


  

  

ம் 

ப.ரப்பிரஹ்மணே 

ஒளவைப் பிராட்டியார் 

இிருஅசய்மலர்ச் தருணிய 

ஆத் திசூடி மூலமும், 

திருச்.தரு,ச்.இ - இர் திரபீடம், 
கரபாத்திர சுவாமிக ளாஇனத்து 

2உர் அன்பர் 

இயதி மிய 

பாகியார்த்த ழம், அ ர்கரார்த்தமும்: 

இலை, சென்னை ஹிச்து தெயலாஜிசல் ஹைஸ்கூல் 

தமிழ்ப்பண்டி,தர் 

_ரீமத். கோ. உடியேறு சேட்டிபார் ௮வர்களால் 

பாரவையிடட்பட்டு, 

ஸ்ரீடத. ராஸ. மலிங்க சேட்டியார் அவர்களால் 

சென்னை ௮மரிகன் டைமென்டு அச்சுக்கூடத்தில் 

“ \ 
பதிப்பிகச்சப்பட்டன. 

ன ண் ட. 

   





திம் 
த்த்ஸ்த், 

ப-ப்பிரஹ்மணே 1ம%, 

முகவுரை. 
“௮. இப 

எல்லாம் வல்ல விரைவன் ஈம்மனோர் சர் அதுக்க !விர்த்த 

பரமாக*$ப் பிராப்தி வவ லீடு பெழமாறு திருவாய் மலர் 
தருளிய வேதத்மை முஃலூலாகக்கொண்டு கெளிப்பட்டலை 
ஸ்மிரு 5 புணே இதிகாச முதலியனலாம். இல்விரண்டைபும் முத 

ூலாகவும் வடி நூலாகவும்சொண்டு தேச பாஷைகளில் வெளிப் 
பட்ட grave ளொண்ணர் ரர்பனகலாம். அவ்வெண்ணிறர்ச நூல்த 

ரஸ், குணத்தாயாதிய ஒனவைப் பிராடடியார் அருளிச் சேங்த 
ஆத்திசூடி என்பது மொன்றாம். அது ஈர்தமிழ்ப்பாஷைக்கண் ஒப் 

புயர் வில்லாது விளங்குவதென்பது பண்டிதர் முதல் பாமா ரீரு 
யுள்ள யாவரும் செல்வனே யறிர்த விஷயமாம் ௮௮ லேசா 

ச்சை *அறந்சேய விநம்பு?? என்றற் மெடச்சத்தனவாக விதிமுக 

மாகவும், இயல்வது காவேல்?? என்றத் ரொடக்க$கனவாச மற 
(விலக்கு) மூசமாகவும் கூ.றுவசென்பது பண்௮.2 ரியாளரு மழிச் s 

தொன்றும். புருஷார்த் தத்தை விரும்பு மச்சனியாலாக்கும் கம்ப 

சத்சருப்போ லிருத்தல்பத்தி இத தமிழ்மக்ச Murase gs ug 

க்கப்பட்டு கருசின்ற த. இதற்குசை பல விருப்பிலும் அலையாவு 
மசன து வெளிப்படைட் பொருளையே விஎக்குவதன்றிச் குறிப்புப் 
பொருளை விளச்சாமை.)ன், அக்கறையை £விர்த் இத்த த்பொருட்டு 
இல்லாத் இரடிக்குச் செல்லிய வெளிப்படைப் பொருளுடன் கு.றி 

(ப்புப் பொருளும் தச்ச பிரமாணச்தட ளெழுதப்பட்டிருச்சிள் ng, 

௪



2 

ஷம் ol OTe நார்மாம்பாய ம் பிரவாமார்சானை பாரம்குண 

West எாக்தியம் தூதிரேட்டாபு மிரு லின், அக்ழராரர் 

asian Oma et oon a@eur er 0 gy பி ஈண்மா/சசனை (மீர்த 

குண ழி டாள், வாக்கியம் நார்ரொட் ம முறையாக wand 

உப்ப ருக்க ன, வியஞ்சசமி (குறிப்புப் பொருளி ணன் 

ஜிய நாம் உ பரில்லா. உயம்புபோல் ல பன்ற அலங்கார நூலார் 

கூழை சிறிது உய்த்துணரின், இற்கும் குறிப்புலஸா யெ. 

sug இளி யமையாத மென்பது அன்பர்களுக்கு ஈன்கு 

ef a 4 (Bt 

CA poy wo பாருள் பா௫ியார 7 மமன்பதும், ஈள்ள 
உட ப ‘ a oo 7) . ச 9 om . -¢ க இ 

தப் உயா் ஒர் மாார்மம் மென்பது? பிரித் மார், இல்லா i! , 
age ள்ளாரைப்பொருள் ஒல்வொன்றம்.. அவதார் க்இன் 

SL gt மேபரியம் 2 மன்பது அண்டாண்டு.. காட்டி ப பி-மாணங்க 

ளாலான் கு விஎங்கு!, பாயொர்த மம் இர்குத் கிருக்குரள் சந்தர்ப் 

ப்தி இணக்க மாய்ப் ம. மாணமாகக் சாட்டப்பட்டிருக்கின் ஈது , 

காட்மிம் Troms waGarer DH! நக்கலாற உராயு மெழு 

ம்ப்பட் 2 mi war ரத, 

டா தூலின் விஷபம் அலா: மாஈஸ 2சொச_மாம் ; ஆயினும், 

பகீ சட்சுருகாவன் அைசொசத்தினுலும், பரசொருப2ம தானாச 

வி கும் ஸ்ரீ சுகப்பெருமானது கருபை.னாலும், சமியேனது 

ச ஈறிவிர் கெட்பியகலாஃ இக லிருவளை யுரைபு Gi yy ot) 

பட்டன, 

Gi pi பெல்லாம் அல்ல Saran wary ரலஉமாழு 

கணை பரிகாராக 

செக அவவை a



இரண்டாம் பதிப்பின் முகவுரை 

PK 

இப்பும் கின் முட ரபதிப்புடை ரசெலலமைா்து பபோபனமை 

மன் இ.து கிடைப்பது அரிதாய் விட்டது, பல முழூட்சுக்கள் 

இனை wi Ad வெளியாக்க 6 mater NG) :0 55 பன்முறை கேட் 

டுக்மாணடமையால், எல்லாம் அல்ல விறைவன து சருணைபினால், 

முன் ப௫ிப்புபைசளை ஈன் ஏப்ப Pt ave ait is ge இதனை யச 

சிட்டி வெளியாக்கி?னன். சவ.ிருப்பின் உலகட் பொறக்5, 

இ க்டணம் 

ஓரன்பன்.



4 

௩ம் 

ob Mw 

WhO Am em tit § 

நிர்க்குண அ௮ஷ்.டாத்திரம்: 

a DIE eto 

உம் ஜாணஸ்லி ரூபாய *ப வம் ஸ்தாணுவே ஈம: 
ம் அரரச்தஸ்கி.சூபாய ஈம” 2) Huw MyM ary Fuk nb AT BE RE AION, 

ao QB DEVAICR LIT! Bit [தம் WER BT 18 

உம் கூடஸ் ராய ம 4 பஷி FTA Tw ஈம 

ப RTM TL FALE 5) கம் அகாதிழுக்தாய riot 
ர ட ட] ் 
ஆமி Sistah FTu2 * UD 0 ஒம் அதபாசகேயாய கம” 

தம் ஆதியே ஈம 7 ஓம எஏகஸ்வரூபாய ஈம8 
€ ர . ௪ ச 

ட! அராதஇயே Bit & ஜ்ம HE EVA CH TW) ௬? 

தம் STL BUI BILE 9 ம் அபரோக£ய ஈம 
ர ச 

sid SET CNW) Fil 11, தம் அபயாய Bi 
ஒம் அஜோயாய ஈம 11-ம் அபேதாய கம: 
தம் அகர்த்தாய ஈம? 12 தம் அப்2விர்த்தாய ஈம$ 
ஐம் அகர்மணாய BO 18! தம் அப்ராணாய ஈம: 
ஒம் அக்ரோதாய சம: 14. தம் ௮ப்மேயாய ஈம? 
ட ந * ச. 6 4 * 

தம் அல்யாகிர்தாய ஈம: 18! ஓம் அபோக்தாய ஈம? 
தம் அவாக்மசோகோச ய ஈம! தம் ௮மாஸாய FOS 
ஒம் அசங்காய ஈம் 17) gb wt sous 508 
ஓம் இசரீராய ஈம? 181) தம் அலோபசாய ஈம. 
ஷம் அக்ஷய ப? 19) ம் உக்ஈழாய ஈம? 

ஒம் அசலாய ஈம” 2015ம் எகாதமசே ஈம” 

ஒம் அச்சுதாய ஈம 21]1தம் சாவாம்மசே wut 
fo ewe Pura su, 22,5 சர்வக்ஞாய 5ம் 

. சூ . ப 
தம் அணு பல ஈப? 28 (ம் Stas ore ம?



சார்வாசாடாய ஈம 

சர்காபாவாய ஈம? 

சாரலகா "ணூப ஈம8 

FTF LET Bw? 

சர்லாகாடாய ஈமு 

சாலாதிஷ்டாய ஈம? 

RS gut உ. 

#8 Burau ¥ 
FER ST ER airy in? 

சாக்ஷியா ப மரி 

சாஉ்மாபடாம 

மாச் "TL! B07 

Rar ம 

(FUT LU md 

ET we RT ஈழ 
எ லயம்ப் "காசாயூ ஈம? 
ஸ்லப் காசாய கழா 
சுத்தாய கமா 

. புஜ்றாய ஈழ 
wa v0 poe Ru 

க்ஷ * கிக்ஞாய ஈம 
இர்க்காய நம 

இர்ஸ்பாய xy 
காசாசூபாய ஈம 
ஈர்விசா ஈய ஈம? 
Fase Pura x? 

ETEK Dyk சாய ஈம 

*ரவேபாய ஈம: 

*்ருபாஇசாய mp2 ப 
*உரபலாய ம 

ர் ரசயவாய 08 

    
58 | ஐ: 
60 இம் 

61 
(22 
63 
ட் 

66 | sa 

  

*ர்விசல்பாய ஈ.ம$ 

கீர்க்குணாய ஈம8 
் ரராசாராய ஈமா 

உ்ரீஸ்வாப ஈம 
௩ ரிக் இராய ஈம 
*ர்ஜ்ஜிவாய ஈம 

0 'ரீஷ்ப்ரசர்ப்யே ஈம? 
க் ர்விச்ஷாய ஈம: 

் ஷ்ப்பபஞ்சாய மர 
"GRR Ta ஈமா 

put Bin 

swe ST ரம 
r சய்முக்தாய mine 

ST er Tus mine 

₹ ரவிஷயாய ஈம 
‘TsO sr apron நம 
Stasis Fp 

puts ST wi 

பரமார் தாய கம: 
ப் ப்பிரஹ்மா.ப Ba 

பி/- த இயக்ஷாய ஈமா 

புசானூய ஈம. 
Ly TT STL Min gy 

புய BiO§ 

WE db BTS Bigg 

முக்தாய ஈம 
வஸதுவாய 5 108 
விபுக்தாய ஈமா 
அசோமுகாய ஈம 

ஸ்ரீ சற்குருவே ஈம! 
சம்பூர்ண சமாப்தா$ 

78 

80 
81 

82 

90



தம் 
ப் “ப்பி ஹ்மணே ப் 

இந்தாற்த மேற்கோளாகம் காட்டிய 
நூற்களின் (பட 

DN, 

sare Cb, eT) Pa orem சிள்ளவார், 26. அர்துவிதவண்மை 
Zz. ம் 

. ~  . f ் 

TBF oF oft, 27) Raa. * மாலை. ow rad , da ரூ 
. 

அவிர், ஈத ௨ர்தியாா, 28 fs Sar our க்கம் த ச். ‘ ் 
ரபுசிதை. 

28, மமம் 4குருவிஞ, விமல் ஒப்பு BU, வ க்கிய தீப இருவாசசம், 31, சிருப்போரூர் Fi? Bap CT ATRL, 
OT LL ea an, 

iS, மகத் 

PKA oly: ரகர, 
LOAN YT A iL. 
LO BT 1ல் களி டவர், 

திருமக்தி-ம், 
os Ge Dh ors aii, 
aS கு திருசிய விவேகம், கிருஒருட்பா, 
அழக வகை, 

*ன்னெரி, 

(மை. 
i 

ம் பருக. ட்ட ‘Sh பீலா ப், மமய்ஞ்ஞான யம 99. ௨. வீவொடுக்ஃம் ௩ 
பை 

் 

சர்மாறுபு தி, 40, spat 206 கொரூபகாரழ் 41, போ மாமி 3.2, * வினழு . 
42, fous 7 டூம், Dye ae Stay, 43, பட்டுன த்தா வாகிய சகம், 44, மெட்ஞ்ஞான வெண்பா. ஞானச ௩ வெண்பூ) 45. 8 . 

௫ பா. ப. சிலஞானிபம், 22 HM. £65,008, 40. போத, தாகம். பகவ கீழை, 47, rea” தீமணமாவே, BUN BFS ott >O.0, 48. பாக துரை, Z



7 

  

Say BO s Se 
+ a IDs 

ப$. AT. OO be கருத்தும், 

2 11 சரிழ்துளள கரிச்து 

* 21 மாரழ்ர்து “ர்க மொம் ச வெட்டாதுபிஈழ் 
டாது ௩ து 

7 99) எதிமகரைப! எிர்மறையி 
10 2) பாவணைமூடு பா௫னையைமூடி. 

17 Lo #fas gi team. 6 சிம்றுகடர. இலக்கண யக 
19 த ஜடை பத் இர் 
20 11 Fh pee சம்ப: மாகிய 
37 ho auras ear ad off காரு வூர் 
42 1! சைலலலீிப ஈஓரிழம் OS Mov KAP pip 
45 Tw abr gs wi alt 6 
o} 2 ரியம்விட் ஒரிட:! விட் 
௦] 6 SH UR யய 5 ee 

ol [4 gat gas 3 eer Pat gai ws Yen 
Oe 2 ருபம்தி வயமாகுமோ hus Flov vasong lus 
63 15௦ ஸ்திரிடன் an 5) a, oo 
76 2 என்று பா என்ற 

7 16 ஆசைப் படப்பட ஆசை படப்பட 
டு DS ௮ம். வேயை ௮5% லையில் 

108 14 ge (Th OD ஒருமை 

112 9 மேன்முமாப்பபொல் சென்முளைம்பால் 
125 ட் ளா நனமுயல்லால் ளார் நஈன்முயல்லால் 
141 15 ,பம்சல் - கூறல் - 

188 24 pare.) eps ஈனவித் சுழுத்தி 

 



20, 
21, 
22. 
23. 
24. 
25. 

27, 
28, 

8 

ஆத்த சூடி வாக்கிய அட்டவணை: 

த் ஒடை 

Bi Cho Hus OB de 
vag For. 

Ewa o FL ae. 
98 @ Svd de. 
உடையது விளம்பிபஸ, 
மாக்கமது கைவிர்டல், 
எண்டணெொயுக் + EC pw. 

எர்ப இகழ்சளி. 
tq ul ALG omer. 

ஒப்பு மவாமுகு: 

apa oar blue. 
ஒளவியம் SUS Fes 

அகக் UL ட்ட. 

BOM ao LTT OTN SO. 

உப்ப்யால் ளை, 

க்கரி ட்டாகு, 

ஞயஃபட ௨. 

ee a ple. 

Qamsar gt Saws s, 
மை தாய்ப்பேண், 

ஈன்மி OPE Bibs 
பருவ ம. ப.ஈ செம், 

ம.ணபறிழ துண்ணேல். 

இயல்பவாதண செயேல், 

ர ப DT oS Le. 

Qo a URS py vor. 

அஞ்சக.ப் பசல், 
அதகலா3ன செயேல். 

பக்கம், 

3 
+



எஸ், 

29. 

80, 

32, 

338. 

34. 

35. 

36. 

37, 
3R, 

40. 

Gammon? FH. 

அரனை மாவேல், 
அன ய. er பேல், 

SiR OG) OF. 

காப்பது வி-,2. 
இழமைப் படலாம். 

SPMD Ua! Ye 

குணமது nea coin, 

கூடிப் அரியல். 

wéRou Date. 

ம்கள்வி AP bie 

கைவினை ௩4 2௮ல். 

கோள்ளே விரும்பல. 

ம்சாதாட்டொம். 

FAST Dee ais 
eee fan 4 sie, 

(ORL olhe Fou, 

FIDL LF Ser, 

RMEGE CHT0 Carer" 
சூது விருமமிபல். ் 

செய்வன திரு செய். 
சேரிட மறி* துச், 
ons Quan és RAC Ey. 
சொற்சோரல படேல். 
LET Og BALM. 

த்க்ம்சா Genrer i Bt, 

தானம து விரும்பு, 
திருமாலும் கடமைசெய். 
Biter wary. 
துன்பத்திர் இிடெம்சொடேல், 
தாக்கு வினைசெப். 

பக்கம், 

38 

பி 

71 

72 

74 

75 

16 

79



காரி, 

6, 

(8. 

(9. 

73. 

14. 

15, 

16 

17. 

TR, 

10. 

ரர, 

௩] 
2, 

“4. 

10 

G கும்கி Mas ers 

a” teh th wos 7 ் ae oe at போதும் 
wf . ar 

om gwen ait 7 Rigas 
. பட்ட 

கொண்மைமாமசே 2 
r க சட . 

a POT ge ய the + om, 

reams van. 

Git NOGA, 

லை OAS La 

"விளை யாமேல், 

நண்ணா ழம் ர RE Oe. 

ழ் ர் பல கல். 

Seti) Siler, 

2 டாபட கொழு. 
rp ரு 

அவன ஈஇுசேவ், 

CRT wb ak ODT Lieve 
Lowy a ro 

ad இிய WET Loe 

ப் ட் ப்பி WEL 

1.7 teak Ling a Bove 

Dar ee HL ஸு x eva ரு ஸி 

த ko uy வ. 
.. லட டல 

ழு ஜானை ய மயா OO ge 
» 3 ‘De 

1 BP i Taj Te 

Guta g¢ gem dearer. 
ee ML LIE TD, 

uw olt Lei Hig hol. 
~ 6 டி wy . ”~ . 

பொருடனைப் போழ்றிலாழ, 
பா ர pO gn டல் gE wer. 

“ara a hil மரல். 
. ren உ சர t ' 

மார் சனுக் சிடகிசொம்டல். 
் ச ந ௬ 

bom tut Garo ever. 
7 வி தட்டப், சீதன aha 

க்கம், 

80 

கர 

2 

yan 
102 
108 
14 
105 
ய்ய 
116 
mi 
11} 
112 
114 
116 
117 
118



பயக 
௩, 

11 

முனைமுாழ்து £வ்லேல். 
சூதர் § க்ப் ட ணன் 4 Pax, 

fo fee Ut “GET orl, 

மீமன்மக்கள் சொர்கேள். 

மைஸி.யா? மணையகல். 

மெமோ, அழ ஈமொ 

ட்மாகமை (Poth. 
Dien buy SUL Hes 

லாதுமுர் Ree Leis 

ஸ் நரை விரு த்து 

ak Our te, 
உழ ம மன்ற உரு. 

உாருடன் உடலாழ். 
Sarl oer Cis rele 

ப ண்டி விணைசெய்யல் 
கக்கம் துலெடு. 

os ST 60,80. F Peo Tei, 
: 

oe FT oe ட்ட கப் 

படக்கும், 

120 

121 
123 
124 

126 
127 
128 

129 
13 | 

182 
134 
185 
136 

137 

138 
139 
141 

142



-~ 5° 

* ச 

த்த்ஸ் க 

பரப்பி -வ்மணே ஈம 

ஸ்ரீ சற்தருநாதன் துணை, 

A UTES 

சசதிமா i aban hos pO renin a5 57 RO 1 5S 

சமஃதியஞ்சமாய், ரிச்சிதா ஞாதுரு ஞான மஞெய3ம 7ள்விழிக் 

கொமபொன்ற ரீண்ட சத்தியாய்க், குசசிழாஞ் லலி சாஇகால் 

உ ாயதாய்ச் கூறிசனா ITM lw Hoss SNS, YFP STC OFS 

wily Lata மாயையா செயொம்சிய BoM யுள்ளமென் னுள் 

we a de (1) 

சிமம்புடை.। அடியார்மெல் அருப்புடைபான் கருப்பு! விள + 

குப் 2பாலென், பொய்புடைய வருள்மிபாதப் பொருளுடையா 

னள ருளஞுடையான் பொழறியைர் தாலு, மைபுடைய மனதமாலு மயக் 

GOW Kb Sb FST OSL MIEGFH, சையுடைய மூசதமு 

டைய னசமுடையான் ஈனைக்கருத்இிலிரும்தல் செய்லாம்.. (2) 

அம்பிகா சகி; கி யாக நமன் செய்து 

சம்பிிஞாா துன்ப ரீக ஈ.ஈ ஈல்சா னின் 

வெஃபியா வான வீச ஸிருபத்க் கமலர் தன்னை 
சம்பு! தஇனப ரீங்இு ஈர்சுக மடைவ 22. (3)
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சொருப ஸ்துதி. 
oD 

கலசமும் பொருளையும்பாக் குணர்வரிமாம் பொருளை யோ 

கயமட மாசமம்இனுச்சிபனுட் பொருளைப், பலகையின் பொரு 

முடிவின் முடிவான பொருளைப் um nei நியபெரியோர் 

பாவியலான் பொருளை, பலைதி௮லை டை சடலி னுஇத்தொடும்கு 

மாபோ லகிலாண்ட முகி மிதாடிங்கு மழன் மூலப் பொருளை, பில 

கி.பசர் ௪௫ இ பானாகும் பொருளை யெக்குமாம் ப !ம்பொருளை 

யாமூ வணக (HG LD. (1) 

MEM EC UR புழுக்காம்பை யணை* பணையாப் பொருளை 

யருளொளியைப் பாப நீதுக் சுப்புரமா மறிலை, சீக்கமறு மரரர் 

முனைக்கு மிடமாலெலங் கெர்கு மைர துரின்.2 முழுமுதலை “னை 

விலெழுஞ் சுடனளாப். பாஃ்இிபங்கள் செய்தனர் ப தங்க்குரைசண் 

முடிக்கும் பழவடி யார் தமக்குத்வு பச துணர “ம் பகத்ழை. லாக்கு 

மன விசர்பழ்மா வளவுபடா கலொன்ர மாசற்ற வெறுகெளியய 

wer Ga xy even. (2) 

சாத்தி-த்தா லளவுபடாத் நணிமுதலைப் பராபாத்தைத் மா 

னே மானா, மாத்தாமாய் ரிற்பதனை வாய்விட்டுப் பேசா மெளன 

ளைப்பைக், காத்திரலா தனைகடர் 5 ல.றிஞருக்குப் பலமீயுங் சர்ப 

சத்தைப், பார்த்தவிடர் சொற ரிகழும் ப:மா* சியப்பொருளைப் 

பணரிழல் செய்லாம். (3) 

பொன்னுல கஇனிர் புலிய வரதம் 
சென்னுடை யுட்புறம் இலங்கு கின்றது 
மன்னுசிர் சோதியே வடி மியாவுமாய்க் 
கன்னு சப்பொரு டொழுதி ரைஞ்சுலாம். கீ) 

இஃவியு மதியும் லானும் வாயுவு war gy uly 

முசவிய மண்ணு மர்ை யுணர்பவன் ஈன மாகப்
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பாலிகிட்த ணம் பண்ணான் காயுமன் iy, Bert 

ய மன மிரர்த oo a eo crafter acm mie ovat i, (5) 

ORD CU bff Lie OF toa bak Fem gear விள YR eb hte 

ret Rhee TE BT MH MEH DL note 

0 (UP 2.7 ah BE Lod yBH Gigat oie 

உண்மையைச் இனப் Donte Darah oer iyo d Brot oma aT oat 

Qin a ter ராஜன் SUT KAN wT வருவர் மாமை 

வேர்றிய கு வணக விந Jr aig ip 
ச சட்ட Lye eg 

wr wa) 7 CW, p 9 A! Be palo eet Lot po TOW eat 

Catt pu வாம காரான் நாணய தொழுதல் செப்வாம், (7, 

கல்லாலீன் புபைப மாது. காண்மணாமபா நறுகமு டர் கதிர 

கெள்வீ, அல்லார்? ல்ல. லாச்சிரா. பாணமாய் மல் 
கப்பாலா. சம்வம்? யஸ் mn Get 5 » $e 1 TS Ip பிர 

ர்து காட்டா, கொல்லவாமர் சொன்னனா *னையாம ணினை ஈது 

பல ம௰மாயகமை ம ஒல்வாம், (க 

சமி மார் மெல்லாஞ் சொல்லிய போருள்ச டம்மை 
ன் . ௪. 3 ந. ° . 7, 

Gud 66,8 கருணை யால மமன்மைமேர் பாடி யாஇ 

sage தூல்கள் கொண்மடே தடையறம் நெரிய வைட 

வைம? சலக பாசா னுண்மையை யுளத்துள் வைப்பாம், (9, 

  

குரு ஸ்து இ: 
 அகைகதுத்துவையமை. 

இருவீ பக எகறிச்துர் தனையறியா ௪துபா வி.பான ரியும் 

போருளலஇ. கெனையறியா மை னார், கருவிடைபுக் இன்பதுன் 

பச் கடலிடை2ய ஈழின்று கண்கலச்சட் பசி வனைக் கருணைவிட்
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யக, வருவினை* எரோக்சியாணஅம போக்கி யசமசமென் 

Nagi scans ota Gers 7க்கிப், பருவ இர் பதர்தாக்கில் கர் 

பனைகள் யாலம் பாழாக்கி மானாக்கும் பகுருலைப் பண்லாம், () 

4 . . ஆ . 

trata mr aarse ar 5 ஈவிண்ருடிடா. மயுஓுன்ற Tal 

+ க ய - a , 

5 TF a. ன் A நீ வேது ௨ கி STR BM கார்க் sg aT ber 

oo a . r 

தானு. CDT D bP ys துணை * ஈன Dam Nad gM ₹ட$மொடி 

(Pp ae BTL A, Gh alr am 2 54 bor ATMS 5D uTms a ral ry 

a’ 2 கடி 
(2 

WAM AT LITA TER உரச திவ சாலானு 

ot சமிலா Serie pk STMT EN மம் Lp." 

STC HK AT NS + BS OM Qo HL 

PS TCH வானு கடு, (8) 

சாபஹ் மி ங்கியென் ரனை௮௩ தாண்டருள் 

காபலன் - ண பம சமக; வென்றலை 

லாய்துதி செயக்சர மலர்ச் மீய்த்தொழ 

யமா பனுதின னைக செஞ்சமீம். (+) 

குரு2௮ இருமாலாம் சோகனக 3 மானா, 

குரு2ல yTIpss சோலாக -குருே.ி௰ 

செல்லாமா யல்லவுமா KU BH* D AT OBL 

Dil TAM CF DH (0) 

Ot OS BH BD owt oe dT பான்,9, அன் 

கள்ளர் ணை2 2விர்ம்துச் சாட்டினுன்- வள்ள 

ART CETL) Mec STD o7__ DK 

குருவான wT DLT H Je (6)
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spogowianra summeé ளேயைச 

ape pon arr dS s சனறி--யதுவதுவா 
சாணலலாவ ப Nate Ger rer nett eer 

srex Det anriGern Caren சன. 

அடியேனை டாள உருணமிமனி ons Fu 

ue Pe aes unter —Qarn CuiGe or 

டாண்ணா சிமைபபளவி ஸிககமளே உீடளிகத்ச 

4 ணா கெ ஈண்ட ct tt RT 

மான. Asan ane rts Fa dap aw 

LED MALO WA OITREMG UL UNE 4 £—LUTOT GH 

wat woaig, Gamma nr சுகமா, நமனமைம 

னன (யஈசமுனா சேன் 

ஞான டாறிச சேசாகரு கணணரசிய சழ திமூததி 
மாணட தரும பழை சூரு- -மானடிமாடு 

சாயெனவம @ tO serters 3ுஈத்குரு மென்சிக்றை 

Lan IG VR ATL GF 

ure mu teres sossaha oft Pu sh 

சோச மாகிய வறிவரு £₹யெனச காட்டிப் 
பக மீமழ் சைப் பிறப்பனக கலையெனப் பேழ் 
காக "கடிய சயமமீ சாசனை5 தொழுவாம். 

Gua saGwuergpen சகோரசச காட்சிமீய 

twa Garé a8 wreris ரூபீன 

கமல Cras சதாவன் போலு 4 

தமல மேனேயறி கானா, ரூபனே. 

(8) 

rt) 

1) 

(12)



நர 

அக்கையவ விர்திய" யவ்லவகக ௧ ணமல 

சேக்குமிரா ணனுமல்ல சவனல சாட்சியல 

ப்பாக்குலா வில்லாத பூரணர் பென்றரு 

மாக்கு -வன் நிருதாளை மரவா ௦ வண குவாம், (43) 

எ௮ருடை யருளால் பானே யெ தமாம் 9 உ சென்பார் 

-ஈஒருடைப் புவன மெல்லா கற்பி. மென் £ றிந்து 

கவரிடை வெளிபபோஷ் யானே சொருப சபால மானேன் 

SOKO Ug UTS DD Sor vert Wer Cooler. (14) 

Ce gen wer g yim ந்திய சரீ மெல்லாம 

என்னுடை யறிவி னல .ராவிமுன் ஸிம3ம பாக்கி 

என்னுடை ரீயு நானு மேசமென் ஸாச்கியஞ் செய்ய 

என்னுடைக் குரூலாய்ச் சான்ற 8சனை பிறைஞ்சி னே.(15) 

ம்ர்மை STuUl wer gis துணையபு! சஞ்சல மது தாக்க 

ஒர் தேசிக வடிவு £ யுனையலான் மற்றொரு தணைசா?ணேன் 

அர்ம மாதியு மளப்பருஞ் சோதியே யாதியே யடியார்மம் 

சிரை மேவிய சா.புமா ன௮னெனுஞ் சிரகிற்ப் பெருமாின... () 

ஆபயுமாமரை முடிவினி லாசமச சத்தி 

வேயுமத்வை5 இணையிலாச #55 இனை யெளிகர் 

ேோயுமாறருள் சுரர்தெமக் குசவிய சகுணம் 

நாயுமானசத் குருபடன் இருசபண ௪ ணே. (17) 

வ.டிவிலா மாயையால் வரத பவஅத்திர்கு 

முடினிலா முத்திப் பொருட்கு--மடியோரி 

வீண்ட பெருமா னிசகளமறப் போமளித் 

தாண்ட பெருமா னடி, (16) 

A
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eo Rana Fears ORT OTL கிருமேளி ட்ப ‘ 

சருவொன்ற மேணிம்பார் சாட்டா.. ருளென்று 

AT LOSE UTE கண்டுகொள வாமல்து 

சகோணடலா்சகி. மன்னடிடைக் கும். (19) 

டண்டோள்பா ரோண்ம்ா Guers லாரி ண் டென்பா ெென்ச 

உனண்டரொன்பார் ஈண்ட யென்க ௩வையென்பார் வையே யென்ச 

வீன்ரென்பா கை அன்றி யுண்டென்பா ௬ண்டே யென்க 

௪ன்றிமா மமன்ா முத்தி யடியனேர் சளித்தா னாசான். (20) 

ண்ண oh Wad ear ரூனு மாதச் ஈகசமாய்ப் 

பின்னை யபினை யஹஞ்சழ்தி பிரியா சருக்கும் பீ மமா 

பன்டைமுணர்வச கணர்வாகி பருவா யருலா புபயமுமா 

@ weir yoy ofa ta UT Ra: ரீன்னார் கண்மட னிரையோனே.() 

மண்ணை வலியு படிப் புனம் உனலை விபூ.௪ உாபு தனைவிமு௩்கு, 

விண்ணை விழுக்கி வெண்மதியை விழுங்கி கெய்மீயான் ரனைவிமு 

டசி. மொண்ணை பயமா னனைவிழுங்கி முழம் விமுங்கிப் பற்ப 

லலா, மென்னை விழுட்கி பிருர்சதனை *ன்னாற் கண்டே னிறை 

யோனே. (22) 

சாயனை யசாய ஸஞாச்கக் கண்டனை யகண்ட ஸனாகிடுப் 

பேபனைப் பி.ம மாக்சப் பிறப்பிறப் ப்லாமை யாக்கித் 

சரினு மினிய னாகி வர்செனைத் தகைக்தாட் சொண்ட 

துயசர் குரல -ன்னைத் தொழுச்ஜொழுங் களிது எக்கும். (23) 

Perse SLi ve Vass wars soos yoder ge, 

க்ழ்்ம்த சருணை பாவெடுத்துத் துரியச் சன் சேர் தாய்க்கு) 

வீழர்ம்மு வீழ்ர்ே பணர்திரைஞ் வியர்து வியச்து மூழ்க்சட 

Se. ais a ar gilts கைம்மாறு காரணன் adus 596 

eras. (24)
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மூம்மாயைச் சப்பால் மூழுப்பாழுச் சப்புற, 

சம்மா விருக்கத் துரியம் சடர் தல* 

சம்மா சனமனளி$* சிவஞான மே5சி2 ற் 
. . “ 8. ந 5 

கைம்மாற மீபாதமலார் சாமணன் சடை2யனே, 

உண்ணாக மசாறு முக்கா வழ்திரமூம் 
பண்ணாம பாபும் பமிக்கா, ரீத்திரையும் 

மெண்ணா மலுவ மியம்பாகு தோக்இரமூக 

சண்ணா வளித் SIT HE கைம்மாறு காணேட்ன, 

இரா லைம்பொடுியுர் தீர்த்து” சலுமாக்கிப் 

Cums anata பிரறகனமிசை வைய்தாருக் 

கா ரத வன்பா லகடகுழைது மெய்யரும்மிப் 

wots Gsm Ay ss Hewes Car car. 

கல்லாவின் Bis (BF Bol $389) 2» or ov 6ST போலாகிக் 

கல்லா வலர் கருணையயாடும் மெனக்கு 

சொல்லாத சொலவ்லைசயாரு சொல்லா இுடைய்தார்க்குத 

சொல்லாத சொல்லானர் மர தரங்சள் செப் சன, 

ஏயர் தரி, மழல்விடமு மானமீத 

ஓயச் திரில் மறுத்தான் குருசாதன் 

மெய்யன் மிருமேணி விமலன் DHS wert) 

மெய்யன் றிருமொடி wld ss gH oor su. 

வாமன முதலாம் பூச்ககி எல்லை கரண வகுப்பல்லை 

யானாப் பொறியு மைம்புலனு மல்லை யழியு மழிவல்லை 

பூனா ர௬ுடம்பின் லய மாலே யுள்ளச் தள்! லொண்ரு 

சானே நீயென் LAT oF 5 ஞான குருவை ௮ணக்குலாம். 

(25, 

(26: 

(27; 

(30)
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மண்ணு முருகு ம,முருகு மாயை யுருகு மாலுருகும் 

பெண்ணு முருகு மாணுருகும் பேதா மேபேத வகையுருகும் 

அண்ண ஓருகு மிடத்தமர்க்த அத்தா ஞருகு மாவணையான் 

எண்ணி URES SR ee என்பா வுடைய” வோர்மொழ்யே. () 

சருவருவாசி மமளனியாய் மெளனக் கொள்கையை யுணர் 

உனை யடளார், ஈருவருவால தெனக்கிலை யிர2க் காயமோ பொ 

ய்யெனக் சண்ட, திருவுருவாள பவ £லையுஞ் சேருமோ வாவ 

Ger Cuda, அ௮ருவருவாகி யல்லகாய்ச் சமய மளவிலா வானந்த 

Qe! a. (32) 

செறிலாகு மலமற்ழ wlow uips Sid gwth sor wows 

தஇிளூ மறிழப், பிரிவாதக குணமறறுச் குமிபு மற்றப் பேதாபே 

கலச ்ழப் மபசசு மற்று. அுமியாமையமிவற்றில் கனர்த கோட 

LTT? spear, பரையு மற்றுக், துமியாம வானக்தக் 

கு. *ன்னை4 கு பிட்மட னென்பி௱வி பின்பீட் டேன. (98) 

பொய்யாத புனன்மூழ்செ சார் பமெனும் பொடிபூசிச் ௧௬ 

ணைமணி புனேர்மிதஞ் ஞான்று, நகையா வளமமெல்லாம் சைய 

பாலா னவிவாட மாமனு ஈலின்ற மேகி, படையாழு மாறாழங் டக 

தின் வாகர்தத் மீேதசிகரன் னடிப்பபோ துக்கே. கொய்யாத 

பலர்க்கொண்டய  கருசசிழ்மே த்திக் கு்பிட்டே னென்பிறவி 

Serie டேன, 84) 

BE TOW பயம்கொாசம் மாண்டி பப்பா லழீயாத பி ரண்மய 

சொச்ச மாண்டி, மாசின்மனோ மயமீசோசர் தாண்டி யென்று மாரு 

விஞ் ஜானமய மசேகோசச் தாண்டு, ECD மானக்த சோசச தா 

ண்டி aay வாய்$ன் த ௪2௮ (ன்னைக, சோசமெலா மத 

சிக சோடி யாகெ கும்பிட்டே னென்பி சலி பின்பிட் டேனே.(89)
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sogans arr go Vaal. Wut P pagar Baws 

பன்னைக் ண்டு, பற்மொென்ழற மில்லா? பபையைக் சண்டு பரிர்து 
பரிர் துள்ளுருச யதிலொ 0௧௧), வெற் தவெழு மானந்த jee 

கண்டு விழையாமல் விழைச் ஐப்பால் லெளியைச் சண்டு, குற்தமெ 

ல்லா மாரீ$ம் கருவாய் *ன்று கும்பீட்டே னென்பிழவி பின் 

மிட் டேனே. (36) 

£2 GR sal ESOT E ETF DY மணாமு உவை 

பதி veya dat Corr memes ~ ob 387 wp 

போர்றிப் புகழீர்து பூரிப்பாய் ரெஞ்சசமே 

சி ர்றுமுலை* சொல்லல் வியக்து. (37) 

உர்க்குண்ணாய் ரீ த்தியமயை * ன்மலனாய் ரீ ச்சலஞய்ச 

சர்குரு2௨டபானசெள பாச்சியடை-மற்பு சனை 

காக்கு5 துதிக்ச மன *னைக்க கென்ம்டு 

வா $க்கில்ன் பொர்பதமேயாகு (38) 

$a i இதிலா தாய் ஈகிமுழி படி. வாரமாய் 

ஓன்றுட னின்றிலாதா யதுவிது வெனவொணாநதாய்ம் 

மோன்றுமொட் டெயகட் சாசழ் மோன்றிய ௮௫௮ மொன்மிற 

என் றும்ராம் பபம் பமையா Jen, SAO’ Geta or lo. (39) 

அருவரு லின்றி arn yorks srl whee s 

தஇருவருக் சொண்டு Csrar ds Oshear walls gc Ser gyn 

கரு௨ரு ௨உாரா கண்ண( கருணையார் சடைச்ச ணுட்டிப் 

பெருவரு வான வின்பப் பேற்றினை யளிக்கப் பெற்றோம். (40) 

னையலா கவொன்ழ முண்டோ வுனச்சென வருவ முண்டோ 

மனையெலாம் நன்பா லீர்து தன்னருள் பெற்றார் மேனி 

சனையெலா முளதாய்ச் கொண்டு சச் இனி லுலவி நீன்ருய் 

இணை.பிலா அருட்கு சோரா யேதுமே சைம்மா றில்லை. (41)
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oer gi. Gertery; Goran Guth yvenn utes OFLU S 

சண்ணரு டனையா. கூடம் தாணினை யாத எண்ணம் 

eter cmt ama i இட்ட வன்௱ன் யண்பினை யெண்னர் மெஞ்சம் 

Ber opin, வினை. yt gr sepium taro ser car, (42, 

மெய்மயாக் லாயமண ரால் மீலகி, தர் காதா கொன்றை 

மெ்பமியாக க்கட் அமாண்றாய கீளாம மஉவமைய மாக்க 

ர - . . , ட்டு ம. . 
bout Ao OO He FT Op? gw இளரி/ல் வர்க 

ஹரடண்ணார் பாக்ப்சயாவரிவ கமம் யாவா (+3, 

ஆனாக்க வப்படா படயன் ட ணருகா மீவண்டி 

ஆசின் மயக்ச மெல்லா மகற்றினா ஓய ல்லா! 

ஆசை பின் கற ட Ry MT OTE Sho Sao. 

ஆரசைமயா அருக மாநி யருண்மழை மயொழ்க்கிம் பானே. (மம) 

என்மியாரும் wo bans igo SF eT en! BF ad af 2 al? பாப சன் 2 

Ger Ge mL Pg BT on 60TH yp Sint Crem: 

OS og உாக்சை யால! யணை gio een Oso x 
wos . உட. ர, உட்டு . ns 

Copa a? ல்யூரி௱ அண்டா Yagi an பண்ட 2 OM os. (49) 

er rem FO பூண எ DIAL லான Samp 4 i” 

od. 8 ofl dy Asa GoD TCA சராம் 

எம்மி ஈண் கடக்க வணாக்மட மிழூலா Chr தாத. 

