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திருத்தொண்டத் : தொணியில். “4 பேயர் என்று: 
- சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளால் குறிக்கப். பெற், றவர்: காரைக்: 

கால் அம்மையார். இவர் வணிக மர்பினர். புனிதவதியார் ர். 

என்னும் இயற்பெயரினர். .. பரம தத்தன்: என்பாரை”. 

மணந்தவர். பிறந்து மொழிபயின்ற பின் எல்லாம்- Sit Boo 

Popes சவபெருமான் சேவடியை இடையறுது போற்றும். 

இயல்பினர். . ஒருகாள்...இறைவன் திருவருளால். மாங்கன்.- 

ஒன்று அம்மையார். : பெற்றதைக்கண்ட பரமதத்தன்: 
- அம்மையாரை விட்டு நீங்க, வேற்றூர் சென்று, வேறொரு: 

- மாதினை மணந்து, மகப் பேறு பெற்று வாழ்ந்திருந்தான்.- 

- அவ்வூர்க்கு அம்மையார் அழைத்துச் செல்லப் பெற்றார். ப 

பர மதத்தன் அம்மையாரை த் தெய்வமாகக் கருஇ வணங்க.” 
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அந்தக் குட் 'பெத்றி « andes Gisriss 

- குறிப்புரை. எழுதிப் பதிப்பிக்கும் பேறு எனக்கு வாய்த் 
தது7/- சிவக்கவிமணி அவர்களும். கரந்தைக் கவியரசரும் 
- எழுதியுள்ள : உரைகள் கான் குறிப்புரை எழுதுவதற்குப் - 
பெரிதும் பயன்பட்டமையின் 'அவ்விரு. பேர நிஞர்கட்கும் 

தான். பெரிதும் கடமைப் பட்டவன் ஆவேன்; 2 

படத் - இந்நூற் பதிப்பிக்கும். காரணர் இதப்பன்ந்தாத் 

ஸ்ரீ. காசமடத்து அதிபர் அவர்கள் ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவா௫ - 

fs அருள் தத்தித்தம்பிரான் கவா மிகள் அவர்களே அவர். 

- அவர்கள் தமிழ் வளர்ச்சிக்குச் செய்துவரும் பணிகள் பல 
.இறத்தன... அவர்கள் செய்து வரும்- அறங்கள் பல: துறை - 

களில். உள்ள மக்கட்குப். பேருதவி பயக்கும் நிலையில், உள் . 
orem என்பது செர்ல்லாமே அமையும். : : அப் பேரறக் - 

:-கட்டகாகளின் விபர த்தைப் பி.ற் சேர்க்கையிற் காண்க... 

இங்கனம் ' 

ப இருப்பனக்தாஸ், ் வித்துவான் iit 

AB 49. கே. எம். வேங்கடராமையா 3, 5.௦...
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Be களையா ே Cr anu, எமக்கு இரச்சர் Cr gua, 

டரும். நெறி பணியா சேனும்--௪டர் உருவில் 

... என்க! றுக் கோலத்து எரி ஆடும் எம்மானார்க்கு. Pos 
ப அஸ்த அறாது.என் கேஞ்சு அவர்க்கு. ் டத 

ன் வர்க்கே எழுபிறப்பும் ஆள் ஆவோம்; என்றும் a 
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காப்போம்; எஞ் ஞான்றும் அள்.. உல் a” த: 

ate ம் அல்லல் அறிய முறையிட்டால்” 

கேளாத. என்கொலோ 1? கேளாமை -- நீள் ஆகம் : 

'செம்மையான் gas திருமிடறு மத்ஜொன்றாம்: mee 

ம்மை ஆட்கொண்ட இறை... அதர Set od : 
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--*ஏந்தாய் 1.” என Ora தம். எங்கள் மேல் வெமயசம் aS 
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os வானத்தான் என்பாரும் என்க; மத்து உம்பர்கோன் : 

ட. தான்தான் என்பாரும். தானென்க; Grex gs srr, 
: மூன் ஈஞ்சத்தால் இருண்ட: மொய்தளிசேர் ரத்தக் ] 

சன்: கெஞ்சத்தான், என்பன் யான். -- 

் யானே” தவம் உடையேன்; என்கெஞ்சே சல்கெஞ்சம் ; 3 

்் கைம்மா உரிபோர்த்த கண்று தலான் வேண் சீற்ற... 

“அம்மானுக்கு. ஆள் ஆயினேன். 

: ஆயினேன் ஆள்வானுக்கு;. அன்றே. பெதத்கு ais os 
ஆயினேன் ;. ௮ஃது௮ன்றே. ஆமாறு தூய “1 

ன் புனல்கங்கை ஏற்றுன் ஓர் பொன்வசையே போல்வான். 

் அனற்கு அங்கை: aT Paper. அருள். 

அருளே பிதப்பு௮றுப்பஅ ; ட தனால் அருளாலே... 

மெய்ப்பொருளை கோக்கும் விதிஉடையேன் எஞ் ஜான் 2 
ட் எப்பொருளும் ஆவது என்க்கு... 

