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சிவமயம். 

விவேகு விளக்கம், 

பாயிரம், 

விநாயக வண தகும், 

இவாநக்க 2ீபாசக இறமளிக ந நாளு 

மவாரந்த போத மறுக்கும - உவாவென்ற 

வோரம்பா தாட்கமல ரிர்திரரு மேஈகவரு 

Sav Miwa சாட்சமல மே, (௧) 

பாதிவ வணக்கம். 

அர வுயிபோ வனைததுமாய் வேருய் 

க்க லுயிக்குயிராய் கின்ற - பசுவன்றன் 

பாகார விர்தம பழிச்சாகா ரஞ்ஞானக 

கோதா. விங்கலைவா£ கூறு. (௨) 

அவையடக்கம், அதிகாரி, நூற்பேயா முதலியன. 

வேதார்கத அடபொருடோ வேதியாக்கும விததகர்க்குப் 

போதாந்தத் துட்பொருடோ புண்ணியாக்கும் - நாதார்.த 

மேவியசா யோகியாக்கும விறபனாக்குஞு சொற்றதன்றே 
தாவில் வீவேகுவிுக கம, (௩) 

செயற்சை பறிவானு தோக்கடைவா£ சத்தை 

யியறகை யறிவாள சென்றும் - மயக்க 

விவேசுதகாத பீடியும் விணருக்குச் சொனன 

விவேசு விளக்கமித வே, (௪) 

மாயாவா சததான் மதிபபிரமம் கொண்டுகிறபோர் 

மாயாவா தந்தார்த மாண்பொருளை . வாயாரந்து 

விகதுவான்க பாவான் விவேசவிளக் கந்தந்தான் 

தறத்துவம்தோ கங்கா தரன். (ட)
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அல, 

Sim FP, 

குலனரு ணறறெயவங் கொள்கை முதலா 

)லனறுடைய வாடுரியா நண்ணிற் - கலகுபறுமு 

பொய்ஞஞானம் போயொளியம் பொல்லா செலாரிங்கும் 

மெய்ஞஞானர் கதாண்விள ங்கு மம 

எல்லாச் கலகச்கு மேதுவாய் கிறபவரோ 

நல்லா சிரியபபோ நண்ணுவா£ - ரலலோர்தம் 

நாலை யிகழந்தும்புன் ஜூாலைப புகம்ர் தஞ்சொன் 

மாலையுளார்க் குண்டோ மதி. 

அற்பகுணஞ செய்கை யபை ந துள்ளா£ வேதாக்தச் 

சொற்பகரு மாகியராய்க தோன் ஜிடுதல் - மறபிடி.க.த 

வாதாடு தறகோ வயிறு வளாபபத;கோ 

மாகாடு தற்கோ மதி. 

கட வுருவாய் முளைததபுல லாசிரியன் 

படனஞ ஞானததைத சர்பபானோ - வாடலிலா 

நூறபொருளை 5 தோவானோ மோறபானொ வனமறத்தின் 

பாற்பட்மித தூக்கு பவன். 

சக்கிலி புனனாசான் சககிலியே பற றவனை 

யிக்கலியிற கணணுடையா ரெய்துவரோ - சக்கிலியை 

யாசானாக் கொள்வோ னகத்திருளி னீககலெங்கே 

மீசான னாகலெஙகே யெண, 

நிட்டை தெளிர்தவாபோ னீணிலததில மேதாக்தங் 

கொட்டி யளபபார குருக்களாய் 5 - துட்ட. 

உனமாய்க்க மாட்டாது வாயாடக கறற 

சினமாயா வாதியரே தேர், 

குருவாகி கிம்பாருவ் கூடா வொழுக்க 

வுருவாகி கிமபாரு மோதும் - தெருவாசல் 

நின்றுசண்டை செயவாரு நிநதிபபா ருக் பை, 

யொன்றுமாயா வாடஇிகடா மோர், 

(௧) 

(௬)



விவேக விளக்கம், ௬. 

