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PREFACE 
1 

The subject-matter of the first portion of the present 

work may be divided into three parts :—(1) The existence 
of God ; (2) The struggles and questionings of the indi- 
vidual soul ; (3) Invocation of the grace of God for the 

advancement, guidance and protection of the soul. ’ 

The views intended to be expressed therein are, briefly, 

that God, who is love, permeates the whole universe with 

his light, power, beauty and bliss; that the world is 

God's; that the soul in man is God’s ; thata self or ego 

entirely apart from the Absolute is cither a convention ora 

chimera; that the soul derives everything from the Abso- 

lute for its earthly abode and happiness and stands to It 

merely in the relation of a pensioner; that the aims at- 

tainable by man are circumscribed: and that the difficulties 

and obstacles in the way of that attainment are many and can- 

not all be overcome by him alone. Viewed from every 

standpoint, therefore, it becomes clear that it is necessary 

to know God and seek His aid. The universe invites us 

to love, to look upon all sentient beings as our brethren, 

Every being has its origin in God, More evil lies in ig- 

norance of the truth than in God’s world, The theory of 

Evolution is a partial view of the truth, but it fails to 

trace the divine origin of consciousness, the chief element 

in all living bemgs, The existence of hunger, disease,
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death, &e. in the world cannot, in the eye of the true scer, he 

any hindrance whatever to a belief in the existence of (od. 
Such evils are indispensable for action, progress and happi- 

neas in the world—nay, even for the exercise of virtue. 

They are really blessings in disguise and, to grapple with 

and overcome avoidable evil [ச் God has endowed man with 

intelligence and will, The will is a part of the machinery 

of fate, which latter, is nothing more than the totality of 
natural laws at work. The world, in all its aspects, presents, 

to thinking minds, miracles in abundance without making it 

necessary on the part of God to manifest Himself by mira- 

cles which vitiate the natural operations of His own physical 

laws. A. life of asceticism is unnecessary and, to some ex- 

tent, it is selfish to seek salvation not minding our suffer- 

ing brethren. [tis possible to know the God of love through 
nature and to worship Him by following Him in the path of 

love. It will suffice, for the welfare of the soul, to pray 
for the grace of God without specifying any temporal aims 

and His grace, if deserved and obtained, would supply all 
that men need and all that is best for them. 

It is idle to build too much upon frail man, especially 

on men who have no faith ina Supreme Being, All are 

equalized in death and, in view of the “funeral march beat- 

ings of our heart-drums to the grave,” itis important that 

we bestir ourselves and do what we can towards widening 

the circle of good for the world, to love all and envy none. 
An attempt has been made in the latter portion of the work 
to describe some of the cardinal wants and aspirations of



3. Uy Ye SHARHRATHALY St LISMAML 
TIRUVANMEYUR, HADRAS~Sh, 

the soul. The work concludes with an invocation of God’s 

help for the progress and elevation of the soul. 

The second part named efatranciuoréy is a further 

prayer for relief in distress and for guidance in the path of 

right and truth. 

The third part called uBiaianw is an attempt to de- 

tail briefly the steps by which the existence ofa Supreme 

Intelligence may, in my humble opinion, be proved by the 

negative method of Inductive demonstration, the postulates 

to he granted being:— 

1. That a thing, force or attribute, cannot be derived 

from nothing, 

2, That a thing, force or attribute, cannot be derived 

exclusively from any thing, force or attribute, inferior 

to Itself. 

3, ‘That consciousness cannot be derived from any 

thing or state of things which is /ess than consciousness or 

Which excludes conscwusness, 

4, That a person who is contimously clean-starved 

must lose, ina few days, his mental as well as his physical 

power; but, (the process not being carried to the point of 

death) he can regain the same by taking food. 

1. 1, 
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பண்டிதர்- டி- எஸ்- கணேசபிள்ளை யவர்கள் 

இயற்றிய பாயிரம்-ஆசிரியப்பா. 
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குஞ்சரஞ் செறி வான்கோடு வ 
: கடன் ம இ ல் 

  

பஞ்சாம் போன் றெப் பக்கமும் கவி.தலின், 

மலை தருவன நீள்வனர் தருவன வாழ் 

அலைதருவன வெலா மகங் குவிதர வயர் 

வளங்கெழு காட்டிசை மதித்தெதிர் பெரும்படை 

உளங்கெழு மயக்கினெட் டுயிர்ப்பெழ Camus gs 

தென்படு மாண்வலி தென்படும் பின்செலின் 

என்படு மாரண்வலி இகல் வஞ்சி நராடென 

எச்சம ராளரு மிரிதரு நிலையின் 

அச்சந் தவிர் திரு வாரழ்ங்கோட் டாசியல் 

நலம் படர்ந் தொளிர்முறை நாடிஈன்கயற் றி ' 

நிலம் படர் தருபுகழ் நீடும் வலியமே 

லெழுத்துத்தியோகத் இனிதிருச் அய்ச் த2ர் 

வழுத்தொரு திரவியம் பிள்ளையாம் வள்ளல் 

கோற்றஈன் னோன்போ நுவலருச் தகைத்தெனற் 

கே.ற்றவை தோற்று மிலாஞ்சனச் சலைகளாய் 

நில்பெற்றோங்கி நீள்குணம் பெறுதமிழ்க் 

கலைமற்னாங்கிலேய மேல் கலையாம் 

இருகட, லொருங்குண் டிகழுவ ரின்றிப் 

பருகுவ ருளங்குளிர் பான்மையிற் பொழிமழை 

எத்திக்குமா விசைவிமாத் தெழு?ர் 

மு.த்அக்குமா முகிற்குப் பின்னவன் 

இவனே தக்கவ னின்னிசைக் குயர்வா 

னவனோதற்குள நன்னய மியல்வான் 

சுலகஷணன் ௪ழாகன் ௮இஞானபா.நு



இலக்ஷுமணப் பேரியை காமதேறு 

சந்தையிற் றமயனிம் மூனுந்திருவ 

னந்தை வேந்தர்க் கமைந்தொண் முத்திரைப் 

ப.த் இர் இட்டம் பார்த் சளி தலைமைக் 

கொத்சு வுளத்தி ஐுழைப்பத னோடு 

செந்தமிழ்ப் பாணனைத்.தெரிந்து பொன்னுதவச் 

சுக். தசர் இருமுகந் தோன்றற்கு விடுத் த 

ிறப்புடை காடே சோர் காடெனுஞ்சீர் 

அறப்புடை பெயர்ச்திழிக் தமிழ் தமிழ் செழிக்க 

௮ ம்மொழிக் கொழுமைகண் டனைவரு முட்கொளச் 

செம்மொழி குழுமிய விழுமிய நடைதேர் 

வழியிற் தமிழ்மொழி வளர்க்தன் முன் னியற் Sure 

தழுவித் தானே தலைப்படல் புலப்படச் 

தன்னயத்திடையாத் சகைமையிம் பொதுமை 

நன்னயர் தோன்ற காடகவகுப்பிற் 

சேண்குடச் சீரியர் தேர்ர்துரை பலஅறை 

மாண்குணச் தமிழரு மதிதஅப் பின்செல 

விலன் விலாச மிளிர் சத்தியவதி 

யாளின் சரித்தா மன்ன செர் தமிழ்ப்பா 

வெளிப்படுத் இயு மதி மேன்பா கருத் 

தொளிர் பட மிசைப்பாவோ பல வுரைத்தும். 

எவ்வழி செவ்வழி யென வாசாய்க்தவை 

யொவ்வி ஸிவவுலகுக் கூட்டியுவந்தே 

மன்னுயிர் தன்னுயிசென்னு ஈன்னிலையில் — 

இன்னுரை பயிற்றி யோரிணையஅ௮ மெக்தை 

அ௮ருள்வலி பெரிசென வாய்ச் அ.த வமுசை 

இருள்வலி கொடுமையி னெடுத்துணற் இன்றி 

இழுக்குரை பெருக்க யொன் நிலையென மறுக்கும் 

வழக்குசை நாஸ்இகரமதக் தடுமாற்றக். 

sole so ரொப்பத் தகுமுறை வருக்க த்
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அணிந்து செக்தமிழ்ப்பாச்தொகையி லோர்சனிமு தல் 

உண்டெனக் காட்டற்குலகிடையுரித்தாய்க் 

கண்டவையாவுங் கடைப்படத் தனிக்கும் 

போருட் டிறமே பெரிதென சாட்டி த் 

தேர்வழிக் காயுஞ் செயலையுங் கூறி 

தன்னிலுற் றறிக்து தாழ்வறுத் தோங்க 

கன்னிலைப் படுத்தி காற்பயன் பொருத்த 

எக்காரிய த்தையும் இன்றியமையாத் 

தக்க ஓர் காணம் தனக் குட்படுத்தும், 

அக்காரணமிலா தாம் காரியமிலை 

எக்காலத்தினும் இதுவோ இண்ணம் 

இக்காரணம் உயிர்க்கேெ கன நோக்கின் 

ஒக்கூண் உயிர்க்காற் ௮ுள்வலியே யாம் 

புல்லினுங் கல்லினுஞ் செல்லினும்போ தரும். 

கொல்லப்பிரிபடுங் கூட்டற் கொருப்படும் 

அ௮வ்வக வலியெலாம் ௮ருள்வழியமையும். 

இவ்விய அருட்பெருர் தேவிலா துலஇலை 

என்னுமிவ் வுண்மை எடுத்தப் புகட்டி 

உன்னுமின் னுணா்மின் னயமினென் அப்பி 

அகுஞானானந்தனடிப்பா 

பாகுபோன்ற விண்ணப்பமாலைப்பா 

ஓப்பறும் பதியுண்மை ஓதபா உயர்சை 

வப்பிரகாச சபையின் மதிகொல 

மேயாயிரத் தெழுபத்தெட்டானி 

வாயிருபத் தெட்டாநாண் மருவி 

நேயம் வளர்க்கு நெறியில் 

ஆபுலகொப்ப வாங்கேற்.றினனே.



