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கற்பா. ழ் 

Qs 

a. 

சிவமயம். 

குமாரகுருப்யோ நம ? 

@ a o wn ul gym துணை, 

சஸ்திர Lib BLD. 

  

பாட்டு ௫௫ - எழுத்து. சிச்இிரம் ௬௦ - எழுத்து. 

நேரிசை வேண்பா. 
a . 

வாரலவே BUG FUT வாசம்போ BF HOO IT 

மால்பூ ணேமதிற மால்வலர்தே--சாலவ 
௪ oy ட . . 

மாபாசம் போக மதிதேசார் மாபூதம் 

வாபாதந் தாவேல வா.   
(இசன்பொருள்.) வால--தூயவனே, வேதாந்த பாஉா-வேதார்சவிலா 

சக்கடவுளே, சம்போசத்து அன்பா-பேரின்பமெனுஞ் சுவானுபவத்தற்கு 
காயகனே, மாலை பூண்-மாலைகளை யணியும், ஏம-செம்பொன் னெனத் 
இகழ்வோனே, இற மால்--வன்மைசான்ற இரு மாலுக்கும், வலர்- (மற்ற) 

வல்லவர்ச ரூச்கும், சே-கடவுளே, சால் அவம் (என்னகத்தே) மிகுந்து 

ள்ள பயணின்மையும், மா பாசம்-பெறிய ஆணவாஇ பக்தங்களும், போகல 

ஒழிய, மதி சேசு ஆர்-ஞானமும் புகழுமுள்ள, மா பூதம் -பாமான்மாவேர 
வா- (நீ என்முன்) வர். ருள், பாதம் தாத Bq wREGDENUsO TS SELCR 
es, வேலவா-வேலிறைவனே. என்றவாறு,



a. Ls SILI gL Siw: 

குறிப்பு:-- (மாவ?) பாவமெலுஞ் சொல் பதார்த்தம், விலாஸம், ௪ம் 
பத்செனும் பொருளையும், (ஹ9_த;) பூதமெலுஞ் சொல் உண்மை, நியாய 
மெலும் பொருளையும் தரும், 

  

மயூ பந்தம், 
  

பாட்டு ௪0௦ - எழுத்து, சித் இரம் ௬௪ - எழுத்து. 

குற்றெழுத்துச் செய்யுள். 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

தனதன தனதன தனதன தனதன தனதன தனனதன., 

வரத திபகக ரசுமுக வொருகுக வறி.துத புவிரிலிதி 
மரகத வரிபர மதுகளி WFAA மலமழ வெனலிரிய 

ம.ரபு௮ குறுமுனி வருதிம யல௪சா மதிவிரி விபு.தகுரு 

சுரபதி ஈவரச பரததி ஈகரம துகமழ முனிவருதி, 

(இதன்பொருள்.) வா தக- (விரும்புஈர்க்கு இல்லையெனா ளிக்கும்) 

வரத்சையு£ சனத்தையு மூடைய, இப ஈக.ர-பிரசாசமயமான ஈகரத்தானே, 

சுமூக ஃரன்முகமுடையானே, ஒரு குக-அன்மாச்களின் இருசயகுகையின் 

சணிருத்தலின்) ஒப்பற்ற குகனெனுங் சாரணப்பெய ௬டையானே, வறிது 

தபு-குறைவற்ற, விரி விதி-பெருச்தொழிலுள்ள, மாகத அரி-பச்சைநிற 

மூள்ள கேராகு மயில்வாசனகச்கின், பரம-கடவுளே, அுகள் இல்-கு ற்றமில். 

லாத, ௮சல விமல- ( இருப்பரங்இரி - இருச்செர்தில் - இருப்பழகி - இரு 

வோகம் - இருச்சோலைமலை - இருச்குன்றுதோருடலெனப்படு) மலையனை த் 

தையுர் சனக்குத் இருக்கோவிலாகக் கொண்ட அமழுக்கில்லாசவனே, மழ 

என் அல் -அ௮றிவுமுதிர்ச்சி யில்லாசவென.து (அணவ) இருளானது, இரிய- 

கெடும்படி, மாபு உறு- பாரம்பரியமான பெரியார் தன்மையுற்ற, குறுமுனி 

வர்“ அங்குஷ்ட. அளவான அ௮கஸ் தியமாமூனிவர்க்கு, உதி மயல்--௨ தித்த 

மயக்கத்தையும், ௮௪ரமதி--சுவாசமில்லாத யோக அறிவையும், விரி விளங் 
கச்சொல்லி யருளிய, விபுதகுரு--பேரறிவாளனான அசாரியனே, சுப. 

தேவர்கள் தலைவனே, ஈவாச பாத - இங்கரரம் - வீரியம் - பெருககை - 
கருணை - இரொளத்இரம் - குற்சை - சாட்தம் - அற்புதம் - பயமெனும் ஒன் 

பது இரசமூள்ள நாடக சாயகனே, இரகர-௨உலகை நோக்கு முயிர்க்சண் 

ணுக்கு ஒளியாக நிற்கும் வானசூரியனாகவும் அச்சூரியனை யுடம்பாக வுடை 

யானாசவும் ஆன்ம வறிவாயெ சண்ணுக்கு ஒளியாகநிற்கு ஞானகுரியனாகவும்



மயூரபந்தம், ௩ 

  
விளங்குவோனே, மதுச மழ மூனி- இனிமையான மாரு விளால முள்ள 

முனிமடிவுடையானே, வரு தி-வர்தருள்வாயாச, என்றவாறு,



௪ பத் துப்பிரபந்தம். 

குறிட்பு:-- தீப ஈகர வெனற்பாலது இபஈகரவெனக் குறுகும் வழிச் 

குறுகிற்று, தபு, உறு, உதி, விரியென்பன வினைத்சொகை. குவ்வுருபும் 

ஐயுருபுகளும், உம்மைகளுர் தொச்சன. இச்செய்யுள்--ஐஞ்£ர்ச் கலிநிலைத் 
துறையாகவேனும் எண்ீர்ச் கழிநெடிலடியாசிரிய விருச்சமாகவேனும் 

ஆகாதோ யெணின்; நெடிலும் ஒற்றுமற்ற செய்யுளாசலின் அங்கனமாம். 
ஆயின், சீர்முன் அழகுறமிற்கு மோனையெழுத்துக்கள் அன்னண நில்லா 

இிடைச்சேரும், ஓசைகயமுயங் குன்றும், ஆகலி னவ்வா ரூக்கொணாசென்க, 

இதன் முற்போந்த சஸ்தீரபந்தத்தில் அதனையு மதன் றலைவனையு முணர்த் 
தாநின்ற வேலவா?” எனுஞ்சொல் இயைந்தமைபோல இம் மயூபர்தத்த 
னும் ௮ம் மயூரத்தையு மதன்றலைவனையு மூணர்த்தாநின்ற *'மரகதவரிப ரம” 

எனுஞ்சொல் இயைர்தமை மிக்க சிறப்பென்க, 

  

அந்தா தித்தொடைக் 

கமலபந்தம், பலபங்கி, 
pent eigen 

கஷ்ட. பனா 

பாட்டு ௫ஏ - எழுத்து. சித். இரம் உடு - எழுத், 

, கலிவிருத்தம். 

தனகன தனன தனதன தனன, 

வரகிதி திருவ வருதிபொ னாவ 
வரனது கருவ வருகணை குரவ 

லரருசு மருவ வருமறை பாவ 

வரபத மருவ வருமதி விரவ. 

வரு இபொ னாவ வானது கருவ 

வருகணை குரவ வாகுக மருவ 

வருமறை பப்லு வரப் மரு 

வருமதி விரவ வரவி௫ இருவ. 

- இருவ வருதிபொ னர வானது 

கருவ வருகணை GIA VEE 

மருவ வருமறை பரவ வாபத 

மருவ வருமதி விரவ வரவி, 

அரவ வான து கருவ வருகணை 

குரவ வாகாக மருவ வருமறை 

பால வாபத மருவ வருமதி 

விரவ வரவிதி திருவ வரு திபொன்,



கமலபர்த: ௫ 

இவை. தம்மிற் பிநிதுபடுபாட்டுச்சளாம். இவற்றுட் பின்னுள்ள இர 

ண்டு கலிவிரு த்தமும், மோனை ஈயமுள்ள வஞ்சிவிநத்தமுமாம். வருமாறு. 

  
| திருவவரு திபொனாவ வானது 
சருவவரு சணைகுரவ வாகுக 

மருவவரு மறைப் ரவ வரபத 

மருவவரு மதிவிரவ வரவி, 

அர்வவர னதுகருவ வருகணை 
குரவவர குகமருவ வருமறை 

ப.ரலவார பதமருவ வரும 

விரவவர வி.இி.திருவ வரு இிபொன்.] 

வஜ்சிவிநந்தம். 

வாவிதி திருவ வருதிபொன் 
௮ரனஅ கருவ வருகணை



௬ பத்துப்பியபந்தம்: 

வரகுக மருவ வருமறை 
வரபத மருய வருமதி, 

வரு இிபொ னாவ வரனது 

வருகணை குரவ வரகுக 

வருமறை ப.ரவ வரபத 

வருமதி விரவ வரவிதி, 

இருவ வருதிபொ னாவ 
கருவ வருகணை குரவ 

மருவ வருமறை பரவ 
மருவ வரும.தி விரல, 

அரவ வரனறு கருவ 
குரவ வருச 'மருவ 
“பரவ வரபத மருவ 

விரவ வரவிஇ இருவ, 

இவற்றுட் பின்னுள்ள இரண்டு விருத்தமும், மோனோயமுள்ள 

வர்சித்துறையுமாம், வருமாறு. 

[ திருவவரு திபொனாவ 
கருவவரு கணைகுரவ 

மருவவரு மறைபரவ 

மருவவரு மதிவிரல, 

அசவவர னதுகருவ 

கு. ரவவர குகமருவ 

பரவவர பதம்ருவ 
விரவவச வி.இ.திருவ, ] 

வஜ்சித்துறை, 

வரவிதி இருவ இருவ வரு கிபொன் 

வரனது கருவ கருவ வருகணை 

வரகுக மருவ மருவ வருமறை 
வரபத மருவ, மருவ வரும.தி. 

வரு திபொ னரவ அரவ வானது 
வருகணை மாவ குசவ வாகுக 

வருமறை பரவ பரவ வரபத 
வருமதி வீரவ, விரவ வரவிதி,



கமலபந்தம். எ 

மாலைமாற்று, 

திருவ வருதி 
கருவ வருக 

மருவ வரும 

மருவ வரும, 

Ger ola இருவ, வரு இ, கருவ, அருகு, ௮மர், ௨, ௮, அரு, 
ம, மருவ, வரும, ° 

(இதன்பொருள்,) திருவ௪ செல்வமுள்ளவனே, வருமஎ (சரப மனை. 

கத்துத் தேவர்களைக் கரத்தருளுமாறு பொன்) சவசச் தரித்தவனே, உ 

உகசாரமும், ௮-௭ அகாரமும், ௮அரு- அருமையான, ம மகரரமும், மருவ 

வடிவாகப் பொருந்த, வரு இ என்முன் வச்தருள்க, கருவ (அனைச்துக் 

குல்) சாரணமா யுள்ளவனே, அருகு அமர் என்னை நீங்காதிருப்பாயாக, 

என்றவாறு. 

குறிப்பு:-- (வ.வ-46) கர்வம்அவிசேடம், (௬வ-48) கர்வம் அன்பூ 

என்று பொருளாமாற்றானே, கருவ என்பதற்கு விசேடநமூள்ளவனே, ௮ன் 

புள்ளவனே யென்றலுமாம். வர்மம்-கவசம். வர்மம் வருமமென்ரு தலும், 

கர்வம் சகருவமென்றாதலுந் தென்மொழி வழக்கு, வியட்டிப் பிரணவமான 

அகார உகார மகாரங்க ளொன்றாய் நிற்குரிலையே சமட்டிப் பிரணவமெலும். 

ஒங்கரரமாம். இப்பிரணவப் பொருள் மூருகப்பெருமா னென்பது :ஸாப் 

ரஹ்மண்யோம் ஸுமப்ரஹ்மண்யோம் ஸுப்ரஹ்மண்யோம்'' எனுஞ் சுருதி 

யாலும் பெறுதும், மாலைமாற்றாவது, ஒரு செய்யுளை ஈறுமுதலாகக் கொ 

ண்டு வாடப்பிலும் ௮ச்செய்யுளே யாவது. ஒவ்வேரரடியும் வானாதல்காண்க, 

இம்மாலைமாற்றுச் செய்யுளின் ஈற்றடியை ரரன்குமுறை வாடக்க அடி 

யிலுள்ள ஏகபாதமாலைமாற்றுச் செய்யுளாகும். 

எகபாதமாலைமாற்று, 

வஞ்சித்துறை. 

மருவ வரும 

மருவ வரும 

மருவ வரும 

மருவ் வரும, 

(இதன் பொருள்.) மருவ- மலைகளை யுடையவனே, வருமஃகவசச் தரிதி 

தவனே, மருவஈ ரல்ல வாசனை கமழவுள்ளவனே, வரும் மமர் (மமிம்ர்) ௨-௯ 

என்னிடத்துண்டாகும் மயக்க மனத்தை, வவு (வவ்வு)- கவர்ந்துகொள்,, 

அரும் - காண்டற்கரிய, ம- அக்கினி மேணியாய் விளங்யெவனே, மருவ: 
(என்னைச்) கலச்துகொள்ள, வரும் அ௭-வரத்தக்க ௮சாரப்பொரு ளே, எ-று.



9] பத்துப்பிரபந்தம்: 

குறிப்பு:--. மருவெனும் மலை, முற்போக்த. மயூபந்தத்தின் குறிப்பில் 

விளக்கப்பட்ட இருப்பரங்கிரியாதி மலை யனைத்துமாம். காசார்சத ரத்நமாலா 

வெலும் வ௨டமொழிதூல் கூறுஇன்றபடி து? என்பதற்குப்பொருள் பெரும் 

தன்மையெனக் கோடலு மொன்று, அ௮ச்னி மேணியைச் சேந்தன், சேய், 

செவ்வேளெஜலுர் இருப்பெயர்களே யினிது விளக்கும். ஏகபாசமாவது, ஓர 

டியே மற்ற மூன்றடியமாக வெவ்வேறு பொருள் பயப்ப வருது. 

இச்செய்யுளையே யிரண்டு வரியாக்க் கோமூத் இரஞ் செல்லுமாறு 

மேலும் கீழும் ஒங்வோ பெழுத்து இடையிட்டு வா௫க்கக் கோழத்தீரி 

யெனுஞ் சித் கிரகவியாகும். அடியிற் காண்க. 

கோமுத்திரி, 

மர ]|வ|வ|ர௬|ம|ம|ர௬)வ|வ|௬]|ம 
ம) ௬|ல|வ|௬|ம|ம|௬|வ|வ।௬|ம 

  

      

        

இக்சமல பக்ரத்கின் தலைச்செய்யுள் முகலடியின் ௨ - வது வசரத்தை 

யும், இரண்டாம் மூன்னாமடிளின் ௨ - வறு ௪ - வது வகாரங்களையும், நான் 

காமடியின் ௨ - வது யகாத்கையும் அடும் வரு சீர்களுக்கு ஆதியாக 

கொண்டு கான்கடிகளையும் படித்தால் ஈடுவிலொரு வகரமும், குட்டின்மேல் 

நான்கு வகரமுஞ் சர் தியாய் நின்று முற்றுப்பெறு நான்காரைச்சக்காபந்த 

மாம். அடியிற் காண்ச, 

வ 

ரர ர 

ப ன் as 

on ஹ் கீ 

LB & iB 

ரீ மூ G 

வர விதிதிருவரு இிபொன ர வ 

ரு ர நு 

LD & LB 

ச் ணே ண் 

SG ரூ வி



BLDOVLNG Bib ௬ 

மேலைய தகலைச்செய்யுளின் முசலடி யிற்றெமுச்ுச் தொடங்கி மற்றை 

மூன்றடி களிலும், முசலடியிலுமுள்ள வெழுச் துக்களில் ஒவ்வோெழுத்து 
இடையிட்வொசிக்க, ஒரு காதை கரப்பு # செயயுள்வரும், அ வருமாறு 

காதைகரப்பு, 

வஜ்சித்துறை. யமகம். 

வரதுரு வசர 

வரகரு வமப 

வரதரு வமவி 

வரதிரு வதின, 

சொற்பிரிவு -- வர, துருவ, ககுவர், தகருவம், அபவர், அதர், ௨, வம், 

அவி, வர, இருவ, இள. 

(இசன்2பாருள்) ககுவர்- இசைகளிலுள்ள ஜீவர்களுக்கு, வரவர 

மளிக்கும் வள்ளலே, துஈவ-மலைகளையுடையானே, அகருவம்௪ அன்பில் 

லாமையையும், அபவர் அதர் உள்ளதைப் பற்றாதவாது வழிச்செல்லும், 
மனத்தின், வம்-விருப்பத்தையம், அவி-(என்னிடஞ் சேராத வண் 

ணம்) கெடுத்தருள், வர-(என்) விருப்பத்இிர்குரியவனேே, இரு வ- சிறப் 

புடையானே, தின- அஞ்ஞான விருளை யொழிச்ச ஞானப்பகலாக விளங் 
குவோனே. எ-று. 

குறிட்பு:-- இசைகள்.--இக் இர இசைமுதல் ஈசானதிசை வரையுள்ள 

எட்டும், கீழும், மேலுமாகப் பத்தாம். ககுபரெனும்வடசொல் சகுவொனச் 

இரிந்தது, ககுபம்- இசை. அபாவர் ௮அபவரெனக் குலுடற்று, இன என்றத 

னாலே, அ௮ஞ்ஞானவிருளும் ஞானச்சர் துனைக்சப்பட்டன. ௨ - மனமென் 

பது சாநார்த்த ரத்சமாலா எனும் வடமொழி நூலிலும், வா- விருப்பமென் 

ப.து விச்வப்ரகாசம் எனும் வடமொழி நாலிலுங் காண்க. யமகமாவது அடி 

முதலெழுச்சீதாடு இரண்டெழுத்து முதற் பச்செழுத்துவரை ஓடி பால 

சான்கடியும் வெங்வேறு பொருள்பயப்ப வருவது, இகசனைச் காரர் துறைச் 

செய்யுளென்று இலர் கூறுவர். தண்டியலங்கார எடுத்துக் காட்டின்படி 

இது காதைகாப்2பனப் பட்டது. 

இக் காதைகாப்புச்செய்யுள் மற்?ராசெதுகையா னடக்குமொருபிறிது 

படுபாட்டுமாம், ஆயினும் எதுகை மோனையில்லாதது சித்கிரசவி மாகா 

சென்றல் இந்நூலாசிரியர் சோட்பாடாகலின், மூன்றடிசளின் மோனையெ 
முத்தில்லா.ர இஃ தங்கேரிச்சப்படவில்லை. ௮து வரு மாறு... 

அருவ சகுவா 

கருவ மபவர 

saw oar 

இருவ இனவ



௧0 பத் துப்பிரபந்தம். 

நிலைச்செய்யுளில் £: பொனாவ '?' (பொன் தரவ) எனப் பட்டதரற்குப் 
பொற்சிலம் பணிர்தயனே யென்று பொருள் சொள்ச. மற்றவைகளின் 

பொருள் வெளிப்படையாகலின் ௮வை மீண்டு விளச்சப்படல்ல்லை, 

குறிப்பு:-- (1 அரவம்?” நூபுரமெனுஞ் சிலம்பென்பதை 4! அரவநர 

புரமும் பாம்புமோசையுமாம் '' எனும் பிங்கலர்தைர் குத்இரத்இிர்சாண்க, 

இப்பர் தச்.இிலிரஈது வெளிப்படுஞ் செய்யுள்களில், சிலவற்றி னடிகட்குரிய 

மோனை யெழுச்துக்கள் அடிகளி னிடையிேேலஜும், ஈற்றிலேனு முள்ளவா 

௮ணர்க. அடிகளி னந்தத்தினிற்கு மெழுக்து சான்கும், ஆதியினிற்குமெழு 

த்து சான்கும் ஒரு வகையா யி௫த்ரலால் இப்பாட்டு, ௮க்தா.இித்தொடைக் 

சமலபந்தமெனும் பெயர்பெற்றது. Og Bog Rayner us ச்.இர கவிக 

ளைத் தருகலானே இ விீசித்தீரகவியாம். ழரகப்பேநமான், ஆன்மகோடி 

களின் இருதமசமல குகையி லிரு ச்சலினாலே குகனெனப்பட்டனன், இக் 
குசனெனுக் இருப்பெயர் மேலைச் தலைச்செய்யுள் ௩- ம் அடியில் we gor 

தாசலின், இக்சகமலம் அவனது அம்.தரியாமித் துவத்தை விளக் நிற்பதுமா 
யிற்று, ஒருசெய்யுளே ஈ௨௫ - செய்யுளாகின்ற பஜ்சவிம்சதியதிகசதபங்கி 

யை, இர்.நூலாசிரியாது தமரதரதாசசுலாமிகள் பாடலிலும், மற்றைய இத் 

இரகவி முதலிய விசேடபர்தங்களை, திநவலங்கற்றிரட்டு ௨ - ம் கண்டத்தி 

லுங் காண்க, | 

௮ர்தாதித்தொடைக் கமலபந்தம் பூரணம், 

  

-பிறிதுப$துவிதபங்கி ।'றிதுபடி அுவிதபங்கி, 
ஓனையமயல்குத் இணைக 

நேரிசைவேண்பா. 

கட்டங்கா வென்றுதிசொள் காதாகைச் தண்டாமா 

மட்டங்கால் சாதமலர் வண்டாளா---வட்டம்பூண் 

மாதுமையாண் மைந்தாவை வாரயிலா விட்டந்தா 

வேதுதுமி யேகண்டா டீ, 

சண்டாம கட்டங்கா வென்ற இகொள் காதாகைத் 

தண்டாமா மட்டங்கால் சாதமலர்--வண்டாளா 

வட்டம்பூண் மாதுமையாண் மைக்தாவை வாரயிலா 

விட்டந்தா வேதுதுமி Cw. 
தைலக்



பிறிதுபடுதிரிபங்கி, 

நேரிசைவேண்பா. 

பத்துப்பா.மேலாமோர் பாவோன் வரதாபல் 

வித் துப்பார் மாலாம் விரகிலருன்--பத்ததக்தா 

'மேவலா மராமுடியா வெய்யமலா பத்தைத்தீர் 

சீலா பராபர செய், 

பாசீர்செய் பத்துப்பா மேலாமோர் பாவோன் 
வரதாபல் வித துப்பார் மாலாம்--விரகலருன் 

மத்தக்சகா வேலா மராமுடியா வெய்யமலா 

பத்தைத்தீர் லா பரா. 

மேலா2மார் பாவோன் வரதாபல் வித்துமப்பார் 

மாலாம் விரஇலருன் மததததா--வேலா 

மரரமுடியா வெய்யமலா பத்தைத்திர் லா 
:பராபரசீர் செய்பத துப் பா. 

  

பிறிதுபடுபாட்டுப்பிரபந்தம், 
அட 

    

கட்டளைக்கலித் துறை. 

௪, ஓமய வேலவ னோய்வ௮ சர்த்திய னேமவுன 
சமய வுத்தமர் நாதன் பயின்மிசைச் செல்லிளைஞன் 

கோமய மின்னிய வீடேறு மிட்டர் குரவனென 

தாமய வீறிறு மாறன கானந்த மார்கவன்றே, 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

இமய வேலவ னோய்வறு சர்த்திய 
னேமவு ன?சீமய வுத்தமர் நாதன் 

மயின்மிசைச் செல்லிளை ஞன்2கா மயமின் 

னியவீ டேறு மிட்டர் குரவ 

னெனதா மயவீ நிறுமா 

றனகா னந்த மார்க வன்றே, 

ஜைத்



fh. 

பத்துப்பிரபத்தம். 

கட்டனைக்கலித்துறை, 

வாளவிர் தண்முக வள்ளி பணாளன்வில் வாளுடைய 

சோளவிர் வஞ்சவத் தேய்த்த பொருஈன் குருகல்வரு 

தாளவிர் தேமுரு கோன்வேலன் முத்தன் ௪ர சரிறை 

கேளலிர் கானித முங்குறை யாக்கொன்னர் கேட்குமின் பே, 

தேரிரையாசிரியப்பா. 

வாளவீர் தண்மூக வள்ளி மணைன்வில் 

வாளுாடைய கோளவிர் வஞ்சலாச் தேய்த்த 

பொருரன் குருகில் வருதா எவிர்தே 

மேருகோன் வேலன் மூச்தன் சரத 

நிறைகே ளவிர்கசா ஸிதமுங் 

குறையாகச் கொன்னர் கேட்கு மின்பே, 

நேரிசைவெண்பா. 

மாண்டாங்கும் வேலா பலாகுவளை மார்பாவாண் 

டாண்டுதோ BYP யாதவத்தம்--வேண்டான்ற 

சொன்பேண் விபு குருவேகோய் தாண்டாண்மை 

யின்பே தரவருஇ யின்று, 

கவிவிநத்தம். சாய் மா காய் மா, 

மாண்டாங்கும் வேலா மலர் தவளை மார்பா 

வாண்டாண்டு சோறுவ் குறையாத வதம் 

வேண்டான்ற கொன்பேண் விபுதகுரு வேகோய் 

சாண்டாண்மை யின்பே ௧ரவ௫.இ யின்று. 

  

மீநரிைவேண்பா, 

பாட்டாத்த சேந்தா பசுவெவையு நீ தானாட் 

டாட்டமரு ளென்றதி யார்வுகொள்ளென்--கூட்டாக்கை 

சோய்தான் குலைய அனியாது பிட்டாக்க 

வாய்தான் பெருகவருள் வச், 

கவிவிரத்தம். காய் மா காய் மா, 

பாட்டாச்த சேர்தா பசுவெயையு நீதா 

ஞட்டாட்ட மருளென் றறியார்வு கொள்ளென் 

கூட்டாக்கை கோய்தான் குலையஅணி யா.து 

பீட்டாக்க வாய்தான் பெரு£வருள் வரது, 
நட ணை



கீச், 

பிறிதுபடுபாட்டுப்பிப பத் தப: ௧௩ 

கலிவிநத்தம். 

மாடுடைமா டிவசொருவன் மாவடிவோ டுலவோர் 

பீடுடையா னயிலவன் மண் ணோர்பெருமான் பனமாம் 

வீடுடைவிண் ணவனிமலன் வீரனடிக் களிசெய் 

பாடுடையார் திருவினுய்வர் பாகமுற்றுய் குவசே, 

தநேரிரசையா ?ரியப்பா, 

மாடுடை மாடவ ரொருவன் மாவடி 

கோடுல வோர்பீ டடையா னயிலவன் 

மண்ணோர் பெருமான் மனமாம் வீடுடை 

விண்ணவ ணிமலன் வீர னடிக்சளி 

செய்பா வெடையார் இரு av 

Quarus popw eas, 

கட்டளைக் ஈலிதநுறை. 

மாட௫ிடை மாடி வொருவன் மாவடி வோடுல?வார் 

பீடை யான யிலவன்மண் ணேர்பெரு மான்மனமாம் 

வீடை விண்ண வணிமலன் வீர னடிச்களிசெய் 

பாரிடை யார்தி ருவினுய்வர் பாதமுற் நய்குவரே, 

  

கலிவிநத்தம். 

மாலணைமான் மருசனுமபர் மாதவர்.நா லவர்தே 

வாஎணைவே ணுூவலருமெய் யாளனிரு டிழவன் 

வேலணைகை யழசனறை வீசடிச்கன் புளர்வன் 

னீலணையா மதியினன்னர் நீடுகன்குய் Gus, 

கேரிசையாசிரியப்பா, 

மாலணை மான்ம ருகனுயர் மாதவர் 

நூலவர் தேவா லணைவே ஹுவலரு 

மெய்யா எணிரூ மழவன் வேலணை 

கையழ ஈனறை வீசடிக் கன்புளர் 

வன்னீ லணையா மதியி 

னன்னர் நீடு ஈன்குய் gas, 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

மாலணை மான்ம ருகனுயர் மாதவர் நூலவர்தே 

வாலணை வேணு வலருமெய் யாள னிரூமழவன் 

வேலணை சைய ழசனவறை் வீசடிச் கன்புளர்வன் 

னீலணை யாம இயினன்னர் நீடுஈன் குய்குவ?ேே, 

 



கர பத்துப்பிபபந்தம்: 

கலிநீலைத்துறை.* 

சானனர் சானர்த சானதனா தந்த சானசனா. 

ot, வேரியஞ் சேரிண்டை வேய்ஈரனே தொகங்கன் மீதுறுமோர் 

சூரியன் போல்வென்றி வேலாசே துன்பு சூலருளீ 
யாரியர் தாவிஞ்சு சிர்பாமே யென்றுள் சார்வெழமா 

'பாரியண் டாதுந்த வாலிரவாய் வண்டில் பாவலனே, 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிரந்தம். 

சனனா சரத சானதனா தான தர.தா தச்தனா. 

சாரனே கொங்கன் மீ தறுமோர் சூரி யன்போல் வென்றிவே 

arte gory GO Bat wr யர்சா விஞ்சுசீர் 

'பரமே யென்றுள் கார்வெழமா பாரி யண்டா துந்தவா 

விசவாய் வண்டில் பாவல?ன வேரி யஞ்சே ரிண்டையேய், 

கட்டளைக்கவித்துறை, 

வேரியஞ் சேரிண்டை வேய்சா னேதொங்கன் மீதுறுமோர் 

சூரியன் போல் வென்றி வேலா சேதுன்பு சூலருளீ 

யாரியர் தாவிஞ்சு Frus மேயென்றுள் சார்வெழமா 

பாரியண் டாதுந்த வாவிர வாய்வண்டில் பாவல?ன. 

ON 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

| இதழ்குவிக்கு முயிரேழுத்து மேய்யெழுத்துக் 
தீண்டாமற்பாடூம் | நீரோட்டகம். 

௮,  நாரிணை நெஞ்சர் நாயக னெஃகெனெ 
னஞாரியரி சீரிணை தங்கையெ னல்லா 

டன திளஞ் சேய்செறி தண்டா ரிணைசெய் 
கனலா தார கண்டன் சகல 

கலையே ரிணைகா னினையா 

சலலே யெய்த லாணை யன்றே, 

  

* இச்சுலிகிலைத்துறை-- அறுர்ச்சழிரெடி லடியாகிரிய விரு த்தமாதலை 

நோச்சப் பிறிதுபடுபாட்டாகவும், கட்டளைச் சலிச்துறையாதலை கோக்சப் 

பதபடூபாட்டாகவு மிருச்சன்றது, இவ்வித பேதம் முன்வர்ச ௫- ௬-ம் 

விருச்சங்களிலும், பீன்வரும் வெண்கலிப்பாக்உளிலுமுள்ளவாறு காண்க,



பிறி துபபெப ட்டுப்பிய பந்தம்: ௧௫ 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

காரிணை ரெஞ்சினர் காயக னெல்னெ னாரியரி 

சீரிணை தங்சையெனல்லா டனதிஎஞ் சேய்செமிசண்: 

டாரீணை செங்கன லாதா॥ கண்டன் சகலகலை 

மேரிணை காணினை யால வேயெய்க லாணேையன் 2. 

  

(கேரிரையாசிரியப்பா. 

| மேற்படி | நிரோட்டசம். 

௯, ஆறணி செஞ்சடை யந்தண னர்தன 

ஞாறிடத் தனீறணி யாச்சையர் நேயன் 
இகெண்டிய னித்தியன் செஞ்சே றணிகச் 
சகந்தோற் இயெ னாதி திறக்கண் 

ணளியே றணிசார் தகைய 

சளியேய் நெஞ்சச் சக்க னெஞ்சே, 

கட்டளைக் £வித்து.றை. 

ஆறணி செஞ்சலடயர் கண னர் ரன ஞாறிடத்ச 

னீறணி யாச்கையர் சேயன் சிகண்டிய ளிச்தியன்செஞ் 

சேறணி ஈச்சகச் சேர்ந்தியெ னாதி திறத்தண்ணளி 

யேறணி சார்தகை யார்களி யேய்ரெஞ்சச் கர் சனெஞ்சே. 

வேண்கலிப்பா. 

| மேற்படி ] ரிரோட்டகம். 
௧0, தனறிறை தெரியறரி தகையணெறி யரசிசன 

னனிரிகழ் ஈயனனிச ஈறியக தி கணினையென 
தினியரி கனெடிலயி லிறையடியி னததரணை 
ஈனரளி செயினியைத னயன். 

கலிநீலைத் துறை. 
தனசன தனன சனதன தனன தனன.. 

.கனரிறை தெரிய றரிதசை யணெறி யாச 
கனனனி நிசழ்ஈ யனனணிச ஈறிய ௪இ௧ 
ணி*ன யென இனிய ரிசனெடி லயிலி றையடி, 

யினசத ரணை னாளிசெ யினியை தனயன். 

கலிவிந்த்தம், 
சனனசனன தனன தனனதன தனன. 

தனநிறைதெரி யறரி தசையணெறி யரச 

சனனனிறிகழ். சயன ணிசஈறிய ௪.௧ 

ணினையெனதினி யரிச னெடி.லயிலி றையடி 

யினததரணை ஈன. ளிசெயினியை தனயன், 

 



௧௬ பக்துப்பிரபந்தம்- 

வேண்கலிப்பா, 

சக, ஈயமுள பு.தாநறவு கட ழடிரி னவையிறய 

கியல்பெனை யுறவெணுச லினியைதரு சமெயினக 

ரயனரி வெருவனெழு கிரியதுபெ யானடிக 

ளூபரரி கதைபீரீய மூளன், 

கலிநிலைத்துறை. 

தனதன தனன தனன தனன தனன, 

ஈயநமுள புது றவுகம ழடியி னயையி 

றட வியல் பெனையு றகெணாக வினிமை ௪௫௧ 

வெயினக ரயன ரிவெருவ வெழுஇ ரியது 

பெபான டிகளு யரரிச ஸதபிரி யமு என். 

கவிவிநக்கம். 

கனனகனன தனனை சனனதன சனன, 

ஈய மாளபுது ஈறவு ஈமழடியி னவையி 

றயவியல்பெ*ன யுறவெ ணெகவினிமை தருக 

வெயினகாய னரிலெ ருவவெழுகி ரியது 

பெயானடிக யா ரிசுசைபிரி யமூளன், 

பிறிதுபடுபாட்டுப்பிரபந்தம் முற்றிற்று, 

குமரகுருபரன் நிருவடி வாழ்க. 

இசன்கண்ணேயுள்ள கட்டளைக்கலித்துறைகள், பண் - ஈட்டராகத் 

தஇினும் பாட வியையும். 

  

ஐந்தந்தாகசியெனும் 

பகுபடுபஞ்சக 

மூலமுமுசையும், 
(5) 

௪. கட்டளைக்கலித்துறை, 

இவகந்தன் சீர்மயின் பேற்றிகம் செய்யுட் தினமதொன்றி 
னவகண்டஞ் சூழினன் முனமின் விஞ்சொண் ணகையிதென்னென் 

கவலொன்றுக் காலவற் குட்கதி சென்முக் கணிறையெஞ்சே 

    

யவனங்கங் காணதென் முனரி வர்தித் தனனெழுந்தே,.



பபகுபமி்பஞு்சகம, Bot 

இறுச்ககமிநடிலடியாகரியலிர உம். 
. *. ட் ர . ச் = 

புரிமாங்காய் Caio செ Lor Lyon BTW பமா ம எம்ர. 

சி௨க௦கன் சீர்மயின்மேர் நிசம்செய்யு* Darin சொன்றி 
னலகண்டல் சூழி னன்௱ னமின்விக்சொண் ணகையி சென்னென் 
கவலொன்றர் கால உற்குட் க௫ிரென்முக் கணிஊற யெஞ்சே 

WAT WEE காண சென்றா னரிஎ ந்திக் தனனெ முக்க, 

புளிமா தேமா பும், புவரிமர் கூலிளர்காய் தேமா. 

Fash தன்சீர் மயின்மேல் நிசழ்செய் யு இன்ம தொன்றி 
* ‘ ் ‘ . 5 . a ‘ 

OTE TT WGK Ul aot atr op cor Leoralc, Gen coer axorane uS) சென்னென் 
ச . ச . e ச உர 

சவலொன் றுங்சா லவற்குட் கான் முச்சணிறை யெள்சே 

யவன கங்கா ணசென்றா னரிவர் இச சனனெ முர்தே, 

தாவு(காசச்கக்கலிப்பா. 

. ட் . . க ச * ‘ 

புயரி LOT TIL) dan விள பிய புரி LOT fh & TW கருவிள WET UW. 

சியகர்தன் சீர்மயின்மேற் றிகழ்செய்யும் இன்மதொன்றி 

சண்டஞ் குழினன்றா னமின்விஞ்சொண் ணகையிதென்னென் 
சவலொன்றுங் காலவற்குட் கதிரொன்முச் சணிரையெஞ்சே 

யவனங்கங் காணதென்றா னநி௰ங்தித் கனனெழுர்மித. 

Toe 9 . 6 . . ல 

கல் நலைரதுநை. ப32 -ரட்டராகம். 

ம் ச் ப் டி . ர. ் 

பு.ரிமாங்காய் கூவிளர்காம் புளிமாங்காய் புளிமா தேமா, 
a 

சிவக் சன் சீர்ம்யின்மேற் றிகழ்செய்யுர் தனம சொன்றி 
னவகண்டஞ் சூழினன்றா னன்விஞ்சொண் ணகையி தென்னென் 
கவலொன்றுங் காலவற்குட் சதிரென்முக் கணிறை யெஞ்சே 
யவனங்கங் காணதென்றா னறிவக்தித் தனனெ (poe gs. 

சிெவகர்தன்--மங்கலசொரூபியாகிய சச்தசுவாமியானவர், £ர் மயில் 
மேல் இகழ்செய்யும் இனம் ௮ து ஒன்றில்- சீர்த் இிதல்கய மயில் வாகனத்தில் 

அசோகணித்து விளச்கத்தைப்புரியும் ஒருகாளில், ஈவசண்டம் சூழ் இனன் 
ஈவசண்டங்களையும் வலஞ்செய்கின்ற சூரியன் (வ்விளக்கத்சைச்சண்டு, ந் 
மின் விஞ்சு ஒள் ஈகை இது என் என்--ஈம்மைக்காட்டினுமேம்பட்ட ஒள்ளிய 
(பெரிய) ஒளியாய இஃதென்னென் நு(வுணசகில்லானாய்),, கவல் ஒன்றும் கா 
ல் - (மனத்தின்கண்) துன்பெய்துமமையத் தில், அவற்கு உள் கதிர் என் முச்சு 
ண் இறை- (ஒளி செய்லோனாகிய) அச்சூரியனுச்கு உள்ளொரியெனலிஎ ௦ 

குர் இரிரே ச் திரங்களையுடைய தலைவனாகிய இவெபெருமான், எம் சேய் இவன் 

அங்கம் ௮து காண் என்றான் - எம்முடையகுமானது (தேஜோ ரூபம் அஃ 

௩.



5H பத்துப்பிரபந்தம், 

தீரகும் சாண்க என்றனன், அரி எழுந்து வர் இத்தனன்-- குரியன் (தூண்ணெ 
ன) எழுர்து ஈமஸ்கரிச்சனன். 

சிவகர்தன் - வெகுமாரனா௫ிய சந்தசுவாமி, இக 2 செய்யுர் தினம்- பிரகாச 
தை சச்செய்யும்ஒருசாள் எனிலுமாம், அல்லலார் சொழில்படை ச்தே யடி.க்கடி 
்ருவிச்சே மல்லன் மாஞாலங்காக்க உருகடவுளர் போலாது, “செழ்துப் 
பிறக்கின்ற செய்வங்சண்மணவாளன்”' என்றபடி என்றும் விள ங்குன்்றவரு 
ம், சவகுமாரனு மாகலின் '(சிவகர்தன்!? என்றும், சுவாம்சாதனான இளையபிர் 
ளையாரைப்பணியார் உலூலில்லாமையின் இவ்விறைவனைவணங்கும் யாவரா 
ஓம் வர். இக்சப்பிறப்பு வாய்ந்த துமயிலாகலாலும், ௮ ம்மயில் பூர்லத் திற் சூர 
பன்மனாயிருர் த ஞான் று பல தேவமுனிவர்களாலும் பயத்தால் வணங்கப்பட் 
மம், மமிலுருச்சொண்ட பின்றைப் பிள்ளையாரைப்பரிக்கும் பெருமை கருதி 

அன்பால்வணங்கப்பட்டும் சீார்பொருர் இ நிற்றலானும் (சீர்மயில்'? என்றும், ப 

லா புகழ் ஞாயிறு கடற்கண் டாங்கு!” என்ற ஈக்கரனார் கூற்றப்போன்று கட 
லிற் புசுமையும் ஞாயிற்றிற் செம்மையுர் தோன்றியவாறு மயிலிற் பசு 
மையும் தர்.திருமேனியிற் செம்மையு சோன்றக் குமாரச்சடவுள் நிற்ற 

லின் *: மயின்மேற்றிகழ்செய்யும் ?? என்றும், அருகரகார்த்தம் இறையன் 
உண்: மூகமன்றி வெளிமுசமாதல் ஒரோகாலச்தன்றி யென்று மின்மை 
யால் * தன மதொன்றில்'? என்றும், 4 உலகமுவப்ப வலன், ஏர்பு தீரிதர 

ஞாயிறு !? என்றபடி உலக முழுவதும் சளிப்பெய்த, அவ்வுலகினியையே 

யுள்ள மேருவைவலமாகத் இநிதலைச்செய்யுமாற்றாற் பாரதம் இம்புருஷம் ஹரி 
கேதுமாலம் இளாலிசதம் ரம்:பியம் ஹிரண்மயம் குரு பத்திராசுவ மெனப்படு 

ஈவகண்டங்களையுஞ் சூழ்ச் துவருகை . சூரியனியற்கையாகலின் *ஈவகண்டஞ் 
சூழினன்'! என்றும், ௨ உலகிலுள்ள ஒளிகட் கெல்லாம் பேரொளியாய் விளங்கு 

கன்றவனாகலின் சனச்கு மேம்பட்ட பேரொளிப்பிழம்பினைத் தன் புறக்கண் 
ளால் விளங்கக்கண்டு இன்னதென்றோர்தற்கேலாது சூரியன்மனச் கவலைகொ 
ண்டிருர்தானென்பார் '(ஈமின்விஞ்சொண்ணகையிதென்னென் சவலொன்று 

ங்கால்!? என்றும், சவஞர் சாரணங்கட்கெல்லாங் காரணரும் 4! இமையாச் 

குஞ்சாமும் படங்கொள் நாகப்பாம்பணையும் பூவணையும்”' தந் தருளினவரும்; 
குரியசோமாக்கினிசளி ஞெளிச்கொளியாயிருந்து அவற்றைப் பிறங்கச் செய்ப 
வரும்; காமலுக்குக்காமனும் சாலலுக்குச்காலலும் உயிருக்குயிருமாய் விள ய்கு 

பவரும்;'*அ.றிகேசிலமாயமர்ர் திருப்பான்.” என்றபடி.௮.றிமயமாக நிற்பவரும் , 

(Pantene தாயுகர.தமொவ௱ம் Cant zane ஜாமி சய 29) 

மஹாதேவ முமார்த்தக்ருதசேகரச் ஸோமஸஈமிர்யாக்நிகயகம்.!! என்று 

அநர்வணவேந பஸ்மஜாபாலம் பகர்கசின்றபடி. சூரிய சோமாக்கினி களுக் 
குக் காரணமான திரிகேத்திரங்களையுடையவரும் ; சூரியமண்டலத்தி ற் சூரி 

யாந்தறியாமியாய்ப் பர்க்க சப்த வாச்சியாய்ச் சாயத்திரிப் பொருளாயிருப் 

ப்வருமாகவின் £ தல்.றிகட்சசபென்புக்கணிரை?? வன்றம், யாம் ஸக



பகுபடுபஞ்சகம். ௧௯ 

ச ஞதியர்க்குப? சசி 2 பு2ம்பராயொன்றபோல, எமது ஐம்மூகங்களுடன் 

அசோ முசமொன்றும் கூடி கின்று அறுமுகச்சிவமாகி யுணர்த்து பரம்பஹா 
யொன்றாமெனம் செரிக்கச் குமாக்கோலங் கொண்டம்: மகன திவுசக்தை 

யறிவு ௮ம்: யாம்ஸாசகாஇயர்க்குச்குரு: இவன் எமக்குச் குரு: எமக்கு ரூமார 

.கீரும்வேறுபாடின்ற: எம்பாலுர்ற ருணங்களேல்லாம் இ௨ன் டா ஓள :இ.. 

ஜெம் குமானென்றுணர்சவென் றானாரறிவிச்தாரொன்பார் எஞ்சேய்!! என் 
அம். குமாரப்பெருமானது இருகருச்தேஜசைக்கரிரிதற்கும் aM Gp 

அ பனருளாலே யவன்ருள்வண்ங்க வேண்டுவதாசலிற் கண்டெபணிகவென ஐம் 

முசச்சவனாருணர்ச்தினொனபார் :அவனங்கங்காண தென்றான்”? என்றும், 
அங்கனம் உணர்த்த வணர“ சூரியன் ௮றுமுகச்செவனாசைத் தரிசித் ஐமகழு 

ம் ஆற்றலுற்றானாடு எமுர்து வாழ்ச்சவாயும் நினைக்கமடநெஞ்சுஈ்காழ்தகச்செ 

ன்னியுர்சச்ச தலைவனை துதித்துப் பஞ்சாங்க ஷடங்க சர்ஷ்டாங்க ஈமல்கா 

ரங்களைச் செய்தனனென்பார் “அறிவர் திச்சனனெழுர்தே? என்றுங்கூறினர். 

நான் அசை. ஏகாரம் - சட்டளைச்சலித் துறையி னீற்றிற்குரியது. இத 

பிற செய்யுட்கண் ஈற்றசையாம், 

உருத்இரராகய இவெளார் பர்ச்சசப்த வர்ச்சியரென்பதை, (529ம.மா 

மஜ.1ய.சி.கிடுவெய் மம-3௨_தி (ரில) வாம் நாயமம-4 
௨ கி) மபாகோபர்்ஜயதி திவைஷபர்சஇதி ரச்ரோப்ரஹ்மவாடிசோதபர்கஇ.இ ?? 

என்று சாமவேத மை$ ரா யபுபரிஷ ததும், (ம.ம3ஹ)060௧௦) பார்க்ஸ் 

த்ர்யம்பக$”” என்றுறிசண்டு அமரஹிமஸமும் கூறுதல்கொண் 0ுணர்க, பர்க்கர் 

இயானிச்சற்பாலர்: அவர் சாயுத்திரிமக்கிரப்பொருளென்பகை மேலைய உப 

dag dg (200 0-31 @e.aan,) Oza) (6 பர்கோதேலஸ்யத மஹி: ? என்ற 

வழிச் காண்க, 

கலவத்தேரூரர்து வள்ளிசாயகியார்திருமாளிகைசோ்ச்டி அதனை ஈடச் 

தும் அறுமுசச்செவனாரது பேசொளிப்பிழம்பார் திருமேனி விளக்கத்சை இற் 
றென்றுணாவியலாச்சூரியன் ஈம்மினும் மேலானசூறியன் வர்துளனோவென 

அர்த்தோதயனாயிரூம்து வரர் துகையில், சிவபிரானார் 4 எம்போன் றவனும் 
எம்குமாரனும் சுவாமிசாதனுமாவானவன் தேஜோரூபத்தை நீகாண்க'? என் 

வணர்த்த வுணர்ர்தெழுர்துபணிர்தனன்சூரிய னென்பதாம், (0 

௨. கட்டளைக்கித்துறை, 

தேனார் சுமன்முரு கோன்மயி Cops BB Bla ip wear 
வானார் குரல்கொடு மூடிட வேனிவ் 'வணமெனவேள் ' 
கானார் வெயின்மரு வாவண மென் ன்னக் கதிரயிலோ | 

னானார் பரன்மதி யென்றுதை யிட்டா னனிசெலவே,



a பத்துப்பிரபந்தம், 

கஜிவிரந்தம், 

தேமாங்கனி பு.ரிமாங்கனி தேமாங்களி புளிமா, 

தேனார்சுமன் முருசோன்மயி லேறச்சிடி இெழ்தன் 
வானார்குரல் கொடுமாடிட கேனிவ்வண மெனவேள் 
சானார்வெயின் மருவாவண மென்னக்க இ ரயிலோ 
னாஞார்பான் மதியென்றுதை யிட்டானனி செலவே. 

கரவுகோச்சகக்கலீி ப்பா, 

சேமாங்காய் கூவிளய்காய் புளிமாங்காய் கருவிளங்காய், 

தகேனார்சு மன்முருகோன் மயிலேறச் ௫௫ திகழ்தன் 
வாஞார்கு ரல்கொடுமூ டிடவேனிவ் வணமெனவேள் 

சானார்லெ யின்மருவா வணமென்னச் சதிரயிலோ 

னாஞர்ப ரன்மதியென் றுதையிட்டா னனிசெலவே. 

கலிந்லைந்துறை. ப. - நட்டராகம், 

சேமா சருவிளம் கூவிளங்காய் கூவிளம் புளிமா, 

சேனார் சுமன்முரு கோன்மறிலே றச்சிசி இகழ்சன் 
வானார் குரல்கொடு மூடிடவே னிய்௨ண மெனவேள் 

கானார் வெயின்மரு வாவணமென் னச்சஇி ரயிலோ 

னனார் பான்மதி யென்றதையிட் டானனி செலவே. 

தேன் ஆர் சுமன் முருகோன்-தேன்பொருக் அ. தலையுடைய (கடப்ப) மலர் 

மாலையணிர்ச இளைய பிள்ளையாராகப இறைவன், மயில் எற- மயிலின் மீது 

GC onsen exe ius, AG Bap sor வான் ர் குரல்கொடு apy. = அம் மயி 

லான விளக்கஞ் செய்வதும் ஆகாயமளாவுவது மாகிய தன் சோகையால் 

் (இறைவனது திருமேனியை) மூடுதல் செய்ய, வேள் இ வணம் ஏன் என 
(செவ்வேளாகய) முருகக்கடவுள் (இலீலார்த்சமாக மயிலே ! 8) இவ்வாறு 
(என் திருமேனிப்பொலிவினை மறைத்தல்) செய்தல் யாதுசாணமெனவினவ, 

கான் ஆர் வெயில் மருவா வண்ணம் என்ன-(மயிலான*) கானகமார்க்சத் 

தித்பொருர்தும் வெயில் வெப்பும் (திருமேனியில்) எய்தாகவகை (ஆசச்செய் 

தனன்) என்று சொல்ல, கதிர் அயிலோன் ஃஒளியைச்செய்யும் வேற்படை 

தாக்யெ விமலன், சான் ஆர் பரன் மதி என்று-என்னை யாரென்று ௧௫ 

இனை மேலானவனேன மஇப்பாயாக வென்று, 8 ஈனிசெல உசையிட்டான் 

ஈன்றாகச் செல்ல உதைத்தருளினன். 

பருவமலருக்கு மணமுண்டு தேனுண்டு ஆகலின் உருளிணர்க்கடம் 

பினொலிசாராயே”? எனப் பரிபாடலும், 4: உருள்பசுர் தண்டார் புரளுமார்பி 

னன் ?? என்த்' திருமூருகாற்றுப்படையும்,.. அதற்குத் * தேருருள் போலும் 
பூவாத் செய்யப்பட்ட போகத்திற்குரிய குளிர்க்த மாலை யசையுமார்பினை



குபடிபஞ்சகம், ௨௧ 

புடையன்” என ஈச்சிஞார்ச் இனியருகங் கூதிஞராசலின் ( தேனார் சுமன்முரு 
கோன் ? என்றும், இறை௨ன் ஐராவதம், காரதன் வேள்வியிலுதித்த தகர் 
மு,சலிய பல ஊர் இகளைய/டைமையின் அவற்றுளெல்லாஞ் ர்த்தி மிச்கு 
ஆயிரத் 2 தட்டண்டங்களையும் நூற்றெட்டுகம் அரசுசெய்த ஆற்றலுடைய 
சூரஞூிய மயூவாகனத்காரோகணித்து Ser aor னென்பார் மயிலே ? 
என்றும், அ௮ம்மயில் உசசிக்கொண்டையாயெ சிகையையுடையதும், பொன் 
னிறமுதலிய பன்னிற முற்று விளச்சம் பெற்று ஆசாய மளாவுகநெடியகலாப 
மூடையது மாகலின் * சிடு இிசழ்தன் வானார் குரல் '? என்றும், அம்மயில் 
இறைவனைச்சுமக்கு மானர்சங்கருதித் இருமேனியை மறைத் அச்சொண்டு 
மெல்ல ஈடர்த தென்பார் 4 குரல் கொடுமூடிட ?? என்றும், விருப்பங்களை 
யெல்லாம் அருள்புரியுமவனாகலின் : வேள் என்றும், முழுமணிப்பூணுக்குப் 
பூண் வேண்டாதமாறு, என் அழகிய மேனிக்கு இரழகு செய்வாய் 
போல அதன்விளக்கச்தை மறைத்ததென்னெனகச் கடாவினனென்பார் 
** ஏணரில்வணமென ?? என்றும், ௮ தற்குள்ளபடி. விடை கூற மனமில்லாத 
அம்மழாமானத இறைவனது ௮திசோமள் இல்விய மேனியானது சான் 

ழிப்படர்கையிற் சூரியப் பிரபையால் வருர்தாவண்ணஞ் செய்தேனென 
விண்ணப்பிச்ச தென்பார். :! கானார் வெயின்மரு ௨£௨ண மென்ன '? 

என்றும், இறையன் வில் வாள் ௮ங்குச முதலிய பலபடைகளையுடைய 
னெளினும் தாரகன் சூரனாஇியகரரைத் தொலைத்து இர்திராதி பிமையவர் 

கட்கெல்லாம் அருள்புரிர்து ஞானசத்தியாய் விளங்குவது பிரகாசத்தோடு 
கூடிய வேற்படையேயரகலின்  கதிரமிலோன் ?? என்றும், கான்யாரெ 

ன்பதனையும் என்பராக்ரெமங்கள் இத்தகைய வென்பதனையும் மறர்தனை 

யோ? அறியாய் கொல்லோ ! ஆயினுங்கூறுவல்--சர்வலோக நாயசனாகிய 
மேலானவனேன் றதித : என் மூர்த்தங்களினொன்றாகிய சூரியன து வெயில் 
வெப்பு என்னை ஈலிதல் செய்யாது: ஒழுங்கு பெறச்செல்க வென்று அதன் 
கருத்துணர்க்த இறைவன் asc விடைக்கசைய வுசைத்தனனென்பார் 

“ நானார்பரன் மதியென் றுதையிட்டா னனிசெல ?' என்றுங் கூறினர், 

40 தனார்சமன் முருகோன்?? என்றது கடம்பனென்ப தொக்கும். 

கானார் வெயில் ?? என்றது வள்ளி நாய௫ியார் இருமாளிகைக்குக் 

குறிஞ்சி நிலவழதியில் எழுர்தருளுதலின் என்றும் ; உதையிட்டான் என்றது 

அம்மயில் தன் காலத்திலும் மூற்பிறப்பிலும் ௮ தன் முற்பிறப்பிலும் இறை 
வன் பிரபாவங்களை யறிந்திருந்தும் மறைத்துச் கூறுதல் கூடாதென்றறி 

வித் தலைச் கருணையாற் செய்தமையென்றுங் கொள்க. மயில்லாகனவ் குரல் 
“கொடு மூடி. இறைவனை நெடுகேரஞ் சுமக்குமானச்தங்கருதி மெல்ல ௩டர்த 

தும், வினாவுக்கு விடையிறுத்ததும் இன்ப அன்புக்கும் ௮.றியாமைக்குஞ் 

சிலேடையாய் நிற்றலும் ; இறைவன். வினவி உதைச்தருளினது காயகயொர்



2௨ பத்துப்பிரபந்தம், 

இருமாளிகைக்கு விரைர்து செல்லுமாறு தூண்டின தற்கும் மயக்கம் * நீக்கும் 
சருபைக்குஞ்சிலேடையாய் நிற்றலுங் காண்ச. 

.. குமாரச்சடவுள் குறிஞ்சி ரிலநோக்ரிக் கடலிச் செலுத்திய மயூர 

மானத் மென்னடை தருமாறு! தோகையால் *ருமேளியை மறைப்ப, 

இறைவன் இல்சென்னஜென, சகுரியப்பிரபையை மறைச்சசாமென, தண்மை, 
வெமமை முதலியவற்றால் இன்ப தன்டங்களெய்துகை பசுச்களுள் மாதுடர்ம 

கன்றி வானவர்ச்ன்று: அவ்வானவர் தொழுஞ்சவகுருராதனும், சுவாய்சாகனு 
மாகயெ யான் பதியாகெயெ பானென்றறிர்து செல்வே செல்க வென்று தாண் 
டினனென்பதாம். (2.) 

| ௩. தட்டளைக்கவி'த்துறை. 

செலவுதிப் பில்கந்த வண்ணல் சிலம்பருஞ் செல்வத்தரேய் 

ஈலவடி.க் கண்மன்.லு மெங்க ண்லங்கொனென் அுள்விம்முமா 

லிலகளைக் கணமன்ன் னெய்தை யெனுங்கொலங் கண்மல்குபூ 

ணலரூரத் தின்மத்த கத்தள வுஞ்சொலும் மவவண்ணமே. 

| எமழ்சீர்க்கடிநேடிலடியாசிரியவீர ந்தம். 

புளிமா தேமா தேமா தேமா புளிமா தேமா கூவிளம். 

செலவு இப்பில் சக்த வண்ணல் சிலம்ப ருஞ்செல் வ;்தயேய் 

ஈலவ டிகச்சண் மன்னு மெங்க ணலங்சொ னென்றுள் விம்முமா 
லிலச ரைச்சண் மன்ன னெய்தை யெனும்கொ லய்கண் மல்ருபூ, 

ணலரு ரத்தின் மக்த சத்து எவுஞ்சொ லும்மய் ௨ண்ணமே, 

தாவுகோச்ச்கக்கலிப்பா. 

கருவிளங்காய் கூவிளங்காய் கருவிளங்காய் கூவிளம். 

'செலவுதிப்பில் சர்தவண்ணல் கிலம்பருஞ்செல் வத்சசேய் 
நலவடிச்கண் மன்னுமெங்க ணலங்கொனென்றுள் விம்முமா 
லிலகரைச்சண் மன்னனெய்சை யெனுங்கொலங்கண் மல்குபூ 

ணலருரத்தின் மத்தகத்து எவுஞ்சொலும்மவ் வண்ணமே. 

கலிந்லைந்துறை, ப் - நட்ட்ராகம். 

கருவிளம் தேமாங்காய் தேமா கருவிளம் தேமாங்கனி. 

செலவுப் பில்கர்த வண்ணல் சிலம்பறுஞ் செல்வத்சசேய் 

ஈலவடிச் சண்மன்னு மெங்க ணலவ்கொனென் அள்விம்முமா 
விலகரைச் சண்மன்ன னெய்சை: யெனுங்கொலங் கண்மல்குபூ 
ணலருரத் தன்மத்த கத்து எவுஞ்சொலும் மவ்வண்ணமே, 

செலவு உஇப்பு Qo sos ௮ண்ணல்--இறத்தல் பிறத்சலில்லாத (நிச் 
தியப்பொருளாகிய) சந்தப்பெருமான ௮, இலம்பு- (திருவடி யிலணியப்பெ ற்ற) 
லம்புமுதஙிய சாலணிகள், அரும் செல்வத்தர். ஏய்- ௮.ரிய (தவஞானல்,. செ



பகுபடுபஞ்சகம். . ௨௩ 

ல்வர்கள் அடையதீதக்௪, ஈல அடிச்சண் மன்னும் - ஈலத்தைப்புரியும் திருவடிச் 
கண் சிலைபெற்றிருக்கும், எங்ஈள் ஈலம் சொன் என்றஎங்கள் மேம்பாடு எத் 

திகையது என்று, உள் விம்மும்-எண்ணுதல் செய்து ஒலிக்கும், இலகு 

அரைக்கண் மன்னல்- பிரகாசிக்கின்ற திருவிடையிலேநிலைத் இருத்சல், கெய் 
தை எனும் ( இருவடியினும் உயர்விடத்திருத்தலால்) பெருமை யென்று பே 
சும், அங்கண் மல்கு பூண்- அல்விடத்திற் பொருர் இய அரைப்பட்டிகை முத 

லி.பஇடையணிகள், அலர் உரத்தில் மத்தசத் துளவும் -பரர்ச இருமார்பிலும் 
திருகெற்றியிலும் இருமுடியபிலும் பொருக்திய ஆரம் பட்டம் SP _ap gall wer 

வும், ௮ வண்ணம் ஏ சொல்லும் - அவ்வசையே (ஒன்றினொன்று உன்ன சஸ்தா 

ன் த் திலிருக்சின்ரோமென்று தம்மைப்புகழ்ச்த) சொல்லாநிற்கும், 

் சர் திரனுச் குடலூனர் தனதனுக்கோர் சண்ணானர் தருவினீழல்-- 
இக். திரந்கோ பகக்குறியா மியமனுக்கோ புழுக்காலா மிரவி மீன்ற மைந்த 

னுக்கோர் கான்முடமாம் வனசனுச்சோர் தலைகுறையாம் ?? என்றும், 
கிய வசுரர் பகையுண்டு செற்ற மார்வ மிசவுண்டி-கோயுண் டனங்க 

னாருண்டு சோய்கட் செல்லார் தாயான--சாயமுண்டு சைதொழவேண் 

டினரு முண்டு கற்பத்தே--மாயுர் தன்மை யுண்டானால் வாஜேர்ச் 

கெள்ன வளனுண்டே ?? என்றும், 4 தூறு கோடிபிரமர்க ஹணொங்கினார்-- 
ao கோடி காராயண ரங்கு£ே--ஏறு சம்சை 'மணலெண்ணி .லீச் 
இரர்--ஈறி லாதவ னீச னொருவனே.”? என்றும் வரும் இவையனைய பிரமா 

ணங்களாெ எல்லாத்தேவர்களும் சதுர்முகப்பிரமன் தைச்குஞ்சட்டையும், 
விதிவழித் தருமன் வெட்டுங்சட்டையுமாய் வினைக்€டோகத் ததகரண புவன 

போகங்களை நுகர்ந்து புண்ணிய மகன் றவழி மீண்டும் பல பிறவியடைவார் 
போ லல்லாது * பெம்மான் முருகன் பிறவா ஸிறவான் ?! எலும் fb BCG Cor 
இரிராசசுலாமிகளி னமுதவுரையின்படி இறத்தல் பிறத்தல்களில்லாசவனும் 

உயிர் சவருங் கர்த்தாவாகெய இயமலுக்கு இயமனும், சிருட்டி சர்ச்தாவாடிய 
பிரமனுக்குப் பிரமனுமாக விஎங்குகின்றவனும் *$ உனது தாய் உலச ௪ராசர 
மெயையும் ஒருங்குடன் பூத்தவளுர்சை--கனபரிபூரண சுகத்தனின்றமையன் 

காரிய முதல்வனுன். மாமன்--வன சனாதியர்கள் பணிபதணிவர்கள் வளனெலா 

முனக்குறித் இதனால்--வினவு செல்வத்துட் செல்வனீ போரூர் வீறிவா 
ழாறுமாமுசனே.? என்றபடி. எல்லா மேம்பாடுகளும் பெற்றுள்ளவனும் குமா 

ரச்சடவுளே யென்பார் 4 செலவுஇப்பில் சச வண்ணல்?? என்றும், இறைவன் 

இருவடி. மக்களை மனைவியை யொக்கலை யொரீஇத் சளர்வுறும் யாச்சை த௭ர் 
வித்து? சவஞ்செய்தும், இல்லறரின்றே பல்லறமியற்றிச் சடச்சா ம,நவைச் 
சதாகாலமும் ஜபித்தும், ௮அண்ணலாரடியை மறவாது அு.தஇித்தும் ௮டைதற் 

கரியபெருஞ்செல்வர்களா னெய்தற்குரியதும் ஆகலின் பெருஞ்செல்வத்தர் 

ogg.” என்றும், அத் இருவடி,, திருமால் பிரம்னா,இ தேவர்களின் ௮ டி.யுற்றார் ' 
அவ்வத்தேவர்ச் ச.றுசியிட்ட காலவளவிலே அப்பதங்களழிய அழிதல், போ



கழ புத்துப்பிரபந்தம். 

லாது, தன்னை யடைஈ தாலரச் சமானாதிக ரகமான நீச திசயானர்த HPT 
ஞான நிலையில் என்றும் இருத்துதலின் 4 ஈலவடி.?? என்றும், ௮த்தசைய 

பெறுதற்கரிய பேறாசய திருவடி.க்கண் நிலைபேறாக விளங்கத்தச்ச எம் பெரு 
மையிருர் சவா. றென்னென அ௮கங்ச.ரிதுளும்பிச். சலம்பு ஒலித்ச தென்பார் 

 இலம்பு ௭௬௪௭ நலங்கொனென்றள்விம்மும் '” என்றும், , திருவடியிலுள்ள 
சிலம்பு முதலிய சாலணிகள் இல்வாறுகளிச்சச்சகண்ட இரு௨ரை திருவரம் இரு 
மத்தசம் முதலிய உன்னதஸ்தானங்களிலுள்ள அணிகள், ௮ க்காலணிகளிருக் 
கு மிடத்தினு முயர்ச்சவிடத்தில் இருச்தல் கருதிழ் தச்சம் பெருமையைப் 

புகழ்ர்து பேரிக்களித்தனவென்பார் :: இலசரைச்சண்சாச்ச்பூண் !! என்றம்,. 
(று லருரத்தின்௫சச௮வ்வண்ணமே பி என்றுங்கூறினர். 

பிறப்பிறப்பில்லாட் பெருமானாய ND PSE Radra eo மயூாவாஹ 
காரூடராய் .விரைர்து சேறலாலசையும் அடித்தாமரையிலணிர்துள்ள பாச 
சாலம் காற்சரியாகெய பறியசம் பா.சண்டுிணியாிய பறிபுரம் சிலம்பு ௪,2.ம்கை 

கழல் மு.சலிய் சாலணிகள் ஒலித் சலை, தவஞானச் செல்வர்சளேயன்றி ஏனை! 
யோர் ௮அடைதற்கரிய இருவடியை நிலைபேறாயடையப் பெற்ற ஈம்மேன்மை 
யென்னவெனக் களித்துரைத்ததாசகவும் ; இடையின்கணணியப் பெற்ற 
அரைப்பட்டிகை அசைஞாண் சச்சு மதலிசை யெனப்ப? தொங்கல் முதலிய 

இடையணிகள் விளக்சம் புரிதலையும், மேலிடத்து மேவு தலைய2மன அவை 
சிறப்பெனச் களிகூர்ந்தனவாசவும்; சண்டிகை ஆரங்கள் மசாணி wet 
மாலை சரப்பணி முதலிய மார்பணிகளும், பட்டம் சுட்டி சூட்டு ரீடம் முத 

லிய. சிரவணிகளும் அங்வனமே களிசிறர்சனவாசவுவ் கர்பித்தலங்கரி 
துரைத்தசாம். (௩) 

் ௪. ட தட்டளக்கலிழ்துறை, 

வண்ணர் திகழுர் இருமால்வண் போதயன் வாழ்கினையா 

டிண்ணங் கெழுசிங் கனையான்றின் றேனெலுஞ் சேயொளிர்கை 

யண்ணம் பெறுவச் சிரம்வேலன் னோனர சாருயிரை 
யுண்ணென் நிறான் றெனுமாகொண் டேவரு முட்குதவே. 

அறுசர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிரந்தம். 

பதமா புளிமா புளிமா Can து புளிமா. 

வண்ணக் இகழும் திருமால் 'வண்போ. சயன்வாழ் வினையா. 

டிண்ணங் கெழுடிங் கனையான் நின்றே னெனுஞ்சே யொளிர்கை 
யண்ணம் பெறுவச் சிரம்வே லன்னோ னசா ருயிரை 
யுண்ணென் நிறஈன்.ஜெனுமா-லொண்டே வருமூட் குறவே..



பகுபடுபஞ்சகம், ௨டு 

க்லிவிரு த்தம், 

.. தேமாக்கனி « கூவிளங்காய் தேமாங்கனி கூவிளங்காய். 

வண்ணந்திக முர்திருமால் வண்போதயன் வாழ்வினையா 
மூண்ணங்கெழு சிங்கனையரன் நின்றேனெனுஞ் சேயொளிர்கை 
யண்ணம்பெறு வச்சிரம்வே லன்னோன £ சாருயிரை 
புண்ணென் திற ஈன்றெனுமா லொண்டே வரு முட்குறவே, 

கலிந்லைந்துறை. பண் - நட்டராகம், 

சேமா புளிமாங்கனி தேமா கூவிளம் கூவிளங்காய், 

வண்ணர் இகழுர்திரு மால்வண் போதயன் வாழ்வினையா 
டிண்ணங் கெழுரிங்கனை யான்றின் றேனெனுஞ் சேயொளிர்கை 
யண்ணம் பெறுவச்சிரம் வேலன் னோனா சாருயிரை 

புண்ணென் நிறசன்றெனு மாலொண் டேவரு முட்குறவே. 

சேய் ஒளிர் சை ௮ண் ௮ம் பெறு வச்சிரம் - குமாரச்சடவுளின்,பிரகாசிச் 
குர் இருச்சாரத்திற்பொருர்திய (படைகளில்) அழகுவாய்க்த வச்சிராயுதமா 
த ஒள் தேவரும் உட்கு உற-விளக்கமமைசர்த விண்ணவர்களும் ராணெ 

ய்தூமாறு, வண்ணம் இகழும் இருமால்-நிறம் விளங்குர் திருமால், வள் 

போது அயன் வளச்தங்கிய சாமரை மலரிலெழுர்தருளிய பிரமன் (அதிய 

தேவர்களது), வாழ்வினை ஆள்-வாழ்ச்சையை ஆளுசல்புரிர்ச, இண்ணம் 

கெழு ரங்கனை யான் தின்றேன் எனும் -வலிமை மிச்ச சங்கமுகாசு.ரனை 

யான் உயிர்பராகனே னெனச்கூறும். வேல் (அவ்விறைவனுடைய பிற 
படைகளிற் சிற்த) வேற்படை யானது, அன்னோன் அரசு ஆர் உயிரை 

(வச்சிராயுதமே ! ) அச் சிங்கமுகாகான து தலைவனாகிய சூரபன்மனது அரிய 

வுயிரை, உண் என் இறம் ஈன்று எனும் - “உண்ட எனது வல்லமை சிறந்தது 
எனச் கூறாறிற்கும், BUY = Moe. 

விஷ்ணுமூர்ச்தி தனச்குரிய தாமசகுணத்திற்கேற்ப நித்திலா, சோ. 

ம்பு, பக்தவஞ்சனை முசலிய குணங்களுடன் மேகம், கடல், காயாம்பூ இவ 
ற்றை யொத்த கரிய வண்ணனாக விளங்குதலானும், இருமகள் கணவனாகலா 

னும், மயக்சனைச்செய்வோனாகலானும் வண்ணர் இகழுச் இருமால் ?? என் 
லும் ;* பூவினுச்சுருங்கலம் பொங்குதாமரசை ?? என்ச்கூறப்படுதலின் 4 பொழு 
தின் மலர்வுடையது போது ?! எனப்பட்டு, பி. ற். கமல மலர்கள் போலாது 
சகத்திர களங்களுடன் கூடிய சாமரையினிடத்திருந்து சிருட்டி புரிவோ 
ஞாசலின் ** வண் போதயன் !? என்றும் ; இருமாலாதி தேவர்களையெல்லாம் 
தீன் கட்டளை கோடாது. சடத்துவித்து அவ்வவசை அவ்வப்பதவியில் அமர்த் 
தீவும். அகற்றவும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தவனாகலின் எங்கனை, 4 திருமால் ?* 
4 அயன் வாழ்வினையாள் இண்ணங்கெழு சிங்கனை!? என்றும்; முருகவே' 

#



CH பத்துப்பிரபந்தம். 

விறல் அருள் ஈன் ௪ரம் என்றது கருணைபுரியும் சல்லஅ பயாஸ்தமெ 
ன்றும், அ(௫ணன் கரம் எனப்பிரிச்சப்பட்டுச் குரியன்போலுகு சிவத்த இருச் 

௪.ரமென்றும் பொருள்படும். 

சேவியாசது வேட்கையினை முடி. ப்ப அ.இகாலையில் மயிதூர்ர் து போர்த 
மாணிச்ச வண்ணனா௫ூய இறைவன் பலநிலங்கடச்து குறிஞ்சிரிலத்துக் குறிச். 
சியையடைந்து, ஆங்கு எயினர்குலம் ஈடேறும்படி அம்மன்னன் வளர்ச்ச மச 
ளாய் வளர்ந்த மரகதவடி வினளாய வள்ளிரசாய$யார் இருமாளிசையை யடைச் 

தனனென்பார். *குறமகடன்னசஞ்சேர்ர்த?? என்றும் ; அ௮ங்கனஞ் சென்ற 
சடவுள் தேவகாயசனும் சேனாபஇயும் வவெகுருவுமாய்ப் பெருமைமிக்சவனும், 

கந்த௫ரியும் பரங்கி முசலிய பல்வேறு தலங்களும் குன்றங்களும் இடமாகச் 
சகோடலன்றி அடியவர் மனமாகிய குசையையும் இடமாகச் கொண்டவனும், 
வேற்படையேர்தியவனு மாவனென்பார் (கொன் னேறு குசனயிலோன்?” 

