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சாத்துகவிகள், 

  

பிஏ 8255 ௫௯5௩3௯2000, 

4688207099, 

PTY SostopraAgs,, 

கிகா ஏக9%37085. ராக்கு, 

கு 66955. 

9 96820, 

a [Bom Taya KOso Bags Ko homs*y o 

(௫202௮) 6:4230௦ TS VON * Do’ gt gsaea, 
13 we வெட் 

இதுவுமது, 
்ரீபாவியகார ப்ரியயாகனேய வம்சய 
வரதவிஷ்ணு வாசார்ய குலின 

ஸ்ரீபாஷ்ய கரிம்ஹாஸ நாத்யக்ஷ 
சடிகா சச பிருதாங்தெ 

HL ரீதூரு 

கேோரவிந்தாசார்யவிரசித 
ஸ்துதிகாரிகேயம். 

ஸ்ரீமச்சாராயண கவிரூதம் 

நீரையந்த போச்ய ஸ-ஃகபோசம் 
கீரந்தம் விரிசர பத்யம் 
வாசத்ஸ்யோ கோவிந்த சோவிசஸ்செஎதி 

ம-௱ஃர- ஸ்ரீ, புரசை அஷ்டாவதாகம் 

மஹாவித்வான் சபாபதிமுசவியாரவர்கள் மாணாக்கர் 

மஉ- ரா. ர- ஸ்ரீ, இருமயிலை 

சணமுகம்பிள்ளை யவர்கள் பாடிய 
அறுசீர்க்கழி நேடிலடிவிநந்தம், 

சீர்பூத்த வருமறையின் செம்பயனை நாசமுனிச் தேர சேசன் 
கார்பூத்த கரத்தினுணர்ச் திடகாரா யணசாமி சவர்ச்தெம் போல்வார் 
பார்பூத்த பவத்துழலா தனுபவா ஈந்த பிசையாம் பண்பார் 
Curyss தூலெனச் செய் துதவினன்மற் றவன்சருணை பேசற் பாற்றோ,
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க்ஸ். 

பி மமபிடம மைபத்இரி 

அச்சுததாஸ ஷாவாமிகளவர்களியற்றிய 
எண்கீர்க்கமிநேடிலடி விநத்தம். 

வேதமுடி வாயவிழுப் பொருளான் சோதி 
விளங்குர்லை யளங்குரிர விமலர்க் கோது 

நாகமுனி யருட்ஞான பய பாச 
நாடினனாச சவம்புரியு நலசஇன் Pear 

esl. பைகமுயப் பரிவாற் சொற 
னிசமனுப வாஈஈச நபி கைப்பேர் 

போசமுறு மரும்பணுவ ஸிசாற் றொங்கும் 
புகழ்காரா யணசாமிப் புனிதன் மாதோ, 

அதவ ாமாஜ விக்வக்னை சக 

ஸ்ரீமான் 

மணிமஙகலம் அத்வைதாவதாநம் 

திருவேங்கட முதலியா ரவர்களியற்றிய 
அகவல். 

பரமு ரன் ஏனறும பண்பென, நிரீஇயினன் 
உரனெனச் சொருபத துறுநா, னுண்மை, 
ween ros மபரோ க்ஷமான்மா, 
சிறிதெனப் பெரிசெனச் செப்புவ ௬பாஇயான், 
(உறைமுடி யுபரி.. மாண்பிது, வவ்வழி 
கறையறு மாட்ரியிற் காட்டக சகண்டோன் 
மறையடி நாச முனிஒழித் தொண்டன் 
பெருமிதச நலகம் பிரமை இர 
ஈவின்றனன் ராரா யணசாமி நாவலன் 
கவின்பெறு வறபவா 6658 பிகையெனாப் 
பேசம தசலப் பெருநா Geren Dens 
வேதமென றுல£ர் விரைந்தபோர் நிடுமினே, 

பிரமபீடம் ஸபபக்கரி நசசுகதாஸ ஸுவாமிகள் மாணாக்கா 

எலப்பாக்கம் 

இசாமசத்திர குருஹாமி தாசரவர்களியற்றிய 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடி விநத்தம், 
சீராய சான்மறையும் தெரிவறிய பரம்பொருளாத் இகழ்வான் வேண்டிப் 
பே ராய சாதமுனிப் பெம்மான்றன் நிருவருளைப் பெருமா யோடு 
ராய சல்லனுப வாநம்” இபிகையாம் பொருவின் மெய்ந்நூ 
ஞராய ணாக்குவயப் பெருர்தவத்சோ னுலகுவப்ப ஈவின்றான் மன்னே,
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= Telt 9, ASU தசாவதானம் பேறை 

ஜகநாத பிள்ளை யவர்களியற்றிய 

அறுகீர்க்கழிநேடிலடி விநத்தம், 

அருராத மூனிகச்சளிப்பார்ச் ௧௪ ஞா மறைமுடிவு மணியாப்போடு 
பொருகாத முனின்சொல்லும் விரவனுப வாகந்தப் பொருஞூம் சொற்றூய் 

ages (mugs எடி.பரசி யெவ்வுளூர் வயிற்பா வன்மை 

தீருநாத முனிலை கைம்மா றருணாராயணசாமி தயை நீயே, 

இருத்தருத.௫ இந்தரபீடங் கரபாத் இரசுவாமிகள் 

ஆதனதீதுக்குரியாகு/ கணக்கு 

சச்சிதானந்த சுவாமிகளவர்கள் மாணுக்கர் 

(D-AT-AT-LOP, Lf. ஆறுமுகமுதலியாரவர்கள் 
இயற்றிய 

GC ai oor Lig. 

அறுபலா ஈந்தமெனு மான்றதிீபி சையொன் 

இறுபவமா நிற்க வளாச்தான்-.-த வரியா 

ராரா யணசாமி நாமமுடை யான்றனது 

borg வின்பமதிற் றேர்ஈ ர, 

மர ரஃபரி வித்வான. பிராயங்குப்பம 

மத்துலிங்கப்பிள்ளையவர்களியற்றிய 

நேரிசை ஆசிரியப்பா, 

மலர்மணிச் கடலுடை வைப்பிடை யெழுக்த 
பலர் திணி மாணவப் பவச்சான் களைந்தே 
யகங்கா ரசக்கல் லகலப் பிளந்து 

சுகந்தர மனவெளி தோய மோனமாம் 

வித்திட் டன்பாம் வீறுகீர் பாய்ச்ச 

சத் திக் குமாயைப் பறவையைச் சாழ.ப் 

புண்ணியம் விளைந்த போசம் பு௫த்த 
சண்ணிய சகாதமு ee லாழ்க்து 
சுடாலடி. வா௫த் துரியத் இலங்கும்



4. 

ஈடனர்செங் கோசன கத்தாள் வணங்கி 

யல் உழி யென்ப சடாதெனச் தடுத்து 
sees) விடாது ஈடச்குக் சுவரும் 

சீரொடு பரத்திற் சறப்புற் நிருந்து 

பாரொடு நீரும் பற்றிய லயத்தில் 

வெள்ளக் தலைமிசை மேவி நிலைசத்தாங் 

கெள்ளா நூ£டியி விருந்தசை யாத 

வல்ல இச்சரும் மாறா காட்டருஞ். 

சேடச் செல்வருக் இறந்தர பறிவி 

சேடச் செல்வரும் செவிட்டா வின்ப 

வம்பல மடைவா ஸனற்புதக் காட்டுயா 

யிம்பரி லின்பமுற் Sura Duss 

வாய்க்க ஈன்றுவில் வைத்த வேணிபோனம் 

சொற்பொரு டொடைபல சுவைபரி மளிக்சப் 

பற்பல கற்பனைப் பாவலர்ச் கொரு. துணை 
விற்பனசக் சாவென மிறிய பானமையில் 
இருரில மூகமென விரு£கும் வேலூர் 

திருவிலக் குமையரா யக/சே யாகி 

வளர்க்சருள் வளர்த்த மாசிலா மனச்தா 

னளக்சபூம் பாக்சலைக் சன்புடன் புனைர்ச 
நாரா யணசா மிமாயக னென்போன் 

மாறாச சுகாநக் தபோதம் வனைந்து 

தந்தன னுண்மை தழைக்கச் 

செந்தமிழ் வாணரும் தேரக் களித்தே, 

ஸ்ரீ - ஸோமசுக்தர பஹரிஷிகோத்ர ஊம்பவரான 

கூண்டு ரு, 

ம-ஈ-££-டரீ இராகவய்யசவர்களியற்றியது. 
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தத்துவவிவேசினி 

Leith it Ls 

பு. முனிசாமிநாயகர் அவர்கள் 

இயற்திய 

தி றப்புப்பாயிரம், 

ஆசிரியப்பா . 

உல்குயிர் புரக்கு மொருதனி முதலே 
யலூலொப் பரம்பொரு ளாகுவ தெனவே 
சிலவிய ஞான நிதியுடை யொருவன் 
தீலைமைசே ரிராய வேலூர் தனிலை 
பலகு தனனெனப் பாவலர் மதிக்க 
விலகிய விலக்கு மையகா யகனெனும் 
பெயர்புனை£் தில்லறம் பேண்று வோன்கயின் 
தியரிரு ளிரிர்தே தூய்மை மல்க 
கயனுடை நாரண சாமிரநா யகனெனும் 
பெயருடைப் பெரியோன் பூமியி ஓதிச்தே 
ஆதவ னெனவே யவனியோர் துதிக்கும் 
நாதமு ஊீஸ்வர னல்லருள் புனைச்து 
கலைபல வாய்ந்து கலைவலோர் துஇக்ச 
நிலைபெறு நீணில நீ வாழ்த்தச் 
தீலைமையா மறுபவா நந்த பிகையென 
உயர்வொப் 'பில்லா வுச்தம மூலிதை 
அயர்வற யாவரு மனுபவித் இன்பம் 
அடைவுறும் பொருட்டே யமைத்தனன் ஏஞ்சொல் 
சடைதொடை யாதிய சயம்பெறத்தானே, |
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பின்னு-ம 

, செச்துச்சா     

4 S|. 
By தலைப்புகள், | ‘J . பிழை 
3 2 

ச(அடைச்சலப்பத்து ன் ட அிடக்கலப்பத்து 
கிதிர்தழிவயெனல் ௨) நிபுசைகுட் 

ee அபயம் பட ப ப... ௭ க'செயிர்வே 
௨௮(௮ச்சம் .., bee ௪| க[தெர்ந்திங் 

arg. bes ௧0 அமறே.., 
டு0அன்னைப்பத்த .., vest vee | vas ves 
G2 /Q)w Dons lear &. eH ௨ கிசோடராத 
௨௫ உபதேச Joao ௪ அசி... 
௩0ிஐயமசற்றல் ,., ௧௬| pangs 
௬௦ கடைக்கணித்தமை கூறல் ,., தி 
௬௫ வணக்கம் ..., ன 
POG சொருபங் கூறல் vee fee vee 

௩.௬ கைம்மாறு காணேனெனல் டு கயனுத்துணை 
டே 1 கேது... 

ழே. ௧0) எநினைவரு 
௨௬|/சாதனமுறைமை ௬) நிஈமுடலல 
௬௮: இத்தர்நூன்மயச்சொழிதல் ௨) supp mes 

ves | 66 வசொல்லிசெய, 
| ழே. ப சக|  கிராசபலியி 

ஜ் es 26 உபின்னுமல்-வ ,.. 
௪௩(£ர்பாதவல்ல்பம் ௩ கி செத்துசா 
௪௮ சொருபாகச்தக்கொம்மி ,.. 1... ப 
ச௫திரிபகறல் ௪௨ வுமிதிருத்தி 

ஷி ௪௫ ௨ட௨உரங்கடா 

௫௬திருச்சாழல் 6 கமோமறத் 
ட. ப ௨)சாரரக்கரை 

டசநிருவக்தி | wl விதழ்லதது 
உகிதெளிர்கது சளித்... ௬ அநெந்தே 

|G) SESS 
உடுசன்றிமறவாமை tae ees bee 

௬டின் றநிலைகூறல் ௪ உயெதும் 
௪) திவிடத்தேவ்வா 
௬) ௩னொாழிச்திலே 

ர ௭ டுசத்தாசத் 
(ஜட சுலெ௩்ஙன் 

இகநீத்தார்நெறி வடட 
உ] . தொளிந்தார் ,., 

bo Bass 
_உறங்கடா 

ற மோகமறுத் 

,பசீாரச்சரை 

 |திசழ்தலது 
பொச்தே 

. (FSSC 

புலெய்தும் 
we gO saan 

ஜெழித்திடலே 
(FESS 

., ளெங்கன் 

தெளிந்தார்    



  

  

  

  

    

  

          
  

  

1 மூ . $ | கப்ஸ், LIE | ey, இரத்தம் 
3 

டுகெஸஞசறிவுறுசசல் &| சடத்தற்செ .. ெதர்சகெ 
௮(பிறவிபழிசதல ,.. | சிவிரை . விதை 

௪| கஇருமாப்பு இறுமாப்பு 
Gag. ப ௮/சவண்ணில .. (வெண்ணில் 

௫க|புராணசாரக் கவிவெணெபா க வபெருககருனை பெருககருணை 
ஹே. ௩௮| ௨/வறுமாதை வருமாதை 
Gag. ௫௭ வுகாணடாரைக் கணடாரைக் 
டே ௮௬| EQMIOS POW’ E60 F 

க௩மனன இடம ணம .|ஆனம 
bag. ட இரிய தினாய 

சசிமெய்க்குரு வியததல் S| சுகனனோன்மை |தஈகோன்மை 
௪௨வேயிசையூதல் ௧௯। உஸுத்குழல் ,, [மூதுகுழல் 

அரும்பத அகராதி. 

2680 பாவமற்றவனே, (ரனனம் | வெள்ளி. 
௮யி£ ௮ணமை, TM + | Cpa, 
அ௮லமருமை கூவாமை, உருவகம் . |தரலசாரமிளஈ 
HCH . துனபம். உஞறறல் செய்தல், 
அனுபு இ அனுபவம், ஊறு பரிசம், . 
௮வ்வியசதம் ,, வெளிப்படாமை |ஏயம ப குறறம்,! 
அதோ ஐயோ, ஐம்புலன்-பொழறி (மெய் வாய் சண் 
HE ..  மனம்-நான, மூக்கு செவி, 
௮றிஞா அறிவுடையோர். |ஒளிர்தல் ப பிரகாசித்சல், 
அ௮ணணல | பெருமை, ஒறுததல் வருததல்-. வெறுத் HEUTE எப்பொழுதும், தல், 
௮ரஈதை அனபம், ஒத்து வேதம், 
௮ணல் . /கணடம்-களம், fat சாட்ட, 
அவம் ப வீண, கயவர் ழேடா, 
அமுரி Ager. சடைப்பிடி ,,[உறுதி, 
அரண் கோட்டை, கனை , நிறைவு: நெருச்கம் 
ஆயும் . (௪௫௧௪ம, கராளம் தீக்குணம், 
ஆகம் மேளம். கதம் கோபம், 
LEED மூகம். கலங்கலன் கலங்கான், 
ஆரணம் . (வேதம், களேபரம (சரீரம், 
இறு ஒழி, கா பபுகரீப்பாற்று, 
இறும்பூது னு அதிசயம், சாறு பிளவு, 

were ,,|துன்பம், ang குற்றம், இப்பி Bellare. இறி பொய், 
இருமை | | இம்மை-மறுமை, 1[ணெசன் | விடிமை,      



குன்றல் 
குயின் 
குணம் குணி 
கூர்மம் . 
கெளவை 
சரசம் 
சக்கு 
சழக்கு 

சுரி 
சுயம்பு 
சுவகதம் 
செறல் 

Oe, Day 
சேர்தெவல் ves 
FITS ip 

தத்துவம் 
தமம் 

ததைய 

திருதி 
இமிரம் 

அய்ப்பாய் 

ஸதி ர் ப. 
அ ய, 

அரய்னீந 
தெருச் 
நகம், 

பாழ் 
ர் டப்ப அ 

நி,வாணம் 

முன்பி னிலையாத மூடமதி கொண்டழியாத் 
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.. A pee, agian fe cor 
மேசம். தியதி 

..|பண்பு-பண்பி, நிரு தி 

, புஆமை, பகம் 
பழிச்சொல், பன்னு 

உண்மை, பண் 
கண், பரிச்சேதம் 

குற்றம், பஉம் 
சிழற்சி, பிறங்கல் 

..!தானாகவாசல், பீதகம் 
(FO Merged | புனிதம் 

வெறுப்பு, புரிவு 
குற்றம், பைதல் 

..கிறைவு-நெருக்சம் பொறுத்தல் 
சேருவேன், பொன்றல் 

பூமி, மறுச்கம் 
, உண்மை, மறுகலை 

இருள். மன்று 
பகெருங்க, மண்டு 

பு தணை, மரம் 
. இருள், மூசிருள் 

அனுபவிப்டாய், | மோடி. 

கெருங்ஜெர், விரகு 
கட்டு, விண்டு 
௪சுதம், விரையூலொர் 

செளிவு, வித 
பு மலை, விபு 
.. விளங்கவில்லை, | வெண்டேர் 

ஆசை, வேளாண்மை 
...| Gunga, 

அவையடக்கம்; 
௯ 

  

ப &பாஇயற்றவன், 
. அணை 

பேய், 

அறிவு. 
பேசு, 

பாட்டு, 
பு சடறிபாடு-பங்கு, 

பிறப்பு, 

..பெருமை-உயர்ச்டி 
பொன், 

[FS SW, 
அன்பு ௮சை-கட்டு 

.பையன்-துன்பம், 

| சுமத்தல், 
சாதல், 

.. | GPM. 

.சுழலாதே, 
...அஇகாயம், 

| நெருங்கு, 
ஒப பாவ்ம. 

| மொய்த்தவிருள். 
| பிணக்கு, 

உபாயம், 

பப விஷ்ணு, 
விரையார், 

| Hp coy, 
ட கருத்தா, 

மானில, 

பு ஈகை, 

தன்மையன் றன்மைமுற்றச் சாற்றுவரா--ரென்சொற் 

பிழையாய வெண்ணிற் பெரியோரிக் நூலீற் 
கழிவ வெவை நிற்பவெவை காண். 

 



கணபதிதுணை. 

அனுபவாநந்த இபிகை, 

SOR தன தடவ ய் 

அடைக்கலப்பத்து, 

உலகொடுயீர் பரமாஇ யொளிருமொரு பொருளை 
யுவமைகடம் தப்பாலுச் சப்பாலாம் பொருளைக் 

கலகமி௫ங் காமாதி பகைஞர்வலை பட்டுக் 
தலக்கமுறு முயிர்ப்பறவை களைகளையும் பொருளைப் 

பலகையின் முடிவின்மூடி. வாயிலகு பொருளைப் 
பாவாபா வங்கடந்தோர் பங்கலுறை பொருளை 

யலகறுமா ஈநதநிறை ,வேவடிவாம் பொருளை 
யருளுருவை மருள்கமே யடைசவடைச் சலமே, (௧) 

அருவாடு யுருவாடு யருவுருவு மாக 
யன்றாசெ சாக்கியா மறிவாகும் பொருளைச் 

குருவாக வந்சடிமை முகாண்டெஸிமை நீங்கச் 
குணங்குறிக எறுதனைக் கோடன்முறை காட்டி 

தெருளாக்கு  மொருபொருளை யன்பரக ஒருத் 
தித்திக்கு மழிவிலாச் தெள்ளமுதாம் பொருளை 

யரியாகி யரனாகி யயனாகும் பொருளை 
யருளுருவை மருளகமே யடைகவடைக் குலமே, (௨) 

என்றுமொரு படித்தாடச் தன்னையன்றி வேறொன் 
றிலாதிருகசச் சோகளையி Oued ng’ பொருளைப் 

பொன்னையனறிப் {fle GOO யக ட குருபவாடுபே ரல்லாற 

பொருளிலா வாறேபோடழ் புனிதமயப் பொருளை 
யென்னையன்றி வேராசா தில$டுமெய்ப் பொருளை 

பிரவுபச லறநினரூர்க் சன்பவயப் பொருளை 
யன்னையொடு தமர்தார மாகவலர் பொருளை 

யருளுருவை மருளசமே யடைகவடைச் சலமே, (௩) 

சண்ணாச் கண்டனக்குச் சண்ணாடுக் காண்பான் 
காட்சியாங் காண்பொருளு மாயெகொண் பொருளை 

மண்ணா௪. பூதபா .வணுக்சளையாண் பெண்ணாய் 
மணிதரொடு தேவர்விலங் காதியெனக் காட்டி



௨ அனுபவாதந்த கபிகை. 

யுண்ணாட வைத்தமா யையைமாய மாக்கு 
மொருபொருளாம் ௮ிஈப்டுபாருளை யுண்டிலையாம் பொருளை 

யண்ணாவென் னரசேயென தரற்றவரு பொருளை 
யருளுருவை மருளகமே யடைகவடைக் கலமே, (௪் 

ஒன்றாடுப் பலவாடு யொப்புயர்வு மில்லா 
வொளியாகி வெளியாசி யோதரிய பொருளை 

நன்றாய சன்றாடு காளையின் றவனாய் 
நானாகி நீயா காசமொடு விர்தா 

யன்றாடி யாமலவெ னும்பொருளு மாதி 
யதிதமென் றருமறைக எாய்க்துனா யிழக்கார்க 

கன்றால மர்ந்தருள வர்தகுரு வடிவா 
மணவை மருளகமே யடைகவடைக் கலமே, (௫) 

விண்ணு தீருஞான விண்ணாகும் பொருளை 

வேதாந்த வாச்யெத்இற் கிலகஇயமாம் பொருளைத் 
சண்ணாருஞ் சாந்தசே வதையாகும் பொருளைச் 

சராசரப் படிவங்க டங்குபடப் பொருளை 
யெண்ணாத வெண்ணிமய லாஓுள்ளு டைந்தாங் 

கிடைந்தார்த மைச்சேர வெளிதின்வரு பொருளை 
யண்ணலாம் பொருளேஇங் க.துவாகும் பொருளை 

பருளுருவை மருளகமே யடைகவடைக கலமே, (௬) 

SIM De ,திரைமோதி மூவாசை நீரான் 
SI T மாயையெனு மாழமுளபூச், தாய 
தெரு கரம்வறள வடவையன. லாகுஞ் 
நகம், .தாசயப் பொருளைமன வீருளகல ஞான 
படி ஈ௱ பொருளவிக் தாதேசம் வீழ்வா 

எழுந் துரிய வருளைமல மற்ரூர்தந் தெருளை 
யகசனச் சுதனமல ஞாம்பொருளை நீங்கா 

வருளுருவை மருளகமே யடைகவடைச் கலமே, (௪) 

"வலபுனு மெண்குணமு மறிவிக்க amps 
களேபரமே யிடமாடுக் காதா, யோசைக் 

இடனான சுவையாறு மறிராவு மா 
WEES முணருமூச் காயை வண்ணச் 

திடனாக வறியவொளி கண்ணாடு மனமாய்ச் 
சீவளாய்ச் கூடத்த ஞய்ச்சவெனு மாடு 

யடியாய சச்சிதா நந்தபர மாகு 
மருளுருவை மருளகமே யடைகவடைச் கலமே, (௮) 

வாமை யிறவாமை பெயராமை பெற்றுப் 
பிறங்குமன மாயையவை யேற்றிகட மாட்டி, 

வி.றலோடு சண்கெளி கொள்பொருளை வேத 
விதிரிடே தங்களறு வித்தசரு எத்இற்



குருவணக்கம். 

