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a. 

௪ வமயம், 

மகாமகோபாதியாக, டாகடா 
. ாதி ஓ 

உ. வே. சாமிதாதையர் _நால் திலையம் 

டையாறு. சேல்னை.2 
ட் தவிர ரரமபா ண டியர் 

அருளிச்செய் த 

சின்ன இருவாசகம் எனவழரங்கும் 

  

இருக்கருவைப் பதிற்றுப் பத்தத்கா திமூலம், 

சென்னைக் கவர்னர்மெண்டு சார்மல்பாடசாலைத் 

தம்ழ்ப் புலவராயிதநீத 

இ.-௧-சுப்பராயசெட்டியாரால் 

தாம் இயற்திய உரையோடு, 

டட 

சென்னை சூளை 

ஆர். பீ, பிரஸில் 

பதிப் பிக்கப்பட்டது, 

க.ர- ஒதி ஆணிஃஸம்ர், /69 ச 

விலை அணா - ௫,



பரமப தி.துணை. 

தருக்கருவைப்ப திற்றுப்ப த்த ந தா இ; 

  

பொகலிவையுடைய தஇருக்கருவையி லெழுச் தருளிய விறைவன்மேல்.த௮ 
செய்யுளால் ௮ச்தாஇித் சொடையா யமைச்த அலென ஐர்.து சொல் சான்று 
et Burd விரலித்தொக்க அன்மொழித்தொகை திலைதசொடராயிர். பதிற்றச் 

தாதி என்னும் பிசபச்தத்திற்குக் காரணக்குறியாய் வர்த.து. தஇிருபொலிக, 
கருவை ஓர் இருப்பதி ௮.து இடவாகுபடெயராய் இறைவன் மேனின்ற.து. பதிற் 

அப்பத்.து பப்பத்துச் செய்யுள் ஒவ்வோர் சக்தமாக வரும் நா.று செய்யுளின் 

மேல் பண்பாருபெயராய் கின்றது, அக்தாதி அர்தம் ஆதி எனப் பிரித்து ஒரு 
செய்யுளினி௮இ மற்றொரு செய்யுளின் மூதலில்வ.ர அர்தாஇத்தத் தொடுக்கப் 

படும் தாலென ஒருசொல்லாய்ப் பிசபக்தத்தின் மேனினறன, தஇருக்கருவை 

உருபும் பயலுர்தொக்க இரண்டாம் வேற்றுமைத் தொகை கிலைத்தொடர், ௧௬ 
வைப் பதிற்௮ப் பத்.து உருபும் பயலுர் தொக்க ஏழாம் வேற்றுமைத் 
தொகை நிலைத்தொடர், பதிற்௮ப்பத்து பதிற்றகயெ பத்சென கிற்தலால் பண் 

புத்தொகை நிலைத்தொடர், பதிற்றுப் பத்தர்தாதி உருபும் பயலுச் தொக்க 
மூன்றாம் வேற்றுமைத் தொகை நிலைத்தொடர், பதிற்றுப்பத். பத்தாபெ பத் 

சென விரிச்து நாறு என்னலும் இலக்கத்தின்மேல் நின்ற. இரு எனபதை ௧௫௬ 
வைக்கு இயற்சையடையாக்டுச் கருவையி லெழுச்தருளிய இறைஉன்மேல் ௮ 
செப்புளால் ௮ச்தாதித் தொடையா யமைச்த தாலென கானகு சொல் மூன்று 
சர்தியாய் தூன்மேனின்ற தெனினு மமையும், 

இது பொருட்டொடர் நிலைச்செய்யுளாற் ரஜொடுத்த காப்பியம் ஆகாது 
சொற்றொடர் நிலைச்செய்யுளாற் ரொடுதத நால்மேனின்றத, பதிததச் தாதி 

பத். துவெண்டா, பத்.தக் கலித் துறை பொருட்டன்மை சோன்ற அர்தாஇத்துப் 
பாடுவது, பப்பத்தாகப் பலசர் 2 விருத்தம்கள் முதலிப செய்யுளின் பொருட் 
டன்மைதோன்ற நூறுசெய்யுளால் இடையிற் பாடும் புலவன் கா.ரணப்பெயரா 
சப் பெயர்தச்தமையால் பதிற்றுப் பத்தர்தாஇயெனக் காரணவாக்சப் பெயராய் 
வழக் வருனெ்.து, 

காப்பு. 

௮84க்கழிநெடில்லிதத்தம், 
ஆள சருலைப்பதிற்அட்பத்தர்தா இச்சொல்லலங்சன் முற்று 
Gracy Gar ங்க்தீசளளினசரணமிசைச்சா தத் 
தானவகுகிபோ நிதட்ச்எக த அசட்ரிறுகட்புகர்முகத்திர். 

அலிஎவேண்பில்ச்கேட்க்குணகுஞ்சாத்னெட்டிதாமுகா



D. இருக்கருவைப்பகதுற்றுப்பத்தந்த ரதி: 

(9-ள்., ஆன--என்றுமுள்ள, கருவைப்பதிற்றுப் பத்தர்தாதி--திருக் 
கருவைப் பஇற்றுப் பத்தர்தாதி யெனப் பெயர் வாய்ந்த, சொல் அலங்கல்--- 

சொல்லாகிய மலராற்றொடுத்த மாலைபை, முற்றும்--திருமேனிழுற்றும், ஞான 

உருவு ஆம்--ஞானவடி.வா௫ய, சளஈசன்--இருக்களா மரத்தின் £ழ் எழுர்தரு 
ளி.ப சிவபெருமானது, நளினம் ௪ ரணமிசை சாத்த---தாமரை மலர்போன்ற 

இருவடி.யின்மேல் சாத்த, தானம்--மதத்தை, அருவி--மலையாறுபோல, பொழி- 

சொரியும், தடகை--நீண்ட அதிக்கையையும், தறுகண் சிறுகண் -- அஞ்சா 
னமையையுடைய சிறிய இருக்கண்களையும், புகர்மூகத்து--புள்ளிவாய்ச் த BG 
முகத்தையும், கூனல்--வளைரந்த, இளவெண்பிறை -- இளமைவாய்ந்த வெள் 
ளிய பிறையை யொத்த, கோடு--கொ.மபையுமுடைய, குணகுஞ்ச.ரத்தின-- 
குணவிகாயகர2, அடிதொழுவாம்--இருவடியை வணங்குவாம். 

வெபெருமானுக்குச் சாங்கம் உடாங்கமும் திருவருள் வடிவாதலால் முற் 
னும் ஞானவடி.வாங்கள வீசன் எனவும், எண்சானுடம்புக்குச் தலையே பி.ரதர்ன 
மாதலால் அத்தலத்தில் எழுர தருளிய குணவிகாயகரைக் குணகுஞ்சரமெனவுப் 
கூறினார். ஈளினச ரணம் இரண்டும் வடசொல்லாதலால் 4 இயல்பினும் விதி 

யினும் நின்ற வுயுர்முன்”” என்ற சூ-தஆல் வருமொழி முதல் வல்லெழுத்து 

மிகாது 6இடையுரிவடசொலின்'? எனற சூ-ஆல் இயல்பாயிற்று, குணகுஞ்சர 
மென்பது மது, பிறைத்தொழிலாகு பெயராய்ச் சந இரன்மேனி ன்றது, பிழ 

பகுதி, ௮௪ ரவீ௮ு கெடுதல் சச்தி, ஐ புடைபெயர்ச்சி விகுஇ, 

தால்: 
ச. ரார்கமலச்சேவடியென்சிச்தையிருத்தயுன துதிருப் 
பேசாயிரமுமெடுத்தோதிப்பெம்மான்்௧ருவையெம்மானென் 

ரூசாவமுதமுண்டவர்போலனக்தானச்தத்தககெடுழ 
வா.ராவின்பமறிவித்தாயறியேனி தம்கோர்வ.ரலாறே,. 

(டு-ள்.) சீர் ௮ர்--பொலிவலமர்த, கமலம் சே ௮டி--தாமரைாமலரை 
யொத்த வுனது திருவடி.பின்£ழ், என் சிந்தை இருத்தி--எனது மனம் நிலை 
பெறச்செய்து--உனது தஇிருபேர் ஆயிரம் உம்--உனது ஆயிரச் இருகாமங்களை 
யும், எடுத்து ஓதி--எடுத்துக் கூறி, பெம்மான்--பெருமானே, கருவை எம் 
மான் -- இருக்கருவையில் எழுர் தருளிய எமதிறைவனே, என்று -- எனறு 

அதித்து, ஆரா அமுதம்--தெவிட்டாத வமுதத்தை, உண்டவர்போல்--பரு 

இனவராட்போல, அனந்த ஆனர்தச்.த---அளவில்லாத பேரானர்தத்தால்,௮கம் 

கெடழ---மனம் செக்குவிட்டுருக, வாரா இன்பம்-- பிறர்க்மையாத அப்பே 

ரின்பத்தை, அறிவித்தாய்--அடி.யேலுக்குத்தர் தருளினாய், இதற்கு-அவ்வருளின 
ஐமஇக்கு, ஒர் வ£லா௮---அடியேனிடச்அ நிகழும் சற்செய்கையை, அறியேன் 

Sigel gun Case (இஃசோர் பெருவியப் பென்றபடி..) 

அடியேனிடத்து அன்பு ஓர் இனையளவு மில்லர்இருக்கத் தேவரீர் இவ் 
வான செய்தது.ஒரு பெருவியப் பென்பார் அறியேனிதற்கோர் வரலாமென் 

ரச். அசர் ஈறு செட்ட ௪இர் மறைப் பெயரெச்சம், ஆர் பகுதி) ஆ௭இர் மறை



re தரவ பற்றிப் க்க, நீ தா 1B. ௩ 
ரீதையர் 

toe அனை க கறல, உக.ரக்கேடு சக்த, ௮ எச்ச 

விகுதி. (௧) 
ஆரூக்காமக்கொடியகனலைவர்மூட்டவவலமன 
நீறுப்வெரந்துடெப்பேனைநின்ருள்வழுத்சநினைவுதர்.து 

மாருசேயத்்திரவுபசன்மறவாதிருச்சவ.ரமளித்தாய் 
ரீருடாவமுடித்தசடைச்கருவைவாழுஞ்செழுஞ்சுடரே. 

(@- ar.) ஆரூ£த---என்.று மலியாக, காமம்கொடிய கனல்--காமமாயெ 

கொடிய கனலை, ஐவர் மூட்ட--மெய்வாய் கண் மூக்குச் செயியென்னும் 

ஞானேந்திரியங்களைக்அ மூட்ட, அவலம் மனம்-- (அதனால்) உலிமையிழந்த 

எனது மனம், நீறு ஆய் வெர்துடெட்பேனை--சாம்பலாய் வெந்து இடக்கும் 

எனக்கு, நின் தாள் வழுச்த--உனது திருவடியைத் அதிக்க, நினைவுதர்.து-- 

எண்ணமருளி, மாறாத நேபத்து--மாரூத நேயமாயே வுன்னை, இரவுபகல் 

மறவாது இருக்க---இரவிலும் பகலிலும் மறவாமலிருக்க, சீறு ஆடு ௮ரவம்-- 

சீறி ஆடும் பாம்பினை; முடித்த சடை--தரித்த சடையை யுடைய, கருவை 

வாழும் -- இருக்கருவை யென்னும் திருப்பதியி லெழுந்தருளிய, செழும் 

சுடரோ---நிறைந்த வொளிப்பிழம்பா யுள்ளவனே, வரம் அளித்தாய்--வரந் 

தீர் தருளினாய். 
அவிக்க அவியும் நெருப்டைப்போலாது உடலுள்ளளவும் இருத்தலால் ஆரு 

கொடிய கனல் எனவும், போசம் சுவை, ஒளி, ஊ.று, ஓசை, காற்றமென ஐந்து 

வகைப் படுதலால் ஐவர்மூட்ட எனவும், மனம் ௮வர் கள் வசப்பட்டொழுகுத 
லால் அவலமெனவும், ௮ம்மனத்இற்கோர் செயலின்மையால் நீராய் வெர்து 

இடப்பேனை எனவும், உன் நிருவருளுணர்த்த வர்தமையால் நின்றாள் வழுத்த 

நினைவுதந்தெனவும், ௮.ச இருவருள், மேலீட்டில் சிவஞானமேலிடுதலால் மாறா 
சேயத்தெனவுங் கூறினார். ஐவரொன்லுஞ்சொல் காமமென்லும் குறிப்பால் இக் 
இரியங்களை யுணர்த்இ நிழ்றலால் தொகைக் குறிப்புச்சொல், ஆய் செயவெ 

னெச்சத்திரிபு, வழுத்த நிகழ்கால வினையெச்சம,. வழுத்து பகுதி, உகரக்கேடு 
சந்தி, ௮ எச்ச விகுதி, ஐ உருபு மயக்கம். (௨) 

சுடரேவலியத்தடுச்சாண்ட தணையேபிறவித்தெொர டுகுழிவீ 
ழமிடரோயகலக்களாநீழலிருந்தகோவேயெம்பெருமா 
லுடலேயோம்பித்திரியுமெனையுன் னைகினைக்கப்பணித்த வருட் 
கடலேயுனையன்ரொருதெய்வங்காணவழுத்தக்கடவேனோ, 

(இ-ள். சுடரோ---ஒளிப்பிழம்பாயுள்ளவனே, வலிய தடுத்து YC 

வலிய ஏன்னைச் 502.௮ அடிமை: கொண்ட, அணையே---என க்கோருயிர்த் 

துணையே, பிறவிதொடுகுழி கீழ் --பிறவியென்னும் தோண்டப்பட்ட கடலில் 

வீழ்ந்து வருச்தும், இடரோ 950 — துன்பத்தை யகன்றுய்ய, களாநீழல் 
இருக்ச--களாமரத்இனிழற் €ழ் எழுச்தருளியிருக்த, கோவே---இழஹைவனே, 
எம்பெருமான்--௪மஅ௮ பெருமானே, உடலே ஐம் பிதிரியும் என்னை--உடம் 

பினையே ஒருபொறுளாகப் பேணித்திரியு ய பறிவீனனுபெ என்னை, உன்னை 
நினைக்க உன்னைச் சதாகாலமுங் கருத, பணிச் 5 அருள் சடலே-ம்விய. கரு



௪ தருக்கருவைப்ப இற்றுப்பத்கந்தாதி. 

ணைக் சடலே, உனை அன்று--உன்னையன்றி, ஒரு தெய்லம்--மற்ரொருதெய் 
வத்தை, காண வழுத்த-- காணவும் துதிக்கவும், யான் கடவேனே--- யான் 

செய்யச் கடவேனோ, 

சோமகரியாக்ளெிகளுக்கு ஒளிசரும் பேசொளியாதலால் சுடரொன்றார் 

களா வென்பது ஈறு குறுக்களவென வரும், *₹குறிய சன்ோக்குறுகதுமத 
னோடு கரமேற்றலும்'” என்ற சூ-ஆல். பணித்த இறந்தகாலப் பெயரெச்சம் 
பணி பஞ்தி, வழுத்த நிகழ்கால வினையெச்சம், வழுத்து பகுதி, யான் சட 
வேனல்லன் என்னும் பொருண்மேனிற்றலால் ஓகாரம் எதிர்மறைப்பொ 
ருட்டு, காணக் கடவேன் வழுத்தக் கடவேன் என நிற்றலால் வியங்கோள் 

வினைமுற்று, அன்றி என்னும் வினையெச்சம் ௮ன்று எனத் திரிச்தது ** அன்றி 

யின்றியென் வினையெஞ்செரம்'” என்னும் சூ-.தல், (௯) 
வேணிற்சிலைவேடொகெணைக்கும்விளங்குமகளிருளங்கவற்றும் 
பானற்கொடியவிழிவலைக்கும்பற்றாய்வரும்தியனு இனமு 
மீனத் துயரக்கடல் முச்துமெனையும்டொருளாவழிமைகொண்ட 
ஞானத் தருவேதமிழ்க்கருவைஈம்மாபொதுவினடி.த்தோனே, 

(௫-ள்.) வேனில் லைவேள்--வேனிற் காலத்திற்குரிய கராம்பு வில்லை 
யேந்திய மன்மதன், தொகெணைக்கும்--எய்யும் அம்புக்கும், விளக்கும் மக 
ளிர்-- ஆபரணங்களால் விளங்கும் பெண்கள், உளம்கவற்றும்-மன த்தைக்கவலை 
ப்படுத்தும், பானல்--ரீலோற்பல மலரையொத்த, கொடிய விழி௫உலைச்கும்--- 

கொடிய கண்களாயே வலைக்கும், பற்று ஆய் வருச்இ--ஒருசார்பாய் வருச்இ, 
௮னு தினமும்--எச்காளும், ஈனம்--இழிவாயெ, துயரம் கடல்--அன்பமாயே 

கடலில், அழுக தும்என்னை ௨ம்---அழுந்துஇன்ற என்னையும், பொருளாக--ஒரு 

பொருளாகக் 369, ௮டிமைகொண்ட---அட்கொண்ட; ஞான ச்து உருவே 
ஞானவடி.லாயுள்ளவனே, தமிழ் கருவை ஈம்பா--தமிழ் வழல்கும் திருக்சரு 
வையில் எழுந்தருளிய இறைவனே, பொதுவில் ஈடித்தோனே--ஏிற் சபையில் 
ஆனந்தக் கூத்துப் புரிபவனே, (6ீயாட்கொண்டதற்கு தர் கைம்மாறு 

அறிச்திலன்.) 
கவற்றும் கிகழ்சால வினைப்பெயதொச்சம். கவற்று பிற்வினேப் பகுதி, ௨௧ 

சக்கேடு சந்தி, உம் எச்ச விகுதி. ஆக என்னும் வினையெச்சத்தின் ஈ.து கெடு 

தல் சாவ வென் மொழிமீற்றுயிர் மெய் சாதலும் விஜ!” என்ற சூத்திரத் 
தின் உபலக்கணத்தால், (௪) 

ஈடி.த்தேன்பொய்க்கூடெடுத் தவமேசன்னாள்க ழியவிந்காளிற் 
படி.த்தேனுன ததிருமாமம்பண்டைகினையின்டற்ற௮ த்தேன் 
பிடி.த்தேன்பிறவிச்சடனீக்தப்பெரியபுளையாவு தடியை 
மூதி. த்தேனுள்ளச்தெண்ணமெல்லர்க்கருவைவாழுமுன்னோனே. 

(இஹ). கிருல்வவாழும் முன்னோனே--திருச்சருவையி லெழுர்தரு 
டடத முன்னவனே, “ பொய்க்கூ எடுத்த -- பொய்யாயெ இச்சரீசச்தை 

ake pe நான் கழிய--சல்ல ராள்கள் வீணுள்பட, - அவமே---பயனில்லா 

திதி பழ்த்தேன் கடித்துச் இரிர்சேன், இச்சாளில் உனது இருராமம்படி. த



திருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்தத்தாத. ௫ 

சேன்--இளமை கழிர்த இக்காலத்தில் உனது இருசாமங்களை யோதினேன், 
பண்டைவினை பின்பற்௮ அறுத்தேன் -- (அதனால்) தொன்௮ தொட்டுள்ள 

சஞ்சித வினையின் சார்பினை யொழித்தேன், பிுவிக்கடல் நீத. -பிறவியென் 

னுல் கடலை நீர்திக் கடத்தற்கு, உனத அடியை--உனது திருவடியை, பெரிய 
புணைபாபிடிச்சேன் -- பெரிய தெப்பமாகக் சைச்கொண்டனன், உள்ளத்து 

எண்ணம் எல்லாம் முடி.த்தேன்--என்மனக்கருத்தை எல்லாம் முடி.த்தனன். 

இளமைப் பருவமென்பார் நன்னாள் எனவும், ௮ர்காள் வீளணாய்க் சழித் 
சனனென்பார் சழிய அவமே ஈடி.த்தேனெனவும், அச்காள் கழிச்தமைக்கு 
வருச தன்றேனென்பார் இர்காளெனவும் கூறினார். திருகாமத்தை ஓ.அதலால் 
ரஞ்சித வினை கழிதல், சஞ்்த வினை கழிதலால் பிறப்பொழிதம், ops 
லால் முத்தியடைதலும் உடைமையால காரணமாலையணி, ஈடித்தேன் 

இறர்சகாலச் தன்மை யொருமை வினைமுற்று, ஈடி. பகுதி, பிரமன் முதலி 
சயார்க்கு முன்னோனாய் நிற்றலால் முன்னோனே எனவும் கூறினார். (ட) 

முன்னைப்பிறவித்தவப்பயனோமுழு தலதியாமூடனிவ 
னென்னக்கரு த்தலெண்ணீயோயாதோவறியேனிரவுபகல் 

சன்னற்பாடுந்கோற்றேனிற்கனியிற்கனி௰் தகவிடாட 
வன்ன ச்சொகுஇவயற்கருவையாண்டானென்னையாண்ட தவே, 

(இ-ள்.) இரவுபகல் கன்னல்பாகுஇல்--இ.ரவினும் பகலினும் கருப்பம் 
டாகைப்போலவும், கோல் தேனில்--கொம்புத் தேனைப்போலவும், கனியில் 
முக்கனியைப்போலவும், கனிச்த கவிபாட-சுவைகணிர்த பாடலைப்பாட, ௮ன் 

னம் தொகுதி-- ௮ன்னச்கூட்டங்கள் விக்கும், வயல்--வயல்சூழ்க்த, ௧௬ 
வை அண்டான்--கருவாபுரியாளி, என்னை ஆண்டது-- என்னையடிமைகொண் 
ட, முன்னை பிறவிதவப்பயனோ--முற் பிறவியிற்செய்த தவப்பயனோ, முழு 

தும் அ.றியாதமூடன்--9றிதும் அறியாதமூடன், இவன் என்ன--இவனென்று, 
கருத்தில் எண்ணீயோ---இருவுளத்திற் கருதியோ, யாதோ அதியேன்--யாது 

காரணமோ அறியேன், 
உ ஓகா.ரம் ஐயப்பொருளன, இன் உருபு ஒப்புப்பொருட்டு, கணி வினை 

மூதற் பொருளில் வரத இகர விகுதி தொக்கு நின்ற தொழிற்பெயர், கனி 

பகுஇ, யகரமெய் சந்தி, இ வினைமுதற் பொருளில்வந்த புடைபெயர்ச்சிவிகுதி, 
உணர்திச உணரும் அறிவில்லாலுக்கு உணர்த்தவல்லோன் இறைவனே ஆச 
லால் முழு துமறியாமூடனிவனென்னசக் கறுத்திலெண்ணியோ என்றார், (௬) 

ஆண்ட ருரவனுவானையல்லற்பிறவியறுப்பானை 

வேண்டும்பதவிதருவானைவெவிவீட்டின் புமளிப்பானை 2 [னைக் 
அண்டல்செய்யாமணிவிளச்சைச்தொழில்மூன் நியற்று்சொல்லோ் 
காண்டற்கரிபபேரொளியைக்களாவினிழற்கீழ்ச்சண்டேனே, 

(௫இ-ள்.) இண்ட குரவனுவானை — அருட்கண்ணாலடிமை சொண்ட 
ஞானாசாசியஞயுள்ளவனை, அல்லல். பிறலி அ௮ப்பானை--துன்பர்தரும் பிறப் 
பினை வேசோடதுக்கின் சிவனை, வேண்டும் பதவி தருவானை---அடியார் வேண் 
Gris sePaters SO Aer pater, கெளிவீடு இன்பம் அளிப்பானைஃ-மோட்ச



Fr திருக்கருவைப்ப திற்றுப்பத்தந்தரதி, 

வின்பச்தைத் தருனெறவனை, தூண்டல்செய்யா மணிவிளக்கை---தூண்டாத 
மாணிக்க தீபத்தை, தொழில் மூன்று இயற்று்கொல்லோனை--ருஷ்டி.முத 
லி. மு. த்தொழிலையுஞ் செய்யும் பழையோனை, காண்டற்கு அரிய பேசொளியை- 

காணுதற்கரிய பெரிய ஒளிப்பிழம்பாயுள்ளவனை, களாவின் நிழற் £ழ் கண் 
டேன்--களாவினிழலின் £ழ்2 தரிசித்தேன். (எனக்குயாதுகுறையு௮.) 

மானைக்காட்டி. மான்பிடித்தல்போல மானிடத்திறாவுருக் கொண்டருளிப் 
பக்குவவ்ன்மாக்களுக் கருளுூதலால் அண்ட குரவனாவானை எனவும், ஆட் 
கொள்ளுதலாற் பிறப்பொழிதலில் அல்லற்பிறவி யறுப்பானை எனவும், பிறவி 

யொழிதலால் சாலோக முதலிய பதங்களைத் தருசலில் வேண்டும் பதவி தரு 

வானை எனவும், ௮௮ முடிந்தபின் முத்தியின்பர் தருசலால் வெளிவீட்டின்ப 
மளிப்பானை யெனவும், அன்மகோடிகளின் இச்சாஞானச் இரியைகளின் 
nen mucus போக்கவல்ல வொளியாயென்று நிற்றலால் தண்டல் செய்யா 
மணிவிளக்கை எனவும், பிரமன் முதலியோர் போலாது முத்தொழிலும் ஒருங் 
கேயுடைமையால் தொழின்மூன் றியற்றும் தொல்லோனை எனவும், சோம 
சூரியாக்னிகளுக்கு ஒளியைத்தரும் பேரொளியாதலால் காண்டற்கரிய 
பேரொளியை எனவும் கூறினார். தாண்டல் செய்யா ஒருசொன்னீர்மையன, 

ஆண்ட கு. ரவனாவானை என்பது முதல் வெளிலவீட்டின்ப மளிப்பானை என்பது 
காறும் ஒன்றற் கொன்று காரணமாய் நிற்றலால் காரண மாலையணி, யாது 

குறையுளது என எழுவாயும் பயனிலையும் ௮வாய் நிலையான் வந்தன, (௭) 

சண்டகண்கள்புனல்பாயக்களிப்பாயுள்ளங்கரையழிய 
விண்டமொழியினாக்குழறவிம்மிமேனிமயிர்பொடிப்பப் 
பண்டைவசம்போய்ப்பரவசமாய்ப்பராமானந்தத்தெளிநறவ 

முண்டுசெவிட்டாவருள்புரிச்தான் கருவைவாமுமுரவோனே. 

(இ-ள். கருவை வாழும் உரவோன்.-.-இருக்கருவைப் பதியோன், 

கண்டகண்கள் புனல்பாய---தெரிசித்த கண்கள் அனந்த பாஷ்பஞ் சிந்தவும், 
களிப்பு ஆப் உள்ளம் கனா அ௮ழிய---அனந்தச் களிப்பிலழுந்தி மனம்வரம்பிகம் 

சோடவும், விண்டமொழியின்--- த.இக்கு மொ தியோடு, காகுழத--காதடமோ ற 
வும், மேணி விம்மி மயிர்பொடிப்ப -- மேணி பூரித்துப் புளகரும்பவும், பண் 
டைவசம்போய்--முன்னுள்ளதன் வசம்போய், பரவசம் ஆய்--ப. வசப்பட்டு, 
பரமானந்தம்--சிவானந்தமாகயரதெளிஈறவம்உண்டே- தெளிந்த ஈறவினைவாய் 
மடுத்த, சீட்டாக  தெவிட்டாதிறுச்க, அருள்புரிர்சான்-- இருவருள் 
செய்தான். 