அட] ர ஜி பூ ௨.-௯௯ரரத்திரம், 

வேதாக மங்கள் விதிப்பனவே மெய்ஞ்ஞானம் 

வேதாச்த சூக்திமு மெய்ஞ்ஞானம் - யாதானு 

மோரபிமா னத்த ர௬ுரைப்பனவா நால்களெல்லாம் 

போ.ரபிவிரக் இக்காம் புகல், (௧) 

உத்தரம் மாஞ்சைக்கிங் கோதுாற் பாடியங்க 

ளொக்தசருக் தில்லலா மொன்றுச்சொன் - றுக் ஈமர்கள் 

ஆராய்ச்சி செய்தே யரும்பொருள்சொள வாரல்லார் 

போராடிம் Start yas gs. (௨) 

பேதா யபேதமுடன் பேத மெனவும் 

பேதாபே தம்மெனவும் பேசுவதென் - வேதாந்த 

சூத்தாக்காற் சொல்பொருள்க் கொல்லா சிரியருமிய் 

காத்திரக்கா லாய்கலில ரா, (௩) 

உவகிடதம் பத்துக்கு மோது தைகருக் 

திவகிலையிற் சங்கராகாஞ் சாற்று - முவர்கியாச 

வண்மையறி யாமையினான் மாயாவா தங்கொண்டா 

ரூண்மைய லாகியுள்ளா ரோர், (௪) 

சங்கரர் வாக்கைச் சரியாகப் பாராது 

ஒபால்கிப் புகல்கினறார் புலலறிவால் - சங்கரர்தா 

முச்சணனைப் பூசித்தன் மூகறிஞ ரைப்போற்ற 

லெக்கரும நீதகா சியம்பு. (௫) 

வித்தியா ரண்ணியாசெய் வேதத்தின் பாடியத்தைப் 

புத்தியா லாயப் புலப்படுதல் - சத்தியமே 

சொன்மாரசக்க மத்தனைக்குர் தோஷமற கிற்கின்ற 

சன்மார்க்கஞ் சைவமென்று தான். (௬) 

வித்தியா ரண்ணியாசெப் வேதாந்த பஞ்சதடி 

சித்தியா ரண்ணிய செப்பதன்கண் - சத்தியத்தை 

யாயாதா ரெல்லா மராத்தமது கொண்டென்று 

மோயாவா தத் அற்மு ரன். (sr) 

வாசிட்ட நாலில் வருங்கதைகள் தத் துவர்தேர் 

மாடிட்ட ருக்கன்றோ மாகிலத்தில் - ஆசிட்ட
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பொய்ஞஞானச் தோர்க்கும் புரட்டருக்கு மாயினவான் 

மெய்ஞ்ஞானி யுயத்துணாவான் மேல், (அப 

கண்ணன்சொல் சதைதன் காரியார்த் தம்மென்றே 

யெண்ணங்கொள் எார்க்கே திறைஞான - மண்ணல் 

கவுரவரைச் சேனைகளைக் காதி மடிப்பான் 

பவு.ரஷமுண் டாக்கியது பார், ( a) 

செப்புவது மாவாக தேவ மகாநூல் 

தப்பிலா வத்துவிகச் தானென்ப - ரப்படியே 

செய்யதமிழ்க் கைவலியஞ் செப்புவது மாமென்பர் 
வெய்யகுண மேனயர்க்கு விள், (௧௦) 

ஓஒன்றுரைத்,த தொன்றுரையாச் சாத்திரங்க ளொன்ருச 

நின்றுரைத்து நிச்சயிக்க மாட்டாலா - லின்றுரைக்க 

வென்னா லியன் றிசிமோ வென்போல்வா ரழேதேனுஞ் 

சொன்னாற்றா னேறுமோ சொல்,” (௧௧) 

aif தேவர் குறளுர் இருரான் மறைமுடிவு 

மூவர் தமிழு முனிமொழியும் . கோலை 

தருவா சகமுர் திருகூலர் சொல்லு 

மொருவா சகமென் அுணா,” (௧௨.7) 

வேதம் பசுவதன்பான் மெய்யா கமகால்வ 

ரேரதர் தமிழதனி னுள்ளுறுநெய் . போதமிகு 

நெய்யி னுறுசுவையா நீளவெண்ணெய மெய்கண்டான 

செய்த தமிழின் மிதம்,” (௧௩) 

மூதறிஞர் மெயர்நாற்கு ரூடாரவில் பொயந்நூல்க 

ளேதமற வொப்பாகு மென்றிசைப்பார் . சோதனையில் 

கற்றறிவில் லாரும் கருவமிகக் கொண்டாரு | 

மறதபெருக் தன்மையரு மாய், (௪௪) 

சாத்துரத்தி னுண்மை தனையறிய மாட்டாதார் 

சாத்திரத்தா லிங்கென்ன சாதிப்பார் - ஆத்திரத்தால் 

வம்பாட வலலார் மறைக்துமா யாவாத்க் 

கும்பாட வல்லார் குதித்து. ‘ (௬௫)



