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கல் is toe 

ap. . கோவி ந்தசாமி ஐயசால். 
இயற்றப் பேற்று 

சலம் டிர்ஷரி: டிப்டி சலேஃடர். மதா ஸீ. 

பி. சிவராம ஐயரவர்கள். பி.ஏ 

மதுரை, வக்கீல் மகார ன-ஸ்ர | 

ரி, சங்கரராம ஐயரவர்கள்: பி.ஏ. 

இவர்கள் பேருதலயால் 

 





சாத்துக்கவிகள் 

  

லாசிரியர் மாமனும் ' சங்கெகராமாயண நாலா 

சிரியருமான மகா£-ஈ-ஸ்ர், நாராயணசாமி 

ஐயரவர்கள் சொல்லியது. 
அதி ௪ஙக.ர வா௫ரி யன்புகழ் 

மேதி னித்தல மெங்கும் விளம்பிட 

வேத பாரகன் வித்தியா ரண்ணிய 

ராத னோதின னன்குறும் காவியம் 

அங்க தற்கவ னாலிடு சாமமுஞ் 

சங்க .ராவிஐ யம்மெனச் சாற்றினான் 

ங்க மான சுதிநிக ரானதா 

லெக்கும் வேதிய ேயிசைப் பார்தமில், 

அரி யந்தனிழ் றேர்ந்தவர்க் கல்லது 

சீரி யர்ச்கது செப்பத் சகாதெனப் 

பாரில் யாரும் பகர்ரந்திடற் கொத்த? 

ராருஞ் செந்தமிழ்க் காவிய மாக்கினான். 

சுப்ப ராமய சோத்திரி யன்றனை 

யொப்பி லாச்கருரு வாக வுணர்ர்தவ 
னிப்பு விக்குய ரீசன் கயிலையாய்ச் 

செப்பு மாமது ராபுரித் தேவஞார், 

௮ட றன்னை யகவலிழ் செப்பினா 

னாடெல் லாம்புகழ் வண்ணமு ஈல்கனான் 
றேட ருங்குணச் செல்வமா சல்லிபி 

னீடி லானென் நிசைபெறுஞ் சீர்த்தியொன், 

தய வேதிய னாமுத்௫ சுப்பயன் 

சேயன் கோவிந்த சாமியுஞ் செப்பிய 
தாய காகலிய மம்புவி தன்னிலே 

ஞாயி றம்புலி ராள்வரை வாழியே, 

(௧) 

(௨) 

(௫)



சாத்.துக் கவிகள். 

மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்டி சுந்தரேசுவரர் தேவஸ்தானம் 

கமிடி. மெம்பர் மகா-ர-ர-ஸ்ரீ வயி. நாக, ராம, அ. 

இராமநாதன் செட்டி யாரவர்கள் சொல்லிய 

எழுசீராசிரிய விருத்தம் 

வேர்பெறு ஞானர் தழைந்தசை யாத 

வித்தியா ரணியத்தின் முகத்த 

வேர்பெறு பெறாமைச் சங்கர விஜய 

| Op QE SH பலந்துதைந் இருப்ப... 

கேர்பெறு வடாது சொல்லுணார் தவரே 
ரெடிதுகொண் டகமிக மகிழ்ச் தார் 

பார்பெறு தெனாது மொழியில்வல் லுஈரப் 

பயன்கொளா இருந்தன ரன்றே (௧) 

அப்பெரும் குறைவை நீக்குவான் முதலை 

யருந்திற லொடுபெயர்ச் தெடுத்திட். 

டி.ப்பெரும் புவியில் வைச்கசேே பெயர்தம் 

தினிமைமூன் ளையதினுஞ் சிறப்ப 

வுப்பெருங் கவிக Corp st) Opus 
தொன்றின்வண் டமிமினா லுறுலாய் 

மைப்பெரும் புலவா யாவருஞ் செவிகண் 

வாயெலாங் களிப்பவாக் கினனால். (௨) 

வான்மிகும் பொழில்ளூம் மதுளைகா யகற்கு 

மனமொழி மெய்களை யொருங்கே 

தோன்மிரு முத்துச் சுப்பசன் மாசெய் 
தூயமா தவத்தில்வர் துதிச்தோன் 

மீன்மிரு கொடித்தென் னவர், சமி ழொடுரு 

வேதமன் னவர்க்குறுங் கல்வி 

மான்மிகும் புகழ்க்கோ விந்தசா மிப்பேர் 

மறைபறை நாவினான் மனோ, (க) 

me OCT Or



சிறப்புப்பாயிரம். 

0 

அறுசீராசிரிய விருத்தம். 

வானவர்'முனிவ ரோடு மற்றுள பத்தர் யாரு 

தேனமர் மலரி.னாலே திருவடி பருச்சிச் தேத்ச 

மீனமர் விழியா ளோடு ் மேதினி காக்கு மா.று 

மானமர் கையா னாடல் 'வழங்யெ மதுரை தன்னில், (a) 

முந்திய வருணத் தோனா முத்துசுப் பைய மேலோன் 

ற்ந்தரன் மகவா யின்னான் றர்தைபென் னோற்றாு னென்ன 
முந்தை நால் பலவு மென்பான் முறையுடன கற்றுத் தேர்ந்து 

சிந்தையுண் மகிழ்கோ விந்தன் சிர்பெற வாழு ஈாளில், (௨) 

அலவா யண்ண லாட லறைக்தன னகவற் பாவான் 

மேலதை வண்ண மாக விளம்பினன் விளையா. டாகப் 

பாலசங சரர்செப் லீலை பனுவலாய்ப் பாம் மெனனச் 

ரீலரா யுள்ளோர் கேட்கச் €மிய சென்னத் தோது, (ர 

முன்னமே வித்யாரண்பர் மொழிர்தனர் வடசொல் லானே 

யன்னதித் றேர்ச்சியில்லோ ரறிர்திடற் கு,சலா சென்ன 
வுன்னியே யதனயாரு முணர்ர்தகங் களிக்கு மாறு 

பின்னதசைத் தென்சொல் லானே பிறங்கிட வினிதி சைத்தான்.(௪) 

சங்கரர் மான்மியச்தைச் சாற்றிய திறத்தி னுனு 
மிக்கியத் றமிமி னானே யிசைத்திடும் பெருமையாலும் 

பொங்கிய வுவகை யோடு புலியுளோர்க் குதவி யாக 

வெக்குமே பரவச் செய்யினிசைமிகப் பெருருமென்றும், (௫) 

பூதமா வுடம்பொடுக்கும் புகழுடம் பொடுற்கா தென்று 

மேதையோர் கூறும் கூற்று மெய்பென வுளத்திற் கொண்டும் 

பாதியோர் பெண்வை!த் தானும் பாற்கடற் பள்ளி யானு 
'நீதியா பொருவ ரென்றே நிகழ்த்தி ராமம் பூண்டோர் (௬)



சிறப்புப்பாயிரம். 

அ௮ருமறைக் குலத்து வர்தோ ராங்லெங் கற்றுத் தோந்தோர் 

திருவொடு வாணி யென்னுர் தெரிவையர் சேரப் பெற்றோர் 

dar tar soos ரென்று நீதியை யுரைப்போ ரென்றும் 

தீருகீகர் சைய சென்றுஞ் சாற்றிடப் பெற்றோ ராவார். (௭) 

தீக்ககன் கொடை கொடுத்துச் சங்கர விஜயர் தன்னைப் 
பக்குவ மாக வச்௫ற் பதித்துட'னீர்த தற்கு 

மிக்கதாங் கைம்மாறாக மேதினி யில்லை யேனு 

மிக்கதை படி.க்குர் தோறு மிவரையு மிசைப்பாரன்றே, (௮) 

௮ப்பணி சடையா னென்னு மாதிசம் கரர்தம் மாசான் 

றிப்பிய மான காதை செய்யுளாற செய்து யார்தான் 

செப்புகோ விந்த ரென்போர் சேர்ந்தவா போலச் சேர்ந்தார் 

சமய்ப்புகழ் இவரா மய்யன் மேதைசங் கரரா மய்யன் (௯) 

மறையின தர்தர் தன்னை மானிடர்க் குணர்த்த வேண்டித் 

து.றவியாப் வர்தோர் காதை சொல்லிய வொருவன் ரு 

றை மன முடனி தற்கு கேர்ந்தீடு பொருட் தோரு 
பிறையவ னருளி னாலே யிசையொடு மெடி.து வாழி, (0) 

சப்டம்பர் sor} 2. பா. சுப்பராமய்யன், 
மதுரை, தமீழாசீரியன். 

மதுரை காலேல்,



ஸ்ரீ சங்கர விஜயம். 

  

பாட்நம 

கடவுள வாழ்த்து, 

வீநாயகர், 

(பூ கல த்தவா போ sw டைந்திடச் 

சோதி ஞானர் துலக்யே சங்கரர் 

காதை தன்னைக் கழறக் கவுண் மதப். 

போத கத்தின் பொலன்கழல் போற்றுவாம், (5) 

பரமசிவம், (வே), 

அருமறை வடிவா பயறுவகை மதத்தோ 
ரன்புறுங் கடவுளர் தம்மி 

னுருவமா யெல்லாத் தேவமுச் தான 
யுமிர்களி னறிவுரு வாடு 

மருவிடுஞ் சரமோ டசரமுர் தானாப் 
மறைமுடிப் பொருளது வாத் 

92தருளுறு முண்மைப் போதமாஞ் சிவத்தைச் 

சிர்தையி லெணித்தினர் துதிப்பாம், (௨) 

கலைமகள் (வேற) 

மதிஈதி யணிர்த பெம்மான் மண்டலச் துற்றார் யாருங் 

கதிபெறச் குருவாப் வரத காதையைக் கூறக் கற்றோர் 

விதியவன் னாவில் வெண்டா: மரையதல் வீடா வைகுர் 

துதிபெறுங் சமல வாணி துணையடி, சாப்பதாமே, (௧)



ரீ சங்கர விஜயம். 

