


 



இரஈ. திரர்க்கிரமள், எம்.ஏ.) எம். ஃபில், , பி. எட்., ஐப், சம,, 

சுவல் மாளவர், | 

evas giapnomdésh spawd, 

செள்னை - 600 113. 

oS a oe ரம ௯. 

சறமனி மாகல என்மம் பெய இள்ஜாப் வேடு sence 

பட்டப் மேற்படிப்புக்காகப் பதிப்பக்கப் பெற்றத, இப்பள்ப்பாய்வேரு 

என் சொந்த முயற்சியில் உருவாலதே என்று, இதற்குமுல் வேற 

எந்.தப் பட்டத்திழ்கும் அளிக்கப் பெறளிஷ்கல என்றம் உறுதி 

கூறுகிறேன் , 

செல்கை - 600 113 ப் இகுலில்9 ௦ண 
நாள்? 3.08.191., (இரா.. தரலிக்கிரமக்)



முளைவர் ப. சப்பிரமஸ்ம் 

சல இயல் துறை 

உலகத் தமழாராம்ச்சி நிறுவகம் 

சென்சு - 600 113. 

இரு மை ஹா ஒடு ல ஸ்ட 

*சதமனி மாலை! எ்ழம் இச்சுடிப் பதிப்பாயிகு உலகதீ 

தமிழாராம்ச்சி ஜரலஎத்தம் 1990 - 91 at. sé Sane | 

அலடியயல் பட்டயச் சாகிறிதழ்தீ தேர்வுக்காக தீர. இரா, 

திறவிக்குரமல், எம். ஏ. எம், பில். , பி. எட். டிபி, சம., 

அவர்களால் உகுவாக்கப் பெற்றது ஊதும், இந்த glad die 

இவருக்கு பேறு எந்தப் பட்டமும் நளிக்கப் பெறவில்லை எீழம் 

சான்ற ஐழக்குக்0றள் , 

செசினை - 600 118 

  

நால் >; 3208, 193. Op ge tat,



கனை வன அடை வக நன ஒவ 

உலகத் தமிழாராயிச்சி நிறுவனம் கன்டு தோறும் நடத்தி 

ரும் சுவடியியல் பட்டய வகுப்பில் மசர்வதற்றா அனக்கு அஏமதிபளிதீச 

முன்னாள் வயேக்குனளர் டாக்டர் சிலம்பொலி ௪. செல்லப்பன் துவார்ககுக்கு 

என் நன்றி, பட்டய வகுப்புச் குசாயராசு dons, ஆஒயஷ நெறிமுறை 

களைக் கற்பித்து வழிகாட்டி௰ டாக்டர் பூ. சுப்ஃிாரமண்ம் அவர்கமுக்கு 

ண் நன்றி, சுவடியியல் வகுப் பாசிரியர்களாத அங்கி இத் 

துறையைத் தெளிவு பருதிதிப டாக்டர் அளினிதாமம்ட டாக்டர் சிவகாமி, 

டாக்டர் சசிலல்லி, டாக்டர் மகாலட்சமி குசியோஈ்க்கு என் நன்றி, 

ப்பட்ட வடுப்பற்கும் பதிப்பாயினீறிகும் கே வைய ன 

தா ல்களைக் கொருத்துதவண் நா லகர்கட்கு எனி peg 

ஆம் வேட்டை நல்முறையில் தட்டச்சு செயீதற்குமல் ட்ருதற்கும் 

வழிகாட்டித் தனை நின்ற தரு தி.மு.. கந்தசாமி அவர்க 

என் நன்றி, மற்தும், பல்லாற்றாஏம் இவ்லாயவுக் காலத3 

Gugsdund gap gamatiégh என்றதும் எல் நன்று உ௱9ஜு.
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a ar oe nm ன மன 

Upssiapin Qugsnes eapseaura aade 

oes அரிகள் ,_ இப் பழந்தமிழ்? சவடிகளைப் ungsemd do , 

பதிப்பிப்பத என்பது ஒரு ரன்னை கலல, பள்டைத் gue ict 

இலக்கியம், இலக்களம், Gar, நாடகம், மகடத்தலம், சோதீடம் 

மூதலாஎ பல்குறைகளும் பறந்த தா ல்கள் சவடிசகிலயே 

eye லலக்கப் பெற்ற, இலை த௱லமறை தோம் பூடியெருத்தஷ் 

ayite’ 2 ap aon மூலமும் பல்ப் பெருகிற 

சுரகள் தம் நாட்டில் மாக எழக்வ தற்கா. 

காரசகிகளை தராம்கவோமாளால் ௮; 1. gh site 

மெய்பமன்டல நார, எடே பக மீரர்கள் மதமாக 

coca etd pen « 2. UGG GOvaaa சுவடிகளாசுதீ தயாரித்தல் 

எனிச. 3. gagged ஏறுதல் one. 4. எ௫த்சுச் செல்லக் 

எளிது. பாதுகாத்தல் எளிது. 

எ்றளாது அமைகின்ற , பனைதகலகள் ஒருசில 

சா நீறாகிடுகளே mmadeé aque. தட்பவெப்ப நிகல மாற 

பாடுகள் மழை, கெயில் gauagpted some uneb, sepund 

முதண் பச்சகணாமம் செயற்ளசையாக நழிஏகள் நிசம்கிள்றள , 

தத்தை தமஏகளில் காரமாக நாம் இழந்த சுவடிகள் 

மிகப் பல. எஃசிபுள்ள கலகப் பதிப்பத்தப் ulgerés ae 

லழி தம் பழநீதமீழ் இலக்கியர்கள் போற்றப் பாதுகாக்கப் பெதம் ,



அச்சக்கலையில் வறு எட்டுச் சுவடிகள் பல்எதிற 

அச்ச சால்குளாக்கி ambos உ.லே. சாமிதாதையர் 

வையாபுரறிப்பிதிளை , சினை... தாமோதரம் பிளை குகியோர் 

தொடச்வ utdydueand ve am seged ard anad 

dugpa. அவ்வழிர்லேயே ‘ssud மால! என்ற இச்சுவரடிம் 

தால் வடிவம் பெற. 

உலகம் தமிழாராம்சிசி இறுலம் ghotstad swachud 

ற பட்டய குப்பை நடதீதி வருகிறது,  அன்ககுப்பிமி எழி 

குன்ருதோலம் பழந்தமிழ் சுவடிகள் பல பதிப்பாமிகு செய்யப் 

பெஏகிகிறன.. அவ்வகையில் இவ்வாவ்கு குங் செயப்பெறம் 

சலடிகளல் ஒவ்றாக இச் சதமனி மாலை இவீவாளரால் 

தேர்ந்தெடக்கப்பெழ்றது , 

நல வம ஷம ம நூறு எம ஞு மொ டை மூல ஹொ சரசு ஸை மம ஏட்டி 

உலகத் தமிழாராம்ச்சி றவ அ௮டிதீதசற நா ஒகதீதில் 

21-இம் ணீணுள்ள சுவவளில் இத்தா ல் மைத் தன்னது. 

15 ஏருகளைக் கொள்டதாக இச்சுவடி அமைந்கள்ளது. இதகி 

நீளம் 27 செ.மீ, அகலம் 5 செ. மீ, சுவரூபின் 

இகுபுறமும் மரச்சட்டம் உள்ளது. சுவடியை நல்கு கட்டஎதறிடுகத்ப 

கவடியில் நருவில் இருபொத்தல்கள் உள்ளன, அரையில் 

ஏநுகள் ஒரம் சதநீதும் தேய்ந்தும் செல்லாக்கப் பட்டுசிள . 

cued’ கமயத்தமம் ஒங்காங்கே பூச்சி அ௱ப்புகளி காளப்பருகில்றள , 

இத்தகைய குறைபாருசளிளால் சிற்சில ops ead Gangs poe .



Eo mo mw on 

நாம் தொடக்கத்தில் சவப்பீரகாச எவாமிகள் 

கட்டளையிட்ட !சதமனீ மாலை! ade நா விச் பெயர் சுட்டப் 

பெற்குள்ளு. 

தால் தொடக்கம் 
மை a மே. மை கடி Oe ae ON ஐன் 

தா லில் தொடக்கமாக திறச்சற்றம்பலம் என்ற சைஎம் 

சார்ந்த வனக்கத் தொடர் காளப்படுகிறது. மேதும் , சிலசல்முக 

மெய்ஞான தேசிகள் இவடி வாழ்க! எகிற குரு கனக்கநதீ 

தொடர் இடம் பெதிதுள்ளது. 

இ. 

நா ணச் தாது பாடல்கள் இடம் பெற்துசிளள., பாடல்கள் 

யாஷம் நடிகளோ சீர்களோ பிக்கப் பெறாமல் ௨௭ரநட போன்றே 

இடைய டில்றித் தொடர்ந்து மூதப்பட்டிள்ளள . ஒரு பக்கநீதிறிகு 

எட்டி வருகள் டம் பெற்றுள்ளன, பக்கத்திற்கு vegeta 

தாக்கு பாடல்கள் எரை இடம் பெற்றுள்ள. இவ்லவாது பதினைந்த 

-ஏருகளில் தாது பாடல்கள் அமமைந்தள்எள.. ஒல்ளொகு பாடம் 

இற திபிஎம் பன்டைத் தமழ் முறையல் எண் கொகுக்கப்்பெற்றுகீள3ு. 

பாடலில் இடம் பெற்றுச்ள dung பொகுன்மை இடிப்பகடபிலா௪ 

குறிப்புத் தொடர் குங்காம்கே சுட்டப் பெற எல்எள .



"as rere 
on ew we oe 

சதமணீமாலை ணமிந் நால் செயியள் வடிவில் அமைநீதது. 

இதன்கன் டம் பெற்றுசிள பாடல்கள் யாவும் கலிவீருத்த!? கிய 

பாவரிகளால் இயற்றப்பெற்றுள்எ.. . இவற்றுள் கலிவீருத்தமே 

முதன்மையாக ஷளங்குகிறகு, அலபட்தோடு பாடல்கள் கலிவீருதீத 

யாப்பிலேயே ஐமைந்கள்ளள . பதினேடி பாடல்கள் கட்டளைக் 

கனிதீதுறை யாப்பில் ஆகியுள்ளன. அறசீரான் இயல்ற ஆசிய 

விருத்த யாப்பன பிற, கடவுள் வளக்கச் செய்யுள் ! கவனி! 

ட எப் பெழும் ஈரஜயாப்பிளால் Quang. 

சவிஷீரத்தமாலது தளவொ௱ந்த நாற்சீரடியான் அமைவது 

ஆகும். . சான்றாக, 

படைப்பு டெ oan பரம angie 

கடுத்தள பய: றுக் தைம்மு கங்களால் 

எடுத்த ! ]தன @ahg ar dose 

ஈடக்குறு (¢ கலை ஞான மெல்பவே (4) 

ஹம் இப்பாடல் கவி வீர ய ஈப்பினத 

கட்டளைக் கலித், )யாவற,  ஐஜ்சீரால் ரயல்ற அளலொத்ச 

pi@snannd gus. நுடிதோதம் நேரசையாயில் 16, | 

நிரையன, யாயல் 17 ௨ ஐக்களைப் பெற்றதாக அமைதல் Cawod. 

எனிலம் இந்தா ல்சன் இட பெபற்றுள்ள கட்டளைக் கலித்தறைப் பாடல்கள் 

இல்லாது எழுத்தவறரைய! நக உட்பட்டன லல்ல. | 

இல்லை. மீமல மென்றுறை செய்வை Quosddand 

சொல். போகமுற் றழுநீதுதல் சுத்த வாமெள்னில் 

அல்ல மப் போக மபிலீழவர்க் செளைவறைவர் 

புல்ல தம்மின மகன்றுள தல்லி சைப்புலவர் (35)
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ஹம் பாடல் கட்டளைக் கலித்தறையாக அமைந்த விளங்குசிகிற த, 

gam விருத்தமாவத ஐல்சீறன் மிக்க டிகள் நாக்கு அளவொத்த 

அமைவது ஆகும், அவை சீரின் எ்ணிக்கைக்கு ஏற்ப 

அசர் கழி நடில௩ asim விருத்தம் 

எழ்சீர் கழிநெடிலடி gam asad 

ண்சீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 

என்றவாது பெயரி அலம்ப் பெறுகின்றன.  இவற்கள் அறுசிரான் இயன்ற 

gém வருத்தப் பாக்களே இந்தா எள் இடம் பெற்துள்ளை . 

udu do reg gséfid vapowed பட்ட சத்தி 

முதிரொலிப் படில மாக மொழிந்தலச் சிதாகா சத்தில் 

வதிர்விதிர்ப் பன்றி நின்று dade மூர்த்தி மாலாதீ 

ததிகொளப் பதிதா கெள்பர் தோமீதா ல் வாயிமை கண்டோர் 

(9) 

எற பாடல் goth gam ருத்தப் பாவிதைாகுமீ , 

வை அவ கச அவ வை ஓம்ப 

எழத்தகள் படிக்கக் கூரியனவாக உள்ள,  முதீதுமுதீதான 

எழத் அகளால் சால் அலகு மளிர எழதப் ucedes. தாலிச் இறுதிக் 

குறுப்பில் கர்ப்பை எழுத்து என்ற குறுப்பு கானப்பருகற த, 

| குர்ப்பதகை எல்பது மயக்குதம் எல் கொள்௪ நகை ஸிற 

அடிப்படையில் அப்பறிகஞக்கு உளமையாக எீளங்கும் முத்தக்களைச்



சுட்டுகின்றது, முத்தான லகயெழுதீது என்பது இதன் பொருள் இ 

அல்லாது நா வீன் கையெழுத்தும் இவ்வுவலமக்கு ஏற்பவே gang gers \ 

இகற உயிர் வடிவம் ரூ என்றவாறு உள்ளத, ஈகார 

உயிர் aneb O10 எிற வகையில் காவப்படுகிற்து, 

  

சார் கன் எழுத்துப் பிழைகள் மற்றும் விருசைகள் 

படியெழுநீதோராலவேயே திருத்தம் செய்யப் பெற்றுள்ளன,  அல்லாறு 

- திருத்தம் நிலையில் திருத்த எழுத்ககளை நம்லச் சீரக்கு நேர்க் 

கீழே எழலம் வழக்கு காளப்ருகறகு, மேலம் தல்வாற 

திருத்தத்துக்கு உட்படிம் இடத்தில் 1-1 என்ற குறி பயள்பருத்தப் 

பட்டுள்ளது, 

சான்று 

பொடம் (1831) 

500 gett (497.4) 

காசமாள நீ 1 ௩28) 

சத மாலை ( Sues) 

gam சில இடஙிகளல் புழைகள் ngs ase அப்பிழைகள் 

அடிக்கப் பெறாமலேயே தித்தஙிகக் யப்பட்டிள்ளள , சாக்று 

( 

ஙி 

su) 

ய எலாம் - யாக 1 55.2) 
ள 

உடராதும் ~ உட! 1ம்



ரகர ஒற்றக்கும் 1! என்ற களை வெருத்தக்கும் 

Cagune பேளப்படவில்லை.. மேலம் ஐகார உயிர்மயீதீ 

துனை யெழுத்தாக ‘a! ஸண்பது ஐ! என்றவாறு மயக்கந்தரும் 

வகையில் எழுதப்பட்டுள்ளது, ரகர றகர மயக்கங்கரம் தா எள் 

ENGI CABO « 

eLonee - உடறாலம் (91.54) 

பஎமது - பலமரு (5:2) 

து! என்ற oyge a என்ற எடுத்தப் போகிற எழுதப்பட்டுள்எதால் 

இரவ்டுக்கும் இடையே மயக்கத்தலள்மை நிலவுகின்றது. 

மலம், opagath ணம் சொல் மறவ வடிலாம் ! என்றவாறு 

மிகை எழிச்சக்களோரு புழையாகக் கானப்படுகிறத, (3251) 

 தல்பாம்ளன்றே 1, என்றவாறு நகர - எகர வேோபாருகமம் 

Up வேறுபாருகறுல் நா எள் தங்காங்கே காசக்கிடக்கிவ்றன . 

ஷஹ்ரோ வழி ஒற்டுமிகக் கூடாத இடங்களில் ஏற்று 

GEE Seng 

சாகீறு 

பஷுனர்தறீச் சடர்வாள் என்ற தொடரில் றகர ஒறிது இடம் 

"பெற்றுள்ளது, றகர வல்லொறிறை எத்து ofa sesé arts என்பது 

இலக்கள வீதி, ஆனால் இங்கு, 1ற % கர! ஒற்றை அடுதீதசீ 

௪க.ர ஓறீறு மிகந்தள்ள. 

ஒரொற்று மிக வேன்டிய இடத்தில் பிறிதாரொற்து இடம் 

பெழம் நிலையும் சிற்சில இடங்களில் காளப்பருகிள்றள ,



Seal wee நிகழ்தலை 
we Oe ee வட சல மன அவவ வய வரு அவ வடட ணை க ஹட ஆணு ஷி. 

செய்யுளில் ௮௨ மறறும் சீரீகள் முறைப்படிப் பிரிக்கப்பட்ட 

em வடிவில் தாப்பட்டிள்ன, தாலின் sa guards கானப்பட்ட 

பிழைகள் இரத்தப் பெற்றுள்ளன, . ற, எ, ன, முதல।௨லற்றிடம் 

garg உயிர் மமம் வறம் இக்காலச் சிர்திரத்த எழுத்த முறைச்கேற்பத் 

தனை எழுத்கப் பாரத்து மழுதப்பட்டுள்ள , அள்ளாறே ல, a, @, @ 

ஆகியவற்றுடன் ஐகார உயிர் மெய் வடிவங்களுள் இக்காலச் சீர்திருத்த 

apse arg ld கப்பட்டுள்ளன . 

தூவின் கன் உனர மிகஏம் முயன்று எழுதப்பட்டிள்ளத. கூடிய 

வரையில் அமழையுன்றி எடிதப் பட்டுள்ளன, எனும் இடம் முயற்கபால் 

ஏதேலஓம் அறு குறைபாடுகள் காலில் பிழை பொறுத்தருள்க,
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சிறீறிலக்கயங்கள் 
Fe ee 

தொடர்நிலைச் செய்யுள், (பொருள் தொடர்நிலை! , dene 

தொடர்நிலை! ண ௫௫ வகைப்பரும், இற்றைத் தவடியாகிாபர் 

மேம் விளக்கிபுளிளார். பெருங்காப்பீயமும் சறுகாழ்பியமமயாஈ ஏரும். 

தூ ல்களைப் பொருள் தொடர்நிலை! எண்கீறார். அநீதாத, 

. கலம்பகம் பொகி்றலற்றைச் சொல் தொடர்நிலை! எனப் பகத்தள்ளார். 

பொதுவாக தோக்கிள் பெருங்காப்பியம் ஒழிநீதவற்றைச் ‘ow 

காப்பிபங்கள் 1 , 1நிறிலக்கிபள்கள் 1! எலக் கொள்ளலாம், 

சற்றிலக்கிபங்கள் பராபந்தம் எகிற பெயராலேயே பொதும் ஏழங்கப் 

பட்டுள்ள . 

பிரபந்தம் எளக்கம் 
ந சூட தை னன எல. Gr om es மல பம முர me 

! பீரபந்தம்! என்பது தால்! எவீம் பொருல் தரும் ஒரு 

சடசொல்? நகிறாகக் கட்டப்பட்டது எ: ம இதன் பொருள், 

தமிழில் வழங்கும் யாப்பு, செய்யுள் ஸ்ட 1ம் இக் காரசம் 

பற்றிப் பிறநீத பெயர்களே. 

தல் தால்! என்பது எல்லா ௨ : தால்களையும் சட்டம் 

பொதுப்பெயராக இன்று வழங்கி வருகின்றது, gerd, udew 

தாசில் இலக்கண நால்சுளைச் சுட்டிவதற்கே 0 சொல் பயள்படுத்தப் 

பட்டத. இலக்வம் எ இப்பாழுது Gua. ot நிலையில் 

உளிளனற்றைக் *சய்யுள்! என்று குறித்தல்; 1, டி! ஸீழம் 

பெயராம் எழங்கப்பட்டச
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செயியுள் என்பத தனித்தலிச் செய்யுள் வகைகளையும் குறிக்கும்) 

பல பாக்கள் கொள்ட இலக்கியத்தையும் உளர்த்தம், பல பாக்கள் 

கொள்ட இலக்கீயம் தொடர்நிலைச் செய்யூம்! ஸீழம் 

வழங்கப்பட்ட, 1களக்கு! என்றும் பெயராஏம் இலக்கிபம் ண்பத 

சட்டப்பட்டத . 