எனக்கு. இனி௰ எம்மானை, ஈசனை, யான். என்றும். ் 

் மனக்கு இனிய வைப்பாக வைத்தேன்: எனக்கு வளை 

பவ கொண்டேன். பிரான். ஆக கொள்வஅமே- இன்பத்தேன் 

் உண்டே. எனக்கு. அரியது ஒன்ஸ்? ட் 

தன்றே 7] இருந்தேன்; 3 pate அணிக்தொழிக 5 

ஒன்றே என் உள்ள த்இினுள்.. அடைத்தேன்; --ன்றே 

அங்கையான், , இங்கள். கதிர். முடியான், Sees தர் 

அந்கையாற்கு ஆள் கும் அது...
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 அனவே; Def 9 S68 and ger—yoBa 1. 
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தி க ட்ஸட்பரர் 'காம்உளசேல் தார்அகலம். சாரப்: 

ap £விடு தல் (பொல்லா. கண்டீர்; மிக. அடா. 
_ ஊர்ந்இடும்.. Lor GT Bib, ஒருகாள் மலைமகளைச் 

எர்க்திடுமேல் ஏ! பாவம் தான். 

னே சன்செஞ்ச்ம்: தன்னை உயக்கொள்வான் 

  

னே பெரும்சேமம்' செய்யுமால்-- தானே இச். 0 23 
ண். ஆசுத்தால்பொலிக்து பென்று: அமல்சேர் கஞ்சுமிழும். 
air “ நாகத்தாளை சிக்கு. பட ee, ae. 

Rates இருக்கு. வானவர்கள் நிள்மலரால் பாதம் - oe 

{lon 6 Bb அடிபொருக்க மாட்டார்; நினைக்கு . இருக்கு ae 

ின்செய் வான் செஞ்சடையாய் | வேதியனே! * என்ன்... 
என். செய்வான். கொல்லோ 9: இனி, ன் | [Sree 

  

இனியோம். காம் உய்ந்தோம் ; இலக்கான சர்க்தோம்;. x 

g னிஓர் இடர்இல்லோம் 7 செஞ்சே --இனி ர். ் 

க்கடலை ஆக்குவிக்கும் மீளாப் pda : 

    

  

— சதகம், காண். : ல 

பார்கும் காணலாம். பன்ன சைதொழு ; 

பார்க்கும் ¢ கரண்லாம்; அரதலால்--சாண்பார்க்குச். _ 
  

  

ரதியாய்ச். சிந்தையுளே. தேர்ன்றமே:, தோற், உலகுக்,



அரன் என்கோ? நான்முகன் என்கேரி' சியாம் த ் 

பரன் என்கோ. 2 பண்பு உணச மாட்டேன்முரண் அதிரச்”. 

தானவனைப்் பாதத் தனிவிரலால்' செ.ற்னுனை 

யான் அவனை எம்மானை இன்று, 

் இன்றும்: கமக்குஎனிதே ; மாலுக்கும் கான்முகற்கும் eae 

அன்றும் அளப்பரியன் ஆனானை--என்றும். ஓர் 

மூவா மதியானை மூவேழ் உலகங்கள்: ' 

 அவானைக் காணும் அறிவு, ” 

அறிவானும் தானே; அறிவிப்பான் தானே; 
அறிவாய். அறிகின்றான் தானே ; sa Bir p 

மெய்ப்பொருளும் தான ; Mile atu ஆசாயம் ன் 

௮ம் கோதும். தானே . பட் 

- அவனே இந்தி ஆகாசம் ஆவான் ட 

அவனே. புவிபுனல் காற்று ஆவான்---௮அவனே 

-இயமானனாய் அட்ட மூர்த்தியுமாப் ஞான ved 
DET BB (601 Op SOILD டல் - 

வக்துஇதிளைக் கொள்வதே ஓக்கும்: + Mar வாள்அசவின். 

சந்தை அறு தெரிந்து காண்மினே ;--வந்தூ. ஓர்... 

இசாகீர் இருண்டனைய சண்டத்தீர் ! எங்கள். 
பிரானீர்!. உம் சென்னிப் Teese i 

“Qa ping புனலும். அனல் area wea: 

"இறைவர் ௪ எமக்கு இரங்காரேனும்--4 கறைமிடற்ற ர 

-எந்தைப-ர்க்கு ஆட்பட் £ டேம்”. என்று என்று இதக்தமே Bs 
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நீல மணி மிடற்றான் நீர்மையே--மேல்உலக்த௮ ; 
எக்கோலத்து எவ்வுருவாய் எத்தவங்கள் செய்வார்க்கும் 2 
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கதறும் என்று 'தேய்க்த
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துக்கம். பிறவார் ண்டு. டா. கர. 

