


ate 3 tent to ஆயவ வாட,   

Ae tot tr வவ AOA அட tg ae ee த்த 

  

     

     
    

5 ap eg ot ag tee Nese sen ae ag age ee ter Baled 

சிவமயம், 

! சிவஜானவன்ளலார் 

இருபதுசாத்தாக்கசாகத 

திருவாய் மலர்த் தருளிய 

வள்ளலார்சாத்திசம்.| 
வேதாந்தசித்தாந்த சமசசமாகய 

இர் நாலை 
யாவரக்த ழபயோக மாதம் 

—
2
O
—
 
பப

இஃ
ட்

ட்
 
ப
ட
ப
ட
 
இ
வ
வ
 

இ
ஃ
ப
்

 

ப் 
பட
ை 
a
l
e
e
 
க
ண
்
ட
ா
 
e
l
o
 

e
e
 
h
b
 
இ
ப
ப
 
ம
ு
ப
 
+
9
9
 

O
O
 
H
O
 

வ
ர
த
ு
 
த
வ
த
 ஆ

 
ம
ட
ய
 
t
o
 
a
e
 

r 

9
0
-
0
0
 
—
0
4
-
.
 
—
0
0
-
~
.
 

T
e
s
 

  

அக்கிவகஞானபோதகர 

காஞ்சீபுரம் 
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வளனலார்சா த் இரம். 
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979 7 ie. 

- தீதே 

கண்பதிகாப் ... 

“RSET L. 

பிளிறுமாதங்கட் பிரானடி உணங்கு த ௩ 

கருவியங்கயிற்றைச் கதுமெனத்்துமியா 

மருவினைப்பாகன் வாயின்மண்ணட்டாக் 

கண்மனமறிவில் காருகர் மையா 

வல்பகவிரண்டினு மணுகாமுத்தி 

ரெடுவனம்புக்கு நிலாவு_ற்பொரு டே 

தக்ஷிணாமூர்த்திதுதி. 
கல்லாவின்புடை ஈல்லார்தொழுதெழச் 

சினமு,த்திரையொடு* தென்றிசைமூர்த்திய- us 

BO HWuor Joows தடச்கையினேக்தி 

யனாதஇிமுத்தன் யானெனஃமர்ந்தாங்



[அ வள௱்ளலார்சாத்திரம்,  [சத்தியதான 

சறம்பொருளின்ப மருளியபின்றை 
மொழியாமொழியான் முதுவீடளித்த 

பெருர்தகைபோற்றுதும் பிறப்பறும்பொருட்டே. (௧) 

நூற்சிறப்பு. 
‘ 

சத்தியா தமிம்மாலியானை 

பன்னிருசமயப் பணைகளைமுறியாச 

சைலச்சாமரைத் தடத்திடையாழா 

ஈவலைதபுமறிஞர் Tog Svar 

உசச்திய2பாதக் கவளமருக்தார 

குவிவிரிஉகன்் ற கூடச் திருந்தவே. (௨) 

எீம்புலக்சதவ மடையாதடைசத் துப் 
பயிலப்ப:பிலப் பராக மு.தாகி 

யாகமதநாலோர்க் கவிரொளியாகி 

யிம்மரனிலச். கி னிடர்கெடப்போ*தன” 

சத்தியஞான Cuong sad? ip. (h) . 

பாயிரம் - ழற்றிற்று. 
  

பதிபியல். 

000m 

உலகமுமுயிரு இமாருவ்குறப்படைத்தவ், வுயரிடைசடனமோ 
உாதுஞற்தினறு, மாருயிசறியா வற்புதமென்கொல், லுலசமார்த் தச 
ண்ட ஜெளிசொடறிர்௮, முலசமார்த்தாண்ட னுருவறியாவே. (௪) 

உஉனுவளுதுவெனு முரைமுச்சுட்டாய்த், சோன்றிசின்றொ 
Sees தொழிலுளவதனற், பொன்விமுதனைய புரிசடைமுச்சுட்,



Gun gid. ] வள்ளலார்சாத்திரம், கூ 

சிவனுளனவனாம் சவனுமுண்டா, "யறிவினைமரறைக்கு மவிச்சைமூ 
cperG a, (௫) 

பொன்பலபூணாய் மண்பலசடமாய், வருவதுதானே வருதலின் 

மை, சருபவனெருவன் ற ரனுளனதுபோற், பொன்புரைகடுச்கையம் 
புண்ணியனுளனே, (௯) 

உகி.ரவயணிமலனிராமயனகுளை, யொரு விடி.லாவியு லவாச்சாலம், 

போலாமாக்கை புணைசைப்பிடியா, யானெனதென்னு மிருஞ்செருச் 

கடையா, ஈமர்பிறரென்னு ஞானமிக்குறுமே, (ஸூ) 

அகாயனசல ஊந்தரியாமி, யருளொடுக்கூடிச் கூடாவான்மாத், 

அியிரும்பென்சீத்சிர் துறு தியெனத், திருவடிநிழலிற் சேருமன்றே,ட 
ஓ 

மலர்மணமணனியொளி மன்னியவண்ண, மாவிக்கியெல்பு மபிமுச 
மாதலு, மாசாயம்போலாந்தரங்கண்டாம், கெழுமியெய் கணுமாய்க் 
Sor Ga ஈளிச்சடையனைப், பின்னியொன்றாகிப் பெறுமெனுதூலே.ட 

கீரிடையுப்பும் பாரிடையப்புர், தாயிடை*்குலுக் தளிரிடைத் 

G18 CFS, தியிடைவெம்மையுஞ்செறிர்தாக்கன்ன, வறிவிடையீசனமர் 
*தாங்குழுலே. (௧௦) 

அத்துவிதம்பெற வாங்காயங்கிருப்பினு, மாருயிர றிவா லநிதரப் 
௮டா௮, ஒனக்கண்ணுக் கொளியாதொளித்து, ஞானச்கண்ணின் 
4வெளிப்பகொதன், 

அவனைச்ச ணு மறிவன்பாலே, கார்தம்பசாசைக் கவர்ச்தண 
மான, வொன்றென்றன்னு மூற்றையவ்வழிப், பிரளையம்வாயிற் 
பெய்தனவன்றே, (௧௨) 

பூவைத்தேடியும் பொருளைத்தேடியுகி, காணாளவில் கற்பத் 

gti, (௧௩)



வள்ளலார்சாத்துரம். சத்தியஞான. 

தரையிதுவென்னத் தான்சண்டாற்போற், பொருணீமென்ன 
வறியாப்புவியே, (௪௪) 

ஒன்றோவிரண்டோ வுபயப்பெருக்கோ, வறிதரப்படாடோஉ௨ 
வவமிலியை, யாழிலாய்ப்பட் டழிலவணக்கு௨ால், காணு தியாயிர் 
காணுதிநீயே, (௧௧) 

அறிவான்போர்த வறிவைவிமுக்கிக, குசைசடல்விழுக்கியுகுல 
முனிமானச், செறிவான்ரிவனென்த் Csp Batu. (௧௬) 

குருட்டுச்சேரியிற் கோடியாதவாக, ஞலவினும்பேசிறனு மூ 

கலுமென்சொல், புலன்ரெறிசாலைப் பொதுவாரிற்பினும், பாடிசாஉ 
லிற் பட்டனவுயிமே. (aor 

வியபகமாதி விரிக்குல்காலை, விமாபசமேவி9 கிறைவாமென்ப. 
வியாத்இசமரிறை வாகும்விளம்பின், வியாப்பியமொன்றின் மி... 
tetas oar, (#2 

வியா பகக்கடலே Surg Fuster, வியாப். wapa Gs cm aban & 
இயழாலே. (௪4) 

வியாபகமீசன் வியாத்தியாருயிர், விடாப்பியயலமென வீக்கிய 
நாலே, ட. (௨0) 

வியாபகங்கதிரே வியாத்தகண்ணே, வியாப்பியமிருளென விது 
த்தனநாலே. (௨௧) 

சமட்டிவியட்டி சாற்றுங்காலைச், சமட்டியாகாயர் sos sed vu 
ட்டி, குடவானென்னக் கூறற்பாற்றே. (௨௨) 

அமலனீசமட்டி. யாருயிர்வியட்டி, யமலனேேடொன்்றி லாருயிர் 

சமட்டி, வியட்டியாச்கை விளம்புல்காலே, (an) 

ஐயெரிராப்பணைர் தவித்திருப்பினு, மிருசாலடச் யொருகா 

னிற்பிலுஞ், சேயிழைமாதரைச் சீத்தணப்பினு, முடையைச்துறச்



Gut gio. | வள்ளலாரர்சாத்திரம். @ 

கினு முணவைமறப்பினு, மம்மர்செய்மாயை மழுங்காதம்ம, குரு 
உட ° 

பரனேச்டிற் குமைபுமன்றே, (௨௧௯) 

மாநியைகோக்கும் வனப்புட்போலுமீ, பாரியைகோக்கும் பாவ 
லர்போலும், சொழுஈனைசோச்குக் குலமகள்போலுஈ், தேசியைசேச 
ச்குஞ் டன்றெரிலே. (௨௪) 

உகட்கிமையொத் தச் காற்றுணைவருடும், பக்குவர்க்கொக்டுப் பச 

ச௨லுருவத், இருவடியானுர் திருசோச்சானு, மையலகன்ற மறை 

லானும், பாவனைமானும் பரிசத்தானும், யோகத்தானு முணர்வாக 

கும் 2ம, (௨௬) 

பதியியல் - முற்றிற்று, 

  

பசுவியல், 

இலைய இஇந்த ய் 

கட்டிய:ட்டோ கருமலக்கட்டு, பூட்டியகளையோ பொன்ரு 
ஈசைத்தளை, யடைச்தவச்சிறை?யோ வறிவிலாசச்சிறை, யெனிலுயி 

ர்ச்சள்வீனெக்கனமுயுமே. _ (க) 

இருவினைமுசலம் யாக்கையா£லே, யகிற்பெய்பண்டம் போலா 
ருயிமேோ, நிரைகிரைதாக்க கெளிவபுழுங்கி, யிவான்சாலை யல்லற் 

பட்டு, விடுடாண்சாலை விம்:பிதமுறுமே, (௨) 

கொடிவிழியன்ன கொள்கையனாகி, யாசாபாசத் *தார்ப்புண்ட 
ன்றே, தன்னைமுன்னிட்டுத் சான்பின்னா௫, மறச்துநினைச்து மதி 

ச தனாக, யாசம்பேணி யறிவைமறக்தாம், ச்சைப்புலிலா மிடர்ப்பட 

cpus er. (௩)



௬ வள்ளலார்சாத்திரம், [சத்தியஞான 

ஆணவமாதிய வாப்பையாவி, தானவிழ்ச்சறியா தானேயவிழா, 
அரணமொடுக்கிச் கருஇயகா?லச், சங்க. ரனவிழ்க்குர் தயைச்சை. 

யாலே, (௪) 

சஞாதக்குருட்டுச் சர்ததியிருட்டறை, வாய்ப்பட்டாங்கு மலவா 

ய்ப்பட்டுப், பன்னாளமும்இப் பருவரலுழக்கு, மனாஇிசேவலத் தாரு. 
யிரம்ம, (௪) 

கலைமதஇசேசகாரன் கலைச்சைம்ாலே, சட்டவிழ்த்திடலுல் சருவி' 

யிற்புக்க், சோலங்கொண்ட உாறைக்குறைத்து, ஞாலங்காவலனா 
னெலுமுயிே. (௯௬) 

கருத்தளைபுக்கிச் சண்முணாத்சோற்றா, வாணவப்பாம்பின் வா 

வசப்பட்ட, 2வதேரைச் செர்நெறிசாளுப், பன்ஞ்ளலம்வ.ரல் பசு 

வினியல்பே, (௪). 
விச் துமோகினி மானெனவிரிர்த, தத் துவக்சாட்டிற் றளித் தட 

முயிரை, யாணவவேங்கை யொருபாலடர்ப்ப, மாயைக்குடாவடி 

யொருபான்மயக்கள், சாமியக்கடமா வொழபாற்கறுவ, விஞுவிளை 
மலைப்பாம் பொருபாலிழுச்ச, வாசையாமண்ணை யொருபாலறையமச்,. 
குலமெலுஞமலி யொருசார்குரைப்பக, கல்விச்கானியா றொருசார்ச 
வாச், சமயச்சூறை யொருசார்தாச்ச, வவாவெனும்பட 'பறிவைச் 

சொளுவ, மாயாவாத வனசரர்கெரு ட்ட, வின்னணமாவியிடருறுவ் 
சாலை, யுயிரிடையொளிபுக்கருந்தவொருவரத், தாயினுஞ்சாலத்தயா 
கிதியிரல்சச், கட்கடைவாளாற் சாடறமாற்றலு! முட்செெயாவு மூமீர்: 

பிழைத்தன்றே, (௮). 

பசுவியல்-ழற்றிற்று, 

  

அட இயல் ௨-க்கு சூத்திர.ம்-௩௪.



போதம்.] வள்ளலார்சாத்திரம், or 

பாசவியல், 

  

செயற்கையியற்கை தெரிக்குங்காலை, செயற்கையுயிர்க்குச் இர் 
மலமென்னில் © வெண்மடி.ச்சழுக்கு விசவுந்தன்மை, போலஙீங்டுப் 

yavanna ga. (ச) 

“இயற்சையுயிருச் இருண்கிலமென்னி, லிருர்தைகறுப்பு மெழி * 
பால்வெண்மைய, மிடையில்விடாதென் நிசைத்சனர்புலல, ராயின 

னாதி செயற்கசையாமே. (௨) 

மல.மிலமாயை மறைக்குமென்னின், மலகுணமறைத்தல் மா 

யைவிளச்ச, லீளைபுச்கொடுங்கிய வ ரவின்காலு௭, தலையிலையெலு ௭ 

சொல் சவலைச்சொல்லே, (2) 

மாயாதனுவின் மன்னியவான்மா, சன்மவிருப்பங் கருமலமின் 

ஜே, லேயாதொன்றை யிடருமுறாவே. (௪) 

கன்மமயச்சச் சடுமலமறைப்ப, மாயைவிள&ச உரு௨னபோகஉன, 
மூவசையுயிரு மும்மையவுலகிற், சறவ்செனச்சுழன்று கதிசொ.ற 

ம9த் தது: (2) 
அவிரொளியூீசனை யன்னியனென்று, மீருள்புரியாக்கையை யா 

னெனதென்று, மன்னியமடர்தையை யாருயிரென்ற, முன்னுரச் 

செய்த லுயிர்மலமேரசே. (௬) 

குருவைக்கோறல் குருமொழிமறத்சல், குறாகைவணக்சம் 

கூசல்பிழைத்தல், குருப்பொருள் சஉர்தல், மாயைச்கூரோ,. (sr) 

செருவினுழைத்த நீமலத்தமுத்தன், முக்சரணத்தொடு மூர் 

இடதாச்சல், செருக்கெழ்கூறல் சற்றினமரு உல், குலம்பாராட்டல் 

கன்மச்கூறே, (௮



ஷி] வள்ளலார்சாத்இரம், [சத்தியஞான 

சிச்சயமாவி 5*டஞ்ஞானம், விசற்பச்தீமை விரோரதக்.தஞ்ச 

லழிபொருள் வேட்ட லல்வழிச்சேறல், பொய்ம்மொழிகூடறல் புணர்ச 

ததைவெறச்ச, லெனைசிசரில்லை யான்பரமென்ன, லச்சமிலாமை 

(*) 
¢ 

ஈட்டலிரத்த Saptmalunne,. CalriaGa passe aff 

ஃழிச்சேற, லறிலைமறத்த லாகம்பேண, லோதியவெட்டு மூயிர்ச் 
. ° 

(௪0) 

யாணவர்கூே, 

குணமென்ப, 

_ அகரஉறலீத. லானலைகுயிற்றல், விருப்ப௱ன்மகிழ்தல் விதி 

ரொறியசா. லறிடைரினைக்சத லாகமொறச்தல், பன்னியெட்டும் 

ட சிகுணமென்ப. (ae) 

மூதரைவியச்தல் மொய்மல?சணத்ச, லடியஸாக்காணி லக 

முடைச்சமுசல், சில் 2லார்குமுலைத் சிதெனத்சே.றச, லருச்சனை 

amis மன்பிவையெ.ழம், பிறஉாச்சாலைப் பீணைர்செழுகுறியே. () 

பசுநூலோசல் பழிமலக்.சஉர்தல்,- சான்றோர்ச்சலச்சண் சால 
6 

விளைத்தல், புல்ல்னஞ்சேர்தல் புசரத்தொழில்புரிதல், சய௨ர்உணவ் 

சல் கண்மனமேழும், பிப்புழிமன்றப் பெருகுறுக்குறியே (௧௨) 

அருளெனுமலைமக எ௭வளொடில்கலத்தல், முழூதுணர் ஞான 

மூழுவதுமுடைமை, முழடுதனுச்சொச முழுப்பரிபூரண, மனாதிமுச்த 

அன வயவமிலாமை யவிகாரக்துறி யாற்கெண்குண3மே, (௧2) 

அரிசூஉருக்ச மடலர்ச்சனையொடு, வணச்சம்.பரவயிரச் கன்பச 
மதிழால், பெருச் துழறையெக்கு சிறைபொருள்பேண, லருளினக் 

கூட்ட wuas das, மறைகுணமெட்டு மடியர்க்கமைத்தவே. (௪௫) 

ச.திரிடைச்சலர்த கண்ணொளியொப்ப, லைஉகையவத்தை 

யான்மா$க்கச் சிவ௨த்தொடூங்கலர்த தேற்றமென்ப, (ox)



போதம்.] வள்ளகார்சாத்இாம். டக 

சகோக்க௩?சாச்கை நோச்சுரோச்ச, நோச்சாரோச்ச கோக்கு 
மன்றே, (௧௪) 

பாசப்பகுப்பும் பஞ்சவிர்தியமு, மந்தக்கரணமு மைவசைப் 
புலலு, $க$ங்க கிறையிருள்சடச்,, பரையொடுமளாவிப் பசை 
ரிலைகடர்ச, வர்மிகொடுக்கலர்த வான்மாப்பாச, சாலங்சடக்கு மென் 
றை ஞ்சைவமே. (௧௮) 

“சே. தனமான்மாவசேதன ௫2 வஜ், சேதனமான்மாவறிவைமறை 
டா, சேதனச்சிவனைச் சேர்தரிலாவி. சேதனனன்றிச்சித்தாபாசனே. 

சருவிக்கான்மாக கச்தாகருது, மறிவுக்கசானே யாயிற்கத்தா, 
சருவியையருளாற் கழற்றியவாவி, யருளாய்கிற்கில வனிவனாமே. () 

ஓஒ 

சடத். திரணீப்பத் தனித் திடுமான்மாச், சோகம்பாவனை தொக் 
. e . 

கியபின்றைச். சருடனைரினைப்பான் கடச்சழன்றன்ன, வுபாஇ$க்கி 

புணர்வாயினவே. (௨௪) 

AD a Basa aot யகலாதகன் ற, வறி2 வசிஉமெனுமாகமமுடிவே 

சண்கதிர்பண்டங் ச.ழியிருள்கிரணம், விளக்செனுமாறு நிசை 

நிசைவிளக்குது, மு;பிரேோயிரைவனவனாலுறுபொரு, எ தனைமரைச்கு 

மாணஃ௫ீதனைச், தணகச்கவந்த தண்ணருளதனை, யறிவான்வந்த 

உரக்கையொடாறே, (௨௩) 

இருவினையொப்பா லிருண்மலபாசம், மலபாகத்தின் மருவும் 

டாதம், பாதப்ப இவற் பயிலுக்குரவன், குரவன்வ.ரலுவ் சொடும்பவ 

Cues தனிச் சனியோடுச் தலைகெட்டன்றே. (௨௪) 

பாசவியலக்-பூநுறிறுிறு. 

  

அட தீயல் க-ச்சு, சூச்திரம் Ow.



௯௦ வள்ளலார்சாத்திரம். [சத்தியஞான 

உப? தசவியல். 

௮490௮௮ 

ஊளனுயிர்கேற்ரறை புரைச்குவ்காலை, யென்மாடென்மனை யென் 
யான்போல, வென்சாலென்கை யென்பனவேறே, பருத்தேனிளைத் 

சே னெனும்பன்மொழியா, னவயவமான்மா வாகுமென்னிழ், சின்னு 

அின்றுதேய்ர்தறமாய்தலி, னவயவமான் மாவன் வன்றெனவுணரே 

ஐம்புலனறிதலி னவத்தைப்படுதலி, லுணராக்கால முடல்௪வ 

ton so, னருத்தாபத்தியி னாலுளனானமா, உ) 

பிறத்சலுமிறத்தலும் பெருகலுஞ்சுருங்கலும், போதலும்உருத 

அம் புணர்வு$க்கமு, மன்னமயத்துக கடுத்தனவாதவி, னன்னமய 

கோச மான்மாஉ௨ன் ரே, (௩) 

ஒருமசத்திற்பே யுண்டிலேயென்ன, லைசீசம்மற வாச்சையசத் 
தே, யான்மாவுளவென் ஈறைர்தன நாலே. (க் 

கோசரரமுடலம,கோசரமான்மா, வவயவங்காய நிரவயமான்மர,, 

வாதஇிசாய மனாதியான்மா, (@) 

பொய்ம்மைசடல மெய்ம்மைபுருடன் , சொற்பிரமேயத் சோன் 

றியயாச்சை, யப்பிரமேய மான்மாகன்றே, (௯. 

ஐம்புலவேட ரரற்றனைமறந்து, கரணமென்லுக் சடிகுரன்ஞாம*... 
ருழ்தரப்போதச் துனிவிற்பிடித்திட், டி.ரக்சமின் நியவீமிசைக்கு.பிர் 

திப்,பிறவியக்சானிற்பே.து.றல்சாலைச், ௨ஈரபாலன் நிருவுள த்.தி.ர & 

இச், வவேடு 860 5@ 2503, தன்னருள்காட்டித் தானாச்கும்2ம, 

இருவினைமீட்டி யீட்டாவியல்புல், சரறுவியிற்றோயர் தச் தோ 

பாக்கலப்ருஞ், சவனலஞூயுஞ் சிவனார்தாமுய், காட்டிமீட்டன 

கருணைக்கையே, (a):



போதம்.] வள்ளலார்சாத்தரம், ௧௧. 

Rac wage யென்லுர்திசழ்வுஞ், சவனானானே னென்லுச்திற 

GS, ஏிவனேயாவினு முளனெனுரச்இருவுஞ், சவெனேசாட்டித் 
தெளீத்தனனெனக்கே, (#). 

தசசாரியத்தைச் சாற்றுங்காலைச், சத் துவம்யாவும் உடமெனக் 
சாண்டல், தணனித்தனிச்செயலைத் தானறிர் கிடு, விவைமலசாமல 
மென்னத் தணத்த, ற்ச்துவரூபர் தத் துவதெரிசனர், தத் துவகத்தி 

Ban sBans 51 Cor. (௧0) 

அறிவாசரனா னெனவறிக்துணர்தல், செறிபரப்பிரமம் யானெ 
னத்தேற, லறை?வனீருளி லடங்காதடங்க, ஓருவதெரிசனஞ் ௪2 

இயுமுயிர்க்கே. (௧௧) 

சுசமயமீசீன் சொரூபங்காண்ட, லச்சுசமயனை யால்சாங்சறிச, 
, அவனேதானா யச்சுசத்தமுச்த, லிவனவனாூ யின்பமேலிடு ஓுருஉர் 
தெரிசனம் யோசம்போக?மே, (se ) 

உயிருபலச்சகலி, எுணர்பானுப்படின், பஞ்சவிஈ திரியப் பன்னி 

றஐந்சவசா, துணரொளியாகி முபலங்சஉர்தலி, , வென்றேயாமென் 
௮ணர்தற்பாற்2ற, (௪௩) 

தாழலைபொன்றாரன் றன்னோேடொன்றாய்ச், சண்ணுக்கதரு ய 

கலச்ததோற்ற, மன்னமோக்கத் தமர் ௨னவுயிபே , (௧௪) 

சக்இிரியிறர் தஞ் சர்திரனிறவாச், தன்மைச்சீவ.ஞ் சிஉனஉன் 

பாலே, யேயுமண்ணை வென்மனார்புல௨ர், . ப (4@) 

கன்னன் சொெளர்தி புத்தரகதைபோற், சேன்சிவத்தாற்சிவ 
நீல், மாசறு,இங்கண் மண்டிலம்போன்றால், கீவாவிரர்டுதா: "ரம. 
சயம்பெறுமே. (௧௪) 

கூன்மதிச்சடிலச் குன்றவிற்குளவி, மாலறியாத மீலர்வாய்ட்- 
பட்ட, சடக் டர் இசைமுசனறியா, முடியாவின்ப முடி பெற்ரனவே.



2, வர்ளலார்சாத்திரம், [சத்தியஞான 

புவிமுதனுத Ko சறனப்பொலிக்த, தத். துவசாஓங் கடப்பான் 
சடர்திட், டறிவறியாமை யாங்காங்ககன்றா, ரருளொடுங்கூடி யான் 
பாலொன்றா, யருளையும "ந்தபின் னறியகி?ல?2ன. (௧௮) 

ஆலம்பன்னிஉ னவளணிராலம்பன், சுதந்தரமிலியிவனவன் சுதந் 
தரே, சரீரியிவன சரீரியவனெனு, மல$ச்சத்தி ஷி. வழச்சின்றே, 

a 

அ௮ஞ்செழுத்துண்மை யறையுங்காலே, சிவாயமவெனுக் திரு 
உாக்கியத்திற், சிவமருளான்மா திரராதைமலமிவை, பாந்தளைசவி 
யாப் பருவிடம்போன்றச், டீன் நனை மறையாச் வனை மறைக்கு, 
ம? சாமுசமாகி லறிவைமயக்கு, மூர்த்தமுசத்தி லுருவழிர்தனவே.() 

அருளம்பலச்தி லருளுருவாசச், கொரம்பிரமச் தஇிரைமல$ம் க, 
பகா.ரவுயிர்தன் ன,யீணைசேர்வான்., நிருநடஞ்செய்யுச் Bog Se 
லைச்சணே (௨௧) 

2 பதேசவிய 5 - முற்றிறறு, 

௮. இயல ௪-க்கு சூத்திரம்-௭௯. 

அணை நதோசியல். 
முதற்காண்டம். 
r+ 

ஞ்சுமிழ்பகுலாய் சாக, டணன், C mara panne Craig. & pear 
மலலெயிற்கொதுங்கி மதிசலம்பெற்றோ, ரானாத்தன்மை யதைகுது 
மெடுத்தே (ச) 

ேழமயின்ற கெள்ளிலக்கனியோ, வழலிவாம்ப்பட்ட உாடை 
கொல்லோ, வாய்முலைவையா மரய்ந்தவான்௧ன்றோ, சனை யவிழ்சொ 
ன்றை காதனதருளா, ல$ச்காழற்ற வடியவர்மாண்பே, (௨) 

மணிப்பாம்பிருளை மழவாயிழையைச், செல்வன்சிறமையைத் 

சியன்குபிரை, யாச்சனிரச்சை யறியாப்போன்று, மாதேஉன்௧கழல் 
மன்னியவுயிரு. மறியாபிறப்பி னவத்தைப்பெரு சே, (a)



போதம்.] வள்ளலார்சாத்திரம். ௫௩ 

ஊமைசகிலு மூழின்வரவு, மாழிநிலையு மகல்வானிறைவும், பன்- 
ணிபுஎமும் ப.இதர்மயச்கு, மலநிலையகன்ற மாதவர்வரம்பு, மியம்பு 
தீற்படா வென்மனார்புலகர், (௪) 

இரக்சமும்வணக்கமு மிறந்தவலாவு, பிணங்காசவ?ரா U9. BOO 
காவிணக்சமு ஜட செம்மலாலயக்தொற.ஞ் செல்லுர்திறமு, மும்மலம 
<0 மூ.த்தர்பாலுள வே, (௫) 

* ஏூரணபோதப் பொருடா லி, ஞாணமாச மமவர்ச்சென்செ 
யவே, " (சு) 

நினை ப்புமறப்பு£ 8த்தமையாலே, யனைத்துங்சண்டுவ் சண்டில 
ரன்றே, (௪) 

பதியெனிற்பாசத் தோடுளையயென்றும், பசுவெனின்முத்திட்- 
படுதலுமின்றே, (௮) 

சூனியபாச மாண்டுழிச்சோதி, நானதுவென்னு ஞானமு: 
மின்றே, (௯). 

ஐவகை ஞானத் தர்தரவான்மா, வாங்கவையிறப்பி agus 

மானமா (௧௦) 

மாயைமயக்குவ் சன்மவழச்கு, மூலமலத்தின் முடிவின்மறைப் 
புஷ், சுயம்பிரகாசர்ச் இலையெனுஞ்சொல்லே. (௧௧) 

முன்னலுமுசைத்தலு முதொழிலஓஞற்றலு, மாவிக்கிலேபொறி 
யதிவொடுமாய்தலி, னாச்கைமாட்டென் றறைர்தனர்புலவர், (௧௪௨) 

சிதம்பர மாதலிற் சேவிடமில்லை, யவனிவனாதலி னணுகலு 
மில்லை, யறிவுருவாதலி ஞச்சையுமின்றே, (௧௩) 

ஒன்றேயாதலி னுணர்பவனின்௮, நானதுவாதலின் ஞானமு 
மின்றே, (௪௪) 

சேர்வினமறிச்த ெர்வானொத்த, பன்னசபூடணன் பாதப் 
புணையா, னீர்தாக்சடலை நீர்திப்போர்தனாடி தானாப்ரின்ற தீனிவான் 

சரையே, (௧௫)



௧௮: வள்ளலார்சாத்திரம், [சத்தியஞான 

சத் தஞ்சோதிடச் தருக்கங்சாவியய், சொச்குவழ்சி.ரதங் சோதெ 

னத்தள்ளாப், பித்தர்கந்நூல் பேரிற்பிழையே, (௪௯) 

பிறவிச்சடலைப் பிற்னிடமுன்னூற், புணைதாவென்னப் பொ 

ருமியிரக்து, பன்ளுட்கேட்கும் பச்குவகோகட, யன்னோர்க்கிச்.தா 
லறையலுமாமே, (ser) 

கோறல்வெகுளல் குறைகொள்குணத்தன், றிருவருளில்லேரன் 

செசமுசனையன், வழிபாடில்லோன் மர்தனிவர்கஇல், இர் தாலறையி 

னேழைக்குருவே. (a7) 

ஆவிக்குரிய வறநால்புசன்றுபின், சச்தஞ்சோதிடஞ் தருக்கம் 

புசன்றவன், சுவர்ச்கம்புகுத்தித் தயருறுநிரையப், ப.ிபுகுவிக்கும் 
படிறனன்றே. (௪௯) 

நினா திசமின்றிறுண்ணுணர்வா௫ி, யனாதிமுத்தனருளியவாக 
மர், தர்திரகலையெனச் சாற்றலுமாமே. (2.0) 

மனாதிகளொடுக்கி மறைமுடிவுணர்ச்து, வுழிபடன்மக்திர கலை 

மயெனமதியேர (௨௧) 

அறியாவறிவ னருளிற்கலர்தாம், காதவனொளிபுக் கழுக்திய 
சண்ணாய், மும்மைப்பாழு மூறைமுறைசடவா, வபாவப்பாமி னடவ் 

காதடங்க, லுபதேசச்சலை யிலஃ்செனவுணசே, (௨௨) 

சேவலஞானச் இழெவனாளுடைப், பிள்ளைசாவரசு பேசாரூர, 

ன .தனவாக்கிய ஊருந்தமிழ்மூலன், €வன்முத்தர் இருவாய்மலர்ச்த, 
தல்பலகோய்க்கு' உண்ணியமருந்தே, (௨௨) 

ழ்தீற்காண்டம் - முற்றிற்று, 

  

ஆ சூத்திரம்-௧௦௨. 

சனாதிகம் - அனாதிசமெனமுதற்குறை, 
 



Gun gio.] வள்ளலார்சாத்திரம். ௧௫ 

இரண்டாங்காண்டம். 
—C0RRH0— 

உடலெனும்பெண்ணை யுபிரெனுசாயா, னெர்சாள்விடுவனெவ் 

வழியானே, விகிவதில்லை, விதியுள்ளளவும், விதிவசமின்றேல் வெ 
லுப்புற்றிகிமே, வெறுப்பும் விதியின் மேம்பாடாமே, யறிநாலிடத்து 

மற்றவரிடத்து, மாச்சைவெறப்பு மகங்ச.ரவானியு, முறமெனச்சண் 
டாங் கொழிர் திடுமாணா. (க) 

ஈசனென்போ் ணெவ்வணமவன்யா, ருலகமீன்ற வொருவனா 
மாமி, னாக்கவனெங்குள னாலயத்துள்ளா, னாலயம்புகனு மவனைக் 

சாமீண, னாமரூப நட்டமாதலி, னீசனைச்சாணேனென்செய்கேனே.. 

8ீரிடையிருப்ப னிலத்திடையிருப்பன், காற்றிடையிருப்பன் 
கனலிடையிருப்பன், விண்ணிடையிருப்பன் வெயிலிடையிருப்பன், 
மதியிடையிருப்பன் மனத்திடையிருப்பன், றதியிடைசெய்போற் சவ் 

அரன்றானே, (a) 

டருவோவருவோ வுபயப்பெருச்கோ, சாணும்பொருளோ கர 

ஆட்பொருளோ, சரியோசெய்யோ சைகாலுண்டோ, வண்பதுமுற 

க்கமு முடையுமுண்டோ, கண்டவருண்டோ சழறுமினீசே, (௪) 

அதிதிதன்மைந்த ரலமருகாலைப், பிரமசதையைப் பேோனனெ 

வனோ, தொகாயத்திற் நிருவுருத்தாங்கி, மறலியைமுனிர்த வர தனெ 
வனோ, வரன்முறைபுலகம் வயின்வயினுதச்ச, சான்முகத்திருர்து 
கான்மறையுரை தீதன், றுபனிடதத் தலொளித்,தவனெ௨னோ வவனே 

பிரம மென்றறிமன்னே, (@) 

மூலமென் றழைச்த முனைச்கொம்பியானை, வருத்தர்திர்ப்பான் 

வர்தனெவனோ, அாணிலுமிருப்பன் துருழ்பிலுமிருப்பன், எனுமழ 

சொல்லுச் கெ.திர்க்கவனெ.வனோ,துலுரிகாலைத் துருவதன்மகட்கு;



13 வள்ளலார்சாத்திரம், 

மாளாத் துகிலை வருத்தினனெவனோ, வருச்சுனற்கா4! வமரிடையிரு 

ச்தால், குணர்மெய்ஞ்ஞான முரைத்தவனெவனோ, வவனேபிரம 

மென்றறிமன்னே. ் (௬) 

கல்லாலின்£ழ்க் சடவுளாஇப், பொல்லாஞானம் புரிர்தவனெ 
வனோ, மால்வரைவில்லாய் வலியவர்புரமல்க, ணீெழவொருக்கி ரின் 

மூவசைச், சேவடிநீழலிற் சேர்த்தவனெவனோ, காலனைமாட்டிச் 

சவின்சிறுபாலன், மரணந்தவிர்ப்பான் வர்சவனெவனோ, வவனே 

பிரம மென்றறிமன்னே, (or) 

உளனோபிரம முயிோபிரமம், வானோபிரம மறையோபிரம, 
சரனோபிரம சாடுங்காலே, (2) 

வடிவோபிரம மதியோபிரம, மொலியோபிரம முூணர்வோ 

பிரம, மறிவோபிரம மாயுங்காலே, (௯) 

ஒருமலவழக்கு மிருவினைத்தொடரு, மும்மலச்செருக்கு சால் 
வகைவரக்கு, மைவகைப்பொறியு மறுவசைக்குற்£ ap, மற்றாலன்றி 

பயறிவாசாயே. ' (௪6) 

சண்ணொளிசண்ணே ச.திசொளிகதிோ, சண்ணாசாதே 5 BE 
som ame, S$Hrra1C gs சலப்பின்வைப்பே, (sa) 

வானோவளியோ மறுசனல்புவலோ, மண்ணோமதியோ வளரெ 
ன்தாழோ, யானோபரம்பொரு எஊெட்டும்பிறிவே, தானேயதுவே 
யஅ.தானென்ப, மானாதுவும் வழக்சச்சொல்லே, சானேயதுவென 
காடலுமாமே, (௧௨) 

இரண்டாக்சாண்டம் - முற்றிற்று, 

சத்தியகானபோதம்-ழற்றிற்று. 

அட இயழ் ௫-க்கு சூத்திரம்-௧௧௪. 

 



உ 

வமயம். 

வள்ளலார்சாத்திர iD. 
> go 

PS in 

இபண்டாவது 

பதிபசுபாசவிளக்கம். 

அணை ern —— 

பாயிரம். 

தி 

விநாயகர் துதி, 

அரு தம். 

  

சித சசச்கோயிலிலிருச்குஞ்செல்வனை 

மத்தகக்கரிமுசத் 2. சைவல்லபைப் 

புத். த.ரவல்குலிற்புழைச்கைபோக்கியுஞ் 

ச.த்துமாலிலாதவன் றன்னைப்போற்றுவாம், 

தடேசர்துதி, 
வேறு. 

முன்னை சான்மறைமுடியிணில்லீற்றிருப்பவனை 
வன்னை யத தனாயுலகெலாமமர்ர் இடுபவனை 

யென்னை யாளுடையிறைவனையிருண்மலங்க ழியப் 

பொன்னினம்பலச் தாடி யபுனிதனை த்தொழுவ ஈம், (௧) 

2
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பரைவனாக்கம். 

வேறு. 

மூஉர்க்குமுசர்பொருளாம்முத்தொழிற்கும்விச்தாகி 

காவிற்குமனச் திற்குசாடரிய2பரறிவாய்த் 

மேேவர்ச்குமுணிவர்ச்கு ஞ்ரித்தர்க்குசாகர்க்கும் 

யாகர்ககுர்சாயாகுமெழிற்பரையைவணக்குவாம். 

கணபத வணக்கம் 

$ீங்சாசமலமமென்னு$ண்டமூச்குடைச்தும்பி 

யாங்காரமெனுர்சறியையடி யோடிம்பறிச்சோடத் 

மாங்சாதஷடொருகோடிருரியர்கடோற்றரிக . < 

மராங்காரச்சயமுணியையுளக்கூடச்திருச் தாம். 

சப்பி, மண்ணிய/வணக்கம். 
வேறு, 

அற விதசமயத் 2தார்ச்குமழ மூகசாியொகிச் 
செறிபாட்பிரமம்டானேயென் நன் மயிலிலேறிக் 

குறமுனிக்கருளிச்சீவக்குகைதொறும்வீற்றிருச் த 

மற விலாச்குகனை ப்போற்றிமாய்த்தனென்பிதவியெல்லாம், 

தக்ஷிணாமூர்த்திவண ச்கம். 
வேறு, 

வீராத்னத்திலெழுச்சருவிமின்னிற்சிறக்தவேணியசாயத் 

தீ ராவையர்தீர்த்தருளுஞ்சின்மு த திண்ச்செங்சையின்ராய்ப் 

பாசோர்விண்னேர்பணிர்தே ச்தப்பாமகுருவாய்ப்பலகாலு 
மோ.சானீழலமார்தாரையுள்ளும்புறம்பும்வளாங்குவாம்.
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வேறு, 

மூலமாயெவைக்கு மமியொணாவுருவாய் மும்மலங்களைக்த.ர்ச் 
கெ. தா, யால3போசனஞ்செய் சழிவிலா தவனாயருமறைச் சரத்தொ 
அர் பவனாயப், பாரல2லாசனனாய்ப் பசுதொறம்பதியாய்ப் USHA 
சனக னாதியர்ச்சா, யாலமர்$ 8 NOTE BIE ML a Voor யகத்தவிசிருத்தி 
பின்படைவாம். (கூ 

குருவணக்கம், 

வேறு, 

பாசமைர்தையுஈ தனித்கணிப்பரிர்இட$க்கி 
சேசமாகியவறிவரு$யெனச்சாட்டிப் 

பேசுமேழ்வகைப்பிறப்புனச்சிலையெனப்பேித் 

அர்சநீக்கியசுயம்பிரசாசனை த்தொழுவாம், (ஸீ 

Gam. 
தாரணியவர்ச்குசாலாஞ்சச் தினிபாதமெயத 

வருணிபோலத்தோன் நியொருமொழியாலெனக்குக் 

சோரணிகாட்டுமாறுசமயத் தின்சாளைநீக்டிப் 

பூரணசொருபக்காட்டும்புண்ணியன்பொலர்தாள்போற்றி. 

இருழலர்வணக்கம். 

வேழு. 

ஐயமாகடலாழ்ர்தவுயிர்ச்கெலாயவ் , 

சையிலாமலசம்மெனக்சாட்ட்ெவொன் 

மையதீர்திருமர்்திரஞ்செப்பிய 

செய்யபொற்றிருமூலனைசசர்இப்பாம். (௯)
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வியாசமுனிவணக்கம் 
துச்சசாக.ரத் துக்கொருசோணியாய்ப் 
பச்குவச்சுசனைப்பெற பாக்கிய 
தச்சவான்மத யாபரனாகய 
மிச்சவேதவியாதனைப்போற்றவாம். (aC), 

as 
நாூற்ரிறப்பு. 

, வேறு, 

பாவமசலப்பரிகா.ரவிதத்தைப்பகருஞ்சிலநால்ச 
ளாவலோடுமறம்வள ரவறங்கள்பகருஞ்சில.தால்ச 
ளேவமில்லாமுத்தியினுமிரண்டேயென்னுஞ்சிலநால்கள் 
சீ௨பிரமவயிக்கெயத்சைச்செப்புமிர் நாற்டித் தாந்தம். (#4). 

வேறு, ட்ட 

© புன்னூலாம்பரசமயப்பொய்தூலின் மயங்குவரோ 
செர்நூலாமருமறையின் 7 த்தொளிருமுபகிட த 
ஈன்னூலிநெறிரின்றஈயமுணர்ந்தரசாதாச்ச 
ளெரச்.நாலுங்கைவிட்டேயிர் நாலைப்பற்றவார். (௧௨) 

அவைபடக்கம். 

அக்சணநீரிழுச்குடையசானாலுஈ.இிசலச்இ 
லங்கணநீரென்றிகமார தபோலென்புன்சொல்லும் 
புக்கமறையொ௫கெலச்கிற்புன் சொலுஈன்சொல்ஷ் கும் 
புங்கமலிசான் றோரும்யுன்சொலிதென்றிச மாமே. (sn) 

நா.ற்பெயர். 
வேறு, 

(பபொய்ப்புவியதனினாளும்பொருச்கெனத்தோன் நிமாயு 
மெய்ப்பிலாவுயிர்ச;-செல்லாமெளிதினின்ஞானமெய்த 
வப்பணிசடையோன்முன்ன றைர்தவாகமத்திற்கொல்லு 
முப்பொருள்விளஎச்சஞ்சொல்வேன்முச்சணனருளைக்சொண்டே, (1 

பாயிரம்-ழற்றிற்று. 
அவனை ராக
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குருகாருண்ணியம். 
வேறு, 

உலகமுமாமையுமொண்சண்மாதரு 
நிலயஓ வென் றணர்நெடியமாணவன் 

சலையெலாச்தெரிச்தீவன்ச இிவிருப்பின 
னலமலிகு வனை சாடி த்தேவொன், 1௧) 

ஓ 

வேறு, 

உலசகெருப்பைச்கடக்தொழியாஞானவுத.திமடப்பேனோ 
விலகுகுடும்பத் துயர்$ீங்கியெச்காட்டுறவியாவேனோ 
இிலசமறைழின்பொருளிதென திதேற்தக்க oe. 
சலசவுடலப்பீணிதணர் துகடவுடனையான்சாண்பேனோ. , 

வேறு, 

மருவிய டல்வெழப்பும்வையகவெறுப்பும்வ த்தா 
லீருவினை யொப்புமங்கெய்திடுமெ ய்துங்காலைத் 
சருமலபாகமுண்டாம்பாகத்தாற்கடி இற்சேருச் 

இருவருட்சத்திபாதஞ்செறிர்.இடுங்குருவுமன்றே. (a) 
வேறு. 

இனை யவண்ணநினைக்திரக்குமெழின்மாணாக்சன் றனைப்புரப்ப 
ரினை யுசினை விலொளித் திருச் தநிமலனிலங்காச்கருணையினான் 
மனிதன்போன்றேயுணீடுடுசத்தன்மருவிச்குருவாய்வ.ரச்சீடன் 
சனியுஞானச்சண்ணாாச்சண்டான் பவசோய்விண்டானே. (vp 

தேலனுண்டவிகள்பண்பாடுஞ்செறிச ற்பசதநேர்குருர்தடி.ச்£த் 

மானுமழுவுஞ்ச துர்ப்புயமுமணிச்சர் த சமுமறைத்தருளி 
யீனமகன்றதிருவாதவூரர்க்காகவெழுர்தருளுடி 

ஞானமுூனணியேயிவனென் பெளிர் துசாவாற்பழிச்சினனே. (@)



வேறு, 

அப்பிரமேயபோற்றியாருயிர்த் தணைவாபோற்றி 
யொப்பிலாவொராவபோற்றியுணர்பவர்ச்சணியாபோற்றி 
சஉட்பயலில்லோட்போற்றிராதராதாச்தபோற்றிச் 

சுப்பிரமணியாபோற்றிச்சுயம்பிரசாசபோற்றி; 

அற்புதவமலவேகவசிந்திகவகண்டாகா.ர 

க.ற்ிதம்பரவேகார்தஞானரா தாந்தவின்ப 
சொற்பிரசாசசுச்தசுனியதுரியா தத 

தற்பரவனர்தானக்தசற்குருசாசாபோற்றி, 

கண்ணிலாச்குழவிவெய்யகாரிருட்டறைபட்டாங்குத் 
,இண்ணியமலவறைக்குட்சிச்செயசிறியேன் றன்னை 

சண்ணருஞானச்சையானான்முகன்முதலோசேங்கத் 

தண்ணரளியாலெடுத்சசற்குருகாதாபோற்றி, 

மூதி தலரப்பகைவரென்றுமூர்க்களை புறவரென்ற ம் 

பெத்தனாயனேசசாலம்பிறர்திறர்தெய்ச் திட்டேற்குப் 

பத் தியான்ஞானங்காட்டிஞானத்தாற்பரனைச்காட்டும் 

சத்தியஞானானர்தசற்குருசாதாபோற்றி, 

பொச்சையாமுடலம்காட்டி ப்பொறிபுலன்கரணக்காட்டி 
யிச்சை யாருயிருக்காட்டியெழித் திருவரு ங்காட்டி 
யச்சமினிலையங்காட்டியகம்புறர்தானா ய்க்சாட்டி. 
சச்தானர்தல்காட்டுசற்குருராதாபோற்றி, 

தருகரருண்ணியம் - முற்றிற்று. 
ஆ. திருவிருத்தம்-௨௪ 

Qe 

௨௨ வள்ளலார்சாத்திரம்.  [பதிபசுபாச 

(*) 

(sr) 

(௮) 

(5) 

(20)



விளக்கம்.] வள௱்ளலார்சாத்திரம், ௩. 

குரூப2தசம். 

ஊடு 

அஞ்சினேன்பவத்துச்சென்னையாளென்வடியீல்லீழ்ச்க 
வஞ்சமில் டன றன்னை வாவென .ருகில்லைத்துத் ! 
அஞ்ூருள்இ ழியப்பாததரமரைசிரத்இற்கூட்டி 
யஞ்செழுத்தருளிப்பின்ன7 தன்பொருளறையலுற்றான்,. (5. 

QRu 1p) 

அஞ்செழுத் இனிலொருபுடை யரும்ப தியமரும் 
வஞ்சமூற்றளவொருபுடைபாசமாய் ak aye 
அஞ்சலின் DO WO ane ym uF aw s GINE F 
மஞ்செழுத்திணின் மும்முதலறிர்தஉர்பிறவார். (2) 

வேறு, 

பானுவா.மிறையெழுத்துவதனொளிபரையெழுத்து 
வனமில்சண்ணேயாகுமுயிரனுா்சணியெழுச்து ச் 
சினமில்விஏச்கேயாகுஞ்செப்பியதிரையெழுத்து 
wr dom ay SOAS at we Gs aia ய.ஐ மலவெழுத்சே. (a) 

நகரமாகயசேரியைஈஞ்செனயெறத்து 
மசரமாகியமயலைலாம்வேூரொடுக்களைக்து 
வக. ரமாகியஉனத்தினிலிருச் திளைப்பாறிச் 
சசெரமாகியசரியைபடைச்தனன் சீன், (2) 

பாசமாகயெவிரண்டையும்படிறெனச்தள்ளி 
சேசமாகியலிரண்டையுகெஞ்சிடையமுத் கி. 
காச$ங்கெயசண்ணெனமுச் தியை*காண்பா 
யாசை?$வ்கியெறிலையி தவிதற்இவைபையும். (நி 

தந ॥$ச4-ழழ்றிற்று. 

ஆட இருவிருத்தம-௨௯. 

Ee



er வள்ளலார்சாத்இரம். [பதிபசுபாச 

தீசகாரியம், 
ஆடு மை 

சரைமுதனாதமீரறாய்த்தனித்சனிச்சாண்டல்ருபச் 
திரைமுதனாதமீறாய்த்தற்செயல்காண்டல்காட்டுத் 
தரைமுததைமீரறாய்ச்சடமயமெஷ்றுகண்டு * 

குருபானருளானீக்கல்சுத்திபாய்ச்குறித்தக்கொள்ளே. (௧) 

தத் துவாததர்தன்னிற்சகசீவாண்வமலந்தா 
னுத்திடநிதற்குச்சாச்சொனெனலுயிர்க்குரூபஞ் 
சித் தருசானேென் றதேறலேதெரிசனர்தான் 

மற்றுணரீசன்முன்னர்முகிழ்த்திடாகடக்கல்சுத் தி. (௨) 

எங்கணுஞ்ிவனுளானென்றுணர்தலேயிறை௮னீரூப 
மந்சவன்றொழிலெங்கண்ணுமறிதலேதெரிசனக்தான் 

நிங்கள் வேணியனேடொன்றல்வயோசமலாமணம்போத் 
புங்சரேயத் சமுர்தல்போகமென்றறையுநூலே. (உ 

தரகாரியம்-ழற்றிற்று. ' 

அட தருவிருத்தம்-௩௨. 

  

நின்மலசாக்கெம்: 

anus Bhs விமுன்னர்ச்கண்செயலடைச்தாற்2 பாலத் 
அய்மனக்கு Tas entero ose pours: ப் 
பாய்பசுசரணமெல்லாம்பதிகரணல்களாபெ் 
பேய்பிடி, புண்டா்ன்பாலன்பி தி சன்போலொழுகுவானே, (௪) 

நின்மலசாக்கீாம் - ழற்றிற்று, 

அ. திருகிருத்தம்-ஈ.௩.



விளக்கம் ] வள்ளலாாசாததுரம். உர 

நின்மலசொப்பனம். 

——+}-— 

வேறு, 

தாம்பொறியாலைம்புலன்சளா[த்தான்புசத்தாலுமறிவான்மிக்கோ 

ம்பர்பிசான்றிருவடிச்€முள்ளத்தைவைத்தங்கேயுறவ்காகிற்பர் 

சம்பனை$த்தொருசோ ரகாயகனைவிருப்புற்றகாரிவேண்டு (தே. 

.மன்ப௨ன்றன்பாற்குிடக்குமாச்சையிவன்பாற்குடச்குமதுபோலன் 

(வறு, 

காண்பு துங்கே ட்பதுக்கருத் தஞ்சொப்பனம் 
பூண்ப தும்புனை வ தும்புசிப்பு ஷசொப்பனஞ் 
Cs x uD ars ap ௬செகமுஞ்சொப்பனம் 

வீண்படுமிவைச்செலாம்விசுத்தனானசோ. 

நின்மலசோப்பனம்-ழற்றிற்று. 
இ 

ஆ. திருவிருத்தம்-உ௫. 

  

நின்மலசுழுத்தி. 

  

வழுத்்துசரச்சர சொப்பனமருவிசொறுஞ் 

சுழுத்திவர் துராமற்றையச்சுமுச் இிவச் அற்றால் 

விழுத்தசாச்சரசொப்பனமேவிடாசதுபோன 

முழுத்தபூரணசமுத்தியுமுற்றுரு தன்றே, (க) 

குடும்பபாரமுஞானமுக்கொண்டவனின்பு 
மடக்க$த் துயரறிவீனை யடைர் தவனின்பு



௨௬. வள்ளலார்சாத்திரம். [பதிபசுபாச 

ஈடர் துறங்குவோனின்பமுசாண்மலர்ப்பா 
இடர் துறங்குவோனின்பமுமானுமேகள 5ல், (௨) 

நீண்மலைசுழந்தி-ழல்றிற்று, 
ஆ. இருவிருத்தம - ௩௪. 

  

நின்மல.துரிபம். 
அவதி இடவ 

வறு. 

முப்புரமென்பதிவ்வவத்தைமூனறையு 

மிப்புரமூன்றிலுமிருர்இிடர்ப்படா 
கப்புமுப்புர த்தையுக்கடச்ச2 வனே 

செப்புறு துரியஞய்ச்சீவன் முத் தனாம். 

Gang. 

மண்ணொடுமண்ணார் போனார். வளி அயாடுவளியார் பானா 

தண்ணொேண் ணார்போனார்ச மலொடுத மலார் போனார், 
விண்ணொடுவிண்ணா்ே பாஞார்விளங்கறிவுருவாய்ரின்ற 
அ௮ண்ணியரானேயெங்கு நுழைந்திடா இருக்கின்றே. 

நீ்மலதுரியம்-ழற்றிற்று. 

ஆ. இருவிருத்தம் - ௩ ௯. 

  

நின்மலதுரியாதுதம்? 
_.... ௨.௨௨ 

இச்சிலைதுரியமாகசூமென் றருமறைகள்கூறு 
பமிர்ரிலைிகின்ேறோமென்னுமெண்ணமுக்கடர்து? பான 

வர்சிலை தரியா தமாகுமென்றறைவர்சல்லோ 
சந்நிலைதனச்குமேலோர்நிலையிலையறையுங்கா ?ல.



விளக்கம்.] வள்ளலார்சாத்திரம், ௨௪ 

வேறு, 

போக்ிலைவ.ரவிலைபுணரச்கையிலை 
தாச்சலையேச்கிலைசரிச்சக்காலிலை 

மோச்குறமுக்கிலைமுஇழ்ச்சச்சண்ணில 

வாச்கிலைமனமிலைய£தவாழ்விலே. 2.) 

Garg. 

நீரிடைமூழ்ச்னேனிரையவுண்டஉன் 
வாரமிர”ுாமதன்போன்றுமாமய 

நீர்சிவபேரீசத்இிற்றிளைத் திருப்பர்ச 

ளாரவர்பெருமையையஎக்கற்பாலரோ, (௩) 

G ail, 

இத்துரியாதித த திலிமைச்சொட்டுமளவானாலு- 

மு.ற்றசண்ணாடி தன்னிலுளுர் துருள் பொழுதானாலுவ் 

கைத்தல தாலாவின்பால்கறச்குறங்காலமேனு ௬ 

எத் துருவா௫ரிற்போர்சின்மயவீசிசாண்பாக், (௪) 

நீச்மலதுரிபாதீதம்-ழற்றிற்று. 

௮. இருளிருத்சம்-௪௩. 

  

பதிவிளக்கம் 
__ ட 

நிராமயமாய்ரிட்சளமாய்கித் இியமரய்ரின்மலமாய்ப் 
புசாசனமாயசஞ்சலமாய்ப்பூ ர ணமாய்ப்புனிதமாய்ச் 

சராச.ரமாய்ச்சாச்சியாய்ச்சத் தியமாய்ச்சித் துருலாழ் 
பசாபரமாய்வெறுகெளியாயிருக்குமச்சப்பரமூகம், (௧)



௨௮ வள்ளலார்சாத்திரம், [பதிபசுபாச 

சொல்லா லுமனனாலுதொட சாதகுச்குமமாயழ 

பல்லான் றசகேள்வியருமீதென்றுபகர்வரிதா 

யொல்லாதப.ஞ்டடராயுயிர்ச்குயிராபுண்மையா 
பெபல்லாமாயல்லவுமாயிருக்குமர்தப்பரமசிம் 

ன்ராயும்பலவாயுமுருவாயுமருவசயுவ் 

குன்றாயுமணுவாயுங்குணமாயுங்குணியாயு 

ஈன்றாயும் தி. தாயுகானாயுக் தசனாமீ 
அின்றுயுமுளதாயுிருச்குமந்தப்பர மரவம். 

வேறு. 

2 ௨னறிர்சருளுவன் €வராசயைச் 
சிவன்றனையறிர்திடாச்சவராசகள் 

சிஉனிலாவிடமிலைசெடூத்தெல்கணுலஞ் 

சிவனிலாவிடிலுயிர்செசமற்றில்லையே, 

அவன வள துவெனுமகல பாசமே 
யவனவளநுவெனவறைபவன்பசு 

வவனவளஅவினையாச்குஉான்பதி 
பயவனவளதுவறிலறிவைக்காணலாம், 

அவனசைர் திடிலொருவணுவசைச்தஇஇடு 

மவனசையாவிடிலணுவசைச்திடா 

சிவன்சத் தியோடுறிற்செசம்விரிர் திடுஞ் 

சி௨ன்றனித் இடில்விரிசெசமொடுங்குமால், 

மன்னுமாலயனொவொனும் வையமும் 
பின்னமுமபினமும்பேசுஞ்€வனும் 
பன்னுமாணவழுூதற்பாசம்யாலையு 
முன்னுமிச்சிவத்திடையுதித்தொடுக்குமாம், 

(௨) 

(a) 

(¥) 

(௫) 

(௪) 

(௪)



விளக்கம்.] வள்ளலாரசாத்திரம். உத 

(Sou gy. 

பதியறிவாகுமத்தைப்பகுத்தறிவ தவேசீவ 

னிதுவத ?2வாவென்றுன்னற்டம3பாசமாகு 

மதுவிதுவெனுஞ்சுட்டர்றாலறிஉறிஉாகிகிற்கு 

மதுவிரிசொன்றைதரரான்மலரடிசகாணலாமே, (து), 

பதிபசுபாசமூன்றும்பகுத்தறிர்தவேோமுச்தர் 

பதியொன்றும்பற்றாதாகும் பசீகொன்ரைப்பற்றிநிர்கும் 
பதிமுகர்தெறியாவண்ணமறைப்பதுபாசமாகும் 
பதிகுருவானஞான் ழ௩ங்குமப்பாசந்தானே. (+) 

சண்பலபொருளைப்பற்றிச்ச திரினையிழச் தநிற்குல் 

கண்பலபொருளைப்பற்றாசாயிடி றக திரை க்கூடும் 
புண்புலன்பற்றியாவிபுனிதனைப்பிரிர் திற்கும் 
புண்புலன்பற்றாதாயிற்புனிதனை ச்சேருமன்றே, (௧௦) 

பளிங்கியமாணாகும்பசலவனி றைவனாகும் 

பளிவ்ளனெி ற்பஞ்சவன்னம்பார்ச்இலைம்புலன் களாகும் 

பளில்ளெில்வன்னம்பற்றும்பசலவன்பச்கஞ்சாரிற் 
பளிக்கினில்வன்ன ம்ப நீருவுச்சியிற்பானுவச்தால். (௪௪) 

செம்புயிராகுமர்தச்செம்பினிற்களிம்புபாசஞ் 
செம்பினிற்சளிம்புபோனாற்செம்பொனாமாறுபோல 

ஈம்பனார்ஞானஷத்தாலேரனெனுமலம்போம்போனா 
னம்பனாசரிவனென் ழமான்மறைசொல்லுமன்றே, (௧௪௨) 

சாச்ெொசொப்பனம்சளிரண்டைபுச்தாண்டிப்போனார் 

ருச்சமாஞ்சழுத் திவச்துதொல்லிருளாகிமூடு 

மாக்சமுமழிவுமில்லாவறிவினால துவுழ்போனாற் 
போச்கொவெரவுமில்லாப்பூணப்பொருள்வந்தெய்தும். (௧௩),



வள்ளலார்சாத்திரம், [பதிபசுபாச 

சாணுறுபுலன்சள்போகிற்கரிசுற மனம்போம்பேதீன 

லாணவம் 2பாகும்போனாலாருயிர்ப்போதம்போகுஞ் 

சேணுறுமொளிச்கு?மேலாஞ்வப்பிரசாசர்தோன்றும் 

மாணனேயிதுவேழுத்்திரிலையெனமதித்திடா 2ய. (௧௪) 

மன்னையுமறக்து பிச்சனசரவடிவமாஇத் 

தன்னே யுமறச்இருச்சசனயனைப்போன் மு$யு 

மென்னையுமறந்தைம்போதவெயினர்தம் வழு உமா 

யுன்னையுமறர்சாய்$யென்னுருகெனவுணர்ந்துகொள்ளே. (0) 

ப 'ஙூனில்வன்னமபற்றம்பகலவன்பக்கஞ்சாரிற் 

பவ ஐகினில்வன்னம்பற்றாபகலவனுச்சிசாரில் 
விளங்குயிரில றயைச்சகாணாவேலையிற்புலன்கள்பறறும 

அவிளங்குயிரிறையைக்காணும்வேலைபிர்புலன்பற்் ரவே. (௧௯) 

(ary, 

அறிவியாமையை பகன்றஉாருயி 

சரிவறியாதபோருளைககூடிடிற் 

பிறிவ௨மியாதவெம்பிரானுட்கொணடுபோயப் 

பீறி. றியாவசைக்கும்பின்னை யே, (௧௪) 

வேறு 

மாசறப்படித்சானேனுமயலறத்தெளிர்தானேனு 

மாசறத்துறர்சானேனுமஞ்செழுத்துணர்க்சானேனு 

மீசன்வேறியான்்வேறென்னுமிருமையுங்க ழலானாஒிற் 

பாசமுங்கழல்வதின்றாம்பதித் தவர்சானுமின் p, (௧௮) 

தத். திவமுப்பத்தாறுத்தனித்தணிகளைர் தூக்கின். 
மொய்ச்திருண்மூடுமத்சைமுன்னவனருளால்லீ.ஃடின்



லிளக்கம்.] வள்ளலார்சாத்திரம் ௧௧ 

மெய்தி தகுன்னுருவான்றாய்விளங்கு ற மதற்கப்பாலே 
ஈச்சமெய்௫்ஞானமேனிச்சோதிதாஞயிருப்பன், (௧௯) 

றுவேருயோடூம்விரிஈதிச்குலக்களெல்லாங் 

FO POO col AK) CO) aor cop GG) Mair en யதாகுமாபோல். 

லேறுவேருகிரின் றவிவழிச்சமயமெல்உாங் 

உறமுத்தியினிலொன்றாக்கொள்கையதாகுமன்றே, ௨௦) 
* [1 ௩. 6 o 

பதிவிளக்கம்-ழங்றிற்று. 

அடி Balms Bld - Gn, 

  

பர விளக்கம். 
Gam 

பாசத்தாற்பசவெனப்பகர ப்பட் டன 

பாசச்சானிரிதர ப்பதியெனப்ப3ய் 

சாசத்தாற்குருடெனக்க ழறப்பட்பீன 

கசாசர்தானிரித.ரச்கண்ணெனப்படும். (௧) 

ஐம்பொறி௨னத் திடையாவிடேடனார் 

வம்புறுபோதவில்வளைக்துமாழ்குறுஈ் 

துன் பெனுக்கணையீனை ச்தொடுத் தமெல்லகின் 

றின்பெனுமறியினமிரியகெய்யுமால், (௨) 

வேறு. 

எண்ணரியவான்மாச்ச ளிலச்சணங்கட்றங்காலிருண்மலத்தான் 

முடாாயிறர்துபிறச்துழல்வார்,புண்ணியத்தாற்பாவத்தாற்புண்ணிய 

பாலத்தாற் பொன்னா ரகுதரை போச்குவரவுடையார், ஈண்ணிய



௬3 வள்ளலார்சாத்திரம். [பதிபசுபாச 

விஞ்ஞானசலர் பிரளயாகலர்ச ணவில்சகல ரொன்றிரண்டு மூன்ற 

மலமூடையார், தண்ணிலவுமதிமுடியா ரருளுதயகாலஞ் சாக்குத் ௪ 

சரய்மலத்தைத் தணர்துவெமாமார். (௩) 

எல்லாமுசானேகா ணெனைவிடவேறில்லை யெ Mw sg stars 

புண்டிங் கேர்திழைபொன்பூ 4, நில்லஐ(தபொருளெல்லா நிலையென 
வேகருதி ரின்மலனைத்தனைவினையை நினையாதுமயக்கும், பொல் 

லாதபுலன் வழியிற் நிரிர் த. தமொறிப் புசழிகழானல்வினை யுர் விர , 

யும்பொருர்தி, பொல்லாதயோனிதொறும் பிறச் துபிறச்.திறப்பா 

ருமைபாசனருள்கைசக்கி லிரண்டினையுமொழிப்பார், (௪) 

வேறு, 

அன்பனை விட்டுமற்றோர வலனைவிரும்பிப்பின்னர் 
துன்புறுவார்சள்போலச்சுயம்பிரகாசனாகு 

ஈம்பனைவிட்டுப்பொல்லாஞாலத்தைவிரும்பிப்பின் னர் 
துன்புறுவார்களர்சத் துயரிலுச்சொழிஏமுண்டோ. (ட) 

| வேறு, 

ஆவாவென்னவாச்சரியமரியஞானர்தனைநீத் சிட் 

டோவாமாயாமோகதெசாபுணராச்சனவினிலைபோன்ற 
மூவாக்குடும்பப்பாழ்நிரையர்தன்னின்மூழ்கிமூர்ச்சித் தப் 
பாவவயத்தாற்பாவங்களீட்டியையேபண்ணவார். (௬) 

வேறு, 

எஞ்ஞான் றுகுடும்பபாரமேகுமென்றிரக்சல்வேண்டா. 
மஞ்ஞான மெம்மட்டுண்டோவ ம்மட்டுக்குடும்பபா.ர 

மெய்ஞ்ஞானமுண்டேல்முச்திமேவுத.ற்கையமில்லை 
சுஞ்ஞானச் சால௫ஞானஞ்சரும்குமர்சிலையே மத் தி. (௪)



விளக்கம்.] வள்ளலார்சாத்திரம், ௩௨௯ 

(வேறு, 

உண்ணலுறங்கல்பற்றல்விடலுலகர்தமுவல்வரல்போச 
லெண்ணுமிவைகளானமாவுக்கயற்கையென்னிலிவனுக்கிங் 
செண்ணில்கோடிபிறவியினுமிடும்பைச்குடும்பர் சனினின் று 
பண்ணற்க சியபரமபதமோச்௪பில்லைபகருக்கால், (௮) 

வேறு, 

்” ”வனாமிர்தவான்மாவியறீசையைத்தெரிக்குங்காலைக் 

சேவலன்சுத்தன் சார் தன்சூச்குமன்கிளர்சனாசன் 

பாவமில்சர்வாண்தன்பக ருஞ்சர்வசாச்கி 

மேவுன்மாத்திரத்தன்மிகுசுசசொரூபனாமால், க 

வே று. 

யாதாமொருவனிவ்வண்ணமிலகுமான்மசொருபத்தைப் 
பேதமாகவறிபுமவன் பேசினான் மவபகாரி 

யோதசோ.ரனாலெர்தப்பாவரு ஒற்றப்பட்வில்லை 

வே. தமெல்லாமுறையிடி லுர்செளியாசையமேலிட்டோர். (40) 

வேறு, 

௦ புண்ணியபூமியிற்பிறர் தம்பூசுரப் 

பண்ணவனாகுயுமூங்கைபாறியுவ் 
சண்ணியகுடும்பமாக்கடலைநீந்திடான் 
றிண்ணியபிரமபசாரிதேறிடே. ' கக) 

வேறு. 

நசையானானாமூயற்சியினாலுமவிழ்ர்தபேராதசவாலுய 
'சாகனசத்தாட்ருகுரவன்பாற்குறைவறுபச் தியினாலும் 
'மாகமேவிளைச்கும்பிரடரு இபின் தன்பாவனை ஓழுதையுர் ணீர் திட் 

டசமாஞ்சவனேசானெனச்சிர்இச்திடரொழிர்திருர்திடத்தகுமால் ,



௩௪ வள்ளலார்சாத் இரம். [பதிபசுபாச 

வேறு, 

முரசஇர்தானைவேர்தர்முன்னர்?சானென்றோதி 
லரசனுமிசச்சினர்தேயாகச்கனைபலவுஞ்செய்வன் 

விரைசெறிசொன்றைமாலைவேர்தன்முன்னீசானென்னிற் ' 
நிருவுளமகிழ்வனென்றாலியாரிதைத்தெளியவீல்லார். (#4) 

வேறு, 
௦ 

யாஉனொருவன்றன்னிடச் திலிருக்குஞ்வனை விட்டயலே 
மேவியிருச்கு சிவனை ஈனிபூசிப்பவன் றன்வியள்கையிற் 

பாவியிருக்கும்பாயச த்தைவிட்டுக்கூன் கை பர ந்தோடித் 

அவுர் தளியைகா.உனி யாற்றுய்சக்குமவனேசொல்லும்கால், (௧௪) 

Gam. 

சகலபூசங்கடோறஞ்சாக்கியாய்விசுச்ததேசாய்த் 

தகுஞானதேகியாகித்சக்கிெயபரமான்மாவை 

யகமுசமாகவுள்ளும்புறம்புமொன்றாயறிர் து 

பசவறயாவன்பார்ப்பானாக்கவனமுழுதும்பார்த்தான். (௧௫) 

வேறு, 

ஆச்கைமேவிமேவானாயணுவாய்மகத்தாய்விபுவாகிச். 

குக்கவுருவாய்வியாபகனாய்ச்சொலுமானச்தசொரூபனாய் 
ல்க்குராசரகிதனாய்விளங்குஞ்செவனையுள்ள படி 

சோக்கியறிர்துதரனானோனொய்தாஞ்சோகமடையானால், (௪௭) 

(வறு, ் 

வான்வர்தமக்கு$ீங்காமயறருபேதவேது 

வானவஞ்ஞானஞானவலியினாற்சிசைச்சபின்னர் 

இீனமார்?வனென் றுஞ்சவனென் றமில்பே;த த்தை 

யீனமார்புச் தயாலேயெ௨வன்பண்ணப்படுவஈன்சொல்லோ. (௧௭)



விளக்கம்.] வள்ளலார்சர்த்திரம், 

வேறு, 

ஆன்மாசுத்தன்சதாரித்தனழியாவின்பச்சுசசொருப 

௬௫ 

னன்மாசெஞ்சொற்பிரசாசனஞ்ஞானத்தாலசுத்தனைப்போ 
லான்மாதோன் றப்படிகின்றானருவமாகிரிர வயமா 

மான்மாஞானைத்தாற்சுத்தனாவிளங்கப்பகன்றான். 

யாவஹனொருவனஞ் ஞானச்சேற்றைஞானவிரும்புனலா 
மிலாவக்கழுவுவானவனேலவொளிசேரமலசதாகத்தன் 

ரு௮ுகருமதற்பரனா ய்த்தபனனெழுமுன் றரியானா 

யாவலோடுககக்சைமுதற்படிர்சானேனுமசத்தனே. 

ET COTE I OF BB CO UI COT rey GG) த௫ருச் தியனாய் 
ஞானவானாயழர்ர் இருக்கும்யோகிக்ந்தஞாலத்தி 

லானகருமமனுவேனுமில்லையுண்டுபோற்றோன்் றின் 

நானந்தன்னையுள்ள படி யறிரதஞானியலனஉனே. 

வேறு, 

பரவ;பில்பரமாச்மஞானர்க்கு 

மூவகையுலகச் தினுமொய்ம்பினா 

லாவதோர்பயஜஷொென்றிலையாங்கவர் 
சீவன் முச்தெனச்செப்பும்வேதமே. 

ஞானமமன்னுமோர்சல்ல ரதத தை£த் 

தனமாயைபினிச்சையிழுதையோர் 
இனமார்குடும்பச்சடல்சிச்சயே 
புனமாய்ச்சுழன்றேயுமல்வார்களே. 

யாவனாயினு(பியாதோர்பொழுஇனி 
லாவிஞானவமுதச்சுவையினை 
யாவலோமெருர்தினனாயிடில் 

யாடையும்விட்டதனையேயெய்துவான். 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨0) 

உக) 

(௨ ௩)



௩௭ வள்ளலார்சாத்திரம். [பதிபசுபாசு 

அரியஞானவருசச்சுவையை?ச் 
இரியுமைம்புலவின்பக்சடுய்ப்பனே 
லரியஞானவழு ,தச்சுவையைமுன் 

பருசப்பட்டவனன்்.றுபசரிலே, 

பண்டி தரிச்தப்பாரைமுமுைை யுச் 
சொண்டினான்மசொரூபத்த றிவர்கள் 

மண்டஞ்ஞானமறைப்பூண்டவரஃ 

தண்டிச்சல்ச.ரனை யறியார்களே. 

வேறு, 

அசரீரியாய்மசத்தாயமாச் தளவமலவான் மா 

வசைசுகமருவானா௫ிமாண்டு ற இலேசனாக 

யிஷ்சபிரசனனான் மாவாயிருர் திடப்படுமன்னோனைப் 

பசையறுஞானவானான்முத்தனென்றுரைக்கற்பாலார். 

ஆகையாற்றேகெட்சேயளவறு துயரமெல்லா 

மூகவஞ்ஞான த் இன்சண்கூலமாயிருக்குமன்றே 
யேசஞானத்தஞ்ஞானமிறச்குமற்றியற்றவலோவாச் 

சோசசன்மத் தஞ்ஞானஞ்சருக்குமோசுரும்கடொவால், 

ஞானத்தைத்தவிரப்பாவச்குழாக்சளைசாசஞ்செய்பு 
ஞானம்வேறில்லையிர்தஞானம்போனலனொன் மில்லை 

ஞானசாதக த்தையன் றிசவையுறுகுடும்பம்போக்கு 
ஞானசாதனம்வேறில்லைன்னெறியதிமாணாச்சா, 

பாதசமனைத் து£ங்கும்பச்குவசித் தத் தார்க்கு 
மேத்குஞானத்தின்் சண்விருப்பமும்வியப்புமுண்டாம் 
பாதசத்தாற்கட்டுண்டபதித?ச் தத சார்ச்கெல்லா 

மேதகுஞானவார்தீ தைகடைச்குமோவிளம்ச்ம் சாலே, 

(௨௫). 

(உள). 

(௨௮): 

(௨௯),



விளக்கம்.] வள்ளலார்சாத்த் கூள 

வேறு, 

ஆன்மாறித்தன்சருவபரிபுரணனரியகஉடச்த த 

னான்ைமாதோடமிலிே யகனாூயிருச் தம்பி.ராச்இியினா 

லான் மாபின்னம்போ ற்றோன்றப்படுவனரியஞானத்தா 

லான்மாபின்னம்போற்றோன்ற்ப்படானென் றறைச்தானழலாபு 

வேறு, 

ஒருவலுக்டிப்பிறப்பிலுரியதோர் 
ப7மவான்௨உசொருபம்பசவற 

விரவுமேலவன்மேலாம்ப. ராப. 
வறியமுத் ,இயடை யப்படுவனால், (௩௧) 

எர்தயோடிச்கெப்போதுமனதிலே 

யு தஞானவொளியசைதன்னிய 
மிர்தஞாலமெக்கசெய்கும்விளங்குமேற் 
சச்தமுத்திதானாயேவிளங்குமால், , (a2) 

எப்போதுதன்சொருபமெதார்த்தமா 
யொப்பரோச்கியுலசங்களியாயவையுவ் 
சப்புமாயாமயமெனக்சாண்பனே 
லப் 2பாதேயச்சுசவடிவாயினான். (௧௩) 

எப்போதுர்தன்னிடத் இற்சருவமுர் 

தீப்பலின்றியேதான்்சருவத்தினு 
துட்பிடானசோச்சானோச்குவானெனி 
லப்போதேயப்பிரமமடைவனால், " (௩ ௪) 

எப்போதிமாதாமொருவலுச்கப்பவ 
வெய்ப்புலாம்பிணிச்சேசமூலிச்சையாம் 
பெட்பின் மேலாம்மிரமஞானம்பெறி 
லப்பொழுதிஉனேரிவனாயினான். («.@)



2) வள்ளலார்சாத்திரம். [பதிபகபாக 

வேறு, 

செர்தழல்விளக்ச துறியதாயினு 
மர்தசாரத் இனை யகற். றஇுமாதுபோற் 

ர்தலில்ஞானமுஞ்சிநியதரயினு 
மர்தமில்பாவக்ஏளனைத் தம்போச்கு.... ல், (௩௬) 

ஒளிவளர்பெருகெருப்பூலர்ச்தசாட்டமுக 
தளிர்பசுங்சாட்டமுச் த௫க்கும்பான்மைபோ 
னளிர்மதியனை யவோர்ஞானவல்இயுவ் 
சளவிருவினையையுங்சண த் திலீவாட்டுமால், (௩.௪) 

மர்.திரம்வல்லவன் வவியபாம்பொடு 
தொர்தனை யாயிலும்விடர்தொடப்படர் 

னிஈ்தியப்பாம்பொடுவிணக்கிரிற்பினு 
ஈர் தியஞானியாவைதொடப்படான். (௩௮) 

அம்புயபத்திரமறலின்மூழ்கியும் , 
பைம்புனவலாலொருபர்தமின்மைபோ 
னம்பனையகத்சவிரொத்தஞானியு 
மைம்புஒன்மூழ்கியமரர்ப்புணுன ரோ, (௩௯) 

(வேறு, 

மருர்தனான்மர்திரத்தான்மன்னுயிர்ச்செருச்கும்பொல்லா 
வருர்தியவிடா?ச்சப்பதெல்போலமலயோகம் 
பொருநர்தியஞானிகட்குப் பொருவில்பாம்சளெல்லார் 
,திருர்சொருகணத்திறச்குச்தீர்பவமுடையமாணா, (௪௦) 

வேறு, 

ேதமெய்ம்மொழிசண்டுவிமலா 
யாத பாண்டி த திகுகன்யை 
சோசகச்சொலித்தாடிக்குசொய்யவ ' 
ேதமாாாரருச்டிலாயாவமே. (es)



லிளக்கம்.] வுள்ளலார்சாத்இரம் ee 

Ga, 

ஞானியேபுருடோத்தமனைை லரல் 
வானநாடகும்வர் தஉணங்குவா 
சேனைசாடகுமேவலினிற்பர்காண் 

ஞாணிபூச்சியமென்பசற்கையமோ. (௪௨) 

வறு, 

அல்லியமொழிர்சானேனுர் துல்லியமுடையானேலனுங் 
சல்வியில்மூர்ச்சனேனுல்கற்றணர்பெரியோனேனு 
மொல்கலில்ஞானமோகப்பயிற்ியையுடையோனானா 
னஉ்லவனவணேயார்க்கும்பூச்சியசாடுக்காலே, (௪௩) 

(வறு, 

பேதாபேதமகன் ரொழிர் தமாணாவின்லும்பேசச்கேள் 

யாசாமொருவன்டிருகத்தைஞானியெய்தப்பெறிலவன்் றன் 
மூ.சாதை யராம்பிதிர்க்குழுச்சண்மு.த்தி யடை யப்படுவோமென் 

ரோத ரமஇழ்ச்சியொ௫ெடனமுஞற்றாகிற்பசொழியாதே. (௪௪) 

வேறு. 

தவறறவெவன்மனர்தத் இவத்திலே 
பவமகலனுபவப்பரியர் தஞ்செலி 

னஉன்லிழியெதிர்ப்படுமலுச்சளியால ரூம் 

பவமெல்ரா?த் துயர்பதத்தைச்சேர் வரால். (௪௫) 

வேறு, 

மாசசல்மாணனேமூமைதக்கிய 

தேசுணர்ஞானிகடெசிசனத் இனால் 

வேசரிரீங்பயேலிசவும்விண் ஹசர் 

வாசவன்பச ததையேபெறுவர்மண்ணுளார். (௪௬)



ச வள்ளலார்சாத்திரம்; . [பதிபசுபாச 

வேறு, 
பாலன்மாநிதியைப்பெற்றுமற்றொன்றைப்பற்றலேபோ 

லேலவிம்மனிசரெல்லாமீ சனுச்சேனை 
மேலைல்வினையினாே லஞானியைமேவப்பெற்.றஞ் 
சாலமோகத்தானீத் தச்சஞ்ச ரிப்பார்சளர்தோ. (௪௭) 

Gag, 

திகோவிச்சமாயைம யலொழியாதிருச்குமானிடர்சள் 
வாசார்ப.ரமார்த்தத்தெ ரிசியானமூபுர்.சழை?த் தத் 
தாகாரிதத் தும்பொருட்டு லடல்யாதாமொருவர்ச haQen op 
சாசாவவசேயமுதத்தைவிட்டுவிடத்தையருர் துவோர். (௪௮) 

பசுவிளக்கம் - ழற்றிற்று, 

ஆ திருவிருத்தம் - ௧௧௧. 

  

€ 

பாசவிளக்கம். 
ஷிவ 

மூதீலாவது 

ஆணவவிலக்கணம். 
ee ey, PSL gn een 

அண வமலமான்மாவுச்சனாதியிலியத்கையென்னின் 
மாணவசக்கின்வெள்ளேபோலொருசாதுமாயா 

° 
வாணவமலமானமாவுச்சனாதியித்செயற்சையென்னிற் 
காணும்வெண்மடிச்சழுச்குச்சலத் தல்போற்பினும்வச்செய்தும். («) 

வேறு, 
சரிதையிலாணவக்கால்சரிர் டுள் 
சரியையிலசைமலக்கெ௦ு தியுற்திடு



விளக்கம்.] வள்ளலார்சாத்திரம். re 

uGgae ures Her aps ener wig 6 Ow 
விரிசிவஞானத் தின்முற்றும்வீயுமே. (2, 

வேறு, 

வீணுரைக்கரும்புமீ: சன்மெ ௰யுரைவேம்புமாக்குச் 
தாணுவையிறை றஞ்சலொட்டாதை யலையிறைஞ்சப்பண்ணு 

நாணறவிரத்தல்செம் ய்யுல்ஓவர்ச் (2 தல்செய்யா 
வாணவமலச்தின்செய்தியிவ்வணமநிச் தசொள்ளே. (௨ 

செல்லி னுக்குமிபுஞ்செம்பினீடுச ரளிதமும்போலச் 
தொல்லைதொட்டின்றசாறுமுயிரிடைத்தொச்டரித்கும் 

வல்லிே யநர்பல்கசாசான்வடிவெடுத்தருளுல்காலம் 
புல்லு2.பனி௦ பாற்பொன்றும்போதவாதவனெழுஙக்கால். (௪) 

ஆணவவிலக்கணம் - ழற்றிற்று, 

ஆ. இருவிருத்தம்-௪௧௫. 
ரகக். 
* 

இரண்டாவது 

மாயையிலக்கண ம்: 

en கையை 

மாயைஷேயுடலமாகுமாயையேசசணமாகு 
மாயையேபுவன.ழாகுமாயையேபேரசமாகு 

மாயையேமொதிசளாகுமாயையேபுலன்களாகு 

மாயையேயண்டபிண்டம்யாவையுமாயைமாமே, (க 

சாயைபோலொத்தவாழ்வைமெய்யெனச்சச்தோடிக்குர் 

தயமெய்ஞ்ஞானவாழ்வைப்பொய்யெனத்சஅடித்துட்ரு 

மாயவன்பிரமனீசன்யாரையுமயக்கஞ்செய்யுவ் 

காயமேமாயையானாலியாரிதைச்சடச்சவல்லாச். (2)



Pa வுள்ளலார்சாத்திசம், [பதிபசுபாச 

வேறு, 
காமத்தாலிர்திரன்சலச்சமெய்தனஞென் 
காமத்தாலிரர்வணன்கருத்தழிர்தனன் 

காமத்தாற்சேசன்சவலையுற்றனன் 

சாமத்தாலிறரசவர்சகணச்வொர்களே. 

சோபத்தாற்செளசிசன் றவச்சைச்கொட்டினான் 
சோபத்தானகுடலுக்சோலமாற்றினான் 
கோபத்தாவிர் திரன்குலிசம்போக்கினொன் 
சோபத்தாலிறர் தவர்கோடிசோடியே. 

கோபமேபிறவியைச்கொடுச்குக்கொள்தையாங் 
கோபமேயறிவினை ச்குறைக்குக்குட்டசோய் 
கோபமேதாயையும்கொல்லுர்திண்படை 
கோபமேதவத் இனைக்குலைக்கும்பேயோ. 

ஆசையாற்சர்திரனக்கச்தேழார்தனன் 

ஆசையாற்சவுபரியறிவை$ங்கனொன் 
அசையான சாசுரனாவிபோச்கஇனான் 

ஆசையால்வாலியுமழிர் துபோயினான். 

வேறு, 

ஆசையாலிர்தமாயையறிவினை முழுதுமூடி த் 
சேசமேயான்மாவென்றுஞ் சேயிழைமடவார்தங்கள் 

போகமேமோக்கமென்ழம்புர் இியைத் திரிவுபண்ஹுஞ் 
சோகம்பாவனையாலித்தைத்தொ?லைப்பர்கள்வன்முக்தர், 

மாயையிலக்கணம் - ழற்றிற்று, 

5 இிருவிருத்தம்-க௨௨.. 
ன வாமை கவள 

% 

(இ) 

(=
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மூன்றாவது 

கன்மவிலக்கணம். 