குருகாதன் (வேற) 

தேவாதி சேவாகச் திருமறைக்குப் 

பாடியத்தைத் தெளிவாய்ச் சொன்ன 

வாதி புபகிடதத் துறைவோராய் 

நால்வர்களின் ற திபெற் முலின் 

மேவாதி கடஉளென வட்டாங்க 

யோகமுற்றி விளைமெய்ஞ் ஞானத் 

தாவாத தனுவுடைய சககரராஞ் 

சற்குரு தா டலைக்கொள் வோமே, ௪) 

அவையடக்கம் (வேற) 

பொளள அற்ற தகாற் பங்கயம் பூமியி 
லெள்ள லாவதி லேற்றமே கொள்ளுமா 
வள்ளல் சற்குரு மாக்க யான தாற் 

றள்ளி டாதிதைக் தக்ககா யேற்பரே (௫) 

மடவார் பாரில் வரைந்திடும் கோலத்தைப் 

படமா காதெனப் பண்ணவர் காய்ந்திடா/ 

திடமா நற்பொருள் சேர்ந்தில தாயினு 

மடமா ரென் சொலை வல்லவர் கொள்வே,. (௬) 

நூற்டயன் (வேற) 

திங்களணி செஞ்சடையா ரமிசரான 

சிவமுனியாஞ் சங்கரரின் றிவ்ய காதை 
யிங்கெனைப் படிப்போர்கள் படிக்கக் கேட்போ 

ரிருசீதியும் பெற்றவ. ரா யியைந்த மற்று 

மங்கலம்கண் மிகவோக்க மனையோ டாக்க 
மக்கண் முதற் பேறடைந்து மரபினோக்கித் 

அக்கமுறு மெய்ஞ்ஞானச் செல்வ ராத் 

துளைந்திடுவா சானந்தத் துறையி லென்றும், (௭) 

பாயிரம் முற்றிற்று. 

ஜு



es 
சிவமயம், 

பரீசஙகா விஜய 
ee al . 

வ ‘<y 

  

நால், 

முதலாமத் தியாயம். 

இருலி னாபக னசரரை மயக்குவான் சித 

மருவி நானிலம் தரசென வச்தொரு புதிய 

பருகி லாமதச் தாபனம் புரிச்துதான் டோத 

௮லி னேர்மையன் (|ததனென் ஜொருபெயர் வகித்து, (௧) 

* 6 9 . ச ௬ ® 

கொண்ட. வம்மதக் கொள்கையைக் கூறிட ofo'o sat 

விண்ட வுத்தி.பின் வாதிணல் விழுமிப தென்னக் 

கண்ட. தின்மன மழுஈதிசாம் இர] கரிக்கப் 

பண்டை மான்மறை யொழமக்கமும் பத்திபும் ருறைர்த., (2.) 

௮2 ணூளர்மெப்ஞ் ஞானமு டழைம்பொறி யடக்கிப் 

புரத யோர்வழி நிறுத்தம் மோபமும் போக்கி 

மந்தி ரீத்தாறை வேள்வியி லாகுதி வழங்க 
லிக் த நல்வீனை யாதிய யாவும்விட் டிருந்தார், (௨) 

தெரிந்த விண்ணவர் புதமுரு செழிப்புற வோக்கிப் 

பரநத காமெனக் கவினுடன் பரசிவன் மகிழ்வாய் 
இருந்த விற்றிருக் தருள்புரி றப்புமே யமைந்த 

வருர்த வத்தவர் வாழ்ர்திடும் கைலையை யடைர்தார், (௪) 

மங்க ளாகர வல்லிய எளிடப்புறம்- வட்.து 
தீங்கு மாறருள் புரிந்திரிஞ் சங்கர சம்போ 

திங்கள் சூடிய தேவகின் றிருவடிக் கபய ' 

மெங்கள் பாலன நின்கட ளென்றவர் தொழுதார்,



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம், 

௮ண்டா யாவரு மபயமென் றலறிடச் காள 

சண்ட ஞூர்வலக் கணைக்கடைச் கணித்தருள் காட்டிக் 

குண்ட வேதியர் குலத்தியான் ரோன்றுகல் கூடுர் 

தொண்ட ராக ரவனியிற் ரோன்றிரி முங்கள், 

இச்சை யாறவை யமைவுறு மென்றன னிமையோ 

ச்சர் தீர்ந்துடன் றம்முல கடைந்தனர் களிப்பா 

யுச்சி மேற்பிறை ஈஇயணி யுமையவள் பாகன் 

பச்சை மாமயி லூர்மக வழைத்திவை பகர்வான். 

அய்ய யான்றரு வாணைபெற் றவனியின் முன்பே 
பைய ராவணை யானவன் பாயலும் போந்து 
தய்ய சங்கரி டணர்பதஞ் சலியெனக் தோன் றிச் 

செய்ய தேவதா யோககாண் டங்களைத் தெரிய. 

வேற, 

விளக்கி யுற்றனர் வேலவ நீயும்போய்கத் 

தளர்ச்சி யற்றுச் சயிமினி சாற்றிய 
களக்க மற்ற? தார் கன்மகாண் படத்தினை த் 

HUES நான்முகன் ஜோன்றுவன் €டஞய் 

காரி வந்தங்கு காவல னாயுறும் 

நாரி கிட்டியான் ஞான நெறியினை . 
மாரி போல வருடிக்க யாவரும் 

வாரி யுண்டு மகிழ்ச் இடு வார்களே, 

Hos rod crear gs Bars gyi 

வர்து தோன்றினன் பேர்சுதன் வன் மன 
யுந்து தேர்முத லங்க முடன்கொடு 

சிந்து சூழ்புவி பாண்டனன் நீரனாய். 

நாத்தி சச்சை ஈயந்தவன் போனடி ச் 
தேத்து விச்தகர் யாவரையுந்தழீஇப் 

பூத்த வம்மதம் காட்டும் புனி தரைக் 
காத்துத் தன்னவை வைத்தனன் சண்ணென 

(௬) 

(௭) 

(௮) 

(2) 

(௧௧) 

(௧௨)



முதலத்தியாயம், 

டட்ட பாத.ராய்ப் பன்னிரு கையலும் 
விட்ட கான்முகன் மண்டன மிச்ரருஞ் 

சிட்ட மார்குரு £ட:ராய் வந்துபின் 

அட்ட புத்தரை வென்று துலங்கனார், (௧௩) 

காலு திக்கிலு நாத்திக ரைவென்று 
சீல முற்ற சுதன்வன் றிருககர் 

பால பட்டரும் போந்திடப் பார்த இபன் 

சால வேபெதிர் கொண்டிடச் சார்ர்தனன் (௧௪) 

பொன்னன் மேவப் பு.சர்தரன் கொள்ளுமா 
மன்னன் சென்று வணங்கி யழைத்திட 
வுன்னு 6 Hus epbunct OLO ner 

ம்னு மாசபை வர்.தனர் பட்டமே, (௧௫) 

வே, 

மருக்கொரு மாத்தி லுற்ற மாங்குபில் கூச் கேட்டு 

நெருங்கு சழக,ச் துள்ள நிருபலுக் கறிவு மூட்ட 

வருங்கலை புணரா நீசம் காக்ரைவிட் டசன்று யானாழ் 

கரு்குபிழ் பிள்ளாய் நீயுங் கணக்கலொச் சிறப்பைந் கொள்வாய், () 

என்னவக் குயிலை நோக்கி யிசைப்பது போலப் பட்டர் 

முன்னிலைப் புறச்சொல் லாக மொழிர்திட வயையி லுற்ற 

தன்னிலை யுணராப் புத்தர் மிதிபடுஞ் சற்பம் போலத் 

துன்னிய தருக்கஞ் செய்யத் துணிஈ்தனர் வலிய வுற்த., (௪௭) 

கெழுமிய புத்த தாருக் சளைகளைப் பட்ட ருத்தி 

மழுகினால் வெட்டி யர்.த.வனத்தினை யெரிக்கக் கோபத் 
தழலெரி மூட்டி. யன்னார் சாற்றிய கேள்விக் செல்லாம் 
விழுமிப விடைய ளித்த. விளவ்கெர் வயினன் மான, (௧௮) 

பு.த் தர்கள் கருடன் சண்ட புயஙகமாய்ச் செயலொன் நின்றிப் 
பித்திகை வரையப் பட்ட பிரதிமை போல நின்றார் 
சத்திய மதிர்தா.ளேனும் தராபதி தன்மைக் கேற்ப 
வ் த்தகள். பேசி கின்.ற விருவர்க்கு முரைக்க லுற்முன், (௧௯)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம், 

(நற நாற் நிறமைக் கேற்பக் கழறினிர் பலவா யுத்தி 
)சற்றென மதத்தி லுண்மை தெரிர்நிலேன் குன்றி லுச்சி 

[ற்றவ ராகித் தங்கண் மதத்தின துண்மை சாற்றிச் 

:ற்றுமோ ரேத மின்றிக் தரையினிம் குஇப்போர் சம்மின், (௨௰) 

மதமதே யுண்மை யாச வடப்பன்யா னென்று சொல்ல 

மிசையறிர் தேங்கிப் 1a a ரிருந்தனர் வாளாப் பட்டர் 

மதகரி யெழுர்தாற் போல மலைமிசை யேறி வேசஞ் 
*தமெனி லெற்கோர் இதுஞ் சம்பலிச் காதென் ரத. (௨௧) 

இலவினா லமைத்த செண்டா யிம்மெனக் குஇத்தார் பாரி 
னலிவடை வோர்க ரூண்டோ சான்மறை ஈம்பி னோர்ச 

ொலியி கழற்கால் Cate னுவசையங கடலின் மூழ்கி 

்லவிருண் மூர்க்கர் சேர்க்கை மாரற வெண்ணி னானே, (௨ஈ.) 

° ° உ 9 n. (ஆ. . 

இக்குறிப் பறிக்க புத்த ரிஹறைவனை பணுகி மன்னு 

முக்குணதக் தொழிலில் வல்லோர் முயன் று.கன் காயங் காப்பர் 

தக்கை தெரிர்து செய்சு றகுதியென் றிரர்து கேட்க 

மிக்குறச் சினந்து மன்னன் வேரு சபசஞ் சொல்வான், (2.௯) 

மன்னவன் ருடத்தோர் பாம்பை nso ge gang யின்ன தென்னப் 

பன்னிட வல்ல ரல்ல பதகமைக் காணச் தாட்டி 
யின்னுயிர் நீங்கச் செய்வ லென்றிட விரவு முற்று 

மன்னதை யறிய வாம ரருர்தவம் புரிந்தார் நீரில், (௨௪) 

கதிரவ னுதிக்கு மெல்லைக் கடுவ. வென்ன ச தேர்ந்து 

சொதிகொளு மரவ மென்னக் கூறிட மறுத்துப் பட்ட 
ரதுவல வதனிற் பள்ளி யமர்ர்திரி மாயோ னென்ன 

விதுமிச உண்மை யானா லெடுத்துடர் காட்டு மென்றார், (௨௫) 

வேந்தலுஞ் சிறிது சிரை கலங்கியே விழிக்கப் பட்டர் 

பார்தளம் பாயற் நூங்கும் பரமனைப் பாரு மென்ன 
வீந்தனர் குடத்தி னின்று மிறைபவ லுவகை கொண்ட! 