டச் ் இறுபெதே. படக டண் கக் 
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இல்குத்துன் ; காண்பார்க்கு. எளிது, : ~ தீத. = 

wehugs _ அன்றே; எழைகாள்! யாதும்... ios 
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எந்தை, அசாம் ண்டு உழலும் aa ee பனை : 
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-இதுமதி என்னு ஒன்றாக இன்றளவும் ee oe 
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பாதீறல் ? என்பது சித்தியார், Carp pd ss இறைஉன்-



  

    

   

   

   
   

      
       

    

      

   

மக்களைக். சாத்தப் ரின் இ சேய்பாறச்செய்து அரசே ‘ 

acpi Qu பாடலில். குறித்தார். nea on, EE 

6. "உம்பர் (கோன் - தேவர்சளுக்குத்.. வன் ?- ன் 
  

ரன்; -தானத்தான். மண் உலகத்தான். "இறைவன். 

டியாருடைய. கெஞ்சத்தாம்சையில் SSG bea: நினைப் 

ப்ர்.மனம்: சோயிலாக். கொண்டவ ன் அப்பர். ேே SarE iby. மலர் 

   7 .  சவபெருமான் இந்தத் தன் வல்லை இருக்க 
ம்யின்- “ஈன்னெஞ்சம் ” என்றார். கைம்மா - யானை, உரி? ட் 

ரல், , அதல்: - நெற்றி. pat heer ipe ‘ees, 

- இயினேன் - (தேள்) ஆனேன். ஆள்வான் - ல : 

0 காள்ளும் - 'வெபெருமான். . புனல் கங்கை - கங்கை:யரஹு; 
ருள் Quire - அருள்பொருக்கும் 'விதம் ? "இறைவனுக்கு ் 

ஆள். ததலேயாம். .... * யாமார்க்கும் "குடியல்லோம்? என்ற 
gous ger அன்றும். மீளாஆளாய்” இருத்தலைப். பெரு 
அதிதடன் கு Beats பெத்அள்ளமை இங்குக் கருத, : 

Oe அருளாலே. “மெய்ப்பொருளை '. கோக்கும். விதி: ல் 

அருளே கண்ணாகக்கண்டு, : அவன்ருளாலே” அவன் 

ள் வணங்குதல், கம்பர் அருளார். ஆயின். மெய்ப் பொருளை. 
பிபா! ட் SC DDO. வைத்துக் காண்க, 

    

oe மனக்கு டல் மனத்துக்கு, . ் er - சேமித்து 

பன்னா. “அடியார். ae 

  

பிரான் பப ப் 
       

       
    
  

தக்கன். eae: ௫ Bape சக்கான், ஒன்றே or 

Dal BES. அரக. oe ்



19. பனிக்கு sje சத்தியம் * சுரர் சேலத்தில் 

“மலரும் கொன்றை. மலர் மாலையையுடையவர். - - கவெபெருமான். 

eyed eee: அச்ல்- Cai. sal rete Beers 

13. தார் - ‘intB, அகலம் - pes காகம் - - பாம்பு. 

மலைமகள் - உமை அம்மையார். டட 

4. சேமம் - கரவல், : ஆகம்- உடம்பு; கஞ்சு-விஷம். 

காகத்தான்.. - இவெபெருமான், இறைவனை... இடையறாது 

நினைந்து தனக்குக் காவல் செய்து கொண்டமையின் eet 

கெஞ்சம்” என்றார், 

is. வானவர் - தேவர்... மின்செய் வான் செஞ்சடை 2 
ட ஒளிபொருக்கிய பெரிய சிவந்த ௪டை, சடை: சிவபெரு . 

மானுக்குரிய இறப்படையாளம். . (£லகண்டமும் அப்படியே). 

வேதியனே என்றது கடவுளரில் சிறந்தவனே என்றவாறு, ': 

16. *என்றும் நாம் யாவர்க்கும் இடைவோம் அல். 

லோம்', “இன்பமே எந்நாளும் அன்பமில்லை” என்றபடி: Gar 
வச்சுத் தேனையுண்டவர் இருப்பர் ஆகலின் * இனியோக், = 

இடர் இல்லோம்' என்றார்.  கனைக்கடல் - கனைகடல் - gs 

“சூம் கடல் இறைவன் தாளே பிறவிக் கடலை. நிர் அதற்குப். ் 

புணை  ஆயித்று. .. பிறவிப் பெருங்கடல் நிந்துவர்; - நீந்தார்... 

- இறைவன் அடி சேராதார் - இருக்குறள், இடர் -இல்லோம்.- 

வேண்டுதல் வேண்டாமை. இலான் அடி. சேர்ந்தார்க்கு யாண்: த 

டும் இடும்பை இல - திருக்குகள். இடர் - தப்பட்ட. 
வித் அன்பம்... ் ர இ கடத 

1...  கரண்பார்க்கு என்ற மூன்றினையும். முறையே 

குரு, - இலக்கு, சங்கமம் என்ற: மூன்றிடத்தும். சிவனைக். காண் 

பார்க்கு" என்பர் சிவக்கவிமணி, உலகுக்கு தி. உலகம்



  

் சன்னிடத் so eee Sor உள தாக Bape. - “சங்கசாகாசண 
னாயெ. மூதல்வனையே முதலாக உடைத்சு. இக்கல் அன்த 
'கவஞான. போதம் காண்க, . : ee 

aes 18. eee e@sire. கான்முகன் - 'பிசமன், : 