எமம் ரற்காளாய், பல் யாலகிம்ளி யவை y பாக்யம் (அ, 

பயமா காம்பை ஞான உழல்ஞா ரகிிதுப் பாயச 

செய்யதா மர கள் சூட்டு. இலவிப மன ட னுக்கி 

Gouge WI D's RAW a aap s. oe uu, DON வ்வாப் 

Gutiwe wo, கூடாப் பர இட et ST Sump, (47)
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Brite ALY LAF AKT MEM STS 

ரெம்ப 7/௮ சார” BRAT RT Ste வின்ப 

மார்பா காச 52 சணிய தரியா தி 

DUT Meh AT Bb, & குர aT Z eur ro. (43) 

+ OO ee oxt on ந் குழலி ப்ப சரட் டறைட்பட் டாககுலி 

Bomb fe eh be சிடும்யன் ரன்னை 

உண்ணரு கோணா கையா நண்மு கண் UP Be oii ei Ble 

oof mr பி யால Wen ORB TH UIT Me (49) 

சபாசசையா முடி காம்ஒப் பிபா புண் உட்ணப காட்டி 

சைய கட சாய இயடிர்ரிரு அருளும் காட்டி 

பச்சி சிலை பட சாட்டி பசம்புறச் மாஞும்ச் மாட்டிக் 

சம்சா ண்ட்ழ்ல் ETL EF காட ர்பா ரர் (OU) 

lou முடிய பபார்ரி யரும்பிட் காசா ம்பார்றி 

பருளொடமப் பவன பபோர்றி மாயொ மணியே போற்றி 

2 Rot y மொன்மா ப்பார்றி தெய்வா பச போற்றி 

Dam 1 டன்னை யாளு மிரைவம்ன போர்று போர்றி, (91) 

arboo Gwe gy 2a far ரன 2சென் மங்க ரணம் 

மெப்பபன வப சக்க வெளிவக்த குருவே மிபாறறு 

Ls OW மழற்தி உகு adler ஸர்வி உாம்யன் 

‘ef fete © oot 9) Gl சான் இத cutee ure (52) 

a Dea ostl4 Fk whl of PDS யருளிய லூ 6 Suto 

அறிவிரிர் எமாச் சோனம் றுபவக் ஒர்மாம் ப்பார்] 

முமிவினளிர் சச ஞானம் நதுலது வாளய் மயா 

ஆரி௮௫ மகா னச்த வருட்டிருப் பாவம் போத ச
ா
ர
 

ன்
 

௮
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௮றிலினுச் சறிவார் தன்மை யனுக்கிர இத்தாய் போத்றி 

சிறியனேன் சிறமை தீர்த்துச் செம்பத மருள்வாய் போற்றி 
பிறிவரும் பொருளா யெங்கும் பேதமற் நிருச்தாய் போற்றி 
அறிவரு மறிவா னா வருட்டிருப் பாதம் போற்றி, (54: 

HIS 6 ews ars ONS se are Cur ns 
அதிவினா லொன்று முன்னா கருர்திட வமைத்தாய் போற்றி 

அறிவுபே சின்ப மாக அளித்திடு மத்தா Cur oad 
அறிவரு மறிலா னந்த வருட்டிருப் பாகம் போற்றி, (88) 

வடக்குளே தெற்குச் தெற்கில் ௮டச்கைபும் சாட்டி வார்போ 

லுடற்குளே யுயிரு மந்த வயிர்க்குளே யுணர்வுங் காட்டி 
கொடிச்குளே மவம சற்றி நுண்ணுணர் வாக? மீட்டிம் 

விடக்குளே பிறவா வண்ணங் காத்தருள் வி௫ர்” போற்றி, (56) 

அருவமாய் கின்றாய் போற்றி யடியனேன் பொருட்டா Wes 
னுருலமாய் எந்தாய் போற்றி யுயிர்பொரு ஞடலும் சொண்டு 
பருவமில் பாவி யேனைப் பரிச்தருள் செய்தாய் போற்றி 
குருபரா போற்றி யுன்றன் கோகன கத்தாள் போச்றி, (57) 
என்னையே யெனக்குச் தர்.த வென்குரு கருணை வாழ் 

தன்னையே யடைர்த வெங்கள் சர்குரு மரபு வாழி 
பின்னையே பிறந்து வாராப் பெரியவர் கூட்டம் வாழி 
சின்மய மாக்கி யாண்ட சிவசுப்ர மண்யன் வாழி. (58) 

ஸ்ரீ சற்குருநாதன் 
திருவடிலாழ்ச, 

அவா



ஒல் 

த்த் ஸத். 
பரப்பிரஹ்மசே ஈம? 

ஆத்திரூடி 
இ 

மூலமும், 
பாகியார்த்தமும் - ஆந்தரார்த்தமும். 

௮ (4) ஒன 

காப்பு. 

ஆத்தி சூடி யமர்க் த தேவனை 
யேத்தி யேத்தித் தொழுவோ மியாமே. 

(பாகியார்த்தம்)] அத்தி சூடி - ஆத்தி மலர் மாலையைச் சூடிய 

ப்ரமூவன், ௮மர்ர்த - விரும்பிய, தேவனை - தேவனாகய விராயக 

க்சடவுளை, ஏத்தி யேத்தி- இடைவிடாது துதி.செய்த, தொழு 

லோம் - எணங்குலோம், யாம் - யாங்கள்--(என்றவாறு). 

இதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு: 
குறுந்திரட்6, 

எண்ணிய வெண்ணியாக் கெப்துவ கண்ணுதற் 
பவள மால்வரை பயந்த 

. சுவள யாளைதன் கழல்பணி வோர்க்கே,



2 ஆத்திசூடி 

(போமிப்புரை.) செறிச் கண்ணையும், பெரிய பவள மலை 

போலுச் திருமேனியையு முடைய ப-மசஏ௮ன், ஈன் தருளிய ௧௮ 

ள்தைக் கொள்ளும் யானையினது முகம்போலும் முகத்சையு 

டைய விகசாயக மூர்த்தியினது இருவடியை ௮ணங்குபலர்க்கு 

(அவர்) கருதியலை சருதியவா தடையும்--(௭.-து.) 

விராயக அணக்கத் மால கிருதிய காரியழ் தவறாது முற்றப் 

பெறுவது பற்றி இ உல்லா ற கூறபுபட்டத. 

(ஒத்தரார்த்தம்.). ட்டு க்தி. Se ~{ பனா வடிவ BNL MGS 

CEES yor worn) ger 5) பர்திப் பிரியத்தை அனன்னிய வடிவா 
ய்ழ் தரித்துள்ள, அமர்க்; தேவனை, - நடுசிலை வழூவாய்ப்பொருர் 

இய அன்ம சொரூபத்றை. ஏழ்இ யேத்தி - (பி-ஹ்மாகார விருத்தி 

வாயிலாகப்) பன்முமைபுஞ் Bx eer செய்து, சொழுவோம் 

யாம் - அதன்கண் யாம் பக்யெல்மை யடைமோம். 

(இ. பி), சிவஜான வள்ளலார், 
மோகமெனுவ் தடல்கடச்து முத்தியெலுங் கசைகாண் 

பான் முதிர்ச்த நாலாம், 'பாகமெலு மலர்கொண்டு பக்தியெ 

ஜம் புனலாட்டிப் பரிர்து சாற்றிச், சோகமெனப் ' பாலித் 

அத் துரியமெனும் Ben & Sap se 2 சோக £69, யாகமெனுல் 

கோயிலின் ணறிவென்னுவ் கணபஇக்கே யன்பு செய்வாம். 

(போ-ரை.), (தரமது சக மெய்யென் gre தேச ரானென்று 

முள்ளே விரவிய) Cursor us கடலைத் தாண்டிச் சர்வதுக்க 

நிவிர்த்தி பாமாகந்தப் “பிராப்தி வடிவ. மோக்மென்னுங் கரை 

யைக் சாணும்யொருட்டுப் பக்இ,யென்னும் £ரினால் அபிடேசஞ் 

செய்து பரிபக்குவமான te AB ura இமன்லும் ,மவுரைத்சொண்டு 
a in forte வம். 

  

+ சத்தி இருவருள்; பாதம் படி ல், நில்வபசர்க்கம்.



பாகியார்த்தம் 5 ஆத்தரார்த்தம்: 8 

Uhw EC r@ shég, ser Aacr) srQorerd uatorbet g 

துரியமென்னுர் 'இபத்தை யேற்றி, சோசச்தினின்றும் 8ல் உடம் 

பென்னும் கோயிலின்க ணெழுச்தருளி யுள்ள உணர் வென்னும் 
விராயகற்கு யாம் ௮ன்பினைச் செய்வோம்...-(எ-று.) 

1. அறஞ்சேய விரும்பு, 
(பா-*.) அதம் - தருமர்மை, செய - செய்தற்கு, விரும்பு - 

ீ யாசைப்படிவொயாக. 

* திருக்குறள். 
4-அஇ. அறன்வலியுறுத்தல். 6-செய்யுள். 

அன்றறிலா மென்னா தறஞ்செய்க மற்றது 
பொன்றுல்காற் பொன்றாக் து 

(போ-ரை.) (சாமிப்போழ் இளையேஈமாகலின்) இறக்குசா 

ஸிற் செய்வோமென் று ஈனையாமல், தருமச்தைசக் (Sere or wep) 

செய்யக்கடவர் ; அவ்வாழ செய்யும் சருமமானது, உடம்பினி 

ன்று முயிர் போல்காலத்து (அவவுயிர்க்கு) அழியாச துணை 

யாம்--(௭-று.) 

(ஆ-ம்.) அறம் - (ஞானசொருபமாயுள்ள தன்னை ' யுணரு 

மாறு) சர்வ௪ம்கப் பரித் தியாகத்தை, செய - செய்தத்கு (ஏ.துவாடிய் 

Arden Haale.) விரும்பு - (எஞ்ஞான்றும் பீ-யத்தன பூர்வச 

மாய்ச் 955 விருத்தியை ரிறுத்ததி) தலைப்பட்டிருப்பாயாச. 

.. (இ. பி.) அவிரோத வுந்தியார். 
தாக்குபற் றற்ற சசலத்தி யாகத்இ 
னோல்கு தருமமே துக்ேற 
உள்ள௮ விட்டிற்கஃ gaSup. 

% பாயொர்த்தம் ஒவ்வொன்றிற்கும் இருக்குமகளே மேற்கோ 
ளாகச் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது.



4 ஆத் திசூடி 

(பொ-ரை.) ஒன்றிலுச் சாக்கற்றுடைப சர்ச ம்சப்பரித்திய/ 
கத்தினும் உயர்ந்த தருமமே இல்லை ; கருமமாவது பெரும்பான் 

மையும் சானர் ஈ௮மென்கின்ற இ.ண்டின்கண்டணே அடங்கு 5 

லின். மேலாய சி௮த்தினிடக்கே உடல் பொருள் அவி மூன்றரை 
யுஞ் சத்தியமாக see aig g* Borg 4k A i gals 

கோன்றாமை £ந்தலின். இற்கு மேலாய கானமும் இல்லை. அய 

நனம் அது தோன்றாமல் : தீமீபார்க்குச் சவு௦யொழ்யம் மானும் 

பிறரும் தோன்றாமை.ிின். யான் செப்மேன் பிதர்செம்சார் என் 

னும் இகாகிதங்கள் சிறிதும் உண்டாசாமை.பின். இ, க்கும் பா 

லாய தவமும் இல்லை. இலை வீட்டிர்கு ஈஉரியகபாலின். வீம்ட 

அதமுமாம்--(௭-.] 

2. ஆறுவது சனம். 
(பா-ம்.) அறுவது - உனக்குள்ளே உணரப் கவத சனம் - 

கோபமமயாம். 

91-அதி. வெகுளாமை. 8-செய்யுள். 

மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டுச் தய 

பிறத்த லதனான் வரும், 

(போ-ரை.) யாவரிடத்திலும் கோடித்தை மறக்கக் கடவர். 

(ஒருவர்க்கு?) திமையுடையவை யெல்லாம் உண்டாகுதல் அக் 

கோபர்தினா?வ வரும் (அதலால்)--(௭-ு.) 

(ஆ-ம்.) % சனம்-(அ௮ரர்2 சொருபத்தில் பிநழ்ர்து "ற்கவொ 

ட்டாது வாகனா அசத்தால் பிறர் தீமை செய்தாரென்று மனத் 

தைம் தன்வசமாக்கி யெழுசன்ற) குரோத விருத்தியானது. ஆறு 
வது - அகம்பிரஹ்ம பாவனையால் ஓழிய்தகுவமாம்--(௭- ௮.) 

  
. *னம் -/ சீட்டில் ம கோபம், அது காமா இகளுக்கு 2 உபலட் 

சணமர் ம்.



பாகியார்த்தம் - ஆம்தரார்த்தம். 5 

(இ. பி.) ரிபுகீதை. 
அகம்பிரம பாவனையாற் காமல் கோப 
மகலமுமே ஈ௫க்குமிதி லைய மில்லை 

யகம்பிரம பாவனையா ஓலேோப மோக 

ம௫லமு?ம ஈூக்குமிது லைய மில்லை 

யகம்பிரம பாவனையால் மதமா னங்க 

ள கிலமு2ம ஈடிக்குமிஇி லைய மில்லை 

யகம்பிரம பாவனையா லிடம்பங் கர்வ 

மூலைமு3மே ஈசக்குமிதி லைய மில்லை, 

(போ-ரை.) இடைவிடாது கான் பி-ஹ்மமென்று பாவனை 

'செய்௮தால், சாமக் குரோதம் முற்றும் ஒழியும்; இதில் ed gd 
சச்தேகமில்லை ; மேற்படி பாவனையால் லோபம் மோகம் முற்றும் 

ஒழியும்; இதில் சிறிதும் சர்தேசமில்லை ; மேற்படி. பாவனையால் 

மதம் மானம் முற்றும் ஒழியும்; இதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை 5 
மேற்படி பாவனையால் இடம்பம் கர்வம் முற்றும் ஒழியும் $ இதில் 

சிறிதும் சச்தேகமில்லை...-(எ-.று.) 

5. இயல்வது கரவேல். 
(பா-ம்.) இயல்வது - கொடுப்பசற் இசைவகதை, கரவேல் - 

£ இரஈப்பவர்க்கு ஒளிக்கா திருப்பாயாக. 

29-அ.தி. ஈகை. 8-செய்யுள். 

இலனென்னு மெவ்வ முரையாமை யீதல் 
குலனுடையான் கண்ணே யுள. 

(போ-மை.) யான் வறியேனென்று (இரப்பவன்) சொல்லும் 
துன்பர்தகரு மொழியை (பிதரிடத்தே) சான் சொல்லாமையும்,
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(௮தனைச் தன்னிடத்தே சொன்னவர்க்கு இல்லை யென்னாமற்) 
கொடுத்தலும், (ஆயெ விரண்டும்) ஈல்லகுடி.பிற் பிதஈவனிடக்தே 
உண்டாயிருக்கும்--(ஏ-று.) 

(ஆ-ம்.) இயல்வது - (அச்ம சொருபமாயுள்ள தனது Watt 

த்தச்தை யுணருமாறு அதர்கு வேண்டிய சாதனங்களை *.னது 
வீரப்பாட்டிற்குக் தக்கவாற) அப்பியசிழ்நலை. கஈவேல் - (விட்ட 
விச்சையின் பரிணாம ௮டிவாப் பரிணமிக்காக திருஷ்டியால்). மா 

வாது யூசஞ்செய்லாயாக. 

(இ. பி) விவேக சூடாமணி. 
எத்திற வேது வாலோ வெய்இயு மநூடத் தேச: 
மத்திலு மா ணாாத்த மறிவதற் கே.து வாச 

லொத்தவாண் மையை யடைந்து முண்மையா மக் இசே 
லெத்தனஞ் செய்யா மூட னென்றுமான் மாவைச் கொன் 

[ஜோன், 
(போ-ரை.) எவ்விதச் காரணம் தினாலேயோ மானிட தேகத் 

சப் பெற்றும். அதிலும் லேசார்க்தககளை யதிதர் கேதுவாசப் 
பொருர்திய விவேகத்தன்மையை யடைர் திருக் தும், யகாரத்மா 
கய மோக்ஷச்மை யடையுமாத பிரயத்கனஞ் செய்யாக மூடனான 
வன், எப்பொழுதும் னது அத்ம சொருபம்தைக்கொன்ற புலைய 

னாவான்..-(௭-த.) 

4. ஈவது விலக்கேல், 
(பா-ம்.) ஈவது - (அறசோக்கி ஒருவர் மற்றொரு எருக்குக்) 

கொடுப்பதை. விலக்கேல் - ரீ தடுக்சா இருப்பாயாக... 
17-அதி. அமுச்சாருமை: 6-செய்யுள். 

கொடுப்ப தமுக்கறுப்பான் சற்ற முடுப்பதா௨ 
“முன்பதாக மின்றிக் கெடும்
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(போ-ரை.) (ஒருவனால்) பிறரக்குக் கொடுச்சப்படம் பொரு 
ளைக் குறித்து பொறாமைப்பபெ௮ன து உறவான த, உடுச்சப்பனெ 

தும் உண்ணப்படுவதும் இல்லாமலழியும்--(௪-று.) 

(ஆ-ம்.) ஈவது - (கூடஸ்5 சொரூபமாய் விளங்குர் தன்னை 

யடைசர் கேதுவாயுள்ள வனுஷ்டானச்கை யாடிரியர்) உபதே 

எக்கு மிடச்து. (அர்த உயதேசன்ன] விலக்கேல் டவியரிதத்தால் 

மறக்க முயலாதே. ot 

(இ. பி.) திருவாசகம் 
செழி௫ன்ற இப்புகு விட்டிலிழ் சின்மொழி யாசிற்பன்னாள். 
விழுெற வென்னை விதிகண் டாய்வெறி வாயறுகர 

அழமுன்ற பூமூடி யு.த்தர சோசமல் சைக்காசே 

வழிநின்று நின்னரு ளசாமு தட்ட மறுத்தன. 

(போ-மை,) சேனை லா.மிலேயுடைய வண்டுகள் .மூக்கால் 

இண்டுகின். உ சொன்றை முசலிய மலர்களைச சடாபாரததில் தரிச் 

துள்ள ௨5௨ரகோசமஙகசை பென்னுர் இ௮அூ்ய॥ கோஷ திர த்தில் எழுர் 

தீ௫ளியுள்ள சிபெருமானே! கொழுர்துவிட்டு எரிசின்ற விளக் 
இல் விரும்பி வீழ்ஈமழியும் வீட்டிற் பறைபோல மழலைச் சொற் 
களைப் பேசும் 'மங்கையரிடம்துப் பலகாலமூம் விரும்பி முயங்கி 
Rif Dos Ww அடியேனை (அவர்பானின்றும்) Rise Beddr ies ; 
ஆட்சொளளும் முறைமைபில் எழுர்தருளி வக்து உனது அருள் 
* ரம்பிய ஞானோபதேசர்தை * யுபதே௫க்கவும் அதனை யான் 
(மோக வசத்தால்) கவனியாதொழிக்தனன் ; (இனி மோகமயலொ 
ழித்து வன அருள் ரீரம்பிய ஞானோபதேசத்ை நீ வுபதே௫க் 
இன்ற முறைப்பிரசாரம் சித விருத்தியை பூகஞ்செய்து ரீ.றத்து 

வேண் என்னும் பொருள் எதிர்மரையினால் ஈண்டு கொள்ளத் 
த்க்கது)--(எ-று.)
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5. உடையசகு விளம்பேல். 

(பா-ம்.) உடையது - உனக்குள்ள பெருமையை. விளம்பேல் - 
(£ பிறரறியச்) சொல்லா சிருப்பாயாக, 

08-அ.. பெருமை, 0-செய்பயுள். 

பெருமை பெருமித மின்மை சிறுமை 

பெருமித மூர்ச்.து விடல். 

(போ-சை.) பெருமைச் குணமாக து (கா-ணம் உண்டாகிய 

விடத்தும் ௮ஃது இயல்பாக னோக்கிச்) செருக்கில்லா திருத்தல். 

சிறமைக் குணமாவது (arm Dears Si gw garter op 

றிச்கொண்டு) செருக்கின் முடிவிலே ரன்று விடுகஃ்--(௪ yp.) 

(ஆ-ம்.) உடையது - (அகண்ட சொருப சாக்ஷாத்கா£ாமாயு 

ள்ள) அச்மானுபவழ்டை. விளம்பேல் - % (ஜிஞ்ஞாசுவிற்சன் றி 
ஏனைய பாம- விஷயிகளுக்கு ஒருபோது) கூறா திருப்பாயாக, 

(இ. பி) ஞானவாசிட்டம். 

இயற்கைகுணஞ் சோத்து முன்னே பின்னே யாவை 

யுமாம் பிரமரீ யென்னல் வண்டும், வியப்புறவா சையிலு 

ழல்வார்க் இவ்வா ரோன் மீளாத இநரகில் விழ்த்,ச சாகர், 
  

% ஜிஞ்ஞாசு - (உத்தம சம்ஸ்கா£ம்தினால் தனது யதார்த்த 
நிலையை) ௮றியும் விருப்புடையவன். 

பாமரன் - விதி £ஷே;த போகங்களில் விருப்பத்தோடு சாஸ் 

இர வாசனை.பின்றி .பிருப்பவன். 

விஷ. - சாஸ்திரானுசாஈமாசப் போச நுகர்சசி யுடையவ 

ஞய் இசபா லோகங்களை யடையக் காமஞ் செய்பவன்.
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இயக்குறுபோ கத்தாசை இர்க்.து புக்தி தெளிச் தவுளைப் போல் 
வார்க்ச இகழத் தோன்று, மயக்கமற வுணர்த்தவல்ல குரு 

வைக் இட்டி வருக்இயுந்தன் பிறப்பறுக்கு மகலு மாக்கே. 

(போ-ரை.) முன்பு டேனது இயல்பான பக்குவங்களைப் 

பரிசோ இத்துப் பின்பு சர்வமுமாய் விளங்கிய பிரஹ்மஸ்வரூபமே 

£ யென்று உபேசச்கவேண்டும் ; ௮இச.பிக்கும்படி. விருப்பத்ிற் 

சுழலுபவர்களுக்கு இக்கப் பிரகாஈஞ் சொன்னால் அது தஇரும்பாத 

ஈஈகாக்இனி.பில் அவர்களைச் தள்ளிவிட்டதாம் ; கலக்கம் பொருக் 

இய போகழ்இனது பிரியத்மை விட்டு அறிவு தெளிக் திருக்கின்ற 

உன்னை யொழ்தவர்களுக்கே பி-காசமாய்த் தோற்றும், மயக்கமில் 

லாமல் அறிவிக்க வல்லமையுடைய வாசாரியசைக்கிட்டி வருத்த 

முற்றாவது மனது பிறவியை £க்இக்கொள்ளும் சீடனும் முன் சொ 

ன்ன பி-கா:மே ,ிருக்கவேண்டும்--(௭- று.) 

ட. ஊக்கமது கைவிடேல். 

(பா-ம்.) ஊக்கமது - (செய்சோமிலில்) மனவெழுசசியை, 
கைவிடேல் - 8 கைவிடாதிருப்பாயாக, 

00-௮,இ. வாக்கமுடைமை. 4-செய்யுள். 

ஆக்க மதர்கினாப்ச் செல்லு மசைவிலா 
வூக்ச முடையா னுழை, 

(போ-மை.) ௮அசைவில்லாகத மனவெழுச்சி யுடையஅனிடச் 

சே பொருளானது சானே ௮ழிகேட்டுக்கொண்டு செல்லாக&ற் 

கும் (௪-று.) 
(ஆ-ம்.) ஊக்சமது - (௮பரிச்சின்ன சொரூபத்தை யடைதற் 

கேதுவாய சரவண மனன ரீ தி;தியாசனவாபிலாசப்பழகும் ஞானா
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னுஷ்டானத்தை விட்டு % அஞ்ஞான. சர்தேசு விபசீதங்களால் 

அயலாதாரமாக கேரிடினப்போது) மனோ தைரிய த்தை, கைவி 
டேல் - நீ விடாது மேற்கொண்டொழுகுவாயாக, 

(இ. பி.) தாயுமானவர். 

கேட்டலுடன் சர்இக்நல் கேடிலா மெய்த் 9தளிவால் 
வாட்டமரறாு வுற்பவகோப் மாறுமோ--காட்டமூற்று 

மெய்யான நிட்டையினை மேவீனர்கட் கன்?ரோதான் 

பொய்யாம் பிறப்பிறப்புப் போம் 

(போ-ராை.) த. துவஞான ச தினாலன்றி ரிலிர்ச்தியடையா த 
சனன மரணப் பிரவாகரூப் துன்பம் ஏஈ௮ண கானும், மனனக் 

நானும், நீ இத்தியாசன த தினானுமே "ங்கா ; (அஎலின்.) ரிஇ.5.இ 
யாசனத்தின் பரிபாசஸ்இஇி.பில் Par nt a wp ௮கண்ட மபிரஹ் 

மாகா விருத்தியில் சித்தம் மைல, மாமைமபோல் நீ லைபெற்று ஞா 

துரு ஞான ஜேயமின்றி பி-ஹ்மாகாரமாய் அமர்ர் திரும், த$லாகிய 
சமாதியனுபவம் வாய்க்கால் அச்கணமே மிர்தையா வடிவ பவ 
வியாதியானது அழதியர்த ரீவிர்த்துயாம். 

7. எண்ணேழுத் திகழேல். 

(பா-ம்.) எண் - soot நூலை.பும், எழுத்து - இலக்சண நூலை 

யும், இகழேல் - இகழாமற் சற்றுக்கொள்வாயாக. ் 

  

4 அஞ்ஞானம் - பிரஹ்ம பாவனைமூடிப் பே தங்காட்வெதாம். . 
சர்கேகம் - குரவன் வாக்கிய ஈம்பாமற் குழம்புவதாம். 

விபரீதம் . திரம,ற. ௪௪ மெய்யென்று சேச சானென் ந் 

௩. கொள்ளு மோகமாம்.
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&0:௮இ. கல்வி. 2-செய்யுள், 

எண்ணென்ப வேனை யெழுத்தென்ப விவ்கிரண்டுக் 

கண்ணென்ப வாழு மூயிர்க்கு. 

(போ-ரை.) அதியாசவர் (எண்ணென்ற சொல்லுவனவும்" 
மற்றை யெழுத்தென்று சொல்லுவன்வும். ஆய இக்கலைகளி-ண் 

டையும் (அறிர்தோர்) வாழ்,தற்குரி.ப (சிறப்புடைய) மக்களுக்குச் 
கண்களாகும் என்று சொல்லுவார்--(௭-ற.) 

(ஐ-ம்.) எண் - (ஆதியாய் விளங்கும் அன்ம வடிவ சொருபத் 
தில் அந்தக்கரக் விரூத்இ நிலைபெற்று அர்ச் சாகாரமாய் விளங் 

குவசற் கேதுவாயெ) மனனச்சையும், எழுத்து - அனும்மாகா 

விருத்திளைம் தடுத்து, வியாபக விளக்கத் இல் இத்தம் சித்தி 
திபம்போல ரிற்பதாகெயெ *இத்தியாசனம்தையும், இகழேல் - * 
இசழாது மேற்கொண்டொழுகுவாயாக, 

பிரம கீதை, 
வினவுற்ற கேள் கிக்குக் கேட்பா னா மேவியகா க்ஷிபில் 

விழித் துக் காண்பா னாக, மனனக் இன் மர்தாவாய் ஞானக் 

தன்னின் மதித்திஜொ தாவாகி மன்னு இன்றான், சொனவத் 

கற் பரனாகு மவனில் வேறாக் தோற்றமெலா மெய்யாகுச் 

தோற்ற மன்று, நினையிற்றற் பானேயில் செல்லா மென்று கினை 
வதுவே நினைவான: நினைவு சேம. 
air 

(Gur-eon.) CS Berp Oradegge சேட்பவளுடியும். பொரு 
ர்திய சண்ணுக்கு விழித்துப் பார்ப்பவனுஇயும், மனன க்சொழிலை 
புடைய மனத்இத்கு மனம் ரீ ர்சின் றவளாகியும், மத்தியகச சொரு 

பமாய் விளல்கும் விஞ்ஞான த்இற்கு ' மதிச்சப்படாரின்ற : விஞ்ஞா 
சாவாஇியும், நிர்விகற்ப சமாதியில் ரீலைபெற்றிருப்பிகடூேன முன்
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சொல்லிய அரக கற்ப -னாவான். அவனுக்குப் பின்னமாய்ம் மோ 

ந்றகின்ற வனைத்தும் உண்மையான கோத்தமல்ல 1; சோக யா 

லோகல். ௮ர்55௱்ப-ஈனே யிங்கனைத்து மென்று கீனைப்பதுவே 

நினைச்சம்சக்க * னைவாகும்-.-(எ-2.) 

$- ஏற்ப த்கழ்ச்ச: 
(uth) எர்பது - ஒருவரிடம் இத் போய் இப்பது, இஈழ் 

சதி - உனக்குப் பழ்ப்பாகும். 

23-98. Fant, 2-செய்யுள், 

naar Onaga Osa td 3 Swgins 

மில்லெனினு மீதே ஈன்.று, 

(போ-மை. பிறர் (கொடுத்கலை வாம்க்) கொள்ளுகல் மே 
ஓலலகத்திற்கு ஈல்லலடி யென்பவர் உண்டாபினும், (அது) குத்த 

மாம் ; (கொடு 3வர்க்கு] அர் Cogs jens யடையல் இல்ல் 

'யென்பவர் உண்டா.பினும். கொடு? மலே ஈவ்லது--(எ- று.) 
(ஆ-ம்.) ஏச்பது - (அசாதியாயுள்ள தனது கீஜவடிவை யடை 

திற்கேதுவாய % மனம் பி.ஹ்மாகாஃமாகாது) தேகாஇப் பி;பஞ் 

சாகா ரமாகவாதல், இகழ்ச்சி - ஜனன மாண வடிவ சம்சாரத்தை 

யடைந்து வருச்துற்குரிய பழி ப்பிர்கே துவாம், 

(இ. பி.) ஞானவாசிட்டம், 

அ௮டையவேண் டியதடைந்து மேற்றுயர மற்றின்ப மள 

விலா தாய்ச், கடையதாச் தருவிலங்கு பறவைகள் போல் வீணா 
  

% இரஜோகுண மமோகுண விர்ச்தி ரச, மனம் ௮ர௬வ மன 

மென்றும். அவற்றோடு கூடிய மனம் உருவ மனமென்றுஞ் சொல் 
லப்படும், முன்னது - ஞாணிகளிடழ்தும். பின்னது - அஞ்ஞானிச 

ளிடத்து முள்ளனலவாம்.
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ள்கள் குழியா தாத், தடையிலா மனனத்தால் வாழ்வதே 
யுயர்வாணாள் சனனக் தர்ச்2சா) ர௬ுடையபிறப் புயர்ச்ததாக் 

இழேச ரிப்பிறப்பா மொழிந்த வெல்லாம், 

(போஃரை) அடையத்தக்க வாத்ம ஞான்றை யடைர்துதி 
இனிக் துன்ப பம ஆரர்சமானது அளவற்றதாய்ச் $ழானவிரு 

க்ஷங்களும், மிருகங்களும், பக்திகளுமாகிய விலைகளைப் போல- 

வீணாகக் காலச்ைப் போக்காமல், உடையற்ற அஃமவிசாரத்தால் 

சீவிப்பம4 மேலான வாபுளாம் ; wom sages Out Ps ga Ow 

சனனம் மேலானதாம். ஏனைய வணனத்தும் இழக்கமுசையின் 

US! mal utiw—( a - gy} 

9. ஐயமிட் Carr 

(பா-ம்.) உபயம் - பிச்சையை. இட்டு - இ-ப்பவர்க்குக் சொடு 

த்து. 8. ண் -f உண்பாயாக. 

25-அஇ. ௪கை. 7-செய்யுள். 

பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் ப௫ியென்னுச் 
இப்பிணி இண்ட லரிது. 

(பொ-ரை.) (எச்சாளும்) பகுத்துண்ணுசல் பழகியவனைப்ப 
சியென் ற கூறப்படும் தீயசோய் இண்டுதலில்லை--(௭-). 

(ஆ-ம்.) ஐயம் - (காரண சொருபமாயுள்ள தன்னை யடையு 

மாடைய முயலும் சீடர்களுக்கு அம்ம சாக்ஷ£த்காரத்மை யடை 

தற்கேதுவாய) - ஞானானுசர்மசான வுளவாலுண்டாகும் சர்தேகமு 

தலியவ்ற்றை, இட்டு - (ஞானாசாரிய ரருளிய்வாறு மொழு) வொ 
ழித்து, உண் - (௮வ்வனுசக்கான த்தில் நிலைத்து, அங்குதயமாகும் 

ரீரதிசயாரர்தத்தை) ௮னுபவிழ்திருப்பாயாகடி
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(இ. பி.) கைவல்லிய வீதம். 

தடைகளே தெனிலஜஞ் ஞானஜ் சச்தக விபரீ கங்கள 
படர்செயு மக்த மூன்றும் பலசன்மப் பழக்க,ச் தாலே 

யுடனுடன் வரும்வக் தக்கா ஓுயர்ஞானல் செடுமி வற்றைத் 

இடமுடன் கெடுப்பாய் கேட்டல் சிர்தித்த தெளித லாலே, 

(போ-சை.) தடைகள் யாரெனின்; அஞ்ஞானம் சந்தேகம் 

விபரீதமென்பன. துன்பறம்மையே விளைவிக்கு மந்த மூண்ட வித 

(ph அஈர்5 சென்மப் பழக்க னா வடிக்கடி வரும். வர்கால், மே 

லாய ஞானப்பீ ஈசாசய கெடும் ; அபலின். அம்குூன்றையு was 

யாக ₹ன்று கெடு, டல் செய்தி: கேட்டல். சி. இபல். தெளிதல். 

என்னு மிம்மூன்ோதுக்களாலும்--(௭-௮,) 

அனுபவா னந்த வெள்ளத் தழர்.தி2ய யகண்ட மாகத் 

தனுகா ணங்க ளாஇ சகலமு மிறக்து இத்தாய் 

மன௮பூ சணமாய்த் சேசு மானசற் கு௫ுவுள் சாண 
சனவீனிற் சுமுத்தியா ரன்மகன் சபாலம்னன். 

(போ-ரை.) சொப்பி-சாச வெழுசூச் சணுபவமாபுள்ள 

தடையற்ற வாரக்ழப் பிரவாகத்தில் மூழ்ட, மூழ்கவே யகண்ட 
பரிபூரணமே மானாக, தனு சரண புவன போகங்கள் முதலிய 
௪கல கற்பிதமு ஈூத்து, தெரிவே வடிலாஇயும் 'சன்மாத்தாமான 
தால் மனது பறிபூரணமாடயும் பூணமே மானிடத் இருமேனி 
சொண் டெழுர்தருளிய சம்குருராதனுவ் சானூம்படி.. தூக்காமல் 
அல்குதலாகய ஈனவிழ்ச்ழுத்தி நீலையதாகயுஞ் சற்புத்சினின் து 
த்னது சுபாவமாடியு 8ீ ரதிசயாஈச்ச லடிவமாயினன்--(௪-.)
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10. ஒட்புற வோழுகு. 

(பா-ம்.) ஒப்புரவு - உலக ஈடைபை யறிந்து, ஒழுகு - ௮ந்த 

வழியே ஈடப்பாயாக. 

14-அ.இ. ஒழுசசமூடைமை, 10-செய்யுள். 

உலகத்தோ டொட்ட வொழுகல் பலகற்றுவ் 

சுல்லா சறிவிலா தார். 

(பசை. உமர்ச்சோரோடு பொருந ஈடத்தலைச் சற்றிலா 

சவர் பலநூல் களையும் 5்னாரா.பிணம். விவேசமில்லாதவராவார்.-..- 

(௪-2) 
(ஆ-ம்) ஒபபுபவு - (அகா ண சொரூபமாயுள்ள ௮ஸ்தி பாதி 

ப் பிரிய ௨௮டி௮ சொருபக்கை யுளளவா montis nes granu) Gt 

விசறப சமாஇயை. ஒழுகு - சற்குரு கூறியவாறு. அப்பியசப்பா 

யாக 

(இ. பி.) மகாவாக்கியம். 

சற்குருலி னருளாலுக் தவமுடி வின் பயனாு௮ஞ் சனன 

நீல்ச், சிற்கனவாழ் வடைலதற்கே சர்தைசெயுர் இறமுடை 

யார் லெ ரா௫) கிற்குகிலை சாதனங்க ளொருகான்கு 'மறைகா 

ன்கு சீர்தி யோக வற்கமொடு சகலகலை கஞக்தேச்து. ஞான 

செறி வருவ ர்£மால், 

(பொ-ரை.) ஞர்னாசாரியர் இருபையினாலும், தவர் தவருமற் 

செய்து முடிர்த பலச்தினாலும். பலத் அன்பம் Panes பூரண்ஞூ 

ன செல்ல்தீழைப் பெறுவ ற்கே இர்இச்சினிற :இறத்மையுடைய 

வர்கள் சல்லறிவுள்ளவராக அப்மியாடுக்கும் கியா சாதன 

ச.துஷ்டபதுசளையும் வேதம் ரான்கையும் ஆசாய்க்தறிக்தகன் று
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இயமாதி யோகக் கூட்டத்துடன் சசல சாஸ்தி களையும் விசா 

ரித்து ௮வத்றின் அபப்ப் ஈயம்களைக்கண்டி ஞானமார்க்கத்இற்கு 

அருவார்கள்-.-(௭-ந.) 

1]. லதுவ தோழியேல்: 
(பா-ம்.) ஓதுவது - நூல்களை வா௫ிப்பதில். ஒடியல் - (எப் 

போதும்) £ ரங்காதிருப்பாயாக. 

14- அதி. ஒழுக்கமுடைமை. செய்யுள். 

மறப்பிலு மோத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான் 

பிறப்பொழுச்சுல் குன்றச் கெடும். 
(போ.ரை.) (கற்ற) மல மறம் மானாபினும் (௮ரண ம் 

கெடாமையினாலே பின்னும்) ஒ௫ிச்கொள்ளலாம் மீரஈமணனஜது 

உயர்ச்த் உருணமானது அசாம் குறைய அடியும் -(எ5ழு.] 

(ஆஃம்.) ததுவது - (அ?ஹாய சொருபமாபுள்ள மன்னை புண 

ருகற்கேதுவாய வேதாந்த காஸ்இரல்களை௪ சற்குருவாபிலாகப்) 

படிப்பதை. ஓழமயல் - ௩ (திட அபோ. ஞானமுண்டாகுமள 

வும்) விடா திருப்பாயாக, 

(இ. பி.) வேதாந்தசுளாமணி, 
சீவபர விசாரணையே யுசைத்தலரி தாஞ்சாத் 

இரப்பிரபஞ் சங்காமா இிகளைதி விரமாக் 

sragip சாஇகரு மாதிகமொ டேதான் 

கரு.துமனக் கற்பித2ம மக்தமசாத் இரத்தின 
மேவுறுமிவ் விருதிறமு மாருயிர்மெய்க் காட்சி 
சோ இிகளா தலின்ஞானம் பயிறற்கு முன்ன 

சோவுவசா் இரப்பிரபஞ் சந்தான்பெய்ஞ் ஞான 
வுதவியா மான்மகாட் சியின்பின்வீடு வ.துவாம்.



பாகியார்த்தம் - ஆநீதரார்த்தம். 17 

(போ-மை.) ச2வசு. திலக்கணங்களை விசாரித்துச்கொண்டி 

ருத்சலே சொல்லுகற் கரிதாகய சாஸ்இரப் பிரபஞ்சமெனப்படும், 

சாமக்கு ரோகாதிகள் வயத்தில் ரிற்பமே தீவிரப் பி-பஞ்சமாம். 

விஇக்கடங்கிய ௮ருணாசிாம தன்ம மு. சலியவற்மோடு தாமூடன் 

பட்டுச் சங்கற்பிக்கும் மனக்கற்பிதமே மர்தப் பிரபஞ்சமாம், 

௮சாஸ்இ-ப் பிரபஞ்சத்திற் பொருர்தும் திவிரம் மர்தம் என்னும 

இஃ்விரண்டும் ஆம தரிசனத்திற்கு விரோதமாயிரும்தலின், ஞா 

னாப்பியாசஞ் செய்,பற்கு முன்னரே *7க்கற்பாலனவாம், சாஸ்இரப் 

ப் பஞ்ச மெனப்டிவது உண்மை ஞானம் வாய்க்குமளவும் உகவி 

யாம்; அம பரிசனம் வாய்ல பின்னர் விட3க்சகாம்-.-(எ-று.) 

19. லளைவியம் பேசேல். 

(பா-ம்.) ஒளவியம் - பொறாமைக் கேதுவாடிய சொற்களை, 
பேசேல் - (எப்மபாதும்) £ பேசாதிருப்பாயாக, 

17-அதி. அழுக்காராமை, 8-செய்யுள், 

௮றனாக்கம் வேண்டாதா னென்பான் பிறனாக்கம் 

பேணா தழுக்க௮ுப் பான். 

(பொ-ரை.) (மறுமைக்கு) அறக்மையும் (இம்மைக்குச்) செல் 

௮/3$கையும் (சனக்கு) வேண்டாதவனென்று சொல்லப்படுவான் 

பிறனது செல்வக்மைச் (கண்டவிட5) மகிழாமல் பொருமைப் 

Barrer —(ar- gu.) 

(ஆ-ம்.) ஒளவியம் - (அகர்ச்சாவாயுள்ள தன்னை யறிய மூய 

லாது இருவினைப்பயனால் விளையும் பிறன.து பூஷணை.பில் வெறு 

ப்பும், தூஷணையில் விருப்புமடைரலாகய புடைபெயர்ச்சிக்கு 

எதுவான) விஷபாகாசச் சொம்களை, பேசேல் - (மறந்தும்) கூழு 
இருப்பாயாக, 

2
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(இ. பி) ரிபுீதை. 

புகல்சீவன் முத்தர்க்குர் பிராசத் தத்தாற் 

பூடணமுக் தூடணமு மெங்கு முண்டே 

யகமேவு மகம்பிரம நிச்ச யத்தா 

லவர்சீவன் முகத்தரலான் மற் ?ரார் செய்யும் 

வெகுவான பூடணதூ டணங்க ளசலே 

விமலமதா நிலைபெற்ற வன்னோர்க் சென்று 

மிகழ்வான தெவையுமிலை யெனுமு 7,த?தா 

டென்னிடை.கா னின்பமுற விசைர் து நிற்பென். 

(போ-ரை. மேலோர்களால் இறப்பிழ்துச் சொல்லப்பட 
சீவன் முச்தர்களுக்கும் பிராரத்வ வினையால் வரும் புகழும் இக 

(po cai ig முண்டாம், மனத்தின்கண் பொருக்திய யான் 

பிரமமென்னும் 8ச்சயத்தோடு எழுர்சருளிபிருச்ச Paar ap, 
ars எல்லாம லேனையோர் செய்யும் மிச்ச புசழிகழ்களினாலே 

பரிசுத்தமான நரிலையையுடைய அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் இடு 

வானலை யெனையுமில்லையென்டுற ரீசசயத்கோடெனது ரீஜவடி 

வத தின்கண் சான் அரா சமாசப் பொருர் இமயிருக்கின்றேன்-(எ-று | 

183. அஃகளஞ் சுருக்கேல். 
(பா-ம்.)' அஃகம் - உயர்ந்தோர் வழச்கோடு ஓத்து ஈடத்தலை. 

சுருக்கேல் - £ குறைச்காதிருப்பாயாக, 

43-98). அறிவுடைமை 6-செய்யுள். 

எவ்வ துறைவ துலக முலசத்ேதோ 

டவ்வ துறைவ தறிவு,
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(போ-ரை.) உலகமானது எலவ்விதத்தினொல் ஈடப்பதாயிருக்இ 

ன்றது அவ்வுலகத்துடன் பொருர்தித் தானும் HUN TESTO BL 

ப்பது அறிவாம்--(௪-று;) 

(ஆ-ம்.) அ௮ஃசம் - (௮கர்மண சொருபமாயுள்ள ஆன்மானுபவ 

sos அபரோக் வடிவாய் அமர்க்துள்ள மகான்கள் சிலையினை 
அடைதற்கேதுவாகிய)தியான யோக சமாதியில் சலைப்பட்டிருத் 
தலை, சுருச்சேல் - (அண்டு வாசனா வசத்தால் எழாரின்உ சாம ரூப 

பரிணாமத்துக்கு இடர்தருகலாகய வேதுவால்) குன்றுமாறு செய் 

யாதே. 

(இ. பி.) பெருந்திரட்6, 
9 Bu தியானர் சன்னா ஓுற்றகற் பயனா யுள்ள 

வேதமில் ௪மா.இ சொல்லி னெய்திய வமிர்தச் தன்னான் 

மீ.த.று மின்பக் தானாய் மிகல்குறை வின்றி யுள்ள 

நீதியார் தாச னுவொத் இருப்பதன் ற.றிக நீயே. 