அகுமாகிநின் பதம் YT TB) ன்றபகும் 

அுறிவாகிகின்றபதமே 

இகமாகிரின்றபகம் இறையாகிகின்றபதம் 

இசையாகின் நப தமே 

உகமாகிநின்றபதம் ஒளியாகிகின்றப.கம் 

உயிசாகிரின்றபதமே 

சுகமாகிரசின்றபகம் இணையே தமில் நியுறு 

துணையா௫கின்றப கமே- 

கலையேறுகின்றபரம் அணியேறுமன்பாபுகல் 

கவியேறுகின்றப மே 

விலையேறுகின்றபதம் உயர்வேரறமூடியேறி 

ிளையாடுிகின்றப குமே 

மலையேறிநின்றபதகம் மலைவோலென்தப தம் 

மகமோசனக் கமவைதசக் 

தலையேறிகின்றப கம் நலமே ஈரும்பமம 

குரு aut & 6) cor 91s 6 Bn 

அறவாழியென்றபதம் Bf SOI UT BS OL ம் 

அருவாகிசின்றபகமே 

இறவாமைகொண்டபகம் இயல்பாயுயார்தபதம் 

எழிலேுகன்றபத மே 
தி oO 3 | ச உ ் oy “A த . * 

உறவாகிகின்றபதம் உணர்வாகின்றப தம் 

உரைநாடிகின்றபகமே 

ஈறவூதுன்றபதம் எழுவாழ்வி லுற் ஈமுவி 

5 TO: DILIT (OM கன்றபநமே,
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அருள்வடிவேயுலகனைத்தும் அருள்மயமே 

சுகமனைத்தும் ௮மைர் துநின்ற 

அருள்வலியேவலியனைத்தும் அகம்புறமுச் 

தோன்றஉயிராகர்தோன்றும் 

அ௮ருளொளியேதளியனைத்தும் ௮ருளரழகே 

அழகளைத்தும் ௮ந்தமில்லா 

அருளிலையே லிலையளைத்தும் அருட்பெருமை 

அலமெக்கும் அமருர் தானே, (a) 

௮ருச் துணையே அறமுடைபாரக் சகமுருகி 

நினைத் தடியாரழைக்கும்போது 

வருர்துணையே மதிபொருத்திவஞ்சனையில் 

லாதுழைப்பார் மதிக்குங்கூலி 

தீருச் தணையேசகலருக்குர்தகைபொருர் த 

அருணீதஇிதழைக்குந்தெய்வப் 

பெருர் அணையேபெருநிதியேஇடங்காலம் 

இறப்பில்லாய் பிறப்பில்லாயே, (௨) 

நின்னுடைய தாமிர த உலகமெலாம் 

நானுமதே நினைப்பில்லாமல் 

என்னுடைய தாமெனகான் பிழைபிதற்றி 
இறுமாப்புற் றேமார்தேனாயச் 

சொன்னடையே சொல்லிவருங்கிளிபோலப் 

பேதையா்சொற்றொடர்ர்துதாழும் 

பொன்னடையுஞ்சுகமொன்றேபொருளென்று 

இரிர்துமனம் பொய்கொண்டேனே, (௩)



ஞானான ரதனடிமாலை 

கண்காணும்பொருளொன்றும் சான்செய் த 

தீன்றே௭ன் கருத்துமெட்டா 

விண்சாணும் ௮ண்டமெலா நினமகமையே 

விளக்கிவியப்புச்சேர்க்கும் 

எண்காணப்படாஉ॥ிர்களியல்பெல்லாம் 

நின்றிறமே எடுத் துக்காட்டும் 

பண்காணும் ஆனர்தம் நின்னியல்பு 

படார்ர் ததன் பகசொண்ணாதே, (௧) 

எதுவென்றுமானென்பேன் இசையென்போ 

இரிதோலோ இறைச்சிக்கூடோ 

பொதுநின் றஉதிரமதோ பொகங்குயிர்ப்போ 

புகுகரம்புப்புணர்ச்சக்காடோ 

அ துவன்றியசாயதோ பொறிபலவோ 

அறிமனமோ அருற்குமப்பால் 

இ துவென்றுே தான்ருதெல்லாமியக்கும் 

நின்னொளிபினிருக்கை தானோ. (௫) 

ரானென்ற அறிவெனக்கு நியின்றி 

யிலையென்ற ஞானமில்லேன் 

ஊனென்ற சுவர்மறைவால் நீநின்ற 

உண்மைகளை யற்றுப்பாரேன் 

தானென்றபொய யுண்மைபோனின்று 

மெய்யறிவை த்தடுப்பதின்றேல் 

சேனென்ற சுகமூறத்ெதெய்வமலா 

திலயெனகான் தெரிவேனன்றே, ( a)



ஞானான ந்தனடி.மாலை ௫ 

  

உடம்பளித் சாப் உயிரளித்காப் உணர்வளித்தாய் 

உறவஸித்தாய் உயிர்வாழ் சற்கே 

இடம்படைத்தாய் பொருள்படைத்தாய் எண்ணுவைத 

இயற்ற என்னுள்ளிடச் இல்மெய்யில் 

தஇடம்படைத்தாய் வீம்பொறியின்றிறம்படைத்தாய் 

மறைந்துளையே தேடவைத்தாய் 

கடம்படைசத் ந கருணையினாய்கருகினுனக் 

கெந்நன் றி காட்டுவேனே. (or) 

சின்னவெளைப்பெற்றோயடீ உன்மகனான் 

என்றாருகி சீடனானே 

என்னருமை உயிர் த் scons அர் தகனன் 

ஈவோனீ இரப்போனானே 

பொன்னருமைப்புரவலனீ கிறுகுடி கான் 

பெருமானி புமுக்கைகானே 

முன்னவனீகடைபவனான் முற்றுணர்ச் ௪ 

கொத்.றவனி மூடனானே. (௮] 

இலஃங்குமணிப்ரபையெழுக் 5 சூரியன்டோல் 

இதயமலரிடத்தேவிற்று 

நலங்கமழ நீயிருக்க கானுனையே 

அடுத்திருக்க நாளுகாளும் 

துலங்குமொழி காவாழ்த்தக் கைகூப்ட த் 

தலைவணங்கத்தூயபாவால் 

அலங்க லுனக்கணிச் தபயம்நியளிக்க 

அகங்களிக்க அருள்செய் வாயே, (௯)



ஞானானந்தனடிமாலை 

  

விண்களிச்க வியப்பெனுஞ்சாகாம்பொங்க 

விமாரலத்தை விரிர் தஇந்.த 

மண்களிக்கநின்மகிமை வூத்திருக்கும் 

பெருமியற்கை மதியாற்கண்டார் 

கண்களிக்கக்கரு த்கவிழக்கரசையறியா 

தோரங்குின்ற காலத்தூடே 

பண் : ஸிக்கப் பாடுமருள் நான்பலர்க்கும் 

பரிர் துரைக்கப்பயிற்றுவாயே, (2) 

உலகபெனுங்கரைதெரியாச் கடலிடதே 

காலமெனும் ஒழுக்கிலோடி.க் 

கலகமெனுஞ் சுழிகடர்து கடுமையெனுங 

கன்னீங்கிக் கயங்கள் தாண்டிப் 

பலதவலை த்திரையேறி மிடிப்புளினம் 

பி. ப்புயற்கள் ப டைக்குமோசம் 

விலடெஇவ்வுடற்ரோணிவேண்டேருள் 

வலங்கணித்க வியக்னெறேனே, (மக) 

ஏக்தந் தான் மனிதா தனித் தால்வரும்பஙு 

கென்றும்்அ தற்கிறைவாநின் ண் 

Com san தான் பொருக்தமருர்ேென்றும்கிளைத் 

தாற்றெளியும் அவன்ருல்கின்ற 

இரக்கந்தான் ௮வருக்கம் அவர் துணிவு 

நின்னடி.க்கண்ணுறு திடியல்லா 

ஆக்கந்தான் அன்பவர்ரோ திகுஞ்சுகர் சான் 

நின்னருளயடை தலன்றோ, (2௨)



ஞானான நீ.நனடிமாலை or 

  

மானிடர் தாமுயன்ற டையும் பயன்கருரக்கு 

| வாம்புளதே மதசர்தங்குந் 

கேனிடைக்காஞ்சுங்கலந்தகதென இன்டச் 

இடை அுன்பஞ்செழித்தஇர் க 

ஊனணிடைகின்னருளொளியினு தவியின்றேல் 

உலூலவர் உய்வசோவெ௱ு 

காணிடைககூரிருளில் வழிகாணா த 

குருடரைப்போற் கலங்குவாரே, (0௩) 

மருக்தளிக்க மருத் தவனாய் வரமளிக்க 

வசபதியாய் வரையா ரென்றும் 

விருச் ஈளிக்க விழைவளலாய் முறையனளிக்க 

வேர்கனுமாய் விழுமியார்க்காம் 

அருந் தவர்க்கும் பொருந் தியவை நெரிர் ளிக்க 

வல்லவஞாய் அழியாவின்பம் 

இருக் ஈளிக்க அருணி 'இயாய் ஈசனைப்போல் 

ஏவரிருஈ தார் இப்பாருள்ளே. (02) 

இருபொருளாஞ்சசாசாமும் இயங்குவ தாம் . 