“afters பரன். - இருமால், - G 'கவரின் ஒருவன் என்பர் ae 

அருச் இவனைத். தேவர். மூவசாய் நின்ற 2ே earl” என்ற 

(சத்தியாரின்)படி. மூவராய் நிற்பவர் சிவபிரானே என்பதைக் 

குறிப்பால் பெற. வைத்தார்... ' மூரண்-- மாறுபாடு, : தான் 
வன்: -.அ௮ரக்கன் - இராவணன், பாதம் - இருவடி, - பின் 

Brenig safes கெபெருமானின் வல்லம். கு கம் 

Budge. SOT Fes at ert ee 

ஆ 19. இறைவனைக் arated niiiitas மாலும் அய 

னும். தேடிச். “சென் றமையின் அவர்கட்கு. இறைவன். (அரியன் 

"ஆயினன். .- ... அவ்விறைவனே அடியாரே. . எளிய ணும். யி 

: னான்... மூவாமதி - பிறைச்சந்திரன், ‘ser அடைந்தார்க்கு 

இன்பல்கள் திருவான்' என்ப பிறை. ரூடியமையால் போந்த 

Cae. 

“90. அறிவான் - காண்பவன். அ.திவிப்பான் - . 'காட்டு 

    

கவன்... “காண்பார் யார் கண்ணுதலாய்க்- காட்டாக்காலே!' :- oa 

  

அப்பர் தேவாசம், சுடர் = தி. பார் நிலம், ் ‘per 9) 
6 ,அறிவித்தற்: பொருட்டு ! எனவும், பின் அறிவாய், அ.திதல் 

பத்.தில்: அழுக்துவித்தற் ee Cree Gaera ன 

    

    

    

    

     

ஞான. Gi பாதம்; சத் த.றரை... 

  

1 > = ree ந 

21. அவனே! அக்க இலக்க. Beet Gute 
maser, ye - Baw, "இயமானன் - உயிர், அட்டமூர்த்தி - 

த் Belaehabede ome. mals incl the 

    

 



படநட ப்ட் 
29, கஇகளை! என்றது பிறையை. வாள் - ஒளி, அசவு- 

பாம்பு... நீர் 2 மேகம், இசா.- இரவைப் போல... சென்னி - = 

_ திலை;... பிசானீர் - தலைவசே, 

95. - புனல்- £ர்- கங்கை, அனல் - 2. pdigdctea: 

த்ஞ்ன் கறையுள்ள : கண்டத்தையுடைய, . எந்தை. ஏம் 

தந்தை - சிவபெருமான், ₹தயா' என்பது opm: Ter Bex 

2S. தயா - அன்பு. ப 

94, சேமம்- (சேர்த்த) பொருள். இங்கு என்ன். 
உள்ளத்தில், பக பணக 

25. இங்கு - (இறைவனைக் காணாச் நிலையில்) -இவ் 
விடத். பலிஇரிதல் - பிச்சை ஏத்தல்: ஆள்பர்க்களின் வினை. 

டகளை ஏ,ற்௮ுக்கொள்ளுதல், இசவு - சர்வசம்ஹாச காலம். 

ஈமவனம்  - இடுகாடு - யாவும் சங்கரிக்கப் பெத்த. இடம். 
ஆட் - புச் உற்பவம் ஆமாறு ஆடுதல், "பெருக்கல்: 

மூடி என்ற இருகாவுக்கரசு சுவாமிகள் தேவாசத்அள் ‘one 

கடல் மீளகின்று: எம்மிறை விணை வாசிக்குமே * என்றன. 
காண்க, இறைவனைக் காட்டு' என்றும், *பலிதிரிதல் ஏன்”: 
என்றும், இது2பான்ற பிறவும், விரூஷ்தெ: இயற்கை வாத 
களுக்குப் பதில் கொடுத்தவாறு, “அறிவிப்பான் தானே” ஆக 
லின் அவன் அறிவிக்க அவனை அறிக்க நாளில் ஆசாய்கோம் 
என்றபடி, கட்டு நிலையில் . ஆராய்தல் வேண்டா என்னு: 
திருஞான ம்பக்த சுவாமிகளும் * ஏதுக்களாலும்' எடுத்து 
மொழியாலும் .மிக்குச் nRee வேண்டா * என்னு oe 
யுள்ளமையும் கோக்குக, 

  

   ் 96... ஞான்ற - 'தொக்வெ. குழத்சடை Se கூக்தல் 
தொகு. ass - கோடு,  கறைமிடத்றான் - கஞ்ின்கதை 

3 பொருத்திய கண்டத்தையுடைய sects: கையில் 

Ce ares.



