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அவவவளுகத்தைவுவ் 

தருவாவடுதுறை ஆதீன வெளியீடுகள் வேண்டுவோ ஆதீன 
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அன்பா.  MUT HME இபபெயா பும் டெபா... இரநூவின் 

கண் காத்திமம முதலார போக்கும் டா. 94 தலைப்புகளில 

செய்திகள் வெளியிடப்பட்டிவான 

இதன்கண் உளள ஒவசவொரு தலைய கக தினும gears su 

செய்துகொண்டு ௮அதறகு உஙக நிகழ கதுகிராகள். இருபத்து 

மான்சூ. இனுவாதங்களும் 1603 ஆசங்கைகளும் உள, இவ் 

வாசச்கைகளுக்கு விடைதருமுகததால மிக நுண்ணறிவு 

தோன்றும். தோன்றவே: மக்கள் மக்கட்டன்மை யெயதி4 

தமக்கும் பிறருக்கும் ஈன்கு பயன் படுவர், ஈல்ல கரிய புததி 

யுடன்தான் ஆசங்கைகளுக்கு விடை கடற அமைபும
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S== ஞீ ாரனாமிர் த முட்ட    வீழ்க தண்புனல் வேந்தனு மோங்குச " 

ஆழ்க தீயதேல் லாமர மைமே 

சூழ்க வையக முந்துபர் தீர்கவே, 

தமமை யுணர்ந்து தமையுடைய தன்னுணைர்வார் 

எம்மை யுடைமை யேமையிசழார்--தம்மை 

யுணரா ரணரா ருடங்கியைந்கு தம்ழிந் 
பணராமை கேளாம் புறன். 

சமயம், 

ச ச உட ச om 
சமயமாவது மனிதர்கள் அதிவுவிளக்கம் பெற்.॥ உறுதி 

யைய்தி இன் பவாழ்வு அடைதற்குச் சாதகமா புள்! 

‘DHT GB) a0ud LOT LO, 

சமயம் காணப்படும் சேதனப் பிரபஞ்சமாகிய உலகத 

தன் சொருபத்தினையும, அதுபோலக் காட்சியினால் எளிதில் 

அ, யெவசாது ௮ுுமானப் பிரமாணததினால ஊூத்து இனிது 

HOU Bien Cages பிரபஞ்சமாகிய அன்மாச்களின் 

சொ௱பத்தினையும், முழுமுதற் கடவளாகய பரமானமாகின
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சொருபத்தினையும், ஐய விபரீத மில்லாமல் தெளிவாகக் 

காட்டும் ஞான தீபமாம். சமயம் மனிதர் சரீர சுகத்திற் கம் 

ஆன்ம சுகழ்திற்கும் ௮.நுகூலமாரும் கன்மைகளை விதித்து 

அல்விசண்டு ஈகத இற்கும் பிரதி௩ லமாகும் பைகளை விலக்கி 

அவரைக்காச்கும் ஞான ௮. ரணமாம். சமயம் மனிதர் தாம் 

பெ. ah walt செல்வம், அதிகாரம் முசலிய பே WIHT 

ஏற்கும்படி தூம் கம்மியா Oia) ) அன்புசெய்து அளவளாவி 

வாழுவதற் sp} லெளகெ வைதிக ஓமுக்சஙகளைப் போதிக் 

சூம நிதி நிலயம்ா£ம், சமயம் மனிதர்களுக்குச் கரும சாதன 

ager oy a Ra Bin ob By கலாரபமாம, Toile net ASS, 

babel நித்திய யனளிது விவசகஇனை உணர்த்தும் உத 

HOV" LILO LP, சுங்கச் மோ வலில, சமயம் மனிதர்களுடைய 

இகபர கு ரரச்ர, புன்டுயமையா 2 சாரகங்களெல்லா 

OY DS Osten அவர்களா கம் Gon Du md கொடுக்குள் ச்ர்ல 
௩ O ந * ௬ 

அப பிமம, ஐபமான மட கறபககுபு வெனப்படும். 

சமயம் மூதர்கடவள் சி.எகதியதும், முகுற்கடவுள் 

௮ணையினால் கசதுவஞான ௪ததுடுடை சயார் நி௮ுத்தியன வும், 

singer  சிக்இியடையோர்.. திரு ந இியனவும், ிராகிரூத 

விமிசட புத மானச நிர தியனவும, பிராகிருத சாமானிய 

புத்திமான்கள் நி ுத்தியனவ மெனப் பலவகைப்படும், (0௧௬ 

கடவுள் நிறுகதிய சமயம் மற் சொல்லிய இலக்க. வங்கம் 

அவை போல்வனவுமாகும் நலற்கட் பிறவும் ஓருங்குடைய 

தாய்த் இரிபின்றி மற்றைர் சமமங்கள் சொல்லும் பொருள் 

களெல்லாம் தனனிடத கடங்கச் சொண்டு விளக்கும் | ப 

மார்க்கமாம். மற்றைச் தக்துவஞான இச்டியுடையார் முத 

லியோர் நி.றுத்திய சமயங்களெல்லாம் ஒன்வோர் வசுப்பினரா 

யுள்ள அ.இகாரிகளுக்கெ உரியன வாய்க் சரலக்தோறும் தன்மை 

மவமபட்டுவரும் ஏகதேச மார்க்சங்கள ரம்.
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இனிப் பிராகிருத சாமானிய புத்திமான்கள் கிறுத்திய 

சமயங்களை நோக்கப் பிராகிருத விச்சட புத்இிமான்கள் நிறுத் 

இய ௪எம௰ங்கள் வியாபசுமரம், பிரா௫ரத விசேட புத்திமான் 
கள் நிறக் இய சாயங்களை கோக்கமச் கலைரான சத்தியடையார் 

நி, ததிய சமயஙகள் வியாபசமம். கலைஞான இத இயுடை. 

an ApsSu சமயங்களை கோக்ககி சகதவஞான இத்தி 

புடையோர் நிறுத்திய சமயங்கள் வியாபகமாம், சக்னுவஞான 

கக்தியுடையோர கிறுத்திய சமயங்களை கோக்சு முதற் கடவுள் 
[ஆ * ந . 

நித்திய சமயம் வியாபசஈமாம், 

இணி, மூக சுடவுள் நிறுத்திய சமயம் சமய அரசான 

அத சமயமெனவும், கர்துவ ஞான இதஇயுடையார் நிறுத 
இய சமயங்கள் அசர் சமயங்களெனவும், சலைஞான இது 

யுடையார் நிறுத இய சமயங்கள் அகப்புச்சமயங்களெனவும், 
/சொகிருத வீசேட புகதிமான்கள் நி௮ுகஇிய சமயங்கள் புற 

சபயங்களெனயும் அறிஞாாால் வழஙசப்படுப, 

இணி, மறதம் கடவுள் கிறு இய சமயம் ஒன்றேயாம் 

ஏனையோர் நிறுததிய ௪பய வசைகள நான்கும் ஒவ்வொரு 

வசையிற் பற்பல பரு யுடடயனவாய், அப்பமுஇயுள் ரப 

ஒவ்வாரு பருஇயிற் பற்பல பேதமுடையனவாய் விரிந்து 

நடக்கும். இன்னும மேன் மேம் சமயங்களை கோகச்கச் 2ம் 

மச் சமயங்கள் பொம்யாகக் காணப்படும். அங்வனமாயினும், 
ஓவ்வொரு சமயங்களும் வவ்வோர் வகுப்பின.ராகுய ௮.இகாரி 

களின் பொருட்டு வேண்டப்பட்டுப் பயன்படுவனவா௫இச் சத 
இயமாசவே போற்றிக் கோடம் பானைவாம். உண்மையாசப் 
பார்க்குமிடத.து இறைவன் நி௮றுகதிய சமய3மம எல்லாப் படி. 
/॥லுஞ் சகதியமாம். ஏனையோர் நி௮றுததிய சபயஙகள் மேன் 

மேல் நோக்கச் சத்தியமிகுந்தும் இழ்ச்£ம் நோக்கச் ௪,த்தியங் 
குறைநதுங கரணப்படும். அதுவன்றி முழுதும் அசததய 
மாயக் சாணப்படுஞ் சமயம் ஒன்றும் இல்லை மடென்க,
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மிழ்ச் சமயங்களில் நிற்பவர் அவைகள் சொல்லும் 08 

களை வழுவாது அதுப்டிப்பின், அந்த அநுட்டான பலது 

இயல் மேம் சமயஞ் சார்க்கு, இப்படியே இறுதியில் மூகற் 

கடவுள் நிறுத்திய ௮௫5 சன்மார்க்கம எய்தப்பெற்று, அது 

சொல்லும் ஞான சாதனங் சுடைப்பிடித்தூ அறுட்டிக்தூத, 

திதிதுவஞான இ கைகூடிப் பாமுத்கி எய்துவர். இந்த 

நியாயக்இணால், மற்றைச் சமய சாடிகளெல்லாம் பரம்பசையில் 

முூத்இக்கு வாயில்களாமென்றும் முதற்கடவுள் நி௮த்திய 

௮தித வருள்மார்க்கம் சாரதாச்காகேவே முத்திக்கு வாயிலா 

மென்றும் றிக, இன்னும், பற்றைக் சமய மிகாடிகளெல் 

லாம் இறைவன் அருட்சன்மார்க்கக்தனை அடைவித் தலாகிய 

முக்கியப் பிரயோசனத்தினைக் தருகலேயன்றி ஓவ மவார் 

புண்ணிய?லாகப் பிசாப்தியாகிய அவாந்காப் பிரயோசனங் 
களையும் சனித்தனி கசவல்லனவாம். 

புதப்புறச் சமயபேதங்களும், புறச்சமய பேதங்களும், 
அகப்புறச் சமய பேதங்களும், முதற்கடவுள் திஷ்டிக்கும் 

ரல மாயாகத.அுவங்களுள் ஒவ்வொன்்றினையும், 5, க்கும மாயா 

தத்துவங்களுள் ஒவ்ிவொன் நினையும், ௮இ சூக்கும மாயா தக் 

அவங்களுள் ஒவ் சிவான்றினையும் முறையே தெய்வ ஸ்தான 

மாகவும முத்தி ஸ்கானமாகவுங் கொண்டு நிற்கும், அகச் 

சமய பேங்கள் கற்கடவுள் அதிஷ்டிக்கும் ன்தடத்த வடி. 

வல்களாகிற மாயா சுத்த தச்.துவங்களுள் ஒவ்வொன் பினை க் 

தெய்வ ஸ்கானமாசவும் முக்தி ஸ்கானமாகவுங் கொண்டு 

சிற்கும், ௮௫ சன்மார்க்மோ தத வாதிதமாயுள்ள மாதற் 

கடவுளின் சொரூப சின்மய வெளியினை3ய தெய்வ சக்கிஇ 

யாகவும் பூத்த முடி பாகவும் கொண்டு நிற்கும். 

இனி, இது முதற்கடவுள் நிறுத்திய பூண சமய 
மென்றும், இவை கத் தவஞான சத்தியடையார் முதலியோர்



5 

நிறுத்திய சமய பேதங்களென்றும், இப் பொதுவுரையில் 

வரைந்து சொல்லோம்.  இலக்கணங்கொண்டு இலக்கியம் 

வரையறுத்து உணாவார்2பாலச் சமயங்கள் சொல்லும் 

பொருட் பலாபலல்கொண்டு இது பூதம் கடவுள் நிறுததிய 

ஆதிப் பெருஞ்சமயம், இவை ஏனையோர் நி௮கதிய சோபான 
சமயங்கள் என்றும், இவற்றுள்ளும் இப்பிரபலத்தினுலை இது 

உயர்ந்தது, இகதுர்ப்பலததினால் இது அதனிற் முழந்கது 

என்றும், சமய வரையறை எய்தக் காரதம்மிய வி2வகளஞ் 

செய்தல் விவே௫ுகள் கடனாம், 

இனிச் சமயஙகவின் வன்மையும் மென்மையும் பகுத்கறி 

தற்கு ௮நாக லமாகுங் கருவிகள் பல உண்டு, அவறன, 

அவ்வன்மை மமன்மை வேறுபாடுகள் இலகுவாக அறிய நித 

ரூம் பொதுக சருவிகள் சில செரல்வாம், எக்கச் சமயம் தான 

பரப பொ நூபொனக் கூழும் தெய்வதஇற்கு நால்வகை ரீயானி 

வாய்ப்பட்டூப் பிறக்து இறந்து வருங் காமக௫ கூறி றிலஃலையயோ 

அது வலீயுடைய சறசமயம். எந்தச சமயம் தான் பரம் 

பொருமளைனச் கூறும் தெய்வசுஇரழ்கு கால்வகை யோனிவாய்ப। 

பட்டுப் பிறது இறக்து செல்லுங் கர்பக கூறிற்றோ அச்சர் 

மொென்பையுடைய அசறசமயம், எந்தச் சமயம் பிற சமயம் 

சமயங்கரம் சாஸ்இரங்களாம் சொல்லும் பொருளெல்லாம் 

ன்சண் அடங்கக் கொண்டு அவை சொலலாத Us gion 

பொருள் சொல்லி மேம்படுமிமா அகா. சமயம வளியுடைய 

சற்சமயம், எந்தச் சமயம அவவாறின்றி எகமதசப் பொருள 

மாத்தரம சொல்லிக் சீழ்ப்படி2மா அந்தச் சமயம் மென்மை 

யுடைய அச்சமயம், எந்தச் சமயம சமயங்களெொல்லாஞ் 

சீவர்கள் சன்ம பேதத்இிற கற்க தற கடவுள் நிறுத்தியன 

வென்னுமோ அந்தச் சமயம் வலியுடைய சற்சமயம், எந்தச் 
சமயம் தன்னைச் சுட்டி இவவொரு சமயமம கடவுள் கிறுத
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இய, ஏனைச் சமயங்களெல்லாம் மனிதர் காமே கட்டி 

