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மூக்வுை ர, 

இஃது சின்மய தீபிகை பென்னும் ஒர றுதாலே 
யாயினும், மெய்ஞ்ஞானச்தை சன்குவிளக் தவதாயுளிள் 
தீரீல் யாவரும௮இ முக்கியமாய்க் கொள்ளத்தக்க சறப் 
ட்ணயுடையதாமிருக்கிறது, அரதஞானம் பாவற்றினும் 
பரிதாகலின, அவ் விஷயராப்ட முடையோர் நூலின் 
அமைசோக்காரென்பது நிச்ச ID, ON லறிவுச்சுடர் 

சாளூத்துங் சாரணமபறதிபே, இக நாலுக கச் சின்மிய 
பிகை யென்னும பெயர் நாடட பபட்டது, ரத்-என் 

து ஞானம, மபம-மிறைவு, தீபிகை ors aa gM: 
னவே நிறைவான ஞான த்தை விளக்கும் நால் என் 

தம் பொருள்பட நின்றது, ஞானம எனப.து நித்தியப்     

   
      

  

   
   

இறும் பகுத்தறியும உணர்வு, இதை நிததியாநித்ப 
வஸ்து விவேகமெனறு சாஸ்திரங்கள் கூடற் PENCE 

சல் ௮ரித்தியய் போருளினிலககணம அறிவிற்றோன் 
வழி, ஈத் தியயபொரு ளினிடததில் கிசசயபுத்த 

vA காது, உண்டாகாதபோது" பொய்யையே Ou day 
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டட /டையலேண்டிய மார்க்க மின்னதென்றுக் கடை 
தீது உட்யுநெறி தேடவேண்டியது ஈநம்மெல்லே 
கு மின்றிடமையாக் கடமையா யிருக்றெது. al 
£ல் அத்தகைய ஞானச்சுடரை ஈம்முளத்திவேற்றத 
ச்சு கருவியாயுள்ளதால, முன்னோராலியற்றப்பீட்டிரு 
தீ இச்சிறு நாலுக்கு ஒருவாறு உரை யெழு தவித்து, 

வைப் பிராட்டியார் - திருவள்ளுவதேவர் - பட்டி, 
ஈகுதடிகள் - தாயுமானார் : திருமலதேவர் - குமர 
நருப. சுவாமிகள் - சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் - அருண 

'ரிநாதா - கண்ணுடை யவள்ளலார் - சமயாசாரியர் 

ந்தானகுரவர் முதலிய ஆன மோகளால் திருவாம் 

ுலர்க்தருளிய ௮நபுவச்செய்புள்களை உ காரணங்காட்டி 

புச்சிற்பதித்து வெளியிட்டனம், இதிலுள்ள குற்றங் 
ள் நோக்காது குணத்தையே பொருளாகக்கொண்டு 

ரதுக்கள் மகிழ்வார்களென்று ஈமபுஇன்றனம், 

இப்படிக்கு, 

ர்” கோரட்டூர்-சின்னகிருஷ்ண பிரம்மம், 

GCP திர. அப்பாதரை முதலியார்,
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சின்மய GF OH. 
மூலழும் - உரையும், 

பாயிரம், 

een ener 

குரு வணக்கம். 

விருத்தம், 
கர வு.பிராய்ச் சுடரொளியா 

யகண்ட விரிவா.ப்த் துரியஈடுச் 
௪௧7 மணியா மவுனநிலைத் 

தேசோ மயமென் பதைப்போற்றிப் 
புகரி னுளத்தி னிருளகற்றப் 

பொலிந்து வளர்சின் மயஇபம் 
பகர வருளாம் பரமகுரு 

பதும மலர்மென் பதங்காப்பாம். 

(இதன்பொருள்.) ௮௧ வுயிராய்- ௮௧7 வுயிரெழுத்தா 
யும், சுடர் ஒளியாய் -. ஒளிர்கின் ற்வொளியாகயும், அகண்ட 
ரிவாய் - கண்டிக்கப்படாத விஸ்தீர்ணமாஇயும், துரிய ஈடு 

கிடசாமணியாய் - துரியபதத்தி னிடையிலுள்ள் செரமணியா 
இயுமிராகின் ௦, மவுனநிலை - மோனகரிலையா லறியப் படற, 

பணையம் 11 பப்பி வைல
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வதாசய பிரமப்பொருளை, போற்றி - உழிபட்டு, புசி] 
உளத்தின் - குத்றமுடைய மனத்தின் கண்ணுள்ள, இய 
இருட்டை, அகற்ற - ஒழிச்ச, பொலிர்துவளர் - பொ; 

டைசர்து வளராநின்ற, சன்மயதபம் - சின் மயதீபம் ; என்ஜ 

இக்நாலை, பகர - சொல்வதற்கு, அருளும் - அருள் "செய்பல 
ராகிய, பரமகுரு - பரமாசாரியருடைய, ப.துமமலர்-தாரமரை 

மலர்போன்ற, மெல் - மென்மையாகிய, பதம் - திருவடிகள் 

காப்பும் - எனகமுக் சாவலாகும். எ-று, 

  

(பொழிப்புரை ) ௮க௮யி பெழுசதாடியும், ஒளிர்கன் 

வொளியாகியும், கண்ம கீகப்படாத விஸ்நீர்ணமா௫யும், து, 
பபதச்தினிடையிறுள் ௭ சிகாமணியாகியு ரொரின்ற மோன! 

லையா லறியப்படுெ உ தஜோமய மென்று சொல்லப்படுவத 

இய பி.ரமப்பொருளை உழிபட்டு, குற்றறுடைய மனஜ்இ£ 

கண்ணுள்ள இருட்டையொழிச்சப் பொலிவடைந்து வள 
நின்ற சின்மய£பம் என்னும் இந்நூலைச சொல். தற்கு அருள் 

செய்பவராடிய பரமாசாரியருடைய தாமரை மலர்போன்ற 

மென்மையாடிய இருவடி.சள் எனக்குக்சாவலாகும், எ-று, 

(விசேடவரை.)யாதொரு நூல் செய்யத் தொடங்குகோ 
ரூம் நூல்முசத்தில் உடவுள் வணகச்சம்கூறுவது சிஷ்டாசாரமா 
தலால்இத்நூவாசிறியரும் அக.ரவுயிராய்*என்ஞும் முதற்குறிப் 

பையுடையடுசசெய்யுள் கூறினர், இவவாறு சடவுள்வணச்சம் 

கூறுதல் யாதுச்கெனின், எடுத்துக்கொண்ட நூல் இடைய 
நின்றி இனிது முடிதற்சென்5. சின்மயதீபிகை யென்ப. 

ற்கு ஞானவடி.வா௫ய இபம் என்பது பொருள், உலகத்துப் 
பிறதிபங்கள்போல ஒளி பெருகாமலும் சுருங்காமலும் என் றும் 

ஒரு தன்மைச்தாயிருச்து இம்மை மறுமை வீடு என்னும் முத 

திறப்பொருள்களி னிலச்சணத்சைக் செவ்வனே விளக்செ 

சாட்டுதலால் இர்நாலுச்குச் சின்மயதிபிகையென்னும் பெயர் 
புனையப்பட்ட. 4 ௮றவோர்ச் சடிசளே செய்வம்! என் 

மேலோர் ௨ படியே இகர்ச்குச சற்குருவே தெய்வமெ 
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ம் அத்தியவசாயமுண்டா யிருத்தலால், பிற கடவுளைத் 

யாமல் சற்குருவாகிய கடவுளையே துதித்தனர், இதற்கு 
'அஞ்ளிறை வணக்கம் என்று பெயர், அருளிறை யெனினும் 
குருவெனினு மொக்கும், அகர முதல வெழுத்தெல்லா 

மாதி பகவன் முதற்றேயுலகு? 4 அகா௮யிர்போலறிவாட 
யெக்கும் - நிகரிலிறை நிற்கு நிறைஈ்து £ என்றற் ரொடகி 

கத்து மேலோர் செய்யுட்களை அடியொற்றி, இவரும் * அகர 

வுயிராய் ? எனத் தொடஙஒனார். குரு என்பதற்கு ஜீ௨ப்பி£ 

ஹீம அபேதத்தைபோகதிப்பவர் என்பது பொருள், சகண்டம்- 

சண்டிச்சப்படுவது, அசண்டம் - கடடிக்கப்படாசது, புகர். 

குற்றம், உளத்தின் இருள் - அஞ்ஞான. (௧) 

இது குருவருள் பேற்ற வாழ்வோராகிய 

பேரியோர் வணக்கம். 

Fort மவுனர் திகழ் சுடசாட்த 

இகழு மொளியாய்ச் சிக்மயமாய்ப் 

பாரா ருயிரின பரமகிலை 

பதுிர்தா கந்த முற்றுரிதம் 

பேரா தருளுங் குருதிருக்தாள் 

பெற்றே மயச்சப் பிணககறுத்து 

வாரா வின்பக கடல்பருடு . 

வாழ்வோ ரிணை த்தாள் வாழ்க் தவனே, 

(இ-ள்.) €ர்.தர் - சிறப்புப்பொருர்திய, மவுனம் - மெளக 
Brew, இகழ் - விளங்குகின்ற, சுடர்ஆய் - ஒளியாடியும், 
இகழும் ஒளியாய் - பிரகாசிச்சிறதேஜச ஆடியும், சர்மயமாய்.- 
ஞானவ்டிவாடுயும், பார்.தர் - உலூல் நிறைந்திருசஇற, உயி 
ரின் - உயிர்களின், ப ரமசிலை . மேலான நிலையில், பதர.) 
'வொருர்தி, ஆரர்தம் உற்று - இன்பத்தை யடைர் த." நிதம்
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Ah 
செய்ற, குரு - சதாசாரியருடைய, திருத்தாள் - இரு a 
களை, பெற்று - அடைந்து, மயச்கம் - பிரபஞ்ச மயக்கமாகி, ் 

பிணக்கு அறுத்து -குற்றத்தைச சேதித்து, வாரா - டைத் 

தீற்கரிய, இன்பக்கடல் - ஆகர்தசாகரத்தை, பரு - உண்டு 

வாழ்வோர் - வாழ்பவ.ராகிய ஞானியருடைய, இணைதாள்- 
இரண்டு திருவடிகளையும், வாழ்த்துவன் - யான் துதியா 

நின்றேன், எ-று. 

நாள்தோறும், பேராது - நிலைபெயராமல், அருளும் - ௮ 

(பெர-ரை.) Amey பொருர்திய மெளகநிலையில் விளங் 

குற வொளியாகியும், பிரகாசிக்க தேஜசாடுயும், ஞானவடி. 

வாடியும், உலஇல் நிறைந்திருக்க வுயிர்களின் மேலான மிலை 
யிற்பொருந்தி, இன்பத்தையடைர் த ராள்தோறும்நிலைபெயரா 
மல் அருள்செய்கிற சதாசாரியருடைய இரு௨டிகளையடைந்து, 

பிரபஞ்சமயக்சமாகிய குற்றத்தைசசேதித்து, கடைச்தற்கரிய 

ஆரர்தசாகரத்தையுண்டு வாழ்பவராகிய ஞானியருடைய இர 
ண்டு தருவடி.களையும் யான் து.இியாரின்றேன், எ-று, 

(வி-ரை.) மோனமென்பது ஞானவாம்பு, ஆதலால், 

சீரார்மவுனச் திகழ்சுடராய், எல் ரர, வாராவின்பச் சடல், 

என்பதற்கு, தன்னிடத்து மூழ்னெவர் மீட்டும்பிறவிக்கு வரா 

மைக்கேது வாடிய ஆரர்தசாகரம் என் றரைப்பினும் பொருச் 

தும், மெளனநிலை ஞான0வெல்லையாதலால் சரார்மவுனம் என் 
ரூர். பாராருயிர்-உலூலுள்ள சராசரஜீவராகள், ச.ம்-சஞ் 

சரிக்கும்பொருள், ௮சரம் - சஞ்சரியாத பொருள். இவற்றை 
முறையே இயகடியற் பொருள் நிலையியற்பொருள் என்றம், 

சங்கமம் தாவரம் என்றும் கூறுவர், பரமம் - மேன்மை, இறை 

௨னது ஒளிப்பெருக்குத் தம்மனத்தைக் கவர்ச்து சொள்ளூத 

லால் சுடராய் என்றதமையாது திகழுமொளியாய் என்த 
Bei. “CROC weirs GOprefideraGs” crear ம்ணி 

வாசகரும் ௮ருளிச்செய்திருச்தல் காண்க, fe.\
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பொருல் விழியொண பொன்றிதலை 

பொலிச்த குநம்பை முலைமங்கைப் 

ப்ருவ மிசைர்க மடமயிலப் 

 பரிவாயணை பும் பருமயக்கிற் 

திரியும் விடர்கொக் கோகலிதர் 

தேடி யுணர்வா ரெனப்பரம 

குருவின் மலர்த்காள் வேணபெவர் 

கொள்வா ரிச் நூற் குறிப்பதிந்தே, 

(இ-ள்.) பொரு - veut, pat ne - வேற்படை 

போன்ற, விழி - கண்களையும், ஒள் - &ட்பமாகய, பொன்- 
பொன்போன்ற, இதலைபொலிந்த - தேமல் படர்ர்து விளங 
குற, குரும்பை - தென்னக குரும்பையை நிகர்த்த, மூலை- 
ஸ்தனங்களயுமுடைய, மங்கைப்பருவம் இசைந்த - மலகைப் 
பருவம் பொருக்திய, மடமயிலை-இளமையையுடைய மயிலின் 
சாயமலா? கூடிய ஒருமாதை, பரிவு ஆய் அணையும் - ஆசை 

யோ? தழுவ வேண்ிமென்சற, பருமயச்கின் - பெரிய மோ 
கத்தினால், திரியும் - இரியாரின்ற, விடர் - காமுகர், கொச் 
கோக விதம் தேடி. - கொக்கோச நூலிற் சொ ல்லப்படுகிற 
சரண வகைகளைத்தேடி, உணர்வது என - அறிவதுபோல, 
பரமகுருவின் - மேலான சுதாசாரியருடைய, மலர்தாள்- 
சாமரை மலர் போன்ற இருவடிகளை, வேண்டுபவர் - அடைய 
விரும்புவார், இந்ால்குறிப்பு அறிர்து கொள்வார் - இரச 
காலின் கருத்தை ஆராய்ந்தறிந்து இதனை யேற்றுக்சொள் 
வார்கள். எ-று, 

் 

(பொ-சை.) போர்செய்றெ வேற்படைபோன்ற சண்க 
ளையும், ஒட்பமாசிய பொன்போன்ற சேமல்படர்ந்து விளங்கு 
இற தென்னங் குரும்பையை நிகர்த் தஸ்.தாங்களையுமுடைய 
$2ங்கைப் பருலம் பொருர்திய இளமையையுடைய மயிலின். 
சரயலோடு க்டியவொரு மாதை ஆசையோடு சழுவ வேண்டு
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ம் 
டய ி்சசமைவைகைகவ வவ யையதியவவகளுட அல. மனையை அச வடட மமக அய at omens see 

மென்கிற பெரியமோசத்தினால் திரியாரின்ற சாமுசர் கொகி 
கோக நூலிற் சொல்லப்படுற கரணஙவகசைகளைத்தேடி யறி 
வது போல, மேலான சதாசாரியருடைய தாமரை மலர்போ 
ன்ற திருவடிகளையடையவிரும்புகோர், இர்த நூலின் ௧௫ 
ததை ஆராய்ர்தறிந்து இதனை யேற்றக்கொள்வார்கள், எ.று. 

(வி-ரை) மஙசைப்பருவம்-பன்னிரண்டு வயதுள்ள பரு் 

வம். கொக்கோகம் - மதநாகமம் - (காமநூல்), ஆடவரை 

வருத்துதலில் வேலாயுசததை நிகர்ககுமென்றற்கு * பொரு 

Cama J” என்றார், இ51ல- தேமல் ! பாமகருவின் மல 

ர்த்தாள் வேண்டுபவு, கொள்வா நிர்தூற் குறிப்பறிர்2த, என் 

மையால், இந்நூல்! சற்கருவின் ௮நஙகீடகம் பெற்றவர்ச 

ளுச்சே யன்றி மற்றையோர்க்குப் பயன்படாதென்பது பெற 

ப்பட்டது, குறிப்பு - கருத்து, இதனைச் தாத்பர்யம் என்பர், 

வபைதூலார் | மலர்த்தாள வேண்டபெஃர், என்றது. இருவ 

தீட்சைபெற விரும்புவோர் என்றப.ஃ, (4) 

சகேரோ மயமா மிறையியற்றுஞ் 

செய்கை யானும் துரியநிறை 

டாசா வருள்பெற் றசனானு 
மறிஞர் டழக்கத் தானுமெனட் 

கூசா அுதித்த விர் தாலின் 

குதிகண். பமர்க்த குணத்தோர்கள் 
பேசா ராகிக் குருபதத்தைப் 

பெறுவா ரின்பம் பெறுவாரே, 

(இ-ள்.) தேசோமயம்ஆம் - தேஜோரூபமாகய, இறை. 
இறைவனானவன், இயற்றும் - செய்கிற, செய்சையானும். 
செயலாலும், துறியம்கிறை - துரியபதத்தில் கிறைச்து Ser 
ங்குடி, ஆசரன் - சசாசாரியன2, அருள்பெற்றதனாளும். 
அறுகிர்ஹத்தைப் பெற்றதனாலும், அறிஞர் பழச்சத்தாலும்-
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ஞானியாது பழக்சததாலும், என்உள் - என்மனத்தில், கூ 
சாதுஉமத - கூசாது தோன்றிய, இர்நாலின் 'குறிசண்டி- 
இர்தாலின் கருத்தை யறிர்து, அமர்ந்த - அமைசர்த, குணச் 
தோர்கள் - சுகுணவான்சளாகிய பெரியோர்கள், பேசார் 
ஆட - பேராசவர்களா, குருபசத்தை பெறுவார் - சதாசாரி 
யருடைய இருவடஷகளைப் பெறுவாராகி, இன்பம் பெறுவார்- 
பேரின்பததையும் அடைவார்கள். எ-று, 

(ிபா-றா) தே?ஜோாரபமாகிய இறைவனானவன் செய் 
கற செயலாலும் து பிய தததில் நிறைச்து விளவதூற சதா 
சாரியாது அரு $தைப் பெற்றரனாலும் ஞானியாது பழ 
கீகத்சாலும் என்மன இல் கூசாமஷ் தோன்றிய இந்நூலின் 
சருத்தையற நு அமைச்ச சுருணயரீன்களாகய பெரியோர் 
கள், பேசாரவர்களாகி சதாசாரியருடைய திருவடிகளைப்பெ 
அவா!ாகிப் பேரின்பத்சையு மடைவார்கள். எ-று, 

(வி-சை.) தேஜோமயம் - ஓ ரியுருவம், இறைவன் - எல் 
லாப்பபொருள்சளுக்கு.ம் தலைவன். செய்கை - செயல், பழக் 
கம்- பயிற்சி, கூசாது - சாணாமல், பேசாராகி - மெளன 
ஈீலைபுடையவராய், இந்தநாலின் முதற்பாட்டில் பரமகுரு 
ப.துமமலர் மென்பதய சாப்பாம்? என்றும், இரண்டரம்பாட் 
டில் 'பேராகருளுவ குரு திருச்சாள்பெற்றே மயச்சப் பிணக் 
கறுத்து? என்றும், மூன்றாம்பாட்டில் 'பரமகுருவின் மலர்த் 
தாள் வேண்டிபவர்'* என்றும், நான்காம்பாட்டாகிய 9) Gea 
“குருபதத்தைப் பெறுவா ரின்பம் பெறுவாே! என்றும், கூதி 
யதனால்இக்நூலாசிரியர் குருபக் இயித்சிறத்தவரென்ப துன்கு 
விளங்குன்றத, குருபச்்இயிற்சிறர்தவராசவே, அவரரலுணர் 
த்தப்பட்ட லிங்கசங்கம பக்இயிலும் சிறர்சவென்பத சொல் 
லாதேயமையும், (௪) 

பாலர் மழலை மொழிசே ட்டூப் 

பாசோ டமுதங் சுலர்துண்டாந்
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போல மகிழ்ச்தா னர்தமிகப் 
பொங்குக தாயுண் மையைபறிர்து 

ஞால மதிலிச் சிறுவனுரை 
ஈன்று ஈன்றென் றகமூழ்க்து 

சால வருளா இருப்பாரோ 
சற்கிற் சுகத்திற் சாக்தோசே, 

(இ-ள்.) பால*-பாலகருடைய, மழலை மொழிகசேட்டு-மழ 
7 சொல்லைச் கட்டு, பா2காடி அமதம்கலர்து உண்டாற் 

போல-பாகோிது பிர்தத்தைபும் கலந்து ண்டாற்போல, மூழ் 
5.து-மக ம்சசியடைநக்து, $னச்தம் மிகபொஙகும்-இன்பம்அ.இ 
சரி? தலால் பூரிக்கின் ற! தாய்உண்மையைஅறிந்து-தாயின து 
உண்மை நிலையையுணர்* ஐ, ஞாலமதில் - உலகத்தில், இச 
சிறுவன் உரை - இர்சசசிறி?2 யய என் சொல்லை, சற்?ற் 
சுகழ்இில் சார்ரதோர் - சசரிதாகர்த நிலயையடைர்தவராதிய 
பெரியோர்கள், ஈன்று ஈன்று என்று - sag sas 
என்றுசொல்லி, அகம்மூழ்ந்து - மனமஇூழ்ந்து, சால ௮ 
ளா.திருப்பாரோ - 90௧௮ம் ௮ருள் செய்யா இருப்பார்களோ, 

(பொ-ரை,) பாலகருடைய மழலைச சொல்லைக்கேட்டு, 
பாகோடு அமிர்தத்தையும் சலர்துண்டாற்போல மகிழ்சி 
யடைச்து, இன்பம் அதிகரித்தலால் பூரிக்னெற தரயினது 
உண்மை நிலையையுணர்ந்து உலகத்தில் 'சறியேனாகய என் 
சொல்லை சச்சிதானர்த நிலையையடைந்தவராசய பெரியோர் 
கள் ஈன்கிது ஈன்சிது என்று சொல்லி மனம௫ழ்ச்து மிகவும் 
அருள் செய்யாதிருப்பார்களோ. எ-று, 

(வி-ரை.) மழலைமொழி - பொருள் நிரம்பாத சொல், 

அமிர்தம் - சாவாமைக்கேதுவாகய தேவருணவு, பரல் எனி 
லும் பொருர்தம்ட தாயுண்மை - தாயினது உண்மையா௫ய 
அன்புகிலை, சற்டிற்சுகம் என்பதை சத்துத்து சும் எனப்
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பிரித்து சசசிதானாஈசமென் றுரைத்துக்கொள்க, சத்து எப் போதும் ஒரு தன்மையதாய் அழியாநிலையசாகய பிரமப் பொருள், சித்து ௮, தினொளியாயெ ஞானம், ஆரர்தம் - அழி யாத இன்பம் (பேரின்பம்), இம்மூன்றும், மலரும் அதின் நிறமும் அதின்மணமும் போல்வன. இதனை, பூவண்ணம் பூவின்மணம்போல மெய்போதவின்ப - மாவண்ணமெய்கொ ண்டவன்?? என்பதனாலறிச, 0 உண்மையறி வானந்த aI an8 ” என்பதனாலும் விசதம், அவையடச்சம் என்னும் இசசெய்யுட்கருத்தை சபாவதாம் என்பர் வடதாலார், (௫) 

பாயிச முற்றுற்று. 

 



மடம்பமைமமை 
நூல், 

ிஙசீர்க்கழிகெடி லடியாசிரியலிருத்தம், 

அிருமறையின் சரப்பொருளா யண்டபஇ 

சண்டமுமா யமல மோனத் 

தொருபொருளாயப் பலவிதமா யுணர்வரிய 

பேரொளி.பி னணுண்மையாகும் 

பெருவெளிகண் டானந்தம் பெறுதந்குக் 

குருபதத்சைப் பெறுதல் வேண்டி. 

யிருளறவே மலம ளைக்கு நெஞ்சையமைச் 

தறிவுசைத்த வியல்பு சொலவாம், 

(இ-ள்) ௮௫ - அருமையாயெ, மறையின் - Cagis 
ளின், சிரப்பொருளாய் - முடிமீதிருக்கும் பொருளா௫யும், 
அ௮ண்டபகிரண்டமுமாய் - ௮ண்டபடரண்டங்களாூயும், ௮ம 
லம் - பரிசுத்தமான, மோனத்து-மெளனரிலையா லடையப் 
படுகிற, ஒருபொருளாய் - ஒப்பற்ற பொருளா௫யும், பலவித 
மாய் உணர்வு அரிய - பலவகையாலும் அறிதற்கறிதாயெ, 
பேரொளியின் உண்மை ஆகும் - பெருஞ்சோதியின் உண்மை 
மாகிற, பெருவெளிசண்டு - பெரிய ஆசாயத்தைக் சண்டு, 
ஆனர்தம் பெறுதற்கு - இன்பமடைதற்கு, குருபதத்தை-சதா 
சாரியாது திருவடியை, பெறுதல் வேண்டி - பெறவிரும்பி, 
இருள்௮ற - அஞ்ஞானவிருள் ஒழியுமபடி , மலம் விளைக்கும் 
நெஞ்சை அழைத்து - மலச்தை யுண்டாச்குகின்ற மனத்தை 
யழைத்து, ௮றிவுஉரைத்த-௮றிவான து சொல்லிய; இயல்பு- 
தன்மையை, சொல்லாம் - யாம் சொல்லுவோம். எற, 

(பொ௩லா,) அருமையாயெ வேதங்களின் முடிமீதிருச் 
கும் பொருளாூயும், ௮ண்டபட சண்டங்களாடியும், பரிசத்
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தமான மெளனரிலையா லடையப்படுகிற ஒப்பற்ற பொருளா 
சியும் பலவசையாலும் அறிதற்சரிசாயெ பெருஞ்சோதியின் 
உண்மையாூற பெரியஆகாயத்சைச்சண்டு இன் பமடைதற்கு 
சதாசாரியா.து திருவடியைப்பெற விரும்பி அஞ்ஞான விருள 
ஒழியும்படி, மலத்தையுண்டாக்குற மனத்தையழைத்து௮றி 
வானது சொல்லிய தன்மையை யாம் சொல்லுவோம், எ-று, 

(வி-ரை) அறிதற்கருமையாடயெ வேதார்தப் பொருளாத 
லால் “அருமறையின் சரப்பொருளாய்' என்றும், ௮ண்ட 
ப௫ரண்டங்களெல்லாவற்றிலும் பரிபூணமாய் நிறைர்திருத் 
தலால் :அண்டபடு ரண்டமுமாய்!, என்றும், மெளன்நிலையா 
லடையப்படும் பொருளாதலால், அமல மோன த்தொரு 
பொருளாய்? என்றும், பலவகையா யிருப்பதாதலால், (பல 

விதமாய்? என்றும், அறிதற்கரிதாகி.ப பேரொளியினிருப் 
பாதலால், *உணர்வரிய பேரொளியி னுண்மை! என்றம், 
உறினார். பெருவெளி-பெரிதாகய, ஆகாயம் - (சிதாகாசம்), 
மலம்விளைக்கு நெஞ்சு என்பதற்கு பிறவிச்குச் காரணமாகிய 
சப்தாதிவிஷய தோஷங்களை யுண்டாச்குற மனம் என்பது 
பொருள், இந்ூல் வவராச்சிய சதசம்போல அறிவுக்கும் 
மனத்துக்கும் நிகழ்ர் ச சம்பாஷணையாகச செய்யப்பட்ட த.) 

பி ரஞ்சுடராயச செமயமாம்ப் பரம்பொருளா 
யிலகுகன்ற பரம சோதி 

ிரஞ்சானாம் வீஞ்சைகற்றோ ஸீயறந்றுமிர்தர 
ஜுாலமெனு நிலத்தின் வண்மை 

தெரிர்திதனை யகற்றாமற் சண்டபல 

பொருட்காகச் சர்தை செய்து 

தரிர்கனையே நெஞ்சேறீ யென் றறிவாய் 

ப.ரமவெளி தேடு மாறே, 

(இ-ள்,) பரஞ்சடராய் - பாஞ் சோதியாயெம், ஈின்மய 
மாய் - ஞானவடிவாடயும், பரம்பொருளாய் - மேலான்பொரு
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ளாசியும், இலகுகன்ற - விளங்காநின் ற, பரமசோதி - மேலா 
னவொளியையுடைய, ரிரஞ்சஈன்கம் - நிரஞ்சானாகிற, விஞ் 
சைகந்றோன் - வித்தையைக்கற்றுவல்லவன், இயற்றும்-செய் 

இற, இர்தரசாலம் என்னும் - இர்திரசாலமென்று சொல்லு 
தற்குரிய, நிலத்தின் வண்மை தெரிந்து-இந்த நிலவுலக த்தின் 
வளத்தையறிந்து, இதனை அசற்றாமல் - இதனது சம்பந்த 
தீதை யொழிக்காமல், கண்ட - காணப்பட்ட, பலபொருட் 
காச - பலபொருளின் பொருட்டு, சர்தை செய்து - இந்தி 
தீது, இரிர்தனையே - இிறிந்தாயே, கேஞ்சே - மனமே, பரம 
வெளி தேடும் ஆறு - பெருவெளியைச் தேடுமார்ச்க த்தை, 
நீ என்று அறிவாய் - நீ எக்காலத்தில் அறியவிருக்கருய். 

(பொ-ரை) பாஞ்சோதியாடியும், ஞான வடி.வா௫யும், 

மேலான பொருளாகும், விளங்காரின்ற மேலானவொளி 
யையுடைய நிரஞ்சகனாகிற வித்தையைச் கற்று வல்லவன் 
செய்றெ இர்திரசாலமென்று சொல்லுதற்குரிய இர்தநிலவுல 
கத்தின் வளத்தை யறிர்து இதனது சம்பர்தத்தை யொழிச் 
காமல், காணப்பட்ட பலபொருள்சளின் பொருட்டு இந்தத் 
துத் இரிர்தாயே, மனமே, பெருவெளியைத் தேடுமார்க்ச 
தீதை மீ எச்சாலத்தில் ௮றியவிருக்கிறாய்.எ-று, 

(வி-சை.) நிரஞ்சான் - குற்றமற்றவன், இந்இிரசாலம்- 
அற்புதககளைக் காட்டும் வித்சை, இது ௮றபத்துரான்கு 
கலைஞானங்களுள் ஒன்று, கண்ட -, கட்புலனாலறியப்படு 
இற, சிந்தைசெய்தல் - விரும்புதல், இரிதல் - அலைதல், 
'இரிர்தனையே” என்பதற்கு, உன்னை நீயறிய விரும்பாமல் 
மாறுபட்டாயே யெனப்பொருள் கூறினும் ௮மையும், என்று 
அதிவாய் என்பதற்கு, அரிதாசிய இர்தமாநட சனனம் 
இடைத் இஃ்காலத்திலறியாமல், 44 புல்லாடுப்பூடாய்ப் wap 
வாய் மரமாடுப், பல்விருகமாடப் பறவையாய்ப், பாம்பாடுக், 
சல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்ச்சணங்களாய், வல்லச..ராஇ 
மூனிவராய்த் தேவராய்ச, செல்லாநின் தவித்சாவா சங்கமத்
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துள், எல்லாப்பிறப்பும் பிறர்தளேத்தேன்?? என மேலோர் 
கூறியபடி வேறாயெபலபிறவிகளெடுச் துழலுஙசாலத்திலோ 
அ.றியவிருக்கிறாம் என்று பொருள் உரைத்துக்சொள்ச, பரம 
வெளிதேடுமாறு என்றது குருவருளை, (2) 

OT ae dlen ms Ba Dung. முடிரவொ 

யெப்பொருட்கு மிறையா மென்னும் 

பங்கமிலாச் சிறுபாலன மணல்விட்டு 

விளையாட்டாம் பாரின் வாழ்வை 

யிங்குகில் யென மதிப்ப தொழிரஆ்துகுரு 

ப,தமலரி னிச்சை மேவிக் 4 

கங்குல்பக லற்றவிடத் இருச்துசுகங் 

காண்பாயோ கடிய நெஞ்சே. 

(இ-ள்.) கடியகெஞ்சே - கொடிதா௫ய மனமே, எங்கும் 
கிறைர்து இல - எவவிடத்திலும் வியாபித்து விளக௫, 

அடிமுடரடவொாய் - முதலும் இறுதியும் ஈடுவுமாச, எப்பொருட் 
கும் - எவவகையான பொருள்கட்கும், இறை geo என்னும்- 
இறைவனாவனென்று சொல்லப்படுிற, பங்கம் இல்லா - அழி 
வற்ற, சிறுபாலன்-ரிறியபாலகன து, wards al tr wr LB 
௮ம் - மணல்லீட்டின் விளையாடலை நிகர்ச்ச, பாரின் வாழ 

வை - இந்தப் பிரபஞ்ச வாழ்க்கையை, இங்கு - இவவிடத் 
இல், நிலையென மதிப்பது ஒழிர்து - நிலயென்று எண்ணு 
வதைவிட்டு, குருபதமலரின் - சதர்சாரியாது ஸ்ரீபாதசமலங் 
களின், இசசைமேலி - விருப்பத்தையடைந்து, கககுல்பகல் 

அற்றஇடத்து இருர்து - இராப்பகல்களற்ற இடத்தில் இருந் 
தகொண்டு, சுகம் சாண்பாயோ-அரர்தத்தை அுபவிச்சப் 
போகின்றனையோ, எ-று, 

(பொ-ரை,) சொடி தாகிய மனமே, எவ்விடத்திலும் வியா 
பித்து விளக), முதலும் இறுதியும் ஈடுவுமாகிய எவ்௨சை 

2
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யான பொருள்கட்கும் இறைவனாவனென்று சொல்லப்படு 

இற அழிவற்ற சிறியபாலகனது மணல்வீட்டின் விளையாடலை 
நிகர்த்த இர்தப்பிரபஞ்ச வாழசகையை இவவிடத்தில் நிலை 

யென்றெண்ணுவதைவிட்டு, சதாசாரியாது ஸ்ரீபாதசமலங்ச 

ளின் விருப்பத்தையடைந்து இராப்பகல்களற்ற இடத்திலிரு 

ர்துகொண்டு அஈந்தச்தை ய.நுபவிச்சப் போகின் மனையோ, 

(வி-சை.) இதவசாத்துக்கு௪ செவிகொடுத்துச் கேளாதவ 
ரைச செவிகொதெதுக் கேட்கும்படி சடிந்து சொல்லுதல் உல 

இயற்கையாதலால், விஷயாடுசளில்யசேசசையாய் விஹரித் 

தச்கொண்டு இரிரெ மை ம் இன்சொல்லுக்குச செவிகொடா 

தெனககருதி, கடியகெஞ்சே! என வன்சொல்லால் அறிவு 
அழைச்தது. & இிறுவீசிெட்டியதி னடுசோற்றை யுண்டுண்டு 

தேச்குரிறியார்கள் போல”? என்று தாயுமான சுவாமிகள் 

கூறியுள்ளபடி, செருவில் றவீகெட்டி அஇில்சமைத்த மணற் 

சோற்றையுண்டதாகப் பாவனைகாட்டி. மீட்டு மவவீட்டை 

யழித்து விளையாடல் செய்யும் சிறுவர்களைப்போல், உலக 

(பியாவையுர் தாமுளவாக்கலும், நிலைபெறுந்தலு நீக்கலு நீகு 

சலா, வலடூலாவிளை யாட்டெயாரவர், தலைவ ரன்னவர்க் 

கேசாணூஙசளே?' என்னும் முனஜோர் மொழியின் படி இறை 

ன் சகல புவனஙகளையும் ஆக்கியளித் த அழித்தலைத் தனக் 
குத் திருவிளையாட லாக உடைமைபற்றி, இவவுலகவாழ்வுநிலை 
பெறா தழியு மியல்புடையதாசதலால், சிறபாலன் மணல்வீட்டு 
விளையாட்டாம் பாரின் வாழ்வு, எனிருூர்.  நாடுககர் வீடு 
டையா டாய்தர்தை ஈட்புமச்கள், மாடுகுலம் பொன்னுடம் 

பின்வாதனைகள், கூடத, தொடுத்தவலைச் கண்ணித்துடக்த 

னையிப்போ, விடப்பெறுவா ரேன்பிறப்பார் மேல்'? என்று 

கண்ணுடைய வள்ளலார் கூறியிருத்தலால், காரெகர்முதலிய 
துடச்குசகளை யொழிச்ச வேண்டுமென்றும், ௮வ்வாறொழித்த 

வர்கள், இனி ஜனனமரணதுக்கங்களினால் வருர்தார்சளென் 
றும் பெறப்படுதலால் “இங்கு நிலையென மதிப்ப தொழிச்து?? 

என்று கூறினார்.எல்லாப் பற்றுகளையுமொழித்து இறைவன து
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'திருவடிகளையடைர்தவர்கள் கஙகுல்பசலற்றவிடத்தி விருப்ப 
சென்பதை ''எத்தனைராள்கூடி யெடுத் சசரீரமிவை, யத்தனையு 
மண்டின்ப தல்லவோ--வித்தகனார், காலைப்பிடித்து மெள 

ளக கஙகுல்பகலற்றிடத்சே மேலைக்குடியிருப்போமே? என்று 

பட்டின த்தடிகளும் பகர்ச்துள்ளார் *கங்குல்பக லற்றவிடம” 

சதோதயமானவிடம். கஙகுல்பக லறரின்ற வெல்லை? யுள 
தெ.த என்றும், இராப்பக லற்றவிடத்தே யிருக்கை யெள் 

தல்ல2வ? என்றும், பிற அறிஞர் கூறுதலுக காண்க, (௩) 

தேனினருஞ் சுவை.பாகிரீ திகழ்மலரின் 

மணமாகித் தெருளு மாகி 

வானிறைக்த வெளிமருவி புயிர்க்குபிராய்த் 

துரியநிறை வயங்குஞ் சோக் 

கோனெனுற் கூத்தில் வல்லோன் 

கோதறவாட் டியபாவைக கூத்ஈம்பி 

நானெனுமா ணவத்தோடு நரட்கழித்து 

நெஞ்சேநீ ஈலிவுற் ரூயே, 

(இ-ள்.) செஞ்சே - மனமே, சேனின் ௮ருசுவையாட- 
தேனினிடத்தில் அரிசாயெ இன்சுவையாகியும், இகழ் மல 
ரின் மணம் .ஐ9 - விளங்குற பூவில்வாசனை யாயும், செரு 
ளூம் ச - தெளிவாக அறிவுஞவா௫ியும், வான் சிறைந்த 
வெளி மருவி - மேகங்கள் கிறைந்த ஆகாயத்திற் கலர்த, 
உயிர்க்குஉயிராய்-உயிர்ச்குஉயிராசியும், துரியகிறைவயங்கும்- 
துரியபதபரிபூர்ணமாயவிளககுகற, சோதிச்சோன்என்னும்- 
WIG eer Burau இறைவளென்ற, சல்கூத்தில்வலல்லோன்- 
ஈல்ல கூத்தாட்டத்தில் வல்லவன், கோதுஅற - குற்றமற, 
ஆட்டிய - கட்டுற, பாவைசக்கூத்தை சஈம்பி - பொம்மலாட் 
தினை சம்பி, சான் என்னும் ஆணவத்தோடு . நான்என்றெ 
ஆணவத்துடன், சாள் கழித்து - உன் வாழ்ராளை வீணாளர்சச்
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Qe, 
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கழித்த, 8 ஈலிவுற்றாயே - $ வருர்தினையே, 'உன் அறியாமை 
யிருர்தவா றென்னை,” எ-று, 

(பொ-ரை.) மனமே, 'தேனினிடச்தில் அரிதாெ இன் 
சுவையாடியும், விளங்குறெ பூவில்வாசனையாகியும், தெளிவா 
கிய அறி௮ருவா௫ியும், மேகஙகள் நிறைந்த BETS ED sev 
நீது உயிர்ச்குயிராசியும் துரியபதபரிபூர்ணமாய் விளங்குகிற 
ப.ரஞ்சோதியாகெ இறைஉனென்ற ஈல்ல கூச்சாட்டத்தில் 
வல்லவன், குற்றமற ஆட்டுகிற பொம்மலாட்டதக்தை ஈம்பி, 
சானென்ற ஆணவத்துடன் உன் வாழ்காளை SF soy or 
கக்கழித்து நீ வருர்தனேயே, உன் அறியாமையிருஈசவா 
றென்னை, ௭-ற. 

(வி-ரை,) * உயிர்க்குயிராய்த் அரியரிறைவயங்குஞ்?சாதிக் 
கோன்'? என்பதை, *கருதரிய மலரின்மண மெள்ளி லெண் 
ணெயுடலுயிர்போற்கலர்தெர்காளுந், துரியரடுஷடிருர்ச பெரி 
யபொருளியாததனைத் தொழுதல் செய்வாம் ?? என்று தாயு 
மானசுவாமிகள் கூறுதலுய காண்க, “கூத்தில் வல்லோன்? 
பஞ்ச சருததியமாய கூத்தாட்டத்தல் சமர்த்தன், பஞ்ச 
கிருத்தியம் - ஐர்தொழில்சள்.௮வை--சருஷ்டி,, ஸ்இதி, சம் 
ஹாரம், rts, ௮.நுக் சம் என்பன. ருஷ்டி. தமரு 
சத்திலும், இதி அபயாஸ்தத்திலும், சங்காரம் மழுவிலும், 
இிரோபம் பதித்த இருவடியிலும், அ.நுக்கிரசம் தாக்கிய 
இருவடியிலும் நிகழ்வன வென்பதை, மி சாற்றந்துடி பதனிழ் 
ரோயுர் இிதியமைப்பிற், சாற்றியிடு மங்கயிலே சங்கரா. 
மூற்றமா, யூள்று மஓர்ப்பதழ்தி ஓற்றதிபோதமுச்இ, சான்ற 
பலர்ப்பதத்கே சாடு!? என்னும் உண்மைவிளக்சச் செய்யுளா 
னு முணாக, பாயைக்கூத்து - பொம்மலாட்டம், 4 நன்னா 
ரிற் பூட்டிய குத்திரப் பாடைன்னார் தப்பினாற், றன்னாலு 
மாடிச்சலித்திமோவர்தத் தன்மையைப்போல், உன்னாலியா 
னுர்திரிவதல்லர்ன் மற்றுனைப் பிரிர்சா, லென்னாலிங்காவ 
துண்டோ விறைவாகசர யேசம்பனே ?? “ராட்டமென்றே



en மரரகக. 

  

  

  

யிரு சற்குருபாஈ.தரை ஈம்பிப் பொம்ம-லரட்டமென்றே யிரு 

பொல்லாவுடலை”? என்றார் திருவெண்சாட் ட௨களஞம். நண 
வம்-அகச காரம், (௪) 

வ்ருக்கமுறச் சொட் . ௦ ரக ் துற சன 0 G Up be ழூ ராப்பள த்திற் கணட BOT 

நிலை2யன்றே மடப்பார் போலுக் 
na க . . ட் . . 
திருக்கமல ஈதிப்புனலென் நருஞ்சுரங்கண் 

Curtains திகைக்சல் போலும் 
டெருச்கமூற்றே ul மிளாழ்வை வாழ் 2வன்.லனும 

vy . 4 . 
பேகை யைப் பிரித SIH? 

. க * ் 
கரைததவிடா கலைககாயெஷ றறிவுரைகக 

நெஞ்சமினிக் கனன்று கூறும், 

(இ-ள்.) வரும்சம் உற - கூட்டமாக, சொப்பன மஇல்-சன 
வில், கண்டது.எல்லாம் - காணப்பட்ட பொருள்கள் யாகும்; 

சீலயெனநே - உண்டையென்றே, மதிப்பார் போலும்” 

எண்ணுஷோர் போலலும், அருசுரம் கண்டு - அரிதாகிய 

கானலைச்சண்ச9ி, மறி - மான்கள், திரு - அழகாகிய, கமல 

ஈதிபுனல் என்று - தாமரை மலர்கள் நிறைர்த யாற்று நெ 
ன்றுரினைத்து, ஒடி - விரைந்துசென்று, திகைத்தல்போலும்- 

திகைப்பதுபோலவும், பெருச்சுருதற்றே - பெருச்ச மடைவது 

போல வேயிருர்து, அழிவாழ்வை - அழிர்தொழிசன்ற இக் 
சீப் பொய்யாகிய பிரபஞ்சவாழ்வை, வாழ்வுஎன்னும் - மெய் 

வாழ்வென்று நினைகீறெ, பேழைமையை - அறியாமையை, 

பிரித்து ௮றுத்து--உன்னிடத்தினின்றும் வேறுகப்” பிரித்துச 

சேதித்து, கரைத்துவிடாது - நிர்மூலமாக்காமல், அலைஈதாய்- 

அலைர்தனையே, என்று அறிவு உரைக்க-என்று அறிவுசொல்ல) 

இனி - இதற்குமேல், நெஞ்சம் - மனமானது, கனன்று 

கூறும் - கோவித்துச் சொல்லாரின்றது, எ-று, 

(பொ-ரை.) கூட்டமாகச் சனவில் காணப்பட்ட பொருள் 

, ஏள் யாகவும், உண்மையென்றே எண்ணுவோர் போலவும், ௮ரி
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தரீகிய கானலைக் சுண்டு மான்கள் அழகாரிய தாமரை மலர் 

கள் நிறைந்த யாற்றநீரென்று நினைர்து விரைச்துசென்று 

இகைப்பதுபோலவும், பெருச்சமடைவது போலவே யிருந்து 

அழிச்தொழிகின் ற இ*தய் பொய்யாகிய பிரபஞ்ச வாழ்வை 

மெய்வாழ்டென்று நினைக்கிற அறியாமையை உன்னிடததினி 

னறும் வேறாகப்பிரிச்துச சேகித்து நிர்மூலமாச்சாமல் அலை 

சனையே யென்று அறிவுசொல்ல, இதற்குமேல் மனமானது 
கோவிததுக் சொல்லா நின்றது, எ-று 

(வி-ரை.) உலகவாழவு சொப்பனததிற் சண்ட பொருள் 

போல பொய்யாமென்பதை 4 மையாடு கண்ணியு மைந்தரும் 

வ £ழுவு மனையுஞ் செர்ஜி, யையாரின் மாயையுரு வெளித்தோ 

றறமகிலத துள்ளே, மெய்யாயிருரசது சாட்செல நாட்செல 

மெெட்ட வெறும், பொய்யாய்ப் பழங்கதையாய்க் சனவாய் 

என்று பட்டினச்தடிகளும் கூறி 

புள்ளார். சுரம் - நீரற்றபாலைகிலமி இத இதனிடச்துப் பொ 

யயாயத் தோற்றுகற கானலையுணர்ச்திற்று, கானல் என் 

பது பாலைநிலத்தில் தாரத்துப் பார்வைக்கு ஏறி நீர்போ 

வழ தோற்றுகிற பொய்த்தோற்றம், இதனைப் பேய்த்தேர் 
என்றும் கூறுவர். “பூக்தாரும் பொய்கைப் புனலிதுவே 

யெனச் கருதப், பேய்த்தேர் முகச்குறம்பேதை: குணமா 

சாமே? என்றார் மணிவாசகரும். பேதைமை - அஞ்ஞானம்.() 

மமல்லப் போன துவே 

மாயமெனு மாசையற வல்லமைபெற்் 

றிடுமறிவே மண்ணின் மாழைச் 

சீயமிரு புதக்தாங்கு மாசனத்துல் . 
விற்றிருஈ் து செங்கோ Boor 

நாயகனா யழியாத வாழ்வுடைய 

மன்னனென காலும் வாழ 

சேயமிகவுஜ்றே னஃசடை வனென 

வதிவுமிளி நிகழ்ச், து மன்றே,
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(இ-ள்.) மாயம் என்னும் ஆசை ௮/ற-மாயம்என்இற அசை 
ியாழிய, வல்லமைபெற்றிடும் அறிவே-சாமர்த்தியம் பெற்திரு 
க்ஏிற ஜறிவே, மண்ணில்-இக்கரிலவுலக த்தில், மாழை-பொன் 
னிஞுற்சைய்யப்பட்ட, இயம் - சிககஙகள், இருபுறம் தாஙகும்- 
இரண்டுபக்ககக ரிலும் நின்று காககுகின்ற, ஆசஈத்தில் - இரு 
கையில், விற்றிருக் ந. - மகிழ்க இருர் அ, செஙகோல் ஐ௪9- 
செயகொல் செலு, சாயகனாய் - 'உலகத்துக்குத தலைவ 
னாகி, அழியாச வாழபு உடைய - அழிவற்ற செல்வத்தை 
யுடைய, மன்னன் என - அரசன் என்று சொல்லும்படி, 
கானும் வாழ - ஈானும் வாழ் வதறீரு, பிககேயம் உற்றேன். 
'நிகவும் ஆரை கொண்டி.ருக்ிறன், அஃது அடைவன் என- 
அதனைப் பெற. னென்று (மனஞ்சொல்ல), இனி - இதற்கு 
மேல், அறிய - அறியானது, நிகழததும்- சொல்லாகின்றது, 

(பொ-ரை.) மாயமென்கிற அசையொழியச சாமர்த்தியம் 
பெற்றிருக்கிற அறிவே, இக்த நிலவலசததில் பொன்னினாற் 
செய்யப்பட்ட ெகஙகள் இரண்டு பச்கஙகளிலும்நின்்று தாவ 
குன்ற இருச்கையில் மகிழர்திருந்து செங்கோல் செலுத்இ 
உலகத்துக்குத் தலைவனாஇ அழிவற்றசெல்வத்தையுடைய Hr 
சனென்று சொல்லும்படி கானும் வாழ்வதற்கு மிகவும் அசை 
கொண்டிருக்கிமிறன், அதனைப் பெறுவேனென்று மனஞ் 
சொல்ல, இதற்குமேல் அறிவான து சொல்லாறின்றது, எ-று, 

(வி-ரை.) உலகவாழ்வு நிலையற்ற தென்பதை அ.நுபவத் 
திற் கண்கூடாகப்பார்த்தும் அதில் விரக்ட யுண்டாகாமலும் 
உள்ளமட்டில் திருப்தியடையாமலும், மேலுமேலும் ஆசையே 
கொள்வது மாயா சம்பந்தமான மனதின் இயல்பாதலால் 
 மன்னனென சானும் வாழ கேயமிகவுற்றேன்?? என்றார். 
இதனை, *ஆசைச்சொ ரளவில்லை யகலமெல்லாக் சட்டி யாளி 
னுங் சடன்மீதிலே, யாணை செலவே நினைவ சஎசேசனிச 
சாச வம்பெர்ன்மிச வைத்தபேரும், நேரித்தரசவாத வித்தைக்
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கலைச்இிடுவர் நெகொளிருந்த பேரும், நிலையாகமேயினு௨ காய 

கற்பர்2தடி செஞ்சுபுண்ணாவர்? என்று சாயுமான சுவாபிக 

ளூம் கூறியுள்ளார். அறிவினாலன் றிமாயைபை வேறொன்றால் 
வெல்லக்கூடாமையால் 'மாயமெனுமாசையற வல்லமைபெற் 

DO wha, என்றார், மாழை- -பொன். சீயம் - இஙகம், :£ய 

(அிருபுறர்தாங்கு மாசனம்' என்றது, சிஙகாசாம் என்றபடி, 

செங்கோல் ஓசசுதலாவது மநுமுதலாயெ நூல்க.ரில் விதிக 

கபபட்ட ராஜதாமதகைக் குறைவற நடத்தல் காயகன்-சக்- 

வர்த்தி. ௮அழியாசவாமபு - கொள்ளககொள்ளக குறையாத 

பெருஞ்செல்வம், மன்னனென - மன்னன் பால எனினும் 

பொருர்தும், (௬) 

Bova haps கனிக் தடைச்€ மரசாணடு 

கேரலர்க ணெருங்கிப் போறறப் 

பலவிதமாப் படைபுை -சூழ்ம் திடக்களிற்றின் 

பிடரியொனிர£ பரிதி யென்ன 

வில கன்றே ரோடேகந்தி யிரந்தமன்ன 
ரெண்ணிலா ரென் றறிக்தும 

உலகுதனி லாசையுற்ற நெஞ்சே$ 
யென்றிகளை யுணரு காளே, 

. (இ-ள்) தனி - ஒப்பற்ற, நிலவு உமிழும் - சந்திரிகையை 

வீசுற, குடை$£ழ்-முத்துக்! குடையின் €ழேயிருந்து, ௮௪ 
ஆண்டு - அரசாட்சி செய்து, நேரலர்கள் - பகையரசர்கள், 
கெருங்கபோற்ற - நெருககிரின்று வணககவும், பலவிதம்- 
பலவகையாகிய, மாபடை - பெரும்படைகள், புடை சூழ்ச் 
இட - பபச்சங்களில் சூழ்ர்து வரவும், களிற்றின் பிடரி-யானை 
பின்பிடர்மேல், ஒளிர் பரிதி என்ன-. விளங்குகிற சூரியன் 
போல, இலகுகின்றோர்-பி.ரசாசித துச்சொண்டிருர்த அரசர்க 
ஞம், தடு ஏந்தி - தமது கையில்? ஒரு தட்டை யேர்தி, இச 

ந்சமன்னர் - ஐயமேற்றுண்ட அரசர்கள், எண்டுலார் என்று
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அறிர்தும் - அளவில்லாசவரென்று அறிந்திருந்தும், ௨உஒகு 
தீணில் - இப்படிப்பட்ட இவவுலகவாழ்வில், ௮சைஉற்ற-விரு 
ப்பம் லை ச்ச, நெஞ்ச - மனமே, நீ- நீ, இதனை - இல் 
உண்மையை, உணரும் சாள் - அதியும்காள். என்று - எர்த 
சாமீளா யான் HOH ever,’ erm, 

(பொ-ை.) ஒப்பற்ற சரந்திரிகையை லீசுற முத்துக் 
குடையின் கீழேயிருந்து ௮சாட்ரிசெய்த, பகையாசர்கள் 
நெருங்கி ரின்று உணஙுகபம், பலவ௨கையாடிய பெரும்படை 

கள் பக்கங்களில் சூ.ர்ந்துவாடம், கானையின் பிடர்்2மேல் விள 

&்குதிற சூரியன்போலப் பிரகாசித் துகிகொண்டிரு5த ௮ரசர்க 
ளும் தமது கையில் ஒரு ஒட்டையேர்தி ஐயமேற்றுண்ட oF 

சர்கள் அளவில்லாதவரொன்று அறிந்திருந்தம், டுப்படிப் 

பட்ட இஉவலகலாழ்வில் விருப்பம் கலைத்த மனமே, நீஇவ் 
வுண்மையை அறியும் காள் எம்சாளோ யான் அறிர்திலேன், () 

(வி-ரை,) நிலவு மிழுச் தனிக்குடையென் றதனால் முத்துக் 
குடையென்று பொருள் கூறப்பட்டத பலவிதமாப் படை 

யென்றது ரால்வகை யாகயபடைகளை, அவையாவன-யானைப் 

படை, குதிரைப்படை, தேர்ப்படை, காலாட்படை என்பன, 

தட - பிட்சாபாச்சரம், 4 அருளுமாசரு மானையுந்தேரும், 

பொருளும் பிநர்கொள்ளப் போன் முன்னர், தெருளு 

முயிரொடுஞ் செல்வனைச சேரின், மருளும் பினையவன் மாத 

௨மன்றே'' என்று திருமூலரும், den Quien at பொலிடச் 
குடைநிழற்கழ்ச - சேனைத் தலைவாரய்ச சென்றோரும், ஏனை, 
அளையுலப்ப வேராடிலீழடர் சா௩சொண்ட, மனையாளை மாற் 
ரர்கொள? என்றிஉவாறசெல்டஉச்! என்ரிலையாமையைச் குறித் 
ஆப். பிற அறிஞரும் கூற தல் காண்ச, இலகுதல் - பிரகாசித 

தல், அதாமது புகழ்பெற்று விளக குதல், (௪) 

வாசிதிசூழ் புவிதலை யே piu Oren 
108 Fg ov G ise wri மன்னர்
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ககக வள்சைகவமைகை 
en   

  

பாரினினுண் மணனிகர்ப்பா செனவுரைக்கும் 

பழமொழிபட் டாங்கு கேட்டுக் 

தாரிலங்குர் தாமமுடித் தரணிபர்கண் 

முதலானோர் தளாஈஅ தேகஞ் 
சீரறவே செத்துமண்ணுஞ் செயலறிர்தும் 

புவிமயககற் சோநதாய் நெஞ்சே, 

(இ-ள்,) செஞ்சே - மனமே, வாரிதிரூழ - கடல்சூழ்ந்த, 
புவிதனையே - இந்த மண் ஸூலகத்தையே, தம்மது என மதி 
தீது - தமதென்று எண் ணி, ஆண்டு - இதனை யாண்டு, மாண் 
மன்னர் - மடிந்த வேந்தர்கள், பாரினில் - பூ பியிலுள்ள, 
அுண்மணல் நிகர்ப்பார் என - நுட்பமான மணலை நிகர்ப்பார் 
கென்று, உரைக்கும்-பெரியோர்' சொல்லுகிற, பழமொழி 
பட்டாஙகு கேட்டும் - பழமொழியின் உண்மையைக்கசேட் 
டிருஈ்தும், தார் இலஙகும் - மலர்களால் தொடச்சப்பட்டு 
விளங்குகின் ற, தாமம் - மாலையைத் SNES, (ps - OGLE 
தையுடைய; தாணிபர்கள் -பூபதிகள், முதலானோர் - (ips 
லானவர்கள், தேசம தளார்து - ச£ீரம் தளர்க்து, Fi oy p- 
தமது சிறட்பொழியும்படி , செத ஐ - இதத, மண் ஆம் - மண் 
ணாகின் ற, செயல அறிர்தும - செய்கையை அறிச்திருர் தும், 
புவிமயககில் சேர்ர்சாய் - இந்த வுலக வாழ்வாடிய மயச்சத 
திற் பொருக்கினையே, (இசென்ன அறியாமை) எ-று. 