ஷட் 

வினை யினால்விசாரமுண்டரம்விசாரத்தால்விருப்புண்டாகு 
முனலுறும்விருப்பரானாவிதவுலசக்சஞண்டா 

ஈனிபுலசச் சான்மெல்லகானெனுடிசமுண்டாகுர் 

அனிஉடையசக்காரத்தாற்றுஞ்சலும்பிறப்புமுண்டாம், (5) 

ஊழ்வினை யாலுடம்புமுடம்பினாலூமுமா௫த் 

சாழ்வினையிர ண்டாய்மூன்றாய்ச்ச துர்விதமாகயோக்கி 

வாழ்வொடுவறிமையாமென்னுயிர்தொறும்வதிர்து 

காழ்மரம்விதையும்போலாங்கன்ம$சண்டுசொள்ளே,. (௨) 

சஞ்சிதர்திருசோச்காற்போம்பிரார.த்த ர்தனுவோடேகும் 

விஞ்சமாகாமி £ச்தான் விளன்குஞான த்தினாற்போஞ் 

செஞ்சயான்செய்ததெல்லாஞ்வென்செய்ததென்ற ணர்ர்தால் 

மஞ்சனேவினை த் இிறங்கள்உர் துனைச்சர்தியாவே (௩) 

இம்மலகூன்றாலாவியிருளடைந்த றிவுமாழ்கி 

மும்மைதேரள்புஉனர்தோறுமுறைமுறைபோடமீளுஞ் 

செம்மலஜத்ருணைஒள்ளற்றிருவருட்டிரோதைமாறி 

மம்மர்கொள்பாம்புமிழ்ர்சமதியெனவிளம்குமன்றே, (௪) 

பாசவிளக்கம்-ழறறிற்று,” 

ஆ. திருகிருத்தம் - ௧௨௭, 

 



௪ வள்ளலார்சாத்திரம், [பதிபசுபாச 

ஞான தீக்கையிலக்கணம்., 

  

பூசையால்விரத$தன்னாற்புண்ணியதீர்த்தச்தன்ன 
லாசறுதருமர் தன்னால்ள்வறுவேள்விதன்னாற் 

பாசப5தங்சகள்பொன்றாபாரி! ஈம்போல்வக்த 
தேரிகனருளுஞானதீக்கையாற்பொன்றுமன்றே. (s) 

வேறு, 

அண்டமெலாம்வலம்புரிந்தானறுமுகவன் சரிமுகவ னறிவாலா 

ய்ர்திட், டெண்டிசைக்குஞ் ॥வனிறையன் வனை யல்லா துலகுயிரு 
மில்லையென்றே, மண்டியவன் பாலெழுர்து வலம்புரிக்தான்மகழ்கஇ 

றைமாங்கனியளித்தான், கண்டவிருவசையாலுவ் கன்மபலஞானபல 

Ge Teen eGo, (2) 
ஞானதீக்கையிலக்கணம்- ழற்நிற்று. 

ஆ. திருவிருத்தம்-௧௨௮. 

  

ஆசாரியனிலக்கண ம். 
—r-o<— 

லசாருணியம்பாசவை ாச்யஞசர்பிறங்கி 

யோவிலாலீசன்பத் தியொளிவளர்பிசமஞானச் 

தாவியகான்குர்தானேகுரவ ற்குச்சடலமென்னுஞ் 
சாவதும்பிறப்பு: நில்லாச்சங்க.ரனாசமங்கள் (s) 

வேறு, 

மண்ண வ 8ரலைவளிசெருப்பலை: 
விண்ணூலைமதியலைவிரிர்தபானலை 

பெண்ணலையாண$லைபேமேல்லையா 

லண்ணலே$யெனவறைபவன்குரு. (2)
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வேறு, 

Pag து.வமிவோசம த்துமிசிவோயமத்தி 

ஈவத் து திவாக்கெயெத்சைவையழ€டற்கோதி 
யவற்றுதபொருளைத்தேற்றியாக்க௨ன் லேசம்போக்டூப் 

பவத்துயாதசிச்தான் றன்னை ப்பரமவாசிரியனேன்ப. (௩) 
* 

யானெனதெனுஞ்செருகச்கையிரிச்சொளியாயெறிக்கு 

ஞானீதேசகற்குத்தன்னை*ஈ5ரகொடுத் இறைஞ்சாரின் £ 

வானமாணாச்சற்கச்தவனுபவமறையலாகு 

மேனையோர்க்குரைப்பினன்னோனிருள்புவைரிரையத்தெய்தும், (௪) 

வேறு, 

சிடன்றனிபவரோய்க்குத் சேகன் வாய்மொழிமருர்சா 
மாடகமாமலையேறியானர்சமஎ டர்தான்போ 
ஞடரியவுயர்முத்தன்ஞானச்சாலடைந்தோரை 

வீடுபுகக்குடியேற்றும்வித் சசனுமிவனாமால், (G) 

ஆ சாரியனிலக் கணம் - ழற்நிற்று, 
ஆ. இருவிருத்கம்-௧௩௩, 

  

சீடனிலக்கணம், 
இடிடா 

பூதசாரிய்வ்களெல்லாம்பொம்ம்னமமெய்ப்பூதகாத 
னாதலாற்புவனத்தாசையர்ச.ரத்தாசையற்ப 
மோதற வகைச்சம்பத் துமுயாமுச் திவிருப்புமிர்தச் 
சாதனசான்குர்தானேசிடற்குச்சடலமென்ப, (க) 
  

மனைவ te nari 

சு ஈ.தர்-இசைச்சொல்,



௪௭ வள்ளலார்சாத்திரம். | பதிபச்பர்ச 

வேறு, 

௩உானலனிஉனமையாள ௨ர்தூம் 

பரசவனென த் தினம்பணியச்தச்சவ 
னிருவினை யாழியையெளிதினீர் தான் 
ஜிருமலிமுச்தஇியைச்சேருர் இிண்ணியன், (௨) 

(வறு, 

6 
கடப்பருங்கடல்கடத் தங்கருணையாரியன் முனிச்தே 

யடித் துதைத்தருவருத்திட்டச்செமஞ்செம்சாலு 
மூடற்பிணியகற்றவல்லவுத்த மனிவனேயென்று 
இடப்படுசிர ச்தையுள்ளோன் சடனென்் ற ரைச்கும்வேசம், (௩) 

மன்னர்முன்க ரலன் முன்னும௫ழ்ச்சியைப்பிரீச்ச வந்த 
தன்னிசர்சோயின்முன்னுக்தான டல்கியவொர்போல 
மின்னமர்கயிலை£த் தமெய்யுடையார்போல்வந்த 

கொன்னமர்குரவன்முன்னாடங்குவான்குலமாணாக்கண், (௪) 

குருவிலான் யெற்றஞானல்குமரியைக்குமரிகூடி 
மருவியவின்பமொக்குமண்ணிடைஈம்போல்வந்த 

குருவினாற்பெற்றஞானங்குமரியைக்குமான் கூடி. 

மருவியவின்பமொக்குமென்பர்ஈன்மதியுளாரே. (@) 

ot sor gen puyder Dap gsiurcdcanreé ge fom pe 
சுந்தரக்குரவன்பாதத்தொழும்புகள்சிறி தமிள்றி 
யர்தமில்ஞானம்2வண்டுமவாவெலாங்சொழுனற்டுசான்று 
ஈந்ததிவேண்டிசோற்குந்தன்மையோடொக்குமன்றே, (௬) 

வேறு, 

முன்புறவானிரவெல்லாலமுப்போ தும்பணிர்செழுவான் 

பின்புறுவான்பகலெல்லாம்பெட்பு று. வானெப்பே ரதப்



விளக்கம்,] வள்ளலார்சாத்திரம். er 

'சொன்புனைச்தவுரைகொள்ளான்குறிக்சொள்வான்.றிருமொழியை 
யன்புடை யமாணாச்சற்களவில்குறியுண்டாமால், (er) 

வறு 

சானார்கொல்லோவென்றனச்குகாதனார்கொல்லோவெனக்கெ 
கானாப்பிறப்புமிறப்புகவணடைச்சதென்சொலோவென்று 
சானேதனக்டிவ்விசாரங்கடலைப்பட்டிடலுரச்தேசெனை த் 

“தேனாரரிபோற்றேயமெனாக்தேடுமவனேசற்€டன். (ஆ 

_சீடனிலக்கணம்-ழம்றிற்று, 

௮” திருவிருத்தம் - ௧௪௧. 

  

ஞானகுருமான்மியம். 

—»}-— 

பீ திர்ச்கடம்பூசை யாவும்பேசிடிற்பாசதன்மம் 
பது ப்பொழிற்றீடாகமாதிபுகல்பசு சன்மமாகு 

முதுக்குறையறிஞர்பூசைமுப்புர தசனன்பூசை 
அ.இர்சருமாசான்பூசைசொலிற்சிவ தருமமன்றே, (s) 

வறு, 

எச்தா.பிருப்பினுமிறப்ப துநிச்சயம் 

பொன்னாட்டிலிர் திரனாயினும்பொன்றுவ 
னன்னாட்கழியுமுன்ஞானத் னாலே 

தன்னாலறிவதுசற்குருபாதமே, . (2) 
சித்தஞ்சிவத்தோடொருக்கசிச்சிவமான 

மு.த்தன்வெமெனமொழிச்திடுமாசகமஞ் 
சத்தியஞ்சவன்சமங்கரனென்றே 

குற்றமினன்மறைகூற ம்வகுத்தே.



௫௮ வள்ளலார்சாத்திரம்., [பதிபசுபாச 

வறு, 

ஆதலாற்குருப்பிரானஇசமென்ழ சால் 
வேதமுமுறையிடும்விவகயானஉன் 

போதொடு$சொடும்போற்றிசராடொழல் 

காதலாற்குருபதங்கைவிடான3. (=) 
e 

ஞானதரமான்மீயம்- ழற்றிற்று, 

ஆ. இருவிருத்த்ம-க௪ட. 

  

கொல்லாவிரதம. 

  

ஆமுபிர்ச்சொலாதமேலோரறிவினை யறிர்சஈல்லோர் 

இமனமொடுச்சவல்லோரிவர்களேதேவ.ராவர் 
சாமராய்ச்சற்பழித்தோர்களவுசெய்துடல்வளர்த்தோர் 
மாமிசச்.இன்போெெ ல்லாமானிடப்புலையரர்ீவார். (௧) 

வேறு, 

அரியவாச்சையின்மானிடவாச்சையேயாச்சை 

விரியுசோன் பினிலுயிர்க்சொலாவி7தமேவிரதல் 
கரு திற்றெய்வதங்சண்ணுதற்றெய்வமேதெய்வர் 
தெரியிற்றேவிசாலோத்தரதேற்றமேதேற்றம். (2) 

வேறு, 

அம்மாவெனவலற்வாருயிரைச்கொன் றருர்தி 
யிம்மானிடசெல்லாமின்புற்நிறாச்சின்றா 

row ra gees saCsserporgaise 

Qu runowordess wower cy pyF சவர்ச்சென்கெ ரல்லுவே ௮0)



லிளக்கம்.] வள்ளலார்சாத்திசம். ௯௯ 

வேறு. 

கங்கையிறபடிசதிட்டாலுங்கடவுளைப்பூசித்தாலு 

மங்குல் 2 பாற்கோடி தன்மம்வள்ளலாய்ஷழங்கினாலுஞ் 

சல்கையில்லாதஞானதத் தவமுணர்ர்திட்டாலும் 

பொக்கு.றபூலால்புசப்போன்போ ய்௩ரசகடைஉனன்றே, (௪) 

கொலையிலானுதவுமன்னங்கூறிற்பே மூதமாகுங் 

இசாலையுளானுதவுமன்னவ்கீடறிற்பேர்விடமதாகும் 

புலையர்தம்மனையிலுண் போன்புலை யனாமாறுபோலச் 

செ லைஞர்தம்மனைவிலுண்போன் சொலைஞனேயாவனென்றே. 

கலையெலாமுணர்ச்தானேலுங்கரிசறத்தெள்ந்தானேனு 

மலையெனபுயர்ர்சானேனுமன மயலசன்றானேனு 

மூலகெலாம்புகழப்பல்லோர்ச்கு தவிடசையனேலு 

மிலகியவிரக்கமின் ோறலெழுஈரசடைவனன்றே, ௬) 

.இத்திறனருள்கைப்பற்றியுயிர்க்செலாமித த்தைச்செய்க 

#69) யவீரச்சமின்ே தன்றருாத் தியைச்சா.ரானாகும் 

பத்தியால்யோசஞ்சாரும்யோசத்தாற்பரமஞானஞ் 

5 இியாமிதற்காதா.ரஞ்சீவசாருணியமன் றற, (ar) 

கொல்லாவிரதம் - ழற்றிற்று, 

ஆ. இருவிருத்தம்-௧௫௩., 

  

1பாக்கையருமை, 
கஷ்ட - 

மக்களாக்சையிற்பிறத்தலேயரிதுமற்றஇலுச் 
அச்சகூன்குருமையைத் து றத்தறுமரிது 

சற்குலத் டைவரு சலுமரிதுஞானத் தான் 

முக்கணீசனுச்சாட்படல்மூற்றிலுமரிதே.



வள்ளலார்சரத்திரம். [பதிபசுபாச 

வேறு, 

உடம்பெலாஃவ்கெல்லுடம்புபெற்றவ 
GUN ey oy pu wD ene pwn i Bere 
௬ட ம்பிஸிதுறுபயனாவதேதெனி 
லுடம்புயிருணர்உையுமோரலாகுமே,. 

வேவறு, * 

அரிதமானிடயாக்கையிற்பிறச்தன்மற்றதினு 
ih) #92 வநூல்சைவதூலாலகந்தெளித 

லரிதவ்வீசனேசாமெனவறிவுமேவிடுத ஃ 

லரிதுவாய்ப்பறையறைந்திடாததினீடக்டெலே. 

யாக்கையரநுமை-ழற்றிற்று, 

அட. திருவிருத்தம் - ௧௫௬. 

  

சரிநைகிரியா யோகவிலக்கணம், 

  

பெ ரியவிம்மானிடயாச்கைபெற்றவர் 

சாரிதையுக்கிரியையுர் சான் செய்இன் றிலர் 

சரிதையுங்கிரியையுக்தான் செயாவிடி 

லுரியயோசத்தினையுணாலாகுமே. 

வேறு, 

எங்சணுசிறைந் துசின்றவீசனோடொன்றலாலே 

சம்ரனாமேயென்னச்சமாதியோசம்புறிர்து 
BBS da sia ww BC ur gy at on ர். துலங்கெச்சுவானுபூதி 

யங்குதித்இட்வானர்தமடைவதேயமலயோசம், 

வேறு, 
அரியவிம்மானிடயாக்கைபெற்றவர் 
கருமயோசங்களாற்காலக்தள்ளுய 

(2) 

(௨) 

(௧) 

(2)



விளக்கம்.] வள்ளலார்சாத்திரம். B® 

GAwOwwercrrarG ure 5B Coes ow 

௮ ரியயோசத் தனைச்சோதியார்களே. (௨) 

வேறு, 

ஒருசணமிருப்பன்றெய்வவுருலினிலீசன்றான்மற் 
றிருகணஞ்செ க்கோலோச்சுமிை றயவர்பாலிருப்ப 
ஏருமறையவர்குழாத் துளம்பூலீ ழளவிருப் ப்பன் 

தரியயோகிகளுளத்தி ற்றூக்குவனிரு ர்தெப்போதும். (கூ 

சரிதைகிரியயயோகவிலக்கணம் - ழற்றிற்று, 

அட இருவிருத்தம்-௧௬௦. 

ஞான நிட்டையிலக்கணம். 

அடந்த ஆமை 

அர ரஈசரப்பொருள்சடோறூர்தங்கிசின் றவற்றிஸ்றன்மை 

விராவுதலின்்றியொன்றாய்விமலமாய்விண்ணினொய்தாய்ப் 
ப.ராபரவெளியாய்$ங்சாப்பாசசாலல்கடர்த 
நிராமபசவச் தானாககிற்ப துஞானரிட்டை, (க) 

மத் திமவுடறானாகாவளர்ச.ரணக்தானாகா 

மொ ய்த்தவிர்தியச்தானாகாமூலவாயுவர்.தானாகா 
சித்திர 2பம்போலச்வபாவங்கழன்று 
நித இயசிவர் தானாஇரிர் ற்ப.துஞானகிட்டை, (௨) 

கன்மவாதாரமாறுக்கடர் துகற்பனைகடா து 

வுன்மனைகடர் த£வவுணர்வையுங்கடர் கமேலாய்ச் 

சின்மயமாகிகின் றசிற்ப.ரநிலைகடர்.து 

நின்மலூவர்தானாகிறிற்ப து ஞானநிட்டை,



௫௨. வள்ளலார்சாத்துரம். [பதிபசுபாக 

மச்களுமனையுநீத்துமாத.ரா.ராசை$த் துச் 

சொர்ச்சமேலாசைகநீத் துச்சுத்தனா ய்ப்பற்றொன் Boor Ba 

கற்கவேண்டியதுதீத்துச்கரு திருவினையு$த.து 

கிர்ச்குணசவர் தானாகிறிற்ப துஞானஙிட்டை, (௪) 

வேறு, 

தர்தனைபுறஞ்செலாச்சி? வாசம்பாவனை 

சர்ததமுஞற்றிடிற்சமா இவர் து.ற 
மர்தாற்சமாதியாலறிவுமேலிரி . 
மிச்தசன்னிலையி2லயிருக்க ற்பாலையே. (தி் 

டச்] 

ஆங்கறியாமையுமறிவு£ங்கவே 
யோங்கெயவறிவொடமொன்றுபட்டவண் 

டூங்குபேரானர்தத்தாச்சம்வர் து.று 

ரூங்கைகாண்கனவென முத் திசாண்டியே. (௬) 

Gam. . 

பாவனாடூதர்தன்னினாடெரீறும்பதிர் துரிற்பாய் . 
பாவனாதீதர்தன்னினெஞ்சசம்பதியா தாயின் 
பாவனை தனிலேகெஞ்சைப்பழச்கிடுபழுச் தகாலைப் 
பாவனாதீதம்வர் துபஇர்இிடும்பான்மையோடே2 (௭) 

ஞானநீட்டையிலக்கணம் - (ppd dw. 

ஆ. இருவிருக்சம்-௪௬௬ 

  

ஐம்புலனால்வருபிலக்கணம், 

௪தீதத்தாலசுணமாயும்பரிசத்தாற்றச் திமாயும் 
வெற்றிசேருருவத்தாலேவிட்டிலம்பறவைமாயும்



பிளக்கம்.] வள்ளலார்சாத்திரம், 

பற்றியாரிசதத்தாலேபாணிமீனங்கண்மாயும் 
மொய்த்தகர்தத் தனாலேமசுவண்டினய்சண்மாயும், 
aS) wae en wr BO யான்றொன்றாலழியாகி pee 
&7 860 த்றோச்ச ரன்சூச்சாற்கண்ணினானாவாவிர்தச் 
சா.திமானிடர்சளெல்லாமஞ்்சனாற்சாகாசிற்பர் 

போதமேலிட்டகாலம்புலன்வழிப்போசா ரன்றே, 

வேறு. 
ஐம்புலன்வுழியோடிமானிடசெலாமழிவார் 
றஐம்புலன்உழித்தாவிமேலமரருமலைவார் 
ஐம்புலன்வழியடை தீ தவன் யோகியேயன்றி 
ஐம்புலன்வழியடைத் தவருலகனில்யாசே, 

ஐம்புலறுல்வருமீலக்கணம் - முற்றிற்று, 

அட இருவிருத்தம்-௧௬௬. 

ஐம்புலன்வெண்றவறிஞரிலக்கணம். 
op ho 

ஆம்புலனடச்சலாலுமறிவினை யறிதலாலு 
மின்பூதுன்பங்களெல்லா:பயல்பெனவொறுத்தலாலுஞ் 
செம்பொருளறைதலாலுஞ்சிவோசம்பாவித்ததாலும் 

சம்பனையசத்,துணர்ர்தஞானியென் றறியலாமே, 

வேதழதூலுணர்தலாலும்விதிவழியொழுக்லாலுஞ் 

சூதகர்துறத்திலாலுஞ்சுசமயமாதலாலும் 

பேதமற்றிருச்சையாலும்பெரியவர்கூட்டதிசாலு 
சாதனையகத் தணர்ச்தஞானியென் மறியலாமே,. 

ஐம்புலன் வேன்ற வறிகரிலக்கணம்- ழற்றிற்று, 

ஆ. தஇருகிருத்தம்-௪௪௧, 

  

(௪) 

(&) 

(a) 

(௧)



Br வள்ளலார்சாத்திரம். [பதிபசுபாச 

சநீநியாசியிலக்கணம். : 

வைகை இவகையவைகை 

அச்சைக்குஞ்சாகஇனாமேயனை ச திற்குஞ்சாச்சினாமே 
போக்சகொடுவரவுமில்லைபுண்ணியபாவமில்ீலை 
வாச்கொடுமனமுமில்லைமக் இரச தியானமில்லை 

சாக்மொத்திரமேயெள்றுேளிர் தவன் சஈறியாசி, (5) 

Gag. 

அறிவிலமிவாயகண்டி தமாயனச்தானர்தமயமாடச் 
செறியும்பரமசவக்தன்னை த்தன்னுட்கண்டுதி யானித்துச் 

கறவை யருந்தப்பால்கரக்குக்காலமேனுல்கடைப்பிடிப்போர் 

யி றவிச்சடலைச்சடர்ே தார்சளவபேயுலகற்பெரியோசே, (௨, 

மண்போற்பொருமையுடையோருமதிபேரற்சார்கமுடையோரும் [ல் 
புண்போலுடலைப்புனைச்தோரும்புவல்போஸலொழுக்கம் பூண் டோரு 

கண்போலிரச்சமுற்றோருங்கனல்போற்புசச்குக்கதியோரும் 
விண்போலறிவையறிச்தோரும்பிறவாரிச்தமேதினிச்கே, (௩) 

சந்நீயா சியிலக்கணம் - முற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம்-௪௪௪. 

  

அ. திவன்னாச்சிமியிலக்கணம். 
fo 

ஊன்றுமூன் நவச்சைச்சப்பாலுயர்முத் தனாகியர் த 

ஞூன் ஐவத்சைச்சுஞ்சான்றாய்மு சலொளியா ய்ப்பிறக்கித 
தோன்றுமாதேவதேவையெவன்சும்மாவனுபவிப்போ 
னன் றவனவனேமேலாமதிவன்னாச்சரமியாவான். (௧)



ஓ.
 

ஓ விளக்கம்] வள்ளலார்சாத்திரம். 

(வறு, 

சிறைர்தமாகடற்போலுயர்நெடுமறைமுடியிற் 
@ 9b sGurguraréS wh pa cm g sro 

யிறர்ர்தையினாற்றனையீச்சாரனாச 
வறிர்ச௨ன்சொலுமதிவன்னாசடிரமியாவானால், (௨) 

வேவ ஐடி 

ஒருணமாச்சிரமமாசமலினதேகத்்தின்சண்ணே 
கருமலிமாயைதன்னாற்சற்பிச்சப்பட்டதெல்லாம் 

பொருவருபோதனாமெற்கெப்போ௫மில்லையென்றே 
யருமறைய லுணர்ர்தோனதிவன்னாச்சரமியாவான். (௩) 

சொன்னத்திற்கடகமா திரூழணிதோன் மாபோ 

லென்னிடத்தூலமெல்லாக்கற்பிச்சப்பட்டதென்றே 

பன்னுமாமறையர்தச்தாற்பகுத்தறிர்தனுபவித்இிங் 
கன்னியமிலாமைகண்டபோனிவன்னாச்சிரமி யாவான். (ரு) 

| ஆதித் சன்சன்னிசானத தகலஞ்சேட்டிக்குமாபோற் 
போதத்தென்சனிதான த திர்புவனஞ்சேட்டிக்குமென்றே 
வேக். தினர் சச சாலேமெய்ப்படவறிர் தணார்சோ 

ஞாதிசதனிவனேயென்னவதிவன்னாச்சிரமியாவான். (௫) 

இப்பியிற்பிரார்தியாலேயிரசிதச்தோன் றமாபோன் 

மெய்ப்படுமென்னிலிச்தவியன்சசமுதித் த தென்றே 
யிப்படியாஉனேனுமெழின் மறைநு டி.வினாலே 
யற்புதவறிவுணார்தோன இவன்னாச்சிரமியாவான். (௬) 

பறையர்தம்முடம்பின்சண்ணும்பசுவாதியுடம்பின்சண்்ணு 

மறையவருடம்பின்சண் ஹும்வானவருடம்பின்ச ண்ணு * 
கிறையுமாசாயம்போலசிற்குமா?தவன்றானென் 
றதிவினாலதிர் தணர்ர்தோன திகன்ஞச்சிரயியாவாள் (a)



(இச் வள்ளலார்சாத்திரம். (பதிபசுபாச 

இச்தஞானத்தினாற்றன்னஞ்ஞானமிறக்குமத்தாத் 
ொர்தமார்துவிதவத் ததொலைச் திடர்தொலைர்தவத்தாத் 
பு$திதானசிக்குமத்தாற்புகழிசழ்ஈசிச்குமத்தா 

னர்இிரங்குடிம்பமத்தானானெலு ஜ்சொருபந்தோன்றும். (௮) 

பாம்பி9தன்றுணர்ர்த3? பா துபமு£தயேயில்லைவெய்ய 
பாம்பிதன்றெனவுண ர்ச்தாற்பமுதையேயானாற்போலச் 

சோம்புறுகுடும்பியென்னீற்றுகளுற2வனாகுஞ் 
சோம்புராக்குடும்பியென்னிற்றுசளறுபிரடிமாவான். (=) 

அதிவன்னச் சிரமீயிலக்கணம் * ழற்றிற்று 

ஆ. திருவிருத்தம்-௧௮௩. 

  

மகாவாக்கியவிலக்கண ம். 

  

ஆதிதிருசான்மறைமுடியிலறையும் தத் துவமசியென்றே 
யோதிலது$யானாடுயன் றுரைக்குமும்மைப்பதமாசப் 

போதமுடையோயிதன்பொருளையெவ்வாதெடுத் தப்போதிப்பேன் 
பேதமகன்றவுள்ளச்தாற்காணும்பெரியவாக்ெமே. (s) 

வேறு, 

சன்னனான்புளிஞனென்றேகவலையுற்றமுக்குவ்காலைக் 

கன்ன$ூரொதனன்.றுகெளர்திபுத்தானென்றாற்போ 
லன்னியவுடனானென்றேயயர்ச் த ளமழியேன்மைச்த 

வன்னியமென்றுூசண்டவறிவு£புணர்ர் தகொள்ளே. (e) 

கல்லெலாமெறிர் துமீதிக்கையினையெறிவாருண்டோ 

கொல்லி யகருவியெல்லாச்தெ ரலைத்தவன்மீதியன்ரே 

வல்லறீ ரவனேசோதியாயெபிசமமாவா ப 

னெல்லை.பின்மறைகளெல்லாமிவ்வணமூசைச்கு: மன்றே. (a)



விளக்கம்.] வள்ளலார்சாத்திரம். (இள 

வேறு, 

ஒருவனொருதேயத்திற்பிரமசரியாயுற்றான் 
மருவிமற்றோர்சாட்டசத்தின்மசழ்ரயொயினான் 
பரவிபின்னோர்மண்டலத்திற்பகர் தறவியாய்ஈடி த்தான் 
விரவியகோலம்போச்ன்வேறில்லையவனிவனே, (௪) 

வேறு, 
& 

தமாகதிசடச்தோரொன்பதுபேரையெண்ணித் 

தேடும்பச் தானைச்காணான்றிசை த் துறின் றலருசிற்ப 
நீடியவொருவனா?லை£பத்தானென்னலோடும் 

வீடிய தயாமெல்லாம்வியப்பினை யடைர்தானன்றே, (@) 

அன்னியசருவியெல்லாசாமலவென்றறிர்தோன் 

பின்ன ரச்சருவியெல்லாம்பிரித் தவன் றனைமறப்ப 
மன்னியசேட$யேயென் றமாதவத்தின் வந்த 
செர்கரிலைச்குரவன்சொஷ்லாற்றெளிவ தஞானமாமே, (=) 

e 

மச்சுச்கூப்பிட்்தெதென்றேமதிப்பவருண்டோவதர்த 
மச்சளேயொருவனன் நிமச்சுக்கூப்பிரிமோபேதாய் 
ஈசசீயதேசசேட்டையாகையுசாடிப்பார்ச்கி 

லச்சுளேறின்றவான்மாவாலெனவாய்ர் துசொள்ளே., (a) 

முப்பசைகடர் இஞானமூத்திர திசமேதஞ் 
செப்புமாவரத்சியத்தின்றெரிசனக்கடைத்தமேலோ 
சப்பிரமேயமானவறிவொடுங்கலவாராயி 

னிப்புவிதன்பான் மீட்டுமெய்்துவரையமின்றே,. (4) 

வேறு. . 

பொன்னை யன்றிப்பூணில்லைபூணையன்றிப்பொன்னில்லை 

யென்னை யன்றிச்சிவனில்லைசவனை யன் றியானில்லை



(இரு வ்ள்ளலார்சாத்திரம். [பதிபசுபாச 

யின்னவண்ணமறிர்தோனேமீசன்றனையுமறிர்தோனா 

மின்னவண்ணமறியாதானீசன்றனையுமறியானே. (௧) 

வேறு, 

நிறையறிவாயிருச் துரின் மலன் றன்னை த்தேடி 
மறைமு சனூலாராய்ச் தும்பின்னருமயக்குர் தன்மை 

யவிறைவனேயெனக்குராக்குண்டல்லையோவென்றுகேட்க உ 

வறைவதுகாக்கேயென்னவகச்தெளியானைப்போலும். (௧0) 

ஆதவன் றன்னைப்பார்த்தட்டகலெத்தைப்பார்த்தபோது 

வாதவனொளிமேலிட்டேயிலர்தோன்றாதவாபோற் 
சே தனச்சவத்தைநோக்ச்செசத் இனை நோக்குக்காலைச் 

சே தனச்சிவமேலிட்டுச்செசமெலாமறைச் தபோமே. (ss) 

வேறு, 

என்றுமிருந்தபடி யிருச்குமியல்பேயென்னுமொரு?வத 
மொன்றேயொழியலவிரண் டாம்வத்தில்லையென்னுமொருவேதம் 

வென்றிப்பரமுரீயும்வேறில்லையென்னுமொருவேதர் 

அன்று. ம,.தவே$ீயானாயென றேசொல்லுமொருவேதம். (௧௨) 

வேறு, 

சாலுவேதமுர்தத் துவமசியெனநவிலுஞ் 
சால.ர்தெளிந்துறதிசொள்வீசெனக்சாத்.இப் 
பரலலோசனன்மவுனமுற்றிருர்தனன்பகு௨் 

கோலசால்வருசிட்டையைச்கூடின. ரன் 2ற. (௧௧. 

மகாவாக்கய பிலக்தணம்-ழுற்றிற்று, 

ஆ. இருவிருச்த ம்-௧௯௬., 

 



Sagas] வள்ளலார்சாத்திரம். (௫௯ 

அனுபவவிலக்கணம். 

  

ஊசலாடுளமுமின் றியுருஉருவுபயபன௰க 

கோச. ாரஉசோசரங்கள்குறிசுணபேத:ின்றிப் 

பாசசாலங்கடர துப ராபரைக்கப்பானின்ற 

வீசனை யறிர்தஞானிகிப்பிறப்பில்லையன்் றே, (5) 

சிறை யறச்சீடலொடுங்குஞ்செறிர இச்குலங்கள்போலு 

மழகுறுவேடு$ச்சமன்னனை ச்உடல்போலு 

மறிவறியாமைடீக்சவறிவினுளறிவாய்கின்ற 
விறைவளை ச்கூஞானிக்கனிப்பிறப்பில்லையன்றே,. (௨) 

வேறு, 

அரியணையிலிருர் துலசவசசாட்டுபுரிச்சாலுமங்கையேற்ற த் 

தெருவுதொ.றர்திரிரீதிரச் து.தின்றாலுமிளம்பருவத்தெரிவைமாரை ப் 

பிரியாமலிருர்தாலும்பிரிர் த,சவம்புரிர்காலும்சேசிற்றெல்லாம் [றே. 

வீரி? வன் முச்சனுச்கிங்குடம் பாடேயன் றியொன்றும் விரோதமின் 

பேறு, 

ஆயிரமடர்தை யராகர்தோய்ர்துசான் 

தூயவனென் ழமால்குளுஞ்சா ற்றினான் 
சாயமும்ச ரணமுங்கடச்ததன்மையா 

னியுமர்நிலையிலேரிற்சப்பாலையே. (௪) 

அ.றசுலை யடிஏலையா.ரவுண்டஒன் 

வெறுமுபவாசொனெனவிளஎக்கினான் 

சிற. நதற்பேதையைத் தினமுஞ்சேர்ச்தவல் 

௮றவிசானெனவுளச்தலக்கச்சாட்டினான், (௫),



வள்ளலார்சாத்திரம். ([பதிபசுபாச 

வேறு, 
சேவலச்சனசன்முன்னாட்சேள்பகையிரண்டுமின் நி 
மேவியசத்தபென்னுமெல்லணைமீதிருச்து 
சாவுயர்பிறப்பு:பில்லாத்த தீதுவச்செல்கோலோச்சிப் 

பாவனையிலாதகானம்படர்ச் தரமாறினானே. (௪) 

அனுபவ விலக்கழை ப் முற்றிற்று, 

ஆ. இருவிருத்தம்-20௨. 

  

சிவயோகவிலக்கணம். 

9 

கசாமமாதிகளைநீத் துக்க ரணவாதனைகடந்து 

காமதுவெனுஞ்சம்பக்தஞானமேஞானமாகி 
யோமொழிப்பொருளைத்தேறிபுண்ர்வுண.ராமைபோகக் 
யாமைபோலைச்தடச்சிகிற்பதேயமலயோசம். (௧) 

௮றுவசைச்சமையத்தோர்ச்குமததமாயசளமாகி 
மறுவறுபொருளாயொன்றாய்மன்பதைதொறுகிறைர்து 

குறைவறுபிரமசாமேயென்றுகோசக்கணீல்கி 

யறிவுருவாஇரிற்றலழகசியயோகமாமே. (2) 

உடறொகுமுமிருமாசியுமிர்தொறுமுணர்வுமாடச் 
சடமசடங்கடோறுஞ்சாக்டுபுமாகிரின் ற 

வடல்புனைசிவனார்சம்மையன்றி? வறில்லையயன் 
புடைகுடவிசம்புபோகொள்றாதலேயோகமாமே, (௧) 

ஏிக்தையைப்புறத் தேவிட்டுத்சேசகமேராமென்றுன்னி 
யர்தமில்போசம்?வண்டியார்வமீத சசோற்கு்:



விளக்கம் ] வள்ளலார்சாத்திரம், ௬௧ 

சர் தமற்றொளிருமர்தயோகியைச்சா தித்தோரும் 

வர்தனைசெய்து2ளாரும்பெறுவர்மாநிரையவைப்பே. (௪) 

ஆசையாற்கருத்தடங்கெயசைவரலியோகமாகு 
சாகமார்முழைஞ்சுபூங்காஈ திபாழுங்கோயிலாதி 
யோகதானிீங்கள்புச்ுயர்சிகவோகமபாவித் துத் 

சேசமாதிகணானல்ல9வன் று9த்தரம்போனிர்பாய். (@) 

"இம்முறைவெயோசத்இலிருப்பஙர்சிவன் முத்தர் 
சன்மையினாதர் தோன்ற ஈவவிதக்கடர் துபோனாற் 

செம்மையசுவாலு)இிசெனித் திடமனச்தானர்த 

விம்மிதர்தோய்ச் துந்தோயாதிருப்பர்கள்விதேகமுத்தர், (௯) 

காட்டெரிமாசணக்கள் கண்படுஉரிமாவேக்கை 

வீட்டுறபுலவன் நூ தால்வெருவுரறா திருக்கும்யோடு 

சாட்டமூன்றுடையரகாதனடி.வலஈண்ணலாலும் 

வேட்டுறபுலனொடுக்கிவிவேகமேலிூதலாலும், (sr) 

மிதீதையாமுடலமென்னீவிவேகமேவிடுதஷாலே 
சித, கனானெனும்விவேககேரீடும்சேர்ச்தசாலை 

மு த்தர்பேரவைகடைச்குக்கடைத்தலான் மு.தர்ர்சஞானஞ் 
சத்தியாமன்றேவேன் முத்தளுய்ச்சவனுமாஉன், (௮) 
காசியிலிறச்சமு த் இசமலையிற்பிறச்சமுத்தி 
தேசுறுதில்லைமன் றுட்டெரிசிச்சமுத்தியென்ப 
சாசையையிறசக்சீமுத்தியாருயிர்பிறச்சமுத்.தி 

யீசனைக்சாணமுத்தியெதுவரிதானமு த்தி, (௯) 

சிவயோகவிஉக்கணம்-ழற்றிற்று, 

ஆ. இருவிருத்தம்-௨௧௪,



௬௨. வள்ளலார்சாத்திரம், [பதிபசுபாச 

வாதனைமாண்டாரிலக்கணம், 

  

இல்ல ற்ம்பொருளெனவிரு ச்துகா!பி.ப 

உல்லல்சேர்வாழ்ச்சையினமிழ்ச் திரிற்பினு 

மெல்லையில்ஜானவின்பத்தையெய்தியே , 
புல்லியும்புல்லிடா திருப்பர்புண்ணி2யார். (a) 

போதெலாமவத்.திலே பேழச்கிடாவகை 

சாதலும்பிறத்தலு்தணச்த.ஞானியர்க் 
காதரம்பெருகடவடிமைசெய்குவார் 
சாதசங்கரத்தையுவ்கடச்தகா.ரணர், (2) 

வேறு, 

சாத்திரஞ்சமயம் வண் டார்தத் தவக்சத் வேண்டார் 

கோத் தரங்குலங்கள்வேண்டார்கஉறுமாவிரதம்வேண்டார் 
மூர்த்திசேவைகளும்2வண்டார்முன்னவன்பூசைவேண்டார் 

திர்த்தமும்வேண்டார் ஜானச்சின்மயமானமேலோர். (க 

உம்பர்வாழுலகம்வேண்டாருலகரசாட்சி2வண்டார் 

பொன்புனைமகளீர்வேண்டார்புண்ணியபாவம்வேண்டா 
ரின்பொடதுன்புவேண்டாரிறப் பொடுபிறப்பும்வேண்டா 

சைம்புலப்பகையைவேண்டாசறிவினையறிர்தமேலோரீ, (௪) 

: வேறு, 
அன்னமயமுதலாகவானச்தமயமீரறாய்ப் 

பின்னகிலையிவைசடக்தபேரின்பசாகரத்து 
ளின்னபடியென் றறியாதிருர்தசிவயோகிக்குச் 
சொன்னமகளும்புவியுச் துரும்பாசத்தோற்றுமால், (இ) 

வாதனைமாண்டாரிலக்கணம்-ழற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம்-௨௧௬, 

 



விளக்கம்.] வள்ளலார்சாத்தீயம். 

பிமாரத்தவிலக்கண।ம், 
_.அ.௨-- 

லேம்புறபுழுவைவாக்கமென் கரும்பிடைவிட்டாலும் 
வேம்பையேசோச்டிப்பின்னும்வியப்புறமாறுபோலச் 

சோம்புமூன்றவத்தை$£க்கத் துரியத்தில்வைத்தபோதஞ் 

சோம்புமூன்றவத்தைதன்னை தீதோயேரினைக்குஞ்வேன்., (௧) 

ப சதிை$க்கியாசான்பதியிடைவ்பஇியவைத்தும் 

டாசத்தைமீட்டுகோகடுப்பரிர் இிடும்பசவின் றன்மை 
மாகுற்றவுவரைப்போச்சமலை.பசைவைப்பமேக 

மாசற்றவரையை$ங்வொரியிற்புகு$ர்போலும், (௨) 

பிராரத்தவிஎக்தணம்-ழற்றிற்று, 

"ஆ. இருவிருத்தம்-௨௧௮. 
  

சிவத் துரோகவிலக்கணம். 
நை 

சருதிகண்முறைமுறைதுதித்தக£த் திய 
னிருவினைக்குறும்பெறியெதியொடும்வரப் 

ப ரசிவமிவரெனப்பல தத்தெழாமையால் 

வரனெனுமாதவன்மடடமாயினான். (க) 

பாசமோசகன்சிவன்பரசுவார்வினை 
நாசமாச்குவனெனமறைகவிற்றியு- 
மீசனைட்புகழ்ச்திடாதிகழ்க்ததச்சனா 

சாசுறுதசர்முகமாயினாரரோ., (௨) 

சிவந்துரோகவிலக்கண-ழற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம்-உ90.



௬௪ வள்ளலார்சாத்திரம். (பதிபசுபாக 

சு வானுபவவிலக்கண ம். 

__ ௮௨ 

சன்னெறியதிதருரல்லமமாணனே. | 

யென்னலுபவமெலாமெத்தியம்பினே 
னுன்னலுபவர்தனையுசை ததியென் றலுரீ 

தன்னனுபவர் தனைச்சாற்றன் மேயினான், (க) 
[ 

“வறு. 

ஆூரின்றழித லாலுமரு ருப்புடையச egy di 
காகசாய்சவர்தலாலுங்கனலிடைப்படுதலாலுஞ் 

சோகமேவிளை த்தலாலுஞ்சுச தச்சமறியாச்தாலர் 

தேசரானல்லவென்றுர்தேசசொனென்.றக்கண்டேன். (௨) 

இச் தியமான் மாவென்பரிறைககின் றருகோக்கில்லார் 

முர்தியபிராணன் றன்னையுமிரெனமொழியாஙித்பர் 

இர்தையைம னவசத்தைப்புச்தியைச்”உனென்பர் 

சர் துறுமிவைகட்கெல்லாஞ்சாச்சொனென்றகண்டேன். (௩) 

பிண்ட மாமுடனானல்லேன் பிசாணவாயுவுசானல்லேன் 
சண்டவைம்பொறியுமல்லேன்்ச.ரணமோர்சான் குமல்லேன் 
பண்டை யவறிவனானென்ழன்னருள்கொண்டொர்ச்இ 

லெண்டி core திமேலெல்குமேகனாயிருக்ன்றேனே. (௪) 

வேறு, 

அலத்தனு வரானல்லேன்குக்ச தீதனுவுசானல்லேன் 
மூலத்தலுவுசானல்லேன்மும்மைத் தனுவும்பொய்யன்றோ 
சூாலத்தனு வைசாடுனன்றோம்பிச்கெட்டேனெடுங்காலஞ் 

சாலத்தெளிர்சேனினிஞானதலுவேயெனச்சு த்த்னுவென்றே,
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வேறு. 

சான$லைநீசென்றுன்னிச்சாதலித்இிடுவார்போல 
வலுடனனென்றுன்னிபுணர்வின ப்பிதிர் திருந்தேன் 

கானலேரீரன்றென்றுசைவிடுவார்கள்போல 

ஷனுடனானன்றென்றேயபுண ர்வொடுமுறக்களேனே. 6௮. 

ஊனுடல்பொறிபிராணனு.றகரணக்களெொன்லும் 
கோனகங்கடர் தஞ்ஞானச்சசரிருட்பாப்பு$கஇத் 

soar oy oF orgie தத சற்பரைப்பொழிலீனின் நு 

மோனியாய்ஞஜானைர்தமுத்இமாஈகரக்கண்டேன். (ar) 

உரனகம்?பாலெய்ச கூணுமருவியெப்பொருளுூர் தானாய்ச் 
சூனியப்றொருளாயொன்றுய்த்துரியமுங்கடர்சபாழாய 
rows Pow wha oor gre gales use gan tor gs 

தான றிர்திருப்பதல்லாற்சாற்றிடப்படாதேயெர்தாய. (a) 

Cary. 

எல்லா..ிிறர்சயோடயீர்ச்குமெட்டா திருர்தபேரின்்பை 

யெல்லாசானென் றசங்கரிச்குமேழையறியாப் 2பர் றிவைச் 
சொல்லார்மனத்தாரீமர்இிருச்த தரியா தப்பெரும்பாழைச் 

சொல்லாதுரைக்சப்படுக்சொல்லோவென்போல்வர்ததூயோனே () 

வேறு. 

ஆசையாலிதுவே?ீவவறிவையுங்கடர்தமுத்தி 
யோசமாமதையின்சென்னியுபரிடதத் துமீ? 

சேசற மனத் தாயிச்தத்தேதசம்போமளவுஙிற்பாய் 
சோசசட்சத்் தால்வெட்டித் துமியெஇர்பிறவியெல்லாம். () 

சுவானுபூதியிலக்கணம்-ழற்றிங்று, 

ஆ. திருவிருத்தம்-௨௩0, 

6 
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குருதோத்திரம். 

  

உாயனையகாயனாக்சிச்கண்டனை யசண்டனாகூப் 

பேயனைப்பிரமமாகடிப்பிறப்பிறப்பிலாமையாக்கத் 

தாயினுமினணியனைகவர்தெனை ததசைர்தகாட்கோண்ட 
அாயசற்குரவரின்னை த்தொழுந்சொறுல்களிதுளவ்கும். (௧) 

ல்லி. 

அழ்ர்? தகிட? தன்பவச்சடவிலே சசாலம்புகவின்றிச் 

குழ்ச்சேகருணையாலெடத் துத்துரியச்கரையிற்சேர்ச் தாய்க்கு 

வீழ்ர்தேவீழ்ர்சேதபணிக் திறை ஞ்சிவியர் துவியர் தமூழ்க்கடலில் 

உரழ்க் 2தனவாழ்ந்தேன்ைம்மா சீசாணேன்வலியுழ் தடுத்தாய்ச்கே. 

(வறு, 

மும்மாயைக்கப்பால்முழுப்பாழுச்சப்புறத்தே 

எம்மாவிருக்கத் துரியங்் உ டர் தலச் 

சிம்மாதனமளித்தசவஞானததகெற்குக் 

சைம்மாறபோதமலாற்காணேன்கடையேனே. (௧) 

உண்ணாதசோற முூக்சாதவத்திரமும் 

பண்ணாதபாயும்படுச்சாதறித்திரையு 

மெண்ணாமனுவுமியம்பாததோத்திரமுவ் 
கண்ணாலளித்தார்க்குக்கைம்மாறசாணேனே. ~’) 

ForgnmnQur Sys Sis gehawre@e 
பேராதவானந்தப்பிறங்சகன்மிசைவத்தாருக் 
காராதவன்பாலகங்குழைக்துமெய்யரும்பிப் 

பாராசதெண்டனிட்டுப்பத் திசெயச்சகடவேனே. (௫) 

சல்லாலின் £ழிருந்தசண்ணதலென்போலாக் 
சல்லாவுலஏற்கருணையொடும்வச்தெனக்கு ச்
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சொல்லாதசொல்லையொருசொல்லாலுரைத்தார்க்குச் 

சொல்லாதசொல்லானற்றோச் திரங்கள்செய்?வனே, (௬) 

வேறு. 

ஓன்றென்றும் பலவென்று மூபயமென்று முருவென்று மரு 

(வென்று முறைவதென்று, ஈன்றென்றுர் தீதென்று சானேயென்று 

சநானமென்று ஜேயமென்று.ஞாதாவென்று, மன்றென்று மாமென் 

றுஞ் சமயப்பேய் உ ளறைகன்ற பிணச்குவழியனைத்து$த் தச், குன்ற 

லிலா வானர்தச் குரவனின்னைச் கும்பிட்டே னென்பிறகி பின்பிட். 

டேனே, (௭) 

செறிவாகு மலமற்று மாயையற்றுத் இிரிவிதமாங் கன்மமலதீ 

இ.ரளுமற்றுப், பிறிவாகு் குணமறீற்க் குறியுமற்றுப் பேதாபேதங்க 

எற்றுப் பேச்சுமற்று, வறியாமை யறிவற்று வனர்சகோடி யாதவர் 

போ லெழுகன்ற பரையுமற்றுச், குறியாத வானந்தச் குரவரின்னைக் 

கும்பிட்டேனென்பிறவீ பின்பிட்டேனே. (௮) 

பெரீய்யாத புனன்ஜர்ழ்செ சாச்தமென்னும் டுபாடிபூசிச் கருணை 

மணி புனைந்தெஞ்ஞான்று, நையாத மெல்லா நையரசாவா னவி 

லாத மாமனுவை நவின்றுமேலீ, ரையாறு மாருறுல்சடர்துகின்ற 

வாரந்தத்தேகெறின் னடிப்போதுக்கே, கொய்யாத மலர்கொண்டக் 

கரிச்சித்தேத்திக் கும்பிட்டே னென்பிறவி பின்பிட்டேனே, (௯) 

ஆரலன்னமயகோசச் தாண்டியப்பா லழியாத பிராணமய கோ 

FE STOOL, மாசின்மனோ மய?சாசர் தாண்டியென்று மாறாவிஞ் 

ஞானமய கசோசர்தாண்டி, நாசமுறு மானர்த கோசச்தாண்டி. ஞான 

வடி வாய்ரின்ற குரவறின்னைச், கோசமெலா மற்றசிவ கோசியாடிக் 

கும்பிட்டே னென்பிறவி பின்பிட்டேனே, (௪௦) 

தத் துவங்களாறு.றும்பின்னிட்டப்பாற் றத். துவாதிதமார் தன்னை 
க்சண்டு, பற்றொன்று மில்லாத பரையைச்சண்டு பரிர் துபரிச் துள்ளு
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ரூ௫ யதிலொடுக்கி, வெற்றவெழமானக்த வுருவங்கண்டு விழையாம 

ல்விழைர்தப்பால் வெளியைசக்சண்டு, குற்றமெலாமற$ச்சம் சறிவாய் 

நின்று கும்பிட்டே னென்பிறவி பின்பிட்டேனே. (ss) 

வறு, 

பாசத்தாற்பாசியாடுப் பலபலபிறப்பிற்சென்.று 
பாசத்தாற்பிறர்திறர்து பலபலபோகந்துய்சத 

பாசத்தைத்தாளாற்போச்இப் ஙவதித்துவம்பதஇித்தரசாதன் 
பாசத்தைறினையுக்தோறும் பசுத்துவங்கமலுமன்றே, (௧௨) 

ஒன்றென்பாரொன்றேயென்ச வோரிரண்டென்பாரென்க 
ஈன்றென்பார்ன்றேயென்க ஈதையென்பார்சவையேயென்ச 
வின்றென்பாரென்சவன்றி புண்டுடன்பாருண்மேயென்ச 
வலன்றிதாமென்னாமுத்தி யடியனேற்களித் தானாசான், (௪௩% 

வடச்குளேதெற்குந்தெற்கில் வடக்கையுங்காட்டுவார்போ 
துடற்குளேயுயிருமர்தவுயிர்ச்குளேயுணர்வுங்காட்டி 
சொடிகச்குளேமலமதற்றி நுண்ணுணர்வாக்கிமீட்டும் 

விடச்குளேபிறவாவண்ணய் சாத்தருள்விகர்தபோற்றி (சச 

அய்யமாங்காட்டைஞான வழலினாற்றகித் தப்பாதச் 

செய்யதாமபைகள்சூட்டித் திவ்வியமனத் தனாக்கி 

மெய்யடியாரைக்கூடும் விவேசமும்மெய்ம்மையில்லாப் 
பொய்யடியாரைச்கூடாப் புர்தியுர்தர்தாய்போற்றி, (௧௫) 

வேறு. 

கன்னுளுலகுமுலக கனிற் ரூனுமாடுச்சசசமாய்ப் 
பின்னையபினையெனுஞ்சத்தி பிரியாதிருக்கும்பிரமமா 

யுன்னுமுணர்வுக்குணர்வா௫ யுருவாயரு வாயுபயமுமா 
வென்னுளிருர்தபரசிவத்தை ரின்னார்கண்டேனிரையோனே,. (௧௪)
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மண்ணைவிழுக்இப்புனல்சனலை விமுக்கவொயுதனை விழுக்கி 
விண்ணைவிழுங்கவெண்மதியை விழுக்கிவெய்யோன் றனைவிழுவ்கி 

மொண்ணையியமானையும்விழுங்கி முற்றும்விமுக்ப்பற்பலவா 

'மெண்ணைவிழுய்கயிருர்த தனை நின்னுற்கண்டேனிறையோனே, (] 

தருதோந்திகம்-ழற்றிற்று, 
அட தருவிரூத்தம்-௨௪௭. 

  

விம் பிதவிலக்கணம். 
வெ ene அவவை 

காகுத்தன்பதச்சாக்கச் சல்லெழிற்பெண்ணானாற்போ 

லாசத்தனாய்க்கிடர்த வடியேனைப்பதர்தாக்கிப் 
பாகத்சைவருவித் தப் பழமறையின்பொருடேற்றி 
மாசத்தனாக்கிவித்தோய். மறே வேனுன் திருவடியே, (௪) 

எல்லாருங்களிதுளக்க விரு ம்பையிரும்பொன்னாக்? 
ஈல்லார்சடொழுச்தேவாம் சாட்டுகின்றஞாயம்போற் 
கல்லாதபுலையேனைக் கருணையினாற்கடைச்சணித் தப் 

பொல்லாத பரப்பிரம மாச்சனையென்போல்வர்தே, {e) 

Gag. 

அனாதிகேவலச்திணஸீ லழுச்துமேற்கு$ 
மனாதியகருவியான் மலத்தை$க்கியே 
சனதைவின்பந்தனைத் தர்ததேிச 

கனவிலுமுன்னையே கருதற்பாலனே, (4.) 

Ca a 

cot en pout SE Quang Gerdeoren ers » 
வாழ்வைப்பெருக்கி மலசன்மமாயையறப்



G10 வள்ளலார்சாத்திரம், [பதிபசுபாச 

பாழிற்குடியேற்றிப் பரமசகமெற்சளித்தோன் 
வாழிரெடுங்சால மாணுக்கசர்ச்சருள்புரிச்தே. (௪) 

பாரோரும்விண்ணோரும் பங்சயன்மாலிச்திரனு 

மாராயர் துங்காணா தலம்வர்துளந்தள ர 
வாராமல்வர்தெனக்கு மாராதபேரின்யச் 

தா.சாமற்றர்தார்ச்குத் தனுவாதிகைம்மாறே, 
8 

விம்மிதவிலக்கணம்-ழற்றிம்று, 

ட இருவிருத்தம்- ௨௫௨. 

(௫) 

  

நாரலருமையிலக்கணம். 

— ae 

மைபபொலிமிடற்றோன்சொன்ன வாதுளாகமத்திற்சொல்லு 

முப்பொருள்விளக்சத் தாலே மும்மலல்களைந்தொன்றாய் 

சிற்பசம்பெறுவர்மீண்டுஞ் சென்மவாரணியங்காணார் 
தற்பாஞானத்தோர்கள் சமயசாத் இரமிகழ்ச்ேே. (௧) 

ஆகையாலிர்ததாலுச்கதிகாரி குடும்பர் துன்ப 
சாகரமெனத்துறச் த சற்குருசாமிபாத 

மோசமீமூர்ர்திழுக்ச முறுச்சவிழ்சமலர்தேடுர் 
தாசவண்டனையனாகித் தவிப்பவன்றானேயம்ம, (2) 

Coa gp. 

இர்.தாலைப்பருவமிலாரக் சேயற்கவீர்சச்சான் 
முன் லூலைச்சூத்திரர்பான் மொழிர்தகரிசு.றஇன் பூய 
கன்மாலைகுரங்கறியா ஈலீம்போலுஞானத்தைச் 

அுனமார்ச்சகரறியாத தோற்றம்போலுர் துணிந்தே. (௩)



விளக்கம்.] வள்ளலார்சாத்திரம். எக 

வறு, 

வாழிசுயம்பீர்சா சப்பெயரோன்மாளுக்கர் 
வாழியெனத்தூக்கி மதிதர்தவார்சழல்சள் 

வாழியொருமெரழியான் மயக்கறுத்ததிருச்செவ்வாய் 
வாழியருள் சொழிக்குர் தருவீதனமண்டல 2ம, (ஐ) 

ஆ. திருவிருத்தம்-௨௫௬, 
cern ene 

பதபசு.பாசவிளக்கம்-முதறிற்று. 

  

திருச்சிற்நம்பலம். 

 



உ. 

ev ip wtb. 

வள்ளலார்சாத்திரம். 

  

மூன்றாவது 
௦ ௦ ௦ தத்தாந்ததரிசனம். 

pinto 
பாயிரம். 

ழு. 

விநாயகர்துதி, 

சீரார்சிச்தாந்த தெரிசனத்தையா? சைக் 

காரானைமாமுகனே கா, 

அம்மையப்பனு யுமிருச்சாதார மாய் நிறதைர்த 

செம்மை?வன் ருளென் சரம், 

ஒன்றாய னேசவித சத்தியா யுன்மனையாய் 

கின்றாடன் பாத நினை, 

சற்குருவாய் முன்னாட் சனசாதி கட்கருளு 

முக்சகணனை சாவே மொழி. 

இருட்பா சரச்சானற் சித்தாச்தஞ் செய்்2தான் 

ஜிருப்பாத மென்றன் சரம், 

கின்றதிருத் சாண்டகத்தா னீியிர்பொய்ப் போதமத 

வன்றுரைத்தோன் ருஎசம் வைப் பாம். 

(௪) 

6) 

(௨) 

(@)



வள்ளலார்சாத்திரம். 

வர்ழ்வா வதுமாயமென்றுரைத்தோன் மாமலர்த்தா 
டாழ்வாமெப் போதுர் தலை, 

சிவபுரா ணத்தகவ லாலுயிரின் சிச்கறுத்தோச 

ன.உமலர்ச்சாட் சென்னிகயப் பாம், 

சிவவாக்கி we gat தருமொதியைசக் கொண்டே 

யவலாக்கி யத்தையடு வாம், 

இருமூலர் மாலையெனுச் தெப்பத்தைப் பற்றிச் 

கருவேலை யைக்கடப்போல் கரண், 

மெய்சண் டேன் மேற்பிறவி காணேன் நிருவெண்ணை 

லை வினாவி. மெய்க்கண்டா ஓ? னா 

முன்னூலிற் சொன்ன3தொரு மு ப்பொருளை யும்விரித்தில் 

கி நாலிற் சொல்வே ணிசைத் த. 

அவாச்சடலுள் வீழ்ர்தழுர்து மாருயிரைத் SESH 

ரிவாசமூத் தார்தச் குறள். 

ப।யிரம் - முற்றிற்று. 
  

பதியியல், 
௮௨ 

மதிதலவமுஞ் செஞர்சமையோன் மாமலர்ச்தா ளூன்னிப் 

பதியியல்பைச் செரீல்வாம் பணித்து, 

ப.தியாவ தொன்ரும்ப் பரிபூ sermons 

இதமா) கிற்குஞ் சிவம். 

அற்றார்சட் சண்ணிதா யல்லார்க்குச் சேய்மையாய்ப் 

பற்றற் நிருச்கும் ப.தி. 

(௪) 

(௭) 

ஐ | 

() 

(0) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(௪) 

(2) 

()



௪௪ வள்ளலார்சாத்இரம். 

எல்குமிலை யென்பா ரிதயர் தொறமறிவா 
யெங்குமிருப் பானெம் மிறை, 

உன் மனை ச்குமேலா யர வருவ மின்றாடச் 

சின் மயமாய் நிற்குஞ் சவம், 

அசல னகளங்க னானந்த ரூபன் 
சடசேக ரன் சங்கரன், 

சச்தொ னர்தன் சதாரித்சன் ‘56 gon 
மெம்ச்சருவா னர்த விம லன். 

நிராமயனிற் சங்ச ணிராலம்பன் சோதி 
பராபர னாதி பக வன், 

விருப்ப,ிவெழப்பில்லான் வேதவிதி செய்... 
னெருப்புருவ னெங்கணிம லன். 

பத்தர்ச்செளியன் பதிதர்க்கறவரியன் 

சித்தத். து ணின்றஞ் வென். 

உளனச் கண்ணார்க்கொளித்து முட்புறம்பு மொன்றாய 

ஞானகச்சண் ணார்ச்கருள்வ னா. 

மலரயனா யாக்கிமாலாச் சாத்திட் 

டுலைவில.ார ஞயொடுக்கு வான், 

பஞ்சவதி காரத்தாற் பாகம்வரு வித் துயிரைழ் 

தீஞ்சரணில் வைக்கு மிறை தான். 

சிருட்டி இதி சங்காரர் திரோபாவ ஞான 

அருட்றிறத்தோ டைச்தொழில்க. ளாம். 

தேகத்தின் முன்மூன்ற்ஞ் ”உன்பான் மற்றிரண்டு , 

மாசசத்தான் செய்வா னன், 

[சித்தாந்த 

(௪) 

(௫) 

உ (௪) 

(௪) 

(2) 

(=) 

(௪௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௪௯) 

(௪௪) 

(௧௫)



தரிசனம்.] வள்ளலார்சாத்திரம், 

அவிசாரி மீச னஞாதிமுச்ச னென்று 

லிவிகா.ஜ முண்டோ விறைச்கு. 

ஐவகை யசததியினா லைந்தொழிலு மாருயிர்கீசாய்ச் 

செய்யாமற் செய்யுஞ் சவம். 
ஓ 

வாளிரவி சச்ரிதியின் மரைமலாரச்து ang gy 

வாஷீரவிசக் குண்டோ மயல், 

ஆக்க லளித்த லழித்தன் மறைத் தவரு 
ணோக்ச லிறைச் குண்டோ றுவல், 

அசையன்வறிதிருச்ச வைந்தொழில்செய் வார்செய் 

தரையன்மே லே மஃது. 

ப.ரமன்வா ளாங்கிருந்து பரையைர் தொழில்செய்தும் 

ப.ரமன்மே லேழம் பழி, 

ஐங்கரும சாக்கியா யப்பாலைச் கப்பாலாய்ப் 

பங்கறனிற் பானெம் பரன் 

அறிவுக் கறிவா யவிசாரி யாகி 

சிறைதல் பதிறிச் சயம். 
e 

சேவலத்துவ்காணச் சடையான் சளர்ர்செழுர்த 

வாவல்சக லத்துமண சான், 

சாற்றிரண்டு மற்ற சமீரிலைய சுத்தத்து 
இ 

வீற்றிருப்ப னெங்கள் விமலன். 

.ஆஇ லவனை யறியப்ப டாவோபெண் 

பாகம் பிரியாப் பான, 

அறியாப் பொருளுமல னறிவாலூன் சண்ணா 
லறியும் பொருளு மலன். 

(௨௦) 

(௨௧) 

(2.2 

a
e
 

(௨௩) 

(2.6) 

(௨௪) 

(௨௪



௪௬ வள்ளலார்சாத்திரம். [சித்தாக்த 

ஆகாயம் போல வறிவாக சிற்பானை 
சா ணறிவாக நின்று, (௨௮) 

e 

ஈருச்குட்டப்பம்போ னின்னறிவி னின்றானைப் 

பாரருட்சண் கொண்டு பரிந்த, (௨௯) 

எள்ளுக்கு ளெண்ணெய்3போ லெங்கு Ban 0b g 1 bon 

யுள்ளுக்குட் பார்நீயுவச்து, ட © (௩0௦) 

எங்கு மிருப்பானை யேகமிரண் டென்னாம 

லெங்குமாய் நீகண் டிரு. (௨௪) 

மோகமுறு பெத்தத் துண் மூடாக இரண்டாகு 

மேகமே முத்தருக்கீ சன், (௩௨) 

இன்ப மயனீச னின்பம் விளைத்தலாற் 
சம்புவெனும் பேருக தகும், (mm) 

குருவுருவல் சொண்டிச் குவலயத்துட் டோனீறிப் 
பருவரலை “நீச்கும் பரன், (௧.௪) 

போக்குவர வில்லாத பூரணா சர்தர்க்குப் 

போக்குவர வண்டோ புசல் ... (௨௫) 

ஆருயிரி லுள்ளினிருச் தாக்கால் கறிவிப்பா 
சாருயி27 மேனி யவர்க்கு (௩௧) 

அறிவுக் கறிவா யறிவிபபான் சில்வோர்ச் 
அறிவுருவு கொண்டருளு வான். (௩௭) 

பார்த் தும் பரிரித்தும் பஞ்சமலக் சொத்தையெலா | 

ரீத்தொழிப்பா னெக்ச ணிமலன். ': (க. 

பக்குவர்க்குத் தோன்றும் பயன்சொடுக்கு மற்றொழிர்தி 
'பக்குவர்க்குத் தோன்றியுமென் பாழ். (௩௯)



தரிசனம்.] வள்ளலார்சாத்திரம், 

பாற்கடல்போ லாவி பலமீன்போ லாருயிர்கள் 

பாற்கடலா லுண்டோ பயன். 

அருட்சண்ணார்ச் Ge னலசொளியாய் கிர்பஸ் 
மருட்கண்ணா ருக்கிருளா மன் 

செல்சஇிரோன் &க்துதயஜ் செய்தாலு சாட்டமிலோன் 

செங்கதிரோ னில்லையெலுஞ் சர், 

மனவாச்குக் காய மசையாம ஸிற்பர் உ 

சழைவின் பத்தைத் சழீத. 
பூனை விழிச்சயு பொக்குமிரு எற்றதுபோன் 

ஞானவிழிச் இல்லை ஈவை. 

சிதம்பரமா யெக்கூஞ் செறியினுமென் னாவி 
மதமடக்கஇச் காணா வகை. 

கூகை யறியாக் குலவுங் கதிரவனை 

மூகரறி யார்சிவனை முன். 

கண்ணிரவி யின்றிக் சலச்தறிமா சொன்ரையுமக், 

கண்ணும் சதிருமொன்றோ காண், 

காக்கை விழிக்குக் கருமணியொன் ரானாற்போ 

லாச்சைக்குச் சாக்கி யன், 

அச்துவித மொன்றேயா மாங்கிரண் டின்மையெளி 

வத்துவித மன்றோ வது. 

துவிதமிரண் டாகுமத் துவிதமொன் ராகுர் 
அளவிதமயல் செட்டோய் துணி. 

அத்து விதத் துச் கருத்தம் பலவென்லுஞ் 
சிற்றறிவு சகொண்டுசில £ழ், 

பதியியல் - pbs bas. 
வசைகள் 

௭௭ 

(#0) 

(௪௧), 

(௪௨), 

(௪௨) 

(++) 

(௪௫) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(Go) 

(@s)



வ௱்ளலார்சாத்திரம். 

பருவியல், 

eee 

சசிசே சரகுரவ ராடலைமேற் கொண்டு 
பசுவியலி னைப்பகரு வாம். | 

ப-ஈவென்ப தான்மாமுப் பர்சமுளா னன்றே 
எசிச கரனிறைவன் றான், 

கட்டியவன் ருனவிழ்க்க னல்லாற்றன் கண்ணதறிவா 

லெட்டுணையுச் தானவிழ்க்கா தின்ற. 

ஆணச்சான் மூடமா யன்றமுத லின்தளகும் 

வீணவத்தைக் குள்ளே விழும், 

தருட்டறையிற் கண்ணி லிளங்குழவி போலு 

மருட்டறையி லாவி மயக்கி, 

மெய்ஞ்ஞானச் கண்ணை மிசமறைப்ப.,வாவியர் 

7 ஞஞானக் கண்ணி லழுந்தும். 

பாம்பின் வாய்ப் பட்ட பருதியைப்போ லஞ்ஞானப் 

பாம்பின்வாய்ப் பட்டழுங்கும் பார். 

உவர்மூடு ந்து முமிமூடு நெற்போத் 

சவிமாளு மாணவத்தாற் மான், 

ஈசனி வங்கி யிணையில்கலைச் கரத்தாற் 

பாச நெடுழ்த்திடலும் பண்டு, 

தீனுவாதி சாலைத் தழுவிவெளிப் பட்டு 
கனவாதி யைந்தினை ஈண்ணி, 

யானென சென்னு மிருசெருக்கா லாருயிர்கள் 

யோனிபே தத்துழலு முற்று, 

[சித்தாந்த 

(௪) 

(௨) 

(a) 

(௪) 

@) 

(ச) 

() 

(2) 

(«) 

(s0) 

(௪௪)



தரிசனம்.] வள்ளலார்சாத்தாரம், 

புற்றாறு டங்கள் புள்விலங்கு மானிடர்கள 

சொற்றேவ ரேழ்வகைத்தோற் றம். 

அ௮ண்டசஞ்சு வேசசமுற் மீசஞ்ச ராயுசல்கள் 

மண்டியகால் யோனி வகுப்பு, 

எண்பத் த ணான்கலக்கம் யோனிதொறம் புக்க துவாய்ப் 
புண்பொதியு மியாக்கை புணரும்ட 

புல்லாய னேசருப் 2பானபினர் ஈல்லறகம் 
புல்லாய்ப் பிறக்கவது போம் 

பூமாகங்களாய்ப்பிறர் து புண்ணியனுச் கசானமையாஜற் 

போமரதச்தி னார்கிறவி போல், 

புண்ணியசாத்சத்துட் புமுவாய்ப் பிற$தமையாற் 

-ண்ணும் புழுப்பிறப்புச் சாண், 

புர்ளா யனேகவுருப் வோமபினர்ப் புட்பிறவி 
விள்ளு”£ தோய விரைந்து, 

துட்டமிரு சப்பிறப்பிற் றுதைஈ்து நெடிங்காலள் 
கட்டப்படு ஓயிரார் காண், 

எல்லாவருவு மெடுத்தெடுத்து ஈல்வினை யா 

னல்லா வுருவாகு சாடு, 

ஆனைந்து மைம்முசனலுகசபிடேச புண்ணியத்தா 

லானுருவை நீங்கு மற, 

அனுருவ டீங்குதலு மளவில்சவ புண்ணியசத்தா 

மாணிடரா யிங்யன் வரும், 

வேசாக மம்வழங்கா மேதிணியிற் போய்ப்பிறஈ இட் 
டாதார மின்றியலை யும், 

GOT Se 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௪) 

(௪௭) 

(௧௮) 

(sa) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(on)



௮/0 வள்ளலார்சாத் ரம், 

உடம்புமுக மொவ்வா வுராவமெடுத் அப்பின் 
விடம்புரையுச் தானம் விடும். 

ஈல்லூவ புண்ணியச்தா னல்லார் பயி2ரய 

மெல்லவரு மாவிச்கு மெய். 

இடையாத வாச்சை டைத்துமென்கொ லாவி 

வடையாச் ெனடி, யாயர்.த.., 

இச்சமனி தப்பிறவி கொண்டறிவை யெய்சாம 

லச்தரிச்கு மைம்புலன் களால், 

அன்னை யுலகன்னை யப்பனம்மை டப்பனென்ற 

முன்னுதலை புன்னா யிர், 

ஒப்புக்கு வந்தாரை யுற்றார்பெற் apo er gp a: 
கட்புவினை யான்மயல்கக் காண், 

மூர்தை வினையான் முகிழ்முலையா ராசையொனும் 

பர்தக் கடலுட் படும், 

என்றர்தை யென்றாய ரென்மனைவி யென்னொச்ச 
லென்சாதி யென்னவியம் பும், 

உயிர்ச்சார்வா லாவி யுணர்உழிர்து சாசங் 

ருயிற் சார்வை யொக்குவ் குறி, 

தானல்லாச் சங்கடத்சைச் தானென் நிறமாச்சு, 
ஞானமிலா தாய ஈகர். 

எல்லாமிறர்தாலும் யானிறவே னென்றோதுக் 

கல்லாமை யாலுங் சடை, 

பொருட்சார்வா லான்மாப் புழுங்குமெரி புச்ச 
கரிச்சார்வை மொத் தக் சடை, 

4௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮). 

(௨௧) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫)



தரிசனம் ] வள்ளலார்சாத்திசம். . கு 

சனசாதிச் சேன் றனித்திருத்தல் சுண்டு 

மனை வாழ்ச்சை யைத்துறவாமல். (௩௯) 

கல்லாரை ச அடி.த்.து சவைச ளெடுத்தேஏ இப் 

பொல்லாசைச் கண்டுப்ச மும் (௩௭) 

ஒழுச்சமுடை யார்.சாள்லை யுற்௬ச்சே ளாம 

Sipser Doris) Care மிசைந்து. (4.4) 

என்னுடம்பி தென்சால்கை யென்வயிறீ Os x al Sarr 

வென்சென்னி டுயனறமயய் கும், (௨௯) 

௮ச்கை சடமென்று மான்மா வறிவென்று 

சோச்சாது தாலின் வழி. (#0) 

கன்மத்தா லாவிகறங்காய்ச் சுழன்றுழர்து 

சென்மித் இறக்குச் தெரி, (௪௧) 

தர்தைவிர் து வாசனமாய்ச் தாயுதரத் தே.யழைந்து 

பர்தப் படுமதிபத் தும், « (௪௨) 

“eater nei லனேகதுய சென்சொல்கசே 

னென்னைப் பிறவி யிது. (௪௩) 

இனிப்பிறவே னீசனருள் பெற்றுய்வவே னென்லு 

கினைப்பு மறக்கு நிலத்து. (௪௪) 

பிறக்கும் பொழுலுமிகும் பேரிடும்பை பின்னுர் 
அறச்ச முடியாத் அயர். (௬௫) 

சுகர்வாம தேவர் துறச்தாரித் தன்பை 

யசன்ஞாலத் இயார்க்கு மரி.த. (௪௯) 

் A 
குழர்தை பருவச்,து£ச்ரு ADHY AY 
தழுச்.துச் 6 CORM.V.S. YER LIBRARY (௪௭)



௮௨ வள்ளாலார்சாத்திரம். (சித்தாந்த 

கசாயவிஎாக -ளித்த கண்ணாுதலை புள்ளாமன் 

மாயையினை யுள்ளு மனம், (௪௮) 

இல்லத் சிருந்செழிலா சேக்திழையா லார்ப்புண்டு 
புல்லிக் கிடக்கும் புயம். (Pe) 

FD YE FEOF WAFH Sv orw® 

பசுந்தொடியைப் புல்லும் ப௪. (௫௦) 

நாற்ற விதழ்ப்புனவை சாணம லுண்ணும்பின் 

கரற்றுணையில் மீழுங் கரைக்கு. (Gis) 

இன்னணமா யாவி யிரமையினை $த.இி.ட்டித 

துன்னுமுற: மூப்பைக் தொடர்ர்து (@z) 

நல்கிளமை காலக்கி னாதனைச்சற் தவ்ணாது 

கொல்ூப்பா லாவிகுலை Yo (௧௨) 

வ௮முதச்தாற் கால்கழுவி யாதனத்தனுய் அ_விச் 

சம்தைமிசை இியறுச் தணி. ட. (இரு) 

சாலபடர்ச் சண்டஞ்ி4் கண்ணீர் சொரிக்தழுக்கி 

யோல.பிட மகத வுயிர் (இது 

மாசற்ற சோதி மலாடியை புன்ழுமற் 

பாசத்தை YO uF, (Gis ; 

இல்வண்ண மான்மா விரர்து பிறச்துழலு 

முய்வண்ண மின்றி யொதுங்கி, .. (இ௭) 

மாலாயயனய் மகபதியாய் வானவராய் 

மேலாய வாச்கைவிர வும். (௫௮) 

புண்ணியச்தான் மே?லறும் பாவத்தாற் கீழிறங்கும் 

புண்ணியபா வத்தாற் புவி. (௫௯)



தரிசனம்.] வள்ளலார்சாத்திபம், ௮௩ 

எசைதவ மின்றி யிரச்சமறி வின்சொல்றலு 
மேச விருக்கு மிவண், (௬௦) 

அபுத்இிபுத்தி பூரூவத்தா லாங்கிருகா லெய்திச் 

US Hay wor ad) $7606) கும். (௬௪) 
உ ° - « Ff wen... : ச » . 

மூர்த்திகள்சே வித்தத்து£ சீர்த்தத்துண் மூழ்கியத் தஞ் 
சேத்திரத்திற் செனமித்தத் ஹும் (௬௨) 
தெய்வஞ் சிவமென்னுல் ச்தமுண்டா மச்கணமே 

யுய்யுநெறியுண்டா மூயிர்க்கு. (௬௨) 

ஈசனடி யார்ச்சாணி லென்புருகிக் சைகுவித் தூ 
மாசில்சரி அசக்குள் வரும், (ச 

சென்றா லயக்தோறுர் பமல இட்டு 

சன்றா மலர்தொடுக்கு நாடு (௬௫) 

பருப்பதங் கே தாரம் பகர்காரசி சாஞ்? 

இருப்பதஇிற் காளத் இரி. (௬௬) 

சழுக்குன்றஞ் சோணகிரி கனகசபை யோத்தார் 

செழுச்சமலை சீரொற்றி யூர், (௬௪) 

விரிஞ்சிபுசச் €ர்த்தகிரி வெண்கா டிடைமருது 

இரபுரங் சோசன்னச் இனம், (௬.௮) 

ஈச ஸிருக்குமிட மீதெல்லாஞ் சென்றிறைஞ்ூப் 

பாச மறுக்கும் பசு, (௬௯) 

முன்னோன் சரிதைமுற்றி முற்கிரியை வக்தணைசதிட் 

டுன்னுசுத்தி யைந்தினை யுற்று, . (௭௦) 

மிருச்இசைலிங் சச. தின் விதிப்படிய/ச் தின் 

மரித்தல் பிறப்பகற்று மால், (௪௪)



௮௪ வள்ளலார்சாத்திரம். [சித்தாந்த 

பால்வண் ணமான படி கலிங்கம் பூசிக்இன் 

மால்வண்ண நீங்கு மதி. (௭௨). 

மன்னும் படிகத்தின் வாணலிங்க மேயதிகம் 
பன்னுசுயம் பாதலினாற் பண், (௭௩). 

மூவிலில்கச் தும்பூசை மூற்றிற் சவனரறுளா 
லாவியிலிய் சத்தையணை யும். (ar) 

திருப்பணியி னாலுஞ் சிவபூசை யாலுவ் 

ருருச் சரணமாகுக் குறி, ் (௭௫) 

அர்தரியா சப்பூசை யாலு மசச்தெளிர்து 
சிர்திதயோ கத்திற் செலும். | (௪௬), 

ஐயெரிராப் பண்ணின் றனிலர்த னையடகடித் 

துய்ய மதியமுதர் துய்த்து, (எஸ) 

ஆதா... மாறுங்சண் டப்பாற் பரவெளியி 
னாதார்த விள்பத்தை erg. (௪௮) 

ஊனமிலா யோகசத்தைச் சின்னா ளூழச்கியொரீறி 

ஞானத்தைத் தாவுமுயிர் கரடு. (௭௯) 

ஈச னருஹூ£லை யெஞ்ஞான்று காண்பமெனு 
மாசை பெருகு மற. (௮0) 

வினையொப்பு பாசம் வியன்சத்தி urge 
தனையெய்து மெய்துர் தரம். (௮௧). 

அறவு மவாவித் நுயரும் பிறப்பி 

அறவு மருட்பாலு மூறும், (௮௨). 

பிறவாமை கள்ளாமை பேணிவெகு ளாமை 
மறவாமை மற்றமரு வும், (௩)



தரிசனம்] வள்ளலார்சாத்இரம், DB 

சொல்லாமை இன்னாமை கோள்குதளை குத்இிரங்சள் 
சொல்லாமை யாவுச் தொடும், (௪) 
பாசவெறுப்பும் பரவிருப்பும் வர்தவுயி 
சாசானால் முத்இியடை யும், (௮௫) 

தந்தைதமர் மேல்வெறப்புஞ் சல்சரன்றன் மேல்விருப்புஞ் 
சிர்தையிடை வச்.து.இிக மும். (௮௪) 

அத்திசழ்வா லீச னருளுருவு சொண்டருளி 
(ps Awe விப்பன் முறை. (er) 

பசுவியல் - ழற்றிற்று, 

  

பாசவியல். 
அவத்தை 

பாசவிய லைச்து வகுப்பா _பிருச்குமதை 

பீசன்ருள் கொண்டியம்பு' வாம். (௪) 

மலமாயை கன்மமா மாயைதிசோ தாயி 

குலமொன்.று வேறும் குணம், (௨) 

பாசமறி யாமை பகராண வம்விச்சை 
மூசுபெத்த மூல மலம், (a) 

அ௮னேசவித ச.த்தியினா லாருயிசை மூடர் 
இனக ரனைப் “பன்னகம்போற் சென்று. (௪) 

அ௮ன்னியத்தைச் காட்டி யனன்னியத்தைச் தான்மறைக்கு 

மென்னே மலத்தி னிய௰ல், (@) 

தண்டுலத்தைச் சில்லுமியுச் சாம்பிரத்தைக் சாளிதமு 
மண்டுதல்போ லாவிமறைச் கும், (#)



௬ வள்ளலார்சாத்திரம். [சித்தாந்த 

ஆனை யுலாவு மடவியைப்போ லாருயிராய் 
கானிலுலாவு மலய் சாண், (cr) 

இஞ்சிச் யென்மூஉன் கேடன் கொடும்பாவி 

வஞ்சனித னால்வர் தது. (௮) 
பாசன் பெரும்படிறன் பாம. ரன்$ப ராங்கா 

மாசணித னால்வர் தது. (௯) 

கன்மவிருப்புல் களேபரத் இல் வாஞ்சனையுல் 
குன்மமலத் தின்றீச் குணம், (௪0) 

இச்சைவழி சென்றக் இருவினையை மீட்டிவரல் 

கொச்சைமலத் இன் குணம், (௪௪) 

தாட்டணைக்கழ் நின்றபினுஞ் சாதிபா சாட்டலிதந்தக் 

கோட்ட மலத்தின் குணம், (௪௨) 

ஈச னசத்திருக்ச வில்லையெனச் கூறலிந்தக் 

கூசு மலத்தின் குணம். (௧௩) 
6 

ஆசைய றங் சாலமெலா மாலிம் கனஞ்செய்பு 

மாசு மலமா மகள், (௧௪) 

உலகர் தெரியா துபத்தத் தடக்குங் 

கலகமலக் சன்னி கை, (௧௫) 

உண்ண லுறக்க லுயிர்க்கும் பொழுதெல்எ- 

மெண்ணைப் பிரியா ளிவள், (௧௪) 

சன மமசகப் பெற்றதின்பாற் சாயமெனும் பே ரனையுஞ் 

சென்மிக்சப் பண்ணும் திரு, (௧௭) 

அந்தோ மலத் துமிர மாற்றலே னாற்றகிலே 
னெநர்தா யிரங்கா யினி. (௧௮)



தரிசனம்.] வள்ளலார்சாத்திரம். yer 

கலையால் கரத்தாவிச் கட்டவிழ்த்தாற் நீதா 

வல? ரர வடியேற் கருள். (௧௯) 

ஈச னருளுதய காலத் இறக்குமிது 

பேசுர மாயைப் பெயர். (60) 

மாயை சடமயக்ச மதரசா மதம்பொய்ம்மை 

ரயம் விளக்குச் கனா. (6௪) 

மலை யிருந்தாரை முத்தத்தில் விட்டதன்றிச் 
சாலப் பெருமயக்கர் தான். (௨௨) 

பிருதிவியப் புத்?தயு பெருமருசத்து வானைம் 

பொறிபுலன் சன்மேச் இயம், (௨௩) 

மனம்புத்தி யாங்கார மாறாத சித்த 
மினமான்ம தத்துவமென் றெண். (௨௪) 

சாலரியதி கலைவித்தை ராகமொடு 

மாலும் புருட மா யை? (௩௫) 

மூன்னான்ம தத்துவமும் பின்வித்யா த,ச்துவமுஞ் 
சின்மாயை யார்தச் இரம், (௨௬) 

* 

சுத்தவித்தை யீச்சுரம்பின் சொல்லுஜ் சாதாக்கிபங்கள் 
சத். நீவ மைதுர் தனி, (௨௭௪) 

வெசத் துவ.கிதனாற் சேட்டிச்கு மெல்லா 

மிவைதர்த மாமாயை யெண், (௨௮) 

ஆரறாறுக் குள்ளா யகப்பட்டுயீர்சுழலு 
மாறாப் பிரானை மறக்து, (௨௯) 

ம௰ெலும்பு தோனரம்பு மள்னுதகையைர் தஞ் 

செயிர்புவீயின் கூரென்று தேர். (௯௦)
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தூம் புனலுதிர மொண்சச் இலமூளை 

கூடுமச்சை யப்புவின் கூறு, (௩௧) 

ஆகாரச் தூக்சம் பீயமை துனஞ்சோம்பு 
நரீசாணெ ருப்பின் கூற. (௩௨) 

தட்ட சடைூடெத்த லுற்றிருத்த 8ிழ் றலை தவ 
கூட்டனிலன் கூறென்று கொள். (aa) 

காமங் குரோதவ் கழி?லாப Corewgses 

சேமலிசும் பின்கூறு தேர், (௩௨௮) 

வாயுமொரு பத்து மலிசாடி. யோர்பத் து 

மோயகுண மூன்றக மூன்று. (௨௫) 

வசன தி யைந்தும்பின் வாச்சாதி கான்கு 

மிசையுர்தொண் நாற்றாறு யெண், (௩௪௬) 

இதற்குள்ளாயாவி யிறர்து பிறச்தே யுழலு 

மதுகச்சொன்றை யானை மறச்த. (௨௭) 

காய்விளச்களித்த கண்ணுதலை சண்ணி லிச்த 
மாயைப் படலமறையும், (௩௮) 

ஈனவின்முப் பானைந்து ஈற்கனவி லையைக்து 

முனைசுமுத்தி யிற்கருவி மூன்று, (௩௯) 

துரியத்தாொண் டாகு*் துரியாதி ssh pe 
கருவியொன்றா மைந்தவத்தை காண். ் (௪௦) 

அர்தரக்கத் துள்ளிருர் தரையர்புறம் போதல்போ 
லர்தரங்கத் துள்ளாவியும். (௪௧) 

ஆணவச் தான் மூடை மாயையாத் இஞ்சிசஞம 

பூணும்வினை யாற்புருட ஸாம். (சட



shzemi] = auatoreniar SB ai. ௮௯ 

குருவையெதிர் அடித்தல் குற்றமெடுச் தோதல் 
குருச்சொல்லன் மாயா குணம், (ea) 

பற்றற்றார் கண்ணும் பருவரலைச் செய்வித்தல் 
குற்றமிகு மாயா குணம், (௪௪) 

ஈசணிலை யாவியிலை மீசன்டி, யாரில்லை 

ாசகலா மாயா மகற்கு, (௪௫) 

தலில்லை கேள்வியில்லை ,நண்ணறி மில்லையால் 

மாலகலா மாயா மதற்கு. (௪௬) 

ஞானமிலைப் பத்தியிலை ஈல்லார்கண் ணட்புமிலை 

மானமிலைமாயா மகற்கு, (௪௪) 

முூன்னவன்பா சாம்புயத்தின் மூற்று மெனையடைகச்கரீ 

தன்னை வயிற்றிலடைச் கும், (௪௮) 

மாயை விளச்கவியா தவியமா தேவனருண் 
மோய வெயின் மூூழ்ச்கு மோ, (௪௯) 

மாயா புரமெரித்த மதிசச ரர்க்சின்றென் 
மாயாபு சம்வலிதோ மற்று, (௫௦) 

இம்மாயை ஈட்ட மெழிற்் ?சாசம் பாவனையாற் 
சன்மமலக் கட்டுரைப்பேபன் சாண், (௫௪) 

"சனமம் வியாபி சீடம்போற் சடமன்று 

'சென்மிச்சப் பண்ணுஞ் செயல், (௫௨) 

வல்வினை யார் தாயசட்டில் வச்து பிறர்தனவால் 
சல்வினையுர் திவினையு ராடு, (@n) 

ஈல்வினையாற் புண்ணியமுூ சவிறீதாற் நீவினையுர் 

(“தொல்லை வினைச்கேற்பச் தொடும். (இ)
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முற்சொன்ன வூழ்வினையான் முடியா விசாரமுறு 
மூற்சாக ஈன்முயற்சி யுற்று, 

மூயற்சியா லீசனையும் பின்னிட்டு முச்திப் 
பயிர்செய்யு மூழ்வினையின் பால். 