(போ-ரை.) முற்கூறிய தியானழ்தினு லடைக்க நன்மையா 

சய பிரயோசனவடிவ குற்றமற்ற சமாதியில் பிரிதலின்றி யிருச்ச 

லார் தன்மையைச் சொல்லுமிடத்து, மேற்கூறிய சமாதியிலடை 

வுற்ற ஈனவித்சுழுப்தி யானர்தத்தினால் அதிகரித்து வளராநின்ற 
நிரதிசயாரர்சமே தன்வடிலமாய் உயர்தல் தாழ் சலில்லாது சமமா 

யிருக்கின்ற தராசின் நாவைப்போல உயர்வு தாழ்வென்னும் விரு 
ப்பு வெறுப்பற்ற மார்க்சமாகய மத்தியக, நிலையில் சசல சே௮லக் 

இன் வசமாகாது பிரிதலின்றி 8 யிருப்பாயாக--(௭-று.) 

14. கண்டோன்று சோல்லேல். 

(பா-ம்.) சண்டு - ஒன்றைப்பார்த்து, ஒன்று - மற்றொன்றை, 
சொல்லேல் - (எப்போதும்) சொல்லாதிருப்பாயாக,
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80-௮தி. வாய்மை. 8-செய்யுள். 

தன்னெஞ் சறிவது பொய்பற்க பொய்த்தபின் 

ற்ன்னெஞ்சே தன்னைச் சம, 

(போமா. (ஒரு௨ன்) னு செஞ்சிலே அதியப்படவ 
ன்றை (பீதர் ௮றிக்திலஸென்று) பொய்யா தொழிபக் கடவன். 

பொய்ம்மானாயின், (அமனை அறிம.) கனது செஞ்சே (அப்பாவ. 

துக்குச் சாகதியாய் *ன் ம) பன்னைம் சபிக்கும், (அப்பாவின் 

பயனாகிய துன்பம்ை ௮டைவிக்கும்)--(எ-.ற .) 

(அஃம். கண்டு - (௮கீசோச உடிவ அன்மானுபவும் ABT BA 

உண்டாகாமையை?! Galt hat gb, ஒன்ற - தனக்கு ஒப் 

பற்த அவ்வா மாண்பகம் உன்ற. சொல்லேல் - (சாமகரிட, 

இல் என்றம்) ” கூழு இருப்பாயாக, 

(இ. பி.) மெய்ஞ்ஞான நிலயம். 

கூட வேடமுங் கூடவா சாரமும் கூடஞா னமுக்கொண்டு 

மூட ராகிய வவரவ ரறிவுற மொழிவர்கண் மொழிச்தாலென் 
றேடு சிக்தையுஞ் தைவரு திச்சகத் இகழ்வுமல் கழியாத 

பாட வாயரா மவரனா சாரியப் பளசுரென் றறியையா. 

(போ-மா.) வஞ்சக வேடமும், வஞ்சக வாசாரமும், வஞ்சக 

ஞானமுங்கொண்டு தம்மை யடுக்கும் ௮வ்வம் மூடர்க எழியுமாற 
ஞானசாஸ்இரந்களைச்கூறுவர்; அவ்வாறு கூறுவதால் யாது பயன் 

வரும், பொருள் தேடும் கருத்தும் அழியாம லிவ்வுலகழ்தனது 
இழிவும் 8ீஙகாத பிநரைக் தோக்திஞ்செய்யும் வாயினையுடைய 
௮வர், குற்றம் நீறைர்க ௮சாசாரியரென்று ஐயா சீ யறிவாயாக...- 

(2-௮)
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15. muGune ayer. 
(பா-ம்.) ௩ப்போல் - ஙகசரர் தான் பிரயோசன முள்ளதாக 

விருந்து தன் வருச்சத்சைச் தழுவுகல்போல, வளை - நீ பிரயோ 

ன முள்ளாக விருந்து உன்னின ுமைச் தழுவுவாயாக. 

53-98. சுற்றர் தழால். 7-செய்யுள், 

காக்கை கரவா சுரைந்துண்ணு மாச்சுமு 

மன்னகீ ரார்க்கேயுள, 

(போ-ரை.) காகங்கள் (தமக்கு இரையாயுள்ளவற்றைக் கண் 

டவிட2 து) மறைக்காமல் (இனச்தை) அழைத்து (அவ்வினச்தோ 
டம் கூட) உண்ணாகிற்கும். (சுற்றத்தினாலடைபயும் பெருக்கங்களும்) 

அப்படிப்பட்ட இயல்பை யுடையவர்க்கே உளவாகும்--(எ-று,) 

(ஆ-ம்.) ஐப்போல் - (அவ்யாகிர்த சொருபமாயுள்ள தன்னைத் 

தானெனச் சாக்ஷாக்கரிப்பதற்கு) ௮ஸ்.தி பாதிப்பிரியம் தான் பிர 

யோசன முடைக்தாயிருர்து தன்னிடத்தில் கயிற்றரவுபோல் விக 

நிபித்தெழுக்ச சாமரூப இருசியங்களை த் தழுவி£ த்தல்போல (னை 

ப்பு மறப்பென்னு மிரண்டிற்கு மத்தியில் விளங்குர் தனது உண் 

மை நிலையில் அவ்விரண்டு தன்மயமாகும்படி), வளை - பொருச்தி 

ற்பாயாக, 

(இ. பி,) கந்தரனுபூதி. 
கருதா மறவா நெறிகா ணவெனக் 

இருசாள் வன௫க் சரவென் றிசைவாய் 

வரதா முருகா மயில்வா கன?ன 

Br sr te seus டனனே, 

(போமா.) வரத்சைச் கொடுப்பவனே, சட்டிளமை யுடைய 

னே, மஞ்ஞை வாகனத்தை யுடையவனே, சாம ரூபங்கட்கு ளே
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றுபட்டிருப்பவனே , செளரிய முடையவனே. சூர சம்ஹாரனே. 8 
நினையாமலும் மதவாமலும் இருத்தற்குரிய நிலையை யறியுமாற 
அடியேனுக்கு உனது தஇருவடித தாமரைகளை (ஒீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய 
ஞானத்தை) எப்பொழுது கடாட்சிச்க மனமிரங்குவாய்--(௭-.2.) 

16. சனி ராடூ. 
(பா-க்.) சனி- ஜனிக்கெற, %ர் - ஆற்து£ர் முதலியவர் 

தில். ஆ - £ ஸ்சானம் செய்வாயாக, 

30-அதி. வாய்மை, 8-செய்யுள், 

புறந்தூய்லை 8ீசா னமையு மகச்.தூய்மை 

வாய்மையாற் கணப் பிம். 

(போ-சை.) (ஒருவனுக்கு) உடம்பு பசிசுத்தமார் சன்மை FA 

னால் உண்டாகும். (அதுபோல) மனம் பரிசுக்கமார் தன்மை 

உண்மையால் உண்டாகும்--(எ-று.) 

(ஆ-ம்.) சணி - (அவாங்மனோே கோசரமாயுள்ள ஆழ்மாவைய் 

தானெனச் சாஷாகச்கரிப்பதற்கு ஏதுவாகிய சமாதி யப்பியாசத் 
இன் மேலீட்டினால்) உதயமாசாசின்ற, மீர் - அசண்டப் பிரஹ்மா 
காரவிருத்தி அனுபவ ௮மைதி £லைபில் உளவாகும் ௮றி.து.பிலென 

ப்பெயரிய ஈனவிற் சுழுப்தியிற்றோன்றும் ஆச் மாகிய) ஞானாது 

சந்தாக திர்த்தழ்இல், ஆடு - ரீ நீரஈ் சர் தளேத்திருப்பாயாக. 

(இ. பி.) சொருபசாரம். 

ஞானானு சக்தான ஞானிக்கு சீராட . 
ருனுகக்த கோலஞ் ௪தாசாச - மானமற 

வால்கப் புசிப்பதுவே மாபூசை சஞ்சாசர் 

இங்கற்ற சு,த௪௪மா இ.
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(போ-மை.) ஞானானுஷ்டான த்தில் நிற்றலே ஞானிக்கு 8ரா 
லும், சன்னெண்ண ச் இன்படி விரும்மிய வேடமாதலே நித்தியா 

_ாரமும், பிச்சையிவெதை மானமின்றி வாங்கப் புசிப்பதுவே மகா 

பசையும், oF கணமும் ஐரிடத்தில் ரில்லாமல் தேச சஞ்சாரஞ் 

செய்வே குற்றமற்ற சுத்த சமாதியுமாம்--(௭-று.] 
| 1. ஞயம்பட வுரை; 

(பா-ம்.) ஞயம்பட - (பொருளாலே) ஈன்மையுண்டாக, உரை - 

(பிறருடன்) £ பேசச்கடவாயாக, 

10-அதி. இனியவைகூறல். 0-செய்யுள். 

அல்லவை தேய வறம்பெருகு நல்லவை 

காடி. யினிய சொலின். 

(போ-மை.) (பொருளாலே பிறர்க்கு) நன்மையைக் தருஞ் 

சொற்களை (மனத்தால்) ஆராய்ர்து இனிமையுள்ளனவாக (ஒரு 
வன்) சொல்லுவானாயின், (அவனுக்குப்) பாவங்கள் குறையத் தரு 
மம் வளரும்--(எ-று.) 

(த-ம்.) ஞயம்பட - (அசங்க சொருபமாய தனது ய்தார்த்த 
கிலைபில் அர்சக்காண விருத்தி நிலைபெற்றிருத்தற் கேதுவாகிய 

பூகத்தினை நிரச்சாஞ் சாதித்து ௮ச்சாதனையின் பரிபாசஸ்இதியி 

லுளவாகும் அ௮றிது.பிலெனப் பெயரிய நீருவிகற்பத்தில் சித்தம்) 

சிவாகா£மாய் விளங்க, உரை - (அக்நீருவிகற்ப சிவாகா. விளக்கத் 
இனின்றும் பர்முகப்படும் ஞான்று) பா௫ய இருசிய மனைத்தையும் 
சின்மயமாய்க் கரைத்துப் பழகுவாயாக. 

(இ. பி.) திருவாசகம் 
இன்றெனக் கருளி யிருள்கடிர் துள்ளத் தெழுகன்ற 

ஞாயிற போன்ற, கின்றகின் றன்மை கினைப்பற நினைந்தே
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னீயலாற் பிறிதுமற் மின்மை, சென்றுசென் றனுவாய்த் 2த 

ய்க்.துதேய்ந் தொன்றுர் தருப்பெருக் துதையுறை சிவனே? 

யொன்று யல்லை யன்றியொன் பில்லை பாருன்னை யறியகிற் 

ures. 

(Gun-ent.) (F AGG sr eu sraarana பறிலி22 பின் 

னர் ௮ச்கெழிக்கணிடையரு முயத்சியுடன் பழகும் பழக்சவிறதி 

யிர்புருடகர் மற் நிரும்கலாகெய) இ௰கருணடதில். ஜீவமபாத 

னாகிய எனக்கு (மல இ,சன்மைபை யுண்பெண்ணு வர் கேது 

காய அ௮கணடாகா - விருதிஞானம்) உ£யமாக அறிது. லெனப் 

பெயரிய ஈனலிற்சழுப்திஆன*ஏழமுண்டாக அகமனால் அவித்தை சா 

சமடைக்து ௮௧ ,தின்கண (வீளங்கு மவ்லாரச் சந்தில், உதயமாகி 

ன்ற ஞானசூரியனையே ரிகர்ம்து* ற்கும் தூரிப விளக்கத்தில், (அச் 

துரியவிளக்கமன்றி அன்னியப் பிரதீதியானது இறைபளவும் நக 

ழக்காண்டுலன், இப்பெற்றியானாஙகு ஜனிக்கும் சகஜானர் 5 வழ 

ப௮த்தால் சங்கற்பமும் வாசனையு ம2இ.ப* 5 க்யமடைரந்து) ரீனை 

ப்பொழிய டனைர்கனன். இஃதகைய ௮நுபவ ரிகழ்ச்சியானது எப் 

பதார்த்தல்களிலும் கற்சொரூபமே விசேஷி3 து௮ப்பதார் ச்சங்களி 

னது தன்மை சாமான்யமாகக் காணப்பட்டு (மேற்சொல்லிய ௮து 
பவம் இடவ ற கியடைர்க நன்மையால்) பதார்ம்சங்களில் சாமா 

ன்ய விசேஷபாவமு fae ஐக்யெ லையை யடைகின்ற (சச9 

தானந்த விளச்சமாயெ) செல்லம் அுஇகரித்து Sarwar’ orp 
சகஜாரர் தத்தில் வாசஞ்செய்பும் துரியாதீபமே (சொரூப சமாதி 

யைப் பழகுர் ருணத்தில்) 53 துவச் குழாங்களெல்லாம் * யல்ல 

வாக யதற்க இதமாய் விளங்கப்பட்ட வுன்னை (௮ல்விளக்காநுபவ 
நிகழ்ச்சியைக்கொண்டு பார்க்குர் தருணத்தில் முன்பு சேதிகளை த 

பதார்த்தங்கள் யாவும்) அவ்விளச்கத்தை யல்லது வேருயறிச
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லேன், (இச்சசைய சூழ்ச்சியால்) விளங்கப்பிம் இத் துரியாதீத 
வநுபவழ்தை ரிஷ்காமிய புண்ணிய மிகுதிப்பேறில்லாது அறிய 
வல்ல புருடர் யாவர் ! அறிய வல்லவர் இல்லை--(ஏ- று.) 

18: இடம்பட வீடிடேல், 

(பா-ம்.) இடம் - கையிலுள்ள பொருள். பட - வீணாயொ் 

ழிய; வீடி - வீட்டினை. இடேல் - £ கட்டாதிருப்பாயாக. 

47-௮.இ. தெரிர் துசெயல்வகை, 1-செய்புள், 

அழிவதாஉ மாவதாஉ மாக வழிபயக்கு 

ம£தியமுஞ் சூழ்ச் த செயல், 

(பேரை.) (தொழில் செய்யுமிடம்து அப்போது அனால்) 

அழிவையும் (அழிந்தால் பின்னே) ஆஅதையும் Yur erg Sper 

லத்தும் தரும் இலாபத்தையும் ஆராய்ந்து (உற.௮காயின்) செய்ய 

க்சடவன்--(எ.று.) 

(ஆ-ம்.) இடம் - (அசரீர சொரூபமாய் ஹிரு யாம் பத்தில் 

பிரசாரியாரன்ற £ ரஇசயாகக்த நீலையினின்றும், பட- பிறழ்ந்து, 

வீடு - விஷயாஈர்தத்தை அநுபவித்த்பொருட்டு? சேகமாகாக் 
மிய சம்பர் மய மர் தரத்தினை, இடேல் - அடையா ிருப்பாயாக, 

(இ. பி.) ஞானவாசிட்டம். 

அகமகமென் நளைத்துயிரி னிடத்துமிருர் தனவாத 

மூரைப்ப தாக, நிகழொளியா யான்மதத் துவமான சொரூப: 

த்தை நினைத்தல் செய்வார், இசழிதய குகையுறையு் தேவ 

தையை விட்டயலே தெய்வச் தேடன், மிகவரிய கவுத்துவத் 

தை யெகிர். றெ மணிதேடும் வேட்கை போலாம்,



26 ஆத்திசூடி 

(போ-மை.) கான் நானென்று சகல ஜீவர்களிடத்து மிரு 
ச்து சதாகாலமும் சொல்லுவதாய்ப் பிரகாசமாய் விளங்கும் 
ஆத்ம தத்துவமான செம்பொருளைச் சர்தனை செய்லாம். (இஃ 

தொழ்ச்து) பிசாசிக்ெற ஹிருதயாம்ப:நஇல் வூக்கும் துரிய 

சொருபத்ழை விட்டு ௮ன்னியங்களில் தெய்வம் ஈளகாகக் ௧௫, 
யாத்திரை செய்து கேம் இங்களில் அத்தெய்வத்தைத் பேடு 

தல் (எத்ன்மைம்ெனின்.) மிகவும் பெறுதற்கு அருமையான 

(கத தினணிடம் கடைம திரா£ன்ற மேலான) பதுமரரகத்தை (கல் 

லென ரீனைக்து) வீசு ௮ற்பமாய பலகறையைச் மேன்ற ஆசை 

க்கு ₹ீகராகும்--(எ-.) 

19: இணக்கமறிக் தீணங்கு; 

(net) இணக்கம் - சக்க குணத்தை, அறிர்து - இருக்கப் 
பார்ம்து, இணங்கு - (ஒருவரோடு) சிசேகஞ் செய்வாயாக. 

80-அதி. ஈட்பாராய்தல், 8-செய்யுள். 

குணனும் குடிமையுக் குற்றமும் குன்றா 
வீனலு மறிந்தியாக்க ஈட்பு, 

(போ-ரை.) (ஒருவனது) குணச்தையும் குடிப்பிறப்பையும் 

குற்றத்தையும் குறைவற்ற சுற்றத்தையும் ஆராய்ர்தறிர் து, சிசே 
அத்தை (அவனோடு) செய்யக்சடவன்--(௭-ு.) 

(ஆ-ம்.) இணக்கம் - (௮ சொருபமாயுள்ள் தன்னைப் பெ 
றுதற்கேதுவாய சங்கற்ப விகற்ப ஆகா. ரமிறக்த) ' மத்தியகத நிலை 

யை, அதிந்து - (சற்குருசாச னருளியவாறு தகுதியாக) ௮றிர்.த, 
இணங்கு - (௮.இி.ம் தடையின்றி) £ பொருச்ியிருப்பாயாக, '
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(இ. பி.) ஞானவாசிட்டம். 

சொருபம்விட் டகலன் மோகமாம்வேறு சொல்லிட முன் 

புபின் பில்லை, யொருபொரு ணினைவை யொழித்.துமே லப் 

பா லொருபொரு ணினைவுறி லக்த, விருபொருணடுவு ணினை 

வற லிருக்கு மி௫சொரு பக்தியல் பி. துதான், மருவுகற்பனை 

மாண் டசைளில்கற் பாலாய் வருஈனாச் சுமுத்இதீர் வடி. 

வாம், 

(போ-ரை.) ஆத்மசொரூபத்தை விட்டு நீங்கினால், அதனை நீங் 
குமறிவே மோகமென்று சொல்லப்படும், வேவஹே மோகமுண்டெ 

ன்று சொல்ல முன்னும் பின்னு மில்லை, ஒரு வஸ்துவின் கீனைவை 
விட்டு மேவொரு புறதிலிருக்கன்ற வஸ்துவை நினைக்கு மிடத் 

இல் அவ்விரண்டு வஸ்துவின் மதீதியிலும் சங்கற்பரஇிதமா யிருக்க 

ன்ற இர்த ஞானமே சொரூபச்தின் தன்மையாம். இச்ச ஞானமே 

பொருர்திய கந்பனூடிதமாய்ச், சலனமில்லாக பாடாணத்துக் 

கொப்பாய் வருகின்ற ஈனவிலுள்ள விருத்தி ஞானமும் :சுழுப்தி 
ய்வஸ்கையிலுள்ள வஞ்ஞானமும் தீர்ஈ்க சொருபமாம்--(எ.று.) 

0: தந்ைத தாய்ப் டேண். 

பாம்.) தந்ைத - தசப்பளையும், தாய் - தாயையும், பேண் « 
டீ காப்பாற்றுவாயாக, 

90-.2,தி, பெரியாரைப்பிழையாமை. 2-செய்யுள். 

பெசியாரைப் பேணா தொழுூழ் பெரியாராற் 
பேசா விடும்பை தரும். 

் (பே£-மை.) (ஒருவர் பெருமை அறிவு முயற்சி யென்பவற்றால்) 
பெரியரரயினாரை ஈன்கு மதியாமல் (௮அவமதி3து) ஈடப்பாராயின்,
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(அர்சடச்கையானத) அ௮ப்பெரியவரால் (எக்காளும்) ரீங்காக துன் 
பல்களை (அவர்க்குச்) கொடுக்கும்--(எ-று.,) 

(ஷ-ம்.) தாய் - (அசலசொருபமாய் கீலைத்தற்சேதுவாய ௪௧௪ 
சமாதியை யடைசர்பொருட்டச்) சவிகற்பசமாதியையும், தகை - 
கிருவிகற்ப சமாதியையும். பேண் - (க்க சேச காலங்களை யறி 
ந்து) £ பிரியத்துடன் அப்பீயசிப்பாயாக. 

(இ. பி.) ரிபுகீதை. 

ஆதலினாற் கனவிலு2ம பிரமத் க்கில் 

கன்னியமா யணு2வனு முள்ள தென்னும் 

பேதமுறும் புந்தியினைச் தாரக் தள்ளிப் 

பிரமமெலா பது £?வகா னான தென்றே 

சாதகமா முறுதியினைத் திடப்ப டுத்திச் 

FESS pw பாளிக்துச் சலன மின்றி 

யா திமுடி வொன்றுமிலா வகண்டா கார: 

வதபூதி யடைக் சந்க மயமே யாவாய், 

(போ-சை.) ஆகை.பினாவலே,சொப்பன மதிலும் பி.ஹ்ம சொரு 

பத்திர்கு வேறாக அணுவாவது இருக்கிததென்சின்ற பேதம் பொ 

ருந்திய புத்தியைப் பிரஹ்மவிசார மூலமாக நீயஇகளைந்து மீக, 

எல்லாம் பிரஹ்மஸ்வரூப மென்றும் ௮துவே நாமென்றும் பழகு 
இன்ற இட அப்பியாசச்தை புறுஇப்படுத்த௪ சர்வசா அ௮ப்பாவளை 

யைச் செய்து அஞ்ஞான சர்தேக விபரீ தங்களென்௫ன்.௦ தடைச 

ளில்லாது சதோதயமாய் விளங்கும் அகண்ட சாட்சாத்கார வனுபூ 
தஇியைப் பெற்று அ௮வ்வசண்டாகார ௮னுபூதிமயமாய் சிலத்திருப் 
பாயாக--(௭-று.)
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21. நன்றி மறவேல். 

(பப-ம்.) நன்றி - ஒருவர் செய்த உபகாரத்தை, மறவேல் - 

(எப்போதும்) £ மறவா திருப்பாயாக. 

11-௮இ. செய்சான்றியறில். 8-செய்யுள். 

நன்றி மறப்பது GOT PET pI HoT Mave 

தன்றீற மறப்பது ஈன்மு, 

(பே-ரை.) (ஒருவன் முன்செய்5) ஈன்மையை மறந்து விடு 

வது (ஒருவனுக்கு) ௮றனல்ல, (அவன் செய்்5) தீமையைச் செய்த 

பொழுமே மறந்து விவெது அறமாம்--(எ-.று, 

(ஆ-ம்.) ஈஸ்றி - (அச்சுதசொருபமாயபுள்ள ஒன்னை யுணர்க go 

பிறவி யகலுதற் பொருட்டுச் சற்குருசாறழ னருளிய) மஹா 

வாக்ய லச்ஷியார்த்சச்ை. மறவேல் - (என்றும்) 5 மறவாதிருப் 

பாயாக. 

(இ. பி.) கைவல்லிய ஈவரீதம். 

சிட்டனிவ் வாறு சொல்லக் தேசிகர் மகழ்க்து சோக்கிக் 

இட்டவா வெனகி ருத்திக் ருபையோ டருளிச் செய்வார் 

அட்டமாந் தடைகண் மூன்றுக் தொடா£மற சொரூப ஞான 

கிட்டனா யிருப்பா யாகி னீசெயு முதவி யாமே, 

(போ-மை.) சடனானவன் இலவ்வண்ணகச் துஇத்துரைக்க ஆச 
ரியரானவர் மகிழ்ச்சியுடன் பார்த்து, சமீபத்தில் வாவென்று ௮ழை 

Sg இருக்கச்செய்து கருணையோடு அனுச்சரகஞ் செய்வார், பொ
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ல்லாதனவாயெ பி: இபர் தங்கள் மூன்றும் தொடர்ர்து வாராமல் 

ஞானசொருப சமாதியை யுடையவனா யிருப்பாயானால் இதுே 
8 எனக்குச் செய்யுங் கைம்மாளும்--(எ-று;) 

99. பருவத்தே பயிர்சேய்- 

(பா-ம்.) பருவமே - அது அது விளையுங் காலக்தி2ல, ப1?- 

செய் - ௮ை3 யழைப் பயிரிலொயாக, 

க்க 

49-அ.தி. காலமமிகல். 2-செய்யுள், 

பருவத்2தா டொட்ட வொழுக நிருவினைத் 

இி.ராமை யார்க்குங் கயிறு, 

(போ-ரை,) காலத்தோ பொருர்ச (தொழில்செய்து) ஈ௩ட£ 

தல் (ஒருவரிடம்தும் ரீல்லாது 2ங்குஞ்) செல்வக்மை (seer eof 
க.) 8ீங்காமல் கட்வெசாகய கயிரகும்--(எ-2.]) 

(ஆ-ம்.) பருவச்சே - (அசம்சாரியாயுள்ள தன்னைம் தானென 

ச்சாக்ஷ£த்கரிப்பதற்கு எதுலாய சாகனங்களைச் சற்குருவாயிலாய் 

உணர்க்து) பெறுதற்குரிய காலத் திலேயே, பயிர் செய் - (அவற்றை 

வை ராக்யெச்சோடிருர்.து) நீ விருத்திசெய்வாயாக. 

முப்பதா மாண்டளலின் மூன்றற் ரொருபொருளைத் 

தீப்பாமற் றன்னுட் பெரறானாயின் - செப்புங் 

கலையளவே யாகுமாங் காரிகையார் தங்கண் 

- மூலையளவே யாகுமா மூப்பு,
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(போ-ரை,) (ஒருவன்) முப்பது வயதுச்குள் & மலம் விட் 
சேபம் ஆவரணம் என்னும் முக்குற்றங்களும் நீங்கி ஒப்பற்ற பாம் 

பொருளைத் தவறாது தனக்குள்ளே * (அசம்பிரஞ்ஞாச சமாதி 

வாயிலாக) அடையாது விஏவெனாபின், (அவன து ௮ பம்) பெண் 

களதூ முலை.பின் தளர்சசியளவே, அவர்களது மூப்பின் அளவா 

௮துபோலப் படித? சாஸ்திர வளலேயாகும்---(௭-ற.) 

2௦: மண்பறித் துண்ணேல். 

(பா-ம்.) மண் - பிறரது விளை நிலத்தை, பறித்து - அபகரித் 

அக்கொண்டு, உண்ணேல் - மீ 2வனஞ் செய்யா திருப்பாயாக. 

18.அ.தி. வெஃகாமை. 1-செய்யுள், 

கடுவின்.றி நன்பொருள் வெஃூழ் குடிபொன்றிக் 

குூற்றமு மாங்கே தரும். 

(போரை. (பிதர்க்குரிய பொருளைச் கொள்ளுதல் ஈமக்கு 

அறமல்லவெண்ணும்) சவ நிலைமை யில்லாமல் (அவரது) ஈல்ல 
பொருளை (ஒருவன் அபகரித்தற்கு) விரும்பின். (அவ்விருப்பு 

அவன்) குடியைச் கெடச்செய்து பல குற்றங்களையும் அப்போதே 
(அவனுக்கு4) கொடுக்கும்---(எ-று.) 
  

3 மலம் - பாலம் - அஃதாவது சன்மாச்ரரங்களிற் செய்த 

அசுப கர்மல்களா லஓுண்டாய அதர்மம், 

விட்சேபம் - சித௪ சலனம். 

அவரணம் - பிரஹ்ம ரூப ஆத்மாவை சானறியே னென்னும் 
அஞ்ஞானம். 

* அசம்பிஞ்ஞாத சமாதி - சர்வ விருத்தெளின் நிரோத் 
தோடு இழ்தம் நிருவிசற்ப பிரஹ்மாகாரமாக கிலை2தல்,
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(ஆ-ம்.) மண் - (அணுசசொரூபமாயுள்ள தன்னை யுணாதற்கு2 

தடையாயுள்ள) மாயாகாரியமான தனு ரண புவன போகங்களை. 
பறிழ்து - யானெனவென் றமபீமானஞ்செய்து, உண்டேல் - (அது 

கா ணமாக வெழும் போலியாகர்தத்தை ரீஜா51 மென்று கருதி) 

£ அனுபவிக்க முயலாதிருப்பாயாக, 

(இ பி) பிரபுலிங்கலீலை. 

யானென தென்ப திருந்இடு காறு 

ஞான முறுனது கண்ணில னாகற் 
முனிலை யாத சகந்திகம் கிற்குக் 

தினமி லாத சவக்திக ழாதே. 

(போ-மை.. (ஒருவன்) யான் எனசென்னும் ௮5ஈமமகை பிர 
FGM aD HIT LOM UTM. HFS CGT SOS யடையாளுமன், 

தான் ஒரு முதலாக '!லை.புரா சகம் (அவனுக்குக்) காணப்படும் ; 

(அதனால்) மாசற்ற சிலம் விஎங்காது--(௪-ற.) 

24. இயல்பலாதன சேயேல் 

(பா-ம்.) இயல்பலாமன - தர்மத்திற்கு விமராதமான காரிய 

ங்களை, செயேல் - (எப்போதும்) £ீ செய்யாதிருப்பாயாக, 

4-95). அறன்வலியுறுத்தல், 10-செய்புள். 

செயற்பால தோரு மறனே யொருவற் 

குயற்பால தோரும் பழி, 

(போ-ரை,) ஒருவனுக்குச் செய்தற் நன்மையது ஈல்வினை 
யே, ஒழி2ம் மன்மையது தீவினையே--(எ-று,)
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(ஆ-ம்.) இயல்பலாதன - (ஸ்தாணு சொருபமாபுள்ள சன்னை 
ீதானெனச் சாக்ஷ£ச்கரிப்பதறி கேதுவாய யோக ஞான வொழு 
சத்தை மேற்சகொள்வதொழிக்து) பிறவிக்கே துவாய செயல்களை, 

செயேல் - (எப்போதும்) ரீ செய்யா இருப்பாயாக, 

(இ. பி.) வைராக்கிய சதகம். 
. ° os க் ௪ 

ஆதமை (/ 7 ௮ /பைகைப அர vty ாடக்களில் Ly 

‘a igih, Sour சே/விட யங்களிம் செல) மைக் துள்ள? கருதும், குவா மச விட புங்க அசல மைக் துளளம?ம 

சுவையாக, சோ சேகன் சகாணமே ௪ ணொனதி தொழுது 
e . 72 ட்ட க ae oO ° NT * oo 

ரின் 2 pF Bro டி 39/0 நாவின் Fe ரிக “லி யவ, BB oe ON 
பக்கு . ௫ 

தத கழி ரர Pu 

(போ-ரை.) ஆமையான தன்பால் பொருச்தியஜச்து ௮ங்க 
தீதினையும் தீமை வருமிடத்துத் னது ஒருடம்பின்௧ண் அடக்கக் 

கொள்ளுமசல்போலப் பஞ்சேக்இரியங்களையும் பாலங்களுக்கு ஏது 

வாய் வருகின்ற விஷயங்களிற் போகவொட்டாது விவேகத்தால் 
உள்ளடச்சி. செஞ்சமே ! கெளரியைப் பாசத்திலே வைத்த சந்திர 

சூடனாகிய வன து திருவடிகளே அடைக்சகலமென ௮ணல்” far 
லு, ௮த் திருவடிகளை அன்பால் நினைந்து, ௨௬௫. அழுது, ௮௮ன து 

திருசாமமாயெ ஐர்செழுத்தினையும் சாவினால் இடைவிடாது செ 
பித்தாயில்லை, மிச்தையாகய சேசபோகம்களைச் கருதி ௮வதகொ 
ழிலாலே வாழ்காளெல்லாம் வீணாளாகக் கழித்மனை-(எ-ற.) 

25: அரவ மாட்டேல். 

(பா-ம்.) ௮ரவம் - பாம்பின் படத்தைப்போன்த சாலை, 

ஆட்டேல் - (வீணா) நீ ஆட்டா திருப்பாயாகூ, 
8
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27. வஞ்சகம் பேசேல். 

(பா-ம்.) வஞ்சகம் - வஞ்சகமுடைய சொற்களை, பேசேல் . 
(எப்போதும்) £ பேசா திருப்பாயாக, 

28-அ.தி. கூடாலொழுக்கம், 1-செய்யுள், 

வஞ்ச மன மான் படி, முழுக்கம் பூதங்க 

Cb GM FACS CHU. 

(போ-மை.) வஞ்சனை பொருந்திய மனத்தை யுடையவனது 
மறைச்த ஒழுக்கத்தை (உடம்பாய் அவனோடு கலர்து *த்கின் ர) 

பஞ்ச பூதங்களும் (கண்டு தம்) உள்ளே இிரிக்கும்--(௭-ற.) 

(ஷும்.) வஞ்சகம் - (அகாவிர்த சொருபமாயுள்ள தன்னையே 

சானாக வறிதற்கேதுவாய ௮கண்ட சாஷாச்கா? முண்டாதற் பொ 

ருட்டுப்) ::புத்தோகம் முத்தோகம் பூணானர்தோகம், சத்தோகம் 

சித்தோகம் சார்தோகம்- சுத்தோகம் - அாணங்க டேடரிய வற்பு 

தோசம் சகல, காரணமாஞ் சைதன்யோகம்??) என்றற் ரொடக்க 
த்து வாக்கியங்களைக் கூறுவ தொழிர்து, முன்னே இன்பஞ் செய் 

வதுபோற் காட்டிப் பின்னே நிச்சயமாகத் துன்பஞ் செய்யும்) 

இதராகா॥ வார்த்தைகளை, பேசேல் - (என்றும்) 8 பேசா திருப் 

பாயாக. 

(இ. பி) சிவஞான வள்ளலார். 

மன?மான்றும் வாயொன்று மின்? யொருப்பட்ட 

(மா தவர்பால், நனவினிற் மோன்றுவ னுன்முக ஸனுட்கி நடக்க 

முத மனமொன்று வைத்துப்பின் வாடியான்று பேசிய 

வஞ்சகர்பால், சனவிலுக் கோற்மப் படிவதுண் டோகச்டி 

யேகம்பனே.
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(போ-மை.) திருக்கச்சியின்கண் திருச்கோயில்கொண் டெ 
முர்தருளி யிருக்கின்ற ஏகம்ப மூர்த்தியானவர், மனம் ஒன்மை 
நினைத்தலும், வாக்கு ஒன்றைப் பேசுதலு மில்லாமல் ௮வ்விரண் 
டுர் சன்மயமாக ஒற்நமை யடைசர்ச ௮ன்பர்களிடத்துப் பிரமசே 

வன் அஞ்சி ஈடுச்சச்தை யடைய ser p> (சுழுத்தியில்) பிரதி 
யட்சமாய் விஎங்குவன்., மனத்தினாலே ஏன்மை எண்ணிப் பிறகு 

வாக்னொலே மற்றொன்றைப் பேசுகின்ற வஞ்சசர்களிடத்துச் சொ 

ப்பனத்திலும் பிரத்தியட்சமாக விளங்குவதுண்டோ! இல்லை-௪-ற. 

28. அழகலாதன சேயேல்: 

(பா-ம்.) அழகலாதன - சறப்பல்லாத காரியங்களை, செயேல் - 

(என்றும்) £ செய்யா இருப்பாயாக, 

06-அதி. வினைச்தூய்மை. 4-செய்யுள், 

இடுக்கட் படினு மிளிவந்த செய்யார் 

நடக்கற உ காட்சி யவா. 

(போ-ரை,) அசைவற்ற அறிவை யுடையவர் (தாம்) துன் 
பத்திலே படவரினும் (௮ தீர்த்சம்பொருட்டு முன்செய்தவர்க்கு) 
இழிவுவஈத தொழில்களைச் செய்யமாட்டார்-.-(எ..று.)) 

(ஆ-ம்.) அழசலாசன - (௮ாதிமுச்ச சொருபமாயுள்ள பிர 

ஹ்ம சாட்சாம்கா? மூண்டாதற்பொருட்டு அதற்குச் சாசனமாகிய 

ரவணாதிகளைச் செய்வ தொழிக்து பிறப் பிறப்பிற் கே துவாய) 
% காமிய கர்மங்களை. செயேல்-(என்றும்) £ செய்யா இருப்பாயாக, 

எனவே * நிஷ்காமிய கர்மம் பரம்பரையாகச் சமாதி யப்பி 
யாசத்திற்கு எதுவாமென்பது பெறப்பட்டது. 
  

& காமிய கர்மம் - பயனைச் ௧௬.இச் செய்யுக் கருமம் 
* நிஷ்சாமிய கர்மம் - பயனைச் கருதாது செய்யும் கருமம்.
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90- அறனை மறவேல்; 
(பா-ம்.) அரனை - செய்யக்கக்க தருமத்தை, மறவேல் - (௪ 

சாளும்) 8 மதா இருப்பாயாக, 

4௮. அரன்வலியு ற.த்தல். $-செய்யுள். 

அறதக்கனாஉங் காக்கு மில்லை ய 56 

Unborn Baw Pap. 

(போ-ரை.) (ஒருவனுககும், கருமஞ் செய்தலின் மேற்பட்ட 
பெருச்சக்கைச் தருவதும் இல்லை, அத்தருமததை (மயக்கத்தால் 

மரர்துவிடுகலின் மேற்பட்ட கேட்டைக்தருகதும் இல்லை-(எ-ற 

(ஆ-ம்.) அறனை - (எஈசொரூபமாயுளள தன்னை? தானென 

உணர்தற்கு காம ரூப பரிணாமமும், குன்யாகா ப் பரிணாமமுமா 

காது ௮ஸ்தி பாதிப் பிரிய வி.பாபக விளக்கத்தில் சத்தம் தைலகா 

ரைபோல் ரீலைபெற்றுப் பழகுகலாயெ) அரம்இனின்றும். மற 

வேல் - (பராமுகப்பட்டு) * மர் துவிடா இருப்பாயா, 

(இ. பி) கைவல்லிய ஈவரீதம். 

வாயும் அம்பனஞ் சலக்தம்பனர் மணிமக்கிர மருந் 

தாலே, தேயும் தம்பனஞ் செய்மிடி லகிலதிம் சிஈக்க௪ 7 

இகளெங்கே, யச் சச்சிதா நந்கமாய் வேுன்று கினேக் 

இடா தருப்ப।3யல், மாயச் சத்தியே மீதன்॥ மந்திப 

பறைகளிம் ௧12 மே. 

(போ-மா.) வாயுஸ்தம்பனமும், சலஸ்தம்பனமும், சேயுஸ் சம்ப 
To. west wot By ஒளடதஙகளினாலே (மர் திரலாதியாற்) செய்ய 
ப்படுமாயின், ௮வ்வப் பொருள்களில் விசேஷமாகவுள்ள ௪லன, 
இ.ரல. சாக சச்இிகள் (சாசம். அல்லது திரோதானமாய் நிவிர்த்.இ
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ச் அப்போமேயல்லது) எங்கே காணப்படும்; (அதுபோலவே)நீயும் 
(மாயைக்காதாரமாகிய) சசடிதாகர்தாச்மகமான பிரமமாய் அந்நீ4/ 

மொன்ழையும் நீனையா தஇிருப்பாயாயின், (அசத்து FL gears 
மகமான) மாயாசத்தி (மீண்டெழாமல்) நீவிர்த்தியாய்விடும் ; (ஜுச 
மரண ரூபமான மாயா நீவிர்த்திக்கு இத்திருசிய % விஸ்மரண மல் 
லாமல் *குப் சமான வசனம் சுருஇசளில் யாம் சண்டிலேம்-(௪-.று,) 

61: அனந்த லாடேல்: 

(பா-ம்.) அனந்தல் - நித்திரையை, ஆடேல் - (அதிசமாக) 
8 செய்யா திருப்பாயாக. 

61-98. மடியின்மை, 5-செய்பூள். 

நெடு! மயி மடிதுயி னான்ருங் 

கெடுப ம் காமக் கலன். 

(போ-ரை.) சோம்பலும், (விரைவிற் செய்தற் குரியவைகளை) 

நீட்டித்துச் செய்யும் குணமும். மறதியும், த இரையும், ஆயெ சா 

ன்கும் இறக்கும் இயல்பினை யுடையவர் விரும்பி யேறு மரக்கல 

மாம்--(௪-ு.) ் 

(ஷ-ம்.) ௮னச்தல் - (௮சோக சொருபமாயுள்ள தனது யதார் 
திச சொரூபத்தினை யடைதற்கு இச்சையுடைய ஜிஞ்ஞாசுச்கள் 

சத்தம் சத்துவாகாரமாய்ப் பரிணமித்திருச சல் வேண்மொதலின், 

இஜோகுண தமோகுண பரிணாமமாய் *ரர்தரம் சித்தவிருத்தி 

யை விடாருப்பார்களாச அஸ்தி பாதிப் பிரியாகாரமா யிருத்தலை 
தீதவிர்ர்து) சாம ரூபாகாரமாயாதலை, ஆடல் - £ செய்யா இருப் 

பாயாக, 
  

 விஸ்மரணம் - நினையாமை. 

ர் குப்தம் - இரகசியம்.
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(இ. பி.) கைவல்விய ஈவநீதம், 

மனதுசக் துவ?சாரூப ம. பண்டும் வந்துகலக் தனவ 

வற்றை மாட்டி HOU தனதுசன் மார்க் கர்தைவிட। 
22:20 ௫ உ இல் தவர் seg ft இருந்தபோது கமோகுணபதம் ரே குணமுஞ் சமிக்கு! 

பின்னைக், கனபரி.-ு பாஞ்சலனம் பேபர் பே. னக்காற் களங் 

BOW ரின்சவா காசும் போலும், கினதுளமப் படியாமப் 
* சு க ச $ ~ «4 உ பிரம் கொன்ருய் நிருவிக ம்ப சம இயிலை கிர்குக் சானே, 

(போ-மை.) மனதிற்குச சத்துவமே உபாசான மாகலின், 

அதற்கு அதுவே டசொரூபமாம், எனைய விரண்டுஞ் சகாயமாச 

இடையே வந்து பொருர்தின. அவைகளைத் 3466 சாதன கொ 

ண்டு £க்இனால் £ங்கும். சன்னுடைய இயற்கை யுருவமான சன் 
மார்ச்கமாதிய தெய்வ சம்பத்சை விடாது அதுஷ்டித்து நிற்கும் 
போது விஷயபரிணாம வேதுவான சமோகுணமும், சலனபரிளு 
மவேதுவான ஜோகுணமும், ஈூக்கும்; பின்னே சனமாகிய 
விடய பரிணாமமும், ஒன்றினின்றொன்றிற் றாவாரிற்குஞ் சலன 
பரிணாமமும் ௮தன்கண் நீங்கப்போம், ௮வை போசவே உன்மன 
மானது மேகபடலமாகயெ களஙகமொழிர்து *ன்ற சரற்கால வா 

னம்போலச் சொச்சமாய், ௮சஞ்சல ௮.திசூட்சுமமாம்; ஆகலே, அப் 
படி ௮சஞ்சல அ௮இசூட்சுமமாகிய அரதப் பிரஹமத்தில் ஏகரசமாய் 

Fads pu சமாதியில் தானே நிந்கும்--(௭-று,) 

82, கடிவது மற. 
(பா-க்.) சடிவது - ஒருவரைக் கடிந்து பேசு௮அதை, மற - 

கீ மறந்து விவொயாக,
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10-௮தி, இனியவைகூறல், 9-செய்யுள், 

இன்சொ அினிதின்,ஈல் க)ண்பர னெவன்கொலோ 

வன்சொல் வழங்கு வது. 