(பொ-ரை.) மனமே, கடல் சூழ்ந்த இந்த மண்ணுலகத் 
தையே சமதென்றெண்ணி இதனை யாண்டிமடிந்த வேர்தர் 
சள, பூமியிலுள்ள நட்பமான மண?ல நிகர்ப்பார்களென்று 
பெரியோர் சொல்லுன்ற பழமொழியின் உண்மையைச் 
கேட்டிருர்தும், மலர்களால் தொகெ்கப்பட்டு ad on ie) © 
மாலையைச் தரித்த மகுடத்தையடைய Lu Se ar முதலான 
வர்கள் சரீரம் தளர்ர்து தமது சறப்பொழியும்படி. இறச்து. 
'ண்ணகின் ௦ செய்சையை அறிர்இருந்தும் இச்த ௮௯9
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wien: ண்ண ஷண 

வாழ்வாசிய மயக்கத்திற் பொருர்தினையே, (இதென்ன 

அறியாமை,) எ-று, 

(வீ-ரை.) வாரிதிசூழ் புவிதனையே தம்மசெனமதிச்தாண்டு 

மாண்டமனனர் பாரினினுண் மணனிசர்ப்பார் என்றது இம 
மண்ணுலக த்தை யாண்சி மடிர்துபோன ௮ரசரை இவவளவி 
னபென்று மதித்தறிதல் கூடாதென்பதை விளக்குதற்கு. 

் மண்ணுண்டமன்னவரு மவாவாழ்பும்போயின நண்மணலை 

யொக்கும்'? என்றும், *முடிசார்ர்ச மன்னரு மற்றுமுள்ளோ 

ர முடிவிலொரு, பிடி.சாமபஅராய் டெ.ர்து மண்ணாவதுங்கண்டு 

பின்னுமிர்தப், படிசார்ர்க வாழை நினைப்பதல்லாற் பொன் 

னினம்பலவ, ரடிசார்ர்து சாமுயய2ங்ண்ரிமென்றே யறிவா 

நில்லையே!? என்கிறபடி. ௮ரசர் வாழவு மழிர் தபோமென்றும் 
மு.நியோர் மொழிச்திருச்கின்றனர். பட்டாஙகு - உண்மை, 

தார்-மலர். தாமம் - மாலை, (௮) 

இரவு சனிற் கூசத்காட மவைகேரா 

மிவ்வாழ்வை யிரு௩கு மென்றே 

கருதிமிக வாரையுற்றாய் காடனியெ 

லாஙறாடைக£ழ்க் காததல் போலக் 
குரைகடல்சூ ழெழுதீவுக் காசைகொள்ளும் 
பாழ்2ஈஞ்ச குருவின் ரரளிற் 

சரணமென வடை. வதென்று புவிமயக்கற் 

சிக்கிநெரற்து தவிககின் ரூயே, 

(இ-ள்.) இரவுதனில் - இராக்காலத்தில், கூத்தாடும்-கூத் 

தாடுகிற, அவைகேராம் - சபையைரிகர்த்த, இவவாழ்வை- 
இவவுலக வாழ்ச்கையை, இருச்குமென்றே கருதி - நிலையா 

யிருச்குமென்றெண்ணியே, மிக ஆசையுற்றாய் - இதனி 

டத்தே மிசவும் ஆசைவைச்தாய், காசினியெல்லாம் - ewe 
முழுதும், குடைக்கீழ் - ஒரு குடைச்சழ் வைத்து, சாத்தல்
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போல - காப்பாற்றுவதுபோல, SOIL MEP ~ FF HES 9 
SLAG PES, எழுதீவுக்கு - சப்த தீவுகளுக்கும், ஓசைகொள் 

ளும் - ஆசைகொள்ளுறெ, பாழதெஞ்சே - பாழ்மனமே, GG 
வின்தாில் - சற்குருசாதன் திருவடியில், சாணம்என- -அடை 
க்கலமென்று, அடைவது என்று- $ அடைவது எர்தராளோ, 
புவிமயக்கில் 9௧௫ - இந்தப் பிரபஞ்ச ம.பச்கத்தில்அகப்பட்டு, 
கொந்து தவிக்கின்றாயே - சொர்து தவிக்கன்றனையே. எ-று, 

  

(பொ-ரை) இராக்காலத்தில் கூத்தாடுகிற சபையை நிகர் 
தீத இவவுலகவாழ்க்கைபை அலையா யிருக்குமென் நெண் 

ணிய இதனிடத்?த சலம் ஆசையைத்தாய், உலசமுழு 
தும் ஒரு குடைக்£ழ் வைத துச் காப்பாற்றுவதுபோல, சத்தி 
கீகிற கடல்சுழ்ர்த சப் ததீவுகளுகரும் உசைகொள்ளுூற பாழ் 

மனமே, சற்குருமாதன் இருவடியில் அடைக்கல மென்று 
$யடைவது எர்தநாளோ, இர்தப் பிரபஞ்சமயச்சததில் அகப் 
பட்டு நொந்து தவிக்கன் றனைமய. எ-று, 

(வி-ரை.) இவவுலகவாழ்ச்கை வினைப்போசமாயிருந்து அப் 
போகவிறுதியில் நிலையிலசா யழிதலால் '*இரவுதனிற் கூத் 
தர்மெயை Carn வாழ?. என்றார், “Ks grea 
குழாத்தற்றே பெருஞ் செல்பம் - போக்குமது விளிந்தற்று?? 
என்றார் மேலோரும். நெஞ்சம் தன்சொல்வழிரில்லாமையால், 
அதனைப் “பாழ்நெஞ்சே” யென் நிழித்துச் கூறினார், இத 
னைச :'சற்றாகிலுர் தன்னைததா ன நியாய்தனை யாயர்தவரை, 
யுற்றாலு முரைக்கப் பொருந்தா யுனக்கானரி?ல, பத்றாய் 

குருவைப் பணியாய்பாத்தையர் பாலிற்சென்றென், பெறருய் 

மட நெஞ்சமே யுனைப்2பாலில்லை பித்தனுமே” என்று பட்டி 

னத்தபீதீசள் கூறுதலுங் சாண்க, குரைத்தல்-ஒலித்தல், எழு 
தீவு-சப்தத்மிபஙகள், அவை யாவன-நாவல், இறலி, குசை, Bo’ 
வுஞ்சம், புட்சாம், தெஙகு,கமுகுஎன்லும் எழுவசைப்பொருள் 
களை மிகுதியாக வுடையன௨ாய் ௮ட்ஒப்பொருள்களாலே 
பெயர்பெற்ற ஈவலர்£௮ மூதலியன (௬)
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வாங்குகடல் சூழ்புவியைப் பொதுவறவே 

யாண்டமென மகிழ்ந்து சீர்த்தி 
யோங்கவெளம் பெற்நிருந்துங் கடல்கடக்க 

"வோடிடினு மோடு கையிற் 

ரூங்கியிரர் அண்டிருர்து மொருசாணி 

னுதரபசி தணிக்க நாளும் 

ஏங்குவதா லுள்ளதுவேபோதுமெனி 

லாசையறு மிணங்காய் நெஞ்சே, 

(இ-ள்.) வாங்கு - வளைந்த, கடலிரூழ் - கடலால் சூழப் 
பட்ட, புவியை - பூலோகத்தை, பொது௮ற அண்டு - பொது 
வற அரசாட்சிசெய்து, மனமகழ்க்து - மனங்களித்த, சீர்த் இ 
ஓங்கி-புகழாலுயர்ஈ்து, வளம்பெற்றிருக்தும் - மிகுந்த 'செல் 
வ,ச்சைப் படைத் இருந்தாலும், கடல்கடச்ச ஓடிடினும் - சட 
லைக்கடறர்?தோடிச சம்பாடித்தாலும், இடுகையில் தாங்கி - ஓட் 
டைக் கையிலை யேர்தி, இரந்து உண்டிருக்தும் - ஐயமமேற்று 
உண்டிருச்தாலும், (இவையாவும்) ஒருசாணின் உதரபசிதணி 
கக - ஒரு சாணளவாகிய வயிற்றுப் பசியைத் தணித்தற்் பொ 
ருட்டேயாகும், (அதலால் இசைச்குறித் து) நாளும் - தினம் 
தோறும், ஏங்குவதின் - ஏச்சககொள்வதைப் பார்க்கிலும், 
உள்ளதுவே போதும் எனில் - உள்ளதேபோதுமென் று AG 
ப்.தியடைந்திருந்தால், ரசை௮றும் - ஆசை யொழியும், (ஆ 
லால்) நெஞ்சே - மனமே, இணங்காய் - நீ இதற்கு௪ சம் 
மதிக்கவேண்டும், எ-று, 

் (பொ-மை,) வளைந்த சடலாற் சூழப்பட்ட பூலோகீதீதைப் 
பொதுவற ௮.சாட்டுசெய்து மனககளித்துப் புகழாலுயர்ச்து 
மிகுந்த செல்வத்தைப் படைத்திருர்தாலும், கடலைச்சகடர்தோ 
டிச சம்பாதித்தாலும், ஒட்டைச்கையிலேயேர்தி ஐயமேற்றுண் 
முருந்தாலும் (இவையாவும்) ஒருசாணளவாகிய வயிற்றுப் 

9
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 அணைகைவைவைங்கைவகைகளைகைைைள்ளை ‘ia 

  

  

  

பசியைத் சணித்தற் பொருட்டேயாகும், ஆதலால் இதைச் 

குறித்து இனர்தோறும் ஏ£ஈசங் கொள்வதைப் பார்க்கிலும் 

உள்ளதே போதுமென்று தஇருப்தி யடைந்திருர்தால் ஆசை 

யொழியும், (ஆதலால்) மனமே, நீயிதற்குச் சம்மதிக்க 
வேண்டும், எ-று, 

(லி-ரை.) வாங்குதல் - வளைதல், பொதுவற ஆளுதலா 

வது பலவேர்தரும் ஆளுதற்குரிய பொதுத்தன்மையையொழி 
த்து உலகமுழுதும் தானொருவனே தன்குடைறிழலில் வைத் 
தாளுதல், இரைகடலோடிப் பொருள் தேடினும், ஐயமேற்று 

ண்டு வாழினும் இவைகோக்குங்கால் சாணளவின தாய வயி 

ற்றப் பசியைத் தணிக்குரி.பித்தமே யாம், ஆகையால் உள் 

ளதேபோதுமென் நிருக்கவேண்டும் என்பதை **யோசிக்கும் 

வேளையிற் பசிதீரவுண்பது முறங்குவதுமாக முடியும், உள் 
ளதே போதும்”? என்று தாயுமான சுவாமிகளும் கூறியுள்ளார். 

வளம் - செல்வம், உதரம் - வயிறு, கடல்கடச்ச வோடு 

தலாவது சப்பலேறிப் பல தீபாந்த2ஐகளுக்குப்போய், வியா 

பாராதிகளால் பொருளீட்டுதல், (60) 

ஆசைபெனு மழுக்கதுன்மே லடைந்திருந்தாற் 

பரமகுரு வருண் சாலே 

மாசறவே கழுவாமன் மலமிகுந்த 

வாழ்க்கையெனு மண்டு சேற்றைப் 
பூசியதி லழுந்திரித் முழலகின்றாய் 

பாழ்நெஞ்சே பொங்கு மாசை 

நாசமூறக் கருதிகிலை காடாம 

னலிந்தனை பே ஈவில£ கேண்மோ, 

(இ-ள்.) ஆசையென்னும் - ஆசையென்ூற, அழுக்கு-அழுச் 

சான, உன்இமல் அடைந்திருந்தால் - உன்மீது படிச்திருர் 

தால் (௮ர்த அழுச்கை) பாமகுரு - பரமகுருவினது, ௮ரள்
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கீராலே- அருளா டீரினால், மாசற கழுவாமல் - குற்ற 

மறக்கழுவாமல், மலம்மிகுந்த - மலம் மிகுந்திருக்ெ, வாழ் 
கீகையென்னும்-உலக வாழ்ச்கையென்றெ, மண்டு சேற்றை- 

மிகு$்தசேற்றை, பூசி - பூசிச்கொண்டு, அ.ில்அழுக்தி - அர் 
தச்சேற்றின் சண்ணே யழுர்தி, நிதம் உழல்கின்றாய் - காள் 
தோறும் அலை௫ன்றனை, பாழ்நெஞ்சே - பாழ்மனமே, பொ 

கும் ஆசை - மிகுந்த அசையானது, நாசம் உறக்கருதி - நாச 

மடையவெண்ணி, நிலைசாடாமல் - நிலையான பொருளைத்சே 
டாமல், லிச்சனையே - வருந்தினையே, (இனி ௮வ்வாறு ௨௫ 
ஈதாதபடி)ஈவிலசக்கேள்-யான் சொல்லச் கேட்பாயாக எ-று, 

(பொ-ரை,) அசையென்டற அழுச்கானது உன்மீது படிச் 
திருந்தால் (௮.௪ அழுக்கை) பரமகுருவின து அ௮ருளாகய$ரி 
னால் குற்றமறச் கழுவாமல், மலமிகுர்திருக்ற உலகவாழ்க் 
கை யென்ற மிகுர்ச சேற்றைப்பூசிக்கொண்டு அர்த௪ சேற் 
தின்சண்ணே யழுச்திராள்தோறம் அலைகின் றனை, பாழ்மன 

மே, மிகுர்த ஆசையானது காசமடைய வெண்ணி நிலையான 

பொருளைச் தேடாமல் வருந்தினையே, (இனி௮வ்வாறு உருச் 

தாதபடி) யான் சொல்லக் கேட்பாயாக, எ-று, 

(வி-ரை.) *ஆசையெலும் பெருங்காற்றாடி.லவம்பஞ்செனவு 

மன தலையுங்காலம், மோசம்௨ரு மிதனாலே கற்றதுங கேட்ட 

துந்தூர்ச்து முச்திச்சான, நேசமுகல்வாசமும் போய்ப்புலனா 

யிற்கொடுமை பற்றிசிற்பரக்தோ, தேசுபழுத்தருள் பழுத்தப.ரா 
பரமே நிராசையின்றேற் றெய்வமுண்டோ?? என்றம் (ஆசை 

முதலா மாசனைத்து மறுத்தே யுடலம் வெறுத்தரிய, சேசன் 

சி௨ன்பொற் பாதமலர் செறிந்தார் பிறப்பை மறந்தார்கள் 

பேசற்கரிய பெருமையினைப் பெற்றா ரல்லர் சற்றாலும், மாசு 

மலிந்த வாசையினான் மயங்இத்தியங்கு மானிடரே?! என்றும் 
பெரியோர் கூறுதலால், (அசையெனு மழுச்ச துன்மே லடை 
திருக்தாற் பரமகுருவருணீராலே, மாசறவேகழுவாமல்மலமி6
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ஈதவாழ்ச்கையெனுமண்டுசேற்றைப், பூசியதிலழுச் திரிதமுழல் 

கின்றாய் பாழ்செஞ்சே பொங்குமாசை, சாசமுறக்கரு இநிலை 

நாடாமனலிந்தனையே ஈவிலச்கேண்மோ !! என்றறிவானது 

மனத்தை நோக்டிக் கூறிற்று, ஆசையே பிறவிக்குச் காரணம் 
என்பது 'அவாவென்ப வெல்லா வுயிர்க்கு மெஞ்ஞரீன்றும், 

தவாப்பிறப்பீனும் வித்து,, என்பசனால் இனிதுவிளக்கும். 

சலிர்தனையே என்ற ஏகாரம் இரக்கச்குறிப்புணர்த்தும் இடை 

சசொல். (௧௧) 

உன்னுடைய வாழ்வுதனக் குயர்ந்தோரைக் 

கணடுபற்றா யுனனி யுன்னி 

யன்னபடி வாழவென்றுற் சாமளவு 

மலவுற்றே யுழன்று வாடி. 
பின்னலனு பவித்திடுவாய் நெஞ்சே நீ 

சங்கற்ப மிகழ்ந்தே யுன்றன் 

பொன்னிலகு வாழ்வு தனிற் றணிர்தோரை 
யெண்ணி மஒழ் புரிக்திடாயே. 

(இ-ள்.) உன்னுடைய வாழ்வு தனக்கு உயர்ர்தோரை 
கண்டு - உன் வாழ்க்சையினும் உயர்ந்த வாழ்க்கை யுடை 
யோர்களைப் பார்த்து, பற்றாய - அதனிடத்தே ஆசைகொ 
ண்டு, உன்னி உன்னி - பலகாலும் அதனையே நினைத்து, 

அன்னபடி - ௮தேபிரகாரம், வாழ ஏன்றால் - வாழவே 
ண்மமென் றெண்ணினால், சாம்௮ளவும் - சா௫றவரைச்கும், 
அலைவுற்று உழன்று வாடி-௮லைந்து உழன்றுவாடி, இன்னல் 

௮பவித்திவொய - துன்பத்தை ய.றுபவிப்பாய், (அதலால்) 
கெஞ்சே - மனமே, நீ- நீ, சங்கற்பம் இகழ்ச்து - சங்கற்பங் 
ster யொழித்து, உன்றன் - உன்னுடைய, பொன் இலகு 

வாழ்வுதனில் - அழகாக விளங்குகிற வாழ்வைப் பார்க்கிலும், 
தணிர்தோரை - தாழ்ர்தவர்களே, சண்டு-பார்த்து, மகழ்புரிர் 
இடாய் - மடழ்சசியடைவாயாச, எ.று,
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(@ur-car.) உன்வாழ்க்கையினும் உயர்ர்த வாழ்ச்சையுடை 
யோர்களைப் பார்த்து ௮அசனிடத்தே ஆசைகொண்டு பலகா 
லும் இதனையே நினைத்து ௮சே பிரசாரமாக வாழவேண்டு 
மென்று எண்ணினால், சாசிமயரைக்கும் அலைர் தழன்றுவா 

மூச் துன்பத்தை யரூபவிப்பாய், (அதலால்) மனமே, நீ, சல 
கற்பங்களை யொழித்த அழசாச விளஙகஈ உன்னுடைய 
வாழ்வைப் பார்க்லும் தாழ்*தவர்களைப்பார்த்து மடழ்சரி 

யடைவாயாச, எற, 

(வீ-ரை) பற்று ஆசை, உனினியுன்னி என்ற அடுக்கு 

இடையறுது நினைத்து என்னும் பொருள்படரின்றது, நம்மி 
ஓம் உயர்ச்த வாழ்வுடையோர்களைச் கண்டு பொறாமை மேற் 

கொண்டு காமுமங்வாறு வாழவேண்டுமென் று கருதினால் சாம 

ளவும் துக்கமே பெருகுமென்பதை இருநிலம் புாக்குமொரு 

பெருவேர்தன், மிச்கோனொருவன் வெறுக்கை சோக்குழித், 

தொச்சதன் வெறுக்கை சுருக்கித் தோற்ற, விழப்புறுவி (pw 

மெய்தி யழுச்கறுத்து, மற்றது பெறுதற் குற்றனதெரீயி, யயி 

ற்சுவை பெறாஅன் றுயிற்சுவை யுரு௮ன், மாணிழை மசவிர் 
தோணலங கொளா௫அன், சிறுகாற்று வழங்காப் பெருமூசசெ 

Dis, கவலையுற்றழிவதூஉங்காண்டும்?” என்று GOI (GF 

சுவாமிசள் கூறுதலுங் காண்க, சங்கற்பம் - மனவிருப் 

பம், இது அனேச. அரர்த்தங்களை பண்டாக்குமாதலால் இச 

னை வேோறக் களைய வேண்டுமென்பதற்கு, சங்கற்ப 'மிகழ் 

ர்து, என்றார், “சங்கற்ப நாசத்தா லெளிதாக மனகாசர்கானே 

யெய்தும், ௮ங்குற்ற மனமிறக்கிற் சனன மரணங்களெனு 

மரமுமாயும், இவ்டுப்பா லெனைத் திருடுங் கள்ளனைக் சண் 

டேன் சண்டே ஸனிவன்பேர் நெஞ்சம், பொகங்குற்ற விவனாவே 

நெசொ ஹணொகச்தேனின்று பொன்றுவிப்பேன்!? எனப் பிறஅறி 
ஞரும் சங்கற்பமே பிறவிச் கேதுவென்றும் சங்கற்ப நாசம் 

பிறவி சாசத்துச் சேதுவென்றும் கூறுதல் சாண்ச, (௪௨)
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வண்டறவே யுளக்கமைத்த தல்லாம 

லலைக்தாலும் வாராதென்று 

கண்டிருந்து மலைந்தனையே யெனவுசைக்க 

நெஞ்சகமுங் ௧௬௫ கூறும் 

உண்டடுத்துச் சுற்றமுட னன்பாக 

வாழ்வதுவே Wu Ben ut 

கொண்டதன்மே லாசையுற்றே னெனவறிவு 

சுற்றமது குழையக் Ga. Dib, 

(இ-ள்.) வண்டுஅற - குற்றமற, உனக்கு அமைத்தது ௮ல் 
லாமல் - (கடபுளால்) உனக்கு அமைச்சப்பட்டதே யல்லா 

௦ல், ௮லைர்சாலும் - நீயலைர்தாலும், வாராது என்று கண்டிரு 

தும் - வேறுபொருள்கள் உனக்குச் இடைச்சமாட்டாவெ 

ன்று நீயறிர்திருக்தும், அலைர்தனையே என-லணே அலைக்சா 

யேயென்று, உரைக்க - அறிவானது சொல்ல, கெஞ்சகமும்- 

மனமும், கருதி கூறும் - தலோத்துச சொல்லாறின்றது, 

(அது எப்படியென்றால்) உண்டு உடுத்த - உண்ணவேண்டி, 

யவற்றை யுண்டும் உடுக்கவேண்டி௰ வற்றை படுத்தும், சுற்ற 

முடன் - சுற்றத்தாரோடு கூடி, வாழ்வதுவே - வாழ்ர்திர 

ப்பதே, உலகில் இன்பம்கொண்டு - உலகத்தின் இன்பமாவ 
தெனக்கொண்டு, அதன்மேல் - அதனிடத்தில், ஆசையுற்றே 

ன் என - ஆசைகசொண்டேனென்று மனம்கூற, அறிவு - அறி 

வானது, சுற்றமதுகுழைய - சுற்றத்தின மீதுள்ள பற்றறும் 
படி, கூறும் - சொல்லாநின்றது. எ-று, 

(பொ-ரை,) குற்றமறச் (கடவுளால்) உனக்கு அ௮மைச்சப் 
பட்டதே யல்லாமல் நீ யலைர்தாலும், வேறு பொருள்கள் உன 

க்குக் இடைச்க மாட்டாவென்று நீ யறிந்திருர்தும் வீணே 

யலைர்தாயேயென்று அறிவானது சொல்ல, மனமும் ஆவோ௫ 
துச்சொல்லசமின்றது (அது எப்படி. என்றால்) உண்ணவே
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ண்டிய வற்றை யுண்டும் உடுக்சவேண்டியவற்றை புடுத்தும் 
சுற்றத் சாரோடு கூடி வாழ்ர்திருப்பதே உலகத்தின் இன்ப 
மாவ, தெனச்சொண்டு அதனிடத்தில் அசைகொண்டே னெ 

ன்று மனம்கூற, அறிமானது சுற்றத்தின் மீதுள்ள பற்றறம் 
ப$. சொல்லாநின்றது, எ-று, 

(வி-ரா.) வண்டு - குற்றம். *வருந்தியழைத்சாலும் வாரா 
தவாரா, பொருர்து வனபோவென்றாற் போகா! என்றும் 
 ஆமவமுச்கிமுசப்பினு மாழ்சடனீர் சாழிமுகவா.து சானாழி'” 
என்றும், *உள்ளதொழிய வொருவர்ச் கொருவர்சுகக, கொ 

ள்ளக்டையாச் குவலயத்தில்--வெச்ளக் சடலோடி மண்டு 

கரையேறினாலென், உடலோ வாழு முயிர்ச்கு!? என்றம் 
மேலோர் கூறுங்கருத்கிற்ெங்க, ௨ண்டறவே யுனச்கமைத்த 

தீல்லாம லலைர்தாலும் வாராதென்று கண்டிருர்து மலைந்தனை 

யே, என்ரறூர். கண்டிருர்தும் என்றது பிரத்தியஷமாகப் 

பார்த தும்என்றபடி, அலைர்சனையே இசச்சக்குறிப்பு, உறுதல் 
மிகுதலாதலால் ஆசையுற்றேன் என்பதற்கு ஆசைமிகுர்தேன் 
என்றும் பொருள்கூறலாம். சுற்றத்தின் மேலுள்ள பற்றைச் 

சுற்றமென்றே கூறினர், குழைதல் - அறுதல். (௪௩) 

கனகமிகும் பெருவாழ்வு சறர்தவரைக் 

கண்டோர்கள் கலந்த கூடித் 

Boo HOW சுற்றமென மகளை மணம் 

புணர்ந்திடவே தருவார் வாழ்க்கைச் 
கனமதுகெட் டி.டிற்பெற்றோர் பிறந்தோரு 

மிகழ்ந்தவிதங் கண்டும் பறராய்த் 

தின மவரைச் சுற்றமெனத் இயங்கனேயே 
நெஞ்சகமே செப்பகச் கேண்மோ, 

(இ-ள்) சனசம்௰ிகும் - பொருள்மிகுர் இருக்ற, பெருவா 
ழ்வு இதர்தவரை - பெருகாழ்விற் சறர்தோர்சளை, சண்டோர்
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சள் - சண்டவர்கள், சலர்துகூடி - அவருடன் சேர்ந்து, தன 
துடைய சுற்றம் என் - தன் சுற்றமென்று உறவாடி, மகளை- 

தீன்மசளை, மணம்செய்திட தருவார் - விவாகஞ் செய்துசொ 
ள்ளத் தருவார்கள், வாழ்க்கை - வாழ்வானது, கனம்கெட் 

டிடின் - கனம்குறைர்தால், பெ ற்ரோர்பிறரதோரும்-பெற்றோ 

reer ever i றந்தோர்களும், இகழ்ர்தவிதம் சண்டும்- 
இசழ்ர்தவிதத்சைச் கண்டிருர்தும், பற்றுஆய்- நீ அவர்கள் 

அ பற்றுடையவனாய், தினம் - நாள்தோறம், ௮வரை- 
அவர்களை, சுற்றம் என் - சுற்றமென் றுஈம்பி, தியங்கனேயே- 

மயங்கினையே, செஞ்சசமே - மனமே, செப்பச்சேள் - யான் 

சொல்லச் கேட்பாயாக, எ-று, 

(பொ-மை,) பொருள் மிகுர்திருசறெ பெருவாழ்விற் ஜர் 

தொர்களைச் சண்டவர்கள் அ.ருடன் சேர்ந்து, தமது சுற்ற 
மென்று உறவாடி தமது மகளை விவாகஞ்செய்து சொள்ளத் 
தீருவார்கள், வாழ்வானது சனம்குறைர்தால் பெற்றோர்களும் 

உடன் பிறந்தோர்களும் டஇகழ்ர்தலிதத்தைக் சண்டிருந் தம் 

நீ ௮வர்சளை௪ சுற்றமென்று ரம்பி மயஙனையே, மனமே, 
யான் சொல்லச் கேட்பாயாக எஃறு, 

(வி-ரை.) சனசம்- பொன், அது டுங்குப் பலவகையா 

பெ திரவியங்களையுக குறித்து ரின்றது, பெருவாழ்9-பெரு 
ஞ்செல்வம், வாழ்ச்கைச்சனம் - வாழ்வின் பெருமை, செல் 

வஞ் சிறந்தோரைப் பலருற்கனப்படுத்தி இல்லாரை மிகழ்வ 

சென்பதை *இல்லாரையெல்லாரு மெள்ளுவர்செல்வரை,யெ 
ல்லாருஞ் செய்வர் சிறப்பு!” என்று இருக்குறளிலும், (உண் 
டாயபோழ்தி னுடைர்துழிச் காசம்போல், தொண்டாயிரவர் 

தொகுபவே--வண்டாய்த், இிறிதரும் காலத்துத் ”இிலிரோ 
வென்பார், ஒருவரு மிவவுலசத்தில்?! என்று நாலடியர்ரி 
லுங் கூறி யிருத்தல் சாண்க, பெற்றோர் - தாய் தந்தையர், 

விடையா ரிறையேதாதை மற்றஉன்பான் மின்னெம 
தன்னை யன்னவரைச், சடையரே மறந்து தறர்து தான
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ன்றோ கடும்பவ விடும்பை யுற்றனமிவ், வடைவுணர்க் திலை 
போன் நுடலிதற் கேதுவாய்வரத்தாய் பிதாவென செஞ், 
சுடைவுருரின்றாய் ப௨ர்தொ றிவ்வணமுற் றுளவுயிர்க் களவி 
யாதுரையே?” என்றார் பெரியோரும். (௧௪) 

பழுத்தமர்தனிற் பறவை கிறைந்திருநது 

பழமோயப் பறந்ததே போற் 

கொழுத்தநிதி சுறுத்தவுடன் சுற்றமகன் 

நிடுமல்லாற் கூடுமோ மண 

வழுத்தமன்னர் முடி தாழப்*புவியாணடோ 
ரிரர்துண்டு வாடும் போதில் 

அழுத்தமுட னாதரித்த சுறந்றமுண்டோ 
நிலையற்றே யலைந்த நெஞ்சே, 

(இ-ள்.) நிலை அற்று - உண்மைநிலையை நீகக, அலைந்த 
நெஞ்சே - அலைந்தமனமே, பழுத்த மரம் தனில் - பழம் பழுத் 

தம.ரத்தில், பறவை சிறைந்திருந்து - பறவைகள் நிரம்பியிரு 

ந்து, பழம்ஒய - பழங்களொழிய, பழர்ததேபோல் - அந்த 
மரத்தைவிட்டுப் பறந்துபோவது போலவே, கொழுத்தநிஇ- 

மிகுந்த செல்வமானது, சிறுத்தவுடன் - சுருங்னெ வுடனே, 

சுற்றம் அகன் றிடுமல்லால் - சுற்றங்கள் நீங்வெடுமேயன் றி, 

கூடுமோ - சேர்ந்திருக்குமோ, மண்வழுத்ச - மண்ணுலகத் 

தார் துதிக்கவும், மன்னீர் முடிதாழஎ- அரசர்களுடைய மகுட 
க்சள் தாழவும், புவி ஆண்டோர் - பூமி முழுதும் ஆண்டவர்ச 

ளாகிய சச்சரவர்ச்திகளும், இரச்து உண்டுவாடும் போல் 

பிக்ஷ்யேற்றுண்டு வருந்தும்பொழுதில், அழுத்தமுடன் 

ஆதரித்த - முன்னே தாம் செவ்வையாய் ஆதரித்த, சுற்றம் 
உண்டோ - சுற்றம்வர்துதவுதலுண்டோ, எ-று, 

(பொ-மை.) உண்மை நிலையை நீக்கியலைர்தமனமே, பழம். 
பமுச்தமரச்சில் பரவைசள் ரிரம்பியிருர்து, பழங்களொழிழூ
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அர்த மரத்தைவிட்டுப் பறர்து போவதுபோலவே, Mets 
செல்வமானது சுருங்னெவுடனே சுற்றங்கள் நீங்விடுமே 
யன்றிச் சேர்ர்திருக்குமோ, மண்ணுலகத்தார் துதிக்கவும், 
அரசர்களுடைய மகுடங்கள் தாழவும் பூ முழுதும் ஆண்டவ 
ர்களாகிய சக்ரவர்த்இகளும் பிஃைஷையேற்றுண்டு வருக்தும் 
பொழுதில், முன்னே அவர்களால், செவ்வையாய் ஆதரிச் 
சப்பட்ட சுற்றத்தார் வர்துதவுதலுண்டோ, எ-று. 

  

(வி-சை.) இலிலை பழமுங்காயு மதனுடைப் பழமுமுண் 
டேல், சாலவே பறவையெல்லாச் தீஙகிளை யென்றே வாமும்?? 
என்று கூறுதலால், இங்குப் பழுத்த மரம் என்றது பழுத்த 
ஆலமரத்தையே கொள்க, நிதிமிகுத்தபோது கூடியிருந்து 
சிறுத்தவுடன் அசன்றிடுவோர் உறவின ரல்லர், * அற்ற 
குளத்தி லழு£ர்ப் பறவைபோ, லுற்றுழித் தீர்வாருறவல்லர், 
அ௮க்குளத்திற், கொட்டியுமாம்பலு நெய்தலும்போலவே, யொ 
ட்டிபுலர்வாருறவு?? என்பதுபோல் எப்போதும் பிரியாதிருப் 
போரே ஈல்லுறவின ராவர், மண்வழுத்த என்றது மண்ணுலக 
தீதுள்ளவர் வாழ்த்த என்றபடி, மன்னர் முடிதாழ என்ற வி 
சேடணத்தால் புவியாண்டோர் என்றது உலகமுழுதுமாளும் 
சக்.ரவர்த்தசளை, (கட) 

தீர்னத யன்னை சுற்றமொடு தனயாசளு 
மடந்தையரும் உரணிதன்னிற் 

சுந்தரமாய்நெருங்கியிடப புவியாளப் 
பெற்றாலுஞ் சொல்லொ ஞதை 

வர் தம, ஈடுவாகு மருண்மவுனப் 
பரஞ்சுடரி னமைப்பு நீங்கி 

யிந்த வுடலிறர்திட்ம்போ தெயரா லென் 
னிதமபெறுவா யேழை செஞ்சே, 

(@-or.) தீர்சை அன்னை சுற்றமொடு - தந்தைதாய் சுற்ற 
த்தார் என்பவர்களுடன், தீஈயர்களும்-புதல் வரும், மடச்தைய
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early 

ஞண்ணைை, சற்ற 

ரும்-மாதரும்,தரணிதன்னில்-இவ்வுலகத்தில், சு௩்தரமாய்நெரு 

ங்கியிட-அழகாசசெருங்க, புவிஆளப்பெற்றாலும்-பூமிமுழு தம் 
௮. சாட்டி செய்யப்பெற்றாலும், சொல்லொணாத-சொல்லச்கூ 
டாத, அர்தம் அடி.ஈடு அகும் - முடி.௮டி ஈவொ௫ய, அருள் - 

அருளையுடைய, மவுனம் - மவுனநிலையிற் ரோன் றுகிற, LS GF 

சுடரின் - பரஞ்சோதியின், அமைப்பு baa ~ அமைப்பொழி 

ந்து, இர்தவுடல் இறந்திடும்போது - இந்தவுடம்பை விட்டுதீக் 
கும் போது, எவரால் - யாவரால், என் இதம்பெறுவாய் - 

என்னஈன்மையை யடைவாய், ஏழைகெஞ்சே - அறியாமை 
யுள்ள மனமே, எ-று, 

(பொ-ரை,) தந்தைதாய் சுற்றத்தார் என்பவர்களுடன் புத 
ல்வரும் மாதரும் இல்வுலகத்தில் அழகாக நெருங்க பூமிமுழு 

தும் ௮ரசாட்ரி செய்யப் பெற்றாலும், சொல்லச்கூடாத முடி 

“அடி நடுவாகிய அருளையுடைய மவுனறிலையிற் ரோன் றற பர 

ஞூசோதியின் அமைப்பொழிர்து இர்சவுடம்பை விட்டுநீங்கும் 

டோது யாவடால் என்னரன்மையை யடைவாய், அறியாமை 

பள்ளமனமே, எ-று, 

(வி-மா.) மடர்தையர் என்றது இவவிடத்து மனைவியரைக 
குறித்தது, தர்தை மாயார் முதலானோர் நெருஙகச சூழ்ந் திரு 

ச்ச நிலவுலகமுழுது மாண்டாலும் ஆதிமத்யார்தங்களும் தா 

னேயா யிருக்கிற பரஞ்சுடர் அமைச்தபடியேயன் றி, இவவு 

டலை விட்டு $ீயகும்2போது அந்தத் தாயார் முதலா ஜனோரால் 

என்ன ஈன்மை யடையப் போஇூரறாய் என்பது கருத்து, “உற் 
ரூசாருளரோ, வுயிர்கொண்டு போம்பொழுது, குற்ராலத்.து 
றை கூத்தனல்லா னமக், குற்றாராருளபோ?? என்று திருசாவு 

ச்சரசுசுவாமிகளும் கூறியிருச்கின் றனர். அக்காலத்தில் ௮ஞ் 

சேலென் றருள்புரிபவன் சிவபெருமானே, இதனை (புலனை 

ந்.தும் பொறிகலங்க நெறிமயங்கி யதிவழிர்திட் டைம்மேலு 

ந்இ, யலமந்தபோதாக வஞ்சேலென் றருள்செய்வா னமருங் 

கோயில், வலம்வர்த மடவார்ச ணடமாட மூழவதிர மழை
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யென்ற. சலமர்இி யலமந்து மாமேறி மு௫ல்பார்ச்குச் 
திருவையாறே'” என்று திருஞான சம்பந்தசுவாமிகள் தரு 
வாய் மலர்ர்தருளி யிருக்சன்றனர். பாஞ்சுடரி னமைப்பு- 
புண்ணிய பாபங்களின் பயன்சளாகஏயெ சுகதுச்சங்கள், (௧௬) 

  

குலமென்றுள் சுற்றமென்று மகவென்று 

மனைவியென்றுப் கூட்ட மெல்லாம 

அலமக்த கற்பனையா லலகலுற்ற 
தல்லாம லாவ துண்டோ 

மலமென்ற மாயையிதி லெவரிருந்தெ 

னெவாமிர் தென்மடமை நெஞ்சே 

பல.லனுண்டோ சஈுற்றமதாற் பரமசுக 

மடைவதுண்டோ பகர்ந் திடாயே, 

(இ-ள் ) குலம் என்றும் - குலமென்றும், சுற்றம் என்றும்- 

உறவினரென்றும், மகவுஎன் றும - மைர்தரென்றும், மனைவி 

யென்றும் - மனையாென்றும் சொல்லப்பட்ட, கூட்டம் எல் 

லாம் - கூட்டமுழுதும், அலமர்த-பிறலித்துன்பத்தில் சுழலு 

தற்கே துவாகிய, கற்பனையால் - கற்பனைவயத்தால், HE 

லுற்றதல்லாமல் - தஙகியிருப்பதல்லாமல், ஆவதுஉண்டோ- 
இவைகளால் ஆகும்பயன் ஏதாயினுமுண்டோ, மலம்என் ற- 

மலம் என்று சொல்லப்பட்ட, மாயை இதில் - மாயையாகிய 
இதனிடத்தில், எவர் இருச்துஎன்-எவரிருர்தாலென்ன, எவர் 
அழிர்துஎன்-எவரழிர்தாலென்ன, மடமை செஞ்சே - அறியா 

மையுளள மனமே, சுற்றமதால் - சுற்றத்தால், - பலன் 

உண்டோ - பபனுண்டோ, பரமசுகம் அடைவது உண் 
டோ - மேலான இன்பத்தை யடைவதுண்டோ, பகர்க்தி 
டாய் - $ சொல்லுவாயாக, எ-று, 

(பொ-சை,) குலமென்றும், உறவின ரென்றும், மைர்தர் 
என்றும், மனையாள் என்றும் சொல்லப்பட்ட கூட்டமுழுதும்/
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  எனை வவ பையப் 
பிதவித் துன்பத்தில் சழலுதற் கேதுவாயெ.க ற்பனைவயத்தால் 
தீங்பெிருப்பதல்லாமல் இவைசளால் ஆரும் பயன் ஏதாயினு 
முண்டோ, மலமென்று சொல்லப்பட்ட மாயையாகிய இத 
னிடத்தில் எவரிருர்தாலென்ன எவர் அழிச்தா லென்ன, 

அ.றியாமையுள்ள மனமே, சுற்றத்தால் பயனுண்டோ, மே 
லான இன்பத்தையடைவதுண்டோ நீ சொல்லுவாயாக, (எ-று 

(வி-ரை.) குலம் - சாதி - சுற்றம் - உறவினர், இவர் சுற் 
திச்கொண்டிருப்பவராதலால் இவர்க்கு இப்பெயர் வழக்கும், 

* சுற்றத்திற் கழகு குழவிருத்தல்'? என்றார் மூதறிவாட்டியா 
ரும். கற்பனை - இல்லாததை உள்ள துபோற் செய்தகாட் 

டல், அல்கல் - தங்குதல் (ரிலைபெறல்), குலம் சுற்றமுதலி 
யன கற்பனையால் வந்ததென்பதை, தந்தைதாய் தமர்தாச 
மகவேன்னு மிவையெலாஞ் சந்தையிற் கூட்டமிடுலோ, சக் 

)ேசமில்லை மணிமாடமாளிகை மேடை சதரக்க சேனையுட 
னே, வர்ததோர்வாழ்வு மோரிர்த.ர சாலக்கோலம்”? என்றும்) 
எவரிருர்தென் னெவாழிர்தென் என்பதை (4ஆரிருச்சென் 
ஞர்போ யென்னூமுதா சின்னருளின் சறிருர்தாலுய்வேன் 
சிவமேப.ராபரமே'?என் றம் தாயுமானசுவாமிகளும், “வெக்கா 
தீற் பெரும்பாம்பு கெளிபுற்றாங் குடும்பபரம் வெறம்பொய்யெ 
ன்ஹே,இங்சாசையறநீக்கி யெல்லையிலாப்பரமபதத்திருர் துவா 
தீவாய், சிக்காரசர்தர்ப்ப ஈகரிருக்தென் சதைவுற்றென் தீதோ 
ஈன்றோ, பங்சானமனைமக்கள் வாழ்ர்தாலென் கெட்டாலென் 
பாசமாயை" என்றுபிறஅ.றிஞருக்கூ..றுதலால் (இவரும், மலமெ 
ன். றமாயை யிதிலெவரிருர்தெ னெவாழிச்தென் மடள மகெஞ் 
சே, பலனுண்டோ சுற்றமதாற் பரமசுச மடைவதுண்டோ 
பகர்க்திடாயே”? என்ருர், (௪௭) 

அத்துவித நிலையாகப் பூரணமாய் 

நிட்களமா யதிவரய் மோன 
தீத்துவமாப்ச் சுழுமுனையிற் கற்பூச 
.தீபமெனச் சார்ந்த யோங்கு 

4 
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நித்தியத்தைச் சுற்றமென கெருக்கியதிற் 

சேரசசம னில்லா வாழ்வை 
யொத்தபெருஞ் சுற்றமென வலைந்தனையே 
யெனகெஞ்ச முரைக்கு மன்றே, 

(ப-ரை,) அத்துவிதநிலையாட - இரண்டற்றகிலையுளதாச, 
பூரணமாய் - எங்கும் நிறைர் ததாக, நிட்களமாய்-ரிஷ்சளமாக, 
அறிவாய் - ஞானவடி.வா௫, மோனதத்துவமாய் - மெளநநிலை 
யின் உண்மையா), சுழுமுனையில் - சுழுமுனையில், கற்பூரதி 
பம் எனசார்ர்து - கற்பூரதிபம் போலப் பொருந்தி, தங்கும், 
உயர்ச்ச, ரித்தியத்தை-சாசுவசமான பொருளை, சுற்றம் என 
நெருங்கி - ஈமச்கு உண்மையாஏய சுற்றமென் டைந்து, 
அதில்சேராமல் - அரதப் பொருளிற் சேராமல், நில்லாவாழ் 
வை - கிலையற்றவாழ்வை, ஒத்தபெருஞ் செல்வம் என - wig 
குப் பொருத்தமான பெருஞ் செல்வமென்றெண்ணி, அலைந்த 
னையே என - அ௮லைர்தாயேயேன்று அறிவுகூற, செஞ்சம்-மன 
மான, உரைக்கும் - சொல்லா நின் றது, எ-று, 

(பொ-சை,) இரண்டற்ற நிலையுஎதா?, எங்கும்கிறைா த 
தாச), ரிஷ்சளமாகி, ஞானவடி. வாடி, மெஎரகிலையின் உண்மை 
யா, சுழுமுனையில் சற்பூசதீபம் போலப் பொருச்இ, உயர் 
ந்த சாசுவதமான பொருளை, ஈமச்கு உண்மையான சுற்ற மெ 
ன்ற்டைர்து அர்சப்பொருளிற் சே.சாமல், சிலையற்ற வாழ்வை 
சமக்குப் பொருத்தமான பெருஞ்செல்வமென்றெண்ணி அலை 
ர்தாயே யென்று அறிவுகூ.ற, மனமானது சொல்லார் நின் 
மிது. எ-று. 

(வி-ரை) நித்தியப் பொருளாசியசட்வுளே சுத்மென்பதை 
(உடல்பொய் யுறவாயி லுூண்மைபுறவாகச், சடவாரார் ச்ண் 
ணருளே கண்டாய்!' என்று ஸ்ரீதாபுமானசுவா களும், சில் 
லாவாழ் வென்பதனளை :* வாழ்வாவ.த மாயம்மிதி enema go 
திண்ணம் என்று ஸ்ரீ சுர்தரமுர்த்தி சவாமிகிஞ்ம் கூறியிரும் 
தலைச்சாண்க, எ-று, 
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Tr gen u GSC es ents mp pnw x 

Qusraens sO sls obs 0) Yeo Bint 

சொள்னமொழி புகழ்வேண்டிற் சற்றம்டை 
கெனகிருப்பச் சுற்றக் தன்னை. 

சன்னமிது நிலையல்லவெனத் துறக்சாற் 

புகழ்வாரார் செப்பு மென்ற 

தீன்னிகரி நீமைகெஞ்சுக் கெதிராக 

asa Mor fer pg wig 

- (ரைட் என்னுடையகுலத்தோரை-எனது குலத்தோரை, 

சுற்றம் அல்ல என உரைத்து இகசழ்ர்தாய் - சுற்றத்தாரல்ல 

சென்று சொல்லி யிகழ்ர்தனை, சான்றோர்சொன்னமொழி - 

பெரியோர் சொல்லியபழமொழி, புசழ்வேண்டின் - புகழை 

விரும்பினால், சுற்றம் ௮அடைச என இருப்ப - சுற்தத்தானாச 

சே.ரச்கடவை என்றிருக்ச, சுற்றம் தன்னை - சுற்றத்தை, சன் 

னம் இது - அத்பமாகிய இத, நிலையல்ல என - நிலையல்.லவெ 

ன்று, துறந்தால் - விட்டுவிட்டால், புகழ்வார் அர் - புகழ் 

வோர்யாவர், செப்பும் என்ற - சொல்லும் என்ற, தன்நிகர் 

இல் - தனச்குச சமானமில்லாத, தீமை - தமையையுடைய; 

கெஞ்சுக்கு - மனத்.துச்கு, எ.திராச - விடையாக, அதிலு - 
அறிவானது, மொழிசாறீறும் - ரிலவரர்த்தைசளைச௪ சொல்லா 

ரின்றது, எ-று, 

(பொ-ரை) எனது ருலச்தோரைச சுற்றச்சாரல்லெரள் 

று சொல்லியிசழ்ர்தனை, பெரியோர் சொல்லியபழமொழி, 

புகழைவிரும்பிளுல் சுற்றத்தாரைச் சோச்சடவையென்றிரு 

és, சுற்றத்தை அற்பமாயெ இதுநிலையல்லவென்று Gal 

ட்டால் புசழ்வோர்யாவர், சொல்லும் என்ற, சனச்ருச்மான 

மில்லாத நிையையுடைய மன த்துக்று விடையாக, அறியா 
சாற் லவார்த்தைசளைச் சொல்லாரி.8.2.2, எ.து,



40 சின்மய lens. 
க்கு 

(வி-ஜச) இசழ்தல்-அவமதித்தல்.சின்னம்-தாழ்வுள்ள த,பி 
றவித் துன்பமுமு.து முண்டாவது மனத்தாலேயாதலால்*;தன் 

னிகரிதீமை கெஞ்சு"! என்றார். தன்னெஞ்ச சினை ப்பொழியா 
தீறிவிலிசான் ஞானமெலுச் தன்மைபேச, வுன்னெஞ்ச மூழ் 
ச்தொருசொல் லஓுரைத்தனையே யதனையுன்னி புருகேனையா, 
வன்னெஞ்சோ விரங்காசமாநெஞ்சோ விருப்புசெஞ்சோவைர 
மான,கன்னெஞ்சோவல துமண்ணாய் கட்டிரெஞ்சோவென த 

கெஞ்சவ் கருதிற்றானே” என்று தாயுமான சுவாமிகளும் ௮2 

ன்கடுமையைச் கூறியுள்ளார், (௧௧) 

பெருமையொடு புகழ்வேண்டிற் பொருள்வேண்டும் 
பொருளீட்டிப் பேண வென்றால் 

அருமைகெடும் படிச்சிறியோர்க் காளாடு 
யேவல்புரிர் தலைர்து கொந்தே 

இருவசைக்குண் மருண்டுபொரு எீட்டியிசை 
படைப்பது வா யிசையு மற்றப் 

பெரும்புகழ்கள் வருமுன்னம் வருஞ்சிறுமை 
யதிக்திலையோ பேதை நெஞ்சே, 

(ப-ரை,) பெருமையொடு புசழ்வேண்டின் - (உலகத் தில்) 

பெருமையும் புசழும்வேண்டுமானால், பொருள்வேண்டும் - 

பொருள்வேண்டும், பொருள் ஈட்டி - பொருளைச்சம்பாதித் த, 
பேண ஏன்றால் - காப்பாற்றவேண்டுமானால், ௮ருமைசெடும் 

படி. - அருமையழியும்படி, சிறியோர்க்கு - ஏழ்மக்களுக்கு; 
ஆளா. அடிமையாக), ஏவல்புரிர்து அலைர்து சொர்து - (a 

வரிட்டி) குற்றேவல்சளைச்செய்து அலைந்து வருர்தி, இருவ 

சைக்குள் மருண்டு - (சகதுச்சங்களாயெ) இசண்டுவசை யில 
கப்பட்டு மயஸ்டு), பொருள் சட்டி” திரவியத்தைச் சம்பாதி 

த்த, இசைபடைப்பதுவாய் இசையும் - புக ழ்படைப்பதாகமு 

டிபும்,,அப்வெரும்புகழ்சள் வருமுன்னம் - (மேற்கூறிய), அர் 
தப்பெருமையும் புகழும்வருதற்குமுன்னமே, வரும்சிறுழை
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அறிர்திலேயோ - வருின்ற இழிவை நீயறிஈதாயில்லையோ; 

பேதை கெஞ்சே - அறியாமையையுடைய மனமே, எ-று, 

    

(பொ-ரை ) உலகத்தில் பெருமையும்புகழும்வேண்டுமான 
ஸ்பொருள்வேண்டும், பொருளைசசம்பாஇத்துச் காப்பாற்ற 

வேண்டுமானால் அருமையழியும்படி. €ழ்மக்களுக்கு அடிமை 

யாகி, அவரிட்ட குற்றேவல்களைசசெய்து அ௮லைந்துவருர்தி 

(சுக துச்கங்களாகிய) இரண்டுவகையிலசப்பட்டுமயங்க, இர 
வியத்தைச சம்பாதித்து புகழ்படைப்பதாசமுடியும், மேற்கூ 

றிய ௮ர்தப்பெருமையும் புகழும்வருதற்கு முன்னமே, வரு 

ன்ற இழிவை ரீ யறிர்தாயில்லையோ, அறியாமையையுடைய 

wet Grp, crea. 