   

  

- இவபெருமானின் . -இதப்படையாளம்,. மிளிரும் - "விளங்கும். ட் 

வரவு ப ளிரும். என்க; உமையம்மையா£அ குழந். சடைகள்: ட் 

லெ ருமானஅ மார்பில் பொன்மேல் தீ திய "கோடுகள்: போ 

: ALS Betae. 'அயலே- - பக்கத்தில். . -அக்ளு - என்பும் 

ட் ஆசம் றக், நயந்து - - விரும்பி, Gand ப 

ort. sees th "வேண்டிக். கொண்டோம். .. ஒ 

- பகைவர். repeeuiien:- மூன்று. வக் ன் “அர்ப் 

4 பண் - ் “மண்பாயாச, ் . ன் 

     

  

    

    

  

   
   

    

      

   
   

  

   

      

  

   

   

    

   

  

8. பூண் ல் “அணிகலம், “அகன். ஸ் (வீதி தோல், 

p= BES, பொறிபிலியேற்கு - அ.தி. வில்லா- | லர் 

29. - பொருள் உணர்தலாவ௫ : மோ 

Bla soon gout என்றம், பேய்க் கோலத்த-- 
பவர் என்றும் உண்மைப்: பொருளை அறிதல் '' ‘(Caused 

A. உரை)... பிதர் - இத்தத்துவப் பொருள் அறில்காப்ப ் 

. இகழ்வதே - அவர்களின் search நோக்கி erage. 

க பொடி - soto. அப தண = 

30. பிறருடைய. என்பு - பிரமன், மால் டட 

ம்புகள், ‘arpa te மூடி! என்ற அப்பர் சுவாமிகளின் 

வாசம். காண்க, ரவு. - சர்வ சம்ஹார காலம், en 

1. படத்தி - 

4 jis 

        

மடழ்வாம்... சேமம் - arora, யா 

     
   

  

   

     ர முகற்கண்ணான்.. - - எல்லார்க்கும். a gs 

னை ied oom or? eau 

    



    

  

2h: BB aitbipes இன்கா. = pe dae மெய்ப் , பொருளை 

ராயும். அறிவு இல்லாதவர். நீர்மை-- தன்மை. (பெருமை); 

- மேல் உலந்தது - தனக்கு. மேல். Qe pi இல்லாமே-செய்.அ. 

"எல்லாவற்றையும். இழ்ப்படுத்தியத. . Gor இரண்டடிகளோடு... 

: “ஜர் ஒருவர் உள்குவார்.. உள்ளத்துள்ளே RAHUL: நிஜ. 

இன்ற அருளும் பத்தாம் அனை ae லட் 

 :இப்பிகெ, eas ag ப 

  

      

   
34, ர ட்ப = வானம், — ஆள் ல் -இதைவவுக்கு, ் 

- அடிமை, ஏத்தார் = பகைவர் : இரிபுசத்தவர். “ வேமாறு 

் 'வெர்.௮ போகுமாறு, . கணை - அம்பு, சென்ட் wed. 

வன் (இவன), அடும் - அழிக்கும், fe ag) ee 

: "BB. அணிமிடத்த அரவு - அழயெ. கழுஇத்தையுடைய. 

ர். பாம்பு. பேழ் - பிளந்த, அசைத்தான் - ட்டறான்த் Gane 

Caroub - ALS: மறு - கறை, 

த ட 36. ல் வார்-8ண்ட, காகம் தெறும் ள்ன்று மதி ச 

உழலும்... தெம் - கொன்ன விடும். "உழலும் - வருக்கும், S    

387. அடல். - - வலிமை, அவுணர் - அரக்கர் - இரிபுரத த். 

தவர், “மதிதுர்- eb Boar’ Guage Bw. மதிக்காதவர்.பட்ட:- 

பாடு. முதல்... இரண்டடி.களில் ' கூ தினர். மதிப்பார். Sosa 

அவ்ன், பிறவித்தன்பம் ரு amma ஆக்கை! 2. - உடல், = 

   

  

தத ்ோரலா 3 BB - போலும். . தார் ஏறும் - 'மால்பேரல்- ் 

இருக்கும். கூர் ஏனு - கூர்மை பொருந்திய, கரர் - கருமை, -- 

_ ஏனம்: - weir - ஏன்க்சொம்பு - கிருமாலின் வராகாவ் தார = 
தின் சொம்பு.    

  

“இ கொம்பு - பூங்கொம்ப் போன்ற: 'உமையம்மைய் 
: eon: அழகன்... nes ue அட் - மணி- னி ca 
அமை 2 மலை... 

  

   



ee 40. 'தொண்டர்பாதம் தொழு--. “ஈசன் சேசசொடும் 
-செறிக்இட்டு அங்கவர்தம் இருவேடம். ட அசன்... எனவே. 
தொழு” - ௩ சிவஞான இத்தியார். தொண்டசைத் தொழுவ: 
என் எனற்கு விடை அறிவு அரியான் தனை யதிய” என்ற 
'இவஞான சித்தியாரில் காண்க; உள்ளாதார் - நினையாதார்.. 
அருவு - நீங்கு. . உள்ளாதார் கூட்டம் ஒருவுதல்- ஏன் எனில்: 

_ அல்லாதார். ௮ஞ் ஞானத்தை உணர்த்துவர் ஆகலின்” என்த 
இவஞான. போதம். மாணிச்சவாசக சுவாமிகளும் “ஆள் 
அலாதவசைக் கண்டால் அம்ம கான் அஞ்சமாதே* _என்றும்- 
8 won Coren நினது அடியாரொடு அல்லால் ? என்றும் அருளி. 
யது காண்க, .. வாயாலும் சொல்லுதலாவது : ₹ தங்கள் 
aa அடியார் அடியோம் ' என்றும், இருவேடக் கண்டால் 
“அடியேன் செய்வது யாது? ட் என்றும் கூறி வழி: 