னாந்தைபோல் விழித்து நின்று ரன்னிப மதச்தோ செல்லாம் (௨௬)



முதலத்தியாயம், ௫, 

இறையலன் ம௫ழ்ஈ்த காதி யாயெ விரி ரண்டா 
மறைகளே யுண்மை யாகு மாக ருள்ளா ரந்த 

முறையினி லொழுூ கிற்க மொழிர் சன னாத்தி சத்தோர் 
துறையினி வேஜொென் றில்லை யெனமனைத் தொழுது சொல்வார். () 

அன்னிய வுயிர்க ணோவ வாற்றிடன் (முறையன் ஜென்ன 
முன்னிய வுங்கள் வேத மொழிர்திட:லாலே யெங்கண் 

மன்னுபிர் காக்க வேண்டு மன்னவா வென்ன வேந்தன் 

பன்னிரு கரச்தோ னை பட்டரைப் பணிந்து கேட்டான். (௨௮) 

புரிர்திரிம் வேள்விக் காகப் போற்றி.ப பசுவைக் கொல்லல் 
ப.ரந்திடும் போரின் மார்முர் படைகளி லுபிரைப் போக்கல் 

பெருந்துய ரிழைக்த பேரைப் பிஃத்துயீர் நீத்தல் கானக் 

ந்திடுங் கொடிய மாக்கள் செருத்திடல் குற்ற மனரும், (௨௯) 

நான்மறை கூறு மென்ன ஈவின்றனர் பட்டர் மன்னன் 

ரூன்மன,ச் தையங் கொண்டு தயங்கச்சர் தேகம் வேண்டா 

மேன்மன மேங்கு கின்றா யெண்ணிய படிசெய் யென்ன 

வான்மொழி யொன்று ஈன்மை வளர்ந்திட வரத தன்றே, (௩௰) 

ஈரபதி கேட்டுச் சேய முழுவதும் சாத்தி சத்தோர் 

கருவது வில்லா வண்ணங் கல்லினாங் காணச் காட்ட 

வொருபெரு மாணை தர்தா ஜொமிந்சனர் சாரு வாகர் 

மருவிப புத்ச ரின்னுஞ் செளகதர் மற்று முள்ளோர். (௬௧) 

மடங்5லின் முன்னர்ப் பட்ட மதகரித் திரள்கள் போலத் 

திடங்கொளும் பட்டர் காக்கச் சிதைந்தொழிர் தார்கண் மிக்க 

மடங்கொளு காத்தி கக்தோர் மாமறைக் மோக ளோங்கி 

யிடங்கொள வளர்ந்த வெங்கு மறக்கொடி யேறிம் றன்றே, .(௬௨) 

கோமகன் குடிகள் வேசம் கூறிமி முறையி னின்று 

சேமமோ டருக்கப் பார்த்தான் ெந்திடுர் தரம தான 

மோமழ மறையோர் செய்தா ருயர்ர்தன வறங்க ளெல்லாம 
6 7 களி.த்தாள் யாண்டும் பொலி ் லாம் பூம்கள கள்௫்தாளயா LE OLIN S GOT QUOT DS ளெலலாம். (௬௬)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம்- 

பன்னிரு கரத்தோன் பட்ட பாதராய்ப் பாரிற் ரோன் நித 
துன்னிய சமய லாதந் துணிவுடன் புரிந்து வேச 
மன்னிப நரும காண்ட வகையினை வகுத்துச் காட்டி | 

யிர்ரில /ல5 மெங்கும் பரவிட விசைத்திட் டானே. (௬௪) 

அப்பொழு துல5ச் துள்ளா ராத்தும ஞான மின்றிச் 

செப்பரு மராதி யான வஞ்ஞானசத் திரை.பி லாழ்ர்தா 
ரிப்பட. மாக்கள் ரான மெய்திட ஞான காண்ட. 

மப்பணி சடையான் ரோன்றி பறைந்திட வெண்ணி னானே, (௩௫) 

ழதலத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

ஆகச் செய்யுள் ௪௨ 

AS 

இரண்டாமத்தியாயம். 

வேறு, 

தரளாவா பெமமதுிபும் மழைபொழிய 
நீர்வளமு மோக்கி விண்ணார் 

காரளவா புயரீந்திலகு மலைவளமும் 
டலவளமுங் கவினாக் கொண்ட 

சே ரளமா மம்பதியி லிடபமலைப் 

பூரணவா இனியா மாற்றின் 

ரு ரளவாய் வெண்முத்து ஈவமணியுங் 

கலர்திருக்கு் தடத்தி லிசன், (2) 

கஙகையுடன் பிறையணிர்த திருச்சடைடிங் 

கழைம்களமும் கரங்க ணான்கு 

மங்கெயுட னிருஈடரா முக்கண்ணுற் 

திவணமு மரவம் பூண்ட 

லங்சுமுமே மறைத்தருளி நிட்களமா 
மிலிங்கவடி. வாகி கின்று 

பம்கமிலா வரங்கள்பல கொண்டடியார் 

தினம் பணிர்௫ பரவ வற்றான். (௨)



இரண்டாமத்தியாயம. 

உரிச்துடனே யாகாட்டைப் புரந்துவரும் 

வேந்?தாருகா ளுறங்குங் காலை 

யுருத்திரனு மோருருக்கொண் டவள் கனவி 

லெழுக்தருளி யுரைக்க வன்னான் 
கருத்திசைம் அ திருக்கோயின் மானமொு 

மற்றவையுங் கட்டிப் பின்னீ 

ருத் தமிகச் செலவிட்டு கிச்தியநை 
மித்திகமு மவற்குச் செய்தான் 

எம்பெருமான் ரொண்டருக்குக் காட்செபள 

வாம்படியா யிருந்து தஷனை 
£ம்பியஈல் லன்பர்குழாம் பிணி.மு.தல 

துயரடைந்.து ஈலியா வண்ண 

மிம்பருல கிருர் களிக்க வெப்பதியு 

மிதற்குகிக ரில்லை பென்ன 

வும்பருமே வரவிரும்புங் காலடியென் 

றொருககர மூற்ற தன்றே, 

நான்மறைகன் முழுதுணர்பூ சுரரோம 

தூமமது நள்ளி ராலாய் 

மேன்மடழ்வா யணிர்ததிரு நீத்றினொளி 

வெண்பகலா விளங்கா நின்று 

வான் முகிலின் €ழொளிரும் பண்டையவம் 

மூதூரில் வயங்க லானே 
மேன்மையுறும் வேதிரவும் வெண்பகலு 

மிசையென்ன விளம்ப லாமே, 

மாமகத்தி னாகுதியை வேட்குமொரு 

தகையவென மாம ரங்க 

டீமுகத்த பங்கயத்தி லிலைக்கடையாற் 

கனிமதுகெய் இந்து கின்ற 

மாமகத்து வக்கொண்ட காலடியர் 

ஈகர்வாழு மறையோர் தம்முள் 
சிமுகத்த வித்யாதி ராயரர்தச் 

Farms Gru. வக்கார். 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

[௬]



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

தர்மகவு தமக்கலைபயென் றவரிரங்கிக் 

கண்ணு தலை யுருகி வேண்டப் 
பார்மகிழ வவனருளா லாண்மகலொல் 

றடைந் தவரும் பரிவு கூர்க்தார் 

தார்மராுவு சிவஜனொப்ப ஈல்லறிவும் 

பொன்னனெனச் தத்ச வாக்கு 

மோ்மருக வப்பிள்ளை கொண்ட தினாற் 

சிவகுரு வென் றிசைக்கப் பெற்முர், (sr) 

அகச்குழவி யேழாண்டி லுபகயனத் 
தபதேச மடைக்தா ராக 

மிக்கதொரு குரூகுலவா சத் திருந்து 

வேள்விமுதல் விளங்கச் செய்து 

தக்கதொரு குருவிட்ட பணிவிடைகள் 

புரிந்துவர்து சாகை தோந்தார் 

பச்ருவவர் நிலையுணர்ச்து சவகுருவுக் 

காசிரியர் பக.ர லானார். (௮) 

வாழையடி வாழையென கின்மரபு 

வழிவது வளரர்து மல்க 

வாழிபெற மணம்புரிந்து பெற்ஷோர்கண் 

மனங்களிக்க வாழ்வா யென்ன 

மூழைசுவை யறி.பாசென் றுரைப்பதுபோ 

ஆணராத மூட ரன்மோே 

பீழையுறு மில்லறமா மிடர்க்கடலி 
லாழ்ந்திடுவார் பெரியோ யெனருர். (௯) 

மணவினையைப் பெற்றிடுவே னாயினதி 

அழன்றவனாய் மறுமைக் கேற்பக் 
கணமளவு மாற்றிடுதழ் கியலாது 

மோகமதி கரிக்கு மேலும் 

பணமுறவே யளவற்ற பாவவினைக் 
குள்ளாவேன் பாவை யோரிழ் 

குணமுடைய ஏாயிருந்து கணவர்வழி : 
.. இற்பலரில் கொள்ளேன் றச்கோப், (2)



இரண்டாமத் தியாயம் 

மாவில்லை பெனுர்துயசம் பிடிக் க 

மிருந்தவா்துன் மார்க்க m0 9 

பகரொண்ணாத் துயர்விகாக்கு முருப்பின 

ராயினறு பழிப்பே யாகுஞ் 

சுமமில்லை யில்லறத்திற் போதமுற 

வழியில்லை தூயோ யென்னை 

யகமகிழ்க்து தயர்க்கடலி லாழ்ச்சா௫ 

கரையேற்றி பருளா யென்ருர். 

என்றுமே யாசிரியர் சிறிசளவு 

யோகத்தி லிருக்து பின்னர் 

கன்றுனது மரபுயர நாடியரச் 

சிவபெருமான் ஞான மார்க்கர் 

துன். றியலில் வுலகளிக்க வவதாரஞ் 

மிசய்தருள்வார் சொன்னே விசன் 

வன் றிறல்ேர் நினைப்பிலுக்கு முரண்படகின் 

னெண்ணமது வாய்க்கா ெருன்றார், 

தற்தையரு மகத்தருண மகவழைப்டான் 

வற்சிதய்தி தனயாம் எண்டு 

சர் தமூழ்ம் தாசிரி.ப தக்கணைவைக் 
கடி பணிந் து செலவு கொள்ள 

பு்திபுடை தன்பு கல்வர்க் காணைபிடப் 

பணிர்தவாவாய் புதைத்துக் கேட்கப் 

பைந்தொடியாள் பாகனரூள் புரிவனென 

வாழ்த்தியவர் பயணஞ் செய்தார், 

தம்பதியை யடைர்தவர்கள் களித்திருக்கச் 

சிவகுருவின் றன்மை யெல்லா. 
மம்புவியி லெங்கணுமே ப.ரவிடலு 

மந்தணர்க ளருமை கேட்டுக் 

கொம்டனைய புதல்விகளை யவர்க்குமணஞ் 

செப்விக்கச் சரக கொண்டு 
by gar வித்யாதி ராயரிடம் 

்.. வந்தூபலர் சார்ந்திட் டாயே. 