(வி-ரை.) புகழ்வேண்டிற் பொருள்வேண்டும் என்பதை, 

அருளில்லார்க்சவ்வுலக.பில்லை பொருளில்லார்ச், இவ்வுலகமி 

ல்லாஇியாங்கு”? என்றும், பொருள்தேடிப் புகழ்பெறுமுன் 
னம் வருஞ்சிறுமையறிர்திலேயோ என்பதை, *(இன்னறரும் 

பொருளை மீட்டுதலுர் துன்பமே, பின்ன தனைப்பேணுதலுர 

துன்பமே, யன்ன, தழித்தலுர்துன்பமே யர்தோபிறர்பா, லி 
ழச்தலுர்துன்பமேயாம்'? என்றும் பெரியோர் மொழிர்திருக் 

இன்றனர், பெருமை - கெளரவம், புகழ் - €ர்த்திபேணல்-சா 

ப்பாற்றல், ஏவல் - ஏவப்பட்டவேலைகள், இருவகை - விரு 
ப்புவெறுப்புக்கள் எனினுமமையும், (௨0) 

பரமகுரு வருணிலையிற் பிணம்போலக 

டெர்து சகப்பாங்கை நீங்கி 

யுரமூடனே சுகவடிவாயக் கடப்பதல்லா 
லிப்புக ழாலூக்க முண்டோ 

பெருமயக்க வுலகிலமுர்திடு மவர்வாய்ப் 
புகழ் மிகவும் பெருமையென்றே 

வருமயக்ற் சக்ககெஞ்சே யர் துழன் று 
மடங்காமல் வா.துற்றுயே.
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(பாரை) பரமகுரு - மேன்மையையுடைய சற்குருவின், 
அருள்ரிலையில் - அருள்வசப். பட்சி, பிணம்போலூடக்து 
ச௨ம்போல அசைகறச்டெந்து, சகம்பாங்கை?ம் - ௨லகவா 
சனையையொழிர்து, உரமு_னே - மனவுறுதியோடு,*சுசவடி 
ard டெப்பதல்லால் - இன்பவுருவாயிருப்பதே பயனல்லா 
மல், இப்புகழால் - இர்தக்£ர்த் தியினால், ஊச்சம் உண்டோ - 
இன்பமுண்டோ, பெருமயக்சம் - பெரியமயக்சக்சொண்ட, 
உலகில் - பிரபஞ்சவாசனையில், அழுச்திடுமவர்வாய் புகழ் - 

மூழ்குவோரிடததுண்டாகும் புகழ், மிசவும்பெருமையென் 
றேவரறும் மயக்இல்சச2 - மிகுதியாிய பெருமையென்றெண் 
ணி அவ்வெண்ணச்தாலுண்டாகிற மயகச்கத்திலகப்பட்டு, 
கெஞ்சே - மனமே, அலைர்து உழன்றம் அடங்காமல் - அலைக் 

ததிரிர்தும் இன்னமும் அடங்காமல், வாதுற்றாயே - என்னு. 
டன் ௨ாதுசெய்யத்துடங்கினையே, ௭- று, 

(பொ-ரை ) மேன்மையையுடைய சற்குருவின் அருள்உய 
ப்பட்டு ௪௨உம்2போல ௮சைவறக்டர்து உலக உாசனையையொ 
ழிர்து மனவுற நதியோடு இன்பவுருவாயிருப்பதே பயனல்லா 
மல் இர்சச்£ர்த்தியினல் இன்பமுண்டோ, பெரியமயச்சம் 
கொண்ட பிரபஞ்சவாசனையில் மூழ்குவோரிடத் துண்டாகும் 
புகழ்மிகுதியாசிய பெருமையென்றெண்ணி ௮வ்வெண்ணச் 
தாலுண்டாகிற மயச்சத்திலசப்பட்டு மனமே அலைர்துஇரிர் 
தும் இன்னமும் அடஙகாமல் என்னுடன் வாதுசெய்யத்து 
டஙடனை யே, எ-று, 

(வி-ரை.) பரமகுரு வருணிலையிற் பிணம்போற்டுடத்தலை, 
பேய்போற்றிரிர்து பிணம்போற்டெர்திட்ட பிசசையெல் 

லாம், சாய்போலருர்தி ஈரிபோலுழன்று ஈன்மங்சையலாச், 
தாய்போற்கருதித்தமர்போலனைகர்ச்குர் தாழ்மைசொல்லிச, 

சேய்போலிருப்பர்கண்.2ருண்மை ஞானர்தெனிர்தவமே?! என் 
லும் பட்டினத்தடிகள் இருவாகன்படியே இவரும் (பிணம் 
போலக்கடத்து”? என்றார். சசப்பாங்ரு - உலசாடையெனி 

னும், பொருர்தும் உரம் - அறிவுமர்க், (௨௧)



Rao Biles 

நில்லாத வாழ்வதனை நிலையென்று 
சகமயக்கைகிசமென் ரேண்ணிப் 

பொல்லாத புகழ் வேண்டி வருத்தமுற்றாப் 
Rou sep பொருக்த லாமோ 

எல்லாருப் கண்டிடவே நாயேதி 
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யோர் பெருமை யெய்து மானாற் 

புல்லாண்மை யுள்ளநெஞ்சே புசழதனற் 

பலம் பெற்றுப் பொருக்தலாமே 
® 

(ப-ரை. ரில்லாதவாழ்வை - நிலையற்றவாழ்வை, நிலையெ 

ன்று - நிலையுள்ளதென்று, சசமயச்சை - பிரபஞ்சமயச்சத் 

தை, நிசம்என்ற எண்ணி - உண்மையென்று நினைத்த, பொ 

ல்லாத புகழ்வேண்டி - இழிவானபுகழையவிரும்பி, வருத்தமுற் 
ராய் - துன்பமடைர்தாய், ௮சனால் - அர்தப்புகழால், நிலை - 

உண்மை நிலையை, பொருர்தல் அமோ - அடையச்கூடுமோ, 

எல்லாரும் கண்டிட - யாவரும்சாணும்படி, சாயேறி - ஒருவ 

ன் நாய்மே2லறி, ஒர்பெருமை எய்துமானால் - ஒருபெருமை 

யடைவானாயின், புல்லாண்மை உள்ள செஞ்சே - ௮ற்பஅறி 

வையுடையமனமே, புகழகனால் - புகழினால், பலம்பெற்று 

பொருர்தலாம் - முத்திப்பயனையடைந்து வாழலாம், எ-று, 

(பொ-சை,) நிலையற்றவாழ்வை சிலையுள்ளதென்று பிரபஞ், 

சமயச்கத்தை உண்மையென்று நினைத்து இழிவானபுகழை 
விரும்பித் துன்பமடைர்சாய்,௮ர்தப்புகழால் உண்மைகிலையை 

அடையக்கூமோ, யாவரும்சாணும்படி. ஒருவன் சாய்மேலே 

றி ஒருபெருமையை ௮டைவானாயின், அற்ப அ.றிஉையுடையம 
மே, புகழினால் முத்திப்பயனையடைந்து லாழலாம், எ-று. 

(வி-ரை,) நில்லாத வாழ்வு என்பதனை *-சேற்றுளாரின் றுமா 

சாரின்றன.ரதனைச்சண்டும்போற்றிலேனின்னையர்தோ.போ 
ச்சினேன்லிணேகால,மாற்றிலே னசண்டானர்த வள்ளலேய
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ளவின்மாயைச், சேற்றிலேயின்னம்கீழ்ச்து இளைச்சவோ றி 
யனேனே என்று ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகளும் சூறியுள்ளார்.-- 
காயேறினவனுக்ரு உண்டாவது இழிவேயன் றி உயர்வில்லை 

யென்பதுதோன்ற !நாயேறியோர்பெருமை யெய்துமானால், 
புல்லாண்மையுள்ளகெஞ்சே புகழதனாற்பலம்பெற்றுப் பொரு 

நதலாமே?? என்றார், *நாயேறிலீழ்ச்தென்னடாத்தூலென் 

ஞானிக்குப், பேயாஞ்சசம்பழித்தென் பேணுகலென்”” என் 
ரர் மேலோரும்,. பொல்லாதபுகழ் - பொய்ப்புகழ், (௨௨) 

பிரியாத பேசன்பாற்புகழ்க் தழைத்தாற 

பரமசுகம் பெறுவ தல்லாற் 

பரியாசத் துட னிகழ்ந்து பழிகாரக் 

கொலைக்கள்வன் பாலி யென்றும் 

கருதரிய கோளனிவனெனப் புகியோ 

ருணாத்த தனாற்காணொ ளத 
அரியஈடு நிலையான குருவருடா 

னகன்றிடுமோ சொல்லாய் நெஞ்சே, 

(புரை,) பிரியாத - நீங்காத, பேரன்பால் - போன்பினால், 
புகழர்து அழைத்தால் - புகழ்ர்து சொன்னால், பரம்சுசம்பெ 
லறுவது அல்லால் - மேலான இன்பத்தையடைதலன்றி, பரி 
யாசத்துடன் இசழ்ச்து - பரிகாசத்தோடு அவமதித்த, பழி 

சா.ரச்கொலைச்கள்வன்பாவியென்றும் - பழிசாரனா|ய கொ 
லைக்சள்வனென்றை பாவியென்றும், எருது அரிய- நினைத்தற் 
கீரிதாய, கோளன் இவன் என - கோட்சொல்வோன் இவ 
னென்று, புலியோர் உரைத்தனால் - உலகத்தார் சொன்னத 
ளால், காணொணாத - சாணச்கூடாத, துரியாடுரிலையான - து 
Russ Ser சடுரிலையாகிய, குரு௮ருள் தான் ௮சன் திடுமோ. 
சற்குருவின் இருவருளானது உனச்குச்டையாமற்போகு 

மோ, செஞ்சே - மன 32, சொல்லாய் - ரீ கூறுவாயாச், எ-று
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(பொ-ரை,) நீக்காதபோன்பினால் புகழ்ச் தசொன்னால்மே 
லான இன்பத்தையடைதலன் றி பரிகாசத்தோடு அவமதித்து 
பழிகாரனாடிய கொலைக்சள்வன் என்இிறபாவியென்றும், நினை 
த்தற்கீரிதாகுய சோட்சொல்வோன் இவனென்றும் உலசத் 
தார்சொன்ன தனால், சாணச்கூடாச துரியபதத்தின் ஈடுசிலை 

யாகிய சற்குருவின் இருவருளானது உனக்குக்டையாமற் 
போகுமோ, மனமே, நீ கூறுவரயாக, எ-று, 

  

  

(வி-சை,) உலகத்தாரிற் புசழ்சசியிசழ்சசெளால் முத்இப்ப 
லாபலனுண்டாசாமை ஈன்குணர்ர்தவர்களாதலால், ஞானிக 
எவற்றையொரு பொருளாகமதியாட் இதனை, “ஏனோரென் 
னை யானாதுவிரும்பி, ஈல்லனெனினுமென்சவவரே, யல்லனெ 
னினுமென் சரில்லாத், தருவொடுஇளைத்தப் பெருவளஞ்சி 

தையா, தின்பத்தழுர்தினுமழுர் துகவல்லாத், துன்பர். துதையி 

னுர்துதைகமுன்பி, விளமையொடுபழூச்சழிமுப்புச்குறுசா, 

தென்றமிருப்பினு மிருக்சவன்றி, யின்றேயிறக்னுமிறக்ச 

வொன்றினும், வேண்டலுமிலனே வெறுத்தலுமிலனே"? 
என்னும் திருவெண்சாட்டடிகள் திருவாச்காலனுமுணர்ச, ௮ 
ழைத்தல் - இவ்விடத்து சொல்லுதல் எனப்பொருள்பட் 
டது, பரமசுகம் - முத்தியின்பம், பரியாசம் - ஆரியம், பாவி - 
பாவஞ்செய்பவன், குருவருள் - சற்குருவின் ௮.றக்சரசம், 
பேரன்பு - Devos அன்பு, இதஉமுவலன்பு எனப்படும். 
உழுவலன்பாவது எழுமையும் தொடர்ச்ச அன்பு, (aa) 

பொய்யாகும் 'புகழதன்மே லாஈசைதனை 

யமொழிச்திடெனப் பொருந்தி செஞ்சம் 

மையாருங் கடற்புவியிற் சொர்தமதாய் 
நிலை்மைபெற மண்மே லிச்சை 

ஐயாவென்றனை வாட்டுதென மண்ணி 

லாசையுற்று லதிலே கொர்து 
மெய்யான தறியா மலலைவாயென்: 

றறிஷமினி விஎம்பு மன்நே..
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(ப-ஜா.) பொய்யாகும்- பொய்யாயெ, புசழதன்மேல்-- பு 
கழின்மீ த,,ஒசைதனையொழிர்இடு - ஆசையை நீ விப்டுவிடச் 
கடவாய், என - என்று அறிவகடற, செஞ்சம்பொராச்தி - மன 

மானது அதற்ணெக்9, ஐயா - ஐயனே, மைஆரும் - கரூசிறம் 
பொருந்திய, சடல் - சமுச்.இரஞ்சூழ்க்ச, புவியில் - இவ்வுல 
கத்.இல், சொந் தமதாய் நிலாமைபெற- சொர்தமாச நிலபெறு 
ம்படி, மண்மேல் இச்சை - மண்மேலுள்ள ஆசையானது, ௭ 
ன்தனைவாட்டுது- என்னைவாட்டுறறத, என - என்றுகூற, 
மண்ணில். சை உற்றால் - மண்மீதில் ஆசையைச்தால், ௮இ 
லேசொச்து - அதிலேஃ(ரூர்தி, மெய்யானது அறியாமல் - 
உண்மைரிலையையுணராமல், அ$லைவாயென் த - அலைவையெ 
ன், அறிவும் - அறிவான தும், இனிவிளம்பும் - இனிச்சொல் 
லாரின்றது, எ-று, 

(பொ-சை.) பொய்யாக புகழின் மீது ஆசையை ர விட்டு 
விடக்சடவாய், என்று அறிவுகூ.ற, மனழானது அதற்ணெய்டு, 

ஐயனே, சருரிறம்பொருர்திய சமுத்இரஞ்சூழ்ர்ச இவ்வுலக ச் 
தில் சொர்சமாச நிலைபெறும்படி மண்மேலுள்ளஆசையானது 

என்னைவாட்டுன்றது TOT DRM, மண்மீதிலாசைவைத்தால் 

அ.திலேவருந்தி உண்மைரிலையையுணராமல் அலைவையென் 

pa planer g710 இனிச்சொல்லாரின் நத, எ.து, 

(வி-ரை.) மைஆரும்சடல்' என்பதற்கு மேசங்கள் நீருண்ப 
தீற்கிெடமாயெ சடல்என் றுரைப்பி னுமாம்,மை-மேகம், wit sae 
உண்டல், மெய்யானது - மெய்ப்பொருள், அதுபிரமப்போ 
ருள், என் நிவ்வாது கூறுதலும் அமையும், (௨௪) 

குருததனை ஈரம்பெலும்பு தோல்குடல்ச 
கிணங்ளெஜர் கூட்டங், கூடி 

மருவுபுழுக் உெமாகு மீல்வுடற்குச்
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சொர்தமா மண்ணை வேண்டி த் 

திரியலுற்றா புடன் மாண்டே யெவ்வித௩6 
மண்ணாகச் சேரு மென்றே 

கருதிரிலை பெற்றிலையே மண்மனையே 
சொக்தமெனக் கவரு நெஞ்சே, 

(ப-ரை.) குருதி - உதிரம், தசை - மாமிசம், சம்பு - ஈரம்பு, 
எலும்பு - எலும்பு, தோல் - தோல், குடல் - குடல், 2 - ச 
நிணங்கள் - நிணங்கள் என்று சொல்லப்பட்ட, சூட்டம்கூடி, 

தொகுதியான ௮ ஒன்றாய்ச்சேர்ந்து,மருவுபுழுக்கு இடமாகும்- 
பொருச்தியபுழுச்சளுக்கிடமாகய, இவவுடற்கு சொர்தமாம் - 
இர்தவுடம்புக்குச் சொர்சமாகற, மண்ணைவேண்டி - மண்ணை 
விரும்பி, இரியலுற்றாய்-அலையத்தொடங்கனொய், உடல்மாஞ் 
டே - இவவுடம்பு மடிர்தே, எவவிதமும் - எர்தவசையாலும், 
மண்ணாசசசேரும் என்றேகருதி - மண்ணாகவே போமென்று 
நினைத்து, மண்மனையே சொர்தம்என - மண்ணையும் வீட்டை 
யுமே சொர்தமென்றெண்ணி, சவரும்நெஞ்சே - அவைகளை 
ஆசைசொள்ளுகிறமனமே, நிலைபெற்றிலையே - உண்மை நிலை 
யையடைரந்தாயில்லையே, erg, 

  
    

(பெ-ரை)உதிரம் மாமிசம் ஈரம்பு எலும்புதோல் குடல்கள் 
என்று சொல்லப்பட்ட தொகுதியானது ஒன்றாய்ச்சேர்ர்.ஐ, 
பொருந்திய புழுச்களுச்சிடமாய இர்த வுடம்புச்குச்சொர்த 
மாசற மண்ணைலிரும்பி அலையத் தொடங்இஞாய், இவ்வு௨ம்பு 
மடிர்தே எர தவகையாலும் மண்ணகவே போமென்று நினை 
fH, மண்ணையும் கீட்டையுமேசோர்த மென்றெண்ணி 
அவைகளை ஆசைகொள்ளுறமனமே, உண்மை நிலையை 
யடைச்தா யில்லையே எ-று, 

(வி-ரை.) *கொண்டதோலெலும்புமச்சை குரு இரீர்ஈரம்பு 
மூளை) மண்டியகுரம்பைவாழ்ச்சை வாழ்வினிப் போதும் போ 
தம்” என்றும் 'குடருங்கொழுவுல் குருஇிபுமென்பும் "தொட ருரம்பொடு தோலும், இடையிடையே, வைத்தசடியும்வழும் 
புமாமற்றிவழ்தள், எத்திறத்தாளீர்ப்கோதையாள்!? என்றம்
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omnia 

பெரியோர் கூறியபடியே, இவரும், 'குருதிதசைசம்பெலும்பு 
தோல்குடல் F நிணங்களெலுக் கூட்டங்கூடி, மருவுபுழுக்க 
டமாகுமிவ்வுடல்?, என்றார், உடல்மாண்டு மண்ணாசச்சேரு 
மென்பதை “எரியெனக்சென்னும் புழுவோவெனக்கென்னு 

மிர்தமண்ணுஞ்,சரியெனக்சென்னும் பருர்தோவெனச் கென் 
லுக்தான் பு9க்க, ஈரியெனக்கென்னும் புன்னாயெனக்சென் 
னு மிச்சாறுடலைப்,பிரியமுடன் வளர்த்தேனிதனாலென்னபே 
தெனச்கே?? என்று பட்டினத்தடிகளும் பசர்ர்துள்ளார்.(உடு) 

  

புவிநி.ரம்பி நித தியகின்மல வடி.வாய் 

நிர்க்குணமாய்ப். மொலிந்து மேலாய்த் 

தீவநெறியாய்ச் சமயமெலாக தானாகு 

மிறைகிலையார் தடத்தர் தன்னிற் 

குலியவு$ீ சொக்கியது சொந்தமெனக் 

குருவருளைக் குறித் திடாமல் 

அவனிதனின் மண்மனைமே லாசையுற்றா 
யெனகெஞ்ச மறையு மன்றே, 

(ப-ரை,) புவிரிரம்பி - உலகமுழுதும் நிதைர்த, நித்இியகி 
ன்மலவடிவாய் - நித தியரின்மலரூபமா௫, ரிர்ச்குணமாய் - நிர் 

ச்குணமாகி, பொலிந்து - விளக$, மேலாய் - மேலானபொரு 
ளா, தவரெறியாய - நிபோமார்ச்சமாய், சமயம எல்லாம் 
தான் கும் - எல்லாசசமயல்களும் சானேயாகற, இறைகிலை 
யாம் - இறைவன து நிலையா, தடத்தம்சன்னில் குவியலும்- 
தீட்ஸ்தத்தில் நீயொங்கும்படி யாசவும், நீ சொக்ட-ரீ லயித்து, 

௮.து சொர்தம்என - ௮துவேசொர்தமென்றெண்ணி, கர 
அருளைகுதித்திடாமல் - சற்குருவின் அருளை சினையாமல், 
அவனிதனில் - உலகத்தில், மண்மனைமேல் ஆசையு popu - 

மண்மனை gor wap fear Gig இசசைசொண்டரய், CM «g 

ன்று அதிவ௭ற, கெஞ்சம் அறையும் - மனமானது சொல்துடி 
ன்றது, எது,
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ணை 

கரனை. 
  

(பொ-சை.,) உலகமுழுதும் நிறைந்து நித்தியரின்மல ரூப 
மாகிறிர்ச்குணமாகவிளங்கி, மேலானபொருளாக, தபோமார் 
க்சமாய எல்லாசசமயஙகளும் தானேயாஏற இறைவன து நிலை 
யாகிற தடஸ்தத்தில் நீ யொடுங்கும்படி யாசவும் லயித் து,௮.த 
வே சொந்தமென்றெண்ணி சற்குருவின் அருளைரினை யாமல், 
உலகத்தில் மண்மனை என்பவற்றின்மேல் இசசைகொண்டாய் 
என்று அறிுகூற, மனமானதுசொல்லுகிறது, எ-று, 

(வி-ரை,) நின் மலம் - மலரஹிசம், நிர்ச்குணம் - குணாஹி 
தீம், மண்மனைமேல் - மண்ணின்மேலும் மனையின் மேலும், 
மேலாய - மேலானபொருளாய், மேலானபொருள் * பிரமப் 
பொருள், சமயமெலாம் - அறுசமயஙகளுள்ளும், சமயமெலா 
தானாகும் என்பதனை. '(வேறுபடுஞ்சமயமெலாம் புகு தபா 
ர்க்டின், விளஙகுபரம்பொருளேரின் விளையாட்டல்லால், 
மாறுபடுங்கருத் தில்லை மூடிவின்மோன , வாரிதியின தி5இரள் 
போல் வயவ்இற்றம்மா??என் றம், “அறுசமயங்கடொறும்வேறு 
வேறாகி விளையாடுமுனை யாவரறிவார்?? என்றும் ஸ்ரீ தாயுமான 
சுவாமிகள் கூறியுள்ள துகசாண்க, குவிய -ஒடுகக, 

ஓதரியவறுமை யு௮ங் காலமெய்தி 
னாலுதவ வோங்கு செம்பொன் 

ஆதரமாப புதைக்கவென்ற கெஞ்சையிகழச் 
தறிவுரைக் குமமல மோனப் 

பூதரசிற் செயலையன்திச் சருளதே 
விரவிமதி பொருந்து காளிற் 

சீதமதிகலம் பெருசக்குட சலத்தி 
லிந்து சிறைசெய்த தாமே, 

(ப-சை,) இதரிய-சொல்லுதற்கரிதாடிய) வறமை உறும். 
தீரித்திரம்மிகுகன்.ற, காலம் எய்தினால்- காலம் சேரிட்டால், 
உதவ -அச்சாலச்இிலுதவும்படி, ஒங்குசெம்பொன் - உயர்க்த 
செம்பொன்னைத்தேடி, அத.மாய்- ஆசையோடு, புதைக்க 

5
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என்றகெஞ்சை - புதைத்துவைக்கவேண்டியதென்று சொன் 
னமகெஞ்சை, இசழ்ர்து-பரிகசித்து, அறிவு உணைச்கும்-அறிவு 

சொல்லாரின்றது, அமலமோனபூச.ம்-மலரஹிதமாய், மோ 
னநிலையுள்ள்தாய் மலேபோலசைவற்றதாய், சற்செயலை gor 

றி-ஞானவுருவமாயிருக்றபரம்பொருளின்செயலையல்லாமல், 

சர்உளதோ - சிறப்புண்டோ, (உண்டாமென்பது)) இரவிமதி 

பொருந்தும் காளில்-சுறிய சர்ரர்கள் சேர் காலமாகிய 

அமாவாசையில், €தமதி ஈலம்பெருச - குளிர்ச்சியையுடைய 

சர்திரனது அழகுநோச்ச, குடசலத்தில் - குட$£ரில், இக்.து- 

சர்திரனை, றைசெய்தது, ஆம்-சிறைசெய்தல் போலும், எ-று, 

(பொ-ரை.) சொல்லுதற் கரிதாகயெ தரித்திரம் மிகுசன்2 

காலம் நேரிட்டால் அ௮ச்சாலத்திலுதவும்படி உயர்ந்த செம் 

பொன்னைத்தேடி ஆசையோடு புதைத்துவைச்சவேண்டிய 

தென்றுசொன்ன நெஞ்சைப்பரிசசத்து, அறிவுசொல்லாநி 

ன்றது, மலரஹிதமாய், மோனறிலையுள்ளதாய், மலைபோல 

சைவற்றதாய் ஞானவுருவாயிருக்ற பரம்பொருளின் செய 

லையன் றிச்சிறப்புண்டோ, (உண்டென்பது) குரியசர்திராகள் 

Cet@p காலமாகிய அமாவாசையில், குளிர்ச்சியையுடைய 

சர்தரனது அழகுசோச்க, குடடீரில் சர்திரனைச் ரஈறைசெ 

யதல்போலும், எ-று, 

(வி-ரை,) இதரியவறுமை-மிகுதியாகிய வறுமை, பல்வ 

கைத் துன்பங்களை விளைத்தற்கேதுவாயிருத்தலால் ததரிய 

வறுமையென்ரர். இதனை (கொடிது கொடிது வறுமை சொ 

gg” என்றும், ''வடிவுர்தனமும் மனமுங்குணமுய், குடி. 
யுங்குலமுங் குடிபோடியவா, வடியர்தமிலாவயில்வேலரசே, 

மிடியென்றொருபாவி வெளிப்படினே”? என்றம் *(ஈல்குரவெ 
ன்னுமிடும்பையுட் பல்குறைத், துன்பங்கள் சென்றுபடும்!? 
என்றும் *இன்மையென வொருபாவிமறுமையு - மிம்மையு 

மின் நிவரும்?? என்றும் ஆன்றோர் கூறுதலானுமுணர்ச, ஆதா 

சமா - ஆதாரமர்ச, பூதரம் - மலை, ௮3 அசைவற்றதாதலால்,
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அசைவற்றதாம் எனப்பொருள் கூறப்பட்டத, இரவிமதி 

பொருர்துசாள் என்றது சூரிய சந்திரர்கள் கூடுசிறராள், 
NH அமாவாசை, இந்து-சர்ரன், இது வடசொல், சிறை 
செய்தல்-சாவற்படுத்தல், €தம் - குளிர்சசி, மதி - மதுவையு 

டையது, மது - அமிர்தம், அமிர்த சரணங்களையுடையவனா 

தலால் சர்திரலுக்கு இப்பெயர் வழங்குகின்றது. 

வினை நல்வினையனை த் துந்தானாகி 

கின்றதொரு தெய்வந்தானே 

மேவியொருத் தன்வறுமைத் அயரமுறத் 

திருவுளத்தில் விரும் புங்காலைத் 
தாவிய தோர்துன்பமுற்றுத்தளர்வதல்லாற் 

சுகமடையத் தகுமோ வீட்டில் 

ஆவலுடன் புதைதத பொருளானளையுண்ட 

விளங் கனியதாகு நெஞ்சே, 

(ப-ரை,) தீவினை - தீவினைப்பயனும், நல்வினை - ஈல்வி 
னைப்பயனும் ஆகிய, அனைத்தும் - எல்லாம், தான் ஆறின் 

ந்து - தானேயாடறின் றதாகிய, ஒரு தெய்வம்தானே - ஒரு 

கடவுளே, மேவி - பொருச்தி, ஒருத்தன் - ஒருவன், வறுமை 

த்துயரம் உற - வறுமைத்துன்பத்தையடையும்படி, திருவ” 
த்.தில் விரும்புங்காலை - இிருவளத்தில் விரும்பும்போது, தாவி 

யது - வந்து பற்றியதாகிய, ஒர் துன்பம் உற்று - ஒப்பற்ற 
துன்பத்தையடைர்து, தளர்வதல்லால் - தளர்வதேயன் நி, 

சுகம் அடையத்தகுமோ-இன்பமடையக்கூடுமோ, வீட்டில்- 

மனையில், ஆவலுடன் - ஆசையோடு, புதைத்தபொருள் - பு 
தைத்துவைத்தபொருளும், (அர் தச்காலத்தில், அனை உண்ட 

விளங்கணியதாகும் - யானையுண்ட விளாங்கனிபோல ஒன்று 

மில்லாமற்போய்விடும், நெஞ்சே - மனமே, (இதனை ஆராய் 
ந்ததிவாயாக) எ-று, .
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(பொ-சை,) தீவினைப்பயனும் ஈல்வினைப்பயனுமாய வெ 
ல்லாம் தானேயாடரின்றதாசய ஒரு ஈடவுளே, பொருந்தி 
ஒருவன் வறுமைத்துன்பத்தை யடையும்படி. திருவுளத்தில் 
விரும்பும்போது வர்துபற்றியதாகிய ஒப்பற்ற ஐன்பத்தை 
யடைந்து தளர்வதேயன்றி யின்பமடையச்கூடுமோ, மனை 

யில் ஆசையோடு புசைத்துவைத்த பொருளும் (அர்தச்சாலத் 

இல்) யானையுண்ட விளங்கனிபோல ஒன்றுமில்லாமற்போய் 

விடும் மனமே (இசனை யாராய்ச்து அறிவாயாக.) 

(வி-ரை.) தீவினை - துஷ்கர்மம், ஈல்வினை - சச்சர்மம், 

வைஇ இவற்றின்பயன்களீரசிய பாபபுண்ணியங்களை யுணர் 

தீதின. எல்லாஞ்செய்விப்பவன் சடவுளொருவனே யாதலால், 

தீவினை ஈல்வினையனைத்தும் தானாகிரின் றதொரு செய்வம் 

என்றார். இக்கருத்தையே, 4ஊட்டுவிப்பானு முறங்குவிப் 

பானுமிங் கொள்றொடொன்றை, மூட்டுவிப்பானு முயங்கு 

விப்பானு முயன்றவினை, காட்டுவிப்பானுமிருவினைப் பாசச் 

கயிற்றின்வழி, யாட்டுவிப்பானு மொருவனுண்டே தில்லை 

யம்பலத்தே”? என்று பட்டின தீதடிகளும் பசர்ந்துள்ளார். 

தெய்வம்- தைவம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, யதேசசை 

யாய்ச சஞ்சரிச்சிறவன் என்பது பொருள், இருவுள த்தில் 

விரும்புங்காலை - திரூவுள த்தில் சங்கற்பிக்குங் காலத்தில், 

'தனையுண்ட விளங்கனிபோல் - ஆனைவிழுக்னெ விளங்கனி 
மலத்துவாரவழியாச வெளிப்படுங்காலத்தில் உருவங் கெடா 
திருப்பினும் உள்ளீடில்லா திருப்பதைப்பற்றி யுவமை 
கூறுவது சிவ் டாசாரம், உள்ளீடில்லாமற்போதல் - ஒன்று 

மில்லாமற்போதல், agra g RO மாத் இரமாயிருத்தல், 

இனிப்பு9க்க ேண்டு மெனவாசையிலா 

தீப்புசிப்ப தென்ன நீயுக் _ 

தீனிப்பொருளி னமைப்பதனாற் ட்டுவதை 

யுண்டுபசி தணித்திடாமல்
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அனிச்சமலர் வனக்தோறு மலைந்து கொடுந் 
சேனீசக்களருந்தே னீட்டிக் 

குளித்தசிலை வேடனுக்குக கொடுப்பது போற் 
பொருளீட்டக் குறித்தாய் நெஞ்சே, 

(ப-ரை) கெஞ்சே - மனமே, இனி புஏக்சவேண்டும் எனும்- 
னிருங்வஇ சாலத்தில் நாம் உண்ணுதற்கு வேண்டுமென்ற, 
அசை இல்லாது - இசசையில்லாமல், ஈபுசிப்பது என்ன - 
ஈபுண்ணுதல்போல, நீயும் - ஈயும், தனிபொருளின் - ஒப்ப 
றற பொருளாகிய கடவுளின், அமைப்பதனால் - அமைப்பி 
னால், சட்டுவசை உண்டு - கிடைப்பதையுண்டு, பதணித 
இடாமல் - பசியை ?கீிச்கொள்ளாமல், அனிசசமலர்வனம் 
தோம் - அனிசசம்பூக்களுள்ள சோலைகள்தோறும், அலை 
68) - திரிர்து, கொடு - கொடுமையுள்ள, சேன் ஈக்கள் - 
தேன் வண்டுகள், அருகேன் ஈட்டி - அரிதாகிய தேனைச 
சம்பாதித்து, குனித்த - வளைக்கப்பட்ட, இலை - வில்லையு 
டைய, வேடனுக்கு கொடுப்பதுபோல் - வேடனுக்குத த௫ 
வதுபோல, பொருள் - இ.ரவியத்தை, ஈட்டச் குறித்தாய் - 
சம்பாதிக்க நினைத்தாய், எ-று, 
(பொ-ரை) மனமே இனிவருங்காலத்தில் நாம் உண்ணு 

தற்கு வேண்டுமென்ற இசசையில்லாமல் ஈயுண்ணுதல் 
போல நீயும் ஒப்பற்ற பொருளா சடவுளின் அமைப்பி 
னால் கிடைப்பதையுண்டு படியை நீச்சிச்சொள்ளாமல் Hore. 
சம்பூச்களுள்ள சோலைகள்தோறும்இரி் து கொடுமையுள்ள 
தேன் வண்டுகள் அரிதாக தேனைச சம்பாதித்து வளை£ச 
ப்பட்ட வில்லையுடைய வேடனுக்குத் தருவதுபோலத இர 
வியத்தைச சம்பாதிக்க நினைத்தாய், 

(வி ரை.) ஈசசரவம் பூண்டானை ஈன்றாய்த்தொழுவ துவு- 
மிசசையிலே தானங் இருப்பதுவும் - பிசசைதனை - வாக்கு 
வது முண்பதுவும் வந்து திருவாயிலிலை - லாஙகுஒதுர்தா..
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னே சுகம்” என்றபட்டினத்தடிகள் கூறியுள்ளபடி இவரும் 

கிட்டுவசையுண்டு பசிசணித்திடாமல் பொருளீட்டச் குறித் 

தாய் என்று கெஞ்சைநோக்கிக் கூறினார். தனிப்பொருள் 

கடவுள், கடவுள் என்பதற்கு எல்லாத்தத்துவங்களையு் கட 

ந்தவன் என்பது பொருள், ௮மைப்பு - சங்கற்பம், வண்டுகள் 
பலமலர்களிலுஞ்சென்று அவற்றிலுள்ள தேனைசசேகரித்துச் 
தாமு யண்ணாமல் வேடனுக்குக் கொடுப்பதுபோல் நீயும் 

பொருளீட்டிப் பிறர்க்குக் கொடுச்சநினைத்தாய், இதென்ன 

அறியாமையென்பது கருத்.து,இதற்கு உதாரணமாக, “உடா 

அது முண்ணாதுர் தம்முடம்பு செற்றும், கெடா௮தால்லற 

முஞ் செய்யார், சொடா அது, வைத்தீட்டினாரிழப்பர் வான் 

றோய் மலைகாட, உய்த் தீட்டும் தேனீச்கரி?? என்ருர் பிறரும், 

காசினியில் வெறுப்புடனே கடனடுவில் 

விட்டிடினுங் சனத்தசெம் பொன் 

சேசமுறவுரிமை யொடு முனைச்சேரு 

முனக்குரித்தாய் நெருங்குங்காலை 

ஆசையுடன் பொருள் புதைத்துப் பொன்காத்த 

பூதமென வருகினின்றும் 

சாசமுறு காலம்வர்தா லழிக்திடுமென் 
றுரைக்க நெஞ்சுஈவில் வதன்றே, 

(ப-ரை.) காசினியில்-இவ்வுலகத்தில், வெறுப்புடனே-வெ 

றுப்போடு, கடல்ஈடுவில் விட்டிடினும் - கடவின் மத்தியில் 

போட்டுவிட்டாலும், கனத தசெம்பொன்- (உன்)பெரும் பொ 
ரளானது, உனக்கு உரித்தாய் நெருங்கும்காலை - உனச்கே 

உரியதா உன்னைச் சேருங்காலம் வந்தால், ரேசம்௨ற-ஆசை 

மிச, உரிமையொடும் - பாத்தியதையோடும், உன்னை சேரும் - 
உன்னையே தேடிச்கொண்டுவர்து சேரும், ஆசையுடன் - த 

சையோடு, பொருள்புதைத்து-பொருளைப்புதைத்து வைத்து, 

பொன்காத்த பூதம்என - பொன்சாத்த பூதம்போல, ௮ரு9ல்
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நின்றும் - அருகேயிருந்தாலும், நாசம் உறும் சாலம் வந்தால்- 
காசமடையுங்காலம் நேரிட்டால்,அழிச் திடும் என்று உரைச்ஃ- 

நசித்துப் போமென்று (அறிவு)கூ.ற, கெஞ்சம் - மனமானது 

ஈவிலும்- சொல்லா நின்றது, எ-று, 

(பொ-ரை ) இவவுலகத்தில் வெறுப்போடு சடலின்மத்தி 

யில் போட்டுவிட்டாலும் உன் பெரும் பெருளானது உனக் 

கேயுரியதாகி யுன்னைச்சேருங் காலம்வர்தால் ஆசைமிசப் பா 

தீதியதை யோடும் உன்னையே தேடிச்சொண்டு வந்து சேரும், 

அசையோடு பொடுளைப்புதைத்துவைத்துப்பொன்சாத்தபூதம் 

போல அ௮ருசேயிருர்தாலும் சாசமஃடயூங்காலம் நேரிட்டால் 

ஈசித்துப் போமென்று அ௮றிவுகூற மனமானது சொல்லா 
நின்றது, 

(வி-ரை) அங்காலத்தில், வெறுப்புடனே சடலிற் போட்ட 

பொருளும் பேோட்டவனையே வரது சேரும், போங்காலத்தில் 

எவவளவு சாச்காரதையாக பத்திரப் படுத்தினாலும் அப்பொ 

ருள் நிலைபெற்றிராமல் அழிர் துபோம் என்பது கருத்து, இச 

னை எண்ணி யொருகரும மியார்ச்குஞ்செய்யொண்ணாதுபுண் 

ணியம்வர்தெய்து போதல்லாற், சண்ணில்லான், மாக்காய்வி 

ழவெறிர்த மாத்திரைக் கோலொக்குமே, யாங்காலமாகுமவர் 

க்கு?” என்னும் ஒளவையாருடைய முதுமொழியாலுமுணர்ச, 

குடும்பமெலுஞ் சமுசாரக் கூட்௨மஃ 

தென்றனையே குறித்து ஈம்பித் 

திடம்பெறலா மெனகிருக்கவது தனையே 

சாக்கநிதர் திகைத்தே னென்றே 

யடாந்த நெஞ்சமுளைத்திடவே சமுசாரக் 

கடலதனி லழுந்தித்துன்பம் 

படாந்ததளைதனைத் தளைத்துகொண்டாயென் 
ஐதிவுமினிப் பசருமன்றே,



3 சின்மய இபிகை. 
Aten: 

பை ணா 

  

(ப-ரை ) குடும்பம் என்னும்-குடும்பமென் று சொல்லப்படுஇி 

நி.சமுசாரச்கூட்டம்-சமுசாரக்கும்பலாகிய,௮ஃ த-௮.து,என் ற 

னேயேகுறித் துகம்பி.என்னையே ஆதரவாய்நினைத்து ஈழ்பி,தி 

டம்பெறலாம் என இருஃக-உறுதிபெறலாமென் தநிருப்பதனா 

ல்,அதுதனையே காக்க - இதனையேகாப்பாற்றும் பொருட்டு 
நிதம் - நாள்தோறும், இகைத்தேன் என்று - அலைந்துழன்றே 

னென்று, அடர்ச்த - குடும்பப்பாதுகாப்பில் பற்று மிகுந்த, 

கெஞ்சம் - மனமானது, உரைத்திட-சொல்ல, அறிவும் - அறி 

வான தும்,சமுசாஈக்கடலதனில்-சமுசாரசாகாத்தில், அழுக்இி. 
ஆழ்ந்து, துன்பம் - துன் மாகிய, படர்ந்த - நெடிதாகிய, 
தளைதனை களைக்துச்சொண்டாய் என்று - விலஙகைப் பூண் 
டுகொண்டனை யென்று சொல்வி, இனி - மேலும், பகரும் - 
சொல்லாநின்றது, எ... 

(பொ ரை) குடுமபமென்று சொல்லப் படுற சமூசாரக் 
கும்பலாகிய ௮து என்னையே ஆதரவாய் நினைதது நம்பி உறு 
திபெறலா மென்றிருப்பதனால் அதனையே காப்பாற்றும் பொ 
ட்டு காள்தோறும் அலைர் தழன்றே னென்று குடும்பப்ப ரது 
காப்பில் பற்றுமிகுர்த மனமானது சொல்ல, அறிவான தும் 
சமுசா.ர சாகரத்தில் அழ்ர் து துன்பமாகிய நெடியவிலஙகைப் 
பூண்டு கொண்டனை யென்று சொல்லி மேலும் சொல்லா 
நின்றது. 

(வி-ரை.) குடும்பபா ரந்தலைச் கொண்ட வர்ச்சல்லல், விடு 
ம்பரி சின்மையாலுச் பற, மெய்யுணர் வெஙகனா முர்ீபற? 
என்றும்,  தாரதன மிகுமென்னிற்றளையாகு மப்பாசச் 
தளைத்துச் கொண்டால், ஆராதனை யறுத்தகலும் எிஈருடை 
யார”? என்றும் மேலோர் கூறியபடியே குடும்ப சாகாத் இல 
முந்தி யிருச்சற நெஞ்சைநோக்கி அறிவான து*சமுசாரக்கடல 
தனிலமுர்தஇத் துன்பம்,படர்ந்ததளை தனைத்தளைத்துச் கொண் 
டாய்! எனஇரங்கச் கூறியதென்பது கருத்து,
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அடுத்தவரைக் சாக்ககிதமல் சலுற்றே 

னென்றகெஞ்சே யாவிமாண்டு 

படுத் துவிடிற் காப்பாயோ வெனவிருஃகு 

1மளவவரைப் பரிந்து காக்கத் 

தொடுத்தாசை யுற்றதென வறிவுரைக்கும் 

பிணிதொடரினலதோர்வேளைக் 

கெடுத்தரசர்சறை யிடினுங்காப்பாயோ 

வெனகெஞ் சங்கத்து மன்றே, 

(ப-ரை,) அடுத்தவரைசாச்ச -“அடுத்திருப்பவர்களை* கா 
க்கும்பொருட்டு, நிசம்-ராள்தோறும், அல்கலுற்றேன் என் ந- 
(சமுசாரவாழ்ச்கையில்) தவ்கியிருக்சரேனென்று சொல்லிய, 
கெஞ்சே - மனமே, ஆவிமாண்டு படுத்துவிடின் - உயிர் நீக 
நீ யிறர் துவிட்டால், காப்பாயோ என - (அவர்களைக்) காப் 
பாற்றுவாயோவென்று அறிவுகேட்ச, இருக்கும் அளவு - உயி 

ர்நீங்காதிருகுமள வாயினும், அவரை - அவர்களை, பரிந்து 
காக்க - அன்போடுகாக்கும் பொருட்டு, தொடுத்த ஆசை உற் 
றது என - என்னைப்பற்றின அசையானது மிகுன் றதெ 
ன்று மனம்சொல்ல, அறிவு உரைக்கும் - அறிவுசொல்லா 
நின்றது, (எப்படி யெனின்) பிணிதொடரின் - பிணிகள் 
பற்திவருத்தினாலும், அல்லது தர்வேளை - அன்றி ஒரு கால 
தீதில், ௮ரசர் - வேந்தர், கெடுத்து - வருத்தி, ரிறையிடினும் 
காவல் செய்தாலும், காப்பாமியா, என - வக்து இவர்களைக் 

காப்பாற்றுவாயோ வென்றுகேட்ச, நெஞ்சம் ளெத்தும்-மனம் 
சொல்லாரின் றது, எ.று, 

(பொ-ரை.) அடுத்திருப்பவர்களைச் சாக்கும் பொருட்டு 
சாள்தோறும் (சமுசாரவாழ்க்கையில்) தக்கயிருச்றேனெ 
ன்று சொல்லிய மனமே, உயிர்நீங்டி ந யிறர்துவிட்டால் 
(அவர்களைக்) சாப்பாற்றுவாயோவென் று அறிவுகேட்க, உயிர் 
நீஙகாதிருக்குமளவாயினும் அவர்களை அன்போடு காக்கும்
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பொருட்டு என்னைப்பற்றின ஆசையானது மிகுகின் றதெ 
ன்று மனம்சொல்ல, ௮றிவுசொல்லாரின் றது(எப்படியெனின்) 
பிணிகள் பற்றிவருத்திலைம் அன்றி ஒரு காலத்தில் வேர்தர் 
கருத்திச் காவல்செய்தாலும் வந்து இவர்களைக் காப்பாற்று 
வாயோவென்று கேட்க மனம் சொல்லாரின்றது, 

  

(வி-ரை) அடுத்தவர்-சம்பினவர், அவர் மனைவிமச்கள் முத 
லானோர், ''ஈவிலினிம் மனைமக்சளுச் கொரு துணை சாமல இலை 
யென்றே, சவலையுற்றன் ரூண்மறர் தனையுனைக் சாலனார் 
கொடுபோயிற், குவலயத்தடைச்இி வரைராடொறும் புரந்திடு 

வையோ குறிக்குங்கால், சவலைகெஞ்சமே செவெனலாதுயிர்க்கு 
யிர்சானு மோர் துணையாமே!! என் ற மேலோர் தஇிருவாச்கை 

இச்செய்யுட் கருத்தச்கு உசாரணமாசச் கொள்ளலாம், 

வக்கணையாய் வெகுசமர்த்தா யுசைத்தாயென் 
குடும்பமைத வண்மையாகப் 

பச்குவமாம்க் காக்க வெனையல்லாம 

லொருவருண்டோ பகராயென்ன 
அக்கணமே யதிசயித்தே யறிவுரைக்கு 

மலரின்மணமாக வெங்கும் 
புக்கியுயிர் களைக்காக்க விறையிருப்ப 

தீறியாமற் புகல் இன்றாயே, 

(ப-ரை,) வக்கணையாய் - தந்திரமாகவும், வெகுசமர்த்தாய்- 
மிகவும்சாமர்த்தியமாகவும், உரைத்தாய்-சொன்னாய், என்கு 
டும்பமதை -எனது குடும்பத்தை, வண்மையாச பக்குவமாய் 
சாச்க - வளமாகவும் பக்குவமாகவும் காப்பாற்றுதற்கு, என் 
னைஅல்லாமல்-என்னை யன்.நி, ஒருவர் உண்டோ - வேறொ 
ருவருளரோ, பகராய்-சொல்லசக்கடவை, என-ஏன் று (மனம்) 

கூற, அறிவு - அறிவானது, ௮க்தணமே - ௮ர்.த க்ஷணமே, 
அதசயித்து-௮திசயங் கொண்டு, உரைக்கும் - சொல்லாநின்
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றது, (எப்படியெனின்) மலரில்மணமாச - மலரில்மணம் 
போல, எங்கும் - எவ்விடத்தும், புக்? - புகுர். து, உயிர்களே 
க்சாச்ச - உயிர்களைச் காப்பாற்றுதற்கு, இறை இருப்பத, 

இறைஒனொருவனிருப்பதை, அறியாமல்- உணராமல், புகல் 
சன்றாயே - சொல்லுகன் றனையே, எ-று, 

(பொ-மை.) தர்திரமாகவும் மிகவும் சாமர்த்திய மாகவும் 

சொன்னாய், எனது குடும்பத்தை வளமாசவும் பக்குவமாகவும் 
காப்பாற்றுதற்கு என்னையன்றி வேரொருவருளரோ சொல் 
லச்சடவை என்று மனம் கூற, அறிவானது ௮5 க்ஷணமே 
அ௮திசயய கொண்டு சொல்லாரின்ற அ, எப்படியெனின், மல 
ரில் மணம்போல எவவிடத்தும் புகுர்.து உயிர்களைக் காப்பா 
நீறுதற்கு இறைவனொருவ ஸனிருப்பசை யுணராமல் சொல்லு 
இன் றனையே, 

(வி-ஸ..,) பக்குவமாய் - பத்திரமாய், பகர்தல் - சொல்லு 
தல். உயிர்களைச்காச்க இறைவ னொருவனுள னென்பதை 
'எவ்வுயிருங்காக்ச வொருவீசனுண்டோ வில்லையோ, வவ்வுயி 
Ae யானொருவனல்லவோ, வவ்வி, யருகுவது கொண்டிங்க 
லைவதேனன்னே, வருகுவதுதா னேவரும்?? என்னும் திருவள் 
ஞுவதேவர் திருவாக்சானுமுணர்ச, 

கோபுசத் திலமைத்துவைத்த பொற்பாவை 

கோபுரஈதோட் கொண்டு தாங்கிச் 
சோபமுற்ற தெனக் கூனியிருப்ப தொக்கு 

கெஞ்சே நீ சொன்னடீர்மை 

தாபரத் தோடேனையமற்று யிர்களையுங் 
காத்து நிலைச்சார்பு நல்கத் 

தீபவொளியெனத்தே சேரமய மிருப்ப 
*.றியாமற் நிகைக்கின்றாயே, 

(ப-ரை,) கோபுரத்தில் - கோபுரத்தின்மேல், அமைத்து 
வைத்த-அமைச்சப்பட்டிருக்ற, பொன்பாவை = pO urs gy
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டையான து, சோபுரம் - அந்தக் கோடரத்தை, தோள்சொண் 

தொங்கி - தன்தோள்வலியால் சுமந்து, சோபம் உற்றது என- 

தளர்வடைர்ததுபோல, கூனியிருப்பது ஒக்கும் - வளைந்திரு 

ப்பதை யொக்கும், நெஞ்சே - மனமே, 8 சொன்னநீற்மை - 

நீ சொன்னதன்மை, தாபாத்தோடு - தாபாவுயிர்சளோடு, 

ஏனை யமற் றுயிர்களையும் - வேறாகிய மற்றையுயிர்களையும், கா 

த்து - காப்பாற்றி, நிலைசார்புகல்க - இன்பநிலையும் அசாவை 

யும் அருள்செய்வதற்கு, தீப்வொளியென - தீபப்பிரகாசம் 

போல, தேசோமயம் இருப்பது - தேசோமயமாகயெ கடவு 

ளிருப்பதை, அறியாமல் - உணராமல், தஇிசைக்கின்ருயே - 
நீ பிரமிக்கின்றனையே, எ-று. 

(பொ-சை,) கோபுரத்தின் மேல் HOWE SUL CREE 1 

அழிய பதுமைபானது அ௮ர்தச் கோபுரத்தைத் தன்தோள் 

வலியால் சுமந்து தளர் வடைர்ததுபோல வளைந்திருப்பதை 

யொக்கும் மனமே நீ சொன்னதன்மை, தாப வுயிர்களோடு 

வேறா மற்றலுயிர்களையும் காப்பாற்றி இன் பநிலையையும் 

ஆதரவையும் அருள் செய்தற்குத் தீபப்பிரகாசம் போலத் தே 

ஜோமயமாய கடவுளிருப்பதை யுணராமல் நீ பிரமிக்சன்ற 

னையே, 

(வி-ரை.) சோபம்-தளர்வு. தாப.ரம்-அசரவுயிர்கள், அவை 

மரம்செடி கொடிமுதலாயின, நல்குதல் - அருள்செய்தல். 

தேசோமயம் - ஒளியுருவாகிய கடவுள், தாபரத்தோடு ஏனை 

யுயிர்களையுங் காச்சத்தேதேஜோமயக் கடவுஞண்டென்பதை 
॥த்திமுதலெறும் பீறானவுயிரத்தனைக்குஞ், சித்தமகழ்ர்த 

ளிக்குர்தேசென், முற்றவே, கற்பித்தான் போனானோ சாக் 
சக்கடனிலையோ, வற்பனோவன்னாயான்?! என்றுமுன்னோரும் 

கூறியுள்ளார். 

பருத்த மலைக்குட் டேரையுண்டாக்கி 
யாகாரம் பருக ஈல்கி
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ருத்தமற்க் காத் தளிக்கு நிட்களமுன் 
கூடும்பமசை வளர்ம்கு மென்று 

கரூத்தினினைச் திருக்சாமற் காசினி௰ி 
லையுற்வாற் கலங்கிநொர்.து 

செருச்செய்வோர் போலடர்ர்த அ.பர்க்கான 
யென்திடவே செப்பு நெஞ்சம், 

(பரை, பருத்தமலைக்குள்-பெருத் தமலைச்சல்லுக்குள்ளே, 
தேரை உண்டாக - தேரையைப்படைத்து, (௮2) ஆகா 
ரம் பருகால்கி - உணவயையுண்ணச்கொடுத்து, வருத்தம் 
அற் - துன்பமில்லாமல், காத்து அளிக்கும் - காத்து ரக்ஷிச் 
கிற, ரிட்களம் - ரிஷ்சளப்பொருளான௮, உன் குடும்பமதை 
வளர்ச்கும் என்று - உன்குடும்பத்தையும் சாப்பாற்றுமென் று, 
கருத்தில் நினைத்து இருக்காமல் - மனத்தில் சினை த்திராமல், 
காசினியில் - இவ்வுலகத்தில், ஐபுறவால் - சச்தேஹபுத்தி 
யால், சலககி நொர்து - சலச்சமுடைந்து வருந்தி, செரு 
செய்வோர்போல் - போர் செய்வோர்போல, அடர்ச்ச - ரெ 
Gubler, Durée ஆனாய் - துன்பத்துச்சாளானாய், என் 
திட - என்று அறிவு-கற, கெஞ்சம் செப்பும் - மனம் சொல் 
லாநின்றது, எ-று, 

(பொ-ரை.) பெருத்த மலைச்சல்லுச்குள்ளே சேரையைப் 
படைத்து ௮.து உணவையுண்ணகச்சொடுத் தத் அன்பமில்லா 
மல் காத்து ரகநிக்றெ "நிஷீசளப்பொருளானது உன் குடும் 
பத்தையும் காப்பாற்றுமென்று மனத்தில் நினை தஇிராமல், இவ 
வுலகத்தில் சர்தேக புத்தியால் கலக்சமடைர்து வருர்இப் 
போர்செய்வோர்போல கெருங்கெ துன்பத்துக் காளானாய் 
என்று ௮றிவகூற மனம் சொல்லாரின்றதத. 

(வி-னா,) தேசை - சல்லுக்குள்ளிருச்றெ இர்வசைத்சவளை, 
பருத்தமலைக்குள் தேரையுண்டாச்ச, ஆகாரம் Lee Gl 
வருத்தமறச்சாத்தளிச்கும் ரிட்களம் என்பதை *சருப்பைச்
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குண்முட்டைக்கும் சல்லினுட்டேரைக்கும், விருப் ற்றமுத 
ளிச்கு மெய்யன், உருப்பெற்றா, லூட்டிவளர்ச்சானோ வோ 

செடுவாயனனாய் கேள், வாட்டமுனச்சேன்மூழ்” என்றுமே 

லோரும் கூறியுள்ளார். ஐயுற - சர்தேசம், செரு - கண்டை, 

அடர்ச்த என்பதற்கு மிகுர்த எனப்பொருள் கூறினும் பொ 

ருந்தும், 

எனையடுத்த பேர்களுக்கா வேசமுற்று 

வருந்துவதை யிகழ்ந்தீர் மெத்த 

கனசனத்தை யுடைடூயோரை யடுத்தவரா 

லியான்பிமைகீகக் கருத்சிலுற்றுத் 

தின மலைஈேத னென்கின்ற கெஞ்சமதைக் 

GH Ss Day செப்புமுன்றன் 
இனமதெலாலஞ் சுத்தமுற வெ.துவுசைத் தர் 

செரிந்தலையே யேழை நெஞ்சே. 

(ப-சை.) எனைஅடுத்தபேர்களுச்சா - என்னையண்டின 
பேர்களுக்காக, ஏதம் உற்று வருந்துவதை - துன்பமடைச்து 
AGE Mans, இகழ்ச்தீர் - அ௮வமதித்தீர், மெத்த * மிகுதி 
யாக, கனதனத்தை உடையோரை . பெரும்பொருளுடை 
யோரை, -டுத்தவசால் - அண்டினபேர்களால், யான் பிழை 

க்ச - யான் பிழைக்கும்படி. கருத்திலுற்று-மன ச்திலெண்ணி 
இனம் அலைர்?தன் என்கின்ற - காள் தோறும் அலைர்தே 
னென்றெ, நெஞ்சமசைச்குறித்து - மனசைக்குறித்து, அறி 
௮செப்பும்-௮.ற்வஉானது சொல்லுசன் றத, (எப்படியெனின்) 
உன்றன் இனமதெலாம் சுத்தமுற - உன் இனத்தாரெல்லா 
ரூம் பரிசுத்தமடைய, எது உரைத்தும் - எந்த ஈன்மையைச 
சொன்னாலும், தெிம்திலையே - அறி 2 % தாயில்லையே, ஏழை 
நெஞ்சே - அறியாமையுடைய மனமே, எ.று, 

(பொ-பை) எப்பாாயண்டின பேர்க CRGETES அன்பழ 
OCHA FIV aw SEH ASS weds பெரும்பொ
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ருளுடையோரை அண்டினபேர்களால் யான் பிழைக்கும்படி. 

