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சித்தாந்த விளக்கம். 
——— இ: ௮ 

சித்தாந்தம் என்பது சசெசயமான முடிபு என்று 

மபாருள்படும். முடிபாவது ஆஇத்மாக்களுடைய கர்ம 

பரிபாகதிதையும், புத்தி தாரதம்மியத்தையும், சரீர 

பலாபலத்தையும  கால?தச (வேறுபாடுகளையும் 

அநுசரித்து, அவரவர் பக்குவத்துக்கேற்றபடி HH 

சரித்திதாழுக Moms பிபகாரங்களாக சர்வேஸ் 

வரனா ல சொல்லப்பட்ட முத்தியடையும் வழிபாடுகள் 

அடங்கிய வேதத்தினுதமாம். ௮வ்வேதம் இரண்டு 

LUTE BEAT TEL பிரிக்கப்பட்டி ரக்கின்றது. பூர்வபாக 

மென்றும், உதச்தரபாகமென்றும்--௮துவே கர்ம 

காண்டமென்றும், ஞானகாண்டமென்றும், ௮ற்பசுர௬ இ
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யென்னும், பிசபலசர இ யென்று க றப்பட்டி, ஈக்இன் 

ற. இதில் பின்பாகமாகிய உத்தரபாகமே (ஞான 

காண்டமே) வேதாககமென் ுணரப்படும். இல் 

வேதாஈதத்தின் முடிபையே கேட்டுச் FoR SRS 

தெளிர்க பெரியோர்கள் சத்தாக்கமென்று கூறுகின் 

றார்கள். இதனை ::வேதாகதத் தெளிவாஞ் கத்தாக 

தம்'” என்று ஸ்ரீமத் உமாபதி சிவமும, ₹*வேதார்தஞ் 

சித்தகாந்கம் வேறென்னா'' என்று ஸ்ரீ தாயுமான 

சுவாமிகளும் அணை தந்திருக்கின்றார்கள்.  இச்சித் 

தார்தமாகிய வேதாந்த முடிபையே ஒவ்வொரு சமயத் 

SIG தங்கள் தங்கள் மதததின் மூடிக்த பொருளாக 

ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றார்களாதலால் தங்கள் சமயத் 

தை யெடுத்து உதகரிக்கும்போது சைவசிகதாஈத 

மென்றும், வைஷ்ணாவடத்காக்கமென்றும், மாதீதுவ 

சித்தாந்தமென்றும் இட்படி பலவிதமாகக் கூறுகின் 07 

கள். இவர்கள் எசவம், வைஷ்ணவம, மாத்துவம் முத 

லான ௮டைமொயமிகளைக் தங்கள் சத்தார்தத்தோடு 

சேர்த்து சொல்லாவிடின் இவர்கள் சமய மின்னதென்் 

த.றிர்தகொள்ளக் கூடாமையாயிருக்கும். அகவே ஓவ் 

வொரு சமயியும் தன்னைச் இத்தாக்தியென்று வாளர
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கூறு உடன்படான். அடைகொசிகமத உறமழபலு 

வான், அனல் இக்காகதியென்௮ கனிய தன்னைக் 

உரிக்கொள்கிறவன் ௨௫ சமபததைபுஷ சாராது ௪ம 

பக கடர்த சமயாதித சிலைபிலிருப்பவன். அக்தச் 

சமபாதிததி்தை ப சன்மார்க்கமென்றும், மீேவகாகத 

தெதாஈத சமாசமென்றும, நன்னிலை பென்றும், இத் 

காககமென்றும், ரீவகாகத தசமென்றும, சைவத் இற 

மமன்றும், வேகாரதத கெரிவன்றும் வேதவித்துக் 

கள வித௩து உறுகின்றாகள. இசகிக்காந்த மார்க் 

௧. திலிரப்பவன் எதாவதொரு சமயகி்தைச் சார்ந் 

இராமனை வெனின், அவூபமிரப்பன். தன்னுடைய 

JF DUT Hag ooo கர்மசகளை முடிகனுக்கொள்ள 

எதாவிதாரு FOU GOH! சாரகதும, சுவா நுபவ 

சிலைக்குமாத்திரஞா சிகதாகதக்சிகொள்கையடைபவனு 

மாபிருப்பன். அப்படிபிரக்கின்ற2பாது இச்தச Fu 

பநதானாகும் இது அகாது; இஈ௰ மதர்கான் உகதமம் 

இத உத்தமமல்ல, என்கிற யாதொரு விகற்ப ழ பில்லா 

மல எல்லாச் சமயக்களையுக் தனக்குச௪ சாதனமாகக் 

கொண்டு பரமதயாளுவாய் விளங்கிக்கொண்டி ந ப்பன். 

இப்படிப்பட்ட உத்தம புருஷனுக்கே ஊன்றுகாலா
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யிருப்பது வேதாந்த முடிபாயே சித்தார்சம். இவ 

னொருவனே பலவகைச் சமயங்களிலுங் கண்ட முடிபு 

களைக தனச்சுடன்பாடாகக் கொண்டு ௮வ்வம் (முடிபு. 

களுக்கு த்தக்க பலன் உண்டென்று கூறி அவை யனது 

தையும் சோபானமாறையாகக் கொண்டு மகிழ்வின். 

இதனையே ஸ்ரீ ஞானசம்பந்தப்பெருமான் ௮ eb 

கஞ் செய்ததாக ஒழிவிலொடுக்கத்தாரும் ou OL 2 & Bt 

இருச்சின் உனர். 

வேதாந்த சித்சாக்ச மேபிநலா வீடெனறான் 

ஓ.தாமல் வேத மூணர்ச் தோன். 

இப்படிப்பட்ட உயாவும் ஓப்புமிலலாக Cov & 1% 

தத் தெளிவாகிய இத்தாகதத்தில் பிர இபா நக்கப் 

பட்ட கடவுள் தன்மை எத்தன்மையதெனின், உத்த 

மீமாஞ்ஸையாகய வேதாந்த சூத இரத்௫ல் ௮ 

யிட்டபடி சேதனம் அசேதன மென்னும் இருவகைப் 

பிரபளாசங்களும் எதனிடத்திலே தான்றி, பளவும் 

எதனிடத்திலே ஒடுக்குகன்றனவோ.௫ருவ்டிக்கு பூன் 

னும் சம்ஹாரத்துக்குப் பின்னும் எது பிரகாசித்துக் 

கொண்டிருக்கன்றதோ, அதுவே தத்துவங்களைக் 

அடந்த நிர்மலப் பிரமமாகிய கடவுளென்று ௯. 2ப்படும்.
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அப்பிரமம் இரண்டு லக்ஷனாங்களை உடையகதாயிருக் 

கும். அவற்றைச் ரா ,பமமன்றும் தகடஸ்தமென் 

௮ம் பெரியோர் பணிப்பர். சொரபமரவனது நிஷ்களா 

இத பென்று ப, கிமாசாபமென்றுள். சோல்லப்படும். 

திடல்சுபாவது சசள பேன்றும், சாகார மென்றும், 

ஜா காலத்திலே தோன்றி ஐர் சாலத்திலே பறையும் 

படியான தகன்எபயுஃடயமதன்ம ஐ கூறப்படும், இதில் 

சொறுபதத வீரிசகின் ஸ்தூலம், சூகுூமம், பரம் 

என்னும் மூவகைப் பாரகிரு தசளையுல் சடநததாயும், 

ரூபம (௪சசளம) அடம் (ஈஷ்களம) ,ஈடாஆபம் (௪கள 

நிஷ்கள ம) என்னும் முவலகை ௨ /வங்கரக்கும் அப் 

பாற்பட்டகாயு, அசண்டாகார FFF STIS பூச 

வெளியாயும், உள், புறம, ௩, ஏம். மேல், பச்கம் என் 

னும் எவ்விட த திலேயும நிக்கற சறைக்தி நப்பதாயும், 

தன்னையு௩ உனக்காதாரமாப் கின்ற தலைவனையும் உணர் 

க்க பெபள்னானிசரூகசே சவாதுபவ சிலையில் விஷய 

மாவதாயம, :சமயகோடிசளெலாஈ௩ தந்தேய்வ மென் 

ெய்உமேன், றெக௩கு௩ தோடர்ஈதெர் வழககிடவு 

நின் நமது?” என்னு காயுமான௪ வாச ர். வாக்கின் 

படியும், **மதிவிகற்பாற் பிணங்குறு சமயம் பலபல
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வாக்கி'' என்னு சடகோபர் இருவ £ணையின்படியும் 

அகண்டாகா.ர அகிமக்பாஈக சமானாதிக நராமரூபகுண 
ச . டட ச * ச ச் . . . 

rah) 5 வஸ்துவாய் இலஈ "எஸ்டி நக்கும், இந்தச் 

சொரூப லட்சணம் நித ஈம “ ட ப்பின்சண் எப் 

தம் பெறும் Quast psa ச “ல் ஸ்வ நபவிகாச ஓம் 

ஞானவிகாச ழமடைஈது. முூதல்வனறிவு மாகு்தஇிரமாய் 

நிற்கு தான் என்னுஞ் சவ ராணிளைஅல்லாத மற்றைய 

கலைஞானி5 ஞக் கு இரண்மயமாகக் காட்மெ, இதனை 2ய 

சிவசாஜ 2பாகிகளாகிய இரு ல நாபனார **காரணான 

வேதாக்கம் கானென்னுஞ் FS BT wT’ என்று 

க.ரதலாமலகம் பால் உண்மை சிறுவினா, ஏட்டுச் 

சுரைக்காய் கறிக்குகதவா'' என்னும பழமொழ்பரின்படி 

கலைஞானம்தத்துவ OFT off (Fi BIB HF 2சாபான மா தலால் 

பசம்பரைபாகக் சகேட்கிணார்த அபர ஞானம் அதுபவ 

ஞானததுக்குழுன்னில்லா ! கலால் கலைரானிகள் 

கூற்று வெறு கூற் ஈம். 

நிற்க, பிரமத்தின் சசொாஈபலட்சணத்தன்மை , பிரமத் ர த், 9. 
யில் காட்டிய பிரமாணஙல்களால ௩ன்கு விளங்கும். 

1. உலகமும் பல்லுயிரு மொன்றிசிறைச் தோங்கி 

யிலகுஞ் சிவனெம் மிறை ( ஒளவைக்குறள்)
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2... அகர வுபிரபோ லறிலாகி Gua sw 

நிகரிலிறை ரிறகு நிறை? த. | BGM GA wer) 

பரராபத மண்ட மனைத்துமாப மளைசத்தப் அ. C
w
 

ச் 

பரஈத3தரா பளி IIs, (தி நவராகம்) 

உடன்மிலை பூபியொெனச கரச 2தயதமபரசதுளன், இரவாய்) 

ஒருநாம மோரு நவ ora ia Novi கா.பிரம | இருவாசகம்) 

o
o
o
 bf 

பேருமா ௬ நவ முள இல்லை .பிலஇல்லை. (இருவாய்) 

பாரககும்ட மெஙகுமொரு 8ககமற நிறைகின்ற ~]
 

பரிபூர மன த3ம, (தாயுமானவர்) 

க. ஆக்சைபுள்ளு மாவியுளளு டல்லபூறத்தி னுள்ளும் 

ரீசகமினறி யெங்கு கின் ரய, (திருவாய்மொழி) 

இன்னும ௮ூ2னக மயா... இத்தகைப பிரமாண 

களினாீல பரப்பிரமமரனது அுகண்டாகாரப் படம் 

பொருளாகப் பிரகாசிததுககொண்டி நக்கின்றதென்று 

கன்றாப் விளங்குகின்றது. அங்கனமிநக்க Ao + oF 

கள் ஆணன்றும், சிலர் பெண்டெணென்றும், சிலர் அலி 

யென்றும், பலவாருச செசயப்பித்தி வாதிக்கின் ர் 

கள். அப்படி வாதுப்பதால பிரமமானது sos SF 

வஸ்துக்களினா 2ல பரிசசின்னப்பட்சிப் மீபாமென் 

ப.குற்குக் கட்டில்ல, இபின் உண்மை பாதெனின்,



8 வேசோசத சததாகத விளக்கம், 

பிரபம் நீரீற டொருாஈதிய மாருட்டப்டோல் ௮ண் பெண் 

அலி யென்னும் மூன்றுமபாரு௪ சள டசதும் பிரிவற 

கிர்கையால் ௮வ்்உட்டோடராளசளாச வேதக் கூறுவதே 

யன்றி வேறன்ற. எனல, இமயன்றையுக சுடநத 

பரஞானம் பேருவெளியே ப.ரஉள் கவன் சகதாகத 

விகககாகள கூறுின்றாசள். இதரசுப் பிரமானாம 

] அணல்உன் பெண்ணல்உனஅ௮௨லா உலியுமலஉன். | கீருவா.ப்) 

2. டெண்ணில்லை ஆணி&லை பேடுமிஉலை (தே௨ரம்) 

3. ஆணோ அலீமயோ ஆாரலஉமோ டேன்றிருவா 

காணாக கடவுள. ( திரூவாசகம) 

4 போய சிறியசல்௨உ டெணனு பாணு பலஉவே 

(சிவவாகதியா) 

அனறியப, இனவ டோ ற பீரபாணங்கள இன் 

ஆப அனேக ம்ருசசனறன. ௪௩௪௧ சாரணகாபஙகள 

இம்மூவசையாகவக கூ2 இடஈதருகின் உன வோ வை 

களே பரகதவததைத தெளிவாய ஸ்சாபிககும காமக் 

களென்று ஆன்றோர் பணி த திருககின் முாரசள், சுர இ 

யுக்தி ௮ றபவகசளாக்கும ௦, த திருகசன் ரன. ௮வற்றிற 

இல வருமாறு - பிரஹ்பம, Sy ames பிசாஹ்ம்ஹி; 

சிலம், சவ*-€வை; பரம்-பர5-பரை; பரபேேவவரம்-



மேகோச்த இக்தாந்த விளக்கம். ட 

பர மேஸ்வ78-ப.. பேஸண்வரீ?$ பஹா!? தவம் ur a 

ேவ:-பஹாதேவி; காராயணம்-நா.ராயண:ஃநா.ராமணி. 

இப்படி ப்பட்ட தன்மை மியாிகூடிய கடவுள் எல் 

லாச் சமயங்களிலுள்ள உபாசகர்சளது தியானவறைப் 

புக்குத் தக்கபடி இருமேணிகொண்டு அுறுக்கிரகஞ் 

செய்யுமாதலால் முறுமுதற் சடவ ளொருவசே. இதற் 

குப் பிரமாணம், 

1. அறவகைச் சபயததோரசகு பவ்வவா போருளாய், 

(சிவஞான௫தி 

2. அறசம யங்கள்தொறம் வேரவே mBal Yer 

யாடுகினை பாவு 7 Harr. (தாயுமானவா) 

£.. ௮௱வகை2சமயத் தறவகையோரககும் 

வீடுபேராய்சீன்ற வண்ணோபகுதி 

கடமபுரையுங் மெவோன். ( திருவ சகம்) 

4. உருவாகிய வாபா சமயங்கட் கெஃலாம் 

பொருலாகி நின்னான. (திருவாய்மொழி) 

இன்னும பலஉள. இங்வித உண்மைகள் ௬௫௫ 

களிலே கோவ்டிக்க இவைகளை அங்கேரியாது மதாபி 

மானத்தால் தங்கள் சமயன் இல ப பிரஹ்மம் பிரகா 

சித்துக்கொண்டிருக்கிறதென்.றம், தங்கள் சமயசதை.
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பன்றி வேறு சமபத்தைர் சார்ந் இருக்கின் தவர்களுக் க 

மோக்ஷமில்லையென்றும், வாசாஞானம் பேடி வெறும் 

வாயை மெல்லுவார் கூற்று அடாதாகும். இவர்கள் 

கூறு பசையிலதென்பெொதுக்கவ *:ரமபவா திகள் 

தத்தம் மகதங்கமீள யமைவதாக வலந்றிமலைச்தனர்”* 

என்று மணிவாசகப்பிரானும், அவ்வவர் சமயந் 

மி தாறு்கோப்விலன்”” என்று நம்மாழ்வாரும், **நன் 

றிது சீதிது என்றுளை மாந்தர்கள் குன்றுகுரைத் 

தெழுசகாயை OurgsgrS 1” என்று இருஹலரும், 

£ரரவிபோஞ் சமயத்தாழ்ந்து சகத்திடை தவிக்கின் 

SDP” என்று தாயுமானவரும் ஸூழக்கியி நக்கன் 

நாசன. 

இனி தடஸ்தலட் ணத்தை விரிக்கின், ஸ்தாூலம் 

சூசவூமம் என்னு மிருவகைப் பிரக இகளையுங் கடந்த 

தாய், ஸ்வயம்பிரகாச ஸ்வரபமாய், சிருஷ்டி, இதி, 

சம்ஹாரம் என்னும் மூன்று கருத்தியங்களையுஞ் சங 

கற்பமாத்திரமாகச் செ.ப்வதாய், கர்மாதுகுணமான 

சரீரத்தைக் தாங்காது ௮ரள தஇிரு?மனியாய், சத் 

துவம், ஜு, தம*ஈ என்னுந்இரிகுணங்களில் தோய்க்த 

இரி.மர்த்துபாமாப், 2ஹபகுணமற்ற கல்பாணகுணம்
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கருடையதாய், அப்பிராகிருகமென்னு நே சத்த 

மாயா புவனத்திலே யெமுர்தருளியிருக்கும் இருப்பு, 

இதனை ரூபமாகவும் (சகளமாகவும்), அரபமா கவும் 

(சின்களமாகவும்), ரூபா ஆபமாகவும் (சகளகிஷ்க மாக 
வும்) பக்குவத்துக்குதி தக்கபடி உபாசகர்கள் கருதிப் 

பார்கள். சொரபலட்சண சதை இயல்பாகம் பெற்றிருக் 

கும் பிரமமே ஆன்மாக்களை ௮கா தஇியே பற்றியிருக கும் 

பாசத்தளையை யகற்றி நிர கிசயானக்த வின்பகதை 

ய நுபவிக்கும்பொருட்டும், இன்மாக்களுக்குத் தநுகரண 

புவன போகங்களை மாயையினின்றுக் தோற்றுவிக்கும் 

போடுட்டும், இச்சாமாத் சிரமாய் இப்படிப்பட்ட சகளத் 

திருமணி தாங்கயெபடியால் நகிஷ்களா இதப் பிரமமே 

சகள௱மென த் தட்டில்லை. (நிஷ்களமும் ௮ இரூக்்மமான 

சகளமம), இந்தச் சகளப் பிரமம் அசுத்த மாயாகித 

சுத்த மாயா மஹா செவலோகத் இலே மும்மலா இத 

pre சிவோபாசகர்கள் சமா இப.ரவாய் சூழ்க இருக்கப் 

ட..சிவ மூர்த்தியாய் விளங்கிக்கொண்டிருக்கின்றதென்று 

சைவர்களும், மூலப்பிரகிருதியைக் கடந்த அப்பிரா 

கருத பம விரீயாமமான பரமபதமென்னும் விஷ்ணு 

லோகத்திலே ::பல்லாண்டும் பசமா தமனைச் சூழ்ந் இருக்



12 மவ? தாக்க ககா விளக்கம், 

கெத்துவர் பல்லாண் 2.2? சன்று அழ்வார நளிபபடி மிய மாயாசம்பகதமற்ற சித்இப மூக்தாகளாலை விக் கப்பட்டு இவ்ய மங்கள விக்கிர ஹ பரவாச 2தவனாப்ப் 43 ரகாசித்அுக்கொண்டிருக்கன் னென்று வைஷ்ணவர் 
BORD, பிரக ரதி வாறிதமரன சித் திபமாயுள்ள பிரம POTS SB Po பிரம்மா பாசகர்கள் சூழந்து இபானிக்க விரிஞ்ச பகவானாப் வீற்றி BEB 1p xm or pl ஹிரண்ய காப்பவாதி மூகிலானவாரகளஞம் அ௮?னக /9மாணல் களை உதகரித்துக் கூறுகின் ர்கள். இவர்கள் இங்க னம் ௪களப் பிரமத்தை மூன்று மலாகத் இல மூன்று ரச தியாப் எழுக நளி யிருக்கின் தென்று in. LUD oot ராகள அங்கனம் பேது முள?யர வெளின், பேத மாயினு மாகுக அ2பதமாயினுமர ௫௮, இரந்த உலஎஜ் களில் YO FUT BORE a. புனராவி நதஇி இல்லை இல்லை யென்று HEE சமபிகள் YO BI HEB arm ப்டியாலும் “*எவவுருவில் யாசொருவ நள் குவா குள்ளக் அள் அவவுருவாய்த் தான்றி யருளகொடுப்பான்!? 

என்று திரு ஆகி உலாவிலும், யாதொரு தெய்வள் கொண்டீ ச, தீதெய்வ மரயொல்கே - மாகொருபாகனார் கம் வருவர்'” என்று இவ ஞானசிக் இிபிலும், 6இலிக்
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SFR [ITA SAM ஏீ.ரஞ்சமண நஞ் சரக்கஇப நம் 

மலிக்துவாது செப்விர்நும் மற்௮ுர் கெபவரு tore Dor 

gen” என்று இருவாய் மொழியிலும், ஆனை தர்.இருக் 

இன்றபடியால் சொரூப லட்சணத்தை யுடைய 

பிரமமே உபாசகர்களுடைபய Bur முதிர்ச்சிககுத் 

தக்கபடி. அந்தந்த உலகங்களிமல அரதந்த மூர்த் இபாய் 

சகளிகரிச்கின்றதென்பது இண்ணம். இக்தச் சகளீ 

கார2ம சம்புவர்க்கதீ தில் படிக்கப்பட்ட இவ விஷ்ணு 

பிரமனென்று சகல சமயாதீதாத்துவித இத்தாக்இகள் 

கூறுஇன்னுார்கள். 

DMS ஹேபகுணங்களற்ற மூவிசதடஸ் ச பிரம2ம 

மாயைக் குட்பட்ட ஊர்த்துவ லோகங்களிலே வூக் 

கும் பிரமன், விஷ்ணு, உநக்இரன் என்னும் மூன்று 

மூர்தீதிகளை பு மநிஷ்டித்து ஸ்தூல கிருத்திபங்களைச் 

செய்கன்றதென்றும், இமமன்று கரகஇப மூர்த்தி 

களும் தற்போத மிகுந்த காலத்தில் சகள, நிஷ்களப் 

பி.ரமங்களை அறிவது ௮சாத்தியமென்றும், இவர்களைக் 

கடந்த துரீயப் பொருளாகிய சான்காவது வஸ்துவென் 

னும் சகள, நிஷ்கள பரவஸ்ு2வ முழுமுதற் சடவுளெ 

ன்றும் அடியில் காட்டிப பிரமாணல்கள் நிலைசறு தம்
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சுத்தப்பிரவாமமே ழவீத சகளழர்த்தி. 

1. ஒருவனா யுலகேத்த நின்ற காளோ 

யோருருவே மூவுருவ மான நாளோ. (தேவாரம் 

2. படைப்பொடு கெடுப்புச் காப்பவன் பிரம 

பரம்பரன் வபிரா னவனே, ( திருவாய்மொழி), 

8. அரியாடிக் காப்பானயஞாய் படைப்பா 

னானா யழிப்பவனுக் சானே- (திருஆதிஉலா); 

4. கொண்ட மூர்ததியோர மூவராய் குணங்கள் 

படைச்தளிசத்௮ச் கெடுக்கும் (திருவாய்மொழி) 

9. படைத்தளித் தழிப்ப மும்கமாதஇ.க ளாயினை (தேவாரம், 

6. மொய்கொள் சோதியோ ..ரயினானொரு 

மூல சாதிய மூர்த்தியே (திருவாய்மொழி) 

இங்குக் கூறிய இரிவாத்திகள் பிராகிருத சம்பக் 

தம்பெற்ற மூவர்களல்லவென்றும், சம்பு வர்க்கக தில் 

படிக்கப்பட்ட ஈவர்தருபேதத்தகி லுள்ளவர்களென்மும் 

விளக்கவ சிவதத்துவ விவேகம்: 

குணங்களைக் கடர்தோ யெனிலு மாயையினை த் 

தோய் தலா குணமுடையவன்போல், ௮ணங்கொரு 

பாலும் கழைமிடற்றழகு மம்பகமூன்றுமா முருக்
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கொண், டிணங்குறுகாமஞ் சிவன்பவன்முதலா வியைக் 
~ 

குயனரியரன் (Lp oF ©), (POM BI BL TAY VOSS TF gOS 
° ச ச 54 . 

னாகியோங்கினை நீங்கரும்பொருளே.'” என்று கூறிய. 

சகா. மூர்சிதிகள் பிராகிருத சம்பந்தம்பெற்ற 

மும்தூர்தி திகளுக்கும் அதிதம். 

1. 

tS
 

Ne
 

as
 

an
 

முந்திய மு.தல்நடு விறுஇயு மானாய் 
மூவரு மறிலெ ரியாவர்மற் நறிவார் (திருவாசகம்) 

மூவசாலு மறியொணாமுச லாயவானக்த 
ஹாத்தியன் (திருவாசகம்) 

.. மூவர்க்கு மென்றனுக்கும் வழிமுதலே (திருவாசகம்) 

. மூவரென்றே யெம்பிராலெடு மெண்ணி (திருவாசகம்) 
. மூவ.ரா௫ிய மூர்த்தியை முதல் மூவர்க்கு 

முதல் வன்றன்னை (திருவாய்மொழி) 

மூவர்மு தல்வ ஜஞொருமூவுல காளி (திருவாய்மொழி) 

.. இருபா னான்முசன் செஞ்சடையா னென்றிவர்களெம் 
பெருமான் ஐன்மையை யாரறி இற்பார். ( திருவாய்மொழி) 

... அரியுமல்ல வயனுமல்ல வானுமல்ல வப்புறம். (சிவவாக்கயொ) 
அவனன்றி apart ana சொன் றில்லை. (திருமந்தசம்) 

இதனால் பிராகிருத சம்பந்தம்பெற்ற தஇரிராத இ 

கள் ஜீவர்களென்றும், படைக்கப்பட்டவார்களென்றும், 

காரணர்களல்லவென்றும், இம் மூவர்களூக்கும் ௮தஇ.,த 
9 
சனி
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மானவ 27விஸ்வகாரமணரென்னுங்கூறுவதற்குச் ௬௬ இப் 

பிரமாணங்கள் வ(ருமா_௮:-- 

1. ப்ரஹ்மம விஷ்ணு ருச்சேந்திராஸ் ஸம்ப்ரஸ-5யந்தே 
நகாரணம காரணஈது தயேயஸ்சம்பு$ 

2. ப் ரஹ்ம்ம விஷ்ண்லீசா நேந்த்ரா இராம்நாமரூப த்வரா 
ஸ்தூலோஹ மிதயதயாஸ் வசாம்ஜீவ? 

