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முன்னுரை 

தமிழில் தெய்வங்களைத் தோத்திரஞ் செய்து வழிபட 
எத்தனையோ கருவிகள் இருக்கின்றன. தெய்வத் தஇருவிளை. 
பாடல்களை நன்கு விளக்கும் புராணங்கள் ஒருபால் இருப்ப, 
அத்தெய்வங்களைப் பாட்டுக்கு விஷயமாக வைத்துப் பலவகை 

- யான பிரபந்தங்களைப் பாடியிருக்கிறார்கள், தமிழ்ப் பெரும் 
புலவர்கள். தேவாரம், : திருவாசகம் மூதலாக இந்தத் 

. தோத்திர இலக்கியங்கள் கங்கை வெள்ளம்போலத் தமிழில் 
- பெரு, வந்திருக்கின் றன. தமிழ்ப் புலமை நிரம்பிய (லவர் 
களும், தெய்வபக்தி தமைத்த அடியார்களும், யோ$யரும், 
ஞானியரும் தத்தம் வழிபடு கடவுளைப் பாராட்டி Quip de 
நரல்கள் அளவிறந்தன. 

அவற்றுள் அபிராமி அந்தாதி ஓன்று. இது தஇிருக்கட 
் வூரில் வாழ்ந்திருந்த அபிராமிபட்டர் என்ற தேவி உபாஸக 
ரால் இயற்றப்பெற்றது; அத்திருத்தலத்தில் எழுந்தருளி 

- பிருக்கும் ஸ்ரீ அபிராமி அம்பிகையின் புகழாக அமைந்தது ; 
காப்புச் செய்யுள் ஒன்றும், பயன் ஓன்றும் உள்ளிட்டு நூற் 
இிரண்டு செய்யுட்களை உடையது, இடையிலுள்ள நூறு 

- செய்யுட்களும் ௮ந்காதியாக அமைய இறுகிப் பாடலும் 
முதற் பாடலும் மண்டலித்து வந்துள்ளன, வரப்பிரசாதியும் 
மெய்ஞ்ஞானச் செல்வருமாகிய அபிராமி பட்டர் தேவியின் 
இருவருளில் மூழ்கித் தகாத்தவராதலின் அவருடைய வரக் 
கரகிய இந்நூலைப் பாராயணம் செய்தலால் பலவகை நன்மை. 

ட கள் உண்டாகுமென்று கருதி இந்நாட்டில் பலர் அங்கன்ம் 
செய்து வருகின்றனர். ' 

பக்திச் சுவையும், ௮அநுபவாதஇிசயப் பெருக்கின் வெளி 
பீடும், எளியஈடையும் அமைந்த இந்நூலை உரையடன் வெளி 
யிட வேண்டுமென்ற. தம் திருவுள்ளக் கருத்தைக் காசி 
மடத்துத் தலைவர்களாகிய ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி அருணந்திஸ்வாமி 
களவர்கள் குறிப்பித்தார்கள். அவர்கள் இருவுள்ளக் கருத்தின் 
படி. இந்நூலின்” முதற்பதிப்பு 1914-ஆம் வருஷம் ஸ்ரீ குமர



த. 

குருபர ஸ்வாமிகள் இனத்தன்று (9-6-1944) வெளியிடம் 

பெற்றது. 
"இப்போது இந்த இரண்டாம் பதிப்பு, திருப்பனந்தாள் 

காசிவாசி ஸ்ரீ சாமிமாதஸ்வாமிகள் Grace கல்லூரி 
வெளியீடாக வெளியாகிறது. 

திருப்பனந்காளில் தாடகை "யென்னும் பெண்ணுக்காக 

வளைந்தருளிய செஞ்சடையப்பர் குங்கிலியக்கலய நாயனாருக். 
கரக மீண்டும் நிமிர்ந்தருளினார். சிவபிரான் கிமிர்ந்தமையால் 
குங்கலியக்கலய நாயனாரது அன்பின் ஆற்றல் வெளியாயிற்று. 
அவருக்குச் சிறப்பையளித்த இத்தலத்தில் உள்ள arF 

மடத்திலிருந்து, அந்நாயனாருக்குப் பிறப்பை அளித்த திருக் 

கடவூர்த்தல சம்பந்தமான பிரபந்தம் வெளிவருதல் பொருத் 
தமேயாகும். 

இவ்வுரையின்்௧ண் தேவியின் பெருமையை விளக்கும் 
நூல்களிலிருந்து மேற்கோள்கள் பல எடுத்துக்காட்டப் பெற் 
ள்ளன. முக்கியமாக லலிதா ஸஹஸ்ரகமாமத்தாலும் அதன் 

வியாக்கியானத்தாலும் இந்நூலுக்கு உபகாரமாகப் பல 
செய்திகள் தெரியவந்தன. 

இதற்கு உரை எழுதும் வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த 

திருப்பனந்தாள் காசிமடத்துத் தலைவர்களாகிய காசிவாசி: 
ஸ்வாமிகள்பால் மிக்க நன்றி பாராட்டுகிறேன். தமிழ் 
.வளர்ச்சியின்பொருட்டும் சைவத்தின் சிறப்பை உலகத்தார் 
உணர்வதன்பொருட்டும் அவர்கள் செய்துவரும் நற்செயல்: 

கள் பல.” அவர்கள் நிறுவிய பேரறங்களைப்பற்றிய செய்த 
கள் இப்புத்தகத்தின் பின்னர்க் காணப்பெறும். அவற்றைக். 
காணும் அன்பர்கள் யாவரும், அருள் என்னும் அன்பின் 
குழவி, ' பொருள் என்னும் செல்வச் செவிலியால் பெற்று. 
வரும் வளத்தை உணர்ந்து விம்மிதம் அடைவார்கள். இந்த 
நல்லறங்களை ஆற்றிவரும் காசிவாசி ஸ்வாமிகளவர்கள் நீடுழி. 
காலம் வாழ்ந்து சைவமும் தமிழும் தமைத்தோங்கும்படி 
பல பெருஞ்செயல் புரியவேண்டுமென்று வாழ்த்தஇப் பரவுதல்: 
குமிழ் காட்டார் கடமையாகும், 

இங்ஙனம், 

1-4-1948. கி. வா. ஜகந்நாதன்.
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ஆசிரியர் வரலாறு 

வைல ஜாவ அ கைய 

சோழ காட்டில் காவிரி நதியின் தென்கரையில் உள்ள 
மேதவாரம் பெற்ற திருத்தலங்களில் ஒன்றாகிய திருக்கடவூரில், 
சற்றேறக்குறைய 250 ஆண்டுகளுக்குமுன் அந்தணர் வகுப்பில் 
அபிராமி பட்டர் என்பவர் உதித்தார். அவருடைய இயற்பெயர் 

“இன்னதென்று தெரியவில்லை. பரம்பரையாகச் சங்கீதப் 

பயிற்சியும், தேவி உபாஸலனையும் அமைந்த குடும்பத்தினராத 
லின் அவ்வந்தணர் இளமை முதலே திருக்கடவூரில்: எழுந்தருளி 

யுள்ள ஸ்ரீ அபிராமியம்மையை மிக்க அன்புடன் வழிபட்டு 
வரலாயினர். தமிழிலும் வடமொழியிலும் சங்கீதத்திலும் 

அவர் கற்றுத் தேர்ந்தார். அபிராமி யம்பிகை விஷயமாக ரர்க 

மாலிகையில் ஒரு கீர்த்தனம் பாடியதோடு அவ்வப்போது தம் 
உள்ளத்தே தோற்றிய பக்தி விளைவினால் பல துதிகளை அவ் 
வம்பிகையின்மீது பாடி வந்தார். : 

உபாஸனையில் சிறந்து நின்ற அவர் சரியை, இரியை என் 

னும் இரண்டு சோபானமும் கடந்து, யோகநிலையில் யாமளையின் 

திருக்கோலத்தை ஆதார பீடங்களில் கண்டு கண்டு, இடைப் 
பட்ட இரந்திகளைத் தாண்டிச் சென்று, பிரம்மரந்திரத்தில் 

ஸஹஸ்ரார கமலத்தில் ஒளி மயமாக எழுந்தருளி யிருக்கும் 

லலிதாம்பிகையின் திருவருளின்பத்தில் இளைத்துப் பித்தரைப் 

போல ஆனந்தாதிசய வெறிமூண்டு உலவினார். அவருடைய 
அநுபவ நிலையை உணராத சிலர், * இவர் ஏதோ தேவதையை 

- உபாஸித்து அந்தணருக்கு மாறுபாடான ஆசாரங்களை மேற் 

கொண்டு பித்துப் பிடித்து அலைகிருர்” என்று ஏசத் தொடங் 
கினர். அவர்கள் ஏசுவதைக் காதில் வாங்காமல் அபிராமி 

சமயும் நன்றென்று கடைப்பிடித்து, * உள்ளத்தே விளைந்த கள் 
ளால் உண்டான களியிலே பெருமிதத்தோடு மதத்த 

அப்பெரியார். 

அக்காலத்தில் தஞ்சையில் இருந்து அரசுபுரிந்த காரக் 

ம.ர மன்னராகிய சரபோலி அரசர் தை ௮மாவாசைத் தினத் 
தன்று காவிரிப்பூம்பட்டினம் சென்று புகார் முகத்தில் ஸ்கானம் 
செய்து மீண்டவர், இடையில் திருக்கடவூரில் தங்கினர். தங்கித் 

் தருக்கோயிலுக்குச் சென்று தரிசனம் செய்தபொழுது வழக்கம் 
போல அபிராமியின் சந்நிஇயில் அபிராமி பட்டரைக் கண்டார் 

யோகம் கைவரப் பெற்று மதமத்தராசய அவருடைய தோஜ்” 
௮த்தைக் கண்டு *அதஇுசயித்த மன்னர், * இவர் யார்?” என்று
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் அருகில் உள்ளவர்களை வினாவியபொழுது yairsor, “ Qur ao 
பித்தர்; வேத நெறி கடந்து பரிவார சக்தியாகிய ஒரு தேவ 
தையை வழிபடுகின் றவர் ” என்று சொன்னார்கள். அது கேட்ட : 
மன்னர் ஏதாவது ஒரு வியாஜங்கொண்டு அபிராமிபட்டரோடு 
பேச எண்ணி, இன்று புச்ச அமாவாசை உண்டா? எவ்வளவு 
நாழிகை இருக்கிறது?” என்று கேட்டார். சந்திரமண்டலத்தில் 
அமுதமயமாய் வீற்றிருக்கும் அம்பிகையைத் தம்முள்ளே தறி 
"இத்து அங்கே சூழுஞ் சுடர்க்கு நடுவே கிடந்து சுடர்கின்்.ற திருக் 
கோலத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பட்டர், மன்னருடைய வார்த்தைகள் 
காதில் அரைகுறையாக விழவே, விழித்துக்கொண்டு, * இன்று 
பெளர்ணமி'' என்று சொன்னார். அருகில் இருந்தவர்கள் பிர 
மித்தனர். அவரைப்பற்றிக் குறை கூறியவர்கள் தாம் கூறிய 
செய்தியை மன்னர் நேரிலே உணர்ந்துகொண்டாரென்று மகழ்ச்௪ 
யடைந்தனர். சரபோஜி மன்னர் அவர்கள் கூறிய வார்த்தைகள் 
உண்மையென்றே எண்ணிப் பட்டரை மதியாமல் போய். 
விட்டார். 

அபிராமி பட்டர் உலக உணர்ச்சி பெற்றபோது தாம் 
தவறாகப் பெளர்ணமி யென்று சொல்லிவிட்டதை எண்ணி 
வருத்தமுறலானார். தம்மைக் குறை கூறுவார் சொல் உண்மை 
யென்று தோற்றும்படி வந்த நிலைக்கு இரங்இனார். * நன்றே. 
வரினுக் தீதே விள்கினும் கானறிவ, தொன்றேயும் இல்லை ”” 
என்ற பக்குவமுடையவராதலின், “இணி என் செய்வது! எல் 
லாம் அம்பிகையின் திருவருள்!” என்றெண்ணி உடனே. அ. 
சாமி விஷயமாக இவ்வந்தாதியைப் பாடத் தொடங்கினார். 
தம்மை உலூனர் பழி கூறுவதையும், அபிராமியின் உயர்வையும், 
தாம் பெற்ற அநுபவச் சிறப்பையும் இவ்வந்தாதிப் பாடல்களில் 
வெளியிடலானார். 

சரபோஜி அரசர் அபிராமி பட்டரைக் கவனியாமல் சென் 
முலும். பட்டருடைய தோற்றம். அவர் உள்ளத்தே பதிந்த: 
கிடந்தது. அன்று முன் இரவிலே றிது துயில் வரவே, பறி 
ரணமான சந்திரன் உதயமானாற் போலவும், அபிராமியம்மை 

- தன் திருத்தோட்டைக் கழற்றி வீசியருள, அதுவே அமாவாசை 
யிருட்டில் ஈடர்விட்டுத் தண்ணிலவு பொழிந்து மதிபோல. 
விளங்குவதைப் போலவும், அபிராமி பட்டர் தம் அருகே நின்று 
* அதோ, பாருங்கள் ; முழுமதி கதர் வீசுன்றது ” என்று காட்டு 
வதுபோலவும் கனவு கண்டார். அந்தக் கனவில்: அ௮ம்.பிகையின் 
தரிசனம் ஒருவாறு பெற்றமையால் அவர் உடலம் புளகித்த
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ஆனந்தம் மேலிட விழித்துணர்ந்தார். கனவிலே பெற்ற “இன் 

பம் பின்னும் அவரைக் கவர்ந்தது. 
அப்பொழுதுதான் மன்னருக்கு அபிராமி பட்டர் மிகச் 

சிறந்த சிவஞானி யென்பதும், செயற்கரிய செய்யும் பெரியா 

ரென்பதும் புலப்பட்டன. உடனே பட்டரின் வீடு நோக்கச் 
சென்று அவரை வழிபட்டு, “தங்கள் பெருமையை அறியாமல்: 

. இருந்த பிழையைப் பொறுக்கவேண்டும் '” என்றார். அம்பிகை 

யின் திருவருளை நினைந்து வியந்த அபிராமி பட்டர், எல்லாம் ' 

அவள் இருவருள் /” என்று கூறினார். 

அப்போது சரபோஜி அரசர் அவரை வணங்கி, அவருக்குச் 

சில விளைநிலங்களை மானியமாக அளிக்க எண்ணி அக்கருத்தைக் 

கூறவே, பட்டர், அதற்கு இணங்கவில்லை; தங்கள் சந்ததி 
யாரின் நன்மையை உத்தேசித்தாவது ஒன்றை.ஏற்றுக்கொள்ள 
வேண்டும் ” என்று வற்புறுத்தி வேண்டிஃகொண்டார். பட்டர் 
ஒருவாறு உடன்படவே, அரசர் ௮க்இராமத்திலும் அருகிலுள்ள 
கிராமங்களிலும் வருஷம் ஒன்றுக்கு வேலிக்கு எட்டு நாமி நெல் 

அவருடைய சந்ததிக்கு அளிக்கும்படி சுரோத்திரிய உரிமை 

அளித்துச். சாஸனம் செய்து கொடுத்தார். இவ்வுரிமையை 

இன்றும் அந்தப் பரம்பரையினர் அநுபவித்து வருகின் றனர். 

அபிராமி பட்டர், நாறு பாடல்கள் பாடி அந்தாதியை 
நிறைவு செய்தார். அவர் இந்த நூலையன்றித் திருக்கடவூரில்: 
எழுந்தருளியுள்ள கள்ளவாரணப் பிள்ளையார் பதிகம் ஒன்றும், 

அபிராமியம்மை பதிகம் ஒன்றும், அமுதகடேசர் பதிகம் ஒன்றும் 
இயற்றினாரென்பர். 

அபிராமிபட்டரைப் பற்றிக் கர்ண பரம்பரையாகச் சில 

வரலாறுகள் வழங்கவருகன்றன. அவை வருமாறு : 
சரபோஜி மகாராஜாவிடம் அபிராமி பட்டர் கிதானம் 

தவறி, “இன்று பெளர்ணமி இதி” என்று விடை கூறினார். 
அதைக் கேட்ட அம்மன்னர், லர் அவரைப்பற்றிக் குறைகூறி 

யது உண்மை என்று கருஇச் றிது கோபமடைந்து, “நீர் போய் 

வரலாம்” என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டார். 

தம் வீட்டிற்கு வந்த அபிராமிபட்டர் தாம் வாய் சோர்ந்து. 
கூறியதை நினைந்து, நம்மை ஆட்கொண்ட அபிராமவல்லியே- 

இந்தப் பிமையினின்றும் காப்பாற்ற வேண்டும்” என்று 

எண்ணித் திருக்கோயிலுக்குச் சென்று ஒருவகை அரிகண்டம் 
பாடத் தொடங்கினாராம். அம்பிகையின் சந்நிதியில் ஒரு. 
குழிவெட்டி அதில் அக்கினியை மூட்டி அதற்குமேல் ஒரு.
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-விட்டத்திலிருந்து நூறு கயிறுகளால் ஆகிய ஓர் உறியைத் 

தொங்கவிட்டார். பின்பு அதன்மேல் ஏறியிருந்து, ** அம்பிகை 
- எனக்குக் காட்சி தந்து எனக்கு வந்த பழியை மாற்று 
விடின் இந்த அக்னியில் விழுந்து உயிர் விடுவேன் '' என்று 
சங்கற்பம் செய்துகொண்டு, உதிக்கின்ற” என்று ஆரம் 

, பித்து இவ்வந்தாதஇியைப் பாடலானார். ஓவ்வொரு பாட்டின் 
இறுதியிலும் அபிராமி அம்பிகையின் திருக்காட்சி பெறாமை 
காரணமாக உறியில் ஓவ்வொரு கயிருக அறிந்துகொண்டு 

வந்தார். '*விழிக்கே அருளுண்டு'” என்ற 79-ஆவது பாடல் 

முடிந்தபோது மாலைக்காலம் வந்துவிட்டது. அப்பொழுது 
அபிராமியம்பிகை அவருக்குக் காட்டு கொடுத்தருளித் தனது 

இிருத்தோடு ஒன்றைக் கழற்றி வான மண்டலத்தில் வீச, அது 
சென்று சந்திரனைப்போலச் சுடர்விடலாயிற்று. அம்பிகை 
பட்டரை நோக்கி, * அன்ப, 8 மன்னனிடம் கூறிய சொல் மெய் 

யாகும்படி. செய்துவிட்டோம். இந்தப் பிரபந்தத்தை நீ நிறை 

வேற்றுவாயாக. இதனை அன்புடன் பாராயணம் செய்பவர்கள் 

நம் அருளை அடைவார்கள் '' என்று கூறி மறைந்தருளினாள். 

அம்பிகையின் தஇருக்காட்சியாலும் அவள் அருளிச்செய்த 

இன்மொழியாலும் தம்மை மறந்து பேரின்பவாரிதஇியில் ஆழ்ந்து 
நின்ற பட்டர் அந்த ஆனந்தாடசயத்தை, “ கூட்டியவா என்னை ”: 
என்ற 80-ஆவது பாடலிற் புலப்படுத்தி மேல் இருபது பாடல் 

களைப் பாடி நிறைவேற்றி இறுதியில் ஒரு பயனும் இய நறினார். 

அந்த இரவில் அம்பிகையின் திருத்தோடு வானத்தில் ஒளி 

விடுவதைக் கண்டு சரபோஜி அரசரும் பிறரும், “* அமாவாசையை 

. அடுத்த பிரதமையாகிய இன்று பூரண சந்திரன் உதயமாயிற்றே/ 

அற்புதம் அற்புதம்/'' என்று ஆச்சரியமுற்றார்கள்? “இது 

அம்பிகையின் திருவிளையாடல்; தன் அடியார் வார் த்தையை 

மெய்ப்பிக்கும் பொருட்டு இயற்றிய அற்புதம்” என்று தெளிந் 
தனர். பிறகு மன்னரும் பிறரும் அபிராமி பட்டரை ௮ணுஇ 

அடிவிழுந்து பணிந்து, '*காங்கள் செய்த அபராதத்தைப் 

பொறுக்க வேண்டும் '' என்று பிரார்த்தித்தனர். அரசர், முன்பு - 
.- சொன்ன மானியத்தை என்றும் பரம்பரையாக அநுபவித்துக்: 
கொள்ளும்படி பட்டருக்கு வழங்கினர். 

இவ்வரலாற்றின் உண்மை யாதாயினும், சரபோஜி அரசர் 
முதலில் அபிராமிபட்டரின் பெருமையை உணராமல் அசட்டை 
-யரக இருந்தாரென்றும், பிறகு அவர் உணர்ந்து கொள்ளும் 
வணணம் ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்தது என்றும் நாம் கொள்வதில் 
SUM ஓன்றும் இல்லை.



a. 

ஆராய்ச்சி 

இருக்கடவூர் என்பது தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் காவிரியின்- 

தென்கரையில் மாயூரம் - தரங்கம்பாடி இருப்புப் பாதையில் : 

- இருக்கும் ஒரு தலம். இத்தலம், மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் என்னும் 

மூவகைச் இறப்புகளையும் உடையது. தேவர்களெல்லாம் பாற் 

கடலைக் கடைந்து அமுதம் எடுத்து ஒரு குடத்தில் கொணர்ந்து 

இத்தலத்தில் வைத்தனர். மீட்டும் எடுக்க முயன்றபோது அக் 

குடமே லிங்காகாரமாக ஆப் UGsg விளங்குவதைக் கண்ட... 

னர், பிறகு அமுதம் வேண்டித் திருமாலைத் தலைவராகக்: 

கொண்டு சிவபெருமானைப் பூசித்தனர். திருமால் அருச்சனை 

புரிந்து வழிபடுகையில் அம்பிகையை வணங்க . மறக்தமையின் 

சிவபிரான் திருவருள் கிடைக்கவில்லை. இப்பிழையை 

உணர்க்து வொாலயத்தில் தனியே எழுந்தருளியுள்ள அபிராமி 
யைப் பூத்துப் பின்னர்ச் சிவபிரானையும் பூசிக்கவே, எம்பெரு 
மான் எழுந்தருளி அமுதம் கிடைக்கும்படி திருவருள் புரிந்தனர். 

அமுத கலசமே திருவுருவாக எழுந்த இறைவருக்கு அமிர்த 
கடேசர் என்ற திருநாமம் உண்டாயிற்று. கடம் (குடம்) அமைந்து 

தலமாதலின் இத்தலத்திற்குக் கடவூர் என்ற திருநாமம் 
அமைந்தது. 

சிவஞானம் வேண்டிப் பூசித்த பிரமதேவருக்குச் சிவபிரான் 
மெளனவித்தை அளித்தருள அதிலிருக்து தோற்றிய வில்வ 

விருட்சமே இத்தலத்திற்குரிய விருட்சமாயிற்று. அதனால் வில்வா 

ரணியம் என்ற தஇருகாமழும் இத்தலத்திற்கு உண்டு. , 
சிவபெருமான் வீரத் திருவிளையாடல் புரிந்த அட்ட 

வீரட்டத் தலங்களுள் ஒன்று இது. மார்க்கண்டேய முனிவரைக். 

கொல்லவந்த காலனை உதைத்து அடியாருக்கு மரண பயமின் 
மையை வெளிப்படுத்திய சிறப்புடையது. மூவர் தேவாரமும் 

பெற்றது. 
॥ மருட்டுயர் தீரவன் றர்ச்சித்த மாணிமார்க்கண்டேயற்காய் : 

இருட்டிய மேனி வளைவா ளெயிற்றெரி போலுங்குஞ்சிச் 
சுருட்டிய மாவில்வெங் கூற்றம் பதைப்பவுகைத்துங்ஙனே 
உருட்டிய சேவடி யான்கட வருறை யுத்கமனே ' 

என்பது முதலிய தேவாரத் திருப்பதிகங்களில் திருநாவுக்கரசர் - 
* இவ்வீர விளையாட்டைப் பாராட்டுகின்றார்.
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இங்கே எழுந்தருளியுள்ள விகாயகர். திருநாமம் கள்ளப் 
49ள்ளையார் என்பது; கள்ள வாரணப் பிள்ளையாரெனவும் 

வழங்கும். குங்கலியக்கலய நாயனாரும், காரி நாயனாரும், உய்ய 

வந்த தேவரும் அவதரித்த தலம் இதுவே. . 
இத்தலத்தின் ஆலயம் திருக்கைலாய பரம்பரைத் தருமபுர 

ஆதீனத்தின் பாதுகாப்பில் உள்ள கோயில்களுள் ஓன்று. 

இங்கே எழுந்தருஸீிய அபிராமியம்பிகை மிக்க சக்திபெற்ற 

“மூர்த்தி. தேவர்கள் அமுதம்பெற இத்தேவியின் திருவருளும் 

இன்றியமையாமல் இருந்தமையின் இக்நூவில் ஆசிரியர், “விண் 
'மமவும் புலவருக்கு, விருந்தாக: வேலை மருந்தானதை ௩ல்கும் 

மெல்லியலே”” (90) என்று பாராட்டுஇன்றார். இத்தலத்தில் 

அடியார்களாகிய மனிதரும், அமுதம் வேண்டி௰ தேவரும், மார்க் 

கண்டேயர் முதலிய மூனிவரும். வழிபட்டதை எண்ணியே, 
* மனிதரும் தேவரும் மாயா முனிவரும் வந்து சென்னி, குனிதருஞ் 
சேவடிக் கோமளமே”' (4) என்று போற்றுகின்றனர். மாயா 
முனிவர் என்றது காலன்கைப் பாசத்திற் படாமல் சிரஞ்சிவியாக 

மரணமின்மை பெற்ற மார்க்கண்டேய முனிவரையென்றே 
கொள்ளலாம். 

கூற்றங் குமைத்த குரைகழற்காலையுடைய கட.வூர் எம்பெரு 

. மானும் அபிராமியம்மையும் தம்முள் வேறல்ல ராகையால், 

காலன் பயமின்றிச் செய்யும் திருவருட் பெருக்கை அம்பிகையின் 
பாலுஞ் சார்த்தி இவ்வாசிரியர் கூறுவர். * இறைவரும் நீயும்...... 

வந்து, வெவ்விய காலனென் மேல்வரும் போது வெளிநிற்கவே” 
(78), “அந்தகன்கைப், பாசத்தில் அல்லற்பட இருந்தேனை.. ...... 
ஆண்டுகொண்ட, நேசத்தை யென்சொல்லுகேன் !” (92), “அடுங் 

கால னெனை௩டுங்க, அழைக்கும் பொழுதுவந் தஞ்சலென்பாய் ” 

(89), “ஆவிவெங் கூற்றுக்கிட்ட, வரம்பை அடுத்து மறுகுமப் 

போது...... வந்தஞ்ச லென்பாய்'' (49), “கதஇத்தகப்பு, வேலை 

வெங் காலனென் மேல்விடும் போது வெளிநில் கண்டாய்'” (86.) 
அபிராமி என்ற திருராமத்தின் சொற்பொருள் பேரழ 

. குடையவள் என்பது; “எம்பெரு மாட்டிதன் :பேரழகே'' (20), 
அழகுக் கொருவரு மொவ்வாத வல்லி” (24) என்பன இப் 

பொருளை நினைந்து பாடியனவே. 

ஆசிரியர் சரியை, கரியை, யோகம், ஞானம் . என்னும் 
* சோபான முறையில் அம்பிகையை வழிபட்டு அவ்வந் நிலையில் 

- அம்பிகையின் இருவருளை நுகர்ந்ஐவர். ஆதலின் அருச்சத்துப்
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பூசிக்கும் உருவத் திருமேனியைக் கண்டு களித்தல் தொடங்கி, 

- ஒளியே வெளியாகத் தம்மை மறந்து கருவி கரணங் கழன்று 

_ நிற்கும் ஆனந்தானுபவம் வரையிலுள்ள நிலைகளையெல்லாம் 

உணர்ந்து பாராட்டுகின்றார். அம்பிகையின் திருவுரு அழகையும் 

திருமேனிச் சோதியையும் தரிசித்து வாயாரப் பாடுகின்றார். பல 

பல இடங்களில் வெவ்வேறு அமிசங்களை நிறுவிப் பலபல கோலத் . 

இல் நின்று அருள் புரிபவள் பராசக்தி. அதனை உணர்ந்து அப் 

பெருமாட்டியின் அதிசயமான வடிவுகளை யெல்லாம் புகழ்ந்து 

பேசுகிறார். அம்பீகையோடு பிரிவின் றி நின்ற இசவத்தையும் 

இணைத்துக் காட்டுகின்றார். அம்பிகையின் அடியார்களது இயல் 

பையும் அருளால் அவர்கள் அடையும் பேற்றையும் பலபடியாக் 

எடுத்துரைக்கின்றார். இவற்றைச் சிறிது கவனிப்போம் : 

அபிராமியின் எழுதரிய ' திருமேனியின் ஒளி இருஙிலமும் 

இசை நான்கும் பரந்து ஒனிர்வதைக் கண்டு இன்புற்றவர் ஆசிரி 

யர். ஒளியும் மென்மையும் மணமும் உடைய அத்திருமேவனியைத் 

தரிசித்து ஓனியே என்றும், கோமளமே என்றும், பரிமள யாம 

காயே என்றும் துஇத்துக் களிக்கன்றார். உதிக்கன் ஐ செங்கதிரும், 

சந்துரமும், மாணிக்கமும், மாதுளம் போதும், குங்கும நீரும், 

கமலமும் போன்ற அம்பிகையின் திருமேனி சில சமயங்களில் 

மின்னாயிரம் ஒருங்கு வந்தாற்போலப் பளிச்சிடுகின் றது. இப்படிச் 

செந்நிறம் பெற்றதோடு அம்பிகை பச்சைப் பசுங்கொடியாகவும், 

பொன்னிறம் பூண்ட பிங்கலையாகவும், வெண்ணிற மேனியின 

ளாகவும், நீலகிறமுள்ள காளியாகவும் சில. சமயங்களில் 

தோற்றம் அளிக்கின்றாள். 
அடியார்களுக்குப் பதிதுக்கேோடரமை அம்மையின் ‘Boa. 

மலர்்*ளை, ““எமக்கென்று வைத்த Grub” என்று போற்று 

இன்றார். அவை மூவர் துதிப்பவ; மறை பழச் சிவந்தன ; 

மறைக்கும் அந்தமாவன ; மாலயன் தேட மறை 2தட வானவர் 

தேட கின்றன. 'அத்திருவடியைத் தாமரையென்றும் பல்லவமென் 

றும் ஆரியர் புகழ்கின்றார். தம்முடைய தலையில் அத்திருவடியை 

வைத்து ஆட்கொண்ட சிலத்தை இவர் பெருமிதத்தோடு- 

பாராட்டுஒருர். “நின் திருவடியை வைப்பதற்குச் சிவபெருமான் 

இருமுடியையும் வேதங்களையும்விட. அடியேன் முடை நாய்த்தலை 

eraser Gop |" (60) என்று உருகுகிறார். அந்தச் சரணாரவிந்தங் 

கள் வேதமாகிய சிலம்பை அணிந்து விளங்குகின் றன. 

மேல், அம்பிகையின் சின்னஞ்சிறிய மருங்கை வருணிக் 

Barr. துடியும் வஞ்சிக்கொடியம் மின்னலும் நுண் ஷீர லும் 

2 *
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ஓத்து விளங்குவது அது. செய்ய பட்டும் பன்மணிக் கோவையும் 
இடையிற் புனைந்த கோலத்தைக் காட்டுகிறார் ஆசிரியர். மால் 
வரையும் உயர் ஆழியும் ஈரேழ் புவனமும் பூத்த உத்தியையும் 
அருள்கூர் தருணாம்புயம் போன்ற தனபாரங்களையும் அழகு 
பட.ப் புனைஒருர். அரும்பு. போலவும் செப்புப் போலவும் மேரு 
மலைபோலவும் விளங்கிப் பொன்னிறம் பெற்ற ஈஇல்கள் எந்தை 

தம் கருத்தன்; அவர் கண்ணன;? இறைவர் வலிய நெஞ்சை 
ஆட்டுவிக்கும் இயல்பு படை.த்தன. அவற்றின்மேல் சண்பக 

மாலையும் கடம்பமலர் அலங்கலும் முத்துமாலையும் பூண்டு கோல 
மளிக்கிறாள் அம்பிகை. சிலபெர்முது a fee அணிந்த 

அகிமாலினியாகவும் இருக்கிறாள். 

அம்பிகையின் திருக்கரங்கள் நான்கும் கோகனதத்தைப் 

போன்ற அழகுடையன. அவற்றில் முறையே பாசமும் அங்குச 

மும் மலர்ப்பாணம் ஐந்தும் கரும்புவில்லும் ஏந்தியிருக்இன்றாள். 
வளையணிந்த இருக்கைகளில் சூலம் வைத்த கோலமும், வீணை 

ஏந்தும் திருக்கோலமும் உடையவளாக விளங்கும் நிலைகளும் 
உண்டு. அம்பிகையின் திருத்தோள் மூங்கிலை வென்று 
விளங்குவது. 

- அவளுடைய வதனாம்புயத்தில் சிந்துர த்திலகம் ஒளிவிீடுகி றது. 
வாய் பவளக் கொடிபோல்வது. அதனிடையே நிலவும் தவளத் 
தஇிருககை மயிலிறகின் அடிக்குருத்தை நினைப்பிக்கின்றது. 
அத்திருவாகிய பவழத்தையும் முறுவலாஇய நிலவையும் துணை 
விழியில் எழுஇப் பார்த்திருக்கும் இயல்புடையவர் ஆரியர். 

அம்பிகையின் இன்சொல் பாலையுந் தேனையும் பாகையும் 
போலும் பணிமொழி; பண்களிக்குங் குரல். அவள் இருச் . 
செவியில் தரளக்கொப்பும் வயிரக்குழையும் ஒளிர்கின்றன. 

இயற்கை மணம் வீசும் தேவியின் கன்னங்கரிய குழலில் கடம்ப 

மலரும் பிச்சிப் பூவும் அழகுபெறுகன் றன 7 igen} aan 
அணிந்திருக்கிறாள். 

இத்தகைய திருமேனிக்கோலத்தைச் சமுதாய Cente 

.தியானிப்பதையன்றித் தனித்தனியே * நயஞம்புயமும், வதனாம் 

புயமும், கராம்புயமும், சரணும்புயமும்” தஞ்சமாகத் தியா 
னித்துக் 'கோகனதச் செங்கைக் கரும்பும் மலரும் எப்போதும் 

சிந்தை வைத்து ' அபிராமியின் கோலமெல்லாம் குறித்து இன்: 
புற றவர் இவ்வாசிரியர். இந்தத் தியானம் வீறுபெறப்பெற இவர் 

எங்கும் அம்பிகையின் இருக்கோலத்தையே காணும் அனுப 

வத்ஜைப் பெற்றதை, 7
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்! பார்க்கு் இசைதொறும் பாசாங் குசமும் பனிச்சிறைவண் 
_ டாரீக்கும் புதுமலர் ஐந்தும் கரும்புமென் அல்லலெல்லாம் 

தீர்க்கும் திரிபுரை யாள்இரு மேனியும் சிற்றிடையும் 

வார்க்குங் குமமுலை யும்முலை மேல்முத்.து மாலையுமே”” 
என்ற அழகிய பாடலால் தெரிவிக்கிறார். 

திருவுருவத்தியானத்தோடு, திருமாமங்களைப் பலபல உருவத் 

தில் சொல்லியின்பு.றும் இயல்புள்ளவர் இவர். 'கற்றதுன் னாமம்'” * 
(12) என்று சொல்கிறார். அவை கான்மறைசேர் திருகாமங்கள் 

என்பர். அவற்றைச் சொல்லுவதில் இவருக்கு ஒரு 'தனியின்பம் 

முகிழ்க்கிறது. :: திவினையுடைய அடியேன் தொடுத்த சொற்கள் 

பொருளற்றனவானாலும் இடையிடையே நின் காமங்களை வீர்வ 
வைத்திருக்கன்றேன். அவற்றைக்: கூறுமளலிலாவது இவை 

. தோத்திரமாகும் ”: (66) என்று இவர் உரைக்கிறார். அம்பிகையை 
வருணித்தும், இயல்புரைத்தும் சுருக்கமாகவும் பெருக்கமாகவும் 

இவர் எடுத்தாண்ட திருகாமங்கள் பல. அவை வருமாறு 2 
அகிமாலினி, அண்டமெல்லாம் பூத்தவள், அணங்கு, 

அணிக்கு அழகு, அணுகாதவர்க்குப் பிணி, அதிசயமான வடி. 

வுடையாள், அந்தரி, அபிராமவல்லி, அபிராமி, அம்பிகை, அம்புயா 

தனத்தம்பிகை, அம்மை, அமரர் விருந்து. அரு, அருமருந்து, 
அருட்கடல், அருன், அழகுக்கு ஒருவரும் ஓவ்வாத வல்லி, அழி 

யாத கன்னிகை, அனை த்தையும் நீங்கி நிற்பாள், ஆடகத் தாமரை 

ஆரணங்கு, ஆத்தாள், ஆரணங்கு, ஆனந்தவல்லி, இசைவடிவரய் . 

நின்ற நாயகி, இம௰த்துப் பிறந்தவள், இம௰ப்பிடி, இமவான் 
பெற்ற கோமளம், இறைவர் செம்பாகத்து இருந்தவள், 
இறைவி, உடையாள், உமை, உலகெங்குமாய் நின்றாள், உள் 
எத்தே விளைந்த கள், எந்தை துணைவி, எம்பிராட்டி, எம் 
பெறாமாட்டி, எழுதரிய மேனிமயில், ஏ.தமிலாள், ஒளி, ஒன்பது 
கோணங்களில் உறைபவள், ஓன்று, கடம்பு சாத்தும் கழல் 
அணங்கு, ' கமலத்திரு, கலாவயிரவீ மண்டலி, கறைக்கண்ட 
னுக்கு மூத்தவள், கன்னி, கனங்குழை, காஸி, கஇயாதி உடை .. 
யாள், கிளி, குணக்குன்று, குவளைக்கண்ணி, கோமள யாமளை, 
கோமளவல்லி, சகலகலா மயில், சங்கரனார் மனைமங்கலம், Fit 
கரி, சடையோன்புடையாள், சண்டி, சாம்பவி, சாமளை, இத்தி, 

.சித்திதருந் தெய்வம், சிந்துரமேனியள், சந்துரானன சுந்தரி, 
சிவகாமசுந்தரி, சிவம், சுந்தரவல்லி, சுந்தரி, சூலினி, செங்கண் 

மால் திருத்தங்கைச்சி, செங்கல௪ முலையாள், செம்பட்டுடை 

யாள், செய்யாள், ஞாலமெலாம் பெற்ற நாயக, கலைவி, தவள்,
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srw, திரிபுரசுந்தரி, இரிபுரை, இரு, தெருள், கம் பெற் ற்ற 

- அம்மை, தையல், நாயகி, நாராயணி, நான்முக, நீலி, நுண்ணூல் 

இடையாள், பசும்பெண் கொடி, பஞ்சசாயக, பஞ்சபாணி, 

பஞ்சமி, பணிமொழி, பயிரவி, பராசக்தி, பராபரை, பரிமளப் 

பச்சைக்கொடி, பலவுரு, பனிமொ.ழி, பாசாங்குசை, பாலினும் 

சொல் இனியாள், பிங்கலை, பிணிக்கு மருந்து, புத்தி, புரத்தை, 

. பூவனம் கரந்தவள், புவனம் காத்தவள், புவனம் பதினான்கையும் 

பூத்தவள், பூங்குயில், பூங்குழலாள், பூதங்களாகி, விரிந்த 

அம்மை, பூரணாசல மங்கலை, பைங்கிளி, போகம், மங்கலை, 

மண்டலி, மணி, மணி புனைந்த அணி, மணியின் ஒள், மதிச் 

செஞ்சடையாள், மருள், மலைமகள், மறையின் அரும்பொருள், 

மறையின் பரிமளம், மனோன்மணி, மாத்தவள், மாதங்கி, 

மாதுளம்பூ நிறத்தவள், மாலினி, மின்கொாடி, முக்கண்ணி, முகுந் 

தற்கு இளையவள், முகிழ்ககை, முத்தி, முத்திக்கு வித்து, மூதல்விர 
முப்புரை, மூவருக்கும் அன்னை, மெல்லியல், யாமளவல்லி, 

யாமளை, வஞ்சகர் கெஞ்சடையாள், வல்லி, வாணுதல், வாணுத ந் 

கண்ணி, வாராக, விழுப்பொருள், வெளி, வெளியாள், வேதப் 

பரிபூரை முதலியன. 

ஒன்றாகிப் பலவாகிய உருவம் உடையவளாக "இருந்தும் 

அம்பிகை அருவே உருவானவள். அகில சராசரங்களும் வானாதி 

பூதங்களுமாகி நின்றும் அவற்றிவின்றும் நீங்கனவள். வேதத் 
தின் முதலும் இடையும் அந்தமும் பொருளுமாக இருந்தும் மறை 

தேட மின்றவள். பிணியாகி ஈலிவாளும் அவள் ; அப்பிணிக்கு 
மருந்தாகி அருள் மலிவாளும் அப்பிராட்டியே. பொருளாகவும் 
அப்பொருள் முடிக்கும் போகமாகவும் அப்போகத்தைச் செய்யும் 

மாயையாகவும் மாயா மலத்தை நீக்கும் தெருளாகவும் இலங்கு 
வாள். ஆனந்தமாய் அறிவாய் அமுதமாய் இன்பந்தருவ்ா£ள். 

புத்தியும் முக்தியுமாவாள். உலகுக்கு மருந்தாகவும் அமரருக்கு 
விருந்தாகவும் உதவுவாள். இசைவடி.வாய் நிற்பாள் ; ஒளியாய் 

ஓளிர்வாள் ; வெளியாய் விரிவாள். திங்களுக்குள்ளிருந்து தண் 
ணொளி வீசுவாள் ; செஞ்சுடர்க்குள் ஸிருந்து தேசு தருவாள். 

பிரமனிடம் கலைமகளாகவும், திருமாலிடம் . திருமகளாகவும் 

இருப்பவர்கள் அவளுடைய சத்தியமிசங்களே யாவர். புவனம் 

பதினான்கையும் பூத்துக் காத்துக் கரக்கும் அப்பராசக்தி Go 

பும் இறப்பும் அற்றவள். 
இமவரையன் மகளாகத் திருவவகாரம் செய்தவள்; மடன் 

தலைமேல் நிற்பவள் ; பிரம கபாலந் தரிப்பவள். முகுந்தற்கு
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இளையவள். கறைக்  கண்டனுக்கு ஒரு வகையில் மூத்தவள் ; 
ஒரு வகையில் அன்னையும் ஆவாள். 

எம்பெருமானுடன் ஓன்றியும், தனியே இணைந்தும் அம்மை 
செய்யும் ஆடல்கள் சொல்லத்தரமோ !/ சிவத்திற்கும் சக்திக்கும் 

பேதமில்லையென்பதை நன்கு உணர்ந்த இப்பெரியார் “சத்தியும் 

சத்தி தழைக்கும் சிவமும் '' ஆக அம்பிகையை வழிபடுகிறார். 

சொல்லும் பொருளுமென ௩டராசப் பெருமான் அருகில் ஒன்றி 

இருப்பாள் தேவி; திருமணக்கோலத்தில் இறைவருடன் of 

றிருப்பாள் ; அவருடைய ஒரு கூற்றை மெய்யினின்றும் பறித்துக் 

குடிபுகுவாள் ; மன்மதனை எறித்த அப்பெருமானுடைய அழியா 
விரதத்தை அண்டமெல்லாம் பழிக்கும்படி* அவர் பாகத்தைக் 

கொண்டு, அ௮ச்செயலால் அவர் மதியை வவ்வி, ஒரு மகனும் 

அவருக்கு உண்டாகும்படி. செய்த வல்லபமுடையாள். அப் 

பிராட்டியின் ஊடலைத் தீர்க்கும்பொருட்டு இமைவர் பணிந்து 

அவளது சரணார விந்தத்தை முடிக்கண்ணியாகச் சூடுகின்றுர் 5 

அப்போது அவளுடைய கோபம் மிதாதிருக்கும்பொருட்டுத் தம் 

கரத்திலுள்ள ௮க்கினியையும் சிரத்துலுள்ள .கங்கையையும் 

கரந்துவிடுகறார். இங்ஙனம் அருள்விளையாடல் புரியும் wa 

விருவரும் ஒருங்கே வந்து திருவருள் புரிதலை இவ்வாசிரியர் பல 
இடங்களில் சொல்கிருர். 

 புனிதரும் நீயுமென் புந்தியெந் நாளும் .பொருந்துகவே '' (4) 

_ 1 உமையும் உமையொரு பாகரும் ஏக உருவில்வந்திங் 
கெமையும் தமக்கன் பு செய்யவைத்தார் ?' (821) 

 புண்ணீயஞ் செய்தன மேமன மேபுதுப் பூங்குவள்க் 

கண்ணியுஞ் செய்ய கணவருங் கூடிஈம் காரணத்தால் 
நண்ணியிங் கேவந்து தம்௮டி. யார்கள் நடுவிருக்கப் 
பண்ணிகஞ் சென்னியின் மேற்பத்ம பாதம் பதித்திட ர் 

88 வவ்வால் 8 துலைவரும் நீயும் துரியமற்ற 
உறக்கந் தரவம் துடம்போ டுயிருற வற்றறிவு 

மறக்கும் பொழுதென்முன் னேவரல் வேண்டும்.'' (89) 

அபிராமியின் தொண்டர்கள் ஆகமபத்தஇியை ஓர்ந்து மறை 
சொல்லிய வண்ணம் தொழுது வாழ்த்தும் இயல்புடையவர்கள் ; 

அவர்களுக்கு ஒரு தீங்கும் இல்லை ; அவர்களுக்குத் தனம், கல்வி 

தளர்வறியா மனம், தெய்வ வடி.வு, வஞ்சமில்லா இனம், இன் 

னும் நல்லன எவை உண்டோ அவை எல்லாம் அபிராமியின் 

EGA ESO ET BHD; ரதகஜ ,துரக பதாஇிகள், மகுடம்,



ர்ச் 

சிவிகை, கனகம், ஆரம் முதலிய சின்னங்களைப் பெற்ற அரச 
பதவியைப் பெறுவார்கள். அவர்கள் படையாத தனமே இல்லை. 

இந்திர பதவியும் பெற்று வானுலக இன்பம் அத்தனையும் அடை 
வர். . பிறகு வீட்டையும் அடைவர். 

இறைவியின் இருவருளால் மெய்ஞ்ஞானம் பெற்றவர்கள் 
தவம் முயன்று யமவாதனையி ஸின்றும் நீங்குவார்கள் ; பி.றவி, 

வேரை அறுத்துவீடுவார்கள். அச்சிவஞானிகள்' *எமதெல்லாம் 

உனதே”: என்று எல்லாவற்றையும் அம்பிகைக்கே அர்ப்பணஞ் 

செய்துவிட்டுத் தன்னந்தனியிருந்து விழிநீர் மல்கிப் புளக 
மரும்பித் ததும்பிய ஆனந்தமாகித் தேனில் விழுந்த வண்டு 

போலத் தேவியின் திருவருள் விலாசப் பரவெளியில் அமுதுண்டு 
இடப்பர், அவர்கள் ஏது செய்தாலும் அதுவே தவமாகிவிடும். 

இத்தகைய தொண்டர்கள். கூடிய அவையத்தைப் பகலிர 

வாக ஈநண்ணியவர் அபிராமிபட்டர் ; அவர்களுடன் கூடி மூறை 

முறையே தேவியின் பரமாகம பத்ததியைப் பன்னியவர். அவர் 

கள் பின்னே இரிந்து அவர்களைப் பேணுவதற்குப் பூர்வ ஜன்மங் 
களில் தவம் செய்இருக்க வேண்டும்; 'முன்னே தவங்கள் 

மூயன்று கொண்டேன் ' என்று இவர் பெருமிதம் அடைஒருர். 
அவ்வடியார் பெருமையை எண்ணாதவர்கள் ஈரகுக்கு உறவாக 

யவர்களென்று கருதி அவர்களை ஈண்ணாதவர் இவர். குடில்கள் 
தோறும் பலிக்கு உழலுகின் றவர்களைப் பார்க்கும்போ தெல்லாம், 
“ஐயோ !/ இவர்கள் அம்பிகையை மாத்திரைப்போது கூட மனத் 

நில் நினையாதவர்கள் போலும்!'' என்று இரங்குபவர், பழிக்கே 

சுழன்று வெம்பாவங்களே செய்து பாழ்்ஈரகக் குழிக்கே அழுந் 
தும் கய்வர் கூட்டத்தை விரும்பா தவர். 

மனம், வாக்கு, காயம் கூன்றினாலும் அம்பிகையைப் பக்தி 
பண்ணி இன்புற்ற பெரியார் இவர். அம்பிகையின் . தருக்' 

கோலத்தையன்றி மற்றவற்றை நெஞ்சில் இருத்காதவர். உருகி 

அம்பிகையின் பாதத்திலே மனத்தைச் செலுத்தியவர். பலி 

பெறும் துர்த்தேவதைகளை த் தாம் பூசிப்பதாகப் பிறர் கூறு 

_ வதைக் கேட்டவராதலின் தம் நிலையை இவர். ஒரு பாட்டில் 

வெளிப்படுத்தி யிருக்கிருர். 

் வீணே பலிகவர் தெய்வங்கள் பாற்சென்று மிக்கவன் பு 

பூணேன் உனக்கன் பு பூண்டுகொண் டேனின் புகழ்ச்சி 
பேணேன் '' (64) [wer Bc 

‘Qe@paiuvicr ysmpl ured sr கற்கவும் பக்தி 
பண்ணவும் நான் என்ன புண்ணியம் செய்தேன்!/' என்று பூரிக்
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இன்றார். * அம்பிகையின் €றடி. சென்னிவைக்க ஒரு பெரிய தவம் 
எங்களுக்குக் இஉட.த்ததே; என்ன ஆச்சரியம்!” என்று வியக் 
கின்றார். கன்னியைக் காணும் அன்பு பூணுதற்கு எண்ணிய 
எண்ணம் முன்செய்த புண்ணியம் அன்றோ?' என்று உவகை 

பூக்கிறார். 

அம்மையே, நான் நடுக்கடலுள் சென்று விழுந்தாலும் 

கரையேற்றுகை நின் திருவுள்ளம். நான் மிண்டு செய்தாலும் 

பொறுக்கை நன்று. உன்னையும் போற்றி, ஒருவர்தம்பால் 

பாமாலை கொண்டு சென்று பொய்யும் மெய்யும் இயம்பவைத் 

தாயே; இதுநின் அருளுக்கு அடுக்குமா ? பரமென்று உன்னை 

அடைந்துவிட்டேன்; ஆகையால் பக்தருக்குள் தரம் அன்று 
என்று தள்ளத் தகாது. என் ஆவி தளர்விலதாகிய கதியை 

அடையும் வண்ணம் கருதி யருளவேண்டும். அடியேன் இனிப் 
பிறவாமல் வந்த ஆண்டுகொள்வாயாக, அதன்பொருட்டு நான் 

நின்று ஏத்துகன்றேன். இணி யான் பிறந்தால் நின்குறையே 

அன்றியார் குறை? காலன் மான் நடுங்கும்படி வந்து அழைக்கும் 
பொழுது நீ தரிசனம் தந்து அஞ்சலென்பாயாக!'' என்று ஒரு 

நிலையில் மனமுருகி வேண்டுகிருர் இத்தேவி உபாஸகர். 

தாம் அம்பிகையால் தடுத்தாட்கொள்ளப் பெற்ற செய் 

இயை மனமுருக நினைக்கின்றார் : 

அன்றே தடுத்தென்னை யாண்டுகொண் டாய்” (80) 

் அசைக் கடலில் அகப்பட் டருளற்ற அந்தகன் கைப் 
பாசத்தில் ௮ல்லம் படஇருந் தேனைகின் பாதமென்னும் 

வாசக் கமலச் தலைமேல் வலியவைத் தாண்டுகொண்ட 
நேசத்தை என்சொல்லுவேன் /'' (92.) 

தம்முடைய ஒளவியத்தைத் தீர்த்து, பாசத்தொடரை 

அறித்து, நெஞ்சத்து அழுகீகையெல்லாம் அருட்புனலால் 

துடைத்து, ஆசையை அடங்கச்செய்து, வினையை ஒட்டி, பிற: 

வியை உடைத்து, மறலி வருகின்ற வழியை மறிக்கச் செய்த 

அம்மையின் திருவருட் சிறப்பை எண்ணி எண்ணி வியக்இன்ருர். . 
அ௮த்திருவருளே துணையாக இவர் அடைந்த ஆனந்தானுபவத்தை 

அங்கங்கே புலப்படுத்துகிறார். அம்பிகையின் தரிசனத்தால் 

விழியும் நெஞ்சும் களிரின்ற வெள்ளம் கரைகாணாமல் பெருகக் 

கருத்தினுள்ளே தெளிந்து நின்௰ ஞானம் திகழ்கின்றதாம். 

மனத்தில் இருள் * சிறிதும் இன்றி ஓளி வெளியாக யிருக்கும் 
அருள் விலாசத்தைக் கண்டு, * சுதென்றறிகிலேன் !'” ஒன்று
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வேசா றி நிற்குருர். அம்பிகையை உள்ளவண்ணங் கண்டு களித் 

ததை நினைந்து மஒழ்கிரர், । அ௫லாண்டமும் நின், ஒளியாக 

நின்ற. ஒளிர்திரு மேனியை உள்ளுகொறும், களியாகி அந்தக் 

கரணங்கள் விம்மிக் கரைபுரண்டு, வெளியாய் விடினெங்ங 

னேமறப் பேன்நின் விரகனையே ”' என்பதில் இவருடைய இன்பப் 
பெருக்கின் தலையளவு குறிப்பிக்கப்படுகி றது. 

எல்லாம் கடந்து நின்ற அம்மை தமக்கு அருள்செய்து 

ஆனந்தானுபவத்தைப் பெறச்செய்தது தம் பக்குவத்தையும் 
மிஞ்சியெதென்ற எண்ணம் இவருக்கு மீதூர்ந்து நிற்கின்றது. 