ந் ர்நெருப்பும் இய ஓங்காற்றும் 

பெருவிசம்பும் மண்ணுமிவை பெறுமுயிரின் 

பெருக்கமும் அப்பெருக்க த்துள்ளே 

உருகிறைய மனமுணர்வோ டொனிரறிவும் 

உயரன்பும் ஒருங்கேயாகி 

பருவுமருட் கடல்கொண்ட மூமையுசை 

மனமளக்க வரம்பெய் காதே, (8௫)



ஞானானந்தனடிமாலை 

  

வரம்புக ளெலாங்கடர்அு மனங்கடந்தா 

ருயிர்கடக்து மலர்ச் துநின்ற 

பாம்பொருளைப் பக்தருளம் பழுத்திருகருங் 

கனியை அறம்பருகுக்ே தனை 

நிரம்பி௮ருள் ததும்பி யெழுகெடுங்கடலை | 

ஆனர்தநிமலவூற்றை த் 

தரம்பகர வல்லேனோ சதுர்மறையா 

ஐ.தின்பெருமை சாற்றொண்ணாசே. (2௬) 

சாற் றிவரும்பொருவிலெலாந்தனித துவரும் 

உட்பொருளைச் கருவித்தலலாம் 

மாற்றிவருமருட்பொருளை மறைச் துவரு 

மெய்ப்பொருளை மனத்திலன்பாழ் 

Ce நிவரும்பெரும்பொருள்களாரற் றிவரும் 

அரும்பொருளைத்தொல்லை நூற்கள் 

போற்றிவரும் பாம்பொருளைப்புகல்கின்ற 

தெம்மொழியாழ் பொருர் துமம்மா. (0௭) 

பொருர்துவதோ உலகமெலாமளக்க மண் 

கூட்டமெண்ணட்போகுமோகரம் 

வருச்திஉயிர்த்தொகைமதிக்கமாளுவதோ 

வரையறியா வான்மீன்மாட்டு 

Dai sos லெழு தவென்றால் இய ஓவகோ 

மனங்களெலாம் எண்ணுமெண்ணப் 

பெருந்திரளைக்கணிப்பெளிதோஅ௮வ்வருமை 

௮.தின்0: (ரூமை பேசுமன்றோ, (0௮)



        சார Up: en : 
பேசவரும் ப பரும்பொருகைப்பேக யம" 

கொருப்படலோர் பிசகென்ரறால்ஈம் 

வாசகத்திற்குண்ணிறைக்தும் வாசகாதி 

தப்பெருமை வூத் ஓம்கின்றார் 

ஈசனெனநினைக்னெவர் எல்லையிலாப் 

பெரும்புகழ்காம் இயன்றவாறே 

சேசமுறவெடுத்துசைத்தல் இழுக்கலவாம் 

அவரருளைநேடலாமே, (0௯ 

உடலிருர் ச பயனெதுவோ உயிரிருக் த 

பயனெ துவோ உணவால்வர்த 

அடலிருக்கத பயனெதுவோ அறிவிருக்கு 

பயனெதுவோ லீம்புல த்தின் 

ஜொடலிருந்த பயனெதுவோ தொகுத்தனைத்தும் 

நமக்களி தத. தூயநேயக் 

கடலிருந்த வகையறிந்து on Bu a soon Oe 

கூப்பியுளங் கருதாக்காலே, (மே) 

தொலைய0த் ரதெனச்சொல்லவரியசுகப் 

பொருளே ற்றொண்டருக்கே 

மலையடுத்த தெனத்துணைச்குமாமணியே 

மாற்றமிலா வாய்மைஞான 

நிலையடு த்சவருக்குலவாநி த்திலமே 

நித்யமுனைநினைந் துநேடி. 

உலையடுத்தமெழுகனைப்போ லுருகா த 

கெஞ்சமெஈற்குதவுஈத தானே, (மேக)



ஞானான ந்தனடிமாலை 

  

பணர்கலந்த பகட்டுலகன் பகைரெருப்பும் 

பர.தவிப்பும் பறக்கவிட்டுக் 

குணங்கலகதகின்குழுதவடி குறித்துக் 

கொண்டுனங்குழையாதங்சோர் 

கணங்கலந்த தாயின் அருஞ்சிழறையொழித்துக் 

கற்பகப்பூங்காவினுள்ளே 

மணங்கலச்சு தென்றலெழ [॥கரயாழ் 

கேட்டெழுர்தமசிழ்ச்யொமே, (மே...) 

கொண்டலிடர் தண்ஷீருங் கூந்த லிடம் 

கொய்ம்மலருங் கூவித் தாவி தீ 

தண்டலயிற் பைங்கிளியு் காமரையிற் 

கார்வண்டும் சழைப்பதெல்லாம் 

மண்டல த்துர்தோன் நிரிமோ வயகங்கயெவெய் 

யோன்அருளின் வயத் தால்முன்னே 

விண்டல த்திற் மோன் நிலனேல் விறல்மெய்யோ 

னருளின்றி மெய்வாழ்வின்றே, (8 ௩) 

அன்பியற்ற BAG OLD யழைத்ததுவே 

AGO Fem ள்வில்லா கீ 

அன்பிலிருர்துலகமெலாம் பிறக்தனவே 

ஏழ்நிறமொன்றடங்குமாறே 

அன்படங்கும் அறங்களெலாம் அமரர்களு 

முண்டேல் ௮வவன்பால் மேலோர் 

௮ன்பறியாக்குறையிருக்க இன்பறியாக் 

குறையிருக்கு ஆபுங்காலே, (மே)



ஞானானதந்தனடிமாலை ws 

  

அளைச்துயிரும் சுகிப்பதற்கா-யெனைத் தயிரும் 

அகிலேசன் அமைத்ததனறித் 

இளைத்துணையும் பலஈலிக்தோருயிர்௪௫க்க 

வன்றென்றசிறந்தநீதி 

நினை த்துலகில் ௮ன்பறிந்து பழகா கார் 

நிலையறியாறிர்றைசேரும் 

வினைத் துயரி லாழ்ச் துவிழி நண த gu ona 

விமிவ கற்கே விரைகன்றாசே, (மேட) 

இருளொன்றே கீமையின்றாய் எவ்வுயிரு 

ஈம்முயிருக்கினமென்றெண்ணா 

io Darren ற் வானருளை மறைப்பதுவாம் 

இவ்வலலை வளங்கொள்காட்சி 

பொருளொன்றேபலபடநின்ற துவாம் எப் 

பொருளும் உடற்புளாமான்மாவும் 

௮ருளொன்றே ஆளூவதாம் ௮ஃகொவ்றே 

அ௮னளைத்தினுந்கும் ஆதியாமே, (மேச) 

விரும்பிவிசிம்பொருளெல்லாங்கிடைத்திலவே 

என்கின்றவிசன த் காலே 

கரும்பான மனமெல்லாம் இரும்பாவர் 

சிலர்கமது கருத்திலுள்ளே 

பெரும்பதவி எனநினைக்குச் துரும்பெல்லாம் 

ஈச்ிலதேற் பேதைகெஞ்சால் 

வரும்பிசகென்றுணரா துசெய்வமில்லை 

யென்றவர்கா வழுக்குவாசே, ( 2 ar)



2. ஞானான நீதனடிமாலை 

ஊச்கமொடு ஜடமுறழ உலகமுண்டாம் 

உத் கமம் எஞ்சுவ ஈனாலே 

ஆக்கலொடு தற்காத்தல் அழித் தல்இவைக் 

கிகாரிஅமையவேண்டாம் 

நோக்கினென ஒருசாரார் நுவல்வர்௮வர் 

கோக்கொருசார் நோதகாம் தோற்றப் 

போக்கனுக்கோர் போக்குரைப்பர்போ தமெனு 

முட்பொருளின் பொருள்காணாசே, (௮) 

போத த்தின் றனியியல்பும் உயர்பிறட்பும் 

ஜடமாயகதும் புலப்படாமல் 

வாதத்தேவுூழ்கி௮ஃ கில சென்றும் 

ஜடமென்.றும்வகுத் ரகானா 

பூதத்தின்பண்பென்றும் புலம்புவர்பண் 

பவையெல்லாம் போதத்துற்கென் 

ஜோேதத்தான்றடையெதுவோ ஜடம்போசம் 

பிறக்குமிடம்உன்ராகாகோ, (மேக) 

நி.இருக்கத்தி திழைக்குர் அன்பிருக்கத் 

தெய்வமில்லை செகத் துக்கென்று 

வரதுரைப்பர் சிலர்தோலாற் பழம்பொதந்த 

வாறுகன்மைம௯றத் துத்திறு 

மீதிருக்கும் ௮துஈன்மை யு விகற்ப 

மாமென்ற விவாம்பாரார் 

ஈதிருக்கவேகன்மை ஈன்மையெனக் 

காண்பாவிழி யெட்டாதாசே, (-௰)



ஞானானந்தனடிமாலை (௩ 

அழ்க்தகன்ற கோக்கினர்க்கு ஈன்மையலா 

தலத்தில் அணுவுமில்லை 

மாழ்ந்தவுயிர் உடல்மா றிவாழ்ஈ ஈவூயிர் 

ஒன்றுகளும் மரிப்பேயில்லை 

தாழ்ர்தசெனல் உயர்க்ததெெனல் சங்கேகு 

மாம்பேச்சுத் தத்துவங்கள் 

ரூழ்க்கவருக் ரூயிரிலெல்லாம் உலகிலெல்லாம் 

ஒருசோ இ துலக்உமாமே, (௩௰௧) 

( இயின் ரிஉணாலில்லை பாடில்லை 

சுகமில்லை பாடில்லாே 

நிசியின் மி உதிப்பில்லை சலிடப்பின் றி 

நினைப்பில்லை கிகழ்ச்சியில்லை 

நசிவின்றி வசிப்பில்லை வூிப்பின் றி 

வாழ்னி லஓுறு நன்மையில்லை 

கசிவின்றிக கடவுள்பதங்கரு கலில்லை 

வரு சலிலலை கருணை காே ன. (௩ ௰௨) 

பிறந்திருக்கமனி சசெல்லாம் பறக் சாளித் தார் 

நாமவர்க்ருப் பிர்இரின்றோம் 

றச்திருக் 5 மனிதரெல்லாம் இருர்திருக்கால் 

நாமிருக்கஇடமின்றென்றே 

மறந்திருக்து மாணமதைப் பழித்திடுவோம் 

நம்மது3 பால் மதியாகாமற் 

சிறக்திருந்த தெய்வவருட் சத் தவிரி 

வறியாதே இயங்குவோமே. (௩ 2௩)



CHT CHA jb தனடி.மாலை 

மண்ணின்றிச் தாற்றின்றி விண்ணின்ற 

விளக்கின் றி வளப்பமோடு 

தண்ணின்றரீரின்.றித் சரையில்மரம் 

மாமனிதர் தங்கலில்லை 

கண்ணின்றிக்காட்சியிலை பலனின்றி 

பனமில்லை கருதவில்லை 

பெண்ணின்றிப் பிறப்பில்லை பிறப்பின் நி 

உயிரில்லை பெருக்கமின்றே, (ne) 

கோயின் நிமருர் தண்ணோேம் செளக்கெ த்தின் 

மதிப்ப றியோம் கோக்கோந்தேகம் 

தாயின் றிப்பிள்ளேயிலாவ அதுபோல 

உணவின்றிச் சரீசமில்லோம் 

தியின்றிஉணலரிதே தெரியாமை 

முன்னின்றித்தெளிவ தில்லை 

காயென்ற உழைப்பின்றிக் கனியென்ற 

. தருஇயில்லோம் கருதினிங்கே, (க௰டு) 