9- ப்ரஹ்ம்ம விஷ்ணுச்ச ௬த்ரச்ச ஸர்வேவா பூதஜாதப: 
காச மேவாநுதாவர்இ 

ல், வ மதத்வைதம் சாந்தம் சதுர்த்த மக்யந்தே. 
5. பிரஹ்ம்ம விஷ்ணு ருச்சாச£தம். 

அன்றியும், 2வகத்தில் கூறியபடி 8ே பிர இவிபில் 

பவராயும், அ௮ப்புவில் சரவராயும், 2தயுவில் உரதிஇர 

ராயும், வாயுவில் (8மராயும் ஆகாசத்தில் மஹாதேவ 

சாயும், சூரியனில் உக்கரராயும், சக்திரனில் சோமரா 

யும்,, ஆக்மாவில் பசுபதியாயும் விளங்குகின்௪ பரம் 

பொருள எதுவேர௮து?வ அரீயப்பொருள். ௮ப்பொரு 

ளையே நாலாவது பொருளாகிப :*சழூர்த்தம்'' என்று 

சுரூதி முறையிமிகின்றது. இகன் பெரூமையை 

ம?ேஹேஸ்வரன், மஹா?தவன், பசுபதி, பரமாத்மா 

என்னும் நாமங்களின் அ௮ர்த்தபாஹுளயல்கள் தெளி 
வாய் விளக்குசன்றன. இதுவே அ௮ஷ்டமர்திதமமன்
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லம பபெரி 2 பார் பணிப்பர், இதற் கப் பிரமாணம்:-- 

லரீர நெருப்புயி£ நீள்விசும்பு நகிலாப்பசமீலான் 

டலஞைய மைந்தனோ டெண்வகையாயப் 

புணாஈ்அிநின்ரான். (திருவாசகம்) 

ஆ௫கியைஈ௮ பூதமா யிரண்செடரா *பருவாகி (திருவாய்மொழி) 

இருநிலஞய்ச் இயாகி நீருமாகி யியமான னாயெறியுங் காற்றுமாகி 

அருகிலை.ப இங்களாய் நாயிராகி யாகாசமாயட்ட 

மோாததமரகி (தேவாரம்) 

இவவஷ்ட மார்கககஇ லடங்காதனு எது இவ 

வெட்டி ுபகாரததை 2வண்டாதது எது? அகவே 

யார எதை உபாசனை செய்தமீபாதிலும காலாவது 

பொருளாகிப பிரமத்தையே உபாசித்ததாகும். இப் 

பிரமம எலலாவத்றிற்குங் காசணமா யிருத்தலால் 

இசை யிப் பெயராலன்றி 2வறு எக்கடவுள் பெயரா 

லும எப்பொருளின் பெயசாலும் கூறினுங் கும்றமில்லை. 

எலலாப் பெபரும் இவாபெய27, எல்லா வடிவு 2 இவர் 

வடி. 2வ, எல்லாக் குறியும் இவர்குறி3ய, யார் யாரைத் 

Csr pst gin, எதை உபசரித்தாலும முடிவில் இப் 

பிபமத்தைமீய தொழுதசாகவும் உபசரிக்கதாகவும் 

* ஆத்மாவாக. ட ட
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மூடியும். இப்படிப்பட்ட வுண்மையை அரரய்ச்ச 

செய்யும் சாந்த உணர்வில்லாதார் தத்தமக்கு வந்த 

வாதே இயம்புவார்கள். 

பிரமன், விஷ்ணு, கவன் என்னுஞ் சகளப் பிர 

மங்களிலே சிவனையே உபாசிக்கவேண்டும். மற்றிரு 

வரை உபாசித்தல் முறையல்ல'' என்னும் வீரசைவர் 

கள் கூற்றும், **வின்ணுவே பரமகாரணன்,. அவ் 

விஷ்ணு ஸ்தூல சூக்ஷம சிக்தசித்விசஷ்ட ரூபத்தைக் 

தரித்த, 4: ஸாலம் விஷ்ணுமயம் ஜகத் £” தாக 

விளங்குகன்ருனேயன் றி உண்மையில் af pt Fo 

தில் ௮டங்கியவையெல்லாம் முழட்சு உபாடிக்கக்தக்க 

சர்வேஸ்வரனதஅ ஸ்வரூபங்களல்ல. அவற்றில் முக்கியமா 

கப் பிரமருதிதிரர்களை ௮வனே யென்று கூறுதல் விசே 

ஷித்த அவர்களுள் எழுக்தருளிய அசஈதர்யாமியைச் 

சொன்னதேயன்றி அவர்களை உபாசிக்க வேண்டுமென் 

னுவ் கருத்தல்ல. முக்கியமாய் அகங்காரயுக்த ௮ச் 

சீவர்களை ௮ திஷ்டி சீ திருக்கும் ஈஸ்வரனும் ௮ பாஸ் 

யன்'” என்னும் வீ.. எஉவ்ணவர்சள் கூற்றும் உ௫த 

மன்று, இவர்கள் கூறும் வெறுஞ் சொல் மதாபிமான 

முடையதென்றொதுக்கவே ₹:விரிவிலா வறிவினாகள்
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ச வமிருரு சமபஞ் செய்தே எரிவினத் சொன்னா? னு 

மமம்பிராற் கேற்றதாகும்”', என்ற அழுத வசன 

மும், 6ிதய்வமிகமழல்'" என்ற மூதாட்டியினா 

ணையும் எழுச்சன. இவ வுண்மையை£ய **௪சன் 

மார்க்க நானமதின் (பொரு ளும் வீறு சமய Fe 

மககப்பொ;நளுர் கானொன்றாகப் - பன்மார்க்க கெறியி 

னிலுங்கண்ட இல்லை பகர்வரிபதில்லை மன்றுள் பார்த்த 

பாதக, கென்மார்க்க மிருக்குததல்லாம் வெளியே 

பன்ன வெச்சமபத் சுவர்களும் வர் இதைஞ்சாகிற்பர்' ” 

என்று தாயுமான சுவாமிகள் விளக்கியுள்ளார். இதைக் 

கடைப்பிடிக்க, கடைப்பிடிக்க. 

திற்க, 
ம் 
இரிதாக்திகளக்கும் மேலான விஸ்வகா 

ண யபூரர்த்இசிவம் அல்லது பிரமம் சன்று வெளிப்பட் 

டது. இப் பிரமத்தின் சொரூபலட்சண வுபாசகர் 

கள் சிவச்தகை கிராலம்பமாகவும் கிசாதாரமாகவும் 

சஷ்டை கூடி அறிவு மயமாய் விளங்குவார்கள். ஒரு 

மழர்த்தியையும் முன்னிலையாக வைத்துச் சமா தி கொள் 

சரர்கள். வதாக்த சூத்திரம் நான்காவது Os Bus 

யம் மூசல்பாதம் இரண்டுமூன்௮ு ௮இகணங்களிலே 

கூறியபடி சோஹம் பாவனையில தலைப்பட்டு கின்று
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சிவமா பிருப்பார்கள். தாயுமானவரும் ::உன்னே 

நானென்று பாவிக்கி னக்துவிகமாரக்கமூறலாம்” "என் 

அம், **ஓஒராதே யொன்றையு ௩ முூன்னிலைவையா?2த'* 

என்றம், ஸ்ரீமச் உமாபதிசிவம் *:2.7ர2த யொன்றைய 

மூத்றன்னாதே கீ முர்திப் பராதே பார்த்த சனைப்பார்'” 

என்றும், சடபோபர் ::ஓர் பறிறில்லாக பாவனைய தனைக் 

கூடி லவனையுங் கூடலாமே.'' என்றும், ஸ்ரீமத் ௮ th 

ணநர்இவம “ureters me gies» பாவிக்கப்படுவ 

தாகும்'' என்றும், அன்னிய மிலாமையானு மறிவி 

னுள் நிற்றலானும், தன்னுவகனாற் காணுதகை 

மையனல்லனீசன'' என்றும் உரைத் இருக்கின்ரார்கள். 

இப்படி ப்பட்ட நிஷ்டை யைக் கைவரப் பெற்றவர்கமேோ 

எடுக்கதோருடம்பின்சண்ணே பவானவிகாசமுஞ்சேோ 

ரூப விகாசமும்பெற்று நிர இசயாகந்த மயமாய் விளங்கு 

வார்கள். இவர்களுக்கு ௮ன்ம அறிய அடங்கிப்போம். 

இஉர்களது பூரணத்தில் சசலமும அடங்கி யிருக்கு 

மாதலால் இவர்களுக்கு அன்னியமாக ஒரு பொரு 

ஞண்டாய் ௮தனை யறியமாட்டார்கள். இவர்களது 

பிரம்மமாய் கிற்குஞ் சுவாதுபவநிலை சாக்ஷியாகிய சிவ 

ஞான த்தையும், காணப்படுவதான சிவத்தையும், “கரண்
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பவனான தன்னையும் பகுத்தறியும் முறைமையின்றி 

அச்அவிதமாய், ௮கண்டகாசமாய், நித் தியவியாபகமாய் 

சச்? காந்தப் பிழம்பாய், நிறைவாய், தன்மயமாய் இருத் 

தலாம். இதுவே மஹாவாக்கியத்தின் அர்த்தமா 

கூம். இதன் விரிபொருளை வல்லார் மாட்டறிந 

துணாக்துகொள்ள வேண்டும், இந்நிலையை அடைந்த 

வாக உண்மை *2வதாச் இகளென்னும் பெயர் பெறு 

வர். இவர்கள் தாங்கி யிருக்கால் க ரமசரீ ரம் யோகாக் 

சினி பினாலே த௫க்கப்பட்டி.நத்தலின் பிராரத்துவம் 

புசததவாே பிணவியலாய் பூமியிலே விழாது உருவச் 

௪௧2, அரறுவச்சிக்து அவ நவச்சித்தி யென்னும் 

மூவித சித் களிலே ஒன்றை யடைய வி2தக கைவல் 

லியமேன்னும் பாமுக்இயடைவார்சள். இதற்குப்பி.ர 

மாணம்:-. 

1. கண்ணுதல்தன் நிறைவதனிழ் கலந்துகாயங் 

கழி5தச்கா லெங்குமாய் கருதரனபோல் 

நிற்பன் (சிவஞானசத்து) 
    

*தன்னையு தகனக்காதாசமாய்நின்ற தலைவனையு 

மூணராது அகம் பிரமமென்று கூறுவார் போலிவேதாக் 

'இகளாவர்,
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2. பொருளை கின்பூண?மே லிட்டகாலம் (தாயுமானவர்) 

5- உலகமயாவு முயிர்பலவும் கானேூறி தும் 

வேறில்லை (9 108 cog) 

4. தேகம்யா சேனுமொரு இத்திபெற FacrpsS) 

யாகுகெறி நல்லநெறி பையா பராபரமே, (தாயுமானவர்) 

௦ உலககெறி போற்சடல மோய வுூயிர்முத்தி 

இலகுமனல் பரத வியல்2ப பாபரமே,. (தாயுமானவர்) 

6. சாமாறுங் கெடுமாறுர் தமருற்றார் தலைத்தலைப்பெய் 

தேமாறிச் இடந்சலற்று மிவையென்ன வுல 

தியற்கை ( திருவாய்மொழி) 

7, மண்மேல் யாக்கை விழுமாறும் வந்துன் கழற்கே புகுமாறம் 

அண்ணா வெண்ணச் கடவேனோ. ( திருவாசகம்) 

8- மேலொரு வடிவை யெடுச்ததேயாகில் 

மேவுமிவ் வுடலிங்கே வீழும். (குமரதேவர்) 

இந்தட் பிரமாணங்களிற காட்டிய நிலைமை தமக் 

கரியதென்று மற்றையாகள் விட்டொழித்தார்கள் 

பாலும், இதனாலே பஞ்ச பூக பரிணாமமாகிய சரீரம் 

கீமே விழுந்துபோக ஆத்மா KHrmgon தேகத்தோடு 

மேலே சளம்பி திவ்விய மங்கள விக்கிரக ரூபம்பெற்று 

மோக்ஷமடையு மென்பது பதமுத்தியாகும். ₹*கித்த 

வுருவக்தைப் பெற்றிருக்கை முத்தியெனில் பெரும்
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பதம யதுவும்'” என்ருர பநீமத் ௮௫ணஈ இடுவம். 

YEON DISCS PSE நித்த வுருவத்தைப் பெற் 
அிருத்தலன்று. சிவமிலாகப் பிராப்பியமமன்று. 

இனி பிரமக்தின் கடஸ்சலட்சண உபாசகர்கள் 

ஸ்தூல, சூக்ஷ்ம பிரகிரு இகளைக் கடக்க பசமவி யாம 
மாம் பிரம்மமிலாகம், விஷ்ணு லாகம, இவமீலாகம் 

இவைகளிலை மர் தருளி யிதநக்கின்ற சகள upt ss 

களைத் தங்கள் தங்கள் சமயங்களிலை பிரபா நக்கப் 

பட்ட சம்ஸ்காசங்களைப் பெற்று Burr sures For B® 

பிலிரந்து அர்தந்த ரதி திகளின் ௮துக்கரகசகாலே 

புன ராவிரூக்கி யில்லாத அக்தக்தப் பகங்களில த் 

இயமாய் விளங்கியிருப்பார்கள். இப்ப தககளும் சக்கமா 

யாகாரியமாகிய அப்பிராகருதமாதலால் சர்வ சங்கார 

காலத்தி2ல லயமடைய அவைகளி?லழுக்சு நளிபிருக் 

கும் உபாசகர்களும் அர்கிருக்?௪ சாக்மாக்காரமாகிய 

ப.ரமுத்தியிற் ஐலைப்பவொர்களென்பது $வகாந்தத் 

தெளிவாகிய இத்தார்த மார்க்கக்துடையார் கொள்கை 

யாகும். அவரவ ரிறையவர் குறைவில ரிறையவா், 

என்னுஞ் அவரவர் விதிவமிபடைய சின்றனமே ”? 

சடகோபர் திருவாணையையும் யூகித்தறி௪.
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நிற்க, பிராகருகக தோற்றக்களென்னும் sain 

ட த்துக்குட்பட்ட சத்தியலோகம், வைகுண்டம், 

கைலாசம் என்னும் ஊர்த்துவ?லாகங்களிலே பிரம, 

விஷ்ணு, ருத் த.ரர்சளைப் பரப்பிரமமாசப் பாவித்து 

நிஷ்காமியமாய் உபாசனை செய்கின்றவர்கள் கேச நிக் 

கத்திலே 6555 Com stator Wan mg, இங்குள்ள 
9 போகங்களைப் புசித்து, அர்த லோகங்கள் லயப்பூல் 

காலக தில் சாக்ஷாத் பர ரீமஸ்வரன் மூன்னின்௮௮ரு, 

வானாயின் HD HES HUT pS Bil DS றலைப்பவோர்கள், 

Deooruniier #15 லோகங்களோடு தாங்கும் லப 

மடை.ஈநது பினபு சிருஷ்டி காலக் திலே புண்ணிய ஜன 

CF Hod FiO eran Hay Sue குருவருளால் எானத் 

தைடபெற்௮ு 2மாக்மடைவார்கள், 

ஊனமிலா முத்திப்பதம் பெற்றலகமெல்லாம் 

ஒடுங்கும் பாதரன் முனிலாதொழியி லுர்பவிசது 
ஞானநெறியடைந்த டைவா சிவனையங்கு 

மாதனே முன்னிற் னெணாகுவாடற்றாளே, 

என்னுஞ் சிவஞானகித்தி செய்யுளா DMI 5, 

Goal ShaprgBaSar usTiGon@uco eucs 

£ரரபமணஙககளாகய அவ்வவர் பு.ராணங்களி8ல கூறி
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யீருக்கின்;க  அதுவென்னையெனின், பிரபஞ்சம் 

பிரகிருதி சம்பந்தா தலால் பிரகிரு இக்குரிய ஸ்தூல 

இருத் தியங்களை அவர்களே செய்கின்றபடியாலும், 

அவர்களிடத்தி2ல பரப்பிரம்மதின் ௮தஇகாரசத்இ 

உடலுயிர் பால் பிரிவறகிற்கையாலும், அவர்களையே 

FEU பிரம்மங்களாக புராணங்கள் உபசரிக்தனவே 

யன்றி வேறல்ல, அ௮ஷ்டாகச புராணங்களை ஸ்தூல 

பார்வையோ டாராயாது ஆதம சோக்கால் 

விசாரிக்கின் வர்களுக்கு. இவ்வுண்மை உள்வ கை 

கெல்லிக்கனி பால் விளங்கும். இசையே ₹புரரனா 

UW Gare Cosmet Gur inant ஊகுதும், பீரராணன றியா 

ளவிடகச்கிவை பிதர” sort BE HOTT. 
ஆ ட ச்ட் 8 U ors 

இங்கனம் Sty ரம தகளைப் பகுக்தறியாது, 

சதுக்கம்!” என்றுமறை முடிவு கூறியபடி நான் 

காவது பொருளாகிய பாப் பிரமன்தையும், இரண்டா 

வது கர்த்தாவாகிய விஷ்ணுவையும், மூன்றாவது பர்த் 

இயாகிய உருக் இரையும் ஒன்றென்று குழப்புகின்றார் 

கள், இவர்கள் இப்படி குழப்புவகால் கான்காவகாகிய 

சக LPT BB) mrss DD Ou குமைபாகச் சொல்லும் 

போது குதூகலமும் பெ நமகஇழ்ச்சியுல் கொள்வது
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ர் ர் 

போல் இரன்டாவது ழன்றுவது மூர்த்திகளைப் 

பற்றி புசாணங்களிலும் அதுபவ நூல்களிலும் இழி 

வாகக் ஃூறிபதைக் சீகட்க உடன்பட்டிருத்தல் 

வேண்டுமன் 23. Mana மா செய்யார். இவர்க 

ளது சிலைமை பரிதாபம். இதனால இரிஷார் த்திகளுக் 

கும் சாக்ஷாத் பரப்பிரமத்துக்கும் பேகம் பெரிதா 

பிருக்கிதகென்று கரதலாமலகம் போல் விளங்குகின்ற 

தல்ஷஃவா. கிவபுராணங்கள் பத்தினும் விஷ்ணுபுரா 

ணஙகள் நான்கினும ru us sgn கிவனைபும் 

விஷ்ணுவைபும் அ௮திவ்டித்து கிற்கன்ற பிரமத்தை?ப 

போய்ச் சாரும், கிவ விஷ்ணு புராணங்களி?ல 

கூறிப் ிநெதனை * குண-ழர்திதகளாகிய அவ்விருவர் 

பக்கலிலுஞ் சாரும். இதுவ அவ்விருவகைப் புரா 

ணங்களையுமாக்கியோசது கருத்தாகும். இல்லாவிடின் 

முன்னொகு சின்மலைவுண்ட.ரகும். 

மல் Afaptssae பிரமபாவனையின் அது 

பவத்தால் எல்லாமாய் கிற்குக்கன்மை அடைந்தமை 

யாலும், ஞானாகசிரியரா பெழதநளி &2தப2தசஞ் 

செய்தமைபாலும், பரப் ரெமத்துக் கரிய நாமங்கஷம், 

* அபகாஷம்.
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கொழில்களும் பெற்று அந்தந்தச் சமயத்துக்குரிய 

வழிபகெடவுளாயினர். அகவே அவர்களில் எந்த 

மூர்த்தியை வழிபட்டாலும் ஐன்மசாபல்லிய மாகு 

மென்பதற் கையமில்லை, மெய்ப்படு நான்முறை கண் 

டும் மோகத்தால் தம்மகமே மேற்கொண்டுழலும் 

அ௮ற்பவா.ராய்ச்சி யுடையவர்கள் தங்கள் வழிபடு ௧௨ 

வுளல்லாமல் மற்றவர்கள் மோக்ஷத்தைக் கொரிக்க 

௮ருக ரல்லரென்று கூறுவார்கள். ௮ங்கனம் கூறு 

வது சுருதியுக் இக்குப் பொருந்தாது; சமயக்கடவளி_ த் 

ஆப் பற்றுண்டாகும்பொருட்டுச் ௬௬ திகள் ௮வ௪. ous 

மாக அவ்விதங் கூறின. ஞானாசிரியனே பரப்பிரம 

மும் வழிபடுகடவுளாதலால் அவனாலாகாத காரியம், 

ஒன்றுமில்லை. யார் யார்க்கு எந்த மூர்த்தம், 

அருட்குருவாய்சின்று ஆண்டகுளுகின் 52காஅகசையே 

துதித்தல் மரபாம். அதுவே பூரணப்பொருளாம். 

அதுவே பிரம்மமாம். ௮வவாறு துதித்தல் இழுக்கன்று, 

இதற்குப் பிரமாணம்: 

1. நகுசோ ச.திகம், ஈகுரோ ரஇிகம் ஈகுரோ திகம் பரமம் 

தெய்வம். (குரு”சை) 

2, குருர்ப்ரஹ்ம்ம$, குறார்விஷ் ணு குருர்சேவோ மஹேஸ்
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வ.8 - குருர் ஸாக்ஷ£த பரப் ரஹ்ம்ம$ தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே 

ப$ (குருகதை) 
3. மைவிடா தெழுநீல ஈண்டகுருவே, விஷ்ணு வடிவான 

ஞானகுருவே, மலர்மேவி மறைபோத கான்முகக்குருவே 

மதங்கள்தொற நின்ற குருவே. (சாயுமானவா) 

4, அருள்வடி வேழுமூர்த்ச மவைகள்சோ பானமென்றே 

சுருதிசொல் லிமவாற்றாலே தொழு சய்வ மெல்லா 

மொன்றே ( தாயுமானவர்) 

5: அ௮வாவறச்சூ ழரியை யயனை யரனை யலற்றி 

யவாவற்ற வீடுபெற்ற குருகூர்ச ௪டகோபன் 

( திருவாய்மொழி) 

6. சன்றெழி மாசண னான்முக னரனென்னுமிவ சை 

ஒன்றதும மனத்துவைத் துள்ளிநும் * மிருபசை 
யறுத்.து (திருவாய்மொ.ி) 

7. உணாந்துணர்ர்துளாத்.அரைத்சரியயன7 னெனுமிவை 

உணர்ச்ுணர்ந்துரைச்துரைச் திறைஞ்சு.பின்மனப்பட்ட 

தொன்றே (திருவாய்மொழி) 

இங்கனக் கூறிய பிரமாணங்களின்படியே கிருத 

இய கர்த்தாக்களாகயெ மும்ர்தீதிகளும் பரமாசாரியர் 

களாதலால் ப.ப்பிரமமாக வர்திக்கப்பநிகின்றுர்கள். 
  

* அகப்பற்று, புறப்பற்று.
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இதனை3ய பகவத்£தாசாரிபனும் ::கீழ்பதஇனெட்டு 

அதிதியாயங்களில் சொன்ன கம, இயான, பக்இ 

மயாகங்களிலுள்ள எல்லாத் தருமங்களையும் ரூவாக 

னை யோகி நன்றாக விட்டுவிட்டு என்னொருவனை?ப 

உபாயமாகவடை. கான் உன்னை சமஸ்த பாபங்களி 

ஸணின்றும் விரிவிக்து '2மாக்;ூக்கை யடையும்படி செபு 

இ2றன். பயப்படா?த'' என்னுங் கருக்கடங்கயெ 

சு௦லாகத்கை ௮ நளிச்செப்காமனன்று மெஞ்ஞான 

மணார்ந்தோர் கூறுகின்றனர். 

இணி  திரிமூர்கதிகனையும் அருட்குரவராகக் 

மகொண்டு பவக்கடலைக் கடக்கும் வேதாந்தத்தாந்த 

கள் கூணத்தூக்குகி தக்கபடி கோலத்வுக்மகற்ப ஏதா 

வது சின்னங்களைக் தரிச் திருப்பார்களேோவெனின, பதி 

விரதையானவள் தன்னுடைய காயகனால் தரிக்கப்பட்ட 

மா்கல்லிபத்தையும், அவனால் விநம்பப்பட்ட குங்கு 

மம், மஞ்சள், மோதிரம் முதலானவைகளையும் ௮வன் 

வக ரமாகும்பொருட்டு சதா தாங்கியிருப்பதுபோல் 

சமரசஞான சன்மார்க்க கிலைபிலிருப்பவர்களும் அடி. 

