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என்னுரை

மா

தத்தில் நான் மார்கழி என்ைான் கண்ணன், கீமதயில். ஆமகயால்
இது மற்ை மாதத்மத விட சிைப்பு மிக்க மாதமாகும். புனிதமான
இம்மாதத்தில் நீராடி, விரதமிருந்து, வபரும்பூதூர் மாமுனிக்குப்
பின்னால் ஆனவள், பட்டர்பிரானுமடய திருமகள், மகாமத வசான்ன
சங்கத் தமிழ்மாமல முப்பதும் தப்பாமம பாடினால் அல்லது படித்தால், எங்கும் திருவருள்
வபற்று இருப்மபாம். இமத ஆண்டாமள தன்னுமடய கமடசி பாசுரத்தில் கூறியுள்ளாள்.
இங்கு வபரும்பூதூர் மாமுனி – ஸ்ரீவபரும்புதூரில் மதாண்றிய ஸ்ரீஇராமானுஜர் - ஆண்டாள்
பிைந்து நான்கு நூற்ைாண்டுகள் கழித்துப் பிைந்தாலும், ஆண்டாள் எம்வபருமான்
திருக்கரங்கமளப் பற்றியதும், அவளுக்கு சீதனமாக வசய்ய மவண்டியவமககமள
முன்னிருந்து இவர் வசய்ததால் தமமயனாக கருதப்படுகிைார் (எனமவ மாமுனிக்கு
பின்னால் ஆனவள்).
ஒரு நூறு வருடத்திற்கு முன் திருப்பாமவக்கு உமர எழுதுகிமைன் என்ைால்
நமகப்பார்கள். அக்காலத்தில் இருந்த தமிழின் மபச்சு வழக்கங்களும், அறிவும், மகள்வி
ஞானமும், ஆண்டாளின் பாசுரத்மத படிக்கும் மபாமத அதற்கான உமரமயயும்,
வியாக்கியானமும் (விளக்க உமரயும்) கூறி ஒருவருக்வகாருவர் வாதிடுவர். ஆனால்,
வள்ளுவனுமடய திருக்குைளுக்கு உமர எழுதிய பரிமமலழகர் உமரக்மக உமர எழுதிய
காலம் இது! தமிழ் பலவாைாக மருவி உள்ளது. கணினி வந்தபிைகு மமலும் பல
மாற்ைங்கள் அமடந்துள்ளது. ஒரு நூற்ைாண்டு முன் இயற்றிய இலக்கியங்கள்
யாவற்றுக்கும் உமர மதமவ என்பது தான் இப்மபாது நிதர்சனமான உண்மமயாகும்.
இந்த உமரமய எழுதுவதற்கு இரு காரணம் உண்டு.
1.

பல உமரகளிலிருந்து கருத்மதயறிந்து எளிய நமடயில், படித்தவுடன் புரியும்படி
மூலத்மதயும் உமரமயயும் பக்கத்மத வகாடுக்கப்படுவதற்காகவும்,

2.

இதமன கணினி மூலம், வகாடுப்பதால், எண்ணியலாக்கி, என்வைன்றும்
பயன்படுமாறு அமமக்கபட்டு உள்ளதற்க்காகவும் ஆகும். (எழுத்துருவிற்கு
ஒருங்கியல் குறி முமை உபமயாகிக்கப் பட்டுள்ளது)

உள்ள உமரமய அப்படிமய எண்ணியலாக்காமல், பல உமரகமள படித்து உட் கருத்மத
வதரிந்துக் வகாண்டு, ஒப்பிட்டு, காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார்
அவர்கள் எழுதிய விளக்க உமரமயயும் படித்து, கூைப்பட்டிருக்கும் சூழ்நிமலமயயும்
உணர்ந்து, என்னுமடய நமடயில் விளக்கியுள்மளன். பாசுர வசாற்கமள முமைமய
பிரித்தும், கடின வசால்லிற்கும், எதுமக மமாமனக்காக குறிக்கப்பட்டிருக்கும் வழக்கில்
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இல்லா வசாற்களுக்கும் (அல்லது மாற்று கருத்துக் வகாள்ளும் வசாற்களுக்கும்), தனிமய,
பாசுரத்தின் அடியிமலமய விளக்கியுள்மளன். கருத்துப்பிமழ இருக்காது என்பது என்
நம்பிக்மக. எழுத்துப்பிமழ இருக்க வாய்ப்புள்ளது. எப்பிமழயாக இருப்பினும், எனக்கு
வதரிவித்தால், அதமன திருத்திக்வகாள்மவன். இது பிற்காலத்திற்கு உதவியாக இருக்கும்
என்பது திண்ணம்.
கணினி வடிவில் உள்ளீடு வசய்யும் மபாது, அமனவரும் படிக்க வசதியாக “PDF”
முமையில் ஆவணமாக்கியுள்மளன். இதன் மூலம் “Microsoft Word – 2013” முமையில்
ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூல ஆவணத்மத மவண்டுமவார் என்மன
அனுகவும். தற்சமயம் பலரிடமும் மகப்மபசியிமலமய படிக்கும் வசதி இருப்பதால், அதற்கு
தகுந்தவாரும் ஆவனமாக்கியிள்மளன். இது என்னுமடய சிறிய மற்றும் முதல்
முயற்சியாகும். உடல் ஆமராக்கியமும், மழுங்காத அறிவும் எம்பிரான் எனக்களித்தால்
இமதப் மபால் ஏமனய பிரபந்தத்திற்கும், கம்பனின் இராமயணத்திற்கும் உமர எழுத
மவண்டும் என்பது என் அவா. இவ்விரண்டின் மூலமும் என்னால்
எண்ணியாலக்கப்பட்டுள்ளது. மதமவயானவர்கள் எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.
இறுதியாக வசன்ை நூற்ைாண்டின், 60, 70களில் எனக்கு தமிழறிவு புகட்டிய திரு குருசாமி
அவர்களுக்கும், திரு மசலம் சுப்பிரமணி அவர்களுக்கும் என் காலம் கடந்த மனமாரந்த
நன்றிமய வதரிவித்து இவ்வுமரமய அவர்களின் பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிமைன். அவர்கள்
அன்று அறிவூட்டிய தமிழ் தான் இன்று என்னால் இத்தமிழின் பாமதயில் இவ்வளவு
தூரம் பயனிக்க முடிந்தது.
திருமால் திருவடிகமள சரணம்
வி. வாசுமதவன்,
சிட்னி, ஆஸ்த்திரேலியா
vdevan@gmail.com
http://www.kamban.com.au ; http://brahas.com
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ஆண்டாள் திரும ாழி - தனியன்கள்
அன்னவயல் புதுமவ ஆண்டாள் அரங்கர்க்குப்
பன்னு திருப்பாமவ பல்பதியம் – இன்னிமசயால்
பாடிக் வகாடுத்தாள் நற்பாமாமல பூமாமல
சூடிக் வகாடுத்தாமளச் வசால்லு
-உய்யக்வகாண்டார்
சூடிக் வகாடுத்த சுடர்க்வகாடிமய! வதால்பாமவ
பாடி யருவல்ல பல்வமளயாய் – நாடி நீ
மவங்கடவற் வகன்மன விதி வயன்ை இம் மாற்ைம்
நாங்கடவா வண்ணமம நல்கு
பாதங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும்
மவதம் அமணத்துக்கும் வித்தாகும் – மகாமத தமிழ்
ஐமயந்தும் ஐந்தும் அறியாத மானிடமர
மவயம் சுமப்பதும் வம்பு
அல்லிநாள் தாமமரமமல் ஆரணங்கின் இன் துமணவி
மல்லி நாடாண்ட மடமயில் – வமல்லியலாள்
ஆயர்குல மவந்தன் ஆகத்தாள் வதன்புதுமவ
-திருக்கண்ணமங்மகயாண்டான்
மகாலச் சுரிசங்மக மாயன் வசவ்வாயின் குணம் வினவும்
சீலத்தினள் வதன்திருமல்லி நாடி வசங்குழல் மமல்
மாமலத் வதாமட வதன்னரங்கருக் கீயும் மதிப்புமடய
மசாமலக்கிளி அவள் தூய நற்பாதந் துமண நமக்மக

ஆண்டாள் திருவடிகளே சைணம்.
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திருப்பாரவ
ஆய்பாடி வபண்கள் மார்கழி மநாண்பில் ஈடுபடுதல்
1.

மார்கழித் திங்கள் மதிநிமைந்த நன்னாளால்
நீராடப் மபாதுவீர் மபாதுமிமனா மநரிமழயீர்
சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் வசல்வச் சிறுமீர்காள்
கூர்மவல் வகாடுந்வதாழிலன் நந்தமகா பன்குமரன்
ஏரார்ந்த கண்ணி யமசாமத இளஞ்சிங்கம்
கார்மமனி வசங்கண் கதிர்மதியம் மபால்முகத்தான்
நாரா யணமன நமக்மக பமை தருவான்
பாமரார் புகழப் படிந்மதமலார் எம்பாவாய்.