கறனாய றப்பயனு மாகியழி வில்லா 
வகண்ட$?ன் மயமாகு மாதியாம் பொருளை 

யறயாவை யும்விடுத் தார்சமை யரூத 
வருளுருவை மருளகமே யடைகவடைக் சலமே, 

கருணைபொழி கருமுடலைக் கருணைவா ரிதியைச் 
சருணால யப்பொருளைக் களைகணாம் பொருளைச் 

தெருணயம் தாரையரு எாக்கவரு பொருளைத் 
தேஜோன்ம யப்பொருளை சாவார வாழ்த் இப் 

பொருணயர் தார்ச்கதே யாயேழி வில்லாப் 
போதம்வேண் டினரைமெய்ப் போதமய மாக்கு 

மருணனா யஞ்ஞான தஇமிரமிறு பொருளை 
யருளுருவை மருளகமே யடைகவடைச் கலமே 

அடக்கலப்பத்து முத்திற்து, 
ஆகி செய்யுட்க௭ண் ப, 

  

HD (Hh QUOT & GS Id, 

wa Ee Le 

Deus மெங்குரி றைந்தொளிர் பொருளே 
யிதுவென வெவருமி சைத்தற் கரிதாஞ் 

சுகபரி பூண முமலவி நாசச் 
சுடர்கெழு சனடித் ஜோதிமெய் யடியா 

ரகக மீது யஞ்செயு ஞான 
வருணனே பொதிகைம லைச்சர சருடேர் 

பசவனே ப௫பய மறுபெரு வழிதேர் 
Uso; ளாரிய பதமலர் சரணே, 

முத்தியி னுருவே மூவா மூதலே 
மூப்புர முச்சக மூ௫ிரு எகலச் 

சிததரு வாடித் இகழ்தின கரனே 
சின்மய சவசங் கரச பதியே 

நித்த நிராமய நிருமல நினைவரர் 
நினைவக லாகிரு பாதிச னேசத் 

பத்துறு பொதிகை மலைக்கர சருடேர் 
பகமரு ளாரிய பதமலர் சரணே, 

ஆயிர நாமா வசலா வமலா 

வத்வித யவஈ காவச் சுதனே 
பாயிர மோதப் பழமறை யஞ்சும் 

பங்கஜ பதபர மாத்மப யந்தர் 

(௧) 

(௧0) 

(க) 

(2)



அனுபவாநந்த தீபிகை, 

மாயவ மாசே னனேமுக் குற்ற 
மறுச்திடு பொதிகை மலைக்கர சருடேர் 

தூயவ னேதுரி சறுதுரி யஞ்சேர் 
குூழ்ச்சி யளிப்பவ கணைமலர் சாணே, 

௮ண்டரு மமரரு மறிதற் கரியா 
யமுதழு தலமரு மடியர்க் கெளியாய் 

தொண்டரை யுண்டவர் கண்டன மென்னாச் 
சொல்வகை யறமனம் வாக்கூயிர் சோரக் 

சண்டன வெலையும் சன்னுரு வாகச் 
காலமி றந்தொளிர் கோலம தருளும் 

பண்டைய னேபழ மறைபொருண் முடிவாம் 
பகமரு ளாரிய பதமலர் சரணே, 

சிந்தையு ரச்கொடு ஐகவடி வாடத் 
இகழ்சிற் ஈுகவடி. வேயடி. யவர்தம் 

புந்தியி லின்னமிர் தப்பெரு வெள்ளம் 
புகவிரி கோயட ஓயிர்பொரு ளாதி 

தர திட வல்லா யவைகொள வல்லாய் 
தன்னிய னேபொதி கைச்சர சருடேர் 

பந்தமி றந்தா நந்தாம் புததோய் 
பகமரு ளாரிய பதமலர் சாணே, 

பறமக மெண்டிசை மேல்£ மென்னப் 
புகலிட ம.தினிறை பொருள்களு மணுவா 

யறநெடி. யாயள வைகளறு நிலையாய் 
யாவைய "மாயன் ராஞ்சித் ஜோதி 

மறமலி கெஞ்சற வாழியி ஸாழ்த்து 
மாண்புடை யான்பொதி கைக்கர சருடேர் 

செறலறு மறிவா நந்தம ஸிக்குந் 
திறலஓுடை யோய்திரு வடிமலர் சரணே. 

பூதப் பொருளும் பொறிபுல னுடலும் 
பொய்யறி வாஞ்€ வனுமிரு வினையும் 

வேதமு மதிலுமை விதியும் விலக்கும் 
விண்ணுல சொபொ சலமத gon paint 

போத னரன்மா லவர்தரு கஇிகள் 
பூரண வெளிதரு பொய்ச்ரித் இரமென் 

ரோத வெழும்பொதி கைச்கர சருடேர்ச் 
துயரறி வருரப யபதஞ் சரணே, 

snus பேய்கமு காதிவி mise 
ரறுடல் சோறுதி ரிர்கசி லொருகூ 

gues யாதிது நீயென விதனை 
யாச்சின ஐுளனவ னழி.தொழு வெனவே



நெஞ்சறிவுறுத்தல். 
பேய்மத வாதுபி தற்றுவ ரறியார் 

பிரக்ஞா னம்பிர மழமுமூல செனுமென் 
ரூய்கிகர் பொதிகை மலைக்கா சருடேர்ச் 

தறிவரு ளாரிய வடி.மலர் சரணே, 

எதுவுல் குயிர்பர மாய்க்கா மாதி 
யெண்ணறு தீக்குண மாய்கற் குணமா 

ய துவவ னவளவை யாய்முப் பொழுதா 
யலரிமு தற்கோ எமரர்கண் முனிவர் 

விதுபது மனரன் ஜிசைபல கலையாய் 
விளைபய னாயொன் ராவி எங்கு 

மதுவறி வதர நானென வருளெம் 
மத்தரி னம்புய வடிமலர் சரணே, 

௮.றிவறி படுபொரு ளெனவிரு பொருளே 
யல திலை யறிவற ழறிடொரு eras 

லொருபொழு துளதொரு பொழமுதில தாட 
யொழிவதெ னறிவிலை யெனிவிவை யுணர்த 

லிருபொழு gee யாசவி ருந்திங் 

கெதுவென வருள்பொதி கைக்கா சருடேர்க் 
தீறிவுள தயலிலை யதுநீ கானென் 

றருளிய வமலரி, னடி.மலர் சரணே. 

தீனையல தயலணு வுளசெனு மளவும் 
தானமா எாதும னங்கெடு மளவும் 

வினைகழி யாசத DFE Hae 
மேவிடு முயிர்கிலை யாமத னானீ 

யெனைவிட பரமா ஸணுவுமிலை யெனவே 
யெண்ணுச மனமறு வசையிது விடினோ 

கனமய லொழிவழி யிலையென வருளெங் 
கற்பக மேபூங் கழலிணை சரணே. 

குருவணக்கம் முற்றிற்று, 

ஆக செய்யுட்கள் ௨௧, 

  

நெஞ்சறிவுறுத்தல், 

WON SMILING SEV, 

/ஈவரத முந்துயரி லாழ்குவதென் ளெஞ்சே 
யாதுவரி லின்புறுவை யாதுனத பிரியங் 

கனதனறுண் ணிடைமாதர் போகமெனி o Bef 
கண்டதென் சாமதுயர் நீக்கமெனி லதுபொய் 

(50) 

(௫5)



அனுபவாதந்த தீபிகை, 

தினமனுப வித்திடற் குடைவதசென் கெடுவாய் 
தகோலென்பு ரோமஞ்சு கந்தரா பிரழை 

சனகருமி வாழுமல பாண்டமிதை விட்டுக் 
கனாவினிீ சுகமுறம் கண்டுிதளி வாயே. 

கறதுடைய ரேற்சபிப் பார்கற்பி லாது 
ஈண்டவரை யணைவர்பாற் ரொண்டசெய லழகோ 

ஈற்குலப் பெண்ணொடெனி லெதுகாறும் துய்ப்பாய் 
ஈமன்வருகை யறிவையோ நாசமுறு தேகங் 

கற்பவரை யொழியாத சித்தனல வேநீ 
கமலாச னனுமலாய் கண்டசுக மலவோ 

வற்பமென லறியாய்கொ லாகெடுவை கெஞ்சே 
யாதுபயன் மாதரா னோதலறி யாயே. 

மண்ணீரை யலஅபுற் பூடாதி யுண்டோ 
மகன்மாடு மாதராய் மற்றவைகண் மாறக் 

கண்ணார வேகண்டு காதலவைப LS © pp 
காமாதி குணமெய்த லேமாறி டாதே 

பெண்ணேவ எரசர்சே வகரானை சேனை 
பிதாமகன் முூதற்ிலை யணுச்கூட்ட மலவோ 

வுண்ணாழி. ஓுறவுபகை தமர்தார முண்டோ 
வொருங்குபட ஓண்டெனவு னஜொழியாத மயலே, 

யாக்கையைப்பழித்தல், 
கெஞ்சேயி தென்கொடுமை பலதயர்க் இடஞாய் 

நின்றுகண மேனுஙகிலை நில்லாது மாறு 
நஞ்சாகு முடலையமு தாமெனவு மூணர்வாய் 

நடுக்கமறு ஈகைதரக் கொண்டதெது மரணத் 
தீஞ்சாமை யாபரியி லலையாமை பிணியா 

லலருமை குளிர்வெப்ப மண்டாமை முடிவிற் 
றுஞ்சாமை சாம்பராய்த் தோயாமை யன்றே 

சுந்தரா இவைதூங்க நிலையாமை தெளியே, 

ஒன்றுகே ணெஞ்சே யுடழ்கலைவு காம 
மோயாத ப௫நோய்ச ளொன்றுபி ஜனொவ்வொன்றா 

யென்றும்வரு மேலூக்க மெதுகாறு மொழியா 
இதற்குரிய செய்வைசெய லெப்பயனு ஸனக்குப் 

பொன்முஇி ருக்குமெனி னன்றாமி இன்றே 
பொறுத்துடலை யாவதென் போயொழிக விடுவா 

யின்றேனுங் கற்பத்தி லேனும்விட லரிதே 
லிறப்பொடு பிறப்பவசி Ques mus லாயே, 

போருட்சுகப்புன்மை பழித்தல், 
பயனாவ தேகமே யுண்டவைசண் மல்மாம் 

பார்த்தவோ சாணாது பாழாந்து யின்ரா 
லயலால்௨ ருஞ்சுகம நித்தியமே யன்ரோ 

வயனறுதற் றேவர்சித் தர்செனினு மொக்கும் 

(௩) 

(௪) 

(௫)



நெஞ்சறிவுறுத்தல். 
வியனாரும் வீடுவரு வகையேது தோன்றா 

Sorts) பொருட்கமுது வீணச லழகோ 
பயமாதி சேராத வசைகேளெ ஸனெஞ்சே 

பகற்கனவி சென்றுலக வஊைப்பார்த்து நில்லே 

விடயவிச்சையைப் பழித்தல். 
ஒயாது பொருளாசை சகொண்டலைவை கெஞ்சே 

யுடற்கணம் வாழ்வசறி யாயுடல்வ எர்க்க 
வேயாது பெறினுமறு சுவையுமுண் டிலையோ 

வேறெதனை யுண்பர்நிதி சாலவுடை யோரும் 
நாயாக வலைவசென் னோவுளது போமோ 

ஈமக்கெண்ண மேழுடியி னாகனிலை யாமால் 
காயாது விழையாது கணம்விட்டு நிற்கக் 

கனாவாம்பொ ருட்சுகங் கண்டுநீ தெளியே. 

வாழ்வெனாச் தாழ்வெனாப் பேதமய லாஇ 
வருச்தலேன் மனதேயி ருந்தபடி யிருநீ 

வாழ்வேது தனதான்ய மனைமக்க ணேயால் 
வருக்தா வுடற்கொண் டிருந்தாள்௨ தெனினோ 

தாழ்வா மெமன்வருத ஓுண்மையிது வன்ஜறித் 
தனஞ்சிலவு செயினும்விடி னுங்கெடுகி யற்றே 

சாழ்வாகு மனைமக்க ஞரைகொளாப் பொழுதச் 
தனக்குமுன் பின்னவர் தனிப்பதையு முனிலே, 

பகீர்ழகப்பரிபவம், 
தடையேது மின்றியஞ் சாதுலையு நெஞ்சே 

ஜகந்தேக முயிராஇி தர்தவனு மிலையோ 
படையாதி யற்கைதார வந்சவெனி லஞரேன் 

பாழ்படுத் தலுமதே தாழ்வடைத லெவனோ 
வுடையா னொருத்தனுள னேலவனை நாடி. 

யோயாம லழுதுதுயர் மாயாத தென்னே 
கடையாய வுன்போல்வ ரிலையாய்ர்தி டாது 

கரையறுது யர்ச்கடல்க கிழ்சக்துவிழு வாரே 

எதுகருதி கெஞ்சேயன் வாணாட்ச ழிப்பா 
யெங்இருநம் தங்குவர் தனைபோத லெவிட 

மதுமறச் தயல்வியச் சச்சிலது கற்றே 
யருக்தற் பொருந்தற்க $லந்துபொரு டேடி, 

மதுவுண்ட வண்டென மயங்கின்மரு ஜனனம் 
வராதோவ ராதெனின் வரலெனிச் சனன 

மிதுதந்த வன்பினும் தரிலேத செய்வா 
யெப்படிபி ழைப்பமிது செப்புசவி ரைந்தே, 

கெஞ்சறிவுருத்தல் முற்கிற்று, 
ஆச செய்யுட்சள் ௬௪, 

RENIN 

(#) 

(௮) 

(௧) 

(௪0)



அனுபவாதந்த இபிகை, 

பிறவிபழித்தல், 

கட இற்கு்டை 

ல்சயமன்விடு தூதர்பிடித்திரு கைகள்சலித்தன ரால் 
கருவளரச்சும வாபெறுசோயில்க ரூத்தனைசொர்தன ரா 

லற சந்தையர் பெற்றுவளர்த்தழி யாச்தயர்கொண்டன ரா 
லரிவையர்பூண்மங் கலணுணைழிவா லழுதுசலிச்சன ரால் 

பலமுறைரரகுபு குந்தடை துயாயல் பார்த்துவெறுச்தன ரால் 
பந துஜனங்கள் ஈனேகர்செகசள் பதைத்்துருடுங்னெ ரா 

ஓலகமுதித்திடு ராண்முதஓடலை யொழிர்துபொறுத்திட லா 
லோகெவொய்பல பேர்கணடுங்கவு ருக்சொளலென்னழ கே.(௧) 

கருவளர்பைச்சாண் முழ$யதில்சட் டண்வெருந்தினை முன் 
கழிபொருளொக்சநெ ருக்குண்டுடல்வெளி காணவயர்ந்தனை பின் இருசிறுநீர்மல மாஇபுரண்டுத வழ்க்து நடந்திடு நா 
டனாமிசைவீழ்ரக்தறை யுண்டைம்பருவர் தனிலனைசர்சைமு ஞன் 

குருவிவர்முனிவுக் டெனாய்சொர்தனை கொம்பனையார்மய லாத் 
கூடழிகோய்பழி பகையச்சங்கொடு கோரகுடும்பியு மாய்ப் 

பெருதுயர்கண்டனை யைம்பொறிகெடுமூப் பினின்மாணச்தய ரென் 
பேசுக வறிவாய் பேதாய்பயனெது பிறவிவிரும்பூவை மே. (௨) 

உண்டிடுவிரைசழை காய்கனிசரூுகல தண்ணலைபட்டுடை er 
ஓுடையொடுரோமத் தடைகாரல்ல துக்கலைஈந்தகில் சேர் 

தண்பனிடீர்சா னம்புழுகாதிய தீடியுடல்பூசலை நீர் 
தீனிலலர்கொடிகோ டலர்மலரலதுக ரிச்சலைமணியணி பூ 

ணுண்ணிடைமாதர்மூ யக்கல தறுலை தூறுகம்வாமுகி னு 
அண்ணறிவோர்பெறு பேரின்பச்சுச அ௮கரலைபிறவிதொ றங் 

கண்டதைகண்டுண் டதையுண்பதிலெது காண்குவமொழியட லாய் 
சண்கொடுபடுகுழி வீழ்வதுன்றல கற்பனைவிட்டச லே, (௩) 

ஈ.திகடல் வாவிகள் விதியிலமிழ்ச்தனை சாடவராமனீ யோர் 
சன்னோம்போம்பினை மச்தரபூசைக யந்து மூடித்தனை பல் 

பதிவலம்வந்தனை புலிமான்றோவீடை பன்மணிபூண்டிரு மாப் 
பாசவிருந்திரு கண்களைஞூய்க்து பயின்றனையோகுக எப் 

பதிசதிரிதசுத ருடலணிமாதிப யன்பெறவேண்டிய லாற் 
பாழ்படவிசபர வாழ்வுடனிதியென பவமறுதற்கல வே 

யிதிலெதுபயனிக புரசுகரிலேயல வெலுமிருமறையுடல் வாழ் 
வெண்னில்கழிர*த தறிர்ததைவேண்டுவை யென்னிதுவுன்னினை 

[வே, (௪) 

செளவைமறக் இலை சரவமொழித்திலை கன்மம்விடுச்சலை யால் 
காய்சினம்விட்டிலை யுடல்பொருள்குலலபி மானங்கழலலை யால் 

வெவ்வுரைதர்தெம் மதமேபெரிதென வீண்வாதாடுவை யால் 
வீணர்சமைப்புச ழாமெய்ஞ்ஞானிமுன் வீம்புகள்பேசவை யால்



அறித்தறிவாயெனல், ௯ 

பவ்வகெடுர்தினா சூழ்புவிமேற்புசழ் பரவவிரும்புவை மெய்ப் 
ப.த்திசாத்தைநி ராசைவிசாரணை பற்றலைகற்றதி லென் 

னெவ்வலசோசத மெவ்வுடலோசதக மெம்மதமோசத 
யெண்ணறுபிறவியெ டுத்தழிவித்தசை யெண்ணலையென்னி தவே, 

பிறவிபழித்சல் முற்றிற்று, 
௮௧ செய்யுட்கள் ௩௬. 

epee SE 

அறிந்தமிவா யெனல், 
ep 

  

(இ௱ப்போமென் றறிவாயெண் ஸணிலரிறக்சக் கண்டா 
யெவர்பிழைத்தா Grogs லென்றயலுக் குரைப்பாய் 

அுறப்பரே லுயிர்தமர்க ளார்த்துமறம் தமூலாய் 
அடி.துடி.த்துக் குலைஈடுங்கித் தஞ்சுமூுனே யுடலை 

மறப்பதுபுண் ணியமென்பாய் மகான்கதைகம் படிப்பாய் 
மறுகணத்தின் மண்பெண்பொன் மயலதனான் மாழ்சத் 

இறப்பரிவா யுலகுசச மெனவேயை யபையோ 
திரைக்கடல்வீழ் திரணமொத்தாய் செப்புவசென்னுனக்சே, (ச) 

விரைரந்திடலேன் வீதியிலுள்ள தேவருமென் நுரைப்பாய் 
வீணர்சொல்லை மெய்யெனவீ டும்பொருளுக் தோம்றே 

கரைந்திரச வாதபித்தே றிப்புகைகுட் பட்டுக் 
சண்ணிழர்து மதியிழச்து கையிரண்டு மேர்தி 

யிரைக்தமுஇச் சகம்பேசி யிஞ்சியுண்ட குரங்கா 
பிவெர்சைக்கே மாந்தவரா விடர் தலைக்க வலைவாய் 

சிரைபுரைவா யவர்கொடுத்த லவர்சதியே யன்றோ 
எீச்டீ யறிந்து கெட்டாழ் செப்புவரா ௬னக்கே, (2) 

தேவரெளவை சிவசமய anAdw sipwnt 
இருச்துசட கோபர்முத லாழ்வார்கள் இத்சர் 

மூவர்சொன்ன சதைமுத ஸூற்படிப்பாய் பிறர்க்கு 
மொழிக்திடுவாய் குருவாக முன்விராவா யல்லால் 

யாவரெனைப் போன்மடைய ரென்றகத்திற் இரும்பா 
யானெனலு மெனதெனறு மெள்ளளவுக் தவிராய் 

கோவணத்தின் மேற்குறையுக் தலைமேலாக் இனையுங் 
குறுகாதென் பாய்துணியாய் கூறுவரா ருனக்கே, (௧) 

ஆசைபல வருந்துயருக் கடிபீட மென்பாய் 
யாதுவஈது மடங்காதே யார்கொடுப்பா ரென்பாய் 

காசைசாம் தேடினமோ ஈமையதுதே டிற்ரோ 
சடற்கராயிற் புண்டாலுங் சளேபரங்கொண் டதவே 

அசதிக மொட்டாதென் றெவரிடத்தும் புசல்வாய் 
அரும்பளவா சையையும்விட்டுத் தணிவமெனத் திணியாய் 

வேசையர்ச ளாசையொச்சு சேசம்வைப்பாய் சவள்மேல் " 
வெளிவேடம் பரமசசம் விளைத்திடிமோ கெஞ்சே, (ஸ்



#0 அனுபவாநந்த $பிகை. 

துண்புெபல் வாமெலும்பு நரம்புதசை கூடித் 
தோலாலே மறைந்சமல பாண்டவுட லதுமேற் 

சொண்டிருப்போ காமுமென வறிக்இருக்துர் தனிஓங் 
குவலயச்தி லுள்ளாரைசக் குறையுனலென் னெஞ்சே 

பண்டி.தச்சால் வேடத்தால் பணச் இஓயர்ர் ததனால் 
பழயமல பாண்டமொரு பவிச்தாம்பெழ் றிலதே 

யண்டர்பிரான் நருமுயிர்க ளனைத்தையுமொன் றென்றே 
யதிவ தன் ஞானமென்றுன் னகங்காரந் துலையே, 

இருப்பதுபொய் போவதுமெய் யாஇருந்து மென்னு 
மெவரிருக்து மென்செய்வா ரெமன்வருக்காற் றேடும் 

பொருட்கொடுத்துப் பிழைப்பாயோ தமரையலுப் புவையோ 
பொய்யுரைத்தாம் சென்றிடுமோ பிற்கணத்சே வருவே 

னுருக்சம்வையு மையாவென் நழுதும்விடு வானோ 
வூட்டிவளர்த் இடுமுடம்பி னொகசொடுபோ கானே 

செருக்கெதுவோ நிலைமையில்லாப் பொருட்கழுவாய் நெஞ்சே 
ச்சீ யறிர்துசெட்டாற் செப்புவரா ரனக்சே, 

பெண்ணாசை யாலழிந்த பேர்கடமைக் சண்டாய் 
பெரும்பார தக்கதைபி ராமர்கதை யறிவா 

யெண்ணாம லவர்பிறகே நாயதுபோ லலைவா 
யிருக்தபொரு ளீர்துலக ரேஏிடவா யறவாய் 

புண்ணாதி தரவழிந்தாய் வைத்தியர்பின் பற்றிப் 
பொருட்கொடுத்து வாய்ப்பற்கள் போமருந்தை யுண்டாயம் 

மண்ணாவா ராசைகன விலும்விரும்பே னென்ளூய் 
மறு த்தவர்வா யலை£காப்பாய மருந்துனக்சென் னெஞ்சே, 

துறவிகளுக் காசனொரு துரும்பெனுஞ்சொற் பொய்யோ 
தணிந்தார்க்குச் துக்கமில்லை யெனலறிநீ மெய்யோ 

பிறந்திறவா வுயிர்க்கரர்சை யுண்டெனலை யையோ 
பெயர்சொல்லும் வாழ்வுதாழ் வதைநினைவாய் கொய்யோ 

சரன்பிரம னரிமுதலோ ரடைந்தனரே ஓடற்செரண் 
டார்சிறுமை பெருமையடை. யாஇருப்பார் கலங்கேன் 

மறமலிக்த கெஞ்சுடையார் வார்த்தையினா Concer 
வருவவ ர வாராத வரலொழிச வெனவே, 

உள்ளபடி. நாம்பிழைக்கும் வகையெதுவென் றுன்னா 
யுணர்ந்தவரைப் பரிசசிப்பா யுட்கருத்தை மறைத்துக் 

கள்ளவந்த னம்பூசை ஜபதபமேற் காட்டிக் 
கருத்தறியா ரிடம்பகட்டி.ச் கண்டவர்பா லணுகா 

யெள்எளவும் வாக்குமனங் காயமொருப் படவிங் 
செத்தொழிலு முஞற்றுலொ யெப்பயனெங் குறுவாய் 

பொள்ளவுடற் சேயழுவா யான்மசுசம் பேணாய் 
புறத்திரிவா யசமடங்காய் புகலுவதென் னுனக்கே, 

(௫) 

(a)



மெய்க்குரு வியத்தல். 