பேதத்தால் வழக்குளதாம் வழக்லெயேல் 

ஞாயமெனும் பேச்சுமில்லை 

சிகத்கால் வெப்பறிவோம் சீதவெப்பின் 

இரிபின்றித்தேகமில்லை 

சே ஈத்தால் ஆதாயமுள்ள துவாம் 

இவையிரண்டும் செனனத்தாகுக் 

கேரத்தால்சுகமுளதாம் தனிச்சுகத்இில் 

இரு பபதொரு கே மாமே, (௩ 0௬)



ஞானான ந்தனடிமாலை ௫ 

  

படர்கின்ற இரவுபடைப்பில தல்ஈட். : 

சத்திரங்கள் பகட்டும் இவ்யச் 

சுடர்நின்ற உறிவோமோ தூங்குவதாற் 

சுகமுளதோ சோர்வுபோமோ 

இடர்நின்ற சாலன்றி ௮றமறியோம் ' 

உயாநில்யை எண்ணோழ் அன்பம் 

தொடர்கின்ற சாயினதைத் தொடர்கின்ற 

நலமறிச்து ௮.திசொல்வோமே, 

Su seu விறகெரிய கன்பைப்ரகா 

சிக்கின்ற தீபமாகும் 

ஆயகதெலுந்தெளிவுடையார்க் கலேசன் 

தியவையால் அல்லா தாகார் 

தாயபொருள் உலூலழுக்கிடைகின்ற 

தோற்றமதாற் நாய தன்றோ 

காயவள்தன் சோணிதப்பை வாயிழிகச் ஐ 

சேயதனை த் தள்ளாவாசோ, 

இவவளவ அன்புலக SERS ge 

இறுமாப்புக் கெதிரொன் றில்லை 

அவ்வளவு அன்பிலையேல் அறியாமை 

இதுமாப்புககளவுண்டாமோ 

எவ்வளவுகொடுத்.தா லும் எடுத்தாலும் 

அன்புவழி எண்ணாமாந்தர் 

செவ்வளவுசெல்வாசோ தய்வவரு,. 

ளிருக் சவரைத் தருப்பாக்காலே, ' 

(௩ Ler) 

த 
டை

 

m ay
 

& ~~
 

(௩0௯)



௰ ரா ஞானான நீதனடிமாலை 
  

தங்கிருந்த தேனுமிகு மாறுமவை 

பகற்றவழி சிர்திப்போரக்குப் 

பாங்கிருக்க காமதியே மதிரறக்க 

வகையுமுண்டு பயிற்சியுண்டேல் 

ஒங்கவமதி செழிக்கவளம் உழைக்கவலி 

ஈமக்கென்று தவில்ஈண்டும் 

ஏங்கிடுவோ மெனிலஃதீந்தவர்குறையோ 

நங்குறையோ எண்ணுவிரே, (#2) 

மதியென்றகண்ணிருக்க முயல்ன்ற 

கையிருக்க வாழலாமே 

விதியென்ற திலையென்பர்கசிலர் விதியே 

மெய்மதியே விணென்றெண்ணி 

ஒதியென்ற வாநிருப்பர் மதிவிதியில் 

ஒருபங்கென்றுணசா தன்றோ 

கதியென்ற சநியாமற் பதியருளுங் 

காணாமற் கலங்குவாரே, (eds) 

அறிகின்ற அறிவின்றி அற்பு தமெங் 
கென்றலைவார் ௮வமேகில்லோர் 

மறிசின்ற பூமியையும் வான்கொண்ட 

மீன்களையும் வகு த்ததோரார் 

செறிசின்ற காமெலை காககடல் 

இவைபெருமை சிந்தித்தாயார் 

எறிகின்றபுல் லுஈமக்கெட்டாத 

அற்பு தமென்றெண்ணு தாரே, (௪௰௨)



ஞானானத்தனடிமாலை Wor 

  

தினமென்ற பகலிரவு இரிகின்ற 

விசித்திரக் செளியப்பாரார் 

அனமென்ற பொருளுடலில் அமைகின்ற 

அதிசயத்தை அம்ச துகோக்கார் 

மனமென்ற அருவறமாடல் ஆள்கின்ற 

அற்பு தழு மற்முட்சிக்கோர் 

இனமென்றபடி, இறைவன் உலகாளும் 

அற்புதத்தை என்காணாசே, (௪0௩) 

அற்புதமே உலகம் உயிர் அற்புதமே 

அற்புதமே ௮டைர்ததேகம் 

அற்புதமே 9 Sau days கற்புதமே 
உணவுயிராய் ௮மைதல்நிதீய 

அற்புதமே பிறப்பிறப்பு விழிப்புறக்கம் 

அற்புதமே அன்மாமெய்யில் 

அற்புதமே அறிர்ததெல்லாம் அற்புதமே 

இவையறியா அறிவு தானே (de) 

டயனிலெனு மொழியல்லாற் பொருளில்லை 

யெனப்பகர்வர் பயிற்டுயுள்ளோர் 

நயனிிலனு மொழியல்லாற் பொருளில்லை 

யெனகவில்வர் ஞானங்கண்டார் 

அயனான்மால் வேறிலையோர் பாம்பொருளே 

யுளததனில் அமைந்தஆதி 
வியனருளொன்றே பொருளென்றவர் விரிப்பார் 

௮ துபெறலே மேலாமென்றே, (௪௰௫)



W..9] ஞானானந்தனடிமாலை 

மேலான சுவர்க்கநிலை பரிசுத்த 

மனநிலையே விரும்பாநின்ற 

பரலாழி யமுதமென்ப பேரின்பத் 

தனிரிலையே பரவுந்தொல்லை 

காலான மறைகளுக் கப்பாலான 

கலங்குறித்து நாடலேமம் 

மாலான அரக்களைக்கொல் வேலாகுப் 

, சசடறுக்கு மருர் துமாமே, (௪0௬) 

சினஞ்சென்ற வழியொழித்துக் கொடுமைசொலை 

சிறுமையுளார் சேர்க்கைநாடி 

மனஞ்சென்று வருந்தாது மதியளிக்கும் 

வள்ளலடி. மலரிற்டிந்தை 

இினஞ்சென்று திடம்பெருக்கி இயற்கையுளே 

தெயவவருள் தெரிவார்தம்மின் 

வனஞ்சென்று கனிபுசித் து மெளனநிலை | 

யுற்ராரென வாப்பெற்றுசே, ( # Der) 

தவமிருந்து sie auer polluraé 

சாயுக்யம் சார்தலென்ஸனாம் 

பவமிருந்து தன்னினத்தார் உழல்பொழு.து 

தன்மகவைப் பஞ்சம்வாட்ட 

ஈவமிருந்த அமுதொருவன் உண்பதுலாம் 

நாம் பிறர்க்கு நன்மைசெய்யா 

தவமிருந்த வாழ்விலுமோர் அயமிருர்த 

வாழ்வுமித அருமையாமே, (22௮)



ஞானான i 5 OS 19-LO A Cov ௯ 

மாயையெனு மியற்கையிலே வகுத்.இருக்கு 

மகத்துவங்கள் மதியாற்காணல் 

கேயமதே தெரிக்கு முபாயம்பலவாய்த் 

தோன்றுவதால் கேயராதன் 

சாயையதிற் காண்பதுவாம் அதுகண்டு 

கேயநெறி சாரந்தஞானி 

போயவழி யெங்குமவன் ாயவருள் 

புரார் தவனைப் புசக்குமன்றே, (௪௦௯) 

வினைப்பயனாய் வருவதனை விரும்புவதேன் 

ஈல்வினையில் விருப்பில்லாமற் 

பனைப்பருவம் உடல்நீளப் பருக்கை ௧8 

வேண்வெதேன் பாவஜூட்டும் 

பொனைப்பொருளைக் கேட்பதெவன் பொன்னருளைக் 

கேட்டடியே போற்மிநின்றால் 

கநினைப்பதிலும் ௮இிகசகம் ௮அளிப்பனது 

நிச்சயமே நிமலவேக்தே, (௫2) 

வெல்லரிய வினைப்பகையை வென்ரிடலாம் 

விமுப்பொருளே விரைர் துகல்கும் 

செல்லரிய உயர்நெறிக்கண் சென்றிடலாம் 

Qup Pion சித்தியெல்லாம் 

தொல்லரிய மறைகளெலாந் தொடலரிய 

பதங்களிததுத் தொழலாம் எண்ணச் 

சொல்லரிய சுகம்பெறலாம் சுயஞ்சோது 

யருள்ஈமக்குத் அணையானாலே. (௫௰க)



ஞானான ந்தனடிமால் 
  

கரும்பருர்துங் கூலியதன் கையோடே 

இடைப்பதுபோற் கடவுட்பாதம் 

விரும்பிகினையும் பொழுதே விரும்பிவரும் 

நலங்கள் ௮ருள் மெய்யுள்ளார்பாற் 

நிரும்பிவரும்பொழு ௮ புறர்திரும்பிவிடு 

மிடர் சண்ணீர் தெய்வமெண்ணி 
அரும்பிவிமும்பொமு து ஈமதரும்பாவம் 

* அழலகப்பட் டவிர்துபோமே, (௫2௨) 

தனித் சனியே பிணியிடும்பை தடுக்குலொ 

மனிதரிடஞ் சார்ர்துகண்ணீர் 

பனித்தெழவே பாடுரைத்துப் பபனடைவ 

தொன்றில்லை பாருள்ளேரான் 

செனித்தபொழு திடருமுடன் செனித்த துவே 

எளியனைப்போற் நீங்குற்றாரை 

இனித்தரையில் நம்பியிரேன் இனித்தவரு 

Caren யிருக்கன்றேனே, ( ல்
 ௩) 

Qa Dns gi சாளையிலா ஈசல்போலும் 

மனிதர்க்கேற்றசேவை 

சென்றிருர்து காடினுமங் கவர்சித்த 

மொருகெறியிற் செல்லாதாடு 

நன்றிருந்து நாம்செயினு ஈம்மிடமுட் 

பகைரீக்சார் ஈட்பும் நல்தார் 

என்றிருந்த ௮னுபவத்தா ஓ௮ணருரெஞ்சே 
ஈசனைநீ ஏத தாயென்னே, (@te)



- ஞானானந்தனடி மாலை 
  

வாக்காடு வல்லபம்போல் விளையாட 

விரமில்லார் வாழ்காளெல்லாம் 

கோக்காடு விட்டகலா கொய்யுடலார் 

கோவறிர்து கோக்கார்சூழுஞ் 

சோக்காடு தாண்டும்வகை தெய்வமல 

ரடிவழுத்தத் தோன்றமாட்டாச் 

சாக்காடுசோமாச்தர் தமைசம்பி 

யோலாழ்வு தரிக்கன்றேனே. 