விவேக விளக்கம், டி 

௩.--கல்வி, 

இலக்கியர் தாக்க மிலக்கண மெல்லாம் 

கலக்கழுறக் சுற்றல் கலகக் - இலக்காகும் 

வீண வழக்குக் காமென்றரோ வேகதாக்தம் கற்பதுவுளு 

சாண் வயிற்றுக் காமென்றோ சாற்று, (௧) 

தற்பரவி லக்கியமே தாமாசக் கொண்டுரைக்கு, 

மற்பருட னேசிதத லாகுமோ - சொழ்படியே 
செல்லா ருடுக்களுக்குக் தேசுமிகு சூரியற்குஞ் 

சொல்லாரோ பேதந் துணிந்து. (௨) 

தருக்கம் படிததுத தருக்கை யடைந்த 

தருக்கம் பொருணிலையைத் தாரா - துருக்கத்தா 

* லோங்குணர்வி னுள்ளொடுங்கி யுள்ளத.து எின்பொடிங்க ” 

ஆங்குதரு மென்றே யதி. (௩) 
தம்மிலக்க ணங்கல்லார் தற்பரவி லக்கணததைத் 

கம்முடைய தென்றே தருக்கப்பார் - எம்மிறசொன் 

மாவாக்கி யார்தத மரகஞ்செய் யாதமட 
மாவாக் இசைக்கின்ற வா, (௪) 

எழுததுப் படியே யெழுத்துப் படிததா 

செழமுததா லியங்குவதி யாதோ - வெழுதை 

யியக்குவதி யாகோ வியக்கமிலா ரோ.ரா£ 
மயக்குவது மான மதி. (டு) 

சொல்லைத செரிஈ்துகொண்டோர் சொல்ல; தெரிர்துகொண் 

ரல்லாமற் ரூமே யறிந்ததுண்டோ - புல்லறிவால் [டா 

தாம்பிரம மென்றதூஉஞ் சார்ந்ததன் வண்ணமாகி 

தாம்பிரமங் கொண்டதனாற் முன், (௬) 

பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரும் 

பொருளிய தேரும் புலவா - மருளதவே 

 எபபொருள யாயார்வாய்க் கேட்பினு மப்பொருள் 

மெய்ப்பொருள் சாண்ப* தரிது. (er) 

யாப்பியல் கற்றுரே யாப்பை யுணாந்தாரா 
யாப்பா லியக்கமற்றோ ராபேகாண - ஏழப்புடையாய்



விவேக விளக்கம், 

பாப்புண்டோ வப்பொருட்கு யாப்புவர்த வாறேது 
யாப்புண்ட தாமோ வது, 

அணியியலிற் மோர்தேமென் மூடையணி யாதி 

யணியியலிற் றோச்தோ ரகக்தா . லணியியரு 

மீசனடி.ப் போதெனவே யெண்ணுவரோ வம்மாக்ச 
ளீசனவன் காமாத லென்று. 

படிப்பார் பரராடார் பட்டமிசக் கொள்வா 

ரிடி.ப்பா ரிலாமையினு லிங்கே - தடிப்பார் 

பொருளுரைபபா ரெந்நாற்கும் புததியினா லாயா£ 

மருளுஹைபபார் பண்டி தாகள மன், 

வினாவுவோர் தம்மை மிசவேண்டி யின்ன 

வினாவுவி ரென்ன விரும்பு - மனார்தம் 
முளவா லவதார மோதுவரோ கல்வி 

யளவா லறிவானமிக் கார். 

புததகக்தைப பார்ச்குமுன்னே போதரா னேயுண்மை 

மித்தைபிற வென்றே விள%பிலொ - ரத்தை 

விரிக்குமுன் னேசிட்டை மேவினாமபோன் ஞானம் 
தெரிக்கவரு வாரே இலர், 

எழுததொடு சொற்பொருள் கானார் வழுத்தொடு 
கு்பொருள காண்ப தெவன £கொல - மழிததலால் 

GLAD கல்லாடை நீ௱கோ வணமணிந்று 

காட்டலாற சண்டவரோ காண், 

௪.--நூலாசிரியர். 

சண்டைசெய வேயெண்ணிச் சண்மதமுர் தேராது 

கண்டபடி. நூலதனைக் கட்டுமவ , ரணடமதில் 

தததுவக்தோர் தார்போலக தமமைத்தா மேமெச்சு 

மத துவிதப போலிகளா வார். 