     
Dev 20 us game cn DC a Cum வடி.லாகும் மனமே 

யானா!  யெங்குஇத்சா யெவர்பொருட்டுக் கலைவாய் 
வல்லையல்லை யலொண்ட கோடி.வகுத் தளித்தள் 

வாங்கவல்லா ணியஇதனை மறுத்தணுவிங் கசைச்க 
rato’ யென்பொருட்டே துயருறுவா யெனிே 

கம்புமெனைக் சைவிடுத்துச் சுமுத்தியிலெங் கொழிவா 
மிெல்லையில்சத் தாமெணினீ பிறர்திறப்பை யுணர்வா 

பினியேனுர் சொழிலறவென் ஸிற்கலர்து சுயே, 

அ.றிந்தழிவாயெனல் முற்றிற்று, 
ஆக செய்யுட்கள் PH, 

  

அமய்க்குரு வியத்தல். 
எசகு வடுவை 

Aon மீர வறிலைய ஸித்துப்பே 
ராசை தீர வமுதெனு மோர்மொழி 

சொல்ல வல்ல வருட்குரு தாடலைச் 

தோயச் கொண்டு பிறப்பறு கெஞ்சமே 
ல்ல யோகஞ் சிதம்பரச் சக்கர 

நாச மின்றி யுடணிலை மார்ச்சு 
மில்லை யோதரு வோநொடிக குள்ளெனு 

மினார் சொல்விடு ஞானந்த மைக்குமே, 

ஏசும் யாவுங் கெடுத்துக் கெடாதபே 
ரின்ப மேதர வன்புரு வாய்வரு 

தன் சற்குரு தாடலைக் கொண்டது 
கானெ னத்திட னாய்நில்லென் னெஞ்சமே 

காம லித்திட வேமறை வஞ்சனங் 
கற்ப மிக்கும் வயர் இமிர்தலு 

மோத வந்திடு மென்றுபொ ருட்கொளு 
இத்த ரைவிட் டொழித்துப் பிழைத்திடே. 

என்று மோர்படி.த் தாகவி லஇடு 
மேத மில்சச ஜாகந்த முன்னுரு 

நினறி டென்றப வாதம ருட்செயு 
நித்தி யக்குரு தாடொழென் னெஞ்சமே 

பொன்றி டச்செயு மாரணம் பித் தகொள் 
பேத னம்வித்து வேவணம் மோகன 

மதேன்ற னக்கருள் வோங்குறை யாதெனு 
டர் கைவிடு கேடுத விர்க்கவே, 

அறிவை யன்றி யகலம் விளங்குமே 
லார் தப்பிர மமது வங்கனே 

வெறிய வேறற மில்லவை நீயெலனும் 
மேத வாரியன் ருடொமென் னெஞ்சமே 

HS 

(௧)



அனுபவாநந்த நபிகை. 

குறிகள் வைத்திது சண்மூ௫ சாம்பவி 
சட்டு விட்டொரு கூடுபு சச்செயு 

நெறிய தென்றதி லேனு? லைத்திடார் 
சர் கைவிடு தேசுதி கழுமே, 

அணுவி னுக்கணு வாடிய சண்டமா 
யந்த மற்றகு ர.துறி யந்தனைக் 

கணுமு திர்ந்த கரும்பெனக் காட்டிய 
கற்ப கக்குரு தாடொழென் னெஞ்சமே 

முணுமு ணுத்தச் சபித்திடு வோகம்மேன் | 
மோடி செய்சழிர் தார்கோடி யுண்டென்றெங் 

கணும ரைச்சச்ச மாடுங்கு றும்பரை 

யஞ்சி டாதகர் கெஞ்சைப்பி எந்திடே. 

சுருதி யுத்தி யனுபலத் தாஓளைச் 
சோர்வி லாப்பரி பூரண மாக்டிடத் 

திருதி யாக வெழுந்தருண் மாரிபெய் 
CsA sam Sms தாடொழென் னெஞ்சமே 

நிருதி மக்திர Sgr Iss 
நிச்ச யமுல கோர்சத்தஞ் இர்தையிழ் 

கருதும் யாவும் வெளிப்படை யாமெனுங் 
கயவர் கைவிடு காலமி ருக்கவே, 

மாயை யில்லை மனப்பந்த முத்தியும் 
மை*த நீசித் திவைசட முன்னுரு 

சாயை யோர்முத லேலிவை யண்டெஞச் 
சங்கை தீர்த்தவன் ருடொழென் னெஞ்சமே 

பேயை யேவற் செயும்படிக் கேவுவன் 
பேழக் தர்க்சையென் கைவ௪ மென்றுல் 

காயர் தேடும மும்பர்கை விட்டுகில் 
லத மில்பர மாந்த மாவையே. 

வைது நிர்தை வழங்கிவெ றுக்கனும் 
வாய்மை தந்து மறச்சு மறுக்கவே 

செய்து சிந்தை மூமுமென் Cat Ls GO) 
தீன பந்துவின் ருடொழென் னெஞ்சமே 

கொய்து பேசலும் பாம்புபு விகடன் 
னோன்மை யல்லதோர் சோன்புஞ் செயாச்சிறு 

பைத லாய்ப்பிறர் பை£சல டைவகை 
பன்னு வார்மொழி தன்னையொ ழித்திடே, 

சான்பி ழைச்கப் பிறர்கெட வெண்ணலாற் 
சன்ம கன்மம் வளர்ந்தன மற்றையோர் 

தான்பி ழைக்ச வுடற்கொடென் ரோதினான் 
emo psa லழிவையென் னெஞ்சமே 

(கி



மனன திடம்; | 

பூன்ற ழைக்கப் பிறர்பொருட் கொள்ளைசொள் 
ஞூ வமை வாசகத் தாற்பிர மிச்கச்செய் 

வான்௨ ரும்வஞ்ச வேடக்கு ருக்கடன் 
வாய டக்கியுன் மாயையொ ழித்திடே. (௯) 

கற்ற றிந்தவ ரேனுங்க vue 
கற்கி லாசவ ரேனுங்க லங்கலார் 

CPU தங்க ஞனக்சணி குடெனு 
ஞான வாரிதி தாடொழென் னெஞ்சமே 

பற்ற றுந்தவர் போலும்ப சப்பியே 
பஞ்சு போலலை யும்மன வஞ்சகர் 

சற்று நிற்க விடந்தர லும்விடு 
" €6@ wi gut apbow கலுமே, (௧௦) 

மெய்க்குறாவியத்தல் முதந்திற்று, 
ஆக செய்யுட்கள் ௫௬, 

கலவையை, 

aN 
மனன திடம். Rog 

. Sis — 3 ‘s “fo 

ஆத்மாநாத்மாவைக்கூறல், ் பு 
தரனெனலறி வென்றுசொ லுண்மை கொளார் ௨: ன 

தனையுடல்ள வாககொடு நிற்பதலா z 5 வி 
லீனனமில இப்பியி லென்பது போ ௫ ce : 

விலையுலகறி வினிலெனி லோர்ந்தடையார் 2 ல் 
சானனமிட ஸனாச்கொடு சடைமூடியுங் ' = 8 

காஷாயக மண்டல தண்டுறிலென் 3 a 7 
னானனமது சண்டுல கேற்றிடினு J 66 

மவர்சருசிறு மொழிகளை யஞ்சிலனே. (௧) 
வ ஆண்ம விலக்கண மறிவித்தல். 

தினையறிவது தனையய லறிவதனைத் 
கானெனனல மெனமறை முழையிடலா 

லெனையறிவது யானல மனமெனிலோ 
விதுகிலையல வெனுமுரை பேச௪டுவார் 

மனைகனதன தானிய மெனதெனலை 
ம.தியறவொரி மலைமூழை வாழ்வுறிலென் 

மூனைவினையுனி புனைகழல் வனைதலலான் 
மொழிதருிறு மொழிகளை யஞ்சிலனே. (௨) 

அவத்தாத்திரிய சாக்கீியான்மா வேனல், 
அந்தந்தவ வத்தையி லதுவதுவா 

யானிற்கிலு மல்வவ வத்தைகடா 

மெர்செர்தவி தத்தும ..ுத்திடினு 
மிலையாடு மொன்றினி லொன்றவைதாம்



அனுபவாதநத தபிகை, 

வர்மிதந்சபொ ருட்கணி கழ்ந்தழியு 
மதுநானறி வின்றெனி லாத்தியெதோ 

தீந்தம்மதி போனவை ஞானமெனுத் 
தீருவார்மொழி இஞ்சிலு மஞ்சிலனே. 

உலதபோய்யேனல். 

நனவினிஓல குடலிரை தூலமுமாய் 
ஈமுவியகன வினிலவை சாயையுமாய் 

வனடிகர் துயி வினிலரு பாழ்வடி.வாய் 
மாறிடிலுல குடனிஜ வடிவெதுவோ 

,தினவனுபவ மாதலி ஜோர்மினெனிற் 
செவிகொளவறி யார்பல கலையுணர்விற் 

கனமலைபுரை வாரெணி லென்னவர்தங் 
கதியறுசறு மொழிகளை யஞ்லெனே, 

ஆன்மாலவையன்றியகீலமீலையேனத் துணீதல், 
அ௮றிவினையறி வதுவறி வலதுபிற 

வாகலசட மவையொரு முதலுமல 
பொதிபுலன்மன முடலுயி Gave nud 

போயொழிதும் வருசலு முண்டறிவின் 
மறுவறுதுயி லினினன வினிலறிதும் 

மறுகலையறி வல இதிலை பரவணுவும் 
நெறியிதுகெறி யதுவெனு முரைதகையார் 

நேராரிவர் சஞ்சொலை யஞ்சிலனே, 

பந்தழத்தியகறல், 
மண்ணீிரனல் வளிவான் நிரிபவையே 

மாந்தர்கண்முத லேழ்வகைத் தோற்றநூப் 
புண்ணாடிலி றப்புப் பிறப்புமில் 

அடலிற்கு முதல்கெட வின்மையிஞழ் 
கண்ணாமறி வோமறை யாதஇதளாந் 

கரணிடிவிலை பர்தமு முததியெனிற் 
புண்ணாகுவர் நீதிச டைப்பிடியார் 

பூரியரிவர் தஞ்சொலை யஞ்சலெலனே. 

உலோகாபவாதங்கழலல், 

மனைமக்கடு றந்தில மென்பர்சிலர் 
மனமுண்டது போலெ சென்பர்டிலர் 

வினைமாண்டி.ல தென்செய லென்பர்சிலர் 
விதியாதுகி சழ்ச்துமோ வென்பர்சில 

செனையாண்டவ ரன்செய வென்பர்சில 
ரிடைவாரறி வாட விரையார் 

கனைஞானிகள் போற்றமை பேடடுவார் 
களையேற்றுவர் தஞ்சொலை யஞ்ரிலனே, 

(க) 

(cr)



தரிபகறல். 

இதுவுமது. 
குணபேதமி றந்தில தென்பர்சலர் 

கூர்மக்தனை யொச்திரு வென்பர்சிலர் 
பிணமாம்வரை பேசுவர் ஞானிகளோ 

பேசாரறி வுற்றவ ரென்பர்சிலர் 
நிணவுடல்விட லாகுமோ வென்பர்சலர் 

கேராரறி வாட விரையகலா 
ரணல்வராயறு துயர்கெட நினையவலொ 

ரார்கொலோவிவர் தஞ்சொலை யஞ்சுவரே, 

இதுவுமது. 
சும்மாவிரு சொல்லற வென்பர்சிலர் 

சுகமாயொரு கணமு மிருக்துரையார் 
நம்மாற்பலர் ஞானிக ளா௫னர்சண் 

ணமொனறையும் சேட்பதி லென்பர்செயார் 
பெம்மானுரை பேசின ஸனென்பர்சலர் 

பிரிவறறறி வாட விணாயகலார் 
தம்மாலல தெம்மா லறநினையார் 

திகுவர்களிவர் தஞ்சொலை யஞ்சிலனே, 

டதுவுது. 
விதியுண்டெனில் வந்திடு மென்பர்கிலர் 

வினையார்௧.ர வஈததெ ஸனக்குறியார் 
ப.இத இடி லாகிடு மென்பர்சிலர் 

பசுவால்வர லரிதரி சென்பர்சலர் 
விதியாதிக ளேனென விடைபகரார் 

விட்டெடெலறி வாகட விரையலொர் 
மதியாலரி யரனிலை யாய்ந்தறியார் 

வாய்வாதிக டஞ்சொலை யஞ்சிலனே, 

மனனதஇிடம் முந்றிற்று, 

AS செய்யுட்கள் ௬. 

  

திரிபகறல், 
வவ ere 

பொன்னை மாதரைப் பூமியை நிந்இத்த 
லென்ன காரண மேழைது றச். இவை 
யென்ன கண்டன ஸனேதுமி லைமத்தங் 
தீன்னை விட்டக ல்த்தான் பிழைப்பனே. 

ஏது மீசன் செயலென் நுரைத்துப்பின் 
பேத முூண்டெனப் பேசும றையிதி 
லேது நிச்சய மென்றிவை யாய்லொ 
சோதி யோதுவ ருண்மை செளிவசே, 

கடு 

(௧0) 

(௧) 

(௨)



அனுபவாநந்த தீபிகை. 

விதிய லாது விளைலை சொன்றெனும் 
மதிவ ருந்த வருமெவை யும்மெனு 
மெதுசொ லோநிஜ மின்னதி தற்கெனா 
மதிய இல்லா மருண்டு இடப்பரே, 

வேத மோதி Sy Bs As gS cor 
வாத மேபுரி வாரமிகு வஞ்சகச் 
காத கர்தமைச் கண்டவர் பல்லுரு 
பேச மோதிப் பிழைக்லெ ர௬ுண்மையே. 

சிவம யமெனச் செப்பிடு நூன்முகத் 
செவையெ ஸாவறி யாரீ ததிசயம் 
புவனம் யாவும் புருட னுருவமே 
லவனே யானெனில் யாதுபி ழையதே, 

சருவம் விஷ்ணு மயஞ்ஜகத் தென்னவே 
கருவ மிக்குச் கழன் றனர் போன்முனார் 
பருவ தங்கட் பறக்கடிப் போமென்றி 
வருவ தொக்கு மறுப்பவர் வாதமே, 

அவனை யன்றி யணுவசை யாதெனு 
மிவனெ வனிஉ னெப்படி. சண்டன 
னவன ருட்சொண் டறியினுங் காண்பவ 
னெவரி ஸனும்பெரி யானென வலேற்குமே, 

எங்கு மீச னிருப்பிட மென்றுபின் 
cake Cary யலைந்துதி ரிவதேன் 

சங்கை நீரத் சமிற்றெளி வற்றிடி 
னெங்கு முள்ளவ ஊைக்கண் டிருப்பரே. 

முன்னி லங்கு மூயிருல கம்முத 
வின்ன காலத் இவர்படைத் தாரொனச் 
சொன்ன தாலிலை சொல்லு மரகாதியென் 
றென்ன வேதுல இல்லை யெனற்கரோ. 

தன்னை யின்னவ னென்று தெளிர்தலோ 
பின்னர் பேறு பெறற்கு முயலலா 
மென்ன மாய மெலர்சொலு சஈம்புதல் 
பொன்னெ நிந்து புழுதியை வாரலே, 

மான மின்றி மலஞ்சறு நீர்புழு 
வன ரம்பு முதிரமு ரோமஞ்சே 
சீன மாமுடல் யானென் நிசைப்பனை 
ஞானி யென்ன னசைப்புச் டெமிதே, 

(௧) 

(௧0)



இரிபகறல், 

ஞான மேவடி. வானரர் ஞானியோ 
கான லாவுடற் ரூனெனச் கொண்டபி 
மானம வைத்து aul மைக்கப்பொய்ஞ் 
ஞான மோதுவ ரோதெளி ஈங்கையே, 

எந்த தேக மெலர்க்குச் சதம்வந்து 
வக். து போனவை மட்டில வேவிறை 
கர்செ னாமுட முனென லற்திடப் 
பிச்தி உந்து பிறவியென் செய்யுமே, 

வறுமை நகோய்மா ணங்கள் வருச்துவோ 
ரொருவ ரில்லை யொழிர்தவ ருமிலை 
யருமை யானவை யுமது போலவே 
வருவ வரதுடும் யாவாத டுப்பரே, 

இணையி லாததோ ரின்பம டைந்தவர் 
பிணையுட் பட்டுப் பிறர்ச்சிதம் பே௫ிலா 
ரணை க டச்த வருளுடை யார்க்செலா 
மிணைய லாதிழி வோயர் வில்லையே, 

ஆதி யெவ்வுடற் குமைந்து பூகமென் 

ரளோதி யார்க்கு மூரைத்துப் பலபல 
ஜாதி யுண்டெனச் சாற்றி லறிவடை 
நீ. யாளர் நெறியெனக் கொள்பவே, 

ஆசை விட்டி. டரன்பதஞ் சேரெனாக் 
காசை வேண்டிக் சதைபடிப் பார்கடாம் 
வேசை போன்ற விரகுடை யாரலா 
லீசன் மெய்யன் பிணிற்சிச் லொர்களே, 

தேக கானெனத் தேடுமி ருவினை 
மோக மென்று மொழிந்த தறிர். தம்பி 
னேக ஞான மியானென்பர் மேற்பழி 
யூக மின்றி யுரைப்பதுங சல்வ்யே, 

௩௫௪ மூத்திர ஈகண்ணுவ போலுயிர் 
பதியி ணிற்கலப் பென்று பழமறை 
விதிய ரைக்கும பேதங்கொ எார்க்குநற் 
கதவ ரல்கன வாகுங் சனங்குழாய், 

இன்றிங் சே விருப்பை யுணர்ச் இலார் 
பொன்ற லுற்றபின் போயதி Ca Go 
நின்ற ரற்றுவர் நின்மல Cenh_s 
தன்றி யெங்கு மவனிலை போலுமே, 

HOt 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(கு) 

(௧௬) 

(40) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨0)



கீஸ் அனுபவாநந்த தீபிகை, 

மாண்ட பின்னர் வைகுண்டத் தறிவரா 
மாண்டி. ருக்கு மரியிவ ணில்லையோ 
காண்ட லுக்களி தேசங் கழன்றபின் 
காண்ப மென்னல் கதையென்ன லாகுமே, 

ஈ௪ னெங்குள னெங்குங் கயிலையே 
வாசு தேவன் வைகுண்ட முமங்கனே 
anes Said கன்றிவி எங்குமோ 
காசு gow sé சாஇத்தன போலுமே, 

ஐ பூத மருண ஸிளம்பிறை 
நந்த லில்பர மாந்த னல்லுயி 
ரிர்த வெண்வசை யீசனு ரூவமே 
லெந்ச வாரிங் இசைப்பத பேசமே, 

எல்லை யறறவ னீச னெனச்சொலிக் 
கல்லி லுமிருப் பானெனச் காட்டுவா 
ரில்லை யோதன் ஸனிடத்தவ னென்றறிக் 
தொல்லை சேர்கில ருய்ர்செறி யொண்டொம. 

சத்தி யற்ற சடங்கட வுளெனப் 
பத்தி பண்ணப் பரகதி வாய்க்குமேற் 
சித்சொ ரூபன் சவனெனப் போற்றுவோர் 
மூத்த ராவதின் மோசமென் மொய்குழால், 

பேத வாதம் பிதற்றுவர் கற்தவ 
னாத லுக்கிங் கரைவதெவல் வாதமோ 
வேது மீசனை யன்றியி லாமையா 
லோதி னார்பெரி யோரென் நுணர்ந்திடே, 

கோப மாதி குணங்கள் விடுத்திலார் 
சாபம் வைப்பர் தமைப்புக மாரெனின் 
மாப வித்திர வேடர் தரிப்பினுந் 
சாப தரெனச் சாற்றற பிழையதே. 

ஆசை யற்றவர் யாவ ரவர்களே 
மீசன் மெய்யன் பினிலீ டுபட்டவா 
பூசு ரரிவர் பொன்னடி போம். றுவோர் 
நாச கால ஈமன்றயர் நீப்பரே, 

கற்றி லாதவ ராயினுவ் காவியைப் 
பெற்றி லாதவ ராயினும் பேயர்போற் 
பற்றி லாது பசைப்பற் நிருப்பனை 
யுற்றுச் சேவிக்க வொன்றுஈன் ஞானமே, 

(62) 

(௨௪) 

(8௪)



தஇரிபகறல். 

௮க்க மாலை யணியினும் பூதியை 
யெக்க ணுந்தெரி யாதுட Cop day 
ஈகக னாம ஈவிலினு மென்னசை 
மிக்கு ளாரைநீ வேடரென் றுன்னிடே. 

குறைவி லாதபே ரின்பங் குளித்வா 

நிறை மதஇக்கொடு நிற்ப தலாற்பிற 
ரிறையு கோக வியற்றிலர் ஈன்முது 
மறை யுணார்ச்தவர் மான்மருட் சண்ணிஞமப், 

ஒன்ற லாகதுல் கந்தெரி யாமலே 
நின்ற பேர்க்கடை யாள நினைப்புறி 
னன்று தீதெனு காட்டமி றக்திசழ் 
வொன்றப் பேட னுளமறு கார்களே, 

பெண்ணை யாருயி ரையஞ்சொற் பிள்ளையைக் 
சண்ணை மிச்தவர் காதை தெரித்தலா 
லெண்ணு வார்தமை மீசன டியரா 
யுண்ணுஞ் சோறுக குரைபொய் விடார்களே, 

ர் 
தய
 அன்ப ரென்றிங் சசெசவா கைப்பொரு 

ஞண்ப தேபலர்க் குய்க்கெறி யல்லது 
அன்ப நீங்கச் ௬௬.௫ மயக்கொழிமர் 
Hou மெய்தின ரங்கு மரியரே, 

நான ஹீனர் ஈவிலிற் usados 
மான மென்று வழங்கும் பழமொழி 
தானு ணர்ச்தும் தனைத்தெளி யார்மதி 
மீன ரென்னி லெதுபிழை யேந்திழாய், 

*
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எத்தி றத்து பிடாதுலை யாமையாற் 
சுத்த ஞானச சொரூப முற்ரார்கலோர் 
பித்தர் காண்பொருட் பேணுவ ரிவ்வுல 
கச்சைப் போலெவ் புவுலகததங் சன்மமே, 

கடக கங்கண மார மணிமு 
படம ணிந்த படைக்கல வேந்டுிதழில் 
விடமெ ஸனாத்துரும் பென்ன விடுப்பவர்க் 
கடா லாதெது வீனுஞ் சுவர்க்கமே, 

ஓடுஞ் செம்பொனு மொக்கவே நோக்குவர் 
மீடு சால்பெரி யோரெனிற் பீதக 
காடு யாதவர் நாட்டத்திற் கோர்கலார் 
வீடு மேவிட மென்னல் வியப்பிசே. 
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கண 

(௬0) 

(௬௧) 

(sm) 

(௬௪) 

(௩௫) 

(na) 

(௩௭) 

(௬௮)



2.0 அனுபவாதநந்த இபிகை. 