இப்புல்ல் இப்பூவை இவவரும்பை 

இவ்விலையை இவ்வாச த்தைச் 

செப்பில்லா விலங்கெத்தைச் கிறட்புடைய 

மனிதரை யுட்சிறப்புச்சேர்க்கும் 

தப்பில்லாச் சாட்டுதனைத் தனியறிவைச் 

தீந்தபெருந் தயாமோன த்தை 

ஒப்பில்லா தொளிர்மணியை உயர்கதியை 

நம்பியுவர் துழைக்கெறேனே., 

பணக்குவியல் கொண்டவரும் ப .தவிமிகப் 

படைத்தவரும் பதருதுற்றுப் 

பிணக்குவியல் கொண்டரசு பிடி தீ.தவரும் 

வல்லபத்தைப் பெற்றபேரும் 

கணக்கொருபோற் கூற்றனுக்கே இரையாதல் 

கண்டி.ருர்.துங் கல்லோகெஞ்சே 

வணக்கமிலா திருந்தனைவான் வள்ளலடி. 

மறக் தனைநீ 'மதியில்லாயே, 

(டு௰டு) 

(௫௦௭௬) 

(டு Lor)



உ௰௨ ஞானான நதனடிமாலை “ 

  

ஈரைவளர்ந் து வருமுன்னே ஈடுவளைந் து 

விடுமுன்னே நகர்ந்துமோசத் 

இரைவளர்ர் து வருமுன்னே செய்தடமை 

அறிந்தியற்றிச் செகத்இில்சன்மை 

வரைவளர்ந்து வர்ச்செய்வோம் வன்மையெலா 

மறப்போம் இவவாழ்வையிந்த 

உரைவளர்ர்த போருளையுற்றறிவோம் 

உண்மைநெறி உயருவோமே, (டு௦௮) 

அழிந் துவிடுமாக்கை உயிர்அழிந் தவிடும் 

அழிந்துவிடும் ௮சையாக்கல் லும் 

கழிர் துவிடும்காள் ௧ தயாய்ப் போய்விடும்ஈம் 

Surg கனவாம் வாழ்வே 

ஒழிர் துவிமிம்பொருள் இருப்பதருளொன்றே 

நன்மையொன்றே உறுடி ஈசன் 

பொழுச்துவிடும் ௮ருளறிர்து போய்ப்புனித 

வருள்நிறைப்பீர் புவனச் துள்ளே, (டு௰க ) 

மற்றவர்பால் மதிபொருள்சிர் வாய்ந்திருர் தாத் 

பொருமைகொளல் மதியில்லாமை 

உற்றொருவ ன தநினைக்கில் உலகுடையா 

னருள்தன்னிலுயர்வாய்கோற்றுப் 

பெற்றவருமிருப்பாரே தன்னிலுயர் 

வியற்றுரிமை பிரானுக்குண்டே 

கற்றொருவன் றகைகினைக்கில் உற்றவைக்தே 

தன்னுரிமை சாற்றொண்ணாதே, (௬௦)



ஞானானந்தனடிமாலை ௨௰௩ 

குறைகசொண்ட மனமுளதேல் முறையுண்டு 

முறையுளதேற் குறையுமுண்டு 
நிறைகொண்ட முழுமனமிஈ் கரிதெனிலும் 

நிறைநோக்க நேட லுண்டு 
சிறைகொண்ட கிறியவெளை இறைகொண்ட 

பொன்னடியைச் சிந்தித் துள்ளே 

கறைகொண்ட தறகீங்கக் கருணைமருந் 

செனச்குதவக் கரு வேனே. (Wa) 

உன்முறைக்கு நலமளிப்பாய் உறுகியென 

அ.றிந்துமுணர் வருக தாலே 

என்முறைககுத் தலைப்படுவ தென்விர்ைத 

ஈசஅருள் இனிச்செய்யாயோ 

பன்முறையு மிடர் தடுத காண்டாயில்யோ 

வலியிழக்கும் பரவாநெஞ்சம் 

சொன்முறைக்கு முறையிலதேற் சொற்றுரும்பு 

பிடிக்குமெனத் தொடுத்த தாமே, (௬:௦௨) 

தாயிருக்கப் பாலுமுடைத்தாயிருக்கத் 

தாவெனவே சாற்றுதற்கு 

வாயிருக்ச வாடியதன் வயிறிருக்க 

முகமிருக்க வழக்கில்லாமற் 

சேயிருக்க மாட்டுவதோ சிறியவெளைப் 

படைத்திருக்கும் செல்வத்தாயே 

நியிருக்க நினதருளாம் பாலிருக்க 

முறையுரைக்க கியாயமின்றோ, (௬௦௩)



ஞானானந்தனடிமாலை 

  

வழுத்துமொரு வழியறியேன் வாங்கேட்க 

வறியேன் என்வருத்தமெல்லாம் 

பழுத்அருச் சொலவல்லே னல்லேன்பல் 

வகைதீதுன்பம் படாந்துபற் றிக் 

கழுத்தளவு மானதன்பின் கடவுளெனக் 

கருதிடுவேன் கடையேன்கற்முல் 

எழுத்தளவு மறியார்மே லிரங்கவறி 

யேன்என்மே லிரங்குவாயே, (௬௦௪) 

SHES Oye குறைசசநின் தழலிணைக்கே 
யல்லாது கழறவேறிங் 

கொருத்தரையு மறியேன்மற் ரோர் துணையு 

மில்லேன் இவ்வுலகல்யாதோர் 

பொருத்தமெனக் குளத.றியேன் பொன்னடி என் 

ளெஞ்சகத்தே பொருர்தவைப்பாய் 

நிருத்கமுடையாபெனை நீதவறவிடா 

யென்றெண்ணி நிற்சன்றேனே, (மடு) 

- நிற்கின்ற நிலையறியேன் நிலையான 

கெறியறியேன் நேர்மைசேசக் 

கற்கின்ற வகையறியேன் தற்குன்ற 

மனங்கரையச் காணேன் பொய்யே 

விற்ென்ற பழங்கூடை யொக்கன்ற. 

வைம்புலலும் விழலொப்பான 

எற்கென்று  மேன்சுமையா யேற்றுவித்தா 

யென்றெண்ணி எய்க்னெறேனே, (௬௭௬)



ஞானானதந்தனடிமாலை உடு 

உடலெடுத்தா லுற்றசெயல் ஒன்றுளதே 

௮ துசெயகரன் உரித்தானேஜே 

மடலெடுத்துங் காயளியா மாம்போல 

வளர்தலென்னோ வகுகத் தகன்மம் 

ஹஅடலெடு த்துச் செய த்தகுமாற ிவளித்தும் 

செயலிலையேல் அமைந்த காட்டைக் 

கடலெடுத்துக் கொண்டகதியாமே கான் 

உழைக்கும் வழிகாட்டாய் மன்னே, (ர War) 

ஈண்டிருர் த வயல்பலவாய் ஈல்கியகெற் 

கூட்டமெலாம் ஈமத்கேயென் Da 

கண்டிருக்க காளல்லா துன்மகமை 

யுகந்தறிச்த உயாந்தசாளே 

கண்டிருந்த தில்லை கருத்துன அகழ 

லிணையணைந்து கூந்த இல்லை 

பண்டிருந்த பெரியவரைப் பார்த்தேனு 

முனைட்பாவப் படி த்தில்லேனே. (௬2௮) 

மனமிருக்த நிலையறியேன் பின்ன தன்முற் 

குறிப்பறிர் து முயலமாட்டேன் 

வனமிருச்,த விலங்கெனகான் தினமிருந்த 

பசிதணிக்கும் வகையேசூழ்ந்தேன் 

இனமிருர்த முதுவசனத் துணையிழக்து 

தயங்குகன்றேன் இனிகான்பொல்லா 

மனமிருந் த வழிபோனால் நலம்வருமோ 

அருள்வழிரி வகுப்பாய்மன்னே, (௬௦௯)



DW ar ஞானானதந்தனடிமாலை 

  

அலையொழிர்து கடலொருசா எிருப்பதில்லை 

அருங்கவலை யலைக்குமாட்டர் 

தொலையவொரு சுசம்வாழ்வு சுவைக்கவில்லை 

சுகம்பெறவே தொடர்ந்துசித்த 

நில்பொருந்த கல்வேலை நிகழ் த் தவில்லை 

நிமலனரு நெறியிற் சேசக் 

கலைபொருரந்தக் கற்பதில்லை தலைவணங்கி 

நிற்பதில்லை கசடனானே,. (a2) 

கிழக்கிருர்து மேற்கறியா வெறுமனத்தேன் 

கல்வியொடு கேள்வியில்லேன் 

வழக்கருர்து பிடிப்பதெவன் மதிகொடுத்து 

நீவழியும் வகுக்தாவிட்டால் 

முழக்இருர்த உலகனில்யான் முயன்றுமொரு 

ஈலமியற்ற முடிவதோ?ூற் 

அழக்கருந்து நெற்குவிய லளர்திடுமோ 

ஒருகையதற் குதவாக்காலே, (௭2௧) 

ஒருவாவியிருத்துவதும் பெருவாழி 

நிறுத்துவதும் ஒருகையாலே 

கருவாகமிசைப்ப துவும் பெருலோக 

மசைப்பதுவுங் கையொன்ருலே 

அருவாடுப் பெரிசான உருவாக 

உருவெல்லாம் அமைர்துகின்ற 

திகுவாளர் திருவருட்குச் சிறிசென்றும் 

பெரிதென்றுர் திரிப்பதுண்டோ, (awa)



ஞானானந்தனடிமாலை ௨௰எ 

  