ஊழ்வினை யாற் சஞ்சிதமு முலவீல்பிரா ரத்தமு 2மல் 

வீழுமா காமியமு மே, 

விருப்பும் வெறுப்புமாய் வேண்டல் வேண் டாமை 
மரிப்போ டுஇப்பும் வரும், 

கறங்குவரி கொள்ளிவட்டக் கடி.திற் சுழல்வண் 

டுறுங்குலா லன்றிகரி யொப்பு 

மூன்றுகுற்ற மூன்றுகுண மூன்றவத்தை ரூ.ன்றுதுக்க 
மூன்று பிராரத்த மொழி, 

காமம் வெகுளி மயச்கபிவை மூன்றும் 

வாமச் FOO SEA மாட்டு, 5 

சாத் தவிதஞானஞ் சமநிலைய மற்றிரண்டுஞ் 

சாற்றி லிருளொளியுச் தான், 

சாச்சொமுஞ் சொப்பனமுர் தணவாச் சழுத்தியையு % 

போகச்கிற் றரியம் பொருள், 

ஆன்மீசம் பெளதீக மறையுர் தெய்வீசமிவை 

யான்மாவுக் இல்லை யநி. 

முன்னைவினைப் பின்னை வினை மூவா கிசழும்வினே 

புன்னை யணுகாமை யோ. 

இச்சைய: ணிச்சை?பரவிச்சை யிம்ூன் ௬ 

னிச்சஞ் சுழலு முயிர் கின்று, 

(66) 

(இ) 

(8௭) 
(௫௮). 

(65) 

(#0) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(௬௩) 

(௬௪)



தரிசனம்.] வளளலார்சாத்திரம் ௯௧ 

தன்னிச்சை யால்வருச ரூனி? யாத.ற.த 
லன்னியரால் வர்சடைத லாம், (௬௪) 

ஆன்மீசர் தெய்வீக மான பவுசர் 
தான்மேவு மான்மாத் சளித் த. (௪௮) 

ஓ 

மன்னவராற் கள்வரான் மாவாலுறுபிணியா 

லின்னலுற லான்மீக மெண், (௬௯) 

தாயகட்டிற் றல்ச றரணிதனில் வாதழித 

லாயிற் றெய்வீச மெனலாம். ' (ero) 

வானி லிடியான் மழையானமற் றச்சடத்சா 

லூனமூறவ் பெளஇிகமா யோர். (௪௧) 

சஞ்செெமுன் கட்டுவினை சற்குருநோச் காற்சரியும் 

பஞ்சுமலை பட்ட நெருப்பாய் (௪௨) 

உள்ளப் பொ௫ப்பெல்லா முண்டொழிப்ப தன்றியிதைச் 
தள்ளப் படாதெவர்க்கு**தான். (௭௩) 

கொடுப்பானு மீசனதைச் கொள்கானு மீசனெனின் 
மடிச்சாவெதிர் வினைகள உந்த. ௪௪) 

ஓ 

ஞானபுலிவாழ்காட்டி. னள்ளிரலை வாழுமோ 

தானிப்ப தல்லாற் றரித்து. (௪௫) 

வறுத்த விதையுண்ப தன்றிமா சிலத்சைச்சின்று 
செறித் தவினீதப் பாசோ செளி, (௭௯) 

வெறப்புவிருப் பாந்பிறப்பா மேலைச்கிப் போத 
வெறுப்புவிருப் பற்றால் விடும், 616), 

a i GouwlCung urage குலக்சொடிூபாற் புண்ணியக்க 
ணீச்தார்ச் சொண்டு நெருப்பு. (௪௮9.



GUAT OT SUNT SB OLD [சித்தாந்த 

சாடுவினை யொப்புவர்த நாதாச்த யோகருக்கிய் 

கோடுர் திரவியமு மொன்று. (௪௯) 

இருவினை யொப்புற்ற வுயிரிதயச் தானகச் 
இருவம் பலமிறைச்குச் தேர். (௮௦) 

*ற்சாதி தர்ச்சாதி ஈல்லாயுத் & hry 

ஈற்போகச் தூர்ப்போக சாடு, (௮௪) 

ஈல்வினையா னாகம்போர் தவினையாற் Oar ws 

செல்லு முயிரென் செயும், (௮௨) 

சல்லன்சிறு புல்ல னபுஞ்சன் விது. ரனெனத் 

தொல்கருமத் தார்தர் தொழில். (௮௨) 

உன்ன லொருகால்பின் னுரைத்தலிரு காலகனைத் 

அன்னன்முக்கா லொன்றே தொழில். (௮௪) 

இன்னவகை யெயவ்வுயிர்க்கு மேறயிரு வினையு 

முன்ன லொருச்கிலொழியும் (௮௫) 

சற்ச ்மத்தாலே தனுவைகா னென்றுவருச 

அர்ச்சன்ம மெல்லார் தொலை, (௮௬) 

இக்கன்மழ் தாற்றுய மென்சொல்சே னென்சொல்கேன் 
முச்சண்ண நீயே முகிழ். (௮௭) 

கன்ம வெயிலகற்றிக் சாற்கமல $ழலவின்* 

ணென்னை யிருத்தா யினி. (௮௮) 

அவிசாரி மீச னருளுதய சாலஞ் 

சவிமாளுங் சன்மமலச் தான். (௮௯) 

தமா வாக்கியமரீ யுயிரறிவுச் கூ.தியமா 

மாமாயை தகன்னைவருப் பாம். (௯௦)



தரிசனம்.] வள்ளலார்சாத்திரம். ௯௩ 

வேதாச மங்கலைசள் விஞ்ஞானர் மாலாதி 

காதர்க் குடலாதி காடு, (௬௧) 

எண்பச் தொருபதமு மேழ்கோடி மாமனுவு 

மைம்பத்தோ ரச்கரமு மாம், . (௬௨) 

சரிசாஇி மூவர்ச்குச் சாலோச மாதி 

விரிபதஞமூன் ருயுமே வும், (௬௩) 

இரவிலெழு சச்திரன்போ லென்.நாழ்வரு மள௮2 

விரியபர ஞானமாம் விர்.தூ, (௬௪) 

இச்தவிச்து ஞானமின்மே லெவ்குயிர்க்கு மெஞ்ஞான்றம் 
பர்தருதஇ யில்லையாம் பார், (௬௫) 

இவஞான சூரியன்றமுற் சீவமதிப் பல்சருவி 
யவஞான மீனு மறும். (௯௯) 

சனகாதி கட்கன்று சாற்றபரம் பொன்ற 

வுஞ்தபரஞ் சொன்னவ்னே யுற்று. (ar) 

அபர வுணர்வை யறவசற்றி யென்பாற் 

சுபரம் வருமாறு சொல். (௬௮) 

மாமாயை மீசனருள் மாறாதெதிரர் தன்றிப் 

போமாறு முண்டோ புசல். (௬௯) 

மறைப்புருவ மாயறிவின் மாறுசெயும் பொல்லாச் 
இறப்புமலஞ் சொல்வார் தெரித்து, (#00) 

அன்னை யருட்சத்தி யாவிமலம் பொன்றப் 

Werte திரோதானப் போ், | (௧0௪) 

இருவினையொப் பாவிச் செய்தளவுஞ் செய்யுர் 
திமைமயச்ச மாறித் இனம், (௪௦௨)



௬௪ வள்ளாலார்சாத்தாம் [சித்தாந்த 

மடித் தயிரின் வல்வினையை மானாசருத்தி 

யடித்துப் பாலூட்டு மருள். (௧௦௧௩. 

செச்ச்தை மறைதீதுச் செவெக்காட்டிப் பின்ன 
ரகத்தை மறையா தருள், (௧0௪) 

மலூமாழிர்த சாலத்து மாறுக்தி ரோடை 

சல.பில் சவஞானத் தாய். (கழக) 

௮ச்சோ நெடுங்கால மாவிதிசைத் தெய்த்தலைந்தே 

னற்சோம சேகரனே ரான், (௧௦௯) 

பஞ்சமலத் தாலிடச்சண் பட்டுயிர்க ளெஞ்ஞான்று 
நஞ்சணிசண் டத்தனை நாடா, ட (௧0௪) 

கோடிசிவ புண்ணியத்தாற் குவியி மனம்பின்னர் 

சாடுஞ் வெனை ஈனி, (௧௦௮) 

பாசவியல-ழற்றிற்று, 

a   

பாசமோசனவியல். 

ட்ட 

சிவஞான சீச்கையினாற் நிணிமலக் £ர்ர் தாவி 
சிவமாதல் சொல்வார் தெரித்த, (௧) 

௮ ரச மலக்காலு மாவிபடுக் துயரம் 

வஞ்சிபங்கன் நீச்சையின்மா பும், (௨) 

மீன்போற்றிரு கோக்கால் விமல னுருவாக்குக் 

தாரன்போக்கி நின்ற தரம். (௧) 

ஆமைபோற் சிந்தித் தருளுருவ மாச்குமாற் 

காமாதி நீததவரைக் காண், (௪)



தரிசனம்.] வள்ளலார்சாத்திரம்: ௯௫ 

கோழிமபாற் நீண்டியுயிர்ச் குற்ற மறத்தாளு 

மாழிவிட மூண்ட உரன், (க) 

திருகோச்சான் மூலமலச் தீயும் பரிசத்தரீ 
லிருண் மானயக் கூட்டமிரி யும், (௪) 

திருிமாழியாம் கன்மமல£ஷ் சிச்.துந் தியானத்தாற் 

பெருமாயபை போயொழியும், பின். (எ) 

Qa grup Outer oe இி2 2ராதையப்பா லாவிச் 

ய கை யாலாஞ் சிவம், (௮) 

பசைரீங்கு மாருயிர்க்குப் பரமசிவ ௪ சொன்ன 

தசகாரிய முறைவன் றான், (௯) 

கருவிசட மென்றவற்றின் சன்மத்தைக் காண்டல் 

சருவிச் குரு வமெனச் காண், (4) 

SS Huger ஞமதிம் யாஞ் சாட்சசமைசக் கொண்டறித 

லுற்றுணர்தல் காட்சியா யூன், (௧௧) 

பாசச் குழுக்குப் பதிசா மெனத்துறத்தல் 

பாசசுத்தி யென்னப் படும், (௧௨) 

சைதன் னியவுருசா னென்று தம$ங்கல் 

சைதன்னியனுருவச் தான். (௧௩) 

எனைவிடவே நில்லையியானே பசப்பிரம 

மெனவுணர்த றற்றெரி சனம், (௧௪) 

சவனளுக்குச் சாச்சி உமென் ணர்தலே 

சீவனுக்குச் சுச்தியெனத் தேர். (௧௫) 

வெனன்றி யாருயிர்க்குச் சேட்டையிலை இயன்னில் 

Aaenu ஈன்றாய்த் தெரி, (௪௬)



௯௭௬ வள்ளலார்சாத்தியம்,  1சித்தாந்த. 

எவ்வுயிர்க்கும் போத மிறையென் றறிதலே 

செவ்வே சிவதரி சனம், (௧௪) 

அச்தச் "வாம்கை யன்றியிலை யென்றோர்த 
லுர்துஞ் "வயோச மோர். (௧௮) 

உவனிவனென் நுன்னாதக் கொண்றாடுப் போதல் 
சவயோச மென்றே தெளி, (௧௯) 

பத்துவித சாரியத்தா லர்வி பசையற்று 

முத்தியிடை சிற்க முறை, (௨0) 
பத்தைவிட வுண்டோ பரமபத மாருயாக்குச் 

சித்தைவிட வுண்டோ செயல். (௨௧) 

௪ரைர்து சாரியத்தா லிச்சைய.று மாருயிர்க 

டாசமிழர் தானைச் 5௪, | (22.) 

உள்ளமொடுக்கி புரையொடுக்கி யானா 
(1 

வெள்ளச் தழுர்திகிற்கு மேல். (௨.௩) 
Cc 

பெத்தத்தை நீவ்டுப் பிரானோ டி ரண்டற்று 

முத்தத்தி னிற்கு முதல். (௨௪) 

ஐர்தடக்கி யாறொடுக்க யம்பரம்போ லொன்றாடுச் 

சந்தற்.று நிற்குமுயிர் தான். (2 @) 

விமரிசஞா னத்தால் வெறப்புவிருப் பற்றுச் 
சமரசத்தை யெய்துர் தனி, (௨௯) 

som op முயிர்சளெல்லாங் சாசத்தை மோ?த்து 
விண்சகதிரோ டொனரறாய் விடும், (௨௭) 

அறிவி லறிவை யறியா shop 

, குதியிறர்து நிற்குவ் குலம். . (௨௮)



தரிசனம்.” வ்ள்ளலார்சாத்திரம். 

ஐரதவத்தை சென்றா மாவரண மற்றதவர். 
ர்தைவன் பாலே தெளி, 

ஆமயத்தை நீல்ட நிராமயத்தை wrs hes 
னாமயம்போ நீயே யவன், 

பின்னபின மாய் ரோக்கும் பேழ் சடையிடைச 
டனனையே சோக்குச் தலை. 

அவயவமோ ரநிரவயமோ வான்மா வறி3யன் 
புவனகுரு காதா புகல். 

உணருமுயி ரில்லை யுடம்பே யுயிென் 

ுணர்வனுலஷுதா. புதன். 

சான்பருத்தே னானிளைச்2த னென்றுசைக்கு ஞானச்2. 
லூன் சடல மன்றே யுயிர், 

ஊ:மணனொளி யில்லையெணி லொப்புவரோவத் சன்மை 
யேமவுயி நின் றென்பா நில்.” 

் உள்ளே யிருச்த வுயிர்போன சென்றுலசஞ் 
சொல்லுவதென் சொல்லோ சொல், 

அவயவமே சாய கிரவயமே யான்மா 

வவயவமே சோன்றியழி யும், 

கட்டை யூகச் சளேப.ரத்தை Sb sQéOs 

சுட்டிடுவ சென்சொல்லோ சொல், 

உடல்இடக்ச வாவி யோடியதென் நியாருங் 
கடல்போற் சகதறுவதென் சாண், 

மூட வுடலுமி?சா மூடா விதென்சொலுயிர் 
கூடாமோ பச்செ குலம், 

% 

Fn OF 

(௨௯) 

(a0) 

(௩௧) 

(௨௨) 

(௩௩) 

(௩.௪) 

(௨௫) 

(௩௯) 

(௨௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௪௦)



௯௮) வள்ளலார்சாத்திரம். [சித்தாக்த 

உணர்ச்சியுயி ரில்லையோ வென்றுரைக்குஞ் சொல்லை 

யுணராயுலகா யுசா. 
(௪௧) 

ஆச்சையகத் gar ar ne) லான்மா வுளதென்று 

தூச்சமறை சொல்லுர் துணி, (௪௨) 

Os Huw யான்மாவென் றெண்ணு மதிவில்லா 

மந்தச் சவலை மதம். (௪.) 

சத்தம் பரிச முருவரச கசெந்தத்தை 

யுப்த்தறிவான் 2வனென வோர், (௪௪) 

இந்தியத்துக் கெல்லா மிறைவ னுயிரன்றி 

யிந்தியத்துச் குண்டோ allen. (௪௫) 

ஒன் றறிர்த தொன்றறியா தாலு முயிரல்லை 

மன்றலன்றி மூக்கறியா மற்று, (௪௬) 

சண்ணுருவ மன்றியொன்றைக் சாணறியாக் கையார 

௮ண்ணலன்றி நாச்கறியா தோர். (௪௭) 

சாதொலியை யன்றியொன்றைக் காணறியா விவ்வுடம்பு 

மோது பரிசமன்றி யுற்று. 
(௪௮) 

ஆகையா லைந்தறிவைக் கொண்டறிவ தான்மாவென் 

ஜறோகையொடுஞ் சொல்லுமறை யோர், (௪௯) 

செல்லும் பிராணன ன்றிச் வனிலை யேன்றுணர்க்தூ 

சொல்லுஞ் சுவாசமதஜ் சூழ். (௫௦) 

Cpe Gp eam மூக்கணிஸப மூடச் சுழுத்தியினிற் 

போக்கடித்த தாமோ பொருள். 
(௫௧) 

பிராணனைமுன்*விட்டுப் பிடிப்போன்
 பிராணனென 

வராவணியான் வேதமறை யும், 
(௫௨)



, உவ ச . e க 

தரிசனம்.] 'வள்ளலார்சாத்தசம். ௬௯ 

மனமே புரடனன்றி மற்றிலையென் ரோதக் 

கனமாயா வாதிமதவ் சாண், (௫௨) 

என்மனத்தா வியானொச்தே னென்றுரைக்சப் பட்டமையாற் 
றன்மனசர்தா னன்று தளி (௪௪) 

புத்தியே யான்மாவா மென்றுணராப் போதித்த 

க். திட்ட புத்தன்மதம் போய், (@@) 

புத். திச்குச் சாக்கியாம் போதமய வான்மா 

Ys Her மாதலினாறழ் பொய் (௫௯) 

ஆங்கா.. மான்மாவா மென்றுரைக்கும் பேரிருளா 

மாங்கா வர.தமி. (௫௭) 

சடஞசித்தத் தாலறியுஞ் சைதனிய னன்றென் 

றநிடமறைக ளோது மெடுத்து, (௫௮) 

சித்தமியமான ஜென்றுண?3ரல் சீர்சான்ற 

சித்தர்மதம் பின்னிட? செல், (௫௯) 

சைதனியன் சர்நிதியிற் ருனறியுங் இஞ்?க்கியன் 

சைதனிய னுக்குர் சடம், (௬௦) 

சாயமுதற் சித்தவ் சடையா.பிவை சட்குச் 

சேயன்சை தன்னிய சீவன், (௬௧) 

€வனத்தாற் சவனெனல் சீவமிறச்தா விர்சச் 

௪வனே யந்தச் சிவம், (௬௨) 

தன்னைச் கண்டாய்குத் தலைவனையு முன்னாது 

முன்னைப் பிரமமெனு மோர், (௬௩) 

ஊனையொதுக்கி யுணர்வாக்க விட்டபினர் 
ரானே பிரமமென நாடு, (௬௪)



௧௦௦ வள்ளலார்சாத்திரம். [சித்தாந்த 

சொப்பனமுஞ் சாச்ெமுர் சொலையொத் தசாலத்துச் 
euro Quer gf சொல், (௬). 

சான்பிரம மென்னு ஈடைமலையைச் சிவைபாகன் 

ரானடச்கி யாட்சொள்வான் ரான், (௬௭). 

ரீபிரமமென்று கெடராட் பிறக் இறச்தாய் 
மாபி.ரம மென்னை மறந்து, (௬௭); 

ஆதிமுத்தன் வ னனாதிமுச்த னீசனென 
வேதமுறை செய்யும் விரித்து, (௬௮% 

உள்ள மசையா துயர்துருவன் போனிற்கில் 

வள்ளலுரு வானாய மதி, (௬௯) 

இத்திரத்தை யொத்.துச் ॥வோகமெனச் 9க்த.ர்தா 
லத்தனுரு ரீயாவை யால், . (௭௦) 

இர்கிலையி னிற்பரிசே லெல்லாஞ் சிவமென்னு 
மச்நிலையி னிஹ்பா யற், (aa): 

ao gun தேயா? லஞ்செழுத்தி னுண்மைப் 
பகுதியறிக் துள்ளே படி, (௭௨). 

சொன்ன நிலைக்குட் டுதையா மனமாயின் 

முன்னூலை யோதி முயல், (௭௩). 

சாத்திரத்தை யோதச் சழக்கு மனமாஞ் 

லூர்த்தகுரு சாதனைநீ புன். (cre). 

குருவுருவ முன்னச் சோதசன்றிட் டாவி 
பரிபூரணத்துட் படும், (௭௫). 

பாசீமோசனவியல் - ழற்றிற்று, 

 



pisemd.] வள்ளலார்சாத்திரம். ௧௦௧ 

சிவயோகவியல். 
4௨ 

அ௮வயோகத் தன்மை யகற்றியலை வில்லாச் 
சிவயோகத் தன்மை தெறிீப் பாம், (௧) 

நதிபாங்கர்ப் பன்னகத்தி னண்ணிப்பத் மாசனத்தில் 

வதியாச் குருவை வணவல்க, (௨). 

நீர்க்குமிழி மின்னம்கு முண்டுநிலையில்லை 
யாக்கைக்சென் றெண்ணி யறிச்து, (௩) 

முன்னோ ஞுரைத்த மொழிகிறுவிப் பற்பலவாம் 

பின்னமொழி யெல்லாம் பிரித் த. (௪) 

சவத்தோமசி யுண்ணி னைச்து சவயோச நிட்டை 

சவுக்கெதானத்தேறித் தான், (௫) 

௮வி2ராத வாளா லகங்சரத்தை யட்டிப் 

பவ?ரோகத் துக்குப் பயந்து. (௬) 

அல்லல் கிளைக்கு மவாமனத் தின்வேரை 

யொல்லை யகழ்ச்திட் டொரீதி, (er) 

அசாயனவி காரி யனர்தவா எந்தன் 

மகாதேவன் றன்னை மதித்து. (4) 

பதைத்தெழு முள்ளப் பதைப்பைப் பறித் த 

மதத்தை யொடுக்கி மறித்த, (௯) 

தத்துவத்தைப் பின்னிட்டுச் சசசமல சேவலத்தை 
யத்தனருள் கொண்டாய் ககன்று, (௧0) 

அமுசோகம் பாவனையை யண்ணியறி வாடச் 
சமுசயத்தீப் பாவனையைத் தள்ளி, (ss)



௧௦௨ வள்ளலார்சாத்இரம், [சித்தாந்த 

வன்வே மருண்ட சவென்வேறென் றெண்ணுமயற் 
பாவனைக்கண் ஹுள்ளில் படா, (௪௨), 

ஈதியோடிப் புச்சமுர்து சாட்டம்போ னின்ற 

ப.இியிற் சலர்.து பழூ. (௧௩) 

அ துவுதவென் றெண்ணா தறிவோடறிவாய்ப் 
ப.திதல் சவயோசம் பாச். (௧௪) 

ஒன்றென் றநிரண்டென்று முன்னா துறங்கயே 
யொன்றாத லேசிவயோ சம். (கட) 

சாத்திரத்தை யுன்னிற் சமாதி குலையு மெனி 

னேத்திரத்தும் பாசே shag gi. (௧௬) 

sad gen தங்ச ணனிதோன்று மாயின் 

சி௨னருளைச் சொண்டு செகு, (sar) 

சுட்டி லசத்தா நீ சுட்டைப் Soe er 

சுட்டாமற் சுட்டித் சொடர், (௪௮) 

ஒளியி லொளிழா யொடுக்கி யுருகில் 

வெளியில் வெளியாய் விடும், (௧௯) 

குறியாச் குறியைக் குறித்துணரப் போகும் 
குறியே பிறவிச் குறி, (20) 

மான்குறிச்கும் வேடனவண் மன்னன் வசவறியா 
மான்றானாய் நின்றதை மாலும். (௨௧) 

ஆகாயப் புள்ளறியா வண்டத்தைப் பொய்ச் சார்வை 
யோகாலு சாரி புண ரார், (௨௨) 

அம்புவிழு மர்ரேர மாக்சறக்குஞ் சில்காலஞ் 

சம்புவின்யா கத்திற் நரி, (௨௩)



தரிசனம்.] வள்ளலார்சாத்திரம், ௧௦௩ 

உழுவையரி மாவானை யுரகக் காடி. 

தொழும்யோகி தன்னைத் தொடரச். (௨௪) 

இடர்சுசக்க ளெல்லாஞ் சவனேர்திச் கொள்ளு 

மடர்வதிலையியான்று மஉரை, (௨௫) 

இர்தரனுஞ் சோதித் இடுக்சகணுறு வானீத்த 

பரநதச் சவயோகர் பால், (௨௬) 

வண்ணப்பயோதாத்து மணியல்குற் பூர்தடத்.துல் 
கண்ணைக்கொ டாரீ?யாகர் காண், (௨௭) 

செத்தசத்தின் சண்ணுமொரு த்திரத்தி னற்கண்ணு 

மொத்திருக்கும் யோ௫இயுயா கண், (௨௮) 

பழிமுனையைக் சாட்டுஇன்ற பல்லுலகை சோச்சாச் 

சுழிமுனையை சோக்கித் தொடும், (௨௯) 

கண்ணியம் பாலைச் கமநஇிற் சவிழ்த்தற்றே 
பண்ணுங் கருமம் படில், (௩௨0) 

அசையாச் வெயோகத் சானந்த மீதார் 

தசையா வுளமாதி யாங்கு, (௨௩௧) 

அலையற்ற சாகரமோ வவிழ்ர்த கயிற்நூாசலோ 
வூலைவற்ற யோட யகம், (௩௨) . 

பல்லூழி யேகரிமைப்பாய் பண்ணுங்சகொ லோவெதிர்ர்ச 

தொல்லூழை வென்ற சுகம், (௨௩௩) 

சாற்சச் தரனோ தடையற்ற வானோ 
வரச்சர்த யோசர் மனம், (௨௪) 

பொன்னாச்கை இட்டியுமென் யோகப் புணர்ப்பிலையே 
லென்னாம் பிறரது மிவண், (௩௫)



௧0 வள்ளலார்சாத்திசம். 

ஊரர்ச்சுணங்க னைப்போன்றிய் குண்டிச் கலையோசர் 

பார்ச்சச் இடையாப் பாம், (௧.௪௬) 

வேணி யழகும் விபூதியுடைப் பூணழகும் 

பாணர்ச் இருர்தென் பயன், (௨௪) 

வேடப் பொலிவிருந்தென் வேசி பாேபோ ஞடோறு 

$OAa Cured afer. 1௨௮) 
அ.றர்துஞ் சவயோகச் நுன்னாத மூடர் 

பிறந்தும் பிறவா தவர், (௩௯) 

தண்டிகையுங் கொம்புர் தவச் கவையடா 

வம்பர்க்கு வைத்த வழி. (௪0) 

உண்டி. புச்சவோ யோச முஷற்ற3வா 

வண்டர்பிரான் றந்தனனாச் சை, (௪௧) 

TOs MPS ST லுலகைத் துறப்பையன்றி 

யூழிருச்ச நீ தறவி யோ. (௪௨) 

வல்லியத்தோல் போர்த்தா வயன்மேயு மாபோல 

புல்லர்ச்கும் சோர்சம் பொது, (௪௧) 

அணுவுக் சணுவா யசண்டமாய் சின்ற 
பணிசெய்ய நீயே பணி, (௪௪) 

எங்குமாய் கின்றாயை யெக்காலும் பூரித்சே 

மயெங்குமாய் நிற்கவெனக் &, (௪) 

ஆ. இயல் ஐந்துக்குக் கூதள் - ௩.௪.௮. 

சித்தாந்ததரிசனம் - pid dm. 
் இருச்சிற்றம்பலம். 

 



a. 

சிவமயம், 

9 ௦ 9 ஓ வள்ளலார்சாத்திரம். 
a இறவை 

நான்காவது 

உபதேசமாவா, 
ஜககணைதவதகைவவாகாளகு 

கடவுள் வணக்கம், 

சர்சொண்ட” வென்னுடைய சிர்தைச் சயிலாயத் 
'தேர்சொண் டிருக்தாடு மெர்தையே - பேர்சொண்டீ 

பொன்னம்ப லத்தினிலும் பொற்கொடியோ டெஞ்ஞான்து 
பின்னம் பலபதியி னும். (௪) 

எண்கணனைக் குட்டியகுட் டெங்சேனும் பட்டதோ 

] மங்சையரி மேலடித்த மச்தடிபோ - யெக்சேலும் 

|) பட்டதோ லெக்கள் பசுபதிமேற் பட்டூவடி. 
Luce தீ யெவ்வுயிர்ச்கும் பார், (ட) 

தக்ஷிணா ர்த்திவணக்கம், 
வ பசமிரண்திர் தேருமிடத் சேசமென்று 

மேவியசின் முத்திரைசொள் மென்சாரத்தா - லோவில் 
வழச்சத் த்தான் பல்சமய வாதிசளே காண்மின் 
மழுச்சரத்தி லேச்தியவெம் மான், (a) 

குருத்து. 
சனகர் சனற்குமசர் சனதந்தரர் சனாசர் 
மூணிவ.ரர்ச்கு ஞான மொழிக்த - முனைவனே



௧௦௭௬ வள்ளலார்சாத்திசம். [உபதேச 

யென்போல வர்திக்சே யென்னை யெனக்குமறை 
பொன்போலத் தர்தார் பொருள், (௪) 

சாக்ெத் தஞ் சொப்பனத்துர் தண்டாச் சழுத்தியிலு 

நீக்கமற கின்றாகு மென்றன்னைத் - தூக்கி 

மடியாத் தூரியரிலை மாமணிமன் றத்திற் 

குடியாக வைத்தா னெக் (சோ, 
டள ~ a 

தூற்பெயர். 

சலியுலகத் துக்சேர்பச் கற்பனை யான் மார்தர் 

பலபலகற் பித்ததெல்லாம் பாரா - துலகமெனு 

மாலை யரிக்க மருந்தா முபதேச 

(@) 

மாலையினைப் பார்மாண ar, (௬) 

ஆசிரியனை த்தேடிக்காண் டல் 

சாசெக ராலயங்கள் சாகமுழை யெங்கெக்குச் 
தேடியுள னைடது திசைத்தலறி - மாடிலர்கள் 

வைத்துப் புதைத்திருர்த மாரிதியைக் சண்டாற்போ 
ஓத்சமனே கண்டே னுனை, (er): 

மாணனைக்கண் மெகிழ்தல். 

என்.று பருவமுனக் கெய்துமோ வென்றுரா 

னன்றுமுத லின்றளவு மாசித்சேன் - றுன்ற.. 

விப்பிறப்பி னாடிரா யெர்னை ட மாணவக 
வெப்பிறப்பு நாடினேன் யான, (ஆ 

வேண்டுகோடல். 

செம்புண்ணில் வேறுழைச்ச தென்னச் செசமாய 

வைம்புலலுச் சஞ்டு யடைந்தேனைச் - செம்பதுமத்



மாலை.] வள்ளலார்சாத்திரம், ௧௦௪ 

தாளிணைக்ூழ் வைத்்திதனைச் சங்கறி.பா விட்டச்சா 
லாளுடையாய் சங்கரி? யல். (௯). 

ஞானதீக்கை: 

பார்த்தான் பரிசித்காண் பாவியேன் சென்னிமிசைச் 

சேர்த்தாள் நிருவடியைச் சர்இத்தா- னோேத்துரைத்தா 
னஞ்சுசலையு மடைவின £த்தொழித்தா 
னென்செய்சே னென்னுரைக்சே னியான். (௧௦) 

மூலவுப?ேதோ சம்: 

அப்பாவுன் ஒக்குவத்துச் டோய னேகவித 
வொப்பா லுனச்குரைத்தே னுண்மையினை - யெப்பாலுஞ் 

சங்கையற்ற சத்தியச்தைச் சாற்றிலுனை யன்றியில்லை 
சங்சையறப் unis sors gp. (௧௪) 

பாசத்தை விட்டாற் பசிவோ பதியோரா 

ஞாசற் றவர்வணங்கு மையனே - Cure pF 

சொல்வா யருட்குருவே சுத்தபரி 7am Zor 
யெொல்லாமாய் நின்றவனே யின்று, (௧௨) 

பாசத்தி னாலுனக்குப் பாசி பெலனும் போர த 

தரசற்ற மாணா வறையக்கே - Com gs 

தருமறையி னாலு மனுபவத்தி னாலும் 
பிரமமெ௫்று மீசனென்றும் பேர். (௧௨) 

கள்ள வடிவகற்றச் சாரினிமே லென்போலக் 

கள்ள வடிவெடுத்த காருணியா - வுள்ளபடி. 
சொன்னாலு மென்மயச்கர் தூரத்தே போகவீலை 

யென்னாலென் செய்சே னியான். (௧௪).



00) வள்ளலார்சாத் ஓரம். [உபதேச 

இீச்கையினா லுன்னை௪ சிவமாக னேமைதன்றி 
யாக்சைச் சவவடிவ மாக்கினோ - சோக்கயே 

சானே$ யென்றுகவின்று முபதேசித்தோ 

மேனே மயக்ச மெழும், (௧௫) 

தசகாரிய வுபதேசம். 

BH FIO CG tb. 

usys @S5 psu Qurdisex p 
வீதெல்லா காமல்ல வென்றறியும் - போதமே 
தீத் துவளு பம்மிதனைச் சங்சையற்ற மாணவச 
புத்தியிடை ஈன்றாய்ப் புதை. (௧௯) 

தத துவதரிசனம் 
.தத்துவங்ச ளெல்லாஞ் சடஈம்மைத் தானறியாச் 
சித துருரா மென்று சிறிதத்தைச் - சைத்தழியச் 

சாண்பதுவே காட்சியிதைச் சைக்குண்மா செல்லியெனகச் 
சாண்பதுமாணா? கடன், (௧௭) 

தத் துவசத்தி. 
ஆனா டெடும்கால மந்தோசமைமறைத் தத் 
தானாகச் செய்ததிர்தத் தத் துவங்கண் - மேனாடி 
யின்றகடச் தேறஈமச் சேனருட் கைதர்தா 

ளென்ழுணர்தல் சுத்திய்ஃ தெண், 

ஆத்மரூபம்: 
சாரிருளோ மைக்குழம்போ சாரா வெனச்சலுழ்ந்து 

பேரிருளா மாணவச்சைப் பின்னிட்டே - யோர்வரிய 

மன்னுருகேசாமென்று வள்ளலருளாலதிதல் 

சின்னுருவ மாணா நினை, (௧௯) 

(௪௮)



மாலை.] வள்ளலார்சாத்திரம். ௧௦௯. 

அத்மதரிசனம்; 

என்ற பிற*தேனா னென்று வளர்ர்தேனா 
னென்றுதுய ருற்றிறர்சேன - னென்று 
மழியாத சத். தருசா னென்றேமஇழ்தல் 

ஈழுவாத சின்றரிச னம்.” (௨௦), 

ஆத்மசுத்தி. 
பாசமாய் கின்ற தவும் பல்பிறப்பிற் சென்ற gay 
மாசி றவவிரத மாற்றியது - மீச 
னருளாலே யென்றுதனச் காஇக்ச மில்லையெனத் 
சேருளலுவிரர் சுத்தியெனத் சேர். (௨௧) 

சிவரூபம். 

எங்குஞ் ”வமயமா யெங்குஞ் reaper 
யெங்குஞ் சிவலோகத்-தெல்லையா - யெல்குஞ் 

சிவனையே சண்டு தெரிசித்தன் மாணா 

சிவ௱ப மென்றே தெளி. (௨௨) 

சிவதரிசன ம்: 

ஆச்ச லளித்த லழிச்சன் மறைச்தலரு 

ணோக்க லிவை யெவ்விடத்த சோச்கியே - நீச்சமறப் 

புல்லியுய சானர்சப் பொற்பின் மிசையேற 
னல்ல தரீச னம். (௨௧) 

சிவயோகம். 

அன்னியமே யில்லை யென்ச் சாருயிரர மீசனென 
வுன்னியவன் ருனாக யோகஞ்செய் - தெல்னினைவு



BHO வள்ளலார்சாத்தி.ம். (உபதேச 

மற்றவனே யானேமென் ருனர்தத் தெயதலரு 
ஞூத்றதவனே 6 மோகமென வோர். (௨௪) 

சிவபோகம். 

ரானே சிவன்சிவனே மானென்று சாடி.வெ.ற | 

தானா? சின்றகிலை தானன்றோ -வானாப் 
பவசலதி நீர் திவரும் பண்புடைய மாணா ; 

சிவபோக மென்றே தெளி, (௨௫) 

இரகசிய வுபதேசம். 
சண்ணோ விருக்கதரோ சாரிருளோ யானாவன் 
மண்மிசையி லென்போல வர்தருளி - வண்ணழலர்க 
கைத்தலத்தா லென்னுடைய காய முபிர்பொருளுர் 

சீச்தமென வாங்கினாய் சாற்று, (௨௬) 

மாணவகா மெய்ஞ்ஞான வாழ்வையுனச் இக்சகணமீம 

பூண வுரைப்பனிது பொய்யல்ல - கராஷெழியாக் 

கண்ணே? பாபிருளுவ் ena Soy $யல்ல ் 
வுண்ணினைந்து பாரிதனை புற்று, (௨௭) 
சண்ணே லிருளுண்டே கங்குல் பகலுண்டே 

விண்ணவருவ் காணாத வேதியனே - மண்ணாத 

வுச்சிச் திரு மொளியொழியாச் கண்ணும்போ 

னிச்சயித் துப் பாரிதனை 5, | (௨௮) 

காயும் சதிரைவிடச் சண்ணுச் சொளியுண்டேோ 
மாயும் பிறப்பகற்ற வந்தவனே - தோயுமிரு 
கண்ணல்ல டீயந்தச் சாய்”தி27 யாமென்ற 
வண்ணவுரைச் குண்டோகைம் மாறு. (௨௯) 

உன்னை யறிர்தனையோ வுன்னழிவி னீங்சாத 
வென்னை யறிக்தனையோ வெச்காலு - முன்னை



மாலை.] வள்ளலார்சாத்திரம், ௧௧௧ 

யருச் துமலர் தன்னை யருஈதினா:ப் சொல்லோ 

விருர்தவனே சொல்லா யினி, (௩.௦) 

விளக்கில்லை பல்பொருளு மில்லைவிழி யில்லை 
துளச்கிருளு மில்லையெனச் சொல்ல - வுளக்கண்ணா 

லுள்ள படியுறிர்தா லூன்பிறவி யில்லையுனக் 

குள்ளபடி பீன் றுணர், (௩௧) 

உ௱னை யொருவ னுயர்சாதி யென்றுரைத்தா 
லென்ன மூழ்ச்சியக்சே யெய்தினாய் - பின்னொருவன் 
பாவிபசு வென்றாற் பதைபதைப்பா யாகையினாற் 

சவனல்ல $யே வெம், (we) 

நெயவுப3தாம். 

ஆதசடல கணடுவச வாதரித்த தம்மொருவன் 

விறபுலி சண்டுவந்த வீறுவ் - கூறியிடி. 
ஓப்புச் கடலாடி யோடிவர்த தம்மொச்குஞ் 

செப்புச் கண்டுதிரும் பல். (௩௩) 

தன்னைச் ி௮வத்இிற் பறிகொடுத்த தற்கேடச் 

பின்னைத் தமைத்தேடிப் பேதுற்ற - தென்ன 

பிழைபளித மால்வசையிற் பேரழலை யிட்டே 

மழிவரைபின் றேடியடுச் கல், (௧.௪) 

பித்தாக் கெதிரில்லை யானாலும் பேதுற்றுப் 

பித்தரெ.தி ரிட்டறையும் பெற்றிபோன் - முத்தி 

தனிலெதிசே யில்லையென்றாற் சக்கி2.துப் Ser gue 

தனிலெதிராய்ச் சாணுதல்பித் தாம். (௧௫) 

பஞ்சாக்காவுப2த்கம், 
அஞ்செழுத்தின் றன்மை யறையக்சேண் மாணவக 

பிஞ்செழமுத்தா மீரிரண்டும் பின்றள்ளித் - துஞ்சாத



௧௧௨. வள்ளலார்சாத்திரம், [உபதேச 

வோசெழுச்சே சின்னுருவ மொண்பொருளே ரீயாமென் 

ரோரிடத்.தி ஸில்லையுனச் கூழ், (௩௯) 

சகாரச் கருவியெலா ரசாமலவென் ழெண்ணி 
மசா..ஜ மலக்சடர்து மாழ். யசாரமே 

தானென் றுணர்ர்தப்பாற் ஐண்ணருளைச் ச ண்டுரிவ 
மோனமதி லேயொடுக்கன் முத்தி, (௩௭) 

தெருளா விருளகன்று தி$ராலதமல நீக்கச் 
குருவாற் றனையறிர்து சொண்டே - :மருளாய 5 
பரைவழியாற் சென்று பரசிவத்தொன். ரசல் 

சசையன்பா வஞ்செழுத்திற் சாண், (௩௮) 

வெமயமாய்கின்று திருவருளாற் றன்னை 

யவமகலக் கண்டுதிரை யட்டித் - துலிதமயல் 

காட்டுமல நீங்கெவினைச் கட்டறுத்த னன்மாணா 

நீட்டி னஎ்செழுத்தி னேர், (௩௯) 

சடாந்தவுபதேசம். 

சத்தார்தம் வேதார்தஞ் செப்புதத்து வார்சமிசை 
புத்தக லார்தமொடு போதார்தஞ் - சுத்தமா 
ஈாதார்.த மென்றிவைச ளாறு ஈவையென்றே 
மீதானர் தேடி. விடு, (௪௦) 

9) § SOUS SF Ld. 
Os Seanrews sro நினைத்துட் கலைமாலுர் 
தத் துவசா லங்கசொல்லாச் தாண்டியே - சத்,ச 
வருள்வழியாற் சென்றல் கனுபலவத்ைச் கண்டு 

தசையகர்க்குச் சாற்நரினை தல். (#s)



மாலை. ] வள்ளலார்சாத்திரம். . BS ks, 

பூரணவுபதேசம். 

அடுத்துவரும் பாசத் தணுத் தன்மை யா£இச் 

G-sHeage Sudweré கொண்டாய் - விடுத து £ 

பொன்றரியு மெய்ஞ்ஞான பூரணமா யேறின்னைக் 

குன்.நிலிட்ட தீபமெனக" சொள், (௪௨) 

சவசங்கைதிமாகரித்தவுபதத்சம். 

நீசன்சொ டும்பாவி, நெடுநாட் பிறர்திறர்த 
பாசன் பெரும்படிறன் பால்கிலிய - னாசூசன் 

சுத்த சிவப மாவேனோ சொல்லெனக்கு 

மைத்தமணி கண்டா வகுத்து, (௪௬௩) 

விழலாம் விலாமிச்சி வேட்டுவனால் Er 
மழலா மயமப்பா மாலி - தொழிலா 
லவமா முல? லீவதரித் ஆ மாணா 

இவமாதற் சையமேன் செப்பு, (௪௯) 

பழமொழமியுபதேசம்: 

அத்தைத்தின் றங்சே இடப்பார்ச்கு மாணவக 
வெசத்தைத்தின் றெக்சே கடெர்தாலென் - சுத்த 
வெறுவெளியிற் சென்று விளையாகெனைருர்ச் 

க.றுதியிட லாகா தறி. (௪௫) 

முப்பாமும் பாழென் றறைச்தார் இருமூல 

சப்பாலும் பாழென் றறைச்தார் - சடகோப 

சறிவி லறிவி லறிவி லிவி 
லறிவி லறிவென் pp. (௪௯ 
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௧௧௫ வள்ளலார்சாத்திரம், [உபதேச 

சங்காரவுபதேசம். 

எசனுனக் கேஞ்ஞான்று மிசசத் தருவெ்னும் 

உாசகத்தைச் சொல்லக்கேண் மாணவ - வீசன்றான் 

சீத்தவத்தி லாக்இத் தத்தில் வளர்த் துன்னை 

மு.ச்தியினிற் சங்கரிப்பான் முன் (௪௪) 

மகாவாக்கியவுப?த-ம்: 

சீவனாய் சின்னை$ சந்திக்கின் மாணவச 

வோவில் பிறப்பிறப்பு மோவாது - வீலிற் 

அருபதைச்கு மாளாச் அகில்போலுன் போத 

ம்ரிவதிலை யெச்சகாலு மெண் (௪௮) 

சி௨மல்ல நாமென்றுஞ் 2வனா மென்றும் 

௮ிவசாரம் வர்தவி... மிமல்லாச் - துவமகலச் 

சாம மறைபுகலுஞ் சத்தியமா வாச்சியத்தைத் 

தோமறவுட் கொண்சி துணி, (௪௯) 

உண்மையுபதத்௪5: 

ஆ.திமறை யாகமங்க ளெல்லா மளவிட்டே 

யோதியுணர்ர் தெல்லா முரை2தாலும் - வேதை 
யெழுரான்கு கோடி யிழிரசைய மெல்லாம் 
வீழுவர்சிவனாகா விடின், (௧௦) 

கொல்லாவிரதம் 

கொல்லா விரத குல3ம குலமென்று 

ஈல்லார்ச ளெல்லா ஈவின்றிருக்கச் - கொல்வாற் 

றெரிசித்தா லும்பாவச் தியன்முக சோக்ூப் 
பரிசத்தா லும்பாவம் பார், (இக)



மாலை.] வள்ளலார்சாத்திரம், ௧௧௫ 

ஆடூபென்றி சோழி யருச்துவோர் சட்கெல்லாம் 

வீடில்லை யென்றுரைகச்கும் வேதங்க - ணா?ிமவர்ச் 
இம்மையிலுர் துன்ப மறுமையிலு மேழ்சிறைய 

சன்மையிலை யோரிடத்து காடு, (௫௨) 

இரச்சமிலா தாரரக்ச ரென்றுமறை யாதி 

விரைச்ச வுரவோரு மோம்ப௭எ விரச்சமின்றி 

கொல்வார்க்குச் குன்றனைய செயதாலுல் குன்றியாவ் 

கொல்லார்க்குக் குன்றியுவ் குன்று. (௫௨௩) 
ஓ 

புிக்சன்ற சாரை புலான்மறுத்த னோக்கி 
BESANT $ஞ்சண்ட ஈாதன் - வசிக்கவரு 

மாவாக்கி யம்புகற வண்மையினைச் கேட்டுமிங்க 

னாவாகொல் வார்ச்கெய் கறன், (௫௪) 

ஆறிருச்ச உட்டைகுளர தோய்வாரு மாயுமறை 

நீறிருக்ச மண்ணையிடு சிர்தகருஞ் - சோறிருச்சச் 
செத்த பிணமருச் துச் தயவரு மாணவச 

மத்திமர்ச ளென்றே மதி. (@@) 

வாமெதாபோய்ச் சேத. வலியப் புசயென்னத் 

இியபுலி பூனுண்ட நீதென்னத்- தூய 

விரதத்தைச் சண்டு விடையோன்வர் தானவ் 
விரதத்தைச் செய்ப விரும்பு, (௫௯) 

அ.றித்தியதரிசனம், 

இன்றைச்கோ சாளைக்கோ வின்னமரை காழிகைச்கோ 
வென்ழைச்கோ வாவி யிழப்பென்று - சென்றிறைஞ்ச 

யாசாரியனுச் சனுகூல சித்தனாய்ப் 
பாசாதி யைச்சழற்றப் பார், (௫௪)



BS a வள்சாலார்சாத்திரம். ‘Louse: 

கோடைதனி லாற்றிற் குடியேறி வாழுரர்கள் 
வாடைமழைச் கேங்கயழும் வாறொக்கும் - நீடுபச 
லுள்ளபோ தெலிலர் மு.றுதிரெறி சாணாது 

கள்ளஈமற் சண்டுகலம் சல், ° (௫௮) 

மாதாபி தாராத்தி மற்றொச் சலுராத்தி 

யாதார வைப்பு மாண்மனையுச் - தீதான 
ராத்தியிவை மெய்யென்று சம்பாதே யென் நறறர்த 
மாத்.திரந்தே வீடுற்றான் மன், (௫௯). 

யோனிவழி யேயுதித்தவ் யோணிவழி யேனினைர்தவ் 
யோனிவழி யேயொடுங்கு மூமர்சாள் - யோனி௮வழி 

வா.ராவொருவனையே வர்இத்தால் யோனிய்ழி 

வாரா வகையருளு வான், (#0) 

அடங்கத்துறத்தல். 
6 

தாயரையுர் தர்தையையுர் தற்சரீர்ச்த சேளிரையு 
மாயுமயல்காட்டு மனைவியையுஞ் - யென்று 

சொற்பனம்போர் கண்டெட்டாத் தூரப்போ யோகநிலை 
நிற்பவனை ஞானியென ரேர், (௬௧): 

ஆனை முதலெறும்மீ ரூயபிறப் பெல்லாமு 
மீன முறச்சடச்திட் டேறியே - யூனமிலா 
மச்சளா வர்.துு துறவா மனிதர்தமைத் 

தெக்சணா மூர்த்இூரிக் கும். (௬௨). 

மலைமகளை விட்டுடைய மைச்தர்தமை யும்விட் 

டிலகுவெள்ளி மால்வசையும் விட்டே - yas Dus 
கல்லாலின் $£ழிருத்தல் கண்டும் துறவர்ரைச் 
கொல்வா னியமன் குறித்து, | (௬௩).



ton ev, } வள்ளலார்சாத்திரம், ் தக. 

அவாவறுத்தல். 

மண்ணாசை பொன்னாசை மாதரா ராதையுயர் 
விண்ணாசை யாவும் வெறுத்தப்பா - லெண்ணாம 

லுள்ளபடி. யானர்த யோகத்தின் மூழ்கிபுடல் 
விள்ளளவு நின்று விடு, (௪௪) 

அடக்கமுடைமை, 

அடச்ூப் புலனைந்து மாமையைப்போ னாளு 

மொடுக்சி யூவோரசைக் சண்டா - னடுக்குற்றுக் 

கண்ணப்பர் போலச் கரையிறர்த பேரன்பால் 
விண்ண ப்ப்ஞீ செய்ய விரை, (௬௫) 

கல்வியடக்கம். 

சழுதைக்குவ் சற்றவர்க்குல் கட்டுிரையொப் பொன்றே 
சழுதை பிறர்க்குதவுவ் கற்பூர - முழுதாலாய்ச் 
'தோதுவார் தாம்பிறருக் கோதியுணாச் துள்ளபடி. 

சாதியா ராதலினாற் ரான், (௪௪) 

இத்தன்மையுடையோரிவர்களெனல், 
சாந்த முடையோன் றவ? யவாவற்றோன் 
வாய்ச்த தறவிமனமாண்டோஃனாய்ர்துணர்ச்த 
மயோகிபரி பூணத்தை புற்றுணர்ர்தோ னல்ல௫வ 
பபோகியெனச் சொல்லும் பொத. (௬௭) 

சரிதையைப்பழித்தல். 

முலைமுதிராப் பெண்ணை முயங்க ஒர தவின்பு 

மெலிசவ. வெற்பசழ்ர்த வேல்புக் - சலையிலான்



௧௧௦1 வள்ளலார்சாத்திரம். [உபதேச 

கற்றவரோ டோடச் சாதலித்த வாறுமே 
யுற்ற சரிதையினுக் சொப்பு, (௬௮). 

இரீயையைப்பமித்தல், 

தன்னைச் ச௪டவடி.விற் ஐல்கநினை த் தாவாடுழ் உ 

தன்னியமாய்ச் சண்டல் சருச்சிச்கும் - பின்னருக்கு 

மின்பமிலை வேலை யிடையெடிியு மானமை௰ா 
லின்பமெலா ஞானிக்சே யெண், (௬௯) 

யோகைப்பழித்தீல், 
தத்துவச்சற் றற்றுவெறுர் தானேதா னாய்கின்ற 

மு.த்தருச்கு யோகமேன் மோனமேன் - வெறீறியேன் 

சுத்தசுக நித்தியமாய்ச் சும்மா விருப்பதுவே 

பற்றற்ற முத்தியெனப் பார். (௪௦) 

பால்விரதி பூசையாய்ப் பழவிரஇ பைக்இளியாய்க 

சால்விரதி பாம்பாதல் கட்டுரையே - சோல்விரத 
மாண்டவிட முத்தியெள்றான் மாணா விரதமெலால் 

கூண்டோடே வெட்டிச் குமை, (௭௧) 

சாநீதமுடைமை. 

வைஇடினுங் சொய்திடினும் வாழ்த்திடினு மாயமெலாஞ் 

செய்திடினு மன்னர் செறுத் இடினுந் - இதய்உநிலைப் 

பூதமயக் கடினும் புரர்தரன்போர் செய்திடினு 
மேதுமயங் கான்ஞானி யெண், (௪௨) 

ஈச்ச வாக்யம். 

எர்தைசன சாஇயற்ச் ச€ர்தநான் மு.ற்சால 
கந்திச் குசைச்சருளு ஞானால் - செர்.துவர்வாய்ச்



மாலை.] வள்ளலார்சாத்திரம். ௧௧௯ 

தேவிச் குரைத்தநால் €ராமற் சோதியநா 
லாவிச் குரியதா லாம் (௪௩) 

அறுமுகனுச் கோதியநூ லம்புயனுச் கோதியநூன் 

மறுவிலரிச் கோதியநான் மற்று - Spar 

லூருத்திரனாய்ச் சொற்றதா லுண்மைழா லெல்லாம் 
கருத்துருகச் சண்ணாரச் காண், (௭௪௪) 

அனிீச்சுரவர்க்யேம். 

வெள்ளியுஸரத்தநரல் வியாழம் புகன்றநால் 

பெள்ளவரி சொன்ன பிடகநா - லொள்ளிழை 

மூயக்கநா லீதெல்லா மூட நாற் சந்தை 

மயக்சதூ லென்றே மதி, (௭௫) 

சிவ?யாகமான்மியம். 

எண்ணாஞ் சவழயோச மானமியத்தை யெனசொல்கேன் 

மண்ணுலகும் விண்ணுலகம் வர்திறைஞ்சி , யண்ணாவென் 

ஜோல.மிட 9வமா யோரிமைப்பு கிற்பையெனிற்் 

காலனுங்கை கூப்பிநிற்பன காண், (௭௭௬) 

மகாவாக்கீயமான் மியம். 

ஓவா பவச்சடலுச் கோரம்பி யாகலான் 

மாக்க யம்புகல்வேன மைர்தாகேள் - மூவாத 

தற்பதசார் தொம்பத$ சாற்றசியா னாயென்னு 
டூப்பொருளுல் கண்டு முடி. (எஸ 

௮ இர மான்மியப, 

சோச்சாம னோக்கி கொடிசொட்டு மர்சோஞ் 

சரக தீதநிலை சாதஇுத்தோ - ராக்கைச்



௧௨௦ வள்ளலார்சாத்இபம். [உபதேச 

சமையெடுத்து சாளுச் தயருருர் சொன்னே 
றுமைபக்க னாணை யுவக்து. (௪௮) 

இதோப3ேதசம். 

சத்.தியநு சோன்புச் தவமு மிளஞ்சொல்லு 
மு.த்தமருச் குள்ளகுண மொன்றின்றி - மத் இிமசாய் 

மைதுனமுஞ் சோறுமாய் மாயுமள வும்புச்ருல் 
சைதவர்ச்கு முண்டோ ௧.தி. (4௯) 

தியான நிட்டை. 

இதையத் தவிசி லிருடிக எனேகர் 
புதைய நெருக்இப் பொருக்த - ஈஇிமலியுஞ்* 

செஞ்சடையு முச்சண்ணு் சன்முத் திசையுமுத 

கெஞ்சடையச் கண்டு நினை, (௮0) 

SHOT VOTE STEDIS சண்மூன் றுடையாளைச் 

சொல்லாமற்சொல்லவர்த தாயாரைப் - பல்காதுஞ் 
சதி ச32ாசஞ் வாக ஞ் சிவோகமென 
வசர்தி பிறப்பறு மாணா, (௮௧) 

பூரணநிட்டை. 

அண்டங்கா லக்கி யறலகனி யைச்தினையும் 
பண்டையவா காயம் பாற் பாவித்துக்& சொண்டன் 
மறையாச் சதிர்போலு௮ வாளொளியை சோக 
நிறைவாய்க் குறையாதே சில், (௮௨) 

எல்லாஞ் வெமென்னு மெண்ண முனக்குண்டே 
லெல்லா ஈலனுமுனச் கெய்துமே - யெல்லாஞ் 
சிவமன் ஜெனுமுணர்வு சிரதையிடை யுண்டேதற் 
பவம்வர் துனைவிழுங்கும் பார், (௩)



மாலை.) வள்ளலார்சாத்திரம், ௧௨௧ 

சகசநிட்டை. 

பாசங் கழன்றதிலை பதியும் கலந்த.இ$ல 

சாசறுன் முத்தியையும் சண்டேேனே - பாசமெலா 
மித்தைசிவ $ீபன்று வேத மசேறையிடுமேத் 

பெத்தமுச்தி யுற்றவரரார் பேசு, (௮௪) 

_ரமாதி யைச்சழற்றி னல்லாற் அதிகடாச் 

சாமாதி யெச்சாற் சழலு2௦ - சாமாதி 

'யெல்லா மிருக்ச கெனையறிச்தே னின்புற்றே 
'னெல்லா மிறர்திருஈசா லென், (௮௫) 

ரியா நிட்டையைப்பமித்தல். 

அறிவுரா மென்றறிய மாட்டாதா ரன்றோ 
Qa Herp புனலருந்தி யென்றுர் - தறிபோலு 
கிட்டையுடன் மட்டாய் நெடிய்சால நின்றார்க 

ணட்டமலா லுண்டோ ஈயம், (௮௬) 

HEH DCO. 
எல்லா மிறந்தவிட மேசா$த நிட்டையென 

வெல்லா மறையு மியம்புமா - லெல்லா 

மிறர்த விடத்திருர்த வென்னையா னேசண் 
டிறைஞ்னே னேத்தினே னே, (௮௪) 

ஆதா.ர ரிட்டையினை யல்கம்சே விட்டப்பான் 
/மீதான நிட்டை விரும்பிப்போம் - போதத்தை 

ஈட்டார்போழற் பின்சென்று சாதாச்த த விழுக் 

விட்டானே யர்தரியாமி, (௮௮)



௧௮௨௨ வள்ளலார்சாத்திரம். [உபதேச 

மலினவாதனை. 

சார்த முடைய சடபர தீர் மெய்ஞ்ஞானம் 
வாய்ச்திரு5 து மான்வளர்த்த வாதனையாற் - சூழ்ர்தடவி 

மானா யவதரித்,த மற்டொருச ரீரத்தி 

லானாத முச்.இியடைர்தார். (௮௯) 

மேலாம் வருணத்தி லுற்பவித்த வேதியர்.?கா 

ஞலா மறைகண்ட சாதனே - யேலாத 
சேரியெனும் வாதனையாற் நீப்புலைய னாய்ப்பிறர் த 
நேரியஞா னத்தைஙிறைச் தான், (௯௦), 

சுத்தவா தனை. 

சு$ன்வாம தேவன் றருவாசன் காதி 

மகன்விதுரன் வெண்காடன் மாறன் - சசமாண்ட 

பத.ரடஏறி வான்மீகி பற்றற்2ம apg Huser 

யுற்றா ருறார்ச்கிவசொப் பார். (௯௪) 

அறிவே திருமேனி யறிவே கரணங்க 

எ.றிவே யிடம்போக மாமென் - றறிவாளன் 
ருட்டா மரைசண்ட தத்துவத்தோர்ச் சென்றுமஹ 

சாட்டு மூபநிடத நாடு, 

அணை ந்தோர்சன்மை. 

அண்ண றுவரைச் கரச னலூறக்த 

வண்ணமுலைப் போக மூழ்ர் துண்டு - மெண்ணின் 

முனிச்குழுவின் முன்னே முழுப்பிரமங் காட்டி 
மனக்கவலை தி.ரவகுச் சான், ' (௬௩) 

உண்டு முபவாச டயாண்டொடியோ டிள்் பசலய் 
கண்டும் பி.ரமசரி யக்சாட்டுர் - இண்டி றற்கு



மாலை.] வள்ளலார்சாத்திரம், ௧௨௩ 

மாளுர் திறனில் வடமீ னருர்.ததிச்குச் 
காளுர்தி யாறே சரி. (௬௪) 

சத்துலக்கூத் தாடி சஞ்சாரி சார்போதன் 
சுற்றம் புருடன் ௪௫௮4௫ - பெத்த 
னகாயனனாஃகபாச wens wad காரி 
மகானுபவி யென்னு மறை. (௬௯௫). 

உ£றவல் குடி.த்தாலு சாயிறைச்சி இன்றாலுங் 

குறவருடன் கூடிச் குனிசத்தாலு - மிறைவனே 
தானென்னுர் தன்மை சலியா ருலகர்ச்கு 

கானெனறு சொல்லீடடிப் பார், (௬௬) 

பாசங்கடர் து பதியான பண்ணவர்ச 

ளாசவ் சடதஇ லலைர்தாலு - மீசன் 
றலையோட்டி லேயிரச் ர் தன்மைகுறைர் தானோ 

மலைகோட்டி முப்புரமட்டா 5, (௬௪). 

ஓரா யிரம்வருட மோதத் தஇிருர்தாலு 

மீரவ் இடச்சைக இலொடைழீபா - லாராச் 

குடும்பத் இருர்தாலுங் கோதற்ற முத்த 
னடங்கத் துறர்தவனே யாம், (௬௮) 

,தஇசைமசகன் டோ லெல்லாச் தெரியுச் தெரிவு 

மசகரஞா னம்போ லமைவும் - பசுசாதுந் 

தர்தியண்ட வெள்ளிலைப்போற் ராச்கற்ற தோர்சால்பு 

சர் துமணைர் தோர்ச்சிதெ லா நாடு, (௯௯) 

ஆசரிச்குர் தன்மையின லாசரிய னென்னும்பே 
மாசா நியலுக் கமருதலா - லாசரிய 

சனெண்ணமுடை யாருச் சருகுறிபுண் டாகுமது 
கண்ணீருங் கம்பலையுவ் சாண், (௧௦09, 

உபதேசமாலை - ழற்றிநுறு, 

திருச்சிற் ம்டலம், 

 



ஓ. 

இவமய௱ம், 

வள்ளலார்சாத்திரம். 
னப் கடம ச் 

ஐந்தாவது 
௦ ரூ to 

சிவஞானப்பிரகாசவெண்பா. 
௭௨௨ 

பொது. 

பாயிரம். 

கடவுள் வணக்கம். 

உலசளர்த மாலு மோதிமமூர் தேவும் . 
குலமறையுவ் சாணாத கோமா - ஹிலகியு.கி 
முள்ளச் சயிலாய வோங்கன்மிசை நின்றாடும் 
வள்ளலுச்கு மூண்டோகைம் மாற. (௧) 

குருத்துதி 
உண்டுமிலை யென்றா னொருவ ஜனொருத்தி சுகங் 
சண்டுநிலை யென்றான் கருத்தென்னோ - மண்டனி2ல 

யென்போலவர்தில் இருகிலத்தோர் சண்சாண 

டென்போத மாய்த்தா யிசை, (௨) 

வேதச்சிறப்பு, 

வேதச் தனச்சருர் வேதியசே யாதலினால் 

வேதநெறி மெய்க்கெறியே வீட்டின்பம் - வேதர்தா



வள்ளலார்சாத்திரம். 

னுள்ளபடி சொற்றா லுலக.ழா லென் ந ரைச்குங் 

கள்ளாதலை வெட்டச் சடன், 

அரகமச்சிறப்பு. 

சிச்திக்கச் கேட்கத் தெரிகெசச் சைகுவித்து 
வர்க்கத் சச்சநான் மாணாகேள் - பர்தித்த 

“செஞ்சடையா னன்றுரைத்சீ தேவிசா லோத்தரமே 

பஞ்சைநான் மற்றதெலாம் பார். 

அடியர்வணக்கம்;. 

சிவஞான சம்பர்தர் சீசாழித் தோன்றல் 
பவஞானம் பற்றறக்க 2௨ண்டி - யுவமையிலா 

வைகை நதியின் மணிக்கரத்தி னாலிட்டார் 

சைவெறி யோக்கத் தமிழ், 

எல்லாஞ் வனென றெடுத்திசை*த வாூசர் 
சொல்லாற் ஜெளியாத துன்மதியோர் - பல்சாலு 

சாத்சமும்ப வாசமமு சான்மறையு மற்றனைத்தும் 

பார்த்தன லென்னை பயன், 

உன்னைப்போ லேயென்னைப் பாவிச்சக வேண்டுமெனச் 
சொன்னதிருப் பாட்டாற் றணியாதார் - மென்மே 
லிடம்பட்ட வேழுலக லுள்ளழாற் கற்றுவ் 
கடன்பட்டும் பட்டினிபோற் சாண், 

சாணுவ் உரணக்ச ளெல்லாம்பே நின்பமெனப் 

பூண வுரைத்தமொழி போதாதோ - மாணவச 

வாய்த்த மனைவியவ டோடோயா தல்குற்புண். 
கடத்தியயத் தோயும் குணம், 

௧௨௫௫ 

(௩) 

(௪) 

(க) 

(௬) 

(cr) 

(௮)



௧௨௬ வள்ளக்ார்சாத் இடம். (சிவஞான்ப்பிரகாச * 

நாற்பெயர் 

தன்னை யறிவிச்குச் தன்றலைவ னைச்காட்டு 

முன்னை வினையின் மூதல்களையுஞ் - சொன்ன 

சிவஞானப் பிரகாச௪ செர். நாலே .நான்மற் 

றவஞான மென்றே யறி, (௯௬) 

DJ COANE i BLD. 

நாய்த்தோலிற் கட்டிவைத்த காசமணியைப் பெரியார் 

ssa வெனவுமிழ்ச்து கடியார் - யோற்றுவர்க 

ளாங்கதுபோ லென்சொற்கு ளையனரு டல்குதலாற் 

பாங்காகச் சொள்வர் பரிது. (௧0) 

பாயிரம் - முங்றிந்று, 

  

பரிபாமியிலக்கணம். 

ஈசனார் யானார்கொ லென்னை மறைத்திருக்கும் 
பாசமியா சென்றென்று பல்காலுங் - கோசரங்க 

ஞுண்டான காலமே யுன்னையறி யுங்காஒ 

மண்டாசை யற்ற மாணா, (௧௧) 

பக்குவமி லார்க்கருளல் பாவிச் சறமோதல் 
மட்கலத்தைப் பொன்னாக்ச வாஞ்சைகொளல்-சொர்ச்கமிலாக் 
கன்னிக்குக் சாமனூல் சட்டிரைத்தல் சண்ணிலர்க்குப் 
பொன்னாரம் பூட்டுதல்போலும். (௪௨) 

ஒருகோடி சூரியர்க ளொக்சவுஇத் தாலுவ் 
குருடர்ச் கருளசலாச் சோட்போல் - மருடீச 
உாசானு ரைத்தாது மஞ்ஞானச் சத்தர்க்குப் 

பாசாதி ரிக்கா பார். (௧௧)



* வண்பா,] வள்ளலார்சாத்திரம். - கட்ச் 

கருடனைமீன் ழய்யலெனச் சண்ணனறை கூவி 
வருடமயு தஞ்சொலினு மாற்றா - திருடீர்ச்த 
வுள்ளத்தார் 2வண்டுவன சொற்று முணசாசே 
கள்ளத்தார்ச் குள்ள கடன் (௧௪) 

தாமடல்சச் கல்லாச் சவலர் தனி த்தொருவர் 
சாமடங்கா பென்பதற்சோர் சாக்கு?ச - ணாமடங்கா 

தந்தோ தகர் தின்னி யாத்தினணியை நோச்கியிகழ்ச் 
தந்தோ? பாவியென லாம். (௧௫) 

மூடனைப்போ லேயிருப்பன் முச்ச னெனச்சொற்று 
லீடு பொருர்துமேோ வெல்2சாவே - €டாசே 
௪௪ விடயஞ் சசவிடயர் இுய்த்தாலும் 

பொய்க்குதியை யேறுவான போல், > Sa) 

துவிதசைவனைமறுத்தல் 

ஒன்றா யுலகனைத்* மானான் றப்பமுணி 
பொன்ரறா மொழியாற் புசனீறிருக்கச் - குனருத 

முத்தியினு முமமுதலு முணடென் நுசைத்தலெவன் 
பித்தமுமுஞ் சைவாூ பேசு. (௧௭) 

தசை யோலீயெல்லா மானாய்$ யென் றபினர்ப் 
பேச விரண்ணெடோ பேய்ச்சைவா - வாசையெல்லா 
மற்றவிட முத்தி ரிலயோ வஃதெல்லா 

முற்றவிட ap é Site யோ, (௪௮) 

மங்கையர்மயமச்கறல் 

epg Org 8 Coster ws பட்டமடை யோணிச்சாய்ச் 

சாத்திரத்தை விட்டார் சணக்கில்லை - சாத்திரத்தால் 

வரனைச்சா நீ$ரை மண்ணைப் பிரித்து? 
னானச்சா லாசை யறும். (௧௯)



௧௨௮ வள்ளலார்சாத் திடம், (சிவஞானப்பிரகாச 

மங்சையர்தம் யோனி.மிசை வைத்திருச்கு மாசையினைப் 
பங்குசெய்து தூற்றிலொரு பக்கசெடுத்துச் - சல்சையணி 
வேணியான் பாதா. விர்தத்தில் வைத்தச்சாற் 
சாணலாய் காணாக் கதி. (௨0) 

கான யூசை 

ஆத்துமலில் கம்பொருளாச் கொள்ளா ஙறிவிலிகள் 
வேற்றுமையா யெண்ணி விருப்பத்தாற் - பாத் இபர்சள் 
கள்ளனைப் பாசத்தாலே சட்டியிறுக்குதல் போல் 

வள்ளறனைக் சட்டுமஇி, (௨௧) 

ஆலயமே காய மறி சிவலிங்க 

மாலயனும் சாணாத வள்ளஎலுக்குச் - €லருறு 

மன்பே யபிமடச மன்பேசல் லர்ச்சனையு 

மன்பேகை வேத்தியமு மாம். (௨௨) 

பெண்ணாடை யாபரணம் பெய்தயிலச் தாம்பூல 

மூண்ணலணை சர்தனத்தோ டோரெடீடும் - விண்ணவர்ச்கா 
யாகாத ஈஞ்ச்ண்ட வண்ணலடி யார்தமக்இல் 
சாகாது சொன்னோ மறி, (௨௩) 

தீர்த்தம் பிரசாத் திரு$றஞ் சச்சரமுஞ் 
சாற்றுமிறை கட்பிறந்த தாழ்வடமும் - போற்றுவ் 

குருலிக்க சங்கமமுவ் கொள்குறிச ளெட்டாவ் 

கருவகலச் கட்டுரைத்தேங் காண், (௨௪) 

பாடப் படிக்க வெழுதப் பயன்சொல்லச் 

சோடாமல் வர்.துல் குணமில்லை - 8ோகேள் 
சத்த பம்போலச் சச்தை தனைகிதத்திச் 

செத்தசவம் போலே திரி, (௨௫) 

மல்கைரிதம் பத்தானல் சண்டான் மநிமயங்கித் 
தங்கருமங் கைவிவெர் தா.ஈணியோர் - புல்கவர்க



வண்பா.] வள்ளலார்சாத்இரம், ௧௨௯ 

ளீசனடி சாண்டோ மென்புருகி சைர்துசரைர் 

இிசன யாவரரி தென். (௨௯) 

அ௮ண்டங்கா நீ$ரவணியிய மானலுடன் 

Gremio tis cal aD 1 6 வெய்யோனும் - பண்டுற்ற 

ஊனக்கட் குண்டாகு கொன்றாய் முளைத்செழுக்த 

சூனச்சட் குண்டோ ஈயத்து (௨௭) 

ச.தாநிட்டை. 

சோ.ச மனையாட்டி சோரபிரான் மேன்மனமாய்ச் 

சேத் தொழிற்செய்யுர் தட்டம் போற் - போபெரியர் 

அத் தனடி தீமன்மனத்தை யானாது வைத்துகர்தே 

யெத்தொழிலுஞ் செய்வ Haig. (௨௮) 

அஞ்சு புலன்உழியிற் போசா தீசமுகமாய் 
ஈஞ்சுண்ட காதனடி ஈட்புற்றோர் - கெஞ்சலை ச் 

சோடி. மடர்தையிரைச் கூடப் புணா்ச்தாலும் 

வாதேதலு முண்டோ மதி. (௨௯) 

ஆனை துரத்திடினு மஞ்சோ மரியுழுவை 

மீன ஞூறவரினு மியாமஞ்சோ - ஞானப்பெண் 

கொவங்கைச் குவட்டின்பிசை நின்றோல் குவலயமுவ் 

கங்குல் பகலறியோகங் காண், (#0) 

பாலோடு சேர்க்தார் பாலாகு மாக்ச தபோல் 
வாலறிவ னைச்சேர்க்த மன்னுயிர்சள் - வாலறிஉன் 

றானாகி நிற்பதல்லாற் றண்டாத GOEL LOLI 

வனா? நில்லா ருவச்,து. (௩௧) 

ஆயிழையைச் சாமு.ற்றே யாலிக்க ஊஞ்செய்தே 
னாயிழையே தானான வாத.ம்பமோரன் - மாயையைவிட்



௧௩௦ வள்ளலார்சரத்திரம், [சிவஞானப்பிரகாச 

டையனொடு சேர்ர்தபினு மாக்செண்டுண் டேயென்றா 

லுய்யுரெறி யில்லை yor g. (௨௨) 

௮ரசன் மகனரச னாகிகின்றாற் போலப் 

பரமூவ னிந்றோன்ழறம் பல்லுயிரும் - பரம 

சிவனா௫ 9ற்பதலாற் சீவனாய் சிலீலா 

சிவனாணை யுள்ளே தெளி, (சட) 

அருளாச/யனருமையுரை த்தல். 

ஆசானே நீனானென் றங்கைத் சலைவைத்தான் 

பாசா இிகளைக்தும் பாறித்தே - யாசானை 

யுள்ளபடி கோக்க யுழபூசை செய்வதல்லாத். 

கள்ளானிடத் தண்டோ சைம்மாறு, (௨௪) 
சு 

அம்புலியு %ரு மறுகும.ர வுங்கரந்தே 
யம்புவியி லென்போ லருளுருக்கொண் - டும்பசெலாவ் 

காணாத செய்வமில் 2௧ கண்காண வேவர்தா | 

னஞாதை தென்னோ சயக்து. (௧௫) 

நீ2யாரா னென்று நகிலையளித்த தேசகெனைத் 

தூய மலரெடுத்துத் தூவாதார் - பேய்வாழுப் 
காட்டிற் கனிதய்க்குவ் கருல்குரங்காய்ச் சென்னாயாய் 
வேட்டுவனாய்ச் சென்மிப்பார் மேல், | (௩௬) 

© 

உள்ள மலமகற்றி யொண்பொருளைச் சாட்டிவைத்த 
வள்ளலடி யெஞ்ஞானறும் வாழ்த்தாதார் - கள்ள 

சரையாஞய் ஞெண்டாஒ ஞாளியாய்ப் பொல்லா 

மரராயாய்ச் சென்மிப்பார் மாண்டு, (௨௪) 

தாய்போ லெழுச்தமுளித் தானாக்குச் தேகனை 

மாயப் பிறப்பறுக்கு மன்னவனைச் - குரயச்



வெண்பா.] வள்ளலார்சாத்திரம். ௧:௩௧ 

சன கரத்திற் பூசைசெய்து சே.மிப்ப தன்றிச் 

சினகரத்இில் வையேன் றெளிச்த. (ay) 

வேதமூடி வைக்காட்டும் வெற்றவெறுச் தேசிசனைப் 
போதமலர் சகொண்டடியைப் போற்றாதார் - பாதமின்றி 

யங்கை விரலின்றி யாரா ச சோயராய்ப் 

ப்ங்குகுரு டாவார் பரிந்து. . (௩௯) 

உள்ளங்கை கெல்லியன வுள்ள படிஈமக்குத் 

தெள்ளித் செளிவித்த தேிகற்குச் - கள்ளவிழ்ர்த 

a $C slp. ரீர்த்தேடிப் போனகமூக் தேடியே 
யாத்தமாய்ப் பூசிக்ச லாம், (௯௦) 

ஆக்கையு fwae லைம்பொறிபு நீயல்ல 
தாக்கு கரணங்க டானல்ல - சூக்க 
வுடலல்ல சீவனல்ல வுண்மை யென்றார்க் 
குடலுருதி நிற்டே னுவர்2. (சல். 

வெள்ளக் கிடச்தானும் விரிதா மரையாலுமி 
விள்ளும் படியறியா மெய்ப்பொருளை - விள்ளும் 

படி.வந்த தேசிசற்குப் பாதசா ணிக்கை 

கடிவர்ச மென்மலே சாண், (#2) 

ஐயர் திரிவறுத்தில் சாளவர்த தேூசற்கு 

கையு மனத்தோடு சாடோறு - செய்யவிழ்ச்த 

பூமா மலர்தூவிப் போற்றிறிற்ப தல்லாம 
லேமாப்ப துண்டோ வினி, (௪௩) 

ஐய மெடுத்தருர்தி யாடையின்றிச் சென்றாலு 
மையச் தவிர்த்தசம தாசானை - ஐயாவென் 
ரூதரத்தாற்.,பூசைசெய்பு மன்பினவ சேமண்மேல் 
மாதருத சம்மணுசார் வர், (௪௪)



௧௩௨ வள்ளலார்சாத்திரம், ' [சிவஞான்ப்பிரகாச 

ஆக₹ திருக்கோயி லாசான திற்றெய்வஷ் 
சோகம் புகைக்சளியே சூழ்சுடராம் - போசங்க 
ளெல்லாகநை வே$இயக்ச௪ ளிவ்வண்ண நாடோறுங் 

கல்லாருஞ் செய்யக் சடன், (௪௫). 

ஆசானைச் சாண்டோறு மன்புருகதேவ் கைகுயியு 

மாசா ர௬ுடம்புமயிர்ச் குச்செறியும் - பேசாத 

வானச்த முள்ளுறு மச்சணமே ure tis 

டானந்து முத்தி தரும், (௪௬): 

ஆன்பா லறச்சைச்கு மச்சாரம் வேம்பாகு 
மூன்பா லொறத்திருச்க வொட்டாவாம் - வான்பர 

லொளித்திருக்த வுத்தமனா ரோருருவாய்ப் பாத” 

ஈளிர்ச்சத மலர்தச்தொழிர்த ஞான்.று. (௪௪). 

என்றைக்கோ வீசனரு ளென்றைச்கோமுத்திநெறி 

யென்றைச்கோ யேமாச் தஇருக்குதிலை - யென்றைச்2சா 

வென்னும்பா சண்டமதச் தெய்தா சளித்தாரை 
யென்னென்று வாழ்த்துசேணி யான். (௪௮) 

குருவே திருமாலாம் கோகனகத் தானாய் 
குருவே யுசையிறச்த கோவாக் - குரு!2உயில் 

செல்லாமா யல்லவுமா யெங்கு நிறைவானாம் 

வல்லாள னாகு மதி. (௪௯) 

கறுத்த விரும்பைச் சனசமய மாச்குதல்போற் 

சறுத்தகமைப் பேருருவாய்ச் செய்தாரை - வறுத்த. 
விதைபோல் வரும்பிறப்பை வேரறச்த வேதியரைப் 
புதைமனச்த ளெப்போதும் போல், (இட). 

“போது - முற்றிற்று, 

 



'வெண்டா4ி வள்ளலார்சாத்திரம். ௧௩௨. 

உண்மை, 

காமச் சடலழுர்திக் கள்ளைச் GLH gor pid 

வாமச் சமய மயக்கறுத்த - சோமானே 

யாணவ?மே தாருயி?ர தாதிசிவ மேதிதனைக் 

காணவருள் வள்ளலே சட்டு, (௫௧) 

சிவனொருவ லுண்டவனாற் செசமுண்டு மற்றச் 

சிவனருளைச் சொண்டறியுஞ் €வன் - செவளின்றா 

லண்டபிண்ட மிண்றாகு மைர்தொழிலு மின்றாகும் 

பண்டைமறை யின்றா$ பார், (௫௨) 

ஆணவமே யஞ்ஞான மறியாமை யென் றறிரீ 

காணுமறி வுனச்குச் காட்டுமிறை - சகோணைமலம் 

பொன்றுமுட னஞானல்ல போதமே கானென்னி 

லன்றொழியு மப்பா வறு. (@a.) 

.கலசர யிழையார் கலவிமுத்தி GQwer gy 

மூலசா யுதமொழித்த ராதா - விலகாத 
வாணவமெச் சாலத் தெனையணைர்த வாறறைதி 

விணரறி யாதவனே விண்டு. (௫௪) 

அறிர்சவிடத் இல்லை யறியாமை யத்தைப் 

பிறிர்தபிலும் பேசல்பிழை யன்றோ - செறிந்த 

சுடர்கொண் டிருட்டேடித் துயருறுவா ருண்டோ 

மடமகன்ற மாணாச் சனே, (@@) 

எல்லா மிறர்திடத்தே யேசமிரண் டென்றுரைக்கும் 

பொல்லார் மதமறுத்த புண்ணியா - வொல்லா



௧௩௪ வள்ளலார்சாத்திரம். [சிவஞானப்பிரகாச 

வவிசாரி யானானால் யானாசோ வென்னும் 

தவிதம்வரு மாறேது சொல், (௫௯), 

அவிசாரி மீசனருளைம பெற்றா 

லவிசாரி யாவையன்றி யச்சோ - வவிசாரி 

சானென்ற மாத்திரத்தே ஈண்ணுமோ வச்சரீரத் 

கேனென்றாற் நித்தியா தே. (௫௭) 

காட்டமனல் சேர்ச்தாற் சனலாவ தன்றிமுனல் 
சாட்டபுத்தி சேர்வதுவே கன்மமா - சாட்ட 

மதுவாவே நிற்பதல்லா லாங்கரண்டென் நுன்னிற் 
பொதுவாவை போகாப் புவி, (௮) 

பாவனா திதப் பதியேறிப் பின்னுகாஞ் 
ச வனென்றுஞ் சிர் இப்பா ர௬ுண்டோசொல் - சவ 

மகன்றபுழுப் பின்புழுசா னென்றறைத லுண்டோ” 

சுமறிர்த துண்டோ சுகம். (௫௯) 

ஊமைசண்ட சொப்பனம்போன் றுள்ளே யறிவதன்றி 

காமிதெனச் சொற்றிடவு ஈண்ணுமோ - தாமதம்போ 
லாங்கதுவாய்ப் போவதலா லன்றிசா மென்றுரைச்ச 

வீல்சொருவ ர௬ுண்டோ விசை, (௬௦) 

ஊனுறங்கி யானாத வுள்ள முறக்கியொரு 

நானுறங்கஞொல முறங்கயுமே - சானு றங்காச் 
வனை யறிர்தவனைச் 2வனென லாமோ 

சவகுருசாதா விதனைச் செப்பு, (௬௪) 

நெருப்பிரும்பை நீருப்பை நீர்ரிழலைத் தேடி 

யரிப்பன்போ லாயினுமல் காசா - தருப்பணத்திற் 

றன்னைத்தான் சண்டதுபோறழ் நன்னிழட்பிற் றற்றேடித் 

தன்னைத்தான் சண்ட தரம், (௬௨)



வெண்பா] வள்ளலார்சாத்திரம். ௧-௫ 

ஓன்றென் நிரண்டென்ற மொன்றிரண்டே யாமென்ற 

மென்றோ? முத்திசனி லேய்ர்திடுவா - யொன்றென்று 
சொல்லு மறிவைத் துரியாதி தம்விமும்இற் 

சொல்லுமவ னெக்குற்றான் சொல் (௬௩) 

கொன்றிடுத நின்றாற் கொலையல்ல வென் நரைக்கும் 

புன்றலைய புத்தன்மதம் போச்சினோ - யென்று 
மழியாப் பரமசவ ஞாகத்தின் கண்ணே 

யொழியாம லெங்கிருப்பா னோ.து. (௬௪) 

உள்ள் இிருக2கஈயபி வூனுடலே சுற்றுமதிள் 

வள்ளலுச்கு வாயே மணிச்சிசாச் - தெள்ளித் 

செளிர்தகர்க்குச் சீவன் நிருமேனிசீப 

மளச்தறியு மைம்புலனே யாம், சு) 

எண்பத்து சான்குநாறாயிரமா மியோனிதொழய் 

கண்பொதிச்த சவர். கருத்துள்ளே - பண்பொதிர்த 

தேவியா? மீசன் செழிச்திரா னேயாயி 

னாவியொன்றை யுற்றறியா தாம். (௬௬) 

எவங்குஞ் சிவனிருப்ப னானாலு மேசற்ற 

சங்சமத் தஞ் சற்குருவின் றன்னிடத் தும் - லிங்கத் து 
மாவினுடம் பெல்லாமூ மாவரித்து கிர்கினும்பால் 
பாவுமுலைக் கண்மிகுஇிப் பார். (௬௪) 

பூவின்மணம் போலுள்ள புண்டரிசத் ஐள்ளேமா 
தே.வியொடு நீங்சாச் சவனாரைத் - தாவி 

யைம்புலனை வென்றாங் கறிர்தா லவனா-வ 
யைம்புலனுச் கெட்டா னஉன். (௬௮) 

ஆசாய மெக்கு மசண்டமாய் நின்றாற்போ 
னீசாய மின்றியெல்கு நிற்பாயேல் - மாகாயத்



௧௩௭௬ வள்ளலார்சாத்திரம். (சிவஞானப்பிரகாச் 

துள்ளொளியா மீச னுனைப்பிரியா தேரின்ற 

கள்ளர் தெரியுமங்கே சாண், “ (௬௯) 

ப.திமார்ச்ச நிட்டையன்றிப் பசுமார்ச்ச நிட்டை 

வி.திகால நீசெயினும் வீணாம் - பதிமார்க்கர் 

தானுமெதி ருங்கழன்ற சமாஇியி2ல தாக்கற்லு 

நீரின்றாற் போது நிமிடம், (௭௦) 

தம்மை யறிச்தருளிற் சம்பச்ச மானவனே 

செம்மைநிலை யொன்றுளது செப்பக்சேண் - மும்மை 

யறிவகடர் தப்பா லதீசத்தே நிட்டை 
செறிபவனார் சொல்லாய் தெளிச் த. (௭௧) 

பதிநால் பயிலாத பாசண்டர் மார்க்கவ் 

க இயல்ல வென்றுரைச்த கர்னா - UF grow 
துள்ளபடி சொல்லா யுயர்ஞானச் கண்ணுடைய 

வள்ளலே யெற்கருளை வைத்து. (௭௨) 

சிவஞான போதத்தாற் சென்மவீடாய் Sites 
சிவஞான சித்தியாற் நேறிச் . சவஞான 

போசத்தை மெய்கண்டான் போதித்தான் சித்தியினைச 

சாதித்சான் ருனருணச் இ. (௭௨) 

மற்றிரண்டு மாய்ச்து மறுவி லுமாபதியார் 

சொற்ற வெப்பிரகா சத்தொன்னூ - லற்றநிலை 
யாங்கதுவே €ீவன்மூச்ச னாக்குவிக்கு ws gn Se 

யோல்குக$ டூழியும்பின் லும், (௪௪) 

அம்மைதிரு வர்தா. ஈற்ரே 16508 
பொய்ம்மையிலாப் பொன்உண்ணத் தச்தாதி - செம்மைத் 

Boor wre eee As srs sor Ge 

வருமூகர் உாச்யமு மாம். (௭௫)



வேண்பா.] வள்ளலார்சாத்திரம். ௧௩௭ 

சித்தார்த மென்னுர் திருவிளச்கைச் சொண்டறிச்தேன் 
முத்தார்த வாவி முதற்பொருளைச் - சித்தார்தத் 
தேனைப் பருச் சொ மரணமெனுவ் 
சானைச் சடர்தொழிச்தேன் காண், (௭௪) 

ஆருத சண்ணீரு மடங்சநத பேரன்பு 
மாறாத வஞ்சலியும் வாய்த்தவருச் - கூறாத 

'கல்லிற் புறப்பட்ட கையுடையா னச்சணமே 
மல்லற் பிறப்பசற்று வான், (௪௪) 

குடும்பத்தை யென்னாட் குலைப்பேனே பொல்லா 
விடும்பையினை யெஞ்ஞான் நீர்வேனோ - குடம்பையினித் 

புட்பறச்தாற் போலேயான் பொய்யுடல்விட் டேகுவனோ 

அட்பசிவ னானாவே னோ, உ (௪௮) 

புண்ணுடலை நீப்பேனோ பொன்றாத மெய்ஞ்ஞானக் 
சண்ணுடைய au air of VL சாண்பேனே - வெண்ணுடைய 
வஞ்செழித்தி னுண்மை யறிகவேனோ வாக்க துவாப் 
பிஞ்செழுத்தைப் பின்னிரிவே னோ. (௪௯) 

இவ்வண்ணம் பச்குவருச் சசேனரு எச்சணமே 
யுய்வண்ணவ் காட்டி யிருளோட்டு - மெய்வண்ண 

மார்ச்சண்டற் காசமூனம் வந்தவ னெங்கசொளித்தான் 

மூர்ச்சற்கு முன்னின்றான் முன், (30) 
இல்லாத வன்பினர்ச்சே யீசன் மிசவரியன் 

ஹளொல்லாழி வையகத்திற் றோன்றானே - ஈல்லார்தவ் 
கல்லுஞ் சிலையுமெழு சைப்பிரம்பும் பட்டமையா 
'லெல்லார்ச்கு மீசனெளி யன். (௮௪௪) 

எல்லாவ் சழன்றிடமே யேசாச்த மானவிடஞ் 

சொல்லா ரிற்ர்திடமே சுசவுதய - நில்லா



கறு வள்ளலார்சாத் திப.ம். [சிவஞானப்பிரகாச: 

விசுவ மிறர் திடமே மென்சுவர்ச்ச மென்றான் 

சுக்குமுடி. சாய்த்த செவன், (௮௨) 

ஊமை மணி2பா லொடுக்கச் சிவமான 
அகமனத்தார்ச் இச்நூற் சுசங்சொடுக்கும் - வாய்மையிலாச் 

சழக்கர்க்சிர் நால்போதா தாகூஞ் சமய 
வழக்கே யவர்ச்கமையு மால், (௮௩) 

ஆரா வியற்சை யவா$ம்பி னர்கிலை?ய 

பேரா வியற்கை தருமென்றல் - பே. ராசை 

நீக்கத்தி லீச ரிறையா நிறைவாதல் ¢ 

ரூச்சத்தின் மோச்சத் துறை, (௮௪) 

தத்தைபோ சநாடோறுஞ் சாத்திரங்கற் ளேதுகன்ற 

பெத்தருக்கு ஞானப் பிரகாச - ஈத்தலிலா 
வேம்பூமத் தவ்சாயும் வெங்காஞ்சி ரங்சாயு 

மாம்பாகு போன்முத்சர்ச் சாம், (௮௫) 

கல்லைப்பொன் ஞ் கடுமுதலை வாய்ப்பிள்ளை 

மெல்ல வழைத்து வெறுச்கையினைச் - சொல்லுகின் ற 
வாற்றிலிட்டு மீட்டு மருங்குளச். ற் கண்டதுவுஞ் 

சாற்றிற் வெசரணர் தான், (௮௪) 

என்பைப் பெண்ணுக் யிரும்பாலை ரெய்தலா 
யும்பர் மஇழ்ச்திடவன் றோதியதுர் - தம்பிரான் 

கதவ மடைச்கச் சழறியது மெல்லாம்” 

பதிசரண மென்றணரப் பா. (௮௭) 

அவப் கடித்திறர்தா னாருயிரை மீட்டுச் 
தஇிருமறைச்சாட் டிற்பின் றிறர்தும் - கஉரமலையை 

நீற்றறையை ஷேகமற நீசாகப் பாடியதுவ் 
கூற்றதைசத்சான் போதசமெனச் கொள், (௮௮)



வேண்பா. வள்ளலார்சாத்திரம், ௧௨௯. 