என்றும்; தன்னை யடைச்சோரது ஆணவாதி பர்தங்களை யகற்றி இஷ்டகாமி 
யமுதல் முத்திவரையி லாம்பயன்கொடுக்கும் இயற்கையது ௮பயாஸ்த 

மாகலின் அதனை 4விறலருணன்காம்'” என்றும் ; ௮ல்வபயாஸ்தத்திற் ராவ் 

இயெ மலர்ச்செண்டானத இருமார்பிலணிர்த கடப்ப மாலை வளைவுற்றிருத்தலை 
நோக ரீ மிகவும்வளைர்து பாம்புபோலிருத்சல் ஏன் என உல்லங்கனமாக 
வினாவிற்றென்பார் 4 of pater பன்னகம் போன்ற தென்னென்ன '' என் 
றும்; அம்மாலை, மலர்ச்செண்டு இறைவனது திருக்கரத்தடங்கிச் சிறுகயிருத் 
தலை ரோக நீ யென்னைப் பாம்பெனப்பகர்ந்தனை அப்பாம்பினால் அகரப் 
படும் எலிபோல நீ சிறடியிருத்தல் ஏன் என*் திருப்பிச் சகடாவிற்றென்பார் 
( ௮.து எலிபோற் சிறுகுற லென்னென ?' என்றும் ; அரும்புகள் மாலைச் 
காலத்தில் மலரும் இயற்கையால் மலர்ர்ததைப் 4 போகிலார்ப்புற்ற ஏவ 
ணிய '? என்றுக் கூறினர், கொன் ஏறு என்றதற்கு இறைவன் குறிஞ்சி 
கோச்டச்சென்றது பற்றி வலிய சிங்கமெனப் பொருள்கூறினு மிழுக்சாது, 

வளை பன்னகம்' இதனை வினைத்தொகையெனச் கொண்டால் மீண்டும் 

வளைந்து என்பது முதலியன கொண்டுகூட்டாக வருவித்துரைச்ச வேண்டு 
தலின் அங்கன மின்றி, விகுதிகுறைர்த வினையெச்சமாகச் கொள்ளப்பட் 

டது. போடில்--அரும்பு, அரும்புகள் மலர்தல் மாலைக்சாலத்தையுணர்த்தி 
நின்ற த. 

இறைவன் அணிகள் களிகூர்ர்ததையும், ஆயுதங்கள் ஆர்ப்பரித்ததையுங் 
சண்டு கேட்டுச் கழிபேருவகை கொண்ட மலர்ச்செண்டு தெரியலென்ப 
வைகளும் தம்மகிழ்ச்சியால் சசைச்சுவை பொருர்த வசனிச்சனவாகவும், 
அரும்புகள் மலர்தலையே அவ்வச்னங்களைக் கேட்டு ஈகைத்தனவாசவும் 

அலங்கறித் துளைத்ததாம். ன ச | (௫) 
ம அடியடி. தோறு மைஞ் ராடெ-முதற்சர் 'சான்கும் வெண்டளை 

பிழையாச்--கடையொரு சீரும் விளங்கா யா-கோ்பதி னாறே நிரைபதி



சஷ்டி வகுப்பு. ௨௯ 

னேழென்--ரோதினர் கலித்துறை யோரடிச் கெழுத்தே ?' cae GH 

இப்படி இர்தூற்கண் வரச கட்டளைச்சலித்துறை ஐர்சனுள் ஒவ்வொன் 
றும் வெவ்வேறு பாட்டுச்ச ளாதலானே, அவ்வைச்து மொன்றற்கொன்று 
பேதமே யென்பதையும் ; ௩ - ஞூ செய்யுஎடிகளின் ஈற்றுச்சீர்கள் : சொல் 
லாரும் வல்லின மெல்லின மோடிடைச் தோன்றுமொற்று--நில்லாது நேர் 
Bens நேராய் முடியு நிரம்பியதூற்--கல்லாத மாந்தர்ச டேமாவ் சனியென் 

பர் கற்றுணர்ந்த--ஈல்லார்கள் யாவருங் கூவிளம் காயென காட்டுவரே,?? 
எனும் விதிப்படிக் 4: கூவிளங்காய் ? எனும் வாய்பரடையன வென் 
பதையும் ; சொல்லும் பொருளும் வேறுபடாமல் அடியுர் தொடையும் 
வேறபட்டு வரும் பிறிதுப$ிபொட்டிற்கு வேருசச் Ere எளவாகப் 

பிரிச்சப்படி மாற்றானே சர்சபேசத்தின் வெவ்வேறு செய்யுளரகப் பகுபடு 

தலையே இர்நாலாசிரியர் பகுபரிபாட்டெனும் மிறைச்சவியாக வமைத்தன 
ரென்பது மறிக. ஒருசெய்யுள் டு-ஆகவும், ௪-ஆகவும் பகுபடுதலிற் 
சிறந்த மிறைக்கவியாம். அருமறையி னிருதயத்துள்ள தாய் விசேட மங்கல 
மொழியாய் விளங்கும் ::சிவ?? என்பதை முதற்கட்கொண்ட “ ஜந்தர் 
தாதி ?? எனு மிர்நூல்--அர்தச் சிவவெனுஞ் சொல்லே மீற்றிலுற மண்ட. 
wis முடிக்கப்படுவ தாயிற்று, 

இவற்றினின்றுங் கட்டளைச்சலித்துமை வேருசப் பகுபதெலை யிதனோ 
ள்ள பிறிதுபபொட்டுப்பிரபர்தச்.இர் சாண்ச, 

ஐர்தர்தாதி யெலும் 

பகுபடூபஞ்சக மூலமுமுரையும் முற்றுற்றன. 

கமாதரபான் நிநவடிலாம்க். 
8 

அனைவ 

சஷ்டி வகுப்பு 
TG Son 

குழிப்பு. (சந்தபேதம் - ௩௨) 

தீர்தன தனதன சானன தானன 

தர்தன தனதன தானன தானன 

தனதன தனதன தானனா - தன - 
தனதன தனதன தானனா 

- தித்தீச் தனதன தத்தச் தனதன 
SSS SO SM FHSS SA Som 

தீர்ச தனதன தானனா - தன - 
TES தனதன BCD



௩௨0 பத்துப்பிரபந்நம், 

தனத்த LOW BOO FON EE CW GW 
BO SB BOT ZEN BEX GG GOT BE 
தான சானன தானனா... தன - 

கான தானன தாணணா 

தானன FEN GOT தானன தரனன 

கானன தானன தானன தானன 

கக்க சனக்கன கானனா - தன - 
EE தனத்தன தானனா 

SOT BET BOT CT BGG கானன 

GOT GOT GT CT BES So eM GOT GOT 

தனஈக கசானன தானனா - தன - 

தனர்ச கானன சானனா 

தானதன தர்கனன Gh BGT BCT KCN 

BUCO FON BC BCT CNT FE ETT தானதன 

BOO FCT GCN SGT Fb GO) ~ தண - 

FOO COT FOTO 5 cb கனா 

தனன கன GOT TE B BOLT GO தனசத்கா 
LOT CH FCO BOM GE LB உனனச் தனத்தா 
தனனதனா தானதக்த தானனா - தன 

கனனதகனா கானததக்த HM BT GO 

FOOT FON Fb BOT தனனதன காத்தன 
தன்னதன தத்தன சனனதன காத்தன 

BUG EON தனகன சார்தனா - தன - 
BUG ZOO BOT SOT BT BECO) 

தனன சனத்தன BUG GOO GE os GOT 

தனன தனத்தன தாக்தன தர்சன 

தனன தனதன அச்சனா - தன - 
DOCH FON SET FE GEO 

கான தந்தன சானன தானன 

தான தர்கன கானன FT EO COT 

தனத்த தனதன தானனா - தண - 
BO EE LOT FST BM CT EO 

தார்சு தந்தன தாந்த தனை 

தார்த தந்தன தாச்த தக்கன 

தனதன சனதன தர்தனா - தன- 
தனதன தனதன தக்தனா



சஷ்டி வகுப்பு. கக 

தந்தச் ZEST SEC FO SOT 
SESE SESW FESC FONT SOK 

தனச்ச கான தனாதனா - தன 
தனந்த தான தனாதனா 

தனன தனதன தனன தனதன் 

தனன தனதன தனன தனதன 

தத்சா ததசா தானதனா - தன - 
GET GEST STM SCY 

தத்ததன தர்சதன சச்சதன தர்ததன 
தத்ததன தந்ததன கத்கதன தந்ததன 
தனதன தத்தன சார்தனா - தன - 
தனதன தத்தன தார் சனா 

தன்னன FESO FTN FF SOT 

தானனசக் தானன தையனா - தன - 

SUCH CT SF தானன தையனா 

தனதன தனச்ததன் தனதன் தனத்ததன 
சனதன தனக்சகன சனதன சனச்சதன 
தானன சன்ன தானதனா- தன. 

கானன சன்ன மசானதனா . 

அச்தரர் முனிவரர் ராகர்க டானவ 
சங்கெழு மநுடர்க ணுடொகு வாழ்வுள 

வரனுதல் விழிவரு தூயனே -யுமை- 

யவண்டமுலை யமுதுணும் வாயனே 

பத்தித் இிருமூச நித்தற் இளையவ 
வப்புச் ௬ரஈதி ஈச்சற் புதசு௪ 

வண்டர் பதிபணி பாதனே - குண - 

சந்த். னெனவரு நீதனே 

ரத்த மலரினு ஈயத்த துகிரினு 

மழுக்கி லழலினு மிருத்த அவொளி 

ராக ஞானவி னோதனே - சிவ - 

போக போதக நாதனே



பத்துப்பிரபந்தம், 

யாசினி யாறு மீன்மத லாய் சச 
ராகிய வாசன மேறிய வானவ 

வட்ட கூணப்பர மேசனே - சவ - 

சித்தர் கணக்கிரு பேசனே 

யளிபல குடையு மலங்க லோடெழி 
லவிழ்மண மூடைய கடம்பு மேபுனை 

யகன்ற மார்புடை யாதியே - களி - 

நிறைந்து ளோரடை சோதியே 

யாடகஈ றும்பணிம ணிப்பூணெ லாமிளிர 

வாசறுஈ டம்புரியி றைச்சீர ரூமயிலி 

னனுதின மமருமுன் மச்தனே - ய.ர 

ணொடுநவில் பிரணவ கத்தனே 

படலவுண குலழமுற்று மழியும் படிக்கே 

யசுரபதி வரையொத்த வுருவம் கிழித்தே 
யவிரயிலார் நீடிருக்கை வீரனே - யென - 

தளியகலா தூடிருக்கு நீரனே 

யணிமதுகை யுற்றபல் பறவையா சாத்திரி 

யதியுரமூ டைக்க ழனைமுனிசெ மாப்புய 
சாண்டலை யணைகொடி. யாண்டவா - குடை: 
தோன்றிட வசையொரு தாண்டவா 

வகிலம் வழுத்தரு ளாஞ்சுர குஞ்சரி 

பரிய கொடிச்சிய வாம்படி, வர்திக 

முூழக மூருகர விந்தனே - குளிர் - 
ஈயன வறுமூக கந்தனே 

யாழி சங்கரி லாவுகை மாயனு 
மாத ரஞ்செறி பாரதி நேயனு 

மருக்க னெளியன மேனியே -யுள - 

வருத்தி ரனுக்னை ஞானியே 

யாம்ப ரம்ப.ர வோஞ்சுி இம்ப.ர 

வான்ற அங்கம னாம்பு யந்தனி 

லமா்குக சரவண சம்புவே -சுப- 

மழைதரு மருளெனு மம்புவே



பஞ்சஞ் சும்படி யுர்.தும் பெரியவ 
சண்டுஞ் செக்திரு கின்றின் புதவிடு 

மனக்த வேத விலாசனே - ஈனி- 

சிறந்த யோக வுலாசனே ௮ 

யமுதம் விழைஈல முடைய குறுமுனி 

_யதிக மகிழ்வுற வமுத வுரைஈவி 

லத்தா முப்போ தூறிலியே -யுயா - 
சத்தா சித்தா விறிலியே 

யற்றமறு கந்தகிரி Muss Hg Aken sus 

உத்துனித டிர்ததைய ளித்தருள வன்புசெயு 
மகணித வற்புத சார்தனே - பா - 

சிவகிலை யைத்தரூ சேர்தனே 

யன்னையு மப்பனு மண்ணுக னிட்டனு 

மண்ணனு மற்புறு செம்ம மத்தனு 

மாறெழுத் தானென வுள்ளியே- பல - 

நாறெழுத் தார்கவி சொல்லியே 

யலையுமெ னினைப்பிலுள குருபர தமிழ்க்கலைஞ 
ரவையிடை மணித்தவிரில் வதியொரு திருப்புலல 

வார்வொடு பொருகா் சூழ்பானே - துடி - 
நாடக மதுசெய் மாசரனே, 

சுந்தர முறுகுற ணேரிசை காசறு 
சிந்தியல் பலதொடை சாலடி. கரணை 
தொகல சவலைக ளேகெடா - முத - 

| mE wsacd CaorrenuGer 

சுத்தத் தொடர்புமி ரட்டைக் குறளிசை 

அற்றத் தெகுள்கவி யற்றற் றமைவது 
அண்டு புகலி காலிலே - யியை - 

சந்த மூளகலி gr Zo 

. தொடுக்க வருதா வுகொச்ச கமடிகள் 
சுருக்க மறவரு .மியற்ற ரவிணை ௨09 
  

௪9ல் ஏய் ஒர் தாழிசைஎசிஃருாழிசைக்கொச்சசச்சலிப்பா. ௪௭ 
தீரம்? என்றற்றொடக்கத்.து இவ்விரண்டாமடி--பாவையும் பாலினத்தை 
பும் பகர்சன்ற யாப்பிலச்கணமா யமைந்௮ு௭ த. இலக்சியம்--திருவலங்க ந ற் 
திரட்டின் ௨ - ங் கண்டத்தினும், இப் பழ்துப்பிசபர்தத்இனும் சாண்ச.



௩௫ பத்துப்பிரபந்தம், 

வேயொர் தாழிசை சோல்களார் - பல- 

வேயொோர் காழிசை மீறியே 

சோர்வுமு ரோர்கலி ரோரிசை சேர்கலி 
தூயசு வேதம தார்கலி சீரடி. 

அப்ப லையொத்துு ராவரோ - ஈல- 

கட்ட சைபெற்றவொர் Lit ra 

O) snot Led Det (9.016751 சீர்மிகு 

தொடைபடி யுளவொ ருவஞ்ச யேமரு 
டொடர்ந்த பாவிரு பாதமே- யுள - 

குறைந்த சாழிசை நாதமே 

தூவுடனி யங்குமொரு முத்தாள தாழிசைக 
ளீரடிகொள் செந்துரைகண் முப்பாத மார். ௮ுறைக 

டுரிசிறி ரிபதவி ருச்தமே- ச.து- 

ரடிபுடை யவெளிவி ருத்தமே 

துறுமகவ லளவொத்து கிகழுஞ் ௪துர்ச்சீர் 

இவணியிடு மொருமுப்ப தமுறஞ் இறப்பார் 

தொடையுடையோர் தாழிசைச்சொலேறுபா- வக. 
வலதிழியா நீிரறைச்சொ லார்வதே 

தொடையொலி மிகுத்தெழு நெடிலடியின் மேற்படு 

மகவலின் விருத்தமு மிருபதம மாத்தளை 

தோன்றொரு திரிபத சான்குமா - முடி. 

வாம்பத மிகுகலி சேர்ந் தசர் 

அதையு மிழிப்பிசை நான்கடி யைந்துசி 

ரூடைய நில்த்துறை மேள்களணி தம்பெறு 
அறைக எளவடி ஈன்குமே - வுரை - 

பலவு முறுகலி யர்தமே 

தோன்மு ழங்கிரு சீரடி நாலினே 
மூவி தங்கள ரோர்பொருண் மீதினேர் 

சரக்கு மியல்புடை. யேடலா - நறி - 

யவச்சி யிசையிரு சரினே 

தோங்க எங்கமி னான்க ரும்பத 
மோங்கு வஞ்சியை யேய்ந்தி டுந்துறை



ச்ஷ்டி வகுப்பு. ௩௫ 

அகளறு துழனிகொள் சிர்துசேர் - சது - 

சடியுடை யிறுதியு மின்சொலே 

அன்றுஞ் சந்தநெ டுஞ்செங் கவிசது 

ரங்கம் பொங்ககி பாதர் இகிரிகள் 

FOB பாரல வேகபா - தழு - 

மிகுரத பாவெழு கூறுசீர் 

சுலவு சுழிகுள மூரசி ரககவி 
சுடரு மசிலயில் வினவல் விடைபிறி 

அபபா ஈற்கான் மாறுதலே- கர 

௮ப்பா வொற்றே ூததுமா 

'சொற்சுவைகொள் பங்கிகள்ச௪ அர்ச்தமெராத ரமபடுவி 

கற்பகடை பங்கயமி னச்செயுள்கள் கொம்லை2 

கவித மற்றது கூம்புபா - முர - 

ணுறுபச முகத்தி கோன்பொடே 

சொன்னவர் மெச்சிட மின்னுது ௬பபுசழ் 

பன்னிய வற்கரு ஸின்னமு ௪க்கட 

மோன்மரைப் பூவுறை செல்வமா 1b th - 

காவிருப் பாலென அதுள்ளுளே 

தொடர்வெரு வறப்பெரிய வருள்புரி சினைபபொரடு 

மறதியும்வி ளைககுமிரு மலமத ப்ரீறக்களை 

சூர்தபு நினது சேணருளே - யுற - 

வாகிட வருள்செ யாயினியே, 

மர்திர விதிவழி பாறயிர நீடுக 

ரூம்பிடை வருதெளி சாறிள நீர்ஈறு 

மணமூள வுககமெ லாமொரே - மன - 

தொ௫கெெல திருவபி டேசமே 

மத்துப் பிரசமூ மிட்டக் கனிகளு 

மொட்பச் சுரபதி சீட்டிப் பவனரி 

வஞ்ச மறுவ னாரெலா - மணி 

யொண்பொ டியெனபி டேகமே 

வழுக்கு ar pie விழைத்து ரியவுடை 

யடுத்து ஈவையற மூறுக்கி யகன௫



பத்துப்பிரபந்தம். 

மார்பு நாலிட லேசெயா விசை - 
நாறு தேய்வைக ளேபிடா 

மாலதி கூவிள நீபம சோகுக 

லாரடிமி ராதிவ மாஇந முமலா 

வைத புதுத்தொடை யேயிடா - வரி - 

யட்ச தையிற்கலே தூலியே 

மருமலி புகைக ளெழும்ப வேபணி 

யெரிச டர் பலவு மிலங்க வேபணி 

வளர்ர்க வாழைப லாவிளா - வுதிர் - 

குளஞ்ி மாதுளை கோளியே 

மாவினிய முர்திரிபு ளிப்பேயி லாவதரி 

யாசினிக னின்கனிகு வித்தேயெ ளோடுபொரி 
வடையனதுி ரசமிடி. யப்பமோ - தக - 

மகலிலை யடையவல் பிட்டுமா 

ம.துரரச மறுவுற்ற புன லின் நயிர்க்கூழ் 

கடலைபல பய௮ப் 7 டறுுன் Homes Tr 

மலியகிலா வேகிகர்த்த பாகலே - யுய - 
ரெ௫னெமெலீ போலிருக்கு மோசையே 

வரியவரை கத்தரி துவரைபுடல் பூச்சுணை 

கொடிவெளரி கக்கரி யிவைகளது காய்த்திரள் 

வான்படர் முனைவரும் வேண்டுமோர் - ரவை - 

தேங்க பலமுலம் வாங்கியே 

மலா ஈறுக்குபு கூண்டெரி யங்கியி 

அரிய குணப்பதம் வீங்கவ யர்ந்திறை 

வதியி லெழுசி௮ு செம்புநா - லிலை - 

யுளது பசளைபொ னென்றுமோர் 

வாட னந்திய ளோாகொய் €ரை௫ல் 
கரை தண்டு ளோகள் யாவையும் 

வதக்கி ஈயனுற மூடியே - யிஓ - 

பிருத்தி ஈறுவய லூரிலே 
  

* இராசீவம்- சாம்ரசைப்பூ. இசாசிவமென மரீஇயிற் த. வட தாலர் 
 ராஜீவம் ?? என்பர்.



சஷூடி வகுப்பு. கள 
வாய்ச்த தண்புனல் பாய்ந்த பைம்பயி” | 

ரீன்ற வின்சுவை யார்ந்த செஞ்சிறு 

மணிமிள கஇவிலைய யர்ந்தள் - ரக - 
வரிசிய டி.சில்பணி யன்பிலா 

வண்டன் சண்டனி டம்பன் கொலையினன் 

வம்பன் அன்பின னெங்குச் திரிபவன் 

மறங்கொ ளீனர்கள் காணொணா .. வணம் - 

ater &§ சிரையு ளேயெலாம் 

வரிசை நிசனிறை யிசையு மழகது 
பெருகி யமர்வுற வடுவில் சுசியுடன் 

வைத்தே ஈட்பா மேன்மனதோ - டுப- 

டைத்தே நற்பா கேயிலையே 

வட்டகையி னன்கமைய வைத்தமல கந் தமல 
சர்ச்சனைபு ரிந்துபிர சச்தவ கொன்றலையில் 

வகுளமு டித்தசு Cre Bar - aug. - 

யவர்கள் ப ழிச்சுபு ராந்தகா 

வன்னியு மத்தமும் வெண்மைய ருக்கமு 
மன்னுபு யச்சவ னண்ணுமொருத்திகை 

மாமணித் தீபகம் வல்லியே - விழி - 
யாயிரக் கோபதி செல்விமே 

வதுவைசெ .யருட்குமர மறைபுகழ் பரப்பிரம 

வென௱னி அதித்தெமிட ரிநவரு ளெனப்பணிபு 
மாதவர் தலைவ னேகயனே - படர் - 

பரளித மணிய னாமயனே, 

இந்திர னலரயன் மாதவ னாதவ 
னந்தச னறலிறை யீசனி சாபதி 

யெரியிறை யளகையன் வாயுவீ ... டள - 
கிருதிய றிவறவர் பூதே 

யிட்டக் கருடர்கள் சத.தம் புருடர்கள் 

செச்சைக் கனரா ரத்தப் பணிமிலை 
யிஞ்சை யுடையபி சாசர்வே - ணியா் 

விஞ்சை மினரிகை .பாடுவோ



௬௮ பத் துப்பிரபம்தம். 

ரியக்க ரிவர்பலர் விதித்த பணிசெய. 
வுடுக்கை திமிலைகள் பெருத்த using 

சேதி லாகுளி பேரிமா - முர - 

சோடு தூரிய மாமுழா 

வேணுடை யானகம் வானிடி. போலிரை 
யேத.ார வூதுபல் கோடுகள் காகள 

மிக்கு மணிக்குழ லேழுகோ - லுள - 

பொற்க லமெற்கணி கோடியே 

பிமிரொலி யிசைச டனர்த தானன 

தனதன தனன தனந்த னாவெனு 

மியம்ப லேதா வானளா - முரு - 

விலங்கி யானைகள் கோடியே 

யேசறுபெ ருங்கிரிக சைத்தாவு தூசிமுது 
arom gia ளைர்திவ ணப்பேரு லாமிருக 

மெழுசத மெழுதர மிக்கதீ - பிகை - 
முழுமதி கிகர்குடை பிச்சமே 

பிணைகலிறி விரிவட்ட மெணுகெஞ் சரைத்தான் 

வருகவென வசையபொற்கை புரையுங் கொடித்தே 

ரிரிதலிலா வார்கழைக்க ணேறுநீள் - கொடி - 

சுழலருசா வேழிலக்க மாகவே 

யிருபுறக டக்கவொர் பெரியதச நாட்டிய 

விரதமிசை யொப்பறு பவளமலை போற்படை 
யேர் அபு வருபெரு வேந்தனே - இரி - 

சாய்க்திட வயிலெறி காரந்தனே 

யிகலுஈ ருக்கெம னாந்தனி மந்திர 

வினியவ ருக்கினி தாங்குண பஞ்ச.ர 
விமையர் களிகொள வென்றுளே - யெணி - 

யவர்கள் புரிதரு மங்களா 

வேம பக்தன பூடண சேமனே . 

நாகர் சிந்தையி லேயுள வீமனே. 

யிடுக்க ணறுதவ ராஜனே - மறை: - 

முடிக்கு. ஞளபர தேஜனே



தங்கஆன ந்தக்களிப்பு. ௩௨௯ 

யேங்கெ னெஞ்சனை யாயந்தி டுந்தயை 
சான்ற சம்ப்ரம பூஞ்ச தங்கைக 

ளிலகிடு பதபர மண்டலா - பக - 
லனையக னமகா குண்டலா 

வெங்குந் தங்குவி சும்புஞ் சிறிதென 
மிஞ்சொண் பண்பொடு நின்றெய் குகிகழு 

மிரண்டி, லேகவ னாதியே - கறை - 
யிறந்த சாதம னாதியே 

யிடரில் கலமுனி யுரிய சுகமுனி 
பரைய முசுமுக னறிய ப௬முக 

னிப்பார் மெச்சோர் கரனுமே - னசை - 

யுற்றோய் வற்றே சூழ்குரவா 
லெட்டுமலை யுந்தகர வெற்றிமல சங்கைகளி 

லட்டகரி பந்தெனவெ டுத்தவிறல் பம்பிளைஞ 
விரணிய வெற்பெனு மாண்புசால் - பொறை - 
டயதனைய சைத்தஇ லேய்ந்தகோ 

டென்னுமு கட்டினை விண்ணிலி றைத்தகை 

மன்னவ வைப்பட மன்னிடு சட்டியி 
Gaye பார்திரு வுள்ளமே - பெனை ~ 

யாதரிச் தாளருள் வெள்ளமே 

யெவையும திசித் துருவ மகுடமு டி.யுற்றவர்க 

டொழுசடை முடி த்திருவர் புரவல குணத்தரய 
வேதமில் பெயர்க ளாயிரமே - ய்ள - 
பாவக துரியப ராபாமே, 

சஷ்டிவகுப்பு முற்றிற்று. 
- கலியுகம் ௫00டு - சக்கு ரேரான சோபடிருதுனா. ஐப்பிமி” ௧௦௨ 

கர்சசஷடி, சென்னையிலருளிச்செய்யப்பட்டது. 

eran ANE 

| தங்கஆனத்தக்களிப்பு. 

  

சுயமான தங்கமித் ..... தங்கம் Bas 
சுப்பிர மணியமெளுந்தெய்வத் தங்கம், 

& ௮ந்தரர் வேண்டொரு தங்கம் a 
லறுசிக ரக்கிரி நின்றெழு . — தங்கம். . 

சவலை 
  

* ஸ்வயம்-என்பர் வடநூலர்.



vg 

ih . 

டு 

or, 

சுந்தர மாய்ச்சுடர் 

அங்க மலர்க்கசர் தங்கொரு 

. வேதத்தி லேயுள்ள 

வித்தைசொல் லாகம நித்தியத் 
சாதத்தின் மேலுள்ள 

நாதங் கடந்தபின் னாமடை 

பார்ப்பவர்க் கன்புசெய் 

பாக்கிய மெல்லாம் பகுக்கின்ற 

சீர்ப்பர தத்துவத் 
இற்பர தேஜோ மயானர்தத் 

_ நினைப்பவர்க் இன்புசெய் 

கெஞ்செனும் பேழையி லேகிறை 

வினைப்பவம் வெல்பகர் 

விளைவற்ற பூமியிற் புசைபட்ட 

, வாதிகட் கெட்டாத 
வறண்டலை வோரறி யாவருர் 

Shab Gon scar 

செல்வர்க்குச் செல்வம தாந்திருத் 

. அஞ்சனத்தெட்டாத 
யஞ்சனத் தேயெட்டு மற்புதத் 

செஞ்சயத் தைத்தரூ 
சித்தர்கள் யோடுிகண் மெச்இிடு 

மாற்றி ஓயர்ந்தொளிர் 
மங்கும் படி.க்கருள் செய்தனித் 

ஆற்றலின் மேம்படு 
ரண்டமெல் லாம்விலை கொண்டுயா் 

அள வைக் கடங்காத 
மனலிட் டுருக்கினு முருகாத 

களவுக் இணங்காத 

காமு௮ வார்மிடி தீர்க்சென்ற 

யாதனை யைத்தெறு 
யானை விழிக்கித மாயலிர் 

ஏதணை யாநறுர் 
லேனலி னோர்கொடி தான்படர் 

பத்துப்பிரபத்தம். 

தங்கம்-- உமை 

தகம். (சுயமான) 

தங்கம்--சுத்த 

தங்கம் 

தங்கம்-- Yt Fi 

தங்கம், (சுயமான) 

தங்கம்---இவ 

தங்கம் 
தங்க ம 5) 50) 

தங்கம். (சுயமான) 

தற்கம்--தொண்டா 

தங்கம் 

தங்கம்--ஞான 

தங்கம், (சுயமான) 

தங்கம்--அன்பு 

தீங்கம் 

தங்கம்--தவச் 

தங்கம். (சுயமான) 
வ ரர. 

தங்கம்--பத்தி 
தங்கம் 
தஙகம்--இவ 
தங்கம், (சுயமான) 

தீங்கம்-- எல்லா 

தங்கம் 
தங்கம் -பஇ 
தங்கம்.(சுயமான) 

தங்சம்--இன 
தங்கம் 
தங்கம்- தன்னைக் 
தங்கம். (சுயமரன) 

தங்கம்- தெய்வ 

தங்கம் 

தங்கம்---எழி 

தங்கம். (சு யமான)



அனவரதபாராயணாஷ்டகம். ௪௧ 

௧௦. ஞானவிண் ணாகின்ற தங்கம் --5ல 

ஈல்குக் திருப்புக ழோன்கண்ட தங்கம் 

வானவர் மாழாடித் தங்கம் -ஈம்மை 

வாழ்விக்க வரத பராபரத் தங்கம். (சுயமான) 

fP
 

* 

தங்க ஆனந்தக்களிப்பு முற்றிற்று. 

  

அனவ சதபாராயணாஷ்டகம. 

NOI LEN Fer 

க்லிவிரத்தம். பண் - முதிர்தறித்சி. 

மன்றெனும் பதியுறை மழவிப முகவனு 

ஈன்றெனலும் பிரணவ வவனிளை ஞனுமறை 

தொன்றெனும் பொருளெனச் சுடர்சவ னுமுமையு 
மொன்றெனும் பெரியவ ரூயர்பதம் பணிவேன். 

அள்ளுலை யாப்படை யறுமுக வனுமனர் 

அள்ளுலை வோட்டுதண் சுடரணி பரமனும் 

வள்ளுலை யாக்கிரி மகளுமைங் கரனுமெ 

னுள்ளுலை யாப்பொரு ளொன்றெனச் தொழுதேன், 

ஆதித்தன் மதியன லாகுமுர் ஈயனனஞ் 

சோதித்தண் முகவுமை தோமில்ங் கரன்முரண் 

காதித்தன் களிதரு கடம்பனொன் நெளுகிச 

மோதித்தண் ணளிமிக வுறுதுயர் களைவேன். 

மயல்களை சிவையையு மதகரி மூகனையு 

மயல்களை யயிலர சனையுமொன் னலர்கடம் 

மியல்ககா கவெளனையு மொருபொரு ளெனினிடர்ப் 
புயல்களை யருஞறு மெனானி புகழ்வேன். 

மாலொடு விதியறி யாதசெம் மரைமலர்க் 

காகொடு ஈவிரமு மாரிறை களியுமை 

. வேலொடு வருகுக வேள்கள புமுகன்மெய் 

வாலொு மிளிரறி வினி O°



௪௨ அ௮னவரதபாராயணாஷ்டகம். 

௬, திருவருள் புரியுமைங் கஇலீந்திரி புரைபைரை 
குருவருள் புரிசெளங் கிரீஞ்சிவை குகனிட 

சொருவருள் புரிபத வீராயக லுயாசவ 

னருவருள் புரிபதி யாயெனைக் காக்க. 

௪, வானுதன் மடப்பிடி மலைப்புன மானலம் 

பேணுதல் விழிச்சர வணபவப் பெருந்தசை 

மாணுத னயனகங் கணபதி வளரனல் 
காணுத லரனுமை யருளெனைச் காக்க. 

Sy பாமகண் மறைபுக ழோங்கண பதியெழிற் 

சிமச ணனிபுக ழோஈமச் சிவாயவை 

பூமகள் புகழுமை பூம்புகழ்க் கவியிறை 

யேமக கனவருள் காத்தருள் கெனையே, 

பக்கம். 

Bot 

க் 

அனவாதபாராயணாஷ்டகம் முற்றிற்று. 

  

பத்துப்பிரபந்தம்ஷஹம்பூரணம். 

கமாதநபாள் நிநவடிவாழ்க. 

—>_ SS 

பிழை திருத்தம். 
னைக வவ 

வரி, ட பிழை. திருத்தம். 
eh வானாதல் அவ்வாருதல் 

டக்... | (வணர (உணர | 

௨௪ அமரஹீம்ஹ -. அமாஸிம்ஹ்: 
௨௮. பரிபூண .  பரிபுரண
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இிவமயம், 

குமாரகுருப்யோகம? 

  

தீநந்தேவையெனுந் தீநவிராமேச்சாரத்தைச் சார்ந்த 
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பாம்பன் : 

ஸ்ரீமத் - குமரகுருதாச சுவாமிகள் ட் 
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1 அருளிச்செய் தீ 1 

காசியாததுவை, -- 
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First Edition 400---Copies. ட 
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இ, பன 

(L. D. MUTHUKARUPPA PILLAY AVERGAL, ன 

Agent Messrs, Madura Co., Ld., Pombun.) ப 

பாம்பன் மஜுராக்கம்பேனி ஏஜண்டு reo 

லெ. து. முத்துக்கருப்பபிள்ளை யவர்களாற் % 

  

சென்னை ; 

புரோகிரஸ்ஹிவ் அ/ச்சுக்கூடத்திற் 

பதிப்பிக்கப்பட்ட. 
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சிவமயம், 

குஹப்ரஹ்மணேோம 3 

திருச்சிற்றம்பலம், 

காசியாத்திரை, 

  

ேரிசைவேன்பா. 

எந்தை யறுமுகளை மின்றாமை மீன்பன்றி 

முந்தை யுலகளந்தோன் மொய்ம்பரிமா--நொர் தழியச் 

செய்தவனைத் தானோ திருமழிசை யாழ்வரன்மே 

லையெனவெண் ணாதிருர் தான், 

ஓம்பென் னிறையைகஈல் கோம்பொருளாய் மாலபனைச் 

சரம்ப ரெனச்செய் தழற்கண்ண-னாம்பரன்கட் 

செர் தீயைத் தானோ திருமழிசை யாழ்வான்கால் 

வெ தீ யடக்கு மிகுந்து, 

என்னிறையைத் தந்தோ னெரித்த வுடம்பினையு 

முன்னவனே கொய்த முடியினையும்--பின்னுமுறப் 

பண்ணவிய லாரப்பன் பாதந்னை யாழ்வாே 

கண்ணுதலை வெல்வான் கணித்து, 

.் மாற்குவை குர்தழும்பல் லோர்க்குயர்வா னாளுமருள் 

வேற்கையன் மெய்த்தர்தை பார்த்தாழ்வான்--மே ற்சொனலாழ் 

வீயென்ற போதேலா தென்றானத் தேவென்ற 

வாயென்றுன் புற்றதோ மாண்டு, 

இர்சான்கு வெண்பாவும், திருமழிசையாழ்வானது சரித் த5லதி 
வாசித்தபோது நிகழ்ச்தன, 

இட்டிணி கூழ்கிக் க்கக் பெக்சவுட 
அட்டிண மாறுமனத் தோகையுற௮ம்--பட்டினிபோம் 
பூமனத்தை மாற்றியிளம் பூரணனை சாடுமொரு 
மீமனத்து வின்ப மிகும்,



oT. 

BO, 

காசியாத்திரை. 

கோதா வரியிற் குளித்த பலன்ருனே 

wi gs apr (psmreniwe wreti 5F—F grt 

விசாகபட்ட ணத்தருகே வெய்துறவே செய்த 
தரூயையற்ற மேலோ யறை, 

எத்தனைபே ரென்னோ டிருந்தாலு மன்னவரெள் 

ளத்தனையுன் னன்பில்லா ராயினெனக்--கொத்தது ணை, 
யாவாரோ வென்னெஞ் சறிந்துதவு வாரிகனார் 

தாவார் கடம்பணியோய் சொல், 

சேடரிய சேய்வாண தீரத்தத்தி னீபட்ட 
பாடதிக மில்லை பகரதிசோ--ராடினி௮ 
பார்ப்பதற் குண்ணீ படும்பா டதிகமெனத் 

இர்ப்பதுதா னோவுன் செயல், 

ஈண்புடையர் சென்ரு னடர்திறுக் தாலிருக்கும் 
பண்புடைய வெர்தாய் பதிமுருகா---தண்பெருகு 
மன்பில்லார் பின்செல்லே னாளல்லா ரில்லெய்தே 
னென்பதுன் னெஞ்சநறிற்த தே, 

என்னரசா யென்குருவா யென்கடவு art ரயிருக்கும் 
பொன்னயிலோ னன்பு புரிந்திங்க--னென்னை 

பிருவறாளம் புக்கழைத்தே யென்பசியிற் கேற்ற 

இருவமுது தந்தான் நெரிந்து, 

, நித்திரைக்குத் தத்துவ நேதிசெய் யாதநீர். 
தித்த மடங்கவது செய்வதென்னே-.- சத்த 
மடங்கிடுமேல் யாவு மடங்குமக னேதிப் 

படங்கள் படித்தலைவோ ரே, 

சுடலையளிக் கும்மானிச் சூரனர ரென்னுங் 

கடலைவறுக் கின்ற கயையி--னடலைமனஞ் 

செற்றுய்ய வெண்ணுமெனைச் சேர்த்தனையே யென்சுவலை 
யெற்றைய னாமூருக னே, | 

, எக்தை யிளம்பெருமா னீட்டல் கருணையினா 

லிர்த வருங்காசி யெய்தியவென்-4-சர்)த



௬௫. 

க, 

Bae. 

காசியாத்திரை, 

களிக்க வரகங்கை கண்டேன் குடைந்தே 

களிக்குமர னைக்கண் டனன், 

. காசியவிர் கேதார கட்டச் வொலயத்துண் 

மாசிலயில் வேலேந்தி மன்னுவ--தேசிச 

மேர்க்தர் தெரிமுன் முருகுருவிங் கில்லையெனச் 

சூர்க்ததென் னெஞ்சஞ் சுழன்று, 

சண்ணுள்ளார் காண்பார்நற் காதுளளார் கேட்பாரின் 

பண்ணுள்ளார் பாடுவரிப் பண்பேபோல்---விண்ணருவிற் 
பாழ்வெளி மீச்செல் பலமுள்ள வான்மாவு 

மூழ்வழி யேவிளையா டும், 

கரதுள்ளார் காண்பாரோ கண்ணுள்ளார் கேட்பாரோ 

வாதலினற் றெய்வ வருள்வலியின்--மேதினியை 

வெல்வார்க்கு மப்பிறவி மேவுதலைக் காலத்தே 

யில்லாக் ௧௯௧ oh, 

ட எறர்ஈதியின் மூழ்கிடினு மெக்கோவில் கண்டிடினு 

மென்னிறையை யென்னகத்தி லேகாண---மின்னு 

மறிவுபிரங் காவிடினெற் கானந்த முண்டோ 

நறியமக னேநீ ஈவில், 

மாசில் விசாலாட்டு மைந்தனைஈன் மாண்புடைய 

பாச மறுதண்ட பாணியினைக்-- காப் 

பெருகஈகரி லென்றன் பிணிப்பவிழு மாறே 

ப)ிருவிழியி னாற்நரிசித் தேன், 

எவனுருவந் தோன்றி யிறவாதோ வென்று 
மவ.னுருவ மாங்கதியு மற்றென்.--றெவரு 

மறிவதற்கோ ரையமிலை யாதலிற்சா ரூப 

திறமும் பலவென% தேரர், 

. கட்டினார் சத்திரங்கள் காசுடையார் பார்ப்பார்கண் 

மட்டுமே யுண்ணவென மாகிலத்தி--னெட்டயிலோப் 
மற்றவரு ணத்துதித்துன் மாணடியே நகேடிகிற்கு 

நற் றவசெல் குண்பார் ஈவில்,



ows 

௨௮ 

காரசியாத் திரை; 

. காசரிசி சோறு ணி கானமெனிழற் காதவழி 
பூசுரொன் பார்பெறற்குப் போவதையிக்--காசினி௰ி 
ஸலாய்ந்துணா மாட்டா ரவா்க்கே ய(ஐதளித் து 
மாய்ர்திழிவை யேமருவு வார். 

. சாவருலக நீதீதிறையை யெண்ணியிருப் பாரோ 
கவரமகிழ வேசோ தளிக்குஞ்--வெபுண்யம் 
பண்ணா மிலார்பிறருக் கேராளு மீர் துபசு 
புண்ணியவாழ் வொன்றுறுவார் போய், 

காழ்வி லயோத்திதனிற் றண்ணார் சரயுஈஇ 
மூழ்சி யெனதிதய மோகமலம்--போழ்கூர்த்த 
வேலவனை காடியடி. வேட்டுகின் ே றனிக்த 
ஞாலஈடை யெய்தாம னன்கு, 

சீரா ரயோத்திதனிற் ராம apis scpmon 
னாரா ௬ுமைஈம்ப னல்௮ருவு--மேரார் 

கரிமுகத்தன் பேருறாவுங் சாணலாஞ் செவவே 
௮ ருண்முகத்தைக் காண்ப தரி. 

ஒழமுருகா மெம்பெருமாற் கோரன்னை யானவளு 
ரோம வரித்துவா ரத்திடை&-- ராமுருவங் 
காட்டிவரு தேவதையு மானவளை க் சண்டவுட 
னீட்டியதோ மெல்லா மிறும். 

தரிசிக்கக் தீண்டியிடச் தாழ்ர்தனி தோய 

வுருசிக் குரியகா வுண்ணக்-கரிசற்ற 

சுத்தமுடற் குண்டாகுஈ தூவுளத்தி லோகையு௮ 
மித்தெய்வ தங்கை யினை. 

_ துளசிவன மாமூரைத் கொன்மதுளை தன்னை 

வளையமுனை மூழ்கினேன் மாசி---லொளிமுரு இன் 
பூறருளி னாலரித்து வா.ரகங்கை யுண்ணுபொழு 
தேறியதண் டன்மை யிலை, 

விழித்துயிஅச் காதாரம் வெய்யமல மேயவ் 

விழித்,துயிலை நீக்கவெண்ணல். வீ ளாஞ்--செழமித தமல...



் "காசியாத்திரை... டு 

வண்மை யறுத்தரு௭ மாகுகனை யேன் நமட்டு, , 

மெண்ணியிரு மன்பீ ரினி, 

௨௯. கன்மமல முள்ளளவுங் காணுப௫ிக் €யுமுண . 

கின்மையு/ நமாட்டா தெனவறியுர்-- தன்மையர்தாந் 

தோன்றுபசுிக் கேதேனுஞ் ச.த்தவுண வுண்டுதயை 

சான்ரகுகற் முழ்வார் தினித்து, 

நீறிவொ ரைக்காணி னிந்திக்கும் வைணவர்க்கே 

சோறிடுகோ வின்மடங்கள் சூழ்மனைகள்--காறா வே 

காணினுஞ் சைவசவத் தோரங்கே கால்ல்வக்க 

நாணுவது மிக்க ஈலம். 

௩.௧, கரியமால் கோவிரனைக் காணினங னேநின் 

அ௮ரியஈமற் கார முஞற்ற--* லரியடியா 

நண்டியுடை கேட்டா லஓயாவேனுக் கென்றித 

லண்டனரு என்பர்க் கழகு, 

௩.௨. கண்ணன் குடையென்னக் கையிலெடுத் தேவிடுத்த 

திண்ணவரை பார்த்தோஞ் செகராக--மண்ணியசாள் 
கார்த்தீகே யக்கடவு ளென்றொன்று கண்டோமம் 
cpr sepia Gar wiper Bun, 

டட .கோகுலத்தைக் கண்டுகளி கூர்ர்தவென் னன்னெஞ்சே 

யாகுலத்தைத் தீர்ப்ப தருளொன்றே--காகுஃக்குப் 
பிள்ள யெனுஞ் சேயடியே பேணிநிலை நிற்போர்ச்கவ் 

வொள்ளருளெய் தாதிருக்கு மோ, 

கட௪. கங்கை யமூளை கரிசல் சரச்சுவதி . . 

சங்கம மூழ்கியென் சஞ்சலங்கொல்--கங்கைமக 

முருக னோன்றாள்சே ராக்கமுற் தேனவன 
தோமருளி னாலின் glam a, 

௩௫. இர்.தத் திரிவேணி.சங்கமத்தி லேபடிவோ 
செந்தத் அயருமில ரென்றாகிட்--பந்.தக் 

டாட அரியடியார்- அலை. சித்ரோர்ச்வபுண்டா . தப்தமுச்ாதாசண 
ad, வைக விபூ திதாரணமூம், விஷ்ணுபச் திபு முளோர். ்



காசியாத்திரை. 

கடல்கடப்பார் கந்தன் கருணைக்கா ளாே 2) 

GAP Rous ரோசையு௮ வார். 

௩, கூபிரயாகை யாமிப் பெருந்தலத்தி னல்ல 

சரர்யாரும் வேண்டிமதி தூய-- வச தியைக் 

காமேர்த் திருபமுனை காணரியவாணிதனைப 

பாராச்சகண் ணுலென் பயன், 

௩௨, எற்றுக்கு சாம்பரமென் றெண்ணியுல G7 BC aor 

சொற்றுத் திரிகின்றீர் தோமெல்லா--மெற்றுதந் 

திரிவேணி சங்கமத்தைச் சேர்மின் குடைமின் 

சருவானி நீத்துய்வீர் கள், ப 

௩. தென்மொழியைக் கேட்டுமோர் தீட்டென்னும் பாப்பார 

es. 

Fo. 

eta! 

கென்வ ழி தான் கை கூடு மிவ்வுலகி--னன்மொழிதேர் 

எம்பற்த சாதிமுக்தர் சாரா வகங்கார 

வவெம்பற் தர் சானே மிகும், 

,பேசுவதுந் கேட்பதுவும் பெட்போ டெழுதிவது 

மாசிறமி ழாயிருக்க வத்தமிழை--யேசுகின்ற 

ஷூட மதுடரையெம் முத்தர் மஇிப்பார்விண் 

டர் பிராளீ ஈவில், [த 
வடமொழிலயத் தேர்ச்தோர் வடமொழிதா யென்னிற் 

திடமொழியார் தென்மொழியைத் தேர்ந்தோர் புடலிகனி 
லத்தென் மொழிதந்தை யாமெனலுக கூடுமெனல் 

சுத்தனை யேக்கென் pl watts, ச 

எப்பொழுது தென்னா டெனுமொன்றுண் டாயினகோ 
வப்பொழுதே யம்மொழியு மாயதென்றன்--முப்பொழு௪ 

மோர்நர்தார்க்கு மொப்பா மொருமுருகை யேக்துமெனைச் 

“சேர்க் தார்க்கு மொப்பாச் தெளி, . 
கட்டளைக்கலீ'ந்துறை. 

காசிக் குமர குருபரன் செய்த கனமடத்திற் 

பாடிப் ப.பறு கலந்தால் லன்னமும் பாலுமுண்டங் 
கேசற்று நின்ற வெனதரை யிற்கும ேசனனபர் 
தூசிற் சீறர்தபொற் உ காடாய வத்திரஞ் சுற்றினரே, 

4 இச்சாடாயங் சட்டியுகாலம், சலீயுகம் ௫௦௦௪ - ல் சிகழ் சபரு துஷ் 

Ge wea Lye MTD [I 6 oop, 6 BT என்ச,. 7



கா 

ச்ஸ் 

ச, 

காரியாத்திரை. ளீ 

சுற்று மமையக் குமர குருபர சாமிசொர்த 
முற்ற மடமிதிங் கேயிட்ட காவி யுடையிரண்டும் 
பெற்றிட னின்கட னாகுங் குமர குரூப்பெபோ 
சிப் ங் ருவரம் யெனவுரைக் STOR BL போன்பேோ, 

பின்னு மெனையிங் சறியா தெழுர்சதிப் பெற்றிமின 

ஈன்ன ரிஉயெனத் சள்ளே லெனவு ஈவின்றவன்னார 

(ிகான்ன மொழியைச் குமர குருப ரன் சொல்லென வே 

மென்ன திதயமு மொப்பிப் பாவச மெய்தியசே 

. அன்றிறை கோவணங் கட்டிவர் தெற்குய ராக்கு ளி! 

சென்றா டொட்டுவெண் கோவணக் கொண்டு சிபி எனி 

யொன்நையே போர்த்துத்திரிர்தவெற் இிர்செவ வுைைபி ண்டி 
[அ 

ம ஈன்றெனக் ௩கசெவ வேளருள் பூர்த்தியு ஈல்குகவேட 

Gitond@o aris 

வல்லா ரிராச மசேர்திரத்தி லேயெர நவ 

னில்லோ ரான்றா னிருந்தேனஃ--வி௨ஷலோன்போ 
லேகொருவ னீயிங் கிராதுபோ வென்சொல்லெ 

ஹாகமனத் தைத்தொளைத்த துண்டு, 

, சிருஞ் சிவமுமருள் செவ்வேளின் சேவடியே 

FT hE) குமாகுரு தாசனெலும்--பேரு yrs ren 

ஜென்பொற் நமிழறியார் தேயங் களிற்கொண்ட 

வின்புக்குத் துன்புகுறை வே. 

, Da Talent ase கண்டும௫ிழ் பேய்மனமே வஞ்சக் 

கநைமனத்தர் தாமுமதைக் காட்டி--மிறைவிகா பப 

ராகலினுள் என்புடையா ரன்பினையே ஈன்குமஇ 
பாகலைவே எனபும் வரும், 

தனக்கோர் சமமின்றித் தாரணியில் வாழ 

நினைக்கன்ற பேதைமையோய் நீயுன்-- வினைக் குழுவை 
வென்.றுய்ய ஈல்வழியை மேகியிரா யெஞ்ஞான் துஈ 

குன்றெறிந்த கோளருளைக் கொண்டு, 

. தேள்விடமென் காலைத் திருகிக் குடைதலினீர் 
நீளுடலை நீக்கிரா ணேர்துன்பு--வாள்சொடத . -



Ga. 

@e. 

௩... 

காசியாத்திரை. 

வெட்டுவது குத்அவனு வீசுவது போத அமோ 

Fi Gus சேசவறி யேன், 

OSHS மார்மதியா வேரில் திய 
மதங்கட்டி யேயலை லப மாக்கா- -ஸிதங்கெட் ்.... 

சித்தசிலைப் பேறிவாச் செய்புங் குகே. ன 
பற்றுஇர்முன் ஹாலின் (படி. 

நெஞ்சடக்கி கிற்கு கிலையிலெழு பே றிலிற் 

திஞ்சிலுங காணாக் கிறியுடையீ£--லிஞ்சுவெளி! 

நோக்ககிலை யாகாது நானமற்ற சேர் தனையுள் 
ளாக்குதிர்ரன் கேய மது, 

எப்பாடு பட்டு மிதயஈடு வேதலைலற் 

கொப்பா மூயிரை புயிர்க்குபில ரத தப்பாமற் 

காணவதிக கும்மகமே காசின் மதமெனு மம் 

மாணயில்வே ளாளரது வாய், 

௫௫௪, உ யிர்க்குயிராய் நிற்கு மொருகுகனைக் காண 

வயிர்ப்பநவே நெஞ்சடக்கி யங்க ஹுயிர் ப்பறுபோ 

தூனநினை தேவேராம இன்னவிதி யாதமத 

மானைமத மீனமத மாம், 

ee. வேளுக்காட் பட்டவே வேளாளர் மற்றையவர் 

௫௬, 

கோளுக்காட் பட்டகோ ளாளரக்த--வேளுக்காட் 

பட்ட வருணூரி பார்த்தல் வேளாக்க, 

விட்டகளனை நெஞ்சே யினி, 

ஸ்ரீ காயொத்தி திரைமுடிர் ததன் பின்னர் 

ஒவ்வொரு, சந்தர்ப்ப நோக்கப் 

பாடியருளிய திருப்பாட்டுகள், | 

தென்னாட ருத்தரமே சென்றுஈலர் தேடிகெ 
ame rit தென்னாட் டருஞ்சே.௮--வென்னா௫ல் 

CF SB rp. Maren Gs சேர்ச் தாலர். கவன். 

ுூத்தவே ளாளரறை வார்...



By ச 

On 

காசியாத்திரை. ட்ட 

நீர்க்ருடர் தூக்கவரு நேரத்தி லேபெண்க 
ளார்க்கும் பலபேச்சுண் டாமங்க-னேர்க்குடரேர் 

கொங்கை யுடையீர் குமரன்மாண் பேபகாமின் 

சங்கையற வெய்அமருட் சால்பு. 

இத்தில்லை யாடி. யிளஞ்சுதனை யேத்தநர்க்கா 

பத்தில்லை யெட்டில்லை பன்னரிய-- புத்தில்லை 

uP] மவனருள்வந் தேயுமஞ் ஞான்றுமன 

மோயுமா ௮ண்டாமொன் அண்டு. 

அடியிலுள்ள ௫௬-ம், ௬௦-ம் மூறேய ஒற்றிணை 

ந்த குற்றெழுத்துச்செய்யுளும், ஒத்றிணைந்த 
கெட்டெழுத்துச்செய்யுளுமாம். 

தப்பெற்றும் பொன்மன்றத் தம்பக்கச் தற்கன்புத் 

அப்புற்றிட் டுண்சித்தர் அன்பத்துப்--பப்புக்குட் 
சென்மக்கள் பண்பற்றுச் செம்மக்கள் சண்பெற்றுப் 

பொன்மக்கண் மெச்சப்பம் பும், 

மாட்டாக்கோன் வார்பாப்போர் மாக்சான்மான் போற்றோர்மாண் 

பாட்டேற்றான் சேய்வேட்போய் காப்பாட்டோர்--மாட்டேச்சார் 

திங்காஞ்சோம் பார்தேம்பாத் தேன்பால்வேக் தாக்தீர்தேன் 
பூங்கால்வாம் வோம்பேண்போம் போம், 

தெய்வாசை முன்றந்தான் றெய்வப் பிரதான 
சைவாசை பின்றந்தான் சாற்றெனக்குச்---சைவமுடி. 

வாகியசித் தார்ததசை தந்தா னதன்பின்மெய் 

யோகாசை தர்தான்்சே யோன், 

பூவிழிப்பை நிட்டையெனுஞ் சைவனையும் புல் லுணர்வை 
மாவுணரச்சி யென்னான்ம வாதியையுந்--- தூவுணர்ச்9ி 

யுள்ளவரா யெண்ணே னெருகுகளுக் காளாகி 
நள்ளிருளை வெல்லுமொரு கான். 

விழிப்புர் துயிலுமிலா மேனிலையைத் தானே 
செழிப்புகிட்டை பென்னுஞ்சித் தார்தம்--பழிப்பில்லா 
வந்நிலையே யென்னிலையா மல்லார் நிலையயலா | 

மின்னிலைவே 'லோன்நயவு எீர், ் 

தோங்கடிர்ச இத்தாந்தர் தரீலமுதன் கூவுடம்பு: 

நிங்கிரிற்க வேசொலுமந் நே. ராகத். இங்கி



௧0 

௭௬ ௫, 

ச்சா, 
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யிர் விட, 
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Ord, 

காசியாத்திரை. 

லொழிவி லொடுக்கமஅ முக்கழற்றி யோது 

மிழிவிலிதைக் காய்கெஞ் சிருட்டு, 

இருளிரித்து வாலருளீ யெரந்தைமுரு கையன் | 

றிருவுளத்தை நேடாச் சரார்தாம்- -பொருவினிட்லை! 

முன்னிலைதான் கெட்ட முடிவஙனம் வாக்குமன 

அன்னலிலை யென்றறிவா ரோ, 

வானோர்க்கு மேனோர்க்கு மன்னாங் குமரசூரு 

வானோர்க்கு நான்றாச னானேன்மந்--ேஜோர்க்குக் 
தாசனினி யாகேன் றரறுக்கன்பு சாலார்க்கு 

சோசலுமா கேனிஃதென் னேர். 

ஈன்றாளின் மேலா மிரக்சமூள ஈச்செவ்வே 

Cana டுதித்தினிய நானுவலத்--தேன்போற் 
கிடைத்சசெய் வத்தமிழே கேினையு நின்னைப் 

படைத்தவனை யும்பழிச்சு வேன். 

வேளா தொழிவார்கா ணொண்ணாச வேலிறைவற் 

காளா கியவென் னளிகெஞ்சே--கேளானே 

நற்றகரோ பாசனையை நாதனறி வித்தமையின் 

மற்றையவெல் லாநீ மற, 

காமிகட்குத் தெய்வம் கருவேளே யேஹோக்குச் 

சாமிஈச்செவ் வேளென்பார் சான்றோரச்--சாமியெனை 

புள்ளா திருப்பான்கொ லோகையுட னேவர்.தூ 
கொள்ளா திருப்பான் கொலோ. 

அத்துவிதப்பொருள். 

ஏகக் அவிதமெனு மெண்ணிருப்ப வத்துவிதர் 

தோகமறு வே தஞ் சொன தாலவ்--- வேகக் 

அவிதமு மல்லாத சொற்பொருடா Corus . 

துவிதமென் மோர்த அணிபு. 

எகமெனுக் கூற்றிற் கறையொன்றே: மற்றொன்றத் 

். கேகனுருச் சீவனுமென். றேரஈவிலல்---பாகமிலா 

வத்துவிதச் சொல்லிற் கருளிை PUGS சவனுமே. 

நித்தியசம் பர்தமென னேர்,



காசியாத்திரை, கக 

௭௨. அத்துவித மும்மேக மாஞ்சொலுமொன் ரோோவேக 

புத்திரனை யத்துவித புத்தினென்--றித்தரையி 
லோதுவழக் கில்லா தொமிர்ததுணர் வோர்க்குமிது 

நிதவழக் காகு நிதம், 

ak. இன்மைப் பொருள்கோாடற் சே* யகரம் வர்தகெனி 

னின்மைப் பொருளகர மெண்ணல்லாச்--சொன்முன் 

வருதறகு மெண்மேல் வருமகர மன்மைப் 

பொருளுதவும் வேறில் பொருள். 

௭௪, ஏகத்தின் முன்னகர மேய்ர்தே யனேகமென 

வாசக்கண் டோமே யதனானே---_யேக 

மறுதலையா மின்மைகொளிற் சூனியமா மற்றே 

தறிவகெனி லவ்வன்மை யாம், 

௫.  ஏகத்து மூன்னகர மெவ்வா நிரண்டொன்றைப் 

2பாகச்செய் தவ்வெண் பணர்கூட்ட--மாகெண்ணி 

னத்தந் தரு$ கிறதோ வவ்வா றறைந் தலுவி 

தத்தகா முக்தான் றரும், 
  ee em யலை. 

  

[இது ஈநகாத்தில்வரும் ௮கரம், 4 ஏகமறுதலையாமென் நதற்கு ஒல் 
நன்மறுதலை யிரண்டென்றாம் என்பது பொருளென்க, 

* இச் இறு? நிகழ்கால விடைநிலையாம். இது: மதுரைக் கடைச்சங் 
க்தார்க்கு இலக்கண நூலாயிருந்த தொல்சாப்பிய4 இ லில்லாமையால் ௮ச் 

சய்சப்புலவர் பாடிய பாட்டுச்களிலும், ௮ சீசாலத்.து வேறு சிலர் பாடிய பாட் 
டுச்கரிலு மில்லாமையாயிற்று, இதுபோல அத்தொல்காப்பியச் சூத்திய 
களில் வெயிப்படாக் கின்று? 4 இநின்று ? எனுமிடைரிலைகளு மப்பாட்டுக் 
சளில் ௮ரியனவாயின. பிற்காலம் இலக்கியம்: சண்டவழி ௮க் இன்று 

ஆரின்று என்பவற்றையுங் கோடல் வேண்டுமென்று சாட்டக்கரு திய சேனா 

ராயர் * அவைசதாம்--அம்மாமெம்மேம் *” என்றற் ரொடச்சத்துச் சூத்இர 

வரையில் * உண்ணாரின்றனம் ?? உண்கின்றனம் !? முதலிய வ. சாரணங்களைக் 
சாட்டினர். ஆண்வெ கிறுவுக்கு உதாரணங் காட்டாராயிஞர். அஞ்ஞான் 
றஐதற் இலக்யெ மவாக்குக் கடைத்திலது போலும். இல£கியங்கண்டவழிப் 
ver gre ores ஈநன்னூலாளிரியர் :: ஆரின்று கின்று இறுமூ விடத்த..... 
னைம்பா ஸிசழ்பொழு தறைவினை யிடைநிலை,?” core GED IG செய்தா 
ரன்றே. ௮ன்னணஞ் செய்தாராயினும், கறு வசனத்்இினன்றிச் செய்யு 
ளகச்து வருதலுண்டோவெளின்,--அறியாது விஞயினாய்: என்னை? ஸ்ரீ 
ஞானசம்பந்தர் தேவாரம் இருலிழியிழலை யமகம் ௨ - வ.து இருப்பாட்டில் 

et பணிகி C mar de மாதையே 7 என்றும், ஸ்ரீஅருணடுரிகாதர் திருப்புகழ் 

௪-ம் பாகம் ௧௮ - வது திருப்பாட்டில் 4 அவிகிற சுடர்போலே ?! என்றம், 
திச்துவகுப்பில் * மொழிகற வகையிது சிறிது பெற்றிலர் 4444 இருச்சிற 
சருக்கரை வருச்சைக தலிச்சவி?? என்றும், வடுகராததேக நியற்றிய புள்



we. கர்சியாத்திரை. 

௭௬. ஒன்றுமற் ரொன்றாக மாறுவது தானன்மை 
யென்றறிதல் சாஓுமனே கம்மெனுஞ்சொ-லொன் தி ற் ரண்டின் 
சம்பர்தங் காட்டியலை தாண்டியம் வெண்டொட்டுப் 

பம்புதிரல் கண்ட படி, 

௭௭,  இச்சம்பர் தந்தன்னை யீனுதரக் கண்ணிருர் 

தச்சுருவு மாகியுமொன் ருவருமோர்--நிச்சயம்போ 

லாருயிருக் தேவு மனாதியே யத்அளிதம் 

நீரிருமை யென்றுணர்த னேர், 

og. ஏசுவிழி சேரொளியபிற் கேசேரறா தவ்வாறே 

யாசுயிர்சேர் சேவிற்கு மாசேறு--தேசஅதா 

னீங்களிழிப் புண்டாகு நேர்போலவ் வாசொழிவி 
லாங்கடியின் பேழுத்தி யாம். 

௭௯.  அிலியென்னு மோர்மொழிபெண் ணாணில்லை யென்ன 

வலியதாய் கிற்றல்போன் மாசி -லொலிமறையி 

னந்துவிதச் சொல்லுமிரண் டொன்றை யகற்றவொரு 

சத்தியுள தென்றறிதல் சால்பு, 

௮0. இவவத் விதத்தை யேழுத்தான் மாவினுக் 
கொவ்வப் புகலி னொருதேவன்--- * றெவ்வமிலா 
வத்தேவை விட்டதுவி தச்சித்து மன்றெனவா 
மித்தார்வன் மைப்பொருளா மே, 

௮.  அவ்வன்மைக் சேயப் பிராமண னாங்காட்டே 
தெவ்விலிதைத் தற்சா திருசியமென்-- நிவ்வுலகத் 
தோதும் வடதூலே யொப்பென்னலுச் சென்னாலே 

யேஅமிதி லேத மிலை.. 
  

விருக்கும் வேளூர்ப்புராணம் துசீலச்சரூக்கம் ௬ - வது திருச்செய்புளில் 
a இருடர்போ னீள்கடை ௧௬௪௭ தருறே னென்றுதாம் பூல மாதியாய்?? என் 
௮ம், இருவிழாச்சருக்கம் ௬ - வது தஇிருச்செய்யுளில் பண்ணுற தில்லை 
யென்றது”! என்றும், கூ.தசங்கை பஞ்சாக்சரமச் இிரமுரைத்த வத்தியாயம் 
௮ -வது: கிருச்செய்யுளில் * பயல்குலவு மருத்தர்தான் வணங்குகிற சென் ' 
அரைச்கப் பமமற் றிர்த?? என்றும், மானதயாகமுரைத்த வத்தியாயம் ௪௬ - 
வது இருச்செய்யுளில் 46 அ.தியறறிட் evan மிருக்றெதின் றெனச்சொல் 
விவ காரத் திற்கு ? என்றும் வருவனவற்றுள் வர்தவாறே. பல்வேறு செய்யு 
எசத்தும் அச் கிறு வரூ௨மென் pps. 

ச் எவ்வம் துச்சமென்பது பிங்சலரிசண்டு,



௮/௨. 

ஷி] ப். 

caf Fs 

ஷி] ௫. 

ey Fir . 

௮௭, 

க்ர்சயொ்தீஇறை, ௧௩. 

பிரரம்ண் மூனும் பிழிடுஈனி யுண்டிடப் 

பிராமண னாகிப் பிழைசா--லிராவணப் 
ட ‘ . க் “ரீம் ட் ல 

பஞ்சமனுக் கொப்பாகு பண்புபோ னீச்தோனுள் 

செஞ்செவந்கொப் பாதல் சிவம், 

ஒப்பா மிதுசமவா தத்துமுடி வோவன்றே 

யெப்பாடு மற்றநிலை யெய்தியமா--துப்போ 

ரடைமுடிவா மிவ்வரிப வதீ.துவிதர் தானே 

கொடையுடைமெய் கண்டான் கூறி, 

ஒன்றென் றிரண்டென்று மோரிரண்டு மேசோத 

லென்றுமிங் கார்ப்போ ரிடர்களைர்த--ஈன்றி 
மறவாம லேதாயு மானவரு மம்மெய் 

பதிகாத ளைத்ததித் தார் 
இச்சமமென் சாமியத்தை யேவித்து வானவினை தரர் 

அச்சிகமா யெய்துவனென் றோதிடுமே--மிச்சைசொலா 

முண்டகமவ வாறே மொழியுஞ்சை வாகமமும் 

பண்டையிவற் முற்சொனதும் பண்டு, 

ஒன்றெனற்குச் சுட்டு விரலினையு மோரிரண் 

டென்றி_ற்கஃ தோடொன் நினையுமிரண்--டொன்றுமென 
வாட்டியொன் ருக்குதலுங் காட்டரீம லத்துவிதங் 

காட்டியதே கல்லாலிற் சை, 

௮ ததுவிதச் சொற்கிவ்வா றத்தங்கொள் ளாே தக 
கித்தமெனின் முத்திபெறு நீர்மையினர்-மித்தை 

யெனவாக் துவிதமெனி னின்பிலைசேர் வென்னி 
னனகாம் பரமெலிவிற் ராம், 

ஆகலினிவ் வத்துவித வத்தம் பலவுள்ளுர் 

தோகமில தேயென். ௮ணிபாமிஃ--ே தாகையுய 

ருண்மை யநுபவத்திற் கொவ்வுஈனி யோங்குகதே 
வண்மை யருள்விழைவார் மாட்டு, 

் அ௮ப்பிராமண்னென்டதரற்கு, இழிகுலச்திற் பிறர் த பிராமண சர்டப் 

களைச் செய்துகொண் டிருப்போனென்று லர் பொருளுளரைப்பர், அஃ டண் 
2 சோடற்பாற்றன்று, பிராமணஞனாகப் iS ma gy ஊனும் பிழியு ம்ண்பவ' 
னென்பதே கோடற்பாற்று,.... ப ப டன்



(7, 

ரு, 

Fn? 

am 7... a 

  

காசியாத்திரை. 

ஈத்தமெனு மிவ்வத் அுவிதப் பொருட்சணெழு 

NEB) விலக்கணமு மற்ை றயவும்--வித்தைப் 

பெருநால் று. நால்க ளாகப் பிறங்கென் 

றிரு.நால்கள கூறுந் தெளித்து. 

இன்னிசைவே.?-பா. பற்றாக. 

(மாதவி லாமனதின் மாலுளது மாலுள து 

நிதமுண ராமனதி னீலுளது நீலுளது 

பாதகமெ லாமடுகு கேசனடி. பாணொர்வி 

லேதமிறை யேனுமில் யே, 

அ.ச்துவிதப்பொருண் முற்றிற்று, 

  

நேரிசைவேண்பா, 

வார் மலர்தூய்த் 5 தாழுவார்க்கு மின்பொருளீன் 

வா          மாவான கற்பகமெம் மான்குகே பூவ 

மவன்று டுஇிமின்க ளார்கடனே as 

சவன்றோடு நன்மாந்தர் காள், 

என்றமிழை யுண்மடுக்கு மேர்ச்செவிய னாமூருக 

னன்றறிவிக் குர் தூய ஞானகுரு--வென்றெழுபல் ய 17 
பண்ணவர்க்கு மேலாம் பாம குருவெனற்குக் 

கண்ணுதலே சாலுங் கரி, 

௮ ழகாய தண்ணளியி னந்தணராய் வாழுங் 

கியவோர்காள் வேலேற்அ கேடின் 

பண்ணவரு மெண்ணப் படிவோ னென ற்குமரைக் 

கண்ணரியே சாலுங் கரி. 

வானெப்      

மடவிய வார்முலையார் வண்டோனை காளர் 

தடவியுழன் மாந்தர்காள் சாவா--வடல்வேலோ 

னெண்ணா ரெவரையுமே தண்டிப்போ 'னென்றற்கெண் 

கண்ணானே சாலுங் கரி, 

  

ஃ இரு! எனு மொழியை மூதற்கட்சொண்டு விளஸ்காசின்ற. ce திருவல௬் 

ச.ற்றிரட்டு?? 1: இருப்பா”' முதலிய VEST.



டு 

கல்ப, 

௯௦. 

ஈமு. 

வஸு. 

HOO, 

ப, 

காசியாத்திரை. ௧௫ 

அ ம்பரனை நாடு மறிவுடையீர் செவ்வேளா 

மெம்பரானை மிக்கழக னென்றறிதற்--கும்பொலா 
மாதாமுற் றேபுகழு மாற்றலுடைச் செங்கண்மால் 

காதலியர் சாலுங் கரி, 

பல்லே பார்த்திப் ப ழவுலகி ற் () த்தி சள்செய் 

வல்லாரே கேவென்னு மக்காள்வேல்--வல்லானி 

திடனைமா சிச்சரெலார் கேடுசித்க னென்னக் 

கடமுனியே சாலுங் கரி, 

கட்டிளமை மாழுக் கடவளாஞ் செவ்வேளை 

மட்டில்லா மாவிர னென்றுசொல--வ ட்டவரி 

மட்ளால் வசிறுழையா மொய்ம்புப் பெருவலிவெற 

கட்ருமோ சாதுங் கரி, 

வெண்டசையை யோராதார் வெண்பாவு மக்களி! 

மொண்டுறையும் பாடவலி யுள்ளாரோ--பண்டுலக 

ராழ்கலிபோ லாரருள்வே ளாற்றலுண ராரவ்வேட் 

சூழ்வலியுள் ளாரோ சொலும், 

யான்பிறர்த வூரா மிராமேச் உரமங்கே 

தான்செல்லே னர்தத் தலமே ய--வேன்முரு கை 

யெங்குமுள தேவெனவு மென்கண்ணு முள்ளகென 

ஏங்கருது கின்றே SOG Fl, 

சேணார்க் கினியதிருச் சேயவனை Curr® 3) gin 

பேணாப் பெருமை பெருமைகொஞும்--வாணா 

ளறுமுன் னவனடியுஷ் காசை பிறங்கின் 

வறுமையாம் வர்தவறு மை,' 

ஈன்செல்வ வேலரசை ஈம்பாதார் முன்னோன்மை 

யின்செல்வஞ் செல்வ மெனைம்பு--மன்பு 

நிகமாணை மிக்குடையார் நீடுய்யு மாறு 

அகளாகுஞ் செய்த துகள். 

ஞாலக் கடறுண்டி ஞானக் ௧௮ ரசோர்ந்த 

சலக் கனல்வரைப்பேோச் செல்வனையே-- போல 

முழுது குமரனையே முன்லுதல்கை வந்தோ 

ரமுதிங் கலையாருய் வார்.



௧௬ காசியாத்திரை. 

௪௩... கல்லாதார் மேம்பாடு கற்றார்முன் மங்கு தலிற் 
மல்லாதார் கற்னுரைக் காண்டலஓுமே--பொல்லாத 

வஞ்சம் விசா ப்பரென வாள்வேலோய் நானவர்கட் 

கஞ்சுமிள நெஞ்சமுடை யன். 

௧௦௪. கற்றார்சம் முள்ளும் கசடருளர் வேலோயுன் 

னற்றாளி லன்புசெயு ஈர் குணமொன்--ுற்றார் தாங் 

சல்லாசே யாயினுமச் சுற்றார்க்கு மேலோரிர் 

நல்லா ரதுஈட்பு நன்கு. 