கட கீதின வென்னுமோ அந்தச் சமயம் மெலிவுடைய ௮௪ற் 

சமயம், சந்தச் சமயம் யாதொரு தெய்வங்கொண்டு வழிபாடு 

செய்யினும் முதற்கடவுள் ௮வ்வக் தெய்வங்கவிடமாக நின்று 

அவ்வழிபாடு கொண்டருளி அருள் வழங்குவ சென்னுமோ 

௮க்கச் சமயம் வலியுடைய சற்சமயம், எந்தச் சமயம் தான் 

கூறும் சபய வழிபா டோன்றனையே கடவுள் கொண்டு 

அருள் செய்வர் அல்லாச் சமய வழிபாடெல்லாம் கடவுள 

கொண்டு அருள் வழங்கார் ல் வழிபா டெல்லாம் வீண் 

செயல்க ளென்னு8மா அந்தச் சமயம் மெலிவுடை!। சற் 

சமயம், இவையம் இவையபோல்வன அளவைகள் பிறவுஞ் 

சமா! வன்மை மமென்மை வரையறுத்தற் கறுகூலமாகும் 

பொது இலகு கருவிகளென்றறிக, நால்வகை யோனியுள் 

vir POUCA Das இறவாமை கடவுட்டன்மையா தலா 

அம், அப்படிப் பிமந்திறகச்தல் Qa சயாகலாலும், எல்லாச் 

சமயப் பொரும் அடங்கக் ௩றி அவை கூ புண் 

பொருளுங்கூறி வைக்கல் வியாபக அறிவுக் கன்மையாகலா 

௮ம். சில பகுஇப் பொருளே அடங்க உரைத்து வைத்தல் 

இற்றறிவுக் தன்மையாதலாலும், அறிவின் தாம நம்மியத் 

இனாற் பல பகுப்புடைய மாணாக்கர் பலர்க்கும் ௮வசவர்க் 

மீகுற்குமாறு கலைசளைக் நால வருக்குதி நியாயம்பற்றிப் பருப் 

பொருளாகவும பண் பொருளாசவும் வசூக்தூச்கொண்டு கல் 

லபிவுச் ஈடர் கொளுகதல் போலப் பக்குவ பேதக்கினாற் 

பலவரைப் பட்டு நிற்கும் புருஷிக டிகள் அனைவர்க்கும் ௮வர் 

அவர்க்கு ஏற்கும் வண்ணம் உண்மை ஞானதகதினைக் தால 

। ககுமமாகப் பலவகைப் படுக்இக்மிகாண்டு இரமக்கில் ஞானம் 

done பெரிதருள் செய்தல் போருளும் பெருகாயகத் 

தின்மையுமாய் முடிசுலாலும், அப்படியன் றி ஒரு வகுப்பார்க்கு 
ஒர் வகைக் கலை ௮றிவு கொளுத்து கல் போல ஒருவகைப்



q 

‘pia மாத்திரைக்கே ஒரு ஏகதேச சமயம் வகுத்து 
அ.ற்பஞானம் அருளுதல் ௫௧௪௪ அருளும் ஏக5௪ காயகத 

தன்மையுமாய் முடிசலா௮ம், எல்லாக செய்வங்கள் இடமாக 

ன்று வழிபாடுகள் கொண்டு அரு) கல் வியாபகவருட்பெருவ் 

குணாமாய் முடிகலாலும், ஒரிடதது கின்று வழிபாடுகொண்டு 

அருள் செயது அல்லாவிடகதூ நின்று வழிபாடு கொண்டு 

அருள்செய்ய மாட்டாமை வியாப்பியவருட் Fp Hem மாப 

மடிதலாலும், இவை சமய வன்மை மென்மைகளை உள்ளபடி. 

இலகுவாக அளக்தறிதற் கேது அளவைக் கருவிகளா ல 

காரண்கு, 

மாக கடவுள் புருஷர்கள் ககறுவ ஞானமெய்தஇ உய்யச் 

சமயம வகுத்து அராடிக் காலத்தில் அரனை ஒன்றாக கிறுதி 

சாராமல் wa Cosi டுங்வனம் கிறுதிஇிய சென்றாயோ 

சிவனின், ஓர கலாசாலையிற் ௧ கம பாணாக்கர்கள் பிரப்பினால 

ah தன்மை யுடையவசாயினும், அறிவின் விர ஈக 

விளச்க பேதடிஇஞல் பல வேறுபாடுடையரா யிருசுதல்பற்றி 

அவரைப் பல வருப்பினராகப் பிரிதற அவ்வகைகளுக் கேம்ப 

அட்பமாகவம் பரிதாகவம் கல்விகளைப் பப வளைப்படுததுக் 

கற்பில் போல, புருஷர்கள் ிமப்பினால உருதன்மையமா 

19ம், பக்குவ பேதஙகள காரணமாககு இவிரமாகவும் மத்த 

பாகவும விரவும் அறிவின் தாசசமமிய விளக்க முடையார 

ிுககலினால், கருணாகிதியாகிய கடவுள் அவர் அவர்களு 

ஏரி குபபடி ஙண்டபொருருடையனவாகவும் பருப் பொரு 

நுடையனவாகவும் சமயஙகள் பல உறுசதஇினா, அதனால், 

அது ம் இியேயா மன்றிக் குற்றமாக பாட்டா தென்ச, இலர் 

இம, மறை தெரியாமல், கடவுள் அயில நிறுகதிய சமயம் 
ஒன மற; மறறைச் சமயஙகளெல் உம கரலக்2காறும் மனிதர் 
கடவள சுரு ரது க்குமாராகக் கட்டி நடத்தின என்பர். அண 

பொருந்தாது, என்னை? கடவுள் சர்வ சத்இயை யுடைய
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சுதந்திர ராசலினால், சத்தி இறிதுடைய சுதந்இரமில்லாக 

மனிதர் கடவுள் தந்திர சங்கற்ப சத்தியைக்கடந்து ௮ல்கனம் 

சபயங்கள் கட்டி ௩டதகக் கருவியும் இடமும் காலமும் முயற் 

இயம் பெ.௱சல் கூடாமையாலென்க, அதுமவேயுமன்றிப் பகீ 

ரூவ பேதமுடைய ,௬ஷர்களைப் :/படிவரிசையினாலன சி ஒரு 

படியில் வைத்து ஒப்ப அறிவு விளக் ரசல் கடவுளின் பெரிய 

அருளெொரப்புரவுக்குக் குற்றமாயு முடியும். 

இனிச், சமமங்கள் ௪க௮வவ அசா விசேட நுட்ப க.இகள் 

பறறிப பேதப்படினும், தர்க்க தால்சளுக் செல்லாம் இணங் 

கும் லெள௫க இத்தாக்தங்கள் பற்றிய *, கி.இ.தூல்களுக்கெல் 

லாம் இணாங்குவ் கொல்லானா, புலாலுண்ணாமை, களவு செய 

யாமை, சுள்ளுண்ணாமை, பி.பர்மனை விரும்பாமை முதலிய மி.இ 

கள் பற்றிய பேதப்படரவாம், சல மிலேச்ச சமயங்கள் முத 

சொல்லிய தகர்க்க சிச்காக்கு விரோசுமாழும் வ சித்தாக்கு௩ 
களும், நீதி விசோதமாகும் கொலை புலானுணல், கள்ளரைல் 

முதலிய அராசாரக்களும் சமயப் பொருளாகக் கொண் ௫ரைக் 

கும். அரிய கலைஞான சிசுதாக்சு அறிவுக்கும், BEG Cag 

Ghoti gn ன காரரை த்தினால, அகத அகாரிய சமயங்கள 

அவ எித்தாக்கக்களையும், வ காருண்ணிய தரும of Sarge 

மாரும் அதர்பங்களையம், Maven Fi) பொருளாக 

கொண்டுமைக்துச கோஷப்படுவன வாயின, 

சமய சீவற௮ுபாடுடைய பனிதர்சயரள்் வே மேற்சயிகள் 

கழ்ச் சமயிகளை இளைய சசகோதமர்க சடம, இழ்ச் சமயிகள் 

மெத்சமயிகளை மூ;த்2. சசோகரர்களாகவும் மதத்து, spew 

வர்க்கொருவர் ௮ன்பு செய்சொழுசலே விவேக கெறியாம், 
சமய தாரதம்ம்ய வகை சமயிகளுக்கு அறிவொற்றுமைக்குச் 

சாரணமாவதகன றிக் கலக காரணமாக மாட்டாது, ஒரு பெரிய 

கலாசாலையில் சுற்கும் மாணாக்கர்கள் அறிவு விளக்கத்தின்
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தாரதம்மியத்தினால் மேல் மாகப் பேதப்பட்டிருக்கக் கரண் 

கிரோம், அப்படிப் பேசப்பட்டிருச்கும். மாணாக்கர்களுள் 

மேல் வகுப்பு மாணாக்கர்கள் தல் சீழ் வகுப்பு மாணாக்கர் 
sins GOS gs இவர்கள் மேல் வகுப்பில் வக நு முட்பக்கலை 

கற்குஞ் செவ்வி என்று கூடு?2மா வென்று அலர் ஆ ர்கஙகழு இ 

அ ராகலவ்கள். செய்தலை மாக்கு ரொரியாகக் கொள்வர். 

க வருப்பு மாணாக்கர்கள் மேல் வரப்பு மாணாக்கர்களேக் J i ன் 11] 9 
குறிச்சு இகர் விட அறிவு விளக்கம் பெற்ற) பெருமை 

யிஸலைன் 0 மேல் வருப்பிற் பிரவேசிக்கப் பெபனு பட்ப 

விசதைகளைகச் 30915 அதகிகாரிகளாயினர், நாங்களும் 

அறிவு விளக்கம் விளைவிற்பெற்.று போல் வகுப்பினையை நது 

௮௩க வியாபக ஐட்ப விந்தைகளைக் கற்களும் ௮இகார தே 

இவர் போல எய்தல் வேண்டுமென், ௧௫௫ மூயலுகலை 

ஓ.க்க கெரியாகக் கொள்வர். அம் மல் TP வண் லும் ரம 

கம்மிய (Mae Bs வர் Baw of மிலா 2D Isa 3௦8 சரம வரப ன் 

லல்லது சலக காரணம அரு ரல் இகலை, இக்கு முறையி 

மேற்சமயிகன் ஏிழ்சசமாரிகளைல் கூறி. இவர்களா. பூன 

விளக்கம் உண்டா எப்மைப்சபால (8ீபஈ௱ரமயப்படி வடிஉய 

பூங்காலம் என்று இருடுர்குமிமா வென்று இ£௬க அவர்சள் 

அக்கங்கஇ வேண்டும் அறு கலங்கள் செய்துவர கலு, 

இப௪ சமயிகள் மேறசமயிகளைககு ிகது இவா தவத்தின் 

வலியினாலன் டோ சீமலான சன் மார்க்கம் எயதுக ௧௫ம சான 

சிதஇசளில் எம்மிறம் பேபபாடூடையசாயினர், ௩) ஐசஐநம் 

தவ (மூயத்சினால் அபமேத்சமபஞ் சார்ந்து கரும ரரான 

இதஇகள் வர்போலப் பெரிதாக எயதல் வேணடுிபன று 

எக்கு முயலுதலும அறகெறியாம். இப்படிச் செய்தலை 
விட்டு மேத்சமயிகள் €ற்ச் சமயப் பொய்ம்மைகளை அச்சமயி 

ச க ச உரு ௬ உட a ௪ ச ௩ . 

களுக்கு முன் எடுத்துப்பேசி இகழ்ச்சசெய்து அவர்களுக்குக் 
கோபமூட்டிக் கலகம் விளைசகலும; கழ்ச்சமயிகள் மே”
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சமயப் பொருள்கள் தால் கிரகிக்கக்கூடாக நட்பழாம், தஞ் 

சமயங்களிலில்லாக .தாகனங்களுமாயிருத்தல் காரணமாக ௮ம் 
மேந்சமடங்களை பனம் போனபடி. நதாஷித்து அம்மே ர்சமயி 

களுக்கு மனவருத்தம் உண்டாக்கிக் கலாம் விளைததலும் 

ஓழக்க கெறியாக மாட்டாவாம், இன்னும், (மற்சமயிகள் 

கிழ்ச்சமபிகளுக்கு அவர் சார்க். கிற்குஞ் சமயப பொய்ம்மை 

காட்டி ௮வரை மேலாயுள்ள OF FLL wa ob Gd வழிப்படுத்தி 

உய்பச்செயயுங் கருகுதுடையராஙகால், அவரோடு உலக௰யல் 

உழக்கு. வழியால் அன்புசெய்து சுலகது ஈட்புடையராயப் 

போதுகி கின்று நியாய கெறியால் சமய சம்பாஷணம் 

மல்ல மெல்ல௪ செய சமயப் பொய மெய்களை உள்ளபடி 

அவர் நெளிய விவசா ஈடரை அவர்க்குக் கொளுச்இ அப் 

படர செய் ல புகுகியாம, 7 ச்சமயிகள் அங்வனஞு சமய 
சம்பாஷண த்இறால் தககளிடகழா உ௫கதுப் பிரகாசிக்கும 

வி2வகக் கண்களால கஙகள் சமபப போய்ம்மையும், 2ம் 

மய மெய்ம்மையும் உள்ளபடி காணப்பெறுங்கால் சுரசமபப் 

ப விடுத்து, சாம் ெப்யெனக்கணட மேர்சமயஞ சாரர் ஏ 

உய முயலு உல ௮ aren, 

இளி, அப்படி உணமைகண்ட பின்னும், அநசபிமானத 

னால பாறசமயம பறறி உயப மூபலாமல் காஷ் சரர்நது 

8/7) நம ரஈமயஙகளெொ சனமார்ச்ககஉ ளென்று மனச்சான்புக்கு 

॥2ராகமாகப் பொயப்பராரடடூ Crug மீமறசமயஙவகளை 

Han be சுபடவொழுக்கம பூசல் பாவமாம், 

இ இங்பனம் நி2௪, சதகியமிந்ஈ மே்சமயிகள சத 
. 5 a . ¥ * . க் e க் 

விபவ குறைந்த 2) ச்ச பங்களைப்பற்ற ஒருக்காலும் சம்மகி 

பார், அ.ரியர்களாகிய வைதிக 8மற்சமிகள, இக்கலியுக2 

திம் சிலா்கொண்டு அனுஷ்டிக்கும் அகரரியமாகய விவிலிய 

சம்பக்கமான கீழ்ச்சமயங்களிற் பிர2வூதக்துக் கெடக்காண்



1] 