பில்காட்டிய பிரமாணங்களிலடங்கிய வேதசம்மதமான 

ஞானச் சின்னங்களை ௮ணிர* திருப்பார்கள்.
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. நீறிடா தவரைக்கண்டா லம்மகா மஞ்சுமாறே 

(திருவாசகம்): 

2. நீ௮செவ்வே யிடச்சாணி னெடுமா லடியாசென்றோடும் 

(திருவாய்மொழி) 

8, வெளியநீ ராடுமேனி வேதியன் பாதம்ரண்ணி 
(திருவாசகம்) 

4. சரிய மேணிமிசை வெளியநீற சிறிதேயிடும் 

(திருவாய்மொழி) 

ற். நீறில்லா நெற்றிபாழ் ( ஒளவையார்) 

6. எவரேனும் தாமாக லலாடத்திட்ட தஇிருநீறுஞ் 
சாதனமுங் கண்டால் (தேவாரம்) 

சிய ப ப ப்பட பப்பட் வெண்ணீமம் 

வேடமும் பசையுமே மெய்யென்றான் பொய்யென்றான் 

மாடையும் வாழ்க்கையும் மனேயமே ப(கெஞ்சுவிடுதா௮ு), 

8: உடையார்ச்ச வடையன் EERILY OSL னுடைகாணினன் 

(இருவாய்மொழி) 

அன்றியும் யாதொரு சின்னங்களையுக் தாங்காது 

காயகனிடத்திலே பதிவிரதக் தன்மையைக் காட்டு் 

கற்புக்கசசிகளும் பிரபஞ்சகதிலே எஏகதேசத்திலும் 

ஏகதேசமாயுளராதலின் ஞானச்சின்னங்களை யணி 

யாது வேதார்த சத்தாந்தக் கோட்பாடுடைய வரிட்ட
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ரும் கிலருளர், ௮ங்கனஞ் சித்காச்சச் கோட்பாடுடைய 
வர்களே சமயிகளால் சொல்லப்படும் பதமுத் தியை 

விரும்பாது முதிதிமுடிவென்னும் முத்தாக்தத்தை 
யறிந்து சாக்ஷாக்கரிப்பார்கள். இந்த முத்தாந்த 

மேடையிலிருக்கும் பரப்பிரமத்துக்கு சித்தாந்தமே 

Cora? BF. இதனால் கித்தாக்தம் எல்லாச் சமயங்களுக் 
குக்காயகமாகும். இதைக் கடைப்பிடிக்க. 

மத்தா த வீதி முளரிசொழு மன்பருகீசே 

இத்தாந்த வீ.திவருந் தேமே பராபரமே. (தாயுமானவர்) 

இங்கனம் விதந்து கூறப்பட்ட வேதோக்க இத் 

தாந்த விதியாகிய ராஜபாட்டையை ஒருபமான வாயி 

லாக விளக்குலும். எல்லாச் சற்குணங்களும் நிரம்பப் 

பெற்ற ஒரு நாயகன் யாவராலும் வணங்கப்பட்டு மிக 
வும் கம்பீரமாய் இலங்கிக்கொண் டி.ருக்கின்றான். 

அவனுக்கு அசையையூட்டும் நாயகிமார்கள் அறுவர் 

இருக்கின்றார்கள். அவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் 

இரண்டு புதல்வர்களுண்டு. இவர்கள் யாவரும் ஒருங்கு 

கூடி வாழ்ர்துகொண்டிருக்கும் காலச் இில்.காயகனானவன் 

எல்லா கரப௫மார்களிடத்திலுஞ் சம அன்பு பாராட்டி 

அவரவர் களிக்கும்படி ஈடந்துகொண்டு வருகன் 

3
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மூன். அனால் காயகிமார்களோ தங்களிடத் தில் ௮திக 

காதலை வைக்கும்பொருட்டும், மற்றச் சக்கள க் இமா£ 

களைப் பார்க்கிலுந் தங்களுக்கு ௮தஇஇக அதிக்ய முண் 

டாகும்பொருட்டும் தங்களை வஸ் இர பூவணா இகளோடு 

அலக்கரித்துக் கொள்வதோடு காயகன் தங்களிடத் தில் 

வரும்போதெல்லாம் தங்கர்டைய வனப்பையும் பெழு 

மையையும் அவனுக்கு எடுத்துக்கூறி தங்களிடத் இல் 

அ இகவிசுவாசம் பாராட்டும்படி. கஈடிக்கின்றார்கள். 

அவைகளையெல்லாம் கன்குணாந்த காயகன் அவர்கள் 

எண்ணத்தை முடிப்பவன்போல் அபிநயக்காட்டி 

எல்லா நாயகிமாரிடத்திலுஞ் சமப்பற்றையே வைக் 

இருக்கின்றான். இந்த ரகசிய உண்மையைகத்தேர்ந்த 

மூத்தபுதல்வாகள் எல்லாரும் தங்கள் புத்தியைக் தாய் 

மார்கள் எவ்வளயு கலக்கனொாலும் அதனால் விபா£தகு 

கொள்ளாது அன்புள்ள தர்தையைப்போலவே தாக 

களும் அபிகயங்காட்டி எல்லா ௮ன்னைமார்களையுிம் 

பெற்ற தாயைப்போல் சமமரியாதைபண்ணி தந்ைத 

யின் அருளுக்குப் பாத் இ.ரர்க லாகின்முர்கள், அற்ப 

அறிவுள்ள இளைய புதல்வர்களோ ஈன்ற தாய்மார்களின் 

வலையில் அகப்பட்டுக்கொண்டு மற்ற அன்னையர்
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களது சிந்தனைகளுக்கு அளாவகோடு அன்புன ர கந் 

கதையின் கஇருபைக்குந் தாரமாயிருக்கின்றார்கள். இவ் 

விருவகைம் புதல்வர்கள்'2ல மூக்க புதல்வர்கள் அநு 

சரிப்பது சன்மார்க்கம், இளைய புதல்வர்கள் சைக் கொள் 

வது பட்சமாரக்கம், இதுபோலவே கிவம் அல்லது 

பிமமமானது உயாவும் ஒப்பு மில்லாமல் விளங்கிக் 

கொண்டிருக்கின்றஅு. அப்பொருளை யறிந்துகொள்ள 

வும் தம்மை வெகுமுகமா யலங்கரிக்கவுஞ் சாதனமாய் 

நிலைபெற்றிலங்குவவு மீவதசம்பச்தமாகிய yon Sa 

அறுவகைச் சமயங்கள். ௮ச்சமயக்களை அறு 

FH SBE oOo Hid நாம் யாவரும் புதல்வர்களா 

யிருக்கின் 2ரூம். ஈம்மவர்சளில் சன்மார்க்கமென்னுஞ் 

Di G1G GEO HHFN SOS PHO பவர்கள் பிரமத் 

இன் மூத்த புதல்வாகள. பட்சமா/க்கமென் anes 

சடியமார்க்கக்தை ௮றுச ரிப்பவர்கள் தர்தையின் பூரண 

வருளைப்பெறாுத இளைய புதல்வர்கள். இவவுபமான 

வாயிலாக சகல சமயாதீதாத்துவிதம் என்னும் இத்தாக் 

தம் எவ்வகைச் சிறப்பினையுடையதென்பதை சஈன்ருய்த் 

தெளிரஷ்ூ௫க,



34 மேதோக்த கித்தாக்த விளக்கம், 

ஈண்டு சிவம் என்பது பிசம்மத் இன் பரியாய காமம். 

இவமென்றாலும் பிரம்மமென்ராலும் ஒன்ேே, சிவம் 

௮ன்புருவமா தலின்வேதாந்த சித்தாக் திகள் உலகியலும 

அருளியலும் ஒருமிக்க உணர்ந்து, சமயப் பற்று ஜாப் 

பற்று ஆய இவற்றில் விழுக்தழுக்காது, ஞானப்பற் 

ரொன்றையே மேற்கொண்டு, சிற்றறிவுள்ள உயிர்கள் 

அவரவர் பக்குவத்துக்கு ஏற்ப ௮அவவச்சமயப் பற்.றுடை 

யவர்களா யிருக்கின்றார்களென்று உணர்ந்து, வெறுக 

காது அ௮வர்களிடத்து அன்பு செலுத் தியிருப்பார்கள். 

௮த்தகையோருடைய அரிய பெரிய மார்க்கமானது, 

எல்லாரு மின்புற் நிருச்க நினைப்பதுவே 

௮ல்லாமல் வேறறான் றறியேன் பராபரமே, (தாயுமானவர்) 

என்றபடி அன்புமார்க்கமாம். போது வகையாக 

நோக்கின் யாவும் சமரசமாம், சிறப்பு வகையில் சிறிது 

வித்தியாசமேற்படும் அ௮துகா.ரணம்பற்றி சமயத் 

தவேஷம் வேண்ட பாற்றன்று, 

சுபம் | சுபம் ! ! சுபம்! ! 

Pos pp. 
மேய்கண்டதேசிகன் மிளிர்கழல் வாழ்க,





a 
சிவமயம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 
அன்புடையீர் | 

எனதன்பாரர்த தர்தையார் உத்தியோக விஷய 

மாய்ச் சிக் இரபாக்கத்துக்குச் சென்றபோது அங்கு 

ஆரிய சமாஜ பிரம சமாஜக் கொள்கைகள் அனேக முக 
மாகப் பரவி சைவ வைஷ்ணவக் கொள்கைகளைத் தலை 
யெடுக்ச் .வொட்டாது செய்தமையின், அக்கால நிலை 

மையை .யதூசரித்து இவவிரு சமயப் பயிர்களுக் 

தமைக்கதோல்கவும், சத்தார் நெர்நெறி எங்கும் பரவ 
வும், கடவுளருஞும் சமயப்பற்றும் யாவாக்குமுண்டாக 
வும் வேண்டிய பிரசங்கங்கள் செய்து இவ்வரிய நாலை 
வெளியிட்டனர். இது eure சுபாவமடையார்க்கு 
மிசவும் பிரயோசனமாயுள்ளதென்று எனத ஈண்பர்கள் 
கேட்டுக்கொண்டபடி. இதை அசட்டு வெளிப்படும்.இ 
னேன். சுபம், 

இங்கனம் 

சோ. ஞானசம்பச்தன்.
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மிதிமஞ்சரி. 
உ--ழ்,புத்தகம், 

பட்பிததபாரிர். — ; 
TIRUVANMIY UR, fUADRAS-2 f. 

இனியவை நாற்பது. 

een cn 

யானை யுடைய படைகாண்டன் மிகவினிச 
ஊனைத மன தானைப் பெருக்காமை மூன்னிணி 
கான்யாற் றடைகரை யர்னி தாங்கணிதே 

மானமுடையா॥ மதிப்பு, 

கொலலாமை மூன்னினிது கோல்கோடி. மாராயம 

செய்யாமை முன்னினிது செங்கோல னாசூதல 
எய்து இறச்தா லினிகென்ப யார்மாடமெ 
பொலலாங் குலபயாமை ஈன்று, 

ஆற்றுக் துணையா லநதஞ்செய்கை முன்னினிசே 

பாற்பட்டார் உம பயமொழி மாண்பினிதே 

வாய்ப்புடைய ராகி வலவைக ளல்லாளரைக் 

காப்படையக கோட லினித, G
o



oy இனியவை காறபது 

கச ஊமாவுடையாா தாமவாழ தன முனனினி௰த 

தாரண விசுமனெசரிமாச காணபினி௦க 

பபசமில சசய்சைய ராப பரிகஇியாககும 

அ பச டப ராத லினிது 4 

சடமுணடு வாழாமை சாணட லினிதே 

கறைமாணபைல பெண்டி ரா நீக லினிஃத 

பன ாராரணபி காதானா யஞூல யகறல 

ள
ோ
 

er Com ur” ண்பு சர னினிது ன்கு 

குமஙவிபிணினெறி வாழுது வினிசே 
கழறு மவையஞசான சலவியினி௰்க 
மயலிக ளஉலரா.ப மாணபுடைபா£ச சேரும் 
Baan Bi Bere nv Boot gy 0 

மான மழிகதபின வாழாமை மூனனீனிதே 
தான மழியாமை தானடஙகி வாழவிணிமத 
ஊனமொன தினகியுயாகது பொருளுடை மை 
மானிடவாக கெலலா மினிது 7 

குழவி தளாஈடையைக காணடலினிதே 

அவாமழலை கேட்ட ௨மிழதி னினிதே 

ஊானையுடையான வகதடைநஈது வெயதுநும போழதும 

பனனஞசா னாக லினிது, 8



இனியவை காற்பறு, ற் 

கற்றுர்முற் கல்வி புரை, த்தன் மிகவினி?௪ 

மிக்காஸாச் சோதகன் மிகமாண முூன்னினிதே 

எட்டுணே யானு மிரவாது தாரி தல 

எத்துணையு மாற்ற வினிது, 3
 

ச » 6 . 5 . ௬ 

ஈட்டார்ப் புறங்கூ ருன் வாழ்க னனிய்னிசத 

டாங்கு பேணிப பணிசசமொழுகன முனனினி2த 

முட்டில பெருமபொரு ளாக்கியககான் மற்றது 

க்கி பிதமே GEST DI, 19 

சலவரைச் சாரா விடுக லினி2௪ 
புலவாதம வாய்மொழி 2பாற்ற லினி௰த 

மலாதலைஞாலத்து மன emir a கெலலாம 
சிகுத்யால வாழ்த லினிது, 11 

பிமன்கைப் பொருள்வவவான வாழ்த லினிதே 

அறமபுரிஈ தலலவை நீகக லினி2த 
> far. LD DBO dUf LOT GD LWUM SL. CFT DS 

GinrG dhe g வாழ்த லினிது. 12 

வெலவது வேண்டி. வெகுளாகா னோன்பினிதே 

ஒலலுக தணையுமொன் அுப்பபான் பொநையினிதே 

இலல. காழுற் நிரங்கி யிடர்ப்பட்டார் 

செ,ப்வது செய்த லினிது, 13



4, இனியவை பாறபது, 

கான௩ கொபெபான் றகைபாணகசை முனனிபரீ2த 

மானம படவரின வாழாமை மூனனினி32த 

களனஙகொண டாடா ருறுதி யுடையவை 

கோணமுணையா  சோட லிவிது 14 

EUMOTH OI HE g tips Wool we 

யா ayer ot} ween ings Soles 

எனிய ரிவொன Me it genus 7 7B 

pom Lit am Lp லின் 12 

HOLM HTT அுயாகூரா ATV Woof 27 

sewer oan oy vg Uaov oFte Bors மள 
இறாசமாத சேனவிய ராயினு மாராயக 
தறி௩துரைகத லாறந வினிது, 16 

கற்றறிககார ௬ றுங சருபப பொருள் goil os 

பறறமையா வேக ;$ன?ழ வாழமூமை முனரினி22 

தெறதெளலின? பதரிசதனாக தஙஷக்காபு 

பத திமையிற பால்ய துல, 17 

எல்லியம போது வமழயசாமை முனனினி2த (தே 

சொலலுஙகாம் சோவின் சொலலுகனமாணபினி 
புலலிஃ கொளினும பொருளலலார தஙகேணைமை 

கொள்ளா வித லிஸி.த. 18



இனனா காறபது, 

சி உ ளஞுடையான படைககல மாணபினி௰த 
ம 

உடடாருடையான பசையாணமை முனவினிதே 

2? துணைபு மாந வினி? னப பாலபடும 

க வுடையான as hd i 

௪ ரூ ரூ 
Jf ems | # (Hess cs7 oor (ரீ of! ip BILD ஸ்டூ voto oS 

=~ ~ a 

hl f 3) of) நா Al AIT Gn i மார் வரி ல் bp 

ர - 
9 DM old Tote கருதி Uf (னற 7 ஓள் fy 

ட் oO 
917 2 ரம் பியூ/ ம், 

ee LEIP வைய 

Q) ot GD) Ht tt bl: 

oil 

‘9 த் ழி nl eG 1 sat Lf MLD od! wor il ம்ழ்வா LP & வலின்னு 

or bib (Ado Ger bb gh olor wy 

கடிமமாி யானா கொடாபினனா வினனா 

ப மொறிவாழக லுயிரககு, 

எருதி லுழவாக்குப போ&ர மினனா 

கருவிகண மாதிப புயறயகொடுத்த லினனா 
இருவுடை யாலாச் செறலின்னா வினனா 

பெருவலி.பாரம் சனனா செ.பல, 

19 

21



5 இன்னா oT DLS). 

ஆற்ற லிலாதான் விடுத்த படையின்னா 

காற்ற மிலாத மலரின் வனப்பின்னா 

தேற்ற Bor ga er றுணிவின்னா வாங்கின்னா 

மாற்றமறியா னுரை, 

பொருளுணர்வா ரிலவழிப் பாட்டுரைத்த வலின்னு 

இருள்கூ.ர சிறுகெறிச் சாக்கனிப் போக்கினனா 

அருளிலாா தங்கட் செலவினனா வின்னா 

பொருளிலலா ன் வண்ணம பரிவு. 

உடன்பா டிலாக மனைவிதொழி லின்னா 
இடனில கிறியாரோ டியா சகடம் பினனா 

இடங்கழி யாளா தொடாபி னா வினனா 

படமுூடையாா காணப் புகல, 

உண்ணாது வைக்கும பெருமபொருள் வைப்பினனா 

கண்ணாப் பகைவா புணர்ச்சி ஈனியினளா 

கண்ணி லொருவன் வனப்பின்னா வாங்கன்னா 

எண்ணிலான் செய்யுங் கணக்கு, 

குலத்திற் பிறக் தவன் கல்லாமை யின்னா 

நிலத் திட்ட ஈல்வித்து காறுமை யின்னா 

ஈலத்தகையார் காணின்மை யின்னாதாங் தின்னா 

கலத்தல் குலமீல் வழி, 

23 
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இன்னா காற்ப.ு, 

மாரிகாட் கூவுங் சூயிலின் கசூரலின்னா 

வீரமி லாளர் கடுமொழிக் கூற்இன்னா 

மாரி வளம்போக்கி னூர£க்கின்னா வாங்கின்னா 

மூரி யெருக்தி னுழவு, 
ஈத்த வகையா லுவவாதாரக் கப்பினனா 

பாததுண விலலா ர௬ுழைச்சென் நுணா லின்னா 

மச்ச விடத் தப்பிணியினனா வாங்கன்னா 

ஒல் இலாபபராபபா னணுணா, 

பெரியாரோ டியாகச தொடர்விடுக வின்னா 

அரி.பவை செய்து மெனவுரைக்க லின்னா 
பரியாரக்குக் காமுற்ற கூறறினனா வினனா 

பெரியாாககுக் தீய செயல, 

கல்லாதானூருங் கலிமாப் பரிப்பின்னா 

அலலாதான் சொலலு முரையின பயனின்னா 

இலலாா வாய்ச் சொல்லி னயமின்னா வாங்கன்னா 

கல்லாதான் கோட்டி. கொளல, 

பண்ணமையா யாழினகஈழ்ப் பாடல் பெரிதின்னா 

எண்ணகியா மாச் சரொழுக்குகாட் கூற் தின்னா 

மணணின் முழவி னொலிபின்னா வாங்கின்னா 

தண்மையி லாளர் பகை, 

“I
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6 நன்னெலி, 

~ « ச ச 

'பொருளிலான் வேளாண்மை காழுதுக லின்னா 
கெமொட நீணகாக் கைக்கின்மை யின்னு 
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வன்சொலா லெனது மகிழாதே-- பொன்செய் 
கதாவளையாய் பொங்கா தழற்கதிராற் றணணென் 
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114 களியாங கடையாயாா மாடடு. 

கலலா வொருவளைக் காரணங் காட்டினும 

இலலைமத ஜன று மனு ராத ல--கலலாய் 

ஈறுகெப் நிறைபாரகக லுப்பபினு முழை 
பெதுமோ ர வயு மாறு, 115 

கட்டசோ கோடித் தஇரியிற் கருதிய 
இட்டி கையுங் கோடு மதுபோலும---ஒட்டிய 
காட்சி இரியி னறஈதிரியு மெனறுரைபயா 
மாட்சியின் மிக்கவர் தாம, 116 

கெடுக்கப UOag Sermo sree 

கோடுக்கப படுவ தருளே--அ௮டுத் தட் 

அண்ணப் பவெ௮ ஈன்ஞான மிமப்பொழுதுு 

எண்ணப் படுவது வீடு, 11?



20 அற கெறிச்சாரம, 

திரையவித து நீராட லாகா வுரைபபார 

உரைபவித தொனநுஞ்சொல லிலலை--அரைசராபர் 

செயதுமா மெனனின மாகா துளவரையால 

செய்கவாக்கேயாகுஈதி ௬, 

உபபுக் குவடடின மிசை பிருக துணணினு ௦ 

இடபணாக் STA 7 IT SID — OBA bs 

உடடமபும மிபாருஷ மூடையாலோ! ॥னமை 

கொடங்காக்கா வென்ன 1 11/007 

QeoGere alder? ven of விரதாக 

anlar &6arst Gl asrusenin ots UL tp 
Hoyer uTusa G) use ரீனவோ 
பைங்கூழ இறுகாலேப உய 

குற்றததை ஈனறெனறு கொணடு குணமினிப 
செற்ற முதலா வுடையவனா 2 தெறற 
அறிகசாமான மேது மவாசசோக கணட [ல 
அறகதெழுவா£ தூயகாடடியா, 

உணாச்சியச் சாக வுசாவணடி யாகப் 

புணாசசிப புலனைகதும பூட்டி--௨ணாசத மனை 

ஊாகினற பாக னு. னாவுடைய னாகுமேல 

போகிெனற தாகும பிறபபு, 
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மன _மிடரம் வா mob 10 124 

FIip BID OT Y Kol &yvE சமாக த 
5 

கழி பாறமராடு சூழ்ல மிளாப எறி 
2 

நீடிகவ வெறப சினைப னித தாமிருகத 

Oat @ (Hoon Td Gi விடல. 125 

Door யமையா விருமுது மககளும 

பொனமினமைசவடம போருள போருளாச சொள்ப 

ஒனறநும வமைபா னறஞ்செய்க வா௩தருளின |வோ 

குனஅம வழிதடுபபஇல, 126



58 பமமொமி, 

பாப்வதன் முன்னே வகைபபட்ட ஈகல்வினையை 

அப்வினறிச் செய்யாதா பின்னை வழிகினைஈது 

கோய்காண பொழுதினறஞ்செய்வா£க் காணாமை 

கா.ப்காணிற் கற்காணா வாறு, 127 

காரேயுக கமமைப புகழ்க்துரைக்கும் போழ்இல் 

அமரா கசனை யகறறலே வேண்டும 

அமையாரும வெற்ப வணிபாரே தமமைத் 

திமவேணுங் கொள்ளாக் கலம, 19% 

பறுமனத்தா னலலாத மபாகளதத வேச்சன் 
உறுமனத்த னாகி யொழுகின்--செறுமனத தா 
பாயிரய கூறிப படைதொக்கா லெனசெப்ப 

ஆயிர காககைகோ கல, 129 

Gun Matt HOA FL BS WL WET SOT 
பொச்சாகதுக தமமைபபுகழ்ஈதுரைபபார்--தெற்ற 
அறைகல லருவியணிமகை காட 

சிறைகுட மீரகளுமப லில, 190 

கோவாத சொல்லுங் குணனில்லா மாக்களை 

காவா யடக்க லரிதாகும்--சாவாய் 

கசரிகள் போற் றாங்குங் கடற்சேர்ப்ப வாங்கி 

வளரி2தாட் இிடருவாரோ வில, 151



பழமேரா.ி, 29 

உடைப்பெருஞ செலவத துயாக தபெருமை 

Ot FSi லஓுளளதத னாகி--- உடககையில 

மளனிய னலலானமேல வைததல குரங்கினகை 

கொளளிகொடுதது விடல, 182 

எணணக குறைபடாச் செலவழு மிறபிறபபும 

மனன ருடைய வுடமையும--மனனரால 

இனன ரெனலவேண். £ விமமைககு மூமமைககும 

தமமையுடைமை தலை, 133 

அருமை யுடைய பொருளுடையாா தஙகண 
கரும முடையா ரைராடா£-..ஏருமைமேல 
காரை துயிலவத.பு மூர குளசதொட்டுத 
கேரை வழிசசெனரு ரில 134 

போலாது சொலி மறை5தொழுகும பேதைகன 
சொஷலாலே கனனைத துயாபப௫செகும் 6a a tu) 
பணலின முழுகி மறைகது நிடககும 
நுணலுகதன வாயாற கெடும, 135 

மிககுப பெருகி மிகுபுனல பாயகதாலும 

௨உ பபொழிதல செலலா வொலிகடலபோல--மிதத 

இனகல கனகுூடைய வாயினு மெனறும 

மன ல மாகாவாங இம், 133
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கானமறை யாளா வழிச்செலவு மீம3னழும் 

மேனமுறை யாளா Glan Sev, 159 

காளாள னெனபான கடனபடா வாழ்பவன் 
வேளாள னெனபான all hs Bn, bE வுணணாதான 
கோளாள னெனபான மறவாதா னிமமூவா 
கெளாக வாழத லினிது, 140



இரககம, 31 

ருவாயுட் காலவழங்க வாழுதல் (4 ருவாய்பபச் 

to 4 பதவவை நாடர் இற IL {el ENO el Us Bld 

CIOL DT Lg தகட்ட மவ! குுலிம தோனி பரி 
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நலதகாட்டு க்ஸ்ல் விர் (ப யாட, 11] 

ு உியொ முது ராடி யடலு Gur on Lt sayin 
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பபால பரறிச்சொலலா விரதெலுக கதோலவற்கிச 

சாயறுகு சானறுணணமா கூனறுமை ய்ய மூனதும 

ரசய மெனபா r சொழில 142 

தண்டா இழு Ole oI Cp CD It Gwen ona வொருவனும 

மன்னிப செவவததப பெொச்சாபபு ஈகதானும 

எனது பழமுககா விசமானு Lou pair 
நிண புகழுடையா, 43 

கோலஞி வாழுங் குடியுக முடி aD) 
nD « o . ர . 

yon tral Lb Gua gy weniwd ¢ sy —-C aol) oor 

கடைபமணிமிபாற் கிணணியான காபபுமீம மூன்றும் 
GOL. CUE Bor LID BI விட ல. 144 

மு௩றீ£த் இரையி னெழுஈஇயங்கா மேதையும 

நுணணூற் பெருங்கேள்வி நூற்கரை கணடானும் 

மைகறா மை யினறி மயலறுபபா னிமஞூவா 

மெ.ப்ககீமை மேனிற் பவர் 145



எவ BMG oS, 

தன்னை வியந்து SHES QE தாழ்வின்திக் 

கொன்னே வெகுளி பெருக்கலும்--முன்னி.ப 

பல்பொருள் வெஃகுஞ் இறுமையு மிமமூன்றும 

செல்வ முடைக்கும படை, 140 

வைத்தனை யின்சொலலாக் கொள்வானு கெய்பெய்த 
சோறென்து கூழை மதப்பானு-- கூதிய 
கைபபதனைக் கட்டியென் yet sy WU pan 

மெய்பபொருள் கணடுவாழ் வார், ] 47 

கண்ணுக் கணிகலங கண்ணோேட்டங காமுற்ற 
பெண்னுக் கணிகல காணுடைமை--௩ணணும 
மறுமைக் கணிகலங் கலவியிம மூன்று 
குதியுடையார் கணணே யுள. 158 

இளைஞாக் கூ.சவாகான் செல்வமும பைங்கூழ 
விளைவின்கட் போற்று னுழவும---இளையனாய்க் 
கள்ளுண்டு வாழ்வான் குடிமையு மிமமான்றும 

உள்ளன போலக் -கெமமே, 149 

நன்றிப் பயன்றாக்கா சாணிலி.புஞ சான! முனா 

மன்றிற் கொடமம்பா ணொப்பானும்---5ன் கின தி 

வைத்த தடைக்கலங் கொள்வானு மிமமூவா 

ஏச்ச மிழர்துவாம் வார், 1௦0



இரிகடுகம். 