ஊமையினை மாற்றி யுணர்மொழியைச்' செய்த தவுங் 

சாமனைவென் ரோனெழுதச் கற்றதுவு - மாமையைப்போ 
லைர்தடக்கி மீச னருளிற் சலச்த துவு 
மூர்தும் பசுகரண மோ, (௮௯). 

பசுகரண நீங்டப் பதிகரண மாணாற் 

பசுபாச மக்கணமே பாறு - மசிபதத்தை 
யெதிரிட்டுச் சொள்ளற்ச வென்றாலும் பின்னு 
மெதிரிட்டுச் கொள்வா யிதென், (௯0). 

சரியை௫. யாயோக் சங்கடத்தை மாற்றி 

வொருஞானப் பேறளித்த வுன்னைத் - தெரியாத 

பெத்தத்தி லஓவ்காணேன் பேராத வானந்த 

முச்.தியினுங் காணேன் மொழி. (௯4) 

அ௮ண்ணலைக் சாணி லவனிவனே யாமென்னும் 

வண்ணத் தஇருமூல we Bo ap - ஈண்ணுகின்ற 

வெள்வண்ண மெவ்வண்சீன மவ்வண்ண மீஈனெனும் 
பொன்வண்ணத் தந்தாதியும் (௬௨) 

அத்துவித முத்தி யளித்தகுரு காதாகென் 
'பொய்ச்துவிதம் போமாறு போதித்த -சத்தனே 

மு.த்தியில மும்முதலு முண்டென் றுரைப்பதுவுஞ் 
சத் தியமோ மித்தையோ சாற்று, (௯௩). 

கையிலுறு புண்ணுக்குக் கண்ணாடி வேண்டுவமோ 
மெய்யுணர்வி லுண்டோ விபரீத - மையறிவு 
மோரறிவாய்ப் போனவிடத் சோசோகோ மும்முதலுஞ் 
சோ. ராம னிற்குமோ சொல், (௯௯). 

சைவஞ் ஏவத்தோடு சம்பச் த மானமைகாற் 
சைவமே யச் .துவிசஞ் சாதிக்குஞ் - சைவத்தை



5 20 வள்ளலார்சாத்திரம், 

வேறென்று கொள்ளற்க வேறற்ற வேதாச்தகி 
கூறென்று கொள்ளுதலே கொள், (௬௯௫) 

இருவினையொப் புற்றா லெய்துமல பாசர் 

திரிகரண சுத்திபுனைச் சேரு - மருள்பதிபு 

மாசா னெழுர்தருளு மமல னருகநேதவு 

காசமடை. யும்பிறவி சாடு, (௬௪) 

சிவத்தோ wADwar es Eqaréanr லென்றன் 
பவத்தை ஈத்த பரனே - யவத்தையிஃலை 

£வனென்றுல் சேவலத்திற் சேதனன் றென்றுமுறும் 

பாவனைகள் போமா பகர், (௯௭) 

பொன்மலையைச் சேர்ந்தசிறு புன்சாக்கைப் புள்ளினங்க 

டன்னிறமும் பொன்னிறமாய்ச் சாருமால் - முன்னவனைச் 
சேர்ச்தாரு மன்ன சிவோகம்பா வித்தலா 

லாய்ர்தவனே யாமா றறி, . (௯௮) 

சீரார் சிவோ£பமத்தி யென்னும் இருவாக்காற் 

பேராசை யெல்லாம் பிரிர்தோனே - யாராத 

வன்பாலுன் பாதத்துச் கர்ச்சனையு மற்றிரண்டி. 

லென்பூருகும் பத்தியுமெற் £. (௯௯) 

சிவஞானப் பிரசாசச் செர்நாலை முன்செய் 

தவமுடையார்ச் செஞ்ஞான்றும் சாற்றம் - பவநமுடைய 
பாமரருக் இ நாலைப் பன்னற்க பன்னுகவெல் 
காமாதி யெல்லாக் சழங்கி. (௧௦௦) 

சிவதானப்பிரகாசவேண்பா - முற்றிற்று 

உ திருச்சிற்றம்பலம். 

 



உ 

Aa ww tb, 

வள்ளலாரசாத்கிரம். 
வைக்க fe 

அறுவது 

ஞானவிளக்கம். 
_.....-- 

ரயி ரம், 

கல்லாலின் “£ழிருஈ்த சண்ணுதலை மாமேரு 

வில்லாற் புரமெரித்த வே.தியனைச் - சொல்லாமற் 
சொல்லிப் பிறப்பறத்த தூாயவனை ஈன்னெஞ்சே 

சொல்லிப் பல்காலுர் சாமு. 

அன்னை வயிற்றி லமுக்டச்*சிலகாலம் 

பின்னை யுலகற் பிறப்பித்து - மன்னுகலை 

யெல்லா மறியவெனச் கென்போல வர்தாண்ட 

சல்லாலா முற்.றமெனைக் கா, 

ஒருவாக்கி னாலடியே னுள்ளர் தெளியத் 

இருவாக் களித்திட்டாற் நீதோ - குருகாதா 

வட்டிலுக்கு வாய்வைத்த வாறேபோன் மாமறைநூல் 

கட்டிவைத்த தென்னே கழற. 

பக்குவத். துச் ”டோயப் பன்னெரி“சளுஞ்சொல்லு 

மிச்சவஇ பக்குவற்கு வேதக் - அச்சமிலா 

ஞானத்சைச் சொல்லுமதை ஈன்றாய் வீசாரித்துன் 

Bron soo gu  போக்இடரீ யுன், 

5) 

(௩) 

(௪)



௧௪௨ வள௱்ளலார்சாத்திரம். [ஞான 

சங்கை நிகர்ச்குமருட் கண்ணுதலான் சொத்றழூல் 
கங்கை யொழிர்த சழியொக்குவ் - கங்கைக த 
சூழ்டெர்த செனீனியற் 2ச தொண்பெட்ட ஈன்மாண 

வூழ்கெர்த செஞ்சா ௬ரை, (@) 

பாயிசம் - ழந்றிழ்று. 

  

சத்த மசத் தஞ் சதசத்து நீயல்ல 

sggha நீயென்று சொல்லினான் - மொய்த்தெழுர்த 
கல்லாலின் கீழிருந்து கதிசாண சால்வர்ச்குஞ் 
சொல்லாமற் சொன்ன துரை, (௪) 

ஏருபொருளை $த்தல் சொருபொருளைப் பற்றி. 

யிருபொருளும் போக்க யிடையே - யோருபொருளு 
மற்றரிலை யே?தா வல்துன் னிலையென்றான் 

குற்றமற்ற ஞான கரு. (௪) 
காயர் துவளாமற் உண மசையாமல் 

வாயும் பதையாமன் மாற்றியே - சேயத் 

தீறிவாகர் தததி லரைச்சண நின்றாலும் 

பிறவார் சவனாணை பின். ௭ 

ஆக்கறக்கு மச்ரே.ர மம்புவிமு மக்கே.ர 

கோச்டிமைச்கு மர்சேோ .நுண்ணறிவா - னீக்கமற 
சானென்னும் போத கழுவிச் சிவமானார்ச் 
ீனபிறப் புண்டோ வினி. (௯) 

மேலவத்தை €ழவத்தை வீட்டி நிராலம்ப 
சாலவறி வாசத் தரியென்று - வாலறிவன் 
கால்லைத்தான் சென்னியிலே சைவைத்தா னென்லுளத்தின் 
பால்வைத்தான் றன்னுருவைப் பார், (so)



விளக்கம்.” வள்ளலார்சாத்திரம் ௧௪.௨ 

தலை2யல்லாச் செய்வமெலுச் தன்னை மற்றேனை 
யிடையெல்லாம் வேறிருச்கு மென்லுங் - சடையெல்லா 

மரத்தைப்பா டாணத்தை மண்ணைபிரு ஞ் செம்பைக் 

கருத துருகத் தெய்வமெனுங் காண், சேக) 

உச்தமங்சளெல்லா முணரீவையே தாம்பேணு 

ye Bows Caru 9D» Muar PS I - சுத்த 

வசமங்ச ளெல்லார்தன் னாகத்தைப் போற்று 

ஈகியோடை கூபமென நாடு, (௧௨) 

சீடனறி வெவ்வளவோ வவ்வளவுஞ் சிந்தித்துச் 
கூடுமுப தேசங்கள் கூறுவா - னீடுபுக 

மூச்கமுடைச் €ராம னொண்ணுதற்கா யன்றெய்தான் 
கசாச்சைக்குத் தச்ச கணை, (௧௩) 

ஆகாயர் தேடி யலைகோருச் சாசாய 

மாகாயத் துட்காமடன் மாலு2ம - யேசபரி 

பூரணத்தைத் தேடிப் புலம்பு£வா லுக்சாசாண் 

பூரணனீ யென்றுபுச றல். (௧௪) 

மீனைமதியம் விழுங்ச விரிவெண் மதியைப் 

பானு விழுங்கும் பரிசேபோ - லூனுயிரைப் 
பரைவிழுங்கப் பட்டுப் பையைப் பசைச்குத் 

துரைவிழுக்சப் பட்டதுசொர்ச் கம், (௧௫) 

அறிவா லறிர்தவது வெல்லா மறிவன் 

றறியா மையுமறிவே யன்றா - லறியா 
வறிவா யிருந்து மறிவிலே னென்று 

மறிவிலர்சக்கு ஞானமரி தாம். (௧௯) 

உள்ளத் தொளியா யொருகா லவியாத 
வெள்ளவெளிப் பெம்மானை வேருக்கச் - கள்ள முறுவ்



  

GPF 

சற்பனையால் வேறோர் சடவுடமைச் சாமிர்கு 
மற்பருச்கு ஞானமரி சாம், (௪௪) 

ஆரா தத்.துவதீதச் சப்பர லத ச்சே 
வேருசச் தம்மை விசாரித்துவ் - கூறாச 

வாசர்தர் தாமென் றறியா வறிவிவிக 
ளாரர்தர் தேடியலை யும், (௧௮) 

த்த்துவத்துச் சப்பாளே் தன்னைத் தரிசித்து 

சித்தபரி பூரணத்இி ணில்லாமல் - சுத்த 
பணிமாைப யாற்செய் பதுமையினை த தேடு 

சனிமா ஸணிடமிருச சா, (௧௯) 

ஆச்கை$ யல்ல வறிவு£ யென்றுமறை 

வாகச்கெயெய்ச ணான்கும் வகுத்துரைத்து - சோச்சாமன் 
மீட்சிதரு மீசன் விழி3யதிராய் முன்னின்று 
காட்டிதா வென்னுவ் கடை, (20) 

ஊழா லுடம்புண் டம்பால் வினையுண்டு 
தாழும் வினையாற் சகமுண்டு - காழ்கொண்ட 
வித் துமுளை யும்போல வீயா தொருகச்காலு 

மத்தியிலே வீய முளை, “(௨௪) 
கன்ஸிக்கு மின்பமிலை கற்றோர்ச்கு மிர பமிலை 
கன்னியொழிர் தாலின்பம் கன்னிக்குப் - பன்னுத.மிம் 
கற்றவருச் இன்புதயங் கற்றுக்கற் ற௩்தொழிச்சதா 
லற்றநிலை மீதென் நி. (௨௨) 

ஞானமிலான் செய்யுய் குருத்துவத்தை சாடுங்கால் 

யோனியிலாப் பெண்டா லுருவத்தான் - மேனி 

யலக்கரிக்கும் பின்ன ரனுபவசா லத்திற் 
கலங்க மனமுடையுவ் சாண், (௨௩)



விளக்கம்.] வள்ளலார்சாத் திரம், சசி 

சிதம்பமிலாப் பெண்ணு நி2ழலியுல் கூடி 
யிதம்பெற்ற வின்பசுக மேய்ச்குஷ் - சிதம்பற்ற 
ஈற்குண மிலாசானு ஞானமிலாச் சீட gang 
தொச்வெரு மின்ப சுகம், (௨௪) 

அங்சோட் ட்சலல்கு லாயிழைபு மாடவருர் 

தல் வெரு மின்பர் சழைத்தாற்போற் - சல்சையற்ற 
வாசானுஞ் டனுமா யாக்காய் சளாலியே 

பேசவரு மின்பப் பெருக்கு, (௨௫) 

பிராரத் துவக் துக்பெங்கல், 

ஞானத்தை யீதென்று சாட்டி ஈவைசேரு 

மூனத்தை 6M REG வொண்ணாதோ - வீனச் 
செலிராச win ov Baum pb சென்றறிய லாகா 
வலிசாசி யப்பா வறை, (௨௬) 

சாம... பெருநெருப்பைக் க&்சை யவியாதோ ௪ 
இிமையினைச் சார்தர் தெகியாதோ - வாமப்பாற் 

பெண்மயலைப் போச்சாதோ பிரமனரி சாணாத 

வொண்லயிலை யப்பா வுபை, (2a) 

gears தன்னை யழியாத வாணவத்தை 

வால்கு மழுவெரிச்ச மாட்டாதோ - நீங்காத 
மாயப் பிறப்பதனை வன்சூலச் தாச்சகாதோ 
வாயுமறைச் காடா உறை, (௨௮) 

வானவர்ச்சா யன்ற இரு வாய்மலர்ச்த மெய்ஞ்ஞான 

மேனையடி யோய்களுச்கு மெட்டாதோ - ஞான 

குருசாச னாயன்று குமாருக்குச் சொன்ன” 

பெருஞான மெக்களுக்குப் பேசு. (௨௯)



௧௪௭ வள்ளலார்சாத்தியம். (ஞான 

பிறவிவருத்தம். 

எண்டிசையும் போற்ற வெழிலார் மூடி சூடி. 
யண்டமொரு குடைக் ழாண்டாலு - மண்டும் 
பிறவியிலே யின்பமிலை பேரிடும்பை யல்லாம் 
முறவிலே யின்பச் சுகம். (௨௦) 

சருகிழலை ஈல்லமிர்தைச் தண்டாத டவ்சையசை | 

யொருவி யுயர்வனத்தி லே௫க் - கருதரிய 

பிறவி வரு த்தமெனப் போ? கெடுவங்காலச் 
fo oe wir ரின்றில்னே சொல். (௩௧) 

கசாமாதி யாலும் சடுவெம் பரியாலுஞ் 

சாமாறுந் துன்பமதைச் சாற்றடிலேன் - தசாமானே 

யெண்சா ஹுடம்பாலே பட்டதய சென்சொல்கசேன் 
புண்பாலில் வேனுழைக்தாற் போல், (௩௨) 

பாசருத லைவகையு நீச்டுப் பதியாச்ஃப் 

பூசை தவம்விரதம் பொய்யென்ற - வாரிநியண் 

காலாலு தைத்தாலுவ் கைதவங்கசள் செய்தாலும் 

கோலா லடி.த்தாலுவ் கொள். [ (am) 

EGeré sapsQuers கொண்டுவர்த சடன் 

குருவாச்சை யன் திமற்றைச் கொள்ளான் - குருவாச்சா 

லுய்ந்தோமென் றிச்த வுலகறியப் பன முறையும் 
தொரச்தோமென் ருாடித் தொழும், | (௧௪) 

மானுமழு வுக்கரச்து மானிடன்போல் at groom 
பூரீருவ் சொண்டடிர்கீழ்ப் போற்றாதார் - சானகத்துள் 
கேடராய் நாடோறும் வெம்பரியி-னலலைச் து ் 

பீடினச சம்புகுவாரீ பின், (௨௫)



விளக்கம். வள்ளலார்சாத்திரம். ௧௪௪ 

ஈசரபத்தி, 

பல்லா யிரல்கோடி. பானு வுதித்தாற்போற் 

கல்லாலின் £ழிருத சண்ணுதலை - வில்லார் 
மணிப்புருவ,ராப்பணிலே வைத்திருச்தார்ச் இல்லை 

பிணிப்பிறவி யென்னும் பிழை, (௩௬) 

reer நிருமேனி யெட்டுமெனச் சண்டதிர்தாத் 

பாசஈமை விட்டகலப் பார்க்குமே - யீசன் 
திருமேனி யென்றுளது சர்தையிடைக் சாணிற் 

கருமேணி யில்லையெனக் காண், (௧.௭) 

சன்வே றியரன்வேறென் ழெண்ணுங் சடையினக்ச 
.ளீசனடி யென்னு மிடையினங்க - ளீசனே 

யானோமென் றேமாக்கு மாயிற் றலையினக்க 
ளாஞாத மாணா வறி, , (௩௮) 

யிரமக்கயொனம், 

எல்லா மறிவாகச் சாண்ட லெழிற்பூசை 
'யொல்சா வவனாத லுட்பூசை - கில்லா 

வுலசத்தை மாயா வுடலைத்தூ டித்த 

விலகுமரன் றோத்திரமா யெண், (௨௯) 

உயிர்ச்குயிரா மீச ஜெழியாம னிற்ச 
வுயிர்ச்குயிராச் கண்டில் குணரா - தயிர்ச்குயிரை 

லேருக்கிப் பூசிச்கும் விரகிலிச்கு முண்டாங்கொவ் 
'வேறாசா மெய்ஞ்ஞான வீடு. (௪0) 

பாசவைராக்கூயம். 
Peri மதப்புமிச்,ச நீடுலகு மித்தை 

பனைத் தும்போ னாலீச னாவேன் - உனற்கரிய



௧௪௮ வள்ளலார்சாத்திரம், (ஞான 

சன்னலுக்கு வேடு கழி தகதை போலுனக்கு 
மன்னியமே வேடென் றறி,. (#8). 

சீவகாருணயம். 

மென்புழுக்ச ளாதிபுயிர் வீ6மென சாடித்தம 
மென்பதத்தை மெல்லென்ன வேவைப்பார் - இன்பக் 

குடைநிழற்£ழ் நிற்பதெலாம் குற்றமெனச் சண்ட 
சடப. தனே யிதற்குச் சான்று, (௪௨) 

வேங்கை புலான்மறுத்து வீடுற்ற தன் றிபுமோர் 
Basser சாரையுமீன் றின்னாமற் - பூங்க.பீலை 
யுற்றிருக்த S58 sr வொருபுறவுச் காயரசனி 

முற்றுமரிர் தர்திலனா முன், (௪௩) 

ஞான நிலை. 

ஈல்ல குலத் தற்பிறர்,த நல்லாரைச் சேர்ச்தொழுக 

கல்லறிவு பெற்றுடைய ஈன்மாணா - நல்ல. 
சிவம்வேறே யென்றெண்ணிச் சிர்தை சலங்காசே 
சிவமென்ற நீயே Haw, (௪௪) 

தேசா மென்றெண்ணிச் செத்துப் பிறச் துழலும் 
பாகமுற்ற மாணா பச.ச்கேள் - - சோசமுற்று 

மாகாயம் பொன்றுமதின் மன்னுயிர்பொன் ரூதவ் 
சாகாயம் போலே யறி, (௪௫) 

காயும் இழெங்குல் சணியருர்தி சோற்றாலு 
மாயும் பிறப்பசல மாட்டுமோ - சாயத்திற் 
PBS GS ச.தாசவெனை த் தானாகச் கண்டுதனை 

யெக்குமாய்ச் சண்டா லீறம், (௪௬)



விளக்கம்.] வள்ளலார்சாத்திரம். ௧௯௬௯ 

சற்குருதரிசனம், 

நெருப்பு வழிஈடப்பி னீர்தேடு வார்போற். 
கருப்பிலனர் தேடுவ் கதைபோல் - விருப்புற்றுப் 

பக்குவத்து சாயகனைச் தேடுகின்ற பைர்தொடிபோற் 
சற்குருவைத் தேடுர் தரம், (௪௭௪) 

இடைத்தகுரு வைப்பணியாச் £முமையயாடு கிற்றற் 
குடைத்து பலகதைச ளோகோ - தொடுத்த 

சசிகொழுஈன் வாணனெனுய் தானவர்சோன் பொல்லாச் 
சிசுபால னாதியெனத் தேர், (௪௮) 

௮.றியா தனவெல்லா மாய்கால் கறிவித் தப் 
பிறியா தனவெல்லாம் பே? - நெறியாரும் 
பச்குவத்தின் மெய்ஞ்ஞானப் பாலருத்தி விச்குமொரு 

சற்குருவைப் போலுமுண்டோ தாய், (௪௯ 

வானெக்சே மண்ணெய்கே மாயாமலமமெங்தே 
யூனெங்கே யூனினுயிசெங்சே - கோனெக்சே 

யொன்றா யுருவிலனு யொச்கவெடுத் தேவிழும்கஇ 

நின்றான் பரிபூ ரணன். (@o) 

Sows Gprwsronw Sip Wasser gy 
மடையவுடம் பாடேயா னாலும் - நொடியளவும் 
விட்டுப் பிரியயலேன் மெய்ஞ்ஞானப் பெண்ணையன்பாற் 
கட்டியணைச் தொன்றானச் சண். (@a) 

தத். துவத்துச் சப்பாலாச் தத்.த.வம்ன் றர்சனிலே 

முச்தியெனும் பெண்ணை முயங்குவோர்ச் - செத்தனையோ 
கோடிவிடையக் குழாங்க ளெதிர்ர்தாலும் 

பாடழிய மாட்டா ரப்பா, (இ௨)



கர  வள்சால்ரர்சர்த்திரம். ஸ்தான 

அஞ்சன்வழி செல்லா ராறின் படிரின்லார் 
வஞ்சரொடுல் கூடி மருவார்ச - டுஞ்ச்கி$ல் 
தபனனெழிர் சின்றுபல்சாற் சாற்றிலுல் சொள்ளார்ச 
ளுபரிடத மன்திபுண ரார். (௩) 

வெர்தமடிதோலுண் விளாப்போல் விழியெதிர்ர் து 
பக்தமு.ற வொன்றேனும் பாவியா - ருர்துஞ் 
வென்பர் னினைகெல்கரஞ் சென் றடையச் செய்கார் 
ஈமன்பா லஹுகாதார் சாடு, (௫௪) 

ஐவசொடும் கூடாம லர்தசங்கச் சேடையினை த் 
தெய்வகுரு காட்டத் தெரிரித்தே - னையமறச் 
கண்டே னெனுஞ் சொல்லும் சாணமை சாட்டுதலால் 

வீண்டேன்வா யில்$லையினி மேல், (@@) 

மதப்பட்டவா னையனார் மாதர்பாற் 92௫ 
யுசைப்பட் ணொவழிர்தா ரோகோ - கப்பட்ட 
செஞ்சடையான் செம்பதமச் சேவடிச்சழ்த் சொண்டராய்ச் 
அஞ்சிச் சுகமடையா தோர், (@*) 

உற்றசரிதையனுச் கோராயிரம் பிறப்பு 
மற்றையர்க்கு நாறாகும் வன்பிறப்பு - முற்றுஇன்றீ 
யோகச் கொருபிறப்பு வுண்மைச் வஞான 
மோக்கு விப்பிறப்பின் முத்தி, (௫௭) 

எறும்பு சடி.க்காவி யிறக்குமென வஞ்சுவ் 
குறுர்திவலைச் சண்ணனுக்குங் சோல - ஈறுர்தொடையன் 
மார்பகத்து வேல்பிடுங்கீ மாற்றலர்மே லெய்வாற்குர் 
அரமோ வண்ணிதோ சொல். (இ௮) 

இருளகன்ற ஞானிகள்பா லின்பமயமாகி 
மாளசன்ற ஞான மணியே - யிருளகலா



விளக்கம். வ்ள்ளலார்சஈத்இரம், *௫த 
முழுமச்ச டம்பக்சன்நூடமாய் சின்றாவயென் 
றழமுவச் குழைச் தவனே சாற்று, (௫௯) 

காமாதி குற்றம் சழன் நிருத்த லாலுமுய் 
சோமாதி புள்ளுணர்த லானு - மாமையென 
வைம்புலன்கீ ரன்ளடச்க லானு மடியவாபர 
லின்பமு றச் சாண விருப்போம், (௬௦) 

பாவனா நீதம் பாம மென்றுலீரத்தாற் 
பாவித்து நீயதனைப் பாராதே - பாவித்த 

போதேநீயுண்டாவை புச்திமுதற் றச் துவங்க 

டீதொன்ற வுண்டார் தெளி, (௬௧) 

அ.திவே செவெமென் றறைச்த தஇருகூலர் 
பிறிவின் மெர்ழியொனறைப் பிடித்தார் - பிறியாச் 
௪௩௪ மரண.மிலை சக்சேச மில்லை 

மனனயிலை யென்றே மதி, (௬௨) 

அறிவு GEM segs கப்பா லறி.பு 
மறிவு சவமதுவே கயா - மறிவொன்றிக் 
கண்டாரும் காணாக் சதியை மழபாடி.ப் 

பண்டா ரங் காணும் படி, (௬௩) 

வாச்கலியாய்ச் கண்ணிலியாய் மத்தராய் போசாமற் 
C nse மறிவோடு சென்மித்தும் - பாச்சொண்டு 
பாடார் குருபதத்தைப் பா.ரரர் பலகினைப்பும் 

வீடார் சும்மாவருமோ வீடு, (௬௪) 

கூனுஞ் செவிக் குரூடு மூடருமீம் 2பாய் 
மானிடா யல்கங்கள் வாய்த்திருர் து - ஞானசிலை 

சேர்ச் தறியா ரச்.2தா செச்சாலத் துட்மட்டுச் 

சார். தணையுஞ் சஞ்சலித்தார் தாம், (௬௫)



௧௫௨ .வள்ளலார்சாத்திரம். [ஞான 

தருகிழலு ஈல்லமிர் து தண்டாச மல்கையரும் 

வருமென்று வேள்விசெயு மத்திமர்சா - டருமரமே 

யமிர்தம் பசுவின்பா லாயிழையார் வேசியென 

வமைபக்ச னாசம மோதும், (௬௬) 

சரிசையி2ல மீசன் சடவடிவாய் நின்றான் 

இரியையிலே மந்திரத் இற் இட்டி - யருகிருர்சா 
னூனமிலா யோகச்தி துள்ளொளியா 6ேேபரின்றான 

சானமதி னானாயி னான். (௬௪) 

பாமூரைச் சண்டு பராவி யழுவாரை 

வாழூர் கண்டு மதிப்போ - பாமூரை 

வாமூர்மேல்வைத் து மனமிறர்த மாண்பினசை 

யூஹருங் சண்டறியு மோ. (௬௮) 

சுத்தப் படிகமுச்சிச் சூரியனைச் சர்இித்தா 

லெத்தன்மைத் தத்தன்மை மீசணிலை - புற்றுற்றுப் 

பாராத வர்ச்குப் பஉமும் பலபிஈணியும் . 

போராடு மெஞ்ஞான் ற போம். (௬௯) 

தன்னை வினையைச் தலைவனையு முன்னாது 

(பொன்னைப் புவியையெழிற் பொற்கொடியை - யுன்னியுனிக் 
சாலங் கடத்துகின்ற காமுகர்ச்கு முண்டாங்கொல் 

ஞாலம் சடத்துகின்ற சாடு, (௭௦) 

என்னை யொழிய விசையு மிருண்மலமுர் 

அன்னு முயிரின் ரொசையாவும் - பன்னுகஇன் ற 
உஈ.திமச னும்விண் மலரு$ஞஷ் சசோருசமும் 

முர்துமுயற் சோடுமென வோர். (௭௧) 

பொன்னை யரித்நெடுச்கும் பொன்னரிப்பன் போலாசான் 

என்னை யரித்தெடுத்தா னிவ்வுடலிற் - துன்னரிய



விளக்கம். .வள்ளலார்சரத்திரம், ௧௫௩. 

பாலை யரித்தெடுச்கும் பாலன்னஞ் சற்கரையை 

யாலை யரித்தெடுக்கு மால், (௭௪௨) 

அடிச்கரும்பு காட்டுகின்ற வாராத வின்பை 
முடிக்கரும்பு சாட்டுமோ மூட. - மிடிச்ின்ற 

மெய்ஞ்ஞானி சாட்டுகண்ற மெய்ஞ்ஞானர் தன்னையொரு 
பொயஞ்ஜானி காட்டுவித்தல் பொய், (௪௩) 

Hew nO grin apron werd கேடிலா சாயய் 

கணறதொட முன்விளவ்குல் கேண்மை - யுணருக்காற் 

கருவிகளிற் றன்னை சான் காணாமை நின்ற துவும் 
கருவியினிற் சண்ட அவுல் காண், (௪௪) 

ஆனையுரி போர்ச் சாடு மம்பலவா வென்னுடைய 
வனவுரி போர்த்தாட வொண்ணாதோ - ஞானநிலை 
வெள்ளிமலை வீற்றிருர் த வேதியசோர் சால்வர்ச்கு 
மூள்ளபடி சொன்னா weno. (௭௫) 

பொங்கு மல$ங்கப் பூரணவா காயத்தி 
லெங்குரிஸறர் தாடுகின்ற வெர்தையே - யிக்கெனைப்போல் 

வர்தானஞ் ஞான3ம மாயையே சன்மமே 

ஈச்தாக் லின்றே ஈட. (௪௯) 

ஆணவமே ரீர்போமி னஞ்சலிசெய் தேனுமக்கு 
சகோணைசிவ னென்பாற் குடிகொண்டா - னீணிசையத் 
துன்பம் பயக்ன்ெற துச்சசுசமே போமி 

னின்பமுறு சாயத்தோ டின்று, (eter) 

sear nt g மிறவாத ஞானிகீட்குச் 
சொல்லார்ச டிட்டார்தஞ் சோம்பரையே - யெல்லாமுச் 
Srgppts துறவிச்குத் திட்டாச்தம்உ 

போர்முகத்.து வீ.ரர்மனம் போல், (ory)



௧௬௫௪. வள்ளலார்சாத்தரம், [ஞான 

எல்லாத்தையுச் துறச்துச் தற்துறவா யோகக்லவ் 

செல்லாப் பிறப்பு மிரியாவா - மெல்லா 
மிறர்தோ மெனுமூணர்வு மிம்மையிலே (போனா 
லிறந்தோடிப் போம் பிறவியே, (௪௯) 

மூப்பு-த்தை யன்றெரித்த முச்சப்பா கென்னுடைய 
பொய்ப்புரத்தை யின்றெரிச்சப் போசாதோ ௦ முப்புத்தின் 

மூவரைச்சாத் தாண்ட போன் முப்புரதஇற் சான்றாய 

சவரைச்சாத் தாலுண்டோ $51, (wo) 

வெள்ளைச் குடைசிழற்£ழ் Cat sr@ யாண்டாலு 
மெள்ளவிரச் துண்டி௰் இருச்தாலு - முள்ள சத்தை 

மாலயனுங்காணா மலாடிக்க£ழ் வைத்திருப்பர் 

சால்வறி வாகுச் தவர், (௮2) 

ஆரிய னாலடங்க யடியரா்புறம் போர்தருளா 

ரீசனையேகூடி யிருளசன்று - மாசறவே உ 

சாட்டானை காட்டெழம்பு ஈஇிவிளக்குப் போலாவர் 

தாட்டுணைக்$ழ் நிற்குர் தவர். (௮௨) 

உள்ளமெனு மாஈ;$த வோங்கன் (மிசையேறி 

வெள்ள வெளிக்குள்ளே விளையாடும் - பிள்ளை 

யபுலகமெனுஞ்சேரிச் கொருக்சாலும் வாரார் 

கலகம் விளையுமெனக் சண்டு, (௮.) 

கூறைச் கலையார்கள் குப்பைதரு மென்றெண்ணிச் 
சோறுச் கலையார் துயருற்றுத் - தூறுச்சுட் 

- கல்லை யுவர். துண்ணுவ் சபோதம்போ லேதேலு 

ஈல்்லோ ருச் இடுவர் காடு, (a) 

கானே பரமசிவ ஞூனே பரப்பிரமம் 
சானே யுலகுயிர்த்த காதன் - சானேயோ



விளக்கம்.3 வள்ளலார்சாக் இம். ௧௫௫ 

சண்டதுவுல் சாணாது மென்றி வணங்சண்ணாரச் | 
கண்டவனே சீேவன்முத்தன் சாண், (௮௫), 

ஆக்சையே தானென் றபிமானஞ் செய்கிச்கு 
மோக்கமிலை யென் 2ற முடிப்பிச்கும் - பூச்சமழும் 

பூங்குழலாரீ பொய்பின்புப் புணரியைமெய் யாக்குவிக்கும் 

வாக்குதலைச் செய்யா மலம், (௮௬) 

ஆசாரியனை யனவரதச் ஏடிச்கும் 
பாச மிறந்தோரைப் பகையாக்கு - மாசற்ற 
வுத்தமர் சட்கெல்லா முறுதிய் 2௪ யீட்டுவிக்கு 
மத். இிமஞ்செய் மூல மலம், (௮௪) 

மெய்ஞ்ஞான கண்ணை விழிச்சவொட்டா செஞ்ஞான்று 

மஞ்ஞானர் தன்னி லழுத்துவிச்குஞ் - சுஞ்ஞான 
வீசனிலையென்றே யிழமாப்பைச் செய்விக்கும் 

மாசுற்ற மாயா மலம். ( ௮) 

விருப்பு வெறுப்பா?ல மேல்வினை யுண்டாக்கும் 

கருப்பையிலே மீட்டுமுறச் கட்டும் - நெருப்புருவ 

னெக்குமிருச்சாலு மில்லையென்ேே சாதிக்கு 

மங்ஞுதலைச் சன்ம மலம், (௮௯) 

ஈசன்றிருவடியை யெஞ்ஞான்ற சாண்பே?ேே 
பாசமெனை விட்டெர்சாட் பாறுமோ - நீசச் 

குடும்பத்தை $தீதாசான் குற்றவல் செய் வேனோ 
வுடம்பைத் துறப்பேனோ வுற்ற, (௯௦) 

அன்னியமே பாசமென்று மனீனி௰?ம மீசனென்ற 

மூன்னுதலே பாச வொழிவன்றோ - வெர்றிகயு 
மற்றகிலை மிதொழிய வா.றசமை யத்தார் 

சொற்றநிலை யெல்லார் தொலை. (௯௧).



௧௫௬ வள்ளலார்சாத்தாரம். * [ஞான 

ஆணவத்தாற் பட்டதுய ராற்றகலே னர்தோசோ 
வீணவத்தை யெஞ்ஞான்று வியுமோ - மாணவத்தை 

வேறென் றறிர்சவிவேசமே ஞானத்தின் 
கூறென்று சொன்னான் குரு, (௬௨) 

மலமில்லை மாசில்லை மானாபி மாளவ் 

குலமில்லை யென்னறிவின கூற்றிழ் - கலச 

மலமுண்டு மாசுண்டு மானாபி மானவ் 
குலமூண்டு இரிரயச் FDP, (% a.) 

சம்பர்தர் பேரறிவும் வாகீசர் தன் றுறவு 
கம்பியா ரூரன்ற னட்பினையு - மன்புருவாச் 
திண்ணஞனார்போன்புஞ் சிறுத்தொண்டர் பததியையு 
மண்ணலே யெற்ூர் தருள், (௯௪) 

இருவாத வூரர்ச்கு வைத்த திருசோக்சல் 

கருவாதை போயொழியச் காட்டி - யொருவாத 

பஞ்சமலச் சொத்தைப் பறித்ததிருச் கரச்தை , 

யஞ்சலீசெய் தாற்போ மையம். (௬௫) 

சத் துமசத்துஞ் சதசத் த மூன்சாட்டிச் 

சத்துமாத்துஞ் சமமாகச் - சத்தசச்.து 
(மில்லா விடத்தி லெனதொழிலைச் காட்டிற்று 

சல்லாலிஸ் &ழிருர்த கை, (௯௮) 

என்னையெடுத்த விழுக்கியிரும் பூரணமாய் 
யுன்னுமன மாதிகளை யோட்டிவித் துத் - தன்னிகரி 

Quer Ants Sigh லெழுச்ததாற் 

கல்லாலின் €ழிருந்த கால், (௯௭) 

சஞ்சிதத்தை நீறாகஇப் பிராரத்தத்தைப் புத்து 

விஞ்சுமா காமியத்தை லீறடச்டத் - துஞ்சிருளா



விளக்கம் ] வள்ளலார்சாத்திபம். 

யொல்லா மலமகற்றி யொன்றாக்கி வைத்ததாற் 

கல்லாலின் €ழிருச்த கண், 

ஆணவத்தி லேகடந்த வாருயிர்க்குக் கரீபமெனும் 

கோணை விளக்களித்த கோமானே - ஆணவமு 

மாக்கையும்“வர்தென்னைஇின மல்லற் படுத்தாமற் 

சாக்திரா திதத்தைத் சா. 

ஆகாயம் போலுன் னறிவுபரி பூரீணமா 

யேகானுபூதி யெழுர்தாலு - மாகாயம் 

போமளவு மாளவரீத புண்ணியனை ப் போற்றிநினைர் 

தாமளவஞ் செய்யற் சனை, 

வாழி தருச்சளைகர் வாழி சனற்குமரர் 

வாழி சனாதர் மறைச்சகர்தர் - வாழிமரைச் 

சல்லாலின் €ழிருச்த சண்ணுதலார் மாமேரு 

வில்லார் மணிச்லெம்டு மே. 

ஞானவிளக்கம் - ழற்றிற்று 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

  

(௧௯) 

(௧௦௦) 

(௪௦௧)



A. 

சிவமயம், 

வள்ளலார்சாத்திரம். 
irene 

ஏழாவது 

அதீதுவிசக்கவிவெண்பா. 

பராபரமாய்ரித்தமாய்ப்பரிபூரணமாய் 

நிராமயமாய்ரிட்களமாய்$ல்சாப் - புராகனமாய்ச், (௪) 

சததியமாய்ச்சித்தர்ய்ச்சசானர் ததேசாய்ச் 

சுத்தவெறுவெளியாய்ச்சூனியமாய்ப் - புத்தமாய், (௨) 

தற்பரமாய்ச்சிந்கனமாய்ச்தத் துவா கம௫ய்ச் 

சிற்பரமாய்ஞரனச்செழுஞ்சுடரா - யற்புதமா. (a) 

யறிவுக்கறிவாயசண்டி 5 01) wee oF 

செறியும்பாமசவமாய்ப் - பிறியாத, (௪) 

வேதச்சினகரத் தள் வீற்றிருச்ததெய்வமே 

போதகுருவாய்ப்புவிமீது - சாகனென. (@) 

வர்தான்றிருவடியைமத்தகத் இிற்சேர்த் இனான் 
றச் தானென்சென்னித்தடச்சையைச் - சந்தா. (௯௬) 

குலமொழியத்த ன்னுளத் இற்சிர்தி.ததான்கோணை 
மலமொழியப்பார்கையினை வைத்தான் - சஎலமொழிய, (எ) 

வாங்காரம்பொன் ஐவமு.த இருவ ரக்சஸ்த்தான் 
சாவ்காரயோகச்தலைப்பட்டா ஃ னீல்சாத, (௮)



வள்ளலார்சாத்இரம். 

மெய்ஞ்ஞான. தாலைவிரித் து ச்சான் மாணவ 

வஞ்ஞானவாக்கைநீயன்றென்றா - னெஞ்ஞாஅறு. 

சாற்றவுடனானன்றேனானவதியாரிதனை ச 

சாற்றிடிவ்கென்போல்வச்சகற்பசனே - யூற்றைமிகு. 
௦ 

மாச்சைச்குச்சாச்ியாமரன்மா வேரியதனைப் 

போக்குவ.வுபுரிகின்றா - யூச்சமொடு, 
ஓ 

தேகஞ்சடமென்றுர்தேகியதிசத்தென்று 

மாகமங்கசொல்லாடிறையுவ்சா - ணோசையொடுச். 

,திரிசியமேசாயமதித்சத்சே திருச்சென் 

றருமறைகளெல்லாமறையும்கா - ணிரிகின் த. 

வன்னமயகோசத்தையான்மாவலவென்று 
பன்னுமறையர்தமெலாம்பாரெலன்றிக் - குன்னியுனிச். 

காண்பார்ச்குச்கராணப்படும்பொருள்வேருனதுபோத் 
பூண்பார்ச்வெவாசக்கைபொதுவள்றேோ « மாண்பகன்ற. 

வனித்தமொடுதுச்சமசுத்தமிவைமான் துச் 

தீனித்சவுடற்சன்றியுனைச்சாராச் - சனிப்பொழியா. 
J 

மாயாதனுவைநீயென் துமயங்கற்க த் 

தோயாத$யேதுரையென்ருன் - மாயாத, 

வாணவத்தான்ஸூ.டனெனவன் றுமுதலின் ௪ளவும் 
வீணவத்தைக்குள்ளேவிரவினு - யாணவத்தை, 

யறுவகையாற்போச்சினேமாணமையானீயே 

பிறிவில்பிர மமெனப்பேணி - மறுபிறப்பை, 

மாற்றென்றானீதொழியமாயச்சமயத்தார் 

௧:௫௯ 

(க) 

(௧௦) 

(௧௪) 

(se) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(se) 

(௧௮) 

(௧௯) 

பேய்ச்தேரைமித்தையெனப்பேணென்றா - னாத்தமொடு, (௨௦)



௧௬௭௦ வள்ளலார்சாத்திரம்: 

சோகசகமெனப்பாவித்தாற்சோசமுனச்ல்லையென்றான் 

மோசமொழியெல்லாமுனியென்றான் - ருசமொடு, (௨௧) 

மீசன்வேறியான்€வறென்றெண்ணுின்றபாதசரை 

நீசரெனச்சண்டுநினை யென்றா - னாசையொடும், (௨௨) 

வேதமுடிவறிர்தவேதியரசைக்கூடேன்றான் 

பேதகிலையெல்லாம்பிரியென்றான் - சாரஈல்பிறப், (௨௨) 

பொன்றுமிலையென்றேயுணர்வோடுறக்கென்றா 
னின் றநிலைதானேறிலையென்றா - னென்றுமுழறு. (௨௪) 

மும்மாயைச்சப்பாலாமுப்பாழுங்கண்டு£ 

சும்மாவிருவென்றுசொல்லினா - னம்மாணை, (௨௫) 

வேழறுபொருளில்லையென்றான் வெற்றவெறுமானர்தப் 

பேறிலுனை ப்போச்சென்றுபே௫னா - னாறுகடறழ். (௨௬) 

சென்றொடுக்குமாபோற்சிவத்திலொடுக்சென்றா 

னொன்றுமறதொன்றாயுருகென்றா - னன்றாய, (௨௭) 

சாத் தொத்தையோதிமதச்தர்க்கயாதென்றனசக்கோர் 

வாச்த்தையினைச்சொல்லிவழக்கறுத்தான் - சாத்திரமுங். (௨௮) 

காஞ்சனமுமாருயிருங்கைம்மா றசாயெனக்கு 

வாஞ்சையுடன்றாவென்றுவாங்கினான் - பூஞ்சசணஞ். (௨௯) 

சென்னியிலுமென்னுடைய?த்தத் தும்வைத்தாண்ட 

மன்னவற்குச்சாணேன்சைம்மாறு, (௩௦) 

அத்துவிதக்கலிவேண் பா - ழூற்றிற்று, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

 



பை 

& ou ww w ib. 

வள்ளலார்சாது.திரம். 

எட்டாவது 

a BIE Fw ty. 
_.. ௭௨௨ 

பாயிரம். 

தத 

கணபதிதுதி 

விருத்தம். 

' மோசமெனுவ் கடல்கடந்து முத்தியெனுமீ சரைகாண்பான் 

மு.இர்தசாலாம், பாசமெனுமலர்சொண்டு பத்தியெனும் புனலாட் 

டிப் பரிச்துசாத்இிச், சோகமெனப்பாவித்துச் தரியமெனும்விளக் 
கேற்றிச் சோகரீக், யாகமெலுக்கோயிலின்சண் ணறிவென்லுவ் 
சணபதிச்சே யன்புசெய்வாம். (௧), 

பிரபொருள் துதி. 

பே வறு, 

சண்ணோசாயிரத்தானுங்சஇிராழிப்படையானுர் 
தண்ணாரும்பூங்கமலத் தவிசுறையும்பிரமாவும் ' 
பெண்ணாருச்திருமேனிப்பெருமாலுக்கைகூப்பி 
யுண்ணாடும்ப.ரம்பொருளைபுண்ணாடி வணஙக்குவாம். (2)



௧௬௨ வள்ளலார்சாத்திரம்: (அதி 

திரிமூர்த்தி ததி. 
Ga gp. 

உலகமேழையுமீன் றவனெவனவன்றனையு 
முலசமேழையுமோம்பி2? வனெழனவன் றனையு 

முலகமேழையுமொடுக்கனேனெகஉனவன்றனை யு 

முலகமேழையும்கடர்த௲னடிகளையுவப்பா ம, (௩) 

பரமசிவன் துதி. 

Can — 

ஈசனாய்ப்பரமததச் துவனாகிமீறிடைமூசவிலனாட 

பேசற ழணியாயெகைசகுமாதா ரமாகியேதனைச்வையிலையாய்ப் 

பாசமோசகனாயனதிமுசதனுமாய்ப்பகருஞானனாதக்சகடலா 
யாசையாற்க ஈணபோர்ச்கற்புதவடிவாமம்பிசாபதியினைப்பணிவாம் 

தக்ஷிணா மாத திதுதி. 
o மவ று. 

பாலனாயனை த் திருமுலைப்பருகனும்பருவ 

வேலவார்குழலிதழ் வெள்ள ததழுக்திலுமிளையார் 
கோலனஞாயுயிரிழப்பினுக்குறிசொளாதொழி3ேயே 
ஞ£லை$ழலிலமர்ச்தமுக்கண்ணலுச்சன்பே. (@) 

பர மரகரியப்பொருள் துதி, 

G a oi. 

சாத்திரத்தாலள௮ுபடாத்சனிமுதலைப்பராபரத்தைத்தானேத ரன 
மாத். தஇரமாய்கிற்பதனை வாய்விட்டுப்பேசா தமெளனலைப்பைக் 

காத்திரவாதனைகடரதவறிஞருக்குப்பலமீயுங்கற்பசத்தைப் [ம். 

பார்த்கவிடச்தொறுகிகழும்பரமாரகசியப்பொருளைப் பணிதல்செயவா



சகசியம்,] * வள்ளலார்சாத்திரம், ௪௬௯. 

சடேசாதுத், 

G வ் ற், 

உலசமூன்றையுமீன் றவளுளங்களிசிறட்ப 
உலகமூன்ை நீயும்படை தீதிவன்ராளமொத் இசைப்ப உலசமூன்றைபுமுண்டவன்குடமு மாமுழக்ச 
உலகமூன்றிலும்சடம்புரியொரு வனைப்பணிவாம், (ஏ) 

ஞானகுரு ஓதி. 
ேவேறு, 

வானேமுதலர்ம்பூதங்களல்லைசரணவகுப்பல்லை 
யானாப்பொறிபுமைம்புலலுமல்லையதியுமநிவல்லை 
Ly GOT; LoL) sor ay யத தாலேயுள்எர்களரேலொன்றாய 
கானே$யென் றருள்செ ம்தஞானகுருவைவணங்குவாம், (21) 

வேதச்சிறப்பு, 
ஆலயர்தொழுவறச்தலைகிர ப்புசல்லருச்சனைபுரியென்றே 
கோலபிட்சொன்மறையெலாமுசைப்பதவுலசரைச்குறித்தன்ஜே 
CPOE TI CM LIT WIT ChE ELD ய்முழுதையுங்கா ணென்னாச் 
சிலமுற்றியவறிஞரைக்குறித் துரை செய்தசம்மறை யன்றே, (௯) 

ஆகமச்சிறப்பு. 

பாகமக்கியசிர்தையர்தமச்கெ லாம்பரிர்து 
மோசமக்கு றச்சரிதை யா.திசளையேமொழியுக் 
தாசம ங்கிெயதத் துவஞாணிக உமக்கு 
வாசமக்களுஞ்சிவச் தவம யனவறையும்... க ௦)



௧௬௪ வள்ளலார்சாத்திரம். 

அவையடக்கம். 

அதிரகசியத்தையானுமளவிடச் துணிதல்வானின் 
மதியினை மழதன்கையால்வவ்வுதலொச்குமேனு 

மெதிசடம்மருளானிர் தூலிசைப்பனிய்கிழிர்தசடய்த்தோல் 

[அதி 

வஇியினுமணிலயையெள்ளார்மணிசல்ர்செரிர்தோசெல்லாம், (es) 

நூற்கருத்து. 
அரிதுயில்கடலுமிர்தவாசையங்கடற்கொவ்வாமை 
பருவமிக்குயா்ந்தோலனோக்டிப்பாசமா இகளை$த துச் 
குசவனைத்தேடிச்சண்டுகடரும்வீகடு 
மொருமையையிச்நூலின் கணுணர்த்துவனுணர்வினாலே, 

பாயிரம் - முற்றிற்று, 

  

மாகசிலவரைப்பினுள்ளோர்மாணலுச்குலகமெல்லாவ் 
கானனீர்போலச்தோன்றிச்சரப்பதசருச்.தட்டோன்றித் 
தேனுலாமொழியாராசை€யெனவெறுத் அமிழ்ச்தான் 
பானல்வாமசகவினாசைபாசத்தா.ராசைடத்தான். 

தந்தைதாயிவசோவென்றான் று.ரசம்பிரமமென்றான் 
பைர்தொடியாசையாலேபச தியிழச்சேனென்றான் 

புர்தியார்போர்தபோச்குபொறுக்கிலேனென்றானர்தோ 
வெச்.துயர்ச்சடலில்வீழ்ச்ேததனெனவுளம்வெருவினானால், 

ஈ.துமெய்யீ தபொய்ம்மையெனும்வ,த் துவிவேகமெய்்திப் 

பூதலத்தாசைமேலைப்புவன த் திலாசைபோக்கச் 
சாதுஈற்சமமேயாதிசப்குண த. னாமமீளா 
மோதுவெல்சலியைழாய்ப்பான் முத்தியில்விரு dude ற்ருன், 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪): 

(௧௫).



ரகசியம்] ' வள்ளவகர்சாத்திரம். 

சித்திரபானுவாலுஞ்ெை தவிலாவிருளைவீட்டி 

யுத்தமமுச்சிஞானமுதவுவா னுளனோவென்றிவ் 
கத்திரூழ்ாலமெல்லாமளிமதுக்சலையுமாபோற் 
பொத்தசப்பொருளைக்காட்டும்போதசாசானை த்தேர்வான். 

வேறு, 

மண்ணுச்சிரை யாமிவ்வுடம்பைமாற்றவேண்டிவனமலைகள் 

'மொண்ணைப்பொதும்பர்சர்தவனமஅர்தனித்தவிடர்தோறு 
முண்ணெக்குருடித்தேசெனை த்தேடிவாடியுயிர்ப்பெறிர்து 

கண்ணிலருவியொழியானாய்ச்சலங்சமலங்கிக்ச தறினனே, 

எக்கனமறைக்தாழென்னுமெயங்கணுசிறைக்தாயென்னுக் 
இங்களைநோக்குமற்றைச்செய்கதிரோனைரோக்கு 
மங்குலைகோக்கும்பின்னும்வரும்வழிசாணேனென்னு 

மங்கணாவென்னுமென்பாலாதரவிலைபொவெனனும்,. 

இவ்வணமியம்புமேல்வையீசலுமுளத்.திரல்இ 
யுய்வணமறியாநின் றவுவனையோர்வசனத்தாலே 
பொய்வண$க்ெம்போற்புனிதனாச்குவமென்றுன்னி 
மெய்வணமுடையார்போலு?மதினிவச் தானன்றே, 

வறு, 

கண்டான்குருவைக்சண்ணாசச்சதறிவீழ்ச்தான்சமலமிசை 
யண்டாவரனேகெடுமாலேயயனேயென்றானசம௫ழ்ந்தான் 

௧௪௬௫ 

(௧௯) 

(௧௭) 

(ey) 

(௧௯) 

[யே 

ரொண்டாலியலும்பணிசெய்யத் துணிர்தான்பணிர்தான் மும்முறை 
பண்டானிறைர்தபாவாலுங்காவாயென்னப்பாடினான். 

Ga gp. 

அருவமாய்சின்றாய்போற்றிய;யனென்பொருட்டாயிக்க 

னுருவமாய்வந்தாய்2பாற்றிபுயிர் பொருளுடலுள்கொண்டு 

(2.9)



௧௬௭௬ வள்ளலார்சஈத்கிர௬. 

பருவமில்பாவியேன்ப்பரிர்தருள்செய்வாய்போற்றி 
குருபசாபோற்றிபுன்றன்சோசனக த்தாள்போற்றி, 

என்றுபன்முமையாலேச்துமிருச்தவச்சீடன்றன்னை 

ஈன் முநின்பரு வரேர்மைன்றெனசயக்துசோச் 

மன்றலல்சமழ்பூம்பாதமலிபுனலாட்டிரா த 
னொன் நியவன்பாற்றுய்த்தலோதனமுதவிப்பின்னர். 

ே வறு, 

காவிமாலையம்புயத் தினான்கருணையாற்பொருளு 

மாவியாக்கையுர்தாவெனவங்கையாலேற்றுப் 
பாவசாசனம்பவித்திரனாயினையென்னாத் 

சேவசாயகன்றிருச்சரஞ்சென்னிமேற்செழறித்தான். 

மமாதவத்தனைவாவெனக்கூவிமர்திரத்தா 

லோதினான் செவிப்புலன்வழியோமெனும்பொருளைப் 
பாதசாமரைசூட்டுனான்பவமெலாமிரித்தா 

னாதிமத் இயுமர்தமுமிலாதவெம்மண்ணல், 

சங்கையற்றிடச்சலிப்பறத்தத் துவங்க ழலப் 

பொங்குபேசரொளிபொதிர் திடப்புதையிருள்சழியப் 
பங்கயாசனன் முதலியோரறிவரும்ப.ர த்தை 

யலங்கைரெல்லிபோற்றிசழ் த. ரவருளுவனருளர்ல், 

(வறு, 

பஞ்சபூ தரீயல்லைபஞ்சகோச$யல்லை 

விஞ்சுக.ரணடீயல்லைவிகு இபகு இ$யல்லை 
அஞ்சு2வனீயல்லைதோன றுபரரு$யல்லை 

செஞ்சிற்சிறி தமையுறேனீயேயர்தப்பசமூவம். 

[அதி 

௨௪) 

(2௨) 

(௨௩) 

(௩௪) 

(உ௫) 

(௨௬)



சகசியம். | 

பிர பஞ்சவைரசாக்கியமுணர்த துதல். 

வள்ளஊர்சாத்திரம், 

ேவறு, 

ஆகமேவடிவாயெசடனை 

மேசனீயென்றியம்பலுமெம்பிரான் 

மோசகவாசியின்மூழ்யெபாவியயே 

னேசனாகுவதெவ்வணமெச்தையே, 

என்றியம்பியவேழையைசோக்கயே 

ஈன்றெனாகைத்தானெங்கணாயசன் 

ரொன்றுதொட்டுறும்வாதனை ச்சோம்பினா 

லன் நு$யப்பரம்பொருளாகுவாய், 

காஐுவேதமுமோதுகலச் இனை 
மயேேலவோதியுமேழைகட்கசென்செயப் 

பாலுகெய்யும்பறையனுக்கென்செயத் 
சதோலுமென்புர்துரிசுமொழியவே. 

சங்கற்பமெனுஞ்சாகைபடர்ர்தது 

பொல்குபேசொளிப் 2 பாதமறைந்ததி 

துவ்கஞானச்சுடர்வடிஉள் கொடு 

மங்சவெட்டுதிமாணஉநீடென. 

வேட்டையீதெனச்காட்டவெகுண்டெழும் 

டேட்டகாயெனமேலறிவொன் நிலேன் 

மாட்டிலுள்ளமவினங்கள் யாடையுங் 

காட்டுவாயெனச்காட்டத்தொடக்ஜெள். 

வையத் தாசையும்வானசத்தாசையுவ் 

குய்யத் தாசையுக்கூறையினாசையூ 

மெம்யினாசையும்வே. றவிட்டினோ 
சையஞ்சைக்சசப்படுஏிர்சையார், 

௧௬௭௪ 

(௨௮) 

(௨௯) 

(டே ப) 

(ne 

(m2)



குலகோத்திரவ்பிமானமாகாதென் றுணர் துதல். 

பதையசென்பதும்பண்டிதசென்பது 

மறையுமிரதமலினவடலையே 

பறையர்தம் முளும்பண்டி தர். தம்முளு, 
மறிவனேசகமென்ரு ரறிர்தோர்சளே, (௧௩) 

சமயபரமீதேன்றுணர்ச் அதல். 

சமயமேபரமென்லுஞ்சமத்தராய்ச் 

சமயசாத்திரங்காட்டுஞ்சழச்சாசாள் 

சமயமென்னுஞ்சத்தார்த் தமுணர்கிலீர் 
சமயமெள்பதுதன்னை யறிதலே, (௩௪ 

இர்த்தமீ 9ததென்றுணர்த்துதல். 

திர்த்தர்தேடித் திசைத் துத். திரிவீர்கா 
16 ர்த்தமாவதுதேசென்வாசசர் 

சீர்த்தமீதெனத்தோர். அுசொளாதவர் 
நீர்ச் சமாடியு/சேரையொப்பார்சகளே, (க௫) 

க்ஷேத்திரமீதென்றுணர்த் துதல்: 

அள்ளிக்கோவிலையென்னாவாசானையே 
ஈள்ளிச்சோ விலைத் திப்பெற்றாறதகொளி 

யுள்ளச்சோவிலையூன்றிப்பாராதவர் 
சள்ளக்சோவிலைச்சாமுறுவார்களே. (௧.௬) 

அருச்சனையிதென்றுணர்ச்,ததல். 

பூசையென்பதபூவோபொணியோ 
உரசைசோபமசர்தையகற்றியே



   
            

semana Baa gace pg RG y 
மீசனை த்தம்மிசயத் அட்சாண்டலே. (உள) 

வாதசங்கற்பமாகாசென்றுணர்த் அதல். 

ஏ.தல்கடறிபிச்சண்சளைச்.தவர் 
பாதக்கடறிப்பவித இரராய்ப்பச 
போதக்கூறிப்பொழுதைச்சருச்லொர் 
வாதல்கூறித்்தம்வாணாள்சழிப்பமே, (௧.௮) 

  

இயான சங்கற்ப்மாகாகென்றுணர்த் துதல், 

ஆவிச்சாவியென்னறாசாவமு இனைப் 

பாவிகசநினைவார்சிலபாவிசள் 
பாவிச்குங்கருத்தாவ்கவன்பாக்கர்போ 
யாவிக்சானிவர்சான*தமானதே (௩.௯) 

துறவு:டுலக்கணமுணர்க் துதல். 

G வறு, 

புண்ணியசதியினும்பொருப்பிடச் திலுச் 
தண்ணறுக்சாவிலுர் தருப்பைச்சூழலு 

மண்ணறன்கோயிலுமடவிதன்னிலும் 

ஈண்ணியயோகெெள்வதியுஈல்லிடம், (#0) 

தந்தை தாய்முதலியகமரைச்சாண்குறில் 
வெர்௫யர்விளைதலால்விருப்புமேவலா 
லர்தசன்னிலமசன்றைம்பதியோசனை 
மைர்தனே£ப.ரதேயம்வைகுவாய், (சச) 

ஊன்பிறச்தவுடலைச்சுமப்பத ற்; 
சேன்பி மச்தமென்றெண்ணியதினர்ச



௧௪௦ வள்ளாலார்சாத்திரம். [அதி 

டான்பிறர்தவிடத்தைத்தணர் தபோய் 
வான்பிறந்தவனத் திர்சரிப்பேே. (௪௨) 

Gow gy. 

வரிக்கயலனை யசண்ணார்மாசலர் தய்த் த.பின்னீர் 

விரு ததனாங்காலமேனும்விர த்தனாயாவு$த்தே 

யிருச்குமச்நிலமகன்றோர்யோசனையெய்தப்பெற்றுற் 

றிருச்சண்மூன்றுடையபெம்மான் சேவடிசேர்தறிண்ணம். () 

சூத்திரராதியாசத்தொழுகுலத்தவருச 

மூச்திரச்குழியிலாழ்ச் துமூழ்தெயபின்னமேனுக் 
காத்.திரத்தானேரின்பங்கடையெனவிகர் துமூன்று 

கேத்திரத்தானை சோச்சிநரெ9வனம்புகுதல் ?வண்டும். (௪௪) 

Ga gy, 

சாயசம்பந்தமனை விதாய்தரதைசான் மூுளையன்னு.நிங்கவரை 

மாயசம்பர்தமெனத் 6 og £ழிர்சோன்மாசிலம்பரவுமெய்ஞ் ஜானி 
சேயசம்பர்தத்தவடுராடிமருவிச்செனித்தவச்ரசரிடைமருவான் 

றாயசம்பர்தத்தவசொடமெருவித் தறவியாயவாவெலார்துறப்பான், () 

கரும்பினுமின் பங்காண்பான்கட்டறத் துறந்தமேலோ 

சரும்பொனால் வெள்ளியாற்செய்யணிசலன்பூணல்செய்யார் 
விரும்பியகொழுனர்த் தீர்ச்தமெல்லியல்போலகாளு 
மிருச்தவஞ்செய்தியாச்சையிளைப்பதேகருமமன் றே. (௪௬) 

தக்கடி ளில் ணவனேதெய்வமென்பர் 

சிறர்பொலிசமயவேடர்லையையேதெய்வமென்பர் 

தற்கொலிமாச்தரெல்லாச்தாருவேதெய்்வமென்ப 
| சற்புறபெரியோரெல்லாமறிவையேதெய்வமென்பார். (௪௪) 

மண்ணைரனை வகுத்தளித் தமறித் தமண்ணாய்மதிப்பரா டர் 
லெண்ணர்சமக் இனிலிங்ச த்தையிறுச்சப்பொருள்சகாணிதுவென்பா



ஈகசியம்.1* வள்ளலார்சாத்இாம். ௧௪௧ 

புண்ணார்சென்னிபறித்தலேபொருளாமென்ழ புலம்புவார் 
கண்ணாரிரவிபாதவங்சள்சருடன்றனையும்பொருளென்பார். (௪௮) 

ஐவகைப்பிராந்தியையுணர்த்துதல். 

சித்தனன்.றுரை த தவாச்கியப்படியேரிகழ்த் துவன்பிராஈ் தியை இனை 
சத் தியமிர்சவுலசெனல்கருவிதணச்திடாதுடலைரனென்னல் [a oF 

கத்தபோத சாவுகானென்றாலுங்க டவுளும்வேறெனக்கருதல் 
சித் தருவாடுயிருஈ் துசானாகேன்9வனெனல்சிதடர்பாலறி2ய. (௪௯) 

Garo, 

YO NE DEON CE ETNA OI APS § Os 

மூன்றரைசக்கோடிகற்பம்பார்த்தபின்முத்தரானார் 

தோன்றிரின்றழியு 4தத்தொகெடற்புலியினுள் ளா 
ரூன்றியோர்கணமதேனும்பார்த்திடினு ருவர்மு சதி, (௫௦) 

வேலைகுழ் நாலத் துள்ளோர்மெய்ம்மையையுணரமாட்டார் 

மாலைவாய்மடர்தையரார்தம்உச,ச்தராய்மதியிலாரா 

யாலமாநீழலின்கண்ணமர்ச்தவெம்மாதிபாதஞ் 2 

சாலயான்சண்டுசொண்டேனென்றுள்ததும்புவாமே. (இத) 

பமுதையிற்ழாம்பேயில்லைபாம்பினிற்பழுதையில்லை 

பழுதையைப்பாம்பென்றெண்ணிப்பாம்பினைப்பழுதையாக்கு 

முழு தறிவில்லாமூர்ச்சமடசபோடுறவுவேண்டேன் 

முழுத.றிவாகிறின் றழுத்தரிற்றொழ?லவேண்டும். (2) 

மெய்யினிற்பொய்யேயில்லைபொய்யினின் மெய்யேயில்லை 

மெய்பினைப்பொய்யென்றெண்ணிப்பொய்யினைமெய்சியன்றுன் லும் 

மையசோடுறவுவேண்டேன றிவருவாடவர்த 
வையனேயுனைப்பூசத்? தயறிவருவா தல்வேண்டும், (Bm) 

வெள்ளம$ீர்சடெக்தோன்சாணான்வேதியப்பிர மன் காணா 

னெள்ளியசிறி?யன்சண் டேனெனும்படியெளிதின் வர்சாய்



௧௭௨ வள்ஜலார்சாத்திரம்.. 

'கொள்ளைவண்டிரைக்குர்தொக்சல்குளிர்புயத் தணிச்தசோவே 
செள்ளியதேனேூர்தைத்தவிசுமைஞானதே), 

(> eu gi. 

சாசிவாஞ்சியங்காளத் திசழுக்குன் றங்காஞ்சி 

மாசிலாருறைப்பருப்பதவ்சோசன்னமறைக்கா 
டேசிலாதுறைமர்த்திதர்தெரிசனமெல்லார் 

CsA சன்திருச்சசேவையைகிசர்ச்கு 2ம செப்பில், 

மன்னுமாமறைபின்சென்னிவாக்கியமூடிவுங்கண்டே 
னன்னியபாசமானவாணவாதியையுங்கண்டட 

னென்னையுஙவ்கண்டேனென்றணிதயதாமரையின்மேய 

சின்னேயுங்கண் 2ீடனெர்தாய்$த*தஞானச்சண்ணால், 

ஆசையானா?ன 3யெல்லாப் பொருள்கட்குமறிவா ய்ரின்றே 

தேசமா இகளுச்சப்பாற்ிதம்பரவடிவம1இ 
'யேசனாயைிமுத்தனாெனில்வேறொன்றின்றிப் 

'போகமோகங்களின்றிப்பூ ணவறிவானேனே., 

G am. 
6 

அறிவென்னு மதல் 2வசமசமென்னு மிண்டாமோத் 
தீறிவது£யானாயென்றறைபுமன்றாம் 2வதஞ் 

'செறியிச்தவான்மாவேசிவமென்னுமதர்வண்ணஜஞ் 
'செறியுசால்வாச்செயத்தின்்சித்தார் தமறிர்தேனே, 

சானே$£$சானேயானமையான் ஞானகுரு 

வானவேகைம்மாறும்வழிபாடு$்தோத் திரமு 

மீனமிலாப்பூசனையுபியற்றவான்றனைச்சகாணே 

ஞூனுமிலையுபிருமிலையுனை யன் றியொன் றுமிலை. 

எல்லாரசானென்றுணராக்கா லத்திலிடர்ப்பட்டே 

னெல்லாகானென்றுண (ச் தசாலத்திலின்புற் ற 

-னெல்லாசானேயென்றிப்செனையெடிச் தவிழுக்கனா 
'யெல்லா$யன்றுணருமெண்ணமும்போய்மாண்டதே. 

[அதி 

(92 

(Qa) 

(@*) 

(௫௭) 

(௫௮) 

(இ) 

(௬௦)



ரகசியம்.] வள்ளலார்சாத்தூம். 

ஒன்றென்றுசொல்வதற்குமுரையில்லைசாவில்லை 
ய சுறிதாமென்பதற்குமறிவில்லைசெயலில்லை 
சென்றொடுங்குமா றில்லைசே ராநிற்ப துமில்லை 

ஈன். றுமிலைதி.து.பிலைரசானுமிலை£யுமிலை, 

- இசண்டொழுகும்மீபராற்றிற்ிறுவற்றுக்குழிசேடிப் 
புசண்டுபாண்டழுவார்ச்குப்புத்தியெயர்போ இப்பா 

ரிரண்டி.றர்தவானந்தமெழுர்தபினரறுசமய 

மூரண்டகுசிற்தாத்றுண்டோமுழுஞானீமூர்ச் Sw, 

ஆகாயர்தனைத்தேடியவனிதொறமலைவோருச் 
காச ரய£யென்றாலலைவொழியமாட்புெவரோ 
மாகாயமாட்டுதற்குமதிதேடுமனிதாக்கு 

மாசாயத் துள்ளுறையுமதியெனினுமயக்குவேே. 

வறு, 

ஐயர்.திரிவுமழல்விடமுமானதே 
ஐயர் இிரிவுமழத்தான்குருசாதன் 
மெய்யன£றிருமேனிவிமலன மிருமேனி 

மெய்யன் மிருமொழியேவேசத்திருமொழியே, 

ேவறு, 

அதிரசசயத்சான் மேலாமறிவினைவிளக்கிவித்தோய் 
க.இிபிறிதில்லையென்னச்கா ட்டி யசருணைமேரு 

பதிகுடிசொண்டஞானதேிகப்பரமாவுன்னை 

௮ிதிமுறைபணிவனோக்கிவிம்முவனென்செய்கேனே. 

பிண்டமாமுடனானல்லேன் பிராணவாயுவுசானல்லேன் 
சுண்டவிர் இியகானல்லேன்ச.. ணமோர்சான்குமல்லேன் 
பண்டையவறிகேசானென் தணர்தருபருவம்வாய்ப்பின் 
வண்டறைகொன்றைத்தாரான்மலரடிசகாணலாமே, 

அதிரக சியம் - ழற்றிற்று, 
திருச்சிற்றம்பலம், 

Bol fi. 

(௬௧) 

(௨) 

(௬௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௧௬)



உ. 

Bat w w oD, 

வள்ளலார்சா த திரம் 

OP 
ஒன்பதரீவதூ. 

சிவாகமக்கசீசிமாவல, 

—ofe— 

EG மாலயனொடிசே வருநாகருஞ்சித்தர்களு 

மருமாமுனிவருமண்டத்துயிர்களுமன்புசெய்ய 

வொருமாதுமையொடுமொண்குகமீனாடுக்கம்பாகஇச்சண் 
விரிமாமறைரிழல்வீற்றிருர்சாய்கச்சியேசம்பனே, 

அல்லார்கருங்குழலம்மைதிருச்சண்புதைத்தவன்று 
நில்லாவுலகமிருண் மூடிப்போனபின்னெற்றிக்கண்ணா 

லொல்லாவிருளையொதுச்செறு துயாடீத்தமையா 
லெல்லாவொளிச்குமுதலொளி.சச்சியேசம்பனே. 

மூவுலகத்தினுமூடியபாவமுழுதகல 
மாவடிமழலின்வர்தம்மைபூசிச்கமண்டுமன்பாற் 
ருவியவேகத்தொடும்வானளவித்தழைத்தசம்பை 
யேவிவிட்டே தழுவச்குழைந்தாய்சச்சியேகம்பனே, 

ஈல்லாரைப்போன்றிட்டிருப்பினும்வஞ்சகர்சல்லால்லர் 

பொல்லாரைப்போன் நிட்டிருப்பினுஈல்லவர்புண்ணிய?ச 
யுல்லாசமாய்மலர்சொண்டெறிந்தானன் ஐருவழிச்தான் 
கல்லாலெறிர் தவன் முத்திபெற்றான்௧சச்சியேசம்பனே, 

தம்மாலறிர்தனயாவையுந்தாமலவென் நறிச்.து 
மும்மாயைமும்மலமுக்குணநீங்சிமுமுத றிவாய்ச் 

(க) 

(2) 

(௩) 

(௪)



வள்ளலார்சாத்திரம், 

சும்மாவிருக்கத் துரிமங்கடர்சசுகமுதிக்குஞ் 

சன்மார்ச்சமுத்தியிென்றான்றடங்கச்சி?யேசம்பனே, 

சாச்தமுசோன்புர்தவமுமடகச்சமுர் தண்ணளியும் 

வாய்ர்தகுருச்சொலும்வாச்கியங் கட்டுமனமவன்பால் 

கார்தமுமூரியுக்கண்ணுவ் *திருவ்கலப்பதுபோ 

லேயர்ததுவேமுத்தியயன் ருனெழிற்கச்சியேசம்பனே. 

கூவிளமாலையுக்கொன் றையுர் தும்பையுவ்கடரறுகு 

மாவலொடுமெடுச் தர்ச்சனை செய்தங்கசங்குழைச்,து 

சாவிணிற்2றாத் திர ஞ்சொல்லிரலந்தெரி ஜானிகளுச் 

சேவல்செய்தாலன் மிமுத்திசொடான் எச்சிமயகம்பனே, 

எல்லார்ச்குரல்லவணிக்இல்லையங்கில்லையெங்குமில்லை 

யெல்லார்ச்குல்லவன்சர் இரனாயினு2மச் திழையா 

ொல்லார்ச்குஈல்லவனா 2யயிருச்திலனெனதிசழ்வா 

ரெல்லார்ச்குசல்லஉனீ 2யபுகழ்ச்சச்சியேசம்பே. 

அள்ளி யமேசெயுமாணவக்ச த்.திலாருயிர்க 
ளன்னியமேயிலையென் றின் வேதமறைதலினா 

லென்னுடலுன்னுடலென்பொறியுன்்பொறியென்னதுன்ன 

தென்னினைலுன்னினைவென் றுரைப்பேன்சச்சியேசம்பனே. 

எல்லாஞ்சிவமெனுசான்மறையாகமமெச்சலையு 

மெல்லாஞ்சவமென் நெழிற்குருவாய்வர்தெடுத் திசைத் து 

மெல்லாஞ்செவமெனவெவ்வெவர்கோட்குமிசைச் திருச்து 
மெல்லாஞ்சிவமெ ன் றுணரடில்லேன்கச்சியேசம்பனே. 

காசமறுவிழிசாய்கதிரோடுகலர் தவிடிற் 

காசம்பினும்வர்துச ண்ணினையுற்றுக்கலங்கல்செய்யா 

பாசமறுமுயிர்கின் னொடொன்றாடுப்பதிர்தபின்பும் 

பாசம்படர்்வதென்சொல்லாய்பழங்சச்சியேசம்பனே. 

க௭டு 

(கி) 

(௪) 

(௭) 

(அ) 

(௯) 

(௧0) 

(ae)



ச்எக் வள்ள:லார்சர்த் இரம், (சிவாகமக் 

பாசஞ்சடமென்றயிர்தற்கதர்த.ரபங்கனென்று 
சாசமிலீசன்சுத5தரனேயென் றசான்மறையும் 
பேசுமுயிர்ச்குப்பிேே (ச$யெனப்பெற்றமையா 

லேசு றமென்செயனின்செயலேகச்சயேசம்பனே. 

அன்னவெறியெடுத்தண்டக்கள்சாமுன்னினாகத் தம்மை 

யன்னப்பெயர்கொடுவர்தறச்சாலையமைத் திருப்ப 
வன்ளத்தயன்றலைகைத்தலத்தேர்.இியகங்கடொறு 
மன்னப்பலிச்குழன்றாலழகோசச்சியேசம்பனே, 

அன்றுவிடமுண்டமரரைக்சாத்தெதிரர்தகனைக் 
கொன்றொருபாலற்குறிக்சொண்கொத்துச்கொடும்புரத்தைச் 
கன்றெரிதாவிடுக்காலொருமூவரைக்சாத்தமையர 
லின்றெனைச்சாப்பதரிதல்லவேகச்சியேசம்பனே. 

அல்லற்பிறவிப்பிணியாளனாருயிசாதிசவன் 
மல்லற்றருமவயித்தியனாகுசன்மாமருச்து 

சொல்லிற்பஞ்சாக்ச.ரமென்றுசுரு இிமுறையிடினும் 
புல்ல0ருனைப்பொருளென் றறியார்கச்சியேகம்ப Pex, 

பொல்லாதமாதாமயக்கத் திலாழ்ச் துபொருக்துகனும் 

வில்லார்மணிச்சிலம்பேறித்தவங்சள்விரும்புகினு 

ஈல்லார்தொழுமுன்றன் பாதாரவிர்சத்தினாட்டம்வைச் இட் 
டெல்லாமுகின்செயலென்றிருப்பேன சச்சியேசம்பனே. 

ஆட்டைச்சுமர்தரின்பாதாரவிர்தத் இலன்புசெய்யாச் 

கூட்டைச்சுமர் துகுடுிம்பத்தையோம்பிக்குருக்கடை யாப் 
பாட்டைச்சுமர்துபயன்றெரியாமலப்பாட்டெழுது 

மேட்டைச்சுமர் தவர்ச்சன்பமுண்டோகச்சியேசம்பனே, 

உள்ளர்சொழுமொளிச் சாங்காக்கிறுப்பி லுமுன்னியல்பை 
ெள்ளச் தயின்்றஉன்காண்டெலல் வேதலும்டெட்னேனால் 

(௧௨) 

(௪௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௯) 

(௧௭)



கச்சிமானை.] வள்ளலார்சாத்திரம், ௧௪௭ 

பள்ளம்புகும்புளல்?போன்றென் ரனன்பையுன்பாற்பதித் துச் 

கள்ளமறிர்தனைச்சண்டிசொண்டேன்சாசி2யசம்பனே. (௧௮) 

பாலன்ப?க்சன்றுபாற்கடலீச்தனை பங்க பனு 

மாலும்வணங்கிடமால்விடமுண்டனை மாதிமனாடு 

மாலின்புடையிருஈ ௪ *தணர்ச்கோதிளையன் நியென்பாழ் 

சாலனவரும்பொழுதஞ்சலென்பாய்கசசியேம்பனே. (௧௯) 

பொன்வண்ணம்பூணினுங்கண்டமை.பாற்புலன்பூதமு ற் 

கொன்வண்ணஃர்சக்சகாணச்கருவிகள் உட்டமெல்லாச 

தன்வண்ணமன்றென்௱னித்தனி ?கஇத்கனித்திடத்தி 

லென்வண்ணசி அவண்ணமென்றுரைப் 2பன்கச்சி2யகம்ப2ன, (20) 

பல்லாயிரமறையெரீன்2றை ஐசொல்லியும்பாமரர்கள் 

சொல்லாயுதத்இன்மலமாயைகன்மத்சொடர்கள றத் 

தில்லாசமுத்திபெறமுயல்வாரிதென்யுத்தகொல்லோ 

புல்லாலெரிசுூம்புத்௯.பப்2பாற்காசியேகம்பனே, (26) 

அதி2வசிவமெனுமாகமம்வேது? சா வவறிவரய்க 

செறியுமுனைப்பொருளொன்றசொள்ளாதுசற்றெற.ப்வமெல்லாம 

வறிதே திரிர்தலைர்தெய்ச்தொழி-தேன் றம்மனையகத் இ 

லெறிசுடர்வீட்டனற்ேநிவர்போற்கர்சி2.பசம்பனே, (22) 

தொல்லாழியண்டத்தைத்தோற்றிவிப்பானயன் ரேோற்றியத்தை 

ஈல்லாரிவர்சிறுதியாரிவெனுகாட்டமின் றி 

வில்லாருத.ரத்தில்வைத்தளிப்பான்விண்டுமற்றிவைச 

ளெல்லாச்துடைப்பவளீ 2யபுகழ்ச்சச்ரியேசம்பனே. (௨௩) 

மைவண்ணக்சண்டம்புபமொருகா ன்குமதிசசடையுங் 

கைவணணைமானுமழுவுங்கருணைடுபாழிமுகமு 

மெய்வண்ணத்தம்மையும்பாதத் தணையொடுட$ம தினியோ 

ருய்வண்ணமாநிழலுற்றிருர் தாய்கச்சியேசம்பனே. (௨௪) 

12
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ஆச்இன்றசத் தஇியயற்களிச்சாயயனச்சியத்தைச் 

காச்இன்றசத்்தியரிக்களித் தாயரிசாப்பையெல்லாம் 
போச்சன்றசத்தியரற்கீளித்தாய்சிறுபுல்லர் தம்பா 

லேற்கன்றசத் தயையெற்களித்தாய்சச்சியேசம்பனே. 

விண்ணுச்குராயகஞ்செக்சதிரோனெ௫்பர்வேதமு ்னூற் 

பண்ணுக்குகாயகமூன்றாமறையென்பர்பற்பலவா 
மண்ணுக்குசாயகராவலர் வீன் பர்மன் பதைதவ் 
கண்ணுச்குசாயக$ம2யகலிச்கச்சியேகம்பனே, 

சொல்லாரிறச்திடமுத்தியென்பார்சிலர்தோதகஞ்செய் 
பொல்லாமனோலயமுச்தியென்பார்சிலர்பொய்3யாழிவே 
யொல்லாதமாமுத்தியெ்றுரைப்பார்சிலரோ இவை 

யெல்லாிறர்திடமுத்தியென்றான்்௧ச்சி3யேசம்பனே, 

அங்கையிெல்லிப்பழம்போலகச்தொ.றநீயிருப்பச் 

சஈஙசையறவுனைகோச்கஞ்செம் யாச்சமயச்சழக்கர் 

செங்கணனிஈ்திரனான்முகன்றன்னையுர்தெய்வமென்பர் 

சங்கைமசத் துவமீனறியாசச்சியேோம்பனே. 

மண்ணாதிரசாதவரையுருசாமன்றெனமதியா 

சண்ணாவறிவுருசாமெனக்கண்டுமெய்ஞ்ஞானத் இனா 

ஓண்ணாடியொன் றிரண்டென்னாதுறக்குவதன்றியுன்னைச் 
கண்ணாலறியப்படுமோகலிக்கச்சியேகம்பனே, 

பற்றதத்திரத்துறச்தாசமத்தின்பரப்பறிந்து 
குற்றமறுசிவஞானச்குரவன்குறிப்பினின்று 
வெற்றவெறுவெளிக ண்டவர்க்கேயின்பமேவுமன் றிக் 

கற்றடங்காதவர்க்ன்பமுண்டோகச்சியேசம்பனே, 

ஆச்சைசடத்திரளான் னீ வறிவிவியானமையாற் 

போக்குவரவுபுரிபவனீயென்றுபுர்திசெய்தே 

(௨௪) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௨௦)
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யாக்கையுமாவியுமானுப்பொருளுமுனச்சளித்தேன் 
காச்குஞ்சுதர் .ரனீயேசலிச்சச்சி2யசம்பனே. 