௧௦௫.  குடமுனிச்கும் பாணினிக்குங் கோதில்லான் சொற்ற 

வடமொழிக்குர் தென்மொழிக்கு மாரு -யிடுமே 
கணிகா சலமயிலே சம்முருகே சன்னென் 

றணிகாலிர் காட்டிலறை தல், 

SOS, வளம்பூ ரணமாமிம் மண்டலத்தி லெங்க 

ளிளம்பூ ரணற்பாடு மின்பீர--களஞ்சேர் 

கலியிற் சிலமகழு மம்மணமுங் காசற் 

ஜொலியிலக்க ணங்குறைபாட் டும். 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

௧0௭, பண்டாய வொப்பில் சரித்திரந் தன்னைப் பராசரன்சேய் 
சண்டாய வாறுசெய் காக்தம் புகழு மலா. துபெரி 
்ண்டாய மாபிர பர்தங்க ளில்லை யொடுங்குகவி 

கொண்டாய புத்தக மேசில வுண்டெங் குருபரற்கே, 

௧௦௮. தேயிர வோடு பகஓுமில் சேர்தன் நிருவடியை 

யாயிர மாயிர மாப்புகம் மின்கவி யார்தமிழா 

னோயிர வேம னதிகார மண்ணாகன் னுண்ணுணர்வாகச் 
பாயிர நூல்கள் பலவுர் தெரி தமிழ்ப் பண்டிதயே. 

௧௦௯, முன்னிலா ருள்ளுண ராநினை கித்தலு முன்னிடுவோர் 
முன்னிலா ரந்த னார்விடு தூதுவர் மோ.கலொளி 
முன்னிலா வுங்களி யேமிகு மெற்கு முதமருளின் 

் முன்னிலா Charan ஈடி.க்கின்ற வாறு முககுருவே. 

௧௧0. முன்னிலா வேணி: புழன் றிட: வானந்த மூக்கணிதன் | 
| முன்னிலா டீசன் சனல்ளிழி: வந்த மூருகநித
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மூ, 

கக்கு, 

௧௧௫, 

க்கா, 

௬௮௭7, 

காசியாத்திரை, ௧௭ 

முன்னிலா மன்புடை யேனையு முன்னருண் மூடுகல 

முன்னிலா ரோடிருக் கச்செயு மோநின்றன் முன்னமதே, 

, சிறந்தேய னல்லன்பு வாழ்க்கையி னாளுச் திகழ்ந்திடவே 

கிறற்தேயு நிட்டை பிருப்பரைத் தேடித் தரிசிக்கினு 

மறந்தேயு மின்ப வருளேயு மென்றுள வாய்மைகண்டு 

மறக்தேயு மெள்ளுங்கொ லென்னெய் சுனைச்செம் மழமுணியே. 

திறவேல் செறிந்த பெருவயற் சேந்த திறப்பதொன்றைக் 

இறவேல் விடுகென வேநீ தடாமற் றிறக்கவருண் 

மறவேல் புகும்வசை யுத்தார கோசமங் கைகத்சளிவாழ் 

மறசவல் வதிகைத் இருவவிண் ணாசெம் மழமூனியே, 

கட்டே யிருக்கு மெனைவிடு விக்கக் கருதளிநின் 

கட்டே யிருக்கு மெனவுணர் வுத்.நுனைக் கண்ணுமென 

கட்டே யிருக்கு மூரணுள தோபசி கட்டிடத்திற் 

கட்டே யிருக்கு மூதனூன் முதலயிற் கையாசே. 

துதிக்கை முகவிளங் காளைதம் பீயெஞ் சுவாமியென்று 

துதிக்கை யெவரிடத் துண்டவர் சொல்லினைச் சொல்லினும 

துதிக்கை யொழிகை யிலாததைக் காட்டுமுட் டோன்றுமினி 

துஇக்கை யுறுபே ருலகைப் பழத்திற்குச் சுற்றரசே, 

ஓடி. யறியா மனத்தரு முளகப்ப னும்மகனுக் 

தேடி யறியா வடிமுடி.த் தோல்கு சேயவனைப் 
பாடி யறியாத சாறு நாக்கொல் பகலுமல்லு 

நாடி யறியா மனான் மனக்கொலுண் ணட்பினசே. 

நேரிசைவேண்பா. 

முத்திமுதல் வேறென்னா முன்னிடுவ தெத்.௮க்குச் 

இித்திமுதல் முத்திமுதல் சேயதனைச்--௪த்தரனென் 

னுத்தம மாவிளக்கி லேசொளுத்தி யுள்ளபகல் 

வத்தியெனக் கொள்ச மதித்து. 

அடுவார் பாடுவா ரன்பரொடு கூடுவா 

சோடுவார் தேடுவா ரூமர்போன்---மூடுவார்



௧௮ 

க்க, 

ஸ்ர, 

௧௨0, 

௧௨௨. 

காசியாத்திரை. 

நிற்பா ரிருப்பார் நெடுங்கூ ரயிலனரு 
ள.ற்பா லடங்குமடி யார், 

பாவத்தின் சூத்துப் பகைமையினின் கூத்துகெடல் 

Carag Bor ரூத்துக் குடிகெடுப்போர--மா வித்தை 

யாளர்க்கும் வாய்த்தற் கரிதா மிளம்பெருமான் 

ருளுற்றுப் வாரோ சதா, 

ப.ரம்பொருளெவ் வண்ணம் பரிசுத்த மோவகத் 
க.சம்பெருகி னோடே சமான--பரம்பெறுவ 

சென்றறிதன் ஞாயமென்ப ரெம்மிறையா மாண்மகன் 

ஐன்றுணையை விட்டுவிடா தார். 

ஆண்மகனா மெம்மிறையை யாசற்ற கண்ணாலே 

காண்மகனே வியாக் கதிபுக்க--சேண்மகனென் 

ஹோதற்கு மையமுூள தோகளியி மோங்கவவன் 

காதற்கு ளாயகருத் தே. 

_ மந்திரம் பேய்மை மருக்தறியேன் மங றவர்செய் 

தந்திரம் தேேரன் றயைமிக்கா--ெர்தையாங் 

கந்தனே போமளவிக் காடினியி னானும் ௪ 
லெந்தவா ோவறிக லேன், 

கடுத்தின்றான் சேயேபல் காலு மிவன்னுன் 

கொடுக்கன்றான் ௮ன்பெனக கொண்டா--லடுக்கின் ற 

வின்னா வனைத்திற்கு மீடு கொடுத்துய்ய 

வென்னாலே யாமோ வினி. 

௧௨௩, இம்மா நிலமற்று மெற்கில்லா தற்திடகான் 

௨௭, 

சும்மா விருக்குமட்டென் றாக்கிறைநீ--சும்மா 
விருக்கொணொா தென்வேண்டு கோட்படியே செய்தி 

திருக்கொணார் வேலோய் தெரிந்து. | 

வாய்க்கு மது.ர மனக்கு விருந்துவன் 

ஜனோய்க்கு மருந்து அகர்பசியை5--தேய்க்குஞ் 

சருமேன் செவிக்கனிகெஞ் சாமி குமாரம் 
பெருமான் பெரிய பெயர்,



௪௨௫, 

கட்ச், 

SM, 

௧௨௯, 

BRO. 

௧.௮, 

௧௩௨. 

காசியாத்திரை, ௧௯ 

பேரம்ப லங்கண்டுன் போபன்னி நின்றதுபோற் 

ரம்ப லஞ்செய்சிம் ஐம்பலஞ்சோ--பேோரர்தண் 

ணுர்தயவி னாலணைக்கு மாண்டகையே செவ்வேளே 

யார்தயவி னின்றிடுவேன் யான், 

தியனேன் தீதெல்லார் தேய்த்த ச.ரகங்கை 

சேயனே கின்றன் றிருவடியு--னேயமே 

யிந்தத் துறவா மிருஞ்செல்வ மீந்ததினி 

யந்தத் துறவு மருள், 

. அன்புக்கன் பாநின்றெஞ் ஞான்று மணை த்தாளு 

மின்புக்கர் தாவுனதன் பிற்திங்கே--துன்புற்றே 

யின்றாளி னன்பை யிணையாக்குங் கொல்லோநின் 

வான்ராள் விழையென் மனம், 

புக்தம் புதவாழ்வார் புள்ளிருக்கும் வேளூருய் 

முத்துக் ருமாரனது முன்செல்வா--னித்தினகா 

னூறுகெடச் மேறலிடை யூராதல் கண்டுபல 

வாழெனுளம் வாடிற் ஐரோ, 

பொய்தபுக்கும் புளளூசெம் பொன்னயிலோயப் நானுனக்குச் 

செய்தகுற்ற மேதுமில்லை செய்திருப்பி--ஜனொய்தறுக்கு 

நீபொறுத்துக் கோட னினக்குக் கடனேயுன் 

மாபதத்தை வேட்டன் மதித்து. 

தண்டை இலம்பு ச௪தங்கைக ளோலிடுகின் 

னிண்டையந் தாட்போ திரண்டையுகான்--கண்டு 

களிதலை மீக்கொள்ளுங் காலமெஞ் ஞான் ஜோ 

வளிதுதைவே ஞார்முருகை யா. 

பந்த நிகளமது பட்டென்ன வேயொடிய 

வந்தருளு மெர்தாப் மயிலீசா--வெர்த 

வடி வையு நீயெனவே வர்திக்கு மெற்குன் 
னடிதா.ர மாமோ வறை, 

காட்பட்ட தேவருன்னு காயகனெம் மான்குகனுக் 
காட்பட்டு சாரை யவமதிக்கு--கோட்பற்



20 காசியாத்திரை. 

அ௮டையூத்சை வெர்கெஞ்ச மொல்லைஈம ஞார்காய் 

கடுமூர்க்கப் பேய்வாழ் கடறு,. 

௧௩௩, தயவரு கெஞ்சச் சடக்கரதே வைச்சூழ் 

ஈயவே ஞாயமெது மின ஜிக்--கயவ 

சொருகன்னக் தாக்கன்மம் மொன்றுங் கொடுமின 

கிருமன்னு pie சிறது, 

௧௩௪, ௮அமுகனை நிந்திப்போம் காணி னவன்வா 

யிறுமா றடக்குகவன் பேய்ந்தோர--வறிதே 

லிருஈ.ழ் செவிமூடி. யேகவுண்ணொம் தேர்தல் 

கருதித்தண் டித்தல் கடன், 

பீன்டமுடத--பல்சந்தம். 

க௩ட௫.பூரணத்தைக் கோடம்கென் புத்திரவா வாவென்றுன் 

னா ரணச்செக் நாத்தா னமையாதோ--வா.ரணச்செக 

சோகையிறை வாகநெடிய சோதியயி லாவரைவி 

லீசையுடை. யீசகவி லே. 

௧௩௭, ஓளவினுரு வைச்தெரிவா னன் ேேட்டை யாராய்ந்த 

.... விவவறினி லிக்கா யிரக்கணக்காத--தெவ்விதமிழ் 

பாடவுயர் நாலுண.ார வேபணிய பா Samar 

கூடவரு ளாதுகொல்கு கா. 

௧௩௭, வென்றிவடி வேல்பிடித்தம் விஞ்சுமயி லூர்காளா 

யன்றுசொன நின்மொழிமும் முங்கால--மென் ரோ 

வெனமா கவல்கூ பெனுளே மகிழ்மா 

நனயே யதைநீ ஈவில், 

௧௩௮.வம்பார் கடம்பணிந்து மஞ்ஞை வருகாளாய் 

நம்பார் வழிகடந்த நானுன் ற--னம்பூ 

ணடிவாழ் வினையே யடைநா டொலையோ 

படிே னறிமா பகர், 

௧௩௯, எந்தா யருள்வள்ளிக் கேற்றதலை வாவென்னுட 
செ, கா மரைப்போதைச் சீறுநின--தந்தா



காசியாத்திரை, உ்க 

டடதா கிடதா தடதா வெனவோ 

நடமா டிடவே டி, 

௧௪௦, சேண்மதியு நாணவரு செம்முகமு முன்னுகரைக் 

காண்விழியு முள்ள கதிர்வேரும்--காண்மை 

கிளர்ந்த கடம்ப களம்பெ னகந்தை 

storie) Oar gi sai gi. 

௧௪௧, அடியார்க் கெளியகொன வன்புஈனி செய்யும் 

வடிவேறம் பெருமவெனுண் மல்கு--கடியாங் 

களிப்பை பளப்பில் கருத்தை நிசத்தை 

யொளிக்கு மிருட்டை யொடுக்கு, 

௧௪௨, எப்பாடை யுள ளாரு மெத்தேயக் தெண்ணிடினு 

மப்பாடை Ceri suse கங்கருள வே-லப்பா 

விளாத கருத வினேத வட று 

கொளாவொ ருவீடு கொடே. 

௧௪௩, சர்ததவின் பார்தெய்வச் சந்திதலை வாமயிலூர 

கந்ததிவ னேகிற் கருசெனக்குத்--தற் தருடி 

பண்டர்பு கழ்ச்திடு னர்இக முங்கழ்ல் 

& amr Dip & pis BO குண், 

௧௪௪, என்னுடைய மாயகமே யெக்குமொரு பூரணமா 

மின்னெடிய வெஃகரசே வேண்டென க்கா--லின்னளியிற் 

றந்தரு ணின்கெழு தண்கழல் கண்டணி 

EGET NCE EOE, 

௧௪௫, காண்டெடாறுங் காண்டெ றங் காமுறற்கா முன் னடியே 

வேண்டெனது முன்னெடிய வேன்மழவே--.!ண்டுரையாம் 

பொய்த்திட லற்.றவிர் புச்சறி வுக்களி 

துய்த்தியெ னச்சொலொர் சொல், 

௧௪௬, கடியார் கடம்பணிர்து கானலயி லேந்தித் 

தொடியா சரொடுவருவோய் சூழ்ர்துண்--ணடியே 

FUSS GUTS SUES GU GS 
SUES GOT SE தென,



௨௨ காசியாத்திரை. 

௧௪௭, வாடா மலர்சூடா வா.ரயில்கை யேந்தியெனைக் 
கோடா யிருவரையுங் கொண்டாய்வர--சாடாய் 

SU FO GU BH FT SG BOW Hs 
gor gh sor gs O wom. 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

௧௪௮, தமிழ்வளர் தேர்ந்த குமர குருபரன் றன்மனத்தின் 

புமிழ்வளங் கூரும் பபடிக்கறாள் பாலித்த வுள்ளங்கொடுள் 

ளிமிழ்வளங் காணவென் கண்ணொரு ஈட்ட மிழைத்திசந்து 

கமழ்வளங் கொள்குய வேனஜ் கொடிச்சியங் காவலனே. 

௧௪௯, ௮விமுத்த மேய குமர குருபர னையவென்ுன் 

பவிமுத்த கவொண்ணகை ஊள்ளிசகொண் காவின் னருட்கூயினாய்ச் 

கவிமுத்த சுர வானந்த தாண்டவ கந்தவென் றன் 

கலிமுத்த மேயருள் காறாற்.று நிம்குமென் கண்மணியே, 

௧௫௦. பூமண நாறுகின் பொன்னடி நாட்டப் புனிறுகொண்டே 

யூமண நகா.றபெண் ணல்குல் விருப்பை யொழித்தவெற்குச் 

சாமண நாறுதன மேவாப் பரகதி தந்தருளாய் 

பாமண நாறுசெர் நாவா குமார ப.ராப.ரனே, 

௧௫௧, ௮ ரவை விரும்பி யணிமணி கண்ட னருங்குருந்துன் 

வ.ரவை விரும்பி யிருக்கின்ற வெங்கண் மனம்புணர்க்கும் 

வி. ரவை விரும்பி யெழு$்தரு ளென்பவர் வீழுமருட் 
பரவை விரும்பி யுலமபெனை யாளென் பராபரனே. 

௧௫௨,கடி.ய விருமனச் தேடாவு னின்பக் கழலிணைகாண் 

கடிய விருமனம் தா.ரா யெனக்கொலி காட்டுசிலம் 

படிய விருமனஞ் சிச்தைசெய் யாதி படைத்தவகம் 
படிய கிருமனஞ் சென்னி புடைத்த ப.ராபரனே. 

க௫௩,சாங்கட்டி லேடடர் தோய்வார் செயறழை யாதெற்குனன் 

| பாங்கட்டி லேகடர் அய்புத்தி யியர னாரளித்த 
Samay Cusp மான்பக்க காடர சேிறக்ே தார் 

பாருகட்டி டாகணைச் தாள்குக னேயென் பராபானே. 

்ூ
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௧௫௪, ஆய்ந்தறி யும்படி சொன்னூ லுணர்ற்திங் கழுங்குமன 
மோய்க் கறி யும்படி யோதுங் கடவு ளூரைபிடித்துள் 

ளேய்ந்தறி யும்படி நிழ்பார் பெரும வி.ரக்கவெள்ளம் 

பாய்ந்தறி யும்படி. வாவெனுட் கந்த பராபமனே, 

சு௫ட௫,௮டி.க்க வனேக கணங்கணல் வாச்சிய மானந்தமா 

டிக்க வனேக கணங்கள் விருதுக ணாம்புறமும் 

பிடிக்க வனேக கணங்கணாற் பாடகர் பின்னுமுன்னும் 

படிக்க வெனதெதிர் வா.ராய் குமார பராபரனே, 

௧௫௬.கொடியா னினைப்பிலுக் கெட்டாத சீர்த்தியங் கோழியணை: 
கொடியா னெமைக்கொள்ச வென்பார் சமைக்கொள் குக வன் ஃவி 

படியா னகத்தை விழைவைகொல் கந்தன் பலரளவிற் 

படியா னெனச்சொரொன் லூற்பொரு ளேயென் பராபானே. 

பின்டிடுத--பல்சந்தம், 

௧௫௭௪, பேயணை மங்கையர் வார்முகிழ் வன்முலை.ப் பெட்புவந்து 

பாயணை துன்ப மொழிந்தது போலென் பழமலந்தான் 

கியணை மேவி காளெது வேகொரு Bg hoor 

நீயணை நாளெது கூறுதி மான்மக Camrose, 
4 

௧௫௮.சோயுரு வாமிப் புலாலுடல் சேதித்து * நுன்னருளிற் 

Cay வேற்றிட வல்லனு மல்லேன் சொலார்மறையு 

மேயுரு விழ்தலின் ஞானமா ரூுதெனு மேபரிவோர் 
தாயுரு வாயகு சாசெயு மாறெ.து கானருளே, 
  

* உன், நின் எனும் டொருள் பயக்கச்சக்க “நுன” எனும்து சுந்தர 
மூர்த்தி “வாமிகள் தேவாரத் திருமுறையில் 1 நொந்தா கொண் சுட ரே 
நுனையே நினைக் திருந்தேன் " என வருதற் கண்ணுமுளது, “சலந்தரன் 
ஹேலா நுன்குலத் தலைவர் ?' எனச் சணிகைப் புசாணத்திற் டேரி பூணப் 
படலத்து ௧௩௩- வது திருச்செய்யுளிலும் ஐந்துளது, பிறநூற்கண்ணு 
முண்டு, இவ்வாறு வருவழக்கரியா வரையாசிரிய ரொருவர் 4 சொல்ல மு 
வென்பது சொல்லிலக் சணச்சொடு-புல்லா தாஇய புகர்படு மொழியே,” 
என்ற தண்டியலங்காரச் சுச்இிரத்இற்கு இச்சொர்புக்க வொரு செய்யுளைக் 
தானே யுதாரணமாகக் காட்டி. அதிஓள்ள **நுனக்கு"' என்பதை வழூஉச் 
சொற் புணர்ச்கப்பட்டதாக வரைந்து எ.வச்சரா. அதற்கது காட்டாகா 
சென மறுச்சு, பன்்எஏமக்கு அம்மெனுஞ்சொல் ௨ரூ௨பென் நுணர்த்திய 
தொல்காப்பியனார் முதலிய இலக்சண நூஓகடயாரும் ஒரமைக்கு நுன் 
னென்பது வரூ௨மென் றுன-ர்த்சாமைக்குக் காரணம் யாசாமெனின்,-- 
இதுபோன்ற அடிப்பட்ட சான்றோர் வாக்கிய மவர்க்குக் உையாமையே 
யஃ்.சாமென்க,
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௧௫௯,ஒளியே விழைர்ன ஈகததி லுலாஞ்செய லொல்கியல்குற் 

களியே விழைர்.து ஈ௫ப்பவர் காணாக் களிபினையென் 

னளியே யுளநீ கொளவா வெளையே யடையெனவே 

விளியே விளியே ணிகா னுதிவேல் A noms, 

௧௬௦, மொழியே கரும்பு விழியே சுரும்பென மான்னியல்குற் 

குதியே விழுந் துஹி தர்கழி காமுகர் கூறுவஞ்ச 

வழியே நடவே லனுளையே கொடர்வேன் மருவியகோ 

யொழியே பருளே கொடுவா மயிலே ஜொருதுரையே, 

௧௬௧, பலகோய் விளைவதற் கேறுவென் னென்று பகுத்துணரின் 

மலகோய் தனைமுத லாயுள்ள கன்ம மலமெனவால் 

குலநோய் குடிகோய் குணரோ யிலிநீ கு.பில தனோர் 

சலகோய் தொலைமா றருளாய் பரபூ கரகுகனே. 

௧௬௨, பறஈது திரிகின்ற பாழ்க்தரெஞ் சோடு படுந்துயரை 

மறந்து இரிகின்ற ஈல்லார்கள் வாழ்க்கை மருவிடவே 

பிறக்ச வெனெஞ்ச மடங்கி பூறங்கல் பெ.றும்படிநீ 

சிறந்ச வரம்பு hats வந்த கலம்பிறையே, 

SE, HOGS மனதக்சக மேபிர பஞ்ச மனைத்துமது 

கலைந்த மனத்தக மேசுக முண்டெனக் கண்ணெர்நான் 

மலைந்த விடந்தி டநின் று பிறங்க மனஞ்செய்துழாய் 

மிலைந்த முகுந்த னருஞ்சு தையன்பு விரும்பரசே, 

௧௬௪, திருச்ச முளமறை பாகமக் தேர்ந்து சிவமெனுஞ்சொஜற் 

கருத்த மொருபிர மஞ்சூ ழதுகுக னாமெனக்கொள 

கருக்க ரளத்தி லிருக்கு மளப்பில் களிப்பினையே 

பொருத்த வெனக்கு மளித்தி யுயுத்த புரிப்பொருளே. 

௧௬௫.௮ளக்க வமையாத வண்டங்க ளெல்லா மடங்குமுன றன் 

விளக்க வருள்வெளிக் குள்ளதற் குள்ளென் விளைவடக்கிக் 

ளெக்க னினைத்தன் மறத்த லுமற்ற கடக்கைகொடாய் 

ுளக்க வயிற்க ரவத்த நிரப்பில் சுகக்கடலே. 

௧௬௭௬, ௮னாதி மலமுத்த ழை நினதடிக் கன்புடையென் 

்... மனாதி கரண மெலாக்தப நின்றுன் மகாமவுன



காசியாத்திரை. ௨டு 

மெனாது கஞகை விராவ லெகாள்சொ லிரு.தவிணோர் 

மனாது வளாவ யிலாசு ரசேனை மனோ ரதனே. 

௧௬௭, ௮௧7 மோவிடை செந்துவ ரோவித ழல்குழலோ 
மர்க.ர மோமுூலை யென்றுழல் வோர்செல் வழிப்புகுதகாச் 

சுந்த. நெஞ்சம இழ்ச்திட வர்தருள் சொர்தமொடா 

One or நன்குணர் கந்தகி ரந்த வெண்குணனே, 

௧௬௮, வெய்ய பகைக்குப் பெரும்பகை யாய்ஈல்ல வேட்கையினுக் 

௧௬௯. 

குய்ப வருளுகட் பாயுள்ள சேர்தவென் ணுண்ணடிவா 

தைய தனத்தன தைய தனத்தன தையதனா 

தைய தனத்தன தைய தனத்தன தையெனவே, 

சனதன வள்ளிகண் டேகளி கூரொரு கட்டிமுத்தே 

யெனதன னெஞ்சம் குளிர்ந்திட வோர்நட மேபுரியாய் 

தனதன தத்தச் தனதன தத்தக் சனகனனா 
தனதன தத்தத் தனதன தத்தத் கனவெனவே, 

நேரிசைவேண்்பா, * 

௧௭௦. பிமரங்கா ணும்போது பெட்பொடுகொள் கூற்றின் 

சமரங்காண் முன்னே தவம்பே-ணமரங்கா 

ளோங்கார நாட்டா யொவிர்சிவலிங் கத்துசமை 

நீங்காத சேயையுள்க னேர். 

௧௭௧, தாமாலைக் காதுகுகன் முள்விழைவோய் வேள்வாடும் 

௦௨, 

௧௭௩, 

பூமாலைக் இன்பம் பொழியுமெனி--னாமீடிம் 

வாடாத பாமாலை வம்பாமோ நன்னீதி 

கோடாத நீயே குயில், 

விருத்தியறு சேய்மையிலும் வேண்மனைவி மக்கள் 

கருத்துசல மாறியகா லத்துஈ்--தரித்திரசகோ 

யூற்றகா லத்து முனைவிரும்பு வார்கொள்கை 

கிற்குமோ வேலோய் நிலைத்து. 

எல்லிருக்குங் கண்ணல்அ மல்லிருக்குங் கண்ணெல்ஓ 

மில்லிருக்கும் பூவி லிராவா..று--வில்லிருக்கும் 

வென்றி யயிலோயுன் மெய்ர்சடையும் பொய்ச்சடையு 
மொன்றி யபிராவெனலென் ஜோர்ப்பு,



ள் காசியாத்திரை, 

STP, EGA னனாவுமலர்க் கண்டிறந்து காணு 

ஈனாவிர் கனாவுமிலா ஞாயம்போன்--மனாசை 

யல் பரமும் பரத்தி லுலகு 
மிலையென்ப சேயின் பினர், 

௧௭௫, இறக்கவொண் ணாதெனவோ தேபெடிச் தேமேழ் 

பறக்கவெண் ணெஞ்சீரிப் பாடேன்...-றிறக்கவருள் 

செய்யுங் குகனும்முட் டேசா யுளன்காணி 

னுய்யுந் திறமுண்டா கும், 

௧௪௬, நாற்றை யடுத்தபத்து நாற்றோசை கோடல்போ 
அாற்மை யொழிக்கு மொளிழுருகன்--கா.ற்நண்மை 
யூ.ற்றவனைச் சார்ஈல் ஓுயிரு மவன்பெயரே 

பெற்அய்யு மீதே பெரிது. 

௧௪௪, குறு நாற்றி லேதங் குறையெண்ணவ் வோசை 

பெறுமாற்றல் காணாத பெற்கி--புறுமாறே 
யம்முருகன் மன்மைகுறை யான்மாவுங் கீழ்நீர்த்தா 

மிம்முறைமற் றெண்ணாயிர்க்கு மே 

௧௭௮, நாரொருதொண் ணூற்றையுந்தொண் ஸா நிழியெண் யாவையு 

வாறுதனு ளாக்கிமே லாமோவல--வாறுகுகன் | மெவ் 

முத்தரையும் பெத்தரையு முற்றி நனுளடக்க 

யத்துவித மாயிருப்ப னூர்ந்து, 

௧௭௯, வேந்தைக்குச் சக்கரமீ வேர்ை நெடுஞ்சூல 

மேக்தைக்குச் சேய்க்களிஈல் கெம்மானைத--தோக்தைக்கு 

கெஞ்ச கினைத்திடுமோ நீடாக்க மூத்றிடுமோ 

செஞ்சொ னயமுடையாய் செப்பு, 

மடக்க, (யமகம்) 

௧௮௦, ஆனை யுரியானை யன்பி னுரியானை 

மானை யணிவானை மாவானைக்--கோனையுயா் 

SEM SOU gM வாயானைத் தாழார்க்கு வாயானை 

'டியந்தையெனும் வாயோ ஸியான், 

௧௮௧, வேட்போர்வாழ் வுள்ளானை வேளார்வாழ் வுள்ளானை 

ஞாட்போர்கா ணல்லானை ஞாயமிலா.-வாட்போ.ர



காசியாத்திரை. ௨௭ 

ரூட்டி னயிலானை யோகை யயிலானை 

யீட்டின்பாக் கொண்டோ ஸனியான், 

௧௮௨, ஒங்குவரை யில்லானை யொப்புவரை யில்லானைத் 

திங்கினர்கண் ணில்லானைச் சேயழக--னாங்குகனை 

Cue லருளானை யெண்ணா ரருளாளனை 

யீ சனெனக் சொண்டோ னியான். 

SHR ATSIC HL. கண்ணானை யேத்தாருட் கண்ணானைக் 

கூச்ச.ரனார் நீட்டுமபில் கொண்டானை--நீத்தளியே 

கொண்டார்க்கு மஞ்சானைக் கூடெவர்க்கு மஞ்சானை 

யெண்டேவாக் கொண்டோ ஸியான், 

௧௮௪, ஆம் முடியானை யந்தின் முடியானைக் 

கூறின் மொழியானை கொண்டானை--விறுகொள்வேன் 

மின்சிவப்புக் கையானை மேகினர்க்குக் கையானை 

யின்செருக்கிற் சேோர்வோ னியான், 

௧௮௫.கூடரர்சொம் கேளானைக் கூடார்சொற் கேளானைச் 
சூடிகொடைக் தோளானைச் சூரொடுபோ--.ராடுகொதின் 

மங்கமனம் பண்ணானை மாசுவையம் பண்ணானை 

யெங்கணுமே சூழ்வோ னியான், 

வேறு. 

௧௮௬,பணால்கு வோருற்மும் பார்ப்பார்தங் கோகி 

லணலியவர்க் கொண்டாடு வார்காண்--பணரல்கார்ச் 

கேது மூதவா ரிவர்க்கும்பொன் வே௫கட்கும் 

பேதமென்னை வேன்மழவே பேசு. 

௧௮௪, இருப்புள்ளார் கையே நிலாவன்பர்க் கன்பு 

பெருக்குதளிப் பார்ப்பாரே பிழை--மூருக்கி 

யிகப.ரத்து மேயுப்வா பென்பரகின தன்பர் 

பகையறுத்தாள் வேற்கைப் பரா, 

௧௮௮,காட்டாணே நரீ.ராணே கல்லரணே வெள்ளிடையின் 

மோட்டாணே கொள்ளினுமென் மொய்ம்பியமன்---£இட்டு 

செய்திடிபோ தோ.சரணு மில்லையக னானமுருகன் [டையா 

சையடைசேர் ஈட்பைக் கருது,



௨௮ காசியாத்திரை. 

௧௮௯,.ஆக்கையள வேயுன் னதிகார மாக்கைகவிடிற் 
ருக்குரமன் றஐன்னதிகா ரங்கண்டாய்- சக்கரமே 
யென்லுடைய காயகவே லீசு.ரனுக் காட்படுதி 

யன்னமனஞார் தாக்க லற, 

௧௯0, பலமேவு மக்களுருப் பட்டுளநீ யிண்டுப் 

| பலவாறு சிந்தித்துப் பாழ்த்த--கலதியென 
லோடி. யுழலாதே யுட்புலத்து ளேகுகனை 

நாடி. யிருத்தி நடநீது, 

௧௯௧, புறக்கோயில் செல்லும் புலங்தோறும் வாரா 
இறப்போர்க்கு முண்டிதயக் கோயின்--மறப்போர்க் 

இரண்டு மிலைகினைவோ ரேர்ப்புறமுங் கண்டுட் 
டி. ரண்டுகனி கோக்கல் இழப்பு, 

௧௯௨, ௮கக்கோயி னிற்ற லதிகமுறின் மற்றைச் 

சகக்கோயி னேமர் தடையே--சகக்கோயி 

னித்கு மொருகுகனை கெஞ்சிருத்தி புப்யோகந் 

கற்கும் விவேகி களுக்கு, 

௧௯௩, விழிட்புண்டா மாயின் விளங்குமயிம் கையன் 

பழிப்பில்பூங் கோயிறனைப் பார்த்து--விழிப்புன 

அரற்தெடுப்ப மேல்வலம்வந் தோசையுடன் விழ்ச்ெெதெீஇ 

நீற்தினையிட் எள்ளடக்க Carr, 

௧௯௪, அருள்பழுக்குங் கற்பசகமா மாண்மகனை வெஃகா 

விருள்பழுக்குஞ் சோம்புடையாக் ெதத--0 தருள்பழுக்கு 
முள்ளும் புறமு முயர்வாகா வென்பகிதச் 
BAM OE surQas marr, 

௧௯௫,உடம்பழகு காட்டி யுலாத்தரு பேதா 
| யுடம்பழகெஞ் ஞான்றுமுண் டோசொல்--கடம்பழகன் 

கால்பிடிக்கு ஈல்ல கருத்சமகு கோடியிது 
.. கோல்பிடிக்கி னுஞ்சால் குழகு, 

௧௯௬, நற்குடி வர். சவெழி னாரிநீ யாண்பூட்டுச் 

சொற்குடன் பட்டச் சுகங்கருதி--னிற்ன்



காசியாத்திரை, ௨௯ 

றருங்குகன் வாழ்வண்ணா தாஞ்சூ லொடுபல் 

லிருக்கலா மேமே லிடும், 

௧௯௭. நற்குடி ov gO ar psi னம்பிகீ பெண்பூட்டுச் 

சொற்குடன் பட்டச் ஈுகங்கருதி--னிந்கன் 

DH HHI வாழ்வண்ணா காந்தொய் வொடுபல் 

லிருங்கலா மேமே லிடும், 

௧௯௮. தாண்டிற் பசைவிழையு மீன்டெரிய துன்புறல்போ 
லிண்டுப் பெருஈதுயா்கிற் ஜின் பருமே--காண்டறுணி 

பாதலினம் புந்தியுளீ ரத்துன் புருதுகுகன் 

பாதகலஞ் சேர்மின் பணிந்து, 

௧௯௯, ஆல் பரிபூர ணூன£$த போதத்தி 

னேசி றுறவிற்சிற் றின்பிழிவைப்- பேசினேன் 

வாதுளதே லவவிளக்கம் வா௫ித்துத் திர்ந்துகுகன் 

போதடிசேர் மின்களளி பூத்து, 

௨௦௦, பதக்கண்டா பண்பா வலங்கற் றி.ரட்டின் 

முதற்கண்டம் பாடு முருகோன்--பதக்கண்டா 

மின்புனது கண்ணுறுமா ஹேதி லருணோக்கு 

மன்பருகின் முன்வருகு வார், 

௨௦௧, யாப்பி னிலக்கணமும் யாத்த விலக்கியமும் 

யாப்பொலிபல் சித்திரமூ ஈச்சியல்போய்--மூப்போ 
தலங்கற் றிரட்டினிரண் டாங்கண்டம் பாருன் 

விலங்கைத் தறித்து விடி, 

௨௦௨, மன்பதையெல் லாமாள்வேன் மன்னே நினதங்கா 

லின்பதுமம் விட்டுவே றேபுச்தே--டன்பதமுட் 

டாழை விரும்புஞ் சரீரியெனு மஞ்சிழைவண் : 

டேழைமதி யென்னா மிவண், 

௨0௩. என்பெருமா னாம்வள்ளா லேரார் மயிலுகைப்போ 

யுன்பொருவி லாமூகத்தி ணுக்குலகுய்--யன் பர் 

மதியை யுவமிக்க மாண்பினது செய்க 

முதியதவ மென்னீ மொழி,



௨0: 

2.08, 

௨0௦௬. 

௨.0௭, 

204. 

௨௨00. 

2.0. 

உ௰க, 

காசியாத்திசை, 

ஒளிசான் முழுமதியே முன்னைமட மின்னா 

சளிவாய் முகத்திற்கொப் பாக்கத்--தெளிபுலவ 
ருண்டதனாழ் சேய்முகக்தை யொப்பிடே னிற்கொருக 

யெண்டிசையெ லாமியங்கி னும், 

கூடழைச் சிகியூருங் கோகநின்கட் டீயளியர் 

பீழைக் கடலாம் பெருக்குணுமுன்---கேழைக் 

கடைக்கட் குளிர்ச்சியன்பர் கண்ணிருக்கும் வெப்பை 

யடக்கி யருள்புரியு மால், 

வன்மையுங் கூர்மைய மில்லா மதனம்பு 

சென் மவுயிர் வெல்லுஞ் செயல்வியப்பே--பொன்மையயில் 

வேலோ யதினும் வியப்புன் னினைப்படியர் 

பாலாய பந்தம்வெல் பண்பு, 

ஞாயிறுகண் டாங்கு ஈனிகண் டி அுமாக்க 

வேயெனுள் வந்தருள்செய் வேலோயே--யோய்விலா 

துன்னரிய தீய.ரஞ ரோட்டி ஈலம்புரியு 

நின்மஇியி னேர்தானென் ஸீர்த்து, 

நல்லார் விரும்புகெடு ஞாங்கரவிர் கைக்காளாய் 
பல்லா யி.ரவுலகும் பன்னரிய---வில்லார் 

வெளியி லடங்குநின் மெய்ம்மை யடங்க 

வுளதின் றெனவுணர்த இப்பு, 

சர்க்க திருமலிஈச் செவ்வேட் பெயர்ப்பெரியை 

கூர்த்த வயிலோயுன் கோதிலடி--பார்த.தவிவ் 

வியுண் மரைகளிம் மேலழகென் மோமக்கு 

மேயமென வாடினவா லிங்கு, 

மைத்த விழிமானே மாமாய கவிவவுலகங் 

கைத்த மனத்தவர்கள் காமூறுமின்--பைத.தரூசெவ் ' 

வண்ணலயி லோன்சொல் லமூதகர் வோர்மதியின் 

ற்ண்ணமுத ஈச்சுவர்கொல் சாற்று, 

பூவளிகள் இண்டுகுமத் பூவாய்செவ் வேளடிமஞ் 

சாவளியை கோக்கமக வானுக்கு--மோவல றச்.



காசியாத்திரை, ௩௧ 

செப்ப வனந்தற்குர் தீட்டவொரு வீரியற்குர் 

அுப்புவலி யுண்டோ சொலாய், 

௨௧௨, மழைமதர்க் கண்மானே வண்பாம்பே பாம்பின் 

குழைஈடைக் கால்காண் குணம்போ--லிழைவள்ளி 

மன்னுலையா மாண்பினையம் மன்றா னறிமோமற் 

ஜென்னவோ யானறிக லேன், 

உ ௫௩, சித்தப்பெண் ணேபெற்காச் சேயிடநீ தூதுசென்.நு 
முத்துப்போ லுன்னன் ஈகைம்வேர்த்துக்--குத்துப்பட் 

டேர்வன்மைக் கொங்கைகுழைச் தேவர்தாய் கான் செயவிங் 

கோர்கைம்மா றுண்டோ வுரை, 

௨௧௪, குறுநீ ௬றைமீன் குளிர்நதிகண் wr wg 

மறுநீ ரூடையென் மன து--நறுநீ 

றணிமேனிச் செவ்வே எடிகாணிற் Olam om ge 

கணியாமெய்ப் போகக் களி, 

௩.௧௫, மூறுக்கவிமு மொட்டிண்டை மூடுதடஞ் சூழும். 

குறுக்கமறு காளத்திக் கோவில்--இறக்கவுறை 

வென்றிக்கை வேலவுனை வேண்டென்னை சோக்காயே 

லென்றுக்க மெவவா றிறும், 

௨.௧௬,சுழித்தோடும் பொன்முகலிச் தொன்னதியின் றண்மை 

செழித்தோங்குங் காளத்திச் சேயே--விழித்திங்கு 

செப்கவற் குன்றை செய்ககதி யைத்கானே. 

வெய்தெதற்குஞ் செய்வா யிசை, 

௨.௧௭. பாட்டளிக டேனுண்டு பாடுக் திருவாலங் 

காட்டரனார் தந் தவிளங் காளாயென்--பாட்டுகத் 

கமிழ்த்கனிக் தேவுன் நயவன்றி யென்னேய் : 
அமித்தருள்வா ரண்டோ சொலாய், 

உ௧௮,கானார் திருவாலங் காடா ரயினாதா 
வானார் பணிசெம் மலாப்பாதா--கானா 

ரூனக்கப லானோமற் மோ. ராகு பேயோ 

வெளக்கயல்போ னீகிற்ப தென்,



௩௨ காசியாத்திரை. 

3.௧௯, எங்கு மிருக்கன்ற வெம்பெருமா னேசேயே 

கங்குல் பசுனையே காழமுறுநீர்--பொங்கு 

மெனதுகெஞ் சஞ்சிறிது மேங்காமே செய்த 

ஆனதுகநெஞ் சின்கடனன் ரோ, 

2.௨௦, வள்ளி மணவாளா மாகி லருளாளா 

புள்ளி மயிலூரும் பொற்புலவா--வள்ளிலைவேன் 

மன்னாவுன் வாழ்வுக்கே மாலானேன் கொள்ளாயே 

லென்னாகு மென்னிலைமை யிங்கு, 

௨௨ ௧, பசர்முகத்தே தேடு பதுமத்தா BNE (GG 

அகிர்கிறக்கண் மாலுக்கும் தோன்று--தகமொளித்த 

சென்னியுஞ் சேவடியும் போலுமோ வெற்குமூன 
தின்னருள்கொன் வேலோ யியம்பு, 

௨௨௨, அளியாத்த நீப மணியன் முள் கண்டு 
களியாட் டயர்கின்ற கால--மெளியேக்குக் 

தூ. ரமெனி னெஞ்சர் துடி. அுடிக்குஞ் சூரடுமா 

தீரவிரை விற்றயவு செய், 

௨௨௩, ௮ஞ்சிழைய மஞ்ஞாயுன் னணுண்டவனென் னாண்டவனே 
நஞ்சுறைநீர் மீன்போல கான்மயங்ை-னஞ்சிறுவ 
வஞ்சற்க வஞ்சற்க வென்றருளா வாறெனவன் 

செஞ்சொற்க ளானன்கு செப்பு, 

௨௨௪, இருள்போல் விராயமல மெற்றியருள் செவ்வே 
ளருள்வாதி யென்னகமே யார்ந்த--மருள்கண்டு 

கேடி வ.ராநரீபென் னேரி லவன்கொடியா 

யாடிவருவங் கோ மீ யை, 

௨௨௫, இழிவில் பெருக்கருணை யீசனெனுஞ் சேயோ 
oor is) afl ev கருணை விழைர் தாசில் -கொழிதமிழ்சொன் 

னாவா ரருணகிரி காதாவுன் ேேவென்னை 

மேவாத பண்பென் விளம்பு, 

௨௨௬,நாடுமதி காணூஉ கார்ஈறிதீ கந்தனையே 
பாடுமரு கசைலப்பேர்ப் பண்ணவனே--பீடுடையுன்



காசியாத்திரை. ௩.௩. 

ஹேவனையே ஈம்பிடுமிச் சந்தையனை யன்னவனன் 
காவணையா வாறென் னறை, 

௨௨௭,மெய்யடியார் சூர்தபுத்து மின்னும் விறல்வேலே 
தொய்யடி.யா னாயமுமென் அன்பிரியச்--செய்யடியா 

னுங்குமரன் முன்வர் தருளா திருக்கலெவ 
னோங்குமரு ளானன் குரை, 

௨௨௮, அளப்பரிய சத்தியெனு மாரயிலே யென்ற 

னிளைப்பறிய வாளுன் னிழைவன்--வளப்பவருள் 

காட்டானே னான்சேர் கதியென்னா முற்றவருட் 

கூட்டானே நீயே குயில், 

௨௨௯, பெருங்கருணை யாகப் பிறங்கெர்தாய் வல்லீ 

யருங்கரிமின் வேயெனையா எளப்ப--னிருங்களிவே 

ளெண்ணா திருப்பினினி யென்செய்வேன் சொன்மின்க 

ளுண்ணார். பெருக்கி யுவந்து, 

௨௩௦, தாமரைக்கு நீரன்றிச் சார்பிலையவ் வாறெனக்கும் 
போம்வரைக்கு நின்னையலாற் போக்கில்லை--யோமுரைக்கு 

மாண்டகையே செவ்வேளே யானர்ச சாண்டவனே 

யாண்டுமிது சத்தியமே யாம், 

௨௩௧, வேரிக் கடம்பணிதோள் வேக்தே கருங்கவல்சேர் 

மூரிக்குவ் வின்னு முளைப்பதென்ரு2--பாரித்த 
துன்புமீ தூரத் அடி.துடிக்கு மென்னெஞ்ச 
மன்புமீ தூ.ரவின்றே யாள், 

௨௩௨, மட்டவிழும் பூங்காவில் வாழ்பறவை காளெனிருங் 
கட்டவிமு மாறு கருணை புரி--நெட் டயில்வே 
ளாக்கவடி. ஈச்சுபுமிக் கஞ்செனது கெஞ்சிலுஎ ' 
வேக்கமுடி சாணவின்மி னின்று, | 

௨௩௩, கொவ்வைக் கனியுண்பான் கூடுபசுங் ளெளைகா 

டெவ்வைக் கடியயிலன் ஹேவர்கோன்--செவ்வை 
மலையாளி யென்சகவலை மாற்றவரு காளென் 

.றுலையாவன் பானுரைமி ஜோர்ந்து, -



௩௫ காசியாத்திரை. 

௨௩௪, மூ.க் தனைய புள்ளியெழின் மொய்த்தகுயில் காளறைதிர் 

நித தநினை பன்பருழை நீணிலத்தி--னெ த்துயரு 

மொட்டா கவர்செல் வுழிச்சென்று புல்வுழிப்புக் 

கிட்டாள்செவ் வே ள்வருகா ளென்று, 

௨௩௫.,இன்ே னருந்தி யிசைபாடு பூவளிகா 

ணன்றேறும் போனா முய்பாக்கா--லென் ஹே 

வெளுங்கும.ர வேடுணையி லின்பப்பே ருள்ள 

மினுங்கருத வில்லையிது வென், 

௨௩௬, ஈன்மருந்து விண்ணவே ஈற்றயவு செய்தியனீர் 

பன்மருந்து தேடுராரும் பார்ப்பரிய-சொன்மருந்து 

கொண்டுவருஞ் சூர்ப்பகைநீ கூரற்க துன்பெனினு 

மண்டியமுங் காதென் மனம், 

௨௩௭, சான்தீரே சான் நீயே சண்ணளியி னீயிரிக 

னான்றோ ரகக்கோயி லார்குககே--மேன்றோலா 

மின்சொழ் கொடுவருநீ யெற்றுக் குழல்கன்றா 

யென்சொற் சொலினெம்கா மின்பு, 

௨௩௮,முக்கால முந்தெரிரன் மோனமுளீர் ஞானமுளீ 

செக்காலம் வேள்வருமென் ஹேங்குமென்மு--னக்கால 

மிக்கால மென்னா விசைப்பிமே லென்மனத்தின் 

மிக்காய வெர்கோய் விடும், 

௨௩௯,துதிப்பிரிய னாமுருகன் ஜொல்புகழை ஈன்கு 

துதித்துவய மாக்கவருர் தூய்மை--ததித்தபல 

நாப்படைத்தே னில்லை ஈமற்கரிக்க.ப் பல்கரமெய் 
யாப்படைத்தே னில்லையளி யேன், 

௨௪௦. எனலம ரோர்மானை யெண்ணியிரு கால்சேப்பப் 

போனவொரு காளாயென் புந்தியடம்--பூனமெலாம் 

பாத்றியருள் பண்ணுகலுன் பக்கமன்றோ வெஞ்ஞான் றுங் 

கூற்.றினியின் றென்றே குயின்று, 

௨௪௧, பத்தர் பெருமானே பன்னரிய பண்டி.தனே 

சித்தர் பெருமானே சேயவனே--யித்தருண



காசியாத்திரை, a) 

முத்தபிணி யொன்றொழித்துள் ளோகைதந்த வாதேநீ 
மற்றொன்றுக் தீர்த்தி மகிழ்ந்து, | 

௨௪௨, இவவருடக் கக்தசட்டி யேதமற முற்றுமென 

வெவவருள ருர்துதிக்கு மீசாவென்--ெவ்வினெஞ்ச 

மெண்ணிய தகம் கோரிடையூ ஜென்களொரு கோயாயிற் 

பண்ணியிடல் யாது பகர், 

௨௪௩,௮ன்ப ரகக்களியா யானந்த வாரிதியா 

யின்ப மலையா பியங்குகுகா-- ுன்பர் 

தொலைத்தருள வேண்டுமெழ்குன் அாவடிமெய் வாழ்க்கை 
நிலை *்திடவென் ழேறநீ நினைந்து, 

௨௪௪, சேக்தவனே சேக்தவனே சேவடி௰ீ யென்பவர்கட் 

போந்தவினை சீத்கருளும் புண்ணியனன்--பாரந்தயவா 

லிவவருடச் சட்டி யினிது ஈடச்ததிவ்வா 

றவவருளும் வந்துகொள்க வார்ந்து, 

௨௪௫,எ.துா முண்ணே மெனவிருக்தி யாருமறி 

யாதிரா விற்புசித்துள் ளார்மலநீர்--.தாது 

மறைக்கும் பதடி.களை மான்களென் ஈம்பே 

னறைக்கடம்ப னலலடி.யார் ஈம்பு, 

௨௪௬. மாணிப் பிரப்பன் வலசை தனில் வாழுமெழி 

லாணிப்பொன் வேலே தருளாளா--வீணிற்செல் 

புந்தியுளோர் ஈட்பறுத்துன் பூவடி சூழ் வாழ்வெனக்குத் 
தந்ததுபோன் மேல்வீடுந் தா, 

௨௪௭, கொம்ப ரிருக்குங் கொழுந்தேங் கனியுகுமா 

திம்ப ௬ுனைநினைந் தேயிருக்கு--ஈம்ப 

ருடலுமுயி ரூம்பிரியு மோமற்றென் னாமோ 

படாமுடிவிற் சேயே பகர், 

௨௪௮௮,கருவி லஹிவபல்ல கட்டுமுலைப் பாலைப் 

பருகி யழிவபல்ல பண்பு--பெருகியெழில் 

கூர்போழ் தழிவபல்ல வென்றுணராக் கோண்மதியுஞ் 

சூர்போழ் குகற்றொழுமோ சூழ்ந்து, ப



௩௨௭ காசியாத்திரை. 

௨௪௯, ௮ன்னைறச ராகா. மக்குழவி சென்னிநஈடு 
மன்னுதொளை சென்று வளர்க்குமென---வுன்னி 
யெழுதிவைத்ச பொய்யேட் டினைசம்பு மாந்தர் 

குழுவுமொப்பில் சேயறியுங் கொல், 

௨௫௦. தாயருக்து மன்னத்தின் சா.ரகா பிக்கொடியின் 

வாயிலா கச்சென்று வண்டிசவின்--- காயம் 

வளர்க்கு மெனவறியா மர்தமதி யோவொள் 
ளொளிக்குமர ஷனெண்மையறியும், 

௨௫௧. நிலத்தும்பை தொல்சு ரத்தை நீக்குதல்போ லென்றன் 

மலத்துன்பை நீக்கு மருந்தே--குலத்தும்பர் 

நாயகனே செவ்வேளே நானாடு ஈன்னிலையை 
யீயளியி னென்கவியை யேற்று. 

௨௫௨,தியானகத்தின் மூப்பே சவகிட்டை யென்றுன் 

றயாாச்சு ஈல்லார் சவஞ்சேோ--மயானச்செர 

தீயண்ணா ஞானமயா ஸனஞ்சேர்வர் தீ.தசைக்குஞ் 

சேயண்ணா வாண்டெனையுஞ் சேர், 

உட௫௩,என்பாட்டுச் தேவே யெரிவரையின் பேர்ப்புலவன் 

றன்பாட்டுச் சாமீ தயவுடையா--யின்பாட்டுக் 
காட்டியெனைக் கொள்காலங் கம்பலையி ராதெனலே 

இட்டஞ்சு மென்னெஞ்சின் தீர்வு, 

உட௫௪,கொளன்முடியே முண்டித்துக் கோவணமொன் றேவிக்இ 

யென்மூனமுன் னேவந்த வேருருவை--யின்னுமொரு 
காலென்கண் கண்டு களிகொளுமோ கொள்ளா? தா 

வேலொன்று கையோய் விளம்பு, 

௨௫௫.வாளசு.ரர் கோளரியாய் மாணடிசூழ் யாவரையு 

மாள.ரசா யுள்ள வறுமூகவே--டாளருளை 

யெண்ணா தஅுழிதர் திரிவு தான் மூன் றவமே 

பண்ணா வறியவர்தம் பாறு, 

௨௫௬.துங்க வருட்வெமாய்ச் சூழடியார் தேவாக 

வெங்கு மிருக்குமயி லீசனைன்--இங்குணராப்



காசியாத்திரை. ௩௨௭ 

பேதைமைதா னல்ழ் பிறங்கா விலம்பாட்டு 

வேதனைமிக் குள்ளார்தம் மேற்று, 

உ௫எ௪,விண்முதலோ ரைந்தற்கும் வேரறாயல் ஓள்ளதுபோன் 

மண்முதனா தாகத மலிகருவி--யுண்மைக்கு 

வேருயஞ் ஞானவிருண் மேவிரிற்கு மென் றுணர் தல் 

காதேயில் சேயடியார் கட்டு, 

உ௫௮.பூதத்தின் வேராய்ப் பொலியிருள் பூ னைக்கண்ணை 
வாதித்து மூ மமையாம--லேதமக்கள் 

போதகல்கண் ணேமறைத்தல் போலுண் மலியிருளு 

நாசனலா ஞானமறைக் கும், 

௨௫௬௯.இருடா னொளிமுன் ஸனிருந்துமசன் வண்மை 

பெருகா தடங்குதல்போழ் பேதஈ--தருமிருடான் 
ஞானக் குகனருட்செஞ் ஞாயிற்றின் முன்னடங்க 

(GOs துவிதசுகச் சால்பு, 

௨௬௦0, இருளின் மதிபிரகா சிப்பதுபோ லேதொல் 

கருளில் விளங்குங் கருத்துத் -தெருள ன்று 

திற்றறிவே யாமென்று தேர்ந்துகுகற் சூழ்வோர்க்கு 

மு.த்தறிவை யீயு முருகு, 

2.௬௧, விண்ணானை வென்றிமுனை வேலானை மூவாறு 

சண்ணானை யோவாக் களியானை--யெண்ணா 

வுயிரு மலவிருளை யோட்டுங்கொல் லோவெஞ் 

செயிர்தீர் மதியுடையாய் செப்பு, 

௨௬௨,கட்டுக் கருளறுக்குங் கந்தபக வான்றானே 
பெட்டுக் குடியிருக்கு மீசனவன்--மட்டி ல் 

கருணைக்கா ளாவோர்க்குங் கம்பலையொன் றுண்டோ 

வருணச்சு மைந்தா வறை, 

௨௬௩, சாந்துணையும் விரமே சாதிப்பார் போலுடம்பு 

போந்துணையு ஈச்செவ்வேள் பொன்னடியே--யார் துணை 
றவ்வடியே நாடுதிற னார்ந்சார் பெறும்பேறே [யென் 
யிவ்வடியா னாடுகின்ற வின்பு,



Mi Dy காசியாத்திரை. 

௨௬௪, ௮ணுபக்களஞ் சம்புபக்க மாய்ந்தறிர் தன்பு 

பணுபுத்தி யின்றிப் பலவா-.-மெணுபுத்தி 

யுள்ளார் வழிச்செல்லா துன்னருளே காடெனைநீ 

கொள்ளா வழியென்சேய் கூறு, 

௨௬ட௫,எளியே னிறுமாக்க வெஞ்ஞான் ஐ மொல்கா 

வளியே யளித்தருள்க வாசில்--களியே 

தீருகவமு துண்ட தகையுடைவிண் ணோருள் 
கருதரிய வொண்குகலிகங் கம், 

௨௬௬.பாரா தனவெல்லாம் பார்த்துப் பரமார்த்த 

வா.ரா வமுதை யடைபெரியர்--£€ரார் 

நிலையெற்கு ஈன்கருள்க நீடுசிவா னந்த 

கலைமிக் கவிர்குகலிங் கம், 

௨௬௭௪,எனாது துதியெல்லா மின்செவிக்கொண் டொல்காத் 

தை பதியெனக்குத் தர்தா--ளனாதி 

யருணிலையை யீக வகத்தினடு வேமின் 

கருணைகெழு பொற்குகலிங் கம், 

௨௬௮,என்றன் மனவடக்கத் திற்கோ ரிடையூறே 
யின்றி யருள்புரிச வின்பருள்க--தொன்றுதொட 

சேசொட்டா மேயுய்வா னெண்ணுந் திருவடியார் 

காசெற்று சிற்குகலிங் கம், 

௨௬௯.அ௮டியார் சனஞ்சினகி யன்பிழற் புணர்த்த 

முடியா வொருசஈன் முடிவீ--கடியா 
மமலவரு ளைத்தமியேறம் கே வகச்செய் 

கமலமம ருங்குகலிக் கம், 

௨௭௦, வெல்க பிணிகளையே வெல்க வினைகளையே 

வெல்க விருள்வலியை வெம்மனத்ைை--டுவல்கவிது 

செஞ்சிவமென் ௮ள்ளிநிதஞ் சிர்திக்கு மென்னிதய 

ட கஞ்சமம ருங்குகலில் கம், 

௨௭௧, கொல்க கொடும்பகையைக் கொல்க பொருமையினைக் 

கொல்க மடமதத்தைக் கோண்மடியைக்--கொல்க



காசியாத்திரை. ௩௯ 

திளையண்ணா வாழ்க்கை தருக வெனாது 

களை கண்ணா குங்குகலிங் கம், 

௨௪௨,இடைகலை பிங்கலையை யேணாமற் Qaperen 

யடைகிலைக் கண்ணே யடை சதென-- னுடைய 

வுருவுணர்வை யுண்டருள்க வோங்கார மாகான் 

கருதுமறி வுக்குகலிங் கம், 

௨௪௩, எவ்வுலகு முள்ளடக்ட யென்னுருவைக் தன்னுருவாச் 

செல்வ னிழைத்தே செறிந்துசுடர்--செவ்வினிலை 

தந்தருள்க தந்சருள்க சச்சிதா னந்தசவ 

க்தனென வாங்குகலிங் கம். 

௨௪௪, உடம்பால யுததுள் ளுளவான்ம லிங்கத் 

திடம்பிறங்கு மீசன் குகனத்--தடம்பொருளைப் 

பார்க்க விலிங்காடுப் பாவித் திடுமுதியோர் 
சீர்க்குமே லில்லையொரு சர், 

௨௭ட, இகனிருக்கு மூர்த்தங் குகலிங்க மேயக் 
"குகனுருக்க வற்புவந்து கூடி.ற்--குகனிருக்கு 

மொன்றி.ரண் டல்லா வுயரத் துவிதநிலை 

ஈன்.றுறுமென் றென்மனமே சம்பு, : 

௨௪௬, சத்துருவா யுள்ள சிவகுகனு மான்மாவு 

மத்துவிச மாக வவிர்தலினான்--முத்திவிரும் 

பான்மா விலிங்கமா மத்தே விலிங்யொம் 

வான்மா றிடாவிதுவே மாண்பு, 

௨௪௭௭, இம்மாண்பே யோகமுடி விம்மாண்பே ஞானநிலை 

யிம்மாண்டே யொப்புமுத்தி யென்தறியஞ்--செம்மாண்பர் 

முன்னவனுக் கான்மாவோர் மூர்த்தமென வுண்மைநால் 

சொன்னதுமிஃ தென்ப துணிந்து, 

௨௭௪௮, பிண்டமும் பிண்டத் துயிரு மிலிங்கமெனக் . 

கண்டபடி கோவில் களையமைத்துட்--கொண்டவிடர் 
தன்னிற் சவலிங்கர் தாபித்தார் மிக்காபென் 

அன்னிக் கொழுவருணர் வோர்,



௪௦ காசியாத்திரை, 

௨௪௯,௮ஞ்சுயம்பு லிங்கமகா மான்மாவைப் போலவே 

செஞ்சுயம்பு லிங்கமுமென் ஹேகெரிஈன்--னெஞ்ச 
மனைத்துஞ் சிவலிங்க மாமுண்மை கண்டு 

நினை க்ககுக னாத னிசம், 

௨௮0௦,வெண்காக்தட் பூவணிசேர் மேன்றோ ஞூடையிறையே 

யொண்காந்தித் தாணினைவார்க் கோகைதரு--வண்கார்திச 

செக்கர் கிறமுருகே சிற்சுகமான் மேவலெக்ராள் 

சொக்கர் களுமதிக்கச் சொல், 

௨௮௧, ைசென்ற மார்க்கர் தெரியாமற் ேமமரி 
நாதனங்கி யாய்கின்ற ஈம்பனது--கோதிலடி 

தேடி.மயங் கானோசொல் செங்கண்மா லன்பவெனு 

நாடினருண் சேயடியர் கா, 

௨௮௨, தவநிர்தை செய்யாத சக்க.ரமா லன்பா 

இவெரிந்தை யின்.றிரீ செல்லி---னவநிந்தை 

காணாது வைகுந்தங் கண்டுமகிழ் வாயன்ேல் 
வீணாளர் போலுழல்வாய் மிக்கு, 

௨௮௩,மதத்தாற் சவகுகனை வைகதைகள் கட்டிப் 

பதத்தாள் வினையின்றிப் பாழா--மதத்தார்போல் 

வண்சங்க மேந்தரியை வைகுற்றங் கோடற்க 

் வொண்சைவ னாஇியறீ யும், 

உ௮௪,சழக்காற் றுயருழந்து சாம்பொழுதும் பொன்னக் 

குழைக்காத னாங்குகனைக் கும்பிட்--டழைத்தால் 
வருவான் அுயர்துமிப்பான் வஞ்சமிலா வாழ்வு 

தருவான் கருணையினாற் முன், 

௨௮௫, நான்றுயர வென்ற னடுவான கெஞ்சமது 

தான்றுய.ர வோசெய்யுர் தண்ணளிசா--லான் றவர்தங் 
கல்விப் பொருளோர் கருணைப் ப.ரமசவ 

பூ 'செல்வக் குமரன் செருக்கு, 

௨௮௬, ,பல்பெரிமிர் 'பல்பெரியீர் பாவை. யேடேடிச் 
செல்பிரிய மு.ற்றதினிச் சேரார்பேண்--டொல்புகிகோ



காசியாத்திரை. ௪க் 

யென்கடைவக் ே தாங்க நடுவண்டோ வின்னன்பி 

னனகறிந்து சொன்மி னனி, 

௨௮௪,அந்திமான் சந்திமா னானார்ச் கருள்குகனே 

நந்திமா னம்புமொரு ஈன்மகனே---தந்திமா 
னன்பா மழமூனியே யானா நிழலரசே 
யென்பா டறிக்தருடி யின்று, 

௨௮௮,நின்னருளிழ் சத்தி கிகழ்த்திடுவா ருள்ளாசே 
லன்னவரை யெற்கினிய சாக்கெயரு--ணின்னருடா 
னின்.றிப் பலவினையா லேது மிழைப்பாரோ. 

டொன்றப் புரியேல்வே லோய், 

௨௮௯,௮வவுயிர்போ லெவ்வுயிர்க்கு மண்ணலா யுள்ளகுக 
விவவுயிரின் கட்டுன்பொன் தேய்ர்தக்காற்--றெவ்வறுநின் 
னுளளம் பொருதென்றே புன்னருளை ஈம்பியளேன் 
கொள்ளன்பில் யாதுளதோ கோள், 

௨௯0,யாதொருபி ராணிபடும் யாதனையை காம்பொரு 
நீதியென ஈம்மினோய் கேர்பொழுது--மா தயவு 
மல்கயிலோ லும்பொறுக்க மாட்டா னெனவுணர்தல் 

பல்கவிபா டென்னெஞ்சின் பண்பு, 

௨௯௧, சாண்பசிசோ றுண்டக் கடையொழிய மாறிம்பர் 

மாண்பறுமென் ஓுள்ளே மலிகலக்கஞ்--சேண்படருக் 
தேவர்பி.ரா னெம்பெருமான் செவ்வேள்கால் கண்டவழி 
யோவலுறு மஃதெக்கா லோ, 

௨௯௨,தொழும்பர் குழாஞ்சூழத் தோகை மயின்மீ 
தெழும்ப..ர மேசா விதவுக--கழும்பரிசேன் 

கானங்கா லும்புவிகாண் கான்மூஏழ்வெய் BT GO) sax Sor 

வானங்காண் போதுமகழ் மாறு, 

௨௯௩, முழுச்சீ௪ வெண்டிங்காண் முட்டறுமொள் விண்ணே 
விழுச்சீர் விசாகன் வியன்ராட்--குழுச்ச்சூழ் | 
பத்தனென கண்கணுமைப் பார்த்து மகிழ்ந்திடல்போ 

_ லித்தமைகண் டேம$ூழா வே, 
௬



ச்ட் காசியாத்திரை. 

௨௬௪.இங்காம் கினையேதுஞ் செய்யன்மோ செய்யன்மோ 

போங்காறு நல்லுளமே புல்லுளம்போ--லோங்கார 

மேனிச்செவ் வேட்சூழ் விழுமியோர் செய்கையினி 
"லேநிற்றி நாளு மியைந்து, 

௨௯௫.,எலக் கருங்குழலார் யாவரையுஈ் தாயெனவே 

சாலக் கருதுதனுஈ தாழேழை--போலத் 

திரியுயிரை மக்களெனச் சிந்தைசெய Quer 
ரரீமுருக னன்பரியல் பாம், 

௨௯௬,பொன்னினையு மண்ணினையும் பொய்யென் அணர்ந்துபு றஞ் 

சென்னினைவு சாலாச் சிலவரிவை--ஈன்னிலைதேோர் 
ஞானிகளை யென்செய்யு மென்பரிவர் ஈட்பொழித 

லானியில்சே யன்பர்க் கழகு, 

௨௯௭,ஆசைப் பிணியாளர்க் கக்குகதே வில்லையெனு 

மோசைப் பல.நா லுணாந்தாரு--மாசைப்பேய் 
பொள்ளென வுண்ணுமழைந்து பிழிக்கப் புன்னடையே 

கொள்ளுவதிங் கென்னை கொலோ, 

௨௯௮௮,மந்தத.ர மந்தமுயர் தீவிரம தன்றரமெ 

னிக்தநாற் பக்குவர்கண் ணேற்தறிவு--கந்தெகுளும் 

வாழைத்தண் டீர மரஈன் குலர்ந்தவிற 

கேழைப்பஞ் சிற்றீ யிடல், 

௨௯௯,பன்னோய்பல் லோடு பறந்தாங் குதிப்பழிவாம் 

வன்னோயஞ் ஞான மலத்தொடுபோ--மற்டீண் 

மலங்கோறல் வேலிறைவன் மாணருளென் ரோரந்துட் 

கலங்காது நிற்றல் கதி, 

௩௦௦. இரக்க auc ar Bf யெண்ணக்தெஞ் ஞான்றும் 

வரக்கடவு ளாங்குகனை மால்சால்--கு.ரக்குமன 
மெண்ணா ததையாத்தவ் விசனையெண் ணிக்கலுழுங் 

கண்ணா ருருர்பின்னுங் கட்டு, - 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

௩௦௧. கடல்சூழ் கிடக்கு நிலத்துட் பெரிதடுக் கல்லதினு [ண்ணி 

மடல்சூழ் பொறுத்தபொன் மேரு பெரிகோங் கதினுமெ
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அடல்சூழ் பசுக்தனு மாயை பெரிததி லும்மதுவே 
விடல்சூம் கருத்துப் பெரிததை யீயெற்கு வேலரசே, 

௩௦௨, இ.தற்ற செங்கழைச் சாறே கசக்குமின் ஹேன்கசக்குங் 

கோகதற்ற பாலின் சுவைகசக் குங்குடக் கூழ்கசக்கு 

மேதற்ற முப்பழங் கற்கண்டு தெள்ளமு தேகசக்கும் 

வாதற்ற நின்சீ ர௬ணர்க்தார்க் கயிற்கை மழமுனியே, 

௩௦௩, சீர்மல்கு வாயுண்டு கையில்லை காலில்லை செர்தலையுண் 
டேர்மல்கு கின்றாள் பராவுகர்க் கென்று மெனவுணரென் 

னார்மல்கு கெஞ்சி னடுவே யெழுச்கரு ணாதமநெடுவ் 

கார்மல்கு மட்டார் குழல்வள்ளி கொண்கலென் கண்மணியே. 

௩௦௪, ஊனம் பரந்த பிறப்புண்டு கோயுண் டுறுகணுண்டெள் 

கனம் பரந்த வறுமையுண் டுண்மரு ளுண்டிரியா 

ஞானம் பரந்த நினைப்பணி யார்கட்கெஞ் ஞான்றுஈ.றுங் 

கானம் ப.ரந்த குழல்வள்ளி காயகி காவலனே. 

௩௦௫. ஊனம் பரந்த பிறப்பின்று நோயின் றுறுகணின்றெள் 

ேம் பரந்த வறுமையின் றுண்மரு ளின்றிரியா 
ஞானம் ப.ரந்த நினைப்பணி வோர்கட்கெஞ் ஞான்.றுகறுங் 

கானம் ப.ரந்த குழல்வள்ளி நாயக காவலனே, 

௩௦௬, துன்பே முயங்குதற் போதமென் ரோது கொகைகொடுத் 

றின்பே மூயங்குகின் சேவடி பெற்றே யிருப்பாரு [தே 

ளன்பே முயங்குகல் லா.ரவர் பெற்றி யளியெனக்கு 

மென்பே முயங்கணி பூணரன் றத விழையவனே, 

௩௦௪, நேயங் சளர்ஈ்த மனத்தார்க் கினிய னிலமகிழ்ச்சி 

மாயங் இளொர்தநெஞ் சில்லார்க் இனியன் மறங்கள்புகா 

ஞாயங் இளர்ந்தவுள் ஞள்ளார்க் இனிய னவைதபுவொண் 
Crue Garis சடையாற் இனியன் சுசேசுரனே. 

௩௦௮, எதங் கலந்த மனத்தோ டுழிதரு வேனையிந்காள் 

வேதங் கலந்த மனத்தின னாக்கி விளம்பரிய 
நாதங் கலந்த கழலார் களியென்க ணாட்டினது 
ச தங் கலந்த மல.ர.ர சாங்குகன் சேவடி.யே,



௪௪ காசியாத்திரை, 

வேண்டளையான்வந்த 

பாஜ்சோத்க்கண்ணி, 

௩௦௯, இத்திக்கு மானந்தத் தேனே தெளிஞாரணை 

முத்திக்கு வித்தே முருகா பரஞ்சோீ, 
௩௧௦, தூவடியர் பண்டைச் தொடர்ச்சிதுமித் தாணினது 

சேவடியை நான்மறவேன் சேயே பாஞ்சோ$, 

௩௧௧, பொன்னாடர் தண்ணளியிற் போற்றிசைப்ப விற்றிருப்பா 
யென்னாடல் கண்டருள்செய் யெந்தாய் பரஞ்சோதி, 

௩௧௨, அனந்தலை யற்பமற்ப மாகவென்மிக் கார்சேர் 
... நனந்தலை யிந்தருளென் னாகா பாஞ்சோதீ, 

௩௧௩, ௮ந்த ஈனந்தலையி லாணீயு நானுமரோ 
66a லிலாதொளிர்சர் ஈல்காய் பரஞ்சோ தீ. 

௩௧௪. பூதவெளி மும்மாயைப் பூவெளியெல் லாங்கொளுமோர் 
போதவெளி கிற்கயலாப் போகேன் பரஞ்சோதி, 

௩௧௫, தொன் அுயிருண் ஞானச் சுடராய வுன்னைவெளி 
யென்ததுப சாரமன்் ரோ வென்றும் பரஞ்சோதி, 

௩௧.ஈ.விகா.ரமிலி யாகவெகங்கு மின்னுதலி னின்னைச் 
கிகாதவெளி யென்றுமறை செப்பும் பரஞ்சோ£, 

௩௧௪, உறேனே சிவஞான மொல்காவுன் றேங்கல் 
பெழேனோ விதுப்பினனி பேசாய் பரஞ்சோதி. 

௩௧௮.நின்னிறைவு சேர்பாக்கு நித்தம் பிதற்றியழுங் 
கென்னிறைவு காண்கலையோ வீசா பரஞ்சோதி, 

௩௧௯, இங்கன்னு மெத்துணைகா ளிவ்வா றுழிதருவேன் 
பொங்கின் லுவப்பாற் புகலாய் பரஞ்சோ தி, 

௩௨0, வானமாய் நின்ராயை வாக்காலெவ் வாறுசொல்வேன் 
ஞானமாய் நின்றறிய ஞாட்பி' பரஞ்சோதி, 

௩௨௧,உள்ளும் புறமு மொருபடித்தாக் காண்பாக்குத் 
துள்ளும் பொறிமனத்தைச் சூழாய். பரஞ்சோதி, . 

 ௩௨௨,வான மெல்லா மாளினுமி வ வையம் பு.ரக்கனுமெய்ஞ் 
ஞானமில்லா சேழையன்றோ ஈட்பே பரஞ்சோதி,
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௩௨௩, விண்மூதன் மண்காறு மெய்யில்லை யெனறுணர்ந்தார் 
கண்முதன் மைத்திருவைக் காட்டாய் பரஞ்சோதீ, 

௩௨௪, வஞான மில்லாத செல்வவழி யெல்லா 
மவஞான மென்றகன் றே னாளாய் பமஞ்சோதீ. 

