


கடவுள் துணை. 

நிகமநிச் சயம், 

  

இஃது 
வேலூர் - அார்தமேஸ்இிரியவர்கள் பெளத்இரரும் 

வே - ஆ - பொன்னப்பமேஸ்திரியவ/கள் 

புத்திரரும் 
ஆகிய 

வே-பொ- திருவேங்கடமுதலியாரவர்களால் 

இயற்றி 
பேறை - செகநாதபிள்காயவர்களால் 

திநத்திப் புத்துமைசேய்விக்கப்பட்டுச் 

சென்னை 

மா: புஷ்பரதகசெட்டியாரால் 

தமஸ். 
கலாரத்நாகா அச்சுக்கூடத்தில் 

பதிப்பிக்கப்பட்ட, 

mere yr, 

பப...





| நூன் முகம்: 
புலவிர் | இளமைப் பருவம் தொடங்கிக் கல்வியி 

ல் உள்ள என் விருப்பமானது பல இடையூற்முல் முற் 

அுப்பெறவில்லை. ஆயினும், து ஈல அறிவாளர்கண் 

ணும், அ௮த்.துவைத நாலின்கணணும் என்னைப் பயில் 

வழ உய்ததது. wD) Bil எல்லாவற்மலும் இருத்தியைத் 

தந்தும், பதிக்கு வேருயப் பசு இன்றென உலாக்கக் 

சண்டு மனம பொருது விசிட்டாத்துவித சைவ, வை 

ணவ முதலிய பல சமபச் கொள்கைகளை ஆராய, ௮ 

வையும் ௮ஃ தொன்று நீங்க ஏனையவற்றுள் எல்லாம் 

ஏய எண்ணங்களால் ஆங்காங்குப் பொதியப் பட்டுள் 

சாவை ஜர்ந்.து, பொதுவாதிய இயழ்கை அறிவில் தோ 

ன்றிய எனது ஈறு த்துகாளைச் சர்வமத சம்மதமாய் இ 

ரூத்கற் பொருட்டுக் கத்திய உருவமாகவும், பின்னர் 

இலச்சணம் தேோராமலே பழக்க வாசனையால் கேர்க்தவ 

ழிப் பத்திய உறாவமாகவும் இயற்மினன். ஆகவே இந் 

மூலைக் தொள்ஞூல் உணர்ந்தவர்களது ஈன்னூலுள் ஓ 

ன்றென்றே போற்றிக் கொள்ளுமாறு தங்கள் கனச் 

தை௮தஇவியத் தோடும் பிரார்த் இக்கின் ஜேன். 

யான் ளகந்தராபாத்தில் வதிந்த அச்காலத்து எ 

னது ஆத்த சோத ரருள் ஒரவொனப் பெற்ற பேறை- 

செகநாதபிள்ளையவர்கள் இதனை மோக்கி அங்காங்கு 

இசனில் மிகுந்தும், பிறழ்க்தும், உறழ்ந்தும், இதைக் 
அம் உள்ள பாடல்களை ஈன்குஇருத்திப் புத்துனாயும் 
செய்து இந்நூலுக்கு “நிகமநிச்சயம்” எனப் பெயரும் 

தந்தனா; இவரது ஈன் முயறிக்கு ஈன்மி யறிதலுடன் 
பில வசனம் தந்தனன். 

இக்நனம், 

வே பொ-திருவேங்கடம்:





கடவுள் துணை. 
் ப ) ௦ ௦ கமநிச்சயம். 

அமைவு சர வட ஆயவ, 

தனியன். 
நேரிசைவெண்பா, 

- சிற்றுயிர்காள் வேலூர்க் திருவேங்க டங்கலுடத் 
தெற்றறுமா வோத திருசியனை--முற்றுணர்வின் 
அச்சயனைக காண்மா வறைந்த தமிழ்கிகம 
நிசசயம தைத்தேர்க நீர், 

(இகள பொழிப்புமா,) 
(உலகன்சண்) சில்வாழ்சாட்களையுடைய ஜனங்களே ! நிற் 

கள, (வெலூரத்திருவேங்கடழ்' (என்லும் இயற்பெயரையுடை 
யோரசம,த) பாவமாக முடிச்சுகள் உடைபடும்படி யாகவும், 
(வேதங்களால்) புகழப்பெற்ற ௮இருசியன் என்னு Baer 
மநுடையவரை, சருவக்கியத்துவமுள்ள அச்சுயன என்றுத் 
இருசாமழுடையவரை (அறிவால்) அதியும்படி.யாசவும் இரவி 
ட பாஷையிற் சொன்ன திசமகிச்சயம்”? எனறும் இர நூலை 
ஆராயச் கடவீர் என்றவாறு, 

[கடவுள் அதிருயென] எனறதால் அறிலால் gy Ries Cex sain 
மிம் என்பதபெற்றும். ் 

கைவல்ய 

அல. 
காப்பு 

- ௪5 ஞானமு£ தயமையும் வாய்மையும் 
- அகி லைகின் ஐருளிறை யைப்பராய் 
.நிகம நிச்சய மென்ன நிகழ்த்துவாம் 

75௮! மாக்கள் புனிதச் இலங்கவே,
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(Qur-en,) சொல்லப்பட்ட மானிடகோடிகள். பரிசுத்த 

த்தன்மையோடு (இம்மைமறுமையின்சண்) விளஙகுதற்பொ 
ருட்டாசவே நிலையாச (என) உள்ளத்தினசண்டின்று சு௧த 

தையும், ஞானத்தையும், சுத்தத்தன்மையையும், உண்மையை 
யும், தருள்செய்கன்ற கடவுளைவணங்கி “நிகமநிச்சயம்”' என் 

3:சொல்லப்பட்ட இக் நாலை உரைப்போம் எ-று, (௧) 

அவையடக்கம், 

இதுவும 
யாவுமே பொருளென ம௫ிக்கும் வீட்சணர் 
வேவுறக் காய்க்இடார் விருப்பிற் கொள்ளுவார 

இவழிப் புன்மையோ ரிதஇற்செ யிர்க்கொளின் 
ஆவதென் னழிவதென் னவாமட் டாகுமே. 

(பொ-லா.) எல்லாவற்றையுமே பொருளாக மதிக்கின்ற 

(கல்ல) கேரக்கத்தையுடையபெரியோர் (இக்நூல்) சிதைவுறு 

ம்படி வெருதவர்களாடு (இதனை) விருப்பத்தோமி ஏற்றுச்சொ 

ள்ஞுவார், தியமார்ச்சத்தில் உள்ள அற்பர்கள் இதிலிருக்கும் 

(குணத்தைப்பாராட்டாது) குற்றத்தைக் சொள்வார்களானால் 

அவ்வாறுகொள்வதனால் ஆகிவருவ.தஎனனை உள்ளது. இதிற் 

சிதைர் தபோவ.ததான்என்னை (gear glad) Cores ger 

பம்வருவ.தும், உள்ளதிற் குறைவ தம் ௮.வ- அளவின தாகவே 

இருக்கும் எ-று. 6) 

ட 'பெரியோர்களது பெருமை; 

Ro _ அறுடர்ச்சுழிரெடி.லாசிரிபகிருத்தம். 

calls நலனீ தேத. தெனப்பகுத் aoa gs தாள் 
“வோன், அவன்றனிப் பரம னென்னா வறிகுற் றக்சலம் 
புரிந்தே, அவந்தரு கொடிதொ ரீஇயிவ் வவனியிற் ப். 

