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வேல்முருசன் துணை 

௭௮000 

ஓளவையார் திருவாய்மலர்ந்த குறள் 
௦9 

மலரும-உரையும். 

PP BO ஆழ ஆகுது“ ஆது அவை 

வீட்டு நெறிப்பால. 

மறப்பின் நிலமை. 

-ழயத் க்ஷ 

1. ஆதியாய் நின்ற வறிவு முதலெழுக் 
தோதிய நாலின் பயன், 

(பதவுரை.) ஆதியாய்--(இர்தச்சரீரத்திற்கு) மு.கன்மையாய், 

நின் ற--இருக்ச, ௮றிவு-அறிவானது, (எனக்கு இகைச்சொல்ல 
இடங்கொடுத்தத) முதல் எழுத்து--ஆதியட்சரமாகிய (பிரணலழ் 

os) திய - (முதலிலே) உச்சரிக்கின்ற, நூலின் வேதததின் 
பயன்--பிரயோசனமாகும், (௪-று.) 

(கநத்துரை.) சான்கு வேதங்களை மூசலாகச்சொண்டு இக் 

தலை சொல்லுகின் ஹேன் என்பது கருத்து. 

(விசேஷவுரை.) இக்தச் சரீரச்துச்கு ௮றிவு ஆதியாயுள்ள 
தென்பது அறிவென்று சொல்லப்படும் ஆன்மாசன்னுடைய வினை 
பினளவுக்குத் தகவேறோர் சரீ ரமெடுப்பதற்குக் சாரணமாசப் பெ 

தப்பசெலின், *ஆதியாய்நின்றஏறிவு” எனலும், வேதம் ஆரம்பத்



a. ஓஒளவைக் குறள் 

சில் உச்சரிப்பது பிரணவமே என்றும், அர்த வேசத்தையே ஆதா 

ஈமாசச் கொண்டு சொல்லப்பட்டது இர் நாலென்றுஞ் சொல்ற 

வார், (முகலெழுத்சோதிய நூலின்பயன்”? எனவுஙகூறிஞர், 

அறிவே ஆன் மாவென்றதை; 

*ஓசையைச செவியாலோர்ஈ் த மூருவினைக் சண்ணாலுற்று 

சா௫யொற் கர்; ககொண்டு சாவிய ols ae Bs go 

பூகியதோலினாலே புலப்படப் பரிசமுற்றும 

ஆசற வுடவினிழ்கு மறிவுசா ணான்மாத் தானே”? என்பதி 

o ps. (1) 

உ. பாமாய சத்தியுட் பஞ்சமா பூதத் 
தரமாறிற் ரோன்றும் பிறப்பு. 

(பதவுரை.) பரம்-பரம்பொருளிடத்தில், ஆய- உண்டான, 
௪ இயுள்-பரரசத்தியிலடங்யெ,பஞ்சமாபூதம--ஐர்அபெரியபூக யக 

ரூம், தரம்மாறில்-தஙகளில் ஒன்றுடனொன்றுமாநிஞல், பிரப்பு-- 

ஜர்மமானது, தோன்றும்-உண்டாகும். (௭-ற.) 

(கநத்துரை.) பஞ்சபூதங்களின் பரிணாமமே சேகம் என்பது 

5௬, 

பரமாயசத்தியள் என்றதற்கு பரத்இலிருக்கும் மாயாசததி 

யுள் என்று கொள்ளலுமாம். 

பஞ்சபூத பரிணாமமே சேகமென்பார், *பஞ்சமாபூகர் தரமா 

டிற்றோன்றும் பிறப்பு? எனவும், ௮ அபராசத்தியினிசழ்வ தென 

பார், பரமாயசத்தியள்? எனவுஙகூறினார். (2) 

5... ஓசை பரிச முருவஞ் சுவைதாறந்ற 

மாசை படுத்து wot I.



மூலநூம் - உரையும். i. 

(பகவுரை.) ஓசை-சத்தமும், பரிசம--பரிசமும், உருவம்--ரூப 
(Pl, சுவை-ரசமும், காற்றம்-கந்தமும், (அய பஞ்சமன்மாததி 

ரைகளும்) ஆசைபடுத்தும்-ஆசையை உண்டாக்குகின்ற, அளறு 

சேறாகும். (எ-று.) 

(கரத்துரை., தன்மாத்திரைகள் ஐர்தும் ஆசையை உண்டா 
க்கி ஆன்மாவைச் கெடுப்பவைகளாகும் என்பது கருத்து, 

(விசேஷவுரை.) பெளதாதிகாகங்காரத்தில்தோன்று.௮௮/._ஸன் 
தீமோ குணததினையு முடையவைக ளாகையால் பரூசமன்மாத 

ரைகளை :அசைப்படுத்து மளற: என்று கூறிஞர். (3) 

4. தருமம் பொருள்காமம் வீடெனு தகான்கு 

முருவத்தர லாய பயன். 

(பதவுரை.) தருமம்--தருமம், பொருள் பொருள், காமம் 
ஆசை, வீடு-மோட்சம், என்னும் - என்று சொல்லப்ப௫ிம், கான் 

கும்-புருஷார்த்தங்கள் சான்கும், உருவத்தால் -சரீரத3ரல்,அய- 

உண்டான, பயன் --பிரயோசனமாம். (எ-று.) 

(கநந்துரை.) புருஷார்த்தங்கள் சான்கும் சரீ ரதீின்பிரயோ 

சனம் என்பது Fh SS 

(விசேஷவுரை.) புருஷார்த் சங்கள் மானிடர் பிறவிக்கே முக் 
கியமாச சொல்லப்பட்டிருத்தலின், ௮வைசான்கும், உருவததாலா 

யபயன், எனக்கூறினார். 

நீருமம் என்றது, முப்பத் இரண்டு தருமககளை அன்றி, பிர 

மசாரி, வானப்பிரஸ்தன், சர்நியாடி இவர்கள் மூவர்க்கும் இல்லற 

த கிலிருப்போன் செய்யவேண்டிய தருமம் எனினுமாம். இதனை, 

இல்வாழ்வா னென்பா னியல்புடைய மூலர்க்கும் 

ஈல்லாற்றி னின்ற துணை.” என்பதினாலறிக.



a ஒளவைக் குறள் 

போருள் என்று - செல்௮ப்பொருளினை. அது இல்லையா 
பின் சருமம் நிகழாதாகவின். அதவும் நல்வழியில் தேடியதா.ிர 

த்தல்வேண்டும், இசனை, 

'பொருளிலார்க் இவ்வுலகமில்லை.?? என்பதினாலறிக, 

சாமம் என்பது--அசை,. வீடு ஏன்பத-இம்மூன்று தருமகக 
ளையும் விட்டு விரல் இதனை; 

௪ சலறர் தீவினைவிட் டீட்டல்பொரு ளெஞ்ஞான்துல் 

காதலிருவர் கருத்தொருமித்--சாதரவு 

பட்டதே யின்பம் பரனைகினைச் திம்மூன்றும் 
விட்டதே பேரின்ப வீடு.?” என்பதினால.றி. (4) 

5. நிலமைக்து நீர் சான்கு நீடங்கி மூன்றே 
யுலவையிரண் டொன்று விண். 

(பாதவுரை.) நிலம்-பிருதிவியான௫, ஐர்.த--ஐர்தாவசாகவு:ம, 

நீர்-௮ப்புபூகமானத,ரசான்கு--நாலாவமாசவும்,80--8ண்ட,௮ங்க.- 
தேயுபூசகமானது, மூள்று--மூன்றாவதாகவும், உலலை-வாயுபூதமா 

னத, இரண்டு - இரண்டாவதாகவும், விண்--அகாய பூகமானஅ, 

ஒன்று--முதலாவதாகவும் ஆகும். (௪-று.) 

(கநத்துனா.) பஞ்சபூதங்களும் எண்ணலளயையால் இக்கண 
க்குகளை யமையும் என்பது கருத்து, 

(விசேஷவுரை.) பிருதிவி, ௮ப்பு, சேய, வாயு, ஆகாயம் என் 

லும் பஞ்சபூதங்களும் வரிசைக்ரமங்களால் மேர்சொன்ன எண் 
சளையடையவ யென்பார் இங்கனம் கூறினார். (5) 

டே மாயன்பிரம னுருத்திரன் மகேசனோ 

டாயுஞ் சிவமூர்த்தி யைச்,



மூலமும் - உரையும். ௫ 

(பதவுரை.) மாயன்-விஷ்ணுவும், பிரமன் பிரமனும், உருக் 
இரன்--௬த்இரனும், மகேசன் -மசேசனும், ஆயும்-வேதச்இிலாரா 

யும், சிவமூர்த்தி - சதாசிவனுமாக, ஐந்து-பஞ்சமூர்ச்தககளாம். 

௪-௮.) 

(சநந்துரை.) கூர்.ததிகள் ஐவர் ஆவார்கள் என்பதுசருச்து.() 

ர. மாலயனங்கி யிரவி மதியுமையோ 
Cro 6 திகழ்சத்தி யாறு, 

(பதவுஷர.) ஏலும்--பொருக்திய, இகழ் - விளங்குகின்ற, சத் 
இசததிகள், மால்-விஷ்ணு, அயன் - பிரமன், ௮௫ - அக்னி 

யும், இரவி--சூரியலும், மதி-சர்இரனும், உமை - உமாதேவியும், 
(ஆக) ஆறு அறுவர். (எ-று) 

(கரத்துரை.) சத்திகள் அறுவர்களாம் என்பது கருத்து, (7) 

8. தொக்குதிரத் தோடூன் சூளை நிணமென்பு 
சுக்கிலந் தாதுக ளேழு. 

(பதவுசை.) தொகச்கு-ஈரீமம், உதிரம்-இரத்தம், ஊன் மாமி 
சம், மூளை-மூளை, நிணம்-டிணம், என்பு- எலும்பு, சுக்கலம்--௪௧் 

நிலம், (௧) தாதுகள்ஏழு.-எழுதாதுகளாகும். (எ-று) 

(கநத்துரை.) எழுதாதுகளாகும் என்பதுகருகத்து. (8) 

9. மண்ணொடு நீரங்கி மதியொடு காற்றிரவி 
விண்ணெச்ச ரூர்த் தயோ டெட்டு, 

(பதவுமை.) மண்--பிருஇிவி, கீர் -௮ப்பு, ௮ம், தேயு, மதி 
சர் திரன், காற்று--வாயு, இரவி--சூரியன் , விண்-ஆகாயம், எச்சமு 

ர் த் தி-யாசதேவதை, (௮௧) எப்டெஎட்டுமூர்த்சல்களாவரர்,
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(கநந்துரை.) எண்வகையான மூர்த்தங்களாவார்கள்என்ப 
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(நிலமீர்செருப்புயிர்மிள் விசும்புகிலாப்பகலோன் 

புலனாயமைச்தனோ டெண்வகையாய்ப் புணர்ந்துநின்றான் 
உலகேழெனச்சைபத் தெனச்சானொருவனுமே 

பலவாகிகின்றவாதோ ணோக்சமாடாமோ?” என்று ஸ்ரீம் 

மாணிக்கவாசகர் கூறியதினாலறிக. (9) 

10. இவையெல்லாங்கூடி யும்பாயவொன்றி 

னவையெல்லா மான து விச்.து. 

(பதவுரை ) இவை எல்லாம்-மேலேசொல்லப்பட்டவைகளெ 
ல்லாம், கூடி--சேர்க்து, உடம்புஅய--சரிரமான, ஒன்றின் - ஒருவ 

ஸ்்துவில், கமைகுற்றறகள், எல்லாம்--யாவும், ஆனத -- உண்டா 

னது, விர். த--சுக்கிலத்தாலாகும். (எ-று.) 

(கநத்துரை.) பஞ்சபூதஙகள், பஞ்சசன்மாத்திரைகள் சான்கு 

புருஷார்த்தமகள், பஞ்சமூர்கதிகள், அறுசத்திகள், எழுசாஅச்கள், 
அ௮ஷ்டமூர்த்தங்கள் ஆகய இவைகளெல்லாககூடி விர் அவின் கார 

ணத்தால் சரீரமுண்டானது என்பது கருத்து. (10) 

கை 

2. உடம்பின் பயன். 

1. உடம்பினைப் பெற்ற பயனாவ தெல்லா 
முடம்பினி லுத்தமனைக் காண்,



மூலமூம் - உரையும், or 

(பதவுரை.) உடம்பினை சரி ரத்தை, Qu pa = அடைந த, பப 

ன்௮வது எல்லாம்-பிரயோசனமாவ௫, உடம்பினில் - சரீரத்திலு 

ள்ள, உத்தமனை கடவுளை, காண்-தரிசிப்பதற்காகும், (எ-று. 

(கநத்துரை) சரீரத்தின்பயன் ஈஸ்வானைச் காணுதல் என் 

பது கருதது. 

(வீசேஷவுரை.) சர்வேஸ்வரன் ஜீவான்மாக்களிடத்தில்வியா 

பிசதிருச்ச வேண்டியது அவனுடைய கடைமையாகையால் “உட 
ம்பினி லுத்தமனைங்காண்? என்றார். (1) 

2. உண்ர்வாவ வெல்லா முடம்பின் பயனே 
யுணாக வுணர்வுடை யார். 

(பதவுரை.) உணர்வா௨-உணர்சரியாவன, எல்லாம்-யாவம், 
உடம்பின்--ேகததின், பயன்--பிரயோசன மாகும், (அதை) உண 

ர்வ உடையார் - நல்லுணர்ச்டு யுள்ளவர்கள், உணர்க - அறிந்து 

சொள்ளச்கடவர், (எ-று,) 

(கநத்துரை.) அன்மாக்களுக் குண்டாயிருக்கின்ற உணர்சி 

சரீபங்களின் பிரயோசனமேயாம் என்பது கருத்து. 

சரீரங்களின் பிரகிரு கிகளுக்குத்தகுர்த உணா சசியையேஆனண் 
மாக்கள் அடைகின்றன வென்பார், -உணர்வாமவெல்லா மூடம் 

பின்பயனே? எனவும், இவ்விஷயத்தை உணர்சி யுடையலர்களே 

அறிர்துகொள்ளக் கடவர்களென்பார். 'உணர்கவுணர் வுடையார்” 

எனவுக கூறினர். 

சரீரத்தின் உணர்சசியே ஆன் மா அடையுமென் Pon 5; 

மாதாவுதாத்தில் மலமிஇல்மர்தனாம்”? என்பதினாலறிக, (2) 

ஃ. ஒருபயனாவ துடம்பின் பயனே 

தருபயனாஞ் சங்கரனைச் சார்.
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(பதவுரை.) ஒரு--ஒப்பற்ற, பயனாவத--பிரயோசன மாவது, 
உட ம்பின்--சரீ.ரத்தினது, பயனே--பிரயோசனமாகும், (௮தரவ த) 

தரு கொடுக்கின்ற, பயனாம்--பிரயோசனமாகிய, சககரனை- fa 

பெருமானை, சார-அடைதலாம். (௭-2) 

(கநத்துரை.) சரீரத்தின் பயனாவது சவபெருமானைச் சேர்த 

லாகும் என்பது கருத்து. 

(விசேஷவுரை.) ஒருபயன் என்றத--வீட்டையடை தல். இ 

சையடையச சககரனைச சேரவேண்டுமென்பார், “கருபயனாஞ்சங 

சபனைசசார்? என்ருர், (9) 

4. பிறப்பினாற் பெற்ற பயனாவ வெல்லாத 
துறப்பதாச் தாெறிக்கட் சென்று. 

(பதவுரை. பிறப்பினால்--சஈ்மத்தினால், பெற்ற - அடைகத, 

பயனா. எல்லாம்--பிரயோசனமயகளெல்லாம். தகெறிக்கண்சென் 

உயர்ந்த மார்க்கத்திற்போய், துறப்பது ஆம் - சர்வ இன்பஙக 

ளையும் விட்டொழிவதாகும். (எ-று.) 

(கநத்துரை) இர்தப்பிறவியினாலாகும் பயனாவது சர்வ இன் 

பம்களையுஈ் துறப்பதாகும் என்பது கருத்து. 

(விசேஷவுசை.) பிறவிகளில் மானிடப்பிறவி விசேடித்ததாக 

லின், இப்பிறவியிலேயே ஈஸ்வரனை யடையவேண்டு மென்பார், 
டத றப்பதார்.தா நெறிச்கட்சென்று? என்றுகூறினார். (4) 

9. உடம்பினா லன்றி யுணர்வுதா னில்லை 
புடம்பினா லுன்னியதே யாம். 

(பதவுரை.) உடம்பினால்-சரீ ரத்தினால், ௮ன்றி - அல்லாமல் 

உணர்வுதான்--உணர்ச்சியான.த;இல்லை-உண்டாவதில்லை.[ஆகை



மூலமூம் - உரையும். ia 

யால் ௮வ்வணர்சச) உடம்பினால்--சரீ ரத் தினால், உன்னியசே ஆம்-- 

நினைக்கப்பட்டதே யாகும். (எ-று) 
(கரத்துரை.) உ_ம்பினால் உணர்சசியுண்டாவதேயன்றி வே 

ெதிலை மன்ற என்பது கருத்து. 

(விசேஷவுரை.) உணர்ச்சியானத உடம்பினா லுன்னப்பட்ட 

தேயென்பார், 'உடம்பினாலுன்னியதேயாம்” எனக்கூறிஞர். (9) 

0. மாசற்றகொள்கைமனத்திலடைந்தக்கால் 
ஈசனைக் காட்டு முடம்பு. 

(பதவுனீ.) மாசு ௮ற்ற-குற்றம் நீயெ, கொள்கை - சுண 

மான, மனத்தில் - மனத்தில், அடைர்தக்கால்-- உண்டானால், 

உடம்பு-சரீரமானது, ஈசனை-சர்வேஸ்வானை. சாட்டும் - உணர் 

விக்கும். (எ-று.) 

(கநத்துரை.) உடம்பானது மனத்திலுள்ள மாசற்றவுடன் 
சடவுளை உணர்விக்கும் என்பது ஈருத.த. 

(பிசேஷவுரை.) சரீரம் மாயா சம்பர்தப்பட் டிருப்ப சாகை 

யால் அதினுள்ளடககய மனமானது சீச்செததில் சுச்சமடையா 

சென்பதை நோக :மாசற்றகொள்கை மனத்கிலடைந்தக்கால்” 

எனவும், அங்கனஞ் சுத்தமடைசர்தால் அர்கச்சரீரக் தால் சர்வேஸ் 

artes காணலாகுமென்பார், ௪சனைக்காட்டும் உடம்பு” எனவுக 

கூறினார். (6) 

7. ஓசை யுணர்வுக ளெல்லாச் தருவிக்கு 
சேசத்தா லாய வுடம்பு. 

(பதவுரை.) ஒசை - சததம்முதவிய, உணர்வுகள் எல்லாம்- 

உணர்சிகளை யெல்லாம், சேசத்தால்-ஸ்ரீபுருடர்சகளத விருப்பத் 

தால், ஆய--உண்டான, உடம்பு--சரிரமானது, தருவிக்கும் -௨ண் 

டாக்கும், (எ-று)
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(கநத்துரை.) பஞ்சசன்மாசதிரைகளையும் சரீரமானது Oar 

'க்றாம் என்பது BHM. 

(வீசேஷவுரை.) பசைஎன்று ஒன்றைச்சொல்லியிருக்தாலும் 

ன ம்பற்றி மர்றைய பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம் என்னும் கான் 
சய OE Tans. உடம்பின் தத்துவ அளவுப்படியே அறிவுகள் 
.ண்டானதென்பார், இனவ கூறினார். (7) 

௫. உயிர்க்குறாதி யெல்லா முடம்பின் பயனே 

அயிர்ப்பின்றி யாகியை தாடு, 
(பதவுரை.) உயிர்ச்கு--அன்மாவுக்கு, உறுதி எல்லாம்--உறு இ 

யைத்தரு௨த, உடம்பின-சரீ ரத்தின், பயன் ஏ - பிரயோசனமே 

பாகும், (அகையால்) அயிர்ப்பு இன்றி - சந்தேசமில்லாமல், ஆகி 
யை-முதலவனை, காெவிருமபு. (எ-று) 

(கரந்துரை.) சரீரமானது உயிரச்குறுதியைக் தருவதால் 
௮தை அதாபமமாகச்கொணடு சர்லேஸ்வானை விரும்பு என்பது 

கருது 

(விசேஷவுரை.) உடம்பில்லையானால் உயிர்க்குறநுகிசேட இய 

லாதென்பார். :உயிர்சக்குறுகியெல்லாம் உடமபின்பயனே”? என 

வும், அதைச்கொண்டு இறைவனை காடவேண்டுமென்பா£, :அயிர் 

ப்பின்றியாதியை கா&* எனவுவ் கூறினார். (6) 

1. உடம்பின் 2பற்ற பயனாவ வெல்லாம் 

திடம்பட வீசனைத் தேடு. 

(பதவுரை.) உடம்பினை-சரீரதை, பெற்ற அடைந்த, பய 

வை எல்லாம் - எலலாப்பி! யோசனமகளும், திடம்பட -- உறுதி 

யாக, ஈசனை எர்வேஸ்கீ ரன, தேளெஆமாய்வதாகும். (எ-று.)



மூலமும் - உரையும், Wa 

(கரத்துரை.) சரீர கடைச்சபோது சர்வேஸ்வானை ஆமாய் 

ந்தறியவேண்டும், என்பது கருத்து. 

(விரோஷவுரை.) எல்லாப்பிதவிசளிலும் ௮ரியதரகிய மானிட 
ப்பீறவியை எடும். ள்ளஃ௨ர்கள் சர்வேஸ்வானை யடையவேண்டிய து 

கடைமையென்பார் இயனங்கூறினார். (0) 

10. அ௮ன்னத்தா லாயவுடம்பீன் பயனெல்லா 

முன்னோனைக் காட்டி விடும். 
(பதவுரை, அன்னச்சால் - போஜனத்தால், ஆய-உண்டா 

ன. உடம்பின்: - melo 3 Barr, பயன் எல்லாம் சர்வ பிரயோறன மா 

வது, மூன்னோனை--சர்வேஸ்வானை, காட்டிவிடும்: உணர்ழது விச் 

கும். (எ-று.) 

(கநத்துரை.) சரீடசதின் பயனாவது சர்வேஸ்வானை உணாக் 
துவதாம் என்பது கருத்து. 

(விசேஷவுரை.) சரீரத்திற்கு அன்னமே ஆதாரமா யுள்ளதெ 
ன்பார், *அன்னத்தாலாயவுடம்பின்* எனவும்.ஆன்மாவுர்கும சரீ£ 

மில்லாவழி சவபெருமானைச்காண வொண்ணாபென்பார். “பயனெ @ னை 
ல்லா முன்னோனைக் சாட்டிவிடும்”? என வுஙகூறினார். (10) 

— ohh po 

௨. உள்ளுடம்பின் நீலைமை. 
ஆட 

1. கற்கலாங்கேட்கலாங் கண்ணாக்காணலா 

முற்துடம்பா லாய வுணர்வு. 
(பதவுமை.) உத்த - பொருகதிய, உடம்பால் - உள்ளுடம்மபி 

னால், ஆய-உண்டான , உணர்வு-அறிவானது, க்கலாம்--ச.ற்பத
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ர்குமாகும், கேட்கலாம்-கேட்பச்குமாகும், கண்ணார - கண்கள் 

நிரம்ப, காணலாம்--காண்பதற்கு மாகும். (௭-று,) 

(கநத்துரை.) உள்ளுடம்பிலுண்டான வுணர்ச்சியானதுசகல 

காரியகசளுக்கும் அநுகூலமாகும் என்பது! கருத, 

(வீசேஷவுரை.) சூக்குமதேசமாயெ தத்துதேகமானதுஆன் 

மாவுக்கில்லை யாயின் எர்தச்சாரியமும் உநடவாதென்பார், க.ற்கலா 
BEE GOTH கண்ணாச்சகாணலா முற்றுடம்பாலாயவுணர்வு”என 

ச்கூறினா். (1) 

௨. வெள்ளிபொன் மேனிய தொக்கும்வினையு 

வுள்ளுடம்்பி னாய வொளி. [டைய 

(பதவுரை.) வினையுடைய-வினையினாலுண்டான, உள் உட.ம் 

பின் -சூட்சுமசேகசதின், அமய-உண்டான, ஒளி == தேஜஸான௮, 

லெள்ளி-ஷெள்ளி, பொன் -பொன்,(இவைசளுடைய) மேனிய.த- 

சொரூபத்தை, ஓச்கும்--ஒப்பாகும். (எ-ு.) 

(கநத்துரை ) சூச்குமதேகத்தின் தேஜஹஸான௮! வெள்ளியை 

யம, பொன்னையும் போலவிள௩ஙகுவசாம் என்ப கருக்து, 

(விசேஷவுலாை.) உள்ளுடம்பின் ஒளி?தஜோமய முடையதெ 
ன்பார், (வெள்ளி பொன்மேனிய தொக்கும்வினையுடைய - உள்ள 

டம்பிறமை மொள்” எனச்கூறிஞர், (2) 

5. சென்றுண்டுவதந்து திரிதரு முள்ளுடம்பு 

மென்றுங் கெடாத திது. 

(பதவுமை ) இது உள்ளுட. ம்பு--இக்த உள்ஞளூடம்பானது, செ 

ன்ற--வெளிப்பட்டு, உண்டெபுசதத, வர்.த-திரும்மி௫ ச். இரித 

ரும்-திரியும். (அகையால்) என்றும்--எப்பொழுதும், கெடாத.து- 

௮ழியாததாகும், (எ-ழ்.)



மூலமும் - உரையும். Dm. 

(கருத்துரை ) சூச்டுமசரீரமானது சர்வகாரியங்களும் செயது 

திரிக்துவருவசால் என்றுகசெடாசதா யிருக்கும் எனபது ௧௬,3௮௪.- 

(ஊசேஷவுரை.) சூர்கும சரீரம் என்பது Fb HLH கூட்டமா 

சையால் ௮து தாலசரீர முூளாளவரைக்கும் இருந்தே யாகவேேண்டு 

மென்பார், "உள்ளுடம்பென்றும் டெடாததிது” எனக்கூறினார். (2) 

]. வருபய னுண்டு மூம்,ச் துடனா நிற்கு 
மொருபயனைச் காட்டு முடம்பு. 

(பாதவுழை) வரு-உண்டாஇன்ற, பயன் - பிரயோசனத்சை, 

உன்டு. -ுநுபவி5த, ம௫ழ்ச்து--சந்தோஷித்து, உடனாக -- ஸ்தூல 
ச7!ததுடன், கிற்கும்-சலச்திருக்கின்ற, உடம்பு - சரீரமானது, 

ஒருபயனை--ஓப்பற்ற பியோசனச்சை, காட்டும் - உணர்த்தவிக் 

கும். (ஏ-து.) 

(கநந்துரை.) சூக்குமசரீரமானது ஸ்.தூலசரீரத்துடன் கலர் 
இருகச்து சர்வ பியோசனககளையும் ஆன்மாவுச்குர்சாட்டும் என் 

பது கருத்து, 

(ிரேஷவுரை.) சூக்கும சரீுசானது அன் மாவுக்குசசலபோ 
கற்களையும் உண்டாக்கும் என்பார் இங்கனம் கூறினார், (4) 

ஐ. அல்லற் பிறப்பை யகற்றுவிக்கு மாய்த்தா 
தொல்லை யுடம்பின் ரொடர்பு. [ய 

(1தவுரை.) ஆய்க்து-அராய்ச்து, ஆய--உண்டான,சொல்லை- 
பழைமையாகூய, உடம்பின்--சரீரத்தினத, தொடர்பு -தொடர்ச் 

சியானத, ௮ல்லல்-தன்பச்சை வீளைவிக்கின் ற, பிறப்பை--ஜெர் 

மச்சை, அகற்றுவிக்கும்-ுச்கும். (௭-று.) 

(கநத்துரை.) சுக்குமி சரீரமானது பிறவியை ஒழிக்கும் என் 

பல கருத்து
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(விசேஷவுரை.) சூக்கும சரீரமானது பி£விய யொழிக்கு 

மென்பார், :அல்லற்பிறப்பை யகற்றுவிக்கு மாய்க்மாரய மொல்லை.பு 

டமபின் கொடர்பு” எனச்கூறிஞர். (9) 

ச 5 . ் * ° 

0. நல்வினையும் தீவினையு முண்டு இரிதருஞ் 

செய்வினைக்கும் வித்தா முடம்பு. 

(பாதவுரை.) உடம்பு - சூக்கும சரீரமானது, ஈல்வினையும் - 

ஈல்வினைகளையும், €ீவினையும் ௭ இவிணைகளையும், உண்டு. அ.றுபவி 

தீது, இரிதரு மஇரியும், (அன்றி) செய்-உயிகளால் செய்யப்ப 

இன்ற, வினைஃகும்-- இருவினைகளுக்கும். விது ஆம் - காரணமா 

கும். (எ-று. 

(கரந்துரை.) சூச்கும சரீரமானது வினகளாை யஅபவிக ஈம. 