மனத்திலெண்ணி சாள் தோறும் ௮லைர்தேனென்ஏற மனத் 

சதக்குறித்து அறிவானது சொல்லுகின்றது (எப்படியெ 

னின்) உன் இனத்தாரெல்லாரும் பரிசுத்தமடைய எந்த 

சன்மையைச் சொன்னாலும் அறிந்தாயிலயே அறியாமையை 
புடைய மனமே, 

(வி-ரை ) தாய்தர்தை புத்திர மித்திரசளச்சிராதியர் யாவ 
ரும்பொய்யுறவின ராதலின்,அவர்கள்பொருட்டுவருக் துவை 

அறிவு இசழ்ர்து கூறியதை *ஊருஞ்சதமல்ல வுற்றார் ௪த 
மல்லவுற்றுப்பெற்ற, பேருஞ்சதமல்ல பெண்டீர் சதமல்ல 
பிள்ளைகளுஞ், ரு சதமல்ல செல்வஞ்சதமல்ல சேசத்திலே; 
யாருஞ்சதமல்ல நின்றாள் சதங்சசசியேசம்பனே 1? என்னும் 
பட்டின த்துப்பிள்ளையார் திருகரச்காலுணர்க, ஏதம் - துன் 

பம், தனம் - செல்வம், குறித்து - சுட்டி (இனமதெலாஞ். 

சுததமுற, என்றது - சந்ததியெல்லாம் பரிசுத்தமடைச் த 
வீடுபெறும்பொருட்டு என்றபடி, 

மன்னுமெழிற் பசுங்கிள்ளே யிலவதனைக் 

காத்துமனமலைந்த தென்னப் 

பொன்றைையோர் தமைக்காத்துப் புல்லமிவோ 
ரலைந் துலை 5 து போவர்காளும் 

தீன்னிகரிலாவறிவோர் சற்குருவின் 

பதம்போற்றித் சனித்தானர்த 
இன்னமு சமுண்பரென வறிளீரைக்க 

கெஞ்சமினீயேங்கக் கூறும், 

(ப-சை.) மன்னும் எழில் - நிலைபெற்ற அழகையுடைய, 
,பசுவ்கள்ளை - பசசை நிறமுள்ள கிளியானது, இலவதனைக் 
காத்து - இலவமரத்சைச்சாத்து, மனம் Hb Ss) என்ன - 
மனம் வாடின தபோல, பொன் உடையோர் திமைசாத்து - 
பொருஞ்டையோளசச்சாத்து, புல்லறிவோர் - அற்ப அறி
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வினையுடையவர், ௮லைர்து உலைந் தபோவர் - இரிர்து கெட் 
டுப்போவார்கள், சாளும் - எச்சாளும், தன்ரிகர் இல்லா ஆதி 
வோர் - தனக்கு நிகரில்லாத அறிவுடையோர், சற்குருவின் 
பதம்போற்றி - சசாசாரியனுடைய இருவடியை வணங்கி, 
தனித்த ஆனர்தம் - ஒப்பற்ற அகர்தமாசய, இன்அமுதம் 
உண்பர் என-இனிமையாடிய அமிர்தத்தை புண்பாரென்று, 
அறிவு உரைக்க - அறிவானதுசொல்ல, கெஞ்சம் - மனமா 
னஅ, இனி - இதற்குமேல், ஏக்கெகூறும் - ஏச்சமடைர்து 
சொல்லாறின்றது, எ-று. 

(பொ-ரை,) ரிலைபெற்ற, அழகையுடைய பச்சை ரிறமுள்ள 
*ளியானது இலவமாத்தைக்சாத்து மனம் வாடினதுபோலப் 
பொருளுடையோடைக் காத்து௮ற்ப அறிவினையுடையவர் 
இரிச்து கெட்டுப்போவார்கள், எர்ராளும்தனக்கு நிகரில்லாத 
அறிவுடையோர் சதாசாரியனுடைய திருவடியை வணக்கி 
ஒப்பற்ற ஆரர்தமா௫ய இனிமையுள்ள அமிர்தத்தை யுண்பா 
சென்று அறிவானது சொல்ல மனமானது இதற்குமேல் ஏக் 
கமடைந்து சொல்லாநின்றது, 

(வி-ரை.) இலவதனைக்காத்துமனமலைதலாவது - இல 
வம்பழத்ள தநோக்கி இது அழகாயிருக்கின் நத, இதன் உள் 
ளீடுமிகவும் இன்சுவையுள்ள தாயி ருக்குமென்றெண்ணிச் கர 
த்திருர்ச கிளிகள், அப்பழம் வெடிச் சவுடனே அ.இலிருர்த 
பஞ்சு வெளிப்பட்டுக் சாற்றிற் பறப்பதை ரோக் மனம்வரு 
த.தல். இம்மியளவும் ஈயாச உலோபரசாயிருச்சாலும் பொன் 
னுஓடயோரைக் காத்அப் புல்லறிவேசர் அலைந்துலைர் தபோ 
வர் என்பதை “என் சொலிலும், கைத்துடையான் , காற்ே 
ழொதும்கும் கடன் ஞாலம், பித்துடைய தல்லபிற?! என்னும் 
சிவப்பிரசாச சுவாமிகள் திருவாச்சானுணர்க, நந்தம் - பிர 

மாரர்தம், இன்சுவையிற் றர அமிர்தமென்பதை எல்லா 
ருமறிவரன்றே, அப்படியிருக்ச அதற்கு இன் என்னும் அடை 
கொடுத்தார் அர்த அமிர்தத்தின் சுலையினும் பிரமாசர்தச 

௩ 

சுவை சிறர்ததென்பதை வற்புறுச்தற்கென்க, t
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QIUG Ber soe ws வேதர்தமை யடுப்பசனை 
யிகழ்ந்திரியான் புசிப்பதழ்கே 

௮/ *ஞடனல்லன்னமறு ஈல்குவசா 

சேனகெஞ்ச மறைநதகாலை 

உரம்றிந்தா.பில்லைவன விலங்கினுக்கு 2 
பறவைமுத லுயிர்கட்கெஷலாம் 

பருகவணவருளுமந்த நிலையதி.பா 

யென்றறிவு பகருமன்றே, 
(ப-ரைா) பொருள் உடைய - செல்வத்தையுடைய, வேர் 

தர்தமை அடுப்பதனை - அரசரையண்டிவாழ்வசை, டசழ்ர் 
சீர் - அவமதஇத்தீர், யான் புப்பதற்சே-ரான் உண்பதற்சே, 

அருளுடன் - அன்போடு, ஈல் அன்னமத - ஈல்ல அன்னத் 

தை, ஈல்குவர் ஆர் - கொடுப்பவர் யார், என - என்ற, செஸ் 
சம் ௮றைர்த காலை - மனம் சொன்ன?பாது, உரம் அறிந்சா 

யில்லை - மெய்யறிவைப்பெற்றாயில்லை, வனவிலவ்கினுக்கும் , 

காட்டுமிருகங்களுக்கும், பறவை முதல் உயிர்கட்கு எல்லாம் - 

பறவை முதலாகிய உயிர்களுக்கெல்லாம், பருக - உண்ண- 

உணவு அருளும் - உணவைச்கொடுக்கிற, அர்தரிலை அறி 

யாய் என்று - அர்தச்சடவுளின் செயலையறியமாட்டாய் 

என்று, அறிவுபகரும் - அறிவானது சொல்லாசின்றது எது. 

(பொ-ரை) செல்வத்தையுடைய அரசரையண்டி வாழ்வ 

தையவமதித்தீர் சான் உண்பதற்கே அன்போடு ஈல்ல ௮ன்ன 

தீதைச் கொடுப்பவர் யார் என்று மனம் சொன்னயோ௮. 

மெய்யறிவைப் பெறீறாயில்லை காட்டுமிருகங்களுக்கும் பறவை 

முதலாகிய உயிர்களுச்செல்லாம் உண்ண உணவைச்கொடு' 
கீற அர்தச் கடவுளின் செயலையறியமாட்டாய் என்று அறி 
வானது சொல்லாஙின்றத, 

(வி ரை,) வனவிலங்கு பறவைமுத இயிர்சட்கெல்லாம் 
பருசவுணவருளுமந்த நிலையறியாயென்பதனை, “956 முத
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வெறும் பீரானவுயிரத்தனைக்கு ஆ, சித் தமகிழ்ச்தளலிக்குக் தேரி 
கன், முற்றவே, கற்பித்தான் போனானோ சாச்சக் சடனிலை 
யா, அற்பனோவன்னாயான்?? என் றமேலோர் கூறிபுள்ளார் 
உரம் - அறிவு, (ஞானம்) ''உரனென்னுர் தோட்டியானோ 
ஷாந்துங் காப்பான், வானென்னும் வைப்புக்சோர்வித் த" 9 

என்ற விடத்தும் உரம் இப்பொருள் தருதல் சாண்க, 

அரவுதனக் கமுதளித்துவளா த் துமுல 

குமிர்தனக்் கு மன்பாயன்னம 

பருகவருள் புரிந்து கட்ற்பலவுயிர்ச்கு 

முணவருளிப் பண்டாய்கின்று 

தருகெருங்கும் பருவன த்தின் மரக்தனக்குக் 

தாரகமாய்த தண்ணீரஈல்கி 

அருமையொதிவளர்த்தடு நற்பொருளிருக்க 

வுழன் றனையே யலையுகெஞ்சே. 

(ப-ரை ) அரவுதனச்கு - பாம்புக்கு, அமுது அளித்து ௨ள 
ஈத்தும் - உணவுகொடுத்து வளர்த்தும், உலகு - உலசத்திலு 
ள்ள, உயிர்தமக்கும் - உயிர்களுக்கும், அன்னம்பருச - அன்ன 
முண்ணும்படி, அன்பாய் - அன்போடு, அருள்புரிந்து - HG 
செய்து, கடல் - சமுச்தரத்திலுள்ள, பலவுயிர்க்கும் - பல 
வுயிர்களுச்கும், உணவு அருளி - அகரரர்தர்து, பண்பாய்கி 
னது - அருட்குணத்தோடு நிலைபெற்று, தருநெருங்கும் - மர 

யகள் நெருங்கிய, பருவன த்தின் - பெருக்காட்டி லுள்ள, மா 

தனக்கும்-விருட்சங்களுக்கும், தா.ரகமாய் - ஆதரவாய், தண் 
ணீர் நல் - தண்ணீர்கொடுத்து, அருமையோடு வளர்த்இ௫ம்- 

அருமையுடன் வளர்கின்ற, ஈல்பொருள் இருக்க - ஈன்மை 
பாய பரம்பொருள் ஒன்றிருச்ச, (அப்பொருளை சம்பியிரா 
மல்விட்டு) அலையும் நெஞ்சே - அலையுமியல்புள் எமனமே! 
உழன்றனையே  நீவீணே வருந்தினை யே, எ-று,
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(பொ-ரை ) பாம்புக்குப் பால்வார்த்து வளர்த்தும் உலக 

திலுள்ள உயிர்களுக்கும் அன்னமுண்ணாம்படி அன் போடு 

அருள்செய்து சமுத்திர த்திலுள்ள பலவுயிர்களுக்கும் BBM 

S581 அருட்குணத்தோடு நி'பெற்ற மரங்கள் நெருக்கிய 
'பெருங்காட்டிலுள்ள விருட்சஙகளுக்கும் ஆதாவாய்த் சண் 

ணீர்கொடுச்து அருமையுடன் வளர்க்கின்ற ஈன்மையாகிய 

பரம்பொருள் ஒன் நிருக்க (அப்பொருளை ஈம்பியிராமல்விட்டு) 

அலையுமியல்புள்ள மனமே நீ வீமண வருர்தினையே, 

(வி-மை,) உலகுயிர், என்றது உலூலுள்ள மக்களுயிை 

அன்னம்பருகவருள்புரிர்து, என்றதனால் அன்னமுண்பதற் 

குரிய மச்களுமயிுெனவேண்டிற்று, கடற்பலவுயிர், என்து 

மீன்முதலியவற்றை, இவை சலசரம் எல்லாவுயிர்களையும் சாப் 

பரற்றுங்குனா பிருப்பதனால் இறைவனை நற்பொருள்என் ரர்: 

முட்டையின் குஞ்சினுக்குமமு தீக்து 

வளர்த் தமொய்த்த தளிர்க்குச்சாடர் 

திட்டமு...னிட்டு வளர்தெ ங்கினுக்கு 

ணீரருளிச்சேணீர் மீனின் 

குடடிதனக்குள் விருக்குழுட்டனக்குக் 

கூர்மைதனைக் கொடுசுதுமோன 

வெட்டவெளியாயபாளஞ் சுடரிருக்க 

விணாஃபெலிர்தாய் நெஞ்சே, 

(ப-ரை.) முட்டையினுள் - முட்டைக்குளிருக்தெ, குஞ்ச 
க்கும் - குஞ்சுக்கும், அமுது ஈர்துவளர்த்து - உணவுதக்து 
வளர்த்து, மொய்த்த தளிர்ச்கு - நெருங்கெ தளிர்களுக்கு: 
சாயம் - நிறத்தை, திட்டமுடன் இட்டு - திட்டமாய் அமை 

த்து, வளர் தெங்கனுக்குள் நீர் அருளி - வளராநின்ற தென் 
னங்காய்ச்குள்ளே ரீரையமைத்த, சேண்நீர் மீனின் - ஆழ் 
ரத நீரிலுள்ள மீனினது, குட்டி. தனக்கு உள் இருக்கும் -
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குட்டிச்குள்ளேயிருக்ற, முள் தனக்கு - மூள்ளுக்கு, கூர் 

மைசனைகொடுத்௪ - கர்மையையுண்டாச்ச, மோனவெட்ட 

வெள்ிரியாய - மோனமயமான பரமாகாச வடிவமாயுஏ்௭- 

பாம்சுடர் இருக்க - பரஞ்சுடராசிய கடவுளிருக்க, Sens , 
“வீணாய், மெலிர்தாப் - இளைத்தாய், நெஞ்சே - மனமே, ௪..ு, 

(பொ-மை,) முட்டைக்குளிருக்கற குஞ்சுக்கும் உணவு 

தீந்து வளர்த்து நெருமங்கின தளிர்களுக்கு நிறத்தைக் திட்ட 

மாய் அமைத்து வளராரின்ற தென்னங்காய்களுக்குள்ளே 

ரையமைத்து ஆழ்ச்த ீரிலுள்ள மீனினது குட்டிக்குள்ளே 

யிருச்கிற முள்ளுச்குச்கூர்மையை யுண்டாச்கி மோனமய 

மான பாரமாகாசவடிவமாயுர்ள பாஞ்சுடராகிய கடவுளிருக்க 

வீணாய் இளைத்தாய் மனமே, 

(வி-ரை) *கருப்பைச்குண் மு்டைக்குல் கல்லினுட்டே 
ரைக்கும், விருப்புற்றமுசளிக்குமெப்யன்?? என்று ஆன்றோர் 

கூறியபடி இவவா?ரியரும், :முட்டையினுட் குஞிசினுச்கும 

மூ.தர் தவளர்த்த?' என்று கூறினர், சேண் - தாரம், அது 

'இங்விடத்து ஆழம் எனப்பொருள் படவர்தத, 

கரையற்றவுவராழி காசினியைக் 

காக்கவைத்துக் காரின் கூட்டம் 

விரைவாகப் பொழிஈ்துலகு செழித்திடவே 

யமைத்அவைத்து வெளிபினித்தம் 

இரலிமதிக திமாரா திலங்கவைத்து 

மலப்பிற்றலிருக்கும் கூட்டிற் 

பரிவாகவைம்பூதம் வாழவைத்த 

பொருளிருக்கப் பயமென்னெஞ்சே, 

(ப-சை.) சரையற்ற - கரையில்லாச, உவர் ஆழி - உப்பு 
நீர்க்கடலை , காசினியைச் சாச்சவைத்து - உலகத்தைச் 
சாச்கும்படி நிபுமித்து, சாரரின் கூட்டம் - மேசச்கூட்
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L0, Senrars -FéBs0rs, Qurifig -Quig, உலகு 

செழித்திட - உலகஞ்செழித்திட, அமைத்துவைத்து - ஏற் 
படுத்திவைத்து, வெளியில் - ஆசாயத்இல், நித்தம் - சாள்தோ 

தும், இரவிமதி - சூரிய சந்திரர்கள், கதிமாறாத - செல்லும் 

கதி மாறாமல், இலங்கவைத்து - பிரகாசிக்க ஏற்படுத்தி, மஷ் 
ப்பீற்றல் இருக்கும கூட்டில் - மலம் நிறைந்த ஈவத்துவாரக 

களிருக்கின்ற உடம்பில், பரிவாக - ௮ன்பாக, ஜம்பூதம்வாழ 

வைத்த - ஐம்பூதங்களும் உாழும்படி. அமைத்த, பொருள் 

இருக்க - பரம்பொருளிருச்ச, நெஞ்சே-மனமே, பயம் என்- 

உனக்குப்பயம் யாதுக்கு, எ-று, 

(பெர்-ரை,) சரையில்லாத உப்புச்கடலை புலகத்தைக் 
காக்கும்படி. நியமித்து மேசக்கூட்டம் €சகரமாகப் பெய்து 

உலகஞ் செழித்திட ஏற்படுத்திவைத்து காயத்தில் சாள் 

தோறம் சூரிய சர் திரர்கள் செல்லுங்கதி மாறாமல் பிரகாச 

ச்க ஏற்படுத்தி மலம்கிறைந்த ஈவத்துவாரங்களிருக்கின் ற 

உடம்பில் அன்பாக ஐம்பூதங்களும் வாழும்டி ௮மைத்த 

பரம்டொருளிருக்ச மனமே உனக்குப் பயம்யாதுக்கு, 

(வி-ரை.) (உரையிறர்து பெருமைபெற்றுத திரைக்கை$ 
ட்டி, யொலிக்கின்ற கடலே யிவவுலகஞ்சூழச், கரையு.பின் நி 
யூன்னை வைச்தாரியாசே யென்பேன்'? என்று ஸ்ரீதாயுமான 

சுவாமீகள் கூறியுள்ளபடி, 'கரையற்றவுவராழி சாசினியைக் 

சாக்கவைத்து'? என்று கூறினர். உவர் - உப்புசசுவை புடை 
யது, கார் - மேகம், இது கருநிந்முள்ளதாதலால் இதற்குச் 

கார் என்னும் பெயரமைந்தது, கதி - நடை, ஐம்பூதம் - பர் 

சபூதங்கள், அவை - பிருதுவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் 

என்பன, 

விந தவேனு 82 தனை.புருவாச௫ூக் 

கருய்பமதில் விரும்பி காத்துத் 

தர் இரமாப்புவியில் லாத் தயவுபுரிர்
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திவ்வளவுர் தனித்துக்காத்த 

அச்தமிலாவிறை யிருக்கவலைகன்றா 
யென்றிடவே யறையும்பாசச் 

சிந்தையற்றே ுதரபசக கென் செய்வே 

னெனவறிவு செப்புமன்் றே, 

(ப-சை,) விர்துவெனும் நீர் அதனை - விந்து என்ன் 

ரீரை, உருவாக்? - வடிவாக்டி, கருப்பமதில் - தாய் வயிர் 
நில், விரும்பி காத்து - விருப்பத்தோடு காத்தருளி, தந்தி 

சமா - உபாயமாக, புவியில்வர - பூமியில் விழும்படி, தய 

புரிஈ்து - தயைசெய்து, இவ்வளவும் - இதுவரைக்கும், தனி 

தீதுச்சாத்த -ஓப்பறக்காத்த, அந்தம் இல்லா - மூடிவில்லாத, 

இறை இருக்ச - இறைவனிருக்க, அலை௫ன்றாய் என்றிட - 

அலைகறென்னையென்று அறிவுசொல்ல, அறையும்-இதுவரை 
க்ரும் நீ சொல்லிவச்ச, பாசம்-௨லகபாசத்தில்வைத்த, சர்தை- 

சிர்தையை, அற்றேன் - ஒழித்துவிட்டேன், உதரபூக்கு - 

வயிற்றினெழுசன்ற பிக்கு, என்செய்வேன் என-என்னசெய் 

வேனென்று மனம்கேட்க, அறிவு செப்பும் - அறிவானது 
சொல்லாறின்றது, எ-று, 

(பொ-ரை) விந்து என்கின்ற நீரை வடிவாகத் தாய்வயி 
ற்றில் விருப்பத்தோடு காத்தருளி உபாயமாசப் பூமியில்விழு 
ம்படி. தயைசெய்து இதுவரைக்கும் ஒப்பறச்சாத்த முடிவில் 
லாத இறைவனிருக்க அலைகின்றனையென் து அறிவுசொல்ல, 
இதுவரைக்கும் நீ சொல்லிவர்த உலகபாசத்தில்வைத்த Pi 
தையை ஓழித்துவிட்டேன், வயிற்றினெழுகன் ற ப௫க்கு என் 
னசெய்வேனென்று மனம்சேட்க அறிவானது சொல்லா 
Mor pg. 

(வி-ரை,) 'ஒருமடமாது மொருவனுமாச, யின்பசுகச்தரூ 
மன்புபொருர்தி, புணர்வுகலங்கி யொழுடியவிர் த, ஷற்சு 
சேர்ணித மீதுகலர்.த, பனியிலோர்பாதி று தளிமா அ,.பண்
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டியில்வர்துபுகுந்து இரண்டு, பதுமவரும்பு சமடமிதென்று, 
பார்வைமெய்வாய் செவிகால்சைகளென்ற, வுருவமுமாஏ?! 
என்று பட்டினத்தடிகள் பகர்ச்துள்ளவாறு இவ்வாசிறியரும் 
'விர்துவெனு நீரதனையுருவாக்க'? என்று கூறினர், விர்து - 
தாது (லீ ரியம்) உதரம் - வயிறு, 

காசினியிலள்ளபல வகங்களெலாம் 
வாழர்திருக் சக் கருதும்வேளை 

கேசமற்றபரிஃலங் களிருக்கவருஞ் 
சுவைக்கனிகாய் கநெருங்கியோங்கும் 

பாரிலையின்மரங்கடழைத் இருக்ககீர் 
படர்க்திருக்கப் பரிவாயானும் 

பூசிக்கும் பாமகுருவருளிருக்கத் 
தவிப்பதெ.னோ பு௩லாய்நெஞ்சே, 

(பரை) Sur Feo ua B.af at -2. a4 § S) gy aon uray அசங்கள் 
எல்லாம் வாழ்ந்திருக்ச - பல வீடுசகளெல்லாம் வாழக்திருக்ச, 
கரு தும்வேளை - நினைக்கும்வேளையில், நேசம் அற்ற - யாருக் 
கும் விருப்ப.பில்லாத, பரிகலங்கள் இருக்க - பாத்இரங்களி 
ருக்க, அருசுவை - அருமையான சுவையுள்ள, சகனிசாய் 
பழம் காய்களும், நெருங்கு ஒங்கும் - நெருங்கி உயர்ச்திருக் 
இன்ற, பா டுலையின் மரஙகள்-பசசிலையையுடைய மரங்கள், 
தழைத்து இருச்ச் - செழித்திருக்க, நீர் - தண்ணீர், ப்டார்து 
இருச்ச - எங்கும் வியாபித்திருக்க, பரிவாய் - அன்பாய் 
யானும் - நானும், பூரிக்கும் - Ly ES), பரமகுரு அருள இரு க்ச-மேலான சற்குருவின் கருணையிருக்க,தவிப்பது என்னே. 
நீ தவிப்பதற்குச் காரணம் யாதோ, புசலாய் - சொல்லாய், 
நெஞ்சே - மனமே, எ-று, 

(பொ-மை.) உலகத்திலுள்ள பல3ீடிசளொல்லாம் வாழ்ச்தி ருக்க நினை£கும் வேளையில் யாருக்கும் விருப்ப அல்ல TS weg 
இரவ்சளருக்2 அருமையான சுவைபுள்ள பழம் கா ய்களும்



ட Retin Blais 
Se, பணயக் வங்கலாக் எ ன. 

நெருக் உயர்ந்திருக்டின் ஐ பசசிலையையுடைய மரங்கள் செ 
ழித்திருக்சத் தண்ணீர் ' எங்கும் வியாபித்திருக்க அன்பாய் 
ராலும் பூரிச்ற மேலான சற்குரூவின் சருணையிருக்க நீதவி 
ப்பதற்குச் சா.ரணம் யாதோ சொல்லாய் மனமே, ் 

  

(வி-ரை ) உலகில் ஈமச்கெல்லாச் செல்வங்களும் அவற்றை 
ச்சொடுக்கச் செனுமிருக்க, நெஞ்சே! நீயேன் சவலையுற்றனை 
யென்று ௮றிவுகூறியது, இச்சருத்தையே ஸ்ரீ பட்டின ததடி. 

களும், 1(உடுக்கச் சவிச்சச் குளிர்காற்று வெய்யிலொடுங்கி 
வர்தாற், றடுக்சகப்பழைய வொரு வேட்டியுண்டு சசமூழுதும், 

படுக்கப் புறந்திண்ணையெட்செங்குமுண்டு பூத் அவந்தாற், 

கொடுச்கச் சவனுண்டு நெஞ்சே ஈமக்குச் குறைவில்லையே?? 
என்று கூறியுள்ளனர். சேசமற்ற பரிசலங்கள் - ஒருவர்ச்கும் 

விருப்ப.பில்லாத பாத்திரங்கள், ௮வை - உடைந்து குப்பை 

மேட்டிலெறியப் பட்டிருக்கிற மட்கலங்கள். அருஞ்சுவை - 

மது ரசசுவை, பரிவு - அன்பு, 

அத்துவிதப்பரம குருவருளிருக்கப் 
பொருளிருக்க வன்பாயாமுஞ் 

சுத்தமுறவுடுத்து தற்குவிரத்தியெனுக் 
தூசிருக்கத் துயில்வதற்கே 

அத்தமுடையோரமைத்த புறந்திண்ண 

பளவிருக்க வகிலந்தன்னில் 

எத் சகசைமைச்சாதியிலு மிரர் துண்ணத் 

துணிவிருஃக விளைப்பதென்னோ, 

(பாரை, அத்துவிதம் - அவிதபாவனையற்ற, பரமகுரு - 
மேலான குருராகன, அருள் இருக்க - கருணையிருச்ச, 
பொருள் இருச்ச - அருளாகிய பொருளிருச்ச, அன்பாய் - 
அன்போடு, யாமூம் - காமும், சுத்தம் உற - பரிசுத்தம்பொரு 

ந்த, உடுத்துதற்கு - உடுப்பதற்கு, விரத்தி என்னும் சு இரு 
Ea வைராச்பெ மென்கன்ற ஆடை இருச்ச, அயில்லதற்கு-
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வாங்குவதற்கு, ௮ச்தம் உடையோர் - பொருளுடையோர், 

அமைத்த - சட்டிவைத்த, புறந்திண்ணை பல இருக்க - புறந் 

இண்ணைகள் அசேகமாகவிருக்க, அலம் தன்னில் - இவ்வுல 

கத்தில், எத்தசைமைச் சாதியினும்-எவவகைப்பட்ட சாதிகளி 
லும், இரந்து உண்ண-யாசித்து உண்ணுதற்கு, துணிவு இரு 
5௧ - தைரியமிருக்ச, இளைப்பது என்னோ - (மனமே $)இளை 
ப்பதற்குக் சாரணம்யாதோ, எ-று, 

(பொ-ரை) துவித பாவனையற்ற மேலான குருசாதனது 

கருணையிருக்க அருளாகிய பொருளிருச்ச அன்போடு நாமும் 
ப . ச் ் 1 @ ’ ௪ ய் 

பரிசுத்தம்பொருர் 2 உடுப்பதற்கு பைராச்டிய மென்கின்ற ௮ 
டையிருச்கத் தூஙகுவதற்குப் பொருருடையோர் கட்டிவை 

fa புறந்திண்ணைகள் அசேசமாசவிருச்ச இவவுலகத்தில் எவ 

வகைப்பட்ட சாஇகவிலும் யாசித்து உண்ணுதற்குத் தைரிய 

'மிருக்க (மனமே $) இளைப்பதற்குக் காரணம் யாதோ, 

(வி-ரை ) புறர்இண்ணைப்படுக்கையும் இரக துண்ணும் வாழ் 

5ம் மேலான செல்வமாசையால் இவவாரிரியர் இங்கன வ 
கூறினார். *சறையற்றபல்லுங் கரித்துணியாடையுங் அள்ள 

மின்றிப், பொறையுற்ற நெர்சமும் பொல்லாதவூணும் புற 

ந் இண்ணையுர், தறையிற் டெப்பு மிரர் தண்ணுமோடிஞ் சகமறி 

யச், குறைவற்ற செல்வமென்றே-கோலமாமறை கூப்பிடுமே?? 
என்று திருவெண்காட்டடிகளுங் கூறியுள்ளார். விரச்இி - 

விருப்பின்மை, சு - நடை, FESO - பொருள், புறர்இ 

ண்ணை - வெளித்திண்ணை, துணி।-தைரியம், 

திருவோடாறிதியிருக்கத் திசைப்பதென்னே 

வென்திட த்தீஞ் சுவையாயன்னம் 

பரிவாகவீகுவரோ வெனச்சுவைக 

ணுவளவே பண்புற்நப்பால்
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விரைவாகவசக்கெயெமா மல மாவ 

தீறிர்திலையோ வெனவேவண்ணம் 

பிரிவானபேதமுள தெனவறிவு 

மையமறப் பேசுமன்றே, (45) 

(ப-ரை) திருவோடுகும்நிகிஇரும்க - தருவோடாகய செல் 
வமிருக்க, இகசைப்பதுஎன்னோ - நீதிகைப்பதற்குச் காரணம 
யாதோ, என்றிட - என்றுஅறிவுசொல்ல, இசுவையாம் - 
இனியசுவையோடகூடிய, அன்னம் - சோற்றை, பரிவாக - 
அன்பாக, ஈருவரோ-உலகத்தாரிவொர்களோ, என-என்று 
மனம்கேட்க, சுவைகள் - அறுசுவைகளும், நா௮ளவே- நா 
வின்வரைக்குமே, பண்புற்று - இன் சுவையாயிருந்து, அப 
பால் - அதற்குமேல், விரைவாக - சீச்சரமாக, அசக்கிய 
LOTLD = AGUGRES SESE S STE) us, மலம்ஆவது - மலரூபமாவ 
தை, அ௮றிச்திலையோ - நீ௮றிர்தாயில்லயோ, என - என்று 
அறிவுகூ.ற, வண்ணம் - உடம்பின்றிறமான த, பிரிவான பே 
தமுள து-பலவகையாகய வேறுபாடுடை யதாகின்றது, என- 
என்றமனங்கூற, அறிவும் - அறிவானதும், ஐயம் அ௮௱௩மனத் 
இன் சந்தேகம் கும்படி, பேசும் - (அடியில்வருமாற) சொ 
ல்லாறின்றது, எ-று, 

(பொ-ரை,) திருவோடா௫ய செல்வமிருச்ச நீதிகைப், 
பதற்குச் சாரணம்யாதோஎன்று அறிவுசொல்ல இனியசவை 
யோடு கூடியசோற்றை அன்பாச உலகச்தாரிவொர்சளோ 
என்று மனம் கேட்க, அறுசுவைகளும் நாவின் வரைச்குமே 
இன்சுவையாயிருந்து அதற்குமேல் சக்ரமாச அருவருக்கத் 
தருர்ததாகிய மலரூபமாவதை நீ அறிந்தாயில்லையோ என்று 
அறிவுகூற உடம்பின் நிறமானது பலவசையர$ூய. வேறுபா 
ையதாகின்றது என்று மனங்கூற அறிகானதும் மனத் 
இன் சந்தேசம் நீங்கும்படி அடியில் வருமாறு சொல்லா 
நின்றது,
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(வி-ரை,) தரவோ. பிகவாயாத்திரம், அதரித்தனை 

குளூருதா தியயடிசலைக்கூழ்காடி, யேதுபெற்றிடினும் பு9 

த்தாற் பசிமியகலுஞ் சமித்தர்றால், பேதமற்றெலாமலமதா 
தலுஞ் சரியென்றிடிற்பினை நெஞ்சே, நீதரித்திலாதவைவி 
ழைர்துழல்வதென்னிமலனைரினையாதே 4 நல்ல வறுசு 

வையு சாவினுனிமாத்திரமே, மெல்லவிருவிரலாம்வேறில்லை, 
மெல்ல, இருவிரலைத் சான்கடக்க மாட்டாதநெஞ்2ச, பொரு 
சடலைத் தான்கடப்பாய்போய்” என்றற் ரொடச்சத்சன 
வற்றின் கருத்தையடக$, 'சுவைகணாவளவே பண்புற்றப் 
பால், விரைவாசவசச்கியமா மலமாவதறிர்டிலை? யா் என்முர், 

சாதிசனிலயர்ந்தோரக ஞடலன்ன 

மயமென்னிற் ருழ்ந்தோர்க்கர்த 

நீ தியா மலஅ௫ சயிதன்னியமென் 

றிடிலதுவாய் நிற்குமென்ஸிற் 

பேதமுறுமோ கனகபாத்திரதது 

நீரினிலேபிரதி தோன்றுஞ் 

சோதிக திரவன் வேறோ வங்கணத்திற் 

பிரதியுற்ற சுடர்தான்வேறோ, (10) 

(ப-ரை.) சாதிதன்னில் உயர்ச்தோர்சள் - குலத் இன 
இயர்ர்சோர்களுடைய, உடல் - உடம்பானது, அன்னமயம் 
என்னின் - ௮ன்னமயமாம் என்றால், தாழ்ர்தோர்க்கு - குல 
த்தினா லிழிர்தோர்சளுக்கும், ௮ந்.த$தியாம் - அந்தமுறைமை 
யேயாசும், அல்லது - இவவாறல்லாமல், சைதன்னிய மென் 

நிடில் - அவ்வுயர்ர்தோரிடத்தில் அறிவு ஒருபடி.யே இருக்கு 
மென்றால், அதுவாய் நிற்கும் - தாழ்ர்தோரிடத்தும் அப்படி 

யே இருக்கும், என்னில் - இப்படியாகுமிடத்தில், பேசம் 

உறுமோ-உயர்ச்தோர் தாழ்ச்தோர்க்குள்ளே யிருக்கும் அறிவு 
வேற்றுமைப்படுமோ, கனசபாத்திரத்து - பொற்பாத்திரத்து
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ள்ள, நீரினி2லே - நீரிலே, பிரதி தோன்றும் - பிரஇபிம்பிக் 
கிற, சோதி - ஒளியையுடைய, கதிாஉன் -ன்யரிகு, வேறோ- 
வேறாவனோ, அங்கணத்தில் - ஜலசாரையில், பிரதியுற்ற் பிர 

இபீம்பிர்ச, சுடர்தான - சூரியன் தான், வேறோ - வரால் 
னே, (8 சொல்வாய்) ௭-ற, 

(பொ-ரை) குலச்தினாலுயர்ச்சோர்களுடைய உடம்பா 

னது அன்னமயமாம் என்றால் குலத்தினா லிழிர்தோர்களு 
க்கும் அர்த முறைமையேயாகும், இவவாறல்லாமல் அ.உவுயர்க் 
தோரிடழ்தில் அறி ஒருவடியே யிருச்குமென்றால் தாழக் 

தோரிடத்தும் அப்படியே யிருக்கும், இப்படியாகு டச்.இல் 

உயர்ச்தோர் தாழ்க்தோர்க்குள்ளேயிருச்கும் அறிவவேற்றுமை 

ப்பரிமோ பொற்பாத்திரத்திலள்ள நீரிலே பி.ரதிபிம்பிக்கற 

ஓளியையுடைய சூரியன் வேறாஉனோ ஜலசாரையில் பிஈஇபிம் 

பித்த சூரியன்சான் வேறாவனோ நீ சொல்வாய், 

(விஃரை,) அன்னமயம் - சோற்றருவம், சைதர்நியம் -. 
அறிவு, சனசம் - பொன், அ௮ங்கணம்- சலசாரை (சாச்சடை,) 

. 5 Lara ° e oO 

கொக்குகனிந்குக்டெர்தான் Ga 19.00 19. 

வங்டமதூ குறிக்ருமோசொற் 
பக்குவத்திற் சடைச்சியரைப் பாக்காக 

வேதியர்கள் பரிக்துகூடி ற் 

நக்கவிந்து கரியாதோ ு டல் சளிந் 

சுற்று கான் வேறுண்டோ 

மி௧௮) தியந்தம் பேதயூண்ே ச்சவுரையாதியந்தம் பேதமூண்டோ 

வெனகெஞ்சம் விளம்புமன்றே, (47) 

(ப-மை.) கொக்குசனில் - சொக்ருடனே, குக்டம் 
தான் - கோழிசசேயல்சான், கூடி - புணர்ந்து, இடில் - 
இட்டால், அண்டம் - அந்தமூட்டை, ௮தகுறிகச்குமோ - ௮வ
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ேேற்றுமையைக் சாட்டு? மா, சொல் - நீசொல்வாயாக, பச்கு 
வத்தில் - பருவசாலச்தில், கடைசயரை - பள்ளப்பெண்களை. 
வேதியர்கள் - பிராமணர்கள், பாஙகாக பரிர்துகூடின் - 
ஈன்ருத அன்போடு புணர்ந்தால், தச்ச - தீகுதியாகிய, விர்து 
தீரியாதோ-அந்தவிந்து தறித்து௪ ௫௯௮ ண்டாகாதோ, சுடலை 
ணில் - மமானத தில், சுகொற்றம்சான் - சுடுகிறசாற்றமும், 
Game ண்ம்டா « ஜாதி வேறுபாடுே பால வேறுபாடுண்டா 

யிருக்குமோ, மிச்கஉரை--மேலாகயபேசசுக.ரின், YS) a 
தம - முதல் முடிவுகளில், பேதம் உண்டோ - வேறுபாடுண் 
போ, என - என்று அறிவ சொல்ல, (அதறகுவிடையாக) 
கெஞ்சம் விளம்பும் - மனம் சொல்லும், எ.று, 

(பொ-மை,) கொக்குடனே கோழிசசேயல்தகான் புணர் 

Fa இட்டால் அர்த முட்டை அவவேற்றுமையைக் காட்ட? 

மோ % சொல்வாயாக, பருவகால3தில் பள்ளப்பெண்களைப் 
பிராமணர்கள் ஈன்றாக அன்போடு புணர்ந்தால் தகுதியாகிய 
அரதவிர்து தரித்துச ௪௪ ண்டாக்காதோ? மயானத்தில் கடு 

சன்ற சாற்றமும் ஜாதிவேறபாடுமிபாலவேறுபாடுண்டாயிருக 
குமமோ மேலாகிய பேசசுக.ரின் முதல்முடிவுகளில் வேறுபா 
ண்ெடோ என்று அறிபுசொல்ல அதற்கு விடையாக மன GF 
சொல்லும் 

(வி-ரை,) கொக்கு - ஒர்பறவை, குக்குடம் - கோழி, 
அண்டம் - முட்டை, , இறித்தல் -. காட்டுதல், சடைசியர் - 

பள்ளப்பெண்கள், 

புலன்பொறிகள் வேண்டி பதற்காசையற்றே 

னெனவறிவ புகலுந் தும்பி 

to ai Gills er AG wy oor ora et BR 

aod waar ariGenguo 

HRT SEM N SoTL Ao D Kev Cx) sp a 

கரி ரிசமடைத லானும்
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அண்ண 

  

பலன்பெறவே கினைந்திறா* வென்றிடவே 
கெஞ்சமினி பகருமன்றே, (48) 

  

(ப-சை.) பொறிகள் - ஜம்பொறிசளும், புலன் - ஜம்பு 
லன்களை, வேண்டி - விரும்பின சனால், அதற்கு - ஜம்புல ந 
காச௫க்காச, அசையுற்மி௱ன் - ஆசைப்பட்டேன், என-என்று 
மன ம்கூற, அறிவ-அறிவான தும், புகலும் - சொல்லாரின்ற ௧, 
அமபி -வண்டான து, அிகமலைர் து - (அிகவும தாக்குண்டு, நரசி 
யினால் -கஈ்தசதினாலும் மான் - மானான ஆ, சாஇினால் - சத் 
த.இினாலும், மீன்கள் - மசசங்கள £ரனவை, வாயினாலும் - ரசத 
MORO, அலர்ர்5-பரவிய, சகனல்சண்ட -தெருப்லபச்சண்ட, 
விட்டில் - விடடிம் பூரசியான து, கணணுலும்-ரூபத் இதனாலும், 
சரி-யானைமான து, பரிசம அடை லானும் -பரி'சச்இனாலும், 
பலன்பெற - இனபமாகிய பயனடையும்ப, நினைந்து - ஏண் 
ணி, இறர்த - ௩ரி$ரன, என்றிட - என் றுஅறி௰ கூற - இஷி- 

அதற்குமேல, செஞ்சம்பகரும் - மனமானது சொல்லாரின் 

இது, எ-று, 

(பொ-ரை,] லம்ிபொறிகளும் ஐம்புலன்களை விரும்பின த 

னால் ஐமபுலநுசாரசூகசசாக ௮சைப்பட்டேன என்று மனம் 

கூற அறிவானது சொல்லாரின்றது வண்டானது மிசவும் தா 

க்குண்டு கரதத்தினாலும் மானானது சததத்தினாலம் மசசங்க 

ளானவை ரசகத்தினாலும் பரவிய நெருப்பகைஈண்ட விட்டிற் 

பூசசியான.து ரூபதிதினாலும் யானையானது பரிசத் தினாலும். 
இன் பமாஏிய பயனடையும்படி. எண்ணி ஈசித்தன என்று அறி 

வுகற அசற்கு மேல் மனமானது சொல்லாரின்ற2. 

(வி.ரை.) புலன் - சத்தம், பரிசம், சூபம், ரசம், சர்தம் 
என்னும் விஷயபஞ்சகம், பொறிகள் - மெய், வாய், சண், 
மூக்கு, செலி, என்னும் இக்திரியபஞ்சகம், ஜம்புலவிருப்ப 
முள்ளவர்கள் வண்டு முதலானவைகள் போல சாசமடைவா 
சென்பதுகருச்து. இதற்குப்பிரமாணம், பதிபசுபாசவிளக்சம், 
சத்தத்தா லசுணமாயும் பரிசத்தாற் றர்திமாயும், வெற்றிகே
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ருருவக்தாலே விட்டிலம்ப௱லைமாயும், பற்றியாரிரதச்சாலே 

  

பாணீமீனினஙகண்மாயும்,மொய்த்த சாக த்தினாலே ரூச வண் 
டன ஙசண்மாயும்? சனல்என்றது விளசகொளியை, 

எப்பொழுதும பொறிபுலனு5 கேற்றஈபா 

விகமதையிருக்து நேர்மை 

செப்புமெனவறிவு “க்கு மனமேயுன் 

விரத்தியதிற சேோரகதாலே 

அபபுலந்தான் க௱ங்கரமுற லாச்சந்த 

Anse பிரயட-கசகட்டி த் 

தீப்பவிடா தீரு இடவே சகமீயககிற் 

பொதிபுலன்கள் சாராவன்றே, (49) 

(பரை) எப்போழுதும் - எககாலத்தும, பொறிபுலனு 
a5 ஏற்றஃபொறிபுலன்களககு2 தகுதியான, FLT EDR) 
இயல்பை, இருத்தும் - த௫ிக்ன்் ற, Crfoow — சேரனவழி 
யை, செப்பும்என - சொல்லுமென்று மனம் கேட்க, அறிவு 
உரைக்கும் - அறிவானது சொல்லாகின் ஈது, மனமே - கெஞ் 
சே, உன்விரு 7 - உன்வியாபாரம், அதில் சேர்தலாலே - 
அர்சசசப்தாதி விஷயஙக.ரில் பொருர்தலாலே, அப்புலன் 
தான் - அந்தசசப்தாகிவிஷயஙகளும், களங்கம் உறல் ஆசசு - 
களககத்தை அடையலாயின், அற்சவிருத்தியினை - அர்தவி 

யாபகத்தை, அடக்கிெகட்டி-அடக்கி2 நடுத் து, தப்பவிடாது 

இருந்திட - பிசகும்பட் விடாகிருப்பையானால், பொறிபுலன் 
கள - பொறிபுலன்களானவைகள், சகமயக்கில் - உலகமய 
கத்தில், சாரா- பொருஈதமாட்டா, ஏ-று, 

(பொ-ரை)) எக்காலத்தும் பொறிபுலன்களுக்குத் தகுதி 

யான இயல்பைத்தடுச்சிற சேரானவழியை? சொல்லுமெ 

ன்று மனம்சேட்க அறிவானது சொல்லாரின்றது நெஞ்சே 

உன்வியாபசம் ௮ந்தசசப் தாதி விஷயங்களிற் பொருந்துதலா 
லே அர்தச்சப்தாதி விஷயங்களும் களங்கத்தை அடையலா
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யின அ௮ர்கவியாபசததை அடசகிர 202 தப் பிசகும்படி. விடா 
கிருப்பையாறால் பொறிபுலன்சளானயைகள் உலகமயக்க ¥ 
தில்பொருக்தமாட்டா, 

(வி-௯..) சுபாலீமம் - இயற்கை, களககமுறல் gan 
மடைதல், சாரா - பொருர்தமாட்டா, 

மன னம்கியர்து விருத்தி மனை யட ஸர்வ வத J 

படி.பெனவே மறென்னறத்தா 
த ன்னை தத னிலமுு தமப்போ கெறாகோன்றும 

பொருளுணசா நெறிமீபாலரிபும 

BM BHT, CO aM KOT ILS a) us BB 

DIPULfor Got S_1_1 OU 10k oar 

atom 40 dk க்க்மகவாஷைக் இ TBO) னென்ற 

செரசையிகழ்ஈ இியம்புமன்றே, (20) 

(ப--.) மனம் - மனமானு, வியந்து - அதி,யித ஐ, 

லிருக்திசனை - வியாபகக்றை, அடக்ரு வகு எப்படி என - 
ர ட. “5 ந. - o ° 

தரிப்பது எப்படியென்று கேட்க, மற்றொன்றைந்தான் - பே 

ஜெரு பொருளை சான, நினைக்கு - எண்ணி, அசனில் அழு 

an GHD MIGUTH - ADN Y ps HOM MSs தில், ௭. 

தோன்ம் - எதிரேகாணப்படுகிற, பொருள் - வேறொரு 

பொருலா, உணாரரெறிபோல் - அறியாதலாறுபோல, 4யும்- 

2யும், கனத தரினைவினை - பெரிதாகிய நினைப்பை, பரமகுரு 
பதத்தில் உற - ப 'மாசாரியாது திருவடியில் பொருக் தம்படி, 

புலன்கள் - புலன்களை, கட்டாய் - தடுப்பாயாக, என்ன - 

என்று அறிவுகூற, என்னை புஈச்ச - என்னை ஆதரிக்க, waa! 

ஆசைக்கு இசைச்தென் - குழர்மையைப் பெறவேண்டுமென் 

னும் ஆசையைப் பொருந்தினேன், என்ற- என்று சொல்லிய 

ஞ்சை - மனத்தை, இகழர்து - பரிகரித்து, இடம்பும் - 
Dag ம், எ-று,
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(பொ-ரை,) மனமானது அதசயித் ந வியாபகத்தைத் 
சடுப்பது எப்படியென்று சேட்க,வேறொரு பொருளைத்தான் 
எண்ணி ௮ல் அழுர்துகிற அக்காலசதில் எதிரோகாணப்படு 
கிற வேரொரு பொருளை அறியாகவாறுபோல யும் பெரிசா 
கியரினைப்பைப் பாமாசாரியாது இருவடியில் பொருந்தும் 

படி புலன்களைத்தடப்பாயாக என்று அறிவுகூற என்னை அத 

ரகக் குழம்சையைப் பெறவேண்டுமென்னும் ஆசையைப் 

பொரு னேன என்று சொல்லிய மனத்தைப் பரிசசித்து 

அறிபுகூறம், 

(al-an' ) Sug ge - அ௫சயிழ்சல் கட்டல். ரடசல், 
பு£சிறல் - காப்பாற்றுகல், மக ௦பிள்ளே, 

bE mol Gov வ்ரைந் ஸு ௮1௬ $ர.டனம் 

॥ணலுறவாய ஈர்பிகாளும் 

அ தஇரவுறிவெனம் னேர் ௪ தொர் Gi & 

வாசைமிகவன் பதாமோ 

Sham iis வெண்ணெய்களையம்மோரிற் 

சலர்துவிடிற் ஈரரகிலாபோற் 

சதி.பிசைர்க நெஞ்சோற் றந்தையாக் 

சளுங்கல௩துஞ் சாகிவாரே, (51) 

(ப-ரை.) ஈதிசனிலே - ஆற்றிலே, விரைர்துவரும் - சட 
இியோடூகிற, ீரூடன் - நீரோடு, “அமமணல் - அர்த ஆற்று 
மணலானது, ௨றலாய் - சம்பர்தப்பட்டசாடி, ஈம்பி - அர்த 

$ைசம்பி, சாளும்- எப்பொழுதும், அதிசவற3) என - மிகுர்சவு 

றகென்ற, நினைக்க தஒக்கும்.நினை ச சதை நிகர்ச்சன் m, Sa; 
அசை - பிள்ளையாசை, மிக அன்பு ௮மோ- ௧௮ம் அன்பு 
டையதாகுமோ, ததிகடைக்த வெண்ணெய்தனை - சயிரைச் 
சடைர்தெடுச்க வெண்ணெயை, ௮ம் மோரில்கலர் துவிடின்- 
அர தமோரில் கலந்துவிட்டால், சார்கிலாபோல் - சலவாதது
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போல், சதிஇசைர்த நெஞ்சே - வஞ்சகம்பொருக்திய மனமே, 
நல் தந்தையும் மக்களும் கலர்.தும் - ஈல்லதர்தையு மச்களுஙக 
லந்.இருக்தும், சார்கிலாரே - சலவாதவரேயாவர், எ-று, , 

(பொ-ரை,) ஆற்றிமல சடுசியோடுற நீரோடு அந்த 

ஆற்றுமணலானது சம்பந்தப்பட்டதாடு அர்த$ரைகம்பி எப் 

பொழுதும் மிகுக்கவறவென்று நினைத்ததை நிகர்க்க்ற பிள் 

ளையாசைமிகவும் ௮ன்புடையதாகுமோ தயிரைக்கடைக் செ 

டுத்த வெண்ணெயை அர்த மோரில்கலந்து விட்டால் கல 

வாசதுபோல வஞ்சசம் பொருர்தியமனமே சல்லதக்தையுமக் 

களுங் சலக் இரு தும் கலவாத வரேயாவர், 

(வி-ரை,) தத- தயிர், அல்லதுமோர்,, சதி - வஞ்சகம், 

அர்தியத்தின் மகவு தவீவேண்டுமென 

வாசையுற்றே யலைக்தாய்மாயப் 

பந் தமல்லலெவரிருந்தென் னுயிசொடுக்கப் 

புலன்கலங்&ப் பதைக்கும போது 

சுந்தரசிற்பரமகுறு சொன்னிலைபோன் 

மயககறுக்குர் தணிவண்டாமோ 

சிதையுற்றகெஞ்சே யென்றறிவுரைக்க 

கெஞ்சமினிச் செப்புமன்றே. (52) 

(ப-ரை.) அர்தியத்தில் - அர்தியகாலத்தில், மகவு உதலி 

வேண்டும் என - பிள்விளைசனின் உதவி வேண்டுமென்று, 

ஆசைஉற்றே அலைர்தாய் - ஆசைகொண்டே யலைந்தனை, மா 

யப்பந்தம் - இர்தமாயைச்சட்டான து, அல்லல் - துன்பமே 

யாம், உயிர்ஒகெடு - உயிர் ஒடுச்சமடைர்து, புலன்கலங்கி - 

புலன்கள்கிலைமாறி, பதைச்கும்போது - துடிச்கும்போது , 
எவர் இருந்துஎன் - எவரிருந்தாலென்ன, சுர்தரம் - அழகா 
கய, த் - ஞானத்தைடடைய, பரமகுரு, பரமாசாரியருடய, 

'சொல்நிலைபோல் . சொல்லுறுதியைப் போல், மயக்கு ௮றுக்
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ரும் - பிரபஞ்சமயச்சத்தைச்சேதிக்கும்படி யான, துணிவு 
உண்டாமோ - துணிவுண்டாகுமோ; சர்தைஉற்ம செஞ்சே 
என்று - கவலைமிகுக்தமனமே யென்று, அறிவுஉரைக்க - அறி 
வானது சொல்ல, செஜ்சம் - மனமானது, இனி - அதற்கு 
மேல், செப்பும் - சொல்லாறின்றது, எ-று, 

  

(பொ-ரா,)அந்தியகாலத்தில் பிள்ளைக.ரின்உதவிவேண் 
டுமென்று அசைசொண்டே. யலைர்தனை இக்தமாயைச்சட்டா 
னது துன்பமேயாம் உயிர் ஒடுக்கமடைந்து புலன்கள் நிலை 
மாறித் துடிக்றாம்போது எவரிருக்சாலென்ன அழகாகய ஞா 
னத்தையுடைய பாமாசாரியருடைய சொல்லுறுதியைப்போ 
லப் பிரபஞ்சமயச்சத்தைச சேதிக்கும்படி யான துணிவுண் 
டாகுமோ கவலைமிகுந்த மனமேயென்று அறிவானது சொ 
ல்ல மனமானது அதற்குமேல் சொல்லாரின்றது, 

(வி-ளை,) அர்தியம் - முடி.௮காலம், (மரணம்) மாயபச் 
தம் - மாயையாடிய கட்டு, அல்லல். - துன்பம், 

விண்ணிலக்குமதிமுகமும்விற்பு த.லுங் 
கசொல்கொலைக்கு வேல்வாணாணுங் 

கண்ணிதெனவரிபாந் து கடைகிழிக்கு 
மதாவிழியுப்காமர்காக 

லெண்ணருஞ்சன்ன தமூட்டு மிள முலையுங் 
குநுஈகையபு மிலங்கவொல்கும் 

வண்ணமயிலையுங் கூடமறச்கவென்பி 
சோவெனவே வழஙகுமன்றே, (53) 

(ப-ரை,) விண் - ஆகாயத்தில், இலக்கும் - விளங்குகிற 
மதி - பூர்ணசர்திரன் போன் ற, முகமும்-முக த்தையும், வில் - 
வில்லையொத்த, புதலும்-புருவமும், கொல்கொலைக்கு - Qer 
agen CerosOsr sg, Cadarcrsregya - வேலும்
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உாளும்காணுகிற, சண் இது என - கண் இதுவென்று சொல 

லும்படி, அறிபாரது - செவவரிபடர்த்து, கடைகுழிக்கும் - 

கடையைககிழிக்கின் ற, மதர்விழியும் - மதர்த்தகண்களும், 

சாமக்காதல் - காமவிருப்பமாசிய, எண் அரு - நினை சதற்க 

ரிய, சன்னதம் மூட்டும் - மோகாலேசததை மூட்கெற, இள 

முலையும் - டு எமைபொருர்திய ஸ்.தரஙகளாம், கு.றஈகையும் 

புன் சிரிப்பும், இலங்க - விளங்க, ஒல்கும - அசைகின்ற, வண் 

ணம் - அழயெ, மயிலையும்கூட - மயிற்சாயஉூபுடைய மனை 

வியையும், மறக் கஎன்பிரோ - மறக்கவேண்டுமென்று சொல் 

லு3ோ, என - என்றுமம்கேட்க, வழங்கும் - (அதற்கு 

விடையாக) அறிகூறகின்றது, எ-று, 

(பொ-ாை,) ஆகாயததில் விளங்குகிற பூர்ணசக்கான 

போன்ற முகத்தையும் வில்லையொத்த புருவமும் Qa ev) op 

கொலைத்தொழிலுககு வேலும் வாளும் காணுகிறகண் இதுயெ 

ன்று சொல்லும்படி செய ரிபடர்ர் து கடையைக்கிழிங்கின் ற 

மதர்ததசண்களும் காமவிருப்பமாகிய நினைத்தற்கரிய மோ 

காலேசத்தை மூட்டுகிற இளமைபொருச்திய ஸ்தசஙகளும் 

புன்ிரிப்பும் aS ar ms அசைூன்ற அழகிய மயிற்சாயலையுடை.. 