(போ-ரை.) (பிதர் சொல்லிய) இனிய சொற்களானலை 

(சனக்கு) இன்பர்தரு$லை அனுபவித்தறிகின் தவன், (அது நி.த்௪) 
சடுஞ் சொற்களை (பிதரிடச்தே) சொல்லுவது என்ன பயனைக் 

குறிசத்து--(௪-று,) 
(ஷம்) சடிவது - (௮அபரோக்ஷ சொரூுபமாயுள்ள தன்னை 

அகாதியாகத் தொடர்ந்து கற்பனையாக) வருத்துவதாகய சாம 

ரூப வடிலப் பிரபஞ்சத்தை, மற - (அர்தர்முகராட்ட வப்பியாச 
தீ.தின் வலியால்) * மறர்து விடுவாயாக. 

(இ. பி.) கைவல்லிய ஈவரீதம். 

அசத்கி ”லம்மட்டுண் டம்மட்டும் ப.க மாகினா லம் 

மட்டும், சத் நுள்விழிப் பார்வைய மிப்படி நிரந்தூப் 

பழக்கத்தால், வசதி லுன்மன நின்றுசின் மாத்திர வடிவ 

மா யிடின்மை$க, ௧௪௫ சேசத்டி லிருக்கினு மாநந்தக் 

கடல்வடி வாவாயே. 

(போ-ரை.) % மிச்சையான சாம ரூபழழ்திவ் எவ்வள வெல்வள 
வாதரமுண்டோ அவ்வள வவ்வள வாத. ரமும் உபேட்டுக்கப் பமொ 
யின் ௮வ்வள வவ்வளவும் சத்தியரூபமான பிரமத்தில் ௮கமுகதிரு 
ஷ்டியுளதாம், (எவ்வள வெவ்வளவு பிரமதரிசனமாமோ 1 ௮வ்வள 
வவ்வளவு சாம ரூபம் விடப்படும்,) இங்கனம், நீரகம் (நெடுமகா 
லமாத.ரத்தோட கூடிச்செய்யும்) அப்பியாசத்தால் மனம் உன் வ௪ 
  

4 மித்தை - பிரஹ்மஞான மாத்திரத்தால் ௮ழிர்.துபோவது.
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தீதில் ரீன்ற சசதனமாத்தி. ரூபமாய் ஸ்இிதிபெறில் மைச்தா! ளெ 
98555865 துக்கமயமான தேகத்தி லிருப்பினும் £ ஆஈர்த சமுத் 

இர ரூபமாலாய்--/எ-.ற.) 

9. காப்பது விரதம். 
(பா-ம்.) காப்பது - உன்னாலே காப்பாற்றத்தகுவது, விரதம் - 

விரதமேயாம், 

27-அதி. சவம். 5-செய்யுள். 

வேண்டிய வேண்டிய ங் கய்தலாு செய்தவ 

மீண்டு முயலப் படும். 

(போ-மை.) (முயன்றால்) பெ£வேண்டி௰ பயன்களை வேண் 
டியபடியே (மறமையிலே தாம்) பெறலாமாதலால் செய்யத் தக௨ 

தாகிய தலவமானது இம்மையில் (௮றிவடையோமாலே) மூயவப் 

படும்--(௪-.ற.) 

(ஐ-ம்.) சாப்பது - (அபய சொருபமாயுள்ள தனது யதார்த்த 

நிலையை அஞ்ஞான சச்கேக விபரீதங்களால் ஈழுவாது) காத்தர் 

கேதுவாயது, விரதம் - மாகர்ப்தத்துவம், மாபோக்தத். துவம், மாத் 

இயாகத்துவ மென்னும் விரதங்களாம், 

(இ. பி,) கைவல்லிய ஈவரீதம். 

செய்கையுஞ்செய் வரிக்கையுமம் அிருக்குங் காந்தச் சிலை 

மலைமுன் னிரும்புகள் சேட் டிக்கு மாபோல், செய்கையுஞ் 

செய் விக்கையுமம் ருக்கு மென்முன் 9சடமான வுலகமெ 

லாஞ் சேட்டை செய்யும், மெய்கலக்க விந்திரிய ஸிகா. ரூப 

விவகார. விருத்திக்கும் விரு சதி தாஞு மெய்கலந்த சமாதி 
க்குஞ் சாட்சி யேகான் வெயில்போலென் அுறைத்தவனே 

விபுமா கர்ச்தன்.
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(போ-ரை.) (ஒன்றைச்) செய்யுர் தன்மையும் செய்விக்குச் 
தன்மையும் (சான்) உடைத்தாகாமல் (ஏசமாய்ப் பெரிதாய் ௮௪ஞ் 

சலமாய்) இருக்கன்ற கார்தச் கல்லாக மலைபின் முன்னே(௮சே 
சமாய்ப் பரிச்சின்னங்கறாய்ச் தமச்செனச் சேட்டையற்றுள்ள 

ஊ௫ிமு.தலிய இரும்புகள் சலியாரிற்குர் சன்மைபோல (ஒன்றைச்) 
செய்யுந் தன்மைபும் செய்விக்குந் தன்மையும் இன்றி (எகமாய்ப் 

பூரணமாய்ச் இத்தாய்) இருக்கும் என சக்நிதியில் (அசேகமாய்ப் 

3 பரிச்சின்னங்களாய்க சடமாயுள்ள பிரபஞ்சம்க ளெல்லாம் (தத் 

தீம்) வியவசாரர்களைச் செய்யாகிற்கும் (உலக வியவகாரசத்திற்கும், 

வியவகாரத்தின் அபாவத்திற்கும், சாட்சிமாத்திரமா யிருக்கும்) சூரி 
யன்போலச சரீரழ்தின்௧கட் பொருந்திய (கே.ததிராதி) இர் திரியக்க 

ளால் விகாஈரூபமான (காண்டன் முதலிய) வியவசாரங்களையுடை 
ய மனோவிருத்திக்கும், மனோவிருத்தி சன்மயமாகப் பிரஹ்மததின் 
கட் பொருந்திய சமாதிக்கும், யான் சாட்டிமாத்திமாய் உளனெ 
ன்று அழுந்திய அநுபவ முடையவனே வியாபகமான மஹா சர்த் 

தீனாம்--(எ-று.) 
இதவுமது. 

அறுசுவையின் குணங்கும்2 மசுத்தஞ் சச்சு மபத்திய 

ம்பத் மியமெனது அய்க்தி டாமல், பொறுமையுடன் இட்டி 

னதைக் காட்டுக் தஇிப்போற் போகங்கள் புசிப்பவன்மா 

போகியாகும், 9 9து3டரி துகடன கக் நியங்கணன்மை இமை 

கள்சே மினும்படிகச் செயல்போம் சித்தம், வெ ஒிதிருக்கு 

மவனேமாய் இயாகி யாவன் விரதமிம்முன் அடையவே 

வீடு ளோபே. 

உ பரிச்சின்னம் - கண்டம். 
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(போ-ரை.) சசொசங்களையுடைய உணவுசளுள் இதுகுணமெ 
ன்றும், இது குற்றமென்றம், இஃதசுச்சமென்றம், இது சுத்திமெ 
ன்றும், இஃ்சபச்தியமென்றம், இது பத்தியமென்றும், பகுத்துப் 

பாராமல் சகப்போகூட (தன்னை) நெருங்கிய சசலத்தையும் காட் 
டக் புசிப்பதுபோல் (உணவாதி)போகக்களைப் புசியாநீற்பவன் 
மஹா போடயாம், சிறிதும் பெரிதுமான பொருள்கள் தன்னுடை 
ago பிறருடையதுமான பொருள்கள் புண்ணிய பாவங்கள் 

தன்னை வந்தடைபிலும் (௮025 வர்ணங்களைப் பற்ருத) படிகத் 

இன்: றன்மைபோலச் சத்தம் பற்றற்றிருக்குமவனே மஹாம் தியாகி 
யெனப்படுவன் ; (மஹா கர்த்தன், மஹா போக, மஹாச் தியாகி 
என்னும்) இம்மூவகை விரதமுமுடையோே மோட்சச்மை யுடை 

யராவர்---(எ-று.) 

4: கிழமைப்பட வாழ்: 

(பா-ம்,) கிழமைப்பட - உன் பொருள் பிறருக்கு உரிமைப்பட, 
வாழ் - நீ வாழ்வாயாக, 

8-95). ௮ன்புடைமை, 2-செய்யுள், 

அன்பிலா பெல்லாம் தமக்குரிய ஏஎன்புடைய/ 

சென்பு முரியர் பிநாக்கு. 

(பொ-ரை,) அன்பிலார் (பிறர்க்குப் பயன்படாமையால்) எல் 
லாப் பொருள்களாலும் தமக்கே உரியர், ௮ன்புடையார்(௮அலைகளா 
லே மாச்இரமல்லாமல்) தம்முடம்பாலும் பிறர்க்கு உரியா-(எ-று.) 

(ஆ-ம்.) இழமைப்பட - (அபேத சொருபமாயுள்ள தனது யதா 
ர்த்த ரீலையில் உள்விழிப்பார்வை வாயிலாகச்) சிதம் உரிமையடை 
ரது ஜிஞ்ஞாசுக்களது சித்தத்சையும், ஆன்மானுபலம்இல் உரிமை
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டைவிச்குமாறு செய்வித்து, வாழ் - (நீ பிதழ்ச்சி யடையாது) 
லைத்திருப்பாயாக, 

(இ. பி.) தத்துவரத்னாவலி. 

ஓப்பி லமல னோதிவைக்சத வுரையை யோத லோது 

“9தி.கல், செப்பும் பொருளை இரிவுமறக் சதெளிகை பிற 
ரத் தெளிவிக்கை, தப்பா மதனை மனத்தகத்தே தரிக் 

க யெனவுந் தானைந்தாம், வைப்பா யருந்தா மருந்தாடுச் 

இுந்2 ஞான மகவினையே. 

(போ-ரை.) சமான ஈூதமாயும், இயல்பானே பாசங்களின் தி 

பவனாடியுமுள்ள பாமேசுரனானவர், சீவாகளின் ஹிதத்தின்பொரு 

ட்டுக் கூறியுளள வேகார்த்தங்களை மக்கள் யாக்கையினை யெடுத்து 

ள்ள வான்மாச்கள் சற்குருவாயிலாய்ச சாவணஞ் செய்தலும், அள் 

வாறு சரவணஞ் செய்ததை அதிகாரிகளுக்கு ததிலை... லும், ஒஇ 
வைத்; அர்த்தத்தில் தனது சிக்சம் அபரோக்வடிவமா யமருமாறு 

சம்சய விபரீ தமறச சித்தத்தை ?றுத்திப் பழகுதலும், அதிதிவிரபக் 
குவிகளுக்கு ௮ன்னோர் சித்தம் கிராலம்பஸ்திதியை யடையுமாறு 
அறச்ெகஞ்செய்தலும், அவ்வாறு அறுக நெறியினின்றும் 
பிறழ்ச்சி யடையாது ௮ர்நெறியிலேயே தனத ித்சவிர்த்தி வா 

சாரமா யமர்ச்திருத்தலுமென இவ்லைச்தும் இணிப்பிறவா முடி 

வான பிறப்பினை யடைர்துள்ள ஞானாச்மாக்கள் அருர்துகின்ற 

மருச் தாகி வைக்கத் தக்கதாம்--(எஃறு) , 

95. கீழ்மை யகற்று. 

(பா-ம்.) ”ழ்மை-இழிவானவைகளை, அகற்று - £நீக்குவாயாக.
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108-அ.தி. கயமை. 1-செய்யுள், 

மாக்களை போல்வார் கவ வன்ன 

Tanti ரியாஙக்கண்ட நில். 

(போ-ரை,) சீழோர் (வடிவால் முழுதும்) மக்களைப்போலிரு 

ப்பர், அவர் மக்களை பொத்சாற்போன்ற கொப்பு (வேறிரண்ட 

சாதிகளிடத்து) யாம் கண்டஇல்லை--(௭- ஐப் 

(ஆ-ம்.) €ழ்மை - (அப்£விர்; சொருபமாயுள்ள தன்னை 
யுணர்தற்கேதுவாய சமாதிக்கும் தடையான) காமாதிகளையும், 74 

இரை, சோம்பல், அலசியம், அதிக உணவு முதலிய இழிவான 

குணங்களையும், அகற்ற - £ விட்டொழிப்பாயாக, 

(இ. பி.) பகவத்கீதை. 

2சான்ன விவை2பா யடங்கிடவே 2 பன்றுங் கனிப் 

புங் காமமுமுன், பென்ன இயொனென் கின்றதுவு மெரி 

Pure Ser துளி யொடிவளியு, முன்ன றவிர்ந்து ௪. ந்்பெறு 

ஞ் சாந்தி பெறவே யோரிடத்தும், பின்ன மடையா சொன் 

ரூகி நின்ற பொருளின் பேருருவயம். 

(போ-ரை.) சொல்லிய இம்மனோ வாக்குச் காயங்கள் Cra 
தமாய் வசமாகவே (சர்மத்தை உயதிக்கிரமணஞ் செய்ச சச்தோஷ 
த்தாதி) ரோன்றும் மதமும், ர விஷயாபிலாஷையும், முன்பே 

யுள்ள மமகார ௮சங்காரங்களும், ௮க்கினியைப்போத் ருபப்படுச் 
தா நகிந்குங் குரோதமும், (சுருதி, ஸ்மிருதி ரூப சாஸ்திர விருத்த 

3 அதிச்சரொமணம் - மேற்சொள்ளல்,. 

ர் விஷயாபிலாஷை - விடய விச்சை. 
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மான) | ௮சத்தாக்கிரகமும் (ஆகம இவற்றைக்) கருது, தலொழீக்து 
சாச்தி யடைவன், சாக்த யடையவே யாதோரிடக்தும் வேறுபாட 

டையாமல் ஏக ரசமாயுள்ள பிரஹ்மத்தின் பூணருபமான % அவுஸ் 

இதிக்குச் சமர்த்தனாவன்--(எ-றுஃ) 

56: குணமது கைவிடேல்: 

பாம்.) குணமது - குணமுள்ள தாகிய ஒன்றை, கைவிடேல் - 

(என்றும்) £ விட்டு விடா திருப்பாயாக. 

௦1-அதி. தெரிர்து கெளிதல். &-செய்யுள். 

குணனாடிக் FH ODA, Hg Way, esr 

மிகைகாடி மிக்க கொளல். 

(போ-ரை.) (குணக் குற்றங்களில் ஒன்றே யுடையார் உலகில் 

இல்லாமையால்.) (ஒருவனது) குணங்களை ஆராய்ந்து, (மற்றைக் 

குந்றங்களையும் ஆராய்ஈ து. (பின்பு) அவ்விருவகையுள்ளும் மிகுக் ச 

வற்றை ஆராய்ந்து, மிகுக்தவற்ராலே (அவனை) அறியக் கடவன் 

—(ar- 2) 
(இும்.) குணமது - (அப்ராண சொருபமாயுள்ள ஆத்மாகக் 

தஞ் சித்திச்கற்கேதுவாய) சாகனங்களை. கைவிடேல் - 8 விடாது 

மேற்கொண் டொழுகுவாயாக, 

(இ. பி.) பிரமகீதை, 

சத்தியத் கான்மிகு சாந்தி தாந்தியா 

லெத்தொழி லும்மிசை வற்ி ரூத்தலாம் 
  

|| அ௮சத்தாச்சொகம் - ௮சத்தைக் சொ௫ச்சல். 

உ அவஸ்தஇதி - இருப்பு. 
4
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பதிய லிமைவனைப பண்ணும் பூசையா 2 

சுத்தவே தாக்கமெய்தி துணிவு சோன்றுமால். 

(போ-மை,) சத்தியத்தினாலும் மிகுஈ்த & சாக்தி 14 pra ws 

ளாலும் எந்தக் கருமங்களிலும் பொருக்தவர் நிருத்தலினாலு், 

'பக்ீதியினார் பமசவனைச் செய்யும் பூஜா விசேஷக் இனாலும். பரி 

சுத்சம் பொருச்திய வேமார் சத்தின் உண்மையான நிச்சய முண் 
டாகும்--(எஃற.) 

7 கூடிப் பிரியேல். 

(பா-ம்) கூடி - (ஈல்லவபோடு) சிரேஇழ்து. பிரியேல் . (பின். 
அவரை விட்டு நீ ரீங்கா இருப்பாயாக. 

81. ௮இ. பழைமை, 7*-செய்யுள், 

௮ழிவக்க செய்யினு மன்பரு என்பின் 

வழிவக்க Qasr யவ, 

(போ-மை.) அன்புடனே பழையதசாய் அரத ஈட்பினையுடைய 
வர் (தமக்கு) அழிவு வர்தவைகளைச் செய்சாரானாலும், (௮௭ ஈட் 
பினரிடத்தே) அன்பு மீங்கார்..-(௭-ற.) 

(-ம்.) கூடு = (௮ப் "மேய சொருபமாயுள்ள ஆத்மாவை 

அசண்டாகார விருத்தி வா.௮ிலாகச்) சேர்ச் து, பிரியேல் - (பின் 
னர் விஷயாகார£ லாயிலாகப்"பிரிஈ து அல்ல ர்படா இருப்பாயாக, 

& சாந்தி “மனோ விருத்தி விடய வியாபாமிள்றி வைராக்இ 
யமயமாய் ரிற்றல், 

4 தாச்இி - இச்இரிய விருத்தி விடய வியாபாஈமின்றி வைர 
கி.யெமயமாய் நிற்றல்,
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PAO WG, arab Boar. 49 
பாகயொர்த்தம் - ஆத்தரார்த்தம். 

(இ. பி.) ஞானவாசிட்டம். 
ஒரிடம்விட் டோரிடத்தே யுள்ளமு,ி var Der வுண் 

மை யா௫ப், பேரிலகா யுணாவிலகாய்ச் சடமிலதா யதுநீயா 

ய்ப்பிரியே லன்றுக், கூரியபுக் இபினலே பூகித்துக் குடும்பி 

யெனுக் குபிப்பை மாறித், தாரியதாம் படிமன த்தின் நுவ 

க்கலுத்து விருந்தபடி. துணிந்து நிற்பாய். 
3 

(போ-ரை.) ஒரு விஷயத்தினின்ற மற்றொரு விஷயத்தில் 

மனம் பொருச் இனால், ௮வ்விரண்டின் மத்தி.பில் சச்சாமாத்தரமாகி 

யும், சாமமில்லாததாகியும், விஷய வுணர்ச்டி யில்லாததா௫யும், 

விஷயமிலலாததாகியு மிருகன்ற ௮த வென்னும் பிரமமும், £ 

யென்னுங் கூடஸ்தனும், ஐக்கியமான சிதாகக்த சொருபமுமாய்ப் 

பிரிலற்றிருப்பாய், எப்போதும் மிகுஈ்.த நுட்பமாகியவறிவினால் ய3 

இயாய் விசாரித்து (நான்)சமுசாரி யென்௫ின்த கருத்தைக் கெடு 

தீது, வேரோடே கெடும்படி மனத்தின் துவர் துவர் தங்களைச் கெடு 

த்துச் சுபாவமா யிருர்தபடியே தெளிர*் திருப்பாய்--(௭- .) 

ஓ. கேடூப்ப தோழி: 
(பா-ம்.) கெடுப்பது - (பிறரைக்) கெடுப்பதை, ஒழி - (எக்கா 

லத்திலும்) ரீ விட்டிருப்பாயாக. 

21-௮இ. தீவினையச்சம், &- செய்யுள், 

மறந்தும் பிறன்கேடு ரூழற்க சூழி 

GI, DOF Al Lpod சூழ்க தவன் செ. 

(போ-ரை,) (ஒருவன்) பிறனுக்குச் கேட்டைத் தரும் வினை 
யை மறந்தும் எண்ணாதிருச்சக் கடவன்; எண்ணுவானாயின், ௮ல்
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வெண்ணின ௮லுக்குக் கேட்டைத் சரும் வினையை * அறச்சடவுள் 

எண்ணுவான்--(எ-று.) 

(ஆ-ம்.) கெடுப்பது - (அபோக்ச சொரூபமாபுள்ள தன்னை 

வடையப் பழகும் பழக்கழம்திற்கு) வெதிரித்தமாயுள்ள, + tems 

இய.க்தை, ஒழி - (பிரயத்தன பூர்வகமாக) 7 ஒழிப்பாயாச. 

(இ. பி.) சிவஞான வள்ளலார். 

. ண ‘ . 

Lf dT 090) 59) F ‘oll ன் ion bLa சரசைபு 

a கடட ச . . mo ட 

விண் ஒசை utd ay iD தால் கிப்ட் பலனை முய 

. ச் , க ரகு ட «4 ச 

லுள்ளபடி ws orb யோகத்தின் மூழ்கியடல் 

aif ctu or oy நின்று வர. 

(போ-மை,) காணி, வீடு, முதலியவற்றில் விருப்பம், புத.திர 

விருப்பம், பெண் விருப்பம், மேலாய சுவர்க்க விருப்பம், ஆகிய 

இல்வெல்லா விருப்பங்களும் சமாதி யப்பியாசத்திர்குத் தடையா 
பிருப்பதால் அவற்றின் தோஷங்களைச் சுண்டு ஒழித்து, பின் 

னர் ஒன்றுக் கருதாது நீ உள்ளவாறு பிரஹ்மானரச யோசசமா 
தியில் அழுர்தித் தேச பதன பரியச்தம் 8 இருப்பாயாக--(எ-று,) 

50. கேள்வி முயல். 

(பாம்) கேள்வி - (பெரியோர் சொல்வதைச்) கேட்பதற்கு, 
மூயல் - £ முயற்சி செய்வாயாக, 
  

% அறக்கடவுள்-தர்ம சொளுபியான விறைவன். 
ர் சஈடணாத்திரயம் - மூவாசை; அலை மனைவி, மச்கள், பொ 

ருள்மீதுள்ள வாசை.
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42-௮.இ, கேள்வி, 4-செய்யுள், 

கம்,ில ஞயினுங் கேட்க வஃ்தொருவம் 

கொழ்கம்நி தூற்றும் துணை. 

(போ-ரை,) (உறுதி தால்களைத் தான்) கற்காதவனானாலும், 
அவற்றின் பொருள்களைக் கத்றறிர்தவர் சொல்லக்) கேட்சச் 

கடவன், அ௮ச்கேள்வியானது ஒருவனுக்குத் தளர்ச்சி வர்தவிடத் 

துப் பற்றுக்கோடார் துணையாம் (ஆதலால்)--(எ-று.) 

(ஐ-ம்.) கேள்வி - (அமனசவடிவமாகய தனது உண்மை நிலை 

விளங்கும் பரியர்சம் சாஸ்திர உணர்ச்சியும், பிரஹ்ம கிஷ்டையு 

மூடைய தேூகர் வாயிலாகச்) சரவணஞ்செய்ய, முயல் - (பேரன் 
புடன்) ரீ பிரயத்தனஞ் செய்வாயாக. 

(இ. பி.) உபதேசவுண்மை. 

ஆ.குலினான் மூவர்கட்ரு மருமை யான வற்புதமா 

வாக்கிய2ம கேட்க வேண்டும், ஏத்முறு வாக்கியங்கள் கே 

ட்க லாகா வி.ண்டற்ற வத்துவிகா னந்த ரான, போதகுரு 

வினையளியபோம் றேடிக் சுண்டு பொய்யற்றுப் பணிவிடைகள் 

செய்து ஞான, சாதகத்துக் கடரான விடய மெல்லாந் கள் 

ளிகின்று லுண்மைகிலை கானே யெய்தும். 

(போ-மை.) ஆகையினாலே, இரிஞார்ச்திகட்கும் சேட்பதத்கு 
௮ருமையுடையதாய அற்புதமான % மஹாவாக்கியத்தின் அர்த்த 

மே கேட்கத் தச்சதாம், ஏனைய குற்றமுள்ள வாச்கயங்களின் 

அர்த்தங்கள் கேட்கத்தக்கன வன்ரும், 
  

% மஹாவாக்கியம் - ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் ஐக்கியத்தை யறி 
விக்கும் வாக்யெம்,
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t சுஜாதியாதி பேதமிறர்த அத்துவிசானர் 5 சொரூபரான 

ஞானாரிரியசை மலர்களிலுள்ள தேனை யுண்ணுமாறு இரிஏன்ற 
வண்டுகள்போலச் தேடிப்போய்ச் தரிசித்து, உண்மையான பணி 

விடைகளைச்செய்து, ஞானாப்பியாசத்தித்குத் தடையாயுள்ள விஷ 
waster யெல்லாம் (பிரயத் தின பூர்வகமாக) மிகீரகித்து, (ஞாஞு 
சிறியர் கூறியவாறு) ஒழுகினால் யதார்த்த நிலை தானே த்திக்கும் 

(எ.து) , 

40. கைவினை கரவேல். 

(பா-ம்.) கைவினை - (மனச்தெளிர்து செய்வதாகத் துணிக் 5 
உனது) கைத்தொழிலை, காவேல் - (அவரியமாகம் தெரிவித்தற் 

குரியவர்க்குச் தாமத குணத்தால்) 8 மறைக்கா திருப்பாயாக. 

67-௮தி. விலைத் திட்பம், 8-செய்யுள். 

கலங்காது சண்ட MISS. ளங்காது 

தூக்கங் கடிந்து செயல். 

(போ-ரை,) (மனம்) தெளிந்து (செய்வதாகத்) துணிச்ச தொ 

ழிலினிடத்து (பின்) அசை தலில்லாமல் ஆலயத்தை ஒழித்துச் 
செய்யக்கடவர்--(எ-.று.) 

(3-ம்) கைவினை - (அமிர்த சொருபமாயுள்ள gear gy tor 
மைகிலை விளங்குமாறு செவ்லையாசச் இச்தித்த) நிஷ்டையினை 

(அதி தவிர பக்குவிகளுக்கு உரைக்கும்பொழுத), கரவேல் - (என், 
௮ம்) 8 மறைக்கா திருப்பாயாக, 

  

* சுஜாதி- சன்னினம். 

விஜாதி - வேத்றினம். 
FOE TI = ௮வயலம்.
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(இ. பி.) வேதாந்த சூளாமணி. 

வேதமுக லாகியதா லனைச்தினுஞ்சொற் பொருளை 

விளங்கியிடக் காதலா மலசுமெனக் காட்டிப், போதமய மா 

கியபே பானந்தம் தழுத்தும் பொருவிகந்த விந்தூலை முத் 
இிபெறற்குரிய, சாசனநான் கனையுமடைந் தெவரானு மென் 

லுக் கடுப்பரிய பிமவிகோய் கணிப்பகலுக் கெண்ணி, யாத 

7௮7 னருட்குரவன் ஜனைத்தேடி யுருகு மன்புடையோர் 

தமைக்காணி னளிக்கிடுக வுவந்தே. 

(பொ-ரை.) வேசமு,தலாயுள்ள எல்லா நூல்களிலுஞ் சொல் 

லப்பட்ட பொருள் யாதோ, அதனை அதிகாரிகட்கு ஈன்கு விஎல்கு 
மாறு உள்ளங்கை செல்லிச்சகளிபோற் காட்டி, ௮வர்சகளை ஞானமய 

மாய் விளங்கும் உ பேரானந்த நிலையில் அழ்த்தத்தச்ச ஒப்பற்ற 

இந்த ஞான சாஸ்இரத்தை முத்தி யெய்தந்குரிய * சாதன நான் 

இனையு மடையுமா றநடைந்து யாவராலேனும் என்றுச் தடுத 
தற்சகரிய மிறவிரோய் தொலைப்பசற் கெண்ணமுற்று மிச்ச 

ஆசைகொண்டு கருணைக்கடலாகிய ஞானாசிரியரை எங்கணுர் தேடி 
மனமுருகுகன்ற அன்புடைய மாணாக்கர் யாவரோ அவர்களைக் 
காணின், மிச்ச மசழ்வகொண்டு த தி௫தி.-(௪-ற.) 

4]. கோள்ளை விரும்பேல். 
(பா-ம்.) கொள்க - (பிதர் பொருளைக்) கொள்ளையிட, விரும் 

பேல் - (என்றும்) ரீ ஆசைப்படா இருப்பாயாக, 

% பேரானந்த மீலை - நீரதிசயாகர் தானுபவம், 
ர் சாதன சான்கு - நித்தியா நித்திய வஸ்து விவேசம், இகா 

மூத்திரார்த் ச பலபோக விராகம், சமாதி சட்க சம்பத்து, முமுட் 
சத்வம் என்பனவாம்,
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29-௮2. கள்ளாமை, 3-செய்புள். 

. ௪ ச் e r ஒ ச் ௪. 

உள்ளதா லுள்ளலுந் இ? பிமன்பொருளைக் 

கள்ளக்காம் கள்? வ மொனல். 

(போ-மை,) (குற்றங்களைத் தமது) கெஞ்சினாலே ரீனைதர 

லும் (ஒருவர்க்குப்) பாஎமேயாகும்; (அதலால்.) பிறனது பொருளை 

அவனைறியாத வகை.பினாலே வஞ்சித்துக் கொள்வோமென்ற ரீனை 

யாதிருச்கக் கடவர்--(எ-ற.் 

(ஐ-ம்.) சொள்ளை - (அலோப சொருபமாயுள்ள பி ஹம 
சாட்சாத்காராத்தை யடைதற்கு விரோதியாயுள்ள) உலகாகா. 

இன்பத்தை, விரும்பேல் - (என்றும்) *£ இச்சியா திருப்பாயாசக, 

(இ. பி.) ஞானவாசிட்டம். 
msg . ம் 

எத்தனை வயல் OND oh bell td Bay ch OD) BL) (41 @i tL! 
a. . os ச ச . a . . ae க . 

யெ ரக்குஞ்சோத, ய சையத் தனை கான்று மெந்நகாண் 
. a . டி ச ச * , * * (> 

மட் டன சதுர்விடா பங்காண் மட்டுந். ௪ துவம் பொரு 

ளெய்தா சகலமுபர்போ ஒறிசேடச் சாலுஞ் சித்த, கொரி 
ச " ௩ . oo 

ததலேம் நுரமையல்லார் போகாதே சமமான சோடு 

தோ னு. 

(போ-ரை,) சகத்தை எவ்வளவு எவ்வளவு நீக்கனாயோ பர 
மப் பிரகாசமா யொளிரும் பரமாத்மாவானது ௮வ்கள வவ்வள 
வாக விளங்கும், எச்காலமட்டும் சகலமும் விடவில்லையோ ௮ச்கா 
லமளவும் உண்மையாகிய வஸ்து வர்தடையாது. சகல தஇிருசியங்க 
ளும் விபெட்டால் மிஞ்சின 1 இருக்குவே தானாகும்; மனத்துவ! 

  

*் இருக்கு - அறிவு. இிருசிய:். - அறியப்படுவது,
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spe மொழியப் பேதங்க எனைத்தும் நீல்காவிடின் பூணமாயெ 
பரமாத்ம சொருபப் பிரகாசர் தோற்ற மாட்டாது--(௭-ற.,) 

42. கோதாட் டோழி. 
(பா-ம்.) கோசதாட்டு - குற்றம் பொருந்திய விளையாட்டை. 

op. & நீக்குவாயாக, 

44-95). €p9bs9. 50. 9-Gewuyar. 

வியவற்க வெஞ்ஞூான்றுக் சன்னா நயவற்க 
தவ ட்ரூ 

நன ப பயல வரப், 

(போ-ரை,) எச்சாலழ்திலும் (சான் மிகவும் உயர்ந்த காலத் 

இிலு மென்றபடி) தன்னை (மதத் தினாலே) ஈன்கு மதியாதிருச்சச் 

கடவன், (கனக்கு) ஈன்மையைத் தாராத தொழில்களை (மானத்த 

னால்) விரும்பா திருக்கச் சடவன்--(௪-ற.) 

(ஐ-ம்.. கோதாட்டு - (௨௫ஈத சொருபமாயுள்ள அகண்ட. 

சாட்சாத்சார முண்டாகாலாறு, காம ரூபங்களை முன்னிட்டுக்) 

குூற்றத்தையே விளைவிக்கும் மனோ இச்இிரிய வியாபாரங்களை .. 

ஒழி - மீ விட்டசன் நிருப்பாயாக, 

(இ. பி.) நிஷ்டாநபூதி. 

ஆசுனத் இருந்தே சாதனை புரிந்கா லடங்கிடொாப் பொ 

மிபுல னடங்கும், ஆதனம் திருந்கே சாதனை புரிந், கா லடங் 

இடு மனோ விடயங்க, ளாதனக் இருந்தே சாதனை புரிந்தா 

லமிவமி யாமைக ளொரியு, மாதனக் திருந்தே சாதனை புறி' 

ந்தா லகண்டவீ டடைவது நிசமே.



58 . ஆத்திசூடி 

(போ-ரை.) எவ்விதமாயிருச்,சால் ௮ச்,சக்.ரண விருத்தி சொ 
ரூபத்தி லயமாகுமோ அவ்விதமாய ஆசனத்திலிருக்து பிரஹ்ம 
கிஷ்டாப்பியாசஞ் செய்தால் ௮டக்காத இர்திரியங்களும் அலை: 
களின் விஷயவாசனைகளும் ஒடுங்கும், மேற்கூறிய ஆசனழ்திலே 
யிருஈ்து பிரஹ்ம சிஷ்டாப்பியாசஞ் செய்தால், மனோவிருத்தி£ 
எனைத்தும் ஒடுங்கும், மேர்கூறிய ஆசனசத்திலே யிருந்து பிர 
ஹ்ம ரிஷ்டாப்பியாசஞ் செய்சால் அறிவும் ௮றியாமையுமாகிய 
விரண்டு £ங்கு!, மேற்கூறிய அசனத்திலே யிருந்து பிஈஹ்ம ரிஸ் 
டாப்பியாசஞ் செய்தால் ௮சண்டாகார இன்மயாரந்த வீட்டைப் 

பெறுவது சத்தியம்--(எ-று,) 

4. சக்கரகேறி நில். 

(பா-ம்) சக்கா செறி - (அரசன்) அக்இனை வழியில், சில் 8 

அடங்கி யிருப்பாயாக, 

9௦-௮தி, செங்கோன்மை, 2-செய்யுள். 

வானோக்கி வாழு முூல்கெல்லா ஈன்னவன் 

கோக்க வாழுங் குடி, 

(போ-மை.) உலகச் தயிர்களெல்லாம் (மழை பெய்யுமாயின்) 
௮ம்மழையை நோக்கி உளவாகா நிற்கும் (என்றாலும்,;) குடிகள் 
அரசனது (செங்கோ லுண்டானால்) ௮ச்செங்கோலை சோக்கி உள 
வாகா நிற்கும்--(௪-று.) 

(ஜம்) சக்கர கெறி- (ஏகாத்ம சொரூப சாட்சாத்கார 
வடைவின் பொருட்டுச் தேசிசோத்தமரத) உபதேச மார்க்கத்தில்! 
தில் - (மாறுதலின்நி) ரீ நிற்பாயாக.
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(இ. பி,) கைவல்லிய ஈவதீதம். 

௮. ரவன்று கயிழென் முற்போ லாளன்று தறியென் 
மூதிபோல், குரவன்சொல் லுபசே சச்தாம் கூறு தா லொளி 

யைக் கொண்டு, புரமன்று புவன மன்று பூதங்களன்று ஞா 

னத், இரமென்றும் பிரம மென்றும் கெளிவதே யபவா 

BBS oH. 

(போ-ரை.) இத சர்ப்பமன்று, இரச்சுத்தான் என்று தெளிர் 

தாற்போலும், இவ்வுரு புருடன் அன்று, கட்டைதான் என்று 
தெளிர்காற்போலும், தேசிகர் உபதே?த்த உபதேச வலிசொண் 

டம், (அ,த்தேசிகர் உபதேித்சபடியே) உபதேட௫த்தருளும் சாஸ்திர 

விவேக க்மைக்கொண்டும், இது சரீரமன்று, இது புவனமன் று, 

இது பூசங்களன்ற;, ஸ்நிரமான சொரூபஞான மென்றும் பிரஹ் 
மமே என்றும் (சம்சயமின்றித், துணிவே & அபவாதமாம் 

—(6r= De) 

44. சான்றோ ரினத்தீரு: 
(பா-ம்.) சான்றோர் - பெரியோருடைய, இனத்து - கூட்ட 

தீதில், இரு - நீ சேர்ச் இருப்பாயாக. 

45-அஇ. பெரியாலாசத் துணைக்கோடல், 6-செய்யுள், 

கக்கா ரினக்ஈனாய்த் கானொழுக வல்லானைச் 

செற்ரூர் செயக்கிடந்த இல். 

- (போ-ரை.) யோக்கெயொர௫ூயெ இனத்தினை யுடையனாஏத் தா 
னும் (அறிக்து) ஈடக்க வல்லவனைப் பகைவர் செய்யக்கெர்* 
தொரு துன்பமும் இல்லை--(எ-ு.. 

& அபவாதம் - அதிஷ்டான மாத்இரமாச மிஞ்சி நித்தல்.
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(ஆ-ம்.) சான்றோர் - (சர்வாத்ம சொருபானுபவம் பெற்றய்பு 

மாறு புறமுகச Furs அ௮கமுகச சமாது யென்னு!! இருவகைச் 

சமாதியும் பெற்ற அமிவானஈத சொரூபமாய் அிஎங்கும்) மகான் 5 
௭.௪, இனத்து - சக்சத்திலேயே, இரு - 8 சேர்திருப்பாயாக, 

(இ. பி.) அத்தவித வுண்மை, 

மேலாஞ் சதுட்ட ச। சனங்கள் பேவீகிழைந் ச பேர்க்கு 

டைக்கின், பேலா பதுகா Girard bins விளங்கு மாவை 

யில் ல1 தவர்க்கு, போலாம் பாமன் மான்மழுவாய் விளங்கி 

யுரைத்தும் விளங்காது, மேலா சா* னங்கள்வ! மேவ 

வேண்டும் சா.து சங்கம். 

(போ-ரை.) மேலாகிய சாசனசதுட்டய ச.பத்.தச்களை யடை 

Eg சாந்தியாகு குணங்கள் Forks அஈதிவிர % முமுட்சுகளு 
க்கு அகம்பிரஹ்ம ரீச்சயத்சைப் போதித்தால் மகத் ிற்கெல்லாம் 

மகத்தாய் விளங்குர் பிரஹ்மஸ்வரூபமே சாமென்ற அஞ்ஞான சர் 
தேச விபரீதங்களறக் * சரசலா மலக (போல விளக்கும். அச்சா 

தன சதுட்டய சம்பத்துக்களில்லாக பாமர விஷ.பிகளுக்கு எப் 
பொருட்கு மேலாய பாசவனே மான் மழு சூதராய்ப் பிரத்திய 
ட்சமாக மேற்கண்ட நிச்சயத்தைப்போஇத்தாலும் 3g Cusyss 

ரூபமாயுள்ள மாயையின் பலத்தால் செவ்வனே விஎல்காத, (ஆத 

லால், மேலாய சாதன சதுட்டய சம்பத்துக்கள் வருவதற்குச் 1 
சா.துசங்கப் பயிற்சி ௮த் சியாவ௫யம் வேண்டும்--(எஃறு) 

  

  

* முமுட்சு - மோட்சவிச்சை யுடையவன். 

ர் கரதலாமலசம் - உள்ளங்கை ரெல்லிக்கனி, 

1 சாதுசக்கம் - ௮றிவுடையோரத கூட்டம்.
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45. சித்திரம் பேசேல். 

(பா-ம்.) சத்திரம் - ஆச்சரியத்தை விளை விக்குஞ் சொற்களை, 
2பசேல் - (வீணாக) நீ பேசா திருப்பாயாக. 

20-அத. பயனில சொல்லாமை, 8-செய்யுள். 

நயனில னென்பது சொல்லும் பயனில 

பாரிக் துபைக்கு (YS. 

(போ-ரை.) பயனில்லாத பொருள்களை விரித்து (ஒருவன்) 

சொல்லுஞ் சொல்லே இவன் நீதியில்லாசவ னென்பதனை யதிவி 

க்கும்--(௪-று,) 

(ஆ-ம்.) சிழ்தாரம் - (சர்வஞ்ஞ சொருபமாயுள்ள பிரஹ்மத் 

தை யடைய அகமுகப்பட்டிருர்து பின் பிராரத்த வசத்தினால் புற 
முகப்படுக்கால் கயிற்றிற் பாம்புபோலத் தன்னிடத்திற் கற்பிதமா 

யுள்ள சாம ரூபங்களில் யாது பற்றியாவது) புதுமையாக, பே 

சேல் - £ பேசா திருப்பாயாக, 

(இ, பி.) கைவல்லிய நவநீதம், 

சென்றது கருதகார் நாளைச் சேர்வது கினையார் கண்முன் 

கின்றது புசிப்ப./ வெய்யி னிலவாய்விண் விழுது விழ்ந்து 

பொன்்,ின சவம்வாழ்ந் காலும் புதுமையா வொன்றும் பா 

ஈன்று இ தென்றார் சாட்சி நரவான சிவன் yaar [ror 

(போ-ரை,) (பிரபஞ்சத்தில் மித்தியா புத்தியால் இறர்சகால 

தீதில்) போனசைப்பற்றி நினையார்கள், எதிர் காலத்தில் இனி 

வராநி.ற்பதைப் பற்றியும் நினையார்கள், நிகழ்காலத்தில் சண்மு 
ன்னே (பிராரத்த வலியால் வந்து) ரிம்ெ௦ போசங்களைப் பு
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ut Souter, சூரிய இரணமான வெயிலான து £435 இரண 

மான நிலலைப்போலச் சேதேளமாூ (அல விருட்சத்திற்போல) ஆகா 
சத்தினின்றும் விமுதுக ளிதங்கி, மரித்துப்போன பிரேதம் பின் 

இவித்சாலும். அச்சரியமாச வொன்றையும் காடார்கள், (ஒன்றரை 

இது) ஈன்றென்றும், (மத்ரொன்றை) இது தீசென்றஞ் சொல் 
லார்கள், சாட்சியொட்த% (இரிபுடியின்) ஈவொன Paar aps steer 

(எ-று) 

4: சீர்மை மறவேல்: 

பா-ம்.) சீர்மை - சிறப்பானகாரியங்களை, மறவேல் - (என்றும் ச் ௮ம்) 

நீ மறவா திருப்பாயாக. 

24-அஇ. புகழ். 7-செய்யுள், 

புகழ்பட வாழா தார் சந்சோவார் கம்மை 

யிகழ்வாரை கோவ தெவன். 

(போ-ம.) (தமக்குப்) புக முண்டாக வாழமாட்டாதவர் (அது 

பற்றிப் பிறரிகழ்ச்தவிடத்தே இவ்விகழ்ச்சி ஈமது மாட்டாமையால் 

வர்.தசென்று) சம்மை சோவாச௮வராூ் தம்மை இகழ்க்து பேசுப 

வரை வெறப்பது என்ன ரினைத்து--(எ-ற.) 