GO) WEY) BTL COT LOM WIG LOUD COT IG) Fh dB 

(வீசேஷவுரை.) ஸ்தால சேகத்சால பயளின் ரென்பார்."ஈல 

வினையுச் தீவினையு முண்டு இரிதருஞ் செய்விளைச்கும் da soc 

ம்பு* என கூறினார். (6) 

7. உள்ள டம்பின் வாம்வன வொன்ப.நுமே 

கள்ளவுடம் பாகி விடும். |ழைகி் 

(பதவுரை.) உள் உடம்பின் - குக்குமதேகசத்தில், வாழ்வன 

வாழ்பலைகளாகிய, ஒன்பதும் -ஈவத்அவாரங்களும, எழை - உயிர் 

களுக்கு, கள்ளவுடம்பு--திருட்டுஉடம்பாக, ஆடவிடிம்--ஆகும், 

(கநத்துரை.) குச்குமசரீரமானது ஈவச்துவாரஙகளோடுகூடி. 
வாழவதாகும் என்பது கருத்து, 

(விசேஷவுரை.).ஸ்.தாலசரீ ரத்தின் உட்சிடையாய் tab sever 

ரக்சளோடு கூடியதேயாமென்பார், இயமன யகூறினார், (7)



மூலமும் - உரையும். ௰௫ 

8. பொய்க்கெல்லாம்பாசனமா புள்ள தற்கோ 

மெய்க்குள்ளா மாயவுடம்பு.  [ர்வித்தாகு 
(பதவுரை.) மெய்க்கு--சரீபத்கிற்கு, Wa Ho = உள்ளேயிரு 4 

கின் ,மாயஉடம்பு-சூக்குமசரீமமானது,பொய்கச்குஎல்லா ம்--௪ர்வ 

பொய்களுக்கும், பாசனம்ஆய்-ஆராரமாக, உள்ளதற்கு - இருக்கி 

ன்ற சரீரத்திற்கு, ஒர்வித்து ஆகும்--ஒரு ஆதாரமாகும். (எ-று) 

(கரத்துரை.) பொய்யாகிய ஸ்தூலசரீ ரத்திற்கு சூக்குமசரிம 

மானது அதாரமாகும் எபைக கருது. 

ப விசேஷவுரை.) சரீரமானஅ நிலையில்லாக மண்பாண்டமா 

குமென்பார், 'பொய்ச்செல்லாம்பாரஎனமாயுள்ளது” எனவும், ஸ்தா 

ல-ரீபமான சூச்கும சரீரமில்லா வதிரிவேயாகெனபார், 'விதசா 

குமெய்குள்ளாக மாயவுடம்பு”? எனவு௰கூறிஞர். 

சரீரம் மண்பாண்ட மென்றதை:; 

"காகமோூ கழுகலகை சாய்கரிகள்ச ௮ 

சோறி ரு த்தியை 

காலிரண்டுஈவவாசல் பெற்றுவளர் 

காமவேண்டன சாலையை 

மோகவாசை முறியிட்டபெட்டிலய 

மூமலமிகுத்தொழுகு கேணியை 

மொய்த்துவெட இிருமிதத்துகும்பியை 

மூடங்கலார் இடைசரச்சினை 

மாகவிச்சிரதநு மின்னையொததிலக 

வேசமோதிய குலாலனா 

வனையயெய்யதடி காரனானயமன் 

வர்தடிச்கு மொருமட்கலத்
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சேசமானபொயை மெய்யெனகச்க( 
யையமைய மிசைமாடவோ 

தெரிவதர்கரிப பிரமமேயமல 
சிர்சகோதய விலாசமே”' என்பதினாலறிக, (8) 

9. வாயுவினா லாய வுடம்பின்பயனே 
யாயுவி னெல்லை யது. 

(பதவுசை.) வாயுவினால் - பிராணவாயுவினல், ஆய -- உண் 
டான, உடம்பின் -சரீரத்தினத, பயன் -பிரயோசனமாவத, ஆயு 
வின் --அயுசின், எலலையது--அளவினையுடையதாகும், (௪-.ற.) 

(கநத்துரை.) பிராணகாயுவானது விர்தவிர்சலர்து பாய்ர்ூ 
அளவே அ:புசன் ௮ள௨ாகும் என்பது கருத்து. 

(வீ சேஷவுரை ) ஒவ்வொருதேக களுக்கும் ஆயுளான அ விம் 

அவின்கலரதுசெல்லும் பிராணமாயுவின் அளவினைக்சொண்டதே 

யாகுமென்பார், திஙஙனங்கூறினர். (9) 

10. ஓன்பதுவாசலு மொக்க வடைத்தக்கா 
லன்பதி லொன்றா மரன். 

(பதவுரை.) ஒன்பதுவாசலும்-ஈவத்துவாரங்களையும், ஒக்க 

ஒருப்பட, ௮அடைத்தக்கால் மூடினால்) அன்பு ௮.தில் - அன்பில், 

௮ரன் -சவபெருமானானவன், ஒன்றுஅம்--சேர்தலாகும். (எ-று) 

(கநத்துரை.) ஈவத் துவாரங்களையும் மூடி யோகஞ்செய்யோர் 
சளுடைய அன்பில் சிவபெருமான் கலச்திருப்பவ னாவான் என் 
பது கருத. 

(விசேஷவுரை.) யோகஞ் செய்வோர் சவத்துவாரங்களையும் 
அ௮டைச்தே செய்யவேண்டியசென்பார், 'ஒன்பதுவாசஐுமொச்சவ 

டைச்சக்சால்* எனவும்,௮௨ ர்களுடையஆசையில் சர்வேஸ்வரன்சல 

ச்திருப்பானென்பார், (௮அன்பதிலொன்றாமான்* எனவுங்கூ.றிஞா்.,
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யோகஞ்செய்வோர் ஈவத்துவாரங்களையும் அடைக்கடேண்டு 

மென்றை; 

“கண்மூடியொருகண மிருக்கலென்றாற்பாழ்த்த 

கர்மகள் போமாடுே*? என்று ஸ்ரீசாயுமானஉர் சொல்வி 

பிருப்பதிஞல.ிச, 

அன்பில் சி௨ம்கலச்கும் ௮வசரமானது அன்பும்ச௨மும் உண் 

சேோயாகும் என்தை; 

'ுன்புசிவமிரண் டென்ப.றிவிலார் 

௮ன் யேசிவமால தியாருமறிலொர் 

௮ன் பேசிவமாவ இயாருமறிர்தபின் 

அன்பேசிவமா யமார்திருப்பாே?? என்பதினாலநிச. 
ஆஆ 

4. நாடி தாரணை. 
—-—o--—4-—— 

1. எழுபத்தி ராயிர நாடி யவற்றுள் 

முழுபத்து சாடிமுதல். 
(பதவுரை.) எழுபச்ீராயிரம் - எழுபத்இரண்டாயிஈம் என் 

ஜுக்சொகையினையுடைய, சாடி அவற்றுள் - நாடிகளில், முதல் 

மூசீன்மையாகிய, சாடி-நாடிகளாவன, முழுபச்.த--பத்தாகும். 

(கரத்துளை.) சரீரத்திலுள்ள எழுபத்திரண்டாயிர ஈாம்புக 

ளில் முசன்மையாயுள்ளவை பத்துசாடிகளாகும் என்ப௫ கருத்து, 

(வீசேஷவுரை.) சரீரமானது எழுபத்தீராயிரம் என்னுக்சொ 
கையினையுடைய நரம்புகளால் சட்டப்பட்டசென்பார், (எழுபத்தி 

சாயிரராடி” எனவும், இவைகளில் பத். துரரடிகளே சரீரச்கைப்
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பாஷ்ச்கச் கூடியனவென்பார், அவற்றுள் முழுபத்து சாடிமுதல்? 

ஈன வு கூறினார். 

தீசராடிகளாவன - ௮, அலம்புடை, இடை, காக்தாரி, 

தர, சஙகனி, தகுலை, சுழிமுனை, பியகலை, புருடன் என்பலைக 

ளாம். (1) 

2. கரம்பெனு நாடி மிவையினுக் கெல்லா 
முரம்பெது நாடியொன் அுண்டு, 

(பதவுரை.) ஈரம்பெனும் -: ரரம்பென்று சொல்லப்படுகின் ஐ, 
ரடிஇலையினுச்கு எல்லாம்--எல்லாசாடிகளுக்கும், உரம்பெறும- 

.லம்பொருக்திய, காடி -காடியாவது, ஒன்றுஉண்டி - ஒன்று திருக 

ன்றது. (௭-ு.) 
(கரத்துரை.) சர்வசாடிகளும் சேர்வதற்கு ஆதாரமான காடி. 

2ன்றிருக்கறது என்பது கருத்து. 

(விசேஷவுரை.) சாடிகளுர்கெல்லாம் ஆதாரகாடிஓன்று இரு 

உகவேண்டுமென்பார், :சரம்பெனுசாடி யிலையினுக்செல்லா - மூர 

ம்பெறுராடி. யொன்றுண்டு” எனக்கூறினார். (2) 

3. 265 apsor ymapy Gp Cuore 

பழம்தித்து நிற்கும் பரிம்று, 

(பதவுரை.) உச்திமுசலா--வயிறுமுதலாக, உறுமுடி - பொரு 
திய சிரசுவரைக்கும், 8ம்மேலாய்--£€முமேலுமாக, பரிச்து-விரு 
ம்பி, பர்தித் துநிற்கும்-கட்டப்பட்டுகிற்கும். (௭-ஐ.) 

க் (கநத்துரை.) சகலகாடிகளுச்கும் ஆதாரஸ்தானம் உர்தியே 
பாரும் என்பது கருத்து. 

ஒவ்வொருமனிதர்களுக்கும் உண்டாயிருக்கின்ற எழுபத்தீரா 
பிர5.ரம்புகளும் சரீ ரங்களுச்கு ஆகா. ரமாயமைவனவாகையால் ௮௧
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ஙனம் அமையும்போது சரீரத்தைக் காப்பாற்றுதற்கு மூக்கியஸ்.ந wr 

னமாகிய உர்தியினின்றே உண்டாகவேண்டுமென்பார், *உர்திமூ த 

லா,எனவும், அற்வனமுண்டான அ௮துசிரமளவும் இடம்வலமாகப் 

பின்னிரிர்குமென்பார், 'உறுமுடி€ழ்மேலாய்ப் பர்தித்து நிற்கும் 

பரிர் து” எனவுங்கூறினார். (3) 

4. காலொடு கைமி னடுவிடத் தாமரை 
நூல்போலு நாடி. நுழைம்து. 

(பதவுரை.* (அஙஙனமுண்டான) சாடி - நரம்பானது, ௧௭ 

லொடு--சால்களிடத்திலும் கையில் -சைகளிடத்தம், ஈடுஇடை- 

ஈடுவிடங்களிலும், தாமரை நால்போலும்--நாமபையிலிருந்து எடுக் 

சின்ஈ நாலைப்போல, நுழைர்து-(சென்று) கலந்து. (எ-று. 

(கரந்நுரை) சாடியானது சால்கைமுதலிய அவயவங்களில் 

சாமைதநால்போல் கலர்திருக்கும் என்பது கரு்.து, 

(விசேஷவுரை | சாடிகளானவை ௪7 த்தில் பலவிடச்ிலு ௭ 

கலந்திருச்குமென்பார், *சகாலோடுகைபி னடுவிடை 2சாமரை- நூல் 

போலுசகாடிநுழைந்து? எனக்கூறினார். (4) 

5. ஆஇத்தன் றன்கதிர் போலவர் காடி.கள் 
பேதித்துத் தாம்பரந்த வாறு, 

(பதவுரை.) ஆஇத்தன் சன்-சூரியனுடைய, கதிர்போல ௫ 

ணங்களைப்பேஈல, அகாடிசள்--அச்தரம்புகள், பேதிதற - பிறழ் 

து, சாம்-அவைகள், பரச்தவாற-சலர்தவிதமாகும். (எ-று.) er 

(கரத்துரை.) சரீரத்தின்சண் எழுபத்தீபாமிர நாடிகளும் சூரி 
னுடைய சரண் பகளைப்போல எஙகும்மாறிமாறிச் கலந்திருக்கும் 

வன்பது கருத்து,
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(வி சேஷவுரை.) சாடிகள் கச்சரிச்சோல்போல் ௨லமிடமாக 
மரறியிருப்பதே சுபாவமாமென்பார், :சாடிகள்பேதிசது தாமபரக 

sore” எனக்கூறினார். (9) 

6. மெய்யெல்லா மாகி ஈரம்போ டெலும்பி 

பொய்யில்லைகாடிப் புணர்வு. [சைச் நு 

(பதவுரை.) காடி--ஈரம்பின த, புணர்வு-சேர்ச்சையானது, 

மெய்எல்லாம் ஆகி--சரீரம்முழுமைக்குமாய், ஈஉரம்போடு எறும்பு- 

சரம்புடன் எலும்புகளும், இசைக்து--சேர்ர் துநிற்பதாகும், (கை 

யால்இ.த) பொய்இல்லை-உண்மையாகும். (௭-று.) 

(கநத்துரை.) மாடிகள் ஈரம்புகளிலும், எலும்புகளிலுவ் நலக் 
அசரீ.ரம் முழுமைக்குமிருக்கும் என்மதகருச்.ஐ. 

(விசேஷவுரை ) காடிகளில்லாதபோது சரீரம் நில்லாதென் 

பார், (மெய்யெல்லாமாஇ ஈரம்போடெலும்பிசைர்து பொய்யில்லை 
சாடிப்புணர்வ” என்ச்கூறினார். (5) 

7. உழ்தி முதலா யோங்காரத் துட்பொரு 
நின்றது ,காடி. நிலை. |ளாய் 

(பதவுரை.) உச்திமுதலாள - கொப்பூழ்முசலாய், தங்காரத் 
துுபிரணவத்திற்கு, உட்பொருளாய் - அந்தர் மூகப்பொருளாய், 

சாடிரிலை-ஈரம்புகளின் நிலையானது, கின்ச,த-இருர்த.து. (௪-ற.) 

(கநத்துளை ) சாடிகளின் நிலையானது உர்திமுததல் சரீரத்தில் 

பின்னப்பட்டுகின்றது என்பது கருத்து, 

சாடிகள் சரீரத்தின் நிலைப்பசற்கு ஆதாரமாயுள்ள உர்இயின் 
கண்ணேதோன்றி ,நிம்பனவாகலான், (உச்திறுதலாகி யோங்கா 
ரத்தட்பொருளாய்நின் றது நாடிநிலை” எனக்கூறினார். (7)
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8. நாடிகளுடுபோய்ப் புக்கரலஞ்சுடர்தான் 
வீடுசருமாம் விரை ந். 

(பதவுரை ) சாடிகள்-ஈரம்புகளில், ஊடுபோய்0ாடதவிச்செ 
ண்௮. புக்க-புகுர்க, ஈலஞ்சுடா சான் -ஈன்மைமிகுர்த தேஜோமய 

ப்பொருளானது, விரைர்ச- சகரம், வீசரும் ஆம் - மோட்சம் 

௯24 கொடுக்கும். (எ-று.) 

(கநத்துரை.) காடிகளில் சூட்சரூபமாய்ச் கலந்திருக்குங் சட 

வளை உணரக்தால் அவர்வீடுதருவர் என்பது கருத்து. 
8 

வீசேஷவுரை.) கடவுள் பரிபாகமில்லார்க்கு உணரப்படா 
னாகையாலும் அவன் ஒவ்வொரு அன்மாக்களிலுகு கலந்திருக்க 
வேண்டியவனாசையாலும் இஙஙனகலக்கும்வழிருட்சுமரூபமாய்க் 

சலப்பானென்பார், *சாடிகளூடுபோய்ப் புக்க ஈலஞ்சுடர்தான்” 
எனவும், அவரை உள்ளபடியே உணர்ச்தவர்க்கு மோட்சம்வருமெ 

ன்பார், (வீடுதருமாம்விமைர்கு? எனவுவகூறினார். (8) 

9. நாடிவழக்க மறிம்து செறிக்தடங்கி 

நீடொளிகாண்ப தஜிவு. 

(பதவுரை.) சாடி -- ஈரம்புகளின், வழக்கம் - வழச்சங்களை, 
அறிர்து-உணர்ச்து, மெறிர்து-கெருககி, ௮டகக- ஒக, நீட- 

மிகு ச, ஓளி-சேஜஸை, காண்பது - தெரிசிப்பது, அறிவு - அறி 
காகும், (எ-று.) 

(கரத்துசை.) சாடிபின் வழக்கத்தை யறிச்து அடங்கெ ஏவ 
பெருமானைச்சாண்பறு அறிவாகும் என்பது கருத்து. 

(விசேஷவுசை.) அறிவானது சர்வேஸ்வானை அறிவுதர்கு உரி 

யதாகுமென்பார்., 'நீடொளிசாண்புததிவு”? எனீச்கூறினார். (9)
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10. அறிந்தடங்கிநிற்குமம் சாடிகடோ௮ஞ் 
செறிந்தடங்கு நிற்குஞ் சிவம். 

(பதவுரை.) அறிந்து உணர் BS, அடஙக--ஒடும் இ, &திகும்- 

இருக்கின்ற, ௮ராடிகள்தோறும்--அ௮ரத சாடிகளிலெல்லாம், சிவம்- 

சி௨மானது, செறிந்து - நீறைக்து, அடங்குநிற்கும் - மறைக் திரு 

ககும். (௭-ற.) 

(கரத்துரை.) சவெபெருமான் சாடிகளிலெல்லாம் தினமூக 

சலச்திருப்பார் என்பது கருத்து. 

(விசேஷவுரை.) ச௨பெருமானான௨ன் நகாடிகளிலெல்லாய 

சலந்து நிற்குமென்பார், *அறிக்சடக௩கி கிற்குமர் சாடிசடோறுஞ் 

செறிர்சடமூ நிர்குஞ்ெம்” எனக்கூறினார். (10) 

5. ory SF Sor. 
~ —ofe—- 

1. மூலத்திற்றோன்றி முடி விலிருநான்காடிக் 
கால்வெளியிற் பன்னிரண்டாங்காண். 

(பதவுரை.) மூலக்தில்-நூலாதாரத்தில், சோன்றி- உண்டா 
ம், முடிவில்--முடிவின் சண், இருகசான்௫௮ூ:--எட்டாகி, கால் வா 

My QIN GOT Fy QachWla=@a ofleP spe, பன்னிரண்ஜெம்--பன் 

னிரண்டாகும், காண்-பார்ப்பாயா.க. (௪-று.) 

(கநத்துரை.) வாயுவானது மூலாதாரச்திலுண்டாய் முடிவில் 

எட்டாகப் பார்து வெளிப்படிம்போது பன்னிரண்டாகரிற்குமஎன் 

பதுகருத்து. (1) 
ஓ, இடை பிங்கலைகளி ரேசகமாஜ்றி 

லடைடி மரனா ரருள்.
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(பதவுரை.) இடை--இடைகலையிலும், (இட.துசாசியிலும்) பிங் 

கலைகளில்-பிய்கலைகளிலும், (வலதுகாசியிலும் இேசகம்ஆற்றில்- 

இசேசகஞ்செய்தால், அரனார்௮ருள் - சிவபெருமானுடைய திருவ 

ருளானத, அடையும் - உண்டாகும். (எ-று.) 

(கரத்தூரை) நா௫ித்துவாரமகளினால் இரேசக, பூச, கும்ப 
சஙகளைசசெய்தால் சிவபெருமானுடைய இருவருள்சைகூடும் என் 

US SRDS. (2) 

5. அங்குலியான்மூடி. மூறையாலிரேிக்கிற் 
பெொங்முமாம் பூரகத் இினுள். 

(பதவுரை.) அஃகுலியால் விரல்களினால், மூடிமூடி, மூறை 
யால்-கரமுதோடு, இடே௫க்கில்- இரேசகஞ்செய்சால், பூரகத்தி 

னுள்-பூரகத்திமல, பொயகுமாம்--விளங்கும். (எ-து.) 

(கநத்துரை.) விரல்களினால் காசியை மூடவேண்டி௰ கிரமப் 

படிமூடி இ3ேசித்து அதைப்பூரிச்சால் சவபெருமானுடைய திரு 

வருள் விளயகும் என்பதுகருத்து. (3) 

[.. எண்ணிலியூமி புடம்பாயிரேிக்கி 
வுண்ணிலைமை பெற்றதுணர்வு. 

(ாதவுரை.) எண்ணிலியழி-அகேசகாலங்கள், உடம்பு சரீர 

தீ.தில், ஆய்--ஆய்ஈத,இரேடக்கில்-இரேசசஞ்செய்தால்,உணர்வ-- 

“.ணர்ச்சியான த, உள்நிலைமைபெற்றது - அகறிலைமையை யடை 

ச தாகும். (எ-று.) 

(கநத்துரை.) அசேககாலங்கள்வரைக்கும் பிராணாயாமஞ் செ 

ய்சால் ௮அகமானது உறுஇப்பாட்டையடையும் என்பது கருத்து. () 

ல. மயிர்க்கால் வதியெல்லா மாய்கின்றவாபு 
வுயிர்ப்பின்றி புள்ளேபஇி.
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(பதவுரை.) மயிர்க்கால் வழியெல்லாம்-மயிர்க்கால் வழிகளி 

ிலல்லாம், மாய்கன்ற--செலவாகின்ற, வாயு-வரயுவை, உயிர்ப்பி 
றி--பெருமூச்சுவிடாமல், உள்ளே-ுக்சர்முகத்தில், பதி. 

(ஞ்செய். (எ-று) 

(கநத்துரை;) மயிர்க்கால்கள் வழியெல்லாம் வீஞசமாய்ச்சு 
பிரிகின்ற வாயுவைஉள்ளே அடக்கஞ் செய்யவேண்டும் என்பது 

55 i. 

(விசேஷவுரை.) மயிர்க்சால்களில் வாயு செல்லுவது சுபாவ 

*சானே யென்பார், மயிர்க்கால் வழியெல்லா மரய்கின் தவாபு" 
எனவும், மசசைஉள்ளேயடச்சவேண்?9 மென்பார், *உயிர்ப்பின்றி 
புள்ளேபகி எனவுங்கூறிஞர். (5) 

0. இரேசிப்பதுபோலப் பூரித் துநிற்கிற் 
றராசுமுனை காக் கதுவேயாம். 

(பதவுசை.) இ2ரசப்பசுபோல-தேோசகஞ் செய்வதுபோல. 
பூரித் துநிற்கில்--பூரகஞ்செய்திருக்தால், சாக்கது-சாவானத,தரா 

சுமுனையாம்--தராசுமுனைபோல் நிற்கும். (எ-று,) 

(கரத்துரை) இரேசகத்தின் அளபைப்பேரலவே பூகமுஞ் 
செய்தால் நாவானது தராஏின்முனையைப்போல்ஈடுவுகிலைமையாய 
நிற்கும் என்பதுகருழ்.து. 

(விசேஷவுசை.) யோகநூலார் இரோசசத்தையும் பூரகத்தை 

யும் தாங்கள் பழகிய நூற்களிற் சொல்லியவண்ணம் மூரையுடன் 
செய்து அண்ணாக்கு பெரியகாக்கு இவைகளை உண்ணுக்குக்கு மத 

இயமாக ௮சையாமல் நிறுத்தவேண்டுமென்பார், 'இயேடுப்பதுபோ 

லப்பூரித் துிற்கிற் உராசுமுனை காச்கதுவேயாம்? என்றுகூறினா() 

7. கும்பகத்தினுள்ளே குறித்தரனைத் தானோ 
அம்பிபோனிற்குந் தொடர்ந்து. [கிற
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(பதவுரை.) கும்பகத்தின்உள்ளே-கும்பசத.தில், அரனை சிவ 

பெருமானை, குறித் ௧-பார்த்து, தான்-தான், கோக்கில் - தரிரித 

தால், தொடர்ர்து - வாயுவானதுதொடர்ந்து, தம்பிம்பால் நிற் 

கு1ம--தும்பியைப்போவிருக்கும். (எ-று) 

(கருத்துரை.) வாசியை எந்தப்பசக்கதஇிலும் செல்லவொட்டா 
மல் ரிறுததுவதாகிப கும்பகத்தில் வாயுவானது தும்பியைப்?பால் 

கொடர்ந்துரிர்கும் என்பது கருத்து. 

(விசேஷ.வுரை ) கும்பகஞ்செய்யுங்கால் வாசியானத: தம்பி 

பின் சலனம்போல் அசையாது நிர்குமென்பார், “தும்பிபோல்கிழ் 

குந்தொடர்க் த.” எனக்கூறினார். (:) 

8. இரேசகபூரக கும்பகமா ற்றிற் 
றராசுபோனிற்கு, ம் தலை, 

(பதவுரை.)தலை--தலையானத, இபோகம் - மேசகத்தையும், 

பூரகம்-பூரகத்தையும், கும்பகம்-கும்பக த்தையும், ஆர்றின் -க2ம 
ப்படிசெய்கால், தராசுமுனைபோல் : துலை.பின் முனையைப் பால், 

நிர்கும்-இருக்கும். (௭-று.) 
(கருத்துரை ) இபேசக, பூக. கும்பகவசகசா முறையே செய 

தால் அவர்களுக்கு தலையானது தராசுமுனையைப் பால் மிர்கும் 

என்பதுகருத்து. (5) 

9. வாயுவழக்க மறஜிம்து செறிம்தடங்கி 

லாயுட்பெருக்க முண்டாம். 
(பதவுமை.) ௨ாயு-கலைசளின், வழக்கம்-மாறுமவழககதை, 

அறிர்து-ஈன்றாயுணர்ச்து, செறிர் தட கில் ஒருமித்த ஒடுககி 
னால், ஆயுள்பெழுச்கம் - அயுசவிர்கதியானத., உண்டு ௮ம் உண் 

டாகும். (எ.று.)
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(கநத்துரை,) வாயுகூடியேஉண்டாவது சரீரமாசையால் அவ் 

வாயுக்களின் தன்மைகளை ஈன்றாயுணர்க்து அவைகளை அடக்கி 

னால் அயுசுவிர்ச்தியை யடையும் என்பது கருத. (9) 

10. போகின்றவாயுபொரு,ச்திற்சிவமொக்குந 

தாழ்கினற வாயுவடக்கு. 

(பகவுரை.) போன்ற வெளிப்பட்டுப்போகின் உ, வாயு-வா 
புவானஅ., பொரு தில் சரீ ரச்திர்குள் அட௩கனால், சிவம்ஓக்கும்-. 

ச் திர்கொப்பாகும், (அகையால்) சாழ்கின்-அச்ஙனங்கழிசர் த 

2பாடுன்ற, வாயு-வாயுவுணிலை, அடக்கு -சரீரததின்கண்ணே நிறு 

ச்,௧௧. (எ-று. 

(கருத்துரை.) வெளியே வீணாகப்போகின்ற வாயுவை உள்மன 

ய யடகதினால் சிபபெருமானாக ஆகக்கூடும் என்பது கருது. () 

_._ ௭.௨. 

6.அங்கிதாரணை, 

  

1. அந்தத்திலங்த யல்போலத் தானோக்டுற் 
பச்தப் பிறப்பறும்க லாம். ் 

(பதவுரை) அர்தஈஇல் ௩ கடைசியில், அர்த -- மூலாக்கிளி 

யை. அழல்போல ௩ தேஜஸைப்போல், தான் - யோடுியானவண், 

2காக்இல்- தரிசித்தால், பர்தம்--பத்றுமீடல்புடைய, பிறப்பு--ஜெக் 

௦2த்தை, அறுக்கலாம்-நீக்சலாம். (எ-று) 

(கரத்துரை.) யோகிகள் மூலாக்கனியைச் சுழிமுனையில் தரி 

ஈத் சால் ஜெர்மத்தை யாவே ஓழித்தவர்களாவார்கள் என்பது 

ருத்த,
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2௨ ள்ளும்புறம்பு மொருங்கக் கொழுவூறிற் 
கள்ளமல மறுச்கவாம். 

(பாதவுரை.) உள்ளும் - அகத்திலும். புறம்பும்: வெளியிலும் 
Qh HS = WTS, சொழு- கொழமுமையான௫, gor Dey == Sor Dor 

னால், சள்ளம்-வஞ்சனையையுடைய, மலம-மாய்சையை. ௮றக்க 

லாம்ஈூீச்சகலாம். (எ-று) 

(கநத்துரை.) உள்ளும் வெளியும் ஒன்றாகப்பார்ப்போர் மாய் 

கையை ஒழிப்பஉர்களாவாகள் என்பு கருத்து. (2) 

3. எரியுங்கழல்போல வுள்ளாறதேோர திற் 

கரியுங் கனலுருவமாம். 

(பதவுரா.) எரியும்--எரிகின்ற, கழல்போல - அக்கினியைப் 

போல, உள்ளுற - அச்தர்முசதகில், சோக்கில் - நரிசித்தால், கரி 

யும்-இடுப்புக்கரியும். சனல் உருவமாம் -- அக்கினியின் ரூபகதை 

யடைவதாகும். (௪-று.) 

(கரக்துரை.) அர் தாமுகத்தில் அக்இனி தீரிசனன் செய்யே 

ண்டும் என்பதுகரும் ஐ, (33) 

. ’ « ச் ச் . na. 

4. உள்ளங்கிதன்னையொருங்கக்கொழுவ ரில் 

வெள்ளங்கி தானாம்விரைம்.து. 

(பதவுரை.) உள்ளங்கென்னை மூலா சனியை, ஒருங்க- ௭௪௧ 

மாக, கொழுவாறில்-கொழுமையானத ஊறினால், விரைக்கு-ச்க்இ 

சமாக. வெள்ளஙகிதானாம்-அதவெள்ளக்கியாகும். (எ-று) (4) 
a ட் $ உ உ உ e 6 

ஐ. உந்திமினுள்ளே யொருங்கச்சுடர்பாய்ச்சி 
உத 6 

VS GULP லுருவமாம்.



9} ஒளவைக் குறள் 

(பதவுரை ) உர்இி.பின்ள்ளே - மலாசாாத்தின்கண், ஒரு 

ஏகமாக, சுடர் -அ௮சணியை. பாய்சசில்-.பாய்சசினல்.௮க் BI 

லைபில், உரு௨ம தழல் ஆம்ஈரீரம் அச்சணிமயத்சையடையு உ (1) 

(கநத்துரை) மூலாதா த்தில் மூலக்கனலை வள௱ச்செய்நால் 
2ம் ௮அச்தினிமபயதையடையம் என்பதுகரு, த. (5) 

* உ _ ச . ° 

0. ஐயைச்துமாய வகத்து ளெரிதோர்கிற் 
ரீ 

பொய்யைம்.தும் போகும்புறம். 