மறதி யாலுறு மாத்துயர் நீக்சலே 
சுருதி யாகமச் சொற்றுணி வாய்ச்இடிற் 
பிறவி தன்பமெங் காயினும் பேர்கலார் 
ஆறவரோ வீடு தன்னின ராவரோ, 

பூத நாதன் புரார்தகன் யாவன்கொா 
லாதி யந்சமி லாவறி வன்றெனில் 
யாது ருக்சொ டிருப்பனெ வற்றுளுஞ் 
சோதி யார்தற் சொரூப முணர்வரே. 

அங்கி வாயு வருண னருணனுங் 
இங்க of os Coal usar 
லெங்கு மாமுணர் வென்னிதை யோர்லொர் 
புங்ச ஞானம் புகலில் வெறுப்பரே, 

ஜாதி பேதஞ் சமயஞ் சடங்குடன் 
மிதிருத் திமிவல் வேறுபன் மூர்த்தியென் 
றோதி யார்க்கு மூரைத்தப் புராணமே 
நீ,தி யென்பர் நிஜமறி யார்களே, 

எண்ண மன்றி யிறையுயிர் வேறெளு 
விண்ணின் மண்ணில் விளங்க வெவர்சடங் 

கண்ணில் சண்ட.வ மைச்சண்ட வர்முஜனோர் 
பண்ணுரைத்தப் பசட்டித் இரிவரே, 

சே மூண்டித் இரிபிது காமலே 
மூக மாம்புல னன்றி விளங்குமோ 
மோக மாங்கன வில்வரு மோவியத் 
தேக மானத மின்றித் இகழுமே, 

இறந்தி டாமு னிறச்தன் மனம்விழி 
யுரங்கி டாமு னுரங்கன் மறலியான் 
மதக்தி டாமுன் மறத்த லுலகூயிர் 

சிறந்த மேலவர் செய்கை நன்மோக்கமே. 

கால நீக்குமுன் சைவிடி. லாச்கையை 
ஏல் வார்குழ லேயென் ஸனிடர் ஈசை 
யால காலம லாஇிலை யாய்கலை 
சால வோதித் தருக்கிற் பயனெதே, 

தர்தை தாய்க்குறு ஜாதி மதம்விட 
னிர்தை யென்பரின் னீணிலம் விண்டுவால் 
வந்த சென்னின் வழச்சென் விதிமுத 
லெர்ச ஜீவனு மீசன் குலமதே, 

(௬௧) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௫) 

(௪௭)



தெளிந்தது தெளித்தல், ௨௧ 

இன்று நாளையு மெண்ணி ஓயிர்பொரு 
ளொன்றி ஜஞொன்ப துதித்த omit ga 
கன்றே மீச னனைத்தும் படைத்தன 
னென்றே மாப்ப ரிவர்செளி வென்னையோ, (௪௮) 

இரிபகற்ல் முற்றிற்று, 
ஆச செய்யுட்கள் ௧௧௪, 

  

தெளிந்தது தெளித்தல். 

  

அ/ந்தமு மாதிக டுவுமி லாப்பர மாந்த மானேனடீ 
யெந்த பொருட்கு முதற்பொரு ளென்றறி வேற்ற விடத்தில், 
சிந்தனை யறறச் சிவமாய் விளங்கிடச் சின்முசரை மீசேயம 
பதச்துட் பட்டுக் கெலொர் வெறுத்துப் பகைச் தக் கெகெவம, (a) 

abs pogo Soar விறவா தவான்பொரு ளானேனம 
யிர்தவு லகென்னி னைவன்றிக் கண்டில னென்றவி uF Bevic. 
சிந்சையி றந்தெதி ரற்றுவி எங்குஞ்சி தம்பா மீதேயடீ 
தொந்தத்துட் பட்டுத துலைவார் வெறுத்துத் துவக்குண் டிருச்சகவடீ, (௨) 

ஏதமில் லாப்பர போதவ டி.வா௫ யேகார்ச மானேனடீ 
பேதவ பேசங்கொண் ளாசனா ரென்றெனைப் பெற்றவி டத்தில்டீ 
சா,சல்பி றத்தலி லையுயிர்ச் சென்றே சசலருஞ் சொல்வாரடீ 
கோதலி றத்தலே னென்னில் வெறுப்பவர் நெர்தே படுசவடீ, (௧) 

வேறு, 
கண்ணோடு காதுடன் மூக்குகாச் கற்றெலாங் காண்பவ னானேனடீ 
விண்ணேட இலெச ராசர மெங்கும் விளங்கக் கனாவிலடீ 
பெண்ணே னவுங்க னவேவே நன்று பிரிந்தடல் EN Go) Be. 
தண்ணார நிவை நினைவே யிரண்டுர் தடுப்போர் தொடுப்போரடீ, (௪) 

காணாக்ச டவுளைக் கண்ட? லந்தேடி.க் காணாதொ ழிந்தேனடீ 
வீணாமு லகுண்மை யென்றுசொள் வாசனை விட்டவி டத்திலடீ 
மணாவு லகழமுச் காலகி லையென்று மதிகொள்வ தார்தேரடீ 
பேணார்த மைத்தா மறியா ரவர்சொற் பிதற்ற ல்ழகல்லடீ, (டு) 

ஏதும்பெ ராமலெல் லாம்பெற்ற வன்போல வின்புற் நிரும்சேனடீ 
யாதுஞ்ச டமிதி லேதோ சுகமென் றசன்ற விடத்திலடீ 
தீதொடு நன்மைபொ ருளிடத் தோதத்தஞ் இந்தையி லோதேரடி, 
ஏதுகொல் யார்ச்கும் பிரியந்த னையன்றி யேற்றச் குறைவேயடீ, (௬) 

வேறு, 
வாய்பே! வாசாட மெளனம்விட் டசலாத வகைகண்டு சொண்டேனடீ 
தாயமலடி. மகனரசை யாள்லா னறிவிற் ஐகம்௨.ரா மையினாலடீ 
பேயர்சிலர் வாய்மூடி யேதிரிவர் சிலரொன்றும் பெசாதே யென்பாரடீ 
பாய்மனதை மூடவகை வாய்கொடல அபசேசம் பன்னுவா ரிலைதேரடீ, (௪)



௨௨ அனுபவாதந்த €பிகை. 

வேறு, 
௮ருவாகி யுருவாட யருவுருவு மாடயிவை யன்மு9 நின்றேனட 
வருதுயிலி னனவுகன வுகளிலரு தரியத்தில் வம்பரல வென்பாரடீ 
,திருவடைய வுடல்வளர விருமைபெற வலைகுரவர் தேரார்ச ளென்செயலடீ 
யருமைமிகு வருமைகுரு துரியவடி. வாஜோர்கள் யாதுங்கை விடுவார், (௮) 

அரியாகி வரனாக யயனா கின்றதே ததுவாட நின்றேனட 
யரியரனு மயனா நின்றசறி வேயுண்மை யயலென லடாதுவி,டீ 
தெரியாத பேர்சமைத் தேடாத பேர்வேறு செப்புவார் தப்பாமடீ 
சரிபிரையை சானெனா நீயெனாச் கொண்மடமை காஞ்சொல்வ தினியென்னடீ, 

சவிகற்ப நிருவிகற் பச்சமா இகளென்றன் மகைமைக்குப் பேராச்சடீ 
யவிரோத மாகவறி வேவிளங் கச்சண்ட டைர்தவி டத்திலடீ | 
புவியுளோர் பலகிட்டை மந்த்ரஜப மாதிமேழ் பூச்சுகாட் டிவொர1 
சிவமாக வைக்கவுல காமனதை யறிவாற் செகுப்போர் பிழைச்தாரடீ, () 

தெளிர்தது கெளித்தல் முற்றிற்று, 
ஆக செய்யுட்கள் ௧௨௮. 

  

அபயம். 

  

கிடமா ர௬லசத் தகர்சென் னெறிவெவ்் 
விடமே யெரீயே யெனவிட் டகலக் 
கடையே Crug semen acer 
மடிகட் கடியே னடைமே னபயம்,. (௧) 

பொன்னாற் புலியாற் புனைமங் கைநலக் 
தன்னாற் சுகமூண் டெனச்தட் டழிவேற் 
கெனனா லெனைசண் டெனிலின் புறவீ 
யனனா வடி.ஈட் கடியே னபயம், (2) 

தானா Gosh தந்தா னெவனிவ௰் 
வனா ருடல்௨ஈ் துறலே னெனலான் 
ஞானா ஈந்த சுகந்தா னாக்கொளி 
ரானா வடிகட் கடியே ஸபயம், (௬) 

பொய்யா முலகும் பொருளோ டுடலும் 
வெய்யோன் மசனும் விஇியுங் கதியு 
மெய்யா முனிறர் இலைபோக் கன்மனச் 
தையங் கெடுவென் றவடிச் கபயம், (௪) 

மண்ணால் வருவ மண்ணா மதுபோ 
லெண்ணீ யெதுவா குவையிவ் வுடல்விட் 
டுன்னு வசையென் னெனவே யுணர்வீ 
யண்ணா வடி.கட் கடியே னபயம், (௫)



உபதேச வினாவிடை. ௨௯. 

இ.தகா மெனவிங் செையச் சொலிபின் 
னெதுசெய் யெனினு மிசையத் சசுமிங் 
கதுசாண் Gardena ages PACU 
றெதுபொய் யெனுமெம் மிறைதாட் கபயம், (௬) 

உயிரே துலசே துடலே துலைவே 
தயிர்வாம் விதியே தகமே தயலாஞ் 
செயிர்வே துனைரீ தேரிற் றெளியர 
தயோ லெனுமெம் மடிகட் கபயம், (er) 

அழியா வுனைநீ யறியா மையினாற் 
பழியாம் பிறவி பதமுத் இகளார் 
வழியா ஓலைவா தனைவந் தவெனச் 
செழிபே றருள்சே வழிகட் கபயம், (௮) 

பெரியார் சிறியார் பெற்ளூர் பிரரென் 
pian sora. taser seen 
பெரிசாம் பிறவிக் சடனீ யருவா 
wien Saas Maes Suu, (௯) 

சிவமாம் பொருளன் நியிலோர் பொருளு 
மிவணுண் டெணனிலுண் டி.கமும் பரமு 
மணீ யெனசொல் லருமா மறைவரக் 
கவமோ வெனுமெம் மடிகட் சபயம், (௧௦) 

உடனா னெனவுன் னுதலே யொழியா 
மடமை தருமா யையின்மா சற 
திடஞா னசொரு பமேயா னெனலே 
கடனென் றவடிச் கபய மபயம். (௧௧) 

எதுவேண் டினும்வேண் டிலையா யினுமென் 
ணிதுவென் னனவவ் வளவே யிவையென் 
மேதுஞா னசொரூ பமுமன் மயலன் 
றதுபற் றெனுமெம் மிறைகட் கபயம், (௧௨) 

அபயம் முத்திற்று, 
௮௧ செய்யுட்கள் ௧௬௬, 

  

உபதேச வினாவிடை. 

DSO 

Chi cCwO ser னையனேயுன் னற்சொருப மைந்தனே 
மீனமே.து தோற்றமுண்மை யென்றுகொள்ளுன் பாவனை 
மானமேது சித்தெனக்சோர் மடமையில்லை யெனலதி 
மோனமேது ஞானமேலோர் முடிவுமில்லை யென்பதே. (௧)



கி அனுபவாதந்த £பிகை, 

வித்தையேது யாவுங்கற்கு மெய்யறிவைச் கானுதன் 
மித்தையோ பிர்ரர்திஜ்ய வின்பதுன்ப விபரிசஞ் 
சித்துமூ வவத்தைஈம்பு ஜீவசாட்டித அரியனாஞ் 
சத்தியாவும் வந்தடங்கத் தானிடங் கொடுப்பதே, (௨) 

இன்பமேது தன்னைத்தா னெலாவிடச்துங் காணுதற் 
௮ன்பமோ தனைமறந்து சொற்பல பிதற்றுக 
லன்பதோ தனைத்தெளிர் தனைச்தையும் பொய்யாக்குசல் 
வன்பவமோ நனவையன்றி வருவசல்ல வென்பதே, (௩) 

தெய்வமேது சர்வதேச தெயொகு மறிவுகாண் 
பொய்யகேது சாமரூப பூதபெளதி காதிகண் 
மெய்யதே தகர்சவின்ப மேசொருபக் SOP DIC 
வுய்வதோ தனைப்பிடித்திங் கொன்றும்வேண் டிலாமையே, (௪) 

grasa னமிசமென்று சகலமூள் எடக்குதல் 
ar Suna மனமலாது மற்மோரில்லை காண்பொருட் 
காதியாவ ரென்னினீ யகாதிநீ யலா திலை 
சோதியாவை யும்விளக்குஞ் சுத்தஞான சோதியே, (௫) 

பத்தியேது ஞானதேவை பகலுமிரவும் பரவலுன் 
மூ.த்தியே துலகுந்தானு மோர்வடி.வ மாகுதல் 
சித்தியோ மனப்பகை ஜயித்தடங்க லாளுதல் 
சுத்தவீர மெ.திரறச் சுயம்புவாடு நிற்றலே, (௬) 

அண்டமேது ஈனவனைத்து மாடகின்ற கோலமாம் 
பிண்டமேக தேகமாய்ப் பிரிர்துணர்ச்த போகமாங் 
கண்டமே தவத்தையுண்மை கண்டொருங்கு படுதல 
கண்டமோ தனைச்தெளிர்து கற்பனை கடந்சதே. (௭) 

பொருளதே தழிவிலாத போதரூபங் காப்பதே 
மருளதேது மந்த்ரயந்த்ர மகமைடே௫ மாழ்குத 
லருளதே துலகெலாக்தன் னாருயிரென் றெண்ணுத 
விருளதேது ஞானம்விட் டெலாக்கலையுங் சற்பசே, (௮) 

புருடா்யாவர் பகைவரேனும் பொய்மைதீர வெண்ணுவோர் 
திருடாசம்பி நர்ச்கிங்குண்டு செய்வங்குருவு மென்பவர் 
குருடர்தம்மைச் காண்லொர் குருக்கள்வேடங் கொள்ளுவோர் 
மருடிறந்த பேர்நிராசை மன்னிவாழும் புண்யர்சாண். (௧) 

பொய்யர்யாவ ௬டவிஞசை பூட்டியாட்டிப் போக்குவார் 
மெய்யர்யாவர் மலைவுதிர வேதமுடிவைக் காட்டுவா 
ரையர்யாவ ரையநீங்க வாஇயந்த மூட்டுவார் 
செய்யர்வேட மிட்டுவிபவ வெறிகொடெங்குக் இரிவரே, (40)



நன்றிமறவாமை, உடு 

மூடமேது தனைமறக்து மூச்சடைக்க முயலுதல் 
கேடதேது கேடிலான்றன் கேடுநீச்க வாடுதல் 
பாடனந்த லிற்கெடும் பவத்தொடர்பு பற்றுதல் 
வீடதோ வெறப்புவப்பு விளைசலிப்பு மற்றதே, (௧௧) 

பெரியர்யாவர் மமைச்சி பெருமையாதி வேண்டிலா 
ரரியர்யாவர் பரமசுகம லாச்சுசுச்தைச் சண்டிலார் 
சிறியர்யாவர் ஈடுவிசர்து செளிவினைக் சலக்குவா 
ருரியர்யாவ ௬ண்மையாள ௬லகலெவ் வுயிர்ககுமே, “a
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உபதேச வினாவிடை முற்றிற்று. 
ஆக செய்யுட்கள் ௧௪௮, 
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நன்றி மறவாமை. 

அதி அனற இங்கு பைய 

இப்பாரிற் பிறர்திறக்கு பிடுக்கணுக்கிங் காளாஇ 
யொப்பேது மறியாச வொருபொருளை யறியேனை 
முப்பாழும பாழாக்கி மூதற்குனி யங்கடததி 
யபபாலில் வாழவைத்த வடிமறச்க லாவதுவே, 
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 விருப்புவெறுப் பாமுலக விடயகெருப் பாற்றிவிழிந் 

தீரக்குழைக்து கருகயதி னாதியர்த மறியேனை 
பரப்பிரம மாகீகிமயிர்ப் பாலமெனு மறிவேற்றித் 
அரச்சவடி, வாக்கடிக மிதிமறகீகத துரிசறுமே [
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LOST முூடல்வியக்கு மட்டிகட்கு வகுத்தபல 
குலகோதா வளராழ்க்க குருடரின்பின் விமுவேனைப் 
புலபாண வப்பசையைப் போச்யெி anes ip &) 
கிலமேற்றி வாழ்வருளா நிமலனடி. நினைவறுமே, ட t

o
”
 

சித் சத்து வடிவாடுத் இகழ்மனதை ஜயிச்சுவழி 
பத்திச் யோகமெனப் பகட்வெர்பின் hse ger 
பெச்சமுத்தி மாயைபிறழ பேசுவதென் னறிவலது 
௪௫ திலையென் றளித்தவடி தனைமறக்கற் சார்பெ.தவே. சூ 

௮ரிசபரிய னலபெரிய னரனெனவே வாதாடிப் 
பெரியாகருத் தறியாது பிதற்றுவர்பின் நிரிந்தேனை 
யொருபொருளை யன்றியிலை யுலகமென வனுபவத்திந் 
சரி௨ரவே சாட்டடிக டனைமறக்கச் சழச்சறுமே, (@) 

அவரவர்க ணினையுகினை வவர்க்குறுதி யென்னாத. 
சிவனசெயலென் றரைந்துபிறர் சிறுமைசெப்பித் இரிக்தேனை 
யவத்தையொரு மூன்றுமறுத் சாகக்த வடிவாக்இப் 
பவங்கெடுத்துச் தடைவி௫த்த பதமறக்கும் பான்மையதே, (௬)



8. a அனுபவாநநத இபிகை, 

பராபானென் றுரைத்தமொழி பயனறியாக் குரவர்மலி 
தீராதலத்தி லவர்கண்மொழி தலையின்மிசைச் சுமப்பேனே 
புராதனபே ரறிவூட்டிப் புகல்வாட்டி. யிருளோட்டிக் 
கராளமறுச் தாண்டவர்தங் கழன்மறச்சக் கரிப்பறுமே, (௪) 

கொலைகளவு காமாதி கொடுகரகத் இச்சூழ்க்து 
நிலைகலங்கி மனமபுழுங்க நெறியொ துங்கி நின்றேனை 
கலையுணர்வி ஞாஞ்சாக்திக கடலாடச் சுகநிட 
மலைலோட வைசதஉடி. மாண்பசனை மறப்பதவே, (௮] 

அகண்டசச்சி தாந்த மாகுமெனின் மூழாம 
விசபரங்க ளாஞ்சடங்கட் கேற்றமுரைத திரங்குவனைச் 
சு5வடிவ னாக்சிமலஞ் சோருமரு eho see 
யகமயச்க மழித்கவரின னழ.மறக்க வறிவுறுமே, (௯) 

வேதமுத லாதிகலை விரிச்குமெனை யறியாம 
லோ இிபிறர்க குறைய மறை யுண்மைதனை யநியேனை 
யாதியந்த மறையி லறிவதெதை யுனையலது 
போதுமுலா யெனவொழிதத புனிதனடி போற்றரிசே, (௧0) 

* fal » உ 

கன ஙிமறவாமை முந்திறநு, 

ஆக செய்யுட்கள் ௧௫௮, 

  

சாதனமுறைமை. 

அ வந்த் இடவ்னைகட 

WV Ae my நின்னிலை யேதது பரகதி 
பேசறு கேவல நிருவாணம் 

புரிவற மனமறு மி_மத சுயரின் 
பொருவறு ஈன்னிலை பரிபூர்ணம் 

சுறியறு நன்னிலை uw Bs ofa man 
சோர்லெர் பவபா ராவாம் 

பரிவொடு வச்சரு தழு ஸிக்குரு 
பதமலர் பிரிகல னொருசாளும், (௧) 

பொன்றினர் கனவிற போகலர் கனவிற் 
போன்றரு துரியம் தனினேசம் 

ஒன்றினர் ஈனவி லுடல்கெட லறிலெ 
ருருகிலர் மாணப யமிலேசம் 

௮ன்றியு மதுவது வாசவி எங்குவ 
தறிவல துண்டெனல் படுமோசம் 

என்றிவை வச்தரு ணசமு ஸிக்குரு 
விணைமலர் பழமென் ஒயிர்வாசம், (2)



சாதனமுறைமை. 

எங்கெங் கேதுத (9. && smd விடாம 

லேதோ தடித்த செனுகோக்கால் 
அங்கங் கதவறி வாகச் கரைத்த 

Lue Aner nor or GC cons sre 
இங்கென் வினைவலி சகெடமன மாயை 

Gudea கரிந்திட வெழில்வாச்கால் 
goon கெனலறு சாதமு ஸிக்குரு 

aight இச்திட மிகுதேக்கால், 

ரீயுல குடலஓயி ரண்டென நனவி 
ணினைம் திடு நினைவா ஓளவாகும் 

rows இளசெனி லிவையுள வென்று 
நினைக்திட வாரா தவைபோகும் 

நீபறி வா௫ிகி லைத் வவி எங்கெ 
நிர்வா சனையாய்ப் பவமேகும் 

ரீயல இலைகா னென்றவ னடிதர 
Barbe அலகுண் டெனுமோசம். 

அறிவறி யாமைக ளாஇய மாகா 
வறிவே தானா குதன்ஞானம் 

குறியிது போன்மெய்5 குறியில தென்றக் 
குதியி லடங்குவ சதுமோனம் 

லவெிகொடு பலபல சாசனை மேற்கொடு 
வீண்பட விடலே ஸியையினம் 

செறிசர பெனையா ens ஸணிசருரு 
செப்புரை யேமா னரநானம், 

TH வுலக நாமல பிரம 
நாமுயி ரென்பாய் ஈன்றாகும் 

ஈழமாட லலவே யுயிரறி வலவோ 
ஈமைவிட் டிலகுவ உன்றாரும் 

நாமுட லாகா நிலைரின் Dr Vere 
நமழமுரு வாயன் ரெொன்றாகும் 

நாஙகண் டோநீ காணென குரூவரு 
CHI gor னயலணு வின்ளாகும். 

கண்ணை டியில்வரு கண்ணிணை காண்பார் 
கண்ணிடை காண்பார் வெளிகாண்பார் 

விண்ணா டிச்சா யைமதி யிரவி 
விளக்கொடு சாசியி னுணிகாண்பார் 

புண்ணா குவர்வளி cen gen பூண்பார் 
பொய்யுரு வலத,த மைக்காணூர் 

தண்ணார் மொழிதரு நாதமு ஸிக்குரு 
தாளிணை பூண்பர் தமைக்காண்பார், 

உ 

(௩) 

(௪) 

(8) 

(௬) 

(er)



உறு அனுபவாநந்த தீபிகை. 