சூத்திராச டங்கண்டஞ் சோஷமுத வேசொல்லுளு 

சாத்திரவே தார்தததின் தாற்பரியம் . நாததிகமே 

மூக்கறுப் புண்டான் மொழிபோ௮ மதறதுதா 

னாக்கமிலஞ் ஞானிக்கே யாம். 

(௮) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩)



al @ ara al or & & tbe 

ஒழுங்கொன்று மின்றி யுரைப்பரவை யெல்லா 

முழுமக்கள் ஞான மொழியே - பழுதுறவே 

சொற்ற வவர்பாடல் சுருதிமுறை தப்பாம 

DIP DC ET apes Gerri, 

போலிவே தார்திகளே பொல்லாக் கலகத்தைக் 

கோலித் திரிவார் குதர்க்கமம - நாலில் 

வரைந்திடுவார் சம்பந்தம் வாய்ப்பவுரை செய்யா 

விரைந்திரவொர் வீண் செயற்கு மேல். 

சைவப் பிரசங்க தாஞ்செய்தல் தம்மினுக் 

தெய்வம்வே றில்லை யெனுக்இனர் - வைவா 

மனையவரைச் சாரவா ரறிவிலா மாக்கள் 

வினை வயப் பட்டுழல வே. 

௫.---வேதாநக்தம். 

வேதாச்சங் கூறும் விதிபிரம வாக்யெங்க 

ளே.கானு மொன்றா லிரண்டாலுஞ் - சாதிப்பா 

தீத்தமதங் கொள்பொருளைச் தக்கவா மெண்ணெ முக்தோ 

டுயத் துணாவார்க் குண்மைவிள ங் கும், 

வயிற்றுச்சோற் நிற்கென்றும் வாதாடற் சென்றும் 

பயிற்றுவே தாந்தப் படிப்பாஞ் - சயித்திய 

சன்னிக் குணந்தான் சதாபிரமம் வாய்பிதற்றல் 

தன்னறிவை ஞட றகைக்று. 

வேலியே யில்லாத விணாதம் வார்த்தையாம் 

போலிவே தாந்தம் புறப்பட்டுக் - கூலிக்குப் 

பிள்கசாகடாச் தெய்வத்தைப் பெற்றோரை ஈல்லோரை 

யெள்ளவுப தேத்த திங்கு, 

வேகார்தங் கொண்டு விளங்கு மதங்களெலாம் 

வேதாச்த மேயாம் வெறுவிீணர் - வேதாந்தம் 

மாயாவா தம்மென்றே மாழ்கி மகிழ்ந் இடுவார் 

ஆயாரே யுண்மை யவர், 

ஊரைப் பகட்டிடவு மூமர்தங் கால்விழவும் 

பேரைப் பிநர்வியந்து பேசிடவுஞ் - சீரை 

(௪) 

(இ) 

(௧) 

(2) 

(2)



௮] விவேக விளக்கம், 

வெகுமானம் கொள்ளவுமே வேகாக்தங் சற்றால் 
Suter மேதவர்க்குச் சாற்று, 

கலகம படித்துக் கருவம் (பிடித்தார் 

இலருவே தார்தத் தியலும் - ஈலமதனை க 

தேராது புக்தியினாற் நீராவலறு என்னி 

வாரா வருந். துவர்மற் மென், 

பேராசை யென்னும் பிணீயாற் பிணிபபட்டோ 

ஓரார் வினையி லுமன்றிவொர் - சீராரும் 

வேதாந்தத் தின்மேவு மெய்ப்பொருளைக் சாண்பாரோ 

நாதாக்த் தின்மேவி நன்கு, 

வேதார்தக் தன்மேவு மெய்ப்பொருளைக் கண்டவர்கள் 

பேதாபே தங்கடமைப பேசுவரோ - வேதாக்திப் 

(௫) 

(௬) 

(௪) 

போலிகளே யொன்றிரண்டாய்ப் பூட்வொரல் லோர்தம்மைக் 

கேலிமிகச் செய்வாமதி கெட்டு, 

கட்டுதற்குகு தாலி கலியாண சக்தடியில் 

வீட்டு மறந் சவன்போல் விணா்சொரழ் - கட்டுறறு 

வேதார்திப் போலி வீசாரிக்கக் தன்னுண்மை 

வாதாடி. கிறபான மறந்து, 

அ௮சடா ஈவிலு மகர்தகவே தார்தம 

கதிசமென்று நம்பி கிரய . வசமாவா£ 

தித்தமதத் துண்மை தனையாயுங் சல்விதினை 

யத்தனையு மில்லா தவா. 