௩௨௫.கயிலாயம் வைகுந்தம் கண்டாரு மிங்கா 
ருயிரா௫ னாரென்னு மொண்ணூல் பரஞ்சோதி, 

௩௨௬,௮ப்பருஞ் சுந்தரரு மக்கயிலை நின் றிழிந்தே 
யிப்புடவி வந்துகண்டா செம்மான் பரஞ்சோதி, 

௩௨௭௪, ஆதலிற் சாலோக மச்சாமீ பம்போத 
விதலிற் சாரொருவி டாகா பரஞ்சோதி, 

௩௨௮,ஞானசா யுச்சிெயறல் காவிடினு நாயேற்கன் 
பானசா ரூபால் யாளாய் பாஞ்சோத, 

௩௨௯,மாரூப மண்ணுதிக்குஞ் சாரூப மல்லாவண் 
சாரூப மொன்றைத் தருவாய் ப.ரஞ்சோ தீ, 

௩௩0. இந்தப் பகுதிடுடம் பின்னுமெடுத் திப்புவிக்கட் 
பந்தப் படவெனைநீ பண்ணேல் டரஞ்சோ இ, 

௩௩௧, காமியினுங் காமியரோ காழமுறு ap குள்ளவிந்தப் 
பூமியினா னுற்றதுன்பு போதும் ப. ரஞ்சோதீ, 

௩௩௨, சின்னாளிப் பூமிநின்,கீர் சேர்ந்தீ ரழுக்கெனக்கண் 
ணன்னார்ச் க.ரனுமுரைத் தானே ப.ரஞ்சோ தீ, 

௩௩௩, மண்ணுலக மாசேறி மாளுமுன்னர் விர்துகொள்பை 
யுண்ணுழைதல் போலிழுக்கொன் ௮ண்டோ பரஞ்சோதி, 

௩௩௪, இப்படியா மண்வாழ்வை யின்பென் வறெணார்க்கதையே 
யெப்படிமே லுங்கொடுப்பா யீசா பரஞ்சோதி, 

௩௩ட௫.இச்சைவழி யேகின் னிருஞ்ச்தி செய்யுமென 
லச்சுரூதி சொல்கடப்பா டன்றோ பரஞ்சோதீ, 

௩௩௬, தவம்புரிந்து வாழலிம்மண் டக்கதெனி னுங்கோ .. 
ளவம்பொருத லூங்கென் .நறிந்தேன் பரஞ்சோதி, 

௩௩௭௪, மாசிலப்பி சாகருச மன்னுகத்தப் பேரக்க | 

- மீதிலப்பி ணேத்தா ஸிழையே பரஞ்சோதி,



௪௬ காசியாத்திரை. 

௩௩உ௮,காக்கடவு ளென்பார்க்கு ஈகஞ்செயலே யென்டார்க்கு 
மாங்கதிகொல் லோவெனக்கு மாகும் ப.ரஞ்சோத, 

௩௩௯, உன்னைவிடு வோர்கரெங்கா வுன்னருடா னுன்னைவிடா 
வென்னைவிட ஞாயமுண்டோ வெரச்தாய் பரஞ்சோத, 

௩௪௦, வாவா வலிந்துகொள்ள வாவா வளைந்துகொள்ள 
வாவா நூகர்ந்துகொள்ள மாண்பார் பரஞ்சோதி, 

௩௪௧, தீயனைய செக்கர்ச் தீருமேனி காட்டியருள் 
பேயனைய கான்வாழ்வான் பீடார் பரஞ்சோதி, 

௩௪௨. இன்பை நினை த்திருக்கு மென்னைவிமுங் காவிடினுன் 

- னன்பை நினைத்தே யழுவேன் பரஞ்சோ, 

௩௪௩, மண்ணி னவைசெறுக்கு மாண்புபெரு காதேனி௰் 
கண்ணி மிகக்கலுழ்வேன் கந்தா பரஞ்சோதி, 

௩௪௪, என்னன் பிளைத்தெனட யெண்ணியெனைக் கொள்ளாயே 

அன்னன்பை யுள்கி யுழல்வேன் பரஞ்சோதி, 

௩௪௫.௮னைத்து மிருக்குமுனை யண்ணிநிற்கு மென்றுன் 
பினைத்தென் றகிந்தகருளா தென்னே ப.ரஞ்சோ த, 

௩௪௬, இச்சூர்த்த பூவாழ்க்கை யின்றிய/ளைச் சேடவொரு 
பிச்சேற்றி விட்டாய் பிதாவே பாஞ்சோதி, | 

௩௪௪, என்வினையோ * கின்வினையோ வேதோ வறிகலனென் 
றன்வினையி னீசுடராத் தன்மை பாஞ்சோ௫, 

௩௪௮, தனித்த வமைதியருட் சால்பாமஃ் தொன்றே 
தனித்த கருத்துடையார் கோன்மை பரஞ்சோதி, 

௩௪௯, காழ்த்த மரம்போன்று கற்போன் றிருக்குகெஞ்சிற் 
பாழ்த்தமரு ளல்லான்மம் றுண்டோ பரஞ்சோதி, 

௩௫௦, எரியிடை. பிட்டமெழு கென்னவரு அன்புக் 
குரியவ ருய்வாரில் துண்மை பரஞ்சோதி, 

௩ட௫க.சேரக் கரு௮பு.தஞ் செம்முகமெல் லாம்விழிநீர் 
வாரக் கஅழ்வாரும் வாழ்வார் பரஞ்சோ த, 

௩௫௨,ஈரக் இருபையினை யெண்ணுபுசங் கையுமெய்யுஞ் 
சோரக் இடப்பாருக் தோன்ரார் ப.ரஞ்சோீ. 
  

* நின்வினையோ--உன தசெயலோ ?,



காசியாத்திரை. ஏ 

௩௫௩, தெய்வாசைப் பேய்பிடித்துத் தேங்குரர்க்கு நின்னரிய 
சைவநிச வாழ்வுவந்து சாரும் ப.ரஞ்சோதீ. 

௩௫௪,மறவாத வாய்மறந்து மண்மறந்து நின்னை 
மதவாத பத்தருமே வாழ்வார் பரஞ்சோதி, 

௩௫௫.மண்மறந்து விண்மறந்று மைத்தமலம் வெல்லினுநின் 
கண்மறைந்த பின்ருான் கதியாம் பரஞ்சோதீ, 

௩௫௬,மானவர்முன் ஞானம் வருவலுண்டேல் வானவனமுன் 

ஞானமுறற் கையமூண்டோ ஈட்பே பரஞ்சோதீ. 

௩௫எ௪,வெர்கோ மதுத்தருளுன் மேலருளை நான்மறந்தா 

லந்தோ கெடுவே னடியேன் பரஞ்சோதி, 

௩௫௮,எண்ணிம் படாவுனரு ளென்னைவளை யாவிடினிம் 
மண்ணிழ் புரண்டழுவேன் மன்னே பரஞ்சோதி, 

௩௫௯,நண்ணுதுன்பு ஈம்வினையே ஈன்மையவ னீகையென 
வெண்ணுமன்ப னான்கா ணிறையே பரஞ்சோதி, 

௩௬௦, தொழவே மதிபடையாக் தோமுளனா யிவவா 
றழவே பிறந்தேனோ வையா பரஞ்சோதி, 

௩௬க,மற்றுக்க மற்றிருந்து வாழவுதித் தார்கணல்லா 
பெற்றுக்கு நானுதித்தே னீசா பாஞ்சோ தீ, 

௩௬௨,பற்றுக் களைந்தேரநின் பாதம் பெராவொருகா 
னெழ்றுக் குதித்தே னியம்பாய் பரஞ்சோதீ, 

௩௬௩,கொன்செய்வான் முட்டிருவே கொள்ள ப்பல் லோரபிமந்தா 

சென்செய்வா னனைபிறந்தே னேகில் பரஞ்சோதி, 

௩௭௪, யானுறங்கும் போதுகருள் யானைவரின் ஞான?ங்கக் 
தானுடன்று கோக்கவருள் சாமீ பரஞ்சோதி, 

ரச் நி.௮ன்பாருன் றண்கடைக்கட் பார்வையே யார்வுடைய 

... வென்போல்வார் செல்வழும்ப மேறே பரஞ்சோதி, 

௩௱௭௬,துன்ப முறாவுனக்குச் துன்பர் தெரிமோவத் 
அன்பமெம் போல்வாே சொல்வார் பரஞ்சோதி, 

௩௬௭,கோய்கொல் வயித்தியர்க்கு கோய்கொல் வயித்தியனீ 
யாய்மல் கருட்டிறமா ராய்வார் பரஞ்சோதி,



௪௮ காசியாத்திரை, 

௩௬௮.கோற்றல் சிறர்துதிகழ் நண்ணுணர்வுள் ளார்களுகின் 
னுற்றல் வரைந்முஈவில் வாரோ பரஞ்சோதி, 

௩௬௯,வான்றிறமு மண்டி றமுஞ் சொல்லவல் லார்களுநின் 
னான்றசெயல் சொல்லவறி வாரோ பரஞ்சோதி, 

௩௭௦, ௮ளியினு மின்னனியென் ழையமறக் காணான் 
விசரியினு முன்னைவிடு வேனே பரஞ்சோதி, 

௩௭எக,கோதிலுனக் குத்தோழன் கொள்ளடிமை பிள்ளையென 
வாதலுநல் லாக்கமன்றோ வம்மான் பரஞ்சோதி, 

௩௪௭௨.இல்லவடொண் டன்்€ட னென்ன வமைதலுமோ 
ரல்லகண்ட மில்லாக்க மாமே பர.டுசோதீ, 

௩௪௭௩,௮அ௮.ரந்சையென் போல் வாரீண் டரற்றலுநீ வாளா 
விருந்திடலுந் தொல்வழக்கோ வேகா பாஞ்சோதி, 

௩௭௪,பெருங்களிப்பை நாடுகர்க்குப் பேரரசை மேவ 
லருங்கருத்தி எணெைகொல்லோ வண்ணா பரஞ்சோதி. 

௩௭௫.ஈல்லமுதங் காணுமுன்னர் ஈஞ்ருகண்ட வாறுனருள் 
புல்லிடுமுன் றுன்பே புலுமோ பாஞ்சோ£, 

௩௭௭௬, எம்மார்க்க மெவ்வா றநியம்பினுஞ் சீவனுன்னாற் 
செம்மாக்கு மென்பதென்றன் தீர்வை பரஞ்சோதி, 

௩௭எ௭,மாவுலகிற் பன்மதம்பல் வாறுகழ அுற்றானுக் 
தேவுயிர்க ளுண்டெனலென் நீர்வை பரஞ்சோத. 

௩௭௮.௮வவிரண்டு மத்துவித மாஞ்சுத் தெனனுமுற்ற 
தெவ்விழந்து வாழவுள்சென் நீர்வை பாஞ்சோதி, 

௩௪௭௯,காணரிய வவ்வி.ரண்டைக் கண்டுசம மாகாமை 
யாணவமென் மோர்ந்தேனென் னன்பே பரஞ்சோதி, 

௩௮௦. நானவுயி ரைத்தேவை கோக்குநெதி காணார்சொன் 
ஞானமூமொர் ஞானங்கொன் ஞானீ பாஞ்சோதி, 

௩௮க,உரைத்தபடி செய்வாக் குளாருமுயிர்ப் போதங் 
 கமைத்தகிலை காண்பாரோ கந்தா பாஞ்சோதி 

௩௨,கண்ணிமைப்ப த.ற்குளுல கைச்சூழ் வருவோரு 
ப முண்ணிலைத்த சித்தறிவா சோமா பரஞ்சோதி,



காசியாத்திரை. ௪௯ 

௩௮௩, எண்சித்தி யாடுதிம னேய்ச்தோரு மத்துவித 
வண்சுத் தறிவாரோ மன்னே பரஞ்சோதி. 

௩௮௪, கட்டிரா மெய்யடியார் காதம் இனியவுனை 
Aw Gr னன்பினினி மேவாய் பரஞ்சோதி, 

௩௮௫, சகண்ணுமொனை யும்முனையும் காட்டாத வல்லிருளை 
யுண்ணுமுளை கானடையா ரோகாப் பாஞ்சோதி, 

கண், அனைத்துயிரு கினனைடிமை யாயும் லுயர்தல் 
வினை த் தி மி லன்ோ வேல் Car a பரஞ்சோதி, 

௩௮௪, மாருக் கருணைவெள் ar மன்னுன் Lo sar 5) Boor uF 

LAT (07 கலக்கமெல்லாம் பாறும் பரஞ்சோதி, 

கூ. ௮, ஒல்காகு கருணைவெள்ள வூம்றுன் மனகினையி ற் 
் . . a க ட்ட . . ry 

பலகாங் கவலனைத்தும் Lat DI LG பரஞ்சோ௫ி, 

௩௮௯, ஆனாக் கருணைவெள்ள மாமுன் மனகினையி 
ஹதூனாக்கை யல்லலெல்லா மோவும் ப.ரஞ்சோ கி, 

: ட . . . 

௩௯௦, LOT UIT தனிக்கருணை மன்னுன் மனநினையின் 

வீயாக்கை யாறனைத்தும் விழும் பமஞ்சோ டி, 

௩௪௦௪. சிர்றைக் கனிய செவிக்கினிய வன் ரோநீ 
LO Fh குரைக்சசொரற்கண் ஞொள்காப் பரஞ்சேோ தி, 

௩.௯௨.., AF HIF on முத்திரையே யப்பொரு MM i HO) Ld GD 

மேவேசறுநின் பத்த ரிசைப்பார் ப..ரஞ்சோ, 

௩௯௩. ுஃதே பெருங்கேடு பான் பெரும் பே௮ுமெனாப் 

பஃமோ மறுத்தார் பகர்வார் பரஞ்சோதி, 

௩.௯௪, ௮ம்முடிவே யென் முடிவு Lot BO) au od! Ol காண்டேன்சொ ல் 

செம்முடிவே தததரது தேட்டே பரஞ்சோதி, 

௩.௪.௫, மானுறுவல காட்டா வருக்துகஇன் ற வல்லிருட்பேய் 

காலிறுபு விழ்காள் கழருாய் பரஞ்சோதி. 

௩௯௪, மயலுறுவல் காட்டா வருத்துகனமப் பேய்தான் 
செயலி௮ுபு விீழ்கா டெரியாய் பரஞ்சோதி, 

௩௯௭௪, பன்மையுரு வாகப் படர்ந்தலைக்கு மாயைப்பேப் 
வன் மையிரூ வீழ்நாள் வழங்காய் பாஞ்சோதி, 

ச்



@o காசியாத்திரை, 

௩௮,சேல்வளர்சண் ணாருகாஞ் சே ராமே யுய்யவொரு 
வால்வளர்வ தெந்காள் வழங்காய் பரஞ்சோ த. 

௩௯௯, கோல்வளைகொள் கையார் குழப்பமற வென்கஹளொரு 

FOU. 

FOE, 

0௨, 

௪0௦௩, 

FOF, 

௪௦௫, 

POdr, 

௪௦௭, 

௪௦௮. 

௪0௦௯, 

FEO, 

FES, 

ந் 

ல்ல, 

தகோல்வளர்வ தெர்காள் சுபேசா பரஞ்சோதி, 

புவிதழைக்கு நெஞ்சினது போககறுத்துப் வானோர் 
செவிதழைப்ப தெர்மா டெரியாய் பரஞ்சோதி, 

பண்டழைக்குஞ் செந்துவர்வாய்ப் பாவைமுகம் பார ாமீவா॥ 
கண்டமைப்ப தெர்ராள் கழராய் பரஞ்சோத, 

புல்லறிவே லாமொழிந்து போயிற்றுப் போயிற்றென் 
வல்லறிவு வந்துகிற்க வாராய் பரஞ்சோதி, 

என்கண்ண தாயமல வேசறுப்பா னொன்றுரைத்தாய் 
புன்கண்ணை ஈன்கலுத்தாள் பொன்னே பரஞ்சோதி, 

வருர்தேல் வருச்தேலென் வாயுறைதான் கொண்டு 
வருந்தேவு கின்னையல்லான் மம்ரார் பாஞ்சோத, 

திரிதருமெ னெஞ்சைகத் திருத்தியரு டீர்த்தன் 
கரிசறுமு னெஞ்சே களிசால் பரஞ்சோதி, 

மனையாட்டி மக்களென மால்கொளா வாறிக் 
கெனையாட்டு கழ்பவரா ரீசா பரஞ்சோதி, 

௮ங்காட்டி யாடரிவை யாரரலம்வெல் காமலெனை 

யிங்காட்டு இற்பவ.ரா £ீசா பரஞ்சோதி, 

நாயன்ன வெழ்குனடி மாட்டமுறச் செய்தவரார் 
சேயன்ன தேவாய்த் திகழும் பரஞ்சோதி, 

கழுதன்ன வெழ்குனடி. கண்ணுளந்தர் தார்யா 
ரிமுதென்ன மிக்கினிக்கு மின்பே பரஞ்சோதி, 

மூசவன்ன வெற்குனடி முன்லுளந்தச் தார்யார் 
வசுவன்ன மேனியகிர் மாகா பரஞ்சோதி, 

தெவ்வாம் ௮ுயருழந்து தேயெனைநீ கோக்காயே 
லெவ்வாற்று லுய்வே னிறழையே பரஞ்சோதி, 

நிசதேங்க கிம்குமெனை நீபார்த்தி யாயிற் 
FAS gia asus சுவாமீ பரஞ்சோ தி,



காசியாத்திரை. (Bias 

௪௧௩, முண்முனைக் கொப்பாய மூர்க்கத்தி ஜனோலாமை 
யண்முனைக் கொள்ளேனென் பாயோ பரஞ்சோதி, 

FEF. (PING FU CG BUTE FOO முன்னார்க்கு மொன்றும் 

விழு கசெய்வ நீபலையோ வி ப.ரஞ்சோ&, 

௪௧௫. ௮லஇலா வாசுகுடி யானானு மவவா 
சுலகெலா மாளுனரு ளோட்டும் பரஞ்சோதி, 

௪௧௭௬, ஈற்றே வுளையடுத்து ஈன்றேது ஈண்ணாமே 
வெற்றே கழிவேனோ விண்ணாள் பாஞ்சோதீ, 

௪௧௪, என்னே தெலாயழுருக்கு மீசவுனக் காளாயுங் 
கொன்னே மிவேனோ கோதில் பரஞ்சோ தீ, 

௪௧௮, பொய்யெலாஞ் செழ்றுப் பு.ரவாமல் விட்டி டினென் 
றெய்வமே யாதுசெய்வேன் சேயே பரஞ்சோ௫, 

௪௧௯, வீணவாப் பாலி வெருக்கொள வெய்தருட்கே 
வேணவா வுற்றேன் விமலா பரஞ்சோ 

௪௨௦, பவாரி யெனவிளங்கிப் பர்தங்கா கேணுக் 
கவாவு மெனைக்கழிக்க லாமோ பரஞ்சோதி, 

a 

௪௨௪, எள்ளினு மேதிலரு ளில்லைபோ வென்றெனைநீ 

தள்ளினும் போகேளென் சாமீ ப.ரஞ்சோ., 

௬௨௨, ஈனம்போ மாறென் னிதயநடு வேகருணை 
வானம்போல் வந்து வளையாய் பரஞ்சோ2, 

௪௨௩, கண்கண்ட தைத்தான் கருத்துக் கருதுமெனா 
விண்கண்ட மேலோர் விதிப்பார் பரஞ்சோதி. 

௪௨௪, உருவிலி யாகவுன்னை யுள்ளிடத்தி னெஞ்சு 
கருதவறி யாதேயென் கண்ணே பரஞ்சோ, 

௪௨௫, யாதொரு ஈல்லுருவா யாணரசக் கண்ணினை தல் 

. கோத.று மார்க்கமன்றோ கோவே பரஞ்சோதி, 

௪௨௬, ௮வவுருவ நாட்டமன் றி பாடுமன நில்லாதென் 
றெவ்வறிவு ளார்தா மியம்பார் பரஞ்சோதி, 

௪௨௭, உள்ளடக்க லிற்கிவ் வுபாயமறி யாசாருன் 
ஜெள்ளருளைக் சண்ணு.றுவா ரோமா பரஞ்சோதி, :



@e- காசியாத்திரை, 

௪௨௮, வானம்போ லுள்ளே வரைநர்துடிர் தித்கலுமெய் 
யானவுரு வப்படர்வே பாகும் ப.ரஞ்சோ த. 

* + ச ர * ௪௨௬, தேவருவே யென்றிருப்போர் சந்தையுண்மை காணாமே 
மாவலைவே கொள்ளுமெனல் வாய்மை பரஞ்சோ£, 

௯௩௦, அருவநிலை காண்பதம்கே யாளுருச்சிர் இப்பார் 

வய்டை wT Or ao பதியே டர்ஞ்சோகீ, 

௪௩௧, மனத்தினுக் கெட்டாக வத்துவென்று வேதம் 
தொனிக்க ரிக்கருக்சே தாப பரஞ்சோீ, 

௪௩௨, எட்டா சகெனுமறுவே யேர்ச்சோகம் பாவனையி 

லைட்டா இருப்பதில்லை யென்னும் ப.ரஞ்சோ தி. 

௪௩௩, ஆவதே னெஞ்டசுறக்ச வத்துவித வாக்கமதைப் 

பாவனா போலை பார்ப் பாசோ ப.ரஞ்சோத, 

௪௩௪. பாவளையி னெஞ்சுப் படர்ச்சியற்ற காலமந்தப் 

பாவளையு மின் றூறலுன் பாதம் GRO சாத, 

௪௩௫, ௮ன்னிய பாவனைக என்னியஞ்செய் யும்மதனாம் 
றன்னிலை யிற்செயனற் சார்வே பாஞ்சோதீ, 

௪௩௭, இத்தகமோ பாசனையை யேதிலார் செய்யார்நல் 

வித்தகடே செய்வார் விடாரோம் பாஞ்சோ., 

௪௩௭, இம்மார்க்கர் தானே யிமையோ ரிருடிகட்குஞ் 
சன்மார்க்சு மாயிற்றென் றந்தாப் ப.ரஞ்சோதீ, 

௪௩௮, முத்தி யனுக்கிரக மூர்த்தியை நீக்கலுமுன் 
மத்தர் மதக்கொள்கை யாமே பரஞ்சோ, 

௬௩௯, பெந்தமூத்தி யுண்டெனவே பேசுமறைக் கேபகைபே 

செக்தயுத்தி நாலையுங்கொள் ளேனே பரஞ்சோதி, 

௪௪௦. மு)த்தியில்லை யென்ே மொழிமதத்தை ஈம்புகின்ற 
புத்திபுமொர் புக்த்கொல்லோ பொன்றாபப் பரஞ்சோ, 

௪௪௧, முத்திரெறி போலே மொழிக்ததுவின் வறென்வழியின் 
, மூத்தியடைச் தாருமுண்டோ மோசம் II Gh SETH, 

௪௪௨, பெந்தமுத்தி யில்லுனக்குப் பெர்தமுூத்தி யோத்துரையா 
பெந்தமுத்தி சீவனுக்கே பேசும் பாஞ்சோ£,



காசியாத்திரை. ௫௩. 

PPR, முத்திநிசத மென்றும் (LP Bil JB's முழங் தலி 

னத்தையடை வத்துகித்த மாமே பரஞ்சோதி, 
த் 

௪௪௪, ௮றிவாமெய் வத்துமற்றொன் முதலற்ப மாதல் 

செ றிவாமுக் கா மில்லை CaG al ப ரஞ்சோ2, 

௪௪௫, பன்மணிபி லோர் நாலே பத்றிநிற்கு மாறரிய 

Baar inka io அறர்த்தமெங்கு நிற்பாய் பரஞ்சோ ரீ, 

PP si, கருவமிச மாமாறு காக்தியோவ் கார 

வுருவமிர மாமென்று லொவ்வும் ப்.ரஞ்சோ தீ, 

௪௪௭, எசணா ஞானஈனி யெப்தளவு மோர்மதத்தி 
Corre நிற்மனல்ல நேர்மை i rears, 

௪௪௮, ஏர்க்கா லிலி௩டவா னவ்வா அிபாதொருகன் 

மார்க்கம் கொளான்ம Buy மாமே ப.ரஞ்சோ த, 

PF an, SLU G5 BDL மாகளவும் புல்வேலி வேண்டுதல்போ 

OT HF OM HAN BT ML மாமே பாஞ்சோ 2, 

௪௫௦. இழுக்கிறெப்வ கிச்சயமு மெழ்றியுண்ட லாதி 
வழக்களைவு மூள்ளதுஈன் மார்க்கம் ப.ர ஞ்சோ தீ, 

௪௫௧, ௮த்தெய்வ மாடிரிய னாப்நின் ருளுமுத்தி 
வத்துகிலை யென்பனுசன் மார்க்கம் பாஞ்சோ உ, 

௪௫௨, இனத்தையொழித் தெஞ்ஞான் று மேகாந்த மாட 
மனத்தையடக் கென்பதுகன் மார்க்கம் பாஞ்சோத, 

௪௫௩, குதிமன த்தைக் கொல்லாமற் கொல்லுவது மேலா 
மதியெனச்சொல் ன்ற துன் மார்க்கம் பரஞ்சோ த, 

eRe, எத்திசையுஞ் செல்லா திழுத்தமன தைக்கமல 
மத்தியில்வை யென்பதுஈன் மார்க்கம் பரஞ்சோதி, 

௪௫௫, ௮க்கமலத் தார்தேவா வாள்குருவை யுள்இயு றன் 
மக்செனமி லின்பெனனன் மார்க்கம் பால சோ, 

௪௫௬, உன்னோர் தக.ரால யத்தைநுவ லோர்மாலிற் 
சொன்னேனிவ் வுண்மைஈன்கு தாவார் ப.ரஞ்சோ, 

௪௫௭, ௩ட்டிடத்தின் மிக்குகிற்போர் ஈல்லங்குட். டத் தளவாங் 
கட்டொளியைக் காண்பாரென் கண்ணே பரஞ்சோதி,



௫௫ காசியாத்திரை. 

௪௫௮. ௮வ்வொளிக் சண்ணழுந்தி யார்ப்பின் றளா தலவர் 
செவ்வொளிச் செல்வமன்றோ சேயா ப. ரஞ்சோ தீ, 

௪௫௯, நீடதது வஞ்சொன் னிகமமங் குட்டவொளி 
கூடத்த * னென்றே குயிலும் ப.ரஞஷ்சோத. 

௪௬௦, அ௮ந்தவொளி தகான்மலத்தி ஞர்ப்புண் டிரச தலினாம் 
பந்தவுயி ராமே பரமா பரஞ்சோதி, 

௪௬௧, அவ்வுயிரி னுக்குபி.ரா யார்ப்பி லகண்டமதா 
யெவ்வுயிரு மாணீ யெனைக்கொள் பசஞ்சோ$ீ. 

௪௬௨, ஆன்மாவி னீயிருந்து மாளுருவெண் ணுத்தாழ்வி 
னூன்மா அுணர்ச்சியுற்ற தில்லை பரஞ்சோ தீ. 

௪௬௩, எத்தனை சாத்தாத்தை யெத்தனைகா ளோர்க்தாணு 

மத்துவிதங் காண்ட லரிது பரஞ்சோ தீ, 

௪௬௪, உன்றன் கடைக்கணிப்பா மொன்றுள்ள தாமாயி 

னின்றன்மை கோட லெளிது பரஞ்சோதி. 

௪௬௫, பேியம்பு சாத்திரமும் பீடர்சொற் கேட்டலுமுள் 
வீ.மடங்கு நிற்குமட்டும் வேண்டும் பரஞ்சோதீ, 

௪௬௭௬, சார்ந்சபக்க மாமுயிர்தான் சன்மார்க்கா கேள்விவிட்டா 

லீர்ந்திமுக்கும் வெம்மோகச் தேகும் டம்ஞ்சோ த, 

௪௭௭௬௭. சனமார்க்கம் போன் றிழிவு சாற்று நாற கேள்விகளுக் 

துன்மார்க்க மாகுமன்றோ தோமில் ட.ரஞ்சோ.இ. 

௪௬௮, கோதுக்கு ணின்றே குடிகெடுப்பா சோர்ஞான -: 
மேதக்குப் பேசுன்ரு ரெந்தாய் ப.ரஞ்சோ த, 

௪௬௯, முன்னறத்கா னின்னன்பு முற்றப் பிறந்தார்க்குப் 
புன்னுவற்சி மார்க்கம் பொருந்தா பரஞ்சோதி, 

௪௪௭௦, தலச்திருக்க வாசையுற்ரோர் சண்டாளர் பெய்த 
மலத்தினையு முண்பாரே மாடல் பாஞ்சோ, 

௪௭௪, பிண்டச் சுடைர்கதையே பே ரண்டத் தும்மடைவார் 
தண்டத் தவத்தாருந் தந்தாய் பாஞ்சோ௫. 

௪௪௨, அ௮ன்மாவைத் தானடைர்தோ ரம்முதல்வ னானப.ர 
மான்மா வுனைத்தா னடைவார் பரஞ்சோ தீ, 

  cert AN fh ks mat TO NE Ag A வண mt ee a 

* &.L_ sug = g2ovarcir, முன்னோன். ஜீவசாக்ஷியென்ப,



காசியாத்திரை. @@ 

௪௭௩, பூதத்தான யாகதவிந்தப பொள்ளம் கட த்தைஈம்ப 
DF BHU பக்கமன் மோ வெம்மான் பரஞ்சோதி, 

௪௭௪, வாழுயிருட் சேவுமன்றி மழ்மையவெல் லாஞூசடமென் 
மாழுறுதி யுள்ளாரே யோர்வார் பரஞ்சோ த, 

௪௪௫, மெய்ஞ்ஞான மேவா வேட்கையெலா மெஞ்ஞான் ௮ 
மஞ்ஞான மென்னா வறிந்தேன் பரஞ்சோதி, 

௪௪௭, வாலாரு மத்துவித வாழ்வைப் பெறுமாறு 

மாலாயு ளேனினிக்கொள் வந்து பர) சோகி, 

௪௭௭, சங்கமக்தைச் தாவ. ரத்தைத் தாங்குக் திரு வருளா 

மங்களத்தை ஈச்செனைக்கொள் வந்து பபாஞ்சோ தி. 

௪௮, பூச்செய்கை யேமகிழ்செய் பூரண தே வெல் நரில்செய் 

திச்செய்கை யாளரைகான் சேரேன் பாஞ்சோ த, 

௪௪௯, இங்கிழவு மில்லை யுதிப்புமில்லை யென் றிடிக்குர் 
தீங்கிளவி மேகமுன்னைச் சேோ்வேன் | மஞ்சோதி 

௪௮0, பொருதிரை வாரிதிசூழ் பூவினில் சீ ருள்ளார் 

வெருவினுழல் வாரோ விளம்பாய் பாஞ்மீசாதி, 

௪௮௧, திருஈதிமையார் பூசலெலாஞ் சே.சாமே செய்சா 
யருர்திருவா மூனரு ளளியாய் பாஞ்சோதி, 

௪.௮௨, இன்புருவே யாமொருநி யேழைமையேன் SB gu 

வனபுளையே லெற்கணையா ரையே பரஞ்சோதி, 

௪௮௩, பாண்வண்டர் சேர்காவாழ் பண்ணவர்க ளேத்துநின் ரூட் 
சேண்மஞ்சு தா.ராய் சிவமே பரஞ்சோதி. 

௪௮௪, ௮ழுதமுதிங் கேமாழ்கா தம்தமிலொள் ofl ur 
யொழமுகொளியைக் காட்டியரு சோமா ப.ரஞ்சோ£, 

FIG. பொருமா.ரன் றவ்னைவெல்லொண் புந்திய/கோ நின்சர் 

வருமா புல்லியருண் மஞ்சார் பரஞ்சோதி, 

௪௮ம், திருத்தகு உரறிவு சேர்தனருட் கண்ணெல் 
ருத்திர ரோதுளையு முண்டே பாஞ்சோதி, 

௪௮௭, ஆசறு பெய்வளையா ராண்மக்க ளுக்குமரு 
ளீச.ர னீயலையோ வேகா பரஞ்சோதி,



௫௬ காசியாத்திரை. 

௪௮௮, தோழமு தா லென்றியமன் றா தசெனைப் Lb pel wp 
காமுதால் காமுதா லென்பேன் ப.ரஞ்சோ இ, 

௪௮௯, பாகிவா பாடவா வென்றியமன் பற்றவரிழ் 
காசிவா காசிவா வென்பேன் பரஞ்சோதி. 

௪௯0, ஏ௪ன்வா வேசன்வா வென்றியமன் பற்றவரிங் 

ாசனான ூ௪னா னென்பேன் பாஞ்சோ த, 

௪௯௧, நாசணனுக்கி T&O ar Sa நாசஞ்செய் தாளுதற்கு 

நீசமா்த்த ஊல்லைகொ?ே மா ஜேயப் ப. ரஞ்சோ த, 

“gps * ௪ . . * 

Pe, Tarps னைத்தீண்ட வேமநீ வல்லனல்லை 
யென்தே சொலாதிருப்பை கொல்லோ பரஞ்சோதி, 

௪௯௩, மாண்பார்க்கு ஈல்லாய்கின் வண்டா ளுறுதுதுன்்பே 

காண்பேற்கு முண்டோ களிதான் பரஞ்சோ2, 

௪௯௪, கூடிமகிம் நீர்மை கொளாவிடினு நின்€ரே 
பாடிமகழ் கின்றேன் பதியே பரஞ்சோஇ, 

௪௯, பருதிமுன்கண் ணேபோம் படியாவிட் டானுங் 
கருதிமகிழ் இன்மேன் களிசால் பரஞ்சோதி, 

௪௯௭, கேடம்ம தெளளமாதங் இட்டிற்றுக் இட்டிற்றென் 

முூடத்த னாய்வச் தருளாய் பரஞ்சோ த, 

௪௯௭, தர்ணியொடு வானுமெச்சத் தண்ணளியி னென்னுண் 
மு.ரணிய துன் பெல்லா மூருக்காய் பரஞ்சோதி. 

௪௯௮, வரைவிடிசொல் லிற்கடங்கா வானா யளாவ 
வியைவொடென் முன்வருதி வேகா பரஞ்சோ சி, 

௪௯௯, யாதனை யெற்றுக் யொன்கொணர்வ லின்்பமெனாப் 

போதனை செய்தாள்செம் பொன்னே பரஞ்சோதி. 

டு௦௦. அல்லுமின்் நி யெல்லுமின்றி யந்த.ரமா நிற்குநிலை 
வல்லவார்கண் மாட்டே மதியி பரஞ்சோதி, 

௫௦௧, பூவயி னில்லார் புரைதணர்த விண்ணுறுவா . 
ராவயி னெம்குமளித் சாளோம் பரஞ்சோதி, 

௫௦௨, பாசநால் பாரேன் பசு. நாலுங் கொள்ளேனல் .... லிசனூல் பார்ப்பே னிழைவா பரஞ்சோதி,



காசியாத்திரை. 

௫௦௩, காமக் கனல்கனஜற்றக் கட்ண் டறிவறிந்து 
சாமக்கள் சார்பினில்லேன் ரயே பாஞ்சோதி, 

௫௦௪, யாது புகழ்மைத்தோ யாது பெருமைத்தோ 
கோது தமிக்கவதைக் கொள்வேன் ப.ரஞ்சோ gs. 

௫௦௫. இருபாற்பட் டாலுரிமைக் சேனமுண்டா மென்றே .. 

யொருபாற்பட் டேனே யுணர்வே பரஞ்சோதி, 

௫௦௬. நீவாழ்க நீவாழ்க நித்தலுமென் ரோ துனுரை 
யேவாழ வந்தா ளினியோம் பரஞ்சோதி. 

௫௦௪. துன்புகூர்ந் திங்கே சுலாங்குண மோங்காம 
லன்புகூரர் தென்னைநீ யாளக பரஞ்சோதி, 

௫௦௮. ஈட்டார்க்கும் விட்டார்க்கு ஞாயவழி யேபலனீ 
பட்டாங்குச் தேரீயென் பாடாய் பாஞ்சோதீ, 

௫௦௯, நாக்குழற மெய்சிலிர்க்க ஈல்விழிக ளூற்றெடுக்க 
வாக்குமரு ணோக்க மளித்தாள் ப. ரஞ்சோதி, 

௫௧௦. உள்ளக் களிகூர்ர் துடன்மறந்து நானுனருள் 
வெள்ளக் கடலாழ்வான் மேவாய் பாஞ்சோஇ, 

௫௧௧. பார்த்தலிட னெல்லாம் ப.ரவெளியாய் நித்குகிலை 
சேர்த்தருடி. யென்னெளிமை தீரப் பாஞ்சோ£, 

௫௧௨, எதுவோ வெனைநீங்கா தென்றுமுள்ள தெய்வ 
மதுவே,குகனென் நறிஈ்தேன் பரஞ்சோதி, 

௫௧௩., எவனோவென் னோடே யிருக்குங் குசசே 

... வவனேகொள் வானென் ope தன் பரஞ்சோதீ, 

௫௧௪, எதுசுகமீ யன்பா யிமுந்துளதோ ஈட்டார்க் 
க.துகுகனா நீயென் நறிர்தேன் பாஞ்சோத, | 

டு௧௫. எப்பொரு ளிம்மண்விண் ணெங்கு நிறைந்துளதோ 

| வப்பொரு ணீயென் றறிந்கேன் பாஞ்சோதி, 

டுக௬, எவ்வத்து முற்.றுமளித் தேர்தி யொடுக்குமரோ 
MUNG யென் ற்றிர்தேன் பரஞ்சோதி, , 

௫௧௪, எப்பிரம மெஞ்ஞான்.௮ு மே$லைறி வாயுளதோ 
வப்பிரம நீயென் oa தன் ப.ரஞ்சோ இ. 

௮ து



௫௮ காசியாத்திரை. 

டு௧௮, தீதொன் நிலாவுன்மேற் தீதேதுஞ் சொன்மதத்தைக் 
கோதென் ரொழிப்பனன்றிக் கொள்ளேன் பரஞ்சோதி, 

௫௧௯, வத்துநிச்ச யந்தான் வழுவாயி னெய்தியவுண் ' 
முத்தியுமவ் வாறே முருகா பரஞ்சோத, 

௫௨௦, தொக்குடைய வாவிதொறுஞ் சோதரீ யுள்ள தனா 
லெக்குடி.வந் தாருமூத்தி யேய்வார் பரஞ்சோ£. 

௫௨௧, துணிதா.ர கம்மெமக்கே சொந்தமெனு முர்ரா 
லணிபார்ப்பார் சொன்னீதி யாமோ பரஞ்சோதி, 

௫௨௨, பல்வருணத் தாரும் பர்யோக தாகத்தின் 

செல்வமடைர் தாரென்றார் செப்பார் பரஞ்சோத, 

௫௨௩. விப்பிர.ரல் லாதபல்லோர் மெய்த்தா சகயோகஞ் 
செப்பமொடு செய்துசொற்றார் பன்னூல் பாஞ்சோதி, 

டு௨௪, சிற்பிரண வத்கைச் செபிப்பவர் ௪-த்தபெனா 
நற்பனுவல் யாவு ஈவிலும் பரஞ்சோ, 

டு௨௫, தொடர்கருமத் தாரெவருஞ் சூத்தாபே யென்ன 
விடர்தபுக்கு நூல்க ளியம்பும் பரஞ்சோதி, 

டு-.௬, இயங்குபய கன்மமறா வெவ்வருமெய் விட்டே 
மயங்குப மன்னோசெம் மாப்பே பரஞ்சோத. 

௫௨௭௪, சாதிபெரி தென்றுநினை தன்மையர்க்குஞ் சாதியில்லாச் 
சோதியறி வுண்டாமோ தூய பரஞ்சோதி, 

௫௨௮, சாதியொழுக் கந்தான் சயனிப்போன் கைப்பொருள்போ 
லேதமற நீங்க லியைபே பரஞ்சோதி, 

௫௨௯, பொல்லா மலக்கிழங்கைப் புய்க்குமருண் மேயவரை 
நல்லார் மதித்தே நடப்பார் பரஞ்சோதி, 

௫௩௦. மாயிருண் ஞாலமுரறு மாதவரசை யோம்பாதார் 
தாயிருள் காண்ட றவிரார் பரஞ்சோதி. 

௫௩௧, சாளாண்மை மெய்யடியார்த் தாழ்த னலம்பேணல் 
வேளாண்மை யுள்ளார்தம் மேல பரஞ்சோதி, 

௫௩௨, வலிசான்.ற தேவருகின் மாணவரை யெள்ளார் 
கலிசான்ற குவ்வர் கணியார் பரஞ்சோதி,



௫௩௩. 

௫௩௪, 

இ-டு. 

(௫௩௬, 

௫௩௪, 

௫௪௧. 

(௫௪௨. 

(௫௪௩, 

காசியாத்திரை. ௫௯ 

முடிதாழ்த் தடிவணங்கி முன்கெடுத்து நிற்கு 
மடியார்க்குத் தெவ்வ ரழிவார் பரஞ்சோதி, 

கெழுதகைமை நேடிகிற்கும் கேளனெற்குன் மாட்சி 
விழுமிதி னீவிளக்க வேண்டும் பரஞ்சோதீ, 

அழத்தகு மற்பேத்குன் னாகிலடி யென்னும் 
விழுத்தகு செர்காண் மேவும் பரஞ்சோதி, 

மேதி கரும்புழக்கு மேனாட்டை யாளினுமோர் 

கேதி லுனைமறவார் கேளர் பரஞ்சோதி, 

Ago cro go மார்பிணிய சாயிடிலு 
காத னுனையிழக்கார் கா..ர் பாஞ்சோதி, 

, நலக்கேது நின்கருணை நாடகமே யாமென் 
றிலக்கேதி லார்யா ரியம்பார் பாஞ்சோத, 

, என்வாக்குத் தேவுனைத்தா னெஞ்ஞான்் ௮ மேவழா 
நன்மாக்கு மலமென்னு நன்னூல் பாஞ்சோத, 

, கொன்பிறப்புற் ரூரன்பு கூர்ந்து தவங்கெடக்கு 
மின்பொழித்துக் கோட லெவனே பாஞ்சோ£, 

ஈன்றியறிர் துன்னடியே காணாளு நாடிகிற்ற 
லின்றியொரு செல்வ மெவனே பாஞ்சோதீ, 

அங்குட்ட மிற்றென் நறிந்தவ் வளவினிற்கு 
மக்குட்ட மா * னருடர் தாளாய் பரஞ்சோதி, 

நீட்சிருறைக் தங்குட்ட நிற்குகின தங்செத்தார் 
_ மாட்சிமை யெற்கும் வருமோ பரஞ்சோ$த, 

௫௪௪, 

டு௪௫, 

(Be ai, 

௫௪௪. 

நீண்மனமு மூச்சு நிரப்புற்றங் குட்டமூற 
லேண்மகிமை யொள்ளருளர்க் கேயும் பரஞ்சோ£, 

அங்குட்ட முங்கபைத லைக்கெய மு.த்தியெனா 

வெங்கட் டொழிர்தார் விதிப்பார் பரஞ்சோ£.. 

அங்குட்ட மேமுக்கா லங்குலமு மாமிதலை 
பூங்கட்டர் தரெவர்க்கு மொப்பாம் பரஞ்சோ௫, 

நீட்சிகுன்றக் குன்ற நெடியஈல னோங்குமென்றுட் 
காட்சியுடை யார்புகல்வர் கண்ணே பாஞ்சோதி, | 

* அங்குட்டமான்--௮கஸ்.தய மாமுனிவர்,



௬௦ காசியாத்திரை, 

௫௪௮, நீளமே இீகினையு நீளமே ஈல்கினையு 
நீளமே. யெவ்வுலகு ஜேயப்-பரஞ்சோத, 

Bess, தேமனுவும் தேவுருவுஞே செவ்வன் செயித்துகிளைக் 
தேமருகர்க் கக்குன்ற லெய்தும் பரஞ்சோதி, 

௫௫௦. நித்திரையி னெஞ்சிறந்து ரீண்மூச் செழும்பு தலி 
னத்தகுகற் குன்றலில்லை யன்றோ பரஞ்சோதி, 

(இடுக, நீர்க்குணெடு மூச்சுநின்று நீிணெஞ் சுலாவுதலிற் 

சீர்த்தவக் குன் றலில்லை சேயே பரஞ்சோதி, 

௫௫௨. தாக்குண்ணு மூர்ச்சை தனிலவ் வி.ரண்டுமற்.று ' 
மீக்கொணிலை மேவா மயக்கே ப.ரஞ்சோ$. 

௫௫௩, குன்றாத குன்றலர்தக் கோதில் சமாதியென்.நு 
நன்றா யுணர்ந்தோர் ஈவில்வார் பரரஞ்சோ, 

௫௫௪. விங்கார்வ ரித்சை விழியா விழிப்பென்றுக் 
தூங்காத தாக்கமென்றுஞ் சொல்வார் பரஞ்சோதி, 

௫௫௫. முன்னிலையில் லாமே முழுப்பிரம நகாமெனரு 
னன்னிலையென் பாருமூுண்டிர் காட்டிற் பாஞ்சோ£, 

௫௫௬, ௮க்கொள்கை மெய்கநிலைய தாயின் தற் கும்மேலா 

மெக்கணதஇு மின்ம.ரத்தி யற்கை பரஞ்சோதி, 

௫௫௭. காட்சிதனின் முன்னிலைதாங் கண்டமா மாங்கழுந்தன் 
மாட்சியெனக் தேர்சர்தணைவர் வல்லார் பரஞ்சோதி, 

௫௫.௮, சுவானுபவ வுண்மையிஃதுன் மாவருளுள் ளார்க்கே 
ஈவானுபவ மாகவந்து ஈண்ணும் பாஞ்சோ தி, 

௫௫௯, தோடுபட்ட கா.துடைய தோகையர்செய் மாலொழித்துப் 
பாடுபட்ட வர்க்கே பலனாம் பரஞ்சோ த, 

௫௬௦, ஓட்டேது மின்ஞானி யொள்ளுடம்பை யெவ்வாழு 
விட்டானு முத்தியென்னும் வேதம் பரஞ்சோஇ, 

௫௬௧, நல்விழைவோ ப ஞாக்கைகிட்ட | ஞான் துவ மாவனெனாச் 
சொல்சவ.நால் போன்மறையுஞ் சொல்லும் பரஞ்சோ£,



காசியாத்திரை. ௭௬௧ 

ட௬-:., வெம்மைசட௫ச் தோர்மெய் விதிப்படிசெய் யாவிடினூர் 
தன்மை * யவர்க் இல்லையெனுற் தெண்ஞூல் பரஞ்சோ& 

௫௬௩, ஞானக்தா னீராய ஞானியுடம் பைக்கனற்றே. ் 
உ லீனச்தார்க் காமதெனு மேர் நால் பரஞ்சோதி, 

௫௬௪, சுடகாடல் லாதசெழுஞ் சோலைசெறி பாங்க 
ரிடுமாறு கூறுமந்த வோநால் ப.ரஞ்சோ£, 

இ௬௫, அச்நில நீர்ப்பிடியு மாபாச முப்புமில்லா 

ஈன்னில மாயிருக்கி னன்றே பரஞ்சோதி, 

௫௬௬, மெய்த்தசிவ லிங்கமென மின்னுருவை யாண்டுகல்லி. 
வைத்தகுழிக் கண்ணமர்த்தன் மாண்பே பாஞ்சோ&, 

௫௬௪, தாபித்த மூர்த்தர் தனைச்செவம காகவங்கன் 
பாவித் தெலாஞ்செய்தல் பாங்கே பரஞ்சோதீ, ' 

௫௬௮, செய்தவர்க்கு ஈற்பலனாஈ் தேயவள மூங்குமுமு 
முய்தவங்க ளோங்குமந்த வூரிற் பாஞ்சோதி, 

௫௬௯, மாய்வறுத்த வவ்வுருவின் மண்டைபழு சேபடத்தேங் 

காயடித்தல் செய்யார் கருத்தர் பாஞ்சோ த, 

௫௭௦, சொழற்றமுதறை விட்டுருவைச் சுட்டா னக.ரழியு 
மற்றழியி லோழியு மம்மான் பரஞ்சோதி, 

டு௭௧, பேதகமி லானுருவைப் பேணச்செல் வோர்களுக்குச் | 

சூதகமு மில்லையெலுர் தொன்னூல் பரஞ்சோ£, 

௫௭௨. காயம் விநொடு காசயெனிழ் கங்கைதனிழ் 

ஹோயலிடல் வேண்டுமென்பர் தாயோர் பாரஞ்சோ 2. 

௫௪௩, தனத்திற் படாதார் தன த்தைசம் பாரிந் 
தனத்திற் படாதுயர்வர் சாமீ பரஞ்சோதி, 

௫௪, மாதவற்கும் பொன்னனுக்கும் வாசவற்கு மாலோற்கு 
மாதவற்குர் தேரீயம் மானே பரஞ்சோதி, 

௫௪௫, ஈச்செல்வேள் கார்வேளே நல்ல்மூத மாவதெவ்வே. ' 
ணச்செவ்வே ளென்தறகு'ஞாயம் ப.ரஞ்சோ£, 

* இமையே “தன்மை” எனலாமிற்று, இவ்வாரூதலை ''ஈன்மையுஞ் 
'செல்வமு காஞு நல்குமே--இன்மையும்: பாவமு௫் சிதைந்த. தேயுமே” 
எனும் இசாமாயண ச் செய்யள்சொண் டறிக,



Fre. 

௫௪௬, 

௪௭, 

௫௭.௮, 

௫௪௯. 

௫௮0. 

௫௮௧. 

௫௮௨. 

௫௮௩. 
- வஞ்சத்தா னல்லருள்செய் மஞ்சா ப.ரஞ்சோதீ, 

௫௮௪, 

௫௮௫. கோண க 
ப  கோணைக்குஞ் சித்தணையக் கோடி பரஞ்சோ௫. 

op ar, 3 | 
ப வள்ளிக்கு நாதாவென் மன்னே ட.ரஞ்சோஇ, 

௫௮௪, 

௫௮௮, 

௫௮௯, 

௫௯௦. 
.சாயமண்ணி Coven 

காசியாத்திரை. 

க்கு மருங்காவுய் பொன்னடியர் மேயவொரு 
பக்கு முயர்ந்தசெவன் பொற்பா பரஞ்சோத. 

பாக்கு மிலையுமுருப் பல்ல ருனைப்பாடு 
பாக்கு 'முயர்ந்தெ தவன் பண்டா பரஞ்சோத 

பாக்குரிய தேரீயென் பண்பெழா மேபடர்கந்துண் 
பாக்குரிய வன்பிற் படராய் பரஞ்சோதி. 

மாசுவையம். மென்றனொருவி மன்னுபே ரின்பமெனு 
மாசுவையம் மென்றுறுவேன் மஞ்சா பரஞ்சோதி, 

வன்பா லணைந்து வருந்தினுமா னல்காத : 
வன்பா லணைத்தருடி மஞ்சா பரஞ்சோதீ, 

வருங்கருப்பைப் பேமை கறித்தருள வல்ல 
வருங்கருப்பைப் பாழியருண் மஞ்சா பரஞ்சோ இ. 

மாகந்தா காவெனன்பர் மட்டிலா மேமருவு 
மாகந்தா கானுமுய்வான் மஞ்சா பரஞ்சோதி, 

வஞ்ச த்தா னாகவுலாய் மாளா தரிற்குமிக 

வானக்தா வத்துவித வல்லா ரவாம்பெரிய 
வான்ந்தா வென்மிடிமை மாறப் பரஞ்சோதி, 

கோணைக்குஞ்.சின்மையிற்கும் கூட்டு மிருவினையாங் 

வள்ளிக்கு நேர வருங்கருணை காட்டியருள் 

சாமிக்கார் தொண்டிமையாச் சத்துணர்ந்து சாகாது 
சாமிக்கார் யாணரெற்குர் தாராய் பரஞ்சோதி... 

விடகண்ட னெற்றிவக்து வேருங் நிலா | 
விடகண்ட Onion suc up etre பரஞ்சோதி, 

வேருங்கி யாள.ரசை வேண்டா ரியல்பினுக்கு : 

வேருங்கி யாதிதந்து மேவாய் பாஞ்சோத, : 

காயமண்ணி Go ape கட்டறிவ சாமோரா 
ம காளாய் பரஞ்சோ£,



காசியாத்திரை. ௬௩ 

௫௯௧, தீங்கரும்பு வாழ்வுவக்குஞ் சத்தமினிச் தேங்காது 
திங்கரும்பு வாழ்வளித் தாள் சேயே பரஞ்சோதி, 

௫௯2 , சத்தான சாமியுனைக் தானடைந்துய் பாக்கனிய 
சத்தான யாவுநந்தத் தாடா பரஞ்சோ, 

௫௯௩, சா.ரமற்ற புல்லறிவு தானே நினைத்தொடாவி 
சாரமற்ற சீவரகஞ் சாரும் பரஞ்சோ£இ,. 

௫௯௪. புல்லறிவை வீட்டியருட் பூரணவிண் ணாயநினைப் 
புல்லறிவை மீகுதியென் பொன்னே பரஞ்சோதி, 

௫௯௫, பொன்னம் பலமெனச்சூழ் புந்தியறி யாதவொரு 
பொன்னம் பலந்தாராய் பொன்னே பாஞ்சோத, 

௫௯௬, பொன்னம் பலந்தகைசால் புந்தியினு முண்டோசொல் 
பொன்னம் பலந்தயங்கும் பொன்னே பரஞ்சோதி, 

௫௯௭, பலகை யுடையாரக்கும் பாதலர்க்குஞ் சங்கப் 
பலகை யுடையார்க்கும் பதிரீ பரஞ்சோதி, 

௫௯௮, கண்ணிலா தார்க்குள்ளக் சகண்ணுமறப் புள்ளுவத்தார் 
கண்ணிலா வண்ணஜதுநீ கந்தா பரஞ்சோதி, 

௫௯௯, சோதித்தா ளாண்மகனார் தொண்டஞ மென்மலங்கள் 
சோதித்தா ணன்கடியர் தோன்றால் பரஞ்சோதீ, 

௬௦௦, மருவாருர் தண்கடப்ப மாலையன்ருட் கீழ 
மருவாருக் தோன்றுவரோ மண்ணிற் பரஞ்சோதி, 

௬௦௧, மருவாரு மோதிவள்ளி மன்னவனா ரன்பின் 

மோதியிப்பூ வா.ரார சோ மருவாரு மமாதய்பரூ ரா LIT GF இ, 

௬௦௨. மாலையா னேறிதன்னை மான்மகனை யாளுமெட்டு 
மாலையா னேபதியம் மானீ பரஞ்சோத, 

௬௦௩, காக்கை யருங்கருணைக் கண்ணேயஃ தொன் றிடினா 
காக்கை யருங்கதிகா ணுரோ பாஞ்சோதி, : ப 

௬௦௪, அஞ்சக் கரத்தானு மந்தணனுங் காண்பரிய 
வஞ்சக் க.ரத்தான்மெச் சன்பி பரஞ்சோதி, 

௬௦௫, இறுமாப்பி லாதுகலு ழேழா யினிச்சூ 
ரிறுமாப்பி லென்றருளாய் கொல்லோ பரஞ்சோதி,



௬௫ காசியாத்திரை, 

௬௦௬, என்பணி மீச னெனுமியவு ஸங்களிக்க 
வென்புணி கொண்டா ளிணையில் பரஞ்சோதி, 

௬௦௭, இனியச த்தை கானடையி னிவவுலகு மெள்ளு 
மினியசத்தை யேயளித்தா ளெந்தாய் பரஞ்சோதி, 

௬௦௮. அனுபூதி பெற்றினிய வாறுபுகல் கந்த 
னனுபூதி சொற்றா னருளீ பரஞ்சோதி, 

பரஞ்சோதிக்கண்ணி முற்றிற்று. 

காசியாத்திரை ஷம்பூரணம். 

தமாதநபான் றிநவடிவாழ்க. 

  

இக் நூலை யச்சிற்பதிப்பித்த பாம்பன் : எல், டி, முத் துக்கருப்பபிள்ளை 

யவர்களிடத்திலும், சென்னை :- வைத்தியசாதமுதலியார் தெரு 44- வது 

மெம்பர் வீட்டிற் கோவிந்தராஜமுதலியா ரவர்களிடத்திலும் இக்காச்யாத் 
திரை இடைக்கும்,
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Raswuuw. 

குஹப்பிரஹ்மணே சம? 

ie 

திருத்தேவையேனுத்திரு விராமேச்சுரத்தைச்சார்ந்த 

பாம்பன்: 

ஸ்ரீமச் - குமரகுருதாசசுவாமிக ளருளிச்செய்த 

௨௧ - வது, 

ஜிவயாதவளயைக்கு றிதீதவியாசம், 

ஆ. 

  

  

First Edition 400—Copies. 
  

இ, 
விநத்தா சலம் : ‘ 

தியாகராஜ கவிராயர் குமாரர் 

வி: கலியாணசுந்தாம்பிள்ளையவர்கள். பி. ஏ; 
௦ ௦ 

இயற திய வுரையுடன் 

திருவனந்தபுரம் : 
ந: சுப்பிரமணியபிள்ளையவர்களால் 

சேன்னைப் பண்டி தமித்திர அச்சுக்கூடத்திற் 
பதிப்பிக்கப்பட்ட த, 

Eee 

3 1906. 
(Sa 

  

  

   





அனேக சுருதில்மிருதி 
புராணேதிகாசாதி பிரமாண ரூபமாகவுள்ள 

இவ்வியாச மூலத்திலும், உரையிலும் பேயரோடூ காட்டப்பட்ட் 

பிசமாணநூல்களாவன;:_- 
  

சுருதிவாக்கியம். காசிகண்டம், 

நிராலம்போபகிவத்.து, வியாசபாரதம், (வடமொழி) 
மண்டலப் பிராஹ்மணேபை பெரியபுராண த்தில்,-- 

[நிஷத்து, | திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் 

சாண்டிலியோபரிஷத்து, | புசாணம், 

வராகோபகிஷத் த. சண்ணப்பராயனார் புராணம், 

கர்ப்போபகிஷத்து முதலியன, 

சைவ௫த்தாந்த நூல்கள், (பர 

.மேச்வர ப்சோக்தமாகசிய ஆக 

மாந்த சாஸ்திரம்) 

சிவஞான இத்தியார், 

'தவதருமோத்தாரம், (உபாகமம்) 

'தேவிகாலோத்தரம், (உபாசமம்) 

'கெளளம் யாமளம் முதலிய ஆக 
மங்கள், (Wr ASST wre 

கள்) 

மறுல்மிருதி, 
பராச.ரஸ்மிருதி, 

இலிங்கபுராணம். 
சைவபுராணம், (ஞானசங்கைை) 

யாத்ம புராணம், (சிவதை) 

கருட புராணம், 

கந்த புராணம், 
காஞ்சிப் புராணம், 

திருவிளையாடற் புராணம், 
Ges Bio fis 

  
  

சாக்கியநாயனார் புசாணம், 

அதிபத்தராயனார் புராணம், 

சிறுத்தொண்ட நாயனார் 

| புராணம், . 

௮ரிச்சர்திர புராணம், 

திருக்குறள், (திருவள்ளூவப் 
பயன ) 

கொன்றைவேர்தன்.. 

பிங்கலந்தை, 

சேந்தன் நிவாகாம், 

இருராவுக்கரசு சுவாமிகள் 

[தேவாசம், 

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 

| தேவாரம், 

பட்டினத்தடிகள் பாடல், 

தாயுமானசுவாமிகள் பாடல், 

சித்தாந்தப் பிரகாசிகை, 

பஞ்சாதிகார விளக்சம், 

(Fas) சிந்தாமணி,



இல் வியாசத்திதூள்ள மூலச் 'செய்யளகளையும், | ] இவ்கித 
பகரவளைவுகளி லடக்யெளத்றையும், அடியிற் கோட்டிற்குக் ழி 
டப்பட்ட குறிப்புகளையும், ஐூடர்னா தீதும்ஸத்தி லிடப்பப்ட ௮வ 
தாரிசைகளையும் படியாமல் மற்றவைகளைத் தொடாந்து படித்தால், 
வசன அலாசவே மூற்றுறுமாறு இந்நூற் பொழிப்புரை யமைந்த 
படி. காண்க,



உ... 

சிவமயம். 

குமாரகுருப்யோ ஈம. 

௨௧-வது 

ஜீவயாதவரயைக்கு றித்தவியாசம் 

முலமுமுரையும். 
  

பாயிரம். 

காப்பு. 

ஒர விகற்ப நேரிசைச்சிந்தியல்வேண்பா. 

நீர்கொண்ட பொற்பரரா கத்திலுறை Sand danas 
சீர்கொண்ட தேவண்ணல் சேோரருடா--னேர்கொண்ட 
நார்சொண்டிர் நூல்காக்க நன்கு, ர 

போழிப்புரை. 

சகல புவனங்கட்கும் அதாரமாயிருக்குர் தன்மையைக் சொண்டதாய் 
ஹேமப்பிரகாசத்தைச் சொண்டதாய்ச் வெயோடகட் குண்டாகுஞ் வாறு 
பலத்தில் வெளிப்படு மியல்பினதாயுள்ள பரவெளியின்சண் வீற்றிருக்கும் 
நீண்ட வேலாயுதத்தைச் தாங்கியவராடியும், சகல தேவதைகளின் இறப்புர் 
தீஞ்சிறப்பேயாகச் சொண்டவராயெம் விளங்காகின்ற தஹப்பிரஹமத்தி 
னநளானது பொலிவைக் சொண்டிருக்கும் அன்பின் விசேஷசச்இனால், இவ் 
வியாசம் இடையூறின்றி யினிது. முிடியுமாறு ஈன்றராகக் காச்குர்சன்மை 
யூ டைய தாகுக, 

(மற்றொரு வகை) நீர்வளமு மழகும் வாய்ர்த பரராகமெனுக் இிருட்பாங் 
இிரியில் வீற்றிருப்பவராயும், நெடிய வேழ்படையைத் இட ச்சையினிற் 
மங்கு சிறப்புடையராயும் விளங்காநின்ற சுப்பிரமணியக்கடவுளதாஸும், 
அவரண்ணலாம் விநாயகழரீத்தியினதஈளும், பொலிவுற்றிருக்கும் அன்பின் 
விசேடத்தினால் இவ்வியாச மிடைடூநின்றி யினிது மேழியுமாறு ஈணிகாக் 
'கு£ தன்மை யுஃடடையன வாகு, [வியாளம்--விரிவு.] - (ச)



௨ வீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

கடவுள் வணக்கம், 

கலிவிரந்தம். 

தூவி சாகன் ஜரொகாவரு ணாடியிப் 

பூவில் யாவரும் புந்திசெய் துய்யவே 

சீவ யாதனை செப்!) வியாசநற் 

பாவி லோதமுன் னோேனைப் பழிச்சுவாம், 

இமல்பாகவே பாச மில்பொருளாய்ச் சிச்தர்தெளிந்தோர்க்கு எங்கும் 

வெளிப்பமலெதகாயுள்ள விசாகப்பெருமானது இருவருளை முன்னிட்டுக்கொ 

ண்டு இவ்வுலகனெர் யாவரும் ஜீவஹிம்சையை நீக்கி யிருந்து அ௮க்காரணத் 

Tf சருவ வியாபகனாகிய சநவேசுரனை& கண்டுகளிக்கும் பெருவாழ்வைத் 

தீருவதாகிய கொல்லாவிரதத்தைக் கடைப்பிடித் துய்யுமாறு, சரத்தையு டன் 

லாசித் தறிய இர் நாலைப் பத்தியரூபமாகக் கூறப்புகுந்தயாம், எக்காரியமும் 

இடையூறின்றி முடியுமாறு துஇக்கப்படுஞ் ஏிறப்பினராகய ஹோம்பரை 
ca) GOO Hi) wai LD, (௨) 

என்று மெய்யித யத்தினி லின்புற 

நின்று எத்த ப. ரானந்த நீட்டிடு 

மன்ற லங்குவ ச த்தொடை மார்புடைக் 

குன்றெ றிக்தவெஃ கானைக்கை கூப்புவாம், 

எச்கால தும் யாஞ் சற்சுகமடைய உண்மையாகவே தஹசாகாசத்தின் 

சண் வீற்றிருக்து நித்தியமான சிவானந்தத்தைக் கொடுத்துச்கொண்டிருச் 

கும் வாசனையும் அழகும் வாய்ந்த செங்கழுநீர் மாலையணிந்த மார்பினராகி 

யும், இெொளஞ்சடுிரியைப் பிளக்கும்படி பிரயோடுக்கப்பட்ட வேலாயுதத் 
கைச்காத் தில் தாவசயவராயுமிருக்குர் திருத்தணிகை ழநகக்கடவுளை யஞ்ச 

லிப்பாம், 

[தவளையெனுஞ் செங்கழுறீர்மாலை -- இருச்சணிகை முருகச்கடவட் 
சேயுரிச்சாகலின், இஙகு அ௮த்தலம் வருவிக்கப்பட்டது.] (௬) 

கவியாக்கிய காரணம். 

எழுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிமியவிநந்தம். 

௮ணிகிறைந்தமுதுகோளத்திருவனர்தமா புரவிருக்கையான் 

மணிரிறைந்தவரகங்கையங்குலம்விளங்கவர்தந றுமாலையான் 

பணிகிறைக் தநரசிங்ககர் த்திதவபா லனாகிமுருக ற்பணி 

குணநிறைந்தவொருசுப்.ரமண்யனதவேண்டுகோட்படிகுயின்றதால், 

எல்லா அழகுமுடையதாகியும் புராதனமானதாஇயுமிருக்குங் கோள 
சேசச்கின்கண் ஹள்ளதான இருவனர்தபுத்தையே தனக்கு வாசஸ்தான



கூலமுமுரையும். ௩. 

மாகக் கொண்டோனாடியும, முசத்.துக்கணிறைச்ச ஆசாசசகங்கையினது குலம் 

விளங்க வேளாள மாபிலுஇித்து ஈற்குணமுடையோனாகியும், சியக்தொண்டு 

மேற்கொண்டோனா௫யு மிருந்த காரிங்கஞூர்த்இிப்பிள்ளேயின் தவபலபுத 

.தஇரனாகி முருசச்சடவுளை (மனமொழி மெய்களால்) வணங்குங் குணசம்பன் 

னனான சுப்பீரமணியபிள்ளையின து வேண்டுகோ எங்கேகரித்து வானரூப 

மாயிருர்த இவ்வியாசமான அ கவியாக்கப்பட்டது. (௪) 

நூல்வரலாறும், ஆக்கியோன்பேயரும், 

என் சீர்க்கழீநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

தவஞானக் குமாகுரு தாச னென்பான் 

றண்ணளியிற் றமிழ்வசன மாசச் செய்த 

சிவஞான தேசிக நூ றனிலே பாவத் 

திறங்கூறு மிருபத்தொன் மும்வி யாத் 

இவர்சிடன் வினாமூடர் வாதிற் காசா 

னி௮த்தமொழி களையேசெஞ் செய்யு ளாசப் 

பவநாறக் குமாகுரு தாசன் மூனே 

பாடினனற் குருபரனைப் பழிச்சி மாதோ, 

தவமும் ஞானமுமே பொருளாகச் கொண்டு தமாகாதாசசுவாமீக 

ளெனுஞ் சிறப்புப் பெயர்பெற்ற இக் நூலாிரியர், மேதழதலிய வித்சைக 

ளிலும், (ஒன்றாக ஈல்லது சொல்லாமை" எனக்) தீநவள்ளூவப்பயனி 

லும், மற்றை மாண்புடையர் நூல்களிலுங் கூறியுள்ள கோல்லாவிரதத்தை 

யறுஷ்டித்து யாவரு மூய்யவேண்டுமெனும் காருண்யத்தானே யருளிச்செ 

ய் த இவ்விரசத்சோடு ௮னேக விஷயங்களை இயமிரவிறுவுத்தரங்களாய் முப் 

பத்இிரண்டு வியாசங்களாய் நின்று விளக்குவதாய்த் தமிழிற் கச்திய ரூபமா 

கச்செய்துள்ள சிவஜானதேசிகமெனும் பெருநூலிற் பாவத்திறம்பகரும் 

இருபத்தொன்றாம் வியாசத்தி லடங்ியிருக்குஞ் €டனின் ஐம்பத் துரான்கு 

வினாக்கட்கும், பன்னிரண்டு மூடர்வாதங்கட்கும் ஆரரியருரைத்த நியாய 

மொழிகளையே அழயெ சேய்யுளாகப் பவத்துன்பினை க்செடுக்குர் தகைமை 

வாய்ந்த மேற்குறித்த கத்தியரூபந்சைச்செய்த ஆரிரியரோ தம்முடைய 

ஞானாசாசியமைத் துதித்துப் பத் தியரூபமாகப் பாடியருளினர். (6) 

பாமிர முத்திற்று, 

 



நூல். 

க-வது குரு£டசம்வா தம், 
ன் 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

பின்னைகாட் குதர்க்கி யென்னும் பெயரினான் குருவை நோக்கி 

யின்னில வுலிற் வ யாதனை யெனவே கூறு 

தன்மையை விளம்பு கென்று தாள்பணிந் Bram sa 

னன்னெறி வித்யா ரண்ய நற்குரு ஈவிஓலு மன்னோ. 

மறுநாள் (விஷயப்பிரியனா9.ப) ததர்க்கியெனும் பெயருடைச்€டன் 

தன் குருவைகோக்ட, இல்லெனும் மனை சளோடுகூடிய நிலவுல௫ல் ஜீவயா 
தனையென்று கூறப்பவெசன் சொரூபத்தை அடியேனுக்கு விளங்கக்கூற 
வேண்டுமென்று அவருடைய திருவடிகளை வணங்க; அரு மையான ஜீவகாரு 
ண்ய யொழுச்கத்சைச் கைச்கொண்ட வித்யாரண்யரெனு காமதேயம் 
வாயர்த அச்தக் குருசிரோஷ்டர் கூறுவான் ரொடங்கனர். (௧) 

பசுத்துவக் தொறுவுண் ஞானப் பண்புடை யெதனை யேஓு 

நசித்திட வடி.த்தல் பீழை ஈணுடடெக் றல் கொய்தல் 

விசித்திட லாதி கூறும் விதபெலா மதுவே யென்னா 

விசை த்தனன் சேட்ட சீட னியம்புவா னிதனை மாதோ, 

பசுத்துவம் வாய்ர்த சீவக்கூட்டங்களில் அறியுர் தன்மையுள்ள ௭2 

சீவனையாவது சாகும்படி யடி. த்தல், துக்சமடையும்படி. £றுதல், அ௮த்தல், 
சயிற்றாலிறுகக்சட்டுதல் மூதலியவாசக்கூ. றம் பலவகைச் செயலெல்லாம் 

அச்சீவயாதனையே யாமென்று ஆரியர் சொன்னார். அதனைக் கேட்ட டன், 

இனிவருமாறு ஆக்பிப்பானாமினன். (௨) 

நிமித்தமில் லாமல் வீணே யிழைத்தறா னேரி றுன்ப 

மமித்திர மாக ஈம்மே லதிரினம் கூரு மொன்றை 

பிமைக்குமுன் கோறல் சொன்ன யாதனை யாமோ வேல் : 
சுமப்பத வடிசே ளென்று சொல்லின னடிகள் சாற்றும், 

யாதொரு காரணமுமின்றி (நிர்நிமித்தமாக) வீணே நிகரற்ற துன்ப 
மூண்டாகும்படி. மேற்குறித்த செயல்களைச். செய்வதுதான் சேவயாதனையா 

மேயன்றிச் சனேசபாவத்தைவிட்டு மிச்ச கோபாவேசத்துடன் ஈம்மீது 

ஒருகின்ற ஜெர்துவை இமைகொட்டு முன்னர்ச் சொல்லுதல் முன்சொ 
ன்ன சீவயாதனையாமோ? தாமரை மலர்போன்றிருக்கும் மாசற்ற பாதம் : 
களையுடைய ஆூரியமேயென, ஆரியர் விடைகூறத் தொடங்னெர். (m)



மூலமுமூரையும். [ 
௮ன்னதுள் ஞூணருக் தன்னைக் காக்கநல் லறிலொன் Mar art ex 

றன்னொடு தனக்குச் துன்பந் தரவரு முயிர்க்கு மாண்டோ 

ரின்னலெய் தாது காக்கு மியல்பின னாவ னன்றிப் 

பன்னிய கொலைசெய் யான்காண் பரவுது மின்னும் கேட்டி. 