சற்பனை சேராக் கதிசே ளெனையான் 
காணேன் பிரியே னறிவொன்றே 

மேற்படு மேலெ.௪ காண்பேன் பிரிவேன் 
மூனி௨ரு ளேதணு வயலின்றே 

Spur மாகிவி எங் நிலைத்த 
சதோசய மறிகவோன் றெனுமன்றே 

யற்பவ கானுக் செரியென சர்குரு 
வுதவின னுபதே சமு நன்றே, (௮) 

பாவனை யுலகம் பாவனை சடலம் 
பாவனை கண்டம சண்டபதம் 

பாவனை யேசுக துச்சம வச்சைசள் 
பாவனை பச்சமு முச்இரிதம் 

பாவனை யேமுச் காலம் புண்ணிய 
பாலம் பாஷைகள் சார்இகசம் 

பாலா பாவம் நீயல Ca rev 
பாரென் ரூன்குரு பதஞ்சதம், (௪) 

அறிவே பிரமமு மறிவே நீரா 
னன்றெனின் மூட மனிச மே 

மறிவிலை யேலோ ரணுவுக் சோன்றா 
தீகிலங் காலஞ் சத்தியமே 

அறிவால் வந்தன வேதங் இதா 
மறுபா னெண்கலை சத்தியமே 

யறிவென னனவு பிறப்பிட மென்றா 
னன்றென லென்றும சத்தியமே, (5௦) 

சாதனமுறைமை முற்றிற்று, 

ஆக செய்யுட்கள் ௧௬௮, 

௮ ச் சம், 

வைய *யயய 

தீரீனெவ னெனகன் கோரார் சனிமறை புரையுங் கொள்ளார் 
ஞானசாச் இரங்க ளாயார் நாலொரு கவிகற் ரோயார் 
மோனமே மு.ழிவென் ரோதி முன்பினா மலைவு$ரா 
ரானக வாயர் கிந்தைச் கவரைகா மஞ்சு மாறே, (௧) 

மாயையே திருக்டு னன்றோ மற்றதைத் துடைப்ப சென்பார் 
பேய்மன நிலையா தென்றே பின்னொரு சணத்திற் சொல்வார் 
நீயெவ னெனவே பொங்க நிறுத. தவாய் ஞான மென்பா 
ரரயச்திற் கலைபொய்ஞ் ஞானிச் சம்மநா மஞ்சு மாறே, (௨)



அச்சம். ௨௯ 

௮ன்பர்சம் வேடம் பூண்பா ரரகர சம்போ வென்பா 
ரின்பமீ வதற்கு மாரா யெவற்குமே துன்ப Sani 
வன்மொழி புசன்று பக்கு வத்தினே யாய்ந்தோ மென்பார் ் 
ஜன்மத்தை வீண தாச்குஞ் சண்டிகட் கஞ்சு மாறே, (௩) 

sass enna எளீசன் றருதலேன் நன்னைத் தெந்இுங் 
கனுப்பிர வேச வீச னடியிற்சென் றடங்க வென்னின் 
மனுகுல தரும மாதி வரன்முறை முடிமூன் னென்பா 
ரினியெனா முரைப்ப மன்னா ரீறில்லாய்க் கஞ்சு மாறே, (௪) 

Sac மென்று ஞரெச் தேயத்சோ ரதையே வேத 
நீயென வுரைக்கி லெச்?சர் நேர்ந்ததோ மறைகா மத்திற் 
கேயமி லாணீ யென்றே யிசைத்திடல் இறெப்பா மென்னின் 
மாயவா தஇகளென் றோது மடமையிற் கஞ்சு மாறே, (௫) 

பத்திமெய்ஞ் ஞானநீதி பயனென வறிவ ரேற்பின் 
சத்திய தவறி ஞாயந் தனைச்கடந் சணுவும் பேசார் 

சித் திய மமை பேசித் திரவியந் சேடா ரென்னின் 
wssik’ ரெனப் பழிக்கு மூடருச் கஞ்சு மாறே, (௯) 

அரிய.ர னாதிராமத் தரும்பொரு ஸிலக்இ யார்த்தஞ் 
சரிவர வுரையார் தேடார் சாற்றுவா ர௬ுரையுங் கொள்ளார் 
பெரியவர் வேடம் பூண்டு பித்தரோ இர்சத மூர்த்இத் 
தரிசன மளித்தோ ரென்று தருக்குவோர்க் கஞ்சு மாறே, (௪) 

பொய்யுல கென்னா நாஓம் புனிதமெய்ஞ் ஞான மொன்றே 
மெய்யென வுரையா தாலும் வேறுசா தீனைக ளெல்லாஞ் 
செய்திடப் பதவி தந் து சதையுமென் நுரையா நூறும் 
வையமீ திலையென் மாலுண் மறுகுவோர்ச் கஞ்சு மாறே, (௮) 

சரியைஈற் கிரியை யோகக் துத் தவ ஞான கான்ற 
பெரியதும் பிறப்பை நீக்டப் பேரின்ப மூத்தி யீனற் 
கரியது மெதகொல் பத்தி யா9ற்பின் னிரண்டு Gea pop it 
OsiGar gaCsr Qasrof N%rs@enta கஞ்சு மாறே, (௯) 

எடுத்தமா ஜன்மம் பாழி லேகுசற் கஞ்சா ரஞ்சி 
யடுச்தவர்க் சருளா ரச்ச மார் பொருட்சைச் கொண்டே 
yOu Car தும்பின் னுறங்கலஓம் தவமாய்த் தீர்க்கர் 
தொடுப்பதி னாட்கழிக்குக் அட்டருக் கஞ்சு மறே, (௧௦) 

அச்சம் முற்றிற்று, 

ஆக செய்யுட்கள் ௧௭௮. 

அவவ வவட



௨௨௦ அனுபவாதந்த இபிகை, 

wins DOO. 

  

nacre இர். 

நினைவொள்று மில்லாம னிர்செச மென்பார் 
நிற்கவகை சொலுமெனவென் சற்குருவைச் கேட்டே 

னெனையன் றி யானறியே ஸீயறிவாய் Cun ay 
மெதுகினைவோ வெங்குளதோ விசையெனவுங் கேட்டான் 

நனைமலரே போல்வாடி. நவியுமெனைப் பார்த்து 
நகைத்தனைம் பாரெனவ கத்தவிச மர்ர்சே 

யனைச் தாடு யன்றாகு மறிவிருச்சக் சண்ட 
தீல்லாமன் மற்றவெறுஞ் சொல்லாச் சென்னேடி, (5) 

வறு, 

ஒன்றைமறர் தொன்றைநினைம் துறுகணச்நிற் உடையே 
யுள்ளநிலை துரியமென்ப ர௬ுறைவசெப்வா மென்றே 

னென்றுமொரு படி.ச்தாகி பிலங்கறிவே யல்லால் 

யானறியேன் பிறவிருசக்க நீயறிவாய் போலு 
சன்றெசனை மறப்பதெசை நினைப்பதென நககான் 

நானுரைக்கு மெவையுமறி வாயிருக்கச் காத்தா 
ணின்றலகா ணெப்பொழுது மிப்படியே யெனறா 

னென் னுரைப்பே னெகுகேட்பேன் யான்செயலென் னேடி, (2) 

ஒன்றெனவு மிரண்டெனவு மூரைப்பதனை மறக்இங் 
குரையிழத்சல் பொருணிலையென ரோதுவருள் ளதகோ 

மென்றனக்£ தருளுமையா வெனவிரந்து கேட்டெ 
னெனையன்றிப் பிறகாணே ஸனிரண்டெனல்பொய் யாங்காண் 

ஈன்றிதுசா ஞாமைசளோ ஞானிசணூம் பகரா 
காணிலையென் நுரைப்பவனார் நானதனா லொன்று 

யென்றுமுளே ஞரைசதாலு மூரையாத விடத்து 
மென்செயகா னெனையொழிதசற் செனாகைத்தா Core, (5) 

ஐம்புலனை யொடுக்மென மடக்ச்சவம் போன்றா 
ரல்லாமன் மற்றையர்க எறிஞரல வென்பார் 

நம்புமெனக் இதுதெளிய வுரையமென நகைத்து 
சானறியே ணிவையாவு நீயறிவாய் போலு 

மம்புவியிற் ஓயில்வோர்கண் மூர்ச்சையிஞற் டெப்போ 
ரதிஞரெனி லிவராவா ராச்சரியக் கதைகா 

ணும்பாயன் சவன்மாலஓஞு ஜனகரோடு விதுர 
ருலகளித்தார் ஞானிகளென் றரைத்தி௫ொற் சொள்ளே; (௪) 

சொள்வசெங்ங னும்முரையைச் சோடிகற்ப காலங் 
குருவியினங் கூடமைத்துச் குஞ்சியினில் வாழ 

வுள்ளொளியாம் பதமேவி யுடன்மறக்தா ரெனவிங் 
சொருநாலே யலபலவு முரைச்சிடலே னென்றே



ஐயமகறறல். ௩௧ 

னுள்ள தசாண் பின்னுலூற் நிரிந்தனரோ வில்ரோ 
வுலவுங்கான் ஞானியோவஞ் ஞானியோசொல் லென்றான் 

கள்ளமறற ஞானியென்றே னந்நிலையே ஈன்றாங் 
கழலாத நிலையிதது கழலுமென்றா Corn. (௫) 

அன்பர்பணிக் காளாடு வின்பகிலை வருமா 
மருமறைதேர் தவிற்பயனோ ரணுவுமிலை யென்பா 

ருன்றனக்குஞ் சம்மதமோ வருட்குருவே யென்றே 
ஷஞொன்தையொன்றாப் பிதற்றலிதா முணவின்பொருட் Sunt 

ஈன்சறிந்த குருவாடிற் சுருதியுத்தி யாலே 
, நாசமுறு வறியாமை யோட்டியறி வட்டிக் 

குன்றலிலா மறையுரையி லென்னுரையி ஒன்றன் 
குற்றமற்ற வனுபவத்திற் குறைவெதுகே ளென்பான்; (a) 

கேளேனான் பத்திதரு முத்தியென்னிற் சவெமேன் 
கேளென்றார் மாணிகச்ச வாசகரைப் போதங் 

கோளறவே ஸருச்சுனருக் சரியுரைச்தார் இதை 
குருவிவாக ளவர்களிலுங் குறையிறந்தார் போலும் 

வாளாபல பிதற்றுதலே னறியாமை யறிவான் 
மாயுமலான் மற்றொன்றான் மாயாதிது சரதம் 

வேளாண்மை தவர்தானங் கடவு ஞானி 
வியனடிக எகச்தூய்மை விளைத்திடன்மெய் யுணரே; (er) 

உண்மைசனைக் தெளிவதற்குக் குருமொழிசன் corey 
முயாசத்திய ஈடைமிராசை யொசொந்தியும் வேண்டும் 

புண்ணியவா னானாலு மிவைபழகா னான் 
பூரணத்தின் வாழ்வருளச் சவனாலு மாசா 

செண்ணமென்ன மற்றவரா லிதுவருமென் Noses 
வெப்படியா மிவனிலையா தவாருளச் Ogaht 

விண்ணுலகற் கயிலையோவை குண்டமோசொல் வீடு 
விட்டயலற் நிருர்சவிட மென்றனன்கா ணேடி, (௮) 

ஞாணனியெவ ருட்குருவே குணங்குறிக எரையின் 
னளினமண யனமெனவே நான்சேர்குவ லென்றேன் 

மாரிலத்தோர் பொன்செய்வோர் மசமையுளோ (ha oor 
மானம்விட்டுத் தசையுண்ணார் சருகுபலம் புசிப்போர் 

வாணனிடையே பழப்பவர்கள் குளிகையினா னோய்கண் 
மாய்ப்பவர்க ஞலகிலுடன் மறையவெளி இரிவோர் 

சூணியமா கச்சபிப்போர் முச்காலமு மூணர்வோர் 
சுழலுறுகாற நடக்குவர்க ளெனவுரைப்ப ரதியார்; (௧) 

அறியிவர்கண் ஞானியலர் மூலிகையான் மையா 
லரிதாகுஞ் சாதனையா லருமருக்தாற் செய்வார் 

குறியிவைகள் கலைஞான மெய்ஞ்ஞான மலகாண் 
கூறிடின்மெர் ஞானியிவை விவெனறிர் தாலுங்



௨ அனுபவாதந்த தபிகை, 

கிறியரையா னருளைவிடா னெவருமவன் போல்ச் 
இடையாத பேரின்பச் சாகரத்தின் மூழ்கக் 

குறியுரைப்பா னணுவளவு மோசவெண்ண மில்லான் 
கூடம்வரை யுலடலுப காரஞ்செய் வானே; (௧௦) 

உபகார மல்லாமற் புகழ்வேண்டான் மழொ 
ஜனொன்றறியா யென்றாலு மூளம$ழச் சரிப்பா 

னபகார மொருபொழுது மறந்தேனுஞ் செய்யா 
னாஈக்ச மேயுருவா யமர்ர்தறைவா னவன்மேல் 

விபரீதம் விளைத்தாலுங் கலங்கலன்காண் யாரே 
விண்ணதனை யசைப்பவர்கள் சோதனைக்குச் துணியே 

லபசார மவர்பொருத்துஞ் Rae ergo டிப்பா ் 
ரரிதவர்கள் சசணடையென் றறிவித்தா னேடி, (௧௧) 

வேறு, 

ஞானந்தனை யலதுலகிலை முப்போதினு மென்றாய் 
ஞாயச்திட பரிசோதனை சரஈம்புவ லென்றேன் 

வானொத்் தறை பரிசங்கெட வெம்மை குளிர்மென்மை 
வன்மைசன மின்மைவழு வழுப்பாதி குணஞ்சேர் 

தானம்பல் பொருளேயுள வாகாவொளி யிலதேற் 
றங்காபல வண்ணங்களு முருவங்களு மிதமாங் 

கானமவசை சொற்பேதமு மோசையல திலைபோற 
காணாவிரு சந்தஞ்சுவை யாறும்புவி புலனே; (௧௨) 

புலனன்றியு டம்பும்பல பொருளுந்செரி யாவாம் 
புலனேபொறி யலதண்டென லாகாவிவை மனமே 

யிலதேவிலை மனமேயுல கென்றானை வணங்கி 
யெக்தாயிவை யுண்டாயினு மெதிர்காண்பொரு ளிலவோ 

கலதையற வுரையீரென வககாசன வினிலே 
காணப்படு பொருளின்றியுங் காணப்பட லென்னோ 

வடலானது முலகானது நனவென்றுரை ஞான 
மொன்றின்றிய அயிலிற்சக மின்றாகலை யறியே, (௧௩) 

அறிஉன்றியி லறியாமையு மதுவின்றெனி னன்வு 
மதுவின்றியே பொறியாதியு மவைதச் இடு பொருளுக் 

தி.நிதந்திடு பூமானிக ராமென்பது Slain cow GF 
சங்கற்ப விசற்பாதிச டங்கற்டெ மெதுகாண் 

குதியாதவி டத் இிற்பல கலையும்பல குணமுங் 
குவிதற்கிட மெதுவோவுட லுலகுக்டெ மதுவே 

செறியோமய இளதோவறி விலையேலிவை வருமோ 
நீயேயரை யென்றான் சொல வாயற்றன னேடி, (௪௪) 

இடைபிங்கலை யிருசாடி.யி யங்கும்வளி யதனை 
யிடைகாடியி லேற்றுச்சியி லேறும்படி செய்தே 

மடைபோல்வரு மமுதுணணெ வ.தவேண்டில ரா 
மாருதுடல் வைப்பார்பெரி யோரென்றரை பசர்வார்



நின்றநிலைகூறல். ௩௩. 

கடையேனிது தெளியச் திரு வருளேசெயு மெனவீண் 
கருமஞ்செய வேண்டேஓரு காக்கிற்றுயர் விளைவே... 

மடமைகிறை மதியாரை மறுத்தற்ந்வை போல் 
வைத்தாரறி வாளர்சொல வித்தாரமி தாமே; (௧௫) 

அகுந்தனை பறியாதட லாவாரைவி லக்கற் 
கடயோகமி லயமந்திர மாஇத்தொழி லதனாற் 

போகும்வளி போகம ஸிருத்தக்கெடு மனமே 
பாணச்சுகம் வருமாலுடல் போகாதிதி னின்றோர் 

தேசந்தனை மடவார்கன லேறக்குழி சேரார் 
தேரா தட ஸீருகிடும் வாராதரு ளென்ளுர் 

மோகதந்தரு மடவார்சுக மொழியாவகை யறியா 
முந்தாதொரு பொழுதேயுண வுச்தாமரு ளினரே; (௧௬) 

உணவோர்பொழு தேனும்பல வுரிசைவிடு புளியா 
லூனோகரை இரையெய்திடு முப்பாற்றளர் வெய்து 

நிணமாஇகள் வேண்டேலென வுணவாதி சுகத்தை 
நீத்தாரிவை மீத்சாருட னீத்தற்கறு பிரிவாய்க 

கணகாசன யனமாஓரு ததிரனாதிய சேவர் 
காட்பென்றறு நிலையுச் சர கலையுக்கிக முருவுங் 

குணமுர்தொழி லாதிதெளி மனதிற்பட நாட்டிக் 
கூட்டைச்கழி புட்போஓயிர் பூட்டைச்சழி வித்தார் 
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த C 
கழியுஞ்சட வுடநீயலை யுணவாம்பொரு டிரிபே 

காற்றோவலை யலடூன்னிறை சாற்றாமன மெனிலோ 
ஒழியுக்துபி லினினியிதை யுணர்வாய்மன முதலா 

மொன்றாயினு மலைநீயுனை யன்றியிவை யிலையால் 3 
விழியாவரு மொழியசகெடு மழிவில்லறி வாட = 

யென்றுந்திரி யாஇங்குறு மெயையுந்தெரி வானீ 8 
பழியாம்பிற வியைநீங்கென வருள்வாரிவை யோரார் 3 

பகருங்கரை பறருர்க்குறுஞ் சுகமென்றன Care, 

ஐயமகற்றல முற்றிற்று, 
ஆக செய்யுட்கள் ௧௨௬௬, 
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(௪௮) 

  

நின்றநிலை கூறல். 
——<D 

உடல்்பபொருளா விகளளிக்க வுபசேசஞ் செய்துவந்தா 
ருயர்க்தோ ருந்த 

னுடல் பொருளே யன்மென்ற ஜுடல்பொருளா வியுமுல்கு 
முனதாக் கொண்டு 

கடல் புடைசூ ழவனிமுற் சாண்பனவெல் லாகினைவாய்க் 
கவலை யற்று 

விடல் கொளலாம் பொருளின் நிப் பூரண யாசென்றான் 

(௪) விளங்கி னேனே, 

௦



hg YOUU CES Filens. 

ஆண்டுபனி ரண்டுனையாஞ் சோ இத்துப் டொருளருளு 
மருள்வே மென்பார்ச் 

காண்டவன்செய் யேவாஞ ரல்லாமற் சுகமருளா 
ரல்லே னெல்லாய் 

காண்டகைய வ.றிவேடீ சணமுமிலை செரிவித்தோங் 
காண்ப வற்றைக் 

காண்டுலக்கச் துளங்கவுளை யலதுளதோ வயலெனயான் 
சகாண்டு லேனே. (2௨) 

கண்ணாடி. முன்னரொரு கண்ணாடி. வைக்கவிரு 
கண்ணா ழிக்குக்குட் 

கண்ணாடி. யலஅபிற சளங்கவற்றில் உாராபோற் 
காண்ப வற்றைக் 

கண்ணாடிக் களங்களியா வகமுகமாய் மனவாடிச் 
சணணே சோன்றுநு 

கண்ணாழ. யேயிருசகக சண்ணாவா யெனப்பிறரான் 
காண்கி லேனே. (௩) 

எப்பொருளை யெப்3பொாருளெவ் விடத்சேவ்வா அணர்வதனா 
யெதும் பந்த 

மெப்பொருளெப் பொருளையெல்வா ௮ணர்வசனால் வீடெய்ற 
மென்றான் காணு 

மெப்பொருளுக் தானாகு மறிவுவண்மை தன்னனவென் 
பெண்ணற் பந்த 

மெப்பொருளுக் தனையன் றி யிலையெனல்வீ டெனச்கண்டே 
னிடாற றேனே, (௪) 

இல்ல்வறறை யுள்ளவெனக் கொண்டகெணங் குறிபேத 
மிசைததார் யாரு 

மில்லவற்றை யுள்ளவெனக் கொண்டாயா இருசதவினா 
விசைப்பா னேன்பின் 

னில்ல்வற்றை மாயைதாத தாய்மாயை யில்லையெனி 
லிசைப்ப தென்யா 

னில்லதுள்ள தாய்விளந்க லறிவோன்றே யென்றான்மெய் 
யிதுகண் டேனே. (௫) 

உள்ளதனை யுள்ளபடி யுணருதலே மெய்ஞ்ஞான 

முளி ose 
வுள்ளனவா யிலாதவற்றை மேற்கொடுமபின் னொழித் இலே 

னெழி யஞ்ஞான 
முள்ளதெனிற் போகாது பிரமையும்வத் தவேயயவிங் 

சொன்றின் றென்று 
முள்ளதெனி லணர்வன்றிக் காட்டென்றா ஜென்ரா9 

யுராயற் றேனே, (௬)



நின றநிலைகூ றல். கூடு 

சித்தாகு முன்னினைவா லன்றியுட ஓலகாஇ 
,தஇிகழ்வ தெங்ஙன் 

சத்தாக வல்லதசத் தாசவிவ கரித்திடுமா 
தருக்ச மெங்கள் 

சத்தாசுச் தம்பத்தி சுகாசுகமாய்ப் பரிணமிக்குச் 
தொழில்க லெங்கன் 

(,ததாகி யலைவசென்னி யுரையென்றா னெனையன்றிப் 
பிறசா ணேனே. (௪) 

முச்சுடர்மூ வுலகுமூ வவத்தைமுச்தே கம்விளக்கு 
முதலே தொன்றா 

மச்சொருபா ஈந்தசர்வ சாட்டியறி வன்றோரி 
யசனாற காணு 

(பிச்சொருபப் சளிலொன்றாச் தேசரா னென்றுபிறக் 
தமர் னென்கை 

பிச்சலவோ வெனவச்ச மற்றுயர்க்து பிறப்பிறப்பைப் 
பிழைச்சிட் டேனே. (௮) 

பிறப்பேதில் கழியாத வான்மாவே on CBD 
பிரிக் து சேரு 

மறப்பேது மறப்பகறறு மார்க்கமே ம்லையுணர்த்து 
மழையே தெல்லாம் 

துறப்பேது துறவாமை யேதுமனஞ் சொற்பொருளு$ 
அன்பத் தஞ்சும் 

பறப்பே.து பொய்வெறும்பொய் யாமனத்தின் கூழதென்றான் 
பரப்பற் றேனே, (௧) 

நிட்டைமச்தி ரம்பூசை தக்கசக மீ வத்தை 
நிலையோ bone 

விட்டிடு பாழாகு மனமுதல நித இராயின் 
விட்டொன் மூூற் 

கட்டமின்றிக் சாண்பொருட்போய் மனமி௰ந்து பிறவிமயக் 
கறுவா யென்றா 

னட்டித்தி வேண்டியலை துட்டமனச் செருக்கொழித் இங் 
கிவா னேனே; (௪௦) 

மனமதுஜீ வேசஜகத் தாகக௫யழித் இடலறியார் 
மந்தி ரத்தான் 

மனமசனை வயமாக்கும் வசையருள்வே மென்றுரைப்பார் 
மதிவல் லார்காண் 

மனமயக்கே மச்இரந்தே வசைநிட்டை சிச் திமுதன் 
மதியென் ரான்பின் 

மனமறலோ வென்றேன்சத் அவமாய்ச்சே டித்தலென்றான் 
மயச்கற் றேனே, (௧5) 

மின்றகிலைகூறல முற்றிற்று, 
ஆக செய்யுட்கள் ௨0௭, 

 



அனுபவாதந்த தீபிகை. 
கைம்மாறு காணேனெனல், 

  

இதன் நித ஈன்றல வென்றுகொ 
ளெலையுக்துயர் தந்திடு முன்றிகழ் 

வதுகின்னினை வன்றியி ருந்தில 
தீயருங்கன வீல்வா லென்னினை 

யெதுவென்செயு முன்னினை வின்படி. 
யியலுந்திச முர்தயமி லின்மன 

மதுநின்றிட நின்றில தொருவணு 
வறியென்றவ ருச்கெது வெதிரடீ, 

பதியும்பசு வுர்திர Quer port 
பதகன்றனை கண்டவ னன்றொரு 

மதிதந்திட வந்திவை ஈனவினின் 
மறையுச் துயில் வர்சவி டந்தனி 

விதிலையமெ மகஇலை முப்பொரு 
ளெதுவுண்டெனி ஒண்டிவை நின்னதி 

வதுசொண்டறி பொருணிலை யலசட 
மதியென்றல ருக்கெது வெதிரம., 

உடல்பொய்யுற வென்றறி வித்தவ 
(FOOTED MENT தந்த தீமச்சொரு 

மடமுமபசு வுங்கிண கன்டல 
வகைபத்திய வத்துச ஞ்ங்கொடு 

சடமிங்கொரு செய்வமெ னத்துதஇி 
சடையன்குரு வன்று பிழைக்கலர் 

விடமுண்டவ ர௬டனசை விடுவென 
விடுவிச்தவ ருச்செது Oa Bre. 