பலவான உயிர்களெல்லாம் பாழ்நெஞ்சர் 

கையிலகப்பட்டுச்சோச 

நலவான சொல்லு தவி கொண்டவைகம் 

BUGS Sip. கானாவேலை 

*செலவான தாகவெனப் பொருள்வருகத்தம் 

பேணா. செய்யகின்றால் 

இலவான கனிதருமென் ஹெண்கிளிக்குப் 

போலெண்ணம் இலவாமென்னே. (௪.௦௩) 

இரசைகடர்து செலவறியா மீன்போலத் 

தூநெறியைச் செறுக்குமார்தர் 

உரைகடந்து செலவறியாக் கோழையேன் 

உன்னருளென் ஸனுள்ளேகாட்டும் 

வசைகடந்து கடவாம லிருக்கும்வகை 

யென்செய்வேன் மனம்வாக்காதி 

கரைகடர்து குளிர்ர்தெழுர்து மறிகருணை த் 

தடங்கடலே கடவுட்டாயே, (௭௦௪) 

இருசகேச முணவிலையேல் எழமாட்டா 

இவ்வுடலை யிரங்கியூட்டி 

ஒருகேரர்தவராது வளர்த்தனை௮வ 

வு சவியெலா முணாக் துவாழ்காள் 

தருரேோம் நலமியற்று மருகோ 

மெனத்தரியேன் தமியேன்இன்னும் 

வருநேசமாகி லு ஈன்மதிகொண்டு 

நலமிபற்.றி வரச்செய்வாயே. (௪2௫)



௨0.௮ ஞானானந்தனடிமாலை 

  

வாங்குவித்த கையானே மனிரனெனப் 

பெயர்கொள்ள ம$ூழாநின்றேன் 

குரங்கு ஈடி.த்ததுபோல நீகுறித்த 

கதையல்லாற் கூத்தாடேனே 

அரங்யெற்று் கூதிதினிடை யாயினுரான் 

௮ணிவேட மவிழ்த் அவிட்டுக் 

கரங்குவித்து மனங்குவித்துன் கழல்கோக்கக் 

க9ர் துருகக் கற்பிப்பாயே, (௭௬) 

இரங்குமன நிலையறியா தஇரங்குகவென் 

அளையிரக்க எழுந்தேன்பொல்லாக் 

ரூரங்கெனமற் றவர்துன்பங் குறியாதே 

கொடுமாற்றங்கூறிக் கோபம் 

சேங்கொதிக்கச் €றுவனோர் செர்கெறியிற் 

இந்தையுறேன் தெளிர்தார்போல 

வரங்குறித்துக் கேட்பதுவே முறையலவா 

பினுநானோர் மனிகளுமே, (ஏஎ) 

மதியாதார் வாசலிலே மிதியார்போல் 

ஜரரிய மாண்பின்காலே 

ஓதியாய வென்மனத்திற் பதியாது 

தனைநொர்தா ஓுரமுண்டாமோ 

விதியாது வருவதில்லை யொன்றுமிவ 

ணானாம் விலக்குமின்றோ 

ப.தியாய நின்னடி யைப் பரவு லும் 

என்றேனும் பயன்செய்யாதோ, (௪0௮)



ஞானான நதனடி மாலை oD Fa 

  

சாணுக்கி முழமாக்கித் தவழ்கின்ற 

மழலைமொழிச் சரீரமாக்கி 

அணுக்கி அடியேனை அ௮.றிஞர்சபை 

காட்டுவித்தாப் அறிந்ததெல்லாம் 

விணாக்கெவிசிவாயோ மெய்யறிவின் 

பயனெனக்கு விமாவிப்பாயோ 

தூணுக்கித் அரும்பாக்கத் தோன்றுவதெல் 

லாமாக்குச் தூயவாழ்வே, 

இனியென்ற புஸ்தகத்தில் யாகெழுதி 

எனக்கிட்டா யென்றுகாணேன் 

துனியென்ற துவர்காயோ கனியென்ன 

லாகுமொரு சுகமோசொல்லாய் 

சனிரின்ற வெப்பொழித்துச் தண்ணருளின் 

றடநிழலிற் சகாயமின்றித் 

தனிகின்ற எளியேனைத் தங்கிவரச் 

செய்வாயோ தனிக்கோமானே. 

கயங்கொண்டு சாலிழுத5 காலையிலே 

காலனை காலானீக்கிப் 

பயங்கொண்ட. வெனக்கபயம் பரிர்தளித் தாய் 

நின்னுரிமை பகசப்போமோ 

புயங்கொண்ட மட்டுமிடர் பொறுத் திருந்தேன் 

புண்ணியமும் புரிர்தில்லேன்சொன் 

னயங்கொண்டு ஈலிவுசைக்க வறிர்இலனி 

யறிர்துதவி நல்குவாயே, 

(௭௰௯) 

(௮9)



mw ஞானானந்தனடிமாலை 

  

பொய்கொண்ட வையகத்தே போர்கொண்ட 

இடர்கெருக்காற் புழுங்கிகின்றும் 

மெய்கொண்ட நின்னடிக்கே மெய்யன்பு 

கொண்டிலஞய் விருப்பினேடே : 

கெய்சொண்ட ஊண்வயிற்றுப் பைசொண்டு 

நாட்கழி த்தேன் கேயமுற்றார் 

கசைகொண்ட கனியேஎன் மேலிசக்கங் 

கொண்டருளக் கரு துவாயே, (ல) 

அல்லெனவே வளர்ர்துபடர்ந் தென்னகஞ்சேர் 

௮.றியாமை se Curse 

புல்லெனவே அகங்காரம் பறித்தெறிந்து 

பொய்ச்சருகைப் பொசுக்கிட்டாறைக் 

கல்லெனவே கடுத்தபகை யுடைத்தருளாம் 

நீர்பொழிர்து கனக்குஞான 

நெல்லெடுத்துப் பகுத்தருச்தி ஈல்லதன்றிச் 

செயாதிருக்க நிகழ் த துவாயே, (௮0௩) 

உளங்குளிர உனைகினைக்க ஊற்றெடுக்கும் 

உருக்கமதால் உண்மையன்பாம் 

இளங்குருர்து தழைத்தறிவாம் இலைசெறிர்து 

நிழல்பாப்பி இன்பம்பூ த௮ 

வளங்கிளா அறங்காயத்துத் தவங்கனிந்து 

நலமருர்தும் வகையெஞ்ஞான்றும் 

களங்கமிலா கிலைபொருக்,த விளங்குலவாக் 

கரணையொளி காட்டுவாயே, (௮9௪)



ஞானான ந்தனடிமாலை. KOS 

  

கன த்தைக் கடுக்கும் கமெனமும் 

கடவுளுனைக் கரு.காதென்றும் 

விடுமனத்தை ஈம்பு தலே விடுமனமும் 

௮கச்சாட்சி விலக்கும்பாதை 

தொடுமனத்தை ஈல்லறிவாழ் சுடுமனமும் 

நிலையிழந்து சுழியாற்சுற்றப் 

படுமன ,ததிற் பக்இரிறுத் திடுமனமுந் 

தர் தனை£ பாலிப்பாயே, (௫) 

கிறியவசென் ரொருசிலரைச் சிரியாமற் 

செல்வத்தாற் செருக்கெய்தாமல் 

வறியவசென் ரொருசலரசை வையாமல் 

மன த்தழுக்கு மருவாமாண்பால் 

நெறியவர்மாட்டுள தாயின் எவசேனும் 

கேயசென கினைத்தஅுத்தோற்றம் 

எ.றியவிடு முயர்நிலையி லிருக்குமன 

மெனக்கரு ள்வா யிணையில்லானே, (௮2௬) 

ஒவ்வொருகால் ௮னுபவத்தா லொருபாடம் 

படிப்பித்தா யொப்புவித்ே தன் 

செவ்வொருசார் என அமன மவ்வழியே 

செலத்திட்பம் சேர்ப்பாய்நீயே 

எவ்வரிய பொருளளிக்க யாரிருக்தா 
ரானா ௮ம் யாவுந்தாங்கும் 

௮வ்வொரு பேறளிப்ப தற்கிங் காருமில்லை 

௮ற்நிலைமை யறிவாய்நியே, (௮0௭)



mAD2. ஞானானந்தனடிமாலை. 
  

வனப்புடைய பொருள்களைரான் காண்பொழுதவ் 

வனப்புனது வனப்பிற்டுன்ன 

இனப்பகுதி ௮வ்வெழிலோ எல்லையிணை 

சொல்லுவதற் கெட்டாதென்றே 

மனத்தவைதம் மயனிச்சி ௮வையளித்த 

நின்மகிமை மகிழ்ச் துநாடி த் 

அினப்படிரான் உளைப்பரவித் செருளடைய 

வருளுகவென் சிர்தையானே, (௮0௮) 

உரர்தருயாய் உண்மைவழி உளமூறைக்க 

நின்னரிய உதவியிட்ட ச் 

தரக்தருவாய் சங்கடமாஞ் சேறுகொளுங் 

குழிலிட்டுத் தப்பியேறக் 

கரந்தருவாய் நின்கருணைக் கலமேவி 

இருங்கன்மக் கடலசடக்க 

வரர் தருவாய் வரவருஷம் பொழிகின்ற 

மழைமுடலே வந்தித தனே, {2 0௯) 

ஒளிக்கின்ற தபடமெலாம் ஒழிக்ன்ற 

வகைபுகெறி உயாச்சி த்தந் 

தெளிக்கின்ற வதையுகலந் தெரியாத 

எனக்கறிவைச் சேர்ப்பதெல்லாம் 

அளிக்கின்ற வகையுமெனக் களித்தவையி 

லெனதுமனம் அமைதியுற்றுக் 

களிக்னெற வகையும் அருட் கற்பகமே 

கனிச்தருளக் கருதுவாயே, (கமி)



ஞானான நீதனடிமாலை GAD. 

