருக்குவளை, குவளை - மாயோன் 
சரீரத்திற்கும் சாமரை- முகம், சண், கை, கால் முதலிய சிலஉறுப்புக் 
களுக்கும் உவமை, ஈணுஇவனே, » - Ser, (௧௬) 

. Nog . . . . கர் ௪ ௬ ட உ . ’ 

முற நிலைபபந்கைக் கழ 50 Fb தாண் பீடாடினை முன் னும்பின்னு 
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கற்றிலை மேற்.றுயில் வங்கட வாளின்றுன் கான்மலராற் 
ச க 3 ச 5 4 fe a . . (> a cp ட a ் , . ட ரு னு 

சிற்றிலைத் தர்த்தகற் குப்பபரு விட்டினைச் செய்தருள. 

போருளும், திணையும் அவை. 
பகுதி--இழையணி மங்கைய ரீறில் காமங் 

குழவி மருங்கிற் கூறிய பகுதி, 
துறை--கண்ணனை ஆயர் சிறுமியர் கழறுதல். 

உரை:--தொல்லை - பண்டைகாளில், அவின் - அலமரத்தினத, 
இளம் கற்று. இலைமேல் - மிக்க இளமையாகிய இலைமேல், அயில் - 
யோசநித்திரை செய்தருளிய, வேங்கடவா - தருவேங்கடநாதனே ! 

முன்னும் - இதற்குமுன்னேயும், முத்றிலை - சிறிய முறத்தினையம், பர் 
தை - பந்தினையும், கழங்கை - கழற்சொடிச்சொட்டையையும்,சொண் 
டு - நீ கையிவெடுத்துக்கொண்டு, ஒடினை - ஒடிப்போயினை ; பின்னும் - 
மறுபடியும், தீமை - உனள்செட்டசெய்கைகளை, அற்றலை - ரீக கினாபில்லை; 
அவை - அப்படி. நீ செய்தனவெலவ்லாம், பொறுத்தோம் - நாங்கள் 

பொறுச்திருந்தோம்; இன்று - இன்ரைச்கு, உன் - உன்னுடைய, 
சால்மல.ரால் - திருவடித்தாமனாகளால், சிற்றிலை - (யாங்கள் தெருவில் 
மணலாற்கட்டிய) சிறிய வீட்டினை - தீர்த்ததர்கு - (அழிச்சு விட்டனை ; 
அப்படி) அழித்ததர்கு, பெருவீட்டினை - (பிரதியாகப்) பெரிய வீட் 
டினை, செய்தருள் - கட்டித்தர அருள் வாய்காண் ; (எ - நு)
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. . ஆலிலைமேல் நித்திரைசெய்தருளிய திருவேங்கடமுடையவனே ! 
முன் எம்கள் முறத்தையும் பந்தையும் கழற்காயுங் கொண்டோடிப்போ 
யினை ; இன்னும் பொல்லால்குவிட்டிலை ; நிப்பொழுது எங்கள். ஈற்றில் 
லைக் சாலாலழித்தனை ; ௮தற்கு ஈடாக நீ பெரியவீடு சகட்டிக்கொடுத் 
தருளென்பதாம். முழ்றில் - மூச்சிலென்று இக்காலத்தில் வழங்கு 
இறத. இது - மணலைச்கொழித்த விளையாடுதற்கு உடன் வைத்திச் 
கொள்வது. முற்றில் முசலாயினவற்ரைக் கொண்டோடியதமன்றிப் 
பூமாலை, மரப்பாவை, முதலியவற்றையும் இன்றுபறித்தமையால் பின் 
னுர் தீமையற்றிலையென்ருர். உன்மீது சாமமிக்கருத்தலினுல் அவை 
பொறுத்தோமென்றார். நீயும் எம்கள் பால்விருப்பையடையைபோலு 
மென்ற கருத்தால் இப்பொழு காலாலெம்டற்றில்லையபித்தனை யென் 
ரர்... மீண்டும் எங்கள் கூட்டத் திற்புகுஈது இதனைக் சட்டித்தருதற்கு 
லருவாயேயானால் எங்கள்பால் நீ வைத்திருக்கிற காமமும் உண்மையே 
யென்ற கருச்சால் பெருவீட்டினைச் செய்தருளென்றார். மு.ற்றிலே முத 
லியவற்றில் எண்ணும்மை தொக்சதசெய்யுள் விசாரம். சன்று - மென் 
றொடர் : வன்ஜரொடாரபிற்ற; இளமையைக்குறித்தது. கால்மலர் - 
மலர்ச்சாலென்று கூறி முன்பினனாகத் தொகச்சஉவமச்சொகையெனி 
னுமாகும். சிற்றில் - பண்புத்தொகை. :*சுடர்ச்தொடீ சேளாய் தெரு 
வில் ரா மாடும், மணற்டிற்றில் சாலிற் சதையா வடைச்சிய, கோதை 
பரிர்,து வரிப்பர் த கொண்டோடி, ரோசதச்கஞ் செய்யுஞ் சிறு பட்டி - 
மேலோர் நாள்'' என்றகலிப்பாட்டின் கருத்தினையும் * வரிப்பர்து 
கொண்டொளித்தாய் வாள்வேர்தன் மந்த, ௨ரிக்கண்ணியஞ்செயலற'' 
என்றபுறப்பொருட் செய்யுட்கருத்தினையும் தழுவியிருத்தல்காண்க, 
இனிப் பகுதியுள் “: மருங்கு என் ௦சனால் மகச்சட்குழவியாடிய ஒரு மருங் 
கே கொள்க ; தெய்௮ச்குழவியின் மையின் *? என்று கூறி மக்சட்குப் பிள் 
ளைத் தமிழ் விதி கூறினாராலெனின் தெய்வச்குழவி யுண்டென்று இக் 
காலத்தில் பிள்ளைத் தமிழ் செய்கின் றமையாலும் இங்குக் கூறியதுறை 
யானது இறைவன் சண்ணபிரானாச அவதரித்த இடததில் அக்தக்கண் 
ணபிரானை நோக்கி ஆயரின் சிறு பெண்கள் கூறியதாகச் கூறியிருப்பத 
னாலும் ௮மையு மென்௫க, (௬௭) 