பம்மானநத மதுவைப்பருருதலால் மீ தூர்ச்தகளிப்பை, களிப்பெனவும், கள் 
ளஞூண்டு களித்தலன் ௮க்சளிப்பிலமுர்.த.தலால் ,தய் எனவும், சள்ளுண்டு களி s 
தவன் மனம்வரம்புசடர் தாடச்தலால் உள்ளங்கமாயழிய எனவும்,கள்ளுண்டு 
சளித்தவன் பேசும்போ௮ சாக்குழதுகல்போ: லக் குழறுதலால் நாக்கூழற என 

ஒம், மதுப்பருனொன் தன்வசமற்று அதன்வசப்படுதல்போலச் ஏிவொரர்தத் 
சேன் பருடனோர் தம்வசம்வரது பாத்தின் வசப்பட்டு நிற்றலால் பண்டை ஐசம்



ரூணழிகாசையந் ததடி இந்நீதா 2. ள் 
அடையாறு, சென்னை-20.௨ 

2 பிரப் பரவசமாய் எனவும், கள்ளுண்போன் தேக்கெறிய ௮25 உண்டபோது 

2சவிட்டல்போலாது சவானந்தமது பருனோ தேக்கெதிய வுண்ணிலுச் 

9தவிட்டாமையால் தெவிட்டா அருள்புரிந்தா னெனவும் கூறினார், விண்ட 
5றச்சசாலப் பெயாச்சம், விள் பகுதி, ளக.ரம் ணகரமாகத் திரிதல் சக்தி, 

_சரமெய் இடைகிலை, ௮ பெயசொச்ச விகுதி, 

உரகாபரணத்திருமார்பு முமையொப்பனையா எளிடப்புறமுஞ் 
சிரமாலிகையும்புரிசடையும்செய்யவாயுங்கறைமிடறும் 
வரதாடயமுமழுமானும்வயங்குகரமுமலரடியுங் 

கருவாபுரி.பான்வெளிப்படுத்திக்காட்டுகொடுத் துகின்றானே, 

(ட-ள்.) உரகம் அபரணம்திருமார்பு உம்--சர்ப்பாபரணத்தை யணிந்த 
9ருமார்பும், உமை ஒப்பனையாள் --- உமையம்மையாகயே ஒப்பனாம்பிகையின், 
9டப்புறம் உம்--இடப்பாகமும், சரமாலிகையும்--அயன்முதலிய தேவர்கள் 
'லையாற் ஜொடுத்த மாலையும், புரிசடை உம்--புரியையொத்த சடையும், செய் 
/வாய் உம்---செவர்த வாயும், கறைமிடறு உம்-- ஸ்ரீ கண்டமும், வரத அபயம் 

-ம்--வரதாஸ்சமூம் அபயாஸ்சமும், மழுமான் உம் வயங்கு கரம் ௨ம--மழு 

பும் மானும் விளல்குச் திருக்க.ரங்களும், மலர் wo. உம்--தாமரை மலர்போன் 
திருவடியும் யெ இவற்றை, கருவாபுரியான்--இருக்கருவையில் pss 

ளிய இறைவன், காட்ச கொடுத்.௪ கின்றான்--காட்சி கொடுத் துகின்றருளினன். 

வரதம் ழமைத்த திருக்கரம், அது அடியார்க்கு வேணடியாம் களுவழு, 
அபயம் மேலெடுத்த திருக்கரம், ௮.து ச௪.ரணடைந்தவரை யஞ்சலென்றருளு 
வது, மழுவேர்திய இருக்கரம் வலக்கரம், மானேத்திய திருக்கரம் இடக்கரம். 
கருவாபுரி இரண்டும் வட சொல்லாதலால் :* இபல்பிலும் விதியிலும்'” என் 

னஞ் ர-அல் வருமொழிமுதல் வல் லெழுத்து மிகாது **இடையுரிவடசொலின 

எனலும் புறனடைச் சூத்இிரத் தால் இயல்பாயிற்று, ௨ரக ஆபரணம் உரகாபர 
ணம், வாதாபயம் வடமொழியில் வந்த தீர்க்கசந்தி, புரிசடைடொன்னாற் 
புரித்த புரிபோலுதலால் புரிசடை என்றார், செய்யபண்படி.யாகப்பிறந்த குறிப்பு 
AHO WO ree, செம்மை பகுதி, ஈறு கெடுதலும், மக.ரமெய் யகரமெய் 
யாதத் திரிதலும் சர்தி, ௮ எச்ச விகுதி, யகத்தோற்றம் சர், 

நின் மமிலையுஞ்செய்தொழிலும் நினை த சகுறியும்வழிடாடு 

மொன்௮பதமும்பதம்கடர்தவுண்மைட்பொருளுமதியேளனை 
யின்றுன்னடி.யாருடன் கூட வெண்ணம்புரிக் தவினியவரு 

ணன்றுகன்றுதமிழ்க்கருவைஈம்பாவும்பர்சாயகனே, 

(இ-ன்.) தமிழ்க்கருவை சம்பா--முத்தமிழ் விளல்கும் திருக்கருவையி 
லெழுச்சருளிய இறைவனே, உம்பர் சாயகனே--தெவர்களுக்கு,த் தலைவனே, 
நின்ம கிலையும்--யான் கித்ன்ற ஆச்செமம் இன்னதென்பதையும், செய்சொழி 
உம்--௮/ல்வவ்வாச் சிரமல்களில் .செய்தற்குரிய செயல்களையும், Mea sree 
உம்-அவ்வச்செயல்களில் :நின்்௮ கருதும் மூர்த்திகளும், வழிபாடும்---அம் 
மூர்த்திகளுக்கு வழிபட்டொழுகும் வழிபாடும், ஒன்று பதமும் 4 அவ்வழி



ay: இருக்கருவைப்பதிற்றுப்பக்கம்தா.. 

பாட்டாற். கைகூடும் பதவிகளையும், பதம் கடந்த உண்மை பொருள: வம் திப் 

பதவிகளைச் கட். நின்றமூத்தியும், அறியேனை-சிறித மதியாத என்னை, இன்று 

உன் அடியார் ௨டன்கூட---இப்போது உன்னடியாசோடு கூடி.வாழ, எண்ணம் 

புரிச்த இனிய அருள்--தேவரீர். திருவுளம் தமைத்தருளிய திருவருள், சன் 
கன்௮---சன்றாயிருக்5.த ஈன்றாயிருச்த.. : 

தின்ற, நிலைத்த என்றபெயரசொச்சத்தின் கினற் றகர. 5 par விடைகிலைகள் 

கீகழ்காலத்தின்மே லும் எதிர்காலத்தின்மேலும் நிற்றல் :*றவகவொடு ௪ 

அம்மை என்னுஞ் ௫-இல் ஈங்கே என்ற மிகையால்'” உன கின் என்பதன் மரூ௨, 
எண்ணம் புரிச்ச ஒருசொன்னீர்மைய, சன்று ஈன்று வியப்புப் பொருளில் 
வந்த.அடுக்குத்சொடர், உம்பர் உவ்லிடம் இது இடவாகுபெயராய்த் தேவர்கள் 

Croker psi, : - . (௪0) 
எழசீர்க்கழிநேடில்விதத்தம். ப 

நர்யகன்முகுந்தன்சததளப்பொகுட்டினான்முகனென்னவீற்றிருக்குச் 

அயவன்கருவைக்களாநிழலமர்க்தோன் றுணையடிப்புகழினைவழுதீதீ 

மாமிருஞாலமெடுத்தெடு த்தேத்தவ.£ம்பெறும.து.ரநாவலர்கள் 

சேயிருவி சும்பிற்கற்பகரீஜற்செல்வமும்வேண்வே திலையே. 

.(இ-ன்.) சாயகன்--இறஹைவனாயெ உருத்திரலும், முகுந்தன் இருமா 
லும், சததளம் பொகுட்டின் மான்முகன்--தூ௮ுதளங்களையுடைய .தரமனாப் 

பொருட்டில் விக்கும் பிரமனும் என்று கூற, வீற்றிருக்கும் தாயவன்--டிதரின் 

தியிருக்குஞ் விசு.த்ததேகமுடையவனாயெ, களாகிழல் அமர்ச்தோன்---திருக்களா 

கிழலின்சண். எழுந்தருளியிருகன்ற இறைவனது, அுணையடி. புகழினை 

இசண்டு திருவடிப்புகழ்ச்சியை, வழுத்தி-௮அ0த்தத் த.தி.த௮, மா இரு ஞாலம்- 
பெரிய நிலவுல$ுள்ளோர், எடுத்து எடுத்து ஏத்த--எடுத்துப்போற்ற, வரம் 
பெ. வரம் பெற்ற, மதரசாவலர்கள்--இனிபகவிதொக்கும் காவல்லோர், 
சேய் இருவிசும்பில்--மிகவும் உயர்ர்த விண்ணுலடல், கற்பகடீழல் செல்வம் 

உம்---கற்பக நிழலில் ஒ௫க்கும் இரதி ரசெல்வத்தையும், வேண்வெது 'இலை-- 
ரூட்டு பூ 

வேண்டார். அவ, 

சிருஷ்டி இதி சல்காரமென்னு முத்தெழில்க்யும் தன்மாச்களுங்தர் 
பொருட்டு, ஈடத்தத் இிரிமூர்த்இகளாய்த் தன. இரியாதியின் தன்மச்சேோதான்த 
சீன்றுனென்பது தோனறத் ௪௮,௮.எண் குணங்களில் ஒன்றுசயு தூயவன், என 

இழமி,அவனது புகழ்ச்சியைத். அதி. வரம் பெற்று அவ்ன் த திருவஷிக்களப் 
ee Por Cont திருமால்; one ப்தல்களை வேண்டாரொன்புன். சொன்றி 
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2வண்டுவதொன்றுதமியனெப்பிறப்பும்வெர்தழன ரசடைவிழினும் 

காண்டகுிறட்பின ரம்பையர்சூழக்கற்பகநீழல் வைடி னுந் 
தூண்டகுசுடரோகளாகிழலமர்ந்தசசோதியேகருவைரர்யகனே 
யாண்டகாய்நின துதிருவடிக்கமலச்சன்பெனுமழிவிலாப்பொருளே, 

(இ-ள்.) தமியன் ௭ பிறப்பு உம் 4 ஓர் பற்றுக்கோடில்லாத அடியேன் 
எந்தச் சனனமெக்கனும், வேண்டுவது ஒன்று-- வேண்டுவதொன்றுள து, 

(அது யாதென்னில்) வெம் தழல் ௩ரகு இடை விழின் உம் -- கொடி.ய 
இயமைந்த ஈ.ரகத்தில் விழுந்தாலும், காண் தகு சிறப்பின்--கண்டு மூமுஞ் 
தெப்பு வாய்ந்த, அரம்பையர் சூழ--தெய்வப் பெண்கள் சூழ்ர்து நிற்க, கற்பக 
pa வை௫டின் உம்... கற்பகநிழற் £ழிருச்து அரசுசெய்யினும், தாண்ட 

க சுடரோ--தாண்டு் திபம்போலு மலவிருளையோட்டும் ஒளியே, களாநிழல் 
அமார்த சோதியே--களாமரத்தின் €ீழெழுந்தருளிய சந்திர சூரியரொளி 

பாய்க்தவனே, கருவை காயகனே---இருக்கருவையில் எழுந்தருளிய இறை 
னே, அண்தகாய்---அயன்முதலிய தேவர்களுக்குள் ௮ண்தன் மையையுடை 

பவனே, நினது இருவடி. கமலத்து--உனது தருவடி.த்தாமராயின்£ழ், அன்பு 
ரன்னும் அழிவு இல்லாதபொருள் -- வைக்கும் அன்பென்று சொல்லப்பட்ட 

அழிவில்லாத பொருளையே. 

அவரவர் பக்குவத்திற்கு எற்ப அவரவருள்ளத்இல் தீபம்போலும் சந்தன் 

2 பாலும் விளங்குதகலால் தாண்டகுசுடரோ, களாநிழலமர்க்த சோதியே என 
பும், அன்பேசிவமாதலால் அழிவிலாப்பொருளே எனவும், ஈரடடை விழினும், 
:றபகநீழல் வைகிடினும் ௮வவன்பே எப்பிறப்பும் வேண்டுவதொன் றென்ற 

மயால் சாக்கரா தீதநிலையெனவும் புலப்படுதல்காண்க, சமியன்தன்மை ஒரு 
௦மப்பெயர்ச்சொல், தமி பகுதி, யகரமெய்சந்தி, ௮ன் தன்மை ஒருமை விகுதி, 
உண்டகை அண்டகாய் விளிவேற்றுமை, (௧௨) 

அழிவிலாப்பொருளேபழமறைக்கொழுந்தேயலையெறியமுதவாரிதியே 
யொழிவிலாதருளுங்கற்பகக்கனியேயொப்பனைமைப்பரந்தெறிக்கும் 
விழியினாலுருகவொருபுறமளித்தவிமலனே கருவையம்பரனே 

யிழிவிலாட்புணையாம்பியவியங்கடனின் றேறநான்பெற்றதுன்பதமே. 

(இ-ள்.) அழிவு இல்லாச பொருளே--எக்காலத்தும் அழிசலில்லாத 
பொருளாயுள்ளவனே, பழமறைகொழுக்தே- தொன்று தொட்டுள்ள வேச 

மன்னும் வித்தினின்றெழுக்த கொழுந்தே, அலை எறி அமுதவாரிதியே- அழ. 
7ரீருளத்தில் அலைவீசிப் பரர்த பேரானநக்தமென்னும் அமுசசாகரமே, ஒழிவு 

ஒலா.து அருளும் கற்பகம் கணியே --- என் நீங்காது சரணடைந்தோர்க்கு 
?எண்டியவற்றைச் தந்தருளும் கற்பசச்சனிபோள்பவனே, ஒப்பனை---ஒப்பனை 
யென்னும் உமையம்மையாரது, மை பரச்து எறிக்கும்விழிபின் அல்-மைபரவி 

ரிளங்கும் கடைச்கட் பார்வையால், உருக ஒருபுறம் ௮ளித்த விமலனே-இரு 
புளமுருக காமபாகத்சை யளிச்தருளிய விமலனே, கருவை அம்பரனே-.இருக் 
(ருவையி லெழுச்தறாளிய இறைவனே, இழிவு இல்லாமல்--மீளவும் ஆமு௪ 
மில்லாமல், : பிறவிச்சடல் கின்று எற -- பியவியாகய கடலினின்றும் நான்



௧௦ திருககருவைப்பதிற்றுப்பூத்தற் தாதி, 
கரையேற, புணையாக பெற்ற அடியேன் கெப்பமர்கப் பெற்றது, உன் 
பதமே--உனது இருவடியையே (யான் என்ன குறையுளேன் என் றபடி.) 

ஆக என்னும் உடன்டாட்டினெச்சத் தினீறும், இல்லாமல் என்லும் எதிர் 
மழை வினையெச்சத்தினீறும் தொக்கன. பழமறைக்கொழுந்தே, ௮அலையெதிய 
முதவாரிதியே, ஒழிவிலாதருளுங் கற்பகச் கனியே கறப்புருவகவணி. மக்கள் 
கோய்தீர்தற பொருட்டுத் தாய்பத்திய மிருத்தல்போல ஆன மாக்கள் மலகசோய் 
தீரப்போகறுகர்தற் பொருட்டுத் தருவுளங்கொண்டன னென்பார் விழியினா 
ஓருககொரு புமமளித்த எனவும், தனச்கெனவோர் பற்றிலனென்பார் விமல 
னெனவுங் கூதிஞர், (6௯) 

உன்பதமேத்தித் துன்பவே.ரறுக்கவுலகினிற்நிருவுடன்வாழு 
மன்பைச்கெல்லாமெய்்இடுக்தசமோவலியவச்தெனைத்தடுத்தாண்டுள் 
ளன்புவர்தொருவரறிந்திடாவறிவுவறிவுறுத்தருளினையத நகு 

முன் பெதபுரிந்தேேன்கருவையம்பஇிவாழ்முதல்வனேமுக்கண் வானவனே, 

(இ-ள்.) கருவை ௮ம்பதிவாழ் முசல்வனே---இருச்கருவை யென்னும் 

இருப்பதியில் வாழும் முதல்வனே, முக்கண் வானவனே. மூன்று கண்களை 
யுடைய தேவனே, உன்பதம் ஏத்தி--உனது இருவடியைத் துதித்து, துன்ப 
வேர் ௮றுக்க---பிறவித் துன்பக்தை வேரோடறுக்க, உலூனில் திருவுடன் 
வாழும்--உலகத்தில் செல்வத்தோடு வாழும், மன்பதைக்கு எல்லாம் எய் 
திடும் தரமோ--மக்கட்பரப்புக்கெல்லாம் வாய்க்கும் தரமோ, என்னை-- அவ் 

வு.பிர்களுள் ஒருவனாகிய என்னை, வலியவந்து தடுத்து ௮ண்டு--தானே வலிய 
வந்து தடுச்சடிமைகொண்டு, உள் அன்புவக்து--என்னுள்ளத்தில் அன்பு 

முராக்க, ஒருவர் ௮றிர்தடாத அறிவு உ௨ம்---ஒருவரைப் பகைவர் அயலினர் 
ஈட்பினரொன்று பகுத்தறியாத மெய் யுணாச்சியையும், அறிவுறுத் சருஸ்னை- 

அறிவுறுத் தருளிஞய், அதற்கு--௮ச்செயலுக்கு, முன்பு எதுபுரிந்தேன்-- 
முன்புயாது வழிபாசெய்தேன். (கானறியேனென்றபடி,) 

இரு என்றது மணி பொன் மெல்முதலிய வற்றை. மக்கஞ்ள்யானொ 
ருவனாபிருக்க என்னை வலியவந்து தடுத்தாட் கொண்டது என்றசமல்ல 
வென்பது தோன்ற எய்திடுக்.ரமோ என்றும், அதன்மேல் உள்ளன்பும், 
இவர் உறவினர், இவர் பகைஞர், இவர் ஈட்பினர் எனப் பகுத்தறியாத 
சமத் துவமும் வருகை அட்கொண்டதனால் என்பது தோன்ற அறிவுறுத் 
இனை என்றும், ௮வ்வருளுதற்குத்தான் செய்தவழிபாடு இன்னகென்பத புலப் 
படாமைதோன்ற அதற்குமுன் பெது புரிந்தேன் என்றும் கூறினார், வழி 
பாட்டால் உள்ளன்பும், சமத் துவமுக் தோன்றுதலும், இவற்றால் சிவபெரு 

rere அட்கொள்ளுததலுக் காரியமாதலால் கா.சணமாலையணி, வந்திசெய 
வெனெச் ச்திரிபு, (௧௪) 

வானெரியுறல்கான்மண்ணெனப்டகுத் தவரும்பெரும்பூதமோராம்து. 
மானமுக்குணமுக்கரணமோர்கான்குமனைத் துமாயாஇயீறின் றி. , 

பூனுறையுடலுக்குயிருமாயுயிருக்குணர்வுமாயொன் தினுக்தோயா 

ஞானகாயகனே கருலையம்புசனேகானறிர் அரைக்குமாறெவனோ,



மசாமகோபாத்யாய, டாக்டர் 
உஷ் ராயுத்சிற்துல்பச்ூய்கு 5. ௧௧ 

(இ-ள்.) வான் வி் லன் னை 20. பகுத்து-- அகாயமெனவும் 

நீ எனவும் நீரறொெனவும் காற்றெனவும் மண்ணெனவும் பகுக்கப்பட்டு, வரும் 
பெரும்பூசம் ஒரைந்தும்--வாராநின்ற பெரிய பூதங்களைந் தும், அன முக்குண 
மும்--அமைந்த முக்குணங்கரநம், கரணம் ஓர் கான்கும்--௮ந்தக் ச௪ரணங் 

கள் நான்கும், அனைத் தும் ஆய்--இவைமுதலிய யாவுமாய், ஆதி ஈறு இன் றி- 
தனக்கோர் முதலும் ஈறு மில்லாமல், ஊன் உறை உடலுக்கு உயிரும் ஆய் -- 
தசையால் நிலைபெற்ற வுடம்புக்கோருயிருமாய், உயிருக்கு உணர்வும் ஆய்--- 

அவ்வுபிருக்கோருணர்ச்சியுமாய், ஒன்றின் உம் தோயாத--உடனாய்ரின்ற ௮ப் 
பொருள்களொன்றினுச் தோய்வின்றி நின்ற, ஞானமகாயகனே--ஞானவடி. 

வாகிய இறைவனே, கருவையம்பரனே-இருக்கருவையிலெழுக்தருளிய பெரு 
மானே, கான் ௮றிக்து உரைக்கும் ஆறு எவன் -நான் உன்னை உணர்ந்து 

அதிச்கும் வகை எவ்வாறு, (௮.றியேனென் றபழ..) 

ஒன்றினும் தோயா௫ சுயம்பிரகாசமாய் நிற்குஞ் சவமென்பது தோன்ற 
ஒன். றினுந்தோயாத ஞானமாயகனே எனவும், உயிர்களின்வழி கிற்குஞ் சத்தி 
என்பது தோன்ற அனைத்துமாய் உயிருமாய் உணர்வுமாய் எனவும், இவ்வாறு 

இருவகைப் பட்டுநிற்றலால் உன்னை எவ்வாறு உணர்ர்து துதிப்பனென்பது 

தோன்ற மானறிர் துரைக்குமாறெவனெனவுக கூறினார், (௧௫) 

எவனுயிர்ச்குயிராயெள்ளுமெண்ணெயும்போலெங்கணுமிடையருநின்றா 

னெவனனைத்துலகுமீன்றுகாத் தழிக்கவிறைமைசால்மூவுருவெடுத்சோ 
னெவன்முதலிடைமீறின் சியெஞுஞான்றுமீ றிலாமறைமூடியிருப்பா 

னவனெனைப்புரக்கத் இருக்களா£ழலமர்ந்தருள்புரிக்தகாரணனே. 

(இ-ள்.) உயிர்க்கு உயிராய்-உயிர்களுக்கோருயிசாய், எள் உம் எண்ணெய் 
உம் போல்---எள்ளும், அவ் வெள்ளில் விரவிய எண்ணெயும்போல, எங்கண 

உம் இடையறாமல் நின்றான் எவன்---எவ்விடத் தும் இடையறாமல் நின்றவன் 

எவன், அனைத்து உலகு ௨ம்--எல்லா வுலகத்தையும், ஈன்று காத்து ௮ழிக்க- 
தந்து பாதுகாத்துப் போக்க, இறைமை சால்--தலைமையமைந்த, மூ உரு 

எடுத்தோன் எவன்---பி.ரமன் முதலிய மூன்று திருவுருவங்களையுங் கொண் 

டருளினவன் எவன், முதல் இடை ஈறு இன்றி---தனக்கோர்முதஓும் இடை 
யும் இறுதியுமில்லாமல், எ ஞான்றும்---எ£$காளும், ஈறு இல்லாத மறைமுடி. 
இருப்பான் எவன்--இறுஇயில்லாத வே.த9ரரில் இருப்பவன் எவன், ௮அவன்-- 

அவனே, என்னை புரக்க. -என்னைப்பாதுகாக்க, இருக்களாகீழல் அமர்ச்தருள் 
புரிக்த--௮ழயே சளாநீழலில் ௮மர்க்தருளிய, காரணன் --கா.ரணனாவான். 

அவன் எழுவாய், காரணன் பயனிலை, தைலம் எள்ளின் உள்ளும் 
புறம்பும் இருச்தல்போல எப்பொருளினுள்ளும் புறம்புமிடையருத நிற்றலால் 
எள்ளுமெண்ணெயும்போல் எங்கனுமிடையரு ரின்றான் என்றார். இடையரு 
மல் எனனும் எதிர்மமை வினைஎச்சம் இடையரு என ஈறு தொக்குகின் 5௮, 

். காரணமேதென்றறிகலேன்றமியேன்கற்றலமனத் தினைக்சனாத்து 

வாரணி மலையாளொப்பனையோமமழவிடைமேலெமுர்தருளி



௧௨ திருக்கருவைப்ப இற்றுப்பத்தந்தா.தி. 

நாரணனறியாத்திருவருக்காட்டிஈல்லருள்சு. ரச் தவாழ்வித் தான் 

பூசணன்கருவைக்களாநிழலமர்க்த புண்ணியன் விண்ணவர்ச்செறயே, 
(இ-ள்.) பூரணன் -- எங்கும் நிறைந்தவனும், கருவை களா கிழல் 

அமர்ந்த--இருக்கருவையில் களாம.ரத் இனிழவில் எழுக்தருளிய, புண்ணியன- 
புண்ணியலும், விண்ணவர்க்கு இறை--அபன் முதலிய தேவர்களுக்கு இறை 

வனுமாகய பெருமான், தமியேன் -- தனியேனது, கல். தலம் மனத்தினை.ஃதற் 
பாறையையொத்த கடினமாடய என் மனத்தை, கரைத்து --- மெழுகுபோல் 
இளகச் செய்து, வார் ௮ணி முலையாள் ஒப்பனை ஒடும்--சச்சணிஈ்த சனத்தை 
யுடைய உமையம்மையோடு, மழ விடை மேல் எழுந்தருளி--இளமை தக 

இடப வூர்திமே லெழுந்தருளி, காரணன் ௮றியாத திருவுருகாட்டி--திருமாலா 
லறியப்படாத இருவருவத்ழைக் காட்டி, ஈல் அருள் சுரந்து வாழ்விச்தான்--- 
நல்ல திருவருள் செய்து வாழ்வித்தனன, (அதற்கு) காரணம் ஏது என்று 
அதிஇலேன்---என்னிடத்தஓள்ள காரணம் யாதென்று இறிது மறியேன், 

கனாத்து இறந்தகாலப் மீ£வினை வினைஎச்சம், கரை பகுதி, தன்வினை 
யில் மெல் லொற்றுமிகுக். து கரார்து எனவரும், கா.ரணன் நீரில் வசிப்போ 

னெனலனும் பொருண்மே oo more காரணப் பெயர், (௧௭) 

விண்ணவர் மகுடகோழி வீழ்ச திறைஞ்சம் வீரைமலர்ச் சேவடி.மீசையே 
யுண்ணிறைகாதலன் புகின் ௮ுருகவுலையிடுமெழுகெனவுருடக் 

கண்ணினீர்வாரக்கருவையம்பரனேகடவுளேயென்றெடுத்தே த்தப் 
புண்ணியம்புரிர்தேணனிட்பெரும்பே௮பூதலத்தெவர்பெறுவாசே, 

(இ-ள்.) மகுடகோடி. விண்ணவர் -- இரீடக்களை யணிந்த அளவிறந்த 
தேவர்கள்; வீழ்ர்து இறைஞ்சு உம்--தண்டாகாரமாகவீழ்ர்து வணங்கும், விரை 

மலர் சேவடி. மிசை -- வாசமிக்க தாமராமலரையொத்த செவச்த திருவடி. 
யின் மேல், உள்---என.துள்ளமானது, சிறை காதல்அன்பு -- கிறைர்த ஆசை 

யோடும் அன்போடும், நின்று உருக -- நிலைபெற்றுநுளக, உலை இடுமெழுகு 
என்ன ௨௬6--கொல்லுலைபிற் காம்ச்சிய மெழுகைப்போல உருகுதலால், கண் 
ணில் நீர் வா.ர--கண்களினின்றும் ஆனந்த பாஷ்்.பஞ்சிந்தவும், கருவை ப.ரஜே- 

இருக்கருவையி லெழுக்தருளிய பெருமானே, கடவுளே என்று எடுத்து 
ஏத்த-- எல்லாப் பொருளையும் கடக்அ நின்றவனேஎன்று எனது காத்துதிக்க 
வும், புண்ணியம் புரிந்தேன்--புண்ணியஞ்செய்தேன், இ பெரும்டேம.--இச்தப் 

பெரிய பயனை, பூதலத்து -- நிலவுலகத்தில், பெறுவார் எவர்---அடைவார் 
எவர், (யானறியேனென்றபழ, ) 

கருவையம்பரனே ௮ம் சாரியை, உருடு கா.ரணப் பொருளில்வுக்த இறத்த 
காலவினை எச்சம். உருகு பகுதி. மன முருகுதலால் கண்ணீர் வாரலும் நாத்து 

இ;த்தலும் நிகழ்தலால் இது காரண மாலையணி, கடவுள் தொழிலாகுபெயராய், 
இறைவனமேனின்றது. கட பகுத, வசரமெய் சரத, உள் புடைபெயர்ச்ச 

விகுதி, (4௮) 
பெறுவு துன ததிருவடிக்கமலம்பேசுவதுன்றிருகாம 

மு௮வஅ.ளெதுதிருவுருவெளியாமுணாவதுன்னருளலாதுண் டா



இருக்கருவைப்பதிறறுப்பத்தநதாது. ௧௩: 

மனவறுசிறப்பின்மாளிலாமணியேவ.7 தனேசிவபெருமானே 

குறுமுனிபரவக்களாகிழலமர்ஈ் தகொடிமதிற்கருவையா இபனே, 

(இ-ள். மனவு அறு சறப்பின்--குற்தமத்ற சிறப்பினையுடைய, மாசு 
இல்லாத மணியே-ச்முவிய மாணிக்கமே; உரதனே-அடி.யார்களுக்கு வேண்டி. 