(௧௧) 

௧௯) 

(௪௪)



ஸ்ரீ சங்கா விஜயம் 

மதிதவழு மிடபமலைச் சுயம்புலிங்க 

ராணையின்றி மகனுக் கேற்ற 

வத வைசெய முடியாதென் ரளத்தெண்ணி 

யுபசரித்து வந்தோர் தம்மை 

யிதமுடனே யனுப்பிவிடத் தென்றலுடன் 

செந்தமிழை யீன்ற தெய்வப் 

பொதியமலை யகத்தியனார். மாணாக்கர் 

ப.ரம்பரைசேர் புனித னானோன், 

சுத் மநிறை மனமுடையான் மறைபூச்த 
வாயுடையான் சோமாஸ் கந்தர் 

பத்திமிக வாய்ந்தமக பண்டி, கனென் 
ஜொருமறையோன் பண்டைச் தான 

வத் தலமே வந்துசிவ குருவின.து 

தாசையரை யடியேன் பெண்ண 

யுத்தமநின் மகத்களிக்க விரும்பிவர்ேே 

னுளக்குறிப்பை யுரையா யென்றான. 

தசலகையாம் பொருத்தங்க ளொச்ததொடி 

லிங்சேசர் தநத வாணை 

விசிதமொடு வாய்த்திடலு மணவினையை 
யாவர்களும் விரும்பி நின்றார் 

வசையறயா னளிக்கும்வர தக்கணைபை 
யேற்றுமண மகனென் வீட்டிம் 

இசையவ. ர வேண்டுமென உந்தமக 

பண்டி தனு மிரங்கக் கேட்டான், 

௮ருத்தமிகச் செலவின் றி மணவினையை 

நீரெளிதி லாற்ற லாகும் 

பொருத்தமுடன் வேண்டுவவற் அுடனிக்கு 
வாருமெனப் புகலக் கேட்டுக் 

கருத்திசைந்து பந்தன மோடவர்கள் 
காலடியைக் கடுகச் சா.ரத் 

திருத்தமுடன் மணவிழாவை ஈல்வேளை 
செய்திட்டார் ரி யோசே, 

(௧௬) 

(2௮)



(வாண்டாமத்யொயம். 

சிவகுரூவாம் மணமகனு மார்யாம்பா 

ளெனுமகளுஞ் சிறக்கச் கூடிச் 

தவவதிதி காசிபரு மனுரூபை 

யத்திரியுஞ் சமைந்தாற் போலத் 

தவறின்றி யில்லறத்ைத நடத்திவந்த 

கானமுடன் றரும மெல்லா 

bas Hb Whi gos Suna sae 
மில்லறப்பின் னடை.ர்.த கன்றே. 

வடமீனை நிகாத்தாரி யாம்பாளுங் 
கற்புடைய மங்கை யாகத் 

திடமாக மெழிலிளமை கல்கியறி 
வொழுச்கம்புகம் செல்வ மெல்லா 

மிடமாக வறி$்தவரைக் தழுவியுறச் 

சிவபூசை யியற்றி வந்தார் 

சடமான வுடஃவிட்டு வித்யாதி 

மாயாபரஞ் சாரீர்திட்டாரே. 

வேய், 

ழீக்கடன் முடித்து நீர்க்கடன் கங்கைக் 

நிருக்கரை முடி.த.துமி ராடி. 

யோக்கியமாக விருர்திட வொருகா 
e e 

ஞுளநினைரஈ் தருகிட லானார் 

தேக்குறுஞ்செல்வஞ் சிறற்இடும் பதவி 
சிறப்புமறி றுளவெலாங் கொண்டும் 

மாக் குறை வன்ோ மதலைவாய் மக்கண் 
மருவிடப் பெரு சவ ர௬டலம், 

மூவகைக் கடனை முட த்திட மகவை 
முபன்.றபெற் நிடுதலே முறையாக் 

இவேரச் சுருதி மொழிகளித் இறர்,க 
சி. ௮வர்சொற் கேட்டிடாச் செவிகள் 

பாவைகட் கமைக்சு செஜியிலுங் சகடைக்தாம் 
பஞ்சென,க் தலைமயிர் நரையை ப 

மேகிடி.ற் பின்னர் செப்தடும் வேள்வி 
விணென நான்மறை விளம்பும், 

(0௪ 

(௪௯) 

(2.0)



ஸ்ரீ சங்கர விஜயம். 

ஈதியிலா நாடு விழியிலா யாக்கை 

ஈன்னலர் துய்த்திடா விளமை 
மத.பிலா வான நறையிலா மாலை 

மந்திரி வாப்ர்திடா மன்ன 

னிதியிலா வாழ்க்கை நினைப்பிலாப் பாடம் 

நெய்து லுடுத்திடாக் கோலம் 

விதியிலா துரைச்ராம் பாசுரம் போலாம் 

விழைவுறு மக்களில் வாழ்வே. 

என்னவே யேந்கிக் சிவகுரு விருந்த 

வேர்திமை யவரடி யிறைஞ் 

யென்னுயிர் நாத விறைவனை.ப் பூரித 
திறைவனுக் கற்பிதஞ் செய்? 

ருன்னிய வண்ண முற்றிடகச் கருதி 

யுமையவள் கணவனை வேண்டி 

னன்னவ னுடனே நம்மனக் களிக்க 

வலித்தருள் செய்வனென் றறைந்தாள், 

இல்லறத் தோர்கள் காமிப தவசக்கத 

யியற்றுதன் முறையெனக் கூறி 

மெல்லிய ற் மோகை யோடவர் க்கை 

விதிமுறை கொண்டன ராக 
* * இ £0 * dO 

ஈல்லறச் தொழுகி வருடமோர் தலமே 
நணுெெற் றவத்தினை யாற்றி 

யெல்லுறச் தழுவு மான்பொருப் படைந்தா 
॥ரறு வருடமாம் பொழுதே. 

பொன்னொடு முத்து மணிகளுக மொழிக்கும் 

பூரண வாகினிக் கரையிற் 

பன்னுதுற் கரிய தவமவர் புரியப் 
பார்வதி பாகனெம் மண்ண 

லின்னருட் சு.ரந்தோ ரந்தண ea 

பிருவர் தன் சனவிலுர் தோல் றிப் 

பின்னவர் வேண்டும் பெருவர மளித்துப் 
பெயாந்திட வவருடன் விழித்தார், 

(௨௪] 

(௨0) 

(a.m)



இரண்டாமத் தியாயம். 

கண்ணவர் விழித்துப் பார்க்திடக் கடவுள 
கவினுமை யாளுடன் விடையில் 

விண்ணவர் மு.கலோர் தொழுஇட விளங் 

விமலனு மறைந்தனன் பின்பே 

பண்ணமர் கொழியா ளுடன் வ குருவும் 

பதறிமெய் சிலிர்த்திடப் பரவி 

யெண்ணரு முலகைக் கடலிடைஃயாழ்ந்தா 
ரிருவிழி நீர்மிகப் பெருக்கி 

இதையறிர் தவர்கள் புத்திர காம 

பாகமூஞ் செய்துபின் மற காள் 

பதிவுடன் றருப்பைப் பாயலிழ் அரங்கப் 

ப.ரமனே ரர் தனா னாகி 
$ e இ ஆ] 2 

மதியுடை மகனாய்ச் சிலதினம் வாழு 

மகஷனொன்று வேண்டுமா ஞானப் 

பதிவிலா மக்கள் பலர்களே விருப்பா 

பகருகின் கருத்தெது வென்றான் 

பற்பல விதமாய் நின்னடி பரவிப் 

பத்துட னறுவய சென்றும் 

விழ்பன மார்க்கண் டயரடைந் தாங்கு 

விரிதிரை புடுத்தளிவ் வுல 

லற்பநா ளூடடை்ப: புத்திர Gar sp 

மறிவினிழ் இறந்தவ ஞூ 
லபுச நின்ற னருளினா ல! 

ளதி ai திடட்பெற லாமே, 

அவ்விக மமைய மெனலரன் கூறி. 

யசனறனன் மறுஇன மவர்கள் 

செவ்விய விதமா வேள்வியை முடித்துச் 

செழுமறை யோர்க்கமு தனித்துத் 

திவ்வி.ப மான டாயசம் பருசச் 

சீரிப ராசிகள் பெற்று 

நவ்விடின் விழியா ளுடன் வெ குருவு 
நாள்ல கழித்சனர் ம௫ழ்ந்தே, 

Bik. 

(2.08) 

(௨௮) 

(2௯) 

(கூற்



ஸ்ரீ சங்கர விஜயம், 

சச்சிதா னறத சிவசயி தன்யஞ் 
FERS Ohl ork! SVE 

வச்சிவ குருவின் றேகநூற் றிலுமே 

யகலொளி பரலியுற் றதுவே 
கச்சறு கொங்கை யம்மையி லுதர 

சனத்துடன் கருப்பமே கொள்ள 
முச்சுட ரொளியுங் கரிஈ்நிட வன்னாண் 

முகமலர் பிறங்கிய கம்மா. 

௮ற்றைகாண் முதலா வேளையின் மழையோ 
டதிஈமாம் தானிய விளைவு 

பற்றுகோ யின்மை யறவழி நினைப்பு 

பலகலை யபுணராபவ ருளள 

app pGw தெளி நிறைந்திட வுவகை 

புவரியி லாழ்ந்தனர் சனங்கள் 

கற்றைவார் குழலா ளரூடலிலு ளூலகங் 

கண்டவ ளாூயே களித்தாள். 

அ௮ம்மையம் சனவில் விண்ணவர் துதிக்க 

வங்குகந் திருவரின் னிசையைச் 

செம்மையாய்ப் பாடிச் சயவொலி செயத்தான் 

செழுவிடை மிசையுறத் தெரிந்தே 

யிம்மையென் னென்று விழிச்துடன் பார்க்க 

வின நனிர்க் கற்பக மலர்க 

டமமையே யங்க முற்றிலு் கண்டுக் 

சாற்றொணா மரிழ்ர்சியை யடைந்தாள், 

முக்கண னமிசை யறகிலை கிறுத்த 

மு.தலுகங் கபிலரா யிரண்டின் 
மிக்ககத் தாத்தி ேயராய் மூன்றில் 

வியாச.ராப்த் சோன்றிய தொப்ப 
விக்கலி யுசஞ்சங் கரரெனத் தோன்று 

மென்றநய ஸனியம்பிய வண்ணக் 

திக்குகள் புகழ வருங்கொலோ கென்னத் 

தெரிர்திடக் காத்தன ரறிவோர். 