" பூதங்களாக விரிந்த அம்மையே, நீ இரங்கத்தக்க எனியேன் 
அ.றிவெல்லைக்கு உட்பட்டது பெரிய அதிசயம்” என்று வியக் 
கின்றார். பக்குவமில்லாத காலத்தில் தம்மை ஆண்டுகொண் 
டதை நினைந்து, “எனக்கு வம்பே பழுத்த படியே'' (24) என்று 
சொல்கிறார். “என் புன்மொழி நின் இருவடிக்கு உரியதானது 
ஈகைப்பதற்குரியது'” (26) என்ூருர். தம் பக்குவத்தை 
அம்பிகை நினையாமலை ஆண்டுகொண்டாள் என்று தெரிவிப்பா 

சாகி, “நாயே னையுமிங் கொருபொரு ளாக நயந்துவந்து, நீயே 
நினைவின்றி ஆண்டுகொண்டாய் ”” (61) என்று பாடுவஅிருர். 

இப்படியெல்லாம் எளிதீலே பெரிய இன்பங்களைக் கூட்டு 

* விக்கும் அபிராமியம்மையின் உபாஸனை யாவற்றிலும் சிறந்த 

தென்பார்; “அபிராமி சமயம் நன்றே” (94) என்றுபாராட் 
டிப் பேசுவது காண்க, தாம் இன்பம் பெறுவதற்குக் காரரை 

மான நெறியை இவர் உயர்த்தி வற்புறுத்திக் கூறுவது இயல்பே. 

* கொள்ளேன் மனத்தில்கின் கோலமல் லாதன்பர் கூட்டக் 
விள்ளேன் பரசம யம்விரும் பேன்வியன் மூவுலகுக் / கன்னை 
குள்ளே அனைத்தினுக் கும்புறம் பேயுள்ளத் தேவிளைந்த 

கள்ளே களிக்குங் களியே ௮ளியவென் கண் மணியே ” 

என்று வீறுபெறப் பேசவைத்த சமயம் இவர் சமயம். 

இர் நூலின்௧ண் தில்லை, காமி, திருவெண்காடு, காஞ்ச 
புரம், மதுரை என்னும் இருத்தலச் செய்திகள் வருகின்றன. 

சிவபிரான் இல்லையிலும் திருவெண்காட்டிலும் ௩டனம் செய் ' 
தருளியதும், அம்பிகை சிகாழியில் தருஞானசம்பந்தருக்குப் பால் 
அருத்தியதும், காஞ்சிபுரத்தில் சிவபெருமான் திருமேனி 
குழையத் தழுவியதும் இருகா,பி நெல் கொண்டு அறம் வளர்த் 
தீதும், மதுரையில் கடம்ப வனத்தில் எழுக்தருளியிருப்பதும் 

ஆஇ௫ய வரலாறுகள் இந்நூலில். சுட்டப்பெறுகின்றன. தேவார : 
இருவிசகக் கருத்தும் சொல்லும் சிலலல இடங்களில் உள்ளன.
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பரம்பரையாக வேதகெறியில் ஓழுகும் குடும்பத்திற் பி.௰5;த 
இவ்வாசிரியர் வேதத்திலும், ஆகமத்திலும், லலிதா ஸஹஸ்ர 
கரமம் முதலிய தேவீபரமான கிெரந்தங்களிலும் உள்ள செய்தி 

களை அங்கங்கே எடுத்தாண்டிருக்கிருர். ் 
இந்நூல் கடை வடசொற்கள் இடையிடையே வீரவிச் 

“செம்பாகமாக அமைந்தஇிருக்கின்றது. அம்பிகையின் திருகாமங் 
களை மிகுதியாகப் பொருத்து ஆரியர் பாடுகிறார். எனிய seo 
யில் பெரும்பாலும் ஆற்றொழுக்கே அமைந்து இயலுகின்றன 

செய்யுட்கள். எதுகை நயம் பொருந்திய பாடல்கள் சில உண்டு : 
மின்காடி மென்கடிக் குங்கும தோயம்” (1) 
“முப்புரை செப்புரை செய்யும் புணர்முலை'' (5) 
சுந்தரி யந்தரி'” (5) : 
“வந்தரி சிந்துர வண்ணத்தினாள்”” (8) 
"வானவர் தானவ ரானவர்கள்'' (74) 
அமைய மமையுறு தோளியர் மேல்வைத்த வாசை''(41) 
வண்டு கண்டி: (76) 
விருந்தாக வேலை மருந்தான வககல்கும்” (909) 
“புண்ணிய ரெண்ணிலர்.” (92) 

ஓரு செய்யுளில் மடக்கு அமைந்துள்ள து : 
'உடையாளை ஓல்குசெம் பட்டுடை யாளை ஓளிமதிச்செஞ் 
சடையாளை வஞ்சகர் கெஞ்சடை யாளைத் தயங்கு நுண்ணூல் 
இடையாளை எங்கள்பெம் மானிடையாளையிங் கென்னையினிப் 
படையாளை யுங்களை யும்படை யாவண்ணம் பார்த்திருமே."” 

சின்னஞ்சிறிய, பென்னம்பெரிய, கன்னங்கரிய, தன்னந்தனி, 
 தங்கைச்ரி, ஆத்தாள் என்ற வழக்குச் சொற்கள் இந்நூலில் 

வந்துள்ளன. 
அன்போடு படிப்பவர் நெஞ்சில் அபிராமியின் இவ்வியத் 

, திருஉருவம் தோற்றும்படியும், மேலும் மேலும் படிப்பாருக்குப் 

பக்தி நலம் பழுக்கும்படியும் செய்வது இந்த நால். அங்ஙனம் 

செய்வதற்குரிய சொல் நடையும் பொருள் ஆற்றலும் :இதில் 
நிரம்ப அமைந்து கிடக்கன்மன. உண்மையான ஞானம் 
பெற்று அதனால் வரும் ஆனந்தானுபவத்தை உடையவர்க்கன் றி 

இத்தகைய பொருட் சிறப்புடைய வாக்கு அமைதல் மிகவும்: 

அருமை. அடிதோறும் அசிரியருடைய உயர்ந்த அனுபவஙிலை 

கொப்புளித்துக் குமி(நியிட்டு மணக்கின்றது. அந்த மணத்தை 
.நுகரவைத்த ஆரியர் * அபிராமி சமயத்'தை Qsor apwore 

நமக்குக் காட்டுகிறார். நாம் உட்புகுந்து தெளிந்து பயன் 
பெறுவேரமாக/ * 

a



உ 
- செந்திலாண்டவன் திருவடி துணை 

அபிராமி அந்தாதீ 
காப்பு 

(கட்டளைக் கலித்துறை) 

தாரமர் கொன்றையுஞ் சண்பக மாலையஞ் சாத்துந்தில்லை 
ஊரர்தம் பாகத் தஅமைமைந்த னேயல கேழும்பெற்ற 

சீரபி ராமியந் தாசியெப் போதுமென் சிந்தையுள்ளே 
கரரமர் மேணிக் கணபதி யேறிற்கக் கட்டுரையே. 

(உரை) மா௯ையாகப் பொருந்திய கொன்றையையும் சண்பக 

மலர் மாலையையும் முறையே அ௮ணிந்தருளுகின் ஐ தில்லையைம்பெரு 

'மானுக்கும், அப்பெருமான் வாமபாகத்தில் உஜைஇன்ற உமா 

தேவியாருக்கும் திருக்குமரனே, கரிய நிறம் பொருந்திய திருமேனி 

யையுடைய கணபதியே, ஏழு உலகங்களையும் பெற்ற சிறப்புடைய 
அபிரரீமியம்மையின் விஷயமான. அந்தாதி யென்னும் இப் 
/9ரபநீதமானது எப்போதும் என் உள்ளத்துக்குள்ளே நிலை 

பெறும்படி. தருவாய்மொழிர் தருளுவாயாக, , 

்... தரர் - மார்பின் மாலை. கொன்றை சிவபெருமானுக்கும் சண் 

பகம் அம்பிகைக்கும் உரிய மாலைகள் ; சாம்பேயகுஸுமப்ரியை 
என்பது அம்பிகையின் இருகாமங்களுள் ஓன்று. உலகேழும் 
பெற்றது; 'புவியேழையும் பூத்தவளே” (12) என்பர் பின். 

ஊருக்கும் உமைக்கும் மைந்தனே என்க, உமை: இங்கே, சிவ 
காம சுந்தரி; “சேரும் தலைவி சிவகாம சுந்தரி” (68) அந்தாதி 
யென்றது இங்கே அந்தாதப் பிரபந்தத்துக்குரிய சொற்பொருள் 
வளத்தை, கணபதியின் இருகிறம், வெண்மையென் றும் சில:
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பென்றும் கூறுவதும் உண்டு. அந்தாதி நிற்கக் கட்டுரை என்க. 
கட்டுரைத்தல் -பொருந்தும்படி இருவாய்மலர்ந்தருளுதல்; என் ற.து 
ஐம் உள்ளத்துள்ளே நின்று சொற்பொருள்களைத் தோற்றுவிக்க 

வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தபடி. 

நூல் 
உஇக்ன் ற செங்கதி ருச்சித் திலக முணர்வுடையோர் 
மதிக்கின்ற மாணிக்கம் மாதுளம் போது மலர்க்கமலை 

து.இக்கின் ற மின்காடி. மென்கடிக் குங்கும தோயமென்ன 
விஇக்கன் ற மேனி யபிராமி யென்றன் விழுத்தணையே. 

(உரை) உதயமாகின்ற செங்கதிரவனும், நெற்றியில் ௮ணி 
யும் சிந்தூரத் திலகமும், ஞானம் உடையவர்கள் நன்கு மஇக் 
இன்ற மாணிக்கமும், மாதுள மலரும், தாமரை மலரில் craps 

தருளிய திருமகள் துதிசெய்கன்ற மின்னற் கொடியும், மெல்லிய 

வாசனையையுடைய குங்குமக் குழம்பும் ஆய பொருள்களைப் 

போன்றனவென்று நால்கள் கூறுகின்ற திருமேனியையுடைய 

அ௮பிராமியம்மை எனது மேன்மையான துணை ஆவாள். 
உதுக்கின்ற செங்கதிர் - பால சூரியன்; கண் கொள்ளும் 

வடிவினதாதலின் இதனை உவமை கூறினர், *உத்யத்பானு 

ஸஹஸ்ரபா ' என்பது ௮ம்பிகைக்குரிய ஆயிரந் இருநாமங்களுள் 
ஒன்று. “வந்துதித்த வெயிலா யிருக்கும் விசும்பில்”” (99) என்பர் 
பின். உச்சித் இலகம்: சிந்துர வண்ணப் பெண்ணே :' (8), 

1 சிந்துர வண்ணத்தினாள் '' (8), சிந்துர மேனியள் '' (48) 
என்று பின்னும் கூறுதல் காண்க, 

உணர்வு - மணிநூல் ஆய்ந்த அறிவு ; மெய்ஞ்ஞானமெனலும் 

. ஆம். மாணிக்கம்; *' மணியே மணியின் ஒளியே ”' (24); * மாணிக்க 
avd” (மீனாட்சியம்மை பீள்ளைத்தமிழ், 7), மாதுளம்போது 

மாதுளம்பூ நிறத்தாளை ”” (பயன்); * தாடிமீகுஸுமப்ரபா ”” 
(லலீதா ஸஹஸ்ரநாமம், 560.) மின்கொாடி: “மின்னா யீரமொரு மெய். 

வடி. வாக விளங்குகின்ற, அன்னாள் ': (55), “மின்போலு நின் 
் ரோற்றம்'” (61.) விழுத்துணை - விழுப்பமா௫ிய துணை ; எல்லா 

விடத்தும் எக்காலத்தும் துணையாக இருத்தலின் விழுத்துணை 
என்றாந், (1) 

Sito Wj தொழுந்தெய்வ மும்பெற்ற தாயுஞ் am Daahen 
பணையுங் கொழுந்தும் பதிகொண்ட வேரும் பனிமலர் ப்பூங் 

ட
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கணையுங் கருப்பஞ் சிலையுமென் பாசாங் குசமுங்கையில் 
அணையுந் திரிபுர சுந்தரி யாவ தறிந்தனமே. 

(உரை) எமக்கு உயிர்த்துணையும், யாம் தொழும் தெய்வமும், 

எம்மைப் பெற்ற அன்னையும், வேதமென்னும் மரத்தின் களையும், 

மூடி.வில் உள்ள கொழுந்தும், ழே பஇந்த வேரும், குளிர்ச்சியை 

யுடைய மலரம்புகளையும் கரும்பு வில்லையும் மெல்லிய பாசாங் 
குசத்தையும் திருக்கரத்தில் ஏந்திய திரிபுரசுந்தரியே ஆகும் 
உண்மையை யாம் அறீந்தோம். 

துணை முதலியவற்றை, எல்லா உயிருக்கும் துணையென்பது 
முதலாகக் கொள்ளுதலும் பொருந்தும். தொழும் தெய்வம். - 

வழிபடு கடவுள். கொழுந்து: “upoepicr GGECS age” 
(மீனாட்சி. வருகை. 10). பணை - வேதசாகைகள். கொழுக்தென்றது 

வேதாந்தமாகிய உபநிடதங்களை. வேர் என்றது வேதத்துக்கு கூல 
மாகிய பிரணவத்தை; வேதத்துக்கெல்லாம் உற்பத்தி ஸ்தானம் 
எனலுமாம்; ''வேகஜனனி”' (லலிதா லஜஸ்ரநாமம், 888) என்பது 

அம்பிகையின் திருநாமங்களுள் ஓன்று; * அருமறைக்கு முன்னாய் 

நடுவெங்கு மாய்முடி வாய முதல்வி ” (55) என்பர் பின், பாசாங் 

குசம், பூங்கணை, கருப்புச்சிலை: 65, பயன். (9 

அறிந்தேன் எவரு மறியா மறையை யறிக்துகொண்டு 
செறிந்தே னுனது இருவடிக் கேதிரு வேவெருவிப் 

பி,மிந்தேனின் னன் பர் பெருமையெண் ணாத கருமகெஞ்சால். 

மறிந்தே விழுகர குக்குற வாய மனிதரையே. 

(உரை) அருட்செல்வ முூடையாய், வேறு யாரும் அறியாத 
இரகசியத்தை நான் அறிந்தேன் ; அங்ஙனம் அறிந்தமையால் அது : 
கொண்டுகின் இருவடி யினிடத்தே புகலாக அடைந்தேன்; நின்னடி. 
யார்கள் பெருமையை எண்ணாத பாவம் மிக்க மனங்காரணமாகக் 
குப்புறவிழமும் உரகலோகத்தின் தொடர்புடைய மனிதரை அஞ்ச 
விலகினேன். 

நின் திருவடிக்கண் அடைக்கலம் புகுகல் எல்லா நன்மை 
களையும் கூட்டுவிக்கும் என்ற உண்மையை அறிந்தேனென்பார், * 
மறையை அறிந்தேன் என்றார். Ge Pg - புகலாகப் புகுதல் ; ; 
இடைவிடாது தியானித்தலுமாம். திரு? மஹாலக்ஷ்மி என்பது 
லலிதாம்பிகையின் திருகாமங்களுள் இன்று. பி.றிநீதேன்: எதுகை 
பற்றி. இடையின ரகரம் வல்லினமாயிற்று. கருமம் - இங்கே 
தவினை.. (9).
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மனிதருந் தேவரும் மாயா முனிவரும் வந் துசென்னி 2 
குனிதருஞ் சேவடிக் கோமள மேகொன்றை வார்சடை.மேல் 
Lt இங்களும் பாம்பும் பகீரத யும்படைத்த 
புனிதரும்' நீயுமென் புந்தியெந் சாஞம் பொருந்துகவே, 

(உரை) பூவுலக வாசிகளாகிய மனிதர்களும் பொன்னுலக 
'வாணராகிய தேவர்களும் இறவாத பெருமையையுடைய முனிவர்: 
களும் வந்து தலை வலாங்கும் செம்மையாகிய திருவடிகளும் மெல் 
லியல்பும் உடைய தேவியே, கொன்றைக் கண்ணியை அணிந்த 
நீண்ட சடாபாரத்தின்மேல் பனிஉய உண்டாக்குஇன்ற சந் 
திரனையும் பாம்பையும் கங்கையையும் கொண்ட தூயவராகிய 
.சிவடிரானும் நீயும் என் அறிவினீடத்தே எக்காலத்திலும் 
இனைந்து எழுந்தருள்வீர்களாக/ 

மாயா முனிவர் - தவத்தாலும் சித்தகளாலும் மரணம் ஓழிந்த 
மூனிவர்; மார்க்கண்டேயர் முதலிய இருடிகள்; தாபஸாராத்தியா 
என்பது அம்பிகையின் இருகாமங்களுள் ஒன்று, கோமளம் - 
மென்மை; 89, குறிப்புப் பார்க்க. (4) 

பொருந்திய முப்புரை செப்புரை செய்யும் புணர்முலையால் 
வருந்திய வஞ்சி மருங்குல் மனோன்மணி வார்சடையோன் 
அருந்திய ஈஞ்சமு தாக்கிய வம்பிகை யம்புயமேல் 
திருந்திய சுந்தரி யந்தரி பாதமென் சென்னியதே, 

(உர) அடியேங்களுக்குத் திருவருள் புரிவதற்குப் பொருக் 
திய திரிபுரையும், செப்பை உவமையாகச் சொல்லும் இணைந்த 
தினங்களின் பா ரத்தினால் தளர்வுற் ற வஞ்சிக்கொடியைப் போன்ற 
திருவிடையையுடைய மனோன்மணியும், நீண்ட சடையையுடைய 

, சிவபிரான் உண்ட விடத்தைத் தன் திருக்கரத்தால் கண்டமட்டு 
மாக்கி அமுதமாக்கிய அம்பிகையும், தாமரை மலரின்மேல் அழகு 
பெற:வீற்றிருக்தருளும் சுந்தரியும், அந்தரியும் ஆகிய அபிராமி : 
அம்மையின் இருவடி. என் தலைமேலது; அதனை நரன் வணங்கு 
கின்றேன். 

முப்புரை - திரிபுரை. திரிபுரை என்பதற்குப் பலவாறு 
பொருள்கொள்வர். புரை - மூத்தவள் ; மூம்கூர் த்இகளுக்கும் 
மூத்தவளென்பர் ஒரு சாரார். இரிபுரார்ணவம் என்னும் நூல், 
“பிங்கலை, இடைகலை, சமுமுனை என்னும் மூன்று நாடிகளிலும் 
இருப்பவளாதலினாலும், மனம் புத்தி சித்தம் என்னும் மூன்றிலும் 
உஹழைபவளாதலினாலும் இரிபுரையென்னும் இருகாமம் வந்தது ”
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என்று கூறும், மூத்தேவர், மும்மறை, முத், முச்சக்இி, மூன்று 
ஸ்வரம், மூவுலகு, முந்ககரம் மூதலிய மூவகைப் பிரறிவுகளு.க் 

கெல்லாம் உரியவளாதலின் இப்பெயர் வந்ததென்று கெளடபாத 
_ சூத்திர உரை கூறும். .சந்தஇிரகண்டம், அக்கினி கண்டம், சூரிய 

கண்டமென்னும் முப்பிரிவையுடைய சக்கரத்துக்குத் தலைவி 

யென்பது ஒரு பொருள். மனோன்மணி: லலிதாம்பிகையின் இரு 

நாமங்களுள் ஓன்று. மனத்தை ஞானகநிலைக்கு எழுப்புபவள் 
என்பது யொருள். புருவ மத்திக்கு மேலே பிரமரந்துரத்தஇற்குக் 

இழ் உள்ள இந்து முதலிய எண்வகை நிலைகளில் இறுதிநிலை . 

உன்மனி அல்லது மனேன்மனியாம். இதன்கண் உழைதலின் 

தேவிக்கு இப்பெயர் வந்ததென்றும், பற்றற்ற மனம் இயங்குத * 

லந்று நிற்கும் நிலை உன்மனியாதலின் அந்நிலையில் அருள்புரிதல் 

பற்றி இங்கனம் வழங்கப்பெறுவாளென்றும் கூறுவர். 

நஞ்சு அமுதாக்கிய அம்பிகை: :*எவ்விடத்துந் தாமாகி 
யிருந்தவருக் கருந்தவரும், வெவ்விட த்தை யமுதாக்கும் விரைக் 

கொடியைப் பாடுவனே :' (மீலட்ரியம்மை குறம். அம்பிகை - தாய். 

அம்புயமேல் திருந்திய சுந்தரி - தாமரையின்மேல் எழுந்தருளிய 

அபிராமி; பத்மாஸனா என்பது தேவியின் திருகாமங்களுள் ஓன்று. 

சுந்தரி, அபிராமி: ஒரு பொருளன. அந்தரி- பராகாச வடிவை 

யுடையவன் ; அந்தரம் - ஆகாசம் ; பராகாசா என்பது அம்பிகை 
யின் திருகாமம், சிதாகாசத்தில் உறைபவளெனலும் ஆம். 
* தஹராகாசரூபிணி' என்பது ஒரு திரு நாமமாதலின் இங்கே 

தஹராகாச உருவினள் என்பதும் பொருந்தும். இதயத்துள்ளே 
உள்ளது தஹராகரசம், : . 

பாதம் இரண்டாயினும் ஒன்றுபோல வைத்துப் பேசியபடி ; 

தொகுதி ஒருமை, (5) 
சென்னிய துன்பொற் றிருவடித் தாமரை சிந்தையுள்ளே ” 

- மன்னிய துன்றிரு மந்திரஞ் சிந்து வண்ணப்பெண்ணே” 
முன்னிய நின்னடி யாருடன் கூடி முறைமுறையே 

பன்னிய-தென் நுமுன் றன்பர மாகம பத்ததியே. 

(உரை) சிந்துரத்தின் செந்நிறம் வாய்ந்த இருமேனியையுடைய 

தேவி, என் சிரத்தின்மேல் முடிபோலத் திகழ்வது நின்பொலிவு 
பெற்ற திருவடியாகிய தாமரை மலர் ! கெஞ்சத்துள் நிலைபெற்று 
இருப்பது உன் அழகிய மந்திரம் ; நின்னையே தியானிக்கும் நின் 
அடியார்களுடன் கலந்து முறைப்படி அடுத்தடுத்து நான் பாரா 

யணம் செய்வது உன்னுடைய மேலான ஆகமப.த்ததியே யாகும்.



ஜ
ு
 

பிராமி அந்தாதி 

மனம், வாக்கு, காயம் என்னும் முக்கரணங்களாலும் . வழி 
படுவதைக் கூறுஇன்றார். பொன் -பொலிவு, மூஹறை மூறை 
யென்ற பன்மை பலகாலும் பாராயணம் செய்தலை அறிவித்தது. 
பரம ஆகம பத்ததி- சாக்தாகம வழிவந்த நூல்கள். சதாசார 

பத்ததி யென்பதுபோல நூல்கள் பத்ததி யென்ற பெயரோடு 
வழங்குதல் காண்க. (6) 

தீதியுறு. மத்திற் சமலுமென் னாவி களர்விலதோர். 
கதியுறு வண்ணங் ௧௬ நண் டாய்கம லாலயனும்' 

மதியுறு வேரி மகிம்ஈனும் மாலும் வணங்கியென் றும் 

துதியறு சேவடி யாரய்சிந்து ரானன சுந்தரியே. 

(உரை) தாமரை மலரை இருக்கையாகக் கொண்ட பிரம 

சேவனும், சந்திரனைத் இருமுடியில் தரித்த நின் கணவராகிய.* 

சிவபெருமானும், திருமாலும் விபட்டு எந்காளும் தோத்திரம் 

செய்யும் செம்மையாகிய இருவடியையுடையாய், சிந்தூரத் தில 

கம் அணிந்த திருமுமத்சையடைய பேரழகியே, தயிரில் கஉடதற் 

காக அமைந்த மத்தைப்போலப் பல பிறவிகளிற் சுமன்று திரியும் 

அடியேனது உயிர், பி.றப்பி, றப்பென்னுர் தளர்ச்சிஇல்லாததாகிய 

வீட்டு நிலையை அடையும்படி. § இருவுள்ளங் கொண்டருள்வாயாக, 
“மத்துறு தண்டயி ரிற்புலன் றீக்கது வக்கலங்கி, வித்துறு 

வேனை வீடுதிகண்டாய்” (3ீருவாசகம்) என்பது இங்கே ஒப்பிட.ற் 

குரியது. மூவரும் பணிதல் : “நடனங்கள் மூன்றுடை நாதனும் 

வேதமும் நாரணலும், அயனும் பரவும் அபிராம வல்லி”, “முதற். 

றேவர் கூரவரு'ம் யாவரும் போற்றும் முகிழ்சகையே'” (74, G2.) 
சிந்துரானனம் ; ஸிந்தூர திலகாஞ்சிதா (லலிதா. 686), (7) 

சந்தரி யெந்தை ZcrraiQuet urge gs தொடரையெல்லாம் ் 

வந்தரி சிந்துர வண்ண த்டி னாுண்மட டன்றலைமேல் 

அந்தரி நீலி யழமியாத கன்னிகை யாரண த்தோன் 
கந்தரி கைத்தலத் தாண்மலர்த் தாளென் கருத்தனவே, 

(உர) சுந்தரி, எந்தையாகிய சிவபெருமானுக்குரிய தேவி, 
என்னுடைய பாசமாகிய தகரகளையெல்லாம் அடியேன்பால் 
எழுந்தருளி வந்து அழிக்கும் சிந்துர நிறம் பொருந்தியவள், 
மகிஷாசுரனது சிரத்தின்மேல் நிற்கும் அந்தரி, நீல நிறத்தை 
யுடையவள், என்றும் அமிவில்லாத கன்னிகக, பிர மதேவனது 
கபாலத்தைக் தாங்குகின் ர இழுக்சரத்தை உடையவள் ஆயு
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அபிராமியின் இருத்தாள்கள் என் உள்ளத்துள்ளே என்றும் 
எழுந்தருளி யிருப்பனவாம். ் . 

யான் புன்னெறிபற்றி ஒழுகா நிற்க, என்பால் பேரருள் 
- பூண்டு தானே வலியவந்து ஆண்டுகொண்டாள் என்பார், * வந்து 
அறி சிந்துர வண்ஷாத்தினாள்' என்று கூறினார். சிந்துர வண்ணம் : 
3, 6. மகிடன் தலைமேல் நின்ற கோலத்தில் அம்பிகை துர்க்கை 
யென்றும் சாமுண்டி யென்றும் வழங்கப் பெறுவள் ; மகஷாசுர 
மர்த்தனியென்னும் திருகாமம் காண்க? “கொதியாது கொதித் 
தெறிந்த கோட்டெருமைத் த%&யின்மிசை, மிதியாத Foy 
மிதித்தனபோற் றோன் ற”: (பழம் - பாடல்) 8ீலி-காளி. அழியாத 
கன்னிகை - கன்னிப்பருவம் என்றும் அழியாதவ ளெனலும் ஆம்: 
குமாரி என்ற இருகாமத்தை ira; “கணிகையுமை” (தீருப்புகழ்), 
“அகிலாண்ட கோடி யின்ற, அன்னையே பின்னையுங் கன்னியென 
மறைபேசும் ஆனந்த ரூப மயிலே” (தாயுமானவர் பாடல்,) பிரம 
கபாலக் தரித்தவள் : 'பலிகொள் பரலி” (திருப்புகழ்); “திவஞான 
போதக செங்கைக் கபாலி இசம்பறி'” (வராமிமால், 82.) (8) 

கருத்தன வெந்தைதன் சண்ணன வண்ணக் கனகவெற்பிறழ் 
"பெருத்தன பாலமும் பிள்ளைக்கு நல்க பேரருள் கூர் 
இிருத்தன பாரமு மாரமுஞ் செங்கைச் சிலையுமம்பும் 
ஒருத்தன மூரலு நீயுமம் மேவந்நென் முன்விற்கவே. 

(உரை) தாயே, எம் தந்ைதையாராயெ சிவபெருமானது இரு 
வுள்ளத்தில் இருப்பனவும், இருவிநிகளில் உள்ஏனவும், அழகு 
பெற்ற பொன் மலையாகிய மேருவைப்போலப் பருத்திருப்பன 
வும், அழுத திருஞானசம்பர்தப் பிள்ளையாருக்குப் பாலை வழங் 
.கினஷம் : ஆகிய பெரிய இருவருள் மிகுந்த அழமயெ இிருத்தன 

. பாரமும், அவற்றின்மேல் உள்ள முத்துமாலையும், சிவந்த இருக் 
_ கரத்திலுள்ள கருப்பு வில்லும் மலரம்புகளும், மயிலிறகன் 

- அடிக்குருத்துப்போன்ற புன்னகையும், தேவியாகிய நின் பூரணத் 
திருக்கோலமும் என்முன் நின்று காட்சி யருளுக, 

தனபாரம் கண்ணன: “தார்கொண்ட மதிமுடி. யொருத் ' 
தன் றிருக்கண்மலர் சாத்தக் இளர்நீது பொங்கித் - தவழுமிள 
வெயிலுமம நிலவமள வளவலரற் ஐண்ணென்று வெச்சென்று 
பொன், வார்கொண் டணந்தமூலை மலைவல்லி ”” (மினுட்ரியம்மை 
பிள்ளைத்தமிழ், 1.) ஊட்டாமல் கிண்ணத்திற் கறந்து அருதீஇன 
மையின் ஈல்கெ என்றார்.
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ஆரம் - சகசிரதாரை என்னும் முத்துமாலை (தக்கயாகப்பரண், 
106, உரை.) முூருந்து என்பது எதுகை நோக்கி முருத்தென 

வவித்தது. “அணிவது வெண்முத்து மாலை”, “முத்து வடங் 

கொண்ட. கொங்கை”, “பென்னம் பெரிய முலையுமுத் தாரமூம்'”, 

“முலைமேன் முத்து மாலையுமே'' (87, 45, 58, 85) என்பர் பின். (9) 

நின்று மிருந்துங் ெந்து நடந்து நினைப்பநன்னை 
- என்றும் வணங்குவ நன்மலர்க் தாளெழு தாமறையின் 
ஓன்று மரும்பொரு ளேயரு ளேயுமை யேயிமயத் — 
குன்றும் பிறந்தவ ளேயமழி யாழுத்தி யானந்தமே. 

(உர) எழுதாமல் கேட்கப்படுகின்ற வேதத்திற் பொருந் 
தும் அரிய பொருளாயுள்ளாய், சிவபிரானது இருவருள் வடிவே, 
உமாதேவியே, அன்று இமாசலத்தில் அவதரித்தாய், அழியாத 
முத்தியின்பமாக உள்ளாய், அடியேன் நின்றபடியும் இருந்தபடி. 
யும் படுத்தபடியும் ஈட் படியும் தியானம் செய்வது உன்னையே; 
என்றைக்கும் வழிபடுவது நின்றன் இருவடித் தாமரையையே, 

“நின்று மிருந்நுங் கடந்தும் நினைமிவ்கள், என்றுஞ் சிவன். 
ருளிணை” என்பதை முதலடி நினைப்பிக்இன்றது. மறைப் 
பொருள் : “மறையாய் மறைப்பொருளாய்ப் பொருண்முடிவு 
தானாய்...... இடம்பிரியா வெம்பிராட்டி” (திருவிளையாடல், 4: 42.) 
அருளே : “அருளது சத்தி யாழு மரன்றனக்கு”” (சிவஞானசித்தி 
யார்); “தயாமூர்த்தி” (லலிதா, 5981) அன்றும்: உம், அசைநிலை, 
முத்தியானந்தம்: “முத்தியும்” (28) . என்பர் பின் ; முக்தி. 
ரூபிணி”: (லலிதா: 797.) (10) 

ஆனந்த மாயென் ன ரிவாய் நிறைந்த wapsapiori 
வானந்த மான வடிவுடை யாண்மறை நான் கினுக்கும் 
தானந்த மான சரனார விந்தம் தவளகிறக் 
கானந்த மாடரங் காமெம்பி ரான்முடிக் கண்ணியதே, 

(உரை) ஆனந்த உருவமே தானாடு என் அறிவாஇ நிரம்பிய 
அமுதம்போன்றவளாகி ஆகாசம் ஈறான பஞ்ச பூதங்களும் தன். 
வடிவாகப் பெற்ற தேவியினது, நான்கு வேதங்களுக்கும் முடி 
வாக நிற்கும் திருவடித் தாமரையானது, வெண்ணிற த்தை 
யுடைய மயானத்தைத் தம்முடைய ஆடும் இடமாக உடைய 
எம்பெருமானாகயெ சிவபிரானது இருமுடி மாலையாக உள்ளது. 

a
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_ ஆனந்தம் - ஆனந்த உருவம் ; “பரமானந்தா”” (லலிதா, 252.) 
அறிவித்தால் ' அறிவதே உயிர்த் தொழிலாதலின் அறிவாய் 
என்றார். அமுதமென்றது மரணமில்லாமையைக் குறித்துகின்று, - 
நிலைபேறான உண்மையைப் புலப்படுத்தியது. எனவே சச்சிதா 

னந்த உருவுடையாள் என்பதாயிற்று. வான் அந்தம் - பிருதுவி 
மூதல் ஆகாசம் ஈறான ; “உயிரொடு பூதமைந்து: மொருமுத லாகி 

நின்ற உமை” (நிருப்புகழ்.) எல்லாம் நீறுபட்ட இடமா தலின் . 

மயான த்தைத் sacred os கான் என்றார்; இருவெண்காடு என் 

பதும் பொருந்தும். கண்ணி- தலையில் அணியும் அடையாள. 
மாலை. கர்ப்பூர வல்விநின் பகர், மதுமத் தொடுந்தம் 

முூடிவைத்த வாமது ரேசரவர் '' (மீனாட்சியம்மை இரட்டைமணிமால், 

6); அம்பிகையின் ஊடல் தீர்க்கும் பொருட்டு இறைவன் 

தேவியை.வணங்கியறைக் குறிப்பித்தவாறு. (11) 

கண்ணிய துன்புகழ்' கற்பகுன் னாமங் க௫ிந்துபத்தி 
பண்ணிய துன்னிரு பாதாம் புயத்திற் பகலிரவா 

நண்ணிய துன்னை ஈயந்தோ ரவையத்து நான்முன் செய்த 

புண்ணிய மேதென்னம் மேபுவி யேழையும் பூத்தவளே. 

(உரை) என் தாயே, ஏழுலகங்களையும் பெற்ற தேவியே, 

அடியேன் கருதுவது உன். புகழ்; கற்பதும் உன்னுஉடய காமங் 

கள்; மனமூருகிப் பக்தி செய்வது உன் இரண்டு இருவடி த் ' 

தாமரை மலர்களிலேதான் ; பகலும் இரவுமாகப் பொருந்தியது 

உன்னை விரும்பிய மெய்யடியார்களது கூட்டத்தில்; இவ்வள 
வுக்கும் காரணமாக அடியேன் முன் பிறவிகளிற் செய்த. புண் 

ணியச் செயல் யாது? 

இத்தகைய செய்கைகள் முற்பிறப்பிற் புண்ணியஞ் செய் 
தார்சிகே வாய்ப்பனவாதலின் இங்ஙனம் வினவினார் ; “gasped 

“தவமுடையார்க்காகும்'” (குறள்) என்பதை நினைக்க, அ௮அவைய 
மென்றது திருக்கூட்டத்தை, முக்கரணத்தாலும் செய்யும் 
வழிபாட்டை... முன்னர்க் கூறினார். (12) 

WSSU ளேபுவ னம்பதி னான்கையும் பூத்தவண்ணம் 

காத்தவ ளேபின் கரந்தவ ளேகறைக் கண்டனுக்கு 
மூத்தவ ளேயென்று மூவா முகுந்தற் ககாயவளே . 
மாத்தவ ளேயுன்னை யன் றிமற் றோர்தெய்வம் வந்திப்பதே. 

(உர) உலகம் பதினான்கையும் திருவருளால் ஈன்றோய், அவ். 

வாறு அருள்கொண்டு ஈன்றதுபேரலவே அவற்றைப் பாதுகாத்'
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தோய், பின்னர் அவற்றைச் சங்காரம் செய்வாய், விடத்தை 
யுடைய நீலகண்டப் பெருமானுக்கு மூன் பிறந்தோய், மூப்பை 
அடையாத இருமாலுக்குத் தங்கையே, பெரிய குவத்தை 
யுடையவளே, அடியேன் உன்னையே தெய்வமாக வழிபடுவதன் றி 
வேறு ஒரு. தெய்வத்தை வழிபடுவது முறை ஆகுமா? 

ஆக்கல் முதலிய முத்தொழிலுக்கும் மூலகாரணமா யிருத் 
-தல்பற்றி, பூத்தவளே, காத்தவளே, கரந்தவளே என்றார். 
ஈரேழ் புவனமும் பூத்தவுக்இக் கொங்கிவர் பூங்குழலாள்” (75) 
என்பர் பின். பூத்தவண்ணம் என்ற உவமை அருள் பெருகப் 
பூதீ்தவாயறே அருள் பெருகக் காத்தாய் என்பதைப் புலப் 
படுத்தியது (பயன் ).: பிரமன் முதலிய மூவரிடத்தும் இருந்து 
முத்தொழிலையும் இயற்றுபவள் அம்பிகை யென்றவாறு; லலி 
தாம்பிகையின் திருகாமங்களாகய ஸ்ருஷ்டி. கர்த்ரீ, ப்ர ஹ்மரூபா, 
கோப்தீரீ, கோவிந்தரூபிஸீ, ஸம் ஹாரிணி, ருதீரரூபா, த்ரி 

மூர்த்தி என்பவற்றைக் காண்க, சத்திதத்துவத்இனின்றும் சதா 
சிவ தத்துவம் தோன்றுதலின் மூத்தவள் என்ருர். தவம்புரி 
பவள், தவள் (44); சாரியை வேண்டியவழி இல்லை யாயிற்று, 
வந்திப்பதே : ஏகாரம் வினா. (19) 

வற்றிப் பவருன்னை வானவர் தானவ ரானவர்கள் 
சிந்திப் பவர்ஈற் பிசைமுகர் நாரணர் சிந்தையுள்ளே 
பந்திப் பவரழி யாட்பர மானந்தர் பாரிலுன்னைச் 
சந்டுப் பவர்க்கெளி தாமெம்பி ராட்டிகின் ooo aor ori Gus. 

(உரை) எம் தலைவியாகிய அபிராமியே, உன்னை வழிபடு 
வோர்கள் தேவர்களும் அசுரர்களும் ஆகிய இருவகையினரு 
மாவார்; நின்னைத் தியானம் செய்பவர்கள் ஈல்ல பிரமதேவரும் 
திருமாலும்; தம் உள்ளத்துள்ளே அன்பினாற் கட்டி வைப்பவர் 
மேலான ஆனந்த உருவினராகய சிவபெருமான் ; ஆயினும் உன் 
குளிர்நீத திருவருள் நின்னைத் தீரிசிட்பவர்களுக்கும் எளிதாக ' இருக்கின்றது. . 

இத்துணை அரிய பொருளாக இருந்தும் இவ்வுலகத்தில் நின் 
'திருவுருவைக் கோயில்களில் தரிசிப்பவர்களுக்கு நின் தண்ணனி 
எளிதா யிருந்தவாறு வியத்தற்குரிய தென்றபடி. சந்தித்தல் - 

தரீசித் தல்; “மயில் வாகனனைச் சந்திக்கலேன்” (கந்தரலங்காரம்.) மூவரும் போற்றுதல் : 26, (7) 
தண்ணளிக் கென்றுமுன் னேபல கோடி. தவங்கள் செய்வார். 
'மண்ணளிக் குஞ்செல்வ மேரபெறு வார்மதி வானவர்தம்



விண்ணனளிக் குஞ்செல் வமுமழி யாமுத்தி af Qua Gop 
பண்ணனிக் குஞ்சொற் பரிமள யாமளைப் பைங்கிளியே. , 

(உரை) பண்ணையொத்த இனிய மொழிகளைப் பேசும் பரி 
மளத் இருமேனியையுடைய யாமளையாகிய பச்சைக் இணியே, 

. உன்னுடைய திருவருளைப் பெறவேண்டுமென்று முற்பிறப்புக் 
“களில் பலகோடி வகையான தவங்களைப் புரிந்த அன்பர்கள், 
இவ்வுலகத்தைப் பாதுகாக்கும் அரசச் செல்வம் ஓன்றைத்தானா 

பெறுவார்கள் £ யாவரும் மஇக்கின் ற தேவர்களுக்குரிய வானுல 

கத்தை ஆளும் செல்வத்தையும் என்றும் அழியாத மோணைமாகய 
வீட்டையுமன்றோ பெறுவார்கள் 2 

இம்மை மறுமை வீடு என்னும் மூன்று பயனும் பெறுவர் 

என்றபடி? “அறந்தழுவும் நெறிரின்றோர்க் இகம்போகம் வீட 
ளிக்கும் அம்மை” (திருவிளையாடல், 4: 20). 

"இறைவியின் தண்ணளிக்கென்று தவஞ் செய்தாலும் அத் 
தவம் இப்பயன்களையும் கூட்டுவிக்கும். தண்ணளி விளையுமாறு 

இப்படியாயிற்று. மதி வானவர் விண் - யாவரும் போகத்திற் 

சிறந்ததென்று மதிக்கும் தேவலோகம். அழியா முத்தி யென்ற 

மையின் ஏனையவை இரண்டும் அழியுமென்பது குறிப்பாற் புலப் 

பட்டது. பண் அஸிக்கும்: அளிக்கும், உவமவாசகம்?; தன் 

இனிமையால் பண்களைப் பாதுகாக்கும் எனலுமாம். பரிமளம் £ 

26, 46; “இவ்யகந்தாட்யா'' (லலீதா. 687.) யாமளை - சியாமள 

நிறத்தை உடையவள் ; ௮ஃது ஒருவகைப் பச்சை நிறம், (15) 

கிளிய கிலாஞர் மனத்தே கிடந்து இளர்ந்சொளிரும் 

. இளரியே யொளிரு மொளிக்கட மேயெண்ணி லொன் றுமில்லா 
வெளியே வெளிமுதற் பூதங்க ளாகி விரிந்தவம்மே 
அளியே னறிவள விற்கள் வான ததிசயமே, 

(உரை) கினிபோன்ற திருமேனியையுடைய தேவி, உறவின 
ராகிய அன்பர்கள் மனத்தே நிலைபெற்று ஒரு காலைக்கு ஒருகால் 

விளங்கித் தோன்றும் ஞான ஓளியே, விளங்குகின்ற ஒளிக் 

கெல்லாம் ஆதாரப் பொருளே, எண்ணிப் பார்க்கும்போது 
எந்தத் தத்துவமும் ஆகாமல் எல்லாம் கடந்து நின்ற பரவெளியே, 
ஆகாசம் முதலிய ஐம்பெரும் பூதங்களுமாகி விரிந்த தாயே, 

இத்துணைப் பெரிய பொருளாகிய நீ இரங்கத்தக்க அடியேனது 
சிம்.றறிவின் எல்லைக்கு உட்டட்டனு வியப்புத் தருவதாகும்,
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இளர்தல் - மேன்மேலும் எழுதல். ஒளிக்கு இடம் - சந்திர 
சூரியாக்கினிகளாகிய ஒளிப் பொருள்களுக்கெல்லாம் மூல கார 
ணம்: வெளியே: 'பராகாசா' என்னும் லலிதா தேவியின் திரு 

நாமத்தை நினைக்க. விரியும்போழுது ஆகாசம், த என்னும் 
முறைப்படி விரிதலின் வெளிமுதற் பூதங்கள் என வெளியை 

முன்வைத்தார். அடங்கும் முறையில் ஆகாசம் இறுதியில் 
நிற்கும்? “வானந்த மான வடிவுடையாள்'' (11) என்று முன்னே 

கூறியது காண்க. . (16) 

௮ூசெய மான வடிவுடை யாளர விந்தமெல்லாம் 
துய வானன சுந்தர வல்லி துணையிரதி 

யதிசய மான தபசய மாகமுன் பார்த் தவர்தம் 

மஇசய மாகவன் றோவாம பாகத்சை வவ்வியதே. 

(உரை) வியப்பைத் தரும் இருவுருவத்தை யுடையவள். தாமரை 

மலர்கள் யாவும் தம்மினும் உயர்ந்த அழகுடையதென்று துதிப் 
பதற்குக் காரணமாக அவற்றை வென்று பெற்ற வெற்றியை 

யுடைய இருமுகத்தைக்கொண்ட அழகிய கொடிபோல்பவள், 
களச்குத் துணையாகிய இரதிக்கு நாயனா3யெ மன்மதன் பிற 

இடங்களிற் பெற்ற வெற்றீயெல்லாம் தம்முன் இழந்து தோல்வி 
யாகும்படி முற்காலத்தில் நெற்றிக் கண்ணைத் திறந்து நோக்கிய 
சிவபிரானது புத்தியை வெற்றிகொள்ள அல்லவோ அவரது 

இடத்திருப்பாகத்தைக் கவர்ந்துகொண்டது 2 
இரதிபதிசயமானது அபசயமாக, மன்மதனை எரித்த கோபத் 

தையுடைய திருவுள்ள த்தைக் குழைத்து வெல்வதை மதிசயமாக 
என்றார். (17) 

வவ்விய பாகத் இறைவரு நீயு மஒழ்ந்திருக்கும் ற் 
செவ்விய முங்கள் திருமணக் கோலமுஞ் சிந்தையுள்ளே 
அவ்வியந் தீர்த்தென்னை யாண்டபொரற் பாதமு மாகவந்து 
வெவ்விய காலனென் மேல்வரும்போது வெளிநிற்கவே. 

(உரை) தேவி, உன்னால் கொள்ளப்பட்ட வாமபாகத்தை 
யுடைய சிவபிரானும் நீயும் இணைந்து ம௫ழ்ந்து ஒன் றியிருக்கும் 
அவசரமாகிய 'திருக்கோலமும், உங்கள் இருமணக்கோலமும் என் 
உள்ளத்துள்ளே இருந்த ஆணவத்தைப் போக்கி என்னைத் தடுத் 
தாட்கொண்ட பொலிவு பெற்ற இருவடிகளுமாத உருவெடுத்து 

வந்து வெம்மை மிக்க கூற்றுவன் உயிரைக் கொள்ளும்பொருட்டு
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'என்மேல் எதிர்த்து,வரும்போது தரிசனம் தந்து நின்றருள்வீர்க 
ளாக. 

முதலிற் கூறியது அர்த்தகாரீசுவரத் திருக்கோலம்; பின்னது 

கல்யாண சுந்தரமூர்த்தம். அவ்வியம் - ஆணவம்: ** அகந்தைக் 

கிழங்கை யகழ்ந்தெடுக்கும் தொழும்ப ர௬ளக்கோயிற் கேற்றும் 

விளக்கே '' (மீனாட்சியம்மை பிள்ளத் தமிழ்.) மேல்வரும்போ தென்றது 
மரணகாலத்தை. கூற்றுவனைக் குமைத்த திருத்தலமாதலின் 
யம பயத்தைத் தீர்க்க வேண்டுகஒிருர். (18) 

வெளிகின்ற நின்றிரு மேனியைப் பார்த்தென் விழியுகெஞ்சும் 
களிகின் ற வெள்ளங் கரைகண்ட இல்லை கருத்திஒள்ளே 

தெளிஙின் ற ஞானக் திகழ்கின்ற தென்ன் திருவுளமோ * 
ஒளிரின்ற கோணங்க ளொன்பது மேவி யுறைபவளே. 

(உரை) தேசு நிறைந்து நிற்கும் நரவகோண த்தைப் பொருந்தி 

விரும்பித் தங்கும் அபிராமியே, வெளிப்படையாக அடியேனும் - 
காணும்படி நின்ற நின்றன் தஇிவ்வியத் திருமேனியைப் புறத்தே 
கண்டு கண்ணிலும், அகத்தே கண்டு கெஞ்சத்திலும் மகழ்ச்சி 

நிலை பெற்றதனால் உண்டான இன்ப வெள்ளத்துக்குக் கரை 
காண முடியவில்லை ; அடியேனது உள்ளத்துள்ளே, தெளிந்து 

நின்ற மெய்ஞ்ஞானம் விளங்குகின்றது; இவ்வளவு பேரருளைச் 

செய்தற்குக் காரணம் எத்தகைய திருவுள்ளக் குறிப்போ£ 

பார்த்தல் - முகக்கண்ணாலும் அககீகண்ணாலும் பார்த்தல். 
முகக் கண்ணால் பார்ப்பது இறைவியின் படிமத்தை. இருமேனி - 
விக்கிரகம், கரை - எல்லை; மூடிவுமாம். கோணங்கள் ஒன்பது: 

தேவிக்குரிய ஈவகோணங்கள் ; '*வீற்றிருப்பாண'வ கோண் த்திலே 
(வராகிமாலை, 37.) (19) 

உரைரகன்ற நின்றிருக் கோயினின் கேள்வ ரொருபக்கமோ. ' 
அறைூன்ற நான்மறை யின்னடி யோமுடி யோவமுதம் 

நிறைகின்ற வெண்டிங்க ளோகஞ்ச மோவென்ற னெஞ்சகமோ 
மறைகின்ற வாரிதி யோபூர ணாசல மங்கலையே, 

(உறை) அருளால் நிறைவு பெற்ற நிச்சலையாகிய நித்தியமங் 

கலையே, நீ வாசஞ்செய்கன்ற ஆலயம் நின் பதியாகிய பரம 
சிவத்தின் ஒரு பக்கமோ, அல்லது நின் புகழை எப்பொழுதும் 
சொல்கின்ற நான்கு வேதங்களின் மூலமோ, அன்றி அவற்றின் 

முடியாகிய உபகிடதங்களோ. அமுதம் நிறைந்திருக்கும் 

வெள்ளிய சந்திரனோ, வெண்டாமரையோ, அடியேனுடைய,
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உள்ளமோ, தன்பால் வீழும் பொருள்களெல்லாம் மறைவதற்குக் 
காரணமான கடலோ, யாதாகும்£ ் 

.. ஒருபக்கம்; * ஒரு பக்கமாய் பரம்பரன், தேவி'' (தக்கயாகப் 
பரண், 248.) கான்மறையின் அடிமுடி : “சரு.இகளின் கொழுத்தும் 
பதிகொண்ட வேரும்'' (2) சந்திரன் தேவி வீற்றிருக்கும் இடங் 
களுள் ஓன்று; ''மஇமண்டலச் தமுதமயமாயம்மை தோற்றுகின்ற 
Gib” (மீனட்சி: ஊசல், 2) 'சந்த்ரமண்டலமத்யகா” என்பது தேவி 
யின் திருகாமங்களுள் ஒன்று (94,487) வெண்மையைக் கஞ்சத்திற் 
கும் கூட்டுக, வாரிதி - பாற்கடல் (25); அம்பிகையே கல்மகளாக 
வும் திருமகளாகவும் விளங்குபவ ளென்றபடி. . அசலமங்கலை - 
பார்வதியெனலுமாம். ் (20) 
மங்கலை செங்கல சம்முலை யாண்மலை யாள்வருணச் 
சங்கலை செங்கைச் சகல கலாமயில் தாவுகங்கை 
பொங்கலை தங்கும் புரிசடை யோன்.படை. யாளுடை.யாள் 
பிங்கலை நீவிசெய் யாள்வெளி யாள்பசும் பெண்கொடியே,. 

(௨07) நித்திய மங்கலையாகிய அபிராமி தேவி, சிவந்த கல௪த் 
தைப்போன்ற தனபாரங்களையுடையவள், மலைமகள்; நிறம்பெற்ற 
சங்காலாகிய வளைகள் அசைகின்ற சிவந்த திருக்கரங்களை யுடைய 
எல்லாக் கலைக்கும் தலைவியாக மயிஃ்போன்,றவள் ; .பாய்கின்ற 
கங்கையின் மேலெழும் அலைகள் அடங்கித் தங்குதற்குரிய புரிந்த 
சடையையுடைய சிவபிரானது வாமபாகத்தை ஆட்கொண்டவள்; 
பொன்னிறம் படைத்த பிங்கலை; ரீலகிறம் படைத்த காளி ; செந் 
நிறம் பெற்ற லலிதாம்பிகை, வெண்ணிறம் பெற்ற வித்யாதேவி; 
பச்சைகிறம் பெற்ற உமாதேவி, 

மங்கலை முதல் ஆளுடையாள் வரையுள்ள இயல்பினளே 
பிங்கலை மூதலியவளாக உள்ளாள் என்று முடிக்க, ல் 

* மங்கலை - என்றும் சுமங்கலியாக இருப்பவள்; * சங்கரனார் 
மனைமங்கலமாம், அவளே”' (44) என்பர் பூன்; ௨ மழுவார் திரு 
நெடுமங்கல மகளே” (தக்க. 521); சுமங்கலி” (லலீநா, 987.) செங் 
கலசம் முலையாள்: விரித்தல் விகாரம், வருண ச்சங்கு - வருண 
னாலே அளிக்கப்பெற்ற சங்கு எனலும் ஆம். ஏல்லாக் கலைக்கும் 
தலைவியாதலின் (சகல கலாமயில்' என்றார். “சதுஷ்ஷஷ்டி கலா 
மயி”, “கலாவத'' (லலிதா, 557, 82?) என்பன அம்பிகையின் இரு - 
காமங்கள். கலா என்பது மயிற் கலாபத்துக்கு ஒரு பெயராதலின் 
அதனோடு சார்த்திச் சகலகலாமயிலென்று உருவகம் செய்தது ஒரு நயம் (96) ; "கலாமயிம் assur”  (மீனுட்சியீம்மை பிள்சத்தமிழ்) ‘ 

c



அபீராமி, அந்தாதி 32. 

என்ற வழக்கை ஒர்க, 'விண்ணுக்கடங்காமல் வெற்புக்கடங்கா 
மல் மண்ணுக்கடங்காமல்' வந்தமையால், * தாவுகங்கை பொங் 
கலை' என்றார். புரி - முறுக்கு. சடையோன் புடை.யாள், உடை 
யாள் எனப் பிரித்தும் பொருள் கொள்ளலாம். 