ங்கு. மாண்மைத், Aarne தீகர்ப்பு. & apie செ 

-ப்புமொப் பில்லா வேதம். பட 3



திக மநிச்சயம், ௩ 

- (பொ-னா,) (தமக்கு யாதொருவிதச்சிலும்) ஓப்பற்றிருச 

இன்ற வேதங்களானவை, இ.துல்ல த, இதய தஎன்.த (5ம் 

மை) பகுத்தறியும்படிசெய்து அட்கொள்பவன் எவன் ? அவ 

ன ஓப்புயர்வற்ற ஏகமகாயகன எனததெரிர்துகொண்டு, வ 

ஞற்கூ.றப்பட்ட நல்லகாரியல்களைச்செய். த பயனின மையா : 

ய தீயகாரியங்களைச் செய்யாதொழிம். த, தண்தன்மையோடு 

இவ்வலகன்கண் விளங் ககின்த மிரு துவாதிய மன த்தையுடை 

ய பெரியோமாயே புகழ்நது சொல்லுகின்றன எ-று, 

மிரு துவாகிய மனமென்ற த; இரச்சத்சையுடைய மனமெ 

னக்கொள்க, (௩) 

கேரிசைவெண்பா, 

ஏவ ரமரைக்கிற்பா ரெந்தையருட் கேற்றமஇி 

மேவு மறிஞர் விதித்தவழி--மாவுலகம் 

கற்று ஈடந்துங் கழநியுக் தீவினைகள் 
அற்றுயர கேடிகின்ற தால், , 

(பொ-ா.] எம. பிரானாகிய கடவுளது சண்ணரும்சருக 

ராக மதிஃ்சப் பெற்ற நல்லறிவாளர் கர்பித்தவிதமாக்வே பெ 

ரிய உலசச்தில் உள்ள ஜனய்சள் தெரிச்,தசொண்டும், (தெரிச் 
தவழி) நடந்தும், (தெரிகதுசொண்டழதம் கடற்துகொண்டு 

apa gion Bw வழியைப்பிதர்ச்கு) தெரிவித் தம், (௪ம.த) 

பாவங்களினின்றும் சீல்கி மோக்ஷச்தை யடையத் தேடுகின்ற 

னர் ஆகலின், (௮$த ஈல்லரிவாளர்களத பெருமையை) யா 

வர்சொல்லமாட்வொர்கள் எ-று, QA ROOF. ர 

"இல்கிரண்டு பாட்டாலும் .பெரியோர்கள.ு. பெருமையை 

மாத்திரமன்றி பவரழு செய்கையையும் முறித்சசால் ௮ர்தச 

டையே சமச்கும் உடன்பாடு என்றசாயிற்ற; மதிக்சப்பெற்ற 

என்பது: வேதள்களால்;, 9x முனபாட்டில் MoréQugra or 

ண்டு விரிச்சிலம். என்றறிக, மதிமேவும் என்பதற்கு அறிவுடை | 
weep பொருள் கூறுவார் பின்அநிஞரன. வந்தமை பண. 

ater Oren gi ட. ட... (௪).



@ | Ae wee சயம். 

அடியார்ச்கெளியவ னருட்குடைமேவு 
- கெடியோனென்ன நிகழ் ச துதின்ற.து. 

கலிவிருச்சம். 

தொடச்கமேமுதலாகச்சுரேோசரன் 

மடத்தினேனைவிடுக்தலன்மண்ணில்யான் 

அடுத்துளேனவனையவனடியனால் 

விடப்படாமைபுண்டாதலும்வேண்டுமே, 

(பொ-ஸா,) உலகின கண் சேவதேவன் அறியாஸமயோடு 

பொருக்திய என்னை ஐ.இ.ிருட்டி) சாலந்தொடங்கி விட்டு 

வி. இல்லை; யான அவனையே பற்றியிருக்கிறேன; அவன் அடி 

Cusme விடப்படாம லிருக்கச்கடவன் எ-று, (௫) 

குறள் வெண்பா, 

இருக்கை யுயிரவாழ்கை யெல்லாம் பரனில் 

இருக்கிற குறையே தெமக்கு, 

(பொஃரை,) (அடியேங்கள.ஐ) இருப்பும், ஜீவிப்பும் (மற் 

A யாவும் கடவுளிடத்தசகாகவே இருப்பதால் எங்கட்கு யா 

௮ சூறைவு உண்ம (ஒன்றுமில்லை) எ-று, 

இவ்விரண்டு பாட்டானும் ஆத்.தமாவுச்கும் பரமாதறுமாவு 

ச். சம் ஜக்கிய சம்பக முண்டெனக்குறித்சசாயிறது, (௬) 

_ சூனியலாசம் துடைக்தாத் திகச்தை 

| மாநிலவுமிர்ச்கு வழுத்துகின்றது, 

இதுவுமது. 

இல; oat கரரகனை யேற்திருப்ப தென்ன. 

உலகங் கடவு ஞூடைத்து, 

| (Qun-son,) விசால்குசின்ற கட்மான து. Quangs கரத். 
சாவைப் பெத்திருப்ப௮. போல), உலசமான த சடவுளாகிய 
செய்பவனைய/டையு சணிய டட... (6)
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சால்ககஞான நால்களிவையெனல். 

கேரிசைவெண்பா. 

பிரகதா ரண்யம் பிரஸ்னமுண்ட. கந்தை 

இரியீசங் கேனசடஞ் சேனைத் இரிய மொடு 
மாண்கேஞ் சாந்தோக்ய மன்னுமிப்பதி தும்பொ 

ஆண்டா ஸவுபறிடத மாம். [துவம் 

(பொ-னா,) பிரகதாரண்யம்-௪, பிரசனம்-௨, முண்டகம்- 

௩, தைத்திரியம்-௪, ஈசம்-௫, கேளம்-௬, கடம்-௪, ஐத்திரி 

யம்-௮,) மாண்டுகம்-௯௬, சாந்தோக்கியம்-௧0, தூய இப்பத் 

ம் சடவளைச் குறித்த சாவமத சம்மசமாயுள்ள வேதசாரமா 

இய நூல்கள் அகும் எ-று. (௮) 

ஜீ வேசபேச மாவதிவை யெனல், 

ய இனனிசைவெண்பா, ு 

தொடுத்தமரக் இற்சேர் துணைப்புள்ளி லொன்று 

படைக்கும் படைக்கப் படுமின் பவிக்கும் * 

பெறுமுற் ரொடுசிற் நுணர்வுடைய தென்ன 

அறிஞர் முறையறைகு வார். 

(பொ-ரை,) சேத்திருக்ளெற மரம்ஒன்றில் வசிக்கின்ற பட் 
சிகள் இரண்டில், ஒன்று படைப்பது; (மற்றொன்று) படைக்க 

ப்படுவஜ, (ஒன்று) இன்பத்தைத் தருவது) (மற்றொன்றுவசை 

ப்பெறுவது, (ஒன்று) சாவஞ்ளுச்,தவ முடைய து (மற்ஜொ.. 

ன்ற) கஞ்ஞித்துவமுடையலு, என்று பெரியோர்கள். முறை 

யே சொல்லுவார்கள் எ-று, 

இங்கு மரம் என்பது உடல், 19 கூடு என்னும் இதயம் 

தொக்குகின்ற௫. இரண்டிபட்சிசள் பரமாத்மா, ஜீவாச்மா 
க்கள், | ப ... (க) 

-. இத்தகைத்தலமே கத்கனுபாசனைக் . 