(பதவுரை) ஐயைக்த-இருபததைந்திதக் துவங்களும்.மாய- 

'ய, அகத்துள் உள்ளே, எரிசோக்கல - மூலாககினியைத ரி 

மால், பொய்ழந்தும்-ஜச்துபொய்களும், புறம்போகு c= dao 

ட்டிப் 2பாகும். (எ-று) (6) 
ஓஒ 

1. ஐம்பதுமொன்று மழல்போலத் தானோ 

லும்பரொளியாய் விடும். (க 
(டாதவுரை.) ஐம்பதும்ஒன்றும்- மம்பத்தோ பட்சரஙகளை.பு ம், 

ல்போல:- அக்கினிசொருபமாச, தான் சான், கோக்கில-பா 

தால். உம்பா-மே2லவிளஙகுகின்ற, ஓளரிபாய்விசிம் - தேஜோ 
கைகூடும். (௭-ற.) 

(கருத்துரை) ஐம்பதசோரட்சரங்களை.பும் தேஜோ சொரூப 

52 3ரிசிதமால் சரீரமும் தேஜோமயச்தை யடையும் என்பது 

oe. (7) 

௫. தரண்டுஞ்சுடரைத் துளங்காமற் ருனோக 
வேண்டுவ குறைமுடிக்கலாம்,. | கில் 

(பதவுரை) துண்டும் - தவசேஷ்டர்களால் அண்டப்படுஇ 

சுடரை == தேஜோமயப்பொருளை, தளககாமல் - அசையா



aps [ற - உரையும். Yin 

Wi. oer மான், சகோக்டில் பார்த்தால், வேண்டும்: அலர் சளாவ 

விரும்பட்படுகின் ஈ, குறை - குரைவினை, முடிச்சலாம் - நிரைவே 

திறலாம் (௭ ர! ' 

(கருந்துரை.) எச்சாலத்திலம் DIS UIT SB oT COD ROL புடைய 

இறைவனை உள்ளபடியே உணர்வார்கள் சர்வகுறைகளி னின்று 

பரகுவார்கள என்பது கருத்து, (5) 

9. உள்ளத்தாலங்கியொருங்கக்கொடுவூறில் 

மெள்ளத்தான் லீடாம் விரைந்து. 

(பதவுரை) உள்ளத்தால் -மன தினால், ௮௩௫ - அக்கினியா 

௮, ஒருங்க-முழுமையும், கொழுவூறில்-கொழுவானது விசே 

சநிக்குமானால், வீ மோட்சவீடான த, மெள்ள ந்சான்விரைந்த:- 

பொறுமையோடுவிரைக்து, ஆம்-உண்டாகும், (எ-று) 

(கருந்துரை.) மனத தினால் அக்கினியை ௮௪ப்படுதமஷேண்டும் 

என்பதுகருத்தி, (0) 

10. ஒள்ளிதா புள்ள சுடரை யுறதோக்கில் 
வெள்ளியா மாலை விளக்கு, 

(பதவுமை.) ஒள்ளிதாயுள்ளசடரை - விளக்சமுர்றிருகஇன் ௪ 

தேஜோமயப்பொருளை, உ£-மிகுதியும், கோக்கில் -- பார்ததால், 

மாலைவிளக்கு--மாலையிலுண்டாகும் விளக்கானத, வெள்ளியாம்-- 

கெள்ளிபோல்விளஙகும், (௪-௮.) 

(கநத் துரை.) சர்வேஸ்வானை முழுமையும் உற்றுப்பார்த்தால் 
தேஜோமயச்சை யடையலாம் என்பதுகருத்து, (10) 

enema pam



D DA NU குதள் 

7. Hip DSU T Ss. 
f+ 

1. அஅண்ணாம்குத்தன்னை Wot Gow 60 Ft 

விண்ணோர்க்கு வேச்தனுமாம். |[ண்ணில் 
(பதவுரை.) ௮அண்ணாக்குகன்னை அடைதகது--௮ண்ணாக்குஎன் 

் மேல்ராக்கை மேல்வழிக்கு அடை, அங்கு -- அவ்விட இ 

ண்டாதின்ற, அமிர் த அமிர்தததை, உ-ண்ணில் - பானஞ்செரி 

ல. விண்ணோர்க்கு மேச்கனுமாம் -மேவர்களும்கு । தலைவனான 
ன 

இி-னுமாகலாம். (எ-று.) 

(கநந்துரை,) மேல்காக்கை அல்விடக திலுள்ள உக்கு த்தடை 
கஙைததகுப் பார்த்தாலுண்டாட௫ன்ற அமிர்கத்டைப் பானமாகப் 

குன்ற யோகிகள் மேயேர்திபதவியை.பும் அடைவார்கள் 

பது கருது. (1) 

௨. ஈரரண்கலாோ னிறைக்த வாரிர்துண்ணில் 

பூரரை மாழும் பொலிந்து 
(பபதவுரை., ரரெண்கலையில்-பதகினானுகலைகளிலும், நிறை 5- 

ணமாபிருக்கின ௪. அமிர்து--அமிர்சசை. *உண்ணில்-பானஞ் 

-ய்தால், 2பாலிர்து = Sans) பூரணமாகும் - பரிபூரணதசை 

உடயலாம். (எ-று) 

(bh b IOI.) பன்னிரண்கெலைகஷ்லம் கலக்நிருக்கின்ற ௮மி 

.தழைப் பானஞ்செய்தால் பரிபூண சரசையை அடைவதற்குத் 

உை.பில்லை என்ப GIS I GL. (2) 

௦. ஓங்காரமான SVE S SMT Fait oll v 

போங்கால மில்லை புரிச்,



மூலமும் - உரையும். hd 

(பதவுசை.) ஒங்காரம் அனகலசத்து--பிமண வாசாரமாயிருக் 

இன்ற கலசததிலுள்ள, அமிர் ஐஉண்ணில் - அமிர்தத்சைப் பருகி 

னால். புரிர்து-செய் ௪. போககாலமில்லை - இறக்குஙகாலம்வரு 2 
லில்லையாகும். (ot- gy.) 

(கநத்துரை) பிரணவாகாரமாயிருக்இன்ற சலசத்தினிடமாக 

விருச்கின்ற அமிர்தத்தையுண்டால் அவர்கள் சாஞ்ரீலியாக வாழ் 

வார்கள் என்பது கருத்து, (3) 

4. ஆனகலசத் தமிர்தை யறிரந்துண்ணில் 

போனகம் வேண்டாமற் போம். 

(பதவுரை.) அன-பொருச்தின, சலசத்து அமிர்)ை:--பொற் 

கலசததிலிருச்கின்ற அமிர்தச்சை, உண்ணில்--பருகனால, போன 

கம்--சாப்பாடு, வேண்டாமற்போம் - வேண்டியதில்லாமற் போப 

விடம், (எ-று) 

(கநத்துரை.) அமிர்தசலசத்தில் நிறைந்திருக்கின்ற ௮மிர்த.த் 
சை உள்ளன்போடு உண்போர்கள் என்றைக்கும ஆசாரம் மேண் 

டாத மகாயோகிகளாவார்கள் என்பதகருத்து. (4) 

5. ஊறுமமிர்தத்தை புண்டிபுறப் பார்க்கில் 
கூறும் பிறப்பறுக்க லாம். 

(பதவுரை.) ஊாறுமமிர்சக்சை - ௪ரச்இன்ற அமிர் சத்மை, 

உண்டிஉ£-உண்டியாக, பார்க்்பார்த்தால், கூறும்-சொல்ல 

ப்படுகின்ற, பிறப்பு--ஜென்ம?௨ரை, அறுச்கலாம்-ஒழிக்கலாம். () 

(கநத்துரை.) யோக மேலீட்டால் எவனொருவன் அங்குவிளை 
இன்ற அமிர்சபானஞ்செய்கிறானோ, ௮வன் இனிவருஞ் Qe on waa 

களை வெகுலேசாச அறுப்பவனாவரன் என்பதாருத்து. (5)



௩௨ QM OM Gi ற்ள் 

6. ஞான வொளிவிளக்கா னல்லவாிர் தூண் 

அன சிவயோகி யாம். [ணில் 
(பதவுசை.) ஞானஒளி-ஞானசேஜஸையுடைய,விள்ச்காம் - 

விளக்கினால், நல்ல -- உயர்வாகிய, அமிர்து - அ௮மிர்தகசழை. 2உண் 

ணில் பருகினால், ஆன--பொருந்கின, வெயோியாம் - ச௨மோகி 

யாசக்கூடும். (ஏ-று) 

(கரந்துரை.) ஞானதக்தையே உள்ளபடி யறுபவித்து 9) Seo 
விளையக்கூடிய ௮அமிதததைப்பருகனால் உண்மையான சிவயோகி 

யாவசர்குத தடையில்லை என்பது கருத்து. (6) 

7. மேலையமிர்தை விளங்காமற் ர ணுண்ணி 
காலனை வஞ்டிக்க லாம். [ல் 

(பதவுரை.) மேலை அ௮மிர்தை-மேல்நிலத்தில் விளைச் அவருஇி 

ன்ற௮மிர்கத்ைை.விலலசரமல்-ஒழியாமல் -தான் உண்ணில்--தான் 

பருருவானானால், காலனை--எமனை, வஞ்௫ச்சலாம் -வஞ்சனை செய் 

யக்கூடும். (எ-று) 

(கநத்துரை ) சுழினாஸ்சானச்திர்கு மேம்பட்ட ஸ்தானத்தில் 
உண்டாகின்ற ௮மிர்தத்சைப் பானஞ்செய்தால் எமன் வரு தவில்லை 

என்பதுகருத்து, (7) 

8. காலன லூக்கக் கலத்தவமிர் அுண்ணில் 
“ஞான மதுவா நயந்து. 

(பதவூரை.) சால் ௮னல்ஊச்ச--சார்றினாலுண்டாடன்்ற அன 
லானது ஊச, சலரஈ்ச--அஇனால் அவ்லிடததில் சேர்ச் இருக்கன் 2, 
அமிர் த உண்ணில்--அமீர் தத்சைப்பருகினால், ஈயர்.த--விரும்பி, ஞா 

ன மதுஉாம்-ஞானமானது சைகூடும், (௪-று.)
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(கநத்துரை.) சாசம்பர்தமா யிருக்கின்ற WATS Eas யுண் 

டால் ஞானயகைகூடும் என்பது கருத்து, (8) 

0. எல்லையிலின்னமிர்த முண்டாங்டினிதிருக் 

தொல்லை முதலொளியேயாம், [கில் 

(பதவுரை.) எல்லையில் இன்னமிர் தம் உண்டெஅளவு சொல்ல 

ப்படாத இனிமையாகிய அமிஈததழைப்புசி2. த, அகு-அவ்விட தீ 

தில், இணித: இருக்கின் - செய்வையாகவிருக்தால், தொல்லை: 

பழைமையான, முழல் ஓளி? யஆம்-முழல்வனுடைய தேஜோமய 

மே உண்டாஃதாகும், (ஏ-று,) 

(கநத்துரை) அளவு சொல்லப்படாத பேரின்பாமிர் 530K 

உண்டிருஈ்சால் இறைவனுடைய சொரூபமே கைகூடும் என்பது 

கருத்தி, (8) 

10. நிலா மண்டபத்தி னிறைற்த வமிர் தண் 

உலாவலா மந்தரத்தின் மேல், | ணில் 

(பதவுரை.) நிலாமண்டபத்தில்-ஈர் தரினானயன் எழுக் தருளி 
யிருக்கின்ற மண்டபத9ன்கண், ரளநச்ததுமிர் தடண்ணில்-- கறை 

த்திருக்கன்ற பேரின்பாமிர்தம்ை உண்டால், அசத ச்தின்மேல்-- 

மேலாசாயதடில், உலாஃலாம்-வாஎஞ்செய்யலாம். (எ-று.) 

(கநத்துரை,) சந்திமண்டலத்தி விருக்கின்ற அமிர்தத்ரைப் 

பானஞ்செய்யவல்லவர்க்கு மேலுலகத்தில் உலாவுகின்ற சக் புண் 
டாகும் என்பது கருத்து. (10) 

wn 0POFO0—
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6.அர்ச்சனை. 

ஆல்னைய 
ு. மண்டலங்கண்டின்௮ மருவவுடனிருக் இ 

அண்டாரனை யபர்ச்சிக்கு மாறு. 

(பதவுரை.) மண்ட லங்கள் மூன்று -சோமகுரியாக்கினிஎன் 
ரம் மூன்றுமண்டலங்களையும், மரு௨ஈசேோ, உடன் Dow BB 

னயிருக்சப்பண்ணி, ௮ண்டு-பொருக்தின, 20% =HaQumH or 

ஈ, அர்சசிக்கும் ஆறு- அருச்சனை செய்யும் விதமாகும். (எ-று. 

(கரத்துரை.) மும்மண்டலஙகளையுஞ் சசாயமாகச்சொண்டே 

ுறைவனை அ௮ாசூக்கவேண்டும் என்பது சருத்தா. (1) 

௨. அசனத்தைக்கட்டி பரன்றன்னை யர்ச்டித் 
பூசனைசெய் துள்ளே புணர். | தப் 

(பதவுரை.' அசனச்தைகட்டி--ஆசனஙகளை ஏற்படுத்தஇக்கொ 

டு. அரன்தன்னை-சிஃபெருமானை, ௮ர்ச௫ித்து == ௮ருசசவைசெ 

அ, பூசனைசெய்து-பூசித்து, உள்ளே - மனத்தின்௧ண், புண: 

லப்பாயாக. (எ-து.) 

(கநத்துரை.), அசனங்களோடு இறைவனை Cursen som i 

ல் கலக்கவேண்டும் என்பதுகருத் து. (2) 

5. உள்ளமே பீட மூணர்வே சிவலிங்கம் 

தெள்ளிய ரர்ச்சிக்கு மாறு, 

(பதவுரை.) உள்ளமேடீடம்-மனமேமீடமாகவும், உணர்வே 
8அலிங்கம்- உணர்ச்சியே சிவலிய்கமாசவும், தெள்ளி--அராய்ந்து, 

உரசக்கும்ஆற-- அருச்சனை செய்யும்விதமாகும், ய் ௮.)
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(விசேஷவுமை.) பரமேஸ்வரனை உள்ளபடியே ஆஸ்ரயிக்சவே 
ண்டியவர்கள் அவனை இருதயகமலத்திலிருந்தே வண ௱ஈவேண்டு 

மென்பார். 'உள்ளமேப்ட முணார்வேடிவலிககம்” எனவும் இவ்வண் 

ண்ஞ்செய்பவர்கள் ஞானிகளென்பார், தெள்ளியமர்சசிச்குமாது? 

எனவுக கூறிஞர். (3) 

4. ஆதாரத்துள்ளே யறிச் துசிவ னுருவைப் 

பேதமற வர்ச்சிக்கு மாறு. 

(பதவுரை.) சவனுருபை பரமேஸ் வானுடையரூபத்ை, HIT 

பத்துள்ளே-ஆறா நாரஙகளுக்குள், அறிந்து-உணர்ச் து, பே/2-- 
யாதொருவித்தியாசமு முண்டாகாமல், அர்ச்சிச்குமாறு ௭ ௮௫௪௪ 
னைசெய்யும் விமமாகும், 

(கரத்துசை.) ஆறாதாரங்களிலும் சவபெருமானுடைய சொ 
ரூபத்தைச்கண்டே பெரியோர்கள் அருசசனைசெய்வார்கள் என் 

பது கருத் த. 

(விசேஷவுரை.) மூலாதா£ம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூசம், 
அசாசதம், விசுத்தி, அஞ்டமை என்னும் ஆருதாரங்களினுமேஇறை 
iter உள்ளபடி, உண_பவேண்டுமென்பார், “அசாரத்துள்ளே யறி 

நீது வனுருலை” எனவும், அங்கன மறியப்பட்ட இறைவனைஅவ்வி 

டங்களிலேயே அர்ச்சனைசெய்யவேண்டுமென்பார், (பேசமறவர்ச் 
சிரகுமாறு? எனவுங்கூறினார். (4) 

5. பூரித் திரும்து புணர்ம் து சிவனுருவைப் 
பாரித்தங் கர்ச்சிக்கு மாறு, 

(பதவுரை.) பூரித்திருந்து - பூரகஞ்செய்து, புணர்ர் து-௧லரஈ் 
௪. சவனுருவை-டஏவபெருமானுடைய சொரூபத்தை, ௮ங்கு-௮வ், 

வீடத்தில், அர்ச்சிச்குமாறு--அருச்சனைசெய்யும் விதமாகும் (எ-று).
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(கரத்துரை.) இ பெருமானைப் பூரகத்தால் அர்சசனை செய்ய 

வண்டும் என்பது கருத், 

(விசேஷவுரை.) வயோகஞ்செய்வோர் இரேசச, பூர்ச, கும் 

கங்களையே௮க்யோகமதிற்கு மூசற்சாரணமாசசகொண்மி துல 

ரசத்தனாலேயே இறைவனை அர்சசிக்கமேண்டுமென்பார். பூரித 

ருந்து புணர்ர்துவனுருவைப் - பாரிச சங்காசசிச்குமாறு” எனக் 

_றினார். (0) 

0: விளக்குறுரி *தையான் மெட் ப்பொருளைம் 

துளக்கற வர்ச்டிக்கு மாறு, [கண்டு 

(பதவுரை.) விளக்குறு - செளிவிச்சப்பட்ட, சரழையால்-- 
னத்இனால். மெய்ப்பொருளே ௪ = உண்மைவஸ் துவை, கண்டி பரா 

கி. துளச்சற-குற்றமில்லாமல், அர்சசிக்குமாறு - அருசசனைசெ 

பம விதமாகும். (எ-று.) 

(கரத்துரை.) செளிச்த சிச்தையுடையவர்களே சர்வேஸ்வச 

ஊ௮டையபேணடும் என்பது கருத்து 

(விசேவவுரை.) யோடுகள் சல்விகேள்வி. ல் விளங்க இர 

ுதயுடையஃர்ஃொன்பார், விளக்குறுசிர்ையான ?எனவும்,இை 

ors காணவயேண்டியது அததியாயசியமென்பார், (மெய்ப்பொ 

நளைச்கண்டு தளக்கறபர்சசிக்குமாறு? எனவுஙகூறிஞர். (6) 

ர. பிண்டத்தி னுள்ளே பேரா திறைவனைக் 
கண்டுதா னர்ச்சிக்கு மாறு, 

(பதவுரை. பிண்டச்தினுள்ளே--உள்ளிடத்திலே, பேராது- 
pers rie, இறைவனை -கடவுளை, சண்டு- பார்த்து, அர்சசச்குமஈ 

றகஅருசசனை செய்யும். விசமாகும்.*(௭-.)



APR) TP lb = உரையும், KOT 

(நத்தை) அர்நாமுசம்கில் இடைவிடா*ு Qovator Hr 

FAS Sac DiD என்பது FR SB 

(ஊேஷஃபுசை.) சர்உமணி௰ர்சகளும் கடவுளை அந்தரமுகமாக 

உ௫சனை மெய்பமேண்டுமென்பார். 'பிண்டகத்தினுள்ள பேராதி 

ுறவனைச்-கண்டுமானர்சரஃகுமாத? என க்கூறிளா். (7) 

“௨ மற்திரங்மளெல்லா மயங்காமலுண்ணினை 
உ . . ௩ உ 4 ° 

Ip sb otar wid Dub Fy நாரா, [ © 

(பதவுரை) மாதிரங்கள் எல்லா.ப் சர்வம் திப ம்களிலும், மய 

ப ரமல் மயக்ககை யடையாமல். உள்கினைர் 22 6 இில்கினை 

ஈத. முர்து-முன்னமாக, அரனை -ியபெருமாணை, அர்ச்சிம்குமா 

ரு 9 FOS செய்யும் வி மாகும், (எ மி.) 

(கடக்நுரை) சர்லமக்திவா யெல்லாம்மபங்காமல் சர்வே 

ஸ்றரனே உள்பிடப இல் ஈமஸகாாமு செய்யமேண்ுிம் என்பது 

£5 DS 

(ிசேஷவுரை.) ஐஃபகமோபொழு்ரையும் MESES MGT 

வகளில் விமோதிக்சாமல்கிறுததமவண்டுமென்பார், (மர் பெமகளெ 

ல்லாமயக்சாமல்? எனவும், அர்பர்முக தில் நினைக்சகமேண்டு மெ 

ன்பார், 'உண்ணினைந்கு” எனவும், சர்வேஸ்பானை வணங்கயேண்டு 

மென்பார், :முந்தரனையர்சசிக்குமாறு? எனவுங்கூறிஞுர், (2) 

9. பேராக் கருத்திற் பிண்டத்து னுண்ணி 
தாராதனை பெய்யு மாழு. [ன் 

(பதவுரை.) பிண்டதஇினுள்-அச்சர்முகத்திலிருக்து, பேராக் 
கருத்தினால் -ஓழியா தஎண்ணததிஞல், நிலைச் தண்ணீ, ஆராத 

னை செய்யுமாறு -அருசசனைரெய்யவேண் டப விதமாகும். (௭-௮)
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(கநத்துரை.) இறைவனை அந்தர்முகத்தில் அருச்சனைசெய்ய 
வண்டும் என்பதாம், 

(விசேஷ்வுரை.) இறைவன் அர்தர்முகச்.இல் எழுக்தருளியிரு 

பவனென்பார், “உண்ணினைர்து” எனவும், “அவனை இடைவிடா 
ஃ இக்இிச்சவேண்டு மென்பார், :பேராக்கருத்தினால்? எனவும், 

இப்படி. அருசசனைசெய்யவேண்டுமென்பார், அரா தனை செய்யு 
7௮” எனவ கூறினர். (0) 

10. உள்ளத்தினுள்ளே யுறப்பார்த்தங்கொண் 
பெள்ளத்தா னர்ச்சிக்கு மாறு, [சுடரை 

(பதவுரை ) ஒள்சுடரை - ஒள்ளியதேஜோமயப் பொருளை, 

ள்சாத்தினுள்ளே -- மனத்தின்சண், உற-மிகுதியாக, பார்த் து 
ண்டு, அஙகு-அவ்விடத்தில், மெள்ளத்தான் மெதுவாக, அர்சசி 

குமாறு-அர்சசனைசெய்யும் விதமாகும். (எ௪-று.) 

(கநத்துரை.) சர்மேஸ்௨ரளாகுய இறைவனை சாம் ஈமஸ்கா£ஞ் 

சய்யவேண்டியத அ௮ர்தர்முகச்தி லென்பது கருத்து. (10) 

i 

9. உள்ளுணர்தல். 

ஆதை 
1. எண்ணிலி யூழி தவஞ்செய்திங் சனை 

உண்ணிலைமை பெற்ற துணர்வு. 
(பதவுரை.) எண்ணிலியூழி-௮சேசகாலங்களாக, தவஞ்செய் 

7௭ தல தமைச்செய், இங்கு-இவ்விட தஇில், ஈசனை--சர்வேஸ்௨.ர 

ன, உண்ணிலைமைபெற்றது - மனோவுறுதியால் ௮டையப் பெத் 

து; உணர்வுஈல்லுணர்ச்சயாகும். (or-L.)
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(கநதந்துரை,) ஈல்ஓுணர்ச்சயானது அகசேசகாலம்வரைககும் 
இடைவிடாமல் சவஞ்செய்து எஸ்வரனைப்பெற்றதாகும் என்பு 

2. பல் லூதி காலம் பமீன்றரனை யர்ச்சித்து 

மல்லுணரைர்வு பெற்ற மலம். 

(பதவுமை.) பல்லூழிகாவம்பயின் று--நெடுங்காலம் வரைக்குகி 

பழகி, அரனைர்சசிதத--சர்வேஸ்வனை அர்சசனைசெய்து, ஈல்லு 

ணர்வு-௩உயா வாகிய உணாசசியை, பெற்றஈலம்-அடைச்தன்மை 

யாகும். (எ-று) 

(கநத்துரை.) அசேசகாலம்வரைச்குச் தவஞ்செய்து சல்லுண 
ர்சசியைட்பெற்ற விதமாகும் என்பது FSH (2) 

9. எண்ணற்கரிய வரு,க்கவத்தா லன்றே 

சண்ணப் படுமுணர்வு தான். 
( பதவுரை.) எண்ணர்கு அரியநினைப்பதற்கு அருமையான; 

அருக்த௨த்தால்-அருமையாகிய தவத் இனால், உணர்வுதான்- உண 

ஈசசியானது. ஈண்ணப்படும்-துடையப்படும். (எ-று) 

(கநத்தாரை.) ஓசேசகாலம்வசைச்கும் இடைவிடாமற் செய்த 
தஉப்பயித்சிமினாலேயே ஈல்லுணர்ச்சிபை யடையயவேண்டும் என் 

பது கருத்து. (3) 

4. மூன்னைப்பிறப்பின் முபன்ற தவத்தினால் 
பின்னைப் பெறுமுணர்வு தான். 

(பதவுரை.) முன்னைப்பிறப்பின்-பூர்வஜெர்ம,த்தில், முயன் £- 

முயற்சிசெய்த, தவத்தினால்-தவத் தினால், பின்னை ப்பெறும்-பிறசே 

அடையக்கூமொனது,உணர்வுதீன் -ஈல்லுணர்வேயாகும், (௭-2
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(கநத்துரை.) பூர்.ஜென் மத்தில் செய்த த௨சிரேஷ்டத்சால் 
;ல்லுணர்வை யடைவதாகும் என்பது கருத்து. (1) 

ல. காயக் இிலேச முணர்,ச்த பயனன்றே 
ஒயா வுணர்வு பெறல். 

(பதவுரை ) காயச்கிலேசம்ஈசரீரத்தினுடைய இலேசத்சை.5. 

ணர்ச்த-_ரிக்துகொண்ட, பயன்௮ன்றே-பயன் அல்லவா; தயா 

உணர்வுபெதல்--ஒழிதலில்லாக உணாசசியால் பெறுவதாகும். () 

(கரத்துரை.) சரீரச்சினுடைய உண்மையைத்தெரிக்து தவஞ் 

2சய்சாலே ஈல்லுணர்சசியைப் பெறக்கூடும் என்பது கரும. (5) 

0. பண்டைப் பிறவிப் பயனாம் தவழ் இனால் 
கண்டங் முணர்வ பெறல், 

(பதவுரை.) பண்டைப்பிறவிப்பயனாம்-பூர்வஜெர்மத்தின் பய 

ஞூயெ, தவ2தினால்--த தீதினால், கண்டஙகுணர்வுபெறல் - பார்த் 

துரல்லுணர்வைப் பெறுதலாகும். (௭-று.) 

(கரத்துரை.) பூர்வஜெச்மப்பயனே ஈல்லுணர்வு உண்டாவத 

என்பது கருத்து. (6) 

7. பேராத் தவத்செ பயனாம் பிறப்பின்மை 
அராய்ச் நுணர்வு பெறின். 

(பதவுரை.) பேராதவததின்பயஞம் -- ஒழியாத தவத தின்பய 

ஞிய, பிறப்பின்மை-ஜென் மமில்லாமையே, ஆராய்ச் உணர்ச் 
த) உணர்வுபெறல்-ஈல்லுணர்வு பெறுவதாகும். (எ-று) 

(கநத்துசை.) சமததின்பயனே நல்லுணர்சசியை யடைதலா 

கும் என்பது கருத்து. (7)
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8. ஞானத்தா லாய வுடம்பின் பயனன்றே 
மோனத்தா லாய வுணர்வு, 

(பதவுரை.) ஞானத்தால் ஆய-ஞானசதகினாஓுண்டான . உட 

/பின்-சரீரத திறனுடைய, பயனன றே, பிரயோஜனமல்லபா, மோ 

ன $தாலாய-மெளஎனஞான ததாலுண்டான, உணர்வு -- உணர்சசி 

யாகும், (எ-று) (5) 

9. அசியோ டொன்று மிவைப் பெறுவ தர 
(ஆ. ட . . ் 6 

நீதியாற் செய்த தவம், | கான் 

(பதவுரை.) ஆதியோடு என்றும் - முூதர்பொருளுடன்சலக்கி 

ன்ற, ௮றிமைப்பெறுு துதான் - நவ்லுணர்- சியை யடைவ தவே, 

நீயொர்செய்ததவம்-ரியாயர்துடன் செய்ம தவமாகும். (எ-று) 

(கருந்நுரை.) உண்மைத் வமாவது நல்லுணர்சசியை யடைவ 

தாகும் என்பது கருது. (0) 

100. காடுமலையுங் கருதித் தவஞ் செய்தால் 
கூடு முணர்வின் பயன. 

(பதுுரை.) காடும் மலையுஙகருக-சாட்டிலிருச் த.ம் மலையிலி 

ருந்தும்களேத்து, தவர செய்தால்-தவததைசசெய்கால், உணர்வி 

ன்பயன்கூடும-ஈல்லுணர்ச்சியின் பியோசனமானது கைகூடும் () 

(கரத்துரை.) காமெலைகவில் த௮ஞ்செய்தாலே ஈல்லுணர்சச 

கிட்வெசாகும் என்பது சரத. (10)
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10. பத்தியுடைமை. 
OS Te mot 

]. பத்தியா லுள்ளே பரித்தானைத் தானோ 

pb D&G ap ws. [கில் 

(பதவுரை ) பத்தியால்-அன்பினால், உள்ளே-மனச்தின்௧ண் 
2, பரிச் த விரும்பி, அணை ஏஉபெருமானை, தான்கோக்கின்- 

ான்பார்ததால், அது - அப்பார்வையானது, முத்திக்குரூலம்- 
2மாட்சத்இற்குக் காரணமாகும். (எ-று) 

(கரத்துரை.) இறைவனைப் பக்்ியோடு௨ணங்குவே53 மோட் 

"சகிறகுச் காரணமாகும் என்பது கருத்து, (1) 

2. பாடிய மாடியும் பல்காலும் ழேகித்துத் 
தேடுஞ் சிவரி,மதை யால். 