அம்பிகை பஞ்சவர்ணங்களையும் உடையவளென்று ஈற்றடி. 

யிற் கூறினார். பிங்கலை: ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் ஆறிதழ்த் 

தாமரையில் அமர்ந்திருக்கும் காசினி என்னும் அம்பிகையின் 
திருக்கோலத் திருமேனி பொன்னிறமுடையது; * பீதவர்ணா ”' 
(லலீதா, 507); “ஆயி சுந்தரி நீலி பிங்கலை”, “குமாரி பிங்கலை”? 

(திருப்புகழ். ) டட 
நீலி; 8; மூலாதார சக்கரத்தில் ஐந்து, முகத்தோடு கான்கி 

தீழ்த் தாமரையில் சாகினி என்ற திருகாமத்தோடும். கறிய நிறத் 

தோடும் எழுந்தருளி யிருக்கும் அம்பிகையுமர்ம். 
செய்யாள்: திருமகளாக உள்ளவள் எனலும் ஆம்; டாகினி, 

_ லாகினி என்னும் திருகாமங்களோடு உள்ள அம்பிகையும் ஆம். 
வெளியாள்: கலைமகளாக உள்ளவள் என்பதும் பொருந்தும்;. 

ஆகீஞஜை என்னும் ஆதாரத்தில் ஈரிதழ்த் தாமரையில் ஆறுமுகத் . 

தோடும் ஹாகினி என்னும் பெயரோடும் எழுக்தருளியிருக்கும் 
aa. வெண்ணிறமுடையவளென்பர்; '*சுக்லவர்ணா'” (லலிதா, 
ee). 

பசும் பெண் கொடி: அநாகதத்திலுள்ள ராகினியுமாம். (24) 

கொடியே யிளவஞ்சிக் கொம்பே யெனக்குவம் பேபழுத்த 

படியே மறையின் பரிமள மேபனி மாலிமயப் ் 
பிடியே பிரமன் முசலாய தேவரைப் பெற்றவும்மே | 
அடியே ஸிறந்திங் கினிப்பிற வாமல்வர் தாண்டுகொள்ளே. 

(உரை) இளைய வஞ்சிக்கொடி போன்ரறுய், பூங்கொம்பை 

ஓத்தவளே, எனக்குக் காலமல்லாத காலத்திலே பழுத்த இரு 
வுருவே, வேதமாகிய மலரின் மணம்போன்றுய், குளிர்ச்சியை 
யுடைய பெரிய இமாசலத்தில் வீளையாடும் பெண்யானையே, 

பிரமன் முதலிய தேவர்களைப்பெற்ற தாயே, அடியேன் இவ்வுல 
கத்தில் இறந்த பின்னர் மீட்டும் பிறவாமல் இருக்கும்படி அடி, 

யேன்பால் எழுந்தருளி வந்து அடியேனை ஆண்டருள் செய் 
வாயாக. 

காலமல்லாத காலமென்றது தம் பக்குவமின்மையை உணர்த் 
இயபடி; ''வம்பெனப் பழுத்தென் குடிமுழு தாண்டு” ('தீருவாசகம்,) 
பழுத்தபடியே - கனிந்த பழத்தின் உருவமே எனலும் ஆம்; படி -
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உருவம். மறையினாற் பெறும் பயன் அம்பிகையை உணர்வதா 
தீவின் அதன் பரிமளம் என்றுர். பனிமாலிமயப்பிடியே: “வளர்சி 
மய. இம௰ப் பொருப்பில் விளையாடும் இளமென் பிடியே”” (மீனாட்சி 
யம்மை பிள்ளத்தமீழ்.) பிரமன் முதலாய தேவரென்றது பிரமன், 
இருமால், இந்திரன் மூதலியோர்களை? “பிரமற்கு மம்மனை””- 
(தக்கயாகப் பரணி, 77) என்பதையும். 'பிரமற்கும் அம்மனை என்ற 

, உம்மையால் விட்டுணு புரந்த ராஇிகட்கும் தாயா தல் முடிந்தது” 
என்ற அதன் உரையையும் காண்க; பிரமனைப் பண்டு பெற்ற 
பெருக்திரு '; (தக்க 752.) பிறந்துவிட்டமையால் இறத்தல் நிச்: 
சயம்; ஆதலின் இம்முறை இறந்தால் மீட்டும் பிறவாமல் இருக்க 
வேண்டுமென்ற கருத்தால், “இறந்து இனி இங்குப் பி.றவாமல்' 

எ்ன்ருர். (<2) 

கொள்ளேன் மனத்தினீன் கோலமல்லாதன்பர் கூட்டந்தன் னை 
விள்ளேன் பரசம யம்விரும் பேன் வியன் நூவுலகுக் 
குள்ளே யனைத்தினுக் கும்புறம் பேயுள்ளத் தேவிளைந்த 
கள்ளே களிக்குங் களியே யளியவென் கண்மணியே. 

(உரை) பரந்த மூன்று உலகத்துக்குள்ளும் உள்ள பொருளே, 
ஆயினும் எல்லாப் பொருளுக்கும் புறம்பே உள்ளாய், அடியார் 
கள் உள்ளத்தே முற்றி விளைந்த இன்பமாகய கள்ளே, அதனால் 
றவை மறந்து ஆனந்த வெறிகொண்டு மஒமும் மகிழ்ச்சியே, 
இரங்கத்தக்க என் கண்ணுள் மணிபோன்றுய், அடியேன் என் 
உள்ளத்தில் தியானம் செய்யுங்கால் நின் திருக்கோலமல்லாத 
வேறொரு தெய்வத்தின் உருவத்தைச் சிந்தியேன்; நின்னுடைய 
அன்பர்களுடைய கூட்டத்தைப் பிரியேன்; பரசமயங்களை 
விரும்பேன். 

_ உள்ளே, புமம்பே என்பன உள்ளும் புறம்பும் உள்ள 
பொருளே யென்னும் கருத்தையுடைய இடவாகு பெயர்கள், 
உள்ளத்தே விளைந்த கள்ளே, களிக்கும் கனியே:  உருஇயு௫௫ 
கெக்குகெக்குள் உடைந்து கசிந்திட் டசம்பூறும் உழுவலன்பிற் 
பழவடி.யார் உள்ளத் தடத்தில் ஊற்றெடுத்துப், பெருகுபரமா 
'னந்தவெள்ளப் பெருக்கே”, '*விழித்துறங்குக் தொண்டர் உழு 
வலன் பென்புருககெக், கள்ளு வுள்ளே கூந்தரறு பைந்தே றல்” 
(மீனாட்சியம்மை .பிள்ளத்தமிழ்.) இச்செய்யுளோடு, “கொள்ளேன் 
புரந்தரன் மாலயன் வாழ்வு குடிகெடினும், ஈகள்ளே னின தடி. 
யாரொடல் லால்ஈர கம்புகனும், எள்ளேன் .மிருவரு ' ளாலே 
யிருச்கப். பெறினிறைவா, உள்ளேன் பிறதெய்வ முன்னையல்
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லாதெங்கள் உத்தமனே” (திருவாசகம்) என்னும் மணிவாசகம் 
ஒப்பு கோக்கற்குரியது. (23) 
மணியே மணியி னொளியே யொளிரு மண்புனைந்த ் 
அணியே யணியு மணிக்கழ கேயணு காதவர்க்குப் 
பிணியே பிணிக்கு மருந்தே யமரர் பெருவிருந்தே 
பணியே னொருவரை நின்பத்ம பாதம் பணிந்தபின்னே. 

(உரை) மாணிக்கம் போன்றாய், அம்மாணிக்க மணியின்கண் 
உள்ள பிரகாசம் போன்றுய், விளங்குகின்ற மாணிக்கங்களால் 
அழகுபெறச் செய்யப்பெற்ற ஆபரணம் போன்ருய், நின் திரு 
மேனியின்கண் அணியப்படுகின் ற மணிகளுக்கு அழகாயிருப்பரய், 
நின்னை அணுகாமல் வீணே பொழுது போக்குபவர்களு க்கு நோய் 
போன்ரறுய், நின்னை 2 oxy Gus அடியவர்கள து பிறவிநோய்க்கு 
/ ருந்து போன்றாய், கேவர்களுக்குப் பெரிய விருந்து போன்ருய், 
அடியேன் கின்னுடைய தாமசைபோன்ற திருவடிகளை வணங்கிய 
பின்னர் வேறு எவமையும் பணியேன். 

அம்பிகை மாணிக்க நிமமுடையவளாதலின் மணியே என்றார். 
சிவபெருமானிடத்இனின்றும் வேருகாத அருளே தன் உருவமாக 
இி.ற்.றலின் மணியின் ஒளியே என்றார். பிணிக்கு மருந்து “வெம் 
பாசம் மருவிய பிணிகெட மலைதர௫ு மருமை மருந்தே”, பிறவிப் 
பெரும் பிணிக்கோர் மருந்தே ”” (மீனுட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்); ஸர்வ 
வியா இப் சமனீ £ (லலிதா 557.) கண்ணுக்கும். கருத்துக்கும் விருந் 
தா.தலின் விருந்தே என்றார். ஒருகாலைக்கு ஒருகால் புதிய அழகு 
பூதீதுத் தோன்றுதலின் அங்ஙனம் கூறினார் , எனலும் ஆம்? 
விருந்து - புதுமை. 5 -+ (24) 
பீன்னே இரிந்துன் னடியாரைப் பேணிப் பிறப்பறுக்க 
மூன்னே தவங்கண் முயன்.றுகொண் டேன்முதன் மூவருக்கும் 
அன்னே யுலகுக் கபிராமி யென்னு மருமருந்தே ் 
என்னே யினியுன்னை யான்மற வாமனின் ஹேத்துவனே, 

(உரை) தலைமை பெற்ற றன்று மூர்த்திகளுக்கும் தாயே, 
உலகிலுள்ள உயிர்கள் பிறவிப் பிணியினின்றும் நீங்க அபிராமி 
யென்னும் காமக்தோடு எழுக்கருளியிருக்கு.ம் அரிய மருந்தே, நின்: 
அடியார்களின் பின்னே அவரை வழிபட்டு அவருடன் திரிந்து 
அவரை உபசரித்துப் பிறவிப் பிணியை அறுக்கும் பொருட்டு 
உபாயமாகிய தவங்களை முற்பிறப்பிலே செய்துவைத்தேன்? 

். உன்னை என்றும் மறவாமல் நிலைபெற்றுக் துதிசெய்வேன் ; இணி 
எனக்கு உளதாம் குறை wir ge 

௮.2
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மூதல் மூவருக்கும் அன்னை: 22; “மும்முதற்கும் வித்தே ” 
(மீஷட்கீயம்மை பிள்ளைத்தமிழ்) மருந்து? பிணிக்கு மருந்தே (25) 

என்ரார் முன்னும். (25) 

ஏத்து மடியவ ரீரே முலகனை யும்படைத்தும் 

காத்து மழித்.தந் திரிபவ ராங்கமழ் பூங்கடம்பு 

சாத்துங் குமலணங் கேமண நாறுகின் முவ்கைகிபிகள் 

நாத்தங்கு புன்மொழி மே.றிய வாறு ககையுடைத்தே. 

(உ௰ர) கடம்பமலரை அணிகின் ஐ. கூந்தலையுடைய தேவி, 

நின்னைத் துதிக்கும் அடியவர்களோ, ஏழு உலகங்களையும் 

படைத்தும் பாதுகாத்தும் சங்காரம் செய்தும் தம் தொழிலை 

ஈடத்தித் இரிகின் ந மும்மூர் த்திகளாவர் ; அங்ஙனம் இருப்பவும் 

நின்னுடைய 1உணம் பொருந்திய இரண்டு இருவடிகளுக்கு ஓன் 

றுக்கும் பற்றுத அடியேனுடைய காவில் தங்கிய பொருளற்ற 

மொழிகளும் துதகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பெற்று ஏற்றம் 

பெற்றது நகைத்தற்குரிய செயலாகும். 

மும்மூர் த்திகள் புகழும் புகழ்ச்சி நிற்கவும் என் புன்மொழி 

ஏற்றம் பெற்றதென்றதொரு குறிப்பும் தோற்றியது. மூவரும் 
புகழ்தல்: 4. அம்பிகைக்குக் கடம்பமலர் உவப்புடையது ? 

“sri கடம்பு” என்பர் பின் (73; கதம்ப மஞ்சரீ க்லுப்த 

கர்ணபூரமனோஹரா”' (லலிதா, 27.) புன்மொழி - பொலிவற்ற 

சொற்கள்: பொருட் பொலிவும் சொற்டொலிவும் இல்லா தன. (86) 

உடை த்தனை வஞ்சப் பிறவியை யுள்ள மூருகுமன்; / 

படை.த்தனை பத்ம பதயுகஞ் சூடும் பணீயெனக்கே 

அடைத்தனை நெஞ்சத் தழுக்கையெல் லாரின் னருட் புனலால் 

துடைத்தனை சுந்தரி நின்னரு ளேதென்று சொல்லுவதே, 

(உரை) பேரழகயே, மாயாமலத்தால் வந்த அடியேனது 

பிறவியைத் தகர்த்தாய்; என் உள்ளம் உருகும்படியான அன்பை 
அவ்வுள்ள த்திலே உண்டாக்கனை ; தாமரை போன்ற இரண்டு 
திருவடிகளை த் தலையால் வணங்கும் தொண்டை எனக்கென்மே 

ஓப்பித் த்தாய், அடியேனது நெஞ்சில் இருந்த ஆணவம் மூதலிய 
அழுக்கை எல்லாம் நினது கருணையாகய ஆய நீரால் போக்இனை : 
இங்ஙனம் செய்த நின் திருவருட் சிறப்பை அடி.யேன் என்ன 

வென்று எடுத்துப் பாராட்டுவது ! 
ஆனந்தாதிசயத்தால் காரியத்தை முன்வைத்தும் காரணத் 

தைப் பின்வைத்தும் பேசுகிறார், பிறவி இனி இல்லை என்ற துணிபு
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பற்றி உடை.த்தனை என்றார். அப்பிறவி தீர்வதற்குக் காரணம் 

உள்ளம் உருகும் அன்பு ; அவ்வன்பு உண்டாதற்குக் காரணம் 

இறைவியை வணங்குதல்; அவை உண்டாதற்குக் காரண்ம் 

நெஞ்சிலுள்ள அறியாமை முதலியன அவளருளாலே நீங்குதல். 

பலகாலும் படிந்த அழுக்கை மெல்ல. மெல்ல . நீரால் 

கழுவுதல்போலத் தன் திருவடித் தொண்டு புரிய வைத்தற்குமூன் 
“மெல்ல மெல்ல நெஞ்சத்தழுக்கைட் போக்கத் தஇிருவருணீரைப் : 
பெய்தாளென்றார். தாள் பணியவும் அருள் வேண்டுமென்பது, 

* அவனரு ளாலே அவன்றுள் வணங்கி ” என்னும் திருவாசகத்தாற் 

பெறப்படும். பதயுகம் - இரண்டு திருவடிகள். அடைத்தல் - 

இன்னதை இன்னார் செய்தலென வரைய்றுத்து ஒப்பித்தல். 
சுந்தரி: 5, 2, 17, 86. (27) 

சொல்லும் பொருளு மென௩ட மாடுக் துணைவருடன் 

புல்லும் பரிமளப் பூங்கொடி யேறின் புதுமலர்த்தாள் 
அல்லும் பகலுந் தொழுமவர்க் கேயழி யாவரசும் 

செல்லுக் தவநெறி யுஞ்சிவ லோகமுஞ் சித்கிக்குமே. 

(உரை) ஆனந்த தாண்டவம் செய்தருளும் நாயகராகிய ௩ட 

ராஜ மூர்த்தியுடன் சொல்லும் பொருளும்போல இணைந்து ': 

நிற்கும் மணமலர்க் கெர்டி.போன்றாய், கின் காள்மலர்போன்ற 

இருவடிகளை இரவும் பகலும் தொழுகின்ற தொண்டர்களுக்கே 

அழியாத அரச பதவியும், என்றும் கடைபொெறும் தவ வாழ்க்கை .. 
யும், சவலோக பதவியும் கிடைக்கும். 

சொல்லும் பொருளுமென: :: சொல்வடி வாய்நின் னிடம் 
பிரியா விமயப். பாவை, தன்னையுஞ்சொற் பொருளான.வுன்னை 

யுமே:” (திருவீளயாடல், இடைக்காடன். 10.) நடராஜப் பெருமா 

னுடன் எழுந்தருளியிருக்கும் அம்பிகையின் இருகாமம் சவகா1ம 
வல்லி யென்பதாதலின் அதனை கினைந்து கொடியென்றுர். 
பரிமளக் கொடி: 15, குறிப்பு. அம்பிகையின் அடியார் இகலோக 

வாழ்வும் பரலோக வாழ்வும் பெறுவர் என்றபடி; * இகபரங்கள் 

முழுதுக் தருவாய்” (மீனாட்சி. முத்தப். 8.) இல்லற நெறி நின்று - 

அரசாண்டு அதன் பின்னர்த் துறவற நெறிநின்று தவம்செய்து 
அதன் பயனாகச் சிவலோக வாழ்வு பெறுவரென்று முறையே 
கூறினார். (28) 

சித்தியுஞ் சித்தி தருந்தெய்வ மாகித் இகழும்பரா 
சத்தியுஞ் சத்தி தழைக்குஞ் சிவழுக் தவழுயல்வார்
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மூத்தியு முத்திக்கு வித்தும்வித் தாகி முனை த்தெழுக்த 
புத்தியும் புத்தியி னுள்ளே புரக்கும் புர த்தையன் றே. 

(உரை) அட்டமாடித்திகளும், அச்சித்தகளை த் தரும் தெய்வ 

மாகி விளங்குகன்ற பராசக்தியும், சக்தியைத் தம்மிடத்தே 

தீழைக்கச்செய்த ப ரமசிவமும், தவம்புரிவார் பெறும் மோக்ஷ 

ஆனந்தமும், அந்த முத்தியைப் பெறுவதற்கு அடியிடும் மூலமாகத் 

“தோன்மி எழுந்த சிவஞானமும் ஆகிய எல்லாமாக இருப்பவள் 

அறிவினுக்குள்ளே நின்று பாதுகாக்கும் இரிபுரசுக்கரியேயாகும். 

சித்து- ௮ணிமா முதலிய அட்ட இத்திகள்? “மகா: சித்தி” 

(லலிதா. 224.) சித்தி, தரும் தெய்வம் - சித்தர்களுக்குச் சித்திகளை 

அருளும் SL. வுள் ; “இத்தேசுவரி'” என்பது அம்பிகையின் திரு 

நாமங்களுள் ஒன்.று. பராசக்தி (லலிதா. 572.) முத்தி: 10, குறிப் 

பைப் பார்க்க, புத்தி; மஹா புத்தி. மதி என்பன லலிதாம்பிகை 

யின் திருகாமங்களாக வழங்குதல் இங்கே கினைத்தற்குரியது. 

புரத்தை: புரம் என்ற அடியாகப் பிறந்த பெண்பா ற்பெயர். 

சண்டுப் புரமென்றது அம்பிகைக்குரிய திரிபுர த்தை, (29) 

அன்றே தடுத்தென்னை யாண்டுகொண் டாய்கொ-- டதல்ல 

ஈன்றெயுனக்கினி மானென் செயினு ஈடுக்கடலுள் [வென்கை 

சென்றே விழினுங் கரையேற் றுகைறின் றிருவுளமே 

ஒன்றே பலவுரு வேயரு வேயென் னுமையவளே. 

(உரை) ஒருருவாக உள்ளாய், பல உருவங்களை உடையாய், 
உருவமற்ற அருவே, எனக்குத் தாயாகிய உமாதேவியே, முன் 

ஒரு நாள் என்னைத் தடுத்தாட்கொண்டருளினை ; அங்ஙனம் ஆட் 
கொண்டதை அல்ல என்று மறுத்தல் உனக்கு நியாயமா?£ 
இனிமேல் அடியேன் என்ன குற்றம் செய்தாலும், கடலுக்கு 

நடுவே சென்று விழுந்தாலும், என் குற்றத்தை மறந்து கரை 

யேற்.றிப் பாதுகாத்தல் நின் திருவுளப் பாங்குக்கு ஏற்றதாகும். 
அன்று: நெஞ்சறி சுட்டு. அல்ல: இல்லையென்னும் பொருளில் 

வந்தது. கடலென் றதும் கரையேற்றுகை என்பதும் உருவகக் கு.றிப் 
"பால் பாசக்கடலையும் முத்திக் கரையையும் புலப்படுத்தின. 
இருவுளமே: ஏகாரம், தேற்றம். ஒன்றே பலவுருவே: *! ஒன்று 
யரும்பிப் பலவாய் விரிந்து '” (58) என்பர் பின். பலவுரு: * பஹ-ஈ. 
ரூபா” (லலீதா, 824); * வெகுரூபிசுக நித்தியகல்யாணி”, * வெகு 
வித சொருபி ” (தீருப்புகழ்,) அருவே? *நிராகாரா ” 

(லலிதா. 197.) ் க (80)
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உமைய்ு முமையொரு பாகனு மேக வுருவில்வந்இங் 
'கெமையும் தமக்கன்பு செய்யவைச் தாரினி யெண்ணுதற்குச் : 

சமையங் கஞமில்லை யீன்றெடுப்.பாளொரு தாயுமில்லை ' 

அமையு மமையுறு தோளியர் மேல்வைத்த வாசையுமே. 

(உர) உமாதேவியும், அத்தேவியை ஒரு பாகத்தில் உடைய 
சிவபிரானும் சேர்ந்து ஒருருவாக எழுந்தருளி வந்து, பரிபக்குவ 
மற்ற என்போன்றாரையும் தம் திருவடிக்கு அன்பு செய்யும்படி 
நன்னிலையில் வைத்தருளினார்;? ஆதலின் இனிமேல் கடைப் 
பிடிப்போமென்று எண்ணி நாம் ஆராய்தற்குரிய சமயங்கள் 
வேறு இல்லை; எமக்குப் பிறவிப்பிணி நீங்கெயதாதலின் இனி 
எம்மைப் பெற்று எடுப்பதற் குரியவளா.கய தாயும் இல்லை , 
மூங்கிலைப்போல் உள்ள தோளையுடைய மகனிர்பால் வைத்த 
மோகம் போதும். 

ஏகவுருவென்றது அர்த்தகாரீசத் இருக்கோலத்தை. எமை 

யென்றது ஏனைய அன்பர்களையும் உளப்படுத்திக் கூறியது; ஆட் 
கொள்ளப்பெற்ற பெருமிதம் தோன்றக் கூறியதெனலும் .ம். 
அர்த்த நரரிசுவர மூர்த்தித் தியானம் பெண்ணாசையை ஒழிக்க 
வழியென்பது, *'நின்றனையே, பெண்பயி லுருவ மொடுகினைந் 
தெனது பெண்மய லகற்றுகா ஞளதோ”” (சோணசைலமாலை, 10) 
என்பதனாலும் பெறப்படும். சமயங்களும் இல்லை: “வேறுஞ் 
சமயமுண் டென்றுகொண் டாடிய வீணர் '” (68) “இனியா 

னொருவர் மதத்தே மதிமயங்கேன்'” (92) என்று பின்வருதல் 

காண்க, (81) 

ஆசைச் கடலி லகப்பட் டருளற்ற வந்தகன் கைப் 
பாசத்தி லல்லம் படவிருந் தேனைஙின் பாதமெனும் 
வாசக் கமலந் தலைமேல் வலியவைக் காண்டுகொண்ட 
கேசத்தை யென்சொல்லு வேனிீசர் பாகத்து கேரிழையே. 

(உரை) பரமேசுவரரது வாமபாகத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் 
அுண்ணிழைகளை அணிந்த தேவி, மண், பெண், பொன் என்னும் 
மூன்றன் ஆசையாகிய கடலிற் சக அதன் பயனாக இரக்கமற்ற 
யமனது கைப்பாசத்திற்பட்டுத் துன்புறும்படி இருந்த அடியேனை, 
நின் திருவடியாகிய மணமுள்ள தாமரை மலரை அடியேன்: 
தலையின்மேல் வலிய வைத்தருளித் தடுத்தாண்டுகொண்ட நின் 
கருணைப் பெருக்கை எவ்வாறு எடுத்து உரைப்பேன் / 

கரைகாணற்கரிதாதலின் ஆசை கடலாயிற்று. நேசம் - தலை 
யளி. நேர்தல் - நுணுகுதல் ; நேரிழை - நுண்ணிய வேலைப்பாடு
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அமைந்த ஆபரணம்; இங்கே அதனை அணிந்த தேவிக்கு, 

ஆயிற்று. ் (82) 

இழைக்கும் வினை வழி யேயடுங் கால னெனைகநடுங்க 

அழைக்கும் பொழுதுவக் தஞ்சலென் பாயத்தர் சித்தமெல்லாம் 

குழைக்குங் களபக் குவிமுலை யாமளைக் கோமளமே 
உழைக்கும் பொழுதுன்னை யேயன்னை யேயென்ப னோடிவந்தே. 

(உரை) இறைவரது திருவுள்ளம் முழுதும் உருகும்படிசெய்யும் 

கலவைச் சந்தனத்தைப் பூசிய குவீந்த தனபாரங்களை உடைய 
யாமளையாகிய மெல்லியலே, அ௮டி.யேன் செய்யும் பாவத்தின் வில 
வாக அதுபற்றி என்னைவந்து கொல்லப்புகும் யமன் யான் நடுங் 

கும்படி என்னை அழைக்கும் சமயத்இல் (யான் மிக வருந்துவேன் ; 

அவ்வாறு) வருக்தும்பொழுது நின்பால் ஓடிவந்து நின்னையே 

* அன்னையே சரணம் என்று புகலடைவேன் ; அக்காலத்தில் 

என்பால் எழுந்தருளி, ‘8 அஞ்சற்க' என்று கூறி என்னைப் 

பாதுகாத்தருள வேண்டும். ் 
நாள்பார்த்து உழலும் கூற்றாதலின், இழைக்கின் ற வினையின் 

வழி இக்காள் இவனைக் கொளற்குரிய மாளென்று கருதிக் சாலன் 
வருவான்... அத்தர் சித்தம் குழைக்கும் நகல்: :: கொங்கை 

மலைகொண் டிறைவர் வலியநெஞ்சை, ஈடங்கொண்ட கொள்கை 

நலங்கொண்ட நாய௫ ”' (42) என்பர் பின்; பாக னகங்குழை 

வித்த பவித்ர பயோதரி” (தக்க 74); யாமகளைக் கோமளம்? 

கோமள யாமளைக் கொம்பு ” (7) கோமளம் - மெல்லியல்; 

*கோமலாகாரா ', * கோமலாங்கி ' (லலிதா. 482, 727.) அன்னையே 

என்பதனோடு சரணம் என்ற ஒருசொல்& வருவித்து முடிக்க. (58) 

வந்தே சரணம் புகுமடி யாருக்கும் வானுலகம் 
தந்தே பரிவொடு தான்போ யிருக்குஞ் சதுமுகமும் 
பைந்தே னலங்கற் பருமணி யாகமும் பாகமும்டொன் 

செந்தேன் மலரு மலர்கதிர் ஞாயிறுக் இங்கஞ மே. 

(உரை) அபிராமி, தன்பால் வந்து புகலடையும் அடியவர் 

களுக்குச் சொர்க்க லோக பதவியை அன்போடு தந்து, தான் பிரம 

தேவனுடைய கான்கு முகத்திலும், பசிய தேனொழுகும் துழாய் 
மாலையும் பருத்த கவுத்துவ மணியம் அணிந்த திருமாவின் திரு 
மார்பிலும், சிவபிரானது வாமபாகத்திலும், செந்தேன் சொரியும் 
பொற்றாமரை மலரிலும், பரவிய கரணங்களையுடைய சூரிய 

னிடத்திலும், சந்திரனிடத்திலும் போய் வீற்றிருப்பாள்.
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போகப் பொருள்கள் பலவுடையதாக விரிந்த வானுலகத் 
தைத் தந்துவிட்டுத் தான் குறுகிய இடங்களிற் போய் வீற் 

இிருப்பாளென்று ஈயம்பெறக் கூறினார். 

'சதுர்முகம்: நான்முகன் நரவில் கலைமகளாக வீற்.றிருப்பவளும் 

அம்பிகையே என்றபடி ; “புண்டரிக வீட்டிற் பொலிந்து மதுரச், 
சொழற்பொலி பழம்பாடல் சொல்லுகின்றவளுஙின் சொருபம் '' 
(ம்னட்சி, ஊசல். 29); “ஸரஸ்வதி” (லலிதா. 704) ஆகம்: திரு. 
மகளும் அம்பிகையே என்றபடி; :*திருவே'' (5) என்றனர் 

முன்னும். மலரில் இருத்தல்: 20. 58, 80, 82, 89, 96, 99. 
* பத்மாஸனா '' (லலிதா. 278.) இறைவி சூரியமண்டலத்தினிடையே 
இருப்பவள் ; “சூழுஞ் சுடர்க்கு நடுவே கிடந்து சுடர்கின் றதே 
(47); “பானுமண்டல மத்யஸ்தா”” (லலிதா, 275), சந்திர 

மண்டலத்தினிடையே அம்பிகை வீற்றிருத்தல்: 20, குறிப்பு. (24) 

இங்கட் பகவின் மணமாரறுஞ் சறடி. சென்னிவைக்க 

எங்கட் கொருதவ மெய்திய வாவெண் ணிறந்தவிண்ணோர் 

தங்கட்கு மிந்தத் தவமெய்்து மோதரங் கக்கட.லுள் 

வெங்கட் பியணை மேற்றுயில் கூரும் விழுப்பொருளே. 

(உரை) அலை வீசும் பாற்கட லில் வெவ்விய சண்ணையுடைய 

ஆதிசேடனாகிய பாயலின்மீது துயிலும் மேலான பரம்பொருளே, 
சிவபிரானது திருமுடியிலுள்ள பிறைச் சந்திரனது மஸம் வீசும் 
நின்னுடைய சிறிய அடி ஒன்றுக்கும் பற்ருத எங்கள் சரத்திலே : 
நீ வைத்தருள எங்களுக்கு ஓப்பற்ற தவம் அமைந்தவாறு, என்ன 
வியப்பு! கணக்கில்லாத பல தேவர்களுக்கும் இத்தகைய றந்த 
தவம் கிடைக்குமோ? இடையாது. 

"திங்கட் பகவு - ஈந்திரனது சற்று ; பிறை; சவபிரான் தேவியி 
னது ஊடலைத் தீர்க்கும்பொருட்டு வணங்குங்கால் அவர் பந 
முடிப் பிழை அம்பிகையின் திருவடியிற் பட்டு அவ்வடி திங்கட் 

பகவின் மணம் or Sug; “சரணார விந்தம்...... எம்பிரான் 

முடிக் கண்ணியதே ” (11) என்றார் முன்னும் ; 60, 98- gtd Qe wr 
யுட்களையும் பார்க்க; “கூன் பிறைக்கோடுமுத பொலன்9றடி ” 
(மீனாட்சி. முத்தப். 8.); “பிறை நாறுஞ் ச.றடியைப் பாடுவனே ”' 
(மீனுட்சி குறம். 45) ; “பிள்ளைப் பிறைகாறுஞ் சறடியெம் பேதாய் '” 
(வேகாமியம்மை இரட்டைமணி மாலை, 19); * தருணசந்த்ரரேகை விரவு 
(மணகாறு பாத௩ரவிந்த விதரண விநோத மாதா ”” (சித்துவகுப்பு)
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அடிசென்னி வைக்கத் தவம்: 417. அம்பிகை வைஷ்ணவி யென் 
னும் பெயரோடு திருமாலை இடமாகக் கொண்டு தொழில் புரிபவ 
ளாதலின் ஆதிசேடனில் துயில்பவளாகக் கூறினர்; “பொங்க 
மளிப் புணரித்துயில்வல்லி ”, * வலையவா ளராமீது துயில்விடாத 
தான் ” (தக்க. 78, 111.) துயிலென்றது யோக நித்திரையை. (85) 

பொருளே பொருண்முடிக் கும்போக மேயரும் போகஞ்செய் 

. மருளே மருளில் வருந்தெரு ளேயென் மனத்துவஞ்சத் /யும் 

திருளேது மின்றி யொளிவெளி யாகி யிருக்குமுன் றன 

அருளே த.றிகின்றி லேனம்பு யாதனத் தம்பிகையே, 

ட் (உரை). பலவகைச் செல்வமாக உள்ளாய், அச்செல்வத்தால் 

கிறைவேறும் போகமே, அறிய போகங்களைத் துய்க்கும்படி 

செய்யும் மாயா ரூபியே, அம்மயக்கத்தின் முடிவில் உண்டாகும் 

தெளிந்த ஞானமே, தரமரையாகிய இருக்கையில் எழுந்தருளிய 
தாயே, அடியேனது மனத்தில் மாயையிருள் சிறிதும் இல்லாது 

ஒழியச் சுடர்வீசும் பராகாசமாக இருக்கும் நின் திருவருள் 

எத்தகையதென்று அடியேன் அறியவில்லை. . 

ஐசுவரியத்தைத் தருபவளும் ஐசுவரியமே உருவமாக இருப் 
பவளும் தேவியே, போகமே: ** மகாபோகா ”' (லலிதா. 219.) மருள்? 
*மகாமாயா ”, “மாயர”' (லலிதா. 278, 216) வஞ்சத்து இருள்? 

அத்து, அல்வழிச்சாரியை. அம்புயாதன த்தம்பிகை:5, 20.) (36: 

கைக்கே யணிவது கன்ன லும் பூவுங் கமலமன்ன 

மெய்க்கே யணிவ து வெண்முத்து மாலை விடவரவின் 

பைக்கே யணிவது பன்மணிக் கோவையும் பட்டுமெட்டுத் 

திக்மே யணியுந் திருவுடை. யானிடஞ் சேர்பவளே. ° 

| [LOI] ot_OS SorauGu g7 உடுத்த அழகிய உடையாக 
உடைய சிவபெருமானது வாமபாகத்தைப் பொருந்திய அபிராமி, 

தன் திருக்கரத்தில் ௮ணிந்திருப்பன கரும்பாகிய வில்லும் மல 
ராகிய அம்புகளும் ஆம்; செந்தாமரைபோன்.௰ நிறமுடைய 

திருமேனியில் அணிவது வெள்ளிய முத்துமாலையாம் ; விஷம் 

பொருந்திய நாகத்தின் படம் போன்ற குஹ்ய ஸ்தானத்தில் 

தரிப்பவை பல மணிகளால் ஆகிய மேகலை வகைகளும் பட்டும் 
ஆம்.
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சேர்பவளே என்பதை விளியாகக் கொண்டு முன்னிலைப் 

படுத்திப் பொருளுரைத்தலும் பொருந்தும். “ஆரமும் செங்கைச் 

சிலையு மம்பும் ” (9) என்றார் முன்னும். பன்மணிக்கோவை 

யென்றது மேகலை, பருமம்,. காஞ்சி, கலாபம், விரி௫கை என்னும் 

ஆபரண வகைகளை. அம்பிகை இடையில் பட்டு அணிதல்: : ஓல்கு 
செம் பட்டுடை யாளை” (84); “சரத்துவன கோசிகமோ ” 

(தக்க. 177); “த்ரிபுரை செம்பட்டுக்கட்டு நுசுப்பின் இரு” ( திருப் 

புகழ். ) திக்கே யணியும் திருவுடையான் - தஇகம்பரன். 

பவளக் கொடியிழ் பழுத்தசெவ் வாயும் பனிமுறுவல் 

தவளத் இருககை யுந்துணை யாவெங்கள் சங்கரனைத் 

். துவளப் பொருது துடியிடை 'சாய்க்குந் துணைமுலையாள் 

அவளைப் பணிமின்கண் டீரம ராவதி யாளுகைக்கே. 

(உரை) கல்ல இன்பப்பதவி வேண்டுமென்று நினைக்கும் மனிதர் 

களே, இந்திர பதவியைப் பெற்றுத் தேவலோக ராசதானீயாகிய 

அமராவதியை ஆளவேண்டுமெனின் அதன் பொருட்டு, பவளக் 

கொடிபோலக் கனிந்த செவ்வாயும் குளிர்ந்த புன்னகையோடு 

கூடிய வெள்ளிய அழகிய பல்வரிசையும் தமக்குத் துணையாக 

நிற்க, எங்கள் கடவுளாகிய சிவபெருமானைக் குழையும்படியாக 

எதிர்ப்பட்டுத் துடிபோன்ற இடையைக் கனத்தால் மழையச் 
செய்யும் இரண்டு தனங்களையுடையாளாகிய அபிராமியை வி 
படுவீர்களாக. 

காதற் குறிப்புணர்த்துவது திருவாயும் ௮து மலர வெளிப் 

பட்ட முறுவலுமா தவின் அவற்றைத் தனபாரங்கள் துணையாகக் 

கொண்டன. திவபிரானைத் துவளச் செய்தல்: “எந்தை...... திரு 

மேனி குழையக் குழைத்திட்ட ௮ணிமணிக் ஓம்புரிக்கோ டாகத்த 
தாக” (மீனாட்சி, காப்பு, 9) காஞ்சித்தலத்தில் அம்பிகை தழுவ 

இறைவர் குழைந்தார். (38) 
ஆஞகைக் குன்றனடித்தா மரைகளுண் டந்தகன்பால் ் 
மீளுகைக் குன்றன் விழியின் கடையுண்டு மேலிவற்றின் : 

மூளுகைக் கென் குறை நின்குறை யேயன் று முப்புரங்கள் 
_ மாளுகைக் கம்பு தொடுத்தவில் லான்பங்ஒல் வாணுதலே. 

(உரை) திரிபுரங்களும் அழியும் பொருட்டுத் இருமாலாகிய 
அம்பைத் தொடுத்த மேருமலையாகிய வில்லையுடைய சிவபிரானது 

வாமபாகத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஓளி படர்ந்த திரு நுதலை 

யுடைய தேவி, அடி.யேனை ஆட்கொண்டருளுதற்கு கின் திருவடீத் 

தாமரை மலர்கள், இருக்கின் றன ; காலன்பாற் செல்லாமல் மீண்டு
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உய்வதற்கு உபகாரமாக நின் கடாக்ஷவீகஷண்யம் இருக்கிறது; 

இவற்றின்மேல் கருத்தைப் பொருத்துகைக்கு இன்னும் காலம் 
வராமல் இருப்பது என் குழைதான் ; கின் இருவருட்குறை அன்று. 

* நான் முயலத் தொடங்கியவுடன் அருள் செய்கைக்கு நீ காத் 
திருக்கின்றா யென்றபடி. விழியின் கடை, கடைக்கண் பார் 

வைக்கு ஆயிற்று. (39) 
வாணுதற் கண்ணியை விண்ணவர் யாவரும் வந்இிறைஞ்சப் 

- பேணுதற் கெண்ணிய எம்பெரு மாட்டியைப் பேதைகெஞ்ற் 
காணுதற் கண்ணீய எல்லாத கன்னியைக் காணுமன்பு 
பூணுதற் கெண்ணிய வெண்ணமன் றோமுன் செய் புண்ணியமே. 

(உரை) ஒளி பொருந்திய நெற்றியிலே திருவிமி படைத்தவளை, 
தேவர்களெல்லோரும் வந்து வழிபட்டுப் பூசை செய்ய நினைத் 
தற்கு இடமாகிய எம் த&ைவியை, அறியாமையையுடைய கெஞ்ச 
னாம் காண்பதற்கு அருகே உள்ளவளல்லாத கன்னிகையைத் 
தரிசித்துப் பேறுபெறும் அன்பை மேற்கொள்வதற்கு எண்ணிய 
எண்ணமன்றோ முற்பிறவீகளிலே செய்த புண்ணியத்தின் 
பயனாவது?£ 

முற்பிறப்பிற் புண்ணியஞ் செய்தாருக்கே இப்பிறப்பில் 
தேவியைத் தரிசித்து வழிபடும் பேறு கிடைக்.தம் என்றபடி. 
அம்பிகைக்கு நெற்றிக் கண்ணோடு சேர்ந்து முக்கண் உளவா தலை, 
* ஒன்றோ டிரண்டு நயனங்களே,”” * முக்கண்ணியை ”” (73, 101) 
என்று பின்னர் வருதலால் உணரலாம். அண்ணியளல்லாத 
வென்றது நெடுக்குரரத்தில் இருப்பவளென்றபப.. விண்ணவர் 
பேணுதல்: 4. கன்னி: 8. (40) 
புண்ணியஞ் செய்தன மேமன மேபுதுட் பூங்குவளைக் 
கண்ணியுஞ் செய்ய கணவருங் கூடிஈங் காரணத்தால் 
ஈண்ணியிங் கேவந்து தம்மடி யார்கள நடுவிருக்கப் ட் 
பண்ணிகஞ் சென்னியின் மேற்பத்ம பாதம் பதித்திடவே. 

் (உரை) மனமே, அன்றலர்ந்த புதிய குவ மலரைப்போன்ற 
திரு விழிகளையுடைய அபிராமியும், அப்பிராட்டியின் செக் 
நிறத்தையுடைய பதியும் சேர்ந்து நம்மை ஆட்கொள்ளும் காரணத் 
தால் காம் இருக்குமிடத்தை அணுகிவந்து நம்மைத் தம் அடியார்க 
ளிடையே இருக்கும்படி. திருவருள் பாலித்து ஈம்முடைய தலையின் 
மேலே தம் இருவடி. மலர்களைப் பதிப்பதற்கு - உரிய புண்ணியச் 
செயலை முற்பிறவியில் செய்திருக்கின்றோம் ; இது -வியத்தற் 
குரியது. ் 

௩,
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செய்தனமே: வினாவும் ௮ம். மனத்தையும் உளப்படு த்தலின்: 
தன்மைப் பன்மையிற் கூறினார். “குவளைக் கண்ணி கூறன் 
காண்க ”” என்பது திருவாசகம். செய்ய கணவர்: '* சிவனெனு ஈமம்: 
தனக்கே யுடையசெம் மேனீயெம்மான் ”” (தேவாரம். ) 

இச்செய்யுளோடு, '' உடையாளுன்ற ஊடுவிருக்கு மூடையா 

ணடுவு ணீயிருத்தி, அடியார் நடுவு ளிருவீரு மிருப்ப தானா லடியே 
னுன், அடியார் நடுவு ஸிருக்குமரு ளைப்புரி யரய்பொன் னம்பலத். 
துள், முடியா முதலே யென்கருத்து முடியும் வண்ண முன் 

னின்மே ”” என்ற தீருவாசகச் செய்யுள் ஒப்பு கோக்குதற்குரியது 41 

இடங்கொண்டு விம்மி யினாகொண் டி நு யிளகிமுத்தி 
- வடங்கொண்ட. கொங்கை மவைகொண் டிறைவர் வலியகெஞ்சை: 

டமடங்கொண்ட கொள்கை ஈலங்கவொண்ட காய ௩ல்லரவின் 

படங்கொண்ட வல்குர் பணிமொப! வேத. பரிபுரையே. 
(உரை) பரந்த இடத்தைக்கொண்டு பருத்து ஒன்றோடொன்_று. 

ஓக்க வளர்ந்து தளர்ச்சியின்றிச் செறிந்து மெத்தெனக் குழைந்து. 
மூத்து மாலையை அ௮ணியாகச்கொண்ட தலமென்னும் மலையைக் 

கொண்டு இவெபிரானது வன்மைபெற்ற நெஞ்சைத் தான் 
நினை த்தவாறெல்லாம் ஆட்டிவைக்கும் விரதத்தையும் அதற் 

கேற்ற அழகையும் உடைய தே, கல்ல பாம்பின் படத்தை 

யொத்த நிதம்பத்தையும் குளிர்ச்சியையுடைய திரு வார்த்தை 
களையும் வேதமாகிய சிலம்பையும் உடையவள். 

முத்து வடங்கொண்ட கொங்கை: 9, 57. . அம்பிகையின் 
நகல் சிவபிரான் தஇிருவுள்ளத்தை அலைத்தல்: 59. கொள்கை - 
விரதம் ; இங்கே பதிவிரதம். பரிபுரம் - சிலம்பு. வேதம் அம்பி 

கையின் சிலம்பு: “அடிச்சூட்டு நூபுரமோ வாசணங்க எனைத் 

துமே ”” (தக்க. 149); “ஆரணரநூ புரஞ்சிலம்பு மடிகள் போற்றி” 

(திருவிளையாடல், காப்பு); . * வேதங்க சொருகான்கு மெல்லடி மேல் 
வியன்சிலம்போ ”' (பாரவதைப்பரணி, 192) ட 

பரிபுரச் சறடிப் பாசாங் குசைபஞ்ச பாணியின்சொல் 

திரிபுர சுந்தரி சிந்து மேனியள் இமைகெஞ்சில் 

புரிபுர வஞ்சரை யஞ்சக் குனிபொருப் (புச்சிலைக்கை 
எரிபுரை மேனி யிறைவர்செம் பாகத் இருந்தவளே. 

(உரை) சிலம்பை அணிந்த சிறிய திருவடிகளையும் பாசாங் 
குசத்தையும் உடையவள் ; ஐந்து மலர்ப் பாணங்களைத் தரித் 
தவள் ; இனிய சொல்லையுடைய திரிபுரசுந்தரி ; சிந்து. ரம்போலச் 
சிவந்த திருமேனியை யுடையவள் ; கெஞ்சினால் நினைந்து தேவர்
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களுக்குத் தீங்குகள் செய்த தஇிரிபுரத்தில் உள்ள வஞ்சகராகய 
அசுரர்களை அஞ்சுவிக்க வளை த்த மேரு மலையாகிய வில்லையுடைய 
இருக்கர த்தையும் நெருப்பை யொத்த திருமேனியையும் உடைய 
சிவபிரானது ஓத்த ஒரு பாதியில் எழுந்தருளி யிருந்தவளாகும். 

பாசாங்குசை பஞ்சபாணி: 77. சிந்துர மேனியள் இருந்தவ 
ளென்று முடிக்க, சிந்துரமேனியள்: 7, 6, ?. செம்பாகம் - கேர் 
பாதி; * தம்பிரான் நிருமேனியிற், செம்பாது யுங்கொண்ட தைய 
ஞயகி ”: (முத்துக்குமாரசுவயமி பிள்ளைத்தமிழ், செங்கீரை, 2.) (43 ) 
துவளே யிவளெங்கள் சங்கர னார்மனை மங்கலமாம் 
அவளே யவர்தமக் கன்னை) மாயின ளரகையினால் 
இவளே கடவுளர் யாவர்க்கு மேலை யிறைவியுமாம் [ 5த. 
துவளே னவீனியொரு தெய்வமுண் டாகமெய்த் தொண்டுசெய் 

(உர) கெஞ்சிற்கு அணிய தியானப் பொருளாக ௨ள்ள இப். 
பிராட்டி தவம்செய்யும் உமாதேவியே ; எங்கள் பிரானாகய சங் 
கசனார் மனைக்கு மங்கலமாகய பத்இனி ஆகிய அவளே அவருக்கு 
ஒரு திறத்தில் தாயுமாயினாள், ஆகையினால் இவளே தேவர் யாவ 
ருக்கும் மேலான தலைவியாவாள் ; இவளைத் தெய்வமாகக் 
கொண்டு தொண்டு புரிதலல்லது வேறொரு தெய்வம் உண்டென்ப 
காக எண்ணி மெய்யால் தொழும்பு செய்து தளர்ச்சி அடையேன். 

தவள்: *மாத்தவளே ”' (18) என்றார் மூன்னும், **மங்கல 
மென்ப மனைமாட்ட '” என்றலின் பத்தினி யென்னாது மனை 
மங்கலமாமவள் * என்றார். சத்தி தத்துவத்தினின்றும் சதாவ 
தத்தவந் தோன்றுதலின் அவர் தமக்கன்னையு மாயினள் ” 
என்றார் ; * இமவான் மகட்குத், தன்னுடைக் கேள்வன் மகன் ” 
(திருவாச்கம், பொற்சுண்ணம். 29): “தவள-த்த நீறணியுக்தடந் 
கோளண்ண ஐன்னொருபால், அவளத்த னாமக னாந்தில்லையான் “* 
(அிற்றம்பலக்கோலை. 712); “சத்திதான் சவத்தை யீன்றும்”' (சிவஞான 
சித்தியார்); * தனிமுதல் யாமென்பார்க் கம்மனை யாயவர் தம்மனை 
யானவள்”' (மீனுட்சி, அம்மானை. 9); “அனக காட கற்கெம் மன்னை 
மனை வி தாய்” (அிநம்பரச் செய்யுட்கோவை, 33.) (44) 
கொண்டுசெய் யாதுநின் பாதந் தொழாது Hw DE ong Gus 
பண்டுசெய் தாருள ரோவில ரேரவப் பரிசடி.யேன் 
சண்டுசெய் தாலது கைவ மோவன்றிச் செய்கவமோ [றே.. . 
மிண்டுசெய் தரலும் பொறுக்கைஈன் றேபின் வெறுக்கையன் 

(உரை) தேவி, நின் இருவடிச்குத் தொண்டு செய்யாமலும் 
நின் பாத சேவை செய்யாமலும் உண்மைப், பொருள் இன்ன
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- தென்று தெளிந்து தம் மனம் விரும்பியவற்றையே பழங்காலத் 

திற் செய்த மெய்ஞ்ஞானியராகிய நின் அடியார்கள் இருந் 

தனரோ, இல்லையோ ; .(இருந்தனராதலின் ) அவரைப்போலவே 
அடியேனும் தெரிந்து என் இச்சைக்குரிய செயல்களைச் செய்தால் 
அது வஞ்சகமாகுமோ £ அல்லது அந்த மெய்ஞ்ஞானியர் செய்கை 
யெல்லாம் தவமாதலைப்போல இவையும் யான் செய்யும் தவ 

மாகுமோ£ அடியேன் மாறுபாடான செயல்களைச் செய்தாலும் 
டீ பொறுத்தல் ஈலமாம்; என்னை அதனால் வெறுத்து ஒதுக்கல் 

நன்றன்று. 5 

சரியை, கிரியை, யோகம்: கடந்த ஞானச் செல்வர் ஏது 

செய்யினும் அதுவே தவமாகுமாதவலின் அத்தகையோரைப் பண்டு 

, செய்தாரென்பதனாற் ஈட்டினார் ; “தேறு மோனமா ஞான போத 
னார் செய்த செய்கையே செய்யு மாதவம், கூறும் வாசகம் யாவு 
மந்திரம் கொண்ட கோலமே கோல மாகுமால் '” (பாசவரைப் 
பரணி, 905.) | 45 

வெறுக்குந் தகைமைகள் செய்யினு.க் சம்மடி யாரைமிக்கோர் 
பொறுக்குந் தகைமை புதியதன் றேே:/து கஞ்சை யுண்டு 
கறுக்குந் தருமிடற் முனிடப் பாகங் கலந்தபொன்னே 
மறுக்குர் தகைமைகள் செய்யினும் யானுன்னை வாழ்த்துவனே.. 

(உலர) புதிய ஆலகாலவிடத்தை நுகர்ந்து கறுத்த இருக் 
கழுத்தை உடைய சிவபிரானது வாமபாகத்திற் பொருகந்இய: 
பொன்னிற மேனிப் பெருமாட்டியே, தாம் வெறுப்பதற்குரிய 
இயல்பினவாகிய செயல்களைத் தம் அடியவர்கள் செய்தாலும் 
அவர்களை. அறிவினால் மிக்க பெரியோர்கள் பொறுத்தருளும் 
இயல்பு இவ்வுலக த்தில் இன்று நேற்று வந்த புதிய வழக்கம் 
அன்றே; ஆதலால் நீ ஏற்றுக்கொள்ளாது விலக்கும் இயல் 
புடைய காரியங்களை அடியேன் செய்தாலும், (அவற்றை. நீ 

. பொறுத்தருள்வாய் என்ற தைரியத்தால் மீட்டும்) நின்னை 
வாழ்த்தித் துதிப்பேன். 

பொன்னே: அம்பிகை பொன்னிறமுள்ள திருக்கோலத் 
கோடும் காகினி என்னும் திருகாமக்தோடும் ஸ்வாதீஷ்டானத் 
தில் எழுந்தருளி யிருப்பாளென்பர் ; * ீதவர்ணா”” (லலிதா, 507.) 
மறுக்கும் கதுகைமைகள் என்பதைத் கேவி செயலாகக் கோடலும் 
ஒன்று 7 நீ மறுத்தாலும் நான் கடக தயா ; “துடைக்கினும் 
போகேன் ”” (தேவாரம்) 46
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வாழும் படியொன்று கண்டுகொண் டேன்மனத் தேயொருவர் 

வீழும் படியன்று விள்ளும்படி. யன்_று வேலைகிலம் 

ஏழும் பருவரை யெட்டுமெட் (டாம லிரவுபகல் 

சூழுஞ் சுட.ர்க்கு ஈடுவே கிடந்து சுடர்கின்றதே. 

(உரை) அழிவற்ற இன்ப த்தில் வாழும்படியாக ஒரு பர 

வஸ்துவை மெய்ஞ்ஞானத்தால் அறிந்து கொண்டேன்; அது 

மனத்தில் ஒருவர் விரும்பித் தியானிக்குமாறு : உள்ளதன்று; 
வாயினால் இப்படி. இருப்பதென்று உரைப்பதற்கும் உரியதன்று. 

கடலேமழும் உலகேழும் பெரிய அட்டகுலாசலங்களும் அணுகாமல் 
இரவையும் பகலையும். முறையே செய்யும் சுடர்களாகிய சந்திர 
சூரியர்களுக்கு ஈடுவே அமைந்து விளங்குகின்றது அப்பொருள். 