ட குற்ற தென்ன மிழற்று கின்றது...
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கலிகிலைத் துறை, 

யாது  சொத்றியப் பரமனை மனனித்தற் இட்மென் 

மோது சீடகன் குரைப்பல் கேட் ளெத் இடை யமைக்க் 

இதி லோசைஙீர் காலுடைத்தாய்த் இகழ் சமனாய 

வேது ருத்தகு மணலதாய்த் gust வேண்டும், 

(பொ-ஃனா.) ௮ச்தச் கடவுளை ௨பா௫ிக்கத்தக்ச தலம் எ 
சொல்லவேண்டும் என்று வினவிய ஈன்மாளுச்சனே (அதை) 
விளங்கச் சொல்லுகிறேன், தெரிச் தகொண்டு மனத்தில் நிலை 
பெறப் பதிக்கச் சடவாய், அவ்வுபாசனைக்குரிய இடம், ஓசை, 
நீர், காற்.று இவைகளாற் ௫ கும்றமற்றதம், மேடுபள்ள மில்லா 
தீம், ரூடேருச.ஐம், ஏண்மணலில்லாததம் ஆகிய நல்லம 
ணததரையாயும், பரிசுத்தமுடையதாயுமிருக்கவேண்டும் எ.து, 

மனம் மலினச்சை யடையாதிருத்தற்பொருட்டுக் குதித்த 
சு 

பம. | (௪0) 

மன்னுபாசனைகிலை பன்னுகனெறது. 

இதுவுமது, 

கண்டி மோடுரஞ் சிரமிவை கறுவுருச் தகைய 

துண்ட மேயென நிமிர்த்துடல் சொல்லரு ஈல்லோர் 

அண்டா காயக னெனுந்நுறைக் கருகுற மனனம் 

கொண்டு தெப்பமா நீந்திடப் பவச்கடல் குறிப்பார். 

| (பொஃலா.) சொல்லுதற்கரிய ஈல்ல குணத்தை யுடைய 

பெரியோர் தேவதேவன் (பரமபதம்) ஆயெ (நல்ல) தறை 

யை அடையும் பொருட்டாசு அசையாத தன்மையை உடைய 

(மரத்) அண்டத்தைப்: போல. உடலில் உள்ள மார்பு, கழுத் 

௮, தலை ஆயெதம் மூன்றையும் 'சிமிரும்படி-ச் செய்து தியான 
ம்.தயெ செப்பத்தைக்சொண்டு . பாபமாகயே கட்றைச் கடச்கு 
up மதிப்பார்கள் எ-று; .
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இவ்விசமாய் உபாஸன காலச்இல் உட்காரப் பொறியின் 

செயல்களையும்; மனத்தின் செயல்களையும், உள்ளத்தின் செய 

ல்களையும் எளிதாய் அடக்கக்கூடும் என்றதாயிற்று, மூச்தை 

யவர் நெறியே நல்லோர்கள் இப் போழ் ஐம் இனிமேலுஞ் 

செய்வர்கள் என்னுள்கருத்தையடக்இக் ஈகுறிப்பார்!'? எனறு 

எதிர்காலச்தாற் கூறினர், (கக்) 

பிரேய மொருவிச் சிரோய விடயம் 

வல்லே கொள்ள னல்ல தென்றது. 

இதுவுமது. 
புகல்பி ரேயமே பக்கமா மயக் கினிற் பொருத்தும் 

திகழ் ரேய மோ பரற் நெரி தரும் வழி சேர்க்கும் 

சுகமெ லாந்தரற் பாலதாஞ் சிரோயத்தைச் துணிக் தே 

பகவ ஞர் விருப் பையுங் கண்டு சார்வரப் படிவோர், 

(பொ.ஃரை,) சொல்லுனெற் பக்தமாகய சமுசாரமென்னும் 

மயக்கிற் பொருக்துவத பிமாயமாரும், விளங்குகனத பர 

மேசுவரனை அறியத்தக்க (ஞான) மார்ச்சத்இுற் சேர்ப்பது இ 

சோயமாகும், (“சமுசாரமானது சமது இருப்பணிகளுள் ஒன் 
த? எனக் குறிப்பிக்கற) அந்தக் கடவுள விருப்பத்தையுக் 

தெரி தசொண்டு. இம்மை மறுமைச் சுகங்களைக் சொடுக்குக் 

தின்மையதாகிய இரோயமாரியங்களையே அரசப் பெரியோர் 
sor got g (செய்யச்) சோவார்சள் எ-று, 

- எல்லாம் என்றசால் இம்மை மறுமை வருவிக்கப்பட்ட ௪. 

அப்படிவோர் என்பதில் உள்ள அகரம் முன்பாட்டைச் குறி 

batcan . ன கு | (௪௨) 

- மீரணவமொழிபிலும். குரை செய்கின்ற து. 

a எழுசீர்க்கழிசெடி.லாகிரியகிருத்சம். ன 

 அவ்வெறும் பொருளே. ப.சமனார் மக... 
- ப மறைதருஞ் Faas Geter
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உவ்வதே தொழும்பு செய்யுமாப் பொருக், a 
யொப்பிலாப் பிரமத்தி லுய்க கும் 

- இவ்வகை தெரிர்தோர் பிரணவ மறிந்தோ 
ரிதுமறைச் சம்மத மாகும் 

செவ்வீய லெனத்தே ராவிடி. னிழிந்த 
செந்துவாய்ச் செப்புவர் பெரியோர். 

(பொ-ரை,) அகாரத்திற்குப் பொருள் ஈசுவரன்: (சொல்ல 
ப்பட்ட) மசாரத்திற்குப்பொருள் ஜீவன; இவ்வுலன்கண் ம் 
காரமாகய ஜிவனை அ௮சாரமாகயே எசுவரனுக்காக் இருக்தொ 
ண்ட செய்யும்படி; உசாரமானத செய்ற ஒப்பில்லாத் சனிப் 
பெருமானிடத்திற் செலுத்தம், Og சான வேதத்தீற்குச் 
சம்மசமாகய பொருளாகும், இர்தவசையைத் தெரிந்தவர் 
களே பிரணவமென்றும் மஇரார்ச்தத்தைக் தெரிச்சவர்க 
ளாவார்கள், (இதனைச்) செவ்வி;ப (பெரியோர்சள.து) கடை 
என்று தேராராஇல் அவர்களை ஆற்பசெம்றுக்சள் என்றே பெ 
ரியோர் சொல்லுவார்கள் எ-று. 

| உகாரமான2, மசாரமாகய ஜீவன் அகாரமாயெ ஈச 
இக்கு உரியதென்று காட்டுறெத, என்று இலர் பொருள்கூறு 
வார; ௮ இதில் அமைர்தேயுள்ள த. (4m) 

Ly வானடையத்தகு மானுடதருமக் 
கட்டளையீசெனக் கட்ணொக்கன்ற து. 

றிலமண்டிலவா௫ிரியப்பா, 

படைப்பிலடங்கு முடைக்குடிலத்து 
வஃ.துவைச்சேவென மதித்திட னீத்துச் 

A  சருவவல்லப நிருமலபூரணம் 
— ஆகியிடையி றேது மிலாத . | | 
கு கிச்தியய்பொருளையே சுத்த. னெனக்சொடு | 

வ தோ க்ம்புரிக தோத்திரம்புரிக .. |
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மூதிசசகத்தீர் கோத்திரம்புரிக; 

ததையவனெனச் சிர்தையண்மூக்து 

துமதுகடையுடை வமிசசீவன 

ரிலையினவிகற்ப நிலையையுணாரமு.நு 

பேசக்க்கெணாக பேதக்துன்னி 

மாதரணியரைாச சோகரரிற்கொளல் 

ரேதமிலன்பொமி சோதரரிற்கொளல்; 

சன்ளமாரீச வுள்ள மொடுவித் 

க்நிரவார்க்தையை நிர்தையாக்தை 

உர்தியே மென்று முந்தை யவர்வழிப் 

பொய்யைவரைாக்கே மெய்யையுரைக்க 

வையம் தீமே மெய்யையுரைக்க; 

இய்குசெய்வா ஜேங்கிக்குலையா 

கீரும்படிபினாக்கு விரும்பியன்னஞும் 

கராகமுளோரகமுச் சாககதுதகமும் a 

கோயி Ova gion & கேயகன்மருந்தும் 

வறிஞர்க்கும்மி ற் செயிக ருகாசும் 

-வித்தையிலார்க்கது மாற்ிறும வோதலும் 

பத்தியிலார்க்கது பம்றுற வியற்றலும் 

வல்லே செய்து ஈல்லராயிருமின் 

எல்லவருக்குமே கல்லராயிருமின் 

- பிறரதுசெல்வ ௮ுமஏழ்வோடு 

பெருமைகெடுப்பான் கருகாகவர்தமக் 

குரியவெரியென வொருவி வொதுங்கித் 

தேயத்துள்ளே ௫ ஞாயத்தொழுகுக 

தாயகெறியினின் ஞாயத்தொழுகுசு . 