கன்மம், பிருகிருத சம்பந்தம்பற்றி அக்கெடுதியைச் 
பட்டிச்சில சொல்வாம். ஆரியர்கள் சமய தூல்களாகக் 

கொண்ட வேதாகம முதலிய சாள் இரங்கள் AGE 5G Row s 

தீரும் விதி விலக்கு நிறைவும், கர்சக்சு முதலிய கலைஞான சம்ம 

தழும், பதி பா பாச பதார்த்த விசார பூரணமும், இத்து 

ஞானசத்தி சாதன பூரணரைமாம், சகல புருஷ US HAT ht av 

கருமஞான சித்தி முக்கி சாசசீனோாபாய (மணமும், ஈமஸ்த 

ஜிவகாருண்ணிய நீது மராக்கபூசணமும் உடையன, அநரரியர் 

சமய தூலாகக் கொண்ட விவிலிய முதலிய _நால்கள் இத்.க 
சுத்தியைக் கரும் விதிவிலக்குக் குறைவும், தர்க்க முதலிய 

கலைஞான விசாகம், ஜீ2வசுவர ஜக பார்த்த விசாமம் 
குறைவும், தகதுவஞான சிதி சாகனக் முறையும், ஏகதேச 

rd - 4 

புருதானுகூல சரம சாதூனோபாயமும், மனிக ஜாதி மாக் 

இரமான மவ காருண்ணிய க இிமார்க்கமும உடையன, இக் 

புூரறைமைகளால் அரிய சமயங்களும் அகாரிய சமயங்களும் 

தம்முள்ளே விர்சியாசம் ௮இகம் உடையவைகள் என்பு 

பிரசித்தம், 

வைஇக சமயிகள் சங்கள் ,மயக் கொள்சைகளோரடு 

இங்கனம் விச்கியொாசம் பெரிறுடையனவாய பிசவும் பப் 

பட்டி ருக்கும் விவிலிய கமயக்களை சககலனவன்று பற்றுகற்கு 

நிபாயம் சிறிதும் இித்இக்காறு இனி, அரிய சமயிகளி் 

சிற்கிலர் இக்காலத்தில் மான விலிலிய சமயக்களிற் பிரிவே 

சிக்கற்குக் காரணம், வைக சமய வி௫ியிலக்குர்களாகிய 

கருமல்கள் அ௮நுஷ்டித்தற்கு அமிய பண்டிகக் கொள்சையாத 

னும், விவிலிப சமயந்கொள்கைகள் ௮ நஷ்டித்தற்கு எளிய 

பாமரக் கொள்கைகளாதலும், மனம் போகுமாறு போய் 

இச்சா பாகங்களை ௮றுபவித்தற்கு M கூலமாயிருக்கலுமே 

யாம், அகித்தியநும், துக்கமும், இழிவும், பழியு முள்ள
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பொட்ப்போகங்களை .நுபவித்தம் பொருட்டு நித்தியமும், 
சுகமும், உயர்வும், புகழுமுள்ள வைஇக சமயங்களைக் 

கைவிட எண்ணுதல் அகதா! மேன்பக்களாகிய ஆசியர் 

காக்கு ஏல்வளவு மகக !! எவ்வளவு அவமதிப்பு !! எவ் 

வளவு பழி!! எவ்வளவு பாவமாம் !! 

வைஇர சமயிகளுள்ள வேறுசிலர் தரிதஇரக் கொடு 

மையினால் ன்ன்ன am Bato Opa ew ஓம்பும் பொருட் 

டும் விவிலிய சமயங்களில் பிரமீவ௫ிக்னெறார், தொழின் 

முயற்சிக் துறைவிஞல் தரிக் இம் உண்டாகும், தொழின் 

முயற்சி செய்து பொருளை எட்டின் ௮ கெடும், செல் 

வாவு உண்டாம். இதற்குப் பயகது சாதியாசாரம் சமயா 

சாரம் விட்டுக் மான புன்சமயங்கவிற் பிரவேசித்துப் பி 
பணால் பெரியமதார் மதுசடு 1 இப்படி. மதிகெட்டு விவிலிய 

சமயங்களிற் பிரவேடித்றுப் பதிரசுகன்மை யெ!(இனவர் 

களுள்ளே ஒரு லா, மிபாக இசையும் பொருளாசையும் ௮. 

ab Bois Cur be Sup Be gue PHS, மோகந்9ிகளிகது 

அறிவு வபப்பெற்றபின், அரிய மேன்மக்ச . பேற்ஜினையும், 

வைக சம்சமயப் பேற் யம நல்வ்கையாற் CUA IT thew 

நரம், வ 2யா! ம்ப பாசை தரிதடரங் காரணாமாக மயங்கி 

“ay கெட்டு அப்மீபேறுகளைக் சைவிட்டு, இந்த இழிந்த 

சமயக்களில் வீத குலங்கெட்டோம் ! குணங்கெட்டோம் ! 

லங் செட்டோம ! நற்சமயம செட்டோம் ! என்று பச்சா & 

,காபப் படுகன் மனர். இவர்கரரள் ளே சிலர், தங்கள் மூன்னைச் 

சமயங்களைச் சாரக்கருஇ முயன்ற வழியும், வைதஇக சமயிகள் 

சா.இ கெட்டுச் சமயல்கெட்டு நீ.ரிகெட்டு நிலைகுலைந்து பதித 

மான நிங்சள் எங்களோடு சோவொட்டோம் என்று ஒதுக்க, 

என் செய்கோம்! தெய்வமே! இன௫வும் படக்கடவமேோர ! 

என்று கவலைக் கடலுள் மூழ்குகின்ருர்.



[ரிரதேதோரஷ மன் 
  

பழகி, இத்தாந்த சாபம், காசிவாசி, Gata 

ஈசான சிவாசாரியார் அவர்கள், 

முன்பு ஒரு காலகதில் சிவபெருமானுடைய இருவடி 

பில் மிகுந்த ௮ன்புடையவரான அருவாக முழஜிவர் சிவ 

பெருமானை விதிப்படி மெயயன்புடன் அர்சசித்த பூலொன்றை 

ஐுாரவதயானையின் மீமீதறிக் sodoabor abs கேவேக் 

இன் மீனள்ள கருணையினா2லே அவனுக்குத தர விரமபி 

Slot, அ௮னகண்ட தேவேக்கரன் பானிவர் பெருமா று 

டைய பொழுமையையும், இறைவன் மல் சாஈஇிய ஈனால் 

ஆ£ய்மை (சிவரினமால்யம்) ஆன புஷ்பததஇன் பகிமையைபும், 

தமது செல்வச் செருக்கினால் உணராது, யானை ம்திருக்கு 

படியே அங்குசதீதால் அந்தப் பூவை வாங்கி யானையின் மதக 

கத்தின்பிறு வைத்தான், யானை அக்தப் டட்பத்தைக் Srp 

தள்ளிக் காலால் மிதிககஅ, அதுகண்ட முனிவர் டுக் இரனை 

கோக்கை கூறுவார், இர்திரா! உன் செல்வமெல்லாம் சவ 

பெருமானால் அருளப்பட்டதென்பதனை ஒரு சிறிதும் உண 

சாது சிவபெருமானுடைய இருவடித்தாமனரகளில அர்ச்சக 

திவரின்மாலியமான மலரை நீ சாமானியமாக மஇத்து 

யானை மீதிருந்தகவண்ணமாகவே அங்குகத்தாலேற்று வாங்கி 

ஞய், எளியதாக எண்ணி யானைப்பிடரியின்மீது வைத்தா, 

அதவும் சம சள்ளீக் காலால் மிஇத்தது, அ௮துகண்டும 

வருந்தாது செலகன்றாப், உனது பக்கத்திலுள்ள செல்வ 

மன்ரோ உன்னை இவ்வாறு மதிமபங்கச் செய்தது, ஆதலால் 

சாமதேனு, கற்பகதரு, சிந்தாமணி முதலிய உனது செல்வ 

மெல்லாம் உன்னை விட்நி நிங்கச் கடவது என்று சபிதநனர்,
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அந்தச் சாபத்தால். சகைய செல்வங்களெல்லாம் இரசனை 

விட்டு Pag இருப்பா ற்கடலிம் சென்று pots sor, Qu 

கன்ம ஜநிலைகள் நீங்கெயதனால், இக்தரனும் அவனைச்சார்ந்த 

வாகளும் உயிரில்லாத உடம்பைப்போலவும், இரு நீறு 

இல்லாத கெற்றிபைப்போலவம், இ ரர்கோயிலில்லாத உர் 

போலவும் கோப் பொலிவிழங்து அன்புற்று வருக்தினார் 

கள், வளிமையும் இரக்தவரானார்கள், இவர்களுடைய வலி 

பிபுந்த நிலைபுணர்ந்து இராக்கதர்கள் அப்போது சேவர்களு 

டன் போர்புமிய வற்தனர், அவுணர்கரீளாடு போர்புரிய 

பாட்டாக தேவர்கள் புறங்காட்டி ஐடிச்சென்.ு பிரமதேவ 

ருடன் இருமாலையடைந்து நிகழ்க்கது கூறினர், அதுகேட்ட 

இருமால் 

உண்டால் கிறகள் போரில் சாவாது வெற்றியடைந்து இன் 

பாற்கடலிலுள்ள INH SOB BUCO GE SF hi 

புறுவிர்கள்?! என், கூறினா. ௮னுசேட்ட தேவர்கள், 

இருப்பாற்கடல் கடைதலாகிய ௮ தரப் பெருக்காரியத் 

DUS அ வராகள் சங்கள் பசைவர்களாகிய அவுண। 

களையும் இணிய சொல்லினால் ம௫ூழவித்து. Op swe 

கொண்டு சென, Sods miter ஐருவர் இருக்கிரார் என்ப 

தளையும், woos நிரமாலியக்தை அவமதித்த. இச 

மமன்பதனையும் LN Db BI, Bo MBWURGU AD BIT owt 

தங்களை BIGA'T BT two விலக்கிக்கொள்ளவும், எவ் 

வவ பெரிய இன தகை வருவிச்துக்கொள்ளவம் வேண்டிய 

வலிமை கு தனையம கங்கஷிட ௧8/8ல7ய இருப்பதாகக் ௧௫ 

இச் சிலபெழுமான இப சமன் பு சென்௮ வணங்க அவருடைய 

௮ருக்கரக5 வேண்டாமலும், அவரு ூஙமஇயைப் 

பெறவேண்டுப எனம எண்ண £2ம ஒரு சறிதும் இல்லாமலும், 

தாங்களே மப்பற்ற பெருக்கலைவர்கென்று நினைத்துகொண்டு 

மர்தரமலையை மத்தாகவும், வாசுியென்ற பாம்பைக் கயி
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முகவுங்ககொண்டு இருப்பாற்கடலைக் கடைந்தனர், அற்பனம் 
“7D . ச உட ௪ . 

கடையம் 2பாதுள்ள அனபத்துக்கு அற்மு௪ வாசுகியென்ற 

பாம்பு கொடிய ஈஞ்சை உமிழந்தனது, அக்க நம், கண்டவர் 

களையே கொல்லும அ௮த்துணோ வேகமுடைய கொடியகாயிகுத் 

கரைல் துண்ட தேவர்கள் பயந்து ஓட ச்சென்று இருகி 

கைலாச மலையை அடைந்து இருகக்கிகவரிடம் பாறையிட்ட 

னர், அதுகேட்ட இருக்கி? கவர் ஏவபெருமான் சக்கிகியிர, 

சென்௮ விண்ணப்பித்தனர். பெபெருமாண் *' அவர்களை 

அழைக்கு வருக” என்று இரவாய் மலர்ந்தனர், mera Ge 

சென்ற கேவர்கணாம் அுசரர்களும் பெருமான் இருமுன்பு 

சென்று தமக்கடுகக துன்பத்தை எடுத்தா விண்ணப்பி) சார 

பொணடனார்.  பலகாள் ஈம்மை எண்ணாது செருச்கினா ல 

வாரழ்க்துவக் தம், POMBINY தங்கள் தூன்பத க்கு அரசி 

தமமைவக்கடையின் ௮ம்வனம் பலகான் மறக்க குற்ற மைப் 

ம த உயாருட்படுககான, அப்போது தமமை/சிய சரவ 
ayo . த ௪ 2. 

O65 DO Min ul கண்டு WS bh wy YAMGOHS( A Mowlp 
Qn ஸ் * ட * . ச ௬. 

பால இன்னருள் சரக்கும் பெருமான், !2ீருவாக ரர்களை 

மநாக்கி ஸஅுமாசாமீர்கள்'' என்று ௩ ியருளி OL Vi arg 

'சருக்கறு தக தமறு அடியவர் Wet GHW wham, நறு 
* * ” * «oe a ச . 