கோவஞ்சா தாரோடு ஈட்பும் விருக்தஞ்சும் 

ஈர்வளையையில்லச் தருக்கலும்--சீர்பயவாத் 

தன்மை யிலாள ரயலிருப்பு மிம் மூன்றும் 

நன்மை பயத்த வலில: 

இல்லார்க்கொன் நீயு முடைமையு மிவ்வுலகில் 

நில்லாமை யுள்ளு கெறிப்பாடு மெவ்வூயிக்கும் 

அன்புறுவ செய்யாத தூய்மையு மிமமூன்றும 

கன்றறியு மார்தாக்குள, 

காவோ டறக்குளர் தொட்டானு காவினால 
வேசங் கரைகண்ட பாரப்பானும்--இதகச் * 
தொல்வதுபாத் துண்ணு மொருவனு Dub erp suit 
செல்வ ரெனப்படுவா, 

கிறைகெஞ் சடையானை ஈல்குர வஞ்சும் 
அதனை நினைப்பானை யல்பொரு or eh gL 
மறவனை யெவ்வுயிரு மஞ்சுமிம மூன்றும் 

இறவதிற் மார்ச பொருள், 

வாய்ஈன் கமையாக் குளனும் வயிஞுரத் 
தாயமுலை யுண்ணாக் குழவியும்--சேய்மரபின் 
கலவிமாண் பிலலாத மாக்தரு மிம்ஞூவா் 
ஈலசூரவு சேரப்பட் டார, 
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34 நான்ப ணிக்கடிை க. 

ஈதற்குச் செய்ச பொருளை யறகெறி 

சோதற்குச் செய்க பெரு_நாலை--பாதும 

அருள்புரிடது சொலலுக சொலலையிமருனறும 

இருளுலகஞ சேராதவாறு, 150 

கொனடான குதிபபறிவாள் பெண டாட்டிகொண்டன 

செயவகை செய்வான் றவ கொடிதோரீஇ 

ஈலலவை செயவா னரச னிவாமூவா 
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ஈநபுடையி லாளர் தொழில, 

why 

நான்பணிக்கடி கை, 

சைக ஞத் தவள 

கள்ளி வயிற்றி னஇல்பிறக்னா மான்வயிற்றின் 
ஒள்ளரி தாரம பிறக்கும பெருங்கட லுள் 
பலவிலைய முத்தம் பிறக்கு மறிவார்யா£ 
ஈல்லாள் பிறக்குங் குடி, 159



௫ ரன்மணிக்சகடிகை, 

apt (Lp p ஜோன்று கழிவிரக்கங் காதலிக்சொன் 

wl மாமு DOP TAP வுறு மு கல--9தற்றென 

அலல புரிககாரல் கரக மசான்று. வெலலாம் 

மிவகுணைடாரமுற் ஜநேனரும் கெடும 

சகனழுமை வேணடுங் சுடிய பீறாசெய்த 

ஈனறிபைகனனும் கொள்லவேண்டும்---ஏன்றும் 

95 

100 

விடலமவேண௫ு தன்கண் வெகுளி யடலவேண்டும் 

ஆக்களஞு எதைச்னாம வினை, 

பறைஈசனறு பணணமையா யாழி னிறைகின்ற 
ஐ . ச 

(DL Jodo oO) OT oy LF ig LT மாக தரின---பண்ணமிர் 

தாரதலினன்று படித்தல பசைகதாரில 

இரசலிற் இபபுகுத னன்று, 

இனனாமை வேணடி னிரவெழுக இக்கிலத்து 

மனனுதல வேண்டி னிசைஈக--- தன்னொடு 
செல்வது வேண்டி னறஞ்செய்க வெல்வது 
வேண்டின் வெருளி விட ஸ், 

நுலைப்பான் பிறிதுயிரை யாக்கலுங் குற்றம் 
விலைபபாலிற் கொண்டூன் மிசைதலுங் குற்றம் 
சொலற்பால வல்லாத சொல்லுதலுங் குற்றம் 
கொலைபபாலுங் குற்றமே யாம, 

161 

109 

163 

164



56 நான்மணிக்கடிகை, 

கோனோக்கி வாழுங் கூடியெல்லாக தாய்முலையின 

பானோக்கி வாழுங குழவிகள்--வானத் 

துளிகோக்கி வாழு மூலக முலனெ 

விரிகோக்கி யினபுறாஉங் கூற்று, 165 

இருவிற் ஜிறலுடைமய இலலை ஒருவத்குக் 

கற்றலின் வாய்கத பிறவிஉலை---எறறுளளும 

இன்மையி னினனாச திலலையிலமேனனும 
வன்மையின் வனபாடட இல, 166 

கரப்பவர்க்குச் செலசா£ கவிழ்தலெஞ ஞானறும 

இரப்பவர்க்குச் செல௨ணாரொன றீ3வார-பரபபமைஈத 

தானைக்குச் செலசாா தறுகணமை யூனுணட ல 

செய்யாமை செலசா ருயிாச கு, 167 

பிறக்குங்காற் பேரெனவும பேரா இறக்குங்கால 

நிலலெனவு கிலலா வுயிரனைததுப--கஉலாள 
உடன்படிற முனே பெருகுங செமெயொழுதில 
கண்டனவுங காணாக் கெடம, 168 

Curter & arbw QurmerPa & pal ww 
வேரின்றி வாடு மரமெலலாமப...-நீ1பாய 
மடையின்தி நீணெய்கல வாமே படையின யி 
மன்னார் வாடி விமெ, 166



நான் மணிக்கடிகை, 

ற்ற முரைக்கும் மலருண்மை கூதிய, 

மாற்ற முனாக்கும் வினைகலம தூக்கின் 

அகமபொதிக்த தமை மனமுரைக்கு முன்னம் 

ீற்கமவயபோல முன்னு ணாப்ப இல, 

மழைபின் கி மாகிலத்கார்க் இலலை-மழைபும் 

தவமிலா ரிலவழி யிலலை - தவழமும 

அரசிலா ரிலவழி யிலலை - யரசனும் 

இலவா ipaur ரிலவழி யில. 

யாறு ளடங்குங் குளமாள விறுசால 

மனனா விழையும் குடியுள தொன்மரபின் 

வேச முநுவன பாட்டளெ வேளாணமை 

மவளவிமயா டொப்ப வுள, 

கண்ணிர் இறந்த வுறுப்பிலலை கல்வியின் 
நுணணிப வாய பொருளிலலை கொண்டானின் 
துன்னிப கேளிர் பிறரில்லை யீனருளின் 

. அடி 

எனன ௧ட வுருந ஸல, 

என்று முளவாகு காளு மிருசுடரும் 
என்றும பிணி.பு௩ தொழிிலொக்கும---ஏன்றும் 
கொபெபாருங் கொள்வாரு மன்னர் பிறப்பாரும் 
சாவாரு மென்று முலா, 
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388 கான்மணிக்கடி கை, 

பழியன்மை மக்காளாற் காண்க வொருவன் 

கெழுவின்மை கேட்டா ல.றிக பொருளின் 

மிகழ்சசியா னாக்க மறிக புகழ்ர்சயொல் 

போற்றுகார் போற்றப் படும், 

ஊனுண் டுமுவை கிறம்பெறாஉ நீர்கிலத்துப் 

புல்லினா னின்பு.றாஉங் காலேயம--கெல்லின் 

அரிசியா னினபு றா உங மில லாரந்தம்மை 

வரிசையா னின்பு,றர உ மேல. 

கைத்தலொ ஈல்லராங் கைத்துணடாக் காவாரின் 

வைத்தாரி னலலா வறியவா--பைத்தெழுஈது 

வைதாரி னல்லா பொறுப்பவா செய்தாரின் 

ஈல்லர் சதையா தவா, 

மகனுனாக்குக் தந்தை ஈலத்தை யொருவன் 
முகனுரைக்கு முண்ணின்ற வேட்கை..அகனீபப் 
பிலத்தியல்பு புக்கா னுளாக்கு சிலக் இயல।பு 
வான முரைகத்து விமெ, 

தேவ ரனையர் புலவருக் .. தேவர் 
சமரனைய Carr en ருறைவா£_.-த.மருள் சூம் 

பெற்றன்னர் பேணி வழிபயவோர் - கற்றன்னா் 
கற்றாரைக் காத லவர், 
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நான்மணிக்கடிகை, 3Y 

சாவாகசு விலலை பிறந்த வுயிரெல்லாம் 

தாவாத வில்லை வலிகளும.. ரவா 

இளமை யிசைர் சாரு மிலலை-வளமையில 

கேடின்றிச் சென்றாரு மில 180 

கொபெபி னசனங் கொடுக்க - விிபெபின 

உயிரிடை யிட்ட விடுக்க---ஏடுபபின 

இளையுட. கழி கா ரெடுக்க கெபெபின 

வெருளி கெடுத்து விடல, 181 

உள்லாரக்கு௩் தம்மூென் மாரிலலை ஈன்னெஜிச் 

செலவார்க்குக தமமுரென அாரிலலை--அலவராக் 

கடைகட்குக தமமூரென ாரிலலை தங்கைத 

துடையாரக்கு மெவ்வரு மஜா. 182 

கல்லா வொருவாக்குத் தமவாயிற் சொற்கூற்றல 
மெலலிய வாழைக்கு ச் தானீன்ற காய்கூற்றம 
அலலவை செய்வாக கறங்கூற்றங் கூற்றே 
இலலிருகது தீங்மிகாமுகு வாள், 183 

கள்ளாமை வேண்டுங் கடிய வருதலால் 

களளாமை ௫ வணர் தகுதி யடையன 
5ளஎளாமை வேணடுஞ் சிரியாரோ டியார்மாட்டும் 
கொள்ளாமை வேணமெ பகை, 184



40 நான்மணிக்கடிகை 

இளமைப் பருவக்துகீ கல்லாமை குற்நம 

வளமிலாப போழ்தசதது வள்ளன்மை குற்றம் 

களைஞரில போழ்திற் செனங்குற்றங் சூற்றம 

தமரலலா ரிலலகக் தூண, 

எலலா விடத்துங் கொடைதீது மக்களைக் 
உலலா வளர விடறீது--ஈலலார் 

ந௩லகதீது காணற்று நிற்பிற் குலக தீது 
VET aT OE WIPES BOL, 

மாசு படினு மணிகஞ்சர் குன்ளுவாம் 

பூசிக்கொளினு மிரும்பின்கண--மாசோடும் 

பாசத்து ளிட்டு விளக்கினுங் $ீழ்சன்னை 
மாசுடைமை காட்டி விம்ம, 

களுவ னறிவானு மெல்லாமயா தொன்றும் 
ஒருவ னதியா தவனும்- ஓருவன் 

சூணனடங்கக குற்ற முூளானு கொருவன் 
கணனட.ங்கக் கற்றானு மில, , 

— Ff -ை 
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186 

167 

188



சிறுபஞ்சமூலம், 4] 

சிறுபஞ்சமூலம். 

  

பொருளுடையான் கண்ணசே போக மறனும் 

அருளுடையான்கண்ணதேே யாகும்--அருளுடையான் 

செய்யான் பழிபாவஞ் சேரான் புறமொழியும் 

உய்யான் பிறாசெவிக் சூய்த்து, 189 

Ucn gerd சியானை வனப்பாகு மெண்ணின் 

இடைகனக்கு நுணமை வனப்பாம்--ஈடைதனக்குக் 

கோடா மொழிவனப்புக் கோற்கதுவே சேவகற்கும் 

வாடாத வன்கண் வனப்பு, 160 

கண்வனப்புக்கண்ணேட்டங் சால்வனப்புச்செல்லாமை 

எணவனப்பித துணையா மென்றுரைத்தல்--பண்வனப் 
. டி ௩ ௩ உ ஆ . . * டி * 

கேட்டாரஈன் நென்றல்"களர்வேக்தன் நன்னாடு [புக் 

வாட்டானன் றென்றல் வனப்ப. 191 த | 

சிலம்பிக்குச் தன்னை கூற்றநீள் கோடு 

விலங்கிற்குக் கூற்ற மயிர் தான்--பலன்படா 
மாவிற்குக் கூற்றமா ஞண்டிற்குத் தன்பாரப்பு 

சாவிற்கு ஈன்றல வகை 192



49 சிறுபஞ்ச லம், 

காணிலான் சாலபு கடையிலா னன்ஜோன்பும் 
ஊணிலான் செய்யு முகாரகையு---ஏணிலான் 
சேவகமுஞ் செர்சமிம் தேறருன் கவிமசயலும 
காவகழிம மாடி. ணை, 105 

பெருங்குணச்தார் சோமின் பிறன்பொருள் வவ்வன 
[மின 

கருங்குணசக்தார் கேண்மை ஃபநிமின்-- ஒருங்கு ன 1b ad 

இச்சொல்லே காமின் வருங்காலன் wor eails g 

வாய்ச்சொல்லே யன்று வழக்கு, 193 

மயிர்வனப்புங் கணகவரு மார்பின் வனப்பும் 

உ௫ாவனப்புங் காதின் வனப்பும--- செயா தர்க்த 
பல்லின் வனப்பும வனபபல்ல தாந்தயைஈத 
சொலலின் வனப்பே வனபபு, 195 

வார்சான்ற கூந்தல் வரம்புயர வைகலும் 
நீர்சான் றுயரவே கெலலுபரு--சரசானற 
தாவாக் குடியுயரத் தாங்கருஞ்சா£க் கோவுயாதல 
pair துரைக்கு மூலகு, 196 

அழியாமை யெ தீதவரூஞ் சாாஈதானா யாக்கல் 
பதியாமை பாத்த லயார் மாட்மெ---ஓஜியாமை 
கனறுசா வப்பால் கறவாமை செய்யறக 
மன்றுசார் வாக மனை,



சிறுபசூச மலம், 

பொச்சாப்புக் கேடு பொருட்செருக்குச் தான்கேடு 

மூற்ராமை கேடு pret S%O—G) # mn 

கொழின்மகண் maot ©) 6x) மொற்றுயி னென்றும் 

உழுமகற்குக் கேடென்றுநை . 

பொன்பெறுங் கற்றான் பொருள்பெறு ஈற்கவி 

என்பெறும் வாதியியம்ெெ றும்--முன்பெற ம 

கல்லார்கற் முரினக் தலலார் 1 நுயவே 

நலலா ரின௰்துநலை, 

நல்ல வெளிப்படுக்து யே மறந்தொழிக் 

தொல்லை யுயிரக்கூறறுக் கோலாகி--ஓல் மேல் 

மாயம் பிறாபொருட்சண் மாற்றி மனத ன் 

ஆயி னொழி 3 a ay. 

ஈன்புலத்துள் வையடக்இ காளுகா ளேோயோக்கசிப் 
கோ

ம்
 

ஸர
 

OO
 

200 

புன்புலக்தைச் செய்செருப் போக்கியபின்-இன்புலக்த 

பண்கலப்பை யென்றிவை பார்ப்பபப் பானுழவோன் 
நுண்லைப்பை நாலோது வார், 

8/ற ஈன்று சிழனன்று சுன்னில லுள் 
பாரற நன்றுபாச் துண்பகெல்--சேர்பெற 

ஈன்று களிசாலை காட்டிற் பெரும்போகம் 
ஓன்றுமாஞ் சால வுடன 

201 
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41 சிறுபஞ்ச மூலம், 

லந தொட்டுக் காடு பதித்து வழித் 

அலுைதொட் டுழுவய லாக்கி..-வளக்தொட்ட 

பாகு படுகிணற்ோ டென்றிவை பாற்படுத்தான் 

ஏகுஞ் சுவாக்க மினிது, 205 

கானபிறா்க வின்னின ஈத கன்னைக் கடைப்பிடிததுத 
சானபி௰ ராற்கருகற் பாணொ௩த-- தான்பிறரால 

சாக வெனவாழான் சான்றாரா லெககாளும 

ஆக வெனவாழ்த னன. 0) 4 

ப(ணபடடார் போற்றுவா ரில்லாதார் போகுயிர்கள் 

சணகெட்டா காலிரணடு மிலலாகாா-கணகடைபபட் 
டாழாது கெகிழ்ககவாக் கேதார் கடையபோக 
வாழ்ஈது கழிவரா மகிழ்க்து, 205 

கழிரகவை தானிரங்கான் கைவார கச்சான் 
இ!நி.தவை யினபுருனிலலா --மொழிற் கவை [ore 
மென்மொழியா லுண்ணெகிழ்க் இவாசீனல் விண்ணோ 
இன மொழியாலேற்றப் படம, 200 

கோற்கன்று காட்டிக் கறவார் கநக தபால 

பாற்பட்டா ௬ண்ணார் பழிபாவம--பாற்பட் டார 

ஏற்றயரா வின்புற்று வாழ்வன விடழியக் 

கூற்றயரச் செய்பார் கொணாச்து, 207



சிதுபஞ்ச மூலம், 45 

SF SSOLUICH ஞானக் கருக்கஞ் சமையமே 

விசசகா கணடவிடுள்ளிட்டாங்-..... கத்தக் 

ததவிவ வைஈது மறிவான் றலையாயு 

௪௩ இபபிற் ரிட்டன் Gone gy, 208 

கண்ணாங்காற கணணில கணிதமெழுக் But hse 

டெணணுங்காற் சாகதே யிலைககெகட்--டெணணுங 

இட்டவிவ் வைஈது பறிவா னிடையாய (கால 

எட்டனென நெண்ணபபமெ, 209 

கற்புடைய பெண்ணமிழ்து கற்றடங்கினானமிழ்.து 
நறபுடைய மகாடமிழ்து மாட்கெகு--ஈறபுடைய 

மமகமே சோகொடி. வேக்தமிழ்து சேவ்கனும 
ஆகவே செயயி னமிமது, 910 

பிழைகத போறுக்கல பெருமைநுமை 
இழைதததீய கெணணியிருகததல--பிழைகதல 
பகைகெட வாழ்வது பலபொருளாறபலலசா 

௩கைகெட வாழவது நனறு, 211 

ககனன்னு சான்றாண்மை இது கழிய 

மதனனது மாணபிலலா£ முன்னா---விதகன்ரூம 

கொய்வாயிற் Capua aS Hb gu Georg sapts 
சாய்வாயு.ணல்லதசை, 212



449 கா புமான்வர் பாடல, 

தாரயுமரானவர்பரடல், 

டப இயமம் 

AW bb Ob CO) BU ௦ பங்கும பிரகாசமா 
யானமத பூர்தடியாடு 

அருளொடு elon BO) a தன்னருள் வெளிக்குளே 

LB ova cot Garg Cuaanw 

ஃஙகுய படிக்கிர்சை வைகத்துயாக் குயிராயத 
தழைத்து மனவாக்க னீல 

all ராம் ஸீறை2 த சபயமிகாடிகளெலாக 

த சசுயவ மபென்ிமயவ மென் 

ெங்குக தொடாகதெதா வழு க்கட வு ந்னாற்தறு 

வங்கணும பெருவழக்காய் 

யாதினுப வலலவொரு த தாகி யினபமா 
பயெனறைக்கு மூள்ள தகெதுமேல 

கங்குலபக உறகினற வெலலையுள தெதுவது 
கருக்திற் கசை-ச௪ ததுவே 

கண .ன வெலாமோன வுருவெளிய தாகவும 

கருதி Wee Bola wana ஈம. 215 

எத்தனை விதங்கடான கற்குனுங் கேட்கினுமென 
னிதயமு மொடுங்க விலலை 

யானெனு மகர்தைதா னெள்ளளவு மாறவிலை 
யாதினும் மபிமான மென்



SU Total witli, 47 

*௪ மிசை குடிகொண்ட தீகையொ டி.ரக்கமென் 

சென (DD GI BTC! DHGA GM 

ீலமொடு தவவிரத மொருகனவி லாயினுக் 

மிதரிசனங் கண்டு மறிமயயன் 

STF BOTS WA reat WORE a ba © மெய்ம்மொ.ழி 

புசுன்றிமீடன் Gor SSL G0 a 

ம ராஓப்ப லலலாது சுபமா விருககருள் 

பொருஉகிடாப பேதை கானே 

அதனை ஞூணக்கேடர் சண்ட தாக் கேட்டத 

வவனிிிசை யுண்டோ சொலாய் 

தணடபகி ர்ண்ட ம டங்கவொரு கிறைவாகி 

பானரத மான பம, 214 

BAO SBS, SON SALT மகவென்னு மிவையெலாஞ் 

சு தையிற் கூட்டமீதிமிலா 

சநம்தக மிலலைமணி மாடமா ளிகைமேடை 

சதுரங்க சேனைடடனே 

வசிதோர் வாழ்வுமோ ரிர்த்ரசாலக் கோலம 

வஞ்சனை பொறாமை லோபம 

வைத்தனை மாங்கிருமி சேர்க்கமல பாண்டமோ 

வஞ்ச்னை யிலாக கனவே



48 தாயுமானவர் பாடல 

எந்தகா ஞஞ்சரி யெனச்தோந்து தோக்துமே 
பிரவுபக லிலலாவிடக் 

தேகமாய் நின்றகின் னருள்வெள்ள மீதிலே 
யானென்ப தறவு மூழ்கச் 

சிந்தைதான் நெளியாது சுழலும்வகை வென்கொாலோ 
சேடரிய சக்தாகியென் 

சிக்தமிசை குடிகொண்ட வறிவானதெம்வகே 
சேசோமயா னந்தமே, 

பொன்னை மாதரைப் பூமியை காடிடேன் 

என்னை காடிய வென்னுயிர் காதனே 

உன்னை காவெ னுன்னருட்டூவெளி 

தனனை காவன் நன்னக் தனியனே. 

கையு மெய்யுங் கருத்துக் கசையவே 

ஓய தஈததற் கைய மினியுண்டோ 

பொய்ய னேன்டூந்தைப் பொய்கெடப பூரண 

மெய்ய தாமின்ப மென்று விளைவதே, 

சோதியே சுடசே சுகமேதுணை 
நீதியே நிசமே கிறைவே நிலை 

ஆதியேயுனை யானடைமஈ தேனகம் 

வாதஇயாதருள் வாயருள் வானையே 
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தாயுமானவா பாடல், 40 

இரும்பைக் காச்த மிழுக்கின்ற வாறெனைத் 
இரும்பிப் பார்க்கவொட் டாமற் திருவடிக் 

கரும்பைத் சந்துகண் ணீர்கம பலையெலாம் 

அரும்பைச் செய்யென தன்னையொப் பசமனே, 919 

சொலலற்கரிய பரம்பொருளே சகவாசிதியே 

சுடர்க்கொருகதே 

வெலலற்கரிய மயவிலெனை விட்டெங்கொளித்தாயா 
கெட்டேன் 

கல்லிற்பசிய காருரித்துக் கடுகிற்பெரியகஉலடைக்கும் 

அல்லிறகரிய வந்தகனூாக் காளாக்கனையோ வழியே 

னே. 990



அரும்ப பாருவகராது, 

வெய்ய பப்பி ய்ய 

வ் 

அ௮சர்தை(211). அிஙிசாரம நிபம்டி 501-006 

௮சிலம ரல, seven, All, the Whole. 

wyeror wary (4), அழசானா இடமசன்ற YET LID, 

‘ihe vast sky, spacious heaven. 

GW 37,5 wall, Power. stye nuth. 
‘mq re ’ ௪ % 

i9-8ie(50); Ceo m, Boiled rice, food 

அல (109 s seus ga, Cooking, dressing toad. 

sors 148); > ugemw, Ornament, jewels, 
அண்ட 214); Caromw, An imaginary shell suionn- 

ding the earth and ils aceonpanyimg sphere. 

eyestrain OO ;+Wouw, Nearness, proxipnby, 
அதிதி (100 ; பதியவன, & பபப, 
அந்தகன் 220 ;பமன, The god of death, 

yen 62; oG0ouy, The ust bith, ot Mture state. 

guise 97); aqogen, Boing distressed, afietcd. 

Sow (82); escremd, Hiting, taking food, making a 

teal, 

அல் 220); Deir, Darkness. 

௮/வணி (214); பூமி, The earth.



அ நம UIT halt & 4a உ ol 

Howe Gi (4); ow es, Boom apm luce Tho 

fiery rryed —-the &un. 

அழுகசாறு (U3, Quracow, Envy, ceudging, 
அனி 0 > asap, Love, hmdness, clemency. 

ஆ. 

2&8 TL); Meee, Wealth, riches, fortune. 

அன் (1020); பமா, A cow 

௧) 

இசத்தல்(15) சடததல், பபப ராய, 6010 கரவு நீரா 
இசை (11), புகழ, 1 பட, 

ma tan ov 25), e083 on, The laseivioas, 
Biwenis O63; Quay, The present birth,the present- 

stare of existence, this lite. 
இபபட 199, mows, Sound ip general. 2. arg@ua. 

Musical lustiuments 3. @er4, A word. 

இருஈடா (1/1), சநதிரராரிகர், 17116 two luminares—-sun 
and பாமா. 

இவாதல 193); ஏறுதல், 140) asvending. 

புறைமாட்9 (700) ௮ரசன்பெருமை, 1௦ம் 01 ஐயிரு, 02ம் 
excellency, 

fe 

சர்வளை (151); ௮றுச்சப்பட்ட வளையை அணிக்தவள், (சர் 

Cut, parted asunder, and afr, a shell) A lady with 

bragelets made of wrought shell.



De MCRL 0 Li het & 07 

2. 