௮ரும்பா தகன்பொய்யன் காமுகன் கள்வ னருள்சிறிது 
மரும்பாத கன்னெஞ்ச னாழுச் சினத்த னவாவினின் றுந் 
திரும்பாத கன்மத்த னானற்குச் சேடச் சிலம்பமர்ந்த 
திரும்பாத கஞ்சர் Shag கானுன் நிழுவருளே. . 
உரை:--அரும் - ஈ.ரஇல்கின்று மீளுசர்கரிய, பாதசன் - பாவச்செய் 

கையுடையவனும், பொய்யன் - பொய்கூறுபவனும், காமுகன் - சாமியும், 
கள்வன் - திருடனும், ௮ரள் - கருணையானது, சிறிதும் - சறிசேலும், 
௮ரும்பாத- வெளிப்படாத, சல் நெஞ்சன்-சற்போன்ற மனச்தையுடை 
வனும், ஆறா - தணியாத, சிெனச்சன் - கோபத்தையுடையவலும், Ham 
வில் நின்றும் - ஆசையிலிருச்தும், தஇிரும்பாச- மீளாத, கன்மத்தன் 
ஆனேற்கு - செய்கையுடையவனுமாகிய எனக்கு, சேடச்சிலம்பு - ஆதி 
சேடன் வடிவாகிய மலையில், அமர்ச்து- பொருக்தி, ௮திரும் - ஒலிக் 
இன்ற, பாதகஞ்சம்- சாமரை போன்ற திருவடியை, தரில் - தந்தால், 
௮து - அப்படி.த்தருவசானது, உன் - உன, தஇருவருள்காண் - பெரிய 
கருணை காண்; (எ-௮,) | ப |
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பெரும்பாவியாகிய TM EG GOMES மலைபிலதிரும் உன் திருவடி. 
யைத்தரஈத ல் WHE தான் உன் திருவருள் என்பதாம், காண் - முன் 
லையசையுமாம். அரும்பாதகம் - ஐம்பெரும்பாத்சம் ; ௮லை:--'' பஞ்ச 
பாதகம், கொலை, களவ, கள்ளுண்டல், எஞ்சலில் குருகிர்சை, பொய்யு 
மென்ப '' என்பதாம். பொய்யாவது ௦ சேய்தி ஓஒன்றனைச செய்திலே 
Ceara re. சாமுகன் - மாதர்டால் விரசங்சொண்டு மயம்இத்திரிப 
வன் கள்வண் - பிரர்க்குரியதைசத்திருபெவன். அருள் சிறித ரிவ்லாத 
செஞ்சு - பிறவுயிகள் வருந்த லவசைக்கண்டு இருசாத் நெஞ்சு. ஏனை 
ய - வெளிப்படை. (௬௮) 

இருமக் இரமில்லைச் சங்கா [ரி யில்2 லத் ஸரி நமணில்லை.த் 
கருமம் தி தரமொன்றுஞ் செய்தறி மீர்செம்பொற் முன வனை 

மருமக திரக்கப் பிளந்தான் வடமலை லாரஞ்ெ rena 

BLD Bram ios 6 யெத்தார ற் களையக் கருதத் திர. 