எய்யாத வாழ்வுமிகல் வையாத 

கெஞ்சுமுயிர் எவைக்குமின்னா 

செய்யாத தன்மையுரின் செய்யவடி த் 

தொண்டரிடஞ் ிறக்குமன்பும் 

பொய்யாத நாவுமூயிர் கொய்யாத 

தையுமுன்பொற் புகழைப்பாடும் 

மெயகுன உடைமையுமே அய்யாகீ 

தர் தஇிடயான் விரும்புவேனே. (௯௫௧) 

அல்லாத செயலனைத்தும் ௮றியாம 

லிருத்தவும் நின்னடிக்காளாகி 

நில்லாத மடகெஞ்சை நெறிப்படுத்த 

வும்விரிர்த கிலத்தேபல்வாய்ப் 

பொல்லாத நிரீசகநெறி செல்லாம 

லிருத்தவும்கின் டொற்றாள்சான்கொண் 

டெல்லாநற் பேறடையும் அருளளிக்க 

வும்விழைந்தேன் எளியனேனே. (௯௦௨) 

இளைத்திருந்தால் எனக்குறு தி ஈந்தருள்வாய் 

ஏக்கமெனும் இரும்பேயென்னை 

வளைத்திருந்தால் அதைநீக்கும் வகையருள்வாய் 

அகங்கார மமகாரங்கள் 

இரத்திருந்தால் ௮வையடக்கத் திடனருள்வாய் 

திீச்செயல்கள் தீயமாண்பால 

விளைத்திருர்தாற் பொறுத்தருள்வாய் வியனருளோர் 

துளிக்தெளைநி விலைகொள்வாயே, (௯௦௩)



mide ஞானானந்தனடிமாலை 

அயர்ர்திருந்தாற் அயரொழிப்டாப் உலைகஎத்தே 

நிலகோணுச் துலைபோலாசை 

உயர்ந் திருந்தால் நிறையருள்வாய் உயர்நெறியாம் 

உறுஇகெறி யுருதுசித்தம் 

பெயர்ர்திருந்தால் ஆண்டதிலே பிடி த்திவொய் 

பேரையர்வாயப் பேச்சா லுன்னை 

STH BS BT வறிவூட்டி. ஆ ஈரிப்பாய்து 

அருள்டெறுமா முக்குவாயே, | (௯௰௪) 

கொழுப்பிளமைப் டருவத்தே பனிசர்தனிச் 

செயலெனகான் கொண்ட செல்லாம் 

முழுப்புரளி யெனவறிர்தேன் புனிதஉண 

பறியாமல மோசம் போனேன் 

விமுப்பொருளெல் லாமூனது செயலெனப்பின் 

புன்னருளின் விர்சையாலே 

டழுப்புவருங் காலமறி வெழுட்புவித ர 

டரிவினயென் பகருவேனே, . (௯௫) 

எத்ரனை தான் படிக்கினுமிங் கேகறிவோம் 

இருக்குருலி செல்லாங்கொண்ட 

சுத்தனையு நின்செயலென் றறியோமேல் 

அஃ சுறிந்தால் அடியேலுன்வான் 

சித்சமுள வாறுவினை செய்வதறிவேன் 

பின்னென் சிநர்தையெல்லாம் 

இித்தனையாம் எனச்சுரல மேததுநி 

அிவாய்கான். ஏக்கற்றேனே, (௯௬)



ஞானானந்தனடிமாலை. ரட்ட 

திலைபாண்டு பக்திரெறி தவரும 

லிருப்ப துண்டேல் கேமிகன்னில் 

மலைபாண்டு வருகனுரான் மலைவதெவன் 

மதிடொருளின் மதத்தாலென்புன் 

றலைபாண்டு பரவியகின் றயைமறச்து 

விடவையேல் தாயேஜயா 
3 

சலைபுசண்டு வாங்கொழிக்க அருட்கடலே 

இருட்உடலை ௮கற் றவோயே, ( 41061) 

வினைமறக்கச் செய்யினுமென் கனமறக்கர் 

செய்யினுமென் விரும்பாகின்ற 

பனைமறக்கச் செய்யினுமென் மகமறச்கச் 

செப்யினுமென் மறச்சமாட்டா 

ஏனைமறக்கச் செய்யினுமென் அ௮னைமறக்கர் 

செய்யிதுமென் எல்லாமான 

உணளைறக்கச் செய்யினது சகிப்பரிதே 

சல்ப்பரிேக ஓப்பில்லானே, (௬0௮) 

ஊகாந்த அருள்வலியால் உன்னுகலம் 

ஒவ்வொன்றா யுகவி௮ன்பர் 

சோகாந்தங் காணவருர் துணையாகித் 

தமையெலாம் சுத்தகேபதி 

Paths வைத்தவித்துத் இருக் துமுளர் 

இத்திக்கச் செய்துமோன 

ஏகார் சட்பெருவெளிக்குள் ஸிருப்பவனே 

Jo. micas கென்.றும்கானே, (௯0௯)



AD Ir ஞானான நதனடிமாலை. 

தேனர்தும் பூஞ்சோலை செய்தாளை 

அ௮ண்டநிரை இிறக்கக்காட்டி 

வானந்தகாசத்தை மாய்த்தானை 

மானிடருள் வாட்டமெல்லாம் 

ஞானந்தர் தோட்டுகின்ற காயகளைக் 

தன்மையெலாம் ஈன்மையாம்ஞா 

Quins தனிமுகலை அருணிறைந்த 

பெருங்கடலை அறிர்துய்வோமே, (ஈ) 

கலவையை 

  

LOL 1G, OPN eet



af oat oorLILILD Tad. 

  

என்னுயிர்காத்த பேரருட்பதியே 

என்னையின்றளித்த என்றாயே 

மன்னுயி ரவைக்கு ளென்னையு மொன்ரய் 

வைத்தவான் வள்ளலே மசகம் 

அன்னயான் திருக்க ௮றைகுத லறியா 

மைந்தர்போல் அருட்பசத் துரைக்க 

உன்னிய தறிர்தா யாயினுங்கேட்க 

ஓப்புவாப் ஓப்பிலாம ணியே, (a) 

என்னைகி அறிவாய் உன்னைநானறியேன் 

என்னைரான் அறிர்இடினல்லால் 

உன்னைநானறிய ஓர்வழியுளதோ 

உரைமனங்கடக்கின்ற ஒன்றே 

முன்னையோர் அறிஞர் முனிவர் மக்திரத்தார் 

முயன்றறியாவுனை எளியேன் 

பொன்னயிர் கண்ணென் றேத்தவல்லால்மற் 
௦9 ட் ந் மி 

ுரையிலேன் புசையிலாமணியே, (௨) 

A தந்தாய் அங்கநிதந்தாய் 

ஆவியை அங்கத்தே நிறுத்துஞ் 

சாவியாம் அன்னத்இரரையுக் தந்தாய் 

செளக்கியர் தயவினால் என்பால் 

ஏவிகிதர் தாய் இன்னமுரியே 

எவ்விதரன்மையுந் தந்தாற் 

பாவியேன் சுகிப்பேன் பகானான் செய்யற் 

பாலகொன்௮ுளளததோபகசே, ( ௩)



nD விண்ணப்பமாலை 

மன்னுயிர் காத்தல் நின்னருள்வேலை 

மதிக்குகின் னருள் பெறமுயலல் 

பன்னுயிரெவையும் பொறுத்த நல்வேலை 

பாங்கருள் பெறுவதற் கன்பே 

தன்னுபிர் போலப் பிறவுயிர்பேணித் 

தற்பரனாமுளை வழுத்தி 
என்னுயிர் காத்த இரத் ரலென்கடனு் 

புத்தனின் கடனுமாமிசைர்தே. (௧) 

எளியனேனுனக்கோர் பொருட்டலேன் எல்லை 

யில்லதா முயிர்ககட லிடத்தோர் 

துளிய3 னன் ராயகின்றிருப் பெயரைச் 

சொல்லவுந் தகு.தியொன் நில்லா 

வெளியனேன் எனக்கே வெறுப்புளேன் நகின்வான் 

விதிப்பினால் இவவுட லெடுத்தேன் 

அளியனே யென்னை நிளைத்தல நின்றன் 

சிலா அருள்நிளைத் தருளே, (௫) 

உதவியொன் நில்லேன் உன்ன தல்லாலிங் 

கொருவரும் ஒப்புவாரில்லை 

ச.தமிலா வாழ்க்கைச் சாகரங் கடக்கத் 

தீலைப்படுவேன் உனைச்சார்ந்தேன் 

இதமிலா ஒன்றுன் னடைக்கலம் புகுந்தார் 

இகயமும் வாட்டுதலென்னோ 

விதியென நினை தீ.தால் உன்னருள்வலியை 

வெல்லவவ் வி௫த்லை வலியே. (௬)



விண்ணப்பமாலை AD Fs 

  

வலியிலா எளியேற் குன்னருள் வலியாய் 

வருமென நினைக் துவந்திருப்பேன் 

எலியெதிர் பூனைகண்ட வாறிடர்கண் 

டேங்கலும் நீங்கல தறிந்தாய 

பொலிவுறு முன்பொற் கழல்கிழற் டைத்தாற 

புண்படுமோ மனம் இன்னும் 

நலிவுற என்னாலாகுமோ கலமோ 

நானுளை ஈம்பினால் ஈலிவே, (or) 

ஒருகலையென்றன் அவதியே இறுக்க 

ஒரு ரலைட்பிற ரிடருறுதீத 

இரு தலைக் கொள்ளி எறும்பென இளைத்தேன் 

எம்பிரான் உன் அருள் அணையாய் 

வருநலைஈம்பிப் பொறுத் சனன் வருத்தம் 

மதித்திலயோ மறுதுணைகான் 

கரு தலைவிட்டுக் கடந்தனே காக்கக் 

கடனுன தல்லவோ கனிர்ேே ௪, (௮) 

இருட்டிலே டந்து தடவுதல் போலிங் 

கென்ன றியாமையில் வஞ்சர் 

உருட்டிலே யகட்பட்டுயர் வழிகாணாக் 

குரூட்ட்வாம் வெனதென உழக்தேன் 

இருட்டிலே சொடியபாட்டிலே செல்வச் 

சுருட்டிலே சிர்தைசெல்லாத 

பொருட்னே நினைந்தேன் அருட்டுணே விழைந்தேன் 

பொன்னருள் புரிதலுன் பொறுப்பே, (௯)



FD விண்ணப்பமாலை 

மூடவனே சொம்புத்சேன் விழைந்த துபோல் 

முடிந்திடாப்பொருணிளைத் தாசை 

வடவனல் போலத்திசாத்தனன் மதியென் 

வழிப்படும் வகையெது செய்யக் 

கடவனே நின்பாற் கருத்இனைத்திருப்பிக் 

கண்டவை கவர்ந்இடக்கருதல் 

விடவெனக்குளதா முயர்வழி விதிப்பாய் 

மெய்யொளி வீசிய விளக்கே, இ 

ஒன்திரண்டறியேன் உடம்பெடுத்துற்ற 

உழைப்பறியேன் உலகத்தே 

நன்றுதீங்கறியா நாயினுங்கடையேன் 

நலமிலேன் நறுகெயுஞ்சோறுந் 

தின்றுகான் சொழுத்தால் மாத்திரம்வருமோ 

திருவருட்பேறஃதின்றி 
என்றுதான் எவண்தான் எப்படி த்தானான் 

இனியொரு சுகம்பெறுவேனே, (ds) 

சுகம்பெற வென்றுஞ் சோர்விலா முயற்சி 

தோன்றிடல் வேண்டுமே சோம்பல் 

மிதமலிந்துறகான் இளைத்தனன் வேதை 

மேவிடின் விரமுமில்லேன் 

அகமெலிந்திருந்தேன் வலியநின்னருளாம் 

அருமருர்துதவினால் அடியேன் 

செகமிசைச்சீவ னுடையவனாவேன் 

சித்நமெவ்விகர் தெரியேனே, ( 02.)