2.0 (122), S@ae, Inguiring, examination’ 
e.cri@ puri (138); 3 Suaaert, Those who are capa 

ble of knowiz or appreciating. 
உசாரசை (103 ; கொகெகுந்தன் மை, 11081௧1107. munifi- 

cence.. 
2.wenib (112), ogenir, The future state of existenee, 

உயர்கதி(112): மேரட்சம், 1188௩௮) bliss. 

உய்தல் (82), பிழைத்தல், Living, subsisting. 2. eG. pe, 
Obtaining heavenly bliss. 

2@Qerei (213); Marge y Gsrargb oa, An imagi- 
nary appearance of a person or other objects. 

உரை இரம்பல் (56 ; சொல்டரவறல, 11110௨ 10 word. 

உழுவை (176), புலி, . பப்பட் 

ear, 

eeGeev (17); Qowed, Prosecuting with energy, com- 

meneing with spirit. 
erm, (64 ; 69, Greatness, importance. 
ஊர்தல் (122 ; செல்லுதல், Diivinga vehicle. 

ஊன் (1); Qeoms, Flesh, animal food. 

GT. 

ob (150); +658, Offspring, posterity. 

isso (66'; Oergse, Growing weary by exertion, 
being tired,



அரும்பொருளகராதி, 53 

எல்லி(18) ; இசசத்திரி, Nicht. 

எவன் (7௦ 3; urgy, What? 

என்ளுகல் (1498); qyunSs ae, Disregarding, despising, 
scofting. 

எற்று (69); agsermnug, Of what kind or sort, of 
what manner. 

ஏ. 

ஏண். (192), வலி, 5001. 
a fied st (80 ; yuGerr, Neighbours, strangers, others. 
ஏறு 37 ; SaaGlencuQurg, The male of beasts, es pe- 

cially the bull, lion, buffalo. 

ஓ. 

ஒருவுதல் (20); aese, Swerving from, deviating. 
2. és@se%, Relinquishing, avoiding, 

eps 20,74), saréé, Diminution, failure. 2, qreé 
i, Forbearance, restraint. 

gPm (79); Gwa, Spying, espionage. 

GPs 

@ Sg (29); Casa, ‘lhe sacied writings, Vedas. 

gouem (29); args, Preserving, protecting, taking 
care of. 

gtae (79); x77use, finding out, knowing.



54 அருமபொருளகசாத. 

&. 

கழிய (184 ; குரூரமானவைகள, 11)]9றஞ that are sever 
painful results. 

கடு 44 ; கஞ்ச, Poison, venom. 
கடைபபிடசகல் (204 ; உறுதியாசக்கொள்ளல், 1101 

ing or talking firm held of, 

Sig (147); « veewr@, Sugar-candy, jaggery. 
கட்டுரை (78.. உறுதிச்சொல், Warnest or vehement ac 

dress, ot advice. 

கணன (158; குற்றம் - ௮அசாவஜ சந்தேக விபரிதங்க௭ 

Faults in study, (. 6, scruples and aptuess to put 
Wwiony coustryction, 

சண்ணறையன (91), தாக்ஷிணியமில்லான்., A ypitiles 

man, a bard-hearted person. 
கண்ணோட்டம் (0 : சாக்ஷணியம், Civility, complaisance 

kindness, 
கம்பலை (919); ஓலி, 180150. 
கம்மியன் (12; சம்மாளன், & ஐயம்ம், 
கருங்குணம் (104) பேதமை, 1970120066, 

கருதற்பாடு (20%; மஇப்புடைமை, Being werthy of re- 

gard. 
soinr (81); (contracted form ௦1 கலினமா, சலினம், 

Bridle and wr, Beast,) @Mees A horse,



அரும்பொருளகராஇ, oo 

&20(6§ LD ;ee@el, Learning, erudition, literature, philoso- 
phy, 20 @reo gre, Theological treatises. 

aaunr (97 3 @n_@lue, The gayal or wild cow. 

eae (G1); exe, Care, affliction, 

கவருாடல் (53; @ ew, Gaming with dice, 

aipab (71; avalon, A college, an assembly of 
learned men. 

eippe OY; Guee, Saying, telling, decluing. 
கழிவிரக்கம் (100), சழிக்ததைப்பற்றி இரங்குமிரக்கம், 

Grieving for what is gone. 

களி 114); ouéem, Bowilderment, aberration of mind, 
intoxication whether from liquor or cireyimstanecs., 

களிறு (82), ஆண்யானை, & male elephant, 
சளனளாமை (184); சளவுசெய்யாமை, Avoiding theft, re- 

fraining trom thievish habits, 

கற்றா 1,071) சகன்றையுடைய பசு, & 0014 with a young 

0108, 

கர், 

சா 153) தோப்பு, & 1016, 
சாமுறல்(13:;அசைப்படல், 1) ஊர்பீபஐ, 1910 ஐ for, loving 

srever (194); eradecaqor, Yama, the god of death. 
சாலேயம் 6170); பசுக்கூட்டம், & 1ம் 01 008, 

arerwery (1); «oom, A jungle river,



56 அரும்பொருளகராதி, 

இ, 

Gad (215); yap, Worm, reptile. 
Gert ge (125); Srse@sae, Shininy, glaring. 

இளை 899, சுற்றம், Kindred, relatives. 
இளைஞர் (185); 2. palart, Kindred or friends. 

Gs 

குதலை(58))மழலைச்சொல், 148109 02 pratile of children. 
குழவி (6 ; குழந்தை, An infant, baby. 

கூ. 

கூடம் (08) சம்மட்டி. & blacksmith’s hammer, sledge, 

கூற்று (169); wos, He who separates the soul and 
body, the god of death. 

கே, 

கேண்மை (18), ஈட்பு, 1/ம்மகர்ற 

கேள் (140), சட்பு, Friendship. 

கை, 

woes (171), செல்வட்பொருள, Wealth, riches, posses- 
gion. 

கைக்மாறு (47)) SrPuuerra, A recompense, return 
for favours,



அரும்பொருளகமா 1), o¢ 

. ந் க ௬ ் « ¥ « ப ச ௪ 

சையுறல் (79; வெறும்மட்படல், 182 பட்டம், helng 

recarded with aversion, 

cota 7 (200), wal, biate, bone tietion, 

ர, 

ர * ல ட்டு 
4 ழிறு (5: சன்னம், (படபட, the jews, விப பிப்படி 

ரொமெபரம் 1000) @Q aGeow, fajrstrec, 

கொடும் ல் (௫3, பழுறல் வியப்பு ப ப்பட்ட, 

சொய் 140), பனக பேட வில ப vam, 

Cae, 

Crm (Bs ce Ca, Baek, crror, dctoet. 

சாடல்... 2: முவாதில், Vonaine, swweivine, deviating 

கொட்டிகொயல் (11) சண்ட கருப்போதில் Como toon 

பி uibly, 

Craer onar (1405 vend , A scone man. 

Cine dpe m 14): எஸ்ரா வு கஇரமம், The ஜிம் ad« 

mite tration of ov. thipent, 

Fa 

#3 91) : உண்மை [புட ந, 2. மெய்ப்பொருள், 

heres” aniversal sprit. 

emuGcogea (OR ; soralniaswounmsear, Kumberless 

py oteans of religion,



58 அரும்பொ ருசாகர ரதி, 

சலவர் (11), . ராககோபாமடையார், The revengetul, 

the ம பரபர those who chetish implacable hatred, 

Fr, 

சாஇரல 199), de pga, Becoming tall, bem complet 
ol replete 

ere 8), Cw rremmw, Nohleness, excc ion y. 
சானனாணமை 142 ; omer, Knereyv, sprit. 

in SS, eso, Polson, a kind uf mineral pp. 9 

Wevioll (1Yy2); Raf By. A spider 

jany 70 , மதில், A wall, 

50, Garuw, Anger, 

A 

ட் 

Te 

sober (403 

சுபூல்கால் ( 

\); yareemens, The celestial Ganges, 

49); eetlarog, Whilwind: 

ரூ. 

epee 134 , ஆலோடிச்தல், Deliberating, considerins, 

செ. 

செயிர்த்சல 94 , சோபிததல், 130௪ கதர, 1௩ பட பபர், 
செரு (141 ; சண்டை, தநப்ட, எகா, 

செல்சார் 107); பற்றுக்கோடு, 1104௦01100, 101020, 15016) 

83 [பயம



அருமயொருளக 7 இ, 59 

Qe pw (92); Card eae. Being angry with, hating. 
Qe opi (121); Geauv, Aner, wiath. 

சே, 

Ceienw (60); gira, Distance, remoteness. 

ொப்பன் (1214 ) கடற்கரைசகு அத் பதி, Ruler of a mari 

time district, any king of the Pandta dynasty. 

CAT, 

ட ry. 

ஞாலம் (11); பூமி, 1116 earth, the world. 

ழ், 

தீசர்தல் (08) ; பிராத்தல், Being fractured. shivered, 
ச 

broken. , 

சரூக்சல் “140 சருவிச்தல், Being vain elated, proud. 

கறுசண்மை (107 ; தாக்ஷிணியமில்லாமை, பேவ்1ரு, 

Savageness, warlike disposition. 

pT. 

er (139); Ga@, Decay, destruction. 

ஜரனானண் (140), வரததகண், இ merchant, & man of 

enterpuize, application. 
prear (Lo7 ); Geter, An army. 

தி 

இறவு (154) நீக்கம், 8202181101.



60 அரு ॥2ியாருளகராக, 

a, 

அ 8V 20, @ v.42, Shelter, place of retreat. 
ஆ மதல 11, வெ io, Cutline off 

அலை (11, தரா தட்டு, Seales of a balance. 

அறை 58 விடம், பீடி ப) உய்ய (மடடம் உட்ப பல 

துபறவ 31), Grne.o, Boies cloe, thick, crowded 

ஙி ப்ப 

cB 

MAGsO Tl, Vogga, Welvhing, ascertains the 
weote til 

0. 

செர்றெ.எ 100 Qsalure, Clearly cartanly,evidently: 

Os. 

CG sCermut (215), gaflnwu, Splendonr 

தொ. 
a mop . க * ச 

சொடுரல் 173 , சோணடுழல், Vigoine, scooping out? 
0%(* பாவப். 

Be 

oie ee 143). விரும்புசல், Veniing, longlug for, loving 
Goi (10, sCoraat, Piiends. 

ண்ணல் 26), eed ac, Adheing, being attached to or 

united with.



௬ OUI CWT 77 7, 61 

roof (125, sr peorwar son, Our peopl 

ஈண், ob, & Cor Osseo, Levine cul wating faiond hip 

ஈர 

கரகரிஎம 91) உ பபாடு 1பர்பபாடிடாம் 04 ப வபட்ட, ஒலம்ட 

0௩ பயறு 

கரவு Lol மர 51, A vessel cf p 

உாறுமை 7 மா ஏம்பா மூ ம. aging tuith 

8101 படப்பட பழ. 

fo) 

PB(O3) Oraldawe 1 டபாட 9 cleo va, Pulne 2 od நவ 
மனரி இ ரஜ, படு பம் பிடி பபப ப (புடி 

இ 

கெய் ல்(1( 9) பாட ரசாக் சொழடுஈளில ஓன்று A class 

ப் ப்ப fiowers—-Syaupho a alba. 

நே, 

Gofipr 18 ,s@Guror ஆபரபணமுடையவளே, 0 18037 

btly orna mented, 

LI 

user (214\, Gaciwewrum, The universal space 
surrounding the mundane eve. 

பசைந்தார்(102), உளளளபினர, 140005, 800610111௦ 08,



02 RCO HURT Bs, 

பாரு (ப, மெ. bane). 
6் ௩ vew (lol, cer , brood auehty, நூரு படட, நிவ 

2 கை பபா டி Vad 1 (ப bole 

பாண்டு பதில (32, டாரசகப்பொறு goo, Dering altuns 

Oi adyusted as eome cand to an tea 

iG go) பில பட்டபா ர 

ப்ட் So ree Bet, 1c 7 an hen don, alain 
wilgald “Go Cot i ட பரு ம (ந மு ந யல se 

11041 

பறைபறைசகல் (1) பட 7 Sav Beahaga eras 

ப்ரீ, 

meter (122) aro A driver, cliioteer, 
wee (18% , go better, te handave 
res se lr . ves sev, Distal iting, sharing with 
பாபிரம (120) a cor, Acooimt distor. 

6 weit lO? முழு ஈ, the sonng of fieas, toads, bzud 
Crabs de 

பால (149 பசக. , Side 
wr en cee (BOT), 6 oe Falco Cur, The பட்டபா 

native the judiqouw, the hu way 

ம், 

பீழைபாடு (65), தபபுதன், 1006 மலய, பரா. 

பிநழ்தல் (50), பேருசபபோபல், Chaugivg in form, 

001001, aspect or quably, commonly for the worse,



53 aT th பெ ர் mH ay Ser நற, 

on Pn ot a ட 

ப்றைநுதால் AUS: Sew me ye ar 2 eed ODE, 
c aA ம் fb. 
Aomaidea wilh பட்டு] arched bike the vrescent 

LnOON» 

13 toh pence. LP ono ர ப வெட்ப வு cag byy 

ye ye ஏ ம “3 ர்! * ந 

ORE fo Zhe ese A Hoat, pith, 

உ ரு] ் My oem dice ரி டு tn) ah BU Ty (5 ப: மல்க, 1 படு 

பயல் (34 ச் Dae, (பாம். 

or ‘ oe ET 
youd ey cot )s இமை ரச i loshi. 

புலையண் (014) எண்டானன்,. ந low degraded wan, % 

villain. 
11 4 Ma ன் ட ். 3. + ; te , He ry கடா 4 ; தலைவாயல், 1139 மவ எம்டி 60 உய [1மஙக ஸ்ட c 

exstle, house, de. 

புளம்(809) -Qeréin, An enelused varden, a close,a field, 

புனைதல் (59); அிலங்கறித சஸ், Ornameutuy, aleruing, 

decorating. 

ss, completion, perfection cnt eB) (2135; 16D Dal, dues 

of bliss arising iroa absorption with th 

ஸ் 

78); மதிப்பு, ஜோ 0120110100) மகத 

௦ ஏய, 

பெருஞ்சுட்டு 

higivy distineulshed,



64 அரும்பொருளகராஇி, 

Gu, 

Gug (85); uwer, Gain, benefit, a good obtained, 

acquisition, 

க ஸ்ட, 

பைங்கண் (89), பசுமையான இ_ம், & நனபிகாம் 1௧௦௦, 
பைங்கூழ் (89 ; பயிர, Green crowing crop. 

் பொ. 
Quréeruy 198 ; ep@, Pourgeifulness, loss of memo- 

1y. 
Guiry.g 5% (88); yorGs ae. Dristting as the hairs. 6 

the body. 
Qurgsar (169 ; @urctiGzagor, A warrior, soldier, 

hero. 
பொலிதல் (84 ; Mase, Growing full, swelling. 

போ, 

'போத(53)மலர்,க் flower, a flower bnd ready to open, 

ib, 

எடுத்தல் (81); உண்ணல், '!"6 வம் ரா 01 ப 

மண் (82), மார்ச்சனை, & 101௨௦ substance smeared ona 

drum to increase its sound. 
wuwh (12; பயச்சரூடையவன், One whose niyid is 

confased, 
நவவி 6); மயச்சநுடையவ , Oue who os infgtyated,



அரும்ப ஈருளக நச இ, 6k 

wos 54’; ured, Sin, evil, vice. 

மீறவன (1௦4); கொலைஞன, & பய ம்டிர, 

மறை (02,; வேதம், The Vedas, sacred writings, 
மன்று (150); ceou, A court, assen ly room, 

OT, 

we (192); Daew, A beast, an animal. 

மாசுணம் (gl; பாமபு, A shake, a rock-snake, larga 

serpent. 

wren(5 ;specermp@swere, Virtue, moral excellence. 
மாரிப் 717 3 Qume@rSus, Groat wealth, 

wrise (127 ; eraa,Dying, pershing. 
மரராயம் (9 ; ¢6C graze, Complincut, congiatulation 

ஸரி, 

மிசைதல் (104), உணணுழல், 18(10 6, 

மீ. 

மீச்செல்வு (71) வரம்புகடந்த நடககை, & passing 

beyond, forward behaviour, 

ம, 

முகமின (34); உபசாரம், Flattery, ofticiousness. 
apO\(102); senr, An impediment, an obstacle 
gq" pa (80); Cus Ha, Great knowledge, wisdams 

5



00 ஆரு பொருளகரா PB, 

மதுமகாள (12) மூதியோர, 1௨8௦௨0 1] விர்வ19. 

The sea, as contami Ciiee diff r- 

ent hinds of watci—rain ர்வு, giver weter ard 

thit of the al yrs 

Yrenrn (62 ,Gaguce, Bong at vinuice. 

மேரீர 14) , சடல 

FIP 

பதியெருக (98, யோ ப ron mame A hivy ox 

ம் 

மெவிபா (09, சறைநடிவ!சமண் Talbiur,ytu i, the 

mpovenshe i. 

மே 

மேசை 14) , புத பீடட்டிடி போக ப பட பஷ்மய, 

mental cay city 

மோ, 

மோனம (218 மென்ன. , 5பீட்டு0௨ mutencss. 

ப 

யாததல 25 , சகடடுதவ, Biiding, 

வ் 

வண்மை 94); ஈசை Liberality. 
வ.பபபடை (70 , வெறறிதரத்தகச ஆபுதம், (000 16108 

army, winning We pons.



அரும்பொருளகராஇ, 67 

வருவாய் (141), வரும் டிப்பொருன், 700, 1050100%, 

விக ப (193 த் ம். ப் A பிடிப பாட, 

வறஉவ (3); நாணபிலலரண், A man devail of shame. 

awae(l? -quahéaeo, ‘Taking awas, taking by foree. 

வளி (131); Quersorsa gon, (Albeviation ol waef;, A 

female ear ornament. 

aorercrenn (185 ; rma gs gorenn, Liberality, munifi- 

061100 
ப 96 . வ் 1) டு t r ' ‘ cus ae ty (26 3 yp@, Beauty, comelmess 

ay. 

வாதி (109 ; வீண்வாசம் ரெய்வோன், A caviller, a cap- 

tious disputant. 

வாரிதி (290); ௪டல், The sea, the ocean. 

ert (196 ; &.@, Lengti. 

வி. 

விதிர்த்தல் (95; நடுங்குதல், 1100001102 quivering. 

வியப்பித்தல் (72; saeguoGidsse, Causing to be 
esteamed, causing to he wondered al. 

aug Gere (48); Quflugy, A heavy club. 

விராய் (90; விறகு, 1106], firewood. 
விரை S (48) ;FéGr0uLew, Hastening, passing rapidly. 
விலங்கு (192 ; மிருகம், 130818 10 ஐ மத,



68 a a Se 

wa SCrma (2) Gr gator, The v6 Nent, the 
00, the dip op ous. 

@wol IG riers | 1 

om 
உ திலி Ady, சடா தள “| 

(id out 

ட்டு 
Cow OY Sais se bol recnsedy in Hage alien, 
௪ | ( 
Lal Ow 1) A ட ம் ௩ ப 

Gre ee 14 : . 16 # cee, Lest 1 ardent! > 

wi lip 5 @ ng hy . 

Cru, ரி ச பக் டயபர் and 

Garo 7, 6 GL vue, Aare ume. 

வே, 

வேர் தனா. அரசன், & பப 7 

வி ௦ 

wars gio W118 , pletapi, Day by day, daily 
mossy (53, sueso, Staying.
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டை. 

குருவே.துணை 

பதிப்புப் பாயிரம் 
அறுசீர்விருத்தங்கள் 

இச்_நாலாசிரிய சுவாமிகள் குமாரா 

இ. மு. செந்தியைகம் பிள்ளை 

அவர்கள் இயந்றியது 

இருவருண்மா மணங்கமழுஞ் சந்தவண்ணச சாப 

மிமனச் இறந் தவெங்கள், (HOCHST CYS HOWL Li ணிப் 

பெரியோன் வானிடத்துக் குலவுமென் மாம, பொரு 

வருமெய்ப் பாமெனுமுண் மையையுலகித் பககுவர்க 

குப் புகட்டுமேன்மைத, தெருண்மலிரூ ரியமாலை புத 

யோச்சாத் தமனமெனுக தஇிசங்கடோன் ம, (௧) 

மூன் வித மகுடமுறப் பப்பத்தாப் பிரிததகவி 

முபபதாகசத், தோன்றுறச்சொழ் ரொருபஇக௪ தொடு 

மூன்று தொகைப்பதிகற் துதித்திட்டன்பால, வரண் 

ுதிக்கக் குருபாதத் BOF BOR DI லிடை. சவர மார்க் 

க.த்கன்மை, யூன்றுசூ ரியதெரிச னச்சருக்க ம.நுபவமச 

புரைத்ததன்றி. (௨)



சு பதி ப்புப்பாயிர ம் 

க௨மாரப் பத்திகாண் டத்தினிடை யிசவியின்₹ர் 

கழமியாரும், பவுசாணி சங்கட த ஞானமுறச் சொலும் 

விடுபும .லருகதேற, விவுலோகக் இனிலச்சிட் டூதவி 

யழி யாட் புகழ்ச்சி பிசையச்கொண்டான், மவுனாக ரக் 

குருவா ருகனரு ளாற்பொருட்சர் வாய்ந்ததூயன். 

ல வசியா கங் குலத்தினுக்கோ மணிபோல்வான் 

முனிசாமி வண்பேர்ததந்தை, கைசிறந்த குமானெ 

னஃ சகொன்றியுணர் வு௮தியன்பு சனிக்துவாழ்வோன், 

மெய்சிறசத குண?லன் கந்தசா மிப்பெயரால் விளங்கு 

தீரன், பொய்ிறந்தோர்க் இசலாவா னெனக்கதஇக மன 

வரிமை பொரு இனோனே, (௪) 

குருபாதமேக இ



டே 

nL CLO BES Wie 

சூரிய மாலை. 
ஜேசு வ தாட பட 

காப்பு 

வேண்பா. 

சீரியல் லோர் இனந்தோறும போற்றக் சுவ 

சூரியமா லைப்பனுவல் சொல்வ ௧--டரரியா ௧௩ 

செங்கயற்கட் பார்வையினாற் நெதை ௨ ரளா கார் 
. ட ஆ “ ௬ * ௬ 

பஙகயததாண் மிமன்றுகளகாப் பாம. 