(ms) 

(௧௨) 

(௬௯) 

(௬௪)



இரண்டாமத் தியாயம். 

வேறு, 

இவ்வா றேங்கு மறிஞர்களி 

னிதயங் களிக்கக் கலியுகத்தின் 
முவ்வா யிரச்தைம் பதினெட்டாய் 

மொழியீ சுரவை சாகமதி 

கவ்வார் ஈன்ன ளோரையெழக் 
கதிரோன் முதல கோளனைத்துர் 

செவ்வா றி.சறியுச்சமுறத் 

திசையி லுள்ள பரசமயோர். 

கொண்ட தருக்க மிறந்தழியக் 

குவல யத்தோர் கடைத்தேறத் 

கொண்டர் சிச்தங் களிட்பெய்தச் 
தூய நீழ்றி னெறிபோாங்க 

வண்டார் கூட்ட மதிசயிப்ப 

வந்த ணாள ரவிபெருக 

வண்ட வத்தோர் செயல்வாய்ப்ப 

ம்கை யீன்றாண் மகவொன்றை 

௮ர்நா டேவர் துர்துபியை 

யறவே முழக்கஞ் செய்திட்டார் 
மின்னார் வானர் இசையுடுக்கண் 

மேலாய்த் இகழ்ச்த மாசின் றி, 

யொன்னா ரெல்லா முறவுற்று 
ருயர்ந்தோ ர௬ள்ள மலர்பூத்த 

பன்னா வுரையாத் துற்சகுனம் 

பலவாய் நிகழ்ந்த சாத்திகர்க்சே, 

பிள்ளை பிறந்த தெனக்கேட்ட 
பெரியோ சான சிவகுருவு 

துள்ளி நீரிற் குதித்திட்டார்.. 
துளிக ளேற்ரறார் பிதுர்க்சளுமே 

யுள்ள சாத கருமமூத 
வந்தே சிறக்க முடித்துடனே 

யள்ளி விதைகண் மறையவருக் 

ககமே ம$ழ வளித்தனசே, 

(௯௫) 

(௩௬) 

(௧௭) 

(௮



ஸ்ரீ சங்கர வி ஜயம். 

சாத கத்தி லாயுள்பலன் 
சாற்று மென்னச் சோதிடரு 

மேத கத்தா லிய/பொண்ணா 

தியற்€ ரூடைச்தென் றகமகிழ்க்தார் 

போத வச்சேய்க் கணியெனவோர் 

புபங்கஞ் சுரறிப் படமசைக்க 
0 பிதி யுற்றுப் பலரபார்த்தார் 

பிறங்கிழ் றத றமணிமணிபாய். 

கண்டா செல்லா மதிசயிர்.தா. 
கடவுட் டன்மை புடைததென்றே 

பெண்டீ ரெலலா மொரு இன த்திற் 

பிள்ளை காணா சேக்கசமய 

முண்டோ பிச்சை யெனமறையோ 

னொருக்கன் வந்து பூரணிம்காய் 

கொண்டே போகக் கேட்கவவர் 

ொடுக்க வாங்கி ஈழவவிட்டான் 

விடவே யதுவு முடைர்கததில் 

Aare om oboe பிள்ளையுமே 

மடவா ரெல்லாம் வியப்படைந்து 

மறையோன் றேட வவன்மறைந்தா 

னுடனே முதிர்ந்த சுமங்கலைக 
ளுரித்சாய்ச் சாந்திக் காப்பணிஈதா 

யிடமே கொண்டு சேர்த்திட்டா 

ரிணையி லெழிலார் பிள்ளேையையே, 

குழவி நுதலி னுதற்கண்ணின் 
குறிப்பு மீ7 முலராது 

வழியு மதிபோல் வெண்டூ£ற்றும் 

உளையாங் சழுத்திழ் கருமறவுர் 
தழுவு சூலர் தமருகங்கைத் 

தலமே ரேகை யாயுற்று . 

மெழுத வொண்ணா வெண்ணான்கா 
மெழிலிச் திறமும் வாய்ந்ததுவாய், 

(௩௯) 

(௫0) 

(௫௧)



மூன்றாமத் தியாயம், ௧௭ 

தாறு மயனுஈ காணாத 

மலர்த்தாள் ச௨னாஞ் சங்காசைப் 

பாலு மிச்சேய் விளங்னெதாற் 

பொருந்து நாம மலர்பெயசே 

சாலு மென்னச் சங்கரராய்ச் 

சாற்றி னார்கள் Gander Pose 

ஈஈனு மதியோ னல்லோர்செய் * 

கருமம் போலும் வளர்ந்தது வே. (௪௯) 

இரண்டா ஐந்தியாமம் ழற்றிற்று. 

கர் செய்புள்---௮௫. 

AR - 

APT (I? LS தியாயம். 

கங்கை யோடு பிறையணிர் த 
சண்மூன் றுடையார் சங்கரரா 

யங்க ணுலட லெப்தியவா 

றறைந்திட் டோமேல் விண்ணவர்கள் 
பங்க யத்தோன் மான்முதலோ 

பரமன் டாத சேவைக்கா 
யிங்கு வர்.ச வரலாற்றை 

யெடுத்துச் சிறிது விளக்குவமால், (௧) 

வெய்யில் சாயை யுடன்திருமால் 

விமல மறையோன் புத்திரளாய் த் 
துய்ய சனந்த ஞாசாரி 

தொன்னா மக்கொண் டவதரித்துச் 

செய்ய பதும பாதனெனச் 

சிறப்பு காமம் மின்னடைந்தா 

னய்யுர் குலத்து வாயுவந்தா — 
் ஸத்தா மலகா சாரியென்றே, (௨)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

வன்னி வஈதான் றரோடசனாப் 
மாமு கத்தோசோ னந்தியொடு 

மன்னு வீர பத்திரரும் 

வந்தா ர௬தங்க முனிவனென 

வன்ன apn B KOT EH 9 ©) 

யாசான் கூறு முடன் கொண்டு 

ன்னர் விஸ் ரூபனென்ற 

பெயரும் வகித்து விளங்னெனே, 

சல்லால புடையார் கடவுளருள் 
கலக்க விவர ணுசாரி 

செல்லார் பெயரைக் கொராவருணன் 
சம் ஈ காரா hus 

னல்லா ரியமன் காலரர 
னான வாதி யாயுதிததான 

வல்லார் கிருதி சாேதேய 
மந்த்ர வாதி யாப்ப்பிறம்மான். 

வேறு 

. 14 2, ் ் மற௮முள தேவர்பி O OT GHWT வது 

செற்றுபல சடருடன் சிக்திகள னைத்தும் 

பெத்றவர்க ளாயினர்கள் பீடமரும் வேத 

னத்றலர்தூர் வாசமுனி ஈண்ணிடலு மாங்கு. 

ய தறிஞ ராமுனிவர் மொய்த் தவர்கள் வேகம் 

போதமரு வானெதிரிற் புகலியுறக் கண்டு 

வேதனெதிர் தான்சொலவே விழைர்துசொல வன்னான் 
காதலியோர் சுரங்குறையக் கண்டுஈகை செய்சாள், 

நானெனும கந்தைகொடு ஈங்கை சரித்தா. 
யானதினா னரமங்கை யாகியொரு வாதி 

லினமடைர் தேதுறவி யின்வசமே இக்க. 

யானெடிது காண்பெனென விட்டனஹனோர் சாபம், 

(௧) 

(௪) 

(௫)



மூன்ருமத்தியாயம். Ct 

இர , 6 ட் து ச 6 

சாபம்றி மம்பினுகர தபபிடலா பன்னா 

சாபமிரி பஞ்பொலுக்கும் தப்பமுடி. யாதாற் 

கோபமவன் மர் ச்தருளைக் கூட்டிடவே வேண்டி 

நாபிமல ரான் மனைகி ஈற்றவனைக் கேட்டாள், 

அம்பைபலா ரூடிறைவன் றுறவியெனப் பாரி 

அம்பருடன் மேவளவி லுற்றிடுவை மீயுஞ் 

சம்.5னை மென்றிடகின் சாபமொழி வாகு 

மெம்பரமன் றனதுவச மேவியுடன் வாழ்வாய், A 

அன்றுனது ெ(ருமையழி.யாதுபுகம் சேரு 
மென்றுமுனி Sun By னெய்தினன்ப தீமே 

யன்றவளுஞ் 7சாணநதி யங்கரை.பின மாலின் 

DE Sino போன்மகளாய்க் தோன் றநினளிப் பாரில் 

கா.ரணி3யோர் வேதியனின் கன்னிகையாய் விச்தைப் 
பூரணியா யேர்பெருகிப் பொழ்பமரு மந்த 

ஐ) ரணிபா யாகிபுற வோங்குபுகம் கேட்டே, 

யாரணமா வேதியா ளாயிழை மணக்க 

எண்ணினவ சராயிடினு மேற்றவன்ச பேசப் 

பண்ணவனென் ஹேபறிம்து டார்வ்நியை யொக்கு 

பண்ணினிய சொல்லுபய பாரதிமணாக்கப் 

பண்ணினர்கள் கா.ரகரும் பார்ப்பனரும். கடி 

பட்டபதர் மாணவரின் பாவைதனை யின்றோ 

ரிட்டமிக வொச்சவரு மேோபெறம ணச்தை 

யட்டதச கருவிகளு மாழிப்னொ லிக்கச் 

இிட்டரளி யாசிகொடு சரபறமு டி.த்தார், 

தாதையளி €பெவையும் தையலவள் கொண்டு 

நாதனமர் மடேமதி ௧ ஈன்னக.ர டைந்தே 

யாதோ டன்புடைமை யாழியினி ருக்க 
மேதினிய மருர்ததிபும் வெள்சர்கள் சண்ே 

bIn 

(௮) 

(௯) 

(2) 

(௧௧) 

(கு) 

(sm) 

(௧௪)



ஸ்ரீ சங்கர விஜயம், 

வேறு, 

ஆங்கவர்கண் மாணாக்கர் பரிச னச்தா 

ரானிரைபொன் மணியாடை யகத்து மற்ற 

மாங்கலங்க ஹாத்கோச மாதி யெல்லா 

மடைந்தவ.ராய்ப் பலவிதாாஞ் சுரெளதஸ் மாத்சம 

பாங்குடனே புரிர்தவ.ரா யிம்மை யம்மைப் 

பயனெல்லாம் பெறுமாறு வாய்ந்து ருக்கப் 

பாங்கெயராய் விண்மடவார் பாங்கராகப் 
பணிவிடைக டேவரேலாம் பரித்து வந்தா. (3 @) 

மண்டனபண் டிதனொழுக்கம் வேள்வி யோம்பன் 

மறையோத லோதுவித்தன் மந்த்ர இம்கை 
பெண்டரவொண் ணாதசப முதலாஞ் இத்தி 

யினயர்ததனாத் சாபமலுக் கிரகம் தன்பாழ் 

கொண்டவன யுபகாரி யெனவே யாருக் 

கூறவற வடிவினனாயக் கல்விக் கெல்லை 

சண்டனனா ரியவர்த்தா சிரிய னென்ற: 
கனப்பெயரும் வஒத்துகிக ரில்லா துற்ரான். (௪௬) 

மனைக்கிழத்தி யம்மையளு நீறு பூத்த 

வன்னியென மறைபய்புண்டு கல்விப் பேற்றைத் 

தனக்குளத்து வேண்டனளவு வெவிப்ப டுத்திச் 

சகலகலை மாணாக்கர் முயற்சி யின் றி 

மனக்குறிப்பா ன றிந்தீடுமாக் கடக்க ணித்து 

ANA bars புபசரித்தி யாரும் ௩ல்ஸ 

வனைக்கொத்தா ளெனாடர்து தலைவம் பேணி 

யன்புடனே யிஃற க்தை நடத்தி வந்தாள். (௧௭: 

இங்கிவர்க ளிவ்கிகமே வந்தா ராக 
விச்சுரனுஞ் சங்கரசாய்த் தோன்று முன்னர் 

செங்கையினிற் சங்குடையான் பாய லாதி 

சேடலுமே மூவர்கலை தாகப் பாசிழ்



மூன்றுமத்தியாயம். 