உண்டி பசியிலுறக்இல்விழிப்பிலுணர்சனவில் 

வண்டமர்பூங்குழன்மாதர்முயச்ெமலிதுறவிற் 
றண்ூறூந்தைப்ப்ப்பிற்குவிகிலுன்ராண்மலசைச் 

கண்டிசொண்டேனயல்சாணேன்சலிக்சச்சியேசம்பனே, 

சோட்டசங்காரமெள்சொல்கனிற்றானையின்சோளடக்கி 
வாட்டமிலாக்குடும்பப்புலிவாயினின் மண்ணையட்டி 
மீட்டுபிருவினைப் 2பயுடலசிறியிணையில்பவக் 

சாட்டைச்கடச் தனைச்சண்கொண்ெடேன்சச்?ி2யசம்பனே, 

ஏம்புலனுலலமர்தேன்டைச்சலமாலறியாச் 

செம்ப துமக்கழல் சேர்ப்ப யடைச்சல ஜசேயிழையா 

நின்பவலையகப் பட்டேனடைக்சல?மன்றுகொள்வாய் 

கம்பயிரைத்தலைமோதுங்கலிச்சச்சியேசம்பனே, 
® 

மாயாப்படலத் தினான்மறைப்புண்டுவழிதிறம்பிச 
காயாபுரியடைர்தந்தோசவலைப்பெண்கையசப்பட் 

டோயாப்பிணிமசப்பெற்றேதயர்த் தடியூன்றுமெனக் 

சேயாப்படகி.மரிப்பதென்றோசச்சி்யகசம்பனே. 

புல்லாஇிதாபரடீங்கெற்சங்கமம்புச்ளெ௨ர் 
கொல்லாவிரதங்குறிச்சொண்டுன்பாசக்குற்றேவல்செய்த 

பொல்லாப்பிறப்பையொழிச்சறியாசவர்புர்தியர்தோ 
கல்லோமரமோவிரும்போசலிச்சச்சிேகம்பனே, 

சித்தந்தெளிச்தவருள்ளச்சினக தே த.திகழுஞ் 
சத்தநிராமயர்சோதியனேயென்றுதோத்திரத்தாற் 

பத்திசெய்யாவெறும்பாவிகள்சச்தையிற்பா றிரின்றா 
யெத்.இறத்தாலுனைக்சாணவல்லார்கச்சியேகம்பனே, 

BET 

(௨௪). 

(௧௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩9) 

(aa) 

( ௧.௪)
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வெள்ளிமலையும்பொன்மேருவுஏசர்ததம்கீற்றிருச்சப். 
பிள்ளைமசயொடுவேதியன்புன் நலைகைப்பிடி த் தப் 
ப்ள்ளநெடுங்கடல்குழுல்கிற்டில்பலிச்குழன்றா 

லெள்ளுவர்கிற்பொருனென்றறியார்கச்சிேம்பனே, (௩௮) 

ஆசையொழிவெதச்தச்காலுமுறாதச் தவரீசை யெல்லாம் 

லவீசிரிராசைசெய்வித்தசசேயுனைச்கண்ிசகொள்வா 
சாசையழிச்செலுச் துன் மார்ச்சீருண்னை யறிவர்கொல்2லா 

காசியினுஞ்சிறர்தோங்குவங்சலிச்சச்சியேசம்பனே, (௩௨௯) 

ஒமா திவாக்கயெமொன்றைப்பிடித்தவரு த்தமர்சச 

சாமாறுமர்நிலைரிற்பவர்சத் தியர்ச ற்குருவா 

ain ops gare som AC unger creas 

காமாதிடுற்றங்களைர்சவர்சாண்சசசியேசம்பனே. (௪௦) 

உம்பர்பணிசயிலா யச்சிலம்பையொரு வியம்மை 

கம்பைமணலைக்குவித் துச்சிவாகமங்கைப்பிடித் தா 

செம்பதுமக்சரத்தாலலர்சாத் தித்தெ ரிசிச்குமுன் 

கம்பை இயையென்னோவிடித்தாய்கசசியேசம்பனே, (௪௧) 

வீணமையைசசுழலுமெனச்கொருஞானவிழியளித் தச் 

கோணாசத்துள்ளொருகூத்தப்பிரானுண்டக் கூத்தட்பிரா 

ணணைஉதுமனறபெண்ணாவதுமன்றலியும > wy 

கசாணாச்சண்கொண்டினிச்சாணியென்றா 6 FAC we wus Leo, (௪௨) 

அறிவாயிருச்தறியாமையை3சோச்கெஃ்தொழியுஞ் 
செறியும்பரிபூசணவுருத்தானெனிற்றேகமத 
மறிகருமங்கட்குர்சாகிகியுயிொெணின்மாளும.து 

பிறியாரிலையி துவென்றான்பெருங்காசியேசம்பனே. (௬௩) 

படிகக்கடர்சுடருள்ளும்புறம்பும்பரப்ப தபோ 
துடரொ தடூயுணர்வாகியசம்புறமுற்றிருர். த
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மடைமலலல்லிருளாருயிர்ஞானத்தையாவரித் ஐத் 
தொடர்வதென்சொல்லுஇிபைம்பொழித்குழ்சச்சியேகம்பனே, (௪௪) 

தட்டற்குஞானச்சுருதிிளோ இபுச் தர்க்குனம்போய்ச் 

சிட் டற்குளகுணமெள்எளவேனுச்திசழ்தல்செய்யா 
விட்டுச்சொரியினுமான்பாலுச்தேனும்விசவியென்று 

'மெட்டிப்பழத த் தச்கினிப்புமுண்டோசச்சியேசம்பனே. (௪௫) 

அந்தோகுருபதமெய்ஞ்ஞான்றுசாண்பனென்றாசமுற்றும் 
Qaute சால.பிட்டுப்பதைபதைத்தோடிவிழுர் தலறிச் 

சர்தோடமேற்செ 'டுன்பாதாரவிர்தத்தைத் தாவுமன்பர்க் 
கெர்தாய் கிசவு.9ிரங்கசண்டாய்கச்சிமேசம்பனே, (௪௬) 

அஞ்சிப்பவத்தினுக்காரித்தைமோசப்பரென்றலைந்து 

செஞ்சங்கணிச்திருகண்ணீர்சொரிர்திடகெட்டுயிர்த் தத் 

த ர்சமுன்பாதர்தலைவைத்தவுத்தமர்சங்கடங்க 

இஞ்சும்படிச்சருள்செய்யாய்சுடர்ச்சச்சியேசம்பனே, (௪௭) 

சொய்யாமுடல் பாருளாவியும்வாங்கியுன்பொன்னருளான் 
மப்யாமுடல்பொருளாவியுமீர்தவிரகையுன்ளிப் 

பெரய்பாமொழிகொடுன்பாதாம்புயத்தினைப்போற்றியன்பாங் 

கையாலஓணைித்தொழக்கண்சிகொண்டேன்கச்மயகம்பசே. (௪௮) 

ஒன்றபரமென் நரைப்பவனேயுயிர உ்வுயிரை 
பன்மிறமறைப்பதுமாணவமாஇகளானமையால் 

> ர் e ட் 

வென்மீறபுலனை வெறம௰ிவாகிவியன்பரமாய் 
நின்றேவி௫ிரிலையென்றானெழிற்கர்சிமயகம்பனே, ௪௯) 

இல்லையுபிென்றுரைச்குமுசைக்குளிரூக்குமுயிர் 
தொல்லையுமிரிலையயென்பவனேயுயிர்தோன்றிடலு 

ஈல்லமலர்மணம்போலுயிர்சாதனுஈண்ணு மன் முன் 

கல்லிற்புறப்பட்ட்சைபுடையான் சச்சியேசம்பனே, (௫௦)



௧௮௨ வள்ளலார்சாத்திரம், £சிவாகமக் 

மேலாலவத்தையுங்ழோலவத்தையும்வீட்டி யரு 

அாலார்சொல்சுத்த ஏ. ணுக்கரிலையினையென் நருள் வாய் 
சாலாமறையொருமாவாசவன்னிழனண்ணியுமை 
கோலாசலர்தழுவக்குழைந்தாய்கச்சியேசம்பனே. 

தாயன்றிமைர்தர்க்குத்தாரசமுண்டுசொ ரா.ரணியிலி 
வேயொன்றுதோளிதன்பங்காமலைவில்விடை,*் தவச 

ரீயன் றிவேரொருதெய்வமுகிப்டையுநேர்வதுண்டோ 

காயன்றிச்செங்கனியுண்டோகவிகச்சச்சியேகம்பனே. 

பேசுவதுன்பெயர்பூண்பதுன்சாதனம்பேணலுன்னை 

சேசமும்பாசரமுறின்சழற்சேசென்.று£க்சமில்லா 
வாசையைகீத் தன்றனன்பாற்கடல்புகுமாறெனவே 

யேசறுமுன்னொடொன்றாடரிற்பேன்சச்சியேசம்பனே. 

அஞ்சச்ச.ரமன்றிவேறொருமச்இ.ரமாயினில்லை 

வஞ்சிலிறையருளாவிதஇிரோதைரில்லாணவமற், 
தஞ்சிலிரண்டையருளாலகற்றிடிலாவி யந்த 

வஞ்சிலிசண்டையணையுமென்ருன் கச்சியேகம்பனே. 

மர் திரமாவதமஞ்செழுத்தேயர்தமர்இிரத்தி 

னைர்துபொருளையுல்காட்டியிரண்டின்வழியடைத்து 
மூர்து:3ிரண்டின் வழியைத் நிறச் துயர்முச்.இதச்தான் 

கந்தன்கணபதிச்சகப்பள்சலிச்சச்சியேகம்பனே, 
0 

ஒருதலைமாணிச்கமு ர்னசெனச்குபதேசஞ்செய்தா 

னிருதலைமாணிச்கம்பின்னரும்பேசியிருள றுத்தா 

னரிதலைமற்றையயன் றலைசூடி மீகங்கையின் மூ 
வெரிதலைச்சூுலத்தொமெடிப்பான்௧கச்சியேகம்பனே, 

ஊமைமணிகச்சகொலியற்றமைபோற்றன்னிலொன்ம,படத் 
தோமுறுமென்னசத்துள்ளதுரிசையுர்தொச்சவெருச் 

(@s) 

(6௨) 

(Ga) 

(=) 

(௧௬)



கச்சிமாலை.] வள்ளலார்சாத்தரம். 

தாமதச்தோ௫தனுவாதியையுர்தசத்துவிட்டான் 
காமனுடலட்டசண்ணாம்சலிச்சச்சியேகம்பனே, 

பர தமறுச்கும்பரஞ்சடேேயென்றும்பாவமசலி 

சிர்தையிருக்கு ஞ்செழுஞ்சுடேேோயென்று ஞ்? திச்தெங்க 
ளஈ்திவண்ணாலொன் றலரிட்டிறைஞ்சுசல்லன்பர் தம்மை 

மிர்தவுலகிலிருக்சவொட்டான்சச்சியேோம்பனே. 

நகொச்சியறகு சரர்தைவிளாவில்வநெரிப்ய தும்பைப் 

பச்சிலையாயினும்பாதத் திலிட்டுப்பரவுமன்பர்ச் 

இச் தபேறுமெழிற்சிவ்ஞானமு:அிம்மையிலே 
WEFT SONS GOOG att MSF AD ws FDU Gor, 

uray sC g tary ila burs Gwreré gure gui ev 

சாலஈடத்தியென்மும்மதவாய்தற்றடைபசற்றி 

ராலுமறைசொலுசாதாச்சமுத்தியைண்ணுவித்தா 

னேலச்குழலிச்சனியபிரான்சச்சி?யேசம்பனே, 

ஒள்ளும்புறம்புமொழிவறகிற்பினுமுன் னுருவைத் 

செள்ளுமனத்தினரன்றிச்சிறியவர்காண்பரிதா 

னள்ளுக்ரணெச்தொடுசுரியனெழினாட்டமில்லோ 

செள்ளத்தினயொளிசாண்குவசோகச்சி2யேசம்பமன, 

செப்புமொழிமனமாதியகொண்டுனை ச் 2சர்௨மெனி 

லப்பிரமேயமனுமறையாதியவாசமங்க 

௧௮/௩ 

(௫௭) 

(64௮) 

(Gs) 

(௪௦) 

(௬4) 

ளொப்புவமைச்சணுக்காணவொண்ணானெனுமென்னிலர்தோ 
வெப்படியுன்னை யறியப்படுங்சச்சியேசம்பனே. 

பாம்புக்குபாலளித்தாங்ப்படிவத்நைப்பாங்கு செய்திட 

டோம்பிமதளிருச்குச் ச மனாகியுணர்வழிச் து 
அம்பிடைவீழ்ச்துதுயருமுவான் பொருட்டொல்லுலகி 

லேன்படைச்தாயறிவில்லாவெனைச்சச்சியேசம்பனே, 

(௬௨) 

(௬௨)



௧௮௪ வள்ளலார்சாத்தியம். (சிவாகமக் 

௮ன்னவுருவெடுத்தர்தணன்சாண்ெனச் தணனைப் 
பொன்னர்திருவுர்திபூத்தவன் சாண்லென்போதமுறை 

பன்னியும்பூரிச் தமெட்டிணையேலும்பரிச.றியா 
வின்னவுருவெடுத்தெங்சொளித்தாய்கச்சியேசம்பனே. 

இருவினை யொப்பின்மல.பரிபாசமூமெம்துசமய்த 

மருவிடுஞ்சத்தினிபாதமூம்வர் திடமன்னுமருட் 
குருவுருவாசக்கொடும்பவமேழையுக்கொய்யுமென்றான் 

கரிமுயல்கொண்டுதடுத்தபிரான்௧ச்?2யகம்பனே. 

விதிவழியேமதிசென் றுவிருப்பும்வெறுப்புமுண்டாய் 

ஈ.திவழி2யாடிச்சடல்புகு$2ரனராணிரையப் 

பதிவழி?யசெலுநெஞ்சைச்திருத்தியுன்பாதமலர்௯் 

'திவழி2/பசெலச்சண்பார்கலிக்சச்ச2யகம்பனே. 

யானெனதென்னுஞ்செருச்கொழியாமையினெவ்வுயிர்க்கு 

(மீனவகக்சரணக்குவியா துபின்னிசசைவழி 
வானகம்மண்ணகம்பாதலமூன் றினும்மாறிவரும் 

யானெனதென்செருக்கற்பறார்தொழுங்காசியேசம்பனே. 

விருட்புவெறப்பற்நுன்2வதமொழிப்படிமெய்புணர் ஈது 

பரிப்பைசனிப்பையுமற்ர.ரிபாகயமாதவர்பாற் 

அருப்பு சிலையனுங்காலனும்வச்ெத எசெயச்சடவர் 

செருப்பைப்புழுப்பற்றுல் கசொல்மீலாசெகிஙக-2யக ம்பசேே, 

ச. தமறையாக மமங்கம்புமாணரற்சாத்இரமும் 

ப பசுபாச 9மழுன்றையு 2மசொலும்பான்மையினான 

(மழதுபஇ$பச சானெனை மூடு பிருண்மல.௰ய் 
மீசைமறழையாவருள்செய்யாயெழிற்சசசியசம்பெ. 

சாலன்் றனையட்டசாலாவிடைக்சலங்கடவுளர்ச்கா 

யாலருகார்இட்டவையாவடைக்சககமாணஉத்தாற் 

(௬௪) 

(சட) 

(௬௬) 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௬௬)



க்ச்சிமாலைபி வள்ளலார்சாத்திரம். அகடு 

சாலப்பிறர்திழச்செய்த்தேதேேடைச்சலஞ்சங்கரியாய்ச் 
சூலம்பிடி ச்தசெல்கையாய்சடர்ச்சச்சியேசம்பனே, (௪௦) 

ஆ தாரமாறையுக்கண்டாம்சசன்றிட்டருஞருவாய் 
/8சானயோசச்சிவானர் தமேலிடவீழ்ச்ச துவாய்ப் 

பாதாதிசேசக்கடோன்றாதவண்ணம்பதிர்திருச்ச 

?தான்றிருக்சடைச்சண்பார்செடங்கச்சி2யசம்பனே. (௭௧௪) 

ஆங்சாரசோட்டைச்சகர்தைச்சிசரல்சளாங்கமைத்துச் 
சாங்கால.பின்றியறியாமைச் சத் தியைத்தான் நழுவி 

$ங்காதவாணவச் கோனுமொளிருமுன்னெ ற்றிச்சண்ணாற் 
போங்காலஞ்செய்வதுமுண்டோபொழிற்கச்சியேகம்பனே, (௭௨) 

புண்ணியமேலிடப்பரீவங்கள்கழிட்டுப்பொன்றும்பொன் ற 

சண்ணும்விவசங்கணண்ணிடஞானிசணட்புண்டத்தா 

லண்ணலுயிர்வினையாதென்றுணருமறிவுதஇக்குங் 

கண்ணசன்ஞாலத்தின்மேற்பிறவார்சச்சி2யசம்பனே, (௪௨௩) 

ஒஇரைபரிசமுருவஞ்சுவைமண 2மாரைச்தையும் 
வசியசமுகமாகிவெறுப்புவிருப்புமற்று 

.மாசறுதிங்களைப் 2 பான் நசதானரதவாழ்வையுன்னி 

யேசறுமுத்திகிலெ ள் மிருப்பேன்கசசி?யேசம்பனே, (௭௪) 

அணவமேலவிடவாருயிர்கீழிட்டடங்கிரிற்கு 
மாணங்கீழிடவாருயிர்மேவிட்டருளுருவா 

மாணவ $ல்யெவாருயிர்வேறலவென்றறைர்தா 

ணைவ$வ்வெவன்பர்க்கருள் சர்சி 2யசம்ப சன. (௭௫) 

௮ண்டமொருகுடைச்£ மாளவேண்டிலளைம்புயத்தோன் 

விண்டுபுரச்சரன்றன் வாழ்வும் வேண்டிலன் மெய்யன் பினாற் 
ஜெண்டசெய்தாங்குன்றிருவடி$ழலிற்றூக்கிபுள்னைச் 

௬ 4 ச் 2 ச ௬ _- ட 

கண்டு கொளும்வ.ரமவேண்டு வன்யான்சச்சி?யசம்பனே. (௪௪)



௧௮௬ வள்ளலார்சாத்இரம். [சிவாகமக் 

வாட்டங்குகண்ணியாவண்ணப்பயோ த. ரவாழ்வையுன்னிச் 
€ட்டங்குயோனியிற்போய்ப்பிறவாமற்கர்தொளிருர் 

தாட்டம்குஞானச்சமாஇயியல்பையு ஞ்சங்சைய pa 
காட்டங்கமாயெனக்டிம்மையிலேகச்சி2யேசம்பனே. 

பிறர் தாரிறப்பரித4 தார்பிறப்பர்தம்பேசமையான் 

மறச்தாயினும்பவம்வேண் டேன் மறைமூதலா.ஈ மங்க 
றிர்தாரிணச்சமுமன்பும்வணம்சமுமானர்தமுஞ் 

செறிர்தாங்கெனக்கருள்செய்யாய்செழுங்கர்?2யசம்பனே. 

பொய்யாமொழியும்பொறுமையு ஞானமும்பு ண்ணியமும் 

மெய்யாகமும்விவேகமுங்கல்வியுமேன்மையுமென் 

சையாற்திருத்தொண்டுக்காணாதகாகதியுவ்கார ணமு 

மெய்யாதெனக்கருளிம்மையிமலசச்சியேசம்பனே, 

கல்லாரிணக்கமுங்காமுகர்வார் த்தையுங்காரிகையார் 

பொல்லாதவேட்சையும்புத்திரதாகமும்பூமயக்கு 

நில்லாதவாழ்வும்விதிசிடத த்தையு 9ஈஞ்எனையு 

மெல்லாமறுத்தருள்செய்திசண்டாய்சச்சி 2யசம்பனே. 

பேசாதபேச்சும்பிறவாப்பிறப்புஈற்பதையர்பா 

னேசாதசேசமுகினை யாறினை வையுகின்மலமுச் 
தூசாச்சமாதித் துரியங்கடக்தசுகமயமு 

மேசாதெனக்கருள்செய்யெழிலார்கச்சியேசம்ப?ன. 

வன்புறுகல்லை$ரீபொன்னாசச்செய்யற்சமற்றெனக்குச் 
செம்பொன்னைக்கல்லுருவாகத்திருவுளஞ்செய்திவெறு 

(எ௮ப் 

(௪௯), 

(௮௦) 

(௮5), 

மென்பைப்பெண்ணாக்குதல்ஜவேண்டாமெனக்கெழிற் பெண்ணையிழி 

யென்புருவாசச்செய்கண்டாயெழிற்கச்சியேசம்பனே, 

மூர்த்தியுக்தீர் த சமுமூவாத் தலங்களுமூன் ஐருவாய்ச் 
சேர்த்த துமெய்மொழிசித் தந்தெளிதரச்செப்புமறை 

(௮5)



asFion&e-j வள்ளலார்சாத்திரம், குள 

மூர்த் திமனச்சுத்.இி£ர்.த தமொழிசுத்திமூடவுட 
லார்த் சதலகக்தியென்றானணிக்சச்சியேசம்பனே, (௮௩) 

உறங்காச்சமாதியுமுண்ணாத் திரு த இியும்ே யாணிலழிக் 

கறங்காய்ச்சுழன்றுஞ்சுழலாவறிவின்கடைப்பிடியு 
மறம்பாவமென்றிரீண்டச்சர்சவிர்த்தவனு£பவமுச் 

இறம்பாதெனச்சருள்செ ய்யாய்திருச்சச்சியேசம்பனே, (௮௪) 

செஞ்சல்குழைச்இிருகண்ணீர்சொரிர் திட்ரெட்டுயிர்த் தில் 
கஞ்சலிசெய்துன்றன்பாதத் தணையையகத்திருத்தி 

வ.ஞ்சசமற்றுனை வாழ்த் தும்படிக்கருள் வைப்பைசொலோ 
கஞ்சமலர்ப்பொய்கைசூழுககலிக்கச்சிேகம்பனே. (௮) 

மனமொன்ழும்வாபொன் றமின் நியொருப்பட்டமாதவர்பா 

னனவினிற்ரோன்றுவனான் முகனுட்டெடுச்சமுற 

மனமொன்றுவைத்துப்பின்வாயொன்றபேசியவஞ்சகர்பாற் 

கனவிலுந்தோற்றப்படுவநுண்டோசச்சிமயசம்பனே, (௮௬) 

சாந்றச்குரம்பையைசாயா இிச்குண்டியைஞானயிலார் 
போற்றுஞ்சடத்தைப்புனன்மேற்கு.பிழி.பப்பொய்யுருவைத் 
தற்றுநவையைத்தொலையாவிடச்கினைத தோகையர்க 

ளேற்றுமுடக்பினை யென்றொழிப்பேன்சசசியேசம்பனே. (2௪) 

காயத்தைக்சல்லினுந் இண்ணிதென்றெண்ணிப்பொற்சாரிகையார் 
மாயத்திற்பட்டு ச் சருமஞ்?ிறிதின் நிமட்கிரையாய்ப் 

பேயொத்தருறிரயச்தொறும்புக்குப்பிறர் துழலு 

சேயத்தையென்றைக்கு$க்குவையோசச்சியேசம்பனே, (௮௮) 

மாலறியாமலர்ப்பாதாவென்விண்ணப்பமங்கையரா்தய 
சால்வழியேறியுதரப்பதிபுச்குக்சண்சலக்கஞ் 
Sr vay au cio ணக்க ரத்துச்செளச்கியமுத் தியி 

யேலவெனச்சறிவிப்பாயெழிற்சச்சியேச ம்பனே. (௮௯)



F 94-9) qirarsuireig pb, சிவாகமக் 

பங்சயப்பாசடைநீரிடைசிற்பினும்பற்றையுரு 

சங்சையெரியிற்சடினுச்தவளஙிறங்குறையா 
அம்கமணிப்பாம்பிருட்குசை துன்னிலுமல்லையுரு 
விங்கிவைபோனின்னடியா ெழிற்சச்சி2யசம்பனே. (௯௦) 

அஞ்ஞான $£க5த் திலாருயி?ரசிவமானமையான் 

மெய்ஞ் ஜானியன்பதெவர்க்குஞ்ாரி௮யொக்கும்வேறென்றுன்னிப் 
பொய்ஞ் ஜானம்பெசும்புருடச்ச்குன்பாதப்புணைகடையா 
வெஞ்ஞான்றவர்க்சருள்செய்குவையோகச்சியேசம்பனே, (௬௧) 

வேறென்றுபேசுவதெல்லாம்வி2வசமிலாமையன் ர 

கூரொன்றிலாமறைகூறுஞ்வனுருச்சீவெனன்றுச் 

சேறுமுமையுருத்தேகமென்றும் தைத் 2சறுவமோ 

௨றின்மலஉயப்பட்டோசெழிற்கச்சிமேகம்பே. (௯௨) 

சிருட்டி க்குமுன்னு.பி2ரல்லா ஞ்ிவமெனச்செப்புமறை 

சிருட்டி.க்குப்பினனுயிர் 2வறுபட்டான் சற வனெனதே 

சருட்டிை ப$5கிசசி2 வாசமென்பாவனை 2 சர்தாலுஞ் 

சரட்்டச்குமுன்ரவ்மானான் திகழ்சச்சியேசம்பனே. (௯௩) 

சரணப்பதைப்பறச்சித்திரசிப மங்கல்லுமொத்துக் 

இர மம்பானுவும்2வறற்ரனிருமம்?சண்மைபைப்சகோற் 

சாணத் இருகிழற்கிழ்சிற்குரானத்தபோதனர்தம் 

மரணப் றப்பைபுமாற்றிவிப்பான்௧5ச்7ி2 பசம்ப2ன (௯ 

முன்னை வினை 2 9சொாடரெல்லாஞ்சின்டுக்கதிராகொண்டெரித் 2தன் 

பின்னைவருவினளைம பல்லாமருளிற்பிரித் தவிட்டேன் 

ரின்னும்வினயினையெல்லாஞ்சிவாற்பணம்செய்தொழித்தே 

எின்னமெனக்குப்பிறப்பு ழண் டொகச்சிமியகம்பே. (௯௫) 

வைதாரைவாரழ்த்துவர்பின்னு மிர BIS aut UT PS HEY ob 

செப்சாரைப் போற்றுவர்பின்னு ஐரிரிப்பர்பற்றிவினை பை



கச்சிமாலை.9 வள்ளலார்சாத்திரம், 

யெய்தாரைசோக்குவசேவினைசோக்கியிகழ்தல் செய்.பார் 

மைதா விடுமலமத்ரார்மஇசச்சியேசம்பனே. 

துயருற்றபொதுமதிற்றுளை யார்கற்சுகமடுப்ட் 
னயமுற்றஇலமுர்தாரிசச ஞாலச்.துணட்டமுரார் 

பயழற்ற$ெனரின்னொடொஸ்ராகிப்பதி :திருப்பார் 
செயலற்றுநின்னை த்தெரிசித்தபேர்கச? யேகம்பனே 

காமார்சமச்குப்பதியாரெனஉருஞானம்$ே 
மாமாயைசன்மமலத்திரழ்மாற்றிகிமாற்றிடலுர் 

தாமாய்முழுவதுஞ்சத்தியஞானத்தைசசார்வனென் ரன் 

காமாட்சியம்மைக்ியபிராள கசசியேசம்பலே, 

சும்மாவிருக்குஞ்சுசோதயங்காட்டி த் துரிசகலா 

மும்மாயைக்கப்புறத்தொன்றா WEB spies Dar x 

சிம்மாதனமெனகர்தாயுனககெனசெயகசட்வேன் 
கைமமாறுமாரிக்குமுண்டோகலிசசசசிமயகமபனே, 

வெய்யிற்படுபுழுப் போலும்பவத்தின மெலி த விம.மி 

யுய்யுரெறியறிவிப்பவருண்டுசொல்லே. ன்ற
ன 

DEY acer Hex vo றோவிம்மாலாயமமிஉரா 

சையிலுமைமிடிவேக்துகசலிககசசி யகம்பனெ 

சிஙாகமக்கக சிமாகை - முறறுந்று, 

இருசசற் ரம்பலம், 

    

௧௮௯ 

(௧௪) 

(௬௮) 

(௪௯) 

(க 3)



உ 

சிவமயம், 

வள்ளலார்சாத்திரம். 
பட்ட 

பத்தாவது 

கர்நாமிரதம 

ஒன்றாடுயுணர்வொருக்கயயோ மொழிப் பொருடானாகி 
மன்றாடுகின்னை யன் பின்வழிப 9மறிவொன் நின்றிப் 
பொன்ராலிட்டுமாதர்புணர்ச்22யபொருளென்றெண்ணிச் 

சென்றாழயுணவ்டப்போனே ௮ நிருப்புலிவனத் ளானே, 

சிராமயரிமலமாகிரித்தியாஈம தமாடப் 

பசாபரப்பிரமமாகிப்பங்கயன்முசல 2 தவர் 

௪.ர ஈச. ரமனர்தயோனிதத் தவச்குவால்பிறங்கத் 

இராசெனகின்றதென்னேதிரிப்புலிவனத் துளானே, 

மல யனாய்ப்படைத்தான்மாலவனாகிச்சாத்தா 
னிலசரனாகியெல்லார்துடைச் தவனிறைவனானான் 
மலைமகட்கொருபாலீ*் துமலிபுனற்கல்கையாளைச் 
சிலைமதிமுடியில்வைத்தான்றிருப்புலிவன த் துளானே. 

ஒருவனோடொருத்தியாகயுடறொ.றுக்குடியிருந்தா 

னிருவினையொப்பாலன்றியாவர்க்குமமியவொண்ணான் 
குருவடிவாஇத்தாளார்கொடும்பவமிரியச்சூட்டி த் 

இரிபதார்த்தமுர்தெரித்தான் றிருப்புலிவனத் த ளானே. 

பேசுவதுமிரேயர்தப்பிராணனுச்குயிரைப்பேசின் 

மாசிலாமணியொருத்தன்வரவிலன்போக்குமில்லான் 

(s) 

(2) 

(௩) 

(௪)



வள்ளலார்சாத்திரம். ௧௯௧ 

பாசமோசகனாப்கிற்பனவனுருப்பாராவண்ண 

மாசையேபாசமென்றான் வயப்புலிவனத்துளானே 

செல்லிடையுபிபோலாவிசினைப்பெலாமாவரிச் தழ 

'தொல்லையிலுளவஞ்ஞானர் துஞ்சலும்பிறப்புமின் நி 

மல்லர்போன் றறினீவவையவனத் திடைவலியவீர்ப்பச் 

செல்கதிவேறசாணேன் நிருப்புலிவனத் துளானே. 

மூலை.பிலிருச்சவென்னைமுற்றத் இலீர்த் திவிட்டுச் 
சாலமோசகஞ்செய்மாயைதனுகரணங்களாகி 
வேலைவாயமுதிருப்பவிடதீதையேவிழுக்சப்பண்ணுஞ் 

சீலரசின்னினை யவொட்டாத்திருப்புலிவனத் தானே, (௪) 

கன்மமாயொனருயூழீாய்க்கரு திருவினை யாய்மூன்று 

வன்மைகொள்சஞ்சிதாதிவருவினைக்காரர்வர் துன் 

னன்மையையுணரவொட்டார்ஈல்லர்பாற்செல்லவொட்டார் 
சின்மயமாகவொட்டார்திரு ப்புலிவன த துளானே. (௮) 

வெலும்படம்போல்வை$தான்வே.றவேறோவியம்போ 

னறுர் துழாய்முடியோனீசனான் முகனாதிதேவர் 
பெழம்பயனுணர்ச்தோர்கின்னைப்பேணுவரவரைப்பேணா 
தெறுங்கடைகத் திலாடுர் திருப்புலிவனத் துளானே. (௯) 

பஞசவிந்தியங்களென்னும்பாயிருள்சீச்குஞானக் 

சஞ்சுசம்போர்த் துன்பாதச்சழலடிபரவுந்தொண்டர் 
கஞ்சையுமுண்பருன் போனாதனாய்ஞானமீ வா் 

செஞ்சுடர்மணிபிறவ்குர் இருப்புலிவன த தளரனே. (#0) 

சாதினாலறியாகின்னைக்சண்ணினாற்காறோ வென்னை 
மேதைசேர்விவேசத்தாலும்வேதத்தார் விஞ்சையாலும் 
பாதச். துச்கேற்றதொண்டுபற்பலகுயிற்றியன்மாற் 
சேதனம்சண்டுகொண்டேன் நிருப்புலி௨னத்துளானே, (ss)



௧௯௨ வள்ளலார்சாத்இரம். [ater 

பாவமுமறமுமொத்துப்பச்குவம்பரு வமுற்றில் 
காவியைம்புலனைப்பற்றாதசமுகமாகியென்று 

மோவியம்போன்றிட டங்கணுணருணராமைபோக்கற் 

ச€ீவனுஞ்ரிவனும்வேறோ திருப்புலிவனத் தளானே, (#2, 

ஆகசாமல்லவிர்தவைம்பொறிசாமேயூல்ல 

2வசமேராமென்றுன்னு 4ருடிகளிதயத் தள்ளாய்ப் 

பாசகமாமுமைமணைபசுபதிபிறவிவேண்டேன் 

சேகற மனத்தோர்போற்றுச்திருப்புலிவனத்துளானே, (4a) 

அறிவினிலகமுண்டாகியகத்தினின்மனமுண்டாூப் 

பிறிவருமனத்தன்மாயைமாயையிற்பிண்டாண்டங்கள் 
மறியுலகத்தினாச்கைவர்தவிம்மாயமெல்லாஞ் 5 

செறிதராதருளிச்செய்வாய்திருப்புலிவனத் துளானே, (௧௪) 

புத்தியாய்ப்பொறிசளாடஇப்புலன்களாய்ப்பூ தமாக 

கத்தனாய்ச்கசாமமாதிருணஙகளாய்க்சாமியாடுப் 
பெத்சனாய்முத்தனாகப்பேணுவார்பேணுரித்த 

தத தனாய்ரின்றசொன்னே இிருப்புலி௨னத் தளா2னை, (கதி) 

ஒன்பதுவாய்தலார்ச்தவரினி?2லாரளைர்தாய 

துன்புறமமைச்சரோடுஞ்சுச தும்கத்தேவியோடு | 

முன் பினேரிறவரோடுமுற்றரசாளமாட்டேன 

செம்பொஞா்மாட$டு இருப்புலிவன த் தளானே. (௧௪) 

ஆசணவுருவமாகியம்பரச்கோயிறோறு 

காசணன்பிரமன்சாணாட்ட£செய்ததென்னே 
கா. ரணமூயிபரேயென்னச்சண்டவர்காணாதேக்கச் 

சரணிமாடமோகங்குக் திருப்புலிவனத் துளானே. (௧௪) 

மாயையாலிரண்டுபட்டுன்மலாடிப்புசலிழர்தேன் 
அ£ரயமெய்ஞ்ஞானச்சாலேதுறர் இடினேசமாகுர்



மிர்தம்.] வள்ளலார்சாத்திரம். ௧௯௩ 

தாயினுமினியனாடுத்தடுத்தெனை யாண்டுகொண்ட 

சேயமாசஇதென்பாக்கார்திருப்புலிவன த் துளானே, (௪௮) 

கண்ணொளிச திரின்மாட்டுங்கடவெளிவிசும்பின் மாட்டு 
மண்ணுறுவிளகெசோஇதாசசசத்திமாட்டு 

ஈண்ணுதன்மானப்பொல்லாகாவினேன் வர் தடைக்தேன் 

௦ றண்ணிலாவெ திச்குஞ்சென்னித் திருப்புவிவனத்.துளானே, (௧௯) 

பவத் தயசான்மெலிச்த பச்குவவுயிர்சட்செல்லாஞ் 

சிவத்தைமுன்விளச்கப்பின்னர்ச்சிவனை விளச்கிமூன்றா 

மவத்தையைவிளக்இ£க்யெறிவுருவானாயென்னுஞ் 
வெச்துவமச£யன் றோ.திருப்புலிவன ச .துளானே. (௨௦) 

சாக்சமுரூடியும்பேரீற்கடலுறஈ.தியும்போ ல 

வலேய்ர்துபின்னீனானாகியெண்ணமுமின்றிரின் று 

வாய்ந்தபேராச்ச$சொல்வாக்கெயத்தாலேகண்டேன் 

றேய்ச்தசச் இரனைச்சூடுச் திருப்புலிவன ச துளானே, (௨௪) 

அநிவொருகடலாயாவியலையதாயத்தத் துவக்கள் 

பிறினுரைகுமிழியுப்புட்பிணைமலம்வாயுசன் மங் 

குநிபலமீனமாயையிவற்றினாற்குறைவொன் தில்லைச் 
செறிதிருவருளான்மாற்றாய்த் திருப்புலிஉனத் துளானே. (௨௨) 

புழுவினரிறையுமாச்கையொன்பதுபொள்ளலாலு 

மிழிபடுமலங்கள் வீ சுமி தனினுஈ ரசசன்றே 

வழுவையினுரிபோர்த்தீரடும்வள் எலேபிறவிவேண்டேன் 
செழுமணிமாடமோக்குச் இரும்புலிவனத் துளானே. (௨௩) 

பிறர்தவரிறச்சையாலுமிறர் தவர்பிறக்ைசாயாலு 
மதிர் துயர்பெரிே யாெல்லாமாக்கையைவெறுத்தலாலு 

மறர் துரான்பிறவிவேண்டேன்மறுமிறப்பிலஙகவண்ணஞ் 
செறிர்தருள்செய்யவேண்டுர்இருப்புலிவன த். துளானே, (௨௪)



௧௯௪ வள்ளலார்சாத் திரம். 

அரனரியயனுமொன்றென்றருமறையநையுமாற்று 
லரனையேயேத்துமின்களயனெறிப்புகுதவேண்டா 

மரனுக்குமடிமையாகிய்ரிக்குமாட் செய்வாராுண்டோ 

வொருவனேசெய்வமென்பரு௮தியின்வழிபட்டோசே, 

ெனையேதெய்வமென்றுச்தையிற்சசிசைசெய்கி 
ன வனலாற்றெய்வமில்லையஉனுக்சேயடிமைசெய்.மின் 

றவமிலாமனிதரெல்லாமவனம்சாரமாட்டார் 

புவனவாதனைசடத்திப்பொன்னடிக்கமலமீவன் . 

நாலிடைக்கரூ ச்தைவிட்டு உண்ணியஞானமின் றி 
மாலுறசமயஉரதவசனச்தைவசனியாதே 

சீலவாசிரியன் சொன்னசெக்கெரிச்சித்சம்வைத் தட் 

டாலமார்கண்டத்தானையகமுகமாககோச்சே, 

காரணன்முதலோரெல்லாசகாடொறுமடிமைசெய்ய 

வாரிணா்முடித்தவேணியண்ணலுச்சாட்செய்யாதே 

கா.ரணமின்றிே யாடுவ்கடி குரன்ஞமலிபோலப் 

பாரிடையுழன் றலுத்தேன்பாவியேன்பாவியேனே. 

பண்டையவினை வாய்ப்பட்டுப்பத் தியும்பரிவுமின் றி 

வண்டறைகொன்றையானைமனத்திடையிருத்தமாட்டீ 

சண்டருமுனிஃர்தாமுமாகரவெனுஞ்சத்சத்தைத் 

கண்டுகொண்டிருப்பீரல்லீரென் செய்கீர்சாலலுக்கே, 
C 

மனமவன்பாலிற்செல்லவாக்கவனாமஞ்சொல்லப் 
பனிதரக்கண்ணிரண்்டும்பத் தியாய்ப்பராபரன்பா 

லனுசரிப்பொன் ழமில்லேனடி யீர்பால்விருப்புமில்லேன் 

கனியிலாமரத்தையொத்சேன்்கறைவளர்சண்டனுக்கே.. 

ஐயமு.பிட்டேனில்லையமியர்க்சொன் நீர்சேனில்லை , 
அய்யமெய்ஞ்ஞானநாலின் சொற்பொருளறிர்தேனில்லை 

| கர்நா 

(2 @) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(69)



மிர்தம்.) ' வள்ளலார்சாத்திரம். ௧௯௫ 

மையணிசண்டத்தானை மலர்சொடுபணிர்தேனில்$ல 

வையகத்துவர்சீரொத்தேனென்செய்கேன்மதிவல்லீசே. (௩௪) 

சாவதும்பிறப்புமில்லாச்சங்கார ற்கடிமைசெய்வான் 

வேவருமுணிவர்தாமுச்தியிடைரிற்பரென்றா ற் 

பரவியேனடிகளுச்குப்பணிவினீடபலவியற்றேன் 
சாவியர்தடங்கண்மா தர்கலவியிலழுக்தினேனே. (௧௨) 

நீரிலாக்குள முஞானகிலையிலாகெஞ்சு£$ ண்ட 

'தேரிலாவூரும்பன்னூற்றெரிர்தவரில்லாகாக 
சேரிலாச்சீரும்போலவீசனுச்சடிமையென்னு 

பேரிலாவாச்கைபெற்றேன்பேதையேன் பேதையேனே., (௩௨) 

கநானசத்தான் ஞானி யல்லேன் னன்மையாற்குடும்பியல்லேன் 

மோனர்தாற்றுறவியல்லேன்மடத்தான்மூடனல்லேன் 
வானசத்தார்வணங்குச். தாயவயப்புலிவனத் துளார்க்குத 

தரனற்றவடிமைசெய்ழேன்ச ழச்குடைச்சழச்சனேனே. (௧௩௪) 

எல்$லயில்காலமெல்லாமேழைமார்வலையுட்பட்டுச் 

சல்வியுங்கருத் துமின் றிக்சகலக்கசானலச்சணுற்றே 
னல்லுகண்பகலுமுன்றனடியின் £ழிருத்தல்வேண்டுஞ் 

செல்வமுஞ்சஹ்ப்பும்வேண்டேன்்ிருப்புலிவனத் துளானே, (௩௫) 

ஐவகைப்பொறிசளாலுமறுவசைக்குற்றத்தாலு 
மைநிகழ்சண்டாரின்னைமறச் துழல்மனிதனானே 
னுய்வகைவேறுகாணேனுயிர்ச்குயிராககின்ற 

தெய்வமேயஞ்சலென்னாய்திருப்புலிவன ச. துளானே. (௨௪) 

ஆமைபோலைந்தொடுக்கியறிவி னுளறிவாய்ரின் p 
வோமொழிப்பொருளைகாடியொன்றபட்டிருச்கும்வண்ணல் 

சாமனைச்சாய்ர் சசண்ணாங்கடையரிற்கடையனேற்குச் 
சேமஈல்லறிவுகாட்டாய்திருப்புலிவன த். தானே. (mcr)



௧௯௭ வள்ளலார்சாத்திரம். 

சத்தசச்தென்னவேசஞ்சாற்றியவண்ணநின்னைச் 

ச.த்தெனச்சகொண்டிவ்வாக்சையசத்செனச்தள்ளசல்லேன் 

சத்தொகெடிப்பின்னுமச ச்தையுர்தாவித்தாவிச் 

சத்தனேசதசத்தானேனென்செய்சேன்சமலனேனே, 

பற்றறத்துறர்தஞானப்பட்டினத்தடிகள்போலப் ' 
பற்றறத் துறர்தேனில்லைபராப.ரநிலையைச்சண்டாங் 

சற்ற€வாச்சரல்லேனன்பிற்எண்ணப்பனல்லே.ன் 
குற்றஞ்செய்மூர்க்கனல்லேன்பத்தியிற்கோழையேனே. 

கல்லெறிசாச்சயர்ச்குங்கடைச்சணித்தருளாலாண்டாய் 

வில்லடிபட்டுமன்றுவிசயனைச்சாத்தாட்சொண்டாய் 
புல்லியிறியவாணன்புறச்சடைசாத்தாயான 
லல்லமர்கண்ட$மெய்யன்பனுக்கெளியனாமே, 

அறிவிச்சக்குரவரில்லையன்னையும்பிதாவுமில்லை 

யறிவிச்சவயலொன் றில்லையம்பலத்தாடியென்று 

மறிவிச்குமம்மானேயென் றயனரிமுனிவெ ல்லாஞ் 
செறிவுடையடிமைசெய்வார்.திரிப்புலிவன த் ளானே, 

பண்டொருகாலந்தன்னிற்பத்தருச்கருளிச்செய்தா 

னண்டர்சோன்வழிப்பட்டேத் தவறுச்சசல்கள்செய்தஈன் 
முண்டகன் நிருமால்போற்றமுத்திமோச்சங்கொடுத்தான் 
ிண்டிறற்புலிபூசித்த திருப்புலிவன ச் துளானே. 

ஆவி ற்கும்புலிச்குமுன்னம.றுக்9சசங்கள்செய்தா 
னாவிக்கும்வலியனுக்குசாரைச்குமருளிச்செய்தான் 
மூவர்க்குமுணிவர்கட்குமு துச்குறைவறிஞருக்குர் 

தேவர்க்குமுத்திதச்தான்திருப்புலி௨ன ச். துளானே. 

பரைவடிலீசற்கான படியினாற்பன் றிச்சன் றச் 

கருண்முலைகசொடுத்தான்பின் லுமானை ச்சாயரியைவிட்டான் 

[கர்நா. 

(௩௮). 

(௨௯) 

(௪௦) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(௪௩)



மிர்தம்.] வள்ளலார்சாத்திரம். 

குருவடிவாடிச்சல்லால்குறசனொறைலாலே 

செரியருண்மூரத்திபோலுர்திருப்புலிவனத் துளானே. 

அரச்கனைமிதித்தத்தாலுமரிவெட்டுப்போனத்தாலு 

முருக்கனலாசயண்டம்யாவையுமொருக்சலாலுஞ் 

அருக்சமில்புவிமைத் தாங்கித் தாலமாயிருத்தலாலுஞ் 
செருச்சளவாற்றலுள்ளான்திருப்புலிவன த துளானே. 

இன்பத் துவின்பமாயகின்னடியெய்தும்வண்ணந் 

துன்பத் துட்டுன் ப$ங்குத் துறவிகடூங்கிசிற்பார் 
'பொன்பதுமத்தோன்மாமின்புண்ணியத் தவங்கணோற்பார் 
செம்பதுமத்தாள்சாட்டாய்திருப்புலிவன த். துளானே. 

௮றிவருவாயவென்னை யாணவமனாதிகூடிப் 
பிறிவறியாதரின்னைப்பிறித் துத்தான்முழுதுமாகி 

நெறியினைமறைத் தப்பொல்லா?சருக்கடிமையாக்கச் 

செறியிருணின் ரதென்னேதிருப்புலிவனத் தளானே. 

உடம்பினைச்வெமேயென்பருடம்பிற்குமூலமோரார் 
சடம்படுபிராணன்றானேசத்சனென்றுரைப்பரஞ்சு 

மடம்பெறுமிர்தியத்தைமதியென்பரிவைச்குமூலச் 
இடம்பிரின்னைச்காணார்திருப்புலிவனத் துளானே, 

அனுபவத்தறிதலன்றியளவையாலறநியக்கூடாச் 

சனகனைச்சாச்சிசொன்னாற்சருவருமொப்புக்சொள்வர் 
மனமொருபாலேவிட்மேலரடிசோகச்கும்வஞ்சர் 

'இனமலரிடினும் வேண்டாத்திருப்புலிவனத் துளானே. 

சிவத்தினுச்செண்செத்திதிமிரத் தச்னர்தச த்தி 

Gas §) லுக்குயர்ச்ததென்பர்தெளிவிலாமாச்சசெல்லாஞ் 
சிவச்தனைமறையாதென்னைமரைத்தலாற்றிமிரபாசஞ் 
அிவத்தினுச்குயார்ததாமோதிருப்புலிவன த் துளானே, 

௧௯ள் 

(௪௪) 

(௪6) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(சக) 

(௪0)



௬௬௦) வள்ளலார்சாத்திரம்: 

திசை நுரைகுமிழியெல்லாச்திரைசடற்றோன்றுமாபோ 
அசரையுயிர்மாயையாச்சையுனதஇிடையுதிச்சச்சண்டேன் 

பரைஇதரைவுருவமாடப்பசுதொறங்குடியிருந்த 
'திருமறுமார்பன்போற்றுக்திருப்புலிவனத் தளானே. 

தேகமாதுமைதன்கூறு£வனின்கூறதானா ‘ 
லாசமாய்ப்பிறர்திறப்பதாரெனலறையல்வேண்டும் 

வாசனஞ்சத்தியம்புமாயவனாசக்கசொண்டென் 

றேசவாலயத்தை*ம்காத் இிருப்புலிஉனத் ளானே. 

அனாதியின் மலம்வர்தென்னை யூத்த துமதற்குமுன்னே 
மனாதிகளிலாதவாறுமலடி.பான்மைந்தன் போலத் 
தனாதிரின்சத்தியாலேதனுகரணங்கள்வர் து 

பினைதிரிற்பெற்றுப்பின்னைப்பிரிர்த தும்பேசல்வேண்டுஞ் 

செனாடஇப்ன் வழிபட்டேற்றுர் திருப்புலிவனத் துளானே. 

கடலிலேசலர்தவாறுகதியிடைப்பின்வக்தாலும் 
கடலினுட்டன்மைகுன்றாச்சதையெனநினைக்கண்டோரு 

முடலிடையிருச் துமுண்டுமுறக்கியுமுலாவிரின் நர 

,திடனுடைஞானியன் றோ திருப்புலிவனத் தளானே. 

ஒன்றிரண்டல்லவென்றாக்கொன்றினையொன்ருற்பற்றி 

ஈன் ஓ. £சென்னாகிற்குஞானிகளுள்ளச்கோயி 
லென் றுநிற்தெனியதென்றோவிடைவிடாதிருர்ததெம்மான் 

சென்றிடையாதசெல்வத் திருப்புலிவனத் துளானே. 

பாசத் தார்பாசத்தோடும்பதிர் இடப்பசு.வார்நின்பாற் 
காசற்றவிழியார்போலக்சலர்தபின் பிரிவ தில்லை 
யாசற்றநீயுரானுமன்னியமின் மையாலே 

தேசத்தார்பரவலானதிருப்புலிவன.த் துளானே. 

கீட்படிடால்லசேழ்ளெர்குளவியாலே 
யாட்படவ துதானானவதிசயம்போலுமம்ம 

[ கர்நா 

(92) 

(G2) 

(@2) 

(6+) 

(கிடு) 

(9௪)



மிர்தம்.] வ்ள்ளலார்சாத்திரம், ௧௬௯௯ 

சாட்படப்பிரிரதசாயேனாதரிற்சாட்செய்தத்தாற் 
சேட்படச்்சவமதானேன்றிருப்புலிவன த் துளானே. (௪௪) 

வடிவிலாவடிவினின் றுமனமிலாத்தொழில்குயிற்றி 

யடி.முடியில்லாஞானவாரமு.துண்டு நிற்போற் 

பூகுழியனை யயெண்டீர்பாழ்கரியனை யமைரதர் 
செடியுடையாக்சைவேண்டார்திருப்புலிவனத் துளானே. (௮) 

ரசாரத்தின் மயலைஞானவாளிஞ்ன.றகூப்பின்னர் 
மகா.ரத்்தன்மறைப்பைராமேமணியெனுமதியால்வாடடு. 

வகாரத்தின்வழியேசென்றுமாலயன.றியாதேக்குஞ் 

சசொரத்தைக்சண்டேனின்னுற்றிருப்புலிஉனத்துளானே. (௫௯) 

சோயிலாவா*கைபெற்றுநுண்ணறிவுடையராஇத் 

தாயினுமினியநின்னைச்சமாதியிற்காணமாட்டார் 

மாயையால்வகுச்சுப்பட்டவடிவிடைறின்னைச்சகாணச் 

சேயராயரற்றுளெருர்திருப்புலிகனத்தளானே. (௬௦) 

தீனுவொகெலவார ரயின்சார்தராவினையிர ண்டுந் 

தனுவொகெலத்தலாலேசார்தரும்வினையிர ண்டு 

மனமொழிசாயமூன் றமவுனமுத்.இிரையினிய்பச் 

னெமயலசன்றோர்போற்றக்்திருப்புலிவன த் துளானே. (௬௧) 

குதியறிவாகுக்சோயில்குறிப்பருமாவியாகு 
மறிவுசக்கமமேயெல்லாமறிவெனச்சண்டுகொண்டேன் 
றறியெனவுடலுல்சண்ணுஞ்சமா இயிலிருக்குக்காலைச் 

செறிபலமினியேற்குண்டோ திருப்புலிஉனத்துளானே, (௬௨) 

சைவ௫த்தார்சமெல்லார்தானவனாயற். றல் 

மையறுவேதசித்தமற்றதுசானேயென்ன 

லுய்வகைச்சரண்டுமொன்றென்றோ.தியென்னுயிர்க்லொபஞ் 
செய்தசற்குச௨னீயேதிருப்புலிஉனச் ளானே. (௬௩)



௨௦௦ வள்ளலார்சாத்திரம். -[சுருதிசார 

சண்ணினாற்சாணாக்சாட்சொதினாற்கேளாச்சேள்வி 
பெண்ணினாலெண்ணாவெண்ணமெழுத்தினாலெழுதாக்கல்வி 
மண்ணைபாலசனுன்மச்தன்மதியொத் தஞானமெல்லாக் 

இண்ணமாய்ச்சாட்டுமிச்சச்செவிச்சியமிர் மன்றே. (௬௪) 

கர் நாமீர்தம் - முற்றிற்று, 
திருச்சிற்றம்பலம், 

  

டெ 

& a ww ib 

வள்ளலார்சாதஇரம். 

  

பதினோராவது 
ட 

சுருதிசாரவிளக்கம். 
பாயிரம். 

விருத்தம். 

காப்பு... 

பெரியபண்டி யன்பெய்கரியானன 

னரியஞானத்தபோதனஞ்சலின் 

குரியவாமனரூபனை யுள்ளுவாஞ் 

சுருதிசாரவிளச்சச். து இிச்சவே. (௪) 

பரசிவவணக்கம், 

காதெவனாலேேட்குங்கண்ணெவனாலேகாணு 
மோகரசாவெவனாலுண் ணுமுடலெவனாலேயோரு



விளக்கம், வள்ளலார்சரத்திரம், ௨௦௧ 

மோதுமூச்செவனான்மோக்குமூச்செவனலேயோடும் 

போதெவனாற்போய்மீளுமவனடிபோற்றுகற்பாம். (௪) 

பராசத்திவணக்கம்; 

(2 வறு, 

ஆதிப்பிரமத்தொருசத்தியபினாசத்தியாயதன் பாற் 
பேதசத்தியாயதன்பாற்பின்னாபின்னசத்திகளா 
யோ துகாமரூபமாய்விரிர் துமுடி.வினொன்றாடுப் 

போ தமமமாய்றின்றாடன்்பொற்றாமரைத்தாள்போற்றுவாம். (௨) 

முருகக்கடவுள்வணக்கம். 

மீ வறு, 

செத்துச்செத் துப்பிறக்குஞ்செருக்சற 

மெய்த்தஜானவிவேசங்கண்மேலிடச் 
சுத தவான்மசொருபமே$யெனுஞ் 
சத்திவேற்கைச்சரவணற்போற்.றுவரும், (௨) 

அடியார்வணக்கம்: 

Garo. 

முப்பாழும்பாழென்றமூலனாரடிபோற்றி 

யப்பாலும்பாழென்றசடசோபாடிபோற்றி 

யொப்பாருமிலையென் நீ£வாச்சருரைபோற்றி 
பொய்ப்பாரையறத் தறர்தவெண்சாடர்புகழ்போற்றி, (௪) 

கண்ணாலுங்கருத்தாலுவ்கசையாலுமெம்யாலு 

ஈண்ணாதபரஞ்சுடரைநாதார்.தராயகரை 
யுண்ணாடுபவர்ச்செளியவுத்தமரையுபரிடதச் ட 
சண்ணாச்சண்டங்ரைச்சருத்தாரப்போற்றுவாம், (௫)



2.02. வள்ளலார்சாத்திரம். 

பெற்றதபோதனர்பாதப்பெய்தூளிபுனைச் இடவும் 
குற்றமுறமென துள்ளக்குவிர் ச றிவைக்கு ருடெவும் 

பற்றறத்திரத்துறர்சசுசமுனிபங்கயத் தாளை 
யற்றமறத் தறர்தவன்போ லறிவாகவணக்குவாம். 

குருவணக்கம்: 

ஆக்சையலவிசர்தியரீயல்லவசச்கரணமல 
தேச்குபிராணனுமல்ல€வன லசாச்சியல 
போகச்குவரவில்லாதபூரண$யெல் றருளு 

மாக்கு ரவன்றிருத்த ரளைமறவாமல்வண்ங்குவாம், 

BN DF pny. 
Ca gm. 

மறைூடர்தமதுரசால்வாக்கிய 

ஈறவமென்னவுஞானிசளுண்டிடப் 

பிறவிதீர்தரப்பேணிப்பெருஇர௬ 

ளறவிஎ ம்(/ுவனங்கையினெல்லிபோல், 

வறு, 

ஐயமுடையோரறின் னுமாசையுடைே யாரயுதம் 

பையரவனமுடியுலகப்பசு நூலின் விருப்புடையோர் 

மையு ஓ கொக்குவம்பரதமலிசணிதஞ்சத்தமித 

னையுமவாயுடையோருமிர் நாலினயமறியார், 

அவையடச்கம், 

ஆலவிடஞ்?சிவன்மிடற்றிலடங்சிெயத்தாலலலமெலா 

மாலவிடமென்றிகழாரஞ்சலிசெய்வார்போல 

மூலமகரவாச்சியமாமணிச்சிரைமுடி ந்திடுமிம் 

மூலமறிர்தோரிசழா.ர தவேயென்மொழியம்மா. 

[சுருதிசார 

(௪) 

(௭) 

(a): 

(௧) 

(௧௦)



விளக்கம்.], வளளலார்சாத்திரம். 

சாசதாதியர்சுசர்ச்குஈவின் றசால்வாச்சியமுர் 

இ.ரராய்முத்திபெறச்சிததமொருப்பட்டவர்ச்குத் 
அ ரமாயணித்தாயசு யம்பிரசாசப்பெயரோ 

ஞரியன் சேவடி போற்றியறைவனருர்தமிழாலே. 

பாயிரம் - ழற்றிற்று, 

  

மூதல்வாக்யம். 
வய ஆதத்யையவக 

இரத்துறந்தசுசகமூனிவன் நிவவுமக ரயாழ்முணிவ 
ஞரப்பொலிர்ததாமரைப்பூவடியில்லிழ்ச் துமு சநோக்டப் 

பாரை துறச் துபோமாறுபசர்திெ யன்னப்பச்குவணே 

சேரப்பிரமம்பிரபஞ்சமேவாப்பிரமோகர்தெளி2ய. 

மே வறு. 

உலகமேபாப்பிரமமுகைக்கும௰் தீப்பிரமரா 

மலூல்க&ையுணர்ர்தாலுமருத்சமிதே யறிசண்டாயீப் 
பலமய௰யலைத் துறச்தரியபரமபதர்தனைச் சாவி 

யுலவுசுசமுஷிவ௨ரனேயென்றுரைத்தானுயாமுணிவன், 

ஆூலிர்தப்பரப்பிரமமகலமயமாயிற்றென்றாற் 

சோகமொடுபிறக்திறச்குர்தொழிலுளவோவென்பாபே 

லீகைபலபணியாயுமிறரீதனவோவதுபோல 

வேசபரமூலமுமாயிருக்கும்வியாபசத் தாலே. 

தர்தைஉயினுண்டாயசச்ததியுமவனென்றே 
முர்துமறையுரைதரு மான்முழுவஅர்தானன் றியொரு 

எச் தமிலையெனவீசன் சேயில ழக்கோதியபரிதாற் 
பர்தமறுஞ்சுகமுனிலபார்பிரமஞ்செசமென்றே, 

௨௦௩. 

(௪௪) 

(௧) 

(5) 

(௩) 

(+)



௨௦௪ வள்ளாலார்சாத்திரம். எசுருதிசார 

எல்லாவண்டமுமியானேயாவருமென்சொருபமே 
ஈல்லார்பொல்லார்சானேசன்மையொடுதீமையுசா 
னுல்லாசபமு.த்தியொன்றொழியவிரண்டில்லை 
கல்லார்ச்ப்பொருடெரியாகண்ணிலர்க்குக்கதிருண்டோ. (இ) 

ஒலியாஇப்பரிசமாயுருவாகியிரதமாய்ச் 
சலியாதகர்தமாய்த்தாரணியாய்ப்புனவவனலாய் 
மலிவாயுவானமாய்மதியிர வியியமானா 
யலியாகயாணாடுப்பெண்ணாூயேமர்கின்றேன். (௪) 

சாவதவும்பிறப்ப துவுக்தனுவன்றோவஃ தறிதி 

சாவ .தவும்பிறப்பதுவுர்தாமென்றேயுசை தருவார் 
போவதுவும்வருவ துவும்புரியட்டசரீ ரமே 
போவதிலைவருவதிலைபோதமயப்பொருணாமே, {er} 

இவ்வண்ணமறியாதாரில்லழத்தைத் தற் தபோ 

யுய்வண்ணம்பெறச்சானிலூ? ௨இத்தவம்புரிவர் 

ரசைவண்ணமனத்தோகொனிலம்போய்த்் திரிதருவார் 

சைவண்ணவனலோம்பிச்சாலத்தைச்சடச் துவார். (௮) 

( Guo. 

sorter பறிர்தோர்தபோதனேதன்னை யறியார்தபோசனசோ 

முன்னை வினையின் முடிபறியார்மு,தன்மைப்பிரமச்தானென்றே 
சொன்னமறையின்பொருளறியார்துறக் துர் துறவார்சுபமுத்இி 

பின்னமென்றேபிதற்றுவாசென்னேயுலகின் பேதமே. (௯) 

ழதல்வர்க்கியம்-ழற்றிற்று, 

  

இரண் டாம் வாக்யம்: 

__ ௮௨ 
வான்முதலுலசமெல்லாமனத் இிடையாச்சவல்ல 
சான்முகப்பிரமன் றன்னைஈவில்சுகமுனிவனோக்கி



விளக்கம் ]o வள்ளலார்சாத்திரம்,. ௨௦௫ 

மோனவத்துவிசச்சொற்குமொழிபொருளிரண்டோவொன்றோ 
ஞானசற்கு7வசொல்வாயென்றுளரைர்துகேட்டான். (4) 

வறு, 

எசமேவாத் தவிதம்பிரமோகமென்றிசைப்பத் 
தாகமொடுஞ்சுகமுனிவன்*ஈதேகத்தடை$£க்கி 

யாகமெனுஞ்சிறையுலவாதாகர்தச்றையாடு 

யேகமேயத்துவிதம்பிரமராமெனதீதெளிர்தான். (௨ 

அத்துவிதர் துவிதமல்லாதெனவரியமறையேச 

மத்துவிதமித ற்கையமிலையென்றேயறை?₹ தாலும் 

பொய்த் துவிதமயச்கொழியார்பூரூவவாதனையாலே 
யத் துவிதமெரீழிபொருடானன்னியமாய்த்தெளிவசால், (௩) 

வேருடப்பிறர்திறர்சசாலமெலாம்விவேகமிலாக் 
கூருகயருட்குரவன் குற்றேேவலாற்றியபின் 

னீராருக்திருமேனிசிமலன் மாவாச்யெத்சால் 
வேரறாசாப்பதமளித்த ரல்வேறாகும்விரகலிகள், (௪) 

ஒன்றாடப்பரவெளியாயுருவரு வமிலதாகிச் 
குன்றாதபரப்பிரமங்குகையிருக்குமதைவிளக்கி 
னன்ராருமிதயகுகைசாம.துவேயையகிலை 

சன்றாதநின்மொழியான்மெய்ஞ்ஞானக்கடைப்பிடித்தேன்.(௫) 

ஊனாடியுயிர்சாடிஏுண்ணாடிட்புறராடி. 
வானாடி ௨ளிராடி மண்ணாடி£ர்சாடி த் 
இராடிசாதவிச தசெல்சதிரோன் றனைநாடி 
சானாடிப்பார்ப்பளவினானேயப்பரப்பி.ரமம், (௪) 

பல்கலையாலாகமத்தாற்பசர்சேதைபதினெட்டா 

ஊல்வினை யாற்கருமச்தானான்மறையானஞானச்தாற்



௨௦௬ வள்ளலார்சாத்தஈம். *(சருதிசாச 

சொல்லூகத்தான்மறையாத் தணிவாலிற்றுறர்தோரா 
னல்லோசானான்பார்ச்னொனேயப்பரப்பிரமம். (er) 

ஒருகாலந்தோன்;ரிமீனனொருகாலம்்வளர்கின்றே 
ஜெருசாலஜ்சாம்பினேனென் ரை க்குமுணர்விலிச 
சொருகாலம்பிறக்ததிலையொருசாலம்வளர்ச்த இலை 

யொருகாலமறிச்த திலைரனேயவ்வுயர்பிசமம், (௮) 

ரான் மனிதனன் ற ரானவிலுறுதேவனுமன்று 
நானிராச்சகதனன்று5லியசரனானன்று 

நான்முளிவன ன றுரகனான் முசனுகானன்று 
ரான்றிருமாலன் ற.ரனுமன் றரியபிர மகான், (க 

மூன்ன.ருசானல்லமுமன்னர்சானல்ல 
துன்னுவசியருமல்லசூத் இரருகானல்ல 

வ௯ணியருசானல்லஉன்னியருசானல்ல 
பிர்னமொடுபிறப்பிறப்புமில்லாதபிரமரான். (40) 

6 1 aor LS) 7 Lo) Lo Soy Gh OM CFT oot S a LIT QT GT SG 

மூன் பிரமையொழியாசார்ச்கொருக்க £லுந்தோன்றாவா 
மான்வயிற்றிக “ரிதாரமருவுமன் றிவராகவயிற் 

மான்பிறச்சச்சண்டாருமுண்டோபொய்ச்சலியுகத்தும், (௧௧) 

ஆதலாலகம்பிரமமெனுஞ்சுருதியகச்தெளிர் து 

போ தினான்முகப்பிரமன்புண்டரிகத்தாள்வணங்கி 

யோதொணாமகழ்ச்சியொடுமுலாவினானுலசமெலாஞ் 
சோதியிவன்றானென்னத்துறக்தசுசமுனியம்மா. (௧௨) 

இரண்டாம்வாக்கியம் - முற்றிற்று, 

  

மூன்ரும்வாக்யெம் 
கலவைப் சவள்தகளையமாமைகள் 

சொன்னவருஞ்சுசமுனிய்ன்றுயர்ச்சடலைச்சடர் இடுலான் 
மூன்னைவினைஈல்வினையான்மொய்த்தெழுர்தபூக்கயிலை



விளக்கம்]  வள்ளலார்சாத்திரம். 2.067 

war hiya pe vereler wrC gat So aper yy 

அன்னினைனேசமுறைதொழுதழுதான்சொல்லுவான். (a) 

காண்பதெலாம்பிரமமெனிற்கண்டி தமாயழிதருமே 

சாண்பதலாதனஜெல்லாங்காணாமலழிதருமே 

மாண்பயிலுமாலறியாமலர்ப்பதத்தாய்புகன் றிடுதி 

வீண்பயிலாசச்சுமையான்மிசகொக்தேன் விண்ணப்பம், {e.) 
* 

சிறர்ச இருச்சல்லாலிற்றிகழ்ென் றதெய்வமே 

பிறந்திறவாப்பெற்றியவனேழிபதையேன்விண்ணப்ப 

மறச்தவிரப்பாவமு றமல்சொழியவறனெய்து 

மிறந்தொழிவதெக்காலமெய்ஜ் ஜான்றுன்பசம்பெறுவேன். (கூ) 

பக்குவர்ச்சாய்ச்சல்லாலின் பாங்செழுக்ததெய்வமமே 

தச்சவிராட்டிருவுருவாய்தமியேன்றன்விண்ணப்ப 
முச்குறும்புங்கடக்தவிடமுழுத் துரியகிலையென்றா 

லம்குறம்பைச்சடப்பவள்யாரவலே யப்பரப்பிரமம், (௪) 

பெரீய்ப்பிரமையொழியதிருக்சல்லாலின்புடையெழுக்தோய் 
செட்புமுறையறியாதசிற்றடியேன்விண்ணப்ப 

மப்பிரமேயப்பொருளாமறிவென்னிலறிபவர்யார் 

சுப்பிரமமுடறோற ர்தோற்றிபுமென்றோற்றாவே. (இ) 

அரு தவர்க்காய்க்கல்லாலினச£ இருர்ததெய்வமே 

புரங்கடந்தாற்றுரியயிலப்பொற்பொதுவுக்கடச்தேறி 
யிருக்தபடியிருவென்றாலேழையேன்விண்ணப்ப 
கிரர்தரசாமென்றறியினிடேதமெனோவிதியென்னே. (௪) 

வேதியர்ச்சாய்ச்சல்லாலின்வீற்திருர்ததெய்வமே 

போதமிலாப்புன்மதியேன்பொய்யாதவிண்ணப்பம் 
பேதமிலையெனிற்பேதம்பெற்றமையென்பிலும்பேதம் 
போதுமோர்பிராச்தியெனிற்பூரணர்ச்கேளிப்பொய்ம்மை, (er)



2-0.<( வள்ளலார்சாத்திரம். 

ஆதலாலடியேலுச்சசச்தெளியவிடைதேற்திச் 

காதலாலடியேனை ச்சாப்பையெனச்சைகுவித் துச் 
சதரன்முன்னறியாதஇரு வடி.க்£ ற்கிழ் ழ்ச்தலதிப் 
போதமசைவ நரின்றான்புரமட்டோன்புச லுமால். 

சத்தியமீதிதற்கையஞ்சாராதுசமூசயமா 

மித்தையிதிலொழிர தபோமிவ்விடைக்குவிடையில்லை 

சுத்தகளிப்பெயரோய்கேள் கரு திமுடிவினுஞ்சா.. 

மெய்த்தமறையொன்றாலுன விரிவொடுக்குமிஃ தறி.தி, 

பாவாபாவாதீதம்பிரமோசமெனப்பகரு 

மூவாதவாக்கயத்தின்முடிவறியின்முன் மாயை 
8ீவாதபின்மாயையிரண்டிற்குரீண்டிருக்கு 
மோவாதபரப்பிரம£யாமென்றுணர்கண்டாய், 

ேே வறு, 

சேவலசகலமென்னச்கிளைத்செமுமாயைதன்னைச் 
சேவலஞானத்தாலேகிழித்தறிவாகிகிற்பாய் 

பூவலம்புறிர் தமார்த்ர்புண்ணியதிர்த் சமாதி 
யாவலாய்த்தானமாதியாகமா தியவிதாமால், 

ேே வறு, 

கினை வழிப்பினதன் பின்னேகினை யாமையெழுமத்தை 
கினைவறியாவறிவுருகாமென்றவற்றினயனிற்பாய் 
மனிதர.றியாவிர்தமாறுதசுசோதயத்தைத் ' 
தனியிருர் துசாண்டியாற்சசங்கடர் சதவத்தோயே, 

சாசணகாரியக்சடச்தசரிப்பிறுசாமென்றே 

வா.ரணநாற்புகன் றபடி.யலுபவிப்பாயருர் தவனே 
சகாரியமேழ்சாரணமேழ்சழறினுபாதிகளாகுவ் 

காரியமுன்பாலுடைத் தச்சாரணமச்சட்வுடன்பால், 

fag Pers 

(௮) 

(௪) 

(௧0) 

(௪௪) 

(க 

(௪௧)
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சேசமொடுபொறிச.ரணஞ்செறிபுயிரோடேழென்பா 
சா௫லுயிருபாதியிசாலகி?லசலுபா இசொலிற் 
சோகமிலாச்சருவூட்டி மு.தற்சருவா.ர்.இரியாமி ௪ 
பாசமுறுஞசுசமுனிவசடையேழும்பரிர்த றிய. (௧௯) 

இன்னணமாயுயிர.ரீணைச்சடர்ே சறியிறையாணைப் 
பன்னுமறையின் படியேகடச் திடிற்பைக்களிப்பெயரோய் 

சொன்னபரப்பிரமமய$யாயேதோன்றுகா 

லனனியமாயொருபொருளுந்தோன்றா?வயனுபவத்தே. (௧௫) 

சேசுமலேன்பொறியல்லேன்செறிசரணசானல்லேன் 
மூசபிராணனுமல்லேன் முழுப்பிரமசானென்னச் 
சோகமெனப்பாவிச்சற்சுகமுனிவவுயிர்த்தடைபோம் 
மாகமுறுமதிபோலவிளவ்குமுன்றன்மதிதானே. (௧௯) 

சட்டிமுதற்றொழிற்கெல்லாஞ்செப்பிடினாுன்பரமென்ன 
விட்டவைக்குச்சாச்செகனெனில்விமலமடைஇன்றாய் 
வெஃ்டவெளிப்பெரும்பாழில்வீற்றிருச்கும்பச ம்டெழருணீ 

யிட்டசெழும்ச திர்போல்வையிருச்குமுனையறியாவே, ௧௪) 

பாவனையெலழமிறர் தாற்பாழன்றோப.ரமேட்டி 

பாவனையெலாமிருச்தாற்படுசசமன்றோவி.ரண்டு 

மோவியதேரின்னிலையமுபாதியறகுணியமா 

யோவியம்போனிருவிசற்பவுணர்வாய்கில்சுசமுணிவ. (௧௮). 

ேவறு, 

அதிவையன் நியறியப்படும்பொருள் 
சிறிதமில்லையெனத்தெள்யாவிடின் 
மறியுமைம்புலவாதைத் திரைகளில் 
பிறவிமைச்சடல்வீழ்வைபெருர்்தவ. (௪௯) 

14



௨௧௦ வள்ளலார்சாத்திரம்: (சுருதிசார 

G ov gy. 

அனச்சகுணசலிபாணவப்பிரமேயப்பொருளே 

மனந்தூமாராரி லயம்வகுச்சச * திவாசனனே 

தனர்தணி3யயிருச்தாடுஞ்சக்காரகாலத்தின் 

முனைந்தபாவெளிக்கோயின் முக்கணதின்னாலுய்கச்ேே தன், 

வறு, 

Cag sre coro at of veer Bey 

மாதியர் சமறிர்தனரில்லையாற் 

பேதபாவனை$த் தப்பெருச்தகாய்ப் 

பாசமா முடிபற்றியதென்கோாலோ. 

G ஒறு, 

உ௱திலதாம்பொருண்முடிவினுறபொருளையான்சண்டே 

ஆ௱திலசேபெொருளென்னுமுணர்விலிகள்காண்பாரோ 

௨ள்விலாப்பொருண்முடிவைக்கண்டேனின் காருட்கண்ணா 

லரவிலாவாஈர்தம்பெற்மிறனயார்பெறுவாசே, 

காணாக்கண்கேளாதகாதுமுரைகழருசாப் 

பூணாதபூடண மும்புனை யாசபொற்றுகிலும் 

வேணாதவேட்சையு 2மல்வீழாதவிரிவியப்பு 
மாணாதிராமல்லாவறிவாஇிதர்தனையே. 

சைம்மாறுசாண்கிலேன்கடையுகவெச் யாடி: 

பெய்ம்மாரிச்குதவியெவர்பெறவளிப்பார்பேரு வகைப் 

பெம்மானேபணி $,திறைஞ்சும்பெரும்பேறெற்கருடி.யென 
மும்மாயைப்புரங்கடர்சசுகோதயமாமுனிபோனான். 

மழ்றர்லாக்கியம் - ழற்றிற்று. 

  

௨0) 

(௨௧) 

(௨௧) 

(௨௪)



விளக்கம்] 5 வள்ளலார்சாத்திரம். 

நான்காம்வாகடுயம், 
௮0௮௮00 

உண்ணார்போன் முகம்வாடியுண்டிமேல்விழைவின் றி 
யுண்ணாடிப்பரம்பொருளையுன்னியுலவாத 

வெண் ணாதகெடுக்காலமிதுவதவென்றோர்சன்ற 

வெண்ணாதவெண்ணமெலாமெழவதனையிடிக்கன்றான். 

ேவறு, 

எத்தனை தாயைச்சண்டோடிமத்தனை சமரைச்சண்டோ 

மெத்தனைமனையைக்கண்டோமெத்தனைமசவைச்சண்டோ 
மெச்தனை யூரைக்கண்ே டோமெத்தனைபேரைச்சண்டோஞ் 
சித தே மதிரும்பாமீசன் நிருவடிசாணுமாறே, 

ம வறு, 

வாமனமேயென்சண்டாய்வையகத்திற்போயழுக்திச் 
சாமளவுமென்னையேன்றடுமாற்றஞ்செய்சன்றாய்த் 
தாமிமனமேயென்னோடுச் துணைப்பட்டாயாகலன்றே 

தேய்மதியூர்சடையானையின் ேறேசென் றடைவேனே. 

பொல்லாதபுலன்மரத்திற்போயேறிப்புகழிகழாம் 

பொல்லாசகனியுண்டுபோதெ £ழிக்கும்புன்குங் 2 
ஈல்லார்போம்வழிராடி.சால்வரைப்போலிருந்தச்சா 
னல்லாய்$யல்லையெனஞாலமுனை த்தூற்றுமே. 

ஆச்சறச்குமர்சேரமகந்தொழுஞ்சென்றிரவாதே 

கோச்களிடத்தேசென்றுகுற்றேவல்செய்கின்றாய் 
மூர்க்கருறவேதேடி.முயல்கன்றாய்மு துஞ்சே 
போக்குவ.ர வசன்றபரிபூரணனைப்புறகிட்டே, 

போகாதபுலச்சடலிற்புக்ககனிற்பொருமியெழு 
மாசாதாஞ்சனையுண்டச்தோ$யழி௫ன்றாய் 

உக்க 

(௪) 

(2) 

(a) 

(ச) 

(௪)



௨௧௨ வள்ளலார்சாத்திரம். சசுருதிசாற 

மூசமனமேயுனக்குமுடிவுமொருச்சாலுமுண்டோ 

காகமுறாச்சாட்டிலுனைச்கனன் நிடிலென்களையாறம், 

விரியமனக்கடவதெனவியாதனிட்டசாபமோ 

பெரியபிராரத்தமோபிரமன்விதிசதனலிபியோ 
கறியமனச்சள்ளாரீகவலைவனம்புகுகில் ரா 

யொருமொழியாலுனைச்சட்டியுரு ட்டிவிடச்காண்பேனே, 

அஞ்சுபுலன்வழியோடி யலைன் ஐமனமேவா 

கஞ்சமுதமாயுண்டகாதன்பாற்போவோம்வா 

தஞ்சமினிவேறில்லைசங்கரன்றாட்டஞ்சமன் றி 

யுஞ்டடவோர்நெறியில்லயோகியர்பாற்போவோம்வா. 

பெரியவர்தர்தரிசனத்தாற்பெருதபொருளொன்ழண்டோ 

வரியவவர்மொழித்தடி.யாலடிக்கெறேன்வாமனமே 

யொருபொழுதோர்கொடியளவுகிற்பாயேலுயர்முத் இச் 
கரைகாண்பேன்மெய்ஞ்ஞானச்சடவுளையுல்காண்பேனே, 

அ௮சமுகமாயைர்தடச்யொறொடுக்சியாகந்தச் 

சுகமடைச்தசனகனைச்சென்றடைசெறான்சுகமுனிவன் 
பகலிரவும்பொருட்டேடிப்பரியவர்பாலடையாது 

சச.தியிடைக்கே ழலெனத் தவமிலர்பாலடைசனரார். 

சனகனெனுமன்னவாகோன் றயைமுகநோச்சனர்ச்குண்டோ 
மனசமுசமெனக்கேட்டுவாய்தனிலீசே ழ் pus gy 

மனதாசமின்றியேயவனிருப்பப்புரவலனு 

ஈனிவாவென்றழைப்பவர்தான்ஞாலத்தையறத் துறர்தான், 

பைச்தொடிசங்சம:கின் நிமற்றையபல்லுபசார 
மல்்யற்றவேலினானறவாழிதரிசனகன் 
புல்கவனேயெவ்வண்ண்மிருக்கன்றாய்புசறியென 
விங்சறியேன்சுசவசுகமி.ர ண்டுமென்றான்சுகமுனிவன், 

(௪) 

(9 

(௪0) 

(௧௪) 

(௪௨)



விளக்கம், வள்ளலார்சாத்திரம், 

அறிசன்றேனறிவில்லேனெனுகிலையங்கடந்தரிலம் 
பிறிவறியசுவானுபவா தீதம்பிரமோகமென 

மறுவின்மறைகூறுமாவாச்செயத்தைச்சடைப்பிடிச்க 
னறிகின் றவனுபவமுமனுபவமச்றாமன்றே, 

அவ்வறிவுக்கடர்மொளிருமனுபவமேதென்றாயே 
விவ்வறிவு£வனமாயிருப்பளவுந்தோற்றாலாஞ் 

செவ்வறிவாய்$ரிற்பிற்றெரியுமதையென்சொல்கேன் 

பெளவமடைஈதியெனவுன்பசுபோதமடக்கிடுமால், 

$யறியப்பட்டதெலாரிட்ஷீடயல்லவதீதத்தே 

போயறியுமறிவினையும்புகவிழுங்கப்பூரணமாய்த் 
தாயறியுங்குழவியினளை த்தனை யனறியாவணம்போ 
லாயபெரும்பாழறிவாசறியாதவனிர்வசனம். 

உன் ழந்தையுரைத்த துவுமுயர்முணிவனுரைத்ததுவு 
மன் றல்சகமழ்கமலனுரைவாச்கியமுமகதேவ 
சன்றுசைத்தவாச்கெமும்யானுரைத்தவரும்பொருளு 

மொன்றே யாமையமிலையுனை யன் நிவேறில்லை. 

பேருதபெரும்பேற்றைப்பேசாதபெரும்பேச்சை 

யூரூதகண்ணீரு முடையாதபேரன்பு 

மாறாதவனுபவமுமணுசாதவணுகலுமாய் 

மாறானுங்காணாதமகத்துவத்இிலழுச் துவாய், 

பெறுபவன்யார்பேறியா துபேசென்றான்சுசமுனிவ 
னறிபவன் போயாசச்தத்தனுகூலமானபினர்ச் 
செறிபிரமமொன்றொழியவி.ரண்டில்லூத்.இிறத்ததேல் 

பெறுபவன யார்பேறியா தபேசென்றானபெருஞ்சனசன். 

சாண்பவன்யார்சாண்பனயார்க ழறென்றான்்௧ககமூனிவன் 

சேண்பயிலுமொரிக்சகொளியாய்ச்சித்தாகுப்பரவான்மா 

௨௧௩. 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௧௫) 

(sx) 

(௪௭) 

(௧௮)



௨௧௪ 8 'வள்ளலார்சாத்திரம், [posers 

தான்பிரகாரித்தபினர்த்தானே தானானமையாற் 
காண்பவன்யார்சாண்பனயார்சழறென்றான்சனசனசன். (௪௯) 

உண்பதியா துண்பவள்யாருரையென்ரறான் சுகமுனிவன் 

புண்பயிலுமுடல்பொருளும்பொன் றா தவாவியுமஈ 

தண்புனலோடாரியற்குத்தத்தமெனலீர் தபின 
ருண்பதியாதுண்பவன்யாருரையென்றானலுயர்சனசன். (௨0) 

பூசனையார்பூசகன் யார்புகலென்றான் சுசமுனிவ 

னாசையெலாரிராசையாயாரநந்தமுங்கடர்த 

வீசனானானீசனிரண்டற்றவெல்லையிலே 
பூசனையார்பூசசன்் யார்புகலென்றான்புகழ்ச்சனகன். (௨௪) 

தோத்இரியார்தோத் திரம்யார்சொல்லென்றான்சுகமுனிவ 

னார்த்தமொடுமனவாக்குச்ச சிதத்தேயளவிறர்த 
சேத்திரத் திற்வமா௫த் இிறம்பா தநிலையத் இற் 

றோத்திரியார்தோத்திரம்யார்சொல்லென்றான் றுரைச்சனகன் (௨௨) 

மூச்திபுண்டோடெத்தமுண்டோமொழியெர்றான்சுகமுனிவன் 
சித்தமலமிறக்தரியசிற்பரையுங்கடர் தபோ 

யெத்இிசையுமெப்பொருளும்யாமாகிகின் Dig Ser 

மு,.த்தியுண்டோபெத்தமுண்டோமொழியென்றான் முதிர்சனசன். () 

வேறு, 

கடர்சொண்டவாள்கொலைசெய்யுமோகொலைசெய்பவன்கையன்் றியே 

கார்சண்டலோபயிர்செய்வதுகதிர்சகண்டலோவிழிசாண்ப து 

பார்சண்டி யாணிருவா தனைப்பயிர்செ ய்வதமிறைசண்டலோ 

இர்சன்றகாளெஞ்ஞான் றசொல்சவயோடுியேசிவயோகியய. (௨௪) 

முன்பண்ணியவிருவாதனனை மு.இர்ேசசன்விழியாலுகும் 

பின்பண்ணியவிருவாதனைப்பிர மாற்பணத்தாலேகெடு



விளக்கம்], வள்ளலார்சாத்திரம். 

மன்பொன்றியராமச்சுதனென் ன றபேசாநந்தமேற் 

றுன்பல்களாரின் பங்சளார்சுக யோகயேசுசயோடியே. 

“வறு, 

ஐ யமெனும்புறங்காட்டை யட்டேனின்னருண்மொழியால் 

வையகத் திணின்போன்றமாதவீராரெனவாழ்த்த 

வுய்புநெறியுணர்ச்சேனேயுன் வரவெற்கிடைச்குமோ 

செய்தவத்தாலுன்பாதத்தெரிசனையான்பெற்றேனே. 

என்றொருவருச்சொருவரிவ்வண்ணச்தமிற்பேசச் 

சென்றொடுக்குமாறென்னச்சித்திரிகன்கண்ணென்னச் 
கன்.றிறர்தவானென்னச்சண்ணிழர்தான் சதியென்னத் 
அன்றரியசுவானுபவத்தழுர்இனான்சுசமுனிவன், 

வாழ்த் திடவும்வாயில்லைவணங்கிெடவுஞ்சிரமில்லை 

சூழ்த்திடவுமலரில்லதொழு.இிடவும்கையில்லை 

யேத் இடவும்பாவில்லைலஒயதிர்ர் இடவோரிறையில்லைப் 

பார்த்தவிடர்தொறுமியானேயெனை யானேபணிஇன்றேன், 

பண்டைமறைமொழிப்படியேபசமபதமினிதுணர்க்து 

தண்டுதலில்லியாதமுனிமனக்குவியச்சானினைப்பச் 
கண்டையொத்தமனக்குவித் துச்சசசவரைமீதடைச்தல் 

கண்டரெலாமறியாதமத் துவிதவீடுற்றான். 