பேரின்ப வாழ்வு வாழ்வதற்குப் பற்றுக்கோடாகிய ஒன்று 
என்றபடி. மனத்தாலும் வாக்காலும் அணுகுதற்கரியவள் பரா 
சக்தி; “மனோவாசா மகோசரா”' (லலிதா. 475.) வேலையேமும் 
நிலமேழும் என்று தனித்தனியே கூட்டுக. சூழ்தல் - செய்தல். 
காலை சூழ்செங் கதிர் '” (தக்க,479) என்பதனையும் அதன் உரை 

யையும், “'பகற்செய்யுஞ் செஞ்ஞாயிறும், இரவுச்செய்யும் வெண் 

டிங்களும் '” (மதுரைக் காஞ்சி, 7. 8) என்பதனையும் அறிக. 

திவாகரன் என்பது பகலைச் செய்வோனென்ற பொருள்பட்டுச் 

சூரியனுக்கு ஆதலையும் காண்க. அம்பிகை சந்திர சூரியரிடையே 
எழமுந்தருளியிருத்தலை, 80, 54, 44-ஆம் செய்யுட்களாலும் 
உணரலாம். 47 

சுட. ரங் கலைமதி நுன்றுஞ் சடைமுடிக் குன்றிலொன் றிப் 

படரும் பரிமளப் பச்சைக் கொடியைப் பதித்துநெஞ்சில் 

இடருந் தவிர்த்திமைப் போதிருப் பார்பின்னு மெய்துவரோ 

குடருங் கொழுவுங் குருஇயு் தோயுங் குரம்பையிலே. 

(உர) பிரகாசிக்கும் கலைகளையுடைய பிறை பொருந்திய 

சடை.யோடு கூடிய திருமுடியையுடைய மேருமலை போன்ற சிவ 

பெருமானோடு இணைந்து படர்கின் ற மணமுள்ள பசுங்கொடி 

_ யாகிய அபிராமவல்லியைத் தம் நெஞ்சினால் தியானித்து, அதனால் 

துன்பம் நீங்க, இமைக்கும் ஒரு கணப்போதாவது பரமானந்த 
நிலையில் இருப்பவர்கள், மீட்டும் குடரும் நிணமும் இரத்தமும் 

சேர்ந்த கூடாகிய தேகத்தை அடைவார்களோ ; அடையார். 

தேவியைத் தியானித்து இன்புற்றவருக்குப் பிறவியில்லை 
யென்றபடி. சிவபெருமானைக் குன் மமென்றதற்கேற்ப அம்பிகை 
யைக் கொடி என்றார் ; *பங்காயோர், தமனிய மலைபடர் கொடி
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யென வடிவு தழைந்தாய்:” (மீட்சி, செங்கீரை. 101.) பரிமளப் 
பச்சைக்கொடி: 7, குறிப்பு. 48 

குரம்பை யடுத்துக் குடிபுக்க வாவிவெங் கூற்றுக்கிட்ட 

வரம்பை யடுத்து மறுகுமப் போது வளைக்கையமைத் 
SILO யடுத்த வரிவையர் சூழவந் தஞ்சலென்பாய் 

நரம்பை யடுத்த விசைவடி வாய்நின் ற நாயகியே. 

(உரை) யாழ் ஈரம்பைப் பொருந்திய இசையின் வடிவாக நின் ற 

ஈசுவரியே, உடம்பாகிய கூட்டை யடுத்துக் குடியாகப் புகுந்த 

உயிரானது, வெவ்விய கூற்றுவனுக்கு இந்காளில் ரீ கொள் 
ளென்று பிரமன் குறித்த நாளாகிய எல்லையை அடைந்து சுழலு 

இன்ற அக்காலத்தில், நீ உன்னைத் தொழும் அரம்பையும் அவளை 
அடுத்த தேவ மகளிரும் சுற்றிச் சேவியா நிற்க எழுந்தருளி வந்து 
நின் வளையையணிக்த திருக்க த்தை அமைத்துக் காட்டி அஞ் 

சாதே என்று இருவாய்மலர்ந் தருளுவாயாக. 

' உடம்பினுள், துச்சி லிருந்த உயிர்க்கு '” (குறள்) என்பராத 

லின் குரம்பை யடுத்துக் குடிபுக்க வாவி' என்றார். * இழைத்தநா 

ளெல்லை யிகவா பிழைத்தொரீஇக், கூற்றங் குதித்துய்ந்தார் சங் 

கில்லை” (நாலடியார்) என்புழிக்கூறிய காளெல்லையை இங்கே வரம்பு 

என்றார். கையமைத்தல் அபயக் குறிப்பு; ““தோன்றுக் திதி 
யமைப்பீல் ” (உண்மை விளக்கம்.) * ரம்பாதி வந்திதா ' என்பது லவி 

தாம்பிகையின் இருகாமங்களில் ஒன்று. நஈரம்பு- ஸ்வரஸ்தான 
மெனலுமாம். அம்பிகை யமபயத்தை நீக்குபவளென்பதை, 

“uur ரெனதுயிர் கொளவறரின் யானேங்குதல் கண்டெதிர் 

தானேன்று கொளுங் குயில் ”” (தேவேந்திர சங்க வருப்பு)*என்பதனாலும் 

உணரலாம். . 49 

கரயகி நான்முக நாரா யணிகை நளினபஞ்ச 
சாயகி சாம்பவி சங்கரி சாமளை சாதிநச்சு 

- வாயகீ மாலினி வாரா சூலினி மாதங்கியென் 

,முயகி யாதி யுடையாள் சரண மரணமக்கே. 

(உரை) ஈசுவரி, நான்கு முகங்களை உடையவள். காராயணி 
கைத் தாமரையில் ஐந்து மலரம்புகளைத் தரித்தவள், சம்புவின் ' 
மனைவி, சங்கரி, சாமளை, நஞ்சை வாயிலே உடைய நல்ல. சாதிப் 

பாம்பை மாலையாக உடையவள், வாராகி, சூலினி, மாதங் 
என்று ஆய புகழை உடையவளாகிய அபீராமியின் திருவடிகள் 

_ தமக்குப் பாதுகாப்பாகும். ் 

அம்பிகையே பிரமாவிடத்தும், திருமாலிடத்தும் இருந்து
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சிருட்டி, geureu தொழிலை ஈடத்துதலின் நான்முக யென்றும் 

நாராயணி யென்றும் கூறினர். பிரம்ம சக்தியைப் பிராம்மி 

என்றும் விஷ்ணு சக்தியை வைஷ்ண வீ யென்றும் கூறுவர். நான் 

மூக - காகனி யென்னும் அம்பிகையின் மூர்த்தி யெனலுமாம் ; 

ஸ்வாதிஷ்டானத்தில் ஆறிதழ்த் தாமரையில் காசினி யென்னுந் 

தருகாமத்துடன் பொன்னிறம் பூண்டு கான்கு முகங்களோடு 

அம்பிகை வீற்.றிருப்பதாகக் கூறுவர் யோக நூலார்? “சதுர் 

வக்த்ர மனோஹ்ரா ”' (லலிதா, 505) 

நாராயணி - ஸுபார்சுவமென்னும் தலத்தில் எழுந்தருளி 

யிருக்கும் தேவியின் திருநாமம் என்பர் ; நாராயணன் தங்கை 

யுமாம். 5 

சாம்பவி - சம்புவின் சக்தி. சங்கரி - இன்பத்தை உண்டாக்கு 

பவள். சாமளை - சாமள நிறம் பொருந்தியவள்; ௮ஃது ஒரு” 

வகைப் பச்சை நிறம். ௮8 - பாம்பு. அம்பிகை பாம்பை ஆபரண 

மாக உடையவள்; ' சோதிபடலசூடி காகோடி. பணிமதாணி மார் 

பாளே” (S45. 105); “நாகபூஷணத்தி யண்டம் உண்ட 

நாரணி :: (திருப்புகழ். ) 

வாராக: 27; விஷ்ணுசத்தி வகையில் ஒன்று. அம்பிகையின் 

அமிச சக்திகளுள் தண்டினி என்னும் பெயருடையவள். தீ்ரிபுரா 

சித்தாந்தமென்னும் நூல், ' பராசக்தி வராஹானந்தகாதர் என்ப 

வருக்கு வராஹத் திருமுகத்துடன் தரிசனம் தநீதமையின் 

வாராக யென்னும் பெயர் பெற்றாள்' என்று கூறும் என்பர், 

தமிழில் வராகியை 92 செய்யுட்களால் துதிக்கும் மாலை ஒன்று 

உண்டு. சூலினி - திரிசூலத்தைத் தரித்தவள் ; 77. 
... மாதங்க; மதங்கமுனிவரின் குமாரி ; யாழ்ப்பாணர்களாகிய 

மதங்கர் குலத்துப் பெண்ணாகத் தோன்றியவளெனலுமாம் (70); 

மாதங்கி வேதஞ்சொல் பேதைநெடு நீலி: (தீருப்புகழ்) கியாதி - 

புகழ். (50) 
௮ரணம் பொருளென் றஐருளொன் றிலாத வசரர்தங்கள் 

மூரணன் றழிய முனிந்கபெம் மானும் முகுந்தனுமே 

சரணஞ் சரண மெனகின்ற மாயி தன்னடியார் 

“மரணம் பிறவி யிரண்டுமெய் தாரிந்த வையகத்தே. 

(உரை) பொன் வெள்ளி இரும்பு என்பவற்றாலாகிய திரிபுர: 

மஇல்களே உண்மையான செல்வமென்று எண்ணி இரக்கம் 

சிறிதும் இல்லாத வித்யுன்மாலி, தாரகாக்ஷன், வாணன் என்னும் 

மூன்று அசுரர்களுடைய வலிமையும் அன்றொரு காள் அழிந்து 

படட ட கோபித்த பெருமானாகிய சவெபிரானும், திருமா லுமே
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நின் திருவடியே எமத்குப் புகல் என்று கூறுநிற்க நின்ற தலைவி 

யின் அடியார்கள் இறப்பு, பிறப்பு என்னும் ் இரண்டையும் இவ் 

வுலகத்தில் அடையார். 
பொருள் - உறுதிப் பொருளுமாம். அன்று; பண்டறி கட்டு. 

சரணம் சரணம் - அடைக்கலம், அடைக்கலம் என்று கூறினும் 

பொருந்தும். இருவரும் பணிதல் : 7, 56. (51) 

வையந் துரஃ மதகரி மாமகு டஞ்சிவிகை 
பெய்யுங் கனகம் பெருவிலை யாரம் பிறைமுடி த்த 

ஐயன் றிருமனை யாளடித் தாமரைக் கன்புமுன் பு 

செய்யும் தவமுடை யார்க்குள வாகிய சின்னங்களே. 

(உரை) தேதர், குதிரை, மதமிகீக களிறு, பெரிய கிரீடம், 

பல்லக்கு, பி.ற மன்னர்கள் Sa pure வழங்கும் பொன், மிக்க 

விலையையுடைய. பொன்னாரம், முத்து மாலை என்பன, பிறையைத் 
இருமுடிக்கண் சூடிய சிவபெருமானுடைய அழகிய பத்தினியாகிய 

அபிராமியின் திருவடி த்தாமரைக்குப் பூர்வஜன்மங்களில் அன்பு 

செய்த தவமுடைய அடியார்களுக்கு உண்டாகிய அடையாள இ 

களாம். 
தேவியைப் பூர்வஜன்மத்தில் வழிபட்டவர்கள் இந்த ஜன்மத் 

இல் சக்கரவர்த்திகளாகத் திகழ்வரென்பது கருத்து. 

வையம் - தேர். காலாளையும் கூட்டிக்கொள்க. நாற்படை 

யும் முடியும் சிவிகையும் திறைப்பொருளும் உடையார் முடிமன் 
னர். ““ஸாம்ராஜ்யதாயினி '' என்பது லலிதாம்பிகையின் இரு 

நாமங்களுள் ஒன்று. (58) 

சின்னஞ் சிறிய மருங்கினிற் சாத்திய செய்யபட்டும் ~ 
பென்னம் பெரிய முலையுமுத் தாரமும் பிச்சிமொய்த்த 
கன்னங் கரிய குழலுங்கண் கன்றுங் கருத்தில்வைத்துத் 
தன்னம் தனியிருப் பார்க்குது போலுந் தவமில்லையே. 

(உரை) தேவி, மிகச் சிறிய தன் திருவிடையிலே சாத்திய 
சிவந்த. பட்டாடையும், மிகப்பெரிய நகலும், அவற்றின் 

மேலணிந்த முத்து மாலையும், பிச்சிமலர் நெருங்கிய மிகக் கரியு 

கூந்தலும், மூன்று கண்களும் தம் சிந்தையிலே தியானித்துத் 
தனித்திருந்து யோகம் செய்வாருக்கு இங்கனம் இயானிக்கும் 

செயலையன்றி வேறு பயனுடைய தவம் ஒன் மில்லை. 

தியானமே பெரிய தவம் என்றவாறு. சின்னஞ்சிறிய, 

பென்னம்பெரிய; கன்னங்கரிய, தன்னந்தனி 2 வழக்குத் தொடர் 
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கள்; “சின்னஞ் சிறியோர் சிதைவே செயினும், பென்னம் பெரி 

யோர் பிழைசெய் குவரோ, கன்னங் கரியோன் மருகா கழியத், 

தன்னந் தனியேன் றனையாண் டவனே ” (&ந்தரநுபூத், 64. ) பட்டு 2 

97-ஆம் செய்யுட் குறிப்பைப் பார்க்க. முத்தாரம் : 9, 87, 48 
பிச்சி மொய்த்த குழல்: “*பிச்சிமலர்க் கொந்தளபாரை, அறவி. 
(திருப்புகழ்.) கண்மூன்று : 79, 104; '*த்ரிநயனா ”, "தரிலோசனா”” 

1 தரயம்பிகா ” (லலிதா. 459, 477, 726.) (58) 

இல்லாமை சொல்லி யொருவர்தம் பாற்சென் நிழிவுபட்டு 

நில்லாமை கெஞ்சி னினைகுவி ரேனித்த நீடுதவம் 
கல்லாமை கற்ற கயவர்தம் பாலொரு காலத்திலும் 

செல்லாமை வைத்த இரிபுரை பாதங்கள் சேர்மின்களே. 

. (உரை) ரு செல்வரிடத்திலே போய் உங்களுடைய வறுமை 

நிலையைச் சொல்லி அவர்களால் அவமானப்பட்டு நில்லாத நிலை 

வேண்டுமென்று நெஞ்சில் கருதுவீர்களானால், தினந்தோறும் 

உயர்ந்த தவத்தைப் பயிலாமையைச் கற்ற இழிகுண த்தவரிடம் 

ஒருபொழுதும் செல்லாத பெருமிதத்தை என்பால் அருளிவைத்த ' 

ரிபு ரசுந்தரியின் திருவடிகளைப் புகலாக அடைவீர்களாக. 
இல்லாமை - பொருள் இல்லாத வறுமை, நித்தம்கற்ற எனக் 

கூட்டிப் பொருளுரைத்தலும் ஆம். சேர்தல் - இடைவிடாது 
கினைத்தலுமாம் ; * மலர்மிசை யேகினான் மாணடி சேர்ந்தார்” 
(குறள்) என்பதற்குப் பரிமேலழகர் எழுதிய உரையைக் காண்க, 

அம்பிகையைத் தியானித்தால் வறுமை தீருமென்பதாம், (54) 

மின்னா, யிரமொரு மெய்வடி வாகி விளங்குகின்ற 
அன்னா ளகமகி மானந்த வல்லி யருமழைக்கு 

மூன்னாய் நடுவெங்கு மாய்முடி வாய முதல்விதன்னை 
் உன்னா தொழியினு முன்னினும் வேண்டுவ தொன் றிலையே. 

(உர) பல ஆயிர மின்னல்கள் ஓரு தஇருமேனியின் ௨௫ 
வெடுத்து விளங்குவது போன்ற கோலத்தையுடையவள் ; அடிய 
வர் நெஞ்சத்தில் துய்க்கும் ஆனந்தமயமான கொடி போன்ற 

வள்; அரிய வேதத்திற்கு முன்னாக நடுமுழுவதுமாகி முடிவும் 
ஆசய முதல்வியை உலகத்து உயிர்கள் நினையா தொமிந்தாலும் 
கினைத்தாலும் அவளுக்கு அவர்களால் வேண்டப்படுவது ஒரு 
பொருளும் இல்லை. 

உயிர்கள் தம் ஈன்மையின் பொருட்டே தியானிக்கன் றன 
வென்றபடி, ''பொன்னாற்ப்ர யோசனம் பொன்படைத் தாற் 

e
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குண்டு பொன்படைத்தான், தன்னாற்ப்ர யோசனம் பொன்னுக் 

கங் கேதுண்டத் தன்மையைப்போல், உன்னாற்ப்ர யோசனம். 
வேணதெல் லாமுண்டிங் குன்றனக்கென், றன்னாற்ப்ர யோசனம் 
ஏதுண்டு காண்கச்சி யேகம்பனே ” என்ற பட்டினத்தார் பாடல் 
இங்கே நினைத்தற்குரியது, 

மின்வடிவு : '*மின்கொாடி ”” (4.) ஆனந்தவல்லி: “பரமா 

னந்தா” (லலிதா. 252); “பழவடியார் உள்ளத் தடத்திலூற்றெடுத் 
துப் பெருகுபரமா னந்தவெள்ளப் பெருக்கே '' (மீட்சி. முத்தப். 2.) 
மூன் நடு முடி: முன்னே பணை, கொழுந்து. வேர் என்றதை. 
ஓர்க, (2.) (55) 

ஒன்றா யரும்பிப் பலவாய் விரிந்இவ் வுலகெங்குமாய் ர ரர 
நின்றா எனை த்தையு நீங்கிிற் பாளென்ற னெஞ்சினுள்ளே ' 

பொன்றாது நின்று புரிகின்ற வாவிப் பொருள றிவார் 
அன்றா லிலையிற் றுயின் றபெம் மானுமென் னையனுமே. 

(உரை) ஓரு பொருளாகிய பராசக்தியாய்த் தோன்றிப் பல 
பல சக்திகளாகி விரிந்து இந்த உலகெங்கும் நிழைந்து நின்ற 
வளாய், அவ்வனைத்துப் பொருள்களையும் நீங்க நிற்பவளாகய 
அபிராமி என் கருத்துக்குள்ளே நீங்காமல் நிலைபெற்று விரும்பி 
யருள்வது என்ன வியப்பு ! இக்கருத்தை அறிவார் பிரளய கால 
மாகிய அன்று ஆலிலையில் யோகத்துயில் கூர்ந்த பெருமானாகிய 
திருமாலும், என் தந்தையாகிய சிவபிரானுமே யாவர். 

ஓன்றும் பலவுமாதல் £: *யாவையுமாம் ஏகம் - பராசக்து * 
((தீடுக்கோவையார், 714, உரை.) பல : 850, கு.றிப்பு. புரிதல் - விரும் 

புதல். ் ் (௫) 
ஐய னளந்த படியிரு காழிகொண் டண்டமெல்லாம் 
உய்ய வறஞ்செயு முன்னையும். போற்றி யொருவர்தம்பால் 
செய்ய பசந்தமிழ்ப் பாமாலை யுங்கொண்டு சென்று பொய்யும் 
மெய்யு மியம்பவைச் தாயிது வோவுன்றன் மெய்யருளே. 

(உரை) தேவி, சிவபிரான் அளந்தளித்த இரண்டுபடி. நெல் 
லைக்கொண்டு உலகமெல்லாம் ப9 நீங்கப் பிழைக்கும்படி. த் தர்மம் 
செய்கின்ற நின்னையும் துதித்து, மானிடராகய செல்வர் ஒரு 
வரிடத்தில் அவரைப் பாடிய செம்மையும் பசுமையும் உடைய 
தமிழ்ப் பாமாலையையும் கைக்கொண்டு போய், பொய்யையும் 
மெய்யையும் கலந்து சொல்லும்படி அடியேனை வைத்தாய் 2 
இதுவோ நின் உண்மையான திருவருள் ? ர 
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காஞ்சிபுரத்தில் இறைவன் அருளிய .இரு நாழிகை நெற் 
கொண்டு முப்பத்திரண்டு அறங்ககரயும் அம்பிகை வளர்த்தா 
ளென்பது புராணவரலாறு; தொல்லை மறைதேர் துணைவன் 
பால் யாண்டுவரை, எல்லை யிருமாழி நெற்கொண்டோர் - மெல் 
லியலாள், ஓங்குலகில் வாழும் உயிரனைக்து மூட்டுமால், ஏங் 
கொலிநீர்க் காஞ்சி யிடை” (பழம் பாடல்); “அபிராமி, எக்கு 
லங்குடி லோடுல கியாவையும் இற்பதிந்தரு காமிநெலாலமம் எப் 
பொதும் பஒர்வாள்”, *இருநாழமி படிகொ டறங்காத்த 
மாபரைச்சி'' (ருப்புகழ். செம்மை - இலக்கணங்களா ற் குறை 
வின்மை. பசுமை - புதுமை. பொய்யென்றது உயர்வு நவிற்சி 
படப் புகழ்தலை. தடுத்தாட்கொள்ளாமல் வாளா இருத்தவினால் 
பொய்யும் மெய்யும் இயம்பும் நிலை வந்ததென்னும் கருத்தால், 
*இயம்ப வைத்தாய்' என்று அம்பிகையைக் காரண பூதை 

யாக்இனார். (57). 

அருளும் புயத்துமென் சித்தாம் புயத்து மமர்ந்திருக்கும் 
தீருணாம் புயமுலைத் தையனல் லாள்தகை சேர்நயனக் 
கருணாம் புயமும் வதனாம் புயமுங் கராம்புயமும் 
௪ரணாம் புயமுமல் வப்் லேனொரு தஞ்சமுமே. 

(உரை) செந்தாமரை மலரிலும் என் உள்ளத் தாமரையிலும் 
எழுந்தருளி யிருக்கும், தாமரை அரும்புபோன்ற ஈகிலையுடைய 
பரலாரம்பிகையின் அழகு சேர்ந்த கருணை விழியாகிய தாமரையும், 
திருமுகத் தாமரையும், திருக்கர மலரும், திருவடிக் கமலமும் 
ஆகிய பற்றுக்கோடுகளையன் றி வேறொரு பற்றுக்கோட்டையும் 
யான் அறிந்திலேன். 

அருணாம்புயத்து அமர்ந்திருத்தல்: அம்புயமேல் திருந்திய 
சுந்தரி” (5) என்பதன் குறிப்பைப் பார்க்க, சித்தாம்பூயம் - 
இருதய கமலம். தருணாம்பூயம் - தாமரை யரும்பு 7 தருணம் - 
இளமை. தையல் - பாலாம்பிகை ; அலங்கார த்தையுடையவ 
ளெனலுமாம். (58) 
தஞ்சம் பிறிதில்லை யீதல்ல தென்றுன் றவகெறிக்கே 
கெஞ்சம் பயில நினைக்கின் றி லேனொற்றை நீள் சிலையும். 
Aer மிக்கல ராகரின் டயறி யாரெனினும் 
பஞ்சஞ்சு மெல்லடி யாரடி யார்பெற்ற பாலரையே, 

(ரை) . நீண்ட தனி வில்லும், ஐந்து அம்புகளும் முறையே: 
கரும்பாகவும் மலராகவும் கைக்கொண்டு Bor wp’ Cred, Qe sor af
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வேறு பற்றுக்கோடு இல்லையென்று நின்னைத் இயானிக்கும் தவ 
வழியில் மனத்தைப் பழகும்படி செய்ய எண்ணினேனில்லை ; 

'பஞ்சை மிஇப்பதாயினும் அஞ்சுகின்ற மென்மையான அடிகளை 

யுடைய தாய்மார் தாம் பெற்ற பிள்ளைகள் அறியாமையை உடை 
யவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களைத் தண்டிக்கமாட்டார்கள். 

அதுபோல நீ என்னைப் புறக்கணித்துத் தண்டியாமல் அருள் 
புரிய வேண்டுமென்பது கருத்து. இதன்கண் வேற்றுப் பொருள் 
வைப்பணி வந்தது. பஞ்சு - சேம்பஞ்சுக் குழம்புமாம், பஞ்சஞ்: 
௬ம் மெல்லடியார் :” பஞ்செனச் சவக்கு மென்காற் Coma” 

(கம்பராமாயணம், விபீடணன் அடைக்கலம். ) (59) 

பாலினுஞ் சொல்லினி யாய்பனி மாமலர்ப் பாதம்வைக்க. 
Lore ans தேவர்வணங்கறின் ரறோன்கொான்றை வார்சடை.யின் 

மேலினுங் கழ்கின்று வேதங்கள் பாடுமெய்ப் பீடமொரு 

காலினுஞ்.சாலகன் றோவடி யேன்முடை காய்த்தலையே. 

(உரை) பாலைக் காட்டிலும் இனிய சொல்லையுடைய தேவி, 

குளிர்ச்சியையுடைய தாமரை மலர் போன்ற நின் திருவடிகளை 
வைத்தருள, திருமாலும் மற்றும் உள்ள தேவர்களும் வணங் 
கும்படி. நின்ற சிவபிரானது கொன்றைக் கண்ணியை அணிந்த: 

கீண்ட சடையின் மேலிடத்தைக் காட்டிலும், கீழே நின்று 

வேதங்கள் பாடுகின்ற உண்மையான பிரணவ பிடங்கள் கான் 

கைக் காட்டிலும் அடியேனுடைய நகாற்றமுடைய நாய்த்தலையைப் 
போன்ற தலையானது மிகவும் ஈன்றோ ? 

சிவபிரான் முடிக்கண் அம்பிகையின் திருவடி. பதிதல்: 11, 
45, குறிப்பு. நான்கு பீடம் : தூலப் பிரணவ பீடம் ; சூக்குமப் 
பிரணவ புடம், காரணப் பிரணவ (டம், மகாகாரணப் 

பிரணவ பீடம்; நான்கு வேதமாகிய நான்கு பீடங்களுமாம். 

ஈன்று - ஈன்மையுடையது ; தகுதியுடையது. முடை - புலால் 
காற்றும். (60) 

ஈரயே னையுமிங் கொருபொரு ளாக நயந்துவந்து 
நீயே நினைவின் றி யாண்டுகொண் டாய்கின்னை யுள்ளவண்ணம் 
பேயே னறிய மறிவுகந் தாயென்ன பேறுபெற்றேன் 
தாயே மலைமக ளேசெங்கண் மாறிருத் தங்கைச் சியே. 

(உரை) உலகத்து உயிர்க்கெல்லாம் மாதாவே, பார்வதி 
தேவியே, சிவந்த கண்ணையுடைய இருமாலுடைய அழகயெ 
தங்கையே, காய்போன்,௰ என்னையும் நீ இங்கே கின் பார்வைக்கு 

mo க
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விஷயமாகிற பொருளாகத் திருவுள்ளங்கொண்டு விரும்பி நீயே 
வலிய வந்து, இவனை ஆட்கொள்ளலாகும், ஆகாது என்று ஆர௱ 
யும்: நினைவு இல்லாமல் அடியேனை அடிமைகொண்டாய்; & 
இருந்தபடி நின்னைப் பேய்போன்ற யான் அறியும் ஞானத்தை 

AGO eu: அடியேன் எத்தகைய பாக்கியத்தை அடைந்தேன் / 
நினைவின்றி: நினைந்து பார்ப்பதாயின் யான் ஆட்கொள்ளற் 

குரியவனாகேனென்ற குறிப்பினது? *யானு!ரென் ஸனுள்ளமார் 
ஞானங்க ளாரென்னை யாரறிவார், வாஜோேர் பிரானென்னை 
யாண்டிலனேல் மதிமயங்கி” (திருவாசகம்) என்புழி மதிமயங்கி” என . 
வைத்ததுபோல இதையுங் கொள்க. என் நகினைவின்றியே நீ வந்து. 

ஆண்டுகொண்டாய் என்பதும் ஓன்று. செங்கண்மால் திருத்தங் 

கைச்சி: “மால் தங்கைச்சி கனிகை யுமை” (தீருப்புகழ்.) (61). 

தங்கச் சிலைகொண்டு தானவர் முப்புரஞ் சாய்த்துமத 

வெங்கட் கரியுரி போர்த்தசெஞ் சேவகன் மெய்யடையக் 
கொங்கைக் குரும்பைக் குறியிட்ட காயகி கோகனகச் 
செங்கைக் கரும்பு, மலருமெப் போதுமென் சிந்தையதே. 

.. (உரை) மேரு மலையாகிய பொன்வில்லைக் கொண்டு அசுரர் 

"களுக்குரிய திரிபுரத்தை அழித்து, மதம் பொருந்திய வெவ்விய 
கண்ணையுடைய யானையின் தோலைப் போர்த்த செவ்விய வீரனா 

கிய சிவபெருமான் இருமேனி முழுவதும் ஈகிலாகிய குரும்பை 

யடையாளத்தை வைத்த பிராணேசுவரியினுடைய தாமரை 
மலரைப் போன்ற சிவந்த கையிலுள்ள கரும்பு விள்லும், மலரம் 

புகளும் எக்காலத்திலும் என் மனத்துள்ளே இருப்பனவாகும், 

செஞ்சேவகம்-வஞ்சியாது எதிர்நின்று கொல்லும் வீரம், 

* செஞ்சே வகஞ்செய்த சோழன் நிருக்குமர”” (குலோத்துங்க சோழன் 
பிள்ளைத் தமீழ்.) கரும்பூம் மலரும் சிந்சையத! ? பன்மை ஒருஎம மயக் 
கம்; தனித்தனியே கூட்டினும் அமையும் ; தொகுதியொருமையு 

மாம். . (62) 

தேறும் படிசில வேதுவுங் காட்டி முன் செல்கஇக்குக் 
கூறும் பொருள்குன் றிற் கொட்டும் த.றிகுறிக் குஞ்சமயம் 
ஆறுக் தலைவி யிவளா யிருப்ப த.றிந்திருந்தும் 
வேறுஞ் சமயமுண் டென்றுகொண் ட.௨டிய வீணருக்கே. 

(உரை) பெரியோர்களால் எடுத்தோதப்படும் ஆறு சமயங் 
களுக்கும் தெய்வம் அபிராமியாகிய இவளாக இருப்பதை அறறிர் 
திருந்தாலும், இவளையன் றி வேறு தெய்வத்தை கூறும் சமயமும்
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உண்டு என்று அதனைப் பாராட்டிய வீணர்களுக்கு, அவர்கள் 

உண்மை தெளியும்படி சில பிரமாணங்களைக் காட்டி, அவர்கள் 
மேலே செல்லும் ஈற்கதிக்கு உபகாரமாக அறிவுறுத்தப்படும் 
பொருள்கள் மலைப் பாறையிலே அதனைத் தகர்க்கும்பொருட்டு 
மூட்டும் மாத்தூணை ஓக்கும். ் 

எடுத்துரைப்பார் தளர்ச்சி யடைவதன்.றி அவ்வீணர் உள்ளம் 
தெளியாரென்றபடி. சமயமாறும். தலைவி : “நாரணி யறத்தினாரி 

யாறுசம யத்தி” (தீருப்புகழ்) (687 
வீணே பலிகவர் தெய்வங்கள் பாற்சென்று மிக்கவன்பு 

பூணே ஸுனக்கன்ட பூண்டுகொண் டேனின். /கழ்ச்சியன் றிப் 
பேணை னொருபொழு துந்திரு மேனிப்ர காசமன் றிக் 
காணே விருகில முந்திசை மான் குங் ககனமுமே. — 

(உரை) தேவி, விணாக உயிர்ப்பவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் 
புன்சிறு தெய்வங்களிடம் போய் மிக்க பக்தி கொள்ளேன் ; 

நினக்கே அன்பு மேற்கொண்டேன் : ஆதலின் எந்தக் காலத்திலும் 
மின் தோத்திரமன்றி வேறொருவர் துதியைச் செய்யேன் ; பெரிய 
பூமியிலும் நான்கு தசைகளிலும் ஆகாயத்திலுமாகிய எங்கும் 
கின் திருமேனியின் ஒளியன்றி வேறு ஒன்றைக் காணேன். னி 

தேவீயின் இருமேனிப் பிரகாசம் யாண்டும் பரவியது ; 
* இமைவீ யொளிவெளி யெங்குமே'” (தக்க, 166.) (64). 

ககனமும் வானும் புவனழுங் காணவரற் காமனங்கம் 
தகனமுன் செய்த தவப்பெரு மாற்குத் தடக்கையுஞ்செம் 
மூகனுமுக் மான்கிரு மூன்றெனத் தோன் றிய மூத.றிவின் 
மகனுமுண் டாயதன் றோவல்லி நீசெய்த வல்லபமே. 

(உரை) அபிராம வல்லீயே, நீ இயற்றிய வலிமைச் செயல், 
மேலுள்ள உலகங்களும் தேவலோகமும் பூவுலகமும் பார்க்கும் 
படியாகக் சாமனது உடலை முன் ஒரு காலத்து எரித்த யோகியா 
கிய சிவபெருமானுக்கு விசாலமான திருக்கரங்களும், திருமுகங் 
களூம் முறையே பன்னிரண்டும் ஆறும் என் றுஅமைய அவதரித்த 
பழைய ஞானத்தையுடைய குமாரனும் உண்டாகியதல்லவா £ 

வல்லபம் உண்டாயது அன்றோ என்க. தவத்திருவேடம் 
பூண்ட சிவபெருமான் அக்கோலம் நீங்க இன்புற் றதோடு அதன் 
பயனாக ஒரு குழந்தையையும் பெற்றானென்பதைக் குறித்து நின் 
து “மகனும்' என்பதிலுள்ள இறந்தது தழீஇய எச்சவும்மை. 
தவப்பெருமான்: :' தாழ்சடைப் பொலிந்த வருந்தவத் தோற்கே 
(புறநாலூறு, கடவீள்.) வல்லபம் - வலிமை. (65) 

$
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வல்லப மொன்றறி யேன்சிறி யேனின் மலரடிச்செம் 
பல்லவ மல்லது பற்றொன் றி லேன்பசம் பொற்பொருப்பு 
வில்லவர் தம்முடன் வீற்றிருப் பாய்வினை யேன்றொடுத்த 
சொல்லவ மாயினு நின் நிரு காமங்கள் தோத்திரமே. 

(உரை) பசும்பொன் மலையாகிய மேருவை வில்லாகக்கொண்ட 
சிவபெருமானுடன் கவலையின்றி எழுந்தருளியிருக்கும் தேவி, 
அறிவாற்றல் ஐன்றையும் அடியேன் அறியமாட்டேன் ; சிற் 
௮றிவினனாகிய யான் எங்கும் வியாபித்த நின் இருவடியாகய 
சிவந்தி தளிரையல்லாமல் வேரொரு பற்றையுடையே ஸனல்லேன் ; 
தீவினையையுடைய யான் அந்தாதியாகத் தொடுத்த சொற்கள் 
பொ.ருளில்லாத வீண்: சொற்களாயினும் இடையிடையே வைத்த 
நின் இருகாமங்கள் தோத்திரமாக உதவும். (ஆதலின் நான் 
தொடுக்கும் அந்தாதி பயன் உடையதேயாம்.) 

வல்லபம் -கல்வியாற்றல் எனலும் ஆம். மலரடி. - மலர்ந்த 
அடி. வீற்றிருத்தல் - கவலையின்றி யிருத்தல்; தனிச் சிறப்புடன். 
இருத்தலுமாம். (66) 
தோத்திரஞ் செய்து தொழுதுமின் போலுநின் ரோற்றமொரு 
மாத்திரைப் போது மனத்தில்வை யாதவர் வண்மைகுலம் 
கோத்திரங் கல்வி குணங்குன் றி மாளுங் குடில்கடெொறும் 
பாத்திரங் கொண்டு பலிக்குழ லாமிற்பர் பாரெங்குமே. 

(உரை) தேவி, நின்னை வாயால் துதிசெய்த, உடம்பால் 
வணங்கி, மின்னலைப்போலச் சுடர்வீடும் நின் திருமேனித் தோற் 
தத்தை ஒரு கணப்போதாவது மன த்தில் இருத்இத் தியானம்செய் 
யாதவர், கொடைத் தன்மை, குடிப்பிறப்பு, கோத்திரம், கல்வி, 
நல்ல குணம் ஆகஇயெவற்றிற் குறைபாடுடையராக உலக முழு 
வதும் ஒவ்வொருநாளும் பிச்சைப் பாத்இரத்தைக் ல்கக்கொண்டு 
குடிசைகள்தோறும் பிச்சைக்காகத் திரிவார்கள். 

மின்போலும் தோற்றம்: 7, 55. ஒரு மாத்திரைப்போது தியா 
னித்தல்: 48. *கரவோடு நின்றார் கடிமனையிற் கையேற், மிரவோடு 
நிற்பித்த தெம்மை - அரவோடு, மோட்டாமை பூண்ட முதல்வனை . 
மூன்வணங்க, மாட்டாமை பூண்ட மனம்” (பழம்பாட்டு) என்பது 
இங்கே ஒப்புகோக்கற் குரியது. (67) 
பாரும் புனலுங் கனலும்வெங் காலும் படர்விசம்! ம் 
ஊரும் முருகு சுவையொளி யூறொலி யொன்றுபடச் 
சேரும் தலைவி சிவகாம சுந்தரி சீரடிக்கே 
சாருந் தவமுடை யார்படை யாத தனமில்லையே,
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(2.05) பிருதிவியும் அப்புவும் அக்கினியும் வேகத்தையுடைய 

வாயுவும் படர்ந்த ஆகாசமும் ஆகிய ஐந்து பூதங்களிலும் முறையே 

பரவிய கந்தமும், சுவையும், ஒளியும், ப௱்சமும், சத்தமுமாகிய 

. தன்மாத்திரைகள் இயையும்படி. அவற்றினிடத்தே வியாபித்து 

நிற்கும் பரமேசுவரியாகிய சவகாமசுந்தரியின் சிறிய 'இருவடிக் 
கண்ணே சார்ந்து நிற்கும் தவத்தை உடைய அடியார்கள் தமக்கே 

உரியதாகப் பெறாத செல்வம் ஓன்றும் இல்லை. 

எல்லாச் செல்வமும் அவர் அடைவர் என்பதாம். 

சக்தியின்: ௮மிசம் யாண்டும் கலத்தலினால்தான் பார் மூதலி 

யன கந்தம் முதலியவற்றோடு இணைந்தன. சிவகாமசுந்தரி - தில்லை 

வாணர் தேவி; :: தில்லை யூரர்தம் பாகத்துமை ” (காப்பு.) (68) 

தனந்தருங் கல்வி தருமொரு காளுக் தளர்வறியா 
மனந்தருந் தெய்வ வடிவுக் தரும்கெஞ்சில் வஞ்சமில்லா 

இனந்தரும் நல்லன வெல்லாந் தரூமன்ப ரென்பவர்க்கே 
கனந்தருங் பூங்குழ லாளபி ராமி கடைக்கண்களே. 

(உரை) பூவை அணிந்த கேச பாரத்தையுடைய அபிராமியின் 

கடைக்கண்கள், அத்தேவியின் அன்பர்களுக்கு எல்லாவகை ஐ௬ 

வரியங்களையும் தரும்; கல்வியைக் கொடுக்கும் ; ஒரு காளேனும் 
தளர்ச்சியை அறியாத உறுதியான மனத்தை அளிக்கும். தெய் 

விக அழகை வழங்கும் ; மனத்தில் வஞ்சகமில்லாத உறவினரை 

சயும் ; இன் னும் எவை எவை கல்ல மருக்கள் அவை எல்லஈ 

வற்றையும் வழங்கும். - 
“கல்வியை, நிச்ச நிரப்புக்கொன் ரங்கு” (குறள்) என்று ் 

கூறுதலின் முதலில் செல்வத்தைதி தந்து பிறகு கல்வியைத் தரும் ; 

*: தளர்ந்துழி யுதவுங் கல்வி '” (பிரபுலிங்க லீலை) ஆதலின் ௮து பெற் 
ர்க்குத் தளரா மனக் தருதல் எளிதாம். (69) 

கண்களிக் கும்படி. கண்டுகொண் டேன்கடம் பாடவியில் 

பண்களிக் குங்குரல் வீணையுங் கையும் பயோதரமும் 
மண்களிக் கும்பச்சை வண்ணமு மாகி மதங்கர்குலப் 

பெண்களிற் றோன் றிய வெம்பெரு மாட்டிதன் பேரழகே. 

(உரை) கடம்பவனத்தில், பண்களாற் களிக்கும் குரலோடு 

இசைந்த வீணையும், அதனை ஏந்திய திருக்கரமும், திருத்தன 
பாரமும், பூவுலகமெல்லாம் தரிசித்துக் களிக்கும் பச்சைத் இரு 

நிறமும் ஆகத் திருக்கோலங்கொண்டு, மதங்கரென்னும் யாழ்ப் 
பாணர் குலப் பெண்களில் ஒருத்தியாக அவதரித்த எம்பெரு
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மாட்டியின் அளவிடற்கரிய பெரிய அழகை அடியேன் விழிகள் 
மகிழும்படி தரிசனம் செய்தேன். 

* சியாமளா தேவி உருவைக் கூறியவாறு ; சியாமளா தண்ட 
கத்தில் இத்திருக்கோல வருணனையைக் காணலாம். கடம்பாடவி: 
அம்பிகை எழுந்தருளியிருக்கும் சந்தாமணிக் கிருகம் உள்ள 
வனம்; :*கதம்பவன வாசினி”” (லலிதா. 58); “கடம்புபொதி 

. காடும் ” (மீனாட்சி, சப்பாணி, 4); மதுரையுமாம். 
பண்களெல்லாம் கண்டு களித்தற்குக் காரணமான குரல் 

எனலுமாம். சியாமளா தேவி கையில் வீணை ஏந்திப் பாடுவ 
தாகக் கூறுவர்; '*வீறு மிக்கமா வீணா கரே ”* (திருப்புகழ்) கண் 
ஸணுக்குக் குளிர்ச்சி தருதலின் * மண் களிக்கும் பச்சை வண்ணம் ” 
என்றார். மதங்கர் குலப் பெண்ணாகத் திருவவதாரஞ் செய்தது 
பற்றி மாதங்க என்னும் இருகாமம் தேவிக்கு வழங்கும் (50) (20) 
அழகுக் கொருவரு மொவ்வாத வல்லி யரு. மறைகள் 
பழகிச் சிவந்த பதாம்புயத் தாள்பனி மாமதியின் 
குழவித் இருமுடிக் கோமள யாமளைக் கொம்பிருக்க 
இழவு,ற்று நின் றகெஞ் சேயிரங் கே.லுனக் கென்குறையே. 

(உர) கழிந்ததற்கு வருந்து நின்ற நெஞ்சமே, தன் அழகுக்கு 
வேறு யாரும் ஒப்பற்ற கொடிபோன்ற அபிராமி, அரிய வேதங் 
களிலே பயிலுவதனாம் சிவந்த திருவடி. மலர்களை உடையாள், 
குளிர்ச்சியும் பெருமையும் உடைய பிறையைத் திருமுடியிலே. 
சூடும் மெல்லியலாகிய யாம யென்னும் .கற்பஃப் பூங்கொம்பு" 
இருக்கும்போது 8 இரங்குதலை ஒழிவாயாக ; உனக்கு வரும் குறை. 
unr gor ge 6 

மஹைகளின் அடியிலும் நடுவிலும் முடிவிலும் நின்று பழக : 
அதனாற் கன்றிச் சிவந்த இருவடி. பிறையணிந்த முடியினள்: 
“ஒளிர்மதிச்செஞ் சடையாளை ”” (84); - சாரு சந்த்ர கலாதரா ”£ 
(லலிதா. 249); * இம௰க் இழவி, தனிக்கண் விளங்கும் நுதற்பிறை. 
மேலோர், மிகைப்பிறை கதுப்பிற் சூடி '' (ஆசிரிய மாலை); ஈ சடையும் 
பிறையும் தாழ்ந்த செனனிக், குவக£ யுண்கட் பவளவாண் 
கத்தி” (சிலப். 29: 7-2); “தருண வாணிலாவீசு சடிலமோலி .. 
மாகாளி ” (நக்க. 107.) கோமள யாம: 59. - (71) 
என்குறை தீரறின் றேத்துகன் C veh eh யான்பிறக்கின் 
நின்குறை யேயன் றி யார்குறை காணிரு நீள்விசம்பின் 
மின்குறை காட்டி மெலிகன் ௨ நேரிடை மெல்லியலாய் 
தன்குறை.தீரவெங் கோன்சடை மேல்வைத்த தாமரையே, ணை அவ ச்
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(உரை) அகன்ற உயர்ந்த வானத்தின்௧ண் உள்ள மின்னலுக்கு. 

ஒரு குற்றத்தைக் கற்பித்து அதனினும் மெலிந்து நின் ற நுணுகிய 
இருவிடையையும் மென்மையாகிய இயல்பையும் உடையாய், எம்பி: 

ரானாகிய சிவபெருமான் கின் ஊடல் கண்டு தன் குறையை 8ீக்இ 

அவ்வூடலைத் ர்க்கும் பொருட்டு நின்னை வணங்கித் தன் சடா 

பாரத்தின்மேல் வைத்த நின்றன் திருவடித் தாமரைகளையே என்: 

குறைகள் நீங்கும்படி நின்று துதிக்கின்றேன் ; இனிமேல் யான் 

பிறவியை அடைந்தால் அது நின் குற்றமே? அல்லாமல் வேறு 

யார் குற்றம்? 

நின்னை வாழ்த்தும் என் பிறவித் துன்பத்தைத் இர்த்தல் நின் 

கடமை யென்றவாறு. நேர்தல் - நுணுகுதல். மெல்லியல் -. 

Garman. எங்கோன் சடைமேல் வைத்த தாமரை: ம. 

95, 60. (72) 

தாமங் கடம்பு படைபஞ்ச பாணம் GF MISS HO! | 

யாமம் வயிரவ ரேத்தும் பொழுதெமக் கென்றுவைத்த 

சேமந் திருவடி செங்கைக ணான்்ேகொாவி செம்மையம்மை 

காமக் திரிபுரை யொன் 3 டி ரண்டு ஈபனங்களே. 

(உ௰ர) அபிராமி அம்மைக்கு உரிய மாலை கடம்பு; ஆயுதம் 

பஞ்ச புட்ப பாணம்; வில் கரும்பு; அவளுடைய மந்திர சாதகர் - 

களாகிய பைரவர்கள் அவ௯ைத் துதிக்கும் காலம் அர்த்த யாமம்; 

எமக்கு உய்வைத் தருவதற்கு என்று வைத்த பாதுகாப்பு அவள் 

“திருவடி. ? அவளுடைய வந்த திருக்கரங்கள் நான்கு ; திருமேனி 

ஒளி சிவப்பு ; திருகாமம் திரிபுரை என்பது ; கண்கள் மூன்று ஆம். 

கடம்பு: 26. வயிரவர்: * மயான வாசினியது மந்திர சாதக 

ரான பைரவ வேஷதாரிகள் ' (நக்க. 51, உரை); * இறைவி பைர ' 

வர்களே ”” (தக்க. 429); சவபெருமானுமாம், **மகா பைரவ 
பூஜிதா”. “மார்த்தாண்ட பைரவாராத்யா '' (லலீதா. 287, 785. ) 

சேமம் திருவடி; “சரண மரணமக்கே ” (50) என்டர் முன்னும். 

ஓளி செம்மை: முதற் செய்யுளாக் காண்க. மூன்று கண்கள்: 
59-ஆம் செய்யுட் குறிப்பைக் காண்க. (73). 

நயனங்கண்: மூன்றுடை நாதனும் வேகமும் காரணனும் 

அயனும் பரவு மபிராம வல்லி யடியிணையைப் . 
பயனென்று கொண்டவர் பாவைய ராடவும் பாடவும்பொன் 

சயனம் பொருந்து தமனியக் காவிவிற் றங்குவரே. 

(உரை) மூன்று கண்களையுடைய சிவபிரானும் வேதங்களும் 

இருமாலும் பிரமதேவனும் புகழ்ந்து பாராட்டுகன் ற ஆபிராம 

வல்லியின் இரண்டு திருவடிகளையே முத்திப் பயனென்றுகொண்டு- 
e
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இயானிப்பவர், அரம்பை மகளிர் நட.ம்புரியவும், பாடல்களைப் 

பாடவும் அவற்றைக் கண்டும் கேட்டும் இன்புற்றுப் பொன்னிறம் 

பெற்ற பாயலில்: அவர்களோடு பொருந்தி இன்புறும் பொள்னிற 

மாகிய கற்பகச் சோலையில் இந்திரராகி வீற்.றிருப்பார்களா £ 

தேவியின் அடியார் இந்திர பதவியையும் மதியாரென்றபடி: 
ஈகூடுங் கொள்கையிற் கும்பிட லேயன்றி, வீடும் வேண்டா 

விறல் ”” (பெரிய புராணம்) என்பதை ஓர்க. மூவரும் போற்றுதல்: 7. 
இருவடியே வீடாக இருக்குமாதலின், *அடியிணையைப் பய 
னென்று கொண்டவர் ' என்ருர். “ சேவடி. படருஞ் செம்மலுள்ள - 
மொடு ”” (திருமுருகாற்றுப்படை, 62) என்பதன் உரையில் நச்சனார்க் 

இனியர், ' திருவடியே வீடாயிருக்கு மென்ருர் ; அது “* தென்னன் 
பெருந்துறையான், காட்டா தனவெல்லாங் காட்டிச் Ram 
காட்டி, த், தாட்டா மரைகாட்டித் தன்கருணைத் தேன்காட்டி ” 
என்பதனாலும் பிறரும் திருவடியைக் கூறுமாற்றானும் உணர்க 
என்றெழுதியது இங்கே நினைக்கத்தக்கது. 

 தங்குவரே ' என்பதை உடம்பாடாக்கி, தேவியின் திருவடி 
யையே பயனாகக் கொண்டவர் இந்திர பதவியை எளிதிற் பெறு 

வர் என்று கூறுதலும் ஒன்று. . (74) 

தங்குவர் கற்பக தாருவி னீழலிற் ராயரின் று 
மங்குவர் மண்ணில் வழுவாப் பிறவியை மால்வரையும் 
பொங்குவ ராழியு மீரேழ் புவனமும் பூத்கவுந்திக் 

கொங்கிவர் பூங்குழ லாள் இரு மேனி குறித்தவரே. 

(உரை) அட்ட குலாசலங்களையும், மேலே கிளரும் உப்புத் 

தன்மையையுடைய கடல் முதலிய ஏழு கடலையும், பதீனான்கு 
புவனங்களையும் பெற்றெடுத்த திருவயிற்றையும், வாசனை பரவிய 
மலரை யணிந்த கூந்தலையும் உடைய தேவியின் தஇிருவுருவத்தைத் 
இயானம் செய்யும் அடியார், இந்திர பதவி பெற்றுக் கற்பக 
விருட்சத்தின் நிழலில் வீற்.றிருப்பர் : 3 ன்பு பூமியில் பி.றந்திறந்து 

'இடையறவீன் றி வரும் பிறவியைத் தம்மைப் சரத தாய்மார் 
இல்லாமையாலே மங்கச் செய்வர். 

மங்குவர் : தன்வினை பிறவினைப் பொருளில் வந்தது. தாய 

றின்றி: '* ஈன்றெடுப் பாளொரு தாயுமில்லை '” (97.) ஈபேழ்புவன 
மும் பூத்த 2-69: 18. தேவியைத் தியானித்தவர்கள் சொர்க்க 

போகமும் பிறகு வீடும் பெறுவர் என் றபடி. (75) 

குறித்தேன் மனத்தினின் கோலமெல் லாம்கின் குறிப்பறிந்து 
.மறித்தேன் மறலி வருகின் ற நேர்வழி ange eal
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வெறித்தே னவீழ்கொன்றை வேணிப் பிரானொரு கூற்றை 
பறித்தே குடி.புகு தும்பஞ்ச பாண பயிரவியே. ( மெய்யில் 

(உரை) வண்டுகள் கிண்டுவசனால் மணமுடைய தேன் கீட் 
டவிழ்ந்து சொரிகின்ற கொன்றைக் கண்ணியைத் திருமுடியி 
லணிந்த சிவபிரானது ஒரு பகுதியை அவர் இருமேனியினின்றும் . 

'வலியக் கவர்ந்து அங்கே குடி புகுக்தருளிய பஞ்ச புட்பபாண த்தை. 
யுடைய பைரவீயே, கின் திருமேனிக் கோலத்தை யெல்லாம் அடி. . . 
யேன் மனத்துள் தியானம் செய்தேன்; அதன் பயனாக நின் இரு 
வுள்ளக் குறிப்பை உணர்ந்து யமன் என் உயிரைக் கொள்வதற்கு. . 
வருகின்ற நுணுகிய வழியை அடைத்துவிட்டேள். 

யமவாதனை ஒழிந்த தென்றபடி, பிறர்' அறிவதற்கு அறிய 
நுண்மையதாதலின் * நேர்வழி' என்றார். பைரவி - பைரவராகய 
சிவபிரானுடைய பத்தினி (லலிதா. 978); *இரிபுர பயிரவி”. 
(தக்க (76 ). 

பயிரவி பஞ்சமி பாசாங் குசைபஞ்ச பாணிவஞ்சர் 
உயிரவி யுண்ணு முயர்சண்டி காளி யொளிருங்கலா 
வயிரவி மண்டலி மாலினி சூலி வராகியென் றே 
செயிரவி நான்மறை சேர்திரு மாமங்கள் செப்பவரே.. 

(உரை) பைரவி, பஞ்சமி, பாசாங்குசை, பஞ்சபாணி, வஞ் ' 
சகர் உயிரைப் பலியாகக் கொள்ளும் உயர்ந்த பெருமையை 
யுடைய சண்டிகா தேவி, காளி, விளங்குகின்ற கலைகளாகிய 
உயிரங்களையுடைய சிறந்த வட்டமான மேகலையையுடையவள், 
மாலினி. சூலி, வராகி என்று குற்றக் தீர்ந்த சான்கு வேதங்களில். , 
சேர்ந்த தேவியின் இருகாமங்களை அறிந்தோர் கூற்வர். 