யாங்குக்கொடுப்பவனே, சிவபெருமானே.-ஏவபிசானே, குற௮ுமுனிபரவ---௮௪ த் 
யன் வணங்க, களாநிழல் அமர்க்த - இருக்களா நிழலிறே ஹெழுக்தருளிய, 

கொழ. மதில் --- கொழ, கட்டிய மஇல் சூழ்ச்த, கருவை ஆஇபனே -- திருக்கரு 
வைப்பதியில் வாழும் இறைவனே, பெ௮வது --- அடியேன் பெறக்கட வலு, 

நின.து இருவடி.க் கமலம்--உனது திருவடியாடுய தாமரையையே, பேசவது-- 
கான் பேசக்கடவது---உன் திருகாமம்--உனது திருசாமத்சையே, உறுவது-- 
கான் அடையக்கடவத, நினது திருவருவெளி ஆம்-உனது தருவுருவாயே சிதா 

காசத்தையே, உணர்வ௮ — யானறதியக்கடவ.து, உன அருள் --- உனது இருவ 
ருளையே, அல்லாது உண்டோ -- இவை யல்லாது வேறுண்டா, (இல்லை என் 

படி.) 
௮ம் அசை கிலை இடைச்சொல், ஓகாரம் எதிர்மறைப் பொருட்டு, பெறு 

வு வியக்கோள் வினைமுற்று, பெறு பகுதி, வகரமெய் சச்தி, ௮ சாரியை, 

அலியங்கோள் விகுதி, பேசுவது, உறுவது, உணர்வது என்பவையும் அது. 

அவ்விகுதி வியங்கோட் பொருளில் வருதல். 4 அறுவதுசினம்'” என்பதனா 

லுணர்க, * 

ஆதவன்மதிடாரனல்வெளிபுனல்காலருமறையெச்சனென்ழெட்டுப் 
பேதமாமுருவாயருவமாய்நிறைந் தபெற்தியாலுற்றுகானுன்னை 
யேதினாலுணர்வேனுணருமாறருளாயிளசிலாப் பசும்கொமுச்தணிர்த 

சோதியேகருஉையொப்பனைகளபத்அணைமுலைதழுவுகாதலனே, 

(இ-ள். இள நிலா பசும் கொழுந்து ௮ணிர்த -- இளஞ் சச்திரனை 
யணிந்த, சோதியே--பிரகாச வடிவாயுள்ளவனே, கருவை ஒப்பனை---இருக் 

கருவைப் பதியி லெழுர்தருளிய உமையம்மையின், களபம் துணை முலை தழுவு 
காதலனே--கூட்டுவர்க்கதீ்தை யணிர்த இரண்டு தனங்களையும் தழுவும் இறை 

வனே, ஆதவன் மதி--சூரியலுஞ் சந்திரனும், பார் ௮னல் வெளி புனல் கால். 

பிருதிவியும் தீயும் ஆகாயமும் அப்புவும் வாயுவும், அருமறை எச்சன் என்ற. 

அரிய வேதமகள் கூறும் ஆன்மாவென்று சொல்லப்பட்ட எட்டுவகைப்பட்ட 

திருவுருவமாஇயும், அருவமாய் நிறைந்த பெற்றி ஆல்---அருவமா௫யும் நீகிறைக் 
அள்ள தன்மையால், கான் உற்று உன்னை---நானடைர்.துன்னை, ஏஇனால் உணர் 
வேன்--யா.து கா.ரணங்கொண்டு உன்னையறிர்து வணங்குவேன், உணரும் ஆ௮ு 
அருளாம்--சான் அறியும் வண்ணம் அருள்செய்வாய், 

Or Siw முதலிய ததீ.திவங்களுக்கா ஆன்மா சேஷிதது கிற்மலால் ஆன் 

மாவை எச்சனெனறார், கண்களுக்குப் புலப்படும் எண்வகைப் பட்ட திருவுரு 
வமும், கண்களுக்குப் புலப்படாத அருவரும் இறைவனுடைமையால் இறை 
வனை எவ்வாறுணா ஈது வணங்குவே னென்பார் உன்னை ஏதினாலுணாவென்



௬௮ திருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி. 

எனவும், ஆன்.மாக்களுக்குப் பாகம் வருவித்தற்பொருட்டுச் திருவருளோடு கலக் 

தவனென்பார், ஒப்பனைகள பத் துணைரு£லை தழுவுகா சலனெனவும் கூறினார். 

அறுசீர்க்கழிநேடில்விநத்தம், 

காதலுற்றிடமனூலைபெற்றிடக்கனிர் திடக்களிகூரப் 

போதமூுற்றிடயானென3தென்திடும்புலைச்செரூக்கறமாற 

காதன்மூச்தமிழ்க்கருவையம்பரனெனகாத்தமழும்புறவோ த 
யோதிமத்றுகான்பெற்றதையிற்றெனவுரைத்திட மூடிபா?ே 5. 

(ட-ள்.) காதல் உற்றநிட--அன்பு மீதாரவும், மனம் நிலை பெற்திட-- 

(அதனால்) எனது மனம் திருவருள் கீலையினிற்கவும், கனி திட -- (அதனால்) 
அம்மனல் கனியவும், களிகூர -- ( அக்கனிவால் ) ஆனந்தக் களிப்புக்கைமிக 

வும், போதம் உற்றிட--அக்களிப்பால் 9சவஞானங் கைகூடவும், யான் எனது 
என்றிடும்--(அச்சவஞான த்தால்) யானெனசென்றகங்கரிக்கும், புலை செருக்கு 

அறமாற-. இழ்மையான ஆணவ மலச் செருக்கு மிகவுர்தேயவும்,காதன்--- 
இறைவனே, முத்தமிழ் கருவையம் பரன் என்ன -- இயலிசை காடகமென்னு 
மத்தம் வழங்கும் திருக்கருவையி லெழுக்தருளிய பரனே என்று, காதழும்பு 

உற ஒதி ஓதி--சாதழும்பேறத் அதிச்துத்துதித்து, கான் பெற்றது ஐ--சான் 
பெற்றப் பயனை, இற்று என்ன உரைத்திட முடியாது, இத்தன்மைத்தென்று 

நானெடுத்லுக் கூற, மூடியாது--வரையறைப்படாலு, 

ஈரீன் பெர்ற பலன் பெரிசென்பார் பெற்றது இற்றென உரைத்திட முட 

யாது என்றார். யான் என என்றது அகப்பற்று புறப்பற்று என்னு மிரண்டனை 

யும், ஓதி ஓதி உவகைப்பொருளில்வ£த அடுக்குத்தொடர், இற்றுபண்பு குறிச்.து 
வர்த இடைச்சொல் லடியாகப் பிறச்த ஒன்றன்பால் படர்க்கைக் குறிப்பு வினை 
முற்ற, இ சுட்டிடைச்சொற் பகுதி, றகரமெய் சக்தி, ௮ு ஒன்றன்பால் விகுஇி, 
காதலுற்றிட என்பது முதல் செருக்கறமாற என்பதுகாறும் ஒன்றற்கொன்று 

காரணமாய் நிற்றலால் கா.ரணமாலை யணி. (௨௧) 

முடிகடம் சதுககனகோளகைகெடுமுகட்டி.லுக்கட்பாலு 

மடி.கடச்ச௮பாதலமேழிலுக்கப்புறத்சனலோடுக் 
அடிகடச் தகைகடநர் தனதிகர$்தமாறொல்புகழ்க்களாஃ௪ன் 

பொடிகடச்தபான்மேனிபன்நிருகடம்புகலுதற்கெளிதாமோ, 
(@-or.) கசனகோளகை நெடுமுகட்டினுக்கு அப்பாலும்--௮ண்ட வட் 

டத்தினெடி.ய ஈிகரத்திற்கு அப்புறத்.தும், முடி. கடர்த.து--திருமுடி.கடத௮, 
பாதலம் ஏழினுக்கு ௮ புறத்து--பாதலவுலகம் ஏழினுக்கப்பால், அடி. கடச்த.து- 
திருவடி. சென்ற, இகர்தம்--இக்கந்தத்தில், அனல் ஓடு உம் துடி.கள் தந்த 
கை கடர தன--யாகாக்னிபோடும் உடுக்கையணிந்த இருக்கம் சென்றன, (அத 
லால்) தொல்புகழ் களா ஈசன்--தொன்றுதொட்டுள்ள பு5ழ்வாய்ந்த திருக் 

களாநீழலில் எழுச்சருளிய வீசனும், பொடிகடச்தபால் மேனியன்--விபூதி 
யையணிதலால் வெள்ளிய திருமேனியையுடையனுமா௫ிய இறைவன, திரு 
ஈடம்புகலுதற்கு எளிது ஆம் ஒ-௮வனது திருஈடனத்தின் பெருமையை பெடுத் 
அக் கூறுதற்கு ஈம்மா லெளிதாகுமா, (அரிராமென்றபடி.)



திருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்த ந்தா தி. கட 

தேவதாருவகமுனிவ ரேோவிப யாகாக்னியையும் தமருகத்தையும் அவற்றின் 

வஒலியடக்டுக்கொண்டமையினால் ௮னலோடும் துடி.கடர்த கை என்றார், Fe 
பெருமான் நிருஈடனம் புரிதற்குக் கொண்ட திருவுருவின் ஓக்கச்தை “Cars 
ண்டமேபுயல்கள் விண்ணேதிருமேனி, மூதண்டகூடமே மோலியாம்,கோதண் 
டம்-ஓஒறறைமாமேரு உமாபதியார் கின்றாடப் - பற்றுமோிற்றம்டலம்?? என 

வருஞ்செய்யுளாலுணா்க, ஓகாரம் எதிர்மறைப்பொருட்டு, (௨௨) 

எளியன்புன்றொழிற்பாககன்மா கராரிளமுலைவளம் வேட்ட 

களியன்றீக்குணவஞ்சகனேஞ்செனுங்கருங்கலைக்கரைவிச்.து 

வெளி.பில்வர்.அகின்பொன்னடிசென்னியின்மிலைஈ் 9தனையாட்சொண்ட 
வளிகனி/ தகின்னருட்குணமுனைப்பதாரருங்களாவமர்ச்தோனே. 

(இ-ள் ) புன்தொழில் எளிபன்--புல்லிய தொழில் செய்சற்கு எளி.பலும், 
பாதகன்--மாபதகனும், (அதலால்) மாசரார் இளமை மூலை வளம் வேட்டகளி 

யன்--பெண்களது இளமைவாயர்த தனடோகத்தை விரும்பிய மயக்கத்தையு 
டையவனுமாஇிய எனது, தீ குணம்வஞ்சகம் நெஞ்சு என்னும் கரும் கல்லை-கொ 

டுங்குணமும் வஞ்சகமும் நிறைஈ் ௪ மனமென்னுங் கரிய கல்லை, கனராைவித் து-கரை 
யச்செய்து, வெளியில் வஅு.--நிலவுலஇன் மேல் திருவுருக்கொண்டு வர்து, 
நின் பொன் ௮டி.--ரினது பொன்போலும் அரிய திருவடியை, சென்னியின் 

மிலைஈது--எனது தலையிற்சூட்டி, என்னை ஆட்கொண்ட-- என்னை யடிமை 

கொண்ட, ௮ளிகனிக்த கின் அருள்குணம் .-- உயிர்கள்மேல்ன்புகனிர்த உனது 

இிருவருட்குணத்தை, உமைப்டது ஆர்-- எடுத்துச் சொல்லதறகுயாருளர், அரும் 
களா அமர்ச்தோனே-- அரிய களாமரத்தினீழலில் எழுந்தருளிய இறைவனே. 

கருமை இழிவுமேனின்ற.து. கள் உண்டபின் மயச்கர் தரும், இதுபெண் 

கள் டோகம் விரும்பியபோதே மயக்கக்தருதலால் இளமுலை௨ளம்வேட்டகளிய 
னெனவும், தீக்குணமு:ம0் வஞ்சகமுமே செஞ்சுருக்கொண்டதென்பார் தீச்குண 
வஞ்சுக நெஞ்செனுங் கல்லை எனவும், அதைக் கனாவித்தல் கின்னருளாலன்றி 

ஏனையவற்றால் முடியாதென்பார். வெளியில் வக்தெனவும், ௮.த் திருவருளை என் 
னிடத்திற் பதித்தனை என்பார் நின் டொன்னடி. சென்னியின் மிலைந்தெனவும் 
மானைக்காட்டி. மானைப் பிடி.த்தல்போல மானிடத்திருவுருக்கொண்டு என்னை 
ஆட்படுத்தினாயென்பார், வெளியில்வர் தாட்கொண்டஎனவும்,இவை நினது திரு 
வருட்செயலென்பார் அளி கனிர்த கின்னருட்குணம் எனவுங் கூறினார், வேட்ட 

இறர்தகாலப் பெயரொச்சம். வேள் பகுதி, டகரமெய் இடைகிலை, எக.ரம் ar 

மாகத்திரிதல் சந்தி, ௮ பெயரசொச்சவிகுதி, (௨௩) 

அம ரர்மாதவர்முனிவார் தரண்டுகின்றனுதினர்தொழுதேத்துக் 

தமர.நா.புரப்பொற்சரணே த்திடத்தமியலுக்கருள்செய்தான் 
_... குமசனாலருஞூசூர்ப்பகைதடி.ரீதவன்கொள்ளைவண்டி.னமார்ச்குங் 

கமலவாலியும்பொங்கருஞ்சூழ் திருக்கருவையெம்பெருமானே. 

(இ-ள்,) குமரன் ஆல் அடும் சூர்ப்பகை தீடிஈ்தவன்---முருகக் கடவு 
ளால் ௮யன்முதலிய சேவர்களால் வெல்லுதற்கரிப சூரபத் மாவா பகை



௧௭௬ திருக்கருவைப்ப திற்றுப்பத்தந்தாதி. 

வனை வேரோடறுத்தவனும், வண்டினம்கொள்ளை ஆர்ச்கும்-வண்டின் சாதிகள் 

தேனைக் கொள்ளைகொண்டிசைக்கும், கமலம்வாவி உம் பொல்கர் உம்---சரமரை 

கசையுடைய தடாகங்களும் சோலையும், சூழ்திருசகருவை எம் பெருமான்-சூழ்ச் ச 
திருக்கருவைப்பதியி லெழுந்தருளிய எமது பெருமானு மாய இறைவன், அம 

ரர் தேவர்களும், மாதவர்--பெரிய தவத்தையுடையவரும், முனிவரர்--4மனி 
சரோஷ்டர்களும், இரண்டு நின்று -- கூடிநின்று, தொழுது ஏத்தும் ஏம்ரா 

ளும் துதித்து வணங்கும், தமரம் தாபுரம்---ஓலிவாயந்த வேதச்சிலம்பினை 

யணி/த, பொன் சரண் ஏத்திட- பொன்போலும் ௮ரிய திருவடியைத் ௮திக்௪, 
தமியனேற்கு ௮ருள் செய்தான்---நாயிற் கடைப்பட்ட தமியேனாயெ எனக்கும் 

௮ருள் செய்தான், 

அமசர் இறப்பில்லாத௨ர், மாதவர் நிலவுலகில் மக்களாய்ப் பிறரது தவத் 

இல் மேம்பட்டோர், முனிவரர் தேவரைப் படைத்தற்கு முன் Srey Fa 

டூ.ச்கப்பட்டவர், இவர்களால் வணஙக்குச் திருவடிமினருமைதோன்ற பொற்ச.ர 

ணெனவும், கானும் வணக்க அருளிய திருவருளின் அருமைதோன்ற ஏத்திடத் 

தீமியனேற் சருளின னெனவும் கூறினார். ஏத்திட நகிகழ்காலவினையெச்சம். 
ஏத்து பகுதி, இடு பகுதிப்பொருள் al ge உகரக்கேடு சந்த, அனைத்தும் ஓர் 

பகுதி, ௮ எச்சவிகுதி, (௨௪) 

கருவையம்ப.ரனம்பரமேனியன்கடவுளர்காணாத ் 
வுருவையம்பிகைபெறப்பஞும்தளித்தவனொன்னலர்புரநீற்றுப் 
பெரூவையம்பெனக்கண்ணனையுடையனென்பிழைடொறுத்தழியாத 

இருவையம்புவிச்சிறட்டொடுமளித் தவன திருக்களா வுடையோனே, 

(இள்.) கருவை அம்பரன் --- திறாக்கருவையி லெழுக்தருளிய அழயெ 
பரமனும், அம்பசமேனியன் -- சதாகாசமே திருமேனியாகவுடையவனும், ௪ட 
வுளர் காணாத உருவை--அயன் முதலிய தேவர்கள் கனவிலுப் காளுத தனது 
திருமேனியை, அம்பிகை பெற. உமையம்மை பெற, பகுக்து ௮ளித் தவன். 
பாகஞ்செய்து கொடுத் தவலும், ஒன்னலார் புரம் நீற்று--பகைவர் திரிபுரங்கள் 
நீ௮அபட,, பெருவை ௮ம்பு என--பெருமைவாய்ச்த கூரிய அம்பாக, கண்ணனை 
உடையன்--இருமாலை ௮ம்பாக வுடையவனும், என் பிழை பொ௮த்து- தன் 
திருவடி.க்குப் பிழைத்த எனது பிழையைப் பொத்து, அழியாத இருவை-- 
அஜியாத சவஞானச் செல்வத்தை, ௮ம்டவி--நில்வலஇல், றட்பொடும் அளித் 
தவன-- கருணையால் தந்தருளினான், (அவனே) இருச்களா உடையவன்---இத் 
இருக்களா நிழலை யுடைய இறைவன், 

பகுந்.து டகு இறச்தகாலத்தின் வினையெச்சம், பகு பகுதி, ஈகசமெய்சச்தி 
தீகரமெய் இடைநிலை, ௨ எச்ச விகுதி, இது தன்னோ டொற்றுமையுடைய 
பொருள்மேல் வரும். பகுதீது என வருதல் தன்வினை, ௮து தன்னோடு வேற் 
௮மைப் பொருண்மேல்.வரும், (௨௫) 

உடையலான்றுதம்மச்களைமனைவியையொக்கலைப்பெருவாழ்வை : 
யடையால்குசீர்ச்செழும்பொருண் முதலியவளை த்தையுகினைப்பாரோ



  

அிருக்சகுலைப்பிதிற்மப்டத்தக்காகி 

  

ட-ள்.) விஸ்ட்பின்றேன் னு aninahdigheh. Ss imam pie 

வூரீஇபின்மேல் எழுர் தரும் திருச்களாட்வாலிக்ன்.. இருக்காக ழலில்க முக்கு 
சியதசவனும், விஜா-வரீத்னே மெய்க்கு ச்ழும் செரின்தைமல தொடை 
பல் *-தளிரததகொள்ளை்மல்சாற்றொடுத்த பரிற்மை வணி ச. கவேணியா்ன்ன 
சடா முழியையுடையவலுமாடெெபெருமான்று, தய லர்ள்ளுடிம் அடியார்க 
ளூச்மு, அன்ப்.நசொண்டு, செய்மனத்கார் துன் யோடே வழிபா செய்யும் 
மனத்தையுடையுவர், சம்மக்சளை தைம துமச்சளையுல் மனைவியை-பனையாட் 
பியையும், ஒக்கலை -சற்றத்தாமாயும், உடையர் என்று--சஒக்கோசர், பத்துக் 
2௧0 ர்ளாரென்௮ சர, பெருவாழ்வை---பெரியவழ்க்கையை, அடைய 
5ல்.ஞி.6 ச த்தரும், இர்ட்புகைய்க் த, செழும் பொருள் அனைத்தை 
டம்--செழிக்கட.செல்வப்பொகுள் ேழுமையும், நினைப்பர் ஓ---ஒருடொரு 

ன்றுகருதுவரேக... (கருதாசென்றபடி..). 
 ஐடு உருபு சலப்புறு பொருளிஷ் “சித உடனிகழ்ச்சிப் பொருட்டு, மக்கள் 

எ.ரணப்பெமர் மச் (பிள்ளை) பகு, Qi Qs se சக்த, கள் பலர்பால் விருத. 
நச்சல் சொழிலாகுபெயராய் உறவினர்மேனின்றது. ஒ உவம. வருபிடைச் 
சாற் பகுஇ, கு சாரியை, அம் புனட்பெயர்ச்டு, சகாத்தோற்றமூம் உகரக் 
2கடு சந்தி, (௨௬) 

மனச்தையான்றினம்வ ணங்குவன்மின்னெனவைச துகிலை 
தனத்ச்தலாழ்வினேகிலைகெளம்தித் தழலாசையிற்றள சாதே. 
புனச்துழாய்முல்போத்திடுங்ககுவைவாழ்புண்ணியன்பாலற்காச் 
சின த்தகாலனையுதைத் தவன்பக்கயச்சேவடி வணங்கென்றே, 

“(இ-ள்.): மின் என்னிடதோன் திமறையும் மின்னலைய்போல, வைகல் 
உம் சிலை ௮ற்௮ு--- என்றும் நிலையும்து, ' சனதிளத்-ஃபொருளினையும், வாழ் 
அத. வாழ்ச்சையையும், நிலை என்னம்திச் து--கிலையர்ச்ச்சருதி, உழல் ஆசை 
Wee peer py திரியும் கிருப்பத்தாலி சளராத' எ-- தளர்ச்செயடையாத, 
Lemmas நிலத்திலுள்ள, மழ்ய் மூடில்" போற்றிடும் தளபமாலை 
யணிர்சதிருமால் அணங்கும் கரு்மிவாழ் புண்ணியன் இிருக்கருவைப்பதியில் 
வாமும்புண்ணிய் வ்ழியாயுள்ள்வனுய் “பாகதிகு ஷ்சமார்க்கண்டேய ரூனி 
wre இெட்சச்றனை பக திக்கள் 010 22 Qin tie. .2.0 645 
Deen si aaron எணக்கு என் றுட்-தீரமகர்ல்ல்யோச்த நிரு 

  

   



௧௮ இருக்கருவைப்ப.திற்றுப்பத்த ந.தாதி, 

நீட்டியருளினன்'என்பத.புராணலரலாறு. அமரர் இதப்மில்லாதவர். சினத்த 
பண்பழ௰ாகப் பிறர்த் குறிப்பு வினைய்பெயாரச்சம். சனம் பக; அத்துச் 
சாரியை, நிலைமொரதியிற்று கைம். 4: மவ்வீரொத்றழிந்து” என்னுஞ் ௫-ல் 
சிஸைமொழிமீறு செட்டு -அ.ததினகச. மகசமுளையில்லை'” என்ற சூ-௮ல். வரு 
மொழிமுசல் யிர் செ ௪ஆம் சாரியை பினீ தஅவிர் கெதெலுஞ் சக்தி, ௮௮௪௪௪ 
விகுதி, தஇிருலடி. வணர்சென்தே- இனம் மனத்தை வேண்வென் ,என 

இநுஇபினின்ற மொழியம் முசவினின்ற மொழியும் தம்முள் பொருஹோக் 
குடைமையால் பூட்டுவிற் பொருள்கோள், (எழுவாயிறுதி'' என்னுஞ் சூல் 
அறிக, gt (௨௭) 

வணங்கெளத்தலையளித்தனைசின்புகழ்லாழ்த்தெனநாத்தந்தா 
யிணங்கெனத்திருக்கூட்டமுகங்காட்டினேயினிப்பெறும்பேறுண்டோ 

அணல்கையிட்டுவெம்பேய்க்சணம்குதித்திடச்சடலையாடரங்காசக் ' 

கணங்கள்போற்றகின்ராடியகுழகனேகருவையெம்பெருமானே, 

(ஓள்.) வெம்பேய் கணம் -- தொடியபேய்க் கூட்டங்கள், துணங்கை 
இட்டு. -தம்முள் கைகோத்து, குதித்திட--குஇக்க, சுடலை--சர்வசல்கால 

வெளியாயெ மயானம், ஆடு அரங்கு ௮௪--அடும் சாடசசாலையாக, கணங்கள் 

போற்றி கின்று--டவகணங்கள் துதிக்க நின்று, அடிய GypsCar—giew 
பேசழகுடையவனே, கருவைஎம்பெருமானே---திருக்கருடையிலெழுச் தருளிய 
வெமதுப மனே, வணங்குஎன தலை வைத்தனை-உன்னை வணங்சதலைதந்தாய், 

என்புகழ் வாழ்த்து என்ன--எனது புகழை வாழ்த்சா யென்று, காதந்தாய்--- 

நாரவைத்தர்தாய், இணங்கு என்ன--இவர்களோடு கூடாயென்று; இருக்கூட் 
டம் உம் காட்டினை---அடியவர் தஇருக்கூட்டத்தையும் காட்டியருளிஞய், இணி 
பெறும்பேறு--இவையன்றி இனியான் பெறும்பயன், வே.று உண்டு ஓ-- 

வேறுளதோ, (இல்லையென்றபடி.) (௨௮) 
பெருமைசான்றரின் திருவெழுத்தைச் துமேபெரும்புணையெனப்பத்தி 
யருமைசான்றவிப்பவக்கடல்கடக்குமாறாசையிற்றுணி௫ன்றேன் 
இருமையின்பமுமடி.யவர்க்கூட்டிடமிழறைவனேயெம்மானே 
தரமமூர்த்தியேயொப்பனைவகமுலை சழுவுதிண்புயத்தானே. 
(@-ar.) இருமை இன்பம் உம்--இம்மை இன்பத்தையும் மறுமையின் 

பத்தையும், அடியவர்க்கு ஊட்டிடும்--தன்னையடைக்த அடியார்க்கு ஊட்டும், 
இறைவனே---இறையவனே, எம்மானே-- எமது பெருமானே, தருமமூர்த் 
இய தரம aa இருவடிவமாகக் கொண்டவனே, 'ஒப்பனைவகமுலை-- 

ஒப்பனை யென்னுச் திருநாமம். வாய்ந்த உமையம்மையின து சகதனக்கோலம் 
“sks & gerne 3, 'தழுவுதண் UwsatCet—~sdpelus pice onlis புய்த்சை 
ப்டையவனே, (௨௯) 

தா$னஙின்டிகசமுக்க ஞ்முஃ டா தச டைகளாக்கத்றை ' 

மேனிலெங்கன் களை முலகேலாக்கெர்சதொழிபுறங்காடு 
சேனைலெள்கொலைப்பேம்ச்கள்-மென்னின ததிரூக்களாலைமர்க்தோனே 
வான்ராட்ரும்பூசலதிசட்பரும்வணங்குவமெவ்வாறே,



இருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்தத்தாதி. க்க 

(இ-ள்) தானை எண்இசை---இருவரையிலு்கும் ஆடை. எட்டுத்திச்கு 
கள், முக்சண்ணும் முச்சுபர் 4 இரிரேத்திசங்களும் சோமகுரியாக்கினிகள், 
தழை சடை -திழைச்த சடை சதர்க்கமறை சூரியனுடைய .செண மேருச் 
கங்கள், மேனி, வெங்கனல்- திருமேனி சொடிய. கெருப்பு, ஆடி இடம்ஃஃ 
ஆடியருஞம் இருவரக்கம், உலகு எல்லாம் கெக்துஒழிபு2ல்சாட---பிரமனுலக 
முதவிய வுல்கங்களை பெல்லாம் தமத திருவருள௨ல் கெக்சொழியும்..மயானம்) 
சேனை -- சூழ்ந்த சேனைகள், வெம்கொலை .டேய்கணம்ஃடுகாடிய கொலைத் 
தொழிலையுடைய பேய்க்கூடங்கள், என்னில்- யின், அதஇருக்களா அமரர் 
தோனை--௮சஇருக்களாகிழவில் எழுச்சருளினவனை, வானகாடர் உம்--விண் 

ணுலகத்தவரும், பூதலத்து அடியர் உம். -- கிவவுலகதுள்ள அடி.யவரும், 
வணங்குவது எவ்வாறு- வணங்குவது எவ்வகை, (௯௦) 

கலிவிதத்தம், 

எவ்வழுல்ததிரிமலமித்ற து 
செவ்விஞானத்இருக்கண்டி.றந்தது 
கொவவைவாயுமைகொண்கன்கருவையான் 

பெளவகஞ்சமுண்டான்*ழல்பாடவே, 

(இ-ள்.) கொவ்வைவாய்--கொவவைக் கனிபோன்ற வாயையுடைய, 
உமைகொண் சன்-உமையம்மைக்குத்தலைவனும், கருவையான்- இருக்கருவைப் 
பதியிலுள்ளவனும், பெளவ ஈஞ்சம் உண்டான்--கடலிற்றோன் நிய ஈஞ்சினை 
அமுசாகக்கொண்டருளினவலும் ஆசய இறைவன 2, கழல்பாட-இருவழ.யைப் 
புகழ்க்துபாட, எவ்வம் உற்ற---துன்பமிகுக்த, இரிமலம்--அணவம் காமியம் 
மாயை என்னும் மும்மங்களும், இற்ற த--ஒழிர்த த, செவ்விஞானம் இருகண் 

திறக்தத--அழயெ ஞானக்கண் திறந்த த, 
பாடஇற்ற துஎனவும், இற்றதால் ஞானக்கண் இறந்ததெனவும், வருதலால் 

காரணமாலையணி, கொண்கன், கருவையான், ஈஞ்சமூண்டான் ஒருபொருள் 

மேல்வந்தபலபெயர். தருமாலாணையால்தேவாசுரர்கள் ௮அமுதம்பெறவேண்டி.த் 

திருப்பாற் கடலைக்கடந்தகாலையில் ஈஞ்சர்தோன்றி எவ்வுலகையும் எரிக்க 
அதற்கு௮ஞ்சிய தேவாசுரர்கள் சிவபெருமானைச் சரணடைய அ௮ர்ஈஞ்சினே 
உண்டருளிஞானெனபது பு.சாணவசலாறு, (௬௧) 

பாடினேனபுகழ்ப்பங்கயச்சேலடி. 
சுடினேன்கருவாபுரிச்சோதியை 
சாடினேன௮னானெனும்வேறறச் 
'கூடினேனழயார்திருச்உட்டமே, 

(இ-ள் புகழ்பாடினேன்-.- இறைவனது புகழை எடத.அப் பாடினேன், 
பங்சயம் சேடி. குடினேன-.-சாமரைாமலரை யொத்த செவர்த இருவழயைத் 

சலையிற்குடினேன், சருவாபுரி சோதியை ராழஜேன் - இருக்கறுவர்புரியி 
லலழுச்தருளிய இணபெருமானைத் தேடினேன், அகன்.கான் என்னும். வேறு 
அறவன் சான் என்று, கருதும் பேசுமத, அடியர். திருக்கூட்டம் கூடி. 
னளேன்-- அடியவர் இருக் கூட்டச்சோடு கலச்இருச்சேன்...



2.0 தருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்தத்தாதி. 

பாடினேன் புகழென்ற தனால் வாக்கின் வழிபாடும், பங்கயச் சேவடி. சூடி. 

னேன் என்றதனால்-காயத்தின் வழிபாடும், கருவாபுரிச் சோதியை bt ip. Cones 

என்றதனால் மனத்இன் வழிபாடும் கூறி, அவற்றால் விளைச்த பயன் அடியவர் 

இருக்கூட்டக் சலப்பென்பார் 'கூடினேனடியார் இருக்கூட்டமெனவும், அத 

ளல் பசுத்,துவங் கழன்று சிவத்:தலம் வ்ததென்பார் ௮வனானெனும் கேறற 

எனவுங் கூறினார். இ.துகாரண மாலையணி, பங்கயம் சேற்றில் முளைப்பதென் 

லும் பொருண்மேனிழ்நலால் காரணட்பெயர். (௯௨) 

கூட்டமிட்டகருவிகுலைந்நிடசீ 

சேட்டையற்றுள்ளதிவுசிஸ் தயு: 
னாட்டமூன் றுடைகாதன்மூகலிங்கன் 

ருட்ணேக்கமலம$்தலைச்கொண்மினே, 

(ஓ-ள்.) கூட்டம் இட்ட கருவி..-கூடிய சத்தமுதலிய தீத் தவங்கள், 

GwiGi—ss sb நிலையினின்.று தமோற, சேட்டை அற்று--அத்தத்து 

வச் சேட்டை யொழிச்த, உள் ௮.றிவு சிதையுமுன்--உள்ளிருக்குமறிவு கெடு 
தற்குமூன்னமே, மூன்று சாட்டம் உடைய---சோமசூரியாக்கனி என்னுமூன் 
றுகண்களையுடைய, காதன் -- தலைவனும், முகவிங்கன்-இருமுகம் வாய்ந்த சிவ 

லிங்கப் பெருமானுமாகயே இறைவனது, தாள் துணை கமலம்---இரண்டு இரு 

வடி.களாயெ தாமனமாகளை, தலைகொண் மின்--தலையிழ் சூடுங்கள், (யமவாதனை 

யொழிவோமென்றபழ..) 

குலைகதிட நிகழ்சால வினையெச்சம், குலை பகுதி, நகரமெய் சகதி, 
து சாரியை, உகரக்கேட சம்இ, இடு பகுதிப்பொருள் விகுதி, அனைத்தும் ஒரு 
பகுதி, உக.ரக்கேடு சந்தி, ௮ எச்ச விகுதி, ௮நீதலத்தலுள்ள சிவபெருமானுச் 

குமுகலில்கனென்பது ஒர் திருகாமம், (ti. m.) 

தலைக்கொள்வெண்டலைமாலையன்றண்ணிலா 

மிலைக்குர்தென்கருவாபுரிவேதியன் 

புலைக்குரம்பையுடம்பிற்குடி.புகுக் 

தலைக்குநெஞ்சமொழிததெனையாள்வனே. 

(இ-ள். தலைகொள் வெண்தலை மாலையன் முதன்மை வாய்க்த பிர 
மன் முதலியோரது உக்யெ தலையை மாலையாக வுடையவன், தண் நிலா-- 

குளிர்க்த இளஞ்சக்தஇரனை, மிலைக்கும் வேணியன் -ரூடய் சடாமுடியை 
யுடையவன், தென்கருவரபுரி வேதியன்--தெ ன் திசையிலுள்ள திருமால் மூத 
லிய தேவர்களுக்கு அச்தணனாயுள்ளவன், புலை குரம்பை உடம்பில்-ட€ழ்மை 

யாகிய குடிலாயுள்ள என்னுடம்பில், குடி.புருர்து--தான்குடியேநி, அலைக்கும் 
செஞ்சம்--ஏன்னை வருத்தும் மனத்தை, ஒழித்து என்னை ள்கள் ஒழித்த 
என்னையடிமைசொள்வான். 

சடைபிந் .சச்திரன். அரித்சன்போல வெண்டலை மாலையைத் “தரித் தலால் 
சத்ததா துக்கள்-கிறைர் த என்னுடம்பில் அருவருப்படையாது குடியேறிஞன் 
ஈன விசேடணத்தை வாக்யெ ருபமாகக் கூறுதலால் கருச். துடை படையணி,



தருக்ககுவைப்ப்திற்றுப்பத்தத்தாதி: ௨௧ 

மிலைக்கும் நிகழ்காலப் பெயரெச்சம், ,மிலை பகுதி, கு சாரியை, சகசத்தோற்த 
மும் உசசக்கேடும் £68, ௨ம் எச்ச விகுதி, . (௧௪) 

என்னையாள்பவளனென்னலுளிருப்பவன் 

தன்னையான்ரொழத்்தண்ணளிதச் தவன் 
பொன்னையாளும்புயன்றொழகின் மவன். . 
கன்னிபாசன்கருவைகறைவனே. 

“(இ-ள்.) பொன்னை ஆளும் புயன் -- இருமகளைத்தழுவும் புயச்தை 
யுடைய திருமால், தொழ நின்றவன் அவணள்ச நின்றவலும், சன்னீடாகன்-- 
உமையம்மையை இடப்பாகத்திலுடையவனும், கருவைக்கு இறைவன் 
கருவாபுரிக்குத் தலைவனுமாயெ சிவபெருமான், என்னை அள்பவன்-- என்னை 
யடி மைகொள்வோனும், என் உள் இருப்பவன்---என் இதயதாமனாயில் வ௫ிப்ப 
வனுமான உரிமையையுடையோஜுமாதலால், தன்னை யான் தொழ---தன்னை 

ரான் வணங்க, தண் ௮ளிதந்தவன்- தண்ணிய கருணைசெய்தான். 

என்னையாண்டானாக ௮டிமைகொண்டவதனால் தன்னையான்றொழத்சண் 

ணளிதக்தவனெனவும், எல்லா ௮ண்டக்களையும் என்றும் ஈனாதவளாயிருத்த 
லால் சன்னி எனவும் கூறினார். நின்றவன், இறைவன், கன்னிபாசன் ஒரு 
பொருள்மேல் வச்சு பலபெயர். (௫) 

இழைவனெங்களனுமியாவையுமானவன் 
பிழையணிர்தசடி.லன்பெருர் தகை 
கறையிலங்குமிடத்றன்கருவையான் 

மறையகின்றெனையாண்டதெம்மாயமே, 
(ட-ள்.) இறைவன்--அயன் முதலியோர்ச்கு இறைவஞாயுள்ளவன், 

எங்கண் உம் யாவையும் ஆனவன்---எவ்விடத்தும் எப்பொருளும் ஆனஉன, 
பிறை ௮ணிந்த சடி.லன்--மூன்றாம் பிறையணிந்த சடாமுடியையுடைவன் 

பெருச் தகை--இருமால் முதலியோரிலும் ஈனகுமதிக்குர் தன்மையையுடை 
யான், கறை இலக்குமிடற்றன் -- அவர்களுய்யும் பொருட்டு விடம்விளல்கெ 
ஸ்ரீ கண்டத்தையுடையவன், கருவையான்--- இருக்கருவைப் பதியிலுள்ளவன், 
மறைய கின்று--இவ்வாறுள்ளவன்தான் மறைய நின்.று, என்னை அண்டத-- 

என்னையடிமைகொண்டது, ௭ மாயம் -- என்ன இந்திரசாலம். (இ&தோர் 
பெருவியப்பென் தபடி,)* 

மேம்பட்டோர்க்கு மேம்பாடாயுள்ள ஒருவன் எல்லாவற்றினும் இழிர்த 
ஹழோனையாளுதல் ஒரு ஈடி.ப்பாதலால் அண்ட தெம்மாயம் என்றார். (௩௬) 

மாயவல்லிருணீங்கமனத்திடைத் 
அயஞானச்சுடர்விளக்கேற்றிப 

தாயகன்சளவீசனனாமயிர் 
பாயமால்விடையான்பரமேட்டியே, 

(இன். “மாயவல் இருள் நீக்க--மாயமாயே கெடாத Amer Sawa, 
மனத்து இடை எனமனத்தினிடத்து, தயஞானம்--பரிசத்ச ஞானமாபெ, 
சுடர்விளச்கு-- விளங்கும் விளச்சினை, எம்றிய--ஏற்றியருளிய, சாயகன்--



௨௪ தருக்கருவைப்ப திற்றுப்பத்தந்தாதி. 

பெருமான்-தொன்றுதொட்டுள்ள வேதங்களுக்குத்தலைவனுயே இறைவனே, 
உணராத நின் நிலையை --- இருமால் முதலியோர் உணர்தற்கரிய நினது 
உண்மை நிலையை, நீ உணர்த்த-நீ எளிவந்தருளித்தெரிவிக்க, உணர்ர்ததன் 
பின்--அ.றிக்தசன்பின், புணராததாள்--யாருடைய தலையினுஞ் சூட்டாத 
இருவடியை, தலையில் புணர்ந்தது என்ன--யான் தலையிற் சூடியதுபோல), 
புளகு ஓங்க--புளகரும்ப தணவாமல்--நீங்காமல், என்னை உனக்குதந்து 
உரு -- உடல்பொருளாவி மூன்றையும் உனக்குக்கொடுத்து மனமிளக, 

இரண்டு ௮ற்றேன்--யானெனதென்னு மிரண்டையுமொழிந்தேன். 
இன்னதன்மைய னென்றுணராத நிலை என்பார் உணராதநின்னிலையை 

எனவும், தன்னிலையை இறைவனே உணர்த்த வேண்டுமென்பார் நீயுணர்த்த 
எனவும், ௮வ்விறைவ னுணர்த்த உணர்ந்ததற் பின் சத்தினி பாதம் வந்த 

தென்பார் புணராததாடலையிற் புணர்ச்ததெனவும், இருவருட்பதிவுவந்தபின் 
உடல்பொருளாவி மூன்றையும் ௮வ்விறைவலுக்கு ஒப்புவித்தனனென்பார் 
எனை உனக்குத்தர்து இரண்டற்றேன் எனவுக்கூறினார். (௪௨) 

பழமையாம்வாதனையிற்படிர் சமனப்பந்தத்தின் 
விழைவினாறதநலைமயங்கவேறுவே.றுருவெடுத் சச் 
சுழல்குயவன் றிரியைப்டோ ற்பவக்கடலிற்சுழல்வேனோ 
மழவிடையாய்பால்வண்ணாவானவர்தங்கோம௩னே, 

(௫-ள்.) மழவிடையாய் -- இளமைதங்கெ இடப வூர்தியையுடைம 
வனே, பால்வண்ணா--பால்வண்ணனென்னுர் திருமாமமுடையவனே, வான 
வர் தம்கோமானே--தேவர்களுக்கிறைவனே, பழமை அம் வாதனையில்படி.ந்த 
கழலாதுதொன்று தொட்டுள்ள ஆணவமலவாதனையிலழுக்திய, மனம்பந்தத 
இன்--மனத்தால்விளைந்த பந்தத்தின், விழைவினால்---விருப்பத் தினால், தசை 
மயங்பெதமோறி, வேறுவேறு உருவு எடுத்து -- வெவ்வேறு வடி.வமெ 
த்து, குயவன் சுழல்திகிரியைப்டோல்--குயவன் சுழற்றச்சழலுஞ் சக்கர; 
தைப்போல, பவம் கடலில்--பிறவியாகய சடலில், சுழல்வேனோ--சழன் ம 
அலைந்து வரும்துவேனோ, (வருக தாதருளாயென் றபடி.,) 

பால்வண்ணனென்பது அத்தலத்தின் சிவபெருமானுக்கோர் திருகாமப் 
விழைவு சொழிற்பெயர், விழைபகுதி, வகரமெய்சக்தி, உ புடைபெயர்சச 
விகுதி, (on 

கோமானேகருவைவருங்குணக்குன் றேமலரிதழித் 
தேமாலைபுனைந்தசடைச்செழுஞ்சடசேயென்றென்று 
பாமாலைவாய்பாடி.க்கைகொட்டிப்பதம்பெயர்த்து 
காமாடவம்மின்காடொண்டராய் மக்காள், 

(@-dr:) சோமானே-இனைவனே, கருவைவரும் குணம்குன்றே- இருக 
கருவையிலெழுக்தருளிய குணபர்வதமே, இசழிமலர் - கொன்றைமலராச் 
ஜொடுத் ச, தேமாலை---தேன்சிர் துமாலையை, புனைர்தசடை-தரித்தசடாமுடு. 
யையூடைய, செழும் சடரே.குறைவில்லாத பேரொளியே, என்று என்று 
பாமர்லை--என்று கோத் இரப்பாமாலையை, வாய்பாடி. - வாயாற்பாடி, கை



திருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்தத்தாதி. ௨௫ 
கொட்டி சைபுடைத்து, பதம்பெயர்த த se சால்பெயர்த்து, சாம்துடறாம் 

ஆனந்தக்கூத்தாட, ஈமசல்கரன் ௮ நம்மூடையளர்சளே, தொண்டராய்-. வ் 
பெருமானுக்கு அவா் அம்மின்கள்--அரருக்சள். 

தாமடையும்: பயனை ௩டலனெரடையச் * கருனறாதல்ரல் மரங் சாள் 
தொண்ட ராய் வம்மின்சான் என்னார், ஈோரில்காள், வம்பின்கான் கள் என் 
லும் விகுதி மேல்விகுதியின் ஈத்றயலெழுச்தி நீண்டு ஈமரங்காள், எம்மின்சாள் 
எனவருதில் விளிவேற்.துமை, சமரசங்கள் சாமென்பத முதல் குறுகின்ற ஈம் 
பகுதி, ௮ர் பலர்பால் விரூ௫, அம்சாரியை, கள் விகுஇமேல் விகுதி, வம்மின் 
கள் முன்னிலைப்பன்மை ஏவல்வினைமுற்று, வர் பகுத, மூதல் கு.றுகல்விகா 

சம், மகரமெய் சக்தி, மின் மூன்னிலைப்பன்மை ஏவல் விகுதி,கள்' விகுதிமேல் 
விகுதி, என்டென்று பன்மைப்பொருளில் வரத ௮டுச்குக்தொடர். (௪௪) 

தொண்டுசெய் தவழிபட்டச்சுறுஇபுகழ்களாவீசன் 

புண்டரிகமலர்த த "ஈப்போற்றிழுத.ற்பேறுபெற்றா 
சண்டர்பிரானான்முச,ச்சோனாழியானிவரென்றுன் 
மண்டனிஞாலத்தெளியமாலுடரோவழுத்துவார். 

(@-dr.} சொண்டு செய்கூ-திருத்சொண்டு செய்த, ஒழிபட்டெ-கழி 
பாட்டில் கின்று, சுருகிபுசழ்--வே.தம்புகமும், களாவீசன்---இருக்களாநிழலில் 
எமுக்சருளியபிருச்கும் இறைவன, புண்டரிகமலர்சாளை -- சாமராமலனா 

யொத்சதிருவடியை முசல்போந்றி--முன்புவணங்க, பேறுபெற்ரூர்--பதவி 
சி. சசொரமுகலிய பயன் களைப்பெற்றவர்கள், அ௮அணடர்பிரான்--தே உர்களுச்கு த 

தலைவ்ஞயெ இந்திரனும், ஈ ரன்முகக்தோன்--நான்குமுகங்களையுடைய பிரம 
னும், ஆழியான் --சுதரிசனமென்னும் சக்கரத்தை யுடையவனுமாயெ,இவர் 

என்றால்--இவர்களானால், மண் தீனிஞாலத்து - மிருச்தகை வடிவாயே ஒப் 

பில்லாத நிலவுலகத் துள்ள, எளியமானுடர் ஓ--வலியில்லாக. மக்சட்பிறப்பி 
னரோ, வழுத்துவார் - வணக்டுப்பயன் பெறுனெழவர்கள், 

. அ௮டியார்க்கெளியனாயினும் சிவபெருமான் காண்டற். கரியனெனக்கூறி 
யது அவனதபெருமை புலப்பதெலையும், அடியரல்லாதார் து.இக்கில்காட் 
சொாரானென்பதையுங் குறிப்பித் து நிற்றலால் உதா சவணி. (௪௫) 

வழுத்திடுவேனாவா சமலரிடுவேன்கரங்கொண்டு 

தொழத்தகுகேன்முடி சாழ்ச்திச்சுழ்வருவேன் ழணைத்தாளா 
லழுத்திடுவேன்மனச் தன்னையகம்புறமொன்றுபுருடப் 

பஜிச்சிடரவேனருல்கணியப்பால்வண்ணாம்பர்னே” 

(௪-ள்.) பால்வண்ணு ௮. பால்வண்ணனே, சம்புசோ - ஈமதஅபரமனே, 

நருள் சஸிய-*ஆனது 'இருகறாள் சுரக்க, -சா ஆசவழு த்தேன் என் gp 
uw தெகலிட்டத்துதிப்பேன், கரம்கொண்டு- டளர்-இடுவேண்.... ன முல்க் 
ஸ்: மலர்கொண்டு ஏருச்சப்பேன்,, முழி. சாற்த் இ -தொழம்தகுவேல்-- தலை 
உயவளை, த்து வணங்குவேன், தணைதாளால் சூழ்வருவேன் m= erg Orem 
கால்களால் பிரதக்ஷிணஞ், செய்வேன், மனத்து உன்னை அழு த்திடுவேன்



am  இருக்ககுவைப்பஇற்றுப்பத்தத்தாதி. 
மனத்தில் உன்னைத்தியானிப்பேன்; அகதம்புறம் ஒன்றாய்உரு,-அகமும் புறமும் 

ஒருசேரவுர9) பழித் இடுவேன், - அதிட்பேன். 
வழுத்திவேன் தன்மை யொருமை எதிர்சாலவினைமுற்று, வழுத்து 

பகுதி, இடு பகுஇப் பொருள் விகு;, அனைத்.தும் ஒரு பகுஇ; வகரமெய் இடை 

நிலை, ஏன் தன்மை ஒருமை-விரு௫, ௮ழுச்திடுவேன், பழித்திடுவேன் என் 

பவையுமது; பழிச்சி என்னும் பகுதி, பழித்த எனவச்2;தமரூ௨. (௫௪௭௬) 

சம்பியுனதருள்வேம்செடுக்கட ஓட்சலங்கவிழ்ச௮ 
வெம்பு தமர்மனத்தார்போன்டும்லிசன்தேனெகொளாக் 

கும்பமுனிக்கருள்புரியுங்கொற்தவனேமுகலிங்கா 
தும்பைமுடி ச்தோய்புரச்சட்ரச்சமின்னர்தொன்றாதோ, 

(௫-ள்.) கும்பமுணிச்கு அருள்புரியும் கொற்றங்னே--அகத்திய பனி 
வருக்கருளி.ப வெற்றியை யுடையவனே, முகலிங்கா--முகலிங்கனே, தும்பை 
முடித்தோய்--தும்பை மலராற்்ளறொடுத்த மாலையை யுடையவனே, உனத 
அருள் ஈம்பி--உனதுதஇிருவருளை ஒருபற்றுக் கோடாகச்கொண்டு, வேட்டு- ௮2 
னைவிரும்பி, கடல் நடுவுள் கலம்சவிழ்தத--கடலில் ஈஏவுள் தம தமாக்கலத் 
தைக்கவிழ்த்து, வெம்புதுயர் மனத்தார்போல்--அ௮தனைமீட்டும் பெறவருக் 
தும் அன்பம் வாய்ந்த மனததையுடையவர் போல, கெடுமாள் ஆக மெலி 
இன்றேன்---நெடுநாளாக மனமெலிகின்றேன், புரக்ச -- என்னைப்பாதுகாச்ச. 

இன்னம்இரச்சம்தோன்றாதுஓ-இன்னமுக் இருவுள்ளத்தில் இரக்கம் வாராதா, 

புரக்க கிகழ்காலவினையெச்சம், புரபகுதி,கு சாரியை, MSGR acer 5C ans 
றழும் உகரக்கேடும் சந்தி.கவிழ்ச்அ இறந்தகாலவினை யெச்சம், சவிழ்பகுதி, () 

தோன்றியபோ துடன்றோன் நித்தோன் ரூ துமறைத்தென்னை 
யான்றசெழுஞ்செம்பிலுறைகளிம்புபோ லகலாம 
தூன்றுமல ச். துகளகற்றியுன்னருளும்பெறுவேனோ 
மூன் றுலகுந்தொழுதேத்அமுகலிங்காமுசற்டொருளே. 

(ூ-ள்.) மூன்று உலகும்-சுவர்க்கமுதலிய மூன். றுலகமும், சொழு.து 

ஏத்தும் -வணங்கத்துஇக்கும், முகலிக்கா--முகலில்கனே, முதற்பொருளே, 
யாவர்க்கும் முதலாயுள்ளவனே, தோன்றியபோது உடன்தோன்்.றி-ஃயான்! 
தோன்றியபோ௮ செம்பில் காளிதம்போல் என்னுடன் ஜளேன்றி, என்னை 
தோன்றாத மறைத்த பான்தோன்றாமல் மறைத் தத்தான்றோன் நி, ஆன்ற 
செழும் செம்பில் -- அமைந்த கிறத்தையுடைய செம்பில், உறைகளிம்பு 

போல்---வெட்டுவாய்தோறும் தோன்றுங்களிம்பு போல, அசலாது--என்னை 

விட்டகல்£மல், ஊன்றும் மலம் துகள் அகற்றி -- அழுந்திய மலத்குற்ற 

OG Ml PRB. AM அருஞம் பெறுவேனோ -- உன திருவருளும் பெற் 
அம்னோ, போன கியபேனெ ன்றபடி,) 

் மூன்துல்கும்-௮ம்மை இனை SQ gtr வ திபொருளின் SRI WEE OB 

பொருட்டு, சொழு இ நீர்தகாலகினை' எச்சம், தொழு பகுதி, பதிபசுபாசம் 
மூன்றும் அனாியொதலால் தோன்தியபோதுடன் ஜோன்.நிஎன்றார், (௪௮) 

 



இருக்கருவைப்பஇற்றுப்பத்தத்தாது. ௬௭ 
பொருள்வேட்டுிநிலவேட்டும்பூககையர் சம்புணீர்சளவி 
மருள்வகேட்கொடோனுமனவஉலிகெட்டங்ர்சிறே 
னருள்வேடசனெசன்னிதிப்பட்டரு.் தயர்போயுய்வேனோ 
தெருள்லேட்டார்க்கருள்புரியூச்திருக்களவிஐுறைவோனே. 

(இள்.) தெருள் -கட்டார்க்கு - கெஞானத்இனை விரும்புவோர்க்கு, 
அருள்புரியும் - இருகறாள்செல்றம்,. இருச்சளவில் உறைவோனே. இருக்க 
ளா கிழலில் எழுந்தருளிய 'இறைஎணே, சாள்தோறும்--எர்நாளாம், பொருள் 
வேட்டும்-பொன்னை விரும்பியும், நிவம்வேட்டும்--பூமியைவிரும்பியும், பூவை 
யர்சம்--காகணவாய்ப் -பட்ஏபொலுஞ் . சொற்களையடைய பெண்களோடு, 

புணர்கலவி மருள்வேட்டும்--புணரும்புணர்ச்சியின் மயக்கத்தை விரும்பியும், 
மனவலிகெட்டு அயர்கன்றேன் -- மனவலியிழர்து சோர்சன்றேன், அருள் 
வேட்டு--உன.அ.திருவருரை விரும்பி, உன்சம்கிதப்பட்டு---உன் ச$நிதியையடை 

ந்து, ஒரும்துயபோய் உய்வேன் ஓ.-- நீங்குதற்கரிய பிறவித் துனபத்தி 
னின்று நீங்க, சான்பிழைப்போனோ, (அ.றியேனென்றபடி.) 