(ஆ-ம்.) சீர்மை - (சர்வக? சொருப ௮கண்ட சாட்சாச்காரத் 
தை யடைதற் கேதுவாய) தியான யோக சமாதிகளை, மறவேல் - 

(வியவசார காலத்திலும்) மறவா இருச்தலாகய யூக தினைப் பெற் 

றிருப்பாயாக--(௭-.று,) 

  

& இரிபுடி -ஞா.தரு. ஞானம், ஜயம். (இரி - “முள் அ பட் 

பக்கம்.)
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(இ, பி.) கைவல்லிய நவநீதம். 

விவகார வேளையெல்லாஞ் சமாதி யென்ருால் விகற்ப 

மன்றோ மனமலைந்து விடாகோ விட்டால், ௮வ,கான நழுவு 

மன்றோ வென்றா யாகி லதற்கொருதிட் டாந்தங்கே ளாசை 

கொண்டு, நவமாகப் பரபுருடன் மன்னைச் கூடி நயந்துசுசு 

மணுபவித்க நாரி நெஞ்சந், கவமாக மனைக்தொழில்கள் 

செய்யும் போதுந் சகழுவியநு பவிக்கசுகந் கனைவி டாதே. 

(போ-மை.) வியவகரிக்குங் சாலமெல்லாஞ் சமாதி செய்த 
லெனகச் தேவரீர் கூறின். பலவாகச் சதையுமல்லவோ ! பலவாகச் 

சதையின் மன மலைக்துவிடாகோ ! அம்ஙன மலைரது விடுமாயின், 

உண்மை ஞானம் ஈழுவுமல்லவா ! இகனுக் கென் செய்துமெனச் 

சங்கிப்பையாபின், £ வினாவியதற்காக வொரு இருட்டாச்தமூளது 

அதனை யான் கூறக்கேளுதி மிக்க வாசைகொண்டு புதிதாச வொரு, 

சோ. நாயகனைக் கூடி மிகவும் விருப்பமுற்றுச் சுகத்தை யனுபவி 

தீத கொரு ஸ்திரியின் மனமானது கோன்பு வழுவா இயற்றற் 

குரிய வில்லறமார்க்சகத் தொழில்களைச் செய்கிெபோதும் சோரா 
யகனைச் தழுவி யனுபவித்த மிக்க சுகப்பெருக்சை விடுமா ! விடா 
சே; அம்மன: அதுபோன்றிருக்கும்--(எ-று.) 

47. சுளிக்கச் சோல்லேல். 
(பா-ம்.) சுளிக்க - கேட்பவர் கோமிக்கும்படியாக, சொல் 

லேல் - (யாதொன்றும்) $ பேசா திருப்பாயாச, 

20-அதி, பயனில சொல்லாமை, 1-செய்யுள். 

பல்லார் முனியப் பயனில சொ ல்லுவா 

னெல்லாரு மெள்ளட் படும்.
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(போ-ரை.) (அறிவுடையோர்) பலரும் (கேட்டு) வெழக்ச, பய 
னில்லாத சொற்களைச் சொல்லுகின்றவன் எல்லாராலும் இசடப் 

u@arer—(ar- 2.) 

(ஐ-ம்.) சுளிக்க - (சர்வாகாரமாபுள்ள பிரஹ்மானு பூதிடை 

யடைய, அப்பியாசஞ் செய்யுமிடத்து ௮) சுருங்குகற் கேதுவாய 

சொற்களை, சொல்லேல் - (ப௫ர்முகப்பட்ட சாலத்துல்) 8 பேசா 

இருப்பாயாக. 
(இ. பி.) சிவாரந்தமாலை. 

ஓடியுழன் Fb yids Sun poss 

Puri BL 9 spe fat UD 551? b— PED od 

HUIS ors & Oi HW BW 14H 

சும்மாவே கானுரு சுகம். 

(போ-ரை.) (மூர்த்சு, தலா, தீர்த்த மென்ற) விரைந்து 

சென்ற அலைர்து இக்தச சரிரத்மை * அருக்தாரே, (சாஸ்திர 

களை முகபாடஞ் செய்.ஐ அவற்றினைப்) பாடிக் கண்டம் இனைப் புண் 

படுத்தாதே, பிதர்க்குக் கெடுதி உன்னா லுண்டாகுமா.நு செய்யாதே, 
(காம ரூபங்களுள்) யாதானும் ஒன்றோடும் சம்பர்தப்படாதே, ஆத்ம 
சுகமானது மன வாக்குக் காயங்களின் வியாபாரமின்றி .பிருஈசால் 
பிரகா?க்கும்---(௪-ுு.) 

48. சூது விரும்பேல். 
(பா-ம்.) சூது - சூதாதெற்கு, விரும்பேல் - (ஒரு பொழுதும்) 

நீ அசைகொள்ளா திருப்பாயாக, 

94-௮தி. சூது. 1-செய்யுள். 

வேண்டற்க வென்,பிடிலுஞூ சூதினை வென்ற தூஉந் 

தூண்டிம்பொன் மீன்விழுங்கி யற்று,
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(போ-மை.) (சான்) வெல்லும் வவிமை புடையனாபினும் சூதா 
டுதலை விரும்பா இருக்கக் கடவன், (கென்று பொருள் பெறுவார் 
உண்டென்றால்) அவ்வென்ற பொருளும் (இரையால் மறைந்த 
தூண்டி லிரும்பினை (இரையெனக் கருதி) மீன் ஸிழுங்கஇனாத் 

போலும்---(௪-.ு.) 

(ஆ-ம்.) குது- (சர்வாபாவ சொருப ஸ்திதி பெருமை காரண 

மாகச்) சூதாடு கருவி புரண்டு பல பல வகையாய் மாறி வருவது 

போல வரும் பிறப்பிறப்பிற் கேது வாய காரியங்களை, விரும்பே 
ல். (ஒருபோதும்) ? இச்சியா திருப்பாயாக, 

(இ. பி.) கைவல்லிய நவநீதம். 
அட்ட ரூ on கட்டட ஆ வா ula ns Sar barton in oh buon nbs நந்து 

Bry b FipNG 19 Mo QEBM BID HOVE EDM 

பரச கல ேமிப் பி/மையில் 2ரிவன் போதும் 
. டா க சட ச | ப க 

ஆப்பயுக் தன்ன ச் உ னென் ஐயனவ் வளவுக் கே. 

(போ-ரை) வாராய் என் மகனே ! (பிரத்தியச் ௮பின்ன பரமா 

ன்மாவான) தன்னை (சான் யாரென்று விசாரித்து) அறியாதவன் 

* (சர ௩ திரியக்காதி யோனிகளிற்) சனித்து மரித்து மீங்காத 

சுழல் காற்றிலகப்பட்ட திரணம்போல இகலோகத்தினின்று ப 
லோகத்இற்குப் போவதும், பரலோகம் னின் றும் மீண்டு இகலோ 
கத்தில் தலை$ழோாக லீழ்வதுமாய் ஒழியாத காலசக்க. மாகிய சுழி 
யி.ம் சுழலா நிற்பன், ஞான திருஷ்டியினால் யானாசென்று விசாரித் 
திமியத்தக்க 1 பிரத்தியகான்மாவாகிய தன்னைப் பிரஹ்மமென்று 
சாட்சாத்கரிக்கும் பரியக்தமும்--(எ-று.) 
  

far sr திரியக் தேவர், மக்கள், பசு, பக்ஷிகள், 

a
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௧9. சேய்வன திருந்தச் செய். 

(பா-4.) செய்வன - செய்யும் காரியங்கூா. இருந்த - செல 
வையாக, செய் - *£ செய்வாயாக. 

47-அதி. மெரிர்து செயல்வகை, 2-செய்யுள். 

செரிக்க வீனர்கொடு காக் கண்ணிச் ப சய்வாாம் 

கரும்பொருள் பா கொன்று மில், 

(போ-சை.) சாம் பெரிர்துசொண்ட இன ந்தடனே (செப் 

wi தகுர்த தொழிலை) அராய்ர்து, (பின்னே காமேயும், எண்ணா 

செய்து முடிக்க வல்லவர்க்குப் பெறு£ற்கரிய பொருள் யா 

ன்று மிலஷ்லை--(௭ து) 

(ஆ-ம்.) செய்ளன - (சர்௮சாரண சொருபானுபவமாகிய புரு 

கமரர்த்த வடைவின் பொருட்டுச் செய்தற்குரிப % இருசியானுவி, 
தம், சத்தானுவித்ம், ீருவிசர்பம் word wuts: Cus, 

சால் அற வசைப்பட்டுள்ள) சமாதிகளை, (22௪5 ஈருளிச் செய், 

லாறு,) இரு*ச - (சந்தேக விபரீத மகலுமா,9) செப்பமாக, செய் 
£ அப்பியசப்பாயாக. 

#€ QQ) பாசிய இருசியானுவித் ச: ச்ம் - - சடாதி விஷய சமூக த்தும் 

ஒன்றனைக் குறித்து ௮தன் சாம ரூபமான மாபாம்சங்க ஸிஈண் 

டையும் நீக்க, அதிலுள்ள அ௮ஸ்.தி பாதிப் பிரியமென்னும் சச்சி 

சச்5ப் பிரஹ்மாம்சத் இரயங்களை யறுசச்தானஞ் செய்வது, 

(2) பாகிய சத்தானுவிழ்மம் - அகண்ட சச்சிதானர் arial தி.ப 

சொருபம் பிரஹ்மமென்று தியானிப்பது. 

(8) -பாயெ நிருவிகற்பம் - இர்தச் சமாதிம் துவயாப்பிய௪ 

பலத்தால் பிரஹ்மாசர்தாறுப்வத்தில் மனம் மச்சினமாய் ரிஸ்.தர.ம்.க 

(அலையின்றிய) சமுத்திரம் போல நிச்சல வடி.வாபிருப்பது.
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(இ. பி.) தேவிகாலோத்தரம். 

HS dH ௪ யைச் சய்புங் 51605 Gb 

கருதி தழுக் படங்காது கலங்கு மாயினும் 

Cus Bi கிக்துபை மருவு மாயினும் 

இரிக்கி வுறுக்துக்கன் னிலையிற் சே? கவே. 

(போ-ரை.) சறெப்பினை யுடைய சட்சமாதியைப் பழகும் 

போது பூர்வ வாசனையினாலே மனமானது விட்சேப மடைந்து 

அடங்காது கலங்கனாலும், சரீ - வருத்த முண்டாக அதனால் உரக 

5ம் வந்து பொருந்துமாபினும், (அப்போது மனத்தை அவற்றி SF 

சசல்லாலாறு பிரயத்தன பூர்வகமாகத்) இருப்பிச் ன்மயமாகச் 

செ.ப்து தனதுண்மை ரீலையிலிருக்கக் கடவன்--(௭-ற.) 

த0. சேரிட மறிந்து சேர் 

(பா-ம்.) சேரிடம் - சே.த்ர்கு மிடத்தை. அறிர்து - தெறி 

ர்து, சேர் - மீ சேர்வாயாக. 
    

(4) ஆச்சா தஇருசியானுவித்தம் - அக்தச்க.-ணத்தின்க லுள்ள 

சாம சங்கற்பாதிகளாகய தஇிருசியத்திற்கு சான் சாகஷியென்ற. 

அநுசர்தானஞ் செய்து. 

(5) ஆர்தா ச,ச்தானுவிக்மம் - அசங்க சச்சிதாகச்.5 ஸ்வயம்பி£ 

சாச அத்வைத சொருபமே சானேன்ற ரர்னை செய்வது. 

(6) ஆச்தம சிருவிசரர ற்பம் - அச்சுவாநுபூதி சுசாவேசத்தால் 

இருசியம் சத்கமெனு மிரண்டையும் விட்டு ரீவாத தபம் (கா த்தி 

ல்லாத விளக்கு) போல நிர்ச்டரை வடிவாயிருப்பது.
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த்துபோல் உள்ளத்தில் வஞ்சம் வைத்துக்கொண்டு புநதுக் த 

வறத்தோர்போல் ௮வாத வேடதழ்தால் விளங்கா For peer, ax 

ச்குரிய மனைவியைச் துதக்து ஈவஞ் செய்கனெரேனென்று பொட 
ஐப் பிதர்க்குரிய மனைவியை 960s Bes opus, ee முன்னிரு 

இல்லறமுமன்றி அதனை விட்டுப் பின்னர் அடைக்க துறவறமும 
ன்றி இவற்றி னவெணின் நு * கூடாவொழுக்கஞ் செய்வ்றனை 

கெஞ்சமே! 8 இவ்விடத்இலிருக் து என்ன காரியஞ் செய்து கெ: 

ண்டனை! இணி * மயிருக்கால் இக்கூடா வொழுக்கம் கால் என்னைப் 

பலச் துன்பத்திலே தகள்ளுவாயாகலின், * சாவாய், கெவொடமே 

ன்று விவேகல் கூறினதாம்--(௪-ஐ.) 

59. சோற்சோர்வு படேல்: 
(பா-ம்.) சொல் -பேசுஞ் சொல்லில். சோர்வு - மத இயை, 

படேல் - (என்றும்) £ அடையா இருப்பாயாக. 

65-௮இ, சொல்வன்மை, 2-செய்யுள், 

ஆக்கமும் கேடு மகனால் வரூதலாக 

GI BS BALIN CFI NN TEL CFI ap. 

(போ-மா.) பெருக்கமும், அழிவும், (சமது) சொல்லினாமே 

அருமா தலால், (அப்படிப்பட்டதாய) சொல்லினிடத்துச் சோர். 
லைக் சம்மிடத்தேத உண்டாகாமல் காக்கக் கடவர். (எஃறு.) 

(ஐ-ம்.) சொல் - (சர்வாதிஷ்டான சொருபாகாரமாதம் 0 

துவாய) அனுசச் சான லாக்கியற்களை (இடையறாது சிர்தனை ௦ 
ய்வதில்,) சோர்வு - (ஒரு சிறிதும் மனத்) தளர்ச்சியை, படேல் 

(எக்காலத்தும்) 8 அடையா இருப்பாயாக, 
  

* கூடாவொழுக்கம் - தாம் விட்ட காம வின்பத்தை பழ: 

யில்லாமையினாலே மின்னும் விரும்பும் அழிதோன். று, அவ்வழி?! 

கொண்டு நின்று தவத்தோடு பொருக்தாதசாகெய தீய வொழுக்கப
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(இ. பி.) வைராக்கி.ப தீபம். 

படையெடுத் கமர்க்கட் சாருமோ/ வீரன் பகைஞண ச் 

சயங்கொளா விடினும், விடையெனப் பொருதாக் இறக்கு 

லையன். வெக்கிட அ௮ன்னிடா னதுபோறு கடையேன 

hu dsp gu நின்பங் கரு கினேன் பெறுகலா விடி, 

மிடையமு தைய டுவ3ல!ன் மறந்து மெண்ணுமோ மண் 

ஐரின்வாழ்க் கையை ய. 

(போ-ரை,) ஆயுத மெடுத்துக்கொண்டூ புத்த களத்திலே செ 

ல்லாரின்ற ஒப்பற்ற வீரனானவன். சழ்துருக்களைச் ஜயங்கொள் 

ளாத விடத்தும். இடபம்போல் றச் சத்துருச்களோடு யுததம்ப 

ண்ணி அர்த ரளாக்களத்கிலே இறந்துபோதலே யன்றிப் பயச்து 

முதுகு கொடுக்க "னையான், அதுபோல, இழிவென்று Whi ge 

அற்பமாயுள்ள விடயாரர்தத்தை யிகழ்ர்து கைவிட்டுப் பேராஈந் 

கிீச்தை யடையச் கர, ஞான சாதகர் தொடக்கினோன் சாத்தி 

யம் கைகூடி அல்வின்பச்மைப் பெருதிருக் சானாபினும். ஷணமாயி 

னும் இடைவிடாது ௮௪ இன்பம்தை எப்பொழுது அடைவே 

னென்று கரு.துவேத யன்றி, மறக்தாயினும் தான் முன்பு இகழ் 
து கைவிட்ட இல்லாழ்க்கையை மீண்டும் நினைப்பானோ---(எஃற.) 

§3- சோம்பித் திரியேல்: 
(பா-ம்.) சோம்பி - சோம்பலடைக்து, திரியேல் - (வீணாக) 

் இரியா திருப்பாயாக, 

(.௮தி, மடியின்மை, 8-செய்யுள்; 
மடிமடிக் கெண்டெழுகும் பேமை பிறந்த 

குடிமடியும் ஈன்னினு முந்து,
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(பொ-சை, விடத்தகு சாய சோம்பலை (தன்னுள்ளே) 

கொண்டு ஈடக்கும் அறிவில்லாசவன் பிறர்த குடயானது, ௮வளி 
னும் முற்பட அ:ஃயும்--(எஃற. 

(அம்) சோம்பி - (சத்தா சாமான்ய வடி.வமாயுள்ள தன்னை 
யடைதத் கேதுவான ஞாசாப்பியாசஞ் செய்யும் சாலழ்தில், தமோ 
குண மயமான மூட விருத்இ.பினால்) சோர்வடைர து, இரியேல் 
(விஷயாகா-ப்பட்ட) ரீ திரியா திருப்பாயாக, 

(இ. பி.) திருப்போகர் சக்நிதிமுறை. 

பம்பல் விசப்பூச் சோலை புகா பரிபூ ணமா பே 

கச் சோலைபி, லெற்பெற நீயெர் நாளா படழ்ந்சங். இது 

sig Comoro றைபுகா டாமே, செப்பம தாய்கின் ளேய 

டு டாமே பர ளேவடி. வாகி யிருந்து, குப்புகழ் பாரு ட 

டன நாடிக் கூவாய் வரந கூவாய் குயிலே. 

(போ-மை.) பலபல புட்ப சாதிகள் செறிர் துள்ள பூஞ்சோ?ல 
யை யடையாது, (எங்கு மீறைர்த) பூசணமாகிய மேகக் தவழும் 
௮ருளாகெயெ சோலையை யடைச்து ௮அச்சோலை.பில் *? அழகுபெற எர் 
சாளும் மகழ்ர்து, ௮ச்சோலைபில் இது வென்றும் ௮து வென்றும் 
ஒன்தனையும் ஈாடாமல் ஈடுவே நீற்கும் இயல்பாய், அவ்வாறு நீர 
குழுன்னையும் சோக்காமல் அருளே வடிவாக ௮வ்வருளாகா-த்தி 
SGT உலகம் புகழும் திருப்போரூரி லெழுர்தருளிய என்னப் 
பனைத் தியானித்துச் குபிலே 8 வக் கூவம் சடவாய், கூவச் கட 

லாய்--(எஃறுி 

54. 34Gan னேனத் தீரி. 
(பா-ம்) தீச்கோனென - sof யுடையவனென்ற (அறிவு 

டையார் யாவரும் உன்னைப்) புகழ்ச் அசைச்கும்படி, திர் - நீ சஞ் 
சரிப்பாயாக,
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'7-அ.தி. புதல்வரைப் பெறுதல். 9-செய்யுள், 

என்ற ௦ பாழுதிற் பெரிதுவக்குந் கன்மகனைச் 

சான்றோ னெனக்கேட்ட சாய். 

(போ-மை.) தன் புதனை (சல்.வி கேள்விசளினாலே) நீரை 
ர்சோனென்று: (அறிவடையோர்) சொல்லக் கேட்ட தாய், பெற்ற 

காலத்தினும் மிச ம௫ழ்வாள்--(எ-.று.) 

(ஆ-ம்.) சச்சோனென - (சக்தி சொருூபமாயுள்ள தனதெதசார் 
த். ச சொருப நிலையில் சக்தம் அகண்டப் பிரஹ்மாகார வடி.வாய்ப் 

பரிணமிக்குமாறு செய்,க அதனால், அதிசாரி புருஷனானானென்் ற: 

(தடஞானிகள்) சொல்ல. திரி - (கிரச்தரம் சமாதிபினை) ரீ பழகு 

வாயாச. 

(இ. பி.) ரிபுக்தை. 

QB yO ஏனியக்ை யடைந்ச பின்ன 

BHO பலாபலக்ை யெ.ரிச லேபோ 

லைகா வுணர்பொருளை யுணர்க்க பின்ன 

சிங்கு 2 ஹாலையெலா மெ சிதல் வேண்டும் 

வாதகமா நூலையெலா மெிந்த பின்ன! 

வருந்திய பே: யகவ..௪ மிடைவி டாம் 

போதமுமச் சாதகமா நிதத்யா சக்தைப் 

புரிபுடனே பூரனமாயப் பழகல் வேண்டும். 

(பொ-மை.) ஆகையால், (பைங்கூழ் செய்யும் மாக்கள்) தானி 
யச்தைச் இரச தச்சொண்ட பின் ௮க்சேயிரு$்.2த வைக்கோலினை 
எறிஎன்ற முறைமைபோலச் குற் நமஐ அறிபொருளை (அஸ்த பா 

இப் பிரிய விலக்கணங்களை புடைய ஆத்மாலை) செவ்வனே ஆரா
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ய்ர் தறிக்த முமூட்சுக்கள் £தித்தியாசனத்தில் சித்தவிரு உ இயை 

தைலதாரையபோல மிறுத்திப் பின் பழகத் தொடல்குல்கால், இய 

இதற்குத் தடையாபுள்ள சாஸ்இரங்களெல்லாக் தாரப்போக்குதல் 

வேண்டும் ; தடையாயுள்ள ௮ர்3ச் சாஸ்திரம்களை யெல்லாம் தூ - 
தீசள்ளிய அதன் பின்னர் இடையறாது வூக்கத்துடன் சதாகால 
மூம் இடைவெளிக்கு அவகாசங் கொடாது ஜீவப்பிரஹ்மைச்கி se 

அபேச ஞானமாகிய சாக்ஷா£க்சகார முண்டாகுமாறு சாதகமாகிய 

?இி்சியாசனமெனப் பெயரிய சமாதியை மிகுர்த போன்புடனே 
பூ-ணமாய் அப்பியாசஞ் செய்தல் வேண்டும்--(எஃறு) 

55. தானமத விரும்பு 

(பா-ம்.) தானமது - (சற்பாத்திரங்களில) சானஞ் செய்க 

ரகு, விரும்பு - (என்றும்) £ ஆசைப்பிவாயாக, 

29-அஇ. கை, 1(1-செய்,புள், 

௪1 ஈர னின்னாக மில்லை பினி - தா௨ 
ரூ a 

1 லியையாக் கடை. 

(போ-ரை.) (ஒருவனுக்கு) இறத்தல்போல் துன்பஞ் செய்வ 
தொன்று இல்லை, அப்படிப்பட்ட இறத்தலும் (வறியார்க்கு ஒன் 

றைக்) கொடுத்தல் முடியாத விடத்து இன்பஞ் செய்வதாகும்-- 

(எஃழ*) 

(ஆ-ம்.) தானமது - (சச்சிதாகந்த சொரூபமாய் விளங்கும் 
தனது சொருபத்தைச் சானெனச் சாக்ராக்கரிப்பதற்குத் தடை. 

யாயுள்ள உடல் பொரு னாவிகளைச் சற்குருசாசன்பால்) அர்ப் 
பணஞ் செய்வதற்கு. விரும்பு - நீ ரிரக்தரம் மேற்கொண் டொழு 

குவாயாக, ்
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(இ. பி.) திருவாசகம். 

அன்றே யென்ற ஒவியு முடலு பூடைமை; யெல்லாஞுஸ் 

தனே? யணையா யென்னையாட் கொண்ட போதே கொண் 

டிலையோ,  வின்றோ ரிடையூ மெனக் குண்டோ வெண் 

டோண முக்க லொம்மானே, ஈன்மே செய்வாய் பிழைசெய் 

வாய் நானா விதற்கு நாயகமே. 

(போ மை.) ௮த்தினமே என்னுடைய உயிரும் உடலும் பெ£ 
ருஞமாகிய எல்லாவற்றையும் மலையை $கர்த்ச சிவபெருமானே | 
அடியேனை (குருமார்ச்சமாய் எழுக்தருளி வந்து) அடிமை செய்து 

ஆட்கொண்ட பொழுதே ஏற்றுச்சொள்ள வில்லையோ ! (அங்கன 

மாக) இப்பொழுது (தொண்டுபூண் டொழுகாரின் ஐ) .அடியேனு 

க்குச் கடையமிருக்கின்றதோ ! எட்டு புஜங்களையும் மூன்று கண் 

களையுமுடைய என் தந்தையே! ஈலத்தினையே அருள் செய் 
யக்கடலை, கொடிய தீமையே செய்யக்கடலை, இப்பேர்க்கொத்த 

காரியத்திற்குத் தலைவனாகிய சாரணன் யானோ--(௭-று.) 

56. திருமாலுக் கடிமை சேய். 
(பா-ம், இருமாலுக்கு - மகா விஷ்ஹவுக்கு, ௮டி.மை செய் - 

் சொண்டு செய்வாயாக. 

1-௮.இ. கடவுள் வாழ்த்து. 8-செய்யுள். 

அறவாழி யந்தணன் gan OF. bi B கல்லாற் 

பிறவாழி நீத்த லரிது. 

(போ-ரை.) தருமச் கடலாகிய கடவுளது அடி.யாகிய (மரக்க 
லத்தைச்) சேர்ச்தவர்க் கல்லாமல், (அசனின்) Comey sis 

ளைக் சகடம்சல் கூடாது--(எ-று.)
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(ஆ-ம்.) திருமாலுக்கு - சாகி சொருபமாபுள்ள குனதெகதா! 

த்த நிலையைப் பெறுதற்கு, அடிமை செய் - (9லோஹம் என்ற: பா 

பாவித்து ரீ சமாதி செப்திருப்பாயாக, 

(இ. பி.) ரிபுக்தை. 

HUEY 2 லணுவுமிலா நகண்டா BI 

மாகியுள வத்துவிக பரக. வத்தைச் 

FHS DE FHSS YO) Aon C.F Mei 

சலியாத பாவனையாம் பூசை செய்து 

துங்கடப சிவகருணை கிடப.ய்ப் பெற்றுத் 

தொடரும விகற்பபாலா முடனே ர்ந்து 

பங்கமிலாப் பரமசிவ போத் கூர்ந்து 
௩ t பரமசிவ பத்கனுகா னு யா. 

(பொ-ரை.) உடம்பு, பொறி முதலியவற்றுள் ஒரு சிறிது மில் 
லாது ௮சண்ட வடிலமாயிருக்கும் ௮த்துவிச பரசவெத்தை eH 

கசமாய் எப்பொழுதும் சலோஹ மென்டின்ற சலி லில்லாஃ 

பாவனையினாலே ஆராஇத்துப் பரிசம் சமுள்ள பரமரிவத்தின் இரு 
பையை உறுதியாகவடைந்து, கொடர்ச்து வருசன்ற மனத்தின்து 

வேறுபாகெ எனைத்தும் ௮ச்சணமே நீங்கிப் பிரஇபர்த மில்லாத 
மேலாயெ செவஞானகத்கை யடைர்,த, ஜயா ! கானே பரமசிவ பக் 

சீனும் ஆயினேன்---(௭-ற.,) 

597- தீவினை யகற்று. 

(பாஃம்,) தீவினை - பாபத் தொழில்களை, அச.ற.று - (எப்போ 
தும்) நீ நீக்குவாயாக,
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81.௮. இவினையச்சம் 2-செய்புள். 

தியவை தய பயத்தலாற் யவை 

BI ey மஞ்சப் படும். 

(போ-சை,) (சனக்கு இன்பச் தரு.தலைச் குறித் தச் செய்யுக்) 
திவினைகள் (பின்பு ௮வ்வின்பச்தை யொழித்துத்) துன்பம்சதாயே 

தருதலால் (அப்படிப்பட்ட) தீவினைகள் தீயினும் அதிசமாக (ஒரு 

வனால்) ௮ஞ்சப்படும்---(எ-று,) 

(ஆ-ம்.) தீவினை - (சார்தசொருப ௮சண்ட சாட்சாத்கார முண் 
டாகச்) காமம், வெருளி, கடும்பற்றுள்ளம், மானம், உவகை, மதமெ 

ன்னும் அரிஷட் வர்க்கங்களைபும், அகற்ற - (பிரயத்தன பூர்வக 
மாக) 7 ஓழிப்பாயாச, 

(இ. பி.) அத்துவிதவுண்மை. 

இல்ல மன்னும் துமவென்று மெண்ண வேண்டா 

ப நறவையில் அல்ல வீங்கி யொருகினைவா யசைவழ் திருந்து 

CF PIO DE, FRM விடையூ ின்மியதைச் சேர்ந்தே 

னன்று கன்னிலையைப், புல்ல விடையூ முகுமதைப் போ 

க விடுக வேகாலும். 

(போ-ரை.) (8 மோக்சாதனம்) இல்லமோ வென்றும், துற 

வறமோ வென்றும், எண்ணவேண்டியதில்லை,!அவ்விசண்டுஞ் சாத 
னமாவதில்லை, பின் யாகெனின்,) அவற்றுள் காமாதிகளால் விளை 

புச் துன்பங்கள் நீங்கி, ஏகபாவனையாய் மனோ வாக்குச் காயக்கள் 
அ௮சைவற்றிருர்து, ஆச்ம சொரூபத்தை யடைதற்கு யாதொரு 
தடையுமில்லாமல் ௮வ்வாத்ம சொரூபத்தை அடைர்சே ளென்று 

தன் சுபாவ ஸ்.இதியைப் பொருக்சச் தடையா யிருப்பதைப் போச் 
கச் கடவாய், ௮தவே சாகனமாம்---(எ௩று.)
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58. அுன்பத்தற் நிடங்கோடேல். 

(பா-ம்.) துன்பத்திர்கு - துன்பம் வரது சேர்தர்கு, இடம் 

கொடேல் - (எப்போதும்) ரீ இடர்காா£ இருப்பாயாக, 

90-அதி. துறவு, 1-செய்யுள், 

யாசனின் யாகனி னீங்கியா ஜே 

லசனி ன தனி னிலன். 

(போ-ரை.) (ஒருவன்) யாசொரு பொருளின் யாழொரு 
பொருளின் நீங்கனொன். (௮வன்) அப்பொருளினாலே அப்பொருளி 

னாலே துன்ப மடை,5ல் ௨உடையவளுகான்--(எ-று 

(அ-ம்.) துன்பத்திர்கு - (சின்மாத்தி சொரூபத்தில் 5ல்வாது 

மனம் வாதனா வசம்தால் அடிக்கடி) விக்பப் 'படர்கு, இடங் 
கொ?டைல் - (என்ற!) £ இடர்தா சிருப்பாயாச. 

(இ. பி.) திருமந்திரம். 

ஆசை யரறுமின்க.ள் நசை யதுமிவ் கல் 

ஈசனோ டாயிறும் அசை யமமின்கள் 

ஆசைப் படப்பட வாய்வருக் துன்பங்கள் 

ஆசை விடவிட வானந்த மாமே. 

(போ-மை, (அசண்ட சாட்சாம்சார சுசும்தை யடைய விழு. 
புன் ௩ மனிதர்களே ! சுகம் வேண்டமொனால்) விடய விச்சையை 

மூறழும் விட்டு ஒழியுங்கள், வீடய விச்சையை முற்றும் விட்டொ 
ழியுங்கள், ஈசுவனிடச்தும் ஆசையை விட்டு ஒழியுங்கள், ௮ஃ்ே 

மனனின், இச்சை அதிகரிக்க ௮திகரிச்ச துக்கங்கள் விரும் இியாய் 

வரும், இச்சையை ஒழிக்க ஒழிச்சப் Signoria gai 

க்கும்--(எ௭று.,)
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59. தூக்கி வினை செய். 
(பா-ம்.) தூக்கி - (முழக்கும். உபாயத்தை) ஆராய்ச் றிந்து, 

வினை - ஒரு தொழிலை, செய் - (அசன் பின்பு) ௩ செய்வாயாக, 

48-96). வலி.பறிதல். 1-செய்யுள், 

3) “os . ர ௩ உ ரு . 
wt CST GU ILD (2 OT GU wi UY LL ON oF OMY ny 

துணைவலியு௩் பூரக்கிச் GS Hu ied. 

(போ-மை,) (தான் செய்யக்கருதிய) சொழிலது வலிமையை 

ப, (அதனைச் செய்து முடிக்கும்) தனது வலிமையையும், (௮ 

னை விலக்கும்) பசைவனது வலிமையையும், (இருவர்க்கும்) துணை 

பாவோரது வலிமைகளையும் ஆராய்க்து, (தனது வலிமை மிகுமா 

பின் ௮ச்சொபு்லைச்) செய்யஃ கடவன்--(௭-ற.) 

(அம். தூக்கி - (ச௮சொருபமாயுள்ள கன்னை yus SAS 

oar UML FOG கிலாசிரியர் APE! DT BE செய்யத் GES சாதனக 

களை ஆ ரய்க்து) (பின்னர்),வினை செய் - அச்சாதனங்களை(விசுவா 

#48302) 2 செய்வாயாக--(௭-ழு.) 

(இ. பி.) அவிரோதவுந்திபார். 

இருமையுண் பைவல்லோர்ச் கிம்மெய்கொண் டம் மய் 

யிரலிஞய்க் செய்குலே யுந்திப 

வேலையா சாவையும் அந்திபற, 

(போ-ரை.) ஒரு மெய்யென்னும் பெயரினையுடைப FP 73 x 

னது அசுழ்தமும், ௮ஃசளவற்ற துக்கக்தோடும், ௮வீதி ௮றி.2 சக 

அரிய அரீத்தியத்தோகிம் கூடி.பிரு தலையும், மற்றுமொரு 'மெய் 

யென்னு மியல்பினையுடைப வீட்டினது பரிசுத்தமும், அசனத
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4 ர ரகிசயாகர்குமும், ரீத்தியச் தன்மையும், அர்த வீட்டினை 

யடைசந்கு இச்தச் சரீரம் இன்றியமையாமையும், சன்மாக்காம்- 

லே செய்த சுபோ பலத்தால் இக்தச் சரீரம் பெற்ற அருமையு., 
பிஈத்தியகூத்தினாலும், வாக்கெயத்தினாலும். சணடும், கேட்டும், ௮.0 

ச்துளோர்க்கு இந்தச் சரீரம் ரீம்குலசம்கு முன்பே அ௮ரரசிரியனை 
22௫, ஞாசாடிரியனை யடைந்து, ௮௫ சீக்கொழ்கில் வீட்டு செறிபை 

விசாரித்து பிட்டை கூடுதலே கர௬ம::--(எஃழ..) 

60. தேய்வ மிகழேல். 

(பா-ம்.) தெய்வம் - கடவுளை, இகழேல் - (ஒருபோதும்) நீ 11 
தனை செய்யா திருப்பாயாக, 

ஈ௦-அ.இி. புல்லநிலாண்மை, 1(-செய்யுள். 

* rN ச “ye ௩ க. ச. 

உலகத்தா ருண்டென்ப மில்லைன்ப।ன் வையகத் 

தலகையா வைக்கப் பிம். 

(போ-மை.) உயர்ச்தோர் பலரும் உண்டென்ப சோர்பொருளை 

(சன் புல்லமிவால்) இல்லை யென்று சொல்லுவோன் (மனிசனெ 
ன்று ரினேக்சப்படான்,) பூமிமிலே (காணப்பின்ற) ஒரு பேயெ 

ன்ழ, நினைக்கப்பவொன்--(எஃறு,) 

(ஆ-ம்.) தெய்வம் - ர் சூன்ய சொரூபமாய் விளல்கும் சிதா 

மாவை, இகழேல் - (1 சட்புத்தி, ஜனச்சேர்க்கை, விஷயாசக்.தி, 
குசர்க்கம், அபிமானம், சபலத் துவ மு,சலியவற்முல்) 8 யிகழ்ச்ரி 

செய்யா திருப்பாயாக, 
  

& நிரதிசயாரந்தம் - அதிசய (பேத) மத்த வின்பம், 
ர் சூன்ய சொருபம் சாம ரூபங்களின் அ௮பாவ வடிய ரவ,
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(இ. பி,) ஞானவாசிட்டம். 

மிகழாத் துமகத் துவத்தினுயர் தியான முபகா பங்க 

ளொடு, கிகழ்பூ சனையா மிவ்வழியர் லன் பிப் பிரிமோர நெ. 

களினாம், புகழ்மெய் புணாவு கிடையாது பூரண இயான 

பூசையினை, யிகழ்ா டர்கள்செய் யினும்பகின்ோன் மிமைப் 

பிற பசுவிந் துளபேரும். 

(போ-ரை.) பிரகாசிக்கின்ற அதம தத்துவச்தினது மேலான 
தியானம் பூசா இரவியம்களுடன் செய்கின்ற வாராதனையாகும், 

இம்மார்க்கத்தினா லல்லாமல் வேறொரு மார்க்கங்களினால் ம்சான் 

கள் துதிச்சின்ற வுண்மை ஞானங் கிடைக்கமாட்டாது. பூரணத் 

சியானமான ஆராதனையை _க்இக்கன்ற மூடர்கள் செய்தாலும், 

பதின்மூன் ஐ மாத்தி பில் அவர்க்குக் கோசான பலனுண்டாகும் 
எ-று) 

01: தேசத்தோ. டோத்து வாழ்: 
பாம்) தேசத்தோடு - தேசாசாரத்தோடு, ஓத்து - (விரோத 

மில்லாமல்) ஒத்.து, வாழ் - 8 வாழ்வாயாக. 

் சடபுத்திமர்த மதி. 

ஜனச்சேர்க்கை--பாமரர்களோடும்,விஷயிகளோடும் கூடுதல். 

  

விஷயாசக்தி.--விஷயத்தில் ஆசை ; மனைவி முசலியோரிட 

த்து விருப்பம். 

குதர்க்கம்--விதண்டை பேசுதல். 

அபிமானம்--தேகத்திலும், விஷயத்திலும், யான். என சென் 

லும் புத்தி, 
சபலத்துவம்-- அடிக்கடி, மனம் விட்சேப மடைதல்,
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22-௮இ, ஒப்புரவறிதல். செய்யுள். 

Qos Fam னுயிர்வாழ்வான் மற்றையான் 

செக்காருள் வைக்கப் படும். 

(போ-ரை.) உலக நடையை அறிர்து செய்பவன் உயிரோடு 

கூடி. லாழ்பவனாவான், அதனை யறிர்து செய்யாதவன் (உயிருடைய 

வளுயிருக்தாலும்,) இறர்தவர்களுக்குள் (ஒருவனாக) வைக்கப்ப? 

வான்--(௭-ற.) 

(ஆ-ம்.) தேசத்தோடு - (மசாசூன்ய சொருபமாயுள்ள பிரஹ்ம 
சாட்சாத்காரத்தை அடைதற்கு விக்சனெ முண்டாகாவாறு) வேன் 
முத்தர்சளது ஒழுக்கத்திற்கு, ஓத்து - (வி3ரா5 மின்றி) ஒத்து. 
வாழ் - கீ ஒழுகுவாயாக. 

(இ. பி.) திருமந்திரம். 
சித்கஞ் சிவமாகச் செய்தவம் வேண்டாவா, 6. 

AS 56h Aarne soy Pai be or ர.ுவுண்டா. 5 

AS sey Rares GaAs YA; BASH, 
PF Aa, Aa bh aey Crus deus uF 0. 

(Gun-ant.) “sur Rares HGF Geiwsesa gad gor 
os Caayugie py, சித்தத்தின்கண் சலொகர்தத்சை wots 

ஞானிகளது சசேச முண்டாகுமாயின், அத்மா செவமாககே மோ 

ட்சம் சித் இக்கும், ஆச்மா சிவாசர் சமாதலே ஒருவன் செய்க said 
இன் பயனாம்---(௭-று.) 

69: தையல்சோற் கேளேல். 
(பா-ம்.) தையல் சொல் - (பின்னே கேட்டைச் தருவதாக) 

பெண் புத்தியை, கேளேல் - (ஒருபோதும்) ரீ சேட்சா இருப்பா 

யாக.
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91-௮தி. பெண்வழிச்சேறல். 7-செய்யுள். 

பெண்ணேவல் செய்கொழுகு மாண்மையி னுனுடைப் 
பெண்ணே பெருமை யுடைகத்து. 

(பே1-மை.) (சா.ரணமில்லாமல் தனத) இல்லாளத : எவற் 
ரொழிலைச் செய்து திரிகின்றகனது ஆண் தன்மையைச் சாட்டி 
லும் சாணத்கையுடைய (அவள்) பெண் தன்மையே மேம்பாட்டை 

யுடையது---(௭-ற,) 
(ஆ-ம்.) தையல் சொல் - (ஸ்வயம் பிரகாச சொருபப் பிரத்தி 

யட்சத்திற்கு மாரானவற்றைக் கூறும்) $ அண்மையில்லாத பேச 

வாதிகளது வார்த்தைககா, கேளேல் - (ஒருபோதும்) நீ கேட்கா 
இருப்பாயாக, 

(இ. பி.) சிவஞான வள்ளலார். 

ஒன்றென்றும் பலவென்று மூப்யமென்று முருவெ 

ன்று மரூ் வன்.று முப ன்னு, கன் றன்று 5 Boe 

ன்று நானேயென்று ஞான9மன்று ஜேயமேன்ற௮ு ஞாதா 

வென்று, மன்றென்று மாமென்றுஞ் சமயப்பேம்க ளறை 
இன்ற பிணக்குவழி யனைத்துநீத்துக், குன் மலிலா வானக்தக் 

குசவரின்னைச் கும்பிட்டே னென்பிறவி பின்பிட்டேனே. 

(போ-மை,) பரம்பொருள் ஏகமெனவும், அரேகமெனவும், 

எகாசேகமெனவும், உருவமெனவும், ௮ருவமெனவும், உருவாருவ 
மெனவும், ஈன்மையெனவும், திமையெனவும், அசமெனவும், சாட் 

சியெனவும், காணப்படு பொருளெனவும், காண்பானெனவும், 

அல்லவெனவும், ஆமெனவும், பேதவாதிகளாகிய சமயப் பேய்கள் 

உ ஆண்மை - ஒன்றற்குர் தளராது நிற்றல்... 
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சொல்லுகின்ற தவறான் மார்க்சங்க எனைத்தும் பியோ சன மில் 
லையென்று சுழித்து, குறைவுபாடற்ற ஆசர் மயமாய் நின்றுள்ள 

எமதாசிரியரே ! தேவரீைக் கைகுவித்து ஈமஸ்கரித்ேன், அத 

னால் என் சஈஈங்க எனைத்தும் பின்னிடும்படியாகச் செய்தேன் — 

(ar- ne) 

63. தோணன்மை மறவேல். 

(பான்) தொன்மை: பழைமையாகிய சிரேகத்தை மா 

வேல் - (என்றும்) 8 மறவா சருப்பாயாச. 

81. ௮இ. பழைமை. 1-செய்யுள், 

பழைமை யெனப்பவ மியா கனின் யாதுங் 

சிருரையைக் ரழ்க்டடோ நட்பு, 

(போஈசை,) பழைமை யென்ற சொல்லப்படுவது யாதென் 
ரல், (அது பழைமையோர்) உரிமையாலே செய்தவைகளைச் 9.0 
தாயினும் இதைக்காமல் (அவைகளுக்கு உடன் பலெ.தாகிய) ௪5 

மாம்--(எுறு.) 