மாறாசவாசையெலாமன்மாசத்.துறக்துபோ 

யெருதமுத்திமலையினி 2த.நியிச்சச த்தை 

நீராச்இநினை யாமனித் தியாரர்தமுற்றான் 
றேறாவென்போலியெலாச் தினமலையுதெரிவையர்ச்சே, 

காற்றிலாவிளச்கொளியோகண்ணாடிமண்டி வஷூமோ 

ரீற்றொளியோச.ரர்ச்சாலகிறைமதியோகிறைவானோ 

௨௧௫ 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩0)



௨௧௭௬ வள்ளலார்சாத்திரம், 

தேற்றுறுபூங்கக்கையோதிசையற்றபாற்கடலோ 

யாற்றரியதவனோற்றசு முனிவனசமம்மா, 

ஆங்கவனைகினை தொழ்மென்னசங்காரமடுக்சழியும் 

பூங்கமலத்திருத்தாளையுள்குதொறும்புகலுளவாச் 

திங்கறுமன்னவன்காதைசெவிபுகவென் நீமையுகுய் 

பாங்குடையோன்றுறவெனக்கும்பதியு மோபாரிடத்தே. 

ஐயாசையாறாசையற்றவறிவுடையோரை 

யையாண்டாபினுமன்றியாண்டேனுஞ்சோதித் துப் 

பொய்யாவிர் நாலவர்க்குப் போ.திக்கபுகழ்க்கீயின் 

பொய்யாரும்புலைரிரையம்புகுவர்புவியுள்எளவும். 

குக்குடம்போற்சற்சடனகுப்பையைப்போற்சற்குரவள் 

குக்குடம்போலாராயின்குருச்குப்பைக்குருக்சாட்டு 

மற்கடம்போற்றிரிவோர்ச்குமடம்போலிருப்போர்ச்குல் 

கற்சடகம்போல்வார்க்கு.பிச் நூலைச்சாட்டற்ச, 

ஆ. தஇருவிருத்தம - ௯௬. 
6 
சுநதிசாரவிளக்தம் - ழற்றிற் று. 

  

இருச்சிற்றம்பலம். 

முதல்வாச்கியம் - பிரச்யொனம்பிரமம் 

இரண்டாம்வாச்சியம் - அசம்பிர்மாஸ்மி 

மூன்றாம்வாச்கியம் - தத்தொமரி 

ரான்காம்வாக்கெயம், - அமயமான்மாப்பிரமம். 

ஆ eee 

(a4) 

(௨௨) 

(nn) 

(௨௪)



சிவமயம். 

வள்ளலார்சாத்திரம். 

பன்னிரண்டாவது. 

சிந்தவள வெண்பா. 

தக்ஷிணாமூர்த்தி துதி. 
ஏணியைப்போலியாவசையுமேறவிட்டுமியானேறேன் 

ளரோணி௰யாப்புப்பலலி௰யாப்புச்சொல்லலா - காணமற 

வெல்லார்க்கும்போதித் தம்யானில் 2லென்செய்சேன் 
கலலாலாமுற்றுமெனைச்கா. (க) 

  

குருவணக்கம். 

அம்மைழலைப்பாலன்றமுதுபெறு செல்வ 

வெம்மைப்புசக்கவர்தவீசனே - செம்மை 

யரக்சாம்பல்வாயினாலாகமநட்பத்தைத் 

அரைச்சாழிச்சம்பர்தாசொல், (௧) 

ஆசமல்கள்சொன்னட ரீப்பெல்லாமறச்சுருக்இ 

யோசையுறச்சொல்வேனீயுற்றுக்சேள் - பாசமொரு 
சாலாம்பருவமுறஞானதாகம்பிறகச்கு ௨ 

மேலாதமற்றையர்க்செல்லாம். (உ) 

படைபிழைத் தப்போவார்போற்பதைபதைக்குமஞ்சு 

முடலரவமென்றீலநியோடு - கொடியளவும்



௨௧௮ வள்ளலார்சாத் திரம். 

வீண்போதுபோச்சா் துமெய்யடியார்தங்குழால் 
சாண்மோமோவெள் அகுருள்சால், 

சருவபரிபூசணமாய்ச்சீதானர்ததேசாய் 
சருவபுவனல்களுச் தானாமிறைவன் - மருவிலருட் 
டிருமேனிகொண்டுவரச் து.திருகோச்சத்தாலுன் 

கருமேனிபொன்றிவிக்குல்காண். 

பொன்னைப்பொருளைப்புகமழைக்குறியாது 

தன்னையளித்தவனேசற்குருவா - மின்னமின்னம் 

பொன்னீபொருளீயென்றோ துங்குருவெல்லா 

மன்னியனேசற்குருவன்றாம். 

ஐயர்திரிவசற்றியான்மாவைக்காட்டியதற் 

சையனருளையறிவித்து - மெய்யன் 

இதிருவடியைச்சாட்டிச்சிவோகம்பாவிக்ச 

வருள்செய்வோன்ஞானகுருவாம். 

உள்ளஞ்சுழலவுயிர்ச ழலவூன்சுழலக் 

சள்ளப்புலனிலெனைக்காட்டாதே - யுள்ளத்திற் 
கண்டாருங்காணாதகத்தாவைச்கைவிரலால் 

விண்டாழக்காட்டுவிரகா, 

கண்போலவான்மாக திர்விஎச்குப்போலாக்சை 

விண்போற்சிவமதிபோல்விஞ்ஞானம் - விண்போந்த 

சூரியன் போல்மெய்ஞ் ஜானஞ்சுூழிருள்போல ஞானச் 
தாரகைபோற்றத் துவங்கடான். 

சரவச.ரந்தோ.றுஞ்சாக்கயொய்கிற்பன் 
ப. ரமசிவனையப்படாதே - இரிபுரைச்சன் 

ஹில்லாவிடமில்லையெண்ற திருவாக்கு 

சல்லாய்ஈமச்சகரணசாூ, 

(சிந்தனை 

(#.) 

(௪) 

(௪) 

(௪) 

(௮) 

(௧)



லெண்பர்.] வசள்ள்லார்சாத்திரம், 

சிவன்கே.றுவன்வேறென்னுதேவேன் 

சிவன்கூறுசிவைகூறுதேகஞ் - சவெனிதயச் 

தான்மாபிறச்தானன்றைம்முகச் துமைம்பூதர் 
சான்பிறக்சச்சாண்டுிலை$தான்; 

தேதினார்சித் ச,ச்.இருச் சார்சிவனென்றால் 
வேறுபடத் துவதேன்வீணா£ - மாறபட்டுப் 

பேசாதையெல்லாம்பிரமமென்லும்? வஜார் த 

மாசையற்றானீயேயத, 

ெவென்?வறு?வன்வேறென்ழறிரண்டாய்ச்செப். 

மவன் 9வனையென்றுமறியாதான் - றவமில்லா 
வுள்ளத்தார்க்செய்துமோஷூர்ச்குருவியாகாச 

மெள்ளப்பறதந்தறி.பு2ம. 

அதுவ$யோாமென்றருமறைசளசொல்லு 

எதிர்சிவனே$யானாயென்னு - மு. துசைவம் 

வேரோவேறன்றோசொல்வேதியனேவிண்விசம்பும் 
வேறோவேறன்றோவிளம்பு, 

ஐம்பொறியுமைம்புலனுமைம்பூதமுமகற்றி 
யின்பவ$கெனருலேலாதோ - வன்பனே 

முத்திமுடிவீிதென்றான்முன்னூலும்பின்னூலு 

மற்ற நாலெல்லாமற, 

தானேபரமானாற்றத்துவசாலத்திலே 

யே?2னோபிறர்திறர்தேனித்தனைசாள் - மாணாகேள் 

நீபிறச் த தில்லையுண்மைகெஞ்சுபுலனும்பொஜியு 

நீபிறர்தாற்போனிச்சயம், 

கடத் திருச்குமாசாயமென்றகதிச்செய்யு 

ளுடற்குள்வரு துன்பமெலாமோட்டும் - விடறந்கறிப 

(௪0) 

(௪௪) 

(2௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௧௫)



௨௨௦ வள்ளலார்சரத்திரம் 

மன்னுமனேகாகாரமென்றதிருவார்த்தை 

யின்னேபிறப்பறுச்குமேண். 

தரிடத் துநில்லாவுலகுபிரஞ்ஞானமிவை 
பாரிடத்தினுண்டாயதண்ணூல - சாரிடத்தின் 

மின்றோ ன்றுமாபோல்விளக்குமுயிர்ப்போதத்தின் 
முன்றொன்றுமென்னுமுமை, 

ஓன்றுடனுந்தோய்வில்லானென்றவுஸாயாலே 

யென்றும்பிறப்பறாத்தாயென்றாயே - யென்று 

மிவனவனாகில்லானென்றவுரையென்கொல் 

தவமிலர்க்குச்சொன்னமொழிதான். 

அம சோகம்பாவனையாலாருயிரின் போத் 

சமுசயத்தையென்மொழியாற்றள்ளி - பிமையளவுங் 

சட்டவுடலாகாமற்கா!மிசத்திற்சொன்னவண்ண 

நிட்டையிலேகின் றுவிடு$, 

மெய்சண்டான்வெண்காடனெக்குருச்சிற்றம்பலவன் 

பொய்கண்டகண்ட்சுகர்பூரணர்க - ளேவசைய 

மூள்ளடச்கி௰யான்றாயுணர்வாயுறங்கெர்போ 

ளுள்ள டல்கி£யுமூணர். 

ஆட்பாலவாக்கருளுமென் றருளிர்செய்த 

கோட்பாடுையவருட்சோவே- தாட்பா 

லணைக்தவுயிர்க்குவமையாதோமுன்னீருப் 

டணைத்ததுபோலாமென் றி, 

ஏ துக்சளாலுமென்றசடையாப்பைச் 
சோதித்தார்ச்கன்றோசுகவுதய - மாதுக்சம் 

போக்குமருந்தொழித் ஓப்பொய்க்கடலில்லீழ்பவர்போ 

லாச்ச.மிழரதேதனானற, — 

[சிந்தனை 

௧௪) 

(ser) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(20) 

(௨௪) 

(௨௨)



வேண்பா.] வள்ளலார்சாத்திரம், ௨௨௧ 

தானே?வமல்லாற்றனிசசிவம்வேறில்லையென் ற 

மோனமொழியொன்றின்முடிபறியா - யோனிதொழறஞ் 
சென்றபிறர்தெய்த்தேன் வாயசிவவென்செய்சே 
னென்று சடத்தேறுவேனியான். (௨௩) 

எழுஉாய்சிவங்காட்டியீற்றில?காட்டு 

மூழூவாச்சியத்தின்முடிபறியா - விழுதையே 

ins Ds rC oor gy wre s G05 8 0.9 5 GF 
சைவகெறிபுக்கியுமெச்தாய், (௨௪) 

அறிவென்றறியாதவாணவமேஞானச 

செறிவாயவென்னைநீதிண்டற்க - வறிவாய 
வென்னைச்சிவமாக்கியென்னறிவிலெக்காலும் 

பின்னமறநின்றான்பிசான். (௨௫) 

மொழிர்தூவெசம்பர்தாமுப்பதுமோசாறுங் 
சழிர்தவிடத்தென்னையெவண்காண்பேன் - கழிந்த 

கருவிசளிற்வனெனச்சாணுமதிதத் திற் 

பரமசிவநீயுணரப்பார். (௨௬) 

கேளாதனவெல்லாக்கேட்பித்தாயன்னைபோல் 
மீளாதவாஈகூம்வேட்பித்தா - யாளுடைய 

பிள்ளாபுனை யன்றிப்பேய்த்தெய்வம்பேய்ச்சமயங் 

கொள்ளேனவருசைக்குங்சோள். (௨௪) 

எத்தனை யால்மாறாத் திரோதமல$க்கிப் 
பர்தமகன்றுபசையாடச் - சச் திரனை 

யொத்தாவிச்குள்ளவுறுதுயாமொன்றின் நிச் 
அத். சான்மாவாடுத்தொழு. (௨௮) 

புத்தகப்பேயேயிந்தச்சிற்றிலைக்ழ்ப்போதென்ற 
சித்தன்மொழியிர் தூற்குச்ரித்தார்தம் - வைத்த



௨௨௨ வள்ளலார்சாத்திரம், 

ப.ரப்பெல்லா$த் துப்பழையசிவத்தோன்றா 
யிருப்பன்ரோவாவிச்கியல், 

அல்லாவுயிர்ச்சட்குமின்பக்கொடுத்தலால் 

எல்லாஞ்சி௨னையேயெண்ணலால் - எல்லாஞ் 
சஉனுருவேயாமாற்றெவிட்டாப்பேரின்பஞ் 
சிவனுருவமென் றஐணர்விற்றேர். 

அகாயர்தன்னையளக்கமாச்காலெடென 

வாகாயமம்மரக்சாற்குள்ளிருச்ச - வாகாயவ் 
கண்டா3யேலந்தக்கருத்தேகருத்தாகிச் 
கண்டாலதவேக இ, 

பவனமாய்ச்சோடையாயென்றபத்துப்பாட்டுஞ் 
சிவன்றாளடைவோர்ச்குத்தெப்பவ் - கவலை 

யுருவழிம்ச்சொன்னவுபதேசமன்றோ 
சொருபத்திருப்பாசரம், 

நானசம்பச்தனசொன்னாடோறமேத்தவா 

பனசம்பந்தமுறாரென்ற - ஞானமொழி 
யொன்றும்போதாதோசொல்லுள்ளமேயெப்போது 
நின்றதிருத்தாண்டகத் இனில், 

சீர்பூத்தவேதச்சரப்பொருளையெல்லா 
மோ்பூத் திருக்கடையாப்பென்ன - நேர்பூத்த 
திருஞானசம்பர்தன்சீர்பாததூளிச் 
சருகனானன் றியிலையாம். 

சமயம்விசேடஞ்சத் தியகிர்வாண 
மமைவிலபிடேசகமானா - லுமைபங்க 

னாகம௫த்தாச் தமறைதியல் தில்லாப் 

பாகமுரறார்ச்சயிற்பவம். 

சிந்தனை வேண்பா - ழநற்றிற்று. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

(௨௧) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௨௨) 

(௩௧) 

(௩௪) 

(௩௫)



௨ 

Foo ww wD, 

வள்ளலாரசா க திரம், 
+9 lo 

LID CST APesr (07 Bl 
ஓ 

நிராமயவந்தா தி. க் ் 

a 

மெய்யைப்பொய்யென்றான் வெளியைகல்லவீடென்றால் 

சைவத்துரைகாழிச்சம்பக்தன் - ஐயமற 

ரின்போதம்போமிட $தே$யேசவமென்றா 

னென்போதத்துள்ளேயிருக்து. 

*இருந்தபடியிருந்தாலிறையுருவர்தோன்றும் 
பொருச் தும்லயம்மையி?லபொன்று - மிருந்தபடி 

யேதென் றக்குன்னியீர்ண்டாட்வொர்ச்குண்டோ 

போசமுண்டபிள்ளைபுசல், 

புகலிச்சரசேயுன்பொய்ப்போதம்போனாற் 

சகலமறுங்வேலமுஞ்சாயும் - அகலாத 

ஈல்வினையுர் வினையுஈட்டமாமென்றுரைத்து 

மொல்காவென்போதவொழுமச்சம், 

போதவொழுக்சமென்றுபொன்றுங்கொல்சம்பம் த 
காதனேயுள்ளபடிசாட்டுவாய் - பேதா 
யறிச் சவறிவெல்லாசாமன்றறிச்திட்டரக்கே 

செறிர்தறிவாய்கிற்கெிறுக்தேர். 

தேரிலதிசாமெனச்சிர்தைவிடாதையென்று 
னோருருவாயினைடுயன் றவும்ப - னோரு 

(க) 

(௩) 

(௪)



௨௨௪ ளைளலார்சாத்திரம் 

மறிவேயறிவென்றானவ்வறிவுக்சப்பா 

லறியோமறிவையநிவால், 

அறிவாலறியப்படும்பொருளேயாற் 

பொறியாலதியப்புகாவோ - பொறியாரக் 

சண்டதெலாமாயையெனக்கண்டித்தான்மெய்ஞ்ஞஷூன 

முண்டதிருச்செவ்வாயானுற்று, 

உற்றுணரினீயெயுயர்பிரமமென்ப gp a 

மற்ற்செவன்றானாய்வகுப்பதுவு - முற்று 

மிறர்சவிடத் இரண்டுமேசமேயென்றான் 

இற் ச€சாழிவருதே, 

தேவே.திருஞானசம்பர் தேசிகனே 

யோவிலெழுத்தஞ்சினையுமோதாய்கொ - லாவியார் 

பின்னிரண்டைத்தள்ளிப்பிறியாதவானரத 
முன்னிரண்டைக்சாணுதன்முத்தி. 

முதீதிடஈத்தைமொழிஞானசம்பர்தா 

சத்.திதிருவம்பலத்தி.ற்றான்றானாய்ச் - சுத்.தவுயிர் 
சாணமுயலகனைக்சாலான்மிதஇச் தருளிச் 

தானுஈடம்புரிவான்றான, 

த௲னே?வெமானசத் தியஞாகாரந்த 
மோனகிலைசொல்காழிமுன்னோனே - ஞானிகடம் 

முள்ளமாசாயமாயொன்றாயவானர்த 

வெள்ளமாயரிற்குமவர்மெய், 

நீராமயலந்தாதி - ழ்றிற்று, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

(௫) 

(#) 

(௭) 

(௮) 

(௧) 

(௪௦)



a. 
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HAM OIF FH TLD. 
ee fe 

பதினணான் காவது 

அறுபதிதுநாலுசங்கை. 

முதலாவது 

பதிசங்ஸைக. 

  

சிவன் தானோதெய்வம்? இதரதெ ய்வங்கள் தெய்வமன்றோ? வே 

தாகமபுசாண கதைகளெல்லாம், சிவனே தெய்வமென்று சத்தியமா 
ய்ச்சொல்லும், ௮ஃசன்றியும், வியாசபசவான் விட்டுணுவே தெய்வ 
மென்று செரன்னசாவும் எடுத்தகையும் தம்பித்தாரின்றதுவே சா 

ட்எ.- இதனால், (வியாசமர்த்தசாயாமா£) coy Rages Ou 

யர் வர்த.து; ஆனால், சவனேபரசெய்வமென்பதற்கு வசனம் உண் 
டோ? உண்டு, எப்படி. , 

இவனையொக்குர் தெய்வர்தேடினுமில்லை!'-- எனவும், 

£இவனெனயாவுர், தேறினன்சாண்க”'... ௭-ம், 

₹எசனையொப்பவர் தேவசணத்திடையாபேயோ?!....- எ-ம், 

6 சனையன்றி யிணையொருதேவில்லை 

பூசனை யன்றிப் புறம்பொருசோன்பில்லை'!..-௭-ம், 

திவமேவம்பசச் தெய்வஞ்சிசாராயாமேசாம??! எனவும் 

வரும். (௪) 
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2.2% வள்ளலார்சாத்துமம். [அறுபத்து 

சிவனுக்குத்திருமேளி உண்டோ இல்லை?யோா? உண்டென்றால் 

சம்மிலாருவர்; இல்லையென்றால் வேதாசமமில்லை; வழிபடுமாணாச் 

கருமில்லை; ஆனால், இருமேனியுண்டான3தப்படி? இயானத் திரு 

மேணி மச்திரத்திருமேனிபுண்டு இதற்குவ௫னமுண்டோ? உண்டு, 

எப்படி “ 

ஒருவயிற்றும்வாசா வுடம்புடையான்வக்தான் ௪-ம், 

0௮. தமொழி விசும்பு மேனிசடர் விழிமண் 
பாதர் திருப்பா திருப்புலியூர்-ஈ1.தர் 

பரமாம் பரமாம் படிகடலெண் டிக்குவ் 

சரமா மவர்ச் குயிர்ப்பால் கரல்??-எ-ம், 

அருளே இரு?மணி யான்மாத் திருமேனி 

சுரூவே திரு 2மணி Os ள்? எ-ம், 

“?வனுரு வருவுமல்லன் ரித்திமீனை டத் தமல்லன்:'....- 

எனஃம் வரும். (௨) 

9) 

சிவன் ஆணா” பெண்ணே” அலி3யோ? என்னில், சொன்ன 
மூன்றம் அனறென்ப2த சித்தார்சம்; ஆனால், 

புபண்ணா௫ யாணா யலியாய் I me Denier 

விண்ணாூ) மண்ணா! என்று 

வசனம் உண்டோ என்னில்; அதன்பீன்னே, (இத்தனையும் 
வேராக? என்.ழு வசனம் உண்டாயிருப்பானேன்! தனால் ஒருபொ 

ருளுச் இரண்டு தன்மையுண்டோ? உண்டில்லை யென்பது இசண் 
டும் பெத்தநிலை; இதற்கு வ௫னமூண்டோ! உண், எப்படி? 

வாக்குமனமு மில்லாமனோலயச் 

தேச்சியெனக்குச் சிர்தைசெளிவித்தூ?--எ-ம்,



காலுசங்கை.] வள்ளலார்சாத்திரம், ௨௨௭௪ 

வாச்சாலு மிர்ச மனத்தாலு மெக்காலுச் 

FEST வுணர்வாய தன்மையனை - நோகூப் 
பிரித்தறிவு தம்முட் பிறியாமை தானே 
குறிக்கு மருணல்சச் கொடி! எ-ம், 

“விணாய்ச்சுதலுமெனச் கொருஞான விழியளித்துகி 

கோகைத்துள்ளொருகூத்தப்பிரானுண்டச்கூத்தப்பிரான் 

ஆணைதுமன்றுபெண்ணாஙவதுமன்றவியுமன் gy 

காணாக்கண்சகொண்டினிச் சாணியென்றான்சச்சியேசம்ப 

[னே?::-- ௭-ம், 

்அணோவலியோ வரிவை?3யா வென்திருவர் 
சாணாச்கடவுள்!? எனவும் வரும், (a) 

ஆனால் HestAase aaCeW mount? கயிலாயம், 8௪9, கா 
ர முதலிய தானத்திலிருப்பார். சாமரபமான படியினால் முத்தி 

என்னமாய் முடியும்? ஆனால் எங்கும் வியாபி, சருவேர்இிரியாமி, ௪௬ 
வபரிபூணன், சருவலோகசகாயசன், சருவசாட்சி, ஈஸ்வர சர்வபூதர 

னாமென்னும் வசனத்தால், செவனெக்குமிருப்ப2 ச ித்சாச்சமாயி 

னும் பசுவுக்குப்பால், கால் கொம்பு, ௪ ரமெங்கும் இருர்சாலுர் தன் 

ஸணியத்தின் வெளிப்பமொ௫3 பாலக் சயிலைமுதலிய தானகங்களிலே 
யும், சிவக்யொனிகள் ?த்தத்திஃலயும், வெளிப்படிவர், இதற்கு வ௪ 

னம் உண்டோ உண்ு எப்படி: 

“Sou Be 2ணற்றிளர் இங்கள் சூஏிவர் 
பட்டினத்துப் பல்லவனீச்சுரத் 

தெங்குமாயிருப்பா ரிவர்தன்மையறிவா ரார்??.--எ-ம், 

:சிவனறிச்தருளுவன் வ. ராசியை 
சிவன் றனை யறிர்இிடாச் சீவராசிகள் 
இவனிலாவிடமிலைச் செட்சித்செல்சணுஷ் 

சிவனிலாவிடிலுயிர் செசுமற்றில்லையே!?--- எம்,



௨௨௮ வள்ளலார்சாத்திரம். [amuse 

(£வானத்தா னென்பாரு மென்சமற் றம்பர்கோன் 

ருனத்தா னென்பாருர் தாமென்ச-ஞானத்தால் 
முன்னஞ்சத் தாலிருண்ட மொய்யொளிசேர் கண்டத்தா 

னென்னெஞ் சச்சா னென்பன் யான்... ௭-ம், 

6விறஇற்றியினன் பாவிற்படுநெட்போன் 
மறையரின்றுளன் மாமணிச்சோதஇியா 
னுறவுகொண்டெ ஸனுணர்வுக்சயிற்றினா௯- 
மூறுசவால்கிச் கடையமுன்னிற்குமே?'--என.ம் 

வரும், (௪) 

ஆனால் அந்தச்சவலுக்கு எண்குணமுண்டென்றால், ஒரு குண: 

மூம் இல்லாதவர் என்று வசனம் உண்டாயிருப்பானேன்” இல்லை 
வென்பது பஞ்சூருத்தியல் சடர்த விடத்தில், அனால், எண்குணத் 
அக்கும் வ௫னமுண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

 தன்வயத்தவன் நூயவுடம்பினன் 

ருனியற்மை யுணர்வினனாகுதல் 
பன்னுமுற்ற வுணர்தலியல்பினன் 
பாச$க்குதல் பேரருளாகுதல் 
மன்னுமீறில வாற்றலுடைமையும் 
வரம்பிலின்பமு மாகியவெண்குண 

மின்னதாகச்சை வாசமமோதுமெம் 
மீசன்றாளை யெப்போதும் வணங்குவாம்!'--எனவும் 

ஆரும், (@) 

எல்லாஞ் சவன்வசமாமோ! என்னில், இரிபுசவிசயம் பண்ணு 

வ்சாலைச் சருவமுச்தன்வசமாய்த் தான் B Bun i சின் தபடி.யிஞலும், 
ஆலபோசனஞ் செய்சபுடியினாலும், உயிர்ச்குயிராய் நின்று தொண்: 
அதாற்றாறு சருவிகளையுமியற்றுதலாலும்,



நாலுசங்கை.] வள்ளலார்சாத்திரம், ௨௨௯ 

“சருவதத். தூவா திபதயே சிவாயம்?! வென்று, 
வசனம் இருத்தலாலும், சன்வயத்தனென்னும் குணச்தகும். 

இதற்கு வ௫னம் உண்டோ: உண்டு, எப்படி.? 

- அவனசைர்திடி லொருவணுவசைந்இடு 
மவனசையரீவிடி லணுவசைச்இடா 
சிவன்சத்தியோ டுறித்செகம்விறிர் இடுஞ் 
சிவன் றனித்இடில் விரிசெசமொங்குமால்!?-- எனவும் 

அரும், 
௪) 

யவுடம்பினன் என்றது எவ்வாற்றால் வந்தது? ஒருகருப்பா 
சயங்களிற் படாமையாலும், ஈரை, திரா, மூப்புமுதலிய இல்லாமை 
யாலும், சர்வமும் அழிச் த் சானழியாமையாலும், திவன்ரிர்மல 
தேடி என்று வேதமுறையிசிதலாலுமாம். இதற்கு வ௫னமுண்டேர? 
2 ண்டு, எப்படி? 

மயோனிவழி யேயுதித்து யோனிவழி யேரினைக்து 
யோனிவழி யேூயாடுங்கு மூமர்சாள்-யோணிவழி 
வாரா வொருவனையே வச்இத்தால் யோனிவழி 
வாசா வகையருளு வான்''--எனவும் வரும், (a) 
சிவன் ஆபற்கையுணர்வினள் என்பது எவ்வாழு? ஏனில்,தெட் 

சணாமூர்த்தியாய்ச் சருவதேவர் முனிவர் கணங்களுச்கு pulse 
யா ரின்றபடியினலும், தீசாவதாரத்திலே விஷ்ணுவுக்கு ஐச்.து ssa 
சசமும், ஐர்து ௮ ஈச்ரகமும் பண்ணின பயினாலும், சிவஞ்சத்தி 
யாய நின்று உயிர்களின் ௮னாதிகன்மலங்களை அறிந்து ஊட்டிவிச்கை 
யினாலும், எல்லாம் அறிந்து வேதமோதிவைத்தலினாலும், சூரியனைப் 
போல இயற்சைவுணர்வுதகும். இதற்குவசன முண்டோ! உண்டு, 
எப்படி? 

“அறிவிச்சச்குர வரில்லை யன்னையும் பிதீரவுமில்லை 
யறிவிக்சவயலொன்் றில்லை யம்பலத்தாடி. யென்று



௨௩௦ வள்ளலார்சாத்திரம், [அறுபத்து 

மறிவிக்குமம்மானேயென் றயனரிமுனிவரெல்லாஞ் 

செறிவுடையடிமை செய்வார் திருப்புலிவனத் துளானே?.-- 

எனவும் வரும், (௮) 

இவனுக்கு மூற்றுணர்தல் வருமாறு எக்கனம்? என்னில், ௮ண் 
டாண்ட பிரமாண்டங்கள் தோறுமூள்ள உயிர்களுக்குத் தனு, 

௫.ரண, புவன, போகவ் கொடுக்கையாலும், வெதத் துவம், வித்யாத 
த.தூவம், ஆத்மதத்துவமாச மூப்பத்தாறு தத். தவங்கள் தோறம் 

கின்று அறிவிச்சையாலும், அளவிறந்த சண்களுச்குள்ள செய்தியெ 

ல்லா மங்கக்கே போயறியாமல், எஏசமாய்' நின்றறிகிற சூரியனைப்: 

போல, முற்றுமுணர்வன், இதற்கு வசனமுண்டோ! உண்டு, 

எப்படி? 

எங்சணுமிருச்சையாலு மிருவினையருத்தலாலுஞ் 

செக்கதிர்மதியமீனச் தேயர்திட நிற்கையாலுஞ் 

சங்கையொன் றின் நியெல்லாச் தானறிச் இடுதலாலு ஞ் 

செங்சண்மாற்க திக$யே திருப்புலிவனத்'தளானே''--எ-ம், 

எங்குஞ்செவியுடையா யடியேற்கிரங்சகாயே”!... எனவும் ் 
வரும். (௯) 

தவனே பாசமோசகனென்றால் மற்றத் தேவதைகளுக்கு ௮டா 

தோ? என்னில், எவ்வழியானும் அடாது. இராஜாவின் சண்ணுச் 

கும் ஊழியச்சாரன் கண்ணுக்கும், சூரியனிருளைத் துரப்பதுபோ 

லச் வேரா௫கள், மனிதர், தேவர் முதலிய ஈண்ணுக்குர் சிவாதித் 

தனை அன்றிப் பாச£ங்காது; ஆகையால், ௮,றச்$ரககாலத்தில் சிவ 

னே முன்னிட்டறிவிப்பன். தேவர்களுக்கு ௮.பச்ரகம் பண்ணகர் 

ஆர்? தேவேர்இரனுக்கு ௮றுச்ரசம் பண்ணகர் ஆர்: பிரமனுக்கு 

அ.நக்ெசம் பண்ணவர்ஆர்? விட்டுணுவுக்கு ௮ஙுச்சொகம் பண்ண 

வர்ஆர்? உருத்திர மூரித்திக்கு ௮.றுச்சொசம் பண்ணவர்.ஆர்? ஆசை 

யாலெல்லாவ.நச்ரகங்களும் சவனேயென்றறி ஒருகுழர்சைச்கு



நாலுசங்கை.] வள்ளலார்சாத்திரம்: LAS 

ஒருகுழர்தை இதுதிது இது ஈன்மையென்று சொ ல்லுவதுஞ் சிவா 

அச்கிரசமெனச்சொள்ச. இதற்கு வசனமுண்டோ? உண்டு, எப் 
படி? 

“பண்டொருகாலர்தன்னிற் பதஞ்சலிக்கருளிச்செய்தா 
னண்டர்கோன்வழிபட்டேத்த வ.றக்ெகங்கள் செய்தான் 

முண்டகன்றிருமால்போற்ற முத்திமோக்கல்சொடுத்தான் 

டிண்டி றற்புலிபூசித்த இிருப்புவிவனத் துளானே?:....-௭-ம், 

'அவுக்கும்புலிக்குமுன்ன ம நககிரகங்கள்செய்தா 
னாவிச்கும்வலியனுக்கு சாரைக்குமருளிச்செய்தான் 

மூவர்க்குமுணிவர்ச்சட்கு மு துக்குறையறிஞருச்குர் 

சேவர்ச்கு முத் திதர்தான் திருப்புலிவனத் துளானே?-- 

எனவும் வரும், (௧௦) 

சிவன் ௮ருளோடு சலத்தலால் ௮வர் மகா சாருண்ணியசேயெ 
ன்றால், அஃ்தெவ்வாற்றால்? வருமாறு, பன்றிக்கு இரங்கிப் பால்கொ 

டஇிச்தமையாலும், ஆனைக்ரங்கி யரியை?2ய வினபடியாலும, சர்வ 

ச.௨உதயாபரரான படியாலும், காருண்ணிய செள்பதற் கடையாள 

மாய் அத்த சரரியாகையாலும், இரச்சமெல்லாஞ் செவகுணமேயாம். 

ஈயாமை, இஓங்காமை யெல்லாம் மலகுண3மேயாம். இதற்கு வசன 

முண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

பரைவடி வீசற்கான படியினாற் பன்றிச்சன் ௬௧ 

கருண்முலைகொடுத்தான் பின்னு மானைச்சாயநியைவிட்டான் 

குருவடிவாஇச்சல்லால் குறஇனானாதலாலே 
தெரியருண் வமூர்ச்திபோலுர் இருப்புலி உனத்துளானே?'-- 

எனவும் வரும், (௪௪) 

சிவனுக்கு ,முடிவிலாற்றலுடைமை எக்யனம்! என்னில், இரா 
உணனைச் Anes லால் ஊன் றிய படியாலும், விட்டுணு மேசமாய்த்



௨௩௨ வள்ளலார்சாத்திரம். (௮்பத்து 

தாகப் பொறுச்சமாட்டாமல் வெட்டுப் போனபடியாலும், அன்று 

தொட்டு மேசவாசன கர்ப்பமான படியாலும், ஊழிசாலையில், சல்சா 

சகர்த்தாவாய்ச் சர்வதிதையுந் தடக்கிற படியாலும், பூமியைச் சே 
டன், சேடனைச்கூர்மல், கூர்மத்தைச் சாலாச்கனி ருத்திசராய்த் 
தாம்குகிறபடியாலும், அளவிறந்த பலமுடையா எென்பதற்கு ஐயப் 
பாடுண்டோ? இல்லை, இதற்கு உஎசனமுண்டோ” உண்டு, எப்படி: 

'அரச்சகனைமிதிச்தலால் மரிெட்கப்போனத்தாலு 
முருச்சனலாகியண்டம் யாவையு மொருச்சலாலுஞ் 
சுருச்சமிற்புவியைத்தாவ்இத் தூலமாயீருத்தலாலுஞ் 

செருக்களவாற்றலுள்ளான் நிருப்புலிவனத் துளானே?!....- 

எனவும் வரும், (௧௨) 

சிவனுகச்குவரம்பி லின்பமுடைமைவந்த வழிசாட்டு மென்னில், 

ஈச்ச£ன் இன்பமயேேயாம். எங்வன மென்னில், வேதம், வேத்தி 

யம், அதீமா, ௮னாச்மா, திருக்கு, இரிச.யம், இவற்றை யறியாமற் 
சச்சிதானர்2 மானபடியாலும், ஞாதுரு ஞான' கேயங்களுச்சப்பாத் 

பட்டிருகிற படயடலும், இன்பமெல்லாம் விளைிற பூமியானப்டி 

யால் சம்பு என்ற ஈரமம் வக சமையாலும். 

'சட்டோ நினைச்சமனத்தமுதாஞ்சங்க.ரனை ?-— 

என்றமையாலும், 

நினை த்தோறங்காண்டோறம் பேசுர தொறெப்போது 

மனைத்தெலும் புண்ணெச வானர்தத்தேன் சொரியும்? 
என்றமையாலும், 

முடிவில் இன்பனென்பதற்கைய?ம இல்லை,--அரிகரப் பிர 

மாதி, சாரதாதியிருடிசள், முனிகள், மனிசர், தேவர்கள, சர்வர் 
sont தியானிக்கிற படியினால், வென் இன்பமயனேயாம். இன்பக் 

கசொடுக்கறெவர், சவனெ்பதே வேதாசம?ச்தார்தம். இதற்கு வ௫ன 
மூண்டோ! உண்டு, எப்படி!



நாலுசங்கை] வள்சளலார்சரத்திசம். ௨௬௬. 

்'எல்லா வுயிர்கட்ரு மின்பல்கொ முத தலினால். 
எல்லாஞ் வனையே யெண்ணலால்-எல்லாஞ் 

சிவனுருவே யாமாற் ஹெவிட்டாத வின்பஞ் 
சிவன்பா விருச்குமெனத் தேர்? ஏ-ம், 

இன்பத் தளின்பமாய் நின்னடியெய்தும் வண்ணக் 

அன்பச் துட்டுன்ப நீச்சித் துறவிகடூல்கிகித்பார் 
பொன்பது மத்தோன்மாயன் புண்ணிய தவக்சணோற்பார் 
செம்பதமத்தாள் க)ட்டாய் திருப்புலி வனத் தளானே??....- 

எனவும் வரும் (௧௩) 

ஆனால் இர்தச்சிவன் எக்சே யிருப்பார்? எங்கும் இருப்பசெ 
ன்று முன்னமே சொன்னோ?ம எக்கும் இருந்தால் எனக்குத் தெ 

ரிய வில்லையே? எக்கும் இருப்பவர்; நின் அறிவிலேயும் இருப்பர். 

எந்த அறிவி£ல? சுட்பீறிவகெட்ட சுசாதீத௮.றிவிலே ௮ர்த௮திவ 

வேறு சான் வேறோ? அர்தவறிவே நீதான் ௮ர்த அறிவே காளாயிரு 

ச்தால் எனக்குத் தெரியாதோ? வெகுமூகமான படியினால் தெரி 
யாது, அகமுகமானால் தெரியுமோ? அகமுகமாய்ர் பார்த்துப் பின்பு 

கேள், ஆனல், ௮ர்த அறிவுவேறுதானே? அனுபவித்தால் தெரியும். 

அனுபவித்தவர் உண்டோ! உண்டு, அவர்கள்யார்? சுகர், வாமதே 

உர், இருமூலர், ஈநஇ, சிவவாக்கியர், அப்பர், சுந்தரர், திருஞான சம் 
பந்தர், மாணிக்கவாசகர், சடகோபர், பட்டினத்தார், பத்திசகிரி 

முதலிய மகத்துச்கள் எல்லாம் அனுபவித்தவர்கள்; Hex pucme« 

தேச்ட்டாற்போல, அவர்கள் வாக்கியங்கள் காட்டும், இதற்கு 
வசனமுண்டோ? உண்டு, எப்படி. 

சுசன் வாமதேவன் றருவா சவீசாதி 
wera gro வெண்சாடன் மாறன்-சசமாண்ட 

பத்திரி வான்மீகி பற்றற்றே முத்திகினை 
யுற்றா ருருரீக்பெ சொப்பார்'?-..- எ-ம்,



௨௩௪ வள்ளலார்சாத்திசம். (அறுபத்து 

வனை சான் சச்தையுட்சண்டவாறே!'-- எம், 
₹தடிச்சண்கொண்டேன் நிருமாலோ சான்முசலுர் 
தேடியுச்தடொணாத் தேவனை யென்னுள்ளே 
தேடிச்சண்டுகொண்டேன் ௭-ம், 
உள்ளத் தினொளியைக் சண்டதுள்எமே”-ன-ம், உரும், 

அறிவுச்கறிவாய் நிற்கன்றடி௨ம் எனச்சேன் தெரியவில்௨. 
பஞ்ச பாசமறைப்பு, ரான் அறிவானால் எனக்சேன் மறைப்பு: சற்ற 
ஹிவான படியினாலே; இந்தச் சிற்றறிவு பேரறிவாமோ? ஆகும். 

எப்படி? 

:ஒங்காரமான கலசத்தமூதுண்ணிற் 
போய்சால மீசனே யாம்!!.- என்று, 

வசனம் இருக்ற படியினாலே பே. ரறிவாம், ஆூறெத் துக்கு ௭.௩ 
எத்தலர்ம்? மாமிசபிண்டம்; மர்திர பிண்டமாய்த் தேகம் இந்திர 

யம் ௮ச்தக்சரணம் பிராணவாயு இர்த யேழுபாதியும் நீக்கினால் பே 
சறிவாகி, ௮ச்சிவனை ச்சாண்பாய் திதற்கு வசனமுண்டோ? உண்டு, 
எப்படி? 

'பிண்டமாரு,டனானல்லேன் பிராணவாயுவு சானல்லேன் 
சண்டவிர்திய கானல்லேன் கரணமோர் சான்குமல்லேன் 

பண்டையவறிவேசானென் ஓுணர்தருபருவம் வாய்ப்பின் 

வண்டறை கசொன்றைத்தாசான் மலரடி. 6 neo NTE 

எனவும் வரும். (௧௫ 

  

ஒரணைடாவது 

பருசங்கை. 

  

ஆத்மாச்சள் அளவிரர்ச தென்றால் அளவிறர்சகாலம் ௮அளவிற 
ந்த உயிரும் முத்தியணீந்தும் ஒழியாமல் ரிற்பானேன? இரத ஆச 
மாச்சள் பிறர்த இடச்தெரிர்தால் ௮ர்தச்சல்கை ஒழியும்,



காலசங்கை]  வள்ளலார்சாத்இரம்: 2. By 

'நறியைச்குதிசைசெய்வாலும்”? 

“த்திலாசபோதவனில்லை!.... என்னும், 

இருவாச்காலும், அசமுரமாய்த்தியான “ சமாதியில் தன்னைப் 
போக்கித் தானதுவாய் நிற்பின், அர்த நட்பர் தெரியும் இதற்கு. 
வசன முண்டோ? உண்டு எப்படி? 

'பாவருமறமுமொத்துப் பச்குவம்பருவமுற்றிங் 

காவியைம்புலனைப்பர்றா சகமூகமாகியென்று 

மோவியம்போலரின் நம் குணருண ராமைபோக்கிற் 

சீவனுஞ்சிலனும்வேறோ இருப்புலிஉனத் தளானே?!!-- 
எனவும் வரும், (௪௪) 

ஆத்மாவிலே சிவன் எப்படியிருப்பர்? பூவும் வாசனையும்போலே 

இருப்பர். அத்தனை சமீபமானால் தெரியாதிருப்பானேன்! கிடயஉா 

தனையாலே விடயகின்றிப் பார்த்தால் தெரியுமோ? உன்னைப்போ 

லே வெகு?பர் பார்த்து, 

(:சரியன கொல் செய்யன் கொல் காண்டுன் நிலேனே?:.... 

என்ழு, 

அலர்அற்றினர், அனால், சாணப்படாத பொருளோ? அன்று; 

சாணும்பொருளோ? அன்ற; பின்னைச்தா னெவ்வழி? பார்ச்சவே 

ண்டு மென்னும் பசை யற்றால் ௮ன்றைக்குச் சொல்லு2௨ன். இத 

ற்கு உசனமுண்டோ!' உண்டு, எப்படி.” 

 பாசபத்ததேசீவா பாசமுத்தேசதாசிவா ௭-ம், 

நிறையறிவாயிருச்து சின்மலன்றன்னை த்தேடி 

மறைமுசனலூலாசாய்ச்து பின்னீருமயல்குர்சன்மை 

யிறைஉனேயெனச்குகாக்குண் டில்லையோ வென்றசேட்க 

உறைவதுராக்கேயென்ன உகச்செளியுரைப்போலும்!-- 

[எ.ம்,



௨௩௬ வள்ளலார்சாத் இரம். (அறுபத்து 

்வாக்கனொன்மனச்திஷன் மதிச்சொணாதசோதியைப் 

பார்ச்சகவேணுமென்றலோ பலதிசைசலோடுவீர் 
சோச்கில- தரேோரச்சைசோச்கி கோக்கிரிற்சவல்லிரா 

னோச்சிலாதகோச்குவக்து நோக்சரோச்சகோக்குமே?!-- 
எனவும் வரும். (௧௪) 

ஆத்மாவுச்குள்ளே சிவமும், சிவத்துக்குள்ளே ஆச்மாவும், சம 

வாயசம்பந்தமா யிருக்குமென்று ஆசமங்கள் சொல்ல, பஞ்சபாசங்க 
ளும் ஆச்மாவை மறைக்குமென்பது எப்படி? என்னின், ஒரு கடத் 

திலே 5ர்விட்டு எரிக்குல்கால், அதிலே ஆசாசம் வியாபகமா யிருக் 
தம் அந்தத் தீ நீரைர்சடுமன்றி ஆகாசத்தைச்சுடுமோ; ஆனால், ஆத் 

மா சண்டிப்போ? அன்ற; அ௮அசண்டமென்று கண்டால் அரதச்சககசை 

யில்லை. ஆச்மாவும் ௮கண்டமூம், சிவமும், அசண்டமானால் பஞ்ச 

பாசம் பின்னை யாருக்கு? இந்த விவேசமில்லாதவர்சளுக்கு இதத்கு 

வசன முண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

:ஒழிர்ேதன்பிறவி யுறவென்னு ம்பாசவ் , 

சழிச்தேன்கடவுளு சானுமொன்றானே 

னழிர்தாம்னிலரு மாச்சமும்வேண்டேன் 
செழுஞ்சால்புடைய சிவனைச்சண் டேனே?! எனவும் 

உரும், we (6H) 
சிவத்துக்கு ஒப்பு சூரியன், சீவனுச்கு ஒப்பு படிசமலை, பாசத்து 

க்கு ஒப்பு பஞ்சவன்னங்கள். இப்படி ௮னாதிதொடுத்து இன்றை 
வரையும் சிவம் உன்னைவிட்டுப் பிரியவில்லை. (இர்ச ஆத்மலாபத்தை 
சான் எப்படி மற? தன்! சற்சங்கதி, சன்மார்ச்சசர்த.இ, வொகமசம் 
பாடணம் இல்லாமையால் மறர்தாய் இப்போது குருதரிசனத்தால் 
எல்லால் இடைத்தசென்றறி, இதற்கு வசனமுண்டோ? உண்டு, 
எப்படி? 

“சுத்தப் படிகமுச்செ சூரியனைச் சக்தித்தா. . 
லெத்தன்மைத் சத்தன்மை மீசனிலேை-யுற்றுற்றுப்



நாலசங்கை,] வள்ளலார்சாத்திபம். ௨௩௭௪ 

பாரா தவர்க்குப் பவமும் பலபிணியும் 
போராடு மெஞ்ஞான்று போம்? எனவும் வரும், (௧௯) 

சீஉசம்பர்தம் எனச்சகெப்படி, வர்தது! Gag paw நீங்கச் வெ 

மெப்படியாவேன்? Gaseous அறியாமையாலே இவசம்பச்தம் 
அதிலாலே அர்த ௮றியாமை எக்கேபிறர்தத? உன்னிட.த்திலே 
ஆலை, என்னை மறைத்த இரு*ை யான் அறியாமற் போச வேண்டி 

யத என்னை: இச்த ௮ஞ் ஞானத்தை என்றைக்குச் சடப்பேன் ?இர்.த 
மாயைபாலே மூபட் டேன்! இரந்த சர்.௦ம் என்னை விடவில்லையே! 
என்பதனால் அறிச்தாயோ யில்லையோ ஆனல் ௮றிவு எக்சேபிறர் 
ததி: உன்னிடத்திலே அறியாமையும் அறிவும் ஒருசம்பர்தமாய் 

இருச்குமோ? இருக்கும். எப்படி? ஒரு கடலில விடமும், அழுத 

மும், பிறர்தாற்போலவு; ஒருமரத்திலே ஈரமும், நெருப்பும், பிற 
ஈதாற்டோலவும்; ஒருகண்ணில கொடுமையும், இருபையும் பிறர் 
சாற்போலவும்; உன்னறிவிலே அறியாமையும், அறிவும், ஒன்றாய்ப் 
பிறர் சதைச் சண்டுகொள்ளுதி ௮க்த அறியாமை எத்தால் இறக் சத? 

அறிவு மேலீட்டாலே அசத ௮றிவு எவ்வண்ணம்? சான் எவ்வண் 

ணம்? அச்சை இரண்டாட்ட இடமில்லை. ஆனாஜ்போம்வழியா து? 

(அறிவுஞ் சவனுமொண்ணு அல்லவென்௫றவன்வாயில் மண்ணு)என் 

கிற உலகமே சரட் இதற்கு வனம் உண்டோ? உண்டு, 
எப்படி? 

'கணவமேலிடவாருயிர் £ழிட்டடங்கிசிற்கு 
மாணஉ௰்£€ழிடவரருயிர் மேலிட்டருளுருவாம்'!.-௭-ம், 

“அறிவென் தறியாக வாணவமே ஞானச் 
செறிவாய வென்னைச் திண்டற்ச-வறிவாய 
வென்னைச் சிவமாக யென்னறிவி லெச்சாலும் 
பின்னமற நின்றான் பிரான் !*--எனவும் வரும், (௨௦) 

ஆத்மாவுக்கு அனாதியிலே மலசம்பர்தம்,செம்புச்குக் சாளிதம் 
போலும், சடலுசிகு உவர்போலும், நெல்லுக்கு உமிபோலுமானதெ.



௨௩௮] வள்ளலார்சாத்திரம் , 0சைபத்து 

ன்னில், ஆத்மா அ.றிவென்றால், மறைச்குமோ? சத்தறிவான படியி 

னாலே மரைச்கும்; ஒளியை இருள் மறைக்குமோ? மழைச்சாம், ௪ர்.இ 
சாஇத்தர்சகளை, இராகுக.த மறைச்கிறாுப் போலும்; செருப்பை ஈர 

ம்மறைக்கிறாப் போலும்; ஆகாசத்தை, மலைமறைக்கிறுப் போலும். 
ஆனால், இந்த மறைப்புச்தான் ௨உருவானேன்? நீபண்ணகன்மத்தால் 

சான் அவயவம் இன்றிரிரவயவமா யிருக்கக்கன்மத்தை எப்படிச் செ 

ய்?தன்? கிரவயவன் நானென்பதைமறரது, அவயவம் சானென்னுவ் 

கருத்தாற் சன்மம்வக்த து, அந்தக் சன்மத்தால் மாயையுண்டாச்சு.த, 

இர்தமாயையால் சர்வபதார்த்தமும் உண்டாச்சு த, இதபோமாறு? 

சிற்றறிவாகிய $, பேரறிவாய் நின்றால் பசுபாசம் இல்லை, இதற்கு 

௨சன முண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

: அறிவருவாயவென்னை யாணவமாதிகூடிப் 

பிறிவறியாதகின்னைப் Sis os sre apap poe 

செறியினைமறைத் துப்பொல்லா $சராக5டிமையாூச் 

செறியிருணின் தென்னே திருப்புலிவனத் துளானே?...- 
எனவும் வரும், (5) 

சி௨மேகுருவாய வருமென்னில் விரோதஞானமாம்; உங்கள் 

சிவனுக்குச் காலுவ் கையும் உண்டோ என்னுர் தர்ச்சம்வரும், 

“குருவேசிவமெனச் கூறினனச்தி??-.- என்று, 

௨சனம் உண்டா யிருப்பானேன்? தனால், சவனைக்குரவனெ 
னச் சிச்தியேலர்த அவமதியா லாழ்வை கிரிபத்து-என்று வசனம் 

இருப்பானேன்! ஆனால், இதற்குவாயில்லை, இனிப்போமாறு? சவ 
ஞானிகளை அதிட்டித் துக்கொண்டு அநுத்கரகம் பண்ணுவர். இத 

ற்கு வசனம் உண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

(( அறிவுச்கறிவா யூறிவிப்பான்சில்லோர்க் 

சறிவருவுகொண் டருளுவான்?!-- எ-ம்,



ஈரலுசங்கை,]  வள்ளலார்சாத்திர.ம், ௨7௩௯ 

““அட்டுவித்சா லாசொருவ.சாடாதாசே 
காட்டுவித்தா லாசொருஉர்சாணாதாசே 
சாண்பாரார்சண்ணுதலாய் சாட்டாக்சாஜே!!--எனவும் 

உரும், (௨௨) 

பதிதான், அனாடசுவும், பாசமும், ௮னாதியோ? சூரியன் உள் 
atin 6 er oy dD 2 6A சண்ணைமறைத்த இருளும் அனாதி பதி 

தான் நித்தியம், பசுவும்பாசமும் நித்திய2மா? ஆதித்தன் உள்ளபோ 
தேசண்ணும், கண்ணைமறைத்த இருளும் நித்தியம், ஒன்றுக்சே கித் 

தியப்பட்டம் அன்றி மூன்றும் நித்தியமோ! வென்னில், சிவனறிவி 
லே சீவனறிவு சலச்சப்பண்ணிப் பிரப OF SOs மறைக்றெபடி.யினா 

லே, பாசத்தை நித்தியம், ௮ இியயென்றத, ஆனால், இத துரியமா 
சகது, துரியங்கடர்த விடத் சிலே கமழும் எனச்கெட்டாதென்று 

சொல்லும்; வாழையஉ வாழைபாய் உலகத்தை மறைக்கலால், அனா 
தியென்றாலும் அகமத்துச்கு விரோதமில்லை, வேதாந்தம் ஒன்றே 
யென்று சாதிப்பானேன்? அடியேனுக்கு ௮அதுதெரியவில்லையே[தெ 

ரியப் பரித்துமென்று கேட்கச் தேயையில்லை. வேதம் விரோதஞ் 
செரில்லுமோ? சொல்லாது, உன்போதம் போனால் எல்லாம் gal 

சோசமாம், இதற்கு வசனமுண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

('சுடரொளியானென்றுமுள னன் றளவும்யா எனா? 
நின்றநிலையிற்றரித்து அடல கந் வை 

பதிபசுபாச மெனப்பகர்மூன்றும் 
பதியினை ப்போற்பசு பாசமனாதி?:-...-ஏ-ம், 

“றிவறிவென் ற வறிவுமனாஇி 
யறிவினைக்கட்டிய பாசமனாதி 
யறிவுச்சறிவாம் பதியு மனாதி , 
யறிவுபதியிற் பிறப்பறுக்தானே”!...-எனவும்வரும், 

ஆத்மாஒன்றென்று வேதாச்தஞ்சொல்ல, விஞ்ஞானசலர், பிச 

ளயாசலர், சசலென்று அனேசமாக ஆகமஞ்சொல்லுவானேன்?



2 £0 வள்ளலார்சா தீ இ ரம். [அறுபத்த 

வேதவழிபோனவன் ஆகமவழியிற்போசகான்; வடச்கேபோகறெவளுக் 

குக் காவேரிமகத் துவந்தெரியு2மா; தெற்சே போ௫தவனுக்குச் ௪௯௬ 
கைமசத் தவர் செரீயுமோ; அ௮ப்படிபோல், 

மத் இபலவும்பகர்ர்தோம் பச்குவத்துச்டோய்''....- 

என்பதைப்பற்றில், சமுசயராத்தி. இதற்கு ஓ௪௪னம் உண்டோ” 

உண்டு, எப்படி? 

“Ser oC sCuent aif) un ns Dear? —a-w, 

“Sa nn pOenduat Qerer egy 6 GeragyaGeum Au ou 
டா, மென்றென்றுசொல்லுபவர் சொன்னாலுஞ்சொல்லுச வேத்தி 
வண்பர், சென்ற அறுசல்குற்றம்பலராடிரபுரத்தோ, னன்றென்றி 
தாமென்று சொல்லாதமுத்தியளித்தனனே. (௨௪) 

வேதம், வேதார்சம், வேத்தியம், வேதமசாவாச்யெம், வே 

தார் தமசாவாக்யெவிசாலம், வேத்தியப்பிரமம்; இப்படி, வேதபண்டி, 
தாள் வெருமுசமாகச்சொல்ல, அகமவாக்கயமே பிரதானமென்று 
மு.ற்சொல்லிய வேதத்தை நிச் இப்பானேன்? தத்துவமசி, Aime 

க0க்கும், ௮,து நீபானாய், வம் நீ யானாம், என அர்த்தம் எசமே 

இதற்கு அத்தாட்டி; ௮ங்சயற்கண்ணி, மீனாட்டு, இடைச்சி, கோ 
ணிச்சி, வெள்ளிமலை, ரசிதமலை, காஞ்சி, கச்சி, சரி வாரணா?) 
வெண்காடு, சுவேதவனம், வேதா.ரண்ணியம், மறைச்சாடு, இதற்கு 
கூ.சனம் உண்டோ? உண்டு, எப்படி! 

6 அதுவேநீ யானாயென் றருமறைகள் சொல்லு 
மெதிர்சிவனே நீயானா யென்லு-மு.து.தாலும் 
வேறோவே றன்றோசொல் வேதியனே விண்விசும்பும் 
வேறரோலே தன்றோ விளம்பு! எ-ம். 

தன்னைவிட்டொரு தற்சிவர்தேடியே 
£9ன் னில் ஓருப் பெற்றிகயசாடியே



காலாங்கை.] வள்சாலார்சாரத்திரம். OPE 

ner eyo reves wit tava ALi 
QE TAN g05 ar Sa Cn eor 3 uw —serad aR (௨௫) 

ஆத்துமாவே வெமென்பது ச் தாச்.தமரீனால், சி.௨மென்றம், 
பிரமமென்றும், அரிசாப்பிரமாதியென்றும் பலவாய் வருவானேன்? 

உபாசிகள், உபாசனையால் தேழுவேறாயின, இற்கு வசனமுண் 

டோ! உண்டு, எப்படி? 

£சாவேரியொன்று சால்வாய்தூற்டுறட்டு 

மண்ணொன் பாண்டம் வரும்பலவாகி 

விண்ணொன்றுஅசாவம் வேழுவேராகு 
மாவியுமிவ்வண மாய்ர்துகொள்வீ27?--என்று, 

வசன மிருச்செறபடியினா?லே சங்கையில்லை, இதற்கு வசனம் 

உண்டோ! உண்டு, எப்படி? 

என்னசத் தளென்னைசா னெங்குமோடிகாஉனே 
னென்னகத் துென்னைகா னறிச்திலாமையானதா 
னென்னகத்துளொன்னைகா னறிர் துமெய்தெளிர்தபின் 

என்னகச்,தளென்னையன் றியாதுமொன் ழக்கண்டிலேன்?....- 
எனவும் வரும். (௨௯) 

இவன் அறி, சிவன் ௮றிவி2ல சலச்தால் மலம், மாயை, எச் 
சாரலும் இல்லையா? இல்லை, எப்படியில்லை? மத்தியான சூரியனை 
அத்தராத்.இரி மறைச்குமோ; டீரி2ல முழுசெவனை நெருப்புச் சுடு 
ம்மா .மச்சுவிளச்சை வாயு அலைச்குமோ; அதுபோலாமென்று ௮றி. 

ஒருசாலஞ் வன் அலச்ததென்றால், ஒருகாலம் பிரிர்ததுண்டோ 

வென்னுமாற்றம் ௮ருமேயென்னில், குருடலுச்குகி சாசத்தடை 
மாத்இரமேயன்றி, அவன் சண்ணுச்கு பிரகாசம் ஒருசாலம் வரவு 
பேசச்குராத்தி. ஒளிவிருச்தால் மறைப்பு வருவானேன்?! அப்பிசசா௫ 
கா பிரச்ருவ்சாசம் ீல்கட்பிரசாசிச்குமெனக்கொள்ச, இதற்கு வ௪ன 
ஞுண்டோ? உண்டு, எப்படி! 
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௨௪௨ வள்ளலார்சாத் தரம். (அறுபத்து 

“குருடர்ச்குமுன்னே குடிகொண்டிருர்ததென் 
கோலமல்கு??--எ-ம், 

:அறிவும்க.ரணழும்போ யானக்தபூசணத்தைச் 

குருடன்விழி3 யாளிபோற் கூடாமற்கூடினமே':.-.. 

எனவும் வரும். 

உடலுக்கு - மூலம் இர்இிரியம்; இர்திரியத்துக்கு - மூலம் பிரா 

ணன்; பிராணனுக்கு - மூலம் சரணம்; கரணத்துக்கு-மூலஞ் சிவன்; 

சீவனுக்கு-மூலஞ் சிவன்; வனுக்கு - மூலஜ் வோ. இச் சிவனே 

இவைகளைப் பி2ரரிக்றபடியினு ல, சிவன் அல்லாதது எல்லாஞ் 

சிவன்போலத் தோற்றும்; ஆசையால், எல்லாஞ் சிவம் எனபதும், 
தானே பரப்பிரமமென்ப தும், இக்கருத்தைப்பற்றி வச்தன. இதற்கு 
ஃ சனம் உண்டோ?! உண்டு, எப்படி? 

(௨௭௪) 

'உடம்பினைச்சிவமே.பன்ப ருடம்பிற்குமூலமோரார் 
இடம்பரிபிராணன்றானே சத்தனென்றுரைப்பரஞ்சு 

மடம்பெறமிச்தியத்தை மதிலயென் பரிணவக்குகாலர் 

இடம்படஙின்னை க்காணார் இருப்புலிவனத் து ளானே?! 

எனவும் வருவும் (௨௮) 
தீத்.தூவ முப்பத்தாறும் அத்மாவுக்கு விடயஞானம். இச்தத் தத் 

துவம் ஆத்மா அல்ல, ஆத்மதத்துவம் ௮அசுத்தமாயை. வித்தியாதத்து 
ம் அசுத்தாசுத்தமாயை. சிவதத் தவஞ் சுத்தமாயை, அத்மதத்தூ 

வம்ஈட்சத் இரங்களைப் பால, வித்தியாதத் தவஞ் சந்தி ரனைப்போல. 

சிவதத் தவஞ் சூரியனைப் 2 பால, ஒருமாயையி?ல மூவிதமாயிருப்ப 

தெப்படி? அத்தாட்டு, கருப்பஞ்சாற்றிேலே வெல்லம், சர்ச்சை, கற் 

கண்டு உண்டானாற்போலவும்;*மண்ணிே இரும்பு, வெள்ளி, பொன் 

னுண்டானாற்போலவும்; இப்படி மும்மாயையும் ஒன்றச்சொன்றுமே 
லீடுசாண்க, இர்த மும்மாயையு2ம முப்பாழுமானபடியினால் த்த்து 

வாதிதன் ஆத்மாவென்று வேதஞ்சொல்லும், இர்தீத் தத். துவத்தோ



காலசங்கை]  வள்ளலார்சரத்திரம், ௨௭௭. 

(டே அத்மாச் கூடுிவானேன்? கூடாவிட்டால் பஞ்சகூரு ச இயம் 

இல்லை. பஞ்சூருத் தியம் இல்லாவிட்டால் என்ன? உன்னைசேட் 

டோ ஈசன் பஞ்சஇருத்தியம் பண்ணுவான்; ஈசுராச்சை அறியப் 

படாதென்பதே இித்தாந்தம், இதற்கு வசனமுண்டோ? உண்டு, 
எப்படி? 

'பூதமுங்கரணம் பொறிகளைம்புலனும் 

பொருர்தியகுணங்களோர் மூஷ்று 
சாதமுங்கட* தவெளியிலே நீயுசானுமாய் 

நிற்குரா ஞளதோ2--எனவும் வரும், (௨௯) 

ஆத்மா, சுதந்தர எனன், தத்துவஞ்செடம், செடத்தையுஞ் சித் 

தையுவ் கூட்டிவைக்கறவர் செவன். இந்தச் வன், ஏன் செட்டித் 
தைப் படைதார்!' திருவிளையாட்டு, செடமுஞ் 9த்துஞ் சிருட்டிக்கு 
முன்னே, எப்படி யிருக்கும்; பழை.ப பரம?வமா யிருக்கும், அனால், 
எல்லாஞ் சிவமென்னலாமோ: அதுச்குச் சச்தேகமில்லை, அனால், 
ஆண்டவன் அடிமையில்லையோ! அனுபவித்தப்பார், இதற்கு ௨உ௪ண 

முண்டோ” உண்டு, எப்படி? 

ரன்றுகண்டீரிது ஈமச்சிவாயப்பழச் 

இன்றுகண்டார்க்கது தித்தித்தவாறே?!..-௮-ப, 
om ‘ : : 

்அனுபவத்தறிவதன்றி யளவையாலறியக்கூடாச் 

சனகனைச்சாக்சிசொன்னாற் சருவருமொப்புக்கொள்வர் 
மனமொருபாலேவிட்டுன் மலாடிகோக்கும்வஞ்சர் 
இனமலரிடிலும்வேண்டாத் இருப்புலிவனத்துளானே?:.- 

எனவும் வரும், (௧௦) 

ஆத்மாவை யெப்படி. யறியப்படுக்? அச்மாலே பிடிபடாமத் 

போனால் சயம் எப்படிப் பிடிபடும்? சோத்திராதியால் சத்தாதிகளை 
யறியப்படுதலாலும், உசுவாசம் கிசுவாசம் லூங்கிவிடுகற படியி 
னாலும், சந்திராதித்தர்கள் தோன்றி யொடுங்குறெபடியினாலும்,



௨௪௪ வள்ளலார்சாத்திரம். [அறுபத்து 

இதற்செல்லாம் பிராணாதாரியா யிருச்றவளனை ஆச்மா, Cis 
ஆதிமாலைவிடச், சவமில்லையோ? விலாங்கு சம்பர்தம்போல உண்டு, 

அதெப்படி? 

அமடிகெட்டேனே-பாம்படி, 

யல்லடிசெட்்ேடேனே விலாங்கடி??--என்பதபோல, 

வெகு முசத்திற் சீவனாபும், அகமுசத்திற்ிவனாபும் தோற்றம். 

இர்த வித்தை சானெக்குல் சண்டதில்லையென்னில், வேதாகம வீதி 
லிலேபோனாற் காணலாம். இதற்கு ௮த்தாட்ட, 

(அமடிகெட்டேன் பாம்பீசன்.றசெட்டேன் 

விலாங்கென்னுமோ குடியம்போலுமுளன ??-௭-ம், 

இதற்கு வசனமுண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

*சாதெவனாலேசேட்கும் சண்ணெவனா?லசாணு 

மோதுசாவெவனாலுண்ணு முட்லெவனு ?லயோரு 

மோதுமூச்செவனான் மோச்கு மூச்செவனாலேயோடும் 
போதெவஞற்போய்மீளு மவனடிபோற்றுகற்பாம்?:...- 

எனவும் வரும், (௩௪) 

ஏசமோ, துவிதமோ, அத்துவிதமோ, Aa Fars Hur, 
முத்திரிச்சயார்த்தம் எப்படி? என்னில், ஏசமென்றால், ௮அண்டவ 

னடிமை என்கிற குணம் வரத்தேலக்யிலிலை. இவிதமென்றால் 
அயிச்சமுத்திூடாஐ, சலப்பென்னின், ஒருகீட்டிலிசண்டு பயித்தி 

ச் சா.ரரில்லை மென்பதேயாம். Hag fete 'சவனுமில்லையென் 
ஸில், அனீச்சுரவாதியாய் முடியும், ஆனாற் போம்வழி? (சிட்டை 

விலே ஈட்டமானேன்) என்னு மசாவாச்சயெத்தாற் சாண்க, இதற்கு 
வசனமுண்டோ!' உண்டு, எம்படி.? 

 சிரிடைமுழுகனோ னிரறையவுண்டடஉன் 
வாரரமிராமதன் போன்ழு மாமடன்
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நீர்சிவயோகத்திற் நிளைத்திருப்பர்ச 
ளா. வர்பெருமையை யளக்தற்பால்ே?!-ஏ-ம், 

்அண்ணலுமுயிரும் வேழெனவறைர்தா லயிச்செயமுத்.திகடர 

வா, லண்ணலுமுயிரு மொன்றெனவறைர்தா லாண்டவனடிமை 

யின்றாகு, மண்ணலுமுயிரு மிரண்டலவொன்று மன்றெனினையுற 

வாகு, மண்ணலுமூயிரு சாத்தியென்றுரைச்கி லனீச்சுரவாஇரீயா 

மால்''--எனவும் வரும், (௩௨) 

ஆத்மா சுதர்தரபோதனை? வசு்தரபோதனோ? என்னில், ஆச 

மம் முத்தியில் சுதத்தாபோதனென்று சொல்லும், வேதம் பெத்த 

முச்.தியிரண்டிலுஞ் சுதர்தாபோதனென்று சொல்லுமானால், சுபாவ 

சித்தார்த மேதென்னில், அனுபவத்திற் சாண்க, முன் சொன்ன 

வேதாகமஜ் சொல்லவில்லையோ? என்னில், தி.ம்போச்கே Aan gsrer 

இல்லாமையே யதற் சடையாஎமென்றும், ௮சச்தத்.துவா Suan 

வென்றும் சொல்லும். , ஆனால், ௮.து தெரிஏறெவழி எப்படி! என் 

னில், உன் சத்தம் ஈசரத்தியானத்தில் அழுர்தினால் அன்றைக்குத் 

தெரியும். தெரிர்துவக்து, உலகர்ச்கு உபதேசம் பண்ணச்சடவோ 

மென்னும் ஆசையை விடச்சடவாய், இதற்கு வசன முண்டோ? 

உண் 3, எப்பழனீ 

சாணாதசாட்சியைக சேளாதகேள்வியைப் 

பூதைபூணைப் போட்.றுதுசாமே?!--எ-ம், 

“னுபவத்தன் றி வறறியொணா 

விநையுடனம்புலீயாடவாவே”!.-௪-ம், 

யணுவினலுச்சணுவதாய்றின்ற 

ரே்மையையறிர்தம்புலீயாடவாவே?!--எனவம்வரம். (௩௩) 

ou வைகை
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ழன்றவது 
பாசசங்கை,. 

—»fo-+— 

அணவமலத்துச்கு அனேச சத்தியும் சிவனுச்கு இரண்டு சத் 

'இயுமாயின், ஆணவமுயர்க து சவர்தாமுமோ? என்னில், சிவர தானா 

வறி௫ற சத்தியொன்று, சருவாத்மாச்களுக்கும் ௮றிவிச்ிற குண 
சத்தியொன்று, அணவத்துச்கு அனந்த சத்து அனர்தாத்மாக்களை 

மறைகூறைபடியினாலே பெருங்குலசத்சானென்னும் பேர் புலையனுச்கு 

வர்தமையால், அவலுயர்ச்தானோ இல்லை. ௮துபோலவா மென்றறி. 

இதற்கு வசனமுண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

“சிவத்தினுக்கிண்டுசத்தி இிமிரத தக்சனர்தசத்தி 

சிவத் இினுச்குயாச்ததென்பர் தெளிவிலாமார்தரெல்லாஞ் 

சிவத் தின்றன்றன்மையெல்லார் திமிரமேமறைத் தலாலே 

சிவத்தினையறிர்தோர்போற்றர் இருப்புவிவனச்துளானே?? 

எனவும் வரும். ( tig?) 

Qos ஆணவமலம் அருவமோ? உருவமோ? இரண்மெல்ல. 
உருவமென்னிற்கண்ணுக்குத் தெரியவேண்டும். அருவமென்னின் 
மறைச்சமாட்டாது, பின்னைத்தான் போம்வழி? பாசம் உண் 
டென்று முன் சொன்னதும், ஆசாரியன் இல்லையென்று பின் 

சொன்னதும், ஆசாரியன், இசற்கு உசனுஏண்டோ? உண்டு. 
எப்படி? ‘ 

அ ற/வறியாமைதன்னை யன்றசானறிமேனின் றம் 
குறிபுறச்சாணேனின்றன் கூத்தாட்டலிருச்ததென்னே 
மறிமழுச்சரத்தாயுன்றன் மலரடிசாணரோக்கிச் , 
செ Busyctuigund pi Emu aco € sor Con? 

எனவும் வரும், (௩௫)



காலுசங்கை]  வள்ளலார்சாத்திரம். ௨௪௪ 

இர்ச அணவமாதிய பஞ்ச பாசங்களும், நித்தியமென்று சவா 

சமஞ் சொல்லுமெனில் கூடாத. எப்படி! ஒருவேதம் பஞ்சபாசல். 

களும் அறித்தியமென்று சொல்லிற்று; பின்டுனாருவேதம் கானற் 

சலம்போலத் தோற்றரவு மாதீதரமேயென்று சொல்லிற்று; பின் 
ஜஷெருவேதம் சகசரைவிர்தம், வர்தியாபுத்தான், சசவிஷாணம் 

போல அனுபவத்திலே பஞ்சப-௪ மில்லையென்று சொல்லிற்று; ரா 
லாம் வேதம் மாயையேயில்லை, இருச்சிறதெல்லாம் பிரமமேயென்று: 

சொல்லிற்று; அட்டாவக்சரகர் தன்றாய் வயிற்றிலிருச்துகொண்டு 
தகப்பனை நோக்கி, (எல்லாம் மாயையென்கின்ற வாய் எல்லாம் 

பிர்ம்மமென்று சொல்லாதோ)--வென்று, திருவுளம் பற்றினபடி. 

யாலும், பஞ்சபாசங்களு மில்லையென்பதே சித்தார்தமெள்னில்; 

உண்டாயிருச்த தென்பது வரத்திரியும். ஆகையால், இல்லை யுண் 

டென்பதிரண்டும் ௮னுபவத்திலே தோன்றுமென்பதே சித்தாந்தம். 

விபசாரத்துக் கொப்பச் சாட்டென்னில், அனுபவம் விபசாசத் தக் 
செட்டா. இதற்கு வசனம் உண் 2டா! உண்டு, எப்படி? 

:இல்லேயெலுமாயையி லிட்டெனை $ 
பொல்லேனறியாமை பொறுத்திலைய!?-ஏனவும் வரும். () 

மலம், மாயை, சன்மம், ஒருகுணமோ£ பலகுணமோ? மலம் 
மறைக்கும்; தெயை- விளக்கும்; சன்மம்-விகா.ரப்படுத் ஐம். மலம் அறி 
வை மறைச்குமோ? மன த்தைமறைக்குமோ? மனத்தைத்தான் 
மறைக்கும் *.றிவை மறைக்குமென்று உசன மிருப்பானேன்? மன 
மும் அறிவின் சம்பர்தமானபடியினால் ௮ங்கனஞ் சொல்வாருமுளர்; 
செனனமரணப்படுவதி மனர்தானோ? அத்மாவோ! ஆத்மாதான். 
செனனமரணப் படுவதென்றால் அனுபவி யொப்புக்கொள்ளான். 
செனனம் - சருவியிற்றோய்சல்; மரணம் - கருவியைரீங்கல்; ஈரசம் 
ஆயாசம்; சொர்ச்சம்-௮சாயாசம். இதிற்கு வஎனமுண்டோ! உண்டு, 
எப்படி? 0 சருதிசா7 முற்றிலுங்காண்க, (௨௪) 

@iss சண் சானல்ல; கண் - சடம்; » ogo BS: # ot lors 

சொண்டறிகிற தி-மனம்; மனத்துக்குச்சாட்டிசான்; கண்ணும்-விட



௨௪௮) வள்னவார்சசத்திகம். [அத்த 

யமம் மனமும்மாயை, sre gig, என்பெயர்-அச்கா. இதற்கு 

வசனம் உண்டோ? உண்டு, எப்படி , 

கண்ணெவனாலேசாணும்!'.... ௭-ம், 

சாளச்தியானவனென் சண்ணீளானே?-௭-ம் வரும், (௧௮) 

இக்தச் செவி நானல்ல; செவி-செடம்; சான்-9த.த; செவியைக் 

சொண்டதிடிறது - மனம்; மனத்துச்சுச்சாட்9 - சான்; செவியும் 

விடயமும்-மனமூம்- தூலம்; சான் சூக்குமம், என்பெயர் ஆச்மா. 

இதற்கு வ௫னமூண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

'சாதெவனாலே கேட்கும்?” ௭-ம், 

'சத்தத்தினுள்ளே சதாசிவங்காட்டி??--ஏ-ம் வரும், (௩௯) 

இர்சத் தொக்கு சானல்ல. இத சடம், சான் தத, தொக்சாவ் 

பரிசத்தையறிகிற து-மனம், இரத மனத் துக்குச்சாட்டி-சான், இவை 

யெல்லாமிறர்தாலும் சானிறவாதபடியினலே சான் சனெமாத்திரன். 
இற்கு வசனமுண்டா? உண்டு, எப்படி? 

'உடலெவனுலேயோரும்”-- ௭-ம், 

(உடற்சக்கரதீதி னுயிர்ப்பையுங்காட்டி??-.- எ-ம் வரும். (௪௦) 

இர்த ஆக்கிராணம் சானல்ல, இதுசடம், சான் இத்து, ஆச்ச 

ணத்தைச்கொண்டு சர்தத்தையறிகிறது-மன த, அர் த்த் ஐக்குசி 

சாட்சி - நான், எனக்குச்சாட்?ி சிவம், இர்த சிவம் Cag சான் வே 

ஐல்ல; ஆக்ராணமும், கர்தமும், மனசும் அழிய சானழியாமல்?வத் 
தை முன்னிட்டுப் பாசத்தை பின்னிட்டபடியால், கான் சிதானந்த 
ரூபன் இதற்கு வசனம் உண்டோ: உண்டு, ஏப்படி* 

*'மீமாதுமூச்செவனான் ழோச்கும்??-- எனவும் வரும், (௪௪) 

இச்தகாக்கு - கானல்ல, கான் - ரித.௪, சாச்கு-சடம், சாச்சைச் 

"சொண்டு ௬சயை திஅ-மனம்; இர்த மனச் தக்குச்சாட்டசான், 
எனக்குச்சாட்டு - சிலம், இர்தச் சில்குலையும், ருரியும், மனமும்



ARSED. | வள்ளவார்சாதிஇரம். உ. 

அழிய சான் அழியாதபடியால் சான் சி்இியானர்சன்.. இதற்கு, 
அசனம் உண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

“த.தராவெயவளாலுண்ணும்!?-- எனவும் வரும், (#2) 

பிசாணவாயுவும் சானல்ல, பிராணன்-௪டம், சான். த, பிரா 
ணஊனைச் சொண்ட்றிகறெ த - ஆத்மா, அரத ஆச்மாவே-சான். இர்தப் 

பிராணனும்; மனதும் அழிய, நரன் அழியாதிருக்கிறபடியால், சான் 

சருவானஈதன், இதற்கு வசனம் உண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

“மூச்செவனாலேயோடும்''--எனவும் வரும், (௪௩) 

இர்த மனமும் சானல்ல, புத்தியும் ரானல்ல, ஆம்காரமும் ஈர 

னல்ல, சத தமும்சானல்ல, ௮தக்க.ரணம்-ஆத்மாவுக்கு மந்திரி, பிரா 
ணன்-பிரதானி, ஆத்மதத்துவம் - தூசிப்படை, வித்தியாதத்துவம் 
சற்றணி, வெதத்துவம்-பேரணி, சாய?ம-அரண்மனை, இப்படி. சாசு 
கிரமாதி தானமாகய உச்தியானவனங்களி2ல சம்சாரிபோலச் சஞ் 

சரிப்பன் ; ஞானக்சண்ணினாற் பார்ச்கிறவர்களுச்கு தோற்றப்படு 

வன்; ஊனக்சண்ணினற் ரோற்றப்படான்; ௮த்மா இன்னானென்று 
ஏன் தோற்றப்படவில்லை? தோற்றியுல் சன்மத்தால் தோற்றப்பட 
வில்லை; ரீயார், என்னில், நான்தான், நீயார் என்னில் யாருமில்லை, 

என்பவனே ஆச்மா, இதற்கு வசனம் உண் 2டா! உண்டு, எப்படி? 

சானாரென்றுரைப்பவனே சாடிலர்தவான்டமாவா 

நாரசாரென்றானாக்குக் கயல் வேறோர்சாச்குண்டோ 

ரானே $$சானே நோனமுடையமாணாச்ச 

ரானை? வதப்பொருளு காட்டுவதற்கைய பில்லை! 
எனவும் வரும், (௪௯) 

ஆணவம்-இருள், மாயை-விளக்கு, கன்மம்-கருக்கனோ வெள்ளி 
யோ-வென்னு மயச்ச௮றிவு; சண்-௮ச்மா, ஐ சவம், பகல்-௪௪ 

லம், இரா-சேவல்ம்; இப்படி அனாதிதொடுத்து இன்றளவும் வரும்.



௨௫௦ வள்ளலார்சாத்திரம். அறபத்து 

சற்குரு ஞானதீச்கையால் சசல?சேவலம் அறும்: அறவே ஞானசூரி 

வன் உதயமாம்; ஆகவே ஆணவவிருள் சாசத்தையடையும்; அடைய 

வே மாயை - விளக்சவியும், ௮வியவே-ஐயர்இரிபு அறும், அதனால் 
ஆத்மா சுவானுபவத்தைப்பெழம், பெற்றால் வேறுபடுமேயென்னில், 

வேறிலாமையைக்சண்டதே பெற்றதெனக்கொள்ச இருள் சூரிய 
னில் மறைந்தாற்போல, அணவஞ் சிவத்தில் அடங்கும் எனக் 

கொள்ச; இதற்கு வ௪னம் உண்டோ: உண்டு, எப்படி.” 

₹சருவக்கியொனோச் சரமேயாம்”?--எனவும் வரும், (௪௫) 

சிவத்தைவிட ஆச்மாவென்று ராமம் வருவானேன்? இருட்டி 

யால்; ஆனால் சிருட்டிக்குமுன் சவ.ராசியில்லையோ? இல்லையென்றே 

வேசஞ்சொல்லும்; வேதாந்தச்துச்கு மேலான ஆகமம், உண் 
டென்று , சொல்லுகன்றசே; ௮து பூருவசாண்டத் இற்சொல்லும்;, 

உத்தரகாண்டத்தில் வேதஞ் சொன்னபடியே சொல்லும்; இதற்கு 

வசனம் உண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

““சாலமுசாள்களூழிபடையாமுனேகவருவாகிழூவருருவிற், 
சாலவுமாசெமயங்கலாறினுருவாகி நின் றசழலோன், ஞாலமு 

மேலைவிண் ணோருலகேழுமுண்டுகுறளாயோ.சாலினிலைமேற் 

பாலலுமாயவற்சோர்பரமாயமூர்த் தியவனாமச்கோர்ச.ரணே??..- 

எ-ம், 

'இஷ்டேபூர்வமாத்மா யேசமேவா??--௭-ம், 

'சிருட்டிச்குமுன்னுபிரெல்லாஞ் சிவமென் துசெப்புமறை 

சிருட்டிச்குப்பின்னுயிர் வேறபட்டான்்றுசீவனென் றே 

சருட்டியை$ச்செசிவோகமென் பாவனை சேர்தரலுஷ் 

சிருட்டிச்குமுன்?வமானான் நிருச்சச்சி?யசம்பனே??...- 
எனவும் வரும், (௪௬) 

ஆனால் அர்தச்சிவத்சை எர்தப்பிரசாரம் ௮னுபவிச்சலாம்? என்: 
னில், வனத்தின் வள்ளிமுதலின் நுனியைப்பற்றி' அதன் மூலம்



காலுசங்கை..] வள்ளலார்சாத்திரம். உட௫க 

பற்றுவாரைப்போல, வசனத்தைப்பற்றி-வாச்கு, வாச்சைப்பற்றி' 
மனத, மனதைப்பற்றி-புத்தி, புத்தியைப்பற்றி-ஆங்கா.ரம், ஆங்கார 
திதைப்பற்றிச்-டிததம், சித்தத்தைப்பற்றிச்-சவன், சவனைப்பற்றிச்- 
சவம், இப்படி. யனுபவிப்பாயாக, அ௮னுபவிச்றெவன் யார்? 

அவனருஜாலே யவன்றாள்வணக்க'!- என்பதே 

சத்தார்தம், இதற்கு வசனமுண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

வெள்ள£ர்சடையாபோலும் விருட்புவார்க்கெளியர்போலும் 
உள்ளுளேயுருஇறின்றவ் குவப்பவர்க்சன்பர்போலுங் 
கள்ளமேல்வினைகளெல்லாக் கரிசறுத் திுவர்போலு 

மள்ளலார்பழனமேய வாலங்காட்டடிசளாரே?:....- 

எனவும் வரும், (௪௭௪). 

தேசவாசனை, லோகவாசனை, சாத்திரவாசனை இந்த மூன்றுக் 

கும் விபரம்; தேசவாசனை - பூப்பிரதக்சகணமுதலிய செய்யவேண்டு 
மென விருப்பம்; லோசகவாசனை - தன்னை யுலசமதிச்ச நடித்துப் புக 

ழைவிரும்பி யிகழைவிலக்கல்; சாத் திரவாசனை-அ௮ச்தசாத்திரங்சளு 

மறிவோமென்றல்; தேகவாசனை.யாவது-சருவஞ்சிவமயஞ் செசத்து 

என்றை விவேசத்தால் ஈ௫க்கும்; லோகவாசனை8- ௮ரிகப்பிரமாத 

களையும் புசழ் இகழ்விடாதென்பத ித்தாந்தப்பட்டால் ஈ9க்கும்;. 

சாத் இரவாதகோ - அத்மக்கியொானஞ் சற்குருகடாகூத்தால் அன்ற 

விளக்காதென்பது, இத்தார்தப்பட்டால் ந9க்கும்; சாத்திரவிருப்பம் 

எவனுச்குண்டோ, ௮௨னுக்கு ௮னுபவங் சொசுச்சாலத்தனை யானு 

லும் இல்லை என்பதே இத்தார்தம், இசற்கு வச௫னம் உண்டோ? 

உண்டு, எப்படி? 

உத்தமமீசு£த்தியானம் மத் தஇிமமாகமசாச்திரயோ 

கோகனிட்டக்தேசாதாயா வாதார்த்தம்பசுலட்சணம்??-- 
எனவும் வரும், (௪௮) 

ஆத்மா - குருடன், குருடு - அணவம், கால் - சரீரம், கோல் 
கொடுத்திழுப்பான்-ஆசாரியன், சூரியன் - சிவம், படுசுழி - ஈரசம்,.
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மேடு - சுவர்ச்சகம், கோ.பிலுச்சிழுத்தால் - சகொடத்துக்குப்போவே 
னென்பதே சீவபோதம், * (௮ ரவானிருச்தறுக்கு.து - ஆளிருர்துலா 

௮.2) என்னும் வசனதீதால், ஈசுரன் உண்டு; அவனால், செச்சால. 

முண்டென்பதே சித்சார்தம்; (எவ்குஞ்சிதம்பரம்-பொல்கவெழியு ௧) 
என்னும் வசனத்தால், அகமுசமாயி3னோர்க்கு அச்சஷேபஞ்சபாசல் 

களும் விசிபடூம், இதற்கு வ௪னம் உண்டோ? உண்டு, எப்பட? 

:இருட்டறைஞலை யிருச் சகுமரி 

குருட்டுசகிழவனைச் கூடல்குறித்துக் 

குருட்டினை$ச்கிக் குணம்பலகாட்டி e 

மருட்டியவனை மணம்புணர்க்தாளை??-- எனவும் வரும், (௪௯) 

சூரியனுச்குள்ளே-மேசம், மின்னல், இடி, இச்.திரதனுசு, மழை 

yp satus Hart தோன்றினாற்போலச் சருவகுளிய/வெத்தில் ஆண 
வம், மாயை, கன்மம், மகாமாயை, திரோதாயி ௮ஞ்சுமலமர் தோன் 

றியவாறுகாண்ச.. ஈருட்டிகாலத்திற் ரோன்றிச் சங்காரகாலத்திற் 

சிவனிடத்தெப்படி இல்லாதேபோம்? கார்சாலச்இற் சூரியஸிடத்தி 

லே மீதான்றிய-அஞ்சுங் கோடையில் மறைர்து?பொானது சூரிய 

ிடத் திலே பென்பதே சித்தார்தம், இதற்கு வசனம் உண் 
டோ? உண்டு, எப்படி? 