றுங்கமுறுங் கோவிந்த பகவற் பாகத 

தொல்பெயசோ டவதரித்துச் சுசனார் டேப் 

புக்சவரா லுபதேசமடைந்து' பின்னர் 

போயடைந்தார் பதஞ்சலிமா முனிவன் பாலே, 

வடமொஜழியி னிலக்கணமும் யோக Curd 

லயித்தியமு மலனருளா லய்ய மின்றித் 
SLA sur qu sponte gs தேர்ச்சி பெற்றுத் 

தெளிந்தஈரு மதையாற்றல் கரையின் பாக்கர் 

சடமென்னு முடலொடுக்கி யாரந்த போகத் 
Sas lal. Agua ருந்தா ரானார் 

FQ LUOMID SRT UT DE Fey Ris 

சாசினியி லம ரகனா மரச னானுர் 

வயி.ரவரே பாசுபதர் தந்தி ராக 

மசப. ரே வறைசவுரம் கான்காம் வேதம் 
பயிலலுற.ங் காபாலி சைவக் காணா 

பதம்வயிணம் வைணவம்பா ரிடதர் சாத்தா 

தியரென்னப் பிறநர்தனர்கள் சிவனி னேசன்,. 
றிகழ்ர் தனன் கே .ரளராட்டு வேந்த னாக 

வயர்கிலவி ராவளியே மர்த்.ர வாதி 
யாசாவர் கோள்கால வாதி யானா, 

௮.ரக்கரெலாஞ் சார்வாக ரானார் மேலு 

மசு.ரரெலாஞ் சமணரொடு புத்த ரானார் 
இருக்குடைய தானவர்கா மக்கு ரோதர் 

Bilt sent gy வைதிகளாய் முனிவ ரிட்ட 
தரிக்கவொணாச் சாபத்தான் மறையோர். மாண்டு 

தீ.ரணிபிற்பாற் கரபட்ட வறிட ரானார் 
தீறாக்கவைகா னசபாஞ்ச ராத்ரி யோராய்ச் 

சமைந்தனர்வி டுவச்சேனர் முசலா னோரே, 

இர்தவிதர் தேவர்களு மற்றுள் ளோரு 

மீச்சுரனா ராணைவண.மடைந்து பாரிற் 
பா தழுறு மாணாக்கர் பலரைக் கூட்டிப் 

பகையாலு மன்டானு நான்கு வேதத் 

(௧௮) 

(௧௯) 

(2.0) 

(26)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

தந்தமுறுங் கருக்சைவெரரிப் பறித்தா நின்முர் 

சகல..ரி வாரமுட னீசன் CS rpaa pe 
திர்கமையம் சேதுமுத லிமப மீரப்த் 12) eer 

சேய மெலாம் விண்ணுலகாய் விளங்கிழ் ரன்றே. (௨௨.) 

மூன்றமத்தியாமம் ழறறிற்று, 

அக விருத்தம் ஈ௭, 

அஷ 

தானகாமத்தயாயம. 

சேண்மேவிப விமையோர்களும் திருமாலொடம் புயலும் 
பாண்மேவி.ப மலர்த்தாரணி பரமேச்சுரன் பாதங் 

காண்மேகிடப் புவி?சரந்திரி கதையாஞ்சல சொன்னோம் 

பூண்மேவிய மகவாயரன் புரிலீலைகள் புமல்வாம், (௧) 

இடபாசல நகர்வேதிய ரிலிங்கேசரின் முடியில் 

வடமாயணி மலசரோடணி மணிகார்த்திகைத் திங்க 
ளிடவேசவ குருசேய்களத் திடம்போயவை யமைந்த 
வுடனேயவ ரவைகோ.பிலி லுளவோவென வறிய, (௨) 

rh 

இரு கோயிலை படை? தயவர் சிவஞாமுடி யவைக 
ளிருக்காதுற வியந்தாரரு ஸிலிங்கேச்சுர னமக்கா 
யொருக்கால்வடி. வெடுக்தகானென வழிபா ளுஞற்ற 

திருக்கேயமர் வலிமாயைபின் செபலானது மறந்தார், (௯) 

மற்றோர்தின மோராயிர மறையோர்க்கமு தளிக்சக் 
கற்றோர்சிவ குருவேதியர் கருத்தாய்ச்செயம் வேலை 
சுற்றார்வளி யோடேபெருர் துளிமாமழை சேர்ந்து 
சற்ரோர்பொம கச்?சயைவிண் டடமேகொடு போக : (௪) 

DONG ITLL னடையாறது வளஙகாதுற மறைமயாா 
கண்மன்றுடை யிடபா.சலச் கருணாகரர்த் தொழுது 

மண்மீதினிற் றிசையாயையும் வளைர்தேதுரூ விடற்குத 
தண் போலிப மறையோர்சிலர் கமையேசெல விட்டார். (ட)



நானகாமத்தியாயம். 

போனார்சிலர் திசைக்கோ சச ௦ பாடபோடெடுத் தாராய் 

நானுமறை யோரேரநிறை ஈல்லோசவை Op 65 

வானுரொரு சிரவேபிரு நாலாஞ்சிசு வடிவைக் 

தாயைடைம் சதுவேயெனச் ஏந்தோடமிகத் கற்றார் 

௮ட்டாகம வுருவேயெனு மரஞுபசங் கரரா 

மெட்டாகிய மகவோரொு மினிதே௫வ குருவும் 

தட்டாவகை ஈன்ருகவச் சந்தர்ப்பணை முடித்துச் 

சிட்டாரளி வாழ்த்தாசிகள் இறப்பாயுடன் கொண்டார். 

அவ்வேளை.பி லருகார்குரூ வாயூரூள கண்ணன் 

செவ்வாலய மதிலேயது சின்முத்திரைக் மையோ 

டொல்வாவடி வெடுத்தேயுற வுற்முர்சிலர் கோக்க 

யெவ்வாறடைச் தறுவோவென விஃடார்செ ருருமுன், 

வ.ரவேவதி பெண்ணாகிய மகவோரெலா மறைந்தார் 

குருவேதிய ரெண்கூர்த்திக ளொன்றேயெனக் கூறிப் 

ப.ரலாவுற லானார்பினர் பரமேச்சுர மைந்தர்க் 

குரிகாப்புகண் முதலாச்சிவ குருவிட்டன ues. 

உலகாயிதர் சார்வாகரொ டும்பர்குரு கூடிப் 

பலமாகிய வுத்தித்திறம் பகர்ந்தார்சலி வாயு 

2th. 

(5) 

(௭) 

(௮) 

நிலவாயிடுர் துவைதத்தனை நகிறைவாய்ச்சொலக் கண்ணன் 
சொலலாயினன் சுத்தாத்துவி தத்தின்றுறை துலங்க, 

சன்னக்கன விடையேகிக ழியல்பான)ைந நனவிழ் 
பன்னற்கரி தாஞ்சேயெதிர் பார்த்தேதெளி வுற்முர் 
பின்னர்க்குரு வாகுஞ்ச௪ பேசும்மிரண் டாண்டின் 

முனனற்குறி யகரத்தனை மொழிகாலைபில் வேரும், 

வாதேபுரி வோர்தாலுவின் வலியாவையுங் குறைந்த 
தாதேயலர் தேனேயெனச் தண்ணாறலின் சொல்லை 
மாதேவனு முரைபோழ்தினில் வழக்காடிடு மவர்கள் 
கோதேயரு வெடுகாமிகச் குழறுற்ற து .வம்மா. 

டு 

(as) 

42.)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

மூன்றாம்வரு டத்தேயது ரதுநீருல கத்தி 
லான்ராகடும் வைரமும் லெளகேமு மனைத்துந 
தான்றானறிர் ததுவாகமண் டலத்தேகிய ரிக்க 

கோன்றாகய பயனாமென நுவன்ருரிைக் கண்டார், (st) 

மற்றோர்தின மிடபாசல -வாணலஅ றிரு சாளிழ் 

பொத்றேர்தெரு வோடிச்செலும் பொழுதேபதின் மூர்த்தி 
யற்ருர்சிறு சேய்சங்கர வுருவோடது வன்றிப் 

பற்றார்சனக் கூட்டத்துளும் பயின்றார்சிறு சேயாய், (௧௪) 

பார்த்தாரதி சயித்தார்புகம் பரவுற்றிடப் பகரச்தார் 

பூத்தாரிது சித்தன்செயல் போலாமென மகழ்க்சார் 

நீர்ச்தார்சடை.ப் பெருமான்புரி கேர்மைத்திறம் பாரி 

னீத்தாரல மற்று ரக கிகழ்த்தற்குரி யாரே, : (௧௫) 

வேறு. 