ப மனைவியையும் மறச்கவேண்டுமென்று செ ல்ல்ரோ என்ற 

மனம் 2சட்க அதற்குவிடையாக அறி) கூறகின்றது, 

(வி-மை,) புதல் - புரூ௨ம், சடைகிழித தல்-கட்சடை 

யைச்£றுதல், சன்னதம். - ஆவேசம், குகை - புன்ரிப்பு, 

ஐல்குதல் - அசைதல், வண்ணமயில் என்றது மனைவியை, 

வண்ணம் - நிறம் எனினும் பொருந்தும், 

நிலவொழுகுமதிமுகத்தி னெுஷூக்கு 

நீண்டவிழி நிமைபுமுத்தென்- 

நிலகுமிள5கையதனை மறைக்குமித 

ழையுக்குறித்தே மீர்ந்தபார்க்கி
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லலமிகுத்த வாசை தர மரிலைமுகத் 

திழககனையறியலாகு 

முலையதனைகூடிய தோலகன்றிடிலம் 

முலையழகுமுணர்வாய் கேஞ்சே. (54) 

(ப-ரை,) நிலவு ஒழுகும் - நிலவு வீசுற, மதிமுகதீதில்-பூர் 

ணசந்திரன் போன்ற முகத்தில், நெடுமூக்கும் - ரீண்ட நாரி 
யையும், நீண்ட ௮ ழிநிமையும், - நீண்ட சண்களையும் இமைச 
ளையும், முத்து என்று இலகும் - முத்தென்று சொல்லப்ப 
மடு விளங்குற, இளஈகையதனை - புன்சிரிப்பை, மறைச் 

கும் - மறைக்கின்ற, இதழையும் * அதாத்தையும், குறித்த- 
ரினைத்து, சர்ர்துபார்த்தால் - பகுத் துப்பார்த்தால், அலம்மி 
குத்த - சஞ்சலமிகுக்த, அசைதரும் - ஆசையையுண்டாக்கு 
கற, அரிவைமுசத்துஅழகதனை - பெண்ணின் கத்த 
மிகை, அறியலாகும் - அறிர் துகொள்ளலாம், மூலையதனை 
மூடிய - ஸ்சசத்தை மூடிச்சொணடிருக்றெ, சோல் அன்றி 
டி.ல் - தோல்நீககினால், ௮- அந்த, மூலைஅழகும் ஃ ஸ்த 
*ததின் அழகையும், உணர்வாய் - அறிவாய், செஞ்சே - 
மனமே, எ-று, 

(பொ-மை.) நிலவுவீசுற பூர்ணசர்தரன்போன்த முகத் 
இல் நீண்ட சாரியையும் நீண்டசகண்களையும் இமைசளையும் 
முத்தென்றுசொல்லப்பட்டு விளங்கு புன்சிரிப்பை அறை 
க்கின்ற அதரத்தையும் நினைத்துப் பகத்துப்பார்த்தால் அஞ் 
சலமிகுஈச ஆசையயீபுண்டாக்குற பெண்ணின் மூச்ச 
ழகை அறிர்துகொள்ளலாம். ஸ்தரச்தை மூடிச்சொண்டிருச் 
சி.றதோல் நீங்கினால் அச்தஸ் சத்தின் அழலசயும் அறிவர்ய் 
மனமே, 

(வி-ரை,) சிலவு - சர்இிரிகை, நிமை . இமை, இதழ் - 
அதரம், ஈர்ச்துபார்த்தல் - பிள suri see. அலம் - wee 
லம், பெண்ணின் முசத்தழகைச்சண்டு மேரிகொரும்கர்நு சரி
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(ரு அதனிழிவைப்பட்டின த்தடி.கள் கூறியுள்ளதை “வெப்பு 
மூத்தையுமேவிய வாயைத்.தப்புமுருக்ளெறாய் மலசென்றும்- 
அன்னமுங்கறியுடிசைவிட்டி றஃகும் - முன்னியபல்லை “முத 
செனமொழிகஅ்தும், நீருஞ்சளியு நின் று நின்றொழுகும் - கூரி 
புமூக்கைக்குமிழென்றரைத்தும் - சண்ணீர் பூளைதல்.ராதகொ 

  

முருங் - சண்ணைப்பார் துக் கழு$ொன்றும் - உள்ளுய்குறும 
பியொழுகுங்காதை - வள்ளைச்சண்டின் வளமென வாழ்த்தி 
பம் - வெய்யவசரும் பேனும்விளை யச் - தக்கதலையே £ட்டின் 
முளைத்செழுர்த, சிக்கின் மயிரைக் இரண் மு௫லென் றம்” 
என்றுவருவனஉற்றுற்காண்ச, 

கன்னிய திமமொளிர் முசத்சைக்கணட சண் 

ஸணாுல்வெண்டலைபை சருதியூன் றி 
புன்னியதினுறு பறிந து பெணமுகமு 

மிபபடி யொன்றெனன வேராம்து 
"மின்னவெனப் பேசுமுடன் மலககூடிங் 

_ கழியுமிது மினபோனெஞ்சே 
பொன்னின் மலையென்ற முலைபொதிர்தசசைக் 

கட்டியெனப் பொருந்திடாயே, (55) 

(U-cor,) கனனியர்தம் - இளம்பெண்களுடைய, ஓ.ீ£ 
pS Sms - விளயகுகிற முகத்தை, கண்டகண்ணால் - பரா 
JSR GHA, வெள்தலையை - வெண்மையாசயதலையோட் 
டை, கருதி “என்றி உன்னி - ஆலோசித்து ஆழ்ர் து நினை 

if, அதின் உறப்பு அறிந்து - அந்தத்தலையிலுள்ள உறப் 
பகீகளையறிர் து, பெண்முகமும் - பெண்ணின் முகமும், இப 
படியொன் நு என்ன ர்ந்து - இப்படி. யொன்றென்ருராய் 
த அறிந்து, மின்னல் என பேசும் - மின்னல் போன்ர 
தெறு சொலிலும்படி. யான, உடல் - உப, மபென்சிற மலச் 
'கூமல்ப்பையாசிய், இத-டு த, இங்கு-இவ்வுலகல், மின் 
CTO dor top போல,அழியும்-தேர்ன்றியழியும்; கெஞ்சே-
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மனமே, பொன்னின் மலை என்ற-பொன்மலையென்ற செல்ல 

ப்பட்ட, முலை - ஸ்சாவசள், பொதிந்த - பொருந்திய, தசைக 

கட்டியென - மாமிசக்கட்டியென்று, பொருந்திடாய் - நீ சம 

௦ இக்ச்ச்சடவாய், எ-று, 

(பொ-ரை ) இஎம்பெண்களுடைய லிளககுகிற மூகத்ை 
ப்பார்த்த சண்ணால் வெண்மையாடஏிய தலைமோட்டை. லே 
சித்து ஆழ்ஈது நினைத்து அர்தத்தலையிலுள்ள உறுப்புக்களை 

பறிர்து பெண்ணின் முகமும் இப்படி. யொன்றென்றாராய 
5 HOG பின்னல்போன்றதென்று செரல்லும்படி யா? 

உடம்பென்கிற மலப்பையாகிய இது இவவுலகல மின்ன$ஃப் 

போலத்தோன்றியழியும் மனமே பொன்மலையென்று செல 

லப்பட்ட ஸ்தாங்கள் பொருக்திய மா.அசக்கட்டியென்று 75ம் 
மதிச்சகச்கடவாய், 

(விரை.) உடல் மலக்கூடு என்பதை 4! சாறுங்குருத௪ சல 

தாரைதோற்புரை சாடொறஞ்€, யூறமலச்குழிசாமத் தவா. 
மொளித் திடும்புண், சேறர்தசைப்பிளப்பச்தரங்கத்துள 9) 
நின்பம் விட், டேறம்பதந்தருவாய் இருச்சாள, RWS 2H 4 
Car” என்றுதிருவெண்காட்டடிகளும் கூறியுள் ளார். பொலா 
னின்மலை, மேருபர்வதம், இதுதனங்களுச் குவமைய5ஃ 
கூறுகல் சவிஞரியல்பு “மேருவின் குவட்டின் வீழும்விரி4 
OTE கங்கைநீர்போல், ஆரமுற்றிலங்குன் ற வணிபிழைம... 
வார்கொககை, ஊரயன்மயானச்தன்னி லுற்றபோதருண 
டைசசோற்றின், கேருறசவளம்போல நிரைரிரைகாய்சடிய் 
க்கும்? என்றார் பிதரும், 

Bin Clan TY FRONT I.” 0H HiLC)D M5 
தனைமாறறிக்களபச்சேற்றை 

யள்ளியுவணமீதணிர்தேயுட னாற்ற, 
மாற்திவைத்தா பவண்மூன்னின்று
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வெள்ளெலுபபைக்காட்டி ஈகை த்திடமயக்கி 
யுடன்மறஈ துவேட்சை மிஞ்சிக் 

கள்ளமலத் துடன் ஈலக்தநெஞ்சேக 
யவளுடக்சருதிலாயே, | (96) 

(ப-ரை.) கள் ஒழுகும்மலர்சூட்டி - தேனெழுகுகன் றமல 
ரைச் தரித்து, குழல்காற்றம் தனைமாற்றி - கூர்சலின் ர்ச் 

கக்கத்தை Gund) és, களபசசேற்னற - கலவைச் சந்தன 
ததை, அள்ளி - வாரி, அவள்மீது ௮ணிர்து - அவள்மேலே 
பூரி, உடல்காற்றம்மாற்றி - உடம்பின் தூர்க்கர்தத்தை Fae, 
வைச்சாய்- வைத்சனை, அவள் முன்நின்று - அவள் உன் 
னெதிபேரின்று, வெள் எலும்பைசக்காட்டி ஈதைத்டெ- செ 
ள்ளெலும்பாடிய பற்களை கீசாட்டிச சிரித்தலும், மயங்இ- நீ 
மயாகமடைர்து, ௨உடல்மறந்து - உடம்பைமறந்து, வேட்கை 
மிஞ்சி - தசைமிகுந்து, கள்ளமலத்துடன் சலர்ச கெஞ்சே - 
வஞ்சனை யாயெ மலத்தோடுகூடின மனமே, நீ ௮வள் உடலை- 
£யவளுடம்பின் இழிவாயெ தீன்மையை, சருஇிலாய் - சற் 
லும் நினைத் தாயில்லை, எ-று, 

(பொ-ல.) தேனொழுகு?ன் ற மலசைத்தரித்துக் கூந்த 
லின் துர்ச்கர்தத்தை யொழித்துக் கலவைசசர்தாத்தைவாரி 
அவள்மேலே பூச யுடம்பின் துர்க்கர்சத்தை நீச்கிவைத்தனை. 
அவள் உன்னெதிரேரின்று வெள்ளெலும்பாயெ பற்களைக் 
காட்டிச் சிரித்தலும் நீ மயச்சமடைர் உடம்பைமறந்த 
ஆசைமிகுஈ்து வஞ்சனை யாகிய மலத்தோகூடினமனமே 8 
அவளுடம்பின் இழிவாகய தன்மையைச சற்றம் ரினை ச் 
smu veer, 

(வி-ரை.) கள் - தேன், வெள் ளெலும்பு - பல், “GLH 

கொழுவுல் குருதியுமென்பும், தொடரு ஈரம்பொடுதோலும், 
இடையிடையே, வைத்த தடியும் வழும்புமாமற்றிவற்றில்,
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எத்திறச்தாளீர்ற்கோதையாள்'! என்றார்மேகோரும், பெண் 

னைவள் எதிரேரின்று தன்னுருவத்தைச்சாட்டி மயச்ச மய 

ங்கு ஆடவர்க்கியல்பென்பதை (பெண்ண வந்தொரு 
மாயப்மிசாசம் பிடித்நுட்டென்னைச், கண்ணால் வெருட்டி. 
தலையால் மயக்கம் தடத்துப், புண்ணாங்குழியிடைத் தள் 
மயன் போதப்பொருள்பறிக்க, வெண்ணா தனைமறக்கே 

பிறைவாசச்சியேசம்பனே”என்று பர்றறத் துறந்த பட்டின 
$ 2 களுங் உறியுள்ளார். 

நி நுண்டகட்டி தனை ேவூலைன் றங் 

கயலென் ுகெடுககணென்றுஈ 

தாமணியெலாமறியுமென்னபமுத்து 

ஈகையென்றுந்தசையின்௧ண்டம 

வாருருவிக்தததயெழுமுஃயென்று ர் 

Car ays ட.லவரும்பல்லூத்தை 

சேருமெச்சிலமுதமே வ்றேகுருஇகு மி 

uD amt பமஇற்திகைத்தாப்கெஞ்ே FE, (57) 

(புரை ) நீர் உண்டகட்டி தனை - நீர்சிறைந்த கட்டியை ! 

வல் என்றும் - வேற்படையென்றும், கயல் என்றும் - ௧௦ 

ல்மீனென்றும், செங்கண் என்றம்-ரெடியசண்ணென்றம், 
தாரணியெல்லாம் அறியும் என்பை - உலாமுழுதுமறிர்; 

எலும்பை, முத்துகசையென்றம் - முத்துப்போன்றபல் 9௪ 

ன்றும், தசையின்கண்டம் - மாமிசசண்_த்தை, வார் உருலி 

தீத்தியெழும்முலையென்றும் - கச்சையூடுருவிச் குதித்தெழு 

கின்ற முலையென்றும், தோல் உதட்டில்வரும் - தோலுருவா 

சிய உதட்டில் முளைச்கிற, பல் ஊத்தைசேரும் எசூல்-பற்க 

ரின் ஊத்தையோசெலர்ச எச்சிலை, அமுதம் என்று-அமிர்த 

மென்றும், (பாராட்டி) குருதிகுழி இன்பமதில் - உதிரச்சூ 
ழியினாலுண்டாகற சுகத்தினால், செஞ்சே - மனமே, இகைத் 
தாய் - நீதிகைத்தனையே, (என்னபாவம்) எ௨று,
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etter ennttem, 

=. ஸ் nate eee ae வல் பவழம் வெய்டயு. 

(பொ-ரை,) நீர்ரிறைர்ச சட்டியை - டவற்படையென்றம் 
4 ॥ல்மீனென்றும் நெடியசண்ணென்றம் ௨ லகமுழுதுமறிர்க 
எலும்பைமுச்துப்போன்ற பல்லென்றம் மா.பிஈக ண்டக்சைக 

ச்சையூரிருலிச் குதித்செழுகின் ற முலையென்றம் தோலுரு 

வாஇிய உதட்டில் முளைக்ிற பற்களின் எஎததையோகெலர்த 
“லை ௮ ரிர்சமென்றம் (பாராட்டி) உதிர ச்குநியினாலண் 
ரக ற சுகத்தினால் மனமே நீதிசைச் சனையே (என்னபாவம்,) 

(வி-ரை, மாகர் உறுப்பின் YELM TB Bias. at 

அவற்றி ஸிழிவை நன்கறிக்கிலார் என்பதை மாக்சேழ்மட 

( ல்லாயென்றாற்றஞ்சான்றபர், ரோச்சார் கொஜொய்யசோ 
ட்புக்கிலை, பாக்சைச்சோர், ஈ Ap scien’? bart Careud egy. 
'வண்டுமமே, காக்கை சஈடிவமோர்கோல்!' என்னும் ராலடி, 
பார் வெண்பாவானுணர்க *ரண்டசட்டி யென்றது சண் 

tom, சுயல் - கெண்டைமீன், தசையின்கண்டம் - மாரிசத் 
உண்டு, உலரக்குழி-பெண்குறி, 

னிரியந்றைப1ம கருசொல்லியகள் 

ஸிலைமயககிறசொககிகாளும் 

பிரமமணிச் டா ப&ையிற்சண்ணாம் Ls 

பரமசகம்பெ DMT PR 

கரு *௩சையடங் 5ரம்ற்கன்னியரு 5 

காளாகிக்கலங்கிகொர்து 

குருதியொடுபுன்னீர்களொழுகுகுழி 

பின்பமதைச் குறித்தாய்நெஞ்சே. (58) 

(ப-ரை,) துரியம் நிறை - துரியபத£தஇில் சிறைரத, பாம 
கர - பரமாசாரியர்; சொன்ன-சொல்லிய, சல்கிலை மயக்டில் 
சோக் - நல்லரிலேயாடுய உபதேச மங்ச்ச? இசப்பட்டு 
ஈன்று, சாளும்- எந்நாளும், பிரமம் - பிரமம்யெ, ப்ஹ்சுடர் 
மலையில் - 7சசசார்திபுள்ள. மலைஙின்மேல், ஈண் என்ன் தி -
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நானக் கண்ணைப்பதுத்து, பாமசகம் பெத்தா க்கருகி - 
பரின்பத்தையடைர்துவாழ நினைத்து, ரர அடங்காம: 
4 உசயடங்காமல, கன்னியருச்கு அள் அ9- மாகர்சளுக்ரு 
அஒடைபாட, கலங்கிநொகச்து - மக௩கலகட உருர்கி, ௫௫ 
“ யாடு - உறிந்தோடு, டன்னீர்கள் ஒழுகு - சற ரீர்களொ 
L 5B 7 குழி - யோனிக வாரன், இன்பமனை - ௪௪ 

“ன, ருறிசகாய் - நீ பெரிதாக மூத்தனையே, சொஞ்செ - 
மனமே (உன் அறியாமை யிருர்சபடி யென்னை) ௪.ற, 
(பொ-னா) துரியபதத்தில் நிறைர்ச பாமாசாரியர் சொ 

ஃ்ல்ய ஈல்ல நிலையாகிய pu seh wes dH லசப்பட்டுநின் று 

எர்சாளும் பிரமமாகய ஈத்ரகாக்இயுள்ளமலையின்டலெல் BHR OM 
சண்ணைப்பதித்துப் பேரின்பத்தையை ந்து வாழரினைச்ு 

9சயடட௨உகாமல் மாதர்களுக்கு அஉமையாகி மனலகலஙகி 
ந்தி ௨உ௫ரச்தோடு சிறநீர்களொழுகஏன்ற யோனிச்து 
£ஈத்கின் சுகததை ர பெரிசாக மதித்சனையே மனமே 

(உன் அறியாமையிருர்தபடி யென்னை ) 

(விஸா) சொக்குதல் - பாவசப்படுசல், 1௦௪. விஷய 

சமை, ன்னீர் - மூத்திரம், பாமாசாரியர் மாழுமய BOT 
ற2னிக்குமமன்பதை (மன்னவொரு சொர்கொண் டெனைத் 
ஈசிதீசாண்டன்பின் வாழ்விச் கஞானகுரூகே என்று ஸ்ரீசாயு 

மானசுவா படிகளும் கூறியுள்ளார், 

பூரணச்தினிலைகிதமும் புகன் றிருச்சப் 

பூஙையரைப் புசழ்ஈதா யென்றே 
சிருறைர்த வறிவுரைக்கத் தெரிவையாக 

ணிலை யெனக்குத் தெரிந்து மென்ன 
காரணமோவச்துவிதக் காரிய ம 

ருரைக்கு மிர் தக்கணத்திலேயு 

மாரமுலை மதாசை யாருதென்செய் 
வேனெனவே யறிவு கூறும், (59)
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“ரவவிலானாக வைகை களவை தில 
ee ae   
(4 - er.) scm 4 iar Bev - பரிபூரணப்பொருளின் நில 

பை, நிதமும் . காள் தோறும், புசன்றிருக்ச - சான் உனக்குச 
சொல்லியிருக்கவும், ($ அதனை மறஈது) பூ யரைபுகழ்ந்தாய் 
என்று - மாதணைப் புகழ்ந்தாயென் று, சர்நிறைக் ச, அறிவு 
உரக்க .. நறப்பும்குந்த அறிவானதுசொல்ல, தெரிவையர் 
கள் சிலை - மாசர்களஷுடைய இழிதன்மை, எனக்குத்தெரிஈ 
GID ~ TO EKA AGE இருர்தும், என்னசாரணமோ ட யாது 
காரணமோ, அத்துபிதச்காரியம் - அத்துவித விஷயத், 
ரர் உலை] ரம்கும் - மாசொல்லுற, இக்தக்கணத்திலேயும் - இக் 
தீஷ்ணெ!த்நிலும், ஆரம் - முழ்துமாலையணிர்த, மூல 
கீது - (மாதருடை ய) ஸ்தாககளின்மேல், ஆசை ஆகுது - 
விருப்பமுண்டாகின்றது, என்செய்வேன் - (இதற்கு) கான் 
யாது செய்வேன், என-என்று மனஞ்சொல்ல, அறிவுகூற ம்- 
அறிவானது 0, ரல்லாசின்றது, எ-று, 

  

(பொ.ரை) பரிபூரணப்பொருளின் நிலையை காள்தோழும் 

ஈன் உனச்குச சொல்லியிருச்சவும் (8 அதனைமறர்து) மாச 

ரைப் புகழ்ர்தாயென்று சறப்புமிகுர்ச அறிவானது சொல்ல, 

மாதர்களுடைய இழிதன்மை யெனக்குத் தெரிந்திருந்தும் 

யாது காரணமோ அத்துவித விஷயத்தை நீர் சொல்லுகிர 

இர்தகூ ண௫ோத் கிலும் முத்துமாலையணிர்சத மாதருடைய 

ஸ்தங்களின்மேல் விருப்பமுண்டாடுன்றது இதற்கு ஈரான் 
பாதுசெய்வேன் என்று மனஞ்சொல்ல அறிவான துசொல்லா 

ரின்றது. 

(வி- ரை.) பூவையர் - உவமையாகு பெடர், ஆர - மிகுதி 

யாக எனினும் பொருந்தும், அத். துவிதகாரியம் - ௮1/வைத 
மார்ச்சமாகியவிஷ ம், தெரிவையர் - மாதர் பொதுப்பெயர், 

(பருவத்தைக்குறித்ததன்.நு ) . 

நாடீஈரம் பெலும்புதசை Car pens 

நிணம் பொதிந்து sipp Topp
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கூடியதிற் புழுக்கு இிக்குங் குமபியெனு 
மலப்பாண்டக்,கூட்டை நாளுக் 

தேடரிய பேசழகா மெமதடலென் 

முசை மிகச் சிறந்கதாலே 

வாடு மிடையாருடன்மே லாசையுற்றா 
யுன்டைலை மத த்தலாயே, (00) 

(ப-மை) சாடி - சாடி, கரம்பு - சரம்பு, எலும்பு - எலும்பு, 
தசை - மாமிசம், தோல் - ரோல், குருதி - உதிரம், நிணம் - 
கொழுப்பு, (ஓய இவைகளை) பொந்து - நிறைத் ௪, காறல்- 
முடைகாற்றம் காறுதலையுடைய, பீற்றல்கூடி - துவாரங்களை 
யுடையதாட, அதில் - அதிலே, புழுகுதிக்கும் - புழுக்கள் 
துள்ளுகிற, கும்பியென்னும் - ஈரசமென்று செல்லத்தகுர்2, 
மலபாண்டக்கூட்டை - மலபாண்டமாகய இக்தமகூட்டினை 
சாளும் - தினச்தோறும், தேடு அரிய - தேடுதற்ஈரிதாகயெ, 
போழகு ஆம்-பே.ரழகைபுடையதாகும், எமது உடல் என் ற- 
எமது உடம்பென்ற, அசைமிசசசிறந்ததாலே - இசனிடச் 
தில் ஆசையான. மிகவும் ௮தஇகரித்தலால், வாடும் - துவளா 
நின்ற, இடையார் -- இடையையுடையவராகிய மாதர்களு 
டைய, உடல்மேல் - உடம்பின் மீது, ஒசை உற்றாய் - விரு 
ப்பமிகுந்தாய், (நெஞ்சே) உன் உடலை - உனதுயதார்த்தமா 
கய சரீரத்கின் தன்மையை, மஇத்லொயே - (சிறிதாயினும்) 
$யறிர்தாமில்லையே, எடறு: 

(பொ - ரை,) காடி ஈரம்பு எலும்பு மாமிசம் தோல் உஇரம் 

கொழுப்பு ஆகிய இவைகளை கிறைத்து முடைராற்றம் சாறு 

தலையுடைய துவாரங்களையுடையதாட அதிலே புழுக்கள் 
துள்ளுற ஈரகமென்று சொல்லச்தகுக்த மலபாண்டமாகய 
இக்தத்கூட்டினைச் தினர்தோறம் தேடுதற்கரிதாகசிய பேர 

ழசையுடையதாரம் எமது உடம்பென்று இதனிடத்தில் ஆ 

சையான த மிசவும் ௮இிகரித்தலரல் துவளாகின்ற இடையை
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புடையவராசிய மாதர்களுடைய உடம்பின்மீது விருப்ப 
அகுந்தாய், நெஞ்சே உனது யதார்த்தமாயெ சரீரத்தின் தன் 
மையைச சிறிதாயினும் டீயறிர்தாமீல்லேயே. 

(வி-ரை.) சச்சகாதுச்களாலாய உடலை மிச்கவழகுடை 
யசென்று மடக யாசையுற்றனை என்பதை “தோலி; 
மெலும்பிறைசூ சுகீலமேழைமசசைமொன்றாய்த், தூலிகமி 
தீதிவுடம்பாகுர் தொட்டவெடையுக் தன்வடி வாய்ச், கோலி 
யடக்க்கொளும் தனைக் கூறகூறாநோக்காது, போலியுணா 
வோர்மடிழ்வெய்தும் புனிதமென்றம் பாமபதம்?? என்ற. 
றிபுள்ள மஹாராஜா துறவிற்ாண்க, சாடி - வாதபித்தரி 

லேட்டிமங்களாகிய தாதுக்கள், பீற்றல் - துவாரம், கும்பி - 
ஓர் நரசவிசேடம், 

பூயறரவேபுிப்பதற்கா யாடீர்க்தே 
யுரிக்கு மவர் பரலிற் சென்று 

வசையறவேயசங்கிதத்தை மறச்துகின 
வதிலூன்றி வளமை பசாக்சற 

றசை யெலும்பு குடலீரளிணம்குருதி 
யிருபபதுவைத் தன்றேசத்தும 

பிசகிலா இப்படியே யிருக்கு தெனிற் 
பெண்ணாசை பெறுமோ கெஞ்சே, (61) 

(U - ரை.) பரி ௮ற - ப௫ிதீர, புரிப்பதற்காய் - உண்பதற் 
சாசவே, ௮0 ஈர்ச்து - அட்டையறத்த, உரிச்குமஉர்பாலில் 
சென்று - உரிப்பவரிடத்இிற்போய், ௨சையற - குற்றம் நீலக, 
(அதிலுள்ள) அசங்கிதத்தைமறக்து - அருவருப்பான பொரு 
களைமறர்து, நினைவு அதில் ஊன் றி - கருத்தை அதிலே 
பதியவைத்து, வளமைபார்க்இன் - “அதன வளப்பததைப் 
பார்த்தால், தசை - மாமிசம், எலும்பு-எலும்பு, குடல்-கூ.டல், 
ஈரல். ஈரல், கிணம் - கொழுப்பு, குருகி - உதரம், (இவை
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Far) இருப்பதனால் - கிறைத்திருத்தலால், தன்றேகத்தும் - 
தீன் சரிரத்துள்ளும், பிசகு இலாது - தவருமல், இப்படியே 

இருக்கும் எனின் - இப்படியேயிருச்குமென்னும் புத்தியுண் 
LT EHO, (பின்பு) நெஞ்சே-மனமே, பெண் ஆசை பெறுமோ: 
உன் பீத்நிபெண்ணாசையையும் அடையுமோ, ௭-ற., 

(பொ-ரை,) ப௫தீர உண்பதற்காகவே ஆட்டையறுத்து 

உரிப்பவரிடத்திற்போய்ச் குற்றம்ரீங்க (அதிலுள்ள) அருவ 

டப்பான பொழுள்களைமறக்து கருக்சை அதிலே பதியவை 

கலு அதன் வளப்பத்தைப்பார்ச்கால் மாமிசம் எலும்பு குடல் 

ரல் கொழுப்பு உதரம் இவைகள் நிறைந் கிரும்தலால் தன் 

ச* தீ துள்ளும் தவராமல் இப்படியே யிருக்குமென்னும் புச் 

தியணடானால் பின்பு மனமே உன்புச்இபென்ணாசையையும் 

அடையுமோ, 

(ஷி - 6 7,) TES - அறுச்தல், அசங்கஇதெம் - அருவருப்பு, 

நி ரூ . . 

கததி கரஈ்தவறி கா ச்தரியதசை 

தோனசம்பு காணக் கொய்தே 

யத்திவெளி கண்டதென வுரைப்பதன்றித் 

தோற் கூடென ற£த்செண்ணாமற் 
இத்திடமா யமக மணிப் பூணிலக்ககி 

தினங்கலவை திமா து வாசக் த் 
கொத்துமலர்த் தாரணிர்தே.யிற மாப்பாய்ப் 

பெண் மயக்கங் கொண்டாய் கெஞ்சே, (02) 

(ப -மை.) கத்தி - சையிலிருக்கும் கத்தியானது, கரம் 
தவறி - கைதப்பி, கரத்து அரிய - கையில் அறுத்துவிட, 
தீசைதோல் ஈரம்புகாண- மாமிசம் தோல் ஈரம்பு என்பவை 
கள் தெரியும்படி, கொய்து - அறுபட்டு, ௮-இ வெளிசண் 
டது என-எலும்பு வெளியே கசாணப்பட்டதென்று, உரைப்ப
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தன்றி - சொல்லுவதல்லாமல், தோல் கூடு என்று - Csr ba. 
LaGQwar py, 25 5 37 6 ein @ne)-wer § He) நினைக்சாமல், 
சித்திரமாய் - விரித்திரமாய், அழகு - அழகிய, மணி பூண் 
இலச்க - ரத்சாபரணங்கள் பிரகாசிக்க, தினம்- சாள்தோ 
அம், கலவை - சலவைச்சர்தஈத்தை, இ.யிர்ர் து - பூசி, வாசம்- 
மணம்பொருர்திய, கொத்து - கொத் துகளாயிருச்சிற, மலர் 
தார் அணிந்து - பூமாலைகளைத்தரித்து, இறுமாப்பாய் - இறு 
மாப்படைநர்து, கெஞ்சே - மனமே, பெண்மயகச்கம் கொ 
ண்டாய் - நீ பெண்சள்மேல் சாமமயச்கம் கொண்ட 
னையே, ௪-று, 

(பொ-ரை) கையிலிருக்கும் சத்தியான து சைதப்பிச்கை 
பிலறுத் துவிட மாமிசம் தோல் ஈரம்பு என்பவைகள் தெரியும் 
படி. அறுப்பட்டு எலும்பு வெளியே காணப்பட்டதென்று 
சொல்ஓுவதல்லாமல் தோர்கூடாகுமென்று மனத்தில் நினை 
க்காமல் விசித்திரமாய் அழகாகய ரத்சாபரணங்கள் பிரகா 
ரிக்க நாள்தோறும் கலவைச சந்தாத்தைப்பூசி மணம்பொரு 
ந்திய கொத்துக்களாயிருக்கறெ பூமாலைகளைத்தரித்து இருமா 
ப்படைர்து மனமே ரீ பெண்கள்மேல் காமமயக்கச/சொண் 
டனையே, 

(வி-ரை,) அச்தி- எலு/பு, 4 என்னைசண்டு £ மா தரார் 
வடிவ இசசைவைத் துழல்கன்ருய், பொன்னையுர் துல 
யும் பிரித்திடின் வெறம் புழுமலக்கூடல்லால், பின்னையுண்டு 

கொல் கண்டு நீ மயங்குதல் பிராக்திசங்கரன்பாதம், தன்னை 
ஈாடுதிரெஞ்சமேபரசுகோததியுறப்பெறலாமே 73 என்னும் 

ஆன்றோர் திரூவாச்சை இவ்விடத்திற் குசாரணமாசச்கொ 
ள்ளலாம். மாதர்கள்ே பக்வைக்குமையலை ்'பசசென்ற கொக் 
சைப்பசப்பியர் பாழானமயல், ஈசசென் றறிச்தருளை ஈண்ணு 

காளெர்சாளோ'? என்று பெரியோர்களும் இழித்தக்கூறி 
புள்ளார்,
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ee செவ்விய 

பினங்கள் HDG, FSET GS Ci தனி 

யாசவொரு பிணாநதீனபாற் சென் 

றிண: இ பப்படல்கி -வயுணர் ,தறிபின் 

பிணவுறுப்பு நிரைந்த தோ லுங் 

கண் கொணவை நிணமொழுகும் படிகாற 

வேக தைக்கண்டேயெந்த 

மணுசசொடளுறவைச் ஈடி ஏ மிவ்விகமா 

மென 1 இப திச்சிடாடோ, (08) 

(ப-ரை) பிணஙகர்கடும் - பிணங்களைசசுடுட ன்ற, சட 

உாட்டுக்கு ஏகி - சுரிகாட்டுக்குப்2பாய், தணியாக - தனிமை 

பாக, ஒரு பிணக்கின்பால் சென்று ஒரு பிணத்தினிடக 

அசசன்ற, இணங்கி - அமைர்து, பாப்பு அடஙடெ - பர 
திலடஙகுப் போம்படி , உணார்து அறியின் - யோ?த் துப்பரா 
தால், பிணவுறப்பும் - பின் உறுப்புக்களும், இசைந்த 
அதாலும் - பொரு இய தாலும், கணம்ெொள் - மிகு தியைச் 

சகாண்ட, நவை - துர்க்கந்தத்சையுடைய, நிணம் ஒழுகும் 
படி. - கொழுப்பு உருடு3.பாழுருமப ௨, நாற - (ip LSM pyr 
முண்டாக, வேகுமதை சண்சி- வேயரைப்பார்த் ஐ, எந்தம 
ணம் கொள் உடல்தனைச சுடினும் - எப்படிப்பட்ட மணத் 

தைக்கொண்ட வுடம்ை சசுட்டாலும், இவளிதம் ஆம் எனக் 
கருதி - இப்படியேயாகுமென்ற நினது, மதித்திடாயோ - 
(கஞ்சே) 8 யென் ரெொரல்லைமதிக்கமா.. LATO Wi, OTD, 

(டொ- ரை) பிணயகு3ாச சுின்ற சுகோட்டுக்குப்பே 
பத் தனிமையாக ஒரு பிணத்சினிடச் தசசென்று அ௮மைச்து 

பரவுதலடகடிப்போகும்படி யோர்த்துப்பார்த்தால் பிணத் 
தினுறுப்புக்களும் பொருந்திய2சாலும் மிகுதில, ச்மொண்ட 

அர்க்கர்தத்தையுடைய கொழுப்பு உருெயொழுகும்படி மூ 
டைராற்றமுண்டாகச வேவதைப்ப ர்கது எப்படிப்பட்டமண 

9
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திதைக்சொண்டவுடம்பைச சுட்டாலும் இப்படி யேயாகுமென் 
௮ நினைத்து செஞ்சே 8 யென்சொல்லை மதிக்சமாட்டாயோ, 

(வி - சை.) பரப்பு - அவசரம், உறப்பு - அவயவம், சணம்- 
கூட்டம், அது இங்குமிகுதிப்பொருளஎது, ஈவை முடை 
நாற்றம், 

மல ஈபர்களுடனிலையுர் தமதுடலின் ' 

பெருகிலைபு மதித்து கின்று 

பங்கமற கானிறக்கப் படிந்து குரு 

வருணிலையிற் UBS s bat arr 

'கொங்கைமட மின்னார்கள் குவிமுலையின் 

மயங்கிமனங்கொதி.பா ரெனறு 
சங்கையற கெஞ்சமதுக் குரைத திடவே 

பேசாதாற் சாற்று மனறே, (64) 

(ப - ரை.) மங்கையர்கள் உடல் நிலையும்-மாதர்களுடைய 

சரீர்நிலேயையும், தமதுடலின் பெருறிலையும் - தமதடம்பின் 
பெரியநிலைமையையும், மதித்துரின்.ற-ஆ !ரய்ந்தறிர் துசின் ந, 

பவ்கம் ற - குற்றம் நீங்க, கான் இறச்சு படிர்.து-ரான் என் 
னும் அகங்கார நீங்கும்படி யமைர்து, குரு அருள் நிலையில் 

பதிந்த - சசாசாரியரது அருணிலையி n usw Gump, Ss 

கோர் - மேலோர், கொங்கு - வ சனையையணிகச்த, ஐ - அழ 

யெ, மடம் - இளமைபோகுக்திய, மின்னார்கள் - மாதர்களு 

டைய, குவிமுலையில் - குவிர்தஸ்சாங்களின்மேல் விருப்ப 

சொண்டு, மயங்க-மயச்சமடைர்த, மனம்சொதியார் என்ற. 

மனம்பதையாரென்று, சஙகை அற - சர்தேகமொழியும்படி,, 
நெஞ்சமதற்கு - மனத்துக்கு, உரைத்திட - சொல்ல (அகத 
மனம்) பேசாதால் - ஒன். றும்பேசா திருக்தமையால், (மேலும்) 
சாற்றும் - அறிவுசொல்லாரின்ற.து, எ..ு,
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 (பொ- ௨.) மாதர்களுடைய சரீரநிலையயும் தமதுடம் 

ப்ன் பெருரிலையையும் ஆராய்ச்தறிர்து நின்று குற்றம்$ீல்க 

சான் என்னும் அகங்காரம் நீங்கும்படியமைர்த சதாசாரிய 

3 அ௫ணிலையிற் ப௫ியப்பெற்ற மேலோர் வாசனையையணி 
ர்த அழ இளமைபொருக்திய மாதர்களுடைய குவிர்த 

ஸ்தலங்களின். ல் விருப்பய சொண்டு மயக்கமடைந்து மனம் 
பரையாரென்று சந்தேக மொழியும்படி மனத்துக்குச்சொ 
ல்ல (அச்தமனம்) ஒன்றம் டேசாதிருர்சமையால் மேலும் 

அறிவுசொல்லாறின்் றது, 

(வி.ரை) பங்கம்- தோவம், சான் இறக்க - அகங்காரம் 
SES சான் என்பதற்றல் குரு௨ருள்சைகூடும், அறாவிடில் 

பல.துன்பங்கள்விளையும் இதனை சானென்னுமோரக*$தை 

யெவர்க்கு £வந்து ஈலிர்தவுடன் சகமாயை கானாவாடித்-தான் 
௨ர்து தொடரு பிழ்தால் வளருமதுன்பச சாகரத்தின்பெருமை 

யெவர் சாற்றவல்லார்?” என்ற கூறிய ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள் 

இிருவாக்கானுமுணர்க பின்ஞார்கள மின்னற்கொடிபோன்ற 

அழகாகிய பாதர்கள், கொதித்தல் - பதைத்தல், சங்கை - 
சர்தேகம், 

புலன்கல௩்கி மளமபங்கி யறிவழிது 

கிலைசளர்ர்து பொறி.பு மெத்த 

வலம் வந்து மபதளார்து உணணிருணடு 

வாய் சழறி யாவி ற்ன்ற 

மிலைகல/க மரணமுறு। வேதனையைப் 

woe Diy Bla Gw u vevrp 

பலாறி। வொண்ணாக மரணவசதை 

வருமுன்னம் படியாய் கெஞ்சே, (63) 

(பரை, புலன்சலக்கி - ஜம் .லன்சள் தத்தம் நிலைதம். 

மாறி, மனம்மயங்க - மனம்மயக்சமடைந் த, அறிவு அழிர்.து-
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அறியுகெட்டு, பொறியும் - ஐம்பொறிகளும், நிலைதளர்க்து : 
$த்த.. நிலசோர்ர் iy மெச்ச அலம்வந்து - பிகவும்வருர்் , 
மெய்தளர்ந்து - சரீரம்மெலிச்த, கண். இரண்டு . சண்க2 
இருளடைகந் ஐ, ari குழறி - வாய்தமொறி, 498% pie 

சலங்டி - உயிர்கின்ற லை பெயர்ச், மரணமுறம் - மான 

மடையும்காலசத் அண்டாகிற, மே சனையை - ger gens. 

7ம் அறீயும் நில யயல்லால்-பாம் ம்பொருள ஈய இறைவன 

இதற்குரிய நிவயுடைச்தாசலேயன் ரி, படர் அறிய வொண் 
ணது - Cacpaluiery Dus den ie eo gy (- தலால்) மாண 

வத்தை வருமுன்னம் , ரத ம ணத்துன்பம் வருதற்சமு 
ன்பே, நெஞ்சே. மனம, படியாய் - நி குரூவருளில்படிர் த 
WWEEL ATU, oF ~ 2, 

(பொ-ஃை) ஐம்.லன்கள் சத்தம் நிலைதரிமாறி மனம் 
மயக்கமடைந்து ௮ரியுகெட்டு ஐம்பொறிகளும் தத்தம் நிலை 
(சோர்ந்து. மகவும் ௨ழுர் சசரமெலிர் ப சண்கள் இருள் 

டைந்து வாய்தக்மாறி உ மீர்சின் ரி? 30 பெயாத் ற மரணமடை. 

Hq சாலத்துண்டாகிற துன்பத்சைப் பரம்பொருளாகிய 
இறைடன நிதற்பு ரிய நிகயுடை/சாத லயன் ி, Ca cr Ba 

பலரறிய வொண்ணது,தலால) ஆர்த னத் துன்ப, OR 

மதிகுமுன்பேமனமே நீ மு௨ருில்படிர்து உய்யக்கடடஉாய், 

(வி-ரை,) இசசெய்யு.ரில் மாணதகாலச்சி லுண்டாடர 

துன்பமிகுதி கூறினா. டுதற்குதாரணமாக, பரணமாகி ப 

பெண்டிருஞ் சுற்றமும் பண்? தஙகையிற்றந்த, இரணமான 

வைகொண்டிடவிவரைவிட் டிமமபீடாரிவிமணகும், மாண 

Ga gle wine ores wer மடகஙகியைம்புலனர்தக, கணம் 

wea EVES. aus guia odor wR burt”? “of 

திடுமாணத்துன்ப மறிர்துரைசெய்யப்ே பாமோ, உர்திமே 

லையும்பிச து மூணர்ய ரடுபொறிகலங் 4, sé fun விருளே 

மூடிராவுலர்ச்தலமர்தென்னே, தர்தமாவிறப்பிற்றன்டம் பய
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தீதுன்பத்தெண்மடங் ௦௧? என்னு oF செய்யுட்க ‘ord Devic 
ara w புலன் மூதலியன கலங்கி நி.லத$ம றியருக் தும் மச 
OUP TOU பாமனையுணர்ச்து முக்கால இல்வக் து 
அஞ்சீசலெ sor Orr an Ly ano) er ett oy ஸ்ரீஞானசம்பர்சசுவர்.. 

கள் திருவ ய்மலர்ர்தருரியு ஈளார். அது. 8 பூலினர்தும் 
பொறிகலல$ கெரிமயஙடயறிவழிக்கிட்டைம் மேலக் 9, யல 

28த போ ராகப் சலன் நருள்செய்மானமருங் சாயிஃ?? 
என்பு 

கூட ont J உனிலிரு ஈது பறக்கற புட்போ 

of i ada a (YF ோமிறது 

உடாபடிாயகள Dees லி த ay LU 

போ வமி2ய கரைப்பேள பேய 

ண படடயிலஞ் ஈடலைதனி னரி wr a sit 

OP RT மி ரடி கள்த 

ளடை ED y or By QM Myo WMS God ort 
‘oa, டச் ய 21 ப்பு ப னே ny (66) 

(ப-ரை) ருடம்பைரஈரில இரந்த. கூட்டிலி க் து, பற 
ஈது அசண்ற - புறஜ்று யார, புர்பொல் - பறடையைப் 

போல இஃ௮யிர௫ு - இக்கசவனு ட, 46D ars - 2.3) 
TWUD 5, ROW aor gy or gla y இ௮வ௮டமபைலிட்டு 

வரால், இரத உடல் Puro fl இர்தயுடம்பு போகும் 

வழியை, எறு உழைப் பேன் - என்னென்று சொல்வேன், 

பேயகர் - பிசாசுகள், ஈடமபயிலும்-ஈடஈர்செய்கற, சுடலை 

கனில் - மயா தல் நரிராய்கள் விருந்துண்டு நடிக்க - நரி 

ரய்கள அருந் கண்டி (௪ ஏிப்பால்) ஈடகந்செய்ய, காஎகள் 
அடைந்திட்மன் - நார்கள். வருமுன்ன3மே, கர அருளை 

அணுரு என்ன - குருவருளையடையச் கடவையென்று அறி 
வற, கெடும் - மாமானது, உரை அறையு ப சல சொற் 
5ளைச சொல்லாரின்றறு, எ-று,
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எண்ணை வ அபிதா பணயகைதி பககவைகவைையகளைள் 

(பொ-மை,) கூட்டிலிருர்து பறந்தபோன பறவையைப் 

போல இர்தச் னும் உதிரம்படிர்த இவ்வுடம்பைவிட்டு 
ரீங்னெல் இர்சவுடம்பு போகும்வழியை எனனெள் று,சொல் 
வேன், பிசாசுகள் ஈடாஞ்செய்ற மயாரஈத்தில் ஈரிசாய்கள் 
விருர்துண்டு (களிப்பால்) ஈடாஞ்செய்ய சாள்கள் வருமுன் 
னமே குருவருளையடையச்சடவை யென்ற: அறிவு உற மன 
மானது €லசொற்,ளேைச சொல்லாரின்றது, 

  

(வீ -ரை) கூட்டைவிட்டுப் பறர் துபோ௫ற பறவைபோல 

இக்க வுடம்பைவிட்டு உயிர்நீககிவிட்டால், இயவுடம்பு சட 

லயிற்சேர்க் த காய் ஈரி முந்லானவைகளுக்ரையாகு௦ என் 

பது கருத்து, “குடம்பை தனித்சொழியப் புட்பறா்தற்றே, 

உடம்போடு,?ரிடை ஈட்பு'" “எறரியெனக் கென்னும்புழுவோ 

வனச் சென்னுமிர்ச மண்ணும், சரியெனச் சென்னும் சழு 

கோவெனச்சகென்னுர் சான் பு9ச்ச, ஈரியெனக் சென்னும் 

புன்னாயெனக் கென்னுமீர்காறுடலைப், பிரியமடன் வளர் 

/தேனிசனாலென்னபேறெனக்கே? என்ற மேலோர் இரு 

வாக்குகளை இவ்விடத்திற் குகாரணமாகசச்சொள்ளலாம், 

இண்ணமிரு மென்ரேகர் தனை ஈரிதின் 

பது நிசமோ செபபா யேனன 

பெண்ணிலெம் தந்த யனனை சுற்சமுட 
னண்டவனும் பெற்ற சேயும 

கண்ணி deo Si Corres பென வாழ்வருயி 

ரிழர்கவுடன் கழுகு காயு 

மெண்ணசிய புழுவுடள் மண்சொர்தமெனு 
மூடற் சொந்த மென்ராய் நெஞ்சே, (67) 

(ப-மை,) திண்ணம்மிகும் - வலிமிகுர்ச, என் தேசம்தனை - 
என்னுடம்பை, ஈரிதின்பது நிசமே - சரிதின்பது உண்மை 
யாமோ, செப்பாய் என்ன - சொ௮்லுவாயென்று மனம்சே
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— oo 
6, (98a Oerdandaryg,) பெண்ணினொடு - மனைவி 
புடன், தந்த- தகப்பன், அன்னை - தாய், சுற்றமூடன் - 
உறவினரோ, ஆண்டவனும் - யஜமாரனும், பெற்றசேயும் - 
பெற்றபிள் ஈயும், கண்ணினெ£ர் - சகண்ணுக்கெதிரே, சொ 
£சமெனவாழ்கர் - சொந்தமென்று வாழ்வார்கள், (இவர்க 
ளெல்லாரும்) உயிர் இழர்தவடன் - ௨ பிரையிழர்சவடனே, 
*முரும் - கழுகுசளும், நாயும் - சாய்களும், எண் அரிய - 
எண்ணாரர்கய, புழுவுடன் - புழுக்களோடு, மண் மண் 
ஷம், சொர்தம் என்னும் - (இர்தவுடம்புச்கு சாங்களே) 
சொர்கட்ஈரார்கள் என்ற செரீல்லுதற்குரிய, உடல் - உட 

  

ம்டை, சொர்சம் என்றாய் - (உனக்கு) சொர்தமென்று சொல் 
இடன் "னையே, செஞ்சே - பேசைமனமே, எ-று, 

(போ- ரை வவிமிகுர்த என்னுடம்பை ஈரிதின்பது உண் 
மையாமமொழிசால்ஒவாயென்று மனம்சேட்க (அறிவ சொல் 
லாரின்றது]) மனைளியுடன் தகப்பன் தாய் உறவினரோரடி 
யஜமாானும் பெற்றபிள்ளையும் சண்ணுச்கெதி?ர சொர்த 
மென்று வாழ்வார்கள். இவர்சளெல்லாரும் உமிரை ரிழர்த 
aLCar ஈழுகுகளும் சாய்களம் எண்ணுதற்சரிய புழுச்ச 
2ளாடு மண்ணும் (இந்த டம்பக்கு கா3்களே) சொர்சச்சா 
“ர்கள் என்று சொல்லூதங்குரி ! உடம்பை (2 னஈகுச) சொ 

ர்சமென்று சொல்லுகின் னையே பே ரமனமே, 

(வி.ரை) இஃவுடம்பு உயிரள்ளளவும் மூனலவிமக்கள் 
மூதலானவர்ஃ௩ளுக்குச௪ சொந்தமாகவும், உயிர்$ங்னெ பிறகு 
காய்கரி முதலானவற்றுச்குச சொந்தமாகவும் உபயோகப்படு 
ம்பொருளாயிருக்கின்றது என்பது கருச். த. hava es 
தாய்தர்தை மனைவிமுதலோ தமக்குச சொர்சமென்பது 
போலவே, காய்கரி ஈமன் முதலோர் தமக்குச சொந்தமென் றி 
ருப்பார் என்பதை “ராய் நமதென ஈரிஈமதெனப்பிதா, தாய் 
நமதென ஈமன்றன தெனம்பிணிப், பேய் ஈமதெனமன்மஇ
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93 
97 ரும் பெர்றிபபோ, லாய்கமதெளப்படம் யாச்சையாாதே 

‘ ற் என்று பாபர் san Pp Pea சிருவிளோயாடற் புராணச் 
இற் கூறியுளார், 

உ ரு . ச ‘ 

ஆத!!! } 2 HQ at Cif. OT DN Wear Rh i a 

் - fc wid, nay nits r) கிலு MH off YI 

An oA க a 
மேனி வீர் ரம் பராசசப்பய்கருடி வா 

(ம ப வாதப் 1] மீறி ATU q¥ 

rn டி உர * . சாவு ௦ மர உ BT oN TM HT eM neal D 
8 . ‘ . 

tid ஈட்டை சராக்கைடூங் 

Go QPL KIL 4d, HAG ULI B 
ஆ ரூ. ray ல பயுன்சிவ கெஞ்ச” உறும, (05) 

(பப வரு வட இதனின் வர்ர ஷட், முள்ளும் 
நணைர் ர bg rp roy Ae சேர்க்டிரூற் ஏ. அரிகையரும் - 

மாதர்காம, OH AR A. gn iT EAT உ, மேவி Quin cnt GF 

புரி ரல் பார; ரப By - ஏண்காால் பார்க்கவம் அ) 

பிணம் வள ச. பிணமென் ளெொழுகூப்2 பாக, மீறி ~ 

தகர ஏ மாயகள் TUE, ரா பும் எரி. SM afB sor 

BERD Pnp er aon REET HR இறை களுக்கு, இலை 

யாய் - வயாக கரணித ரில் ப வரில், பல. 2 பல பர், 

சுடலைசாரக்கப் ரிம் - மபா?) 2சோக்கண்டும், கூவி அழு 
Hap Y Cero rep gs sip 7 ரா உ அணுகிலாய் - 

சற்குணாசணது சரவ ௨யமடைஈ சிலை ?ய, என 2வ . என் 
று அறி. 3ரொல்ல2வ, நெர்ரம்கூறம் - மனமானது சொல்லா 
நின்ற ந, எ-று, 

(பொ-ரை) உர் $ீற்ிெல் மன்னாரில் சேர்ந்திருக்க 
மாதர்சளம் ஈராமாரநின்று பொரும்ர7த கண்களால் பர்ச்ச 

வம் அஞ்ரிப்பண 2 ன்று ஓங்கிப் பாச அதிகரித்து சாய்
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ஈளம் தாவகின்ற அக்கினியும் ஈரிகளும் 9 _ இவைகளு£கு 
தரையாகிப் பூமியில் பலபேர் மயானர்சைச சோச்கண் 
2ம் ane rapa அழுது சற்க௱சாதன து சிரு௨டியையடை 

721 லிய என்றா Aon od mvndsu ware s சொல்லா 
Ait 9 9 ் 

(வி-ரை) அறியையர் - பருஉம்குறியாமல் மாசர் எனப் 

பாறுப்படநின்றது. உயீர் உடலைவிட்டு நீஙஇனால் முன் 
5?  பரயிருக் சார் யாயாம ண மமென்றிக மாிசாழிவரா என் 

பளு 'என்பெற்ற சாயரு மமன்மாப் பிணமெள்றிகழ்ச் ஏ 

விட்டார், பொனபெற் £மாசும  போலென்று சொல்லிப் 
yarn! Se Lami, Cawdor wir Farin ior wak gy 

குடமுடைச்தார், உண்பர் ohn Sur கொருபற்டுமில்வையுடை 
x Do , : wae”? ees or LIC DI 72 கரம் பகர்ம் துள்ளார், 

Ori Qo mH ben Bai g- (ர 

பரம் பணியா சடா பமி ரா டவ ஏ 

. ச 4 . . 

DDG ப டிரா க ச ய ட்ட 0 2/௦ (dD Lp 

பரலாலு ப ! VERY 9) : CGH oy 1 

CUTS (LP) MP ls BUG MT it 1d GDB BS 

FATT GU C1 eho Se ப) . 

wind டு இடற aw Todi) i Biegvtt ay 17 

தெ ன்று 'o ஈஞ்சே வாதூழ் மய, (09) 

(ப-ரை) இரத உடல் இறச டமான் - இரக? டம்பு கூப் 
பதற்குமுன்2ப, ஏககுரு - ஒப்பற்ற சற்குருவின், பதம்- திரு 
வழூயை, பணியாது இருப் ப்பம் So) oT ௱்ற-வணங்காதிருப்பே 

னோ௭ன்று, அந்தமுடன் ௨, ச்சிடலே -அழகாகச கொன்ன 
வுடனே, ௮றீவு உ௮க்கும்-அரிவசொல்லாரின்றது (எப்படி. 
யெனின்,) பாலகளாய் - 8 பாலசஞயிருககும பரு௨த்தில், 
JAH APN) பரதம் உற்றாய- அஞ்ஞானத்தில் கட்டுப்



106 சின்மய தீபிகை, 
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பட்மருந்தாய், காளையாய் - யவவரபருவச்தில், பாத்ரை 
யருச்கு அளானாய் - பொதுமாதருச்கு ஆளாடியுழன் ரம். 