நிகல்புகளில் சிற்றலக்கியக் கொக்கை 
க ஸோ ஒவ ee டை மை மை கட வடை என் ண கரு ஒரு கை ஸர ஈத. வை ஈஸ ர ய அம லஷ ie 

Sia) நிகவ்ருஷள் பழமையானது சாற்பாணால் அமைந்த 

திவாகரம் இஃது 9-தம் தா ற்ற ஸ்டில் தோன்றியது, இதில் வரும் 

பில. சிற்றிலக்கிய மரபுகல் கவளக்கத்தக்கா , 

ஒலி பற்றிய பெயர்த் ொகுகிபில் , சிற்சல நால் கைகள் 

எக்கம் அலமைநீதிருத்தத்ம் கானலாம். அணையாவன; சந்தப் 

பாட்டி, தான்டகம், நெருமொழி, ஊயர்மொழிக் காரச், முக 

மொழிக் காச்சி, பேபற்காசள்சி, பொருள்மொழித் காஞ்சி, மக 

பாலை, சறுங்களி, பாசறை முல்லை, இல்லான்முல்லை, வள்களப் 

பாட்டி ஸ்பசலாம், 

தந்த நிகன்டிள் இறுதிப் பருதிபாகு ! பல்ஈபாருட் கட்டத்த 

ஒரு பெயர்த் தொகுதி!யில் , கய்பாறீ பிள்ளைப் பாட்டு, பெல்பாத் 

புள்ளைப் பாட்ரு என்பவற்றின் இயல்பகள் நல்கு சொல்லப்பட்டுள்ள , 

காவிய இயற்கை பற்றுயும் இத் தொ, யில் விளரிக்கப்பட்டிருக்கிற தி.
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குசுகவீ, மதரகள், அத்திரகவி, வீத்தாரகவி எப்படும் 

நால்லவகைக் கவிகளின் இயல்புகளைக் கூறுமீடத்த வித்தாரகளி 

பற்றிய விளக்கத்தில் மும்மனிக்கோலவ முதலீப அறிறிலக்கிய களைதீ 

திவாகரர் சட்டியுள்ளார் . 

மும்மணிக் கேகோலையும் பன்மஸி மாகலையும் 

மறமம் கலிென் பாட்டும் மடன ர்சீஅடிம் 

கிரிடையம் கத்தம் பாசன்டத் தறயும் 

விருத்தக் களிதையும் Guanes நாடகத்தொடு 

விரித்துப் பாருவது வீத்தார கனியே. 

ழம் திவாகரர் தரும் எளக்கத்தால் , மும்மனிக்கோலலை பளி 

மணிமாலை முதல்ப பீரபந்த3கள் அலர் காலத்திற்கு முன்பே 

இருந்தன என்பது தெளிவாம். தேவாரம், திவ்வீபப்பரபந்தம் 

முத் பக்தி தா ல்களில் எந்திர குவிக்ள், சந்தக் கவிகள் இடம் 

பெற்றுள்ள.  எல்லாலற்றுழ்ரும் மேலாகச் சிலப்பதிகாரத்தில் , 

am unde, குரலைப் பா.்.௫, அம்மானைப் பாட்ரு வகைகள் 

இடம் பெற்று மக்களிடையே ௮௮௮ மிக்கு வழமிகிபமையையும் 

தொனிக்கிறது. திவாகர Mea. தோன்றிம காலத்தை ஒட்டியே , 

பிரபத்த இயல்பு உரைக்கும் பாட்டில் தா ல்கஷம் பிறந்தன 

வாதல் வேன்டும். திவாகரத்திற்3 பண்ஏந்த பிள்கல நிகன்ரு 

முத வற்றஎம் இதபோச்திற பிரபந்தம் பதிறிய குறிப்புகள் 

கானப்பருகிள்றல .
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சிற்றலக்கிய மரபு 
vee mee te ல அடை வமா மல அ ப. இத இவ 

புலவர் பெருமக்கள் எல்வெல் அடிப்பலிடயில் எந்தெந்த 

முறைகளில் இலக்கயங்களை ஒக்களபர் என்பது கன்டால், அபர் 

படைத்த இலக்கீய ௮சைகளை நாம் டம் பார்த்த of ல் கரம் 

வெல்வேறு காலங்களில் புலலர் மரபாக வந்த இலக்பக் கொள் 

கைககும் அதன் வழி வெள்ப்படிம், இதற்குத் தொடர்நிலைச் 

செய்யுள் இலக்கனம் கூறும் நா ல்களாகிய பாட்டியல் நா ல்களைக் 

கால நுடைவில் வைதீது ஆயிந்சு பா; கல் வேள்ரும், 

பாட்டியல் தால்கள் 
ந we துஷி ஹொ ஸா க we வய ண வா மம 

வரலாற்று முறையில் BIT BR Seta Hu. 9-தம் 

et pone@es Osriésuns, Osnisasoutea agd untoacd 

இயல்புகளை எருத்து வீஎக்கும் தா ல்கள் Band gic என்று கருது 

அன்றனர். இவ்வகையில் நமக்கு இப்ப. 1 கிடைக்கும் பழைய நால் 

4.4. பதீதாம் தா ற்றான்டளவில் தொகு ப்பட்டது எனக் கருதப்படும் 

‘ude பாட்டி !யலாகும் , இ 

௫ 

5 

சிற்றிலக்கிய ம் சொன்னா dpe 

சிறீறிலக்கியங்கள் 96 ஸ்கும் வடிக்கும் தானப்பருகிறது. கி.பி. 

14-இம் தா ற்றாவ்டில் எழுந்த சவந்தெழுந்த ப ன் உலாவில் 

தாகி முதன்முதலாக
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'... தொளவ்றுமா திறாது 

கோலப் பிரபந்தங்கள் கொள்ட பிராகி 1 

என்து சுட்டப்பட்டிருக்கீற ௪ 

* பிள்ளை கவிமுதல் புரானம் ஈறாதீ 

தொக்க நிறாஎறஎத் தொகைய தாம் 1 

ணப் பதிளாறாம் தா ற்றாவ்டில் தோன்ற பிரபந்த மரபியஎம் 

கறுகீறது. சைவததீதலம் ஜொலன்லா நிறாறு என்பு போலப் 

பிரபந்தம் 96 லம் வழக்கும் எப்படியே புகுந்தலட்டது . 

அலப்பதிகாரத்திலே *பாசன்ட சாத்தன்? வம் தொடரில் 

உள்ள பாசன்டம் என்பதற்குத் ?தொன்னா நீறாத வ௱கச் சமய 

சாத்திரக் கோளை! என்ற பொருள் உரைக்கிறார் அய ஈர்க்கு 

நல்லார். ச சாத்தரத் தருக்கக் கோலை 96 gas 

dug போலப் மாபற்தங்களம் 96 எக் கொள்டகர் போறம் 

96 பாரபத்தங்களம் போக்கிளைத் தெளிவாக உரைத்தல் 

வீரமாமூனிவரேய ஈவர், இவர் 3958-இல் தசி௮அட்டி பெளிப்படுத்தவ 

1*தொ௱ன்றலா ல் வைக்கம் * செயியன் மறபபேலில் 96 மாரபந்தங்கள் 

இலையிலை எக் அட்டி வனக்கபன்வபார். இவரே பல்கர் தாம் 

இயற்றிய *சதரகராத யம் உஉரநடைபாமீப் மாபந்தம் 96 -இனி 

இலக்கலம் தநீகள்ளார். 96 ஸஎ்ம் முதீதிப வழக்கிற்கு ஓர் 

உருக் கொருதீது நடைய ஈட விட்டவர் இம் முனிவரேய £லர்
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தெமீஎப் பாமாலை 
சடை வன டை அ ம. வை அன ணா ஒடை ஒன ae oe 

தொக்ஹா ற்றாத லகையாகப் பகுத்த பிரபத்தப் பாகு 

பாட்களம் தெய்லம் பற்றியவை மிகுதியேயாம்.. சிறப்பாக 

மாலை! என முஷிவுறம் பரபந்தங்களள் பலவும் தெய்வப் 

பாமாலைகளேய ஈம். 

அங்கமாலை , இனைமலிமாலை, இரட்டைமனிமாை , உற்பன 

மாலை, காப்பு மாலை, தலமனிமாலை, நால்மனிமாலை , மனிமாலை , 

மும்மனக்கோொவை , மும்மனிமாலை , வருக்கு மாலை முதவ்பன 

தெம்எப் பாமாலைகளே. இவற்றுள் குறிக்கப்பட்ட மணிகள் 

பாமலிகளே., புல்கேத பாக்களையும் கலந்த கோப்பதளால் 

அவற்றிற்கு வெவ்வேறு பெயர்கள் அமைகின்றன .



மாலை லெக்கம் 
னெ ஷை ஒலு வல வன கம அமு தை மல் மை 

15 

தமிம் இலக்க வரலாற்றில் இடைக்காலம் ode குறப்படப்பரும் 

காலக்கட்டம் சிற்றிலக்கியம்களினள் செல்வாக்கு மந்ததாகம், ado சற! 

ண்சம் அடைமொழி அடிவசரயறையைக் கருத்திற் கொள்டு அமைந்தேய ம் . 

ப்ளீபாாயிரம் பாகு கம்பல் போன்றோரால் இலக்வைக்களுக்கு 

மத்துூல் கல yao! பாடக்ககுக்குள் அமைந்: இலக்கிய Bae 

இந்தேோக்கிலே யே சிற்றிலக்கிய க்கள் எனப்பட்டன . 

9085 Sebs இலை பொகுஎடக்கத்திலம் ஓசை நய 8 sorb 

foig வங்கள. சுறுப்பாக af றாலக்கைய்களில் சந்தங்கள் 

பல தஇிறத்தளவாகவும் சை பயப்பனனாகஓம் விளங்குகிக்றன , 

சிதிறிலக் கப ங்கள் 
சன ge me a வட ஒட 50% ஒன் றை க 

agceaer dota எகிற எரையறை 

சிற்றிலக்கிய ல்கள் தொளன்தா தீறாறு என்று பிற்காலத்தில் 

உருலாஎ௭ பாட்டல்கள் காட்டும்... ் 

பன்றதை பாட்கல் 62 

வென்பா பாட்டியல் 55 

நவநீத பாட்டிமல் 53 

சிதம்பர பாட்டியல் 63 

முத்த வீர்யப் பாட்டியல் 90 

பாரபதீத மாபீபல் 95 

பீரபத்த சீரிகை 96 

சதர்கராாதி 96 

தொக்தா ல் வளக்கம் 96



எல்பக பாட்டியல்களும் அவைகாட்டும் சிற்றிலக்பை நா ல்களில் 16 

cdutkneene® . 

பிரபந்த மரபியல் தன் முதள்முகலாசு கொக்கா ற்றாது என்ற 

வரைய வலயக் காட்டுகின்றது. மற்றவற்றுச் அரலஓமும் 

4.9. பதிளெட்டுக்குப் பிறகுதான். சல பக்தாள்பதள் 

தொடக்கத்திவம் தோகிறியுள்ளச gana ais geo nag 

"OQender gang கோலப் பிரபத் தங்கள் 

கொள்டபிர ஈன் 1 

என்து பதவேழாம் தா நீறான்டி இலக்பபேத்திலேயே இடம் 

பெற்டுட்டம , 

தொக்கா திறாது என்ற வரையறை பொருந்துமா? 

தொள்ளா தீறாறு என்றது வரையறை இல்வளவ சராம் எதாகத் 

 Ostudden. இதற்கான காரஎம்கள் இரவ்குன்டு என்று anand. 

3. வகைப்பாட்டில் சசிகல்கள் educa, gr danéadad 

தமக்குள்ளேலே மாற்றங்கம்ி நடைபெஓ என்றன , 

2. தொகிறஜா த்றாறக்கள் சுடங்காத பல தா ல்கரூக்குப் 

பாட்குயல் தா ல்கள் இலக்கம் கூற அகிறது 

3. asrtéer Soreésa அடக்கப்பட்டப் பலவநீறிதிகு 

பாட்டியல் இலக்களங்கள் இவக்களம் கூறவில்லை 

4, தொரள்தா தீறாதுக்கு மேறிபட்ட பல தால்கள் இன்று 

தோன்றி நிலைபெற்றும் வட்டள ,
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இதே காரனங்களை (ped igs A பார்க்கம்போசு பாட்டியல் 

கூறும் ஜொல்லு ற்றாறு என்ற வரைய றப் பொருந்தாது பத 

உறுதிபான ட்ட ஒன்றாக வீட்ட. 

மாலை இலக்கியம் 
கனவ அ அடு அத அம ஜனம் ரை ௮0% மை. 

இச்சுற்றலக்கய தீ இலக்கிய வச்ைகளள் மாலை இலக்கி 

வகையும் ஒன்று 

பூமாலை கொண்டு கடவுட் தருமேணயிற் புனைலது போல 

அல்பார்கள் பாமாலை கூட்டிப் பரமலை எழிபருதில் வழிவழி af gone 

இதனை , 

“தொடக்கம் கடவட் பமம்பாடல் 8 

"கோதை சொல்லம் தாய தமிழ் மாலை! 

"பூமாலை கொள்ட திருலெங்கை வாளர! 

என்னம் தொடார்களால் கறிபலாம் , 

மலர்கள் கோத்குத் கொடுக்கப்பட்டதை மாலை என்கிறோம் 

அதுபோல, சொற்கைளக் கோத்தத் கொடுக்கப்பட்டவையே மாலை 

னக இலக்கிபங்களாகும் , 

பாட்டியல் தா ற்கள், பொருள், வரப்பு, எவ்றிக்கை 

போன்ற அதப்படைகளில் மாலை நா ல்களை வகைப்படுக்திரதருஅகிறன . 

பொரும் எம் வேறுபருமிவைமாலை என்ற பெயர் 

நிலையம் ஒப்புமைப்பருகில்றன ,



பொருள் நிலை மாகலகள் 
க்ஷ அன்ப. சேன கம கம மம் ச ஆ. அசை க: 

நாமமாலை, புகழ்ச்சி மாலை, பெரும்கம்ச்சி மாலை 

goes மாலை, செந்தமிழ் மாலல, இக்க மாலை, தாளே 

மாலை sears மாலை போன்றன பொருள்நதிலை மாலைகளாகதீ 

திகழ் கின்றன 

மேலம் , ெட்சி மாலை, கரந்தை மாலை, எக்கி 

மாலை லாவக மாகல போக்றன புறத்தினை பற்றபமைந்த 

புற்ப்பாருள் மாவலகளாம் 

யஈப்புறிலை மாலை 
ஜெ a ee ஒடி தா ண டை ம ஆலு ண: 

ென்பா மாலை, வ்கி மாலை போன்றன யாப்பு நிலையால் 

பெயர் பெதிற மாகு இலக்கிய க்களாகும் , 

எண்ணிக்கை நிலை மாலை 
+E Ce > மை ளெ ச வா வ மை வுல அட வன் எரா மடக. 

யாப்பு ரண் நிலையில் இனைமனி மாலை, இரட்டை 

   

  

௮ 
ப றகர மஜி மாலை, நமன் oleae, போக்றன கை அடிப்படையில் 

அமைத்த மாலைகள் , 

பாட்டியல் காட்டும் மாலை 
வலை ஆடி க னம ச கதத ஷம மர வுட இலன் அல பால அமை ஸை அட னு 

5 

a = 
Wh 

பன்மணி மாலை, இறட்டை மலிமாலை இளைமனிமானை,ருக்கமாலை , 

மும்மகி மாலை, நாளம்மனிமாலை , நலமனிமாலை , பல்சுநீதமாலை , 

அங்க மாலை, மசுழ்ச்சி மாலை, நாமமாலை, கைக்கிளை மாலை,
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அராக மாலை, தாளைமாலை, வஜ்சி பேன்ற ay 

மாலைகள், தாரகை மாலை, சாப்பு மாகல, கோயல் மாலை, 

மவி மாலை, மையத் கீர்த்தி மாலை, வேனில் மாலை 

கலம்பக மாகல , செந்தமீழ் மாலை, பன்ற இப்ப [எக்க 

  

மேற்பட்ட மாலைகமைப் பட்வல் போட்டி அல்கி 

இலக்களங்களளக் காட்டி நீற்கிள்றள பாட்டியல் gr ded இந்த 

  

மாலைகள் பட்டியல் எல்லா பாட்டியல் நா ல்கள்நீறும் ஏழர்தப்பட்ட 

தன்ற ஈகம் , 

மரிலை ஐகசைகமும் இலக்கை ங்கம் 
oe gm வச ச oe ar வடை முன. ச அலா oo ஒழு மம கடி மம கமா முஸ் கஜா ஓட ஐ மண 

மாலை கைகளைக் காட்டி அழ்றிற்கால இலச்சளங்களைச் 

கான்போம் , அலநிறை அகர முறையில் காள்பறு எகப்பாட்டிற்கு 

எ்்தசக் கருகி stene del gata . 

GEE மாலை 
Oe ee அ. சச எம அஷ ம மம. 

4 ppb 

rs எடித்தக்கொள்ட பொருள் பெயர்கள் அங்க வகையை 

விளம்பி dessa யாப்பு எழி கைக்குத் - வாழ்த்த 

அக்கு மாமல ண்ற அழைக்கப்படும் , 

அரக மாறை 

அரி 
பாக்கற கூட்டம் புய்ர்நீத தலைஎனின் களின் adugeas 

எடுத்தக்காட்டிவத ராக மாலை ஸணப்படும்,



இளைமனி மாலை 2u 
wor eee ge Fe 

deaurah, கனித்தறையம் தம்முள் இயைந்த வர 
ழ் Ubi, . ‘ ட 

அத்தாதமிாய தாது பாடல்கள் கொளன்ரு பாடுவது பனைமனீ மாலை 

பப்படம். 

இரட்டை மஜிமாலை 
நனை நல கா gee கடை மா. மட eh 

வெள்பா முன்ளாகஷம் கலித்துறை ப்பாகஷம் இமைய , 

அந்தாதித் தொடை அமையப்பெற்றதாம் இரூச்பதி பாடல்கள் 

கொளக்டச இரட்டை மரிமாலை எகிற அமைக்கப்படும் , 

கலம்பக மாலை 
ச ணை wee eo ஒழு ப அமை ன 

முகல் எரும் ஒருபோரும் , அம்மாளையும் நீக்கி மற்ற 

உறுப்புகளடை புகுந்த சுத்தாதித் தொடை அமையப் பாருவது 

கலம்பக மாலை எண்பர் , 

கரந்தை மாலை 
கடை wm ஆன om we கர மம வடை எ ரண 

pardandgh வெட்ரியாரைத் தவிர்க்கும் பக்புரிதல் 

கரத்தை மாலை ப்படும். 

காக்சி மாலை 
கை se ரக வை மால வார டி ஏல 

.... காநீறார் பால் எல்லம் வக்சித்தினையபைத் எதிர்தீத 

இல்வை ் 
ஷால் காக்கி என்து உரைக்கப்படும்,



காப்பு மாலை 
ey = ae ஜட மனா கழி மை 

வென்பாவும், கலிப்பாவும் அமைய இருபது பாடல்களில் 

தல்எஎக் காக்குமாறு பேள்டிப் பாடுவசு காப்புமாலை என்றஎழக் 

கப்படும், 

கைக்கிளை மாலை 
wee oe டை அவா ஹை ஒழு டல. 4௭ கார் தழ. 

௬ 

as a, 
கிரு இம் ய 
Gesiug எருகிவ்ற அறிவு மய க்கத்தற்ருக் குடவரும் , மகுளீரம் , வத்த al      

உட, பிடல் 
காரகுமாகிப , ஒருதலைக் காமமாகிப பொருள் பற்றுப் Yaesu od 

இலக்கி லகைய 1g . 

கோயில் மாலை 
ஒக ஆன் ஜவ ௯ ஒவ கறட கை க்ஸ் இங 00 

எென்பாற கலித்தறற அமைய இறைவணயோ , அல்லல இறைஎன் 

தலக்களையே £ சிறப்பிதீந்ப்பீட; 

செந்தமிழ் மாலை 
சர டை வ டடம ஷி அம் 0௯ கும கம 

எந்தப் பொருளைப் பற்றியும் இருபத்தேழு பாடல்களைக் 

கொள்டு பாடப்படுவது செந்த மாலை எலப் பெயர் பெறும், 

தாரகை மாலை 
2. டை வ சம சுக. ee மட எட று 

சய வதன் ம் 
தாரகை இருபக்தேழயும் , சொல்லகிபில் , கலத்திப்பாருவத 

தாரகை மாலை ஸப்பமும்,



Stina மாலை 
a வ் மை மக ஷி வ. 