மலர்கள் கொய்து தமது இருவடியில் அர்ச்சிப்பவரும் தக 

கனம் அர்ச்சனை செய்ககனால் கிரமால்யமான அந்த ௩ண் 

ச, 
மலரின் அருமையை பூணாந்தவகுமான பக்குரமை நோக் 

சுந்தர! 4 சென்ன ௮க்சகைய கொடிய விஷரசை எடுத்து 

வருஇ என்றருளினர். அவர் அங்கமே சென்று இருக் 

கரத்தை நிட்டினர்; விஷம் வலியடஈகி ஒரு சிரிய நாவற் 

சனியளவாகத் இருக்காத்தில் வந்தது, அதனைப் பெருமான் 

இருமூன்பு கொண்டுவந்தனர். இசை யாழ செய்வோம் 

என்று பெருமான் தேவர்களைக் கேட்க, தேவர்கள் பெரு
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மானே ! இது விஷமாய் இருந்தாலும் மூ.குற்பாகம் தேவரீ 
ருக்கே உரியது; ஆதலால் தேவ? 27 இருவமுது செய்தருளல் 
வேண் மென்று வேண்டினர், அதுகேட்ட கருணைவடிவாகிய 

சிவபெருமான் அ௮ன்மாக்களுடைய அுன்பத்தை நீக்கி இன் 

பசதை அருள்பவர் தாமே என்பதனை நாமெல்லோரும் ௮ஜிக 

அி்பும்வண்ணம் அக்க விலக்கை யுண்டருளினர், அசனால், 

இிவபயெருமான் நீலகண்டர் எனப் பெயர்பெற்றூர், 

அப் பாது எல்லா உயிர்சகஷிடகதும் உயிர்க்சூயிசாகிய 

காம் உண்ட விஷம் எல்லாரையும் வருசதாதிருககற்பொருட் 

நிச் சிவபெருமான் மெளனமாக விற்றிருந்கனர், அப்போது 

சல்லாபம் உணாவருந்தகாது சிவபெருமானைப் ,)ககனர், 

Hib oto ஏகாதசிபாம், அங்ஙனம் ஆலகால விஷத்தையே 

அமு சாகவுண்ட சிவபெருமான், தேவர்கள் செய்க சிவபூசைக் 

இரங்கி வர்களுக்கு அமுசுர்தை வழங்கினர், மற்றைகான் 

மீகுவர்கள் பங்கள் பூசையை முடி.ச.துக்கசொண்டு உணவருக் 

இனர்; அநத நாளே துவாதசியாம், அடுததகாள் சூர்யாஸ்த 

மனத்துக்குமுன் மூன்ேமுக்சால் நாழிகைக்குள் திரயோதசி 

யோடூ கூடிய நா௮4/0ல, இதுவரை கூன்பகதிலாழ்கது வருக் 

இய எல்'ரீலாரும் இன்பம் அ௮டைதற்பொருட்டு, உமாதேவி 

யர் காண சிவபெருமான் கைபிலே டமருக?மக்தஇி ஒருசாமம் 

(ஏரரை காழிகை) இருகிருக்களு செய்கருளினா ; அதக் 

Bre PLD பிரதோஷகாலமேனச் இவாகமங்கள் கூறும். 

இங்உனம், எல்லா உயிர்களுக்கும் இன்பக்சைக் தருதி 

கென்றே பெருமான் இன்பத திருக்கூத்கியற்றும் ஒரு அரிய 

நன்னளாதலின், இந்த நாளிலே இருக்கோயிலிலே சென்று 
வி௫ப்படி மெய்யன்புடன் வழிபடல் 2வண்டும்,
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பிரதோஷ விரதம். 

இந்தப் பிரமீதாஷம் மாககமே தோறும் இருமுறை சுக்ல 

ர் [சீரம் (வளர்பிறை) க ரஷணபக்ஷம் (தேய்பிறை) களில் 
க ட் ரூ * = aa க உச் வருவன, பிரம்ீதாஷத்தன்று சனிக்கிமுறையபும் சேந்து வரு 

வது மிகவும் சிறப்பானகாட்களாகக் கருதப்படும், ro grag 

விரகம் கோற்க விரும்புவார் சிக்கிமை cman, meni, 

கார்கிகிகை மாதங்களில் ஏ£கணும் ஒன்றில் வரும் சனிப்பிச 

மகாவ பமுகலாக Df எட்டிக் சுசாப் பபன் பெருவார்களாக, 

ஃ-இவாகம வித்யா, 

கட்டளைக் கலிப்பா, 

    

இல்லை வாழுஞ்ச பாபி பூசனை 

இருச்சிற் ஈம்பல 6 aGat செட்கிடச் 

சொல்லை மாற்றிய சேகண்டி யோசையுந 

அங்க மாகிய சங்க முழக்கமும் 

வல்லை யார்க்குங்கைக் காளமுங் CaF Sap « 

மணியி ஜனோேசையுக் வாசப் பண்களு 

மெல்லை இ.ரலிவ் வண்டப் பபப்பெலா 

மேகி யப்புறம் போகி Up BIG PD, 

— சினிப்புலவர்.



a. 

இவமயம், 

ஆலய வழிபாட்டில் நாம் அறியவேண்டியவை. 
meatier "அனகை ம சணனனனாகைய 

ஈபமில் பலர். “அலை வழிபாடு (சீவண்டாம்' என் 

கவறனர், அதற்கு அவர் ஈடழு௨ காரணங்கள பல, 

அக்காரணங்கள் எல்லாம் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியல 

அல்ல, குற்றம் செய்கல் பெல். கூற்றம் செபதலினின்று 

கம்மை நீசசெசொள்ள முயலுக3ல தகு5, சிலர் கோயிலுச் 

குச் செல்கின்றனர். அங்கே செல்லுதல் எ.தம்காக என் புழை 

Hat GAS GiB Bain, சிற்இக்கு வாயப்பு அளிபபா.ரா 

யின அவர் அல்வா... செய்யார். குளிக்கப்போப் எவரும 

உடம்புயுமுவதும் சேற்றைப் பூரிக்கொள்ள மாட்டார். நலல 

நீர் உள்ளதெனச் ௧௫.இக் குள ஈஇிலிறங்குவர், ௮ச்குளக௫ 

நீர் வெளிக்கு5 தெளிக்க நீர் போலக் காணப்படும், அதை 

சஈும்பிச் சில் இறை அறியாமல் இறங்குவர். சில சமம் 

முழுக்கால் ard WRF Loy YD BN குழை ௮. உள்ள 

இடமாகவும் அமையும், அது (Hon ob Hear ம்மற் குற்றமா + 

கம்முடைய ரூற்றம் எனபதை நாம் ஓஒப்புக்சொள்ளமாட் 

டோம், என் நபமிட தஇல ஈமக்குள்ள மதிப்பு, பிறர் மேற் 

குற்றம் சுமதகுவே காம முற்படுவோம், நரம் ஈம்மை மதிப 

பதுபோல் பிறசை மதிக்க மனம் பொறுப்பஇல்லை. இந்த நிலவே 

Bs Hag crv (pups Caro, 

ஒருவர் கும்பகோணக்திலிருந்து சென்னைக்குச் செல்ல 

விரும்புகிறார், விருப்பம் என்னவோ ஈல்லதுதான், பல பக்கங் 

களிலும் பிரிவுச்சாலைகள் அவர் நிற்குமிடம், எதோ ஒரு
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சாலையில் செல்கிறார். செல்லுமுன் வழியறிந்த ஒருவரை 

அவர் சென்னைக்குச் செல்லும் சாலை எது? என்னு கேட்டிலா, 

கேளாமல் சென்றார். வெகுகசாரம் சென்றுவிட்டார், பின்பு 

அங்கே ஒருவரைக் கண்டார். ஐயா, 0 அதான் சென்னைக்குச் 

செல்லும் வழியோ எனக்கேட்டார், இது அல்ல, வழிதப்பி 

வந்துவிட்டீே என்முர் அவர், இரும்பிவ் தூ சேறுவமியிலே 

செல்லச் தொடஙிஇனார். இப்படிப் பல வழிகளிலும் சென் ௮ 

சென்று தமோறினா, சென்னனக்குச் செல்லும் உணமை வழி 

தவிர வர் எல்லாச் சாலைகளிலும் கடந்து நடந்து இளைத் 

கார், இசைகதப்பிவிட்டதே என்மார், அனால் தான் தப்பிச் 

சென்றதாக அவர் உணர்க்இலர், பின்பு சென்னைக்குச் செல்லும் 

வழியறிந்த ஒருவரைக் துணாயாகக்கொண்டு சென்று தன் 

எண்னம் நிறைமவறப் பெற்முர், 

இதனை ஸ்ரீ குமர குருபர சுவாமிகள் தம்முடைய 

இருவாரூர் நான்மணி பாலையிமல * சென்னெ.ி பிழைதான் 

இசை பயங்கற்றென மொபுிகுவது ஏய். ' என ௮ருந௫ 

ரூர்கள். இக்க உவமை கயம் கற்மமோர் உள் தனு கின்று 

இந்இக்கள் இந்இக்சக் சேணாறும், கற்மிருர் நினைவிலே 

நின்று நிலைக்கும் இல நயங்கள் நியா அறியமாட்டார், 

இவர் அறியாது பேோவாராயின் அக் கற்பக நயமில்லாகு 

போய்விடுமா? சறோரால் ௮ ஈபவிக்கப்படாமல் ஒழியுமா 

இல்லை, இல்லை. 

இனி, காம் இருக்கிறோம, கோயில் இருக்கறது, வழி 

பாட்டு முறைகள் உள, ௮வவழமிபாட்டு மூறகளைக் கூறும் 

தால்கள் பல உள, அவற்றைக் சுற்மீரார் பலர் உளர், அனால், 

இவைகளைக் சையாண்டு பயன்படுத் இக்கொள்ள எல்லோரும 

முற்படுவதிசலை, முயல்வதில்லை. கோயில் பயனில்லை, 

வ ிபாட்டு மூறை பமனில்ளை, சால்களாற் பயனில்லை, சற்
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ோ.ரால் பயனில்லை என வாய் கூசாமல் பேசுவோம். இப்படி 

வம்பளக்கமட்டும் தான் மனித உடம்பு பெற்றோமா? இவ 

வுடம்பைக் கொண்டு tong செய்ய வேண்டாமா? * இது 

ஓழிய ஈன்மை செயல் ' என்று ஒளவையார் ௯ நியகைச் 

Gi Ba@Cupior P 

இனி, இருகாவுக்கரக சுவாமிகள் a peapiaar. ₹ நிலை 

பெ௮அமாறு எண்ணுஇயேல் செஞ்சே நீ வா” என்கிருர்கள். 

abs நெஞ்ரை நோக்கி *நிததலும் எம் பிரானுடைய கோயில் 

புகு என அருகுகிருர்கள். புகுன்ற நெஞ்சமே! & 

* காலம் பெறவே புகு ' என்இருர்கள். ௮ழைகதகான் *புலர் 

வதன் முன் ' என்றார்கள். மரன்றால் செய்ய வேண்டுவன 

யாவை? எனச் இந்இத்துச் செய் என்று சொல்லுபவர்கள் 
போலக் கட்டளையிடூகிருர்கள். ௮லகஇிடு, மெழுச்கிடு, பூமாலை 

புனந்சேக், புகழ்க் து பாடு என்று ஓவ் 9வான்ருகப் படிப் 

படியாகச் செய்யவேண்டியவைகளை ச் செய்யப் பணிக்கிறார்கள் 

அலையாரக்கும்பிடு, கூத்தும் தடு, சங்கரா சய போற்றி 

பாற்றி எனச் சொல், அ௮லைபுனல் சேர் செஞ்சடை எம் 

அதீ! ஆரூரா! ஆரூரா! CTT பலகாலும் அலறுவாய், ௮த 

னால், பெரும்பயனைப் பெறுவாய் என், உபதேசிக்கிருர்கள, 

இதனால், கோயிலுச்குச் செல்லும் போது கெஞ்சை 
ஒருவழிபபடுகஇக்கொளள வேண்டும. மனததை அலையவிட 

. ச் ௫ . . fe ச் ௬ 

லாகானு Be 13 பபித்கிவரப் பலராளும்  சோயிலுக்குச் 
செல்ல9வண்டும். பலகாலும் செல்ல வேணடும், அப்பழக்கம் 

வழக்கமாகும், காலகமிதாறும் செல்லல், காலம் பெறவே 
செல்லல் என்ற செயல்களை ஒழுங்காக அமைததுக்கொள்ள 

* ௪ க ௪. * * ~ ௬ ௬ வேண்டும், எதச் செய்தாலும் ஒரு ஒழுகு இருத்தல் 
வேண்டப்படும, கல்ல பயிற்சி இலலாவிடில் ஒழுக்கு 

பெழ் இயலாது என sy JES up, UN Qe toh gin mdb ge 

இரிந்து வந்த காம் கைகால்களைச் சுதகம் செப்து கொள்ள
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வேண்டும். பல பேச்சுக்களை ஈல்லதும் தீயதுமாகய சொத் 
களையெல்லாம் பே௫வருகரோமே! இய சொற்களைப் பேசிய 
வாயை அ௮லம்பவேண்டும். அகற்காசவே வாய் கொப்பளிக் 
இரோம். ஆசமனம் பண் பறுகிகீறாம், 

பின்பு, இருரிற்றைப் பூசிக்கொண்டு கோயிலின் உள்ளே 
போதல் வேண்டும். போரும்போனு கடவுளைக் சிந்தை 
செய்து கொண்டுதூன் போதல் வேண்டும். உலாவுவதன் 
பொருட்டு காம் கோயினுள் செல்லவில்லை. பல திமியா£ 

சொல்லதக்தகாச சொற்களைச் சொல்லிச் செல்வர். கோர்ட்டு 
வியவகாரரம், ஊர் வியவகாரம், வம்பளப்புச் சண்டைகள் 

முதலிய எத்தனையோ செய்திகளை அவ் 2௧ கல்லவர்களாகய 
பிரபுக்சளாம், உக்தியோகஸ்தர்களும், வியாபாரிகளும, எண் 
ணிறந்ததொழிலாளர்களும்,மு.தலாளிகளும் பேசிய செல்வா. 
apis இகளைப் பார்தது.த கரிசிப்பதுமில்லை, பலர் ஈமஸ்காசம் 
பண்ணுவது நல்லோருக்கு நகலை விளைக்கும், இடப தேவ 

ருக்குப் பின்புறக்திலே கான் ஈமஸ்காரம் பண்ணவேண்டும். 
இடப 2தவருக்கு முன்பு ஒருக்காலும் நமஸ்காரம் பண்ண 
லாகா, பண்ண விழியுமில்லை, அறிவில்லாமல் சிலர் செய்து 
வருவார்களானால் ௮௮ விகியாகுமார இது "பால றிவில்லா 

மல் பலர் செயயத்தகாக பல செயல்களைக் கோயில் வமிபாட் 
ஓல் செய்து வருகின்றனர். அவைகளெல்லாம் விதியா? 
தலைவிதி என்றேகான் கொள்ள வேண்டும், 

் இனி, சிவலிங்கப் பெருமா வுக்கும் இட்பதேவருச்கும் 
குறுக்க செல்லலாகான, ௮ர்தத பண்டபத்திலே உள்ள 
இடபதேவரையே குறித்தது இது, ஒனைய ஆவ ரணங்களில் 
உள்ள இடபதேவரை யன்று. மற்றொரு அறிவில்லாத 
செயல் கம்மனோசால் மிகுதியாகச் செய்யப்பட்டு வருது, 

அச்செயல் இன்னதென அறிய விரும்பும் அன்பர்கரக்கு 
எடுத்துக்காட்டவேண்டியதேயாம், சண்டேசுவர நாயனார் 
சந்நிதியில் துணியைக் கிழித்துப் போடுகல், அணியிலிருக். ஐ 

தோலை எடுத்தெடுத்துப் போடுதல ஆய பெருங்குற்றம் 
யாவ ரானும் கனருாகத் தடுக்கப்படவேண்டியேே த, 

[ இன்னும் வரும். ]
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உ 

இவமயம். 