தாற்றுவதெல்லா நின்னிடத் 2தாற்றச் 

தோற்றம்பிரிதிற் ரோற்றாச்சுடர்மு னை? ௭-ம், 

்'மன்னுமாலயனோே? வானும் வையமும் 
பின்னமுமபினமும் பெருஇச்சீவனும் 
பன்னுமாணவரு£தற் பாச.நியாவையு 

முன்னு.மிச்சிவத்திடை யு இித்தொடுங்கும! ல்? 
எனவும் வரும். (௫௦) 

தோற்றமுமொடுச்சமுஞ் வத்திலே கூடாதென்று வொசமஞ் 

“செரல்நுமேயென்னில், $ ஆகமக்சரைகண்டால் ருரற்றுச் தெரியும்;
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அஃ்தெல்கனம்? ஆக்கனம் பூர்வசாண்டத் இற் சொல்லும்; உத்தர 
சாண்டத்தில் வேதஞ் சொன்னபடியே "தஒத்திலே உற்பத் திலயஞ் 
சொல்லும்; மாையிலே உற்பத்திலயமென்னில், 

“ஏழுபாரெமுகடலிபக்சளெட்டுவெற்புடன் 

சூழும்வாளரிதொடங்கச் ருழுமேழுலகமும் 
வாழிமால்விசும்பினோடு பிரமவண்டம்யாலையு 

மூழியாஜொளிக்குளே யுத் தநின்றொடுங்குமே?'.- 

என்றும், வசனம் வரச் சணகச்கில்லை; சர்வ பரிபூரணர், சர்வ 

காரணர், சர்வலோகநாயகர், சர்வசீவதயாபார், சர்.காரியசாரணர், 
சர்வஞானசாரணர், சர்வதேவசிசாமணி என்று சிவச்துச்கு சாமம் 
வாக் கணச்கில்லை, இதற்கு வசனம் உண்டோ? உண்டு, எப்படி? 

்'தஇரைநுரைகுமிழியெல்லார் இரைசடத்றோன் றமாபோ 

லுசையுயிர்மாயையாத்கை யுனதிடைமுதிச்சச்சண்டேன் 

பரை திருவுருவமாகுப் பசுத்தொறங்குடியிருக்த 

இருமழுமார்பன்போற்றுர் இருப்புலிஉனத்துளானே?!.-- 
எனவும் வுரும், (@s) 

வம், சத்தி, சாதம், விர்து, சதாசிவம், மயேசுவரன், ais 
சன், விட்டு, பிர்மா, இரத ஈவர் தருபேதமுஞ் வெபேதமுஞ் சத்தி 
பேதமுமாம், சரீரபேதமெல்லாஞ் சத்தி; ”வபேதமெல்லாஞ் சிவம் 
என்று, இவ்வியாகமஞ் சொல்லும்; அதற்குமுன்னே வேதமுஞ்சொ 

ல்லும், இர்தவேதர்சிமச் கண்கள்பெற்ற ராதாச்களும், 

*சத்தியாவதும்முடற்றயக்குசீவனுட்சிவம் 

பித்தர்சாளிதற்குமேற்பிதற்றலாவ.தில்லையே”'..-என்று 

சொ்லியிருகஇரார்சள், எண்பச்துரான்கு மூறாயிச யோனி 
பேதச்தோறும் பிறர் திறச்கிறவன் இவன் ரெவனாவானோ! சவலுக்கு 
உற்பத்தி லயமில்கூடென்ற *உாசமஞ் சொல்லும்; ஆனாற் செனன
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மரண மாருக்சென்னில், மனதுக்கென்றே அசகமூத்தாச்தம்; இதா 
எல்சேசொல்லியிருக்குதெல்னில், சர்வச்யொனோத்தி தத்திலுஞ் 

சந்தியாகமத்திலுங்காண்க, இதற்கு வசன முண்டோ; உண்டு, 

எப்படி? 

:ேதேகமாதுமையாள்கூறு வனின் கூறதானா 

லாசமாய்ப்பிறர் திறப்ப காரெனவறையலாமே 
வாகனவிடபவூர்தி மனமெனவறிர்துசொண்டேன் 

றேசவாலயத்தை£ங்காத் தஇிருப்புலிவனத் துளானே?!.- 

எனவும் வரும், (௫௨) 

அனாதியிலே பாசம் பசுவை யெங்வண்ணம்வர்து பத்தித் 

கொண்டத? 

மால்கொடுத்தாவிவைத்தார் மாமறைக்காடனாரே?:-- 

என்பதனால், அ௮னாதியிலே ஈசுசசங்சற்பத்தை யுன்பொய்ப் 
போதத்தால் அறியப்படாதே என்னில், ஒருபரிகாரம் பசிகண்ட 

குழக்தைக்கு விசாரமுமுண்டானாற்போல அனாதியிலேமலம்வக்.து 
பொருந்திற்றென்னில், அத்மா நிர்வயவனோ அவையவனோ வெண் 
னுஞ் சங்கைவரும். சர்திரணிடத்தி£ல யிருக்க களங்கத்தை முய 

லென்றம், மானென்றும், ஆலவிருட்சமென்றும், பூமிந்சாயையென் 

௮ம் பலவாய்ச்சொல்லுவதன்றிப் பிரத்தியட்சமே பிடிபடாமல் 
மயங்குமென்னில், ௮னாதியிலே விளைந்த விருத்தாந்தம், நீ சவமாய் 
கின்றாற் றெரியுமன்றிச் சீவனாய் நின்றுபார்க்குமளவுர் தோன்று 

தென்பதே இத்தாக்தம், இதற்கு வசனம் உண்டோ? உண்டு. 
எப்படி] 

௪ அனாதியின்மலம்வந்தென்னை யடுத்ததுமதற்குமுன்ன 
மனாதிசளிலாதவாறு மலடிபான்மைச்தன்போலத் 

* இஃது ஐ அடிச்செய்யுள்,
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தீனதரின்சத்தியாலே தனுகரணக்கள்வச் து 

பினாதிரிற்பெற்றப்பின்னர்ப் பிறிர்த அம்போல்லேதன் 9 y 
செஞதிபன்வழிபட்டேச்.லர் இருப்புலிவனீத்துளானே 5, "7. 

எனவும் வரும், ) 

வா? ஈங்சம்பர்தமானால் பின்னர்ப் பாசசம்பந்தப்படுமோ? 
படாது, பரமரமுத்தனானல் பிராரத்தம் ௮னுபவிக்கிறவன் சுக துக்சப் 

படானோ? பட்டும் பட்டவனல்ல; சணீடுவ் கண்டவனல்ல; கேட்டுவ் 
சேட்டவனல்ல; பார்த்தும் பார்த்தவனல்ல; உண்டும் உண்டவ 

ல்ல; மோக்தும் மோச்தவனல்ல; என்று சர்வச்சியானோத்தாஞ் 
சொல்லும், இதற்கு வசன முண்2டா? உண்டு, எப்படி.? 

'கடவிலேசலர்தவாறு கதியிடைப்பின்வந்தாலும் 

சடலினுட்டன்மைகுன்றாச் சதையெனறினைக்கண்டேரரு 
முடலிடைமிருர் துமுண்டு முறக்கியுமுலாவிரின்றுச் 
திடனுடைஞானியன்ோ தஇிருப்புலிவனத்துளானே??-..- 

எனவும் வரும் (௫௪) 

ஈவழும்-௪வன் முத்தர்களும், பூவும்-வாசனையும், மணியும்-ஒஸி 
யும், $ரும்-தட்பமும், செருப்புஞ்-சூரிம்மீபாலுமென்னில்; இவை 

இரண்பெபடாதோ? இவைகளொன்றுச்குரிய வுவமைகளென்பதே 

சித்தார்தம். ஒன்றென்பதும் விலச்கேயென்னில், 
'இரண்பெட்டவூரிற் குரங்குங்குடியிரா!?---என்றும், 

:மதியுங்ககிருமொன்று பட்டதமாவாசய புண்ணியதின ம்? 

என்றும், 

(;கண்டனுங்கண்டியுர் சகலச்தொன்று பட்டார்? 

என்றுஞ் சொல்லுகின்ற இந்த வ்சனங்களெல்லாம் விலக்கு- 

ஆனால், அனுபவத்தில் ஓன்றென்ற அனுபவமும் விலச்காம். அனுப 

வத்துச் செல்லாம் ஒன்றென்பதே சருவம௫சம்மதம். இதுதர்ச்சத் 

துச்சடா2, இதற்கு வ௪ன முண்டோ? உண்டு, எப்படி?



உ௫௭ வள்ளலார்சாத்திரம், ,[ருபத்து 

(ஒன்றாயுலகனைத்.து மானார்சாமே 

BAC sro) awit gn igre”, 

“ஒன்ற புலக் த்க் மானாவயென் றப்பருசார 

மொன்றா மொழியாற் புசன் றிருச்சப்-பொன்றாச 

ஆத்தியிலு மும்மு ததர மு்டென் நுகரத்தலெவன் 
Ss soe eran பேசு!'.....ஏஃம், 

ஒன்.றிரண்டல்லவென்றால் Gerda MerQuwren oy pu ppt 

சன்று ததென்னாரகிறர்குஞ் ஞானிசளுள்எச்கோயி 
சென் றரிற்னியதென்றோவிடை விடாதிருர்ததெம்மான் 

சென்றடையாதசெல்வத் இருப்புலிவன் துளானே”'..- 
எனவும் வரும். (@@): 

பஞ்சபாசம்சளும் பஞ்சஞானம்சளாற்றனித்தனி நீல்கும்; பஞ் 

சஞானமாவத சொற்சொருபம், பரசொரூபம், புருடார்த்தசொரு 

யம், உபாயசொருபம், விரோதிசொருபம். 'வெறுடையசாயடி Aa 
காமி என்றாற்போல, ஆத்மாவுக்கு ஆத்மகாய யென்றுண்டான.த. 

அது வெ.த்தோடு ஒலச்தபோதும் உண்டோ! என்னில், அப்போது 

அவனே பிவனும், அவளே விவளுமசம், ௮-2. என்போலவென்னில், 
சச்திரனும், ௪க்இரிசையும், அமாவாடியித் ரரியனோேடெசன்றி ௮2 

இதவாய் நிற்றல் போலாமென்றறி .இதத்கு வனம் ' உண்டோ? 
உண்டு, எப்படி! 

பாசத்தாற்பாகத்தோடும் .பதிர் திஉப்பகுவார்சின்பாற் 

சாசற்றவிழியார்போலக் சலர்தபின்பிரிவ.தில்லை 
யாசற்.தசீயும்சானு மன்னியலின்மையாலே 

தேசத்தாற்பபவலான இருப்புலிவனத்துளானே 4 ஸம் 

ண்டி யமா யாலிருள்ளசெட .வெப்வொருளாம்விளல்லத் 
சாண்டியசொதிலயமிலைலுஞு: .சொல்லவல்லனல்லன் வே 

கனகும் வரும்,



நாலுசங்லகை.]  வள்ளலார்சாத்திரம். உ௨௫எ 

ஒருமனிசன், பராமவ சொரூபமாவது ௮தஇிசயமன்றியடாதே? 

BBO சொன்னால் உனக்கேன் சமுசயம்; ஆசமமே, வென்வேறு 
சதன்வேறு ஆண்டவனடிமைச் சழிஏவாராதென்று சொல்லுமே, 
அதுகெல்லாம் பூர்வகாண்டம். உச்ச. ரசாண்டச்திறழ் சொல்லுகிற 

தைச் சொல்லுறன் சேள். ஓரு குளவியாற் £€டத்துக்குக் GUS 
தவம்போய்ச் குளவிசந்தனை முற்றமுற்றக் குளவியான தன்மை 
யும், ஒரு பாடாணஞ் ஏிற்பனால் லேதசங்கப்படி செய்யத் தெய்வ 

மான தன்மையும், ஒருவிழல் ஆ ௮மாவா?ூப் பிடிக்இப்பிடுக்கி ஈட 

விலாமிச்சியான தன்மைநும்போலச், 

தவன் நிச்சையாலுஞ் சிவஞானத்தாலும் 9வமாவன் ??- 
என்று, 

சர்வச்யொனோத்தரம், சேவிசாலோத்த.ரம், வாதுளசசமமு௪ 

வியவை ிச்தார்தப்படுத்தும்; ஆகையால், பூர்வசாண்டம் பொரு 
எல்ல; பொருளென்னில்-உனச்சனுபவசாலஞ் சமீபமில்லையென் 
பது வ.சத். திரியும் இதற்கு வ௫ன முண்டோ? உண்), எப்படி? 

:ட்படு€ேடோல்ல சேழ்செர்குளவியாலே 
யாட்படவதுதானான த.தசீயம்போலுமம்ப 

நாட்படப்பிரிர் தசாயே னாதகிற்காட்செய்தத்தரற் 

சேட்பீ€வமதானேன் நிருப்புவிவனத் தளானே??.-எ-ம், 
பச்னசைமண்பொதுப்பிலே புழுப்பொதிச்் வேட்டுவ 
னிச்சலும்நினைர்திட நினை தவண்ணமாயிடும் 
பச்சைமண்ணிருந்திடப் பறச் து. தம்பியாயிடும் 
பிச்சர்சாளறிர் திலீர் பிசானிருர் த கோலமே”... எனவும் 

வரும், (௫௭௪) 
சிவன்முத்தாள் உலகத்தோடு கூடியும் கடா மல் எப்படி. யிருப் 

பார்? தாமரையிலவர் தண்ணிருகு.. சேழம்டிபிள்ளைப்பூச்சியும், புளி 

வம்ப ழமுர் தேரிமம்போலும் நிற்பர், ge, மில்லேயென்றுசொண்



2B வள்ளலார்சாத்திரம். [அறுபத்து 

ற் குற்றமோ? பிரார்ததகன்மம் பொரிச்றெவரார், தேசம் பொ? 

க்குமென்னில், மாயாவாஇியாய்முடியும்; மனச் தரன் பொடச்குமெள் 
னின், மனத்துக்கு வரியும் வயிறு முண்டோவென்னுஞ் சக்கை 

வரும். ஆனாற் சித்தார்த 9மப்படி” தேசச்தான் பொூிக்றெது. விரு 
ட்பு வெ.றப்படைவது மனது அதெப்படி? அத்தாட்சி, ஒருகுடும்பி 

சமுசாரம் பண்ணுகையில் சலியாணம் வஈதாற் சளிப்பும், சிரியாணம் 
வந்தாற் இ3லசமும் அடைவன். தனச்சவையின்றி யிருக்துஞ் சுது 
ச்ச மடைவ து போலவும், ஒரு ஈகரச் தீப்பற்றிக்கொள்ள, ஒரு ஈகம் 
பிரதிட்டைபண்ணி இரண்டுக்குஞ் சரிசோச்சமின்றிச் சுசதக்க 
மடையும் அரசனைப் போலவுமாம். பின்சென்றறிக; இதற்கு வசன 

முண்டோ! உண்டு. எப்படி. 

“பக்கயப்பாசடையென்னப் பங்கரமு றம்புழுவென்ன 

மங்குலகைத் துறந்தாலும் அற்வாசமாண்பினராய்ச் 

சில்கமெனமேனோச்ூச் €ழ்சோச்சாத்திறத்தினேே 
லங்க முறுஞ்சுசதுச்ச மறிவடையா மனமடை யும்”? எ-ம், 

“பக்சயப்பாசடை€ரிடை நிற்பினும்பற்றையுரறுச் 
சங்கையெரியிற்சுடினுர் தவளகிறங்குறையாத் 
துங்கமணிப்பாம்பிருட்குகை தன்னிலுமல்லையுறு 

Seana une) ar வடி. யாசெழித்சச்சியேகம்பனே?”.... 
எனவும் வரும், (௪௮) 

இர்தச்சிவஞானத்தைப்பெற்ற மகாயோ௫களுக்குச் சாயம்-௮௧ 

யம், சஉரணஞ்-சிவகரணம், சிர்ை-சிர்ச்சிர்தை, எது-ரிே ௪, பா 
வனை- சோகம் பாவனை, பூசை-௪மதரிசனம், அறுட்டானஞ்-சவோ 
சம், சச்தியாவர்தனம்-மசரலாச்சயம், வக்தனை ௯ழிபா9-த.ற்றெரி 
சனம், சமாதி-சவதெரிசனம், இதற்கு வ௪னம் உண்டோ!” உண்டு, 
ST LILI LS 

வடி.விலாவடி.விஏழின்று மனமிலாத்தொழில்குயித்தி 
யடிமடியில்லாஞான வா.ரமு.துண்டுகிற்போர் ௦



கரலுசங்கை.] வள்ளலார்சாத் தரம், ௨(இ௯ 

படுகுழியனையபெண்டீர் பாழ்ஈரியனை யமைர்தர் 
செடியுடையாக்கைவேண்டார் திருப்புலிவனத் துளானே?:....- 

எனவும் வரும். ... (இ௯) 

சிவஞானிகள் பஞ்சாக்கரத்தின் முத்தியானர்தம் பெற்றிருப்ப 
தெப்படி? என்னில், ஈசாரமா௫ய மாயையை சாமல்லவென்று ஈமு 

வாமனமுவி, மகாரமாசிெய வாணவமழைப்பு £ங்க, யசாரமாகய வா 

த்ம தரிசனம்பண்ணி, வகாரமாகிய நாயைச்சண்டு, சசொரமாகயெ 
பிதாவைத் சாயாற் சண்டுங்காணமற் சுவானுபவத்தி லமு* இஙிற்பர் 
கள். அழுந்தல் வேற்றுமையைச் காட்டாதோ? வென்னில், ௮ழுசர்த 

லென்றது ஒப்பனை இதற்கு வசனம் உண்டோ! உண்ட, எப்படி? 

'சகாரத்தின்மயலைஞான வாளினான.றுக்கிப்பின்னர் 

மகாரத்இன்மறைப்பைசாமே மணியெனமதஇியால்வாடீடி. 
வசாரத்தின்வழி?ய சென்று மாலயனறியாதெக்குஞ் 

சகொரத்தைச்சண்டேகின்னாற் திருப்புலிவனத் துளானே?:.... 

எ-ம், 

:மந்திரமாவதுமஞ்செழுதிதே wigsor Brae 

னைர் தபொராளையும்சாட்டி யிரண்டின்வழியடைத் து 

முர்துவிசீண்டின்வழியைத் இறா தயர்முத்.திதச்தான் 
கந்தன்கணபதிச்சப்பன் சலிச்சச்சியேசம்பனே?:....- 

எனவும் வரும், (௬௦) 

தற்போச்சே சிெவமாய்த் தானில்லாமையே அதற்கடையாளமர 
ய்க்சண்டமசத்தச்சள், திருடனதரிசனக்சண்டிருக்கும் வண்ணஞ் 
சொல்லில், அனந்தமூர்த்தி சடனத்.திச் சாடரங்கம் ஆத்மாவாக, 
ஆதிமா அபேட்சை உபேட்சையென்னு மிரண்டு சண்களையுமூடி 

சிர்வாணபதத்தை நினையாமல் நினைப்ப?த நடனதரிசனம், இதற்கு 
அசன முண்டேர்? உண்ட, எப்படி



& 5,0 வள்ளலார்சாரத்திரம், [அறுபத்து 

கோயிலாவாச்கைபெற்று எண்ணறிவுடையசாகித் 

தாயினுமினியரின்னைச் சமாதியிற்காணமாட்டார் 
மாயையால்வகுச்சப்பட்ட வடிவிடைநிம்னைச்சாணச் 

சேயராயரற்றஇன்றார் இருப்புலிவன ச் ளானே? — 
எனவும் வரும், (௬௪): 

சிவஞானியைப் பிராரத்தம் வாதிச்குமோ? வாதியாதோ?வெகு 

முசத்தில் வாதிக்கும்; ௮சமுகத்தில் வா.தியாது, ௮சமுசமானால்வெ 

குமுசம்வருமோ! அதுதான் பிராரத்தவாசனை இந்த வாசனை இர 

ஷ்ணர், சீராமர், சுகர், வாமதேவர், நந்தி, பிருவ்இ, வதிட்டர், வான் 
மீக இவர்களிடத்திலுங்காண்க, இதற்கு வ௫னமூண்டோ? உண்டு, 
எப்படி.” 

(-அமைத்தபடியெல்லா மனுபவிப்பதன்.றியே 

யுமைச்குரியோனாலு மொழிச்சமூடியாவே?!--எ-ம், 

தழியானு மயனுமறிகலா 

வேழைபங்கனை யன்.றியிருஙிலத் 
தாழைவென்றவ ருண்டுகொலோசொலாய் 

மாழைபோன்ற் மலர்ர்துளஎஞாழலே!?...௭-ம், 

'தனுவொகெலவாரசாயின் சார்த.ராவினையிரண்டுர் 
தனுவொசெலத்தலாலே சார்தரும்வினையிரண்டு€ ௦ 
மனமொழிகாயமூன்று மவுனமுத்இிரையினிற்பச் 
செமயலசன்றோர்போற்றுர் திருப்புலிவனத் துளானே?'-- 

எனவும் வரும். (௪௨) 
இலயோகிகள் சவாலயதரிசனம், குருதரிசனம், ச.ங்சமதரிச 

னம், செய்வாரோ? வனே ஆலயமாசவும், சிவமே குருவாசவும்,௮.றி 
வே டனசவும் த்ரிரிப்பர்; தன்னைச் வொசாரமாங்தே சம்கமமாக: 
வுர் தரிரிப்பர்; சவாலயமாகவுர் தரிசிப்பர்; இப்படி. மூதகைப் படு 
மோ? என்னில், உபசாசமன்றிச் சுபாவத்தில் ஒன்றேயாம். இத்ற்கு. 
austen முண்டோ? உண்டு, எப்படி?



காலுசங்கை.] AU AT aT ONT EN BT Lb. ௨௬௧ 

கு.றியறிவாகுக்சோயில் குறிப்பராமாவியாகு 
மறிவுசங்சமமேயெல்லா மறிவெனச்சண்டுகொண்டேன் 
றறியெனவுடலுல்கண்ணுஞ் சமா.தியிலிருச்குங்காலைச் 
செறிபவமினியெற்குண்டூடா திருப்புலிவன த துளானே?!-- 

எனவும் வரும், (௬௧) 

சவயோ௫ூகெள் சிவதரிசனம் பண்ணுவாரோ! பண்ணின் மன 

வாச்குச்சாயம் அசையாதோ? அசைந்து மசையாத நிலையிலிருப்பர். 
போசம்-போக்கயம், சாமி-சாமியம், சாக்-சாச்கியம், இரண்டு 
வகுப்புமின்றி நித்தியானத்த துரியத்தில் தேகபரியச்தம் வரவும் 

போக்கு மிருக்கும்; ஆகையால், வழிபடுவோசைச் குறித்துச், சனச.ச 
மே தேகமென்றும், வமே தாமென்றும் சினைப்புள்ளமட்டும் சினை 

ப்பர். பஞ்சபாசங்களுச்குஞ் சாட்டு நாயகர் தாமானபடியால், DIF 

அனக்தானந்தத்தை என்னென்று சொல்லுகேன், கடைசாரீஞ Fur 

ச்மாவே பரமாத்மா; பரமாத்மாவே சவெமானாற் சைவசித்தாந்தம் 

ஓப்புக்கொள்ளுமோ? பூர்வகாண்டத்திற்குத் தள்ளுபடி; உத்தாகா 

ண்டத்திற்குச் சம்மதம். இதற்கு வசனம் உண்டோ? உண்டு, எப் 

படி” 
.வானகமண்ணகம் வளைச் துதிரியினு 

ஞாலிசள் வாய்மொழி நாம்பலகேட்பினுர் 
தானே?வெமலாற் றனிச்சிவம்வேறிலை 

மோனறிலையிதுச் சையமுமுட்டுமே??--௪-ம், 

மசைவரித்தாச்தமேல்லார் தானவனாூிஙிற்றல் 

மைய வேதித்த மற்றதுசரானேயென்ன 
லுய்வசைக்சரண்டுமொன்றென், ரோதியென்னுயிர்க்ொபஞ் 

செய்தசற்குரவனீயே திருப்புலிவனத் துளானே”:...- 

எனவும் வரும், (ae) 

Dis அ௮றுபத் துசாலு சங்கையும், ௮றுபததுசாலு சலைச்சயொன



௨௬௨ வள்ளலார்சாத்துரம் [தரவழக்குச் 

மும் இதற்கு யோக்கியம்; நிருவாணதிட்சைபெற்ற சத். தச்சன் இ 

னாற்பஞ்ச பாச.த்தினின்றும் விடுபடுவர், 

சிவயோகிவாக்கு நான்மரைவேதம். 

அறுபத்துநாலுசங்கை - முற்றிற்று, 

திருச்சித்றடிபலம். 

  

உ 

இ வமயம். 

வள்ளலார்சாத்திரம். 

  

பதனை ந்தாவது. 

தசவழகீகுசீசிம்தவா. 
_...௮௨- 

ஏச்தனையெண்பது, ஆசமவாச்சியல்களா புள்ளவை Ose 
தனை! ஏகூந்தனை, துவிதர்தனை car POI sb. WHA, ped sAt 
தனை கொழிப்பான்பொருட்டு ஏசரர்தனை வர் தனம். இத ற்குச் 
சாமியம்; 

இரதனையைத்தர்தென்னைச் 9வமாச்யொண்டானை 

சிந்திக்சச்சிச்திச்கத் தர்ப்பணத்தைவிளச்ச 

வச். இிடுமவ்வொளிபோல மருவிய லுளத்தே 
வரவ ரவர் இடுவன் பின்மலமானத.றுமே?? 

பிரதமந் திருமேனிகொண் ட வழக்கு. 

வெனுக்குத் திரு£மனியில்லை; எங்கனம்? என்னில், ஆசாசமே: 
£ரிர்மத்.துக்குச் சரீரமென்று வேதஞ்சொல்லும், * தன்றியும்.



சிக்தனை.] வள்ளலார்சாத்திரம். ௨௬௩ 

அனாதி தொடுத்து இற்றை வரையுஞ் சவனுருவமாய் வரச்சகண்டோ 

மில்லை ஆனால்” அட்டமூர்த்தி, அண்ணாமலை மென்பதும், மச்திர 
சொருபியென்பதும் பொய்யோ, என்னில், ௮ஃ்தெல்லாம் தியான 

மாத்திர மன்றிப் பயன் படாதேயென்னில். உன்னைப்போலச் சண் 
டிதப்பட்டு மலசரீரியாய்ச் சாமாதிகுற்றங்களோடுங் கூடிகின்றால், 
அப்போதிவள் தான் சவனெ*றறிவை; இர்த ௮றிவையாரோ உல 

க்குப் போதித்தவர்! அவரே குருட்டுச்குரு, நீயே குறாட்டுச்டேன் 

பேதாய்! இர், ஏழைமதியாலேயன்றோ பிறர்இிறர்தாய்; ஆசையாற் 
சவலுச்குச் திருமேனி புண்டென்பதே த்தாச்தம். சாமியம்; 

அருளே திருமேனி யான்மாத்சிருமேனி 
குருவேதிருமேனிச் கொள்?:..... 

: அறிவுச்சறிவா யறிவிப்பரன்டில்லோர்ச் 

சறிவுருவுகொண் டருளுவான் 

எல்குமிலையென்பா நிதயர்தொறுமறிவா 
யெக்குமிருப்பா னெம்மிதை?.....- 

, சாதவிச்துசளாதீத சமோசம: வேசமர்தரசொருபாய சமோ 
ஈம2) என்னுச் திருவாச்குகளா லறியக்கடவாய்ட 

துவிதியை யுயிர்வழக்கு, 
வெலிச்சுத் திருமேனியுண்டாகில், இர்தச் சவெனையன்றி ஆத் 

மாச்சளில்லை; எங்கனம்? என்னில், சருவசேசங்சடோறுமாய் நின்று 

உண்ணல் உடுத்தல் முதலிய காரியங்களைச் வனே செய்வன் 
அன்றியும் ௬௬ ''சரிரபின்னம், பரமாத்மனேகம்'' என்று சொன் 

னமையால் ஆத்மா சாத்தி; ஆனால், உன்பெயர் மாயாவாதியோ! 
அனிீச்சரவாதியோ! இருபெயரும் உனச்சே தகும்; இர்தச்சொச் 

சை மதியாலே யன்றோ, 

மாயவாதமென்லுஞ் சண்டமாருதஞ் சழித்தடித்தார்த்து?' — 
மென்று, ்



௨௬௪ வள்ளலார்சரத்திரம், [தசவழக்குச் 

மாணிச்சவாசசரால் தூற்றப்பட்டாய், திசேடனே! உயிரு 
ண்டு கரசசொர்ச்சஞ் சிவலுக்கோ? சவனுச்கோ? சிவனுக்சே ஆனாற் 
சீவனெக்சே?! ரீதான், என்னாக்கெனச்குண்டோ வில்லையோ?! என் 

னில், உண்டில்லையென்பதே நாச்செள் நறிர்தாற்போலச் சீவனை 
யதிவாய் மூடனைச் சீவாத்மாவென்றும், விவ௫யைப் பரமாத்மா 

வென்றும், சொல்லுசையாலும் சீவனுண்டு, கருவியோடுவ் கூடின 

தே உயிர்க்குப்பிறப்பு; கருவியைப் பிரிர்சதே உயிர்ச்றெப்பென்றறி 

சசசிலே மயிருண்டானதுபோல, சாயன்மார் உள்ளத். இதிலை உயிரு 
ண்டென்று மதிச்சப் பட்டு. உள்ளங்கையி2ல மயிர் சொத்துக் 

கொத்தாய் மூளைத்தெழுர்த கதைபோல, உன்னறிவிலே உயிரில்லை 

யென்று மதிச்சப் பட்டது உன்சண்ணறி உடைமைச்சேற்சக் சழ 
Der கோட்டான் சூரியணில்லை பென்றால் ஆர்தானொப்பு.ச்கொள் 

வார்: இதற்குச் சாமியம், 

ஊமூனொளியில்லை9 பனி ஜனெப்புவசோமற்றதபோ 

லேமவுயிரின்றென்பாரில் உவனுவளு துவெலுமுசைமு 

தோன்றிகின் றழி மு.ச்தொழிலுஎவதனாற்' [ச்சுட்டாய்த் 

சிவனுண்டவஞாற் சீவனுமூண்டாவ் ் 

ச.றிவினைமறைக்கு மலிச்சையுமுளவே 
உடலிழச்சமுத2ரா உயிரிழர்சமுத?ரோ ௨. [க்சண்டீ 
உடலிழக்சமு ரால் லுடறனையன்றங்கண்டீ ரின்று 
ருயிரிழர்தமுதிராகி லுயிர்தனை யன் றுங்காணீ A sor pe 

சாணீர்?-- எ-ம், 

“இல்லையுபி2ரன்றரைக்கு முசைச்குளிருக்குமுயிர் 
சொல்லையுயிரிலையென்பவனே யுயிர்தோன்றிடலு 
சல்லமலர்மணம்போலுயிர் காதனுஈண்ணுமென்றான் 
கல்லிற்புறப்பட்ட கையுடையான் சச்சியேசம்பனே?!....- 

(உளதிலதென்றவிவியக்இரதனுவிளான்மா) என்னுச் திருவா 
க்கால் ௮அறியச்கடலாய்,
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திரிதியை யாணவவழக்கு, 
அத்மாவுண்டி; ஆத்மாவைப் பஞ்சபரகத்தி லாணவமறைக்கு 

மென்பது கூடாத, ஏன் கூடர.த? அத்மா சுவயஞ்சோதி, அசரீரி, 

அனாமி, ௮விகாரி, நிரவயன், அரக்தாநர்தன்; அகையாலாணவமறை 
யாது, உன் பெயீர் அ£ம்பிரமவாதியென்றுயார்தோர் சொல்லுவர்; 

கெடுவாய! பிரமன், சான் பிரமமென்று பட்டபாடும், புருடோத்த 
மன், சான் பிரமமென்று பட்டபாடும், புராணங்களித் கேட்டறிர்தா 
யில்லையோ! ஆசையால், உன்சருமமே சுட்டளைச்கல்லாயிற்று. பே 

தாய்! இர்த மதியைக்சொண் டெங்ஙன் பிழைத்தாய்! இத்தனைசோ 

ரணிச் டெங்கொடுத்ததே ௮ஜ்ஞானம்! குழச்தையைப் பராக்குச் 
செய்வதுபோல, சாடோறு முன்னை விடயப்பராக்குச் செய்வதா 
ணவம்; அன்றியும், (உன்னாணவத்துச்சசதிவர்ததில்லையோ) வென் 

லும் வையச் சொல்லானு மறியச்சடவாய்; இதற்குச் சாமியம், 
! தன்னியத்தைக்சாட்டிய ஈன்னியக்தைத்தான் 
மறைக்குமென்னே மலச் இினியல்':--- 

அள்னியமானவர்றையுணர்ச்தி யன்னியமாய் நிறைந்த வறி 
வறியாமையானும் மல.மிலை மாயை மறைக்குமெஈ்னில், 

மலகுணமறைத்தல் மாயைவிளக்ச 

லளைபு&கொடுங்கிய வரவின்வாலுள 
தலையிலையென்னல் சவலைச்சொல்லே??..... 

அனால், இர்த மலம் ௮னைதியோ? தியோ! அனாதியென்னில் 
$ங்சாத. ஆதியென்னின் நீங்கிப் பின்னுமாவரிக்கும், பாலுக்கு வெ 
ண்மையும், கரிச்குச் சறப்பும் இயற்கை சுச்லொம்பரத்துக்கு அழுக் 
சேறல்செய்சை; ஆனல், இந்த இருதலைக்கொள்ளிக் இடைப்பட்ட 
யான் போம்வழி, பன்னிரண்டுவருடக் குருக்கடை, 

சதுர்த்தி மாயைவழக்கு, 
மாயை3யேயில்லை; எவ்வாற்றாணில்லை? சஞவம் பிரமமயமென்று 

சருதிசொல்லும்;* அதன் றியுல் சாணப்பபுவன, சகேட்சப்பவென,
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உண்பன, உடுப்பன , கலியாண,நிரியாணரமுதலியவெல்லாம்பிரமமெ 
ன்று என்னனுபவச்,தக்கே யொக்கும்போலும்; ஆயின் முன்னே ஒரு 
சர்வ€ீவதயாபரக்கொக்கு ராமமாத்திரஞ் றப்ப, ஏரி, குளம், மடுக் 

சள்குட்டையிலுள்ள மீனெல்லார் நுய்த்த கதையைவிளக்கச, நீயும் 

அவிசாரவாதிட் பட்டங்கட்டிசக்சொணடு, கிருட்டினவிலாச புத்சகத் 

தைக் கைப்பிடித்து, மேலுஞ் சர்வாதமாச்களும் போம்வழி அர்ச் 
தனை மாயையிலே அகப். பட்டுக்கொண்டு விழிக்ற தும் வளிதையரு 
யத்தத்திலே சங்கவைப் படுவதும் உனச்சே தெரியும், மத்திமப் 

பேதாய்! தற்போதச் சிவன் மற்ற சாதாச்சள் ௮னுபவநிலையை யறி' 
யாது பிதற்றுசெறனை உன் கருமமே சட்டளைச் சல்லாயிற்று. சா 

மியம் ? 
₹ஓருமலவழச்கு மிருவினை த்தொடரு 
மும்மலச்செருக்கு சால்விதவாச்கு 
மைவகைப்புலனு மறுவசைக்குற்றமு 

மற்றாலன்றி யறிவாகாயே”?-.-எ-ம், 

₹மாயை?யயுடலமாகும் யாலையுமாயையாமே??.-ஏ-ம், 

ஆகையாலிந்தமாயை யறிவினைமுழுதுமூடி த் 
சேசமேயான்மாவென்ழஞ் சேயிழைமடவார்தங்கள் 
போகமேமோச்சமென்றறம் புத்தியைத் திரிபுபஸ் ஹ் 
சோசம்பாவனையாலித்தைத் தொலைப்பர்சள் 2வன்முத்தர்'? 

என்னுச் திருவாச்காலு மாயையுண்டென்றறி இர்த மாயை: 
அறிவை மறைக்குமன்றி விஎச்சாதென்னிஷ் 

அணவத்தி லேடெரச்த வாருயிர்க்குச் சாயமெலுல் 
சோணைவிளச் சளிச,த சோமானே.யாணவமு 

மாக்கையும்வர் தென்னைரித மல்லற் ப0ித்தாமற் 

சாக்கிர கீதத்தை த்ர 

என்லுர் இருவாச்சாற்றெளி ஆூலிர்த மாயையெக்சே பிறச்
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த! என்னில், மனதிலே பிறர்த.த. ௮72 மனதெங்சே LS nts gi? 
என்னில், வியாழவட்டல் குருச்டை. 

பஞ்சமி கன்மவழக்ீகு, 

சன்மமே கர்த்தா; சர்த்தரவொருவன், வேறென்பதில்லை. பிற 
க்கப் பண்ணுவதுங்கன்ம?ம, வாலயெளவன விருத்தம்நோய் சாக் 
காடு முதலியன பண்ணுவதுக்கன் மமே இர்தக் சன்மர் துலையொத் 
தீகாலத்தில் சன்மமே முத்தியைசக்கொடுக்கும். இந்த சன்மறுட்பச் 
தெரியாதவர் கர்த்தா கன்மச்சயிற்றாேலே யாட்டுவிப்பாசென்பர்;. 

ஆயின் உன்பெயர் சர்மமாதியென்றும், சாலவாதி சகோதாரனென் 
௮ல், கேட்டிருப்போம் பேதாய்! இர்த ஏழைமதியைக் சொண்டல் 

லோ ௮னேச சாலம்பிறப்பை வளர்த்தாய்! தெரிர்துர் தெரியாத 

வன், கற்றறிமோழை?யே, கங்கையை யடுத்தம் கழியிடைமூழ்குங் 

குணத்தவன், 

£அறம்பாவமென்னு 'மருங்கயிற்றாற்க ட்டி... 
என்னுஞ் சுருதிதெரிர்துர் தெரியானாகி விஎச்கைப்பிடித்துக் 

இணெற்றிடை வீழ்பவனீயே, உனச்சொப்பு வாரிபுடைசுழ்ச்த வைய 
சுத்து ளில்லை, கெடுவாம்? பூர்வசென்மத்தித்செய்த விருப்பும் வெறு 

ப்பும் சடமாசையாலும், அதை யுனச்கு ரூக்கப் பண்ணிப் பொடம்: 

VEO pac? கர்த்தா எனக்குச் சன்மமில்லையோ கர்த்தாவில்லையோ 
வென்னும் வழச்கச் சொல்லாற்றெளி ஆலை$தக் சன்மஞ் சாகார 

மோ? கிராசாரமோ! என்னின், சாமியம், 

:அருவாயவல்வினைசோ யடையாவண்ண 
மாவடுசண்டுறை யுறையுமமரபேநே!!..... 
என்னுஞ் திறாவாச்சாற்றெளி கன்மத்துக்குச் ச௪டமுஞ் செயலு: 

முண்டோ! என்னில், சாமியம், 

சன்மம்வியாபிசடம்போற் சடமன்று. 

சென்மிச்சீப்பண் ஐுஞ் Ge wey —
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ஆனாலிந்த கன்மம் நாசமடையுமோ? நித்தியமடையுமோ! என் 

ஸில், சாமியம், 

(மாயப்பிறப்பறுத் தாண்டானென்வல் வினையின் 

வாயிற்பொடி.யட்டிப் பூவல்லிகொய்யாமோ'?-.-௭ ம், 

்*ஊழா லுடம்புண் Ou wade கூழுண்டு 

தாமும் வினையாற் சகமுண்டு-சாழ்கொண்ட 

விச்துமர மும்போல வீயா தொருக்சாலு 

மூத்.இியிலே வீயு முளை??--௭-ம், 

'சஞ்சிதந்திருகோச்சாற்போம்பிராரத்தக்சனுவோடேகும் 

விஞ்சுமாசாமியங்கள் விளல்சனுபவத்தால்வீயு ஐ 

செஞ்சயான்செய்ததெல்லாஞ் சிவன்செய்ததென்றுதேறின் 

மஞ்சனேவினைத்திறக்கள் வந்துனைச்சக்தியாவே??.- ௭-ம், 

“முன்னை வருவினையெல்லாஞ் சின்முச்திரை கொண்டெரித் 
தேன், பின்னைவருவினையெல்லா மருளிற்பிரித்.து விட்டேன், நின் 

னம் வினையினையெல்லாஞ் சிவார்ப்பணஞ்செய்தொழித்தே, ஸவின்ன 
மெனசக்குப் பிறப்புமுண்டோசச்?3யேகம்பனே?? 

இக்கருத்தா ஞீமடையு மென்பதே?த்தாந்தம் ஆயின், இர்தக் 

சன்மம் ஆதி2யா: ௮னாகி3யா? என்னில், குறுக்கை சன்மத்துச் 

குப் பிறப்பிறப்பெல்கே? என்னின், உன்னனுபவதஇற் நெரிய 
மன்றி, கிருவசனம் வசனத்துச் கெட்டாதென்றறி சனமம் சினைத் 

தாலுக் திண்டினாலுர் தொழிலுசரையாலும் வரும், 

('உன்னலொருகால் பின்னுரை ச்தலிருசாலதனை த் 
துன்னன் முசக்சாலொன்றே சொழில்':.- 

திரிசாண மசையா துமிற்பின் கன்மம் UDG as sas Ar gre 
தீம், சாமியம், 

“விருப்புவெ.ழப்பற்று வேதமொழிப்படி மெய்யுணர்ச்து 
மரிப்பைச்சணிப்பையு மற் னியா செமாத வர்ற
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எருப்புச்சிலையனுங் சால்லும்வர்தென்செயக்கடகர் 

செருப்பைப்புமுப்பற்றுக்கொல்லோ மகெடுக்சச்சியேசம்பனே ?'-. 
எனவும் வரும், ' 

ஷஷ்டி. யநா.இவழக்கு. 
சொல்லிப்போந்த மூம்மலீங்களும், ஆன்மாவை யராதியிலே 

பற்றிச் செப்புங் சாளிதமும், உவருஞ் , சமேத்திரமும், மணியு மாசு 
ணமும், உமியுச் தண்டுலமும், காசமும் விழிபும்போலப் பசுடையு: 
மறைத்துப் பதியைய மறைக்கும், சண்ணைச்தா னிருண்மறைத்ச து 

க.திரையு மறைக்குமோ? என்னில், இவனுக்குப் பதிமுகர் தெரியா 
வண்ண மறைப்பது பாசமானமையால் மறைக்கும்; ஆன்மா, அனாதி 
சுசரூபி, நிராசாசன், செவசம்பர்தனானால் எப்படி. மலம் மாயை சன் 
மம் வரது கராணமானது? என்னில், முயற்கொம்பும், ஆசநாத்தாம 
மைப்பூவும், வர்இபுத் தரனும், சானற்சலமும், தாணுபுருடனும்போல 
மலம், மாயை, மாமாயை, கன்மம், திரோதாயி யென்று Case 

சொன்னால், உனக்கேன் ௮னாதி சங்கைவரும்; ஒருத் தியைப் பேய் 
பிடுத்ததென்று ஐ$ீகமாகச் சொல்லவே, அவள்பேயான பிற்பாடு: 
பூசாரி ஆட்டி, அடித்து, அயோக்ியை re தெய்வ 
ததைச் டரசன் மேல்வைத்துப் பேய்போனதென்னவே, என்பேரி 
லே தெய்வமிரு£ச்றதென்பதுபோலச் வோன்மசம்பர்தம் போக்குச் 

சவத்துவம் வருவித்தபின், சீவத்துவம் வர்தவழியும் பேய்வச்தவழி 

வும் விசாரிப்பது அவம். குழர்தையையுறங்கென்று பிட்டத்தைழ்: 

தட்டத்தட்ட வுறக்காது செசைக்ளெப்பினாற்றா யென்செய்வாள், 
அதுபோலச் வன் சிவத்திலே யுறங்கனால், ௮னாதிவழச்குச் தெரியு 
மென் மாசாரியன் சொல்லச்சொல்ல இரட்டித்துப் போதர் தலை. 

யைச்இளப்பும். இதற்குச் சாமியம், 

எமுன்புசண்டேனில்லை பாசம்பசுபதிமும்முதலும் 

பின்புசண்டேனில்லை யென்னசண்மாயம்”!--எ-ம்,



௨௭௦ வள்ளலார்சாத்திரம், (தசலழக்குச் 

*இல்லேயெனுமாயையி லிட்டெனைரீ 
பொல்லனறியாமை பொறுத் திலேயே? ௭-ம், 

மையாடுசண்ணியு மைர்தருஞ்சுற்மமும்வாழ்வுஞ்செர்.தி 

லையானின் மாயையுரு வெளித்தோறறம்போலானதெல்லா 
மெய்யாயிருர்தது சாட்செல்லகாட்செல்லவெற்றிவறும் 

பொய்யாய்ப்பழங்கதையாய்ச் சனவாய்மெல்லப்போய்விட்ட 
தே?!--எனவும்வரும், 

ஆனால், மித்தையெக்றால் ஆகம?த்தாக்தம் என்னமாய் முடி. 

யும்? மலசத்தியிறச்தும், மலம் அப்பிரகாசமா விருச்குமென்றஅஞ் 
சரியோ? என்தகப்பன் செத்துச் தெய்வமா யிருச்சிரானென்றும், 

வீமனெறிச்த யானை அஆசாயத்திலேதொற்றி ஒன்றொன்றாய்விழு மின் 
றைச்குமென்றும், இச்த மரத்திலே பேயிருந்தது இப்போது றிது 

காலமா யிறர்திருச்சறதென்றும், சலிபுக ௮ர்தியத்தி2ல கற்சகோழி 
கூவுமென்றும், பொய்வழக்குப் பலவிதம். இதுபோலாமென் நறி 
வாய், இருள் போனபிறகு இருட்டுண்டென்னில், சொல்லளவன் 

நிப் பொருளில்லை, உண்டே? என்னில், உனச்குண் டெனகில்லை 
என்பதே?த்தாச்தம். பெத்தாள்மாவுக்குண்டு, முத் தான்மாவுச்சில்லை. 
வாயுபூதத்துச்கு வடிவுண்டு, ஆசாசத்துச் க.து௮ு:நில்லை; சாமியம், 

அசைவற்றால் வாயுவாகாசம்பின்னு 

மசைவுற்றால் முன்வாயுவாம்?:--௪-ம், 

அசையுற்றாற்வே னாகாரமாமர்த 
வாசையற் ருனீயேயரன்'!--எனவும்வரும், 

"தனால், முத் தனானபின் மலசம்பர் முண்டோ? உதஇத்தபிறகு 
இருட்ண்டோ? இல்லை. ௨தியாததநிஞுமுூன் இருட்ட்ண்டோ? 
உண்டு, இல்ல யென்ப நீ ௮லுபவியேயானால் அசமுசமாய்ப் பாச் 
S608. இிருசோச்சம் பட்டபிற்பாடு;. பஞ்சபாசல்சளு :மில்லை 

யென்று, வேதாசமப்படி பிரத்தியேசான்மா "கோடும் என்றறிவதே



சிந்தனை. ] வள்ளலார்சாத்திரம். ௨௭௪௧ 

சைவித்தார்தம், (பாசமென்னைவிடுவான் சாலமெர்சாளே) என் 

னல், சமுசயாத்மாவா மென்றறி, இதற்குச் சாமியம், 

சிவன் வேறுசவன்வேறென் நிரண்டாய்ச்சாணு 
மவன்செனனமரணத்தை” யடைவனாதலினா 

- லத் துவிதபகவனை யை முத்தனாதரிப்பன் ௭-ம், 

இன்மாவேபரமச)வமென வுண்மையாச 

வறிகின்றானவனெர்த வவத்தையடையினுமிவ் 

வான்மாவேபாமுத்தி யெளிதடையுமித்த 
வான்மலாபத்தைமொத்த லாபம்வேறில்லை'?எ-ம், 

சீவன் சவலில்கமா்கத் தெளிச்தவர்தம் 
பாவசசிக்கும் பரிச் து??---எ-ம், 

('அறிவென் நுனையறிச்சா லானர்த போதச் 
செறிவும்பொய் யரணவத்திற் சேர்வும்-பிறிவும்பொய் 
யானாவித விதத் தாட்டும் கருவிகளிற் 
போனாலும் பொய்பொய்பொய் பொய்??--ஏ ம், 

:அறிர்தவிடத் தில்லை யறியாமைதன்னைப் 
பிறிர்தபினும் பேசல்பிழையன்றோ?'....௭-ம௰, 

சுத்தபடிக, சல்சாசமாய்ப் பஞ்சபாசங்களு ஈமதிடத் தில்லை 

பென்று பாவிச்சப்பவெதே த்தார்தம். 

சத்தமி சமயவழமக்கு. 
சைவம், பாசுபதமீ, சாளாமுகம், வாமம், பைரவம், மசாவிச 

தம், உலகாயுதம், புத்தம், சமணம், வைணவம், மாயாவாதம், அனீச் 
சுரவாதம் ஆசப் பன்னிரண்டுதம். டஇர்தப் பன்னிரண்டுவ் கடக் 

தவனே வேன்முத்தன்; சமயசாத்திரம், சமயஅனுட்டிப்பு, சமயதே 
வதை இலவ்ைசளெல்லாம் மனம்பழுக்சக் கட்டிய வுபாயசூத் திரம்; 

சாமார் ஈமக்குப் வதியாசெனவரும் ஞானங்சளே சமயாஇீதஞானம்;.



672. Aararaiiret s Bu cw. [தசவழக்குச் 

இர் ஞானத்தால் சுகர், வாமதேவர், வஇித்டாதி, சமில£ரூய இருடி 
களும், சம்பர்சர்முசல் மாணிக்சவாசகரீராய மகத் துச்சளும், மூத்.இ 

WOOL ESTEE. gong wire, 

*தன்னையறியுமறிவே யறிவ௱றிப் 
பின்னையறிவது பேயறிவாமே??--என்லும், 
இருமூலர் வாச்சியமே வாக்யம், 

'உவலைச்சமயங்க ளொவ்வாதசாத்இிரமாங் 

Sams சடல்?'--என்ற தஞ் சரியொச்கும், 

“ger ன்று மாமென்று மாறு சமயக்க 

ளொன்றொன்றோ டொவ்வா துரைத்தாலு மென்று 
மொருதனையே கோக்குவா ருள்ளத் திருக்கு 
மருதனையே நோக்கி வரும்?!--- எ-ம், 

“பன்னிருசமயத்தோரும்பணிக் இடாப்பராப த்தை?!--எ-ம், 

்(ஈன்றென்றுர் தென்று சானெ ச்றுர் தானென்று 

மன்றென்று மாமென்று மாகாதே.நின் றரிலை 

தானேதான் றத்துவத்திர் சம்பறுத்துங் காச்சைக்குப் 

போனாற்போற் றேடும் பொருள்!:-.-என் றத, 

கருணைச்சையானம்மைத் அ சனெமையா னல்லனென்றர், தூக் 

சாரமையாற் நீயனென்றும், சானே பரப்பிரமமென்றும், வத்துவன்றி 
வாதமா வில்லையென்றும், மனவாச்குச் சாயத்துக் செட்டாமையா 

லில்லையென்றும், ஈச்சுரனின்2ற லிரவுபச லுள்வோவென்னு மை 

நிசத்தாலாமேயென்றுல் கூறும் பற்பல சமையிசள் சோசணிச்சூடத் 
தீசவுமாசாதே. சபரவமா யித்தனைக்கு மிடங்சொடுத்த வறிவேசின்ற 
கில; யவ தர்ன் இர்தவறிவரய் நின்று சமயப் பேய்சளை ரோச்சா 

மனோச்த் தத். துவவிசாசணை பண்ணுர் தத். துவர் சம்பைய் 
தொருவன்சட்ட சாணின்று ரெடியமாத்தால் சட்டுவோமோ, நீர்ப் 
க/ரம்பால் சட்டியோமோ, அன்றி விலாக்குமீனாற் -சட்டுிவோமோ.



தனை ஃ] வரர்ள்லார்சாதிதிரம், Set mi. 

*ீண்டசற்றாணாற் ச்ட்டவேர்மோ, வென்றாவி திசைக்குங்காலே. 

ars sejora ன்னை த்தையு a Oa ge சம்பேயென்னயுர் தேரு2, 

OsQé gr 1 Cui ene sc போன்றனவார்; தன்னை த்துறர்துபொருள் 

சாணவேண்டி நீர் போர்தபோச்கென் றஇிசயித்தனவா மென்ற 
வாறு, இதற்குச் *சாமியம், 

்'தானேசிவமல்லாற் தனிச்சிவம்வேறில்லை"!...௭-ம், 

(அஞ்செழுத் தும்பாவனையு மவனைப் 2பான்றன) என்னும் வை 
வச்சொல், 

? 

'சிவச்சிவோசவோசிவாசற் ச2வாகேவல?வா?!-- எ-ம், 

(அறிவு இரிகிதத்துக் சப்பா லறியு 

மறிவே வெமதுவே $ீயா-மறிவொன்றிக் 
சண்டாருங் காணாக் கதியை ச மழபாடிப் 
பண்டாரம் காணும் பட? என்பது, 

மழபாடிப் பண்டாரமே? யிேசமயாதிதப் ப.ரமாசியமுத்தி 

கானைக்சடவாய், ஆன்மதத்துவ வறிவும் வித்தியாதத். துவ வறிவுஞ் 

Pass pa வறிவுமாய மூவசைத் தத் துவசாலத் ஐச் சப்பாலறியப் 

பட்ட aurea gS a சர்வவுபாஇ சூனியமாகிய Raw 6 5¢ARa Cw 

# wr. இத்ற்கோ ரையப்பர்டில்லை. மகாவாக்கியமு மிஸ்தே;, 

ஓயறிவுமோசறிவா யொடுக்கெய யோடூஸ்பராளுல் கண்டுக்காளாத 
முத்தியை யென்றறிவித்ததா மென்றவாறு. அறிவு இரிவிதமென்ப 

தைச் சாச்சொஞ் சொப்பனஞ் சுழுத்.இி யென்டனுமாம். இதுவுமதே 

அறியுமறிவே சவமென்றது சாலவருந்த.தி சியாயம்போலத் தூல 

வறிவைச் காட்டிச் சூக்குமவறிவை மூன்றையுஞ் சாச்சியாய்ச் சண் 
ட.துவே நீயென்றுசாட்டிய த. (அறிவொன்றிச்சண்டாரும் சாணாச் 

«8) என்றது அறிவாலறியும் பொருளல்லவென்றதாம். மழபாடிப் 
  

மழபாடிப் பண்டர்.ரம் என்பது 2டன துபெயர்,



௨௪௪ வள்ளலார்சாத்திரம். [தசலழக்குச்' 

பண்டாரஞ் 2டனது பெயர் சாணும்படியெள்றது, மாயாவாதியைப் 

போன்று வாசாப்பிரமமாய்ப் போசாமையென்பதாம்; சாமியம், 

நீருச்குட்டட்பம்போ னின்னறிவினின்ருனைப் 

பாருட்கண்கொண்டு பரிர்து''*-௪-ம், 

்ஏங்குகிறைந் தானை யேகமிரண்டென்னா?த 

யெங்குமாய் £கண்டிரு?!--என்றும் வரும். 

அட்டமி ஞாதுகுஞான ஜேயவழக்கு, 
ஞாதுரு-தன்மா, ஞானம்-கத்மாவினுடைய தீசேச்திசிய ஞா 

னம், ஜேயம்:எஈச்சுரன். இரத ஈச்சரனாலே *தசேர்இிரிய ஞானத்தை 

ஆன்மா வறியும். இர்த ஞானம் முத்தியிலுமுண்டு, கூடாதென்னில் 

ops Bu aru மலுபவிச்சிறவான் மாவுமில்லை. ஆசமமுஃமில்லையாம்.மிச 

வும் ஈன்று எல்லா மீல்லாமற் போகிறதே சுபாவ முத்தி. 

் அவனுசானுமெய்ம்முயங்கி யனுபவிச்குமளவிலே 

யவனு.கில்லகானுமில்லை யாருமில்லையானதே'!'-- என்று, 

சுருதி யிருக்ற சென்னில், சுரு.இக்குப்ீ பொருடெரியாமல் 

யாருமில்லை யென்றும், சேயத்தமுர் இனவிடம் எல்லாமிறவா இறக் 

இருக்கும். ௮ஃதெக்கனம்? என்னின், ஒருத்தியை .ஒலிங்கனம் 

பண்ணிய ஒருவன் காட்டிற் புலிமுதலிய மிருகங்கள் Spe ge கா 

ணானென்னுக்கதையே சாட்சி ஆனலிந்தக் கரணத்தோடு முத்தி 

யை யடைவதோ? என்னில், முத்.தியென்பதுகைலாயம் வைகுர்தம் 

பொன்னெயில் வட்டமூதலிய தானமன்று, ஆனாற் பின்னைத்தா 

னெத? என்னில், தானே முத்திதொானம், பபத்தச்கரணம்போய் 

முத்திக்கசணமாதலே இறவாதிறத்தல், மூடன் ஞானியானால் முன் 

மூடனாயிருச்த தசேச்.திரிய வர் தச்சாணமெக்சே யோடிப்போனத? 

போகவில்லை. எவ்வண்ணம் என்னில், தேவதத்தன் நியாயம் போ 

லா மென்றறி.சாமியம், 

் ஆனச்தர்தாமென் றறியாவறிவிலிக 

ளானந்தந்தேடி யலையும்'?--ஆ ஞல்,



னை] வள்ளலார்சாத்திரம். ௨.௪௫ 

ஒரு பாடாணத்தைச் சற்பன் நெய்வவுருவாச்கனால் முன் பா 

_.ணமுண்டோ? இல்லையோ? இல்லையென்னிற் சைச்குத்தட்டுப் 

படாமற்போச வேண்டும், கு.ஹுங்கி கற்பிலே மறைர்து சின்றாற் 

போலப் பாடாணந் தெய்வவுருவின் மறைர்திருச்கு மென்றறி அவ் 

கன மதையாதுன்டோ” என்னில், பாடாணத்தியானமே யில்லையா 

ஓல், முத்திசத்தியாலும், சினைச்கு மிடத்துத் தெய்வப் பிரசன்ன 

மாதலாலும், இல்லை யென்பதே சத்தார்தம், இதுபோலும் ௮துவெ 

ன்றறி வான்மீகி, வஇட்டர், மதக்கர், சபிலர் சதையே சாட்சி ஈத 

முலம், ரிஷிமுலம், குருமுலம், ஸ்ரீடூலம் அறியச்கூடாது, சாமி 

யம், 

மஎல்லாருங்களிதுளங்க விரும்பையிரும்பொன்னாக்இ 

ஈல்லார் சடொழுர்2தவாய் சாட்டுகள்றஞாயம்போற் 

கல்லாதபுலையேனைக் கருணையாற்கடைச்சணித்துப் 

பொல்லாதபரப்பிரம மாக்னை யென்போல்வச்தே??---எனவும் 

வரும். 

நவ்மி தெய்வவழக்கு. 

தெய்கமென்பது பொது; தெய்வத்தை யார்சண்டவர்? சயிலர 

யம், பொன்னெயில்வட்டம், ஸ்ரீரக்சம், திருப்பாற்கடல், செகச்சா 

தம், இவை ஓருகால தோன்றும் ஒருகாலமழியும் ஒருதெய்வம் ஒரு 

தெய்வமா$யும் போடுயும்வரும். ஆனாற் றெய்வரிசசய மில்லை யோ? 

என்னில், தெய்வரிசசயம் தெய்வமறியாதவனலுக்கு சாமே?த்து, 

சதொசச்தன், திவவியசொருபனென்று சண்டவன் எர்தத்தெய்வதி 

தை வணவ்குவான்? எந்தத் தெய்வத்தையும் வணக்கான். ஒசை 

யால், சிறுபிள்ளைகள் தெய்வங்களைக் , சொண்டாதெல்போல, அறி 

லில்லாப் பெரிய பிள்ளைகளுச் தெய்வத்தை யா.ராதனை பண்ணுவா 

ர்சளென்றறி தனக்குத்தானே மாம், கல், மிருத்திகை தாம்பிசமெ 

ன்று தெரிர்தும் (சாட்டோடே ரஈடுவேயோடும்) என்ற ஐ$ூசத் 

தைப் பற்றி மயங்குமென்றழி சாமியம்,



௨௪௭௬ வள்ள்லார்சாத்திரம். [தசவழக்குச்: 

: அத்தேவர்தேவாவர் தேவரென்றிக்கின் 
பொ ய்த்தேவுபேடிப்புலம்புசின்ற பூத்லத்தே?'-.-௭-ம், 

பூவும்புகையும்புன்லும் பொருடேடித் 
தேவைமரைக்குர் இனம்'--௪-ம், 

(சகவோகஞ்சிவோகம்) என்று வேதாகமங்கள் ° சொல்லுவே: 

பிரமாணம், சைவபுராணத்திற் சர்வசாட் ச வோகமென்று சொல் 
ஓரம், €ஷ்தகளிலும் பிரத்தேசான்மா சவோகமென்று சொல்லும்; 

ஆசையாலிதுவே ித்தாச்தம், வேதத்தார்தமு மிதுவே; 

:உள்ளமேபீட முணர்வே சிவலில்கந் ் 

தெள்ளியரா லற்சிச்குமாறு?!--௭-ம், 

:ிவன்சிவலிங்கமாகச் தெளிர்தவர்கள் 

பாவசூக்கும் பரிர்.த''--௪ ம், 

புன்புலாலியாக்சை புரைபுலரசனியப் 
பொன்னெடுக்கோயிலாய்ப் புகுர்தென்?'.-௭-ம், 

உள்ளமேகோயிலர் யுள்குமென்னுள்ளமே”!--எ-ம், 

இப்படி. அனச்தஞ் சாமியமுண்டு அலுபவிச்சேதெளியும் மற் 
றையர்ச்குத் செளியாதென்பதே சித்தார்தம், சைலாயம், வைகுச் 

தம், பொன்னெயில் வட்டம், இவை சற்பனைத்தானமே: பன்றிக். 

கற்பனை சடர்த அறிவிலில்லை. உண்டென்னில் அனுபவியன்று. 

ஆகையால் (தானே சிவமல்லாற்றனிச்சிவம் வேறில்லை) என்னுர்: 
.இருவாச்கே ஏறுகடை? ஆகம௫ித்தார்தம், ௦ 

தசமி து.றவிவழக்கு. 
துற்வாவ.து பற்றறத் துற்திதல். சன்மத்தை 8ீக்கலாவதெப்படி! 

பட்டினத்தார், பத்திரி, ௪சர், வாமதேவர், சடபாதர் முதலாயி 

னோர் பற்றறரிற்றல், அமைத்தபடியன் றி யாசாலுச் அறச்சப்படா- 

தோ? என்னில், உயிர்ச்குணமாசய சர்மர்திச ள்டங்கரிற்டிதே.



சிந்தனை] வள்ளலார்சாத்இரம். ௨௭௪ 

அறவு; ௮வை யடங்காமனிற்பதே சமூசாசம்; ௮றிவாடு நிற்பதே 

துறவு; ஆசமாய் நிற்பதே சமூசாரம்; எத்தை யெலன்றான் ,தறச 
தான்; ஸ்ரீசளைத்துறச்தான் ஸ்ரீமாயை யானபடியினாலே தறச்தது 

பொய் அறச்திருப்பாரெல்லாம் வீணோ? என்னில், 

'புலவுசாய்சீகுறிசாணிலும் புருடர்கெஞ்சுவப்பர்':-- 
ஆசையால், புறப்பரிசமன்றி அசப்பரிசமுண்டென்பதே த்தா 

தம். ஆனாற்றுறவறமில்லையோ? என்னில், இல்லையென்றால் வேதர 
கமம் ஒப்புக்சொள்ளாது. ஆகையால், துறவற.பில்லறம் இருவிதமாய் 
விளங்க வகுத்தனவாம், இதற்குச் சாமியம், 

்: இறப்பார்மற்றுப்புரவில்லா ர௬றற்பால 

வூட்டாகழியு மெனின்” '-.-எ-ம், 

் ஊழைத்துறர்தா லுயர் துறவியாவையன்்றி 

பூழிருக்க$ தறவியோ?:...- 

ஆகையால், சித்தாந்தம் சகன்ம$க்கமே துறவு; சன்மசம்பாடண 
மீம சமுசாரம் காமாதிகளிற் பற்றறத்துறத்தலாவது, 

சண்டவின்பமேமீளவுவ் காண்டுன்றதொருசாட் 
கொண்டகோலமேமீளவுங் கொள்கிறதுவச்து 
கண்டகாட்சியேமீளவுய் காண்டின்றதென்ரால் 

விண்ட£ீமேலவர்சாணுரு தொழிவரோவெறுத்.த?:--- 

என்னும் கருத்தைப்பற்றிவரும் உபாதியேயாம், பிரும்கிமா 
முனிசோரத்துறர் தம் பின்பட்டபாடு செகமே.பறியும்; சீவச்கூறு- 
சிலம். தேசச் கூறு-சத்தி; ஆனபடியினாலே, வத்தை யெகச்தக்சால 
மூஞ் சத்தி 7ங்காதென்பதே ௫த்தார்தம், சாமியம், 

எத்திறகின்றானீச ன த் திறமவஞ்ரிற்பள் '?--அனதால், 

பார்ப்பரன் பார்ப்பாத்தி, ராசா-.ராசாத் தி, வைரயன்-வைசிய 
சசி, சூத்திரன்-சூத்இரச்சி, இக்கனஞ் செவக்கூஹு சத்திச்கூறு சண்டு 
சொள்ச, இல்லத்தான் பாசபெர்தமென்றுர் துறவி ஞானபெச்சமெ



௨௭௮௮) வள்ளலார்சாத்திரம், 

ன்று முலகல்காணும்வரம்பு சாட்டியது, உபாதியாலே வேற்றுமை: 

சாண்பதன்றிச் கன்ம வேற்றுமையின்று. மரணகாலத் திலே மதிவே 

ந்துமையால் ஈல்லார் பொல்லாசென்று மதிப்பதன்றிப் பிணவேற்று 
மையின்று, அதுபோலச் சனவேற்றுமையின் ற. சாமியம், 

“பிறப்பொச்குமெல்லாவுயிர்ச்குஞ் சிறப்பொவ்வாச் 
செய்தொழில் வேற்றுமையால்!!- 

ஞானம்வர்த ஞான்றெர்தவறமாயினுர் தகும், ௮அசண்டாகார 
ஞானத்தை இல்லறமுச்.துறவறமும் மறையாதென்பதே ித்தார்தம், 

செத் துப்பிறர் துழல் பிணச்சைச் சின்மயான்முத் இலையைப், 

புத்தியிடைப் புதைத்தருளிப் பொன்றுவித்தப் பொருண் முடி 

வைப், பத் துவழச்கிலுந்தேற்றிப் பரமபதமெற்களித்தா, னத் துவி 

மெழுமாயி னமைத்தவெப் பெயரோனே?'--எனவும் வரும், 

தீசவழுக்தச்சிந்தனை - ழற்றிங்று, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

   



உ 

Fo ww od, 

வள்ளலார்சாத்திரம். 
po 

பதினாறாவது 
a குருமரபுசிந தவளை. 

—jo—— 

பதி பசு பாசமென்னுமுப்பொருளுச்குட் பதிமுதலாய்ச் சொல் 
வதோ? பாசமுதலாய்ப் பகரவேண்டியதோ! என்னின், பாசம் பசு 

பதியென்பது பெத்ததசை; ஆசையால், பாசத் துச்குள்ளே பசுமறை 

ந்து பசுச்குள்ளே பதி மறைர்து நின்றமையாற் பெத்தமென்றது. 
மு.தீதிதசை-பதிக்குள்ளே பசு மறைக்து பசுச்குள்ளே பாசமறைக து 

நின்றமையான் முத்தமென்றது. பஇிபசுவாசப் பசு பதியாசப் பாசங் 

கழன்ற தோற்றமும், பின்னிட்ட பரமுத்தியிற் பதியன்றிப் பசு 

பாசங்கழன்ற அனுபவத்தாற்காண்ச, சாட்டி-மிகுடாகமம், 

(இிவச்சீவோ€வோ?ிவா சற்சேவோசேவல௫வா?!-.- ஆனால், 

பாச௫மன்பதியாத? பசுவெர்சக் காரணத்தாற் பாசபெந்தப் 
பட்டான்? பசுவையும் பாசத்தையு மீறிரின்ற பதியா வதியார்? இர் 

தச் சங்கைமூடிச்சை யலிழ்த்துச் சாட்டினதே முத்தியெனப்படும், 
அறுச்செசமுறையிறிபசு பாசம் பதியெனப்படும், ஆகையாற், சா 
ட்ி (பசுவாவது தான்மா, ௮ப்பசு ௮சுதர்தரன், தான் பசர்சின்மாத் 

இசன், மல .தாடி.தன் மலத்தான் சூடன்) என்லுர் இவ்வியாகமத் 

தால் அறிச; 
பாசபத்ததேசவா பாசமுத்தசேச திவா?! எ-ம், 

வாச்ெதீசால் சான் மூடனென்னும் பாவனை ரீங்சச்சடஉன்,



2.9) வள்ளலார்சாத்திரம். [குருமாபு 

(பாசபெர்தத்தினவலே சீவனும் பாசம் போனால் எசனாம்) என்னுக் 

திருவாச்கினுமறிச, 
ஆஅணவ வழக்கு, 

அனாதியே ஆணவசம்பர்தம் இயற்கைச் சம்பந்தம் அன்று; செ 

யற்கைச் சம்பர்தமே சீவனுண்டான?ூபாதே சிவத் துவமுண்டா 

யிற்று, ஊருண்டானபோசே புலைச்சேரி புண்டானாற்போலும், சமு 

தீதி ர முண்டானபோதே நீருண்டானாற்போலும், செம்புண்டான 

போதே களிம்புண்டானாற்போலும், மேகமுண்டானபோதசே மழை 

யுண்டானாற்போலும் இப்படி. ௮னர்தமுவமையுண்டு, அதனாற் சீ௨ண் 

சிவனை கோச்காமற் பாசத்தை ரோக்சப் பாசியென்னும் பெயர்வச் 

சது சகள்ளப்பார்வையாற் கள்ளனென்றாற்போலவும், விசடத்தால் 

விகடனென்றாற்போலவும், சாதுவினாற் பசுவென்றாற்போலவும், 

விதரணையால் பார்ப்பானென்றாற் போலவும், இப்படியும் ௮னச்தமூ 

வமையுண்டு; ஆனல், இஃ ொருகால் தீர்வுமுண்டோ? உண்டு எவ் 

கம்” விசுவாமித்திரன் பிரமரிியானார்போலும், குணுல்கி அருச் 
தீதியானாற்போலும், அத்திமரம் தேதேவதையானற் போலும், €வ 

னுஞ் வனவன், சரீட்9ி, 
'திசையாருஞ்செம்பிரதக் குளிசையிற்பொன்னதபோற் 
சீவணறுமெய் ஜ்ஞானத்தாற்ிவெத் துவத்தைப்பெ.ஐமே*..-எ-ம், 

“பண்டிரும்பிரதத்தினாற் பசம்9பொனுமாபோன் 

மண்டலச்தனின்மனிதருஞ் சவமயமாவார்!!-என்லும், 

வாச்கியங்களானுமறிச, (வத். தவம?-9 2வாகமஸ்மி சிவோய 
மஸ்தி) இது ௮ நச்ரசக முறைமையெனக்கொள்ச, தன்மை, முன் 
னிலை, படர்க்சை மூன்று வாச்பத் துங்காண்க, தன்மை குரு சிவனா 

னாயேயிருக்சன்றேனென்பதாம். €டன் சானாரென்ன £ சிவமானாய் 
என்பதாம், படர்ச்சை கஒர்வமுமாமோவென்னச் சருவமுஞ் வமா 

யே யிருகறெதென்பதாம். சான் நீ யடங்சலுஞ் சிக்மேயென்ப.து



சிந்தனை.9 வள்ளலார்சாத்திரம், ௨௮/௧ 

வாச்செயத்திரையத் இிற்சாண்ச, பேதசித்தாக்தி இதைக் சைச்சொன் 
ளான், சரிதை சரியை யோகத்திலுள்ள விருப்பதச்சாலெனவறிச. 
(அபுரூபாராம்௩ர சென்மாராம் வி$ேவேசமதிதுல்லபம்) என்னுஞ் சு௬ 

,தஇிசளானுமறிச, 

மாழை வழக்கு. 

மாயையே யான் மாவை மறைச்கு மென்னின், மறையாது விள 
சகைப்போல் விளக்குவதேயன்றி மநீையாதென்ப?2 துணிவாயின் 
மறைச்குமென்று நால்சகளிற் சொல்லுவானேன்? மாயை மயகச்சஞ் 
செய்சலின் மறைப்பென்றஞ் சொல்லலாம், சாட்டி, 

“அச்கையுங்குருவான தரசனே??....-எ-ம், 

'மாசற்றகொள்கை மனத் திலடச்கினொ 
லீசனைக்சாட்டு முடம்பு''-- 

என்றதனானுமறிச. திரோதானசத்தி, மாயையானமைய௰யான் 
மறைப் பென்றங் கொள்ளலாம். 

கன்ம வழக்கு, 

சன்மம் அனதையய Fags குண்மையாகு மென்னில், அது 
சற்குரு சர்ரிதானத்திலே நீங்குகற படியினா?ல, எப்படி, யனாதியெ 
ன்று சொல்லலாம். செயற்சை யென்னில் மீண்டுவரும், ஆனாற்போ 

ம்வழி? மலமுண்டானபோதே மாயையுண்ட; மாயை புண்டான 
போதே கன்மமுண்டு; எப்படிப் 2பாலென்னில், பசிபுண்டானபேர 

தே விசாரமூண்டு; விசாரமுண்டானபோதே முயற்சிெபுண்டானது 

போலென்றறி. சீவனுக்கு மல மாயை கன்ம மூன்றும் ௮ சாதியியற் 
கையன்ற; ௮ராதி செயற்கையென்றே டித்தாச்தம், சுண்ணாம்புக்கு 

வெளுப்பும், சரிக்குக்கறுப்பும் ௮அராதியியற்கை செம்புக்குக் காளித 
மூம், செல்லுல குமியும் அசாதிசெயற்சை யெனச்கொள்க. சாட், 

'களிம்பறத்தானெங்கள் சண்ணுதன க்தி எம்,



2.9/2. வள்ளலார்சாத்திசம்,  (குருமரபு, 

*செல்லிற்குமியு கிகழ்செம்பினிற்களிம்புஞ் 

சொல்லிற்புதிசன்று தொன்மையே”!--எ-ம், 

*%மாயமெலா£$ீங்யொன் மலசடிச்£ழிருப்பன் 

மாறாதசுவானுபவ மருவிச்கொண்டே?'--என்னும், இருவா் 
லுமறிக, 

இருமேனிகொண்ட வழக்கு, 
சிவனுக்குத் இருமேனியுண்டென்னில், மல மாயை கன்ம 

மூண்டு; என்னதியானென்னுஷஞ் செருக்குமுண்டு; உண்டாகவே ஈம் 

மைப்போலக் சலியாணமும் கிரியாணமு முண்டாம். எவ்விதத்தி 

னும் கூடாது. அஃ்தெக்கனம்? என்னில், வன் ௮ப்பிரமேயரெ 

ன்றும், நிரவயென்றும், நிராமயரென்றும், ௮சாயசென்றும், ௮9 

தித்ரென்றும், சைதன்யரென்றும், சசாதென்றும் வேதஞ் சொல் 

தூசையால், திருமேனி யில்லையெனில் கூடாத. அல்தெக்களனம்? 

"என்னில், திருமேனி யில்லாவிட்டால் வேதமில்லை; வேதமில்லாத 
போதே பிரமாதிதேவதைகளில்லை; தேவதைகளில்லாதபோேத 
சன்மமில்லை; கன்டூமில்லாதபோதேமழையில்லை; மழையில்லாதபோ 
தே பிரபஞ்சமில்லையாய் முடியும், ஆனாற் திருமேனி யுண்டென்ப 
தே சத்தார் தமென்னில், சாட்டி யொவ்வாதிருப்வாஜனன்? எம் 
யடி? 

*திவனுருவருவுமல்லன்த் தினோடட?த் தமல்லன் !!...-௭-ம், 

அணல்லார்பெண்ணுமல்லா ரதிகைலீசகடனாரே??-- எ-ம், 

பெண்ணோடாணென்று பேசற்கரியவன் எ-ம், 

'ஒருசாமமோருருவ மொன்ழுமிலார்!'--என் ழம், 

இப்படி. ௮னர்தமுவமையுண்டு சனசா இசளுச்சு ௮.ச்திரகநி.பி் தி 

வமாய்க்சொண்ட இருமனியும், தனஞ்சயலுக்காச வனசரவடி.வாய். 
விற்றமும்புபட்ட திருமேனியும், மார்ச்சண்டேயருக்சாக லிங்சேரற்
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பலமூர்த்தியாய்வர்த திருமேனியும், அம்மை தமுவக்குழைர்த இரு 
மேனியும் பொய்யோ! மெய்யே, ஆனாலிதன் கருத்து ரசயெசம்பர்: 
கம், சமுத்.இரத்தில் குமிழியெழும்பி ரின்றொடுங்குவதுபோலச் வ 
சாருண்ணியத்தாற் காருண்ணியமே திருமேனி யெனச்சொண்டு 
பிரமாதிகளைச் சருட்டிப்பன்; பிரமாதிசளால் ௮ூலநி௫லப் பிரபஞ் 
சீல்களையும் சசல வேதமாகிய தூல்களையுஷ் ரருட்டித்் துப் பழைய 
ப ரம$ூவனாய் நிற்பன், மகத்துச்சளிடத் தும், குரியனிடத் தும், ௮௪௫: 

னிச் கையினிடத் துச் தியானத் இருமேனியாயே யிருப்பன், தியா 
னமே திருமேனியன் றி, வேறில்லையோ? வென்னில், இல்லை.சா 

ட்டி, 
மறைகான்கேவான்சரடாய்த் 

தன்னையேகோவணமாய்ச் சாற்றினன்'?--எ-ம், 

*உமையலா துருவமில்லை'”---எ-ம், 

இலலம்கியவிருசுடருர் திருரயன மீறிலடியிலா வெண்டிசைத் 

இண்டோ, ணிலர் இருவடி ரீள்புனலாடை நீர்மருவுக்சழனின்னுதற் 

செர்தி, கலந்தெழுமாருதராசியிற்காற் று கடுவெளியெல்லாரச் திருவுரு 
வானால், வலஞ்செய்வதெல்கே வணங்குவதெங்கே மாலயனறியா 

மன்றினுளாடி.!!--என்னும், 

இருவாகனொலுமறிக, மானுமழுவு மறைத்துச் சிவமே ஆசாரிய 

சாய் வருமென்னில், வானர்.இரண்ுருவாய் வருமா! வாசாது. 

ஆறை போம்வழி! சாருண்ணியத்தால் அதிட்டித் தறுச்கிரஇப்ப 

செனவறிச, இதே காசமரித்தார்தம். 

௮.நாதி வழக்கு 
ஆத்மாவை அராதியில மலமீவர்து சம்பர்தப் பட்ட தென் 

னில், அநாதி யாத்மாவென்றும், சிரவய ஞத்மாவென்றம் கூறும் 

வேதவாக்கியம் பொய்யாம், ஆனாற் பிறடிபிறப்பு, ஈரகசொர்க்சம் 

சல்லினை தீவினை, வெறப்பு விருப்பு, போக்கு, வரவு, சரியை யாதி
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பாதம், சாலோசாதிபத முத்திகள், இத்தியாதியுஞ் கென் சனக 

குச் சிறாட்டித்தக்கொண்டா?ரோ உனச்குச் சருட்டித்து லைக்தா 

சோ வென்னும் வாதழ் வரும். ஆனால், (சான்பிறர்த சாலம் நீயும் 

பிழக்தாயென்றும். கானிறர்தசாலம் நீபுமிறர்தாயென்றும்.) 

“தன்பமுர் துன்பம நில்லானேயுள்ளானே?'-..எ-ம், 

்சடனருளொப்புருவஞ் சேய்்ெற்றில்வீழளவிற் 

கூடவிழுர்தாயின்குணம்”---என் று, 

இப்படி ௮ன்2னுன்னிப வாூரியம் வருமேயென்னில்,இர்த 

அன்னேன்றிய வாரிரியதோடத்துக்குப் பிரமாணமில்லை, ௮.நபவ 

சாலத்.திற் காணலாம், குருக்கி௮டை ஆனால் நிச்சயத்றதுச் கெட்டா 

தோ! எட்டும், சாட்சி. 

$ீச்திமுன்னெனை த்தன்னொடு 

நிலாவசைக்குரம்பையிற் புசப்பெய்து!?--௭-ம், 

'அருங்சற்பனைகற்பித்தாண்டா 

யாள்வாரிலி மாடாவேனே!!-.- ௭-ம், 

“மால்கொடுத்தாவிஷவச்தார் மாமறைச்சாடனா??'-௭-ம், 

'தானெளைமுன்படைத்தானஃதறிர் து தன்பொன்னடிக்ே':-.- 
எ-ம், 

'உழிச்சலைப்படு வான்முயல்கின்றே 

னுன்னைப்2பாலெனனைப் ப1விச்சமாட்டேன்?!- எ-ம், 

என்னைவகுத் திலை?யலிடும்பைச்சிடம்யாதசொலே”?!-- 

என்றும், இப்படி ௮னர்தமுவமையுண்டாயினும், அனுபவகர 

லத்தன்றி தெரியவாராது., ஆயிற் சத்தாந்தமென்னமாய் முடியும்? 
என்னில், ரக௫யசம்பர்தம். உலகெலாம் படைத்தான், உயிரையும் 

படைத்தான்; உலகமுர் தியோ? உயிர்முர் தியோ? என்னிற், பசு 

வின் சொம்பிரண்டு மொருகாலக் செழுர்தாற்போறும், ஆணும் பெ
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ண்ணுமொருகாலத்திற் பிறர்தாற்போலும், வென் இருட்டிவல்லபம் 
சம்போ தமயக்குகளாற் சாணப்படாதர்யிஐம், 

“இிஷ்டேபூர்வமாத்மாயே யகமேவா?*எ-ம், 

“சாலமுராள்களூழி படையாமுனேகவுருவா9!'.... எ-ம், 

 ஒருவனாயுலகேத்தநின் நராளோ தருருவேமூவுருவமான 

நாளோ?! 

என்றும், இத் திருவாச்குசளால், உமைசண்ட சனவுபோன் 

றென்னலுபலத்துக்சே யொக்கும்போலுச் சோற்றறது, ஆகை: 

யால், 

உருவா௫யென்னைப் படைத்தாய்போற்றி 
யுள்ளாவிவாங் யொளித்தாய்2பாந்தி?'....- 

என்பதனால், இச்சங்கை ரலாம். ஆயினின்ன மிதற்கோ ரறு 

இஅிப்பாடில்லையோ? என்னில், ௮வன் கற்பித்தசித்தமலம் நீங்கின 

லொழிச்து ௮றியப்படா இயார்ச்கு மென்பதே டத்தார்தம். Hag 
அத்குள்ளே வன், வேனுக்குள்ளே சவத்துவம்; இந்தச் £வத்துவத் 
தைச் சத்திபஇர்த சாலத்.இல், சிவம் ஆசாரிய சேர்த்தமாய்வச் த௮.று 
கசை தீச்கைகளாற் 2வத் துவத்தை நீக்கி யில்லாமையாக்கி நின் 
கீயே சானென்றை மகாவாக்கியத்தாற் றன்மயமாக்கிய Ag sai song 

யை வேதர்தானெப்படி சொல்லும்! ஆசமர்தானெப்படி. செல்லும்: 

மகத் துச்சள்தா னெப்படி சொல்லுவார்கள்! சொல்லாமற் சொல்ல் 

யிருக்கு மெனபதேித்சாக்தம், அவன் முன்னிவன் கற்பிச்சப் பட் 

டஉவனென்ற கொள்வதே அருபவசம்பந்தம், 

பிராரத்த வழக்கு. 

பிராரத்தம் மூவசைப்படும், அஃதெம்யனம்? என்னின், பெள 

இசம், ஆத்மீசம், தெய்கீசம், இன்னமொருபிச்சாசம், இச்சயாபி சா 
சத்தம், அனிச்சயாபிரா£ரத்.தம், பரேச்சாபிரரரத்தம், விருப்பு,வெழு



௮௨௮௬  வள்ளலார்சாத்திரம். [குருமரபு 

ப்பு, நொ.தமல், இப்படி யசேசவிதமாயும் வீரிச்திருக்கும்; இர்தப் 
பிரா.சத்தத்தைப் பெத்தத்திலே வேனறுபவித்தான், முத்தியிலே 

சிவனதபவித்தான் என்னில், வன் விசாரியாகையாற் பு?த்தான்; 

சிவள் ௮விசாரியாகையாற் புசியான்; சீவன் முத்தன் yAssOse 
org; Ravan UassO ser D வேதாசமங்கள் பிரத் தியட்சமாய்ச்சொ 
வலுகிறதே? என்னில், பத் திசாண்டத் திற் சொல்லும். ஞானசாண் 

த்தில் சர்த்தா போச்தா சவனுக்சே ஒழிர்ச வத் துச்கில்லை யென் 

பதே சித்தாச்தம். ஆன் சச் தியாகமத் இற் (93வோதாதா வோ 
'போச்த்சா) வென்று சொல்லுவானேன்?! என்னில், ௮துசம்மதமே 

சிவன் முத்தியுங்கடர்த வி3?தகரமு.த்திக் கதே சித்தார்தம், விச 

முத்தியிற வத் துவமில்லை?யோா? என்னில், உண்டில்லையென்பதை 

யுன்னநுபவத்திற் சண்ிதெளி ஆனவிர்த வி2சச முத்தியடைர்த 

நாயன்மாருண்ேடோ? என்னில், உண்டு. யார்? என்னில், சுந்தரர் 
தான் (சுதராபோச மெவ்வண மிருந்து தென்னப் படுச்கைமெத் 

தை யறியுமோ படுப்பானீயறிலை) யென்னத் திறாவுளமஇழ்க்ததும் 
ஒக்கும், திருசாவுசசரையர்தான (நின்னாவரர் பிறரன்.றி$யேயானாய்) 
என்னத் திருவுளமூழ்ந்த தும் ஓக்கும்; சம்பர்தமர்த்தி தான் (நிலை 

யவனென துரைதவ் துரை) யென்னத தஇிருவுளமூழ்ர்ததும் ஓக் 
கும். ஆனால், இரந்த ௮அரபவத்தால் புப்பான் சவனென்று சொல்ல 
லாமே? என்னில், ௮ச்ரிலை*ச ஒழிர்த மற்றைய சிலைங்குத் தகா 
தென்பதேத்தார்தம்; 

“came paar இிருச்தாய்போற்றி 

CurgiCsCas apomté gs Gur pp ~crem gyi, 

இருவாச்சனொால் சிவனிருவிச முத்.தியினும் ~RsésiQreruls 
கூடாது. கடுமென் றுசொல்லிற்றே? egy முபசாரமென்றறிய 

வும். பின்னை யார்தான் புரித்தார்? என்னில், சாட்ட, 

“தர்ப்பொடுபரியுர்தாசமுச்சாகஞ்சுச த.க்கங்க 
டார்பரியங்கனபோசர்தன்மமுமதன்மச்சாலு



சிந்தனை.] வள்ளலார்சாத்.திரம். ௨௮ள 

நீப்பறியாதபுத் தீரிசழ்குணமாகுமத்தை 
யாத் துமன்குண ?மயென்பரயிச்சவாத த் தினாலே??.-- 

(உண்டுறங்கியபிள்ளை வி.ர்தசா$லயபுண்ணேயில்லை) யென்று 
சாதித்தாற்பொலும், சுத்தவிரனுச்கு உயுத்தியளத்தி னிரியாணக் 

இலைசம் மறைந்து நின்றார்போலும், இருவித முத்தியிற் பிராரத் 
தமி ரின்ற நேர்மைகாண்சு, 

தரமாபுசி$த$ன - முற்றிற்று, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

a. 