(ஆ-ம்.) தொன்மை - (ஸ்எப்பிரசாச லடி.லவமாய்்.த் திருகிய 

மியாவற்றிற்குஞ் 4 சத்தாஸ்பூர்த்தியைத் சர்.) அசாதியாயுள்ள 
ஆத்மாவில் (தருசெய கோக்இழந்து நிலைத்திருத்தலை,) மறவேல் - 
(ஒருபோதும்) 8 மறவா இருப்பாயாக, 

கானனீர் கிளிஞ்சில் வெள்ளி சந்தர்ப்ப நகரக னயூர் 

வானமை சயிற்மிம் பாம்பு மலடி.2சய் முயலின் கோடு 
  

* சத்தாஸ்பூர்த்ி - இருத்தல், விளங்கஸ்,
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பீனமாந் திபு மானிற் பிரபஞ்ச மெல்லாம் பொய்யே 

நோனமெய் மகனே யுன்னை ஈம்மாணை மறந்தி டாதே. 

(போ-ரை.) கானலிற் சலம்போலும், சுத் தியில் இரஜதம் 
போலும், கந்தர்வ ஈகரம்போலும், சொப்பன ஈகரம்போலும், 
ஆகாசத்தில் நீல நிறம்போலும், இரச்சுவிற் சர்ப்பம்போலும், வர் 

தியா சுசன்போலும், சச விஷாணம்போலும், பருமையான தாறு 

விற புருஷன் போலும், (மூலாகங்காராதிப்) பிரபஞ்ச மனைத்தும் 

மித்டை : பிரச்ஞான கனப் பிரஹ்மமே சத்தியம் ; மைந்தா ! இத்த 

ன்மையான உனது ஆன்மாவை ஈம்மேலாணை நீ மறவாதே-(எ.ு.) 

64. தோற்பன தோடரேல். 
(பா-ம்.) தோம்பன - சோல்வி யடையக்கூடிய கருமங்களை, 

கொடரேல் - (ஆரம்பித்து) 8 செய்யா திருப்பாயாக. 

47-௮.இ. தெரிர்து செயல்வகை. 3-செய்யுள், 

ஆக்கங் குதி முதலிழக்குஞ் ப சய்விலை 

யூக்கா ப. சிவுடை யார். 

(போ-ரை.) (பின் பெறக்கடவதாகிய) இலாபத்தை நோக்கு, 

(முன் பெற்றுள்ள) முதலையும் இழத்தற்கு ஏது. வாய செய்தொ 
ழிலை. அறிவுடையவர் மேற்கொள்ளார்...-(எ-.நு.) 

(-ம்.) தோதற்பன - (சுத்த சொருபமாயுள்ள தன்னை மறத் 

500s gainer) பஇர்முக வியவசாரங்களில், சொடரேல் - (எஞ் 

ஞான்றும்) ரீ பற்றுவையா இருப்பாயாக--(எ-ற,) 

(இ. பி.) கேஞ்சறிவிளக்கம். 
காண்பது மழிந்து போகுங் காயமு மழிந்து போகு 

மூண்பொரு ளழிந்து போகு முலசமு மழிந்து போகும்,
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பூண்பணி நாகை காதர் பொற்பத மழியா தென்௮[ கெஞ்சே. 
விண்பொழு இனைப்போக் காமல் வெளிசனி லொளிபா 

(போ-ரை.) ட மனமே ? காணப்பகென் ற இருயெல்க எனை 
தும் சசி துப்போகும், சரீரமும் சிதைச் துபோகும், புக்கத்தக்க 

சகல போக வஸ்துக்களும் ஒழிந்துபோகும், அவற்றிற் காதார 
மாயுள்ள வுலசுமும் லயமாய்ப்போகும், சர்ப்பத்தை அபரணமாக 

வுடைய சாகலிக்க மூர்த்திபினது பொன்போன்ற இருவடிகள் எக் 
காலத்து மழிவற்ற வண்மைப் பொருளென்று ௮வத்திலே கால 

கழிக்காமல், மனாகாயத்தின்்௧ண் விளங்கும் சிசாசாயத்தை நீ கோ 

க்கு ிலைத்திருச்கக் சடவாய்--(எ-று.். 

ஒம் ௩ன்மை கடைமப்ப்டி. 

(பா-ம்.) ஈன்மை - ஈலமுள்ளவைக$ா, கடைப்பிடி - $ உற தி 
யாகப் பற்றுவாயாக. ் 

43-95). அறிவுடைமை, 2-செய்யுள். 

சென்ற விடக்காற் செலவிடா ததொரிஇ 

நன்மின்பா லுய்ப்ப % Raf. 

(போ-ரை,) (மனத்தை ௮.த) போன விஷயத்திலே போக 
விடாமல் (அவ்விஷயல்களில் ஈன்மை இமைகளை ஆராய்ச்து) தீய 
இலிருர் துரீக்ி, ஈல்லசனிடத் து போசவிடுவது ௮றிவாம்--(௪-று.) 

(ஐ-க்.) ஈன்மை - (புத்த சொருூபமாயுள்ள தன்னை யடைரது 
ஜன மரண வடிவ சம்சாரம் நீவிர்த்தியாகற் பொருட்டுச் சமாதி 

வாயிலாக வெளியாகுச்) தானறிவாகர் தத்தை, கடைப்பிடி - (பரா 
முகத்தா விழவா.து) நீ வைராக்கியத்தோடு மேற்கொண் டிருப்பா 

wd.
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(இ. பி.) திருக்கு திரிய விவேகம். 
sim San mb sous சத்தியமே யன்னிபமுக் 

கானெங்க வைதெனச் சற்குரு - கானு 

ஈ,ிவன்,.9 யில்லா வருவுருவம் போல 

வ ிவுக்கா னன் மியிலை யால், 

(போ-ரை, தானென்ப தறிவானச்தப் பொருளென் நருளிய 
,அண்மையே, ௮வ்வறிலா னந்தத்திற்கு மாறாயுள்ள திருசியங்களும் 

சானாகும்வண்ண மெவ்வாறென்று மாணாக்கன் வினவ, அதற்கு 
ஞானாசாரியர் தானாகிய வறிவைச் சவிர ரூபாரூப மில்லா வாறு 
Cure gaa das தானென்பதைச் தனிஈ வில்லாமையா லனைத் 

து சானெனப்படும்--(௭-று.) 

66: மாடோப்பன செய். 

(பா-ம்.) காடு. காட்டிலுள்ளவர் பலரும், ஒப்பன - ஒத்துக் 
சொள்ளத் தக்க கல்ல காரியங்களை, செய். £ செய்வாயாக, 

04-அ.தி. அமைச்சு, 7-செய்யுள், 

செயற்கை ய. ிந்கக் கடைத்து முலகத் 

இயற்கை ய.மிந்து செயல். 

(பொ-ரை.) (தால் வழியினால் தொழில்) செய்யும் வகைகளை 

யறிக்த விடத்தும் உலகத்திலே (அப்போது ஈடக்கின்௦) இயற்கை 
யைச் தெரிந்து (அகனோடு பொருந்தச்) செய்யச் கடவன்--(எ-று.) 

(ஆ-ம்.) சாடொப்பன - (ஸ்வயம்பு வடிவமாயுள்ள தன்னை யுண 
ருமாறு சாட்சியை யெல்லால் சண்ணதாய்ச் கரைத்துக் கண்ணொ 
ழிர் தொருபொருளில்லா மாட்ரியை யளிக்க வல்ல) மகான்சு எல்
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சேரிக்கத்தக்க அப்பியாசங்களை, செய் - (இடைவிடாது) நீ செய் 
வாயாக, 

(இ. பி.) கைவல்லிய ஈவநீதம். 

ஓன்று செண்பக னேபுமான் முயரசியா லுறைத்துப 

ஆடர்க்கீசன், நன்று CFM Oo காட்டிய மூல்வழி நடந்து 

நல் லவார்பின்னெ, சென்று துட்டவா கனைவிட்டு எரிமிவக 

WIE OFM ch BUT COMIC கள்ளி, நின்று ஞானத்தை யடை 

நீ சுவர் பவற்கள்போ நிச்சய மிதுகானே. 

(போ-சை.) ஞானபுத்திரா ? (௪௧கல ஞான சாஸ்இரங்களின் 
சாரபூதமான) தருபாயத்தைச் சொல்லுடியராம் கேட்பாய், புரு 

டப் பிரயத்தனத்தா லழுர்நி மநடர்களுக்கு ஈசுரன் பிரஹ்மாஈர் 
தம் கொடுத்தற் பொருட்டே அருளிச் செய்த வேதத்தின் சாண் 

டத் தரய நெறியில் நடர்து, பின் பிரஹ்ம ஈஷ்டர்களான பொ 
யோர்கள் பிறகே தஇிரிர்து (௮ப்பெரியோர்கள்) சகவாசத்தாற் சார் 

இயாதி வாசனைகளை யுடையவராய் (முன்னுள்ள) குரோதாதி மலி 
னவாசனைகளை யொழித்து, ஆன்மாசான்ம விவேகத்தை யுடைய 

ர்களாய் அவிவேகச்தாலுண்டான பேத புத்தியைப் போக்கு, (ஒன் 
அ.துபூதியிற் சவோஹமென்று நின்று, ௪முசய ரச பிரஹ்மான்ம 

வயிக்யெ) ஞானத்தைப் பெற்றவருடைய (௪ ஈர இரியக்காதி 
ரூபங்களான வெகுவித) சாரங்கள் நீங்கும்; இதுவே (சுருதி ஸ்மிரு 

களின்) சத்தார் தமாம்--(௪-று,) 

67. நிலையிற் பிரியேல். 
- (பா-ம்) மீலையில் - நிற்டுின்ற கீலையிவிருந் து, பிரியேல் - (எப் 

போதும்) நீ ரீல்சா திருப்பாயாக்.
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97-௮இ. மானம், 4-செய்யுள். 

scout oh Sis மயிரனையர் மாந்தர் 

நிலையி னிழீக் ஈக கடை. 

(போ-ரை.) (குடிப்பிறர்ச) மனிதர் தம்முயர்ர்த நிலையை 
விட்டு, அந்ரிலேயை நின்றும் தாழ்ந்த விடத்தும் தலையை விட்டு 

அதனி னின்றும் வீழ்ர் 2 மயிரினை யொப்பர்--(எ-.ற,) 

(ஆ-ம்.) ரிலையில் - (க்ஷத்தி-க்ஞ வடி.வமாய் விளங்குர் தனத 
அசங்க) நிலையி னின்றும். பிரியேல் - (சாம ரூபாகாரப் பட்டு) 8 

பிரியா இருப்பாயாக, 

(இ. பி.) அத்துவிதவுண்மை. 

நினவு கிக்க லுருகாம மிங் கு மவையை 4 கள்ளிடிலும் 

நினைவு 5ங்கு மற்றவையி னினக்கே இச்சை யதினின்று 

நனவு மங்கி நின் படமே நிலைமை யான முத்தியென்று 

நிமவு கொண்டந் நிலையைவிட்டு நீங்கா தென்று நின் படு, 

(போ-ரை,) சங்கற்பம் மீக்கனொல் சாம ரூபங்கள் சீல்குஓ, 
அம்ச சாம ரூபங்களை ரீக்இனால் சக்கற்பம் நீங்கும், அல்விரண்டின் ! 
கண் உனக்கு யாதின்சண் இச்சை யிருச்சன்றதோ அதன்சண் 

ன்ற: சங்கற்பம் 8ம்கி ரின்றவிடமே மாறுபாடற்ற மோக்மா மெ 

ன்ற: சங்கற்பக்கொண்டு அம்மோக் நிலையை விட்டு என்றும் மீல் 

சாத நிற்பாயாக. 

68. நீர் விளயாடேல். 

(பா-ம்) ரீர்- அழமுள்ள நீரில், விளையாடேல் - (நீந்தி) ரீ 
விளையாடா இருப்பாயாக,
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ஏகதேசமாயுள்ள விடயாகர்தத்தை, துசரேல் - (அனுபவிக்க ளெ 
க்சாலத்தும்) நீ கருதா திருப்பாயாக--(எ..ு.) 

(இ. பி.) வைராக்கிய தீபம். 

சாகக தசைக்கண் விடயமே தடையாஞ் சாக்கிய ம 

னபின் புசித்தம், க மல்வைக் இடினப் Qe ந்தம் தத ன புத்து, ௧௮,252 a wy ASLO BE BB SB tb 
ச ௩ o m™ + ௫ * ட 

கமோ விடயவா ஸனந்தங், 2காதல்வீட் டின்ப் பெறுகல 
* . ச . ட . க டி 

விடினுங் கூடும் கெனிரகரி பிழைக்கில், 8ீதிலோ? சிங்க 

மதனையே யன ரி5 டுமா சேபையூன் னவே. 

(போ-சை.) ஞானசாதக தசையின்௧ண் விடயங்களே அதர் 
குத் தடையாகு மாகலின், அவற்றினை வலைச்துக்கொண்டு சாகம் 

பண்ணல் கூடாது. ஆனால் அவ்விடயங்களைச் சாசக தசைக்கண் 
அனுபவியாது சாத்தியமான பின்பேனும் அனுபவிழ்தற்கு வைல் 

அச்கொள்வையானால், அச்சாத்திய தசைக்கண்ணே உதயமான 

அச்தப் பிரஹ்மாசந்தத்தினும் இர்ச விடயானர்தம் அதிகமாக சே: 

ண்மொதலின், இரத ர விடயானர்தமே போதும் ௮ர2ப் பிஹ்மா 
னச் சத்தை யடைய ஞானசாதகம் பண்ணவேண்டுவதே யில்லை, 

ஆனால், சாதகம் பண்ணிக்கொண்டு வருமிடத்துச் சாத்தியங் சை 

கூடிக் குற்றமற்ற வீட்டின்பம் வர்து சித்தியாக காலத்தாயினும் 

பொருந்தி ௮அனுபவி்தற்கு அவைகளை வைம துக்கொள்வே னென் 

பையானால், யானையினை இரையாக தேடிச் சென்ற குற்றமில் 
லாத ஒப்பற்ற சங்கம் ௮௫த யானை தப்பிப்போயிற்றென்றால் ௮2: 
னையே தேததெலன்றி யற்பமாயுள்ள சேரையினது மாமிசதச்மைம் 

இன்ன ச் தேடுமோ---(௭-று.] 
  

ர் விடயாரந்தம் - வனிசாதி போசங்களில் உண்டாகும் 

இனபம்,
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170. நூற் பலகல் 

யா-ம்.) நூல் - (அறிவைத் தருன்ற) சாஸ். திரங்கள், பல - 

பலவற்றினை, கல் - £ கற்றக்கொள்வாயாக. 

40-அதி. கல்வி. 1-செய்யுள், 

க்கக் கசடறக் கற்பவை கற்றபி 

னி்க வதற்குத் BB. 

(பொ-ரை,) கற்கப்படு நூல்களைப் பழுதறக் கற்கச் கடவன், 

(அப்படி) கற்த பின்னே அக்கல்விக்குத் தகுதியாக (௮அவைகளாலே 

சொல்லப்பட்ட வழியிலே) ரீ.ற்சக் சடவன்---(ஏ-ு.) 

(ஆ-ம்.) நால்பல - (காரா ரூபமாயுள்ள சனத யதார்த்த நிலை 

யை யுணாத் தலைப்படுங்காலத்து ௮த் தடைகள் பிரபலமாக விருக் 
குமாயின், அவை யொழியுமளவும் சற்குரு வாபிலாகப்) பிரபல ௪௬ 

இகளை, சல் - ரீ ஓதக் கடவாயாக, 

(இ. பி.) சூதசங்கிதை. 

உயிபெலாந் தமதுண் மையைய,9 யாம லுறுமறைப் ப 

ரதியே யுள்ள, செயிரின லுடனா னெனுமபி மானஞ் சோக் 

கிப் பந்தவஞ் ஞானம், பயிலும்வே தாந்த,க் தெளிவுதா 

லோர்ந்து பத்தியாம் பெருவழி யொழுகின், மயிலியல் பாக 
னருளுறு ம,தனால் வாய்த்திடு மனுபவ ஞானம். 

(பொ-ரை.) சீவர்ச எனைவரும் தம்முடைய யதார்த்த நிலையை 

உணராது பொருந்திய ஆவரணம் ௮சாதியாகவே புள்ள குற்றத்தா 

ல், தேகம் சானென்டுன் ற அபிமானத்தை யடைரந்தனர், இர்தப் 

பர்தவடிவமாகயெ வஞ்ஞானம்,பொருர்திய வேதார் சமென்லுர் தெ
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ளிவாகச் கூறும் பி-பல சருதிகளை யாராய்ர்து, அகண்ட பச் பெ 
ன்ன்ற பெரிய மார்க்கத்தில் ஈடர்சால் மயில்போன் ௪ சாயலினை 
யுடைய உமைபாகனது கருணை வர்து பொருர்தும், ௮ச்சருணை.ப! 

னால்(அஞ்ஞானங்கெட்டுச்)சவானுபவஞானம் சிம் ிக்கும்--(எ-ற .. 

71. மேற்பயிர் விளை. 
(பா-ம்.) செர்பயிர் - செல்லுப் பயிரை, விளை - (மூயற்சி 

செய்து) * விளையச் செய்வாயாக. 

104.அதி, உழவு. 7-செய்புள். 

தொடிப்புழுமி கஃசா வுணக்கிம் பிடி ந்கெருவும் 

வேண்டாது சாலப் படும், 

(பொ-மை.) (ஒரு நீலத் தினை புழுதவன்) ஒரு பலப்புழுதி சா 
பலமாம்பழி (அதனைக்) காயவிவொனாயின், (அதனிடம் துச் செய்ல 

பயிர்) ஒரு பிடியில் அடங்கெய எருவு!ு௦ இட வேண்டாமல் பருத்து 
விளையும்--(௪-று.) 

(ஆ-ம்.) நெற்பயிர் - (ரீர்விசார சொரூபகிலை வாய்க்க ௮தற்சே 
துவாய) நீருவிகற்ப சமாதியை, விளை - (என்றும்) நீ விருத்தி செய் 

வாயாச. 

(இ. பி.) விவேகசூடாமணி. 

இருசிய மியாவு ரகக் இடமுற வகண்ட பாவஞ் 

சருவ,கா யடைவ தற்கே சாதுவா மேதிக ளுக்குச் 
இரவண மாதி கன்மஞ் செய்தபின் சுருதி தானே 
Feu ir நிருவி கற்ப சமாஇயை விதிக்கு மன்மே. 

(போ-ரை.) காணப்பன்ற தேகாஇ சாம ரூபப் பிரபஞ்சங்க 

எனை ச்சையும் ஒருங்கே தள்ளி, ஸ்திரமாக எப்போதும் ௮௪ண்ட
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FTES SEIS SOS யடைவதற்சாகலே சாது த்தன்மை யடைச் திருச் 
கின்ற முமுட்சுகளுச்குச் சொலண முதலாகிய ஞான சாசனங்களைச் 
செய்து முடித்த பின்பு உபநீடதங்கள் சர்வசா கிருவிகற்ப சமாதி 

பில் 8ீலைத்இருக்கும்படி. விதிச்சன்ரன வல்லவா---(எ-.ற.) 

கேர்பட வோழுகு 

(பா-ம்.) சேர்பட - செவ்லையான ஈடையுற, ஒழுகு - ( விதி 
வழியிலே) ர ஈடப்பாயாச, 

14 - அதி, ஒழுக்கமுடைமை, 8-செய்யுள், 

ஈன் ிக்கு விச்காகு நல்லொழுக்கம் இியொழுக்க 

மொன்று மிடும்பை அரும். 

(போ-மை.) (ஒருவனுக்கு) ஈல்ல வாசா-மானது ௮தத்திற் 
குக் காரணமாகும், தீய வாசாரமானது இருமைகளிலும் அன்பத் 

கைக் கொடுக்கும்--(எ-ற.) 

(ஆ-ம்.) சோபட - (6ீஷ்டிரிய சொருபமாய தன்னில்) சித்தம் 

செல்வனே நிற்குமாறு, ஒழுகு - * நீதித்யாசனஞ் செய்வாயாக, 

(இ. பி.) விவேகசூடாமணி. 

இருசயச் தோம்றந் தன்னைக் இருக்குமாத் தரமே யாகப் 

பிரவிலா பித்து நின்னைப் பி.மத் இமாய்ழ் பார்தீதிங் 

கரியனே வெளியி லுள்ளி லாவது சமாதி பெறறுக் 

கருமபந் தம்வ மைக்குங் காலநீ கள்ளு வாயே. 

(போ-ரை.) காணப்படன்ற சாம ரூபப் பிரபஞ்சத்தை 
அறிவு சொறாபமேயாகத் தெளிர்து உன்னைப் பிரஹ்ம சொரூபமா 
கவே சண்ட இவ்விடத்து அருமையாயுள்ள ஞானபுத்இிரா 1 பாடிய



$6 ஆத் இரூடி 

அக்கர ரிஷ்டைசளுள் யாதால, தொன்றனைப் பெற்றத் 05 
பதன பரியந்தம் நீ சாலல் கழி வருவாயாக--(எ-.ற.ஃ) 

7௦: நைவன ஈணுகேல்; 
(பா-ம்.! கைவன - பின் வருத்த மடையத் தக்கவைசளிம், 

*ணுகேல் - (என்றம்) £ சேரா திருப்பாயாக. 

21-98). தீவினையச்சம், 0-செய்யுள். 

கீப்பால தான்பிஈர்கட் சய்யங்க தோய்ப்பால 

சன்னை யடல் வேண்டா கான். 

(போ-சை.) அன்பஞ் செய்யும் கூறுபாடுடையவான பாலி 

கள் தன்னை (பின் வந்து) வருத்துதலை வேண்டாசவன் இமை£* 

கூ.றபாடுடையவான வினைகளைக் கான் பிசரிடம்தே செய்யா திரு 
க்சச் சடவன்--(௭-து.) 

(அம் சைவன - (ரீர்ச்சம்பச்த ஸ்.இதி.பில் சித்சம் உ ஸல 

தாரைபோல் ரீலைத்தம் பொருட்டு?) துன்பத்தைத் தருவதாகிய 

இதராகார வியாபாரங்களில், ஈனுகேல் - (என்றும்) நீ சேராதிரு 

.ப்பாயாக. 

(இ. பி.) பகவத் கீதை. 

வாங்கி யைம்பொ,॥ நின்ற மனத்தினை 

நீங்கி டாவகை நின்னு எிருச்தியே 
இங்கி யாவையுஞ் சிந்தைசெ யாமையாம் 

பாங்கியாகது வேபயில் வாயரோ, 

(போ-ரை.) (சேத்தி முதலிய இக்திரிய வாயில்களாழ் புறம் 
போச்.து) உருவ முதலிய பஞ்ச விஷயங்களிற் சஞ்சரித்து நிற்க 

உ நதைலகாரை - இடைவெளியின்றி ஒழுகுர் தைலம்; 
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ன்ற மனத்தை (விஷயத்தின் ர தோஷ இருஷ்டி. முசலிய வைரா 

க்ியத்தின் ஏதுவாகிய வுபாயங்களால் உள்ளே) இழுத்து, லயரூப 

மான ரித்தினர யடையாதபடி. (சர்வ வுபாஇகளி னின்றும் விபெ 

ட்ட) பிரத்தியகான்மாவின் சண்ணே 1 மீரோசமாகச செய்து, 

(சமாதிக்கு யாகாவதொரு இர்தனையும் விக்கெ மாகலின்,) யாதா 

னும் தரரான்ம பதார்த்தத்தையாவது, அல்லது பிரத்தியசான்மா 

வையாவது, சிறிதும் விருத்திக்கு விஷயமாச்சாமையாகிய தன் 

மையினை யுடைய அப்பியாச மெ.தவோ அவ்வுபாயத்தையே மீ 

பழகுவாய்--(எ-று.) 

74. கோய்ய வுரையேல். 

(ut-b.) சொய்ய - அற்பமாகிய வார்த்தைகளை, உரமையேல் - 

(என்றும்) £ சொல்லா இருப்பாயாக. 

20-௮9, பயனில சொல்லாமை, 10-செய்யுள், 

சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க 

சொல்பிம் பயனிலாச் சொல். 

(போ-மரை.) சொற்களிலே பிரயோசனமுடைய சொர்களைச் 
சொல்லக் கடவர், சொற்களிலே பிரயோசனமில்லாக சொர்களைச் 

சொல்லா திருக்சக் கடவர்--(எ-.ற.) 

(ஐ-ம்.) கொய்ய - (கீர்லேப சொரூபமா யிராவாறு தடைசெ 
ய்கின்ற யான் எனசென்னும் விருத்தக் கேதுவாயுள்ள) இழிவாகிய 

சொற்களை, உரையேல் - (ஒருபோதும்) § சொல்லா இருப்பாயாக. 
  

4 தோஷ இருஷ்டி. - குற்றம் சாண்டல். 

* நிரோதம் - ௮டச்சம்:



08 ஆத் திசூடி 

(இ. பி.) ஈன்னேறி, 
இன்சொலா லன். யிருகீர் வியனுலக!.. 

வன்சொலா லென்று மகிழாசே - பொன்செய் 

சதரவளையாய் போங்கா தழற்கதிராக் எண்ணென் 

ககி/வ/வாம பொங்கு கடல். 

(பே1-மை.) பொன்னாலே செய்யப்பட்டு ஒலிக்கின்ற வளை ப 
ல்களை யுடையவளே ! மது. ஈமாகிய சொல்லினா லல்லாமவ் கடின 
மாகிய சொல்லினாலே சுடல் சூழ்ச்த பெரிய பூமி.பி3ல yerara’ 
எர்காளும் மகிழ்ச்சியை யடையார், கடலானது சுடுகிற இரண ws 
ளையுடைய கூரி.பன் வருகையினாலே பொங்காது, சீதளம் பொரு: 

திய ரெணங்களைபுடைய சர்திரன் வருகைபினாலே பொக்கும்-- 

(எ-று) 
72. கோய்க்கிடங் கோடேல். 

(பா-ம்.) சோய்க்கு - வியாதிக்கு, இடங்கொடேல் - (௮:௨5 
உன்னை யஹுகும்படி.) £ பிடக்தரா இருப்பா:பாக, 

95-அதி. மருந்து. -செய்யுள், 

மாறுபா டில்லாக வண்டி மறுக்து. ணி 

GON ONIN டி.ல்லை யுயி/ க்கு, 

(பே1-மை.) * (அம்கூ வகை) மாறுகோளும் இல்லாத உணலை 
(கன்னுள்ளம் வேண்டியவளலை) மறுத்து (பிணி வாராத அளி 
னூல் ஒருவன்) உண்ணுவானாளனால், (அவன்) உயிர்க்கு (பிணிகள 

லே) துன்பம் விளைதல் உண்டாசாது...-(எ-து.) 
  

3 ௮ம் மூவசை மாறுகேரள் - உண்பவன் சரீர சுபாவத்தோ* 
மாறு கொள்ளுதல், காலவியல்போ௫ மாறுகொள்ளுதல், சுளை 

வீரியங்களால் சம்முள் மாறுகொள்ளுதல் என்பன லாம்.
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(ஆ-ம்.) சோய்ச்கு - (6ீர்மல வடிவமாயுள்ள சத்தா சாமான்ய 
நீதினை யடையாவாற செய்யும்) மல % விட்சேப வாவரணம்கட்கு. 
இடங்சொடேல் - (ஒருபோதும்) ரீ இடர்தரா இருப்பாயாச, 

(இ. பி.) விவேக சூடாமணி. 

மெத்தவும் புடபா கக்தான் மேவிய மலத்தை விட்டுச் - 

சத்தமாம் தன்கு ணக்றைச் சொன்னமே வுவதே போலச் 

ASS ype Runes தாலே சேர்ந்தமுக் குணம லத்தைச் 

FIST BLD d தன்னின் சுபாவமாஞ் சொரூப மேவும். 

(போ-மை.) சுவர்ணமானது சாகாவிதமாயுள்ள புடத்தின் 

பகு.திகளாலே தான் பொருந்தி யிருந்த களங்கத்தை விட்டுப் பரி 

ஈுத்தமாயுள்ள தன் உண்மைக் குணத்தை யடைவதுபோன்று மன 

மூம் அசண்டாகா. இயான்த்தாலே மத்தியில் வர்து பொருந்திய 
ர் சாத்வீக இராஜச தாமச மென்னும் முக்குணங்களாகிய களங்க த 

தை முழுதும் விட்டு கைது யதார்ச்2 சொருூபச்தைப் பொரு* 

தும--(எ-2) 

16. பழிட்பன பகரேல்: 

(பா-ம்.) பழிப்பன - (பிதர்) பழிக்குஞ் சொழத்களை, பகரேள் - 
(என்றம்) £ பேசா திருப்பாயாக, 
  

மலம் - பாபம். விக்ஷபம் - சலித்தல், ஆவரணம் = wens 

த்தல், 
+ சாத்வீகம் - பிரகாசம் HUNG FIGS. 

இராஜசம் - பிரவிர்த்தி அல்லது கோரம், 

தாமசம் - மோகம் ௮ல்ல.து மூடம்,



100 ஆத்திகுடி 
20-௮இ. பயனில சொல்லாமை, 8-செய்யுள். 

அரும்பய னாயு மமிவிஞர் சொல்லார் 

பெரும்பய னில்லா,க சொல், 

(போ-ரைஸ் அறிதற்கரிய பயன்களை ஆராயவல்ல அறிவைபு 
டையார் மிகுச்த பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லார்கள்.- 

(௭-த:) 
(ஆ-ம்.) பழிப்பன - (ரிருபாதிக சொரூப பிரஹ்ம சாட்சாம் 

கார வடைவிற்குத் தடையாயுள்ள) அற்ப சுருதி வாக்கியங்களை 
பகரேல் - (எக்காலத்தும்) £ பேசா இருப்பாயாக. 

(இ. பி.) தேவாரம். 

வஞ்ச மின், வணங்குமின் வைகலும் 

வெஞ்சோ லின் மி விலகுமின் விடுற 

கைஞ்சு கைஞ்சுகின் அுள்குளிர் வார்க்கெலா 

மஞ்ச லென்மிடு மானைக்கா வண்ணலே. 

(போ-ரை.) (சிறிசேனு:௦) கபடமில்லாது எப்போதும் பரமே 
கரனை வணங்குங்கள், கொடிய சொத்களைக் கூ.றுகலொழிர்து வில 

இப் போங்கள், முத்தியடைய அன்பினால் மனமுரு9 பு௬௫ நின் ற 

உள்ளக் குளிர்ச்சியை யடைபவர்களுக் கெல்லாம் (பிதவியினால் 
வரும் துன்பத்துந்குப், பயப்படா தீர்களென்று கருணைபுரிலான் 

திருவானைக் காலலின்கண் வீற்றிருக்கும் சவபெருமான்--(௭-ற;) 

17: பாம்போடூ பழகேல். 
(பா-ம்.) பாம்பொடு : (பால் கொடுத்தவர்க்கும் விஷத்தை 2 

தருகிற) பாம்புக் கொப்பானவ3ரோடு, பழகேல் - நீ சகவாசஞ் செ 

ய்யா திருப்பாயாச,
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89-அ.இ. உட்பசை. 10-செய்யுள். 

உடம்பா டிலாசவர் வாழ்க்கை குடங்கருட் 

பபாரம்போ டுடனுறைந் தற்று, 

(போ-மை,) மனப்பொருத்த மில்லாதவரோடு கூட (ஒரு 
வன்) வாழும் வாழ்வு, ஒரு குடிசையினுள்ளே சாகப் பாம்போடு 

கூட வாழ்ச்தாத்போலும்--(௭எ-.று,) 

(ஷ-ம்.) பாம்பொடு - (நிரவயவ சொரூப சாட்சாத்சாரத் இற் 
கும் சடையாய்) அரவுபோன்று தீமையை விளைவிக்கும் புத்தி 

விருக்தியுடன் கூதெலை, பழசேல் - £ அப்பியாசஞ் செய்யா திருப் 
பாயாக. 

(இ. பி.) உபதேசவுண்மை. 

புற்றுந் தேகக் குகையகனிம் பொருக்கி வாழு மோ. 

வம், புறமும் தேகேக் தியவழிபோம் புலனை ம த்துப் பிடிக் 

திழுத்துப், பூற்முங் குகையிற் கட்டுமட்டும் போக்கும் வர 

வும் விடுவதில்லை, புற்றுங் குகையிற் கட்டுண்ட புலனைக் கழி 

த்து விடுவாயே. 

(போ-ரை.) புற்றாகெ சரீரமென்டுன்.ற குகைபினிடத்தும் 
தங்க வாழ்னெ்ற ஒப்பம்ற மனமென்னுஞ் சர்ப்பமானது புற்ரு 

இய உடற்கணுள்ள இந்திரியங்சளென்டின்ற மார்க்கத்தில் செல் 

agro; அவ்வாறு சென்று விஷயங்களைப் பற்று மதனை உபாதி 

வைராக்கயங்களால் தடுத்துச் சரவணுதிகளாகிய சயிற்நினாலே 

கட்டி யிமுத்து, புத்றாயெ சரீரமென்டுன்ற குகையில் * ௮கண்ட 
இயானஞ செய்து லயப்படுத்துகிற பரியச் சதமும் ௪௫ஈ மரணங்கள் 
  

4 அசண்ட இயொனம்--ஜீவப்ரஹ்ம ஓக்கியானு சர் தானம்.
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கீக்குவதில்லை ; ஆகையால், புற்றாயெ சுரீரமென்ின் ம குகைபில் 
கட்டுப்பட்ட ௮ம்மனத்தை 1 தத்துவ ஞானத்தால் ரியதிகளைந்து 
விகொய்--(எ-று.) 

18. பிழைபடச் சோல்லேல்: 

(பா-ம்.) பிழைபட - குற்றமுண்டாக, சொல்லேல் - (யாதொ 
ன்றையும்) £ சொல்லா திருப்பாயாக, 

க்ம்.௮.இ. குற்றங்கடிதல். *-செய்யுள், 

குற்றமே காக்க பொருளாகக் குற்றமே 

யற்றந் தரூஉம் பகை. 

(போ-மை,) முடிளை (தனக்குத்) தரும் பகை குத்தமேயாம்; 

(ஆதலால், அக்குற்றம் (தன்னிடத்து வாராமையையே) பயனாகக் 
கொண்டு சாச்க வேண்டும்-.-(௪-று.) 

(ஐ-ம்.) பிழைபட - (ரீர்விகற்ப சொரூப ரிஜஸ் நிதியை யடை 
அ, குரிய வனுசர்சானமானது) ௪௮.று,சலடைய, சொல்லேல் - 

(உலோகாசார லார் த்தைசளுள் ஒன்றையும்) 8 பேசாதிருப்பாயாக, 

(இ. பி.) ஒழிவிலோடுக்கம். 

தன்ன அவு சாட்டியல்லாற் சாயுச்சி யப்பயளைச் 

சொன்னபிழை கெட்டேன் ஜொலைப்பரோ-முன்னே 

நடவா வழியொருவன் சொல்ல நடந்து 

தடுமாமி நொந்சமியா தார். 

(போ-ரை.) கொதுபகம் ஈன்றாய் Bor a oO bers PE wd 
௮ஃதின்றென்பதற்குர் சனக்குத் சன்னறிவ கானே சாட்ரியாயி 
  

1 தத்துவ ஞானம் - உண்மையான ஞானம்.
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ருக்கவம், பயனைச் குறித்து மயக்கத்தா லக்க வநபவந் தனக்கு 

உண்டுபோற் காட்டிப் பிறர்க்கு வீடடையு நெறியான வுபசேசப் 
பொருளைச் கூறிய பாலங்களை, கெட்டேன் ! எர்தக்காலம் நீக்க 

கொள்வரோ ! ௮ஃசன்றியுர் தாமுன் செல்லாக வோருர்ச்குப் 
பின் செல்லுங்கால் gag ரடையு நெறி யாதென் றக்கெறிக்கட் 
டான் மூன் ஈடவா வொருவனைச் சேட்ப, அவனசன்கட் சென்று 

ன்போன்று நெறியல்லா நெறிகூற, ஈதுண்மையெனக் கருதி அச் 

கெறிக்சட் சென்று முன்னிருர் 2 வூரும், பின்னடையு மூருமன்றி 

ஈடுவிடைச் தடுமாறி மனமுடல் வருந்தி யறிஈ்,௮ ரலர்--(ஏ.று.) 

709. பீட பேற நில். 

(பா-ம்.) மீட - பெருமையை, பெத - ௮டைய, கில் - (சல்வ 
வழியிலே) ரீ நிற்கச் கடவாயாக, 

98-அ.இி. பெருமை. 4.செய்புள், 

ஒருமை மகளிசே போலப் பெருமையுக் 

கின்னைதக்தான் கொண்டொழுகி றுண்டு. 

(போ-ரை,) பிளவுபடாத மனத்தை யுடைய பெண்கள் 
(ிறையினின் று தவறாது தம்மைச் தாங்களே பாதுகாததுக்கொ 

ண்டு ஈடக்கும் விதம்) போல, பெருமைச் குணமும், (ஒருவன் 
நிறையினின்றுந் தவறாமல்) தன்னைத்தான் பாதுசாத்துச் கொண்டு 

நடக்க வல்லனாயின், (அவனிடத்து) உண்டாம்--(எ-று.) 

(ஆ-ம்.) மீடு - (நிர்க்குண சொரூப ௮கண்ட சாட்சாத்காரழ் 

இனால் இரிபுடி ரூப துவைத மிறக்த) ஐக்யெ ஸ்.இிதியை, பெற - 
அடைய, நில் - (சவ சொருபமாக் தேச ருளிய வழியில்) நீ நின் 

ஜொழுகுகாயாக,
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(இ. பி.) பெருந்திரட்டூ. 

இல்லின்ப மியழ்ந்து பேரின்பம் வேண்டி. யெழிற்குரு 

வருடனின் மேலா, நல்லுணர் வதனைப் பெற்றொபே காக்க 

நண்ணிய Fir BIO முடங்கி, யல்பக னோக்க னாவமாட் 

டிடருிவோ னறைதரு பணிக்கன்்.ம் காமன், வல்கரிப் பாரகன் 

போலதநோக் குவர்க்கு மனையின்மட் டிச்சையு மெழு?மா. 

(போ-மை.) சிற்றின்பத்தை வெறுத்துப் பேரின்பத்தை விரு 
ம்பி, ௮ழகு பொருந்திய குருவினுடைய இருவருளினாலே மேன் 
மை பொருச்கிய மெய்புணர்வைப் பொருர்தி, ஒரு சனியிடத்மை 
யடைச்து சமாதி யப்பியாசத்தில் ஆரம்பித்து. இரவும் பகலும் 

கழைக்கூச்மன். பாம்பாட்டி, சொல்லத்தக்க சாவிதன், தோணி 

யியக்குலான். வலிமைபொருந்திய யானைப்பாகன் போன்று, (சேர 

ரூபத்தை) கோக்கு மருப்போர்ச்கு சத்றின்பத்தில் மறுபயும் 

விருப்பம் உண்டாகுமோ | உண்டாச மாட்டாது...-(௭-ழ:) 

80. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ்: 

(பா-ம்.) புகழ்ந்தாரை - (அறிவுடையோரரால்) து.தி செய்தவ 

ரை, போற்றி - (கைவிடாது) காப்பாற்றி, வாழ் - ரீ வாழ்வாயாக, 

5659-௮. சுற்றர்தழால், 2-செய்யுள். 

விருப்பமுச் கற்ற மியையி னருப்பரு 

வாக்கம் பலவுந் கரும், 

(போ-ரை.) அன்பு நீக்காத சுற்றமானது (ஒருவனுக்குக்) 
இடைக்குமாயின், (௮) இளைத்தல் நீங்காத பல செல்வங்களையும் 
(அவனுக்குக்) கொடுக்கும்--(எ-.று.)
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(ஆம்) புகழ்ர்சாரை - (நீராசார சொருபத்தில் நீலைத்துப் 
பிறவிப் பிணியை £ீக்ச ந்பொருட்டு மேன்மக்கள் யாவரும்) ஈறப்பி 

த்துச் கூறும் தேசிசோச்சமரை, போற்றி - (என்றும்) துதித்து, 
வாழ் - நீ வாழ்வாயாக, 

(இ. பி.) தத்துவதேசிகம். 

ஈசனெடி மால்பிரம னேன்பாசிலர் தெய்வ 

மாசிலரு கன்சுகக னென்பர்சிலா் மற்றும் 

பேசுவார்க டேவகை பிறப்பினை யறுக்குக் 

தேசிகனை யல்லதொரு தெய்வம,ி யோமே. 

(போ-ரை.) ஒரு சாரார் உருத்திரனையும், இருமாலையும், பிர“ 
மனையும். தெய்லமென்று கூறுவார் ; மற்றொரு சாரார் குத்தமில்பு 
லாத அருகனையும், புத்தனையும், தெய்வமென் ற: கூறுவார் ; (இன் * 
னொரு சாசார்) இன்னும் (வெவ்வேறாக) தேவதைகள் (உண்டெ.. 

ன்ற) கூறுவார்; (௮ங்ஙனமாயினும் யாம்) ஜன்.மத்சை யொழிக்கு:! ஷி 

குருவை யல்லாமல். கேரருரு தெய்வ மூண்டென்று அறிக்சோ் 
தில்லை--(எ-று.) 

81. பூமி திருத்தி யுண். 
(பாம்) பூமி - விளை நிலத்தை, திருத்தி -ர் இருத்தி, (பலிர் 

செய்.து ௮சன் விளைவை, ) உண் - நீ சாப்பிலொயாக, 

104-௮.இ. உழவு. 8-செய்புள். 

உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் ஜெல்லாக் 

கொழுதண்டு பின்செல் பவர். 

(பொ-ரை.) (யாவரும் உண்ணும்படி, உழுதலைச் செய்து 
(௮.சனால் தாமும்) உண்டு வாழுகின் றவரே' (தமக்கு உரியராய்) கா
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ழ்ச்றவர். மற்றவ ரெல்லாரும் (பிறரைத்) தொழுது (௮சனால் 
தம்) உண்டு (அவரைப்) பின் செவ்லுகின் தவ--(௭-று,) 

(ம்) பூமி - (8ீரீஸ்வர சொருபமாச.த்பொருட்டு ஞானபூமி 
ஏழனுள் முதல் மூன்ற: பூமியின் ௮ப்பியாச பலத்தினைச்கொண்டு 
மனத்தினை, இருத்கி- (௮அகண்டாகார விருத்தியால் ஆவரணுதியம்ச 
ங்கள் இறையளவேனுமில்லாவாறு) செப்பஞ்செய்.து. உண் - (௮.து 
காரணமாக வெளிப்படும் பிரஹ்மாஈாந்தத்தை) நீ அ௮றுபவித் திருப் 
பாயாக, 

(இ. பி.) தாயுமானவர். 

கா.ராரு மாணவக் காட்டைக் களைக் தறக் கண்டச் 

கா. மென்னுக், கல்லைப் பிளந்துநெஞ் சகமான பூமியேளி கா 

த் திருத்தி மேன்மேல் ; பாராது யசியாத மோணாாம் 

வித்தைப் பதிக் கன்பு நீராகவே, பாய்ச்சியது பயிராகு மட் 

மிமா மாயைவன் பறவையனு காத வண்ணம் ; நேராக கின் 

விளை போகம். புசித்துய்ந்க நின்னன்பர் கூட்ட மெய்க, 

நினைவின் படிக்குகி முன்னின்று காப்பதே நின்னருட் பாயா 

மென்றும் ; ஆரு மசியாத சூதான வெளியில்வெளி யாகி 

ன்,௦ துரிய மயமே, ௮ண்டபடு ரண்டமு மடங்கவொரு கிறை 

வாகி யானந்த மான பரமே. 