உதய ம், 

வேதாகமங்கள்பல கோ டிக்கு ஈன்னெ 

aloo Pom goer or தொண்டருக்கு 

விண்ணா) யாமைந்து பூதங்களுக்கு 0 VG 

விதமாய மற்றெவைக்கு



Sir சூரியமாலை 

ரீதான்டுகற்பொருளெ னத்தெளிந்ததுமன் ற 
நின்னருட் சரணெவொளியா 

னினை கின ந படியெண்ணில் கடவுளுண்டாயழியு 

நிச்சயமு மறிவ தெளிதோ 
சீதாசவிஈகநறு மலருக்கு மெய்த்தவசு 

செய்கின்ற சிகதைக்குநால் 

செபபியவிதஇிப்படிசெ ருக்களத் தமர்புரி 

இிறததோர்க்கு மினியதேவே 

பாசாளலோகத்தி லுள்ளவர்கண் மன்னனும் 
பகசரிய பெருமையானே 

பலவிக கன்பா்ககரம் வழிபடம் கண்டிணையில் 

பகல் விளைக்கும பரிதியே. (க) 

ஈன்னி௰ய பெறுஞ்சமைய நால்களெல்லாமினிது 

௩மஅமெய்க் கடவுள்கொள்ளு 

நயன மென்றேபகரு கின்புக ழதைக்கருதி 
காலுசைத்திடுவதெண்ணிற் 

தன்னிகர் பெருங்கடலை யொருகாய்தன் வால்கொண்டு 
சலியா தளப்பதொக்குர் 

தமியேனை யெள்ளாம அ௮ன்னடியர் தம்மடியர் 
தம்மோ டிருக்க வைத்தா



சூரியமாலை eT 

ளென்னிருகண் மணியாக யெஈதவகை யுயிருக்கு 

மிவ்வா றீரு5க வொளியே 

யெழின்மதியை யுண்டுண்டு மிழ் ச. துவிண் ஹாடுலவி 

பாவைக்கு மின்ப மருள்வாய் 

பன்னிரு தெருத்தொறும பவனிவரு தெய்வமே 

பகசரிய பெருமையானே 

UNAS தன்பர்களும வழிபட ம் கண்டிணையில் 

பகல் விளைக்கும பரிஇியே. (௨) 

தஇருமலையின மேலுற் அனைக்கரககூப்பிச 

இடசகாச னொருவனருகிற 

றஹெண்ட ஸிட்டிகொத் தொடுநிறகவன்கலிற 

மேகம பொருத நீண்டு 

மருமலசை யொததவிரு கைகுவிஃ இருகவிதை 

வாயாலு மோதி யொருவா 

மனதிற் நியானித துருண்டும் பிழமைகதவொரு 

மனிதனுக துயர் கொள்வதே 

னிருமல நிரஞ்சன நிசாதார மாகிற்கு 

கெஞகினுக் குலவு கிசமே 

கிகரிலா ஞானச்சு யஞ்சோதியேயுண்மை 

நீதிதாற் இனிய பொருளே



௮ சூரியமாலை 

பருமலர்கனக்குமென் F560) FEF தாயகா 

(sea ws அஎபருமையானே 

பலவிதச் சன்பா்கரும் வழிபடற் கண்டிணையில் 

பகல் விலைக்கும் wh BS us, (௩) 

Cul SED QC IFO HT SS Dadi jai 

பசல்கின்ற பொய்மெய்யினும் 

புத்தியொடு சித்இயினு யூக்நியினு மற்றுமுள 
பொருள்வகைய னேகத் னும் 

பேகச்கொடச்செல்லு பெனனெஞ்ச கின்னன்.ப 

பேரா திருக்கும் வண்ணம் 

பிரியகதி லுவ்ளபடி. வேறுமொ ருருக்கொண்டு 

பேணுவது கடமை கண்டாய் 

வாதத்தினிற்சற்று மிளாயாத பலசமமை.ப 

வாணகும் வணங்கு மொன்றே 

uo Sasi ws மனைவியுட னுடுவின மெனப்பகரு 

மக்களும் கொண்ட சுடமீச 

பாதத்து கட்சுமை வெனக்குடைமை கண்டவா 

பகரரிய பெருமை யானே 

பலவிசச் தன்பர்களும் வழிபடற் கண்டிணையில் 

பகல் விளைக்கும் பரிதியே. (௪)



சூரியமா லை ௯ 

இச்சைக் கடற்குட் டெக்கின் ॥ தமியேனை 

GO) WaT er wo) ev aay (Lp), 50.0) & oral 

யீர்க்கின்ற படியா லு த கண்டணிட்டே மினா 

செள்ளள விரங்குவா பற் 
பிச்சைப் புசிப்புண்டு மாதவம் AS oti 

பெருங் குூழாமாகி புலகிற் 

பேசரிய பலகோடி. விளையடல செயுசலம 

பெறுறு மகழ்வேன ல்ல வா 

கச்சைக் கிழி 5 து । படைக வப பர » BD F 

சனதனத bona நல்லார் 

சண்வலைக் களுசாத செயசவ கடபபக் 

கவின்றருங் கர் வட்டமே 

பச்சைப் WAS? oH atm gat மூதலவமின 

பகசரி.ப பெருமை யாழீன 

பலவிதக் தன்பாகளும வழிபடற் கண்டிணையில் 

பகல் விளைக்கும பரிய. (௫) 

தவமே முூயன்றுனைக செண்டணிிமேலவர் 

திமைக்கண்டு கரணுமழுதார் 

சருவித்திகளுமபொ யென்று நிநஇக்குமத் 

தருணத்தி லென்றனுள்ள



iD சூரியமாலை 

மவமாவருக்கிக் கொதுப்பதிக் தனையென் 
மமைக்கிடற் பாலசன்றென் 

தறிதியேலின்னழு மிரங்காதிருப்பதே னையகோ 
வென் செய்குவே 

னவகாக சித்தர்களும் மத்றுமுள முத்தாகளு 
நாடிப் பணிஈ்க சுடசே 

நால்வகை யுயிர்த்தொகை யனைத்திற்கு முயிராஇ 
6a Oe 7 ie குலவு மிறைவா 

veers ளைப்பிணி தவிர்த்தருளு ஈம்பனே 
பகசரிய பெருமையானே 

பலவிதத் தனபாகளும் வழிபடற் கண்டிணையில் 
பகல்விளைக் கும்பரிதியே. (ar) 

வாரணக் கோடனைய கொங்கைகண் டெனதுள்ள 
மறுகுவது மானருந்தும் 

வஞ்சகப் புலயாபெரு வாழ்வு௮த லெண்ணிமிகு 

மானமும் ஜொல்குவதுகற் 
சசடைச் தவர்மகமை யுலகஞ்சொலிற்கொடிய 

தீரிசர்பொறாமை கொண்டு 
இட்டுவது மனையபல செய்கைகளு மூணருகநின் 

திருவுள மிரங்கிடாதோ



சூரியமா Ow மக 

SRE தும்புனலு வரப்பைத் தவிர்க்குங் 

கதர்த்தகொகை விரிக்குமணி32ய 

ககனவட் ௨த்தினடு வட்டக்கி ஜாடிலகு 

கனல்வட்ட மானமுதலே 

பாசனைக் தும்பொதியும் வெயிலுடைக் கடவுளே 

பகரரிய பெருமையானே 

பலவிதத் தன்பர்களும் வழிபடற் கண்டிணையில் 

பகல்விளைக் கும்பரிதியே. (எ) 

கண்கொண்டு காணரிய கடவுளசை யெண்ணிக் 

கரங்குவிஃ இட்டபேருங் 

காசினியி லெண்வகைச் கத்தியும் பெற்றுக் 

களிப்புற் நிருக்துபின்ன 

செண்கொண்ட கெஞ்சக் தவிர்க்தபச மானந்த 

மெய்தினா சென்னு மொழிகேட் 

டிசைவதம் சையமுற் நெகிரு௮ முனைச்தொழு 

மெனக்கருள் கிடைப்பதென்றோ 

விண்கொண்ட வாழ்வினர்க ளென்றுபல ஸமூல்களும் 

விளம்புவது கின்னையன்றி 

வேறலவெ னப்பரவு மெய்யர்விழி யொளியளவில் 

வேுமொரு வடிவுகொள்வாய்



௰௨ சூரியமாலை 

பண்கொண்ட வண்டுதுயில் ப துமமலர் சமூகனே 

பகாரிய பெருமையானே 

பலவிதத் தன்பர்களும் வழிபட் கண்டிணையில் 

ப.கல்விளைக் Gout gas, (௮) 

பதலும ப 2 துதுகர் மேடததை யுங்கொன்று 

புண்ணாய வனெடுக்றுப் 

புலவாவர் துண்ணுவது। கண்டவர்கள் போலப 

புலம்பிய வத தருக து 

மதவாக ருக்கடீமை யாகிக் இடப் (வரு 

மதியாமை கண்டு கெஷசம 

வாடிக் கொதிக்குமெகா யருளாண்௰ பெற்றுலஇன் 

மகிழ்கூர விடுவதுண்டோ 

விதமா யிரங்கோடி யானசமை யத்தெவரு 

மெச்சிடக் குலவுமணியே 

வெய்யகச கத்திடை குளிக்கின் ற வினையினர் 

விரும்பாத விண்விளக்கே 

பதசாச மறுமனுக் குலரசெய்த குர வனே 

பகரரிய பெருமையானே 

பலவிதத் தன்பர்களும வழிபடற் கண்டிணையில் 

பகல்விளைக் கும்பரிதியே. (௯)



சய்யமாலை மக 

எக்குலக் தோசெனினை மூனருஈ தாதவர்க 

ளெனிலுயர்ர் தோர்களென்று 

மெண்ணிலுயிர் ரொல்லுக் தொழிற்காரர் தர்தலைக் 

இடியணையர் கு குரவசென்று 

நெக்குகெக் குருகியுங் கதறியும் வணங்குமவர் 

நிகாற்ற தொண்டசென்று 

கெஞ்சகர் நுட்கருதி கிழ்கின்ற நிலயுணர 

நீயிரங் காகதென்னே 

03 5b (HOM DI GE HONE HHS ராமெனக் 

க்ருதுவ Joe HO Lot ன்மெ 

கனலோடு Lo BI Lp (Lb BHC தன்னுட் 

கலந்தமை யுணர்தது கதி 

பக்குவமு தர்ரதவாக ளேயரிய நின் ஐவா 

1கரரிய பெருமையா னே 

/லவிதத் தன்பர்களும் வழிபடற் கண்டிணையில் 

பகல்விளைக் குமபரிதிமிய, (wy



De சூரியமாலை 

உ சசம், 

வேறுமகுடம் 

புசவி யேழுடையதனி யிரதகத்திலேரிப் 

பொருப்பைவல மாவையென்னப் 

புகல்கன்ற பேருமசை யாதுறுவை யுலகமே 

போய்வருமெனச்சொல்வோருகங் 

கரவினர்க ளென்றெண்ணி நடுநின்று நின்னைக் 

காங்குவித் தேச்துமென்றன் 

கண்ணொளி மழுக்காக வண்ணமொரு குருவாக் 

கவின் றரவி ரங்கலென்றோ 

பசவிப் பணிந் தவர்கள் வினையெலா ந௫வுறப் 

பார்க்குமொரு பார்வையானே 

பத்தியி லழுக்காத படி.றருக் களவத்ற 
பவவேலை யுதவுமிறைவா 

விரவியென் ஜொருபெயர் புனைக்தமணி யேயிணையி 

லிருள்வலி கெடுக்குமெகதா 

யேக தத்துவமாகி வானிலும் றசசாளு 

மீடின்மெய்ப் புகமாளனே. (Ws)



சூரியமாலை 0௫ 

புண்ணிலிடு கோலென்ன மதவாதர்சொல்வக் தூ 

புந்தியிற் ஹறைக்குகோவா தற் 

பொருவிலெண்சிக்கியும் பெத்று விளையாடிப் 

புகழ்க்கடல்விளைத்த பின்னர் 

விண்ணிலதவாயொழித னாடிநின் சக்கிதியின் 
மேவிக்கசங் குவித்தேன். 

வெள்ளிபொன்னுள்ளவரு மெள்ளும் படிக்கென்னை 

விடுவ. துவு முறைமைதானோ 
கண்ணிலுயிருக்தன்னை யணரும்பொருட்டே 

கனற்கஇர் விரித்தபசனே 

கமலமதிலு ௮பருவ மலானைய வுண்மைக் 

கருக். துக்கிசைஈ த பொருளே 

யெண்ணிலடுவுஞ்சசியு மெலிய வருபரிதியே 

யிருள் வலி கெடுக்குமெக்தார 
யேகதத் அவமாகி வானிலும் ஐரசாளு 

மீடின்மெய்ப் புகழாளனே (2௨) 

கல்லோடு மொப்பென வுசைக்கரியவன் ஜனெஞ்சர் 

கவ்லைப்படுத்த மெலியுவ் 

கடையேனை நின்னடியர் கூட்டத்திலுற்றுக் 

களிப்புற வமைத்தளித்து



மிசா சூரியமாலை 

வல்லோ வெனுு&் சொங்கை மடவாசை பயெண்ணிமன 

மறுகாதஞான நல்கி 

மற்றுமோ ரூடல்சொண்டு வாடாத வீடதனின் 

மன்னுறச் செய்வைகொல்லோ 

பொல்லோர் விதிக்கபா சமையங்களும்பசவு 

பொற்புமிகுவட்டமான 

புண்ணிய... பொருளே முதிர்சத மெய்த்தவசாசர் 

போதக்தினிக்கு மருதே 

யெல்லோர் விழிக்குமபெதஇ செ௫இரிலகு பெருமையா 
யிருள் வலியகடுக்குமெகதா 

யேகதத லுவமாகி வானிலுற் றாசாளு 

ம்டின்மெய்ப புகுமாளனே (wm) 

கஞ்சாவபின்௧கள ளரக்குண்டபேருக 

கழித்திகழு பருள் பிடி த.துக் 
காசினி யெலாமொருகம் கழுமா௮ செய்வார் 

கணம் படுகளத்திலோடுஞ் 

செஞ்சாறு கீந இக்களிக்கு Uppal rong gs 

தெரிசனஞ்செய்ய நாடுஞ் 

இந்தனை யளித்த மீ யென்றைக்கசெக்வயெருள் 
செய்வாய் கொலறிகின்றிலே



சரியமாலை (Wet 

னஞ்சாத வைசாக முற்றவர்களுள்ளத்தி 

லகலாஅ நின்றபொருளே 

யம்புலிகனைப் புணர்க்தாருயிரத் இரள்பெருகி 

wee நிறையச்செய்குவா 

யெஞ்சா ஈலலங்குலவு மன்பருக்கிணியனே 

யிருள்வவி கெடுக்குமெக் தா 

யேககதக் தவமாக வானிலுற் றாசாளு 

மீடின்மெய்ப் புசகழாள மே. (0௪) 

wi Ba Oot Ao sie arty. UA IN & து.மிக 

வழிபட்டு முன்னை நாடி 

மலை த சின் றுருண்டும் பனுவல் பலபாடி. 

வாரியொடு தீயிலிட்டு 
மெர்திரமெனச் சுழலு மனழமுகிலை பெறவில்லை 

யின்னற் பெரும்குவைக்கு 

ளெள்ளனளவு நீங்கவிலை பிணியென்ன செய்யலா 

மென்றுழல்வதுி கலாயோ 

we Blo முயன்௮ கெடுமவருணர்வதற்கரிய 

தபன்னெனரநின்ற மணியே 

சதகோடி மாதவர்கள் பதமலர்ச் லுகளுமென் 

றலையிலுறவைத்த சடசே 

௨.



~ 

WwW] சூரியமாலை 

யிக இரன் மு.க ற்குலவு பல சேவுமானவா 

விருளவலி கெடுக. கமெகதா 

யேசுதத துவமாகி வானிலுற் உசா 

மீடினமெ.ப்ப புகமாளனே. (0௫) 

வழிபட்டு £ற்குமவசெண்ண முற்று சவகனி 

வள்ளவளென்றுன்னை நாடி. 

மாகிலமுறப பணியு பெனறற் சரககியொரு 

aur nos காண்மிகொண்டால் 

விழியறற மேதிககடா வெவெனவுழபபுமவர் 

Wf ML BSI | [ரி] bh 

மெ.ப்ததொண்டசான த வேட்டயிஉட ஐூழ்கிட 

வ்டுததுனை வழுகதிமட னோ 

பொமழிலிநசிற:த குழலுடைய கு ககினிய 

புரூடனென வகதபசனே 

பொருகளகதிற ம ராடியகாலாசா மூடி கோடி 

புளமுன்௧ணட. போரும் 

மியழிலிக்கணஙகளுக ஸு.பிரனை. ப செலவே 

யிருள்வலி கெமிக்குபெகுதா 

யேகதத் துவமாகிவானிலுற் நரசாகர 

மீடின் மெய்ப்புகுமாளனே (0௬)



சூரியமா லை (0 fn 

லவைவவுசகவிடமனைய சொற்பகரும வமபாககு 

மெய்த்தெ.ப்வமான வுன்னை 

ிட்டுவெவ்வேற௮ பல கடவுளருளா > gor 

விளம்பிக்குழம்பு காக்கு 

1மாவ்வுவன மற்றே துமில்லா தெழுச த மூலை 

யுடைய மடமா தருக்கு 

டள்ளமொல் கிததளரு மென்றறகிர ௩ி.பரு 

CH Sa) Hoot ior or Maran gr 

வளவுமவை பயெல்லாம வணக்குமவா 9 பம௮வகை 

வாரியிடையரூம்க விடுவாய் 

ஹறைகோடி கெட்டனவும வாழ்வனவும வரு -னயும 

வக அிக்கும வண்மையடையா 

யவரயிர்களுக்குமோ Cada i ws சோதியே 

யிருள்வலி கெடுககு மகா 

பசக அதுவமாகி வானிலுந ற7சர ஷு 

மீடின் மமய்ப் புகழா ளன (or) 

ள்ளரிய பலவகைச் a Bud oy முூலகினர் 

விரும் 9 sort) amin Hp 

உர மெலதடினு மயங்காம லுன்னை 2ய 

மெ.ப்ப்பொரு ளெனத்தெளிஈ து



உ௰ சூரியமாலை 

கள்ளரிய தமிழ்கொண்டு பாடிப் பணித்துக் 

கயங்குறு மெனக்கசங்கித் 

குாளளியிற் குருவாகி OUI S&F GT Lye Be & 

கருமென் அ௮சைப்பதேனோ 

கொளளரிய ௪ததியொடு முத்தியும் ௪௬ துமவர் 

குமபிடக் குலவுமணியே 

குவ சச மூகன்குகன் சவன்முதற் கடவுளர்கள் 

குடிகொண் டி.ருக்குமிடமே 

யெள்ளரிய பேசொளி பசப்பிவரு மொருவனே 

யிருள் வலி கெடுக்குமெகதா 

யேசு தவமாக வானிலுற் றரசாளு 

ம்டீன்மெப்ப் புகமாளனே. (0௮) 

மூ பபோகின் முக்கடவுளா யிருகதனை. யென 

மோழிககதால் கொண்டுளோரு 

மூையிலிருச்துவழி படல்கண்டு மிதுகல்ல 

முறைமையன் ஜழெனவெறுத்துக் 

ஃ ஈட்போது குவி.பரின் சக்நிதியி னின்றென ஐ 

கவலையெல் லாமொழித்து 

கஇர்பநு நிலஞ்சுட விழுந்தெழு மெனக்குன து 

கருணையணு வேனுமிலையோ



ஸரீ ்யமாலை ௨௧ 

தப்போது புன்சமைய வாதருக் இடையூறு 

தழைவுறி லிசங்கிடாதாய் 

தவமுயன் அருகுமவர் சஞ்சலம் பெருகோய் 

சவிர்த்இடு மருஈதையனையா 

யிப்போது மப்போது மெப்போது முூளளவா 

விருள் வலி கெடுக்குமெகதா 

யேகதத் துவமாக வானிலுற் றரசாளு 

மீடின்மெய்ப் புகமாளனே. (0) an) 

கொன்றைப் பிரானென் அுனைச்சிலர் விளமபிடூஉர் 

குமாவே ளென்பர்கெ2பர் 

குஞ்சச முகக்கடவு ளென்பாசிலர் மாலெனக் 

கூற வழி படுவர்சில்லோர் 

குன்றைப் பொருக்தன முடைக்கரிய குயிமிலனக4 

கொள்ளுவார் Reva oar Sue 

கோடா கோடிவித மாமொழிவ சளவிலார் 

கொடியனே னேதுபகாவே 

னன்றைக் குறித்தவர்க ளெள்ளாத வீறுடைய 

ஞானீவா னசசவொளியே 

கானென் அுசைக்கமன காணிக் இடக்குமவர் 

காடித் துதிக்குமிறைவா



௨௨ சூரியமாலை 

வென்றைக்கு மோருபடித் தாயிலகு தன்மையர 

ஈரி எ வலி கடுக்குமெநர்தா 

யேசு ௧53.வமாகி air of gio DO FT OM 
ம்டின்டுமய், 1 புகமாளனே (௨௰) 

அததமபனம் 

வேறுபகுடம 

பாடாத காவினரு மூயிர்வல தத் அதுண்கின் ந, 

பாரதகரு முண்மைஞானம் 

பதியாத மெஞனரு மத்றுமுள குற்றங்கள் 

பபல்கொடு கொண்டுளாரும 

வீடாளவ தற்குரிய நன்னெறி பொருந்தவே 

விச தழுயல் கன் றவொருவன் 

பே தணியில் வருவது குறித்துக் தவிக்குமெனை 

மெல்லியரு மிகழலா மோ 

சாடாணமை கொண்டிலகு புகமோடு விண்ணிற் 

தழைக்கின்ற தபனமணியே 

அகத்திய மசத்திய மிரண்டுக்கு நடுவான 

சாட்சியா நின்றபொருளே



சூரியமா லை ௨௩ 

நீடா மியைக் கலையெனப் புளக் அள்ள பரு 

நிலமுழுதெறிக்கும் வெயிலோய் 

கிக்தியக் கூயிச்சை முூம்று மெய்ம் தவர் செப்ப 

நிச்சயக் கடிர்வட்டமே. (௨௧) 

மாறாம வஞ்சப்புலன் கியாடுக்கி யாரு 

மனசொ? இயானில் தவர் 

வடி வெர் துலங்கக களித் துவிளை யாடுவஇல் 

வாஞ்சித் இருக்குமென்னைச் 

Cer pen மாதலிய௮ பருமைப் 17) Yo HI Lg. WI 

அயரக்கடற் Hav MDE 

சுடுகனலை யன்னமொழி சிலர்சொல்லவுஞ் செயத் 

துணிவுற்க தென்னவிதமோ 

சாழுதி யாயபல கரியைக்கு மற்றுமுள 

தன்மைக்கு மாஇயானாப் 

சர்திரனெனுங கொ டி 6G புணர்ச்தளவறு 

சசாசச மியங்கவைக்தாய் 

bay B புனபவர் வெறுக்கரிய விமலனே 

நிலமுழு தெறிக்கும் வெயிலோய் 

நித்தியக் கதியிச்சை முற்றுமெய்த் தவர்செப்பு 
நிச்சயக் கதிர்வட்டமே. (௨௨)



௨௪ சரியமாலை 

கமலமாற் றஐவனுகெடூ மாயனுஞ் சிவன்முதற் 

கடவுளரு நீயென்னவே 

கரு துகல மூடையவர்க ளொடூகூடி மற்றையர் 

களிபபறப் பொருதுவென்று 

மூமலவா தனையொழிஈ தானகத மயமான 

முத்திக் சகடற்குண்மாழ்கு 
முணிவசை நினைத் துமிக மெலிவேனை யாராவ து 

முறைமையன் ஜறெனலாகுமோ 

வமலமெஞ் ஞாணியர்க ணெஞுசக மெனக்குலவு 

மலரியே மலரின்மூ.தலா 

மம்புயத துக்கிணிய கணவனே காலத்தி 

னளவுகோ லானபசனே 

நிமலகத் தவமாக நிற்கின்ற முதல்வனே 

கிலமுழு தெறிக்கும் வெயிலோய் 

நித்தியக் கதியிச்சை முற்றுமெய்த சவர்செப்பு 

நிச்சயக் கதாவட்டமே. (௨௩) 

ஈயாதலோபிய ரிடக்தொறுஞ் சென்றுசென் 

Co» por மெலிக்திடாம 

லினத்கொழிற் புரியு நிட்டூரவஞ்சக 

ரிணக்கம் பொருக்திடாமல்



சூரியமாலை ௨௫ 

வாயாச வாழ்தகுிநின் சக்கிதியினின்று கொழும் 

வாம்வெனக் குதவியப்பான் 

மற்றுமோ ௬டல் கொண்டு வாடா முத்தியினின் 

மன்னிநரிற்கப் புரிவையோ 

பேயாகுமென்னப் பிதற்றுமபுலைச௪ சமையா் 

பேணுதற்கரிய பொருளே 

பிரமனெனமா லெனவுருத்த னெனத்திகழ் 

பெருகககை பொருகது மொன்றே 

நீயானெனச் சொலற்கசையாத கடவுளே 

நிலமுழுதெறிக்கும வெயிலோய் 

நித்தியக் கஇயிச்சையுற்று மெய்ச்தவர்செபபு 

நிச்சயக் சு திர்வட்டமே. க) 

சஞ்சலப் பிணிசகொண்டு தடுமாறி நிற்குமொரு 

தமியனேனுக் இரங்இத 

தவழருதமெய்ககவ மியற்றப் புரிக்தெனது 

சாட்டியாகித் துலக்கி 

யஞ்சலென முன்னின்றுகித்இ யெட்டெட்டும்விலா 

யாடிக்களிப் புறச்செய் 

கானந்தமயமான முதஇயெனும் வாரியி 

லமிழ்க்திடச் செய்வைகொல்லோ



உ௭௬ சூ யாகாலை 

பஞ்சவிசமாகிய தொழிற்குமொரு வித்தெனப் 

பழுதிலாருணா வருவாய் 

பனிமதியை புண்டுமிம்பதங்கனே யன்பொடும் 

பணிகன் ற பத்குருக்கு 

கெஞ்சசக துள்ளும விழியெதிரினு மிலங்குவாய் 

கிலமுழுகெ 9ிக்கும வெயிலோய் 

நிததியக் கஇயிச oe (poo! மெ.ப்சதவர்செப்பு 

நிசசயக் க௫இர்வட்டமே. (௨௫) 

காயகமன த்கனர் தமக்கள ௪ Fon 50 Fa 

காங்குவித த,ற்ற சிறியேன் 
கலியினான் பெலியாது சின்னடியர் தம்மொடு 

களிச் அுவிளையாடி. யெங்கும் 

போயளவில் கவிமாலைபாடிப் படி த்துளம் 

பூரித்துவாழும் வண்ணம 

புஇயிற் கருதுக ந ர௬வ௦மாடு நின்பதம் 

புவியிறபொருஈக வருவாய் 

சேயகமலப்போது மலர்தரக் தொண்டர்பலர் 

தெண்டனிட வருதெய்வமே 

தஇருமலயின்மே ஓ௮ற்றுருண்ட காளெனதுடற் 

சிதையாதளித தபசனே



சூரியமா லை 26 

சேயமிகுமா தவர்க் கருள்பு ரி.) மெப்.பனே 

Soup pos SG Gu வெயிலோய் 

நிததியக் சடியிச்சையு ற மெய்சசவர் Fy 

நிச்சயக் கதரவட்ட மே, (௨௬ 

சா நியொடு சமையமு ௮, சகலவேகங்களு 5 

Ba auth (LP SOOT 0d) LO GH T GOT 15 

தரவல்லசந் குர7வனணாஞுகின் சசணமே 

தஞ்சமென boll oor று 

மேதினியிலுள்ள வரு,மிகழ? கொடுபபுஅமென் 

வெபபநதவிர் த Holl 5 

வெல்வமிகல்லாப, பவனறுசுக வாரியிழ்படிய 

விடுகற்செங்க லேன் 1 

it Bin BOW LY ib O Hb DC x விக்கினிய 

பாங்கனென வக,பசனே 

பச்சைபபரி ஹேரிலுலகை வலமாகவரு 

பண்பதவ ருூதசுடசே 

நீதிமன்னவர் பகழெனக் குலவுபரிகியே 

கிலமுழுதெறக்கும வெயிலோய் 

நித்தியக் கதியிச்சைமூற்று மெய்ததவர்செப்பு 
« ௪ a ௫ ர் 

நிச்சயக் கதரவட்டமே. (௨௪)



௨௨௮) சூரியமாலை 

அகளதத்துவமாகி யாருயிர் நிமித்தமே 

சபரியவடி. வா௫ுகிற் சு 

மண்ணலுனை யன்றியிலை யென்றுணருகாயே 

னழுங்குவது மளவிலமையசத 

Boron. கெஞ்சிெனவர்களி கொண்டுதம்மைக் 

அதித்துக் குதிப்ப தவுநின் 

சோதிக்கு ளல்லாமல் வேறில்லையேயுனைச் 

சுத்தசட மென்னலாமோ 

சகளகிச்சயமுடைய ச௪மயிகளும் வழிபடுக் 

கன்மையிற் பெரியசுடசே 

சசமசாமென நிகழுமிருவகைச் தொகுதஇியுக் 

தாயென விரும்பவருவாய் 

நிகளமெலும் வினையறக் களைபவர்க்கினியவா 

நிலமுழுதெறிக்கும் வெயிலோய் 

நித்தியக் கதியிச்சைமுற்று மெய்த்தவாசெப்பு 

நிச்சயக் கஇிர்வட்டமே. (௨௮) 

அ௮ட்டூணருக்து மவர்வாயிரொ.௮ மேகிநின் 
ஹையமேற் evr ss OG 

மானையிற்றி கமூழுலைமா தசா ரின்பத்தை 

யருவருத் திகழ்வதத்கும்



ரி யமாலை ௨௯ 

வெட்ரிறு வரதாலுமசையாம லொருகிலையின் 

மேவிக் கடப்பதற்கும 

வெகுளியை யொழிப்பதற்குந இறனிலாதகான் 

மெய்யருள் பொருஈதலென்றோ 

மட்ரர்தரும்பதும மலருக்கு மான்பசது 

மன துக்குமினி.ப பொருளே 

வள்ளலா மவர்பலர் வணங்கிடக் கண்டுபுகழ் 

மாருகலக் ௦காடுப்பாய் 

கிட்ட ரவஞசகர் அடுக்கரி.ப பரிதியே 

கிலமுழுதகெ. ரிககும வெயிலோய் 

நித்தியக் கதியிசசைுற்று மெய்த்தவர்செப்பு 

நிச்சயக் கடர்வட்டபமேமே. (௨௯) 

ஆசகன் றிடு சுருதிகற்று மரியேனுண்மை 

யதனிலு நிலைகதுகில் ல 

னரியமெய்க்கவ முடையபெரியோர் தமைக்கண் 

டவாக்கான தொண்டுபரியேன் 

வாசவன்மூதற் சகலதேவர்களு நீயென 

வழுக்ததக துணிச துகொண்டேன் 

மனகொக்து தடுமாறிய வச ,படாமலொரு 

வாமளித்தருள நினைவாய்



BAD சூரியமாலை 

சதேசமெக்கெங்கு மொருபடியே இனங்குலவு 

செஞ்சுடர்க் கடவுளானே 

தீயினுக்குக் தவளமதியினுக்குக தன து 

தேசுறவளித் தபானே 

நீசசதுகண்களுங் காணவரு மிறைவனே 

நிலமுழுதெறிக்கும் வெயிலோய் 

சிததியச் கதியிச்சைமுற்று மெய்த்தவர் செப்பு 

ச்சயக் கதா வட்டமே. (m0) 

முற்றிற்று. 