அழகிய அணிகலன்கமள அணிந்த, வசல்வம் நிமைந்த திருவாய்பாடியில்
வாழும் வபண்கமள! மார்கழி மாதம் முழு நிலவுமடய இந்நன்னாளில் நீராட
விருப்பம் உள்ளவர்கமள, வருவீர்காள். (பமகவர்கமள) கூரான மவல்
வகாண்டு தாக்கும் வதாழிமல உமடயவனும், நந்த மகாபாலனுமடய
குமரனும், எழில் விழியால் யமசாமதயின் இளஞ்சிங்கமும், கருத்த மமக
நிைத்மத உமடயவனும், வசந்தாமமர கண்களுமடயவனும், சூரியமனயும்
சந்திரமனயும் மபால் முகத்மதயுமடயவனுமான நாராயணன் நமக்கு
(மநாண்புக்குறிய) பமைமய தருவான். உலகனில் உள்மளார்
மபாற்றும்படியாக மநாண்பிமல ஈடுபடுமவாமாக!
மநரிமழயீர் - அழகிய அணிகலன்கமள அணிந்த
சீர்மல்கும் – வசல்வம் வகாழிக்கும்.
மபாதுவீர் – மபாகவிருப்பமுமடவீர்
ஏரார்ந்த கண்ணி- எழில் விழி உமடயவள்
வசங்கண் – வசந்தாமமரப் மபாண்ை கண்கள் உமடயவன்

2. மவயத்து வாழ்வீர்காள் நாமும்நம் பாமவக்குச்
வசய்யும் கிரிமசகள் மகளீமரா பாற்கடலுள்
மபயத் துயின்ை பரம னடிபாடி
வநய்யுண்மணாம் பாலுண்மணாம் நாட்காமல நீராடி
மமயிட்டு எழுமதாம் மலரிட்டு நாம்முடிமயாம்
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வசய்யா தனவசய்மயாம் தீக்குைமளச் வசன்மைாமதாம்
ஐயமும் பிச்மசயும் ஆந்தமனயும் மககாட்டி
உய்யுமாற் எண்ணி உகந்மதமலார் எம்பாவாய்.
இவ்மவயகத்மத வாழும் வபண்கமள! நாமும், நம்முமடய மநாண்பிற்கு
வசய்யும் பணிகமள மகளுங்கள். பாற்கடலில் அரிதுயில் வகாள்ளும்
பரந்தாமமணப் பாடி, வநய்யுற் வகாள்ளாமல், பால் உற்வகாள்ளாமல்,
விடிகாமல நீராடி, (கண்ணிற்கு) மமயிடாமல், (குழலிற்கு) மலர் சூடாமல்,
(குழமல) முடியாமல், (சான்மைார்களால் கூைப்பட்ட) வசய்யா
கூடாதவற்மை வசய்யாமல், (மற்ைவர்கமளப்பற்றி இமைவனிடத்மத) மகாள்
வசால்லாமல், ஆச்சார்யர்களுக்கும், ஏமனயவர்கள் தானம்
மகட்பவர்களுக்கு குமைவுை வகாடுத்து, இவ்மவயகத்மத விட்டு உய்யும்
வழிமய நிமனத்து மகிழ்ந்து மநாண்பிருப்மபாமாக!
பாமவ – மநாண்பு எனக்வகாள்ள மவண்டும்
தீக்குைள் – மகாள் – மற்ைவர்கமளப் பற்றி தீயவசாற்கள் கூறுதல்
ஐயம் – ஆச்சாரியர்கள் ; ஆந்தமனயும் – ஆர்த்தர்கள் (ஆச்சாரியர்கள்
அல்லாதவர்கள்)
மககாட்டி – சக்தியுள்ளவும் - குமைவுை

மார்கழி மநாண்பின் வபருமம
3. ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் மபர்பாடி
நாங்கள்நம் பாமவக்குச் சாற்றிநீ ராடினால்
தீங்கின்றி நாவடல்லாம் திங்கள்மும் மாரிவபய்து
ஓங்கு வபறும்வசந் வநல்ஊடு கயலுகளப்
பூங்குவமளப் மபாதில் வபாறிவண்டு கண்படுப்பத்
மதங்காமத புக்கிருந்து சீர்த்த முமலபற்றி
வாங்க குடம் நிமைக்கும் வள்ளல் வபரும்பசுக்கள்
நீங்காத வசல்வம் நிமைந்மதமலார் எம்பாவாய்.
மூன்று உலகத்மதயும் தன் காலால் அளந்த உத்தமுமனமடய
திருநாமங்கமள பாடியவாமை நாமும் நம் மநாண்பிற்க்காக நீராடினால்,
(பயிர்களுக்கு) தீங்கு விமளவிக்காமல் நாடுமுழுவது, மாதம்மதாறும்
மமழ வபய்யும்; அதனால் ஒங்கி உயரந்து வசந்வநற் கதிர்கள் விமளயும்;
அந்வநற்கதிர்கள் ஊமட கயல் மீன்கள் துள்ளும்; வநய்தல் மலர்களில்
பக்கம்: 8 / 30

திருப்பாவை-உவையுடன்
வபாறி வண்டுகள் தூங்கியிருக்கும்; சலிக்காமல்
மாட்டுத்வதாழுவத்திலிருக்கும், வபரும் பசுக்களின் பருத்த மடிகமளப்
பற்றி, (மககள்) வலிக்க பால் கைப்பின் நீங்காத வசல்வம் நிமையும் படி
(பாலால்) குடத்மத நிமைக்கும், வள்ளனமயுமடய அப்பசுக்கள், என
அறிமவாமாக;
தீங்கின்றி – அதிகமாக இல்லாமல் அளமவாடு
பூங்குவமள – வநய்தல் நிலத்தில் பூக்கும் மலர் – குவமள மலர்
மதங்காமத – சலிக்காமல்
புக்கிருந்து – உள்ளிருந்து
வாங்க – வலிக்க

4. ஆழி மமழக்கண்ணா ஒன்றுநீ மககரமவல்
ஆழிஉள் புக்கு முகந்துவகாடு ஆர்த்துஏறி
ஊழி முதல்வன் உருவம்மபால் வமய்கறுத்துப்
பாழிய்ந் மதாளுமடப் பற்பநாபன் மகயில்
ஆழி மபால்மின்னி வலம்புரி மபால் நின்று அதிர்ந்து
தாழாமத சார்ங்க முமதத்த சரமமழமபால்
வாழ உலகினில் வபய்திடாய் நாங்களும்
மார்கழி நீராட மகிழ்ந்மதமலார் எம்பாவாய்.
பருவ மமழக்குத் தமலவமன! ஒன்றும் (உன் வள்ளல் தன்மமமய)
குமைக்காமத. கடலினில் புகுந்து, நீமரமுகர்ந்து வபருமுழக்கத்மதாடு
வானில் ஏறுவாயாக! உலக முதல்வன் (எம்வபருமான்) நிைம் மபால்
கருத்திருப்பாயாக! வலிமமயான மதால்களுமடய எம்வபருமானது வலக்
மகயில் உள்ள சக்கிராயுதம் மபால் மின்னுவாயாக! அவனுமடய இடக்
மகயில் உள்ள வலம்புரி சங்குப் மபால் நின்று, அதிர்ந்து முழங்குவாயாக!
அவனிடத்மத உள்ள சாரங்க வில்லிருந்து விடுப்படும் அம்புகமளப் மபால்
சராமமரயாக தாமதம் வசய்யாமல் வபய்வாயாக! நாங்களும் மகிழ்ந்து
மநாண்பிற்காக இம்மார்கழி மாத்தில் நீராடுமவாம்!
ஆழி – முதல் ஆழி பருவக்காலம் – மார்கழி என்றுக் வகாள்ளலாம்
ஆழி – இரண்டாம் ஆழி – கடல்
ஊழி – உலகம் என்று வகாள்க
பாழி – வபருமம – வலிமம என்றுக்கூட வகாள்ளலாம்
ஆழி – மூன்ைாம் ஆழி – சக்கரம் என்று வகாள்க
தாழாமத – தாமதம் வசய்யாமல்
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5. மாயமன மன்னு வடமதுமர மமந்தமனத்
தூய வபருநீர் யமுமனத் துமைவமன
ஆயர் குலத்தினில் மதான்றும் அணிவிளக்மகத்
தாமயக் குடல்விளக்கம் வசய்த தாமமாதரமனத்
தூமயாமாய் வந்துநாம் தூமலர்தூ வித்வதாழுது
வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கப்
மபாய பிமழயும் புகுதருவான் நின்ைனவும்
தீயினில் தூசாகும் வசப்மபமலார் எம்பாவாய்.
மாயச்வசயல்கள் வசய்பவமண, வடமதுமரயின் மமந்தமன, தூய
வபருநதியான யமுமன கமைக்கு உரியவமன, ஆயர் குலத்தில் மதாண்றிய
சுடர் விளக்கிமன, (தான் பிைந்ததால்) தாயின் வயிற்றிக்கு புகழ்த் மதடித்
தந்த தாமமாதரமன, நீராடி தூயமாக வந்து, தூயமலர்கமளத் தூவி,
மனத்தினில் அவமன எண்ணிக்வகாண்டு உரத்து பாடினால், இதுவமர
வசய்த பாவங்களும், இனி அறியாமல் வசய்யும் பாவங்களும் தீயினில் இட்ட
பஞ்சுப்மபால் தூசாகும். அஃதவனுமடய திருநாமங்கமள நாம்
வசால்வாமாக!
மபாய பிமழயும் – வசய்த பிமழகளும் – பாவங்களும்
புகுதருவான் – பின்பு வரும் பிமழகள்
நின்ைனவும் – தன்மன அறியாமல்