(போ-ரை.) இருள் நிறைர் ச ஆணவச் சாட்டை வேரறப்பறி 
த்தி வெட்ட வெளியாச்சி, ௮அதன்சனுள்ள ௮கங்காரமென்றெ சல் 
லைப்பிளர் தெறிர்து, மனமாகய ரிலமானது வெளியாய்ச் தோன் 
றும்படி. இருத்தி, மேலுமேலும் மண்ணகத்தார் மு.சலானவர்கள் 

அறியாத மோனநிலை யென்ற விதையை பூன்றி, அன்பினை £8ீரா 
கட் பாயவிட்டு, ௮து பயிராகு மளவும் பெரிய மோகமென்னும்
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வலிய பறவை சேர்ந்து ௮அழிச்சாசவகை தமது ,முயற்சியினஎவிர் 
குறையாமல் செவ்வே நின்று ௮ப்பயிரைச் காது, பின் மனவொ 
ருமையால் விளைந்த * வெபோகத்தை யனுபவித்து உஜ்ஜீவித்த 
உணன்னடியார் கூட்டச்தை நானடையுமாறு என் எண்ணத்தின்படி 

கீ எனக்குப் பிரத்தியக்மாகி நின்று காப்பாற்றுவது உன் இருவ 
ரட் குரிய கடமையாம். எப்பொழுதும் எவ்வகைப்பட்ட மேலோ 
ரும் உணராத இரகூயமான சதொகாயத்றில் வெளிப்படத்தோன்று 
இன்ற துரியவடிவே ! இ௮எண்டங்களும் இவற்றின் புறத்திலுள்ள 
அண்டங்களும் குறுகி யுள்ளடங்கும்பட. ஒப்பற்ற பரிபூரணமாடச் 

சுகரூபமாயுள்ள பாம்பொருளே ! --(எ-து.) 

8. பேரியாரமைத் துணைக்கோள். 

(ut~-%.) பெரியாரை - (அறிவித் சறக்த) பெரியோரை, 
துணைக்கொள் - £ (உனக்குத்) துணையாகச் செய்துகொள்வாயாக, 

, 44-அதி. பெரியாரைக் துணைக்கோடல், 8-செய்யுள், 

அரியவற்று ளெல்லா மரிதே பெரியாரைப் 

பேணிக் தமராக் கொளல். 

(Gut-ent.) ௮ப்பெரியவர்களை (அவர்) மிழ் தக்கவைகளை 

whe செய்து தமக்குச் சிறர்தவராகக் கொள்ளுதல், (ஒருவர் 
க்கு) அரிய பேறுகள் பலவினும் ௮ருமை புடையதாம்-(௭. று.) 

(ஆ-ம்.) பெரியாரை - (Bie இரிய சொருப சாட்சாத்கா.ர 
மடையுமாறு ஆனா ஈற்கல்வி, அறிவு, அடக்கம், வைராக்கயெ ws 

லியவற்றை யுடைய) பிரஹ்ம ரிஷ்டாபரர்களை, அணைச்சொள் - 
(என்றும்) நீ பற்றுக்கோடாகச் கொண்டிருப்பாயாக, 
  

$ழ சிவபோகம் - தானாகந்தம்,
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(இ. பி.) ஞானவாசிட்டம். 

அறக்குறைவை நிறைவாக்குஞ் சம்பத் காக்கு மாபதி 

தைச் சுபமாக்கு மசுபம சன்வைச், சிறக்குமுயாக் சவர்கூட்ட 

மென்னுகவ் கக்கைச் சிகர சாடினர்க்குச் செந்தி வேள்வி, 

யிறக்கரிய தவந்தானந் இரத்தம் வேண்டா மிடர்ப்பந்த மறு 

தீதெ வர்க்கு மினியோரா இப், பிறப்பெனும்வே லைப்புணை 

யா முணர்வு சான்ற பெரியோபை யெவ்வகையும் பேணல் 

வேண்டும். 

(போ-ரை.) மிகவு மற்பமான (அறிவை) பூரணமாக்குலதா 
யும், (விடயங்களால் வரும்) ஆபத்துக்களைச் சம்பத் தாக்கு 

சாயும் (ஒன்றிலுஞ் சியாக) அ௮மங்கலத்தை (சர் ௮த்திலுஞ் ௬௫௧௮ 

இன்ற) மங்கல மாக்குவதாயு மிருக்கன்ற சறர்ச மசான்சளது 
சங்கமென்இற சானவியின து குளிர்ஈ்2 ஜலத்தில் ஸ்சானஞ் செய்த 
வர்களுக்குச் லர்க வச்ினி காரியமான யாகங்களும், கெடாத 

தலங்களும், மசா தானங்களும், புண்ணிய தீர்த்தங்களும் வேண்டு 

வதில்லையாம் ; ஆதலால், துக்கமாகிய பந்தத்தை சாசஞ் செய்து 
யாவர்ச்கு மினிமை யுள்ளவராயும், ௪௩ மென்னுஞ் சமுத்திர 
தைச் (கடப்பதற்குக்) கப்பலாயு மிருக்கன்ற அறிவு நிறை 

மகான்களை எவ்விதச்தினாலும் விரும்பல் வேண்டும்--(எ-று.) 

83. பேதைமை யகற்று. 
(பா-ம்.) பேதைமை - ௮றிவில்லாமையை, அகற்று - (உனக் 

தள் இராமல்) நீ நீச்ச விரவொயாக. 

0-௮. மெய்யுணர்தல். 8-செய்யுள், 

பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னுரே 

செம்பொருள் காண்ப திவு.
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(போ-மை.) பிறவிக்கு முதற்காரணமான அஞ்ஞானமானது 
கெட்டொழிய, மோட்சத்திற்கு நிமித்த காரணமான செவ்விய 
பொருளைக் காண்பதே (ஒருவனுக்கு) மெய்யுணர்வாம்--(௭-று.) 

(ஐ-ம்.) பேைமை - (நீர்ஜஜீவ சொருபமாயுள்ள சன்னையு 
ள்ளவாது தரிசித்தற் பொருட்டு ௮ராத்மாகாகயே தேகேர்திரிய முத 

Swansea yoru sh, அரித்தியமான பிருதிவி முதலியவற்றில் 

ரி.த்தியபுத்.இ. துக்க வடிவ தனாஇிகளில் சுகபுத்தி, ௮சுசயான சரீர 

முதலியவற்றில் சு9புத்தி யென்னும்) அஞ்ஞானத்தை, அகற்று - 
(அகம்பிரமாஸ்மி யென்னும் பாவனையினால்) 8 ஒழிப்பாயாக, 

(இ. பி.) ரிபுக்தை. 

பேதமதி பொருந்தியிடுஞ் சித்தம் தானே 

பிஉவிருதற் அுயர்செய்டிம் பெந்த நல்கு 

மேதறாறும் பேசமமி யிகழ்க்க போதே 

யின்னலெலாம் இர்க்துடனே மோட்ச நல்கு 

மாதலினா லகம்பிபம மகமெல் லாமென் 

றகம்பிரம பாவனையெ செய்த வற்முல் 

வாதகமாம் பேதமதி யனைத்தும் மிக்கி 

வமுவற்ற சித்தக்தான் முத்தி சே/வாய். 

(போ-மா.) பேத புத்தியைப் பொருந்தி யிருச்சின்ற மனந்தா 

னே பிறத்தல் முதலாகிய துன்பத்தைச் செய்கின்ற பர்தத்மை- 

கொடுக்கும், குற்றம் பொருக்கிய பேதபுத்தி சுருதி குரு சுவானு 
வத்தால் நீங்கு காலத்தில், சகல துன்பங்களும் நீக்ச ௮ச்2- 

ணமே முத்தியைக் கொடுக்கும் ; ஆகையால், சானே பிரஹ்வ" 
சர்வமும் கானே யென்று அகம்பிரஹ்ம பாவனையே செய்_ 
௮ப்பாவனைகளாலே மாறுபாடுகளைச் செய்கிள்.ற பேசபுத்திகள”..
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டைய மனதால் மோக்ஷமடையக் கடலாய்--(எ-ற.) 

84: பையலோ டிணங்கேல். 

(பா-ம்.) பையலோடு . (பூசமின்றிய) சிறுவருடன், இணக்கே 

ல் - நீ சசவாசஞ் செய்யா திருப்பாயாக, 

40-௮.இ, சிற்றினஞ்சேராமை. 1-செய்யுள். 

சிழ் சின மஞ்சம் பெருமை சிறுமைதான் 
சுற்றமாச் ரூழ்ந்து விழும். 

(போ-ரை.) பெரியோரியல்பு சிறிய வினத்தை அஞ்சா நீற்கு:ம். 
மற்றைச் சிறியோரியல்பு (அது சேர்ச் பொழுதே அசனைம் சன 

க்கு) உறவாச எண்ணிச் தணியும்--(எ-ற.) 

(ஆ-ம்.) பையலோடு - (நிஷ்ப்ர௫ருதி சொரூப ௮சண்ட சாட் 
சாத்கார முண்டாதற்பொருட்டு) வாசாகைங்கரியமாய் ஞானானுபவ 

தசைப் பேசும் ௮ஞ்ஞர்சளுடன், இணங்கேல் - (என்றம்) ரீ சேசா 
இருப்பாயாக. 

(இ. பி.) போதாமிர்தம். 

வேகுளி தங்கிய வுளக்தினர் விகாரமே விளகர மொழி 

நாவர், முகுளி தம்பொதி மூகக்இனர் மோகபோ கத்தின் 

மூழ் கிடுமூட, சள மொன்,மிய வ.ரிவினி னனுபவ .மறுபவ 

ரறமோத, ஸனிகள பெந்தன .மெனவவ ஏவர்தமை நீங்கு௪ 

On AC eras. 

(போ-ரை;) சன்மார்க்சத்தி லொழுகுவோர் கோபம்பொருச் 

இய மனத்தினை யுடையவர், பிறருக்கு மனகருத்தம் உண்டாகச்
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சொடுமொமீ கூறும் ராவை யுடையவர், சுளித்தல் பொருச்திய (ps 
தீதை யுடையவர், அஞ்ஞான கூபரழ்தில் மூழ்டு யுள்ள அறிவீனர் 
கள், பரிசுத்சம் பொருர்திய ஆத்மாவி னனுபலம் ஒழிர்தவர், அகிய 
இவர்கட்கு ௮றகெறியைக் கூறுதல் விலங்டெலாமென (பர்தத்.இற் 

கேதுவாமெனக்)கருதி, அவ்வவர்களை விட்டு நீங்குவாராக--(௭-.ற%) 

89: போருடனைப் போற்றி வாழ். 

பா-ம்.) பொருடனை . இரலியத்தை, போற்றி - காப்பாற்றி, 
் வாழ் - கீ வாழ்லாயாக, 

12-98. ஈடுவுகிலைமை. 2-செய்புள். 

செப்ப முடையவ னாக்கஞ் சிசைவின்,௮ 

யெச்சக்இற் கேமாப் புடைத்து. 

(போ-ரை,) ஈடுவுநிலைமையை யுடையவனது செல்வமானது 

(பிறர் செல்வம்போல்) அழிதலின்றி ௮வன் சந்ததியார்க்கும் உற: 
தியாசலை உடையதாம்--(௪-.ற.) 

(ஆ-ம்.) பொருடனை - (ரிர்விசேஷ சொருபமா யென்று மொ 

ருதன்மைழ்தாயுள்ள) முத்இப்பொருளை, போற்றி - (ஞானபூமி வா 
யிலாயியத்றம் அப்பியாச சசையில் சிரவணுதிகளால்)பாதுகாத்து, 

வாழ் - நீ வாழ்வாயாக, 

(இ.பி.) ஞானவாசிட்டம். 

மோகமில்லா தவர்செமிவான் ct முதுமல்லறத்இின் Fy: 

கஃகாழ், காகசாலி யம்போலக் கருத்திலுதிக்கு முதலான, 

யோகபூமியு5த்.தலுமே யுள்ளெயமுத முளையொப்பா, மேக 

விவேக நீர்பாய்ச்சி யிதுகாக்களிக்கப் படுமூயன்றே,
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(போ-ரை.) மயச்சமற்த சழ்துக்களது சங்கத் தினாலும். முதிர் 

சத நீட்காம தருமத்தின் சங்கத்தினாலும், காசகாலிய நியாயத்தை 
ப்போல (சுபேச்சை யென்னு) முதன்மையாசிய ஞான பூமியான து 
மன இலுண்டாகும். அகத்தி லமுதாங்குரச.து.க் ணையாச உதயமா 
கவும் ஒன்றான விவேகமாகயெ ஜலத்தைப் பாய்ச்சி முூயர்டித்த 
இது காத்து இரட்சிக்கப்படும்--(எ-று.) 

(இதுவுமது.) 
விடுகியாலே கழைக்குமிது விசா... காலவ் வீடும் கனை, 

௮டிலிலுழவா நென்முளைப்போல் வருக்கிவளர்க்க காடோறு, 

Cron hearin on, DEB» Coun or mens பூமியயன. முடி. 

வில்வெளியா மதிஸிரண்டா கூன்ரும்பூமி தனைப்பெலாம். 

(போ-ரை,) பத்தின்மையால் இர்த முதற்பூமியானது வள 
ரூம், விசாரணையினால் அப்பற்றின்மையை களங்கமற்ற பள்ளர்கள் 

(தங்கள் பூமியில்) செல் முளேயை (வளர்ப்பது) போல தினந்தோ 

றும் வருத்தப்பட்டு வளரச் செய்ய, கெதெலில்லாத அடுத்த பூமிச 

ளுக்கு இம் முதற்பூமியான தொன்றுமே காரண பூமியாக அர்த் 

தில் வெளிப்படும், ௮தினின் றும் இரண்டாம் பூமியாகிய விசா. ணை 

யையும். தனுமானசியாகய மூன்றாம் பூமியையும் ௮அடையலா 

கும்--(௭-ற;.) 

86: போர்த்தோழில் புரியேல், 
(பா-ம்) போர்த்தொழில் - சண்டையாயே தொழில்களை, 

யுரியேல் - (என்றும்) ந செய்யா இருப்பாயாக. 

86-அதஇி. இகல். 2-செய்யுள், 

பகல்கருதிப் பற்றா செயினு மிகல்கருதி 

யின்னுசெய் யாமை தலை.
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(பொ-ரை,) (தன்னோடு) கூடாமையை னைத்து வெழப்ப 
ஈ௮களை (ஒருவன்) செய்தானாயினும், (அவனோடு) மாறுபடுதலை 

GP SH துன்பக் கருபவைகளை (தாம் அவனுக்குச்) செய்யாமை 

உயர்* 2. து--!எ.றுி 

(ஆ-ம்.) போர்த்தொழில் - (8ீஷ்ப் பஞ்ச சொரூபமாக விளங் 

சவஃர்கு$ தடையாயுள்ள) சாதி சமய ஆசார சாஸ்திர தருக்கப் 

போரினை, புரியேல் - (என்றும்) £ கசைச்கொள்ளா இருப்பாயாச, 

(இ. பி.) பிரமக்தை. 

சதுமறை பபழிக்க வாசனை பொல்லாக் நர்க்கவா கக 

புல ககன், பாதழுறு சமப வடகனை Bil LAMY YS) 
eo of! eri, மி. குமுறும் Or i ருளின் Oui அனை தேகற் G Bus 

பாணர் புத்திநம் பிபாணன், முதல்வா por af Son deus 

எனைய முடிலில்போ கத் நின்வா தனையும். 

'போ-ரை,) கான்கு வேதங்களுக்கும் புறம்பாய சாஸ் இரவாச 
னையும், குதர்ச்க வாசனையும், ஜகத்தில் ௮கங்காரமுள்ள சமய லாச 

ளையும், மனைவி, புத்திரர், உற௱வோர் (ஆய விவர்களிடத்துள்ள) 

வாசனையும், ஈன்மை பொருச்துஇன்ற இரவியத்தின் வாசனையும், 

உடல், இச்இரியம், மனம், புச்இ, ஈல்ல பிராணவாயு முஃலானவ 

றின் வாசனையும். சல்விபின் லாசனைபு:0, ஓபிவில்லாம போச் 

திலுள்ள வாசனையும்--(௭-.ஐ) 

(இ. பி.) இதுவுமது. 

எறுடைச் சிவை க் கிழுநெடு வலை பிகழும்வா தனைய 

ம்லே குத்இற், கூபிடு நோன சாசன மாகக் கொள்ஞாமுதி 

ிர்ளபுஸா LS DOB, LO DIL. னிகழும் வாகனை பாவ வா தனை 

8
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ஈரவுமா MKS, வெறடும் பாராக் துவிகரா னர்ரை 

விலக்கிடும் விோோதிவிண் வரே,” 

(போ-ரை.) இடப வாகன த்தையுடைய உருத்இரனையுட், திர 

மகளை மார்பிலுடைய மகாவிஷ்ணு யையும், ரீர் திக்கும் வாசனையுட், 

வேழழ்திற் கூறும் ஞானமதிற்குச் சாதனமாக அங்கேரிக்கின் ஈ (வீ 

ப. உத்தாளனம், இரிபுண்டர மிவற்றை விரோதக் துடனே 842 
க௫)ம் வாசனையும், பால சம்பந்தமான வாசனையும், அய லெ 
வாம் தேவர்களே ! மனிதர்களுக்குத் துவித;்தை காசஞ் செப் 

பும் மேம்பாடுள்ள அத்துவித ஞால தை நீக்கன்ற al 219 5 

களாம்-.-(எஃற.) 

814- மனக் தடூமாறல். 

(பா-ம்.) மனம் (எல் வகைப்பட்ட துன்ப... சோர are igs) 

மனதை, தடிமாரோவ் - * கலங்கா திருச்சச் செய்வாயா. 

63-98. இடுக்கணழியாமை. 5-செப்புள். 

அடுக்கி வரினு பழிவிலா னும் உ 
வீடுக்க எி$ிக்கட் படும். 

(போ-ரை.) இடைவிடாது மேலுமேலும் வச். தன வாயினும் 

(தன்னுள்ளக் கோட்பாடு விடாதவனை அடைர்த துன்பமான 

(கான்) துன்பத்திலே படும்---(எ-ஐ;) 

(ஆ-ம்) மனம் - (ரீ ரஞ்சன சொருப சாட்சாத்கார வப்பியாசஞ் 
செய்யு மிடத்து வாதனா வசசத்தினாலே) மனம் (சலனப்படுமாயின், 
தூமோாறேல் - (அக்கணமே சலனாகா£ விருத்தி யெழுமிடத்தையே 

கோக்க யிருந்து ௮ச்சலனச்தைத்) தடமாற்௱ மின்றி £ யொழிப் 

LIT UG.
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(இ. பி.) உபரிடதம். 

பொன்போல விலங்குமனஷ் சஞ்சலத்தாற் குரங்காம் 

பு. சகிளிசாரித்சு யம் போலிவ, சன லாவாந் 

கன்போல விலையயனலா லகங்கார மதமாக் 

கனைரிகபாஞ் சிக்தமொரு தன்மையினா யா 

மின்பொலுஞஷ் சலனமன மசையாம னிறுததி 

விசாரிக்கும் புத்திபின மேய்ப்பொருட்பால் வீடுத்தூ 

வன்போடி வருமகங்கா FH Dome சுடிந்தால் 

வைக்குவிடக் இருந்துசிக்க மகம் துவமுந் தருமே. 

(போ-மை,) மாத்றயர்ச்ச பொன்போல மல ரகிசமாக விள 
660 மனமெனப்படுமல் யாதோ, அது பகிர்முகத்தாய வழி 

லெய்துஞ் சஞ்சலத்திஞல் குரங்கு போல்வதாகும் அதன் 

இரிபாகிய புசி யெனப்படுவது காரியங்களை விசாரித்தறியும் 

மிகுதியினால் சட்செவி போல்வதாகும், அப்புத்தியின் இரிபாயெ 
அகங்கார மெனப்படுதல் தன்னைப்போல ஒறுவரு மில்வையெனக் 

கோடலால் மதயானை போல்வதாகும், அவ்வகங்காரத்தின் திரி 
பாகயெ சித்தமெனப் பதெல் இழிவில் தனக்குத் தானே கிகரெ 

னப்படும் தஇழேதுவினால் மாய்போல்வதாகும், மின்போலத் தோ 
ன்றி மறைத£லையுங் கணமேனும் நில்லாது சலித்தலையுடைய 

அச். த மனதை அ௮ர்தர்முகத்தாய வழிச் சற்றுஞ் சலியாமல் நிறு 

த்திப் பொய்ப்பொருளையே நிஜமென விசாரிசம் தழலும் புத்தி 
யெனப்பலெதை மெய்ப்பொருளாகிய சைதன்யத்தின்௧ண் விசா 
ரிச்ச விடும்து, விடய வவிமைகொண்டு பிறக்திமர்து வருதச்குரிய 

அசங்காரத்தையும் சாசப்படுத் இனால், சத்தமெனப்படுவது விசாரி 

த்து இலக்சாக வைத்த ௮ர்தச் சைதன்யத்தினிடத்தில் பிறழாதி



ருந்து ஈ௮ ஈவமாய மேலாய *லைகளையும், எகமாக 7ம் மகத்து 

வத்தையுர் சந்தே விடும்--(௭-ஐ.) 

88. மாற்றானுக் கிடங்கோடேல்: 

(பா-ம்.) மாற்றானுக்கு - பகைவனுக்கு. இடங்கொூைல் - 

(உன்னை யணுகும்படி) ரீ இடக்தரா இருப்பாயாக, 

89-அதி. உட்பகை, 9-செய்பபுள். 

௮பள்போல் பகைவபை பஞ்சற்க பஞ்சுக 

சகள்போல் பகைவர் தொடர்பு. 

(போ-ை1.) வாள்போல (வெட்டுவோமென் ழ வெளிப்பட்டு 

ரீற்கும், பகைவரை அஞ்சாதிருக்கக் கடவர். (அப்படி ல்லாமல்) 

௩உறவினர்போலே (மறைந்து £கும்) பகசைவாது ஈம்பினை அஞ் 

சக் கடவா்.-(எ-ற.) 

(ஆ-ம்.) மாந்ருனுக்கு - (த்திய சொரூபமாய் விள ங்கும் ஆன் 

மாவை யடைதற்கு) மாறாயள்ள அகான்ம பாவத்திற்கு, இடங் 

கொடேல் - (என்றம்) *? இடர்மரா திருப்பாயாக. 

(இ. பி.) ஞானவாசிட்டம். 

பொய்ய தாமுயற் கொம்பினைப் பற்றவும் போக்கவு 

கினைப்பாமடி பைய னேபப போதபூ ॥ணத்திலே யயலொ 

ன்று வருமாறென், போய்ய தாகிய வனேகபா வனையினைப் 

பொருந்தல்பூன் பி௰ப்பாகு, மைய மின் ப .?2வசபா வனை 

யினி லழுந்துதல் பவக்தர்தல். 

(போ-ரை, அசத்தாயுள்ள 1 சசவிஷாணம்டைப் பிடிக்கவும் 

விடுக்சவும் கருதுபவர் யாவர், எனசாசிரியரே ! பிரஹ்ம ஞான 
  

+ சசவிரஷாணம்--முயத்சொம்பு,
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மாகிய பூ.-ணத்தில் வேறொன்று வருகின்ற விதமெல்வாறு 2 ௮௪ 
தீ.தியமாகிய வளவிறர்த பாவனையை அடைசல் இழிவாஇய பிறப் 
Gels gangs, சந்தேச மில்லாத ஏக (அன்ம) பாவனையை 

யடைசல் பிறவி £ம்குச.ம் கேதுலாமென்ற: (சட்டமுனி) சொ 

ன்னார்--(எ-ழ.) 

89. மிகைபடச் சோல்லேல். 

(பா-ம்.) மிகைபட - (சொல்லச் தகு௮சற்கு) அதிசமாக. சொ 
ல்லேல் - (பயாகதொன்றையும்) ” சொல்லா திருப்பாயாக, 

20-௮.தி. பயனில சொல்லாமை. 9-செய்யுள், 

Cun Ges பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருடீர்க் க 

மாசறு காட்சி யவர். 

(போ-ரை.) மயக்கத்தி னின்றும் ரீங்கெ குற்றமற்ற அறி 

வினை யுடையோர், பயனினின்றும் ங்கிய சொற்களை மறந்தும் 

சொல்லமாட்டார் (எ-று) 

(ஆ-ம்.) மிகைபட - (நித்தியாஈந்த சொருப சாட்சாத்கா? முண் 

டாக்கும் சற்குருவின் முன்னர்) ௮டங்கி யொழுகுசற்கு மாறாக 

சொல்லேல் - (எதனையும்) £ சொல்லா திருப்பாயாக. 

(இ. பி.) போதாமிர்தம். 

அருள மங் கமைந்துடுக லமமலா துவைத்த wen 

பொழுதி னிடையுபை த்த லகங்கரிப்பங் குபைதகல், பொரு 

oda கானுரைத்கல் பொருளல்லா துளைத்தல் புன்கோ 

ட்டி கொண்டுபை தமல் பொடிவனவங் குபைக்க, லிருஞம 

வச் செவிச்சொல்ல லேவலிசைத் கஇடுத லிடம௰மியா மை
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யருளிச் செயவுளைக்கல் வினவ, றெருநநறுகற் குருகீர 

தீதி யல்லதுபா டிடுக டெற௫ிகன்றன் சந்நிதியித் பீரவிடு 

மிவையே. 

(போ-ரை.) குருமூர்த்தியின் சக்கிதானத்தல் அருளோடு 
கூடி யறரஜ்தைப் புரியும் வகையைக் கூறுதல், ௮றமல்லாதவறி 

றைக கூறுதல், குருமூர்த்தி ஒன்றரைக் கூழம்பொழுது இடையே 

தடுத்து மர்றொன்ரைச் சொல்லுதல், தனது மேன்மையைப் புல 

ப்படுத்தும் அகங்கார வார்ம்மைகளைச் கூறுழல், பதார்த்த சோத 

னையின் தேர்சசயைக் கூறுதல், பயனில்லாத வார்த்தைகளைக் 

கூறுதல், சிற்றினத்தாரைத் தன்னுடன் சேர்த்துப் பேசுதல்; 

ரந்தச்கத் தக்கவைகளைக் கூறுதல், பிறரது செவியில் இ-க 

சியமாகச் சொல்லல், பிதர்க்கும் சனக்கேவுல் புரியுமாறு கட்டளை 

தல், சந்தர்ப்ப மறியாது குரு அருளிச் செய்ததைக் கூறு கல்? 

அதுபற்றி அவரோடு கேட்டல், தெளிவு பொருச்திய சற்குருவி 
னது £ர்த்தியைப் பாடாது மற்றொன்றைப் பாடுதல் ஆகிய இவ 

றை £ முற்றம் ஒழிப்பாயாக--(எஃறுப் 

90. மீதாண் விரும்பேல். 

(பா-ம்.) மீதூண் - ௮திக வுணஸை, விரும்பேல் - (என்றும்) 

% விரும்பா திருப்பாயாக, 

95-அதி. மருச்.து. 7-செய்யுள். 

இயள வன்.9ிச் தெரியான் பெரிதுண்ணி 

னோயள வின்,மப் படும். 

(போ-மை,) (கன் சரீர சுபாவமும், அதற்கேற்ற உணவும், 
காலமும்) ஆராயாது, (வேண்டியதோ ௬ணனை வேண்டி௰யதொரு
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காலத்து அற்று) தியஎவல்லாமல் (ஒருவன்) மிம வுண்ணுவா 
ஈறயின் (அவனிட துப்) பிணி அளவில்லாமல் ௮ளரும்--(எ-ற.) 

(ஆ-ம்.) மீதாண் - (1 த்திய முக்த சொரூப சாட்சாத்கார சமா 

கிினின்ழம் பிரா-ம்ச வசத்தால் வெளிப்பட்டவிடத்துச்) சமாதி 

விச்கினமாய விடய போகங்களை, விரும்பேல் - (என்றும்) நீ பிரிய 

கொள்ளா இ.நப்பாயாக, 

(இ. பி.) வைராக்கிய தீபம். 
ன * a; ச on 4 : a ,பண்ணைவிட் டகலா வோருகீடன் றன்னைப் பி.ப) 

உ அறு பரு சட ரூ . * படி ச டர 

வாக கரி காறி 2பாசகு, கணணைவிட் டகலா LOU ous wv 

பாதங் கண்டிகொண் டேகியாங் ௪௦ வ், வண்ணமா 
உட்டு ட உ ரூ ௪ ௩ ௪ » . 

பினுஞாாக் இரதமினின் முடிச் சவ் வனிகைபான் ink BT ar 

பானம், பண்ணிய சமாதி விூக்க.2 ஞருக்ஈம் Ie sos 

குதையுறும் ih Se, 

(போ-மை.) அழகினால் மிகுர் துள்ள ஒரு பெண்ணைக் சணப் 
போதாபினும் விட்டு ரீங்காத ஒரு சாமியை ௮வனுக்குச் சடன்சொ 

டிக்க வேண்டிய பிறர் வந்து வழச்னிடை அ௮ழைச்துச்கொண்டு 
செல்ல ௮வன் தனது கண்ணைவிட்டு மீங்காது அ௮ர்5ப்பெண் வரு 

மல்போலும் பார்த்துக்கொண்டு சென்று அவ்விடத்து ௮௫௪ வழக் 

இனை எப்படியாயினும் சீக்சரத்இல் திர்த்து.ச்கொண்டு அர்தப்பெ 
ண்ணிடத்தில் மீண்டும் வந்து கூடியிருச்சல்போல அறிஞரும் கண 

மாயினும் இடைவிடாது தாம் பண்ணிய ஞானசமாதியை விட்டு 
நீங்இக் கா.9. கூழ் எதாயினும் சக்கரத்தில் வாங்கிப் புசித்துச் தமது 

பசியை மாற்றிக்கொண்டு மீண்டும் வந்து ௮3 ஞான சமாஇதியைக் 

கூடுமுழைமை (இருக்கும்)--(௭-ஐ.)
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91. முன முகத்து நில்லேல்: 

(பாஃம்.) முனை முக்த -யுத்த முகத்திலே, ்ல்லேல் - (௪ர் 

கர்ப்ப மறியாது அலியப்பேபோய்) 8ீ ரீ.ற்கா இருப்பாயாக, 

49-அதி, வலியறிதல், 8-செய்யுள். 

உடைம் சம் வட சியா ரூக்க 2 ஸூக்தி 

UTS AB ROT (YT Bis LIB. 

(Cut-on3.) (stevagos%y) you gogo aedslerencoa 5 
தெரிர்து கொள்ளாதவராட மனவெழுச்சியால் (சம்மின் வலிய 

சோடு) போர் செய்யம் தொடங்கி (அவர் அருத்தலால் அது செ 

ய்து முடிச்சுப் பெறாமல்) ஈடுவிலே கெட்டவர் (ஈ௩.லகத்துப்) பல 

oT @nt-—(6I- 2) 

(ம்.) முனை முகழ்து - (ராதா? சொரூப சாட்சாழ்கா2 
வடைவிர்கு விரரோசஞ் செய்வதாக) சாம ரூப காட்டத்தில், ரீல் 

லேல் - (என்றம்) * பிர2௮சியா திருப்பாயாக, 

(இ. பி.) கைவல்லிய ஈவரீதம். 

மவ பாண்ணிலவ் வியம்தமே வியக்குமாம் விவரி 2 
கடி . ட . க . . . 

இடவேண்டில், நாவி னுன்மண்ணேைக் குடமொன்ப ரக்குட ஈசி 
* . fos ௪ e உ * LAS GOUT ER, LIT BY காமரு, பங்கா ப ுந்துண பாராபப 

உச டி “டு . « ௬ ர் . 

சே பபமார்த்கம், "வ பேகம் பிழங்களை ur ob gis Rosie is 

மாவாயே. 

(பேர்-ரை.) இரளையான, மண்ணில், (குலால வியாபாரத் Hi 
ற்கு மூன்) வெளிப்படாதிருர்ச கட சத்தியே (குலால வியாபாஈு் 
இற்குப் பின்) கடமென்னும் சாமத்மை யடையும்:--(௮அதுபோலச்
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சிருஷ்டிக்கு முன் ர் ௮ல்வியாடரு5 ஈாமமுடையதாயிருந்த Ors 
ஆகாச முதலிய ஜக்தே பின் ருஷ்டி யவசரத்தில் சாம ரூபுவ்க 

ளாக கெளிப்பட்டது), சடத்மை வியவசரிக்க வேண்டின், வாக்க 

ஞூல் (மண்ணைம் தவிரக் ௧ட மின்மையினான்) மண்ணைச்தானே 

கடமென்று வியவகரிப்பர். ௮க்சடம் ஈரித்தசென்னும் வியவகார 

மூம் லாச்கு மாத்திா$்மாலே உளதாம். (இப்படிக் சாரி.பமான 

சடம் முற் காரணமான மண்ணைத் விர வேறின்மையின், உண் 

டென்பதும் ஈரிம்சதென்பதும் வாக்குமாத்தி£ மாதலால்) சத்தி 

யின் விரிலாகுக் கடமென்னும் சாமமும், (1 பிருதுபுத்சோதராகா 

சமான) உருவமும் அய இவற்றை (மித்தையென்று) உ32பட் 

சித்து (கடம்) மண்ணென்ழ: பார்ப்பமே ப-மார்த்தமாம். (அது 

போல ஆகாச மென்பது மு.மலிய சாமமூம், ௮வசாச மென்பது 

மலிய உருவமும், % அஸ்தி பாதிப் பிரிய ரூபமான பிரஹ்மச் 

தைக் தவிர வேறின்மையின் ஜகச்தென்பது வாக்குமாத்திசமாம்; 

ஆகலின்), சவத்துவிசமாகெய (சாம ரூப) கற்பனைகளை (மித்மை 

யென்ற) உபேட்டித்து நீ (#g766,5) சின் மயனாவாம்--(எ-ு.) 

9௨. மூர்க்கரோ டிணங்கேல். 
(பாம்.) மூர்ச்சரோடு - அறிவில்லா5வருடன், இணங்கேல் - 

(என்றும்) * ஈட்புச் செய்யா இருப்பாயாக, 

82-௮.இ,. இரட்பு, 5-செய்யுள். 

செய்கேமஞ் சாராச் ச9யவர் புன்சககண்மை 
ஆ * டர (அ உட . 
WL மலனாயது மை நன்று. 
  

t அவ்வியாகிருகம் - வெளிப்படாமை. 

* பிருது - ஸ்தாலம் : புச்சம் - வட்ட வளைவு : உதரம் - வயிறு 

ஆகாரம் - வடிவு, 

$ அஸ்தி பாஇப் பிரிய ரூபம்--சச்சிகாாஈத வடிவம்,
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(போ-மை.) செய்து வையதாலும் 'காவலாசாத கிழ்மச்களது 
இடட்பு (ஒருவனுக்கு) உண்டாதலலைக் காட்டிலும், இல்லாதிருத்தல் 

சல்ல.து---(எ-.று;) 

(ஷம்) மூர்ச்கபோடு - (8 ரீர்விஷய சொரூப சாட்டச்தால் 

4 அவித்தை, அஸ்மிதை. இராகம், துவேஷம், ௮பினினேச மென் 
மை பஞ்சச் இலேசங்களும் ஒபி௮தை ஒருசிறிது மறியாது) விஷ 

யசாட்டம் கெதண்டோடும் மன முமலியவற்றடன், இணக்கேள் - 

(என்றம்) £ சேரா திருப்பாயாக, 

(இ. பி.) விவேக சூடாமணி. 

. ட ச . ரூ . 
அலால் மாம்ச பிண்ட பாகிய வாக்கை துக் 
on oN ச ச் ௬ ௪ 

EBM SD சய்ச காபி மான துளு 

௪ மா மகந்தை விட்டுச் சச்சிநா நந்த மாக (வா wt, 
7d, (ஆ பழம் nog ‘ டி ர்வ உரு ் . 
2வதய வானமா நமாமனன அுபைாதும் சாந்த, சா 

  

ச ரீர்சிஷயம்-சப்தத்தின் சக்தி விருத்கிக்கும், மனதின் 
தீமோகுண ரஜோகுண விரும்இக்கும் விஷயமாகாமை. 

ர் ௮வித்தை-- விசாரித்துப் பார்க்க எது இல்லாமற் போகி 

றசோ அதுலாம். 

அஸ்மிை--புத்தி ஆச்மாச்களின் ஒருமை யுணர்ச்சி. 

இராகம் -அநுகூல பதார்த்கத்தின் ஞானத்தா லுண்டாகும் 

புத்தி விருத்தி, 
துவேஷம்--பிரதிகூல பதார்த்தத் இன் ஞானத்தா லுண்டா 

கும் புத்தி விருத்தி. 
௮பினிவேசம்--மரண பயத்தால் சரீ£த்தை “சஜித்தலி லுண் 

டாகும் அக்கம்,
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(போரை, அகையினால். ர சப்ச சாதுச்சளாலாகய சரீரத்தி 
ன்மீதும். கெடுதியைப் பொருர்திய புத்தியைச் செய்கின்ற தேகத் 
தின் ௮பிமானமாகிய அசக்காரத்தின் மீதும், சனிக்கன்ற சானெ 

ன்னும் ௮அக$னையை 76௪ சச்சிமாசக்த இலக்கண முள்ளதாகச் 

சொல்லப்பட்ட அத்மா கானென்ற: அறிந்து £யெச்காலழ்தும் உப 

சார் தியை படையச் சடவாய்-..-/எ-ற:) 

93. மேல்லியா டோள் சேர். 

(பா-ம்.) மெல்லியாள் - மென்மைச் தன்மை வாய்க்த உன் மனை 

யாளுடைய. தோள் - புஜங்களை. சேர் - 8 சேர்ந்திருப்பாயாக. 

111-அதி, புணர்ச்சி மடழ் தல், 8-செய்யுள். 

காம்னீழ்வார் மென்றோேட் டுயிலி னினிதுகெ 

முமபைக் கண் 9 ணுலகு. 

(போ-மா.) (ஐம்புலன்களையும் அநுபவிப்பவர்க்கு) காம் விரு 
ம்பிய மகளி: து மெல்லிய தோள்களிடத்துத் துயிலும், து.பில்போல் 

(அவற்றைச் துறக்க யோகிகளால் அடையப்படவெகாகிய) கமலக் 

சண்ணனது உலகம் வருர் தாம லடையக் கூடுவசோ 9--(௪-று.) 

(ஆ-ம்.) மெல்லியாள் - (நீர்த்தோஷ சொருபமாயுள்ள பிர 

ஹ்ம சாட்சாக்கா! த்திற்கு கேர் சாதனமாகிய) அருவ மனத்தின், 

Canoe gain மபிரமாஸ்மி விருத்தியோட, சேர் - (நிரந்தரம்) நீ 
கூடியிருப்பாயாக. 

(இ. பி.) ரிபுக்தை. 
அனிசமகம் பிரமாஸ்மி மந்தி சந்தா 

னமலான். உ நானத்தை விளக்கு விக்கு 
  

* சப்த தாதுச்கள்--சோல், இரத்,சம், எலும்பு, இறைச்சி, 
சுக்கிலம், மேதை (9ணம்,) மச்சை (மூளை) என்பனவாம்,
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பனிசமகம் பிரமால்மி பந்தி பந்தா 

னமலான்ம லோகன் சயக்மை நல்கு 

மனிசமகம் பிர மாஸ்மி மந்தி ரத்தா 

னதிசயமா மான்மரகந் கனையே ஈல்கு 

மனிசமகம் பிரமாலிமி மந்தி ரந்தா 

னகண்டம தா மோட்சசுக மளிக்கு மன். 

(பொ-மை.,) எப்பொழுதும் சான் பிரஹ்மமா பிருக்கின் x 

னென்று இயானிக்கும் மர் மான ௫ பரிசுத்தம் பொருர்திய ஆம.2 

ஞானத்தை யுண்பெண்ணும், எப்பொழுதும் சான் பி-ஹ்மம, 

யிருச்கின்றறேனென்று இயொனிக்கும் மர்இரமானது பரிஈகமாகய 

ஆக்ம பதத்தை யடைய வெற்றியைச் கொடுக்கும், எப்பொழுதும் 

நான் பிரஹ்மமா பிருச்ெறே னென்ற தியாணிக்கும் மர்திரமா 

னது அப்பியாச காலத்தில் அற்புதமாகத் தோன்றும் அன்மாகா 

தத்மைம் தரும், எப்பொழுதும் சான் பிஈஹ்மமா விருக்கன்பேனெ 

ன்று தியானிக்கும் மர்திரமானது அபரிச்சின்னமாகிய மோக்ஷ£சர் 

கல்ஜைச் தரும்--(எ-று) 

94. மேன்மக்கள் சோற் கேள்: 
(பா-ம்.) மேன்மக்கள் - உயர்ந்தோருடைய, சொல் - வார்த் 

தையை, கேள் - (என்றும்) £ கேட்கச் கடவாயாக, 

42-அ.இ. கேள்வி, 5-செய்யுள். 

இழுக்க லுடையழி பூறறுக்ககோ லே 

யொழுக்க முடையா/வாய்ச் சோல், 

“ (போ-ரை,) (ஒருவர்க்கு ஆபத்திலே) ஈல்லொழுச்சமுடைய 
arg வாயிற் பிறச்சன்ற சொல், வழுக்குதலை யுடைய சேற்று 
நிலத்திலே ஊன் நகோல்போ லுதவும்--(௪-ற.)
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(ஆ-ம்.) மேன்மக்கள் - (துரிய சொருபமாய் விளங்கும்) மகா 
ன்கள், சொல் - கூறம் மசாவாக்கிய இகூயார்த் தங்களை, கேள் - 

(பாமூசமின்றி) 8 சேட்பாயாக, 

(இ. பி.) ஞானவாசிட்டம். 
PEC To ORL Hie, 9 சமமா இன்ற வேண்டுகொ 

MD OS pt VOID விகோகந் கன்னாத், பகர்மனமாஞ் சிறு 

ாதவை று கல் 2வண்டும் பலபி௰ப்பிற பரிசயங்க ளகலப் 

பண்ணி, யகல்சபவா தனையுகிக்கான் முயற்சி பேரு மையு ம 

ரே ரபமடைவா UGS THO, இகழ்மனம்போய்தி தற்ப 

சத்சைம் Saray QS Canaan சொல்வழியித் செ 

ல் a Out. 