பகைத்தகூப்புவர்சவடன் . படையாகிய மு.துமைப்பருடம் 
வர்சவுடனே, உடல்தளர்வாய் - உடம்புகளரப் பெற்வாம். 
(உன்காலமெல்லாம் இப்படி சழியுமானல்' செஞ் -மனமே, 
விலை அறிவது - உண்மை நிலையை யறிவு, என்று. எம் 

காலச்தில், வாதுற்றாயே - (வீணாக என் னொ) வாசாடகன் 
றனையே, எ-ற, 

(பொ - ரை,) டுக்தவடம்பு ஈூப்பதற்குமுன்பே Gp bes Fyn 
சற்குருவின் திருவடியை வணஙகாதிருப்பேனோே என்று ௮ 
சாகச சொன்னஉடனே அறிய சொல்லாரின்றது. எப்படி 
யெளின், நீ பாலகளாயிருக்கும் பருவத்தில் அஞ்ஞானத்இில் 
உட்டுப்பட்டிருந்பரய் யவவாஈபருவத்தில் பொ துமாரருக்கு 

ஆளாகியுழன்றாய். பகையாடிய முதுமைப் பருவம்வஈ2 
டனே உடம்பு தள.ாப்பெறுவாய் உன்சாலமெல்லாம் இப்ப. 
கழியுமானல் மனமே உண்மைரிலையை நீயறிவது crestor; 

இல்” வீரைக (என்னோடு) வாதாகென் றனையே, 

(வி-ரை) இசசெய்யுட்கு 'பாலகளுயஞ்சான த்தழுர் து 

வனற்காளையாய்ப்பாலைமாரால், சாலவருந்துமன்விருக்தன் 

ருனாசச் குடும்பத்தாற்றளர்ர்துசாவன், ஏலவிவனெக்கால£் 

தென்செய்வான் மாயக்கூத்சிருர்தவாறே, ஞாலமெலாமாட 

ங்சாய்ப்பொறிமேளமாய் மனப்பேய்ஈடிச்குமன்றே?? என்ற 

மேலோர் செய்யுளை உதாரணமாகக கொள்ளலாம். 

எனவுசைக்க கேஞ்சமது காளையெலும் 

பருவமது வேகரலீத் 

தனஙாதலேடனை விளைக்கும் கவலையதும் 
பிறகு குருதாட்கன புழ்றே
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தினம் பணிந்து நிலைபெறுவே னென வரவு 
செப்பு மிடா் செறிந்தே அன்பக் 

கனல... வுடற்றளாவ aon ual 

யாசை நிலை சாணலாமோ., (70) 

      
  

(பஃ-ரை,) என உரைக்சு - என் றிவவாறு அறிவசொல்ல, 
கெஞ்சமது - மனமான த, காளையெனும் பருவ... ஏ௫னொல்- 

யவ்வஈபருலம் நீங்கினால், இ- இகத, தனம் முதல் ஈடணை 
ிளைக்கும் - பொன் முதலியவற்றின் இசசையுண்டாக்குகற, : 

கவலை அறம் - கடலையொழியும், பிறகு - அஇன்பின்பு, குரு 

சாட்கு - சற்குருவின் திருவடிகளுக்கு, அன்பு உற்று - அன்பு 
பூண்டு, இனம்பணிர்து - சாள்தோறும் வணக௩௫, நிலைபெறு 
லேன் - உண்மைரநிலையை அடைவேன், என - என்றுசொ 
ல்ல, அறிவுசெப்பும் - அறிவுசொஉல நின்ற, (எப்படியே 
னின்) இடர்செறிர்து - இடர்மிகுகது, அன்பககனல் அடர. 
இன்பமாகிய எக்கனித௫க்-, (அதனால்) உடல் சளர்வது 
அன்றி - உடம்புசளர்வதல்லாமல, புவி ஆசை - பிரபஞ்ச 

விருப்பங்கொண்ட காலததில், நிலை-உண்மைநிலையை, காண 
லா2மா- அறியச்கூடுமோ, எ-று, 

(பொ-ரை) என்றிவ்வாறு அறிவுசொல்ல மனமானது 

ப வவரபருஉம் நீவ்கினொல் இந்தப் பொன் முதலியவற்றின் இச 
சையுண்டாச்குற சவகையொழியும ௮ஃ௨ன பின்பு சற்குரு 

வின் . திருவடிகளுக்கு அன்புபூண்மி நாள் தோறு ॥ வணங்இ 

உண்மை நிலையையடைவேன் என்றுசெ ல்ல அறிவுசொல் 

லாநின்றது எப்படியெனின், இடர்மிகுர்த துன்பமாகிய ௮க் 

சனிதகக்க அதனால் உடம்புதளர்வதல்லாமல் பி.ரபஞ்சவிரு 

ப்பங்சொண்ட சாலத்தில் உண்மைகிலையை அறியச்கூடுமோ, 

(வி- ரை,) தனமுதலீடணை-பொன்னாசை முதலியமூவா 

சைகள், அவைபொன்னாசை, மண்ணாசை, பெண்ணாசை என் 

பன, (பொன்னிலமாதராசை பொருகச்தினர்''என்ருர்பிறரும்,
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கவலை புற்றே பு..ஊடுங்கிக் கனபிணிமே 

லா புக் சாலக் ணகி 

குவ) ய இர கலலைபிலாக் ஈர லமென 

(ip பதிலே A நல. Ad, ளே த 

தலமிலாம் 9 Gr மவமனன வுரைத்தனை சத் 

சங் ர 5 SUS ச்கு HO ra வுனற 

னவைடு OM வ்டை சீயா கி ஈக 48, or 

சு ர அமமேன மூரிமா கெஞ்சே, (11) 

(ப-௨2] கவலை உற்று. ௪ லைங்குர் ஏ, உடல் ஈடுப - 

உடம்பு) /கமடைக் ர. கனபிணிமுமலாம் - பெறியபிணிகள் 

அதிகரிககற, மூப்புகாலஈ கன்னை. - முதுமைப்பரு௨ த்தை, 

குவ்லயசகல - உலகச்சில, க௨ரிகூயில்லாச்காலம் என - தல 

லையற்ற சாலமர்கசகருகி, மூப்படில - அர்த. மூப்புப்பரு 

VERON, HHUA por - சற்ருருனின Remap nus, தவம் 

இரையின் ~f (என்முற்காலத) a. ப்பபனாகியபுண்ணியமூருக 

தால், பெறவன் என“ உடை ச சொபெறமேனென்று சொல் 

லினை, நெஞ்சை: பன2ம, (eer gh ல்) சித்தம் - (பகு 

முகமாய் விரிஈஇிருககி) மனமானது, குவியச்சகுமோ-ஒரு 

முகமாய்ச் ருலியவொள்றமோ, உன்றன் - உணது, Bane 

யின் உடல் - பழுநுபட், படமானது, இடை - இடையில், 

சாயாதிரு ௫ மா - சாயாமலிரு£குமமா, சண்-கண்ணான து, 

சமல ஈ9மமா - புமுமமத யாகிய குறியிடச தில் நாட்டம 
கு ட் 7“ f 

வைக்ருமோ, ௭-று. 

(பொ-பை) கவலை.ிகுர்து உடம்பு ஈடுக்சமடைர்து பெரி 

யபிணிசள அ.திஃரிச்கிற முதுமைப்பரு௨உத்தை உலகத்தில் 

கவலையற்ற காலமாக்கருதி அர்த மூப்புப்பரு௨ த்திலே சற் 

குருவின் சருவடியை (என் முற்தாலத்) த. ப்பயனாகய புண் 

ணிய மிருந்தால் பெறுவேனென்று சொல்லினைமன் மே (௮௧
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காலத்தில்) பகுமுசமாய் விரிச்திருச்ெ மனமானழ ஏர் 
மூகமாய்க்குவிய வொண்ணுமோ உனது பழுதுபட்டவடம் 
பானது இடையில் சாயாமவிருக்குமோ கண்ணா புருது 
மத்தியாயெ குறியிடத்தில் சாட்டம்வைக்குமோ, 

  

  

(வி. சை,) முதுமைப்பருவத்தில் ஆசைகளெல்லா மடக் 
சிக் கவலையற்றிருப்பேன், அப்பொழுது சற்குருபாதத்தை 
யாசியித்துய்வேன் என்ற மனத்தைப்பார்த்து, ௮ச்சாலதீ 
கில் உன்னுடல் முதலானவை தளர்க்து துன்பரெருப்பால் 
எரிக்கப்படுவையே, அப்போது நீ சற்குருவைச் சர்திக்சமா 
ட்டாய், இப்பொழுதே இக்கித்தய்வாயாகவென்று அறிவு 
சொல்லியது என்பது கருத்து. மூப்புப்பருவம் மிச்ச சவலை 
யுள்ளதென்பதை, !(குக்கிடந்து குனிர்தொருசை சோனு 
ன்றி, நொர்திருமியேங்ச நுரைத்தேறி, வர்.தக்தி, யையாது 
வாயாறு பாயாமுனெஞ்சமே, யையாறுவாயாலழை!? என்து 
ஐயடிகள் சாடவர்சோனாயனார் அருரிசசெய்த Cap she 
வெண்பாவானுமுணர்க, 

இளமை யெஜலும் பருவமதிற் சற்குருவைச் 
கிட்டாமலிருந்து தேக 

தளருமுஅ மூப்பதனிற் பெறுவனென 
வுரைத்தது மெய்களர்ர்து நாளு 

மீளமையற்ற தொண்ணூறு வயதுடையான் 

மங்கைமண மிசைந்த கூடி. 

வளம்பெதுவே னென்ற தொக்கு கெஞ்சே தீ 

யுசைத்த தெனவழங்கு மன்றே, (72) 
(ப- ரை.) இளமையெனும் பருவமதில் - Bar cnn) west gy 

சொல்லப்படுகிற பருவத்தில், சற்குருைூட்டாமலிருந்தி ட 
சற்குருவையடையாமலிருர் து, தேகம் தளரும் - சரீரம் garg 

என்ற, முதுமூப்பதனில் - மூதுமைப்பருவத்தில், மெதலனி 
10
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அக்க வ டவல் 

om ங்கை 

என எனரத்தது - அடைவேனென்றசொன்னத, மெய்த 
ளர்ந்து - சரீரம்தளர்ர்து, சாளும் இளமையற்ற-ராள்தோறும் 

இளமைப்பருவங்குறைந்தபோன, தொண்ணாறுவயது ௨ 

டையான் - தொண்ணாறுவயதுடைய ஒருவன், மங்கை - 

ஒரு மங்கைப்பருவபபெண்ணை, மணமிசைர் த-மணம்செய்த, 

கூடி - ௮வளைசசேர்ச்து, வளம் பெறுவேன் என்றது ஓக்கும்- 

சகரதுபவசசெல்வத்தைப் பெறுவேனென்று சொன்னதை 
நிகர்த்திருக்கின்ற த, கெஞ்சே நீ உரைத்தது மனமே நீ சொ 
ன்னது, என - என்று, வழங்கும் - மேலும் அறிவசொல்லா 
நின்றது, ஏ-று 

(பொ - ரை.) இளமையென்று சொல்லப்படுகிற பருஉத் 
Be எ்ககவையடையாமலி ல சரீரம்சளர்சின்ற முது 
மமைப்பருவத்தில் அடைலேனென்று சொன்னது சரீரம்தளர் 
த ரசாள்தகோறும் இளமைப்பருவங் குறைந்துபோன தொ 

ண்ஹூறுவயதுடைய ஒருவன் ஒரு மங்கைப்பருவப்பெண்ணை 

மணம்செய்து அவளைசசேர்ந்து சுசகாநபவச செல்வத்தைப் 
பெறுவேனென்று சொன்னதை நிசர்த்திருக்கன்றது மனமே 
: சொன்னது என்று மேலும் அறிவசொல்லாரின்றது, 

(வி-ரை,) இளமைப்பருவங்கழிர்து முதுமைப்பருவம் உர் 
சபிறகு சற்குருவையடைர் தய்வேனென்று நீ சொன்னது, 
தொண்ணூறுவயசுடைய இழவன் இளமைப்பருவப்பெண் 
ணைமணஞ்செய்து கூடிசசுகப்பேனென்று சொல்லுவதை 
மொச்ருமென்பது கருத்து, 

பாளைவிரி கமுகனைய கந்தரத்தாண் 

முலைமயக்கம் பற்றியுன்றன் 

காளை யெலும் பருவமது கழித்து விடி.ற் 

Goi ea wig கதிக்கு மாசான் 

ளை Stok தானந்த பரவசமாய் 

சாட்கழித்தாற் றளர்ற்து சாகும்



சின்மய தீபிகை. 111 
  
  

வேளையினு மானக்தக் களிகூரு 

மிசற்றுணியாய் விபைலி னெஞ்சே, (73) 

(u ரை) பாளைவிரி - பாளைகள் விரித்த, கமுகு அனை ய- 

கமுசமரத்தைநிகர்த்த, கஈத.ரத்தாள் - கழுத்தையுடையவளா 

கிய ஒருமாதின், முலைமயக்கம்பற்றி - தீனமயக்கங்சொண்டு, 
உன்றன் - உன்னுடைய, காளையெனும் பருவமது கழித்து 
விடின்-காளைப்பருவத்தைக் கழித்து விட்டால், பின்-பின்பு, 

அயர்வுகதஇிககும் - அயர்வு ௮திகறிக்கும், அசான் தாளை நினோ 
ந்து - சற்குருவின் திருவடியை நினை த்து, ஆசர்தபரவசமாம்.- 

ஆரந்தப வசப்பட்டு, நாள்கழித்தால்- உனது வாழ்காள்க 
ளை ச்கழித்தாயானால், தளர்ர்துசாகும் வேளையினும் -நீ உடல் 
தீளர்ர்து இறக்குஞ் சமயத்திலும், ஆரர்தக்களி - ஆரர்தச்களி 
ப்பானது, கூரும் - மிகும், (ஆதலால்) நெஞ்சே - மனமே, 
விரைவின் - விரைவாக, இதில் துணிவாய் - இதில் தணிவு 

கொள்வாயாக, எ-று, 

(பொ-ரை) பாளைகள் விரிர்த கமுகமரத்தை நிகர்தத 

கழுத்தையுடையவளாகிய ஒரு மாதின் தனமயக்கககொண்டு 

உன்னுடைய சாளைப்பருவத்தைக் கழித்துவிட்டால், பின்பு 

அயர்வு அதிகரிக்கும், சற்குருவின் இருவடியைஙகினைத்து ௮ 
நதப்பரவசப்பட்டு உனது வாழ்காள்களைக் கழித்தாயானால் 

ந உடல் தளர்ந்து இறச்குஞ் சமயத்திலும் ஆகர்சச்சளிப்பா 

னது “மிகும் ஆதலால் மனமே விரைவாக இதில் துணிய 

கொள்வாயாக, ௦ 

(வி-ரை,) கமுகு - பாக்குமாம், கர்தரம் - கழுத்து, கூர் 
தல் - பிகுதல், 

உன்னுடைய காளையெனு மிப்பருவர் 

தளிற் குருதா ஞகஈதி ஈமக் , 
கனனீயொடு பொன் புவீமேற் காதலுற்று 

செஞ்ஈகமே ஈலங்ச மெத்த
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அதைத 
,_ வின்ன லலுபவித்தா பென்றிட கெஞ்ச 

மியம்பு மி சப் பருவ மேக 

வின்ன கெடு நாட் செல்லு மிதிற் பெறுவே 
னென வறிவு மீயம்புமன் றே, (14 

  

(ப ௨ சை.) உன்னுடைய காளையெனும் இப்பருவர்தனில் 
உனது யவ்வாமென்று சொல்லப்படுகிற இச்தப்பருவத்.இல் 
குஞூதாள் உகர்திடாமல் - சற்குருவின் யாகிருவடிை விரு 

பாமல், கன்னியொடு பொன்புவிமேல், பெண்பென்மனி 
என்பவற்றின்மேல், காதல் உற்று - அசைமிகுர்து, கெஞ் 
சமே - கெஞ்சமே, கலப்? - சலக்சமடைர்து, மெத்த - ப. 
வம், இன்னல் அனுபலித்தாய் என் றிட - துன்பமநுபவித்த। 
மென்று அறிவுசொல்ல, செஞ்சம் இயம்பும் - மனமான ௪ 
சொல்லாகின்றது, இர்தப்பருவம் ஏக - இர்சப்பருவங்கழிய 
இன்னம் நெடுராள்செல்லும் - இன்னம் ௮கெரள்செல்லும் 
இதில் - இதற்குள்ளே, பெறுவேன் என .. குரு திருவடி யைட் 
பெற்றுச்கொள்வேனென்று மனங்கூற, அ றிவும் இயம்பும் 
அறிவும் சொல்லாறின்றது, எ-று, 

, (Qu - enr,) உனது யவவரமென்று சொல்லப்படுற இக 
தீப் பருவத்தில் சற்தருவின் திருவடியை லிரும்பாமல் பெண் 
பொன்மண் என்பவற்றின்மேல் ஆசை மிகுந்து செஞ்சமே ௧௨ 
ச்சமடைர்து மிசவும் துன்பமனுபவிச் தாயென்று அறிய சொ 
ல்ல மனமானது சொல்லிரின்றது, இர்தப் புருஉங்கழிய இன் 
னம் ௮.இிகராள் செல்லும் இதற்குள்ளே குருதிருவடியைப் 
பெற்றுச்கொள்வேனென்று மனங்கூற அறிவும் சொல்லா 
நின்றது. | 

(வி-ரை.) 2st Hse - அன்புவைத்சல், புவி- மண், 
இன்னல்-தன்பம், 'சகெஞ்சமானது ஐம்புலன்வழியே சென்று 
ழன்று பலதீமைகளை விளைத்து அல்லலுற்றழிவ த் இயல்பா 
sore *சன்னியொடு பொன்புவியேற்சாசறுற்று On Gree



எ அவனகக 
மேகலங்கி மெத்த, வின்னவனுபவித்தனை!? என்று அறிச 
கூறியது, அது தன்குற்றமேயென்று ஏப்புக்சோண்டமன। 
இச்காகாப்பருலம் நீவி இனிவரும் முதுமைப்பருவத்தியே 
னும் அக்குந்றங்களையெல்லாமொழித்து குருவருளைப்பெச 
முயல்வேன் என்று பகர்ந்தது, எல்லாத்தமை விளைவுக்கும 
கெஞ்சே காரணமென்பதைப் பின்வரும் விண்ணப்பக்கலி 
வெண்பா வால் ஈன்குணரலாம், 

(epee. 

  

eT வஆஹசயப தமை 

எள்ளல,யேனெனச்குளொளியாம 
லுள்ளபடியேயுரைச்சின்றேன் - Seren gus wax (1) 

௮ன்சொலுடனன் றிவள்ளலுன தன் பர்தமச் 

கின்சொலுடன் பணிர்தொன் நீர்ததிலை.புன்சொலெனும் (8) 

பொயயுரைச்சவென்றாற்புடையெழுவேனன்றியொரு 

மெட்யுரைக்ககெள் தம்விழைந்ததிலை - வையகத்தில் (8) 

பொல்லாலி ௪ /மைப்போற்றியபுவர்துண்பதல்லாற் 
கொல்லாவி:ஈதைச்கொண்டதிலை - யல்லாதார் (4) 

உள்புகழைக்கேட்கமனங்சொண்டதல்லாம 

னின்புசழைச்சேட்கரினைந்ததிலை . உன்புசொண்டே (5) 

இன்னடிச்கு நுண்ணிடையார்ச்சேவல்புரிர்தேனலதன் 

பொன்னடிச்குத்தொண்டுபுரிர்ததிலை - பன்னுன்ற (0 

செக்குற்றவெள்ளெனவேசிர்தைிர்தேன லது , 

முக்குற்றந்தன்?ன் முறித்ததிலை - துக்கமிகுக் (7) 
தாவில்வலங்கொண்டுசஞ்சரித்தேனல்ல துரின் ் 

கோவில்வலங்கொள்ளக்குறித்ததிலை - பூலில் (8) 

வஉன்னிதியோர்முன்கூப்பிவாழ்த்தினேனன்றியுன் றன் 

சன்னிதியிழ்கைகூப்பித்தாழ்ஈத இலை - பன்னெறிசேர் (9) 

மிண்டரொடுகூடிவியர்தசல்லாலையாரின் 

ரொண்டசொடுக்கூடிச்சூழ்ச்த இலை - சண்டிவரைச் (19)
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சன்றுமுகங்சொண்டுகடுகடுத் தப்பார்ப்பதல்லா 
லென் றமுசமலர்ச்சியேற்றடிலை - ஈன்றிபெறு (11) 

ஈன்னெஞ்சருள் ரஈவிலவதுகசேட்டுக் 
கீன்னெஞ்சைசசற்றுஙகனரத்தஇலை - பின்னெஞ்சாப். (19) 
பண்ணீர்மைகெ ஈண்டதமிழ்ப்பாமாலையாற்றுதிழ் தக் 

கண்ணீர்கொண்டுன்பாற்கனிர்; இலை - சண்ணீர்போல் (1) 

நெஞ்சமுருடிறினை ச்குமன் பர்போலெனை நீ 

யஞ்சலெனறின் ருஎடுத்ததிலை - விஞ்சுலசர் (14) 

மெயயடியனென் றரைக்சவித்சகரின்பொன்னடிககுப் 

பெபொய்யடிமைவேடஙக ள்பூண்டதுண்டு - நைய-்கு (15) 

மையல்வினைச்குவர் சமாதாபுணர்சசியெனும் 

பெய்யவினைச்குழியில்லீழ்க்த துண்டு - SULT zo (16) 

என்ஜென் றமில்லாதியல்பாசப்பின் னொன் ற 

(ுமன்ஜென் றமாகமொழி்ததுண்டு - மன்னுகின்ற (17) 

மானஞ்செயாதுமனகொர்திரப்போர்க்குத் 

மானஞ்செய்வாரைச் தடுத்த ண்டு - ஈனபிலா (15) 
டாரமுரையாதுஉழக்கனிடையோ. 

புாரரமுரைத்தேமலைர் ததுண்டு - ஈரயிலா (19) 

கெஞ்சருடன் கூடி ரேசஞ்செய்தும்மடியே 

தஞ்சமென த்தாழாதுதாழ்ர்த தண்டு - எஞ்சலிலாத் (20) 

நிரயனையாயுன்றன துசன்னிதகேர்௨ர் மொரு 
சேயமுமில்லா * தொதிபோனின் றதுண்டு - தயவினை (21) 
மாளாச்கொடியமன சசெல்வர்வாயிலிற்போய்ச் 
கேளாச்சிவறிர்தைகேட்டதுண்டு : மீளாத (22) 
Caravan ie Pev waar SS Lim 1 aie oof wisn. 6m wg om 

' சொல்லாவசையெல்லாஞ்சசான்ன துண்டு-ஈல்லோடைப் (23) 

  
  

3 ௨தி- ஒதியென ம£டுயத,
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போற்றாதுபொய்புடம்பைப்போற்றிசரிவபூசை 
டாற்ருதுசோற்றுக்கவேர்த துண்டு - தேற்றாமல் (24) 

ஈ பதிதாவென்றியரப்போர் தமைக்கண்டு 
கோபத்தானாய்போற்குளைத்ததண்டு - ung grav (25) 
“ரதையொன் நவாச்சொன் றசெய்சையொன்ராய்ப்போகவி 
யெர்தைநினையேத்தாதிருர்ச துண்டு - ye BN [ட்டே 
மசால்லைக்கல்9லென்றால்லார்சொன்னபுததிகேளாம 
'ல்லைக்கல்லொததேயிருர்த துண்டு - தொல்லைவினை (27) 

யா ந்த்தாமயவுலகிலர்பம௫ழ்சசியினால் 
வாழ்த்தாமலுன்னைமறர்ததுண்டு - தாழ்ச்தாமற் (28) 
பூரைலவெலும்பணிமா ய்ட்பூண்டோம்ரின்பொன்டஉடிடீ௰் 
காணாது ம்ராள்கழிக த. துணடு - மாணாத (29) 

காடு2பான்ஞாலச்கடெடையிலேயிருகான் 
மாடுபோனின்றழைச்துவாழர்தஅண்டு - secre (80) 

சள்ளிவாயோஙகுபெருயகாமக்கடுக்காட்டிற் 
கொள்ளிடாயப்பேய்போற்குதித்த துண்டு-ஒள்ளியாாகல் (31) 

எள்ளுண்டமாயாவியல்புறபுன் கல்வியெலாய 

கள்ளுண்டபித்தனைப்போற்கற்றதுண்டு - ஈள்ளுலூற் (33) 

சீாசையெய்குஞ்சொற்சென் நிடவேடேண்டுமெளும் 
பேராசைப்பேய்சான் பிடிச்சதண்டு - £ராவென் (38) 

சாதசமோதீவினையின்சாதனையோரான றியேன் 
பாதகமென்றாலெனக்குப்பாற்சோற - தீதகன்ற (24) 

மூய்மைசன்றாமென்கின் றதொன்மையிஞனார்வாய்ச்ளிய 

உரய்மையென்றாலென்னுடையலாய்குமட்டுங் -காய்மைதரும் 

கற்குநிகராங்கடுஞ்சொலன் றிரன்மது ரச 

சொற்குமெனக்கும்வெகுஅ.ரங்காண் - பொற்பு.05 (36) 

ஈண்ணியுனைப்போற்றுகன் ஈஈல்லோர்ச்சினியசிவ 

புண்ணியமென்றாலெனக்குப்போராட்ட.மண்ணலுனை (97)
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சாளுரையாதேத் தன் றஈல்லோர்மேலில்லாத 
கோளுரையென்றாலெனக்குக்சொண்டாட்ட-8ீளகினை (38) 
கே௫ிக்குஈல்லகெறியாஞ்சிவாகமதூல் 
வாசிக்கவென்றாலென்வாய்கோகுங் - காசிக்கு (89) 
நீடிச்கிலா எலுகேர்ந்தறிவதல்ல துவீண் 
வேடிச்கையென்ரறால்விடுவ இதிலை - நாட யலில் (4 )) 

வீருமுன துவிழாசசெயினுமவவிடந்சா 
னாராயிரககாதமாஙகண்டாய - மாறான (11) 

போகமென்றாலுள்ள;மிகட்பூ ny & Gwar WE) a: 
யோசமென்றாலென் னுடையவுண் ஊணடுஙகு 6-சோகமுடன் 
துள்ளலொழிந்தென்னெஞ்சஞ்சோர்க்கழியுஙகாலத்திர் 
கள்ளமென்றாலுளளேகளித்தெழும்பு - மள்ளனெறி (43) 

செல்லென்றாலன் றிசசிவொவென்றொருகாற் 
சொல்லென்றாலென் நனக்குத் துக்சம்கரு - ஈல்லகெறி (11) 
வரம்பலன்கொண்டோர்கள்மறர் தும்பெராக்கொடி ப 
சோம்பலென்பதென் ஐஓடையசொந்தஙகா - ணேம்பலுடன் 

எற்றோவிரச்கமென்பதென்றனைக்கண் ஞ்ச யனை 
புற்றோரையுமுடன் விட்டோடுககாண - சற்றேனும் (16) 

ஆக்கமேசேராதறத் தத் தன்றவெறக் 
அக்கமேயென்றனக்குசசோபனங்கா - ஸநூக்கமிகும் (47) 

எறுடையாய்$றணியாவீன ர்மனை யாயினும்வெண் 

சோறுடை த்தாலதுவேசொர்க்கங்காண் - SyBerm (18) 

வாழ்வுரைக்குஈல்லமன த்தர்தமையெஞ்ஞான் நுஈ 

சாழ்வுரைத்தலென்னுடையசாதசககாண் - வேள்விசெயுக் 

தொண்டர்தமைத்துதியாத் தட்டரைப்போலெப்பெ UME 

சண்டையென்பதென்றனுக்குத்தாய்தக்தை - கொண்டலெழு 

சாதாடவோவ்ித்தலையாடவஞ்சசொடு 
வர்தாடவென்றுலென்வாய்தடிக்குங் - சோதாடர் (51)
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சிர்தைதிரிர்துழலுச்தியரைப்போன ற்றராம 
9/ையென்பதென்பழையரேசங்காண் - முர்தரினை 

எண்ணென்ருலன் றியிடர்செய்திடுக்கொடிய 
பெண்ணென்ராற்றாக்சம்பிடியாது - பெண்களுடன் 

புல்லென் ருற்றேகம்புளகிச்குமன் றிவிட்டு 

"ல்லென்முலென்கண்ணினீரரும்பும் - புல்லென் ற 

பேர்க்கும்விருப்பெய்சாதபெண்பேய்கள்வெய்யசிற 
*ர்க்குழிமியயான்குலிச்குநீர்ப்பொய்கை-8ர்க்கடைபின் 
எறுப்பெண்மாகரிடைககுளவிச்தென்று 
மாராப்புண்ணுச்கேயடிமைகான் - றேருத 

வஞ்சலஞ்செய்மாயாவிகாரத் இனால்வரும்விண் 
“ஞ்சலமெல்லாமென துசம்பர்த : மஞ்செழுத்தை 

பசர்ந்த ர்க்கருள்புரியுநின்னடி. யர்தாமேயுஞ் 
சார்ச்தாலதுபெரியசங்கட்ட - மார்ர்திடுமான் 

சார் தும்விழிப்புலியை ச்சண்ட துபோன Seger 

*ரர்தமெனைக்கண்டாற்றலைசாய்ச்கு - மாக்தகை? யார் 

சாமனத்திற்செறிவித் இிடும்புருட 

சிசமெனைச்சண்டாற்டிரிக்குங்காண் - Carrum sa 

காணிலுலூற்கரு தீ துடையோர்கொள்ளுன் ற 

சாணமெனைச்சண்டகொணுங்கா - ணேணுலூல் 

ஞானங்கொளாவென தகாமமுஎரத்தாலுமபி 
மானம்பயங்கொண்டுமாய்க் துவிடு - மானவுன் றன் 

கேண்மைக்குலச்தொண்டர்£ர்ச்தபெறச்சொண்ட 
உ ரண்மைச்குரானென்றாலாகாது - உண்மைபெறம் 

ஐயறின்றாட்பூரிச்குமன்பருள் எத்தன் பிற்கும் 

பொய்யனெனக்கும்பொருத்தபிலை - வையகத்தோர் 

இல்லெனினுஞ்சம்மா8ீபீன்றேனென்றொருசொற் 

(52) 

(58) 

(00) 

(61) 

(62) 

(68) 

(64) 

சொல்லெனிலுஞ்சொல்லத் துணிவுகொளே - னில்லையெம்க்'
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கீயென்பாரன்றியன்னையென்பயத் தானின்சோற்றி 

லீயெள் பதற்குமிசையாள்கா - ணீயெள்பார்ச் (60) 

கெண்ணஞ்லர்மண்ணிவொ)ெனசக்சர்த 

மண்ணுவ்கொடுக்கமனம்வாராது - ௮அண்ணுநமென் (07) 

இல்லையடைர்சேயிப்பவருக்கெப்போது 

மில்லையென்பதென் வாய்க்கியல்புகாண்-டொல்லுலகை (4) 

ஆண்டாலுமன் றியயலார்புன் ரைமணிப் 

பூண்டாலுமென்சண்பொறுக்காது - நீண்டவெழு (08) 

திபமுறுவோர்தசையோர்மற்றியாவர்க்குக 

கோபமதுகான்கொடுக்கிலுண்டு - ஆபததில் (70) 

வீசங்கொடுத்தெட்டுவீசமெனப்பிறலரை 

மோசஞ்செயரான்முதற்பாதம் - பாசமுளோர் (11) 

கைக்குடையவேயெழுதஇக்சட்டிவைத்தவிவவுலகப் 

பொய்ச்கதையேயான்படிக்கும்புத்தசயகண் - மெய்ப்படுரின் 

ம$திரத்தையுசசரியாவாயுடையேனென்போலத் 

தீ$திரத்திற்கைதேர்ம் தவரில்லை - மெர்சையினி (73) 

ஏதென்றுரைப்2பனிருயகடல்குழ்வையசத்திற் 

குதென்பதெல்லாமென் சுற்நயகா - ணோதுகின்ற (7-4) 

கஞ்சமெலாங்கூட்டி வின் றிடினுமொயவாத 

வஞ்சமெலாமென்கைஉசக்கண்டா - யஞ்சடரும் (70) 

வீணஃமாம்வஞ்சவினைக்குமுசலாநின் த 

உரணவமேயென்காணியாட்டியதாம் - மாணிறைந்த (70) 

கல்லறிவேயென்னைகசெசொட்பகைத்சதன் திமற்றைப் 

புல்லநிவேயென்னுட்பொருள்சண்டாய் - சொல்லொணா 

வேடருக்குங்கிட்டாதடெய்குணத்சாலிம்குழலு 

மூடருக்குள்யானேமுதல்வன் காண் - லீட்டுத்த (78) 

மேதையர்கள்வேண்டாவிலங்காய்த் இரிகின் 0 

பேதையென் பதென்லுரிமைப்2போாகண்டாய்- பேதமுற
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இதுவதென்பற்பலவாயுற்றதவத்தோர்நீத்த 
தி. து சளல்லாமென துசெல்வங்கா - em Zo) GH a (80) 
பேயினை யொச்திவவுலிற்பித்தாடரின் pass 
நாயினைநியாண்டிடுதனன்சன்றே - யாயினுமுன் (81) 
மண்ணாருயிர்களு ஈகும்வான வர்க்குர் தானிரங்கி 
புண்ணாக்கொடுவிடமுமுண்டனையே - யெண்ணாமல் (82) 
வேய்த்தவ ளவெற்பெடுத்தவெய்யவரச்கள்்றனக்கும் 
வாய்ச்தவரமெல்லாம்வழஙககனையே - சாய்ச்சமன (83) 
வீம்புடையயன் முனிவர்வேள்விசெய்துவிட்டகொடும் 
பாம்பையெல்லாந்தோளிற்பரித்தனையே - காமபெரிய/ (84) 
எஞ்சேமென்றாணஉத்சாலேறறவிருவரையு ் 
மஞ்சேலென் ருட்கொண்டருளினையே - அஞ்சுபன்றித் (95) 
தோயாக்குருளைசனின் அன்பம்பொருதன்று 
சாயாய்முலைப்பாலுர்தந்தனை யே - வாயிசைக்குப் (80) 

பாண்டியன் முன்சொல்லிவர்,பாணன்பொருட்டடிமை 
வேண்டிவிறசெடுத் தவிற்றனையே - யாண்டொருகாள் (87) 
உாய்முடி யாத்துன்புகொண்டலர்இிக்கோராளாடத் 
அய்முடிமேன்மண்ணுஞ்சுமர்தனையே - யாய்துயா (88) 
மாகவஞ்சேர்மாணிக்கவாசகருச்காய்க்குதிபைச 
சேவசன்போல்லீடசனிற்சென் னையே - மாவிசயன் (89) 

வில்டை க்குகெஞ்சம்விரும்பியதல்லாலெறிர்த 
கல்லடிக்குமுள்ள௩ களித்தனையே 2 மல்லலுறம் (90) 

வில்வக்களையுதிர்த கவெய்யமுசுச்சலையை௪ 
செல்வத் துன ரமகனாய்சசெய்தனையே - சொல்லசலின் (91) 
6ஞ.கன் றகெய்யருர்தசேரெலியைமூவலகு 
Lon eR Slam றமன்ன ௨னாயாக்கனையே - சோளகல (92) 

வாயச்சங்குதாலிழைத்தவாய்சசிலம்பிதன்னையுயர் 
கோச்செம்கட்சோழனெனச்கூட்டினையே - Cure gira (98)
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** தறடுத்தவா€சர்க்காம்பியைக்சண்டுகட்டுச் 

சோறெடுத்துப்பின்னே சுமக்தனையே - கூறுகின்ற (94) 

தொன்மைபெறுஞ்சுச்தரர்ச்குகத்தோமனென்றுபெண் ரவை 

ஈன்மனைக்குத்தூதுகடந்தனையே - ஈன்மைபெற (95) 
இற்றென் றவிற்றென்னாவெத்தனையோபேர்கள்செய் பத 
குற்றங்குணமாசக்கொண்டனையே - பற்றுலகல் (96) 

அன்புடையதாயர்களோராயீரம்பேரானாலு 

மன்புடையாயரின்னைப்போலாவாரோ - வின்பமுடன் (97) 

ஈண்டவருஈ்தர்தையர்களெண்ணிலசேயாயினுமென் 
னண்டவனேறின்னைப்போலாவாசோ - பூண்டசைகொள் 

ஏணுடையரின்னை யன் நியெர்தைபீரானேயுன் 
ஞணையெனச்குற்றதுணையாருமில்லை - சாணமுஎன் (99) 
ஆனேன்பிழைகளனை த்தினையுமையாநீ 

தானேபொறுக்கத்தகுங்கண்டாய் - மேஜனோற்ற (100) 

மாற்றனுக்குமெட்டாமலர்க்ச ழலோய்நரீயென்னை ச 

சற்றனுக்குக்காட்டிக்கொடுக்கற்க - பாற்றவள (101) 

ஈர்தக்கடற்புவியினானின் னும்வன் பிறவிப் 

பர்தச்கடலழுந்தப்பண்ணற்க - முர்தைகெறி (102) 

சின்றேயுன் பொற்றாணினை யாதார்பாழ்மனையிற் 

சென்றேயுடகோம்பச்செய்யற்க - சன்றேரின் (103) 

ரோய்குநெறியோருள தீதமர்ர்தோயென் றன்னை த 

தீங்குகெறியிற்செலுத்தற்ச - வீவ்கடவ்கி (104) 
வாழியென த்தான் வழுத்தினுமென்சொற்கடங்கா 

வேழைமன த்தாலிளைகன்றேன் - வாழுமரச் (105) 

கோடேறும்பொல்லாக்குரங்கெனவேபொய்யுலகச 

காடேறுகெஞ்சாற்கலங்குளெறேன் - பாடேறம் (106) 

  

* அறு - ௭, வழி,
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உளி நியாமாயையெனுமுட்பகையாற்காமமெனும் 
கள்ளறியாதுண்கெவல்சன்றேன் - றெள்ளுறுமென் (107) 
சண்ண்னை யாம்ரின்றாட்கமலங்களைவழுத்தர 
மண்ணனை யார்பாற்போய்மயங்குசன்றேன் - நிண்ணமிலாக் 

காதர வரர் துன்பச்சவலைச்ச டல்வீழர்தே 

யாசரவொன் றின் றியலைகன்றே - னோதுமறை (109) 
யாத்தரெனுமுன் றனடியார் தமைச்சண்டு 
காத்திகஞ்சொல்வார்க்குஈடுககுன்றேன்-பாச்துண்டே (1 10) 
உய்வதறியாவுளத்தினேனுய்யும்வீகைச 

செய்வதறியேன் நிகைக்கின்றேன் - சைவநெறி 11) 
யுண்ணிபம்புரின்கருணையுண்டோவிலையோவென் 

றெண்ணியெண்ணியு ள்ளமிளைக்கின்றேன் - மண்ணினிடைக் 
சொன்செய்கைகொண்டகொடுங்கூற்றல்குறுலெதற் [னை 
கென்செய்வோமென்றெண்ணியெய்க்சின்றேன்-முன்செய்வி 

யாமறையாகோயாலகமெலிவற்றையோகான் 
ரூமரையினீர்போற்றயங்குசன்றேன் - மழு. (114) 
வள்ளலருள்கொடுக்சவர்திலவனேயின் னுமென 
வுள்ளமது3ராயுருகுசன்றே - னெள்ளலுறு (115) 
மாலைபாயஈதின்னுமென வர்இிடுமோவென் கெஞ்ச 
மாலைபாய்க்துள்ளமழி௫ன் றேன் - ஞாலமிசைச் (110) 
கோட்பாரவாழ்க்கைச்டிகாடுஞ்டிறையினின்றென்னை 
மீட்பாரிலா தவிழிச்சின்றேன் - மீட்பாகும் (117) 
ஆற்றிலொருகாலுமடங்காசசமுசாரச் 
சேற்றிலொருகாலும்வைத்துத்தேய்ச்நேன் - ரோற்றுமயற் 
பாகமுறுவாழ்க்கையெனும்பாலைவன தீதுன்னருணீர்த் 
தாசமதுகொண்டே தவிக்கின்றேன் - மோகமதிற் (119) 

போய்ப்படுமோர்பஞ்சப்பொறிகளால்வெம்பாம்பின் 
வாய்ப்படிமேர்தேரையைப்போல்வாடென்றேன்-மரய்ப்பவரு 

1]
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மீன்போலுமாதர்விழியால்வலைப்பட்ட 
மான்போலுஞ்சோர்ச் துமடங்குகன்றேன்-சான்போல (121) 

லீற்றுமுலகவிசாரப்பிரளயத்திற் 
ரோற்றுஞ்சுழியுட்சுழல்சனறே - னாற்றவுரான் (128) 
இப்பாரிலுன்மேலன்்பில்லெனினுமன்பனென 
வொப்பாரியேனுமுடையேன் சாண் - டப்பாய்ர்த (1238) 
மட்டுவிடேனுன் ருண்மறச்சினும்வெண்ணீற்றுநெறி 
விட்டுவிடேனென்் றனை க்கைவிட்டுவிடே-றுட்டனென (194) 

மாலுந்திசைமுகனும்வானவரும்வர்து தடுத் 

தாலுஞ்சிறியேனைத்தள்ளிவிடேல் - சாலுலக (125) 

வாதனைகொண்டோனென் றமற்றெவரானாலும்வக்து 
போதனைசெய்தாலுமெனை ப்போச்டிவிடே - னீதயவு (126) 

குழ்ச்திகெவென்னை புரின்றொண்டருடன்சேர்த்தருள்க 

வாழ்ர்திடுகரின்றாண்மலர், (127) 

எவவ ag Oa On 

சிலை யிரும்பை யுடலாகக் கொண்டோரு 

மித்துணிவாய்ச் செப்பார்நீயும் 

பலவிதமாய மொழியலுற்றா யிப்பருவங் 

சழிய வெகு பகலுண்டென்ரு 

யலமிகுத்த நெஞ்சகமே யாவியிந்தத் 

தோற் கூட்டி லனச்தகால 

மிலகு மென நினை த்தனையோ வென் றறிவு 

வுட னிலையை யியம்பு மன்றே (75) 

(ப-ரை,) லை இரும்பை - கல்லையும் இரும்பையும், உட 

லாசக்கொண்டோரும் - உடம்பாசச்சொண்டவர்களும், இச் 

துணிவாய்செப்பார் - இவ்வளவு துணிவாய்ப் பேசமாட்டார்
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கள், நீயும் பலவிதமாய் மொழியலுற்றுய் - நீயும் பலவகை 

யர்ய்ப் பேசுசன்றாம், இப்பருவம்கழிய - இந்த இளமைப் 

பருவங்கழிவதற்கு, வெகுபகல் உண்டு என்றாய் - அநேக 

சாட்களிருக்ன்றனவென்றாய், அலம்மிகுத்த நெஞ்சகமே - 

சலன; பிகுந்தமனமே, ஆவி - உயிரான2, இர்த தோல்கூட் 

டில் - இர்தத்தோற்கூட்டிலே, அனந்தகாலம் - முடிவற்றகா 
லம், இலகும் என - நிலைத்திருச்குமென்று, நினைத்தனையோ 

என்று - நினைத்தாயோவென்றுசொல்லி, அறிவு - அறிஉா 
னது, உடல நிலையை இயம்பும் - மேலும் சரீ ரதஇன் நிலைமை 

யைச சொல்லாரின்றது, எ-று, 

(பொ-ா,) சல்லையும் இரும்பையும் உடம்பாகக் சொண் 

டவர்களும் இவ்வளவு துணிவாய்ப் பேசமாட்டார்கள். நீயும் 

பலவகையாய்ப் பேசு௫ன்றாய், இர்ச இளமைப்பருவங்கழிவ 

தற்கு ௮சேசக நாட்களிருக்ெறன கென்ளுய், சலாமிகுச்த 

மனமே, உயிரானது இர்தத்தோற்கூட்டிலே முடிவற்றகாலம் 

நிலைத்திருச்குமென்று நினைச்சாயோ வென்றசொல்லி அறி 

வானது மேலும் சரீரத்தின் நிலைமையைசசொல்லாரின் றத, 

(வி-ரை,) செப்புதல் - சொல்லுதல், அலம் - sani, 

அனர்தகாலம்- முடிவற்றகாலம், இலகுதல் - விளங்குதல், 

சரீ ர.த்தின்ரிலேமை - நிலையாமை, இயம்புதல் - சொல்லுதல், 

மங்குவிடு விழ் புனலில்வருங் குமிழி 

யெறிந்த சிலைமாருத் தீபிற் 

றங்கு மென வைத்த ல வெண்ணெயொடு 

மின்னலையுஈ் தரணிதன்னிற் 

பககமிலா திருக்கு மிதுகித்திய மென் 

அுரைத்தாலும பருந்தோற்பிற்ற 

லங்கமதி லுயிர் கிலையென் முருரைப்பார் 

நீயுரைத்தா யலைந்த நெஞ்சே, (76)
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(ப- ரை.) மககுல் இடுவில் - மேசத்தில் தோன் ற்ற 

இர்திரவில்லையும், புனவில்வரும்குமிழி - நீரில் தோன்றுக 

ன்ற குமிழியையும், எறிர்த லை - ஆகாயத்திலெறிர்த, கல் 
லையும், மாறாதியில் தஙகும் எனவைத்த சிலவெண்ணெ 

யொடு - தணியாத ரெருப்பிலிருக்கு மென்றெண்ணிவைச்த 

சிலவெண்ணெயுடனே, மின்னலையும் - மின்னற்கொடியை 

யும், தாணிதன்னில் - உலகத்தில், பங்கம் இல்லாது இருக 

கும் - பழுகில்லாமலிருக்கும், இவை நித்தியம் என்று உரை 

த்தாலும் - இவைகள் நித்தியப்பொருள்களென்று சொன் 

னாலும், பருந்தோல் பீற்றல் ௮ஙகமஇல் - பெரியதோலாற் 

செய்யப்பட்டுத் தளைகளோ?கூடிய இந்த வுடம்பில், உயிர் 

நிலையென்று-உயிரான து நிலையாயிருக்குமென்று, ஆர் உரை 

ப்பார் - யார் சொல்வார் (ஒருவருஞ் சொல்லமாட்டார்) அப் 

படியிருக்க, நீ உரைச்சாய் - ந மாதிரம் நிலைத்திருச்குமெ 

ன்று சொன்னாயே, அலைர்த நெஞ்சே - வீணேயலைந்த 

மனமே, எ-று, 

(பொ-ரை,) மேகத்தில் தோன்றுகின்ற இர்இிரவில்லை 

யும் நீரில் தோன்றுகின்ற குநிழியையும் ஆகாயத்தில் எறிந்த 

கல்லையும் தணியாத நெருப்பிலிருக்கு மென்றெண்ணிவை 

த்த சில வெண்ணெயுடனே மின்னற்கொடியையும் உலகத் 

இல் பழுதில்லாமலிருக்கும் இவைகள் நித்தியப்பொருள்க 

ளென்று சொன்னாலும் பெரியதோலாற் செய்யப்பட்டுத் 
துளைகளோடுகூடிய இந்த வுடம்பில் உயிமானது நிலையாயி 

ருக்குமன்று யார்சொல்வரா? (ஒருவருஞ் சொல்லமாட்டார்) 

அப்படியிருக்க நீ மாத்தும் நிலைத்திருக்குமென்று சொன் 

னாயே வீணேயலைர்த மனமே. 