உைங்கிக்வகாண்டிருக்கும் நப்பின்மனமய மதாழியர்கள் விடிந்து
விட்டமதக் கூறி எழுப்புதல்
6. புள்ளும் சிலம்பினகாண் புள்ளமரயன் மகாயிலில்
வவள்மள விளிசங்கின் மபரரவம் மகட்டிமலமயா
பிள்ளாய் எழுந்திராய் மபய்முமல நஞ்சுண்டு
கள்ளச் சகடம் கலக்கழியக் காமலாச்சி
வவள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்திமன
உள்ளத்துக் வகாண்டு முனிவர்களும் மயாகிகளும்
வமள்ள எழுந்து அரிஎன்ை மபரரவம்
உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்மதமலார் எம்பாவாய்.
பைமவகளும் இமைத்மதடுவதற்காக கூவுகின்ைன; பைமவகளுக்கு
அரசனான கருடன் உள்ள (பள்ளிக் வகாண்டிருக்கும் பரந்தாமனின்)
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மகாயிலில் (திருப்பள்ளிவயழுச்சிக்கு வருமாறு அமழக்கும்) வவண்சங்கின்
மபவராலிமய மகட்டகவில்மலமயா? வபண்மண எழுந்திரு! பூதமன
அரக்கியின் முமலயிலிருந்து நஞ்மச உண்டவமன, தன்மனக் வகால்ல
வந்த சகடாசூரன் கட்டுக்குமலய ஒங்கி தன்காலால் உமதத்தவமன,
திருபாற்கடலில் (பாம்பின் மமல்) திருவனந்தாழ்வான் மமல் அரிதுயில்
வசய்பவனான எம்பிராமன, முனிவர்களும், மயாகிகளும் உள்ளத்திலிருந்து
வதாழுகின்ை “ஹாரிர் - ஹரி” என்ை (அவமன எழுப்பும்) மபவராலி எங்கள்
உள்ளத்மத குளிர ஒலிக்கின்ைது. வபண்மண நீ துயில் எழுவாயாக.
புள் - பைமவ; சிலம்பல் – ஆராவரம்;
புள்ளமரயன் – பைமவகளின் அரசன் - கருடன்
கலக்கழிய - கட்டுக் குமலய
வவள்ளம் – கடல் - திருப்பாற்கடல் என்று வகாள்க.
அரவு – பாம்பு
வித்து – மாயஜாலம் –அதாவது மாய ஜாலம் வசய்பவமன - இங்கு
எம்பிராமன குறிக்கும்
அரி – “ஹாரிர் ஹரி” – இமைவமன எழுப்பும் துதி
கவனிக்க: பூதமன அரக்கியும், சகடா சூரனும், குழந்மத கிருஷ்ணமன வகால்ல கம்சனால்
அனுப்பப் பட்டவர்கள். பூதமன வபண் உரு வகாண்டு குழந்மதக்கு, நஞ்சுக்கலந்த தன்
முமலயிலிருந்து பால் வகாடுத்துக் வகால்ல நிமனத்தாள். சகடன் வண்டிச் சக்கர வடிவம் எடுத்து
வண்டிமய குழந்மதயின் மமல் ஏற்றி வகால்ல நிமனத்தான்.

7. கீசுகீசு என்றுஎங்கும் ஆமனச்சாத் தன்கலந்து
மபசின மபச்சரவம் மகட்டிமலமயா மபய்ப்வபண்மண
காசும் பிைப்பும் கலகலப்பக் மகமபர்த்து
வாச நறும்குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால்
ஓமச படுத்த தயிரரவம் மகட்டிமலமயா
நாயகப் வபண்பிள்ளாய் நாரா யணன்மூர்த்தி
மகசவமனப் பாடவும்நீ மகட்மட கிடத்திமயா
மதச முமடயாய் திைமவமலார் எம்பாவாய்.
மபமடப்வபண்மண, ‘கீசு கீசு’ என்று வலயன் குருவிகள் கலந்து கூவும்
மபவராலிமய மகட்கவில்மலயா? நறுமனம் வீசுகின்ை குழமலயுமடய
ஆய்ச்சியர்கள் மத்தினால் தயிர் கமடயும் மபாது, அச்சுத்தாலியும், பிைப்பின்
மபாது அணிவிக்கின்ை அணிகலன்களும் கலந்து ஒலிக்கும்
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மபவராலிமயக் மகட்டில்மலமயா? எங்கள் தமலவிமய, நாராயண
மூரத்திமய, மகசவமன, மபாற்றிப் பாடுவமதக் மகட்டும் நீ
படுத்திருக்கிமயா? ஒளிப்வபாருந்திய மதகத்மதயுமடவமள எழுந்து தாள்
திைப்பாயாக!
ஆமணச்சாத்தான் – வலியன் குருவிகள். பரத்வாஜ பக்ஷி என்பர்.
காசும் – அச்சினால் வசய்த தாலியும்
பிைப்பும் – பிைக்கின்ை மபாது அணிவிக்கின்ை அணிகலன்கள் கிடத்திமயா –
படுத்திருக்கிமயா
மதசமுமடயாய் – (ஒளிப்வபாருந்திய) மதகத்மதயுமடவள்

8. கீழ்வானம் வவள்வளன்று எருமம சிறுவீடு
மமய்வான் பரந்தனகாண் மிக்குள்ள பிள்மளகளும்
மபாவான்மபா கின்ைாமரப் மபாகாமல்காத்துஉன்மனக்
கூவுவான் வந்துநின்மைாம் மகாதுகலம் உமடய
பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப் பமைவகாண்டு
மாவாய் பிளந்தாமன மல்லமர மாட்டிய
மதவாதி மதவமனச் வசன்றுநாம் மசவித்தால்
ஆவாவவன்று ஆராய்ந்து அருமளமலார் எம்பாவாய்.
கீழ்வானம் வவளுத்துவிட்டது. எருமமகள் யாவும் (பனிப்புல்) மமய்வதற்கு
சிறு மதாட்டங்களில் பரந்திருப்பமதக் காண்க. உன்மனத்தவிர மற்றுள்ள
வபண்கள்யாவரும் (மநாண்பிற்காக) மபாகிைார்கள். அவர்கமள மபாகாமல்
தடுத்து, உன்மன எழுப்பி அமழத்துப் மபாகும் வபாருட்டு இங்கு வந்து
நின்மைாம். (எம்பிராமன எண்ணி) குதூகலம் அமடயும் வபண்மண
எழுந்திராய்! (மகசி அரக்கன்) குதிமரயின் வாய் பிளந்தவமன,
மல்லர்கமள (சனுரன் மற்றும் முஷ்டிகன்) வீழ்த்திய மதவாதி மதவமன
பாடி, அவனிடத்மத பமைப் வபற்று நாம் அடிப்பணிந்தால், (நமது
குமைகமள) ஆராய்ந்து ‘ஐமயா’ என்று வநகிழ்ந்து அருளுவான் அன்மைா.
சிறுவீடு – சிறு மதாட்டங்கள்;
கூவுவான் – கூட்டி வசல்லுதல் - அமழத்துப் மபாகும் வபாருட்டு
மகாதுகலம் – குதூகலம்; ஆமசஆமசயாய் என்றும் வகாள்ளலாம்
மாவாய் – குதிமரயின் வாய்; மாட்டிய - வீழ்த்திய
ஆவா – ஆஆ - ஐமயா
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9. தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்வகரியத்
தூமம் கமழத் துயிலமணமமல் கண்வளரும்
மாமான் மகமள மணிக்கதவம் தாழ்திைவாய்
மாமீர் அவமள எழுப்பீமரா உன்மகள்தான்
ஊமமமயா அன்றி வசவிமடா அனந்தமலா
ஏமப் வபருந்துயில் மந்திரப் பட்டாமளா
மாமாயன் மாதவன் மவகுந்தன் என்வைன்று
நாமம் பலவும் நவின்மைமலார் என்பாவாய்.
தூய மணிகள் வகாண்ட மாடத்தில் சுற்றும் விளக்வகரிய, அகிற் புகழ்
நறுமனம் கமழ, படுக்மகயில் நித்திமர வசய்யாமல் கண்
மூடியிருக்கின்ைாய். மாமனின் மகமள! மணிகளினால் ஆகிய கதவின் தாழ்
திைவாய். மாமி (அம்மாமி) நீங்கள் தான் அவமள எழுப்ப மாட்டிமரா?
உங்கள் மகள் என்ன ஊமமயா? இல்மல வசவிமடா? மபருைக்கம்
வகாண்டவமளா? வபரிய படுக்மகயில் காவல் இடப்பட்டாமளா?
மந்திரத்தால் கட்டுண்டவமளா? வபரிய மாயன், திருமகமளக் வகாண்டவன்
(மாதவன்), மவகுந்தநாதன் எனப் பலவாைாக எம்வபருமானின்
திருநாமங்கமள உச்சரிக்கின்மைாம். இனியும் இதமன உணரவில்மலமயா?
மணிக்கதவு – (ஓமச) மணிகள் வபாருந்திய கதவு
அனந்தல் – மபருைக்கம்
ஏமம் – காவல்; நவின்று - உச்சரித்து

10. மநாற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ை அம்மனாய்
மாற்ைமும் தாராமரா வாசல் திைவாதார்
நாற்ைத் துழாய்முடி நாராயணன் நம்மால்
மபாற்ைப் பமைதரும் புண்ணியனால் பண்டுஒருநாள்
கூற்ைத்தின் வாய்வீழ்ந்த கும்ப கருணனும்
மதாற்றும் உனக்மக வபருந்துயில்தான் தந்தாமனா
ஆற்ை அனந்தல் உமடயாய் அருங்கலமம
மதற்ைமாய் வந்து திைமவமலார் எம்பாவாய்.
மநாண்பு மநாற்று அதனால் இன்பம் அனுபவிக்கும் வபண்மண! கதமவ
திைக்காதவர்கள் (ஏன் திைக்க வில்மல என்று) ஒரு வசால்லும்
வசால்லமாட்டார்கமளா? நறுமணம் கமழும் துளசி மாமல யணிந்தவனும்,
திருமுடியுமடயனுவமான நாராயணன், நம்மால் மபாற்ைப்பட்டு
பக்கம்: 13 / 30