பொன்மூசலிய ஈஷணுச்இசயங்களை எந்நாளும் விரும்பித் தேகென்ற 
யான் உண்சர்நிதியையடைந்து இருவருள் பெறுதல் அரிதாதலால் ருக் 

அயர்போடிய்வேனோ என்றார். ஓ கராம் ஐயப்பொருட்டு, வேட்டு இறந்தகால 
வினையெச்சம். வேள் பகுதி, (௪௯) 

உறைவாய்கன்மன த தன்பருடறோறுமுயி.ர.ரடு 
நிலஹைவாயெவ்வுலகனை த துமீக்சமிலா துணர்க்தோர்க்கு 
மழைவாயுய்த் துணரார்க்குமறைபயிலுங்கருவையில்வாழ் 
இஹறைவாகின் நிருவிளையாட்டியான்வழுத்தவடங்காதே, 

(௫-ள்.) கன்மனத்து அ௮ன்பர்--உன்னை வழிபடும் மனத்தையுடைய 

அடியாரது, உடல்தோ.றும்-சரிரமாயே கோயில்கள்தோறும், உயிர் ஆட 
அவர்கள் உயிரே நீயாக, உறைவாய் -- தங்க அருள்வாய், உணர்ந்தோர்க்கு 
உன்னை உணர்ச்சவெஞானிகளுக்கு, ௪ உலகனைச்தம்--எல்லாவுலகமுக.றும், 

நீக்கம் இல்லாத-எள்ளுக்குளெண்ணெய் போனீங்காது, நிறைவாய்--கிறைம் 
தருளுலாய், உய்த்து உணரார்க்கு--உன்னையாராய்க தறியாத ராலுணர்ச்சி 
பில்லார்க்கு, மறைவாய்--மறைக்தருளுவாய், மறைபயிஓம்---கான்குவேதங் 
களும் சஞ்சரிக்கு டி, கருலையில்வாழ் இறைவா--கருவையில் எழுக்தருளிய 
இறைவனே, நின்திருவிளையாட்டேஇவ்வாறுள்ள உனது இருவிளையாடலை, 

யான்வமுத்த - யான் எடுத்துத். ௮இக்க, அடங்காத மானெடிக்க்துதிக்க 

என்து தியிலடங்கசாது. . 

- *காமிதீளுக்கும் புலப்படும் பொருள்கள் மாவும். pe arp மகஜிர் 
போல உருவெளித்சோற்றமாம், அதுபோலச் சிவஞாஸிசட்குச்தாம் , விரும், 
பிய சிவமாக உல்கிலுள்ள எல்லாப் பொருளும்-உருவெஸிப்பதெலரல். உணர6 
தொர்க்கு ,நிமைவா யெவவுலகனை த்து சிச்கமிலாதென்னார். கின் உன்,,ஏன 
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கேசி] இருத்தருகையஇற்துபபுக்க க்கா 

அக்றடியடசிசியலிதத்தற்வை. ப. 
ne த்பெருக்ருமொறாகோடுமோதசககைப்ப்ருச்சுமிசலாய் 
பர்தைப்புுத் தலலைம்ஈ... parent pind pah.Ger: -. - 
2௨ சப்பெரும்ருமுத்கோசைவிம்முலி மனித்பெருக்குமிய்கூ் 
ர் தய்நெருக்குமொபதிமா Reg Ra reper அருகே. 

(9-ள்.)/-இளதம்பெருக்குதகசழ் வில்லு கேதல்களின் தசையும் 
முழ்ஙுஓசை-ஃவாச்சியத்தின்.- இர்டிட்ப்விக்நுட னா எங்கும் பரவிய, விழகின் 
பெருக்கும்-ஆற்சவக்.களிஞன்ள். ஆதிறார்ப்பெருக்கும், இயல்கூக்.கா தம்-பெருக்' 
கும் -- இலக்கணமமைச்த லீணேமுத்திதயு, ஸகசிஏயங்களிஸ். ஒலியும், ஒழியாது 
மல்கும் -- ரீல்காதுமிறைச்சு, கருவே; ஸைதிருக்களுவையி. “லெமுர்தருளிய 
இறைவணே,. அலைமா நுபோல--.. சயவலை. or parler Geyer ௮ மாறுபட்டு 

வருதல்போஜீ, கா,தல்பெருக்கும்-என்க்குள்ள:: 'ஆசைய்பெருக்கும்,ஒருகோடி- 
ஒருகோடியும், கவலை பெருக்கும் , அருசோத்ணைவலைப்பெருக்கும் ஒருகோடி. 

யும் ஆக, மிகலாய்-எமிகுர்து,.  வாஷதப்படுத்த-அகதைசெய்ய, மனம்மால். 
உழ்ன் ௮ விடவோ---என த மனம் Rigdon ee PREP, (தேவரீர் 
இருவுள்ளம் யானறியேனென்றபடி,) ... Saves 

எழுவாயும் பயனிலையும் சொக்கு நின் pen. காதம். என்றமையால் முழகென் 
இது தோற்கருவியோசைகளை. உாதைப்படுத்த நிகழ்சாலவீனை யச்சம், வ. 
என்லும் பெயர்ச் சொல் . தன்னை வினைப் படுத்த வரும் । படு விகுியோடு 
கூடி, ஒருசொற்றன்மைப்பட்டு, சின்றவர்தைப்படு ப குதி, ௮. சாரியை, ௮ எச்ச 
விகுதி. தகாத்தோற்றமும் உகரக்கெமம். ia Soe இறச்தகாள வினை 
எச்சம், உழல் பகுதி." ் (௫௧) 

உருவாதெற்தியருவாித்தியுப0/டெ்வகிகுமு ppemis 
மருவாிகிற்திமலராடரித் தி: ்  'கதையாமி்பிமதையின்". 
பொருளா$ரிற்றிபினையான் நிர்ழப்கழ் peer pat pin ACweir 
se Pagees and peso Oped மொழியே, ் 

(இ-ள்.) கருவாபுரிக்கு உள்: உ்ஸ்.ற தே தவதேவ--கருலாபுரியில் எழு கரு 

ரிய urs முதீலிம்' தேவர்சஞீக்குத்தேவனே,. உருவாஇரிற்நிஃபதிருவுரு 
வல்கொண்டு கிற்கின்ருய், ' இருவாக நீத்த அருபியாயும்சிச்சின்றா. உயி 

சோடு எவைக்கும் ௨ seh — “ஒத்தப்மொற்ன்சளோ 
உதிகாய்' விரல... அந்த ரதி” நித்திமலராடு. “6 er oter oni Reg 
மஉமாசகித்த்றும் 9 மல்நினுட தத்தி. கேமர்தி 2 அிற்தன்றோல், 'ம்ஜறயின் 

குண்டு பத்தி வேதத்தின் பொுள்ெல்த்ொதய் டவ வனம் 
Bing —Bgyican gy shot a erat. womher saute papnrit-gt, ay Gato 

அருகம் அசின் உள்ளே; வாழ்த் தல்வகைகையும் apes ers 
அதி ‘ eaten lad aig Ae Aor Sing ten Dard, மொழி எதி 
Beha. Rogie fe ee ent het, படல கவன் பஷி வடக்கு ஓரி சர் 

த் 4 ட் ay , 

yaa 77 ச ol soa + Sc Diagn di yee aia diet a nas உருககதிற்றிஃஅுருலால kik 
ஷ்ட்கு ம 
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ar எனவும், வாசமென்றால் மலொன்றுளதாதலின். மருவா, திற்தி மல 

7ர9- நிற்றி எனவும், மேடிபன்றும். அசன்பொரு: செொன்றுளதா தலால், 
மறையாக epee, மிதின்பொருகாடு.. றி எணவுடி . மெ... இளையாவு 

மாய் நிற்றலால் உன்னை, எவஒரசதினேடனன்பார் , உனயான திக்க புகழ் 

ன்ற வரறுமதிஃயன் எனவும் 'கூஹிஞர். 
- கித்திமுன்னிலை ஒருமை நிருழ்தரவினே முற்று, _கில்பகு ௪, ௮. சாரியை 

Qlge,.was ஐகாத்திறிடிம், காதிம், #68, (௫௨) 
சொழிஎன்றவாறுசமன்கடோ றுவமூ துன்சழன் நுகிலையற் 

ற்ழிடள் றடச்சதையவலக்கசெடு ச ன்னடிகண் கொடியறியும் 
விஜியுங்கொடுழ்ஏமுசலிக்ககாததிகுமன்பர்தேபபொருளே் 

டொழியுக்ககைச்சண்ணருமாலளித் திபுரையற்றமு த்திகிலையே, 

(௫-ன்.) . பொழின்ற-செில்ஐப்படின்ற, ஆறு சமயங்கள் தோறும்- 
அறுவசைப்பூட்டி புறத்சடரிந்சன். சோறும், - முழுதும் சுழன்று -- கூறும் 
பொருள்மூ்றுடி* பொருப்டுணி “ பனர யறையில்லாமையால் சுழற்சியை 

Went ie அறிறு--கிற்கம். நிலைகெட்டு, அழிஏன்ற சிர்தை--அழியா 
நின்ற net AD auctor, அவலங்கெத்.து--தன்பத்ன த யொழித் ED) உன் அடி. 

கண்டை டன் நிறுவிட ஓய் தரிசிக்க, நாடி. அறியும்--தேடியுணரும், விழியுங் 
கொழித்த -- ஞானச்சண்ணையும் அடியேலுக்குக்கொடுத் தருளிய, முகலிங்க 

காக-முசவிங்க் காதனே, மிகும் அன்பர் தேடுபொருளே--முறுகிய அன் 
பினையுடையோர் ஈட்டும் ஞானச்செல்வமே, புசை அற்ற முத்தி கிலை--- 

குத்திமத்த' மோக்ஷ நிலையை, பொழியும் கரக்கும், கடைசண் அருளால் -- 

நுக்கடைச்சண் அருளால், அளித்தி--கொடுத்தருளாய். 

ட்றச்சமயக்களாளவன உலோகாயசம், செளச்திராக்திகம், யோகாசாரட் 

மாத்திமீதம் லைபாடி.சம், ஒருசசம், அவன் றிருவருளே ௮வன் இருவடியைச்தரி 
சிக்சக்கூட்மொதலால் அடி.கண்டு சாடியறியும் விழிஷங்கொடுத்த எனவும், ௮த 
னால் புறச்சமய மயக்கொ யுமாகலால் சிக்தை பவலங்கெடுத்த் எனவுங் கூறி 
ஞர், ed Oru TaO Fg BAe விழியும் உம்மை உயர்வு இறப்புப்பொருட்டு 

Agel அள்வடயா்கள்சிக்ைமுளரிக்கரச்சள்மொழிலென்    
pp Rig PasbaaislaDecgiee aanecteGortigss பாம. 

ag é | Rs Gaps. ம்வாமேயனித்ததருவேசனம்பனடியே. 
(இன்பு களவிசன் கதிருக்கு... திழலிஃடி எழுர்தருஷீய_இஜஹவலும், 

பவர் LIF RG HE GO: + BL OG LBs அச்சிக்கு.மூன்னம் வம் அளித்த 

வெள்ளையானைச்சுமுன் ப] வசச்தர்சகுளியடி கருவா RRR 

ஜெழுக்தருளிய , ௧௪௮, அம்பெகள் ௮௨௮00... பென் பேசும் ஆரிய 

Fine? » ops Rage 66 —Cior ap கிலுத்அக்கு ஓர் விதை, உன் ane: 

ச்று௮ம், டவர்கள், தை, அச்ளமிக்குஷடித்ன தையாயெ , தூழூரை ம 

தற்கு, அருச்சன -ஒருளூரியன், மொழி எண்டித்திக்கும் கூலம் அட்டமா
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களுக்கு, தெளிகன்னல் ஊறும் அமிர்தம்--மூல்றிய கரும்பிலூறும் இரசம், 
பத்திக்சூ அடியவர் செய்யம் பத்இத்கு, அருள் கீசசோண்டல்பட கருணா மழை 
பொழியும் மேகம்; 

எண்சித் இகள்ாவன-- அணிமா, “இல்சமா, கரிம ' பிராப்தி, பிராகாமியம் 
ஈசத்துவம், AAS Pad, செவற்றை "விரிகிளுழ்பெரதும், இிருவழு ஒன்றையே 
பலகாகவுருவகஞ் செய்தமையால் சசிநிகவுருவளி தருமாசமுணிலர் இட்ட 
சாபத்தால் வெள்ளையானை வினண்ணினின்ு மிழிர.து நிலவுலகில் காட்டானை 
யாகச்சஞ்சரித்்த மதுரையை யடைர்து செய்பெருமானைப் பூசிச் ௮ச்சாப 

மொழிர்து பண்டுள்ள வடி.லம் பெற்றது என்பது Yet oor aus ait (௫௪) 

அடி.யாரிழை ததபிை ழகோடிகெஞ்சின றியாதவாஇிமு தீல்வன் 
கொடியார்புரத்தையழன்ோ VEO LIC: ரல்கொண்ட குழக 
னெடியோன்வழுத்துகளவீசனென்ுகினை? சாஅமுள்ளசெ௫ழ 
முடியேறுமங்கைபுளூக் குமேனிமுகழிக்குமென்சணினையே, 

(இ-ன்.) அடியார் இழைதத---தனதடியவர் செய்த, கோடிபிழை--அள 
வில்லாத பிழைகளை, கெஞ்சில் அறியாத ஆதிமுதல்வன்---தன அதிருவுச,த்தி 
லெண்ணாத ஆதியாகிய முதல்வன், கொடியரர் புசத்தை--தனஅ அடிமைத் 

இறத்தினின்றும் மாறுபட்ட கொடியவர் திரிபுரத்தை, அழல்மூட---அகனி 
போர்க்க, குறு.£ல் கொண்ட--புன்னகையரும்பிய, குழகன் --பேசழகுடை 
யவன், நெடியோன் வழுத்தும்--திருமால் துதிக்கும், கள ஈசன--இருக்களா 
நிழலிலெழுக்தருளிய இறைவன், என்று நினைதோலும்--என்௮ நினைக்கும் 
தோறும், உள்ளம் கெழெ--எனது மனமிளக, ௮ங்கைமுடி ஏறும்--அழூய 

கைகள் எனது தலையிற் குவியும், மேனிபுளூக்கும் உடல் புளகங்கொள்ளும் 
என்கண் இணை முிழிக்கும்--என,து இரண்டு கண்களும் நீரரும்பும். 

௮டி.யவர் செய்யும் மறங்களை அறல்களாகச் கொண்டருளுவோன் என்பார் 
அடியாரிழைத்த பிழை கோடி கெஞ்சினதியாக வாதிமுதல்வன . எனவும், 
தன் திருவடி. பிழைத், ச கொடயோர் செய்த மறல்களை.மற்க்களமககெயண்டு. 

yap ஐறுப்பனென்பார். கொடியார் புரத்சை யழன்மூடஅன்று. குறு 

மூசல்கொண்ட எனவும், இருமால் முதலிய நேகசினும். பேழகஞுடையவ 
னென்டார் .குழகனென்வுக்... கூறிஞர், அடியார்செய்யும் மறங்களை றக்க 
ஸாகக்கெரண்டது. வெபூசைக்டையூ௮, செய்ததம௫. பிதாவின் காலைச்சே 
Sig முுத்தியுடைர்த. சண்டேச சாயனாரிடத்தும், சொழுயவர் செய்யும் 
மறக்க மறிக்களாசக்கொண்டு அன்டே யொறுத்தலைத் இரிபுசவாசிகளாடயே 

HORE with ses "கைக்கொண்டு தன... வழிபாட்டினின்௮ . மாதின 
தைத்திருனர்சிடி முக பாாகல்.சேள்லியுத்று sree. Cosmas a oR. 
ஷாமாம்ப்பூண்ட பூமியாடெய தேரின்மே லாசரோகணித்து மேருவாகய வில் 
ஸச்கைபிலேச்திச்சோ்.- ககத்தெரித் சருவின மையைத். இிரிபுசகஇகளிடத் 

௮ங்காண்க, புள$ச்கும், மூடுழிக்கும் பெயாடியாசப். மிறக்த கிசழ்சாலவினை
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முற்று, புள9, முழி புகுஇகள். கு சாகியை, ஆம்முற்௮ வினை விருதி கச 

தோற்றமும் உதரக்கேடும் ௪ச்இ. (ஒட 

என்குண்ணிடத்தினகலாதசெல்வினழிலார்களாபிஞ்முதற் வன் 
உன்கண்ணர்செஞ்சபுகுதா தசம்பன்மனமாசஅத

்தபெருமான் 

புன்சண்ணகற்றியழியாரைவிடுபுகுவித் துநின்றடனிதன் 

றள்சண்ணெனக்குமுடிய் தவன்புதமவென்
சொல்செய்ததவமே. 

(இன்.) 1a 568. Ding RA LEH F அகச்சண்ணினின்லும், அகலாத 

செல்வன்--சீங்காத ஞானச்செல்வலும்,! எழில், ஆம்சளாலின் முதல்வன்-- 

அழகு நிறைந்த களாவினிழிலில் , எழுந் தருளிய மூதல் வனும், வன்சண்ணர் 

பாவிகள.து, கெஞ்சுபுசூதாத ௭, 'இசஞ்சில் குடியேுதல் திழிது முணராத 

நம்பன்--எப்பொருட்கும் தலைவனும், மனமா அறுத்த பெருமான்---அடியே 

arg மனக்குற்றத்தை ஒழிக்கும் பெருமாலும, புன்சண் அகற்றி -- பிறவித் 

துன்பத்தை யொழித்அ, அடியானா--அடியவர்களை, வீடுபுகுவித்.--முத்தி 

வீட்டில் குடியேற்றி, நின்ற புனிதன்--நின்றருளியமலரசத லுமாகயே இறைவன், 

தன்கண்--தன்னிடத்து; எனக்கு முடியாத அ௮ன்புதசீ -- அடியேனுக்கு or 

வில்லாத அன்பு தச்த௫ள், Orbs தவம் என்கொல் -- அழ.யேன் செய்த 

தல்ம்யாகி: (அறியேன் என்றபழ..) 

சடசித்தாயெ எல்லாப்பொருட்குர் தீலைவஞளாயிலும் அடி.யவரிடத்தன்றி 

எனையோரிடத் தரானென்பது தோன்ற வன்சண்ணர் நெஞ்சு புகுதாத 

நம்பன் என்றார். செல்வன் முதலிய பெயர்கள் ஒருபொருளின்மேல் வரத 

பலபெயர், எழில் என்னுச்தொழிற்பெயர் தோற்றத்தின் மேனின்றது, எழு 

பகுதி, உகரச்கே0 #6 8, இல்புடைபெயர்ச்சி விகுதி. (௫௬) 

தவமுக்தவத்தினுறுபேறுமானதலைவாகளா
வின்முதிலே 

் புவன ச்களாவையுகிர்வர்க்கமாவை துகர்போக
மாவைபுகலும் 

இவசங்களா இவருகால்.ீவைதெ ளிவார்தெளிர்தவமையக்
 

இவையன்திரிற்பையெனினையசெஞ்சனெவசேமதி
ப்பருளையே, 

(௫-ள்.) தலமும்--அடியவர்செய்யும் டசஅமும், தவத்தின் உறுபேறும் 

அத் தவத்தால் வ௫ம் 'பயலும், ஆன தலைவா ஆய இறைவனே, களாவின் 

முதலே ௮ இருக்தளாநிழலில் எழுந்தரளிய இறைவனே, புவனக்கள் ஆவை 

எல்லசப்புதளங்களு மரன் ய், "உயிர் வர்க்கம் goa — அவற்றிலுள்ள €வ 

ra சிகளுமாவாம், * நுத்ர்போகம் அவை-ழிவ்வான்மாச்சள் "அகரும்போகங் 

களும் ஆவாய்) புகீறும் Gerd gre; இவசல்கள் ஆஇ வருகாலம் ஆமை-- 

நாள்முத்லாக வ௫ம் காசிதத் தவன சாய், தெளிவாச் டன desta; 

செளிச்ச அமையத்த--4ணர்ச்த சமையத் Gi, Brow san கிற்பை-இனிவ் 

கள்ல்காமல் "கிதிபார்ப், எனின் அன்றால், ஐயஃஜயனே; உன்னை ளன, 

கெஞ்சில் எவர்மஇப்பர்-( இல்வாதுரிசலர்முசித்தலால்டி: மன த்த
ில்கருதுகோர் 

பாலர் : (௫௭) 
உன்ளுமமோதியிளயேலளற்பெல்பூனசைபெனுமுரவோர

்ர் 

பொன்னடனிச்சவரல்குமாஇிபுனிதாகளாகிதுறைக
ோய்



௬௨ 

  

ந்தாதி. 
Ram முன்ளேப்ன4்யள டியாவைல்லள்முழுஞானியல்வனெளியே ன 

: ளென்னேபிழைச்தபிழைகோடியுள் எவெனிலும்புசத்தல்கடணேட . , 
் ட இ.ன்ட... BETO ஓதிட அதிருசாமங்களை ..௭டுத்துக் கூதி, உன் 

ter Cus வணல்..உளபூன்ச வேனும் Ould cut fpr உன்னையே பணிச் மிக்க 
பூசையையுஞ் இசய்யும் "பெரியோர், யொன், சாடு sees. 2 ஐம் நல்கும்--- 
பொன்னுலகத்சைக்காக்க righ see, WRU se—mgeseorycier புனி 
ச. கனாவில் உதைகோய் சன ee தினத், எழக்தகுளிய இறைவனே, 

யன் அதிலித் சிதியேக ஞதியுயான, மு erat am முன்னமே 

ப கிருச்ல் யான், அடியான். Gi அல்லன். ree Oe ஈண்பெட் டொழுகுவா 

லும் அல்லேன், ஞானி ௮ ல்லன் 2 woreda பூமல்லேன், என்னே 
ஐயோ, எளி?ய “I ese doug ida bet சனியன் செய்தபிழை, கொடி. 

உள்ள எனின். உம் a கோடயுலிளன்வானாதும், பு ப்சத் தல் சடன் --- என்னைப் 
பாதுகாத்சல் உன் சட்னாம்.. 

* தேகரீர் அழ்;யாரையும் 'சிலஜான்ரிகாடிம் eo Sat Py 'கட்னாகக்சொண் 
டருளிலும். கோடி.பிழையுள்ள ன்னைப் புறக்கணியாது பாதுகாத்தல் உன் 
கடனென்பார் புரத்தல் சடனேயென்மபார், உறைவோய் முன்னிலை யொரறுாமை 

ள் 7 இர்காலவினைமுத்று. உ பகு இ வகரமெய் இடைகிலை, & ஆய். முன்னிலை 

யொருமை: விகுஇ, ஈற்றயல் ஆசாரம் “பெயர்வினையிடத் தனளரயவித்றயல்” 

என்னுஞ் சூல் ஓகாரமாகத்திரிதல் சந்தி, : உர ௫௮) 
LGU T one S இனுரிபோர்வைவொண்டகருவேசலாதிமுதல்லா ் 
சடவாதனைக்குள்வமேடுடர் து சுமா. றுசெஞ்சமுடையே 

- னடைவாய்வழுத் தவ திபாடுசெப்துன்னட்பேணவெர்ன் gin SC wee 
மடமாலகற்றியீடுமாற்ஸிக்கும்வர்ரகொடுக்கும்வர்மே, * 5: 

(9-ள்.) 'அட்வராணத்தின் உரிபோரீவை கொண்டககுவேச-டடிதத்தை 
யுடையயானையின் 'ஜேிலைப்போர்டையாசசொண்ட கருவையிலெழுச்ருளிய 
வீசனே,, ஆதிமுசல்வா--அதியாமே ௫திக்வனே சடீவா தனைக்கு-வள்--௪ட 
மாயுள்ள பொருள்களின் பழக்கச் அள், அவமே.இல்க்து, அமர் றுக்-டுகஞ்சம் 
உடையேன்--வீர$ணேடேக்து தட ரு.கின்மைனத்தையுபைை னேன்) கலைடவாய் 
வழுச் உ ழுறையாக! அன்னைத் தசம் -வழிபாமெதல்லா scien cer Bese 
Qn.rgp@, அஷ். செயக் ஒன்றும் செதிமேன்-ச்வன்னு இருவடினய் விரும் 

    

  

   
   
   

கவிக் ் area: க்கி sri ba eh அளிக்கம் எ அக்கம் அண் 

a gi Chet Gwe we bhai ari ட. "சம்மர் ப பல 

ன்னால் உன்திப்கச்ோன்? 'ுன்டொருகளைசிசழூம்! அ ழியேளேன்



இருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்தற் தர.தி. ie 

பார் உன்னடியேன் ஒன்றுமறியேன் எனவும், ஆயினும் இன்,.று' உன்னைச் 
சரணடைந்தமையால் அம்மயக்கே யொழிச்சவரமருள வேண்டுமென்பார் 

மடமாலகற்றி யிடுமாறளிக்கும் வரம்"ரீ எனகன அருளர்யென்ரார், (௫௯) 

வரையாதியற்தியிபொவகாரிமற்மன் நிவேஅபுரியேன் 

விரைமாலைசற்.றுகுழ்லாரிடத் துமிககாசைவைத்அமெலிவேன் 
சரையா]ருக்குமனரீகரைத்துன்னடிப்பாடவைத்்தகதைகா 

் 'னுரையானிறைசக்சமுடியாதமுக்கணுடையாய்களாவினொளியே. 

(௫-ள்,) வரையாது-ஈன்று 2p என்பவற்றுள் தீனை நீக்காது, இயற்றி 
இடு பாவகாரி--௮தனைச் செய்யும் பாவமுடையேன் (ஆதலால்) மறம் அன் 
நிவேறு புரியேன் -- அப்பாவத்தொழி லன்றிவேறு சரிதஞ் செய்யேன், 

விரைமாலை சுற்று குழலார் இடத்து 4 வாசமிக்க கூர்தலை யுடையபெண் 
களிடத்து, மிகவாசைவைதீது மெலிவேன்---மிசவும் ஆசைகொண்டு மெலியா 
நின்றேன், கரையாது இருக்கும்மனம் நீகசைச்.௪---உருசாதஇருக்கும் என்மன த் 
தை நீயுருக்க, முக்கண் உடையாய் -- இரிரேத் திரல்களையடையவனே, களா 
வின் ஒளியே---இருக்களா நிழற்ெழுர்தருளிய ஒளிப்பிழம்பே, உன் அடி 
பாடவைத்தகதை---உன் திருவடியைப் புகழ்ச்துபாடவைத்த கதையினை, கான் 
உரையால் கிறைக்கமுடியாது--நான் சொல்லால் அளவறுக்கவொண்ணாகு. 

பாவத்தை பன் றிச்சிறிதுஞ் சவபுண்ணியத்தைச் செய்தநியேனென்பார் 
வேறுபுரியேனெனவும், அதளுல் வரத தொடர்பென்பார் குழலாரிடத்து மிக 
வாசைவைத்து மெலிவேன்” எனவும், அ.த்தீவழிப்பட்ட என்னையும் உன் 
இருவடியைப்புகழ்ர து பாடவைத்தது கேட்டறியாதகதை என்பார் உன்னழ. 
பாடவைத்த வைத்தகதை எனவும், அக்கதை உரையால்கிறைத்தல் அரிசென் 
பார் கானுளையானிறைக்க முடியாதெனவும் கூறினார். இதனால் நின் திருவரு 
ளால் நிறையச்செய்தல் முடியுமென்பது போதரலால் உதாரவணி, (௬௦) 

கோச்சகக்கலிப்பா. 
௨ ஒனிமதிமுடி த்தவேணியொருவனேகருவையானே 

தெளிவுரறாகெஞ்சச்தன்னைத்செருட்டிநின்னிலையைக்காட்டி. 
யருளினாவென்னையாண்டவருட்குன்றேயுன்னையின்னு 
மெனிபனேன்பிறலிவேட்டோலேத் இடாதிருகஇன்றேனே. 