அவ்வாறு யாதொருபிராணி கோபாவேசத்தோடு தன்மீது வருதலை 

யறிர்து தன்னைச்காத்துக்சொள்ள ஈல்லறிவொன் றுள்ளவன், ஆங்ஙனக் 
தன்னைக் சாத்துக்கொள்வதோடு அந்த ஜெர்.துவுக்கும் எவ்வகையூறு மூண் 

டாகாதபடி காக்குர்தன்மையனாவனன்றி மேற்கூறிய கொலையினைச் செய் 

யான். இன்னும் அதுபற்றிக் கூறுவோங் கேட்பாயாக. (௪) 

புல்லனே பலர்ச காயம் பொருந்தின Cargn wanes 

வல்லவன் போல்வெ குண்டு வன்னிவீழ் சருகு போல்வன் 
சொல்லிய கேசோ சென்று சொற்றனன் சேட்ட Fx 

னல்லதிங் கொருவ னுண்ணு ஈலனுறச் சவட்டி னென்னை, 

என்றனன் பெர்லந றுந்தா ரிலையயிற் குகற்போற் றைய 

னன்றல வதவு மெவ்வா றென்னின்வாய் காசி கண்கா 
தொன்றிய வுடம்பு தானே யுனக்குள ததற்கு மூண்டு 

அன்றுணர் வுயிருக் காகத் துன்புக டோன்.று மாயின், 

அடி.துடிப் பந்தோ சற்றோ தொனித்தழல் சற்றோ கெஞ்சுக் 
கடி.தனக் களவு முண்டோ கண்டிடு நாமிப் பொல்லாச் 
செடியினைப் புரித னல்ல தீபத்தோ டொருக வத்துள் 
ளடி.யொடு விமுத லொக்கு மாதலா லுதவா தீதே, 

அவ்விடத்தே அற்பன் பலருடைய சகாயமுூடையனாயினும் அவன் ௪ம 
ர்த்தன்போற் கோபித்து, நெருப்பில் வீழ்க்து சாசமடையுஞ் சருகொத்துச் 

தன்கேட்டைச் தானே தேடிவோனாவானன்றி வேருகான், இப்போது கூறி 

யவற்றை ஈன்கறிர்து கொள்ளக் கடவாயென்று ஆரியர் கூறச்கேட்ட 

டன் ௮துசரியே, ஆயினுமொருவன் ப௫வேதனை தீர்க்கும் புண்ணியம் 
பொருக்தப் பிறவுயிரைச் கொலைசெய்தா லென்னை? (௫) 

என்று வினாவினன். அதுகேட்ட, பொன்னெனத்.இகழு ஈல்லமாலை 
யணிர்த வற்படையுடைச் தகப்பெருமானைப் புகழ்ச் துய்யுங் குரு வானவர், 
புசிப்பதற்காகச் செய்யங்கொலையும் ஈற்காரியமன்று, எவ்வாறென்னின், 
வாய் சாடு கண் சாது உடம்பு முதலியவற்றோடு கூடிய தேகமெப்படி 
யுனக்குளதோ அப்படியே அதற்கு முளதாசையால் ?? உணர்ச்சியடன்கூடிய 
பிராணிக்கு ஹிம்சை யுண்டாகுமாயின்,-- (௬)



அட ஆப ச ் பனு ௪ ௬ ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

ஐயோ! அடிதுடிப்பும் பெருங்கு£விட் டமுதலுஞ் சிறுவரையோ! செ 
ஞூசு பசைபதைத்தலுக்கு அளவுமுண்டா! காண்மாயாக. ஈர்மிப் பொல்லாத 
திச்செயலைச் செய்வது ஒங்கியெரியுந் தீபத்தோடு ஒருணெற்றில் எல்லா 
ந்ல்மங் கெட விழுதலொக்கும். ஆதலால் இது தீகாதசாரியமே. (௪) 

இன்னுமிக் கோற னல்லா ரிசைத்தசம் மதமு மன்று 
முன்னவ ஞை வீசன் மொழிக்தசம் மதமு மன்று 
.கன்னைகே ௬ருவே சண்டுக் தடிந்துணல் பாலம் பாவ 
'மின்னலீ ஈரகஞ் சேர்.தற் இதையலால் வேறோ வேண்டும், 
மேறும், இக்கொலை செய்யத்தச்ச சென்று அப்தரீகளால் விதிக்கப் 

'பட்ட காரியமூமன்று, ்னேனாடஇியும் அத பரமாப்தளாவயு மிருக்கும் 
ஈசனால் விதிக்கப்பட்டது மன்று, (a வ்வகையாஜம்) பிறிதொன்றலுடல் 
கின்னுடலொத்திருப்பதை ரே பார்த்தும் அதைச் சேத் தண்டல் பாவ 
மே! பாவமே!! துக்கத்தைப் பயக்கும் ஈரகத்திற் சேர்தற்கு ஈசன்றி வே 
'ரொரு பாவமும் வேண்டுமோ! ப (௮) 

அயெனக் குழறி னானிவ் வகிலமுட் டனதாயுட்கா 
மீபிர தவுண்டி யென்று மிலையெனி அயிசைத் சேய்க்குர் 
Suey Cor ure Query நாலே செப்பு 
மாயுமிவ் வாறே பல்லோ சறையுரைக் சளவு மின்றே, 
இதனை ஆய்க்சறிவாயாச வெனக்கூறினர். இவ்வுலகத்தில் தனதாயுளுச் 

காக அதாவது தான் பிழைச்இரக்கும்படி, பசிகோய்ச்கு உரிய ஷட்ரஸோ 
பேதமான உணவினைக் கொடுப்பாயாக: இல்லாவிடின் தன்பிராணனை ம் 
கானே காளடைவில் நாசஞ்செய்யங் கொடிய உலோபியாடிய பாவியாவை 
யென்ற உங்கள் சமயநூலேகூறும். இப்படியே சாஸ்திர விசாரஞ்செய்த 
பெரியோர் பலருங் கூறுங்கூற்றுக்கு மளவில்லை, (௯) 

ஆதலி னொருவன் றன்னை யன்புடன் வளர்ப்ப தற்கா 
யாதொரு பிராணி கொல்லல் யாங்கனம் பாவ மாகு 
மோதுச வென்று உட னோதிட வித்யா ரண்ய 
போதக னாம்வி வேக பூணன் புகற அற்ருன். 
ஆகையால், ஒருவன் தனது கேஹத்தை வளர்ப்பதற்காக யாதொரு 

ஜெர் துவைச் கொல்லுவசானத எந்.த நியாயத்தாற் பாவமாகும்? சமாதானப் 
கூறவேண்டுமென்று சீடன்கூ௰, விச்பாரண்யராயெ விவேகபூரணாசாரியர் 
விடைகூறலாயினர். 

(௪௦) 
கட்டளைக்கலிப்பா. 

சொன்ன வண்ணம் புலால் புத் தன்றியுட் 
டோன்று குச்சிவெர் தயடங் சாதென



மூலமுமுரையும், er 
வுன்ன வுந்தொக் குடல்வள சாதென 

வுள்க வுஞ்சிறி தேனு நியாய மின் 

றன்ன முண்ணிந்த சாட்டி லனேகர்க 

ளச௬ுதீத வூனுக ராதிலை காய்க்கறி 

அன்னும் வித்து நறும்பழ மேநனி 

துய்த்து வாழ்தலெல் லாரு மறிந்ததே, 

நீ சொல்லியபடி யூனுணவு கொண்டாலன்றி வயிற்றிலுண்டாகும் us 

யாயே கொடுந்தியானது சணியாதென நினைச்சவும், தோற்போர்வையோடு 
கூடிய வுடல்வளராகென வெண்ணவுஞ் சிறிதேனு நியாயமேயில்லை, ௮ஃ 

தென்னையெனின், “4 பெரும்பான்மையாக அன்னத்தையே ஆகாரமாரகக் 

கொள்ளு மிர்ராட்டிற் பாவக் இற்குப் பயந்த இரு தர த் தியர்களாகய அனே 

கர்.--தானு மசுச்தமாடித் தன்னை யுண்போமையு மசுத்தராகச் செய்யுர் தன் 

மைச்தாகிய ஊனைப் புசியாமல் இலைக்கறி, காய்க்கறி, எங்குங்கறடைக்கும் 

வித் துச்சளாகய கானி௰யங்கள், வாசனையுள்ள பழமிவைகளையே மிகவும் 

புசித்து உடலோம்பி யிருச்சல் எல்லோரும் பிரத்தியக்ஷமாகக் சண்ட 

தேயாம். ?? (௧௧) 

அவரு டம்பினி லேவனப் பில்லையோ 

வவறி ட த்தி லரும்பல மில்லையோ 

வவரு டம்பினுக் கேசசை யெய்துமோ 

வவரு டற்குய ராயுளஃ குங்கொலோ,, 

வவரி டத்துய ராண்டன்மை குன்றுமோ 

aa Guu சந்ததி மங்குமோ 

வவர்பு சிப்பினி லின்சுவை யோவுமோ 

வவர கத்தில் விவேகமின் ரோசொலாய், 

புலால் புசித்தலை நீக்கியிருப்போர் தேகத்தில் அழடில்லையோ? அவர் 
பால் அரு மையாகிய தேகபலமில்லையோ? அவரு டம்புக்கே நரைதோன்று: 
மோ? அவருக்கு உயர்வாடுய ஆயுள் குறையுமோ? அவரிடத்துப் புருடத் 

தன்மை செடுமோ: அவரவயவ ஒற்றுமைபெற்ற பிள்ளைகள் ஈசக்குமோ?' 
அவர் கொள்ளும் ஆகாரத் இல். இணியசுவையிராதோ? ௮வரிடத்இில் விவேக 

மிராதே.? கூறுவாயாக, ட... (௧௨) 

யாது மோர்குறை வின்மையி' ஜூன்கொடே 

யாக்கை யோம்பிட வேண்டுமென் றேசொல 

லேத மாமுயிர் மேற்றயை வைத்தசை 

வேய மூச்சுஇ ரம்மற்ற வத் துவை



Al ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

யாத ரத்துட னேயுண்டு வெம்பி 
யடங்கச் செய்தல்கட் டாய மெனாவொரு. 

நீத மான வருத்தம் பணிக்கொள 
னிலத்தில் வாழுயர் மாந்தர் விவேகமே. 

இவ்விதம் ஊனு ண்ணாதாரிடத் இல் ஓர் குறைவுங் சாணட்படாமையால், 

மாமிசச்தையுட்கொண்டே யுடலைச்சாத்தல் இன்றியமையாமை யென்றல்: 

பிரத்தியகஷ நியாய விரோதமெனுவங் குற்றமாம். ஆசையால் பிராணிகளின் 
மேற் காருண்யம் வைத்துச் சாத்தன்மை பொருர்தும் பிராணன், ௨.௫7 

மெனு மிவைகளில்லாத பதார்த்தங்களை விருப்புடனே புசித்துக் கொடிய 
WA smi gz ௮வ௫யஞ் செய்தல்? வண்டுமெலும் நீதமான அருத்தச்தை 

யே (இயுளுக்காக வுணவைச்கொடு?' எனும் அந்நூல் வாச்கயெங்கட்குச் செ 

ய்துகொள்ளல், இப்பூமியில் வாமுச் தருமாஐுஷ்டானத்திற் சிறந்த மனித 
ரின் விவேகத்தாலாய பயனாம். (௧௯), 

இவ்வி தங்குரு சொற்றதைக் கேட்டவ 

னினிய தேறன் மொழித்துவர் வாயுளா 

யவவி தஞ்சொல் ஓயிர்ப்பில் தார் த்தமே. 

யருந்து வோர்க்கதி வல்லமை யில்லையென் 

ஜொவ்வு ஞாயத்திற் காட்டுகின் றேனவர்க் 

குவணி யாதிபல் லாயுத மேகொடு 

தெவ்வர் சூழ்ந்திடு போரிடை யாற்றலில் 

செய்கை யேயிது மெய்யெனச் செப்பினான். 

இப்படிக் குருகூறியவற்றைச் கேட்ட சடனானவன், இனிய தேன் 
போன்ற மதுரமொழிகளைத் சரூ௨ஞ் சிவந்த வாயுடைப் பாமாசாரியரே! 

அவ்வாறு தாங்கள் கூறிய பிராணன் மூதலிய வற்ரோடு கூடாத பதார்த்த 
மே யருர்.துவோர்க்குச் செளஎரியத்தன்மை யில்லையென்பதைப் பொருந்து 

நியாயவழிக் காட்டிகின்றேன். அதாவது..-அன்னோர்ச்கு யாள் மு.சலிய 
ஆயுதங்களையேந் தி மாற்றலர் கூடியிருக்கும் யுத்தச்சளத்திற் சமர்செய்யுச் 

தன்மை யில்லாமையேயாம். இது சத்தியமெனக் கூறினன்... (oF) 

இல்லை யில்லையிச் சாட்டிலு aps ss 

மெல்லைச் குள்ளும் புலானுக ராதவர் ' 

Baw More ளாயிருச். கின்றனர் 

... ஞாட்பின் மிக்கவர் பூர்வம் விளக்கியே 

சொல்ல ணம்கிதி sre gh Coa 
அரோண ம்பா சன்பமித் தாமனும்.



மூலமுமுரையும்: ௯ 

வெல்லும் வீரம் படைக்கப் புலால்சொரி 

கிடக்கெண் மானமு முண்டன ரோசொலாய், 

இல்லை, இல்லை. இத்சகநிணசேசத்திலும் வடராட்டிலும் புலாலுண் 

சைவர்கள் இப்போதும் ஈல்லவீரர்சகளாக விருக்கன்றார்கள். போர்க்களத் 

இற் இறக்தலீரர்களாக முற்காலத் இருந்தோரின் சரிதங்களை விளங்கக் 
கூறும் செய்வீசம் பொருக்திய இதிகாசச்திலே புகழ்ந்து கூறப்படுகின்ற 

"துரோணுசாரியநம், பரசுராமநம், அசுவத்தாமநஜ் சத்துருக்களைப் புறங் 
காணும் வீரத்தைப்பெறச் தூர்க்கந்தம் வீசும் ஊனை எள்ளளவேனும் உண் 

உனரோ? கூறுவாயாக, (௧ இ) 

கட்டெண் ணாதுசொன் னாய்மக னேகிறை 

கருணை யாளரெம் சேனுஞ்செச் நீரினைத் 
இட்டி, யாலறி போ திரங் குந்தயை 

செய்தன் மேன்மை யலா திழி வில்லையென் 

Oct நால்களெல் லாஞ்சொலும் வேதமோ 

டேதி லாகமக் கூறுமென் ரோதிய 

தட்டி லப்பெரு மான்சொலைக் கேட்டவன் 

ருண்டிப் பேசத் தொடங்கின னங்களால், 

பெரியோர் வகுத்த வரம்புகளை யோடூியாது பேசிய மசனே! நிறை 

கருணையுடையோர் எவ்விடத்தாயினும் உதித்தைச் சண்டபோது இரச 

கப்படுமாறு செய்யும் தயாமூல தர்மாறுஷ்டானம் ஹெச் ததேயொழிய இழி 

வானதன்றென இப்தர்நாலனைத்துங் கோஷிக்கும். அப்படியே வேதங்க 

ளும், குற்றமற்ற சைவாகமங்களும் கூறுமெனவுரைத்த அவ்வாிரியாது 
மறுச்சப்படாத வாக்யெத்தைச்கேட்ட டன், அதையும் ஆசக்இத்துப் 

பேசச் தொடங்கினன். (sa) 

கன்றி மேய துரோணனு மேனைய 

ஈலிவி லாரு மனேக தளங்களைக் 

கொன்றி ரத்தம் புலால்கமழ் பூமியிற் 
குறைவி லாமனின் ருரவ சேதமே 

துன்று பாவிக ளாவர்கொ லோறிசஞ் 

சொல்க வென்றனன் நீர்த்த னியம்புவான் 

வென்றி கொள்ளுஞ் சமீகத்தின் மாண்டிடின் 
வீர சொர்க்கமுன் னேூட்டு மன்றியும், 

கற்குணங்களையடைய அுரோணாசாரியரும், மற்றுமுள்ள வீரத்திறம் 
குறையாத செளரியவான் களும் ௮னேச சைர்நியங்களை ௨ இரமும் மூடை



௧0 ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

'நாற்றரும் தாச்சக்க யுத்தபூமியிற்கொன்று வீரப்பிரசாபங்குறையாமல் நின் 

ரர்களல்லவா, அவர்கள் சொலைப்பாவதீதாற் பீடிச்கப்பட்டவர்தாே மா: 

உண்மைகூறவேண்டு மென்றனன். அதைக்கேட்ட பரிசுத்தராயெ ஆரியர் 

விடைகூறத் தொடங்கினர். சத்துருக்களை, ஜயிக்கும் யுத்தரங்கத் தின் மாண் 

டவர்கட்கு உடனே வீரசுவர்க்ச மெய்.தும். ௮ துவு மன் தி,_- (ser) 

துட்ட சீவன்செய் அன்பொழிப் பானதைத் 

தோன்றல் கொல்௮த னல்லற மாமென 

விட்ட ஞாயம் பிடித்தந்த மள்ளர்க 

னிழைத்த போர்பெரும் பாவமன் றென்றன 

னட்ட மில்குரு வேயது வேயொரு 

ஞாய மென்னி னவின்றவந் டீரவர் 

௪ட்ட மானதன் மம்பிடித் தெற்றிய 

தன்மை போலிங்ங னேயொரு மைந்தனும், 

துஷ்ட ஜீவர்கள் பிறர்ச்குச்செய்ன்ற தன்பத்தை யொழிக்கும்படி 
யவர்களை யாசனாவான் கொல்லுதல் ஈல்ல கர்மகாரியமேயென விஇத்த விதி 

யையே உறுதியாகப்பற்றி அவ்வீரர்கள் செய்த சண்டை பெரியபாவமாசா 

தென்று அவ்வாடிரியர் கூறினர். (மேல்) ஈற்குணங்களிற் குறைவில்லாத 

குருவே! அதையே யொரு நியாயமாகச் சொண்டுபே௫னால், அத்தன்மை 

யோர், தர்மசாஸ் திர விதியையே கடைப்பிடி துக் கொன்ற துபோல இச்சா 

வத்து மொரு மனிதன், (௧௮) 

தன்னுயிர்த்திறக காக்கு கிமித்தமாச் 

சவட்டன் மாபவ மின்றெனக் கொள்ளினென் 

னன்ன புண்ணிய ம௰்ஙன மில்லையோ 

வறைக வென்ற குதர்க்கியை நோக்கிமெய் 
மன்னு சேயவ னோன்கழற் பூதியான் 

மல்கு அட்டப் பிராணிகொல் லாவிடிற் 

ன்னு மெண்ணில் பிராணிகட் இன்னலே 

தோன்று மாகலி னத்தொழி றக்கதாம், 

தனதுயிர்த்திறத்தைச் காச்குமிமித்தங் கொல்லுதல் பெரும்பாவமில்லை 

யெனச்கொண்டால் தோஷமென்னோ £? மேற்குறித்த புண்ணியமு மதனா 

லுண்டாகாசோ 1! சொல்லியருள்கவென் நுசைத்த குதர்க்யொடய சடனைப் 
பார்த்துச் சத்தியரூபியாயெ பாரீதமாரக்கடவுவின் வலிய திருவடிச் செல்வ 
மூள்ள ஆரியர், விருத தியாகின்ற துஷ்டப்பிராணிகளை யாருங் கொல்லா 
விட்டாற் பூமியிலுள்ள ௮ளவிறர்த ஜீவராசிகட்குச் கெடுகியே,யுண்டாகும். 

ஆகையால் தச்கொலை நியாயமான காரியமே, (sa)



கூலமுநமூரை யூ: . கக, 

பூமி மீதொரு வன்பசி யாலுழல் 

போதல் வூனினை யேயுண்டு தீர்சவென் 

றேமி ழற்றுஈ ராருமிங் கில்லையே 

னென்னி னேனைய வுண்டி யிருத்தலா 

னீமி ழற்றிய வாறுண்ணக் கொல்லுத 

னிலையிற் றக்கதன் றென்றனன் கேட்டவ 

னாமி தைச்சொலு கவோமினி யென்றணி 

நாட்டி லேசொஓு. மாற்றமொன் ரோதுவான். 

பூரியிலே ஒருவன் பசிசோயாற் சுழன்று இரியுங்காலக்இல் ௮ஈஈ மாமி 

சமேயண்டு அப்பசியைச் சணித்துக்கொள்வாயாக வென்று சொல்லுகர் 

யாருமிலர். ஏனெனில், “வேறுவித வுணவுகளு மிருக்ின்றனவாசலால்.?' நீ 

கூறியவாறு புசப்புக்காகக் கொல்லுதல் சகச காரியமன்றென்று கூறினர். 

அதசைச்கேட் டயாவுற்றசீடன், இனி சாமிதனை ச் சொல்லிப் பார்ப்போமெ 

ன்று தன்மனத்திற் கரு இினவனாஇி, அழகியராட்டிலே புறமதத்தார் வழக்க 

மாசச்சொல்லும் வாச்கியமொன்ைக் ௯ ற வராம்பித்தான். (20) 

எண்சீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிரத்தம். 

உபடைத்தபடைப் புகளெல்லா மநுடர்க் கென்றே 

பல்லோரும் பகர்கின்றா ரசன்மெய் யென்னை 

விடைக்குருவே புகலென்றா னத்தன் காளாய் 

விறலாவை யோம்பிப்பால் சறர்து ணற்கென் 

றடக்கஈறும் பொருள்கோடல் வேண்டு மஃதை 

யடி.த்துண்ணற் கென்றுகொளல் பொருச்தா தென்றான் 

மிடற்€டன் பாஓயிர்கட் இச்சொல் லொவ்வும் 
வேற்றுயிர்கட் கொவ்வாதென் றேதர்க் இத்தான். 

வினாவிற்கு விடைகூறுவதில் வல்லுஈராகிய பாமகுருவே ! புறமதத்தா 

ரென்று, துங்களாஜ் கூறப்பட்ட அனேகர் வழங்கும் * 4 படைத்த படைப் 

புகளெல்லாம் மநுடர்ச்கு '” எனும் மொழியின் உண்மைக் கருத்தென்னை 1 

கூறவேண்டுமென்றனன். ஐங்கனம் ஆசாரியர், காளைப் பருவமுள்ளவனே ! 
மடிமையுள்ள பசுவை யிரக்ஷிச்து அசன் பாலைச் கறச்துண்ண வேண்டு 

மென்னுஞ் சாஸ் திரங்களுக்குப் பொருத்தமான பொருளை அங்கனங் கொ 

ள்ளவேண்டும், அதனை வதைத்து உண்ணவேண்டு மென்ஞம் பொருள் 

கொள்ளல் அத் திறநூல்களின் கருத்தோடு பொருச்சாதென் நுரைத்தார்- 

(மேல்) பீடிவாதமுடைய €டன், பால் கொடுக்கும் பிராணிகட்கு மாத்திரம். 
இல்தொவ்வுமேயன்றி மற்றைப் பிராணிகட்கொவ்வாதென அகேபிச்தான்.



௧௨, ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாச் 

[* இம்மொழிப்பொருள் பொருந்த மநுல்மீநதி இ- ௨௮ - ல் :: பிரம 

தேவர் இவ்வுலக Ys ஜீவனுச்சாசாரமாக வுண்டிசெய்தார். ஆதலால், 

நெல் முதலிய தாவரமும் மிருகமுதலிய ஜங்கமமூம் ஜீவனுக்கு ஆதாரமாக 

வேயிருச்சன்றன. '' எனவருஇன்றது, இதற்கும் இங்ஙனம் ஆரியர் விரிக் 

கும் பொருளே பொருளெனக் கொள்க.) (௨௪) 

அவைபெரிது மோம்பியவை வருத லேக 

லலங்கார மாகிற்ற லொலித்த லாட, 

அவகைகலம் பாராட்ட லாதி யாவு 

மூபயோக மெனக்கொளலா மநுடர் யாரு 

மிவையல்லாற் பல்ஓயிரீ பொருளுஞ் செய்யு 

மேவல்களு மநுடர்களுக் காகு நல்ல 

செவிபுள்ளோ யறிதியெனத் தீர்த்தன் சொன்னான் 
சிடனஜட் குருவைம.று படியு கோக்க. 

ரீ கூறிய மற்றைப் பிராணிகளைய ஈன்கு காப்பாற்றி அவை அழகாசவரு 
தல், போதல், அழகுபொருந்சு நிற்றல், சத்தமிடல், ஆடல், இவைகளால் தமச 

குண்டாகுஞ் சர்சோஷதச்சை யடைதல் மூதலிய பிரயோசன மெல்லாம் 

அவற்றாலுண்டாகும் பயனென்று கொள்ளலாம், இவையே யன்றிப் பல 

பிராணிகள் கொடுக்கும் பதார்த்தங்களும், அவைகள் உழைக்கு மூழைப்பும் 
மனிதர்க்கு உபயோகமாகும். சல்லகேள்வியுள்ளாய் ! இவ்விவாம் அறிவா 
யாகவென்று பரிசுத்தராகய குரு கூறினர். சடனாவான், மறுபடியும் தயாளு 

வாகிய குருவைப்பார்த்.த,-- (௨௨) 

அனா முண்ணுபுலா னீங்க லானே 

யதிலநிறை படைப்பெல்லா மதூடர்க் கென்று, 

மேனானன் குரைத்தமொழிக் சயைந்த வர்த்தம் 

விரிக்காத போலியெனச் சொன்ன தாகு 

மேனோவில் வாறுசொல வேண்டு மையா 

வெனவினவக் குருமைந்தன் வதன நோக்கக் 
கூனணான குதாக்கமதே சுற்மு யொன்றிற் 

கொள்ளுவதும் தள்ளுவது மதியாப் பேதாய், 

- இனதும், மனிதருண்ணும் புலாலை சீக்கவேண்டுமென்னும் கருத்தி 
ஞல், * உல, னிறைச்த படைப்பெல்லாம் மதடர்க்கு ?” என்று சான் wor 
௫௪ மேலேயுதகரித்த வாச்யெத்இற்குத் தாங்கள் செய்த பொருள்; -பெொ 
ருத்தமானதாகாமே போலியெனவாகும். ஐயே ! ஏஜனோவிப்படிச். கூறவே 
ண்டுமென்று கேட்க, குருவானவர் அ௮ச்€டன் முகத்தை கோச்சி. வக்ரெக.இ



மூலமுமுரையும், ௧௩, 
மான குதர்ச்சமே பேசக்கற்றவனே ! யாதொருவலஸ்துவித் சொள்ள 
வேண்டியதையுர் தள்ளவேண்டியதையும் அறியும் ஊகமில்லாப்பேயே! 

கேட்பாயாக, (௨ ௯) 

reer சிருட்டியினி னன்றுக் தீது 

மிருஈ.ரக சுவர்க்கமெனு மிரண்டு முண்டே 

கேசமூட னின்னுகனி விளக்கு கன்றேம் 

நிரப்பற்ற வொருமாது எங்க னிக்க 

ணாசில்கெழு வின்சுவையுக் துவர்ப்பு மிப்பி 

யதனினன் ஸித்திலமு மழிபு லால 

மாசிலா வின்மணியுங் கொடிய ஈஞ்சு 

மடுவினிடை ஈன்னீரும் பழுத்த சேறும், 

உயர்வில்வர் தன்னினறும் பூவு முள்ளு 

முளவிவற்று எருர்துவன வருந்தல் யாதோர் 

செயிரறஈன் கணிவனவே யணித லன்ரோ 

சீலமுறு மாநுடர்கட் ara Dis 

மயர்வில்லாக் காட்டாலே யுயிரி லுள்ள 

வத்துவெலா முபயோக மாகா வன்றிப் 

பயமில்லாப் புலிமநுடர்த் இன்ப தாலே 

UST WHIT படைத்ததுவு மதற்கென் ரூமே.. 

ஈசுவாசிரஷ்டியிற் சுவர்ச்ச சரசமெனு மிரண்டுமுள்ளவாறு போலஈல்ல 
துங் கெட்டதுமாகயெ இரண்டுமிரு க்கும். இவ்விஷயத்தைப் பிரியத் துடன் 

இன்னுந்தெளிவாக விளக்குகின்றோம். குறைவில்லாத ஒருமாதுளங்களியின் 

கண்ணே குற்றமற்ற ம.துரமுர் துவர்ப்பும், ழத்துச்சிப்பியில் முத்தும் அழு 

இயொழியத்தக்க மாமிசமும், சர்ப்பத்திற் குற்றமற்ற நாகரத்தினமுங் கொ 
டுமையானவிஷமும், மடூவிற் சுதீதோதகமும். அழுகற்சேறும்,-- (௨௪). 

உயரச்த வில்வமரத்திற் சுகர்சமலரும் முட்களும் உள்ளன. இவற்றுள் 
எவை புசிக்கத்தச்சனயோ அவற்றைப் புசித்தலும், எவை தரிச்சத்தச்கன 

வோ அவற்றைச் தரித்தலுமன்றோ அன்றோ ராசாரம் பாதுகாக்கும் உத்த 

மர்க்குத் தக்சனவாகும். இச்.த மயச்சமில்லாச உவமானத்தால் ஏற்படு முப: 
மேயமாவது பிராணிசளின் தேசத்துள்ள சகலமும் உபயோகமாகா, ஏலவே 
உபயோகமாகுமென்பதாம். இர்நியாயமுமன்றிப் புலியானது. மனிதனைப். 

பியின்பொருட்டுத் தின்பதுண்டு, ௮க்காரணத்தால் மனிதனைப் படைத்த: 

அம்: புவிபினுபயோகத்திற்கென்று கூறவும் இடச்சருமே அர்கொன்ளூச் 

அவ்வருத்தம்,



௫ . * ச * ௧௪ ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

| இங்கனம், மாதுளம்பழத்திலுள்ள இன்சுவையையும், மடுவிலுள்ள- 

சுத்தோசகத்தையுமே தருந்தும் பொருள்களாகவும்; மூத்தையும், சாகாத 

னத்தையும்,வில்வமலையுமே ௮ணியும்பொருள்களாகவுங்கொள்க.] (௨௫). 

இவவிதமவ் வொவ்வாச்சொல் விளம்பிக் கொன்.றா 

னிரையெனவே பு௫த்திடவோர் கொளுமோ சர்த்த 
மொவ்வுமெனின் மலஷூத்தி ரங்க காத்தா 

முூண்ணாமல் வீடுவதென்கொ லசுத்த மென்றே 

தெவ்வுரைக்கத் துணிவதென்சொன் மதிதா னுண்டேற். 

நோந்துகொளா யெனவறிஞன் சொன்னா னங்கள் 

சவவையுணர் மாணவக னனியோ த்துக் 

கருணைகளர் குருமுனிசைக் கழறுற் முனால், 

இந்தப்படி அர்தப்பொருத்தமில்லா வுரையை யுரைத்துச் கொண்டு: 

பிராணிகளைச் சொன்று: அவற்றின் தசையை யாகாரமாக வுட்கொள்வோர் 

கொள்ளுகின்ற அவ்வருத்தம் அங்கேரிச்சச்சச்சதெனின், அந்தப் பிராணி: 

களின் தேசத்திலுள்ள மாமிசத்தை புண்ப துபோல மலழத்திரங்களையு மூ 
ண்ணாமே, நீக்குதலென்னை ? அவைகளசுக்கமென்.று விரோதங் கூறுதலெ 

ன்னை ? உனக்கு நுட்பபுத்இயிருர்கால் விசாரிச்தறிவாயாக வென்று மே 

தாவியாகிய ஆரியர் கூறினர். (மேல்) துன்பத்தை யுணரத்தச்சகமாணாக்கன் 

நன்சுச யோடித்துப் பார்த் துச் காருண்ய வீகஷூ£ணத்தாற் பிரகாசிக்குங் குரு 

சன்னிதியிற் பின்வருமாறு கூறுவானாயினன். (2 a): 

இங்கோதி புள்ளனவுட் சிலவென் கூற்றிற் 

இரிபின்றி யொவ்விடுமெவ் வாறென் றச்காற் 

றங்காம லிழிமலமத் இரழு மிந்தத் 

தரணிமிசை வைத்தியகன் மத்திற் காகுஞ் 

செங்காவி யன்னவிறைச் சிகளு மந்தச் 

செய்கைக்கு வைத்தியர்க ஞபயோ ஒப்பார் 

மங்காத விவ்வழியி னாலெல் லாமிம் 

மார்தர்க்சா மெனுமாற்றா னென்று னன்றே. 

இப்பொழுது தாங்கள் கூறிக்கொண்டு வந்தவற்றுள் சல, சான்கொண் 
டபொருளுக்கு விரசோதமின்றி யியைவனவாகும்., எவ்வழியா லென்னில், 

6 உள்ளே தங்கியிராமல் வெளிப்படு மூத்த புரீஷங்களும் இப்பூமியில் 

லைத்தியத் தொழிலுக்கு உபயோகமாகும், செங்காவிச்சல்லொத்ச இறைக் 

இகளையும் வைத்தியர்கள் ௮த்தொழிலுச்கு உபயோகப் படுத்துவார்கள். 
குறைவில்லாத இச்நியாயத்தால் எல்லாப் பிராணிகளிலுள்ள எல்லாட்பொரு 
ளும் மனிதரின் உபயோகத்திற்கு அகுமென்லும் வழியால்"? என்றான். .



மூலமுமுரையும். கு 

இமனமில் பெருங்கருணைக் குருவென் பான்மா 

தணிதோளோ யெதற்செதுப யோக மாபோ 

ரோமவழி யதுசாலு மூயிர்க்கூ றின்றி 

நிணிலத்தி லவற்றிலிருச் தெடுக்கும் பண்டர் 
தாமதமில் லாதுபயோ இக்க லாமத் 

தாழ்வற்ற கருபத்தாற் பாவ மெய்தா 

சேமனேன வுயிர்தொலைத்தா னருந்த லாகா 

கெனுந் தீர்வை யொன்றேககம் துணிபு கண்டாய், 

(மேல்) தியசிர்தையில்லாச மஜறாசாருண்ய மூர்ச்இியாகிய குருவான 
வர், இண்மையான புஜங்களையுடையய?ன ! எச்காரியத்திற் கெதுபயன் 

படுமோ ௮க்காரியக் இற்கு அைையுபமயோ௫ிக்ச வேண்டுமென்னு நியமத்தை 

ச்கொண்ட மார்க்கம் ஏற்புடைத்சே. (இத) கெடியபூமியில் உயிர்களுக்கு 

ஹிம்சையில்லாமல் ௮ல.வகளிலிருர் ஜெடுக்சப்படும் வஸ் துக்களை யாதொரு 

தடையுமின்றி யுபயோடக்கலாம். அம் த நிர்தையற்ற கருமத்தாற் பாவம் வர 

மாட்டாது. ஈமனைப்போல உயிரையு மூடம்பையும் பிரிப்போராடு யூனருர் 

தலையான இஞ்தாந்தமாம், தில் அடாசென்னு மூடிபொன்றே ஈமறு ஒரு, 

| ஹிம்சையில்லா தெடுச்சப்படும் யஸ்னுச்சள்.--உயிர் நீங்காச்சாலக்தெ 

செசச்சுக்ச மு.கிர் இறகு, மூ.திர் உயோமம், மூ.திர் ஈகம், மூதிர் யானை தக் 

தம், மலம், மூத்.இரம், முதலியனவும்; உயீர் நீங்யெகாலத் தெடுக்கத்தக்க 
HFS பண்டங்களும், புலித்2தால், மான் ஆடு மாடு முதலியவற்றின் தோல், 

கொம்பு, ஈரம்பு மூசலியனவுமாம்.] . (௨௮) 

பசவதைக்து வைத்தியமே செய்த னீத 

பக்கமன்நே னென்னினர்த வைத்தி யந்தா 

தெமுள்ள பற்பத்தாற் செய்யுர் தெய்வ 

மோடதியாற் செய்திடுமா நுடமூ மாமூன் 

கஏயலவதிற் செய்தலிராக் கதமுற் சொற்ற 

கரிசிலிரண் டுந்தோரந்தோ ரிதனைச் செய்யா 

ரசுசியுடை யிராக்ககமென் வைத்தி யத்தை 

யருட்குணத்தர் விரும்பகில்லா தனா லென்றான். 

பசவெனப்படும் உயிரை வதைசெய்து அதனூனைச்கொண்டு வைத்தி 
பஞ்செய்தல் கியாயமார்ச்சமன்று. ஏனெனில், வைத்தியமானது தகுதியுள்ள 
பஸ்மங்களைச்கொண்டு செய்யும் தேவவைத்தியமென்றம், மூலிகசைகளைச் 

சகாண்டுசெய்யும் மாநுஷவைத்தியமென்றும், உ.இரங்கசியும் ஊன்களைச் 
கொண்டுசெய்யும் இராக்ஷவைத்திய மென்றும் மூன்றுவகையாக விருக் 
தம். குற்றமற்ற முற்கூறிய இரண்டிலுந் தேர்ச்சியுள்ள வைத்தியர்கள்



௧௬ ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

கடைப்பட்டதாமே அர்த இராகூதவைத்தியஞ் செய்யச் சம்மதியார்கள: 
அதன் பாவத்தன்மையை நோக்கக் காரு ண்யசுபாவமுடையோரும் அவ்வித 

லைத்தியச்தைச் செய்துகொள்ள விரும்பார்களென்றுகூதியருளினர். (௨௯) 

கட்டளைக்கலிப்பா, 

கேட்ட சீடனவ் வாறெனி ஸிப்பெரும் 

இடக்கை மானவ சல்லிழி பல்ஓயிர்க் 

கூட்டத் அண்ணற் புலாலுள தைத்தினங் 

கொன்று தின்மினென் றேயிறை கூறினன் 

வாட்ட மின்றத னுலுண்ண லாமென 
வழங்க யன்னண மே௫ிலர் செய்யவிர் 

நாட்டி லாயதெவ வாறவர் மட்டிலே 

நாதன் றீர்த்தன னோசவில் கென்றனன், 

₹ இவ விஸரணமான பூமிய்ல மநுவியாலலாக மறறைகட£ழப்படட பல 

பிராணிகளின் கூட்டத்துள் ஈல்லமாமிசமுள்ளதைப் பிரஇினெமுங் கொன் 
அ.தின்மீர்களாக ?? என்,று சருவேசுவானே விஇத்துளான்; ஆகையால் ஈம் 

மைப்பாவம் பீடியாது; ஊனுண்ணலாமென ஒரு கோட்பாட்டை வழங்கு 
வித்து அப்படியே சிலர் செய்துவர இர்காட்டிலுண்டா யிருப்பதென்னோ ? 
(ஒருவாறு) ௮வ்வழச்சம் அன்னவர் மட்ட்லிருக்சலாமென அ௮வ்வீசவானே 

விதித்தனனோ £ விளகயெருள்ச என்றனன். (mo) 

எப்பெ ரும்புவி வாழுயிர் யாவுமா 

ளேசி றெய்வ மிரண்டிலை யொன்றுகாண் 

டப்பி லாவது நீதியின் மிக்கதே 
சருவ வாவிகள் கண்ணுமன் புள்ளதே 

யப்ப னன்னைக்கு மப்பனு மன்னையு 

மாக நிற்குமஃ தேயரு ளாலுயர் 

வொப்பு டன்றரு மாவிசொன் றுண்மினென் 

ஜோதிற் றென்றிட லெண்ணறு மேதமே, 

..” எவ்வெப் பெரும்புவனத்திலும் வாழ்னெற சர்வ ஜீவாசிகளையும் ஆண் 
ட்ாளும் பரம்பொருள் ஒன்றேயன்றி யிரண்டில்லை. அனாதி மலமூக்த இத் 
ரூபியான காரணத்தால் ஒருசிறிதுங்களங்க மின்தியிருக்கும். அப்பரம். (பொ 

ருள், நியாயம் விஇப்ப.இற் றர்துள.௮. அப்பொருள்; 'சர்வ்ன்மாச்சளிடத் 
தும் பரிபாக த்துக் கேற்றபடி அன்புடையதே. எல்லாவுயிர்களின் பிதா: 
மாதாச்சட்ரும் அப்பனும் ௮ம்மையுமா யிராகின்ற அர்ப். பரமான்மாவே



மூலமுமுரையும். ௧௪ 
காருண்ய மேலீட்டினால் ஒன்றற்சொன்று உயர்வாயும் ஒத்ததாயும் தன்னாற் 

ஈருஷ்டிச்சப்பட்ட பிராணிகளை மணிதராகயெ நீங்கள் கொன்றுண்ணகச் கட 

வீர்களென விதஇித்ததென்று கூறுவதும் அளவற்ற பாவமாம், (ms) 

௮வ்வு யிர்க்கொலை செய்கையின் மந்திர 

மறைத லிற்பிழை யில்லையென் மூலங 

னொவ்வெ னுந்துன்பி லாதற வேண்டுமே 

கொகர்அ கத்திக் துடித்திட லென்கொலோ 

வொவ்வு ஞாயமின் ருகலி னக்கொலை 

யுணர்வி லான்றன்னைச் தான்வதைக் சன்றவோ 

செவவ மொக்குமன் பாலிது பற்றிரா 

மின்னுங் கூறுது நீரனி யுய்த் துணர், 

௮ச்த ஜீவஹிம்சையைச் செய்யும்பொழுது அதற்காக வேற்பட்ட மச் 

இரத்ததை முன்னபோதி யிடுதலாற் குற்றமில்லை யென்னிலோ, அ௮ங்கனம் 

சகோயென்ூறெ தஅுன்பமில்லாது அவ்வுயிர் போகவேண்டும். துன்படைந்து 

வாய்விட்டலறித் அடித்தல் அரத் நியகூமாகையால், மந்தாமோதிக் கொள் 

வதில் விசேஷமென்னை ! பொருர்து ஞாயமொன் றமில்லை. அதலின், அத்த 

கை.ப கொலைப்பாவம் ௮றிவிலியாயெ வொருவன் சனச்குத்தானே செய்து 

கொள்ளுச் தற்கொலைப்பாவத்தை யொக்கதாகும். அச்பிஞல் இவ்விஷயம் 

பற்றியே யின்னுங்கூறுவோம் : நீ சன்றாக உய௰ச் துணர்வாயாக, (௯௨) 

உயிரைக் கொன்றுடல் வாட்டி வதக்கியிங் 
குண்ணத் தானல் விவேகிகட் கெப்படி. 

மூயல நெஞ்ச மனேக வுயிர்ப்புலான் 
முடைக ளுண்பவர் கட்கும் பிணங்களை 

ஈயவு ணாவென வுண்டுவக் குஞ்சவம் 

சரிக்கு நாய்க்கு மிறாக்கின்ற பேதமென் 
வியன்வி வவேகெ ளிவவிரண் டாய்வுறின் 
மேல திற்றென வேயறி வாரசோ, 

பிராணிகளைக் கொன்று அதன் மாமிசத்தைக் தீ முன்னர்ப் பசனஞ்செ 

ப்.து உண்ப,ற்கு ஈல்லவிவேகிகளின் மனந்தான் எப்படிப் பிரயத்தனப் 

படும்! அனேக ஜீவராசிகளின் தூர்க்கந்தத்தோடு கூடிய ஊனை ப்பு9ப்பவர்ச் 

தம், பிணங்களைத் தச்சவுணவெனவுண்டு சர் தாஷிக்கும் பேய்க்கும், (இடு 

சாட்டு) கரிக்கும், காய்க்கு _மிருச்ன்ற பேதந்தானென்னை ! விசாலமான 
விவேசமூடையோர் யோூப்பாராயிற் புலாலுண்டலோ, சாகமுண்டலோ 

நந்ததென்று தமக்குத்தாமம் யறிர்துகொள்வர். — ப (mm) 
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௧௮ ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

ஊனை யேபுசிக் குங்குலத் தோர்மக 
ஜனொருபி ராணிகொள் வெந்துயர் கண்டிடி 

னீன மேதுமி லாப்பரி தாபழுற் 

றிரல்கு வானவ னக்குண னாயிலுர் 
தானுண் ணற்கென வேவதை செய்கையிற் 

றயவெ னக்குண ூத்தவ னாவனே 
யான தாலிர்த மாட னுக்குமே 

லாய தெய்வச் தயாவுடைச் தென்றுமே, 
புலாலையே யுண்ணப் பழூய குலத்திலுஇத்தவருள்ளாம் கருணையுள்ள 

வொருவன், ஒருபிராணி யாதோவொரு காரணத்தாற் படுச் துக்கத்தைக் 

சண்ட வழி எவ்விதத்துங்குறைவற்ற பரிதாபமுடையனா யிரக்கப்படுவான். 
அவன் அ௮த்தன்மையனாயினுந் தானுண்பதற்காகக் கொலை செய்கையில் 
காருண்யமா௫ய அந்தச் குணமில்லாதவனே யாவன். அகையால் இந்த 

ஏகதேசகநணையுள்ள மனிதலுக்கும் மேலாயுள்ள தெய்வமானது நீத்திய 
கநணுநீதியேயாம். (௬௪) 

அதிதி ற்த்தெய்வ மாவிசொன் ௮ண்மினென் 

றருளி னாற்சொலிற் றென்பதைப் பாவமு 

ளெத்தி றப்பவ மெத்திற வன்சண்மை 

யெத்தி றத்துணி பெத்திறப் பேதைமை 
யெத்தி றப்படி றெத்திற மோசமென் 

றெத்தி றத்தளச் தோதிடு வேஞ்சைசை 
பித்த ரும்பழி சொல்வர்கொல் லாமையே 

பேர றரந்தவ மென்றிறை செப்பினான், 

௮த்தசைய தெய்வம், மனிதர்மீ துவைத்த இ பையினாரற் பிராணிகளை க் 

கொன்று புசியுங்களென்று கூறிற்றென்லும் வாக்யத்தை.--பாபம்சளில் 

த்தன்மையான பாப மென்போம், கொடுமைகளில் எத்தன்மையான 
மகாடுமை யென்போம். துணிவான காரியங்களில் எப்படிப்பட்ட தாடிய 

மன்போம். எப்படிப்பட்ட பேதைமை யென்போம். எவ்வகையானபோய் 
யன்போம், எவ்வளவு பேரியமோச மென்போம், எவ்வசையால் அதன் 

பன்மை முழுதுமாராய்ந்து கூறும் ஆற்றல்பெழவோம். 2ச€ ! பித்தங்கொ 
ஸ்டவரும் பழிப்பர், கொல்லாமையே பெருநீதநம மென்றும், கொல்லாமை 

ய பேநந்தவ மென்றும் ஆசாரியர் கூறினர், ் (௧6) 
| .... கலிநிலைத்துறை, 7 oo 

கொன்றாற் பாவர் இன்றாற் நீரு மெனுங்கூற்றென்!' 
னென்றான் £டன் மைர்தா கேளென் றெழிலாசான்



மூலமுமுரையும்: ௧௯ 
றின்றாற் பாவர் தீரு மென்னிற் றினந்தோ,றுங் 
கொன்றோ தின்னத் தீர்வுண் டாகுங் கொடி.தாமே, 

் கொன்ருற்பாவம் : இன்றாற் நீரும்"! எனும் வாச்யெத்தின் பொரு 
ளென்னவென்ற: சடன் கேட்டனன். ௮து?ஈட்ட அறிவழகுவாய்ந்த ஆசிரி 
யர், மைச்சனே ! சான் சொல்வதைச் கேட்பாயாக, இன்ராற் பாவர் தீருமெ 
ன்ரூல், ;இனந்தோறங் கொன்று இன்றல் ௮குமெனலோ இித்தாந்தம் ? ௮ப் 
படிச்செய்யின் கொடியபாவஞ் சேருமன்ரரு. (௬௬) 

கலிவிநதந்தம். 

௮ந்தமுடி வின்னதென வாய்வலியி லார்தா 
மெந்தமுடி வானநடு வெண்ணுவர் மதித்தே 

செக்கயவி லாமநுடர் செய்பொருண்மெய் யென்று 

புந்திபின் மதித்துயிர் வதைத்துமிசை புல்லர். 

பாவம் : இன்னால் தீரும் ?' என்பதன் துணிபொருள்..-*(அகரரத்திற் 

சென்று தன்மனமாரச் கொல்லாமல் யாதோ ரநியாமையாலே சன்னாற் 

கொல்லப்பட்ட பிராணியினது மாமிசத்தை ௮ச்சொலைப்பாவ பரிகாரச்இின் 
பொருட்டுப் பச்சையாசவே துயரத்தோடு இம்மையிலேலும், மறுமைப்பய 

னாய ஈரகத்திலேஜும் புசித்தாற்றுன் தீரும் ? ௮தாவது  கொலைப்பாவம் 
அதுபவிசத்சன்றி யொழியாது '' எனவாகுமென்ப.ஐத விசாரித்தறியுஞ் சக்இ 

யில்லாதார், எந்த முடிவான ஞாயத்சைத்தான் யூகத்தால் யோடச்குந் இற 
மேடையாரவர் ! செவ்விசான காருண்ய மில்லாத அற்பர் செய்யு மருத்தம் 

சையுண்மைப்பொருளாக மதித்துப் பிராணிகளை வ௦ச௫ம் துண்கின்ற 

EO ont — (௬௪) 

ஏசுவினை யாலுலக லெள்ளளவு நல்ல 

யோசனையி லாநடையு ளாரெனவு மாவ 
ராசுடைய வன்னவர்செய் யாவிவதை தானே 
தாசரடை ஈன்னிலை கெடுத்தளவில் சன்மம், 

பலரும் பழிச்குல் காரியங்களைச் செய்தலால், எள்ளளவேனும் நல்ல 

யோசனையில்லாத வொழுச்சமற்றவ ெனவுமாவர், பாவிசளாசிய அத்தன் 

மையோர் செய்யுஞ் 2வக்கொலையானது:- செய்த அவரைப் பெரியோரடை 
யத்தகீசக மோகாதிசயெமெய்சாது பண்ணி, அளவற்ற ஜன்மங்களில்,-- 

ளனவுடல் சேர்த்தறிவு கொன்றுபிணி யுண்ணு 

Basan. வாக்கியிறை யெண்ணுணர் வழித்து 

மானவரு ளீனரென வேசெயு பதத்தா 

-லூனுயிர் வனை தத்துமுடை யுண்டுதிரி வோனளை,



௨0 ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

அற்ப?சங்களிற் புகும்படி செய்து, ௮ல்கனம் ஈல்லறிவைக் கெடுத்து 
சோயால் கொறுங்குண்ணும் ஹினரூபமாசச்செய்அ, ஆண்டு ஈசுரதியானத் 
திற்குரிய ஈற்புத்தியையழித்து, மாதடசேசகமெடுச்தவருட் சழ்மச்களென 
வுலகுகூறும்படி செய்யும், மதத்தினாற் வனை வதைத்து அதன் தூர்ச்சந்த 
மாமிசத்தைப் புசித் த் இரிபவனை _- (௯௯) 

இம்மைமூடி. வாமறுமை யிற்புலவில் வீ ழ்த்து 
விம்மிய வவன்றசையை வீ சமற ௮ண்ணுஞ் 
செம்மையின் முடைப்பிரியன் இர் தறி தேனும் 
வெம்மையறு பூத்தயை மேவிடுவ தில்லை, 

புலாலுடம்பு நீங்கியவுடன் வரும் மறுமையிற் புலால் காகத்திடை 
வீழ்த்தி வீரச் தோகெடிய சாலபடர் அவன gs புஷ்டித்த தசையைப் பிடுங் 
சித் தின்னுமாறு செய்வர், அருவருப்பான சாற்றமூள்ள மாமீசப்பிரீயன த 
vers Gh இஞ்சிச்தேலும் வெப்பமென்ப தில்லா து தண்ணெனவிருக்கும் 
ஜீவகாருண்யம் பொருக்துவ?தயீல்லை. (#0) 

எப்பொழுது பூததயை யென்பதிலை யோசே 

ளப்பொழு தருட்பர னருட்பரிவு மில்லை 
தீப்பினது விம்ம தலத்துறு செருக்கா 

லற்பனென வாயிடுவ னேசனச னேனும். 

் காம் சொல்வதைச் சவனிப்பாயாக, எக்காலம் வரையிற் £வசாருண்ய 
மொருவனிடத்தில்லையோ அக்காலம் வரையில் இருபாரிதியாயெ பாமேசு 
வானது காருண்ய சக்தி யவனைப் பரிவுடன் ஈடத்துவதில்லை. அப்படியெவ 
னொருவன் அ௮ச்சாருண்யசக் தியின் அருளையிழந்தனனோ அவன், அறிவிலார் 
விரும்பத்தச்ச இவ்வுலகச் செறாச்குடையனே யாவன், அதனாற் குபேரனொ 
த்த மஹசைசுவரியவானா யிரு ப்பிலும் அவன், அற்பனென யாவருங் கூறத் 
தச்ச நிலேயையே யடைவன், ப (௪௧) 

- ஏனெனி னிரங்குமன மின்றிநிதி யீட்ட 
லினவினை யந்நிதி புரத்தனல மில்லா 
மானவர்கை யீதலிவை யால்விசன மல்கி 
யூனமுற லாலென வுசைத்தனன் விரித்தே, 

ஏனெனில், “ எவ்வுயிர் மாட்டும் இரங்குமனமின்றித் இரவியந் தேடுத 
லாலும், அப்படித் தேடுர் இரவியத்இற்குச் கடவுள் கருணையைத்சானே 
பெருங்காப்பாச்சிச் கொள்ளாத ஐவன் சனது அற்பத்தொழிலையே சாப் 
பாக்ச்சொள்ளுதலாலும், யோச்கியமில்லா மணிதரை ஈம்பி ௮வர் சையில் 
அத்திரவியங்கொடுச்ச நேரிடுதலாலும் அத் தாவிய மவனைவிட்டு நீங்கும் : 
அக்சாரணத்தா லவலுள்ளத்.தில் துக்சம்பெருவெரு சத, ஈனநிலையை யடை 
வஞாகலின் '! என்று ஆ?ரியர் விரித்துச்கூறினர்..' . (௪௨)



மூலமுமுரைாயும்;. ௨௧ 

அறு$ர்க்கமிநேடிலடியா ரிரியவிநத்தம். 

இலைசெவி Cupp Fi னிழிபுலான் மறுத்த லென்று 

ஈவில்வத புலாலு டம்பை ஈனிமறர் திருத்த ளென்றும் 
விவிதவைம் புலன்ம SE Ons gw Hered ont 

லவனியி லஓுளவவ் வாய்மை யறைசென வளியோன் கூறும். 

இவ்விதம் ஆசிரியர் கூறினவற்றைச் செவிச்கொண்ட இடன், ( இழி 

வான புலாலை மறத்தல்'' என்றுவழங்குஞ் சொற்றொடர்ச்கு, மாமிசத்தாலா 

இய வுடம்பை நன்றாக மறச் இருச்சலென்றம், சுயை - ஒளி - ஊறு - ஒசை- 

சாற்றமெனும் ஐம்புலனையும் மறத்திருச்தலென்றஞ் சிலர் பொருளுசைத் 

தல் இப்பூவுலகிலுள்ளன. அவ்வுண்மையையுங் கூறவேண்டுமென, கருணா 

மூர்த்தியாகெ ஆரியர் கூறலாயினர். (௪ 

உடன்மறர் திருக்கின் ஞான வொளியடைந் திடமே சீவன் 

மூடைஅகர் நசைகா ணுங்கொன் மூசுமைம் புலனீச் கத்து 

மடமூடை மனமே தக்கால் வழுப்புலா னசையு முண்டோ. 

வடல்கிழிப் புளர்க்கே சொற்ற தாகுமம் மறுத்தன் மன்னே, 

உடம்பை மறர் இருக்குநீலை யெய்கின் ஞானவொளி ௮தாவது WG 
ளொளியை ஆன்மாவடைந் இடுமே. அக்காலத்தில் அதற்கு மாமிச முண்ண 

வேண்டுமெனும் விருப்பழுந்தோன்றமோ ! மொய்த்திருக்கும் ஐம்புலனு 
மின்றி Ogee dre வருமாயின் அக்காலத்தே மூடமனந்தானுண்டோ!! ஐம் 
மனத்திற் ரோன்றம் புலால்விருப்பர்தானுண்டோ!!! ஒன்றுமிரா.து. ஆத 

லால், அர்தப்புலான்மறுத்தல் இர்தவலிய ஜாக்சரொாவல்தையிலுள்ள சாதா 

Te Qe ws KS? SE சொன்னதாகும். (௪௪) 

உயிர்க்கொலை புரியு மன்னோ ருயர்மறைக் சொலையுஞ் செய்ய 

மூயற்சகொள் இன்றார் தேவர் மொழிந்தவவ் வதிகா ரத்தே 
புயிர்க்கொலை பால மென்று மூனுண வொண்ணா தென்று 

மயிர்ப்பற விளக்க லானே யவர்முயல் வமுற் ரூதே, 

உயிர்க்கொலைசெய்து வருமவர்கள், உயர்ர்ச வேதக்கோலையு ஞ் செய்ய 

யத்தனிக்ன்ெறனர். திநவள்ளுவதேவ ரருளிச்செய்ச தமிழ்வேதமாகிய திரு 

ச்குறளிலுள்ள ௮ச்தப் 4 புலான்மறுத்தல் " எலும் ௮திசாரத் திலே உயிர்ச் 

கொலை பாவமென்பதும், ஊ ஊனுண்டல் அடாததென்பதும் சந்தேகமறக் 

கூறப்பட்டளவாதலால், அவர்கள் இவ்விதமாசப் பூலான் மறுத்தலென்ற 
தற்கு வேறபொருள்கூறி, அதனை நிலைபெறுத்தமுயல்வதுமுற்றுப்பெரூ து. 

[ 4 அவர் முயல்வது முற்றாதே"' என்பதற்கு, ஊனுண்ணாமையாகிய 
ஒரிச் திரிய நிச்ரெகத்தில் அற்பபாகத்தைச்செய்ய வல்லுசராகாதார், எவ்வண் 

ணம் ஜம் இர் இரி.ப நிச்ரெசமுதலிய ௮ருந்தொழில்களைச் செய்ய. வல்லுஈரரவ 

சென்பதும் பொருளாசலாம். ] | | (சட)



  

௨௨  ீவயாதனையைக்குறித்தவ 

மூதுரை பாட்டிக் கூறு நுண்ணுணர் கில்லா தாரும் 

ant gig! bis காளில் வழுப்புலா லொழிச்துண் பார்க 

Carag விரத பாயி னென்றுமஃ தின்றி யுண்டன் 

மேலவர் புகழு கித்த விரசமா காதோ சொல்லாய். 

சாஸ் இரச்கருச்துச்களைச் கங்சள் கெட்டவழக்கத் ?தாடு. ஓ.த்இருக்கும் 
படி மாற்றிக்கூறும் தட்ப ஜறிவிலிகளும், பரிசத்தம்பொருக் திய விரததின 
ங்களில் விரத விரோதமாயெ புலாலாழித்துச் சத ௮அகாரத்தை யுண்பார் 
கள். ஏன்ற ௮ச்சாரியம் விரசமானால், அக்சொல்லாவிரதத்தையே எப்பொ 
முதும் விரதமாசக்கொண்டு அப்புலாலுணவை யொழித்திரு த்தல் பெரியோ 
ராற் புகழப்பட்ட நீந்தவிரத மாகாதோ £? சொல்வாடாக, (௪௪) 

என்றன னிறைவன் £€ட ஸியம்பிய புலான்ம oss 

லென்றுரைப் பதுங்?கால் லாமை யென்பதுர் துறவி யற்கண் 

ணொன்றின வதனா லேனோர்க் கலையென வுரைப்போர் வாதை 

வென் நிடு வழியா தென்ன மெய்க்குரு புகற ௮ற்றான், 

என்று குரு கூறியபடரிஎர், (@ wav) சீடன், கூறப்பட்ட புலான்மறு 

த்தலேலும் ஓஇிகொாரமும், கோல்லாயையெனும் ௮.இகாரமும் திருக்கு நளில் 
துறவறவியலில் வைக்சப்பட்டமையின், மற்றஅசசரமிகளுக்கு ௮ம் தநியமம் 

அவசியகமன்றெனச் கூறுபவர்கள் வாசத்ஈத மெல்மும் மார்க்கம் யாது? 

கூரியருள்கவென்ன, சதிகியவால.இய ஆசிரியர் கூ.றலாயினர். (௪௭) 

அத்திற வருச்சக கொள்ளி னத்தூற வியலிற் ருனே 
வைத்தூள வாய்மை கள்ளா மைவெரு ளாமை யெல்லா 
கித்தமில் லறத்தார்க் கல்லை யென்னவா மிவைக ணீங்கி 
னெத்தன்ம மனையி லோங்கு மாகலி னவரி யம்பும். 

அருத்தமொவ் வா மற்றே தருத்தமென் நிடிற்பு லாலுண் 
இருத்திய மென்ப தாதி யாவையுங் கிருகத் தன்றான். . 
விருத்தியி னிழைக்க லாகா விளம்பவற் றினையில் விட்டோன் 
கருத்திலும் கருதலாகா தென்றலவ் வியற்க ரத்தால், 

அவ்விதப் பொருள் கொள்ளின், அ௮த்துறவறவியலி?லே ய வைக்கப்ப 
ட்ட வாய்மை, கள்ளாமை, லேதளாமையாதி தருமங்களெல்லாம் என் 
௮ம் இருசஸ்தாச்சிரமிகளுக்கு அனா௨சியகமென்றுகூற இடந்தரும், கூறிய 

வாய்மையாதி தருமங்களில்லாவழி இல்லறத்தார்ச் .சேற்பட்ட தரு.மங்களி 

லெர்தத்தருமம் விருத்தியாகும் ? ஒரு கருமமுமில்லா சொழியுமாசகலின், 
அவர்கள்: கூறுகின் னை 

[ வாய்மையபொய்க ey 6 மெய்கூறல்,.சள்ளாமை--களவுசெய்யாமை.. 
பவெதளாமை-கோபஞ்செய்யாமை, ] ்் ். (௪௮)



நமூலமுமூரையும்: டெ௩ 

அருச்சம் பொருர்தாது. பொருந்து மருத்தம் யாதென்னில், புலாலு 
ண் 2டாழில் முதலிய சகலஅகிர்த் தியங்களையு ய் கிரகஸ்தன் தன இச்சையின் 
படி செய்யாத தருமங்களை யநுஷ்டி ச்கவேண்டும். துறவி ௮ச்த ௮௫ர்த் தியங் 

களை மனத்திலுஞ்செய்ய நினை த்தல் கூடா தென்பதே ௮வ்வியலின்கரு ச்.து. 

முழூருதற் கடவுட் இன்றி மோகுறு தமக்கென் நிங்கே 

் யுமுதொழில் கூலி வேலை யுறைவிட மெழுகல் கூட்ட 

லெழுமனன் மூட்ட றண்ணீ ரெடுத்தனெல் லரிசி குத்தல் 
வழிவரு சிமுபி ராணி மரணவெம் பாவர் தீர, 

சிவனவ னடியர் தேவர் தென்புலத் தினர்ப்பூ சித்தே 
யுவகையி னமுத வன்ன மூட்டுக வென்று சைவச் 

சிவதரு மோத்த ரந்தான் செப்பிடு மாயி னில்வாழ் 

பவருயிர் கொன்று தின்னப் பகருமோ வறநூ லன்றே, 

முழுமுதற் கடவுள் பொருட்டுச் செய்யுச் திருப்பணி பூஜைமூ.தலியவற் 
றிற்கில்லாமல்,இச்சைபொருக்துஜ் சுவப்பியோஜனங்கரு இச்செய்யட்படும் 

உழவுத்தொழில், கூலி வலை, இருப்பிடமெழுகல், இருப்பிடம் பெருக்கல், 
திரூட்டல்,தண்ணீரொடுத்தல், நெல்லரிஇகுத்தலாகய இச்சாரியங்களிற்சிற 

பிராணிகஞக்குகேரீடும்மாணத்தாற்சேரு ம் வெய்யயாவங்களொழியும்படி 

[ அனல்மூட்டலில் இரவிலேற்றப்படு தீபமுஞ்சேரும்,] (Go) 

பரமேசுவான், ௮அவனடி௰ர், தேவர், பிதிர் தேவதைகள் ஆகிய இவர்க 
ளைப்பூஜித்துச் சக்தோஷத்நினால் அவர்கட்கு ஷட்ரஸோ பேதமான Ler 
னமூட்டுசகவென்று சைவ உபாகமங்களு ளொன்றாயெ சிவதநமோத்தரமே 
கூறுமாயின், இரு சஸ்சாச்சரமத்தோர் பிராணிகளைக்சொன்று தின்னலாமெ 
ன்று தருமசாஸ் இரங் கூறுமோ ? கூறாது, (Gs) 

இப்படி. வெல்ல லாமென் நியம்புதல் கேட்ட ட 
னெப்பினே னைய நீதா இானேழித் துண்ணு மாறு 

செப்பிலைக் கறிகாய் கட்குத் திஞ்சுவை புலாலைப் போல 
வெப்படி யினுமின் றிஞ்ஞான் றிதைறுகர்ச் துயிர்வாழ் தற்சே, 

சொடுத்துவை யாத பாவி களுக்கிது கூறி னென்னா 

மிடுக்கணை ஈயப்பென் றெண்ணு மிதயஈன் றறியு மோவென் 
ஜெடுக்கமின் மனத்தர் பல்லோ ர௬ரைப்பரிவ் வுலக லந்த 
ஈடுத்தெரி முறைமை யிங்கே ஈவில்கென ஈவில்வா னையன், 

'இவ்விதமாச ஞாயக்கூறி அவர்கள் வாதத்தை வெல்லலாமென்று ஆ 

ரியர் கூ.றச்கேட்ட€டன், ஆரிரியசே ! அருளிய நியாயத்திற் இயைந்தேன். 
ஆயினும், . தாங்கள் மாமிசம் விலச்சி யுண்ணுமாறுசைச்கும். , இலைக்கறி



௨௪ ஜீவயா தனையைக்குறி த்தவியாசம் 

கட்குங் சாய்ச்கறிகட்குமூள்ள சை, புலாலிலுள்ள் இனிய சுவையைப் 

போல எந்தப்பூமியிலுங் காணப்படவில்லை; இவ்வளவு இன்சுவையுடைய 

புலாலை இப்பொழு துண்டு உயிர்வாழ,-- (இஃ) 

மேற்பிறப்பிற் கொடுத்துவையாது பிறர்த இப்பாவிகட்குப் புலாலுண்டு 
சுச்கும்படி கூற சலிற் பியோஜனமென்னை £? துச்சச்தையே சுகமென் 

றெண்ணும் இருதயம் சுகசொருபச்தை யறியுமோ ? என்று இச்சைவழீயே 

பரந்து திரியம்மனத்சர்பலரும் இவ்வுலகிலியம்புவர், அவ்வாக்யெத் தின்ஞாய 
ததையறியும்வழியையுங்கூ றல்? வண்டுமென, ஆூரியர் கூ. றத்தொடங்களர். 

அப்படி யியம்பு வேர மலவிலைக் கறிகாய் தில்போ 

தொப்புட னருக்து வார்க ஞூரறுவெம் புலிமீன் குத்தி 

யப்புவாழ் சுறவு வன்மீ னாதிபல் பிராணி நாளுர் * 
அப்பிலூ னுண்ட லாலன் னவரினு மிவையூன் அய்ப்ப, 

மிகமிகக் கொடுத்து வைத்த பேலுயி ராமே யன்னோர் 

புகலுரைப் படியித் இர்விற் புதியரெய் கார முப்புத் 
தகமூடை சேர்த்து வேவித் அண்பது குறித்துச் சற்றே 

யிகலுயர் வுளர வற்றிற் கவெனற் சடமுண் டாமால். 

அப்படிச் கூறுகின்றவர்களும் முற்கூறிய ரைக்கறி காய்க்கறிகளையும் 

_ மனமொப்பிச் சிலபொழுதுண்பார்கள். பெருங்கோபமுடைய புலீ, மீன் 
- தத்திப்பறவை, நீரில்வாழுஞ் சுறமீன், மதலை மு.தலிய பலபிராணிகள்பி£தி 
.தினமுஞ் சுத்தமில்லாத மாமிசாகாரம் உண்டுன்றனவாதலால், முற்கூறிய 
'வர்களினும் இவைகள், மிகவுமூனுண்டுசொண் டிருச்ச,_..- (௫௪) 

முற்பிறப்பில், மிகு இயினு மிகு தியாகக் கொடுத்துவைத்த உயர்வான 
-வுயிர்சளாகுமன்ரோ அவர்கள் கூறும் வாக்யெத்தன்வழியாகவே. இப்படிப் 

பட்ட தீர்மானத்திலே, பு. தியகெய், காரம், உப்புமு.தலியவஸ் துக்களை யள 
வாச மூடைசகாற்றமுள்ள ஊடு சேர்த்துப் பசனஞ்செய்துண்ணாங்கார 
ணத்தால் ௮ந்த ஜெர்துச்சளினலும் இவர்கள் சற்றுயர்வுடையர்களென் றியம் 

பவும் இடமுண்டாகும். (இ௫) 

இவ்வழி யுயாவா மின்னோ செழிலுடம் பினையு ஈன்கு 
கவ்வியுண் ணரியு நாயுங் கழுகுபுல் புழுவும் பேயு 
மெவ்வள வதிச மேன்மை யுடையன வாகு மிம்கே 

கவ்வைகொண் டுழல்கில் வண்டு கழிமலர் தனையே யுண்டு, 

ம௫ழ்பொழு திதைப்போ லின்ப வத் அவொள்.றுண்டோவித்தை 

-யுகமிசை வாழு மாந்த ருண்ணவே கொடுத்து வையாத் 

அசளூள ரானா ரென்று சொல்லிடத் துணிர்தாம் கந்த 

விகழ்புலைப் புண்டின் போரு மியம்பிடத் துணிந்தார் மன்னே.



மூலமுமூரையும்: ௨௫ 

இப்படி யுயர்வாகவெண்ணப்படும் ஊனுண்டுவளர்ர்ச இவர்களின் ௮ழ 

சிய வுடம்புகளை ஈன்கு கறித்துத்தின்னு தரியும், நாயும், கழகம், புலியும், 
புழிவும், பேயும் இவர்களைவிட எவ்வளவு ௮அதிசமேன்மை யுடையன வா 

கும் ! துன்பங்கொண் டுழல்கின்ற சிலவண்டூகள், மனிதர் கழிச்சன்ற (மல 
த்தை) பவ்வீயையே யுணவாகச்சொண்டு (௫௬) 

சச்சோஷிக்கும்போது, இதைப்போன்ற மாதுரியமான வஸ்து வொ 

ன்றுண்டேோ ! இப்பூமியில் வாழும் மனிதர் இசையுண்ணப் பிராப்தமில்லாத 

பாபிகளானாென்று சொல்லச் துணிதல்? பாலப் புண்ணெஞம்பெயர்பெற்ற 

௮ச்தஇழியானபுலாலைப்புசிப்போரும்௮வ்வாறுசொல்லச்துணிர் தனர்.(௫௪) 

அம்மல மதனைத் தேவ வமுசென அுகர்வண் டேய்ப்ப 

விம்ம மாந்த ரீன வனினை யுருசி யென்று 

தம்மன மதித்தே யுண்ணச் சடமெடுத் தவரா வாரிச் 

செம்மையி லார்£ர் பற்றிச் செப்புது மின்லுங் கேட்டி, 

அந்தப் பவ்வீயைதக் தேவாமிர்தமெனவுண்ணும் வண்டையொத்து இப் 

பூமியிலுள்ள மனிதர், துர்ச்சச்தவனை மகாமாதுரியமென்று தம்மனத்தில்' 

தாமே மதித்துச்கொண் டுண்பதற்கு உடலெடுச்தவராவர். இர்ஈல்ஏிலாழுச்க 

மில்லாதார் சொல்லும் அ௮ச்சொல்லைப்பற்றி இன்னுஞ்சொல்வோம் கேட் 

பாயாக, (Ga) 

மாட்டின இறைச்சி இன்னு மறுடரை யிழித்துப் பல்கா 
லாட்டின இறைச்சி தின்போ ரறைவது போலப் பாம்பு 

வீட்டுவண் டணின்மண் சம் வெண்புழுக் கெவுளி யாதி 

நாட்டிலுண் பவரைச் சங்கு ஈண்டுரா கூர லாதி. 

உண்பவர் பழிப்பா ரிந்த ஷணரை யாமை மீனுண் 

பண்பினர் பழிப்பா ரிர்தப் பரிசரை முயல்வெள் ளாகு 

சண்பிறழ் மான்க ளாதி காதியுண் பவர்ப ழிப்பார் 

பண்பறு மிவரை நல்ல பறவையுண் பவர்ப ழிப்பார். 

மாட்டிறைச்சி தின்னு மணிதரை ஆட்டிறைச்சி இன்னு மனிதர் மாடு 

ண்ணி மாடுண்ணி”' எனப் பலமுறை யிகழ்வதுபோலப் பாம்பு, வீட்டில் 

வாழும் வண்டு, அணில், தவளை, வெள்ளைப்புடி, பல்லி முதலியவற்றை 
சாட்டிலிருர் அண்பவரை; சங்த,நண்டு, நத்தை, கீளிஞ்சில் மு.தலியவற்றை,-- 

உண்பவரிகழ்வர், இந்த அகாரமுடையவரை; ஆமை, மீன்முதலியன 

வுண்ணுச் தன்மையோரிகழ்௨ர். இக்கத்தன்மையுடையோரை; ழயல், வேள் 

ளெொலி, புரளுங்கண்ணுள்ள மான் ஆயெவிவற்றைச்கொன்றுண்போரிசழ்வர், 

ஈற்குணமற்றவிவரை; ஈல்ல பக்ஷிகளையுண்போ ரிழித்துச் கூறுவர், (௬௦) 
4
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[ * “மாட'' எனுஞ்சொல்--பசுப்பெயரிழ் பிங்கலர்தை, சூடாமணியெலு 
நிசண்கெளிலில்லையாயிலும், சேந்தன்றிவாகரத்தில் 'மணிபுஞ் செல்வரு 
நிரையும். பக்கமுர் தனமு மாடேன் நுரைச்சத்தகுமே'' எனுஞ் சூத்திரத்தில் 
திரை!” எனவருதலும், ௮ர்நிரையை,பிங்கலந்தை--*கோவேபெற்றம் நீரை 
குடஞ் சுட்டு! எனுமாற்றாற் பெற்றமெனச்சாட்டலும் மாடென்ப௮ பசுப் 

பொதுப்பெயரென்று கிலைபெறத்துவ வாயின. '(இகையாதோ'' என்றற் 
ஜொட்க்கத்துச் செய்யுளில் (உண்டுடுத்து வாழ்க்தேனா னிரண்கொன் மாட 
போலே" என்று பாநீதாயுமானருங் கூதியுள்ளார்.) 