அரியாக்குமற்றோ சனைவருக்குக தாசகமாஜஞ் 

ரியமாலைத் துதிகூறற்--காரியங்க 
dar vet ipo சிகதிக்கு மெப்பிணியுஞ சேராது 

வல்லார்தம் பேறும் வரும். 

ரியதூர்த்தி சகாயம் 

குருபாதமமகது,



உடை 

ரியரூர்ததசகா.பம 

தனிப் பதிகம் 

கரப் (. 

நேரிசை வேண்பா 

எல்லவர்க்குர் சாயகமா யாரு மிகழ்வரிதாய் ம் 

தொல்லருட்சீர்க் காகசமாஞ ரரியனை நல்லதமிழ்ப் 

பாட்டாற் பரவுலம் பாலிக்கும் பசதரது 

தாட்டாமரை மகரநதம, 

அறசீர்க்கட்நேடிலாசிரிய விருத்தங்கள். 

0 . 
சோ திமயமபசமகா ரணமபிரப சாதாரஞ் சுருதி 

நூல, நீதியென்ப சததனைக்கு மொருகரி2யன் அனைப் 

பலரு கெழ்த்தல் பாய்யோ, தாமிவர்தண் டாமசைக் 

கோர் தாயகனே வானகத்துத் தலைமைகொண்டா, 
0 ச ne e 6 . * 

யாதினுமின் னருவ்கலகத விரமுனார்ஈ்துக் தயக்கு 

மெனக் சரெங்குவாயே, (௧)



௩௨ தனிப்பதிகம் 

ஊறுதவீர்சமையத்தோ ரனைவருக்தங் கடவுள் 

வெவ்வே அசைத்துகாடிக், தேறுபருவத்திலுன்னைக் 

குறித்துவணங்கட லுணர்ந்துக் இயங்காநின்றேன், 

விறுசுடர்ப்பிழம்பேவிட் புலத்தாசே பல்லுயிர்க்கும் 

விழிகளானா, யீ.௮ுமுகனடுவறியாச்சுகப்பெருக்கமுடை 

யாரோ டெனைச்சேர்ப்பாயே. (௨) 

கலங்காத நெஞ்சமொடு கொன்றருக் துங்கயவர் 

GLI wa களியாவண்ண, தநலங்காட்டு uot hae 

னானிலத்தில்கதொளிரு காளொன்௮ண்டோ, விலவ் 

காதி யுயிருமுணர்க் துவப்புறகாடொழறுங்ககன வெளி 

யிற்றோன் ற், யிலங்காண்மைக் தனிச்சுடசே யென் 

னளவுமிசங்காம லிருக்கொண்ணாதே. (௩) 

முப்பொழுதின் மும்மூர்த்தி வடிவாகத் துலஙூடுகீ 

மு. தன்மையாய, மெப்ப்பொருளென் Cap #9. gop 

வெற த்திகழ்வார் தமக்குமஞ்சி மெலியலாமோ, 

பொய்ப்பொலிலை யனையவிருட் பகைநசய விரிகிர 

ணம் பொருத்துக் தேவே, வெப்பொருங்குள் ளா 

னெனத்தோன் றியுமழைக்கோ சாதரமா விளல்கு 

மெய்யே. (௪)



தனிப்பதிகம் ௩௩ 

நீயறியத் இருமலையி லவ்விதப்பே peor tig 
மென்ற னெஞ்சம்பொல்லா, மாயவிழிக் காரிகையார் 
வலையினும் 2பாய்ப்படலாமோ மாற்றியாளவாய், சேய 
மலர்தூவிரித் தக் செண்டனிடுவார்கலியுஞ் செமை 

மாஇ,கோயனைதக்து தவிர்ப்போனே அவலருஞ்சர்ச் 
சுடசோனே நஏடங்கினேனே. 

கல்லினுக்கு மிரும்பினுக்குங் கடுத்தமனத் இனர் 
களைக் கண்மிகெஞ்சி, நல்லிதயம்பாழாகி நானிலத்த 
லலைவேனை காடிலாயோ, வல்லிமலானையமனத் இன 
சறியாப்புகமோனே யலரிக்கேலே, வில்லினுக்குமம் 
புலிக்கு முடுக்களுக்குமொளிவிஃத் அ மேலாமொன்றே, 

அகமவேதங்கள் சொல்லு மன ஈ தவிதக்கடவுளர்க்கு 
மசசனாகி, யேகமயமாவிழுங்கிக் திகமுமுளைப்புகழார்பா 
லிரவாதாளவாய், மாகமணி விளக்களனைய மகிமைதிகழ் 

சூரியனே வஞ்சமில்லார், காசமொடு இனகாடித 
தொழும்பொருளே யினிந்துயாஞ் ச௫ித்திடேனே. 0 

மதியினையுண்டுமிழ்ச்திரவுக் சன்வயமாமெனக் 
காட்டி. வயங்குரீயே, கதிகொடுக்கக்தக்கபர மென் 
LD) BOO (HF கடதிமியேனுங கலங்கலாமோ, பதிமுழுஅம் பார் 

முழுதும் கடன்முழுதுமலைமுழுதும் படருமவெய் 

யிற், பொதியுமொரு சடசாய புண்ணியமேயடியர் 
பிழை பொறுக்குங்கோவே (௮)



௨௪ தனிப்பதிகம் 

அடியவர்க்கு மல்லாரக்குக் தனித்தனியே யெதர் 
கோன்றி யருளுமுன்னைப், படியிலொரு ருருவடிவாக் 
கண்டுதொழக்கரு, தஇரொன் பதைக்கலாமோ கடிகமழ் 

செக் தாமரைப்போ தனையமனக் இனர்மறவாக் கதிரே 

கல்லோர், குடிமுழுதும் புரி்பூசை கொள்வானே யளப் 
பரிய கோலத்தானே. (௯) 

கொடுங்கோபக் அுருவாசற் கருள்சுசக்கப் பணி 

புரியுங் குந்திதன்பா, விடுஞ்சிலத் துயர்மதலை யொணன் 
அ௮க்கச் செய்தனை யென் ரஅியபபன் மெய்யே, னெடுவ் 

கால மிசரந்துனது சர்கிஇயிற் Cl cap, மழமுமெனையேனினைத்து 

லாயோ, கடுமபாக்தளினமுமெகிர் “ன்ருடித்தொழும் 
பெருமைக்கடவுளானே. 

தன்றேரினொடுசிறிதுக் தளசாம லோடி.வருக் தன் 
மையாளன், முன்றேவ ௬ணர்வரிதா மிலக்கண.நான் 
முழுதறிய மொழிக்காயன்மே,, வென்றேகத் தொரு 
பிணியஞ் சாசாமற்புசந் அபுக மிசையச்செய் ஐ, நின்றே 
இற்கலநர்துவக்கப் புரிகுவாயா தவப்பேர் நிமலவாழ்வே. 

௮ ழிவளை தருமுலகத் தனை வோருமுய்வதெண்ணி 

யருணனோடும், கோழிமுதலுணசவருக் குலப்பரிதிப் 
புத்தேமாக் குறித்துக்கோ இல், பூழியனாட்டுள்ளகறுக் 

தமிழ்த்தண்ட பாணியன்பிற் புகன்றபரவாம், பாழி 
நெடுக் தோளொடுகல் வியுக்தனருட்தவழமுமெய்தும் 
பாவுவிசே. (௦௨) 

முற்றிற்று



உ. 

சூரிய சகாயம் 

மூன்று பதிகம். 

  

BTC. 

தோன்றுமொரு நானச சுடராட சூரிபனமென 
முன்னு பஇக மொழிவதற்குஃ-.- 2 தனறுளிக்குஷ 
செங்கமலப் போகனைய சரிபாகப பாதமெனு 
அுங்கமலர்க் தாளே துணை. 

~ 

  

நூல. 

LD BOOT Au 

எழுசீர்விருத்தட்ட திகம். 
ஒளியெலாமுனதென் ௮ணாவருதவரோ டு. ப 

லாந்கடவுளா. ரளசென், ஜெளியனேன்வருக்துஈ 
அயசொழிஈதருட்பே பிசையாரளெநதகாள் கெரல் 
லோ, வெளிசிதைந்துள்ள வுயிர்க்குலம்பொருஈ தும் 
விழியெலாம் விளங்டெ மிளிர்வா, யளியினங்களிஃஃப் 
பலமலசலர்தது மாயிரங்ககருடை பானே, és)



G on மூன்று பதிகம் 

புலலஙீவாண்மைப் புலையாதங் குடையாற் புவி 
யெலாம் வருர்திடத் தமியே, னல்லலுந்றமழுங்கித் இனக 
தொ.றநின்பா லறைக்ஆ நீ யிரல்லொ யந்கோ, செல்ல 
லென்றசையா இருப்பதென்௮லைஏற் இலர் சிலரவழக் 
௨) 2 இகழ்வா, பல்லறக்களைக் து ஈலமெலாமவிசைக்கு 
மாபரிரங்கதிருடை யானே. (௨) 

ச் ௪,த்திலெவ்வுயிரு மூன தருட்பெருக்காற் றழைவ 
தோநதுவப்புறுு தக்சோ, ரிகக்தொபெசத்து முனை 
யலாலொருதே விருக்கு மென்நிசைவரோ வியமபாய், 
்சசதகவென வே மறுவிலாகதொளிருக தபனனாஞ் 
சத்தியப் பொருளே, யகத்துவஞ்சககேர் பனியெலாம் 
தொல்க்கு மாயிரங்கதருடையானே. (௩) 

ஈஞ்சுநப்புரிக து கொடியபாம்பினக்ைஈலமெனச் 
ergy செயுகீ, கெஞ்சுழன்.றுனை யே இனக் 
தொழுகதமியே ஸனினைத்தவா றளிக்குகா ளென்றோ, 
செய சு ர்ப்பிழம்பே இருவருள்விளக்2க தெளிவளார் 
டபவுமெய்க் தேவே, யஞசுருதுயிர்க ளனைததையும் 
புரச்கு மாயிசங்கதிருடையானே. (௪) 

தளவமென்முகை கேர் நகைமினார் SUES தம 
நியாதனகச்குகெக் குருகு, முளமுடைததமியே னுன 
PHO IH EHF TS குரியனமொரு கின மூள தர, சள 
வறர சமையற் தலைவர்களெல்லாக கழிவுக் இகழ் 
பவன் கவின்போன், றளவிலாவடுவு மறைவு த.இகழு 
மாயிரல்கதிருடையானே. (௫)



மூன்று பதிகம் உள 

இளைத்துணையேனுங் கொலைபுலையின்றிசு செப் 
பவன்தீவினைச் செருக்கோர். முனைழ்துவரதெதிர்த 
தாற் பொருதழிப்பதுவே முறையென ததெளிசதுனா 
செவரோ, மனைத்துய சொஜழித்துச் சித்தியூசஇயின் 
மேல் வாஞ்சை யுற்றவருணர் மணியே, யனைத.இனு 
மெறிக்கும்பொதுுலங்குலவுமாயிரங்கதிருடையாளேோ, 

பசலையந்கனத்தார் மொழிப்படி bt FBO WT (byt 
லசக்கர்சம படைமே, ல௪சகெடுக்இசளிற் ட 1( 1 4o9) 

யெனபபாய்கதமர்செயத்துணிரதுளா னாசோ, பிசகு 

ரேததிசையுங் காலமுங் கரும பேதமுகதுலக்கருட் 
பிழமபே, யசசமுகி களிக்கத் இனந (?தரறுந்ரோரன் 

அ௮மாயிசக்ககிருடையானே. (or) 

வெம்புதிவினைபோய்ப் பிழப்பில் விடடைகந்தோர் 
மெய்கெறிவிளக்குவான் வசல்போன்,றம்புலியடை ச ஐ 
இரும்புகின்பெருமை யறிக் துளாசடிமையா னன் 31 
ஈமபுவார்விருபப முழுமையுங்கொடுக்கு ஈலமுடைபப் 
பரிதிகா யகனே, யம்புயமபோல நகெருஞ்சியுசாமுிபா 
யிரக்கஇருடை யானே. (௮) 

எவசெவரெங்குற் அற் றுகோக்கிடினு மெதிரெ.3ர 
விளங்குக ன் பெருமை, தவர்கொமணிகேர் பெரிய 
wer Dae தமியனேனுணர்க்குடத் தகுமோ, புவனியிழ் 
bon தொலைவுறவசல்போற் புகதியிலிருளெனப 
பொலிய, மவமறக்கருதுங் குருவெனவருவா யரயிரவ் 
கதிருடையானே. (௯)



கவு மூண்று பதிகம் 

குறாபதத் தயர்ச்சி பணர்ர் தடா துழலுக் கொலைத் 

கொஹிற்சமையரு மிகழா, வொருபொருளாய நின் 

ரிருவருட்பே றுற்றுரசானுவச்குகா ஞரளதோ, தரும 

(pt கவரும் பொருக்இஜோர்க்கிங்குந தபனனே 

தன்னிச ரில்லா, யருமறைக்குலங்கண் முழுமையும் 

பரவு மாயிரங்கதிருடை. யானே. (7) 

ஓனபது வளஎகத்தா மிலக்கணப் பொருளு மூன் 

னி/வாறுருவெடுக்கு , மின்பமுமொருவற் களித்தனை 

பயெனறூ லிசைததன் பெய்யாகுமாறெனையாள், வன் 

ப ாதங்குருதி கடல்புகப்போருவோர் மகிழ்வுறவரந்தரு 

பணியே, யன்பருக்கெங்கு மொருதனிச்சடசே யாயி 

£ஈகஇருடையானே. . (We) 

அஞ்சலிபுரிவோர் பிணியெலாக் தவிர்க்கு மாயிசல் 

கதிருடையானைக், கஞ்சமாமலர்மிக் கலருகற்றடஞ் 

ரூம் சவினுறுகெல்லையர்க் கவிஞன், பஞ்சமற்றுலக 
முழுமையுமகழப் பரவியபதிசமே படிப்போர், குஞ் 

சாரப்பிடரிற் நிகழும்வாழ்வீனசாக் குவலயம்புசப்பவர் 

தாமே. (௦௨) 

VHS pm. 
ene



இரண்டாவது 

எண்சீர்விருத்தப்பதிகம் 

உலகுணரா கின்பெருமை யொருவாரறோர்ந்து 

மூயர்மலைமே னீயிய வுருண்டுமிண்டுக் 

திலகததற் சேயிழையார் பயலும் பொல்லாத 

தமிடியு மெனைவருக்தச் செய்வோனா2ரா 

LIVED FEA தாசகமா விளங்குமொன்றே 

பன்னிரண்டு விஇயிற்போம் பான்மையோனே 

கலகமிடும் புலைச்சமபம் வணங்காமெய்யே 

சண்காண விண்ணில்வருங் கடவுளானே. (௧) 

விதிமுதலா மூவர்களு ரீயேயென்று 

விளம்புகின்ற மெய் நாலை விட்டுவிண்ணோர் 

பதியனுப்ப வருந்துூத னென்றுகூறும் 

படி.ற்று நூல் வழிசிலகாள் பகார்தேனந்தோ 

துதியனைத்துர் தனதாமென் அுணர்த்தியாளுஞ் 

சோதியே யழியாச சொருபத்தெந்தாய் 

கதிர்கொடி.தென் நிகழ்வோர்க்கும் பொதுவா கின்றாய் 

கண்காண விண்ணில்வருங் கடவுளானே. (௨)



Pip மூன்று பதிகம் 

ஆில்பெரும் புகழுடைய நீயேதஞ்ச 
மாகுமெனத் தினங்கருது மடியேனெஞ்சங் 

கூசிமிகத் தனராமற் புவியிலாடல் 

கோடா. கோடி செய்யக் குருவாவந்தாள் 

மாகிலகா மொளியுடைய மணி32யேகல்லோர் 

மளம்போலக் கிருபைசெய்யும் வளமையோனே 

காசினியெங் குங்குலவத இசழுங்கோவே 

கண்காண விண்ணில்வருங் கடவுளானே. (A) 

விள ங்கனிகேர் கொங்கைகல்லார் மோகத்தீயால் 

வெதும்புவே னாயினுகல் விளையாட்டெண்ணி 

யுளங்கசிவ தஐுண்மைகண்டா யாகையானி 
யுள்ளமட்டு நிலைததபுக முதவியாள்வாய் 

துளங்கலற்ற பேரறிஞர்க் கினியதேவே 

தூயோர்தங் கவலையறச் சுடுமோர்தீியே 

களங்கமிலாப் பேசொளியே தினமும் பல்லோர் 
கண்காண விண்ணில்வருங் கடவுளானே. (௪) 

rome சணனானே முதலாச்சொல்லு 

மளவிறக்த வடிவமா யளவைக்கெட்டாப் 

பூரணமு 8ீயெனத்தேதர்க் இருக் துகாயேன் 

புலர்வேனோ வருட்பேறு பொருச்சச்செய்தாள்



மூன்று பதிகம் ௯௧ 

சசணமாப் போகாத தெய்வமான 

செழுஞ்சுடசே கிறைக்து நின்று 

| தரண்டபிவான்றே 

காரணமா யெப் பொருட்கு முயிசாமமெ£தாய் 

கண்காண விண்ணில்வருல் கடவுளானே. (௫) 

ப.ற்பலமெய் யடியார்க ளாடல்கண்டாப் 

படி.றனேன் றன்னையுநீ பரிந்தாட்கொண்டு 

சொற்பன த்துவ் Bh BOOM Bor HoT LD 

தொல்லுலகில் விசாயாடித துலக்கக் காண்பாய் 

விற்பனரே யெளிதணரும் பெருமைதோய்க்த 

மெய்ப்பொருளே யெவ்வுயிர்க்கும் விழி.பா 

[சின்ராய் 

கற்பனையி லடங்காத சொருபத்தோனே 

ECON BM SOT விண்ணில்வருவ் கடவுளானே. (௬) 

வெற்றுடலிற் றசைமிகுக்கக் கருதியூனே 
விரும்புமவர் தம்.ஈமயெல்லாம் வேல்வாள் 

[கொண்டு 

செத்றும௰ழ் வலியுடைய வயவர்தம்மா ற் 

வஇிசைகடற்பார் செமிக்குநலஞ் செய்வாய் 

[கொல்லோ



௫௨ மூன்று பதிகம் 

மற்றுவமை யாதுமில்லா மணியேஞான 

மயமாய பரஞ்சுடசே வல்லோர்தொன்னூல் 

கற்றுணர்ச்த பேசிஞர்க் கனிய கோவே 
ச “~ . டி க 

சண்காண விண் ணில்வருங் கடவளானே. («7) 

அ்ளிமிகுவெண் க௫சையுண்டுண் டுமிமாயாயி 

லகூலுற்று மழியுமென வளவின்முன்னூற் 

ஹெளிவுடையார் பலரரசைக்கக் கேட்டுகியே 

திறமான தெய்வமெனக் தெளிக்சேன்கண்டாய் 

வெளிகிறைநத வெப்யிலுள்ளாய் ௪ரியோர்க்காகா 

மெஞ்ஞானப் பசஞ்சுட OT அவகுண்டுதாக்குங 

களிறனைய நெஞ்சனசை யிகழாதானே 

கண்கசாண விண்ணில்வருக் கடவுளானே. (௮) 

எவவுயிர்க்குர் கன்முகச் துக் கெதிராத்தோன்றி 

யேகமா விளங்குமுனை யாவர்தேர்வா 

சவவுடலோ டியாத முத்தஇவிட்டி 
லடைவோசே பயுணார்வாசொன் நறிக்தேன்கண்டா 

யொவ்வுமநற்மோர் பொருளின்றித் தனியாநின்றா 
யுசைகடர்த பழம்பொருளே யூனோடென்பு 

கவவுமவர் துதித்திறைஞ்சாப் பெருமையோனே 
கண்காண விண்ணில்வருமங் கடவுளானே. (௯)



மூன்று பதிகம் ௯௩ 

எச்சமையக் சவர்களுசின் னொளியான்முன்னோே 

செழுதிவைதக்த தேவர்செய்த தென்பாசன்றிப் 

பொச்சமென மற்றவரை யிகழ்ந்காற்போலப் 

பொறுக்கரிய தியமொழி புகல்வார்கொல்லோ 

மிச்சமென வுணர்வுடையா சறியகின் ரூய் 

வேதங்கள் பலகோடி விளம மொன்றே 

கச்சணியு (LPO DL aud FS குருகார்கட்பே 

கண்காண விண்ணில்வருங் கட௮ளானே. (று 

ஏமனைப்போய் வென் ௮வரு மமனாகு 

யெண்ணிறஈ் க மெய்யடியார்க் இரங்குநீயென் 
பாமலசை யிகழமாமற் புனைக துவேண்டும் 

பரிசளிஃ த. புகம்ககடலித் படியச்செய்வாய் 

மாமலர்க்கு நாயகனா மிறைவா செடி இ 

மனகாணக் இகமொளிசேர் வடிவத்தெக்தாய் 

காமனுக்கு ளயசாதார் வணங்குக்கோவே 

கண்காண விண்ணில்வருங் கடவுளானே. (Wa) 

கழனறுமற்றைக் தேவர்கள்போற் பொய்யாகாமற் 
கண்காண விண்ணில்வருங் கடவுளானைக் 

குழலெனவண் டூதுமல£்ச் சோலைசூழக் 
குலவுதிரு கெல்லையிலோர் குழவியானோன்



௪௪ மூன்று பதிகம் 

மழலைமொழி கொண்டுபுகம் சல் யோர்பத்து 

மகிழ்கூர்கந்து தினங்கருத வல்லா செல்லாம் 

பழவினையை வென்ஜொருசட் சமயத் தாரும் 
பசவுஈலம் பெ௮வசெனப் wert. (0௨) 

ஆ, பதிகம் ௨-க்கு கவி-௨௪, 

மூன்றாவது 

சந்தக்கவிப்பதிகம் 

ஒருமையின் முதிர்வுறு மிபரி2யார் மொழியபோ 

லொழுகிடு முணர்விலி யெழில்சேர் மடவா 

ரிருமுலை மிசைஇனம் விழவே மயல்கூ 

ரிணையிலி யுனதருள் பெறுசா Ghar er 

வருமழறை பலபகர் குருவா மணியே 

யடியவர் துயர்கெட வொருவா மொளிர்வாய் 
இருமகள் கலைமக ளூறைபூ வுடையாய் 

தெளிவினர் துதிகொடு திகழ்சூ ரியனே (௧) 

வறுமையின் மூழூகிய துயர்சேர் கொடியேன் 

மனதினி ல.நுன நினைவா மொருவா 

அவி௮ுதியி லுலகொடெ ஸுயிர்வாழ் வு௮ுமா 

ஹெதிர்வ? னலமென லறிவா யலவோ



மூன்று பதிகம் 

வறுசமை யழுமுயல் வழிபா டுடையா 

யணிபட வலிர்தரு கதர்சூம் சனியே 
சிறுமைகண் முழுதற வருள் “ர் மு.சுலே 

தெளிவினர் ததிகொடு திகழ்ரு ரியனே. 

உலகினர் மொழிகொடு பலவா தெளியே 

னுளறினு முூரிமைபொ டணெர்ச் சறிவாய் 

௪லவித வுறுகணி மொ ழிவா னொருவே 

றிகழ்வுறு கரமூடன் மகிழ்வாழ் வுதவாய் 

பலமறை த௫செய் மொருவா னவனே 

பகர்வதி லமைவரு புகழ் 2சர் பொருளே 

செலவொழி வதமுயர் பரி2ய முடையாய் 

தெளிவினர் துதஇமகாடு இகழ் ர ரிய. 