தாளையின் , நிலை நளவு, பெருமை அிறப்பு போன்ற பலவற்றை 

வரித்தப் பாடிலத தானை மாலை எனப்படும் , sD 

தும்பை மாலை 
ஒதி அஷ ௮. ௮ ஆட னக யம டை க்க 

& 

வென்பா Cus, SAS EAD idura ofa guts 

இருபல பாடல்கள் தமையப்பாடுவது), தில் போரிடுதல் நிலலமை 

பற்றிப் பேசு ஓம்பை மாமைய ஈகம் , 

தமன் மலை 
Sh Ge we அணி வல் க மை அக னை 

நால்வகைப் பாக்கஒிம் மூவயைய ஈஎழ் பற வீனங்களும் 
அரம் ம் . 

Sefede ulticuebd. ஒன்ப பாடல்கள் நலபனி மாலை 

என்றடை க்கப்படும் , 

நாரமமாலை 
செவ ணு ee Se ம een ER 

ஹதீது, நசை, பா, பாணம் போன்றவறைறில் மயக்கமடைந்த 

அடிகளில் புகழைப்பாருகது நாமமாலை எனப்படும், வென்பாவைகி 

சிறப்பித்அப் பாருலகு புகழ்ச்சி மாலை எனப்படும் , 

நாகம் மாலை 
வடை சடை வம ட இட க வ அம ee oe 

வென்பா , கலித்துறை, ஆசிரியப்பா, கிரி விருத்தம் 

ஆன கலந்து நாற்பல பாடல்களை அந்தாவாய்ப் பாவேசு 

இரனமகி மாலை என்றழைக்கப்படும்



பூல்சந்த மாலை 
ணை ரஸ் அதா me ஸை கண 

சுலம்பகத்தில் சொல்லப்பட்ட உறுப்பு வலைகளை நீக்கிப் 
ம 

= 

பல்வகை நிலைய/லலம] சச் சந்த/களால் பதிஐப் பத்தப் பாடல்கள் 

தாது அமையப்பாருவத பல சந்த மாலை எஎப்படும், 

பலஏகையாக பாக்களால் , வெள்பாவும் கலதீதறையம் மைய 

நாறு பாடல்களால் பாரு௪ பள்மனீமாலை என்றழைக்கப்படும் , 

பாடாக மாகல 

  

பாடப்படுகிக்ற குன் மகம் எற்றி, கொணட, வீரம் 

போன்ற பள்புகளளப் புகழ்த்திறி பாமக பாடால் மாலை எனப்படும், 

ல அ. க்கு OF ON one 

தால்லகைப்பா, மூலகையன பாணம் நமைய தாது பாடல்கள் 

பாரத மலீமாலை aap பெயர் வெபதம் 

மக்ச்சி மாலை 
a op Om ர அர 

மகழ்ச்சி நிலையை விவரித்த, நாற்பகு பாடல்களம் , மென்ப, 

கலிதீதறை இடம் பெறப்பாடுவது மகழ்சீசி மாலை ப்படும்



4 

Qeaul, sisoan, géttu வீருத்தம் மூன்றும் கொக்ரு 

அந்தாதி அமைப்பல் முப்பகு பாடல்களால் பாடப்படுலு மும்மனி 

மாரலைய ரகம் , 

ர டி ஆர ணட Be ND ஜு Be 

ழு 

நான்கு சீர்கள் உடைய அடிகளால், இரன்டடிநீ தொடைகளால் 

மன்சவனத புகழ் எல்லாவற்றையும் சொல்லி இறுதிமில் நலன் 

an & 

அரலாது போன்ற கூறி அவனது தேவியை வாழ்க mig சொல்லீ 

அம்மனைலிம் சிறப்புகளைக் கூறி வாழ்த்த மெய்க்கீர்த்தி மாலை 

ப்படும் , 

ஒர கடை சகு அட. ர oe ஓமை 

மாறிறான் மீத படயெருத்தச் சென்று தாக்குதலைப் பாருல௮ 

எக்கி மாலை ஸணப்படும் 

வருக்க மாகல 
இ சமை சமை அஷ. வேல் பட மல சல அம எஸ். 

eat ud@acd@, மெல் மொழி முதல் எடி அமையப் 

பாடப்படுதை 'வருக்க மாலை எப்படும் .



ரன மாாகில 
கூ ௮ ௭ சனா ௭ ஒடு கல டைல 

போர்க்களத்தில் படையெருத்தச் சென்று வாகை 

சூட்தலைப் பாடிவன் வாகை மாலை எப்பரும் , 

te oe ம டை ஸம மை கஜா அ ௮௬. 

பாட்டில் கூறம் இப்பல்ககை மாலைகள் போன்றே தமூலக்கிய நீ 

தொகுதியள் மேலம் பலவகையுள்ள மாலைகள் சானப்பருகில்றன , 

பக்தி மாலையும், புகழ் மாலையும் கமறல் மிகுதிப ஈகவள்ளன . 

அல்கி அரசாணி மாலை, பூலத்திரன் கள மாலை போன்ற 

கதைப்பாடல்கல் மாலை ஸ்லம் பெய் தாம் இலங்குகிக்றன , 

அனிறிலை பொருந்திய மாலைகளாக், சிலேடை மாலை, 

அத்தாதி மாலை , சித்திரகனி மாலை பே௱கீறனஒிம் அமைகின்றன . 

மாலைர.காலம் 
(அக வம ஆத... ஒரு ஜட சல்: வட மச கச 

மாலை என்ஓம் பெய ரே தாம் ஷாக்கும் மதனா ல் பதினென் 

கீழ்க் கனக்கு நா base adi gate இளனைமாலை தா நீறைம்பதாகும் , 

ணம் அற்றலக்கப வசைமையில் தோன்ற முகல் மாலை காகரக்காலம் 

பைய ரால் பாடப்பட்ட இரட்டை மனி மாலையாகும். இதன்காலம் | 

கியி, 928. ஆம் தா ற்றான்டாகும், வருக்க மாலை ஸதும் 

UGG Ls aS இக்று நமக்குக் கிடைக்கவில்லை , adagduscated



அகைதீத பல தாக்ம மாலைக் மசஏம் பழைமை ஈன 9. 

30-ஆம் தா த்றான்கல் பட்டிசத்தார் பாடிய கோயில் நாள்டீலி 

3 அரா = த இ: 

irae . ஒத்க். பர்கர் பஷ்வேறுமாலைகள் பல்கிப் பெறுக . 

அ க அமி கமா டை லோ 

மலர்மாலை , முத்துமாலை , மணிமாலை , அற தீன மாலை , 

வரமாலை எசு மாலலகள் பலவடிலை வைய , வத்தில் மன்காலை 

சிறதீததாகும், weal மதன்யோகு இதனை தண்டம் Gud swords 

sep pean . மேலம் seer ent gee’ seek agri, ages 

update apne 

னை t 

    

இரல்பட ைதீதாக்கு 

ஓணப் Qurges எடுபுடை waged of 

இத்த மொழி உயர்மொழிப் uset. 

(பந்தி முன்னர் pest d காவ்டிகை பாயம் 

  

gr. ௩6, கழக Gese’e 1972) 

பார் estieades@u eqauurad சால் வம் unbseaduecsae 

வம en co Bas eu fssoshde Bee wird 

  

இக்காரனம் ussite கோலை மாலை மத் Sadeau deoad 
& 

பாருக்காள் , "நும்மகைகோலை , நால்மனி மால எம் பெய ட்டழைத் 

sen.
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தகிரிபார் வரலாறு 
கடன னை ட சகா மை me oe oe oe கண 

22 
பதிேழாம் நா றீறான்டில் செல்ஸ் மதுரம் சேர்ந்த நற் 

யொருல் சீரிய கூறிய செநீ்தபமிப் புலர் Saat. மைப் 

பனிஎள்ம்றெ்க உமைய ஈள் மைநீதனின் அருளாற் பேசிய குமரகுருபர 

ஒருவர் , சாந்தோகுடதீதாச தொண்டை மன்டலத்தில் தோளன்றீஃ 

கிதிக்சடலாகத் திகழ்தீத தகறமங்கலம் சிலப்பரகாச சலாமுகள் 

மற்றொருவர் , 

ஐம்பூதத் தலங்ககுள் ஒக்றாக மன்தலம் எர்து போதீறப்படிம் 

eéguad usfe குமா ரசாமப் பள்டாரத்தள் புள்ளைய ந் அப்பாகாசீர் 

பிறந்தார்... | 

இளமையிலேயே தந்தையை இழந்த இல! இனங்க தாசனம் 

மனா மலையல் குருதேலார edu. 

த் கற்றார், சோளனாசல மாலை பாலார். 
ழு NE 

த்வனி செல்து சிநீதபூந்தறையல் வாழ்நீத தருமைய ஈதின 

எெள்கியம்பலத் தம்பரரகடம் பாடங்கேட்க எங்கினார் , இவருடைய 

  

செங்க வீர அ௪௫றராசர் , 

  

தகுதிடிரைத் தம்பிரான், முதில் 1௫! இடையில் !ஈருடையாள் ! 

ஷேவில் 1க1! வா aaa பாருமாறு பனிக்க அலப்பிரகாசரும் , 

குடக்கோசி எரகெறு கொரள்டாற்குக் கேழ்சி 

மடக்கோரு முல்மைக் வாதிகு - லஎடக்கோடு 

தேருடைய ஈன் றெக்ஏக்குத் தில்லைகோன் Gusgdenda 

age.and edge wpe.
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ணப் பாகசார்.  இப்பாடகலக் கேட்டு மகிழ்ந்த தம்பிரால் , 

வத்த பாராட்டி மாசவராக ஸஷிீறுக் கொர்டார் . 

காலிக்கைாகத் , தம்மை மதிபாத தருக்கிதீதுழிம் 

புலைரொருர Geép எருமாத கேட்டார்.  சிலப்பிரகாசரீ 

  

தீருச்செற்சா ர் சென்று நப்புளைகரப் போட்டிக் கழைத்த நீரோட்ட 

யமக அந்தாதி பாடி ர்ஷத்தார். 

வாமம் இதம் கமாமக் (ம, ப, எ ணம் எதீதகளைதீ 

தீர்த்த) பாடுளது நீரோட்டகம், "முதளெழுக்கு தவிர மற்றெல்லாம் 

ஓல்றிவரப் பாரத பமகம்*, நீதம் முதலாகத் asnedue 

giana".  gdteae இலக்காலமைதிடம் oug sees seers 

மக எநீதாதி, 

திருச்சந்த ரீ முரசம் கடவுள் மீத “Sortie woe 

நீதான்! மப்பகு சட்டளைக் கஃத்தாற், பாடி gadget. 

guyseton eG OsiuGagd unt. முடிய எம்மை eaiga 

  

G@uidvatees ema Ghaius cela, gaa gi sage 

அழைத்து வற்கு தம்பிறாள் சுவாமிகளுக்கு அடிமையாக்க எட்டார். 

த மக்ககம் 

  

காம்ு சப்பாரசாசர் ghanuen எரட்டஙாருக்கு 

அருசி புரிந்த தவர் தரலெக்கக நகரில் தமக்காக தமைதீததவ் தர 

மடத்தில் வீற்றாத்து அப்பதிப் பழமலைநாதர் மீத தரலெங்கைக் 

கோனை, தஇீரகெள்கைைக் ககம்பகமி , தருலெல்கை உத, இருலெல்ளை 

அலங்காரம் தம் தாக்கு தா ல்களை இயற்றினார் ,



தம் நன்பர் அன்ளாமலை ரெட்டி௰ாருடன் அதம்பரத்தற்கு 

ழந்தருளி, அங்க ஒரு திருமடம் அட்ருனித்து அதிகிறுந்து கூத்த 

பூராளை வழிபட்டுக் கொரள்டி சப்பீரகாசர் விகாசம், தருக்கபார்பாகட 

சதமனமாலை , நால்வர் நான்மணிமாலை ஐ நா ல்களை 

  

அவன், பிரபுலிங்கலிலை , மேதாத்த குடாமனி, 

சித்தாத்த சுகாமனி, விருத்தகிறியில் 

  

பழமலை அத்தாதி, பச்சாடள 

நலமனிமாலை, கொச்சகக் களிப்பா, பெ தாய ம்மை 

ட்ருத்தம் , பெய நாயகியம்மை கலித்துறை sdang ar de 

தபிடேக. மாலை, நெருக்கறிதெடில் , நரக்சஜமாலை , சலத்ததல 

மானை, பாடினார்... இக்வாறாகக் கட்டத்தட்ட 34 நா கீகளை 

இயற்றியுள்ளார் . 

இலர்தம் இலக்கபப் பணிகளில் ஒீழித்கடமதாக இலக்கு 

பிரபுவிம்கலிகல கற்பனை நயமும் சொற்பொருள் நலத் wea. 

நீதிறா ம் ஏருசையில் லைதீமுப் போற்றத்தக்கதாக தக்கெறி 

ஹம் தாக் விளக்குறைக. 

வீரமாமுகிலர் அறித்துவத்திள் பெருமை கறிப்பலரைத் தம் 

ம்தத்தில் ஈர்த்துச் சேோர்தீத fae ade ane 

கல்டுகிறாமாற்த ஈக eos figs ரணம் பாடினார். பல gas 

பாடல்ககும் பாடிளார் , 

   

        

we guadc&
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இவருடைய நா ல்கள் சித்தாந்தம் உடமொழி, ஆகமம் , 

தருக்கம், காவியம், சேதாந்தம் , தகப்பொருள் , சோதிடம் 

ணம் பல திறத்தன புத்தம் புதிய கருத்துகள் விடிமய் இன்வோசை 

திருமறையழக கொள்டொளாீர்ச , 

sadgeé செல்வராகசி சல pid வாழ்ந்த தம் ஐம்பத்தி டன் 

முரன்டாம். பாகிடில் கல்லீக்திற்கள் ஜிறையவா pide பார சலிங்கதீ 

26 கலநீதருணார் 

ஈசலிகொள் சக்கதீ தமீழ்க் குழனிக்கொகு 

செல்லி எற கமப்பீரகாசனே! 

ஹம் மொதிக்களங்க இலர் வாழ்ந்த பெருவாழ்வு, தமம் 

சைலமும் கலந்து dsanhered. இல்கிரகிரும் உள்எவர இவர் 

பெயர் ஜிலைபெற்றிளம்கும் , 

சதமனி மாகலயை பெறிறபேலர் இசி சிவப்பீரகாசே 

என்பதை தாலம் wh argu நகச் சாக்த உறுதி படத்றகள்றது 

தாக் pT preg பாவன தீப் பாடல் இக் குழீறமதீற சதமலீ 

மாகலணை உலகம் ஸரும்பும் வன்கம் 

புகள் உசரக்சலள் சங்கம் தோற்ற 

த் மொழாவை குழலிக்குசி செயலி 

௭ள எங்கும் சசப்பிரகாசகி gand. 

எழ குறிப்பிடிகவ்ற த.
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முப்பத்திரன்ரு ஆன்ருகள் ஏாழீந்து? தமிழக்கும் வீர சைவ 
சமயத்துக்கும் தொக்டி புரிந்த இவர் காலம் பதினேழாம் தா ற்றாள்ட 

ஸலாம்” , இலக்கு அரலாற்றாசிரியராக பூர்ளலிங்கம் பிள்ளை 

மடங்களில் காலப் பகுதில் (1350 - 1600) திருமங்கலம் 

ீரசைல மடத்தின் ஏரலாற்றில் இலரையம் கூறுகிற ஈர ரயக்றி கால 

ஆர்மிச்சக்கு சிஏப்பீரகாசகரப் பற்றிக் குறப்பிடிம் போத நடைப்புகீ 

குறிக்குள் 146521 ணம் இன்டைத் தருகிறார்.” சுவாமிகள் 

wots தன்டாகளோ அன்றி வாழ்நீத காலமாகவோ இதனைத் தருகின்றார் 

om கக்களில்லை , 

சாமிகள் பாடிய இருெங்கைக் கோயில், சாளிலாகள 

சகாப்தம் 1545 ஐம் வருடம் (ஐ.பி. 1623) கட்டப்பட்டது 

்பதால் தவர் சங்கு வாழ்தீதகாலம் இதற்குப் பிற்பட்டது எலத் 

@@uerb. இடிக்வைற்றிய usgetipneas தா லான பீரபு௮ங்க 

லீலையில் சாலத்தைத் கயை, 

பார்கெழு சகாத்த மூலைஞ் நா நீறெடு பானாள் கால 

தாக கர sprodOer ances ce ஜாயற்றுற் 

சீர்கெழு மல்ல மகிறகி podem word ates 

anfoay மீடற்றெல் கோமான் கர கொள்டியம்பு ளாலே 

(Woy - woduw - 28)



எமிற பாடல் உதலகில்றது. 

aigula ஈற்றுல் தா ற்பயறும், காலமும், வாழ்த்தமாகி 

ஐரூம் பகுதியில் இப்பாடம் இடம் wales: 1574 sag 

இதன் ஆன்ரு சி. 4652ஐக் Sesto a. sate ecard 

வாழ்க் காலத்தில் இன் குளிரும் உட்பருகிகிறது, பொதவாக, 

இலர் காலத்தைப் பதினேழாம் தா நிறாக்டிள் இடைப்பகுதி ண இக் 

குறிப்புகளளருந்த தேர்ந்து கொள்ளலாம், gue, cans 

நிராகரகம் என்ற இவரத ரால், வீரமாமுனிரை மறுத்து ஸூதப்ப 

பர் இங்கு வாழ்த்த காலமாஎ பதினெட்டாம் 

  

பட்டது eg@ug TOs 

சா த்றான்டம் தொடக்கமும் (1713 - 1747) இலர் 

வாழ்கீலகப் பகுத்பாக, கால எல்லை வகறையதுக்க இயலாத 

சிக்கலைத் தருகிக்றது, 

ணை வன அடே மி மடு கம ஷட மம வக மை 

sand od இறுநிக்குறிப்பு இற். லைப் படியெடுத்த ஒன்ரு 

மீழுக வருஉடம் பற்குனி மாதம் 25 தம் தேதி ஒதிவாரம் சார்ச்ததிசி gh 

ஸி குறிப்பீரு கஜ்றது. எ, இச்சி எழி முடிக்கப் பெற்ற நாள் 

3875 ஐம் ஆவ்ரு எப்ரல் மாதல் 7தேதி எ்பகு தெளிவு, 

இச்சுவடண்ய ப் படி எடுத்தவர் காஜ்ச்புரம் புள்ளை பாசளய மகானீர 

கலாமிகள் எண்பது உளழ்நுறிப்பால் பெறப்பரு்றத.



i 

“ah 

உலக உயிர்கள் யாஏம் இன்பத்தையே நாருவ ,  அல்விபத்மைப் 

பெற துவ்எமர்கள் மேற்கொள்கூம் வழிமுறைகள் பல. இல்லழிகள் 

யாஷம் நவரவர் அறிவு நிலைக் கேற்பலே நுலமகின்றன, அவையே 

சமங்ஙிகள் எனப்பருசில்றல. ஒவ்வொரு சமயமும் தமக்கெளத் தனி 

யொரு உள்மையைப் பொருள்மையாகக் கொள்டிலங்கும், பதி, 

பச, பாசம் எதிகிற மஷீழமே சமயங்களால் பேசப் பெறும் 

முத்தத்தவங்கள் , இம்மூன்றும் உன்மையையம் இலக்களதீதையம் 

எடுத்தி ம்பீ மடலாக, தற்க்க Opie alse ent பெஏதற்குரப 

இல்பத்திள் உயர் நிலை, தற்குத் தடையாக இருக்கின்ற உலக 

இயற்கை குகியவற்றை கலக்க இவ்வலிபதீதைப் பெறுதற்குரிய 

கருவிகளை எரும்தியம்புலக சைல சமப நெறயாகும். 

சைவ சமயத்தில் கடவுள் சிவன் குவாம், இச்சைலம் 

இறைவனே அன்டருபகு, acer, சின் தொடர்பாகளே சைலம் 

eed பெயர்பெற்று வழங்குகின்றது... இச்சமயம் கறுகிள்ற 

உயிரீக்குறுான 0 தளி பொருல்களே அத்தாந்தம் எனப் பெறுகிள்றள . 