ர * ௪ 

பாரபபார நீதிப் பாட்டு, 

செல்வக் குழந்தையான பாப்பா---நீ 

நல்ல குழர்தையாவாய பாப்பா, 

காலையில் எழுக்தஇரு பாப்பா--8 

கடவுளை வணங்கிடுவாய் பாப்பா. 

லடி. விளையாடு பரப்பா--நாளும் 

ஓய்ந்திருக்க லாகாதே பாப்பா, 

காலைக் கடனமுடி பாப்பா நன்ருமய்க் 

காலை யலம்பிடுவாய் பாப்பா. 

பல்லை விளக்கிடுவாய் பாப்பா-- பின்பு 

பமையது சாப்பிடுவாய் பாப்பா, 

சிவசிவ என். றுசொல் பாப்பாஃஃநிற்றைச் 

சிர்சாமல் YDSO anor பாப்பா, 

பிள்ளையாரைக் கும்பிருவாய் பாப்பா--வெள்ள ச் 

ுன்பல்கள் விலகிடுமம பாப்பா, 

இருமாதைக் கும்பிடுவாய் பாப்பா--செல்வக் 

குருவாளவள் மிகுதியாகப் பாப்பா, 

கலைமகளை வணங்கிடுவாய் பாப்பா...-ஈல்ல 

கல்விகள் கிறைக்இடு?ம பாப்பா. 

குருபாதம் தொழுஇடுவாய் பாப்பா--எல்லாத் 

திருவும் பெருகிடுமே பாப்பா,
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பெபெரியோனடை வணங்கிடுவாய் பாப்பா--- தரையில் 

பெருகு?ம ஆயுள் மிகப் பாப்பா. 

பள்ளிக்குச் செல்லுவாய் பாப்பா - வழியில் 

அள்ளிக் இரியாசே பாப்பா. 

படிப்பிலே கவனம்வை பாப்பா--பத்இப் 

பாட்டேகள் கற்றுககொள் பாப்பா. 

இ.க்இ.ரம் எழுசக்கல் பாப்பா--யொல்லர்க் 

கூகிஇரம் வேண்டாமே பாப்பா. 

முதிதைப்போல் பத்தியாய்ப் பாப்பா-.-மனம் 

வைத்துக் எழுதுவாய் பாப்பா, 

சரித்திரம் கணக்குகள் பாப்பர-. மி 

சாஸ் இம் கற்றுக்கொள் பாப்பா, 

கைசொல்லக் கெரிக்துகொள் பாப்பா விதை 

MOUSE சுத்றுக்கொள் பாப்பா, 

குளித் அ முழுருவாய் பாப்பர-. நாய 

ஆடைகள் கட்டில தாள் பாப்பா. 

சத்தக்கான் சோறிடு& பாப்பா-.அ“மெத்தச் 

சோம்பலாய்ச் இரியாம்க பாப்பா, ” 

தலைவாரிப் பூச்ரருநி LETLICIN — 1660) 

கலையெல்லாம் சகற்கவேறும் பாப்பா, 

பகலிலே நாங்காசே பாப்பா. ஈன்ருய் 

இரவினில் தூங்குவாய் பாப்பா. 

பொய்சொல்லப் பழகாதே பாப்பா-..- இனம் 

மமய்சொல்லப் பழ குவாய பாப்பா,
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கோலங்கள் போடுவாய் பாப்பா-.- என்றும் 

லங்கள் தப்பாதே பாப்பா, 

தந்தைசொல் மந்தரம் பாப்பா--பெற்ற 

தாயின் சோல் வாசகம் பாப்பா, 

ஈகல்லோரை நாடுவாய் பாப்பா--- கெட்ட 

பொல்லாசை௪ சே. ராம, பாப்பா, 

எமைக்குச் சோறிடு பாப்பா-.- பொல்லாக் 

கோமைக் கனம் மோ பாப்பா, 

காய்மொழி தமிழ்மொழி பாப்பா தல்ல 

தவ்மொழி அமிம்மொழி பாப்பா. 

பூச்சிகள் பிடியாசே பாப்பா ம 

பூனையை அடியாசே பாப்பா, 

கொள்ளி கொரறாக்காகே பாப்பா. வீண் 

கோளினை மாட்டாம பாப்பா. 

சாலைில் ஓடாதே பாப்பா. பாட 

சாலம் கொளியாதே பாப்பா, 

ஊடடிசலில் அடுவாய் பாப்பா-- நரகம் 

வாஞ்சையாய்ப பாடுவாய பாப்பா, 

கோபமாயப் பேசாதே பாப்பா. பொல்லா, 

பாவங்கள் சோந்தடும் பாப்பா, 

செக்தமிழ் சிவமொழி பாபபா-ஃகய்வச் 

செக்தமிழ் போய்றிக்கல் பாப்பா, 

செந்தமிழ் தேன்மொழி பாப்பா-.-இன்பச் 

செந்தமிழ் பான்மொழி பாப்பா, 
(தொடரும்)



சிவஞானக் களஞ்சிய வேளி௰ீடு. 
  

a 

Ra www, 

முத்தி பஞ்சாக்கர மாலை 

ராநீநமச்சிவாயமூர்த்தி தாராட்டு 

திருவாவடுதுறைத் தேசிக சோபனம்: 

  

விரோதி -- சித்திரை 

1949



௨ 

இருச்சில்றம்பலம், 

0தவாரம் 

கங்கை வார்சடை யாய்கண நாதா 

கால கால சன காமணனுக் சனமே 

பொங்கு மாகடல் விடமிடத் ருனே 

பூதி நாதமீன புண்ணிய புனிதா 

செங்கண் மால்விடை யாயமிதளி ததேனே 

இரக்க னேஇரு வாவடு துறையு 

ளங்க ணாவெனை யஞ்சலென் தருளா 

யாசெ னக்குற வமசர்க ளேே, 

திருவாசகம் 

மவண்டத் கக்க சறிசிவாய்சி 

மேண்ட முழுக் கருவோய்நி 

மவண்டும் அயன்மாம் கரிரீயாய்கி 

வேண்டி யென்னப் பணிகொண்டாய் 

மவண்டி நியா தருள் செய்தாய் 

மவண்டினல்லால் யானு மதுவே 

மவண்டும் பரிசிசான் ண்டென்னில் 

<P) BID) (Lpos Moar விருப்பன் ற,



தோத்திரப் பருதி 
உ 

சிவமயம். 

முத்தி பஞ்சாக்கர மாலை 
ண் ண் 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

இருவேயென் செல்வச் சிறப்பே சிவானந்தத் தெள்ளமு 
வுருவே யுருவழு மூருடன் பேருமொன் Mido oe | 
வருவே தெளிந்த வறிவேயெய் யன்பர்க் கருளுக் தெய்வத் 
தீருவேதென் கோழுத்தி முு்இபஞ் சாக்கர சற்குருவே. 

சுந்தர மாலயன் வாற்வுமைக தாரிற் சு வர்க்கவைப்பு 

மிந்த ஞால கனாவெனக் கண்டு னிணையடி க்கே 

யந்தமில் காதலும் முராத வின்பக் தமாந்திருக்கத் 
தந்தருள் கோழுக்இி முதகஇபஞ் சாக்கா சற்குருவே, 

பண்டறி யாமை பிடித்துவிட் டேனை விடாதுபற்றிக் 
கொண்டு குணவழி விட்டுக இருத் தியென் கோதகற்றிப் 

புண்டரி சப்பதச் தந்தாம்க்கென் னாலொரு போகமுணடோ 

தண்டமிம்க் கோமுகஇ முகிஇபஞ் சாக்கா சம்குருவே, 

மாயா படலங் கிழித்கருண் ஞானம் விளங்கவைக தன் 
கேயசனக் தத்தி லமிநத்தி$ வாய்கித்க முக்தா க்குத் 
அயா ௪ராசா பேதங்கள் யாவையும் கோற்றுவிக்குக் 

தாயான கோமுத்தி மாத்திபஞ் சாக்கா சற்குரு சவ. 

அ.ரணங்கண் மூன்று மெரித்தாய ௪ரண மதினுமன்பர் 

மரணம் படாதருள் வைக்தாய் சரணம் உலியவந்தக் 
௧ ரணகக ளானமெலிர் தெய்த்தேன் சராணகநின் பொத்சழலே 

சரணந்தென் கோமுததி மூதஇபஞ் சாக்கா சற்குருவே. 

ஸ்ரீ மெய்கண்ட தேசிகன் நிருவடி வாழ்க. 
ப்ரீ சிவஞான யோகிகள் திருவடி வாழ்க, 

க் 
கணைய, 

ச 
 



மாதர் பருதி 

4 
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10 
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a 
சிவமயம், 

இருசம௰ம்பலம், 

நமச்சிவாய மூர்த்தி தாராட்டு. 

கற்றுறைசைச் தேசிகனை ஞானத்தா சாட்டக் 
கற்றவர்க்கரு ஞானமருள் கற்பகத்தைக் கைதொழுவாம். 

அசளமாய் நின்றோ னருளே வடி.வாகச் 
சசலர்மல நீக்கவிங்குக் தான்வேண்டி வந்தாமீரா. 

என்று மருள்க ரச்கு மெம்மாசி லாமணிவா., 
தென் துறைசை மேவிச் சிறந்ததே யிருக்காரோ, 

பொய்சுண் டகன்று£வ போதக் கடலமுக்க 
மெய்சண்ட சந்ததியை மேவி விளக்கமோ, 

சித்தர் சிவப்பிர சாசர் இருவருளான் 
முக்தி கெறியளித்த மூலப் பரம்பொருளோ, 

உன்னும் பொழுகடியா ருள்ள மலமகல 
நன்னமச்சி வரயசென காமக் தரித்தாசோ, 

ப.இியும் பரவும்பொய்ப் பாசமுரி சாணென்று 
வி.கியா லெனக்களிகக வேண்டி யிங்கு வர்தா 2ரா, 

அறிவா மசஞ்சலமா யானக்க மாயெக்கும் 
செறிவாக கிற்மிபாகா மென்றுதெளி விகதாரோ, 

உற்றபொகு ளெல்லா முணருமரு ஞூ்றிடினுஞ் 

சிற்றறிவ னென்2ற இருவாய மலர்ந்தாமோ, 

செம்மைவிழி பானுவினைச் சேரா தறியாப்போ 

னம்மைவிட்டு நீியறியா யென்றுரைத்த நாயகா, 

ஒன்று முணசா வகையுயிரி லொன்றுமிக 

வென்று மயக்குவது மூலமல மென்றாரோ, 

சுத்த மசுத்தமெனு மாயைத் இிதாடர்வகல 
நித்த வறிவளித்த கித்சபரி பூணமோ,
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நல்வீனையந் திவினைய நாடோ மேயகன்று 
நில்லா யெனக்கருணை கேய பளித்தகாசோ, 

அமையும் பருவமறிக் தாணவ௱இன் நோளடக்ச் 
. ட்டி 

சமயமிது வென்ற௮ுவ சததி பஇத்தா "ரா, 

சேரா யிருவினையு கேராக கேரந்தவயூி 

யாரா வழுதா யளவிறந்து நின்றா சோ 

வாசா யெனவழைக்் அ வண்கை முடி மீதுவைக்துத 

oir Sr hiss தேசிக சிகாமணியோ, 

கேட்டன் முகன்முறையாக் கட்டியபின் னானந்த 

வீட்டி லெனையிரு௧௧ வேண்டியிங்கு வக்கா ர, 

Saar Caan Ip நீண்ட சகலமுமம 
மிங்கா மெனவகற்றுக் தக சிகாம ow oun, 

பாச வறிவும் ப வறிவு நிக்கியரு 

மேச வமிவளிகத நிசுகபரி பூணமோ, 
FE OM EOS FOND Kw pea by hora a 

BBS spar obs தேசிக சிகாமணிசயா. 

அத்துவா ௪தஇபண்ணி யாரா விளையக், 
யொததபிரா ரத்தமுனச் இலலையென2 வொண்பொருளோ 

முப்பொருளு கிததஇிய 7ம யாயிருக்க முப்பாச 

மெப்படியும் யான் 2சரா வண்ண மிசைகதா சமா, 

இயமல மொன்றகலச் சச/ந்தவிரு பாசததை 
மேயவரு ளாக்கியெ௮ (மகி யிருக்காமரா. 

௮ததுவித வானக் ௩ வெள்ள த தடையமுக்துச் 
சிதகமலக் தீர்ககவருட் டேசிக சிகாமணிமயா, 
ஆவிகா மென்றருளி யன்பாற் ஐனைகாளாம் 
பரவியா தென்றன் பகைப்பை யாற் நினோ. 
தாய வருள தொகுமுதலென் (8ீறயிருந்த 

ஈராயேன் ரேயத.௫ ட்டு இ ம் யதி னாட்டு பருமபொருளோ, 

ஞானமு C CHUL Gh மதிறுவிடி ஐ 
Cie மெனவினிககுக் தேசிக சிகொாமணியோ,
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30 

oa 

4 

ஒன்றோ விரண்டோ வெனக்தெரியா முத்திகெறி 
Oso geno வகஅதர்த தேசிக சிகாமணியோ, 
ஒப்பரிய மு.க்இியினு மாவா கருமமென்கை 
இப்பியமா மென். றருள்செய் தேகி சிகாமணியோ, 

எண்ணரிய முததியிவஞ் இற்றறிலே யென்றுமிகக 
இண்ணம வரவுளசைதக தேக சிகாமணியோ, 

பாடாண வாதழமுசுற் பற்பலவர் மு.திஇ.பினைக் 
கூடா செனவுைக௮க் குற்ற மகற்றினரோ, 

கூடாத மு. த.இகெறி கூட்டுவிதே நீசயொன்று க் 
கேடா தஇருவெனற தேசிக சிகாமணியோ. 