திருப்பாவை-உவையுடன்
மநாண்பிற்கான பமைமய தருபவனாவான். முன் ஒருசமயம் தர்மமம
உருவான இராமனால் கும்பகருணன் மாய்ந்து, காலனடியில் வீழும்மபாது
அவனுமடய வபருந் தூக்கத்மத உன்னிடத்மத மதாற்று உனக்மக தான்
தந்தாமனா? மிக்க உைக்கம் உமடயவமள! எங்கள் அரிய அணிகலமம.
தூக்கத்மத விட்டு வதளிந்து வந்து தாள் திைவாயாக!
மநாற்று – மநாண்பு;
மாற்ைம் – மறுவசால் –இங்கு ஒரு வசால்லும் என்பது வபாருந்தும்
புண்ணியன் – இராமமனமய இங்கு குறிக்கும்
கூற்ைம் – காலன் – யமன்
ஆற்ை - மிக்க
அனந்தல் – உைக்கம்; அருங்கலம் - அணிகலம்
மதற்ைம் - வதளிவாய்

11. கற்றுக் கைமவக் கணங்கள் பலகைந்து
வசற்ைார் திைலழியச் வசன்று வசருச்வசய்யும்
குற்ைம்ஒன் றில்லாத மகாவலர்த்தம் வபாற்வகாடிமய
புற்றுஅரவு அல்குல் புனமயிமல மபாதராய்
சுற்ைத்து மதாழிமார் எல்லாரும் வந்துநின்
முற்ைம் புகுந்து முகில்வண்ணன் மபர்பாட
சிற்ைாமத மபசாமத வசல்வவபண் டாட்டிநீ
எற்றுக்கு உைங்கும் வபாருமளமலார் எம்பாவாய்.
கன்றுக்கள் உள்ள பசுக்களிடமிருந்து பல தடமவகள் கைப்பவர்களும்,
பமகவர்கள் (பலம்) திைமம அழிய அவர்கமள மதடிச் வசன்று மபாரிட்டு
வவன்ை வீரர்களும் உமடய மகாவலர்கள் குடியில் பிைந்த குற்ைம் மற்ை
வபாற்வகாடிமய! புற்றில் இருக்கும் பாம்பின் படத்மதப் மபான்ை அல்குமலக்
வகாண்டவமள! மயிமல ஒத்த சாயமல உமடயவமள! எழுந்து
வருவாயாக! உன் சுற்ைத்து மதாழிகள் எல்லாரும் (உன்) முற்ைத்தில் வந்து,
கார் மமக வண்ணனுமடய திருநாமங்கமள பாட, நீ அமசயாமல், மபசாமல்
பயனற்று உைங்குவதுன் வபாருள் தான் யாமதா, வசல்வம் பமடத்த வபண்
பிள்ளாய் கூறுவாயாக!
கற்று – கன்று; கைமவ – பசுக்கள்
வசற்ைார் – பமகவர்கள்; வசரு – மபார்
அரவு – பாம்பு; மபாதராய் – வருவாய்
சிற்ைாமத – அமசயாமல்; வபண்டாட்டி – வபண்பிள்ளாய்
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எற்று - பயனற்று

12. கமனத்துஇளம் கற்வைருமம கன்றுக்கு இரங்கி
நிமனத்து முமலவழிமய நின்றுபால் மசார
நமனத்துஇல்லம் மசைாக்கும் நற்வசல்வன் தங்காய்
பனித்தமல வீழநின் வாசற் கமடபற்றிச்
சினத்தினால் வதன்இலங்மகக் மகாமாமனச் வசற்ை
மனத்துக்கு இனியாமனப் பாடவும்நீ வாய்திைவாய்
இனித்தான் எழுந்திராய் ஈவதன்ன மபர்உைக்கம்
அமனத்துஇல்லத் தாரும் அறிந்மதமலார் எம்பாவாய்.
(பால் கைப்பவர்களின்றி) கதறி, இளம் கன்றுக்கு பாலூட்டுவதாக எண்ணி,
பசுக்களின் மடியலிருந்து பால் வடிய அஃது இல்லம் மதாறும் நமனத்து
மசைாக்கும். இத்மதகய நற்வசல்வம் பமடத்த வபண்மண! எங்கள்
தமலயில் பனி விழ உன் வாசற்படிமுன் வந்து, சீற்ைத்மதாடு வதன்
இலங்மக அரசனான இராவணமன வவன்ை எங்கள் மனத்துக்கு
இனியனவனான இராமமன மபாற்றிப் பாடுவமத நிறுத்தியும் நீ
வதாடர்ச்சியாக பாட வாமய திைக்க மாட்டாமயா? இனிமமலாவது
எழுந்திருக்கிைாமயா? இவதன்ன வபரிய உைக்கம்? அமனத்து
இல்லத்தாரும் நீ இன்னும் உைங்குவமத அறிவார்கள் அன்மைா?
கமனத்து – கதறி; வசற்ை – வவன்ை
பாடவும் – நாங்கள் நிறுத்தியவுடன் நீ வதாடர்ச்சியாக பாடவும் என்றுக் வகாள்ள
மவண்டும்

13. புள்ளின்வாய் கீண்டாமனப் வபால்லா அரக்கமனக்
கிள்ளிக் கமளந்தாமனக் கீர்த்திமம பாடிப்மபாய்ப்
பிள்மளகள் எல்லாரும் பாமவக் களம்புக்கார்
வவள்ளி எழுந்து வியாழம் உைங்கிற்று
புள்ளும் சிலம்பினகாண் மபாதரிக் கண்ணினாய்
குள்ளக் குளிரக் குமடந்துநீ ராடாமத
பள்ளிக் கிடத்திமயா பாவாய்நீ நன்நாளால்
கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்மதமலார் எம்பாவாய்.
பைமவ உருக்வகாண்ட பகாசுர அரக்கன் வாய் கிழித்து வகான்ைவனும்,
வகாடிய அரக்கனான இராவணனுமடய குலத்மத மவமராடு
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அழித்தவனுமான எம்வபருமானின் கீர்த்திமய பாடிக்வகாண்டு, வபண்
பிள்மளகள் எல்மலாரும் மநாண்பு களத்திற்கு வசன்று விட்டனர்.
வானத்தில் வவள்ளியும் மதான்றி, வியாழனும் மமைந்து விட்டது.
பைமவகள் ஆர்ப்பரிப்பமதக் காண்! குவமள மலர் மபாண்ை கண்கள்
உமடயவமள! உள்ளமும் உடலும் சில்லிட்டு குளிர குளத்தில் இைங்கி
இந்நன் நாளில் நீராடமல் இன்னும் படுத்திருக்கிமயா. கண்ணமன மனதில்
நிமனத்து படுத்திருக்கும் கள்ளிமய – அமதத் தவிர்த்து எங்கமளாடு
கலந்து வருவாயாக!
கீண்டாமன – கிழத்து வகான்ைாமன
வபால்லா அரக்கன் – இராவணமனக் குறிக்கும்
கிள்ளி – மவமராடு; கமளந்தான் – கமளத்தான் - அழித்தான்
பாமவக்களம் – மநாண்புக் களம்
சிலம்பின்காண் – ஆர்ப்பரிப்பமத காண்
மபாதரி – குவமள மலர்
குள்ள = உள்ளம்; குமடந்து – குளத்தில் இைங்கி

14. உங்கள் புழக்கமடத் மதாட்டத்து வாவியுள்
வசங்கழுனீர் வாய்வநகிழ்ந்து ஆம்பல்வாய் கூம்பினகாண்
வசங்கற் வபாடிக்கூமர வவண்பல் தவத்தவர்
தங்கள் திருக்மகாயில் சங்கிடுவான் மபாதந்தார்
எங்கமள முன்னம் எழுப்புவான் வாய்மபசும்
நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுமடயாய்
சங்மகாடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்மகயன்
பங்கயக் கண்ணாமனப் பாமடமலார் எம்பாவாய்.
உன் புழக்கமடயின் மதாட்டத்து குளத்தில் வசங்கழுநீர் பூக்கள் மலர்ந்து,
வநய்தல் மலரான ஆம்பல் மலர்கள் கூம்பிப்மபானமதப் பார்.
வசங்கற்வபாடியில் மதாய்த்து காவிக்கமரயாக்கி உடுத்தியிருக்கும், வவண்
பற்கள் உமடய தவத்திரு மயாகிகள், தங்கள் திருக்மகாயில்கள்
திைவுக்மகாளிட்டுத் திைப்பமதக் காண மபாகிைார்கள். எங்கமள ‘நாங்கள்
எழுமுன் எழுப்புமவன்’ என்று வீரமாய் மபசிவிட்டு உைங்கும் வபண்மண
எழுந்திராய்! அப்படி மபசியமமக்கு வவட்கப்பட வில்மலமயா?
இனிமமயாக மபசும் நாவுமடயவமள! சங்கும் சக்கரமும் ஏந்தும் நீண்ட
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மககள் உமடயவமன, தாமமரக்கண்கள் வகாண்டவமன பாட எழுந்து
வருவாயாக!
சங்கிடுதல் – திைவுக்மகாளிட்டு திைத்தல்
நாணாதாய் – வவட்கமின்றி
தடக்மக – நீண்ட மக
பங்கயம் - தாமமர