சைவ சித்தாந்தத்தைத் தெளிலழ த சுகின்ற ஆன்ம gr daed 

arden bee தோத்திரங்கடம் மிகப் பல, தேவாரம் முதலாக



விளங்கும் பன்னீரு தரமுறைகசம் தோத்திரப் பாக்களாக 

gouge aseses pee வளக்குகில்றன, நுவ்வாறே Pare 

பேதம் , dacra aggurt, சித்தாந்த அட்டலம் , திருவரு * 

பயன் முதலான சாத்தீர மால்கள் சைல சித்தா9தத்ததயே | Su 

பொருளாகக் கொள்டலை அல் கையில் wea சமயத்தில் லம 

தால்கள் பற்பல, gapped sige aru உண்மைகளைத் தொகுத்த 

உரைக்கப் பெற்ற தா லே சதமனி மாலை ged 

இதளை , 

பரம தா ல்கள் பலஹ்ர் Cstigetsig 

தருமை காள மறியத் தீரட்டிய 

பெருமை தா லின் பெரும்பொருள் கொள்ள் 

கரும் stag etm eneCpm* 

என்ற பாடலாள் gay verb 

Gugd நா என் கள் ghandCa, wapCunine@u தால் 

எல்லோர் (1434) 

தகட்க வென Gaby சைல மெனப்படி தாலே (20.4) 

gai 37 செறி சன்டார். (22.4) 

சைவ தந்திர முளர்ந்திநப்போர் (3824) 

முச்சடர் விடை முதல் ளாகுமம் (48,4) 

பாகும் மொழியமர் பாக சாகமம் (5424) 

பலம் பமல லே (54: 4) 
அப்பர எரி நக மங்களே (76.4) 

oem கடவ ளால் நறையு மெம்பவே (85.4)



ரி 

oie லழி ௪ கத்மங்கள் மந்தம் கதம் தெறி நித்றோர் எமியே 

இநீகா ல் உருவானது odug பெறப்பருகிறத, 

இந்தா ல் சிவாகம நெறியில் தமைந்தள்ளமைய [ல் Sad 

சுக கறப்பட்டிள்ள பொருள்கள் தவ்பாகம நெறக்குு சூத்திரப் 

பொருள்களாக எக்குகிர்றன தல ? 

சுயம்பு குத்திரப் பொருள் 2, 3, 33-35 

மிருகேந்திர குத்தீரப் பொருள் 4, 11, 14, 16-25, 

a7, 29, 31, 32, 26-38, 48-50, 

57-58, 71, 74 

பார்க்கு குத்திரப் பொருள் 5, 8, 35, 42, 43, 46,. 

74, 635, 66 

மதங்க சூத்திரப் பொருள் 6, 9, 10, 59-61, 76, 

79, 79 ப | 

விசுவ ஈரோத்திர குத்திரப் பொறள் 9, 24-26, 30 

௧௪ கத்திரப் பபாருள் 42, 15 

ரன குத்திரப் பொருள் 28, 39-41, 44, 68, 69 

93-35 

சுவாமம்புக குதீதிரப் பொருல் 45, 51-56, 62, 75, 

80, 83-86, 92 

சருவாசி காளோத்தரப் பொருள் 63 

sang சசசாகா குத்திரப் பொருள் 67, 82



ர 
a 

காலோத்தர கத்திரப் பொருள் 73, 

கேண்ாமத குத்திரப் பொருள் 78, 96, 97 

கேள்காலோத்தார குத்திரப் பொருள் 87 

என்பன 9é குத்தீரப் பொருவ்மைகளாகும் , 

சைல ஆகம நெற்கள் கூழம் சித்தாந்தக் கருத்தகளைச் 

சிவ ஜா போதம் பல்கிரு ருத்திரங்களில் பகுத்றக் காட்டிகிக்ற த. 

அலையாகன 1, பதியன்மை 2. பாசஜ்ச்மை 3. பசுன்மை 

  

4, பச இலக்கம் 5, பாச இலக்கனம் 6, பதி இலக்கம் 

7, இன்மாளனன் சிறப்பலக்களம் 8. காலத்தின் வரும் ump 

9, தன்ம சத்தி 10. பாசம் நீக்க உளர்த்ததார் 11. சிலப் 

பேத 12, நுலைந்தோர் தறம கிபன 

இவ்வாறு சைஎகிக்கந்தக் கருத்துகளைத் ஜெனிவளதீது நிவையில் 

சிவான போதம் முதலாளி றா இச்சதமனி மாலையும் 

சிர்யதோர் jand AsMHunged ETars Gaissaens. 

நடை 

தா விர் நடை " மிக்க இனிய நடையில் கமைந்தள்ளத , 

மிக தாயை ஜாசக் கருத்தக்கள எஸ் முறையில் எக்குகிக்ற து, 

என்றம் சைல தன்ம நெறியில் pig விளக்குதலின் இதன் கன் 

எடமொழச் சொற்கள் பல இடம் பெற்றுள்ள. ash gaer 

சொற்கள் பாஏம் தமீழிக்கேற்ப ஒளிமாற்றம் பெற்று எளய்குகிள்றன ,



tr 

அம் © . 
நாண்ள் ஒம் எடமொழ எழுத்தும் இடம் பெறாமை குறப்பிடற் 4 

காங்க; பாராட்டுதற்குாய ௧. 

ரூ
டி
 

srap: 

தீட்சை - தீக்கை (128) 

சக்தி 5... சுத்தி (922) 

சிற்பரம் - சிதாகாசம் (9:24) 

குட்சுமம் - கக்குக்ம[௦ (2822) 

Gough e¢64, gesad, urtmrod orc gen ps ௮ட சொற்கள் 

மருந்து கானப்படுஅள்றன , 

உடசொற் பயல்பாரு மட்டுமன்றி, பேச்சுமைக்குச் சொற்களும் 

தம்கால்கே இடம் பெற்தகளன , 

erage 

ஒருவர் . - இருத்தர் (8.2) 

LO arg - ierod (2222) 

தொடர்த்து ~ athe (2422) 

அணிகள் 
oe oe oie ie 

தா விக்கள் அழக உவமைகள் லாப் பெறிது st oda ae 

சேர்க்கீம்றன. 

சான்றாக, இவ்வுயிரானசு பு௮ிபில் பாசத்தில் அழுநீதிடிள்ளதற ல் 

மோசத்தயில் கொள்ரு இைஎனை அறியாமல் ஜிறையறக்கு முலிபே 

உறங்குகின்ற, இறைவன் அல்வுயிர்க்கு உரிய முறையால் உளர்த்தி 

Gores யல் நீக்குளான் இதனை கசிரியர் முனிதா agaip



மாசஎளை அம்வாசிரியர் கோல்கொள்டு ௨ஊளர்த்தித் தமல் 

நீக்கும் இயல்பால நிசும்சீசி உவமையாக்கப் பட்டத, (பா, 68) 

அின்வும போல என்றம் என்றம் உவம உருபு டின்றி. அளைந்து 

எடுத்தக் காட்டி உளமையவிபாகக் நிகழ்கின்றது, இல்ம்ெடுத்தக் 

காட்டி உலமையகியைத் தொல்காப்பயர் சட்டிக்கறா உவமம் 

எவ்ற குறிப்பிடுதல் இவன் சட்டத் தக்கத 

அவ்வாறே சக்தியின் நழ்றலை மருந்தோடு ஒப்பட்டுக் காட்டும் 

உலமையுளியும் தா எளி இடம் பெற்றுள்ளத (பா. 69) 

பாசம் முதவ் வற்றை நீக்க உயலரச் சட்ட வீத யோடு 

ஒப்புமை கம் சிவாகமக் கருத்தை இதீறா ல் நலிமுறையுல் 

விளக்குகிக்ற ஐ. வி தழு முஜைக்குழ் தகமை இறக்கச் செய்த 

நிலையே சுட்டவிதைய ரம், நல்வாறே உயர் பிறி எ௫ுத்தற்றுக் 

காரமான பாசம் முக் ஒற்ற நீக்கிப் தீலலயே ஜான Qua gd 

fou. இவ்வாறு ஐசுமம் சட்டும் உலமையையும் நால் அற்று 

avepa awaundodug. 

gi tt கன் சிஎபெருமானைச் சட்டுமிடத்சு இடம் பெறும் 

அடைமொழிகள் ஐச் சிவபெருமாகி உருளைப்புலப் படுத்தவவாக 

உள்ளை . 

முச்சுடர் வழிடிடை முதல்வள்! (498.4) wip சமி 

gé@ad udones கள்னாக நெறற்றுக் கள்ளையும் பெற்று விளங்குதல் 

சட்டப்படிமூக. இலி உமாதேளியைத் தள் இடப் பாகத்திலேயே 

கொகள்டு மாதொருபங்களாக கிளங்குவதை *பாகுமெச் மொழ்மமர் 

பாசன்! (564.4) ஸண்ற வா உளர்த்தகின்றத, அலறுடைய சடையழககச் 

செக்சடைப் பகன் (74.4) என்ற நடை கறுப்பிடுகிலிற து,
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அரஎனி கடவுள் என்ற குறிப்பில் நலன் பாம்புகள களாகக் 

கொள்ட கன்மை புலப்படுகின்றது. அசிஏபெருமாள் , பாற்கடலில் 

பிறந்த நஞ்சை உன்டு aa td கடுக்கிற்மாக ண்ங்குலல்த । 

1 தருஷிட முன்டலன் ! என்று நசி ரால் சட்டப்பட்டிள்ள த. 

மமம் கள்பிழையே தலைமாலையாக அறைக்கு ஜனிப்சமியத 

திறம் gaa ல் கன் 

  

ஜி பேயிந்த செல்சடைப் பகவன்! (7474) 

என்ற அடி அழகுற ஊாக்குகிவ்றது Sears gaga.u நுகமத்தைக் 

குறிப்பிடத் தொறும் நலதுடைய தோற்றம் புலப்படிமாது 

adéunéau Qugedse. ueatay adun ugu tay 

இறைவனை அடைதற்கு தெறியைக் கஜம் நால் பொறள்வ 

அப்பதிபின் தோற்றம் சொல்லோண்ங்களாக வரைநீஓ உஊளர்த்தப் 

பெறும் நயமி நிணபு தோலும் மகிழ்ந்த போறிறதழ்டாரத்த 

மெஎம் தார் வண் 

ween rt) படிலம் (212) 

ஊஎசலாயூிர் (3952) 

wget (4554) 

கரலலாசம் (7421) 

இருவ் மலம் (93°23) 

என்றாமை புய சொல்லாட்சிகள் அழகுற அமைந்து 57 எக்கு ALS 

பயக்கன்றக ,
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வீனாயகளர வளங்கித் தொடரம்குகின்ற இந்நா வில் பயனை 

நூ வின் தொள்எலா ற்றெக்பதாம் பாடல் குறிப்பருகின்ற த. 

உயிர்ககுக்கு தல்லழி ஆற்றும் இச் சதமனீமாலையைப் பக்திடுடம் 

போதிறி ஒ௮ப் பெருகி உளர்தீதோர் மும்மலதிகில் மூலமலத்சைப் 

போக்கி வாகச்சுடரிகை எப்போதும் கான்பர், este 

பசுவாக உயர், பாசச்தை நீக்கப் பதியை அடைதலாகய 

சைஎசித்தாநீத முழுமைப் பொருளே இந்தா எள் நோக்கமும் 

பயலமாகும் , 

அஷ om me ae எ 

AFansugsa செளீபொருளாக விளங்குவது சதுமனிமாலை 

மாலை இலக்கிய gacmid ஒன்றான அற்றுலக்கமாக இந்தால் 

“em eh cer ipsa உய்ர்கள் இறைவனை gaiuh afeud agd 

பொருவிமையால் பேரிலக்கியமாகப் போற்றக் தக்கது நா ன் 

பொரான்மையைப் போன்றே தாலின் நடை, நயம், சொல்லாட்சி 

அனி தலன்கருட் நன்கமைநீது தா எக்குப் பெருமை சேர்ததப் பேலக்கபமாக 

மிளிரச் செய்கின்றன. எனபே, இறுகாறும் குண்டவத்றால் 

இலக்கிய இன்பத்திள் வழியே உயிரிக்குயை நிலையான பல்பத்தை அடைய 

வழிகாட்டும் போவ்ப நால் இச் சதமனிமாலை ஆகும்,
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ட கட ஒள் _வரமித்த - cherish ஊக்கம் 

றப்புப் பாயிரம்: 
oS Te me oh A em வது க கம் எட அது 

Gmuaanss enagiassaa und உலரக்கிற்பலி, ஒருக்கிப 

மனமுடைய gieted Cadtud! என்று கூறம் முதறி dnd 

தோத்றித் தறைபல முடிப்பசத் - தாலி தல்புகழ்தல் தகுதியகிறே 1 
என்றம் இலக்களத்திற்கு மாஜாக- பாடல் சலடயில் சீழப்பம் 

பாயர்ரம் ஒன்ற குறிப்படப்பெற்துள்எத. இலமே சையசிதீதாத்தம் 

ததாதி ச்ச கதம் பதி, பக, பாசம் என்பவற்றுள் பாசம் எ்பதைக் 

குறிக்கும் ஒன்ஒம் , சுகிமம், மாயை எ்பசலாகலாம்.  (பதி- 

     

  

இறை, பச - உவன்; பாசம் - கட்டி) und கறுகிறேல் கேருங்கள் 

எர்பச தற்புகழ்ச்சியெள்மம் குற்தத்திசிபருமா? இல்லை, 

எல்லாம் வல்லலனாலை சசபெருமாகையும் , என் eatsearah தொருது 

உரை செய்கிறேன் என்றே அறப்புப் பாயாரததைர் நொடக்க தால், 

அவர்களில் தரவருள் தனை நிற்க, தோள்றுகக்றத என் உரை என்பதமால் 

இக்கத்து தற்புகழ்சீசி தம் குற்றத்தின் படாத என்பதே அப்பு, 

கூறப்பெறும் பொருளி 
௯ கல எள வன கனா ஷு ஸு எர ஓ. அடை ஸை ஷூ வட 

சிசெத் சவத்லதக் கறுகிறார் தசாயர் இத்கதீதவங் கறகீ காசம் 

யாச? இநீறிலவலசத்த நிலைபெறும் உயிர்கள் மலம், மாயை , 

வல்வை எழும் மும்மலங்களைப் Upauitets பெற்றுத் தோரச்றுகின்றள . 

'இலையே சைவசித்தாந்தம் அநாதிணிஓு குறம் பதி, பச, பாசம்



ப்
ரீ
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odueped unedb sduagd குற்றிக்கும் shad, we, மாமை 

ணீபசமாகலாம். (ud - Gaps us- ewti une’ -~ தட்டி) 

Vigmiiwand eu pooweuw பேன்ருமாயள் 5ம் மும்மலங்களை 

அத்தி விளக்குதல் வேன்டும், givadsanuaigh afansaand 

கறுவதே சிலதத்தவம் எ தார் சிலதத்தலங் கறத 

தொடக்கககாகக் கதகதார் 

அந்தத் ததீதகத்தை அறிதலால் ehugh we sda? 

சிலதத்தத்திளால் ஒீபரும் இெல்பால உயரிழ்த காத்தால் 

uD aed தள்ளைய ஐய முரவும், gis காலமே அவனிடதீதது தகும் , 

மெய்ய தில வனை 
= 2 ae மை வ கஸ் om oe ee ம 

Gags gasene உகத்பிச்யதக்த தாகமாக மெய்யது . 

அலே மும்மலங்களை றக்க எல்லத, பரம்பொருளை மறிழ்த 

நிகிஜ்ததத்காம் வழியைத் கறத, gis Ouduga 86 கைப் 

படம், தலை முறையே பரம், quod ணப் பெறும், Beaded 

உள்ளத்திற்கு இக்பமளலிதீத இவ்வுலகப் பொருவ்களை ' ஊர்தந்கு 

அடிப்பகடமாக ஸாங்கும் பல வனக் ககலகள் ஈபராஎம் அளிப்பவை 

அக்கலைகளே நப ரகாகம் எனப் பெழகன, களால் பிறவிப் பயன 

அளித்த, மும்மலங்களை நறுத்த உயரீவடையச் செய்லதாகிப இறையளர் மே 

usd géee usenad oud Queaps.
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கலைகளில் உயர்ந்தது மெய்யறிவக் கலை 
நடை சல ஆ பகு ச து மெ ஆடை சாவ மி அ. சடை அச தடி மாட பட சு வை வனை அ ஒவ ஒம் இட மம. 

பரம் பொரளாவ் இதறகசால் தோற்துகிக்கப் பெற்றதே உலகம் 

அள்லகத்து உமிர்கஷம் நலக் படைப்பே, பக௫டப்புக்கடகளாஅ| 

இறைஎசி உலக உயிர்களை - அறப்பாக மக்கள் உபகாரம் படைக்கும் 

காலத்திலேயே - ஐயறுவைப்படைதீத மக்களை உ௱வாக்கம இறைவன், 

ஜமறிவுக்கு எழ்பத்தம் ஐந்த முகங்களின் இயல்பால் உயிரக்கு ஏற்பரும் 

பயக்களைக் குறித்த செய்திகளை coe உகர செய்தக்க. இ 

gs - fie ge mgd, ou ச்ச கா ம்மையற்றது இத esas 

பகுத்தறிந்து அுவ்ற்றிற்கு ஏர்ப உலக வாழ்க்கையை நடத்தும் தறம 

Quee@s வஊயர்ந்த காகம், இக்கலையே இறைன் உர செய்த 

  

உயரர்களலைய கம் , இதுலே காசம் ணம் பெறகறது 

unm. § 
a ae மரு ee ஒம். 

சிெெறிகளையும் ௧௪௮ தழுக்கங்களையும் மேற்கொக்டொழுகம் 

edeGu சிலதிலமாதம், அந்தச் சிஏநிலமாகி உள்எத்லச் சிறப்ப 

வைப் பலம க் கறலசே இறை என் ௮6 ஸூ உய கலையாத 

ஒாகத்திகி பொகமாகும், அச்ிகுகலயில் ஒருகூற பலமறு மரத்தை 

உளர்த்துதலாகும், பிறப்பை நத்தம் அந்தப் பிறப்புக்குக் காரளமாள 

பாலத்தை ஒழ்தீதளம் அக்கலையில் முதநி படியாகும், அழிவுக்குக் 

காரனமாக திரி செயல்களை அட்ரு தீக்குதலம் gaa பற லாம் 

மேன்மையும் தலையான புகழும் பெழதலம் , இதம் அடுத்த படிநிலையாகும் ,
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இந்தப் பல்மது மருந்தாகிப eutasom உஊளர்ந்த ஒழுகுவதனால் game 

பூரதீதை அறிதலே சிலறிலமாக உளத்தச் சிறப்பாகம், stad 

சிறப்பு உள்ளத்தை நிலையாகப் பெற்று கங்குவதே pata 

பயலாகும் . 

om an a oF om 

செயம் ஐச்செயலின் வளைஏம் ஒன்றே ஈடொக்று தொடர்புகடபன , 

எம் இரன்டும் ஒன்றல்ல . gee சென்ளேறாம். செயமம் செயலில் 

வளையம், முறையே acho, soaub atG Oupaipa. emasasé 

entge auteag, south. aseé உள்எத்திள் பயனாம் எளயும் 

sod géscusmae Capuce amigasngh. இள்ளாறே காரனம் 

Gag, அக்காரசத்தால் நேரும் காயம் ௫; காங்பம் வேறு, 

அக்காரயதீதின் மூலமாக எங்கும், esidéed ews Gag, 

géqerung பெழம் அறிக மேல, ணே தருமம் ஏாடத்சதாகதீ 

தரும் பறிதோரடத்து நிற்கும்) காரசம் தாடத்ததாக! கார்யம் 

பீற்தோரடத்தச gob. இதை மறதனையாச தோக்க, காரீயம் 

ஓரிடத்ததெளில் காரனம் பறிதோரீடத்தச. உளர ஓரடம், இவ்வுகரயால் 

Qupgdh gmagdsha பிற்தோரிடம் , - 

௮௯ ௭ கட ஆர. 

மாவ அழிசற்றத, அல்வழிவில்லாத மாயையை மூலமாகுகீ



கொண்டே afede Sdavaus Candgudag. Aadavdd 

காணும் யாஏம் வண்ம் நிறைவும் உடையஎ, இச் பொரள்களாகிய 

666266 egésians auegued ud op மொழ்பப் பெறும் 

gaped. 