பயிரவி - அச்சம் தருபவளெனலும் ஆம்; இப்பொருள் 
கொண்டால் பின்னே வயிரவி எனவும் மண்டவி யெனவும் தனித் 
தனியே பிரித்துப் பொருள் கொள்க, பஞ்சமி - சதாசிவத்தின் 
சத்தியாகிய பராசக் இ (லலிநா, 948); ஐந்தாவது சத்தியாய அதுக் 
கிரக சக்தி; **நீடு பஞ்சமி கூவினி மாலினி”, “கவுரி பஞ்சமி 
யாயி மாயி” (தீருப்புகழ்)) “படிக்கும்; பெரும்புகழ்ப் பஞ்சமி”, 
*கருத்திற் பயிலும் வராகியெம் பஞ்சமி”, “பாடகச் சிறடிப். 
பஞ்சமி” (வராகிமாலை, 4, 9, 19.) வஞ்சர் உயிர் அவி உண்ணுதல்; 
* கனைகழனினையலர் உயிரவி பயிரவி” (தேவேந்திர சங்க வகுப்பு. ) 
சண்டி. - சண்டிகா ; கோ.பமுடையவள் (லலிதா. 755) காளி கருமி. 
மூடையவள். கலா வயிரவி மண்டலி; © மெய்ம்மறையாள் கலை 
யனைத்து மேகலையர் மருங்கசைத்த விமலை யம்மா ”” (தீருவிளை, 4: 84.)



46 igri oar 8 

மண்டலி எனத் தனியே கொள்ளின் சூரிய சகந்திர மண்டலங்களில் 
வீற்றிருப்பபளெனப் பொருள் கொள்க, மாலினி- மாலையை 

அ௮ண்ிந்தவள் (லலிதா. 455); அக்ஷரங்களின் தெய்வமாக இருப்பவ 

ளெனலும் ஆம். சூலி: 50. வராக: 50. (77) 

் செப்புங் கனக கலசமும் போலும் தருமுலைமேல் 
அப்புங் களப வபிராம வல்லி யணிதரளக் 

"கொப்பும் வயிரக் குழையும் விழியின் கொழுங்கடையும் 
துப்பும் நிலவு மெழுதிவைத் தேனென் நுணைவிழிக்கே. 

(உரை) தந்தத்தாற் கடைந்த செப்பும், பொற்கலசமும் : 

போன்ற அழகிய நகிலின்மேல் அப்பிய கலவைச் சந்தனத்தை 
யுடைய அபிராமவல்லி காதில் அணிந்த முத்துக்கொப்பையும், 
வயிரக்குழையையும் திருவிழியின் கொழுத்த கடைசியையும் 

பவளம்போன்ற திருவாயையும் அதன்கண் மலர்ந்த' புன்னகை 

யாகிய நிலவையும் என் இரண்டு கண்களிலும் எழுதிவைத்தேன். 

தியான த்தின் வன்மையினாலே எங்கே நோக்கினும் அங்கே 
திருக்கோலம் தோன்றுதலின் கண்ணில் எழுதிவைத்தேனென்றுர்; 

_ *கருணை வதன பற்பமும் கமலவிழியும் விழியு மனமும் எழுதி”” (முத்துக் 
குமாரசுவாமி பிள்ளைந் தமிழ், முத்தப். 10) எனப் பிறரும் விழியில் 
எழுதுதலைக் கூறுதல் காண்க. 

கொப்பு, மேற்காதில் அணிவது; *காதுக்கொர் தமனியக் 
கொப்பு மிட்டு '' (மீனாட்சி. செங்ரேப். 1) (78) 

விழிக்கே யருளுண் டபிராம வல்லிக்கு வேதஞ்சொன்ன 
் வழிக்கே வழிபட கெஞ்சுண் டெமக்கவ் வழிகடக்கப் 

பழிக்கே சுழன்றுவெம் பாவங்க ளேசெய்து பாழ்நரகக் 
குழிக்கே யழுந்துங் கயவர்தம் மோடென்ன கூட்டினியே. 

(உரை) அபிராமவல்லிக்குத் இருவிழியில் எமக்கு வழங்கும் 
திருவருள் இருக்கின்றது. அவ்வருளைப் பெறும் பொருட்டு 
வேதங்கள் கூறியுள்ள ஈன்னெறியின்படியே அவளை வழிபட்டுத் 
தியானிக்க எமக்கு அநுகூலமாகய கெஞ்சம் இருக்கிறது ; அந்த 
“வேதநெறி இருக்கவும், பழிச்செயல்களிலே ஈடுபட்டுத் இரிந்து 
“கொடிய பாவங்களையே செய்து பாழான ஈரகக்குழியில் அழுந்து 
கின்ற 8ழ் மக்களோடு இனி என்ன சம்பந்தம் ஈமக்கு உண்டு? 

விழிக்கு அருள் உண்டு: * அருள் விழியொடும் வளர்கருணை” . 
(ம்ஞட்சீ. செங்கீரை. 8) வேதஞ் சொன்னபடி. வழிபடுதல்: * ம ற 
'சொல்லிய வண்ணக் தொழுமடி யாரை” (9.1) என்பர் பின். (79) |
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கூட்டிய வாவென்னைத் தன்னடி யாரிற் கொடியவினை 

ஓட்டிய வாவென்க ணோடிய வாதன்னை யுள்ளவண்ணம் 

காட்டிய வாகண்ட கண்ணு மனமுங் களிக்கின்.றவா 

ஆட்டிய வாகட மாடகத் தாமரை யாரணங்கே, 

(உரை) பொற்றாமரையில் எழுந்தருளி யிருக்கும் அரிய 
அழஇூயாகிய தேவி, ஒன்றுக்கும் பற்றுத என்னைத் தன் 

அடியாருள் ஒருவனாகச் சேர்த்தருளியவாறும், ௮ங்ஙனம் 
சேர்த்துப் பின் என்பாலுள்ள கொடிய இருவினைகளையும் போக் 

இயவாறும், என்பால் அருள் புரிய ஒடி வந்தவாறும், தன் திருக் 
கேரலத்தை உள்ளபடியே காட்டியவாறும், அதனைத் தரிசித்து 

அறிந்த கண்ணும் மனமும் ஆனந்த மேலீட்டால் மகிழ்கின்ற 
வாறும், இவ்வாலெல்லாம் என்னைத் திருவருள் நாடகம் ஆட்டிய 

வாறும் என்ன அதிசயம் / 

ஆடகத் தாமரை அணங்கு: 8, 20, 58, 88. (80) 

அணங்கே யணங்குகள் நின்பரி வாரங்க ளாகையினால் 
வணங்கே னொருவரை வாழ்த்துக லேனெஞ்சில் வஞ்சகரோ 

டிணங்கே னெனதுன தென்றிருப் பார்சிலர் யாவரொடும் 

பிணங்கே னறிவொன்றி லேனென்க ணீவைத்த பேரனியே. 

(உரை) தேவி, தேவ மாதர் நின் பரிவார சக்திகளாக இருத்த 
.லினால் உன்னையன்றி வேறு ஒருவரை கான் வணங்கேன்; வாழ்த்து 
தலும் செய்யேன்; நெஞ்சில் வஞ்சகத்தையுடைய மக்களோடு 
தொடர்பு Gan or; எனது பொருளெல்லாம் நின்னதேயென்று 

. எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணம் செய்து நிச்சலனமாக இருக்கும் 
யோகியர் சிலர் ; அவர் யாவரோடும் மாறுபடாமல் உறவு பூண் 

டிருப்பேன் ; அறிவு சிறிதும் இல்லேனாயினும் என்பால் நீ வைத்த 

பெரிய கருணை இருந்தவாறு என்னே ॥ 

வேறொரு தெய்வப் பெண்ணைத் தொழலாமெனின் யாவரும் 
நின் ஏவற் குழுவினராக இருத்தலின் நீயே யாவருக்கும் தலைவியா 

யிருத்தலை யறிந்து அவரைக் தொழுதலை ஓழிந்து நின்னையே 

தொழுதேன் (49.) எனது உனது என் றிருப்பார்: * எனக் குள்ள 

வெல்லாம், அன்றே யுனதென் றளித்து விட்டேன்” (99) (64): 

அளியார் கமலத்தி லாரணங் கேயக லாண்டமுகின் 
ஓளியாக நின்ற வொளிர்திரு மேனியை யுள்ளுதொறும் 
களியாகி யந்தக் கரணங்கள் விம்மிக் கரைபுரண்டு . 

Qeofuris 8y.Qertin னேமறப் பேனின் விரசனையே. 
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(உரை) வண்டுகள் மொய்க்கும் தாமரை மலரில் எழுந் 

தருளிய தேவி, சகல அண்டங்களும் நின் ஒனியாகப் பரவி நிற்கக் 

காரணமான பிரகாசிக்கும் அழகிய நின்றன் திருமேனியைத் 

தியானிக்குந்தோறும் என் அந். தக்கரணங்கள் ஆனந்த மயமாஇப் ' 
பூரித்துத் தத்துவ எல்லைகளைக் கடந்து பரவெளியாகி விடுவ 
தாயின், நீ இயற்றிய இந்த அதிசய உபாயத்தை எவ்வாறு 
அடியேன் மறப்பேன் / 

*வெளிகின்ற நின்றிரு மேனியைப் பார்த்தென் விீழியு 

கெஞ்சும், களிகின்ற வெள்ளம் கரைகண்ட தில்லை '” (19) என்ருர் 
முன்னும். தியானத்தால் அந்தக்கரணத்தில் இன்பம் உண்டாவ 
தும், தியானம் வலி, பெறப் பெறக் கருவி கரணங் கழன்ற 
நிலையில் பர வெளியில் லயித்துச் சிவானந்த அனுபவம் பெறு 

தலும் கூறினார். 
கமலத் தணங்கு? 7, 5, 20, 59, 80. அகிலாண்டமும் நின் 

QR: “ இழைவி யொளிவெளி யெங்குமே”' (தக்க 106), * சகலமு. 
நின்.றிருச் சொரூபமென் றோவிடும் சதுர்மறைப் பொருள்” (மீட்சி. 
நீராடல். 8): ** அனைத்துக் தன் மயமெனுஞ் சுருதி” (முத்துக்குமா. 
செங்கீரை. 8.) வெளியாதல் - அதீத நிலையை அடைதல், (82) 

* விரவும். புறுமல ரிட்டுரின் பாத விரைக்கமலம் 
இரவும் பகலு மிறைஞ்சவல் லாரிமை யோரெவரும் 
பரவும் பதமு மயிரா வசமும் பகரதியும் 
உரவுங் குலிசமுங் கற்பகக் காவு மூடையவரே. 

(உரை) அபிராமியே, நின்றன் திருவடியாகிய மணமுடைய 
் தாமரை மலர்க்கண்: பலவகையாக விரவிய அன்றலர்ந்த மலர்களை ' 

அருச்சித்து இரவும் பகலும் அவற்றை வழிபடும் சகீதி உடைய 
வர்கள், : கேவர்கள் யாவரும் பரவும் பதவியையும் ஐரா 
வ.தத்தையும் ஆகாச கங்கையையும் வலிமையையும் வச்ரிராயுதத். 
தையும் கற்பகச் சோலையையும் உடைய இந்திரர் அவர். 

பதம் - தேவலோகத்தை ஆட்௫ புரியும் இந்திர பதவி; 74, 
75-ஆம் பாடல்களைப் பார்க்க. (85). 

- உடையாளை யொல்குசெம்பட்டுடை, யாளையொளிர்ம இச்செஞ். 
சடையானை வஞ்சகர் கெஞ்சடை.. யாளைத் தயங்கு நுண் ணூல் 
இடையாளை யெங்கள்பெம் மானிடை யாளையங் கென்னயினிப். 
படையாளை யுங்களை யும்படை யாவண்ணம் பார்த்திருமே. 

(உரை) ஈம்மவரே, எல்லாவ ற்மையும் உடையவளாக: 
ப. ரமேசுவரியை, திருவிடையில் , துவளுகின்் உ செம்பட்டாகய 

* 0 ல 

௩
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உடையையுடையவளை, விளங்குகின் ற பிறையை அணிந்த சிவந்த ' 
சடையையுடையவளை, வஞ்சகர் நெஞ்சினிடத்தே ஒருகாலும் 
எழுக்கருளாதவளை, விளங்குகன்ற நுண்ணிய நூலைப்போன்ற 
திருவிடை.யை உடையவளை, எங்கள் பெருமானாகிய சிவபிரானது 
இடப்பாகத்தில் வீற்.றிருப்பவளை , இனி இந்த உலகத்தில் என்னை 
மீட்டும் படையாமல் இருக்கப்போ௫ிறவளை, உங்களையும் இனிப் 
படையாத வண்ணம் தரிசனம் செய்து கவலையற்று இருங்கள். 

பட்டுடையாள் : 87. மதிச்சடையாள் : 71. 
இதன்கண் அடிதோறும் மடக்கு வந்தது. ் (84) 

_ பார்க்கும் இசைதொறும் பாசாங் குசமும் பனிச்சிறைவண் 
டார்க்கும் புதுமல ரைந்துங் கரும்புமென் வல்லலெல்லாம் 

_ தீர்க்கும் திரிபுரை யாள் திரு மேனியுஞ் சிற்றிடையும் 
வார்க்குங் குமமுலை யும்முலை மேன்முத்து மாலையுமே. 

(உரை) அடியேனுடைய துக்கங்களை யெல்லாம் போக்கு 
கின்ற: திரிபுரசுந்தரியின் திருக்கையிலுள்ள பாசாங்குசமும், 
குளிர்ச்சியைப் பெற்ற சிறகையுடைய வண்டுகள் முழங்கும் புது 
'மலர்களாகய ஐந்து அம்புகளும், கரும்பாகய வில்லும், அவள் 
திருமேனியும், சிறிய திரு விடையும், கச்சை யணிந்து குங்குமக் ” 
குழம்பு பூசிய நகலும், அவற்றின்மேல் அணிந்த முத்துமாலையும் 
பார்க்கும் இசைதோறும் தோன்றும். 

தோன்றும் என்று ஒரு சொல்லை அவாய் நிலையால் வருவித்து 
முடிக்க. முலையும் முூத்துமாலையும்: * இருத்தன பாரமும் 
ஆரமும்” (9) ச (85). 
மாலயன் தேட... மறைதேட வானவர் தேடறின்ற 
காலையுஞ் சூட.கக் கையையுங் கொண்டு கதித்தகப்பு 
வேலைவெங் காலனென் மேல்விடும் போது வெளிகில்கண்டாய் 
பாலையுக் தேனையும் பாகையும் போலும் பணிமொழியே. 

(உரை) பாலையும் தேனையும் வெல்லப் பாகையும் போன்ற 
இனிமையையுடைய மெல்லிய சொற்களைப் பேசும் தேவி, இருமா 
லும் அயனும் தேடவும், வேதம் தேடவும், தேவர் தேடவும்: 
அவர்களுக்கு அறரியனவாய் நின்ற நின் திருவடிகளையும், வளை 
யலணிந்த திருக்கரங்களையும் தாங்கியபடி, மேலெழுந்த மூன்று 
களைகளையுடைய வேலாஇய திரிசூலத்தை யமன் என்மேல் விடும் 
அக்காலத்தில் : என் முன்னே வெளிப்படையாக வந்து சேவை 
சாதித்தருள்வாயாக. ் 

௮. க



௧0 ... அபிராமி அ௮க்காதி 

கப்பு - இளை." சூலம், யமன் ஆயுதம்: ' சூலம் பிடித்தெம 
பாசஞ் சுழற்றித் தொடர்ந்துவரும், காலன் ” (கந்தரலங்காரம்) (86) 

மொழிக்கு நினைவுக்கு மெட்டாத நின் றிரு மூர்த்தியென்றன் 
விழிக்கும் வினைக்கும் வெளிரின் ற தால்விழி யான்மதனை 

அழிக்குக் தலைவ ரழியா விரதத்தை யண்ட மெல்லாம் 
பழிக்கும் படியொரு பாகங்கொண்் டாளும் பராபரையே. 

. (உரை) தம் நெற்றித் இருக்கண்ணால் மன்மதனை எரிக்கும் 

பரமேசுவரரது அழிவில்லாத தவ விரதத்தை உலக முழுவதும் 

_ பழிக்கும்படி குலைத்து: அவர் திருமேனியில் ஒரு பாகத்தைக் கைக் 

கொண்டு ஆட் செய்யும் பராபரையே, சொல்லுக்கும் எண்ண த் 

இற்கும் எட்டாத நின் திருவுருவமானது அடியேனுடைய கண் 
களுக்கும் பூசை முதலிய கிரியைக்கும் வெளிப்பட்டு நின்றது ; 
இஃது என்ன ஆச்சரியம் ! 

அம்பிகை வாக்கு மனங்கடந்த வடிவு உடையவள் ; 

** மனோவாசாமகோசரா ”. (லலிதா. 415.) வீனை - செயல்; இங்கே 

பூசை முதலிய கீரியாபாதத்துக்குரியவற்றை. வினைக்கு - வினை 

யின் விளைவாக. இச்செய்யுளுடன் 65-ஆம் செய்யுள் ஓப்பு 
'கோக்குதற்குரியது. பராபரை - மேலானவற்றினும் மேலானவள். 

பரமென் றுனையடைநங் தேன்றமி யேனுமுன் பத்தருக்குள் 

கரமன் றிவனென்று தள்ளத் தகாது தரியலர்தம் 
பு ரமன் றெரியப் பொருப்புவில் வாங்கிய போ டுலயன் 
சிரமொன்று செற்றகை யானிடப் பாகஞ் சிறந்தவளே. 

(உரை) பகைவராகிய அசுரருடைய முப்புரங்களும் அன்று 
எரியுமாறு மேருமலையாகிய வில்லை வளைத்த திருக்கரத்தானும், : 

வெண்டாமரை மலரில் வீற்றிருகீகும் பிரமதேவனது தலையொன் 

மைத் தடிந்த திருக்கரத்தானுமாகிய சிவபிரானது வாமபாகத் 
தில் எழுந்தருளிச் சிறப்புற்றோய், வேறொரு பற்றுக்கோடற்ற 
தமியேனாகிய யானும் உன் பாரம் என்று முறையிட்டு Border ci 
புகல் அடைந்தேன் ; நின் பத்தருக்குள் சேரும் தகுதியுடைய 
வனல்லன் இவன் என்று கரத 8 தள்ளினால் அது நின் பெருமைக் 
குத் தகாது. 

பரம் - பாரம்; நீயே பரம்பொருள் என்று எனலும் ஆம். 
தமியேனும் என்ற உம்மை இழிவு இறப்பு, அன்று: பண்டறி 
சுட்டு. வாங்கிய கையான், செற்ற கையான் எனத் தனித்தனியே 
கூட்டுக... ் (86)
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சிறக்குங் கமலத் இருவேஙின் சேவடி. சென்னிவைக்கத் 

துறக்கக் தருகின் றுணைவரு நீயுச் துரியமற்ற 

உறக்கந் தரவந் துடம்போ டுயிருற வற்றறிவு ச 

மறக்கும் பொழுதென்முன் னேவரல் வேண்டும் வருந்தியுமே. 

(உரை) சிறப்புற்ற தாமரையில் வீற்றிருக்கும் திருமகளாக 

. உள்ள தேவி, நின் வந்த திருவடியைத் தன் சென்னியிலே ஒரு 

வன் வைக்க அவனுக்கு மோட்ச பதவியைத் தரும் நின்னுடைய 

பதியாகிய பரமேசுவரரும் ரீயூம் உடம்போடு உயிருக்கு உள்ள 

நட்பு அற்று அறிவு அழிந்து எல்லாம் மறக்கின்ற மரணகாலத் 

'இல் துரியம் கடந்த நிலையில் வரும் சிவானந்த அ௮னுபவமாகிய 

குரக்கத்தைத் தரும்பொருட்டு எழுந்தருளி வந்து, அங்ஙனம் 

வருதல் வருத்தம் தருவதாயினும் அவ்வருத்தத்தை ஏற்று அடி 
யேனுக்கு முன்னே வந்து காட்சி கொடுத்தருளுதல் வேண்டும். 

சென்னி வைக்கவும் உறக்கந் தரவும் என்று கூட்டிப் 

பொருள் செய்தலும் பொருந்தும். 

கமலத்இரு : 5,90,56,80,88. தரும் என்பது நின் என்பதனோடு 

மாத்திரம் முடிந்தது. துரியமற்ற உறக்கமாவது துரியாதீத 

மாகிய துவாதசாந்த வெளியில் உண்டாம் அனுபவம். “துவாத, 

சாந்தப் பெருவெளியில் தரியங் கடந்த பரகாத, மூலத்தலம் 
(மீனாட்சி. முத்தப். 7), * துரியங்கடந்த துவாதசாந்தப் பெருவெளி 
வளாகத் தொருபெருங் கோயிலுள் ” (மதுரைக் கலம்பகம், 104) என் 
பவற்றால் அந்நிலையையும், **“குரவரிருவீரும் உற்றிடு துவாத 
சாக்குத், தொருபெரு வெளிக்கே விழித்துறங்குந் தொண்டர் ”” 

மீனுட்சி. அம்மானை. 3) என்பதனால் அங்கே AuQur@ser, Qu pw 

அனுபவமும் விளங்கும். உடம்போடுயிர் உறவு: :* உடம்போ 
டுயிரிடை நட்பு” (குறள்.) அறிவு மறக்கும்பொழுது : **அறிவழிந் 
திட் டைம்மே லுந்தி, அலமந்த பொழுதாக” (நேவாரம்.) (89) 

வருந்தா வகையென் மனத்தா மரையினில் வந்து! (குந் 

இருந்தாள் பமைய விருப்பிட. மாக வினியெனக்குப் 
பொருந்தா தொருபொரு எில்லைவிண் மேவும் புலவருக்கு 
விருந்தாக வேலை மருந்தா னதைகல்கு மெல்லியலே. 

(உரை) வானுலகத்தில் வாழும் தேவர்களுக்கு விருந்தாகப் 

பாற்கடலிலே பிறந்த அமுதத்தை வழங்கிய கோமளையாகிய 

தேவி, அடியேன் ஜனன மரங்களில் வருந்தாத வண்ணம் 
என் இருதய கமலத்தில் தானே வந்து புகுந்து அதுவே தன் பழைய , 

9 ௩
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இருப்பிடம்போல ஆகும்படி. இருந்தாள் ; இனிமேல் எனக்குக் 
கைவராத அரிய பொருள் ஒன்றும் இல்லை. 

- மனத்தாமரை : “என் சித்தாம் புயத்து மமர்ந்திருக்கும், 
தருணாம் புயமுலைத் தையல்” (58.) பழைய இருப்பிடமென்றது 
அம்பிகை வீற்றிருக்கும் தாமரையை, பொருந்தாதது ஒரு பொரு 
ளென்பது, விகாரப்பட்டது. தேவர்கட்கு விருந்தை அளித்த 

மோகினி அம்பிகையின் அமிசமாதலின் “புலவருக்கு WHE 

'தானதை நல்கும் மெல்லியல்” என்றார் ; “அமரர் வாழ்வு வாழ்வாக 
வவுணர் வாழ்வு பாழாக அருளு மோகி னீயாகி யமுத பான 

Barer” (445. 107.) இத்தலத்தில் தேவரமுதம் பருக அபிராமி 
அருள் செய்தாளென்பது புராண: வரலாறு. (90) 

மெல்லிய நுண்ணிடை மின்னனை யாளை விரிசடையோன் 

புல்லிய மென்முலை பொன்னனை யாளைப் புகழ்நீதுமறை 

சொல்லிய வண்ணம் கொழுமடி யாரைத் தொழுமவர்க்குப் 
பல்லிய மார்த்தெம வெண்பக டூரும் பதந்தருமே. 

( உரை) மெல்லிய நுண்மையாகிய இருவீடை மின்னலைப்போல 

உள்ளவளை, விரிந்த சடாபார த்தையுடைய சிவபிரான் தழுவிய 

. மெல்லிய ஈகிலின் நிறம் பொன்னைப்போல இருப்பவளாகிய அபி 
ராமியை வேதம் புகழ்ந்து சொல்லியபடி. வழிபடும் அடியவர் 

களைத் தொழுகின்றவர்களுக்கு அத்தேவி பல வாத்தியங்கள் 
ஆரவாரித்து எழ வெள்ளை: யானையின்மேல் ஏறிச் செல்லும் 

இந்திரபதவியை அருள் செய்வாள். 

மமை சொல்லிய வண்ணம் தொழுதலை முன்பும் (29) கூறி 
“னார். அடியார்க்கடியாரே இந்திர பதவி பெறுவாரெனின் அவ்வடி. 
யார் பெறும் பயன் அதனினும் பெரிதாம் என்பது குறிப்பு. (21). 

பதத்தே யுருகறின் பாதத்தி லேமனம் பம்றியுன் றன் 
இதத்தே யொழுக வடிமைகொண் டாயினி யானொருவர் 
மதத்தே மதிமயங் கேனவர் போன வழியுஞ்செல்லேன் 
மூத.ற்றேவர் மூவரும் யாவரும் போழ்.று முகிம்சசையே. 

(உரை) மும்மூர் த்திகளும் பிறர் யாவரும் வணங்கித் அதிக் 
கும் அரும்புகன் ற புன்னகையையுடைய தேவி, ஈல்ல பக்குவம் 
பெற்று அப்பக்குவத்தில் என் உள்ளம் உருக நின் திருவடியில் 
பற்றுக்கொண்டு நின் திருவுள்ளத்துக்கு உவப்பான நெறியிலே 
ஒழுகும்படி அடி.யேனை ஆட்கொண்டாய் ; ஆதலின் யான் இனி 
மேல் வேறொருவர் சமயக்கொள்சையைப் பெரிதென்று எண்ணி: 

t
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அறிவு கலங்கேன் ; அச்சமயத்தினர் ஒழுகும் வழியிலும் போக : 
மாட்டேன். = 

பதம் - அன்பு நிறைந்து நிற்கும் பரிபக்குவம். இதம் - இங் 

-இதமுமாம். ஒருவர் மதமென்றது பரசமயத்தை ; இனி யெண் 

ணுதற்குச், சமயங்களு மில்லை” (81.) மூவர் போற்றுதல் : 7. 
* முதத்தேவர் £ என்னும் பாடத்திற்கு மனமகிழ்ச்சியை யுடைய 
தேவரென்று பொருள் கொள்க. 692) 

BOECU WIOHSS ஞாலமெல் லாம்பெற்ற நாயகிக்கு ட 

முூகையே மு௰ழ்மூலை மானே முதுகண் முடி aos s 
வகையே பிறவியும் வம்பே மலைமக ளென்பதுகாம் 

மிகையே யிவள்சன் றகைமையை காடி விரும்புவதே, 

(உரை) இந்த உலகங்களை யெல்லாம் ஈன்றெடுத்த பரமே 
சுவரிக்கு அரும்பிய மூலை தாமரை யரும்பு; அருளால் நிரம்பி 
முதிர்ந்த கண் மருட்சியைப் பெற்ற மான் சண் ; இங்ஙனம் கூறு 

தல் சிரிப்புக்கு இடமாம். அவளுக்கு முடிவும் இல்லை ; அவ்வாறே 

பிறவியும் இல்லை? அப்படியிருக்க அவளை மலைக்குமகள் என்று 

கூறுவது வீணே ; இங்கனம் இவளுடைய ஓன்றற்கொன்று ஓவ் 

வாத இயல்புகளை ஆராய்நீது போற்றுதல் ஈம் அளவுக்கு மிஞ்சிய 
செயலாம். 

அம்பிகையின் இயல்புகளுள் ஓன். றற்கு ஒன்று மாறாக இருப் 
பது போலத் தோற்றுவதைச் சமற்காரம்படக் கூறுகிறார். ஞால 

மெல்லாம் பெற்றவளுக்கு ௩ல் தாழாமல் இருத்தல் ஒரு முரண் 

பாடு? “இங்கயற்கண் ணசனுலகம் எண்ணிறந்த சராசரங்க 

ளீன்றுக் தாழாக், கொங்கை'' (திருவிளையாடல்) கருணை விளைந்து : 
முதிர்ந்த விழியில் இளம் பெண்ணிற்குரிய மருட்சியிருத்தல் 

முரண்பாடு. மான்கண் : “ம்ருகாக்ஷி”” (லலீதா. 581.) இவ்வீரண் 

டையும் ஒன்றாக்கி *ஈகையே இஃது” என்றார். முடிவு இல் - அந்தம் 
இல்லை. பிறவியில்லாதவளை மலைக்கு மகளாகப் பிறந்தாளெனல் 

மூரண்பாடு, (93) 

விரும்பித் தொழுமடி யார்விழி நீர்மல்கி மெய்புளகம் 
அரும்பித் ததும்பிய வானந்த மாக யறிவிழக்து 

சுரும்பிற் களித்த மொழிதடு மாறிமுன் சொன்னவெல்லாம் 
தரும்பித்த ராவரென் opus yr சமயன் றே. 

(உரை) தன்னை விரும்பிப் பணியும் அடியார்கள், கண்களில் 
கீர் மல்க உடம்பெல்லாம் மயிர்க்கூச்செறிய ஆனந்தம். மேன் 
மேலும் பொங்க ஆன்ம போத த்தை இழந்து தேனுள் மயங்கிய
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வண்டுபோல மயங்கி வார்த்தை குழறி முன்னே தாம் நினையாது. 

சொன்னவையும் பொருளுடையனவாகத் தரும் பித்தராவரென் 

முல், ௮வர் கடை ப்பிடிக்கும் அபிராமிக்குரிய சமயம் நன்மையை 

யுடையது. 
விழிநீர் மல்குதல் முதலியவை அம்பிகையின் அடியார்கள் 

பால் உண்டாகும் மெய்ப்பாடுகள். இந்தச் சவானந்தானு. 

பவத்தை, ':புளகமெய் போர்ப்ப மொழிதடு மாற, உள்ளொலி 

நாதப் புள்ளொலி முழங்க, ஞானவா ரமுத பானம தார்ந்து, 

கருவிகள் கழன்று பரவச மாப், பரமா னந்தப் பரவையுட் 

படிந்து, பேரா வியற்கை பெற்றினி திருப்ப, ஆரா வின்ப மளிதீ 

தீரு ளெமக்கே”” (பண்டார மும்மணிக்கோவை) என்னும் அருமைச் 

செய்யுட் பகுதி விள்க்குதல் காண்க. உண்மைச் சிவயோகிகள் 

மறந்து கூறினவும் பலிக்குமாதலின் ௫ சொன்ன வெல்லாம் தீரும்” 

என்றார்; இதுபற்றியே அவர்களைச் சத்திய சங்கற்பர்கள் 

என்பர், (94} 

நன்றே வருகஇனும் தீதே விளைகினும் சான றிவ 

தொன்றேயு மில்லை யுனக்கே பரமெனக் குள்ளவெல்லாம் 

அன்றே யுனதென் றளித்துவிட் டேனி யாதகுணக் 

குன்றே யருட்கட லேயிம வான்பெற்ற கோமளமே. 

(உரை) என்றும் அழிவற்ற குணமலையே, கருணாசமுத்திரமே, 

பருவதராசன் பெற்ற மெல்லியலே, ஈன்மையே வந்தாலும் 

இமையே விகாந்தாலும் அவற்றைக் குறித்து நான் நினைப்பது 

ஒன்றும் இல்லை; என்னைப்பற்றி வருவதெல்லாம் உனக்கே பாரம்? 
எனக்கு உள்ள உடல் பொருள் ஆவி எல்லாம் என்னை நீ ஆட் 

கொண்ட அன்றே் உன்னுடைய பொருளென்று அர்ப்பணம் 

செய்துவிட்டேன். 

நன்று - இன்பம்; இது - துன்பம், உனது: தொகுஇ ஒருமை. 

அன்றே யென்ற னாவியு முடலு முடைமை டுயல்லாமும், குன்றே 

யனையாய் என்னையாட் கொண்ட போதே. கொண்டிலையோ, 

இன்றோ ரிடையூ றெனக்குண்டோ வெண்டோண் முக்க ணெம் 

மானே, நன்றே செய்வாய் பிழைசெய்வாய் நானோ விதற்கு 
நாயகமே” (திருவாசகம்) என்பது இங்கே ஓப்புநோக்குதற்கு 

் உரியது. (95) 

கோமள வல்லியை யல்லியந் தாமரைக் கோயில்வைகும் 

யாமள வல்லியை யேதமிலாளை யெழுதரீய 

சாமள மேனிச் சகலக லாமயில் தன்னைத்தம்மால் 

ஆமள வுந்தொழு வாரெழு பாருக்கு மாஇபரே.
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(உரை) மெல்லிய :கொடி போன் றவளை, அகவிதழையுடைய 
தாமரையாகிய ஆலயத்தில் எழுந்தருளி யிருக்கும் யாமளாகமத்தஇ 
னால் புகழப்பட்ட வலிமையையுடையவளை, குற்.றமற்றவளை, ஓவி 
யத்தில் எழுதுதற்கு அரிய சாமள நிறம் பொருந்திய சகல கலைக் 
கும் தலைவியாகிய மயில் போன்றவளை, தம்மால் இயன்ற அளவும் 
உபாடிப்பவர்கள் ஏழுலகற்கும் அரசர்களாவார்கள். 

யாமளம் - அம்பிகையின் பெருமையை உரைக்கும் ஆகமம்? | 
பரவுவன யாமளமோ”, “யோக யாமளத்தினாள்”' (தக்க, 118, 
186.) சகலகலா மயில்: 27, குறிப்பு. + (96) 

ஆத்த னம்புலி யங்கி குபேர னமரர்தங்கோன் 
*போதிற் பிரமன் புராரி முராரி பொதியமுனி 
.காதுப் பொருபடைக் கந்தன் கணபதி காமன்முதல் 
சாதித்த புண்ணிய ரெண்ணிலர் போற்றுவர் தையலையே. 

(உரை) சூரியன், சந்திரன், அக்கினி, குபேரன், இந்திரன், 
தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் பிரமன், புராரி, இருமால், அகத் 
தியர், மோதிப் போர் செய்கின்ற வேற்படையையுடைய முருகன், 
விகாயகர், மன்மதன் முதலாகப் புண்ணியச் செயல்களைச் சாதனை 
'செய்தவர்களாகய கணக்கில்லாத பேர்கள் பாலாம்.பிகையாகிய 
அபிராமியை வ(பிபடுவர். 

தையல் - அலங்காரமுடையவள் எனலுமாம். (92) 

தைவந்து நின்னடித் தாமரை சூடிய சங்கரற்குக் 
_ கைவந்த இயுர் தலைவந்த வாறுங் கரக்ததெங்கே 
மெய்வந்த கெஞ்சினல் லாலொரு காலும் விரகந்தங்கள் . 

- பொய்வந்த கெஞ்சிற் /கவறி யாமடப் பூங்குயிலே. 

(உரை) உண்மை யுணர்வு பொருந்திய அடியார்களது மனத்தி 
லன்றி வஞ்சகருடைய பொய் நிரம்பிய மனத்தில் ஒருகாலும் புகு 
தலை அறியாத இளமையையுடைய பொலிவு பெற்ற குயில் 
போலும் தேவி, நின் ஊடலைத் இர்க்கும்பொருட்டு நின் இருவடித் 
தாமரையை வருடி, அதனால் ஊடல் ராமை உணர்ந்து பின் அத் 
தாமரையைத் தம் திருமுடிமேற் சூட்டிக்கொண்ட சிவபிரானுக்கு - 
அக்காலத்தில் இருக்கரத்தில் இருந்த அக்கினியும், தஇருமுடியில் 
இருந்த கங்கையும் மறைந்துபோனது எவ்விடத்தில் 

சிவபிரான் அம்பிகையின் கடல் தர்க்க வணங்குதல்? 11, 
35, 60. அடியை வருடும்போது கையில் இ இருப்பின் தாமரை 
போன்ற அதற்கு டுவம்மை தந்து ஊடலை மிகுவிக்கும்; அங்
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ஙனமே, பணியுங்கால் கங்கை இருப்பின் மா.ற்றாுளாகிய அவளைக்: 

கண்டு பின்னும் ஊடல் அம்பிகைக்கு மிகும்; ஆதலின் இறைவர் 

அவ்விரண்டையும் மறையச் செய்தனர். (98). 

குயிலா யிருக்கும் கடம்பா டவியிடைக் கோலவியன் 

மயிலா யிருக்கு மிமயா சலத்திடை வந்துதித்த 
் வெயிலா யிருக்கும் விசும்பிற் கமலத்தின் மீதன்னமாம் 
'கயிலா யருக்கன் றிமவா னளித்த கனங்குழையே. 

(உரை) சயிலாய மலையாளராகிய சிவபிரானுக்கு இமவான் 

இருமணம் செய்து கொடுத்த கனவிய பொற்குழையை அணிந்த 

தேவியானவள், கடம்பவன த்தில். குயிலாக விளங்குவாள் ;: இமா 
சலத்தில் அழகும் பெருமையும் உடைய மயிலாக இருப்பாள் 2: 

வானத்தின்மேல் வந்து உகுத்த சூரியனாக இருப்பாள் ; தாமரை 

யின்மேல் அன்னமாக எழுந்தருளி யிருப்பாள். 

குயிலைப்போல விளங்குவாளென உவமவாசகம்படச் சொல் 
ஓதலும் பொருந்தும். (99). 

குழையத் தழுவிய கொன்றையம் தரர்கமழ் கொங்கைவல்லி 

கழையைப் பொருத் திருநெடுக் தோளுங் கருப்புவில்லும் 

்விழையப் பொருதிறல் வேரியம் பாணமும் வெண்ணகையும் 
உமையைப் பொருகண் ணு நெஞ்சிலெப்போது முதிக்கின் றவே. 

(உரை) குறையும்படி தன்னைத் சமுவிய சிவபிரானது இருமார் 

பின் மாலையாகிய கொன்றையின் மணம் வீசுகின்ற ஈகலையுடைய 
கொடிபோன்ற அபிராமியினுடைய மூங்கிலைப் பொருது வென்ற. 

் அழகிய நீண்ட திருத்தோள்களும், கரும்பாகிய வில்லும், ஆண் 

பெண்கள் ஒருவரை ஒருவர் விரும்பும்படி பொரும் வவிமையை 

யுடைய தேனையுடைய அழகிய மலரம்புகளும், வெள்ளிய புன் 
மூறுவலும், மான் கண்ணை வென்ற திருவிழமியும் அடியேனது. 

கெஞ்சில் எக்காலத்தும் தோன்றிக்கொண்டிருக்கின் றன. 
தார் குழையும்படி தழுவுதல் : * முகைவாய்த்த முலைபாயக். 

குழைந்தமின் ரர்” (கலித்தெரகை, 68-: 14) (10% 

பயன் 

ஆத்தாளை யெங்க ளபிராம வல்லியை யண்டமெல்லாம் 
பூத்தால் மாதுளம் பூரிறத் தாளைப் புவியடங்கக் 
EIFS யங்கு௪ பாசங் குசுமங் கரும்புமங்கை ் 
சேர்த்தாளைமுக்கண்ணியைத்தொழுவார்க்கொரு இங்கல்லையே,
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(உரை) எங்கள் தாயை, அபிராமவல்வியை, அ௫லாண்டங் 

களையும் என்றருளியவளை, மாதுளம் பூவைப்போன்ற செந்நிறம் 
பொருந்தியவளை, புவி முழுவதும் பாதுசாத்தவளை, அங்குச்மும் 
பாசமும் மலர்ப்பாணமும் கரும்புவில்லும் தன் நான்கு அழ௫ூய 
திருக்கைகளிலே வைத்தவை, மூன்று கண்களையுடையவகர 
வணங்கும் அடியவர்களுக்கு வருவதொரு துன்பழுும் இல்லை. 

ஆத்தாள் ; ஆத்தாள் மால்தங்கச்௪'” (திருப்புகழ்) அண்ட 

மெல்லாம் பூத்தான், காத்தாள்: 18. மாதுளம் பூ நி௰த்தாள்: 1. 
அடங்க - முழுவதும். *அங்கு௪ பாசாங் குசமுங் கரும்பும்” என்ற 
பாடத்தில் அங்குசம் இரண்டு, முறை வருகிறது. அம்பிகையின் 
திருக்கரங்கள் மான்கிலும் உள்ள பொருள்களைச் சொல்ல . வந்த 
வர் மலர்ப்பாண த்தைச் சொல்லாது விட்டாரென்று கொள்ளுதல் 
பொருத்தமன்று, ஆகவே இங்குள்ள பாடம். ஊஒூத்து அறியப் 
பட்டது. 

முற்றும்: 

நா 

6. 

அல்லயன்ஸ் பிரஸ், மயிலாப்பூர், எம். எஸ். 526 - ஏப்ரல் “48,



 



செய்யுள் முதற்குறிப் பகராதி 

  

முதற்குறிப்பு 
் அணங்கே 
அதிசய 
அரணம் 

அருணாமபுயத 
அழகுக்கொரு 
அளியார் 

ees 
அன்றேதடுதீ 
ஆசைக்கட 
ஆத்தாளை 

ஆதித்த . 
ஆளுகைகீ 

ஆனந்த 
இடங்கொண்டு 
இல்லாமை 
இழைக்கும் 
உடைத்தனை 
உடையாளை 
உதிக்கின்ற 
உமையு 
உறைகின்ற 
என்குறை 

ஏத்து | 
, ஐயனளந்த 

ஒன்றா . 
ககனமும் 
கண்களிக் 
கண்ணிய 

 கருத்தன 
கிளியே 
குரம்பை 
குயிலாயிருக் 
குழைய )த்தழு 

கு.றித்தேன் 
கூட்டியவா 

பக்கம் 

47 

  

  

முதற்குறிப்பு 
கைக்கேயணி . 
கொடியே 
கொள்ளேன் 
கோமள 

As Buys 
 இிறக்குங் 

சின்னஞ் 
சுடருங் 
சுந்தரி 
செப்புங் 
சென்னிய 
சொல்லும் 
தங்கச்சிலை 
தங்குவர் 

தஞ்சம் 
தண்ணனளிக் 

ததியுறு 
தவளே 

தனந்தருங் 
தாமங் 
தாரமர் 
இங்கட்பகவின் 
துணையுந் 
தேறும்படி. 
தைவந்து 
தொண்டுசெய் 

தோத்திரஞ் 
தகையே 
நயனங்கண் 
ser DOIG 
நாயகி 
நாயேனை 
நின்று 
பதத்தே 
பயிரவி 
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முதற்குறிப்பு 
பரமென்றுனை 
பரிபுசச் 
பவளக்கொடி 
பார்க்கும் 
பாரும்புன 
பாலினுஞ் 
பின்னே 
புண்ணியஞ் 

| திதவி 
பொருந்திய 
பொருளே 
மங்கலை 
மணியே 
மனிதருந் 
மாலயன் - 
மின்னாயிர 

பக்கம் முதற்குநீப்பு 
50 | மெல்லிய 
a? 

25 

49 

40 

88 

17 

23 

9 

4 

£4 

14 

17 

ர் 

49 

34 

மொழிக்கு 
வந்திப்பவ 
வந்தேசர 
HEAT MEDS 

வல்லப 
வவ்விய 

வாணுதற் 
வாழும்படி. 
விரவும் 

| விரும்பித் 
விழிக்கே 

| வீணேபலி 
வெளிநின்ற 
வெறுக்குந் 

| வையந்துரக 

 



உ 

தமிழ்க்கல்வி, சைவ இத்தாந்தம், தேவாரத் திருமுறைகள், இசைத் 
்.... தமிழ்; அன்னதானம், வைத்தியம் இவற்றின் ௮பிவிருத்இக் 

காகவும் பொதுஜனங்களின் அ௮துகூலத்துக்காகவும் 

திருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ காசி மடத்துத் தலைவர்களாக இருபதாம். 

பட்டத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி 

அருணச்தித் தம்பிரான் சுவரமிகளவர்கள் 

மனமுவந்து அமைத்திருக்கும் 

பேரறக் கட்டளைகள் 
+ EHO ew 

1. ஸ்ரீ அருணந்தி சிவாசாரிய சுவாமிகள் சிவஞான சித்தியார் * 

உபக்கியாசக கட்டளை (1944-ஆம் ஸ் அண்ணாமலை சர்வகலாசாலை 

யாருடைய அங்கீகாரம் பெற்றது.) 

சைவ?ித்தாந்த சாஸ்திரங்களின் பயிற்சி பெருகும்பொருட்டு 
ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி சாமிகாதத் தம்பிரான் சுவாமிகளவர்கள் ஞாப 
கார்த்தமாக 1944-ம் வருஷம் ஏற்படுத்தியது. இதன் மூலதனம் 
ரூ. 15,000 ஸர்க்கார்க் கடன் பத்இரமாகவுள்ள து. ் 

2. இதன் வட்டித் தொகையிலிருந்து அலகாபாத் சர்வகலா 
சாலையிலும், காசி ஹிந்து சர்வ கலாசாலையிலும் இந்தக் கட்டளாயை 
ஏற்படுத்தியவர்கள் சம்மதத்தின்மேல் வேறு சர்வ கலாசாலைகளில் 
உபந்நியாசங்கள் செய்யும்பொருட்டு  மாற்றினாலன். ரி ஆண்டு 
தோறும் நான்குக்குக் குறையாத உபந்நியாசங்களுக்கு ரூ. 400 
சம்மானம். ௮ளிக்க வேண்டும்; சம்மானத் தொகை போக மிஞ்ச 
வதை மூலதனத்தோடு சேர்க்கவேண்டும்; 

3. எந்த வரறுஷத்திலேனும் ஸிண்டிகேட்டார் உபற்நியாசம் 
செய்யத் தகுதியுள்ளவர்களில்லையென்று கருதினால் அதனால் கொடு 
படாமல் சேரும் தொகை மூலதனத்துடன் சேர்க்கப்படவேண்டும். 

4.  ஈரன்கு உபந்நியாசங்களுள் மூன்று காசி ஹிந்து சர்வகலா 

சாலையிலும், ஒன்று ௮லகபாத்து சர்வகலாசாஃயிலும் சர்வகலாசாலை 
யார் குறிப்பிடும் இடங்களில் செய்யவேண்டும். உபம்சியார ம்*ைவ
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சித்தாந்தத்தின் கொள்கைகளை விவ.ரபாக விளக்கக்கூடியவர்ு 
இருக்கவேண்டும். அண்ணாமலை சர்வசலாசாலையின் ஸிண்டி கேட் 

டார் தம் சர்வகலாசாலையிலுள்ள ஹிந்து ஆசிரியர்கசாயோ சைவ 
இத்தாந்த சாஸ்திரத்தில் நல்ல பயிற்சியுள்ள வேறு, ஹிந்தக்களையோ 
உபந்நியாசகாராக ஆண்டுதோறும் நியமிப்பார்கள். ஒரு வருஷம் 

உபக்நியாசம் செய்தவர் 13 வருஷங்களுக்குப் பிறகே இரண்டாம் 
. மாறை உபந்நியாசம் செய்ய வரலாம், உபந்நியாசகர் எந்த ஜாதி 
யினராகவோ ஆண்பாலசாகவோ பெண்பால.சாகவோ: இருக்கலாம். 
உபந்நியாசங்கள் செய்த ஒரு மாதத்திற்குள், உபக்நியாசங்களை 
அண்ணாமலை சர்வகலாசாலைக்கும் இந்தக் கட்டளையை ஏற்படுத்திய 
வர்களுக்கும் அவர்கருடைய வார்சுகளுக்கும் அனுப்பவேண்டும். 
ஸிண்டிகேட்டாருடைய கோக்கம்போல் சர்வசலாசாலையார் இந்த 
உபந்நியாசங்களை அச்சிட்டு வெளியிடலாம். 

5. சிவஞான இத்தியார் பரபக்கம் சுபக்கம் என்னும் இவற்றின் 
சூத்திரங்களிலும், இவற்றிற்குரிய அறுவர்உரைகளிலும், ஸ்ரீஉமாபதி 
சிவாசாரியாருடைய இிவப்பிரகாசத்திலும் அழ்ந்த பயிற்சியும் 
ஆராய்ச்சியும் இருத்தலை உபந்தியாசங்கள் காட்டவேண்டும். ச 

6. காசி ஹிந்து சர்வகலாசாஓயாசையும் அலகாபாத்து சர்வ 
கலாசாலையாசையும் கலர் துகொண்டு த௪.ரா விடுமுறைக்கு முன்போ 
பின்போ உபந்நியாசங்களை நடத்த ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். 

; 7, உபற்நியாசங்களை முடித். தவிட்டு உபந்நியா௫கர் இரும்புசை 
யில் சிதம்பரத்திலுள்ள ஸ்ரீ நடசாஜ மூர்ச்தியின் ௮பிலேகத்அக்காக 
ஒரு குடம் கலங்கா; தீர்த்தத்தைக் கொண்டு வருவதோடு அந்த 
விவரத்தை இந்தத் தருமஸ்காபக. வர்களுக்கு உபந்நியாசப் பிரத 
௮னுப்பும்பொழுஅ தெரிவிக்கவேண்டும். 

8. சம்மானம் சொக்கமாகவோ உண்டியல் மூலமாகவோ 
அளிக்கப்படும். ஒவ்வெரு வருஷ முடிவிலும், உபர்நியாசம் செய்த 
வருடைய பெயரையும் விலாசத்தையும் சம்மானத் தொகையையும் 
எந்த வருஷுத்திலேனும் உபர்கியாசம் நடைபெருவிட்டால் சேர்ந் 
இருக்கும் தொகையையும் ஸிண்டிகேட்டார் தெரிவிக்கவேண்டும். 

- கணக்குகளைப் பிரபலமான இனசரி ஆம்லெப் பத்திரிகையிலோ 
தமிழ்ப் பத்திரிசையிலோ பி.ரசுரிக்க வேண்டும். வருஷந்தோறும் 
மிச்சப்படக்கூடிய வட்டித் தொகையையும் இப்போ வட்டிக்குக் 
கொடுத்திருக்கும் மூலகன த்தை இருவேளை கவர்ன்மெண்டார் திருப் 
பிக்தொடுத்தால் அதையும் வேறு நம்பிக்கையான இனங்களில் வட் 
புக்கு. அண்ணாமலை சர்வகலாசாலை ஸிண்டிகேட்டார். போட 
வேண்டும். வட்டிக்கு விடுவிதில் மதிப்பு ௮திகமாக ௮இக வரு
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மானம் ஏற்பட்டால் வேறு சர்வசலாசரலை ஸ்கலங்களில். உபந்கியா 
சங்களை- ஏற்படுத்தி அந்த உபர்நியாசங்களுக்கு ஸம்மானம் அளிக்க 
௮நத வருமானச்தை உபயோூக்சலாம். 

11: ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி சாமிகாதத் தம்பிரான் சுவாமிகளவர்கள் 
ஞாபகார்த்தமாகக் கும்பகோணம் முனிஸிபல் எல்லைக்குள் கொட் 
டையூரில் ஒரு லோயர் ஸெகண்டரி பாடசாலை, இதனை அமைக்க , 
1945-ஷஹீ பிப்ரவரி மாதத்தில் ஏற்படுத்திய மூலதனம் ரூ, 11,500. 
இந்தத் தொகையில் ர. 10,000, 847 வட்டியுள்ள சர்க்கார்க் கடன் 
பத்திரமாகவும், ரூ, 1500 ரோக்கமாகவும் உள்ளன. 

முதல் மூன்று பாரங்களையோ, அல்லது அவற்றிற்குச் :௪ம 
மான வகுப்புக்களாயே கொண்ட ஒரு பாடசாலையை ஈடத்தக் 
கும்பகோணம் ஈ௧7 பரிபாலன சபையார் வசம் ரூ, 10,000 இருக் 
கும். - அவர்கள் அதனைப் பரிபாலித்து வட்டியைக் சொண்டு 
பாடசாலையை நடத்தவேண்டும், இந்தச் சொகையை வேறு காரி 
யத்திற்கு உபயோகப்படுக்சலாகாது. 1947-இர் வருஷம் அகஸ்டு 
மாதம் முகல் தேதஇக்குள் பாடசாலையை அரம்பிக்காவிட்டால் மூல 
தனசக்தையும் அந்தச் தேதிவரை சேர்ந்திருக்கும் வட்டிச் தொகை 
,யையும் சேர்ந்து இந்தச் தீரு மஸ்சாபகர்களிடமாவது, அவர்கள் 
வார்சுகளிடமாவது மனிஸிபாலிடியார் சேர்ப்பிக்க வேண்டும். 

2, சொக்கமாகவுள்ள ரூ. 1,500-ஐ மூனிஸிபாலிடியார் பள்ளிக் 
கூடம் கட்டுவதற்காக ஒரு மனைபை வாங்க உபயோகிக்சவேண்டும், 
பள்ளிக்கூடம் அந்தக் கட்டிடத்தில் மடைபெறவேண்டும், மூன்று 
வருஷங்களுக்குள்ளாகவோ யுத்தம் முடிந்த ஜூதமான ரு காலத் . 
திற்குள்ளாகவோ கட்டிடத்தைக் கட்ட ஆரம் 9க்கவேண்டும்.' 

8. குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் 
இந்த ரூ. 1500-ம் தருமஸ்காபகரவர்களையோ அவர்கள் வார்௯ 
களையோ சார்ச் அவிடும். 