பழிசொலி. னினி௰ய மொழிசொலித் கழி. 

வை இழ. னதற்கெஇர் வைஇடா Cs geri.
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பகைக்குஞ்செங்கொளா தகப்பையடைந்தே 
திறையிலென்றும் பொறுமைபெறுக 

இறையுங்கறுவாப் பொறுமைபெறுக; 

குணம்வடி.வுணரினு மணமகளல Corp 

பார்வையினினைவி லார்விருப் பொழித்து 

விஞ்சியெழுந்துறு நெஞ்சையடக்குக 

நஞ்சினுங் கொடிய கெஞ்சையடககுக; 

அன்னை ததையரை முன்னவ னென்னா 

வணக்க கு. ரசொற் கிணங்கடிப் பணிந்து 

விண் ணெறிபுகலும் பண்ணவர் புலவர் 

மூதிதவரிவர்க்ருச் செர்திதுமுன் வந்தனை 

சோதகரரிடதீது மாதயை நிறுவி 

மக்களைக் தமமி ஜெக்கவாதரித்துக் 

கண்ணிணை கோக்கென மண்ணிடை நந்தம் 

இல்லறம்புரிக வில்லநம்பு ர்க 

அல்லது சல்லற மன்றெனமொழிவரே 

(பொஃரை, இடட்டியிலடங்கிய புலால் சாழ்றத்சையுடை 

ய பம க்மைப் பொரு ரீதிய பொருள்களை யெல்லாம் *சடவு 

எள ஓப்பிசசலைரீக்கிச் சர்வவல்லமை; களல்கரூதம், 
எஸ்கும். இறைச்சதன்மை, அகிமசஇயாரீதரசிதம் யெ இல 
ட்சணங்களை யுடைய நிசஇி.பமாக வுள்ளபபொருள் ஒன்றை 
யே ய ₹சடவுள்”” 6 Gor அறிர்.ற உபாடிக்கச்சடகீர், உபாடிக்க 

ஸ் கட்லீர்; பழமையான உலகத்தவர்களே &பாசிக்சக் சட் 
வீர். ட்ட ட்ட, 

ப அந்தக் சடவைப் பொதுவான. தர்தையாச: தித்து, (உல 
சத்தில் உள்சா ஜனங்கள்), உங்சள.து. ஈடையிலும், eon) 
gu, வமிசத்திலும், ஜீவன நிலையிலும் கே௮பட்டி.ருப்பதை 
ச்சண்டு, அர்சியராக எண்ணாமல். பேதமற்றதன்மை? யாடு நி. 

1 pills 

| be அலர் சளைச் சசோதரராசச். கொள்ளச். audi. ‘Gop 
    



நிசமதநிச் சயம், ௧௧ 

மற்ற அன்புடனே சகோதரராகக் கொள்ளகச்சடகிர், சோத்ர 

ர் எனப் பலர்பாலிற் சொல்லியிருப்பதால் தண்பால் பெண் 

பாலை உள்ளடக்கிரின்றது ௮வீவாறு கொள்ள வேண்டு மிட 

த்.ஐு அண்மகனைச் சசோதர னென்றும், பெண்மகளைச் சகோ 

தரி யென்றுங் கொள்ச, 

பொய்தீதல், மாயஞ்செய்தல் இவற்றையுடைய மனத்தை 

நீக்இத் தந்திரமான வார்த்தையும், கொடியமனத்தையும் விட் 

டொழித் ஐ பெரியோர்சள் நடகதவிசமே பொய்சொல்லா,து 

நீஇ எப்போழ் தம் உண்மைபேசச் கடலீர், உலசத்தவர்களே 

உண்மைபேசக் சடவீர். 

(ஒருவருக்கு) தீங்கு செய்யும்படியாகவே முன் எழு தசெ 

னது பின் அதனால் வருந்தாமல், மிச்கபசியுடையோர்ச்கு விரு 

ப்பத் துடனே சாதத்தையும், தாசமுள்ளவர்கட்டுச் சச்தோஷ 

த்துடன் தண்ணீரும், பிணி.பால் வரு துகின்றவர்க்கு இ இனிய 

மருந்தையும், தரித்தாற்கு உனக்குக் கிடைத்த அளவில் சா 

சையும், கல்வியில்லார்க்கு 2.து முற்றம் வண்ணம் சொல்லு 

தலையும், ஈசுவரபத்தி யில்லார்க்கு அதப்பத்தி பொரும் தலை 

யும் விரைவிலேசெய்து கல்லரா யிருக்சக்கடவீர், யாவர்க்கும் 

sare யிருக்கக்கடகீர். 

அர்ரியர.த மிச்ச செல்லம், மஇழ்ச்சி, பெருமை இவற்றைக் 

கெடுக்க கினையாமல் அவர் தங்கட்கு உரித்சானவைகளை கெரு 

ப்பென நினைக் 82 அசனுடன் சாராமல் 2.08 § Bor sete 

நியர்யமாக நடக்கச்கடகிர்; பரிசுத்த மார்க்கள்தொழுகச் கரு | 
இனால். நியாயமாக. ஈடக்கச்கடகிர். | 

4 

(ஒருவர் உம்மைநேரக்கி) சிர்தைசொல்லின்.. இனியசொத்க 
சச்: சொல்லி. (அவர்களைத்). தீழூவிக்கொண்டு ம்; திட்டினகால 

த்த அதற்பதில் 'திட்டாமறும்,, சாரணமுளசாசய பகையை 
ESC. இடத்திச்ே காபியா. சர்தோஷத்தையடைந்து பூ 
மியில் எப்பொமுதம் பொறையுடையரா யிருக்சக்சடகீர்; ஓ:
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திசபொழுமம் கோபியாமல் பொறையடையரா யிருக்சச்க 

டலீர், 

* 
(pase tar) Gans e grid, (és) தழலும் விளங்க 

௪ கண்டகாலதஅ விவாசஞ் செய். துகொண்டவள் அல்லாத 

வளாகில் பார்லையினாலும், கிளைப்பினாலும் வர்சடையும் விரு 

ப்பத்தைகிக9 மேலெழுர்து வருகின்ற மனத்சை யடச்சச்சட 

லர்; விஷச்தினு் கொடியதாகசிய மளச்தை யடச்கக்கடகீர், 

சாய்சர்தையா்களைத் கெய்வமாகவே மதித்து as Soar வழி 

பரடிகள் செய்து, தசாரியருடைய சொற்சமைசஈ் து தலா 

வணங்கி தத் தம விசாரணையைத் சருனெற பெரியோர், புல 
௩ டர க oy "ro. ௪ * ௩ ne ப் ‘ , * ற. 

வா, தம்வயஇன் முதிர்ந்தோர் இவர்கட்கு முன்னர் வர்தனை 

செலுத்திச் சகோதரர்களி...த்.ர மிக்க அ௮னபுவைத துத், திம் 

புதல்வர்களைச் தம்மை யொப்ப gang gr, இசண்டசேண்களும் 

ஒருபொருளை ஒன்றுசோரு சாண்பதுபோல மனைவியோ 

மமனமொத்தப் பூமிபினகண் உம் மடைய இல்லாழ்க்சைக் 

சரிய அறங்களைச் செயயக்கடலீர்; இலவாழ்க்கைக்குரிய அற 

நுகளைச் செய்யக் கடலீர், இஃது அல்லாதறுறவ ௦ம் ஈல்ல ற 

றி ere pam gy பெரியோர் சொல்லுவர் எ.று, (கதா) 

- அதிதியான் மிகயோ கத்தையுமதனற் 

.. பேற்திடும் பரிசு மற்றுரைக்கின்றது. 