விண்ணப்பமாலை 

சுகந்கரும் பொருள்கள் தோன்றினுமென்ன 

சுத் தனைச் சுகமெனவறியும் 

அகம்பெறு ஞானக்கண் தசவிலையேல் 

௮௬ தகர் அழகறிர்ெெதெனவாம் 
முசஈ்தரும் எழிலல்லாது கண்ணாடி. 

காட்டுமோ முன்னைநீ முடிப்பிட் 

டி.3ரநர வைத்த இன்பமல்லா இங் 

கென்னை யயொன் றணைகுவ5 லையே. 

கொடி யளுபிருச்கக் கரிுமையொன் றில்லேன் 

குறிட்பிலேன் கருணைகூரர்் சன்பால் 

வடியவென் மனதமக தோன்றியலிரக்கம் 

மதிததிடில் உன்வாமாமே 

அடியஜோர் கலழுர்திங்குமிங் காற்ற 

அ௮சக்கனே அறிதுறையில்லாப் 

படிபிலேயென்பா டனைத்து நீ அறிவாய் 

நின்மனப்டடி பயெளைப்பயிற்றே, 

இது செய்யாது F Sem IOUT MES 

இட்பமுச் சதெளிர்சடைர்தவற் றில் 

வாதுசெய்யாது மகிழ் ஈருமனமும் 

வசவிலை ஈமக்கொருரன்மை 

ஆதலின் ஈன்மை ராம் செயவேண்டாம் 

என்றிடாமதியும் அன்பெவர்க்கும் 

ஈநலேகொழிலா யிருக்குரல்வாழ்வும் 

ஈருவாய் எனையுடையானே. 

FD & 

(௯) 

(22)



௪௯௨ உ௨விண்ணப்பமாலை 

  

ஈன் மையானியற்ற ஞானமும் ஈலமல் 

லாததை விரும்பிடாதிருக்குர் 

தின்மையுமருள்வாய் தாயனே என்மேல் 

தயவுறின் ௮வைவருந்தாமே 

புன்மையேன் அவவாறுன்றயவற்வோர் 

புண்ணியஞ் செய் திலேனாகில் 

சென்மரான் என்னசெய்வ தற்கெத்தேன் 

தெய்வமே செயலறியேனே, (2௬) 

செய்வகை யறியேன் செய்வினை செய்யச் 

செய்வதும் உன்னருட் செயலே 

மெய்வகையறிவும் மெய்வழிநடக்க 

விரமும் வேண்டும விரிர்த 

பொய்வகைவிட்டுப் போர்திடட்பொறுத் ந 

புண்ணியம் வேண்டுமே அவ்வா 

அப்வகைகாட்டி, உற்றவையெல்லா 

முசவுகல் உனகருட்கடனே, (dar) 

கடனவைகாணக காட்டுியுங்கடனைக் 

கருத்துடன் செய்லதற்காகுர் 

Sab uma தேவை செய்வசைகான் 

செய்யிலுந் திருவருளாலே 

விடனென இருர்தேன் விழைர்தவை பெற்றேன் 

என்ற றி' விவேகமும் பெற்றென் 

னுடனகங்காரம் உறைர்திடாவகையும் 

உன தரள வேண்டுமே எந்தாய், (a ல்)



விண்ணப்பமாலை சுமி 

வன்பிரான் நலமேவழங்காவான் உயர்வே 

நாவோன் மதிகெடக்கர்வக் 

கொம்பிரான் கொடியர்கொமை புலையுள்ளார் 

கூட்டிரான் (GD றமேபுரியான் 

கம்பிசான்சொலிலுக் த௫்கெறிகவரன் 

றன்மளைச்சார்பிளை யென்றும் 

எம்பிரான்றன்பால் இருதீதுவான் என்ற 

இசையின்றேல் இசைவிரும்பிலனே. (மி. ») 

ச SHRUGS வரு நிலையளி தெ ன் Cont B 

தாங்கிய பூமிபோலென்பால் 

நித்தியங்கானும் பிழையெலாம்பொறுத் து 

நின்மலமென் மனமாக்கிப் 

பக்திரின்பசுத்தே பற்றுறப்பணித்துப் 

பரதவிப்பறும் பதமான 

முந்தியைக் நரம் வான்வித்ெெனக்களிப்பாப் 

(த்த னே கித்தமார்க்தவனே, (மே ) 

ee OI



ப தியுண்மை. 

  

1 தியொன்றிஞலிர்த வாழ்க்கையையாளவகுச் துவிட்ட 

விதியொன்றினால் விசையாடப்படாத உள்விரமுற்றுக் 

கதியொன்று தாம்பெற உன்னுகன்றோர் இருட்கட்டறு த்துப் 

பதியொன்றுலத த்திற்குண்டோ என்றாபப்பசிப்பவரே, 3) 

கண்ணாலறியப்படா வொன்றைக்கண்டு கதியடைய 

எண்ணார்மதியின சென்னிலுங் காண்பொருளெய்தியபோல் 

உண்ணாடிஞாயவலுமானத்தால் உற்றறிவதண்டேல் 

கண்ணா *ுதனை ஈழுவல்மெய்யாளர்க்கு ஈல்லதன்றே, (௨) 

மனங்கொண்சிழைத்தொரு நூலாக்குவோன் மதிமானொருவன் 

தினங்கொண்டவ்வேலைசெயு மிடையே தொடாச்சிலராள் 

அனங்கொண்டிடாதிருர்தால் ௮வனெண்ணம் அமைவதில்லை 

முனங்கொண்ட திண்மையுமில்ல் மெய்வேல் முடி த்திடவே, (௩) 

அன்ஞானையப்புற முன்போல் அமுதிட்டருர்தவைத்தாழ் 

சின்னாட்கழிய முன்போலவன் சித்நந்திடமுற்றதே 

தீன்னாலியன்ற மெய்வேலஃையுஞ்செய்யதீ சகுதிபெம்ருன் 

முன்னாளிலா அவனுள்வலியெங்கு முளைத்த துவே, (௪) 

எக்காரியதைைத எடுத்திடலர் பொருளெய்திலதோ 

அக்காரியம்பின்னமைர்திட ௮ப்பொருளாவ அண்டேல் 

பொய்க்காரியமன்.று தப்பாதக்காரியம் ௮ப்பொருட்கு 

மெய்க்தாரணமென்று நாட்டினர்ஞாயம் விரி த்தவரே, (9)



பதியுண்மை சம்௫ 

சூனியத்தாலொன்று வாராசகொருபண்பு தோன்றிடுமேல் 

மேனில்ப்பண்புண்டு காணத்தே குறைமேவிடுமோ 

ஊனியக்காரின்ற ஊக்கமுமுள்ளத்திடமுமுண்ணுர் 

தானியத தால் வருமென்ப ரற்கென்ன தடையுளசே, (௬) 

என்றால் மனவலியின் காணமுன்பெடுத்துசைத்த 

அன்ராடமுண்ணும் ௮முதாகஅக்த அழுதுக்குள்ளே 

நின்றாளுஞ்சித் * வலியெங்கு தன்னிலை முன்பெற்றததோ 

இன்றாய தற்குண்டு நன்றாயுலகதெெழுவ தற்கே, (௭) 

உண்டொருள் கோககிற் பலவகையாம் ௮வையொவவொன்றுமே 

மண்பொருளாக்கித் தண்ணீர்வெயில் காற்றுவளமளிக்க த 

இண்பொருளாக வளருவ.தால் மறைலாம் சித்சக்தி 

ஒண்பொருள் எங்குண்பொருளுளகோஅ௮ங்கொளிர்கின்றதே. (௮) 

உடல்பெற தற்கருவிப் பொருளாகின்ற உண்பொருளே 

மடல்பெறுநீண்டமாமாகும் ஊதவளை புல்லுமாம் 

இடல்பெறுவித்திலும் வித்திடலின்றியும் எப் அமிவை 

கடல்பெறுநீரி லுங் கான்பெறுமண்ணிலுஈ காண்பதண்டே, (க 

புல்லாயினு முள்க்தொண்ண விடம்இப்புவியிலில்லை 

கல்லாயினும் பொடியாமாயின் நீரொதொநற்றிருக்க 

கெல்லாதியுண்பொருள் தோன்றவிசையும் நிலம துலே 

எல்லாப்பொருளு ம வளமாம் புல்லாஇி எழுவற்கே, (2)



PD Ir பதியுண்மை 

  

உடம்புற்றுவாழுயிரெல்லாம் உடம்பின்வலி உளத்தின் 

இடம்பெற்று நிற்றல் உணவாலெனின் திண்மைசேருணவும் 

இடம்பெற்ற தெங்கணுமாயின் நினைவுறும் எச்சித்தமும் 

கடம்பெற்ற சித்தசக்திக்கட லெங்கணுமங் கண்டிடுமே, (Ws) 

பெரியதினாற் 8றிதுண்டாம் றிஅும் பெரியதின்றி 

அரிபதுவாம் சித் தசக்தித் கடல் இவ்வகிலமெக்கும் 

உரிய துவாய் உபிசெல்லாம் நிறைந் துணர்வீதல் உற்றுத் 

தெரிபகின்றார் மறப்டாசோ அச்சத்தின் சிறப்பினயே, (dz)