4. பள்ளிக்கூடத் இன் வருஷ நிருவாக அறிக்கையை முனிஸி 
பாலிடியார் திருப்பனந்தாள் காசிமடதஅ ஸ்ரீலஸ்ரீ சாசிவா? ஸ்வாமி 
களவர்களுக்கு அனுப்பவேண்டும். ஜாஸ்.இ வட்டி வரச்கூடிய ஈம்பிக், 
கையான நல்ல இனத்தில் இந்த மூலகனமாகிய ரூ. பதினாயிரத்தை 
யம் போட்டுவைக்க ஈ௧7 பரிபாலன சபையாருக்கு அதிகாரமுண்டு, 

117, திருவாங்கூர் மஹாராஜா அவர்கள் தேவாரப் பரிசு, 
e soe திருவாங்கூர் மஹா .ராஜாவாகவும், தர லர்களாகஜ்யம் 

சாசாள சிர்தையுள்ளவர்களாகவு, * பக்திமான்களாசவு சாவு)
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பரிபாலனத்இல் உசாரண புருஷர்களாகவும், திருவாங்கூர் சர்வகலர் 
சாலையின் சான்ஸல.ராகவும், சீர்திருத்தத்தில் விசேஷ ஊக்கம் உள்ள 
வர்களாகவும், தமிழ் மொழியிலும் சங்தேத்திலும் அபிமானமுள்ள 
வர்களாகவும் விளங்கும் மேன்மை பொருந்திய ஸர் பாலராமவர்மா 
௦5:10, 1111.) அவர்கள் பெயசால் 1940-ஆம் ஹு ஏப்.சல்மீத் 
தில் ஏற்படுத்தப்பட்டு இது, 

2. தேவாசத்இத் பயிற்சியும், தேர்ச்சியும் இருவாங்கூர் சாஜ் 
யத்தில் பரவும் பொருட்டு இப்பரிசு ஏற்படுத் தலாயிற்று, இப்பரிசு 

ருவாங்கூர் மஹாராஜா அவர்கள் பெயசால் வழங்கப்பெறும், 

8. இதற்கு ஏற்படுத்திய மூலதனம் ரூ. 5,000. 100-க்கு 9$ 
வட்டி. வரக்கூடிய சர்க்கார்க்கடன் பத்திரமாக உள்ளது. இதனைத் 
இருவாக்கூர் சர்வகலாசாலையார் பரிபாலி திதுவருவர். இன் வட்டியி 
லிருந்து வருஷநக்தோறும் தேவாரத்தை மிகத் திறமையாக ஓதும் 
ஒருவருக்கு ரூ. 100 (நாறு) அளிக்கப்படும். ் 

4. நான்கு வருஷங்களுக்கு ஒருமுறை சர்வகலாசாலையார் 
மூவர் தேவா.ரங்களிலிருர்து பண்கள் எல்லாம் அமைந்த 75 தேவா 
சங்களைப் பொறுக்க எடுத்து அரும்பதவுரையுடன் ஒரு புத்தக ரூப 
மாக அச்சிட்டு வெளியிட ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். அடுத்த 
நான்கு வருஷங்களில் இவையல்லாத வேறு தேவாசங்களைப் 
பொறுக்கி எடுக்கவேண்டும். 

5. பரிசுத் தொகை போக மிஞ்சும் தொகையை அப்புத்தகத் 
தைப் பதிப்பித்து வெளியிட உபயோடக்கலாம். பரீசுக்காக வருப 
வர்களுக்கு அப்புததகத்தின் பிரதிகளை இலவசமாக . வழங்க 
வேண்டும். 

0. : இப்பரிசுப்போட்டிக்குத் திருவனந்தபுரம் சர்வகலாசாஃைக் 
குச் சம்பந்தப்பட்ட காலேஜ்களிலுள்ள மாணாக்கர்கள் ஜாத வேறு 
பாடின்றி ஆண்பாலர்களாயினும் பெண்பாலர்களாயி னும் அபேட்௪ 
கர்களாக வரலாம். 

1. பொறுக்கி எடுத்த 75 தேவாரங்களையும் ஏற்பட்ட பண் 
களில், பாராமல் நல்ல இசையோடு ஓப்பிக்கக்கூடி யவர்களே பரிசுக்கு 

வரத் திகுஇயுள்ளவர்கள்.. 

8, எந்த வருஷத்திலேனும் இருவசோ மேற்பட்டவர்களோ பரிசுபெறத் தகுதியடையவர்களென்று கருகப்பட்டால் திருவுளச் ௪ட்டுப் போட்டு யார் பேருக்குச் எட்டு விழுிறதோ அவருக்கே 
பறிகை வழங்கவேண்டும். சர்வகலாசாலையின் கான்வொகேஷன்
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காலத்தில் பரிசு வழங்கப்பெறும், அச்சமயம் பரிசு பெறுபவர் வர் 

முடியாவிட்டால் சர்வகலாசாலையார் ௮வருச்சப் பரிசுத்தொகையை 

௮னுப்பிவிடலாம். பரிசுக்குரியவர் பரிசு பெறுவதற்குமுன் காலஞ் 

சென்றுவிட்டால் பரிசுக் தொகை அவருடைய சட்டபூர்வமான 

வார்சுக்குச் சேர்க்கப்படவேண்டும். ஒருமுறை பரிசுபெற்றவர் 

மறுமுறை பரிசுபெற அருகால்லர். 

9. எந்த வருஷூத்திலேனும் ஒருவருக்கும் பரிசு வழங்காவிட் 

டால் ௮த்தொகை மூலதனத்தோடு சேரும். எந்தக் காலத்இலேனும் 

மூலதனத்தோடு சேரும் தொகை மிகவும் அஇகரித்தால் சர்வகலா 

சாலையார் உதெப்படி பரிசுத் தொகையை அ.திகப்படுத்கவோ ABs 

மான பரிசுகளை வழங்கவோ ஏற்பாடு செய்யலாம், ஒவ்வொரு வரு 

ஷத்இலும் பரிசுபெ.றுவோருடைய பெயரையும் விலாசத்தையும் 

தரும ஸ்தாபக. ரவர்களுக்கும் அவர்கள் வார்சுகளுக்கும் தெரிவிக்க 

வேண்டும். கட்டளைத் தொகையை வேறு எந்தக் கரரியத்திற்கும் 

உபயோகப்படுத்தக்கூடாது., இந்தக் கட்டளை திருவனந்தபுரம் சர்வ 

கலாசாலையாருடைய HAST FOB பெற்றுள்ளது? 8-4-1940, 

IV. சேரமான் பேருமாள் தேவாரப் பரிசு, கொச்சி கவர்ன் 

மெண்டாருடைய அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது. 21--1--1947. 

கொச்சி மன்ன ராகவும், தமிழிற்பெரும் புலவ.சாகவும், சுந்த. 

மூர்த்தி நாயனாரிடத்துப் போன்பு பூண்டவராகவும், அவருடைய 

பேருதவியாலும் அவருடனும் இருவஞ்சைக்களச் திலிருந்து ஆடிச் 

சுவாதி நன்னாளில் கைலையை அடைந்து இருகீகைலாய ஞானவுலா 

வைத் தமிழிலியற்நியவசாகவும் விளங்கெய சேரமான் பெருமாள் 

நாயனார் ஞாபகார்த்தமாக இப்பரிசு அமைக்கப்பட்டது. சுந்தர 

மூர்த்தி சாயனாருடைய தேவாரப் பயிற்சியும் தேர்ச்சியும் கொச்சி 

ராஜ்யத்தில் பரவும்பொருட்டுச் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் 

பேரால் இது நிறுவலாயிற்று. 

2. இதற்கு ஏற்பட்ட மூலதனம் ரூ. 9,000. கொச்சி ௮சசாங் 

. கத்தார் நியமிக்கும் ஒரு சபையார் இந்த மூலகனத்தைப் பரிபாலிப் , 

பார்கள். மேற்படி சபையில் காலேஜ் தலைவர்கள் இருப்பார்கள். 

அந்த சாஜ்யத்திலுள்ள கல்வியிலாகா தலைமை அதிகாரியே ௮ச் 

சபைக்குத் தலைவராக இருப்பார், ௮ப்போசைக்கப்போது ஹே. 

சபையார் மூலதனத்தை; வட்டி. அதிகமாக் வரக்கூடிய வேறு இனங் 

களிற் போடலாம். அந்த வட்டித் தொகையிலிருந்து ரூபரீப் 100 

மிகவும் இறமையாகத் தேவாரம் ஒனும் ஒருவருக்கு சொத்கமாக 
வழங்கப்பெறும்.
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3. சான்கு வருஷங்களுக்கு ஒருமுறை ௮ச்சபையார் சுந்தரர் 

தேவா சத்திலிருக்து-ங்ண்கள் எல்லாம் ௮மைந்த ஐம்பது தேவாசப் 

பாசுரங்களைப் பொறுக்கி எடுத்து அரும்பதவுரையோடு புத்தகமாக 

வெளியிடவேண்டும். பொறுக்கி எடுக்கும் பாசுரங்கள் நான்கு வரு . 

ஒங்களுக்கு ஒருமூறை மாறும். அனால் ஓவ்வொரு முறையிலும் 

9550, 6தரனெனை? என்னும் பதிகங்கள் விடாமல் சேர்ந்திருக்க 

் வேண்டும். பஇப்பின் செலவிற்கு, பரிசுத்தொகை நூறு ரூபாய் 

போக வட்டியில் மிஞ்சும் தொகையிலிருக்து எடுத் துக்கொள்ளலாம். 

காலேஜில் படிக்கும் தறிக்துக்களே ஆண்பாலசாயினும் பெண்பாலரா 

யினும் பரிசுக்குவ.ர உரியவர்கள். - பொறுக்கியெடுத்துப் பதிப்பித்த 

பி.*இிகள் பரிசுக்கு வருபவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பெறும். 

4, தமிழில் ஐம்பது தேவாரப் பாசுரங்களையும் பண்ணோடு 

நல்ல இசையில் பா.சாமல் ஓப்பிக்கக் கூடியவர்களே இந்தப் பரிசுக்கு 

வ.சத் தகுதியுள்ளவர்கள். மேலே சொன்ன சபையாரே பரீக்ஷையை 

. நடத்துவார்கள். 

5, பரிக்ஷை இரண்டு பிரிவுகளையுடை யத? (1) பொறுக்கி 

எடுத்த ஐ்பது தேவாரப் பாசுரங்களையும் பாராமல் ஒப்பித்துப் 

பாசுரங்களின் பொருளையம் தாற்பரியத்தையும் தெரிவித்தல்? இதற் 
குரிய அம்சம் 5: (2) பொறுக்கி எடுத்த ஐம்பது தேவாரப் பாசு 
சங்களிலிருக்து சூறிப்பிடும் எவற்றை யனும் ஈல்ல இசையுடன் 
உரிய பண்களில் பாசுரங்களின் பொருள் நன்றாக விளங்கும்படி. 

பாடுதல்; இதத்குரிய அம்சம் 507 எவர் ௮இக அம்சங்களைப் பெறு 

சசோ yar Gus பரிசுக்குரியவசென்று அச்சபையார் நிச்ச 

6. எந்த வருஷத்திலேனும் இருவசோ மேற்பட்டவர்களோ 
பரிசுக்குத்தக்கவபென்று சருதப்பட்டால் திருவுளச்€ட்டுப் போட்டு 
௮.தில் எவர் பெயர் ௮கப்படூகிறதோ அ௮வசே பரிசுக்குரியவென்று 

கிச்சயிக்கப்படுவர். ஒருமுறை பரிசுபெறுபவர் மறுமுறை பரிசுப் 
போட்டிக்கு வ.ர அருகரல்லர். 

1. இருவஞ்சைக்களத்திலுள்ள சிவாலயத்தில் சுந்தரர், சே. 
- மான் பெருமாள் சந்கிஇயில், ஆடிச்சுவாதி விழா கடக்கையில் பரிசு ' 
வழங்கப்படும். ; 

8. எந்த வருஷத்இலேனும் பரிசுக்குரியவர் வ.முடியாமல் 
இறந்து போய்விட்டால் பரிசுத்தொகை அவருடைய சட்டபூர்வ 
மான வார்சுக்குக் கொடுக்கப்படும், பரிசு பெறுபவர் நேரில் வ.ர 
eae பரிசுத் தொகை ௮வரிருப்பிடத்துக்கு அனுப்பப் 
பறும், ்
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V. மூவர் தேவாரப் பரிசு, இதற்கு ஏற்படுத்திய மூலதனம் 
ரூ. 10,000. ப ் ச 

சென்னிக்தஇியாவில் விளங்கிய இருஞானசம்பந்தர், இருசாவுக் 
க.ரசர், சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் என்னும் மூன்று காயன்மார்களு 
டைய தேவாரங்களையும் பயில்வதை ஊக்குவதற்கும் அதனால் தெய்வ 
பக்தியை மக்களிடையே எழுப்பி அவர்களை ஈன்மக்களாகச் செய்வ. 
தற்கும் இப் பரிசு அமைக்கப்பட்டது. அர் நாயன்மார் மூவரும் 
பரம்பொருளைப் புகழ்வனவும் பக்இிச்சுவை மிக்கனவும் ஆய பாடல் 
களால் இர்மாட்டை அலங்கரித்தும், ஸ்தல யாத்திரை செய்தும், 
எலும்பைப் பெண்ணுக்கியதும் கல்லைச் தெப்பமாக மிதப்பித்தலும் 
முதலையுண்ட பாலனை அழைத்ததும் இவைபோன்ற பிறவுமான 
அற்பு.௪ச். செயல்கள் புரிந்தும் மக்களின் முன்னேற்றத்இற்கு 
உழைக்துள்ளார்கள். 

2. இக்கட்டளேத் தொகை ரூ. 10,000 பெறுமானமுள்ள 
சர்க்கார் ஜாமீன் பத இரங்களாக உள்ளது. இதன் பரிபாலனம் 

ருப்பனக்தாளிலுள்ள காசிவாசி சாமிகாச சுவாமிகள் செக்தமிழ்ச்: 
கல்லூரியின் நிதியை நிர்வ௫க்கும் கமிட்டியார் வசம் இருக்கும். ் 

3. மூலதனத்திலிருக்து வருஷீந்தோறும் கிடைக்கும் வட்டியி 

லிருக்னு ரூ. 800 சீகாழி, இருவாரூர், இருவையாறு, இருப்பனற் 

தாள் என்னும் முக்கியமான இடங்களிலிருந்து பரிசபெறுபவர் ஒன் 
வொருவருக்கும் ரூ. 50 வீதம் பரிசு அளிக்க உபயோசப்படும்,. 
எஞ்சிய வட்டித்தொகை தேவாரத் திரட்டை அச்டுவது முதலிய; 
செலவுகளுக்கும் பரிசுக்கு முதல் மூன்று veut Safle Hi so வருபவர் 
ஞூடைய பிஉயாணச் செலவுக்கும் உபயோகிக்கப்படவேண்டும்; 
செலவாகாமல் மிஞ்சிய கொகை மூலதனத்தோடு சேர்க்கப்பட 
வேண்டும். 

4. சீகாழி, இருவாளுர், இருவையாறு என்னும் ஊர்களிலுள்ள 
ஹைஸ்கூல்சனில்; 4, 5, 6-ஆம் பா.ரங்களிலோ அவற்றுக்குச் சம 
மாக அமைக்கப்படும் வேறு எந்த வகுப்புகளிலோ படிக்கும் மாணாக் 

கர்களும், திருப்பனச்தாள் காசிவாசி சாமிநாத சுவாமிகள் செந் 
“தமிழ்க் கல்லூரியில் யூனிவர்ஸிடி பரிகைஷக்குப் படி க்ஞும் மாணவர் 
களும் இப்பரிசப் போட்டிக்குவ.த் தகுதியுடையவர்கள். அவர்கள் 
கமிட்டியாரால் வெளியிடப்படும் புத்தகச்திலுள்ள தேவா.ரங்களி 
லிருந்த; ஓவ்வொரு பஇகத்திற்கும் குறைந்தது ஒரு பாசுரம் விதம் 
துவவொரு நாயனார் தேவாரத்திலிருந்தும் 15 பாசு.ரங்களுக்குக் 
குறையாமல் மொத்தம் 50 பாகூரங்களை மனப்பாடம் பண்ணிச் சரி 
யான பண்ணோடு நல்ல இசையில் பரீடவேண்டும்,
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5. பரிசு அளிப்பதற்குரிய விதிகள் வருமாறு :-- 

். (8) பரிசுப் போட்டிக்கு ஜாதி வேற்றுமை யில்லாமல், அண் 
பாலாரும் பெண்பாலாரும் .வ.ரலாம். 

(0) பரிசுப் போட்டி.க்கு வருவோர் மேலே 4-ஆம் பாசாவில் 
சொல்லியபடி. வெளியிடப்பட்ட தேவா.ரங்களின் தாற்பரியம் 

. விளங்க அவற்றை மனப்பாடம் பண்ணிச் சரியான பண்ணோடு 
பாடவேண்டும். 

(௦) ௮பேட்சகர்கள் தத்தம் விண்ணப்பங்களைத் தத்தம் கலர 
சாலத் தலைமையாகிரியர் மூலமாக இவ்வொரு வருஷமும் ஐூலைமி” 
91உக்குள் திருப்பனந்தாள் செச்தமிழ்க் கல்லூரியின் பிரின்ஸிபா 
லவர்களுக்கு அனுப்பவேண்டும். 

(8) சீகாழி, இருவாளூர், இருவையாறு, இருப்பனந்தாள் என் 
ணும் ஊர்களிலுள்ள கலாசாலை யதிகாரிகள் தத்தம் கலாசாலைகளில் 
ஒரு பூர்வாங்கப் பரீக்ஷையை நடத்தி, ஒரு சலாசாலை யிருந்தால் 

, மூவரையும், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கலாசாலைகள் ' இருந்தால் 
அவற்றிலிருந்து மொத்தமாக நால்வரையும் பொறுக்கி எடுத்து, 
ஒவ்வொரு வருஷமும் டிஸம்பர் மாத.த்இற் குறிப்பிட்ட ஒரு தேஇக். 

குள் திருப்பனந்தாளுக்கு அனுப்பவேண்டும். செந்தமிழ்க் கல்லூரி 
யின் பிரின்ஸிபாலும் கமிட்டியாசால் நியமிக்கப்படும் அவருடைய 
உதவியாகிரியர்கள் இருவரும் சேர்ந்து பொறுக்கி ௮னுப்பப்பட்டவர் 
களுக்கு முடிவுப் பரீக்ஷையை நடத்திப் பரிசுக்குத் தகுதியுள்ள 
இறந்தவர் ஒவ்வொரு தொகுஇயிலிருக்தும் தீர்மானிக்கப்படுவர். 

(6) செந்தமிழ்க் கல்லூரி மாணவர்களைப் பரீகதிக்க முடிவுப் 
பரீகைஷக்கு நியமிக்கப்படும் உதவியாகிரியர் இருவரும் பூர்வாக்கப் 
பரீக்ஷைக்கு நியமிக்கப்பட்டவரல்லாத அன்னியராக mee 
வேண்டும். 

முக்கியக் குறிப்பு :--௪சேனும் ஒரு காரணத்தால் தேர்க்தெடுக் 
கப்பட்ட அபேட்சகர்கள் தஇருப்பனந்தாளில் நடைபெறும் முடிவுப் 
பரீகை்ஷைக்கு வரத் தவறினால் பரீத் தொகையும் மூல தனத்தோடு 
சேர்க்கப் பட்வேண்டும். 

வச அருகரல்லர். 
(() ஒருமுறை பரிசு பெற்றவர் மறுமுறை பரிசுப் போட்டிக்கு 

(ஞ்) செந்தமிம்க் கல்லூரியின் பிரின்ஸிபால், தரும ஸ்தாபக 
சவர்களுக்கும் அவர்களுடைய வார்சுகளுக்கும் பரீக்ையின் 
கத் தெரிவிக்கவேண்டும். ர மயி 7 ere
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6. பரிசு பெறுவோருக்குரிய பரிசுத்தொகையைக் கமிட்டியார் 
பரிசு பெறுவோர் பெயரால் உண்டியல்சளாகச் சம்பர்சப்பட்ட 
அவ்வக் சலாசாலை யதிகாரிகளுக்கு அனுப்புவார்கள். 

7. சகொழி) இருவாளூர், இருவையாறு என்னும் ஊர்களி 
லிருந்து போட்டிக்கு வருபவர்களுக்கு (ஒரு சலாசாலை இருந்தால் 
மூவருச்சும், ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை இருந்தால் நால்வருக்கும்) . 
திருப்பனந்தாளுக்கு வற்து போவதற்குரிய செலவு ஓவ்வொருவருக் 
கும் ரூ. வீதம் அளிக்கப்படும், (மேலேயுள்ள 5-0 பாராவைப் 
பார்க்க.) 

- 6, மூலதன த்தின் வரவு செலவுகளுக்குக் கமிட்டியார் ஒழுங் 
கான கணக்கு வைத்திருக்கவேண்டும். பரிசகளும், Carer us 
லிருந்து வருவோருக்குப் பிரயாணச் செலவுகளும் கொடுத்த பிறகு 
மிஞ்சும் தொகையைக் கமிட்டியார், பரிசுக்கு வருவோருக்கு உதவு 
வதற்காக மூவர் தேவாரத்திலிருந்தும் பொறுக்கி எடுக்கப்படும் ' 
பாசுரங்களைப் புத்தகமாக அச்சிடுவதற்கு உபயோகிக்கலாம். 

ஓவ்வொரு வருஷச்திலும் பரிசு பெறுவோர் பெயர்களையும் 
அளிக்கப்பட்ட பரிசுத் கொகையையும் பிரபலமான இங்கிலீஷ், 
திமிழ்ச் தினசரிகளில் வெளியிடவேண்டும். வருஷத்து வ.ரவு செலவு 
முழுவதும் அடக்கிய கணக்கு தரும ஸ்சாபக.£வர்களுக்கும் அவர் 
கள் வார்சுகளுக்கும் சேர்ப்பிக்கப்பட. வேண்டும், 

9 கட்டளைச் தொகையை ஸ்தாபக. ரவர்களுடைய “ சோக்கத் 
அக்கு மாருன வேறு எந்தச் காரியத் அக்கும் உபயோகப்படுத்த 
லாகாது, ட 

15/. காசி ஹிந்து ஸர்வகலாசாலைக்கு அளித்த சைவ சித்தாந்தத் 
கட்டளை ரூ. 60,000. 

காசியில் காசிமடத்தை ஸ்தாபித்த மூல புருஷ.ராசய ஸ்ரீலஸ்ரீ 
காசிவாசி ஆதி குமரகுருபர ஸ்வாமிகள் ஞாபகார்த்தமாசச் சைவ 
சித்தார்த சாஸ்இர.த்தில். ஒரு பேராசிரியர் ஸ்கானத்தை அமைப்ப 
தற்காக 1940-ஐம் வருஷம் ஜனவரி மாதம் எற்பட்டது இது. 

இந்த மூலதனமாகிய ரூ. 60,000.சீதைச் சர்வகலாசாலையார் 
93 சத விகிதம் வட்டி வரச்கூடிய சர்க்கார்ப் பதீஇ.ரங்களாகப் 
பேரட்டுவைக்க வேண்டும், 

2, இந்தக் அட்டகாயின் பரிபாலனம் கா௪ ஹிர்து Fraser 
சாலையாளைச் சேர்ந்த அ. ர
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8. எந்தச் சர்வகலாசாலையிலேனும் டி.கரிபெத்றுத் தமிழிலும் 
ஆங்கெத்திலும் பயித்சியற்றுச் தமிழிலும் சைவ சித்தாந்தத்திலுக் 
ஆசிரியராக இருக்கத் தகுதியுள்ள ஒருவரைச் சர்வகலாசாலையார் 
ஷே. ஸ்தானத்துக்கு நியமிக்கவேண்டும். அவர் சைவத்தாக்த த்தில் 
அழுத்தமான .பற்றுடையவ. ராகவும் அதைப்பற்றிக் காலேஜ் பாண 
வர்களுக்குத் தமிழில் உபக்ியொசம் செய்யக்கூடிய இறடையுடைய 
வராகவும் இருக்கவேண்டும், - 

"4. கட்டளைத் தொகையின் வருஷ வட்டியிலிருர் அ இரண்டா 
யிசத்துக்கு மேற்படாத ஒரு தொகையைப் பே. ராகிரியருடைய சம் 
பளத்துக்கு உபயோகிக்கவேண்டும். 

5. சம்பளம் போக எஞ்சிய வட்டித் தொகை மூலதனம் ¢ 
லக்ஷம் ரூபாய் அகும் வரையில் மூலதனதீதோடு சேர்க்கப்படும். 
அதன் பிறகு சர்வகலாசாலையாருடைய உ௫ிதப்படி பேசாசிரிய 
ருடைய சம்பளத்திற்கு ரூ. 2000-க்கு மேற்பட்ட தொகையை உப 
யோ௫இக்கலாம். அப்பாலும் தொகை மிகுஇப்பட்டால் சைவூத் 
தாந்த சாஸ்இரம் சம்பந்தமான புத்தகங்களைக் தமிழிலும், ஹிக்தி 
யிலும், இங்கிலீஷிலும் அச்சிட்டு ௮வற்மை இலவசமாக எல்லாச் 
சர்வகலாசாஃயாருக்கும் விகியோடிக்கலாம். மேற்படி. நூலில் ஐந்து 
பி.இகள் இந்தத் தரும ஸ்தாபக.வர்களுக்கும் அவர்கள் வார்சு 
களுக்கும் ௮னுப்பப்பெற வேண்டும். 

எப்போதாவ௮ ஸர்க்கார் கடன் பத்திச் தொகையையும் பின் 
சேர்ந்த தொகையையும் இரும்பக் கொடுத்தால், ஜாஸ்இ வரக்கூடிய 
ஸர்க்கார் ஜாமீன் பத் இ.ரங்களாக மாற்றிக்கொள்ள ஸர்வகலாசாலை 
யாருக்கு ௮ இகா.ரமுண்டு, 

6. வருஷந்தோறும் நடைபெற்ற வேலைகளின் விவசத்தையும் 
வ.ரவுசெலவுக் கணக்குகளையும் தருமஸ்தாபக.ரவர்களுக்கோ அவர்கள் 
வார்சுகளுக்கோ அனுப்பவேண்டும். 

[.. இந்தக் கட்டளைத் தொகையைக் தருமஸ்தாபக.ரவர்க 
ளுடைய நோக்கத்துக்கு மாருன வேறு எந்தக் காரியத்துக்கும் உப 
யோகப் படுத்தலாகாது, 

.. இந்தக் கட்டகா காச ஸர்வகலாசாலையாசால் 28-1-40ல் a8 
கரிக்சகப் பெற்றுள்ள த. 

Vil. uot, காசிலாசி ஆதி குமரகுருபரஸ்வாமிகள் ஞாப 
கார்த்தீச் சைவசித்தாந்தப் படிப்பின் சம்பள உதவிக் கட்டளை;
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தமிழிற் பெரும்புலமை வாய்ந்தவர்களும் காசி. முதல் 
இசாமேசுவ.ம் வரை தமிழ்க்கலையைப் ப.ரவச்செய்தவர்களும் மொக 
லாய சக்க£வர்த்தியாகிய ஓள.ஏங்க?ப் காலத்தில் 16-ஆம் நூற்றாண் 
டில் காசியில் காசி மடத்தை ஸ்தாபித்தவர்களுமான ஸ்ரீலஸ்ரீ காசி 
வாசி ஆதிகுமாகுருபர ஸ்வாமிகளின் நிரந்த. ஞாபகார்த்தமாகச் 
சைவ சித்தரந்த சாஸ்இரம் பசவுவதைக் க௬இ இந்தக் கட்டளை 
ஏற்பட்டது. 

° 2. இதற்கு: ஏற்பட்ட மூலதனம் ரூ, 80,000. இதன் பரிமா 
னம் ௮ண்ணாபலைச் சர்வகலாசாலையைச் சேர்ந்தது. 

சர்வகலாசாளையார் இந்தத் தொகையை வட்டிவரக் கூடிய 
சர்க்கார் ஜாமீன் பத் இரங்களிற் போடவேண்டும். ் 

அ௮ண்ணாாலைச் சர்வசலாசாலையிற் படிக்கும் மாணாக்கர்களுக்குக் 
மே சண்ட. நிபந்தனைப்படி சம்பள உதவி அளிச்சப்பெறும், [Pp த i ஷி 

9... இசன் வட்டித் தொகையிலிருந்து அண்ணா ஈலைச் சர்வகலா 
சாலையில் யோக்கியதையுள்ள ஏழை மாணவர் அறுவருக்கு ரூ. 185 
விசம். (மாதந்தோறும் ரூ. 19-அக 9. தவணையில்) சம்பள உதவி 
ஜாதிமத வித்தியாசம் கருதாமல் ஆண்பால.சாயினும் பெண்பாலசாயி 
ணும் அளிக்கப்படும். சைவ சித்தாந்தப் புலவர் வகுப்பில் படிப்பவர் 
களுக்குச் சம்பள உதவிகள் மான்கு அளிக்கப்படும், மற்ற இரண்டும் 
காலேஜ் வகுப்பில் படிக்கும் மாணாக்கர்களில் தமிழை இரண்டாம் 
பாஷையாகவும் சைவ௫த்தாந்ச சாஸ்திரச்சை இஷ்ட பாடமாகவும் 
எடுத்துக்கொண்டு படி ப்பவர்களுக்கு அளிக்கப்படும். 

சம்பள உதவி செய்யும் முதல் வருஷத்இத் புலவர் வகுப்பி 
அள்ள இருவருக்கும் காலேஜ் வருப்பிற் படி.ப்பவர்களணாள் சைவ 
சித்தார்த சாஸ்இரத்தை இஷ்டபாடமாக எடுத்துக்கொண்ட ஒரு 
வருக்கும் உதவி அளிக்கப்படும். இரண்டாம் வருஷத்இல் Dis 
உதவியைப்பெற இம்மாஇரி மூவர் தேர்க்தெடுக்கப்பெறுவார்கள். 
இதனால் இரண்டாம் வருவம் முதல் வருஷர்தோறும் பண உதவி 
பெறுபவர் மேலே சொன்னபடி அனுவராவர். சம்பள உதவி 
இரண்டு வருஷங்களுக்கு உண்டு. அதற்கு மாணாக்கர்களஞுடைய 
Gao age படிப்பு இருப்திகசழாக இருப்பதோடு அவர்கள் 
இரண்டாம் வருஷத்திலும் படிக்கு வரவேண்டும்.
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4, பண உதவிபெறும் எந்த Lilt CO) EBS Ir gost ஒழுங்னேமாக 

ஈடக்தாலும், ஒழுங்காகப் பாடங்கேட்க வராவிட்டாலும், படிப்பில் 
தேர்ச்சியைக் காட்டாவிட்டாலும் அவரைப் பண உதவிக்குத் தகுதி 

யற்றவசென்று ௮தை நிறுத்திவிட வைஸ்சான்ளலருக்கு ௮இகாசம் 
உண்டு. அவர் ஸ்தானத்தில் தகுதியான வேறு ஒரு மாணாக்கருக்கு 
இவ்வதவி செய்யலாம். இவ்விஷயத்தில் வைஸ்சான்ஸலருடைய 
அபிப்பிராயமே முடிவானது. 

5, எந்த வருஷத்திலேனும் பணவுதவி செய்யப்படாவிட்டா 
லும் சிலகாலம் கொடுத்த பின்பு, மாணாக்கர் ௮தை இழசர்துவிட்டா 
ஓம் செலவாகாத தோசையும் வட்டியின் மிகுதித் தொகையு மூலம் 
தனத்தோடு சேர்க்கப்படும்: ் ் 

6. எந்தக் காலத்திலேனும் முதலில் ஏற்பட்ட மூலதனம் 
வட்டித் தொகைகளுடன் சேர்ந்து போதிய அளவு அதிகரித்தால் 
செளகரியத்துக்குத் தக்கபடி உதவித்தொகையை அதிகப்படுத்தவோ 
சம்பள உகவிபெறுபவர்களின் எண்ணிக்கையை அ.திகப்படுத்தவே 

சர்வகலாசாலையாருக்கு ௮இகாரம் உண்டு, உ 

7. மேலே சொன்ன பிரசாரம் தொகை செலவான பிறகு 
மிச்சம் ஏற்படுமானால் ௮ந்தத் தொகையைச் சைவகித்தாந்தப் படிப் 
புக்குப் பாடமாக உள்ள சிவஞான சித்இயாரின் பிரதிகளை வாங்கச் 
சம்பள உதவி பெறும் மாணாக்கர்களுக்கு இலவசமாக விநியோ௫க்க 
லாம். 

8. ஓவ்வொரு வருஷத்தின் முடிவிலும் வ.ஏவுசெலவுக் கணக்கு 
களையும் சம்பள உதவிபெறும் மாணுக்கர்களின் பெயர்களையும். திரும 

ஸ்காபக.ரவர்களுக்கும் அவர்கள் வார்சுகளுக்கும் ஸிண்டிகேட்டார் 
அனுப்பவேண்டும். 

9. மூலதனத்தின் வரும்படியையோ சேரும் தொகைகளையோ ' 
ஸ்தாபக.சவர்களுடைய நோக்கத்துக்கு மாரூன எந்தக் காரியத்துக் - 
கும் உபயோகிக்கலாகா து. ் 

VIII. ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி சாமிநாத சுவாமிகள் செந்தமிழ்க் 
கல்லாரி, திருப்பனந்தாள். 

சேன்னை ஸர்வகலாசாலை ரிஜிஸ்டிராருக்கு 18-6-46-ல் எழுதிக் 
கொடுத்த ஒப்பந்தப் பத்திரம் (19-6-46-ல் திருவிடைமருதூர், ஸப்- 
ரிஜிஸ்டி ரார் ஆபீஸில் பதிவாகியுள்ள து.)
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சென்னைச் சர்வக்லாசாலையார் ஏற்படுத்தியுள்ள தனித் தமித் 

(7-1) வித்துவான் பரீகைஷக்கு அனுப்பும்படி. மாணாக்கர்களைப் 
பயிற்றுவதற்கு இக்கல் லூரி ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி சாமிராதத்தம்பிரான் 
சுவாமிகளவர்கள் ஞாபகார்த்தமாகத் தமிழ் மொழியின் அபிவிருத்தி 
யைக் கருதி ௮மைக்கப்பெற்றது. 

2. இக்கல்லூரி நடைபெறும் பொருட்டுப் பொறுப்பாகச் 

கொடுக்கப்பெத்ற சொத்து மாயூரம் தாலூகா, ஈக்கம்பாடி கங்காதர 
புத. வட்டாரங்களில் கழையனார்குடி. இராமத்தில் ஈன்கெய்யும் 
புன்செய்யும் சேர்ந்து ஏகர் 188, செண்டு 42, இவை ஸ்ரீலஸ்ரீ காசி 
வாசி ஸ்வாமிகளவர்களுடைய பேரில் பட்டாவாகி அவர்களுடைய 
ஏகபோக அனுபவத்தில் உள்ளன. இவற்றின் பெறுமானம் ஒன் 
றசை லக்ஷம் ரூபாயும் வருஷ வரும்படி ரூபாய் எண்ணாயிசமும் 

ஆகும். 

3. மேற்படி சொத்துக்கள் ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி ஸ்வாமிகளவர்ச 
ளாலும் ௮வர்கள் வார்சுகளாலும் ௮னுபவிக்கப்பெறும். 

4. இந்தச் சொத்துக்களிலிருக்து எச்செலவும் போக வரும் 
நிக. வரும்படி இக்கல்லூரியின் நிர்வாகத்துக்காக நியமிக்கப்பெற் 
அள்ள கமிட்டியாரிடம் ஒப்புவிக்கப்படும். அவர்கள் கல்லூரியை 

நடத்துவதற்கு இத்தொகையை உபயோகித்து வருவதோடு தொகை 
களை ஒழுங்கான இனங்களில் ஜாக்கிரதையாக வட்டிக்குப் போட்டு 
வைக்கவும், கல்லூரி செவ்வையாக நடைபெறுவதற்கு வேண்டிய 
சமயங்களில் தொகையைப் பயன்படுத்தவும் பொப்பாளிகளாவார், 

5. சர்க்கார் பொண்டு கல்லூரிக்கு ஓர் ௮௧ வரும்படி. இதை 
யூம் மேலே சொன்னவாறு satire eau 

6. ஆசிரியர்களுடைய சம்பளம், புத்தக சாலையை ஈடத்தல், 
கல்லூரியின் கட்டிடத்தைப் பாதுகாத்தல் இவை சம்பந்தமாக 
அவ்வப்போது ஏற்படும் அவசியமான செலவுகளாஇிய இவற்றிற்கே 

மேலே சொன்ன வறாஷ வரும்படியை உபயேரூக்க வேண்டும், 

1. கமிட்டியார் வரவு செலவுக் கணக்கை ஓழுற்காக வைத் 
திருந்து மாதந்தோறும் அதை ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி ஸ்வாமிகளவர்க 
ளிடம் சேர்ப்பிக்கவேண்டும். 

8. சர்க்கார் , சொண்டு உள்படக் இடைக்கும் வருஷட்வரும் : 
படிக்கு ஏற்றபடி செலவு செய்யவேண்டும். மிச்சம் ஏற்பட்டால்



[ 14] 

தினை, ரிசர்வ் பண்டு?? க்சென்று காற்பங்கைத் தனியே குறிப் 
GCF சர்க்கார் கடன் பத் இரங்களில் போட்டுவைக்கலாம். 

9. சொத்தின் வருஷ வரும்படி. கமிட்டியாரிடம் ஓப்பிக்கப் 
படாவிட்டால் ஸ்தாவர சொத்திலிருந்து டைக்கும் நிக. வரும் 
படியை மட்டும் கமிட்டியார் கேட்டு வாக்கிக்சொள்ளலாம். 

10. மேலே குறிப்பிட்ட சொத்தின் வரும்படியை வேறு எந்தக் 
காரியத்துக்கும் உபயோ௫க்கலாகாது;. 

11. எந்தக் காலத்திலேனும் மேலே குறிப்பிட்ட வரும்படி 
களுக்கு மேலே செலவு ஏற்படுமானால் கும்பகோணர் தாலுக& 
மணிக்குடி கிராமத்தில் ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி ஸ்வாமிகளவர்சள் பேசால் 
பட்டாவாகி அவர்கள் அனுபவத்தில் உள்ள எழுபஇனாயிரம் ரூபாய் 
பெறுமானம் உள்ள ஈன்செய் ஏகர் 01 செண்டு 80, புன்செய் ஏகர் 
6செண்டு 49 இவற்றிலிருந்அ சடைக்கும் ரூபாய் 4000 மேற்படி. 
அதிகச் செலவுக்கு உத்தரவாதம் ஆகும். 

1&: இசைத் தமிழ்த் தரும நீதி--க. 1,00,000 :ஒர லட்சம் 
ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலங்கள் 

இந்தச் தருமம், காசியிலுள்ள ஸ்ரீ காட மடத்தை ஸ்காபித்த 
வரும், 16-அவது ஸாற்றாண்டில் தமிழ் மொழியைக் காசி முதல் 
-இசாமேசுவசம் வரை பரவச்செய்தவருமான மாபெருக் தம்பிசானும் 
சகலிகலாவல்லுநருமான ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி ஆதி குமரகுருபரஸ்வாமி 
களின் ஞாபகார்த்தமாக ஸ்தாபிக்கப்பெற்றத. இசைக் கருவிகளு 
டன் இசைத் தமிழை அபிவிருக்தி செய்வதும் ௮சன்' பொருட்டுச் 
திருப்பனந்தாள் செந்தமிழ்ச் கல்.லூரி உயர் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு 
உபகாசச் சம்பளம் அளிப்பதும் இச் தருமத்தின் கோக்கமாகும். 

2. இதற்குவேண்டி௰ய வருமானம் அளிக்கும் சொத் அக்களாகய 
சுமார் 200 ஏக்கர்கள் ஈன்செய், புன்செய் நிலங்களும், மனைகளும், 
சட்டிடங்களும், ஏத்தக்குடி, பைங்காட்டர், அக்கசைக்கோட்டகம், 
குறிச்சி, ஈல்லூர், வாட்டாறு வட்டம் முதலிய தஞ்சை ஜில்லா 
மன்னார்குடி. தாலுகா கிராமங்களிலிருக்கன் றன) இவை ஸ்ரீலஸ்ரீ 
காசிவாசி தம்பிரான் சுவாமிகள் அவர்களின் பெயரில் பட்டாவுடன் 
அவர்கள த அனுபவக்திலிருப்பவை. சொத்தின் மதப்பு ஒரு லட்சம் 
ரூபாய். வருஷ வருமானம் ௬ுழார் ரூ ௦000) - (ரூபாய் ஐயாயிசம்.)
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3. இர்தச் சொத்துக்கள் இனியும் ஸ்ரீலஸ்ரீ கா௫வாசி சுவாமி 
ச்ள் அவர்கள் அனுபவத்திலும், அவர்களுக்குப்பின் வரும் உரிமை 
யுள்ளவர்களுடைய அனுபவத்திலும் இருக்து வரவேண்டியது. . 

4, சொத்தின் வருஷாந்தர வரும்படியில் சர்க்கார் கிஸ்தி), 
செொம சிப்பந்திச் செலவுகள், இராம சமுதாயம், ம.ராமத்துச் செலவு | 
கள், ராம தேவதை உத்ஸவச் செலவுகள் முதலியனபோக மிஞ்சும் 

“ தொகை கல்லூரி கிர்வாகக் கமிட்டியிடம் ஓப்பிக்கப்பெறும். 
கமிட்டியார் இவ்வருமானத்தில் 10 ௪த விகிதத் தொகையை ரிசர்வ் 
நிதிக்காக ஓுக்கி, சர்க்கார் ஜாமீன் பாத்இ.ரங்களில் முதலிடுசெய்த 
பிறகு மீதக் தொகையைக் ம்க்குறிப்பிட்ட. விதம் செலவிடுவர். 
4தொகைகளைச் சரிவ.. நிறைவேற்றுவதற்கு. அவ்வப்பொழுது உப 
யோகப்படும்படி செய்வது கமிட்டியின் பொறுப்பாகும். 

5, உபாத்தியாயர்களின் சம்பளம் சங்தேக் கருவிகள் வாங்கு 
வதற்கான செலவுகள், மற்றும் கீழே, 11, 111) 14 பாராக்களில் குறிப் 

பிட்ட செலவுகள், மேலும் ஸ்தாபன நிர்வாகத்திற்கும், Oss கோக் 
கண்களைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும் அவசியமான செலவுகளுமே வரு 

ஷாந்தர வருமானத்இனின்றும் செலவாகக்கூடிய நியாயமான 
செலவுகளாகும். 

(1) (8) செந்தமிழ்க் கல்லூரி மாணவர் ஆண், பெண், ஜாதி 
வகுப்புப் பேதமின்றிப் பயிற்சியில் கலந்துகொள்ள 

லாம். . 

(6) இது சம்பந்தமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள உபாத்தியாயர் 

கள் உயர்தர வகுப்பு மாணவர்களில் வாய்ப்பாட்டுப் 
பாடுவதற்குக் தகுதியுடையவர்களையும் தனி வாத்இ 
யங்கள் வாசிக்கத் தகுதியும் விருப்பமு மடையவர்களை 
யும் பொறுக்9 எடுப்பார். 

(௦) கல்லூரியின் பாடங்களைப் பாதிக்காமல் Boneh ஒரு 

மணி கேரம் இதற்காகச் செலவிடப்படும். 

(0) இசைத்தமிழ் என்பது சேவாரத் முறைகளைப் பண் 
௬. . ௪ ன் SP eS 

ஒன்றப் பாடுதலும், மற்றும் தமிழ்ப் பாடல்களை இன் ” 
னிசையுடன் பாடுதலும் ஆம். 

(6) இசைக் சருவிகளாவன:-- 

1. -விணை, % தம்புரா, 8. பிடில், 4. ஹார்மோனியம், 8. புல் 
லாங்குழல், 6. கஞ்சிரா, 7. மிருதங்கம், 8, கடம், 9, ஜலஅரங்கம்,
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உபாத்தியாயர்கள் வாய்ப்பாட்டிற்காகத் சேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 

மாணவர்களுக்கு இசைக் கருவிகளுடன் தமிழ்ப் பாட்டுக்களில் 
பயிற்சி யளிக்கவேண்டும், இசைக் கருவிகளில் மட்டும் பயித்சபெறத் 
திகுதியடையவர்களுக்கு அகத அந்த வாத்தியங்களில் பயிற்சியளிக்க 
வேண்டும். இசைக் சருவிகளுள் முதல் முதல் மிச அவ௫ியமாகக் 
கருதப்படும் வாத்தியங்களிலேயே பயிற்சி ஆரம்பிக்க வேண்டும். 
பயிற்சி முன்னேற்றமடையுங்கால் அவ்வப்பொழுது தேவைக்குத் 
திகுந்தபடியும் பொருள் நிலைமைக்குத் தகுந்தபடியும் மற்ற வாத்தியம் 
களித் பயிற்சி அளிக்கவேண்டும். . 

lie வருஷந்தோறும் ஒரு சஞ்சிகை வெளியிட்டு அதில் வாய்ப் 
பாட்டிலும் வாதீஇயத்திலும் பயிற்சி பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை 
விவரங்கள், இசை விஷயமாக நிபுணர்களின் ஆசாய்ச்சக்குறிப்புகள், 
கீழே 14-வது பாராவில் குறிப்பிட்டுள்ள இசைக் தமிழ் மகாநாடு 
வருஷந்தோறும் கூடுவஅபத்றிய விவரங்கள் முதலியவை அச்சிடப் 
படும், 

111. பயிற பெறுவோர்களுக்கு ஊக்கம் தருவதற்காக 
வருஷரதோறும் வாய்ப்பாட்டிற்கு ரூ. 50-ம் ANT FB ub ORS 
ரூ. 50-ம் சொக்கப் பரிசு இதற்காக நடைபெறும் போட்டியில் சிறப் 
பாகத் தேர்ச்சி பெறுபவருக்கு அளிக்கப்படும். இந்தத் சொகை 
கமிட்டி வசமுள்ள கிதியினின்று செலவிடப்படும், 

14... இசைக் தமிழை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக வருஷாந்த..ர 
வருமானத்இல் மிருந்திருக்கும் உபரித் தொகையைக்கொண்டு ஆதி 
குமாகுருபச ஸ்வாமிகளின் வருஷ நினைவு விழாவின்போது இசைத் 
தமிழ் மகாநாடு ஒன்று கூட்டிக் தேவாரத் திருமுறைவாணர்களும், 
இதா தமிழ்ப் பாடல்களில் தேர்ந்த விச துவான்களும், இசைக்கருவி 
வல்ஓகர்களும் மகாநாட்டிற்கு வருவிக்கப் பெற்று இசையரங்கு 
நடத்தப்பெறும், 

6. மேலே 5-வ௮௫ பாசாவில் கண்ட விஷபங்களுக்காகச் செல 
வானபின் வருமானத்தில் மிச்சமிருக்கால், சங்தேப் பயிற்சபெற்று 
வரும் மாணவர்களில் தகுதி பெத்றவருக்கு உபகாரச் சம்பளங்கள் 
கொடுக்கப்படும். இர்த உபகாரச் சம்பளங்கள் மாதந்தோறும் ரூ,10 
முதல் ரூ. 15 வசையில் வருஷத்இத்கு 10 மாதங்களுக்கு அளிக்கப் 
படும், 

1. மேலே 4-வது பாராவில் குறித்தபடி. சொத்தின் வருஷார் 
தி.ச வருமானம் சமிட்டியின் வசம் ஓப்பிக்கப்படாவிட்டால் மேலே 

டர
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குறித்த ஸ்தாவர சொத்திலிருந்து கடைக்கக்கூடிய நிகர வருஷ 
வருமானத்தை மட்டுமே பெறக் கமிட்டிக்கு உரிமையுண்டு. ட் 

8. வரவுசெலவு சம்பந்தமான கணக்குகளை ஒழுங்காக எழுதி 
மாதந்தோறும் ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி சவாமிகள் அவர்கள் பார்வைக்கு 
அனுப்புவது கமிட்டியின் பொறுப்பு, ் 

9. இந்தச் தருமத்தின் ஸ்தாபகர் அவர்கள் நோக்கத்துக்கு 
மாமுன வேறு எந்தக் காரியத்துக்காகவும் தருமத்தின் வருமானம் 

செலவிடப்படமாட்டாது. 

. இது மதராஸ் கல்வியிலாகாத் தலைவரது 11-2-47 தேதியிட்ட 
நே. ஆர். ஸி. 118 ௦1 47 கடிதப்படி அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கிறது. 

இது சம்பந்தமான பத்திரம் 16-5-48ல் மன்னார்குடி சப்ரிஜிஸ் 
திராராபீசில் 1-வது புத்தகம் 981-வது வால்யூம், 99 முதல் 109 
பக்கங்களில் 1947-ம் வருஷத்து 1482-ஆம் நம்பர் தஸ்தாவேஜாக 
ரிஜிஸ்தர் சேய்யப்பேற்றுள்ள து. 

2. கால்௩டை வைத்தியசாலை : மகாமகோபாத்தியாய தாக்ஷி 
ஸணாத்ய கலாநிதி டாக்டர் ௨. வே. சாமிநாதையரவர்கள் ஸ்காலர்ஷிப். 
1947-ம் வருஷம் ஜூன் மாதம் 88-ந்தேதி எழுதிவைத்த டிரஸ்டூ 
சேட்டில்மேண்டுூ பத்திரம். 

இருப்பனந்தாளில் கவர்ன்மெண்டா ரால் நடத்தப்பெற்றுவரும் 
கால்நடை . வைத்தியசாலைக்கு நம்மாலும் தஞ்சை ஜில்லா போர் 
டாசாலும் வருஷந்தோறும் வர்த்தனை கொடுக்கப்பெற்று வருவதில் 
காம் வருஷம் ஒன்றுக்குக் கொடுப்பதாக ஒப்புக்கொண்ட தொகை 
ஒரு வருஷச் செலவின் மொத்தத் தொகையில் கால் பங்கு அல்ல 
ரூ. 6884-40 இந்த இரண்டில் எது குறைவோ ௮.துவேயாகும். 
இத் திட்டம் சென்னை அ௮.ரசாங்கத்தார் 2782 - எம், எஸ். டிவலப் 
பெண்டு 27-6-44 தேதியுள்ள உத்தரவில் ௮ங்கேரிக்கப் பெற்றிருக் 

கிறது. 

2, காம் பட்டா மிராசுடன் நாகபட்டினம் தாலூகா அத்திப் - 
புலியூர் வட்டத்தில் அனுபவித்து வருகிற ஏக்கர் 133 செண்டு 6 
ஈன்செய் புன்செய் நிலமும்; கும்பகோணம் தாலூகா திருபுவனம் 
வட்டத்தில் புன்செய் ஏக்கர் 1 செண்டு 11 நிலமும் ஆகபொத்தம் 
ஏக்கர் 184 செண்டு 88 நிலங்கள் ஷே. முதல் பாராவில் காணப் 
பெற்றிருக்கும் கரல்சடை வைத்தியசாலைக்கு வர்த்தனைச் தொகை 
கொடுத்து வரவும் இன்னும் கீமே கணும் இதர ல FAS OBS 
காகவும் ஒதுக்கி வைக்கப்பெற்றுள்ளன. 

2
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8. ழே சொத்து நம்மாலும் சமக்குப் பின்வரும் உரிமையுள்ள 

வர்களாலும் எப்பொழுதும்போல் ௮னுபவிக்கப்பெற்று வரும். 

4 ஷே சொத்திலிருந்து எச்செலவும் போகவுள்ள நிக.ர வரு 

மானம் இதில் சண்டுள்ள தருமங்களுக்குச் செலவிடப்பெறும். 

5. கால்கடை வைத்தியசாலைக்குக் கொடுத்தது போக எஞ்சி 

யுள்ள தொகையிலிருந்து கும்ப்கோணம் கவர்ன்மெண்டு காலேஜில் 

நம் மூன்னோ.ரால் ஏற்படுத்தப் பெற்றிருப்பதும் 62 காலேஜ் 

பழைய மாணவர்களின் சங்கத்தால் 10-2-45ச தேதி கடிதத்தில் 

அக்கேரிக்சப் பெற்றிருப்பதுமான. மகாமகோபாத்தியாய தாக்ஷி 
ணாத்ய கலாநிதி டாக்டர் ௨, வே. சாமிராத ஐய. வர்கள் ஸ்காலர்” 

ஷிப்பு அல்லது உபகாரச் சம்பளம் அளிப்பதற்குச் செலவிடப் 

பெறும். ஜே. உபகாரச் சம்பளம் ஒரு மாணவருக்கு மட்டும் 

கொடுப்பதாகும், உபகாரச் சம்பளம் பெறுபவருக்கு இண்டர்மீடி 
யேட்டு வகுப்புக்களில் படிக்கும்பொழுது வருஷம் ஒன்அக்கு 

ரூ. 180-ம் பி. ௪, வகுப்புக்களில் படிக்கும்பொழுது ரூ. 110-மாக 
அளிக்கப்பெறும். 

6. ழே. தருமங்களுக்குக் கொடுத்தது போச மிச்சமாகும் 
தொசை இந்தத் தருமம் ஏற்படு த்தியவர்களும் அவர்களுக்குப் பின் 

வரும் உரிமையுள்ளவர்களும் தங்கள் இஷ்டம்போல் இதர தரும 
காரியங்களுக்காகச் செலவிட்டுக்கொள்வார்கள். 

1. எக்காரணத்தைக் கொண்டாவ௮ திருப்பனந்தாளில் எத் 
படுத்தப்பெற்றிருக்கும் கால்கடை வைத்தியசாலை பிற ஊர்களுக்கு 

மாத்றப்பெற்றாலும் அல்லது நிறுத்தப்பெற்றாலும் அதற்குக் 
கொடுக்கப் பெற்றுவரும் வர்த்தனைச் தொசை நிறுத்தப்பெற்று 
ஹே. தொகை வேறு தரும காரியங்களுக்காக இந்தத் தருமம் ஏற் 
படுத்தியவர்களின் இஷ்டம்போல் செலவிடப்பெறும். 

இது திருவிடமைருதூர் சப்-ரிஜிஸ்திரார் ஆபீஸில் 8-9.47-ல் 
1525-ம் தஸ்தாவேஜாகப் பதிவு சேய்யப்பேற்றள்ளது. 