“ (ட-ன்.) ஒளிமஇமுடித்சவேணி ஒருவனே--ஒளிவாயர் த விளஞ்சச்தி 
சவைபணிர்த சடாமுடியையுடையவொருவனே, கருவையானே -- இருச்சரு 
வையிலெழுச்தறாளிய இதைவனே)தெளிவு உருதகெஞ்சம் தன்னை-தெளியா த 
என்மன த்தை, தெருட்டிஃஃதெலியச்செய்து, நின்நிலையைக்காட்டிஃஃரி அரு 
ளும், சிலையை ரீகொண்டருளிவக்க ஆடகியத் திருவறாவாற்காட்டி,, அருளினால் 
என்னை௮ண்ட...இருவருளினால் என்னையடிமை கொண்ட, அறுட்குன்றே, 
க்றுணாமலையே, இன்னும் எனியனேன் -- இன்லும் எனியேன், பிறவிவேட்: 
டோ---பிற்வியை விரும்பியோ, உன்னை ஏத்இடாது இருக்கெ றேன். உன்னை 

எணச்சாதிருச்சன்சேன்.... MAHAMAHOPADHYAYA 
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-தருவகுட்பதிவு வாய்ச்சன ணென்யார்-அகின்னிலை யைக்காடிட.யருளினா 
லெள்னை யாண்ப, வருட்குன்றே என வுடு அத்இருவருளினின்றும் Se@@us 

போது விட்டலைவாதனை (அச்துதாக்குதலால்- எளியனேனென்பார். பிறவி 
வேட்டோ ஏத்திடஈ இருத்சன்றேன் எனவுங்கூதினார பெருட்டி இறக்த 
காலப்பிறவிகே கினை:வெச்சம்,தெரும்டு பிறவினைவினைப் பகுதி,வேட்டு இற் 

தீகால வினையெச்சம்; வேள்பருஇ, டசசமெய் இடைநிலவைளகரம் டகரமாகத் 
இரிதல் சம், ௨ எச்சவிகுஇி, ஓ காசம்வினாப் பொருட்டே. - . . ௩(௬௧) 

இருக்குரிக்கும்போ தமிர ஏகின்டுபிலும்போதம் 
பொருச்செனச்டக்கும்போ தும்பொரும்சியே தய்க்கும்போ அம் 

மு௫க்செழ்ச்கணிவாயாரைருங்க்கிகெஞ்சழியும்போ தும் 
திருக்களாவுடையீசம்பாசிச்தைய்ன்பாலத்£மே; 

(@-ar.) இருக்கும்போதும் _நிற்கும்போஅம் ௬ இருக்கும் பொழுகும் 
நிழ்கும்பொழுதும், Grose gS gus போதும்---இரிவில் நித்திரைசெய்யும் 
போ .தம்,0! ருக்கு ட்ட கடக்கும்பேரீதும்-விரைந்து நடக்கும்போ தம்,டோரு 

ந்தியே துய்க்கும்பேர் தும் டத் சுவை யுணவோடு நுகருங்காலத்தும், முருக்கு 

இகழ்கனிவாயாரை---முருச்கமலர் போன்ற இ தழையும் கோவைக்கனிபோ 

அம் வாயையு முடையபெண்களை, முயங்கி -- கூடி, கெஞ்ச அழியும்போது 

மனமழியும்போ தும், திருக்களாஉடைய சம்பா--இருக்காளா நீழவிலெழுந்த 

ருளிய இறைவனே, சிந்தை உன்பாலது yogi Gucr மனம் உன்னி 
டத்ததாம். 

இதனாத் சிவோகம் Litt a Beer end go கூடியதென்பார் சிர்தையுன்பாலதாம் 
என்றார். இருக்கும் "இன் தவிர்வழிவச்தசாரியை, முயங்கி இறர்சகாலவினை 

யெச்சம் முயங்கு பகுதி. ்் (௪௨) 
சிச்தனையுனக்குத்தச்தேன். நிருவருளெனச்குத்தர்தாம் 
வ£ தனையுனச்குதீத்சீதேன்மல்ச்ந்யெனக்குத் தந்தாய் 
பைச்துணருனக்குத் தச்தேன்பாகதியெனக்சூச் தந்தாய் 

கந்தனைப்பயச்த் ர்ர்தர்கரு ல்ல்பிலிருக்ரச்0 ¥Car, ’ 

(@-cr.) சந்தனைபயச்த்காதரடமு தடுக்க 2 £6 இறைவனே, 

க வையில் இருக்கு க்கும். தேவே -- திருச்கறு ஸ் வடம ட தேவனே, 

சிந்தனை உனக்குத் ன்--எனமன த்தை தல arg CO seir: இருவ்றாள் 
எனக்குதர்தாய்- உனத | தருவ பருவினை என் ery GABE EE Mento store eo 8 

aC ptr —aend Eades s'e akg ட்டன: மலர் “ஆ என்க்கு Si, 
Bribe லபக் நவ் ் வரமந னவ புர்தின் ௨௦ ig 

தைத பணக See seers a என்க்குதந்தர்ய் 

ள் கடி ததக ஜ் திருஒகுள், 956.05 gu, வணக்குதல்சல் ரு 
ஈதல் நொர்ச்சவைரத். sh sp இசஞல் ௬௦ 

இழிந்த பொருளைக்கொடுத்து உயர்ச்தடொருளைப் பெற்றமை கூழு 

      
    
    

  

      

   
  



  

இருக்சருவைப்ப இற்று 2 அகதி. ௨௫ 

தலால் Manna i “Pewee: Oster. wcmedt uli sh yawars 
மென்பர், (௬௧7 

ே தவனேசில்னைலல்காற்பிறிதொரு? தவையெண்ணேன்... 
பாவனைநின்னினல்லகற்பிதி தொருபத்அமித்லேன் 
யாவையுல்சாட்டச்சண்டேனெல்லுளேரின்னைச்சண்டேன் 
காவலாகருவையானேயிஸிமற்ஜோற்தரட்சியுண்டோ. 

(௫-ள்.) ,தேத்னேவ்வுயன்- முதலிய தேவர்களுக்குத் சசேவனே) மின்னை 
அல்லாமல் பிறிது ஒருசேனை. எண்ணேன் உன்னையன்றி மத்னொருசெய் 
வத்தை ஓர். பொருளரக்க் சன்விலும். கருகேன்,.சின்னின் அல்லால் Sa gt 
ஒரு பாவனை சற்றும் 'இல்லேன்:-உள்ளை ஊயுல்காடல் LS AD) தாருபாவனை பற்து 
தீலுமில்லேன், யாவையும் சாட்டகள்டேன் (அதனால்) உன துதன்மை எல் 
லாவற்றையும் '8ீயே அணர்த்தவணர்ச்தேன், (ஆ.திலால்) என் உள்ளே நின்னை 
கண்டேன்-ஏன்னிதயத்தே! 'உன்னைத்தரிச20 தன், சாவலா-எல்லாவுயிர்களை 
யுங்காத்தலில் வல்லவனே,  கருவையானே _இருக்குநக்கயில் எழுக்தருளிய 
இறைவனே, இனிமற்று ஓர் காட்ட. டப வள்டே ட இனி இத்திருக்காட்டி யன்றி 
வேறொருகாட்சியு முராதோ, (இல்லை என்றபடி., 

“ரகள்வியால் விமரிசமும் புரவனையும் உடையே னென்பார் GsaGes 
ty oir Yoorused ove 6p பீதிதொருதேனவ யெண்ணேன் எனவும், அவன... திருவரு 
CHET § 35 அவன்றன்மை புணரவேண்டுமென்பார் யாவையுங்காட்டச் சண் 

டேன் எனவும், அவனைத் தெரிக்கும் பயிற்சி கூடி.யதென்பார் என்னுளே 

நின்னைக்கண்டேன் எனவும், அக்காட்சி 'முத்தியருளுவதென்பார் *இனிமற் 
றோர் காட்சியுண்டோ ஏனவுல் கூறினார். GSI TA. aa eee 
ROTH இடைக்குறை விகாரம், (௬௪) 

- உண்டெனமறைகளோஅமொருதனிமுதலேசாள் 
- மண்டருமுணிவர்சாமுங்காண்லெடியேனுன்னைத் 
தெண்டிரைவளாசமுற்றுச்சேடினேன் றடி.த்தேழி.க் 
சண்டனன்களாலினிீழல்கருலைமாககாத்தானே. 

(0 ககுவைமாகச்ரத்தானே தருவை: என்னும் பெரிய இருஈகசத் 
இல் வாழ்கின்ற patter, 5 உண்ட என்ன மறைகள் ஒதும்- உண்டென்று Gay தங் 

SLE oa ஒருதனி ( மூதி லஃடஒறிபில்லாத: முதல்வனே; 1s ani 

அண்டர்தாம் 2.1 Apel? BT te Eo, £0 si Gon trom ம்' .முஷறிவர்களும் 
உன்னேச் கண்ட மிக, . அடியேன் உன்னோடது p -கடைப்பட்டேனாதிய 
யான் உன்னை; தெண்திரைவள ழ் மூற்றும் சேனன்: கடல் | சூழ்த்த, வலக 
முற்றும் தேடி! ஏன், தேர் aes ஸி சல் தேடிக்சாணாகப்களா 
கின் ரீழல் கண்பனன்--ிருகசஜாநிதணில் உன்னைச் கலி தனள்; ..... 

இருச்களாகிழவில் , எழுக்தருச்டும் இறைவன் தனனையாண்் சொண்டு 
'டுனன்பது தோன்றச்சண்டனன் கராவினிழல் எக்முர்ஃநெண்டின்ா சல 
தானி தானமாயெ கடல்மேல்: சிற்ற்லால் (சானியாகுபெபர்22டி 26 
ஒவ்லப்பொருளில் ats {046s தொடர், om 

    

  



ae இருக்கருவைப்பஇற்றுப்பத்தத்தாத. 
தாீனெனவருவமாடச்சக்க ற்பவிசத்பக்கொண்டு 
வானகமாசமெண்ணாபத்தடல்களாய்மலைகளா௫. 
யீனமாமனப்பேய்செய்தவிஈ்.திரசாலக்தன்னு +, 
னாலுளையுணசமாட்டேன்சளாரிழனண்ணுவானே, 

(௫-ள்.) களாகிழல் ஈண்ணுவானே.- இருக்களா நிழலில் எழுச்தருளிய 
இறைவனே, ஈனம் ஆம் மனப்பேய்--இழிக்த எனது மனமென்லும்பேய், 

தான் என்ன உருவம் ௮--.எல்லரப் பொருளு தோனென்னும் வடிவமைத, 

சங்கற்ப விகற்பக்கொண்டு-சல்கற்பத்தையும் விகற்பத்தையுக்கொள்ளுதலால், 
வானகம் ஆ9--விண்ணுலகமாயும், மண் ஆ9--மண்ணுலகமாகயும் கடல்க 
ளாய்--சடல்களாகியும், மலைகளாய்--மலைகளிாடுயும், செய்த இ£்இரசாலக் 
தன்னால்--செய்த இஈஇரசாலத் இனால், சான் உன்னைஉணசமாட்டேன்- மான் 
உன்து இயல்டையறியாதொழிர்தேன், 

சங்கற்பமாவ.துவான், மண், கடல், மலை. என ஒருபொராளைக் கருதுதல். 

விகற்ப.மாவ.த வாலுக்குமாரறாய் மண்ணும், மண்ணுக்கு மாழூய்த். கடலும், 
சடதுக்கு மாறாய் மலையையுள் கருதுதல், உடைமைக்கும் உமைய௫ச்கும் 
ஒற்றுமை யுண்மையால் மாயாவாதவழியிற் சென்றேனென்பார் ஈனமாம்மனப் 
பேய் செய்த இச்இரசாலச் தன்னால் எனவும், அதனால் நின்னை உணர்க்தில 
னென்பார் நகானுன்னையுணசமாட்டேன் எனவும் கூறினார், (௬௬) 

கண்ணருச்தவங்கன்செய்துமாலுடல்வருர்தமாட்டேன் 
எண்ணுமைம்புலலுஞ்செற்றக்ருவினையறுக்கமாட்டேன் 

கண்ணகன்ஞால்ம்போற்றக்களாகிழலமர்ர்.அவாழு 
மண்ணலேபினீயெவ்வாரோவடியனேலுய்யுமாறே,. 

(-ள்,) ஈண்ணரும் தவங்கள் செய்து--செய்தற்கரிய தவம்களைச் 
Orig, sre உடல் வருந்த மாட்டேன்---நான் சரீரம் வருந்த மாட்டேன், 
எண்ணும் ஐம்புலன் உம் செற்று--சத்தமுசலிய விடயங்களிற் சென்று ௧௬ 

தும் சுரோத்திர மூதலிய இக்திரியல்களையும் ஒழித்து, அங்கு இருவினை 
அறுக்கமாட்டேன்-- அதனால் விளையும் நல்வினை தீவினைகளை வேரோடறுர்க 
மாட்டேன், கண் அகன் ஞாலம்போற்ற-இ.டம்பரச்த நிலவுலகு ௮இக்க, களா 
நிழல் அமர்ந்து வாழும்-திருச்களா நிழலில் விரும்பி வாழும், அண்ணலே-- 
இறைவனே, அடியனேன் உய்யும் ௮று-அடியேறாயே யான் அழைக்கும் 
வண்ணம், இனி எ ஆறு--இனி எவ்வகை, , 

_ புண்ணியமும் பொன் விலக்குபோறலின் இருவினை.யென்ரார், கண்ண 
கன் இடம் என்னும் பொருண்மேனித்றலால் ஒருபொருட் பன்மொழி வருந்த 
மாட்டேன் எதிர்மறைத் தன்மை ஒருமைத்தெரிகிலைவினைமுத்று, உணர் பகுதி, 

௮.சாரியை, மாட்டு வன்மையறுத்தற் பொருளில் வ௬்,ச விகு5,அனைத்அம் ஒரு 
பகுஇ,ஆ.௪ இர்மமை விகுஇ,யகரக்கே் 6B, அனைத்தும் ஒரு பகுதி, ,ஏன் 
தன்னம் மொருமை கிருதி அகா.சங்தெடுதல் சம்இி, வருச்ுதல்,.௮.றுத்தலால் 

வப்தல்' கூடுமாதலின்,கூற்த ததால் குணமுண்டா தலைக்கண்டு அக்குற்றத்தைப் 
பிச்ரர்த்நித்தலால் வேண்டலணி, (௭௭)



திருக்கருவைப்பு இற்.றுப்பத்தத்தாகு. ௩௭ 

உய்யவோருறுஇசொமாயுல்களிற்சமயமென்னும் ட 
வெய்யவார்கலியின்கீழ்ச் துவர். துயருழக்கன்தேற்கு ச் 
ையலோர்பாகம்வைத்தித்் தண்டமிழ்க்கருவைவாழமு 
மையன்வர்.தாண்டுகொண்டதஇசயம்விளைக்குமாறே, 

(9-ளன்.) உய்ய ஜர் ௨௮ ராடா.-கன்டம் ' தேறகோருறுஇியை காடி, 
உலூனில் சமயம் என்ஜும்ஃ.உல௫ல் வழங்கும் புறச்சமயங்க ளென்லும், 

வெய்ய gt ain வீழ்ச்துஃகொடிய கடலில் வீழ்ச்தமுக்தி, வெம்துயர் 
உழக்கெறேற்று-கொடியதுன்பத் இல்வருர் தன்ற எனக்கு, தையல் ஒர்பாசம் 

வைத்து- உமையம்மையை: இடப்பாகத்தில் வைத்து, சண் தமிழ் கருவை 
வாழும் ஐயன்--தமிழ் வழங்கும் இருக்கருவைப் பதியில் வாழும் இறைவன், 
வரது ஆண்டுகொண்டது--எழுச்தருளி கச். அடிவீமகொண்ட செய்தி, ௮தி 
சயம் விளைக்கும் ஆறு--சினைக்குர்தோ.றும் அதிசயத்சை விளைக்கும் வகையாம், 

யான் உய்யும் வையை நாடிப் புறச்சமயத்இற்புச் கமுந்தி அதனையுணர்ச் 
இிலேனென்பார் வெயிய.அர்கலியின் வீழ்ச்து வெக்துய௫ழக்கன்றேன் எனவும், 
ஆன்மா்க்களுக்குப் பக்குவம் வ்ராவித்.து உய்யும் வண்ணம் அருளூம் கருணா கிதி 
என்பார்தையலோர்பாகம் மலைத் அவாழும்ஐயன்வர்.து அண்டுகொண்டத என 
வும், ஆன்மாக்களின் குறிப்புணர்ச்து அருளுவதோர் வியப்பு என்பார் அதிசயம் 

எனவும் கூறினர். உழம்ெறேன் தன்மை ஒருமை நிகழ்கால வினைமுற்று. 
உழ பகுதி, புறச்சமயங்களாவன உலோகாயதம், செளத்திரார்திகம், யோகா 
சாரம், மாத்திமீகம், லைபாடிகம், அருகதம். (௬௮) 

அதசெயமுளத்திற்காட்டியகம்புறச்தானாக்காட்டிடத் 
துதிசெயக்கவிராக்காட்டி த்தொடக்கருகேயங்காட்டி 
மதியினிற்களிப்புக்காட்டிவந்தெனையாண்டுகொண்டான் 
கதியெனவுலகம்போற்றக்களாகிழலமர்ச்தமாதன். 

(௫-ள்.) கதஎன உலகம்போத்ற--நீயே கஇஎன்று உல்மு wRéa, 

களாகிழல் அமர்ந்த சாதன்--களாநிழலில் எழுர்தருளிய இறைவன், அதிசயம் 
உஉத்திற்காட்டி அ அஇசெயத்தை என் மனத்்இிற்சாட்டி, அகம்புறம் தானாக 

சாட்டி--ஒருபொருளின் உள்ளும் புறம்பும் தானாக கிற்றலைக் காட்டி, கவி ததி 
செய நாகாட்டி-சவியாற்றுஇசெய்ய சாலைத்தர்௮,; தொடக்கு அருதநேயள் 
காட்டி. இடையருத அன்பினையுங்காட்டி,) மதியினில் சளிப்பும் காட்டி மனச் 
தில் ஆனந்தக் களிப்டையுங் காட்டி, வந்து என்னை ஆண்டு கொண்டான் ப 
வந்து என்னை அடிமை கொண்டான். 

அவரவர் சருத்திற்கேற்ப அடியவருளத்தில்- சகூடத்இரம் சம்இர ௫ரியர் 
களைப்போல விளங்குவானென்பார் :அஇசெயமுனத்தில் காட்டி. எனவும், அவ் 

விளக்கத்தால் எள்ளுக்குள் எண்ணெய்போன உள்ளும் புறம்பும் தான் விளங்கு 
தலை உணரச்காட்வொனென்பார் அசம்புறச் தானாக்காட்டி, எனவும், Ma 
காட்சிபைப் புனைக்குகூற சாத்தக்தானென்பார் துஇசெயக் கவிநர்க் சாட்டி 
எனவும், அக்சவிமுறுசயெ. அன்புசனிய ச்தர்சானென்பார் தொடச்சரு ரேயங் 
காட்டி, எனவும், ௮ர்கேயத்தால் இன்பம் விரைலித் சனனென்டார் மதியினித்



RDI இருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்த ச்தா தி. 

களிப்பூக்காட்டி. எனவுங்" கூறினார். - 'மநிமு தனிலை ம் 'தொழிலாகு பெயசாய 
மனத்தின் மேனின்ற த, இது: ஒன்றன் பின்னொன்று கூறுதலால் காரண 

காரிய. மாலையணி. (௬௯) 

ராதனேகவிகுனேவாள்ளிருட்போதிற்சென்ற ... 
 தூத்சேபிமயஎல்லிதணைவனேகருலையானே.. 
போதசேயத்தினானின்பொலன்கழற்றொண்டபூண்டு 

' மேதசியகற்றிடாமலிடுப்பதுமிசையசாமோ. டட 
(@ 6.) சாதனே-இறைகனே, கவிஞன் ஏவ--நின்னைப்பாடும் ஒருகவி 

ஞன் உன்னை ஏவ, ஈள் இருள் டோழ்இல்--ஈடு இராத்திரியில், சென்றதா தனே 

பர்வைகாய்ச்சயொரில் லிற்சென்றதாதுவ்னே, இம௰யவல்லி தணைவனே-இம௰ய 

மலையிற் ஜோன்றிய உரையம்மையின் 'கேள்வனே, கருவையானே -- இருக்க 
ரவையில் எழுர்தருளிய இறைவனே, போதம் ரேயத்தினால்--சிவஞானத் 
இன்வழி வத்த அன்பினால், நின்போலன் கழல்--உன்பொன்போதும் ௮ரி 
யஇருவடிச்கு, கதொண்டுபூண்டும்--அழயேனடிமை பூண்டும், 8 ஏதம் அகற்றி 
டாமல் --என்மலக்குற்றக்தை நீ ஒழிக்காமல், இருப்பது உம்--ர வாளர்விரு த் 
ததும், இசையு. ஓு-உனசக்குப்புகழாகுமா. 
” வன்னைப்பாடுதத்றொழி லொன்றையே கொண்ட... ஒருசவிஞர், இரக்க 

மில்லாமமே்வவும்., : அவர். பால் $ கொண்ட அன்பால். 'யாருஞ் செல்லுதற் 

கரிய நரொத்திரிமில் ஒருபெண்பா விடத்தில் தூதுசெள்றவன் நீயல்லவா 

அடியேன்; அன்புமுஇர்ச்சயால் பலதாஅம் தெரண்டு பூண்டொழுகவும் அத 
த்கு 8. இரங் யருளாதொழியில் ,உள்புசழ்க்கு, ஒரிமுக்குவருமே என்பார் 
இருப்பதும் இசையதாமோ. என்ர், ,அளுடைய, நம்பிகள் சங்டுலி நாய்ச்சி 
யாரைத்திருமணம் புணர்ந்தமையைப்பறவை காயச்சியார்கேட்டு மிக்கமுனிவு 

கொண்டிருத்தலைத் Pi gsp பொருட்டு, ௮ச்காயனார் எழுந்தருளவும் அதற்க 
ணங்காமையைத் திருவாசூரி லெழுச்தருஷிய இறைவனிடத் துக் குறையிரப்ப, 
அவ்விறைவர் ௮ம்முனிவை நீக்யெறாரதற்டொருட்டு ௮ந்காய்ச்சியார் திருமனைக் 

குதிதூது சென்றன ,சென்பூதுட். இம௰யபர்வத அசன். உமையம்மையைத் 
இருமசளாய்ப் பெறப்பன்னாள் தவல் செய்யங்காலையில் ௮.ற் பங்கு அவ்வு 
ஜழயம்மை அழ்மலையிலுள்ள ஒருதாமரை, மலரில் வீற்திருக்தன னக 

WELK WE QF, அ௮பகுஇப்.பொருள்.கிகுதி. ..... , (௭௦) 
கலிவிருத்தம், . 

-பஇசையஞ்செல்வமுச்இருவுமின்பமு 
; அசைகிலாதபேமதிலுகூகத்தியும். Stas 

lene ugpis apace? ajel,: 
- இசையுத்சன்பஒங்கவே! 

(இஷ்டம். கரூலைமேவினொண்அஇரூச்கருள்க்யி ளெழுர்தருளின வனும், 

தகக படழ்தவன்பபதச்சாயடையாகவு(ுத்றலனும்- (ஆலய இனையன த) 
Psi ச்சஃ்வுகறைப்மர்ட, “(அப்பாடுதற்) செல்லம் உம் இிருஏம்--செல்வத்தை 
CE reine? இசையும் இன்றும் 'உம்--பசனழயும் இன்பத்தையும்;   



திருக்கருவைப்பதித்துய்பத்தத்தாதி. 6% 

விசையம், உம்--வெற்தியையும், அசைவு : இல்லாதபேர், அறிவும் முத்தியும் 
தரும்--கம்பித்தஷில்லாத இெலவஞானத்தையும், மோக்ஷ தலதடிம் தாசாகித்கும், 

படிச்ச என்னும் வினை யெச்சத்தினின்று பிரிக்த படித்த என்னுள் 

தொழிற்பெயர் வினைமுதலாப் நின்றா தருமென்றும் பயனிலைகொண்டது. 

செல்வர் இருமுதவியன' மூன்பின்னாகமா.தி. கின்றன$ரசய்யுளாத்லால், செல் 

வத்தாற் பொலிவும், பொலிவால் இசையும், இசையாவின்பமூம், இன்பத்தால் 
விசையமும், விசையத்தால் பேரறிவும், பேசதிவால் முத்தியும் என ஒன் 

றற்சொன்று காரணமாய் நிற்றலால் சா. ரணமாலையணி, . “4s 1௭5) 

- புடியளக்தவன்பதுமமேஙவ - 
னடி.முடி.தீதலம.றியொணா ககன் 

கடிகொண்மாமலர்க்களவினீழலான்' 

குடியிருக்கவென்னெஞ்சுகோயிலே, 
(இ.ள்.) படி.௮ள.க்தவன்--நிலவுலகை அளதக்ததிருமாலாலும், பிம் 

மேயவஷஃ தாமரைமலரில் எடக்கும் பிரமனாலும், அடி.த்தலம் மூடித்தலம் 

அறியொண்ணாதவன் --தன ௮, இருவடி.த்தலமும் இருமூடித்தலமும் அதிதற் 
கரியவனும், கடி.கொள்மாமலர்--வாசமமைச் த வண்டிகள் மொய்த்த மலர்க 
யுடைய, களவின். நீழலான்-- இருக்காரா நிழலில் எழுக்தருளின வனுமாயே 
இறைவன், என் கெஞ்சுகோயில்--௪னது கெஞ்சம் தருக்கோயிலாக, ; ரூ 
இருக்ககுமு, விருக்கக்கடவன், 

இிவபெருமாஜுக்குப் பகன் புவன் என்னும் டெயர்க்காசணம் உண்மையால் 
என்னெஞ்சு கோயில் குடியிருக்க வென்றார். மா என்னும் பலபொருள் ஒரு 
சொல் மல சென்னுஞ் சார்பால் வண்டின்மேனின்றது. (௭௨) 

கோயில்சூழவுங்குடங்கைகொட்டவும் . 

வாயிழ்பாடவும்வணவ்சியாடவு 
மாபிரம்பெயர்க்கருவையா இப 
னேயமுத்றுவாழ்தொண்டர்நேர்கசே, 

(இ-ள்.) ஆபிசம் பெயர்--ஆயிரர்இருகசமங்களையுடைய, கருவை ஆஇ 

பன்--இருக்கருவையி லெழுர்தருளிய இறைவனைத். இருவடி.க்£ழ், சேயம் 
உற்றுவாழ் தொண்டர்--கேயமிகுச்து வாழும் அழுயார், கோயில் சூழ உம் 
அவனது இருக்கோயிலைப்பிரதகிணஞ்செய்யகும், குட்ச்கைகொட்டவும்-உள் 
ளங்கைகொட்டவும், வாயில்பாட. உழ இருவாயிலி னின்று பாடவும், வண 

BA ஆட உம்ழைவனைவணவக்கயடியவும், சேர்வர் பம் படுவோர். (௪௩) 
கேர்ச்தகெஞ்சமேகெடி,தவாட. நீ. 