"வடுதல், ் ட்ட 

ae 41. பால் - பக்கம், இருவர் நிதமும். ஒன்றே. ஆதலின் 
சிவபெருமான் சிதம் யாதோ என்ற வினா எழுக்ச௮, மின். ற 
உமை, . 

eis 42. இறைவன்: Gp sas இருக்கும் ‘Ais வளராது ் 
: இருப்ப ,க.ற்குக் காரணம் கூ ியவாறு. க 'த்தாய்.- சச். 
த்திய 21 20 ் me 

8 43. பலி - பிச்சை, இரியல் - ர கானோர் - 
் தேவா, -விலச்காசேல் - விலக்கா: போனால், யாம்: Bass. 
ர வல்லமே - எம்மால் விலச்கமுடியுமாம (முடியாத), -*இங்கள் 
இ௮: ரூடி. - உலகத்தை விளக்க அழூது அளிக்கும் இங்களைச். 
சூடியவர் பலிதிரிதல் வேண்டா என்பது குதிப்பு: - (சிவக்கவி: 
மணி உரை)... ales: Ee pencaniccer: பத்க் 
உடைய வர். ்



   ve - இருளாவாறு என் - அருளாதது ஏன் ம மன fe: 
anon $4. மண்வாளன் - - கணவன். Se 

45, 'பெருகெறி - Bess Anal - Rade p. பேணி: 
"விரும்பி, எங்கு உத்மான் - எல்கு இருக்கன்? என்பீர்கள். = 

  

என்று கேட்பவர்சளே - இறைவனைக் காண வேண்டும். என்ற. 
-விருப்பத்தால் கேட்கும் இனன்டிய்ரர்கள். என் போல்வார் 
இந்தையினும் இங்குத்றுன் - “மனத்தகத்தான் தலைமேலான் .. 

.வாக்கனுள்ளான் -~ Opiate pes அடியே பாடூம் தொண்டர். 

.இனத்தகத்தான்' - - அப்பர் தேவாரம். ் Te: a 

46... அளியிர் - இசங்கத்தக்கவர் ஆமிர் € இக்கல் 
'இடையளனுது நினைந்து வாழும் திறம் எனி ௫; இதை அதிகத். ~: 

் இருக்கின் தீர்களே” என்ன 'இசங்கியவாறு, ட 

  

47, “திறம் - அருட்டிறம்; ஏகனா9 ponaical bee 3 
லும், இவனருள் கண்டு காட்டக் சகாண்டலுமாகிய தன்மைகள்" 
(சிவக்கவிமணி - உமை): இறைவன் திருவடிகளை அடை = 

- வழிகள் சான்கு : அவை சரியை இரியை யோகம் ஞான. = 
எனப்பெறும்; அவத்தையே ‘Bow’ என்ற சொல்லால். குதித்- 
தார் எனினும் ஆம்; பெறத்தானும் ஆதியோ - வேறு முதை 
களில் Cup முடியுமோ ? (முடியாத). நிறத்த. -. -கிதம்.- 
-பொருக்திய, இருவடி.க்கண் ஏழை - உமை, இரு - பெரிய. ட் 
-வடி. - கூர்மையான, ் 

48, ஏனம் - பன்றி, , : (இத) மதி- அனை: 
தன்று. இல் லா = Ha இல்லாத, ச்ம் பாம்பு... 

- 49. அசாவி - தேய்த்து. குழவித்திவ்கள். - பிறைக்: ் 
சந்திரன்.  -விராவு. தலால் - பொருக்து.தலால்; . வெள்ளிப் 
ute சகன் க்கம். பரிக்சால் ப்காடக : மக்க! : 

  

    

      

    

 



  

      

     
    
   

    

   

  

    

     

     
    

  

   

போதும், அன்னேடே. ப்பான் - - கனக்கு உவமை. ் 

ன்? கிருக்குகள், ர அத்ன் வக்க! ன் 

50. கனி - பழம்; புடை மேகி. பக்கத்தே. Gants தி... 

பால்-- வலது: பக்கம். கோலமதிவைத்தான் -- “அழமயெ 

யைச். ern இவன். _குலப்பாவை - உமை, குழல் ன் 

2 இ = 

51.” தபம் பட்சி, கோல் வளை - Bes ait > 

இங்கு. உமையைக் குறிக்கும்... . எழில் -: அழகு, Sper 
ue வீரக்கழல் ஒலிக்க, De தி. ல் - - புனர். 

1 ம் ஆமாறு ஆடுதல்... - ன 

  

       
  

  

    

  

    
  

52... Cebit - Gane 86 + அகன்ற, ; ர ட as 

களால் ஆயெ மாலை... Fir = ALE: 

58. Ba ர்ந்த - சிறப்பு வாய்க்க. - மலர் அத்த ட் 

லாலும், . ‘Cua a = கங்கை, நீத்தம்: ஆய் - . வெள்ளம்” 

6 . செவ்வே - செம்மையாக, கார் zi கார் காலம். 