பஃறொடைவெண்பா, 

ந்தமன மறிவு ஈலலன் பிவை யொருங் கே 
[ந்தை யொடு பொ ரத்தி யெக்தைபின்கண் சுக்தரமார் 

'வான் மாவைப் பொருத்துக் த க்கையுற்றுயாந்தோ 

al By தேவர். பெரிய On en és தேர்ந் அனைப்பாரீண்டி a 
'வ, அத்யான்மிக 0 யோகமாம், 

(பொவனா;) எம்பிரான். (மனம், அறி, அன்பு இலை | 
Porn) 3 சமது ப மனம் கிஷ, அன்பு, Bou இவைகளைச். Cea.



நிகம நிச்சயம், Sm. 

ர்த்து, ௮ப்பரமாத்தமாவினிடதீது wpeiapts Sarsg 

மாவைச் சேர்த்துவைக்கத்தச்ச உபதேசத்தைப் பெற்று௮தி 
ற்றர்சவர்களைச் தேவர்கள் பெரியவர்கள் எனத்தெளிர்.௪ 

கூராகிற்பர்கள், இவ்விசமாய இர்ச உபதேசத்இற்காத் தான் 

அத்தியான்மிச யோகமென்று பெயர் அம் எ-று, (௧௫) 

முப்பொருள்விளக்கஞ் செப்புகன்றது. 

எழுசர்ச்சழிநெடிலாசிரியவிருச்சம். 

பதிபசுபாசமென்ப சோர் சாரார் பகருமிக்கருத்தினை 
ப்பதித்தே, விதித்தவிச்சான் சிச்கசிச்கெனெமொழிவா 
ர்வேறுசாராரிவர்மதத்தைக, கதித்துறவிளக்கிற்தேவன் 

மாயையினிற் கலந்துளனவனதை யொழித்துகு, துதி 

கொளீஇப்பரம னருளடிநிழலிற்றோன்றி வாழ்க்திவ 
னென்பதுவாம். 

(பொ.லா.) ஒருபட்சத்தார், பதி, பச, பாசம் என்றீசொ 

ல்வார்கள், இதக் கருத்தை அமைத்தே வேறொருபட்சத்தார் 

rear, Hig, HAs go என்,று சொல்வார்கள், இங்கனஞ் 

சொல்பவர்கள ௪) கொள்கைகளை மிகுதியும் தராய்ந்,த பார் 

ச்குமிடத்தபசு அல்லது சத்தென்டிற ஜிவனுனவன பாசம் 

அல்ல அளித தஎன்கிற மாயையிற் சலாஇருக்கினறான் HOS 
ச்சிவன் அகஈடவுளருளால் (அவன) தியான மார்க்கத்தை 
க சொண்டு அம்மாயையினினறும் நிங்ஈப் பரமேசுரனது 

அருளாயெதிருவடிசீழலில் விசாக்இச் சவித்திருப்பான்?' என் 
னு சொல்வதாகும் எ-று, ். (௧௬) 

-தமெனும்பதத்தை யுபயோகக்கும் 

வாம கெமியை வ. முத்துகின்றது. 

எண்டூர்க்ச ழிசெடிலாசரியவிருத்சம். 

படைத் தளித்துதிதுடைக்கவல்ல பரமன் பேரைப் 
- பகர்ந்த மொழி யோமென்னும் பதமாமீதே



oe ட நிகமநிச்சயம், 

அடற்சிலையென் துன்னிபுமீர் சரத்தினென்ணி 
யமுது தரும் பரிசுடைய முன்னோேன்றன்னை 

அடைதற்காக்குறிப்பிடமென்றறிந்து கெஞ்சே 
யான்மாவைப் பரமான்மாவினிற் பொருத்தாய் 

கடைப்பட்டவுலக நெறி யாலென்னீதான் 
 கண்டனையீ அன்னையறக் கருக்குக்தானே, 

(பொ-ரை,) (கார, உகார, மசாரங்களாலமைர்த) ஓம் எ 
னலும் பதமான (௪ ராசரங்களை) உண்டாக்கிக் காத்து அழி 
க்சவல்ல தேவதேவன.2 திருமாமச்தையே குறித்த சொல்லா 
கும். இர்தப் பதச் வலியமைக்த வில்லாசக்கொண்டு, ஆத் 
மாவைச் சரமாகச்கருதி, மோக்ஷத்தைத் தரத்தக்க கடவு 

ளை அடைதற்குக்குறிதத இடமென்றுறிர்.த, ஒ மனமே, ஈம 
சி ஆதிறுமாவைப் பரமாத்மாலிற் சேர்க்கக் கடவாய், (இது 
திங்க). இழிவாஈ்.ப லெளகெ காரியங்களால் ரீசண்ட பலன் 
எனன 1 இரத லெள$க காரியம் உன்னை முழுதும் காசப்படு 
கீதமே எ-று, (௧௭) 

ஆன்மவிசார மேன்மையென்நது. 

இசட்டையாரியவிருச்தம், 

7 மலைகானிருக்கலா ஈதிகேணிடுரழ்கலா 
ner apy Bid பூசலாம் 

oO மலிகாவிவத்திரம் புலியதளுடுக்கலாம் 
”' வன்குறட்டிக். கொள்ளலாம் 

ள்  கலையாதி வேதமுப் கற்கலா மின்பமாக் 
க | கான தம்பாட் லாகா ட்ட ப ப்ப [ண்டு 

- கவிசொல்ல. லாகும். வெளிகேடமாமிவை கொ 
டட... கழஅயயனேதுபெதுவார். 
பட்ட நிலையாய. பேரறிவியா செனாச். கடை 
ப்ப Cig weir gp oi 'தெரிக eG ப
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கெறிநின்று இயவினைபுரியாது கெஞ்சுசம் 

வசநிற்க நிறுவவல்லோர 

அலையார் துரும்பெனச்சமுசாரசாகரத் 

தலையமவர்போற் காணினலு 

மல்லார்களல்லார்கள் சொல்லாருமி ருமையிலு 

மாகந்த மெய்து பவரே, 

(பொஃரை,) மலையிலும் காட்டிலும் வாசஞ்செய்யலாம், 5 

இகளிலுங் குளங்களிலும் ஸ்சானஞ்செய்யலாம், (தேகமுமு 

மையும்) கீற்றை உத்தாளனஞ்செய்தகொள்ளலாம், நிறம்வி 

ளங்கிய காவிவஸ்இிரத்தையும் புலித்தோலையும் அடையாகத்த 

ரித் தக்கொள்ளலாம், அடியிற் குறடுபூண்டு நடக்கலாம், வேத 

முதலிய சாஸ்இரங்களையும் ௮த்தியயனம் பண்ணலாம், (கே 

ட்போர்செவிக்கு) இன்பமாக இசையோடுகூடிய சங்கேம்பா 

டக கற்றுக் கொள்ளலாம், (புலமைத்திறத்தால்) கவிகள் செ 

ய்யலாம், (இவையாவும் பழச்கத்தாற்செய்.தகொள்ளத்தக் 

கன) வெளிவேஷமாூய இவற்றால் (சித்திபெற்றோர்) சொல் 

லிய பிரயோசனம் யா துவடைவார்கள் (ஒன்றுமடையார்) ௮ 

தியாத பரமாத்மாவாயெ கடவுள் யாவர் என்று ஞாஞசாரி 

யரைத்தேடி (அடைந். ஐ) அவர் அறிவிக்கும் சன்மார்க்கத்தில் 

நிலைத்திருக்ளு பாவகாரியங்களொன்றுஞ் செய்யாதொழிர்து 

மனம் தம் வசப்பட்டுகிறக கி.றுத்தவல்லவர்கள், அலையிற்பட் 

டஅரும்பென்று சொல்லும்படி. சமூசாரமாகயெ சடலில்மூழ்கி 

அலையுமவர்போலச் சாணப்பட்டாராயிலும் (அவ்வாற௮ுஅலைபவ 

ர்) ௮ல்லாதவர்களா௫ச் சொல்லப்பட்ட இம்மை மறுமையாகி 

யஇரண்டிலும் ஆகந்தம் பெ.றுதற்குரியவர்சளேயாவர்எ-ற, () 