(போ-ரை.) மிகவு முயற்சிழ்து வருத்தப்படாமல் சமத்துவ 

மாகின்ற பிரார்த்தனையினாலும், தனது முயற்சிமினாலும், (ஈய 

மான) விளையாட்டினாலும், சொல்லப்பட்ட மனமென்னும் இறு 

குழந்தையை (அசுப வாசனைபிற் செல்லாமற் Os ge சுபலாச 

ணைபில்) நிறுத்தவேண்டும், (முன்னெடுத்த) சாராவிதமான சகநம் 

களில் (பழகிய) ௮சுத்த வாசனைகளை ரீங்கச் செய்து, மசசத்தான 

சுத்த வாசனை யுதயமாயின் முயற்சிக்குப் பிரயோஜனமாம், (சுப 

வாசனை யென்செய்யுமோ வென்னுஞ்) சர்தேகம் வரினும் சபவா 
சனையே யடைலாய்;, அ௮ச்சுப லாசனை:அின் மிகுதி கொடிதல்ல, 

விளங்குசன்ற மனஞ் சென்று பிரஹ்ம ஸ்வரூபத்தைச் தெளிந்த 

டையும் பரியம். ஆசாரியரும், வேதங்களும், (1 பிரமோபதேசழ் 
மையும். மகாவாக்யொர்த்தத்தையும்) போக்கின் ற மார்ச்சத்தில் 
(அனுபலமாய்) அனுஷ்.ஒக்கக் கடவாய்--(௭-.ற.) 

ர் பிரமோபதேசம் - "னைவரிய வொருபிரம நீயே யென்று 

ள்ள நிலையைச் கூறுதல். 

 



95: மைவிழியார் மனை யகல்: 

(பா-ம்) மைவிட்யார் - மை தீட்டிய கண்களையுடைய பம 
கையரின், மனை - வீட்டை, அகம் - (என்றும் சேராமள்) £ £ம்கு. 

வாயாக, 
92-௮இ, ௮ -வின்மசனிர், 2-செய்யள். 

பயன்றுூக்கிப் பண்புபைம், nub பண்பின் பூக! 

BUST MSD ஈள்ளா விடல். 

(Gut ena.) (ஒருவனுக்குள்ள) பொருளை அளர்றிந்து, (௮.து 
இடைக்கு மளவும் தமது) குணமுடைமை சொல்லும், குணமில்லா5 

மகளிரது ஈடக்கை வழியை ஆராய்ச் தறிர்து, (அவரைப்) பொரு 

தாமல் விடச் கடவா--(எஃ.) 

(ஐ-ம்.) மைவிழியார் மனை - (துரியா நித சொட்பிரகாச காட்ட 

வடைவிற்கு மாறாய) அவாண விட்சேப சத்திசளை யுடைய அஞ்ஞா 
னத்தின் வசமாதலி னின்றும், அகல் - நீ நீங்குவாயாச, 

(இ. பி.) கைவல்லிய ஈவரீதம். 

கரண சரிமந் தன்னைக் கணவ? தவ் வாஜேன் ரோல் 

ஆணம் பொய்சொல் லாதே யதன்பொரு ore Sib gwd 

பூரண மாகு மென்மேற் புவனங்க டோற்ற மென்று [துப் 

சாரணை வந்த தாடும் றரித்திடு மவித்றை யெங்கே. 

(போ-ரை.) காரண தேசமான அவித்தையைப் போக்கு௮.து 
எத்சன்மையான' உபாயத்தாலாம் என்று ஆட்சேபிக்கில். (ஏனைய 
தூல்போலச்) சுருதி ௮சத்தியஞஞ் சொல்லமாட்டாதே, ஆதலின், 

சுண்டு நராராவாரனவை அற்பமூமில்லை, ஈதனைத்தும் 1 பிரஹ்ம மல் 
  

ர் பிரஹ்மம்--ஸஜா.தீய விஜாதீய சவசதபேச ரசழமாய சேஃனம்,
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லவா என்பன முதலியனவாகக் கூழும் ௮ச்சுரு இபின் ௮42,2௮2. 

மனத்நதின்சண்ணே தடமாகச் தரி்துப் பரிபூண சொரூபமான 

என்சண் பிரபஞ்சங்கள் சோற்ரன்மாத்திமா மென்ற &ரிச்சயம் 
௮ 2ா.பின், அவித்தை எங்சேயிருக்கும் ! (தரிடக்தும் இராமன் 

காசமாய் விடும்)--(எ-ற.) 

96. Guida தறமோழி. 

(பா-ம்.) மொழிவது - சொல்வமை. ௮ - சச்கேகம் Sas, 

மொ. - 8 சொல்வாயாக, 

05-அி. சொல்வன்மை, 10-செய்யுள், 

இணரும்த்து காரு பல யர் சுழ்.2 

துலா விரிக்துபையா கா. 

(போ-ரை.) கற்றவை 2 தால்களை (பிதர்) அறியும் வி5மாச 

விரித்து உரைக்கமாட்டாதவர், கொக்கணிடதமீத மலர்ச் திருக தும், 

மணக்காத பூப்போல்லர்--(எ-று.) 

(ஆ-ம்.) மொழிவது - (பரமார்த்த சொரூப தரிசனத்திர்குச் 
சாட்சாத் சாதனமான ர் பிஹ்மைவாக மென்றற்றொடக்கத்து, 
மகாலாக்கெயங்களை, (௮2 - செவ்வையாக, மொழி - நீ (ஜபியாது) 
ஐபிப்பாயாக: 

(இ. பி.) பட்டினத்தார். 

தலியா இருகெஞ்ச மேடில்லை மேவிய சங்க வைப் 

புவியாரந் இருக்கன். உ ஞானா சரனைப் புராந்தகலா 

  

ல நிச்சயம் -சம்சயத்தின் வேறான ஞானம், 

ர் பிரஹ்மைலாகம்-பிரஹ்மமே சான்.
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அவிய பிளக்கைப்பொன் னம்பலதக் தாடியை யைந்க nip d 

செபியாம POTS சாம்பிஈ ary Fe சிக்கிக்குமே.[ கால் 

(போரை) மணமே ! இளைச்காமலிரு, கல்லையைத் தனக்கு 

வாசஸ்தானமாகப் பொருர்திய சகக-னை, உலசமெக்கும் £றைர்தி 
ருக்கின்” ஞானத்திர் இருப்பிடமா பிருப்பவனை. இரிபுராஈ*தகனை- 

அவியாக தீபத்தை, பொற்சபையின்சண் ஈடி.ப்பவனை, (ஜீ௮ப்பிர 

ஹ்ம ழக்கியத்ழைச் கூற்) சவாயாம கென்னு:் ஸ்ரீ பஞ்சாட்சாத் 

இனால் 1 ஜபிக்காமல் 8ீ ஜபி தால் பிரவாமைக் கே.துவாகிய மூ்இ 
B5 Be @o—(«r-p-) 

97. மோகத்தை முனி. 

(பா-ம்.) மோகத்தை - மயச்சத்மை, முனி - (கல்வி யமிலைக் 

சோண்டு) ! 7 விடுவாயாக, 

90-௮இ. மெய்யுணர்தல், 1(-செய்யுள், 

காமம் வெருளி பயக்கு மிவைஷன் ௦ 

ஞமங் கெடக்கெடு நோய். 

(போ-மா.) (ஞான யோகங்களின் முதிர்ச9 யுடையவர்க்கு) 
விருப்பு. வெறுப்பு, அஞ்ஞானம் எனப்படுகிற இக்குற்றள்கள் மூன் 
னது பெயரும் கூடச் கெதெதலால், (அவற்றின் காரியல்சளாஇய) 
வினைப்பயன்கள் உண்டா தலில்லை--(எ..ஐ.) 

(ஆ-ம்.) மோகத்தை - (பாப்பிரஹ்மாகந்தாகா.ர வடைவிற் 
ES தடையாய அஞ்ஞானிகளது கூட்டபவா லுண்டாகும்) ஜகத் 

சத்தியம் தேகமே யானென்னும் விபரீத புத்தியை, மூணி - (சர 

வண மந நிதித்தியாசனத் துவாரா) நீ செடுப்பாயாக, 
  

* ஜபியாமல் ஜபித்தல்--வாக்இர் திரியத்தால் ஜபியாது மனோ. 

விருத்தி மாத்திரமாய் (பரநினைவாய்) தியானித்தல்,
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(இ. பி.) கைவல்லிய ஈவரீதம். 

ுக்கினி கட்டா பட்ட. லப, பறை சுடராட் டாது 
உட . உ ப . க 

EDOM மானம் இயாரல் வரப் நமுவம்வெ வாது 
ட்டி சக . ௩ சு + ர் உரு ௪ on 

4,45 > Bowls! பரகத் கேட்டல் சித்து, ன்ட் ர்க Wd ல் 

a க 
வ 

வ . a ச ர? . , ர்க்கின FS ORB GPUIT Hh பொக்கு விய. 

ar (Cun-mt.) அக்ினியானது (மணி மந்திர ஒஓளஷதங்களி 

ஞுலை) அடக்சரபடுமாபின், சிறிதேனும். (காஸ்ட முதவியவற் 

nos) தடிக்க யோக்கியமாகாது. (அதுபோல, அஞ்ஞான, சச் 

மீச, விபரீ த்களாலே) அமிழ்த்துள்ள 23து௮ ஞானமாஇய க் 

இஷரி.பினால் (அசாஇகரவச் தொடுத்து) வர்துள்ள (சர்க்கருச்வாதி) 

wisp n வேகாது, (அசலின்.) செடுங்காலம் ரீரக்தா சேசக்கதோடு 

அப்பியசித்துச் செய்யுஞ் சூவண. மகக, ரீ தித்தியாசனங்களாலே 

( நானபலமான புமாம்சப்) பிரதிபர்தங்களான அஞ்ஞான, 2 

Csr. Sus மென்பவற்றை ஒழிப்பாய்--(எஃழ.) 

98, வல்லமைப் பேசேல்; 

(பா-ம்.) வல்லமை - (உனச்குள்ள) சாமர்த்திபர்தை, பேசெல் - 

என்றம் புகழ்ச்து) * பேசா இருப்பாயாக, 

18-அ.தி. அடக்கமுடைமை. 2-செய்புள், 

காக்க OLIN CRW A OME DOB Ws is 

கனி. ஷர உ ங் கில்லை பூபி க்கு. 

(போ-ரை.) அடக்கத்தை (உறுஇப்) பொருளாகக் காக்கச் 

கடவன், மக்களுவிர்க்கு ௮கனின் மீமர்பட்ட செல்வமானது 

இல்வை, ஆகலால், (௪௩௮) 
பு
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(ஆ-ம்.) வல்லமை - (பிரத்தியகூ சொருப டிழ்இக்கு மாறு பெ 

ய்யும் அசங்கா-த்ன் வாப்பட்டு) * சோக போகங்களை யுண்டுப 

SOS 58, GF) சாமர்த்திய Gomis en, பேசேல் « (யாவரிடதும்) 

பைசா இருப்பாயாக, 

(இ. பி.) தாயுமானவர். 

FNM // பிமல் கோலல் வ ா கறுமா் 
~s டு a) ௪ 4 ஆ oe “ry ச aN ரு . 

wf Vane ஜி “OU ast, Bit LD FON RW o FN Bor இயை 210/௪ 

கால்லுகென் கைவல் ப. நோன் $ மல்லை. “HIM ADP’ 
ட ட 6 a fy ரூ. ௪ . en , க க 

BYE பழக தியப (வ TT Ld OU OO க்ப் EE Badly நட்டு 43, 

ரூ . சி ~ அட . ~ ரூ ச “ 

லாபழைய மஞானமுக் கியமென்று நவ றுமவேன் வயப்மா 
கு . ஆ . > கர ச ரா. உ (LU ON ; வல்லா Oy BHM T ABI wh FBG oth + 

. A . * . ௬ . . ~ 
bt eheureh Quam, anv gid ip Iopianh னங்கனே வடா ! 

டு at ire) 1) 2% wee f S ‘ LON 
(ரன வசனங்கள் 4 / தஇுப்கிலமவன 5? பவெெலலாப் அலவி 

1 குட்டிவிட வகைவ)  விக்தையென் பூச் கருமேடி வே (தட்டி எ ol வடம் அதைமையன புறம் திரும்பு விவி 
ச அட்ட . ச oO os ச . ச ப . 

சாந்த சிச்நுந்கத Fini Fyen oho s.99 வித்ககச் 224 

Bure, 

(போ-ரை,.) சல்வியைக் கல்லாதவர்சளே ஈல்லவர்கள் ஈல்ல 

வர்கள், கல்வி கற்றும் ஞானமில்லாச என் கன்ம பல்மை என் 

வென்று சொல்லுவேன், மர்ச புத்தியை யென்னவென்று சொ 

வ்லுவேன், கைவல்ய பதவியைக் கொடுக்கின்ற ஞான நீதியை 
  

ர் சோகம் - பிரியமான வஸ்து பிரிக்த காலத்தில் ௮து ண 

டும் இடைக்சற்குரிய தசாசாமையை யழிர்து வருர்துதல். 

மோகம் - தேசாத்ம புத்தியால் இனி ௮ருவது பற்றிச் 
சிர இி.4 தல்.
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ஈல்மீலார்கள் சொன்னால் கர்மமே முதன்மையான சென்று சல்வி 
வலியால் 5 நிறுத்துவேன், ஒருவன் கர்மத்தை நிலை நிறுத்தி 

னல் மூன் சொல்லிய ஞானமே முதன்மையான சென்று சாஜித் 
துரளைப்பேன், கடமொழியில் வல்லவனாகிய ஒருவன் வரினும். 
கமிழ்ப் பாஷைபில் கை௮க்கவன்போல வியவகரித்துப் பேசு 

வேன், தமிழ் வல்வவராஏயெ அறிஞர் வர்தால் தமிழ் வசனங்கள் 

சொன்னது போலவே வடமொ.ிியின் வாக்கியங்கள் சலவற்ரை 
யெடுத்துப் பேசுவேன், நீயாயமாய் வெல்லாமல் யாவரையும் மரு 
ளும்படி செய்ய வகையேர்பட்டதற்குக் சாரணமான கல்வி யறி 
வானது என்ன பயன் தரும், முத்தியைக் கொடுக்குமோ ! வேசதார்த 

சிச்தாக்தத்தினத சமரச மோனமாடிய இறந்த நிலையை யடைர் தத 

னால் உண்டாகிய ஞானத்தை படைய சித்தர் கூட்டமே--(எ-று.) 

99. வாதுமுற் கூறேல்: 

(பா-ம்.) வாது - தருக்க வார்த்சைகளை. முன் - (பெரியோர்) 
முன்னே, பேசேல் - (என்றும்) £ பேசா திருப்பாயாக. 

12-98). ௮வையமிதல், 5-செய்யுள். 

நன்றென் நவற்றுள்ளு ஈன்மே முதுவருண் 

மந்து களவாச் செ. 

(போ-ரை.) (தம்மின்) மிச்சாரது சபையினிடக்து (அவர்க்கு) 
முற்பட்டு (ஒன்றனைச்) சொல்லா அடக்கம் (ஒருவனுக்கு) இது 

ஈல்லதென்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்ட குணங்கள் எல்லாவற் 

றுள்ளும் சிறர்ததே..-(எ-று.) 

(ஆ-ம்.) வாது - (புராண சொரூப சாட்சாத்காரம் saa sp 

கேதுவாய) தருக்கங்களை, முன் - (வபோதத்தால்) மூற்பட்டுச் 
சென்று, கூறேல் - (ஒருவரிடத்தும்) £ பேசா திருப்பாயாக,
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எனவே, ஜீவப்பீரண்ம ஓக்கய ஞானம் சாசகர்களுக்கு a, th Mid an eu ரர் ட் “ச கு se 

wy bug. முற்பட்டு வாதம் புரிலாரோடு அது ஸ்.இ.மாகுமாறு பிர 

பட்டு வாம் புரியலா மென்பது பொப்பட்டது. 

9.) ் உச ஈ 

(இ. பி.) மேப்ஞ்ஞான வேண்பா, 
6 ட் டி . ~ . 

பமைப்பற பருக்க) பபுமக்க பான் ப 
டத் த் 3 ye dann) bow dh WEY GIL N LD OCR BBM WY பரமல = BF BN If Uh 

FOBT IM ME RIM BO MU a 1 HHRLD 

Nota AD சன்ன We 

‘Cuun-ent.) 93 566 rem Surut- 00 Mma servo பாமா 

ஈஈதம் உண்டாகுமென்2! பெரியோர் கூறினள், அவர் கூழிய 

வாற அப்ப-மாகக்தத்தை அடை இருக்க ௮கையறியாது கடங்கி. 

௩ லகத்தார் பல சாஸ்இரங்களையுல் கற்முர்கள் ; WIL CBO அமை 

யாது கத்தவரிடத் இல் தருக்கமிட்டும் ரீர்சின்றார்சள், co) g om er 

அதியாமையோடு கூடிய *லை--(எ-று.) 

100: வித்தை விரும்பு: 
(பா-ம்.) வித்தை - கல்வியைக் கத்பதற்கு, விரும்பு - (என்று ம்) 

8 ஆசைப்படுவொயாக, 

40-அ.தி. கல்வி, 8-செய்யுள். 

ஒருமைக்கட் டான்௧௦்௦ கல்வி யொருவம் 

கெழுபையு மேமாப் புடைத்து. 

(போ-மை.) ஒருவனுக்குச் தான் ஒரு பிறப்பினிடத்துக் கற்ற 
வித்சையானது, ஏழு பிறப்புகளிலும் போய் உவ கலை உடைய 

தாகும். (எத)
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(ஷூம்.) விச்சை - (புராதன சொரூபமாக விஎங்குதற் கேது 

லாய) பிரஹ்ம ஞானத்தை, விரும்பு - (ஈள்லாரிரியர் வாயிலாகப் 
பெ) 8 பீரியர் கொள்வாயாக, 

(இ. பி.) ஞானவாசிட்டம். 

Yu gods Ub gE Berens ளெல்லா மாகுவனிய் 

OFA ho Ful மாசையில்லை, பிவணிருந்து சுமுத்தியுறு செய் 

கையாலே யிடாமனமைக் கடர்துசெய லியாவுஞ்செய் 

கேன், கவருறு மென் சயலொன்று மில்லைவீர கலைநிறை 

வும் பேதைமையும் கருமத்காலே, விவமதா யயாய்ந்து 

போன்மையான பமய்க்குருவைக் அகாண்டுணா வோ பாகை 

SA OBI 

(போ-ரை.) 9394 Iron அ௮னுக்கிரகஞ் செய்ய (அப்படியே 
பாரத வருடத்தில்) வந்து ஆத்மாக்க ளிருக்கின்ற காலங்களி லெல் 
லாம் இருப்பேன், இவ்விடத்தொரு இரியையிலும் விருப்பமில்லை. 

இல்விடத்தி லிருந்து உ (ஈனவிற்) சுமுத்தியை யடைந்த ஒழுக்கத் 

தினால் துன்பர் தரும் மனசைச் தாண்டிக் தொழில்க ளஎனைத்தை 
புஞ்ஃசெய்வேன், (அபிமானத்தை) இரடிக்கின்ற எனது செய்கை 

யாதொன்று மில்லை, (பாச காசஞ் செய்வதில்) ௮தி சூரனான இரா 

மா! ஞானபூர்த்தியையும், அஞ்ஞானத்தையும் ஆசார வியவகா 
ரங்களால், பகுத்தறிவோடு விசாரித்து உயர்வான சற்குருலைப் 

பெற்று (ஆத்மாலை) யறிபலர்கள் அறிவில் மிகுர்த சடர்களா 

௮ர்--(எ-று;) 

  

  

% ஈனஉற் சுழுத்தி--உறச்கத்தின் வசமும் விழிப்பின் வசமுமின் 

தித் தானாக த வடிவமா யர்சுக்கரணவிருத்தி யிருக்கும் ஸ்திதி.
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101. Se Gupte. 

(பா-ம்.) வீடு. மோகத்தை, பெற - அடையும்படி, £0ி . 
(ஞானவழியிலே) 8 * ற்பாயாக, 

39-9) 8. துவ. 1(-செய்யுள். 

!/றுக பற ஈற்மன் பற் யப்பம்றைப் 
பற்றுக ப ற்று விடற்கு. 

(போ-மை.) (எல்லாப் பொருள்களையும் பத்றிரின்்றே) பர் 
ஜில்லாச கடவளாவே சொல்லப்பட்ட முத்தி வரியை (இதுவே 
ஈல்வழி யென்று) மனத்திற் கொள்ளக்கடவர், (கொண்டு) ௮களி 

டத்து உபாயத்தை மனக்கினாலே செய்யக் கடவர். (விடாது வரத) 

பற்று விடுதற்கு--(௭-ற.) 
(ஜும்) வீடு- (புரணவடிவமாக நிற்நற் கேதுவாயுள்ள) இழ 

அுறசத்தலை, பெற - (பரம்பொருளைத் தானாகப் பாவித்தலாகிய 

ஷ்டையினை) அடைய. நில் - (விக்ஷேபப்படாது) நீ நிற்பாயாக, 

(இ. பி.) சிவஞானதீபம். 

உகைக்தாடு கயிுகன்ற ஆசல்போறு முலவாது திரி 

பாழிந்த சகறங்குபோலு, மிகைக் காடு விசையறுபம் போ 

போலும் விளங்கொளிசேர் தாழ்க்கமணி நாவேபோலுஞ், 

செகத்தாய சித்திரத்தி னிலைமையோலுஜ் சிவபோகத் கட 

ங்கியுயிர் செயலவொளன் மின்்மி, யகத்தாய நம்போதப் பற்று 

௫ யசைவறநிம் பதுப ரமா நந்தமாமே. 

(போ-ரை.) செலுத்தி அகன்ற சயிறற்ற ஊசலைப் போல 

வும், அடாது அசைவொழிர்த சாற்றாடியைப் போலவும், வீசி
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யாடும் வேகம் ஏஒழிர் பம்பாச்தைப் போலவும், விஎல்குகின் £ 

ஒலி பொருர் திய தொங்குகின்ற மணியின து சாவினைப்போலலவும், 

.லகுரு ததை வைச்ச சித்தாப்படத்தின் சன்மையைப் போல 
வும், வொகர்தத்தில் ஒடுங்சச் வன் ஒரு செயலுமில்லாமல் 

மன திவிருப்பதாகிய ஈமது சவபோச அபிமானம் ஒழ்ந்து ௮சை 
அற்றிருப்பதுவே பமாரந்தம் உண்டாதற்கு ஏதுவாம்--(எ-று.) 

102 உத்தமனா பிர. 
(பா-ம்.) உழ்தமனாய் - (பல கற்குண £களிலும்) சிதர் தவனாம், 

இரு - (என்றும்) * இருப்பாயாக. 

12-௮இ. ஈடுவ * லைமை. 5-செய்யுள், 

PEDAL RES Ap மில்லல்ல ஈஞ்ச துக் 

கோடாமை சான் 2 ராக் கணி. 

(போ-மை.) (சீவினை.பினாலே) கேடும் (ஈல்வினைபினாலே) பெ 

க்கமும் (யாவர்க்கும்) இல்லா தலையல்ல. (௮4. ௮ழியை அறிது.) 
மன திலே (௮வை சாரணமாகச்) சாய்தலில்லாமையே (அறிவால்) 
£றைக்தோர்ச்கு அழசாம்--(௭-ற.;) 

(ஆ-ம்.) உச் தமனாய் - (மகத் வடிவமாக விளங்குமாறு தேகேர் 

திரியாதிகட் சப்பாற்பட்டு) அச்ச சொரூபனாக, இரு - (என் றும்) 
£ இருப்பாயாக, 

(இ. பி.) போதரத்காகரம். 

Finn கன்மை யெல்லாங் கூடிய சங்கா தத்ர 

னேற்றுயி ராமோ வென்னி னிகமெனச் சங்கா ததை 

வேற்றுமை யாங்க டம்போற் கண்டுவே முல கின்று (ய். 
ச ந டு பத்த dey 5 Cun oven லுயிர்வெ றென்மே பொருந்தி போத மிக்கோ



(போ-சை.) Cocgaa water! 0 Cote du ug dso 

இளைத்தல் மூதலிய மர்மங்கள் எல்லாக் கூடிய உடம்பானது. 

உயர்வாகய ஆ3்மாவரம்மா என்றால், இது வென்று உடம்பினே 

வேற்றுமையாயுள்ள சடம் இனைப்போலப் பார்த்து அதற்கு வேற 

பட்டு ரீன்று அதனைக் சாப்பாற்றுதவால், அங்கு ஆம்மா கேழ 
பட்டதாமென்ற: அமைதியுற்று இருர் திடுதி--(௭-ழ.) 

10௦: ஊருடன் கூடி வாழ்: 
(பா-ம்.) லாருடன் - (_லகத்தின்சண்) அறிவின் மிக்காடேோ£9, 

கூடி - (avatar VD go மனமொத்துச) சேர்ர்து. வாழ் - £ வாம் 

கிடாயாக், 

40-௮௫. சர்றினஞ் சே ரமை, 8-செய்புள். 

கி 
௪ [தப » woe 

LL av iba 32, Ul da WF Mod ம். 2 

Bamba போப் புடைழ்து. 

(போ-ரை.) மன ஈன்மையை (முன்னை) ஈல்வினையிஞ2ஃ. 

(தாம) உடையவ ஈ.ிருச் தாலும், ரீறைர்தோர்க்கு இன ஈன்மை 

யான (அதற்கு) வலிமையாலை உடையது --(எ-ற.) 

(இ-ம்.) ௨ாருடன் - முக்? சொருப சாட்சாக்காரம் ஸ்தி:ப்ப 
மாற) மிரஹ்மாப்பியாசிகளோடும், பி-ஹ்மானுபவிகளோ:., 

கூடி - சேர்து. வாழ் - ம (அத்மாகாம்ம விசாரம்) செய்திருப்பா 

UTS. 

(இ. பி.) திருமந்திரம். 

அவா மார் தலைவனை நாடிச் 

செரிவார பேறுவார் சிவகக் துவத்தை 

Cao aio மிகமிக நின்றருள் செய்யும் 

பெரியா (ரடன்கூடல் பேரின்ப மாமே.
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(போ-ரை.) அதிவடையலர் தேவதேவனாகய செபெருமானை 
உள்ளத்திற் றேடி அடைவார், அதனால் இவெமாயிருக்குக் தன்மை 
யைப் பெறுவார். (அகையால்,) ஈன்மார்க்சத்திர் செல்லுவது மிகு 
தியும் ரீலைபெறக் கிருபை புரிவது பெரியவருடன் கூடியிருத்கள், 

ப.மாசர்தத்திற்குக் சாரணமாம்--(எ-று.) 

104. வேட்டேனப் பேசேல். 
(பா-ம்.] வெட்டென - கத்தி வெட்டைப்2பால, பேசேல் - 

(பாகமீபாடு கடினமாக) * பேசா இருப்பாயாக, 

9 7-அ.தி. வெருவர்த செய்யாமை, 6-செய்யுள், 

கிஞ்சொல்லன் கண்ணில ஞயி னேழிஞ்பசல்வ 

Sig OT. WINE CBU 

(போ-மை.) (ஒருவன்) சடிய சொல்லை உடையவனும், கண் 
ணேட்ட மில்லாதவனும் ஆனால், (அவனது) பெரியசெல்வமானது 

மி 2 வில்லாமல் அப்பொழுதே அழியும்--(௭-.று.) 

ஆ-ம்.) வெட்டென : (வஸ்து நாட்டத்தில் இடையருது சி 

விருத்தியை 6 றுத்துதற் கேதுவாகப் % பிரபல சு௬க கூறவனவற் 
மை வெழுத்து அவற்றின் சம்ஸ்கரரம் ஒழிசற் கேதுவாய சொற் 

களைக்) சுத்தி வெட்டைப்போல், பேசேல் - (என்றம்) ரீ பேசா 

இருப்பாயாக. 

(இ. பி.) ஞானசுகாத்தமணமாலை. 

உன்னு தேடாதே யூன் பியொரு மக்கு பத்தைப் 

பன்னா சா (Bos BH பாடாதே - யெத்தாயு, 

$ பிரபல சருதி-தனது யதார்த்த - சொரூபத்தை யறிவிச் 

கும் வேதம் (௫ பரிஷூத்து),



138 ஆத் திசூடி 

மப்பாரு முப்புவமை யானசுகா தீ53. 

ட யப்போதுஞ் சம்மா விரு, 
ம யூ 

(பொ-மை.) எர்சாளும் ஒன்றையும் *னையாதே, எதனையுச் 

சேடிச் செல்லாதே. அழுர்தி யாதொரு மக்தாத்சையுஞ் சர்தியா 
5) அற்ப சுருதகளா௫ய சாஸ்.இரங்களைப் படியாதே,; அப்போடி 
கூடிய உப்புப்போலுள்ள + சுகாதிதழ்திலே எட்தக் சாலத்திலு் 

௮மைந்து சும்மாபிருக்சக் கடவாய்--(௪-.ற.) 

105. வேண்டி வினை செயேல். 
(பா-ம்.) வேண்ட - (ஒரு பியோசனம்தை) இச்சத்து, வினை - 

தீம்சு தரும் சாரியக்களை, செயேல் - (என்றும்) .£ செய்யா திருப் 
பாயாக, 

32.95). இன்னா செய்யாமை. 1-செய்யுள், 

கறப்பீனுஞ் செல்வம் ப னும் பிபரக்கின்னு 

சசய்யமை மாசற்ற கொள். 

(போ-சை.) யோகமாகய சதெப்பினாலே ப்படுவனவாகிய 
௮ணிமா முதலாகிய செல்வங்களைப் பெறலாமாபினலும், அயலார்க் 

குத் துன்பம் தருவனவற்றைச் செய்யாமை (ஆகம வழியிளாலே) 

குற்தமந்றோர் (யாவர்க்கும்) துணிவாம்---(எ-ற.) 

(ஐம்.) வேண்டி - (விபுக்த சொருப சாட்சாத்கராத்தை 

யடைதர்கு விக்கினமாயவற்றை)விரும்மி, வினை - தீய கர்மக்களை, 

செயேல் - (என்றும்) £ செய்யா இருப்பாயாக, 
அவவதகயமை பமல வெட்ட 

1 சுகாதீதம்-சர்வாநந் தங்களுக்கும் மேலாயிருப்ப.து. 
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(இ. பி.) ஒழிலிலோடூக்கம். 

நெருப்பில் விறகுகியா நெய்யிற்பா மோேன்று 

வருக்க னிருளையட/த் தாற்போன் - மருட்கெடுத் த 

நானத்தின் போகுரியை நாசமனின் கரானிகர 

னத் கொழிலுழைப் பாரோ. 

(பேோ-ரை,) நெருப்பின்சண் விதகு தோன்றாததுபோலும், 
செய்யில் பால் தோன்றாததுபோலும், ஆதித்தன் பூசவிருளை 
யழிச்தெழுக்தாற்போல் மும்மலமாயெ விருளை யழித்தெழுக்த ஞா 

னம் ௮வற்தினது காரியமாகிய இரியையுர் தோன்றுதழிக்கு மாக 

வின். இத ஞானத்தின் பேர் கரியா நாசமென்றும் வேதாகமங் 

கள் கூறமெனின், இர்த ஞானழ்சைப் பெற்று இதுவே வடிவா 
லிருந் துள்ள மெட்ஞ்ஞாணிகளுங் குற்றம் பொருக்திய தொழிலைச் 

செய்வாரோ ! செய்யார்... (எஃற;) 

106. வைகறைத் துயிலேழு; 

(டா-ம்./ வைகறை - விடியற்காலழ்தில், துயில் - நீத்திரையி 

னின்றும். எழு - 8 எழுக்திருப்பாயாக, 

6-௮, வாழ்ச்கைத்துணைஈலம். 5-செய்யுள், 

கய்வக்் தொழாஅள் கொழகற் ஜெழமுத ர 7 ் yp da «> Bi} ஆங மி (ழம் அழுவார் oy! 

பைய்யெனப் பெப்யு மழை. 

(போ-மை,) (பிற) தெய்வத்தை வணங்காளாச (சன தெய் 

வமாகய) கணவனை வணங்கா நின்ற நித்திரைவிட் டெழுர்திருப் 

பவள், பெய்யென்று.சொல்ல மழையானது பொழியும்--(எ-ற.)
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(அ-ம்.) லைகறை - (அதோமுக சொரூப சாட்சாக்சா.ன மடை 

யுமா) கேவலாவஸ்ையி னர்தமாகய மத்தியகத வியாபக சாட் 

டத்தில் (சதத்தை *ற.த்இப் பழகுலமால்.) து.பில் - சாம ரூப 

வடிவ ஜகச்சாகார பரிணாமத்்தினின்றும். எழு - (சொருபாகா 

மாய்த் தெளிர் து) நீ எழுந் திருப்பாயாக, 

(இ. பி.) பா$துறை. 

அஸ்மா ன மூடி ய்கல்கின்ற வாரிருள Wit, 

போய்ஞ்ஞால “மன்னும் புபையிற் நுயிலா 2 3 

பைஞ்ஞா ணபையானம் பார்ப்பதோ! பாகா 

னெஞ்ஞான முங்கடக்க Covers Umi flue at 

செஞ்ஞாபி ப மன்னம் GE ipro in) Oras 

வஞ்ஞான மாய வெழுக்ததுகா ஒிழையமி! 

மெய்ஞ்நான மாகாமை வேித்த ப்பய்யமு? 

பஞ்ஞா வுளமுருகி பாடேமிலா ப ம்பாவாய். 

(போ-ரை,) அஞ்ஞானத்தால் மூடப்பட்டு விரிர் இருக்கன் ஈ 
பேரிருள் பொருர்திய * மித்மையா வடிவாகிய வலகமென்னு:் 

வீட்டின்கண் உறக்கஞ் செய்யாதே, படத்சையுடைய பாம்பினை 

அரையில் தரித்தவனும், அழக பார்வதியை ஒப்பற்ற இடப்பாச 

தீதில் வைத்திருப்பவனும், எர்த ஞான இற்கும் அப்பாற்பட்ட 
எமது தந்தையும், இருவலஞ்சுழ் Quergys Haw Cass Sr இல் 

எழுர்தருளி யிருப்பவனுமாகிய வன த சிவர சூரியனைப்போல 

விளங்கும் அழகயெ இருடிகள், எனது அஞ்ஞானமானது ஒழிய 

* மித்சையா வடி.வம்-(அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தில்) முன் 
லும் பின்னும் இல்லாது ஒருசால்திற் ரோன்றி ௮௮ 

திஷ்டான ஞானத்தால் பாதிக்கப்படுவது. 
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எழுர்தருளப் பெற்றன. ஆராய்ந்து ௮ணிர்ச ஆபரண த்தையுடைய 

பெண்களே ! எமது நோன்புக்கு உதவியாய் நின்று ங்கள், எதார் 

33 ஞானவடிவமாக ஈம்மை உலகாசாரத்தினின்றும் வேறுபடுத் 

இய மெய்யருளையே உன்னி யுன்னிப் பஞ்சுபோல் நொய்மை 
யடைரச்து மனமுருஇப் பாடக் கடலீர்--(ஏ-ற.) 

107: ஒன்னாரைச் சேரேல்: 

(பா-ம்.) ஒன்னாரை - பகைவசோடு, சேரேல் - (எச்காலத்தி 
ஒம்) ? சேரா திருப்பாயாக. 

80-அ.தி. நட்பாராய்தல், 1(/-செய்யுள், 

. ச . ச ~ 4 
ILE OMB LONE Dap கேண்மையொன் 1) ஜிது 

Und Bays வொப்பிலா/ நட்பு. 

(போ-ரை. (உலகோடொத்துச்) குற்றமர்றவா து ஈட்பையே 
பழசச் சடவன், (உலகத்தோடு) ஒக்தலில்லாதவரது ஈட்பை 
(அசாயாது கொண்டால். அவர்க்கு வேண்டி௰) ஒன்றைக் சொடுத் 

காயினும் விடச்கடவன---(எ-ற.,) 

(ஆ-ம்.) ஒன்னாசை - (ஸ்ரீ சற்குரு சொரூப தரிசனஞ் செய் 
ற்கும் சடை செய்யும்) இச்கிரியப் பகை௮ரோடு, சேரேல் - - (என் 
றும்) 8 சேரா.இருப்பாயாச, 

(இ. பி.) ஞானவாசிட்டம். 

எழுந்கெழுந்து £றுகின் 2 விந்திரியப் பாம்புகளை யிதய 

௩ தன்னி, லழுந்துவிவே கச்கடியால் வச்சி. ங்கொண் டிக்கி 

|ன்வெற் படவ தென்ன, விழுக்கிடமோ து £வேண்டுஞ் 

சாக்திபிறாம் சமமேவி யிடாஇ/ கெஞ்ச, முழுந்துசுக வடிவா 

ம். ஈறி பகநிலையைப் பெறுமிதுவே மூகஇ யென்ன.
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(பொ-மை,) எழும்பி யெழும்டிச் ரு. *ன்ற இர் ஒிரிய மென் 
னுஞ் சர்ப்பங்களை மனதினிடத்தில் உறுதயொன விவேசமென்னுர் 

தண்டினால் தேவேர்திரன் வச்சிமாயு5,த்தைச் கொண்டு மலைகளைப் 

புடைப்பதுபோலச் கெடும்படி அடிக்க வேண்டும். உ உபசாந்தத்தி 
ஞர். ர் சமபாவத்தை யடைந்து துன்பம் £ல்யெ மனமானது 

முழுதுஞ் சுசாசாரமான அக்ம ஸ்வரூப ஸ்இிதியைப் பெறும் : 

(இதுவே மோட்சமாம்.).....(எ-ற.) 

108. 31ஞ் சோல்லேல்: 

(பா-ம்.) ஓரம் - பஷபாம வார்த்தைகளை, சொல்லேல் - (யா 

தொரு வழக்கிலும்) * சொல்லா ஈருப்பாயாக. 

12-அ.இ, சடுவு நீலைமை, 8-செய்யுள், 

சமன்செய்து சிர் தூக்கும் கோல்போ லமைங் கார௬பா 6 

கோடாமை சான்றோர்க் கணி. 

(போ-ரை.) (முன்னே தன்னைச) சமனாகச் செய்து (பின்னே 

STA Fg வைக்கப்பட்ட பாரத்தை) ௮ளவு செய்வதாகய 
துலாம்போல் (இலக்கணங்களாலே) நிறைந்து ஒரு பச்சத்திலே 
சாயாமையானது (அறிவால்) * றைந்தோர்க்கு அழகாம்--(எ-று.) 

    

* உபசாந்தம்--மத்தியகத ஸ்திதி, அஃதாவது, பிரதம சங்கற்பம் 
நீய்கி, உத்தர சங்கற்பம் எழுதற்கு முன்னுள்ள ஸ்.இிஇ, (த்தம் 
இராசதகுண தாமதகுண விருத்தியில்லாதுள்ள ௩ீலையாம்.) 

* சமயாவம்௭சரச்ஷித்தன்மை, '(சித்தம் அலாங்கட்டியின் ஜலம் 
போல எங்கும் சமமாயுளள ஆச்மாவையே நோக்ட நீத்றலாம்.
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(இ-ம்,) ஒரம் - (சம்பூர்ண சமாப்தப் பிரஹ்மத்தில் மண்ணில் 
கடம்போல ஏகதேசமாய்க் கற்பனையாயுள்ள) உலகாகாரப்பட்டு, 
'சொல்லேல் - (பாசொன்றையும்) £ சொல்லா இருப்பாயாக, 

(இ. பி.) சிவஞான வள்ளலார். 

உள்ளமெனு மாநற்த வோங்கன் மிசை ம 

வெள்ள வெளிக் குள்ளே விளையாடும் - பிள்ளை 

யுலைமெனுஞ் சேரிம் கொருகா பம் வாரார் 

கலகம் விளையுமெனக் கண்டு, 

(போ-ரை.) மல விட்சேபாதி தோடங்களி ஸின் றம் £ங்கய. 
'சார்ச மனமென்னும் அசச்த கிரியின்மேம் சென்றேறிப் பரிபூரண 
மாய சிழாசாயத்தில் விளையாடல் செய்கின்ற ஞானமாப்பிள்ளை 

யானவர்கள். கம்பனையாயுள்ள ஈஈம ரூப வடி.வ சகமென்னும் 

புலைச்சேரிக்கு, ஒருபோதும் ப௫ர்முகப்பட்டு லாமாட்டார்கள்.. 

அ௮ஃசேனெனின், 1 பிஹ்மசாட்சாத்காரத்தை யடைவதற்கு மிக்ச 
தடை யுண்டாகுமென்று அறிர்து--(௭-த.) 
  

1 பிரஹ்ம சாட்சாத்சாரம்--பிரஹ்மமே சானென்னுச் திட 
அபரோக்ஷ் ஞானம், 

ES ae Joe 

தம் சார்இி சாச்சி சார்தி£, 

மூற்திற்ற,



விவேக. ஷட்கம். 

Hots Bas பூசம் 2 ககக னன்று விர்தியம் தரன்கசா னன், 
னித்தவாங் சாரப் பிராணவர்க் சல்ச என்றுக் புஈ்.இியு மன்று. 
தொனித்திடுச் மார மனைசெல்லல் களுக்கும் தாமாஞ் சாட்டரா 
னென்று, தனித்தும் தியமாய்ப் பிரக்தியகான் மாவார் சர்பதப் 
பொருளசாஞ் சிலோகம், 1 

உத்பவன் விருத்த னன்றகா Centar ல£த்தினு ஈசிப்பவ 
ன்ற, வழ்பமாந் தேக காரிய மான வவையெலா மகங்சர3 5ல் 
வாழ். ஐற்பத வ௮டிவாஞ் இன்மய மான வெனக்கிலை seer fas sar 
மா. யெப்புற் சேனை மெல்லையத் நிருக்கு மின்படிக் சொருப 
மாஞ் லோகம். 

சத்திய ஞானா னந்தமாம் பிரமம் துதிழ்திடு மாயைபிச் சனி 
த்த, மெச்துமில் வுலகஞ் சேதனம் திடையே ஈசிக்கும கேதென 
விளம்பித் 5, றஐத்துசொப் பனமுஞ் சுழுத்திய லசத்தாக் Sereno 
போத் சத்திலா திருக்குஞ், சுத்கபூ ரணமாய் திய மா துலல் 
கிய சொருபமாஞ் சிவலோகம், , 3 

பழுகைதன் ஸிடத்திற பாம்புதோன் ௮கல்போற் பப்பி: 
மத்திடை யசனிற், கழிதரு மஞ்ஞா னக்திளுத் சீவ னுதித்திடக் 
சண்ட ஜஞெரறாவன், பழுதையென் LAL Ftdusut & pw 
போய்ப் பழுகையாய்க் கண்டது போல, வழுவிறே சிகஞார் ளீ 
யன்தென் நறைர்திட வாடினேன் சகோகம், + 

எமக்குமன் ணியமா முலகமொன் தில்லை யெவ்வுல ௪. களம் 
Mg BD, sd gpa p பவமா மாசலான் மாயை வடி.௨.௰௦ கே. 
ணிற் சாத்த, வமைத்தகண் ணாடி. விம்பமா ரிழல்போ ல.ங்கியெம் 
மிடம் இனில் விளங்கு, கமத்துவ மில்லாச் சசசொ னந்த aus 
லவிமலமாஞ் சிவோகம், 

சாக்உொ மசனி விர் இரி யங்க டமக்குமேற் சாட்சியாஞ் Goer 
கம், தேச்குசொப் பனத்தி லூலகரு பமகாய்ச் செய்மனச சாட்டு 
யாஞ் சிவோகம், தாச்சிய த்த சாசமாஞ் சுழுத்தி யவத்தையித் 
சாட்சியாஞ் லோகம், நீக்ஈமி துரியா னர்தமாஞ் சர்வ ௫ர்மல 
சா.ட்சியாஞ் சிவோகம், 6 

ம்காம்கோ TNF வால் க்