பொய்யாகொள வேடமும் போலிவே காந்தமும் 

மெய்யாமு னெங்கன மேவுமால் - பொய்யரவரா் 

கொண்டதொரு வேடமுக கூறுவே தாக்சமும் 

மண்டுரர எற்கே௮ வாம். 

சுலகப் பிரியா சலிக்கும்வே தாந்த 

முலகன் மடவோர்க் குயாவாம் . புலவர் 

தெரிர்ததனி னீங்கிச் வொநுப வத்திற 

பிரிந்திடார் (பேணார் பிறப்பு. 

(௮) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௪௨)
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சொல்லாரும் வேதாக்த சூத்திரக இற்குரைசெய் 
யெல்லாரும் வேதாந்தி யென்மீருதார் - கல்லாதா£ 

காத்திறத்சால் வேதாந்தி நராமென்றன் மாவியப்பே 

சாத்திரமோ ரார்முன் மை, 

விராத்தியன் ன்னை விபரிதங் கொண்டு 

தீராதலத்தி லர்தணனென் சால்பே - யராததகையான 

வேதாந்தி யென்றன் மிகூமத் துவிதியென்றல 

நாதாரச்தி யென்ற னகை, 

௬.--மாயாவாதம். 

எத்தைமா யாவாக மென்பவோ நால்களெலா 

மக்தையே மேலோரவ வாறறைக்தார் - சத்கதையிலா 

ரம்மதப்பே ரன்னியாபா லாக்கிக் கூதுகலித்தல் 

தம்மறிவைக் காட்டுக் தரம். 

குலத்தை மமக்தைக் குணத்தைக் குடும்ப 

பலக்கை மதிப்பைப் படி.ப்பி - னலத்தை 

யொழப்பதூஉங் கன்மத் துறைப்பதூஉம் ஞானச 

செழிப்பினமா யாவாதர் தோ, 

விடமாயா வாத விகாரத்தா னீங்கா 

மடமாப் பிரம மருவிச .. திடமாண் 
ro “o - க . டலைவாசே பேய்போ லருத்தக்தி லாசை 

மிலைவாரே தம்முண்மை விட்ம், 

கோட்டில் a paar Oa கொள்ளாகொள்ள வன்னியாக 

சொன்மாயா வாதான்றாக் தோடமில்லா மற்றமதம் 

Ly oor Lor EH தர்க்கமன்றாம் போற்று, 

எல்லாரு மூடபென்பா ரெம்மதமுர் தாழ்ர்தவென்பார் 

சொல்லாலே ஈட்டுரைப்பார் தோடக்கை . யல்லாமல் 

வத்துகிலை யோராராறன மாயாவா தங்கொண்டார் 

அத்துவிதக் துண்மையறி யார், 

வஞ்சவுரு வாமாயா வாதத்தா லும்வேறா 

4 ஈஞ்சிய் மஞ்சமயக காலு மறியலா - 

(௧௩) 

(௪௪) 

(2) 

(௩) 

(௪) 

(க)
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படையா தமமைக சர்பபா ஈவா 

கரவிலா நெஞ்சத கவா ' (௬) 

கமமை யளச்கறியா தததுமவாப சே£மமபால 

வெமமைக குணசதை விபபிம்வா . மூமமைப 

பயன மாரககம போகடுயே பாடூரரகுக காரா 

மயனபாயா வா இகடர பன, (er) 

உ மறுறறுப பாரா ருயாபாயா வாதிகடாப 

பற்றற நலலா பபுபபுளி2 பான உச் 2 2 yf 4 டு Lh 
* 0 துறஈசராபோற புனமையெலாரூ ௦ சாலவாராஉ கொக்க 

(பம்பர பார் Rav oor Zr oI Lf FOO LS. (௮) 

Seva ui a விலாச கயவரையுப பாலைய 

செலவரையு மா தரைய BID a தர - சொலலால 

வசபபடுச திப பாட்லுயபபா மாயாவா “த்தார் 

நிசபபமிசர மாடடாரக ணினற, (௯) 

எனறுமா யாவாதி யீசனைப பூச 1 

லொனறுகரு பஞ்செயத இுளளபடி யனறுகாண 

ஆகதிகதகைச காடடி பபின னாரையுபே பாறறிசகன 

நாததிககரை நாடடிடமீவ எனகு, (௧௦) 

சிவபானாச கெலலாஞ சவமாகத தோன று 

பவமானூாக கெஉலா மவமாக . தவமிலல 

(பர்யாவா தசகெல லாப வ்ப்பூ& ஈலக(ப0்பார் 

மாயராதப முணமை யலா, (௧௧) 