(பதவுரை.) பாடியுமாடியும் - பாடியும்அடியும், பல்காலும்- 
௮5 கொள்வரைச்கும், சேசித்தும்-பழடியும், வ௫ச்தையால் = Ga 

ணைங்னைக்கும மனத துடனே, தேடும்-தேடவேண்டும், (௪-௮) 

(கரந்துரை.) பச்தியைகெகொளாகக ௦9ம் தனையுடன் தேட 

ண்டும் என்பது கருத்து. (2) 

5. அன்பா லழுது மலலியு மாள்வானை 

யென்புரு யுள்ளே நினை: 

(பதவுரை.) ஆள்வானை--ஈம்மையாண்டருள்செய்கின் இறை 
க, அன்பால்-பக்தியின்மேலீட்டால், அழுதும்௮லறியும்--அழு 

அம் ௮லறியும், என்பு௬௫--எலும்புகள் உருகும்படி, உள்ளே-மன 

தீ தின்சண்ணே, நினை-ர் தனை செய், (௭-று.)
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(கநத்துரை.) இறைவனை நல்லஅன்பினுடன் நினைக்கவேண் 

டும் என்பது கருத்து. (3 

4. பூசனை செய்து புகழ்ரது மனங்கூர் ர் து 

ேசத்தா லீசனைத் தேடு 

(ாதவுரை.) பூசளைசெய்த--பூசச் ௪,புஈம்ச். த கொண்டாடி, 

மனஙகூடர்ந்து-மனம்ஒருமி2 து. சேசகதகால் - உள்ளன்பினால், ௭௪ 

னேததேெபரமசவனை ஆராயவேண்டும், (எ-று) 

(கநத்துரை) சர்வேஸ்வரனை உள்ளபடியேபூசித்து உணரவே 
ண்மெ என்பது கருத்து, (14) 

2. கண்ணா லுறப்பார்த் துக் காதலாற் ருனோ 
உண் ணுமே மீச னொளி, [த்தில் 

((1தவுரை.) கண்ணால்உ௱ப்பாா மறு -கண்சளால் மிகவும்பார் 

நீ, காதலால்:-விருப்பத்துடன், தான்கோக்கில் - தான் பார்த் 

தால், ஈசனஒளி-பரமேஸ்வானுடைய ஒளிமயமான, உண்ணா 

மே-விழுங்கக்கூடியதாக விக௫ிக்கும். (௭-று.) 

(கநந்துரை.) சர்வேஸ்வரனை உள்ளபடியே உணர்ச்து ௮அகமா 

ர்ச்கமாகத தரிசிப்பவர்களுக்கு ௮வ்மவெம்பெ நமானுடைய தேஜோ 

மயமான அடியார்களை தன்னுள் அடக் மேம்பட்டுநிர்கும்என் 

பத கருத்து, (5 

ட. நல்லானைப் பூசித்து நாதனென வுருகில் 
ில்லாதோ வீச னிலை. 

(பதவுரை.) ஈல்லானைப்பூசித்து - ஈல்லவனாடிய பரமேஸ்வர 
னைப்பூசைசெய்௫, கா தனெனவுருகில்-தலைவனே யென்று மனமி 
ளஇநின்றால், ஈசன்நிலை -- சர்வேஸ்வரனுடைய உண்மை நிலையா 

௮, நில்லாதோ-குடிகொண்டிருச்க மாட்டாதோ, (௪-று.)
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(கநத்துரை.) பரமேஸ்வானைப் பூசைசெய்த யாபொருவாமன 

எகுகன்றார்களோ அலர்களிடத்தில சர்வேஸ்வானுடைய இருபா 

2சாக்கமானது நிலைபெற்றுஙிற்டும் என்பது ௧௫௮.து. (0) 
8 

7. அடியார்க் கடியரா யன்புரு$த் தம்முள் 

படியோன்றிப் பர்த் தும் கொளல். 

(பதவுமா.) அடியார்ச்சடியராய் அடியார்களுக்கு அடியார் 

ளாக. அன்பு உ௬-ப4 ி.பிறா வருக, தம்முள் -தமமழடைய மண 

த திர்சுள்ளே, படியொன்றி-- உள்ளுலக௩களிற்சலந்து, பார்ததக் 

சொளல் ரிசி, து அடை. சல்லேண்டும். (எ-று.) 

(சரத்துவா.) அன்பர்களில் அன்பினால் DnB se NO rts 

Soo rattopsCs இறைவனுடைய திருவருள்கைகூடிம் என்பது 

த்தி உ (7) 

8. ஈசனெனக்கருி யெல்லா வுமீர்களையும் 

தேசத்தால் நீநினைக்.து கொள். 

(பதவுரை.) எல்லாஉயிர்களையும் = சர்உபிராணிகளையும், ஈ௪ 
னெனக்சருதி-சர்வேஸ்வானுடைய தஇருவுருவமென்ற நினைக்க 

2சசததால்-மிரியத இனால், மீகினைக் துகொள்-£பக்திசெய்து கொ 

ள்ளக்கடவாய். (எ-று.) 

(கநத்துரை.) சர்௨பிராணிகளையும் AR OVAL LT GD) GDL Ws செ ரூப 

மாகலே கொள்ளவேண்டும் என்பது கருத்து, (8) 

9. மெப்ம்மமீர்கூர ஸி திர்ப்புற்றுவேர்த்தெழு 
பொய்ம்மையி லீசனைப் போற்று. [மது 

(பதவுசை.) மெய்ம்மயாகூர - சரீரததில் மயிர்க்குசசெறிய, 

ஐ இர்ப்புற்ற-புளகாககதெமாய், வேர்ச் த எழுந்து - வேர்டையுடன்
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சழுர்து, பொய்ம்மையில் - உண்மையாயிருசசின்ற, ஈசப்ம்பா 

ரிறபாமேஸ்வரனை ததிசெய், (எ-று) 

(மருந்துரை் சரீரம்புளகாமகித்கொள்ள உண்மையானகட 

வுளை உணபகமேபேணடிம என்பது கருது. (1) 

10. செறி ச்தறிக்து நாடிர் செவ்விதாயுள்ளெ 

அறி சகர யாய்ம் துகொளல். 
(பதவுரை.) செறி. றிக் த சேரர் தாணர்க் சா, காடி மிரு ஈ.பி, 

ெல்விகாய-ு ஈன்முய், உள்ளே - மன னெ னாமே, அறி: த. 

உணரர்து, அரனை ஆய்கதுகொளல் :- TC wma CT YY Ue gy 

coors @ acer ® wo. (௭ ௮) 

(கரத்துரை.. இஜைவளை அம்ரர்முகழ்தில் தயிசிக்கலேண்டிம் 
என்பது கருத்து. (109) 

ம் ம் 

இ ௦7 (5 .... Liv ev. 

வல்வில் 
அருள்டெறுதல். 

௭- er eee 

1. அருளினா லன்றி யகத்தபி வில்லை 
அருளின் மலமறருக்க லாம். 

(பதவுசை.) அருளினாலன்றி - இருவருளினாலல்லாமல், ye 
Bp = மனத்தின்௧ண், அறிவில்லை -- உணர்சசியில்லை, அருளின் 

மலம் ௮றுக்கலாம்--திருவருளினால் மாயாமலத்தை யறுத்சொழிச் 

Bae Ald. (எ-று.) : 

(கநத்துரை.) திருவருளினால் சசலவிசமான மாய்சையையும் 
அஅச்சொழிக்கலாம் என்பது கருத்து, (1).
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௨, இருளைக் கடி.க்தின் றிறைவ னருளால் 
தெருளுஞ் சிவசிந்தை யாம். 

(பதவுரை.) இன்று இருளைக்கடிர்து - இன்றைக்கு இருளா 

ப அஞ்ஞானத்தைக்கடிக்து, இறைவன் அருளால் = சிவபெருமா 

ஐடைய கிருபையால், செருளுஞ்சிவசத்தையாம்-தெளிவை யடை 
ச்கூடிய சிவசிர்சனையுண்டாகும். (எ-று.) 

(கநத்துரை.) செெபெருமானுடைய இிருவருள£ல் அஞ்ஞான 

தைப் போக்கடிக்கலாம் என்பது கருத்து. (2) 

2. வாய்மையாற் பொய்யா மனத்தினால் மாச 

தூய்மையா மீச னருள். [ற்ற 
(பதவுரை.) வாய்மையால்--உண்மையினாலும், பொய்யாமனண 

.தினால்-பொய்ச் சாசமனத்தினாலும், மாசற்றதூய்மையால்--கு.£ற 

ுறபரிசகுத்தத்சினாலும், ஈசன்னருள்--சர்வேஸ்வ னுடைய இருவ 

நள் உண்டாகும். (எ-று.) 

(சரத்துரை.) உண்மையினால் சர்வகாரியங்களிலும் வல்ல 
மறைவனை அடையலாம் என்பது கருத்து, (3) 

4. லஓவ்வகத் b i ணின்ற ரிவனருள்பெற்றக்கா 

அவ்வகத்து ளானந்த மாம். ல் 
(பதவுரை.) ஒவ்வசக தள்கின் 2 -- ஓத்சதாகிெயமனத்தின்சண் 

"முர்சருளியிருச் த, சவனருள்பெற்றக்கால்-சிவபெருமா லுடைய் 

ஈுவருளையடை.ர் சாரல், அவ்வகத்துள் ஆரர்சமாம்-அனர்ச மனக் 
கு அரர்தமுண்டாகும். (எ-று. 

(கரத்துரை.) ஈல்லமனத்திலிருக்கன்ற சிவபெருமா னுடைய 

சருவருசேயடைச்தால் ஆகர்த முழயமாகும் என்பது கருத்து. (ஆ,
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9. உன்னுங் கரும முடிக்கலா மொள்ளிதாய் 

மன்னு மருள்பெற்றக் கால், 

(பகவுரை.) ஒள்ளிதாய்மன்னும் -- தேஜோமயத்தையுடைய 

தாய் நிலைபெற்றிருக்கின்ற, அருள்பெற்றம்சால்-௫இரவருளையடை 

லோமானால், உன்னு ஈகருமம்முடிச்சலாம்-நினைக்சப்பட்ட கம 

களையெல்லாம் கிரையேறறலாம். (எ-று) 

(கநத்துரை.) தஇருவருளேயடைந்தால் எண்ணிய கரமக சனை 

ஈடே ர்ரலாம் என்பத Fh dH. (5) 

0. எல்லாப் பொருளு முடிக்கலா மீசன்றன் 
தொல்லையருள் பெற்றக் கால். 

(பதவுரை ) ஈசன்றன் சொல்லையருள் பெற்றக்கால் பரமே 

ஸ்வரனுடைய பழமையாடூய இருவருளைப்பெற்ரால. எல்லாப்பொ 

ருளும் முடிச்சலாம்-சர்வபொருள்களையும் முடிக்கலாம. (எ-று 

(கரத்துரை.) சர்வேஸ்வானுடைய igang tors Ou Pg of or 

கர்கள் சர்வகாரியஙகளையஞ் செய்ய வல்லவராவார்கள் என்பத 

கருத்து. (6) 
1. சிந்தையுணினற இவன ருள் பெற்றக்கால் 

பதக்தமாம் பாச மறும். 

(பதவுரை.) சிர்தையுள்ரீன் --மனத்தின்சண்ணிருந்த, சென் 

அருள்பெற்றச்சால்-சவபெருமானுடைய இருவருளையடைச்தால், 
பர் சமாம்பாசம்--பந்தப்பட்டமாய்கையானது, ௮றும்-தன் னைவிட் 

டகலும். (௭-று.) 
 (கநத்துரை.) யாவருடைய மனத்தின் சண்ணுமிருக்கின்ற ப 

மேஸ்வானுடைய திருவருளை ப்பெற்றால் சர்வமாயைகளையும் ௮௮, 

தொழிச்கலாம் என்பதுகருக்து, (7)



5). OF QM OOS HMat 

€. மாசற்ற கொள்கை மதியபோலத் தானி 

ஈசனருள் பெற்றக் கால், [ன்அும் 

(பதவுரை.) ஈசன் அருள்பெற்சுச்கரல்-சர்வேஸ்வா னுடைய 

சிருவருளையடைர் மால, மாசகறகொள்கசை-குற்மற்ற தன்மையா 

ஈத, மகிபோபகான்மோன்றும் - சந்திரனொரியைப்போல் கர 

ஊப்பகிம், (எ-று) 

(கரத்துரை) பாமேஸ்பானுடைய இருவருளை wag sats 
நக்கு உள்ளுணர்சுி துல்லியமாயிருக்கும் என்பதுகருத்து, (8) 

9. ஆவாவென் மோதி பருள்பெற்றார்க் கல் 
தாவ கே ர ஞான வொளி. [லாது 

(1 நுரை) ஆவென்று ஓரி = ஆ! ஆஅ! என்றுசொல்லி, 

ya OU HR TS FET து-திருவருளேப்பெற்றவர்களுக் சல்லாமல், 

ஈவாசகோஞானவொளிஃஞானதகேஜஸானதுகைகூடாசோ? 0) 

(கரதந்துரை.) திருவருளைப் பெற்றவர்களுக்கு ஞானசேறஸா 

ஈது கைகூடும் என்பது கருத்து, (9) 

10. ஒவாச் சிவனருள் பெற்ு லுரையின்றித் 
தாவாத வினபந் தரும். 

(பதவுரை.) ஒவா யென் அருள்பெற்றால்-ஒழியா 2 சவெபெரு 

மானுடைய திருவருளைப்பெந்றால், உரையின்றி - சொல்லில்லா 

சல், தாவாதவின்பநதரும்-ஒழியாத சுகத்தைக் கொடுக்கும்.(எ-று) 

(கநந்துரை.) ஒழியாமல் சர்வேஸ்வரனுடைய திருவருளைப் 

சிபற்றால் மெளனஞானய் சைகூடும் என்பத கருத்து, (10) 
of
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2.மீனைப்புறுதல். 
ee Oe 

1. கறுத்துறப் பார்த்து? கலஙநாமலுளள த 
உ தட ௬ (் 6 

இருத்திர் சிவனை மி% 
(பகவுரை) சருதகரப்பார்த்து - மனத்இற் பொருந்தப்பாா 

மி, வைமுகாமல்் அதளாசமல், இவனைஉள்ளச்து இருத்த-பரமேஸ 

37 மனததில்வைத்து, உணை-நினைப்பாயாக, (எ-று) 

(கரநநுரை) மனதம உறுகியாக நீறுத்திர தியபெருமாளை 
மீனோ ககமேண்டும் என்பு சரத்து, (1) 

2. முண்டலிமி னுள்ளே ருறித்தரனைச் சித்தி 
மண்டலங்கள் மேலாகப் பார், [த்தூ 

(பநவுரை.) குண்டலியின் உள்ளேருறி3.ர -குண்டலி ௪த.௫யி 

aan நினைத்து, அரனை௫ர்தஇத்து - சிவபெருமானை நினைத்து, 
ஈண்டலஙகள் மேலாகப்பார்-மும்மண்டலயகமாயும்மேலாகத்தரி 

சிப்பாயாக. (௪-று.) 

(சரத்துரை.) மூலகிலச்கில் குண்டலிச3நியை ரினைத்து பூம 
மண்டலங்களையும் நினைக்கவேண்டும் என்பது ௧௫௮ ந. (2) 

2. ஓர்மின்கள் ௪.ம்தையி லொன்றச் ரசிவனற 

பார்மின் பழம்பொருளே யாம். [ன்னைப் 

(பதவுரை.) சிவன் தன்னை-சவபெருமானை,சிர்ரையீலொன்ற 
தர்மின்-மனத்திம்பொருர் த நினையுககள், (அன்றி) பார்மின் உன 

கீரிசனஞ் செய்யுக்கள், பழம்பொருளேயாம் - (இங்கனஞ்செய் 
ரல்) பழம்பொருளாகிய இறைவனாகக்கூடும், (எ-து.) 

4
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(கநத்துரை) இவபெருமானை உள்ளக்தின்௧கண் நினைத்து தரி 

92 சால் இறைவனாகச்கூடும் என்பது கருதி. (3) 

4. தங்க தே! Sah bran §) bon ul oS 

மிக்க மலத்தை விடு. | door 

(பதவுரை) பபப பவேஸ்க பே சர்தையில்--மன த்தில், 

ச்கெனத்சேர்ர்துகொள் - வலிவாகததெளிந்அசொள், (அப்படி 

சசய்ை யானால்) மிக்கமலத்தைவிமி -- மிகுந்தமாயாமலததை வி 

உாயாக, (எ-று) 

(கரத்துரை.) கெளிச் மனத்தினால் சர்வேஸ்வானைத் ஆ 

ப் தால் மாயாமலத்தை யறுக்கக்கூடிம் என்பது கருத்து. (4) 

ந. அறிமின்௧கள் ச,ம்தையி லாதாரத் கைசே 
es துறுமின்களும்முளே யோர்த்து. [த் 

(பதவுரை.) அதாரத்தைசசேர்க்து - அறா தாமஙகளையுஞ்சேர் 

நத, சிர்தையில்-மனத்தினுள்ளே, அறிமின்கள்-இறைவனை உண 

ரங்கள், உம்முளேதர்ச்து--௨ மக்குள்ளேயாமாய்க்து, உறுலின் சள்- 

இறைவனை அடையுங்கள். (௪-று.) 

(கநத்துரை.) மனத்தினுள்ளே இறைவனை ஆராய்க சறியே 
ண்ிம் என்பது கருத்து. (9) 

G நித்தம் நினை க்திரங்டு நின்மலனையொன் 
முற்று மவ னொவியேயாம். | அவிக்கில் 

(பதவுரை.) நித்தம்-௮.நுதினமும், நின்மலனை-பரிசுத்் தனா 
கடவுளை, நினைக்துஇரம்கி - மனமிரங்செ௫ந் இத்து, ஒன்று விக் 

தில் -பொருத்துவித்சால், அவன்ஒளியே--அவனுடைய தேஜோமயூ 

மே, முழ்தமாம்-முடிவாசச் இடைக்குமாம், (௭-ற.)



மூலமும் - உரையும். ௫௨ 

(கநத்துரை.) தினந்தோறும் நிர்மலனாகய இறைகளைச் af 

செய்தால் அவனுடைய தேஜோமயத்திலேயே கலப்பதற்காகுமாம் 

என்பத கருத்து. (6) 

் 7. ஓசையுணர் ச்தங்கே புணர்வைப்பெறும்ப 

ஈசன் கருத்தா மிரு. | ரிசால் 

(பதவுரை.) ஓசைஉணர்ச் து-சத்தத்தைக்தெரிர் ந, அங்கே 

௮ர்தர்முகச் திலே, உணர்மைப்பெறும்-உணர்சசியையடை* த, பரி 

சால் -மன்மையினால், ஈசன்கருத்தாய்இரு -- சர்வேஸ்பனுடைய 

எண்ணமாகவே யிருப்பாயாக, (௭-று.) 

(கரத்துரை.) சத்தத்தையுணர்ச்து சராகாலமும் ஈஸ்டர் த 

னையாகவேயிருக்கவேண்டும் என்பது கருத்து, (7) 

8. இராப்பகலன்றி மிருசுடர்ச் சி.த்இிழ்டில் 
பராபரத்தோ டொன்றலு மாம். 

(பதவுரை.) இராப்பகலன்றி--அசோராத்திரமும், இருசடர்-- 
சர் இரசூரியாக்கினிசளாகிய சுடர்களை, இர்தக்லெ் - நினைத்தால், 

படாபரத்தோ டொன்றலுமாம்-பராப. ரப் பொருளினிடத்தில் சல 
க்சவுங்கூடும். (எ-று.) 

(கநத்துரை.) அகோராத்திரம் இறைவளைச்சிர்தித்சால் இஜை 
னுடன் கலர்திருக்சச்கூடும் என்பது கருத்து. (5) 

9, மிக்கமனத்தால் மிகநினைம்து சிம் இல்ல் 
ஒக்கச் சவனுருவ மாம், 

(பநவுரை.) மிக்கமனத்தால் - ஈல்லமனச்தினால், 44 sr 
தீது -மிகுதியம்எண்ணி, 914௫ல் தியானித்தால், ஓக்கச்... டார 

வமாம்-ஓப்பாகச் சியொருபச்தை யடையச்கூடும், (௭-றி.)



ho GoM GNA ழ் ரவா 

(கநந்துமை) 5 பர்மாடுய மன ண்டு உள்ளபடியே 

“பானர் செய்தால் ிவசாருப்பிபதை யடையலாம எண்பது 

2௬2௮. (a) 

10. வேண்டுவார் வேண்டும் வரைகான் விடச் 

காண்டக்கர்காஞ் சிவம், (Ds by Sy Hid 
(பாநவுரை) கேண்தியா வேண்டும வசைமான்விரிக் உ > Ca. 

ச்பெசாகள் விரும்புனொற விரமரரப்பாவி, எலகுமஎ எமவிடத்! 

ம சிகம்-சிமமான, சரான்டறரு Yb BDI TOU RL OK SIG 

மைடாளபொருளாகும். (எ ௨) 

(கநத்துவா.) சர்மேஸ்வான் யார் எப்படிவிழும்புகின் ராகளோ 

3 ப்படியெல்லாம் WAR yt Yd WT LOT OQ பார்ப்ப? 1 ஈரமை 

யான ௨ஞைக முடிகிறான் என்ப ஈ கருது. (10) 
+f 

3. Catt Galas. 
—+fe— 

1. கேறித்செஸ்மின் சிவமென்றே புள்ளுண 

கறிய பல்ருணமு மாம், [ர்வில் 
(பாதவுரசை.) உள்ளுணர்வில் -மனோவுணர்சிபில், இலம்-சிவு 

மென்னாம் பொருளான௪. கூறிய சொல்லப்பட்ட, பல்குணமா 

மென்றே- பலகுணககளிலும் சலர்துள்சதாமென்று, தேறிசெளி 

மின ஆராய்ச் துணருங்கள். (௭-௮.) 

(கரத்துசை.) சசகலகுணஙகளிலும் கலச்சிருக்கிபொருள்ச௮ 
மென்றே தெளிவாயாக என்பது கருத்து, (1) 

5. உண்டில்லை யென்று மூணர்வை யறித்தக் 
கண்டில்லை யாகுஞ் சிவம், [கால்



Ap NAPLD + BOOT the ௩ 

(பதுுரை ) உண்டில்லைஎன்னம் Dues Nis, Gov Qu 

ர்றும்சொலரும்படியாகலவிருககண்ொத, உணர்வை ணர்ச தியை, 

அறிஈதச்காலு உணர்ர்தால், சமம் -ிமமென்றம் பொருளான, 

சண்டில்லையாகும்-சண்டதும், காணாரசுமான பொருளாகும். () 

(கரந்துரை) அ௮னுரூபமாயிருக்கின் 1 உணர்லை யறிச்தால 
சிவராம் அல்வாளரோவெயிப்பசிம் என்பது கருது. (2) 

5. ஒறாவர்க்கொருவலோ யாமுமூயிக்கெல்ல © 
மவனே பல்ரமுணமு மாம். [ம் 

(பகவுசை.) ஒருவர்க்கு ஒருவனேயாகும்-..ர௬உரு£மும் ஒரு 

வமீனயாய் எழுர்கருளியிருக்கனெற. Stoo adver ia = Fra IT 
ont F 6h ae கெல்லாம், ஒருவனே இமைஉன் ஐ ௫ஃமலா, பல்குணழு 

மாமனபலகுணஸ்ும் ENG GOUT Halts Le (ot- 2) ] 

(கரத்துரை.) சாவேஸ் ரன் உருமனே பலமுறை சளேப டைய 
உயிர்களுக்கும் அதாரமாயுள்ளவன் என்பது ௪.௩4 ர. (3) 

. aq a . ட ' ர om * - he STVUVITS SF OMNTSHG MT AILT OL » TdT றுண 

பல்லோர்க்கு முண்டோ பவம், ர்க்க 
(பதவுரை ) எல்லார்க்கும்-௪ ரஉபிடாணிசளுச்கும், சிவம் உண் 

சேயாவத--சிவமாவது ஒன்றே பொதஃாசவிருப்பது, வ௨ன்று3-ண 

ஈத பல்லோர்ச்கும்-என்று அமிர் சகலருக்கும், பவம்உண்டேர- 
பிரவிஉண்டாகுமோ? உண்டாகாது. (எ-று. 

(கநத்துரை ) எல்லார்ச்கும் பொ தவாசவுள்ளவன் ஈஸ்வரண் 

ஒரு௨வனேயென்ற உணரவல்லார்க்கு இணிப்பிஈக்மும் ஜன் மமில்லை 

என்பது கருத்து, (1). 

9. ஆயு பிரவியுமொன்றே பயனைத் துயிர்க்கும் 
ஆபுங்கா லொண்றற ரிவம்,



இச! ஒளவைக் குறள் 

(பதவுரை.) ஆயும்-அராய்இன் ற, இரவியும்-சூரியனும், அனை 

5 திகயிரக்கும்-சர்வபிராணிகளுக்கும், ஒன்றே - ஒருபொருளேயா 

a (அதுபோல) ஆயங்கால் - ஆராய்ர்து பார்த்தால், சிவம் ஒன் 

ந சிவமென்னும்பொருளும் யாவர்க்கும் ஒன் ரேயாகும். (௭- ற.) 

(கரந்துரை.) எல்லார்ச்குஞ்சூரியன் ஒருவனே யாயதுபோல 

சிவமும் ஒன்றேயாகும் என்பஅ௫ கருத்து, (8) 

0. ஓவாததொன்றே பலவா முயிர்க்கெல்லா த் 
தேவான தென்றே தெளி. 

(பதவுசை.) ஓவாக௫ ஒன்றே - என்றும் ஒழியா திருக்கன்ற 

பொருளொன்றே, பலவாம் உயிர்ச்கு எல்லாம் - பலவகைப்பட்ட 
உயிர்களுக்செல்லாம், தேவயான - செய்வமாயிருப்பது, என்று 

செளி--என்றுெெளிர்அ கொள்வாயாக, (௪-று.) 

(கநத்துரை.) எச்சாலச்தும் அழியா மலிருக்கன்றேே வொன் 
ஹே பல௨கையான உயிர்களுக்செல்லாம் பிரகானமானது என்பது 

கருத்து. (6) 

7. தம்மையறியாதார் தாமரிவோமென்பதெ 
செம்மையா லீசன் ஜிறம். [ன் 

(பதவுரை.) தம்மை அறியாதார் - தம்மைத்தாமே யறியாத 
அறிலீனர்கள், ஈசன்திறம் -- சர்வேஸ்வரனுடைய வல்லமையை, 
செம்மையில்--உண்மையாக, தாம் அறிவோம் என்பது என்-தால் 
தெரிர்தகொள்வோம் என்றுசொல்வகு7 ஏன்? (எ-று.) 

(கநத்துரை.) சம்மைத்தாம் அறியாத அஞ்ஞானிகள் இறை 
வன் குணத்தை யறியமாட்டார்கள் என்பது கருத்து, (7) 

8. எல்லாவுலகத் இருந்தாலு மேத்் அவர்கள் 
கல்லுலக சாத னடி.,



மூலமும் - உரையும், GO) 

( பதவுரை.) எல்லாவுலகத் த OGisrwuradvearCarace 

ளிலிருந்சாலும், ஈல் உலககாதனடி. - உயர்ந்த உலகசா சனுடைய 

இருவடிகளை, ஏத்துவர்கள்-துதிசெய்வார்கள். (௭-று.) 

(கரநதுரை.) எர்சவுலகச்தி லிருகதாலும் இறைவ னுடைய 

இருவடிகளை யாவரும்வணமருவார்கள் என்பத கருத்து, (8) 

9. உலகத் இற்பட்ட உயிர்க்கெல்லா மீசன் 

நிலவுபோ னிற்ரும் நிறைந்து. 

(பதவுரை.) உலகசத்தில்பட்ட -: இல்வுலகங்களிலிருக்இன்ற, 

உயிர்க்கெல்லாம்-சர்வபிராணிகளுக்கும், ஈசன்-சர்வேஸ்வரனான 

வன், நிறைர்து-வியாபகமா௫, நிலவுபோல்கிற்கும்- பூரணச௫்இி 

னைப்போலவிருக்கும். (எ-று.) 

(கநத்துரை ) இவ்வுலக ஆன்மாக்களி லெல்லாம் இறைவன் 

சலந்திருக்கின்றான் என்பது கருத்து, (9) 

10. உலகத்தில் மன்னு முயிர்க்கெல்லா மீசன் 
அலகிறந்த வாதியே யாம். 

(பதவுரை.) உலசத்தில்மன்னும்-உலசத்தினிட த்தில் நிலபெ 

ரறிருக்ன்ற, உயிர்க்கெல்லாம் - சர்வபிராணிகளுக்கும், ஈசன் 

சர்வேஸ்வானானவன்) அலூறர்த அதியேயாம்-அளவு சொல்லப்ப 

டாத தர்பொருளேயாவான். (௭-று.) 

(கரத்துரை.) சர்௨பிராணிகளுச்கும் இறைவன் முதற்பொரு 

ளாயுள்ளஉன் என்பது கருத்து. (10) 

POG
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4. கலைஞானம். 