கு சன ௭ அட ஷோ. 

பிறரால் கெடுத்தற்கு இயலாதத உய etaduad கிலி 

யாகும், தசைப் பெற்றப் பீறரால் கொடுக்கம் படாத வாழ்னை 

உடைய என், ‘gnaged காக்போமாளால் நலனே Sapud. 

அத்தகைய என் தருத்தற்காற Ouded etaad gg இரு வலிமை 

கம் தல்ககத்தே பெற்றவள், எங்கும் நிறைத்து deaiguad ; 

qgu@e hea எனப்படும், 

பா. 9 
am வறன் ee 

séeew வாழிடம் நல்ட்டாளமாக் Gams. தக்றுடைய 

சீர் eaduod பெரும்பொருள் பலர எலப்படும் eégeneatd, முதிர்ந்த 

ஒளிப்பழம்பே தன்னடைய gaeh மீத இத்தளிமைகளைப் aude 

@ubgued ஈசன், gah எல்லையற்ற , பரந்த வெளியில் சிறிதும் 

நிருக்கமோ நசைலோயிகிறு நிலையாக ணம்குஅின்ற மூர்த்தி எண்று 

பலவாக ததிக்கப்படாி, பதி, பக, பாசம் னித மூன்றதுள் 

அல்ளே பதியாக ண்க்குபலக் என்ற சிவாகம சா ல்எல்லோர் கூறுவர்,



கை ௦9 ண ஹூ 

அள்ருதற்காப மறைப்புத் தன்மையை உடையதாம், யாஎற்றுக்கும் 

மேலாசதாம் , யாவற்றிலும் தல்ண் 

  

தாம் எங்கும் தம்மைமொடு 

ண்திசசகசே முகங்களாகக் Candy கோம்குகிள்ற சக்தி, முதல், நர, 

இறுதி என்சன்ற தன்மைகள் யாவும் பெறாமல் உள்ளத! என்ற 

- அளவில் அறியப்படும் சக்தி, பாவற்றிழம் நீங்காகு உறைகின்ற சக்கி, 

அதுவே சாந்த சக்தி எப்பரும், இச்சக்தி முன்ளார் யாகராலம் 

போதிறப் பெ்திறது. நே பதிபாகப குரு ஸிறவாறு நிலைபெற்று 

ae 68 $66. 

2 on en me an 

இறைவன் பாசம் முதலான மலங்கள் ghoaed. gued 

eae Gulgadugued.  நலதுடைய கருமம் இன்றை எலிழ அறிதற்கு 

atu sree. இத்தகைய ஐய தன்மையைப் பெற்றுளசமையால் ஐயனே 

மண் உருவில் he exttaséy agdatucada எவ்வகைச் செயலையும் 

செர்கிற்றாள். எணலே உலகில் நடைபெழம் செயல்கள் அளைக்ம் 

அறைடைய செயலே, அனால் ௮ழம்சப்பெந்ற உயிர்கள் செழ்ஜுன்ள 

உருவங்களினால் செயியப்படிஏதக்று, எலே யாவும் அவள் செயலே 

எ்பது தேற்றம், 

சிளாகம தோக்கில் சக்தியைச் சார்த்த நிகழ்கின்ற செயலாஃப



கரமும் வேறுவேறு ஸீ எ்வுதற்கில்லை,  செயல்றிகம்கின்ற 

இலை சித்த, செயலேசும் நீகழாத நசைஎற்ற நை சித்த, 

சத்தினிீறு அசித்து வேறபடிமாதபோல சக்தரிம் லை அறயப்பரிக 

தில்லை,  சக்திம்சி ஈத்தன்மையனாம் இயங்கும் தன்மையுள்ள பேசும் 

ஸ்ற காரனம் பல்விளைகளிள் காரசமாக ஜாசக் aria Gu 1% 

மரு மயங்கி நழ்கும், 

oe eM on ஸ்ஸ் om 

Gaped eqgddurasish gaagantaséed esqatp 

woséenaug Guidg ghanadp Qapate upés இல்வுகைத்தை!் 

தக்ஜடை இச்சசயிரல் velséapnd ode மலத்தை விக்கம் 

பேருவ்ர்விளை உகடபுவர்கள் உகரப்பர், aale Aadaquad 

இறைவழுடைய இச்சையால் படைக்கப்பெழ்றச edus Osea. 

இறைவன் இண்லகைப் படைத்தற்கு, உயிர்களைப் படைத்கம் காத்தம் 

sfgeh gad நிகழ்தீதகன்ற செயல்ககக்கு உ சாரசக்கச குராயிந்த 

கம்பர் இதற்கு கக்கம் கானவலா தலயில் தனை ! ஐலகிலா ஸஷுளளாட்ரு 1 

ogg கறுப்ப போதீதமை ஈவ்ரு ஒப்பு தோக்கத்த்காய 2. 

உலகம் புரசவயும் தாழுள வாக்கம் 

நிலைபெ நுத்தமம் நீக்கம் நீக்கலா 

அல்கி லானை யாட்டிட மாரவர் 

தலைஎார் அல்எலர்க் சகேசரன் தாங்களே 

agus அப்பாடல்



் my 

சந்தன் , உத்தமி , augsd om முத்திரீமாக ஈசன் 

விளங்குகின்றான், இல்ளீசனால் மொழிபப்பெற்ற இறை பேதம் , 

  

நீ பேதம் குஃபைஎற்றை ஒலளே தசன்னாறிறான் சாரமாக 

வைத்தது என்த உரைப்பர் Cage ல்களோடு கம நா ல்கறைம் 

எல்லோர். 

நகை ச qe nor ain மனு 

இறைஎன் எர எ்தம் ஐழல்ச் காரசமாகே ஈசன் ணம் 
இ 

பெயரீபெற்றாள் பர். அளே காரனம் பொருளாக எங்குகும்றாச் , 

காங்ங்கள் தோறம் கலந்த நீத கா௫ப்படிலதாக இங்கு 

fituk சனையாகவும் எம்கும் சட்பம் பொருந்தி ஒங்ல்பைப் 

  

பெத்து gadgets ஒக்காரனம் , 

டண ட் ளை அ] 

புதிபலலாகிம எரவங்கள் ணதப்படும் பொருளாகி எகற்றிமம் 

Csrag giaip தமையவத்தள் கி நிகழ்கின்ற மதி உடையது காரகம் 

gee. இதகிக0ய இம் முறைமையாளா லேயே seated மிக்க 

இறைஎளாக பொருந்த ண்பர், இதனால் இறைகே காரப் 

பொருளாக ஸிக்குகுவ்றாள்' என்பது வவ்த்தப் பெறுகிற.



பர 

gepad ஐம்பெரும் தொழில்களைப் புரிகல்றாள் , இல்வுகத்தைப் 

படைத்தல் , பாதுகாத்தல், ஐழிதீ்தல், மறைதீதல், பாசம் முத் ஏற்றை 

இருத்தல் என்பககே நன் ஐம்பெரும் தொழில்களாம். undue 

வளைகள் என்த கறப்படுகிள்றளளாகி தடையே சமிரீறி நியற்றம் 

பெதகிம்ற இல்சஎந்த தொழல்ககும் இறைகளிம் ஒரு பெரும் தொழிலாகும் 

படைத்தல், காத்தல், மித்தல் ஸிழம் முத்தொழில்களோடி 

இறையன் செயல்கள் முடிவதன்று, தனை மேம் மறைப்பு, வீடுப்பு 

என்ற இர தொழில்களோடி இணந்து ஐந்தொழில்களாகிர்றச , 

பதியப் போலிறே பாசமும் அநாதி பகஷ்டத்திக்று பாசம் 

திங்கும் ரை உடல் அழிய ந்தொறம் புறப் பிறவிகள் தோகிறிக் கொள்டே 

இருக்கும், பாசத்தை இறைவன் எலக்கும் நிலையிலேயே பிறலிக்குளி 

மறைப்பு நிக்கி கருப்பு நகமும், பகலாக சுக்மா Papaaas 

சேரும், இகிலாற ஐந்ெெதொழில்கள் இறைவனால் நிகழ்தீதப்பருகவ்றள , 

    

அண் Gn ar ie se op 

andy edgd Osage 9046) odo apdued. இறை 

தில்வொழருக்கத்ை, பாசத்த ஒழித்தோர்க்கு மட்டிமே அருலாம் , 

மற்றஏர்க்கு தலர்தள் கிளைப்பயள் காரகமாக மேலம் வளைகள் 

தொடரும் வமினம் பிறகிகள் தொடருமாறு மாயா சக்திய அமைப்பாக .
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அல்வமிர்கள். வினைகள் யாவறீசறயம் கடத்து அவற்றில்தகமுந்தாமல் 

நீங்கும் லர பரமன் பார்த்திருப்பான். எலே படைத்தல், 

காத்தல், அழித்தல் ஸிழம் மூன்றும் உலக உயிர்கள் அனைத்கிற்கும் 

Quigangd. ஒர௫ுக்கம் பாசத்தை ஓழத்தவர்கீகே சூட்ரும், 

னையோருக்க மறைப்பாம் தொழலால் விலைகள் தொடர்ந்த 

கொள்டே ஸருக்கும் . 

  

emdugane . susan des உயிரை இறைவன். ae 

நிலையில் guue தனக்கு ஒலி மான ஓர் உடம்பினைப் பெற்று உலக 

உலிராகிறான். இத்நிலையல் தாம் பெற்ற adqududa தழிவில்லை 

oie எண்னம் அவனிடத்தில் தோக்றகிறது, இந்நிலையில் தவல் சிழ்றறிலாளன் 

ஊப்பருகிறான்,  பஜிறும் நலன் கலம், கன்மம், மாயை ணீற wad 

களச் சேர்ந்த எழி பெ வுாபகன், அ௪டன் என்ற நிலைகளைப் 

பற்று 2 தல்லடைய வையை ஓகரத் தலைப்படகிறாம் . 

Me Mit Wie tap me HS 

குஜ்டம் நத்தமும் இல்லாத பாசத்தினால் மாகிட மலம்களைச் 

சார்ந்த பகதீதலம் தும் தன்சமயை அறிவோர் உரைப்பர், இப்பீறனி 

கழூக்குக் காரனமாளது மாக , இத கிதையேோரு உவமிப்பரீ , 
ஸோம 
பக் ரலி தல்மை வாய்த்தது, 4 மீழுறைத்தச் செடியிலிக்று     

 



மேம் பலவ்தைகள் உள்டாகி நுள்ாறே பல்கிப் பெருகுமி , 
மிட 

அல்விதையைச் எட்டி, தகரும் ‘sang Sau af நக முளைக்கும் 

தன்மையை இழக்றைஐ. geste scons fi Sule iodaed Ganufasiad 
g 

காரனமாக பாசம் முதண்லற்றை விலக்குலதியால் , ஒருகீதவதினால் 

பீறவீகளை ஒழித்து இறைவளோரு ஐக்த இயம், இதற்கும் எழி 

வகைகளைக் கூறுவதே சைல சமயம் ஆரும், 

மலமான எல்விரக்கும் ஒள்றே, எம் ga gacait 

எளைப்பயஓக்கேத்பப் பெய தாகப் பேசப்படுலதும் உன்ர. இக்லயிர்கள் 

தோதம் தங்கூள்ள அம்மலங்கள் நீம்குதந்கு உசஷனைவாக பல 

சக்திகள் உள்ளன , 

வ வை ரு ல ae இடை 

இறைவனே உயர்ந்த சக்தி, அலே எம்ஷயிரிகருக்கும் ஐருள் 

செய்யூம் அவள், எனும் ஒருவ செய்த தருமம் ரபாள்தே மலக்ககும் 

வளைகளாகித் தொடரும், இதசாஐயே தை பாசம் ade 
அ ஜிரா an: க 

போத்றப்பகற கு. அவற்றை நீக்க இறைவன் புரியும் நரளை ஆகம 

தால் தெறி நள்றோரடிரைப்பரி ,



wt
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— a2 oe ஈழை சர ௯௯ 

சிவமாக சக்தி கனலவத்தினள் எழியே பற்பலச் «Sgeeam 

வளரர்சிசியடையச் செய்துள்ளது. இலையாடிம் சிலம் என்றும் 

பெருங்கதானால் விருத்தப் பெறும், அப்பொழுதே அவன் அருள் 

புரவாகி பர் ஒகம தா லார். 

மடி ௮௯. ௬௬ மை டி சை 

uae upd), தொடர்வதற்கு அடிப்படையாக dadgas 

one | esd சக்த, இச் சக்தி மாயை மறீறம் aeaannd 

தொடறீப் Qubgsdas. இதலுடப செயல்கள் esate அ 

நாதம், வீநீது முதலானழிறின் பாற்படும் என்று exua குலையை 

ojed சுற்துர்நீழவர்கள் உரைப்பர் , 

அ குட நிசா ஆன் இம வட 

பரனளையன் மத்தம் போன்ற குனலம், சந்தி, குக்குமம், sre 

ண்ற இறந்தாகிகம் தகிஎம் நிலையில் ஈத்துவே மாயையால் இவ்வாறு 

பலவாத ரத்தி அடைகில்றது என்ற கறவர் 

மை ஷை ௭௯ an an a 

உலகத் கதோற்றத்ததிகு காரனமாக geass மாயைகசையும் 

சட்பமாகக் கடத்து வற்ற முற்றும் வலைக்குவதற்கு ஏற்ற தந்திரயாக 

anieus eeard gee.



ad 

இய்கு உஃரிகப்பருகிள்ற மாயை சிவமே முதலாகப் பல்வேறு 

கருமங்களிள் வழி பவனா விருகிகிறது. Asda vapors 

கன் போதிறப்படும் சக்திகள் பூல, 

ஒடி சண எட ஓர. அடை ண 

aud s gsegsGant gu ns BOs res sls யானையை ஒப்ப 

வங்குபல் சிவனா இறைவன் ண்பர், உயர்கறக்கு அதீதளாக 

Gunppoued gece அவ்ஒவிர்களின் முடினிடமாகவும் ஸகங்குகின்ற ஈள் , 

அவனே ஆஅல்வயார்கள் பால் அமைநீதலீள anewigh wdasana 

வாங்குகின்ற ஈன் . 

செடி னை ஸ்ம வடி கறு வ 

. உயிர்களிடத்து மாயைத் காரசமாக உன்டாகள கலை, காலம் 

வித்தை கீராக நியதி, மலம், கும், பிதீதி, அகங்காரம் சித்தம் , 

ஐம்பொறிகள் , ஐம்பூதங்கள் ககன, எலே உலக உயிர்களால் 

இதஇிஹைஈளதாகக் கருதப்பரும் இலை யாம் மறைப்பளால் அளைத்த 

மாலையே , 

சஷி a ம a ஏ ow 

உயர்ககுக்குக் கறப்பரும் புன்பைம், பாலம் எர்சின்ற தல்மைகள் 

முத்திறக்தள. லை வினைகளைச் சார வவலிறி உயிர்களின் சாதிகளை 

Sauer என்து உரைக்கறிற கன்மம் பொருந்த விளங்குதல் இல்லை .



~~ 
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அதிட்டமானல கட்புலளாகாது) சூட்சமதீ தன்மை லாய்ந்தத. 

செயல்வழியே தான் இது வெளிப்படும். அலவ்வெறுப்பாடே கரூமம் 

264. இக்கருமமே உடல் தோக்நுதற்கும் அமிதறிகும் காரனமாகலவும் 

கார மாகஏம் எாங்கதீ தோன்றி விளைறுசழீவுகளுக்கு துடிப்பை ஈஸ் 

மூன்று சாதனல்களோரு வீரன் நீற்கும் , 

பொம் , மெக்களிகி அடிப்படையில் தோற்றம் mebape. 

அத்தோறநீறம் சடைப்பு நிலையில் இறப்பாக முறிஓுப் பெறுகறைத. 

இடைநின்ற வாழ்க்கையே மாவைய எல் நன்மை திமைகள் தம் 

வினைப்பயன்களாகத் தோள்றுகில்றள . எனிஎம் இப்பிறவீச் தொடராக 

மாயை வளைகள் முற்றும் நீக்ிகா ஏழ தடைப்பன்கள் முடி லில்லை , 

கவல வட கர கமல வம் கடட 

மலத்கினால் கட்டப் பெற்றுள்ள உயிர ளது வினைகளை நீக்கி 

திக்கை எபற்ற எழி முத்திபடைநீ த.வலி-ருக்கன் என்ற மலையை 

அடைவறைக. இவ்வாறு விளைகளள் கொடர்ச்சிமால் நலையல்லாகு 

தொடர்தீத ஐவன் வாழ்க்கக முதீதி நிலைய ல் நிலைத் தன்மைப் 

பெற்று முத்து ௪. இம் முத்தறுடைய அவத்சைகள் லன் , 

சகலன் , தற்தித்தள் ap 6ன்றாகக் கூறப்பருகிறு.
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பசு ணப்பரும் நிலையுடைய உயிர் நித்தன் , ருனமுமி 

தொழிஎம் இல்லையான் தன்மையள் , Saad Ses நன்மையன் , 

பாபக், சேதனன் வினை முதவியவற்றால் சுத்தி செய்யப்படிபளன் 

தன்னிலை உனர்த்தப் பெருகையில் சடார் sag திகழ்வான். சத்தி 

எல்பதற்கிலன் என்றலாது பசில் நிலைகள் உஊனர்தீதப் பரகின்றன . 

ஷை ரூ ஒர வை டை 

மலங்கள் வா௱ஏம் இல்லை ணழாகும்படி, சென்ற சகத்தரீகணக்கு 

ளை துகளாக போகமும் இல்லை எது நல்லிசைப் 

usutiad Gendgat . 

an ௭௮ மர அமை ட 

ஞானமாக மெய்த் தொழக்கப் பொருந்தும் தன்ம பசளா 

ஜமர்கடடைத்தில் எிதமுன்ரு, கானமாகு முத்தியை துடைந்த நிலையில் 

இறைமுகம் சேட்டிரும் நிலையில் தாமே adg agat மெய்தி சவநீறர் 

ஞானம் ஸ்ப லையில் பசு, பதியோரு ஐன்றய நிலயில் தாமே 

இன்னு ad oy தன்மை உளவாகும் ,
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evitexaes gratugd catty oded etup sted 

SS eyes ft உயிர்களிடத்தும் தோக்றாசமயனாலேயே மறைப்பு நிகழ்கிறது, 

உயிர்ககுக்கிடையே மகறப்சபத் தோற்றுமிக்கிக்ற அல்விறை லகி 

- உயிர்கள் காளத்தை வளர்ந்த எழி எளிதில் வசப்படு 

வீட்டுல வால் , 

1 a கழ ஒரு எடி 

பாசம் நீங்க மலையில் நப்பாசமின்மையால் உளிடாகம் பரவசம் 

சொக்ளம் தன்மையனள்று தைம் தனது வாக்கம் தன்மையால் முத்தல் 

எப்பருஅன்றான். முத்தி பெற்ற நிலையில் நம்முதீதல் ஹம் பெயரும் 

qua ggtde நீக்கப் பெறும் ahueas இறைவளால் எழங்கப் பெற்த 

சைவ தநற்தரத்கம் உணர்ந்தோம் கூறுவர் 

= ws ௭௭ மை ஒரு ஷு 

பூசா உயர் , பாசதீதை சஙிதும் நிலையில் நளாுோாகிய 

அப் பாசத்தள் பன்பால் Lop eae Sabor. Cw எசலாருக்றது, இக் 

ஊசலாடும் தன்மையால் Sdeant asgert, உடைய, ஈசனோ மலமற்றவகி , 

ணே அலல் ஒளி பொருத்திய முற்றளாரிவனன் என்று கூறுவர் ,



வ ஜல குஷி ம ஐய 

sauna sdakte என்று சிவக்கும், பிறகிககுத்திடையே 

ஊசலாரும் சீவனுக்கும் ஓதப்பருகிள்ற இரு தகமைகள் சுத்தம் , 

அசித்தம் ண்பன. இவற்றுள் சத்தம் ஈச௫க்கம் கத்தம் 
இளி ede . 

épo sed உ௱தாச தீதிழுறையாக முணார் spat கூறுவர். 

eo a கன me சர 

துளி பொருந்திய பளிற்கிளை ஒத்த தெளித்த உயிர், களிம்பு 

படித்த சம்பள ஓத்த மாச படித்தமைக்கு உ காரத்தை 

gomigene, நக்காரனம் அறிலிற்கு எட்டும் எகையில் எங்கும் 

தன்பைய்ஐ., அதைச் சொல்ல முற்படிலும் இன்வளனிது cdg 

Ssh hu wiz. | 

கல வம ௪௬ ஒரு லை ம. 