உலகததா ரெலலா (முணாவிலரு பலவா 

சலசகதுக கேதுவாக காணும . நலமறற 

மாயாவா தசதான மய௫காகள ஈனமாசச t 

அயாமற போகா ரவா, (௧௨) 

வெளரு ரோபபெறற சீராருஞ சைவா 

அவபாயா வாதத தழுஈகாரா£ . கவழுதற 

5லலா சிரியாபா னாமைமைசை வாகமழ 

லெஉவாந்தோந துயஈதிடுவ ரே (௧௩)
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ALLL சுவா றுபவஞு Gola rev tom wT வாதிசடா 

பமமா கனபபெண ணவாநீகரா - தமமா 

லியனறமடடும விணவாதுச சேமுயலவா ரெனறும 

பயனறெரியா கிடடையினாற பா. 

அனனலுமா யாவாதச சோபையசே நுமமதததி 

லென்னகணம ருணமை யியமபுவீர ” மனன 

வறிச்சசெலலாம பொயயென!? ரச துவிதக 22 8 

வெறுபபாழி groan Dal விர 

மாயாவா சதகான மதிமயசகார7 கொணடோக 
இட்ட ளாயாத புலலறி வாணமை௰ய2ர - err a 

ம 

கலைவிரிகதக கொண டாமிஈ கையலரைப 2 பாவ 

லைவிரிகதுக கொண்டாடி வரா. 

ணேடினும பராககினுஞ ச௫இக கினுமேறுப 

வேண்டியிலாப பாபபது மீமனமெழு! - மீணடி vu 

யாணவக்தி நுமவிரைகடிஈ ரர ஞான ௪ திலவீழககுக 

காணவமா யாவாதிக ௧, 

௭- மதம். 
(5 

ரமமி மாஞசைககுப பேசுவாரா ததத 

(ம சமகததுக கேறப வுரைகள - வரம துகொண 

மியகதுணருக காலுணமை யொவவொன நினுமூள தால 

எபய்தகவச தேராககெயது மீமல, 

மதங்களான றுககொனது மாறுகொளக கூறுப 

விதகள றியாதவெறு வீணா மறநங்களிலே 

யொனறைகிக திததிட2... மொனறைகதா பிஈதிடமட 
ஆ! ற 5 
ப்பனமையா மபானமடிபப।! மர 

மமமதசுதி னுணமை த Coat பறியா 'உரனையாயசா 

லெமமத தகி னுணமை யினிதறிவா - 500558 

னுணமையறி மேலோ ரூரையாடா ரெமமகமதும 

GL SOT GOLD UL) WS தியகுலா! மன 

கததமதத துண்மை தன மற5மத கானபம ப 

பிகுதபர 2 சபத Aly பேதி bd - QISAU INIA 

h& 

(௪௪) 

(௧௫) 

(௬௯) 

(௧௨) 

(௧) 

(௨) 

(௩)



விவேக விளக்கம். 

தீக்கையது பெற்றிருக் தும் தே௫ிகர்பால் af. bys 

லாக்கமுறக் கலலாமை யால, 

எல்லா மதங்களைய மெண்ணத்தில் வர்சதுபோற 

சொல்லாலே கட்டுரைப்பார் தூய்மையிலார் - ஈல்லார் 

மதசா.ர மாம்பொருளின் வாய்மையறிக் தாங்கே 

மிதசா.ர மாச்சொல்வார் விண்டு, 

சண்மதத தாபகா சங்காரென் Capon ae 

ருண்மதவா தத்தா லுலைவார்காண் - தண்மதியா 

னல்லிணக்கஞ் செய்யா சா சாடுவரோ நன்னிலையை 

யல்லியலஞ் ஞான மற, 

ஆற்றிலெழு கண்மூடி யாரையும் கண்ஷூழு. 

மாற்றினனா னல்ல மதங்களையே - யாற்றலிலா 
ரம்மதவாயப் பட்டிங் கருநரகுக் காளானார் 

தம்மதத்தி னுண்மைதரி யார். 

தந்கிலையை யோராச சமயத்தோர் நேசததா 

ab Guu Cue மகங்காரச் . துன்னியதா 

னல்லினக்க ராதலெங்சே ஞானமது காண்டலெங்கே 

யல்லினத்த ராகு மவர். 