வ்லிள வேனிழ் காலஞ் சிவகுரு வன) மிக்கு 

பவ்வழல் வளர்த்தோர் வேள்வி வேட்டிட மகத்தின் சாலை 
பவிப மறையோர் கூடி த் திருமறை செப்பு மோச 

பவமா ரொலிபி னோ்கப் பரரர் தது பந்த ரெங்கும். (௧௬) 

)வித பண்ட மெல்லாம் பருப்பதம் போல யாகத் 

மரு காகச் சேர்த்த சாலையின் பாங்க ரோடிச் 

)சில சிறுவர் கூடி இந்தையிர் களித்தே யாடிச் 

ஈ£லவலர் யாரே மிப்பூ சுணியுளே விதைக ளென்றும் (௧௭) 

;தரிக் காயி லுள்ள விதைகளைக் கணக்கிட் டாயு 

5 தகைத் தான கேள்வி யிசைத்தன ராடுத் சாமே 
த். துக ளெண்ணித் தோல்வி வெற்றிக எடைந்து மீண்டு£் 
த்தமில் வாது கொண்டு சங்கரர் கம்மைக் கேட்டார், (௧௮) 

ஈத்தெழி லாதி வாய்ந்த வாலே யுலச வித்தின் 
னக்னை யுலக முற்று மாமெனக் கழறச் கேட்டா 

[ணிப்பொரு டெரியா ராக யிருக்தராப் புலவர் தம்மை 

ஊக்கமே புரிந்து கேட்க மற்றவர் மயங்ட நின்றார் (௪௯)



நான்காமக் சியாயம். 

மயக்கமுர் தெளியக் காயின் வகைகளைக் கொணசச் செய்து 
BUSES SHE OER நாடிய போழ்தி லோரோர் 

நியக்கமார் காயோர் வித்தே யிருந்திடச் கண்டி யாரும் 

வியக்கலோர் வியப்பே யென்ன வேதியர் விளம்பி ஞே, (௨) 

௮.த்திரு மகனார் சொல்லிற் கசப்பொரு எ.றியா ராடச் 

இத்திரப் பாவை போலுர் தியங்வெர் மறையோர்பிள்ளை 
யிததனுக் கொண்ட தன்மைக் சேற்பஈழ் சூரலர் மாட்டு 

வி.த்)ைதக ளெொல்லார் தேர்ந்தார் மெய்ப்பிர யாசையின்,9ி, (௨௧) 

சங்கர ருத்தி யோடு சாற்றசொல் லிடிக டாக்கத் 
தங்களில் செருக்குக் கொண்ட சமபவா திகளாம் வெற்ப 
பங்கமே யடைந்து தூளே பட்டது மூதியோ ரெல்லா 

மிங்கலர் முதிபு ராளு லெல்செய வலரோ வெள்ருர், (௨௨) 

சிவகுரு மூன்றா மாண்டு செல்லுழி ச றஉர்ச் சாற்றுஞ் 

சவளமு முடித்துப் பின்னர் தளர்ச்சியைச் தேசத் துள்ள 

வலவ மடையக் கண்டே பாகுநாற் சடங்கு செய்யச் 

சிவனருள் வாய்ச்கா சென்னச் தேர்ந்து. தா னிரங்க லானார், (௨௩) 

ஆற்றிடு முூறைபை யெலா மக்தனார் மனையாட் கோச் 

சாற்றிய காதம் சேய்க்குச் சச்தியோ தீக்கை செய்து 

கூற்றுவன் வாதை யின்றி யோகத்திற் கூடி மிசன் 

மாற்றறி பாச செம்பொன் மலர்ப்பச மடர்திட் டாரே. (௨௪) 

கணவனா ரிட்ட வாணை கடவுள் ரேவ லன்பா 

சணிபெறுஞ் சேய்மாட் டுள்ள வன்புமுப் புரியே யான 
பிணையதாற் கட்டுப் பட்டுப் பேதையள் கணவன் மாண்ட 

குணமுடன் கட்டை மேறக் கருதிடா திருந்தாண் மன்னோ, :' (௨௫) 

உயர்ந்தவ ரறிஞர் மற்று முறவின ரோடு மங்சை 
பயக்தலம் மஃவைக் கொண்டு பரிவற வரணி தேய்த்து 

ஈயந்தரும் வன்னி மூட்டி: ஞாதிக ளெல்லாஞ் சூழ 
Guess பப.ரச் செய்சை மெல்றியள் முடித்திட் டாளே, (௨௪)



ஸ்ரீ சங்கர விஜயம். 

க்கிய. வீர்த னத்தி லந்தணச் சிறுவர் தர்ப்பை 
மிக்கென வரிந்து போட வி.பன் மணங் கமழ்ர்ச யாண்டும். 

கணி யாரி யாம்பைமாசிய மாதி மாத 

க்கணோர் சிறிது மின்றியியலுமா செய்து வைத்தாள், (௨௪) 

தமி நோன்பி யாவு பொழுங்குடன் புரிந்து பின்ன 
தீரா யணத்தி னல்ல வோரையின் மூத்தோர் வேத 

தக ௬ வோ ரீட்டா விரும்பிய காதி கொண்டு | . 

தியாய் நாற்ச டங்கைப் பாலசங் கரர்ச்குச் செய்தாள் (௨.௮) 

மத்தின் வடிவாம் பிள்ளை பிரமத்தை யுணர்த்து கின்ற 
மத்தி ஓுபசே சதைப் பெற்றது பவக்தா லின்ப | 

ரவத்த ராகி மாதா வொளிகதீர் வன்னிப் பேணிப் 
ரவத்திர.லுணச வேண்டும் பழமறை குரூபாற் கேட்டார். (௨௯) 

தற் குருக்கள் வேண்டுர் தக்கணை யன்பா யிர்து 

தையிற் களித்சே யன்னார் செப்பிய வாசு பெற்று 

Ba சித்தி கொண்டு வசையுடன் 0 ரருளுக் கோந்தே 

தரத் திரவி போல வம்புவி விளங்கி னாரே, (m0) 

ப்புரி நால ணிந்து முஞ்சியும் பிரம தண்டும் 

ராற்புளி கிறைமான் ரோலும் புளைக்தசம் கர.ரா மாணி 

பகற் றேவ ரில்லர் தாருக வடவி சென்ற 

ற்ப்ர்ன் போல்ப் பெண்க டம்மனங் கவர வுற்முர், (ms) 

கர் சாம £தஞ் சாற்றிடக் கேட்ட மாக்க 

ங்குள பறவைச் சால மூர்வன வாதி யெல்லாம் 

பாங்யெ வுவகை யாலே புலன்மறச் இருந்த மேலுஞ் | 

கம: மல்லா தெல்லாஞ் சத்தபிர் மத்தை யொச்த, (௬௨): 

ரமட வாசி யாகச் சங்கரக் குமர ரோர்மா 
Gere கற்பா ரோட யாசித ரகமே போந்து 

ருடர்கள் காணா ராசிப் பொற்கொடி பிச்சை யீயென் 

ருளொடு ேகட்க:வம்மை-யயர்ந்தனள் செயலொன் றின் றி, : (௩௩).



நான்காமக் சியாயம், ௨௭௪ 

அயினுப் கிடைத்த கெல்லிப் 'பழத்தனை யன்பா யிந்து 

சேயிழை ஏழமைப்டட்ட சிர்தையோ டின்சொற் கூற 
மேயசங் கரரா மாணி மிடி.தவிர்த தீருள வேண்டி 
யாயமங் கலமா மாரி யாகுக வுனக்கே யென்றார். (௩௪) 

என்றவ ரவளை வாழ்க்தி டலக்குமி யிறறஞ்ச வன்னாள் 

பொன்றிரு வடிவச் தோடு பூஈரர் முன்னர்த் தோன்றி 

தின்றிறக்கருத்தி யாது கிசழ்க்திடா பென்னக் கேட்க 

வின்றிவள் வறுமை தீரா. யென்றவர் பரிர்து. சொன்னா (௬௫) 

மும்மைபி ஜனேற்றா ரன்றிச் செல்வமே மு.தல வெல்லா 

மிம்மைபிற் பிறர்க்கு வாய்க்கா சனவவ ளியம்பப் பின்ச் 
பம்மையே யெனக்கு கெல்லி யங்கனி யளித்த தான 

செம்மைவாப் விளைக்கா யன்னா டிருவுறர் செய்யா யென்றார், (௬௬) 

திருமகள் களித்தே யாறு பதுகலர் செம்பொன் னெல்லிப் 

பெருமழை யந்த வீட்டிற் பெய்திடச் செய்து பின்ன 

IO வாகி நின்ற வப்பிள்ளை தன்னை வாழ்த்தி 

மருவிய செம்பொ.௪ மேனி மகறைத்துடன் பதிக்குச் சென்றாள் () 

அம்மனை முற்றும் பொனனு மகத்துளா ௬௭௭ முற்றும் 

விம்மிய களிப்புங் Galen ருளத்தினில் வியப்பும் பொய்த் 

தீம்மினி லிடமில் லாது தளும்பின பொருளி லிச்சை 
செம்மனம் கொண்டா ரெல்லாஞ் சீறுவரைப் புகழ்ந்தார் மன்னோ() 

இதுமிச வியப்பே யாமென் றிருர்தவர் புகழ்ந்தார் பாரிற் 

பதியெலா மிர்தச்சேதி பரவிய தந்தப் பிள்கா 

புதுமைகள் காணவேண்டி பூகலச் துள்ளா ரெல்லாம் 

லி,5வி.5 மாக வந்து மொய்த்தனர் விரைந்து கூட ( 0550) 

Gon, 

ஏழா மாண்டினி லிருக்கேயாஇயாய்!த் 
தாழா மாமறை சாற்று நாற்பொருள் 
வாழஈ சாரியர் மடத்திற் நேர்ந்துபின் 
சூழார் தேதசொடு வந்தார் கொன்மனை சம)



ஸ்ரீ ஈங்கர விஜயாக், 

மனையில் வந்தவர் வன்னி மாமறை: 
பனையள் வெங்சதி ரன்பாய்ப் பேணிபுங 

கனைமுர் நீரெழு கடுவை புண்டவன் 
புனையுஞ் சின்னமும் டொற்பாய்ப் பூண்டனர், 

வேத மன்னிப விழுமை பர்த்கமு 

மோதி யுற்றிட வுலகில் யாவரு 

மாதி (மோனமா யாலின் £ழமர் 

நாத ளுப்ச்சொலன் ஞாய மென்றனர். 

காம மாணவம் லோபங் காய்சின 

மேம விப்பகை யாவும் வென்றவா 

காம தேனுஃங் கற்ப தாருவும் 
முமி வந்தென வோகை பூத்தனர். 

மேரு வொத்திடு வெம்பொன் றில்லைடேசற் 

சீரு ரைத்திடுஞ், சேய்க்கு, கேபேன 
யாரு மற்றிட வின்ற தாய்மிகப் 

பேரூ வப்பதைப் பெற்றிட் டாளமமோ, 

௮5 வேளைதூர் வாச வம்ழ்ுனர 

வந்து விததையிற் றலைனம வாய்ந்திட ற. 