சோர்க்ச அன்டமும்கியகும்போத்குலாள் 
வார்ச்சசெஞ்சடைக்கறுைவாளவ 

ளூர்ச்தபோகுஏகுலியாட்ஜே.. 
ள் +) கேர்ச்த கெஞ்சமே-- என்வழி, நின்றதமனமே, வாச்ச்த செம் 

சடைகருவை வானவன்--நீண்ட , செஒத்தசடையை புடைய இழைவன அ, 

ஆர்ந்தபேர் அருள் அருவி ஆட;-வற்றுத பெரிய அருளாயெ அருவியில்



&0 திருக்கருவைப்ப இற்றுப்பத்தந் தாதி. 

8ீசாட், ரீ நெடிதுவாடி--4 என்வழி மில்லாத காலையில்மிகவும் வாடி, சோர்ச்௫ 
அன்பம் உம்துயர் உம்போக்குவான்.--நீ சோர்வுற்ற அன்பத்தையும் வருத 

தத்தையும் போகு அருள்வான், (ஆதலால் ஆக என்றபடி.) 
துன்பமாவதுதான் பெற்ற தொன்றை யிழந்தகாலத்திம், தான்முயன் ற 

தொருபொருள் டெ்டாத்காலத்துக் தோன்றுவது, அதனைத் துன்ப மென்னும் 
பெயர்ச்காரணத்தால் உணர்க, துன் அடைதல் (பகுதி) பம் புடைபெயர்ச்சி 
விகுதி, தன்லுத லென்னும் பொருட்டு, வருத்தமாவ.து இகத்இிற்குரிய சாத 
னங்களைட் பெறாமையால் என்று முள்ளது, இதனால் வே௮பாடறிக, (௭௫) 

ஆமெட்கலத்திரரியொத்தலைச் 
தோடுகெஞ்சமுங்கவலையோர்ர் துனை 

காடுமோதமிழ்க்கருவைசம்பனே 
யேடுசேர்மலர்க்கருவையீசனே, 

(இ-ள்.) தமிழ்கருவை ஈம்பனே--முத் தமிழ் வழங்கும் இருக்கருவையி 
லெழுக்தருளிப இஜைவனே, எடு சேர்மலர்கருவை ஈசனே--இசத்செறிந்த 
மலசையுடைய திருக்களா மீழலில் எழுச்சருளிய பெருமானே, ஆடும்--சுழன் 
Gb, wise SE ஒச்.து---மட்கல மமையுங்குயவன் சக்கரத்தை யொத்த, 
அலைக்து ஒடும் கெஞ்சம் உம்--விடயங்களி லலைச்து செல்லும் எனது மன 
மூல், கவலை ஒர்ச்து--தான்செல்லுதால் நேருங்கவலையைச் £ர் தூக், உன்னை 
நாடும் ஒ--அதனைப்போக்க வுன்னைச்சரணடையுமோ, (நீயேகருயென்றபடி.) 

ஓகாரம் வினாப்பொருட்டு, ஒத்,து; ஒர்ர்து இறர்தகால வினையெச்சம்கள் 
ஒ உவமவுருபிடைச் சொல்லடி.யாகப் பிறந்த பகுத, தகரமெய் இடைகிலை 
தகரமெய் சந்தி, உ எச்ச விகுதி, ஓர் வினைப் பகுதி, (௭௫) 

ஈசனேயிடச் இமயவல்லியி 

னேசனேயியற்கருவைநித்தனே 
பூசியேனைனைப்புனிசவாகமம் 
வாசியேன்பிறப்பென் றுமாயுமே, 

, *(இ-ள்.) ஈசனே-எல்லாவற்றையு மாள்பவனே, இடத்து இமயவல்லி 
யின் சேசனே--இடப்பாகத்தி லுள்ளவுமையம்மை யினிடத்து அன்புள்ள 
வனே, இயல்கருவை நித்தனே---இயற்ற மிழ்வழக்கும் கருவையிலெழுந்தரு 
ஜிய கித்தனே, உன்னைபூசியேன்--உன்னைப்பூசித்திடேன், புனித ஆகமம் 
வாயேன் களங்கமில்லாத வொகமத்சைவாசிச்சலொ ழிச்தேன், என் றுபிறப் 
புமாயும்--எக்காலத்து என்பிறவியொழியும், (கூறியருளாயென் றபடி.) 

உபிர்களிடத்அக்கருணை யுள்ளானென்பார் இடத்திமய வல்லிரேசனே 
யென்றும், என்றும் அழிதவில்லாசவனென்பார் கித்தனே என்றும், ஆ பாச 
மெனவும், க பசிவெனவும்,-ம பதி எனவும் பொருடர்.ஜ நிற்றலால் இரிபதா 
ர்த்தல்கஷூணமுணர்த்து தூலெனவும், -ஆ சவஞானம், க மோக்ஷம், ம மலகாசம் 
என்னும் பொருடர்து நிற்றலால் ஆன்மாக்களுக்கு மலத்தைராசம், பண்ணிச் 
சிவரான த்தைடுதிய் பித்து மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கு சாலெனவும் நிற்றலால் 
 இத்கக்வாசியேனெனவுவ் கூறினார். (௪௯)



இருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்த்த்தாதி. ௪௧ 

பிறவிமாயவுமருள்பெருக்கவு 
தறவியாய்வனர்.துன்னல்வேண்டுமோ 

விறைவனெம்பிரான்களவிலிசனென் 

நறையுமுன்னமேயனை த்துமெய் துமே, 
(இ-ள்.) இறைவன் என்று -எப்பொருட்குர் தலைவனென்றும், எம்பி 

ரான் என்று---எமது பெருமானென்றும், களவில் ஈசன் என்று---இருக்களா 

நீழலில் எழுச்தருளிய ஈசனென்றும், அறையும்முன்னமே---வாழ்த் 9596 
முன்னமே, அனைத்தும் எய்தும்---எல்லாகன்மைகளும் வர்.௮ கைகூடும், 
(ஆதலால்), பிறவிமாய உம்--பிறப்பொழியவும், அருள்பெருக்க உம்--௮அவன 
து திருவருள் பெருகச்செய்யவும், அறவிஆய் வனம்துன்னல் வேண்டுமோ, 

துறவறத்தையுடையவனாய்ச் காட்டில் தவஞ்செய்ய ஒருவனடையவேண்டுமா 
(ஷேண்டாமென்றபடி) . 

பிறவி, தறவி சொழிலாருபெயராய்ச் சனனத்தின் மேலுந், அறச் தவன் 
மேலும் நிழ்றலால்தொழிலாகுபெயர்கள், பிற, த.ற பகுஇகள், வி புடையெர்ச்ச 
விகுதி, தறக்தோனென்னலும் பொருண்மேணின்றால் இ பெயர்ப்பொருள்லிகுதி 

எனக்கொள்க, . (௭௭) 

எய்தியென் செயுங்கருவையெம்பிரான் 

கொய்யுமாண்மலர்ச்கொன்றைவேனணியான் 
செய்யடாதமென்சென்னிவைச்கவே 

வெய்யகூற்றுவன்வீசுபாசமே, 

(இ-ள்.) கருவை எம்பிரான்--இிருக்கருவையிலெழுக்தருளிய எமத 
பெருமானும், கொய்யுகாள் மலர்கொன்றை--கொய்தற்குரிய அன்றலர்ந்த 
கொன்னை மலர்மாலையையணிக்த, வேணியான்---௪டாமுடியையடைய வனு 
மாயே இறைவன், செய்யபாதம்--சனது செவர்தஇருவடியை, என்சென் 

னிவைக்க--எனது சிரத்தில் சூட்டுதலால், வெய்ய கூற்றுவன்--கொடிய 
இ.பமன், வீசுபாசம்---வீசாநின்றடாசம், எய்இஎன்செயும் -- என்னையடைச் gi 

மகதுசெய்யும், (அடையாதென்றபடி.) 

மலநீக்கத்தில் திருவருட்பதிவு செய்தன னென்பார் செய்யபாசமென் 

சென்னிவைக்க எனவும், அத்திருவருட்பதிவு வாய்ந்த என்னிடசது 'இயம 
னுக்குவேலை இல்லையென்பார் கூற்றுவன்டாசம் எய்தியென்செயு மெனவுப் 

கூறினார். வைக்க காரணத்தின் மேணிற்றலால் இறந்த காலத்ின்மேல் வக் 

தவினையெச்சம், வைபகுஇ, (௭௮) 
பாசறீக்மொவகைப்பசுக்களை 
மாசின்முச்தியாம்வனத் தின்மேய்த்திடு 

மீசன்மின்னைமேரிடைச்சிகாதல் 
ளில்பால்வணைத் தண்டர்காதனே, 

(இ-ள்) மூவகை பசுக்களை--விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலர் சகலர் 
என்னு மூவகையான் மாக்களை; (பசக்கூட்டங்களை) 'பாசம் நீச௪ -- மலபக் 

தீத்தினின்று ரீக, (கட்டினின்று ரீக்டு) மாசு இல்--குற்றமில்லாத, முத்இி



re  இருந்தருவைப்பஇற்றுட்யத்தத்தாதி, 

ஆம் வனத்தில்--ழோகதமாயெ அரணியத்தில், சசஸ்-ஸாசனும், மின்னை 
கேர் இடைச்சி மின்னலை. யொத்த இடையையுடைய உமையம்மைக்கு 
(ப்ச்சிக்ரு) காதலன்: -ஜிறப்பஞ்செய்வோலும், ஆச இல்-கும்தமில்லா 2, 
பால் வண்ணத்து அண்டர், சரசன் அபரீல்போலும் நிறத்தையுடைய தேவர் 

சுளுக்கு (பாலாற்பொலிவுவாய்ச்த இடையர்களுக்கு) தலைவனும் ஆயெ இறை 
வண், மேய்த்திய்மேம்ப்பான். 

இத இயைபுபற். ஜிவ். செம்மொழிச்சிழ்வையணி. . (௭௯) 
அண்டகசோளமுவிலைவே சமு . 
மண்செச்சழல்வடிவமானவன் 
முண்டி சச்சழற்கருவைமூர்த்தியக் 
கண்டிசண்ணிணைகளிதுளங்குமே, 

(இ-ள்.) அண்டகோளம் உம்--அண்டகொளசைக் கப்புறத் திலும், அலெ 

லோகம் உம்--எல்லாகுலகள்களுக்கு அப்புறத்திறும், மண்டெ-மேற்பட்ட, 

செர்தழல் வடிவம் ஆனவன்: -செவர்,ச தீப்பிழம்பின், வடி,வாயமைச் தவனாயே, 

முண்டகம் சழல்--தாழனா மலர்போன்ற இருவடி.களையுடைய, கருவைமூர்த 
இயை--இருச்கருவையி லெழுக்தருளிய இறைவனை, சண்டசண் இனை-- 
தெரித்த இரண்டு கண்களும், களி .தும்கும்--அனந்தக் களிப்பிலமுச் ஐம். 

திருமாலும் பிரமனும் சாம் பிரமம் நாம் பிசமமென்று அகங்கரித் துத் திரு 
மால் பன்றியாசவும், பிரமன் அன்னமாகவும் சென்௮ இருவடியும் திருமுடியுங் 

காணாது வருத அ௮வர்களுககடையே சோதித்தம்பமாய் நினருனென்பது 
பு ராணவரலாரறாதலால் செர்.தழல் வடிவமானவனென்றார். (௮௦) 

கஸீநீலை த்துறை, 

அளங்குகெஞ்சமே துயருருவகையொன் நுசொல்வேன் 
வளல்கொள்செநச்தமிழ்க்கருவையம்பெரும்பதிமருவி 
விளங்குபானீறமேனிய௰ன் நிருவடி.தொழுதா 
லளமட்.துகாண்பருச் தறகீ*வாழ்விம்மையினஸிப்பான், 

(௫-ன்.) துளங்கு கெஞ்சமே-விடயங்களிற் கலக்குமனமே, யர் 
உரச ஒன்று சொல்வேன் ஆரி துன்பம் அடையாத வண்ணம் தருசெய்தி 
சொல்ல நின்றேன், வளம்கொள் செச்சமிழ்--வளமமைர்த செச்தமிழ் வழங் 
கும், கருவையம்பெரும்பதி மருவ இிருக்கருவையென்னும் அழயெ.பெரிய 
இருப்ப்இிபி லெழுர்தருளி, விளக்குபால் கிறமேனியன்--விளல்கா கின்றபால் 

போதும் வெள்ளிய நிறம்வாய்ச் ச Sic மேனியைய/டைய பால்வண்ணர், திரு 

hip. சொழுதால்--இருவ்டியை. ணக்களோல், அளக்து சாண்பரும்--௮ளவு. 
செய்கி சாணுத்சரிய, தித்ச்சம்' வாழ்த சவர்க்க. வாம்க்கையை, இம்மை 
பின் அளிப்பான் -டிம்பிதப்பிற் கொடுத்தருநேஜான், 
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அனச் த இதக்ச£ர்த, ஜிளைடுயச்சம், சள பருதி, (45) 
இர்ஜ்கடின்புமுயி அஇபின் மு.த்திபூமளிக்கு, 
ம்னமயாளுடைரரயகள் கருவவான்னரிழ்



இருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்தத்தாதி. ௪௩ 
கொம்மைவெம்முலைகமொழுயொடுமினி phi iertes 
விம்மிமானுடர்லெர்துயரு ழப்பதென்னீர சே 

(சூள்) இம்மை இன்பம் உம் தவிசசிபமும்,- இறுதியில் முத்தி 
பும்-முடிவில் மோஷ்த்தையும், ௮ளிக்கும--நன்மாக்களுக்குக் செர்தெேத்ரு 
ளும், சம்மை ஆளுடை காயசன்.சம்னம்யர்ளாகளனடைய இறைவன், கருன்வ் 
சல்சகரில்--இருச்சருவை யென்னு ஈல்ல இருக் சத்தில்; கொம்மை திரண்ட 
வெம்முலை கொடியொடும் 4 விருப்பக்தருச் தனக்களைர்டைய பூங்கொடிபோ 

ன். ந உமையம்மையோடும், இனி௮ வீற்.திருக்கவரிகரின்றி எழுக்தருளியிருச்ச, 

மானுடர் விம்மி--மச்சட் பிறப்பினர் அசையிற் பொருமி, வெர் துயர் உழப்ப.து 

கொடிய தயரத்தில் வறாச்னுதல், என் விர்ரூ--என்ன வரியோ வறியேன். 

இன்பம் பண்புப்பெயர், இன்' பகுதி, பம் பண்புப்பெயர் விகுதி, உழப்பது 

எதிர்கால இடைகிலை பெற்றுவக்த தொழிற்பெயர். உழ பகுதி, பகரமெய் 

#69, பசரமெப் இடைநிலை; ௮ சாரியை, து புடைபெயர்ச்சி விகுதி, இம்மை 
மை, கருமை, 3/௮ பண்பர்குபெயசாய் ஆணவத்தின் மேறும், ௮.து கருவியாகு 

பெயரர்ம்ப் பிதப்பின்மேலும் நிற்றலால் அடையடுத்த இருமடியாகு பெயர், () 
விரனொற்சிலர்செய்திடும்வினைகளுமுண்டோ 

மருவியம்பசமறைந் துின்ராட்வொன்டோல 

வரககங்கணச்கருவையானொருவனின்றராட்டப் 
பரவைருழ்நில்மன்பைப்பரட்பெலா ஈடிக்கும். 

(@-ar.) விரன் ஆல்--பேரறிவால்,- சிலர் செய்இிடும்-- உல$ழ் Rat 

செய்யும், வினைகள் உம் உண்டு ஐ--தொழில்களும் உண்டா, அம்பரம் மருவி- 
ஆகாயத்திற் பொருந்தி, மறைச்து நின்று--தன்னுருக்கரந்து கின்று, ஆட்டு 

வான் போல -ஆட்டுமொருவனைப்போல, ௨ரகம் கங்கணம்--சர்ப்பத்தைக் 

கங்கணமாகப் பூண்ட, கருவையான் ஒருவன்--இருக்கருவையிலெழுக்தருளிய 
ஒருவன், கின்.று ஆட்ட உடலினின்ராட்ட, பரவை குழ்---தடல் Gps, 

ரிலம்--நிலவுலலெள்ள, மன்பதைபரப்பு எல்லாம்--மக்கட் பரப்பெல்லாம், 
ஆக்கும் படித்துத் இரிகின்ரார்கள், 

ஓகாரம் எதிர்மஷ்றப் பொருட்டு, பரவை தொழிலாகுபெயராய்க் கடன் 

மேனின்றத. பொருளால் உயர் இனையாயினும் சொல்லால் ௮ஃதிணையாத 
லால் அஃதினை மூட்புசர் த. மன்பதை ஈடி-க்கும் என்றார். கிலந்தொழலாகு 
பெயராய் உலூன்மேனின் ந்து, நில் பகுதி, அம்புடை Ui ee விகுதி, 0 

'கழித்தசாள்களுர்சைமணிரு.றுலஇுமுகமும் 

' பொடிடத்தவேரீவெழும்புருவமூம ள்விலோசனமு 
் முழ்.த்திதனி ப றவேணியுமுகக ்கன்மமூப 

மக சக்வும்ம் பவ பம்மிய தகா 
(௫-ள்.) முகலீங்கன்-*மூசலிகிகப் பெருமான௮, ஈடி.த்ததாள்கள் உம்- 

ஆனந்த ஈடனஞ் செய்த திருஷ்ிகளையும், Rens nest ap pia ob melon isis 

அழூயெபுன்னகையையும், முகம் உம்-இருமு* த்தையும்; பொடிச்தகேர்வு எழும் 
புருவம் உம்--அரும்பிய வேர்வை தோரன்.றுச் 'நிருப்புருல;த்தைரும், அருள்



௮௪ அருக்கருவைப்ப திற்றுப்பத்தற்தாதி. 

விலோசனம் உம்-ஃஅன்மாக்களுக் கருளுர் இருக்கண்களையும், தண் பிறை 
முடி.ச்தவேணி உம்--இளஞ்சக்இிரனை யணிந்த சடாபாரத்தையும், மழுமான் 
பிடி.ச்.ச செம்கை உம்--மழுகையும் மானையுமேந்திய செவந்த திருக் கரங்களை 
பும் காண்பவர். -கண்டுதரிரிப்போர், புவி இடை---நிலவல்இல், பிறவார்---டே 

முதிலிய யோனிகளிழ் பிறரதழியார். 

பொடித்த, முடிச்ச இறர்சகாலப் பெயசொச்சங்கள், பொழி, முடி. பகுதி 
கள், ஈகை, வேர்வு தொழிற்பெயர்கள், ஈரு பகுதி, உகரச்கேடு சந்த, ஐ புடை 
பெயர்ச்சி விகு;, வேர் பகுதி, வகரத்தோற்றஞ் சரத, ௨ புடைபெயர்ச்ச 

விகுதி. (௮௪) 
பிறர் தயாக்கைகளளப்பிலபெருங்கடற்புவிக்கு 
ளிறக்தபோயதல்லாலவற்றெய்தியஅண்டே 
கறச்தபானிறவண்ணனைக்கருச் துறவிருத்திற் 
சிற் தயாக்கையீ இதற்குமான்செய்வதுமுளதோ, 

(@-dr.) பெரும் கடல் புவிக்கு உள்--பெரியகடல் சூழ்ந்த நிலவுலஇல் 
பிறந்தயாக்சைகள்--எடுத்த சரீரங்கள், அ௮ளப்புஇல---௮ளவில்லை, இறந்து 
பேர்யது அல்லால் அவைகள் அழிர்அபோவதல்லாமல், அவற்று--௮ச்சரீ 

சல்களால், எய்திய உண்டு ஒ-- வந்தபயன் ஒன்றுளதோ, கறர்தடால் கிற 

வண்ணனை-கறந்தபால்போலும் நிறத்தையுடைய சிவபெருமானை, கருத்து 

உற இருத்தில்--மனத்தில் பொருந்த விருத்தினால், ஈது றந்த யாக்கை-- 
இது மேம்பட்ட சரீரமாம், இதற்கு நான் செய்வது உம்--இச்சரீரத் தக்கு 

கான் செய்யும் கைம்மாறும், உண்டோ (இல்லையென்றபடி..) 

, ஓகாரம் இரண்டும் எதிர்மறைப் பொருளன,. யாக்கை கட்டப்படுவ 

தென்னும் பொருண்மேல் நிற்றலால் செய்யப்படு பொருளில் வந்த தொழிற் 

பெயர், யாபகுஇ,கு சாரியை, ஐ புடைபெயர்ச்ச விகுதி, ககரச்தோ.ற்றமும் உ௧ 
சக்கேடும் சந்தி, யா பகுத, கை புடை.பெயர்ச்சி விகுதி, ககரத்தோற்றஞ்சக்இ, 
என் த்தொழிலாகு பெயராகக்கொள்ளுதலும் அமையும். கருத்.து செயப்படு 
பொருளில் வச்த ஐகார விகுதி குன்றிய தொழிற்பெயர். ௧௬.2 பகுதி. ஐ புடை 
பெயர்ச்சி விகுதி, அதனைப் புணர்க்து குன்றிய காலத்தில் தோன்றிய ௧௧. 

மெய்சர்தி. (௮௫) 

உள்ள இல்லதென்றுமாத்திடும்பொருளையுய்த் துணராக் 

கள்ளர்நாவினிலருர்இிடாக்களாஈ.றுங்கனியைத் 
்தெள்ளுசெந்தமிழ்ச்கருவையிற்சினகரம்புகும்.த 
மெள்ளகான் சென்.றுகாண்டஇச்தீர்ச்த துவிடாயே. 

(இ-ள்.) உள்ளது இல்லது என்.நு உரைத்இிடும் டொருளை--கிலையுள்ள த 
நிலையில்லா.த.து என்று நூல் கூறும் பொருள்களினுண்மையை, உய்த்து உண 
ரா.த கள்ளர் நாலினில்--அராய் ச்தறியாத வஞ்சகர் தம.து நாவினால், ௮ருக் 
இடாத ருக் அதற் கெட்டாத, சகளாகறும் கனியை--இருச்சளாவிற் கனிந்த 

இனிய கனியை, தெள்ளு செம்தமிழ் கருவையில்--தெளிந்த செந்தமிழ் 
வழ்ங்கும் திருக்கருவைப்பதிபிலுள்ள, சன க.ம்- திருக்கோயிலில், நான்மெள்ள



திருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்தத்தாதி. 7B 
சென்று புகுக்து-ஃநான் மெல்லச்சென் றடைச்.தி, காண்டல் உம் -கண்டவப் 
பொழுதே; விடாய் தீர்ர்சது--பிறவிவிடாய் தீர்க்க, 

கண்டகனியையுண்பே Quer pis pent முளைத்தலால் விடாய். இர்ந்த;து 

என விளாவுபற்திக் காலவமுவமைஇ தந்த கூதினார். -மெல்ல.மெள்ளா என 
வந்தத மரூ௨, (௮௬) 

விடக்கைமும்மலக்குழிசையைவிளிர்தபின்றிண்டாத் 
தொடக்சைகோய்க்கணச் தணங்கையிட்டாமரங்கை 
நடக்குஞ்சூத் இரடப்பாவையைகான் சமர் அழலல் 

கடக்கநீக்யென்றாளு£வைகருவையு தீதமனே, 

(௫-ள்.) கருவை உச் தமனே--இருக்கருவையி லெழுக்தருளிய வுத்த 
மனே, விடக்கு ஐ--மாமிசப், பொதியை, மும்மலம் குழிசை--ஆணவம் 
காமியம்மாயை என்லும் மும்மலங்களு நிறைந்த பாண்டத்தை, விளிந்த பின் 
இண்டாத தொடக்கை--உயிர் நீம்யெ பின் உறவினரும் பரிசத்தலில்லாத 

இீட்டினை, நோய் சணம் துணங்கை இட்டு ஆறும் ௮ரங்கை--கோய்களாயே 
பசாசுகள் தணங்கையிட்டு ஆடும் காடக சாலையை, சூத்திரம் ஈடக்கும் 

பாவையை---சூத்திரத்தால் கடச்.துலவும் பதுமையை, நான் சுமச்து உழலல் 
கடக்க--நான் சுமர்து சுழலுதலிணின்றுங் கடக்க, என்,று நீக ஆளுவை-- 

எக்காலத்தில் நீக்கி ஆளுவாய். 

அணங்கை இருகையையுமுடகடுப்பமுப்புடையொத்தியாடல். சரீரத்தை 

விடக்கெனவும், சூத்திரப்பாவை எனவுங் கூறினர். பிறவியை மொழிப்பா 
யென்பார் நீக்யென்றாளுவை என்ளூர். (௮௪) 

உத்திவாளராமுடி.ச்தபால்வண்ணனேயுனது 
பத் தவேண்டுவதன் மியோரடடைப்படினு 
மு.த்திகேண்டிலேன் றுறக்கமும்வேண்டிலேன் முனிவர் 
இத் திவேண்டிலேன் நிசா இபர்சிறட்பே. 

(இ-ள்.) உத்திவாள் ௮ராமுடித்த பால் வண்ணனே--படப்பொறியை 
"யுடைய பொலிவு வாய்ச்த பாம்பினை முடி.த்.த பால் வண்ணனே, உனதுபத்தி 
வேண்டுவது அன்றி -- உன்னிடத்.அப் பத்திமை வேண்டும் வேண்டுகோளே 

யன்றி, ஈர படின் உம் முத்தி வேண்டிலேன்---௩ரடல் எச்சாளும் அமுக 
௮ச் டெப்பினும் அதினின் றுங்கரையேற மோக்ஷத்தை விரும்பிலேன், துறக் 
கம் உம் வேண்டிலேன்.--(அ.துவன் நி) சுவர்க்க போகிந்தையும் வேண்டிலேன், 
முனிவர் சித்தி வேண்டிலேன்--முனிவர் பெறும் ௮அட்டமாரித்இயும் வேண்டி, 

லேன், இசாதிபர் இறப்பும் வேண்டிலேன்---இக்இிரன் முதலிய இக்குப் பாலகர் 

கள் பெருஞ் சிறப்பும் வேண்டிலேன், (அதனால் உன் பால் பத்திமேவுற 
வேண்டும். ) 

நான்கனுருபு கிற்குமிடத்் து ஆறனுருபு கின்ற உருபு மயக்கம். (௮௮) 
சிறக்கத்தக்ச துகருவையான் திருவடி.கேய 

மறக்கத்தக்க தமற்றுளசமயத்இன்மயக்கம்



௪௬ தஇருக்கறாவைப்பஇற்றுப்பத்தத்தாதி. 
 தக்சத்தச்சசல்வுடம்பையானென் நுறுதொடர்பு 

பிறக்கத் தக்க. ஐவொனர் சவாரியின்பெருக்கே, 

(இ-ள்,) கருவையான் திருவடி. சேயம்--இருச்கருவையி லெழுக்தருளிய 

சிவபெருமான் இருவடிச்சேன்பு, சிறக்கத்தக்க.2--எச்சாளும் தழை த்தோக் 
குச, மற்௮ உள்ளச்மயத் இன் மயக்கம்--வேறுள்ள சமயல்களில் மயகீருதல், 
மறக்கத்தக்கத--இன்றே என்னை விட்டோகெ, இஉடம்பையான் என.றுறு 
தொடர்பு--இச்சரீரத்தை யானென்று கருதுஞ் சம்பந்தத்தை, துறக்கத்தக் 

க.த--இன்று கட்டோடொழிக்கச் தக்க.த, கொனந்த வாரிப் பெருக்கு- வா 
ன்ர்தமாகயே வெள்ளப் பெருக்கு; பிறக்கத்தக்க.த---இன்ேற தோன் றக்கடவது. 