கொலைபுலை மூதலிப தொழில ூயலவார் 

குலுிமொாடி ந௫வுற முனிவா ரிரு கோண் 

மலஷைககளா யதுகின கினைவர ொடுகான் 

ம௫ூழவு மருளிலை யெனவா டூவனோ 

கலைபல வுலகொடூ புகழ்சா பெறுமோர் 

கருனனை யுதவிய ிசொடிசேர் கணவா 

சல்மதன் விழவுறு மிகுணாமேன் முனிவாய் 

தெளிவினர் துதிகொடு இகழ்சூ ரியனே. ' 

௪௫ 

(6) 

(%) 

(=)



FSi மூன்று பதிகம் 

சிறைவுறு திருவருள் வலிய, லிகலோர் 
நிணமுறு குருதியில் விளயா டிடுவோன் 

மஹஜஹைபல துஇபகர் குருவா வருகாண் 

மகிழுள முடையவ னெவனோ வறிவாய் 

தறைஞுழு இனுமவிர் தருமே னி.பனே 

தகைமிகு முடலசை பபெறுசா ரஇிபாய் 

சிறையு௮ு மரகத நிறமா வுடையாய் 

தெளிவினா அ௫காட இகமரு ரியனே. (௫) 

குருடரும வெயிலவலி யதனா லர்கீ 

Gad a SOlarD இனகா டியநான் 

மருடரு மடவியர் முஃ்யா சையினான் 

மடிபவ ரிழிபொரு எிசவா தருள்வாய் 

வருடமு மதிகளு மருள்வ அடையாய் 
வசைதரு கதைகளி லமையா முதலே 

திருடர்கள் பு.துமறை டகலா விறைவா 

தெளிவினர் துதிகொடு சசழரூ ரியனே. (௬) 

கதமு மிகலின ௬ுடல்கீ றிடுமவேல் 

கரமதி லொளிர்தா மயின்மேல் வடி.வரண் 
மூதலிய படையினர் பலாருழ் தரகான் 

மூருகனி லுனதெதி சவிர்சா ரளதோ



மூன்று பதிகம் 

சதவித முற௮ுபெரு மலர்கா யகனே 

தரணியி னுயிசென வருமா தவனே 

இதடர்க ளறிவரு முயாவா னவனே 

தெளிவினர் ததிகொடு Dap ரியனே. 

ச 5 ன ட துதிபெறு கடவுளர் பலரா மொருகீ 

தொடியினர் பலசொடு களி: Ga Pave rr 

மதிநுகர் வதுமுமிம் வதுகா னுணரா 

மருளற வொருகுரு வடிவா வருவாய் 

சதியினர் தமையடு மவர் மேன் ம௫ழ்வாய் 

தயரதன் மகன்முத லினர்போ லுலகோர் 

இஇசெயும் வயவர்கள் பணிவா னவனை 

தெளிவினர் தூதிகொடு திகம்ரூ ரியனே. 

௮வசவ செதஇசெதர் தெரிவா முனைழா 

லளவறது கடவுளர் வடிவா யருள்சேர் 

தவர்கண்முன் வருபொரு ளெனவோ துவதே 

சரியென வணர்பவ செவசோ வறியே 

னணிவனிவ எஸிதுவென லெவைமீ தினுமே 

யெறிபடும் வெயிலுடை யவை யிணை தீர 

இவவினை யிரவற விடுபே ராசே 

தெளிவினர் துதிகொடு இகழ்சூ ரியனே. 

(or) 

(௮) 

(௯)



௪௮ மூன்று பதிகம் 

பலவித சமயரு மிசமா வுனையே 

LITA முனிவா ௬டனே தமியே 

னிலகிடு ஈலமூத வொருதே சிகனா 
யெதிர்வரு முயர்தின முளதோ வறியேன் 

மலமெனும் வினையற முயல்வார் விதியா 

மதமற மூனிபவர் துணையர மிறைவா 

இிலமுறு தயிலம தெனவா Loh aw Tt} 

தெளினவினர் துடிகொடு தஇசம்ரு ரியனே. (௦) 

Hi gm கொடியவர் குலவேர் ston gr 

ளநுமனை யனையவர் பெறுவாழ் a) mC eu 

மடமிகு தமியனு நீனைச் ருணர்கீ 

மகம்வொடு கொடியினி லருள்வா யலவோ 

விடருட னவர்புணர் மடவார் பகையே 

வெகுகதி சொடுவிணின் Bahr? ரூடையாய் 

இடமலி சமயர்கள் தொழுமா மணியே 
தெளிவினர் துகொடு இகழ்சூ ரியனே. (Os) 

சிவனரி யயனுணர் பொருளி கெனுமோர் 

தெளிவினர் து௫கொடு இற்கு ரியன்மே 

ன வமலி தமிற்சயம வளர்வே.ப் வனமா 

நகரியில் வருமொரு புலவோன் மொழிப



மூன்று பதிகம் ௪௯ 

வுவகையொ டுரைசெயு மவர்கோய் மிடிபோ 

முூணர்பவ ரிகலினா் குலமோ டழிவார் 

புவனியி லதன்மொழி வழியே தொழுவோர் 

புகலரு (putes) Ou marr ter. (2௨) 

முதற நறு 

ஆட படிகம் ௩-க்கு கவி-௩௭. 

மூன்றுபதிகமழால் முற்றித்று 

வான்றுலங்குக தூய மணியாய சூரியன்றன் 

மூன்று பதிக மொழிமவார்க்குத் - தோன்றுநலம் 

வாணர் போற்றசைக்கும பொன்ரா.। பகமுடைய ஞ் Pe ரோ புகழத் 
. on ௪ ௩ ௩ 

பாவாணா தொனனுூற பயன. 

குருபாதமேகது, 

TRIN முய அரவைக்கு.



o).. 

௬ ஜ் 

அரியசகாயம 

குருபரதத்துவம் 
_ ரு / ர ் ௦ ் ஜி ஐ 

FTA! BF OT FIC) Bib 

பன்னிரு சபயததேவும UA powcr நறிநது 

போற்று, ந னி புலகிலுள் MT ஈரரக2கலா (ip ES 

Caram,, (YY snuil teh sarin yh © slowest. 

மொ ஸ்ட சுட்டார்கள். ப்ன்ணிருப் பவர் அவவ மவருப் 

பிரிததுவாக துழல்கின் முரே. (௧) 

தேவினம பலவுாசெயு டர முமல ட விலமுபுமெண் é QA) மி PY- 

ணில், 1p aten bo dvillos Gin wwta a பலியு புண டக 
NL 

மபபூ 6 னாவியில் விப ர் D adios பவரிரயென் 
ர ர ச ௪ ட 

ற், risa dao, பகா Ma tou Fuhr eB Gal 
* moe “ty 

end ANFITIT AM ul og. (௨) 
Noe 

௮றுவசைச் சமயக்தோரு மப்புறுத்.. நர ணா 

தாழமுப, பெறுகதி பினைக்கன்ோசாப் பிஉழதெறிப் 

பிசிதர்நா மக, கறுவரும் பொ ருளாவிண்ணிழ் காண் 

டரு கதி?சானன்றி, புறுதுணை வேரின் றென்பாருணர் 

வும தொப்பதாமே, (௩)



சூரியதெரிசனச்சருக்கம் ௫௧ 

௮ நத வர் மனமுமீடி லம! மலரு சவ ரணி, 

ON BIH BT பெருமைசேபோரகது மகிந் பார் விடா 

பன்ன, கெருஷூிடும பாகஃபுகாட சிற மாக் பரிய 

மன்ன, மபா து பல 9சரண்ணா BIO புலலருரக்த 

சறிபாதன 2ற. (௪) 

உலக  தனையுகமே.ட Doron Be பாப்பி 

நாகந, மில கு ரர் ப பரிதிவட்ட by 7 cH rt tvs bot 

சன், புலவன் றைவர்தா pio பொலிய | Bor 

வாற்றுன, மலரவலர7 nD eo MT அகய்வம BE SG HTLI Lie 
* “ட FOAM 7. (இ) 

9௬ 3. 
ற v4 ட் வலி ய்ரச/ஃ Bi od WT ay) Ti iat por 

ro D . . 4 ய பினை மா பிர் இவர்) 2 TET GI VT, Bip yo 

“5 ro ம * ம 

ரம oO br ov, ப LDN a ப்ச இறவ ரண்டு நு ராகு 
ச் 

மது” BI ) ணொரும; (மற ஐ சொட்டி WGA (per 

ணா) பெ Adu Sa ரி பொன் 2, ( a) 

செலாடு சவ பலலாு How B14 5h சய 

Boal மூன் , வன, டிங்களார BUI GOFLI IY» அனங்க 

ஹி oD! 5 தர்நதுள்ளா, ரங்கண்மர ல சதுமாந ரு 

சாயினு ப.வர்2 ர்சொன்னால், வெங்கலி புரடனா Bex 

கொடி பரும வெருள்வாசன்றே, (௪)



Re சூரியதெரிசனச்சருக்கம் 

எவவகைக் தேவா்தாமு மென்றனுட் கனவில்வச்தார் 

செம வனப் பரிதிசெய்யுக் திவாவினில் வருகின் றில்லா 

சளவயித புகல்பவாய வசத்தியக் தொன்றானாலு 

பீவவயிற் பகாஈசாநறங்க ளீடுமுற் நஜியமென்றே. () 

கெஙகதி சன் மிவேறு தெய்வமுண் டென்கின் முருக 

ame வினுக்குககண்ண தென்னவே சாற்றுஇன்றார் 

பகமில் பரிதிப்புக்தேேட் பசவுட சகற்கோர்தெய்வ 

பகன் அுலாக்கவேண்டு மவசிய மணவுமின் நே. 

அக்கமா முறுப்பின் மேலின் ரூதலி னசனைமா 

லைத, தக்கமற் ஹறையவானோசைச் தாழ்க்தெழுஞ் சமய 

வாத, சொககரமம் பரிதிப்புக்தேட் குரிமையுள் எவரே 

யானார், பொக்கவா இகளுமுக்தும் பொருளெனப் 

புசல்வதுண்டே. (0) 

Herr ago ¢ தலைமைகாட்டி விளங்கினறம் on 

CHEN eb, கண்ணாளார் களிற்சில்லோருல் கதிரலாற் 

பரமு ண்டேன்ன, வெண்ணுபு தளர்வாசானா' லியாச 

வரச் தருததற்பாலார், மண்ணுறும் புளியுகெலலி மா 

முமா இெயமேலாமே. (௦௧)



சூரியதெரிசனச்சருக்கம் nm. 

Qodiot ph uhBPCuO bor wore: worGy tov 

வார்கள், கரவு மதிக்குமவெள்ளி யாகிமீன் களுக 

குநதிக்கு, மசதனல் களுக்குங்கண்க ஸளெொவைக்குசல 

லவிர்ச்சிய 5௧. won) வரசோமேரு மறைமத்து 10,9 

a gra. (02) 

அல வனை விமுங்கியத லவசவர் விிழாற் சராற 

இல், (Fv) aif) குகஇக்கின்பங் கொடு தனு ov, slop 

கோத, ணிலவு முத இசையாக்கொண்டு மிகழ்ச மெ. 

பெயருஞசேர்ஈு.துப், பலபல பஇிகமபாடிப் பரிதிமேற 

புனை கிட்டேனே. (Win) 

கரவின்மெய் யடியார்செமபொற pps 

சிரததிற் ௫௩௫, யிரவிதன் அனமுப தாகி யேழு உ 0) 

விருக்சைபாடி படி பாவுமெத் சகேவுபகதப பத) ௨ 

அணர்சதுகாளுஞ், சரணென வீழ்கதுகாடிச் சங்கா ப 

wy ager ba. (2௪) 
எத்தனை இனமாயிற்டறோ யான றநிகில்லே னின,, 

மத்தமா லொழி.பவில்லை யருள்வலி யமையகதா 
ணேன், பைத்தலைக் குருளைகட்கும் பரிந்தருள் பரிதி 

யென்னைச், இத்தர்கண் டுிவக்கச்செய்வரன் றிருவுள 

மிசக்கிலானே. (௦௫)



(௪ சூரியதெரிசனச்சருக்சம் 

£ஈளஎீனிர "னநு£ தோற்றி ஈள்ளிருட் டீயிலி 

அண்டா சளவீனி லேசதேசக் சாண்பொருள் கதி 

Cones Lm wy Or EL டணனமால்்! ரஃவார் கன 

Asha carn Paps, பயெனதுகண் ணெதரிககாண் 

ம் டிலாகிடா இருக்கின்றாசே. (0௬) 

சாச்கரச் Sen of apr (hr BE cb & ெெப்பல்கால, 

ha@end டரிகபபுரதேள் விளஈ்கிடக் கண்டுளேன் 

மல், வாசசினு Ger Der aCe sunt வருத கவ 

மிலரச்சச மச் ன, ஹேக்கிடப் பலிபாய்டே. சா 

தேவரிற சோகம2காண்ணாதே. (war) 

Gihason pow gis, slog Aeurt Ogre 

eye, எரிய சனவிலோர்காள் ரயனே on) war 

டன, காரியமொனறும் வாயாற், கழற லான கருணை 

யன் தேத, பேரியற சடமென்றெண்ணிப் ப்ழைபடா 

Mise, Ole dem னோ. (௦௮) 

வர்ுபோம் பரிதிதன்னை மரங்கசேர் சடமென் 

தள்ளிச், ௪௩துசக் களிறுபோலத் தரிபவர் பலர்க்கு 

மால், நொகர்துளே னவசையெல்லா மூறடூம பேறு 

தோய்வுற், தீந்தரூ ஒினன்மால்போல்வா ரினத்த 

efi சேர்வசென்தே. (0௯)



dy TI) தரிசனச் சருக்கம் CAG 

fo + ரு, க rey ~ . ஷு - 

Pao F BM ODS bTOF hh Y DY D5 OBO db 
“Des . 4 : அ ச 
இர்க்கைக், கொ ங்கிய வலியடிதிகலா. பபன்ன கொட 

ரூ oo; . ச உட றர . 
துயர கோரக், பாஙகிலக் முகன் ாழம் 22 பனு ௮பரடு 

. ~ « 
ன (யூ (G!} ய் Fa soar பூ. “si 5 OP BB OOM 2B Bp b ஸி byl BOF {Q_ னி, AG 

SM oi es vt aor. (௨0) 

yt Dame கொடி 2ய னல்லே னலரியம பகவ 

னெற்சகோர், வர பகல கிலன்றஈமாலிமம! வ தூள்ள 

மாநதர், சசவயிர்க் அகாண்றுணா ப பய் 2 boi LI Mts 

LACaeyom, Yyodim is தருமராடி புள்ளகொக 

இடச்செய்மானே. (௨௧) 

எண்ணில்பல சமயத்து” மெழ்தனை குரவ?சோ 

முன், டண்ணிபத கோடு MOULD பொழு Fes} புரிதது 

போதற், கண்ணிஞற் கண்ட வென் ாழ்க் கடவுளிக் 

கடையேன் ௪, ஈண்கணிப வாறோசாட னடததிடக் 

காண்கிலானே. (௨௨) 

குதலைவாய்ப் புதல்வர்தங்கள் குறிகொயல் 

கொன்றான் ரன்ன, லிகமென A DS FT DHT GD) தெழி 

லியான் மறைகச வென்ழூழ், சதபகன் குஇிசை 
கொன்ற தன்மையுக் தவதே யென்ன, நிதமொழிகச் 

இசங்குமென்மே னீடருள் பொழிவதென்றே. (௨௩)



(௫௭௬ சூ. ரியதெரிசனச்சருக்கம் 

இவ்வழி 9யொான்றேகன்றென் றெவசொடு மிக 

லிப்2பாரசெய், ெவ்வழிக் குசவர் பல்லோர் வெணன்ி 

யங் கண்டமிவப்யோ, னைவவழி கஞநன்ேகெஞ்் 

சிரக்கமொன் மிசையிமலன்னு, மெய்வழிச் செலு 

மென்றன்னை 2வறுத்இடில் விடும்பொய்யே. (௨௪) 

உலகெலாம் படைததவேத ஸுற்பவித திட்ட 

தாயா, மலமையு மலாசசெய்த வானவன் றன்னையன் 

மோன் , குலவுகைச சிருட்டியென்னக் கூறுக செவ 

சானாலு, மிலகு9மய் யணர்வுள்ளாசசென் சிசைக்திட 

லியல்பன் ௫ 2ம. (௨௫) 

கருமுகி லனையமாயன் கண்களுங் கையும்வாயும, 

பொருவினா பியும்பொற்றாளும பூத்தகா மசையே 

யென்னும், குரு?மொழி சரதமாலைவனையுங் குலவச் 

செய்க, றரிருமலி பரிதியென்னச் சசப்பலாக இண் 

ணச்தானே. (௨௯) 

ஓவகைத தொழில்செய்வாரு மவர்களைப் பய தூ 

காக்கும, பெய்வளைக் கொடியுமீடில் பிரசகாண் மலர்ச் 

சசோசச், தெய்வமென் தநறிகதயோடு இனகசன் 

பெருமைதேர்வான், பொய்வழிச௪ சமயக்காட்டிற் 

புகுந்தவ ரறியாரன் றே. (௨௪)



செளாபரகத்துவம் இள 

மருமலர்ப் பிசமன் சொன்ன மறைகளை 1உஇயா 

சாகு, மருகருச் தமறூதய்வ மம்புயப் பொகுட்ட. 

சின்னு, மொருமொழிக் கிசவாசானா லம்மலர்க் 

குவகைகல்கும், பெருமைசால் கதிரோன்றன்மை 

யென்னனார் பேசற்பாற்றோ. (௨௮) 

கூழில்செய்ப் பகுதிகொள்ளுங் கொடியகோ லர 

சுறறாலும், வாஜிய பசுவஷன் ॥ன்பசா மக௫ழ்ச்சியின் 

chp tp eo) ap), மாழியி oy BS நாளு மவிர்தரு மழி 

யாத்தெய்வ, மேழிசைச் ௬௫௫,2௦௦ நிரவிபங் கடவு 

(2௯) ளொன்றே. 

உட 

குருவேதுணை 

செளாபசத் துவம், 

  

ஆரிய தூல் சொலுமுார் நத மெலமயானாலு 

மதுட்டிப்போர் தவழுதிர்ச்சி யாகுகாளிற் 

சூரியமண் டலத்தினையே நாடுவாசாற் 

சொல்லுமக்த மூர்த்இக்குத் கொண்டசெண்ணுஞ்



B94 செளரபாக்துவம் 

ws 1 * « a . . 

“ரியகோ லங்களெல்லாம் பொரும்சமா குக் 

Bisa on bax ரி யுள்ள படி த கின்ற 
ஆ . - . re GPSS gilb L7G HIF wor Loud C2 Quin 

Tu ௩ . . 

பிறவாத விடுமட்டும் 2 றமாட்டாசே. 

சுடசவனே முகலாய கிரகமென்னுக 

Sea இடரும் புசாணவழி துணிகின் மோரு 

படனலுறுபன் னிருவடி வய, சொல்வார் 2மட. 

Lom gis oF இயின் விகற மன் டியிலலை 

திடமலிகெளு கடனிசவும பகனுமாகத 

தியானிபபோர் பலவ்தமார திகைக்கொணொாது 

படவியரிற்ச த் குருவடி வ மாடியாகப் 

புகல்பவற் 2) சகேனு மான் ரப் போற்றலாமே 

பகர்தருபன் ணிருவடிவச '2மானறைல்கஞ்சாத 

பற்ரிடலுஞஷ சம்மதமே பதுமகதகத 

மகணுணாத்துஞ சமயவிகற பததன்றார்த்தி 

வகையனைத து மவற்றினுக்குள் வபககுங்கண்டீ 

Hapa ojo Fuse sr Oo vat GBI 

மிரவி3வயிம் படலாகா தென்னமாட்டார் 

தகழொளியெல் லாமுமத னமிசமன்றோ 

இங்களுஞ்செக் தீயுமதிற் சேர்ந்தகாமே.



செளரபரக்துவம் ௫௯ 

(ip BM rp Par or hm UTE Favs oC enue Cr im oor 

முசிம் மூ | யா os Sam பார் புடிக்கமாசை 

வைத்திரு சீபான் வரவனா சருநுமா பால் 

MIGHT he Mn BHT OA ANY OF NM LY Sh 

சுத்திசெசெய்தற் சான ? நய்வ மியா நனருப்க து 

தெரிபுங்காழ் செர்கதிசோ னன Duta dv 

யெதஇருவ பொபககுஉபறக கருகினாலு 
O 3 3 . ர் . ob 

மகமாப wo கனு மய்ணணலா “ம, 

முப்பொழுமன் மூர் ர2யு மூன்றுமபா? 

முவவனகிவைமீரரா பறபல ப மூறயுக மாண்டி 

யெப்பபொாழுகட மெ ஈமூர்தட வடிவமாயே 

யெண்ணாகின் பீர் சஇற்கிலரிவ விரண்டுமன் றி 

மைப்பொழுகைப பகலில்வச வமைகதோனயோலறு 

மகசசான சகதா்கங்கள வடிவாக்காண்பார் 

மெய்ப்பொழுது காட்டுகின்ற தெய்வமமொன்றே 

விளமபு2தய்வ மியாவுமதுள விளங்குமன றே. 

ஒன்றுபொரு ளென்றுணரு முணர்ச்சியின் ரி 

யொருகோடி தெய்வமுண்டென் அுழன்றுகாளு 
ஈன்றுகமக் 2தெனவோர் தெய்வம்போற்று 

நரசேனும பரிதியெனு காதன்றன்னைச்



Girl) செளாபரத் துவம் 

தன்றுணைச்தெய் வத்தின் விழி யன பார்வாழுச் 

SHO wert ரகலசரா FO (Lf: TT EF 

EPeT DBE WL gO 1 ளென்பாசன் மி 

முசண்கொடுவேறிகழ்ச்சியொன்றுமொழிக் இடாசே. 

வெளிமுழமுதுக் சன்னசசு காடாக்கொண்டு 

விதுவுடுவா தியபிறவும் விளங்ாச்செய்து 

களிபெறுமெச் ரிவருக்குல் கண்களாகக் 

கருத்தாகிப் பொதுமுதலாங் கருணைத்தெய்வ 

மொளிமலிசெஞ் சுடரவனே யென்னுஞாய 

முூணசாசை மனிதசென்று முசைக்கப்போமோ 

புளிமுதலா மாமறியு நெருஞ்சியா இப் 

பூடறியு மதன்மகிமை புகலொண்ணாதே. 

வானகத்தில் வருபரிதிக் கடவுள்பாரில் 

MOM DHS EEE குருவடிவா வாலுண்டென்னு 

ஞானமின்றி ககைத்தகழு ஈரரேசேண்மி 

னளிர்பொழிற்குக் தலக்தசைய னண்ணியிீன ந 

பானல்விழிச் இறுமிமன விருப்பங்கண்டு 

பணைகெடுக்தோட் காணாயெனப் படிவுங்கொண்டு 

தானணைந்தோர் மகவளிக்கை வினவிலீசோ 

தவமுஇர்க்த பெரியோர்பொய் சாற்றிடாசே.



செளாபாகத்துவம் ௬௧ 

பூவருக்கச் துூயாக்தகஞ்ச மறியுக்தொல்சீர் 

பொலிதருசெல் கஇரதனுட் பொருக்தகெஞ்சாற் 

பாவனைசெய் இடூமுருவின் சென்னி௰யான்று 

பதமிரண்டு கோணான்கு படையும் பூண 

மாவலுற்றார்க் கானபடி. யென்னச்சொன்னா 

லஅசமயக் துள்ளாரு மாமாமென்பார் 

சேவலொலிக் தல்லதுதி யாகென்றோடிச் 

செருக்கடைவார் கவுமாசச் ௪க்கர் தாமே. 

குருபாதமேகது, 

  

Or... 

குருவே. துணை 

வெண்பாக்கள் 

  

சேளாம் 

அப்பனே மெல்குருவே யாஇத்த காயகனே 

கைப்பரும் 2வ தாகமத்தின் காணனே---துப்பனைய 
மேனியனே யாவரினு மிக்கோனே edi om lp. BB op 
கானியலு மாறு நவில்.



௭௨ வெண்பாக்கள் 

ஷச்வீம் 

ரத. ட ட டர அப்பனே யென்குருவே யைக்து முகத்தா சன 

கைப்பாசு மானு மடைச கண்ணுத ல: துப்பனைய 
ச் « CO . 

மேனிய ஈவற்பாயப விலலானே கீன்னடிககிழ் 

resus gy Loa ஈவில். 

சாத்தேயம் சாத்தேயம் 
. . . . . rt ௨ OO 

அம்மையே யென் குருவே wise ay lp Saupe ar 
. g ச் “3 ட * od ப். ச் 

MAM LDA ly Ay க ப்பி a Saws Uae ‘od? DoW 22 ~vuMN LOLDwd) LO 

7D Qo 2d > மமனி. பன வா விப Pus ்ன்னடி EHUD [கிற 

நாணியலு மாறு நவ்ல 

OCW GUST CULO 

அப்பனே யென்குரு Suu bill afl ஸ்ரீ துர் வனை 

ர்பணி 9 ? x CNBLIt (GVA OY LWT LP LoL BT ah 6 od —— hi! 11 oor Ut 

மேனியுவடச செ,றிருமின் ம வட்கைய னே 

நானியலு மாவு தனில். [-ன்னடி க்கழ் 

காணாபத்தியம் 

அப்பனே யெல்குருவே ய/னை முசுத்தானே 

கைப்பசசு கொண்டபிமான் காதலனே. gts Fea Ww 

மேனியனே வல்லஃவப்பேபண் 2வட்சையனே 

நானியலு மா௮ு ஈவில். [5 om coreg. &E Lp



வெண்பாக்கள் ௭௩ 

கேளமாரம் 

: m அப்பனே யெனகுரு2வ யாறு முூசகதானே 

கைப்பசசு கொண்டப் ரான கண்மணிமைய--- ஓபபனை ப 
ன்ப ச 

மமனியனே 2 வன 1) வழு... வலா 5 ot 501 19. dB Lp 

காணனியலு மாறு நவில. 

மையாத்சம் 
ம் 

அப்பனே மிபண கு 2வ யனனை புஃதாணாவானே 

கைபபரு 2மயஃ we gb TTL BONS காதலிபபாய்-- 

| துபபனைய 

மேனியின னா 2. பரா மெயதம? வே னெனடி கழ் 

நானியலு மார ஈவில 

ஆறபடைட௩ட்டூததுதி 

பழனிபபபா வோசகமச et OER லபபர 

வழகுமலி Cae, par HILT —~B LPF (0 

புகழ்பரங்குன றப பொருபபின கக கடபோறுந 

இகழுமப்பா நிரு செய். 

ருபாதமேகதி