அசாணு பககமெலலா மாகா சகெனதனாதஇப் 
டீபசா வறுபவதகசைப் மிபடி யமரிமகா ரா. 

எந்தை வப்பகு ரு வெப்பெரழு ஈ மிப்படியி2 

Fim sori Sstpns Bows 6 I mo sr ssn, 
வடகலையுக் தென்கலைபு மற்றும் பலரலைபும் 

இட மடரீன நரசீயற்குச செப்பி யனிகதாோ, 

பன சாடி மாற்றிபரூட் பண்பின சீ£ wr 6% 
நவசீகாடி கொடி நண்ணி மக௫ழைக்காசோ. 

இருவா வடனுறைபி௰் மீசாகசவர்ககு மெயஞஞானக் 
தீ்வோ பெனககிருபை தரி ய/குக்காரோ,. 

Can ௪௮ குரூன்ன மெயயடியை யெனசிரததற 
சாலப பஇதமசிகன சகமகிககாட் கொண்டாரோ. 
GIG Ub தானக வாழவுகந்த GOUT OH 
யாமீனார்சைம மாறிரகு மெண்ணை முடைய னா 

வல்லையிவா வின் / மெமககுத தரசுகருஇ.தக 
இல்லைப் பொதுவில் மிருடனஞ் செய்தா 2ரா, 
வாழ்க குருநமச்சி வாயன மலாரடிசள் 

வாழ்கவே லப்பகுரு வாழ்சு வடியாமே, 

இருச்சிமம்பலம். 

டா மெய்கண்ட தேூிகன் ிருவடி. வாழக, 
ஸ்ரீ சிவஞான யோகிகள் இருவடி வாக,



உ 

இவமயம், 

திருவாவடுதுறைத் தேசிக ரோபனம். 

2 

ர் 

  

மருவஞ வெகாம சவுகசரி--யிருரண குளிர கிறா தாடிடுக 

இருவமபலஞான நடேசாககுக சோபன. சுப ('சாபனமே, 

அணியாவூ அதறையமாமாரிலா. 

மணியாரிடமலா ழொபபிலாமுளை 

யிணையிலருள கொணடதியா £சசாசகு 7 (ors 

வேதப பொருளுரை வெங்குரு Cam 515 0 — 

தீதிலாததிரு நாவுசசரசாககுங 

கோதிலவன ஜெணடர் வாநர கேசாககுயு (2சரப 

பததரும பலா போறறிரின மே இிய-- 

வததனாவடு உணடுறை வார இடு 

சததராநவ கோடிசடாளசட்குச (eat 

குமுகசதி குருசனற குமார) கும. 

மருவுப பெயா சததியஞானி7 சம 

பொருவில பரஞசாகி முவிவா ௫.௦ (சாப) 

வையமோஙக மறைகேறி SQa— 

சைவமலகத தருபவெண 21 வரம 

செொயலவமெயசண்ட தே௫கரரசாகளுக (சோப) 

அககணமசதவி முவலலைமணைங கமழ-- 

கொகதுலாம பொழிம கோமுகி மேவிய 

வெகசையா a Ahan 6 5) (தூகொச்ரூா (சோப) 

கேடுமல மோக Cur fia த... 

தேடுஞ்சிவ ஞானஈதெளித தருள 

நாடுமளைஞான சம்பநதாக்குச் (சோப)
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6 

மின்னார் மயலுட் படுிமெனைமலக்-- 
தன்னாகருள் சோதி புமாபதஇி 

யென்னும்பர வெங்குரு காதாக்குச் (2சாப) 

வெருளும்பவ (சவலை லாழ்ந்திடு..- 
தெருளிலேனை க் சேடியளிக்தருள் 

முளி லருணமச்சி வாயருக்குச் (சோப் 

(மாசுமற வல்வினைப் பகை மாயந்டிட-.- 
சகேடுப்பவர் சீதியிற போற்றிடுக் 

கேற்ற சிர் செவப்பிரகாசர்க்குச் (சோப்) 

கருவாதை தவிர்தக காருண்ணிய-- 
மருவாகனை மும்மல மாயததலச் 

இருவாவடுதுறை3சர் நமச்சி வாயாக்குச் (சோப] 

Sang ரியர் பேரொளியா மணன் ௮௨ 

ளாடி TART THD கண்டுறை 

(2 ஈநடிவாழ மறைஞான தேசிக க்குச் ( சோப) 

சனனணிகாசமிரு கசைமருவிய 

பொன்னிக தென்சகசை யாவடுதண்டுறை 
அன்ன சானஞ் செயம்பலவாணர்க்குச் ( சோப்) 

வண்டார்பொழின் மல்கிய அறைசையிற் 

றண்டாமரைதக சாளளித் கென்னையாட் 

Caran ரதா கோடிக்குச் டசாப) 

சரவிரி யின்றுிறன் கரைமரு விய 
விரியும பொழிலாவடு தண்டுறை 

மேவிய வேலப்ப தேசிகாக்குச் சோப) 

ஈடப்பபெ௮ ஈற்றுறைசைப் ப.இ... 
கூடுமிருகு மாரசாமித.இரு 

மதடும பெயர்க கேசிகராசர்க்குக சாப) 

ஆசிலாதிதுலை ரைப்பஇயிலன-- 
Cornice py நீசர்க் களித இட்ட 

69
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அங்கமாறு மருமறை (617 wor Gh Oo —~ 

சங்கமங்கள் சழைததிடு கோழுத்தி 
எங்கள் சற்குரு விராமலிங் கேசர்ககுச் 

திருமால் பிரமன்முதற் ஜறேவர்கட்-- 
கரிதா யடியார்க்கருள கோகழி 

யிருவேலப்ப தே௫க சாசர்க்குச் 
நீர்பாய்சடி லம்மதி யொருவிய-- 

சரர்வாந் அறைசைப் பதிசேர்குரு 
௪.ரார் இருசசிறழம் பலவாக்குச் 

இருவாவடு தண்டுறை மேவிய-- 
வருளேயுரு வாகிய சுந்தர 

குரு£தசக சம்பலவாணர்க்குச் 
பூ 2மலுறை வோன்புவி மாமகள்-- 

கோமான்பணி கோழுததஇி tore sr 
சிமான்சுப்பிர மணிய? த சிகருக்குச் 

SSH ஈவகோடி யழகய-- 
இத தருக் ,இசம்தென னாவடுதுறை 

யத்கனம்பல வானா? த௫ிகருக்குச் 
வந்தகாண் டென்வினை மாற்றி மலர்ப்பதக் 

தர்காவடு கணடுறை மேவிய 
Qatar சுப்பிரமணிய தே௫ிகருக்குச் 

அளவடி. வாமா சோககிய...- 
இருவாவடுதுறைசையுள் வாழ்ந்தருள 

குருதேசிக சமபலவாணற்குச் 
சேமாம பொழில் ரூழ் துறைசைப்ப இ-- 

நாமாண் கலைவாயமை கலக்தகழ 
கோமான சுப்பிரமணிய தேகருககுச் 

செக்கெ லங்கழனிப் பழன ததடத-- 
தன்னம் வெண்குரு கார்துறைமைப்பதி 

மன்னவன் சுப்பிரமண்ய தேிகருக்குச் 

,திருச்சிற்றமபலம், 

ஸ்ரீ மெய்கண்ட Cy Gear Hoag. வாழ்க, 

ஸ்ரீ சிவஞான யோகிகள இருவடி வாழ்க, 

(சோப) 

(சோப்) 

(சோப) 

(கோப) 

(கோப) 

(சாப) 

(சோப்) 

(சோப்) 

(சோப்) 

(Ger)



  

  
 



சிவஞானக் களஞ்சிய வேளிமீடு. 

a 

சிவமயம், 

முத்தி பஞ்சாக்கர மாலை பதவுறை 

  

விரோதி -- சித்திரை 

1949



a. 

இவமயம் 

இருச்சிம்தம்பலம். 

கயிலாய பரம்பரையிற் சிவஞான Cun ent) 

காட்டும் வெண்ணை 

பயில்வாயமை மெய்கண்டான் சந்தஇுிக்கோர் மெய்ஞ்ஞான 

பாது வாகிக் 

குயிலாரும் பொழிற்றிருவா வடுதுறைவா/ குருகமச்சி 

வாய தேவன் 

ச.பிலாதி மபுடையோன் றநிருமசபு நீடுழி 

தழைக மாதோ." 

அஸ்ரி மாதவச் சிவஞான சுவாமிகள்,



ஈட 

இவமயம், 

முத்தி பஞ்சாக்கர மாலை, 
  

கட்டளைக் கலித்தறை, 

இருவேயென் செல்வச் சிறப்பே வொானக்தத் கெள்ளமுத 

வுரு2வ யுருவமு மூருடன் பேருமொன் ௮ம்புணரா 

வருவ தெளிந்த லரி?வமெய் யன்பர்க் கருளுக்தெய்வ த 

தீருமீவதென் கோழுத்தி மு.த்திபஞ் சாக்கா சற்குருவே, 

இதன் போருள்:--என் இருவே - எனது ஐ-ஈவரியமா 

யிருப்பவசே, என் செல்வச் சிறப்பே - எனது ஐசுவரியத்தின் 

பயனாகய கிறப்பாயிருப்பவசே, சிவானந்த மெதெள்ளமு 

உருவே-௫ிவானக்சமாகய தெளிந்த அமிர் தவடி வாயிருப்பவரே 

உருவழும்-தமக்கென ஓர் வடிவரும, ஊருடன பேரும்-தமக் 

கென ஒரூரும் பெயரும், ஒன்றும் புணரா ௮ருவே - சிறிறம் 

இல்லாத நுண்ணியசே, தெளிக்ச ௮றி2வ-ஜயபும் மருட்கை 

யூம் agus சுத்தஞான மூர்கதியே, மெய் அன்பர்க்கு ௮௬ 

ளும் - உண்மையான இரு த்தொணடர்களுக்கு வேண்டுவன 

வற்றை ௮.றுக்கெகஞ் செய்யும், தெய்வக கரு£வ-தெய்வத 

தன்மை பொருக்திய கற்பக விருசஷிமாயிருப்பவமே, தென்- 

௮/௦௫ய, கோமுத்இி- இருவாவடுதுறையில எழுந்தருளியிருக் 

ரும், முத்தி பஞ்சாக்கர சற் கருவே-உயிர்களுக்கு முததியைக் 

கொடுததருளும் ஈமச்சிவாய பரமாசாரியகூரர்த்தியே எனப 

தாம், 

௮ருவப் பொருள்போற் புலப்படாத இயல்புபற்றி 
அருவே என்மூர், (1)



2 

$6 5D மாலயன் வாழ்வுபைந தாரிற் சுவர்ச்கவைப்பு 

NbBT ஞாலங் சனாவெனக் சண்டு னிணையடிக்கே 

யக்தமில் காகறுற் ரூராக வின்ப தமர்க்தி Hoag 
தகருள் கோமுகஇ பா இபஞ் சாக்கர சற்குருவே. 

இதன் போருள்--சநதர மால் ௮யன் வாழ்வும்-௮ழஐ%ய 
விஷ் வுவின பகவியம் பிரமதேவரின் பதவியும், ஏக்தா 

வர்க்க OAC [leo Gab கற்பக விருக்ஷங்களையடைய தேவ 

லாக பதவிய, இந்த ஞாலம் சனா எயாக் கண்டு . இஈவிர 

காலம் கனவுபயபோல நிலையிலலாகன என்ப தெயரிக்லு, உண் 

இணை அடிக்கே- கவா ரது இரண்டு இருவடிசளிஃல, அந்தம் 

இல் காதல உ௰்.ஐ-ருடி௮ இல்லா ஆசை Or nn, பாகு 

Door Ls an nti BrpcearBle do ௮னக்ககளை அடிபலித் 

இருக்ஈ, தந்தருள-மி துபை செய்க நனவாயாக, சோமு இ - 

அிருவாவடுது றையில் எழுக்தருளியிருக்கும், பதி பஞாாக் 

FI AFDC A—~VUITTOHS F புகஇயைக் Gat FG HOH 

ain சிவாய பமமாசாரியதர் கதியே என்பதாம். 

[ப அ 

Ah OTL BI (HP PML old F109 so முடிந்கற, இகர 

sri Caro pinGurtp 66 Qevtawme: (2வமாவனவர் 7 

கும், கனாக்காட்சு கடை?போ ரலின்றி டடையய 9 Sars ob 

டுற்கும் உவமையாயின” எனபது சிவஞான சித் தியார் G. 3, 

சிவஞான சுவாமிகள் உரை, 

பண்டறி யாமை பிடி சுதுவிட் பேனை விடா அபற்றிக் 

மகாண்டு குணவமி விட்டுக் இருசசியென் சோதகற்றிப் 

ண்டரி கப்பதந த௩்தாய்ச்கென்ளாலொரு போகமுண்டோ 

கண்டமிழ்க் கோழுக்கு முத்ிபஞ் சாக்கர ச௪ற்பூருவே. 

இதன் போருள் :--பண்டு - காஇயே, அறியாமை 

பிடித்து-இுணவமலத்தில் அகப்பட்டு, விட்டேனை-தேவரிரை
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டறந்துவிட்ட அடியேனை, விடாது un NaOaran® ~ Cao lt 

விடாமற் பிடி paneer தி, Komuy) B&Q - அடியேன ந 

குணஞ்மசென்ற வழியெல்லம் பேல்லும்படி என்னைவிட்டு, 

இருக்கி. என்னம் செம்மைப்படுத, 2) என் கோ அரற்றி 2 

எனது HO Mwai நிக, புண்ட /கப்பகும் நக் ராய்க்கு - 

BTU on மலர்போனண்ரு இருவடிசளே கக்கு மழவர் நர்ரு, என் 

SOM BH Quin a பாண்டீடா-டுி யல் இடை க்கும் அயபவம் 

உண்டோ (இல்லை, கண் படிம்க் ரிகா கடு. அனி/ற் உ தமிம் 

பளாரும் இருவாவடுதூடை பில் காழுக்கு நளியி ays Hin, (ip, 

சீராகக் ஈற்கத ரவ உயிரகாரககு இயக தொடும் 
ச சவ டத 

வறம் 6 OHOFT MULE Lage: re Tus PLATS a Bus al oat! 1 நம. 