இயம்பிய வூனுண் மாக்க ளெவரையு மிலைகா யாதி 

பயம்பட வருந்து மாந்தர் பழித்திடு மேலோ ராவர் 

நயம்பட. விவற்றை யோ.ரா ஈரருரசை ஞாய மாமோ 

கயம்படர் மகனே வேறு சுழறுதி | யெனலுஞ் சடன், 

இங்கனங்கூறிய பலவகைப்பட்ட வூலுண்போர் யாவரையும்; ரை, 
காய் முதலியவற்றைப் ப௫ிதீருமாறு ௮ருச்து மனிதசிரேஷ்டர் பழிச் துச்கூறு 
மூயர்க்தோராவர். 6 யிர்க்குறு தஇியுண்டாமாறு இவையிற்றையெல்லாம் உய்த் 

துணராமனிதர் கூ.றங்கூற்று நியாயமாகுமோ? மேன்மையுறு மகனே! இன் 

லும் வேறு சகேட்கவேண்டியதுண்?டற் கேட்பாயாகவென்ற AM wit ep 

லும், கேட்ட €டனானவன்,.... (௬௧) 

[1 “எனலும் என்பது, என்றுசொல்லும்போது எனும்பொருளுடை 

த்து, ஈற்றிலமர்ர் த உம் - இறந்தகால வினையெச்சவிகு தி. அல் - சரரியை 

யாகும். இவ்விதப் பிரயோசம்:-- திருஞான சம்பர்தசுவாமிகள் புராணத்தில் 
் என்றுவாதுகூறலு மிருர்த தென்னர் மன்னலும் ?' என்றம், Qed dey or 

ணமுகடிதோற்ற முளைத்த அத். தியாயத்இல் * என்றலுமிங் கெளை வண்டு '* 

என்றும், சாஞ்சிப்புராண வயிரவீசட்படலத் இல் 4 வேண்டி நின்றிரந்துரை 
த்தலுங் கருணையான் மேவியிங் குறைகன்றேம் '? என்றம் வருமாறு ag 
வன பலவென்க. ] 

எருமையை யாட்டைப் பன்றி யினையிரும் கோழி யென்னுங் 
குருளைச் சிலதே வர்க்குப் பலியெனச் கொடுக்கும் சன்ம 

முரிமையோ வுரிமை யில்லா வுறுகணோ வெனஜுகச் தீர்த்தன் 
'பெருமைசேர் தேவை நாடாப் பேதையர் வழிபா டஃதாம், 

-ஏருமையையும், ஆட்டையும், பன்றியையும், பெருங்சோழி யெனப் 
யடு பறவையையுஞ் சிலதேவதைகட்தப் பலியிடுங்கள்மம் தச்சதோ ? தகுதி 
பற்ற கொலையோ.? என்று சேட்டலும்,. த௫ரியர், மகா தேவத யாய 
செள்மிய தெய்வத்தை யுபாசியர்தார் வழிபாடாகும் ரீ வினாவியது. (a



மூலமுமுரையும், ௨௭ 
இழிமதி மிழிசன் மங்க ளிழிகுல முடையர்க் சேயவ் 
விழிபுல வருந்து தேல ிிறையென வாவ சென்று 

மிழிபுல வருந்தா வீச னிணையடி. தொழுவோர். யாரு 
மிழிமதி யிழிகன் மங்க ளிழிகுல முடைய ராசார், 

புத்தி, கருமம், குலம் ஆயெ இவைகளா லிழிக்சோர்க்கே, ௮2 இழி 

வான ஊனுண்ணுச் தேவர்கள் வழிபகெடவுளாவர். எக்காலத்தும் Byles 
வனுண்ணைத ஈசனிநபாதங்களையு$ தொழும் புண்ணியமுளார் யாவரும்; 
பு.த்.இி, கருமம், குலம் இவற்றால் இழிந்தோ ராகார், (௬ ௩) 

ஊனுகர் மாச்சு டாமே யுண்டிடு கள்ளு மூனு 
மீனவத் தேவர்க் காக்கி யெடுத்துடன் குடித்அத் தின்று 

மானமில் லாம லாடு மதியினை யருள்சா லெந்.2 

ஞானமுள் ளவர்ம திப்பார் ஈன்மதி கொண்டா யென்றான். 

ஊனுண்ணு மனிதர், தாமுண்ணுங் கள்ளையும் ஊனையும் அந்த இழி 

ந்த ஷூரதரதேவதைகளுக்கு நிவேதிச் தெடுத்தவுடனே அவைகளை முறை 

யே பானஞ்செய்துர் இன்றும் வெறிமயக்கத்தாற் கூத்தாடும் புத்தியைப் 
பூரணஅருளாளராகய எந்த ஞானிகள்தாம் ஈன்கு மதிப்பர், ஈல்லபுத்திகொ 
ண்டு ஆராய்ச் அகொள்ளென்ளுர், (௬ 

தேனி௫ வெனவே சொன்மச் சேந்திர நாத ராதி 

மாலுட சித்தர் செய்த கெளளயா மளங்க ளாதி 

வானமா வாம தேவி மகழ்வண மிறைச்சி பானம் 

மீனரி வையர்பு ணர்க்கை யபிரயம் விளம்போ % ரைந்தும், 

இனிதுப யோஇத் துய்க வென்னுமுண் மையினை யீண்டு 

ஈனிவிளக் கடுக வென்னு ஈன்மகன் முகத்தை யாசான் 
கனிவொடு பார்த்து மைந்தா கழறிய தத்த வாம .. 
வினையதைச் செய்யா மின்ற வினைஞரு மசுத்த ராவர், 

இது தேஜெச்ச இன்பமார்ச்சமெனக்கூறும் மச்சேந்திரநாதர் ழதலிய 
மாநுடசித்தர்களாழ் செய்யப்பட்ட கேளளம் யாமளம் முதலிய ஆகமங்கள், 
மேலுலகத்தில் வீற்றிருக்கும் வாமசேவி சச்தோஷிக்கும்படி மாமிசம், மத் 
இயம், மச்சம், ஸ்.இிரிபோசம், ௮பிசயம் எனக்கூறும் ஐந்தையும், -- (கடு) 

wen pe நிவேதித்துப் பிழைக்கச்சடவாயென்று கூறம் உண்மையை, 

இச்சந்தர்ப்பச்தில் எனக்கு விஸ்தாரமாக விளச்செயருள்சவென்று கேட்டுச் 
கொண்ட ஈன்மாணாச்சனது முகத்தை ஆரியர் பரிஏடன் பார்த். து, மைக் 

தனே ! நீ யெடுத்துைத்தது அசுத்தவாமகர்மமாம், அதனைச் செய்கன்ற 
வரும் அசத்தராவர், 

[7 ஐர்தையும்--பஞ்சதச்துவமென் றும், சாங்கம் ஐர்தென்றுமுரைப்பர்.]



௨௮ ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

௮சுத்தவூ னினையா கார மாகவுண் ஸிழிபுத் தேள்கட் 
இசைத்தபி ராணி கொன்றுண் பித்தலிற் பாவ மின்றென் 
ற௪.த்தியம் பேசா நூல்க ளறையிலு மிழைத்தோர் பேறு 

விசுத்தமி லாப்பி சாச கதியென விளம்ப லாமால், 

௮சுத்தஷனை யாகாரமாகக் கொள்ளுர் தாழ்ச்த தேவதைகட்கு, விதிச் 

கப்பட்ட பிராணிகளைக் கொன்று நி2வஇத்தலாற் பாவமில்லையென்று பொ 

ய்கூரூத சத்தியசால் தரங்கள் கூறிலும், அவ்வாறுசெய் சோாரடையுங்க இ. 
பரிசுத்தமில்லாத பைசாசலோகப் ிராப்தியே யெனப் பகாலாம், (௬௭௪) 

தேகிபூ சையெனச் செய்தான் நின்பவ ரனேக வித்தை 
மேவினு ஞான வீட்டை மேவிீடா உ'ரசுத்த முண்ணு 

மாவியாய்ப் பிசாசி ரக்கை யமருவ ரெனச்த் தாந்த 

மாவிய னூல்கள் கூறும் வழுவிலம் மார்க்க மேமேல், 

சேவிபூஜையென்று ஒருவகையான பூறைசெய்து, அவ்வழியூனருக்.து 
பவர், ௮ச்சரவிலச்சணமுதல் அவத்தைப்பிரயோசம் வரையுள்ள அறுபத்து 
நான்ருகலைகளில் எவ்வளவு வல்லுஈரயிலும், ஞானத்தாற் இடைச்க விருக் 

கும் பாரகதியை யடையமாட்டார், ௮சுதத வுணவுகொள்ளும் பைசாச மாூப் 
பைசாசவுலகக்தி லிருப்பரென்று சைவசித்தரந்தமெனலு முடிவான ஞானச் 
தைக்கூறு மேலானழூல்கள் மூறையிடும், குற்றமற்ற அம்மார்ச்சமொன்றே 

எல்லாவற்றிற்கும் மேன்மார்க்க மாகும். 

[| இவ்வழியாக வனுண்போர் பூதசரீரம் விட்டுப் பூசசாரசரீரம் பெற்ற 
காலத்தும் பற்றுவழியே ௮வ் வூனாகாரத்தையே யிச்சிக்குர் ! தன்மையால், 

௮ச்த ஆகாரமில்லாத சுவர்ச்ச பதவிகளில் ஒன்றிலேனுஞ் செல்ல அருகரா 

சாபெலும் பொருளும்-- * 4 அசுத்தமுண்ணு மாவியாய்ப் பிசாசிறாச்சை 
யமருவர் என்றதிற் பெறப்படும், ] (௬௮) 

பிதமெ ஜூனுண் போரே பிசாசெனும் பேய்க ளென்று 

மசுசிகொள் பிரிக வண செனப்படு மரக்க ரென்றும் 

பொசிமுடை சேர்பு லாலுண் பவர்களே புலைய சென்றும் 

வசுமதி தனிற்றென் ஜாலும் வடமொழி நூலும் கூறும், 

! பிரிதம்?' ஏலும் பெயருள்ள ஊலுண்போசே * பிசாசு !' எலும் பே 
யின்பெயரு ற்றனரென்றம், உதனையுண்பவரே * பிஏதவூணர் '' எனலும் இரா 
க்தரின் பெயருற்றனசென்றும், துர்ச்சந்த வு. இரங்கசியும் புலாலாகிய புலை 
யுண்பவசே “புலையர்"' எலும் பெயருற்றனரென்றும் இப்பூமியிலுள்ள சம்ஸ் 

இரு த சாஸ்திரமும், சமிழ்நாலுவ் கூறும், (௬௯)



கூலமுமுரையும்: 2d 

என்றனன் கேட்ட சட னெந்தையே யசுத்த வாம 
மொன்றுசைச் தலினாற் சுத்த முள்ளதோ வென்றான் மைந்தா 

தன்றிற மறியாச் சுத்த சத்தியார் தேவி யுண்டு 
குன்றலில் லவளை கல்ல குணமுளர் பூசித் தய்வர், 

என்று அ௫ரியா-விவேகபூரணஞார் கூறியருளினர். கேட்ட சடன், என் 
பிதாவே! மேலே அ௮சுத்தவாமமென்று பிரித் துச்கூ.றினமையின், சுத்தவாம , 

மென வொன்றுண்டோவென்று வினாவினன். ,ஐூரியர், மகனே ! தன்பெ 

ருமை தானறியாச் தன்மையினளாகிய சுத்தசத்தியெனு மஹாதேவியுண்டு, 

குறைவொன்றுமில்லா ௮5 லோகராயகயைச் சற்குணமுள்ளோர் பூஜி 
தீது வாழ்வர், (௭௦) 

அர்தமா தேவி தான்சி வாலயக் தோறு முள்ளா 

ணிர்தையி லவட்குக் கள்ளூ னீக்சியே படைப்ப தோர்ந்தோர் 
சுந்தர வவளை யில்லிற் ரொழினுமவ் வாறே செய்வர் 

செந்தெளி தேலும் பாலுஞ் சேர்த்தருத் அ.தலுஞ் செய்வர். 

௮ச்.த மஹாதேவியாரே சிவாலயர்தோறு மிருப்பவர். நிர்தையற்ற வர் 

க்கு ஊனுங்கள்ளும் நீச்சியே சுத்தநிவேகனஞ் செய்வறை யறிரச்தோர், அழ 

கு சிறந்த அவரை வீகெளிற் பூஜிச்லும் அவ்வண்ணமே செய்வர். செவ் 

விய தேனையும் பாலையுஞ்சேர்ச்து, இவ்விரண்டுமே சுத்தமதுமாமீச மென 
கிவேஇத்தலையும் அவர்க்குச் செய்வர். (as) 

என்றுரளைத் திட்டா னைய ளெழின்மகன் OuAGur wf ga 

நன்றென வுணர்ந்தேன் வேத நவிலுமா முட்டை மாட்டைச் 

கொன்றெரி யாகஞ் செய்து கொழுந்தசை யுணலும் பாவ 

மொன்றிய கருமர் தானோ வுரையெனக் குரவன் சொல்வான். 

என்று ஆரியர் கூறினர் (மேல்) விசாரிக்கும் அழகுவாய்ந்த சடன் 
அறிவிற் பெரியவரே ! அருளிச்செய்த இவ்விஷயம் உசிதமானதென்றுணர் 
ந்தேன். வேதம் விதிப்பதுபோல ஆட்டையும் மாட்டையுங் கொன்று, ௮௧ 
இனிமூளும் யாகங்களைச்செய்து, கொழுவியகசையை யுண்ணுதலும்பாஙஞ் 
சேருங் கருமர்தானோ ? கூறியருளவேண்டுமென, ஆசிரியர் கூறுவான் ரொ 
டங்கினர். (௭௨) 

இட்டியிற் சாம்பி ராணி யெழில்களர் சுவர்க்கஞ் சேருந் 

தட்டுறு பாவ மில்லை யெனவற நால்கள் சாற்றல் 

சட்டுரை யேனு மந்தக் கருமநற் கருணை யாளர்க் 

Os Ola யேனுஷ் செய்சற் கருமமா யிருப்ப தில்லை;



m=O ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

யாதோ ரிஷ்டசாமியத்தையடையு நிமித்தஞ் செய்யும். யாகத்திற் சா 
கும்பிராணி ௮ழகு பிரகாடிச்குஞ் சுவர்க்கலோக 'மடையுமாசலின்,. அதைச் 
கொல்வதாற் சற்கஇச்குச் தடையாகும் பாவம் உண்டாகாதென (ஸ்மிருதி 
கள்) கருமசாஸ்.திரங்கள் கூறுதல். உறு,திமொழியாயினும், அவ் யாககரு. மம், 
சவகாரு ண்ய மூள்ளவர்க்கு எள்ளளவுஞ் செய்யத்தக்க சற்கருமமாக மதிக் 
கப்பட்டிரு ப்ப தில்லை. ப (௭௯) 

தலையினுச் தயில்வன் னெஞ்சர் தடிஈனி தாக்குண் டேனு 
மலைவு.று பீசமான தவர்கரப் பிசைவுண் டேலு ப 

மூலைவுகொண் டழியவ் யாக வுயிர்மிச வருந்த ores 
கொலைமக மருளோர் செய்யொண் ணாதெனவுறுதிக் கூற்றே, 

தலையிலுச்சியி்ல வன்னெஞ்சர் கையிலுள்ள தடியடி மிகவும் தாக்கு 
ண்டாயிலும், அசையொூகூடிய பீஜங்கள் அலர் கரப்பிசை வுண்டாயினும் 
பிராண வேதனைப்பட்டு இறக்கும் அவ்யாகவுயிர்கள் ௮௪ வேதனைப் பட 

லால், ௮அக்கொலையாசங்கள் தயாநிதிகளாயெ பெரியோர் செய்யத்தகுவன 
வல்லவென்று கூறும் வாச்கியம் உறு இவாக்கயமே யாம், (௪௪] 

ஏனைய வுயிரைச் சொல்லு மிட்டியு மிரக்க மில்லா | 
மானவர் கரும மாமிம் மகங்களின் பயலுஞ் சின்னாள் 

வானவ ர௬லஏன் போக மாமிதை மதியார் தூய 

ஞானமெய் வாழ்க்சை வேட்போர் சான்மறை முடிவு மீதே, 

ஆடு மாடல்லாத மற்றவுயீர்களைச் கொன்று செய்யும் மக்சயங்களும் 
இரச்சமற்ற மநுடர்செய்யும் கருமமேயாம். இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுச்செய் , 

யும் யகீகியங்களின் பயனும் சிலரசாள் தேவலோகத்தி லலுபவிக்கப்படும் பர் 

தமான போகமாம், இப்படிப்பட்ட அற்பசுகத்சை ஞானத்தா லுண்டாகும் 

அழியா மோகத் டிவாழ்வை விரும்புஞ் சுத்தராசெ பெரியோர் விரும்பார். 

  

| யச்யெபலன் பர்தமென்பதை....- யஜுமர்வேச நீராலம்போ பறீஷத்து 
16 யஜ்ஞ arg கபோதாசவிதி வீசாரஜ்ஞான ஸங்கல்போ பர்தா? எனும் ஆற் 

முன் அதிக. ] | (78) 

| Baier Our ord ரந்தாம் வேட்டலிற் சொல்லா ண்ணு 
மாள்வினை ஈலனென் ரார்நல் லருட்பெரும் புலவர் மாண்பில் 
வேள்வியி லூனுண் டேவ ரிலும்புலான் மிசையார் செல்லு 
நரள்விய ஊிலைபெற் அய்வர் ஈல்லவேள் கிகளு முண்டே, 

ஜீவஹிம்சையுடன் கூடிய ஆயிர யாகங்களைச் செய்வஇனும்,, ஒருபிராணி 
யைச் கொன்று அதலூனை யுண்ணா திருக்குஞ் சற்கரு, மம் பயனால் 
மேம்பட்டதென்று 14 அயிசொரிக் தாயிரம் வேட்டலி ஜென்ற-...லுயிர்செ



மூலமுமுரையும்- ae 
குத் துண்ணாமை சன்று '! எலுச் திநக்தறன் வாயிலாக ௮ரூட்பெரும்பு லவ 
ரான இருவள்ளுவதேவருங் கூறியருளினர். சிறப்பற்ற இந்த யாகங்களில் 

ஊனாூயே ௮வியை அவாவி யுண்ணுக்தன்மையுடைய தேவர்களிருச்கும் உல 
கங்களினும், இக்கே புலாலுண்ணாதார் தேஹவியோக மடையுங்காலத் இல் 
மேம்பட்டதாய உலஈமடைந்து வாழ்வர், சொற்ற பசுபச்ச யாகமல்லாத 
ஈல்ல யாகங்களும் ௨௭. 

( சரீரமாகிய மாகசாலையிற் செய்யப்படு ஞானயாகமும் ஈல்லயாகமாம்.. 
விவரம், யஜு5ர்வேத கர்ப்போபநீஷத்து முதலிய உபறிஷத்துச்களிற் கா 

ண்க, மேலைய திருக்குறளானது ௮ஹிம்ஸா பாமோ தர்மா? எலுஞ் சுநதீ 
வாச்கெத்தைச் தழுவி வந்ததாகும். ] (௭௬) 

அசுத்தமி லாவவ் வேள்வி யடங்குலு ஈல்லார் செய்தே 
யசுத்தமி ஓலகஞ் சேர்வ ரவற்றையவ வுலகை வேண்டா 

விசுத்தவுள் என்பி னோடு விமலனை நோக்டச் செய்தோர் 

விசுத்தமெய்ஞ் ஞான மேவி விமலனை யடைந்துய் வாரே, 

ஜீவகாரு ண்யமுள்ள ஈல்லோர், ௮க்த ஈல்ல யாகமெல்லாஞ் செய்து, 

அசுத்தமில்லாத மேலுலகங்களை யடையர். அந்த ஈல்ல யாகங்களையும் அவற் 

ருூலெய்தும் பதமுத்திகளை விரும்பாத பரிசுச்சமான வுள்ளன்புடன் அனாதி 

மலமுத்தனான மஹாதேவனை கோக நிஷ்காழியமாகச் செய்தோர், பரிச 

தச பதிஞானத்தைப்பெற்று ௮ச்தப் பரமசிவ சாயுஜ்யமாகிய uses Suen 
ந்து வாழ்வர். (௪௭), 

எழிரர்க்கமீநெடிலடியா சிரியவிநத்த ம்." 

என! மாணவ குன்ற யாவுடை யிறைவ முன்னொரு கானுதற் 
கன௮ லாம்விழி யீசன் முன்விளர் காலி றைச்ச படைத் துழன் 

மனதி னாலறி தற்கொ ணாகல மருவி னாசொரு திண்ண்ணு 

செனவுசைக்குமொர்சரிதையின்பொருளிற்றெனப்புகலென் றனன். 

இவ்விதம் ஆரியர் கூறுதலும் மாணாக்சன், கருணாஙிதியாகயெகுரறு வே 1 

மூன்னொருசாலத்தில் ௮ச்னிபிரகாசிக்கும் நெற்றிக்கண்ணராசய ஈசனார் 
முன்பாக, பத்இியிற் சமானரதெரடிய திண்ணனாபொலும் இயற்பெயர் வாய். 

ந்த கண்ணப்பதேவர், கொழுப்பொழுகுகின்ற காட்டுப்பன்றி யிறைச்சியை 
நிவேதித்து, அலையு்கன்மையகாகெய மனதினால் இத்தன்மைத்சென் தறி 

யொண்ணாத சிவகதியை அடைக் தனெனச் கூறும் ஒப்பற்ற அக்தச்சரிை 

யின் தாற்பரியம் இன்னதெனச் கூறவேண்டு மென்றனன்., . (௪௮) 

். மைந்த வத்திரு வாளர் வேடர்சண் மரபில் வந்தவ larger 
- செந்த சைச்சறி தன்னை யேப.ர சவெனு முண்டிடு வானெனச்



௩௨ ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

சிந்தை செய்ததை யேப டைத்தனர் சிறந்த வன்பி னசப்படு 
மந்த வீசனு மதின்ம கஇழ்ர் தன னச்கன் மம்விதி யாகுமோ, 

மகனே! ௮2 ௮சண்ட சாம்பிராச்சியத்திற் குரியோராகிய ௮ச்சண் 

ணட்பனார் வேடவமிசத்திற் பிறர்தவ ராகையால், தாமுண்ணஞ் செவ்விய 

மாமிசச்சநியையே பரம௫வனாரு முண்பவராதல் வேண்டுமெனச் தமது 
மனதிற் சர இனவராகி அ௮வ்வூனையே படைத்தனர். அவரது Som Soo ae 

பட்ட அத்திருக்காளத்தியப்பரும் அ௮ச்சாரியத் தில் உவப்புற்றனர். ஆகை 
யால், அச்சாரியமே யாவருஞ் செய்யத்தச்ச சாரியமாமோ 1 (௭௯) 

செறிர்த பத்தியி னல ரட்டுவ லிங்க மீதுபல் கற்களே 
யெறிர்து மேனல முற்ற சாச்சியர் செய்கை யேதில தென்னினு 

மறிர்த மச்ச ளெலாரு மத்தை வழக்கெ னக்கொள்வ இல்லையென் 
றறிந்த வாறுக ணப்பர் செய்கையு மாமெ னத்தெரி வாயரோ, 

மேலு மேலும் ஒங்குற்றபக்தியினால், ௮ருள்வடிவாகயெ சிவலிங்கத்தின் 

மீது பல கற்களையே யெறிர்து மேன்கதியடைந்த சாக்கியநாயரைடைய 
செய்கையானது ௮வரளவிற் குற்றமற்றதாயினும், அதனை, பர்தப்பட்டுள்ள 

எல்லாமனிதரும் விதியாசகக்சொண்டு செய்வதில்லையென் றறிர்ததுபோலச் 

சண்ணப்பனார் செய்கையும் ௮த்தன்மையதேயாகுமென் றறிவாயாக, (௮0) 

என்ற வாசிரி யன்மு கத்தினை யேச மமக னோக்கயூன் 
றின்று லார்கள் பிசாச வெம்பதி சேர்வ சென்று புசன்றவா 

றன்௮ மாமிச முண்டு வர்தச ணப்ப ரப்பதி யெய்திடா 

இன்ற ருக்சடி யெய்தி னாரென லென்ன நீதிசொல் கென்றனன்.. 

என்று கூறிய அசிரியர் முகத்தைப் பொற்பகலாத சீடன்பார்த்து, தே 
வசைகட்குப்படைத்துத்தாமுர் தின்னும் ஊனுணவுடையோர், பைசாசலோ 

கமடைவரென்ற முன்னேகூறியபடி, முற்காலத்தில் மாமிசமுண்டும் ௮ை 

யே இவெத்திற்கு நி?வதித்துஞ் சச்தோஷித்த கண்ணப்பதேவர், அந்தப் பை 
சாசலோகமடையாமே இனியகளிப்பெனப்படுஞ்சிவன் இருவடி மழலை யடைச் 

தாசெனல் என்ன நியாயம் ? கூறவேண்டு மென்றனன். (௮௧) 

கல்லெ றிந்தது குற்ற மேனும சண்ட வன்பி லதோலம் 
புல்ல நின்றது போலவ் வேடர் புரிந்த தீது மளப்பிலா 

ஈல்ல வன்பி னொழிர்து மேனல ஈல்கு மாநிறை செய்தன 
னல்ல நீரி மற்றை யர்க்கமை யாதெ னக்குரு சொல்லினான், 

சல்லெறிர்தது குற்றமாயிலும் ௮ச்செய்சையி லுண்டாயெ அகண்ட 
Ord GEE, அச்சாரியமே ரற்காரியமாடுச் சேோஷ்டமான கதியை அச்சாச் 
ெராயனா ரகடயும்படி: செய்ததுபோல, அவ்வேடர் கோனாகயெ சண்ண ப்ப



மூலமுமுரையும். ௩௩. 

ஞர் செய்த கொடுங்காரியமும் முதன்மையான அன்புடன். செய்யப்பட்ட 
வழி, சொடுமையற்ற ஈற்கசாரியமா மேலான சதியைச் கொகுக்கும்படி, 
மஹா? தவர் செய்தருளினர். பிறவித் துச்சத்தை யொழிப்பதாயெ ௮ச் 
தசையசாரியமும், அதன்பயலும் மற்ற வனருர்்அவோர்ச்குஇலபியாதென்று 
கூறியருளினர். . (௮௨) 

ஆவ தேன்முடை யுண்ப வர்க்கரு என்பு ருதென முன்னரே 
நீவ ழங்கெ சொற்கு மாறுறு நெய்ப்பு லானுகர் திண்ணருக் 
கோவ லில்சிவ வன்பு ஞானமூ யர்ர்த தென்பதெ னாமகன் 

ரவி லையன்மு னேசொ னானிறை சாற்று வானதை மாற்றுவான், 

அவ்வாருமாயின், நிணத்சோடுகூடிய புலாலை யுண்டுவர்ச சண்ணப்ப 

ஞர்ச்கு, மாறாத சிவபத்தியி லு.இச்குஞ் சவஞானஞ் ஏிறப்போடுண்டாயிற் 

றென்று இங்ஙனங் கூறுஞ்செய்தி-இருவருளைத் தரத்தக்க அன்பு, புலாலு 

ண்பவர்க்கு உண்டாசாசெனச் தாங்கள்* முன்னர்ச் கூறியதற்கு விரோதமா 

குமென்று சீடன் குற்றமற்ற குரு மூன்னிலையிற் கூறினன். அதுகேட்ட 

குருவானவர், டன் கொண்ட அபிப்பிசாயத்தை மாற்றும்பொருட்டு உரைச் 
சலாயினர். (௮௩) 

சிறியர் சேரியில் வில்வ முங்கிளர் சேற்றி லங்கமு நீருமே 

கறிய வாக முனைக்கு மாறுமு னாளி ழைத்த தவத்தினான் 
வெறியி லாவரு என்ப வர்க்கு விளைந்த தாமது மற்றைய 

பொறியி லூனுகர் ஈர்க்கு ரூதுயர் புந்தி யாலறி புர்தியோய், 

பறைச்சேரியில் வில்வமரமும், பெரு கிய சேற்றில்" அழகிய | செங்கழு 

நீரும் சகர்சமூடையனவாச வுண்டாதல்போல, முற்போக்2 பிறப்புச்சளிற் 
செய்த தவபலத்தால் மயக்கமற்ற ௮ருட்பச்தி ௮ச்சண்ணப்பனாருக்கு உண் 

டாகியெது, ௮து, மற்ற விவேக ஹீனர்களாகிய ஊனருக்துரர்ச்கு உண்டா 

காது. புத்தியுள்ளவனே !/ இசைச் செவ்விசானபுச்திகொண்டுவிசாரித்த நி, 

தம்மு டம்பு பெருக்க வென்று தசைக்கு ஓம்புக ஞண்டுலாம் 

மம்ம ராரிக னெஞ்சி லோமணி மல்கு ஈல்விழி யைப்பறித் 

தம்ம சேசுர னுக்கி டுந்தெளி வன்பு யர்க்தச ணப்பனார் 

தம்ம ருட்குண மேவு மென்று தனாஅ வாத நிதிஇஞன். 
(தேஹா:பிமான ஜீவாபிமானங்களால்) தம்முடைய சரீரம் குறைவறப் 

பெருச்சவேண்டுமென்று மாமிசமிட்டுச்சமைத்த சுழம்பு முதலியவற்றை 
யுண்டுழலும் ம௰ச்சறிவுடையார்வலியமனத் திலோ, அவ்வபிமானங்களின்றிச் 
கருமணி பிரகாசிக்கும் பிரதான அவயவமாகிய விழியைப்பிடுங்கி அம்மஹா 
  

* ௪௦, ௪௧-ம் செய்யுள்களி லறிக, .. 
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௩௪ ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

தேவருச்சிடுர்தெள்ளிய ௮ன்புமீச்கொண்டகண்ணப்பழேவரது அ௮ருட்குண 
முண்டாகும்! உண்டாவதில்லையென்று தமதுசித்தார் தத்தை ஸ்தாபித்தார். 

௮ம84&கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

கேட்டவிட யப்பிரிய னின்னுமோ ரையமருள் 

கிளர்ஞான கும்பமுனிவ 

னாட்டிலூ லுண்டா னெலுஞ்சரித முண்மையை 

யறைந்தருள வேண்டுமெனலும் 
வாட்டமில் வீவேகபூ ரணனவிலு வானெடிய 

வார்கடலை யங்சை தனிலே 

கூட்டியுண் டிட்டவம் முனிவன்வா தாவியென் 

- கொறியுண்டு கோதுறுவனோ, 

இதுகேட்ட விஷயப்பிரியனெலும் பெயரிய சடன், இன்னமுமொரு 
சங்கையுண்டு, ௮காவது கருபையோங்குய ஞானம் வாய்க்ச அகஸ்தியமா 
poral go enter யருர்தனென்றுகூறஞ் சரித்தான். ௮தலுண்மைச் 

கருத்தையுங்கூறி யருளவேண்டுமென்றுகூறலும், குறையற்ற விவேகபூரண 

னெனும் பெயரிய குருகூறலுற்றனர். நீடிய சமுத்இரச்தை அங்கையிற்சேர் 

த்து,ஆசமனஞ்செய்வதுபோல உட்கொண்ட ௮ம்முணி சிரேஷ்டர்,வாதாவி 
யென்னும் ஓராட்டினை யுண்டாலும் பா௨உமடைவரோ! (௮௬) 

வாதாவி யாமந்த வாட்டை % வில் வலனரியும் 
வாளா லறுத்தவித்.து 

மேதாவி யோரென்ன வருமுனிவர் கட்செலா 

மெய்யா வருத்தியெம்பி 

வாதாவி வாவென் றழைத்தவுட லுண்டவர் 
வயிற்றைப் பிளந்தவன்வரும் 

போதாவி போமவசை யிருவரு மருந்துவ 

செனப்பழைய நூல்புகறலால், 

(அஜாமூகியீன் குமாரனுஞ் சூரபதுமன் மருகனுமாகிய) .வில்வலன் 
எனும் ௮சுராதமன், ஆட்டுருவங்கொண்ட தன் தம்பியாயெ வாதாவியை 
௮ரியத்தகீச வாளாலே துண்டுதுண்டாக அறுத்து அடுப்பிலேற்றி யலித் 
துச்சமைத்த, மேலான அறிவாளிகளாகவரு முனிவர்களுச்செல்லாம் ஈது 
ஆட்டமொமிசமேயென்று உபசரிசத்தூட்டி(௮வர்கள் சயனித்திருச்கும்போது) 

என்தம்பி வாதாவியே வாராயென அழைத்தவுடன், அவன், தன்னைமாமிச 
மாச உட்கொண்டவர் வயிற்றைக் இழித்துச்கொண்டு வெளிப்பட்ட சமயம்



மூலமுமுரையும், ௩௫ 
பிராணனீர்கும் அம்முனிவர்களை, அண்ணன் தம்பிகளாகிய அவ்விரண் 
ட்கூரரும் தன்பென்று புராணம் கூறு தலால்,-- 

[*இல்வலன்”' எனவுஞ் சிலர்கூறுப. சர்சபுராண eran cert elev 
வலன் வாதாவிப்படலம் ௪௦-ம் பாட்டில் 'மேயின விருமைந்தர் வில்வலன் 

வாதாவி--யாயதொர் பெயர்பெற்றார்'”? என வருமாறு இந்தூலாிரியரும் 

வில்வலன்'? எனச்கூறினர்.] (௮௭) 

இக்கலி யுகத்தின்முன் னாயகா லங்களி 

லியங்குயிர் வதைத்துண்டலிற் 

௮ுக்கமுறு பாவமிலை யென்றெண்ணி முனிவர்சிலா் 

சுடுதீயில் வேவித்தவன் 

பக்குவ நுகார்தார்க ளெனலறிய லாமருள் 

பழுத்தமன மற்றவவரின் 

மிக்கவர்க ளாவரதை யுண்ணாத மெய்யசென 

வுள்ளுதற் கையமிலையே,. 

இச்சலியுசத்.இற்கு மூற்போர்த யுகங்களிற் சரித்துத்நிரியம் பிராணி 

களைக்சொன்று இன்னுங் கருமத்தால் துக்கஹேதுவாகிய பாவமுண்டாவ 

இல்லையென்று கரு இனவராசய சிலமுனிவர், சுடுங்குணமுள்ள ௮ச்ூனியிற் 

பசனஞ்செய்யப்பட்டுப் பச்குவமான வூனையுண்டனரென்பதும் அறியலாம், 

ஜீவகாருண்ய மு திர்ச்சியுள்ளகுணம் ஒருரிறி துமில்லாச ௮ச்த மூனிவரிலும் 

அப்பு லாலுண்ணாத சாரு ண்யகுண முணிவர் சிறச்தவராவரென்று கருதற்குச் 

FEC SEBS yy. (௮௮) 

விதிவிலச் கில்லாத வுனுண்டன் மதுவுண்டன் 

மென்சொலெழின் மாதணைதலிற் 

புதியவொரு தோடமின் ழென்றுபிர விர் தஇநால் 
புகலுமவை தள்ளுகவெனாப் 

பதிநவி னிவிர்த்திநால் சொல் ம வேமிக்க 

பலனல்கு மென்றுமறுவி 

னிதிழா ஓுரைக்குமத னாலவ் வுகங்களிலு 
ரெய்ப்புல வுணாமையயர்வாம். 

மநுஸ்மீநதி (ட- ம் அத்தியாயம்) அனு, வி HS vs Govern gy or gy cot 

டல், கள்ளுண்டல், மதுரவசனமும் வனப்புமமைந்த மாதரைப்புணர்தலெ 
லும் இவைசளாற் பு தியயாவமொன் ற ஞ் சேர்தலில்லையென்று இலெள$கெப் 

பிரவிர்த்திநால் சொல்லும்: மேற்கூறிய புலாலுண்டல் முதலியவற்றை 

நீச்யெிசெவென்று ஈசுவரப்புரோச்சமான ஞானழால்களெனப்படு நீவிரித்தி



௩௬ ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

நூல் கூறும் : இவ்விரண்டலுள் கிவிர்த் திமாக்கமே அதஇிகபலளை த்தருமெ 
ன்றுரைக்கும், இர்தப்பிரமாணத்இனால், ௮ந்தயுகங்களிலும் நிணமுள்ள 
ஊனுண்ணாமையே யயார்த வொழுச்சமாகச் கொள்ளப்பட்டிருர்ததாகும்- 

இதுகிற்க வொரு.நால் புலாலுண்ண லேதமற் 

திலையெனச் சொலிலுமுன் னோ 

ரஅசொன்ன படியிழைச் தார்விடுத் சாரென 
வறிந்திடினும் யாதொன்றனை 

வதைசெயும் காலது படுந்துயர்கள் கண்கண்ட 

மாபவ மெனத்தெரிதலாற் 
புதைகொண்ட வெவருமவ் வுயிர்வதைக் கஞ்சலுயர் 

புண்ணிய மெனற்கையமோ, 

இந்த நியாய மிப்படியிருச்ச, புலாலுண்ணல் பாவமேயென ஒருசார் 

தூல்களும், பாவமாசாதென மற்றொருசார் நூல்களும் கூறினாலுமென்னை, 

அவ்விருவகை நூல்களின்படி, சலபெரியர் ஊலு ண்ட வந்தனசென்றம், மற் 
௮ ஞ்சிலபெரியர் அதனை யொழிச்்இருந்தனபென்றம் சாம் அறிச்சாலுமெ 
ன்னை, யாதொருபிராணியை வதைசெய்கசையில் அந்தப்பிசாணி படுக துச்சங் 
களை யோிக்குங்கால், அத்தொழில் பிரத் தியக்ப் பெரும்பாவமெனத் தெரி 
தீலினால் தேத௫கெளாூயெ எவரும் பிராணஹிம்சைச்கு அஞ்ச அர் தப்புலாலுண 
வைநீக்கியிருத்தல்புண்ணியமென்றுகூறுதலுக்குச் சர் சேசமூளதோ! இல்லை. 

எழகர்க்கமீநேடிலடியாசிரீயவிநத்தம். 

என்ன வையன் முன்ன கின்ற வேரு யர்ந்த ஈன்மக 

னன்ன ருற்ற தென்பு லத்தி னர்க்கு நல்ல மாமிசந் 
தன்னை முன்னு கங்க ளிற்செய் தார்க ளென்று தன்ம.நால் 

பன்னு முண்மை தன்னை யும்ப ணித்தல் வேண்டு மென்றனன். 

என்று ஆசிரியர் கூற, அவர்ச்கெதிரினின்ற அழகு, சிறர்துள்ள சடன், 
சன்மை நிரம்பியுள்ள சென்பு லமடைச்த பிதிர்க்களுக்குப் பிரீதியாக save 
மாமிசத்தை முர்துத்றயுகங்களிற் படைத்தார்களென்று ஸ்மிரு திகள்கூறும், 
அந்தச் கருமத்தினுண்மைச் கருத்தையும் அருளிச்செய்ய வேண்டுமென்று 

கூறினன், (as) 
இவ்வு கத்தி லூன ருர்தி டாத தென்பு லத்தவர் 
தெவ்வில் வத்து வுண்டு மாதி ருத்தி சோடல் போலவே 
யவ கத்து ளாரு ஈல்ல அண்டி ருக்க வையமின் 
றெவ்கி தத்தர் செய்கை யோவஃ தேதம் வேறு பேசுத...



நமூலமூரமுரையும்। GT 

இர்தச்சலியுசத்தில் ஊனுண்ணாத பிதிர்ச்கள், கிவிர்த் மார்க்கவிசோச 
மில்லாத பதார்த்தங்களை யுண்டு மிச்ச திருப்தியடைதல் போலவே அந்த 

புகத்துப் பி.திர்ச்சளும் ஈத்த பதார்த்தங்களை யுண்டு சக்சோஷித் திருச்சத் 
தடையில்லை. ௮ஃ்து எவ்விதத்தன்மையுடையர் செய்கையோ ! அது பாவ 
மே. வேறேதாவது சர்ேேேகமுளதாயிற் கூற க, (௬௨) 

என்று நாத னோதி னானவ் வேன் மைந்தன் மேலும்வெண் 
குன்ற வீசனாரு சைத்த கூற்றின் வண்ண மோர்மகற் 
கொன்னு தீயில் வேக வைத்த ரத்து இன்ற கொள்கையி 
னின்ற தர்தை தாயர் தர்ரி யாய மென்சொ லென்றனன். 

என்று குரு கூறினர். அதன்மேலும் அக்குற்றமற்ற சீடன், வெள்ளி 
யவ்கிரியில் வீற்றிருக்கும் மஹாதேவரானவர் தமக்கு வேண்டிய சராம் 

௪தாகுமென வருளிச்செய்ச நியமத்தின்படி ஓப்பற்ற தங்கள் மகனைச் கொ 

ன்ற தீயிற் பசனஞ்செய்து, விருந் இினராய் வரத ௮ம்மஹா தேயருக்குப் 
படைக்கு நியமத்தினின்ற கச்தைதாயராயெ சிறுந்தே(ண்டதேவரும் அவர் 
மனைவியாரும் கொண்டிருந்த உள்ளச்கருத் தென்னை £ கூறவேண்டு 

மென்றனன், (௯௩) 

போரில் வல்ல ராய டைர்த பொன்கொ டர்த நாயனார் 
தாரு லாம கேசுரர்க்கு நாளு மன்ன மூட்டுமன் 
போரு மீச னாவி டாத வுண்மை சோதிக் ன்றபோ 
தாரு மன்பி னானி கழ்ந்த தன்னர் செய்சை யென்றனன், 

போர்த்தொழில் வல்லராய் அத்தொழில் வழியிற் பெற்ற இரவியங்க 
ஊக் கொண்டு ௮ச்சிரத்தொண்டதேவர் சிவபக்தி மீச்சொண்ட மாகேசு 
ரர்களுக்த எச்சாளும் ௮ன்னம் படைத்துவந்த ௮2 அன்பின் பெருக்கத் 
தையறிந்த பாமேசுவரர், அவரை விட்டு நீங்காத ௮வ்வன்பின் உறு இப்பாட் 
டைப் பரீக்ஷீக்குங் காலத்திலே ௮வருள்ளத்திற் பொருந்திய பக்தியினால் 

ஈடர் தசாரியம் ௮ஃதென்றனர். 

[* விடாத வுண்மை சோதிக்சன்றபோது '” என்பதற்கு, வாள்முனை 
வழிச் சம்பாதித்த இரவியங்கொண்டு செய்யப்படுஞ் சற்கரும பக்தியை, 

௮வ்வாள் முனை வழியாகவே பரீகஷிச்கச் தொடங்கும்போசெனப் பொருள் 

கோடலும் பொருர்தும், ] (ua) 

இவ்வி தம்வி வேச பூர ணன்கவி எம்ப லும்ம்ச 

னவ்வி தங்கொ லைக்கு ளாய வக்கு மந்தை யற்கனே 

Quad séa ap சொண்டி pis தோவ சைச்செயு 

மவ்வி ரண்டு பேரு மவ்வ தைக்கு உன்ப டாதீதென்,



கூ ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

ஈனிலி எக்க வென்ன வைய னாச மற்ற வீசனார் 

சொனவி னைக்கு ளாம வர்க்கொர் துன்பு இப்ப தில்லையன் 

றினிதி றர்த சேயி ளைப்பி ரான்சொல் வண்ண மீன்றவர் 
சனிவு கொண்ட ழைத்த போது சண்ச ளிக்க வம்மகன். 

ஓடி. வந்த வற்பு தத்தை யூகி யாம லேனையோர் 
கூடி யேகொல் கின்ற கொள்கை போல வெண்ணி னாயதைத் 
தேடி வந்த வீச ரோடு கால்வ ரன்று சென்றது 
கேடி. ௮ன்னு ளேயு ணர்ந்து பேசெ னக்கி எத்தினன், 

இவ்விதமாக ஆரியர்-விவேகபூரணஞர் விடைகூர, சடன், அவ்வண் 
ணங் கொலைச்குள்ளாகிய ௮ச்குழர்தையானது ௮ம்௩னமேே எத்தன்மையதா 
யெ துக்சமலுபவித்து இறச் திருச்குமோ / ௮2,.சசைய சொலையைச் செய்ச் 
௮த் தந்ைத தாயர் அச்கொலைட்பாவத்தை யடையாத தென்னை £ (௯௫) 

அடி யேலுக்கு ஈன்றாக விளங்கச் கூறவேண்டுமென்ன, ஆரியர், ஈச 

ஞாராணைப்படி. அ௮க்காரியத்திற்கு உடம்பட்டுநின்ற அவர்களுக்கு எவ்வித 
அதன்பமுந் தோன்றாது. மேலும், யாதொரு துன்புமில்லாது இறந்த குழர் 
நையை ஈன்றெடுத்தவராகய அவ்விருவரும் பெரிய பெருமானது அ௮னுஞ் 

ஞைப்படி. உடனே புருச்சத்துட னழைச்சபோது அவர்களுடைய கண்சள் 
சளிப்படையும்படி , இறர் தபோன ௮ல்வாண்பிள்ளை,-- (௯௬) 

உயிர்பெற்று ௮வர்களெதிரி லோடிவந்த ௮ற்புத நிகழ்ச்சியை யோசி 
யாமல், மற்றமனிதர் கூடி ச்சொண்டு செய்யும் கொடுங்கொலையைப் போல 

அ௮தனையுமெண்ணினை. அ௮க்காரியார்த்தம் ௮ச்குழர்சையைச் தேடிவந்த பர 

மேசுவரருடன் சிறுந்தோண்டதேவரும், ௮வர் தேவியாராயெ திநவேண் 
காட்ட நங்கையாரும், அவ்விருவர் பு.தல்வனாிய சீராளலும், தாதி சந்தன 

நங்கையு மெனப்படும் ௮ச்ரால்வரும் ௮த் தினமே சென்றடைர் 2 ௮ன்மலா 
பத்தையும் தருக்கத்திற் றலைப்பட்டுள்ள உன் மனத்துளே விசாரித்தறிர்து 

கூறுதியெனச் கூறியருளினர். — .. (௯௭) 

எண்சீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

இளெத்திய வாரி யன்றிரு முன்னே 
- கேடறு டேன யம்படு மெய்ம்மைக் 

களித்திரி சங்கும கன்முதன் மன்னர் . 

கானக வேட்டையி லேயயிர் கொன்று 
களித்தன சென்றுபு sor BO முண்மை. ப 

சழனுதி யென்னவி டைக்குரு வந்த 

வளித்திரு. மன்னர்க ளாள்பதி யுள்ளே. 
யர்யங் 'சம்புல் மித்தும னேக,



நூலமூமூரையும். | ௩௯ 

மைந்தர்க ஞக்கிடை யூறும்வி ளேத்த 
வன்மிரு கங்களை யேவதை செய்தார் 

வெர்தனு மன்னர்க ளுக்கது நீதி 
வேலையஃ தெவ்வித மென்றிடின் பேலோர் 

Bio sew ure lor Fain er si 

நீதியி னானா கத்திடு மாறே 
யந்தர மாதியி லாவரு ளீச 

னயர்தொழி லுள்ளுமிவ் வாறுள தென்றான், 

இவ்வாறு கூறிய ஆரியர் சன்னிதானத்தில் தருக்கசிரேஷ்டம் வாய் 
த சீடனானவன், மஹாயோகங்களை யறுபவித்த தஇரிசங்கு மஹாராஜன் 
குமாரனாகய ஹரிச்சந்திரமஹாராஜன் முதலிய அரசர்கள் காட்டிலாடும் 

வேட்டையிற் பிராணிகளைச் கொல்லுர் தொழிலிற் சச் தோஷிச்தன!ொனுஞ் 
செய்தியின் உண்மைச் கருத்தையும் கூறல்வேண்டுமென, விடைதருவதில் 
வல்லரர௫ய குருவாவார், அந்தக் காருண்ய செல்வமுள்ள அரசர்கள் தங்கள் 
ஆளுகைக்குட்பட்ட நாட்டிலுள்ள பயிர்களை யழித்தும், அ௮னேகமாகய,-- 

மணிதர்களுக்குக் செடுதிசெய்தும் வர்ச சொடியமிருகங்களையே கொ 
ன்ரார்கள். ௮து, வெம்மைசெய்யத்தசக்க வில்லேர் திய அரசர்களுக்கு வி.இச் 

சப்பட்ட வி.திமார்க்கத்திற் சேர்ர்ததேயாம். எவ்வாற்றாு லென்னிவோ, ஜீவ 

காருண்ய வொழுக்கமுள்ள பெரியோரை நிர் இக்கும் பாவிகளை யமதருமரா 

ஜர் தமக்கென்றேற்படுத்தப்பட்ட வி இமார்க்கத்தின்படி ஈரகத்தில் தள்ளு 
வதுபோலாகும். ஆதிமச்தியார்த ரசிதனா௫ியும் பாம கருணா நிதியாகயும் 

இராநின்ற பரமேசன் (தன்மை முன்னிலை படர்ச்கையெனும் மூவிடச் அஞ் 

செய்்ூரு த் தியங்களில், தன்மையிற்) செய்கிருத்தியங்களிலும் இத்தகைய 

காரியமுளதாகுமென்று கூறியருளினர். (௯௯) 

கலிநீலைத்துறை. 

என்ற நீதியைக் கேட்டவ ஸுய்புயி ரெதையுங் 
கொன்று ணாகினை யொத்தவ ரொன்றனைக் கொல்ல 
வென்று மற்றொரு வல்லுயி செழுந்திடக் சாணி 
னன்று செய்தொழி லெவனென நற்குரு வறைவான், 

இப்படி. மருளிச்செய்த நியாயத்தைக் கேட்ட சடன், வாழுகின்ற .எச் 

தவனையும்”கொன்றுகின்னாத தங்களை மொத்த மஹாத்துமாச்கள், யாதொரு 

காரணார்த்தம் ஒரு €வனை மற்றொரு வன்மையுள்ள ஜீவன் கொல்லவேண்டு 

மென்று எழுதலைச் காணுங்கால் செய்யுக்காரியமென்னை யென்று கேட்க, 

"நல்லாசிரியர் கூறலாயினர். ப (௧00)



௪0 ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

அர்த வேளையி லவ்விசண் peur ஏல்லல் — 
வந்தி டாதுகி லக்குத னலமது வறிதே! : 
லெந்த வாலிபொல் லாங்குள தோவதை பிறையைச் 
சிந்தை செய்துகொன் நிடல்சட னன்னணஞ் செய்த, 

௮ற்ப தோடமற் ஜரொன்றனைக் சாத்தவொ ரறத்தா. 
லொற்க மாமறம் விஞ்சடு மவ்வித முற்றா 
தீற்ப மாநினைர் தேனு மங்கனம் வாளா 
ape னும்பவ wr@weré சொற்றன னெறியோன், 

"அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் அவ்விரு பிராணிசட்கும் ஒரு துன்பமும் 
arin gig. விலக்குதல் உத்தமம், அக்காரியங் கஷ்டசாத்தியமாயின், எந்தச் 

சீவன் பொல்லாங்இழைக்குஞ் சுபாவமுடையதோ அந்தச்€ேவனை,, ஈசுவரனை த் 

,தியானஞ்செய்து கொல்லுசல் சடமையாம், அப்படிச் கொலைசெய்ததனா 

ஓுண்டாயை...- (௪௦௧) 

அற்பதோஷமான. மற்றொன்றைச் சாத்தலினால் விளைர்சபு ண்ணியதீ 
தாலொழியும்.  துஷ்டஜெர்துவைச் : கொலைசெய்ததா லுண்டாகு பாவம், 

நிசப.ராதியாயெ பிராணியைக் காத்தலால் விளைச்த புண்ணியத்தைவிடச் 
குறைக்த2தயாதலின் புண்ணியமே மிகுதியாகும், ௮வ்வண்ணஞ் செய்யாது 

அவைகளை யற்பப்பிராணிகளாச நினைந்து அங்கிருர்து சென்ருலும், st 
சேயே ஒருமூயற்சியுமின்றி நின்றாலும் பாவமாகுமெனச் aye மார்க்கப் 
பிரவர்த்தகராசயெ குரு கூறினர், | (80௧) 

் ஒப்பி னேனரு ளோய்வரு முயிர்களி லொன்றுர் 

“தப்பி டாவணம் வலைகளை வள த் தவை தங்கு 

.... மப்பு வாழுயிர் முதலிய பிடி.த்த.னு தினமுஞ் 

செப்ப மாசவுய் வோர்கதி சொல்கெனச் சடன், 

இர்த நியாயமெனச்கு அங்கிசாரந்தான், ஜீவகாருண்ய மூர்த்தியே | 1 இ 
னந்தோறுச் தமக்கெதிர்ப்படுகின்ற பிராணிகளி லொன்றேறலும் தப்பிப் 

பிழைக்சாவண்ணம் வலைகளை வளை ச்துஅவைகளிலகப்படுஇன்ற் நீர்வாசிகளா 
இய பிராணிகளைப் பிடித்து மன்ச்ிலேசமின்றிச் சீவனஞ் செய்.துவருவோ 
ரடையுங்க தியைச் கூறியருள்கவென்று சீடன் வினவ, (௧௦௯) 

் புத்தி. சால்புதல் வாசொன: தொழினனி புரிவோர் 
. சத்த மில்வலை. ஞருமிழி வேடர்சு மடரை 
பொத்து ளார்களு.மேயவ சொல்லையி லிழைத்த. 

ரப்பவத் தாலிழி குலத்தினி அதித்தார்,.



மூலமுமுரையும்: ௪௧ 
(இங்கனம்) நிரம்பிய புத்தியுள்ள மைர்சனே! உன்னாற் குறிக்கப்பட்ட 

தொழிலையே அ.இசமாகச் செய்வோர். துராசாரமூடைய சேம்படவ 

நம், இழிகுல வலேடநம், சீழ்மக்களேயொத்த இதரமனிதர்களுமே. அவர்கள் 

மூற்சன்மங்களிற் செய்த ௮௫ர்த்தியங்களால் இச்சன்மத்தி லிழிகுலத்தி 

ஓஇத்தார்கள், (௧௦௪) 

பரிவி. லா.துயிர் வதைத்தருர் இடுபவர் பார்ப்பார் 

மரபில் வந்தவ ரேலும்வெர் ஈரசிடை வருந்திப் 

பிரிவி லா.துயிர் கொன்றருர் திழிகுலம் பிறப்பர் 

புரிவி னத்தொழில் விட்டவர் பினுமதிற் பொருந்தார், 

இரக்கமின் றிப் பிராணிகளைச் கொன்று தன்போர்..- பிராமண வமிசத் 
திற் பிறர்தோராயிலும் கொடிய ஈரகத்தில் வீழ்ர்.து (நெடுங்காலம்) வருக் இப் 
பின்பு ௮ர்தப்பாவ சேடத்திற்காச நாடோறும் உயிர்வதைத்துண்ணுங்கூழ்ச் 

குலத்திற் பிறப்பர், ஜீவகாருண்யத்தால் ௮த்தொழிலை யிப்பொழுது விட் 
டவர் மறித்தும் ௮க்குலத்திற் பிறவாதவ ராவர், (௧௦௫) 

அறிதி யென்றருட் குருசொல வம்மச னாயிற் 
பறியர் செய்தொழில் செய்தவக் குலவஇ பத்தர் 
நறிய வான்கதி பெற்றதென் னோேவென நாதன் 

'பொறியொ டேயது கேட்டியென் றன்பொடு புகல்வான். 

யாம் கூறியசை பூஏித்தறிவாயாகவென்று தயாளுவாடியகுரு கூ ற, ௮௪ 
சடன், அ௮ப்படியாகில் செம்படவர் செய்கின்ற தொழிலைச் செய்துவந்த அக் 

குலச்.து சாகை - அதிபத்ததேவர் சல்லசிவக திபெற்றசென்னோவென, ஆசா 

ரியர், ஈல்லநிவோடு ௮வ்விடயத்தைச் கேட்பாயாகவென்று அன்பொடு கூற 

லாயினர். (௧௦௬) 

அலைசெய் மாகடன் மீன்களி லனுதினர் தமது 
வலையி லேபடு மீன்களுண் முதல்வரு மீனைக் 

சலையி எம்பிறை யணிபவற் கெனவிடு கரும 

நிலையி னின்றனர் நித்தலு மவ்வதி பத்தர், 

சிவபத்தருள் தலைவராகிய அ௮வ்வஇபத்ததேவர், அலைகளைப் பெருக்கும் 
பெருங்கடலில் இனர்தோறு மிடப்படுந் தமது வலையிலகப்படு மச்சங்களில் 

மூ; தலில்வரும் ஒருபெரு மச்சத்தைச் சலைசளோகெடிய பாலசச் இரனை த்தரி 
தீத பெரியபெருமானுச்சாகச் கடவதென ௮ச்சடலிலேயே விட்டுவரு நியம 

மாகிய கருமத்தைத் தினர்தோறுஞ் செய் துவந்தனர். (௧௦௭) 

௮ப்பெ ருந்தரு மந்தின மவர்தொழில் வழிச்சேர் 

தப்ப ளனைத்தைய நீக்கமெய் யருணெறி தந்தே 
6



௬௨ ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

யொப்பி லீசுர தரிசனக் காட்டியின் னுவகை 
யப்பு மாழ்ர்திடச் செய்ததென் முனரு ளாசான், 

(பசுபுண்ணிய மல்லாத) ௮ச்சிறர்ச பதிபுண்ணிய மானது, அவாது 

ஜீவனோபாய வாயிலாக வுண்டான பாவமெல்லாம் ஒழித்து, உண்மையான 
அருண்மார்ச்சச்தை யவர்ச்குச் கொடுத்து, சமானரசதெரூய பரமேசுர தரி 

சனத்தைச் செய்வித்து, வானர்ச சாகாத திலும் ௮வரசை யழுத்திற்றென்று 

௮ருளாள.ராகிய ஆரியர் கூறினர், (௧௦௮) 

ஆயி னவ்வதி பத்தர தருந்தொழில் போல 
மாயி ரும்புவி மச்சளெல் லாஞ்செய லாமே 

தீயி னுங்கொடி அயிர்க்கொலை யென்றொரு தீர்லை 

நிபி யம்புத லென்னெனுஞ் உடனை நெறியோன், 

பார்த்தி ரக்கமி லாய்வலை மீன்படுத் தொன்றைச் 

கார்க்க டல்விடு தொழிலினும் கல்லெறி கரும 
நேர்த்தி யுஞ்சுல பமுமென நிலத்தினர் செய்தே 

பூர்த்தி யின்புற லாமெனப் புலம்பிநன் மேலாம், 

அப்படியாயின், ௮ல்வதிபத்தேேேவர் செய்த அ௮ருங்காரியத்தைப் போ 

லப் பெரும்புவியிலுள்ள மனிதர் யாவருஞ் செய்யும் காரியமும் ஏற்புடைய 
தாகுமே, ஜீவவதை நெருப்பிலுங் கொடிசென வொரு கோட்பாட்டைத் 
தாங்கள் விதப்பதென்னை யென்று சடாவிய €டனை, ஈல்லொழுக்சமூள்ள 

ஆ9ரியா,-- (௧௦௯) 

பார்த்து, இரக்கமில்லாத வன்னெஞ்சனே ! சமுத்திரத்தில் வலை வீசி 
அதணிலகப்படும் (மீன்களையெல்லா மெடுத்துச்கொள்வதற்காக) rege 
சென ஒருமீனையெடுத்துச் கருநிறமுடைய கடலில் விடு நியமமாக சருமத் 
இனும், சாச்சியராயனாரைட்போன்று (தெருவில் வாளாடக்கும்) சல்லெடுத் 
தெறியுங் கருமம், நேர்த்தியுஞ் சுலபமுமாமெனக் கொண்டு இவ்வுலகத் 
இனர் அ௮க்கல்லெறிகருமத்தையே செய்து பூரணாசர் சத்தைப் பெறலாமென 

நீ கூறித் தொலைத்தால் ௮ஃது இச்கேள்வியினும் மேலானதாகுமே. (௪௧௦) 

என்ன வம்மகன் சுல்லெறிர் திறைவனை யேத்த 
லிச்சி லத்திடை வழச்கிலை யாகலி னிசையே 
னென்ன நற்குரு வப்படி மீன்வீடு மிதையு 
மிந்தி லத்திடை வழக்கிலை யெனவறி யென்றான், 

என்றுளைச்ச, ௮ச்€டன், கல்லாலடித்து ஈசனைவழிபடல் இப்பூமியில் 
ஒருவகை வழிபாடாசச் சேட்சப்படவில்லை. ஆகலின், அவ்வாறு கூறே 
னென, அதுகேட்ட ஈத்குணமுள்ள குரு, அப்படியே மீன்விவெதெலும்



நூலருரமுரையும்; ௪௩ 

இக்சாரியநும் ஒருவகை வழிபாடெனச் கேட்டதில்லையென் றறிவாமாச 
வென்றுகூறினர், (௧௧௧) 

ஐய னேயறிர் தேனித போலம சடல்சேர் 
பொய்யி லாச்சிவ கணமெனும் பல்வகைப் பூத 

மொய்யெ லாந்தசை யுண்ணுமென் றேடலர் மொழிதல் 
வைய மீதுள தர்கிசந் தன்னையும் % வழுத்தாய், 

ஐயசே ! அறிந்துகொண்டேன். இப்படியே போர்வலிவாய்ந்து உண் 
மையே புரைக்குர் தசையள்ள சிவகணயேனும் பலவகைப் பூதச் கூட்ட 

மெல்லாம் மாமிசத்தைப் புசிச்குமென்று இவ்வுலகற் லர் கூறுதலுண்டு, 
அதனுண்மையையுவ் கூறுவீராக, 

[* “வழுத்தல்'" என்பது துதித்தலென நிசண்டுகளிற் பொருள்படு 
மாயினும், இங்கனஞ் சொல்லலெலும் பொருட்டு, இப்பொருட்டாகப் 

பேரியபுராணத்திற் சாக்யெராயனார் புராண முதற்செய்யுளிலே “ மறுவில்: 
சரண் பெற்ற இறமறிந்தபடி வழுத்துவாம்!” எனவரு தல்போலக் சுதசங்கிதை 
மூத்திரிலைய/ரைத்த வச்தியாயம் ௧௬ - ம் பாட்டில் 4 மனத்திடை நினை த்த 
தென் வழுத்துவாயென்றான்"' எனவும், பஜ்சாதிகாரவிளக்கம் ௬௪-ஞ்செய் 
பூளில் * வழுத்தியகே வலத்துடனா ணவமாயும் '! எனவும் வருவனகாண்க,] 

என்னு மைந்தனை மெய்க்குரு நோக்கிரல் லீசன் 

மன்னு மாண்புடைக் சயிலையங் இரிநிலை வஇந்த 
ரன்ன ரக்கணர் தசைநுக ராவதை ஈசைஇத் 
தின்னும் பேய்க்கண மங்கிலை வேறென ge O gf & ares, 

என்று கூறிய £டனை, உண்மைக்குருவானவர்பார்த். த, சன்மையையே 
சொரூபமாகச் கொண்ட பாரமேசனெழுர்தருளி யிருக்கும் மகத்தான தெய் 
வீகமுடைய கைலாயமலையில் நிலையாகவாழும் அர்த ஈல்ல பிரமதசணங்கள் 
ஊனுண்ணா. அவ்வூனை விரும்பித் இன்னும் பேய்ச்கூட்டம் அந்தச் சைலா 
சபருவதச்தி லில்லை. ௮ச்கணங்களும் வேறென் றரைத்தருளினர். (cam) 

தெரித்த வாரி யன்பதம் வண௩யச் டேன் 
பிரித்த நிர்துகொள் ளார்பிதற் றென்றதை யறிர்தேன் 
விரித்ச வனுக ராதவ ரும்முயிர் விளிய 

வருத்து கின்றன சேயவர் மார்க்கமெ ற் றென்றான், 

இட்யாறுரைத்தருளிய ஆசிரியர் பாதத்தை ௮ச்€டன் வணங்9, பிரமத 
கணங்க ளின்ன அசாரமுடையன, பேய்க்கணங்க Gt) oor cor Bar tne LW cor 
வென்று பிரித்தறியமாட்டாதாருடைய பிதற்.ற தலே அக்க ற்ருமென்றுஇப் 
பொழுதறிச்தேன். மேலே கூறப்பட்ட மாமிசத்தைப் புியாதாரும் பிராணி



௪௪ ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

சளை யுயிர்போம்படி ஹிம்ஸிக்கன்றன?ே, ௮வர் கோட்பாடுதான் எத்தன் 
மையுடையதென்ழு வினாவினன். (௧௧௪) 

அறுசீர்க்கமீநேடிலடியாசிரயவிநத்தம். 

நல்வினை யாலே யன்ஜோர் ஈற்குலர் தனிலே வந்.துங் 
கொல்லினை யாள ரானார் கு௮ுமதி யாலே யீர 
மொல்கிய வவர்க ளிங்கே யுயிரறச் சைவ ராகார் 
பல்வகை யிலைகாய் பீசம் பழறுகர் விலங்கை யொப்பார், 

BHM % ப்பயளுல் ௮,ததன் மையுகடயார் ஈற்குலத்திற் பிறந்தும் அற்ப 

புதிதியாற் கொலைச்தொழி லுடையராயினர். இரக்கமற்ற அத்சன்மையி 

னர். இவ்வுலகில் ஜீவசருமகவொழுச்சகமுடைய சைவராகார். பலவகைப் 

பட்ட இலை, காய், விதை, கிழங்கு, கணி யாரி இவைகளைச் தின்னும் மீநக 

ங்களுக்தச் சமமாவர், 

[* பீசம்'? என்றதனாற் இழெங்குங் கொள்ளப்பட்டது, ] (௧௪௧௫) 

உயிர்களை வதைப்போர் தம்மை யுயர்சைவர் பார்ப்பா ரென்ற 
லயினசக் காகந் தன்னை யன்னமென் பதனை யொக்குக் 
குயிலரு கிலத்தி லெவவெக் குலத்தின செனினு மெல்லா 

வுயிரிலுர் தயவுள் ளோ.ரர் தணரென வுரைக்கு மேனூல், 

ஊனலுண்ணாதபரரய் உயிர்வதை செய்கின்றவர்களை, ௮வ்வுண்ணாமை 

சோக்இி உயர்ந்த சை௨ெொன்றம் பிராமணபொன்றங் கூறுதல், அன்னப் 

பக்டிபோல ஈடக்குங் கூரியககத்தோடு கூடிய வுருவுள்ள கநங்காக்கையை 
௮ச் நடைகேரக்கி ௮ன்னமென் றழைத்த லொக்கும். அளவிட்டுரைத்தற் 
கரிதாயிருக்கும் இக்கிலவு லகில் எவ்வெச் குலத்தினராயினும், எல்லாச் சவ 
ராசிகளிடத்தும் அழகய தண்ணளியெனுங் கருபையுடையோரே அந்தண 

ராவரென்று மேலான சாஸ் இரம் விளம்பும். 

[4 மேனூல் ? என்றது 4 ௮ச்தண பென்போ ரறவோர்மழ் றெவ்வுயிர் 
க்குஞ்--செந்தண்மை பூண்டொழுச லான். !? என்றுரைக்குர் திநக்தறளாகு 
மென்க.] (௧௧௬) 

என்றசற் குருவைச் சீட னிறைஞ்சியிஃ தோரார் செய்கை 
யென்றினி தறிந்தே னஃதோர்ச் திருப்பரும் கொல்வ தென்னை 
யென் றன னஞ்ஞான் முசா னெம்பெரு மானாக் கந்தன் 
மன்றலம் பதங்க டாழ்ர்து மகன்முகம் பார்த்துச் சொல்வான். 

ஏன்றுகூறிய சற்குருவைச் €டன்வணக்க, யான் வினவியவிடயம், இப் 
போதுகூறிய வுண்மையை அறியார் செய்கையேயாகுமென்று ஈன்ரூயறிம் 
தேன். ௮வ்வுண்மையை யுணர்ர்தோரறும் சொலைசெய்பும் சாரணமென்னை



மூலமுமுரையும், ௪டு 
யென வினவினன், அ௮ங்கனம் ௮சாரியர், எங்கள் ௮த்மசாயகனாகயெ தமார 

சற்தரவின் தெய்வீசமணமும் அழகுமுடைய பாததாமரைகளை மானசக 

மாச வணங்கிச் €டன் மூகத்தைப்பார்த்துச் கூறலாயினர். (௧௧௭) 

இம்மைமேன் மறுமை யெய்து மெனுஞ்சொலை ஈம்பாப் பண்புஞ், 

செம்மைசேர் நால்வி சாரஞ் செய்திடாக் குறைவுர் துன்பி 

னம்மைகே ரெவைக்கும் வாதை ஈணுருமென் றெண்ணா நெஞ்சு 

மெம்மறு டருக்குண் டோவன் னவர்கொலைக் கஞ்சா ரென்ரான், 

இம்மையென்லும் இவ்வுலச வாழ்ச்கை நீங்னெவுடன் மறமையென்ப 
தெய்துமென்னலும் பிரமாணவாக்இியங்களை ஈம்பாத்தன்மையும், உண்மைப் 

பொருள்களடங்கெ சாஸ் இரவிசாரஞ் செய்யாதகுறைவும், கொலைத்துன் 
படைகையில் ஈம்முடம்பொத்த வுடம்புடைய மற்றைப்பிராணிகளுக்கும் 
வாதையுண்டாகுமென் றெண்ணாத வன்னெஞ்சும் எம்மனிதருக்குள்ளன 

வோ அத்தன்மையோர், கொலைசெய்வதற்கு அஞ்சாசென்று கூ றினர்.(௧௧௮) 

இவ்வுரை கேட்ட ௪ட னெமிற்செவி யாதி யைந்துந் 
தெவ்வறச் சிலபி ராணிக் இருப்பினுஞ் சிறுமை மேன்மை 

யிவவித மெனத்தேர் மார்ச ராப்கொலோ விவற்றைக் கொல்ல 

லெவ்விதங் கொலையா மென்போ செதரப்பினை மறுத்தோதென்ன. 

இவ்வாசகத்சைச் கேட்டசீடன், ௮ழயெ செவிமுதலிய பஞ்சேச் இிரிம: 

மூம் மனிதருச்கிருக்குமாறு சல பிராணிகட்டுருந்தாலும், ௮வை, தாழ்ச் தவை: 
யின்னன உயர்ர்தவை யின்னன எனவறியுமறிவுள்ள மணிதஜன்மமாகுமோ?*: 

அகாவாகலின், இத்தன்மைய பிராணிகளைச் கொல்லுதல், எக்சாரணச்தாந் 
கொலைப்பாவமாகும் £ (மனிதஸாக் கொல்வதன்றோ கொலை) என்போர் 

ஆகேஷபத்இற்குச் சமாதானங் கூறல்வேண்டு மென்ன, (௪௧௯) 

உயர்குரு சொல்வா னிவவா ரோதலும் பாவம் பாவந் 
தயவ.று கொலைஞ ராமச் சழக்கர்க ஸிருக்கு நாட்டிற் 
குயிலவொர் வாயி லாமற் கோள்வெலும் வலியி லாம 

லயிலிரைக் கலையு மந்த வாவிக ளெவவா றுய்யும், 

உயர்வுடையகுரு கூறலாயினர். இவ்வாறு கூறுசலும் பாவசாரியமே [' 
பாவகாரியமே 1! / காருண்யமற்ற கொலைஞாரகிய அக்குற்றமுடையா நிருக் 
கும் சாட்டில், தங்களுக்குள்ள குறைவைச் தெரிவித்துச்சொள்ள காயும், 
பகைஞைவெல்ல வலியுமில்லாதனவாச, உண்ணுமிரைக்கு அலையும் அரதப் 
பிராணிகள் எப்படி.வாழும் ! (௪௨9), 

- அனைத்துயிர்ச் குரிய தந்த யானவோர் கடவுணீதி 
இளைத்துணை யேலும் பொய்யாத் திறமுள ததனி னீர்மை



௪௭௬ ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

யினைத்தென வறியா.மாந்த ரேனைய.வுயிரைக் கோறல் | 
வினைத்துயர்க்கொலையின்றென் றல்விவேகர்சம்மதமாங்கொல்லோ, 

சகல பிராணிசட்குமுரிய பொதுத்தக்தையான ஒப்பற்றகடவுளின் சட் 
டமானது இனை யளவேலும் பொய்த்துப்போகாத திறமுடையதாகும்.அதன் 
தன்மை Supt Ose அறியாமனிதர், மற்றைப் பிராணிகளைக் 
கொலைசெய்தல் அச்காறுபவச் இற்குச் காணமாசிய சொலைப்பாவமாகாதெ 

rug விவேுகள் ௮ங்கேரிக்கத்தக்க விஷயமாகுமோ ? (௪௨௧) 

உயர்திணை யெனப்பி றந்தோ ரஃறிணை யாக வோது 

"மூயிர்களைத் தாழ்வா யெண்ணி யூறுசெய் தொழிப்பா ராயி 
னியானி தருகாக் கூற்று மிவர்களைத் தாழ்வா யெண்ணித் 
அயருறக் கொல்லு மஃதுக் தகளுறு கொலையா காதே, 

உயர்ந்த ஜா.தியெனப் பிறந்தோர் இழிந்த ஜா தியெனப்படும் பிராணிகளை 
அலகஷியப்படுத்தி ஹிம்ஹித்து ஒழிப்பாராயின், மிகவுக் இரு த்தமாகப் பேசு 
சாவையுடைய யமதருமனும் இவர்களையும் அலக்ஷியம் பண்ணித்துகஇச்கும் 

பழ, கொல்வன். ௮ச்கொலையும் குற்றறுள்ள கொலையாகா.து. (௧௨௨) 

தன்னையே தான்கொன் முஓுங் கொலையெனச் சாற்று நீதி 
யென்னிசா நிலத்துண் டாயி னேனைய பிராணி கொல்லும் 

_ கன்மமா கொலையி லாது கழிவது முண்டோ கொன்னே 

கன்மையே கருத ரெஞ்சோய் நவிலுது மினுமோர் நீதி, 

தன்னைச் தானேகொன்றாலும் ௮து தற்கோலை யெனப்படும் பாவமாகு 
மெனப் பகருநியாயம் பகலும் இரவுமாயுள்ள இந்நிலவுலகத் துண்டன்னோ : 
ஆவதேல், மற்றைப்பிராணிகளைச் கொல்லுந்தொழில் பெரிய கொலைப்பாவ 

மாசாமே வீண்போகுமோ 1 ஈன்னெறியை ஆராயும் மனமுள்ள மகனே ! 
வேழ மோர் நியாயமுங் கூற வாம். ் (௧௨௯) 

எழசீர்க்கமிநேடிலடிய॥ சிரியவிநந்தம். 