உரை:-- இதருமர்திரம் - சரர்த அவ்டாட்சரத்தை, இல்லை - உச்ச 
ரிட்பகுரில்லை; ௪ சங்கு - சோளிந்குறியாகி கிய சங்கமும், அழி - FSET YIN, 

இலவலை- அவர் திருமண் இவ்லை - திருமண்காப்பில்லை ; ்.. தாம் - நிலை 

யுள்ள, சருமம் ஒன்றும் - யாதொருதர்மமும், செய்து அறியீர் - செய்து 

பார்த்தீரில்லை ; செம்பொன் தானவனை - சவந்தபொன்னின் மறுபெய 
ருடையவனாகிய அசுரனை, (.ரணியசசிபனை). மருமம் - மார்பு, திரங்க- 
வருந்தும்படி, பிளர் தான் - பிளர்கமாயோன,௪; வடமலை வாரம் - இரு 
வேம்ஈடமலை அடிவாரத்திலும், செல்லீர் - சென் றறியீர் ; சருமம் Slo con 
டதை - Baler Woe ரிகு இயை. எக்தால் - எக்தவழியில், களைப-போச்கு 
வதற்கு, கரத ர் - நினைக்கின் நீர் 2 (er ~ fy.) 

திருமந்திர மாதலியனவற்றுள்ள யா8ீகனுமுளசெனில் பிறப்பறுக் 
கலாம் அதுவுரிவ்லை ; தருமருஞ்செய்திரில்லை ; பிளர்தவன ௫ வடமலைப் 
பக்குச்சுரூ.. சென்றறிமீர் ; உங்கள் சீவீனையை யெவ்௨ண்ணம் போச் 
குவீர்? என்பதாம். மந்திரம், சருமம், தரம், மருமம், கருமம் - இவை 

&டசொர்கள், செம்மை - போன்னுக்கடைமொழமி, தருமமாவன :-- 
:: மெய்மை பொறையுடைமை மேன்மை தவமடச்கம், செம்மையொன் 
ஜின்மை தசவுடைமை -ஈன்மை, திறம்பா விதர் தரித்சலோ eer, 
வ௱ம்பத்து மான்ற குணம்'' என்பதனாலறிக. எத்தால், 6 - விரித்தல் 
விசாரம். சருசுதிர் - நிகழ்கால வினைமுற்று, (௧௯) 

கழுமலை பும்ம; ரர் துங்கண் ணு மானியுவ் காப்புமவன் 
ரு மலை uy திய பேரின்ப வெள். ளார் தாய்தர்தையும் 
வருமலை ye இ, (ந. ॥ பாலா [யு 6 திரு வைஞுக்தமுக் 

இருமலை 7 |ம்முத படை பானெனக் க கற்க BHO ‘wil. 

உரை :-- வரும் - நீலைபெரற, மலையும் - திருக்சடன் மல்லையும், 
இரு பால் அழியும் ~ Kaus Ps gu, இருவைகுர் சமம். - UTWUS 

fini, திருமலையும் - திருவேங்சுடமலை யும், உடையான் - உடையவனை 

win g ® GO) Mf Bear , எனக்கு அரண கணட எந்து - கொடுத்த, இருமி - Ba ung 

சுள், கரு - பிரப்டை மலையும் - கெடுக்க ர wats ம் வடி கண் 

ணும் - என் கண்களும், அவியும் - என்னுயிரும், காப்பும் - என்னைக் 
காத்தலும், அவன் கரும் - அ௨ன் கொடுக்சருளுடன் ஈ, அலை உர்திய -



ore Bans வங்கடத்தர்தா தி 

அலைவீசுன்ற, பேர் இன்பம் வெள்ளமும் - பேராவர்தப்பெருக்கும், 
தாய் - அன்னையும், தந்தையும் ஏ - பிதாவுமாகும்; (௭ - று.) 