அ.றிவென்று சமைச்செளி வுற்றய 
லறவனுதின மதனி ஸிலைத்தவர் 

சமியொச்த வுடற்குடை கற்குறை 
தீருவித்தறை கட்டி முடிக்லெர் 

பிரிவற்ற வசண்ட நிரஞ்சன 
பிரமந்தனி ஓுடல்பொரு ஞாய்த்தவர் 

குறியுஞ்சொலி யுடல்விட நினைவது 

குறைவென்றவ ருக்செது வெதிரடீ, 

தீனையன்றி யனுத் ணை யும்பிரி 
தறிகின்றவர் முற்றறி வுத்திலர் 

நினைகல்ல்ரு மறைமுத வியகலை 
நிறைவென்பது கினைவ॥ லெனுமென 

(௩)



கைமமாது காணேனெனல். 

வனையவர்பிற ருள்ளம றிர்துரை 
ய.துசெப்புவ ரென்பது தப்புலா 

,தனையளவய லறிவுற லறிவல 
இரிபென்றவ ருச்கேது வெ.இரடீ, 

உலகந்து மன்றென வும்பல 
வுயிருந்திர மன்றென வுந்துயர் 

கலனுக்திர மன்றென வுங்கொடு 
ஈரகுந்திு மன்றென வும்படை 

நிலமுஈதிர மன்றென வுஞ்சொவி 
நினைமன தினை நிலைமை யெனச்கொளி 

னலனெங்குறு மஜதநிலை யன்றென 
னன்றென்றவ ருச்கெது வெதிரட, 

வேறு. 

அவரவாரினை வலதொரு பொருளினை 
யறிகிலரடை இலெர்துயர் சுகமென 

வெவசெதுகரு இினுமது வலஇிலை 
யெதிர்கருடொரு ஸீடுகையி சறி௫லர் 

கவர்தலையொழி லெரொழி குவர்நிலை 
Harm மெனவறி குஉரவர் 

சவர்தலைகினை வ்துகல னல்விது 
தவிரென்றவ ருக்கெது வெதிரட, 

வேறு. 

அயனரியா ஸிந்து ஸிமையவ 
சருமறைசவ முனிவர்கள் Ag sisar 

வியனுலகு தஇருப்பதி கள்விணை 
விலகச்செயு கதியுயர் al GaP 

அயர்சரும ணிரவிரி லவுசகி 
அருவன்முது ணிலையல வெனலெது 

பயன றிவு சுயம்பல் மன மெனல் 
பதமென்றவ ருச்சகெது Qa Hae. 

பற்றற்றவர் கற்றவர் கற்றவர் 

பற்தறவஞ ரிழ்றவர் தற்றெளி 
மூற்துற்றவர் தெற்ற லறுப்பவர் 

மூற்பட்டவ ருற்பவ மற்றவ 
ரிற்றற்றல் பெருமை வியக்திட 

விவர் தற்பரர் சர்பார் கலைபல 
கற்றென்னினை வற்றிலர் பெற்றிலர் 

க.தியென்றவ ருச்செது வெதிரடி, 

உ 

(௪) 

(௮) 

(௧)



௩௮] அனுபவாதந்த தீபிகை, 

வேறு, 

குழை£ழியரி படர்மதர் விழிசெங் 
குழுதங்கனி தவரித ழடர்விண் 

மழைபுரைகுழன் மராஈறு முகைபொன் 
மலைகெர்முலை புடைமட மயில்பன் 

கழைமதுகனி ரசமொழி தருவெங் 
கவலையிலழி குவமெனு மொழியென் 

பிழையொழிமன நினைவரு வழியுன் 
பித்தென்றவ ருக்கெது வெ.தாடீ, 

கைமமாது காணேனெனல் முழற்திற்று, 

ஆக செய்யுட்கள் ௨௧௭. 

  

சித்தர். நான் மயக்கொ.மிதல். 

கவள (பண அகடு கமனம். 

வேண்பா , 

பொ திகைமலைச் சித்தர்கம் பும்பதங்கட் Crag 
தஇிதமூதம் தேர்ந்த இசைப்பேன்--மதி௨ல்லோய் 
பேசரிய சித்தன் பெருமையைச்கே ஞைமுனி 
பாசமற வென்றசொற்கைப் பற்று, 

பற்றறுக்த பேர்க்கே பரகதியுண் டாமலது 
பற்றகலார்ச் கென்றும் பதைப்பேகாண்--பற்றெதவோ 
வென்னி லறிவன்றி யேதுமிலை யென்றார்சொற் 
மன்னைகவிடுத் துன்னுக் சமம். 

தமமெதுவேன் முன்பின் றமையுடலாக் கொள்ளுஞ் 
சுமடர்தமை ஈம்பியவர் சொல்லாற்..-றமதுமல 
மூத்திரத்தை யுண்டடலை முப்போதும் வைப்போமென் 
ரேத்திரத்தாற் கொள்ளவல் மாம், 

அவலமென வீதை யரைவானேன் ஞாலத் 
தெவரிருக்தார் சாகா திசைமி--னவரொங்கே 
கண்ணரவ தாரங் கழிந்தனவேன் மற்றையரை 
யெண்ணுவதசேன் மிச்சாரோ வில் 

இல்லையெனிற் சத ரிறவாரென் Opé gr ge 
சொல்லுவசே னென்னிற் சொலச்சேணி... தில்பலவாய் 
கிற்பதற்கே யாசையிர் Coleg anita சென்றறிந்து 
பற்றசலச் செய்யுபா யம், 

(50)



சித்தர். நான் மயக்கொழிதல், TB. 
உபாயமே தென்னி ஓயிரறியார் யாருஞ் 
சுபாவச் துடரானாய்ச் சொல்வ---ரபாவமி து 
வானாலு$ தனனுடலில் யாரே வெறுப்படைகாா 
வானாட ரேனும் மதி, (௬) 

மதியாரென் நேயுடலில் வைப்பித்தா ராசை 
புதிசா முறவுமதம் போச்க-.-விதியிலேயென் 
வெண்ணாதே மூற்றே டிீணகச மறிர் இணங்கு 
பெண்ணே மிருத்துவெனப் பேண், (௪) 

பேணா இறந்தார்கள் பேய்மச்ச ணீயுடலை 
வீணா யவர்க்காய் விடலென்னோ--காணாய்கொல் 
காதமுண்ணு விந்துவிடே னன்மூச்சைக் சாபிழைப்பாய் 
சாதலுரறா யென்ரூர் தகைத்து, (௮) 

தகைப்பான் புகலேன் றமையறிவாக் கண்டிங் 
குகப்பா ணீறைந்துண்மை யுற்ற வகதச்தெளிவாய்ப் 
பூணகத்தி னின்று புறமபசமற் றுப்பயநி 
வாரணத்தால் வாழ வறி, (௯) 

அறியா ரிதனை யருக்திமல மாத 
பெரிசென் றதையுகந்து பேத. தெரியாத 
பேர்க்குரைத்துக் கெட்டுப் பிறரைக் கெடுச்தடலைப் 
போர்க்குவித்தார் மண்ணாற புதைத்து. (௧௦) 

புதையாத முன்னரோ பொன்செய்வ மென்று 
கதைபலவுஞ் சொல்லிசெயக் கண்டேன துபோன்ற 
பொன்னுலகிற் காணேனான் பொய்யென்னில் வாகட்மேன் 
மண்ணுலகின் மெய்யா மதி, (௪௧) 

ம.தியென்று தாம்ரபற்ப மான்மியமுஞ் சான்றோர் 
ப,.நிமசமை பொய்ச்காதை பன்னிக--கதியற்றிங் 
குண்ண வகையின்றி யொருமெய்ம் மருக்தஇழ்கும் 
விண்டிரந் தஞ் சொல்லார்சள் வீண். (௧௨) 

வீண்மண்பெண் பொன்னுடலி னாசை மறையுரைக்குங் 
காண்பனவெல் லாமழியுங் காரணதகாற்-சேண்போனாங் 
சாண்போமே நித் திரையிற் கற்றவற்றி லுற்றவற்றின் 
மாண்பெதுவோ தன்னறிவே மாண், (௧௩) 

மாண்புடைய வள்ளுவளார் மாநிலத்தா பயெளவையா 
ராண்டகைசேர் சங்கரா சாரியார்--வீண்குமையென் 
திவ்வுடலை விட்டொழிக்தா ரென்னில் விடேமென்பா 
ரெவ்வவியா லோதுவரோ விங்கு (௧௪)



PH அனுபவாநந்த இபிகை. 

இங்கெர்சள் விச்தையா லின்றவத்தால் யோகச்தாற் 
பொங்கி வழிச்தார்கள் போமகவர்--சங்களிலு 
as Bears eter நிணவுடலை நீடூழி 
யெத்திறத்தால் வைப்பா ரிசை, (௧௫) 

இசையா வுரைஈம்ப லெப்பொழுதுர் தப்பாம் 
வசைவருமென் றஞ்சேல் வரா.து--நிஜமுணர்ச்தோ 
சா€ீர் வஇிப்பா ரலாருரைக ளென்செய்யுஞ் 
SF யொழியவர்வாய்ச் சித்து (௧௬) 

சித்தென்ப தோவறிவு சச்த னறிவானோன் 
பொர்தவுடற் காப்பவனே பொய் பொய் பொய்-சுத்தவ றி 
வாகத் தனிததே யகண்டப் பெருவெளியிற் 
சோசமற வாழ்வோன் றுணி, (௪௪) 

துணிவசென்றன் சொல்லாலே யன்றகத Fe 
முனியருண்முச் தூறுதச்வ முற்றும்--பனியகற்றும் 
பார்த்சாற்சை தன்னியநூற் பாடிவைத்தார் சொங்கணரும் 
பூர்த்திசெய்யுன் சந்சேகம் போம், (௧௮) 

போமென்ப தார்ச்குலகிற் பொய்ச்சொலாப் புண்ணியர்க்கே 
தாமெடுத்த கவோடே தரத்துணிந்து--சாம்பிணகரே 
ராகபலி யிட்டருத்தி யன்பரென நம்பமனம் 
வேகவைச்கும் புல்லருக்கோ வில், (௧௯) 

இல்லிவர்க்குச் சித்திமுச்இி யில்லைபத்தி யெள்ளளவு 
மில்லைகாண் மான மிரக்கமிலை--கொல்கேடர் 
தன்னிற் கொடியார்பொய்ச் சக்கியாடு சொன்னம்பே 
இன்விதியென் செய்வமென்பா ayer. (௨௦) 

உன்னாமற் கெட்டோ ருல்லின்று நாளையுமுண் 
டன்னார்பொன் னாற்பிழைத்தா ரார்சாணும்--பின்னுமல 
வமுரிதழைச் கற்பமுண்டிங் காடுபன்றி யொததா 
ரமூர்தமுற்ற பேரெவரோ வாய், (௨௧) 

ஆயாம னன்கை யகாதரித்து ஈம்பிடுவோர் 
சாயா யலைநது நடுக்கமுற்று--வாய்காய்வா 
ராசைசொல்வலான் யாவ னவனேரசூ தன்யமன்கா 
ளாசைவிட்டா னாசா னழி. (௨௨) 

அறிமயிலே இத்தர்தூ லாஇயந்தம் பாரா 
வெறியர்பொன் ஞசையால் வீளுய்க்--கரிசட்டு 
மாள்வார்பின் சித்திபெற மங்கையரை வாலையென்று 
தாழ்வா ரவரடிக்£ழ்ச் தான், (am)



சித்தர். நூரன் மயக்கொழிதல், 

தானோ வறிவென்றுர் தற்பானென் றஞ்சொன்ன 
சேனோகைக் கொள்ளா ரிதனினும்--வான் நிரியுஞ் 
௪த்திபெரி தன்றெனவே செப்பிடுமா லாயாருச் 
கெச்சனைசொன் னாலுமென் ஞம். 

என்னாம் வசிய விடுமருச்தால் வையகத்தோர் 
தன்னை வசமாக்சத் தாமலைவார்- சொன்னபடி. 
தன்மனது மிந்திரியம் தன்வுசத்தில் வைக்கறியார் 
பின்னெவரை வைப்பார் பிழை, 

பிழைக்கும் வகையறியாப் பேயர் தலாங் கன்னிக் 
குழைககவருஞ் சித்தியென் nora gs—soonp Hex yi 
பத்தியத்கைக் காத்துப் பலகாலும் தன்புறுவா 
ிச்சகையார்க் கென்னுரைப்போ மிங்கு, 

இங்குல்கர் ஜாதகங்க ளேட்டிலெு இப்படித்துஞ் 
சங்கையரூ ராடுச் தவிச்சமுவா--ரெங்கு 
மகப்பையரைக் காசேபோ லாவதுவே நின்ரூ 
மிகப்பார்ச்தென் சோதிடக்தை வீண், 

வீணே யுடலாசை வீண்மண்பெண் பொன்னாசை 
விண்டன்னைச் காணா விடம்பூசை--வீணேயாஞ் 
சக்தசமுஞ் சோதிடமும் தந் தரழு மக்இரமும் 
we Soph கற்றென் ஸிடர். 

இடாதுலைஃகும் வித்தை யெழிலார்வே தாந்த 
மூடற்சுகத்தை வேண்டார்க்கீ தொன்று--மடமையால் 
வேண்டாது மற்றவற்றை வேண்டியலை வார்க்ரே 
யாண்டா ஸணிவரடிமை யாம். 

அடிமையெவ னுண்டா னெவனையோ பாவங் 
கெழதயிலை யாயாத கேட்டாற்---கொடுகரகுச் 
காளாவார் சொல்லை யருளுபகதே சமெனவே 
வாளாகா லம்போக்கு வார், 

வார்பூண் டனத்தாய் மயச்சறலே முத்தியலா 
தார்கண்டார் மற்றவற்றை யாயுங்கால்--பேர்மாத் 
இரமாகு மேட்டி. லிருக்குமெண்ணெண்் சத தி 

தாருத்தி விணவற்றைத் தள், 
தள்ளுகற்குங் கொள்ளுதற்குர் சான்றலைவ னல்லாம 
லெள்ளளவுப் காணோ மிகபரங்க--ஞள்ளனவே 
யானாலு மாகா விடத்தும் தனைமறந்திங் 
கேனோ மயங்கலக மின்று. 

சித்தார் நூன் மயக்கொழிதல் முற்கிற்து, 
ஆச செய்யுட்கள் ௨௪௯, 

  

FE 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௧௪) 

(௧௨)



திட அ னுபவாதந்த தீபிகை, 

வேபிசை மூதல். 
ணவும்கும்ஞுல கடை 

அல்ல்ற்க டந்தறி வா௫ிப்பி ழைத்தோருக் 
இல்லைம ரணமென் றநாதுகுறல் 
இசப.ரம் வேண்டாரென் நூதுகுழல், 

வேண்டாமை யன்னவி முச்செல்வ மில்லென் று 
மாண்டாரு ரைத்தாரென் நாூதுகுழல் 
மறுப்போர் மடயரென் றநா துகுழல். 

தோற்றம றைப்புத் துயினன வென்றணர்ந் 

தேற்றம டைந்சேனென் நூதுகுழல் 
இறையவ னானோமென் or agpe. 

சீனுகர ணபுவ னபோகம் வேண்டில 
ரெனிலிற வாரேயென் அாதுகுழல் 
ஈசனே யாவன் நூ துகுழல், 

சிற்றறி வுபோ ரிவிரண் டென்பவர் 

கற்றும திவில்ல ரூ.துகுழல் 
apart பிறவியென் or sip. 

பூசையும் வேண்டார்மெய்ப் போகமும் வேண்டார்நி 
ராசைவி டாதவ ரூஅகுழல் 
அ௮ரனாயத் இகழ்வாரென நூதகுழல். 

ஆநந்த மோம்பிய லையுந்தொ ழிலறத் 
தானேதா னாவாரென் நூதுகுழல் 
தீரிக்குஞ்சு கமென வூதுகுழல், 

இன்பவ டி.வேகா மில்லையெ ஸிற்பள்ளி 
துன்பமி லாமையென் னூதுகுழல் 
துரியத்தென் னோதுக வூதுகுழல். 

எல்லாம றிவாணி றையென்று சண்டதெத 
தீல்லாதி றையில்லை பூதகுழல் 
அறிவிரண் டில்லையென் நூதுகுழல், 

பொத்தவு டலோர்பொ ருளென்று காவாதோ 
செத்திறத் தோரேனு மூதுகுழல் 
இடரும்.று ழலாரென் நூதுகுழல், 

சித்திகள் வேண்டிச்சி றுமைய டைபவர் 
சுத்தவெ நியரென் நூ.தகுழல் 
சுசரூப மாகாரென் நூ தருழல், 

(௨) 

(௧)



சர்பாதவல்லபஞ் செப்பரிதெனல். ௪௩ 

தன்னினை வில்லாத்த லத னேமன்வந் 
தென்னேபு ரிவாரென் நூதுகுழல் 
இடர்சுக மோராரென் நூதுகுழல். (௧௨) 

எத்தேச காலமி ராதோரி ஜாகந்தஞ் 

சத்தேதா னாகிடி லூதுகுழல 
ஜகசாட்டி யாவரென் தா துகுழல். (௧௩) 

இத்தாகுந் தானிச்ச டத்தாற்க கம்வேண்டன் 
மெத்தவ றிவீன மூதுகுழல் 
வெகுநாட்ப ழக்கமென் LM BG (POV. (௧௪) 

ஆசார மாகும நிவுக்கோ ராதாரம் 
பேசாய்வி ரும்பாதே யூதுகுழல் 
பெரிதெ.த னாலோர்வை யூதுகுழல். (௧௫) 

தற்போத மென்பது தானுட லென்றுன்ன 
லற்பர்வே றென்பாரென் நூதுகுழல் 
அனுபவ மில்லாரென் நூ துகுழல், (௧௬) 

தற்போத ரீச்சர் தனைச்சண்ட வாகந்த 
சிற்போத காமென வூதுகுழல் 
ஈிவம்வே றிலையென வூதுகுழல். (௧௪) 

வாக்கும னதிற்கெட் :டாவான்பொ ரடன்னை 
வந்தித்தற் காமோவென் நூ துகுழல் 
மெளனம்வி டாதேயென் LM SG pov. (௧௮) 

இக்கால மக்கால மென்பதி லாமலே 
யெக்கால மும்வாழ்வோ மூதகுழல் 

இரண்டற் றறிவாகி லூதுகுழல், (௧௯) 

மூலிகை யாலேமூ யலும்பல் இத்இக்ருக் 
காலப யமுண்டென் நூதுகுழல் 
கலைஞானம் கில்லாதென நூதுகுழல். (2.0) 

வேயிசையூதல் முற்றிற்று, 
ஆக செய்யுட்கள் ௨௬௯. 

  

சீர்பாதவல்லபஞ் செப்பரிதெனல். 

கண்ணு கழுத இக மை 

எல்லாமு கானா யிருச்திடப் பெற்றே 
னிரண்டற் றஐறிலா யிலடெப் பெற்றேன் 

பொல்லாப்பி றவிக ழன்றிடப் பெற்றேன் 
புறம்பஉ மற்ற புரணத்தை யுற்றே



அனுபவாதந்த Silene. 

ணில்லாம னதைநி றுத்திடப் பெற்றே 
னிறைவும் குறைவு நினைவாகப் பெற்றேன் 

வல்லவ ஞாதமழு ஸிக்குரு நற்றாள் 
வழங்கிய பேறென் வழுததுக தோழி, 

சதிதாயு லசசத் தாகவும் பெற்றேன் 
ஜகந்துக்க மாயழி யாவின்ப முற்றேன் 

சித்தா யுலகு சடமாகப் பெற்றேன் 
சிவனாடுத் தோற்ற மவமாக விட்டே 

ணித்திய னாடி சிஜாநந்த முற்றே 
ணிலையா விடய சுசம்யாவு மற்றேன் 

ஐத்தொழி காதமு னிககுரு spar 
டருபே நுரைக்கும் தாரமலல தோழி, 

மூச்சால மற்ற முசலாசப் பெற்றேன் 
மூடைசா நுடல்யா னெனல்விட்டு விட்டேன் 

சிச்கறச் செத்து சாகாமனம் பெற்றேன் 
சறுமை பெருமை வெறுமைகை விட்டே 

னெச்குறை யுக்தீர்ச் தெனின்மொச்ச முற்றே 
னெனசக்சேன்வை குண்டங் சயிலைகை விட்டேன் 

௪ச்சரு ஞசமு னிதந்த கற்றா 
டருபே ௬௨கைக் சரணேது தோழி, 

என்னிலே யெல்லா மிருச்கவும் பெற்றே 
னேவற்றுள்ளு கானின் திருக்கவும் பெற்றேன் 

பின்னிலன் முன்னீல னாகவும் பெறறேன் 
பிறப்புமி றப்பும றப்புங்கை விட்டேன் 

ன்னிலே தானா யிருச்சவுஙய் கற்றென 
சமாதியி தென்றசங் கநிலை பெற்றேன் 

மன்னிய நாதமு ஸிக்குரு ஈற்றாள் 
வழங்கிய பேறுக் கொழிவேது தோழி, 

ஆசார மாறங கடந்திடப் பெற்றே 
னறுசம யங்கள சத்தாகப் பெற்றேன் 

பூதாதி ஞாலம்வெண் டேரனப் பெற்றேன் 
பொறிபுல னாதிய நிவாகப் பெறறேன் 

வேதாந்த மெளனம் வளஙந்கடப் பெற்றேன் 
விருப்பு வெறுப்புஞ் சலிப்புங்கை விட்டேன் 

Gear நாத மூனிக்குரு spar 
டருபே நிசைத்தற் கரிசறி தோழி, 

அசம்பிரம மென்றே யரைந் டப் பெற்றே 
னறிவறி யாமை யகன்றிடப் பெற்றேன் 

சுகர்தேடல் விட்டுச் சுககிறை வுற்றேன் 
சுஜாதிவி ஜாதி ச௨சத மற்றேன்



சர்பாதவல்லபஞ் செப்பரிதெனல். 