301. ஸ்ரீ காசியில் ஸ்ரீ குமாரசுவாமி அன்னதானக் கட்டளை: 

ஸ்ரீ காசியில் ஸ்ரீ குமாரசுவாமியென்னும் பெயரால் மிசம் பிர 
சித்தமாக வழங்கிவரும் ஸ்ரீ அதி குமரகுருபர சுவாமிகள் அவர் 
களின் நினைவு cron Bu waar ee” eeu திருதியை Bord 
தில் ௮ன்னகான தருமத்திற்காக ரூ. 10,000-க்கு எழு திலைக்கப் 
பெற்ற கட்டனை.
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2, இந்தச் தருமத்தின் மூலசனம் 1951-54 வருஷத்திய 
9 ௪த விகிதம் வட்டியுள்ள ரூ. 10,000 சர்க்சார் கடன் பத்திரமா 
யுள்ளன: ஸ்டாக் சர்டிபிகேட்டு நெ, எம். எஸ். 19888, இசன் நிர் 
வாகம் ஈம்மிடத்திலும் ஈமக்குப் பின்வரும் உரிமையுள்ளவர்களிட ச் 
திலுமே DRED arp ‘ 

3: இதிற் கண்ட சர்க்கார் கடன் பத்.இிரத்திலிருர்து இடைக் 
கும் வட்டித்தொகை ஸ்ரீ காசியில் ஆண்டுதோறும் வைகாசி ௮ம_ச 
பக்ஷம் திருதியை இனத்தில் பிராம்மண போஜனத்இற்காகவும்: மகே 
சுவ... பூஜைக்காகவும் செலவிடப்பெறும். 

- 4. அந்த அந்த வருஷத்தில் உள்ள விலைவாசியை அனுசரிதீது 
ஏற்படுத்தும் இட்ட ஜாப்தாவில் உள்ளபடி அன்னதானம் 
நடத்தப்பெறும். 5 

5. இந்தத் தருமம் ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் நம்மாலும் ஈமக் 
ப் பின்வரும் உரிமையுள்ளவர்களாலும் நடத்தப்பெறும். இந்தத் 

திருமநிதி வேறெர்சக் காரியத்துக்கும் உபயோகப்படுத்தப்படமாட்” 
டாது. 

இது சம்பந்தமான பத்திரம் திருவிடைமருதூர் ஸப்ரிஜிஸ்திரார் 
ஆபீஸில் 5-7-47-ல் 1947-ஆம் வருஷத்து 18-எண்ணுள்ள தஸ்தா 
வேஜாகப் பதிவு செய்யப் பெற்றுள்ளது. 

ட 311. இராமேசுவரத்தில் ஆதி குமரகுருபச சுவாமிகள் அன்ன 
தானக் கட்டளை? ் ் 

.இசாமேசுவரத்இல் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆதி குமசகுருபச சுவாமிகள் 
அவர்களின் நினைவு தாளாகிய , வைகாசி அமரசபக்ஷம் இருதியை 
தனத்தில் ௮ன்னசான தருமத்திற்காக ரூ, 10,000-க்கு எழுதி 
வைக்கப்பட்ட கட்டளை. 

2. இந்தத் தருமத்தின் மூலசனம் 1951--54-ம் வருஷத்திய 
8 ௪த விகிதம் வட்டியுள்ள ரூ, 10,000 சர்க்கார் கடன் பத்திரமா - 
யுள்ள*. ஸ்டாக் சர்டிபிகேட் எம், எஸ். ந். 1334. இதன் கிர் 
வாகம் ஈம்மிடத்திலும் ஈமக்குப் பின் வரும் உரிமையுள்ளவர்களிடத் 
திலுமே இருந்து வரும். . 

5... இதிற் கண்ட சர்க்கார் கடன் பத்திர.த் இலிருந்து டைக் 
கும் வட்டித்தொகை இராமேசுவ.ரத்தில் வைகாசி மாதம், அடி.சபட்
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௪ம் திருதியை தினத்தில் பிராமண போஜன த்திற்காகவும், மசேசுவ.7 
பூஜைக்காகவு் ஆண்டுதோறும் செலவிடப்பெறும். ் 

4. அத்த அந்த வருஷத்தில் உள்ள விலைவாசியை அனுச.ரித். ஆ 
ஏற்படுத்தும் திட்ட ஜாப்தாவில் உள்ளபடி. அன்னதானம் நடத்தப் 
பெறும், 

5. இந்தத் தரும் ஓவ்வொரு வருஷத்திலும் கம்மாலும் கமக் 
ப் பின்வரும் உரிபையுள்ளவர்சளாலும் நடத்தப்பெறும். இந்தத் 

தருமகிதி வேறெந்தக் காரியத்துக்கும் உபயோகப்படுத்தப்படமாட் 
Ut Sle ௩ 

இந்தப் பத்திரம் 5-7-47-ல் திருவிடைமருதூர் ஸட்ரிஜிஸ்திரா 
ராபீஸில் 1947-ஆம் வருஷத்து 17-ஆம் எண்ணுள்ள தஸ்தாவேஜா 
கப் பதிவு சேய்யப்பேற்றுள்ள து. 

2111. 1947-ம் வருஒம் சேப்டம்பர் மாதம் 17.-ந் தேதி திரு 
நள்ளாற்றில் ஏழைசளுக்கு அன்னம் அளித்தல் முதலிய தருமத்திற்கு 
எழுதிவைத்த டிரஸ்டூ சேட்டில்மேண்டு. திருவிடைமருதூர் ஸப் 

் ரிஜிஸ்திரார் ஆபீஸில் 17-9-47.ல் 91-ஆம் கேம்பர் தஸ்தாவேஜாகப் 
பதிவாகியிருக்கிற து. 

'இக்தத் தருமத்துக்குரிய மூலதனம் ரூ. 100-க்கு ரூ. 3/- 
வீதம் வட்டி இடைக்கும் ரூ. 3,000 (ரூபாய் மூவரயிரம்) பெறுமான 

எம். எஸ். 01718]1-ம் எண் உள்ள' சர்ச்சார் கடன் பத்திரமா 
. கும். இக்தத் தருமத்'இன் பரிபாலனம் சம்மிடத்திலும் கமக்குப் பின் 

வரும் உரிமையுள்ளவர்களிடதக்திலும் இதன் 7-வது பரசாவில் 
கண்டபடி. உள்ள ஐர்து உத்தியோகங்களை அவ்வப்போது wes 
இற ஐசு கபர்கள் அடங்கிய ஒரு கமிட்டியின் பொறுப்பில் இருக்.து 
வரவேண்டும். 

2. இக்தச் செட்டில்மெண்டு பிரஞ்சு இக்திய திருகள்ளாறு 
ஆலயத்துக்கு கம்மரல் 28-0-1946-ல் இனாமாக அளிக்கப்பெத் 
இருக்கும் மா இரதச்தில் வருஷக்தேரறும் ஆவணி மூலத்தில் 
சுவாமி புறப்பாடு செய்யும் விசேஷ$த்அக்கும் டே. Bag Bn 
ஏழைகளுக்கு அன்னம் அளிக்கவும் ஏற்படுத சப்பெழ்றிருக்கற து. 

3. , இக்த மூலதனச் இலிருக்து வரு&க்தோறும் கிடைக்கும் 
வட்டியிலிருக் தூ ர. 30 (ரூபசய் இருப.) ரிசர்வ் பண்டாக இ.துக்கி 
வைத்தது பேக, பரகத் தொகை ௩. 70 ரூபாய் எழுபதையும் 
வருஷக் 2தாறும் %3. இரதக்இல் சுவாமி எழுக்க குச் செய்பனுச
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ஏழைகளுக்கு அன்னான் அளிக்கவும் செலவிடவேண்டி௰து. Bes - 
ரூ. 70 ரூபாய் எழுபதையும் வட்டி வருமான த்துக்கு த் தகுக்சவாது 
கூட்டவோ குறைக்கவோ கமிட்டியாருக்கு உரிமையுண்டு. 

4... ஓவ்வொரு வருஷமும் ஆவணி மாதம் மூல சக்ஷத்இரக் 
கொண்டாட்ட நன்னாளில் ட இசதத்இல் சவரமி எழுக்தருஸிச் 
செய்யவேண்டியது. ௦௦9. இனத்தில் டே. ஆலயத்தில் ௮பிஷே௪ 
அலங்கார கைவேத்தியங்களுக்காக நே 85 (ரூபாய் முப்பத்தைக் 
அக்குள்) எம்படுத்தும் இட்ட ஜாப்தாவில் கண்டபடி. செலவு 
செய்ய வேண்டும், 

9. டை ஆவணி மூலம் இருசானில் மேட். இரதம் இழுக்கும் 
பணியைச்செய்யும் ஆட்களுக்கும் இதர ஏழை மக்களுக்கும் அன் 
னம் அளிக்கும் தருமத்துக்காக ரூ 35 (ரூபாய் முப்பச்தைக் ௮) 
திட்ட ஜாப்தாப்படி செலவிடப்படும். 

6. இக்க மூலகனத்தொகை எப்பேரதரவது சர்க்காரால் 
திருப்பி அளிக்கப்பட்டால் அதை அச்சமயம் மிக வயர்ந்த சர்க் 
கார் கடன் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யவேண்டிய, 

7. இந்தத் தரும பரிபாலனம் செய்வதற்குரிய கமிட்டியில் 
அங்கச்இினர்கள் ஐவர் ஆவர். ஈம்மிடத்திலும் ஈமக்குப் பின்வரும் 
உரிமையுள்ளவர்கஸிடக்இலும் வேலை பார்த்து வரும் கரறுபாறு, 
அட்டவணை, ஒ.ராப், இமார்த்தி, இரசயசம் ஆக ஐர்து உத்தியோ 
கங்களை aBS& mart sar oy» sii gWn aes Roraorr 

யிருப்பார். . 

8 Qaear 8-வது பாராவில் கண்ட ரிஸர்வ் பண்டு தொகை 
ரூ. 200 - ரூபாய் இருநூறுக்கு மேல் கூடிண பிறகு ரூ. 200.-க்கு 

-. மேத்படும் தொகை ஷே இனத்தில் இக்கத் தரும ஸ்காபகரவர்ச 
OF Ow oF gi Cure அன்னமளிக்கும் தருமததிமகுச் செலவிடப் 
பெறும். 

9. இக்த மூலத்தன தொகையும் பின்னும் சேர்ச்சப்பெறும் 
தொகைகளும் சமது பேரிலும் கமக்குப் பின்வரும் உரிமையுள்ளவர் 
கள் பேரிலும் இருக்கது வரவேண்டும். ் 

21. காசியில் ஸ்ரீ குமாரசாமி அன்னதானக் கட்ட 
ரூ. 17,000. 

ஸ்ரீ குமாரசாமி என்ம பெயருடன் காபில் பிரபலமாக வினய் 
கிப ஸ்ரீ ஆதி குமாகுருபார ஈவாமிக்ஷடைம ஜாப BIT Hew OTs
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- ஆண்டுதோறும் மார்கழி மாதத்தில் அதாவது டிசம்பர் 16-ச்தே.தி - 
மூதல் : ஜனவரி 14-க் தேதி முடிய ஸ்ரீ காசியில் அன்ன தானம் | 
கடைபெறும் பொருட்டு விசேஷ பக்தியுடன் இக்தக் கட்டளை. 
அமைக்கப்பெற்று. 

2. இதற்கு ஏற்படுத்திய மூலகனமரூய சூ: 17,000, 100-க்கு 
. 3 வீதம் வட்டிவரக்கூடிய ஸர்க்கார் கடன் பத்திரமாக உள்ள. 

இந்தக் கட்டலா இதனை ஸ்தாபித்தவர்களாலும் அவர்களுடைய 
வாச்சுதார்களாலும் பரிபாலிக்கப்பெற்று வரும். 

9. இக்தக் கடன் பத்திர த்திலிருக் து வருஷச்தோறும் இடைக் 
கும் வட்டித் தொகையை மார்கழி மாதத்தில் ௮தசவ.து டிசம்பர் 
16-ச் தேதி முதல் ஜனவரி 14-ச் தேதி முடிய, காசியிலுள்ள சமது 
சத்திரத்தில் கித்தியப்படி வழக்கமாக கடக்கும் ௮ன்னதானத் 
துடன் சிறப்பாகப் பிராமண சமாராதனைக்கும், மகேசுவர பூஜைக் 
கும் (சைவர்களுடைய சரப்பாட்டுக்கும்) உபயோடக்கவேண்டும், 

4. உணவளிக்க வேண்டிய கரலத்தில் இருக்கும் சசமரன் 
களின் விலைவாசிக்கு ஏற்றவாறு ஜாப்்தா போட்டு அதன்படி. உண 
வளிக்கப்பெறும். 

௦.  வருஷக்தேரதும் இக்தத் தருமக்சை இகன் ஸ்சாபகரவர் 
களும், அவர்களுடைய வாச்சுகளும் கடத்தி வருவார்கள். ஸ்தாபக 
சவர்களுடைய கோக்கத்துக்கு மாறான வேறு எக்தக் காரியத்துக் 
கும் இந்தக் கட்டகாயை மாற்றக்கூடாது. 

இந்தப் பத்திரம் 6-10-47 ல் திருவிடைமருதூர் ஸப் ரிஜிஸ்திரார் 
ஆமீஸில் 22-ஆம் எண் தஸ்தாவேஜாகப் பதிவு செய்யப்பெற்ற து. 

XV. திருப்பனந்தாளிலுள்ள ஸ்ரீகாசிவாசி சுவாமிநாத சுவாமி 
கள் சேந்தமீழ்க் கல்லாரி பேருக்கு ஒரு லக்ஷம் 1,00,000 ரூபாய் 
பெறுமானமுள்ள நிலங்களைப் போறுத்து எழுதிவைத்த டிரஸ்டூ 
செட்டிஷ்மேண்டுூ பத்திரம். 

கமக்கு முன் ஸ்தானத்தில் இருக்கு விளங்யெ ஸ்ரீலஸ்ரீ 
் காசிவாசி சுவாமிதாத சுவாமிகளவர்கள் ஞாபகசரர்த்தமாகத் தமிழ் 

மொழியின் ஆக்கங் க௬இ கம்மால் ஒரு தமிழ்க் கல்லூரி இருப் 
பனக்தரனில் அமைக்கப்பெத்றது. சென்னை அசசசல்கத்சசர் 

17-9-45 Ca Suarar Dis. No. 3154-45 உத்தரவில் கல்லூரியை 

அங்கேரித்திருப்பதோடு சென்னை ஸர்வகலசசாலையரர் 91.5-40ம் 

தேதியுள்ள A. 3788 கடிதத்தின் மூலம் கல்லூரியை ஏற்றுக் 
கொண்டிருக்கிறுர்கள். * ‘
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5. பத்திரத்இற்' குறிப்பிட்ட ொ்துவ்ல் தஞ்சை ஜில்லா. 

கும்பகோணம் தரலுூகா, வீ ராக்கண்வட்டம், ஆனைக்கோயில் 
இரரமத்தில் உள்ள கன்செய், புன்செய், கத்தம் மூன்றும் சேர்க்நு 
97 ௪கரச 37 செண்டு slide Drencardie கிலங்களாரகும். இவத்றின் 

பெதறுமரனம் சே. ॥,00,000 (ஒரு லக்ஷம்), ஷே. கிலங்களிலிருக்.து 

் எச்செலவும் (சர்க்கார் இஸ்தி, கிராம சிப்பக்இிகள் செலவு, இராம 
சமுதாயம், மரசமத்துச் செலவு முதலியன) போக கிகர வரும்படி. 
வருஷ.தீதுக்கு ரூ. 5,000 ஆகும். இக்த கிலங்கள் ஈம்பேரில் பட்டா 
வரக கமது அதபவத் தில் இருக்கின்றன, 

கசரசிவசசி சுவாமிகாத சுவரமிகள் செந்தமிழ்க் கல். லூரியில் 
படிக்கும் ஏழையரகவும் தகு இயரகவும் ௨ உள்ள மாணாக்கர்களுக்கு 

“உணவளிக்க இக்த நிகர வரும்படி யை Barun உபயேரகித்து வர 
வேண்டும். 

9. ட சொத்துக்கள் கம் அனுபவத்திலும் கிர்வாகச்இலும் 
கம் வசர்சுகளுடைய அனுபவத்திலும் கிர்சாகத்திலும் இரண்டா 

வது பாராவில் கண்ட ஏற்பாட்டுக்கு உட்பட்டு இருக்.துவரும், 

4. இத்தனை மாணாக்கர்களுக்கு உணவனிக்கலரம் என்பது, 
அவர்களைத் தேர்ச்தெடுத்தல், சாப்பாடு வகை முதலியன இடைக் 

கக் கூடிய பணத்றுக்குத் தக்கப்படி உ௫தம்போல் கம்மரலும் கம் 
வரர்சுகளாலும் கிச்சயித் து ஏற்பாடு செய்யப்படும். 

5. 2, & பரராக்களிழ் குறித்தபடி மாணாக்கர்களுக்கு உண 
வளித்த பிறகு எதேனும் மிச்சப்படுமானால் காமும் கம் வசர்சுகளும் 
இர்மாணிக்கிறபடி இதுபோன்.உ வேறு தச்மங்களுக்கு அத்த 
மிச்சச் தொகை உபயோசிக்கப்படும். 

6. மேலே குறிப்பிட்ட சொத்.துக்கனின் வரும்படியை 
மேலே விவரித்துள்ளபடி. யல்லாமல் வேது எக்தக் கரரியத்துக்கும் 
உபயோகிக்கக் கூடாது, 

மேற்படி. செட்டில்மெண்ட் பத்திரம் 16-10-47-ல் திருவிடை 
மருஆரர் ஸப் ரிஜிஸ்இரசர் ஆபீஸில் 8152-ஆம் எண் தஸ்தரவே 
ஜாகப் பதிவு செய்யப்பெற்றது. 

XVI. திருப்பனந்தாளில் ஜன வைத்தியசாலை : மஉத்தைச் 
சர்க்க மணிக்குடி கிராமத்திலுள்ள 44 ஏகரச 22 செண்டு: 
கன்செய் நிலங்களின் கிக7 வரும்படியை வருஷக்தோம் வர்த் 
தனையாகக் கொடுத்து இந்த வைத்தியசாலை செவ்வையரக &டக்து . 
வருகிறது,
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2111. ஸ்நான கட்டம் : இிருப்பனந்தர்ஸில் ஓடுகின்ற சப்பி 

மணிய ஈதி என்றெ மண்ணியாந்றில் பொது ஜனங்களின் உபயோ 
கத்துக்காக ரூ. 2900 செலவில் ஈல்ல படித்துறைகளோடு கூடிய 
ஸ்நான கட்டமொன்று அமைக்கப்பெற்று ஜனங்களுக்கு மிக்க 
பயனளித்து வருகிறது. 

217111. மணிக்கூண்டு : கும்பகோணம் ஈக.ரத்தில் மகாமகக் 
் குளதீதுக் கருகே ஒரு பிரகானமான இடத்தில் ரூ. 25,000 செல 

வில் அழகான ஒரு மணிக்கூண்டு கட்டப்பெற்று விளங்குகிறது, 

XIX. வைகுண்டத்தில் ல ஆதி மரகுருபர 
சுவாமிகள ease கடனை, ம் ப காசி ஸரீ மாச 
சாமி மடத்தின் ஸ்சாபக.ராயெ ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆதி குமரகுருபர ஸ்வாமி 
களின் ஞாபகார்த்தமாக ஆண்டுதோறும் அவர்களுடைய இனமாஓய 
வைகாசி மாதம் Horus இருஇியையில் இரு 9ெல்வேலி ஜில்லா 
ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் அன்னதானம் செய்ய மிகுந்த பக்திபூர்வமாக 
இந்தக் கட்டளை எற்படுத்தப்பெற்றது. 8 

2, இதன் மூலதனமாகய ரூ. 9,000, 100-க்கு 8 வீதம் 
வட்டி கிடைக்கக்கூடிய எர்க்கார் கடன் பத்தாபாக உள்ள, 
இக்தக் கட்டளையின் நிர்வாகம் ஈம்மிடத்திலும் ஈம் வார்சுகளிடத்தி 
௮ம் இருக்கும். 

9, காசியில் ஸ்ரீ குமாரசாமி மடத்தை ஸ்காபிச்ச ஸ்ரீலஸ்ரீ 4a 
குமரகுருப.. ஸ்வாமிகள் அவதரித்த ஸ்தலமாகிய ஸ்ரீவைகுண்டத் 

ல் பிராமண சந்தாப்பணையும் மகேசுவர பூஜை (சைவர்களுக்கு 
அன்ன மனளித்தல்)யும் ஈடத்த இந்த ஸர்க்கார் கடன் பத்தி & Bax 
வருஷ வட்டி வரும்படி. உபயோ௫க்கப்பெறும். 

&. ஆண்டுதோறும் மேலே குறிப்பிட்ட விசேஷ இனசமயம் 
இருக்கும் சாமான்களின் var wows) பொறுத்துச் இட்ட ஜாப்தா 
தயார்செய்து அதற்குத் தக்கபடி அன்னதானம் GL BBO wir. 

5. இந்தக் கட்டளையை ஸ்தாபித்தவர்களும் அவர்களுடைய 
, வார்சுகளும் ஆண்டுதோறும் அன்னதானத்துக்கு ஏற்பாடு செய்து 
நடத்திவருவார்கள். மலே குறிப்பிட்டபடி. யல்லாமல் வேறு எந்தக் 
காரியதீதுக்கும் இந்தக் சட்ட மாற்றப்படமாட்டாு, 

இந்தப் பத்திரம் 1-11-47-ல் எழுஇ அதே தேதிபில் திரு _ விடை! மருதூர் ஸப் ரிஜிஸ் இிராசாபிஸில் 1941-ம் வருஷத்து 26-ஆம் எண் தஸ்காவேஜாகப், பதிவு செய்யப்பெற்ற,
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XX. மாட்சிமை பொருந்திய மைசூர் மஹாராஜா அவர்கள் 

தேவாரப் பரிசு ரூ. 5,000. 

உதார குணமும், தெய்வ பக்தியும், சங்கீத அபிமானமும் 
கொண்ட மைசூர் மஹா. சாஜாவாகிய மாட்மை பொருந்திய ஜய 
சாமராஜேர்திர உடையார் பஹதூரின் பெயரால் இந்தப் பரிச 
அமைக்கப்பெற்றது. மைசூர் ஸம்ஸ்தானத்தில் தேவாரம் விரும்பப் 
பெற்று அதன் ஞானம் பசவவேண்டு மென்பதே இக்தப் பரிசின் 
நோக்கம். மாட்சிமை பொருந்திய பைசூர் மகாராஜா அவர்கள் 
தேவாரப் பரி என்பதே இதன் பெயர், 

ட. இந்தப் பரிசின் மூலகனமா௫இய சூ. 5,000 ஊர்க்கார் கட்ன் 
பத்திரமாக உள்ளஅ, இதன் நிர்வாகம் மைசூர் ஸர்வகலாசாலையா 
ரிடம் இருக்கும். மேற்படி ஸர்வகலாசாலையார் தங்கள் உ௫தம் 
போல் அ௮வலப்போஅ ஜாஸ்தி வட்டி வரக்கூடிய ஸர்க்கார் ஜாமீன் 

பத்திரங்களாக இந்த மூலதனத்தை மாற்றி வைக்கலாம். ஆண்டு 
தோறும் கிடைக்கும் வட்டித் தொகையிலிருந்து ரூ. 100 தேவா 
சத்தை மிகவும் ஈன்ுகப் பாடுபவருக்குப் பரிசாக அளிக்கப்பெறும். 

சம்பந்தர், அப்பர், அந்தர் என்னும் மூவர் தேவா. ங்கஸிலிருக்அம் 
எல்லாப் பண்களு: ப கலந்திருக்கும்படி ஐபி ) பாசுரங்களை ஸார்வகலா 

சாலையார் 4 வருஷங்களுக்கு ஒரு முலை பொறுக்கி யெடுத்து 

அவற்றை அருமபவுரையுடன் அச்சிட்டு 5 ஒரு புத்தகமாக வெளி 

பிடவேண்டும்- ஒருமுறை பொறுக்கிய பாகு.ரங்களுக்குப் பதிலாக 

் வேறு பாகூரங்களை அடுத்த மூமை பொறுக்கவேண்டும். வட்டியி 

லிருந்து பரிசுக்காக ரூ. 100 ஒதுக்கி, மிச்சத் தொகையை இந்தத் 
தேவாரத் இரட்டை. அச்சிட்டு வெளியிட உபயோகித்துக் கொள்ள 

லாம். அப்பால் மிஞ்சும் வட்டித் தொகை மூலதனத் தோடு சேர்க்கப் 
படவேண்டும். பரிசுப் போட்டிக்காக வரும் மாணாக்கர்களுக்கு இல 
வசமாகத் தேவாரத் இரட்டின் பிரஇகளை விநியோகிக்க ஏற்பாடு 
செய்யவேண்டும். 

3 பரிசளிப்பு சம்பச் தமரன கிபக்தனைகளாவன :-- 

(i) மைசூர் ஸர்வகலரசரலை.பசரால் ஏற்துக்கொள்ளப்பெற்த 
காலேஜ்களில் உள்ள மாணவர்கள் ஜுூஇிமத பேதமில்லாமல் ஆண் 
பாலாசேனும், பெண்பாலாரேனும் இக்தப் பரிசுப் போட்டிக்கு 
வரலாம். 

(11) பரிசுப் போட்டிக்கு aur விரும்பும் மாணுக்கர்கள் மேலே 
இசண்டாம் பாசாவில் குறிப்பிட்ட ஐம்பது தேவாரப் பாசுரங்களை



(36 ] 
யம் பரரரமல் உரிய பண்ணில் கல்ல சசரீரச்துடன் பாடக்கூடியவர் 
களாக இருக்கவேண்டும். 

(111) எக்க ஆண்டிலேனும் இருவசேோ மேற்பட்டவசேோச பரி 
சுக்குக் தக்கவர்களென்று கருதப்பட்டால், திருவுளச் ட்டுப் 
போட்டு யார் பெயர் அதில் கிடைக்கிறதோ அ வசே பரிசுபெற 
உரியவசென்று தீர்மாணிக்கப்பெறுவர். 

(iv) ஒரு முறை பரிசு பெற்றவர் மறுபடி. பரிசுப் போட்டிக்கு 
வர உரியவரல்லர். ் 

4, ஸர்வ சலாசாலையின் கரன்வொகேஷன் சமயத்தில் பரிசு 

வழங்கப்பெறும். எக்த வருஷத்திலேனும் பரிசு பெற வேண்டியவர் . 
கேரில் வந்து பெத்றுக்கெரள்ள முடியாவிட்டால் பரிசு.த்தொகையை 
அவருச்சூ அனுப்புவதற்கு ஸர்வ கலாசரலையார் ஏற்பாடு செய்ய 
வேண்டும். பரிசை அடைவதற்கு முன் பரிசுக்குரியவர் இறக் ஆ 
விட்டால் அவருடைய சட்டபூர்வமரன வரர்சுகளுக்குப் ull eg 
தொகை கொடுக்கப்பெறும். ் 

5... எக்த வருஷக்இிலோ, பல வருஷூங்கஸிலோ பரிசுப் போட் 
டிக்கு ஒருவரும் வராவிட்டால் பரிசத்தொகையை மூலதன த்தோடு 
சேர்த்துவிட வேண்டும். இவ்வாறு அவ்வப்போது மூலதனத் 
தோடு பரிசுத்தொகை சேச்ச்.து அதிக வட்டி வரும்படி. இடைக்க 
இடமுண்டானால், சர்வ சலாசரலையரர் உ௫தம்போல் காலத்துச் 
கேத்தபடி. பரிசத் தெரகையை அ.திகப்படுத்தவோ, ௮.இகப் பரிசு 
களை வழங்கவே ஏற்பாடு செய்யலரம். 

6: வருஷக்தேசறு.ம் பரிச வழங்யெ விவரம், பரிச பெற்றவர் 
பெயர், விலாசம், அத்த வருஷத்து வரவுசெலவுக்கணக்கு இவற்றை 
இக்தப் பரிசை ஏழம்படுத் இியவர்களுக்கும் அவர்களுடைய வார்சு 
களுக்கும் அனுப்பி வரவேண்டும். 

1... இந்தக் கட்டளையை மேலே குறிப்பிட்ட காரிய த்துக் 
கன்றி வேழெசறந்கும் மாற்றக்கூடாது, 

குறிப்பு--இவ் விஷயம் மைசூர் கவர்ன்மெண்டாருடைய 
ஆலோசனையில் இருக்து வருது. 

28301. ஸ்ரீ குருஞான சம்பந்த ஸ்வாமிகள் ஞாபநார்த்தமான 
தேவாரப் பரிசுத் கட்டளை. °
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தேவாரத் இருமுறைகளின் அறிவு மாணாக்கர்கள் கோஸ்டி, 

யில் சன்றுச ஊன்றிப் பரவவேண்டு மென்ற சோச்கத்துடன், 
தர்மபுரம் ஆன த்தின் மூல புருவரும், புகழ்பெற்ற முணிபுங்க 
வரும்) சைவ௫த்தாக்தக் கோட்பாடுகளை ஜனங்களுக்கு மிக ஈன்முக 

விளக்யெவரும், குரு ஞானசம்பக்த சுவாமிகளென்ணும் பிரபல 
மான பெயசோரடு விளங்கியவருமான ஸ்ரீலஸ்ரீ ஞானசம்பக்த சுவாமி 

களி.ர் ஞாபகார்த்தமாக இக்தக் கட்டளை பக்தியடன் அமைக்கப் - 

பெத்றது. 

2. இக்தக் கட்டளையின் மூலசனம் ரூ.5,000 பெறுமானம் 
உள்ள 100-க்க 3 வட்டி. கிடைக்கும் ஸர்க்கார் கடன் பத்திரமாக 

உள்ள. இதன் கிர்வாகம் மாயூரம் ஈ௧ர பரிபாலன ௪பையசரி௨ 
மிருக்கும். 

3. ஆண்டுதோறும் கிடைக்கும் வட்டிச் தொகையிலிருக்து 

தேவார தறை கன்ருகப் பாடக்கூடிய முகலிருவருக்கு முறையே 
ரூ. 60, ரூ. 50 ஆக ரூ, [10 அளிப்பதற்கு உபயேரகிக்கப்பெறும். 

மிச்சத் தொகை தேவாரத் இரட்டை அச்ட்டு வெளிபிடுவதக்கும் 
எதிர்பாராது சேரக்கூடிய வேது செலவுகளுச்சூம் உபயோசிக்கப் 
படும், 

4. மாழூாம் முணிஸிபல் சல்லைக்குள்ளிருக்கும் ஹைஸ்கூல் 
கஸில் 17, *7, 7/1 பசரக்களனிலோ அவற்றிற்குச் சமமான வேறு 
வகுப்புக்களிலேச படிக்கும் மாணவர்களே இக்தப் பரிசுப் போட் 
டிக்கு வரலாம். தேவாரப் பாக.ரங்கள் ஐம்பதை உரிய பண்களில் 
தல்ல சாரீ ரத்தோடு பாடக்கூடிய மாணாக்கர்களே பரிசுப் போட் 
டிக்கு வரத் தகுதியானவர்கள். ஐம்பது தேவாரங்கள் இன்னவை 
யென்பது அவ்வப்போது முன்னதாகவே தெரிவிக்கப்படும். 

6. சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் இக்த மூவர் சேவாரங்களி 

விருக்தும். எல்லாப் பண்களும் கலந்து வரும்படி. ஐம்பது பாகரங் 

களை கான்கு வருஷங்களுக்கு ஒருமுறை மாூரம் ௧௪7 பரிபாலன 

சபையார் 'தேர்ச்ெ தடுத்து ௮வற்றை அரும்பதவுரையுடன் ஒரு 

திரட்டாக அச்சிட்டு வெளியிடவேண்டும். அடுத்த. நான்கு வரு 

ஷங்களுக்குப் பொறுக்கி யெடுக்கும் தேவாரப் பாகுரங்கள் இவை 

waders Carpe இருக்கவேண்டும். 

6. பரிசுக்குரிய கிபக்தனைகள் வருமரது2-- 

(i) மாயூசம் (முணிஸிபல் எ எல்லைக்குள் இருக்கும் ஹைஸ்கூல் 
களில் 17; 4/7, 71-ஆம் பர.ரங்களில்' படிப்பவர்கள் ஐஇ மத பேச
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மின்றி ஆண்பசலாராகினும் பெண்பாலாராயினும் பரிசுப் போட் 
டிக்கு வரலாம். ் 

(ii) பொறுக்கி எடுத்த ஐம்பது தேவரரங்களையும், பரரரமல் 
சரியான பண்களில் கல்ல சாரீ ரத் துடன் பரடவேண்டும், 

இதற்காக ஏற்பட்டுள்ள பரிக்ஷடை இசண்டு பிரிவுகளை 
யுடையது. 

முதற் பிரிவு : தமிழில் 50 தேவாரங்களையும் சரியான பண். 
ணில் இசையுடன், பாராமல் பாடி, பாசுரங்களின் பெசருளையும் 
கருத்தையு: தெரிவிக்க வேண்டும். இதந்கேற்பட்ட அம்சம் 
(மரச்கி) 50. 

இசண்டாம் பிரிவு: குறிப்பிட்ட 50 தேவாரங்கஞள் பொறுக் 
கிக் கொடுக்கும் எவற்றையேனும் சரியான பண்ணில் பரசுரவ் 

கணின் கருத்தை கன்றாக அறிக்துகெண்டது ஸிளங்கும்படி. கல்ல 
இசையுடன் பாடவேண்டும். இதகங்கு எற்பட்ட அம்சம் 50. 

(iii) வருஷுக்ே தானும் மாமூரம் ககரபரிபரலன சபையார் அத்த 

அக்த ஸ்கூல் ஹெட்மாஸ்டர்கள்: மூலம் அவரவர்கள் பன்ஸிக்கூடத் 

இில்படிக்கும் மாணாக்கர்களாடைய விண்ணப்பங்களைப் பரிசுப்போட் 

டிக்கு வருவிக்கலாம். விண்ணப்பம் செய்துகெொண்டவர்களுக்கு த் 
தேவாரக்திரட்டுப் பதிகங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட வேண்டும். 

(iv) ௮க்த அ௮க்த ஸ்கூல் ௮அதஇிகசரிகள் தங்கள் தங்கள் பாட 
சரலைகனில் பூர்வரங்கப் பரிக்ஷ யெரன்று கடத்தி அதில் இறத்த 
HIB மாணாக்கர்களைப் பொறுக்? முடிவுப் பரிக்ஷைக்கு அனுப்ப 
வேண்டும். அக்த முடிவுப் பரிக்ஷை மாமுசம் முணிஸிபல சபையார் 
அமைக்கும் பரீக்ஷைச் சங்கம் ஒன்றால் மாயூரத்தில் கடத்தப்படும். 
அக்தச் சங்கத்தின் அங்கத்தினர்கள், மாமூரம் முணிஸிபல் சேர் 
மன், முணிஸிபல் கமிஷனர்; பரிக்ஷைக்கு வரும மாணாக்கர்கள் 
படிக்கும் ஓவ்வொரு ஹைஸ்கூலுக்கும் ஓவ்வொரு பிர இகிதி ஆகிய 
இவர்களே யாவர். பரீக்ஷை கடைபெறும்பொழுது தருமபுரம் 
மடத்திலிருக்து ஒரு பிர திரிதியை அழைத்துக்கொள்ளலாம். 

ட) ஒருமுறை பரிசு வரங்கியவர் மறுமுறை போட்டிக்கு வரத் 
தகு இியற்றவசாவர். 

(vi) Ui am sap. 9 oor முடிவை மாயூரம் முணிஸிபரலிடி.பரர் இச் 
தக் கட்டளையை ஏற்படுத் இயவர்களுக்கும், அவர்களுடைய வரர்சு
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களுக்கும், சம்புக்கப்பட்ட பா.டசாலை ௮ திகாரிகளுக்கும் பனிக்க 
வேண்டும்: 

7. மூதற் பரிசின் தொகை ரூ. 60; இரண்டாம். பரிசின் 
தொகை ரூ, 50. முடிவுப் பரீக்ஷையில் அ.இகமரன அம்சங்களை 
வரங்குபவருச்கு முதற் பரிசும் அதற்கடுத்தபடியான அம்சங்களை 
வரங்குபவருக்கு இரண்டாவது பரிசும் அளிக்கப்பெறும், வருஷக் : 
தோறும் ஐப்பசி மாதம் கடை முழுக்கு காணில் மாசத்தில் காவிரி 
யின் வடகரையிலுள்ள வள்ளலாச கேரயில் இீர்ச்சத மண்டபத்தில் 
பரிசுகள் வழங்கப்பெறும், 

8. ஆண்டுதோறும் முணிஸிபாலிடியார் வரவுசெலவுக் கணக்கு 

௧௯ இந்தக் கட்டளையின் OW FTE TOT se ஞுக்கூம் அவர்களுடைய 

வரர்சுகளுச்கும் அனுப்பி வரவேண்டும். 

9. இதன் மூலதனத்தை மேலே குறித்தபடி. யல்லாத 
வேறு எக்தக் கரரியததுக்கும் உபயேசகிக்கலாகரது. உத்தேகித்த 

விஷயத்துக்கு இக்த மூலதனம் உபயோகிக்சப்படச விட்டால், இக் 
தக் கட்டளையை ஸ்காபித்தவர்களா5கேோ அவர்சளுடைய வரர்சு 
கஞுக்கோ டை கட்டலாயை கிது-இிவிட அதிகரரம் உண்டு. 

இக்தக் கட்டகாயை மாயூரம் ௧௩7 பரிபாலன சபையார் தங்க 

ளுக்குள் 17-11-47-ல் கடக்த கூட்டத்தில் அங்கிகரித் துக்கொண்டு 

விட்டதாக முணிஸிபல் கமிஷனர் 21-11-47.ல் 6957 ௫. சடிதம் 
மூலம் தெரிவித்திருச்கிருர். 6229. SLL MEGS BG Boor 

மருதார் சப்ரிஸ் இரார் ஆபிசில் 26-1-48ல் 1948-ம் வருஷத்து 
5-௫. தஸ்தாவேஜாக 4-ம் கம்பர் புத்தகத்தில் 42-வது ar pin 
92 1௦ 917 பக்கங்களில் ரிஜிஸ்தர் செய்யப் பெற்றுள்ளது. 

XX]. சென்னை விவேகானந்தா சல்லாரியில் டர ராஜாஜி 

சைவசித்தாந்த வித்தியார்த்தி சம்பள உதவிக் கட்டளை ௫. 10,000 - 
1947 ஈவம்பரில் எற்படூத்தியது. 

சிறக்க தமிழ் விழ்பன்னரும், Drow air sibs அரசியல் நிபுண * 
ரும், மேற்கு வங்கரனகச்தின் கவர்னரும், சாஜரஜி எண்று பிரபல 
மரக விளங்குபவருமான மரட்சிமை பொருக்இய ஸ்ரீ ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி 
ராஜகோபாலாசாரியர வர்கள் பெயரரல் இக்தக் meds அமைக் ' 

SOU DSi. MFAAS SIS FIMBISs கல்வி விருத்தியடைக்து 
எங்கும் பரவவேண்டு மென்பதே இக்தக் கட்டகாயின் கேரக்கம். 
கீமே கண்ட Buss னைகணின்படி * சென்னை விவேகானந்தா 

கல். லூரி மாணாக் ரச்களுக்குச் சும்பன் உ சவி அளிக்கப்படும். இன
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ஸ்ரீ ரரஜரஜி சைவ இித்தாக்த வித் இயார்த்தி சம்பள உதவிக் 
கட்டளை என்று வழங்கும். 

,_&. இதற்கு ஏற்படுத்திய மூலதனம் ரூ. 10,000. இதன் பரி 
பரலனம் சென்னை விவேகரனக்தா கல்லூரியைச் சேர்க்த.து. வட்டி. 
வரக்கூடிய ஸர்க்கரர் சடன் பத்திரங்களில் இக்த மூலதனத்தை 
விவேகரனக்தர கல் லஓரரியரச் பேசட்டு வைக்கவேண்டும். 

3. மூலதனத்திலிருக்து கடைக்கும் வட்டித் தொகையை 
விவேகானக்தா கல்லூரசியில் ந.&., வகுப்பில் சைவ௫த்தாக்த சாஸ்தி 
சத்தை இஷ்டபசடம்ரக எடுத்.துக்கொண்டு படிக்கும் யோக்யதை 
முன்ன எணிய தமிழ் மாணவர்களில் ஜாதி மத வேறுபாடு பரராமல் * 
இருவருக்கு வருஷூக்தோறும் ரூ: 135 சம்பள உதவி தவணைக்கு 

ரூ. 15 வீதம் ஒன்பது தவணையில் அளிக்கப்படும். கல்.லூரிப்படிப் 
பில் சைவசித்தாக்த சாஸ்கிரசக்சை ஒரு பாடமரக எடுத்துக் 
கொண்டு படிக்கும் மாணாச்கர்களில் ஒருவசை முதல் வருஷத்தில் 
தேர்க்தெடுக்க வேண்டும். இரண்டாம் வருஷத்தில் வேறொரு 
மாணவசை இவ்வசதறு தேர்க்தெடுக்கவேண்டும். இரண்டாம் வரு 

ஷம் தொடக்கி வருஒக்தோறும் இரண்டு மாணவர்கள் சம்பள 
உதவி பெறுவார்கள். முதல் வருஒ.த் திலே படிப்பில் தேர்ச்சியைக் 

கரட்டி. மறு வருஷமும் தொடர்ந்து படித்தால் இச்த உதவி 
இசண்டு வருஒூங்களுக்கு அளிக்கப்படும், 

4, சம்பள உதவி பெறும் மரணவர் வகுப்புக்கு தழுங்காக 

வரரமலிருக்தரலோ, கவறுதலாக கடக்்தாலோ, படிப்பில் ௮பிவிரு 
தீதி காட்டாமல் இருக்காலேச, அவர் சம்பள உதவியை இழக்தவரச 
வர் என்று உத்தரவுபோடக் கல்.லூரி பிரின்ஸிபாலுக்கு 9 Bars 
முண்டு. அவருக்குப் பதிலாக வேறொருவசைத் தேர்க்தெடுத்து 
அவருக்குச் சம்பள உதவியஸிக்க வேண்டும். இவ்விஷயத்இல் 

பிரின்ஸிபால் செய்வதே முடி வரன_து. 

5.  எக்த வருஷூத்திலேனும் சம்பள உதவி அளிக்கப்படா 

,_ விட்டாலோ, உதவி அணிக்கப்பட்ட Aw கரலத்துக்குப்பின் எத்த 

மசணவசேனும் அதை இழக்கும்படி எற்பட்டாலேோ, கொடுபடச 
மல் கித்ஞூம் தொகையும், வட்டியிலிருக்.து சம்பள உதவி அளித்த 
பின் மிஞ்சும் தொகையும் மூலகன க்தோடு சேர்க்கப்படவேண்டும். 

6. ஒரு கரலத்தில் இவ்விதமரகச் சேரும் தொகையேரடு 
மூலதனம் அதிகரித்தல் உசுவித் தொகையைப் பேசதிய அளவு 
அதிகரிக்கவோ; அதிகமான மாணவர்களுக்கு உதவியனிக்கவோ
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கல்.லூரி கமிட்டியார் சந்தர்ப்பத்துக் கேற்றபடி, தங்கள் உ௫தம் 
பேரல் ஏற்பாடு செய்யலாம், : 

7. மேலே சொல்லிய கிபக்தனைகளின்படி, எல்லரம் கிறை 
வேறியபின் தொகை மிஞ்சுமானால்: சைவ இத்தாக்த சசஸ்இரப் 
படிப்புக்குரிய சிவஞான சித்தியார் என்னும் புத்தகப் பிரதிககா£ 
வாங்க அதை உபயேசகித்துச் சம்பன உதவிபெறும் .மரணவர் : 

களுக்கு Wb S50 G7 Gain இலவசமாக விகியோக்கலாம். , 

8. ஓவ்வொரு வருஷத்தின் முடிவிலும் கல்.லூரிக் கமிட்டி 
யரர் இந்தத் தர்ம ஸ்தரபகர்களுக்கும் அவர்களுடைய வசர்சுகளுக் 
சூம் வரவுசெலவுக் கணக்கையும், சம்பள உதவிபெத்த மாணவர் 

கின் பெயர்களையும் அனுப்பி. வரவேண்டும். 

9, மூலதனத்தின் வரும்படியையும், அவ்வப்போது சேரும் 
தொகையையும் இக்தக் கட்டளையை ஏற்படுத் தியவர்களுடைய 
கேரச்கத்துச்கு மாருன வேறு எத்த விஷயத்துக்கும் உபயேரஇக்க 
லாகரது. 

இக்தக் கட்டளை விவேகானக்தச கல். ஓசி 5--]--49 கடிதத் 
தில் அ௮ங்கீகரிக்கப்பட்டி ௬க்கிற து. 

262111. காசி ஹிந்து சர்வகலாசாலையில் 1947 நவம்பரில் 
ரூ. 20,000 இருபதினாயிரத்துக்கு ஏற்படுத்திய சைவசித்தாந்த 
வித்தியார்த்தி சம்பள உதவிக் கட்டளை. 

சிறந்த ஞானியும், வித்தியா விகேரதரும், அரசியல் கிபுண 
ரும், கரசி ஹிக்.து சர்வகலாசாலையின் தற்கால வைஸ்சசன்ஸலரு 
மரன ஸர் எஸ். சரதரகிருஷ்ணனவர்கள் பெயரால் இக்தக் கட் 
டளை எற்படுத்தப் பெற்றது. சைவ சித்தாக்த சரஸ்இரக் கல்வி 
விருத்தியடைந்து பரவ வேண்டு மென்பதே இதன் சோக்கம். கரத 

'5.து ஸர்வகலாசாலையில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்குக் ழே 
காட்டிய கிபக்தனைகளின்படி சம்பள உதவி அணிக்கப்படும். இக்தக் 
கட்டா ஸர் எஸ். ரசதாகிருஷ்ணன் சைவ சித்காக்க வித 
யார்த்தி சம்பள உதவிக் கட்டளை என்று பெயர் பெறும். ் 

2. இதற்கு அமைத்த மூலதனம் ரூ: 20,000; செொசக்கமரக 
ரூ. இருபதினாயிரம். கரசி ஹிக்து சர்வகலாசாலையாருடைய பரி 
பரலனத்தில் இக்த மூலதனம் இருக்கும், வட்டி வரக்கூடிம ஹர்க் 
கசர் ஜாமீன் பத்திரங்களாக இந்தத் சொகையை ஸர்வ கலாசாலை 
யார் போட்டு வைக்கவேண்டும். உட
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3 இக்த கிதியிலிருக்து வட்டியை ஒவ்வொருவருக்கும் வரு 
ஷம் ROT MEG ரூ. 185- வீத: ்் ஹித்து சர்வகலரசா௯ையில் தமிழை 

இசண்டசம் பரவையரசவும், சைவ கித்தாக்த சாஸ்இிரத்தை இஷ்ட 
பாடமாகவும் 'எடுத்.துக்கொண்டு கல்வி பயிலும் மரணாக்கர்களில் 
ஜாதி மதபேதம் பாராமல் யோச்சியதையுள்ள எனிய வித்தியார்ச் 
இகள் கரல்வருக்கு அளிக்க உபயேசசப் படு தீ தவேண்டும். ரூ. 135, 

தவணை ஒன்றுக்கு ரூ: 15 ஆக ன்பு தவணைகளில் அளிக்கப் 

படும். எம், ஏ. பரிையக்கா கலி சைவ இத்தாச்த சாஸ் இரத்சைப் 
படிக்கும் வித்.தியார்.த்இிகனில் இருவரை முதல் வருஷத்தில் 
தேர்க்தெடுத்து அவர்களுக்குச் சம்பள உதவி அணிக்கவேண்டும், 
இசண்டாம் வருஷம் ௮தே மரஇரி வேறு இருவர்களைப் பெசறுக்கி, 

அவர்களுக்குச் சம்பள உதவி அளிக்கவேண்டு. இரண்டரம் ௮௬ 
லம் முதல் பண உதகவிபெறுவோச் கால்வரசவச். முதல் வருஷ£த்.இல் 
வித்தியரர்த்தியின் படிப்பு கன்றாக இருக்து இரண்டசவது வருஷூத் 

திலும் அவர் தொடர்க்து கல்வி பயின்ஞுல் சம்பள உதவி அவ 
ருக்கு இசண்டு வருஷங்களுக்கு உண்டு, 

4. சம்பன உதவிபெறும் வித்தியார்த்தி வகுப்புக்கு தழுங்காக 

. - வரசமல் இருந்தாலோ, தவறு தலாக கடக்தரலோ, படி.ட்பில் அபிவீரு 
த்தி காட்டாமல் இருச்தாலேச அவர் சம்பள உதவியை இழக்தவரா 
வர் என்று உத்தரவுபோட வைஸ் சான்லலருக்கு அதிகாரமுண்டு. 
அவருக்குப் பதிலாக வேறொரு தகுதியான வித்தியார்த்தியைக் 
சேர்க்தெடுத்து அவருக்குச் சம்பள உதவியை அணிக்கலரம். இவ் 

விஷயத் ania வைஸ் சரன்ஸைர் செய்வதே முடிவானது, 

ந ஏத்த வருஷ க்திலேனும் சம்பன உதவி அளிக்கப் Cum 

மலோ, அளிக்கப்பட்ட சில காலத்துக்குப் பின் எக்த வித்தி 
யசர்த்தியேனும் அதை இழக்கும்படி ஏற்பட்டாலோ, செலவரகர 
மல் கின்ற தொகையும், சம்பள உதவி செய்தபின் வட்டியில் மிச்சப் 
படும் தொகையும் மூலதனத்தோடு சேர்க்கப்படவேண்டும். 

6, இவ்விதம் சேரும் தெரகையோடு மூல தனம் பேச திய 
அளவு அதிகரித்தால், சர்வகலாசாலையரர் சம்பள உதவித் 
தொகையை அ.இகப்படுத்தவோ, 1 Ba வித.தியார்,த.திகளுக்குச் 
சம்பள உதவியனிக்கவோ, சர்வகலரசரலையார் சந்தர்ப்பத்துக் 
கேற்றபடி தங்கள் உ௫ிதம்பேசல் ஏற்பரடு செய்யலாம். 

7. மேலே குறித்தபடி எல்லாம் நிறைவேறிய பிறகு — 
மிஞ்சுமானால், படிப்புக்கு வேண்டிய (சிவஞான இத்தியார்'? என் 
ஆம் புத்தகத்தில் வேண்டிய :அளவு பிரதிகளை அதைக்கொண்டு
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வசங்கி, சம்பள உதவி பெறும் வித்தியார்த்இகளுக்கு அவற்றை 
இலவசமாகக் கொடுக்கலாம். 

6, சரவசலாசரலை அலேசசனைச் சயையார் ஒவ்வொரு வருஷ 
முடிவிலும் இச்தக் கட்டளையை ஏற்படுத் இியவர்களுக்கும் அவர்க 
ஞடைய வார்சுகளுகச்கும் வரவுசெலவுக் கணக்கையும்,௪ம் பளஉசவி 
பெற்ற வித்தஇியார்த்இகளிண் பெயர்களையும் அனுப்பி ரவேண்டும். . 

9. மூலதனத்தின் வரும்படியையும் அவ்வப்போது சேரும் . 
தொகையையும். இக்தக் கட்டஜஷாயை ஏற்படுத் தியவர்களுடைய 
நோக்கத்துக்கு மாரக வேறு எந்த விஷயத்துக்கும் உபயோகிக்க 

_லாகரறு. ் : 

ஷே. எண்டெளமெண்டு ஸ்ரீ காட ணிவர்ிட்டி, கவுன்சில் 
15-12-47-ல் கூட்டம் 3176-0. இர்மான இல் means BULL. 2-47-05 த்தில் ௮ 
டிருக்றெது, 

XXIV. திருப்பனக்தாளில் மண்ணி நதிக்கரையில் ஹரிச்சக்திர 
கட்டம் (மயானம்) நிறுவ; திருப்பனந்தாள் பஞ்சாயத்து போர்டூக்கு 
நன்கொடை ரூ. 9,000-ரூபாய் மூவாயிரம். 

XXV. தஞ்சையில் காசநோய் ஆஸ்பத்திரி கட்டுவதற்கு 
27-8-47-ல் நன்கொடை க. 1,000. 26-1-48-ல் ர 20,000-ஆக 
ரூ. 81,000. 

007. ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ ஆதி குகரகுருபர சுவாமிகள் 
ஞாபகார்த்தத் தேவாரப் பரிசுக் கட்டளை? மூலதனம் ரூ. 5,000. 
(4-12-1947,) 

கசசியில் கரசி மடத்தை ஸ்தாபித்க புகழ் வாய்க்தவரும், தமி 
ழிற் சிற்த கல்விமசனும், பதினேழாம் நூற்றுண்டில் ௧௫ முதல் 
இசாமேசுவசம் வரையில் தமிழ்க் கல்வியைப் பரவச் செய்தவரு 
மான ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆதி குமாருருபச சுவாமிகளுடைய ஞாபகார்த்த 
மாக இக்தக் கட்டளை எற்படுத்தப்பெம்றது. மாணவர்கள் கோஷ்டி. 
யில் தேவாரத் திருமுறைகளின் பயிற் சன்ருக ஏற்பட்டுப் பரவ 
வேண்டு மென்பதே இதன் சேோச்கம். 

2: இதற்கு அமைத்திருக்கும் மூலதனம் ரூ. 5,000, ஸர்க் கார் ஜாமீன் பத்இிரமாக உள்ள று. இிருப்பனக்தான் கரசிவரடி 
சுவாமிகரத ஸ்வாமிகள் செக்தமிழ்க் கல்லூரியின் கிஇியை கிர்வ௫க் 
கும் கமிட்டியாரே இக்த கிதியைப் பரிபரலித்து வருவாள்களி, 

3



[34] 

3. நன த்தை மிசவும் கன்றுகப் பாடக்கூடி௰. முதல் இரு 
வருக்கு மூழையே ரூ அறுபதும், ரூ. ஜம்பதும்: ஆக ரூ; 110. 

இக்த மூலதனத்தின் வட்டியைக்கொண்டு ஆண்டுதோறும் பரிசாக 
அளிக்கவேண்டும். WF FLUE வட்டித் தொகையைத் தேவாரத் 

இரட்டை அச்சிட்டு வெளியிடும் செலவு முதலிய செலவுகளுக்கு 

உபயோகிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு மிஞ்சும் தொகையை மூல 

தன த்தோடு சேர்க்கவேண்டும். 