தக்கது வியங்கோட் பொருட்டு, இன் வேண்டா வழிச்சாரினயய, (௮௯) 

பெருகுசாதல்சொண்டனுதினம்பேதைகெஞ்சடியே 
னுமுசொடவும்வெளிப்படாவுனையுளத்.அணர்ந்தே 
னிருகணாரவுங்காண்பதற்கென்றெதிர்ந் திடுவாய் 
கருகுகண்டனேகருவையிற்களாக௮ுக்கனியே, 

(௫-ள்.) அடியேன் பெருகு காதல் கொண்டு -- அடியேன் மாருத 

விருப்பங் சொண்டு, ௮னுதினம்--எக்காளும், பேதை கெஞ்சு உரு--௮.றி 
யாமையையுடைய மன முருக, காடவும்--தேடவும், வெளிப்படா உன்னை -- 

புலப்படாத வனை, உளத்து உணர்ந்தேன் -- அகத்து உன்னைக் கண்டேன், 

கருகு கண்டனே--விடத்தாற் கருயெ ஸ்ரீகண்டனே, கருவையில் களாந.றுங் 
கனியே---இருச்சருவையில் களாவிற் சணிர்த இனிய கனியே, இருகண் நர 

வும்---௮டி.யேன் இரண்கெண்கள் தெவிட்டவும், காண்பதற்கு--அகத்திற்கண 
டதுபோல் புறத்திலும் காண, என்று எதிர்ந்திவொய்---எக்காலத்திற் சாட்சி 

தீக் தருளுவாய், 
களாகிழற் தீழேச் சவபிரா 'னெழுந்தருளி யிருத்தலால் ௮ச் சிவபிரானைக் 

கனி என்,று சொல்ல வந்தவர் சளாச்கனியே எனவும், விடயலின் பம்.நகர் 

வோர்க்கு அவர் அுகர்க்த பொருளை எடுத்துக் காட்டின் அவர்க்கு இன்பச் 

தோன்றுமாகலின் ஈறுங்கனியே எனவும் கூறினார். (௯௦) 
எண் சீர்க்கழிநேடில்விநத்தம், 

சனிவரு.பனக்கனியரின்பெருங்கருணைதக்தவாபோற்திசாயினே . 
னினியபடலாற்தளவிலிசனென்றேத்தமகாத் தருமிறைவபோற்றிலான் 
பனிசிலாவுடன்சக்கைஅன் றுசெம்பவளகவார்சடைப்பரமபோற்றிவிம் 
குனிவுருமுனம்புசமெரித் இடச்குரு த தவாணகைக்குழகபோற்றியே, 

(இ-ள்.) சுனி உருதமனம் சிங். சனியாத 'எனது மனங் சணிய, 

கின் பெருங்கருணை தர்.தலா--- உன த பெரியகருணையைத் தநர்தரூளிய்வனே, 

பேசற்திஃஃம வந்தனம்," நாயினேன் இனிய பாடலால்-ராயிற் சடைப்பட்ட 
மான் இனிய செய்யுளால், :சுளவில்' ஈ௪ன் என்று ஏத்த--களாகிழலில் எழுச் 
SGI GED Qe pater cro pbs, or gpd Be paGurp f— 
எனக்கு சாவைச் சந்தருளிய இன்றலனே வந்தனம், வான்பனிரிலாவுடன்.-



இருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்த,ந்தாஇி- PET 

௨ாணிலுலவும் இளம் பிறையோடு, கங்கை துன்று-- கற்கை சொருங்கயெ, 
செம்பவளம்வார் சடைபசமா--செவக்த பவளம்போன்.ஐ ரீண்ட சடையினை 
யுடைய பரமனே, போற்தி--வ சனம், வில் குனி வரு தமுன்னம்-மேரு 

வாயெ வில்வளைதற்கு முன்னமே, புரம் எரித்திட--இரிபுமத்தை எரிக்க 

குருத்த- கோபித்த) வாள் ஈகை குழக-- ஒள்ளிய புன்னகை செய்த பேரழ 

கனே, போற்றி. வந்தனம், ச 

போற்றி வந்திக்கக் கடவேனெனப். பொருள் கொள்ளில் வியங்கொள் 
லினைமுற்றில் ஈத்றுயிர் Owes Ober pO sera eres. போற்௮வினைப் 

பகுத, இய வியங்கோள் விகுதி, உகரக்கேடு சக்தி, போந்றி என்பது வக்தன 

மெனப் பொருள்சொள்ளு மிடத்து * உனக்கொரு கும்பிடு என்றாற்போல” 

வர்ததொழிற்பெயொனக்கொள்க, டோற்று பகுதி, உகரக்கே சந்தி, இ புடை 
பெயர்ச்சிவிகுதி, முதலுக்குஞ் சினைக்கும் ஒற்றுமையுண்மையால். முதல் 

வினையைச்சினைமேலேற்றிப் பு. )மரித்திடக் குருத்தவாணகை என்ருர். குரு 
த்த இறந்தகாலப் பெயரெச்சம். குரு பகுத) தகரமெய் சர்தி, தகரமெய் 
இடைகிலை, ௮ பெயரசொச்ச விகுதி. (௯௧) 

குழவிவெண்ணிலா வனையவெண் ணகைச்கொடி. யிடத்,துவாழ் குரிசில் 

போற்தியென், பழைய தீவினைப் பசைதொலைத்திடும் பாவகாசனே போற்றி 
காய்சின த், துழுவையின் வரித்தோலசைத்த பட்டுடை மருங்கனோய் போற்றி 
செந்தமிழ்க், கழுமலப்பதிக்கவுணியன் புகழ்களவினீழலிற் சகடவுள்போற்றியே, 

(@-ar.) குழவி..-இளமை வாய்ந்த, வெள்கிலா அனைய-- வெள்ளிய 
நிலவையொத்த, வெள்ககை--வெள்ளிய புன்னகையையுடைய,கொடி இடத் த 
வாழ்--பூங்கொடிபோன்ற உமையம்மை இடப்பாகத்தில் வாழும், குரிசில் 
இறைவனே, போற்றி--வர்தனம், என் பழைய தீவினைப் பகை --- எனது 
தொன்றுதொட்ட்ள்ள தீவினையாயெ பகையை, தொலைத்திடு பாவசாசனே-- 
தசொலைத்தருளிய பாவகாசனே, போற்றி---வர்சனம், காய் சின த--வருச் 

அம் கோபத்தையுடைய, உழுவையின் வரித்தோல் ௮சைத்ச -- வலியமைக்த 
உரியைச் சுச்சையாகக் கட்டிய, பட்டு உடை மருங்கனோய்--பட்டாடையை 
யணிச்த இடையையுடையவனே, போற்றி--வர்தனம், செம்தமிழ்-செர்சமிழ் 
வழங்கும், கழுமலப்பதி. கோழி என்னுச் இருப்பதியில், சவுணியன் புகழ்-- 
கவுணியகோத்இரத்தில் அவதரித்த நளுடையபிள்ளையார் புகழும், கடவுள் நீழ 

லில்கடவுள்போற்நியே--களாகிழலின்கண் ஏழுச் ் தராளிய கட வளே. வர் தனம். 

சேவதாரு முனிவர் கொல்லவேலிய புவியை உரித்து அதன்றோலை 
அசைச்கசைத் தமையால் உழுவையின்வரித்தோலிசைத்ச எனவும், இயற்கை 
யடையா தலால் பட்டுடைமருங்கனோேய் எனவும், தொன்றுதொட்டுள்ளது 

சஞ்சிதவினை யாதலால் பழைய தீலினையெனவுங் கூ.திஞர். (௯௨) 
கடையுகத்தினிற்டொழில்களேழையும்கனல்கொளுத்இயசடலையம்பல ச் 

தடலைபூசியென்னம்மைகாணகின்றஸுவமையனேபோழ்நிடோற்றிகெஞ் 

ெடவிடாமலுன் சரணபல்கயத்திருக்ககல்கியவிறைவபோற்றிமால்- 

விடையின் மேவியேகருவைமாககர்வீதிவாய்வரும்விமலபோத்தியே,



Po இருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்தத்தாதி. 

(இ-ள்.) கடையுகத்தினில் -- ஊழியில், பொழில்கள் ஏழையும் -- 

ஏழுலகங்களையும், கனல் கொளுத்திய---தமது இிருவுருவாயே அக்கினியால் 

எரித்தருளிய, சுடலை அம்பலத்து -- மயானமாயெ பொது விடத்திலுள்ள, 

அடலை பூரி--சாம்பலைப் பூச), என் ௮அம்மைகாண-- எனது தாயாகிய உமை 
யம்மைகாண, கின்றாடும் ஐயனே போற்றி போந்றி--நின்றாடியருளிய ஐயனே 

வந்தனம் வந்தனம், நெஞ்சு--எனது மனம், இடைவிடாமல்--இடையே 

நீக்காமல், உன் சரணபங்கயத்து இருக்க---உனது பாததாமனாயிலிருக்க, ஈல் 

இய---அருள்செய்த, இறைவ போற்றி--இறைவனே வந்தனம், மால்விடையின் 

மேவி---இருமாலாயெ இடபத்தின்மே லாரோகணித்து, கருவைமா ஈகர்வீதி 

வாய்வரும் -- தருக்கருவை யென்னும் பெருமைவாய்ந்த பெரிய நகரத்தில் 

எழுகதருளும், விமல போற்றி--விமலனே வந்சனம், 

சர்வசங்கார காலத்இிற்கொள்ளும் திருவுருவம் ௮னல்வடி.வமாதலால் 
சனல்கொளுத்திய எனவும், யாவையும் நீற்றிய சாம்பல் நீரூதலால் சுடலை 
யம்பல் தீதடலை பூசி எனவுங் கூறினர், (௯௩) 

விமலபோற்றிகின்பெருமைகா ரணன்விரிஞ்சனாதியோரறியகற்றிலா 
வமலபோ மறிசானறியும்வண்ணமுன்ன றிவுதச்தருளதிவபோற்றிதண் 

கமலவாவிகுழ்கருவைமாரஈகர்க்களவினீழல்வாழ்காலகாலனே 

யிமயமால்வனாக்குமரியொப்பனைக்கனியகாதலேபோற்றியெச்தையே, 

(ட-ள்.) விமல போற்றி---இயல்பாகவே பாசங்களினின்று நீங்கனோய் 
qs sero, நின்பெருமை--உனது பெருமை, ரசாரணன் விரிஞ்சன் ஆதியோர்- 
இருமாலும் பிரமனும் முதலிய தேவர்கள், அறிய இற்றிலாத--௮.றிய வொண் 

ens, ௮மல போற்றி--௮அமலனே வச்தனம், கான் அறியும் வண்ணம்---நான் 
உன்னை அறியும் வண்ணம், முன் ௮றிவுதச் தருள்--முன்பு சிவஞானம் தம் 

தருளிய, அதிவபோற்றி--௮றிவனே வந்தனம், தண் கமலம் வாவி குழ்-- 
தண்ணிய தாமரை நிறைந்த பொய்கை சூழ்ச்த, சுருவை மா ஈகர்களவிநீழல் 

வாழ்--இருக்கருவை யென்லும் பெரிய ஈகரின்கண் திருக்களா நிழலில் எமுர் 
தீருஸிய, கால காலனே---காலனுக்குக் காலனாயுள்ளவனே, இமயமால் வரை. 

இமயமென்னும் பெரியமலையில் திருவவதாரஞ் செய்த, குமரி ஒப்புனைக்கு-- 
குமரியாயெ ஒப்பனையம்மைக்கு, காதலா--இனிய மணவாளனே, எந்தையே 
போற்றி--என் தர்தையே வந்தனம், 

அவனருளால் அவனையுணரவேண்டுதலால் நானறியும் வண்ணம் ger 

ள.றிவறிவு தர்தருளெனவும், அறிவுதந்தருள்வோன் ௮.றிவுவழ.வனா யிருக்கு 
வேண்தேலால் அவனது திருவுருவாயெ உண்மையறிவானகச்த மூன்றனுள் 

அறிவ போற்றி எனவும், மார்க்கண்டேயர் பொருட்டு காலனுயிர் வாங்வனெமை 
யால் 'சால காலனே எனவும், யாவையும் ஈன்றும் கன்னியா யிருத்தலால் 

Gu எனவுங் கூறினர். அறியடுற்றிலா ஈறு தொக்க எதிர்மறைப் பெயரொச் 

சம், அறி பகுதி, ஆ-சாரியை, யகரமெய் சரத, இல் அற்றலுணர்சத்தும் விகுதி. 

அனைத்தும் ஒரு பகுதி, ௪ சாரியை, இல் எதிர்மறை விரு;, லகரமுர் sar
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மும், ககசமாகத்திரிதலும் உகரக்கேடும் சந்தி, ௮ சாரியை, கெட்டு சின்றது 

என்னுஞ் சாரியையும் ௮ என்னும் எச்ச விகுதியும் தொகுத்தல், (௯௪) 

எந்தையாயினாப்குரவனாயினாயிறைவனாயினாய்போற்.நியென்மனப் 

பர் தமாயினாய்கீடுமாயினாய்பரமுமாயினாய்போற்றிதெனபுலச் 

சந்தமால்வளராத்வமிழ்முனிக்குமைதனைமணந்தமெய்க்கோலங்காட்டினாய் 

சுந்தரப்புயத்தழகுபோற்றிஈற்சோதிபால்வணத்தா திபோற்றியே. 

(௫-ள்.) எச்சை ஆபினாய-- எனக்குத் தந்தையானவனே, குரவன் ஆயி 

ஞாய்---எனக்கு ஆசிரியனானவனே ; இறைவன் ஆயினாய்--எனக்குத் தலைவனான 

வனே, போற்தி--வந்தனம், என்மனப்பந்தமும் ஆயினாய்--என் மனஞ்செல் 

லும் பந்தமு. மானவ ?ன, வீடும் ஆயினாப்--மு.த்தியுமானவனே, பரம் உம் ஆயி 

ஞய்--இவையிசண்டுக் தரும் பரமூ.மானவனே, போற்றி--வந்தனம்; தென் 

புலம் -- தென்றிசையிலுள்ள, சந்தம்--சர்தனமரஞ் செறிர்த; மால்வமை-- 

பெரிய பொதியமலையிறுள்ள, தமிழ்முனிக்கு--அக த்திய முனிவருக்கு, உமை 

மணந்த மெய்கோலம் சாட்டினாய்--உமையம்மையைத் இருமணஞ்செய்த 

இருக்கோலத்தைக் காட்டினவனே, சுந்தரம் புயத்து அழகு போற்றி- சுத 

வேடக்கொண்ட இருப்புயத்துக்கு வந்தனம், ஈல்சோதி--நல்லசோதி வடி. 

வானவனே, பால் வண்ணத்து ஆஇி-ஃபால் போலும் நிறத்தையுடைய ஆதியே, 

போற்றி--வந்தனம், 

ஆன்மாச்களின் மலப்பிணிப் பொழிக்கத் தனுகரண புவனடோகங்கள் 

தீர்து வினைக்கேற்ப உடலினின் தாட்டுதலால் பந்தமும் எனவும், அழுக்கா 

லமுக்கை யொழித்தல்போலப் பதத்தால் மலப்பர்தத்தை யொழித்துத் தன் 

திருவடி.யிற் கூட்டியருளுதலால் வீடும் எனவும், ஊட்டுதற்கும் கூட்டுத ற்கும் 

இறைவனாயுள்ளவனாதலால் பரமுமாயினாயெனவும், இமயமலையில் உமை 
யைத் திருச்கலியாணஞ் செய்த காலையில் இருமால் முதலிய யாரும்வந்து 
கூடியு பொறையால் வடபாஜுயர்ந்து சென்பால் தாழ்ந்தபோது சிவபெரு 
மான் தன்னை யொப்பானொருவன் தென்திசையிற் சென்றால் சமமாமெனத் 
இருவுளம்கொண்டு அகத்திய மூனிவரையேவ, அவர் மனம், வருந்தி இத்திருக் 
காட்சியான் காணாதொழிந்தேனே என்று கவன்றபோது நீ அ௮ங்குச்சென்றிரு 
நாம் இத்திருமணக்சாட்ட தந்தருளுவோம் என்று விடைதந்த பின்னர் gy 

குக்காட்டு தர்தருளினமையால் உமைதனை மணந்த மெய்க்கோலங் காட்டினா 
யெனவும், அசாரிய இருவேடதச்துச்குச் சந்தரவேடமென்பது ஓர் பெயசாத 
லால் சுந்தரம், எனவும், ௮,த்திருவேடங்கொண்டு திருவருட் பதிவுசெய்து மும் 
மலச்சேட்டைகளையும் போக்டி யருள்வது திருப்புயமாதலால் புயத்தழகு 
போத்றி எனவும் கூறிஞர், (௬௫) 

ஆ.திரின்றிருத்தொண்கொதலித் தறிவுசென்றமட்டாககின்புக 
ழோதுசெய்யுளிற்குறையுரை தத இங்கொன்றுகின்செவிக்குற்றதில்லையோ 

7 ,



௫௦ திருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்தத்தாதி. 

கா தனண்புடைக்கவிஞனேவ லுங்கங்குலிற்கழற்கால்செவப்புறத் 
அ.தசென்றவாபோற்றிராடொறுஈ்தொழுமவர்க்கருள்கருவையையனே, 

(௫-ள்.) சாள்தொறும் தொழுமவர்க்கு--சாடோறும் வணங்கும் அடி.ய 
வருக்கு, அருள் கருவை ஐயனே---அருளுக் தருக்கருவையி லெழுச்தருளிய 

மேலோன் நீயேயா தலால், ஆதி--அதியே, கின் திருத்தொண்0 காதலித்து-- 

உனது திருத்கொண்டினை விரும்பி, ௮.றிவுசென்ற மட்டு ௮௧--என௮ ௮.றிவு 
சென்றவளவாக, நின்புகழ் ஓது செய்யுளில்--உன் புகழைக்கூறுஞ் செய்யு 
ளால், குறையுமைத்தது-ஃஎன் குறைகூறியதில், இங்கு ஒன்௮ு--இங்கு ஒன்று 

யிலும், கின்செவிக்கு உற்றது இல்லைஒ--உன து திருச்செலிபிலேதவில்லையோ, 
காதல் ஈண்பு உடைய---அசைத் தோழமையையுடைய,கவிஞன் ஏவலும்--சுந 

தீரமூர்த்தி நாயனார் ஏவ, கங்குலில்--இ.ரவில், கழல்கால் செவப்பு உற--வீர 
கண்டை கட்டிய இருவடி.செவப்பேற, தூ.துசென்றவா போற்றி.-தூதுசென்ற 
வனே வந்தனம், 

வணங்குவோர்க்கு அருளும் கருணாகிதி என்பது கருதி, என் புல்லறி 
வுக் கேற்ப நின்னைப் புகழ்ந்துபாடி. என் குறை கற, அது நீன் திருச்செவிக் 

கேருத காரணம் யாது என்பார் நின்செவிக் குற்றதில்லையோ எனவும், அடி. 

யேன் புல்லிய கவிஞனாயிலும் என் குறைகேளாது உள் நிருவருள் நிறைந்த 

வொரு கவிஞன் திருப்பாசுரத்சாற் குறையிரப்பத் இருச்செவிகொடுத்துக்் கால் 

செவப்பேறத் ததுசெனறது முறையோ வென்பார் கால் செவப்புறத் தூது 

சென்றவா போற்றி எனவும் கூறினார், செவப்புற ஒருசொன்னீர்மைய, (௯௬) 

ஐயனேசரண்போ நற் நியென்னையாளப்பனேசண்போற்றிபொய்யிலா ' 

மெய்யனேசரண்போற்றிவானவர்வேர் தனேசரண்போற்றிமான்மமுக் 

கையனேசரண் போற்றிகாலனைக்காய்ச் தவாசரண்டோற்றிதீகிறச் 
செய்யனேசரண்போற்றிகாமனைச்செற்றவாசரண்டோற்றிதேவனே, 

(௫-ள்.) தேவனே ஐயனே ச.ரண்டோற்றி--தேவ தேவனே ஐயளே 
இருவடி.க்கு வர்தனம்,என்னையாள் ௮ப்டனே சரண்போற்றி--என்னை அடிமை 
கொள்ளும் ௮ட்பனே உன் இருவடிர்கு வர்சனம், பொய் இல்லாத மெய்யனே 
சரண்போற்றி--போய்பிகர் ச மெய்யனே உன் இருவடிக்கு வர்தனம், வான 
வர் வேந்தனே சரண்போற்றி--தேவர்களுக் இறைவனே உனது இருவடிக்கு 
வந்தனம், மான் மழு கையனே சரண்பேரடற்றி--மானையும் மழுவையும் ஏச்திய 
இருக் கரங்களையடையவனே உன் திருவடிக்கு வந்தனம், காலனை காய்க்தவா 
ச.சண்டோற்றி-- இயமனை உதைத்தவனே உன் திருவடிக்கு வச்தனம், தீகிறம் 

செய்யனே ச௪ரண்போற்றி.-செக்கிற முடையவனே உன் திருவடிக்கு வத்த 
னம், காமனை செற்றவா சரண் போற்றி - மன்மதனை அ௮ழற்கண்ணா லெரித்த 

உனே உன் இருவழ.க்கு வர சனம். 

மற்றைச் கடவுளர்போல நீ போய்த் சேவனல்ல னென்பார் பொய்யிலா 
மெய்யனே என்றூர்,  . (௬௭)



இருக்கருவைப்ப இற்றுப்பத்தந்தாதி. Rs 

தேவனேபிறர்ச்கடிமையுற்றிலேன்சந்தைகின்வசக்தச்சதன்றியு 
காவிஞற்நினம்பரவிவாழ்.த்துவேனாளுமென்குறைதீர்ப்பசார்கொலோ 
காவன்மூவரண்கனல்கொளுச்திடுங்கருவைகம் பனேபோற்றிபோற்றியான் 

பாவகாரியேயெனினுமென்னைரீபா அகாப்பதுன்பண்பதாகுமே. 

(௫-ள்,) தேவனே--தேவ தேவனே, பிறர்க்கு அடிமை உற்றிலேன்-- 

மற்றத் தேவர்கட்கு ஆட்பட்டிலேன், சிந்தை நின்வசம் த். அன்தியும்-- 

எனது மனத்தை உன்வசமர் 5ச்.த தல்லாமலும், காவினால் தினம்பரரவி வாழ்த்.து 
வேன், எனது நாவினால் அனுதினம் உன்னைத் துதிச்தி வாழ். துவேன், 

சாளும் என் குறை இர்ப்பது ஆரோ---(அதலால்)எக்காளும் என் குறையைத் 
தீர்த்தருள்வது நின்னையன்றி பாரோ, காவல் மூன்று ௮ரண்--காவலமைந்த 

திரிபுரல்களையும், கனல் கொளுத்திடும் கருவை நம்பனே-புன் முறுவலா 
லெரித்தருளிய திருச்கருவையிலெழுக்தருளிய இறைவனே, போ்றி போற்றி. 

வந்தனம் வக்தனம், யான் பாவகாரியே என்னின் உம்---சான் பாவத்தொழிலை 
யுடையனே யானாலும், என்னை---உன்னையன்றித் திக்கல்லாத என்னை, கீபா.து 

காப்பது-- நீ பாது காத்தல், உன் பண்பு ஆகும் -உனஅ கடனாகும், 

பண்பு ௮௮ பகுதிப் பொருள் விகுதி, (௯௮) 

பண்பயிற்நிவண்டாடுசொன்றையம்படலைமார்பனேடோ ந்தியம்பிகை 
கண்களித்திடத் தில்லைமன்றினிற்கடிஈடம்புரிகடவுள்டோ றறிபூஞ் 
சண்பகச்செழுஞ்சோலைவாவிகுழ்தண்களாவன த்தடி.ள்டோத்றிவான் 
வெண்பிறைக்கொழுசக்திலகுவார்சடைவெள்ளைமேனியாய்போற்றிபோற்றியே, 

(௫-ள்,) பண்பயிற்றி--இசைபாடி., வண்டு அ0--வண்டு£ள் திளைக்கும், 
கொன்றையம்படலை மார்பனே--கொன்றைமாலையை யணிக்த தஇருமார்பனே, 

டோற்றி--வர்தனம், அம்பிகை கண் களித்திட -- உமையம்மை கன் சளிக்க, 
தில்லைமன்றின் இல்-- இல்லையின் கண்ணுள்ள பொன்னம்பலத் இல், கடி. ஈடம் 
உரிலிளக்கம் வாய்க்ததிருகடனஞ் செய்யும், கடவுள் போற்கி---கடவுளே வச் 
தனம், பூம் சண்பகம்செழும் சோலை-- பொலிவுவாய்ந்த சண்பக விருக்ஷல்கள் 
கெருங்கெ செழித்தசோலையும், வாவி குழ்--தடாகமுஞ் சூழ்க்ச, களாவனதஅ 
அடிகள் போற்றி--களாவனத்தின் €ழ் எழுச்சருளிய அடிகளே வக£தனம், 
உான் வெண்பிறைகொழுக்து--விண்ணிலுலவம் வெள்ளிய இளஞ்சச்திரன், 
இலகுவார்சடைவெள்ளை மேனியாய்-- விளக்கும் ரீண்ட சடையினையும் வெள் 
ளிய திருமேனியையும் உடையவனே, போற்றி போற்றி வந் தனம் வ 
தனம், 

பூம்சண்பகம் ௮ல் வழிக்கண் வருமொழிவல்லெழுத்துக்கு மூன் இன 
வெழுத் ஐத் தோன்,றுதல் *பூப்பெயர் முன்னின மென்மையுர் தோன்றும்!” 
என்ற-௫-ஆல், (௯௯) 

வெள்ளைமேனியாய்போ.ற்நியொப்டனைமேவுமார்பனேபோற்திடோ PO use 
கள்ளலம்புதண்களவினீழலிற்கருணையங்கடற்தடவுள்போற்றிகா



இ இருக்கருவைப்புதிற்றுப்பத்தத்தாதி, 
ஐ... .. மான்றிசின்னடிலழுச் ிடவு தவிசெய்சவாபோற்றிசாவலர் 

தெள் ஞர் தமிழ்க்கருவைமாஈகர்ச்செல்வபோழ்திகின்?ர்கள்போற்றியே. 

(௫.ள்.) வெள்ளேமேனியாய் போற்றி--கெள்ளிய இருமேனியைய/டை 
யாய் வர்தனம்) ஒப்பனைமேவு மார்பனே போற்றி போற்றி--ஒப்பனை யம்மை 
யோடு கலந்த இருமார்.புடையவனே வச்தனம் வந்தனம், பூ--மலரில், கள் 

அலம்-மைிப் பெருக்கெடுத் தொலிக்கும், தண் களவின் நீழலில்--தண் 
ணிய இருக்களா நீழலில் எழுச் தருளிய, கருணையங் கடல் கடவுள் போற்றி. 
இருபா சமுத்திரமாகய கடவுளே வர்தனம், நான் -- அழூயேன், உள்ளம் 

ஒன்றிகின்௮ அடிவழுத்திட- மனம் ஒருப்பட்டு நின்று உன் இருவடியை 
வாழ்த்த, உதவிசெய்தவா போற்றி--அருள்செய்தவனே வந்தனம், காவலர் 
தெள்ளு செச்தமிழ்-சாவல்லோர்பாடப செந்தழிப்பாடல் பரஏம், கருவைமா 
சகர்ச் செல்வ போற்றி--இருக்கருவை என்னும் பெருமை வாய்க்த சசரில் 
எழுர். தருளிய அருண்ஞானச் செல்வனே வர்தனம், கின்ர்கள் போற்றியே-- 

உன்புகழுக்கோர் வந்தனம், ் 

புலவர் டாடும் பாட்டொலி என்றும் அருததென்பார் நாவலர் தெள்ளு 

செந்தமிழ்ச் கருவைமாஈகரீ;என்றார், (400) 

இருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்தத்தாதி 
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