விண்செயலாற்பயன் காண்பரிதென்ற.து.



fe நிகமநிச்சயம், 

சலிலிருத்தம், 

தலைம ழிக்கிலென் முழ்சடை €ட்டிலென் 
தலைய நீரோடு காமம் தரிக்கிலென் 
குலையக் கானங் குகைக்கு. யாகிலென் 

அலைம னம்வசச் தாக்க லமையுமே. 

| (பொ-மரை.) (மனத்தையடக்கச் சத்தியில்லாதார்) தலையை 

முண்டிதஞ்செய்தால் தான் என்ன! வளர்தற்குரிய சடையை 

வளர்சகாலதான் என்ன? தலைமையாகிய. லிபூதியோடு காமத் 

தைத் சரித்தால்சான் என்ன! (கண்டோர் அஞ்சும்படி) காட் 
GOD EMSU MW வாசஞ்செய்தால்கான்என்ன! அவற்றாற் 

பெழம்பய ஷஞொன்றுமில்லை, லைன ஐ மனத்சைத் தமவச 

மாக்கல் ஒனறமே போதுமானதாகும் எ-று. 

மனத்தைத் தம்வசப்படுத்திய பெரியோர்க்கு மழித்தல் நீட் 
டல் முதலியன வேண்டாவென்பதாம், (௪௯) 

இதுவுமது. 
- கேரிசைவெண்பா, ப் 

கேசித்துப் பத்துரந்தண் ணீர்கைக் கொடுசிலையை 
. பூசிக்டிழ் நிவினைகள் போகுமோ - மாசற்ற 

ன - ஞானவடி. வத்தனென.கான்மறைகள் a நீர் 
ஈனவடி வைத்துதிப்ப தென். ன டட 

 டபகரை, ) விசுவாசத் தடனே பத்திராத புஷ்பல்களையும் 

சுத்தோத்சமாதி இருமஞ்சனலஸ்தக்களையுக். கைழிற்கொண்டு 

போய்ப் பிம்பங்களைப் சனை செய்வதாற் பாவள்சள் போய் 

விடுமா? (போசாவ்கீசன்) ஞான சொருபன் என்ற நான். 
| குவேத்ங்களும் முறையிட்டும், நீங்கள் ௮ற்பமாகய இந்த 2 

| gored உபாடிப்பறு யாதகருதி. எற... ௨௦) | 

_Rerimpetrti Beto Owerp es 
. அறுசர்க்சழிசெடிலாசிரியவிருச்தம், க



நிசமரிச் சயம், ௪௭ 

தொல்புவீவாழுமார்தர Carp விதைத்கவாறே 
பல்வகை முளையு௩் தோன்றும் படியினிலென்ப.வ்வா 

ஜொல்குகம்வினைகட்கேற்ப வுற்றுளதென்னுமாராய் 
வில்கருதீதுள்ளசாயி னென்னையாமிசபரத்தே. 

(பொ-ரை,) பழமையாகிய உலகத்தில் வாழ்சின்ற ஜனய்ச 
ள் பூமிமின்கண் (ஒருவன்) சூற்றமற விசைசத்சபடியே (அப்ப 
லவகை வித்துக்கள்) பலவகையான முளைகளோடு கூடிச் கா 
ணப்படும் என்பார்கள். ௮வ்விதமே தாங்கள் சங்சளது வினை 
களுக்கொப்ப (ஓரிடம்) அமைர்திருக்கும் எனனும் தராய்வில் 
லாத கருத்து உளதாயின், (அவர்கட்கு) இகத்திலும் பரத்தி 
அம் யாது பயனுளதாம் எ-று, | (௨௧) 

ஞானியர்கெறியறி வானவிலடன்றது. 

இ௫வுமத,. 

மாதீஇிரப் பொழு லேலும் லாமனனருளடிக்கழ்ச் 
சோத்திட்க் குறியார் சேர்க்கிற நிகழு மெய்ஞ்ஞானியா 
வார், கோத்தபொய்ம்மயக்குநீத் த்துக் குறியொன்று மி 

ல்லாஞான, ஸஞார்த்தியைப் போற்றித்தத்த ரூண்ட்கம 

னத்கமை யன்றே, 
(பொ.ஃனை,) (தம்மை) சூழ்ர்த பொய்யா௫ிய மயச்குகளை 

நீக, (இப்படிப்பட்டவர் என) குறித்துச் சொல்லுகற்டில்லாச 
ஞானசொருபலாத் ிதிசெய்து தர்தமத தாமனாமலர்போ 
னற இருதயத்தை அழலயே சடவுளது அருளாகிய பதச்இன் 
ழ் மாத்தரைப்பொழுசளவேலும் சேர்க்கக் கறாதார், சேர்த். 
தால் விளங்குனெற மெய்ஞ்ஞானியாவார்கள் எ-று, (௨௨) 

௪ன்மாந்தரவி சா.ரணையாலொரு ' ட் 
சன்மையு மிலையென. ஈவிலுின்றது டட ன க | 

| @sqog. ட் 
| - கானியாசெனைப்படைத்த சாயகன்யாரேதுக்கு, ப மா 
னிலத். இடையேவந்தேன் வனைவன வெவனென்றுன்



5௮. Mew Ee FW toy 

@® இனமார் ௪ன்மமின்னு மில்லையுண் கென்னு மாற் 
றம், ஏனகிலத்தீர் கூலிச் கேதனோனென நிற்பீரே, 

(பொரா. ) கான் யார் ் 1 என்னைச் சிருட்டித்த தலைவன் யா 
ர்* யான் யா.தநிமித்தம் இப்பூமியிற் பிறச்திருக்கிறேன் * யான் 
செய்யத்தச்சக வைகள் யாவை ? என்று விசாரணைசெய்யாமல் 
இழிவாகிய இந்தச் சன்மம், (இப்போதெடுத்ததுபோல) இத 
ற்கு முன்னும்இல்லை; இனிமேலும் இல்லை; இதற்கு முன்னும் 
உண்டு, இனிமேலும் உண்டு என்று சொல்லுற (2.10 g7) 
சொல் ஏஜறுச்கு ஓ உலசத்தவர்களே |! (appa Su விசாரணை 
Sgro அவ்விசாரணையில் தேர்ச்சபடி ஈமது செய்சைச 
ஞக்கு உரியபலனை) கூலிவேலைசெய்தற்குச் சென்றவன் அது 
செய்த முடித்துக் கூலிக்கு எஇர்பார்த்திருப்பது போல நாடி 
யிரூம்கள் எ-று. 

ஜிவனுக்குச் சனமாரஈதரம்உண்டு இல்லை என்னும் வீண்வாத 

ஞ்செய்யற்க, ட (௨௩) 

அளிக்க குணக்திம்பரை விளித்தல் செய்கின்றது. 