ஏழைலிட்டவிழிடீர்வள்வாளெனவியம்புமாறுபெரிதாமது 

பீழையிட்டவனையேயறுக்குமதுபேலவேபிழைசெயா தவவ் 
Cam ழகட்குமுயரேல ழயாயிசையிசை த்திடாவுயிரழுங்கணீர் 
மான் மப ற்றுவன port ய்தபாவியைவன தக்குமெங்கடவுள்வலிபினால், 

ஏழையமுத | கண்ணீர் கூரியவாளொக்குமெனப் பெரியர் கூறுரீதிப் 
up, ஒன்றானுர். தடுச்சப்படாத- அக்கண்ணீரெனும் வாரளாயுதமானது அவ் 
வேழைகளுக்குத் அச்சங்கொடுத் தவனை யறுச்கும். அதுபோல, நிரபராதிக 
ளான முற்கூறிய ஏன்ழைமனிதர்களினும் மிச்சஏழைகளாடப் பேசுர் திரமற்ற



"மூலமுமூரையும்: ௪௪ 
பிராணிகள் அழுங்கண்ணீரெனலும் வாள், ௮றிவின்மையால் ௮வைகளை ஹிம் 
ஹித்துச் சொன்றபாவியை எம்முடைய கடவுள் ஆக்னையினாற் கொல்லும், 

[ அந்தநீதி:-- 4 அல்லற்பட் டாற்றா தமுதசண் ணீரன்றே செல்வத் 
தைச் தேய்ச்கும் படை? எனுச் தீநக்தறளாலும் பெறுதும், **அழுங்கண் 

ணீர் '” என்றது துச்கத்தின்மேல் நின்றது, ] (௪௨௪) 

இன்றியாதொருபிராணியைச்கொலையிழைக்கினவவுயிர்முளை த் தோ 
கொன் றபாவிபினையேசெ ஈலும்பெரியகோவெனும்பரமனீதியா 

லன்றதற்கணுகுபாவமில்லைமுனியாணிமாண் டவியனோருயிர் [லும், 

குன்றுமாறுவினைசெ ய்தியைந்ததுயகொண்டதைப்பழையநால்சொ 

இப்பிறப்பில் ஒருவன் ஒரு பிராணியைக் கொலைசெய்வானாயின், ௮ரசர்க 
ஞக்ரு ௮ரசனாகய பரமேசா£ரனது ௮ணையால், அர்தப்பிராணிே தன்னைக் 

கொன்ற பாவியை மறபிறப்பிற் கொல்லும், அப்பொழுது அதனை யடையும் 

பாவழுமில்லை. ஆணிமாண்டவிய ெனும் முனிவர், (முற்பிறப்பிற் றுவய 
இல்) தும்பியென்னுமொரு சிறுபிராணியைப் பிடித்து, ௮து பதை பதை 
த்து உயிரிழக்கும்படி. முள்ளினது நனியிலிருத்தி விளையாடி, ௮க்குற்றத் 

இற்கேற்ற தண்டனை நிமித்தம் (மறுபிறப்பில் பமதருமனது தூண்டுதலின் 
படி ஒளூரிற் களவுசெய்தார்களோடு சேர்ச்சப்பட்டவராஇ, அவர்கள் ௮வ்வூ 
சரசனால் தண்டிச்சப்படும்போது, தாமுங்கமுமுனை யிலேற்றப்பட்டாராய்தி) 

துன்பமநுபவித்ததைப் புராதனேதிகாசமாகிய வடமோமிப்பா்ரதம் (ஆதி 
வமிசாவதாரணபருவம்) கூறும், 

[1* சொன்றபாவியினை யே கொலும்" எனும் கியரயம்,--புழுவுர் தசை 

யும் வெண்ணிணமும் பொதிந்த குரம்பை வீக்குதற்குக்-ஃசழியூ னுகர்ச்தோர் 
கொகெர௫இற் கற்ப காலங் சடர்தழுர்இி--விழைவின் முன்னர்த் தானுகர்ந்ச 
விலங்கு மவர்தம் மெய்த்தசையைஃயழிவெம் பசியாற் பறித்தருக்து மென் 
லும் பான்மை யறிச்தேயோ.”' எனுய் காசிகண்டச்செய்யுளானும்பெறு ௮ ம்.] 

அனகனாகயபராசரன் புதல்வராறுபோ் சரவணப்பொய்கை 
தனிலிருந்தவெழின்மீன்பிடி த். ஐவிளை யாடுகன் றவீனை தவறென 

மனம்வருந்தியபிதினீயிரும்மயிலையாகவேமறிகவென்றன 
னெனவிள ம்புஈனிகர்தனாடல்களியம்புசன்றவொர்புசாணமே, 

மாசற்றவராடிய பராசரமுனிவரின் அறு புத்திரர்களும், இம௰யகிரியிலு 
ள்ள சரவணப்பொய்கையி லிருர்த அழயெ மச்சங்களைப் பிடித்து விளையா 
டுன்ற காரியத்தைக் சண்ணுற்ற அம்முனிவர், இத பாவமாகுமே யென்று 
மனவருத்தமுற்று, இப்பொய்கையின்கண் நீங்களும் மச்சங்களாடச் இடச் 
சச்சடவீர்களெனச் சபித்தனென்று பாரீஸ்கந்தக்கடவுளின் திருவிளையா 
டல்களை மிசவுங் கூருநின்ற மஹாஸ்காந்தபுராணங் கூறும். (௧௨௪)



௪௮ ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

இவைசளொத்தபலவேதவானரரலா தசீவனெதையுங்கொலல் 

சலையுமொப்புறெறகொலையதாகுமிதுதா.னுயிர்க்டெர் தரும்பவ 
ஈவைகளுட்பசுவெளுயிருடம்பிலிடர் ஈல்கவுள்ள ததனாலிதை 
அவணை நால்களுபொசைக்துபாதகமுளொன்றெனா௮ுவ௮மென்றனன். 

இவைபோன்ற பல நியாயங்களால், மனிதரல்லாதஎர் தப்பிராணியைச் 
கொலைசெய்தலும் பண்டித சமூகத்இற் பாவமென் றங்கேரிக்கப்படுங் கொ 
லையேயாகும், இப்பாவந்தான், ஜீவனுக்குப் பவத்துன்பங்களை விளைக்கும் 
அனர் தபரவபேதங்களுள், பசுவெனுமுயிரிலும் உடம்பிலுகின் ற. துச்சத்தைச் 

கொடுக்குச்சன்மையுடையது. ஆதலால், நுட்பமான தருமசாஸ் திரங்களும் 

இச்கொலைப்பாவத்தைப் பஞ்சமஹாபாதகங்களுள் ஒன்றெனச் கூறுமென்று 
ஆரிய ௬ுரைத்தனர்... (௧௨௭) 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

சலைப்பான்மைறந் தகுருவிவ்வாறுபுகலமகன்சழறியுள்ள 
கொல்ப்பாலம்புரியாதரின்போன் றவிர தமுளர்குருதியுண்ணுர் 

தலைப்பேனைவயிற்றில்வருகருமிபினைவளர்ப்பாரோசவட்டுவாரசோ 
நிலைப்பானவருஞடையாய்ஈவிலெனரல்லறிவுடையநெறியோன்சொல்கான், 

அறுபத்துசான்கு கலைகளிலும் பாண்டித்திய மமைந்த குருவானவர் 

இவ்வாறு கூற, £டனானவன், மேலேகூறப்பட்ட சொலைப்பாவத்தை யெவ் 

விதத் தினஞ் செய்யாத தங்களைப்போன்ற கொல்லாவிரஇயர் உதிரத்தை 

யுண்ணுச் தலைப்பேனையும் வயிற்றிற்பிறக்குங் கிருமிகளையும் சுயேச்சையாய் 

வளரும்படி விட்டிருப்பரோ ? கொல்லுவரோ ? நிலையான காருண்யமூர்த்தி 
யே / சொல்லியருளவேண்டுமென, ஈல்லறிவோடு கூடிய வொழுச்சுமுள்ள 
ஆரியர் சொல்லத் தொடங்இனர், (௪௨௮) 

தாயினுயர்கருணையிறைிருட்டியிலவ்வீருயிருஞ்சனிக்குமேகு 

மாயினுமவவுயிர்ஈக்கப்புரிகருமத்தாற்பாவமணுகுமஃதே 

வீயவெனின்முன ஈவின்றபடியீசனடியர்பி திர்விண்வாழ்தேவ 
சாயவிவர்களைப்பூசித்தமுதருத்தல்வேண்டுமினறமறை துங்கேண்மோ, 

௮வ்விருவகைப் பிராணிகளும், தாயினும் விசேடித்த கருணாநிதியாயெ 

பரமபதியின் சிருஸ்டியி ஓுஇச்கும். பின்புமரிக்கும், அவ்வாரூயினும் ௮ச் 
தப்பிராணிகள் செச்தொழிழம்படி பிறர்செய்யுர்தொழிலாற் பாவஞ்சேரும். 
அர்தப்பாவம் ஒழியவேண்டுமாயின், மூற்கூறியபடி பரேசுரன், ௮வனடிய 
வர், பி.இரர், சுவர்ச்கத்இல் வாழுர் தேவர் ஆய இவர்களை வி.இப்படிபூஜித்து 
அமுதாட்டவேண்டும். இன்னும் இதுபற்றிக்கூறுதுங்கேட்பாயாக, (௧௨௯) 

கடுக்காய்கத்தூரிமஞ்சண் மிளகுரிம்பவிை தரெல்லிக்காயிலாவின். 
மடிப்பாலைவார்த்தரைசத் துப்பதமாசக்காய்ச்சிமணமாறுமுன்னே



மூல்முமுரையும்: ௪௯ 
பெடுத்தேசென்னியிற்றேய்த் தமுழுவெரித்றலைப்பேனுண்டாகாதென்றும்'. 

முடிக்கேறுபிணிகளிலைமழித்தா ஓமக்கரும்பேன்முளையா தன்றே, ' 

கடுக்காய், சஸ்தாரிமஞ்சள், மிளகு, வேம்பின்வித்தூ, கெல்லிச்சாய் 

ஆயெ இவைகளைப் பசுவின்பால் விட்டரைத்துப் பதமாசகீ காய்ச்”: மணம் 

போய்விடிமுன் அதாவது ரூடிருக்கும்போதே யெடுச்துத் தலையிற் றேய் 

த்து மூழுகவரின், தலையிற்பேனுண்டாகாத௮ு. எச்சாலத்துஞ் .சிரசைப்பற் 

றிடும் வியாதெளனை த்தும் உண்டாகா. மூண்டிதஞ் செய்யினும் அச்கரு: 
கிறப்பேன் eo Sung. 

[ பத்சகற்ப மெனப்படும் சடுக்காய்முதல் நெல்லிக்காய் வரையுள்ள 

ஐரதனுள் மீஈக.-- மற்றை சான்னெளவினின்றம் ஐர்துபங்கு ௮.இசமாக 

வுபயோடக்கப்படத் தக்கது, ] (௪௬௦) 

இருமிசனித்திடற்கேதுவாக்துவரையா திவில தசிலபைங்கரளை 

யுருசியெனவுண்ணாமலிருப்பின துவுதியா தென்றுணர் தியென்று 

குருசொலினனிவைகேட்டசீடனருட்குருவேகொல்லா தநல்லோ 

சிருமைசகடைதாலிருத்தல்படுத்தலிந்சில் ஓயிர்மடி த்திடாசோவென்றுன்.. 

வயிற்றுச்கிருமிக ஞ.இத்திடற்குக் கசாணமாகிய அதுவரைநுசலியவித்து 

வர்க்சங்களையும், சல பய இலைச்கறிகளையும் அவற்றின் உருசிச்சாச வண் 

ளுமலிருப்பின் ௮ர்தச்சருமி யு நியாதென்றுணர்வாயாகவென்று குருகூறி 

னர். இவைகளைச் செவிச்சொண்ட சடன், காருண்ய €லரடய குருவே! 

கொல்லாவிரஇகளாகிய நல்லோர் போசல், வருதல், இருத்தல், படுத்தல் 

முதலிய தொழில்களைச் செய்யுங்கால், (எறும்பு, புழு,சிதல், €லைப்பேன்,, 

உலங்கு, மூட்டைப்பூச்சி முதலிய) சலபிராணிகளை அபூத்தி பூர்வசமாகச் 

கொல்லாபோவென்று கேட்டனன். (௪௯௧) 

சொல்லா தவிரதர்ஃபுரிவினைகளிலுங்கொல்லாமைபயேணுவாரச் 

ஈல்லார்களொருகாற்றம்விழிக்கெட்டாதோருயிர்சானலியக்காணிற் 
பொல்லாதகொலைக்குரானாளானேனீச£னேபொறுத்தாளென்னுஞ் 

சொல்லானற் ராயவரரவா.ரறியா திறக்குமுயிர்த்கோடமெல்லாம். 

மேனவின்றவீசுரபூசனையா தரால்வகையின்விலகுமென்று 

ஞானகுருஈவின்றனனம்மாணவகன்குருவதனஈளினகோக்கித் 

தானடு தருன்பாவம்பி ற்ர்கொன்றுசமைத்தவூன்றானேசெத்த 

மீனமு)தலி: யபவூன்களுண்ப திலும்ே தாடமுண்டோவிடைகொெ டன்றான். 

கொல்லாவிர.இகள் 9 தக்காரியங்களைச் செய்யும்போதும் அவ்விரதத் 
த யறுஷ்டீப்பர்கள், அச்சல்லவர்சள் ஒருவேளை தங்கள் சண்ணுச்கெட் 

டாமல் ஒருபிராணி ஈ௫ிக்கக் காண்பார்களாயின், சருவேசுரா ! இப்பொல் 

orgs கொலைப்பாவத்திற்கு அறியாமையால் ரான் ஆளானேன்: என்குற்றத் 
7



டு ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

நைப்பொறத்து என்னைச் காத்தருள வேண்டுமென்னும் பிரார்த்தனை யால் 
மிக்ககத்தராவர், ௮பு.த்தி பூர்வகமாக நேரிட்ட கொலைப்பாவ மனை ததும்,-- 

மேற்கூறிய ஈசுரபூஜைமுதலிய சான்குவகையாற் கழியுமென்று ஞானா 

சாரியர் கூறியறுளினர். (மேல்) ௮ர்தச்€டன், குருவினது ௮ன்றலர்ர்த தா 

மரையொத்த முகத்தைப்பார்த்து, தானே கொல்வதுதான் பாவம். பிதர் 

கொன்று அவராற் சமைக்கப்பட்டிருக்கும் ஊணனயம், தானே மாணமான 

மச்சநூதலியவற்றின் மாமிசத்தையும் உண்பதிலும் பாவமுண்டோ ₹£ விடை 

யிநுக்கவேண்டு மென்றான். 

[*4 புரிவினைகளிலுங் கொல்லாமை பேணுவார் ?? என்று பொதுப்ப 
டக்கூ.றினமையால், உபயோடச்சச்தக்ச இலை, மலர், கரய், கணி முதலிய 

வற்றிலும் புழு முதலிய சிற பிராணிக ளிருக்குமென ஆராய்ச் துகண்டு ௮ 

வைகளைச் கொல்லாமலெடுத்து வியவெரென்பதுங் கொள்க. | (௧௬௩) 

ஆசிரியனகனவில்வானூனுண்போர்காரணமாயாவிகொல்வோர் 

காசினியிலுளராதலாலுயிரைச்கொல்லுபவர்களைப்போலுண்ணு 

மாசையொன்றையுடையவரும்பாவிகளேயாகுவர்தாஞாகச்செத்த 

வேசுயிரினூனருர்அ தலிற்பாவமிலையெனினுமசு த்தமேயும், 

ஆரியர் ௮ங்கனங் கூறலாயினர். ஊனுண்பவர் நகிமித்தமாகப் பிராணி 

களைச் கொல்வோர் பூமியிலிருப்பராதலின், பிராணிகளைக் கொல்பவர்க 

ளைப்போலவே ஊன் தின்னவேண்டுமெனும் ஆசைமாத்திர முடையோரும் 

பாவிகளேயாவர், தானாகச்செத்த பிராணியின் குற்றமான வூனுண்டச்காற் 

பாவமில்லையென்றாலும் புறகீகருவிகட்கும் அகக்கருவிகட்கும் அசுத்தம் 

உண்டாகும். 

[ தின்பவர் காரணமாகவே உயிரைச் கொல்பவ ருலகிலுளமொனும் இர் 

நியாயம்.-- 4 இனற்பொருட்டாற் சொல்லா துலகெனின் யாரும்--விலைப் 

பொருட்டா லூன்றருவா ரில். '” எனுச் திநக்தமளானும் பெறுதும். * அசத் 

தமேயும் '' என்றது... * நாம் ஊனுண்ண யாதொரு பிராணி தானேசாவா 

தர?" என்றெண்ணும் மதகெஞ்சுண்டாகும் : ௮வ்வழிச் குற்றம் பொருந்து 

மென்பதை யுணர்த்துவதுமாம். ] | (௧௬௪) 

அவ்வகத்தவழமிநோயுண்டாமாதலாலதவுமருக்தொண்ணாதா 

லிவ்வுலகருடல்வேகச்சுகொடிங்கிருப்பதுபோலிழிர்சவூன் சேர் 

தெவ்வர.துவயிறுசடுகொடாகவிருக்குமென த்தெரிவிவேகர் 

சைவரிகழுனையறு இனர்தின் றுநித்தியஞரூதகராவாரோ, 

் அவ்வசுத்தங்காணமாக நோயு ண்டாமாதலால், தானேசெத்த பிராணி 

யினதானையும் அருந்தல் தகாத காரியமே. மாணத்துட்பட்ட இவ்வுலனெ 

ருடம்பைச் சசனஞ்செய்யச் சகோடென்னுமிடம் இங்கே யிருப்பதுபோ



மூலமுமுரையும்: Bs 
aw Niratscher rarudICrgnaar சேருமிடமாகயெ அவற்றின் சத் துருச் 

சளின் வயிறே அவற்றின் மரானமாகுமென்றறிந்த விவேசெள் சைவத் இரு 
வாளர் நிஷே.இத்தொழிக்க ஊனைப்பிரகிகினமுந் தன்று அபாக்திரியை 

களா லொழிக்கப்படாத நீத்தியப்பிரேததுதக ராவரோ ! ஆகார். 

[ பிரேதத்தைத் திண்டுவதுர் திட்டாகலின், பிராணிகளின் பிரேசங்க 

ளைப் பிரதிதினமுூந் தின்போரை “நித தியசூதகர்'" என்றன பென்ப துமாம். | 

என்றனனாசரியன தன்மேற்சிடன்லெவுயிர்களினுமுட்டை 

யென்றதிலாருயிரில்லையிழவில்லையா கலினிகங்ககனையென்றும் 

ஈன்றெனவுண்டிடினென்்கொலெனகினவப்புன்புலாறனிலுஈன்றா 

மொ ன்றுசொலவிடமுண்டோவிலையசு த்தமாகுமெனவு ரைத்தானையன். 

என்று ஆரியர் கூறினர். அதற்குமேல் £டனானவன், சிலபிராணிகளி 

டுகின்ற ழட்டையில் பிராணனில்லை. ௮கைச் சேதிப்பசனாற் பிரேதகுதகமு 

மில்லை. ஆகையால், இங்கே அம்முட்டைமை யெப்போமுதுஞ். சுத்தபதார் 

தீதமென வுண்டால் என்னதோஷமென்று கேட்க, (அங்உனம்। இழிவாகிய 

ஊணிலுஞ் சுதிதபதார்த்தமாவது மொன்றுண்டெனற்கு வழியுண்டோ ? 

இல்லையாகலின், ௮ம்முட்டையும் ௮சுத்தபசார்த்தமே யாகுமென்று குரு 

கூறினர். (௧௬௬) 

அஆவதெனின் மீனிருக்கு நீரருந்துதலுமசுத்தமாகலாமே 

தேவனருணினைவுடையோ யதுவுமுதவாதெனத்தீர்ப்பாயோவென்னு 

நாவுடையமகன்முசத்தைக்குருகோக்கியெஞ்ஞான்றுஈறியதண்ணீர் 

தூவில்பலபொருட்குமழுக்கொழித்துகலச் தருகின்ற தூயதாகும், 

௮துவு மசுத்தபசார்த்ச மாவதென்றால், மீன் சஞ்சரிக்சன்ற நீரைப்பா 

னஞ்செய்வதும் அசுத்தமாகலாமே, பாமேசுரதிருபையை எக்காலத்தும் மற 

வாத ஆசாரியரே ! அக்நீருக்தான் அருந்தத் தகாசதென்று தீர்மானிப்பீரோ 

வென்னும் நாவன்மையவாய்க்த €டன்முகத்தைச் குருவானவர் பார்த்து, எப் 

பொழுதும் சுத்தோதகமானது சுத்தமற்ற பலவஸ்துச்களிலுமுள்ள அழுக் 

கையொழித்து அவைகட்குப் பரிசத்தத்சையண்டாக்கும் வாலிதாந்தன்மை 

யடையதாகும். 

[யாதோ சுத்தம் நீச்குதற்பொருட்டு நீரைப்புரோக்ஷிக்கு கியமமும் 

அச்நீர் தூாயதென்பதைச் காட்டும், ] (mar) 

அகலின்மீன்வூத்இடுநீரசுத்தமடையா த.தனையருக்தலாரன் 
கேகடுநீரூறிரேர்களுச்குமிழிலிலையிவற்றுளெடுக்கு நீரில் 

வேசகடைமீனேறின தனையருக் தாதகற்றல்விவேகர்செய்கை 
யாகுமெனவிடையிறுத்தானதன்மேலுமசன்வினவவாசம்பித்தான்.



-இ௨உ ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

ஆகலின், மச்சங்கள் சஞ்சரித்த 61 ௮சுத்தத் தன்மை யடையாது; 

அதனை யருந்தலுக்கும் ஆக்ஷேபனையின்று, ஈன்றாக ஒடுநீர், ஊற்று நீர்கட் 

கும் ௮சுத்தமில்லை. (நயினாம்) இச்ரீர்சளுள் பாத். இரங்களி லெடுச்கட்படு 

நீரில் விரைந்துசெல்லும் மீன் வருமாயின், அந்நீரைமாச்கம் உபயோகப் 
படுத்தாமல் நீச்குதல் விவே௫கள் ஒழுக்சமாமென்று ஆ௫ரியர்கூறியருளினர். 

௮தன்மேலும் சடன் சேட்சச் தொடங்கனன்....- (௧௬௮) 

தாவரங்கட்குபிருண்டோவில்யோசொல்சென்றனனத்கருணமாசா 

னாவலிமிக்குறுபு தல்வவுயிருளதென்றானாயினவின்றவர்குத் 

தாவரத்தின்மலரரும்புகாய்கிழர்குகழையா தகொய்அதின்னுஞ் 

வர்களுக்குறுபாவமில்கொலோவெனக்குதர்க்க£ீடன்சேட்டான். 

சாவரங்களாயெ மாம், செடி, புல், பூண்டு முதலியவற்றிற்கு உயிருண் 

டோ ? இல்லையோ ₹ அகுளிச்செய்யவேண்டு மென்றனன். ௮ப்பொழுது 

ஆசிரியர், சாவன்மை மிகவுற்ற மகனை! அவைகளில் உயிருளதென்ற: 
னர், உளசேல், சொல்லப்பட்ட அவைகளின் மலர், அரும்பு, சாய், இழங்கு, 

தழை முதலியவற்றை அறத்துத்தின்லும் ஜீவர்களுச்குப் பாவமடைவதில் 

லையோவென்று குதர்க்கபுத்தியுள்ள டன் கேட்டனன். (௧௯௯) 

கேட்டமகன்றனைப்புதல்வவெனவிளித்துஞானகுருகளத்.துவாளீள் 
கோட்டுமரம்புல்லிவைகொட்டிடலறியுமோரறிவாங்குபின்றவொன் 

டூட்டுசுவையையுமறியுமிப்பிமனவா தியிவற்றோகொற்றங் [Gay 

'கூட்டினொருமூன்றாமவவுயிரெறும்புசி தலெளவுங்குறிக்கலாமால், 

்... இவ்வாறு கேட்ட மாணாக்கனை ஞாஞசாரியர் மைர்தனேயென வழைத் 

அப் பின்வருமாறு கூறலாயினர். ரீண்டசளைசளுடன்கூடிய மாம் புல் ஆயெ 
இவை, பரிசமறியுர் தன்மையுள்ள .ஜரறிவுயிராகும். இட்போது கூறிய 

.பரிசத்துடன் ஊட்டுஞ்சுவையையுமறியுர் தன்மையுள்ள. இப்பியினஞமும் ச் 
இனமும் ரரறிவுயிராகும். இவ்விரண்டுணர்ச்சியுடன் வாசனை யணர்ச்சியை 
YE கூட்டினால் அறிவு மூன்றாகும். ௮ம்ழவறிவுயிர் எறும்பு கறையானென 

வும் நிச்சயிக்கலாகும், (௪:௪௦), 

அம்ஜூன்றோடொளிகிழியுமுடையவுயிர் தும்பிகளுமனியுமாகு: 
மிம்மானான்கொடொலிக்கா அழமுளவுயிர்பறவையிருவிலங்கோ 
டம்மேனிம;ுடர்களுமாமறுடர்க்காய்மனமுமதிகமாமென் 
றெம்மேதையினருமறிவாரிவற்றுளோ ச.நிவாயிருக்கும்யாவும். 

'அம்மூவறிவுடன் உருவத்தையறியும் ஒளியோகெடிய விழியமுள்ள 
நா ன்கறிவுமிர் அம்பிகளும் வண்டுகளுமாகும், இக்குற்றமற்ற சான்கறிவு 
டன் ஓலியறியுங் சாதுமுள்ள । ஐயறிவுயீர் பக்திகளும், பேருருவ மிருசக்க 
ளோடு அழக சேகழுள்ள மனி.தர்சளுமாகும். ' 'ஐயறிவயிராகு -மனிதர்ச்கு



மூலமூமூரையும்- ௫௧. 

சன்று தீது ஆய்ந்துகொள்ளத்தச்ச மனமென்னும் இரறிவும் ௮,திகமாகு. 
மென மேலான அறிவுடையர் யாவரும் அறிவர், இப்படி வகுச்சப்பட்டவை 
களுள் ஓரறிவுயிராயிருக்கும் யாவும், (௧௪௧) 

சரமில்லாவசரமெனவாமாதலாற்குருதிதசைகண்மேவா 
விரசமுள்ளவுயிராகடையோட்டம்படுத்தெழுதலிலவாய்நிற்கு 
மாமுதலியவற்றின்மலராதிகொயினவைக்க தஇகவாதையில்லை 
ப.ரர்கொய்தோ தழையும்பிலுமுளைக்கவவற்றினிடம்பார்க்கலாமால், 

சரித்தலுக்குரிய சரத்தன்மயில்லாத அ௮அசாமெனச் கூறப்படுமாகை. 

யால், உதிரம் மாமிசமுதலிய தாதுக்கள் பொருக்தாச இரசம் அல்லது பா 
லெனப்படுவதுள்ள உயிர்களாக, ஈடை, ஒட்டம், படுத்தல், எழுதன்மு தலிய 
செயல்களில்லனகாய் நிற்கும், அர் தமாமுதலியவற்றின் பூ மூதலவியவைச 
ளைக் கொய்தால் அவையிற்றிற்கு ௮தஇ௫௪ வருத்தமில்லை. இதார்க எறுத்த. 

களை சழைகளுக்குப் பிரதியாக வேறு இளைதழைகளும் உண்டாதலை அவற். 

றின்சண்ணே காணலாகும். (௧௪௨) 

முதிருகரைக்கருமயிசைவாக்குபொழுதொரு அயருமுளையா தேய்ப்ப 
வுதாபருவத்திலைமலர்கள்பழமுதலியனகொயினவவுயிர்க்குவலான த 

யதசிறி அமுதியா தஅவேறுபொருள்சொய்யின துசறிதண்டாகு 

மதன்வழியின்வருபவழுமிலையீகரார்ப்பண த்திற்கவையா மாயின், 

VOTE SEED, வளர்ச்த கருமயீர் இவைகளைக் களையும்பொழுது weet 

தர்க்கு ஒருவருத்தமு முண்டாகாஇிருத்தலொத்து”. உதிரும் பருவமுள்ள 

இலைகளை மலர்களைப் பழமுதலியவைகளைச் கொய்தால் ௮வ் வோரறிவுயிர்ச் 

குச் சிறிதேனும் வருத்தமுண்டாவதில்லை. இவற்றிற்கு வேருயுள்ள மற் 

றைப் பதார்த்தங்களை .யற த்தெடுத்தால் அ௮வ்வுயிர்கட்கு வருத்தஞ் சிறி தண் 

டாகும். ௮வ்வருத்தத்தின் வழியிலே வாத்தச்க பாவமுமில்லை அப்பதார்த் 
தங்கள் ஈசுவரார்ப்பணத்இிற் காகுமாயின். 

[.உண்ணத்தகு பதார்த்த மெதவும், உயிர்க்குயிராய்த் தன்னுள் ௮௬௪ 

ரியாமியா யிருக்கும் ஈசுரனுக்கு அர்ப்பணமாகாதவழி யுண்ணாதல்: கூடா 

இதன்ப தும் இங்கனம் பெற்றும், முத்.துச்சிப்பியின்முத்தெடுத்தலும், தேன் 
கூட்டிற் தேதேனெடுத்தலும், சங்கும், நீற்றிற்குபயோகமாகு :கிளிஞ்சில் gogo! 

யனவும் இங்கே கூறப்பட்ட ஈசுரார்ப்பணத்திற் சேரற்பாலனவென்பம்,, 

பிறர்பொருட்டென்னின் அவற்றாலெய்து தோஷங்கள் பின்னுரைக்சம்படு 

பரிகாரத்தாற் நீரற்பாலனவென்ப.தும் ஒர்க, பிறவும் இன்ன. ] (௧௪௯), 

ககரலுக்சர்ப்பணமாட ம்பொருளுயிருமேன்கதில பயெய்துமர் ந்த 

வீசாரனுக்கர்ப்பணமாகாதவழிவருபாவமிறக்கு மா றவ்



Ge ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

வீசுரலனுக்கவனடியர்க்குரியபணிபுரிர் தணவையினிதீவோர்க 

ளீசுரனுக்கடியரெனவாழ்வார்களூனிகன மிடவொண்ணாதே, 

... நசுவரார்ப்பணஞ் செய்யப்பட்ட பதார்த்தவுயிரும் மேலான கதியை 
யடையும், அப்படி மீசுவரார்ப்பண மாகாசவழி விளைச்தபாவமோழியுமாறு 

அவ்வீசுவரலுச்கும், ௮வனடியவர்ச்கும் உரியசொண்கெளைச்செய்து ௮வர்ச 

ளுக்கு அமுதூட்டுவோர், ஈசுவானுக்சடியெனப் புகமுமா.ஐ வாழ்வர், இக்ங 

னம் கர்தமூலாஇிகளை நிவேதிப்பதுபோலஊனையும் நிவேதித்தல்கூடாது. 

தனக்கேளும்பிறர்க்கேனுமுபயோகமில்லா மற்றருவிற்புல்லில் 

வனக்கேடில்செடிகொடியிலெதையேனலுமறுதக்தழிக்குமாசளானை 

மனக்கோணனிமிர்க்குமருளுளர்தடுத் துன்மதியும்வழங்கவேண் டு 

மெனக்கே £ளில்குருவரு ளிச்செய்கனனஞ்ஞான்றுமசனிதுான்றென்றான். 

தனக்காவது பிறர்ச்சாவது ஒருபிரயோசனமுமின்றி மாங்களிலேனும், 
புற்களிலேனும், காட்டிலுள்ள கேடற்ற செடிகளிலேலும், கொடிகளிலே 

னும் எதையாவது சாசஞ்செய்யும் பாவியை, மனத்தின்சுபாவ துர்ச்குண 

மான கோணலை நிமிர்க்கத்தக்ச ஜீவகாருண்யமுள்ள ஈல்லோர் இப்படிச் 

செய்யேலெனத் தடுத்து ஈற்புத்தியும் போதிகச்கவேண்டுமென்றுகுற்றமற்ற 

ஆச?ரியர்கூதியருளினர்.கேட்டசீடனும்இ.தஞாயேமமேயெனஅ௮ம்கேரித்சனன்.. 

நன்றென்றமகன்மேலுக்குருவணங்கிப்புன் னுனியுஈறுக்கல்பாவ 

மென்றின்றுசொன துவிதியா மாயினாவுரிச் அண்புலையரேனும் 

பொன்றயங்குசடையீசற்கன்புல டயராயினவர்புரையினர்தே 

வென்றன்றுதிருநாவுக்கரையருரைப்பாரோமெய்யியம்புகென்ன. 

௮ப்பாவிலுளஃபுலையபேனுமெனுஞ்சொற்கடையிலணைந்தவும்மை 

தப்பாமலிழிவுசிறப்பாகுமதவிசனருட்டா சரெல்லா 

மெப்போ தும்புலவுண்ணாரெலும்பொருளை த்தருமன்பையேற்றசாளு 
முப்பாழுங்கடக்ககினை சுதவறிதியென் ௮குருமொழிர் துகின்றான். 

இப்படி யங்கீகரித்ச டன், அதன்மேலும் ஆசிரியரை வணங்கு, புல் 

வினது துணியும் ஈறுச்குதல் பாவமாகுமென்று தாங்கள் இன்றகூறியது 

விதியாகுமாயின், பசுவை யுரித்துண்ணும் புலையராயிலும் ௮வர், பொன் 

போற் பிரகாசிக்கும் ஜடாமகுடத்தைத் தாங்கிய பரமேசானுச்கு அன்புடை 

யராயின் நரம்வணங்குங் குற்றமற்ற தெய்வமாவரென்று ௮க்காலதீ.இல் திர 
நாவுக்கரசுசுவாமீகள் க.றுவரோ அ௮தனுண்மையைவிளச்சவேண்டுமென்று 

| கட்சு, — (௧௪௬) 

Hts இருப்பாசுரத் திலுள்ள * புலையபேனும் ' எலுஞ் சொற்றொட 

பின் ஈற்றில் வந்திருக்கும் ' உம்ம ” யானது, இழிவுசறப்புப்: பொருளைச்



மூலமுமுரையும், @@ 

Gag. uCuoseasgetw HowmBu Suen orucgporar Ou 

Cunt wag Eras gb புலாலுண்ணாமெலும் அருத்சத்தையுங் கொ 

டுக்கும், எந்நாளும் பாமேசார அன்பினை விசேடப்படுத்தும். இர்த ௮ருச்சத் 

தைச் சுத்தமாயை, அசுச்சமாயை, சுத்தாசத்தமாயை யெனப்படு மூன்று 

பரழையுங்கடர் து செல்லக்கரு தும் மகனே அ௮றிவாயாசவென்று ஆரியர் 

கூறிரீன்றனர். 

| * புலையரேனும் '” எனுஞ் சொற்றொடாமையப்பெற்ற இருப்பாக 
ரம்-- * சங்கநிதி பதுமறிதி யிரண்டுர் தந்து தரணியொடு வாளளத் திருவ 

போனும்--மங்குவா ரவர்செல்வ மஇப்போ மல்ேலோம் மாதேவர்ச் சேகாந்த 

எல்ல ராடில்--௮ங்கமெலாம் குறைந்தமுகு தொழுகோ யோரா யாவுரித்துத் 

இன்றுழலும் புலைய ரேனும்--சங்கையார் சடைச்கரர்தார்ச் சன்ப ராஇ லவர் 

கண்டீர் யாம்வணங்குங் கடவு ளாயே,” என்வருவதென்ச.] (Ser) 

கின்றகுருகோக்கிமகன் புலைப்புசிப்பிலுயிர்க்கொலையினேரும்பாவம் 

பொன்றவய/ பரிகார நூனவிலவில்லைகொலோ புகறியென்ன 

வின்றயைகொள்குருபுதல்வவேசில்பசாசரமிருதியிருமாமீன் கள் 

கொன்றதற்கும்பறவை நகருயிர்க்கொலைக்கும்பரிகாரங்குயிலுமென்ருன். 

இவ்வாறு கூறிநின்ற குருவைச் £டன்பார்தீது, புலாலைப் புசித்தலா 

லும் உயிர்க்கொலை செய்தலாலுமுண்டாகும் பாவமொழியச் செய்யவேண் 

டிய பிராயச்சித்தங்களைச் சால் தரங்கள் கூறவில்லையோ £? கூறவேண்டுமெ 

ன்ன, இஸியதயாநிதியாயெ குருவானவர் புதல்வனே ! குற்றமற்ற பராசரஸ் 
மிநதி (பிராயச்சித்தகாண்டம் ௬௩ - ம் ௮த்இயாயம்) ஆனது பெரியமிருகங்க 

ளையும் மச்சங்களையும் கொன்றதற்கும், பக்ஷிகளையும் ஊருழுயிர்களையுங் 

கொலைசெய்ததற்கும் பரிகாரங்கள் கூறுமென் நியம்பினர், 

.. [பரிகாரதூல் பலவிருப்பினும், இக்கலியுகத்திற்கு மூக்கியநூல் பராசர 

ஸ்மிரு தியாகலின், ௮ஃ இங்குச் காட்டப்பட்டது. | (௧௪௮) 

ஆயினந்தவாவிகளைக்கொன்றுகொன்றுதின்௮தின் C nu p gran 

நேயமுள்ள பரிகாரம்புரிதனெ றியாகாதோரெறியோயென்லும் 

வாயுடையமகனையிறைஈனிகோக்கெயறைகின்றான்மறமிதென்னா 

லாயுணர்விலா துசெய்தபா தகர்தான்பரிகாரத்தக ஓமல்லால், 

தீன்னவ விற்சசிக்சொணாவினைவழியில்வருநெடியச ழக்குகீங்கு 

மின்னபவமிதினிங்குமென த்தெரிந்துமன மாரவிழைக்கும்பாவ. 

மென்னபரிகாரமிழைத்தா ஓமொ ழியா ததவுமேகுமென்று 

சொன்னவுசையுண்டெனினுமதுபெரியசந்தேகஞ்ச தனேயென்றும், 

அப்படியாயின், அச்சப் பிராணிகளைச் கொன்று கொன்று திருப்தியா 

கத் தின்றுகின்று கொண்டேவந்து ௮க்தத் கருமசாஸ் இர் கூறும் பரிகாரத்
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*தைச்செய்தல்' ஈன்மார்ச்கமாசாதோ ? ஒழுக்கமுள்ள ஆசிரியரே யென்னும் 
வாயடைய சீடனை, ஆரியர் - விவேகபூரணஞர் ஈன்ராகப்பார்த்துச் கூறலா 

வினர். இ. பாவமாகுமேயென் ௮றியுமறிவில்லாமல் ௮அசாவது அபுச்.தியூர் 

வமாசச்செய்த பாவந்தான் பிராயச்சித்தத்தா லொழியம். அன்றியும், 

தனக்குச் ச௫க்கமுடியாவழித்தான்செய்த காரியங்களால் நேரிட்ட கொ 

டும்பாவழு நீங்கும். இன்னபாவம் இன்ன பிராயச்சித்தத்தால் நீங்குமென்று 

ஏற்கனவே.யறிர்துகொண்டு பின் புத்திபூர்வகமாகச் செய்யுங் சாரியங்களர் 
ஓுண்டாகும் பாவம் எப்படிப்பட்ட பிராயச்சித்தஞ்செய்தாலு நீங்காது. அதி 

தகைய பரவமு நீங்குமென்றுகூறிய அருத்தவாதவாகீயெங்களுமிருக் தாலும் 

பிள்ளாய் /! ௮வ்விஷயம் எச்சாலத்தும் பெரிய சக்தேகால்பதமே. (௧௫௦) 

நல்லவர்கள்பரிகாரமுண்டெனவொர்பவஞ்செயார்ஈவைதீர் நூல்கள் 

சொல்யரிகரரஈனிசடந்ததற்கும்பாவமததொலைந்ததற்கு 

மெல்லையி து தசானெனவிக்செவர்தீர்ப்பாசலினுண்ணிறைச்சாச்கொல்லும் 

புல்லறிவையொழித்தருளின்மார்க்கமுறனலமெனவப்புனிதன்சொன்னான். 

கல்லோர்சள் பரிகாரமிருக்கன்றதே யென்னுர் துணிவுடன் ஒருபாவ 

திதைச் செய்யார்கள். பாவக்கழுவா யுரைக்குநால்கள் கூறுகின்றபிராயச்சித் 

தங்கள் குறைவற ஈடத்தப்பட்டன வென்பதற்கும், அவற்ராலொழியவேண்் 

டிய பாவங்க ளொழிக்தன யபென்பதற்ரும் அளவு அதாவது அறிகுறி யிது 

தானென்ன இவ்வுலகன்சண் எவர் வவையறத்துக் கூ.றவர், கூறாராகலின், 

புசச்குமுணவுக்சாகக் கொலைசெய்யத் தாண்டும் ௮விவேகத்தை Ours 

துச் €வசாருண்ம வழியிணிற்றல் உசிசமாமென அந்தப் பரிசுத்த அரியர் 

கூறியருளினர். (௧௫௧) 

பறைர்தகெறியுணர்ர்தசுதன்கொால்லுவ அமுண்ப அவும்பா வமென்றே 
யறிந்தவெனக்கின்னுமொருசந்தேகமுண்டதுதான றிலவினாலே 
சிறந்தபெரியவர்கள் ஞனருர்திடினும்வேறுபிழைசெய்திட்டா லுங் 

கறங்குகை நயடையார்களெனழூல்கள்கழறுமுரைகளிலேயென்றான். 

இப்போது கூறப்பட்ட மார்ச்சத்தையறிர்த டன், கொல்வதும் கொ 

ன்றதைத் தின்பதும் பாவமேயெனவறிர்ச எனக்கு இதன்மேலு மொருசர் 
தேகமுண்டா யிருச்கின்றது. ௮ஃகாவது அறிவின்மேம்பட்ட பெரியோர் 

கள் சகள்ளுண்டாலும், ஊனுண்டாலும், வேறு குற்றங்களைச் செய்தாலும் 
உரியபாவம் ௮அடையார்கள்'! என்று ல தூல்கள் கூறுகின்ற வாக்சியங்ச 
ளின் விஷயத்திலென்றான். ப 

[இப்படிப்பட்ட வீஷயம்.- சிவஞானசித்தியார் அ - ம் குத்செத்து 
௯௩ - ம் செய்யுளில் மாசதனிற் நூய்மையினின் வறுமை வாழ்வின் வருத் 

_தீத்திற் நிருத்தத்தின் எமதனச் திர். னத்தின்... அசையினின். Ga gui



மூலமூருரையும்- டன 

ணிவை யல்லாது மெல்லா மடைந்தாலு ஞானிகடா மானடியை யகலார்''? 

என்பதிலும் அறியப்படும். ] (௧௫௨) 

அவவையமறுக்கவெனக்குருமகனைநோக்இயெந்தவறிவுளார்க 

ளெவ்வழியும்பிழைசெய்யாரெலும்பொருளை த்தருமுனுளையேய்ச் தவும்மை. 

தெவ்விலவசருளமழுக்துங்காற்பாலர்பேயர்பித்தர் திறமூமாவ 
ரவ்வமயமெதையேனுஞ்செயினவர்கள்செய்கையெனவதுவா காதே, 

(பின்பு ௮ந்தச்€டன்) ௮ச்சர்தேதகத்சை யொழித்தருள வேண்டுமென் 

ன, குருவானவர் டனை நோக்கி, நீ கூறிய அறிவுடையோர்கள் எவ்விதத்தி 

னும் குற்றமான காரியங்களைச் செய்யார்களெனும் பொருளை உன்வாக்கயத் 

இற்பொருக்திய 4 உம்மை '? யானது தரும். (அசம்பூறமாயெ ஈரிடத்தும்) 
பகைமையற்ற அவர்கள் இருவருள் வயப்பட்டு நிற்குங்காலத்து, பாலர், பே 

யர், பித்தர் தன்மையையும் உடையராவர். ௮க்தத்தருணத்தில் (சன்று தெ 

னப்படும் இருவினையுள் ஊழின்படி) எது செய்யகேரிடிலும் ௮ஃது அவரு 

ள்ளே யாவேசித்திருக்குந் திருவருளின் செய்சையாகுமேயன்றி அவர்செ 
ப்கை யாகாது, 

| * பாலர்பேயா பித்தர் திறமுமாவர்'' என்றது, மண்டலப்பிராஹ்ம 

ேபைதீஷத்தில் * ஸதத்ஜ்ஞஜோ பாலோச்மத்த பிசாசவஜ்ஜடவ்ருக்யாலோக 

மாசரேச் | '” எனவரு ௪ரு இப்பிரமாணமா யிருக்கின்றது. ] (௪௫௩). 

கொல்லாமற்கொன்றதையுமுண்ணாமலிருப்பவர்க்குக்கூற்றுமஞ்சும் 

பொல்லாதபிணிகளஞ்சுமறிவுவிஞ்சுமாகலின்முற்புகன் நமேலோ 

செல்லாரும்பணிகடவுளாவாவரிடத்தில்வழுப்போலவேதும் 

நல்லார்கள்காணினிகழா துகொளற்கவ்வா௮ுஈவிஓுநால்கள்.. 

கொல்லாமலுங் கொல்லப்பட்டதைதச் இன்னாமலு மிருப்பவர்ச்கு, (எல் 

லோரையும் அச்சுறுத்தி யுயிர்கவரு 6) கூற்றுவனும் அஞ்சுவன், கொடிய 

நோய்களும் அஞ்சும். அதிவுவிரு த் தியாகும், ஆகலின், முற்கூறப்பட்ட கொ 

ன்றுண்ணா மேலோர். -யாவரும் வணங்குச் தெய்வமாவர், அவரிடத்தில் உல 

இனர்களாற் குற்றமாக. மதிச்சுப்பட்ட சிலகாரியங்கள் ஏசதேசங்காணப்படி. 

னும், காம் சடைத்தேற வேண்டுமெனுங் கருத்துடையோர். இசழாமல் ௮வ 

ரை வழிபடற்காகவே இ.லழூல்க எவ்வாறு கூறும். 

[ “கூற்றுமஞ்சும் பொல்லாத பிணிகளஞ்சும்"' என்றது, கொல்லாவிர இ 
கள் பிற பாவங்களைச் செய்திருந்தாலும் அவற்றிற்குரிய தண்டனையை யம 

தருமன் செய்ய நினைச்கும்போது, உயிரொன்றனையும் வருத்தாச தரும. 
மூள்ள இவரது உயிரை யானெவ்வாறு வருத்தல். கூடும், வழியில்லையே 
யென்று இம்மையிலும் ம.றுமையினும் பின் ணிடைவன்: அவன தாணையி. 

லுள்ள கொடுரோய்களும் அவ்வாறே யாதற்பாலன என்பதைக் காட்டுஇன்: 

றது. அதனால், யமனாணை செல்வதற்கு ஆசாரம், ஜீவயாகனை யேயாமென்க..] 
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௫௮ ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

உவர்நீரி லுறைமீனுக்கர்தவுவசேருதவுண்மையேபோ 

லவர்நீருமாமவரைப்போனடித்துத்தனதுசெயலாசையாலே 

யெவருனுங்சள்ளுமருந்தடவார்கொலவர்கரகையெய்தறிண்ணர் 

தவறேதுமின்னெநியினடப்பவர்களேயறிவுசார்வாசென்றான். 

உப்புநீரில் வாழ்ற மீனுக்கு அவ்வுட்பு ஏருத வுண்மைபோல மேற் 

குறித்த பெரியோர் தன்மையுமாம், உலனெரில் அவரைப்போல ஈடித்துச் 

சீவபோதத்தடிப்புடன் மிகுந்த ஆவலோடு முற்கூறிய ஊனையுய் கள்ளையும் 

அருச் து ரெவரோ அவர் சாகமடைதல் சத்தியம். எவ்வசைச்குற்றமுஞ் 

சாராதவழியி னடட்பவர்களே மெய்ஞ்ஞானத்சை யடைவார்களென்ளூர். 

கலிவிரத்தம். 

்சவங்கரி தாசேோமொ டாடாமுத லான 

வுசிதங்களர் மிருகங்களை யுங்குக்குட மாதி 

யசையுஞ்சிறை விஏரங்களை யும்மாள்வினை களினன் 

கிசையும்படி செய்தேயிரை யியார்கதி யென்னாம். 

கு,திரை, யானை, ஒட்டகம், ஆடு, மாடு மூதலிய சிறந்த மிருகங்களை 

யும், அசையஞ் சிறகுகளோகூடிய கோழிருதவிய பறவைகளையும் தங்க 

ளுக்காக வேண்டிய காரியங்களில் ஈன்றாச வுபயோகப்படுச் இிர்கொண்டு, 

வயிரு 7 அவைகளுக்கு இரைகோடாதபாவிகள்கதி யாதாகும் £ (௧௫௬) 

செய்யாவினை செய்யும்படி செய்வார்கதி யென்னா' 

மையாஈனி யறையாயெனு மணிமாமக னுணரப் 

பொய்யாமுனி புகல்லானிசை போடாசவ ரேனோர் 

மையாருட னமனார்தரு வறுமைப்பய ஸுகர்வார். 

செய்ய ஏலாத வேலைகளைச் செய்யும்படி அவைகளைப் பலாக்காரத்சே 

ய்பவர் கத யாதாகும் ? குருவே! ஈன்கு ஈவிலவேண்டுமெனச் கேட்ட விசா 
ரணைசெய்யும் அழகு மீச்கொள் €டனநியும்படி சத்தியர் தவராத குருவான 

வர் கூறுவான் ரொடங்கினர். அப்படி யிரை கொடாதவர்களும், ௮இக லே 

லைவாங்கெவர்களும் கரியசேகமுடைய யமதருமனார் அந்தப் பாவங்கட்கு 

ஏற்றபடி. கொடுக்குர் தரித் தாரத்தை யநுபவிப்பார்கள். | (௧௪௫௭) 

கூட்டிற்லெ வுயிர்விட்டவை கொள்ளுஞ்சுக மெல்லா. 

மோட்டற்பரு மேதண்டனை யுறுவார்சுக மங்க 

னாட்டப்படு மாயிற்பிழை யிலையென்று ஈவின்றான் 

கேட்டி.ட்டவ னன்பா.ரடி கேளென்ு. விளித்தே.



மூலமுமுரையும். ௫௯ 
அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரிய விருத்தம். 

பத்த ரியோச ரெல்லாரும் பகர்ந்த பூத தயவுடைய 
சித்த முடையர் தாமோசெப் புதிரன் கென்னத் ேசெனற் 

புத்தி யுடையாய் பூதகயை பொருந்தி னவர்ச்கே யீச்சுவர 
பத்தி பொருந்து மதன்மேலே பாச வைராக் கியமுண்டாம். 

இல ஜெர் அச்சளைச் கூட்டிலடைத்து, அவைகள் சுயேச்சையா யிருந்து 

அதுபவிக்குஞ் சுசமெல்லாங் கெடுக்கின்ற புத்திஹீனரும் யமதண்டனைக் 

குள்ளாவர். ௮ல்கனமே அவைகள் சுசமாயிருக்குமாறு செய்யப் படுமாயிற் 

பாவமில்லையென்று கூறினர். இவைகேட்ட €டன், அன்புள்ள அடிகளே 

யென்று ஆரியரை யழைத்து,-- (௧௫௮) 

பத்தர், யோ௫ெள் மூதலிய பெரியர் யாவரும் தரங்கள் கூறிய ஜீவகாரு 
ண்யத்துடன் கூடிய சித்தமுடையர் தாமோ : ஈன்ராக விளச்கவேண்டுமெ 

ன்ன, தே௫கானவர், ஈல்ல புத்கியுடையவனே 1! பூததயை பொருச் தினோர் 

யாரோ அவருக்கே ஈசுவரபத்தி யுண்டாகும். ௮ந்த ஈசுவரபத் இவர்தபின்பு 
தான் பாசவைராக்கிய முண்டாகும். (௪௫௯) 

௮ந்த வைராக் கியழுற்றா லரிய பிரம ஞானஷாறும் 

பந்த மறுக்கு மதனாலே பரமுத் தஇயறு மெனவோர்ந்த 

புந்தி யுடைய வவரந்தப் பூக தயவை யடையரெனந் 

கெந்த விடத்து மையமுண்டோ வெனலுஞ்€டனிதசொல்வான். 

௮ச்தப் பாசவைராச்சிய முண்டாயின் அரிய பிரரமஞஷான மூண்டாகும். 
பாஈமோசனஞ் செய்யவல்ல அச்தப் பிரமஞானச்தினற் பரழத்தி பொருச்.து 

மென்றறிந்த புச்கிமான்களாகிய அன்னோர், ௮ர்தச் தயையுடையன்.ற 

கூறற்கு எந்த இடச்துஞ் சர்தேகமுண்டோ வென்று கூற, டன், பின்வ 

ருமா றுரைச்சலாயினன். (௧௯௦) 

அறைந்த பத்திக் சாதார மாக வுள்ள பூததயை 

குறைந்த வழியி னிற்பவர் தாங் குயிற்று மறங்க ளவர்க்கன்ப 

இிறைச்த கதியை நல்காவோ நிமல குருவே யோதென்று 

பறைந்த சீடன் நனைத்தர்தை பார்திதிவ் வாறு பகர்கின்றான், 

மேலே கூறிய ஈசுவாபத்திக் காசாரமாகவுள்ள பூகசயை குறைவாக 

வமைச்த மார்ச்சங்களி லிருப்போர் செய்யச் தநமங்கள்.-- அவர்களுக்குப் 
பூரணாரச்தக தியைச் கொடாவோ ?₹ பரிகுத்சமான சேசிசோ ! கூறவேண்டு 

மென்று கேட்ட €டனைச்.குருவாவார் சோக்டப்பின்் வருமாறு பகாலாயினர். 

கொலையும் புலையுக் தவிராக கோளர் புரிநல் லறங்களெலா 

மலையுங் கடலிற் பெருங்காய மாமி லந்தான் கரைத்திடல்போ



௬0 ஜீவயாதனையைக்குறித்தஸியாசம் 

- ஸனிலையின் அுலையு. முயிர்க்குறுஇி நேடு பவரு மக்கொடிய 

புலையுங் கொலையு நீக்கெறம் புரியா நீர் தா ளென்னேயோ, 

கொலையையும் (புலாலாகிய) புலையையும் ஒழிக்சாத பாதகர் செய்யும் 
ஈல்ல தருமங்களெல்லாம், அலைகின்ற கடலிற் களைக்கப்பட்ட பெருங்காய 

ரூம் புளியும்போல நிலையாமலழியும். தங்களான்மாவுக்குச் சுகச்தைத்தேடு . 

பவரும் அர்த மாபாதகச் செய்கைகளாகிய கொலையையும் புலையையுநீச்இத் 

தருமத்தைச் செய்யாக தன்மைகானென்னை ! (௧௬௨) 

பனியா மூயிர்த்து ரோகமெனப் பகர்வெங் கொலையும் .புலையுமகா 

சனியாய் கிற்கு மறங்கெடுக்கச் சைவ னீதா னலனெனவோர் 
. மூனியாய் கிற்கு மிக்கொடிய முரணை யொழியா ரூனுகர 

கினையா விலங்கி னுங்கடையா கின்று கழியத் தடையுண்டோ, 

துன்பமாம் உயிர்ச் து ரோகமெனப்படுங் கொடிய கொலையும் புலையுந் 

தருமத்தை சாசஞ்செய்யப் பெரிய சனியாயிநிற்தம். * நீ சைவன் அல்லன் ” 
என்று இழித்துச்கூறுமாறு முனிச் அுதள்ள ஒரு ழனியாயும் நீற்கும். இச்சொ 

டிமையாகயெ உயிர்த்துரோகக்தையொழியாசார், மாமிஸத்தைப்புசிக்க நினை 

யாத(டு மாடு ஒட்டகம் கர்த்தபம் குரங்குமுதலிய) மிருகங்களினுங்கடைப் 
பட்டவர்களாக யிருச்.து மாணமாக யாதுதடை, ஏதுமில்லை. (௧௬௬) 

புலவே நுகருநாரைபுல்லுண்பொன்மான்விடக்கூ ணுடல்கிழையா 

நலமே யணு௫க் கதியடைந்த ஞாயர் தெரிக்து மிம்மநுடர் 

நிலமே ஓயிர்கொன் ௮ுண்கரும நீக்காரிலையென்னிதைவிடவோர் 

பலமே யிலசெப்.பற்றொழிவார் பரம தவமென் புரிவாரே., 

மாமிஸமே யுண்ணும் நாரையானது, .மாமிலாஹாரத்தை விரும்பாத 
ஈலம்பொருச் இயும் ; புல்லையே தின்னும் அழகுள்ள மான்களானவை, ஊனு 

ண்பார் விரும்புசன்ற புலாலுடம்பெனச் தங்களுடம்பை விரும்பாத நன் 

மைபொருர்இயும் ஈற்கதியை யடைந்த சரிதமெல்லாம் இம்மனிதர்கள் அறிக் 

இருந்தும் இல்வுலஇற் .பிராணிகளைச் கொன்று இன்னுங் காரியத்சையொ 

மியாஇருத்தல் என் கருதியோ ! இந்த ஆஹாரத்தை நீச்ச ஒரு வல்லமை 

யற்றவர், அசப்பற்றப் புறப்பற்றக்களி லெதனைநீக்கும் வைராக்ய முடை 

வரரவர்.! மேலான தவங்களி லெதைச்தான் செய்ய வல்லுஈரரவர் ! 

[| காரை ஊனுண்ணாமல் கற்க தியடைந்த விவரம் ;-- மதுரைத் திநவி 

ஊயாடலிற் காண்க. .மான்கள் நற்கதியடைந்த விவரம் ;-- குருத்ரு ஹன் 

எனுமொரு லேடன், தான் கொன்றுஇின்னத் தச்ச மிருகமொன்றுங் காணா 

மற் பகற்காலமெல்லாங் காட்டிலலைந்து மாலைக்காலமானவுடன் ஒரு தடா 

கக்கரையிலுள்ள வில்வ விருக்ஷச் இிேறி மிருகங்களின் வரவு பார்த் திருந்த 

னன், அப்போது அங்ஙனம் நீரருந்தவரத பெண்மானென்றை ௮வன்கொ



மூலமுமூரைடிம். ௬௧ 

.லவதற்காக வில்லிலம்லப்ப் பூட்டினன். ௮துகண்ட அம்மான், ' நீ என்னை 
யாகாரமாசச் கொள்ளற்கு கானியைந்தேன். ஆயிலும் எனக்குச் குட்டிசளி 

ருக்கின்றன. அவைகட்குப் பாலரு தீ.இிவிட்டு இங்கே வரு வேனென்று தக்க 

அதியாயப்பிரமாணம் கூறி அவனிடம் விடைபெற்றுச் சென்றது. அதன்பின் 
அம்மானின் மூத்த பெண்மானானது அங்கேவந்து அவனம்பிற்கிலக்காயது. 
அதுவுமல்வாறே கூறி அவனிடம் விடைபெற்றுச் சென்றது, அதன்பின் 

அவ்விரண்டு மான்களின் ஆணாூய பெருத்த கலைமானும் ௮வனம்பிற் இலெச் 
காயது. .அதுவும் என்குட்டிகளை யென் பிணைகள்பா லொப்புவித்து விட்டு 

இங்கேவர்து உனச்சிரையாவேனெனத் தச்ச பிரமாணங்கூறி ௮வனிடம் 

விடைபெற்றுச் சென்றது. பின்பு அ௮ம்மூன்றுஞ் சக்தித் து நிகழ்ந்தவற்றைக் 

கலந்துபே௫த் தங்கள்குட்டிகளைச் சிலமான்களிடம் விடுத்து வேடன் மூன் 

னர்வந் து, இனி நீ யெங்களை யிரையாச்டக் கொள்ச '! என்று கூறி நின் 

றன. அவ்வேடன், இம்மிருகங்களுக்குள்ள சத்தியமும், ஊனுடலவேறுப் 

பும், ப2ராபகாரமும் எனச்கில்லாதொழிர் தனவே யென்றுள்கி அவைகளைக் 
கொல்லாமல் தாயர் தையஞரய் நிற்கையில், அன்று சிவராத்திரி யாதலாற் 

கருணைக்கடலாகிய சிவபெரு மானார் பிரசன்னா ** நீ ஒருஈகர்சாப்போனாய் 

வாழ்க??? என்றா சீர்வதித்தருளியபடி ௮அவனுமாயினன். அவனே இராமரைப் 

பூஜித்த குஹன். ௮ந்தமான்களும், அவற்றைப் பின்றொடர்நர்துவந்த குட்டிக' 

ளும் அங்கனமே மிரு கவுரு£ங்கித் திவ்யதேஹம்பெற்று அங்குவர் இிறங்கெ 

'தேவவிமானத்திலேறிச் சுவர்ச்கஞ்சேர்ர்தன. இச்சரிசவிரிவை, சைலபுரா 

ணத்து ஞானசம்கிதை ௪௪-ம் ௮த்தியாயத்திற் காண்க, ] (௧௬௪) 

ஏறுபிணிக்குமிழவினுக்குமேதுவானபுலாலுடலுக் 

கூறிலுணவீதெனவூலுண் ணணர்வில்லா தாரெவ்வரிய 

பேறுபெறுவருணர்வுடையாய்பேசுநீயேயென்றனனக் 

காறில்கருணைக்குருவகனகமலகோக்கிமகனவில்வான். 

| ராளுக்குகாள் விருத தியடையும் வியாஇக்கும், சாக்காட்டுக்குவ் காரண 

மாகவிருச்கும் மாமிஸதேஹ போஷிப்புக்கு இடையூறில்லாதஆகாரம் ஈதெ 
ன்று ஊனைப்புசிக்கும் அறிவிலிகள் எப்பேற்றைத்தான் பெறுதற்கு ௮௬௧ 

ராவர் ! புத்தியுடையவனே ! நீயே கூறுவாயாக வென்றுரைத்தனர். இப்படி. 

புரைத்த அளவற்ற இருபாநிதியாகிெய ஆூரியாது சரமரைபோன்ற முகத்தை 
'சோச்சச் £டன் கூறுவானாயினன். (௧௬௫) 

ஊனுண்பவர்தன்மம்பலியா தொழியுமென்னிற்பரசமய 

ஞானமுடையார்பெரியரெனஞாலம்புக ழவிருந்தாரென் : 

_ தீனமறநாக்கேட்டிடலென்னியம்புகென்னமகனேகேண் 
ஞானதெறிபுல்லியவுடனச்ஈலருங்கொள் ரானுணகியையார், 

புலால் புசிப்போர் செய்யுச் தருமங்கள் பலங்கொடாமல் வீணாகுமெ 
ன்று கூறில், புலாலுண்ணும் அச்கிய சமயிகள் ஞானத்தையடைந்து பெரி



ore. ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

'யோரென உலசத்தார் புகழ்ச் துபேச விருச்தனென்று குறைவற நரம் Ce 
ள்விப்பட்டிருத்தற்கு ஞாயமென்னை £ 'சொல்லவேண்டுமென்ன, மைர தனே 

கேள், ஞானுறஷ்டானச்தை யடைச் தவடன் அப்பெரியோரும் பிராணிச 
ளைச்கொன்று அவற்றின் ஊனைப்பு௫ச்சச் சம்மதியார், ப (௧௬௬) 

அவவாறன்றிக்கொன்றுறுக சகமேயுடையர்க்சோர்ஞான 
. மிவ்வாருலகி ற்காணிலுமஃதிழிவில்சாத். அவிக மிறையு 

. மொவவாவிழுக்குஞானமெனவுணசலாமேலாயுளதேல் 

வெவ்வாதின்.றிக்கல்லெறிர்தவிரதர்க்குற்றதிறமெனவாம். 

அப்படியின்றிச் கொன்ற இன்னும் விருப்பமூடையவர்க்கு ஒரு ஞான: 

மூண்டாயிருச்ச இம் நீளுலூற் காணப்படிலும் அதனை, சத்த சாத்துவிகா 

மிச மொருசிறிதும் பொருச்தாத ஹீனஜான மென்றுணாலாம். அவ்வாற 
ன்றி உயர்ந்த ஞானமாயின், அஃது எவ்விச ஆக்பனையுமின்றிச் 4 கல் 
லெறிவிரதம் ?' பூண்ட சாக்கியநாயனூர்க் கு தித்ததையொச்த எகதேசந்தது 

எனவாகும். 

| * இழிவில் சாத்துவிசமிறையம் '' எனவே, மாமிசாகாரம் தாமத்துண 

திதையே விளைக்குமென்பது போதரும், ] (௧௬௪) 

எழசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

என்றருளாசானவின்றனனதன்மேலெழின்மகனென்குருநாதா 

கொன்றுணவேண்டாவெலுமருண்முறைகள்கூறிடுமொழுங்கனுட்சி லவிய 

சொன்றிடவருளாயெனலுமவவையனுளமகிழ்ந் திதன் மூன மேயுன் 

வன்ஜரொடர்வினவற்கருள்விடைகளிலேவர் தனசலவினுக்கேட்டி, 

என்று அருண்மூர்த் தியாய ஆரியர் கூறினர். அதன்மேல், வனப்பு 

வாய்ர்த மாணாச்சன், என்குருகாதரே ! 4 கொன்றுதின்னற்க *? என்றுகூ 
௮ஞ் சீவகாநண்யசாஸ்திரங்க ஞரைக்கும் விதிசளிற் சிலவற்றை யிங்கனம் 
பொருக்துமாறு கூறியருளவேண்டு மென்று விண்ணப்பிச்ச, அவ்வாசிரிய 

ரும் ஈன்றுகடாயினை யென மனமகிழ்ந்து, இதற்கு முன்னரே நீகேட்ட வன் 

மைசான்ற விஞக்களுக்கு யாம் கூறிய விடைகளில் அத்தகைய விதிகள் 
தில வந்துள்ளன. (ஆயினும்) இன்னுஞ்ிலஎடுத்துச்காட்டுதும்கேட்பாயாக. 

ஆவியாமெதற்கும்யாதொருதுன் பீயாதரல்வாழ்வுடையோர்க்கே 
தாவிலாவருடான் றரப்படுமென்றுசாற்றினனுயர்சிவனென்னுர் 

தேலிகாலோத்தரங்கிளிமொழிவாய்த்திருவடையுமையவடனக்கா 
லோவுமோபாவமிருமையுஞ்சுகமின்றுயிர்க்கொ லைஞர்ச்கெலுங்கார்தம். 

் உயிஜொனப்படு மெதற்கும் எவ்வித தன்பமுங் கொடாத ஈல்ல வாழ் 

அுடையோர்க்கே கேடில்லாத ஈமது இருவருட்பிரசாதவ் கொடுக்கப்படும் ?!



நூலமுமுரையும். ௬௩. 

என்று பரம்பொருளாகிய சிவபெருமானார் இளிமொழியொசத்த 'இனியமொ 

ழிகளைத்தருஉம் இருவாயையுடைய ஸ்ரீஉமாதேவியார்க்குக் கூறியருளின 
சென்று தேவிகாலோத்தரம் ( * அளி௰மர் குழலாய் '? என்றற்டொடக்கத்து 

௫௪ -ம் செய்யுள்) கூறும். கந்தபுராணம் (சாஏபலு பதேசப்படலம் 6 பல்லு 

யிர் தன்னையு மாய்த்து ?? என்றற்மொடச்சத்து ௨௪-ம் செய்யுள்) “(பல) 

உயிரையும் கொல்பவர்க்குப் பாவமொழியுமோ! இம்மையிலும் மறுமையி 
னும் அவர்களுக்குச் சுகமே கிடைப்பதில்லை '* என்று கூறும். (௧௬௯) 

மூமைசொல்சாண்டிலியால்வராகம்வழங்கிடுமமிசையியம உ 

மஇமிசையென்னலுமுயிர்வதைசெ ய்யாவருட்குணமா ன பொருந்தச் 

சுகர் தமல்கியமகிலைதனினிற்போன் ராயவனெனுஞ்செவழை 

விகிர்சமிலாமுன்மனுவருளோடுவிளம்பியவறஞ்சிலவறை கும். 

(யோகஞான) மகிமைகளைச் கூ.றகின்ற (அதர்வணவேத) சாண்டிலி' 
யோபநீஷ்த்து (௧-ம் அத்தியாயமும், யஜுர்வேத) வராகோப நிஷத்து 
(டு-ம் அத்தியாயமும்) இயமகிலையில் : அடுமிசை "' எனும் விரதத்தைச் 

சொல்லும். :: அகிமிசையெனும் உயிர்வதை செய்யாத காருண்யத் தன்மை 

யானதைப் பொருச் திப் புண்ணியம் பெருகத்தச்க இயமநிலையி னிற்பவனே 

சுத்தமானவன் ?? என்ற (பாக்மபுராண) சிவசிதை (பக்தியோச: அத்தியா 

யம்) பகரும். விபரீதமில்லாத சுவாயம்புமனு கருணையோடு கழறிய தீரு-மங் 

சளிற் சிலவற்றை இனிக் கூறுவேம், | 

[ “ அஹிம்ஸா ” எனும் வடசொல் “அூமிசை” எனவாயிற்று, ௮ஹிம். 

ஸா-ஹிம்ஸை செய்யாமை. ] (௧௪௦) 

மறைகளையோதல்சுிியுறவிருத்தன்மா சறுசெப்தவஞ்செய்த 

லிறையருள்படைக்குமுயிர்களைவருத்தா திருத்தலின் முற்பிறப்புணசோர் 
கிறையறிவுண்டாமென்றிடிநான்காநிகழொருகூறதுதா னே 
பொறையதுகொக்கேபோலருளிலர்க்குப்புன ஓுல்கேலெனப்புகலும், 

்வேதாத்தியயனஞ் செய்தல், அசாரத்தோ டிருத்தல், குற்றமற்ற ஜெப: 

தபங்களைச் செய்தல், பரமேசுவானது ௮ருட்சத்தியாற் படைக்கப்பட்ட 

பிராணிகளை ஹிம்ஸியா திருத்தலெனும் இத்தருமாநுஷ்டானங்களால் முன் 

ஜன்மங்களை யறிர்துகொள்ளத்தக்க ஒரு பூணஞான முண்டாகும் "' என்று 

மநுஸ்மிநதியின் கான்சா மத்தியாயம் (பொதுவிதி ௧௪௮ -ம் சுலோகம்) 

சொல்லும். அவ்வத்தியாயமே (௧௯௨ -ம் சுலோகத்தில்) மீன் தின்னவே 
ண்டுமென்னுங் கருத்தாலே ஹிம்ஸையிலேயே புத்தியைச் செலுத்திச்கொ 

ண்டிருக்றெ கொக்கைப்போலச் கரருண்யமில்லா திருக்கு முயிர்க்கொலைஞர் 
க்கு காவறட்டிச்காகப் பருகுந் சண்ணீருங் கொடாதை?' என்று கூறும். 

தன்சுகத்தினுக்காமான்முதனல்லசக்துவைவருத் துன் றவன்றா. 

னின்சுகத்இனையிம்மையிலுமற்றதிலுமெய்திலனென ஈனியியம்பும், : :



௬௭ ஜீவயாதனையைக்கு றித்தவியாசம் 

நன்சுக த்தருமாவின் றிடுமைந் தாங்கூறுபின்னடைதருபிரரணி' 

யின்சுகக்கேடாயிமிசைசெய்யா தானிதமொடுய்கன்றனனென்.லும். 

. 4 தனது சுகத்திற்காக, மான்முதலிய. நிரபரா.திகளா.ய. ஜெந் துக்களை: 
வருத்தப்படுத் துன்றவன், தானதுபவிக்கவேண்டிய௰ இணியசகத்தை யிம் 

மையினும் மறுமையிலும் ௮டையான் '' என்.ற ஈல்லசுசகஹே.துவாகய தரு 
மங்களைக் கூறுகன்ற. ஐர்தாமத்தியாயம் (௬௫-ம் சுலோகம்) ஈன்றாக வுரை 

க்கும். மேலும்,  சரிக்குஞ் செயலுடைப் பிராணிகளின் சுசச்கேடாக ஹி 

மிசையைச் செய்யாதவனெவனோே அவனே சுகத்தோடு உஜ்ஜிவிப்படனாவன்”” 
என்று மேற்படி அத்தியாயம் (௪௬ - ம் சுலோகம்) கூறும். (௧௪௨3; 

உயிர்வதையாமலூன்வரமாட்டாதுயிர்செகுத்திடுவினையாலே 

செயிரறுசுவர்க்கலோகுமெய்தாதலான்முடைசேர்விடக்கொழித்சே 

யயில்கவென்றோதமலகையைப்போலூனருர் த. தனீத்தவனிநர்த 
வெயில்விரியுலனோயிலனாகவிளங்குவனென்.னுமக்கூறே, 

௮வ்வத்தியாயம் (௪௮ - ம் சுலோகம்) 4 உயிர்வதை செய்யாமல் ஊன்: 

இடைச்சாது. உயிர்வதை செய்யுங் சாரியத்தாற் குற்றமற்ற சுவர்க்கபதவியுய் 

டெடாது ஆகையால், தூர்ச்சக்தமுள்ள மாமிஸச்தை நீச்டுயேபுசப்பாயாக?? 

என்றுரைக்கும். (௫௦-ம் சுலோகம்) 4 பைசாசத்தைப்போல மாமிஸத்தைப் 

புசிக்கும் செட்டவழகச்கத்தை நீச்னெவன் இந்தச்: குரியரொணம் வீசுமூலகன் 
கண் நோயில்ல1 வ! ழ்வுடையனாக விளங்குவன் ?' என்றுரைக்கும். (௧௭௯). 