அத்துவிதச் சொல்லை யநுவதிதத வெமமதமுப 

அக்துவிக மாகு மறிவீல்லார் - அத்துவிதம் 

ஏூகான்ம வாதக்தா னெனை மகிழ்ந்திவொர் 

தேகான்ம வாதியையொக் மத. 

மாயாவா ததகாலு மததியபா னததாலு 
மோயாத சண்டை யுறுவதுமெய் - தேயாத 

சித்தாந்த சைவத்தாற் சீவன்முகம ராவதுமெய் 

வித்தாரப் பொய்ம்மதங்கள் விட்டு, 

எந்தமத மெத்தெய்வ மேற்ந முடை தென்று 

இந்தித் துணாந்து தெளிந்திடார் . பந்தமறு! 

மூற்பொருமா யோராகார் நுண்மையுணர் விலலாதார 

பாற்பட்டுத் அன்புறுவா பார, 

(௫) 

(௪) 

(4) 

(௯) 

(50) 

(௧௧)



al Cars af or & Sb. 

எவ்வளவோ புனமதஙக ளெவவளவோ புன்னூல்க 

ளவவளவுங் காட்டா வமிர்தத்தை - யிவ்வள வி 

லாரணங்க ளாகமங்க ளாதரிக்குஞ் சைவமே 

காரணமா முத்திதருங் காண். 

௮ --ஞானம். 

நல்ல குணநிறஹைவே ஞானமா மற்றதுதான் 

அல்ல லறச்செய் யருஞ்சைவத் - தல்லதஇிலை 

மூவராமணி வாசகர் மூலர்தமிழ வேதாந்தக் 

தேவர் குற்ளிவற்முல் தேர். 

உருவத்தாற் செல்வத்தா லுததியோ சகந்தாற் 

பருவத்தான் ஞானம் பலிக்கா - தொருமித்த 

சக்தததா லிசனடி. சந்திததே.த திந்தொழுதா 

லததுவிக ஞானமதுண் டாம் 

பொல்லா ரிணக்கககாற் போலிவே தாக்தவெறுஞ 

க ௩. 

(௧௨) 

(4) 
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சொல்லான்மெய்ஞ் ஞானமது தோன்று.,சா - லெல்லார்கரும 

நல்லா ரிணக்கத்தா னாகன் திருவருளால் 

கில்லாசாற பொயஞ்ஞானம நேர், 

எஙருமா மம்பலத்தெம் மீச னிருப்பறியா 

தெங்குமா நாமே யிறையென்பார் - துங்கமமை 

“கற்றகனா லாய பயனென்கொல் வாலதிவ 

னற்றா டொழா ரெனின்.” 

கட்புல னில்லாக கடவுமாக காட்டுவது 

சட்டகமென் மோராச் சமயததார் - நிட்டையால் 

வத் துகிலை தன்னை மழையங்க மாதிகளா 

அயத்துணரும் பான்மையமோ வுன், 

ஆலயத் தாபிதமா மர்ச்சையுர் தற்சிவமா 

மேலய ஜீர்ச்து விளவஇிமிமே - சால 

விரிகட னீரபோல் விமலன்பொற பாதம் 

பிரிவருமெய்ஞ் ஞானிக்குப் பேசு, 

கல்லாத பேர்களுக்கு கற்றுணாந்தார் தங்களுக்கு 

மெல்லாமு மாக்தெய்வ மென்குமா .. மல்லாகார் 

(௩) 

(௪) 

(இ)



விவேக விளக்கம், 

கம்மை யுணரார தமைப்பிரம மென்றெண்ணி 

லெம்மைகர கக்தாழ்வர் விந்து. 

ஆசா கிகளக் துகளா யினபின்னாப் 

பேசா வறுபூ திகம்பிறங்கு - மாசாரு 

மீடணைகொண் டார்க்கம் இகல்பவத்திற் Os mars 

தோடமது வேபிறங்குஞ் சொல், 

பொன்ராச் தடிப்போ பொருதுசம யச்தாபா 

னின்.ற வழக்கோ கிசாதுபவ . முன்றனக்கு 

வேருகா ஸ்வாநுபல மேவியதேற் ௮ன்மார்க்கக 

கூடு நவைகுறையு மே. 

சுவா. நுபவ மெண்ணம்போற் சொல்வார்த்கை தானோ 

சுவா நுபவ மாக்தச் தவம . சவாக்கியமே 

யொன்றிரண் டாகா அுணா்விலா யெப்பொழுது 

மொன்றிரண் டதக்துவிக மோ. 