      
   

  

    

Caan (pair, - அமரர் 2 ம்க். பணிப் உறுவ = 

cae yooh சிவபெருமான். urea - வெண் = 

ரன அணி மறு - ee: ௮0, “ர 

  

ன் அ (ச்தை தக் dade உமை)... 

      

  

ல் வடு. அன்று: ் குத்தம் அன்று; தித்தி ஆயின் - 

a foe: eee mo Rote: tee



ள் 

  

் வன்க புடைய. + வெண்" புலால். தலை. ல் பு 

மண்டையோடு, ஊண் - : உண்ணுதல். பூதம் Gusee : 

Opt upsge பேசுதல்... நிலா - சந்திரன்... 

  

   

  

டன் தீர். - இரப்பினும் = ea TOG gb, -மட்வரலார். 
; "பெண்கள்... விடம். 2 விஷம்." அவம் - பாம்பு, ட 

  

58. - செக்ச் போல் ஆக த்தான் - ணங்கள் போன், D 
i திருமேனியை உடையுவன்:. அிவ்பெரும்சன்; Line dares ஸ் 5 
ர உமை, 7 : 

oe 

59. “getter papi - - - இடபத்தை வாகனமாக உடைய... 
- :வனே.. eels wate ~ "கூஜியருள். . பி ் ss 

60. "விலங்கல் - மலை, மால் இய - மயக்கம் பொருக்க. 

கைம்மா - - களிறு - யானை, கார் உரிவை... கரிய தோல். : 

61. “germ - அருள்விளச்சம்பெரு.து உலூல் இன்ன : 

geBeig | நிலை.. இன்று - ௮ருள்பெத்றுச். சிவபூத.நற்கணக்: ~ 

“Hage er பெற்று. அதனால் உலகைவிட்டுக் இருக்கயிலைை ee 
அடையச் செல்லும் நிலை, . என்பார். - உடன் அன்னக் அண்: = 

tat Gt” (சிவக்கவிமணி: அட க ல் 

   

  

  

   

        

     

    

62. - பூதப்பால் ன் ana,” en hee 
எத்த: நாள் - போர் செய்த நாள், . - en eee Ee 

at 63. aie Oi . fase, Bess ar dead கொல்லே 
- ஓளி - அகமிர் கடி உதி: - விளக்கம் (கக் அக்கம் 
சந்திரன்... ee ak oA ee 

640 Genet. "விக்கும் ஷேட் - ga: உழ 

தருமா “கொல்லோ - - உலாவித், paige காலையேபோன் D 

கா.ற்றைப்போல, eet , gets Fe



    
   

    

      

   
   
   

    

    

   

  

    

    

   

  

   

  

65. Cate வேனை; Be pe be கண்டம், வனின் ட் 

an கூறுகளாகவே. இறைவனது சிருமேனிப்க பகுதி & q 

“கண்டு. Bean pas gs.” Ata es a 

        

  
86. | hb atid” ல -. கருமையான... வண்ணம்: - - நிறம். 

சக்க ௫ Sonera பைத்து ஆடும். ட் படம் ம் வரிச் ் 

5... jer EER 

; A 67. Gini பொருத்திய, சிலம்புஃவிசக்கல், சிலம்பு 

ன் அம். எனக் கூட்டுக. ஆம் - - உரியது. ஆகும்... பகைமையுடை ய், 

  

   
வரம்பையும் மதியையும், மானையும் புலியையும் . பகைமை 

௮. ஒருங்கு இருக்க வைத் தமையானு.ம், உலகை அழிக் ... 

a வெள்ளத்துடன் 'வக்த கங்கையின். வேகத்தைத் a 
cof gn உலகைக் காத்தமையானும், இறைவன் Curr pp ர 

பேரருளும் உடையவன் என்ப்௮ பெதப்படுதலின். அச 7 

an pais 53.5 விரக்கழல் உரியதாம். ட் 

69; வெம்பு. அடியாள் 2 சிலம்பை அணிக்க உமை: 

மையார்," Oscars ze - செம்பஞ்சு, ' - செம்பஞ்சு' ஊட். 

'ஜடிமேல்' முடிவைத்சு வணங்கச் சடையைக் கோலம் . 

செய்தான்... என்௪., தே ிசாமதி - இளம்பிறை, eo 

“69... “தொடுமதி - வளைக்க பிறை... முக்கணான் 2 பலய 5 

ழி Guten, கூற்று. - இயமன். படி: - பூமி, குனிய - a 

Um B)S, அவலம் - பிறவித் அன்பம், “© இனி நமக்கு. இங்கு... 

டையா. அவலம் ? அருவினை சாரா ; நமனை .அஞ்2சாம். :....... 