செக்துவையிமிசைசெயலிதிப்பவலுஞ்செய்பவனும்கரவாளா 

லர் தமெய்யிறைச்செறுத்தெடுப்பவ.னுமதைவிலைசெய்திடுபவனு. 
மிந்தையின்ற தனைவாங்குகன்றவனுகெருப்பினிற்பதம்பணுமவலும் 

பந்தியிந்படைக்குமவலுமுண்பவனும்பாதகரென்லுமக்கூறே, 

அவ்வத்தியாயம்: (இக - ம் சுலோகம்) 4 பிராணியை ஹிமிசை செய்யும் 
படி விதிப்பவலும், விஇத்சபடி செய்பவனும், கரத்இற்பிடி த்தசுரிகையினால் 
அச்கொழுப்புடன் கூடிய இறைச்சியை யறுச்தெடுப்பவனும், அதனை விற் 
பவனும், நிர்தனையின்றி அதனை வாங்குன்றவனும், செருப்பில் அதனைப் 

பாகஞ்செய்பவனும், உண்பவர் பர் திபிலதனைப் படைப்பவனும், ௮தனை 

புண்பவலும் பர்தகராவர் ” என்றுரைக்கும். (sore) 

ஊனுணவொ ழித்தோனு.றுபலனெ.துவோவை தயுயர்ப ழங்கெங்சன்ன 
மேதுகர்முனியுமடைகலனெனுமம்மெய்புசல்கூறருளெழிலார் 

ஞானபசாசரன்சொனமிருதரலவிலங்சைக்கொலும்வலைஞன் 
மீனடுவினைஞன்பறவைகள்வதைப்போன்விளைவணைரெற்களர் சனி.



குூலநூமூரையும். ௬ 

இசப்பவர்க்ேயோ. தவனெனுமின்னோசேசினிற்சமமுளசென்லுல் . 
கரப்பறுமோரூர் தனிற்சவக்கிடர்தா ற்கன ற்.நிகொ.றுமவவூரி 
௮ரப்பருள்சோறுநீருமுண்ணொண்ணாவுண்டிடின்மாமிசமுண் ட 

கிரப்புறுங்குருதிகுடி.த்தவொர்தோ டமுரேருமென்றோதிடுங்கருடம். 

. உண்மை கூறும் அ௮வ்வத்தியாயம் (௫௪ -ம் சுலோகம்) 4 ஊலுணவை 

நீச்செவன் அடையும் பலனெதுவோ அதை, உயர்க்த பழங்கள், இழங்கு 

கள் அன்னமென்பவைகளையே புக்கும் முனிவனுமடையான் ” என்றுபுக 

லும், அருளும் அழகும் வாய்ர் த ஞாணியாகிய பராசரமுனிவ சரருளிச்செய்த 

பராசரஸிமீநதி (ஆசாரசாண்டம் ௨-ம் அத்தியாயம்) *நிரபராஇிகளான 

மிருகங்களை வலைவைத்துப் பிடித்துக் கொல்பவலும், மச்சங்களை வசைப் 

பவனும், பறவைகளை வதைப்பவனும், விளைச்ச சஇர்கள் சேர்கின்ற நெற்க: 
ளத்இிலே..... . (௧௪இ) 

வர் இரப்பவர்ச்குக் சளப்பிக்ைை மிடாசவனுமாகய இவர்கள் குற்றத்.இற் 

சமானமூடையராவர் ” என்று கூறும். களவற்ற *: ஒரூரிற் பிணங்கிடந்தால், 
௮௮ தகனஞ் செய்யப்படுமளவும் அவ்வூரில், மணிதர்க்குச் தேஹ.திடச் தர 

ஞ்சோறம் நீருமுண்ணப் படுவனவல்ல, அவையிற்றை யுண்டச்சகால் மாமி 

சம்புசித்த தோஷம் பொருந்தும், ௨ இரங்குடித்ச தோஷமுஞ்சம்பவிகச்கும்'”' 

என்று கநடபுராணம் (௨௩ - ம் அத்தியாயம்) இயம்பும், (௧௪௯) 

உயசறழுப்பத்திரண்டனுள்விலங்குக்குணவிடல்விலைகொடு த்அயிரைச் 
தயவொகோத்தலெனவிரண்டசைக்குர்தருமமதோ இதொல்க 
ணயமுறுதீக்கைபெற்றவன்சகசாகண்ணாயெறுஞ்சவ்கிந்தை 

யுயிரடலா திலிகெவென்றோதுெ மாருபெருஞ்ச ம்புவினூலே., 

ஆதலர்ச்குச் சாலைமுதல் சன்னிகாசானம் இறுதியாகக் கூறப்பட்ட 

மூப்பத் இரண்டு cutis தருமங்களில் மிருகங்களுக்கு ஆஹாரங் கொடுத் 
தல், கொல்லச் கொண்டுபோகப்படும் பிராணிகளை விலைகொடுத்து வால்இக் 

இருபையுடன் காத்தல் என விரண்டு தருமத்தைச் தநமங் கூறுநால்கள் 

கூறும், * அன்மலாபத்தைச் கொடுச்சத்தச்சக சிவ இக்ஷையைப் பெத்றச்சொ 

ண்டவன், ஆச.ரவாயெ சிவபெரு மானை நிர் இித்தலையும், பிராணிகளைக் கொல். 

ஓுதன் முதலிய செய்கைகளையம் விடச்சடவன் '” என்ற சர்வான்ம சம்பு, 
வினது (சித்தாந்தப் பிரசாசிகையெனும்) ஒருநூல் கூறும், 1 . (௪௭௭௪) 

கோன்பென ல்கொன்றுண்ணாமையென்றோ அ. தனமிலெஎயீலூ ரன் 

வான்படர் ஞானப்பட்டின த்த டிகண்ம paw Pisin oo Deer L160; 

மூன்புசயேல்கொ ல்லேலெனவுரைத் த் தவுரைபலவென் pps தை ச் 
தான்ப்கராதூனூலலபுகலாச்சாமியுஞ்ச ந் ற்குருவல்லன், ் 

6 கோள்பென்பது கொள்.ஐ இன்னாமை 1 ஏன்று: ஒளவையா குனிய 
(கொன்றைவேர்தனெனும்) குறைவற்ற. நீதீதல் கூறும். சறப்பின் , Cider 
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௬௭௬ ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

ட்ட ஞானத்தையடைச்த பட்டினத்கடிகளும் மற்றைப் பேரியோர் பலரும் 
‘ புலாலைப் புசியான ௪, கொலைசெய்யாதை ?? என்று கூறிய வாச்இயங்கள் 

பல௮ளவென் றறிவாயாக, இச்கொல்லா விரதத்தைக் கூருதறுல், பெரி 

யோர்2பணும் நூலாகமாட்டாது. ௮வல்விரதக்தை யுபதேரியாச குருவுஞ் 

சற்குரு வாகான். 

[ பட்டினத்தடிகள் வாக்கயம்.-- : கொல்லாமற் கொன்றதைச் தின் 
ஞமற் குத்திங் கோள்களவு--கல்லாமல் ”' என்பதனானும், மற்றைப்பெரி 

யோர் வாக்ூயம்....- “san நினை ப்பொழிய ராள்களிலாரு யிரைக்--கொல்ல 

நினைட்பனவுங் குறாமு மற்றொழியச்--செல்வ வயற்கழனித் தென்றிரு வா 
ரூர்புக்--கெல்லை மிதித்தடியே னென்றுசொ லெய்துவதே '' எனுஞ் சுந்த 

ரழர்த்திசுவாமீகள் இருவாச்கானும், கொல்லா விரதியர் கேர்நின்றமுக்கட் 
குருமணியே ”' எனுச் தாயுமானு ௬ுரையானும், பிறவற்றாலும்பெறப்படும்-] 

கலிவிநந்தம். 

என்று சொல்லிய வேசில்கண் ணாளன்முன் 

orp ட னிணம்பொ௫ யூனுகர் 

கின்ற. வாயர்க்கு நோய்களுங் கிட்டுமோ 

வென்று கேட்டன னே௫ிலி கூறுவான். 

என்று கூறிய நிர்த்தோஷ சேத்தாமுள்ள ஆரிய Or Hide more 

சடன், ரிணம்பொடியும் புலாலைப் புசிக்கும் வாயுடையார்ச்கு வியாதிகளு 
மெய்து?மோ வென்று வினவினன். அங்ஙனம் குற்றமற்ற ஆசிரியர் கூற 

லாயினர். (௪௭௯) 
எண்சீர்க்கமிநேடிலடியா சிரியவிநத்தம். 

இட்டிடுமே செம்மறியி னூனுண் டான்முன் 

இள.ராத நோயெல்லா மன்றி நாளு 
மொட்டிடுமே செக்கிறமார் கரப்பன் மிக்க 

வுயராத குறும்பள்ளை யிறைச்சி யுண்ணி 
னட்டமிலா வாதமிகு முருசி யோவு 

தவிலரிய திரிதோட கபகோ பந்தான் 

விட்டகலா தெழுமல௪ ரோகம் தானே 

விஞ்சிய தனர் துன்ப மீயு மன்னே, 

செம்மறியாட்டினிறைச்சி யுண்டரல் முன்னே பெருகாத கோயெல் 
லாம் வக் பொருச்,தும், அல்லாமலும், தினந் தாத ஞ் செங்கரப்பனெலும் 

வியாசரும், மிகவும் வளராத குறும்பள்ளையாட்டிறைச்சி யுண்டாற் குறை 
யாதவாதசோகம் அதிகரிக்கும். சாவு குறையும். கூறற்கருமையாபெெ 
இரிதோஷசபகோபம் விட்டு நீங்காமலுஇக்கும். ௮லசசோகமும் இனக் 
தோழறுமதிகரித்துச் துச்சக்சைச் கொடுக்கும். (௧௮0).



நூலமுழுரையும்: ௬௪ 

கோலிகிளர் குறும்பாட்டி னூனுண் டக்காற 

குறைவி லெறும் பேறுஈமைக் கிரந்தி வாத 

சாலமிகும் விதைவாயு சனிக்கு மானின் 

றசையுண்ணிற் பித்தமிகு நயன காசம் 

மேலிடும்வெங் கடமான திறைச்சி யுண்ணின் 

மேவிடுமே குடலைவளை கோய்கண் கூரிக் 

காலுடைய கவைப்பன்றி விடக்கை யுண்ணிற் 

சடிரணம்வல் லிருமலுயா கபகோய் தோன்றும், 

உரோமங்கள் பிரகாசிக்குங் தறும்பாட்டிறைச்சி புசித்தாற் குறைவி 
ல்லாத ஏறம்புகள் மொய்க்கும் ஈமைக்கிர் இயம் வாதக்கூட்டங்களும் ௮இ 

கரிக்கும், ௮ண்டவாத முண்டாகும். மானிறைச்கி புசத்தாற் பித்தம் ௮.இ௧ 

ரிக்கும். கயனகாசம் விருத்தியாகும். கோடிய கடமானிறரைச்சி பு௫ித்தாற் 

குடலை வளைத்துப் பிடிக்கும் பிணிகளுண்டாகும், பலத்த கால்களுள்ள காட் 

டூப்பன்றியிறைச்சி புசத்தாற் கடிரணமும், இருமலை விருத்திசெய்யுங் கப 

போகமு மூண்டாகும். (கழக) 

ஊருணனி திரிபன்றி முள்ளம் பன்றி 

யூனுண்ணின் வாதபித்த தொந்தர் தோன்றுஞ் 

சேருமதி பலவீனம் புண்க ஞண்டாஞ் 

சிலேட்டுமமுண் டாகநெஞ்சிற் றுயே GEG 

சிருயரு மருர். துகளின் குணமெல் லாஞ்சாந் 

திடவுருவத் தோடுதிரி தருஈன் மாட்டி 

லீருதிர விறைச்சியுணின் மறகெஞ் சுண்டா 

மினியில்லா நோயனைத்து மெழும்பு மாலோ. 

ஊரினுள்ளே மிசவுச் இரிகின்ற ஊர்ப்பன்றியிறைச்சி, ழள்ளம்பன்றி 
யிறைச்சி யென்பவற்றை யுண்ணில் வாதபித்த தொர்தரோக முண்டாகும். 

அதிசபலஹீனமெய்தும். புண்களுண்டாகும். ச?லவ்மரசமுண்டாகும், 

நெஞ்சில் கோயே யதிகரிக்கும். கலமிச்க மருச் துகளின் பியோசன மெல் 

லாங்கெடும், காத்துர தேஹத்துடன் இரிகின்ற ஈல்ல மாட்டில் ஈர்த்தெடு 

க்கு மிரத்தத்தோடு கூடிய இறைச்சி யுண்ணிற் பாப௫ந்தை யுண்டாகும். 
வாராத பீணியெல்லாம் வரும். (௧௮௨) 

சிறையுடைய கோழியினூ ஸுண்ணிற் பித்தக் 

தேகவிளைப் போடவுட தக்கே டோகங்குங் 

கறையுடைய கொழுப்பிரண முண்டா நீண்ட 

கழுத்தொடுசெல் வான்கோழி யூன்று னுண்ணின்



dir ௮] 'ஜிவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

மிறையுடைய கரப்பனுறுஞ் சிலேட்டு மர்தான் 

விஞ்சடு,£ர் ரீர்துனெற வாத்தா னுண்ணி 
னழறையுடைய வாயுக் கேடுண் டாகு 

மரிகாக்தி ரணங்கோழை யனைத்து மேவும், 

இறகுகளையுடைய கோழியிறைச்சி யுண்ணிற் பித்தமும், தேகம் தனே 

,தஇினே மெலிதலும், மருக் துகளின் குணங் கெடுதலும் அதிகப்படும், களங்க 

மூற்றுக் கொழுத்திருக்கும் இரணங்களுண்டாகும். கீண்ட கழுத்துடன் 

ஈடக்து திரிகின்ற 'வான்கோழியிறைச்சி யுண்ணில் வலிமையுள்ள கரப்ப 

னெனு சோயெய்தும். சலேஷ்மசோகமு மதஇிகரிக்கும். நீரில் நீர்துகின்ற 

வாத்திறைச்சி யுண்ணில் ஈல்ல காவுருக்கேடு சம்பவிக்கும், ௮ரிஇரந் இ 
சணமும், கோழைகளு மெய்தும். (௧௮௩) 

குருகான தாராவி ஜானுண் டக்காழ் 

கு௮ஞ்சிரங்கு சிலேட்டுமம்வெல் கடுவ எண்டா 

மிருகாலு நீள்கொக்கி ஜூனுண் ஸணிந்€ 

Open மேக முண்டாகுக் கருங்கொக் குண்ணி 

னொருகாலுங் குறையாகீ பேற்ற முன்னே 

யுதியாத கரப்பனெலா முதிக்குர் துன்பந் 

தருகாசுப் புண்ணுண்டாம் கோழி மூட்டை 

தானுண்ணின் வாதபயித் தயங்க டோன்றும், 

விளர்த்த தாராவிஞஜான் உண்டால் இறு சிரங்குகள், சலேஷ்மவியாதி, 

கொடிய சடுவனெலு கோயாகிய இவைக ூண்டாகும். ண். இரண்டுகா 
லுடைய கொக்கினூன் உண்டாற் இழ்மேகமுூண்டாகும். கநங்கோக்கினூன் 
உண்டால் எக்சாலத்துங் குறையாத நீபேற்றமும், மூன்னே யுண்டாகாத 
கீரப்பன் வியாஇிபேச மனைத்து முண்டாகும். துன்பர்தருவதாய்க் காசளவு 

பெருக்கும் புண்களுண்டாகும். கோழிழட்டை யுண்டால் வாத பைத்இயங்க 
ஞண்டாகும். (௪௮௪) 

பெருத்தவுரு வுடைகசாசை யூனுண் ணிற்£ழ் 
பெருகுகரப் பன்டோன்று நாணா ந்தான் 

_ வருத்துகிற சயமுண்டாம் வாத மோங்கு 

-மலர்மேகம் வன்கிரந்தி யாவும் விஞ்சும் 

- பருத்தவுரு வுளகூழைக் கடாவ னுண்ணிற் 

படர்வாத கரப்.பனும்வெம் புண்ணுந் தோன்றுர் 

திருத்தவுரு வுளசிறகி யுண்ணின் வாத 
சிலேட்மெங்க ள திகரிக்குர் தினமு மாதோ,



நூலரகுமுரையும். | ௬௯ 

பெருத்த தேசமூடைய நாரைமாமீசம் புசக்இற் சீழ்பெருகு காப்பனு 

ண்டாகும், சாடோறுர் துன்பஞ்செய்கின்ற கபவியாதி யுண்டாகும். வாத 

மதிகரிச்கும். மலர்மேசமுங் கொடிய இரச்இயனை ததும் மிகும். பருத்த£த 

கமுள்ள கூழைக்கடாமாமீசம் புரிச்டில் தேகத்திற் பரவும் வாதகாப்பனுங் 
கொடிய புண்ணு முண்டாகும். இருத்தமான வுருவமுள்ள சிறகீமாமிசம் 

புற் பிரதிதினமும் வாதமுஞ் சிலேஷ்மமும் அதிகரிக்கும், (௧௮௫) 

பூமருவு கின்றமனைப் புறாவை யுண்ணிற் 

பொரிகரப்ப னொடுசருமச் சொறியு முண்டா 

மேமமுடை யவுடதநற் குணமெல் லாம்போம் 

8ீர்க்காக வூனுண்ணிற் நினவு தோன்றுகந் 

தாமதமி லாமலரைக் கடுவன் ரோன்றுஞ் 

சலக்குறவை மீனுண்ணி னோ கப்பே 

ரரமயமல் கிடுமன்றி மலத்தைக் சட்டோ 

ரரும்பிணியு மோவாம லெழும்பு மாலோ, 

அழகு பொருந்துகின்ற மாடப்புறவினூன் உண்டாற்: பொரிகரப்ப 

லுஞ் சருமச்சொழறியு முண்டாகும். நியமமாகக் கொள்ளப்படும் மருக்துக 

ளின் ஈற்குணமெல்லாய் கெடும். நீரக்காக்கையினூன் உண்டால் ஈமையு ண் 
டாகும். ௮இூகரத்தில் ௮அரைக்கடுவ னென்னும் வியா இயுண்டாகும். நீரில் 

வாழுங் தறலைமீனூன் உண்டால் ௮ரோ௫ிகசோச மதிகரிக்கும். அன்றி 

யும், மலஃக்கட் ரண்டாச்குமொரு பெரியநோயும் ரீங்காமலுதிக்கும். 

| கடுவன்-குரங்கு. ௮துபோலப் பற்றும்பிணி சடுவனெனப்பட்டது.] 

நீராரு மிருலூனை யுண்ணின் வாயு 
நிகரின்றி யெழும்புமனன் மந்தர் தோன்றுந் 

தீராத தினவுதிக்குங் கெண்டை யுண்ணிற் 

... நிமாத்திடுமே குன்மமெலா மன்றி முன்னே 

சேராம லொழிந்தபிணி யாவு தோன்றுக் 

திமிர்வாத மோங்கியிடுஞ் சிறிய மூஞ்சி 

யாராவி ஜூனுண்ணிற் சிலேட்டு மச்சூ 

ரச்சினிம௫் தங்கரப்பன் வாயூற் ௮ுண்டாம், 

நீரிற் சஞ்சரிக்கும் இறலூனைத் தன்றால் வாயுவெனுசோய் மிகரில்லாம. 
லெழும்பும். ௮ச்னிமர் த. முண்டாகும். நீங்காத அரிப்பு இக்கும், கேண் 
டையூனைத் தின்ரூற் குன்மபேத மெல்லாம் பெருகும். அன்றியும், முன்னே 
தன்னை விட்டு நீங்கெெ நோயனைத்து முண்டாகும், இமிர்வாத ம.திகரிக்கும், 
"சிறியமூஞ்சியுள்ள ஆரா விஞா?னத் தின்றாற் சிலேஷ்ம ரோகமும்: அசனி 
மர்தமுங் சரப்பலும் வாய்நீரூறலு முண்டாகும். ் (௪௮4௭)



௭௦ ஜீவபா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

காய்வுற்ற வெங்கச்சற் கருவா டுண்ணிற் 
கபபித்த மெழுமுளுவை புணிற்க ரப்ப 

ஜோய்பற்றும் வாளையெனு மீனா னைத்தா 

னுகரினடல் வாயுவெழுஞ் சேலென் கெண்டை. 

மாய்வற்ற குடர்வாதக் குத்துண் டாக்கும் 

வாதப். மேகரணக் தோன்றச் செய்யுர் 

தேய்வற்ற கடற்கெளிறு சிலேட்டு மத்தைச் 
செயும் கடுவ ஜஞொடுபுண்ணுஞ் செறிய வாக்கும், 

மிகவும் உலர்ஈ இிருக்குங் கச்சற்கவாடுூ இன்ரூற் சபபித்த முண்டா 

கும். உளுவைமீனூ * தின்றாற்கரப்பன்வியாதிபிடிக்கும், வானைமீன்மாமிசநீ 

இின்ருல் வலிய வாயுரோச முண்டாகும். சோற்கெண்டையூறானது (உண்ப 
வர்ச்குகி) குடல்வாசச்சுத்தலை யுண்டாக்கும். வாதப்பிரமேகச்தை யுண்டு 

செய்யும், குறைதலில்லாத கடலிற் பிடீக்கட்படூங் கேளிர்மூனைனது சிலே 
ஷ்ம ரோகத்தை யுண்டிசெய்யும். கடுவன்வியா தியோடு புண்ணும் நெருங்கு 

மாறு அவற்றை யுண்டாச்கும். (௧௮௮) 

கொள்ளியெனுங் கருவாடு வனப்பைப் போக்கக் 

கொடுத்திடுமி ரணங்டிரந்தி கரப்ப னாதி 

முள்ளுயருர் திரிகைவா தாதிச் கச்சூர் 

முழுதுமளித் திடுமடவை மீன்வா தத்த 

யுள்ள படி. தருங்கடுவன் முளைமூ லங்க 

ஞூயர்பித்த மார்திரவா தங்க ணல்கும் 
வெள்ளமுறை யுல்லமெனு மீஜான் பேதி 

விரணமுகை வெங்காணுகச் கடியுண் டாக்கும, 

கோள்ளிக் கரவாடானது தேகத்தி னழசை மாற்றி, இரணய் இரர்தி 

கரப்பன் முதலிய வியா இகளைக் கொடுக்கும். முள் உயர்ச்இருச்குர் திரிகை 
மீனுனது வாதாதிக்க /சாய் முழுதுர் தரும், மடலைமீனுனது வாத சோகத் 
தை யுள்ளபடி கொடுக்£ஈம். மேலும், சடுவன் வியாதியையும் மூளை மூல்ங்க 

ளையும் அதிபித்தரோக ஆர் இரவாத போகங்களையுக் தரம். நீரில்வாழுகன்ற 
உல்லமேனுமீன் தரையானது பேதி, இரணக்கூட்டம், கொடிய காணாக் 
சடியெனும் வியாதி யென்பவற்றை யுண்டு செய்ஈம். 

[ திரிசை வடிகொகச்இ௱க்கும் Bar“ Pleas” எனும் பெயர் பெற் 

றது. இஃதிக்காலத்தில் 4 இருக்கை "' என வழங்கப் பகென்றது. | (2௮4௯) 

கற்றலையென் மீன்வயிற்று எிரைதல் காட்டிக் 
கழியாத கழிதலெலாகங் கழியச் செய்யு



நூலமுருரையும்- எக 

நற்றலையில் கருவெளவான் மீனூன் வாதை 
நல்கதிக மூத்திரமுங் இரந்து நோயு 

முற்றலையச் செய்யுஞ்செங் GIVE wag 

முருநீண்ட நெய்க்தோலி யெனுமீன் வாத 

முற்றலையே செய்துபயித் தியமுண் டாக்கு 

மஹோணான வக்கினிம௰ச் கமுமே செய்யும், 

தலையிற் கல்லையுடைய கற்றலையேனும் மீனானது வயிற்றிலிலாதலுண் 
டாக்கி முன்னில்லாச பலவகைப் பேஇகளை யுண்டாக்கும், நல்ல தலையில் 

லாத கரவேளவால் மீன்றசையானது வருத்தர் தருகின்ற வெகு மூத்திர 
மெனும் வியா இியையுங் கிர் இிரோகத்தையு மடைந்து அ௮லையம்படி செய் 

யும், செங்காப்பன் வியாதியையுங் கொடுக்கும், நீண்டவுருவமுள்ள நேய்த் 

தோலியெனும் மீனனது வாதரோச முஇிர்ச்யைச் செய்து பைத்தியத்தை 

யுண்பெண்ணும். வலிதான அக்இணி மர்தச்தையு மூண்டாக்கும். (௧௯௦) 

௮. ரவனைய வுருமலங்கென் மீனான் புண்ணு 

மசோசிகருங் கோழையுஈல் ஓுடம்பின் மேலே 

பரவுதவ ளைச்சொறியுங் கடுவ னோயும் 

பலித்திடவே செயுங்கூவ மீனூன் மம்மர் 

விரவொருநோய் பிலிககோய் வாத குன்மம் 

விளை விக்கும் விரிமடுவின் மீனஜூன் வாதை 

தீ. ரவணவு சிலேட்டுபமும் வயிற்று Cary 

தடையறுசுக் கிலப்பிரமே கமுமுண் டாக்கும். 

அரவம்போன்ற வுருவமுள்ள மலங்கமீன் தசையானது இரணமும், 
அரசோசிகமும், கோழையும், ஈன்ராயிருந்த சேஹத்திற் பரவுர் தவளைச்சொ 

Pub, கடுவன் வியாஇயும் பலிக்கும்படி செய்யும். கீணற்றுமீன் தசையா 
னது மயக்கங்கலந்த ஓநவித நோயையும், பீலிச சோகத்தையும், வாதகுன் 

மத்தையும் விருத்தியாகுமாறு செய்யும். அகன்ற மடுவிற் சஞ்சரித்த மீன் 

தசையானது வாதையுண்டாச்சப் பொருக்துவதாகய. சிலேஷ்ம போகத் 

தையும், வயிற்று நோயையும், தடையின்றித் கரனே வெளிப்பூஞ் சுக்கெப் 

பிரமேக ரோசத்தையு முண்டாக்கும். சக) 

சடலிடைவாம் ஞண்டினதூன் வாத கோபக் 

கடுவனெலும் பிணிசருமச் சொறிபல் சாது 
மிடர் தரவே யெழுகுருதிக் சொணி யாதி 

யிரும்.பிணிக ளீயும்வய னண்டூன் வெம்மை 

தொடருமகா பித்தசினர் தனையே தூண்டுஞ் 
சோரியிலா ஈத்தையிலூன் மர்தஞ் செய்யும்



௭௨ ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

படருணர்வோ யேனையவூன் களுமிவ் வாறே 

பலரோயுஞ் செயுஞ்சொல்லிற் பெருகு மன்றே, 

கடலிற் சஞ்சரிக்கும் நண்டின்மாமிசம் வாதகோபம் சடுவ னெலும் 

வியாதி சருமச்சொறி நெடுங்காலமாகச் தச்சத்தை யுண்டாச்சவரும் இரத் 

ககீரொணி முதலிய பேருவியாதிகளைச் கொடுக்கும், வயல்நண்டின் மாமீ 

சம் அதிசவுஷ்ணமுள்ள மஹாபித்தகோபத்தையுண்டாக்தம் உஇரமற்ற 

நத்தையின் மாமீசம் மர் சத்தை யுண்டாக்கும். பரவு முணர்வுடையவனே ! 

மற்றமாமிசங்களும் இப்படியே பல வியா .இிகளையு முண்டு பண்ணும், sa 

றை விரித்துச் கூறப்புகில் இவ்வியாசம் அளவுகடந்து பெருகும், (௧௬௨) 

அறுசீ க்கமீநேடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

இங்குநா முரைத்த யாவு மேசிறொன் மருத்து வர்க்குஞ 

சங்கையின் றறிந்து ளோர்க்குஞ் சம்மத மாகு மென்று 

புங்கவன் புசன்றா னக்சாற் புதல்வனு மெழுந்து தந்தாய் 

வெங்கொலை புரித லண்டன் மிகுபவ பெனஈன் கோர்க்தேன். 

இககனம் சாம் கூறியவெல்லாம் குற்றமற்ற புராதன வைச்தியர்களுச் 

கும், ஐயமின்றி யநுபவவாயிலாக அறிந் திருப் பவர்களுக்கும் சம்மதமான 

வைகளே யாமென்ற ஆசாரியர் கூமினர். அப்போழுது £டனானவன் எழு 

சீதுநின்று என் ஆசாரிய மூர்த்தியே ! கொடிய கொலைத்தொழிலும், புலா 

ஓண்டலும் பெரும்பாவச் செயல்களாமென்று ஈன்ராக௮றிச்தேன். (௧௯௩) 

இந்தநாள் சாறு மிங்கே பிவவுபி [றத்தை யோரா 

தெர்தையே பலவு யிர்க்கு மெமனென விருந்தே னீனச் 

தந்தையா லூனு முண்டேன் செய்தவ மிழந்தே னிந்த 

நிர்தைசேர் பாவம் போக்கு நெறியினி யருள்வா யென்றான். 

என்குரு மூர்த்தியே ! இர்சாள்வரையும் இப்பூமியில் தாங்கள் கூறிய 
இந்தச் வதருமத்தை யறியாதவனா௫, டல பிராணிகளுக்கும் இயமன்போ 

லிருந்தேன். அற்பபுத்இயால் மாமிஸமும் புசித்தேன். செய்துவர்த தவகக 
னையும் வீணூக்ளேன். தரு மசாஸ் தரங்களிலும் பெரியோராலும் நிந்திக்கப் 
படும் இவ்விரண்டு பெரும்பாவங்களையும் ஒழிக்குமார்ச்சத்தை, இனி யென 

க்கு அதுச்ரெடுக்க வேண்டுமென்றனன், (௧௯௪)



உஃவது. மூடர்வா ததும்ஸம், 
— (Kay BR FB Be oma 

க. சாஸ்திர மூடன்வாதமும், வித்யாரண்ம 

ராகிய விவேசபூரணகுரு மறப்பும், 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரிய விநத்தம், 

என்றவன் சொலலுஷஞ் சூழ விருக்தவர் களிலே யெல்லா 

மொன்றென விசாரஞ் செய்த வொருவனங் செழுந்துலோகம் 

நன்றிழி வுணருஞ் சீவ னற்பர மூன்றும் பொய்யா 

மொன்றெனும் பிரமர் தானே யுளதென வுரைக்கு மேனால், 

இவ்விதமாகச்சீடன் விண்ணப்பித்திடலும் ௮ங்கேகூடி. அவனை ச் சூழச் 

இருந்தவர்களில், பிரமப் பொருளாகயெ ஐக ஜீவ பாங்களாயெ அனைத்தும் 

ஏகபதார்த்தமே யாகும். ௮தைச்சவிர இரண்டாவது பொருளில்லையெனும் 

தனது விசாரத்திற்றேறிய கோட்பாட்டைக் கொண்டிருந்த a ஈஸ்தீரழட 

னெனுமொருவன் அவ்விடத்தெழுந்து நின்று, இக்த ஐகம், ஈசன்மை நிமை 

களை யறியுமறிவுடைய ஜீவன், சர்வ சுபலக்ணங்களு மமைர்த பரம் அகிய 

மூன்றும் மித்தையாகும் : ஏகமாசிய பிரமமொன்றே சச்தியமென அத்தி 
யான்மிக நூல்களாகய உபநிடதங்கள் கூறும். (௪௬௫) 

ஆகலிற் கொலைசெய் வோனு மக்கொலைப் படுவ தொன்று 

மாகமண் களினு மில்லை வதையமின் மாலுண் போர்க 

டேசமு முளமு நோவச் செய்வது மிலையென் முன்மேன் 

மோகமில் வித்யா ரண்ய முனிவரன் முறுவ லித்து, 

ஆகையால், கொலைசெய்பவனும், அப்படிக் கொலைசெய்யப் பவெதா 

இய ஒரு பிராணியும் ௮௪ இரண்டு பதார்க்தம் விண்ணுலலும் மண்ணுலஏ 

லுமில்லை. (அதனால்) ஜீவவசை யென்பது மில்லை. மாமிச முண்பலஉர்களு 

டைய சரீரமும் மனமும் வருந்தும்படி தண்டிக்கும் இயமனுள னேன்பதும் 

பொய்யென்று கோஷித்தான். அதற்குமேல், மோஜாங்களை யோழித்த வித் 
யாரண்மொனும் முனிசிரேஷ்டர் மர் சஹாஸமுடையராய்,.. (௪௯௪) 

சத்திர மூடா விர்தத் தரணிபிற் ரோன்றி நல்ல 

சாத்திகொண் மாந்தர் தம்மைச் செகுத்தருர் ரப்பி ரிக்கா த்தி & GHGS 
நாத்திகர் முனருன் ஞான நவிலவ ருனைக்கொல் போது 

பூர்த்தியா முண்மைகாண் பாய் போவென வவனுமோய்ந்தான். 

சாஸ் திரமூடா ! இந்தப்பூமியில் மற்ற மனிதனைப் போலவே பிறந்து 

கற்தர்த்திபெறத்தக்க மனிதரையுங் கொன்று இன்னுங் காப்பிரிகளென்னும் 

[0



௪௪ ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

ப்பிரிக்காச் கண்டத்து சாஸ் இிகர் மூன்பாச உனது ஞானத்தை யுரை; 
அவருன்னை அகார நிமித்தம் வைக்கும்போது உன் ஞானத்தின் பூரணலா 
பத்தை யுணா்வாய் : ஒங்சே செல்கவென்று கூற, அச்ச மூடனும் அதற்கு 

மேலொன்று மூரைக்க அசச்சனா யிருச்தனன். (sac) 

௨.  கற்றமூடன் வாதமும், குரு. மறுப்பும். 

ஒய்ர்ததன் பினசே யந்.த வொருபரப் பிரம போதம் 

வாய்க்தவான் மாவு முண்டு மரணமி லதனைக் கொல்ல 

வேய்ர் வல் லமையுள் ளோர்யா ரிலையத னாலிவ் வாறே 

-யசய்ச்தறுத் அணல்கொல் பாவ மாவதின் றெனவே பேசும், 

இப்படி, ௮வன் ௮சச்தனாயிருந்த பின்னர், அனைத் த் சதானேயா௫ய 
௮௪ ஏச பரப்பிரமத் தின் ஞானத்தாற் பிரகாசிக்கும் ஜீவான்மாவெனப் படு 

வது மொன்றண்டு, மாணமற்றசாகிய அதனை & கொல்லப் பொருக் திய வல் 

லமையுள்ளவர் யாவர் * ஒருவருமில்லை யாகலின், இவ்வித ஆராய்ச் சசெய்து 

பிராணிசளின் தேஹக்தைச் சேஇத்துண்ணுதல் கொலைப்பாவ மாய இல்லை 

யென்று கூறிய, (௧௯௬௮) 

கற்ற டனைப்பார்த் தத்தன் கலியுணர் நியு நாமுன் 

'சொற்றவா ரப்பி ரிக்காத் துட்டர்க ளிடஞ்செல் வாயே 

லற்றமி ஓதி தேர்வா யறைந்துகொல் புலிசண் டாலு 

மிற்றென வுணர்வா யுன்.நீர் வினையென வவனு நின்றான், 

கற்றழடனை அல்வாடிரியர்சோக்கி வஞ்சசநாடசமறிக்த நீயும், காம்முன் 

னர்க்கூறியபடியே ஆஅப்பிரிச்காக் சண்டத்திலுள்ள Has Mig gu 

போவாயாகில், உன் சானத்தின் பூணலாபத்தை யறிவாய்: அடித் துச்சொல் 

லும்புலியை ] சர் தித்தாலும் உன்ஞான படிவு இன்னதென அறிவாயென்று 
கூற, அந்ததஹூடனும் பேச்சொழிரஈ் து. நின்றுவிட்டான். (௧௬௯) 

௩... அனந்த மூடன்வாதமும், குரு மறப்பும். 

மாணவர் நகைத்தார் மேலிவ வாதரில் குரைத்த லெல்லாம் 

. வீணினி அரைப்பல் சேண்மின் விவேகொள் புற்பூ டாதி 

காணுயிர் களைமா டாதி யுயிர்களுங் கறையா னாதி 

சேணுரு வுயிரைக் கோழி முதலிய வுயிருந் தின்ன, 

படைத்தல னோக்க மிர்தப் பழஞ்சைவர் பிதற்று வாயை 

யடைத்திட வளதே யாக லானம்க் கினிய வூன்கள் 

இடைத்திட வதைத்த லாலோர் கேடுமெய் தாதா னந்தம் 

முடைத்த। ம யாபொன்: முன்சண் Cop i Ue னந்த மூடன்,



மூலமுமுரையும்- எடு 
அவனின்று விட்டமை சோக்கிய மாட் மைய டையார் பலரும் (அங்க 

னம்) சிரித்தனர். அதன்மேல், ஆனந்தழடனானவன் இர்தவா.இிகள் .கூறியன 

வெல்லாம் ௮ப்பிரயோஜன மானவைகளே. யாஜொரு பொருச்தமான நியா 

யஞ்சொல்வேன் விவேகெளே கேட்பீர்களாக. புல் பூண்டு முதலியனவர 

சக். காணப்படும் உயிர்களை மாடுமுதலிய பிராணிகளும், கறையான் முதலிய, 

உயர்வற்ற பிராணிகளைச் சோழிமுதலிய பிராணிகளுர் இன்ஜும்படி ,.- 

சிருஷ்டித்தவன் உள்ளச் குறிப்பானது இர்சப் பழஞ்சைவர் தம்மனம் 

போனபடி பிதற்றும் வாயை அடைக்ுங கபாடமாயுள்ளது. ஆதலால், ஈம 

க்குப் பிரியமாகய இறைச்சிகள் டைக்குமாற கொலைசெய்தலால் .ஒருகெ. 

டுஇயும் வாராது, (அதனால் ராம் ஈன்றாக மென்று மென்று தின்னும்போது), 

ஈமக்கு அரந்தத்தைக் கொடுச்சவுள்ள து மூடைமணசக்தோடு கூடிய மாமிச 

மேயாமென்று அவ்வானந்தச் குறிதோன்றக் கண்களை யிமையினாலே மூடி 

கீகசொண்டு சொல்லினன். (௨௦௧): 

அ௮ந்தவோர் மூடன் வாயை யடச்கிட நினைத்த வைய. 

னெந்தையா மீச னோக்ச மிற்றென வோர்ந்த நெஞ்சே 

யந்தமா டாதி சேயை யன்னையை யுடன்பி றப்பைச் 

சொந்தமாப் புணரு மந்தத் தொழில்புரி வாயோ நீயும், 

அர்தவொரு மூடன்வாயை யடக்கும்படி நீனைச்த ஆசிரியர், எம் பரம 

பிதாவாகிய பரமேசுவரன் இருவுள்ளக்குறிப்பு இத்தன்மைய செனவறிச்த 

கெஞ்சுடையானே ! ௮க்த மாடுமுதலிய பிராணிகள்... பிள்ளேயையும், தா 

யையும், உடன்பிறப்பையம் உரிமையோடு புணர்ச்சிகெய்யும்.. ௮ச்செய்கை 

யுஞ் சிருஷ்டித்தவன்' ஏற்பாடுதானென்ற கியம் ௮ம் முறையிலாத் தொழி 

லைச் செய்வாயோ ₹ (௨௦௨). 

உயர்வு மிரக மாதி யுயிர்களி னியற்கை காட்டி 

யுயர்வுறு மறடர் கொள்ளு முயர்நலம் விலக்கு நீதா 

னுயர்வுள மநுட ஜோன் குறையென வவலும் வெள்கி 

யுயாவற விருந்தா னஞ்ஞான் ரொருவனம் கெழீடு சின்று, 

பகுத்தறி யறிஏ, ராணம், ஈகை, கண்ணீர்வார அழுக லின்மையா லிழி' 

ந்த மிருகமுதலியவற்றின் சுபாவத்தைச் இருஷ்டாரச்் தமாகச் சாட்டி, ௮வை 

பூடைமையா லுயர்க்த மனிதர் அல்கேரிக்கும் ஆசாரத்ைை விலக்குன்ற 8 
௮ம் மது ஷிய/னாவையோ ? ஈன்றாச யோடத்துக் கூறுவாயாக வென்று கூற; 

அர்த மூடலும் சாணிச் தனத செம்பீரமடல்இ யிருச்சனன். அப்பொழுது 
மற்றொருவன் எழுந்து Ber py— (௨௦௧) 

௪... வம்பாராய்ச்சிமுடன்வாதமும், குருமறப்பும்,. 

ஒற்கமின். றெலும்பி றைச்சி யுலைத்துரைத் திழுத்துண் ணற்கே 

மற்கதழ் வுடையு மாந்தர் வாயினிற் கடிய கூர்த்த



௪௬ ஜீவயா தனையைக்குறித்தவியாசம் 

பற்கணான் கனையு மந்தப் பரன்படைக் தனனென் றான் 

ஈற்குண வித்யா ரண்ய னவிலுவா னவனை நோக்கி, 

(மாமிசமுண்ணும் விலங்குக ளொப்ப) அஞ்சாமல் எலும்பு இறைச்சி 

ளைச் கடித்திமுத்து ரைத்து உண்பதற்காகவே மிச்ச காயபலமுள்ள மனிதர் 

வாயினிடத்ேே கடினமான கூர்மையுள்ள நான்கு பற்களையும் அந்த ஈசுவ 

ரன் படைத்தனனென்ற: கூறினன். உனைச் சற்குண சம்பன்னரான அக்.த 

விச்யாரண்யரெனுங் குருவானவர் பார்த்துப் பின்வருமாறு பகாலாயினர்., 

மூடருள் வம்பா ராய்ச்சி மூடகே ளெலும்பூ னுண்ணாக் 
கோடாக் குரங்கு கட்ருங் கூர்த்தவப் பற்க ஞண்டு 

பீடறு கின,த பேச்சொன் நினைகனி பிடிக்க ஈல்க 

- வாடிரு கரர்தி ர௬ுட்டே யாற்றிடப் படைத்தா ஸீசன், 

மூடருள்ளே வீண்வா இமைக்கும் வம்பாராய்ச்சி மூடனேகேட்பாயாக! 

எலும்பிறைச்செகளைச் தின்னாக கோடாமாகிய குரங்சுகட்குங் கூர்மையான 

அப்பற்ச ஞள்ளன. நீ பேரிய பேச்சு. -யாதேனு மொன்றை ஈன்கு பிடிச் 

சவும் கொடுக்கவும் உபயோகப்படுங் கைகளிரண்டையும் இருட்டுச் தொழி 

லுக்காகவே ஈசுவரன் படைச்சான்... (௨௦௫) 

என்பவ னுரைக்கு கேரா மிம்மதி யொழித்தே யப்பல் 

புன்புல வெலும்பல் லாசு பொருள்வலி சிதைக்க வுற்ற 

வன்பொரு ளாகு மென்றோர் பதிகொளா யென்றான் சேட்ட 

வன்பறு மூட லுந்தன் னறையொழிந் தயர்ந்தி ருந்தான். 

என்றுகூறும் அறிவிலான் கூற். றக்கே நிகரரகும். (அகையால்) இந்த 

ஸ்தூல;ுத்தியை யொழித்து, ௮ப்பற்கள் அற்பமாகிய மாமிசமும் எலும்பு 

மல்லாத பொருள்களின் கடினக்ை மயொழிக்க வமைக்த கடின கருவிக 

ளாகுமென்று ஒரும் நற்புதிதியைச் கொள்வாயாக வென்று கூறினர். கேட்ட 

ஜீவசாருண்ய மில்லாக ௮ல் வம்பாராய்ச்சி மூடனும் தன் பேச்சைவிட் 

யர்ர் இரு ந்தான். 

[வம்பாராய்ச்சி யென்பது வீணாராய்ச்சி, நாகன ஆராய்ச்சி யென்று 

பொருளாம்.] (௨0௬) 

டூ. கல்லாமூடன்வாதமும், : குருமறுப்பும். 

அவனயர்ர் திருந்த நீர்மை யறிக்தசல் லாத மூட 
னிவர்முன ரூனுண் டோரா யிருப்பரேன் மிசைந்த வாயை. 

யெவருமே காண விப்போ தறுத்தெறிர் தீனைய நீதி 

கவில்வரே னாமூங் கேட்டு ஈடக்கலா மெனத்தெ ரித்தான்,



மூலமுராரையும், . எள 

அவன் அயர்ச் இருந்த தன்மையை யழிந்த கல்லாழட .னென்போன், 

இச்சச் சைவர் முன்னமே ஊனுண்டவரா யிருப்பமேல், உண்ட அசுத்தமு 

ள்ள இவாதுவாயை யாவருங்காண”இப்போது இவாறத் தெறிந்து விட்டு 

இத்தகைய நீதியைக் கூறவராயின், அதனை நராழுங் கேட்டு ஈடந்து கொள் 

எலாமென்று சன் கருத்தைச் தெரிவித்தான். (௨0௭) 

அன்னவன் றனைப்பா ராவவ் வருட்செல்வ னானோ னீயு 

மன்னைபா லருந்து போதுன் னாக்கையிற் படிர்,க பவவீ. 

யின்னுமுண் டெனத்தேர்ச் தந்த விடமறுத் தெறிந்து வாபோ 

வென்னவே யச்ச ரில்லா னிருந்தலை கவிழ்த்து நின்முன், 

அவ்வாறு கூறியவனை அவ்வருட் செல்வராசிய ஆரியர் பார்த்து, ந 

உன் தாயினிடத்தில் ஸ்தன்யபானம் பண்ணும் பருவத் கில் உன்னால் மோச 

னஞ்செய்யப்பட்டு உனது தேகச்கி லொட்டிக் கொண்ட பவ்வீ யெனும் 

மலம், இன்னும் அதிவிருக்றெசென்று தீர்மானித்துக் கொண்டு அக்த இட 

ம்தை யறும்தெறிக்று விட்டு இங்கேவா : ௮தற்காச இப்போது போ என்று 

கூறவே ௮௪ இழிசகையலும் தன் பெரிய தலையை சாணச்சாற் சவிழ்த்து 

நின்றான், (2௨.0௮), 

௬. தர்க்கமுடன்வாதமும், குருமறப்பும், இ 

பின்னரிவ் வனுண் (C00) 5 பெரியவ ரூனார் Osan 

தன்னிலே யிருத்த லாலெப் படிச்சுசி சார்ந்தோ ராவ 

ரின்னவர் மார்க்க முந்தா னெப்படி யுயர்வா மென்றான் 

றன்னிலை யுணா்ந்தி டாது தருக்கிடுத் தருக்க மூடன், 

அதற்குப்பின் தன் யோசக்யெழையைச் தானுண ராமே கர்வித் திருக்குக் 

தர்க்கதழட னென்பவன், ஊனுண்ணாகவரரகிய இப்பெரியவர், மாமிசம் பொ 

ருர் இய தகதக ல யிருப்பவான் 2 : ஆதலால், இவரெப்படிச் சுத்தமு 

டையசரவர்? அசுக்கமுடையவராயெ இவர் கூறுமார்க்கமும் எப்படி யுயர்ர்த 
மார்ச்ச மாகும் £ என்று தர்கிஇத்தான். (௨0௯) 

அவனையு மருளோன் பார்த்தன் னகட்டுழைமலமுண்டாங்குச் 

சிவணிநீ யிருத்த லாலுன் நீர்வைபோ னீயு மந்த 

ஈவைமல மாக வேண்டு ஈனியத ளையுமுண் ணென்ன 

மவுனமாய் நின்றா னந்த வாதிழைத் தவனு மங்களன், | 

அவனையுக், தயாளுவாகிய ஆரியர் நேரக், உன்வயிற் Payer weap 

ண்ட, அதனுடன் கூடிய தேசத்திலிருப்பவன் @ யன் ரா : ஆதலால், நீயு 

ரைத்த நியாயத் இன்படி ( அதாவது ஊனஷஞ வாய தேசசம்பர்தம் ஈமக்கிரு த்த 

லால். நாமும் ஊனே ஆதலால். ஊனு ண்ண லாமென் wore) நீயும். அந்தக் 
குற்றறுடைய மலமேயாச வேண்டும், ஆகவே, 'அவ்கி ௪ மலத்தையும். நீசன்
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ரூசவுண்ணென்று கூற, வரித்த ௮ச்2 மூடனும் அங்ஙனம் மெளனமாய் 
தின்றனன், (௨௧௦) 

௭. குதர்க்கமுடன்வாதமும், குருமஹப்பும். 

ஊனினை விலச்கு நீயி ௬ணுர்ததி மதித கெய்பா 

ஓனிலை கொல்லோ வென்றாண் டுரைத்தனன் குதர்க்சு மூடன் 

வானிறை வுணர்வோ அன்றன் வாயினி லூறு நீரைத் 

தேனி துவெளவுட்கொள்வாய்செம்புனல்கொளமாட்டாயால், 

ததர்க்கழட னென்பவன், ஊனை நீக யுண்ணும் நீங்கள் உட்சொள்ளுச் 

தயிர், மோர், கெய், பால் யெ இவை ஊனல்லவோ வென்று ௮ங்ஙகனங் 

கூறினன். மேலாகிய ஆரியர் - விவேகபூரணனார், உன் வாயி லூறுகன்ற 
நன்னீரைச் ே சேன்போலும் மதுரமான இதுவெனப் பரு குவாய். அவ்வாயிற் 

ருனே (யாதொரு புண்ணின்வழிப்) பெருகும் இரத்தத்தை அப்படிப் பருக 
மாட்டாய். (eas) 

அருந்துமந் நீர ருந்தா தகற்றுசெம் புனலாங் கொல்லோ 

மருந்தென மதா லுண்ணு மறியினூ னதன்வ யிற்றுள் 

னிருர் திடு மலமாங் கொல்லோ வியம்புதி யெனவன் னோனும் 

பருந்துதன் கூட்டிற் சேரும் பண்பென வடங்கி னானால், 

(ஆசையால்) உட்கொள்ளும் அர்த ஈன்னீர் உட்கொள்ளாது விலச்கப் 

படும் இரத்தமாமோ ? இது தேயாமிர்தமே யென்று நீ இன்னும் ஆட்டிறை 

ச்தொன் அ௮வ்வாட்டின் வயிற்றினுள் ஸிருக்கும் மலமாமோ ? கூறுக வென் 

ன, அ௮ர்சமூடனும் பறந்து இரிர்ச பருந்து தன் கூட்டி லொடுங்குர் தன்மை 

போலப் பேசாதொடுங்கினன், 

[இங்ஙனம் தமீர்மு தலிய பதார்த்தங்கள் ஊனாசமாட்டாவெனல் சாதிச் 
சப்பட்டது. இவ்வாறு சாஇச்கப்பட்ட பதார்த்தங்களை யுண்ணலாமென்று 
ஆரியர் கூறுதலால், இவைகளை.-- ஊன்விலச்கிக் காய்க்கறி முதலியசச்ச 

பதார்த்தற்கொள்ள முயல்வோர் சரீரஞ் சூடுண்ணாது குளிர்ச் இருக்கு நிமி 
தீதம் உண்ணவே வேண்டுமென்க, “ கெய்யில்லா வுண்டிபாழ் ” என்றதும் 

அ.திவென்க.] (௨௪௨), 

௮. பிரமாதமூடன்வாதமும், குருமறப்பும். 

மேற்பிர மாத மூடன் வெய்தென வெழுர்.து நின்றிவ் 

வேற்பர னடியர் தீர்வை மேனெறி யாகி னாலும் 
பாற்பரு வத்தவ வாறு பழக்இிடிற் பொருந்து மிர்த 

மேற்பரு வத்தே செய்யின் வெம்பிணி யுண்டா மென்றான். | 

அதற்குப்பின், பிரமாதழட னென்போன் விரைவாக யெழுர்து நின்று 
Gia வேலாயுதச் கடவளினடியர் கூறுஞ் சித்சார்சம் உயரச் ௪. மார்ச்சமாயி



நூலமுமுரையும்: ௪௯ 

லும், மூலைப்பாலருக்தும் பருவந்தொட்டு அவ்வாறு பழக்டின் அம்மார்க் 
கம் யாருக்கும் ௮.றுகூலமாகும். எனக்குள்ள இர்த மு.திர்வயதிழ் பழக்கினொல் 

யாருக்கும் கொடிய கோயண்டாகு மென்றனன். [பிரமாதம்--அசட்டை] 

ஈல்லம குடைய பெண்ணை நறுமணத் தீந்து பின்னர்ப் 
புல்லுதி பிவளை யென்னிற் புசலதின் முலையுண் போதே 

யில்லிடை யெனைப்ப ழக்கி யிருந்திடிற் பொருக்,து மிர்ராட் 

புல்லினோ யுண்டா மென்று புகலுமா னவனு முண்டோ. 

கட்டழகுடைய ஒருபெண்ணை நல்ல விவாக மூன்னிலையிற் சொத் 

8ீ யிவளைச் கூடியிரு வென்னில், சொல்லப்பட்ட அ௮வ்விஷயத்தில் தாய்பா 

லருச்தும் பருவத்திலேயே என்னைப் பழக் யிருந்தால் ௮து பொருந்தும், 

இந்தக் காளைட்பரு௨த்இில் ௮து செய்யப்படின் கோயுண்டாகு மென்று 
கூறும் ண்மகனு முளனோ : | (௨௧௪) 

௯. இழிபலிமூடன்வாதமும், குருமறுப்பும். 

அறைகெனு மறிஞன் முன்னே யப்பிர மாத மூடன் 

பறைமொழி யிழந்தி ருந்தான் பக்கலி லிருந்த மற்றோர் 

கறையின னெழுக்து நின்று கருணையி னிவருச் கேற்ற | 

துறையினையிவர்சொல்கின்றாரதொன்மையெங்குலதேவிற்கே, 

இடுபலி யிட்ட னுண்ணா திருப்பினஃ தலைக்கு மென்று 

னடுவுள னவனை நோக்கி நல்லருண் பார்க்கம் பேணு 

நெடுமதி யனுக்கோர்-கேடு நினைக்குமோ வதுவும் வேரு 

மடுதொழி லாள னைத்தா னலைக்குமற் ரொன்று கேட்டி. 

கூறுகவென்று கூறிய விவேகபூரணாசாரியர் முன்னர், ௮ர்தப் பிரமாத 
'மூடனானவன் ஒன்றுங்கூற வாயின்றி யிருந்தனன். ௮வன் பக்கத்திலிருக்த 

மற்றொருபாவி யெழுந்து நின்ற, இவருக்குள்ள ஜீவ காருண்யத்தினாவலே 
இவருக்கு உசதமாசத் தோன்று மார்ச்ச மொன்றனை யிவர் கூறுகன்றனர். 

பு ராகனமான எங்கள் குலதேவசைக்கு,--- (௨௧௫) 

வழக்கமாகக் கொடுக்கும் பலி கொடுத்து அச்தப்பவியாகியபிராணியின் 

மாமிசத்தை நாமுண்ணாவிடின் ௮ந்தத் தேவையானது எம்மைச் கஷ்டப் 

படுக் ரமென்றான், ௮து செவிச்கொண்ட ஈடுகிலையுள்ள ஆசரியர் அவனைப் 

பார்த் து, பெரியோரால் ஈன்குமதஇிச்சப்பட்ட ஜீவகாருண்ய வொழுக்கத்தை 
யதுஷ்டீக்கும் விசேஷ புத்திமான்களுக்கு அக்குல தேவதையும் யாதொரு 

கேடுபுரிய கினைக்குமோ நினையாது. தன் குலதேவதைச் கென்பதின்தித் 

தானுண்ணற்செனச் கொல்கின்றல ஊெவனோ அவனைத்தான் அத்தேவதை 
சஷ்டப்படுத்தும், வேடுன்று கூறுதுங் கேட்பாயாக, . (eam)
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பெரும்பலி விரும்புன் றேவுன் பிள்ளையில் லவளை வெட்டித் 
சிரும்படி சொலீற்செய் வாயோ சாற்றிழி பலி டாவென் 
னரும்பறை முழக்கி னனைன் னவனுமுள் எயர்ந்தி ருந்தா 

னிரும்பக வழக்க கூட னெழுந்தன னிவ்வா ரோசு, 

பெரிய பலியை விரும்பும் உன்குல தேவதையானது, உன்மச்களையா 
வது மனைவியையாவது வெட்டிப் பலியிடும்படி கேட்டில் நீ அப்படிச் செய் 

வையோ இமிபலிழடனே ! கூறுவாயாச வென்னும் தம்முடைய உற இவாகச் 

யெத்தை முழங்கும்படி செய்தனர். ௮ந்த மூடலும் உற்சாகமின்றி யிருர்ச 

னன். (பின்பு) இரும்புபோன்ற கடினசித்தமுள்ள வழக்கழடன் பின்வரு 
மாறு கூற வெழுச்சனன்., 

1 பிள்ளே யில்லவளை '” எனவே, பிறவுயிர்களைப் பிள்ளைகட்கும், பிரிய 

முள்ளவர்கட்கும் கேராக நினைக்கவேண்டு மென்பது போதரும்.] (௨௧௭௪) 

௧௦, வழக்கமூடன்வாதமும், குருமறப்பும், 

SF. துணைமூடன்வாதமும். 

எங்கண்முன் னவரூ ுண்ட வழக்கமே யெனக்கு மாதல் 

பங்கமின் னெறியா மென்று பகர்தலும் வித்யா ரண்ய 

புங்கவ னவனை நோக்கிப் பொறியிழச் தேயுன் முன்னோர் 

அங்கமின் மலமே நாளுஞ் ஈமந்தறு காசு பெற்றே, 

உய்ச்ததுண் டெனிலிர் நாணீ யும்மதை யேசெய் வாயோ 

மைந்தனே யெனவன் ஷேளும் வாய்திறக் திலன்பின் னெஞ்சு 

கைந்தெழு துணை டன்ரா னங்குடி யார்க ஞூனுண் 

மைக்சரா காரே னானு மறுப்பலல் வூனை யென்றான், 

எஙகள் முன்னோர் மாமிசம் புசித்து வந்தனர் : அவ்வழக்கமே யெனக் 

குமாதல் குற்றமில்லாத மார்க்சமாகுமென்று கூறியவுடன் வித்யாரண்யெெ 

னும் ஆரிரியர், 935 மூடனைப்பார்த்து உன் முன்னோர் அறிவிழக்து பிரத 

இனமும் தூர்ச்சக்த மலத்தையே சுமந்து கனமொன்றற்குச் கேவலம் ஆறு 

செம்புச்சாசு கூலிபெற்ற,-- (௨௧௮) 

ஜீவனஞ் செய்துவர ச வழச்சகமுளதாயீன், இப்போது நாகரிக முடைய 

வளாயிருக்கின்ற நீயும் ௮ந்தத் தொழிலையே செய்வாயோ பிள்ளாய் என்ன, 

அர்தமூடலும் அதன்மேல் வாய்திறவா இருகச்சனன். ௮தன் பின்னர் இல் 

யாத தும்ஸங்களால் மனம்புண்ணா9 (நாம் இது சொல்லிப் பார்ப்போ மெ 

னல் கருத்தரல்) அககனமெழுச் 2 துணைழட னானவன், ஈம்முடைய குடியி 

லமள்ளார் புலால் புயாதவராபயேல், கானும் அ௮ப்புலாலை நீச்குமே Gena 
னன், * (௨௧௯)
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குருமறுப்பு. 

என்னலும் வித்யா ரண்ய னேசுளோய் வழக்க மூடன் 

பின்னவ னாகு கீயப் பிழையற்கோ தியதைத் தானே 

யுன்னகத் துணர்தி யென்றா னவனுமுள் ஞடைந்தி டைந்தான் 

பின்னரங் கிருந்த குஞ்சிப் பிடாவிதி வாத மூடன். 

இவ்வாறு துணைமூடன் கூறலும் ஆரரியா்-விச்யாரண்யனார், பாவியே! 
வழக்க மூடனுக்குத் தம்பியாகும் நீ அந்தப்பாவிக்குச் கூறிய நியாயத்தையே 
எழுச்சியுள்ள மனத்இிலுணர்ச் து கொள்வாயாக வென்றனர். ௮வனும்ஊக்ச 

மிழச் து விலடனன். பின்பு, ௮ங்இருக்த பிடரியிற் றொங்குல் குடுமியுள்ள 

விதிவாதழட னென்பவன்,-. (௨௨௦) 

௧௨. விதிவாதமூடன்வாதமும், குருமறப்பும். 

கதுமென வெழிஇ சின்றிக் சடுஞ்சைவர் பலவா ரய்ஈன் 

மதியரை யேய்க்கின் மூரிம் மண்ணினி லவா வர்க்காம் 
விதிவழி நடக்கு மெல்லாம் வீணிவ ௬ரைக ளென்றான் 

பதியருட் குருவன் னோனைப் பார்த்தி.து பகருற் முனால், 

விரைவாக யெழுந்து நின்று, இர்தக்சகடுஞ்சைவர் பலவகையிலும் ஈல்ல 

புத்திமான்களா யெனக்கு மூன்னெழுந்து பேியவர்களை யெல்லாம் ஏய்க் 

இன்றனர். இப்பூவுலகில் அ௮வரவர்ச் சேற்பட்ட விஇப்படி எல்லா .வியவகா 
ரங்களும் ஈடக்கும். ஆதலின், இச்சைவர் கூறியவை யனைத்தும் அப்பிர 
யோஜனமே யாமென்றான். அதுகேட்ட பதிப்பொருலாயெ சிெயபாஞ்சுடரி 

னருளைப் பெற்ற ஆரிரியசானவர் அவனை ரசோக்டப் பின்வருமாறு கூறத் 
தொடங்இனர், (ees) 

உன்றனை விடாது பற்றி யுனதுகண் களைக்க லக்க 

வின்றொரு வனையிக் கேவு இன்றன மிதவு மந்தத் 

தொன்றெனும் விதியென் றேசும் மாவிருக் இடம வேண்டு 
'மென் றனனவனும்வெள்குர் ற் நிடைர்தனனகைத் $கார்பல்லோர். 

(8 ஓடனும்) உன்னை விடாமற் பிடித்துச் சொண்டு உனத கண்களைச் 
அலக்டச் கெடுப்பதற்கு இங்கொருவனை யிப்பொழுசே ஏவுகின்றனம். (அவ் 
விதகாரியத்தை அவன் செய்கையில்) இதுவும் ௮ர்த வூழெனும் விதியே 
யென்று (சித்த சமாதானத்தோடு) அவனை மீருமலும் அவலுச்கொரு இங்கு. 
செய்யாமலும் அசைவற ௩. அிருக்கவேண்டுமென்று கூறினர். அது: கேட்ட



௮௨ ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம் 

அவனும் (ஈமதுபேச்சு ஈமக்கே கேடுவிளைக்கன்ற தெனலுங் கருத்தால்) வெ 
ட் விலசனன். அதுகண்டு ௮ங்கிருக் ச பலரும் ஈகைத்தனர். (௨௨௨) 

உற்றபாவமோழிக்குமா றுணர்த்தல், 

மேற்படிவிநத்தம் வேறு. 

இப்படி. மூடர்கள் கத்திய யர்ந்தபி னிகழ்வுத ணந்தகுரு 

துப்புறு மாணவ கன்மூக காடுபு சுகுணமு ளோயினி௰ 

யெப்படி யுஞ்சுக பக்குவ னாயினை யெகனமெ ஸனிற்றனது 

தப்பைகி னைந்துப யந்திடு கன்றவொர் தருமம்வி ளைக் தமையின், 

இல்விதம் மூடர் பன்னிருவருங் கோஷித்து ஒய்ச்ததற்பின் அவர்களைப் 

பரிஹசிப்பசை விட்ட பரமகுருவானவர், சமர்த்தனாயெ சீடன் முகத்தை 

நோக்கி ஈற்குணமுள்ளோனே ! இனி நீ எப்படியாயினுஞ் சுகம்பெற 
பக்குவத்தை யடைந்தனை. எக்காரணத்தா லென்னில், தன் குற்றத்தை 

நினைக்கு ௮சனா லுண்டாகுந்துன்புக்கு அஞ்சியிருப்பதாயெ சற்சீடவிலக்க 
ணம் நின்னிடத் துண்டான தன்மையால் ” 

[தனது தப்பைநினைர் துபயர் திடுதன்றவொர் தருமம்விளைச் தமையின்?” 

என்ற திலுள்ள சருமமானது மநுஸ்மீநதி சக-ம் அத்தியாயத்து ௨௨௫௮-ம் 

சுலோகம்  பாவஞ்செய்தவன் தான் செய்த பாவத்தை எப்படி யெப்படிப் 
பலறிடத்திலுஞ் சொல்கன்றனனோ ௮வன்,அப்படி யப்படியே பாம்புதோலி 
னின்று 'நீங்குவதுபோலப் பாவச் இணின்று நீங்குகன்றனன் '? என்றும் ; 

௨௨௯ -ம் சுலோகம் பாவஞ் செய்தவனது மனம், எட்படி. ௮ந்தப் பரவத் 

தை நிர் தித்துக்கொண்டு பச்சாத்தாபப்படுமோ அப்படியே அந்தப் பாவமும் 

அவனை விட்டு நீங்கும்!” என்றும் ௮ருத்தமாமாற்றானும் பெறுதும். (௨௨௩) 

பாவமெ னாகினை வோரிட. மேபல பவழுறு மென்றுயர்நால் 

யாவுஈ வின்றிடு மென்பவர் சொற்களை யமனென வேகினைதி 
சீவனி னைப்பினி ழைப்பது மாசறு சிவனது செயலாகா 

தாகியு ருக்களை யேனுக ரேலினி யருள்விர தம்பிடியே, 

(இது பாவமென்று கினைப்போ ரிடத்.இிற்ரான் பலபாவங்களுஞ் சே 
ரூம்: (அப்படி நினையாது மனம்போன வண்ணம் எவ்வித காரியஞ் செய்யி 

னும் பாவமே யணுகாது) என்று மேலான சாஸ். திரமெல்லாம் மூறையிடுகின் 

"ஐன?”' என்பார் வார்த்தைகளை இயமனென்றே நினைப்பாயாக. ஜீவபோதத் 
அடன் செய்யப்படும் ஜீவச்செயல் அனாதிமல முக்தனாகய சிவன்சேய 

லாசா. இனி, பிராணிகளைச் கொல்லாதிருப்பாயாக, அவற்றின் ஊனை
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யுண்ணா திருப்பாயாக, இந்த அஹிம்ஸா விரதவழி யூண்டாகுக் திநவரட்டப 

த்தை யுஷ்டிப்பாயாக, (een) 
மேற்படிவிநத்தம் வேறு, 

இர்நயத்த வருணாலைப் பலகாலும் படித்துரைக்கு மியல்பி னாலுச் 

தர்சலத் அக்கெனவூனுண்பவல ரயதைவிடப்புரியொர தருமத்தாலும் 

பொன்னையளிச் இயிர்காத்தல் புனிதகங்கை யாதிபடி. புரிவி னாலு 

முன்னிழைத்த கொலைமழமு மூன்புசித்த தலைமறமு முடுகி யோடும், 

உயிர்க்கு உறுஇப்பயனைப் பயக்கும் இந்த ஜிவயாதனுவியாசத்தைப் 

பலகாலும் தானும்படித்துப் பிறர்க்கும் போதிக்குந் தன்மையினாலும், சுய 

ஈன்மைக்கென வூனருக்துபவரை அவ்வருந்தலை விட்டொழிக்கும்படி செய் 

யுஞ் சமானமறந்ற தரமத்தினுலும், வீலைகொடுக் துயிர்காச்சல் கங்கை மூத 

லாய புண்ணிய ஈ.இசளில் ஸ்சானஞ் செய்கலாகய அன்பினாலும், முதலிற் 

செய்க கொலைப்பாவழும், அச்கொலைக்குக் சாணமாய்ப் பின்பு ஊன்பு9 

த்த பிரதானபாவமும் விரைச்தோடும். 

[காசிகண்டம்.--. 

் அதியுகத்தில் யோகக்தான் முச்தி யடையு மதன்பின்ன 

ரோது மூகத்தி லருக்தவச்தான் முத்தி யுளகா மோங்கரிய 

சோதி ஞானச் தான்முச்தி மூன்றா முகத்திற் றன்னுமுயிர் 
காத லோடும் கலியுகத்திற் சங்கை படியின் வீடடையும். ?" 

என்றியம்புமாறு ஜீவான்மாவானது,-- இருதயுகத்தில் யோகத்தினா 

லும், திரேதாயுகத்தில் தவத்தினாலும், துவாபாயுகத்தில் ஞானத் இினாலும், 
கலியுகத்தில் கங்கா ஸ்கானச்இினாலும் சிவாகிக்ய மோக்ஷம் அடையச்தக்க 

தாகலின், இக்கலியுக கோச்சி,  புனிதசங்கை யாஇபடி புரிவினாலும்"” என் 

றனர் ஆசிரியர். * ஓருவன், 95546 கங்காக இயில் ஞூழ்கற் கேக உறுதியாய் 

நினை ததவுடன் பரவமெல்லாம் அவனைவிட்டு நீங்க, இனி யெங்கே செல் 

வோமென நினைக்கும்.” எனும் ௮ருச்சக்தைச் தாச்தக்க, 

* கடவுட் கங்கை ஈஇப்படிவான் செல்ல வொருவன் கருதுமூன 

மிடர்கூர் பாவ மவனையொழிமர் தியாண்டுச் செல்லோ மெனக்கருதும் 
விடய மதனின் மனம்போகா தடச்சி ஞான வெறுவெளியி 
லடையு மவருங் காக ரடைவார் பெறும்பே றடைவாரால், '? 

.... எனுஞ்செய்யுளை, ௮ச் காசிகண்டந் தருமாற்றால், புண்ணியஈதி பலவற் 

றுள்ளுஞ் சிறர்து விளங்கும் ௮ச்சங்கையைப் ' புனிதகங்ஸ்க ?' என்று



௮௬  ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாசம்; 

எல்லாத் தேவர்சளுங் கொடுக்கும் பேறுகளைவிட விசேஷமாகச் கொ 
டுக்கும் உதாரமுடையா ரென்பதற்கு அறிகுறியாகப் பன்னிரண்டு விசால 

மான கரங்களுள்ள பா் ஷண்ழகப்பேநமானாகிய என் பரமபிதாவின் பாத 

சரோநகம் வாழச்சடவன. அழகுக்கழகு செய்யுச் தன்மையவாடச் சண்டோ 

ருள்ளத்தைச் கவரு மிலக்ஷ்ணங்க எனைத்து மமைர்த பார் தேவசேனையா 

நம், குறவர்குல் மீடேறவேண்டு மென்னுங் இருபா விசேஷத்தால் ௮ச்குல 
மடர்தையாக அழசெலாம்பிறங்கவவதரித்த பா வல்லீதேவியாரம் வாழக் 

கடவர். மின்னலொத்துப் பிரகாசிக்கும் வேலாயுதம் வாழக்கடவ.து, மயில் 
வாகனம் வாழக்கடவது, ஸ்ரீகுமாரசச்சடவுளையே வழிபட்டுச் கல்வியறிவு 

ளின் மேம்பட்டுப் பிறவாப்பேறுபெற்ற பாரி அரணகிரிநாதவள்ளலார் 
வாழச்சடவர். ஹி? தோபசேசஞ்செய்யுங் சாருண்யமூர்த்திசளாகய ஆசாரியர் 
கள் வாழச்கடவர். குருபச்இியுள்ள 8டநம் வாழச்சடவர். (௨௩௦) 

அகப்பாயிர முட்படத் இருச்செய்யுள் - ௨௩௫, 

௨௧-வது 

ஜீவயாதனையைக்குறித்தவியாச மூலமுழுரையு 

ழற்றுற்றன. 

குமரகுருபரன் றிருவடிவாழ்க, 

திரச்சிற்றம்பலம். 

  

இந் நூன்மூலம்:--. சலியுசம் ௫௦௦௪ - ல் நிகழ்ந்த சுபரு துஷ் ஆவணிமி' 
௧௯௨ புதவாரம் சென்னையிற் பாடி முடிர்சதாகும், 

இ: ma



பிழை திருத்தம்: 

  

  

        

பக்கம்,| வரி, பிழை. திருத்தம், 

௧௯ ௩ (வாக்கியத்தின், பொரு வாச்கியத்தின்பொரு 
௪௨ joe ) ஈசஜனுக்கென ஒருமீனையெஒருமீனை யீசலுக்கென 

(௨௩ (டுத்து |வெடுத்து 
௫௬ | ௪ (வமாசுச்செய்த வகமாகச்செய்த 

நி | ௬ ரவவமய ரவ்வமைய 
   



விளம்பரம், 

  

இவவியாசத்தை ௮ருளிச்செய்த ஸ்ரீமத் -சுவாமிகளா.லருளிச்செய் 

யப்பட்ட நூல்களில் இன்றுகாறும் பல்லோரானும் ௮ச்டப்பட் 

டவை பல, அ௮வற்றுட்ெ;:--- சென்னை வைத்தியநாத முதலியார் 

தெரு 10- வத சதவிலச்கமுள்ள வீட்டில் வூக்கும் கா, ஆதிசேசல 
மூதலியா7.அ “*வேதாந்தசித்தாந்தசமரச விஸ்தாரசாஸ்திரங்கள்'” or gud 
பிரகடனத்தி rang விளங்கும், 

." இந்த ௨௧-ம் லியாசம்-- சென்னை அருளுசலமுதலியார் தெருவி' 

துள்ள பண்டி தமித்திர யந்திரசாலையி லும், திருவனச்தபுரம் புத்தன்சந் 

தைத் தெருகிலிருக்கும் ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, ஈரடுங்கமூர்த்திப் பிள்ளை யவர் 

சுள் குமாரர் ]], சுப்பிரமணியபிள்ளையவர்க லிடத்திலும் கிடைக்கும். 

மகாமகோபாத்யாய, டாக்டா் 
உ. வே, சாமிநாதையர் நால் நியம 

கிடையாறு, சேன்னை.20, 

 