றிகம்பர னாகித் திகழொளி பெற்றேன் 
றிணையைந்து பான்ஸூ விடக்கசெடப் பெற்றேன் 

மகத்தாகு நாத மூனிதந்த ஈற்றாள் 
வழங்கிய பேறு வரம்பற்ற தேட, 

சரியை இரியை தவம்யோகம் விட்டேன் 
சதாரிட்ட னாடுத் தனினிற்கப் பெற்றத் 

அரியப ரம்பொரு ளாசவும் பெற்றேன் 
றுயர்சுற்றஞ் சொன்மாச் இரமாசப் பெற்றேன் 

பெரியார்சி நியாரெ னும்பேத மற்றேன் 
பிரிஏஞ்செ றிவுங்கு றைவுங்கை விட்டே 

னறிவாக நாத முனிதாத நற்ரூ 
ளருஸிய பேறுச் களவேது தோழி. 

அவத்சையோர் மூன்று மசன்றிடப் பெற்றே 
ன திதவ கோசார னாகவும் பெற்றேன் 

பவத்தைப்பொய் யாக்கிப் பயங்செடப் பெற்றேன் 
பதரென் றெமன்கா லதூதரைக் கற்றே 

னெவற்றிற்கு மாதார மாமெனைப் பெற்றே 
னெனச்கென்னை யன்றித் துணையறப் பெற்றேன் 

வறரிறை காக முனிதந்த நற்றா 
டருபேறி சென்முன் றவப்பே றென்னேடீ, 

இரவும்ப கல்பொய்த் துறவுங்கை விட்டே 
னிடம்பொரு ளேன் மடங்கெடப் பெற்றேன் 

பாரமென்னை யன்றி யிலையாகப் பெற்றேன் 
பரதேடி யென்னும்பொய்ப் பாசாங்கை விட்டேன் 

சரமொட்டை தாடி. சடைவைத்த லற்றேன் 
சிரமாம நிவைக் குறியாகப் பெற்றே 

னரணாக காத முணிதந்த நற்றா 
ளருளிய பேறென் னரைவது தோழி, 

நினைசசபொ ருளெதிர் நிற்கவும் பெற்றே 
னினைப்பன்றி வேறொன்று நில்லாமை பெறறே 

னெனைப்பெற்ற தல்லா னினைப்பாக வேறொன் 
றிலை3யன்று நானே யிருந்திடப் பெறறே 

னனைத்திற்கு மாதார மறிவெனப் பெற்றே 
னறிதல நியப் படுபொரு எற்றே 

னெனைச்தந்த காத முனிதந்த ஈற்றா 
ளிணைதந்த பேறென் னிசைச்கவென் ரோழி, 

சாபாதவல்லபஞ் செப்பரிதெனல் முற்திற்று, 
ஆக செய்யுட்கள் ௨௭௪௧, 

இர்வலாடிக்சைைல்ிளையாடு, 

(௪) 

(௮)



௪௭ HOLT CSS தீபிகை, 

இருச்சாழல். 

a 

(ென்னுரைத்த வேதாந்த முழுதுணர்ந்து மோமறுத் 
,தின்னல்௪மூ சரரர்க்கரை யேறிலரி சென்னேடீ 
தன்னைவிட்டு முன்னிருப்பர் சமைக்சணித்த வலகுநிலை 
பின்னமென வழுங்குவரிற் பிரமையு ழ்ளோர் சாழலோ, (௧) 

ஆரணங்க எாகமங்க எாருயிருச் சரைந்தபரி 
பூரணஜோ ருருவுகொடு போக்தவித மென்னேடீ 
பூரணனோ ர௱ஈவுகொடு புகலவெளி போச் இலனேற் 
ரணமா மழை பொருளுந் செரியாகாண் சாழலோ, (௨) 

எப்பொருளுர் தாமாக விருக்துமறை யெவர்செளியச் 
செப்பினரோ வறியேனித் இறமறிய விளம்பேடீ 
எப்பொருளுக் தாமாக விருக்கவென்று மில்லையெனச் 
செப்புமறி யாமைவருக் திரிபறுக்கச் சாழலோ. (௬) 

ஒ.திபிறர்ச் குறாப்பாலா லோத்தணர்ந்து தம்மில்னு 
பூதிரிலை பொருக்தியிகப் புகரசலா ரென்னேடீ 
ஆதியச்த மாகவொன்றை யாய்ந்தறியா ரிடையிடைசென் 
ரோதிபுச்தி மருண்டுணவிற் குளரலரார் சாழலோ, (௪) 

பேதையரும் பெரியவரும் பிரளயத்தொன் (7 B oot oem 
யோதலுரை தெளிதலில்வக் துறுபயனென் னுரையேம 
பேதையரில் பெரியருமில் பின்னிலைமுன் னிலையுலக 
மாதியந்தம் பிரமமெனு மறுஇவரச் சாழலோ, (டு) 

எல்லாஞ்சி வன்செயலென் நிசைத்துமறை யிருநிலத்து 
நல்லார்பொல் லாரெனவே காட்டல்வகுத் தென்னேடீ 
எல்லாம வன்செயலென் தநிருக்கஈல்லர் செயவிறந்தம் 
கல்லாரில் லாமயல்சொண் டழுங்கறப்பிச் சாழலோ, (௬) 

மனமிறந்த பின்னர்முத்தி மருவமெனக் சேட்டோதித் 
தனைவிடுத்துப் பிறவுருவர் ததையவுன்ன லென்னேடீ 
இனையனென விருக்குந்தனை யேட்டிற்பிற ரிசையிலன்றி 
மனமறிய வாய்ந்துணரா மற தியினாற் சாழலோ, (௪) 

யார்க்குமுமி ௬ுடலுணவ வத்தைபய மொன்றுசப் 
பார்ப்பானும் பறையனெனப் பகரும்பகுப் பென்னேடீ 
பார்ப்பவன் பார்ப்பான் பார்ச்கப் படுபொருள்ச எயலறவோத் 
தார்ப்பான்வாய்ப் பறைபறைய னறியெனற்குச் சாழலோ, (௮) 

ஈசனெனச் வேனென விரண்னொத்து முடி.வின்மறை 
பேசினுமொன் ழெனச்கோடல் பிசசலவோ புகலேடீ 
மீசனுஞ்சிச் துயிர்சளுஞ்சித் சென்னிலொரு $த்தினுக்சா 
பாசமவரு மின்றெனிலோ வஜடம்பொறி சாழலோ, (a)



குருசொருபங்கூ றல். 

நினைவையன்றித் துக்கசுச நிற்சவிட மறியார்ச 
டனைச்சுசவான் மாவெனவலே தவிப்பசலா ரென்னேடீ 
வினைக்குரிய பயனைமறை விஇப்ப தண ரார்மொழிக 
டனைக்குறிகொண் டறுதியெனத் தருகச்குறலாற் சாழலோ. 

பேசாத நிலையருளும் பெரியமரைப் பேணாதுல்க 
வாசாரக் கள்ளருககா ளாகுவரி தென்னேடீ 
வாசாம கோசரனாம் வத்துபெற வருந்தவங்கட் 
கூசாதி யற்றுலொக் கொடுங்குணத்தாற் சாழலோ, 

இருச்சாழல் முற்றிற்று, 
ஆக செய்யுட்கள் ௨௯௦, 

  

குருசொருபங்கூறல், 

  

2.லகேழு மேழுநிறை பலகோடி. கோடியயி 
ருடலாதி பொருளகம் புறமண்டு சோதியெது 

பலபேத போதகலை யுணர்வாற் ஜொடர்க்தறிய 
பலகான்மு யன்றறித லரிசதென்றி டைச்தடியர் 

குலமேவி யகமமஎத யறவீழ்ச்தி ரைஞ்சியுரை 
குறிகேட்டு யர்க்தவர்ச ளருவுண்ட டஉர்ந்ததெது 

விலதாகு மூலகமெதி ரளதாச தருவதெது 
விதுபோத குருசொருப மெனவோது மருமறையே, 

இிருமாப கத்தன்வரை தருமாதி டத்தன்கலை 
இகழ்காவ கத்தன்மறை யுரைராவ ஓத்தர்மூனி 

யுருவாமு டற்றிகமு முயர்ஞான சோதியெது 
வருகாரு எத்துரிறை மருளாக பாதியெது 

தீரைநீரு மாயுருவ மருவாஞ்ச தாகதிவிண் 
டவரேற்று மிருரூப வெரியா யலவாகு 

நிறைவாக்க கந்தொடர வரிசாகி %)5ததெது 
நிறபோத குருசொருப மெனவோது மருமமையே, 

வெளியாதி பூதமெழு வகைபேத பெள திசமை 
விதகோச மோடுபொறி புலன்வாயு காற்சரண 

தளையாற்க எஊைச்தயருங் களிசேர வித்சைவரு 
suignt வாசைமலி முமலங்கே டாதவுயி 

சளியாற்க மாைந்திருமை வினைதர வேண்டியுனு 
மதுகாறு மவ்வியச் தமுமாகி கின்றெவையு 

மொளியாமெ னககுறைசெய் பரியாய சாமமென் 
கொளிர்போத மெதுகுருவி ுருவீதெ BCE GH. 

ar 

0) 

(௪௧) 

(5) 

(@)



௪௮ அனுபவாதந்த தீபிகை, 

அறமாகி யளவையறு வருளா? நின்றதெது 
வசல்ஸ்வ பாவமெது வழியாவ £தமெது 

மறமேம லிர்தகொடு மறகோருளத் தொழிவின் 
மருளே நிறைத்தழிவின் மருளற்று யர்ந்ததெது 

திறமா நின்றசெது இரியாவி யற்கையெது 
திரிகால மாடுபல கிறமாய்ச் சொலிப்பசெது 

அற்வோ ருளத்துநிறை தரியப்ழ போதமெது 
சுயஞான மெதுவமல குருரூப மெனுமறையே, (௪) 

குருசொருபங்கூறல் முற்றிற்று, 

ஆக செய்யுட்கள் ௨௧௪. 
கலவாத கதத லைக்க. 

சொருபாநந்தக் கெரம்மி. 

  

பந்த குணங்கட் பறித்சவனே பவ 
பாச மயலைக் குலை5தவனே யெனை 
சொந்து கெடாமற் றடுத்தவனே யாதி 
தூங்கறி வோயெனக் சகொம்மியடி, (௧) 

மூச்சக மாக்கித் துடைப்பவனே பல 
மூர்த்திகள் வேடம் படைப்பவனே யம 
னச்சத்தை யோடப் புடைப்பவனே யமி 
வாஈந்த னேயென்று சொம்மியடி. (௨) 

பன்மை மொழிக்கும் பராபரனே யேச 
பாவங்க எளிக்குங் குணாகானே மாயை 
வன்மை விழமுங்குஞ் சுதாசானே யாதி 
வானறி வோயென்று கொம்மியடழ., (௬) 

பிறப்பெலும் பேதமை கொன்றவனே ஜீவ 
பேத மிறத்தனி நின்றவனே யென் 
மறப்பைச் கெடுத்தவிர் மன்றவனே யாதி 
மாணறி கவோயென்று கொம்மியடி, (௪) 

எல்லை யிறந்த வருளொளியே விபு 
வேகமே வாத்தவி தச்சளியே யென்றன் 
சொல்லை மறைத்தப் பாவேளியே ஞான 
சோதியே யென்று சொம்மியழ,, (௫) 

சத்.துச்சித் தாரந்த நித்தியனே சர்வ 
சாட்டிச் சொருபனாஞ் சத்தியனே யென்ன 
வித்சைச் செடுச்தொளிர் மத்தியனே ஞான 
விண்ணுரு கோயென்று கொம்மியடி, (௬)



சொருபாதர்தக் கொம்மி. 

எங்கு நிறைந்திட ரற்றவனே மன 
மென்னு மடிமையைப் பெற்றவனே யூ 
னங்க மிட௨மாச வுற்றவனே யி 
வாகர்த னேயென்று கொம்மியடி. 

காரண காரிய மற்றவனே யாருங் 
காணா வருளுரு பெற்றவனே யெங்கும் 
பூரண ஸபாய்கிற்கக் கற்றவனே wa §) 
போதனே யென்றநீ கொம்மியடி, 

சானெனுஞ் சொற்பொரு சானவனே ஜா 
கா.தனெ னப்பெயர் போனவனே யாவு 
மானவ னேயல வானவனே சுக 
வரனவனே யென்று கொம்மியடி, 

சுத்த மசத்தங் கடந்தவனே யஇ 
அராதகி தாரமி டைந்தவனே #6 
கித் திய வாரி குடைச்சவனே ஞான 
இன்மல னேயென்று கொம்மியடி. 

மூத்தி நிலத்தின் மூளைப்பவனே ரூழ 

Concise வேலி வளைப்பவனே BT OF CF 

சச போகம் விளைப்பவனே சன 
இன்மய னேயென்று கொம்மியடி. , 

பேதம பேதமி றந்தவனே வேசம் 
பின்னிடச் தேழ.க் கரச்தவனே ஜேய 
ஞாதுரு ஞானச் துறக்கவனே சுய 
ஞாணியே யென்றுநடீ கொம்மியடி. 

புண்ணிய பாவம் விளைத்தவனே யயிர் 
பொய்யுட லேறச் சளைத்தவனே யாவும் 
கன்மய மாக்கித் திளைச்தவனே இத் 
சகோசயனே யென்று கொம்மியடி., 

ஜாதிகு லங்க ளிறக்தவனே சுய 
ஜாதிவி ஜாதி துறக்தவனே யந்த 
மாதியு மாகு நிறைந்தவனே பர 
மாந்த னேயென்று கொம்மியடி, 

கிச் இய னா நிலைப்பவனே தோற்ற 
நிற்கவி டாது கலைப்பவனே யெனை 
சுசசனே யாகூப் பலிப்பவனே இற் 
சகோதயனே யென்று கொம்மியஐ., 

சொருபாகக்தக் கொம்மி முற்கிற்று, 
ஆக செய்யுட்கள் ௬௦௬. 

  

FB 

(௭) 

(௮) 

(௯) 

(௧0) 

(௪௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫)



Go HMM GES Sons. 

அன்னைப் பத்.து. 

வேதப் பறையர் விரக ர௬யிருண்ணு 
நாத ரகாதிய ரன்னேயெனும் 
நாதரே நாதமு னியாடி வந்தெமக் 
காதர வீந்தன ரன்னேயெலும். 

பத்தர்க் சளிச்கும் பதத்தர் தமைவிழை 
சித்தர்க கெளியர்சா ணன்னேயெனும் 
சித்தத் இருந்தும் தெரிலெர் முன்வந்து 
முத்தி யளிச்சன ரன்னேயெனும், 

என்றும் பிரியா வியல்பினர் யாராலு 
மொன்றற் கரியர்கா ணன்னேயெனு 
மொன்றற் சரிய ர௬ருவாகி யென்னில்யா 
ணின்றிடச் செய்தன ரன்னேயெலும். 

தேடுவர் தேடித் இரியத் இரியாரைச் 
கூடிப் பிரில் ரன்னேயெனுங் 
கூடல்பி ரிதலி லர்பல்லு ருத்தோற்ற 
வேடிக்கை சாட்டலா லன்னேயெனும். 

மெய்யுரு வொன் நிலர் வேண்டும் பலவிதப் 
பொய்யுரு வேற்பரா லன்னேயெனும் 
பொய்யுரு மெய்யுரு வாக்கிமெய்ப் போ தந்தம் 
தையம அத்தன ரன்னேயெனஞும். 

இந்திர ஜால் மியற்கையிற் செய்பவர் 
மந்திர மோதில ரன்னேயெனும் 
வந்துல சேகு ஈனவிற் றுயிலிற்செய் 
தந்தி மோதில னன்னேயெலும், 

நில்லாத தோற்ற நிலையென் றணர்வார்க்குப் 
பொல்லா மயலீவ ரன்னேயெனும் 
பொல்லா மயல்கெட வேண்டி லெமதுரு 
வெல்லாமென் ஹேலென்ப ரன்னேயெனும். 

யாரு மறியா வியல்பின ரேயெனைத் 
தோச் தெளித்தார்கா ணன்னேயெனும் 
தேரு மனதிற் கறிவாகி நின்றவர் 
கோரின செய்தலா லன்னே யெனும். 

இல்லதை யுள்ள துளஇில தாடும் 
வல்லமை யுள்ளவ ரன்னேயெனும் 
வல்லவர் சாதரு ணியுரு வாய்வடி. 
வில்லை மச்கென்றா ரன்னேயெலும், 

(உ) 

(௮) 

(௧)



புராணசாரக் கலிவெண்பா. 

எப்பொருள் சட்டினு மெய்ப்பொரு ணுமிலை 
யப்பொரு ளென்பர்சகா ணன்னேயெனு 
மப்படொரு ளா௫ய றிந்தத வாய்கிற்ப 
தெப்பொரு ளோவென்றா ரன்னேயெனும், 

அன்னைப்பத்து முற்றிற்று, 
ஆச செய்யுட்கள் ௬௧௯. 

  

புாணசாரக கலிவெண்பா. 

ores 

பொருளா யழியாத போதமாய்ச் சாந்த 
வருளே திருமேனி யானான் - பெருங்கருனைச் 

சாகரமாயச் சூழ்வான் ஜனன மாணமெனு 
மோகமறு மெய்ஞ்ஞான பூமிகட்குத் - தாகமா 

யன்பரக மஞ்ரதை யகவவா நக்தகட 
மின்பவின்சொற் பெய்ய வெழுமேசகர் - muse 

மாருப் பவப்பிணிக்கு, மாற்று மருந்தளித்தத் 
தேராமுன் கையைவிடாச் இத்தனாம் - யாரும் 

பகுத்துணர வாசா பரவபர ஞானக் 

தொகுத்து வகுச்.துரைக்குஞ் சூரன் - மகத்தென்னுஞ் 

சொற்குப் பொருளாய்ச் சுகத்திற் இருப்பிடமா 
யழ்பமதக் சான்றனக்கு வக்ணியாய்த் - தற்பதத்தைக் 

தேராது கள்ளத் இருட்டுக் குருக்கடமை 
யா.ராய்ச்சி சாலை யடையரசன் - பார்மீது 

தத்துவசங் கத்தின் றலைவனாய் மெய்ஞ்ஞான 
வித்தை பயிற்றியின்ப மேவுவிப்பான் - சுத்தபர 

வத்துவா யெஞ்ஞான்றும் வாசா மகோசரனா 
யத்து விதனா யமர்க்திருக்கும் - வித்தகனா 

நாதமுனி யென்றிசைக்கு காமத்தான் நன்பால்யான் 
போதல் புரிந்தேனென் புண்ணியச்தால் - வேதன் 

வருக வருகவென வாய்மலர்க்தான் மெத்தென் 
அருகுமே யின்றுமதை யுன்னின் - நிருகறுக்கு 

(௪௦) 

(௨) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௮) 

(=) 

(௪0) 

(ss)



அனுபவாநந்த தீபிகை, 

நெஞ்சத்தான் பண்டிக ரேநெடுரா ளாய்க்சாளூம் 
வஞ்சகனென் ரோமர் வராதொழிந்தீர் - இஞ்சந் (௧௨) 

தயவுவைத்தா லென்போல்வர் தன்னியரா காரேர 
வுயரறிவர்ச் கென்னா னுரைப்பன் - செயலறியேன் (=m) 

கற்றவரை யேற்றுங் கருத்சறியே னான் சிறியேன் 
குற்றம் பொருச்தல் குணமென்றா - னுற்றசையாச் (௧௪) 

சிச்திரம்போ னின்றேன் சரிச்தேனோ நிற்இன்றிர் 
சித்தமுற்று விற்றிருங்கள் சே.திரில - மெத்தகா (௧௫) 

ளாக வறிய வடியே ஸினைர் இருந்தே 
னேகராய் வந்திரி சென்பாக்யம் - பாகவத (௧௬) 

மா.திட் புராண மரைந்த வியாசரிவை 
யேதா தரவா விசைத்தார்காண் - போதமுற்ற (sa) 

ததீதுவச்சைச் சாதைசெய்து தந்தனரேர கேட்டவற்றைப் 
புச் தகொண்டு பாவாற் புனைரந்தனரோ - சதஇயமாய்க் (௧௮) 

கண்ணாக் சண்டே. கதைக ளெழுதினரோ 
விண்ணாஞ்சிம் கண்ணில் விளங்கியதைப் - பண்ணுருவாய்ச் () 

செய்தனரோ தத்துவச்தைச் தேர்ச் துகங்கை சூத் இராக 
ளுய்ய வுருவ௰த் தோதினசாய் - மெய்யுணர்ந்தோர் (௨௦) 

சொல்லத்தாங் கேட்டதாய்ச் சொல்லுஇன்றார் சோஇத்ச 
வல்லவர்க ணீரிதனின் வாய்மைதனை - பல்விதத்துஞ் (௨௧) 

சங்கையறச் சொல்லிச் சழக்கறுப்பீ ரென்றும்பா 
லிங்தெனைக் கேட்டே. னிதுகிற்க - மங்காத (2௨) 

வேத முபநிடதம் வியனா கமமிருஇி 
யாதிநா லிங்கிருக்ச யாதுபற்றி - யோ இனரோ (௨௩) 

விப்பதி னெண்ணா மிரும்புர ணங்கடமைச் 
செப்புமுன்னர் குத்திரர்ச டேர்ச்தமா - விப்புவியில் (௨௪) 

யாதோ விலையே லவர்க்கென் நிவர்மறையை 
யோசல் வெளியாக வொவ்வுமோ . விதிருக்க (௨௫) 

வைங்கணைபூ வாம்வண் டதநாணுாம் விற்கரும்பா 
மங்சையழ்ர சேனையா மாங்குயில்ச - ளெங்கும் (௨௬)



புசராணசாரக கலிவெண்பா. Gia. 