கட்டளை கசலிச் துறை, 

"காக மினத்திற் காவா இருந்துணக் கண்டனமுச் [ப் 
சாகத் தொடுசுக வாரியைப் பேரின்பத் கீண்ணமுதை 
பாகினை முக்கனி யைக்கண்டை யங்ஙகனம் பாத்தருந்த 
வேகச் தொடுவரு வீர்சகத் இரிசென் விண்ணப்பமே; 

-(பொ-ரா.) ஓ உலகத்தவர்களே ! காகமான.து ஒளியாமல். 
இனத்சடனே இரு்,த. உண்ணுதலை நாம்பார்த்திருக்கறோம்; 

அதுபோல, சுகக்கடலாடியும் பேரின்பமாகிய goalies 
அமிர்தமாவேம். பாகாகியும் முக்சனி usa Buen. கற்கண்.. டாகி 
யும் (சிர்தித்தபோழ்தே இன்பத்தைத் தருதற்கு) உள்ள சட 
அவளைச். சந்தோஷம். துடனே (கொள்ளைசொண்டு), பகுத். அஉண். 
0. Marder te sSiasr. Basreat tums விண்ண. 

,ப்பமாகும்' ௭-௮. ன ர ர ie (ee)



o நிசமசிச்சயம், க்கி 

- வல்ல 'தெவின்புகழ் சொல்லரிதென்றது. 

எழுசீர்ச்சழிரெடிலாசிரியவிருத்தம். 

பன்னிய வேச மற்றுள வறிஞர் பார்வளி யழல்வெ 
ளி யப்பின், மன்னிய வசர சரங்களு நினது. மட்டிலா 
ப் பெரும்புகழ் விரிப்பான், துன்னிய வன்மை went 

Bev வாயிற் சொலலுமா றெற்கன்யான் சொலலாய், 
வின்னமி மல வித்தகா சத்த மெய்த்தவ ரகத்துறை 

விபுவே. 

(பொ-ரை.! செடிதலில்லாத மலரகிதனே, ஞானசொருபி 

யேரபரிகத்தமாகிய உண்மைத்தவமுடைய ஞானிசள.௫௪ இரு 
தீயத்தில் வ௫ச்சின்ற சலைவனே, உன அளவற்ற பெரும்புக 
மை விரிவாக எடுத். மச் சொல்ல, ீவதங்களும், ஞானிகளும்; 

ஐம்பூதங்களும், ௮வற்றாுலாய சராசரங்சளும் வலியனவல்ல 

ஆனால் அடியேன் சொல்வ எவ்விதம் திருவாய்மலர்ச்தருள 

வேண்டும் எ.று, த (௨௫) 

ஆரணம்வமுதீதுங் காரணகாமனை 
மனமொழிவாக்கொடு நினைக்துமென்றது. 

கேரிசை யாசிரியப்பா; 

- அசல னச்சய னமல னதிகுணன் 

"விசய னெம்வினை விகாசன் வேதா 

- சச்சதொ நந்தன் றனிக்கோற் சாமி 
முச்சக முதல்வன் முழுதொருங் குணாக்தோன் 

. இறையோனீநறிலி மிச்ச.ர னேகன் | 

. நிறையோ னிஈம்பர னிரந்தா னிரஞ்சனன் ... 
கருத்தன் கடவுள் கருணா லயனரி 

ட்ப அருத்த னதிப OGL. For யாளன் 

அச்சுத ger or BGA பனத்தன் இ 
1, கிச்சய னித்த னிராம னிருபன்



20 . நிகமரிச்சயம், 

| ஐம்புலத் தீடங்கா னகண்டா கண்டன். 

"சம்பு சசாசிவன் சாவ வீயாபி 
அ.தி யகாதி யகநிலை ய௩கன் 

நீதி புங்கவ னிராமய னிதானன. 

சீபதி சோதி தேவ தேவன் 

பாப ரததென் பரன்சீர்ப் பராபரன் 

உள்ளச் துறைவோ னோமெலுஞ் சொல்லான் 

- தீள்ளற் கரியான் முபரன் றற்பரன் 

முத்தி நாதன் மூவா முன் னோன் | 

வித்தகன் விடுக்தோன் விட்டுணு மோலோன் 

பரமன் பகாப்பொருள் பகவன பூரணன் 

(ரம னெம்பிரான் பிறப்பிறப் பிலலான் 

பத்தற் கருள்வோன் பர்.துக் கதுக்கன் 

இத்தகைக் காரண மேற்ற சொருபனே 

கடவு எவனையெக் காலும் 

உடன்மனவாக்கொடு முவந்துபோற் நுதுமே. 

(பொ-ஃரை,) 'அசைகில் ்லானாகியும், சேடில்லானாவயும்,. மலர 

இசஞாபயும்,. சற்குணனாயேம், ஜெயலஞாயயும், Tog umes 

"தை யொழிப்பவனாகியும், வேதத்திற் குரியோனாடியும்; உண் 

 மையோடதிய இன பத்தைத்தருபவன்டியும், ஒப்பற்ற செவ்லி 

யகோலையுடைய தலைவளாயும், பூலோகம், புவர்லோகம், sa 

ரீலோகம் இவற்றிற்குச் சிரேஷ்டனாடூயும்) எல்லாம் ஒருங்கே. 

அறிய/த்தச்கவல்லோனாசியும், எப்பொருட்குர் தலைவனா௫யிம்; 

- முடிவில்லானாஇயும், ஐசலரியத்தைச் தருபவனாகியும் Ts eye 

யும், நிறைர்தவனாயெம், 'தஇசைகளைக்கடந்தோனாகயும், என்று. 

_ முள்ளவளாயும், குற்றமில்லானாயேம், செய்பவனாியும், அர். 
, தீரியாமியாடூயும், இிருபைச்கு வீடுபோன மேயும், . 'பாபத் 

ட ஸத அரிப்பவனாடியும், (சொல்லின்) பொருட்கு உரியோனா 

ayy, அதிசாரமுடையவனுியும்,. இருபையைக்குடையா 4' =
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டையோஞகயும், மாருசவனாயும், சமானரஇதனாகியும், ஐம் 

பொறிசட்டும் எட்டானாகியும், தந்தையாகியும், மெய்யோ 

ஞாயும். அழியாதுள்ளஉனாூயும், (இடுகுறியாக). பேரில்லா 

HEY dy BF MOBY, ஐம்புலன்களினும் அடங்கானாகியும், 

எலலாமான வாயும், தானேதோன்தினவனாஏியும், எப்போ 

ழு.தம்உள்ள மங்களஸ்வரூபனாடியும், எங்கும் நிறைக்தவனா௫ 

யம், தொடச்கத்தோனாகயும், தொடக்கத் தமில்லோனாகயும், 

இருதயவாசியாஇியும், பாவமில்லானா௫யும், நியாயமுள்ளோ 

னாகியும், உயாம்கோனாகியும், தன்பமில்லோனாடியும், (எவற் 

PPE) அதிகாரணனகயும், வேதமாயகனாகயும், மிக்கவொ 

ளியுள்ளோனா௫யும், சதேவர்சாயகனா௫யும், தீவினையினின்றம் 

நீறுகினொானாகியும், தாரமானவளா௫யும், தாமானவலும் தூர 

மில்லாசவனுமாஇயும், கினைவில்வதபவனாடுயும், & அகார உகா 

ர முசாரங்களாலமைரத ஓமென்னும் பதத்திற்குரியவனா௫ியு 

ம், (ம்மால்) நீக்ரு.தற்குக்கூடாதவனா௫யும், ஜகற்சொரூபனா 

இயம், தனக்குவேருகத்தலைவனை யில்லாதவளாகியும், மோட் 

சர்.தர வல்லவஞஇயும், விலகாது முூன்னிற்போனாகயும், ஞா 

னசொரூபனாடஇயும், நியமிப்போஸனாகியும், எங்குஞ்சென்றுறை 

வோஞாயும். பெருமையை யுடையோனா௫ியும், சரோஷ்டனா 

இயும், பிறித்,த ௮றியக்கூடாத வஸ்றுவாகியும், எல்லாம் உடை 

யனாடஇயும், தானிலலாசு இடம் இல்லாரவளு&யும், எல்லாவற் 

திலும் காணப்படுவோனாடுயும், ஈம் தலைவனளாகயு ம, ஜனனமர 

ணமில்லானாடுயும், அ௮ன்பர்ச்சருள்பவணா?ியும், மிக்கி தயாள 
ஞூயும்உள்ள. இத்தனமையான காரணங்களைப்பெற்ற சற் 

சொருபனே எம்மால் அஇக்கப்படும் தேவனாகும்; அத்தே. 