கடட அத்துப் 

. . ச . a ‘ 

1. சத்தியாஞ் சந்திரனைச் செங்கதிரோ னாடி 

Pb BEG நூல மு, | Gall) 
(பதவுரை.) சஃதியாஞ் சச்திரனை - பெண்ரூபமாகய சரி 

பணை, செங்கதிரோன்--குரியனானவன், உடுருவின் -ஊடுருவிச்கல 

ஈதால், அது-௮ுச் மார்ச்சமானத, முத்திக்குமூலம்-- மோட்சம் இ 

ம்குக்காரணமாகும், (எ-து.) 

(கநத்துரை.) சக திரகலையையம் சூரியகலையையும் சோத 

உன்றே மோட்சமடைய3.தியேர்படும் என்பது கருத்து, (1) 

2. அயனங்கொள் சச்திரனா லாதித்த னொன் 
நயனமா முத் இக்கு வீடு, [ஜில் 

(பதவுசை.) ௮யனஈசகொள்-தட்டணொயனமென்றும் உத்திரா 

யணமென்றும் இரண்டுமிரிலைக் கொண்டிருக்கின்ற, ச் ரிரனால்.- 

KS DIM SHY, ஆடித்சன், சூரியனைவன், ஒன்றில்--பொருக்இி 

னால், ஈயனமாம்-தண்ணைப்போன்று விளஈகுவதாகிய, முத்திக்கு 

வீடு-மோட்சத்துச்குவீடு படைப்பதாகும். (௪-று.) 

(குநத்துரை.) சர் திரசலையுடன் சூரியயலையானது பொருச் 7௪ 
செய்யும் கலைஞானமானது மோட்சவீட்டையடையக் காரணமா 

கும் என்மத கருத்து. (2) 

உ அஞ்சாலு மாயா தறம்பொரு ளின்பமு,ம் 

அஞ்சாதவர் GODT மாமு. 

(பதவுசை.) அஞ்சாலும்மாயா - பஞ்சால்ஸ்சைக ளாலும் ஓ.” 

Ui 5, HOW=G Hop, பொருள் பொருளும், இன்பம் ௬ ௬௬



தூலரமுும் - உரையும், ௫௮ 

மூம். தஇஞ்சாதவா- என்றும இ௱க்சாதகர் க௱க்குமாறு ௮ வட்டக் 

விடும் வழி சளாரும். (எ-று) 

(hb HoT.) அரம், பொருள், இன்பம் என்னும் கன்றும் 

பிரவியொபிர்சவர்கள் விடச்கூடியலைகளாகும் என்பதுகர௧௮, 

4. ஈசனே டொன்டி லிசையாப்பொருளில்சல 
தேசவிளம் கொளியே யாம். 

(பதவுரை. எசஜோடு ஒன் றில் -ஈர்மேஸ்வாளேூ கலர் ௪விட் 

வால், இசையாப்பொருள் இல்லை - கைகூடாதபொருள இல்ல 

யாம், (எனெனில்) பேசவிளக்கொளியாம்-அப்பொருளானத 2 

சவிளச்குசளுக்கு ௨ரிகொடுப்பழாகும். (௭-ுற.) 

(கநத்துரை) சர்வேஸ்வானானவன் சேசகளுஉ செல்லாம் 

ஒளியாயிருக்கெ தினுல் அஃனோடிசெலப்பவர்களுக்கு சசகுலபொ ருள் 

ச௫நங கைகூமெனமாகும் என்பது கருத்து. (1) 

5. காஞ்செய் வினையெல்லாந் தம்மையற வு 
காஞ்சனமே யாருங் கருத்.து. | ow Pov 

(பதவுரை.) சம்மையறவுணரில்-தம்மைசசாமே முழுமையம 

பற்றறவுணரார்த கொண்டால், தாஞ்செய் வினையெல்லாம் - தம் 

மால் செய்யப்பட்ட வினைகளெல்லாமொழிக்து, கருக்து-மனமா 

னத, காஞ்சனமேயாகும்-பொன்னேயாகும். (௭-று.) 

(கநத்துரை.) யார்எப்படிப்பட்ட வினை களைச்செய்தாலும் ௮௨ 

ர்சள் தம்மைம்சாம் உணர்ச் சவர்சளாயிருச் சால் அமையாவும் ஒழி 

ஈது பொன்போன் உ மனச்தை யுடையகர்களாவார்கள் என்பது 

கருத்து. (9, 
. ட ans 

0. கூடகமான குறியெழுக்தைத் தானறியில் 
வீடக மாகும் விரை 5 Hi.
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(பதஷ்ரை.) கூடகமான - சரீ ரமெடுத்தர்குக் சாரணமான, 
குதியெழுத்ைை--அறிகுறியாயிருச்சின் ஈஎழுத்தை, தான் அ௮றியில்-- 

கான் உணர்ர்தசால், விரைக்து--£க்கிாமாக, வீடகமாகும் - மோட் 

சஙகைகூடும். (எ-று. 

(கநந்துரை.) சரீரமுண்டானதற்குக் சாரணமா யிருக்கின் ௪ 
அடையாளமான எழுக்தை உண்மையாக உணர்பவர்கள் மோட்ச 

வீட்டை யடைவார்கள் என்பது கருத்த. (6) 

1. வீடகமாக விழைந்தொல்லைவேண்டுமேல் 
கூடகத்திற் சோதியோ டொன்று. 

(பதவுரை.) வீடகமாக - மோட்சத்தையடைய, விழைந்த 
ஆசைப்பட்டு, ஒல்லை--7ச்கரமாக, வேண்டுமேல்-விரும்புவார்களா 

னால், கூடகத்தில் சோதியோடு ஒன்று--கூடப்பிரமத்தினுடன் கல 

ந்து வருவாயாச, (எ-று) 

(கநந்துரை.) மோட்சவீட்டையடைய விரும்புவோர்கள் கூட 
கப் பிரமத்கை விரும்பி அசனுடன் கலக்கவேண்டும் என்பது ௧௫ 

ந்து. (7) 

8. பூரித்து நின்ற சிவனைப் புணரவே 
பாரித்தகாகுற் கருத்.து. 

(பதவுரை.) பூரிச்த ரின் 2--எமங்குககலக் இருக் த, சவனைப்புண 

ரவே-சிவபெருமானோேகூடினால், கருத். த-மனமானது, பாரித்த 

தாகும்-பெருமையை யுடையதாகும். (எ-று. 

(கநத்துரை.) சர்வபிமாணிகளிடத்தில் வியாபித் இகுச்சன்ற 
சர்வேஸ்வானைக்கலர்தால் எண்ணமானது சுச்தமுடைய தாகும் 

என்பது கருத்து. (8) 

9. இசேசக மாற்றி யிடையருதே திற்கில் 
பூரிப்ப துள்ளே சிவம்,
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(பதவுரை.) இரேசகம்ஆர்மி--இரோசகத்சைசசெய்௪, இடை 

யராதேகிற்கில்--மத்தியில் விடாமலிருச்தால், செவம்-சர்வேஸ்வரனா 
னன், உள்ளேபூரிப்பது-உள்ளே நிறைந் திருப்பவனாவான். (எ-று. ) 

(கநத்துரை.) இேசகம் என்னும் வழியைக் ொமத்துடன் 

இடைவிடாமர்செய்தால் சவபெருமானானவன் உள்ளே மலிச்இிரு 

ப்பவனாவான் என்பது கருத்து. (9) 

10. சிந்தையில் நின்ற நிலைவிசம்பிற் சாக்கிர 

சம தானிற் ரோன்று முணர்வு. [மாம் 

(பதவுரை.) சிச்சையில் நின்றநிலை -மனத்திலுண்டான உண் 
மையினால், விசும்பில்-அகாயத்தில், சாச்செமாம் - சாக்ொவஸ் 

தையாகும் (ஆகையால்) உணர்வு - உணர்ச்யொனது, சர் தரனில் 

தகோன்றும்--சஈ திரகலையில் வெளிப்படும் (௭-று.) 

(கநத்துரை.) மனோகிலையானது சர்திரனில் சாக்கராவஸ்தை 
யில் உணர்சசி ரூபமாக வெளிப்படும் என்பது கருதது, (10) 

ட ஆட 

௦. உருவோன்றீர்ற்றல். 

1. எள்ளகத் தெண்ணெ யிருந்ததனை யொக் 
உள்ளகம் ச னொளி, | குமே 

(பதவுரை.) உள்ளகத்தீசன் ஒளி - மனத்திலே யிருக்கின்ற 
ஜெக தீஸ்வானுடைய தேஜோமயமான௫, எள்ளகத்து எண்ணெய் 

இருர்ததனை ஓக்கும் - எள்ளினிடத்து எண்ணெய் வியாபித்திருக்ச 
தை யொப்பாகும், (௪-து.)
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(கருத்துரை) சாவேஸ்வமன் ஓவ்வொரு அன்மாக்களு£டை ம 

மன 2.திறும் ஈலர்திருப்பறு எள்ளினிடததி எண்ணெய் கலர்திரு 

பபதுபோலாகும் எனபது கரு.த.து, (1) 

2. பாலின்௧க ணெய்போற் பர ச்தெங்கு நிற்க , 

ஆநாலின்க ணீச னுழைந்.ு. (மே 
(பதவுரை.) காலின்கண் ஈசன் முழை து ௮ சர்வேஸ் வாரண 

உன் நூலின்சண்ணேகலந் து, பாலின்சண்கெய்போல்-பாலிரால 

் ிிருக்ற கெய்யைப்போல, பரந்து எககும்நிறர்கும் - எம்விட ௪௫ 

லம் கலந்திருக்கும். (எ-று.) 

(கநத்துரை.) பாவில்கெய்கலர் இருப்ப, சபேரல சர்வேஸ்வாண் 

சல அன்மாச்சவில சலக்திருப்பான் என்பது கருத்து, (2) 

உ கறாம்பினிற் கட்டியுங் காய்பாலி னெய்யும் 
இரும்புண்ட நீரு மியல்பு. 

(பதவுரை.) சரும்பினித்சட்டியும் ௪ கரும்பினிடத்து மெல்ல 
மம், சாய்பாலில்கெயயு -காய்கின்றபாலினிடசத செய்யும், இரு 

ம்புண்டகீரும் - இரும்பினால் உண்ணப்பட்ட ஜலமும், இியல்பு--௪ர் 

மேஸ்௮2னுடைய இலட்சணமகளரம். (எ-று) 

(கநத்துரை.) சாவேஸ் வானுடைய லட்சண௰கள் மேலே சொ 

ன்னபொருள்களின் குணமகள்் போன்றவை என்பது கருத்து, (8) 

4. பழத்தினிஈதம்போற் பா,ந்தெங்கு நிற்மும் 
வழுத் தினா லீச னிலை, 

(பதவுமை.) உழுத்தினால்--அ திசெய்தால், ஈசன் நீஷே-சர்வே 
ஸ்வானுடைய உண்மை லையானது, பழச்தின் இரதம்போல-பழ 

வ்சளினுடைய இரசத்தைப்போல, பரச்து எறகும்டீம்கும் - எவ்வி 

ட,தம் வி.பாபித5 நிர்கும், (ஏ-ற!)'
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“15 ௦. (எ-று) 
* . x கா . 

(455 நுரை.) எங்லரமாடிபும் அணு பஊாஇிபுமுக்கின்ற பொடு 

ளானதி சரீர க ைேயுண்பமாறாம் என்பது சரா உகு, (6) 

0. வித்து ளை போல் வி.ிச்கெங்ு சிற்புபே 
ob sar நிற்று ராணார்வு, 

(பதவுரை,.) உள்ளே பதக உணர்வு-மனழதில் ஒழ்தி 

ருச்சின்ற உணர்சசியானத, வித்தும் முளரோபோல்-வி, யையும் 

முளையையும்போல, விரிர்துஎவகும்ரீற்கும்-எம்விடதீதும் கலந்து 
இத்ரும். (எ-று) 

(ahs HDs.) விதடின் முளையைப்போல இறைகன் ௪சல௨;1 
ர்சகளிலும சலச்திருப்பான் என்பு கருச்று, (6) 

1 அச்சமாங்கார மகத்தடக்சி னுற்பின்னை 
நிச்சயமா மீச னிலை. 

(பதவுசை.) அசசம் அங்காரம்-பயர்ரையம் அகங்காரத்தை 
பும், அசத்து அடச்கினால் -- மனத்திலடக்கினுல், பின்னை-பிற்கு, 

ஈசன்ரீலை - சர்வேஸ்வரனுடைய உண்மை நிலையானது, நீசசயு 
மாம்-உண்மையாகவிளயகும், (௪-று.) 

(கநத்துரை.) அச்சத்தையும் ௮கங்காரச்சையும் அடச்குகின் 

மி௨ர்சளுக்கே இறைவனுடையகுணம்வெளிப்படும்என்பதகரு 5.2,



௬௨ PM OU JF, Mart 

8. மோட்டினீர் நாற்ற முளைமுட்டை போ 

வீட்டுளே நிற்கு மியல்பு. | மே 

(பதவஙா.) விட்டு£ேகிற்கும் இயல்பு 2 நாம்சரீ ரத இற்குள்பரி 

ந்தின்ற இயல்பானது, மோட்டினீர்சாற்ற-மோட்டிலே யுள்ள 

ரராற்றச்தையடைய, முளைமுட்டைபோலும்--முளையான துழமுளை 

இன்ற எருழுட்டைபோலும். (௪-று.) (8) 

9. நினைப்பவர்கீகு நெஞ்சத்துள் சின்மலனா 
அனைத்துயிர்க்கும் தானாமவன்.|ப் நிற்கும் 

(பதவுமை.) ௮. தயிர்ச்குத் கானாம்௮ுவன் - எல்லாவுயி 
சளுக்கும் ஒருவனாபிருக்கின்ற அலன், நினைப்பலாக்கு -- தன்னோ 
உணமையாக நினைப்பவர்களுடைய, நெஞ்சத். தள் - மனத்தினுள் 

ளே, உீன்மலனாய்நிறகும்--பரிசுத்சனாயிருப்பான். (௭-று ) 

(கரத்துரை.) இறையவன் தன்னை உள்ளபடியே நினைப்பவர் 

களுடைய மனத்தில் பரிசு$்தனாக எழுக்தருளியிடூப்பான் என்பது 

கருது. (9) 

10. ஓசையினுள்ளேயுதிக்கன்றதொன்றண்டு 

வாசமலர் காற்றம்போல் a5 HI. 

(பதவுரை). வாசமவர் நார்தம்போல்வர் த--வாசனை பொருச் 
திய மலரினுடைய சுகர் த்கைப்போலவக௫, ஓசையினுள் ளே உதி 

க்கின்றது ஒன்றுஉண்டு - சத்தத்திறுள் தோன்றுவது ஒரு பொரு 

ளிருச்சின்றது. (எ-று.) 

(கரத்துரை.) சத்ச சன்மாத்திரையினிடமாச பூவின் மணம் 

போலவரும்பெர்ருள் ஒன்றிருக்ன்றது என்பது கருத்து, (10) 
௯௯-௩௫ --இ: தகக.



மூலமும் - உரையும். ௬௩ 

6.முத்திகாண்டல். 
ரி 

1. மனத்தோ டுறுபுத்துி யாங்காரஞ் சித்தம் 
அனைக்தினு மில்லை ய.து. 

(பதவுரை.) ௮த- மத்தியான, மனததோடுறுபுத்தியாயகா 

ம்ம் சிழமுகம் மனம், புக, அக்காரம், இமம் என்னும், அனை 2.7 

னும் இல்லை--எல்லாவற்றிலுமில்லை. (௪-ு.) 

(கரந்துரை.) மனம், புத், ஆகாரம் சி;மம் எனனும் கான் 

கினுள்ளும் மோட்சமில்லை என்பது கருதது. (1) 

5. வாக்குங்கருத்த மயங்குஞ் சமயங்கள் 

Bonus நாலினு மில், 

(பதவுரை.) வாசக்குககருததும்--௨சனமும் எண்ணமும், மய 

குஞ்சமயககள் - மயங்குகன்ற சமயங்களானவை, ஆக்கிய-௨உ௦ண 

டாச்செ, நாலினுமில்--சாஸ் இரங்களிலுமில்லை. (எ-று.) 

(கரத்துரை.) எர்சசசாஸ்இரங்களிலும் மலேவாக்குகள் மய 

ந்குன்.றகாலம் சொல்லப்படவில்லை என்பது ௧௬.53. (2) 

3. உருவமொன்றில்லை யுணர்வில்லையோ தும் 
அருவருத் தானதுவே யாம். 

(பதவுளை.) உருவம் ஒன்று இல்லை -- ஒருரூபமு௦மில்லை, உண 

ர்வு இல்லை--உணர்ச்சியமில்லை, ஒ.தம்-சொல்லப்படுகின்ற, அருவ 

மும்தான் ௮தவேயாம்--அருவப்பொருளும் அதுவேயாகும்(எ-று.) 

(கரத்துசை.) உருவம், உணர்வு இவைகளில்லாச பொருள் 

அருபமேயாகும் அகையால் அ௮அதைராடினால் முசதிசாண்டலாகும் 

என்டத கருத்து, gant HOPKOAY ANE sans (3) 

fn, UY ளிரிற வெட ச
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POST CM COMI Gly எண்பது கரு. (1) 
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9. பெண்ணா ணலியென்னும் பேபெொன் இல 
. (ஆ) e a 

விண்ணா 9? இற்கும் வியப்பு, | காகி 

(பதவுரை) விபப்பு - அப்பொருளினுடைய வியப்பான, 

பொண் QO st oor SMOG wit == OL Cer at ear BILD அண் என்றும் ௮லி 

யென்றும் வழ௩;குடின்ஈபேர், ஒன்று இல தாகி-லன்றாயினும் இவ் 

லாபழாம், விண்ணாகிட்ற்கும்-அமாயமாயிருக்கும். (எ-ி.) 

(கரந்துரை.) சர்பேஸ்வான் அண், பெண், ௮லி என்றுசொல் 
லாதபடி ஆகாயமாயிருக்ரும் என்பது கருது, (9) 

0. அனைத் துருவ மாய வறிவை யகலில் 
6 ட் 

இனைத் துணையு மில்லை சிவம். 

தின்ற, அறிவை அசவில்-அ.றிலைவிட்டால், சிலம் - சிவமான), 
இணை 2 துணையும் இல்லை--இனையளவுமில்லையாகும். (எ-று) 

(பதவுசை.) ஆத்து உருவமாய--எல்லாரூபயகளைய மபை 

(சநத்துரை.) சர்வரூபமாயுமிருக்கின் ஐ ௮றிலைவிட்டால் சில 

மில்லை என்பஜுகருச்த, 
(6)
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அஅணிதா ரிரண்டு விரல். 

(பதவுமை.) தனிமுசத்துக்கு அதியாக-வரும்துடகின்ற முகல் 
ன் ES pac ours, ger Dido D = செருஙஇய அறிவிட்உா 

மல், ௮ணிதார் இரண்டுவிரல் - அ௮ணிதாராபிருப்பது இீரண்டுவிர 

லாகும். (எ-ற) (2) 

8. மமிர்நுனையிற் பாகு மனத்தி வண்டே. 
அமிர்ப்புண்டங் கா இி.ரிலை. 

(பாகவுரை.) மயிர்முனையிற்பா திட ஒருமயிரினடை ய முன், ற 

பாதியினளவு, மனம்துஅறிவுஉண்டேல்-மனச்இினிட த நில் ௮ Po 

இருக்குமானால், அங்குஆதிரீலை-அவ்விடத்தல் முதர்பொருபாறு 

டைய உண்மைரலையான௫, அ.பிரப்புஉண்டு - அ.பிர்ப்பு உண்டா 

கும், (௪ ற.) 

(கரத்துரை.) சர்வேஸ்வானுடைய உண்மைஈலையானறு ம.பிர் 

மூனையிர்பாதியினளவு ரை கூடிமானால் மூத்திசொணுமலாகும் எண்: 

பது கருத்து. (5) 

9. தற்பர மான சதாசிவதக்கோ டொனடில் 
உற்றறி வில்லை புமிர்க்கு. 

(பதவுரை.) சர்பரமான - ஞானபமமாகிய, சதாசியத் ரோடு 

ஒன்றில் சதாத் இினுடன்சலர்தால், உயிர்க்கு - அன்மாவுக்கு, 

உர்ரறிவில்லை-உற்றறியு மறிவுஇல்லையாம். (ஏ-று.' 
(கநத்துரை.) சசாசசதோகசெலசர்து விட்டால் ௮றிவும்குச 

சொக்சவுணர்சசி யண்டாவதில்லை என்பது கருத்து, (() 

]0. உறக்க மூணர்வு ப௫கெடப் பட்டால் 
பிறக்கவும் வேண்டா பிறப்பு. 

9



da ir ஓளவைக் குறள் 

(பதவுரை ) உறச்சம் - தாக்கமும், உணர்வு ௪ உணர்ச்சியும், 

பசி-ப௫ியும், கெடப்பட்டால்-கெட்டால்,பிரப்பு-ஜெர் மக ளில், 

பிறக்கவும்வேண்டர-பிறச்கவேண்டியதஇல்லை. (எ-று) 

(கநந்துரை.) உறக்கமுதலியவை யொழிச்சால் பிதவியில்லை 

என்பது கருத்து, (19) 
ஆட 

7.2 Hurts Zw. 

1. கருவின்றி வீடாங் கருத் தூற வேண்டில் 
உருவின்றி திற்ரு முணர்வு. 

(பதவுரை.) கருவின்றி -- கருவில்லாமல், விடாப் ௮ மோட்ச 

மாக, கருத்தஉறவேண்டில்-மனஞசம்மதிக்குமாணால், உணர்வு: 

உணர்சசியானது, உருவின் நிரிற்கும-அரூபமாகவிருச்சும்.(௭-து.) 

(சநத்துளா.) ஜெர்மத்தைவிரும்பாமல் மோட்சத்தை யடைய 

விரும்பினால் உணாசசியானது ரூபத்சை விரும்பாது என்பது 
கருத்து. (1) 

2. பிறத்தலொன் றினறிப் பிறவாமை வேண் 
அுத் துருவ மாற்றி பிர. [டில் 

. (பதவுரை.) பிறத்தல் ஒன்று இன்றி - பிரப்பதொன்றில்லா 

மல், பிழவாமைவேண்டில்--பிறவாகெறியை விழும்பினால், உருவம் 
அறுத்து-ரூபத்தையறுத்து, மாந்றியிரு-வேறுபடுத்தி பிருச்கக்கட 

வாய், (எ-று) 

(கநத்துரை.)- ஜெர்மவேரை யொழிச்கவேண்டமோனால் ரூபச் 

தைமாற்றி யிருக்கவேண்டும் என்பது கருத்து, (2)



மூலமும் - உரையும், ௬௭ 

5. உருவங்க ளெல்லா மறுத்தற மாற்றில் 
கருவேது மில்லை தனக்கு, 

(பதவுரை.) உருவஙகளெல்லாம் ௯ ரூபங்களெல்லாம், அறு 

ம்திமிக்இ, அறமாற்றில்-முழுமையும்மா ற்றினால், சனக்கு -- ஆன் 
மாவுக்கு, ௧௬௪. மில்லை--எக்தசசெம்மமுமில்லை. (௭-று.) 

(கநதந்துரை.) சர்வரூபங்களையும் ஒழித்தால் பிறகு ஜெர்மமில் 

லைஎன்பது கழுது. (3) 

4. கழுப்புவெளுப்பு சிவப்புறுபொன்பச்சை 

யறுத் துருவ மாற்றி மிரு. 

(பதவுரை.) கறுப்பு-கறுப்பும், மெளுப்பு - மெருநப்பும், Mar 
ப்பு-டவப்பும், பொன் மஞ்சளும், பச்சை-பசசையும் ஆகிய, உரு 

வம்-ரூபஙகளை, அறுத்து-மீக்கு, மாற்றியிரு - வேறு செபரூபமதை 

யடைரச்திரு. (எ-று.) 

(கநத்துரை.) சகலகிறங்களையும் வெறும்து சொரூபம்தைய 

டையேண்டும் என்பது கருச்.த. (4) 

5 அனை க் துருவமெல்லா மறக்கெடுத் தூறின் 

பினைப்பிறப் பில்லையாம் வீடு, [ரூல் 

(பதவுரை.) அனைத்து உருவம் எல்லாம்--சசலரூபங்களையும், 
அறக்கெடும்து நின்றால் - மூழுமையுககெடுத்திருச்சால், பினை 
பிறகு, பிறப்பில்லை-ஜெச்மம் உண்டாவதில்லை, வீடுஆம்--மோட்௪ 

முண்டாகும். (௭-று.) 

(கநத்துரை.) சகலருபங்களையும் ஒழித்தால் மோட்சமென் 

பது சைகூடும் என்பது கருச், (5)



கார] ஒளவைக் முறள் 

0. கினைப்புமறப்பற்று நிராரரித் து நின்றால் 
Sorbo bi ov gn Wve பிறப்பு, 

(பதவுரை.) கினைப்பும் மறப்பும் அற்று-ரினை வம்மாப்புமர ழு, 

நிராகரி சநின்றால்எவிட்டிருக்சால், தனக்ருபிறப்பு ஒன்று.சில் லை- 

ஒருவனுக்கு ஒருமபிறப்பு மிலலையாம். (எ-று! ) 

(ஈரநரதுரை ) ரீனைப்புமறப்பற்றவர்களுக்கு ஜெர்மமில்லைஎஉ ண் 

ய்து BD coo 
(6) 

1 Gs க்றுருவ மெல்லாங் (HOD M5 ன இ (யாறு 

வித் நுப் பிறப்பில்லை வீடு. [ஜில் 

(பதவுரை.) குறித்து உருவமெல்லாம்  சொல்லப்பட்டராப 

ங்களெல்லாம், குறைவின்றி -யாமொருகுரைவுரில்லாமல், மாற 

றின் -மார்றிஞால, மறித் தப்பிறப்பில்லை :: மறஜச்மம் உண்டா. 
ல்லை, வீட--மோட்சமுண்டாகும் (எ-று) 

(கருந்துரை.) சர்வரூபககளையும் மாற்றினால் வேறு பிரப்பில் 

லைமோட்சமுண்டாகும் என்பது கரு தது, (7) 

5. பிதற்று மூணர்வை யு றுப் பிரபஞ்ச 

விகற்ப முணர்வதே வீ. 
(பதவுரை.) பிதச்௮ முணர்வைய௮ு, த-பிரர்றன்ற உணர் 

ச்சியைகீக்கி, பிரபஞ்சவிகற்பம்-உலசபேச மை, உணர்வதேவீ 
உணர்ர் துகொள்வதே மோட்சமாகும. (௪-று.) 

(கரந$துரை.) சிலவிகற்பமான உணர்ச்சியை£க்டி உலகவிசற் 

பத்தை உணர்ர்து கொள்வதே மோட்சமாகும் என்பதுகருச்து.(6) 

9. பிறப்பறுக்க வீடாம் பேருவமை யின்றி 

YDS BHM மாற் பி மிரு,



மூலமும்- உரையும். Git Fo 

(பதவுரை ) பேர் உ௨மை.பின்றி - பெரிய ஒப்புலலம யில்லா 
மல், 2-௬ ௨ம்அறுதத -சர்வரபஙகளையும் மீக்கி, மாற்றிபிக = முது! 

gw திரு சால், பிரப்பறுக்கவீடா ம த௱வியையொ மிக்கும்படி 

யான மோட் ஈமுண்டாகும். (எ-றி.) (0) 

. 709 s ச ® 4 உ ட 

10. ஓசையுவர்வோடுமீர்ப்பின்மையற்றக்கால் 
- பேசவும் வேண்டா பிறப்பு. 

(பதவுரை ) ஐசை-தசையையும். உணர்வா னெஉணர்சசியை 
யும். உயிர்ப்பினமை பெருமூசசிலலாமையையும், அர்றக்கால- 

் கினால், பிமப்பு-ஜெர்மம்உண்டென்று, போவும்வேண்டா-பே 

சமேேண்டியதே யில்லை. (௭-று.) 

(சநக்துரை) தசைமுதலியவலைகளை ஒழிழ்தால் ஜெச்மம் இல் 
லைஎன்பது கரு சது, (10) 

8.டறப்பறுதல். 

ஆணி வைய 
1. தன்னை யறிவு மறிவுதனைப் மபறில் 

பின்னைப் பிறப்பில்லை வீடு. 

(பநவுரை சன்னை ௮றி.பும் அறிவுதனைப்பெதில் - தன்னை த 
சானேஉணாகின்ற உணாசசியைப்பெற்ருல், பின்னை பிறப்பில்லே- 

பிகு நென்மமென்பது உண்டாவதில்லை, (அனால்) வீடு மோ 

ட்.சமுண்டாகும். (எ-று) 

(கநத்துமாை.) தன்னைத் தானறியும் உணர்ச்சி ஒரு௦னுச்கு 

உண்டாஹூல் மோட்சலீசிகைகூடிம் என்பது கருத்து, (1)



எம ஒளவைக் குறள் 

2. அற்ம்பாவ மாயு மறிவுதனைக் கண்டால் 
பிறக். துழல வேண்டா பெயர்ச்.து. 

(பதவுரை.) அதம்பாஉம் அயும்--தருமத்தையும் பாவத்தையும 

ஆராய்கின்ற, ௮அளவுதனைக் கண்டால்--உணர்சசியை யுணர்ந்தால், 

பெயர்ச்து-பலதடவைகளில், பிதர் துழலவேண்டா - ஜெரமித து 

வருந் தவேண்டியதில்லை. (எ-று.) 

(கநத்துரை.) அறம்பாவங்களை யுணர்ச்சவர்கள் வேறு ஜெர் 

மம் எடுப்பதில்லை என்பது கருத்து, (2) 

3. Pa sams தானாய்ச் செறிம்நடங்கி நிற் 
LIU GNF WIL ca) 6 Gi. | Gov 

(பதவுரை ) சென் உருவம்தாளாய் - சவசொருபமே தன்னு 
டைய ரூபமாக, செறிந்து ௮டக நிற்டில்-கலக்.ு பொறுமையா 

யிருர் தால், பரிச்து--விரும்பி, பாவம்நாசமாகும்--செர்மமாறும். 