(வி- ரை,) மங்குல் - மேகம், மங்குலிடுவில் - மழைச்சா 
லத்தில் மேகத்தில் தோற்றுகற பசசைவில், இதற்கு இச்திர 

தீறுசு என்றுபேர், புனலில்வருங்கும்ழி - நீர்மேல் உண்டா 

இறெகுமீழி, அங்கம் - உடம்பு, பீற்றல் - துளை,
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காத்தாத்தி னேற்றிருக்கா ரின்றிறக்கா 

O) r gay மூலசைக் கருகிப் பார்த்தோ 

wa Boost போதும் வாழ்வதரி தெனவே 

யுணர்ச் திதனுண் மெள OWT BOT May I 

Car ZRIED ond Pi9p Oren map sys 
காட் கழிக்கிற் குறித்தே துன்பப் 

பாத்தரமா யலையலுற்ரய் நெஞ்சேயென் 

ற்றிவு மினி பகரு மன்ஹீற, (71 

(பஃமை,) காத்திரத்தில் - சரீரத்தில், நெற்று இருர்தார்- 
சேற்றிருச்தவர், இன்று இறர்தார் என்னு ம - இன்ற இறு 
போனார் என்னும், உலகை - இவவுலஇின்கிலையில்லாமையை, 
கருஇிபார்த்தொர் - இலோ?த்.தப் பார்த்த மசான்கள், மாதி 
இரைப்?பாதும்-ஒரு மாத திரைப்9பாழுதாயினும், வாழ்வ து- 
உயிர் வாழ்ர்கிருப்பது, அரிது என உணர்ச்து-அருமையான 
சென்றறிஈ ஐ, இதனுள் - இதற்குள்ளே, மெளசம் ஈறும் - 
மோகரிலையானது விருத்தியடைதற்குரிய, கோத்திரத்தின் 
உச்சியில்சென் று - மலையினுசசியிற்போய், அமுது அருஈத- 
அமிர்தபாரம் பண்ணும்பொருட்டே, காள் கழிக்கில் - தமது 
வாழ்காளைச் கழிப்பார்களானால், செஞ்சே-மனதே, குறித் ு- 
நீ அதனை யறிர் திருக் தும், தன்பபாத் இரமாய் - POUT HS 
இெமாச, அலைகன்முய் என்று - அலைகின் ஜனையே யென்று, 
இனி - மேலும், அறிவு - அறிவானது, பகரும் - சொல்லா 

நின்றது, எ-று, 
(பொ- ரை,) சரீரத்தில் நேற்றிருர்தவர் இன்று இறந்து 

போனார் என்னும் இவ்வுலன் நிலையில்லாமையை ஆலோ 
ச்துப்பார்த்த மகான்சள் ஒரு மாத்திரைப்பொழுதாயி 
னும் உயமிர்வாழ்க்திருப்பது அருமையாமென்றறிந்து இதந் 
குள்ளே மோரகிலையான து விருத்தியடைதற்குரிய மலையி 
னுசசியிற்2பாய் ௮ பிரத பாகம் பண்ணும்பொருட்டே தமது
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உாழகாளைச் கழிப்பார்களானால் மனமே ரீ அதனை யறிர்திரு 
ர்தும் துன்பத்துக்கடமாகு அலைஏன்றனையே யென்று மே 

லும் ௮அறிமானது சொல்லாகின் றது, 

      

(வி-மை,) காததித்தில் ரேற்றிருர்சார் இன் நிறந்தசர் 
என்பதை “*நெருஈலுஎனொருவனின் றில்லை யென்னும்-பெரு 
மையுடைத்இவவுலகு?' என்று இருவள்ளுவரும் “இன்று 
ளேளைளையில்லே னென்செய்வான்ரோன் நினேனே?' என்று 
இருசாவுச்சரசு சுவா.நிகளும் கூறியுள்ளார். காத்திரம்-ச£ரம், 
கோத்திரம் - மலை, அமிர்தபரீஈம் - சந்திரமண்டலத்தினின் 
றம் ஊறுகிற அமிர்தத்தைப்பருகுதல், துன்பப்பாத்திரம்- 
துன்பத்துச்கேயுரியவன், 

இனைப் பொழுதும் வாழ்வதரி தென்றறிந்த 

தெருளுடை யோர் சிந்தை கன்னி 

னினை த்தவுட னந்த நிலையணுூப் 

பேதமற கிற்பர் நீயுங் 

கனத்த பெருங் கரணாதிக் கனலவிய 

குரு வருளைக் கருதி மோன 

தீனத்தினை த்தேடா திருந்து நாட் கழித்தா 
யென கெஞ்சஞ் சாற்று மம்மா, (78) 

(பஃரை,) தினைப்பொழுதும் - தினையள£வா௫ய சாலமும், 
வாழ்வது - உலகில் உயிர் வாழ்க்திருப்பது, அரிது என்று 
அறிந்த - அருமையாமென்றுணர்ர்த, தெருள் உடையோர்- 
தெளிவுடையகர்சளாகயெ ஞானிகள், சிந்தை தன்னில் நினை 
ததவுடன் - மனத்தில் நினைத்தமாத்இரத்தில், ஆரர்தரிலை 

அணா - இன்பரிலையையடைம்அு, பேதம் அறரிற்பர் - வேற் 

றுமையற்று நிற்பார்கள், நீயும்-நீபும், கனச்தபெருங்காரணாதி- 

மிசப்பெரியவாகிய yoséaromr முதவியவைகளாறெ, சன 

ல் அவிய - நெருப்பவியும்படி, குருவருளைக௬இ - சற்குரு
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வின் அருளைத்தியானித்து, மோனதனத்தினை - மெளரநிலை 
யாய செல்வச்தை, தேடாதிருந்து - தேடாமலிருந்துகொ 

ண்டு, 'காள்சழித்தாப் என் - உன்வாழ்காட்களை வீணேகழி 
த்தவிட்டாயே யென்று அறிவுசொல்ல, நெஞ்சம்சாற்றும் - 
மனமீசொல்லாநின்றது, எ-.ற, 

(பொ- ரை,) இனையளலாகய சாலமும் உலூல் உயிர் 
வாழ்ர்திருப்ப து அருமையாமென்றுணர்ர்த தெளிவுடையவர் 

களாகிய ஞானிகள் மனத்தில் சினைத்தமாத்தத்தில் இன்ப 

நிலையையடைந்து வேற்றுமையற்று நிற்பார்கள். நீயும் மிகப் 

பெரியவாகிய அந்தச் கரணமுதலியவைகளாகறெ நெருப்ப 

லியும்படி. சற்குருவின் அருளைத்தியாரித் து மெளஈரிலையாகிய 

செல்வத்ழைச் தேடாமலிருக்துகொண்டு உன்வாழ்சாட்களை 

வீணே கழித்துவிட்டாயே யென்று அறிவுசொல்ல மனம் 

சொல்லாரின்றது, 

(வி- ரை,) தினைப்பொழுதும்வாழ்வ தரிதென்பதை “வரு 

கணச்துவாழ்க்கிடுமோ விழமுமோவிர்த மலக்கூடென்றறி 

ரரெலாம் வருந்தக்கேட்டும், அருகணைத் தக் கொளப் 

பெண்பேயெயகே மேட்டுச்சடைத்திடவெண் சோறெங்கே 

யாடையெங்கே, யிருகணுக்கும் வியப்பெங்கே வசதியான 
விடழெங்கேயென்று தஇிரிர்கிளைத்தேனல்லால், ஒருகணத்து 
மூனைநினைரந்ததுண்டேர் வென்னையுடையானே யெக்கன 
சானுய்யுமாறே'' என்னும் ஸ்ரீஇராமலிங்கசுவாமிகள் திருவா 
கீசானுமுணர்க. இனைப்பொழுது - க்ஷணிசககாலம், தெருள் - 
தெளிவு, கரணாதிச்சனல் - ௮ந்தக்கரண முதலியவைசளாகற 
நெருப்பு, அர்தச்கரணாஇசளை நெருப்பு என்றது ௮வைபித 

வித்துன்பமாரிய தாபத்திரயத்தை யுண்டாச்குசலாலென்ச, 

தேக மெனு முடலிறக்கு மென்ற மொழி 

செஞ்சுணர்ந்து தேக நொந்து
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சாக நெறிபிலசா யோருபாய மில்லை 

யோ வெனளவே சாற்றச் கேட்டு 

யூகமுற்ற நெஞ்சேயென் றறிவுசைக்கு 

நீர் க்ருமி (மி மொழி ந்திடா மற் 

பாஈமுடன் பூண்விசிக்க நினைற்தவனை 

யொர்கு மெனப் பகரு மாதோ, (19) 

(ப--ரை,) சேகம் என்னும் - தேசமென்று சொல்லப் 
டட, உடல் - உடம்பானது, இறக்கும் என் றமமொாழி - அழி 
ஈ தபோம் என்ற அறிவசொன்ன வார்த்தையை, நெஜ்சு 
உணர்ச்து - நெஞ்சம் அறிந்து, தேகம் கொக்கு - சரீரம் தளர் 
ஈது, சாகும்ெறி இலதாய் - இறக்கும் வழியில்லாகதாகற, 
இர் உபாயம் இல்லையோ என-ஒருதர்இ.ர.பில்லையோவென் று, 
சாற்றக்கேட்டு . சொல்லக்கேட்டு, அறிவு - அறிவான ௪, 
பூகம் உற்றஷெஞ்சேயென்று உரைக்கும் - யுகஇயிற் இறந்த 
மனமே யென்றழைத்துச சொல்லுகின்றது, (எப்படியென் 
றால்) ($ சொல்லுவது) ஈர்ச்குமழி ஒழிர் திடாமல்-£ர்க் குமிழி 
யானது அழியாகிருக்கும்படி, பாகமுடன் பூண்வி௫க்க - பம் 
குவமாசப் பூண்கட்டுதற்கு, நினைந்தவனை ஒக்கும் - நினைத்த 

வொருனது புக்தியை நிசாக்ரும், எனபகரும் - என்றுமே 

லும் அறிவ-உறகன்றது, எ-று, 

(பொ-ா,) தேசமென்று சொல்லப்பட்ட உடம்பானது 

அழிஈ்துபோம் என்று அறிவு சொன்ன வார்த்தையை கெஞ்சம் 
அறிந்து சரீரம் சளர்ச்து இறக்கும் வழியில்லாகதாகற ஒரு 
தர் திசமில்லையோவென்று சொல்லக்கேட்டு அறிவானது யுக 
தியிற்சிறந்த மனமேயென்றழைத்தச சொல்லுகின்றது, எப் 
படியென்றால் ர சொல்லுவது நீர்க்குமிழியான து அழியா 
திருக்கும்படி பக்குவமாகப் பூண்கட்டுதற்கு நினைத்த வொரு 
வனது புத்தியைறிசர்ச்கும் என்றுமேலும் ௮றிவுகூறகன் றத,
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(வி- ரை,) இறத்தல் - மரணபடைசதல், நெறி-வழி, யூசம்- 
புக்தி, பாகம் - பக்குவம், விரித்தல் - கட்டுதல், பகர்தல்- 
சொல்லுதல், 

அது லவிதுவென் றுணரறியாப் பொருளமைத்த 

* நாட் கழியி லண்டத் தோடு 

மதி கதிரோடே பூத மழியு மெனிற் 

பெண்யோனி வழீயே இந்து 

முதிர முருண்டிட்ட வுண்டையாந்தேக 

மலபாண்ட மொழிக் திடாமற் 

பதிய விருக்திட யூகமுண்டாமோ 

நெஞ்சகமே பகர்ர்திடாயே, (80) 

(ப-மரை,) அது இது என்று உணரறியாபொருள் - அது 

இத என்று சுட்டியறிய வொண்ணாதபொருளால், ௮மைத்த- 

ஏற்படுச்தப்பட்ட, காள்கழியின் - வாழ்சாள் கழிந்துவிட் 

டால், அ௮ண்டத்தோடும் - அகாயத்தில் ஒிற, மதிததி 

சோடே - சந்திர சூரியர்களுடனே, பூதம் - ஐம்பெரும் பூத 
ங்களும், அழியும் எனின்-௮மிர்துபோ௨னவென்ரால், பெண் 

யோனிவழியே ர்தும் உ௫.ரம் - பெண்ணின் யோனிவழி 

யாய் ஒழுகன உதிரம், உருண்டிட்ட. உண்டையாம் - உரு 
ண்டு தரண்டவுண்டையாகற, சேகம் மலபாண்டம் - தேக 

மென்று சொல்லப்படுகிற மலபாண்டமானது, ஒழிச்திடா 
மல் - அழிர்திடாமல், பதிய இருக்க - சிலைபெற்றிருக்கும் 

படியான, யூகம் உண்டாமோ.யுக்தி புண்டோ, கெஞ்சகமே- 

மனமே, பகர்ந்திடாய் - சொல்வாயாக, எ-று, 

(பொ- சை.) ௮து இது என்று சுட்டியறிட வொண்ணாத 

பொருளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட வாழ்காள் கழிர்துவிட்டால் 

ஆகாயத்தில் ஒடஇற சந்திர சூரியர்-ளுடனே ஐம்பெரும் 

பூதங்களும் அழீர்துபோஉனவெள்றால் பெண்ணின் யோனி
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வழியாய்ஒழுன உதிரம் உருண்டுதிரண்ட வுண்டையாகிற 
தேகமென்று சொல்லப்படெிற மலபாண்டமானது அழிக்தி 
டாமல் நிலைபெற்றிருக்கும்படியான யுக்தியுண்டோ மனமே 

சொல்காயாக, 

(வி-ரை.) அதுவிது வென்றுணரறிமாப்பொருள் - என் 

தீது பிரமப்பொருளை, அண்டத்தோடு என்பதற்கு உலகங் 
களுடனே யென்றரைப்பினும் பொருர்தும், பதியவிருர் இ 
டல் - நிலைபெற்றிருத்தல், 

மெய்யெனவே யுசைசகு மிர்தப் புழுக்கூட்டை 
ஈம்பி யிதின் மெலிக்திடாமற் 

பொய்யெனு மிவ்வுட லிறக்கு மென்பதனை 

மறவாமற் பொருந்தினார் பின் 
வையமெலா மழுந்தியதோ ராசையெனுங் 

கடல் வற்றி வடியுர்துன்பஞ் 
செய்யு மர்தக் கவலையெலுந் திரையோயும் 
விசைவிலருள் தேடாம்நெஞ்சே, (81) 

(ப-ரை,) மெய்யென உரைக்கும் - மெய்யென்று சொல் 
லப்படுிற, இரத புழுச்கூட்டை - இர்தப்புமுக்கூடாகய உட 
ம்பை, ஈம்பி - உறுதியாய் ஈம்பி, இதில் மெலிர்திடாமல்-இத 
னால் இளைத்திடாமல், பொயப்யெனும் - பொய்யென் இற, இவ் 
வுடல் இற்கும் என்பதனை - இவ்வுடம்பு அழியுமென் பசை, 
மறவாமல் பொருசர்தினால்-மறவாமல் மன த்திற்சொண்டால், 
பின் - பிறகு, வையம் எல்லாம் - உலசமுழுதும், அமுச்தி 
யது - முழுகக்டப்பதாகிய, ர் - ஒப்பற்ற, அசையென் 
னும் . ஆசையென்று சொல்லப்படுற, சடல் - சடலான 2, 
வற்றிவடி.யும் - வற்றிவடிர்துபோகும், துன்பம்செய்யும்- தன் 
ப.த்தையுண்டாக்குற, ௮ர்த கவலையென்னும் - wissen 
லைசளென்ுற, திரை ஐயும் - அலைகள் அடக்இிப்போகும்



சின்மய தீபிகை. ' 191 
— 

(தசையால்) செஞ்சே - மனமே, விரைவில் - சச்ெமாச 
அருள்தேடாய் - திருவருளைத்தேடுவாயாக, எ-று, 

(பொ - ரை,) மெய்யென்று சொல்லப்படுகிற இர்தப் புழு 
க்கூடாகய உடம்பை உறுதியாய் ஈம்பி இதனால் இளைத்திடா 
மல் “பொய்யென்சறெ இவ்வுடம்பு ௮ழியுமென்பதை மறவா 
மல் மனத்திற் கொண்டால் பிறகு உலகமுழுதும் (opal 
கடப்பதாகிய ஒப்பற்ற ஆசையென்று சொல்லப்படுகிற கட 
லானது வற்றிவடிந்துபோகும், துன்பத்தையுண்டாக்கு?ற 
அர்தச்சவலைகளென்சிற அலைகள் ௮டகடுப்போகும் (ஆகை 
யால்) மனமே சீச்சிரமாகத் திருவருளைத்தேவொயாக, 

(வி-ரை,) மெய் - சரீரம், பொய்யாகய சரீரத்தை மெய் 
யென்பது மங்கலவழக்கு, இரை - அலை, ஒய்தல்-அடங்குதல், 

என வுரைத்த மொழி கேட்ட நெஞ்சயெம்பு 

மெண்ணிறக்த ௪மயர் தன்னிற் 

றனிப் பொருளுக் கன்பான சமய மியம் 

பிடிலதீனிற் சார்வே னென்ன 
மனமயக்காயப் பரஞ்சுடரை வெகு விதமாய் 

வெவ்வேருய் மதித்து நின்று 

தினம்பணிவர் நிலையதியார் பேர்வேரூய்ப் 

பேசி நெஞ்சே தியங்குவ[சே, (82) 

(ப -ரை,) எனவுசைத்த - என்று அறிவுசொல்லிய, மொ 
ழிகேட்ட - சொல்லைச்கேட்ட, நெஞ்சு இயம்பும் - மனம் 
சொல்லாறின்றது, (எப்படியென்றால்) எண் இறந்தசமயம் 
தள்னில்-௮ள வற்ற சமயசாத்திரங்களில், தீனிபொருளுக்கு- 
ஒப்பற்ற பரம்பொருளுக்கு, அன்பான - அன்புள்ளசான 
சமயம் - சமயத்தை, இயம்பிடில் - சொன்னால், அதனில் 
சார்வேன் என்ன - அர்தசசமயத்திற் சார்ர்திருப்பேனென்று
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மனஞ்சொல்ல, மனமயச்சாய்-மனமயக்கச்தையுடையவராய், 
பரஞ்சடரை - பரஞ்சோதியை, வெகுவிதமாய் - அரேகவித 
மாசவும், வெவ்வேரும்-வெவவேருயும், மதித்தரின்று -*எண் 

ணிரின்று, தினம்பணிவார் - நாள்தோறும் வணங்குவோர், 
நிலை அறியார் - உண்மை நிலை.பின்னதென்றறியமாட்டார், 
பேர்வேறாய்பே௫ - (அர்தப்பொருளின்) பேர்வேராகசசொ 
ல்லி, தியங்குவார் - இகைப்பார்கள், எ-று, 

(பொ-ரை,) என்று அறிவுசொல்லிய சொல்லைக்சேட்ட 

மனம் சொல்லாரின்றது (எபீபடியென்றால்) அளவற்ற சமய 

சாத்.இிரங்களில் ஒப்பற்ற பரம்பொருளுக்கு அன்புள்ளதான 

சமயத்தைசசொன்னால் ௮நத௪ சமயத்திற் சார்ந்திருப்பே 

னென்று மனஞ்சொல்ல மனமயச்சத்சையுடையவரரய்ப் பர 
ஞ்சோதியை அகேகவிதமாகவும் வெவவேரறுயும் எண்ணி 
ரின்.நு தாள்தோறும் வணஙகுவோர் உண்மை நிலையின்னதெ 
ன்றறியமாட்டார் ௮ந்தப்பொருளின் பேர்வேறாசச சொல்லி 
த். இகைப்பார்கள், 

(வி-ரை,) எண் இறந்த - சணக்சற்ற, சமயம் - சமபமார் 
க்கம், பணிதல் - வழிபடுதல், இியககுதல் - இசைச்சல், 

கண்ணிரண்டு மில்லாதார் இலர் கரியி 

னுரு வதனைக் கரத்தா னீவித் 

திண்ணமைந்த யானையுரு தாங்கள் கண்ட 
படிபுரைத்துத் தியங்குவார் போற் 

சண் முக பல் சமயமுடையோர் பானைச் 
சாற்றி இனந்தவித்து Care 

தண்மை யல்லாற் பசமிருக்காதிட முண்டோ 
வேனக்சருதித் தணிர்திடாசே, " (83)
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வரர் 
TR rete = ண்பன் ஷ் 

(ப-ரை,) சண் இரண்டும் இல்லாதார் சிலர் - இரண்டு 

க்ண்களுமில்லாதவ.ரரகிய சிலர், கரியின் உருவதனை - யானை 
யினுருவத்தை, கரத்தால் நீவி - கையால் தடவி, தண் ௮மை 

த்த - வலியமைர்த, யானை உரு - யானையின் வடிவத்சை, 

தாங்கள் சண்டபடி. உசைத்து - தாங்கள் பரிரித் தறிர்தபடி. 
யேசொல்லி, இயங்குவார்போல் - இகைப்பவர்போல, ௪ண் 

முசபல்சமயமுடையோர் - ஆறுவழியாசெய பலசமயத்தையு 

டையோர், பரனை - பராபரனை தினம் - இனந்தோறம், சா 
ற்றி-(என்தெய்வம் உன்தெய்வம் என்று வழக்கிட்டுப்) பேச, 

தவித்துநோகும் தண்மை அல்லால் - தவித்து வருச்துறெ 

தாழ்வேயன்றி, பரம் இரு£சாத இடம் உண்டோ-பரம்பொ 
ருளில்லாச இடமுண்டோ, எனக்கருதி - என்று நினை த்தூ, 

தீணிர்திடார் - திருப்தியடையமாட்டார், எ-று, 

(பொ- னா) இரண்டு சண்களுமில்லாசவராஏய லர் யா 
னையினுருவத்தைக் கையால் தடவி வலியமைர்த யானையின் 
வடிவத்தைத் தாங்கள் பரிரித்தறிர்தபடியே சொல்லித்திசை 
ப்பவர்போல, ஆறுவழியாகிய பலசமயத்தையுடையோர் பரா 
பரனைத் தினந்தோறும் (என்தெய்வம் உன்தெய்வம் என்று) 
வழக்கிட்டுப்பேரி, தவித்து கோகும்தன்மை அல்லால் - gay 
தீது வருச. துற தாழ்வேயன் றிப் பரம்பொருளில்லாத இட 
முண்டோ என்று நினைத்துத் இருப்தியடையமாட்டார். 

(வி - ரை.) கண்ணிாண்டுமில்லாதார் - குருடர் (96567) 
கரி-யானை. துதிச்கையையுடையது என்பதுபொருள், கரம்- 
கை, நீவல் - தடவல், இண்மை - பலம், ௮து இண் என மை 

விகுதிகுறைந்து நின்றது, தண்மை - தாழ்வு. 

வீதி தனில் விளையாடுஞ் சறுபால 

ரக மதனை விரும்பிச் செல்லும் 

போதி லுயர் மாமதியைத் தங்கள் தங்க 

ளுடன் வாவேபுகலல்போல 

12
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சாத லுற்ற சமய மெலா மெனதுனதென் 

றே பரத்தைக் கருதித் தர்க்க 

வாத மிட வுழல்வ தல்லா லெவ்விடமா 
மிறை யிருக்கும் வளங் காணாசே, (84) 

(ப-ரை,) வீதிதனில் வீளையாடும் - செருவில்விளை யாடு 
ற, சிறுபாலர் - சிறுகுழந்தைகள், அசமதனை-தங்கள்வீட்டை, 
விரும்பி செல்லும்போஇல் - விரும்பிப் போகுங்காலத்தில், 
உயர்மாமதியை - (ஆகாயத்தில்) உயர்ர்து தோன்றடின்ற 
சிறந்த சந்தொனை, தங்கள் தர்களுடன் வரவே - தங்கள் SHS 
ளோடு வரும்ப.ஃ., புகலல்போல - அழைப்பதுபோல, காதல் 
உற்றசமயம் எல்லாம்-(தங்கள் தங்கள் சமயயகளில்) Sor 
ஈம் வைத்த சமயிகளெல்லாரும், எனது உனது என்று - என் 

னது உன்னது என்று, பரத்தைச்சருஇி-பரம்பொருளை நினை 
தீது, தர்க்கவாதமிட்டு உழல்வதல்லால்-தர்ச்சவாதஞ்செய்து 

சொண்டு இரிவதேயன்றி, எவ்விடத்தும் - எவவிடத்திலும், 
இறையிருக்கும் - இறைவனிருச்ற, வளம்காளுர் - தன்மை 
யைக் காணமாட்டார்கள், எ-று, 

(பொ-ரை) தெருவில்விளையாடுற றுகுழர்தைகள் தல் 
சள்வீட்டை விரும்பிப் போருங்காலத்தில் (ஆகாயத்தில்) ௨ 

யர்ர்து தோன்றுகின்ற சிறந்த சந்கொனைத் தங்கள் தங்களோ 
வெரும்படி. அழைப்பதுபோலத் தங்கள் தஙகள் சமயங்களில் 

௮பிமாஈம்வைத்த சமயிகளெல்லாரும் என்னது உன்னது 
என்று பரம்பொருளை நினைத்துத் தர்ச்சவாதஞ்செய்துகொ 
ண்டு இதிரிவதேயன்றி எவவிடத்திலும் இறைவனிகுக்கற தன் 

மையைச் காணமாட்டார்கள்., 
(வி-மை,) அகம் - வீடு, தர்க்சவாதம் - தர்ச்சச்சண்டை, 

இறை - இறைவன, வளம் - தன்மை, பரம் - பரம்பொருள். 

எவர்க ளெதை யிறைஞ்டிலும் பரஞ்சடசே 
யதிலிருப்ப தெனினு மெத்தக்
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கவலையுறுஞ் சமயமதாற் பரமசுக 
DOL USD HE ETO) oxy rg 

தவமிசைர்த பரமகுரு நிலையிருச்சச் 
மயமதிற் சார்வ தென்னிற் 

சு வையினிய வமுதிருக்க மாழ்கடவே 
கள்ளுண்ட தொக்கு கெஞ்சே, (85) 

(ப -ரை,) எவர்கள் எதை இறைஞ்டினும் - எவர்கள் எம் 
தீத்தெய்வச்சை வணங்கினாலும், ப.ரஞ்சுடேே - பரஞ்சோதி 
யே, ௮.தில் இருப்பது எனினும் ௪ அதற்குள்ளிருப்பதாயினும், 
மெத்தசவலை உறும் - மிகவும் கவலையடைதற் கேதுவாஏய, 
சமயமதால் - சமயப்பற்தினால், பரமசுகம் அடையும் நெறிசா 
Qeneng - மேலான இன்பத்தை யடையும்வழிகாணவொ 
ண்ணாது, தவம் இசைர்ச - தவத்தொழிலமைர்த, பரமகுரு 
சிலையிருச்க - பரமாசாரியாது இருவருணிலையிருச்சு, சமயம 
இல் சரர்வது என்னில் - சமயசெறிமிந் பொருந்துவதென் 
றால், சுவை இனிய அமுது இருக்கு - இனியசுவையுள்ள ௮ 
மிர்தமிருச்ச, மாழ்டெ. - மதிமயககும்படி, சள்ளுண்டது ஒச் 
கும் - கட்குடித்ததை கிகர்க்கும், செஞ்சே - மனமே, எ-று, 
(பொ - மை.) எவர்சள் எச்தத் தெய்வத்தை வணகூனா 

லும் பரஞ்சோதியே அதற்குள்ளிருப்பசாயினும் மிகவவ் ௧௮ 
லையடைவதற்சேதுவாகிய சமயப்பற்றினால் மேலான இன்ப 
ததையடையும் வழிசாணவொண்ணாது, தவத்தொழிலமைர்த 
ப.ரமாசாரியாது இருவருணிலையிருக்க ச் சமயகெறியிற் பொரு 
சீதுவதென்றால், இனிய சுவையுள்ள அமிர்கமிருச்ச மதிமய 
ங்கும்படி. கட்குடி த்ததை ரிகர்க்கும் மனமே, 

(வி- வை) இறைஞ்சல் - வழிபடல், தவம்-சவத்தொழில், 
மாழ்குதல் - மயங்குதல், 

இர்தவிதஞ் சமயநெறி மியம்:)_வே 

'செஞ்சுஷரக்கு மிறையைப் பூசை
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யந்த முடன் புரியநெறி யருளாயென் 
திடவறிவு மறையுமாசா 

னுந்தனக்கே யருள்புரிஈ் சா லந்தநிலை 

யீற்பாத்துக் குன்கண் ணென்னுங 

கந்தமலரினைச் சாத்தியுளம் பதியப் 
பணிந்து மருள் காணலாமே. (80) 

(ப-மை,) இர்தவிதம் - இந்தப்பிரகாரமாக, சமயநெறி - 

சமயமா/க்சங்களை, இயம்பிட-௮றிவானத எடுத் துசசொல்ல, 
நெஞ்சு உரைக்கும் - மனமானது சொல்லா நின்றது, (எப்ப 

டியென்றால்) இறையை - இறைவனை, ௮ச்தமுடன்-அழகாக, 
பூசைபுரியும் நெறி - பூசைசெய்யும்வழியை, அருளாய் என் 

றிட - அருள்செய்யச் சடவாயென்று கூற, அறிவும் அறை 
பும்- அறிவும் சொல்லாரின்றது, (எப்படியென்றால்) ஆசான் - 

சற்குரு காதன், உந்தனச்கு அருள்புரிர்சால்- உனக்கு அருள் 
செய்தால், ௮க்த நிலையில் - அர்த நிலையில்நின்று, பாத்துக்கு- 

பரம்பொருளுக்கு, உன்சண் என்லும் - ௨ன் அறிவென்?றெ, 
கந்தமஉரினை சாத்தி- மமமலரைச சமர்ப்பித்த, உள்ளம் 

பதியபணிர்து - மனம்பதிய வணக்கி, அருள்சகாணலாம்-திரு 
வருளைக் காணலாகும், ௭-று, 

(பொ- மை.) இர்தப்பிரகாரமாசச சமயமார்ச்சங்களை அறி 

வானது எடுத்துசசொல்ல மனமானது சொல்லாரின்றது 
(எப்படியெனில்) இறைவனை அழகாகப் பூசைசெய்யும்வழி 
யை அருள்செய்யக் கடவாயென்றகூற, அறிவும் சொல்லா 
நின்றது (எப்படியென்றால்) சற்குருசாசன் உனக்கு அருள் 

செய்தால் அந்த நிஷையில்நின்று பரம்பொருளுக்கு உன் அறி 

வென்டுற மணமலரைச சமர்ப்பித்து மனம்பதிய வணங்கித் 
இருவருளைச் காணவாகும், 

(வி- ரை,) புரிதல் - செய்தல், அறைதல் - சொல்லுதல், 
சண்ணென்னும் - ௮றிவென்கற, சர்சம் - பரிமளம், சாத்து 

தல் - ௮ருசசித்தல்,
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பூசை புரிபவனாகி மலராடப் 

பலவாூப் பூசை தன்னி 

னேசமொடு மோதுகின்ற மந்திரமாயத் 

உதெயலமுமா நிட்களத்தைப் 

வாசமுற்ற சமயநெறி கடர்தகிரா 

மயகுரு சொற்பதிர் தானக்க 

வாசையொூ பணிவதலலால் வேறே யோ 

பூரைகெறி யறியே னெஞ்சே. (87) 

(ப-ரைடிபூ சபுரிபவனா - பூசைசெய்பவனஇியும், மலர் 
ஆகி - பூசைசெய்கிற மலராஇயும், பலவாகி - (அதற்குறிய) 
வேறுபல உபகரணஙகளாகியும், பூசைகன்னில் - பூசைசெய் 

யுலகாலத்தில், சேசமொடும் - அன்புடனே, ஒதூன்௱ - சொ 

ல்லுகிற, மக்திரமாய் - மச்திரமாகியும், தெய்வமும் அம் - (அச் 

தீமர்திரத்ை யேற்றுக்கொள்ளுகிற) தெய்வமுமாறெ, நிட்ச 

ளத்தை - நிட்களப்பொருளை, பாசமுற்ற- உலகலாசனையா 

இய கயிற்றில் கட்டுப்பட்ட, சமயரெறிஈடர்த - சமயமார்ச்ச 
ங்களைக்கடந்த, நிராமயகுரு - நிமாமயனான பரமகுருவின், 

சொல்பதிர்து - உபதேசமொழியிற் படிர்து, அரக்த அசை 

யோடு பணிவதல்லால் - பேரின்பவிருப்பத்தோடு வணங்கு 
வதல்லாமல், வேறே - அதைவிட வேறாகிய, தர்பூசைகெறி - 

ஒருபூசை செய்யும்வழியை, அறியேன் - சான் அ௮றிர்திவேன், 
நெஞ்சே - மனமே, எ-று, 

(பொ - சை,) பூசைசெய்பவளா$யும், பூசைசெய்கறமலராஇ 
யும், (அதற்குரிய) வேறுபல உபகரணஙகளாியும், பூசைசெ 
ய்யுங்காலத்தில் ௮ன் புடனே சொல்லுகிற மர்இிரமாகியும், ௮ம் 
தீமந்திரத்தை யேற்றுககொள்ளுகற தெய்வமுமாறெ நிஷ்ச 
ளப்பொருளை, உலக வாசனையாகிய கயிற்றில் சட்டுப்பட்ட 
சமயமரர்ச்கங்களைச் கடந்த நிராமயனான பரமகுருவின் உப
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தேசமொழியிற்படிர்து பேரின்பலிருப்பத்தோடு வணஙகுவத 
ல்லாமல், அதைவிட வேரூஏய ஒருபூசை செய்யும்வழியை 
ரான் அறிந்திலேன், மனமே, 

(வி- ரை.) நேசம் - அன்பு (பக்த) த ததல்-சொல்லுதல், 
நிஷ்கஎம் - அருவப்பொருள், ரிராமயன் - கோயற்றவன்! 
(ஆயம் - கோய்) 

விண்ணிளுக்கு விண்ணாகிப் பாவெளியாம் 

ப.ரஞ்சுடரை எிருர்பிப பூசை 

பண்ணி நிற்கப் பரமகுர ரிலையலா 

Sot Quer பணிக்கு கூறுங் 

கண்ணின் மணீயெனுங் குருவி எடையாள் 
காட்டி. லவர் கழலை யானுக 

திண்ணமிது பணிவனென கெஞ்சுரைக்க 

வறிவுமினிச் தோந்து கூறும், (88) 

(U- ar.) Somahlens@ of cit emS)..gareé m8 G ௮கா 

சமா, பரவெளி ம் - பரமாகாசமாகியும் விளங்கு, பரஞ் 

சுடரை - பரஞ்சோதியை, விரும்பி - அன்பு பூண்டு, பூசைப 
ண்ணிரிற்க - பூசைசெய்து நிற்பதற்கு, பரமகுரு - பரமாசாரி 
யர, நிலையலாது - உண்மை நிலையல்லாமல், இல்லையென . 

வேறுபாய.நில்லையென்று அறிவுகூற, பணிர்து - வணக்கி, 

கூறும்-(மனம்) சொல்லாநின் றது, கண்ணின் மணியென் லும்- 

கண்மணியென்று சொல்லப்ப௫கற, குருவின் - சற்குருவின், 

அடையாளம் சாட்டில் - அடையாளம் இன்னதென்று என 

க்குச் தெரிவித்தால், ௮வர்கழலை - garg இருவடியை, 
யானும்-ரானும், பணிவன்-வணங்குவேன், இது இண்ணம்- 

இத ரிசசயம், என-என்று, நெஞ்சு உரைச்ச-மனஞ்சொல்ல, 
இனி - அதற்குமேல், அறிவும் தேர்ர்துகூறும் - AP a தரா 
ய்ர்து சொல்லாரின்ற.து, எ-று,
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(பொ-ரை,) .தகாசத்துக்கு ஆசாசமாடுப் பரமாகசாசமா 
_யும்- விளங்குகிற பரஞ்சோதியை அன்புபூண்டு பூசைசெய்து 

நிற்பதற்குப் பரறாசாரியரது உண்மை நிலையல்லாரமல் வேறு 

பாயமில்லையென்று அறிவுகூற, வணஙக௫ மனம்சொல்லாரின் 

றத. கண்மணியென்று சொல்லப்ப$ற சற்குருவின் அடை 
யாள*பின்னதென்று எனக்குத் தெரிவித்தால் அவரது இரு 

வழியை ராலும் வணங்குவேன், இது நிசசயம் என்று மனம் 

சொல்ல, அதற்குமேல் அறிவும் ஆராய்ர்து சொல்லாரின்றத, 

(வி- சை.) விண் - ஆகாயம், சண்ணின்மணி - கண்மணி 
(கட்பாவை) கழல் - திருவடி, 

அச் அவீதப் LIM RH gor யறிவ 

தரிதரிதே யவர் பாகத்திற் 

பத்தி பரிசற் சனசை யடுக்தவரோ 

டன்பாகப் பழடூனாற் பின் 

மூத்திபெறக் ருருகாணபா யெனவுரைக்க 

வவர்குறியை மொழியா யென்னச் 

சித்தமதி லதி$்தமட்டுஞ் சற்சனர்தம் 
பெரு குணத்தைச் செப்பு மன்றே, (89) 

(ப- ரை,) அத்துவிதப்பரமகுருதனை - அச் துவித நிலையை 
புடையு பரமகுருவை, அறிவது - அறிந்துகொள்வது, அரிது 
அரிதே - அருமையிஞம் அருமையாகும், அவர்பாதத்தல் - 
௮வர் திருவடியில், பத்இிபுரி சற்சனரை - us MGs men gy 
சனங்களை, அடுத்து - ஆ௫ரயித் து, அவரசோட-அவர்களுடன், 
அன்பாக பழகினால் - அன்புடனே பழடஒனால், பின் - அதன் 
பிறகு, மு.ச்திபெற - மோகூஷத்சையடையும் பொருட்டு, குரு 
காண்பாய் - சற்குருவைத் தரிரிப்பாய், என உரைக்ச-என் று 
அறிவுசொல்ல, ௮வர்குறியை- அவருடைய அடையாளத்தை, 
மொழியாய் - சொள்லக்கடவாய், என - என்று மனக்சே
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ட்ச, €த்தமதில் அறிந்தமட்டும் - மனத்தாலறிர்தவரைச்கும், 
சற்சனர் தம்பெருங்குணத்தை - சற்சனர்களுடைய உத்தமகு 
ணங்களை, செப்பும்-(அறிவ)சொல்லாரின்றது, எ-று, 

(பொ-ரை அத்துவிதகிலையையுடைய பரமருருவை ௮றி 

நீ துகொள்வது அருமையினும் அருமையாகும், அவர்திருவடி. 
பில் பத்திசெய்கிற சா துன களை ஆரிரயித்து அவர்கஞ்டன் 
அன்புடனே பழூஞெல் அதன்பிறகு மோக்ஷத்தையடையும் 

பொருட்டுச சற்குருவைத் தரிசிப்பாய் என்று அறிவுசொல்ல, 
அவருடைய அடையாளத்தைச சொல்லக்கடவாய் என்று 

மனங்கேட்க, மனத்தாலறிர்சவரைச்கும் சற்சனர்களுடைய 
2. F FOF CM WE wan அறிவுசொல்லாரின்றது, 

(வி-ரை.) அத் துவிதம்-இரண்டற்ற த,குறி-௮டையாளம், 

பொய்புலசக் தீனிலழுர்தி மயக்கமுரு 

ராசைதனிற் பொருக்தாருள்ள 

மையமுரு ர௬ுலகிலுயிர்தன் னுபிபோ 

லருள்புரிவா ராண்மை சொல்லார் 

வையமதி லிருவகைக்கும் வாடார்கண் 

மகிழார்கள் வருந்தார் நாளும் 
அய்யபொலன் கமலமல செனவொரு சிரப் 

பட்டு நிதர் துலங்குவாரே, (90) 

(ப- ரை.) பொய்வுலகர்தனில் அழுக்தி - பொய்யாகிய இ 
வுலகமாயையில் மூழ்ச, மயச்சம் உருர் - மயச்சமடை யார் 
கள், ஆசைதனில் பொருந்தார் - ஆசையிற் சேசார்கள், உள் 
எம் ஐயம் உறார் - மனத்தில் சந்தேகமடையார்கள், உலூல்- 
உலகத்திலுள்ள, உயிர் - உயிர்களை யெல்லாம், தன் உயிர் 
போல் - தன்னுயிர்போல எண்ணி, அருள் புரிவார் - அருள் 
செய்வார்கள், ஆண்மை சொல்லார் - ஆண்மை பேசார்கள். 
வையமதில் - உலசத்திலுள்ள, இருவசைக்கும் - (துச்ச Fe
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ae ar 0 &) wi) இரண்டுகைக்கும், வாடார்கள் மகிழார்கள் - 
(முறையே) வாட்டமடையார்கள் களிப்படையார்கள், வருந் 
தார் -,வேறுவலசயால் வருத்தமடையார்கள், நாளும் - எர்ரா 
ளும், தய்ய - பரிசுத்தமான, பொலன் கமலமலர் என - பொ 
Poy wens மலர்போல, ஒரு 8ர்ப்பட்டு-ஒரு £ராகப்பொருர்தி, 
Aga - நாள்தோறும், துலங்குவார் - விளங்குவார்கள், எ-று, 

(பொ - ரா.) பொய்யாடிய இவ்வுலசமாயையில் கூழ்செய 
கீகமடையார்கள், ஆசையிற்சேரார்கள், மனத்தில் சர்தேகம 
டையார்கள், உலகத்திலுள்ள உயிர்களையெல்லாம் தன்னுயிர் 
போல எண்ணி அருள்செய்வார்கீள், ஆண்மைபேசார்கள், ௨ 
லகத்திலுள்ள துக்கசுகங்களாகிய இரண்டுகைக்கும் முறை 
யேவாட்டமடை யார்கள் களிப்படையார்கள்,வேறவகையால் 
வருத்தமடையார்கள், எர்நாளும் பரிசுத்தமான பொற்றாமரை 
மலர்போல ஒரு சீராகப்பொருந்தி ராள்தோறம் விளங்கு 
வார்கள், 

(வி-ரை,) ஐயம் - சர்தேேகம், அண்மை - அஆண்டன்மை 
(அகங்காரவார்த்சை, இருவகைக்கும் வாடார்கள் மடூழார் 
சள் என்றது துச்கதுசுகங்களில் சமமாயிருப்பார்கள் என்ற 

ப. ஒரு €ர்ப்படுதல் - ஒரு தன்மைப்படல், 

அண்டமெலாம் பொடியாக்க வருள்பெற்.று 
மாணவமா யறையார் தங்கள் 

பெண்டுபிள்ளை சுற்றமதைப் பேணாமழ் 
பிரிந்து முடற் பிரிக்து கின்று 

கண்டுமன மகிழ்ந்து குருவரு ணிலைபை 

௩ரடியதிற் கலக்.து கிற்டற் 

ளொண்டர் புரிபெருந் தகைமை அடிதுடி தத 

கெஞ்சே யான்சொல் லொண்ணாதே, (91) 

(ப சை.) ௮ண்டம் எல்லாம் பொடியாச்ச - உலகங்கள் 

எல்லாம் £றாக்கத்தக்க, அருள்பெற்றும் - திருவருள் வல்ல
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மையைப் பெற்றிருர் தம், ஆணவமாய் அறையார் - ௮சங்கரி 
த்தப் பேசார்கள், தங்கள் - தங்களுடைய, பெண்டுபிள்ளை 
சு.ற்றமதை - பெண்டுபிள்ளை சுற்றங்களை, பேணாமல் - விரும் 
பாமல், பிரிந்தும் - அவர்களைவிட்டு நீம்டியும், உடல்பிரிர்து 

நின்று கண்டுசரீசத்துக்கு அரறியமாகத் தாம்பிரிந்து நின்று 
பார்த்து, மனம் மூழ்ந்து - மனம் ம௫ழ்ந்தும், குரு அருள் 

ரிலையைசாடி-சற்குருவின் இருவருள் நிலையைவிரும்பி, அ.இல் 

கலந்து நிற்கும் - அதில் கூடிநிற்கின்ற, தொண்டர் - அடியா 
ர்கள், புரி - செய்கன்ற, பெருந்தகைமை-பெருங்குணத்தின் 
செய்கைகள், துடி துடித்த செஞ்சே - பதை பதைத்தமனமே, 

யான் சொல்லொணாது - யான்சொல்ல ஒண்ணாது, எ-று, 

(பொ- ரை) உலகங்கள் எல்லாம் நீறாச்கத்தச்ச திருவருள் 

வல்லமையைப் பெற்றிருந்தும் அ௮கங்கறித்துப் பேசரர்கள், 
தங்களுடைய பெண்டுபிள்ளை சுற்றஙகளை விரும்பாமல் அவர் 

களைவிட்டு நீங்கியும் சரீரத்துச்கு ௮ந்ரியமாகத் தாம் பிறிந்து 

நின்றுபார்த்து மனம்மடழ்ந்து சற்குருவின் இருவருள் நிலை 

யைவிரும்பி அதில் கூடிரிற்சென்ற அடியார்கள் செய்கின்ற 

பெருஙகுணத்தின் செய்கைகள் பதைபதைச்தமனமே, யான் 

சொல்ல ஒண்ணாது, 
3 

(al - ரை,) பொடி - ளி, அணவமாயநைதல் - அகங்கார 

upon பேசுதல், பேணல் - விரும்பல், சாடுதஃ் - விரும்புதல், 

தகைமை - குணத்தின் தன்மை, 

தேனா ரங்கை கொடு போதித்த 

ப.ரமநிலை சோரந்தே மோன 

வாசமல ரணைமீது வண்டெனவே 

துயில் வோரில் வாழ்வுற்றுலும் 

பாசமுறார் வரும்பொருண்மேற் போன பொரு 

ளுக் இரக்கப் பதையார்வந்து ‘
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சேசமுறும் பொருள் வெறுக்கார் கின் மலவா இ 

் னர்சமது நிறைந்த மிக்கோர், (92) 

ணைன 

(ப ரை.) நின்மல ஆனர்சமது நிறைஈ்த-நிர்மமமாகய பே 

ரின்பம் நிரம்பப்பெற்ற, மிச்கோர்-மேலோர்கள், தேரிகளார்- 

ப.ரமரசாரியர், ௮அஙகசைகொடு - அழகிய கையைக்கொண்டு, 

போதித்த - போதித்தருளின, பரமநிலைசேர்ச்து - மேலான 

உண்மை நிலையையடைர்து, மோனம் - மெளனகிலையாசிய, 

வாசமலர் அணை மீது - சுசர்த புஷ்பசயன ச். துமீ.து, வண்டு 

என - வண்டுபோல, துயில்வார் - தூஙகுவார்கள், இல்வாழ்வு 

உற்றாலும் - இல்வாழ்க்கையை *படைந்திருந்தாலும், வரும் 

பொருள்மேல் - இனிவரும் பொருளின் மீ.து, பாசம் உருர் - 

பற்றுவையார்கள், போனபொருளுக்கு இரங்கி - முன்னே 

போனபொருளுக்கு மனம்வருச்தி, பதையார் - பதைக்சமாட் 

டார்கள், வர்துசேசம் உறம்பொருள் - நிகழ்காலத்தில் தம் 

மைத்தேடி விரும்பிவந்த பொருள்களை, வெறுச்சார் - வெறுக் 
கமாட்டார்கள், எ-று, 

(பொ - ரை.) நிர்மலமாடிய பேரின்பம் நிரம்பப்பெற்றமே 

லோர்கள் ப.ரமாசாரியர் ௮ழடெயசையைச்கொண்டு போதித் 

தருரின மேலான உண்மை நிலையையடைர்து மெளன நிலை 

யாகிய சுகந்த புஷ்பசயனத்துமீது வண்டுபோலத் தாங்கு 

வார்கள், இல்வாழ்க்சையை யடைந்திருர்தாலும் இனிவரும் 
பொருழரின்மீது பற்றுவையார்கள், முன்னேபோன பொரு 
ளுக்கு மனம்வருந்திப் பதைக்கமாட்டார்கள், நிகழ் காலத் 

தில் தம்மைத்தேடி. விரும்பிவர்ச பொருள்களை வெறுச்ச 
மாட்டார்கள், 

(வி - ரை,) அங்கைகொடு போகித்தல் - சைகாட்டாலுண 
ர்த்தல், “கல்லாலினீழறனிலொரு சால்வர்க்கும் சடவுணீயு 

ணர்த்துவதுங்சைகாட்டென்றால், சொல்லாலே சொலப்ப 

டுமோ சொல்லுந்தன்மை துரும்புபற்றிக் கடல்கடக்குர் தணி 

வேயன்றோ'' என்றார் மேலோரும், 'பாசமுறார்எரும்பொருள்
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ணை 

செல்லை 

மேல் போன பொருளுக்சிரவ்டுப்பதையார், வர்.த சேசமு.றம் 
பொருள்வெறச்கார், என்றது, முக்சாலச்செயலினும் சமமா 
யிருப்பார்கள் என்றபடி. 4சென்றது கருதார்*சாளைசசேர்வது 
ரினையார் கண்முன், ரின்றதபு?ப்பார் வெய்யினிலவாய் விண் 
விழுது வீழ்ந்து, கொன்றின சவம்வாழ்ந்தாலும் புதுமையா 
யொன்்றம்பாரார், ஈன்று சென்னார் Sits நவொன Paar 
மூத்தர்'? என்றார் பிறரும், 

சுவையினி தோடுண்டு டுத் தச் சுகந்த மணிக் 
தரிவையர்க டோளிற சோந்து 

குவிமுலையை த்த ழுவீ£ யணைந்இடு பொழுது 
மிறை செயல்க் குறிப்பர் வல்லோ 

ரவைஈடு?வ மர்திரத் தோரரவதனை 
பாட்டமன மஞ்சாரென்ன 

ஈவைபுவிபின் மயககறிற்து விலைமாத 

செனப்போருளை ஈண்ணுவாரே. (98) 
(ப-ரை,) சுவை - அறுசுவையுணவுகளை, இனிதாய் ௨ 

ண்டு - அன்பாகவுண்டு, உடுத்து - ஈல்ல ஆடையையுடுத் த, 
சுகர்தம் ௮ணிஈது - ஈறுமணமுள்ள புஷ்பசர்தராதிகளைய 
oH 9, அரிவையர்கள் - மாதர்களுடைய தோரளிற்கூடி, 
குவி - குவிந்த, முலையை - ஸ்.தாஙகளை, கழுவி ௮ணைக் இடும் 
பொழுதும் - தழுவியணை௫ன்ற காலத்திலும், வல்லோர்-தவ 
வலிமையுள்ள பெரியோர்கள், இறைசெயலை குறிப்பர-இறை 
வன் செயலையே சாடுவார்கள், அவைஈடுவே - சபைடடுவில், 
மந்திர.த்தோர்.மர்திபலமுடையோர்கள், அ.ரவதனை ஆட்ட- 
பாம்பையாட்ட, மனம் அஞ்சார் என்ன - மனமஜஞ்சாதவர் 
போல, நவை - குற்றத்தைய/டைய, புவியின் மயக்கு அறிர்.து- 
பிரபஞ்சமயச்சத்தையறிந்து, விலைமாதர் என - விலைமாதர் 
போல, பொருளை ஈண்ணுவார் - மெய்ப்பொருளையடைவா 
ர்சள், எ-று, ட்
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, (பொ-ரை,) அறுசுவையுணவுகளை அன்பாசவுண்டு, நல்ல 

ஆடையையுடுத்து, ஈறுமணமுள்ள புஷ்பசர்தராதிசளை யணி 
ச்து,*மாதர்களுடைய தோளிற்கூடி, குவிர்ச ஸ்தங்களை த் 5 

வியணைகின்ற காலத்திலும், தவவலிமையுள்ள பெரியோர்கள் 

இஷறைவன் செயலையே காூவொர்கள், சபைஈடுவில் மச்திரபல 

முடையோர்கள் பாம்பையாட்ட மனமஞ்சாதவர்போலக் குற் 

றச்சையுடைய பிரபஞ்சமயச்சத்தையறிந்து விலைமாதர்போல 
மெய்ப்பொருளையடைவார்கள், 

(வி- சை.) சுகந்தம் - ஈல்லடுணம், (புஷ்பசர்தநாஇகளின் 

வாசனை) தழுவுதல் - ஆலிஙகஈம்செய்தல், அவை - சபை 

இ.ரத்சோர் - ம்கொவாதஇகள், விலைமாதர் - வேசையர், 
> We 

தினதுடைய கொழுகனொடு கூடியணைந் 

தயெபொழுதுர் தன துகும்பந் 

கனதனத்சை நீவியதோர் பிறபுருடன் 

றனையணையக் கருதுவாள்போற் 

புன மணிமேகலை மடவார் போகம$ற் 

ரொறோல்ப் புல்லச்செய்த 

தெனதுடைய பாஞ்சுடரென் Deore SHB 

பதம்பெறு வோரிருப்பர் நெஞ்சே, (94) 

(ப ரை,) சனதுடைய கொழுஈனொடு - - தன்கணவனோடு, 
கூடி ௮ணைர்இடுபொழுதும் - கூட் யணையுங் காலத்திலும், 

தனது - தன்னுடைய, கும்பம் - குடச்தையொத்த, கனதன 

த்தை- பருத்தஸ் தங்களை, நீவிய-பரிரித்த, ஓர் பிறபுருடன் 
தீனை - ஒரு பரபுருஷனை, அ௮ணையச்கரு வாள்போல் - se 

ageertuaern&u மாதுபோல, புனைமணிமேகலை - ௮லங்க 
ரிச்சப்பட்ட மணிகளிழைத்த மேகலாபரணத்தையணிக்த, 
மடவார் - மாதர்களது, போகமதில்-போசகாலத்தில், தோல் 
தோலைப் புல்லசசெய்தது - ஒரு தோல்வேறொரு தோலைப் 

19
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பொருர்தச்செய்தது, என துடைய பாஞ்சுடர் என்று - என் 
னுடைய பாரஞ்சோதியேயென்று, இசைந்து ,- பொருர்தி, 
குருபதம் பெறுவார் - குருபாதத்தை ஆரிரயித்த பெரியோர் 
கள், இருப்பர்-சலாமற்றிருப்பார்கள், நெஞ்சே-மனமே, ௮-று, 

(பொ-ரை, தன் கணவனோடு கூடியணயுங்காலச்இலும் 

தன்னுடைய குடத்தை யொத்த பருத்தஸ்தங்களைப் பரிரி 

தீத ஒரு பரபுருஷனை ச்தழுல நினைப்பவளாகய மாதுபோல, 

அலககரிக்கப்பட்ட மணிகளிழைக்ச மேசலாபரணத்தைய 

ணிந்த மாதர்களது போசகாலத்தில் ஒருசோல் வேறொரு 

தோலைப்பொருர்சச்செய்தது என்னுடைய பரஞ்சோதியே 

யென்று பொருர்திச்குருபாதத்தை ஆரிரயித்த பெரியோர் 

கள் சலாமற்றிருப்பார்கள், மனமே, எ-று, 

(வி-ரை,) கொழுஈன் - கணவன், கும்பம் - யானை மத்த 

கம் எனினும் பொருந்தும், நீவுதல் - பரிசித்தல், மேகலை-மாத 

ரிடையணிகளிலொன்று, இது ஏழுகோவையுள்ள மணிவடம், 

பூசையெலும் வகைபுரியார் சாஇவாம் 

படங்கார்கள் பொருந்தார் நேமர் 

தேசமொடு காலமிகுபகையுறவென் 

றறியாமற் றிரிவாராசை 

நாசமுறவகையறிவார் சாதிதனிற் 

பேதக்கணாடார் நாளும் 

பாசமிலாப்பாலர்பித்தர பேயரெனச் 

இரிவார்கள் பாராய் செஞ்சே, (95) 

(ப ரை,) பூசையெனும் வகைபுரியார் - பூசையென்னலும் 
வகையிலொன் றஞ் செய்யமாட்டார்கள், சாதிவரம்பு ௮டங் 

கார்கள் - சாஇிச்சட்டுப்பாட்டில் அடங்கி ரிற்சமாட்டார்கள் 
நேமம்பொருர்தார் - ரித்தியா.அஷ்டாரங்களையுஞ்செய்ய மன
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ம்பொருந்தார்கள், தேசமொசொலம் - தேசகாலங்கள், பகை 
உறவு என்று அறியாமல் - பகைவர் உறவினர் என்று வேறு 
பிரித்தறியாமக், திரிவார் - திரிவார்கள், ஆசை காசம் உற 
வகை அறிவார் - இச்சைகெடும்படி யான வழியையறிவார்கள், 
én sesh eo பேதங்கள் சாடார்- சாதிகளிலுள்ள பேதவ் 
களை ஆராயமாட்டார்கள், நாளும் - தினந்தோறும், பாசம் 
இலா - பாசமில்லாத, பாலர்பித்தர் பேயர் என - பாலர் பித் 
தீர் பேயர் என்று கண்டோர் சொல்லும்படி, இரிவார்கள் - 
அலைவார்கள், நெஞ்சே - மனமே, பாராய் : நீ காணாய், எற; 

(பொ-ரை,) பூசையென்னும் வசையீலொன்றுஞ் செய்ய 
மாட்டார்கள், சாதிக்கட்டுப்பாட்டில் ௮டங்ு நிற்சமாட்டார் 
கள், நித்தியாநுஷ்டாரங்களையுஞ்செய்ய மனம் பொருந்தார் 
கள், தேசகாலஙகள் பசைவர் உறவினர் என்று வேறுபிரித்த 
றியாமல் இரிவார்கள், இசசை கெடும்படியான வழியையறி 
வார்கள், சாதிகளிலுள்ள பேதங்களை ஆராயமாட்டார்கள், 
இனந்தோறம் பாசமில்லாத பாலர் பித்தர் பேயர் என்று 

கண்டோர் சொல்லும்படி அலைவார்கள், மனமே 8 காணாய், 

(வி-ரை,) சாதிவாம்பு - சாதிச்சட்டுப்பாடு, நேமம் - நிய 

மம், (இன்னசற்கிருத்தியங்களைச செய்வேனென்னும் நியதி.) 
நியதி-ஏற்பாடு பாலர் பித்தர் பேயபெனத்திறிவார்கள், என் 

ற்துக்கு உதாரணமாக, பாலருடனுன் மத்தர் பசாசர்குணம் 
வருமே” என்ற மேலோர் திருவாச்கைக் கொள்ளலாம், 

எர்சடைச் சொர்தமிதென்கி ரங்கார்கள் 

யானென தென்றி சையாரெண்ணார் 

பர்தமற்று நின்மலமாயத் துக்கசுக 

மொருவழியாய்ப் பார்ப்பார் பொங்க 

வந்தொருவன் றகர்த்தாலுமிறை செயலைக் 

குறிப்பதல்லால் வாய்பேசார்கள்
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சிர்தையறவேதாக்த சித்தாந்த 
சமமோனர் தெரிந்த மிக்கோர், (96) 

(ப - மை.) சந்தை ௮ற - மனமிறக்கும்படி, வேதார்தீ சத் 
மார்த சமமோனம் - வேதாந்த சித்தார்த சமாசமரசய 'மெள 
நிலையை, தெரிர்த - அறிந்த, மிக்சோர் - மேலோர், இது: எர 
தீனுடை சொர்தமென்று - இது என்னுடைய சொர்தப்பொ 
ருளென்று, இரங்கார்கள்-வருர்சமாட்டார்கள், யான் எனது 
என்று இசையார் எண்ணார் - சான் எனது என்று வாயினாற் 
சொல்லமாட்டார்கள் மனத்தினாவெண்ண மாட்டார்கள், பர் 

தமற்று - பாசபர்தம்கீள் நீங்கப்பெற்று, நின்மலமாய் - நிர்மல 

மாகி, துக்க சுகம் - துன்ப இன்பங்களை, ஒருவழியாய் பார் 
ப்பார் - ஒரேவகையாக சோக்குவார்கள், பொர்டுவந்து - 

கோவித்துவர்து, ஒருவன் தகர்த்தாலும் - ஒருவன் அடித்தா 
லும், இறைசெயலை குறிப்பது அல்லால் - இறைவன் செயலை 

யெண்ணுவதன் றி, வாய்பேசார்கள் - வாய்திறந்து பேசமாட் 
டார்கள், எ-று, 

(பொ- ரை.) மனமிறக்கும்படி வேதார்த ரித்தார்த சமாச 
மாகிய மெளகஈநிலையை அ௮றிர்த மேலோர் இது என்னுடைய 

சொந்தப் பொருளென்று வருர்தமாட்டார்கள், நான் எனது 
என்று வாயினாற் சொல்லமாட்டார்கள், பாசபந்தஙகள் நீங் 
சப்பெற்று நிர்மலமாடுத் துன்ப இன்பங்களை ஒரேவகையாச 
கேோக்குவார்கள்,கோவித்.துவர்து ஒருவன் அடி. தீ சாலுமிஇறை 
வன்செயலை யெண்ணுவதன் நி anus) 06g பேசமாட்டா 
ர்கள், 

(வி- ரை.) இசைத்தல் - சொல்லுதல், பர்தம் - மாயைப் 
பிணிப்பு, பொஙகுதல் - கோவித்தல், தசர்த்தல் - அடித்தல், 
குறிப்பது - நினைப்பது, சிர்தையறுதலாவ.ஐ - மனம்பொறி 
வாயிலாகசசென்று விடயங்களிலழுச்தாமல் தன் வயத்ததாய் 
ஒடுக்குதல், இர்த மனவொடுக்கமே பிரமாரர்தாதுபவமாஏய
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தேளைப்பருகுதற்குச் காரணமாம், உள்ளத் தீழிவிலடுக்குச் 
தேனை யன்பரெலாமுண்ண?? என்றார் பிறரும், 

“நோலமொடு புனல்கனல் கானண்ணரிய 

* வெளிபூதமைரக்து ஈண்பாய்ச் 

° சீலமுடையோ ர் சயவரரசரெளி 

யோர்வலியர் தீமைஈன்் மை 

சாலதளர்த் தனிப்பிரிக்துப் பேதகமாய்ச் 

சாராமற்சமம சாம்போன் 

மாலறவே யிறையா ட்டஞ் செயலெனவே 
சமமேவிவாழ்வர் மிக்கோர், (91) 

(ப - மை, மிக்கோர் - மேலோர்கள், ஞாலமொடு - பூமி 
யோட, புனல்-$ர், கனல்-நெருப்பு, கால்-சாற்று, சண் அரிய- 
அணுகுதற்சரிதாயெ, வெளி-ரகாயம், பூதம் ஜக்தும்- (யெ) 
BIH பூதங்களையும், ஈண்பாய் - தமக்கு ஈட்பாகச்கொண்டு, 
லம் உடையோர் - ஒழுச்சமுடையோர்களாஏய நானிகள், 
கயவர் அரசர்-மூடர் அரசர், எளியோர் வலியார்-எளியவர் வலி 
யவர், தீமை ஈன்மை-தீது ஈன் று, சால-மிசவும், தனிதனி பிரி 
த்து - வெவவேருகப்பிரித் த, பேதகமாய் சாராமல் - வேற் 
றுமையாய்ச் சருதாமல், சமமதாம்போல் - சமமாவதபோல, 

மால் அற் - மயக்கமறும்படி, இறை ஆட்டும் செயல் எனவே - 

இரைஷஊன் ஆட்டுகன்ற செயலென்றே, சமம்மேவிவாழ்வர் - 

சமபுத்தி பண்ணிவாழீக் திருப்பார்கர், எ-று, 

(பொ.ஃரை,) மேலோர்கள் பூமியொடு நீர் நெருப்புக்காற்று 

அணுகுசற்கரிதாகிய ஆகாயம் (யெ ஐந்து பூதககளையும்) 
தீமச்குஈட்பாகச்சொண்டு ஒழுக்கமுடையோர்களாகிய ஞானி 
கள், மூடர் அரசர் எமரியவர் வலியவர் திதுரன்று மிகவும் 

வெவ்வேருசப்பிரித்து வேற்றுமையாய்ச்கருதாமல் சமமாவது 
போல, மயக்கமறும்படி. இறைவன் ஆட்டுகின் றசெயலென் றே 
சமபுத்திபண்ணி வாழ்ர்திருப்பார்கள்.
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(வி- ரை,) ஞாலம் - இம்குமண்ணென்னும் பொருளது, 
புனல் - நீர், கனல் - நெருப்பு, கால் - சாற்று, லம் - we 
லொழுகச்கம், அதாவது ஞான ஈடை, கயவர் - இழ்மச்கள் 

(மூடர்) சால . மிக, மால் - மயக்கம், சமம் - சமரிலை, 

காசினியோ செதகிச மென்றுரைத்தாலு 
மதுரிசமே கருதிலென்று 

பே?ியடங்குவதல்லால் வேரொன்றால் 

வாதுமொழி பேசார்போதம் 

வாசனையுங் சலக்ததெனவு யிர்தோறு 

மிறைகலக்த வளமைபார்த்து 
சேசர்குரு பார்தனககும் பேசமிலா 
தொன்றாக கினைப்பரன்றோ, (98) 

(பஃ ரை) சாசினியோர் - உலகத்தார், எது நிசம் என்று 

உரைத்தாலும் - எதை உண்மையென்று சொன்னாலும், அது 

கருதில் நிசமேயென்று - ௮து நினைக்கு.பிடத்தில் உண்மை 

யேயாமென்று, பே? அடஙகுவசல்லால் - சொல்லி வாயடங் 

குவதேயன்றி, வேறொன்றால் - வேறொருவசையால், வாது 

மொழிபேசார் - தர்ச்சுவாகஞ் செய்யமாட்டார்கள், போதும் 
வாசனையும் கலர்தது என - மலரும் மணமும் அபேதமாய்க் 
கூடியிருப்பதுபோல, உயிர்தோறும் - எல்லா வுயிர்களிலும், 
இறைகலந்தவளமைபார்த்து - இறைவள் சேர்ந்து நிற்கும் 
தன்மையைரோச்ட, சேசர் - அன்பர்கள், குருபரம்தமக்கும் - 
குருபாங்களுக்கும், பேதம் இல்லாது - வேற்றுமையில்லாமல், 

ஒன்றாக நினைப்பர் - ஒன்றாக நினைப்பார்கள், எ-று, 

(பொ-ரை,) உலகத்தார் எதை உண்மையென்று சொன் 
லும் அது நினைக்கு படத்தில் உண்மையேயாமென்று சொ 
ல்லி வாயடலக்குவதேயன் றி வேறொருவசையால் தர்ச்சவாதஞ் 
செய்யமாட்டார்கள், மலரும் மணமும் ௮பேதமாய்ச்சீடடியரு
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ப்பதுபோல எல்லாவுயிர்களிலும் இறைவன் சேர்ந்து Anes 
தீன்மையைகோச்ச, அன்பர்கள் குருப2ங்களுச்கும் வேற்று 
மையில்லாமல் ஒன்றாக நினை ப்பார்கள், 

(வி-,சை,) போது - மலர், சேசர் - அன்பர், *நான்சுரன் 
ஞானியாமென்பது ஈன் றல, பிரமமே ஞானியாம் பேதமின் 
றென்றது?? என மேலோர் கூறுதலால், இவரும், ரேசர் குரு 
பரர்சனக்கும் பேதமிலாதொன்றாக நினைப்பர், என்ருர், 

இக் திரியச் சேட்டைகெட மனமடக்கக் 

குருகாதனி சைக தமோள' 

மந்திசததி னிலகாடிச் சகம்பாவைச் 

கூத்தெனவே மதிப்பரென்னச் 

இர் தையற்ற நெஞ்சியம்பும் பாவைகச்கூத் 

தெனவுசைத்தாய் தெரியவித்த 

விந்தைதனை விவரமதாய் விளஎமபாயென் 

றிடவறிவு விளம்பு மன்றே, (99) 

(ப-ரை,) (பெரியோர்கள்) இர்திரியச் சேட்டைகெட - 

இர்திரியச்சொழிலற்றப் போகும்படி, மனம் அடச்டு - மன 

தீதையடக்க, குருசாதன் இசைத்த - சற்குருராதன்சொன்ன, 

மோன மர்இரத்தின் நிலைராடி - மெளகமர்இரத்தின் உண்மை 

நிலையைநோக்கி, சகம்-இக்தப்பிரபஞ்சமானது, பாவைகூத்து 

எனவே - பாவைச்கூத்தென்றே, மதிப்பர் - எண்ணுவார்கள், 

என்ன - என்று அறிவுகூற, சர்தை ௮ற்றநெஞ்சு இயம்பும் - 

ஆலோசனையில்லாத மனம்சொல்லும், (எப்படியென்றால்) 

பாவைக்கூத்து என உரைத்தாய் - பாவைக்கூசத்சென்றுசொ 

ன்னாய், தெரிய- சான் தெரிர்துகொள்ளும்படி,, இந்த விச் 

தைதனை-இர்த விர்தையாகெய செய்தியை, விவரமதாய் விள 

ம்பாய் - விவரமாகசசொல்லுவாயாக, என்றிட-என்றுகேட்ச, 
அறி விளம்பும் - ௮றிவு சொல்லாரின் றத, ௭-.ற,
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(பொ - ரை.) (பெரியோர்கள்) இக்இிரியத் தொழிலற்றப் 
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னது பாவைக்கூத்தென்றே எண்ணுவார்கள் என்று அறிய 
கூற, ஆலோசனையில்லாத மனம்சொல்லும் (எப்படி யென் 

GO) பாவைக் கூத்தென்று சொன்னாய், சான் தெரிக்துகொ 

ள்ளும்படி இரத விர்தையாகிய செய்தியை விவரமாகச சொ 

ல்லுவாயாக என்றுகசேட்க, அறிவுசொல்லாரின்றது, 

(வி- ரை) பேட்டை - தொழில், இர்திரியசசேட்டை - 

பஞ்சேர்திரியங்களும் தத்தம் விஷயககளின் மேற்செல்லு 
தீல், விஷயங்கள் - சப்தாதிகள், பாவைக்கூத்து - பொம்ம 
லாட்டம், விர்சை - ௮சசரியம். 