15. எல்மல இளம்கிளிமய இன்னம் உைங்குதிமயா
சில் என்று அமழமயன்மின் நங்மகமீர் மபாதருகின்மைன்
வல்மலஉன் கட்டுமரகள் பண்மடஉன் வாய்அறிதும்
வல்லீர்கள் நீங்கமள நாமனதான் ஆயிடுக
ஒல்மலநீ மபாதாய் உனக்வகன்ன மவறுமடமய
எல்லாரும் மபாந்தாமரா மபாந்தார்மபாந்து எண்ணிக்வகாள்
வல்ஆமன வகான்ைாமன மாற்ைாமர மாற்ைழிக்க
வல்லாமன மாயமனப் பாமடமலார் எம்பாவாய்.
ஏமல! இளங்கிளிமய! இன்னமுமா உைங்குகிைாய்? “துடுக்காக மபசி
என்மன அமழக்காதீர்கள், மதாழிகமள இமதா நான் வந்துவிட்மடன்”
எனபாய் நீ (எங்கள் மீது எரிந்து விழுவாய்). வல்லமமப் வபாருந்தியவமள!
உன்னுமடய கடும் வசாற்களும், மபசும் திைமமயும் பலகாலமாக நாங்கள்
அறிமவாம். இவ்வாறு வல்லமம வபாருந்தியவள் நீமய! (நாங்கள் அல்ல).
எனினும் இம்முமை உன் வசாற்படிமய ஆகட்டும். (நாங்கள் மவண்டுவதும்)
நீ விமரவில் வரமவண்டும் (என்பமத). உனக்கு மவறு எண்ணம் தான்
யாது?. “வரமவண்டியவர்கள் எல்லாரும் வந்துவிட்டார்களா?” என்று
எண்ணுகிைாயா? அவர்கள் எல்மலாரும் வந்து விட்டார்கள் என்று
அறிந்துக்வகாள்! குவலயாபீட வமன்னும் வலிமமமிக்க யாமனமயக்
வகான்ைவனும், பமகவர்களின் வசருக்கு அழியுமாறு அழித்தவனும்,
வல்லமமப் வபாருந்திய வனுமான மாய கண்ணமன பாடலாம் எழுந்து
வாராயாக!
சில் – துடுக்கு
கட்டுமர – கடுஞ்வசாற்கள்; பண்மட – பலகாலம்
நாமனதான் – நான்தான் – உன் வசாற்படி என்று வகாள்க;
ஆயிடுக –ஆகட்டும்; ஒல்மல – விமரவில்;
மபாதாய் – மபாகின்ைாய். இங்கு வரமவண்டும் எனக்வகாள்ள மவண்டும்;
மவறுமட – மவறு என்ன எண்ணம்
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மபாந்தார் – மபாணார்கள்; இங்கு வந்தார்களா எனக்வகாள்ள மவண்டும்
வல்ஆமன – வலிமமயான யாமன; மாற்று – வசருக்கு
வல்லாமன – வலிமமயுமடயவமன

வாசல் காப்மபாமன தாள்திைக்க மவண்டுதல்
16. நாயக னாய்நின்ை நந்தமகா பன்உமடய
மகாயில்காப் பாமன வகாடித்மதான்றும் மதாரண
வாயில்காப் பாமன மணிக்கதவம் தாள்திைவாய்
ஆயர் சிறுமியமராமுக்கு அமைபமை
மாயன் மணிவண்ணன் வநன்னமல வாய்மநர்ந்தான்
தூமயாமாய் வந்மதாம் துயில்எழப் பாடுவான்
வாயால்முன் னம்முன்னம் மாற்ைாமத அம்மாநீ
மநய நிமலக்கதவம் நீக்மகமலார் எம்பாவாய்.
எமக்கு நாயகனாய் (தமலவனாய்) இருக்கும் நந்தமகாபனுமடய
மாளிமகமய நின்று காப்பவமன! வகாடிகள் விளங்கும் மதாரண வாயிமல
காப்பவமன! (ஓமச) மணிகள் வகாண்ட இக் கதவின் தாமளத் திைக்க
உதவுவாய். திருவாயப்பாடி வபண்களுக்கு மநாண்பிற்கான பமைமய மநற்மை
தருமவன் என்று மாயன், மணிவண்ணன் வாக்களித்துள்ளான்.
எம்வபருமான் துயில்எழ பாடுவதற்காக குளித்துவிட்டு தூயமாக
வந்துள்மளாம்! உன் வாயால் முதன்முதலாக கதமவ திைக்க மாட்மடன்
என மறுக்காமத ஐயா! நீ, (கண்ணபிரானிடம்) பரிவுற்றிருக்கும்
நிமலமமயுமடய இக்கதவின் தாமள திைப்பாயாக!
வநன்னல் – மநற்று
பாடுவான் – பாடுவதற்காக எனக்வகாள்ள மவண்டும்
மாற்ைாமத – மறுக்காமத என்று வகாள்க
மநயம் – மநசம் - பரிவு

நந்தமகாபன், யமசாமத, எம்பிரான், பலமதவன் மற்றும் கண்ணமன
எழுப்புதல்
17. அம்பரமம தண்ணீமர மசாமை அைம்வசய்யும்
எம்வபருமான் நந்தமகா பாலா எழுந்திராய்
வகாம்பனார்க்கு எல்லாம் வகாழுந்மத குலவிளக்மக
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எம்வபரு மாட்டி யமசாதாய் அறிவுைாய்
அம்பரம் ஊடுஅறுத்து ஓங்கி உலகுஅளந்த
உம்பர்மகா மாமன உைங்காது எழுந்திராய்
வசம்வபாற் கழலடிச் வசல்வா பலமதவா
உம்பியும் நீயுன் உைங்மகமலார் எம்பாவாய்.
ஆமட, தண்ணீர், மசாறு ஆகிய முக்கியமானவற்மை தருமமாக வசய்யும்
எங்கள் தமலவரான நந்தமகாபலமன எழுந்தருளுக! வகாடிப்மபான்ை
(இமடயுமடய) வபண்களுக்வகல்லாம் முதன்மமயானவமள! ஆயர்
குலத்தின் விளக்மக! எம் தமலவி யமசாமதமய! (விடிந்துவிட்டமத)
உணர்ந்து எழுந்திரு! வானவவளிமய கிழித்து ஓங்கி வளர்ந்து அகில
உலகத்மதயும் அளந்த மதவர்களுக்கு அரசமன! நீவீர் உைங்காது
எழுந்தருளுக. சிவந்த வபாண்ணாலான வீரக்கழமலயணிந்த திருவடிகள்
உமடயவமன! வசல்வம் பமடத்தவமன பலமதவா! உன் தம்பியும்
(கண்ணன்) நீயும் இன்னும் உைங்கலாகுமா?
முதல் அம்பரம் – ஆமடமயக் குறிக்கும். இரண்டாவது அம்பரம் –
ஆகாயத்மதக் குறிக்கும்.
எம்வபருமான் – இங்கு எங்கள் தமலவன் என்று வகாள்ள மவண்டும்
வகாம்பனார் – வகாடியுமடயவர்கள் – வகாடி இமட உமடயவர்கள்
எனக்வகாள்க;
வகாழுந்மத - முதன்மமயானவமள
வபருமாட்டி – தமலவி; அறிவுைாய் – உணருவாயாக
உம்பர் – மதவர்; உம்பி - உன்தம்பி

நப்பின்மனமய தாள் திைக்க வசால்லுதல்
18. உந்து மதகளிற்ைன் ஓடாத மதாள்வலியன்
நந்தமகா பாலன் மருமகமள நப்பின்னாய்
கந்தம் கமழும் குழலீ கமடதிைவாய்
வந்துஎங்கும் மகாழி அமழத்தனகாண் மாதவிப்
பந்தல்மமல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகாண்
பந்துஆர் விரலிஉன் மமத்துனன் மபர்பாடச்
வசந்தா மமரக்மகயால் சீரார் வமளஒலிப்ப
வந்து திைவாய் மகிழ்ந்மதமலார் எம்பாவாய்.
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தள்ளப்படும் (நடத்தப்படும்) மதயாமனமய ஒத்த - வவற்றியுமடய (மபாரில்
மதாற்று ஓடாத) மதாள் வலிமமக் வகாண்டவனான நந்தமகாபனுமடய
மருமகமள! நப்பின்மனமய! நறுமணம் வீசும் குழமலயுமடயவமள! வந்து
வாசற்கதமவ திைப்பாயாக! திைந்து வந்து நாற்புைமும் மகாழிகள்
வகாக்கரிப்பமதக் பார்! குருக்கத்தி பந்தல்மமல் பலமுமை குயிலனங்கள்
கூவுகின்ைமதப் பார். (கண்ணனுடன் விமளயாடுவதற்கு) பந்தாடுவதற்கு
வபாருந்திய விரமலயுமடயவமள! உன் கணவன் கண்ணனுமடய
புகமழப்பாட, சீராக அணிந்திருக்கும் மகவமளயல்கள் ஒலிக்க, உன்
வசந்தாமமரக் மகயால் வந்து மகிழச்சிக் வகாண்டுதாள் திைவாய்!
உந்து – தள்ளு; ஒடாத - மபாரில் மதாற்று ஓடாத – வவற்றியுமடய என
வகாள்க
கந்தம் – நறுமணம்
மாதவி – குருக்கத்தி - இங்கு வபாருந்தும்
பல்கால் – பலமுமை
பந்தார் – பந்துவிமளயாடுவதற்கு; விரலி – விரல்கள் உமடயவள்
மமத்துனன் –கணவன் என்று வகாள்க