சடல் மல்லை முதலாகிய இடங்களையுடைய திருவேங்சடசாதன் 
எனச்சருளிய இிருவடிகள் மருச்சம், சண்ணும், உயிரும், காவலும், 
பேரின்ப வெள்ளமும், தீய் தர்தையுமாகும் ; என்பதாம். மலையும் 
மருந்தும், war bed fg so விசாரம், சரய்தர்தை- பொதுப் 
பேயராதலின் பலர்பால் விகுதிபெறாமல் ரின் த. கடல்மல்லை - மகா 
பலிபுரம். ம$லையும்முடையான் - இதுவும் மகரம் விரித்தல் விசாரம். 
ஏகாரம் -பிரித்சக்கூட்டப்பட்ட௫. இறைவன் திருவடியை மருர்தென் 
இதனால் இது ஏகதேசவுருவகவணி. (௧௦0) 

மட்டளை தண்டலை சூழ்வட வேங்கட வாணஜுக்குத் 
தொட்டளை யுண்ட பிரானுக்கன் பாம்பட்டர் தூயபொற்று 

ஞூட்டளை யுண்ட மணவாள தாச னலுகந்துரைத்த 
கட்டளை சேர்திரு வந்தாதி நாறு கலித்துறையே. 

உரை :.-பட்டர் -பட்டரென்னும் அசிரியருடைய, அய - பரிசுத்த 
மாகிய. பொன் தாள் - பொலிவுபெற்த தஇிருவடீகள், உள் தளையுண்ட - 
மனத்தினுள்ளே பிணிக்சப்பெற்று மணவாளதாசன் ., உசர்து - 
மகிழ்ந்து, உரைத்த- பாடிய, இருஅர்தாதி- சிறந்த w6 59 Bui Bw, 
நூறு - நாறென்னும் எண்ணினையுடைய, கட்டளை சேர்கலித் துறை - சட் 
டளைச்கலித் துறைகள், மட்டு- தேனானத., அளை - வழியப்பெறா, தண் 
டலை- சோலைகள், சூழ் - சூழ்ர் ச, வடவேங்கடவாணனுக்கு - உடக்இன் 
சண் உள்ள திருவேஙகடத்தில்வாழ்பவனாகிய, அளை - தயிரை, தொட்டு 
உண்ட - ase gar sw, பிரானுக்கு- இறைவனுக்கு, அன்பும் - 

அன்புபொருர்தியதாகும்; (௭ -று,) 

பட்டரென்னும் அசிரியருடைய தஇிருவடிசளைஉணஈகுறஉ் மண 
வாளதாசன் உரைத்த இந்த அந்தாதி நூறுதரைகளும் வேங்சடவாண 
ருக்குமிகுர் 2 பிரியமுடையன வாகுமென்பதாம். பட்டர் -கூரத்தாழ்வார் 
மைந்தர்; இதனை *:வானிட்ட£ர்த்தி வளர்க ரத்தாழ்டான் '' என்ற 
பாடலில் ''நானிட்டனென்றருள்பட்டர் ?? என்றதனாலம் அறிக; 

(திருவரம்கச்சலம்பகம் காப்புச்செய்யுள் 4) இதனால் இலர்கள்காலம் 
சற்றேறக்குறைய எண்ணூறு வருஷத் சக்கு மூன்னராகி௱சென் பர் வெர்: 
வெகுஈமீபகசாலச்சிலுள்ள ஆழ்வாராதியர்கள் கலியுகஆரம்பத்திலம் 
அவாபாயுஃத்திலுமிருக்ததாக ஓவ்வொரு ஆழ்வாருச்கும் ௫5ம், மா 
தீம், தேசி. நாழிகை, லக்னம், வீடு, இடம், தாய்,தர்கை, சுற்றத்தார். 
முதலியவும் சர்பித்தெமுதியசனை வலியுறச்,தகோர் இவ்வாசிரியரையும் 
அவ்வாழ்வார்கூட்டச்,சுட்படுத்தாது இம்மட்டோடு விட்டனமேயென்று 
யாவரும௫ழ்வார்களாக, இப்பாடல் நாலாடிரியர் செய்ததென்பர்; இக 
ஙனம் ஆரியர் தாமே பாயிரம் கூறுதல் பண்டை. ழக்கு. அழ்வாரா 
இயர் சாமேதம்மைப்பிறர்போ/ ரிகூறலும் சைவசமயாசாரியர்சிலர் தம்ப 

Bag Soda ame மசம்மைப் பிரர்போர்கூறுகலும்சோக்குக, 

திருவேங்கடத்தந்தாதி மூலமும் உரையும் 
முர்றுப்பெர்ரன. 

   