வனை அவ்ரதமும் ... மே 2னோவாக்கு சச்காயங்களால் அதிசெய் 

வோம் CT MY, 

- இலர். ஈண்டுச்சொல்லப்பட்ட கடவுள. இவ்வியசாமல்க 
ஞள் “ஒன ௮ மற்றொன்றைப் பொருளால். ஒச்திருக்்றதெ 
  

க் én, ௧௭௪. ம். செய்யுள்களில் | இதன்பொருள். “விளங்கி 

'யேயுள்ளதசாண்சு,. ட ௧ ர
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ஸு மயங்குவார். அங்கனம் அன்று Apres தசாயின் ௮௬ 
-தீதிச்தால். வேற்றுமைதோன்றும், அவற்றை விரிப்பான் புத 
ன்மேற்கோளோடு சரங்கம்போன்று எழும்) தகவே விரிவஞ் . 

சிவரைர்திலம் என்று அதிக, (௨௬). 

குணங்குடியானை வணங்கு துமென்றது. 

கொச்சகக்கலிப்பா, உ 

ஆக்கியளித்தழிக்கும் பேராற்றலுடையனெவன் 

தேக்கியுலகம்மான்றுந்திகழ்க்தினருளீவனெவன் 

போக்கும் வரவுமிலாப்புண்பவருண்ஷர்த்தியெவன் 

மாககடன்ஞாலத்தவன்றன்மலர்த்தாளைவணங்கு துமே 

(பொ-னா.) (யாலயையும்) படைத்துச்சாசிறு (முடிவில்) லய 

ப்படுத்திக்கொள்ளும் வல்லமைய/டையவன் எவன்! கூவுலகத் 
இலும் நிறைம் து விளங்கக் கிருபைபாலிப்பவன் எவன! இறப் 

பும் பிறப்புமில்லாத புண்ணிய கிருபாசொருபன் எவன்! பெரி 

_ பசடல்சூழ்க்த உலூன்கண் அலனது சாமரைமலர்போன்ற 

திருவடிகளையே வணங்குவாம் எ.று, (௨௭) 

....... இதுவுமது. 
வீரிகதர்ச்சு ியனைமிளிர் வெண்கஇர்ச்சந்தினை 
'சொரிமழைமா நுகிலையொலி தோய் Pp seg ace 

பரிவின்விதிக்் கந்தப் படைப்பா இிகாரணனை ன 
வரிவளை தண்புமியகனில். வாழ்த்திவணங்றா குதுமே. 

/பொ்ரை,) Siig இரணங்களையுடைய குரியனையும், விள 
க்கும் 'சரணக்களையுடைய வெண்மையா௫ய சர்திரனையு - 
ம், மழையைச்சொரிசின்ற. பெருமைபொருக்திய மேகத்தை. 
யும், ஒளிபொருர் இய கன்மையாகிய பலவாயெ சட்சத்திரல் . 
Stent யிரியத்தடனே நியமித் வைத் : அந்தப் படைப்பு. 

் Bint அஅமுசலாகவுள்ள. மத்தியாவைச்சும். காரணமர்சவு... 
6 'சாவளை கடல்சூழ்ச்ச. தின்ன கறத்தல் cnitneers 
Gear பத அதை ர ர (னி). 7   
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இ.தவமது, 
ஈன்னேயத்துடனே யெக் காளுமெமை யாண்டவனை, 

அன்னே யென்றும்பொதுவாமத்தா வென்றும்மொளி 

சேர், பொன்னே யென்றும் பொல்லாமாமணியேயெ 

ன்றுமெழில், மன்னேயென்றுஞ் சொல்லிவாழ்தஇவ 

ணங்குதுமே. 

(பொரா, எப்பொழு, தம் எம்மை அடிமையாசசீகொண்ட 
கடவுளைச் சாயேயென்றம், பொதுவான தர்தையேயென்று 

ம், பிரகாசிக்கின்ற பொன்னேயென்றும், தொளைபடாத (பெ 

ரிய) மாணிக்கமேயென்றம், அழகயசலைவனேயென்றுஞ்சொ 

ல்லிவாழ்ச்து வணங்குவோம் எ-று, (௨௯) 

கொடக்கமீறிலலாற் கடைக்கல மென்றது. 

அறுர்க்கழிநெடிலாசிரியகிருத்தம். 

கன்றே நலத்திற் கொருமுகலே ஈவிலு ராயர் கொப் 

பிலலாக, ஒன்றே யுயிருக் குயிரான வுணர்வே மேலா 

ங் குணநிறைந்த, குன்மே கொடியே னாங்கொடிசீகுக் 
கொழுகொம்பெனவேநின்ருயே, இன்றே யன்றி யெ 

ஞ்ஞான்று மெளியேனுன்றனடைக்கலமே, 

(பொ.ஃஸா) ஈன்மையாடிய சொருபனே ஈன்மையாவற்றிற் 

குக சாரணனே சொல்லுகின்ற (சனக்கு) ஓப்பயர்லில்லாத 

ஏசராயகனே, (என) உயிர்ச்குயிராக உள்ள ஞானசொருப 

னே பெருமைபொருந்திய சற்குணகிறஹைஈக மலைச்சொப்பான 

வனே, சொடுிமையையுடையேஞூய கொடி போற்று௨ளுன் 

ற எனச்குக்கொழு கொம்புபோன்றவனே இன்றைத்தினமாத 

திரமனகிஎப்பொழு௮ம் எளியேன் உன்னடைக்கலம் ௭-௮. () 

இனவுமது. 
வேதப் பொருளே விழுப் பொருளேவிண்ணோர்க்கி 

ழையே வித்தகமே, நீசப்பெர்ருளே நித்தியமே நிமலா 

ஈந்த நிண்ணயமே, இதற்றுயருஞ் செழும்பாகே தெவி



aw | சீசமசிச்சயம், 

ட்யாத்தேனே தெள்ளமுதே, ஆதத்தெனைநீ வருகெ 
ன்ஞயட்யேனுன்ற னடைக்கலமே, | 

(பொ-மை,) வேதார்த்தசொரூபளே சறர்தவஸ்துவே, தே 
வதேவனே ஞானசொருபனே, நியாயமாகிய குணத்சையுடை 

யவனே, என்றுமுள்ளவனே, குற்றமற்ற அ தமெய்ப்பொரு 

ளே, கெடுதலில்லாத மேலாகிய செழித்த பாகுக்கு ஒப்பான 

வனே, செலிட்டுதலில்லாத தேனுச்கொப்பானவனே, தெள்ளி 

ய அமிர்தத்திற்கு ஒப்பானவனே, விருப்பத்துடனே அடியே 

னை வரு5வென் றழைப்பாயாக, அடியேன் உன்னடைக்கலம் 

எற... (௩௧) 

வாழி. 

நேரிசைவெண்பா, 

நிகழ்த.துக் தமிழ்கிகம நிச்சயமா மிர் தால 

மதிக்கண்ணே வாழியஇல் வாய்ந்த - சுஈக்கடலான் 

வாழி யிதைப்படித்தோர் வாழி செரிஈ் துரை கதோர். 

வாழிநீ மியள வாய. 

நிகமநிச்சயம் முற்றிற்று. 

ணை வாம்