4 r . 
My PLITCH LG Lig FB ooh BT, By BTL WL) o BLT 

௩ « . ல « 2 

TD BIT» DFO Tey பா (ய் பாஸு மாரைடப்பு 
Bo ர ரதத . ள் ம் 

சாதே' என்னும் இருபாவிருபநு பட மிரளிபப்பநிபட "என் 
சு . 1 

மைலாரு போக pert? அன்று அ யாது மி upp o gem 

மிறன்பால் £ ௭௬ ஏம திருவாசகம் A hal Hu ol tpes Gr (3) 

core cit evty Dif) 2 ben CBM oS LE athe tt AD TG dh cbt 
2 ‘ Cre 

Caruirar ts 568 A இடி sea ts & G8 bbb 
boo இட ட்ட தட. 

பயா சரசா HBO ITA eT HIP WANG aye 
க 

காயா மிகாது பு ம்விபஞ் சாக்கா ஈ௰ குர மில, 

இதன் பொருள்: காயா பாடலம் af) 4G] Of ST $0 (Gh amr a 

Ban Corot (11 HI Hohl hO,') மாயை oF I GBM Lie, 5 TDS 

VA ae, Minn oErerh Sormtoow hypeO poe oy Bl mag 

ஞானதை எினக்னும்படு செய்தா, உன் கேப அனந்தசஇல 

அமிம்தஇடுவாய்-2தவரீம து சிவானந்த FIGS SEN Hy SLIT 
அழுற MBean ore, நிதக முக்க சுத்கத் தூயா - என்றும் 

உள்ளவரசாயும் ௮காதஇமல சகிதராயும் மிக்க பரிசுத்தராடிம்
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விளக்கு்றவரே, ௪ராச.ர பேதங்கள் யாவையும் தோற்று 

விக்கும் - இயங்கியற்பொருள் நிலையியற் பொருள் வசைகள் 

சஎல்லாவ். ற்மையும் படைத்தருளும், தாயான - மாதாவாடிய, 

கோழுதஇ-இருவாவடுதுறையில் எழுக்தருளியிருக்கும், ம,2.இ 

பஞ்சாக்கர சற்குருவே-உயிர்களுக்கு முத இியைக் கொடுத்தரு 

CH கமச்சிவாய பரமாசாரிய மூர்த் இியே என்பதாம், (4) 

அ. ரணங்கண் மூன்று மெரித்தாய Foam LoS) gp oes ui 
மசணம் படாதருள் வைத்தாய் ௪ரணம் வலியவந்தக் 

கரணங்க ளான்மெலிக் செய்கேன் சரணநின் பொரற்கமலே 
சரணந்தென் கோழுசத்தி மு.த்திபஞ் சாக்கர சற்குரு, 

இதன் பொருள் :--அரணங்கள் ஒன்றும் எரித்தாய் - 
௮சரசது மும்மதல்களையும எரித்து ௮ழித்தவே, கரணம் - 
அடியேன் தேவரீ ரது அடைக்கலம், அ௮தினும் - அவ்வாறு 
அழிப்பதினை, அன்பர் - அங்கிருந்த சுகனமன், சுசிலன், 
சுபுத்தி என் றும் மூன்று சிவனடியார்களும், மரணம் படாது. 

இறக்கொழியாது, அருள் வைத்தாய்-அுருள் புமிந்தவே, ௪.௪ 
ணம்-அடியேன் தேவரீரது அடைக்கலம், வலிய - வன்மை 
பொருந்திய, அந்தக் கரணங்களால் மெலிந்து எய்தமீதன் - 
இத்தம் மனம் சங்காரம் புத்து எண்ணும் இவற்றுல் மிகவும் 

இளை தலுவிட்டேன், ௪ரணம்-அடி மயன் தேவரீரது அடைக் 
கலம், கின் பொற்கழ?லை ௪ரணம்-அடியேனுக்குக் தேவரீரது 
பொன்போன்ற இருவடிகளே அடைக்கலம், தென்-௮ழகிய, 
கோமுத.கி.தஇிருவாவடுதுறையிலெழுந்தருளியிருக்கும், முத்தி 
பஞ்சாக்கர சற்குருவே - உயிர்களுககு முகீ.தியைக் கொடுத 

தருளும் ஈமச்சிவாய பரமாசாரிய மார்கஇி2ப என்பதாம், 

“அதினும் அன்பர், மாரணம் படாதருள் வைத்த' வரலாறு 

காஞ்சிப்புராணத்து முப்புசாரி கோட்டப் படலத்தால் ஈன்கு, 
அறியப்படும், 

மெய்கண்ட தேசிகன் நிருவடி வாழ்க ! 
சிவஞான யோகிகள் தஇருவடி வாழ்க!



a. 

ிவமயம, 

ஸ்ரீ மாதவச் சிவஞான சுவாமிகள் ௮௬6 "ச்சேய்த 

ப்ரீ பஞ்சாக்கர தேசிகர் மரலை. 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

அறிவ யர் செலவ மேதின) வேயச (2சயடியா 

ர௬ுற2வயென் னா நயி சேமணி (யய ர சா ஈகெஞ்சிற் 

பிறி2வ துரியல் கட ஈத சிலானந்கப் பேோரமுதச 

செறிவே கருணைப் பிழமரபபஞு சாக்கா தேசிகனே, 

இதன் போருள் அனுறிமவ -கானசொருபமா யிரப்ப 

வே, அருட்செலவமே - இருவருளாகிய ஐசுவரிய வடிவா 

பிருப்பவ 27, நிழறைவே-சர்வ பரி) ரணமாயி நபபவ?, அரசே 

தலைவரே, அடியார் உறவே இருத் சாண்டாசளுக்கு௪ ஈற்ற 

மாய் இருப்பவரே, சான அருயிே என்னுடைய அருமையான 

உயிராயிருப்பவபே, மணியே - இச தினம போனற பிரகாச 

ரூபே, உருகாத நெஞ்சிற் பிறி2வ-கசியா? மன கன்னின்றும் 

நீங்கயிருப்பவசே, துரியங் க௨௩த சிவானந்தப் பேரமுதச் 

செறிவே-துரியா தக நிலையில அனுபவிக்கப்படும் சிவானந்த 

மாய பெருமைபொருகதிய ௮முதகஇின கிறைவே, கருணைப் 

பிழம்பே-இரக்கமே வடிவுசகொணடவசே, பஞ்சாக்கர தேசி 

கனே-(இருக்கயிலாய பராமபரை மெய்கண்ட தேூகன் e650 

னத்தில் விளக்கிய) துறைனசை ஈமச்சிவாய பரமாசாரிய 

மூர்த்தியே என்பதாம், 

அரிய கடக்க நிலையாலது கிருமல துரியாதீதம், அக் 

கிலை (கருவிகளோடும் தொழிற்பட்டு நிறபதாகய சகல சாக்கி
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சத்இிற்றுனே கருவி மன்ற?னோடுங்கூடாது தொழிலிதக்து 
நிற்கும் நிலை,” (சிவஞான சித்தியார் 8, 84 சிவஞான சுவாமி 

களுரை,) அச்சிலை யடைந்கோரது பெருமை, 

சாக்கா தத யஇக.ந்தைப் புரிக்சவா்க ளூலூற் 
௪ருவசங்க நிவிர்ததிலக்க கசிபாரனர்க எிவர்கள் 

பாக்கியத்தைப் பகர்வதுவெ ஸனிம்மையி8ல பூயிமின் 

பறற க தப் பா த்தையடை பராவுவ என்றோ 

வாக்குமுடி குவிக்காசாண்ட வர்களரி வைய சீரா 

 அபவிக்கு இருகதிடினு மகப்பற்றம் விருப்ப.” 

எனச் சிவஞான சித்தியாரிற் க றப்பட்டது, 

'அுரியறிலை கடந்து போக், இருட் பெருஞ் சிவ! "பாகக் 

மிராமுந்மி கறல வாயமடுதது'” என இ௮அவா௫ிரியர் காஞ்சிப் 

பராணததும் அருளிக் செய்தனர். (1) 

பொய்யும் கவடுவ் கொடுமையும் வஞ்ர முக் பூண்டபொல்லாக் 

கையன BUG (Pip சீனனுநின கண்ணு ருளா 
க க ரஷ் க ல க 

லயயும படியெனறு உடுமெட் தாயுண்மை Us WM OBE LY 
” ச e ந் a ட . | 

CHL goo mone CW dues Tans சே தகன, 

இதன் போருள் அடியாய்புபஃ பொயடும், BAMBI dl Bs 

பும், கொடுபையுஃகொடுமையும, வஞ்சம் - வஞ்ரனையும், 

பூண்ட * மிபாருந்திய, பொல்லாக் கையன் - பொல்லாத 2ம் 

LID) HOY LD, கலதி ஃ மூரமீஈவிபாகவும், முழுமுடமனனும - 

மூமுூழடனாகவும காண் இருக்காலும், நின் கணணருளால் - 

தேலரீமது கிருபாசடாதை ததால், உய்யும்படி. - இடியேன் 

பிறைக்கும் வண்ணம், என்று கூடும் - எக்தக் காலத்தில 

கிடைக்கும், எந்தாய் - எனது பிதாவே, உண்மையாளர் - 

மெய்ம்மையான இருத்தொண்டர்கள், அன்பு செய்பும்-பக்தி



q 

செயகன 1, அறைசைபுள - திருவாவரி அறை ரில எழு கருளி 
ருககனற, தேவே - கடஉசீள, பஞாாககர ேகிகனே - 

5மசசிவாய ப.ரமாசாரிய மு.சுதியே எனபகாப 

சலதி எனபது இிவுகுறிச தூ நினதூ “sary Cini 

னா வணாடுவ ராடைகொள BIG FDL A 4 1 ear 
சர, fo 5 " . on 

stp OsrSan v (திரு ஞான “ஜூ. Danza @) புவ 

ரா 10) எனவ, ** கலகிஷாய்ப ஈரா (வ. ம ஏழு 

gS BOY [ணவ 5 குரஞான௫ம - “Al சானவுப் Gi hud GH IT > FATT = 

எ /துதாயே எனவுமரம (3) 

பரிச) மியனருட cpm ry PLR Pm tty ra ore 

step) Cucr gi itp: WM 8 ory Curry wer bys) 

gina Gidgto Guta: aor 5 Owrep cou நன 

செெரிசனங சிடடுவ ச எட்டிப் ர சரசசா CO BG 2 Cot a XY 

இதன போருள பரி a [ 60 = @fot Cie) Lt Sour 

ஏபபுபயான அரியா, மடடபனபு அரில் ஏமி 

ரதா. இருவபாளின ரனமையைப/௰ wy Stir, ஏனைப் 

பறமம - எனனைப 2பாரு௩௮ ரிக... பிராரசரித 

அறியேன - இருவினைசாரது apr ros 6 Os ob or, of Bi 

DT OD! BP b Ue-LIGVPHs saul sop sti w gill 

Cus, cvson® Gamws)~ “yp ereswad ரராஐுூ, ப/௪ 

களே செயபு௨- கூமறவானளை8ீப மாயகிவா 1, சொல உல 

கசகொழுமபனுகு - Pu wary Rn +5 நடி மையாகிய 

எனககு, | னசெெர்ீசனம டகிவது சேவ! ரது. rie 

இடைபப.து, மானமா - எ௧தச சால2மா, பருசாசசர Ca 

கனே - துறைசை கமசசிவாய பரமாசாரிய ap a 9Gu 

STERN LI BILD,
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தரிசனம் என்பது மோனையின்பம் கோக்கு தெரிசனம் 

என வந்தது 

மருவ ணனைதடி. யார்்.இருக் கூட்ட மருவிவஞ்ச 

மெரு 2வண் மகளிர் விழிக்கடை கோக்குக் குளம்பதை 

[த்து 
வெருமீவ னடிமைய மெக்கா Char sem Sina ow 

இருவா வடுவஅுறைச் கேவேபஞ சாக்க.£ தேசிகனே, 

இதன் போருள்:--உனது அடியார் - உன்னுடைய 

தருககொண்டர்கள து, இருக்கூட்டம் மருவேன் - இருக் 

கூட்டத்தைச் சேமீரன், மருவி - அததிருக்கூட்டததைக் 

சேர்க், வஞ்சம் ஒருவேன் - என் மனத்இலுள்ள வஞ்சனை 

யை நிக்கேன், மகளிர் விழிக்கடை கோக்குக்கு-பெண்கள து 

கடைக்கண்ணாற் பார்களும் பார்வைக்கு, உளம் பதைத்து - 

மனம் நடுங்கி, வெருவேன் - அஞ்சேன், அடிமையும்-தேவரீ 

(HET அடிமையான யானும், எக்காள் - HSS SI a Sev, 

உனது அருள் மேவுவனோ - தேவர் ரது இருவரறாளே gon. 