    

டியோய்' சட்கு: அரியதுண்டே” என்ற. அப்பர் தேவாசத் “ 

தாடு ஒப்பிடுக, . -சிந்திப்பவர்க்குச்.. சிறந்து செக்?தன். pe 

Quin Pov gril, . அன்பக் 'கடலிடைத்: 'தோணித். சொழில் 

wos மாண்டர் தம்மை இன்பக் கரை முகந்து. ஏத்தம். 
a anil இருக்கின் கனவர் என்றும்.. aS



     

   

   

  

    

    
   

    

   

  

   

  

   
if சசிக்கு என. a. "இன்னும், வேண்டு। 

றன் வழ்க்து பாடி அதவர் நீ. ஆடும்போது உண் ம 

கீழ் இருக்க. அன்ன. வரம்” வேண்டுவர் பன me 

= பாடலில் * 

aa ao neat கங்கை; உமை எனின். 

2 கலைப்பாவை - உமை. - கண் - writin Lind, 

J ் eae! ண்டம் - மல்கம். க 

= ளேன்: புக்கான் மால் அயன் வாழ்வு” என்ற மணிவாசக 
: அறிக; அண்டம்: சேர்திங்கள் - ep. அண்டன். = 
: செய்பவனே 1. ப் ட = a 

_ ~ 493, சருதற்று - கதியை, இக்கென் = “உதி 
இருக்த்வாம் - இருந்தப். பெறலாம். பரு -.பெரிய, : 

: பகம் - அலை, , வெள்ளகீர் ஏற்றான் - கங்கையை. op 
“ம பெறுனின். அடி.க்கமலம் - ருவடித் தாமரை,” ் 

: 74; ஐ தம்-குனிர்ச்ச, - பேை 'தயர்கள்-. தாருகாவக 
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    - “அலகாபாத், லக்ஷ ஆக்ரா, "அலிகார்... | 

முதலிய பல்சலைக்கழகள்களில் சைவ: ப எத் : 

தாந்த உபன்னியாசக் கட்டளை. thee 

57 ஸ்ரீ 'செக்திலாண்டவன் அன்னதானம்; 
் - இதம்பாம்,. மதுரை, இருச்செக்தூர் a : 

i ம் பனசை Leen aot win pp por சோமேசர் துறை. 

கம்ம. A 

 



ie aes 97. இஃ கன்ம வம், ் ட 

ட் 0 Ca செக்லொண்டவன் அன்ன தானம்: ஸ். 
் அச் மதுரை, குடந்தை மாண விகட் கு. «A, 50, 50,000" 

eet சுவாமிநாதய்யர் eae POR ay ம் 
aa குறள் பரிசு சென்னை aia os gs “3, 500. 

2. குடந்தையில் காந்தியடிகள் பசுப் Pa 4 1000. 

தன் காந்தியடிகள் நினைவு ature ட் ட் எட 

- ஹரிஜன மாணவ உபகார கிதி 3 000. 
ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில். ஸ்ரீ குமரகுருபர ட 

      

   

  

   

    

      

    

சவரமிகள் நித்ய மகேசுவ பூசை. we ஃ 10 (000. 

95: - இருப்பனக்தாள் ஸ்ரீ. அருணஜடேசுவா ள் 

--. சுவரமிக்கு. வெள்ளிக் கவசம். : . த ,000-- 
BB -விஷ்ணுபுரத்தில் ஹைஸ்கூல் படிப்பக 62. ae oD. woe 

eee ராஜாஜி ப அக்தாஇப் : 3 

3 500. 

svn ; 3,500 

: இருப்பளக்காளில்.. தன்னீர். பந்தல். ன ப 

தருமம்... - PPR BOOS 
ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் படி.ப்பக aa. eg 3,500. 

: சிதம்பரம் உயர்தரப் பாடசாலை மாணவர் : 5 

_ களுக்கு உணவு நிதி - பட் 85,000. 

2 இம்பரத்தில் இருவா.இிரை, ஆனி Bee os 3 
Bab நாட்களில் ௮ன்னதானம்.  : 5. 12,000... 

      

  

    

    

   
    

   

2 சாமேச்சவசத்தில் ஆர, சை அமாவாசை: et 

  
ல். அன்ன தானம் hee "Sees 8,800. 

ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் தல் கிலையக் கட்டிடம் 10,823. 

5 பஞ்சாப் அகதிகள் நிவாரண aa eae த ,000- 
5 sate பச ல் ie aa 8 1500 :



99. 
59 ஸ்நிவைகுண்டம்.. பெண்கள் உயர்நிலை க் 

கல்விக் கூடம் நிவ 
  

60: ஸ்ரீவைகுண்டம் ே தேவார் மாணவர்கள். காசி 
யாத்திரை. நிதி. 

61 பன்சைக் கல்லூரியில் ஸ்ரீ குமர்ஞ்க்பச.: 

சுவாமிகள் ' நினைவுப். பரிசு 

62 bag ஸீ காசி பல்கலைக்கழக)த்தில் சைவ 

ன இத்தாந்த .. நிதிக்கு அதிகப்படியாக ' 
   

  

ர. வச். -ஸ்ர செந்திலாண்டவன் , ன்ன. 

னம்... (மதுரை முதலாண்டு உதவி 

முலம்) 

  

£டுத்த.து. ப் 

ஸ்ரீ வித்யா பவர் பிரஸ்; கும்பகோணம், 

ப 45,000- 

5,000: 

௧009: 

18,000) 

7,000
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