சிவமயம், 

வளளலார்சாத்திரம். 
ட ச 

பதினேழாவது 

அ நதுபவச ந திரிகை. 

இருவினை யொப்பும் மலபரிபாசமுமொரு தலையாயெய்திய Fr 

னே மசா வாக்யோரீேதேசமே புபசேசம், ஆனாலித ற்குமேவில்லை 
யோ! இல்லை. உண்டிபோலச் தோன்றுறெதே! என்னில், (விசாச 
காலே விபரீதபு,ச்திதோன்றும்) ௮.௬ உன்னிடத்திற் றோன் றியதெ , 

ன்றறி மகாவாக்கெத்தில் அடியேலுக்குச் சரத்தாபத்தியேன் வரவி 

ல்லை? ௮றுபவகாலம் வரவில்லை. Boson si அறுபவம் இல்லை 

யோ! வேதாசமக்களுச்கும், ௪ற்சன.சாசிய ரிஷிகளுக்கும், மூனிக



2.9} வள்ளலார்சா த் இரம். [அங்பவ: 

சூச்கும், சனசாதிகளுக்கும், தம்சணாமூரித் இக்கும், சம்மதம், உனக் 
ருமாத்திகே சம்மத மில்லை. எனக்கு மாத இரஞ் சம்மதமில்லாமர் 
பேோலானேன்! நீபண்ணின சன்மம், (புத்.இச.ன் சானசாரணி) என்று, 
வசனமிருச் படியிஷ3ல, இது சம்க்தப் படிவிலலை ஆனல் எப். 
போசு இதற்ருச்சாலம்? என்னில், அர்தச்சன்ம மமொழிர்தகாலத். 
அல். ஒழியுக்சகால மெச்சாலம்? 

சத்சங்க தனே சிர்ச்சக்சத் துவம் 
கிர்ச்சக்சத் துவே சிர்மோசசத்துகம் 
கிர்்மோக ச் .துவே சிர்ச்சல?த்தம் 
கிர்ச்சலசத்தே 2வன்முததா!'- என்னலும், 

ஒழுங்குவச்த சாலத்.இல், சன்மமொழியும், ஒழியவே, மசாவா 
ச்கெயெத்தில் விசவாசம்வரும், 9வாசமத்இல் விருப்பில்லாதவலுக்கு- 
எவன்மேல விருப்பில்லாதது போலும், சர்சானத் இலே விருப்ப 
பில்ரைதகறுச்ருச் தசாரத்தின்மே?ல விருப்பபில்லத.தபோலும், 
கேதகிருட்பற்றவனலுக்கு, வேதவாச்கிய விகுப்பெக்கனம்வரும், 
வம் $யானாய் என்ற மாத்இரத் திலே முத்தவருமோ” இன்னம் 
இ.இலும் ௮ததகிலை தில்லையோ்? என்னில், இம்மாத் தரம் அறிவு 
டைய வுனச்கு, மசாவாச்ெெஞ் சொன்ன நீசலுச்கு, ஜெனனமா 
கம் பதற்தரு தெனச்சொரள்ச், 

குருப்சம்மாருருவிய்ணு குருதெய்வம்மமேஸ்வரா 

குருசாட்சாத்பாப்சம்மம் தஸ்மீஸ்ரீகுருவேவேரம?! என் 2, 

வியாழவட்டல் சர்.த்இருர்தபின், இலன் 7042 கெருமுச 
மேச் அசமுசமேோ, சச்ேேசனஜே அசச்ேேேச்ஜோ, அர்ச்சன3னே, சர்ச் 
ஊனே Gad p Cer Gs g, Cassis விசவரசம் வரப்பண்ணி, 
விருப்பம் வருகைப் பார்த் தச் சர்வச்வெர்னோச் சசமுசமாச, உப 
தசம் பண்ணினால் அன்தே பம த்தரகியாம், இவ்வழிபாடின் 
நிய உலசச் ச௮ரனள்சளேச்ருப் புசகழச்ருதிச் தம், போருளேச்சு.றி'



கை] வள்ளலாரசாத்திரம். ௨௮ 

ம, குலகோத். இரல்களைச் குறித்தும், பர்.துவைச்குறித் தம், 

goings குறித்தும், ச௪வுச்ய் போஜனசத்தைச் குறித் 

அம், மசாவாக்கியத்தை அறுச்சொசம் பண்ணிஞல், (வரலே 
முளைத்தசெர்செல் களையதானவாறு போல்) Hud Baer 

வாய்ப்பறையறைச் த, தோட்டிச்கு கத்தானா யிருவரும் அதோகதி 
யழையடைவது சித்தம்; தனாஷ்சுவா.9? இர்சத மசாவாச்கயெத்தான் 
முத்திபெற்தவருண்டோ? என்னில், ௮ரா.திமுசலிற்றைவனைசக்கும். 

மோட்சமடைச்தவர்ச ளெல்லாம், மகீரவாக்யெத்தாலை யாமென் 

றி; இத்தனை விசுவாசமுமச்சே னென்பாயேல், உன் சமுசயத்தை: 
ப்பற்றி வர்ததெனவறிச” முதற்பதம்-பரம்; இரண்டாம்பதம-.ஆண் 
மா; மூன்றாம்பதம்-அயிச்சியம்; மு.தற்பதத். தில் மாயைஈட்டம்; இ. 
ண்டாம் பதத்இிற் சன்மரட்டம்; மூன்றாம் பதத்தில் ஆணவ நட் 

டம்; இப்பட யறுபவித் தறிவாயாக இதற்கு ௮லி2சாதம், ; 

“செம்பதத் துச்சம்புவுக்குர் தொம்பதச். தப் பண்புணர்த்து:ம பெரு 

மாளே?!-...- எ-ம், 

அழக்கையறவொருசணச்சையருளியபெருமாளே ??--ஏ-ம, 

*செளியச்தெளியப்பவளச்சடிலச்/வலுச்சொருசொற்புசல்வோ 

னே?'....என்றும்,, 

(அன்றுசைச்ச சத்தமே சத்தம்) என்று குறிப்புமொழியாற் 

சாட்டி யதுமி இஃதேயாம். மகாவாச்ெ மறிர்தவனே ஞானி மற் 
ைய மச்ிரங்களறிர் தவன் ஞானியன்றோ? என்னில், 

“சத்தசோடிமசாமச்திரஞ் சத்தவிப்பிரமசாரணே??..- 

என் றமையால், அச்தஞானி ஞானிய றென்பதே சித்தாச்சம், 

இது தவீர்ப் ப்பஞ்சாட்ச.ரம், பிரணவம்,அசபைமுத்திரெறியல்ல3 வோ?” 

என்னில், 
(முத்திபலலும்பகர்ர்கோம் பச்ருவத்துச்டோய் 

முத்தியதிசாரிச்குச்சொன்னமுத்திருகன்கேர்!.- என்னும் 
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௨௯௦ வள்சாலார்சாத் இரம். [அந்பவ 

தஇிருவாக்சா லவைகளைத்தளளி, 

: தர்வார்த்தையுட்ப$ித்திப் பற்றினய்பதையேன் என்பதை 

யே. கொள்வாயாக 

மசாவாக்யெத்திற் நிரிசியர்இருக்குமற்றால், ஆன்மாவும் ஆனான் 
மாவுங் கார்ண்ச்கடவாய் உண்டு உண்ணறுபவப் படி.யாய்ப் பிழைத 

தேன் உய்ரதேன் சடைத்தேறிப் போனேனென்று தேறித் Cad 

Ck மென்பதையு மறர்துபோன்தே சமுசய் நிவிர்த்தி இங்கனஞ் 

சமுசய நிவிர்த்தியானதற் கடையாளஞ் வோகம்பாவனை மின்னல் 

மின்னித் தோன்றுவபோலவாய், அகத்தி னடித்துக கொண்டிருக் 

கும் ஆனால் சான் சிவனோ? பின்னைத்தா னாராய்கினைத்தா யறிவில் 

லாய். ததசாயே! தத 2பயே! ஒதூடா! தறமூர்க்சா! ஒதபய32ல! 
என்று விளித்தால், இத்தாதிகளிலும் வெறுப்பை யடைந்து, தத 

சாதி! ஒஜஎற்குரு! ஒதசைதன்னிய.! தறசங்*ரா! என்று Sok ss 

தல் சச்தோடம் வந்தமையால், யே சவெனென்பதற்குச் சமுசயமே 

யில்லை. அவிசோதயம, 

உன்னை பொருவ னுயர்சாமியென் றுரைத்தா 

லென்ன மூழ்கசி யங்சே யெய்தினாய்-பின்னொருவன் 
பாவி பசுகென்றாற் பதைபசைப்பா யாகையினாற் 

னல்ல நீயே சிவன்? 

இர்த மகாவாக்கெம் பொருளல்லவென்பாருமுண்டோ? என் 

னில், அவரைச்கூடாமல் அவர் வாய்மொழி கேளாமற்போவதே 

சற்காரியம் இதபொருளல்ல வென்கன்ற புத்தி யெவலுக்கிருக்ெ 

தோ அவன் கற்பகோடி.சாலங்களினு மோட்சமடைபா னென்பதே 

ஓத்தாந்தம்; இதிற்கு ஈஸ்வரலாச்செயமுமுண்ட சர்வச்கியானோத்தச 

த்திற் சண்டுசொள்ச. சுப்பிரமண்ணியருக்குச்-சிவன் கயிலாசபர்வத 

த்தி லெழுர்தருளி யறுக்கரசம்பண்ணி யேதுசடைபியில் ம்சீர்லாச் 

யோபதேசம் பண்ணித் திருவுளம் பற்றியது,



சந்திரிகை.] வள்ளலார்சாத்திரம். ௨௯௧ 

ஒரு வ௪னமாகவே மூடிர்தபொருளுரைத்தோ மொன்றாசக் 
காண்பதுவே சாட்ரி யின்னும் பலவாய்ப், பெருகசனமாக நீபல 
படச் கேட்டாலும் பின்னுராம் நிகழ்த் துவது மிர்தவுபசேசர், தரு 

வசனஞ்சமுதாயம் பலபொகுளும் விளக்குச் தமமொருதேசமாய்த் தா 
னேதாஞா,), கிருவசனமாய் ஞானமோன மொன்று மின்றி ரில்லாத 

லிலையன்றி 6 co pS tord av 20,” — gens urd, 
இதுவே கடாசாரம், இப்ப சீயும் அறுபவப்படக் கடவாய், (௧) 
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கீயே சலம்; சானெப்படி, சவம்? ௮றியாமை ௮றிவு இரண்டுச் 
குஞ் சாட்டு சைதன்ஷியமானமையால், நீயோ? சானுஞ் சிவமாயே 

போனேன். எப்படி? உமச்சற்றபடி இந்தச் ச௪.ராசரக்களோ?சர்வம்ப் 
மீம்மமயம், இன்னல் கேட்கசேேண்டுமோ, சானா? சானே நீயா? 
யை இதற்கு ௮விரோசம், ஆசமம், 

(சவோசிவோ சவோ?வா சற்€வோசேவலசிவா!?-- 

'அத்மசர்வபூதானாக் கேவலஞ்சங்கமஸ் தலம்''.- 

அத்துவிதம் 7; அவிதஞ் சர ரபர்தம், மகாவாச்சியத்தில் ௮9 

பதச். துச்சாசவர்தது அத்துவிதம், அதற்கு இரண்டல்ல வென்பதே 

சித்தாந்தம். அத்தைத் துவிதச்சலப் பென்பாருமுளர், ஏகமென்ற 
கதுபவத்திற்கேசரி, விவகா.ரத்தடாதென்பது சண்டுகொள்ச, 

(வனு ஞூவனும்வேறோ திருப்புலிவனத் தளானே?'.... 

என்பதைச் சடைப்பிடித்தோர்ச்கு ஐயக்திரிபு இரிகாலத்தூ 

மில்லை. இப்படித்தேவிசாலோத்த ரத்தில் (நித்தனாம்பரமீச) னென் 
னும் பாசுரத்தாற் றெளியச்சடவை, (டே) 

அநுபலசந்திக்கை - ழற்றிற்று, 
இிருச்சிற்றம்பலம். 

ட 
onthe



உ 

இவமயம், 

வள்ளலார்சாத்திரம் 
அவை ட 

பதினெட்டாவது 

இருமுகப்பாசுரம். 

நேரிசை-வேண்பா. 
சத்தம் பிறவா விடமேச மாதிகிலை 
சத்தம் பிறர்திடமே சங்கஙிலை-சத்தம் 
பிறவா விடமேதோ வத்சதைப் பிடியென்றா 
னறவாண னம்பலவா ணன், 
(எ-த) சுச்குமைரசாதச் தோன்றாதவிடமேசமாதிநிலை, சூக்கு 

மை சாதர்தோன்றினவிடமே தத். துவச் கூட்டமாகிய பிரபஞ்சரிலை 
சாதர் தோன்றாதவிடத்தையே யெவ்வழியானு மிறுகப்பிடி யெண் 

ரான், புண்ணியமூர்த்.இயாடுய வம்பலவாண மெமதாசாரியன், (4), 

| இரண்டாம்பதம். 

அத்த னுரைத்த தறியாயோ வென்ற மையா 

லத்த னுரைத்த தறையுவ்சா-லத்தனார் 
சாதங் கடச்தசிவ னானென் pesmi AOarer 

வோதுவித்தா னும்பர்ச்சண் முற்று, 

(எ-.த) அராதிமுத்தன் ஆதியிலே அ.இிதிமைச்தர்ச்கு ராதா. 
இதப் பசமவமாவது சாமேயென்ற' இருவாய் மலாச்ததை மறர்தா. 
பவோவச்சோ! என்றமையா _லதை சாடிச்சொல்லுமிடதச் துச் சிவப்: 
Sr சைவத்தமென்லும் புமாணத்திற் றிருவுளம் பற்திய௫. (௨)



வள்ளலார்சாத்திரம், ௨௯௨ 

ழன்றம்பதம், 

அ௮ன்றுரைத்த சத்தமே சத்தமிதி லையமிலை 

'யொன்றே பரமத? யூற்றுணரி-லென்று 

நானே நீசானே யென்றனசக்கு சாசவின்றோ 

மோனமொழிச் குண்டோ மொழி. 

(ஏ-து) முன்னமே திட்சாக்ரமத்திலே ௮க்௫ினியாகாயஞ் சர 

ட்யொசச்சொன்ன மசாவாக்கியமே வாக்ய மிதி லையப்பட வேண் 

டாம்; சொன்னேன் சொன்னே னென்றமையால் ஏசம்பரம், ௮ப் 

பரமே €வனாூய நீ அதை ஆராயின் , என்றைக்கும் கித்தியமாயுள்ள 

சானே நரீயென்றும் நீயே சானென்று மூனக்குப் பரிவுடனே சொல் 

லாமழ் சொல்லினோமே; பின்னரும் பேதுற்றுச் சமுசயாச்மனே கே 

ட்டால் மெளனமொழிக்குப் பின்னு மிரண்டா மொழியுண்டோ 

வில்லை யென்பதாம். (௧) 

நாலாம்பதம், 

சலனமிலாச் சித்தஞ் சாங்குசிச்த மன்றோ 

மலமாயை சன்மமெலா மாண்ட-நிலையஸ$£ரு 

பெத்த மசன்றிடமும் பேரானந்தப் பெருக்கு 

முத்தடிமா ஈன்முத்தி யும். 
(எ-.து) சஞ்சலம் சளில்லாத சுத தமேசக்கலிட்ட சித்தத்தை 

ty FF சொல்லின ரித்தத்தையுங் கோரடத்தத்தையுவ் சடர்தசாங்கு 

சத தமாகையால், ஆண்வமாயை காமியமிறக்த நிலையாம்; ௮ச்த நிலை 

யே மறைப்பெல்லா£ரீல்கெவிடமும் மறைப்பு நீங்கவே மீச்சுரன் 

(வேறல்ல சாமே மீச்சானென்னும் பேரானர்தம் அபரிமிதமாய்ப் : 

பெருகும் பெருக்கமுஞ் சர்வோத்தமமா யெல்லாம்விடு பட்ட ௪ற்சுக 
மூத்தியு மென்றதாம், (௬ 

ஐதந்சாம்பதம். 

சத்தமே, சுத்தசிவ மென்றதிரு:. வார்த்தை . 
முத்திக்கு வித்தா மொழியன்றோ-பெத் தமொழி



௨௬௪ வள்ளலார்சாத்திரம். 4.திரமுகப் 

சஉனே யெல்லா மிறர்தவ மென்னும் 
பாவளு தமொழி பார். 

(௪- து) சித்தமே சரவமுங்சழன்ற இலமென்று இருவாயமலர்ச் 

SH சாதகராயலுட்டிச்கு மெம்போலிகட்செல்லா மோட்சத் தக்கு 

வித்தாகிய மொழியல்லவோ; ஆவ.ரண கீங்கயெ சீவாத்மனே சர்வர் 

வ்சழன் ற சிவமே யென்னும் பாவனைக் சத தமொழியென் றலுபவி 

த்துப் பார்ப்பாய் மாணாச்கனே? (இ) 

சத்தம் பிறர்திடத்தே சகலகலை யும்பிறச்கு 
மத்ச னுசைத் தறியாயோ-வன்றுரைத்த 

சத்தமே சத்தஞ் சஞ்சலமொன் றில்லா 

சித்தமே சுத்த Faw. 

(எ-தி) சூச்குமைச்சத்தம் பிறச்தவிடமே சசல சலைக்யொன 
மாதியாகப் பிறச்குமென்று சிவன் சொன்னத்தையுமறிர்து மறியா 

மல் மறர்தையோ, அன்று சாம்சொன்ன வாச்சயமே வாக்கியம், சர் 

தேசப்பட வேண்டாம்; நிர்ச்சஞ்சலமான வாத்மாவே சர்வவுபாஇ 

சூனியரான பராப.ரவத் து. (a). 

கோச்சக்க்கலிப்பா, 

நாற்றமிகும் பூமாலை ஈற்குரவ்கின் சைச்கொடுத்சற் 

போற்றிமணல் கொள்ளாவாம் புத்திதனச் கல்லாமை 

வேற்றொருவர் காணாத வேதார்சத் தட்பொருளைத் 

தேற்றமிலி சைக்கொடுத்தேன் ஜறேறுவஷனே தேறானோ? 

(௭-த) மணமிகுர்த புட்பமாலையை ஈல்லகு.ரக்கன் சையி? 
சொடுத்தால், பாராட்டி யாச்சிரணித் தீறியாவாம்; கடர்ச்தபுத்2. 
வின்மையினாலே தானும் பயனடையாது பிறரும் பயனடையாத 
எறிக்தாற்போலச் சரியை கரியாயோசச்தா சறியக்கூடசத வேச 
முடிவிற் சிறர்த வுட்பொரளாகிய வுபசிடதமசாவாச்கியத்தை : யச் 
சோ தெளிவில்லாத மாணாச்சன் சையிலே சொடாது கொடுத்தேன்



டாசுரம். வள்ளலார்சாத்.இர.ம். ௨௯ட 

றேநித்செளிவானோ தேருதொழிவானோவென்று சர்.ரசேசர 

சுவாமிசள் இரியம்பசருச்கு மத்இயார்ச்சுனத்திற் றிருவுளம் பற்றிய 

தா மறியச்சடவாய், (er) 

சத்தம் பிறவாவிடமே, அத்தனுைத்ததறியாயோ,அன்றரசைத் 

த.ச்தமே, சலீனமில்லாச்டுத்தஞ், சத்தமேசுத்தரிவம், சத்தம்பிறச் 

இடத்தே, ராற்றமிகும் பூமாலை, இலையின் முதலைரந்தும் இடை 
யிரண்டும் ௮ரா.தி, (௮) 

திநழகப்பாசுரம் - ழற்றீற்று, 

் திருச்சிற்றம்பலம், 

  

உ 

Awww wb, 

வள்ளலார்சாத்திரம். 
௭0௯0-2 

பத்ததொன்பதாவது 

௮ இகாரப்பிள் வாயட்டவவான. 
_..௭௮௨-௨- 

ெஞான மோகதாக மீழார்ந்த அதிகாரப்பிள்ளை, ஈசனார் யா 
னார் என்னை மறைத்திருச்கும் பாசமியாதென்னும் வீசாரமீச்கொ” 
ண்டு கேட்கச் கா.ரணஞானக் சணீணுடையோன் சித்தாந்த மகாவா 
கயம் ஷிவகரிச்கும்படி, வம் சானானேனென்ன சானாரென்னமபுஞ் 

௨ம் எப்படியென்ன ஞானதிச்சையால், இருகோச்சால், இவ்வியபா 

வனையால், வெயோகத்தால், திருவாக்கால், இருப்பரிசத்தால், சவ,



௨௯௭௬ வள்ளலார்சாத்திரம்.- [அதிகாரப்பிள்ளை 

மானாயென்ன எனக்குண்டான அறநுபோசவெ மெக்குமுண்டோவெ 
அன அ௮ச்சிவமானத, பூதபெளதஇிகல்சடோறு முண்டென்ன, விக்த 

வாச்சியத்தாலுய்் த போனேனென் (Home sors சடலழுக்திய மா 

ளுச்சனுக்கு மீட்டும் வற்புறுத்இ மேற்கூறுவார். 

மதல் வாகியெஞ் சத் த, இரண்டாம் வாக்இயஞ் சத்து, மூன் 
ரம் வாச்டியம் ஆனர்தம்; முதல் வாக்யெத்தான் மலகாசனம், இர 
ண்டாம் வாக்கியத்சாற் சன்மசாசனம், மூன்றாம் வாச்கியத்தான் மர 
யை சாசனம்; முதல் வாக்சயத்தால் சஞ்?த நீக்சம், இரண்டாம் வா 

கீயெச்தாற் பிராரத்த நீக்கம், மூனறாம் வாச்ஏயத்தா லாகாமிய நீக் 

கம்; மூதல் வாக்கியம் பிரமா, இரண்டாம் வாக்கியம் விஷ்ணு, மூன 
றாம் வாக்கியம் உருக் இரன்; முதல் வாக்கியம் ஞாதுரு ஞானமே ய 

மிறர்தரிலை, இரண்டாம் வாக்கியர் தற்3பாக்கு, மூன்றாம் வாக்கியம் 

ஞானசேல்லம், இதற்குச் சாமியம், பதிபசுபாசவிஎச்சம், 

சிவத் துவமசசிவோச மத் துமிசிவோயமத்தி 

ஈவத்துதிவாச்கிய'!-மென்னுர் இருவிரு த்தம், 

ரு, தல்வாச்கிய விசேடம் வகுக்கு தும், சிவனார்? சீவனார்: உடஈ 

,தியொழிவிற் கூடாமீற் கூடலைச்சாணுசி இரண்டாம் வாக்கியம் 

விசேடம் வகுக்குதும், சர்வமுங்கழன்ற சவம், சர்வமுங்கழன்ற 

கான், சர்வமுங்கழன்றானேன். சர்வானர்த ஊாற்றிற் பிரளயமு.தித் 

தாற்பான்ற கன்மைகண்டையோ? சண்டேன், 

'சண்டேனவர்திருப்பாதல் உண்டறியாதனசண்டேன்?:.....- 

சுவானுபூதிக்குச் சாமியம் வகுத்தனம், மூன்றாம் வாச்சியவிசே 
டம் வகுக்கு.தும், சர்வமுங்கதழன்ற செவன், பூத்பெள திகக்கடோறு 

மூன், 

“புல்லுயிர்ச்குப்பூட்டு புணர்த்தாய் போற்றி 

சல்லுயிராய்ரின்ற சனிலேபோற்றி':-- 

*'உரைசேருமெண்பத்தசான்கு தூருவிரமாம்யோனிபேதம்



a 

யட்டவீஷண. வள்ளலார்சாத்திரம், ௨௯௭ 

“ைசோப்படைத்தவற்றி னுயிர்ச்குயிராயங்சங்சே நிற்பான் 
சோயில்?:.- 

சிவானுபூதிச்குச் சாமியழ் வகுத்தனம், வாக்சியமேன்மை விஏ 

ட்டம் வகுச்கு தம், 

49a gg m0 A.D weer gprs இருவாச்சாலென் றன் 

பவத்தை சித்த பரனே?! 

(எ-து) சத்திய நிருவாண இச்சையிற் செவிப்புலன்வழி வாது 
ளாசமத் துண்டாகெய மசா வாச்யொர்த்தத்தால் வம் நீயானாய 
என்று திருவாய்மலர்ச்.து என்னுடைய வெழுவகைத்தோற்றப் பிற 

ப்பை நாசம் பண்ணிய மேலோனே,---அவத்தையிலே என்பத, 

கீழாலவத்தையி2லயும் மேலாலவத்தையிேேயுஞ் சுத்தாவத்தையி 
லேயும்,--2வனென்றும், சேவலத்திற் சேதன னன்றென்தும்; என் 
பது,--7வாத்மாவென்றும், ௮ர்தராத்மாவென்றும், பூதாத்மாவென் 

௮ம், அனாதிசேவலத்திற் சேதனவியாபச ஊன்றென்பதே த்தா 

ச்தமென்றம், அசேதனன், தொபாசன், சசசத்தன், ௮கர்த்தா, ஆம 

ய, ஆணவமூடன், ௮ூந்தியன் என்று பலவாற்றானும்வச்த பாவ 
னைகள் போமாபகர் என்பத,---சான் மூடன், சான் இஞ்சிச்யென், 
கான் சத்தன், நானவலன், கான் பாவி, சான் சமுசாரி, ரான் பிறப் 

பவன், சானிறப்பவன், ரன் 2ர்சாழியிலே பிறந்தேன், சிதம்பரத் 

இலே 'வளர்ச்தேன், திருவாரூரிற்சென் நிறப்பேனென்னு மளவித 

நீத பாவனைகள் போமாறறியாது புலம்புகன்றேற் குய்வண்ணக்சா 

ட்டி புபாயஜானத்தாலுளவாகுமுபதேச ஞானமாத்திரத்தாற்போ 

மாறு திருஞான சம்பர்த சாதனே திருவாய்மலர். 

“த5வெத்தொ மரியென்னுச் இருவாச்சா லென்றன் 
பவத்தை ஈசித்த பானே-௮வத்தையிலே 

சவனென்றங் சேவலத்திற் சேதனனன் தென்றும் 

பாவனைகள் போமா பசர்?:.-



em வள்ளலார்சரத்தரம். [அதிழாரப்பிள்ளை 

*பெரன் மலையைச்சார்ர்த றுசாக்சைப்புள்ளினங்ச 

டன்னிறமுமர்ரிறமாய்ச் சாருமால்::..- 

(௭-௮) மசாமேருவென்னுஞ் சரீம்பூரதமாகயெ வாயிரத்தெண் 

மாற்றுப் பொன்மலையிற்சேர்ச்த சிறிய சாச்சைப்பச்கெள் பொன் 

மயமாய்ப் பின் சருரிறம் நினைப்பினிவ்லாமையாய்ச் சாம்பூரதமாய்ச் 

Fite தன்மையைப்போனம், 

86 மூன்னஉனைச்” 

சேர்ச்தாருமண்ணச் சிவோகம்பாவித்தலா 

லாய்ர்தவனே? 

(எஃது) உபாதிரூனி;ப சிவனையுபா இகுனிய சற்€வனாய்ச் சேரா 

மற் சேர்ச்தாறாம் பரமவித் திரமாகிய AC ana ey சிவோசமென்று 

பன்முறையாற் பயிற்றித்தியானம் பண்ணலாலே பலநாலையுமாய் 

ரதத மசாவாக்கி சேவணப்படாத சமுசயாத்மனே,--.தமாறறி,என் 

ய, இரச இரண்டாம் வாக்கியத்தாற் சமுசயறிவிர்த் தி யடைரஈது 

அது நீயான வண்ணக் குப்பச்சாட்டுச் சாச்சை ராமென்று நினை 

யாத வண்ணம் போன்று என்னால் நீ யானானதன்மையு முன் வத் 

தன்மையையு மிவ்வணமென் றதியாதறிர் துணர் இக்நிலையிலே சிற் 

பாய் அடி.ச்சடி. வாச்செய சரவணத்தாற் வேபாவனையைச் கழற்றி, 

அனா 

பொன்மலை யைச்சாரர்ச சிறுகாச்கைப் புள்ளினங்க 

டன்னிறமு மர்நிறமாய்ச் சாருமால்-முூன்னவனை ச் 

சேர் தாரு மண்ணச் டவோசம் பாகித்தலா 

லாய்ர்சவனே யாமா ற்றி...



யட்டவணை ப) ' வ்ள்ளலார்சாத்தாரம். 2௨௯௯ 

ட ரார்சிவோயமத்தி யென்ஜுர்திறாவாச்சாற் 
பே. சாசையெல்லாம் பிரித்தோனே?!....- 

(எ-.த) அழியாத சிறப்புடைய சிவன் பூசபெளதிசங்கசடோறு 
முண்டென்று இருவாய்மலர்ச்து பிராமணன், க்ஷத்திரியன், வைச் 
யன், சூத்தனிறும், பிருதிவி ,யப்பு சேபு உாயு வாகாசர்திலுஞ் சச் 
இரீன் சூரியனா சமாவிலும், பூமி யர்தரம் பாதாளத்தினு, மாண்பெ 

ண்ணலியினும், விருப்பு வெறுப்பு சமொதுமலிடத்திலு, மிருச்சச்சாட் 
ஒயனித்தியத்தை நீக்கி நித்தியத்தைக சகாட்டியசாதனே,.-தராத 
வன்பால் என்பது,--இர்த மூன்றாம் வாக்கயெச்தா லாசைகஇழெங்கை 
யசழ்ந்தெடுத்த வல்லபத்த கினைந்தமாச்திரத்தெழுக்த உன்பைப் 
பாழாக்சாம லவ்வன்பால்,--உன் பாதத்துக் கர்ச்சனையுமற்றிரண்டி 
லென்புருகும்பத் தியு மெற் என்பத, சாமிகள் சீர்பாதல்களுக் கர்ச் 
சனையும் சிவலிங்கப் பெருமானிடத்திலேயுஞ் சரமூர்த்திசளாகிய 
சங்சமத்தினிடத்திலேயுங் கடின வெலும்புக ளெல்லா முருகும்ப.ட. 
க்குச் வெபத்தியு மடியார்பத் திய மாயாவா இயைப்போலப் பாழ்போ 
காமலெைனகச் கறுச்கிரசகம் பண்ணச்சடவாய் வாச்யமேன்மை விசி 
ட்டம் வகுத்தனம். 

வாக்ய சித்தார்தம் வகுக்குதும், முதற்பதம் சச்சிதானச்சமாய் 
நிராமயமாய், நிட்களமாய், நின்மலமாய், யனர்தடனர்தமாயிருக்கும், 

இதற்குச் சாமியம்; பதி பச பாசவிளக்கம் ப.தியிலச்சகணம், 

நிராழியமீரய் நிட்சளமா சின்மலமாய்?-- 

என்ற தஇருவிருத்தம், இரண்டாம்பதம். சராகாயமாய் நின்ம 

லோதச்கமாய் அசளல்கமாய் அபிவிர்த்தியாய்ச் சாக்கு?ித்தமாய்ச் ௬௫ 

ர்ப்பூதமாய் சுத்தபடிக ங்காசமாயிருச்கும்; இதற்குச் சாமியம்; பதி 

பசு பாசவிஎச்சம். பசுவிலக்கணம் 

்அன்மாசுத்தன் சதாறித்தன்?'....- 
  

யார் சவோயமத்தி யென்னுச் திருவாச்காற் 
பேராசை யெல்லாம் பீரித்தோனே-ஆராத 

வன்பாலுன் பாதச்.2ச் சர்ச்சனையு மற்றிர ண்டி 

லென்புருகும் பச். தியுமெற்£!?



௯௦௦ வள்ளலார்சாத்திரம், 

என்ற திருவிருத்தம். மூன்றாம்பதஞ் சுசோதயமா யிரண்டற் 
றவின்பமாய்த் தடையற்ற வானர்தமாய்க் சமுசயசைமாயிருக்கும்; 
இதற்குச் சா.மியம்; பதி பசு பாசவிஎச்கம், கின்மலாவத்தையில், 

'போச்கிலைவரகிலை புணரச்கையிலை?:....- 
யென்னுர்திருவிருத்தம், வாக்கிய?த்தாச்தம்,வகுத்தனம்.மேல் 

வாக்கிய விசேடம் வகுக்குதும், ” 

அச்கையே சானென் றபிமானி யாகச்ூவிக்கு 
மோச்கடிலை யென்றே முடிப்பிக்கும்-பூச்சமமும் 
பூங்குழலா ரின்பப் புணரியைமெய் யாக்குவிக்கும் 
வாங்குதலைச் செய்யா மலம்?:-- 

(௪-த) ஆச்சையே யாத்மாவன்றிப் பிரத்திரேசாத்மாராத்தி 
யென் றறிவைப்பிறித் தபிமானிப்பட்டங்கட்டு மசாவாக்கயெத்தால் 
வரும் மோட்சானந்த நாத்தியென்றே ித்தாந்தப்படுத்திப் பூவா 
உழகய"வளகபாரத்தையுடைய மாதர்பால்வரும் பொய்யாகியவின்ப 
வெள்ளச் இனை மெய்.பாசவழுத்தி முழுகப்படுத்தும், எக்காலமும் 
வளைதலில்லாசு வாணவமலம் பிரதமவாக்கயெத்தி லிபசத்திற்காண் 
பாய் இந்தப் பிரகாரத்தைச் சவஞானப் பிரகரசத் தண்மையிற்கண் 
தளி. பச்சடவை பதி பசு பாசவிளச்சம், ஞானவிஎக்சம், உபதே 

சமாலை, சிவஞான: பிரசாசம், அத் துவிதக்கலிவெண்பா, ௮இ.ரக9 
யம், வொசமச்கச்சிமாலை, இந்தவேழமு மொருகொத்தாயிருக்கும்.இவ 
ற்திற் பதிபஈ பாசவிசாரணைபும், பண்மம கிட்டையும், சசகாரிய, 
வி2சடமூம், குருிரத்தையும், மசாவாக்கியழம், நிட்சர்ச்செமமும், 
BICC PSF pd, YROASSICS YD காணக்கடவை சத்திய கிரு 
வாணதிச்சை யில்லாதவர்க் இக்தமார்ச்சகம் போதிச்கில் நீரருர்துமா 
வை யதட்டினோன் சாரும்ச தியடைவை; 

புண்ணுடலை நீப்பபனை போன்றாத மெய்ஞ்ஞானக் 
சண்ணுடைய வள்ளல்பதக் சாண்2பனோே.வெண்ணுடைய 
வஞ்செழுத்தி லுண்மை ய்றியவேனோ வாக்சதனுட் 
பிஞ்செழுத்தைப் பின்னி வேனோ... 

அதிகாரப்பிள்ளையட்டவணை - ழற்றிற்று 
திருச்சிற்தம்பலம்.



a. 

சிவமயம் 

வள்ளலார்சாத்துரம். 
வைத வையை ° 

; இருபதாவது 

மரபட்டவவான. 

அட 
உபதேசமரபு. 

இதுகாணபாரமபரை, 

(சவமேஉம்பரச்தெய்வம்) என்னுங் கருத்தைப்பற்றித் தெய்வ 

மென்பதோர் சித்தமுண்டாடுச் ॥வனென யாலுர்தேறினன் றேறிய 

சாலைச் தேயத்துளனோவன்றித் தேயத்திற்டிறர்த செசரத்தள 
னோ வென்று மனச்தடுமாறி மயக்ெசாலை யறிவிடைமறைச்த ௨ம 

லனோர் குருவாய்ப் புவனியிற் சேவடி. சீண்டிப் போதித்த உன்மொ 

PES அருத்தம் பூதப்பழிப்பிலும் பொறியறவுணழ்த்தலு மந்தச்க 
சண வடுச்சழிமுடிவிலும் சண்டேனவர் திருப்பாதங் கண்டறியா 
தன சண்டேன் சண்டபெருமிதத்தா னிறும்பூதிட்டு மாலயனாஇியை 

யலா.தாற்றுச் கூற்றுக்குணஞ் இலெவருமாயிற்ற, 

*(சாடிரா.சண னான்முகனென்பவர் 

தேடியுர்இரிர். தங் சரணவல்லரோ. 

மாடமாளிகை சூழ்.தில்லையம்பலத் 
தாடிபாதமென் னெஞ்சுளிருச்சகே!-- 

என்றாரின்னும் பற்றம் ° 
“CspsapmOQsremC or Dawn QenrOer ware gs 
தேடிபுர்தேடொனாத் தேவனையென்லுள்ளே



வள்ளல] ர்ச்சத்திரம். [ung « 

தேடி. ச்சண்டுசொண்டேன்?'....... 
என்னுமிச் கூற்று ளபதேசமசபு. 

na Bae sty. 
வையச்சொல், வழச்சச்சொல், வேதச்சொல், விதிச்சொல்இர்.த 

சான்கானும் வற்புறுத்திச் கூறுவான் ரொடவ்இனார். உலசவெறப்பு 

மூடல்வெறுப்பு மீச்கொண்ட மாணாக்சலுச்கு ஞானதே?கர் இட்டா 

ர்தநுசத்தால் ௮னித் திய தரிசனம் மையச் சொல் மேல்வைத்துகி 
காட்டுகிறவண்ணம், (டலைவாழ்வுஞ் சடலைக்குடியிருப்பு மென்றும், 
சாணப்பட்டதெல்லா மழியப்பட்ட தெறும், சாகாதகாட்டி லோ 

fears வர்தோமோ வில்லையே யென்றும், இன்றைச்சோ காளைச் 
கோ வின்னமரை நாழிசைச்சோ வென்றும், வரவிட் டவன் றரவிட் 
டால் நில்லாசே யென்றும், நிலத்திலெழுச்தபூண்டி சிலத் திலே மடியு 

மென்றும், சகேத்திருக்தாரின்தைக்கு ரீரனொன்றும், இட்டென 

விமுர்து பெசட்டெனப்பபோம்) என்றும், இங்வாறு வருமனர்த யை 

யச் சொல்லாற்றெளியச்சடவை இர்தச் சரீரம் நீயல்ல; நீ யசரீரி 

அகாயன் அத்மாவென்று வேதம் வெகுவசனமாகச் சொல்லும். 

இத என்ன நபஷச்.தச்குப் பற்றவில்லை ?ய யென்பாயேல், வழக்கச் 

சொல்லாற் றெளியச்சடவை (ரான் சாட்சியொயிருச்ிேே னென்றும் 

தன்னை விடப்பிரபஞ்சமில்லை யென்றும், தானாய்கின்று தனமாய்ச் 
சொரியுதென்றும், அஞ்செழுத் தும் பாவனையு மவனே யிவனென் 

லும், தானே வெமல்லாற் றனிச்சிகம் வேறில்லை யென்றும், £வனு 
க்குஞ் வெனுக்குஞ் மு.தற்கொரச் சுழியாயெ Cua? வேற்றுமை 
யில்லை) Quer ps, 

: அறிவேசிவமென் நறிந்திலாய்கொல்லோ?.- 

வென்றும், இவ்வழக்கச்சொல்லால் ஆத்மா சாமென்ததியச்சட 

வாய் இங்கனஞ் சொல்லிய வ.நுபவம் சம்பவமாகவில்லை?ய யென் 
பாயேல், வேசச்செரீல்லாற்றெளி, அஃதெங்களம்! என்னில்,



பட்டவணை,] வள்சாலார்சாத்திரம். .- கட்க: 
உ 

"'பாசபத்ததேவோ பாசமுத்தேச தாடிலா?ஃ.ஃ- ஏன், : 

“திட்டேபூர்வமாத்மா யேசமேவா?!.அ-ம், 

*'சரீரபின்னம் பரமாத்மனேகம்?..-௭-ம்,” 

“ஏகப்ரம்மம்??--எ-ம், 

சர்வசாட் A2em sid” Lcd, 
“Yo gC sargw சிவோகம்! எ-ம், 

“*சமனார்தம்பாசசால முன்மனாச்தம்ப சிவா?” ஏகம், 

“Can srg 92வசபோகச்தர?!-ஏ.ம், 

“piercer iboribor sCenas coy 

போச்சாதேவோ மஹேஸ் வரா??--௭-ம், 

்“கர்த்தாபோச்தா செனார்த்தனா!?...-எ-ம், 

ஆயிரமுசத்தாலு மகலச்சொல்லிய வேதச்சொல்லா லீகாருண். 

டென் றறியக்சடவாய் சமுசய மென்னைவிட்டு நீங்கவில்லையே டெ 
ன்பாயேல், விதிச்செரீல்லேவேண்டுமாறு வரும். அதனாற்சமுசயம் 

€ீக்கக்சடவாய் ௮ல்தெம்கனம்! என்னில், 

ப2வனைச்சிவளுய்த் தெளியார்சளே??-- எம், 
்தன்னையர்ச்சிச்சத் தானிருஈ் தானே”! எ-ம், 

10 தவனைங்கோமினிச் சந்தைதெளிச்தனம் 
போய்வணங்கும் பொருளாயிருந்தோமே?:....௭-ம், 

நானே?$யாய்$யேகானாய் சானாவேதப்பொருளாலு 
காடாவீடாயீடறாதே சாயேன்மாயக்கடவேனோ??..-௭-ம், 

(நிசசமென்னெஞ்சின்மன்னி யானாென் தனனே”. ௭-ம், 

£(நீராயுருச்சயென் ஒருயிசாய்சின்றானே??-.- ௭-ம், 

:/(யாஜிர்சானாுயொழிர்தானை யாழுமெகர்ச்சுமுன்ளோனை??--, 
*பேசவானு மீசன்” எ-ம், ([எ-க்,



ஈ.0. வள்ளலார்சாததிரம்; [மா 

என்னசத்துளென்னையன்றி பாதுமொன்றுசண்டிலேன்!..... 
*பாவமுமறலுமொச்துப் பச்குவம்பருவமுதற்றில் | எ-ம்,. 

காவியைம்புலனைவ்பத்றா சசமுசமாயென் ற 
மோவியம்போன்றிட்டல்ச னுணீருணராமைபபோக்கிற் 

சிவனுஞ்சிவனும்வேறோ திருப்புவிவனத் துளாஜே? 

cram gio, Zeman ss சொல்லிப்போச்த மாற்றத்தால், நீ2ய 
அதிவறியாமை இரண்டிற்குஞ்,சாட்சியாசையால், இர்த அறிலாய்ச் 
சதாகாலமு நிற்சச்சடவாய் சாமியம், 

(பிர்மசாரியர் விரதமச்கனியில் வீழ்தல் பிண்டோதச் இரிசை 

யொடு பிரவுதககிவிர்த் தி, புரிபுமருச்சனைசள் வரைபாய்தல் சுழிபாய்: 
தல் புண்ணியபாவங்க எருணியம மூபவாசர், தெரிசீவன் முச்சனு 

க்கு வேண்டுவசேயில்லை சவ ஞானவமுதபானம் பண்ணிச்சொண்டு 
பிரரிருட்டிச்சன்மத்தி லசப்படாதென்றும் ப ரமசவனைப்போல தித். 

தஞாயிருப்பன்,) 

சைவமரபு, 
ஆத்மாவைச் ரவனென்று சொல்லப்படமோவன்னுஞ் fare 

வத்.துக்குச் சிற்பன்ரு தலிய வுவமைசள் வருமாறு; சற்பள், சிலை, 
தெய்வம் என மூன்றும். இதற் 9ற்பனைப்போல ஞாசாசாரியர்,சிலை, 

மைப்போலச் சீவன், தெய்வத்தைப்போலப் ura. R useie 
இலையைச் தெய்வவுருவாய்த் இியாளித் தச் சால்சோபாக்சயமா யச் 

எத்பதா?லத் தழுவிச் செய்தமையாற் சிலையென்பது மறைர்து Fa 

மென்பது பிரகாசத்ததாம், ஆசையால், சீவப,வனையை பதார்த்த 
மாய் விடக்சடவன், வபாடாணத்தைச் ஏிவமேலிட்ட வாசாரிபா 
இய ற்பன் €வபாவனையைச் (சேர்த்து மசாவாச்சயத்தாற் ௮ம் 

நீயானா யென்ற மாத்திசத்தே வமான தன்மையாற் 2வபரவனை 
அையெப்பாலும் சாத்தியென்பதே சித்தார்சம், வேட்ச்சேரி, வே 

டர், சரசாப்பிள்ளை, வேட்டைவனம், வேட்டைசால், வேடச்சோ



பட்டவணை."  வள்ளலார்சாத்திரம். ௩௩௦௫௫ 

லம், ஆ௪-௬, லேடச்சேரி-யஞ்ஞானம், கேடர்-பஞ்சதன் மாத்.இிரை, 
சாசாப்பிள்ளே-ஆத்மா, வேட்டைவன-மூலசம், வேட்டைசாய்-௮சு 

தச்சரணம், வேடர்சோலஸ்-சரீரம்; ஆத்மாவா௫ய சிறுபிள்ளை, அனு: 
ஞானமாூய வேடச்சேசிவை குன்னை வினையா லடைச்து, ராம் 
சைதன்னியவென்பதசை upag, வேட்டைவனமாகிய வுலசத்தை 

யல்டர். த, வேட்டை சசகாவை வச்தகமரண வசத்தனாய்த் தசேச் 

இரிய துவாரத்தினால் கேட்டைச்கா. [ராகிய தன்மாததிரையோ 

டுங்கூடித் தயிலசாமைப் பி.ரஉசசனாதிய வேடச்சோலச் சரீரச்சைச் 

தழுவிச் 2வாத்மாவென்னும் சாமஞ்ிறப்பவர்தான். இத போமாறு 

ஞானவரசன், ஞானவேட்டையாடுவான் காலைக்சண்டு, 2வராச வே 

டப்பிள்ளாய் $ ஈம்மினத்தாய்; அஞ்ஞான விளமையாலென்னை மற 

ச்சாய்; ன்வண்ணமே நின்வண்ணம் அன்னியர் வண்ணம்நின் 

வண்ணமன்று அர்தச்காண ஞாளிசம்பாடன முனச்கடாதென்ற.று . 

க் ர௫த்தார். சைதன்னியத் தராபதியாக்கனெ தன்மையபோலச் சவ 

வேடு நீச்சகவ் கண்டு கொள்க, சாமியம், 

₹மன்னையுமறக்துமிக்க வனச ரவடிவமா௫த் 

தன்னையுமறக்திருக்த தனயனைப் போன் றுநீயு 

மென்னையுமறர்தைம் போத வெயினர்தம்வடிவமாகி 
யுன்னையுபறர்தால்யென்னுருவென வுணர்ச்துசொள்ளே?? 

மன்னவன் றன்மசன்வேட ரிடத்தேதக்கவெளர்ச் தவனை 

அதியாது மயவ்கறிற்பத்'!-- 

: தானாச்9 மலரடி.ச்சீழ்வைப்பன் ?!.... 

சன்மவொப்பு ஈல்வினையுரம் தீவினையு மொனருகச்சாண்பது. 

அஃதெவ்வாற்றானென்னில்,' பொன்விலம்கும், இருப்புவிலக்கும் 

பிரகாசம் ௮ப்பிசகாசம் வேறன்றித் தக்கமிரண்டிற்குஞ்சரி பொன் 
விலக்கைப்போலப் புண்ணியம், இருப்புவிலங்சைப்போலப் பாவம், 

விலக்கார்ப் புண்டவனைட்போலச் வன் விலவ்சைப் பூட்டினவனோ 

20



௩௦௭ வள்ளலார்சாத்திரம், [மர 

ப்போலச் சிவன் துச்சத்தைப்போல அஞ்ஞானம், இச்த அஞ்ஞான 
த்.அச்குச் சாட்டிபூதம் சாமென்றறியின் அஞ்ஞானமுமில்லை, ஈல் 
வினை திவினையாடிய வி.லல்குமில்லை. அதற்குமுன்னே ஈரகசொர்ச்ச 

pho. இதற்குச் சாமியம், 

ஒன்றுடனுர்தோய்வில்லான் என். றுகினை ச் 
தீடிச்சடியும்பிரமமென சோச்குதலேயியல்பதா மே? 

நிச்தனறும்பரமீசன் யானென் றகிச்சயிச்சின் 
மூ.த்தனலனெனினு மவனமுத்தனாம்'!.... 

பூவும் புசையுல் கொண்டேத்திப் புறம்பே போய்ப் 

பாவனையால் வாளா பரிசழப்ப- ராவா 
ஈமையுறப் பார்ச்சிற் றெப்வ சாமேயாமென்று 

தீழையறப் பாராதவர்ச டாம்? — 

: ஆகசாமல்லவிச்ச வைம்பொ றிராமேயல்ல 

வேசனேசாமென்றன்னு மிருடிகளிதயத்துள்ளாய் 

பாசமாமுமைமணாள பசுபதிபிறவிவேண்டேன் 
சேகறுமு த்திவேண்டுர் இருப்புலிவனத் துளானே?'..... 

மாயையென்பது மனம், இந்த மனமாயையி2ல ௮ண்டபிண் 

டம் ௮ரிக.ரப்ரம்மாதி ஈவச்தருபேதமு முண்டாயிற்று, இரத மனஞ் 

சற்குரு கடாட்சத்தா லிறந்தபோது எல்லாமிறர்த து. அறிவாய்சின் 

ரால் மனமில்லை. மனமாய்சின்றா லறிவில்லை. ௮றிவே சிவம்; 9வமே 

யறிவு மனம மாயை; மாயை? பிரவஞ்சம்; பிரவஞ்சமே சரீ சம்; 

சரீரமே தத்துவம்; தத். துவமே நாதம்; சாதமே விர்து, இப்படி. 

இருட்டிமார்ச்சம் சாணச்சடவை, சாமியம், 

6 அறிவினிலசமுண்டாகி யசத்தினின்மனமுண் டாடுப் 

பிறிவருமனத்தின்மாயை பிரவஞ்சமாயைதன்் னின் 

. மறிவுலகத்இனாச்சை ஙச்தவிம்மாயமெல்லாஞ் 

செறிகராகருளிச்செய்யாய் திருப்புலிவனத் துளானே''..



பட்டவணை.] வள்ளலார்சாத்திரம். mF 

Bersqacoser AGO YM. Bsr, SL.Hsar, GL rarew, 
சட்சலம், சடசலயழுச்கு, ௮௪-டூ, ,தசாசம்போலச் வன், டவ் 

களைப்போலச் சரீரம், சடாசாசம்போல ஸஊத்மா, கடசலத்தைப் 

போல வந்தச்சரணம் சடசலத்தமுச்குப்போலப் பஞ்சபாசம், Oe 

அச் சிருட்டிச்னார் சங்சாரமுண்டோ! உண்டு, எப்படி! சூரியன் சச்சி 
grag Bea சலம்வறண்டு அத்தோடே அழுக்கும்போம், கடார்தத்திற் 

சடாசாசம் மகாசாசமாம், புண்ணியபாவம் ஞானிச்குண்டோ? 
வில்லையோ? உண்டுக்தா ஸில்லையுர்தான். ஆனாலை$ீகமோ? அன்று. 
பின்னையெப்படி.? 

“இன்பமுச்துன்பமு மில்லானேயுள்ளானே?.....- 
என்பதைப்பற்றி வர்தனவரம், 

மெய்யைப்பொய்யென்றான் வெளியைஈல்ல SO carey or 
சைவச் துரைகாழிச் சம்பர்த-னை யமற 

நின்போதம் போமிடத்தே நீயே சிவமென்று 
னென்போதகத், துள்ளே யிருந்த. 

(௪-து) மெய்ப்பேர்கொண்ட சரீரம் நீயல்ல ௮து பொய்யென் 
ரன், இருவிதமாயையு மிறர்தவிடத்திற் பிசசொாசித்த சூனியமே 

நன்மையுடைய வீடென்றான், சைவசமயத்துச்கு ஞானமன்னன் 

சீகாழிச் ெெஞானசம்பர்தசுவாமியென தையச்திரிபுச எறுக்கும் 

படிக்குத் தற்போதப்போச்கே காள் தற்போதமீட்டியே நீயென் 
முன், என்னறிவினுள் ளெழுர்தருளியிருர் தென்றவாறு, (இது தற் 
(போச்சே செவமென் றுகூறியத ) (௪) 

“Bats படியிருந்தா விறையுருவர் தோன்றும் 
பொருச் துமல மிம்மையிலே பொன்ழு-மிருச்தபடி. 
யேதென்றம் குன்னியிரண் மாட்வொர்ச் குண்டோ 
போதமுண்ட பிள்ளை புகல்”... 

(எ-து) சிருட்டிச்குமுன்னுள்ள சுபாவ சைதன்னியமாயிருக் 

இல் சுசாதித செவர்ேசோன்றும், சோன்றியவர்நிலேயே யராஇசம்பர்த



௩௦௮ வள்ளலார்சாத்திரம். [மர 

மான வாணவ நிக்கும், இங்கனமன்றி இருர்சபடி மெவ்வண்ண 

மென்று போதச்சையாற் றடவி யாங்கொன்றுச் தட்டுப்படாமையா 

லென்செய்யச்கடவேண் ஜெய்வமேயென்று தெய்வத்தை ரொர்து 
தோத்திர மாதியவற்றா லிரண்டுபடுத்துவார்ச்கு எவ்கனமுண்டாம், 

ஞானப்பாலுண்ட சம்பர்தபிள்ளைப் புகலிடமென்றவாறு, (இது 

போதத்தை யழிக்குமுபாயங் கூறியது.) (௨7 

புகலிச் கரசேயுன் பொய்ப்போ தம்போனால் 

சகலமறுல் சேவலமுஞ் சாயு-மசலாத 

ஈல்வினையுர் தீவினையு ஈட்டமா மென்றுரைத்து 

மொல்சா வென்போத வொழுக்கம்!!-- 

(௪-.த) புகலியென்னும் இருப்பதஇக்கரசாகிய சம்பர்தசுவாமி, 

உன் பொய்ப்போத மிறர் துபோனால் நினைப்பு மறப்புக்கெடும்,, 

செடவே சகலங்கெடும், சசலக்கெடவே கேடலமுமிறச்கும், இறச்ச 

வே யிரண்டறப்பின்னி யகலாத ஈல்வினை சாசமாம், அதற்குருஊ 

னே தஇிவினையு சாசமடையுமென்று நீயுசைத்த திருவாய்மொழியைச்: 

செத்தையாற்கொள்ளாத வென்போதத்துச் கென்கொலோ பிர, 

விர்த்தியே யடைவதசேறி நிவிர்த்தியடையவில்லை யென்றவாழ. 

(இத அறிர். துமதியாமையைக் கூறியது.) (a), 

போத வொழுச்சமென்று பொன்றுங்கொல் சம்பர்த! 

ராதனே யுள்ள படி. நாட்டுவாய்-பேதா 

யறிர்த வறிவெல்லா சாமன்தறிர்.இிட் டாக்சே 
செறிர்தறிவாய் நிற்கிலிறுச் தேர்”: 

(எ-.து) பிரவாசனாதியாய் பொய்ப்போத வொழுச்சு மெக்கால: 

மிறச்குங்சொல்லோ சம்பச்தசு வாவி சத்தார் தப்படி. சாட்டவேண்டு 

மென்ற விண்ணப்பத்துக்கு விடை. யறிவில்லாத சீடனே கேள் இரி 

சயெவதிவெல்லாஞ் சுபாவ சைதன்னியமாகயெ ராமல்லவென்மு சியதி 

strig, ரின்ற சுயம்பிரகாசத் இருக்சே சாமென்றறிவாய் சித்பா-



பட்டவணை.] வள்ளலார்சாத்இரம் ௩௦௯ 

யேற் போதங்கெடுவதன்றிப் பிறவேதச்ச ளெத்தாலுக்கெடாதென் 

பத தானேயாயிற்றென்றறிவா யென்றவாறு, (இது போதரிரியாண 
வொடுக்சவ் கூறியது.) (௪) 

“தேரிலதி தா.ரமெனக் சர்தைவிடா தையென்றா 
ஜோேருருவா யினையெ்ற வும்ப-னோரு 

மறிவே யறிவென்றா ஸீவ்வறிவுக் கப்பா 

லறியோ மறிவை யறிவால்?!--- 

(௭-ஐ) விசாரிச் விங்கனஞ் சொல்லிப்போர்த வறிவு வெகு 
அதாரம் எமச் செட்டமாட்டாதேயென்று சித்தத்தைச் சோரவிடாதே 

யென் றஐருளிச்செய்தான். தஇிருவெழுகூற்றிருக்கையி லோருருவா 
யினையென்ற ஞானசம்பர்தசேவன், ௮அவனருளிச்செய்த தியாதோ 
வென்னிற் சர்வத்தையும் விசாரித்சறிகின்ற சைதன்னியமே சை 

தன்னியமென்றானதற்சப்பா லநுபவமில்லை. சைதன்னியவறிவைக் 
கொண்டறியவென்றென்றவாறு, (இது சைதன்னியத்துக்கு மே 
a ua மில்லையென்றறிவித்த அ.) (@) 

அறிவா லமறியப் பரிம்பொரு ளேயாகிற் 

பொறியா லறியப் புகாவோ Our Bursa 
சண்ட.தெலா மாயையெனக் கண்டிச்தான மெய்ஞ்ஜான 

முண்டி இருச்செவ்வாயா னுற்.று??-- 

(௭-2) பிரமே.பமாப்ப் பூணவத்துப் பிரமாணமாகாதோ வா 

னால் இச்திரியசாட்சிச்குத் தாரமல்லவேயென்ற விண்ணப்பத்துக்கு 

விடை, இர்இரியத் துச்கெட்டிய பொருள்சளெல்லாச் இரிசியமாயை 

யென்று சண்டித்து விலச்இனான் மெய்ஞ்ஞானப்பாலைப் பானம்பண் 

ணின திருச்செவ்வாயா னங்களெழுச்தருரி வச்தென்றவாறு, (இது 

'இரிசியமாய்க் சாணப்பட்டவையெொல்லா மாயாசாரியமென்ற௮.)' 0 

்உஜ்றுணரி னீயே யுயர்பிரம மென்பதுவு 

மற்றசிவன் ருனாய் வகுப்பதுவு-முற்.நி



௬௩௧௦ வள்ளலார்சாத்திரம் [மர 

(Apis விடத் இரண்டு மேகமே யென்றான் 
ஏறச் த சோழி உருதே....- 

(௭-2) சிறப்பையுடைய சோழி ஞானசம்பந்த தெய்கம் 

பொருச்தி விசாரீச்குமிடத்துத் தத் தவம மகாவாக்வயெமும், 
சிெவெத்துவம? மசாவாக்கியமும், வேதாகமம் வகுத்;ரெமஞ் சமய 
வாதிகளுச்குச் சம்மதப்படா.த. மாயாபோதமு மஞ்ஞானமு 8ல் 
சிவபோத மிறர்தவிடத்திலும், தத். துவஙக்களு மாணவமலமும் toe 

யான்மபோத மிறர்தவிடத்திலும், வேதவாச்கியமு மாசமமசாவாச் 
இயமு மாணிச்சமும் ௮ரதனமும் போலாமென்றா னென்றவாறு. 
(இத மசாவாச்சியவிசேடமுஞ் சமயாதீத விசேடமுல் கூறியது.) () 

தேவே திருஞான சம்பர்த தேசிகனே 

யோவிலெழுச் தஞ்சினையு மோதாய்சொல்-லாவியார் 
பின்னி சண்டைச் தள்ளிப் பிரியாத வானந்த 

முன்னிரண்டைச் சாணுதன் முத்தி?....- 

(௭-2) சேவனே தஇிருஞானசம்பச்தனென்னலுச் திருசாமத் இனை 

யுடைய வெமது ஞானாசாரியனே யோர்சாலத்து மொழிவின் றிய 
அஞ்செழுத்தி -லுண்மையைத் இருவாய்மலார் தருளிச்செய்ய 
வேண்டுமென்ற வினாவுக்கு விடை, யசா.ரமாகிய வரச்மாப் பின் 
'னாயெ ககாசமசாரங்களைத் துச்சவேதுவென்ற௮ு தள்ளி, முன்னாய 

வகா ரரிகொரங்களை விட்டுப் பிரியாதது வானச்தவேதுவென்று தழு 
விச் சாணுதன் முத்இிரிச்சயமென்ற தென்றவாறு. (Og veers 

s1ifer ws hip கூறியது.) ௮ 
முத்தி உடன. த்சை மொழிஞான சம்பர்தா 

௪.த்.திதிரு வம்பலத்.இிற்றான் ருனாய்ச்-சத்,சவுயிர் 
சாணமுய லசனைச், சாலான் மிதித்தருளித், 

தாணுாடம் புரிவன் ரன்...
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(௪-2) மோட்ச ஈடனதரிரினத்தை யான் சாணத் இறுவாய் 

மலர்ர்தருளவேண்டுர் திருஞானசம்பந்த தேசகனேயென்ற வினா 
வுக்கு விடை, லவகா.ரமாயெ சிற்றம்பலத்தின்சண்ணே Farr gs Say 
மேனியோடுல் கூடினவனா பசாரவுயிசாகயெ. சுத்தாத்மாச்சள் தெரி 
சிக்கும்பொருட்டு ஆணவமாகிய முயலகனை யொருபாதத்தி லூன்றி 
மாயையை யொருபாதத்தா* ஓதைப்பான் றவாசர்தத் தாண்டவ 
சாயர்ரடன தரிசனத்தைக் சாண்பாயென்றவா௫. (இழு பஞ்சாக்க..ர 
சொரூபமாக௫ய திருவம்பலதரிசன சடனத்தைக் = Sug.) (௯) 

“தானே சிவமான சத்தியஞா சகாசச்த 

மோனகிலை சொல்காழி முன்னோனே-ஞானிகடம் 
மூள்ளமா சாயமா மொன்றாய வாசச்த 

வெள்ளமாய் ரிற்குமவர் மெய்::-- 

(௭-த) ஊன சம்பந்தங்களெல்லா மொருவி ஞானசம்பர்தப் 
பட்டுச் சத்தியஞானானச்த.த்தைப் பெற்ற மெளனயோகிகள் நிறைவு 
சிலையைச் சொல்லவேண்டுங் சாழித் துரைச்சாமியென்ற வினாவுச்கு 
விடை. ஞானிசளுடைய வுள்ளமொன்றையும் பற்றா தாசாசம் 
போன்ற கிற்கும், அவாள் சரீரம் ஏகபரிபூரண வானரதமேலிட்ட 
பிரவாசமாய்சிற்கு மென்றவாறு. உள்ளமாசாயமென்றது பராசத்தி 
யை. மெய்யானச்த வெள்ளமென்றது சுசப்பேற்றை, (இது ௮ணைர், 

தோர் தன்மையையு மானர்சப் பேற்றையுல் கூறியது.) (#0) 

இரத நிராமய வர்சாதியின்சண் முன் சொல்லிப் 2பார்.த Fe 

தனை யதிசாரப்பிஷண்ளயட்டவணைகுருமரபு இருமுகப்பாசுர முதலிய 

வற்றின் சருத்தெல்லா மடங்கச் காண்பாயாக, ் ன்றாய்முளைத்தெ 

முர் தெத்தனையோசவடுகிட்டு) என்னுல் சருத்தைப்பற்றி Sas 
வுவமைகள் வருமாறு, மனமொன்று, மன த்தைத்தவிர ஆங்கார்மா 
Sacha இர்தமனர் தானே ௩௪-௬௬-௪00௮-௪௪ - ௮ஃ-ட - ௪-௧. 

என்ன்ற தத்துவல்களாயும் விரியும், இரச மனத்தையே சீவனென்
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பதும், போசமென்பதும், உள்ளமென்பதும், விவேசமென்பதும், 
அறிவென்பதும், வெகுமுகத்தி லித்தனையும், அசமூகத்திற் சைதன் 

ஸணியமென்பதும், பிரமமென்பதும், ரவமென்பதும், இத்தனையும், 

ஒரு புருடனைத்தானே ஈன்மையா னல்லவென்றும், இமையாற் நீய 

னென்றும், இரண்டுமொத்த கருத்தான் ஞானியென்று வருவது 
மேபோலும், சாமியம், ் 

'மனர்தா?னாதத்துவ மானதும்போனது 

மனர்தானோேனு மாறாதவீசனு 
மனச்தானோவித்தனை மாறாட்டமானது 

மனச்தானோபி.சனையு மாறாதபோதமே”!.- 

“Us தியாய்ப்பொறிகளாடுப் புலன்ஃளாய்ப்பூதமாகிக் 
கத்தனாய்ச்சாமமாதி குணங்களாய்க்காமியாடுப் 

பெத்தனாய்முசத்தனாடுப் பேணுவார்பேணகின்ற 

தத தனாய்சின்றதென்னே தஇிருப்புலிவனத்துளானே??-.- 

மேலாத்மா சடமென்பாரைப்பற்றி விபரீதவுவமைகள் வரு 

மாறு, ஆச்மா சடம் ௮சடம் பிறப்பிறப்படைவனென்பது த்தாக்த 

மன்று, (யதார்த்தவாத வெகுசெனத்தி27வியென்றும்,) 

பவையசத்திலுண்மைதன்னை வாய்திறச்சவஞ்சினே 

னையவைதததென்சொலை ஈமச்சிவாயகாதனே??..௭.ம், 

சகலகுணசம்பணனை வேசகுணமீன-என்பதுபோல, ஆத்மாசே 

பிடிபடாதேயானாற் வத்தைப் பிடிப்பேசென்பது அபத்தம், அத் 

அருவமாச்கை தருவமாத்மா . ஆதியாக்கை யனாதியாத்மா. பிரகாச 

மாச்சை யப்பிரசாசுமாத்மா, இப்படி. ௮னர்த சாமியமுண்டு, 

*சன்னையருச்சிச்சத் சானிருச்தரனே?....- 

 அறிவையமிவதுபொருளென்வருளியபெருமாளே ”:-- 

“சீவனுஞ்சிவலும்வேறோ தஇிருப்புலிவுன த்துளானே?... 

*அறியுமறிவேசிவழுமாம்?'-..
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“ஈல்லகுலத் திற்பிறச்.து ஈல்லாரைச்சேர்ர் தொழுக 
ஈல்லறிவ பெற்றுடைய ஈன்மாணா-ரல்ல 

சிவம்வேறே யென்றெண்ணிச் சிர்தைசலம் சற்சச் 

சிவமென்ற நீமய சவம் 

“ஒன்பது லாய்தலார்ர்த வரினிலோசை*தாய 
தன் ப.மிலமைச்சரோடுஞ் சுச துச்சத்தேவசோடு 

முன்பிமீனாரிறவசோடு முற்று$யிருந்ததென்னே 

செம்பொனார்மாடு$) இருப்புலிவனத் ளானே?! 

“பல்லு. பிராய்ப்பார்தொறு நின்றாய்போற்றி 

பற்றியுலசை விடாதாய்போற்றி?!...- 

இன்னஞ் சமுசயமூண்டானாற் சர்வச்சியொனோத்தரத்திற் சமூ 

சயரிவிர்ச்தி கண்டுகொள்க. அதிமூலமென்றழைத்த யானைக்குமுன் 

_ ர்ததார்; தாணிலு.மிருப்பன் நரும்.ிிலுமிருப்பனென்ன வத்ததார்; 

அருபதைக்கு மாளாத் துகில் சொடுத்ததார்; அருச்சுனனுக்கு மெய்ஞ் 

ஞானம் பேரஇத்ததார்; சல்லாவின்டூழ் சனசாதியருச்குப் போதித்த 

சஎர்; முப்புர தகனம்பண்ணி மூவரைச் காத்ததார்; மார்ச்சண்டருக் 

காச வர்தவன்யார்; தேவர்களுக்கு ஞானம்போ௫ித்ததார்;அகாசத்தி 

லாகாயபுருடனாப நின்றவன்யார்; சான்கு முகத்தாலும் சான்கு வே 

தததைப் பூசன்றவன்யார்; இர்தீ வதிட்டானத்தைப் பற்றிச் செய்வ 

தெல்லாம் பராபசவத் துவே யென்றறிர்து அரிசரப்பிரமாதிகளென் 

னும் பிணச்சை புள்ளபடி, விடச்கடலை. இதற்குச் சாமியம், 

'மூலமென்றிழைத்த முளைச்சொம்பியானை 

வருத்தந்தீர்ப்பான் வர்தவனெவனோ 
தூணிலு.நிருப்பன் அரும்பிலுமிருப்ப 

னெனுமழசொல்லுச் கெ.திர்ர்தகவனெவனோே 
துலுரிசாலைத் தருபதன்மசட்கு 

wrt gép@eri, ag s Her Qara Cem
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வருச்சுனர்க்சாச வமரிடையிருச்தாங் 
குணர்மெய்ஞ்ஞான மூரை த்தவனெவனோ 
வவனேபிரம மென்றறிமன்னே??...- 

 தல்லாலின்£ழ்க் சகடவுளாூபி 
பொல்லாஞானம் புரிச்தவனெவனோ 

மாமலைவில்லாய் வலியவர்புரங்க 

ணீறெழவொருக்? ரின்றமூவசையுஞ் 
சேவடி.ழலிற் சேர்த் சவனெவனோ 
காலனை மாட்டிக் கவின்சிறுபாலன் 

ம.சணச்தவிர்ப்பான் வர்தவனெவனோ 

வவனேபிரம மென்றறிமன்னே?...- 

((அஇஇகன்மைக்த ரலமருசாலைப் 
சம$ையைப் பேசனெனெவனோ 

தொகாயத் இற் நிருவுருத்.தால்கி 
மறலியைமுனிர்த வரதனெவனோே 

வசன்முறையுலகம் வயின்வயினு இச்சு 
சான்முகத்திருர்து சான்மறையுரைத்தன் 
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வவனேபி ரம மென்றறிமன்€$ன?'...- 

இச்சைவிபரம் வருமாறு:சமயம்---தீரத் துறத்தல்; வி?சடம்--- 
உற்றறகிற்றல்; சிருவாணஞ்- வன் ருனாதல்; அபிடேசம்--. னே 
மென்பதையுமறத்தல், பஞ்சகிருத்திய விபரம் வருமாறு; அ௮.றச்௪ர 

கம்-சொகம்பாவனை; இரோபாவம்--முன் சீவனாயிருர்தோமென்ப 
தை மறத்தல்; சங்சாரம்--குலகோத்தவபிமானம், தேசாபிமானம், 

பசுசாத்திரவனுட்டிப்பு, இன்னதேசம், இன்னவருணம், இன்னான் 
௪ர்த.தி, இன்னூருத்திய மென்பதை யறவும்விடுத்தல் :”இி.ூ--சற் 
ச௪னசசவாசம், ॥3வோசமென்பதை சாடோழறம் பயிற்; தோற்றம்--



பட்டவணை.] வள்ளலார்சாத்திரம். கூச 

அண்டாண்டபடிரண்டம் ௮லொண்டகோடி. பிரமாண்டகாயகர் தா 
மாய் நிற்றல்; €வகாருண்ணியம்-சிவா.நுக்ரகம், சிதேச்.திரியபதி 

சசணம், சுவானுபதிகம், எண்குணம் இலவையுடைச்தாதல்; ராத் 

வாதம் வருமாறு : சவுசம்-உட்சரணசுத்தி புறக்கரணசுத்தி; ப 
கொம்பு--ரிதானம்; ஸ்கானம்-ராம் சிராமயமென்று ம லச்மெ 
சவணம்பண்ணல்; அறுட்மானம்-ராமறி9வன்பதை மறவாமை; 
பூசை-நாமெங்குமிருச்குஞ் சைதன்னியமென்று தெட்சணாமூர்த் தி 

யத் இயானித்தல்; போசனம்-விசுவீத்தையெல்லாஞ் சாப்பிட்டு த் 
தான் மீ.தியாய்கிற்றல்; இரிசரணசுத்தி வருமாறு : மனம், வாக்கு, 

சாயம் ராம் சைதன்னியமென்று தேறலே மனோசுத்தி; சாம் சை 
தின்னியமென்பதற் சடையாளமாகச் சிவோகம் பாராட்டலே 

வாக்குசுத்தி; சாம் சைதன்னியமென்பதை மறவாமல் அக்க சர்ர் 

யாசக்களால் விளக்கலே சாயகத்தி; இதற்குச் சாமியம், 

மானிடராக்சை வடி.வுவலில்க 
மானிட.ராக்சை வடி.வுசதாசிவ 

மானிடராச்ை வடிவு)தம்ப. 
மானிடராக்சை வடிவுதிருக்கூத்தே””-- 

விபூதி, ருச்திராட்சம், செபம், சன்முத் இரை, சமாதி, ஈமஸ் 

சாரம், கும்பிட ஆச வேமுச்கும் விபரவம்; விபூதி-பசுமலமாகிய பச 

போதத்தை நீரறாச்கித் தரித்தல்; ருத்திராட்சம்-சைதன்னியம் சா 
மென்பதற் சடையாளமாகச் சோசம்பாவித்தல்; செபம்-அவனா 

சென்னுமறுபவத்திறிற்றல்; சின்முத்திரை-சவனும் €வனுமொன் 

ருதல், சமாதி. சான் சைதன்னியமென்பதையுமறத்தல்; ஈமஸ்சாரஈ 
சானும் ரீயாய்ப்போனே ளெள்லுர்திடமுண்டாதல்; கும்பிடு- துவி 

se கெட்டு அத். துவிதமானோமென்னல்; தலச்திர்த்த மூர்த்திக்கு 

விபரம்; தலமென்றது தான்; தீர்ச்சமென்றது தன்னாத்மபோ தம்;. 

மூர்ச்தியென்றது சுபாவ சைதனனிய௰ம்; (ஓவிவில்க பீடமா யமர்ந்த
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Cs சிதரய3மே), என்றது மிக்சரு.த்தைப்பத்தி வக்தனகாம்; GES 
இசிசிய விபரம் : சாணப்பட்டதெல்கர மாயையான்படியா லவை 
யணத்தர் இரிசியம், சாண்ப த யாதொரு சைதன்னியமுண்டோ 

வதுவே இருக்கு; வேதாகம மிரண்டுஜ்சருத்தொன்றோ விரண்டோ 
வென்பதற்கு விபாம் : சொடித்தான் மலைவேது கயிலாசம் வேதென் 
பாரும், சிதம்பரம் வேறு புண்டரீகபுசிம் வேறென்பாரு பில்லை; அது 

போலும் இரத வைசேசைவமுங் சண்டிகொள்ச, ஆசாசம்போ லாத் 

மா, சக்திரன்போ லாத்மபோதம், நட்சத்இரக்சள்போ லாத்மசத்இி 
கள். பகலைப் 2பால சகிலாவத்தை, இரவைப்போலச் சேவலாவச் 

தை, குரியினப்போல இனம், பர்வம்போல பெத்தகாலம், ௮மா 

வாசியைப்2 Sn லரத்மபோதம், ஞான த்திலடல்யெ மூத்திசாலம், 

சாகலோகஜஞு - சுழுத்தி, ws Bw lars. - சொப்பனம், சொர்க்க 

Cars Fier, 

'சததியமாதா பிதாச்ெபொனஜஞ் தர்மோபிராதா தயாசகா 
சா*தம்பத்தினி சமாபுத்இ.ரா சட்வித மமபார்தவா??-- 

யதார்த்தமே- மாதா, பிரச பான - பீதா, செவதர்மங்களே 
உடப்பிறப்பு, தயதிவ - தோழன், கலிபாண நிரியாணமிரண்டுக் 
சோன்றாத சார்த2ம-தா.ரம், பிரமாதி பிபீலிசாச் BEST சைதன் 

ஊிய3ம பென்று ergy சம?பாத2ம சந்தானம்? ,இர்சவாறு 

மெனக்கு பாச்தவவியமென்று உலஈத்தை விடச்சடவன், ஞானி 
சன்மங்சளை வி9வதே சித்தாந்தம். ௮து யதார்த்தமோ அயதார்த்ச 

மோ, ௮ பதார்த்தமமென்ற Br சொல்லில், வதனமுண்டாயிருப்பா 

னேன்: அபச்குவசைச் குறித்து, அவைசள் வருமாறு : 

'வில்வச்குடலை மெடுச்காலல்,., 
லீணுக்குடலை யெடுத்தேே?' எ-ம், 

வில்வக்குரூசாதல் கொம்பா தல்கொம்புதிர்ச் துவீழீர் த 

சருகாதல் மண்ணால் சாத் த':--
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என் றம், ம்க்சோடியேகாத்9,, காசி, பிரையாசை, சாவேரி 
சர்மேஸ்வரம் என்றும் Aor swe அவிதடதீதப் பிரமையொழிர்து 
699905 56 பிறச்சச்சட்டிய சட்டெனவதிசக; 

ஆர ண௮ருவமாகி யம்பரசோயி3ரு.ஐ 
சாரணன் பிசமன்சாணா சட்ட€செய்ததென்னே 

கா.சணமுயி?ரயென்னச் சண்டவர்சாணதே ங்க்ச் 

சீரணிமாடமோய்குர் தருப்புலிவனத் துளானே?....- 

அத்துவிதம் இரண்டல்ல, துவிதமே இரண்டு, நீர் சொன்ன 
அத்துவிதத்துக் கருத்த * மிதுவல்ல, இரண்டின்மையாயிருக்கும் 

இசண்டின்மையென்ப தொன்றோ? ஒன்.துமல்ல. இசண்டோ? 

இசண்டுமல்ல, பின்னைத்தா னெவ்வழிவிடுவாய் சண்டாளா! ore 
கரை சேயம்பற்றிச் சாதிககறையோ! (piss gig வாழ்ச்சைப் 
பட்டால் முன்னும்பின்னும் குழ்றம்) என்பதபோலாயினை; அத்து 

வித குரியனெழுர்தானென்னில், அதற்கருத்தம் SOS sel ww 
வந்தாலும் பொய்செொல்லேனென்னு மாற்றம் உனச்சடாவோ, 

்:ஏசமேே வாத்துவித?'...- 

மென்னுஞ் சுருதிசாரத்தையு மறர்தாயாயிளை, 

அத்துவிதத் துகி சருத்தம்பலவென்னும் 
ஏிற்றறிவுசொண்டு லெ£ழ்?:- - 
(௪-.த) கொஞ்ச புத்தியைக்சொண்டு £ழ்ச்சாதிகள் தாதமார்ச் 

சத்தைத் தழுவி யத். துவிதத்.துச் சருத்தமொன்றமல்ல, விரண்டு 

மல்ல, உபயமுமல்லகுவன்று கூறச் தவி? பாசண்டர்சளென்ப 
தாம். வேதச்சொல்லை ஈம்பாசவன் நீசனென்று வியாச சூத்இிரத்இற் 

சொல்லும். தேவதத்தன் நிரியாணமரனானோ: இல்லை, கலியாணமா 

ஞனோ? அதவுமிக்லை. அமங்கலியோ! அன்று, சும்க்கலியோ! 

அன்று, கன்னிகையோ? அழவுமன்ற. ஆனாற் ரூதர்க்கமாக யா.து 
பன் தென்னில்,மீபெரும்பாவி! சாம்டி துள்ள சச்செய்திற்குற்ற



SO] வள்ளலார்சாத்இரம். {ton | 

மில்லை! வியாழவட்டங் காத்திருச்தால் உபதே?ப்பனென்னில் ஒரு 

பூனை கயிலாசத்துச்குப்போகிற Garé கசெலி சோழிச்கூட்டத்தைச் 
சம்பாடனம்பண்ணிக் கூட்டிச்கொண்டுபோய் ஒரறுபாழுவ் சோவிஸலி 
லே யிருச்சச்சொல்லி உங்கள் போதமடல்சவில்லையே யென்று பன் 
ரிரண்வெருடம் ஒன்றொனறாய் அலுச்கிரகம்பண்,பனியகதை புனக் 

சேதகும். ஆனாற்சுவாமி? நீர்சொன்ன புத்தியைச்சேட்றேன். அத் 
அவிதத்துச் சரூசதஞ் சொல்வாயாக வென்பாயேல், சாமியம், 

அத் துவிதமேசமே யாக்ரண்டின்மையெனளி 

லத்.துவித மன்றோவ.த”? 

(௪-.த) அத்துவிதம் ஏசமே, அருக் சேசம்” பஞ்சபாசங்களை 

நீங்கி சீவனுச்குஞ் சிவனுச்கும். ௮ஃதர்ச்தமன் நிரண்டத்றுப் பூவு 
மணமும்” போலவென்னில், போதசசவானமே இலங்கையிலே 
யிரும்புதிருடாதே உன்சத்சத மென்றைச் கடைக்குமோ இரண்டின் 

மையென்று சொல்லியது மல்தேயாம், சாமியம், 

மாயையாலிரண்டபுபட்டுன் மலாடிபுசலிழர்தேன் 

௮ாயமெய்ஞ்ஞஜானத்தாலே அறச் திடினே சமாகுச் 
தாயினுமினியனா௫த் தடுத்தெனையாண்டுசொண்ட 
சேயமாஈதிதென்பாங்கார் இருப்புவிவன்த் துளானே!....- 

இப்படி. அனந்தம் சாமியமுண்டு, ௩இ ஈ5-உவமைகள் வரு 
மாறு : குடக்இலிருச்து குணக்கோடியஈதியே ஆத்மா. ஈதித்தடை 

கள்- ஐம்புலன்கள். ௮ச்சிறை நீக்க (ஈஇினாஞ்சரீகரோசதி,) சாகாஞ் 
சிவம், ஈதம் குணக்கிருந்து குடக்கோடிலுபின் ருணச்சோடி ere 
ரோசி, விளக்குவமைவருமாத : விளச்குப்போலும்-அத்மா. தசளி 
போலும்-சரீ.ரம், நெய்போலும்-பிரா.ரத்தம். திரிபோலுஞ்-சூச்கும 
சாரம், சாத்றுப்போலுஞ்-சஞ்சிதம். வீதிபோலும்-.ஐசாமியம், அவி 

இறெதுபோலும்-ரிரியாணம், தா.ரகசச்தியிலே முன்னிருச் வண்ண



Later.) 'வள்ளலார்சாத்திரம். ௩௧௯ 

£டுங்குவதுபோலும்-மோட்சம், இப்படி விட்டுணு வாசமங்சளி 

) சிவாசமங்களினுவ் காண்ச, சாமியம், 

(சண்ணொளிச திரின்மாட்டுங் சடவெளிவிசும்பின்மாட்டு 

பண்ணுறுவிளச்ன்சோதி" தாரகசத்திமாட்டு 

,ண்ணுதன் மரனப்பொல்லா சாயினேன்வர்தடைர்தேன 

9றண்ணிலாவெறிக்கு ஞ்சென்னித் இருப்புலிவனத்துளானே?”-- 

Bis Sars குவமைப்ப 9 விஷ்ணு வாக்கயங்களினுஞ் Glas 

சீியங்களினுவ் காண்ச, ் 
ட * 

மரபட்டவீண - ழற்றிற்று, 

 



௩30 _ வள்ளலார்சாத்திரம். 

புண்ணுடலை 8ீப்பேனே பொன்றாத மெய்ஞ்ஞானச் 
கண்ணுடைய வள்ளல்பதங் சாண்பே-வெண்ணுடைய 

வஞ்செழுத்தினுண்மை யறிவேனோே வாக்சதனுட் 
பிஞ்செழுத்தைப் பின்னிசி வேனோ, 

  

சத்தியஞஞானபோதஜஞ் சாற்றுமுப்பொருள்விளஎச்சஞ் 

அத்தித் தார்தச்சாட்சி சூளஞபதேசமாலை 
மெத்தஞானப்ரசாச மெய்ஞ்ஞானவிளச்சு ?மலா 
2௦ த்தனத் துவிதவெண்பா வதிரகசயநுமன்றே,. 

சவொசமக்சச்சிமாலை செழுங்கர்சாவமிர்தமன்பர் 
தவாசரச்சுருதிசாரஞ் சான் றசந்தனையின்வெண்பா 

வவாவறுகிராமயம்பின் னறுபத் துநாலுசங்சை 

யபுவாவனதசவழக்சோ டியர்குருமரபுமாலோ, 

அருபவசந்திரிக்கை யவிர்முசுப்பாசுரம்பின் 

மனமயலகன்றபிள்ளை யட்டணைமரபினோடூர் 
இனகரனுதயமென்னத் திருவுஎமூழ்ர்துரைத்தான் 
புனலிடைய.ிழாக்சாழிப் புரிவருபோதவள் எல், 

 இருபதிவ்வுண்மைநாலு மியம்பியஞஞானகள்ளல் 
'இருவடிதொழுதுபோற்றித் தெளிதாத்தேரச்சமேலோர் 

மருவுதம்பவல்கணிங்கி மாறாப்பேரின்பவெள்ளம் ' 
பெருயெசுவாலுபூதி பெற்றுலீ ற்நிருப்பர்தாமே,, 

வள்ளலார்சாத்திரம் 

ழ் ற் ழி. ற் று, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

(௧), 

(உ) 

(௩) 

௪)