அறியார் கனவிலு மானந்த ரூப 

மறிவரா தமைய மடையா - ரறிவா£கட. 

இல்லாத இங்கே யெடுத் துரைப்பா ரிவவுலகிற 

பொல்லார் தலையிற் பொறி,” 

“ஈரம்பெரிய ரென்னுமதை நாடா தடக்குமவா 

தாம்பெரிய ரென்றுமறை சாற்றியிடு - நாம்பெரிய 

ரென்பார் இறிய ரிவரலா லிவ்வுலஇில் 

அன்பார் சமப்பார்கள் சொல்.”' 

ஊரார் பயப்படவோ வூகமிலார் கால்விழவோ 

இராப் பவமதனைச் சோந்திடவோ . ஆராயா£ 

சாதித்தல் மோனந் தரித்திடிதல் சச்சியாசம் 

போதித்தல் ஞானம் புகல். 

கல்லாடைச் சாமிகட்கும் கெள பீஈச் சாமிகட்கு 

மல்லாடைச் சாமிகட்கு மாறான - சொல்லாம் 

மழித்தலு நீட்டலும் வேண்டா வுலகம் 

பழித்த தொழித்த விடின்," 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(sn) 

(se



விவேக விளக்கம். 

மனமெளனகங் கொளளார்க்கு வாய்மெளனக் தகென்னாஞ் 

இனமெள வியமோவார் தேக - மினவணிக்த 

பூதியக னாலென்னாம் பொற்பாமோ காழுகர்க்குக் 

கோதிகந்த கோவணநக்தான் கூறு, 

வட்டி கொடர்வட்டி வாங்சுலஞ் சம்வாங்க 

அட்டவழி யிற்செல்ல சூழச்சியுரை - சடடங்கள் 

போலிக தறவிகளும் போலிவே தாந்திகளும் 

போலிப் புலவாகளும் புக்கு, 

௯.-அத்துவிதம். 

ஒன்றென் றிரண்டென் அுரைபபரிகாய்க் தானதுவாய 

நின் றகிலை யத் தூவித Cuenta - யென்றுரைக்கும் 

ஆ.ரணங்க ளாகமங்க ளவவுண்மை ததவமச௫ி 

சாரணமாக் கொண்டறிவீ£ காண். 4 

ஒன்றென் நிரண்டென் அுரைப்பார்க ளததுவிதக 

தொன்று பொருளுணரா ருண்மையே - வென்றிசேோர் 

சூலப் படையாய சுருதிமுறை யிட்ட படி 

யேல வுரைத்தருளா யிஐர, 

ஏக னகேச னிசைவுறற தக துவித 

மாகுமென றேவ ரபிபபிராய - மாகும 

அகர முதல வெழுத்தெல்லா மாதி 

பசவன் முதற்றே யுலகு”” 

அத்துவித சம்பந்த மாருயிர்க்கு மீசறகும் 

வைத்தகொரு கால வழக்கன்று - கிததமா 

மந்தமரு மந்தெரியா தஞ்ஞானத தாலஃது 

நந்த விளக்கமதா ஈன்கு, 

அக்துவிதக துண்மை யறிந்தார்க் ககங்காரம 

வத்து சமுசயமும் வாராகால - சித்துயிர்க 

ளொன்றென் நிரண்டென் நுரையாடா ரெஞ்ஞான்றும் 

நின்றவா நிற்பர் நிலை. 

அறிவுச் கறிவென்னு மாகமங்கள் சுத 

அறிவென்னுா வேதத்து னர்தம் - மறியா 

௧௫ 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௩)



itr al Gas al ao & & Lb. 

நிலைக்குச் சரியாகு நீயென்று னானென் 

லைக்கு மரிபிரமரை,'' 

'அப்பொருளு மான்மாவு மாரண_ நால் சொன்னபடி. 

தப்பிலாச் சக்தொன்றுஞ் சாதியினா - லெப்படியுர் 

தேரிற் றுவிதஞ் சவாகமமே சொல்லுகிட்டை 

யாருமிடத் தத்துவித மாம்,'” 

உல?சயாய் வேயேயா யோங்குடனாய் நிற்ப 

னலவோவெம் whe னதிவாய் - நலமுற்ற 

வப்பொருண் முன் யாவு மகிர்வசந் யம்நீதா 

னெப்பொருள்வாய்க் கோயினது வே, 

முட்டத் தெரிந்சவர்போன் மூடாமுன் பேசுவோர் 

விட்டாரே லஞ்ஞான மேவுமா - லெட்டரிய 
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