(கநத்துரை) சாம் வமாக உண்மையாகக் கொள்பவர்களு 

க்கு ஜெர்மமில்லையாகும் என்பது கருத்து, (3) 

4. உறக்கமுணர்வோ டுமிர்ப்பின்மை பற்றுல் 

பிறப்பின்றி வீடாம் பரம். 

(பதவுரை.) உறக்சம் -- நித்திரையும், உணர்வு-- நல்லறிவும், 
உயிர்ப்பின்மை - உயிர்ப்பில்லா இருச்தலுமாகிய இவைகள், இற் 

றல்-நீம்இனால், பிறப்பிள் நி-ஜெர்மமில்லாமல், பரம்வீடாம்-மே 
லாகிய மோட்சமுண்டாகும். (௪-று.) 

(கநத்துரை.) ஊண் உறச்சமுசலியவைகளை யறவேயொழித் 

தீவர்சளுச்குப் பிறவியில்லை என்பது கருத்து, (4)



தூலநும் - உரையும், ௭௧ 

9. இனைப்பு மறப்பு நெடும்படியு மற்றால் 
அனைத்துலகும் வீடா மது. 

(பதவுரை) நினைப்பும் மறப்பும் நெடும்பசியும்௮றறால் - எண் 

ுசலும் மற தலும்மிக்கபசியும்ஒயிக்சால், அனை ச அலகும் வீடாம் 

அத எல்லாவுலகஙகளாம் அர்த மோட்சவீடாகும். (௭-று.) 

(கரத்நுவா.) கப்பு முதலியவைகளை ஒழியப் பெற்றவர் 

சளுக்கு எலவாவுலகல்கரும் மோட்சவுலக மாகவே தோன்றும் 

என்பகு ௧௬௮௮. (5) 

0. உடம்பிரண்டுங் கெட்டா ஓுறுபய ஜொன் 
இடம்படி மீசன் மிறம். அண்டு 

(பகவுரை.) உடமபிமண்டும்கெட்டால்-ஸ்நூலதேகம்ருட்சும 

மேகஙகளாகிய இரண்கெகெட்டால், உறுபயன் ஒன்றுஉண்டு-வர 

ககூடிய பிரயோசனம ஒன்றிருககிற த, (அதாவது) meer ow 

திடப்படிம்-சர்மீவஸமானுடைய சக்திடெடப்பதெலாகும் (௪-று.) 

(கநத்துரை.) இரண்டு உடம்பையும் சசிப்பித்சாலே சிவனருள் 
கைகூடும் எனபறு கரு டி. (0) 

7. தன்னை யறிந்து செறிந்தடங்கித் தானற் 
பின்னைப் பிறப்பில்லை வீடு, [ரூல் 

(பதவுரை.) தன்னையறிர்து ௮ தன்னைத்தாணுணர்ச ௫, செறி 
ந அடங்கி சான் அற்றால்-ரின்றடங்கி தானென்னும் அகங்கா 

Tw ஒழிந்தால், பின்னை பிறப்பிலலைவிடு = nes ஜெர்மம் வராமல் 

மோட்சமுண்டாகும், (௭-று.) 

(கநத்துமை.) தன்னைத்தான் அறிபவனுச்கு மோட்சமே கை 

கூடும் என்பது கருத்து, (7)



௭௨ GM COU குறள் 

௪ க ° 2 . 
உட பறரளனர? மாசறுக்டின் மாதூவெளியாய் 

நின்றி நிற்கு மிடப் DL MOH Ob) dD LBL tb. 

(பாதவுரை.) மருளன் நி-மயக்கமில்லாமல், Wrens Den = Kp 

சிநபாயறு சால், மாதூமெளியாய் - மகச்தான பரிசத5மாதிய 

மே ஜோமயமாய், இருளின் றி ட்ர்கும் இடம் - அஞ்ஞானமில்லா 

மல ரீரெற இடஙகிடைக்கும். (௭-அ.) 

(கருத்துரை) மாய்சையை யொழிததவர்க்கு மோட்ச கை 

கய என்பது ௧௬3. (5) 

2. விகாரங் கெடமாற்றி மெய்யுணர்வு கண் 

அகாரமாங் கண்டீ ரவு. [டால் 
(பதவுரை.) விசாரங்கெடமா£றி - மனோவிசாரமானது கெ 

6௦ ௨ண்ணம்மார்றி, மெய்யுணாவுகண்டால்--உண்மையான உண 

ர்சசியைக்கண்டால், அறிவு-௮றிவானத, அ௮சாரமாம்-அகர3மா 

ரும். (௭-௮.) 

(கநத்துரை.) மனோவிகாரமர்றவர்களுடையஅறிவு ஞானமய 

மாகும் என்பது கருத்து. (9) 

10. ௪ி,ச்தை யாங்காரஞ் ரெறிபுல னற்றக்கால் 
ரேரீதியே யாருமாம் வீடு. 

(பதவுரை ) சிர்தை-சிகதித்தலும், ஆ௭சாசமும் - அசங்காச 

மூம், செறிபுலன்-நெருங்கெ ஐம்புலன்களும், அரிறச்சால்-ஒழச் 

சால், விசெமோட்சமானது, முந்தியே யாகுமாம் - முன்னதாக 

மே சைகூடுமாம். (௪-று.) 
(கநத்துரை.) அ௮ர்தக்கரணல்களின் சேஷ்டைகள் ஒழியப்பெ 

ரீறார்ச்கு வீடு கரத்தில் கைகூடும் என்பது HES (10) 
~—e}| on —



AP VALID = PNT ULE» ௦7௩. 

9. தாயவோளி காண்டல். 

ட ஜீ கை 

ந நதோனண்றியதேல்லாந் தொடக்கறுத்துத்தூப்வேளியாட் ச் 
தோன்றியக்காற் நாய வோளி. 

(பதவுசரை.) சோன்றிய எல்லாம் - சாணப்பட்ட யாவர்ரறை 

யும், சொடக்கறுத்து - நீச, தூய்யெளிமாய் ழோன்றியக்கால்- 

பரிசு 2மான வெளியாகக்காணப்பட்டால், ூய/வொடர்ஞானோ 

அயமுண்டாகும், (எ-று) 

(கர௩தூரை.) பரிச த்தவெளியாகச் காணப்பட்டால் ஞானோே 

தீியநுண்டாகும் என்பது கரதத. (1) 

௨. கெளிவாயதேச விளக்கொளியைச் காணி 

வெளியாய வீடதுவே யாம். [ல் 
(பதவுரை.) தெளிவாய-பெளிர் த, கோவிளச்கொளியைக்சா 

ணில்--உள்சாட்டுலிளக்2சாளியைதெரிசிதசால், வெளியாய-யா 

உமரலும் வெரிப்படையாக அஙகீகரிக்கககூடிய, வீட துவேயாம்-- 

மோட்சமானது அத வேயாகும். (எ-று.) 

(கரத்துரை.) அர்சர்முசத்தில் காணப்படும் தேஜோமயமே 

மோட்ரமாகும் என்பது கருத்து, (2) 

உ மின்போலுருவ விளக்கொளிபோல் மேற் 

முன்போல மூலம் புகும். [| காணில் 
(பதவூரை.) மினபோலருவ - மீன்னலைப்போல் சொருபம் 

தையும், வீளசகொள்போல்-விளகச்சொளிபோல்சேஜோமய2ை 
யும், மேர்சாணின் வெளிப்படையாகச் தரிசித்சால், முன்போல 

மூலம்புகும்-மூன்போல மூலச்சிர்புகுவதாகும், (ஏ-)



at ஒளவைக் குறள் 

(கரத்துரை) சகேஜோமயத்தையுடைய பொருளைத் தரிசி 

தால் மோட்சமடையலாம் என்பது கருது. (3) 

4. பளிங்கு வலம்புரி பானிகர்த்கதாடில் 

அளங்கொளியாசக் தூய தெழி, 

(பதவுரை. பளிககு--பளிககையும், வலம்புரி -- வலம்புரியை 

பும், பால-பாலையும், நிகர்த்த தாயின் - ஒப்பானதானால், தள 

கொளியாச் நூயகெறி- பரிசுத்தம்பொருர் நிய சர்மார்ச்கமானது 

மிச்சசேகஜோமயத்மை யுடையதாகும். (௪-௮.) (4) 

ந. சங்கு நிறம்போற் றவள வொளிகாணில் 

அங்கையி னெல்லியே யாரும். 

(பதவுரை.) சஙருரிஈம்போல் - சககினுடையகிறச்தைப்போ 

ல், சவளவொளிகாணில்- வெண்மைரிகதழைத தெரிசிதசால், ௮ம் 

கையின் செல்லியேயாம்.-தேமஜாமயமானது உள்ளஙகையிலுள்ள 

செல்லிக்கனிபோலாகும், (எ று.) இ) 

0. அளங்கிய தாண்டா விளக்கொளிகாணில் 

விளங்கெ வீடாம் விரை ம்.நூ. 

(பகவுரை.) தளங்கிய-விளல்கெெ, தூண்டாவிளக்கொளிகா 

ணில்--தாண்டா ததேஜோமயததைத் தரிசிம்சால், லிரைர் தகடு 

மம், விளகஇயவீடாம்--விளங்குகின்ற மோட்சமுண்டாகும் (௭-௮. 

(கநத்துரை.) கேஜோமயட்பொருளைத்தரிசித்சால் மோட்ச 

கைகூடும் என்பது கருத்து, (0) 

. மின்மினி போன்ற விளக்காகத் தான்றோ 
௮ன்னப் பறவையே யாம். |ன்றில்



கலமும் - உரையும். ௫ 

(பதவுரை ) மின்மினிபோன்ற - மின்னாம்பூச்சைப் போன் ஈ, 

விளச்சாசதான்மோன்றில்--விளக்காகச் சாணப்பட்டால், அன்ன 

ப்பறவையேயாம் - அன்னப்பட்சிபோல் உண்மையை உண கட 

மாம். (எ-று.) 

(கநத்துரை.) கேஜோமபதரிசன2 சால் உண்மைப்பொருளை 

யடையக்கூடும் என்பது கரும்,௮. (7) 

வ. உள்ளொளிதோன்றி வணரி லருளொளி 
அவ்வொளியாகி யொளி. 

(பகவு௨ா) உள்ளொளிதோன்றில் - அக்தர்முகஒளியானது 
காணப்பட்டால், அருளொளி == இருவருள்விளக்கமானத, ல் 

வொளி--தந்தவொளியேயாகும், ஆசி ஒளி-- (கையால்) அதிர 

சானமான ஒளியாகும். (எ-று) (8) 

9. பாச்ச விசும்பிற் பரக்க வொளிகாணில் 
பரம்பாமே யாய வொளி. 

(பதவுரை.) பரச்தவிசும்பில் - எங்கும் வியாபிழ் இருக்கின்ற 

அகாயததில், பசச்சவொளிகாணில்-பரசவிமிருக்ெ.ற தேஜஸைம் 

கண்டால். பசம்பரமேயாயவொவரி-௮ம் தவரிமய இறைவனாகும் () 

(கருத்துரை ) தேஜோமயமே இறைவனுடைய சொருபம் என் 

பது கருது. (9) 

10. ஆதி யொளியாகி யாள்வானு,ம் தானாகி 
ஆதி யவனுருவு மாம். 

(பதவுரை.) ஆதி-இறை௨னான௨ன், ஓஸியாக-ேேஜோருப 
முூடையவனாகியும், ஆள்வானுர்தாஞாய்-ஆண்டருள் செய்பவனும் தா 
னேயாகியும, ஆதியவனுருவுமாம் - அவது ஆதியிலிருக் து அவனு 
டைய சொருபமேயாகும். (௭-று.) 

(கநத்துரை.) சர்வம் வெசொருபம் என்பது கருத்து, (10) 
டன 0-௮
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1. பத்துத் இசையும் பரம்த கடலுலரும் 
ஒத்தெங்கும் நிற்குஞ் சிவம். 

பாதுகா.) பத்த இசையும் ௭௬ பத்தச்திசைகளிலும், பரக்த- 

ப.வ்யிருஃகின் ச, சடல் கசமு2இரமும், உலகம் -- உலகங்களிலும், 

ஒத உம தன்மையாய் சிவம்-சி.மென்னும்பொருளான து, ௭௨ 

குட் ரீருப:-எல்விடதஇறுமிருக்கும். (எ-று) 

(கருத்துமை.) சவபெருமான் எலகுங் சலக் இருப்பான் என்பது 

4 Sh 3 G's (1) 

2. வின்ணிை ர்க்று Sr on wll ave Bs. Doh hl la toll Sts wv 

உண்ணிரைஈறு நிற்குஞ் சிவம், 

(பகவுரை.) விண்ணீரறைச்து நின்று - அகாயர்தில் பபவி.பி.ந 

து, விளஈரும்-விளஙகுகின்ற, சடரொளிமபால் - மேஜோமயப் 

போருளைப்2பால, சிலம் - ிமமான௮, உண்ணிறைம்து ரீ.ர்கு.2- 

இரு சியில் கலர்ிருச்கும். (எ-று) 

(கரு௩துரை.) சர்வேஸ்வாஞன வன் சகல ஆன்மகோடிகளுள் 
ரவ சலச் ரிருப்பான் என்பது கருத்து, (2) 

5. ஆகருாஞ் சீவனு மாசையம் கடனாக 
ஏகமாய் நிற்குஞ் ரிவம் 

பதவுரை.) ஆகழமூம்--சரீரமும், சீனும் -உயிரும், அசை.பும்- 

ஆசையும், சாளுக- தானேயாய், சிலம் - சமான, ஏகமாய்கிற் 
கும்-ஒன் ரூ சவிருச்கும். (எ-று) 

(சநத்துகா) சதசாசயமானது எல்லாப் பொருளாகவு மிருக் 

கும் என்பதி: ௪௫௮, (3)
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(கநந்துரை) சர்பபொருள்க nao KTy lio Aad KG 

LOM ED WT SOT என்பது 6 BB (1) 

). camo b& Cutall rman t17,50,% 
௩ . . oO ச ந ௩ . . 

உண்ணிறைச்து HM Ioh வம்... [ஙரும் 

(பதவுசை.) எண்ணீரச் ரள வுொல்லப்படா யோனி 

யோனிக் லி. பலவாப்ப்பப। EF TZ LN MB ஈப் ura, al உகும் — 

எவ்விட3 கிலும், சிவம்-சவபெருமாணானஉன, உண்ணிரைநர்து ற 

கும்-உள்வியாபசமாகவிருச்கும். (௪-று,) 

(கரந்துரை.) பலயோனிகவிலும் பல3மையாச வியாபி ௬ 
க்கும் என்பது கருத, (2) 

_ 0, என்றேதார gory) முதலாப் பல்லுயிர்க் 

ஒன்று நிற்ருஞ் சவம், (கும் 
(பதவுரை.) ஒன்றேதான் - ஒருபொருளே, 8-ழிமுதலாக- 

உரழிச்சாலமுதலாகி, பல்லுயிர்க்கும் - சசல ஆன்மாச் களுக்கும், 

ஒனராஇஙிற்கும் சிவம்-சிவபெருமான் கலர் இருப்பான். (எ-று.) 

(கநத்துரை.) சிவபெருமான் ஒருவனே சகல வுயிர்சளிலுமு 

சஒர்திருக்கினாவான் என்பத கருச்து, (6)



௭.௮ வைக் குறள் 
வ 

1. மூலமொன்றுகி ருடிவொன்றா யெவ்வுயிர் 
காலமாய் நிற்குஞ் சிவம். [க்குங் 

(பதவுரை ) மூலமொன்ருக--சாரணமாகுிய ஒருபொருளாஇ 

யும், முடிவு ஒன்றாய் - முடிவுப்பொருள் ஒன்றுகியும், எவ்வுயிர்க 

கும்-எல்லாவுபிர்களுக்கும், சாலமாய்கிற்கும் சிவம் - சிவமானது 

காலமாய்ரிர்கும். (௭-௮) 

(கரத்துரை.) மூலமும் முடிவுமாக விருப்பவன் சதாசியனே 

என்பது கருத. (7) 

S மண்ணிற்பீறச்த வுயிர்க்செல்லா ந் தானாகி 
விண்ணகமே யாகுஞ் சிவம். 

(பதவுரை.) மண்ணிர்பிறக்த-- உலக திலுண்டான,உய௰ர்க்கெ 
ல்லாச்தானறாெ சகலவுயிர்சளுக்கு் சானேமுலாகி, விண்ணகமே 

யாகும்சி௨ம--சி௨பெருமானான௨ன் அகாயசஞ்சாரியேயாவான். 

(கரத்துரை.) ॥௨பெருமானானயன் உலகததிலுண்டான ஆன் 

மகோடிசளுடைய சுழிமுனைஸ் மான ததில்சஞ்சரிப்பவனாவான் என் 

பது கருது. (8) 

9. தோற்றம.து வீடாகித் தொல்லைமுத லொ 
ol &h தவருமி ச்னுள ன் [ன்று 

_ (பதவுரை.) தோச்றமதவீடாடு -- உற்பத்தியே வீடா௫ியும், 
தொல்லைமுதலொன்றாட--பூர்விகமுதல் ஒரேபொருளா]யும், ஏத் 

தவரும் ஈசன் உளன்-யாவராலும் து.திசெய்யப்பட்டுவருஇன் றசர் 

வேஸ்வரன் இருக்கின்றான். (எ-று) 

(கநத்துரை) பிறவிமுதல் எல்லாவிடங்களிலு மிருக்ன்ற. 
இறைவனையே உண்மையாக யாவருமுணரவேண்டும் என்பது ௪௬ 

ச்சி, (9)'
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10. திற்கும் பொருளும் டப்பனவு,க் தானாடு 
உற்றெங்கும் நிற்குஞ் சிவம். 

(பதவுசை.) கிர்கும்பொருளும்--ரிர்இன் றலஸ் துவம், நடப்ப 

னவுச்தானுடக்கின்ற பொருளாகியும், £0 எறகும் ம குரு 

சிலம் -சர்௨விடங்களிலும் சம் சல் நிருக்கு.ம் (௭-று;) 

(கரத்துரை.) சகலபொருள்களிலும் இறையவன் சலக்இருப் 

பான் என்பது கருத்து, (10) 

  

1]. தன்பால். 

_-ஜெஷ்ஷிய 
தர வழி. 

1]. தன்பாலறியும் தவமுடையார் கதெஞ்சகக் 

அன்பா யிருக்கு மரன், | Sen 

(பதவுரை. தன்பால் அறியும--தன்னுடையபாலை அறிஇன் ஈ, 

தீவமூடையார் ௯ தவர்தையுடையவர்களது, கெள்சகத்துள் மன த 

இல், அரன் எசர்வேஸ்வானானவன், அன்பாயிருச்கும்-அன்புடனே 
யிருப்பான் (எ-று.) 

(கநந்துரை.) தன்னைத்தான் அறியவல்லவர் மனத்தின்ஈண் 

இறையவன் எழுச்தருளியிருப்பவனாவான் என்பது கருத்து. (1) 

சிச்தை சிவமாகம் காண்பவர் சிக்தையில் 
சிந்தித் திருக்குஞ் சிவம். 

பதவுரை.) சிர்தை-தம்களுடைய மனங்களை, சிவமாசம்சா 

ண்பவர் சிவமாகவே பார்ப்பவர்களுடைய, Riwalee மன தஇன்!
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கண், மெம்- சியப்பொருளானது, இிர்.இிழ்து இருக்கும் - எண்ணி 

யிருக்கும் (எ-று) 

(கரத்நுணா.) மனதை?* மென்ரேசொள்வோர்ச்கு இவ 

பெருமான் எழுர் -ருளுவான் என்பது கருச்சு, (2) 

5. குருவி னடிபணிச் து ௩உடவறல்லார்க் 
த் * 3 * * GY $ கருவமாய் நிற்நஞ் சிவம். 

(பதவுரை ) குருவின் அஃபணிச் த--ரானுசிரியனுடைய இரு 

ai st oom 1S), கஉடுஙளு அல்லார்க்ா-:2௪ ஈரமர்சணுச்கு.ச௨ம்- 

சிவமான ௮. அருமமாய்கிர்குஅரூபமரறிரக்கும். (எ-று) 

(ஈரத்துரை.) சாைிரிபனுடைய கிரு ௨டிக உள்ளபடியே 

வணக அறைகாரிரகூடயல்லார்ச்கு ௮-னுடைய இரு ர oT க 

கூரியமாகும் என்பது கரு த. (3) 

4. தலைப்பட்ட சற்றுருவின் சன்னிடிபி லல் 

வலைட்்்ட்ட மானநுவே யாம். [லால் 

((1நவுரை ) தலைப்பட்ட உயர்ர்ச, சர்குருவின்-ஞானாசிரிய 

னுடைய, சர்மிதி.பிலல்லால் - இருரசச்சிநானத்கின் முன்சேயல் 

லாமல், வலைட்பட்டமானது லேயாம் ௩ வலையிரசிக்மெ மானதுவே 

யாகும். (எ-று) 

(கநத்துரை.) சர்௨ஜெர் அாளும் ஞாளாரியனுடைய சக்சிசா 

னச்தில் அடகடியிருக்கவேண்டும் என்பது கருது, (ஷு) 

9. நெறிபட்ட சற்ருரு நேர்வழி காட்டில் 

பிஜிவற் றிருக்குஞ் ஏவம். 
(பதவுரை.) கெறிபட்ட--ஞான வழியிர்சேர்க்த, சர்குரு-ஞா 

ஜசிரியான௨ர், சேர்ஒழிசாட்டில்- உண்மையான வழியை உப
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சில்சால், பிரிஃரறிருக்குஞ்சிவம் - சிவபெருமானானவன் ure 

பிரிவுமின்றிக் சலச்திருப்பான். (௭...) 

(கருத்துரை) ஞாஞசிரியனுடைய ஈஉ.ண்மையான உபதோசத் 

தர்ல இறைவன் திருகருளசெய்துகலச் திருப்பான் என்பதுகரும் க. 

ட. மல்லன நால்பல கற்பினுங் காண்பரிதே 
எல்லை மில்லா க சிவம். 

(ாதவுரை.) ஈல்லன--ஈன்மையான, நால்பல- நால்கள்பல௨௰் 

றை, கரபினும்-தர்றாலும், எல்லையில்லாதசிவம்-௮ளவு சொல்லப் 

படா? வியாபகம்பொரும்இிய சிவபெருமானை, சாண்பரிது-தரிசிப் 

பத மிசவும் அருமையாகும். (எ-று) 

(கருத்துரை.) ஞாஞாசரியருடைய கிருபையில்லாமல் அசேசு 
சாஸ் ரங்களைப் படித்திருக்ாறம் சர்வவியாபகப்பொருளான௫வ 

பெருமானைத மரிசிப்பது அருமையான காறியமேயாகும் என்பு 

கருத்து. (0) 

7. நினைப்பு மறப்பு மில்லாதவர் கெஞ்ச ம 
தனைப் பிரியாது சிவம். 

(பதவுரை.) நினை ப்பம் மறப்பும் இல்லாதவர் - நினைப்பும் பற 

ப்பும் இல்லா தயர்களுடைய, கெஞ்சர் னை -மன ச்சை, சவம்-சவு 

பெருமானானவன், பிரியாத--கலச்திழுப்பான். (எ-று) 

(Ah ROT.) சர்வகாலமும் ஒரேசிர்தனையாக இருப்பவர்களு 

டைய மனத்தைவிட்டு இறையவன் க்ஷ்ணகேரமும் மிரிக்திகுக்௬ 
மாட்டான் என்பது கருத்து, (7) 

8. ஒன் லொள் றில்லாகமனமுடையாருடல் 
என்று மொன்று து சிவம், 

6 ,
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(பதஷரை.) ஒன்றில் - ஓபேபொருங்னிட 2௫ல், Hamp a= 

கலவாத, மனமுடையாருடல் மன Sed, YL MAA ருடைய சரீ 

தீதில், சயம்-பரம்பொருளானது, என்றுமஒனறாது அ௭ர்தம்தா 

லத்திலுவ கலவாது. (௭-2) 

(கரத்துரை.) உஒபேபொருளைப்பற் ர பஉர்களே இறைவனும்ப௱ 

ரீமாட்டான் என்பறு EH. Bs (8) 

0, நாட்ட மில்லாவிடம் சாட்ட மறிந்தபிலா 
மீட்டு விட [ _/ ர் WIL ° 

(பதவுரை.) சாட்டமில்லா உ நடமா பாலும் காட்டை 

யடையப்படா? இடதநினை, சாட்டமத மி மவ -உண்மைப்பா 

வலையால் உணர்ச் தமின் சவமமீடடிவிடாது -சி௨மான துமறுபழி.பு ப 

அிருப்பவிடா து. (எ-று. 

(கரத்துரை.) (CO DA. ot (DF BH tah 6 (G10 இடரமையுண 

re BW oor cmt இறைவன் அர்களைவிடமாட்டான் என்பறுசரு 2 நட 

10. பஞ்சமாசத்த மழுப்பவர்ம் கல்லா அல் 

அஞ்ச லெல்னாது சிவம். 

(பதவுரை.) பஞ்சமாசத்தம்-பரு சமாபாதகம் என்கிற சத்தத் 

தை, அறுப்பவர்க்கல்லால் - ௮அறுதொழிப்பவர்களு$ கல்லாமல், 

Paw = பரம்பொருளானது, அஞ்சல் என்னாது - பயப்படவேண் 

டாம் என்றுசொல்லாது. (௭-று.) 

(கநத்துரை.) யாசொருவர் பஞ்சமாபாசகம்களை விட்டி வில 

குன்றார்சளோ அவர்களை உண்மையாய்ச்சாப்பது சிெவமேயாகும் 

என்பது சருத்து, (10) 
~—o}o—
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2. அங்கியிற்பஞ்சு. 

வவட இ-பட்டம் 

1]. அங்கிமிற்பஞ்சுபேோலாகாயத்தே நினையில் 

சங்ச்2 வேண்டா சிவம். 

(பதவுா ) இக BN Put Fe ஸ் ெருப்பில்பட்ட பஞ்சை 

2 பால. RTL. gh | ‘tor lov 32 BTW 4 விட்ல & ear sur 

7 Toy Fly வதை, ச்கிகக பண்டாரம் -ரந்தேதகங்சொள்ள 

CORTE TL (oth | 

(“ரந்நுை) மொருப்பிர்பட்ட பப்ரைப்போல ஒன்று மின்றி 

ol எண் மறு Joh BOM ஸ் சாழீஉஸ் EMO ப இ. ருபையண்டாகும் என் 

Lb) bd A oh! 
(1) 

9. Quvuicie V Mu api GO, bohF b Dar 
அப் JT தர பந வம். 

(1 நவரை) மெய்ப்பாலறியா5 - உண்மைவிஷயசமசை யு 

ரா, மூடர் மப்ொஞ்சதல்-மூடர்களுடையமனததில், இயம் அப் 

பாலாகும் சிவபெருமான் சடந்திரூப்பான். (எ-று) 

(கரந்நுபை.) மூடர்களுக்கு இறைய௨ன் தூரததேயிருப்பான் 

என்பது ௧3 து. (2) 

5. நெஞ்சகத்துணோக்க நினைப்பவர்க்கல்லா 
அஞ்லென்னாஅ சிவம். | அல் 

(பதவுரை. கெஞ்சகத்தள்சோச்ச-மனத்தைச்சொண்டு பா 

ர்த்து,நினைப்பவர்க்கல்லால் = சிர்திப்பவர்களு நீகல்லாமல், வெம் 

வெபொருளானது, அஞ்சல்என்னுத-பயப்_டாதீர் என்று சொ. 

லாது, (எ-று)
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(கரத்துரை.) இறைவனை > oa ua? Gm ERM ULET gs 

ரைக்சொண்டு ௫4 ப்பலர்களுக்சே இருபாகடாட்ஈம செய்வான் 

என்பது கருதி, (3 

4. பற்றிலா தொன்டினைப் பற்றின லல்லு 
50) | கற்றா 63) ஓப ன் ool Littl னி ச 

(பதவுரை. பர்ிவாமொன்றினை - யாஷவொன்றிலும் பரறில் 

லாக ஒருபொருா. பச்றின அல்லு ௯ பாழிப்பிடிடதா வல்லா 
மல், கரிறதறால் என்னபயன் -) ர்வசாஸ் HT YO UD ob TO 

என்னபிரயோசனம், (எ-று) 

(கரத் துரை) யாொன்றிலும் ப ர் மில்லரக இறைவனை பாசா 

௩ னாலே சர்வ நூலகசாயும சரிறபயனை படையலாம். என்ப 

கருத்து. (1) 

5: தம்மையதிவாரை தீ தாமறி நூமொண்ட 
நமமை யிவமரோ தான, [பின் 

(பதவுரை.) சத்மையதியாபை த்களை சசமேயுணர்வாகை, 

தாம் அறி குகொண்டபின் மாம் ணர்ர்ச கொண்டபின்னர், தம் 

மையறிவாமோ தான் -தம்மைத்மாமறிபு மறிவுஉண்டாமோ, (௭-ற) 

(கரத்துரை.) தம்மைத்தாமறிச்து தலைவனை யுணர்ச்த பின் 

மீண்டும் இறங்கார் என்பது கருத, (5) 

6. அசபையமித் துள்ளே யழலெழதேரக்கில் 
இசையா மண்ணிற் பிறப்பு, 

(பதவுரை.) அசபையறிக் ௪ - ௮சபாமக்திரச்சை யுணர்ச்் gy, 
உள்ளே -மனத்தின்கண்ணே, அழல்எழல் சகோக்இல்-௮௪இனிஎளெ 

ம்புவைப்பார்த சால், மண்ணில்பிறப்பு இசையாது - இவ்வுல 
தில் ஜெர்மமுண்டாக மாட்டாது (௭-2)



சூல்மூம் - உரையும். ஷீடு 

(கத்துவா) யாமராநஉர் ஐஈபா.ரஈஇிரத் $்யுணர்ச்துயோ 
CKO FL Bam Oy FBS Mi ௮மாகள் மறு றம மெடிப்புதிய்லை ஏன் 

பூதி கருத, மு 

7. இமையாத நாட்டத் இருக். துணர்வாருல் 
கமைய/[தவானச்த மாம். 