மசர்ந்திருக்கும் நப்பின்மனமயயும், கண்ணமனயும் எழுப்புதல்
19. குத்து விளக்வகரிய மகாட்டுக்கால் கட்டில்மமல்
வமத்வதன்ை பஞ்ச சயனத்தின் மமல்ஏறிக்
வகாத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்மன வகாங்மகமமல்
மவத்துக் கிடந்த மலர்மார்பா வாய்திைவாய்
மமத்தடம் கண்ணினாய் நீஉன் மணாளமன
எத்தமன மபாதும் துயிவலழ ஒட்டாய்காண்
எத்தமனமயலும் பிரிவுஆற்ை கில்லாயால்
தத்துவம் அன்று தகமவமலார் எம்பாவாய்.
குத்துவிளக்கு நாற்புைமும் எரிய, யாமனத் தந்தத்தாலான கால்கமள
உமடய கட்டில் மமல் ‘வமத்’வதன்றிருக்கும் பஞ்சமன மமல் ஏறி, வகாத்து
வகாத்தாக மலர்ந்த மலர்கமள மாமலயாக குழல்களில் அணிந்திருக்கும்
நப்பின்மன மமல் படுத்திருக்கும் பரந்த மார்பிமனயுமடய பிராமன,
நீயாவது வாய் திைப்பாயாக! மமத் தீட்டிய கண்கமள உமடயவமள! நீ உன்
கணவமன ஒரு மபாதும் தூக்கத்திலிருந்து எழுப்ப மனம்
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ஒப்பவில்மலமயா? வநாடிப் வபாழுதும் (உன் கண்ணமன) பிரிய வபாருக்க
மாட்டாமயா? இது (உன்குணத்திற்கும் வசயல்பாட்டிற்கும்) தகாது என்ை
உண்மமமய அறிவாயாக!
மகாட்டு – யாமனத்தந்தம்
வகாத்தலர் பூ- வகாத்து வகாத்தாக மலர்ந்த மலர்கள்
எத்தமனப் மபாதும் – ஒரு மபாதும்; ஒட்டாய் = ஒப்பவில்மல
எத்தமன மயலும் - வநாடிப் வபாழுதும்
தத்துவம் – உண்மம; தகமவ – தகாது!

20. முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன்வசன்று
கப்பம் தவிர்க்கும் கலிமய துயில்எழாய்
வசப்பம் உமடயாய் திைல்உமடயாய் வசற்ைார்க்கு
வவப்பம் வகாடுக்கும் விமலா துயில்எழாய்
வசப்வபன்ன வமன்முமலச் வசவ்வாய்ச் சிறுமருங்குல்
நப்பின்மன நங்காய் திருமவ துயில்எழாய்
உக்கமும் தட்வடாளியும் தந்துஉன் மணாளமன
இப்மபாமத எம்மம நீராட்மடமலார் எம்பாவாய்.
முப்பத்து முக்மகாடி மதவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு (துன்பம்) வருமுன்மன
அமதப் மபாக்கி மதவர்கள் நடுக்கத்மத கமளயும் மிடுக்கானவமன – நீ
உைக்கம் நீங்கி எழுந்திராய். மவதங்களுக் வகல்லாம் அத்தாட்சியாக
உமடயவமன! (பமகவர்கமள மபாக்கும்) திைமமயுமடயவமன!
பமகவர்களுக்கு (பயத்தால்) சுரம் வகாடுக்கும் தூமயாமன! நீ உைக்கம்
நீங்கி எழுந்திராய். வபாற்கலசம் மபான்ை அமமப்புக் வகாண்ட
வமன்னமயான மார்பகமுமடயவமள! சிவந்த வாமய உமடயவமள!
நுன்னிய இமடயாமள! நப்பின்மனமய! நங்காய்! மகாலட்சுமிமய! நீ உைக்கம்
நீங்கி எழுந்திராய். உடமன மநாண்பிற்க்காக ஆலவட்டமும் (விசிறி)
கண்ணாடியும் தந்து, உன் கணவமனயும் எங்கமளயும் மசரத்துமவத்து,
நீராட்ட வருவாயாக!
கப்பம் – நடுக்கம்; கலிமய – மிடுக்காவமன
வசப்பம் – ருசு - அத்தாட்சி; மவதத்திற்கு அத்தாட்சி
வவப்பம் – இங்கு சுரத்மதக் குறிக்கும்; விமலா – தூயவமன
வசப்பு – வபாற்கலசம்; சிறுமருங்குல் – சிறிய இமட – நுன்னிய இமட
உக்கம் – ஆலவட்டம்; தட்வடாளி - கண்ணாடி
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மதாழியர்கள் கண்ணன் புகழ் பாடி அவமன எழுப்புதல்
21. ஏற்ை கலங்கள் எதிர்வபாங்கி மீதளிப்ப
மாற்ைாமத பால்வசாரியும் வள்ளல் வபரும்பசுக்கள்
ஆற்ைப் பமடத்தான் மகமன அறிவுைாய்
ஊற்ைம் உமடயாய் வபரியாய் உலகினில்
மதாற்ைமாய் நின்ை சுடமர துயில்எழாய்
மாற்ைார் உனக்கு வலிவதாமலந்துஉன் வாசற்கண்
ஆற்ைாது வந்துஉன் அடிபணியு மாமபாமல
மபாற்றியாம் வந்மதாம் புகழ்ந்மதமலார் எம்பாவாய்.
ஏந்திய கலங்கள் வபாங்கி வழிந்தும், மீதம் வகாண்டு அதற்கு மமலும்
இமடவிடாமல் பால் சுரக்கும் தன்மமயுமடய வள்ளல் வபாருந்திய
பசுக்கமள விமசடமாக பமடத்த நந்தமகாபனுமடய குமாரமன; (விடிந்து
விட்டமத) உணர்ந்து எழுவாயாக; பக்தர்கமள காப்பதில்
ஊக்கமுமடயவமன; வபருமம வாய்ந்தவமன; இவ்வுலகிற்கு ஒளி
உருவமாக நின்ை சுடமர; நீ உைக்கத்திலருந்து எழுவாயாக! பமகவர்கள்
உன் முன் வலிமம இழந்து, ஆற்ைாதவர்களாகி, உன் வாசற்கண் வந்து,
உனக்கு அடிபனிவார்கள். அமத மபால் நாங்களும், எங்கள் ஆற்ைல்
இழந்து உன் அன்பிற்கு அடிப்பணிந்மதாம். உன்மன துதித்து மபாற்றி,
புகழ்ந்து பாட நாங்கள் வந்துள்மளாம்!
மாற்ைாமத – இமடவிடாமல்
ஆற்ை - குறிப்பிடும்படி – விமசடமான; அறிவைாய் – உணருவாய்
ஊற்ைம் – ஊக்கம்; வபரியாய் – வபருமம வாய்ந்தவன்
மதாற்ைம் - உருவம்
மாற்ைார் – பமகவர்; வலிவதாமலந்து – வலிமம இழந்து
மபாற்றி யாம் – மபாற்றி நாங்கள் எனப்பிரிக்க மவண்டும்

22. அங்கண்மா ஞாலத்து அரசர் அபிமான
பங்கமாய் வந்துநின் பள்ளிக்கட் டிற்கீமழ
சங்கம் இருப்பார்மபால் வந்து தமலப்வபய்மதாம்
கிங்கிணி வாய்ச்வசய்த தாமமரப் பூப்மபாமல
வசங்கண் சிறுச்சிறிமத எம்மமல் விழியாமவா
திங்களும் ஆதித் தியனும் எழுந்தாற்மபால்
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அங்கண் இரண்டும்வகாண்டு எங்கள்மமல் மநாக்குதிமயல்
எங்கள்மமல் சாபம் இழிந்மதமலார் எம்பாவாய்.
அழகிய விசாலாமான இவ்வுலமக ஆளும் அரசர்கள் தாங்கள்
அகங்காரத்மத எல்லாம் விட்டு உன்னிடத்மத அபிமானம் வகாள்வதற்காக
வந்து உன் அரியமனயின் கீழ் கூடியிருக்கிைார்கள். அமதமபால்,
நாங்களும் (எங்கள் அகந்மதமய ஒழித்து) நின்னிடத்மத
அமடந்துள்மளாம். கிங்கிணியின் (கிலுகிலுப்மப மணி) வாய்ப்மபால் உள்ள
தாமமர வமாட்டுக்கள், வமல்ல விரிவதுப்மபால், உன்னுமடய சிவந்த
கண்கமள சிறிது சிறிதாக திைந்து எங்கமள மநாக்க மாட்டாமயா?
சந்திரனும், சூரியனும், ஒருங்மக மதாண்றியதுப் மபால் உன்னிரு
கண்கமளயும் வமல்ல திைந்து எங்கமளப் பார்க்க! இதனால் எங்கள்
துன்பம் நீங்கும்வமன்பமத அறிவாயாக!
அங்கண் – அழகிய / விசாலாமான; ஞாலம் – உலகம்
பங்கம் – அகங்காரம்; சங்கம் - கூடியிருத்தல்