கலை, அக்கலைக்கு உறுப் நிலைக்களம் முதலானலை வில 

  

உ குதற்கா 

ய்மிருக்குக் கருகிலெம்பர், எணிஹம் Oma தத்தம் தள்மையால் பலவாறு 

வேறபட்டலையாக வயிர் தோறும் அனமகின்றக , 

2 ட கா அமல மம 

ஒளிபொருதீது Gusta பொருள்போகீத ஒருஏட்டதீது



~ a 
BG 

அமையம் பொருகுக்கும் உயிருக்குழுள்ள தொடர்பின் தன்மை 

கருதி அவை Cap பேறு நனை ேயன்றி ஒன்றல்ல eaul. 

குல ௮ னை ககா யன ae 

முத்திப்பேற்றுக்கு மூலம் நிலையில் உயிரான உடவிடதீறு 

அல்பு கொள்குதல் இல்லை.  வீருபேறு நடையும் எரையில் மோலத்தலம் 

மந்கொள்ட வதால் ஐம்ணிர்க்கு உனவுயில்லை . 

கள am Se me wh காண 

௫ 
ஈசனத இச்சையால் உமரிதீகலைகல் உயிர்களைச் enpadpa. 

இதனால் வீளைச் சார்புக் காரனமாக பசவாளம அவிகா ஸீறு 

அறிதல் கறப்பருகிள்ற து 

is 

இருளைக் காரனமாக இறைலனை மருவுதந்ஞரிய asia 

அன்மைய ஈல் வினையெரு மருஷிகின்ற புளர்ச்சியே நிகழ்கிலிறத் 

SUAS 

பாசம் முதலிபவற்றால் உபிரின் தா யதன்மைய ஈகப vedsad 

மறைக்கப்பட்டு இம்மைக்குமை சக்தியே சற்சத்திமாக இசைதீதலினி



od 
உயிர்கள் சுதந்திரம் பெறுமாறு இல்லை, sitacd snitgada 

வினைகளைப் போக்குதலே இங்கு கருமமாக விங்குவதால் , ௮௮௮ 

இறைகளை அலவா௮ச்க்றன . 

ie ab Oe உடை மன. 

Gud, சந்திரன், அக்கினி என்றும் முச்சடர்களையே appears’ 

கொள்ரு முதல்களாவ Sat ga ம் கறும் பொருளாவது, உயிர்க 

இய கிருகிலிற இச்சையில் எலியுடையலள் ஈசன், உயிர்கள் புற்கலிற 

செயல்களை ஆய்ந்து அல்வனதிஜற்காறு வினைகளை அடையச் செய்கிள்றவஹம் 

geta. இச் செயல்கள் ஒல்லமு பேறு செயல்கள் அனக்கு இல்லை. 

பதன் அட அ ios 

அறை டப செயல்களாக ககமழி அறிய எருகிக்ற 

செய்திகளாக உமர்களை இயக்குதலம் , அலற்குக்குரு வினைகளை 

அடையச் செம்தஎமாவை லை, காக்கற்பொரும் MAGS SOT OB 

Culggs dg apuuGd. Qé@enp ஓதப்பட்ட பைசந்தி எகீறு 

இங்கு உகரத்த உரைக்கு Gas பலதீதற்குத் தனையாக நழ்பதாகும் , 

கடி வ வழு OS am 

உலகினை முருவமாக உஊளர்த்தம் sag எண்று புலவர்கள் 

இறைஎனை ப்போத்துவர் , அவனல்லாகு ஒரு போதும் உயர்ககக்கு 

அறிவு உன்டாகாத எண்பது தெளிவு .



இறைவே உயிர்களுக்கு இறிலை eatsguad. அன்றி 

ஒரனுடும் அசையாத... என்றினைய உளர்வுகள் கூடி நன்று 

வாதங்கரும், எதிர் வாதங்கஷம் நிலவகிய்ற புலியிர்கள் மெய்த் 

தன்மையை வழங்குவது சிசாகமமா உயர் மறை இகும், 

™ a te a ௯9 முஸ். 

போகத்திலே இச்சை கொள்ட மன்தஎக்கு மாயையே 

மோகதீதை விளைவிப்பது, இம் மாவையே முதலாக. ம் முதலான 

ssaated gangoh Candga@ipa. ander என்டு போல 

மனிதன் மாயையில் அழுந்தி வை நுகர்கிற ஈன், 

me om OD a a ee 

உயிர்களை அடைகின்ற இன்ப சன்பமாவ வளைகள் தொலைத்தற் 

இலாதனை. மனிதனால் நுகர்தற்கு இயைநீதளவாகப இகற்றை 

அடைதற்கு ளால் லைக்குதற் காய இருவிளையே காரனமாக நீற்று 

இவளை pate ed Gaga. 

வட ௮ க யாம கல சட 
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$53), arab, விடையம் ஹம் இவைகள் போகத்தை தகர்கன்ற



[இ 

உமார்கட்கு முன்கை காரளமாக aod pia ண்று பார்வதியை 

இடப்பாகத்தில் கொள்ட அ௮பெருமாவிள் ககமம் கூறுஅிவ்றத. 

மாயை டைந்து மலமறைப் பனால் உயிர்கள் அயள் மேல் 

ஆசை கொரள்கள்றன. இதனால் மாயை விளைகிக்க போகத்தை 

ஸ்குசன்றன. புருடல் புளிமில் இத்தச்மையளாகமல வளங்குன்றா ன் , 

மாயை எிளைளக்கன்ற வளை துகர்னனால் புருடலி குடும்பத்தில் 

FOULS Gobi, Caden, ef என்றுனைய பெயர்களோரு 

சகல் என்து aabegend ages. 

ச வை னை Ef ae அஸி 

தீமையை இருட்சக்கி தன் செய்கையில் மின்டதால் ஆதியா 

நற்சக்தி அருள் தர மயிமையாவை நற்கிரவைகள் ௯ இறைவன் 
உயர்கட்கு, குருவாக முகழைபச் , 

பா. 58 
சவ ர ae me அவ ome 

சத்தி பொருந்தி குறியனால் ஒருவர் முத்தி பெறுதலில் 
த்ர 

தாட்டம் Quando, இறைலடைத்த பக்தி எழம், udeund 

உயரீநீத பக்தி சிவபக்தி. ச்சி பக்ஸால் மெய்த்தறம் வாயிக்கப் 

பெறும் ஸூம் இவை யாவும் விஸா 0ல0ய இகழும் ,



fA: 

ஒருவன் அறிவில்லாதவன் gues அலக்குச் சக்தி 

Mapes emtéa edna git se dobud ஏறிபட்டிப 

புத்தள செறிவும். இதற்குக் காரனம் கற இயலாது. 

கை ரகு சன சல). an ow 

ரத்தளாவ விகேகிய்வ்பால் அறியும் எீரப்பாகிம அவா 

ள்ள தெனில் ஈசன் இளை பவக்கடல் கடக்குமாறு செய்வாள், 

கடை அ சட இர் ஒரு. 

    sddansna, எவள் கக இருவாடத்திலேயும் இறைவனில் 

மக்கம் நடைபெறுகிறக. அருள் உள்ளம் கொன்டு இறைவன் அருள் 

சசெய்பவரீக்கு நற்செயல்கள் வளையம், மேளம் அறிவில்லாதவன்பால் 

பாணி காரஎமாகவும் அருள் செய்யப்பரும், என்றம் இறையருள் 

அலிஜி இருவருமே போகம் ஸீததல் அரிதாகும் . 

wo we oe ee on oe ஈக 

Goan ga.ge gatucd தீக்ளகப்பெற்று கனல் உறவு 

sanhuesth epised gsdyed uted, முதனைபைவநிறை கனை 

Gauss Mbowa race . gut எாளளிக்கிறிற und usduaedap 

சுமத்த] திரிபத்ற அனசாயுச்சிய தினையை gad geradond.



ணே குருஷிம் மூலம ஒருஎம் தீக்ககப் பெற்றது ஜாளநலை 611 

ஸ்த முடியும், | 

அ ஆன பா் எல் ரா ரர 

தத்துவங்களால் தளைக்கப்பெற்து வரம்குபலன் எத்தகைய 

தருமம் தனை நற்பமம் சித்தத்தில் சஏதீக்ளப் பெறாதவமி சன்ன 

தளைத்தள்௭ பாசம் முசு த் ஈட்டிகளை நீக்க Quatre. 

தாழ்கில்லாத அகத்தில் கன்சே பொருந்தி dadeaia 

சத்தியே வயருக்கு இறையாகும். வீழ்ச்சுபற்ற நச்சக்கி பரந்து 

qintistag. mgd gsee அறிஎதாகிப ஜானநிலை மறைப்புக்கு 

உட்பட்ருள்ளது, ணவ மச்சரேயாயிஏம் இதனை எளிதில் ஸ்ய்கிக் 

கொள்ள இயலாது, 

கல மா ஈக கரவ அஹ அட 

ஒரம் நறைத்த மாகம் உடைய எளாயீரப்பிறம் அஎசாள் 

தடைகள் யாஎதிறையும் கடத்தநின்று இறைகக் தாணுதல் Qu are 

போகலாம். Apmed catueh canis stad gopad : 

ஓடத்தில் உள்ளாள் என்த அறிண்ரால் அந்த காலத்தைப் பெற்றத் 

திகழ்கீற ஈள் , ்



டட 

A on ay cr கடி ஒஸ் 

காளமாலத சியர் பொருள்கள் எவற்றிஎம் சிறிதாகம் . 

அவ்வாறே பெறபொருள்கள் யாஏற்றிஎம் பெரதாசக விளங்கம், 

எத்தசிசமயராக நோக்குசிள்றோமோ அத்தல்மைத்தாகளே தோகிதம் , 

இருகிகி அளவுக்கு இணைக எரிசடர் ௪ஸ்ாக எக்கவசாகம் , 

வரு oe am ஜு மை இஷ. 

egud சக்தியைச் சேர்ந்த நிலையில் ஐறிலள் எனப்பருவாள் 

அவள் அறிவினால் செம்மமப்படாத நிலையில் நறுவில்லாதவாக௭ம் 

அறி மயங்க நிகலயில் இருப்பவளா கலம் கூறப்பருவாள் , 

ie Ie ND ரன ௧ 

தாயர் முற் தூல்ககொள்ளீற onarés0ea& Cand oande 

Sass eattgoug Gunde eed மோகத் தயலில் மழ்சி முரப்பாகன 

gt சக்தி ஏம் gugsend gpedund . 

oo OS mF te ஓர a 

க 

vy 4 ௩ e நோர்கித மருந்த eldended eran ghueiad gppaes 

காட்டிஎம் ஏலிமைமக்கதாக வருசிவ்ற நோறைப் போல சக்திப் 

பொகுந்தி நிலையிலம் தகரம் மிக்க குற்றல் உயிர்கட்கள் தகரும் ,



பா. 70 | 6) 
க்ஸ் ச oh மா ௮. 

பாநீத சுதந்திர adoring படைக்கப்பெற்றுள்ள ஒருவன் 

வளை மீருவால் போகத்தில் ஒட்பகறம் அல் பாக்கையில் புகுந்துள்ள 

தூய பசுத்தவத்தின் தன்மையெ௫ பொருந்தி அவ்வுடவில் 

திகழ்கல்ற சிவத்திலால் முத்தி séunane, சேர்லாள். 

தப் சுத்தி 

நிலைய ஈக unis aadeddp ote Siune 

விளக்குகிகிறவலாகறும் தாள் கரு பொருட்சித்திலி பொருட்டி 

பொருந்தித் திகழ்கின்ற பாசலத்தை தன்றுட்கொவ்ட சாம்பவமாகப 

சக்திமை Capnes sagnk. 

பா. 72 
em Op ar கமி வ oe 

உயிரானது ௨௬ அனலில் வந்தடைந்த இள்ஷலகின்கள் ஞானமானது 

ஒன்றென்றம் தன்மைத்தாம் பாசிலமயமாக மாங்கதிம் பரந்த 

அழுக்குறிற தன்மையடல் சாந்தமாகத் திகழும் .சஎாத்சலாகுலத eatqad 

அனைத்தையும் கடந்து நிற்கும் நிலை. 

அட லட ௮௭. மை கட ஊடி 

கெம்மையாஅ தீ தாதும் அழுக்கற்றக,. தன்னை அடையும் 

பொகள்களிம் தழுக்கையம் போக்கலல்ல௪,  அல்வாறு அறுக்கறீது 

திரீமலமாக | யஈஏதிறஎம் மேலாகத் திகழும் பிரி“ற்ற ஒன்றா பராபரை 

தானே fag bss உறருக்குப் பரசிவத்தை உளர்த்தி உயிர் 

os su arsdemu of au ns விளங்கும் ,



ரூ ஜோ க்ஷ ஹி me 

சங்கரகாகப ஈசல் குறைவற்ற லாகமாகத் தீகம்பலள் , 

அவனை விலக்கும் நிலையில் இவ்வுலக இய க்கமேதள் ghar ag 

திகழ்பலன் , Gi aa Gp எப்பொருலிறம் நின்றது todagued ode 

wig Bem oe 
திங்கள் ஒன்னில், equ dadugund@s greta gawd    

கதும் , 

See Oe oy em ote 

தீக்ககயாமது யாஈசஎர்க்கும் எழிகாட்டும் ஏளகயில் புரந்த 

தன்சமத்தாம் மேல்நிலையில் அமைந்த க்காக இறப்பது. பாசம் 

முத் கட்டுக்களை இற்றுப் போகுமாறு செய்வத. உயிர்கள் 

சிஎபதத்தை தபையுமாத அருள்வது goa. 

2 வு ஹி தவ சம ee 

சொல்வதற்கு தரிகான நீக்கையாககு பெருமையுடைய மொழ்யாகும், 

மெய்ப்பொருளாக சாங்கம் அத்திக்கை மலத்தின் ஒழியக் செருத்த 

தாகத்தத நல்கும் எற குகமங்கமி கூறுகின்றன , 

om oe 

அறத்தில் ஏஎலிமை ணப்படவதாக 85e மெய்சக்தியால் கறப்பட்ட 

அதீதீக்ககய அ இருள் தகுயரால் எழக்கப்பரும் இலையில் ஒருவருக்கு 

கோங்குமேயகிறி பறிதவகைய ல் எளெொரு கூடிய இவ்வுயருக்கு 
அட்ச ms 3 

easaee pes.



தாண்நீத உடலை நீக்கி£்பாசமகள்ம தன்னை உவளரிநீத 
நட ட 

கிதிமசால் தாளம் காள்பவளா சாத்தநிர்க, வர். Ah ae sm 

sam Jeoss gandmanh seed . 

தீக்கையாகிய gad whe திமிளால் மஎம் நீக்கப்பெற்று 

உயிர்தன்ஜடைப adeney வளர்ந்து தன்சோரு பொருநீத் பெரும் 

சக்தியால் முத்தி தந்தை அடையும் , 

i a அம oe 

திக்கைனால் sdaa emttis af Curauna shed 

youd Ceawd ணும் udaus sae £05 கொள்ருச்ளாள் ஹ்ம் 

அலலிடத்த குலம் முதலான மலமின்மையால் மின்ரும் பிறக் கடலில் 

அழுத்துவதில்லை. 

க ச சை கட ௬0 

நிரல் அடித்துச் செல்லப்பரும் பொருள்கள் ஒகீறாசக் குமடத்த 

ஏற்படிம் நவம் போல வம்௱னால் கலக்கப்பட்பு சகல பாலக்ககும் 
இலி பூர் 

ஒன்று குறடிமீட சறவம்டத்சி" ஏற்பர் சமாக குரஎம் கரந்து ஷம், 

அதனால் உயிரான நப்பத்த்தாசம் காக்கப்பெறம் ,



௭௭ அ குடு அம. கரு ee 

சங்கரளாஅ சக்தியான ஓளிபிளால் சித்த வஎல்மையோடு தோச்றம் 

அதனால் ஜாசக்கன்ளிர் மறைப்பொழிந்து கதி சக்தியயாடி இலந்த 

சிலளை உயர் காணும், . 

fe an op oe gp SS 

இறைஎல் தாளினை இடைதற்கு முதற்கள் உளர்வனை முடிதம் 

நீக்க ட வன்டும் அள்ளாறு நிக்கும் நிலையில் ஒருவள் gdqataante 

அமிபுகொவ்ரு உளர்நீத பிர் தல்ணர்ணால் அறிபப்பெற்ற okt 

ஏழிமே eaten gyeore géa Caged. பாசத்தை தருணி 

நீக்க மேன்நமாயின் அப்பாசங்களை நீங்க இறைவனில் தார்கள் மீது 

பற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பிர் அப்பற்றம் பாசக்களை நீக்கப 

பச்தாஓம் நித்தல் குறித்த. Osea sega, 

பறிதுக பற்றற்றால் பற்றி அப்பற்தும் 

பற்றுக பற்து உடர்க்கு 

ede குறிப்பிட்டள்ளார் 

ரு கன ர me oo 

மளமாசத பரசிகமாவ் தத்தவத்தை நினைந்து நதனோரு 

ஒன்ற ஒருங்கி நீற்கும் நிலையில் ஊளர்டிகள் பாஏம் தளள.கள் நீக்கி 

aves.



பா. 85 6. 
=e roo ae ar அர. 

மன்முதலான பல தத் தலங்களையும் அடந்த மனத்தைவெகீறு 

பற்றுகள் நீங்கி வாழ்பவன் பரமலைச் சார்ந்த முத்தன் என்த 

பாம்புமை சனித்த சிவபெருமாலிள் தகமநா ல் கூறும், 

ee ப டை ௮௯: 

  

ஐக் காரமான நெடுகழ்பில் 

செல்லாக் மிககயரீநீத இடமாக சலத்தலதீகதை அறித்தல் 

அசைவறிற சுடர்ப்போல அமைதிடிடக் திகழ்வான்.  எம்புகிக்ற நலம் 

ய ஈவம் பெறுவான், 

கக லை ௮ தும எட கற 

மந்திரம், தாளம், எனக்கம், பூசை, தந்திரம் இலை 
oor 

wig இவ்றிற சிதியில் 

வாழும் நிலையில் பற்றுகள் யாலும் நீச்கப்பெறும் , 

இறைவன் மீது கொக்ட அன்பே பொருளாக 

  

ae அட ஒம் அ ஆ 

மிகி ந்த நடையில் செல்ணம் காலமாகிய ஸசம்பிளை 

விருபடாதத போல் ஒருவள் தெஞ்சில் இறவன் மீற கொள்ட 

தேயம் நுவன் உலக விடயங்களோடரு உழன்றபோகதம் விடபடா௫,



எல்ல்ம்டைலை ray 
635) fon 

இத்தகைய நிலையில் இறைவனோடு ott ubseds Oger 

சிந்தனையைத் gsarwpé deessat., இந்நிலை கடந்து வீளங்குகில்ற 

மெல்ப்பதத்திள்கள் தறிகர்தம் உளங்கள் உழ்சுதலோரு gud 

சேம் , 

mm ஒரு ரம வெ. 