வரவுரைக்குங் சாகளமாம் வான்றேரார் சென்ற 
வீரவிற்கு நாயகனா மிந்து-பரவு (௨௪) 

குடையாங் இளிப்பரியாங் கொண்டகொழடி. மினா 
மேடையா ஸனெவர்க்குமய லூட்டி -யடைவே (௨௮) 

கடலுலகை வெல்வனாங் சகாணோ மவனைப் 
படையாதி யிஙகருககப் பார்ப்போங் - கடிமலரா (௨௯) 

லாடவரை யன்றி யரிவையமை யுங்காமன் 
சாடன் மூறையாமோ தம்படையே-யேடிக்தோர் (௬௦) 

இங்கள் குடையாமோ தென்றல் விமானமோ 
விங்குருவ கஞ்செய்தா ரென்றுனாப்பார் - சங்கையுண்டோ () 

௪ிச்தஜன் இச்தத் நதிப்பவனல் லாலஓுளனோ 
புத,திமா னேநீர் புகலுவீ - ரிச்சனாயோ (௩௨) 

sass து.இித்தொடுங்கு மங்கஜனை யல்லாம 
லெங்குணாச்இ ரங்கமிலா வில்லானை - பொங்கொலீரீர் (௬௩) 

மூவுலகு முண்டுமிழக்த மூர்ச்திச்குப் பு.ச்திரனா 
மேவளோ பெந்றாளை யானறியேன் - பாவலரே (௩௪) 

மந்தரமே மத்சாக வாசுதொம் பாற்பிணித்திங் 
கர்தரத்து தேவ ரசுரர்களு - முந்திக் (கூட) 

கடையவரு தெள்ளரு£துங் சஞ்சத்தோர் மாதும் 
புடையோ ரிரதியெனும் பெண்ணுங் - குடையான (௩௬) 

சம நிரனே யாதிபொரு டச்ததாம் பார்ச்சகடலின் 
றெர்த விடத்தி விருக்கறதோ - வந்தோ (௩௪) 

இருமாதை தந்ைத இருமணஞ்செய் கால்பின் 
வறுமாதை மாரன் மணச்ச - விருவரையு (௩௮) 

மெக்தமா ரன்கணைக ளெய்திவரை வென்றானோ 
வர்தமா ரன்பிறப்பை யானறியேன் - சர் இரன்முன் (௬௧) 

ணில்லையோ செய்யா ளிரதி முதலானோர் 
புல்லறிவேற் சது புகலுவீர் - தொல்பொருளின் (௪௦) 

இில்லைபோ லும்பூகோ எப்பரப்பை யிந்ராளில் 
வல்ல்வர்க ளாய்ந்து வழச்சறவே - யெல்லைமை (ma)



அனுபவாதந்த இபிகை, 

லேறச் குறைய விருபதுசோ டி.ச்சதர 
மீறென்றார் காணோம்பா லென்கடலை - மாரியர்கள் 

பொய்யுனாப்ப ரோகாண் பொருளே ழிளகலென 
மெய்யே யருளினரிம் மேதினிமே - லையமின்றி 

யெங்கும்பா செய்தே னிலவணஙீர் நன்னீர்ச 
டங்க வுருவ௫த்துத் தாமென்பர் - பங்கமென்னே 

பாற்கடலை யீசனொரு பாலனுக்€ர் தாரெனல்போல் 
யார்க்குங் கொடுத்திருச்த லாரறியார் - பாற்கொண்டே 

யெல்லா வுயிரு மிருநிலத்தில் வாழ்ற 
தில்லாமற் காணோ மறிர்தவிவை - தொல்கடல்வே 

றுண்டாயி னெங்குளவோ வோது முவர்க்கடல்போற் 
கண்டாரைக் காண்டானாக் காணயான் - பண்டிதரே 

தேவ ரரக்கர்முனி இத்தர்வித் யாதார்கள் 
பூவுலகற் காணோமே போனதெங்கே - மேவுங் 

கயிலை மகமேரு காணோ மிமய 
சயிலத்தே கங்கை ஜணிக்குங் - குயின்பனிக 

எல்லாம லாகாய கங்சைவே நுண்டாமோ 
வெல்லா முணர்ந்திரே யி.இசையு - மல்லாமல் 

வாணியென்பாள் கற்றவர்கள் வாயாவ் குளத்தூறும் 
பாணிவரு நகாச்சமலம் பற்றிரின்று - வேணநூல் 

பாடரசாங் கேட்போமே பண்டிதர்பால் வேதாவைக் 
கூடல் பிரிந்தவிதங் கூறுமையா - வேடகற்றி 

மேருவில்லாய் நாணரவாய் வெங்கணைமா லாயிரதம் 
பாராச வேதம் பரியாகச் - சாரதியு 

கான்முகனே யாக ஈநகையாற் புரமெரித்தான் 
கூன்பிறைசேர் கூத்தனென்பர் கூறுதேர் - மானுல்ச 

மொன்றோ பதிசான்கோ வொன்றென்னின் மற்றவற்றை 
யன்று சுமந்தவரா ராயோமே - நின்றவுல 

கேழேழு மென்னி, லிஇலடங்கு முப்புரமும் 
பாழாச்ச லெங்கே புகருவீர் - வீழா 

(௫௨) 

(Gm) 

(௫௪) 

(Ge)



புசாணசாரக் கலிவெண்பா, ௫ 

வெழுதா மறைடரியா மென்ப துருவகமே 
பழுதல்ல் வென்பர் பயின்றோர் - முழுமணிசேர் (௫௪) 

சேடன் மகமேரு சென்றமுத்து காளுல்கைச் 
ரூழ.௪ சுமந்தவரார் தோன்றாதே - சேடனென்பான் (௫௮) 

பாறகடலின மீது பாந்தாம னுககணையாய் 
மேறடெஈதா லோதமெதன மேறடெசகும் - பாற்கடலோ (டுக) 

டாலிலையுஞ் சேட ஸருந்தவமார்ச் கண்டன்றாதன் 
மேவிருஈதால் விண விழுகயெதென் - பாலுருவச (௬௦) 

ச௩இிரனை மீசன் றரித்தாரென் பாரெொத 
சகதரனோ வன்னூகண உன்னையோ - வச்சமிலா (௬௧) 

வாதிப பாம னனற்சண்ணா லங்கஜனைப் 
பூதியாய்ப் போகப் புரிரசாற்போன - மாதேவன் (௬௨) 

மூப்புரஙக ணீறாக முன்னவையாண டஉராதம்மைத் 
தபபிலாச சனனுருவிற சாத்துதலபோ - லெப்பொழுதும் (௬௯) 

போல வெழுகதுமசன் பொய்ய௬வ௲ க சிரிய 
நாலமேல் விட்டாறபோன் ஞாணிகளுக - கசாலனையும் (௬௪) 

கொன்றெழுப்பி விட்டிக குவலயததே QT ip Baw cap 
சென்துரைபபா நலலோ ரிசையுமோ - வென்றிவைபோ (௬௫) 

லெண்ணிறக்க கேள்வி யிசைததா னவைபகரக் 
கணமணியே யினறெனககுக காலமில்லை - நணணநதிவன் (௬௬) 

மன்னை வலங்கொண்டு தாட்பணிக்து புண்ணியாக 
ளின்னவித மாயுனாப்பா னேனெனஜேன் - மூனஜேோர்கள் (௬௪) 

த.ச.துவததைக் காதைசெய்து தந்தாகள் வேறின்று 
புததிமா னாகி புகுகதுபா - ரததனையும, (௬௮) 
யோகஞா னங்க ூணாநக்தவரைக் - கேட்டுணரின் 
மோகமற்றூர் செல்லெல்லா முண்மையாச் - தேகநா (௬௯) 

னென்றுணருங் காறு மிவற்றின் Qua ge ein tps sony 
மெனறவறமைகச் காட்டிமீ டேற்றநினு - னொண்டொகியே (௭௦) 

ய.த.தி யனுபவங்க ளொவ்வ பிரமனுறை 
ச,ச.தியலோ கந்தான் றலையென்றும் - மத்தான (௪க)



Gar அனுபவாநந்த தீபிகை. 

மந்தரங்கம் மூல்மென்று மாமேரு மூக்கென்றுஞ் 
சந்.திரா இத்தர்கள் சட்சுவென்று - மிந்த 

விதமாக வேழ்கடலு மேழ்மலைபூ லோகம் 
பதினான்கும் சேவர்களும் பாம்பும் - மதிமுதலாங் 

கோளு மரக்கருங் கோத்தபூ தங்களிவை 
யாளும்விண் டீச னயன்முதலோர் - நாளு 

மூட ஓயிராய் நிற்பரென வுண்மை கருட 
னடல்விண்டு வைக்கேட்க வன்னார் - இடமா 

யறிய கருடபுரா ணம்ப்ரேத கட்ட 
மிருபதெனு மத்தியா யத்து - விரிவாக 

Carnie ரென்றுல்க ரோர்ந்து மயலறவே 
வேதம் விரித்த வியாசனா - ரோதியுள்ளார் 

பத்தி விராகம் புஞானம் யோகமிவை 

(௭௫) 

(௪௬) 

(ஸஸ) 

சித்தமுறச் செய்யவெண்ணிச் தேர்ச்தோர்க - ளுத்திகொண்டு 

கற்பனைய லங்காரக் காதைகளைக் செப்பியிடை 
பற்பலஞா யங்க” பகர்ந்துளார் - நற்குணங்க 

ளெல்லாம்வம் தெய்த விவற்றை யுணராதார் 
சொல்வாத மேபுரிச்து சோருஇன்றா - மெல்லியலே 

யெச்சொல்லு மாய்த விடர் துலைர் இங் கஞ்ஞான 
வச்சமறற் கன்றோ வரைவசென் - மிச்சமாய்ச் 

சொல்லவெனகச் இச்சையில்லை சோலா மறைமுசலாம் 
பல்கலைசொல் லஞ்ஞானப் பற்றறவே - ஈன்.னூ 

ஒருவூத்துச் சொன்னவைக ளொன்கதைமெய் யேனும் 
தீருபொருளைக் கொள்கதையைத் - தள். 

புராணசாரகத் கலிவெண்பா (pps nay, 
ஆச செய்யுட்கள் ௪௦௨, 

  

BG q & G. 

Ula §ss uBumu லேல்சமுவ 
பாவநீ wide gyeSup 
பரமபர மூனதுருவ மூந்திபற, 

  

(௭௧) 

(௮0) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩)



திருவுந்தி, 
EL Swag win Gare persis ar gene 
கணக்கன் 3 வாராபோ ஓர்பற 
காணிலறி வேநினைவு முந்தபற. 

சத்துச்சித் சாரர்சத மோடகண் டக்குணஞ் 
சாருமுனில் சணடமே துக்தபற 
சாறறலறி யாமயக் குந்திபற, 

கானலிடை. நீரில்லை கனவறிவி லுல்கமிலை 
கற்பனை நாசமே துந்திபற 
சாண்பொருளு நீயாகி ஓுர்திபற, 

உலகொடுயிர் பரசனவு sora pW ere Qua 
யுறைவதறி வேயென்னி லுர் தபற 
வொழிப்பதெகை Cura@s wt Sup. 

தேருமுன் நேர்ச்தபின் றேர்ச்துதே ராப்பொழு தச் 
தஅிகழ்லதது வதுவாக வுர்தீபற 
,இரஞான சொருபமென் றுந்திபற, 

அவிரோத வவிகார வான்மாவே நீயென்னி 
லடைவதெதை நிட்டையா ஓர்திபற 
வ.றியார்க எறியார்க ஞர்தீபற, 

சத்திசிவ கூறாகு மென்புதசை சேருடலின் 
மூததிமுச ணீயாகு முந்திபற 
முணிபிருங் இயேசாட்சி ys Sup, 

ஒன்று யலையுன்னை யன்றியொன் திலையெனற் 
குறுதுயில் சனவுகரி wyeSup 
கவொருவரைக் கேட்டலே ஸுக பற, 

அலருக குமகார ணப்புர மெரித்தசப 
வாலமமர் கண்டனிீ யுந்திபற 
வதிதவறி வாகையா லுச்திபற, 

முக்குண மனச்சூல மூட்மா னாணுவ 

மத்தகய முணிவுபுலி யுந்தீபற 
மறித்தசிவ வறிவுநீ யுநதபற, 

ஈனவிலுயிர் பஞ்சபூ தமுமிரவி சசியட்ட 
கனமூர் ச்ச மாயொளிர்வை யுத்; பற 
கழிவைதுயி லத்தனித் தர் திபற, 

(2) 

(௬) 

(௪) 

(௪) 

(௮)



௫௮ அனுபவாநந்த இபிகை, 

வாதியுல காமுதலை வன்றேக வபிமான 
போதமே யானைநீ யுர்தீபற 
புகழாதி மூலவறி வுர்தீபற. 

கனவிலுல குணிலுகன வினிலுலக மதிலுனைக் 
காண்டலாற் கண்ணனீ யுக்திபற 
கரிவேறு தேடலே ஸனுந்தீபற, 

மூவுலச முத்தேச முயிர்மா வலிமனஞ் 
சேவடிக டுரியமா ஓந்திபற 
தேவர்கற் குணமெனா வுந்$பற, 

galt மாமைவயி றரவுகுண் டலியுணவு 
வேலலைமார்ச் கண்டன்மூச் சுந்திபற 
விண்டுதரி யப்போத முர்£பற, 

உலசமுண் பாய்துயிலி ஓலகளப் பாய்கனவி 
லொப்பரிய ஈனவதனி லுந்திபற 
உனையன்றி மாலேஇங் குந்தீபற, 

முற்பகவி லுலகாச்டுப் பிற்பகலி லவைபோக்கிக் 
கற்பவரை நிற்கையா லுக் கபற 
கமலாச ன்னுமாவை யுச்தீபற, 

ஆதார மாறுமுக மாகசத் துஞ்டித்து 
மணாயவரு மின்பநீ யுந்தீபற 
வயலல்ல சண்முகனு முர்தீபற, 

தேவமுனி பைசாச ரூரகர்சித் தர்மனிதர் 
சேடர் யாகசையா ஓர்திபற 
இிகழ்கணா இபனாவை யுந்திபற, 

தேசமொடு காலவஸ் துப்பரிச் சேதமறு 
மீசசெனவ னவனேரீ யுச்திபர 
விதுதத்வ மசிகருத் துர்தீபற, 

கேகரசா னென்றகொண் மோகமச லாதளவு 
மேகமெனல் காணாதென் றநுச்திபற 
விதுவுமறி வல.ில்லை யுந்$ீபற, 

ஜீவனா னென்றுலும் பாவமக லாதளவு 
மாவதிலை யாவுமொன் நுர்திபற 
அதுவுமய லாகாதென் றுந்தீபற, 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௨௧) 

(6௨) 

(௨௯)



நீத்தார்தெறி, (நி௯ 

பிண்டத் தி ஓள்ளதே யண்டதச்தி லாயாத 
பேயர்சொற கேட்டலே ஸனுந்திபற 
பெருமறையி னந்த துந்இபற, (௨௪) 

இல்லையென் ஞணையெனை யன்றியோர் பொருளுண்டே 
லல்லரீர் துயிலிலெங் குர்தீபற 
வறிவன்றி யாவும்பொய் யுந்தீபற, (௨௫) 

இருவுர்தி முற்றிற்று, 
ஆக செய்யுட்கள் ௬௨௭௪, 

  

நீத்தார்தெறி. 

  

ப£ல்லாமெனை யன்றியி லென்பதுபோ 
ணில்லாவுல கப்பொரு ணேயபு௫ 
ரில்லாத்துய ரீனசை யுள்ளமிகல் 
வெல்வாரிவர் வீணெர் புண்ணியரே, (௪) 

அழியாத பாம்பொரு ளாயகல 
மொழியாறணா 'வாருரை யற்றுயர்வார் 
பழிபாவ ரியற்ரிலர் பாழ்சசையான் 
மொழியாற்றமை மோனிச ளென்கலைரே, (௨) 

மலமோய மறைப் பொருண் மாநிலமே 

விலராஇ Wane gong யேபகர்வார் 

ஈலனோடிழி வெண்ணி ஈசைக்குடடா 
cae ari) ஜனொருஙகுண ருண்மையரே, (௩) 

தன்னால்விளை யுஞ்சக வபர 
மென்னாவறி வாரெவ செப்பொருளு 
முன்னாரொழி யாரவ னானெனவே 
பன்னார்பழ வாதனை பாழ்படவே. (௪) 

பொ.றியோடு புலன்கரு மேந்இரியச் 
தறிபோன்முடல் வளிகர ணச்தரை£ 
சொரிவாயுவெ afte a Hvar ig. 
விவாக வடக்க யடங்குவரே, (௫) 

இன்னானிது விவரீ கானெனவே 
உன்னாகெடல் விட்டொ ரவத்தையள 
வென்னாவறி வுற்றிக சாலமுணர்க் 
தெச்சாளு மிறும்பூ தெய் துவரே, (௬)



iD அனுபவாதந்த $பிகை. 

அன் பின்பிள மையிகன் மூப்பெளிமை 
வென்றிரியறை பொறைமா னமழுக்கா 
நென்றிங்குரை யெண்ணில்கு ணங்குணியா 
மொன்றிற்கெட வுன்னுவர் யோரே, (௭) 

பிறவாவிற வாதபெ ருஞ்சுடராய் 
மறவாநினை யாதும னங்கெடவே 
றஐறயாவுமி யானென மிற்பர்பிறர்க் 
கறமன்றி மறஞ்செய லறிவர்களோ,. (௮) 

விபுவாம்விம லப்பொரு டாமெனவே 
சபலம்கெட ஸபலமு றும்பெரியோ 
ரபயம்பெற வருளூவ சன்றிபிதர்க் 
குபயச்தரு மொழிசொல வுன்னிலரே. (௧) 

இருள்சேரிரு வினைகெட வெற்றினர்பின் 
மருள்சேர்மொழி மாகில மேற்பகரா 
சருள்சேர்குந ரன்றியி லவர்தமொழி 
பொருள்சேர்கரை யென்லெர் பூரியரே, (௧௦0) 

நீத தார்கெறி முற்றிற்று, 

ஆக செய்யுட்கள் ௪௬௪. 

  

கடைக்கணித்தமைகூறல். 

eR ADR en 

முூன்னொருகா ணாதமுகரி முன்னேக வவனெக்சன் 
முகக்கு நிப்பா 

லென்னையான் மறந்திடத்தி விருந்தாலு மிலாவறுமை 
யெய்த லாலே 

யின்னல்வடி. வாய்த் திகழ்வே னென்செய்வே ணிசையொறுத்தம் 
கென்றான் கேட்டு 

என்னையான் மறந்திவன்பால் வரலெனச்குழ்ர் தேன்சிரித்தா 
னிடைந்திட் டேனே. (௪) 

மூத்திபெற ஈற்கரும முயலுமொரு முமூட்சுவினேர் 
முூன்போய் சின்றான் 

ச.த்.தியமே யிக்கருமம் பிறவிதர்து BAEC sq 
சாரே லென்றான் 

பித்தனோநீ யென்றான்மெய் யெனைமறக்து பின்றேடும் 
பிராந்த ளென்றான 

புத்திசொண்டு சற்றசையா திருர் துண்மை யென்றுசன்மம் 
புதக்கண் டானே, (a)



கடைக்கணித்தமைகூறல், 

ஆல்யத்திற புகுர்சொருகா எருச்சசரை வர்தனஞ்செய் 
தீடிகாளிந்த 

வாலயத்தா ரிருப்புதென்றான் சம்புவென்றா ரெங்கென்றா 
னசோபா ரென்ளார் 

காலைமுசன் மாலைவரை யன்றிதுயில் வர். இடினீர் 
காணீ ரென்றான் 

மேல்ருள்வீ ரெனத்தூக்க மேலென்றான் சுயம்புகண்டேன் 
மெய்யென் ரூரே, 

விண்டுவுறை யால்யத்திற் புகுந்தடியே னென்ருங்கு 
வீற்றி ருந்தே 

யண்டமுண்ட இருவாயா னமாபள்ளி யெங்சென்றா 
னதோகா ஸணென்றுர் 

சண்ட இன்றோ நீதயிலுங் காலத்தி லண்டமுண்ட 
கதைநீ ரென்றான் 

ஈன் ஈல£ீர் சொல்வஜென்றா ராயந்தோய்ந்தாற் றெரியுமென்று 
நகைச்இட் டானே. 

கற்றவர்க ளிடையொருசத் விவே௫சில புராணங்கட் 
கழறக் கேட்டாங 

குற்றெதனை பெறுவாக்க முயல்ூன் ரீ ரெனப்பிறவிக் 
குறைக் மர்ஈது 

சிற்சொருபர் தனைச்சேவன் சேரவென்றார் பிரிந்த தண்டேற் 
சேரா சென்றுன் 

௩ற்கரும மெதற்கென்றா ரிதற்கென்றான் பணிக் துய்ர்தே 
னானென் ரூரே, 

பெத்தமுத்தி யறியாது பெருங்காப்பி யம்பயிற்றும் 
பெரியான் முன்னின் 

நித்தரைமேற் போதிப்ப தென்னென்ரான் வித்தையென்றா 
ரெதனுச் கோநிர் 

பு.துதிகொணடு சொலுமென்ரா னவித்சைக்கென் முர்சிரிச்தான் 
விரதைக் சென்றார் 

வித்தைககேன் விச்தையென்றான் மறந்தேனென் ருர்கைத்து 
விடைகொண் டானே, 

கடைக்கணித்தமைகூறல் முற்றிற்று, 

ஆக செய்யுட்கள் ௪௪௬, 

erated ரமணர். 

dv &



௬௨ அனுபவாதநந்த இபிகை, 

இயற்கைநிலைகூ றல். 

  

இந்த மூசயாத்த மில்லா வெனை 
யான்மறந் தேயோ ருடல்வடி வாட 
கொந்து பிறப்பிறப் புற்றேன் போல் 
சொய்யச் கனவுகண் டேனறி தோழி, 

வாக்கும னந்தோட ராசவெனை 
வஞ்சக மாயைது ணைசெயச் காலன் 
விச்சு யொறுத்திட ஜெொரந்தேன் போல 
வெய்ய சனவுகண் டேனறி சோழி, 

ஆதார மாகும றிவா மெனை 
யான்மறந் தோருயி ராக நினைந்தே 
வேதா மூகலோனா யேசதி யேசதி 
வீண்பாடு பட்டக ஞச்சண்டேன் Capi, 

எல்லா மறியு மறிவா மெனை 
யானறி யேனென் றிருமறை யாத 

சொல்லாய்ச் தறிர்தின்ப மூற்றேன் போலத் 
தூயக னவுசண் டேனறி தோழி, 

இருந்தப டி.யிருப் பேனை மறம் 
தென்னி லுலகுயி ராக்இ யழிச்கும் 
பெருக்துய ர௧டெ மாகு மாயை 
பெற்றொழிர் சேன்போம் கனாக்கண்டேன் ரோழி, 

என்றும் விளங்கி விளக்கு மெனை 

யான்மறந் தெங்கெங்குர் சேடிய லைந்தே 
பொன்றாக் குரவ னருளா வின்ப 
போத முணர்க்த கனாக்கண்டேன் ரோழி, 

மூடக்தெ ஸிவுல காதி காணு 
மொய்யறி வென்னை மறந்தவை தீரக் 
காடாதி யிற்றவ மெய்தி பொய்க் 
கழிக்துயந் தேன்போற் கனாச்சண்டேன் ரோழி, 

என்று மெனையன்றி வேளோர் பொரு 
ளில்லா திருக்கவுண் டென்னு நினைவா 
னன்றுதி இன்பதுன் பங்கள் வந்த 
மாச மடையச் சனாச்சண்டேன் றோழி, 

(௬)



ஆரன்முடி.பு கூறல். ௬௩ 
என்றும் பிரியாத வென்னைப் பிரிந் 
Bou மிழந்தவ னென்னவி எங்கி 
முூன்றிகழ் பொய்ப்பொரு ளாய்ந்தே யின்ப 
முற்றுரு வான கனாக்கண்டேன் றோழி, (௧) 

என்னினை வென்னில டங்கும் வித 
மென்று மியல்பா யிருத்தன் மறந்தே 
பன்னெறியாலதை மாய்க்கப் பாடு 
பட்டொழிச் தேன்பேற் கனாக்கண்டேன் Copy). (௧௦) 

இயற்கையிலைகூறல் முற்றிற்து. 

ஆச செய்யுட்கள் ௪௫௬, 
REG 

LGN ple Ly கூறல். 

ee pn 

ஈடகோபர் வாக்கு, 

* சித்தின் வயறறிற் சிறிதுபிறக் சாலதமற் 
றெததைத்தின் றெங்கே யிருச்குமென்ரார்க் - கத்சைத்தின் 
றங்கே யிருக்கு”மென்ற வாழ்வார் திருவாக்குக் 
கிங்குரையா மிர்நூலென் நெண். 

தேவர் வாத்த, 

“ஐயத்தி நீங்கித் தொளிக்தார்ச்கு வையத்இன் 
வான கனிய துடைத்”தெனலை - யையமறக் 
காட்டெ தனஇிடத்தே கண்டவர்க ளாகந்த 
காட்டமக லார்வாழ்க நன்கு, 

மகாமகோபாத்மாய, டாக்டர் 

௨. வே. சாமிநாதையர் நூல் நி? 
அடையாறு, சேன்னை..20. 

தன் ட ன் ஆ     