(பதவுரை) ஜமையாம்காட்ட ரஇருக து இிமைச்சாபார்கவ 
யிலி ரர். உணர்வாருக்கு - உணரகின்தவர்களுக்கு, அமையாத 

BYOB SOT OAD It BTA ATG FE if COLT Bw («1-2 ) 

(hha RON ) perme satura களுக்கு of om Quoi 53,6 

ந முண்டாகும் என்பது கர. (7) 

க துரியங் நடந்த ஈடரொளியைஃ கண்டால் 
மரணம் பீறப்பிஃலை வூ, 

(பதவுரை) தரியககடர்தாறுரிபஸ் வானத்தைத் தாண்டியிரு 

கின்ற, சடமொறரியை-9 52ஜாமயப்பொருளை, சண்டால்கதரிச 

தீரால். மாணம்பிறப்பியலை சாலும் பிற 2. மில்லையாம், வீடு 

மோட்சமுண்டாகும் (௭-௮) 

(கரத்துரை) மேேஜோமபமான பொருளை உள்ளபடி தரிசிப்ப 

வர்சளுக்கு இனிபிறவாரெறி ரைகூடும் என்பது சருழ்து, (8) 

9. மதியோ வஏடம்பினை மீரசற சோரக்கில் 
al Sur usw alin. 

(பதவுரை) மதிபோல் -சச்தி/வைப்போல, உடம்பினை சரீர 
தடை, மாசற -குறறம்ரீ௨5, கோககிலஃபார்தமால், விதியோயகல 

விம விதிபாறுபமீ்பாம் (௭-௮.) (9) 

10. சீவன் இவலிங்க மாநத் OS of BOLT Bin 
பரவ மரிம்ருமபரிழ்து,



3/௬ ஒளவைக் ருறள் 

(பதவுரை.) 2வன்--€வளை, இஃலிமகமாசச் - இவலிகஈமாக 

Day தெளிச் தவர்தம்-கெளிச் ரவர்களுடைய, பாவம் பரிந்து ௧௫4 

கும் -ஜெர்மமானது வேரோடர்றுவிடும் (எ-று) 

(கரந்துரை.) 2௨னும் சிவனும் ௨ன்றேயென்று உணர்பலா்ச௪ 
ஞச்கு பியவாமையண்டா பென்பது கருழ்து, (10) 

ee a 

8.Gwuuw s to. 
~~» f-——- 

1]. மெய்யகத்தி வுள்ளே லிளங்குஞ் சட 

கையகத்தினெல்லிக் கனி... [கோக்மில் 
(பதவுரை.) மெய்யசமதிஷள்ளே :- ஸ்தூல ரும்குமசரீப வ சள 

ச்குள்ளே, விளஙகுஞ் ஈடர்-ல்ாயகுகின் நஜோமயப்பொருளை; 

கோச்கில்-தரிசிதசால், (அப்பொருளானத) கையகதிதின் ஜெல் 

லிச்சனி--உள்ளஙகையில் செல்லிககணிஃபால் வெளிப்படையாயக 

திடைக்கச் கூடியதாகும (௭-று.) 

(கநத்துரை) இறையன் ஒக்வொரு அன்மாச்களிலும் கலக் 
இருப்பஃனும் அவ்வான்மாக்கள ஓவ்யவொருசமீரகசபாலும இருப்ப 

னவுமாகையால் அப்படிப்பட்ட இறைகனைத தரிசி$்தால் அவண் 

எப்பொழுதும் வெளிப்படுப்வனாவான் என்பது ௪௫4, (1) 

உ கரையற்ற செல்வத்கைக் காணுங் காலச் 
உரையற் நிருப்ப துணர்வு. [தில் 

(பதவுரை.) உணர்வு-உணர்சசியானத, கரையற்ற செல்௨த 
ச சகாணுஙதாலதஇல் -- ௮ளவகடர் செல்வமாகிய சாமேேஸ்௨ா 

னை தரிசிக்குந்காலத்தில், உரையற்றுஇருப்பது -யாசொருசொல் 
எமில்லாமலிருப்பதாகும் (௪-று.)



(PUI ம் - உரையும், அள் 

(Hd WOT.) gra sg Orava இறைவனை உள்ள 

படியே தெரிஏிதமால் வாய்்2பசாமல் மெளனமடையக்கூடும் என் 
பி் சீரும். (2) 

உ உண்டுபரி 1 ச்கார் போலுடம் பெல்லா 

கண்டுகொள் காதல் மிகும். | அங் 
(பநவுரை.) உண்டு-பு4௮, ப௫ி£ர்க்தரர்போல் - பசியைநீக 

இக் கொண்ட பாநராப்போல. உடம்பெல்லாற கண்டுகொள் 

பீருழுமை*குக சண்க்கொள், ச மல்பிகும் அசையானது அதிகரி 

க்கும் (எ-று) 

(ஏரதந்துரை ) பிதர தவர்களைப்போலவே இறையவனுடைய 

வியாபகம சரீரமுழமுமைசகு மிருப்ப த உணர்ச்து கொள்ளவேண் 

டியபென்பது ௧௫௮.து. (3) 

4]. உரைசெய மோசை யுரைசெய் பவர்க்கு 

நரைதிரை யில்லை சமன், 

(பதவுரை.) உரைசெயும்தசை - சொல்லப்படுகின்ற 67 55 

Sager, LOIMDEwuatégG = சொல்லபவருக்கு, நரை இிரை-. 

ஈவாயும்கிரைபும்,ஈமன்-- எமனும் இல்லை--ண்டாவதில்லை (எ-று ) 

(கநந்நுரை.) சா,ச,ச3 தவமக உண்மையாகக் சண்டறிக்து 
VETA MUM ECGS H GOI HM Ohh ow Dw உண்டாவதில்லை 

யாம் என்பது கருத்து, (+4) 

9. தோன்றாத தாயவெளி தோன்றியக்காலு 

தோன்ரு ற் மாப்ப தறிவு, [ன்னைத் 

(பதவுசை.) கோன்றாத -: யாவருக்குற காணப்படாத, தூய 
கொளி-பரிசுத்தமாகய தேஜஸானது, தோன்றியக்சால்--சாணப்
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பட்டால். 9. sir tortion In. தோன்றாமல் காப்பக வெளிப்படுத் 

நாமல் காப்பசா, அறிவ அறிபாகும் (எ-று ) 

(கநத்துரை.) எவராலும் உண ப்படார சே மல மயமாணவ 

யாவருக்குக காணப்படுகின்றசோ அவர்கள் அறிவு முகார்தாமாக 

சம்பேறை யடையார்கள் என்பது கரதத. (9) 

6. வாக்குமனரு மிறத்த பெ ருள் காணில் 
ஆம்கைக் கறிவில்லை யாம். 

(பதவுரை.) வாக்கும்--௨௪னமும், மனம மனசும், இக்த 

பொருள் - ஆகிய இமைகக் கடக்கிருச்கின்ற பொருளைக்கண் 

டால், அக்கைக்கு-ஈரீரதகிரர. அழிவில்லையாம்-யாதொரு கெடு 

இயம் உண்டாவ இல்லையாம் (எ-று) 

(கநந்துரை.) வாக்கையும் மனதையும் இரக்கிருக்ின்ற கட 

வுளை உள்ளபடியே தரிசிபசால் சரீரம் அறிர்து படிவஇல்லையாம் 

என்பது கருத்து, (6) 

1. கண்ணகக்தே நின்று களிதருமே காணு 
உன்னகத்தே நின்ற வொளி. [ங்கால் 

(பதவுசை.) உன் அகத்தே நினறஒள் உன்னுடைய மனத்தி 

ன்சண் எழுச்சருளியிருச்கின்ச கேஜோமயப் பொருளானது. கர 

ஹுங்கால்--பார்ச்குமீட தில், கண்ணகம்மேடின்று - ஞானக்கண் 

ணினிடத்திலிருந்து, களிதரும்-அசக்கத்தையுண்டாச்கும் (எ-று) 

(கநத்துசை.) ஒவ்வொரு௮ருடைய ஆன்மாக்களிலு மிருக்க 

ன்ற தேஜோமயப்பொருள் தரிசிப்பமர்ச்கு கண்காட்சியைக் கொ 

ஓக்கும் என்பது கருது, (1) 

8. ஆன ம்த மான வருளை யரிம்தபின் 
தானச்த மாகு மவர்க்கு.



அலரும் - உரையும், Df Fo 

. ™ 

(t Halon.) 4, BIE GOT OO = B50) F UST 6OT அருளை ௪ ந dy in Tam, 

MIG 7 Mom => 6 th aN. Dan dew 7 அவ்உருளை யறிக Td Be 

STD yO (HO TC 61 BY தமாக மூடிமான (எ-று) 

(455 HoT ) இருவருளாடப ஆரர்சக்ழை யுணர்ச், பிரதே 

அஃஉர்களெலலாம் ஆரக்கரூபசைக யடைவார்கள் என்பதகரு2த;. 

9. மறவாமற் கா ணும் வகையுணர் வாருக் 

Rout Dh bs oy மாம். 

(பதவுமை.) மறவாமல் = oF Belov, a0 oar ghee 

கின்ற, வகையுணர்வாசக்கு-விம்ையுணாபஃருஈரு G) Pun Pas 
ay 

தலுமாம்--இறமாகிருஃகும் வலலமையுககைகூடும (௭.௮1) 

(கநந்துரை.) ala SL gS Bay on ERCAM 2) COAT Ib I iT [i 5 & (G 

குணமுடையலர்கள் ஜ?மமெூச்சமாட்டசாகள் COIS. KT BB. 

10. விண்ணிறைச்து 4 ன்ற ௦ பொருளே புடம் 

உண்ணிறைச் நு நின்ற வொளி. (பதன் 

(பதவுரை ) விண்ணிறைச்துகின் ந.க ரயம்உரைக்கும்வியா 

பித் *2. பொருளே - பொருமீள., உடம்பு ௭ சரீரமாகும், அத த்திரு ச், O Bea, 4 Gil, 
லுள்--அர்தசசரீ ரத இிகுள. நிறை தரின்ரமிரி - வியாபி2 இருக 

இறத தேஜோமயப்பொருள் (எ-று) 

(கநத்துரை) ஆகாயமே சரீரமாசவும் அக்குள் கடஙசிபிூ 

க்கும் சர்வபொருள்களிலும் கலர் திருப்பவன் ஜோ ரூபமுடைய 

ACAI என்பது கருச்து, (10) 

000
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4. கண்ணாடி. 

வை ஆட ஆட்ட 

1. கண்டை தன்னி லொளியோ லும்! 155 
உண்ணாடி.. மின்ற வொளி, | னுள் 

(பகவுரை) சண்ணாடிருன்னில் - சண்ணாடியில் சாணப்படுதி 

ன்ற, Fer உடம்பரணள்--கரீரதிர்குள், 

காடிரீன்ரஓரிசோசதிருர் உமதேஜோமயப்பொறு ளாகும(௭-று.) 

(கருத துரை) ஈண் மடிக்கொடரியிநப்பத உபோல் உடம்பினுள் 

இறைவ ய ஒளியிருசசன றத என்பது கு எ, (1) 

௩ a க * ௪ 8 

உ அஞ்சு புலவனின் வாறியிந்தாற் பிவைத் 

DOHA மில்லை யுடம்பு, 

(1 1நவுரை) அஞ்சுபுலனின்் உ -பஞ்சேக் திரிய ங்களின் இரம 

வைகளை, ௮ரிக்தால- உணர்ச்தால், பின்னை: பிரகு, உடம்பு ௭ சரீர 
எட் 

மானது, தரு சவஇல்லை ந ஈப்பஇல்லை. (௭-ு.) 

(சரந்துமை) பன்சபுலன்களின் குணருணடகளை யுணர்ந்த 

பெரீயோர உலாபதிலிரக்கமாட்டார்கள் என்பு ஈருச்து. (2) 

உ 609 up 5OH Br onwm C bt iby. sv 

சாவது தூ மி ல்லை யுடம்பு. 

(பதவுரை) சாபியகச்தே - உற்டிச்சமலஸ் தான தில், ber 

ஞா --சன்மையையடைய. சோசல் சரித தால், உட ம்பு-௭சரிப 

மானது. சாவதுமிலலை--சரதிர இல்லை (௪-று.) 

(கநத்துரை.) காபிஸ்கானச்தின் குணாகுணங்களை உள்ளபடி. 
யே உணர்ர்தவர் இனியிறக்கமாட்டார்கள என்பது கருத்து. (3)



மலமும் - உரையும். ௯௧ 

41/ கண்டத் தளவிற் கடிய வொளிகாணில் 
Df ar01 டக் மரா ஸ் (ட. ப் |: 

(பதவுரை.) som jaoraev = ales Glen a7 60 38) Smt 

கடியஓரிசாணில் ால்லசேஜோமயசறைக GHA FAV, CLAY = 

அ௮வர்சளுடைய சரீரமானது, அண்டசதாாகும் -- Crave lvoe 

கும். ( எ-று.) 

(கரந்துரை) Sag hon sarong Ret apt y BSCA AL GOR Lp ene 

TMV 1 Fo H FP O10 GM dads or ow Fl Tom wool ou 

Bb (1) 

T6G9 cya jip ym C50b5 oy 
அத்தர மாகு APL ut fi 

. Atma 
பது ] 2 ஈகி -னுளளே அசர் பபமாண்டவத இற்குள்ளே.சழ 

2 

Qo ளிகளம்ப, சோக்கிருங்கதர்சிபமால், உடமபுனசரீரமா 

COT), அழ ப மாகுமாகுட்சுமசெொருப ப தை படை ப 2, ( oF - 2 ) 

(கரந்துகா) சச்கிமாண்டலதநிலுள்ளேென்று அறுகு அமர 

ஆண்டால Fi 10 SF 0 OFT 5b DB UGML Uf ie Ol OOT LI Bib Bh F's 

2 6. ib 5 OG AUT oY HIG தனை பில் 
fail ib ath பப்பு பவ ப் 

பாதவுமா.) ஆரகுர் பெரியா வருவச்சனை பரவல முண 

wun. Geren saz, கோச்கில்-ரிசி)சால. பராபகும் சுடர 

ட்சிக்கின்ற, பரமாமவலா ௬ ப. ம்பொரு்ளனறு சொலஒம்படியா 

வான் (௭-:..) 

(கரத்துரை;) யாவராலுமணரப்படாத இரளைவனுடைய சொ 

ரூபத்தைச் தரிசளலை செய்தால் பாமேஸ்வபரனுடைய சொருபச்ை 

யடைஉான் என்பது ௧௬௪.௮, (6)



௯௨ PM OAS (TMA 

7. வண்ண மில்லாத வடிவை பறிம்தபின் 

AY SM oA! VA) APL ALLY. 

(பபநவுலர.. வண்ணமில்லாமவடிலை - அழகுமாகவியமைசள் 

சொல்லப்படாத பொஷபத மை, அறிக்தபின == உணர்சி பின்னர், 

உடம்பு சட மானு விண்ணலராகும் அழத வசர ப மாழு.ம் (எ-று) 

(கத்துமரா.) அழகுமா3லியயை சொல்லப்படாம இறைவனை 

உளரோ ண்பவர்களுடைய சரீரமானது OC bat FG ww) 

சரீ மாகும் என்பது BH wb B's (7) 

. நெற்றிகருேப நிறை ச்கவொளிமாணில் 
யுற்று மறியா துடம்பு. 

பாதுரை. Oe eH Oe ae meee Pe ET. A me y= 

வியாபி கிரன்ற, ஓ! -மதஜோமயப் பொருளை, காணின் மரி 

மால், உடம்பு முற்றும அழிபாது ௭ சரீமெல்லாம் yf awr 

யாது (எ-று) 

(கநந்துரை) சுழீனாஸ்சானத்தில் எழுச்சருளி யிருக்கின்௪ 

இறைவனை யாரொருவா உள்ளபடியே தரிசிச்கினறார்களோ அவர் 

கள் சரீரமானது என்ரைக்கும் அழிவதில்லை என்பது கருத்து, (1) 

9. மா தாவெளியின் மனசொன்றவைக்தபிவ் 
‘ ் f, 7 e போதக மாரு முடம்பு 

(பகவுரை.) மாசாவெளிடில்-மகத்தாகிய பரிசுத்தமாகிய வெ 
ளிபினகண். மணம்ஒன் ரமைததமின்-மனத்சைப்பொருர்தவைய்கு 

பின்னர், உடம்பு-ச/பமானது, போகமாகும் - ஞானமய$தை 
யடையும் (oT - )



மூலமும் - உரையும், ௯௩ 

(கரந்துரை.) பரிசுச்தமான வெளியினிட ௪௫ல் மனதை உள் 

ளபடியே வைத்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவருடைய FP. (Ue. whi Gar 
e 

ர் av லைமையையடையும் என்பது கருத்து. (9) 

100. சுத்தமோ டொன்றி மனா Nm 5 baa 

முற்று (பறியா தும்பு. 

(பாதவுரை.) ஈசமோடொன் றி--௪:3 கத தலத்இிறி ஈலஈ து, 

மானமுமா மணமுமம். இறம்பக்சால் - யாவர்றரைய மிரக்ிர்தால், 
4 . ச ரூ . ச 0 . \ 

உடம்புமுர்றும் அட்யாது எ எல்லாக் EP Tw Fem Of web Bevan 

ICDL. AEM வாரும் (எ-து.) 

(ஈருத்நரை) மனமானது KFT AGIAN Ove gs wrap 
டி. . உட் ர் டர . 

an ys திரா திரு ச்குமாறால் அ கணாடைய சட்ர்மானணறு அமியா 

8 ஷையையடையும் என்பது கரும். (11) 

el 

0. சூனியகாலமறிதல், 

1. திரவியடி.வருவாய் நீண்டவெளிகாணில் 
அ ரவணையானாகு மூடம்பு. 

(பதவுரை. சிரவி--எவ்விடக்திலும் நிறைச் த, அழலுருவாய் 
நீண்ட -- அக்னி சொருபமாய் மீண்டிருக்கின்ற, வெளிசாணில் 

ஆகாமத்தைச் தரிசித்தால், உடம்பு--அ௮௮வர்களஞுடைய சமீரமானத, 

௮அரவணையான்ஆகும்--விஷ்ணுசொருபத்தையடையும். (௭-று,) 

(கருத்துரை.) சர்வவியாபகனான கடவுளை சற்றம்பலத்தின் 
சண் தெரிசித்தவர்கள்சரீரமானது விஷ்ணுசொருபத்மை யடையும் 
சன்பது கருத்து, (1)



ரா ஒளவை முற or 

3 உறுவரி தழலாச வுள்ளத்தே சென்று 
புருவகத் திடைர.ம.த7 பார். 

AIHA OT | உருவும் ௪ சரீ மமான ஆ. கீமுலாக 2 SB) oP wins 

மாக, Poll ofl 2 $0) + oor DI = மனணததிரரென்று, புருவஈ திடையிரூர் 

Bi TY Vb? Bales ms க். பார் - து ர் சிப்பாயாக (el -௮.) 

(4 bd இரை 1) கன்பா. அரம்கிறிசெ 7ரபமா பதி Hilf GOA sh wor 

த 0௪. சரமிவளி பய எர்சிசபுவேண்டும் என்பதா கருக கட ob bie VS , தா கமுக. 

உடுமுவம் இரை மிருச்வு புண்ணியனைக் கா 
பி oO . ‘ * 4 

உரறவற்து நறம மடம்பு. [ணில் 

் ் ் ஈட்ட ஸ்ரீ a wk BM இ ர ssi ன் ற, ப்ரவரை ) புர கட 

உட ம்பு 
. ச a 

புண்ணா ப ote Earby — TTS on Kor glo) pit Be 1 TOV, 

AP l 00 coro  & he rau கும் Be HT bP HI | oO -௮,) 

a ரு . 1 > . ~ on . 
(சரத்தை) சும்னாஸ்சானமகலிருர் து இரைஉனைம் செரிசி 

க்கபேண்சிம் என்பது எரு ா (3) 

4. அசம்புறம் பேரப் பொருளை யறியில் 

உமம்பல காட்டி மூடம்பு, 

(பகவுரை.) அகம்புறம் - உள்ளும்வெளி.பிலும், பேரசாபொ 

ருளை எ மாறாத பப்ம்பொருளை, அறிபில் ௮ உணர்ந்தால், உப 

ம்பு - ரரீரமானது, உசம்பலகாட்டும் - அரேககரலம் நிலைத்திரு 

க்கும் (எ-று) 

(கநந்துரை.) உள்ளி௨த்திலும் பெ ளி.பிடத்கிலுள் கலர்திருக 

இன்ற இறைவனை ஆராய்கின்ரவர்களுடைய சரீ பமானது நெடு 

சாள் இறச்சாமலிருக்கும் என்பது கருத்து, 4)



மூலரும் - உரையும்; கூடு 

2. அ விபாம் போகா தடக்கி மீரு,ச்தபின் 
ஓவிய மாரு ரூடம்பு, 

(பதவுரை) அவி-. ஆவியை, பாழ்போகாக - பாழாய்விடா 

பல், இட கி.பிருர்தபின் - அடக்டிச்சரு-்துமகமொண டிருதால், 

உட ம்பு எரி மானது. உவி.பமாகும் எ ச கிழம்போல்௮அசைவத்றிரு 

க்கு. (எற ) 

(கருந்துரை) சரா்களை Gasthelaine 9% KB oT Dad sof 

மமானஞான ;ழையடைலம் என்பது ௪23. (9) 
ச 6 4 lf ° 

0. அஞ்சு படம்ி யறிவோ டிருத்தபின் 
துளாவ இல்லை புடம்பு. 

hy (சுமை) அகம அடி -  ம்புலண் af uy io HL FG), 

oP Soh =o, 107 to Ceo. Bay sey RM OL Oy 2 

ET UNO 6. GG Fag veo ரு உரகுபடு உலுவலை. (ஏஃழ.) 

(4.6 Alon) endcyevet aon 1d GO abel 6oT வா கறாடைய எரா 

மானது இரப்பதிலலை என்பது கருத்து, (by 

q தீயாக வுள்ளே தெளிவுற கோஃடினால் 
மாயாது பின்னை யுடம்பு, 

(தவுசை.) தயாக-குணிசொருபமாக, உள்ளே: மனத்தி 

ன்சண், மெயிவுறசோக்கினால்-ஞானகசை யடையத்தரிசிக்கால், 

உடம்பு-:ஈரீரமானது, பின்னைமாயாது-பிரகுஇறச்கசாது (எ-று.) 

(கத்துரை.) அச்தர்முகழ்தில் ௮அச்கினிசொரூபமாச இறைவ 

னைழ்தெரிசித்தால் சரீரம் கழேவிழாது என்பது கருத்த. (7) 

8. தானந்த மின்றித் கழலுற சோக்கிடில் 
ஆனத்த மாரு முடம்பு.



Gn Fr ஓஒளவைக் குறள் 

(பதவுரை.) சால் -தான், அச்சமின்றி மடிவில்லாமல். பழ 
ஓரஃபொறிபறச்க, சோக்கிடில்-ழரிசததால், உடம்பு - சர்மா 

னது, ஆஈச்சமாகும2பரின்பத்தையடையும் (௭.று) 

(கரந்துரை.) எதிலும் சடத்தலிலலாமல் எவன் சரிசக்இன்றா 
னோ அவன் சரீஈம பேரின்பமயத்தையடையும் என்பது hd S.') 

ளு 

0. ஓறிவின்றி நின்ற பொருளை புணரில் 
அ/நிவின் ஜி நிற்கு மூடம்பு. 

(பவுரசை.) ஒழிவு ஆன்றிஃயாபொரு உமிவுமில்லா மல், கின் ற. 

இக், பொருளை-சாமிவைரனை. உரிலு உள்ளபடியே உண 

ர்ச்தால், உடம்பு--சடீரமானது, அமிவின திரிற்குமாயாகொரு கெடு 

இயை.பு மடையாமலிருககும் (எ-று) 

(கருத்துரை) எவ்வீடத லும் வியாபிசதிருர்ம கடவுளை உண் 

மையாஈஉணர்ர்தால அ௨உர்களுடைய சரீரம் அழிவில்லாம விருக் 

கும் என்பது கருத்து. (வ) 

10. பற்றற்று நின்ற பழம்பொருளைச் சிந்தி 

முற்று மழியா அடம்பு. | கில் 

(பதவுரை ) பற்நற்றுநின் யாதொரு சம்பர்தமு மில்லா மலி 

ரத, பழம்பொருளை-சர்வேஸ்வரனை, ரிச்இிச்சன் - நினைத்தால், 
உடம்பு -சரீரமான து, முற்றும்அடியா த முழுமையும் கெடாது () 

(கநத்துரை.) இறையனைச் ரக்இப்பவர்கள் சரீரம் அழியாத 

ஏன்பது கருத்து, (19) 

fe
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6. சிவயோகநிலை. 
கவட ௨ 

1. அடி.மிசை வாயு வடுத்தடும் தேட 
முடிமிசை யோடி. மயல். 

(பதவுரை.) ௮டிமிகை-மூலாசா! இன் மேல், வாய எ சரா 
னது, அடுததடுச்தேகி - பொருத்தப் பொரும்துப்போய், முடிமி 

சை -சழினாஸ் சான தின்சண், மு.பல்-பிரய ச தனப்படு.(எ நு) 

(கநக்துரை.) வாயுவோககூடச சம்ப மப்பட்டே சுழினாஸ்கா 
இல் செலலவேண்டும என்பது கருத்து, (1) 

ஃ. உண்ணடை. வாயு வதனை யுடனிரப்பி 
விண்ணேடு மெள்ள விூ. 

(பதவுரை.) உள்சாடி-அர் தர்மூகஇன் சாடியிலுள்ள, வாயு 

அதனை--௪ரததை, உடவரிரப்பிஃசரீ ரத் நிற்குள்பூரி௨ து, விண்டோ 

ெகும்பகததில், மெள்ளவி--மெதவாகவெளியேவிடஷரய், (௭-௮) 

(கருத்துரை) வாயுவை பூரிக்கவேண்டிய இரமப்படி பூரித 

பின் குமபிச்கவேண்டும் என்பது கருத்து. (2) 

5. மெள்ள விரேசித் நு ய்விம்மிப் [ரித் 

கொள்ளுமின் கும்பங் குறிதது. [துக் 
(பதவுரை.) மெள்ள-மெ*ுவாக, இபேசித்த-இரேோசகஞ்செ 

ய்து, மெய்விம்மி--சரீ ரம்விம்முதலையடைக்௪, பூரிச் து-பூகஞ்செ 

ய்து, கும்பகமகுறிச் த -கும்பத்திலுள்ளேகுறித த, கொளளுமின் -. 

கொள்ளுங்கள். (௭-று.) 

(கநத்துரை.) மெஅுவாகச் சரத்கைவாங்கி இரத் சப் பின் 

பூரகஞ்செய்து அதன்பிறகு கும்பசஞ் செய்யவேண்டும் என்பு 

கருச்து. (3) 
7
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4. இசேசக முப்பத் தாண்ட து மாத்திரை 
பூரகம் பத்தாறு புகும். 

(பதவுரை.) இரேசகம் - Bore6 4 Depew, மாத தடை 
அளவாவது, முப்பத இரண்டு = மூப்பத்திரண்டுமா த திரையும், பூ 
கம் -பூரசமான ௫, பத்சாறு--ப.இனாறு, புகும்-புகும், (எ-று ) 

(கநத்துரை.) இரேோசகத்திலுடைய மாத திரை முப்பத்ிொண் 
மம் பூரசத்சினுடைய மாதஇிஜா பதினாறுமாகும் என்பது 5G BS. 

ஓட கும்பக காலோ டறுபது மாத்திரை 
SUIS SO gi தான். 

(பதவுரை.) கும்பகம் கும்பகமானது, சாலோடறுபதுமாத 
திரை-அஅபச்்தரான்குமாச்திரையாகவும், தம்பித திவு சான் - 
ஸ்.5மபிச்சவேண்டும். (a -து.) 

(கரத்துரை.) கும்பகம் அபத்த சான்கு மாத்திரையளவு ஸ்த 
மப்க்கவேண்டும் என்பது கருத்து, (9) 

0. முன்ன மிரேசி மேயலுபின் பூரகம் 
பினனது கும்பம் பிடி. 

(பதவுசை.) முன்னம்--முன் னாக, இரே?-இரேசகஞ்செய், 
பின்பூரகமுயலு--மிறகுபூரகஞ்செய், கும்பம்பின்னதபிடி -- அன் 
பிரகு கும்பச்தைசெய், (ஏ-று.) 

(கநத்துரை.)முன்னர் இசேோசசச்சையம், அதன்பிறகு பூரசத் 
தையுய் அதன் பிறகு கும்பசகத்தையஞ் செய்யவேண்டும் என்பது 
கருத்தி. 

(6) 
1. ஈரைச் தெழுபத்தி ராயிர சாடியுஞ் 

சேருமின் வாயுச் செயல்,
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(பதவுரை.) ஈரைந்து - பத்தும், எழுபத தீராயிர ஈரடியும்- 

எழுபத்தீராயிரகாடிகளையும், வாயுசெயல்அவாயுவின் செய்கையில், 
சேருமின் -சேருங்கள். (௭-து.) 