ஓருவன் பாசம் , மலம் முதல ஏற்றை Oude Oududurses 

அடைந்த நிலை இமை முடித் திறக்கிக்ற சறுபொழுதே எிஒம் ஐவன் 

மெல்ப்பரத்தை டைந்த காரனத்தால் மீம்டும் பிழனி நடைதல் 

இல்லை , 

  

னை ரன் ௮௯. me ஒவ 

பசத்தவதீதில் னு ய்மையற்ற நிலையைக் கடந்த நிற்கி 

பெரும்பதி பாலலைகைப் Quge நறிபதே மிகப் பொங் புயசமாகம் , 

அல்வாறிருக்கீ, குறைய நிற முடிணர் தறுண்ன் ge இறைக் மாட்ட 

செலவு Cupdatdad sagas எளிதாகும் , 

சல oO கம் om xo 

புவீமீது கொன்ட போகம் நிக்கி, புலிதள்டத்ச வைத்துள்ள



7. 
போகச் போற்றும் தன்சமயால் ஒருவள் தனக்கொரு அக்கா 

  

om ew cle முர om கட 

eleggurag ofsvdatand Shesia S.udensang 

ஓழிசல்போல ட புரடஎடைய இருளா மலம் போல மாம் ade 

தஞ்கன்ட சலபெுமாலுடைய ஆகமம் கூறும், 

கக லை ரக ஒறு மேக மை கு 

அளவில்லாக பீறன் முதல்வ வலீ 

வருகிவ்ற சருமம் முதிதி நெறியால் athie ay எந்த கதைபோல 
ஆசி த 

afegh., அதல்பம் இளைத்தல் தன்மை கிடத்டி இல்லை. ௪௪௪ 

சித்தாந்தத் சமயப்பொருளே  ஒதுத்தவதை ! ஊ்பதாகம் , வறுக்கப்பட்ட 

னைகள் உளலாக 

  

தை இனம் பெருக்கும் தன்மை இமதீதல் போல இல்வுடமம் 

பீதியை நீக்கம் ஜிலலயே முதீதிமாகும், 

கக னை க on மஸ க 

முன்புறனபல் புளர்நீத வாதளைக் காரனமாக சக்கரத்கள் 

கழற்கியப் போல மீகிடும் இல்வுடலில் தோலிமம் என்பர் 

ஆகம தா லார்,



72 

கடமாளது உடைந்த தலயில் தல் edotnga விரபட்ட 

சடரானது எங்கும் ஒளி செய்த விளங்குமாறு போலப்பிறனி 

peau தெருந்தகை, உடல் நீங்கப் பெறிற நிலையில் od 

g@urenag எல்லா இடங்களிஎம் தஷிம் 

    

  

பா. 897 

பாசம் முதண் ஏற்றை ஓழித்தப் பிறனியை நீக்குகின்ற 2 ட்ப 
ம பே ம பலாத் அதத் Archie 

முத்திப்பேறாக degre நெறியை நன்முறையில் தகம்தீத ேன்டுமி 

அவன் நெற்ரல் பொருந்த பக்தர்களுக்கு இல்லாகம நெறியைக் 

கறிப்போற்ற மேவ்ரும் , 

ee oe me Be ee 

பாரமசிஎடைய ககம தா ல்கள் பலலற்றிமம் த காகக் 

கரத்தகளை ஆய்ந்து கயந்த திரட்ட, செய்த பெருமை மிக்கு Ober at 

பெரம் பொருளைக் கொள்ள தாமம் நதிகார்போ கி ஜாலம் 

oui wait, 

ed 

தாலாசிஙர் பெயர் கூறப்பட்டுள்ளது,
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இிருச்சிறிறம்பலம் 
ணன க அன்னை கக் அ... 

Gna மாமத மானை Cwa pd 

ote ofevug சேனை மோருமே. 

சிறப்புப்பாவிரம் 
hk பட எம் ab hae SP ae ee ஸா 

  

gna emdea Cad வட டவ் மாண் 

மூலகைமே£ டடிதொழு தற செம் -கிறிபல்ம ர 

அலையலொரு சுகமதி கானத் தீக்கைகள் 

அலைமன மொட௫ங்கிய வறிகர் Caduacan 

இச்செலியள் சிறப்பும் பாயிரம் 

  

2, மலிகிய ஒய்மல மாலை கல்ண்னை ப 

ல் தரக் Dep GrisKne. & Lad 

vores 
ப பயனெடத் Cerdge eratuan it 

மக்கர் usted obs டத்தசே , 

   

  

3. இயம்ப greaGen Mpa sagued 

usésg மபரறம் பரறு Oudeta 

நலநீதகு கலைகளே wup காலமா 

வேர்த்து பரஜ்சொல eatoad Goneant. 

இச்செய்யுள் இரள்ருஞ் கவல்பு சூர்கிரப் பொருள்
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4. படைப்பு பொழுதகொகி fiow சாருமர்க் 

குட்த்தள பயல்குறித் தம்மு கங்களால் 

எ௫டுதீதுரை செய்த eg gr uO gel 

தடக்கு மூயர்கலை காக Auduge. 

இச்செல்யுள் மருகேநீதர குத்தரப் பொருள் 

5. சிலநில முளைத்தயர் சிறப்பு ர்த்திடுவம் 

பம மருநீதெஎம் பட்டு நக்கமை 

லெ டு ann ath as assoe 

யர் காலங் கொச்கலே 

இச்செய்யுள் பார்க்க குத்தப் பொருமி 

  

RE & எண்ன 

  

(ர 
&. efeg soos தக்காற் ogy Genk £8 

காறன மதலாற் ஜோகிறுகி காரு மோடைத்த 

கார மதனாச் ge காரண மோதிதீது 

அ ஏறையாத் she asmder மோறடத்சு 

இச்செய்யுள் மதந்க குத்திப் பொருள் 

7. அழிதீதிடா ones மூனை சேத quasg Carag 

வழுங்கைய ள் யாட் காதும் வவியெடு திறைத்தா எாகி 

வெழுத்தொழி யாது நிதந் foie ager atte 

மொழித்திடும் ug தற்கு மொழுத்தட பீபஜல சக்றே . 

இச்செய்யுள் சைலசா ரொத்திர குதீதிரம் பொருள்
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8. கெரத்திடா gulgs enas arava nb வாழ்க கத்தர் 

கொடுத்திடா துடையான் யாவஜ் aged களையல் தானே 

தடுதீதிடா achf obese Mian ang Oude 

மடிதீதறு vsdada ag ima vee adp. 

இச்செய்யுள் பார்க் giao பொருதி 

ப்தி.ப்டி ப்பான் , பதிய திட்டடாளந். தன்சிரீப் பரைலெளப் பட்ட சதி 

முதி ராளப் படில மாக Gungésed சுதாகா சத்தில் 

அரிவதிரீப் பன்றி நலிறு விளங்குது whee pang 
துதிகொளப் பதிதா செல்ப் தோமீதா ள் வாய்மை கன்ிடோர் . 

9. 

  

10. @hrad மறைப்புடைத்தாம் Sens ஸி, 

..* பென்டிசை முகம லாடந்து நேதளருனி ஓதிபிகீறி 

பன்டெறு மளளாம் நீக்கா லவொருபாருத் சாத்தசக்தி 

uscu சாக்கப் பட்டு பதிக்கு sada ged. 

இச்செய்யுள் இரன்ரும் மத சூத்திரப் பொருள் 

33, உருதி வற்தாத் தன்மை டடமைய £ evedpite 

wim agent pie எகுக்குலமச் செயல ead ad 

Cid aadp ange ame Gh சத்வா ogg 

மபயொருவரா gsed பட்ட ஏருளிளாத் eda séerd. 

இச்செயீயள் மருகேந்திர கூதீதிரப் பொருள்.



12. 

i3. 

SEAN Cadod Ondewé enfian ath குல்லை 

அத்தன் ேறாம் Agar shAsusg osm வில்லை 

S229 wosan e$s Gaaord anzag gnta 

வைதீதபல் வினையால் ened arieude மருவி நிற்கும் 

உருவிலிய [யல் sregsag ude Tie 

ugag Gapad ened agde amisis 

வர்ஷ மூலக மாக்கும் கங்கு தன் விச்சை ய ஈலென்று 

EGG மலமு டைப்பே குனர்ஷா குறைப்ப ரள்றே 

  

இச்செல்வலிரங்டுகி கான குத்தரப் பெருகி 

34. சத்தனொ நுத்திடித் தற்கும் மிரலிருதீத சென்ன 

ஓுத்திற மருக மீசன் மொழிந்த ang Bai பேசக் 

சத்திதல் பபதறீ சக்ளாற் றாதும் சார மாக 

வைத்ததன் கறைப்பர் சிரீசாக் மறைகோ டாகமநா ம எல்லோர் 

இச்செயீயூள் மீறகேத்திர குதீதீரப் பொருள் 

15 » “betas மதத மீசளனெறும்பெய se.unt Oadu 

antag தொறும் புளரீத்த காணுறப்படுவ திர்ருச் 

ot குனைய தெள்ளத் திகழ்தரு தகிலீதாகி 
Eww 0 ரகர 
Gunrtteeé ude நீறிபம பாதாளகார எத்தாள் 

இச்செய்யுள் பாரிக்வ குத்திரப் பொருள்



16. 

17. 

18. 

39. 

பதிபல எடிஎ மெய்தப் பரும்பபாரு செய ந் தோள்று 

நிறிபுளு டிலையை எதீதா கைழீமதி யுடைய Cag 

முற்பெது எனவே யாமம் முறைமையா எனால் மிக்க 

பொற்பு௪ மிறைய ளாகப் பொருந்த ளொருவ என்றே 

படைப்பு முகை மெல்லாம் பாதுகாதீ தஸீத்த எம்புன் 

Gadus மறைத்த தததி தொல்லை மலங்கள் aw rig 

விருப்பது மாகு மில்லைம் பயன்படி வீனைக ஸளெல்லாதீ 

தடுப்பில னாமொ ருத்தி றன்பருத் தொழில் தோர்வாயி 

ஒடிக்க பொறுமும் பாசமா hues கடிக்க sige 

விருதீதகை யனரை one oct Bact ana yragoed g 

அடங்க மாகா சதீதிதோன்தறுதற்கமை தீதபா ஏம் 

  

படும்படு ஏறைளி ருப்ப பார்தீதளலி பரம வன்றே 

aan ra 
அன்ன சின்வுடம் பு.கள்ள் கழுனலைல் அற்றறு வாலி 

பிள்னள மலமெொடு புளர்வோன் பெரஙள் யாபக aera 

துன்றுது தன்னை தகட்சோன் சொல்கி gadea wsdad 

றல் நிகரவற மிறைவலி ஐனைய/படை யன்பசு Oadund



20. 

ai. 

22. 

23. 

use tw angmoed yet usesea மெத்து 

uae எரறிஎறித்தோர் பாச Gong காத் த்துசாம் 

ase ugut avdeed dasy aaéed shoud 

Peon Sham Mibug ara Ooeluggr லே 

உரறைத்தமல மமெல்ஷயிர்க்கு மொச்தாசி பனா ாசி 

பொருத்தமும் பெரீதாகிம் ,புககருமால் மாக்கடொதுக் 
34 {Ned 

@osse9 asana taseséan எந்து 
தரித்தன்ற எசுல்ளைளாத் சத்திபல ஏடைத்ததம்மா 

இறைவசயர் சத்திமா மெள்ஷமர்க்கு மகள்எசம்எம் 

பெர சமைதாக் பகதருமம் பூர்துடரு் செய்தலை 

உறதகினாத் பாசமென quetéad படிமெனகே 

அறைதகள ரமலகு atangr செறி கண்டார். 

செப்புசமிச் சிவசத்தி த ராதாத்த மாலைத்திதி 

பதிபலமாகு சத்திகளை (ப) பாளோமிப் பத்தளதாம் 

எப்பொழும் அிலமெல்ல பிறங்கதிரால் எருப்பிக்கும் 

அப்பொறுதிம் asdyte srgane aapgarné 

Sfosdudate மிநகெததா குத்தப் பொரும்
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24. குன்டவாத் சத்திதார் கொருமாகசய ஸளைகடமை 

பன்ருதடந் தளதெனபர் பகருமதம் காரே ம்கள் 

C29 வருநாத வீந்துமுக வனெள்ளக் 

கன்டுரசெம் தளர்காஎக் கலைமுழதிம் கத்றகரிந்தார் 

25. ஏநீது லகரி மநீதிலடி பொரடுபை 

சநீதி குன்குமை தாளெளப் பட்டி 

நந்த வாக்கொரு நாச்கு நகிஜலம் 

வித் ஏ மாகம வீருத்திமென் றோதலார் 

28. உலச விதீதனி நாசியொள் தாயூள் 

திலக எற்றனீபு தஸ்பப பறதாள் 

sane டப்பத் எாதி கருதறித் 

தொக தற்றச தந்திரி குர்டக | 

géOedug gies Gaaendonésn edfc06 Qungea 

27. உுரசெய் மாறைய சிஎஸமொரு முதல 

ego மன்னி காறு. வள 

ans அர்றி மறைப்ப திஜ்பறம் 

பரஏு சத்திகள் பலகை புச்எதால்



Bu 

28. e253 onus gerdéd 4anpeen 

மெய்த்த வேர்ச்சிவ மென்பர் ஷமியோர் 

அதீத னாகுட மந்தன் சுத்தமாம் 

வைதீத மாயையின் மல்லை னாகுமால் 

இச்செய்யுள் aoa esaru பொரும் 

29, சாரு மாமை தனீழ்கக கறு 

தேகும் ஷித்தைய் ராகூறி பதியும் 

௧௫ மூலம் குளம்புழ் pee 

கார சித்தம் பொறிபுலள் நதமும் 

இச்செய்யுள் மீருகேத்திர குத்திப் பொருள் 

30, பரக்கும் புக்ஸ் பால eager 

மீருக்கும் கலம்மீத மத்தி றதீததாத் 

தரிக்குத்ு சாதியோ டாயா கானை 

உரைக்கும் கல்ம மூறாகிட மில்லையே 

இச்செய்யுதி கிசசாரொத்தப் பொருல் 

31. g@r.8 குக்கும மாதலாதி செயலி வாலான் 

் உதிக்குந் தன்மையித் கதிம மிக்வுட கதப்பதற்குந் 

திஜிக்குள் காரனம் கால மாமயில் வீனை தெரியல் 

ஷிதிக்குத் தாபமாழ் சாதல முகிபிறாரும் ஜூம்



32. அடுத்துப் பொயம்மெயிற் தோள்றலாள மறவடிலார் 

தடைப்பிழப் பாக முற்றிடிம் பயச்கொள் ண் கன் 

பலடைப்பிழ பத்தி நீலிறிடம் பெருமாயை கப் பாக்கம் 

ஹேக்கப் பட்டிடா தனுகாந் gained ad yaad 

இச்செய்யளிரன்டு மீரகேத்திர சூத்திரப் பொருள் 

33. மலத்தச் மாம்புறி மருந்தும் ஊாருமிர்ம தித்த 
நலத்த 'தீக்கை பாளமுத் தலமா மெஏநகில்வா 

நிலைத்த என்னல ஏளத்தை tagateaa pias 

தொலைத்த Canad saess adsad peep 

34. நித்த வில்ல வாம்னத். தொழிறடை wedaad 

சுத்தன நன்மையள் வொாபகன் சேத எச்கருதிற் 

சத்தி செழ்திடப் படிபண எர்தீதறச் சடா்லாள் 

சத்த Gadaded vadea வம்புவதக் கார் 

85. இல்லை யம்மல மென்றுசர Dedaa Cudadaaté 

சொல்க Gulag நழுத்துதல் சுத்தளா மெக்னில் 

இல்ல கதமிப் போகமி$ற எர்க்கெல ஏறைகர் 

புல்லர் தம்பி மகனது நல்லிசைப் புலலர் , 

இச்செய்யுள் மூமிறும் சாயம்பு குத்திரப் பொருள்



36. 

37, 

38. 

ஜான மெவர்தீிதொழி ஐருவசை தலிவீய நவில் 84 

andeu usi.s Shed gum மாள 

ona psa dapysd Calta மாற்றாதீ 

saa aujed peggat Oudagsh sagsit 

உகந்த onand dedgud O.eud caly 

திகழ்நீதி டாமையின் மறைத்திடப் பருமெனதீ தேர்ளாம் 

பகர்ந்ததா wad cf டஎவாம் esau டூயல் 

அகள்ற santas புடைய வீர்யன்த கன்றே 

பாச மிறிமைய/ற் பரலசம் பகரலதன்ற அக்காற் 

பேசி wda ge இயல்பின் மூத்தசாம் பெயர்தாச் 

B44 ose மாட்டில் லையாமெ padapar 

ne adau சைலதந்திர முனர்தீதி ரும்போர், 

இச்செயியுள் மூன்று மீருகேந்திர குத்திரப் பொருள் 

39. பாச wofoe wang Quug modurmen 

ளா௪ லாயர் சிற்றுனர்வு டையதென் தளரீக் 

ஈச னாகிய சிஎள்மல மனாதிபிள் மையிளாத் 

தச லாவு முற்தளர் வுளெலத் தெர்ப்பார்,



40. 

41. 

BS wee edge area woOudsg 

ஒ.௫ு வேண்டறப் பருமீறளார்க் குமர் goad 

ஓத லாலலவர்க்க சுத்தமுத் «350 vow 

நீதி யாமென வறைகு ஏரறிஎறி நெறவார் 

தெளீதீத ேததகொள் டொஷிதரும் பளிங்கு தாகி செம்பு 

களிம்ப (sa கொள்டடைந் ததகா ரஏமங்கு 

விளங்குமாறி எலல எளமங் ககம்கிஎம்பில் 

gaits arta பிலைசிவ மொடு மர்க்கள்றே 

இச்செய்யுள் waged ace குத்திரப் பபொருக் 

42. 

43. 

கலைமுதல் Guided ang tarneta 

வீலகுறு முமிர்க்குற கருவி யெல்பராற் 

பலபலம் காரவால் சது பட்டன 

அலகற முயிர்ததோதம் எம௰ வாகுமே 

எங்கணும் எழக்கொருங் கீறறா மையால் 

இநிகளை யொக்றல Oadul வேறுறீத் 

திங்கற மொரு டர மாகமாம் 

பொக்கு காள விரிசடர்ப் பன்டம் போலே 

இச்ெய்யுவிரன்ரும் பார்க தத்தீரப் பொருள்,



44. முத்திமன் பொருட்டயிர் முன்பு டச்பூர 

மதீதசை படற தாவினில் லயா 

மெயீத்தனி வீடுடம் மேவு றாஷ்ஷள் 

உய்தீதள வு மின்றமார்த எக்கமரா 

இச்செய்யுள் கிரள குத்திரப் பொறள் 

45. Fea phason விசைய மொன்கலை 

GIT GAL. ws cat காறி Oude ud. 

CGugy vedea Quagh Cuemit 

மாசற விளங்கு மதத onafmrit. 

இச்செய்யுள் சுலாயம்புள குத்திரப் பொருள் 

46. இருவினை பாகிறை பிறைல சாறுடன் 

மருவ தலதணு லை adeny ig 

பூரையுற விளை யொருபு சர்ச்சி sdpane 

வருதை யூடையதன் றெ குப்பரால் 

47. vesoa மறைத்திடப் பரக் சிறி சநீதீபாசி | 

இலசைத்தீடி முயிர்தனக் agave தந்திரம் 

மசித்துக் கருமமில் காதலா லி 

இசைத்திரு பவன்றனை யவாவு Qoaute 

இச்செம்யுளீரல்ரும் பார்க்க  குத்தீரப் பொருளி .



8, 

49. 

50. 

Si. 

No 
இச்சையின் seue ds angeard , 

64nd Gaver யூடைவிக் என்றவள் 

ஈிச்செய லலலது வேறில்லை யெள்துமா 

முச்சுடர் ஆட்டை முதல்வ ளாகமழ் 

காது வடையும ளைகரி aspoung 

போது மத்திமை Cunug apug 

மோதபை சந்தியும் gargs agspde 

ஏது STian des ghpos 

உலகினை பழுவறு umiged சத்திபமெல்து 

Ges yeatisn மிசைப்ப ரச்சதை 

அலதொரு பொழுதமற் aad Ligag — 

இலைதிக முய்ரீதனக் கெள்று தெர்களே 

இத்தலை உளரீவெலா மியைந்து நீர்றுருத் 

சத்தமோ டிலகவச் சத்தமி நாமமே 

மெய்த்த நிலையினர் முக்கு பந்தமாக் 

ஐலத்திரு மூயிரீமறை மல்து மிர்க்கரோ



58, போகமே விழைவு புருட லெள்பலகி So 

மோகமார் மாயைதாச் முதகிமன் சீதள 

வாகுமா தத்த மத்தம் கொள்டவள் 

/ உர்காசம் கரீனலை நகரத் செச்த0ரா 

528. தொகைைதீதீட உங்லாக் சகதக் கால் 

இலக்க நகருஏற் கயந்த வள்ளலை 

பலிப்புறம் ௨௪௧செய veges” Sa na 

VEEL மீ எண்தான் ரா. é Bue 48 gre ஜே 

  

4 தகும் கரணம் வடைய மாதம் 

போகழுரி பசற்ககும் புரடற் காகறச்ச 

நெழு deaden Gedg wv lugd 

பாகுமமகி் கொஹ்மரி பாக சாகழம் 

55. ofeuew sa_faud மலம eouued 

யத மறக மாசை y nears 

பேக மாணயிதி போக Ous ged 

துயிடைத் shou are மகி ,



56. போத்தரு amity yates obugnd 

கேத்திரி சாரீரியெல் சிள்ற Cuodone 

வாம்தீதள சகலளெல் நசசப்பரீ wonaueha 

Shien வணுணச பறிதர் sreegn 

இிச்செய்யு ளேழுத் சுலாமம்புள சகத்திரப் பொகள் 

57. தீதிநட் சத்திசச் செம்சை மீட்டாத் 

ககிதறி சத்தியன் கழ்சிமதி பெரும் 
போகமெலிக் கிரியை க கழுத்தும் போற்புத 

spurs Se saeng yea’ 

  

54. சத்தி மக்ஸ் epdunget site. 