4, ஸ்ரீ ஆதி குமரகுருபர searing! அவதார ஸ்தல 
மரகிய ஸ்ரீ வைகுண்டம் முணிஸிபாவிடி. அல்லது பஞ்சாயத்து 
ரணியன். எல்லைக்குள் இருக்கும் ஸெகண்டரி கலரசரஸ்களிலும், 

உயர்தரக் கலாசாலைகளிலும் 11 முதல் 7] பசங்கள் வரையில்” 

அல்லது அவற்றிற் த்குச். சமமாக வைக்கப்படும் வேறு வகுப்புக்களில் 
படிக்கும் மாணவர்கள் இந்தப் பரிசுப் போட்டிக்கு வாலாம். 
வருஷக்தேரறும் பரடமாக ஏற்படுத்தும் ஐம்பது தேவாரப் பாகர் 
களை அவர்கள் பண்ணோடு பர.ராமல் ஓதவேண்டும். 

5... திருப்பனந்தரன் கரசிவாசி ஸ்வாமிகாத சுவாமிகள் செக் 
தமிழ்க் கல்.லாரரியின் கமிட்டியார். நரன்கு வருஷங்களுக்கு ஒரு 
முறை சம்பக்தர், அப்பர், சுக்கரர் இவர்களுடைய பதிகங்களி 
Ass பண்களெல்லாம் கலர் திருக்கும்படி. ஐம்பது பாசரங்ச&ப் 
பெசறுக்கி யெடுத்து அரும்பதவுரையுடன் ஒரு புத்தகமாக ௮ச் 
இட்டு வெளியிடவேண்டும். மறுபடி. 4 வருஷங்களுக்காகப் பெரறுக் 
கும் பாசுரங்கள் இவையல்லாத பாசு.ரங்களாக இருக்கவேண்டும். 

6 

“6. பரிசளிப்புக்கு muller கிபக்தனைகள் வருமா :-- 

(1) ஸ்ரீவைகுண்டம் முணிஸிபாலவிடி. அல்லது பூணியன் எல் 
லைச்குள் இருக்கும் கெண்டரி பாடசரலைகளிலும் உயர்தரப் பட 
சாலைகளிலும் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஆண்பாலாரரயினும் 
பெண்பாலா.ராயினும் ஜாதிமத வேறுபாடின்றி இந்தப் பரிசு 
அணிக்கப்படும், 

(ii) பரிகப் போட்டிக்கு வரும் மரணவர்கள் ஐம்பது தேவச 

ரப் பாகரங்கமாயும் பரரரமல் சரியன பண்ணில் கல்ல இசையுடன் 
பாடவேண்டும். இதற்காக உரிய பரிஷக்ஷை இரண்டு பிரிவை 
யுடையது. 

(2) முதற் பிரிவு : தேவாரப் பாகரங்கள் ஐம்ப தீயும் பாரா 
மல் ஒப்பித்துப் பரகரங்களின் பொருளையும் கருத்தையும் விளக்க 
மாகச் சொல்லவேண்டும். இதம்கு ஏற்பட்ட அம்சம் 50.
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(5) இரண்டாவது பிரிவு: சரியான பண்ணில், பாகரங்கஸின் 
பரவத்தை கன்ரமுக அ௮றிக்துகொண்டு அவற்றை கல்ல சரரீரத்தோடு 

ட பசடவேண்டும். இதற்கு எற்பட்ட அம்சம் HO, 

(111) மாணவர்கள் தங்கள் பாடசாலை ஹெட்மாஸ்டச் மூலம், 
பரிசுப் போட்டிக்கு உரிய விண்ணப்பங்களை ஐகிலைமி” 81-ம் உக்கு 
முன் தஇிருப்பனக்தாள் செக்தமிழ்க் ad orfe கமிட்டிக்கு 
அனுப்பவேண்டும். 

(19) பரிசுப் போட்டிக்கு விண்ணப்பம் அனுப்பும் மாணவர் 
கள் படிக்கும் கலாசாலைகளின் ௮ திகரரிகள் சேர்க்து டிசம்பர் 

மாதத்தில் பரிசுப் பரிக்ஷை யெரன்றை ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் கடக் : 
இப் பரிச பெறத்தக்க இரண்டு மாணவர்களைக் தேர்ச்தெடுக்க 

;வேண்டும், இவ் விஷயத்தில் பஞ்சாயத் அ போர்டு தலைவரையும்: 
ஊரில் பிரபலஸ் க. ரராகவுள்ள சைவர் ஒருவரையும் கலக்துகொள்ள 

லாம், இவர்களில் பெரும்பாலோர் செய்யும் முடிவே ஏற்றுக் 
“கொள்ளப்படும். 

1... ஐரு தடவை பரிசு பெற்றவர் மறுபடி பரிசுப் போட்டிக்கு 
வர அருகரல்லர். 

8. பரீக்ஷையின் முடிவையும், பரிசனிப்பதற்காகத் தேர்க் 
தெடுத்த மாணவர்களின் பெயரையும் ,தருப்பனக்தாப் காசிவாசி 
சுவாமிசா த சுவாமிகள் தெக்தமிழ்க் கல்.லூரியின் கமிட்டிக்குச் 
தெரிவிக்க வேண்டும். கமிட்டி யார் பரிசத்தொகையை உரிய மாண 
வர்களுக்குச் சேர்ப்பிக்கும்படி கலாசாலை ௮ Baa war மூலம் 

! அனுப்ப ஏற்பாடு செய்வார்கள். 

9. மூதம் பரிசின் தொகை ரூ. 60; இரண்டாம் பரிசின் 
தொகை ரூ 50. ஜூஸ்தியான அம்சங்களை வசங்குபவருக்கு மு.தத் 
பரிசும், அடுத்தபடியான அம்சங்களை வாங்குபவருக்கு இரண்டா 
வது பரிசம் வழங்கப்பெறும், 

10. கரவா சுவாயிசாக சுவாமிகள் செக்தமிழ்க் கல்.லுரரிக் 
கமிட்டியார் வருஷூ்தோறும் வரவுசெலவுக் கணக்கையும், பரிசு 
பெறுபவர்களு£டைய பெயர்களையும், இச்சக் கட்டளையை ஏற்படுத் 
தியவர்களுக்கும், அவர்களுடைய வார்சுகளுக்கும் அனுப்பிவர 
வேண்டும், 

14. மூலதனம் ஈற்பட்ட கோக்கத்துக்கு மாறான வேறு 
எக்தக் காரியத்துக்கும் ௮தை மரத்றக்கூடாது, °
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XXVIL. மதுரை திருமலை நாயக்கர் ஞாபகார்த்தத் திருமுறைப் 
பரிசுக் கட்டளை. மூலதனம் ரூ. 10,000 பத்தாயிரம். 

ர்த்தி பொருந்தியவரும், தெய்வ பக்தி மிகுந்தவரும், தமிழிலக் 
இயம் கலை முதலியவற்றை வளர்த்தவரும், ஸ்ரீ மீனாட்சியம்மை 
யிடத்து இடையறாது பக்தி பூண்டவரும் காசியில் ஸ்ரீ குமாரசாமி 
மடத்தை ஸ்தாபித்தருளிய ஸ்ரீ ஆதி குமரகுருப.ர சுவாமிகள் 
மீனாட்சியம்மை பிள்சாக் தமிழை அரங்கேற்றும் பொழுது 
ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மையால் முத்தாரம் சூட்டப்பெற்ற அற்புதக் 
காட்சியைக் கண்டு வியந்து பாராட்டிச் சுவாமிகளிடத்தப் பெரு 

மதிப்புக் காட்டிக் கெள. ரவித்தவரும், மக்கட்கு வழி காட்டுவதற் 
குரிய நீதிநெறி விளக்கம் எனும் நூலைச் சுவாமிகளால் இயத்றுவித்த 
வரும்; மதுசையில் 1028 முதல் 1659 வசை ௮.7௬ செலுத்தியவரு 
மாகிய திருமலை காயக்கருடைய ஞாபகார்த்தமாகத் திருப்பனந்தாள் 
ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி அருள்ஈந்தித் தம்பிரான் சுவாமிகள் அவர்களால் 
இந்தக் கட்டளை ஏற்படுத்தப்பெற்றது. மதுரையிலுள்ள இருமலை 
நாயக்கர் மஹாலும், புது பண்டபமும் இருமலை நாயக்கரின் பொன் 
ருப்புகழுக்கு ஞாபகச்சின்னங்களாயுள்ளன. அத்தகைய பேச.ரசரை 
ஊனைவு கூர்தற்பொருட்டும் தேவாரத் திருமுறைகளைப் பசப்புதற்* 

பொருட்டும் இக்கட்டளை நிறுவப்பெற்றஅ, 

2. இதற்கு அமைத்திருக்கும் மூலதனம் ரூ. 10,000 பதி 
ஞயி.ரம், 8 ௪த விதம் வட்டி தரக்கூடிய சர்க்கார் கடன் பத்இரமச 
உள்ளது. திருப்பனந்தாள் ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி சுவாமிநாத சுவாமி 
கள் செக்தமிழ்௯் கல்.லூரியின் நிதியை நிர்வூக்கும் குழுவினசே இர்த 
நிதியையும் பரிபாலித்து வருவார்கள், 

29, தேவாரத்தை மிகவும் ஈன்றாகப் பாடக்கூடிய முதல் மூவ 
ருக்கு முறையே ரூ, 100, ரூ. 75, ரூ. 70 ஆக ரூ. 245, இந்த மூல 
தனத்தின் வட்டியைக்கொண்டு ஆண்டுதோறும் பரிசாக அளிக்க 
வேண்டும்: மிச்சப்படும் வட்டித் தொகையைக் தேவாரத் இரட்டை 
அச்சிடுதல் மு.தலியவற்றிற்குச் செலவு செய்யலாம், அதன் பிறகும் : 
மிஞ்சும் தொகையை வட்டியைப் பெருக்கும் முறையில் மூலதனத் 
தோடு சேர்த்துக் கூடுமாயின் பரிசுத் தொகையை ௮ிகப்படுத்தப் 
பயன்படுத்தலாம், 

4, மதுரை முனிஏபல் எல்லைக்குள் இருக்கும் உயர்த.ச் 
அலாசாலைகளில் நான்காவது முதல் அருவ பாசங்களிலோ அல்லது 
அவற்றுக்குச் சமமாக வைக்கப்படும் வஞ்ப்புக்களிலோ படிக்கும் 
மாணவர்கள் இந்தப் பரிசுப் போட்டிக்கு வரலாம், ஆண்டுதோறும்
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பாடமாக ஏற்படுத்தப்படும் தேவாரப் பாசுரங்களை அவர்கள் பண் 
ஒன்றப் பாடுதல் வேண்டும். 

5. இருப்பனந்தாள் காசிவாசி சுவரமிகாத சுவாமிகள் செந் 

தமிழ்க் கல்.லூரியின் கமிட்டியார் நான்கு வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை' 

சம்பந்தர் அப்பர் சுந்2.ரர் இவர்களுடைய பதிகங்களிலிருந்தும் 
பண்கள் எல்லாவற்றிலிருக்தும் ஐம்பது பாசுரங்களைப் பொறுக்கி 

எடுத்து ௮ரும்பதவுரையுடன் ஒரு புத்தகமாக அச்சிட்டு வெளியிட 
வேண்டும். மறு நான்கு வருஷுங்களுக்காகப் பொறுக்கும் பாசகரங்கள் ' 

இவையல்லாத பாசுங்களாக இருக்கவேண்டும். 

° 6. பரிசளிப்புக்குரிய நிபந்தனைகள் வருமாது:-- 

(i) மதுரை முனிஸிபல் எல்லைக்குள் இருக்கும் உயர்தரப் பாட 
சாலைகளில் 4, 5, 6-வது பா.ரங்களில் கல்விபயிலும் மாணவர்களுக்கு 
ஆண் பெண் ஜாதி மதவேறுபாடின் றி இந்தப் பரிச அளிக்கப்படும். 

(1) பரிசுப் போட்டிக்கு வரும் மாணவர்கள் ஐம்பது தேவாரப் 
பாகூரல்களையும் பா. ராமல் சரியான பண்ணில் ஈல்ல இசையுடன் 
பாடவேண்டும். இதற்காக உரிய பரீக்ஷை இசண்டு பிரிவை உடை 
யல, 

(பி முதற் பிரிவு: தேவாரப்பாசு.ங்கள் ஐம்பதையும் பாரா 
மல் பாடிப் பாசுரங்களின் பொருளையும் கருத்தையும் விளக்கமாகச் 
சொல்லவேண்டும். இதற்கு ஏற்பட்ட. அம்சம் 50. ் 

(0) இரண்டாவது பிரிவு :. சரியான கண்ணனின் பாசுரங்களின் 

கருத்தை ஈன்கு தெரிந்து அவற்றைப் பண் ஒன்ற இசையுடன் பாட 
வேண்டும். இதற்கு ஏற்பட்ட ௮ம்சம் 50. 

(11) மாணவர்கள் தங்கள் பாடசாலைத் தலைமையாசிரியர் மூலம் 
பரிசுப் போட்டிக்குமிய விண்ணப்பங்களைப் பிரதி வருஷம் ஜுலை 
மாதம் 81-ந் தேதிக்குள் இருப்பனக்தாள் செந்தமிழ்க் கல்லூரிக் 
கமிட்டிக்கு அனுப்பவேண்டும். தத்தம் தலைமை ஆசிரியர்கள் மூல 
மாகவே பரிசுக்குரிய தேவாரத் இரட்டும் மாணவர்களுக்கு இலவ௪ 
மாகக் கொடுக்கப்படும். 

(1) அந்த ௮ந்த ஸ்தல அதிகாரிகள் தத்தம் பாடசாலைகளில் 
பூர்வாங்கப் பரிட்சை யொன்று கடத்தி ௮திற் சிறந்த ஐக்து மாணாக் 
கர்களை முடிவுப்பரி ட்சைக்குத் தேர்ந்தெடுத்தல் வேண்டும், முடிப் 
பரீட்சை நடத்த ஒரு கங்கம் ௮அமைக்கப்பெறும். மதுரை முனிசிபல் 
சேர்மன், பரீட்சைக்கு வரும் மாணவர் படிக்கும் ஓவ்வொரு ஹஸ்
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கூலின் தலைமை ஆசிரியரோ அல்ல;து பிர இநிதியோ அப்பரிட்சைச் 
FHSS B HSS Ror crs இருப்பர், மதுளை ஸ்ரீ திருஞான சம்பந்த 

சுவாமிகள் ஆதீனத்தின். பி.ரஇரிதி ஒருவரையும் அழைத்துக் 
கொள்ளலாம். 

1. ஒரு முறை யினை பெற்றவர் மறுமுறை போட்டிக்கு வரத் 
தகுஇயற்றவ ராவர், 

8, பரீட்சையின் முடிவையும் பரிசளிப்பதற்காகதி தேர்ச் 
தெடுத்ச மாணவர்கள் பெயரையும் திருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ காசிவாசி 
சுவாமிநாத சுவாமிகள் செந்தமிழ்க் கல்.லூரியின் கமிட்டிக்குத் தெரி 
விக்கவேண்டும். 32. கமிட்டியார் பரிசுக்தொகசையை உரிய மாணவர் 
களுக்குச் சேர்ப்பிக்கும்படி. அந்த அந்தக் கலாசாலை அதிகாரிகள் 
மூலம் அனுப்ப ஏற்பாடு செய்வார்கள். 

9. முதல் பரிசுத் தொகை ரூ. 1007 இரண்டாம் பரிசு ரூ: 797 
ஜன்றாம் பரிசுத் தொகை ரூ. 10 சொக்கமாகக் கொடுக்கப்படும். 
அதிகமான அம்சம் வாங்குபவருக்கு முதற்பரிசம், அதற்கடுத்த அம் 
சம் வாங்குபவருக்கு இரண்டாவ பரிசம் அற்கும் HADES அம்சம் 

வாங்குபவருக்கு மூன்னுவ.தூ பரிசும் வழங்கவேண்டும். மதுரையில் ட 

ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் ஆலயத்தில் கல்யாண மண்டபத்தில் 
பரிசுத்தொசையை வழங்கவேண்டும். ் 

10. காசிவாசி சுவாமிநாத சுவாமிகள் செந்தமிழ்க் கல்.லூரிச் 
கமிட்டியார் ஆண்டுதோறும் வ.ரவுசெலவுக் கணக்கையும் பரிசு பெறு 

பவர்களுடைய பெயர்களையும் இந்தக் கட்டளையை ஏற்படுத்தியவர் 
களுக்கும் அவர்களுக்குப் பின்வரும் உரிமையுள்ளவர்களுக்கும் 
௮னுப்பி வரவேண்டும். 

ll. இதன் மூலதனத்தை மேலே குறித்தபடியல்லாத வேறு 
எந்தக் காரியத்துக்கும் உபயோூடக்கலாகாது, 

XXVIII uf} சேந்திலாண்டவன் அன்னதானம். சொத்தின் 
மதிப்பு ரூ. 100,000 ஒரு லட்சம் ரூபாய், ஸ்ரீ வைகுண்டம், 
திருச்சேந்தூர், திருநெல்வேலி முதலிய தலங்களிலுள்ள மாணவி 

களுக்கு: 
இருச்செந்தூரில் ஸ்ரீ குமாகுருபர ஈுவரமிகள் (ஸ்ரீகாசியில் 

குமாரசுவாமி மடத்தை ஸ்தாபித்தவர்) ஐந்து வயதில் ஊமை நீங்கக் 
கந்தர்கலிவெண்பாப் பாடி. ௮௬௭ ஸ்ரீ செந்திலாண்டவன் கருணை 

- பாலித்தமையை நினைந்து உய்தற்பொருட்டு. ஸ்ரீ செர்திலாண்டவன் , 
திருப்பெயரால், இந்தத் தருமம் இருப்பனந்தாள் ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி
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அருள் ஈந்தித் தம்பிரான் சுவாமிகள் அவர்களால் ஏற்படுத்தப் 
பெற்றது. ் ‘ 

2. இத்தருமம் ஸ்ரீ குமாகுருபர சுவாமிகள் அவதரித்த தலம் 
gau 1. ஸ்ரீவைகுண்டம் 8 5-வயதில் திருவருள் பெற்த தலம் 
ஆய திருச்செந்தூர். 3, இரந்த விரண்டு தலங்களுள்ள ஜில்லாவின் 
தலைநகரமாகிய இருமெல்வேலி -- இம் மூன்று ஸ்தலங்களிலுள்ள 

ஹைஸ்கூல், ஹையர் எலிமெண்டரி பாடசாலை இவைகளில் மூன்று 
வத பாரம் முதல் 6-வது பாரம் முடிய (111, 13; 37 & VI forms) 
அல்லத அவத்றுக்குச் சமமாக வைக்கப்படும் வேறு வகுப்புக்களில் 

படிக்கும் கல்வியில் ஊக்கமுள்ள மிக வறிய, தமிழ் கற்கும் மாணவி 
களுக்கு மத வேறுபாடின்றிச் சாப்பாட்டு ௨பகா.. நிதி (ஸ்டை 

பெண்டு) அளிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப் பெற்றுள்ள௮- ் 

9, தஞ்சாவூர் ஜில்லா, கும்பகோணம் தாலுக்கா, உக்களை வட் 
டம் வடபாதி கிராமத்தில் உள்ள எக்கர் 141 செண்டு 15 (ஏக்கர் 
நூற்று ஐம்பத்தேழு செண்டு பதின்மூன்று) நன்செய் புன் செய் நிலங் 
கள் மான்கள் வகையராக்களிலிருர்து கடைக்கும் வருமானத்தி 
னால் இந்தத் தருமம் நடத்தப்பெறும். இவை ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி 
தம்பிரான் சுவாமிகள் அவர்களின் பெயரில் பட்டா மி.ராசடன் 
அவர்களது அ௮னுபவத்திலிருப்பவை. சொத்தின் மதிப்பு ஒரு லட்சம் 
ரூபாய். வருஷ வருமானம் ரூ; 5,000; ரூபாய் ஐயாயிரம். 

4, இந்தச் சொத்துக்கள் இனியும் ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி சுவாமிகள் 
அவர்கள் அனுபவத்திலும் அவர்களுக்குப் பின்வரும் உரிமையுள்ள 
வர்களுடைய அனுபவத்திலும் இருந்து வரவேண்டியது. 

5. சொத்தின் வருஷாந்த. வரும்படி.யில் சீர்க்கார் கிஸ்இ,சி.ராம 
இப்பந்திச் செலவுகள், ராம சமுதாயம், ம.சாமத்துச் செலவுகள், 

ொம தேவதை உற்சவச் செலவுகள் முதலியன போக மிஞ்சும் 
தொகை இந்தத் தருமத்துக்காகப் பயன்படுத்தப்பெறும். விவசங் 

கள் பின்வருமாறு:-- , 

1. மத, வகுப்புப் பேதமின்றி இந்தச் சாப்பாட்டு உபகார 
நிதி (ஸ்டைபெண்டு) அளிக்கப்பெறும், 

ii ஸ்ரீவைகுண்டம், திருச்செந்தூர், திருரெல்வேலி இம் 
மூன்று ஊர்களின் யூனியன்; அல்லத முனிசிபல் ் 
எல்லைக்குள் இருக்கும் ஹைஸ்கூல், ஹையர் எலிமெண் 
டரி பாடசாலைகள் இவைகளில் மூன்றாவது பாசம் 
.மேதல் ஆறாவது பாரம் முடியத் தமிழ்மொழி கற்கும் 
ஏழைமையும், தகுதியும் உள்ள மாணவிகளுக்கு ஈட்டும் 
௮ளிக்கப்பெறும், ்
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(11. உதவி பெறும் மாணவிகள் கந்தர்கலிவெண்பாவைப் 
பொருள் உணர்ச்சியுடன் மனப்பஈடமாக ஒப்பித்தல் 
வேண்டும். 

iv. இந்தச் சாப்பாட்டு உபகார நிதி பெறும் மாணவிகளை, 
ஷே. மூன்று ஊர்களிலுள்ள அந்த அந்த யூனியன் 
போர்டோ அல்லது முனிசிபல் சபையாசோ பாட 
சாலைகளின் தலைமை ஆசிரியர்களைக் கலந் கொண்டு 

தேர்ச்தெடுப்பர். சாப்பாட்டு உபகா... நிதியின் தொகை 
யும் ழே. நிதியின் எண்ணிக்கைகளும் (யமக of 
stipends) surg ஈமக்குப் பின்வரும் உரிமை 
யுள்ளவர்களாலும் ஆண்டுதோறும் தீர்மானிக்கப்படும். 

ஏ... ஷே. உபகார நித ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு மட்டும் 

அளிக்கப்பெறும். 

ரம். ஒரு வருஷம் அவ்வுதவி பெற்றவர், கல்வியறிவு ஒழுக் 
கம் முதலியவற்றுள் திருப்திகரமாக நடந்து ஆண்டுப் 

பரீட்சையிலும் தேறினால் அடுத்த ஆண்டும் அவ்வுப 
கா.ரச் சம்பளம் அளிக்சப்படலாம். உதவி பெறும் 
மாணவி வருஷப் பரீட்சையில் தேருவிடில் Lo Dial 
ஷம் உதவி பெறுவதற்கு ௮ருகதையுடையவரல்லர். 

0, ஜே. என்டெளபெண்டிலிருக்து இடைக்கும் கிகச வரு 
மானத்திலிருந்து ஒவ்வோர் ஆண்டும் ரூ. 5,000 ரூபாய் ஐயாயிரம் 
விதம் உதவி மூலதனங்கள் ஏற்படுத்தப்பெறும். (டு5ப]12ரரு capi- 
(25) அந்த உதவி மூலதனங்கள் ௮இக வட்டி வசக்கூடிய சர்க் 
கார் பிராமிசரி சோட்டுக்களில் ஈம.து பெயசாலேயும் நமக்குப் பின், 
உரிமையுள்ளவர்கள் பேரிலுமே மூதலீடு செய்து வைக்கப்படும், 
முதல் முதலாக ஸ்ரீவைகுண்டம், பின் திருச்செந்தூர், அதற்குப் 
பின் இருரெல்வேலி என்ற வரிசையில் இந்த உதவி மூலதனங்கள் 
ஒனுக்கிவைக்கப்பெறும், 

1. உதவி மூலதனங்கள் வட்டிச் தொகையிலிருந்து மேத் 
கண்ட ஓவ்வோர் ஊரிலும் படிக்கும் மாணவிகளுக்குச் சாப்பாட்டு 
உபகா.ரநிதிகள் ஸ்டைபெண்டு மேற்கூறியவாறு ஒவ்(வோர் ஆண்டும் 
கொடுத்துவரப்பெறும், ் 

8. இவ்வாறு மூன்ற ஊர்களுக்கும் முதல் உகவி மூலதனங் 
கள் ஏற்படுத்தப்பெற்ற பிறகு, இந்த எண்டெஎ0மெண்டிலிருந்து
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கடைக்கும் வருமானம் மேற்சொன்ன வரிசையிலேயே அந்த அந்த 
ஊர்களின் தேவைக்குத் தக்கவாறு அதிகப்படியாக உதவி மூலதனக் 
தைப் பெருக்குவதற்கு உபயோகிக்கப்பெறும். இவ்வாறு ஈம்மாலும் 
நம் பின்வரும் உரிமையுள்ளவர்களாலுமேயே இந்தத் தருமம் பரி 
பாலனஞ் செய்௫ு வரப்பெறும், 

9. 965 அத்த ஊர் முனிசிபல் சபையார் தேர்ந்தெடுக்கும் இந்த .. 
உபகார. நிதி பெறும் மாணவிகளின் பெயர், படிக்கும் வகுப்பு) 

ட தலைமை ஆரியர் அத்தாட்சியுடன் நமக்கும் மக்குப் பின் வரும் 
உரிமையுள்ளவர்களுக்கும் தெரிவிக்கப்பெறவேண்டும். 

10. ஒவ்வோர் அண்டும் உபகார நிதிகள் அந்த அந்த ஊர் 
யூனியன் அல்லது முனிசிபல் போர்டுகள் மூலம் அனுப்பப்பெறும். 

11. இந்த எண்டெளமெண்டை மேற்கண்ட தருமத்திற்கு 
அல்லா வேறு எதற்கும் உபயோடக்கக்கூடா. 

குறிப்ப:--இர்தப் பத்திரம் ரூ. 1500 ஜெனசல் ஸ்டாம்பில் 
எழுதப்பெற்ற, 28-1-48.ல் திருவிடைமருதூர் சப்மிஜிஸ்இரார் 
ஆபிஸில் ரிஜிஸ்தர் செய்யப்பெற்றுள்ளஅ. (10, புஸ்சகம் 98] வால் 
யூம் 29 ௦ 42 பக்கங்களில் 1948ம் வருஷம் 172ம் நெம்பர் தஸ்தா 
வேதி.) 

XXIX. ஸ்ரீ செந்திலாண்டவன் அன்னதானம். சொத்தின் 
மதிப்பு ரூ: 1,59,000. ஸ்ரீ காசி, குடந்தை, மதுரை ஈகரங்களி 
லுள்ள மாணவிகளுக்கு. : 

இந்தக் தருமம் ஸ்ரீ காசியில் குமாரசுவாமி மடத்சை ஸ்தாபித் 
தருளிய ஆதி குமரகுருப. சுவாமிகளுக்குச் செர்திலாண்டவன் இரு 
வருள் பாலித்தமையை நினைந்து உய்தற்பொருட்டு, இருப்பனர் 
தாள் ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி அருள்ஈந்திச் தம்பிசான் சுவாமிகள் அவர் 
களால், செந்இிலாண்டவன் திருப்பெயசால் ஏற்படுத்தப்பெற்ற து, 

ஜந்து வயதில் செக்திலாண்டவனருளால் ஊமை நீங்கப்” 
"பெற்றுக் கந்தர் கலிவெண்பாப் பாடியருளியும், மதுரையில் 
ஸ்ரீ மீனாட்சியம்மை மீத பிள்ளைத் தமிழ் பாடி. அம்மையாரால் ரத் 
தாரம் ௮ணியப்பெற்றும், இருமலை நாயக்க மன்னன் வேண்ட மன் 
னன் முதல் உலகிலுள்ள மக்கள் அனைவருக்கும் உலகறிவு, ஊட்டு 
வதற்கு நீதி நெறிஃவிளக்கம் அருளியும், திருமையும் கபலையும் விரி 
தமிழ்க்கூடலும் இருரகராய் ஞான ௮7௪ விற்றிருக்க சாசிலாமணி
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தேசிசசாயரைக் கண்டு ஆசிரமம் பெற்றும், பண்டா மும்மணிக் 

கோவை பகர்ந்தும்; இல்லை திருவாரூர் தரிசித்து மும்மணிக் 
கோவை சான்மணிமாலை ஈவின்றும், காச சென்று தமிழர்கள் பிற 
மொழிகளையும் கற்றல் வேண்டுமென அறிவறுத்துவான் வேண்டிச் 
சகலகலாவல்லிமாலை பாடியருளியும், உயிருள்ள சிங்கத்தின் மீதேறி 
முகலாய மன்னர் ஒளரங்கசீப் பாதுஷாவைக் கண்டு அன்னவரால் 

. உயர்மதிப்புப் பெற்று அ௮ம்மன்னர் உதவியால் ஸ்ரீ விசுவேசுவசர் 
ஆலயத்தை விளக்சமுறச் செய்தும், கேதாச கட்டத்தில் ௮றச்சாலை 
நிறுவியும் இன்னோரன்ன செயற்கரிய பணிபல செய்தருளிய முனிவர் 
பெருமான் ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி ௮இ குமரகுருபர சுவாமிகள் 
ஆவார்கள். 

2... இத்தருமம் ஸ்ரீகாசி சர்வகலாசாலையிலும், மனசை கும்ப 
கோணம் நகரங்களின் எல்லைக்குள்ளிருக்கும் ஹைஸ்கூல்களிலும், 
கல்வி கற்கும் ஏழைமையும் தகுதியும்வாய்க்த மாணவிகளுக்குச் சாப் 
பாட்டு உபகார நிதி அளிக்கும்பொருட்டு நிறுவப்பட்டது. 

௦. தஞ்சை ஜில்லா கும்பகோணம் தாலூகா உக்கசை வட்டத் 
இலுள்ள உக்களை வகையரா இராமங்களிலுள்ள 288 ஏக்கர் 88 
செண்டு ஈன்செய் புன்செய் ஈத்சம் வகையசாக்களிலிருந்து சடைக் : 
கும் வருமானத்தால் இச் தருமம் ஈகடத்தப்பெறும், இவை ஸ்ரீலஸ்ரீ 
காசிவாசி சுவாமிகள் அவர்கள் பெயரில் பட்டா மிசாசுடன் அவர்கள் 
அணுபவச்திலிருப்பவை. சொத்தின் உத்தேச மதப்பு ஒன்றரை 
லக்ஷம் ரூபாய். உத்தேச வருஷ வருமானம் ரூ. 7,000 

். இந்தச் சொத்அக்கள் இனியும் ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி சுவாமிக 
ளவர்கள் அனுபவத்திலும் அவர்களுக்குப் பின்வரும் உரிமையுள்ள 
வர்களுடைய அனுபவத்திலும் இருந்து வரவேண்டியது. 

5. சொத்தின் வருஷாந்த. வரும்படியில் சர்க்கார் கிஸ்தி, 
இராம சிப்பந்திச் செலவுகள், Brin சமுதாயம், மசாமதீதுச்செலவு 
கள், ராம தேவதை உற்சவச் செலவுகள் முதலியனபோக மிஞ்சும் 
தொகை மேலே 2-வ௮ பாசாவில் கண்டபடியுள்ள தருமத்துக்காகப் 

் பயன்படுத்தப்பெறும். விவரங்கள் பின்வருமாறு; 

6. ஸ்ரீ காசி சர்வகலாசாலை. 

» ஸ்ரீகாசி சர்வகாசாலையி லுள்ள ஏழைமையும் தீகுதியும்வாய்ந்த 
ஆர்ட்ஸ் கோர்ஸில் (&7(8 Course) வாசிக்கும் மாணவிகளுக்கு 
அளிகீகப்படும். அவர்கள் சைவ சித்தாந்தத்தை இஷ்டபாடமாக
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வாசித்தல் வேண்டும். இத்தாந்த பாட மாணவிகள் இல்லையேல் 
இத. சமய பாடங்களைப் படி ப்பவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும். அவ் 
வகுப்பிலும் மாணவிகள் இல்லாமற்போ௫இல் ஆர்ட்ஸ் கோர்ஸில் இத. 
வகுப்புக்களிலுள்ள மாணவிகளுக்கு அளிக்கப்படும். ் 

11. இவ்வாறு 09. சர்வகலாசாலை உப அ.த்இயக்ஷகர் அந்த அந் 
இதி தலைமை உபாத்இயாயர்களைக் கலந்துகொண்டு மாணவிகளைப் 
பொறுக்க எடுப்பர். 

ili. உபகார நிதியின் தொகையும், அளிக்கப்படும் மாணவி 
களின் எண்ணிக்கையும் உப அத்தியகஷகர் அவர்களே நிச்சயிப்பார். 

1ர. மத, வகுப்புப் பேத மின்றி இந்தச் சாப்பாட்டு உபகா.ரநி௫ ' 
(ஸ்டைபெண்டு) அளிக்கப்பெறும், ் 

7. படிப்பின் இறமையையும், ஒழுக்கத்தையும், ஆண்டுப் பரீட் 
சையில் சவர தேர்ச்சியடைவதையும் நோக்கி இர்த உபகாரச் 
சம்பளம் தொடர்ந்து அளிக்சப்படலாம். 

11. ஓசாண்டுப் பரிட்சையில் சவறிவிடின் உபசாசகிஇ தவறிய 
மாணவிக்கு அளிக்கப்படமாட்டாு, 

நார். இந்தத் தருமத்தின் வருமானக்இலிருக்து முதல் இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்கும் ஆண்டு ஒன்றுக்கு ரூ. 7, 000 விதம் தொகைகள் 
ஸ்ரீகாசி சர்வகலாசாலைக்கு அனுப்பப்பெறும். சர்வசலாசாலையரர் bag. 
தொகைகளை சூ. 7,000 வீதம் உதவி மூலதனங்களாக ஏற்படுத்தி 
வட்டி தரும் சர்க்கார் கடன் பத்திரங்களில் சேமித்து வைப்பர். இவ் 
வாறாக ஓவ்வோர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் ஜே. சர்வகலாசாலைக் 
குத் தொகை அ௮னுட்பிவ.ப்பெறும். ் 

Vili. ஆண்டுதோறும் உபகாரச் சம்பளம் பெறும் மாணவிகள் 
பெயர், வகுப்பு முதலிய விவரங்களும் வருஷுந்த.ர வ.ஏவுசெலவுக் 
கணக்கும் இந்தத் தரும ஸ்தாபகரவர்களுக்கும் அவர்களுக்குப் பின் 
வரும் உரிமையுள்ளவர்களுக்கும் சர்வகலாசாலையார் அனுப்பிவருதல் 
வேண்டும். 

ix. சர்வசலாசாலையார் ஜே நிபந்தனைகளுக்குக் கொடுக்கும் 
சம்மதியின் பேரிலேயே உதவி மூலதனங்களுக்குத் கொகைகள் 
அ௮னுப்பிவரப் பெறும், 

1. மதுரை; கும்பகோணம் ஹைல்கூல்கள். 
1: மதுரை, கும்பகோணம் இரு நகர எல்லைக்குட்பட்ட, 

ஹைஸ்கூல்களில் 4 மூதல் 0-ம் பாரங்களில் படிக்கும் தகுஇயும்
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ஏமைமையும் உடைய மாணவிகளுக்குச் சாப்பாட்டு உபகா.ரகிதி. 

௮ளிக்கப்பெறும். 

1. ழே. உபசார நிதி பெறும் மாணவிகள் கந்தர்கலிவெண் 
பாவைத் தவருஅு பாராயணம் செய்யவேண்டும். 

111. இச்த உபகாரநிதி பெறும் மாணவிகளை முனிசிபல் கவுன் 
சில்கள் ௮ந்த B55 ஹைஸ்கூல் தலைமையாசிரியர்களைக் கலந்து 
கொண்டு தேர்ச்தெடுக்கும். 

1. கொடுக்கப்படும் உபகாரகிதியின் எண்ணிச்கையும்,தொகை 

யும் இந்தத் தரும ஸ்தாபக.£வர்களாலும் அவர்களுக்குப் பின்வரும் 
உரிமையுள்ளவர்களாலும் கிச்சயிக்கப்பெறும். 

ஏ. மத வகுப்புப் பேதமின்றி இந்தச் சாப்பாட்டு உபகார நிதி 
தகுதியுள்ள மாணவிகளுக்குக் கொடுக்கப்பெறும். 

vi sama ஆண்டுப் பரீட்சையில் தேர்ச்சிபெறுதல், ஒழுக்கம் 

இவற்றின் காரணமாகத் தொடர்ந்து இந்த உபகார நிதி அளிக்கப் 

. படலாம், 

41. ஓராண்டுப் பரிட்சையில் சவறிவிடன் ழே. மாணவிக்கு 
மறுமுறை இந்த உபகார நிதி ௮ளிச்சப்படமாட்டா-து, 

அரம். ரூ. 7,000 வீசம் கொண்ட உதவி கூலதனத் தொகைகள் 
மதுரை, கும்பகோணம் இரண்டு ஊர்களுக்கும் ஏற்படுக்தப்பெற்று 
அவைகள் இக்தத் தறாம ஸ்தாபக வர்கள் பெயரிலும் அவர்களுக்குப் 
பின்வரும் உரிமையுள்ளவர்கள் பெயரிலும் சர்க்கார் கடன் பத்திரம் 
களில் சேமித்து வைச்கப்படும், இந்த உதவி நூலகனங்களிலிருர் த 
கிடைக்கும் வட்டித் தொகையால் சாப்பாட்டு உபகார நிதிகள் 
அளிக்கப்பெறும். ட இந்தத் தருமம் ஏற்படுத்தப்பெற்ற இலிருந்து 
மூன்றாவது ஆண்டில் பனுரைக்கும், BH CTBT GY SI ஆண்டில் கும்பகோ 
ணத்துக்கும் உகவி மூலதனங்கள் ஏற்படுத்சப்பெறும். இதைப் 
போன்றே இரண்டாவதாக உள்ள பகுதியில் 7-வது ஆண்டு 
மதுரைக்கும் 8-வது ஆண்டு கும்பகோணத்துக்கும் கிடைக்கும், 
இடையிலுள்ள இரண்டு ஆண்டுகளும் ஸ்ரீ காட மாணவிகளுக்காக 
௮னுப்பப்பெறும், 

‘ix. இந்த உபகார நிதி பெறும் மாணவிகள் பெயற், படிக்கும் 
வகுப்பு விவரங்கள் இந்தத் தரும ஸ்சாபக.ரவர்களுக்கும் அவர்களுக் 

, ரூப் பின் வரும் உரிமையுள்ளவர்களுக்கும் அறிவிக்கப் பெற 
வேண்டும்.
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8. இந்தத் தருமம் ஈம்மாலும் நமக்குப் பின்வரும் உரிமை 

யுள்ளவர்களாலுமே நடத்தப்பெற்று வரும்: : 

9. இந்த எண்டெளமெண்டை மேற்கண்ட தருமத்தித்கு அல் 
லாது வேறு எதற்கும் உபயோகிக்கக்கூடா து. . 

Note.—The above deed of endowment has been registered at 

Tiruvidamarudhur Sub Registrar’s Office on 9th February 1948 

(Rs. 2520 General stamp) as Dccument No. 225 of 1948, Book No. I 

Volume No. 968 pages 91 to 103. 

XXX. ஸ்ரீ காசியில் மகாத்மா காக்தி அடிகளின் ஞாபீகார்த்த 
அன்னதானக் கட்டளை ஞ், 5,000. 

அஹிம்சை, உண்மை முதலிய குணங்களே உருவாக அவதரித்த 
* வரும், தமக்கென வாழாது உலக சமாதானத்துக்கென்றே அல் 
அம் பகலும் உழைத்தவரும், இந்திய மக்களின் பிதாவாகச் கொண் 
டாடப்படுபவருமாகிய மஹாத்மா காந்தி அடிகளின் ஞாபகார்த்த 
மாக அவர் முக்தி ௮டைந்த இனமாகிய ஜனவரி மாதம் 30-6 CoQ 
அன்று ஆண்டுதோறும் ஸ்ரீ காசியில் பிராம்மண போஜனம், மஹேசு 
வ.சபூஜை, ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் செய்வதற்காக இத் தருமம் : 
திருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ காசிமடம் ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி அருள்நந்இுத் 
தம்பிரான் சுவாமிகளவர்களால் ஏற்படுத்தப்பெற்றுள்ளது. 

2. இந்தத் தருமத்தின் மூலதனம் ஃ சத விதம் வட்டியுள்ள 
ரூ. 5,000 ரூபாய் ஐயாயிசம் சர்க்கார் கடன் பத்திரமாயுள்ள௮. : 

3, இந்தச் சர்க்கார் கடன் பத்திரத் திலிருந்து இடைக்கும் 
வட்டிச் தொகை வருஷந்தகோறும் மஹாத்மா காந்தியடிகள் பரி 
மூர்ணமெய்திய இனமசகிய ஜனவரி 80-௩் தேதியன்று ஸ்ரீ காசியில் 
நமது சத்திரத்தில் பிராம்மண போஜனம், மஹேசுவச பூஜை, ஏழை 
களுக்கு அன்னதானம் முதலியவைகளுக்குச் செலவழிக்கப்பெறும். 

4. அந்த அந்த வருஷத்திலுள்ள Mra REGS அக்கவா்று 
ஏற்படுத்தும் தட்ட ஜாப்தாபடி அன்னதானம் நடத்தப்பெறும். 

5. இந்தத் தருமம் ஓவ்வொரு வருஷத்திலும் ஈம்மாலும் ஈமக் 
குப் பின் வரும் உரிமையுள்ளவர்களாலும் ஈடத்தப்பெறுள். இந்தத் 
திரும நிதி வேறெந்தக் காரியத்துக்கும் “ப போகப்படுத்தப்பட 
மாட்டா,
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XXXL ஸ்ரீ மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் ௨. வே, சாமி 

நாதையரவர்கள் ஞாபகார்த்தத் திருக்குறள் பரிசுக் கட்டளை... 

மூலதனம் ரூ, 8500. 

பெருந்தமிழ்ப் புலவரும், கவிஞரும், எழுத்தாளரும், தமிழ் : 

இலச்யெ வளர்ச்சி குறித்து வாழ்நாள் முழுவதும் இடையறாமல் 

௮ருந்தொண்டு புரிந்தவருமாகிய மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் 

௨. வே. சாமிநாதையரவர்களின் ஞாபகார்த்தமாகவும், மாணவிக 
ளிடையே இருக்குறட் பயிற்சி மிகும் பொருட்டும் இந்தக் கட்டளை 

இருப்பனந்தாள் ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி அ௮ருணந்இத் தம்பிரான் ஸ்வாமி 

கள் அவர்களால் நிறுவப்பெற்றது. . 

2: இதத்குரிய மூலதனபாகிய ரூ, 8500/- ரூபாய் மூவாயிசத் 

தைந்.நூறும் 8 சதவிகிதம் வட்டி. தரக்கூடிய சர்க்கார் கடன் பத் 

இ.ரமாக உள்ளது. இந்த நிதி சென்னைப் பிரஸிடென்ஸி காலேஜ் 

பிரின்ஸிபாலின் பரிபாலனத்தில் இருக்கும்; ௮வர் காலேஜில் தமிழ்ப் , 

பகுதித் தலைவசோடு கலந்து ஆலோசித்து இவ்விஷயத்தில் ஆவன 

செய்வார். 

‘ 3. ஆண்டுதோறும் மூலதனத்துக்குக் கடைக்கும் வட்டியைக் 

கொண்டு முறையே ரூ. 10),ரூ. 80கொண்ட இரண்டு பரிசுகள் வழங் 
கப்பெறும், (வட்டி வ.ரவு நூறு ரூபாய்க்குக் குறைவாக எப்போதே 

னும் இருக்குமானால் 1: 8 என்ற விகிதத்தில் இந்தப் பரிசுகள் 
அமையும்.) ஒவ்வொரு வருஷமும். ஜூலை முதல் தேதிக்குள் ஷே. 
காலேஜ் பிரின்ஸிபால், இருவள்ளுவ.ரால் இயற்றப்பெத்ற 1980 
இருக்குறட்பாக்களில் 600க்குக் குறையாத குறட்பாக்களைத் தேர்ந் 

தெடுத்அப் பரீட்சைக்குரியனவாக அமைப்பார். இவற்றில் வாய் 
மொழியாகவும் எழுத்து மூலமாகவும் நடைபெறும் பரீட்சையில் 
முதலிலும் அடுத்தபடியும் தேர்ச்சிபெறும் மாணவிகளுக்கு முறையே 
அந்த இரண்டு பரிசுகளும் வழங்கப்பெறும். பரிசுத்சகொகை போக 

எஞ்சிய இந்த விஷயத்தில் ஏற்படும் செலவுக்கு உபயோகமாகும். 
ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜனவரி மாதத்தில் இந்தப் பரீட்சை சென் 
னைப் பிரஸிடென்ஸி காலேஜ் பிரின்ஸிபாலின் மேற்பார்வையில் பே 

காலேஜ் தமிழ்ப் புரொபஸரசால் ஈடத்தப்பெறு.॥(; சென்னை நக.ர 
எல்லைக்குள் உள்ளனவும் சென்னை யூகிவர்ஸிஉயோடு இணைக்கப்பட் 
டனவுமாகி.ப காலேஜுகளில் வாசிக்கும் மாணவிகளுக்கு மாத்திரம் 

எந்த மதம், ஜாத, கொள்கையைச் சார்ந்தவ.ராயினும் இப்பரீட்சை 
யில் சேரும் உரிமை உண்டு. 

4. இந்தப் பரிசு ஒவ்வோராண்டும் டாக்டா்” ௨, வே. சாமி 

நாதையரலவீர்களின் ஜன்ம இனமா$ய பிப்.ரவரி மாதம் 19-ஆம் தேதி
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யிலே அல்லது பிரின்ஸிபாலால் தக்கசென்று குறிக்கப்பெறும் 
வேறு நாளிலோ, சென்னைப் பிரஸிடென்ஸி காலேஜில் எழுப்பியுள்ள 

ஐய.ரவர்களின் இருவுருவச் சிலைக்கு முன்போ அல்ல பிரின்ஸிபால் 
கு றிக்கும் வேறு இடத்திலோ வழங்கப்பெறும்; பிரஸிடென்ஸி 

காலேஜ் பிரின்ஸிபாலின் தீர்மானமே முடிவானது. ் 

5. ஒரு வருஷம் பரிசு பெற்றவர்கள் மீட்டும் பெறும் தகுதி 
யுடையார் ஆகமாட்டார்கள். 

6. அண்டுதோறும் இப்பரிசுகளைப் பெற்றவர்களின் பெயர் 
களும் இவ்விஷயத்தில் அவ்வருஷம் செலவான தொகையின் விவர 

மும் ஸ்தாபகருக்கும் அவருடைய வாரிசுகளுக்கும் அறிவிக்கப் 
பெறும். எந்த ஆண்டிலேனும் இந்தப் பரிசுகளில் ஒன்றோ இரண் 
டுமோ தக்க காரணங்களால் வழங்கப்பெரறாமல் போகுமானால், 
அந்தக் காரணங்களை எழுத்துமூலம் பதிவு Oru FAO, பரிசுத் 

தொகை மூலதனத்தோடு சேர்க்கப்பெறும். 

7. இந்தக் கட்டளை குறிப்பிட்ட காரியத்இற்கல்லது வேறு 
விஷயத்தில் செலவழிக்கப் பெறமாட்டாது. 

XXXII. குடந்தையில் காந்தியடிகள் நினைவுப் பசுப் பரிசு 

௬. 1000. 

மிகவும் ஈன்ருகப் பராமரிக்கப்பெற்ற பசு ஒன்றுக்கு ரூ. 80, 
ஆண்டுதோறும் பரிசளிப்பது. : 

220111. அரியநாயகிபுரத்தில் காந்தி அடிகள் நினைவு ஹரிஜன் 
மாணவர்கள் உபகாரநிதி ரூ. 8,000 ரூபாய் மூவாயிரம். ஸ்ரீ ஆர். ஏ. 
சாஸ்திரிகள் அவர்களால் நிறுவப்பெற்ற கல்லூரி: மாணவர்களுக்கு 
அளிக்கப்பெறும், 

XXXIV. ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் மகேசுவர பூஜை. 

1948.ம் வருஷம் மார்ச்சு மாதம் 6-ம்தேத கும்பகோணம் 
தாலூக்கா தஇருப்பனந்தரள் ஸ்ரீலஸ்ரீ காவாசி அருள்கர்இச் தம்பி 
சான் சுவாமிகளவர்கள் எழுதிவைத்த டி.ரஸ்டு செட்டில்மெண்டு 
பத்திரம். 

2, இருநெல்வேலி ஜில்லா ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆதி 
குமரகுருபச சுவாமிகள் அவதரித்த ஸ்தலத்தில் நித்இயீ ப£கசுவர
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பூஜை நடைபெறுவதற்காக Br se செட்டில்மெண்டு எழு இிவைச்கப் 
பெற்றுள்ளது. 

3. இசன் லெட்டி யூலில் விவரிச்கப்பெற்றிருக்கும் கமக்குச் 
. சொந்தமாய் காம் சர்வசுதந்தரத்துடன் அனுபவித்து வருகிற இருப் 
பனர்தாள் வட்டம் திருப்பனர்தாள் இராபத்தில் பேலைவிதி, சம் 
சிறகு பனையிலுள்ள, ஈம்பால் புதிதாகக் கட்டப்பெற்றுள்ள எட்டுக் 
-கடைகளிலிருக்து இடைச்கும் வருஷ வருமான, த்தில் ஒரு பாஇத் 
தொகையை மட்டில் தை பகேசுவரபூஜைத் தரும் ஈடைபெற்று 
வரும்பொருட்டுச் செலவழிக்கப்பெறும், 

4. மேலே 8-வது பாராவில் கண்டபடி தை தருமத்துக்காக” 
ஒரு பாதி ஒனக்கி வைக்கப்பெற்ற பிறகு, பாக்கத் தொகை மே. 
கடை.களில் ௮ப்போதைக்கப்போது ஏற்படும் ரிப்பேர்களைச் செய் 

வதற்கும், பே. கடைகளுக்கு வரிகள் செலுத்த வேண்டியிருந்தால் 
அவைசளைச் செலுத்துவதற்கும், ௮க்கடைகளில் விருத்இயாம்சம் 
'செய்யவேண்டியிருக்தால் அவைகளைச் செய்வதற்கும் உபயோகிச்சப் 
பெறும். 

5, : இந்தச் செட்டில்மெண்டு பத்திரத்தில் கரணும் சொத்து 
நமது பேரிலும் நமக்குப் பின்வரும் உரிமையுள்ளவர்கள் பேரிலுமே 
இருந்துவரும். 

6, இந்தச் சொத்தின் வருமானம் மேலே விவரிச்கப்பெற் 

திருக்க செலவுகளைத் தவிர வேறெந்தக் காரியத்துக்கும் உபயோ 
கப்படுத் ete pe 

7. இந்த டி.ரஸ்டு செட்டில்மெண்டு பத்திரத்தின் Ghuyiotert 
ரூ. 10,000 oe 

ச் mee சரியான நகல், 

குறிப்பு,--மேலே கண்ட சம் திரு விடைமரு தூர் சப் 
ரிஜிஸ் தரார் ஆபிசில் ரூ. 150--ஸ்டரீம்பில் எழுதி 6-8... 48ந்தேதி 
ரிஜிஸ்தர் aed te seinen



30. 

36. 

38. 

39. 

£0. 

“வீரி, 

அருப்பணர்தான் ஸ்ரீஅருணஓஐடேசுவர சுவாமி 
- ஆலயத்தில் வெள்ளிக்கவச௪ உபயம் ரூ. 4,000 

விஷ்ணுபுரம் உயர்தரக் கலாசாலையில் — 
்.. ஸ்ரீகாந்து நினைவு படிப்பக நிதி ரூ. 1,000 

திருக்குடந்தையில் ஸ்ரீராஜாஜி அபிராமி 3 
“அந்தாதி பரிசுக்கட்டளை ரூ. 3,000 

இருநெல்வேலியில் ஸ்ரீ ௮ரியகாயக முதலியார் 
நினைவு அபிராமி அந்தாதி பரிசுக்கட்டளை ரூ. 3,500 

தருப்பனந்தாளில் அப்பூதி அடிகள் நினைவு 
. தண்ணீர் பந்தல் நிதி ரூ. 38,500 

ஸ்ரீவைகுண்ட த்தில் ஸ்ரீஆதி குமரகுருபர டு 
சுவாமிகள் படிப்பக நிதி ் ரூ. 3,500 

ஸ்ரீஆதிகுமரகுருப்ர சுவரிமிகள்' நினைவு 

அன்ன தானம் (சிதம்பரம் மாணவர்களுக்கு ) ரூ. 85, 000 

ஸ்ரீஆதிகுமரகுருபரசுவாமிகள் நினவு. அன்ன 
_ தானம் (சிதம்பரம் ) ட - @. 12,000 

ஸ்ரீஆதிகுமரகுருபரசுவாமிகள் நினைவு அன்ன 
தானம் (இராமேசுவரம் ) ரூ. 8300 

ஸ்ரீஆதிகுமரகுருபரசுவாமிகள் நினைவு க 
படி.ப்பகக் கட்டிடம் (ஸ்ரீவைகுண்டம் ) ரூ ௮,000 

பஞ்சாப் அகதிகளுக்கு கன்கொடை (பிரதம 4 
கர்ட்] ரூ. 5,000 

பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு படிப்பக நிதி 
(அரியன்யர்பு ரம்) ்.... ரூ. 38,500 

ஸ்ரீகாசி கேதார் மந்திர த்தில் ஸ்ரீகுமரகுருபர 
சுவாமிகள் நினைவு. அன்னதானம் "ரூ. ,5,000
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