வேனோ. தஇருவாவடுதுறைக் சேவே - இருவாவடுதுறையில் 

எழுக்தருளியிருக்கும் கடவுளே, பஞ்சாக்கர தேசிகனே 

நமச்சிவாய பரமாசாரிய மார்த்தியே என்பதாம், (4) 

௮னக்த வாழ்வி லடியாசெல் லாரு மகங்களிப்ப 

கானிக்க மாயத் தொடக்கினில் விழ்க் து ஈலிசனன்றோ 

வானந்த நீண்ட மதிலா வடுதுறை வாழ்முதலே 

தேனு பங்கயக் தாளாய்பஞ் சாக்க.£ தேசிகனே, 

இதன் போருள் :--அடியார் எல்லாரும் - தேவ/ ரது 
,இருத்தொண்டர்கள் எல்லாம், அனந்த வாழ்வில் - பேரானக் 
ப் பெருவாழ்விலே, அகம் களிப்ப - மனம மூழ்க்இருப்ப, 
கான் - அடியேன் மட்டும், இந்த மாயத் தொடக்கினில்-இக்த.
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மாயமான பிரபஞ்ச பக்கத்தில், விழ்ந்து ஈலிதல் ஈன்றோ - 
விழமுஈ்து வருந்துதல் நன்ராகுமா, வான் அந்தம் கீண்ட ம.தில்- 

மேகமண்டலத்தின் (முூடிவசை நீண்ட மதில்கள் சூழ்ந்த, 

ஆவடுதுறைவாம் முதலே - இருவாவடுதுறையில் வாழ்கன்த 

முதில்வே, தேன் உந்து பங்கயத் தாளாய் - தேனைச் சொரி 
இன்ற தாமசை மலர்போன்ற இருவடியை யுடையவசே, பஞ் 

சாக்கர தேிகனே - கமச்சிவாய பரமாசாரிய மூர்த்தியே 
என்பதாம், 

வானந்த நீண்ட மதில் என்பது உயர்வுகவிற்சியணி, (5) 

வற்முக் கருணைக் இருகோக்கு கின்முக மண்டலமுஞ் 

ச௪ற்மீத முகிழ்த்த குறு சலுந்தகட மார்பழகும் 

பொத்றாளுஞ்சின்மூக் இரையகெஞ் ரூடி பொறித்து 
வைப்பாய் 

செற்றார் புரஞ்செற்ம தே?வபஞ் சாக்கா தேசிகனே, 

இதன் போருள் :--வத்றாக் கருணைத் இருகோக்கும் - 

குறையாத இரக்கத்தைப் பொழிகின்ற அழகிய திருக்கண் 

களும், கின்முக மண்டலமும் - தேவரீரதூ இருமுக மண்ட 

லமும், சற்றே மூழ்த்த குறுவாரலும் - சிறித அரும்பிய 
புன்சிரிப்பும், தடமார்பு அழகும் - விகாலமான மார்பினது 

அழகும், பொழற்றாளும் - பொன்போன்ற இருவடிகளும், சின் 

முத்திரையும் - தேவரீர் காட்டியருளு£ன்ற சிவஞான?பாக 

முத்திரையும், என் கெஞ்சு ஊட - அடியேன௮ கெஞ்சிலே, 

பொறித்துவைப்பாப் - எழுகிவைத்தருளும், செற்றார் புசம் 

செற்ற - பகைவரது முப்புரங்களையும் அழித்த, தேவே - 
கடவுளே, பஞ்சாக்கர தேசிகனே - துறைசை கமச்சிவாம 
ப.ரமாசாரிய மூர்த்தியே என்பதாம்,
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“ மும்ாலம் வேறுபட் டொழிய மொய்த்துயி 

சம்மலாத் தரணிழ லடங்கு முண்மையைக் 

marines காட்டுயில் கதுவ ஈல்யே 

செம்மலை யலதுளஞ் சிந்தி யாதோ, 

ானச் சன்றா க் இரையின் பொருள் திருவானைக்காப் புரா 

ணத்துக் கூறப்பட்டது, 

இது இருமி உனி இடபனஞ் செய்யுமுறை ந. றிற்று. (6) 

சேருக கெஞ்ச 22வியாக இந்தையுக் தேங்கியின்ப 

மூரூக கண sr Crom urs கவலைய முன்புகமிழ 

கூழாக நாவு மெனக்கே கருமென்று கூட்டினை ய 

சூ தருள் செய்யு தேவேபஞ் சாக்கா தேசிகனே, 

இகன் போருள் : சேராத கெஞ்சும் - ஈம்பாத மனமும், 

தெளியாத சிந்பையம - நிசசயிக்காக புத்தியும், இன்பம் 

தேவ்கி ஊக கண றும் - இனபம நிறைந்து ஊற்றெடக்காத 

கண்க டு, ஒழியாக கவலையும் - நிக்சாத கவலைபும், உன் 

புக£ழ கூறுக காவும - தேவர் ரது சர்சிஇியைமட்டும் சொல் 

லாத காக்கும், எனக்க தகும் என்று கூட்டினைமய .: மிக்க 

திவினை செய்க எனக்கே தக்கனவென்று சேர்ச்சரளினீ சோ, 
சிறுது அருள்செய்யும தேவ - சனங்கொள்ளாது றுக் 

சகம் செயகின்ற கடவுள, பஞ்சாக்க£ தே௫கனே - துறை 

சை நமச்சிவாய பாமாசாரிய ரூர்ததியே என்பதாம், 

தெளிதம் கருவி புகஇ யாகலின், சீர்தை என்பஅ புத்தி 

Quer பொருள் கொள்ளட்பட்டு, புகழே என்பதில 

ஏகாரம் பிரிநிலை, 4 சீறியருளல்' என்முா ஸ்ரீ அருணந்தி 

சிவமும், (1)
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கீன்னரு ஸணுக்கினுக் செவ்வள வேண கெகிழக் அருகா 

தென்னுடை வன்மன மின்னார் விழிக்கடைக கென்னி 

COBO Bh 

வன்ணியி ீனர்மெழு காயூ காகிற்கு மாயமென்னே 

செக்கெறி யாய்கின்ற சேவேபஞ் சாகச தூகனே. 

இதன் போருள் :--என் டைய வன்மனப - என்னு 

உடைய கொடிய பனமானத, நின் அருள் (8நாகஇவர்(ு 2 
லா மனு இிருபாகடாகத இற்கு, வவனளை(2வ றம கெ.9க்கு 

உருகா ந - சிறி? த னும இடாத! Lf AF DR செய்யாது, ரீனணார் 

வீழிக்கடைச்சு. என்னில - பெணாகள அ. கடைசஈணரின 
. . . : உர Dd 7 பார்வைக்சென்றால்,  ஸரக்சீதா - Suit, வனனிபின.. (lm, 

௬. ao ப 

மமழமுகாய் - இயினை எதாந்த பெழு (கு) மிபால, உ ரகுரநிஙகுப 

மாயம் என் மீன - ௨௫௫ நிறகின்ற மாயசசெயல் யாது, ர 

மெறியாம் நினற 22 வே - உயிர்கள இனபம அடை ௫றருச 
. > ty க் 

செம்மையான வழுி.யரய் நினை) நடவ, பழ ராசா (0௫ 

கனே - இறைசை நமச்சிவாய பரமாசாரிய மூர்கத மய 

என்பதாம், 

அச்கச்சசொால் உவமை கூறியது நின்றது... * அள வாரிலி 

மாடாவேனோ என் ூற்மிபால, (8) 

(விக் துயரினி யாற் னடைக்கலம டேயலகின் 

மறுகித இரிக்தலைக தெய்கம்த னடைக்கல மங்கை 

[ நல்லா 

ருறவைத் தவிர் தீ தடயக் கொள்வா யடைக்கல ன்ப 
யன்பர் 

செறிவுக்குள் வாமுமெய்தேமவபஞ் சாக்கரதேசிகனே, 

இதன் போருள் — Gna sgt ~ பிறக்தலால் வருந் 

துன்பத்சை, இணி ஆற்்2றன் - இனிமேலும் பொறுக்கடில்
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லேன், அடைக்கலம் - அடியேன் தேவரீரது தஞ்சம், பேய 

உலகில் - அறிவின்மை பொருந்திய இந்த உலகத்தில், மறு 
இத் இரிட்ு அலைந்து எய்சதேன் - சுழன்று இரிந்து அலைந்து 

இளைத்தேன், அடைக்கலம் - அடியேன் தேவரீ ரது தஞ்சம், 

மங்கை நல்லார் உறவைத் தவிர்த்து - மங்கைப் பருவத்துப் 

பெண்களது கூட்டரவை நீக்கி, உய்யக் கொள்வாய் - அடி. 
யேன் பிழைக்கும்படி. ஆளாகக் கொண்டருள்வீராக, அடைக் 

கலம் - அடியேன் தேவரீரது தஞ்சம, உண்மை அன்பர் 

செறிவுக்குள் வாழும் மெய்கதேவே - மெய்ம்மையான அடி. 

யார்களது கூட்டததினுள்ளே வாழுகின்ற சத்தியரபமான 

கடவுளே, பஞ்சாக்கர தேசிகனே - துறைசை நமச்சிவாய 

பரமாசாரிய மூர்த்தியே என்பதாம், 

சினை த்தலும் செய்தலோ டொக்குமாதலின் மங்கை 

தல்லா ருறவு ' எனப்பட்ட௮. (9) 

இருவினை தாமிவை மும்மல மீகஇவை யிதுசிவங் 

கருவுஓு மாருயி ௬ண்மை யி.துவென்று காட்டவல்ல 

குருபர னியன்றி வேறறி யேனிக் குவலயத்தில் 

மிருவெண்ணை மெய்கண்ட தேவேபஞ் சாக்கா 
| தேசிகனே. 

இதன் போருள் :-இருவினை இவை - இருவினை என்பன 

இவை என்றும், மும்மலம் இவை-ஆணவம், கன்மம், மாயை 

என்னும் மூன்று மலங்களும் இவை என்றும், ஈ௮ சிவம் - 
சிவம் இத என்றும் கரு உறும் ஆருயிர் உண்மை இது என்.று- 

பிறவியை ௮னடகின்ற எண்ணிறந்த ஆன்மாக்களின் உண் 
Ding Soro இ௫ என்றும்,காட்டவல்ல-தரிவிக்கவல்ல, குரு. 

ue Bucs) வேறு அறியேன் இக்குவலயத்தில்-ப.ரமாசாரியர் 

தேவரீசையன் மி இந்தப் பூமிபில் வேஜொருவர் உளராக யாணன் 

அறிக்திலேன், இருவெண்ணை மெய்கண்ட தேவே - இரு
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வெண்ணெய் நல்லூரில் ௮வதரிச்சகரளிப மெய்கண்ட 59 
௧27, பஞ்சாக்கா தேசிகனே - .எறைசை ஈமச்சிவாய பசமா 

சாரிய மூர்த்தியே என்பதாம். 

தாம், ஈங்கு என்பன அசை, இருவினை என்பது கன்ம 
மலத்தின் வேராய் எண்ணப்படுகலை * இருவினைப் பாசமும் 

மலக்கலார்.தீதலின் * எனவும், ! வினையிரண்டுஞ் சாருமல 

மூன்றும் ' எனவும் வரும் பெரியபுராணத் தஇருவிருத்தல் 

களால் அறியப்படும், சிவஞான சித்தியாரில் * கன்மமு மூறலங் 
காட்டிக் காமிய மலமாய் நிற்கும் *? craig cue ride apa 

கன்மம் வே.று எனச் காட்டியருள்வதும் அறியத்தக்கது, 

தோல்காப்பியர் * வினையே செய்வது ' என்று கொடக்இத் 
்தொழின் முதனிலை2ய ' என முடிப்பதும் இக்கருத்துப் 

பற்றியெனச் சிவஞானபாடியத்திற் கூறப்பட்டது. 

அபேதம்பற்றி ' மெய்கண்ட தேவே பஞ்சாக்கர தே 
கனே ' என்றார், 

 இருவெண்ணெய்கல்.லூர் என்பது தருவெண்ணை என 

மருவிற்று, 

மெய்கண்ட தேகன் நிருவடி வாழ்க, 
சிவஞான யோகிகள் இருவடி. வாழ்க,



செய்யுள் முதற்குறிப்பகரரதி. 
  

முத்திபஞ்சாக்கரமாலை. 

செய்யுள். 

அ. ரணங்கண் மூனறும் 

௬௧. மாலயன் 

,இருவேயென் Devaux 

பண்ட மியாமை 

மாயாபடலங் 

ஸ்ரீபஞ்சாக்கர தேசிகர்மாலை. 

—— x¥—-—_— 

௮மிவேயருட் 

அன நதவாழ்வி 

இருவினை தாமிவை 

சேரு ககெஞ்சுக் 

Bex cor ay Cer dG) spd 

பரிசறி2யனருட் 

பிறவித்துயரினி 

பொய்யுங்கவடுவ் 

LOTR GUD) all 

  

ஸ்ர லிதயா பிரஸ், கும்பகோணம்,



இக்தால் ஆஸ்திக மக்கள் ஒவ்வொருவா கையிலும் அணிகல 
25 இருத்தற்குரியது. ஆஸ்திககதை உலகமக்களுக்கு அறுவுறுத்த 
முன்வரும் விரிவுையாளர்களுக்குச் சிந்தாமணி போன்றது இது 

13% 8சைஸ், 170 பக்கங்கள் : இரண்டு ஆப்டோன் படங்கள் 
உள்ளன. கலை அஷ 19, பூ 1ஈற்செலவு வேறு, 

கிடைக்குமிடம் ;- 

ஆர. Sue Dorr Der Sr 

மெய்க் Toor Boru ir, 

திரிய சுநநரியம்மன் கோவில மேலததெரு, 

பேட்டை 0.0 திருநெல்வேலி ஜில்லா, 

நன்றி. பரை. 

*சிவஞானக் களஞ்சிய“ த்தைத் தஇப்கள்தோறும் மொரகுக 

துதவ வேண்டிமென்வும், அத் தொருப்புக்குக் தம்மாலான உதவி 

கள் செய்வோமபென்வும் எழுதி ஊக்கிய பெரியோர்களுக்ீகும், 

அன்பர்களுக்கும் எமது வணக்கம் உரியதாகுக. மற்றும், அவர் 

கள் செய்த பேருதவிகளும், பெயரும் அடுத்த வெளியீட்டில் விவா 

மாகக் சூரிர்கப்பெறும். பழகி, சித்தா சரபம், காசிவாசி 

சிவனா: சசான சிவாசாரிய சுவாமிகள் பெருங்கருணை மிகப் 

போற்ற ும்ககு. 

தெரிவித்தல். 

ச௪ுமயருரவர் கால்வா, பரமசிவம், சுப்பிரமணியர் முதலியன 

பூசனை புரிவதற்கேற்ற வகையில் உயாந்த ஓவியப் புலவரைக் 

கொண்டு ஆயத்தம்செய்து எடுத்த புகைப்படங்கள் கும்பகோணம் 

பெரிய தெரு, கிருஷ்ணா ஸ்டுடியோவில் இடைக்கும். விலை விவரம் 

எழுதித் Dats அதிகமாக வாங்குபவருக்கும் கமிஷ்ன் தரப் 

பெறும்.
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