முத்தின் கைள vate 

  

இச்செய்யுவிரவ்டு மரகேந்திர கத்தாப் Outage 

59. spd@e ante waded சத்திவிழ் 

தலாற் pdme. dey atseund 

மறிவு vated ates புத்திதாக் 

செறிடுதம் காரன் மல்றச் செப்ப 

 



680. வீரததளாம் விலெசபா லறிர் ருப்புறு 

மருந்திப் apes nang andpamd 
கருத்தி பலக்கடல் கடத்து வாளொடு 

பொருத்திறின் றயக்குறம் பொருவி dade . 

63. இருவரீதம் மடத்து மறைய udged . 

BEIGE deduatt கடக்க தற்செயல் 

பா்வொடி மருள்செய்ப் பருதி எற்கிவர் 

ருவரும் மோகமோ வரி மன்ன 

இச்செய்யுள் மூன்று மதங்க குத்திரப் பொருள் 

  

68, தத்த எத்திர் தளைப்பரு கிலற கல் 

எத்திறத்த தரும மிசையா்சத் 

ais தற்சிவ திக்கை! எால்லாள் 

Safe 666 Guus Comme 

இச்செய்யுள் சரக் கசாளொத்தப் பொருள் 

63. ஒலை நன்கிநற் றீக்கைய எாற்குலைழ்த 

96% Ussumiaa aged 

aie Oboe anaseus ou sags 

gifiand Aven பூச்சி யத்தையே 

இச்செயியுள் சலாயும்புள குதீதாப் பொருள்



64. தானி லகத்தரு சத்திய யிர்க்கிறை 

வீளில் சத்தியி ஜீத்த ஸிமாபியா 

மாவ வித்தை மறைத்தலவிள் மள்ளர் 

மேல ரத்தத் Perr) காதர 

இச்செய்யுள் மீருகேந்திர சூத்திரப் பொருச் 

65. நறைந்த கான நிலைய சாயிழம் 

இழந்த தாண்ட யீடிக்து காள்கிலள் 

அறிநீத ளாளேோ நிடத்தினி லாதலால் 

செறிந்து எாலகசிழ் றறித செலவலள் 

  

66. தெய ஞானத் சிறிதிற் 

8ெெரித தன்லிறி பெரிதென நீறக்குமெப் 

ue Gfee தப்ப சாலதாம் 

இருளி டப oui Opdate 

இச்செய்யுளிரன்ரும் பாரிக்கிய குதீதிரப் பொருள் 

67. afte aneaé சத்திய சூத்தியற் 

செறிஷறா ளெனற் செப்பிய சிஎனிக்கு 

அறிவ லான் றறையப் படலளோர் 

\ மறிவு மாலி மக்கள OageGa 

இச்செய்யுள் நீசவாக்ககாரிகா குத்திரப் பொருள்



9u 
68. 6rad@ ydenie Oardaun anéeaa 

et கோலி சளர்தீதல deg 

ats மோகத் தயில்பபெத வாக்றகை 

ath சத்திம் சாலறி விப்பனால் 

69, மருத்திளாற்ற எள் மக்க வளிவரு 

மந்தை தோரடிற் நலர்க்கச போண்ற 

பொருநீது சத்தீ பொருத்தி எள்கீலா 

திருந்த வாழ்ற விசைய முயரிக்கரோரோ 

இச்செய்யூலிரவ்டுப் கிரன குத்திப் பொரச் , 

70. அககீறள சதந்தரத் தத்தலாள் தட்டிக் கப்பட்ரு 

  

இிகழ்தீதள கலத்து தாற்சேர் கவள்மச் ஹுாகிமா 

இச்செய்யுள் பார்க்க குத்திரப் பொருள் 

73, நிதி ஸாபகத் தீதாகியே pan af of 

சத்திமி எீடமா வற்றோ amfigg தாலகத்த 

சுத்தியல் பொருட்டு நன்னூற் திகழிதீரு பாசலத்தை 

மெல்தீதன சாம்பலத் தையே ஜெகீறா பெத்த நன்னா 

இச்செய்யுள் மிருகேந்திர குத்திரப் பொருள்



72. உருவ வில்லடைநீ தவல apSQand Couna 

பரசிவ மயமா மாக்ரும் பாரத்ததாய கீமலமாகித் 

திரவறு சாந்த மாகித் திகழ் கிதிறகாசம் 

பொருத epetado utes sratées. 

இச்செய்யுள் காலோத்திர கத்திரப் பொருள் 

, த ் 
73. தரமல மாகி மேலாம் நீகழ்த்தொரி சம்ம போல்ம் 

பிரிவில் தாகி பொக்றாம்ப் பெரும்பார பறையர் நன்ற 

பொருசில சத்தி தாலே யூவிரொரு பரசி எதீதைதீ 

இர வளர்த்தி பள்ள திகழ்வுறச் சநீதி படிக்கும் 

இச்செய்யுள் வீசலாச காற்கா கத்திரப் பொகுள் 

v4. சங்கரன் doe Ered eniged gudes gnade 

gee una Qudu ségar u@odod pred 

இங்கு பொரு eda Onde se art es மெள்ளத் 

Rienk ade Cadgs செக்சடைப் பகல தாலே 

இச்செய்யுள் மிரகேந்திர குதீதிரப் பொருகி 

78. ulbe Cutan வாக்காகும் பநீதளை 

@née Curndue aosaeae osdaad 

பொருந்த Cuané faush பொகுந்சுறத் 

திரிந்திடா godagsé g4aa ungone 

இச்செம்யுள் சாவாயம்புல குதீதிரப் பொருள்



rp? 

76. செப்ப தாக திக்கை மாமொழுி Ja 

மெய்ப்பொருள் மலவலி விடக் கொடுப்பது 
8, 

மெய்பது ஞானதல் குலத மெக்றுமா 

CULT வருபை வாக மங்கள 

77. greusd ர்த்தி கசத தாகிய 

கானலமைய சத்தா shan தாரகன் 

Cush குரலால் எங்கு மகிறியே 

ஊலெகுதீதிரு wuts கொஜிர்வ gaoGgr 

இச்செயியுளிரன்டு மதங்க குத்திப் பொருள் 

78. eg. லலென அிரந்த தல்னையே 

மில்றுக மறும் maw andégad 

Sa&ped மிளிர்வது சாந்த னாக 

நிகிறள எலா நீங்கு மெக்குமே 

இச் சலியுள் தேவை ஈமதீ சூத்திரப் பொருள் 

79. நீக்கையா மனகினாறி ஜீம லத்திளால் 

நீக்கமாயம் தன் வளி நிகழப் பட்டிருந் 

தா(க)ா எறைபெரும் சத்தி வேடலதி 

காக்குறா முத்திலை யயலொள் Noduea. 

இச்ீசெய்யள் மதங்க குத்திரப் பெ௱ருள் 

 



80. இம்முறை போகிறாள் முசையெ கப்பருத் 

செம்மைகொள் கேலலத் சேர்த்து வாலிலள் 

மைமனி பளாதிய மலமி vreau ie 

வெம்மைகொச் பிளலிம்ம் மில்டி, டாசரறோ 

இச்செய்யுள் கவாயம்புக குத்திப் பொதி 

81, சாக்கிறந் தல்லி sax பாஎஏறம் 

82. 

போர்க்குளி ஏசமெனற் சுழுத்தி போலவே 

மீகிகளர் வடையமெல் ஞான மன்ளதாறி 

காக்கு மய்பதம் கட்கு மானியே 

சங்கர ளாகீப தபம் சத்தியாம் 

பொக்ககானி யால்லலி புரிந்த Asdsed 

அங்கண் மறைப்பபாரீ(இ) சதீகீ யாதியேோரி 

இல்குமிர் Gand p aes யிசைந்சு காணமே, 

இச் சய்யுள் goad? றி) கவாசகார்கா குத்திரம் பொதக் 

84. உற்கைகொள் eit gant. Qu rege காணுபு 

shaurga பீரயைது களை osséCund 

Car} ன் 
pecs yandané Goud கற்பில் 

hye anidme gee Souané.



84, மளமொரு பரசிஏதத்து ஏத்திகில் $4 

fosanh விரிவற சொடுக்கி நிற்குமேல் | 

இனைவுகு முனரமெளப் பட்ட யாகலயூம் 

பிளையில குறாநிலை பெயர்ந்த போகுமே 

85. தரைமுகத வேபல ததத வம்கடத்த 

உரைமன மீறத்தபறி ஜறொன்ற மன்றிவாழ் 

பரமர் மருவு ued vssoeds 

அரி கடஷனா றைய மென்ப 

988, அசைய பகதெரு எழ றாதமி 

பீசையுது @useuh விளங்கப் பட்டில் 

அசைவ சுடரெல saag பெறிறஎன் 

இசைய நலமெலா மிபறீறி உரோ 

இச்செயியூள் நான்கும் சவாயம்புள குநீதிரப் பொகுகி 

87, மநீதிரந் தியாகமே கக்கம் பூசனை 

தந்திர மணைைச் சாறதும் கான் 

a லவ 
நரச தமி லொருதலீ Sez Qual sang 

பந்தமோ டறிதரம் படல இல்லையே 

இச்செயியும் தால்குத் சலாயம்புள குத்திரப் பொருள்,



Jo 

88. கடநடை யிடைவீறம் கால கிசம்பினை 

ange தியை போல மேவ 

garas கேயமுற் தழுந்து நெத்சினோச் 
: /@ in 

வீடையமோ மூணி மதைவி ie Car 

89. இற்வு விலைய/எெல் sats ஜேசிகக் 

சிந்தனை. sare we O¢eu மங்களம் 

Gs aes Deans இலங்க மெய்ப்பதத்ச 

உழ்தசு மறிதர்த முனளமு மோடமால் 

௩ 

90. gues useus eugs stacdu nag 

Sass OuTygad amour. டங்களை 

agua Ge@sQudd ussaa Guatena 

பிமைபரு கொரடியமலெம் பிறப்பின் மீள்டிடாகி 

93 , கரும்பசு பாலலை கடந்த நீம்கியே 

பெகம்பதி பாகனை பெத்து ob (u) Ce 

கரும்பு செலலலால் ஸ்மலன் மாட்டு 

புறாக்செல எலகிறனக் கெத்தி நதீதனாம் 

இச்செய்யுள் நால்கும் வீசலாச காரிகா குத்திரப் பெருகி



92. புவிதனில் வைத்த போக போத்தரு Jo 

ணுமிவற் கில்லையாத் போத்து ரத்தலந் 

தவீபதி கார்யாந் தன்மை மெய்ப்பதி 

விசையொரு படுதலெல் றுலைவி எம்பினே 

இச்செய்யுள் சலயெம்புல குத்திரப் பொரு . 

93, வருடை சத்திதாகி மத்தி ரங்களால் 

ஒருவிட ஒடக்கெடா தொழிதல் போஏமாற் 

youd a 
IO. Ula aneng சொழம் 

cdoeh Gulag onpoude 

  

94, அளவில் பவமுக லாய என்வினை 
go Oem 

aucdsa வருதாம் கரும் மொள்ள 

கொகுவிப விதையெளக் குவையு முன்ருபுன் 

இளைவன வின்சுடற் கரும் மெலிபே 

95, தோன்று, மொன்கலஞ் ap (eb) மேமியைப் 

Gurdged dosed yaisis வாதனை 
ஆர 

daft, Marg prs Qudusre 

géea aan நால நிதீறளோர். 

இச்செய்யுள் மூன்றும் கூன் குத்திரப் பொருள்



96 , உடைந்தீட a முளனி ososnet 

HbS HH. வக்கம் வளங்கு மாறுபோல் 

நெருநீதகைப் பெதறுமுட வீங்க Oadgouwd 

ஏிடம்ககு மொஜஷறைமா எமர்நிள் apduca. 

97. Ostgsad erased குறத்தி asen 

பொகுந்தநம் பத்தர்கட் கெல்தும் போற்றுக 

வருநீதீற மலைதரு மடல ரால்பொருள் 

கரந்தொழி கள்சகளரக் கருதக் காத்சல்போக் 

இச்செய்யுலீரன்டந் தேவீ மத கத்தீரப் பொருள் 

99, பரம எுல்கள் பலைநீ தேர்ந்ததே (ரத்) 

நீரூமை ene ots திரட்டிய 

பெருமை தா அல் பெரும்பொருள் கொள்ளகெம் 

கமி தாதி காங் லாகசரோ, 

99. கூறிது மென்மை சதமன் மாலைப் 

Guise Ca rau பாருடா buat 

மாதிறி மேல மலதிகதையெப் போதிஐதீ 

Ganga ஜாசச் சடாலைக் கான்பரே ,



Wo 

300. தவல ர௬ுஞ்சொற் சதமனி மாலையைப் 

புவீவீ ரும்பப் yedean செய்தவன் 

சவிகொள் சங்கத் தமீழ்க்குழ வீல்லிகாரு 
pI) . 

செ மென்த சிவப்பீர காசே.
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இறைமையம் முறைமையும் , இராமலிங்கம் புலவர் என், இ., (4 

திருவள்முவர் பதிப்பகம் , Oedew, 1989 

சிவதாச போதம், முருகவேள், ந.ரா., (பதி. ஐ.) 

சேக்கிழார் பதிப்பகம், குன்றத்தூர், செல்ளை, 1905, 

சிஏஜாச போதம் மூலமும் . தஏஞாள சுவாமிகள் ரு சிற்றகரமூர் 

ganna பல்கலலக் கழகம் சிதம்பரம், 1963 

சைஉசித்தாந்தர், முத்தராமள் டாக்டர், தமிழ் நாட்டிப் பாடரா ல் 

நிறம், சென்னை, 1975, 

சைவசித்தாந்தம், முருகவேல்டு ந,ரா்., சேக்கிழார் பதிப்பகம் 

சென்னை, 1984, 

தமிழ் இலச்கிபக் கொள்கைகள் - 2, சப்பாமிவள் டாக்டர், ௪,0௦௨. 

(பதி) ௧க.த. திருநாவுக்கரசு, உலகத் தமழாராம்ச்சி நீறவளம் , 

சென்னை, 1977 | 

தமிழ் இலக்கியக் கொள்கைகள் - 4, siuionmd cnéut, ¢.Ce. (ug) 

G.S. இீரநாவுக்கரசு, உலகத் தமாராமிச்சி மறுவளம் 

சென்னை 1979
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திருமந்திரம் , இருமூலர், ழீ குமர குருபரள் சங்கம் , 

மீளவகுவ்டம் , 1976 

தரலருட் பயல், உமாபதி தேன நாயனார் , தருவாவருதுறை 

ஆனம், கடளிர், 1957, பதி, இ, 

தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் , இஎம்பூரனர் (உர). 

சைவ சித்தாந்த நா ற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1969 

பதிப்பு நன்ற , 

முத்தி நெறி, .. edy@ocquat டாக்டர், த. பாறி நிலையம் 

செல்கை, 1982.
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சிவஞான போதம் - அிநீதாந்த கூத்தாள்கள் 
—— ee ஆடவ அடை ல ணை அம டட ல மக சன சல மை ஒழு ரர me ee அடை வம். ஆ வை வை வை 

முதற் சூத்தீரம்? பூதபுன்மை 1011 
கக oe me em ge வெல ஒடு கம அண ஒட ண் அப பை அம் வவ 

அவன் அள் அதுணஷும் அலை,மூ வினைமையில் 

தோற்றிய ததயே , ஓஒடங்கிமலத்து உளதாம் ) 

அநீதம் ஆதி என்மலார் புலவர். 

இரன்டாம் குத்திரம் 2? பாச உன்மை 
ஸை க்ஷ மம சனை மறு மை ௮ வல ஆரம அறு பல கடை கமி ஜாட எடி ee ae இஷ பகை வட வம இஷ வு எலா 

த் 

அவையே தாலே யாம் ,இரு கையிற் 

போக்கு வரு பூம , ஆசையில 

இக்கும் இன்றி நிற்கும் அன்றே 

  

கணா னை தை eh Gm ரு அண் gn OR Se கரடு நஸ் வட மடை அல என om ஓர. 

உளதுடுலது pat, என அடல் எற் 

ஐம்புலன் -ஒடுக்கம் அறிதவிக் , அன்படில் 

உன்டிவினை விவ்மையின் , உனர்த்சத ஏனா தவன் 

மாயா இய ததர தது ைள் கல்மா



நாள்காம் குத்திரம் பசு இலக்களம் 
ச தலை வனா ஸை மை கல ன ஜட குழு வனை னுட. ரம் க அ. கன இவ கக ஆற. ரள மை ரஸ மற ஸ்ட. ஆ ஒல ௭௯. 

அந்தக் கரம் அவற்றின் ஒன்றன்று , அவை 

சந்தித்தது, ஆன்மாச் சகசமலத்து உணராத) 

அமைச்சரசு வ்ப்பறினிறு ௮௪௨.5 asta 

சத அல அமி ஒட ௮. கலை சடை இட சம அம ம னது. வஜ அமார அவ மாறு வஸ் கறத ரி வன மோட மமம் ஷி ண்டி 

ம்பிய உள்ளதிது மெறினா கன்றுக்கு 

அளத்தறுத் து; தங்களை போலத், 

scbsh eens stage, 

காந்தம் கடை பசாசத் தனையே , 

கூறாம் குக்திரம் பதி இலக்களம் 
ஹு சைகை ஆத வம இஷ கமா சமம் மோ முல ஓழு அடி இழு மல கம வர டை வம ள் கன: 

esites; அசந்துஎனின் , உனத இன்மையின் , 

ஒருதிறன் நல்லக சித்த கும்ண ; 

086 anata இசைக்கும் மன்லுலகே 

ர்ப்:



மும் குத்திரம் ஆன்மாவில் அறப்பிலக்களம் 
னு அ ம ழு அமை ஹட ee அண ஒளு எல்ல எஸ ஹி குழும சனை சம ப மை அடை வனை வகு ஷு ee 

யாவையும்: குனியும், «sean ga, 

சத்தே யறியாத; அசதீமு இலது அறயாத;, 

இருதிறன் ஒறிவளத, இரன்டலா ஆன்மா. 

எட்டாம் சூத்திரம் | Gnasgae eapbh yap 
கெல எஸ் ஸை வை அஷ wen em ee om eee 

ஐம்புல Carns நயர்ந்தனன வளர்ந் 2தெனதீ , 

தம்முதல் குருவமாயீத் தவத்தினில் உலர்த்த , எட்டு 

ghd இன்மையின் , ஐரன்கழல் செளமே ! 

ஒன்பதாம் குத்தீரம் *ள்மசத்தி (சாதிக்கு முறைமை) 
வெ வல வல cee லவை அம ஓவ ee ம வல் அடு வடுவை வம்ச ஷி னை ee அடை சால் ஷு ஹை வ க எர கக கன கல க 

ணக்கன் பாசம் உனறாப் பதியை 

ஞ் fie & SESS 

  

அந்கை நாகி; 

உரரஈத்தளைத் தேர்க்தெளப் பாசம் ஒருத் 

தன்றிழல் ag us, aa ண்ஹம் அல்செழுதீதே



பத்தாம் கூத்தரம் பாச நீக்கம் உனர்த்தத் 
ee EN a டி வடி வடி ஒது dk ate அ ee கட ச வட்ட 

gale சாளே நஃப அறீழெறி 

மச் நகி ரிறைபகி நிற்க, 

penton தன்ளொடி வல்லிலை aden 

utoandpra esaeh சப்பற 

  

afgah கன்று 

அரா gaia gidapa Geagu 

பன்கீரன்டாம் _கத்திரம் (அளைந்தோர் தகம்) 
ந ணை வ ER SO Ae இது மாத அவ ஸர ஜம ஏது ஸோ tee YE ie BS வவ. 

செம்மலர் நோள்தாள் சேரல் ஒட்டா 

அம்மலம் கழீஇ, gduoone மாதி, 

மால் அறநேயம் மலிந்த வேடமும் 

- தலயம் தாஜம், அரள் எத் தொழுமே,
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