23. மாரி மமலமுமழஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துஉைங்கும்
சீரிய சிங்கம் அறிவுற்றுத் தீவிழித்து
மவரி மயிர்வபாங்க எப்பாடும் மபர்ந்துஉதறி
மூரி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புைப்பட்டுப்
மபாதருமா மபாமலநீ பூமவப்பூ வண்ணா உன்
மகாயில்நின்று இங்ஙமன மபாந்தருளிக் மகாப்புமடய
சீரிய சிங்கா சனத்துஇருந்து யாம்வந்த
காரியம் ஆராய்ந்து அருமளமலார் எம்பாவாய்.
மமழக்காலத்தில் மமலயின் குமகயில் மண்மணாடு மண்ணாக ஒட்டி
துயில் உைங்கும் வீரியமுமடய சிங்கம், வதளிவுற்று, தன் தீப்பைக்கும்
விழிகமள விழித்து, பிடரி மயமர சிலுப்பி, எல்லாத்திமசயும் அமசயும்படி
மசாம்பல் முறித்து நிமிர்ந்து கர்சமன வசய்து புைப்படுவதுப் மபால், காயம்பூ
(நீலம்) நிைம் வகாண்ட நீயும் இங்ஙனமம உன் மகாயிலில் இருந்து
புைப்பட்டு இந்த அழகிய மணிமன்டபத்தில் உள்ள சிைப்பு வாயந்த
சிங்காதனத்தில் (அரியமணயில்) எழுந்தருளி, நாங்கள் வந்த காரியத்மத
ஆராய்ந்து எங்களுக்கு அருள் புரிவாயாக!
மாரி – மமழக்காலம்; முமழ – குமக; மன்னி – ஒட்டி
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முதல் சீரிய – வீரியத்மதயும்; இரண்டாவது சீரிய – சிைப்பு மிக்க எனவும்
எடுத்துக்வகாள்ளமவண்டும்
எப்பாடும் – எல்லாபக்கமும்; மபர்ந்து – வபயர்ந்து – அமசந்து
மூரி – முறித்து – மசாம்பல் முறித்து எனக்வகாள்க;
பூமவப்பூ – காயம்பூ; மகாப்புமடய – மணிமண்டபம் உமடய
சிங்காசனம் – சிம்மாதனம் - அரியமன

எம்வபருமாமனப் மபாற்றி மநாண்பிற்கான பமைமய அருளுமாறு
மவண்டுதல்
24. அன்றுஇவ் உலகம் அளந்தாய் அடிமபாற்றி
வசன்ைங்குத் வதன்இலங்மக வசற்ைாய் திைல்மபாற்றி
வபான்ைச் சகடம் உமதத்தாய் புகழ்மபாற்றி
கன்று குணிலா வவறிந்தாய் கழல்மபாற்றி
குன்று குமடயாய் எடுத்தாய் குணம்மபாற்றி
வவன்று பமகவகடுக்கும் நின்மகயில் மவல்மபாற்றி
என்வைன்றுன் மசவகமம ஏத்திப் பமைவகாள்வான்
இன்றுயாம் வந்மதாம் இரங்மகமலார் எம்பாவாய்.
முன்வனாரு காலத்தில் இவ்வுலமக உன் திருவடிகளால் அளந்தவமன –
உன் திருவடிமயப் மபாற்றுகிமைாம். வதற்கில் இருக்கும் இலங்மகக்மக
வசன்று அங்கு ஆண்ட இராவணமன வவன்ை திண்மமயான மதாள்கமள
வகாண்டவமன – உன் திண்மதாள்கமள மபாற்றுகிமைாம். உன்மனக்
வகால்ல சக்கர வடிவில் வந்த சகடாசூரமன உன் பிஞ்சுக்கால்களால்
உமதத்து வகான்ைவமன உன் புகமழப் மபாற்றுகிமைாம். கன்று வடிவில்
வந்த வத்சாசுரமன எறிக்கருவிப்மபால் அவன் பின்னங் காமலப்பற்றி
சுழற்றி எறிந்தாமய- உன் திருக்கரங்கமளப் மபாற்றுகிமைாம். மகாவர்த்தன
மமலமய குமடயாய் எடுத்துப் பிடித்தவமன – உன் குணத்மத
மபாற்றுகிமைாம்! பமகவர்கமள அழித்து வவல்லுகின்ை தண்மமயுமடய
நின் மகயில் உள்ள மவமல மபாற்றுகிமைாம். என்றும் உன்னிடம் மசவகம்
வசய்து, உன்மன புகழ்ந்து, உன்னிடமிருந்து மநாண்பிற்க்கான பமைமய
வபைமவ இன்று நாங்கள் இங்கு வந்மதாம். எங்களிடம் இரங்கமாட்டாமயா!
வசற்ைாய் – வவன்ைாய்; திைல் – மதாள்
வபான்ை – வகான்ை; குணில் – ஒருவித சுழற்றி எரியும் மபார்க்கருவி
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கழல் – கால்கள் / உடல் உறுப்பு. இங்கு மககள் மிக வபாருத்தமாக
இருக்கும்
வகடுக்கும் – அழிக்கும்; ஏத்தி - புகழ்ந்து

25. ஒருத்தி மகனாய்ப் பிைந்துஓர் இரவில்
ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளரத்
தரிக்கிலான் ஆகித்தான் தீங்கு நிமனந்த
கருத்மதப் பிமழப்பித்துக் கஞ்சன் வயிற்றில்
வநருப்வபன்ன நின்ை வநடுமாமல உன்மன
அருத்தித்து வந்மதாம் பமைதருதி யாகில்
திருத்தக்க வசல்வமும் மசவகமும் யாம்பாடி
வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்மதமலார் எம்பாவாய்.
(ஒருத்தியின்) மதவகியின் வயிற்றில் மகனாக பிைந்தாய்! அமத இரவில்
(மற்வைாருத்தி) யமசாமதயின் மகனாய் ஒளித்து வளர்க்கப்பட்டாய்.
இமதயறிந்து வபாருக்க மாட்டாமல் உனக்கு தீங்கு நிமனத்த உன் மாமன்
கம்சனுமடய கருத்மத அழித்து அவன் வயிற்றில் வநருப்வபன்ன நின்ை
வநடுமாமல! உன்மன ஆராதித்து வந்மதாம். நீ எங்களுக்கு
இந்மநாண்பிற்கான பமை தந்தால், திருமகள் விரும்பத்தக்க உன்
வசல்வத்மதயும், வீறியத்மதயும் நாங்கள் பாடி, எங்கள் (உன்மனப்
பிரிந்திருக்கிை) வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்திருப்மபாமம!
தரிக்கி – வபாருக்க மாட்டாமல்
பிமழபித்து – பிமழநீக்கி – அழித்து எனக்வகாள்க
அருந்தித்து – ஆராதித்து – புகழ்ந்து
திருத்தக்க – திருமகள் (விரும்பத்) தக்க

மநாண்பிற்கான மதமவகளும் வசய்யும் முமைமயயும் விளம்புதல்
26. மாமல மணிவண்ணா மார்கழிநீராடுவான்
மமமலயார் வசய்வனகள் மவண்டுவன மகட்டிமயல்
ஞாலத்மத எல்லாம் நடுங்க முரல்வன
பால்அன்ன வண்ணத்துஉன் பாஞ்ச சன்னியமம
மபால்வன சங்கங்கள் மபாய்ப்பா டுமடயனமவ
சாலப் வபரும்பமைமய பல்லாண்டு இமசப்பாமர
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மகால விளக்மக வகாடிமய விதானமம
ஆலின் இமலயாய் அருமளமலார் எம்பாவாய்.
திருமாமல! நீலமணி மபாண்ை வண்ணமுமடமயாமன! மார்கழி
நீராட்டத்திற்கான – மநாண்பு வசய்வதற்காக மவண்டியவற்மை
சாண்மைார்கள் கூறுவமத மகட்பாயாக! உன்மகயில் உள்ள, உலகத்மத
வயல்லாம் நடுங்கச் வசய்வது மபால் ஒலிவசய்யும் பால் மபான்று வவண்மம
நிைத்து வலம்புரி சங்குப் மபாண்ை சங்கங்கள்; நின் புைப்பாட்மட
அறிவிப்பதற்கு மிகப் வபரிய பமை; (உன் புைப்பாட்டிற்கு முன் மபாய்)
திருப்பல்லாண்டு பாடுபவர்கள்; மங்கள விளக்கு; வகாடி; மமற்கட்டி
ஆகியமவயாகும். ஆலின்தளிர் இமலயில் பள்ளிக்வகாண்மடாமன!
இவற்மை எங்களுக்கு அருளுவாயாக!
மாமல – திருமகமள மார்பினில் மவத்திருப்பவன் – திருமால்
மமமலயர் = சான்மைார்கள்; வசய்வனகள் – வசய்வதற்காக மவண்டியமவகள்
மகட்டிமயல் – மகட்பாயாக; ஞாலம் – உலகம்; முரல்வன – ஒலி வசய்தல்
மபாய்ப்பாடு – புைப்பாடு; சால – மிக; விதானம் - மமற்கட்டி