ஆனக்,௪ சின் மயமாய மர்ந்திருக்குங் 

கூத் இில்வல்லன திலர்தன்னி 

இரனும்திப் புழுத தடிக்கு முடற்பாவைக் 

குக் துவளிக் கயிறுபூட் 19. 

மோனக்த On ape Bu மேற்றியகம் 

தனினினைப்புத்திரையான் மூடி. 

வானந்தமாகிய ஈம்மிறையுவந்தே 
யாட்டிவைக்கும் வளமை கெஞ்சே, (100) 

(ப-ரை) ஆனர்தம்-பேரின்பத்தைத் சருதற்குரிய, சின்ம 
யமாய்-ஞானரூபமாய், அமர்ச்திருக்கும்-எங்கும் வியாபித்திரு 

க்கிற,கூத்தில்வல்லன்-கூச்தாட்டத்தில் வல்லவனாக இறை 
வன், அ௮கிலம்தன்னில்-இவவுலகத்தில், உன் 26 Sunde gs 
தைப்பொருக்கி, புழு தடி.க்கும்-புழுக்கள் துடிக்கின்ற, உடல் 

பாவைக்கு - உடம்பாகிய பாவைக்கு, உகந்து - வீரும்பி, வாரி 

சயிறபூட்டி - காற்றாகிய கயிற்றைச்கட்டி, மோனர்தம் எனும் 
Bub ஏற்.நி-மெளசாகர்த மென்ற விளக்கேற்றி, ௮சமிதனில்



சின்மய தீபிகை. 159 

  
  

நினைப்பு - மனத்திலுதிக்கிற எண்ணங்களாகிய, திரையால் 
மூடி - திரையால் மறைத்து, வான்-பரமாகாயத்தில், அந்தம் 
ஆகிய - அழகாக விளங்குகிற, ஈம் இறை - சம்மிறைவன்;, 
உவந்து ஆட்டிவைக்கும் - திருவுள்ளமுவர்து ஆட்டிவைக்ற, 
வளமை - பெருமையாம், நெஞ்சே - மனமே, எ-று, 

(போ - ரை,) பேரின்பத்தைத் தருதற்குரிய ஞானரூப 
மாய எங்கும் வியாபித்திருக்றெ கூச்தாட்டத்தில் வல்லவனா 
கிய இறைவன் இவவுலகத்தில் மாமிசத்தைப் பொருர்திப்புழு 
க்கள் துடிச்சின்ற உடம்பாகிய பாவைக்கு விரும்பிக், சாற்ற 

இய கயிற்றைக்சட்டி மெளகாகர் மென்ற விளக்கேற்றி மன 

தீ.இிலுஇக்கிற எண்ணங்களாடிய திரையால் மறைத்து பரமா 
காயத்தில் அழகாக விளங்குகிற ஈம்மிறைவன் திருவுள்ளமு 
வரது ஆட்டிடைச்சிற பெருமையாம், மனமே, 

(வி- ரை.) ஈன் - மாமிசம், உடற்பாவை - உடம்புகளா 
கிய பிரதிமைகள், வளி - காற்று (உயிர்,) இரை - மூடு சீலை, 

'வானர்தமாகிய என்றமையால் பிருதுவிமுதலாக என்று 

பொருள்கொள்க, '*வானச்தமான வடிவுடையாள்?? என்றார் 
பிறரும், 

வஞ்சமறவுரைத்தாய் ஈம்மீறை யிருந்தே 

யாட்டுமிடம் வழங்காயென்ற 
நெஞ்சமதற் கறிவுசைக்குர் தாவசக்துஞ் 

சங்கமத்து நிறைந்துபூத 
மஞ்சினுக்கு மகமபுறமாயு யிர்க்குயிராய்.் 

பூசணமாயமர்ந்த தென்ன 

மிஞ்செணக் கற்றசரம சரமன்றோ 

வெனவறிவு விளம்பு மன்றே, (101) 

(ப- நை,) வஞ்சம் ௮ற உரைத்தாய் - வஞ்சனை யில்லாமற் 

சொண்ஞய், (ஆயினும்) ஈம் இறை இருந்து - ஈம்மிறைவனிரு
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ந்து, ஆட்டும் இடம் - ஆட்டுமிடத்தை, வழங்காய் - சொல்லச் 
கடவாய், என்ற - என்றுகேட்ட, மகெஞ்சமதற்கு - மனத்து 
க்கு, அறிவு உரைக்கும் - அறிவு சொல்லாரின்றத, (எப்படி. 

யென்றால்) தாவரத்தும் - சாவரப்பொருள்களுள்ளும், சங்க 

மத்து* - சங்கமப்பொருள்களுள்ளும், நிறைந்து - பூணமாய் 
நிரம்பி, பூதம் அஞ்ூனுக்கும் - பஞ்சபூ தங்களுச்கும, அகம் 

புறம் ஆய - உள்ளும் புறமுமாகி, உயிர்ச்கு உயிர் ஆய்-உயிர் 

களுக்குள்ளே உயிராகி, பூரணமாய் அமர்ந்தது, பரிபூரண 
மாய் அமர்ச்திருப்பது, என்ன - என்று ௮றிவுகூற, மிஞ்சி - 

அதிகரித்து, சராசரம் - ௪ராசர ஜீவராசிகள், கணக்கற்ற 

அன்றோ-சணகச்ில்லாதனவா யிருப்பனவன்றோ, (இத்தனை 
ஜ.வ.ராசிகளுச்குள்ளிருர்து எப்படியாட்டுவான்) என - என்று 
மனம்கசேட்க, அறிவுவிஎம்பும்-அறிவுசொல்லாரின் றது, எற, 

(பொ - ரை.) வஞ்சனையில்லாமற் சொன்னாய் (ஆயினும்) 
கம்ப்றைவனிருர்து ஆட்டுமிடக்சைச சொல்லக்கடவாய் ௪ 
ன்று கேட்ட மனத்துச்கு ஆறிவுசொல்லாறின்றத (எப்படி. 
யென்றால்) சாவரப்பொருள்களுள்ளும் சங்கமப்பொருள்களு 
ள்ளும் பூர்ண்மாய் நிரம்பிப் பஞ்சபூதங்களுக்கும் உள்ளும் 

புறமுமாகி உயிர்களுக்குள்ளே உயிராகிப் பரிபூரணமாய் ௮ம 
ர்ர்திருப்பது என்று அறிவுக.ற, அதிகறித்துச சராசர ஜீவரா 
சிகள் சணக்கில்லாதனவா யிருபபனவன்றோ (இத்தனை ஜீவ 
ராசிகளுக்குள்ளிருந்து எப்படியாட்டுவான்) என்று மனம் 
கேட்க அறிவு சொல்லாநின்றது, 

(வி-ரை,) வழங்கல் இவ்விடத்தில் சொல்லல் என்னும் 
பொருளது, 

பெருகெளிக் குளண்டமெலாங் கலர்ததுபோ 

௮மபேத மானமெய்யா 

முருவெழுத்துக் குயிராகக் கலர் த.தனித் 

தகரமொன்றே யுறையுமாபோன்
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மருவியயிர்க் குயிராடக் கலர்துதனித் 
தொன்றாக வயங்குமென்னக் 

குருவருளா ல்றிவுரைக்ச நெஞ்சமது 
வீனவியசொற் கூற லுற்றாம். (102) 

(ப -ரை,) பெருவெளிக்குள் - பெரிதாய ஆகாயத்தில், 

அண்டம் எல்லாம் - உலகஙகளெல்லாம், கலர்.சதுபோலும் - 

கலர்திருப்பதுபோலவும், பேதம் ஆன - வெவ்வேறாகிய, மெ 

ய்யாம் - மெய்களென்கிற, உரு எழுத்துக்கு - உருக்கொண்ட 

எழுத்துக்சளுச்குள்ளே, உயிர் ஆக - உயிர்போல, சலந்து - 

சேர்ந்து, தனித்து - தனிமையாய், ௮௪ம் ஒன்றே உறைதல் 

போலும் - ௮அகரமென்கிற ஒசெழுத்தேசகக அர்த மெய்யெ 

முத்துக்களை இயகஙகுவிப்பதுபோலவும், மருவி - பொருந்தி, 

உயிர்க்கு உயிர் ஆ௫ - உயிர்களுக்குள் உயிராகி, சலந்து - 

கூடி, தனித்து - தனிமையாய், ஒன்றாசவயஙகும் - ஒருபொ 

ருளாகவே விளங்கும், என்ன - என்று, குரு அருளால் - சற் 

குரு கருணையால், அறிவு உரைக்க - அறிவுஉ.ற, நெஞ்சமது - 

மனமானது, வினவியசொல் - கேட்ட சொற்களை, கூறலுற் 

ரும் - சொல்லத்தொடங்கேோம், எ-று, 

(பொ - ரை.) பெரிதாகிய ஆகர்யத்தில் உலகங்களெல் 

லாம் கலந்திருப்பதுபோலவும் வெல்கேறாயெ மெய்களென் 

இற உருக்கொண்ட எழுத்துக்சளுச்குள்ளே உயிர்போலச 

சேர்ச்து தனிமையாய் ௮கரமென்றெ ஒரெழுத்தேதக்கி அந்த 

மெய்யெழுத்துக்களை இயங்குவிப்ப துபோலவும் பொருந்தி 

உயிர்களுக்குள் உயிராடிச்கூடித் தனிமையாய் ஒரு பொரு 

ளாசவே விளக்கும் என்று சற்குருகருணையால் அறிவுகற, 

மனமானது கேட்டசொற்களைச் சொல்லத்தொடங்கம்,
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(வி-ரை,) 

“கசரவுயி ரெழுத்தனைத்து மாடி வேரு 

யமர்ந்ததென வகலாண்ட மனைத்து மாடிப் 

பகர்வனவெல் லாமாடு % wae gr 

பரமாகச சொல்லரிய பான்மை யாடுத் 

துகளறுசங் சற்பவிகற் பங்க ளெல்லாந் 

தோயாத வறிவாசெ சுத்த மாகி 

நிசரில்பசு பதியான பொருளை நாடி. 

கெட்டுயிர்த்துப் பேரன்பா னினை சல் செய்வாம்.” 

ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகளும் கூறியுள்ளனர், 

பெருவெளி - பெருவிசும்பு, (சிதாகாசம்,) ௮ண்டமெ 

லாம் - மற்றை ஆகாசங்களெல்லாம், பேபசம் - வேறுபாடு 

மருவுதல் - பொருந்துதல், வினவல் - கேட்டல். 

உடலுறையு முயிர்கடொறும் பரஞ்சுடசே 

யுறைகதிருபப துண்மையாூற் 

ஜொடரறமீவ யொருவிதமாய் வாழாம 

லலைந்தவகை சொல்லா யென்னக் 

கடற்புவியி லாடுகின்ற பாவையெலா 

மரசனெனசக் காட்டிகிற்கிற் 

நிடப்படுமோ வாகையினாற் பலவிதமா 

யாட்டிவைச்குஞ் செய்கை செஞ்சே, (108) 

(ப -ரை,) உடல் உறையும் - உடலில்வாழ்சன்ற, உயிர் 

கள்தொறும் - ஜீவராசிகளிலெல்லாம், பரஞ்சுடரே - பரஞ் 

சோதியாகிய பொருளொன்றே, உறைச்திருப்பத - aur tp i 

ருப்பது, உண்மை ஆயின் - மெய்யானால், தொடர் அற - பிற 

வித்தொடர்பறும்படி, ஒருவிசமாய் வாழாமல் - ஒரே௨சை 

  

* ௮ல்லசாகி என்றும் பாடமுண்டு,
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— 
யாய் வாழ்ந்திருக்காமல், அலைந்தவசை - அலைர்தவிதத்தை, 

சொல்லாய் - சொல்லச்சடவை, என்ன - என்றுமனம்சேட்க, 
கடல்புவியில் -'சடல்சூழ்ர்தவுலகத்தில், ஆடுகின்ற - ஆடா 

நின்ற, பாவையெல்லாம் - பாவைகளெல்லாம், ௮.ரசன் என 
காட்டிஙிற்டுன் - அரசனாகவேகாட்டி யாட்டினால், தி௨ப்படு 

மோ”- உறுதியாமோ, ஆகையினால் - ஆதலால், (இறைவன்) 

பலவிதமாய் - பலவகையாய், ஆட்டிவைச்கும் செய்சை-௮ ட் 

pease செயலாகும், நெஞ்சே - மனமே, எ-று, 

  

(பொ- சை,) உடலில் வாழ்சன்ற ஜீவராசிகளிலெல்லாம் 

ப.ரஞ்சோஇியாசிய பொருசொன்றே வாழ்ச்திருப்பது மெய் 

யானால் பிறவித்தொடர் பறும்படி ஒரேவகையாய் வாழ்ந்திரு 
க்காமல் அலைர்தவிதத்சைச் சொல்லக்கடவை என்று மனம் 

கேட்க, கடல்சூழ்ந்த வுலகத்தில் ஆடாநின்ற பாவைகளெல் 
லாம் ௮ரசனாகவேகாட்டி யாட்டினால் உறுதியாமோ, அதலால் 
இறைவன் பலவகையாய் ஆட்டிவைகறெ செயலாகும் மனமே, 

(வி - ரை,) தொடர்பற - சம்பர்தமற, பாவையெலாம் என் 
றது உடல்களை, இடப்படல்-உறுதிப்படல், செய்கை-செயல். 

அக்க சுகமென்பவைக எனுபவிக்க 

வைத்தவிதஞ் சொல்லாயென்ன 
மிச்சதெளிர் தீறிவுசைக்குங் கற்பனைய 

லாதசுக துக்கமேது 

தீக்கபுகழ் வேர்கனென வேடமுற்றோன் 
பொய்ச்சுகமுர் தளர்ந்து மெத்தத் 

அக்கமுறுவேட முற்றோன் பொய்த்தளர்வு 
மாஞ்சகத்தின் மெல்லைகெஞ்சே, (104) 

(ப-ரை,) தச்சசுசம் அநுபவிச்ச - அன்பவின்பக்களை 
அருபவிக்கும்படி, வைத்த - உயிர்களே யமைத்துலைச்ச, 

14
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விதம் > விதத்தை சொல்லாய் - சொல்லச்சடலை, என்ன - 

என்று மனக்சேட்ச, மிக்க தெளிந்த - மிகத்தெளிச்த, அறிவு 
உரைக்கும் - அதியுசொல்லாரின்றது, (எப்படியென்றால்) கற் 
பனை அலாது - இவையாவும் கற்பனையேயன்றி, சுகதுக்கம் 
௭௪௮௮ - சுகதுக்கங்கள் ஏது, தச்கபுகழ் - தகுதியான “புகழை 
யுடைய, வேந்தன் என வேடமுற்றோன் - ௮ரசன்போலவே 

டம்பூண்டவன், பொய்ச்சுகமும் - பொய்யாகயெ சுகமும், தள 

ர்ர்துமெத்த - மிகவுர்தளர்ச்து, துக்கம் உறுவேடம் உற் 
ஹோன் - துக்கமிகுந்தவன்போல வேடம்பூண்டஉன், பொய் 

  

த்தளர்வும் - பொய்யாடிய தீளர்வும், ஆம் - உண்டாம், சகத் 

தின்தொல்லை - இதுவே உலகத்தின் துன்பவின் பக்கூறுபாடு 
என்றறிவாய், நெஞ்சே - மனமே ௭-று, 

(பொ-மரை.) துன்பவின்பங்களை ௮ருபவிச்கும்படி உயிர் 

களையமைத்துவைத்த விதச்சைச சொல்லக்கடவை என்று 

மனம்கேட்க, பிகத்தெளிர்த ௮றிவுசொல்லா ரின்றது (எப் 

படியென் ரால்) இவையாவும் கற்பனையே யன்றிசசுக துக்கம் 

கள் ஏது, தகுதியான புகழையுடைய அரசன்போல வேடம் 
பூண்டவன் பொய்யாூய சுகமும் மிகவுர்தளர்ந்து துச்சமிகு 

ர்தவன்போல வேடம்பூண்டவன் பொய்யாகிய தளர்வும் உண் 

டாம், இதுவே உலகத்தின் துன்பவின்பக்கூறுபாடு என் றறி 
வாய் மனமே, 

(வி- சை.) தெளிந்த ௮றிவெனற்பாலது தெளிர்தறிவென 

ரிலைமொழிமீறு தொகுத்தவாயிற்று, கற்பனை . இல்லாகதொ 
ன்றை உண்டாக்கக் கூறுதல், 

கண்ணிலுரு வாயதற்கு முள்ளொளியாய்க் 
கலர்திருக் துங் கண்ணாற்காணு 

மெண்ணரிய வுருவாக யருவாடப் 

பலவா யேசமாூப்
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புண்ணிய பாவங்களுமாய்ப் புரிபவஞய்ச் 
சுகதுக்கப் பொலிவாய் நித்த 

மண்ணிலதை யடைபவனா யிறையிருந்து 
விளங்கிய மெய்வளங்கர ணெஞ்சே, (105) 

(ப-ரை,) கண்ணின் உருவாய் - கண்ணினுருவாடயும், 
அதற்கும் உள் ஒளியாய் - அந்தகச்சண்ணுக்கும் உள்ளொளி 
யாடியும், கலந்திருந் தும்-சேர்ச்இருர் தம், கண்ணால் காஹ்ம்- 
சண்ணினால் பார்ச்கப்படற, எண் அரிய - கணகச்சற்ற, 
உருவா௫ - வடிவங்களாக, அருவா - அருவங்களா௫, பல 

வாக - பலபொருள்சளாக, ஏகமா? - ஒரு பொருளா, புண் 

ணியபாவங்களும் ஒய் - புண்ணியபாவக்களாஇயும், புறிப 

வன் ஆய் - ௮வற்றைசசெய்பவனுமா௫, சுக துச்சப்பொலில் 
ஆய் - இன்பதுன்ப விளச்சமாியும், மண்ணில் அதை அடை. 

பவஞுய் - உலகில் அதை யடைவோனாடியும், நித்தம் - சாள் 

தோறும், இறை இருர்ஐ விளங்கெ-இறைவன் இருந்த விள் 

ங்சாரின்ற, மெய்வளம் - உண்மையாகய விளையாட்டேயாம் 
சாண் - இதை நீ யாராய்ந்துபார், கெஞ்சே - மனமே, எ-று, 

(Qur- os.) கண்ணிலுருவாடியும் அரசக் சண்ணுக்கும் 

உள்ளொளியாகியும் சேர்ச்திருந்தும் கண்ணினால் பார்ச்சப் 
படுசிற சணக்கற்றவடிவஙகளாகஇி அருஉங்களாசப் பலபொ 

ருள்கள்£ச ஒரு பொருளாடுப் புண்ணிய பாவக்களாடியும் 

அவற்றைசசெய்பவனுமாகி இன்பதுன்ப விளச்சமாடயும் உல 
கல் அதையடைவோனாகியும் காள்தோழம் இறைவன் இரு 
ர்.து விளங்காரின் ற உண்மையாக விளையாட்டேயாம், இதை 
நீ யாராய்ச்துபார், மனமே, 

(வி -ரை,) உள்ளொளி - ர்தரதேஜசு, புண்ணியபாவவ் 
கள் - சத்கர்மதுஷ் காம்பலம்களாயெ சுக துக்கங்கள், அடை, 
பவன் - அருபவிட்பவன்,
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Se 

இனர்தினமிவ்வுயிரனை ச அஞ்செயுஞ்செயலெல் 
லாமிறையின் செயலென்றாயோர் . 

கினைவுறவே கினைத்தீடவுஞ் செயலிலையோ 

வெனவறிவு கிகழ்த்துஞ் சோதித் 

தீனிப்பாமா மிறையாட்டுஞ் செயலன் றி 
யுடனடக்கத் தகுமோமெத்த 

வினித்தமொழி தனைராவு மியம்பி$மோ 

வெனினினைப்ப தெதுவா a Ger, (106) 

  

(ப ரை,) இனர்தினம் - சாள்தோறும், இவ்வுயிர் அனைத் 
திம் - இர்தவுயிர்களெல்லாம், செயும்செயல் எல்லாம் - செய் 
புஞ்செயல்களெல்லாம், இறையின்செயல் என்றாய் - இறை 
வனது செயலென்றசொன்னாய், ஓர் நினைவு நினைத் இடவும் - 
ஒரு நினையையாயினும் கினைக்சவாயினும், செயல் இலையோ- 
உயிர்களுக்குச் சுதசத.ரமானசெயல் இல்லையோ, என . என் 
முமனம்கேட்க, அறிவு நிகழ்த்தும் - அறிவுசொல்லாரின்றது, 
சோதி - ஒளியுருவாகய, தனி - ஒப்பற்ற, பரமாம் - மேலான, 
இறை தட்டும் - இறைவன் ஆட்டுன்ற, செயல் அன்றி - 
செயலேயல்லாமல், உடல் சடக்கத்தகுமோ - உடம்பு ஈடக் 
சக்கடிமோ, மெத்த-மிகுதியாக, இனித் தமொழிதனை - இனி 
தாெயெசொல்லை, சாவும் இயம்பிடுமோ - சாவும் பேசுமோ, 
எனின் - என்றால், நினைப்பது - உயிர்கள் நினைப்பது, எத 
ஆம் - யாதாகும், செஞ்சே - மனமே, எ-று, 

(பொ- ரை,) நாள்தோறும் இரச்தவுயிர்களெல்லாம் செய் 
ye; செயல் எல்லாம் இறைவனது செயலென்றுசொன் 
னாய், ஒரு நினையையாயினும் நினைச்சவாயினும் உயிர்களுக் 
குச் சதச்தரமானசெயுல் இல்லையோ என்.று மனங்கசேட்க 
அதிவுசொல்லாகின்ற. ஒளியுருவாெய ஒப்பற்ற மேலான 
இறைவன் ஆட்டுசன்ற செயலேயல்லாமல் உடம்பு ஈடிக்சக்
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ரை 
எசவந்துகவ ஷவதகஷுவளைள் பையா 

கூடுமோ, மிகுதியாக இனிதாகிெயசொல்லை சாவும்பேசுமோ 
என்றால் உயிர்கள் நினைப்பது யாதாகும் மனமே, எ-று, 

  
  

(வி- ரை,) எல்லாவுயிர்களின்செயலும் இறைவன் செய 

லேயன்£றி வேறொருசெயலு பில்லை, அவனையன்றி உடம்பு 

நடவாது, வாய்பேசாது, ஆதலால், மனமே நீ யமைந்திருப் 

பாயாச என்பது கருத்து, * அவனன்றியோரனுவமசையா 

தெனும் பெரியவாப்தர்மொழியொன்று கண்டால், அறிவாவ 
தேது சிலவறியாமை யேதிவை பறிர்தார்கள நியார்கள் யார், 
மவனமொடிருர்த தாபென்போலுடம்பெலாம் வாயாய்ப்பித 

நீறுமவரார், மனதென மொருமாயை யெக்சேயிருர் தவரும் 

வன்மையொடிரச்சமெங்கே, புவனம்படைப்பதென் கர்த்த 

வியமெங்விடம் பூதபேதங்களெவிடம், பொய் மெயிதமத 

மேல்வரு நன்மை $மையொட பொழறைபொளுமையுமெவ் 
விடம், எவர் சிறியரொவர் பெரியெ.வருறவரெவர் பகை 
ஞர் பாது முனையன்றியுண்டோ, இகபரமிரண்டினிலு முயி 
ரினுச்குமிராகு யெங்கு நிறைசன்றபொருளே!? என்றும், 
“எழுவகைப் பிறவிகளு ளெப்பிறவி யெய்துூலுமெய்துக 

பிறப்பி லினிரா, ளெய்தாமை யெய்துகஇனு மெய்திசெவிரு 

மையினு மின்பமெய் தினுமெய் துக, வழுவகைத்துன்பமே 

வர்இடினும் வருகமிகு வாழ்௮ுவர் இடினும் வருக, வ.றுமைவரு 

கனும்வருச ' மதிவருனும் வருகவவ மதிவரிலும் வருக 
வுயர்வோ, டிழிவகைக் துலூன்மற்றெதுவரினும்  வருசவல 

Qs g@ur@ னும்போக நின், னிணை யடி.சண்மறவாத மன 

  
  

  

  

  

  

மொன்றுமாத்தாமெனச்சடைதல் வேண்டுமாசே. கநிவகைப் 
பவரோக நீக்குரல் லருளெனுவ் கதிமருந் துதவு நிதியே, 
சனகவம் பலகாத கருணையய் . சணபோத சமலகுஞ் சதபா 
தனே,” ” என்றும் வித்தாரம்பேசினுஞ்சோங்கேறிலும் சழ்பு 

மீதிருச்சு.. தீத்தாவென்றோ,இப்ப வுரிகொண்டாடிலுச் ச்ம் 

முன்.றம்பி,, ஒத்சாசைபேரினுமாவதண்டோ இல்லையுண்ணி 
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OES, asgarMaGernuguaers வேறில்லை கன்மங் 

சளே?? என்றம், மேலோர் கூறுசலுங்காண்ச, 

நினைப்ப துவு மறப்பதவுஞ் சித்தமதை 

மயக்குவது நேராய்ச்செய்து 

Sols REEF Os Lal gals தொர்தமொடு 

நிர்த்தொக்த தர்க்கமெல்லாஞ் 

சினத் துடனே வளர்ப்ப வு் இரமுறவே 

HOLL gas கேசதான 

கனச்சுடரென்றா னினைக்க மறக்கசெய 

லினியேது காணய் நெஞ்சே, (107) 

(ப-ரை,) நினைப்ப துவும் - நினைச் தலும், மறப்பதுவும் - மா 

S690, சித்தமதை மயச்குவதும் - மனத்தை மயங்கசசெய் 

வதும், சேராய்செய்து - ரேராசசசெய்து. தனித்திருக்கச 

செய்வ துவும் - ஏகார்தமாயிருக்கசசெய்வ.தும், தொர்தமொடு 
ரிர்த்தொர்ததர்ச்சமெல்லாம் - தொர்தத துடனே நிர்த்தொர் 

ததர்க்கங்களெல்லாவற்றையும், செத்தடனே வளர்ப்பது 

வும் - கோபத்துடன் வளர்ப்பதும், தரமுறவேதுடைப்பது 

வும் - உறுதியாச அழிப்பதும், தேசது ஆன - ஒளியுருவா 

கிய, சனசசுடர் என்றால் - பெரிய பரம்பொருளென்றால், 
நினைச்சமறச்க - நினைச்சவும் மறச்சவும், இனிசெயல், ஏ.து - 
இணிவகேறு செயலேது, காணாய் - நீயர்ராய்க்து பாராய், ரெ 
ஞ்சே - மனமே, எ-று, 

(Gur - cor.) நினைத்தலும் மறத்தலும் மனத்தை மயங்கச் 
செய்வதும் சேராசச்செய்து ஏகார்தமா யிருச்சச்செய்வதும் 
தொர்தத் துடனே நிர்த்தொர்ததர்ச்சங்களெல்லாவற்றையும் 
சோபத்துடன் வளர்ப்பதும் உறுதியாக அழிப்பதும் ஒளியு 
ரூகாஏய பெரிய பரம்பொருளென்றால் ரினைச்கவும் மறக்க 
ம் இனிவேறுசெயலேத நீயாராய்ர்துபாராய் மனமே, எ-று,
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. (லி- ரை) தொர்டம் - சம்பர்சம், நிர்த்தொர்தம் - சம்பர் 
தீ 3ின்மை, எல்லாம் ஒளியுருவா௫ய இறைவன் செயலாயிருக் 
கும்போது ஈமக்கு நினைக்கச்தான் இடமுண்டோவென்பது 

கருதிது. 

  

மனமோற் சின்மயத்தி லாசைவரு 

வித் தகுரு வடி.வாய்வர் து 

கனவெளியபிற் றங்கவொரு நிலைகாட்டி. 

யக்கிலையிற் கரசொண்ணாத 
சனிசசடராய் வெளிகாட்டித் தீனி.புணர்ந்த 

வானர்தத்த வனுமாக 
வனமுலைமாதொடு முபககுபவனுமிறை 

பாய்பபுவிபில் வயங்குமன்றே, (108) 

(ப - ரை,) மனமே - கெஞ்சே, கல் - ஈல்ல, சின்மயத்தில் - 
சின்மயத்தினிடம் தில், ஆசைவருவித்து - விருப்பத்தையண் 
டாக்கி, குருவடிவாய்கது - குரு ரூபமாயவரஈ்து, கனவெளி 
யில்தங்க - பெருவெளியில் தங்கும்படி, ஒரு கிலைகாட்டி-உன 
க்கொரு உண்மை நிலையைச்சாட்டி, அர்நிலையில் - ௮ர்த நிலை 
யிலே, கருதொண்ணாத - நினைச்சவொண்ணாக, selene 
ராய் - ஒப்பற்ற சோதியாய், வெளிகாட்டி - உனக(5 வெளி 
ப்படஜ்காட்சிதர்து, தனி உணர்ர்த - வேறொரு சகாயமின் றி 
தானேயறிச்த, ஆனரர்தச்சவனுமாட - ஆனர்சச்தை யுடைய 
வனுமா௫, வனமுலை-அ௮அழயெ ஸ்தசங்களையுடைய, மாதொடு- 
பெண்களோடு, முயங்குபவனும் - கூடி சசுப்பவனும், இறை 
யாய் - இறைவஜொருவனாகவே, புவியில் ௨யங்கும் - உலஇல் 
பிரசரசிப்பான், எ-று, 

(Qua + aor.) செஞ்சே see சின்மயத்தினிடத்தில் விருப் 
பத்தை புண்டாச்க் குருரூபமாய்வர்து பெருவெளியில் த்க் 
கும்படி. உளக்கொரு உண்மை நிலையைச்சாட்டி, அர்த சிலே
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பிலே நினைச்சவொண்ணாத ஒப்பற்ற சோதியாய் உனக்கு 

வெளிப்படச் சாட்ரிதர்துவேறொரு சகாயமின் நித்தானேய 
Dis ஆனந்தத்தையுடையவனுமாச அழூெ ஸ்தகங்களை 

யுடைய பெண்களோடுகூடிச் சுப்பவனும் இறைவனெருவ 
னாகவே உலகில் பிரகாசிப்பான் , எ-று, 

(al - a7.) மனமே, உனக்குச சின்மயத்தில் விருப்பமு 
ண்டாகசசெய்தல் முதலிய எல்லாம் இறைவன்செயலேயெ 
ன்றறிவாயாக வென்பது கருத்து, 

ஆட்டி வைக்கு மவனாட யாடுவனை 

யாட்டமதை யன்பாய்நின்று 

காட்பெபெவழாய தனைக்காண்பவனாய்த் 

துரியநிறை கடவுளாகி 

வாட்டமிலாக் களிப்பாகி நினைவார் 

சொர்தமென்ற வாஞ்சையாூக் 

கூட்டமொடு கடாதாயிறை யிருக்க 

நினைப்பேது கூறாய் ரெஞ்செ, (109) 

(U - wr.) ஒட்டிவைச்குமவனா - ஆட்டிவைப்பவனாியும், 

ஆடுவனாய் - அடுவோனாகியும், ஆட்டமதை-கட்டத்தை, அன் 

பாய்ரின்று சாட்டெபவனாய் - ௮ன்போடுரின்று காட்டுவோனா 

இயும், அதனை காண்பவஞரய் - அதைச்சாண்போனாயயும், 

துரியம் - துரியபதத்தில், கிறை-ரிறைர்து விளங்குகிற, கடவு 

ளாக-கடவுளாகியும், வாட்டம் இல்லா-துன்பபில்லாத, சளிப் 

பாட - மழ்ச்சியாகியும், நினைவா - நினைப்பாடியும், சொர் 
தீம் என்ற. சொர்தமென்று சொல்லப்படுிற, வாஞ்சையா௫- 

விருப்பமாகியும், கூட்டமொடு கூடாதாய் - கூட்டத்தோடு 

கூடாததாடியும், இறை இருக்ச- இறைகனிருச்சையில், நினை 

ப்பு ஏது - நினைவுயாது, கூரும் - சொல்லாய், : ரெஞ்சே - 
மனமே, எ-று, டா ப
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வயலை வைபை படர 

(பொ - ரை,) ஆட்டிவைப்பவனாடியும் ஆடுவோனாடியும் ஆட் 
ட்த்தை அன்போடுகின்று சாட்டிவோனாஒயும் ௮தைச் சாண் 
போனுயும் துரியபதத்தில் நிறைந்து விளங்குற சடவுளாகி 

யும் அன்பமில்லாத மடழ்சரியாகியும் நினைப்பாடியும் சொர்த 
மென்று சொல்லப்படுகிற விருப்பமாடியும் கூட்டத்தோடுக... 
டாததாகயும் இறைவனிருக்சையில் நினைவுயாது சொல்லாய், 
மனமே, எ-று, 

  

(வி- ரை.) ஆட்டுவிப்போன் ஆடுவோன் முதலாக எல் 

லாம் இறைவனாயிருக்குமபோது அவனை யல்லாமல் ராம் ரினை 

கச இடமேது என்பது கருச்.தி. 

இர் தமொழி யுணர்ச்சோர்களு லஇூலுயிர்க் 

குயிராகி புறைந்த யோங்கும் 

பர்தமற்ற பரஞ்சுடரின் செயலாகி 

யெங்செங்கும் பார்க்குர்தோறு 

மெந்தவிச மெவ்கிடமும பரஞ்சுடரி 
னியல்பாக விருப்பதாலே 

சிர்தையற்முர் பேசவே ஜொருவரிஷ௨ா 
தான்மோனஞ் சிறந்தார் நெஞ்சே, (110) 

(ப-ரை,) இர்தமொழி உணர்ச்தோர்கள் - இர்தச்சொல் 
லின் உண்மையை அறிந்தவர்கள் (எல்லாம்,) உலகில் - உல 
சத்தில், உயிர்க்கு உயிர் ஆ - உயிருச்குயிரா9, உறைந்து - 
அவற்றுக்குள்ளே தங்கி, ஓங்கும் - 'விஎ க்குறெ, பர்தம் அத்த. 
பாசபர்தங்களொழிர்த, பரஞ்சுடரின் செயல் ௮9 - பரஞ் 
சோதியின் செயலேயாட௫யும், எக்செகங்கும் - எவ்விடத்தும், 
பார்க்ரும்தோழும் - பார்க்கும் போதெல்லாம், எந்தவிதம் - 
எவ்வசையான, எவ்விடமும் - எந்த இடமும், ப.ரஞ்சுட 
ரின் இயல்பாச - பரஞ்சோதியினியல்பாகவே, இருப்ப 
தாலே - இருப்பூதளுல், சிர்தை அற்றார் - மனமிறர்தவர்கள், 
பேச - பேசுதற்கு, வேறொருவர் இல்லாதால் - ேளொருவ



166 சின்மய பிசை 

  

நில்லாமையால், மோனம் சிறர்தார் - மெளக நிலையினால் மே 

ன்மைபெற்றார்கள், செஞ்சே - மனமே, ௭.று, 

(பொ - ரை,) இர்தசசொல்லின் உண்மையை அறிந்தவர் 

கள் எல்லாம் உயிருச்குயிரர்கி அவற்றுச்குள்ளேதங்கி விளங் 

குற பாசபந்தங்களொழிர்த பரஞ்சோதியின் செயலேயாகி 

யும் எவ்விடத்தும் பார்க்கும்போதெல்லாம் எவவசையான 

எந்த இடமும் பாஞ்சோதியினியல்பாகவே இருப்பதனால் 

மனமிறந்தவர்கள் பேசுதற்கு வேறொருவரில்லாமையால் 
மெளசரிலையினால் மேன்மைபெற்றார்கள், மனமே, எ-று, 

(வி-ரை, இந்த வுண்மைரிலையை யறிர்தோர்கள் பேச 
இடபில்லாமையால் மெளச நிலையில் ரின்றார்சளென்பது 
கருத்து. 

உலூல்பரி பூணமேதானாக 
யாட்டிலைத்தே யுருவாயாடி, 

பிலகிபுவிரிறைர் ததென நெஞ்சுசைக்கு 
மென்செயலுக் Genet gO) overt wr 

சொலவரிய விறையியற்றுஞ் செயலென்றா 
யெனவறிவு சழுத்இதன்னி 

லலமிகுத்த கரணமொடு பெர்றிபுலனே 
டுன்செயலை wit Barr Cur, (111) 

(ப-ரை,) (அப்பரம்பொருளான 5) 2 be - இவ்வுலச 
முழுதிலும், பரிபூரணமேதானாூ-பரிபூரணமாய் நிறைர்தும், 
ஆட்டிவைத்து - (உயிர்களெல்லாவற்றையும்) ஆட்டிவைச்து, 
உருவாய் ஆடி-தான் ஒருருவாயாடியும், இலூ - பி.ரசா௫த்து, 
புவிரிறைர்தது என - உலகமெங்கும் ரிறைர்திருச்சன்றசெ 
ன்று ௮றிவுகூற, நெஞ்சு உரைக்கும் - மனம்சொல்றும், என் 
செயலுக்கு இசைர்தது எல்லாம் - என்செயலென் பதற்குப் 
பொருச்தின எல்லாவற்றையும், சொல அரிய - சொல்லுதற்
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கரிதாசிய, இறை இயற்றும் - இறைவன்செய்கற, செயல் 
என்றாய் - செயலென் றசொன்னாய், என - என்று மனக்தே 
ம், அறிவு 9) Dayr_ oem » $1, சுழுத்திதன்னில் - சுழுத் 
இயவத்தையில், அலம்மிகுத்த - துன்பமிகுர்த, க.ரணமொடு- 
௮ர்தக் கரணங்களுடன், பொறிபுலனேடு - பொறிபுலன்ச 
ளோடுகூடிய, உன் செயலை - உன துசெயலை, ௮றிர்திலாயோ- 
அறிர்திலேயோ, எ-று, 

  

(பொ - ரை,) (அப்பரம்பொருளான.த) இவ்வுலக முழுதி 
லும் பரிபூரணமாய் நிறைந்தும் (உயிர்களெல்லாவற்றையும்) 
அட்டிவைத்துத்தான் ஒருருவாயாடியும் பிரகாசித்து உலக 
மெககும் கிறைர்திருக்கன் றென்று அறிவுகூ.ற, மனம்சொல் 
லும், என்செயவென்பதற்குப் பொருந்தின எலலாவற்றையும் 
சொல்லுதற்கரிதாசுய இறைவன்செய்ற செயலென் றசொ 
ன்னாய் என்று மனங்கேட்ச, அறிவுகூறுகன்றது, சுழுத்திய 
வத்தையில் துன்பமிகுந்த அந்தக்கரணங்களுடன் பொறிபு 
லன்களோமிகூடிய உன துசெயலை அறிர்லையோ, எது, 

(வி- ரை,) பூரணம் - நிறை, இதின் முன்பரியென்பது 

சேர்ந்து மிகுந்தநிறைவு எனப்பொருள்பட்டது, பரி - பூச 
ணம், என்னுமிரண்டும், வடசொற்கள், சுழுத்தி - மூன்றாம 

வஸ்த்தை, இதற்டெம் இருதயம், இதில் ஆன்மபுருடன், பிரா 
ணவரயு, ஏத்தம், என்னு மிரண்டுடனே கூடியிருப்பன், 
இது” *' சுழுத்தியிதயர்தன்னிற்,பிராணஞ்சித்சம் சொல்ல 

ரியபுருடனுடன் மூன்றதாகும் ” என்ற பெரியோர் இருவாச் 
இனெல் இணி விளங்கும், 

யானென தென்செயலெனவே மயக்கமுற்ற 

தரலண்ட புவனமெல்லாந் 

தானேயாய்ச் சரமசரம் தானாஞ்சற் 

செயன்மறச்து சலித் தாயிம்கு
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கானேவென்நீடு மொழிக்கே புரித்தாரா 
குவராயர்து ஈவிலுகென்ன 

வானேடைம் பூசமுமாஞ் சகம்யரனன் 

றெனகெஞ்சம் வழங்குமன்றே, 6119) 

  

  

  

(ப - ரை.) யான் - ரான், எனது - என்னுடைய, என் 
செயல் - என்னுடையசெயல், எனமயச்சமுற்றதால் - என் 
துமயக்கமடைஈத தனால், ௮ண்டபுவனம் எல்லாம் - அண்ட 
புவனங்கள்யாவும், தானேயாய் - தானேயாட, சரம் - சரப் 
பொருள்களும், ௮௪ரம்- அசரப்பொருள்களும், தான் ஆம் - 
தானேயாய் விளங்குறெ, சிற்செயல்மறந்து - நோானவருவின 
னய இறைவன்செயலைமறந்து, சலித்தாய் - சலாமடைர் 

தாய், (என்று அறிவுகூற) (ஆனால்) இங்கு - இவ்விடத்தில், 
ரான் என்றிடும்மொழிக்கு - சரானென்றெசொல்லுக்கு, உரி 
தீது - உரிமையுடையவர், ஆர் ஆருவர் - யார் ஆவர், ஆய்ந்து 
ஈவிலுச என்ன - ஆராய்ந்து சொல்லச்கடவையென்று மனம் 
கேட்ச, வானோடு ஐம்பூதமும் .ஐம் - ஆசாயத்தோடுசேர்ச்த 
ஐர்துபூதங்களாகிய, சகம் - இந்தப்பிரபஞ்சம், யான் அன்று 
என - சானல்லவென்று அறிவுகூற, கெஞ்சம்வழங்கும்-மனம் 
சொல்லாரின்றது, எ-று, 

(பொ-ரை,) கான் என்னுடையது என்னுடைய செயல் 
என்று மயக்கமடைர்ததனால் ௮ண்ட புவனங்கள்யாவும் தா 
னேயாடிச் சரப்பொருள்களும் ௮அசரப்பொருள்களும் தானே 
யாய் விளங்குற ஞானவுருவினனாயெ இறைவன் செயலை 
மறர்து, சலரமடைந்தாய் (என்று ௮றிவுகற) (தனால்) இவ் 
விடத்தில் சான் என்த சொல்லுக்கு உரிமையுடையவர் 
யார் ஆவர், ஆராய்ந்து சொல்லச்சடவையென்று மனம்கே 
ட்ச, ஆகாயத்தோடுசேர்ர்த ஜர் துபூதங்களாலாகயெ ' டர்தப் 
பிரபஞ்சம் சானல்லவென்று “Seno, மனம் சொல்லா 
ரின்றது, எ-று,
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(வி- ரை,) சலித்தல் - சலஈமடைதல், சஈவிலுதல் - சொல் 
ஓதல், சகம் - உலகம், சகம் என்னுஞ்சொல்லுக்கு, தோன் 
றியழியு மியல்புறடய தென்பதுபொருள், 

$ 0 

மாசந வெள் ளென்புதசை சோல்குருதி 
நிணமபொதிந்து மலஎலாஇ 

சேசமுழுமுடற் பாவை கானல்ல 

வாசிகயிறல்ல நேரே 

யாசைதருமனம் புர்தியகங் சாரா 

ணவத்திரை நானல்லமேலார் 

தேசுபெறுஞ் சன்மோனச் செழுஞ்சுடரே 

யானென்று றந்த தம்மா, (118) 

(ப-னா,) மாசு ௮று - குற்றமற்ற, வெள் என்பு - வெண் 
மையாகிய எலும்பு, தசை-மாமிசம், தோல் - சர்மம், குருதி - 
உதிரம், நிணம் - கொழுப்பு (அய இவைகள்) பொதிந்து - 

நிறைர்து, மலசலாதி - மலமூர்த்திரமுதலியவற்றுக்கு, Cred 
உறும் - நட்பாயிருக்கற, உடல்பாவை - உடம்பாயெ பாவை, 
நான் ௮ல்ல - சானன்று, வாசிகயிறு ௮ல்ல - சுவாசமாகிய 

சயிறுஜசானன்று, நேரே - ரோக, ஆசைதரும் - ஆசையுண் 

டாக்ருற, மனம் - மனமும், புர்இ - புத்தியும், அகங்கார 
ஆணவம் - அகஙசாரம் ஆணவம் என்றெ, இரை - இரையும், 
சான் ௮ல்ல - கானன்று, மேலாம் - மேன்மைபொருர்திய, 

தேசுபெறும் - ஒளியையுடைய, சித் - ஞானவுருவாகய, மோ 
னம் - மெளஈரிலையாழ் பெறப்பட, செழுஞ்சுட்சே - செழு 

மையாகிய சோதியே, யான் என்று - சானென்று, சிறந்தது - 
மனம்தெளிர்து சிறப்படைர்திருர்த.த, எ-றா, 

(பொஃ ரை,) குற்றமற்ற வெண்மையாயெ எறும்பு மாமி 
சம் சர்மம் உதிரம்சொழுப்பு (நய இவைசள்) நிறைர்து மல
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  ச் பூ oe eer 
  

மூத்திரமுதலியவற்றுக்கு ஈட்பாயிருக்ற உடம்பா௫ய பாவை 
சானன்று, சுவாசமாகிய கயிறம் ரசானன்று, டோக ஆசையை 

புண்டாக்குகிறமனமும் புத்தியும் அகங்காரம் ஆணவமி ஒன் 

கிறதிரையும் சானன் று, மேன்மைபொருகந்திய ஐ.ரியைரிடைய 

ஞானவுருவாகிய மெளரரிலையாற் பெறப்படுற செழுழையா 

கிய சோதியே நானென்று மனம்தெ.ரிந்து சிறப்படைர்திரு 
ரீதது, எ-று, 

(வி- ரை,) இசசெய்யுட் கருத்துக்குசாரணமாக, “பாரா 8) 

பூத$யல்லை, உன்னிப்பாரிச்திரியயகரண $யல்லை, ஆராயு 

ணர்வு நீயென்றான், ஐயன் - அன்பாயுரைத்த சொல்லானநர் 

தீர்தோழீ”” என்னுமேலோர் செய்யுசோககொள்ளலாம், வாசி. 

குதிரை, அது இங்கு சுவாசத்சையுணர்த்திற்று, ('மூலைத்தெ 
ருவிலொருபாய்சசல், ௮6௪, முசசந்திவீதி யொருபாய்ச்சல், 
  

மேலைத்தெருவிலொருபாய்சசல், பரிவேடிச்சை பார்க்கலாம் 
ee ee cee 

ஞானப்பெண்ணே?!” என்ற மேலோர் இருவாக்கிலும் பரியெ 
  

ன்னுங் குதிரைப்பெயர் சுவாசச்சை யுணர்த்துதல்காண்ச, 

வீரியமாய்ப் பகையுறவு விகாப்பவு 

முண்டுடுத்து வேட்சையாக 

ராரியசை ஈயப்பதுவு ஈற்றவங்கள் 

புரிவுதுவு காமரூபப் 

பேருலகா யுடலயிசாய்ப் பேதமெனச் 
காண்பதெல்லாம் பிரமானக்்த 

வாரியெனு மிறைசெய லென் அ௮ணர்வதுவு 
ம துவாக வயங்கிற்றம்மா, (114) 

(ப - மை.) வீரியமாய் - வீரத்தன்மைகொண்டு, பசை உற 
வுவிளைப்ப வம் - பகை உறவுகளையுண்டாக்குவதும், உண்டு 
கடுத்து - உண்டும் உடுத்தும், வேட்சையாக - - விருப்பமாக,



  

கயிலை, ட மரதன், சயப்பதுவும் - _ இத் தப்புண்ர்ஸ்னல 
நல தல்ங்கள் புரிவதும் - ஈல்லதஉங்களைசசெய்வதும், Rite 

0௨ சரமருபக்களையுடைய, பேருலகாய் - Ou flues 
yo, உடல் உயிர ஆய் - உடலுயிர்களாடியும், பேதம் 

என்தாண்பது-வேறுபாடாகச் காணபதும், (அய) எல்லாம்- 

எல்லாசசெயல்களும், பிரமாரர்தவாரியெனும் - பிரமாரந்த 
சமு.த்திரமென்று சொல்லப்படுகிற, இறைசெயல் என்று 
உணர்வதுவும்-இறைவன து செயலென்றறிவதும், ௮துவாச 

ஒயக்ூற் ற-அந்தப்பரம்2பொருளாகவே பிரகாசிததத, எ-று 

(பொ-ரை,) வீரசதன்மைகொண்டு பசை உறவுகளையுண் 

வாச்குவதும், உண்டும் உடுததும் விருப்பமாச மாதரை டச் 

சத்துப் புணர்வதும், ஈல்லதவஙகளைசசெய்வதும், காமரூபல் 

சளையுடைய பெரியவுலகமாடியும் உடலுயிர்சளாகயும் வேறு 

பாடாகச்காண்பதும் (அய) எல்லாசசெயல்களும, பிரமா 

தசமுத்திரமென்ற சொல்லப்படுடிற இறைவன து செயலெ 
நறிவதும் அர்தப்பரம்பொருளாகவே பிரகாசித்தது, எ-று, 

(வி-ரை,) பகையுறவு - சத்ரு 4த்ருதீவல்கள், ஈயத்தல் - 
இரும்புதல், சாமரூபம் - பெயரும் உருவமும், அது - SEU 

'தர்ர்ச்சம்..பிறவித்துன்பத்தையொழிச தலால் ‘nO mace or? 

என்றார் 

 