(கநத்துரை) எழுபததிராபிர நாடிகளையும் தரகாடிகளையும் 
வாயுவில் சேர்க்சவேண்டும் என்பது ௧௬... (8) 

6. வாச லீரைம்து மயங்கிய வாயுவை 

யீசன்றன் வாசலி லேற்று. 

பாதவுரை.) வாசல் ஈை ஈதம்-பத்து வாசல்களிலும், மயஙகி 

ய-மயக்கப்பட்டிருககின்ற, வாயுலைசசவாயுச்களையும், ஈஎண்ட 

ன்வாசவில் ஏர்.று--சாவேஸ ரன் எழுச் பருளியிருச்சின் உவாயிலில் 

செலுத்தி. (எ-று) 

(கநந்துரை.) பலவாசல்களின் வழியாகச சஞ்சரிச்சனெறவாயு 
வை சுழினஸ்மான£ தில் செலு2மமேண்டும் என்பது ௧௬௦௮. (8) 

9. தயாவினில் வாயு வலத்தி லியங்கில் 

தியான சமாதிகள் செய், 

(பதவுரை.) தயாவினிஷ்--சயவுடனே, வாயு - வாயுவானு, 

வலத்தில்இயஙகல்--லலதுபக்கழ்தில் சஞ்சரிக்குமானால், ச].பான 
சமாதிகள்செய்-தியானம் சமாதிமுதலியவைகளைச்செய். (௭ 2) 

(கநத்துமர.) வாயுவானது வலதுபச்கத்தில் சஞ்சரிக்கின்ற 

காலத்திலேயே தியானமுதலியவைகளைச செய்யவேண்டும் என் 

பது கருத்து. , 0) 

10. ஆதியாமூல மறிச்தஞ் செழுத் இனைப் 
பேதியா தோ பினை,
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(பதவுரசை.) பினை-பிறகு, ஆதியாம் -மூதன்மையதா யெ,.ூல 

ம்றுறிர்து-சாரணத்தையுணர்ந்து, அஞ்சுஎழுதகினை-பஞ்சாட்சா 

ததை, போதியாதுதது-யா௮ருமுணராதபடி. துதிசெய். (எ-று) 

(கநந்துரை.) இவைகளையெல்லாஞ்செய்சபிறகு பஞ்சாட்சம 

சியொனஸல்செய்யவேண்டும் என்பது ௧௫௬,௦.ஐ, (10) 

200௮30 

7. ch 1 oor B %v. 
a 

]. தற்புருட மாமுகச் சன்னிற் றனிய௰ிரு ச: 
அற்பன மஞ்சை யுரை, 

(பதவுரை.) தர்புருட மாமுகர்தன்னிஃ்-தற்புருடமான மக) 
கானமுகததில், தனியிருக்து-தனியேயிருக்து, உற்பனம்-மேவா 

ன தாகிய, ௮ஞ்சைஉரை-பஞ்சாட்சரகளைத இியானஞ்செய்.எ-று 

(கநத்துரை.) தற்புருடமுகத்திலிருஈது பஞ்சாட்சரதியான ஐ 

செய்யவேண்டும் என்பது கரும்.து, (1) 

ஓ. தீற்புருட மாமுகமேற் ருரகைதன் மேலே 
கற்பது பேரொளி நில். 

(பநவுரை.) தற்புரு_மாமுகமேல்-த ர்புருடமென்னும் மகத் 

தாகயமுச தகின்மேலிருக்கும், தாரகைதன்மேலே- ஈட்சத்திரத்தி 

ன்மேலே, நீர்பத பேரொளி-இருப்பது பேரொளியாகும் (ஆசை 

பால்) கீல்- அவ்விடத்தில் நில். (எ-று.) 

(கநத்துரை.) தற்புருடமுகச்திர்கு மேலிருக்கும் ஈட்சச்சிரத் 
திர்குமேல் நிற்கவேண்டும் என்பத கருத்து. (2) 

௨: ஓதியதற்புரு டத்தடி யொவ்வவ 
பேதியா தோது பனை,



மூலாதம் - உரையும், ஈச 

(பநவுரை.) ஒதிய-சொல்லப்பட்ட, தர்புருடச் தடி தற்புரு 
ட.மூக2 இனடியில், ஒவ்வவே - ஒப்பாகவே. பி.--பிறகு, பேய 

அஎ மனவிமஇயாசமில்லாமல், வர செய். (௭-௮) ($) 

ட. கொழும் ந்நுறுவன்னி கொழுவுறவெரவ்லி 

எழ க்கா ரமையா மிது [ல் 
(பதவுரை) சொழுர்த றுவன்னி = Osea 6 geht 9/6 Beh 

யானது, கொழுவுறசெமமையாக, ஓவ்வில்-சம்பர்தப் பட்டால், 

இது-றுது, எழுசதாரகையாம்: எழுடின்றகட்ச இரமாகும்(௪-று.) 

ல. மறித்தும் கொஷவிடு வன்னி தடுவே 
குறித் தூம் கொளுஞ்சீயைல் கூட்டு, 

(பநவுரை.) மறித.து:ஃசட0 ஐ. கொளுவிடு-கொளுத்துகின் ற 

வன்னிசடிக--ச்சினி?சக தினசடு வே. குறி துக்சொளும்-யாவ 

ர்ரையு குறிமதும் கொள்ளுன்ற, சயைகூட்டி - சிகொரம்தை 

சோ. (எ-று) (9) 
உ ர 9 e a a 
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சாலவும் மல்லது கான, 

(பதவுரை.) காஓுந்தலையம் அறிர் த --காலையுர தலையையுமுண் 

ர்ந்த, கலச் இடில்-ம்சர்ச்சால், சரலவும்--மிகவும், ஈல்லது தான்-: 

சலலழாகும். (௭.௮) (6) 

7. பொன்னொெடு?வெள்ளியிரண்டும்பொருச் தி 

அன்னவன் ரள துவேயாம். [டில் 
(பதவுரை.) பொன்னொடு வெள்ளியிரண்டும்- சோமகுரியாச 

ளிருவரும், பொருர்திடில-2சர்நதால், அன்னவன் - இறைவனு 

டைய, சாளதுமேயாம்-திருவட்ீகளே கைகூடும், (எ-று.) (7)
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8. நின்றவெழுத்துட னில்லாவெழுத் தினை 

யொன்றுவிக்கி லொன்றே புள. 
(பதவுசை.) நின் உஎழுச்துடன் = இருச்சஎழுத்துடனே,ரில 

லாஎழுச்சினை - நில்லாத எழுத்தை, ஒன்றுவிக்கல்-சேர்த்தால், 

ஒன்றேயுள--ஒருபொருளே யுள்ளதாகும். (எ-று.) (8) 

0. பேசா வெழுத் துடன் பேசுமெழுத் துறில் 

அசான பரனசுதி யாம். 
(பதவுரை ) பேசா எழுச். துடன் - மெளனஅட்ச.ாத் துடனே, 

பேசும் எழுத்தறில்-பேசுகன்ற எழுச்சஞ்செர்ச்மால், ஆசான் 

குருவானவன், பரனர்தியாம்-பரமேஸ்வானாவான். (எ-ற.) (0) 

10. அழியாவுயிரை யவனுடன்வைக்கில் 
பழியான தொன்றில்லை பார். 

(பதவுரை.) ௮ழியாவுயிடை-கிச்தியமானஉ௰ிஅரோை, அவனுடன் 

வைச்டில் - எஸ்வரனிடததிலே சேர். சத வைத்தால், பழியானதொ 

ன் .றில்லை -- யாதொருபழியும் உண்டா தில்லை, பார் - மீபார்ப்பா 
யாக. (௪-று.) (10) 

8. ஞானம்பிரியாமை, 

ழக வீசா 
1. பிறந்திட மாலிடம் பேரா தஇிருப்பீன் 

இறச்திடம் வன்னி யிடம். 
(பதவுரை.) பிதர்திடீம்மாலிடம்-பிறர்தஇடமான த மாலிட 

மாகும், பேராத இறுப்பின்னநீஙகா இருக்கு மானால், இறக்திட ம்- 

இழர்ச இடமான, வன்னீயிடம்௭௮அக்கினி.பிடமாகும். (௭-று.) (1)
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2. சாகாதிரு,ச்சத தலமே மவுனமது 
ஏகாந்த மாக விரு. 

(பநவுரை.) சாகாகிருர்சதலமே- சாகாதிருக்தஇடமே, மவு 
னம்-மவுனமாகும், அதுஈறுதுவே, ஏசாந்தமாக (Yo = CQ 

மாச இருப்பாயாக (௭.-று.) (2) 

3. வெளிடில் விளை ந்த விளைவின் கனிதான் 

ஓளியி லொளியா யுறும், 
(பதவுரை.) வெளி.பில்விளைக்க-ஆகரயத்திலுண்டான, விளவி 

ன்கனிசான்-விளைவின்சனியே, ஒளியில் ஒளியாயும்-தேஜோம 

யத்தின் உட்கடையான தேஜோமயமாகவிருக்கும் (எ-று) (3) 

4. மறவா நினையா மவுனத் திருக்கில் 
பீறவா ரிறவார் பீனை. 

(பதவுரை.) மறவா-மறச்சாமதும், நினையா--நினைக்காமலும், 
மவுனத்து இருக்கில்-மெளனஞான த்திலிருக்தகால், பினை-பிறகு, 

பிறவார் இறவார்-பிறக்கவுமாட்டார் இறச்சவுமாட்டார். (எ-து.) 

5. குருவாம் பான,ம்தி கூடல் குறித்தாவ் 
இருபோ.து நீங்கா திரு. 

(பதவுரை. குருலாம் பரனந்தி - குருவாகிய பரமேஸ்வரனலு 
டைய, கூடல்-சேர்ச்கையை, குறித்த--ரனைத்து, அக அவ்வி 

டத்தில், இருபோதும்-இரண்டுமேளையும், ீஙகாதிரு- பிரியா மலி 

ருககவேண்டும். (௭-று!) (5) 

(. ஈ.ந்தரச்சோதி துலங்குமிடமது 

ம,ச்திரச் சக்கரமூ மாம்.



ராச? ளவைக் குறள் 

(பாதவுவா.) சுக்தாச்சோதி - அழகுபொருர்சிய சோதியா 
அ, துல HID இடம து == விள ங்குகின்ற இடமே, (ob Bi ea SH 

மாம-மச் தரமான சக்கரமுமாகும். (எ-று) (6) 

7 ாராதி தூரஞ் சொல்லத் தொலையாது 
பாராப் பராபரம் பார். 

(॥தவுரை.) பாராப்பராபரம--பார்கீகமுடியாக பராபரப்பொ 

ருளானது, தூராகிதாரம் - தாராகிநாரக்திலிருக்கும், சொல்லத் 
தொலயாது--இகைச் சொல்லமுடியாது, பார்-£பார். (௭-று.)(1) 

8. ஈரொளி மீதென் றிறைவ னுரைத்தனன் 
நீரொளி பது நிலை. 

(பதவுசை.) ஈசொளியீதென்று-இத இருஒளியென்று, இமை 
வன் உரைத்தனன் -- பாமேஸவரன் சொன்னான், சமொளிமீது 
இலை--அனால் ௮வ்விரண்டொளியின்மீதே உயாச்தநிலையாகும். (8) 

9. அ.ச்தமு மாதியு மில்லா வரும்பொருள் 
சு,ந$தர ஞானச் சுடர். 

(பதவுரை.) அச்தமூம் ஆடியும் இல்லா - அதியக்த மில்லாத, 
அரும்பொருள் -- அருமையாஇயெ பொருளானது, FL GTS Chore 
சுடர்--௮ழகய ஞானவொளியாகும். (எ-று.) (9) 

10. இதுமுத்திசாதன மென் GB ம றட்டில் வரை ந 
பதிவைத் தனன்காரு பார் [ i 

பதவுரை) இத- இதுலே, pi Ben sent என்று -மோட்ச 
கழியென்று, ஏட்டில்உரைந் த = ஏட்டிலெழுதி, பதிலைத்சனன் 
ரூரு--ஞானாசிரிமனானவன் பதியவைத்தனன், பார்-நீபார்.(௪-று.) 

(கநத்துரை.) இ&்வகையான உபதேசத்தை ஞாளு சிரியன் 
ஞானசாஸ்திரத்தில் எழுதிவைத்திருக்கறான் என்பத்கருத்து (10) 

——~-§-——
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9. மேய்ந்மகறி, 
ககக 

1. செல்லல் திகழல் வருகால ஜூன் மினையுஞ் 

சொல்லு மவுனத் தொழில், 
(1நவுரை.) மெளனச்தொழில் -மெளனஞானசத்தினத,தகொ 

ழில், செலலல் நிகழல்வருசாலமூன் நினையும் சொல்லும் - இறக்க 

காலம் நிகழ்காலம் எதர்சாலலகளாகிய மூன்றினையஞ் சொல்லு 

கலாம். (எ-து.) (1) 

௨. பஞ்சிற் படுபொறி போலப் Tb BRS Bw 

அஞசரது ஞானச் டர். 

(பாதவுரை ) பஞ்சித்பெபஞ்சில்பட்ட, பொறிபோல .- கெரு 

ட்புபொறியைப்போல, பரர்திருஈத = வியாபிததிருக்து, ஞானசச 

டா--ஞானஒளியான௪, அஞ்சாத--உறஙகாது. (எ-று) (2) 

3. இமைப்பிற்பரந்தங் கொடிங்குமின்போல் 
மிமக்முட் வன்செயல் காடு, 

(பதவுரை.) இமைப்பிர்பரர்து--இமைேச்தில் எல்விடச்தி 

ஓம்பரவி, அஙகு--௮ப்பொழுதே, ஓயெகும் - மறைச்து விடுக ற, 

மின்போல் -மின்னலைப்போல, நமக்குள்--கமக்குள்ளே, செவன்செ 

யல்-ச௨னுடையசெயலை, சாவிரும்பு. (எ-று.) (3) 

4. குவித்துமனத்தைக் குவித் துள்ளே யோங் 
செவித்துப் பெறுவ தெவன், [கில் 

(பதவுரை.) மனத்தைகுவித் து--மன த்தையொருங்கசசெய்௪, 

சூவிச் துள்ளே ஒம்இல்--உள்ளேகுவிததுஉயர்ர்சால், செவித்தப்பெ 
வது எவன் -செபித்துப் பெறுவது என்ன? (எ-று) (4)
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௦. காலு ந்தலையு மொன்ருகக்கலர் டம் 
சாலா நிலையென நாடு, 

(பதவுரை.) காலும்தலையும்-சகாலென்பதும் தலையென்பததும், 

ஒன்ருகக கலர்கிடம் - ஒன்றாகச்சலர்தடுடம், சரலாநிலையென 
கா அ. தூவேதுரியகிலையென்று ஆஸ் ரயிப்பா Ls (எ-று. (5) 

0. நமூலதிலமிசை நூன்ரா நிலத் சினில் 
ஆல மரு 6 BIG சிவம். 

பதவுரை.) மூலகிலமிசை - மூலாதாரச்தில், மூன்ரும்கிலத் 
இனில்-மான்றா௨. தாகிய இடத்தில், ஆலம் அருக்தும்செம்-வெபெ 
௬ுமானானஷர் எழுச்3ருளியிருப்பார். (எ-று) (6) 

1. எழுஞ்சுடருச்சிடின் மேன்மனம்வைக்கக் 

சொதிலொன் றிலாத சுடர். 
(பதவுரை.) எழும-எழுடன் ற, சுடர்-சுடரையுள்ள, ௨9.௮ 

ஈமேன்-உசிக்குமேலே, மனம்வைக்க - மனத்தையைச்ச, தொ 
திலொன்றிலாதசுடா்-யாகொருதொழிலுமில்லாதசுடராம். (7) 

8. அடைத் திட்டவாசலின் மேன்மனம்வை 
படைத்தவன் சன்னையேபார். [த்துப் 

(பதவுரை ) அடை 2திட்ட வாசலின்மேல்--ச தவை யடைத்தி 
நக்கன் றமாசலின்மேல்,மனம்வைக்க-மனத்தைவைத்த, படைத்த 
உன் தன்னையேபார்- ருஷ்டி த்தகடவுளைப்பார். (௪-து.) 

(கரத்துரை.) சதவடைத்திருச்ளெற வாசலின்சண் மனத்தை 
வத்து யாவரையும்சிருஷ்டித்தசடவுளைத் தெரிசிச்சவேண்டும்என் 
பதி கருத்து, 

(8)
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9. அறுபதொடாஅ௮ வருடமிதனை 
உறு இய தாக வுணார், 

(பதவுசை.) அறுபதொடாறுவருடம் - அறுபத்தாறு வருஷம் 

&ரைச்கும், இதனை-இழமை, உறுதியமசாகவுணர்-உறுதியாக ஆமா 

ய்வாய். (எ-று) 

(கநந்துரை.) இலவிஷயங்களை யெல்லாம் அறுபத்தாறு வரு 

கடம்வாரைக்கும் ஆராயவேண்டும் என்பது கருத, (0) 

10. அட்டமாசித்தி படைய/மோ ராண்டினில் 
இட்ட மிதனைக் தெளி. 

(பதவுரை.) அட்டமாசி2இ- அஷ்டமாிழ்நிகளும், அடை 

யும்- உண்டாகும்) (அகையால்! ஒராண்டினில் - ஒருவரு;த இல், 

இட்டம-றவ்டமாக. இமனைததெளி- மை அராய்லாயாக, () 

(கரத்துரை.) இனால் அஷ்டமா ிச்திகளையு மடையலாம் 

ஆசையால இதனை தராணடுவரைக்கும் ஆராயவேண்டும் என்பது 

188. (10) 
10. துரியதரிசனம். 

]. வன்னியதெட்டு மதியம்பதினாு 
முன்னிய பன்னிரண்டு முள். 

(பதவுரை.) வன்னியது எட்டு-குரியன் எட்டும், மதியம்பதி 
ஞூற--சஈ இரன்பதினாறும், முன்னிய னை 35, பன்னிரண்டுமுள் - 

பனனிரண்டுமுள்ளடச் ஈவேண்டும். (எ-று.) (1) 

௨. சூரியன்வன்னியொன் முகிடி ற்சோமனாம் 
பாரு மினீது பயன். 

(பதவுரை.) சூரியன்-சூரியஜம், உன்னி-அக்கினியும், ஒன்றா 
_ இடில் “ஒன்றானால், சோமனாம்-சக் இரனாம், ஈதுபயன் -இந்தப்பய 

னை, பாருமின் அ$ங்கள்பாருவகீள், (எ.று.) (2)



ரா ஊவைக் ரறள 

உ ம ுயொடுவன்னியொன் மூகவே வந்தால் 
திரவ னாமென்று காண். 

(ரா1தவுரை.) மதியோெசர்தியனுடன், வன்னி அக்னியும், 

ஒன்றா கமிமலக்மால்-- கலச்துவர் ரால், கட வனாம் ௪ சூரியனாவான், 

சன்று. - என்று, சாண் -கரண்பாயாக, (ஏ-று.) (3) 

1, மதிக்குட் கதிரவன் aah Osi Ons wv 
உ இிக்குமாம் பூரணைச் DEM ov. 

(1தவுரை ) மதிச்சுட்சதிரவன் வர்து- சர் திரனுக்குள்ளேசூரி 
யனும்வர்௫, அங்கு ஒடுமஇல்-ுவ்விட த.தில் ஓடுகஇனால், பூரணை 

சசொல்-பெளாணமிஎன்னுஞ் சொல்லானது, உதிக்குமாம்- உண் 

டாகுமாம். (எ-று. ் 

(கநத்துரை.) சர் இரனுச்குள்ளே சூரியன்வக து ஒடுக்கினால் 
பெளாரணமீியென்று சொல்லுவார்கள் என்பத கருத்து, (+b) 

9. தோற்றுங் கதிரவ னுண்மதஇி புக்கிடில் 
சாற்று மமாவாசை கான். 

(பதவுசை.) சோற்றும்-காணப்படுகின் ஐ, க. திரவனுள்--சுரிய 
இம்குள், மதிபுககிடில்-௪௩இரன் ஓ௫யஇனால், சாற்றும் - சொல்ல 

ப்படுகின ற, அமாவாசைதமான்-௮மாவாசையாகும். (எ-று, 

(கநத்துரை.) சுரியலுககுள் ச தரன் ஓகஇனால் அமாவாசை 
யாகும் என்பது கரதத. (9) 

0. வன்னி கதிரவன் கூடிடி லத்தகை 
பின்னிவை யாகு மெலாம். 

(பதவுசை.) அத்தசகைவன்னி - அப்படிப்பட்ட அச்கினியும், 

5 திரவன்--சூரியனு£ம், கூடிடில்--2சரர் தால், பின்-பிரகு இலையா. 

தம் எலாம் -ழபைகளெல்லாமாகும். (எ-று) (6)



மூலமும் - உரையும். MT Fn 

7 அமாவாசை பூரணை யாருபவர ரர் 
சமனா முடருடம்பு தான. 

_. (பதவுரை.) அமாவாசை-ழுமாவாசையே, பூரணை யாகும் அல் 

ர்க/்கு-பெளரணையாக கொளளுபருக்கு, உயிர உடம்பும் 

யிரும்உடம்பும், சமனம் சமாணமாளும், (௪-3. (1) 

8. அண்டத்திலுமிக்த வாென்றறி ம இடி 
பிண்டத்திலு பஉ.நுவே பேசு. 

(பாதவுமை.) அண்ட. க்கிலும் எ வொரியண்ட, 57ம். Qs sar 

ரென்று--இம்விகமென்று, அறிசசிடு: ணாக. அப்ப்கண்ட a My 

வமா உளளண்டத்திலும, அதுவேபேசு எ அப்படியே யாகுமென்று 

பேசு, (௪-௮) 

(கரத்தரை.) ௮ண்டக்திலும் பிண்டச் றும் ஒன்றெண்டிற 

யுணாவேண்டும் என்பது கருத.து. (4) 

0, ஏறுமதிய மிறங்கிடி வறிங்ிிவம் 
கூ.றுமப் பூரணை கொள். 

(பதவுமை.) ஏறும்மகியம்-ஏறுகின் ஈசஈ் செனாணஅன் , இரங்தி 

டூல்-இறகுமானால், உறவகூம்-உறறகும், உறும் அப்பொழுது 

சொல்லப்பட€ின் ற, அப்பூரணை-௮ர் தப் பெளர்ணமியை, கொள் 

கொள்ளக்சடவாய். (௭-று.) (6) 

10. உதிக்கு மதியமுங் கண்டங் ருறப்ில் 
பதிக்கு மமாவாசை யாம். 

(பதவுரை.) உதிக்கும்மதியமும்--உதயமாகன்றசர் ரெனையும், 
கண்டெதெரிசித்து, அங்கு-அவ்விடத்இில், உற௱கின்--மாங் இனால், 

மதிச்கும்-நினைக்கப்படுகின்ற, ௮அமாவாசையாம் -- ௮மாவாசையா 

ரும், (எ-ஐ.) (10)



ரம ஓளவைக் குறள் 

11. உயர்ஞான தரிசனம். 
_ ஆண்ட 

1. கொண்டிடுமண்டல மான்றங்கதென்னையிப் 
பிண்டநூ நுழி பிரியா. 

(பதவுசை.) சொண்டிடு - யாஉராலுங் கொள்ளப்பூகின் ற, 
ராண்டலமமூன்று -மும்மண்டல௰களுள், ௮ஙஇ௫தன்னை-அக்இளி௰ 

ன்டலர்ை, இப்பிண்டமும்-இந்தப்பிண்டத்திலும், ஊழிபிரியா-- 
ாபப]ிலும் பிரியமாட்டா. (எ-று...) 

(கநத்துரை.) மும்மண்டலங்களுள் அக்கினி மண்டலத்மை 

“ஈதக்காலததிலும் பிரியமாட்டா எனபது 6554). (1) 

2. வெள்ளிபுதனொடு இங்களிடமென த் 
தள்ளுமின் கால சரம். 

(பதவுரை ) காலசரம்--காலததில்ஈடக்குஞ்சாத்தை, மெள்ளி 

புனொடுிதியகள் -வெள்ளி புதன் திகள் இம்மூன்றுராட்சவிலஓும், 

இடமென 5 தள்ளுமின்-இட. துபக்கழ இல் தள்ளுககள். (௪-று.) 

(கநத்துமை.) இககள், புசன், வெள்ளி இக்குழமைகளில் சச் 

தசாடி.பில காலசாத்தைச்செலுச்தவேண்டும் என்பதுகருத்து.(2) 

”. செவ்வாய் சனிநா மிறுவல மாகவே 
கொள்ளிலிவ் வாறிடரூ மில், 

(பதவுமை) செவ்வாய் சனி ஞாயிஐ-செல்வாய் சனி ஞாயி௮ு 

என்னுககுழமைகளில், வலமாககசொள்ளின் -வலதுபக்சமாகத் தள் 
ளினால், இவ்வாறிடருமில்--இப்படிப்பட்ட துன்பம்ஒன்றுமில்லை.() 

(கரத்துரை.) செல்வாய், சனி, ஞாயிறு என்னும் சூரியசாள்௧ 
ஸில் சூரியகாடியில் சரத்தைச்கள்ளவேண்டும் என்பதுகருத்து, (8) 

4. வளர்பொன் னிடம்பிறைத் தேய்வுவலமா 
வளர்பிறை யென்றே மலி,



நூலும் - உரையும், மக 

(பதவுரை.) வளர் - வளர்கின்ற, பொன் - வியாழக்கமைக 

ளில், பிறைத்தேய்வு-தேய்பிறைகளில், இடம் - இடதுபக்கமாக 

வும், வளர்பிறை -வளர்பிறையில், வலமாம் - ௮லதுபக்சமாகவும், 

செல்லும்என்சேமதி-செல்லும்என் ேஎண்ணுவாய். (எ-து.) 

(கநத்துரை.) வியாழக்கழுமைகளில் தேய்பிறையில் இடதுப 

கீகமாகவும் வளர்பிறையில் வலதுபக்கமாகவும் சாஞ்செல்லும்எண் 

ப கருத்து. (4) 

ஐ. வலத்திற் சனிக்மே மராப்பகல் வாயு 
செலுத்து பேராது ரெயல், 

(பதவுரமை.) சகீகமீசசகிச்சிழுமைகால். இராப்பகல் - இடா 

த்சிரியும்பசலும், வாயு-வா.புவை, வல இல் - வல பக்கத்திலே, 

பேராது ஒழியாத, செலும் SI -செலுசலுவாய், செயல்-இ தவே 

அன் செய்கைகளாம். (எ-று) (்) 

6. இயங்கும் பமல்வல மிராவிடம் வாயு 
தயங்குறல் சாடிக்குட் டான. 

(பதவுரை.) வாயு-வாயுமானது, தயஙருறவிளம்க, சாடிச் 

குட்டான்--ராடிக்குள், பசல்வலம்-பகவில்வலமாகவும், இராஇட 

ம்-இரவில் இடமாகவும், இயஙகும்-ஈடக்கும். (௭-று.) (6) 

்/. அரசறியாம லவன்பேருறைந்றுத் 
தரைதனை யாண்ட சமன, 

(பதவுசை.) அ£சதியாமல்--அரசனை அறியாமல், அவன் பேர் 

அ௨னுடையபேரை, உரைத்து சொல்லி, தரைதனை யாண்டசமன்- 

பூமியையாண்ட சமஜகும். (எ-று) (7) 

5. கல்லாதஞடர் திருவுருக் கொண்டிடச் 
செல்லாத தென்ன செயல்,



mwa. உளவைக் ருநள் 
பீற் 

(பாதவுரை.) கல்லாசமூடர்-கற்கா தஞூடர்கள்,இருவருக்கொ 

ண்டிட:-திருவுருவக்தையடைய, என்னசெயல் செல்லாதது--எண் 

ன காரியம் ஈடவாதது. (௪-௮.) 

(கநத்துரை) யாவராயினும் இருவுருக்கொண்டால் எல்லாக் 

காரிய கந ௧ கைகூடும் என்பது ௧௫௧௮. (8) 

9. கருவருட்பாலைக் தெரி,க் துகதெளியில் 
முூருவிருப் பாவின் கொள். 

(பகவுரை.) : இருவருட்பாலை - தஇிருவருளென்னும் அுமிர்தத 

த, தெரிச்த--உணர்ச்து, தெளியில் -- ஒளிவடைர்தகால்.குருவிரு 

பபாமென்றுகொள் - ஞானாசிரியனுடைய இருப்பிடமாமென்று 

கெொரள்ளாலாய். (எ-று) 

(கநத்துரை.) இருவருட்பாலை உணர்க் தவர்கள் குருவிருப்பிட 

மாஉரர்கள் என்பது கருக்து. (9) 

10. கற்கிலுங் கேட்டுலும் ஞானக் கருத்துற 
BOBO TLL ard. ் 

(பதவுரை.) கர்கிலும் - எல்லாசசாஸ்இரஙகளைக் கற்றாலும், 

கேட்கலும்-- கேட்டாலும், ஞானச்கருச் துறை -- ஞானமாகிய வா 

ணமியில், ரிந்கில் இருந்தால், பரமவைவீசெபரம்டொருள் எழுக் 

சருளியிருக்இன்ற வீகெகைகூடும். (௪-௮ ) 

(கநத்துரை.) சசலசாஸ்இரங்களையும் உள்ளங்கை கெல்லிக்ச 

னணிபோல் ச்ராலும் கேட்டாலும் மோட்சவீடுகைகூடும் என்பது 

கருத்து. (10) 

QA Da hk GF M w 
மூலமும்- உரையும் 
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