27. கூடாமர வவல்லும்சீர் மகாவிந்தா உன்தன்மனப்
பாடிப் பமைவகாண்டு யாம்வபறும் சம்மானம்
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்ைாகச்
சூடகமம மதாள்வமளமய மதாமட வசவிப்பூமவ
பாடகமம என்ைமனய பலகலனும் யாம்அணிமவாம்
ஆமட உடுப்மபாம் அதன்பின்மன பாற்மசாறு
மூடவநய் வபய்து முழங்மக வழிவாரக்
கூடி இருந்து குளிர்ந்மதமலார் எம்பாவாய்.
உன்மனபமகத்து பணியாதவர்கமள வவல்லும் ஆற்ைல் பமடத்தவமன!
உன்மனப் பாடி பமைமயப் வபற்று (மநாண்பிருந்து) சன்மானம் வபருமவாம்.
இந்த நாமட புகழ்ந்து மபாற்றும் படியாக மநாண்பு இருப்மபாம். சூடகம்
(மகயில் அணியும் ஆபரணம்) மதாள்வமள, காது மதாடு, வசவியிடுக்கில்
பூக்கள், பாடகம் (ஒரு வமக ஆபரணம்) மற்றும் ஏமனய பல
ஆபரணங்களும் (நீ அணிவிக்க) நன்ைாக நாம் அணிமவாம். ஒன்ைாக
ஆமடகமள உடுப்மபாம். அதன் பிைகு பாற் மசாறு மமையும் வமர வநய்
ஊற்றி, முழங்மக வமர வநய் வழியும் படி நாவமல்மலாரும் கூடியிருந்து
உண்டு மகிழ்மவாமாக!
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கூடாமர – பணியாதவர்கள்; பரிசில் – மநாண்பு எனக்வகாள்க
மூட - மூடும்படி

தாங்கமளமய அறிவிலியாக்கி இறுதியாக பமைதர முமையிடுதல்
28. கைமவகள் பின்வசன்று கானம்மசர்ந்து உண்மபாம்
அறிவுஒன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து உன்தன்மனப்
பிைவி வபறுந்தமனப் புண்ணியம் யாம்உமடமயாம்
குமைவுஒன்றும் இல்லாத மகாவிந்தா உன்தன்மனாடு
உைமவல் நமக்குஇங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
29. அறியாத பிள்மளகமளாம் அன்பினால் உன்தன்மன
சிறுமபர் அமழத்தனவும் சீறி அருளாமத
இமைவாநீ தாராய் பமைமயமலார் எம்பாவாய்.
பசுக்கள் பின் வசன்று காடு மசர்ந்து, அமவகமள மமயத்து வாழ்கின்மைாம்.
சிறிமதனும் அறிவில்லாத ஆயர்குலத்து மக்கள் நாங்கள். அப்படிப்பட்ட
நாங்கள் உன்மன எங்கள் பிைவியாக வபற்ைதற்கு புண்ணியம் பல
வசய்துள்மளாம். குமைவயான்றும் இல்லாத மகாவிந்தமன! உனக்கும்
எங்களுக்கும் உள்ள உைவு (பல காலமாக இருத்தலால்) ஒழித்தாலும்
ஒழியாது அன்மைா! அறியாத பிள்மளகளான நாங்கள் அன்பினால்
உன்மன சிறு வபயர் (அமடவமாழியின்றி) வசால்லி அமழத்தால் சினம்
வகாள்ளாமத! இமைவமன நாங்கள் (இனிமத மநாண்பிருப்பதற்கு) மவண்டும்
பமைமய தருவாயாக
கைமவ – பசுக்கள்; கானம் – காடு;
உண்மபாம் – உண்டு வாழ்மவாம் எனக் வகாள்க
சிறுமபர் –புகமழ குறிக்கும் அமடவமாழி யாதுமின்றி அமழத்தல்
சீறி - சினம்

மநாண்பிருந்து சன்மானமாக வபைமவண்டியமத கூறுதல்
30. சிற்ைஞ் சிறுகாமல வந்துஉன்மனச் மசவித்துஉன்
வபாற்ைா மமரஅடிமய மபாற்றும் வபாருள்மகளாய்
வபற்ைம்மமய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிைந்துநீ
குற்று ஏவல் எங்கமளக் வகாள்ளாமல் மபாகாது
பக்கம்: 27 / 30

திருப்பாவை-உவையுடன்
இற்மைப் பமைவகாள்வான் அன்றுகாண் மகாவிந்தா
எற்மைக்கும் ஏழ்ஏழ் பிைவிக்கும் உன்தன்மனாடு
உற்மைாமம ஆமவாம் உனக்மகநாம் ஆட்வசய்மவாம்
மற்மைநம் காமங்கள் மாற்மைமலார் எம்பாவாய்.
விடிகாமலயில் வந்து உன்மன மசவித்து உனது அழகிய தாமமரத்
திருவடிகமள மபாற்றிபாடுவதற்கான காரணத்மதக் மகள். பசுக்கமள
மமய்த்து வாழும் குலத்தில் பிைந்த நீ, எங்களின் அந்தரங்க
மகங்கர்யங்கமள (மசமவகமள) ஏற்றுக்வகாள்ளாமல் மபாகாமத!
மகாவிந்தா, இன்று நீ வகாடுக்கும் பமைமய ஏற்றுக் வகாள்வதற்காக
மட்டும் நாங்கள் வரவில்மல. காலம் உள் அளவும், உன் அவதார
பிைவிகளிலும் கூட உன்மனாடு உைவு உமடயவர்களாக இருப்மபாமாக.
உனக்மக நாங்கள் அடிமமகளாக மசமவவசய்மவாமாக. மற்றும் உள்ள
இதர இச்மசகள் யாவும் நீ தவிர்த்து அருளமவண்டும்.
வபற்ைம் – இங்கு பசுக்கமள குறிக்கும்
உண்ணும் - உண்டு வாழ்மவாம் எனக் வகாள்க
குற்று – அந்தரங்கம்; ஏவல் – மசமவ; வகாள்ளாமல் –
எடுத்துக்வகாள்ளாமல்
இற்மை – இன்று
ஏழ்ஏழ் – எம்பிரானின் அவதாரங்கள்
உற்ைம் – உைவு
ஆட் வசய்மவாம் – அடிமமகளாக மசமவகள் வசய்மவாம்
காமங்கள் - இச்மசகள்

ஆய்ச்சியர் மநாண்பிருந்து வபற்ை மபற்மை இத் திருப்பாமவ வசப்பி நாம்
வபை மகாமத மவண்டுதல்
31. வங்கக் கடல்கமடந்த மாதவமன மகசவமன
திங்கள் திருமுகத்து மசய்இமழயார் வசன்றுஇமைஞ்சி
அங்குப் பமைவகாண்ட ஆற்மை அணிபுதுமவப்
மபங்கமலத் தண்வதரியல் பட்டர்பிரான் மகாமதவசான்ன
சங்கத் தமிழ்மாமல முப்பதும் தப்பாமம
இங்குஇப் பரிசுமரப்பார் ஈரிரண்டு மால்வமரமதாள்
வசங்கண் திருமுகத்துச் வசல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள்வபற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்
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திருப்பாற்கடமல கமடந்த திருமாமல, மகசவமன, நிலாமுகம்
வகாண்டவமன, அன்று அங்கு (ஆயர்பாடியில்) ஆய்ச்சியர்கள் வணங்கி
பமை எடுத்து (மநாண்பிருந்து) வபற்ை மபற்மை அழகிய திருவில்லிப்
புத்தூரில் பிைந்த, பசுமமயான தாமமர மலர்களினால் ஆன குளிர்ந்த
மாமலமய அணிந்த வபரியாழ்வாரின் (திருமகளான) ஆண்டாள், வசான்ன
மகார்மவயான இத்தமிழ் மாமல முப்பதும் தப்பாமல், இங்கு இப்மபாது
இப்படிமய ஓதுபவர்களுக்கு மமலப்மபாண்ை நான்கு
திருத்மதாள்களுமடயவனும், சிவந்த கண்களுமடயவனும்,
திருமுகத்மதயுமடயவனும், வசல்வத்மத யுமடயவனுமான, திருமாலால்
என்றும் எப்மபாதும் திருவருள் வபற்று இன்புற்று இருப்பாராக!
வங்கக் கடல் – திருப்பாற்கடல்
திங்கள் – நிலா; மசய் இமழயார் – ஆய்ச்சியர்கள்; இமைஞ்சி – வணங்கி
அணி- அழகிய; புதுமவ – திருவில்லிப்புத்தூர்
மபங்கமலம் – பசுமமயான தாமமர.
தண் – குளிர்ந்த; வதரியல் – அணிந்த
மகாமத – ஆண்டாளின் மற்மைாரு வபயர்;
சங்கம் – கூட்டமாக கூடி - இங்கு மகார்மவ எனக்வகாள்ளலாம்
இப்பரிசு – இப்படிமய, இவ்வண்ணமம;
ஈரிரண்டு - 2x 2 = 4; மால் = மமல
எங்கும் – எவ்விடத்தும் - எப்மபாதும் என்பது மிக வபாருத்தமாகும்
கவனிக்க: இப்பாடரை பாடுபவர்களுக்கு திருவருள் ளவண்டும் என ஆண்டாள் இரைவரன
ளவண்டுகிைாளேயன்றி இரை ைற்புகழ்ச்சியாக எடுத்துக்ககாள்ேக்கூடாது!
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திருவாடிப்பூரத்து ஜகத்துதித்தாள் வாழிமய
திருப்பாமவ முப்பதும் வசப்பினாள் வாழிமய
வபரியாழ்வார் வபற்வைடுத்த வபண்பிள்ளாய் வாழிமய
வபரும்பூதூர் மாமுனிக்குப் பின்னானாள் வாழிமய
ஒருநூற்று நாற்பத்து மூன்றுமரத்தாள் வாழிமய
உயர் அரங்கர்க்மக கண்ணி உகந்தளித்தாள் வாழிமய
மருவாருந்திருமல்லி வளநாடி வாழிமய
வண்புதுமவ நகர்க்மகாமத மலர்ப்பதங்கள் வாழிமய

ஆண்டாள் திருவடிகமள சரணம்
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