தட்த வத்தினிற் சிறிது சங்க 
மைர்தர் பெற்றிடச் தந்து வாழ்,த் தினார் 

மற்றோர் சாளதில் வய மூப்பிலும் 

பற்றா நோன்பிலும் பெலிர் த பான்மையை : 

யுற்றா ளாகிய மாதா வுத்தமி | 

Geom wip Pens Sts ws மாடிட. 

கோடை. வெப்பழுங் கொடிய தான தான் 

வாத கொர், சனண் மாதா வென்பதை 

நாடி. பர்ணிரீர் ஈளின மீந்துதம் 

விடு சேர்த்தனர் மெல்லக் கூட்டியே.. 

(#3) 

(௪௨) 

(a) 

(2௪) 

(௪௫) 

(௪ 

(௪௭)



தான்காமத் சியாயம் 

௮65 நன்னதி யகர மோடிடச் 
சிர்தை யெண்ணிவ ச.பவா கர்டண 

மந்தர வக்கர மான மாதி 

சந்த தோத்திரஞ் சொன்னார் சங்கரர். 

செப்ப வர்நதி தேவர் முன்ன.டக் 

தப்ப வுன்னெணம் காளைக் காபென 

வொப்ப வோதியே யுவந்து போயிடக் 

தப்ப லினறது தெருவிற் சார்ந்ததே, 

பார்த்தா யாருமெய்ப் பரவ சத்தராய்ப 

Lo oun மெய்க்களி பூலை யாரியா 

ளேத்தார் நகோன்பினுக் கிடையூ றர பட 

வாய்த்த வத்திற மகவை வாழ்த்திஞஷள், 

மலைகா டெங்கணும் வளமே யோக்கிய 

நிலைதான் ௪த்திப வன்மன் னீதிமன் 
னலையா கெஞ்சின னாகி யாய்ர்துபின் 

னுலையா ஈற்றவச் சேயென் ரோர்ச்கனன் 

மக்க ளில்லை.யான் மாணி நல்லருண் 

மிக்க வேகொள வேண்டித் தன்னகர் 

தக்க வாறுரீ சார்ந்து மர்திரி 

யக்கு ருக்சளை யழைத்து வாவென 

போத பூடண ஞங்குப் டோயவர் 

பாத தாமரை பணிநர்து தன்னுடல் 

7.5 வெண்மதி சென்னி சேர்த்திடு 
நாத வரந்தரு ணல்சா Ques mere, 

தானு டுக்கவுஞ் சோறு அப்ச்சவுஞ் 
சாது மென்றம டேெமக்குத் கார்மன 
னது மீடவைப் (பேரு லென்பயன் 

கோலொ ழுங்குற வகளச் கூறெனார். 

௨௯ 

(௪௮) 

(௪௯) 

(92) 

(௫௧) 

டு௪)



ஸ்ரீ சங்கா விஜயம். 

கேட்ட மந்திரி சளர்த்த வேர்திட 
மோட்ட மாயட னோடி யோதினன் 

மேட்ட மோடவன் செப்பு காடக 

மீட்ட பொன்னிரு வைநங்தா மாயிரம், 

கொண்டு சர்கரர்க் 2௫ கும்பிட 

மண்ட லீகரன் றன்னை an Ds BS | 

யுண்டு பண்ணிப நாலிவ் லோக்கலார் 

பண்டை. நாட்டினிழ்' பரவு மென்றனர், 

மனன நானமறை வலா வாழவிப 

பொன்னை ஈஃவெனப் போதித் தன்புட 

னுன்னு சேயுனக் குறுவன் போவென — 

வன்ன வன்றனை வாழ்த்த லாயிஞர், 

மாணி சொல்லிய வாச கத்தனைப் 

பேணி ஈன்மகப் பேறு பெற்றிட 

வாணி மன்னிகர் மறையோர் கூட்டியே 
வேணி கர்க்சமன் வேள்வி செய்தனன் 

சந்தை சங்கர ரினிது மன்னனுக் 

கந்த காளினி ல்ளித்த வரீழ்த்தினு 

மச்த வேள்வியின் பேத்றி னானுஞ்சேய் 

வந்து தோன்றினான் மகிழ்சி றக்கவே, 

பெற்ற புத்திரப் பேரோ டம்மன 

னுற்ற நற்குரு பத்தி யோங்கட 

ஈற்ற ரைத் தலம் ஈன்மை மல்க 
மற்று மப்புவி யாண்டு வர்சனன், 

நான்காமத்தீயாயம் ழற்நிற்று, 

கச் செய்யுள்--ஈ௬௭, 

ட்டது 

(௫௫) 

(௫௯) 

(Ger) 

(6௮) 

(௫௯) 

(௬௦)



ஜ்த்தர்மத் தியாயம். ns 

ட 2. 

ஐநீதா மத்தியாயம். 
   
    ப ஆய்வ en 

சங்க ரச்சிறு மைந்தர் தாரணி 

யெங்கு மெயிச்சிட வி.பற்று லீலைக 

ளிங்கி யாஞ்சில விசை த்த மேலவர் 

தங்கு மாறதைச் சாற்று வாமரோ, (௧) 

பாலா கண்டிட வநத பற்பலர் 

சீல ரா௫யே சென்றார் பாடிய 
நாலை யோதுவர் நுவலுஞ் சித்திகள் 

சால வெய்தினர் தரணி யேதிலும். (௨) 

இன்ப கோயிடை யூற௮ு தோன்றிய 
வன்கண் பூக்வே தாள வஞ்சக 

மின்ப மறறவெவ் வறுமை யாவுமவ் 

வன்பர் பேர்சொல வழிந்த வன்றயோ. (௩) 

மைந்தர் சொல்லள வானே மாந்தருக் 
கந்த மற்றபைம் பொன்னு மின்னொளி 

சிந்து செம்மணி வைப்புஞ் சிக்கின 
விந்த வாபுகழ் பரர்ததெங்குமே: _ (௪) 

வேறு, 

பின்புப மன்னியர். பீரிகொள் கெளதம 
Ora toils றிறதத சிகும்பரு மென்றமா 
வன்புல னடக்கிய முனிவர்கள் மாணியை — 
'யன்பொமி காணுமா றடைர்தன ரகத்தி-ட (௫) 

வந்தவர் தங்களை வகையுட ஸனருக்கியற் 
தற் 5க சுத்தியாய்ப் போற்றுப சரணைகள் 
சுந்தரச் சங்கரர் செய்தீடத் தூயவர் 

இிர்தையின் LB iD emt 'சிவகளை கோக்கயே (௬)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம், 

நால்வரும் ள்ளைபி னல்லியல் கண்டுதம்' 

மால்வளம் பெறுதவ மலாரகொளத் தந்துபின் 

சேல்வள் ருவரிசூழ் செகத்தியல் வேண்டிஈம் 

பால்வகை தனியருள் பயர்திட வெண்ணினார், 

௮கத்திபர் சிதம்பர ரகசிய மடமொடு 

செகத்துயர் ராசயோ கங்களைச் செய்திச 
வகைத்திற மந்திர லயசய மார்க்கமு 

நிகழ்த்தினர் முழ துணர் கின்மலச் சேய்கொள. 

மேற்கெ தத்துவ மிக்குப மன்னிபா 

பாற்சிவ மான்மியம் பத்தர்த தீரிடா 

னூற்சமை சேவகன் மங்களி லுட்பமுங் 
காற்சிலம் பகலிபின் கணவர்பாம் றேோர்ற்சனா. 

அறிவ ராபினு மச்சிறு மைந்தரு 

முறுபரம் பரையது வுயர்ந்திட வவர்சொலைப 

பெறுபவ ராயுடன் 0 .றறனுட்டித்தலே 

மவ தக்கண யாமென வமங்கினர். 

ஆயிடை முனிவர்பா லாரியாண் மகன்மண 

மேயிட நீருள் செய்த் மென்னவத் 

தூயவர் pars ளொப்பினா சூழெழு 

தோயமார் கடலையுண் டொன்முனி சொல்லுவார் 

தாபத மடர்தையே சாற்றுவ கேட்டியு 

மாபதி வடிவமும் புண்ணிப வடி.வமூர் 
தீபமும் போலகின் குலமிகச் சீர்பெற. 
வோர்வடி வெங்கொடே யுஇி.த்ததிப் பிள்ளைபே, 

இச்செய லான்மர பேற்றமூம் பெற்றதே 

பச்சமென் பிதிர்ச்சளும் ஈற்கதி யடைர் கன 

ரிச்சையா லாவதென் னிச்சு.. னெண்ணுமா 

நிச்சய மென்றெணி நின்சருத் சொழிதஇயால், 

(௮) 

(௯) 

(௧௰) 

(௧௧) 

(22) 

(sm)



ஐ.ந்தர்மத் தீயாயம. 

எண்வய தாயிடு மிறுதிவம் தடைந்க து : 

விண்வளர் ேவரும் விரும்பிய அறவறம் 

பண்புடன் கொண்டுபி றப்பதைப் பற்றறுதி 

தெண்பெறும் வயதனை யெய்தலா மென்றனா 

ற்றைய முனிவரர் வார்த்தையொன் ௮ரைசெயா 

சுற்றையே யகத்திய ரமைத்துட Gor Bert 

பற்றிய வாய்சையின் பாலையண் மெய்யறி 

UM Nau ளாயினள் தள் தாற்றினர், 

5 ன வமுனி மொமழிரடி. சோபவ சத்தியா 
லவலமே யடைம்தவ ஊளை மறைய மறற்தனள் 

ு . . 

சிவனடி. பேணுமன் முதலிய செப்து தா 
௩ 5 ” உ 

வானிவயற வாகா ணலரமுறப போக்ினள், 
€ ae ‘ 

சாசன சழுட்டபய் சங்கரர் கொண்டதான் 

மாதுற வைககொள மனத்திடை யெண்ணிபம் 
ட்ட Ds மாதவ ளலூமதி வாய்த்திட வேண்டிநற் 

போசரை புலகிபல் போதனை செயச்சொஞர். 

அின்னவ ர்வ்வித Naa» di BU GON Dif LD 
. ச ச 6 

பன்னரு முலகியழ் பான்மைய மாரியா 
ளுன்னுமா ரோதினர் பின்னரவ் வுத்.தமி 

தனனிடம் மாணிதன் மனக்ருறி சாற்றினர். 

சொல்லவு மம்மையக் துயாயொறுக் காதுதன் 

வல்லவ ராமக வமைத்திவை வாழத்றுவா 

ணல்லவ ராக்கவொ முக்கினி னண்ணியே 

செல்லுவ ரொழிச்தலா!மொமழுக்கினிற் றோர்.கமே. 

சனகே முதலவ ரில்லறச் சாதனை 
பினிதிருந் தொழிவொழுக் சத்தினை யேற்றனர் 

கனமிசூ துறவற கலியுக மரிதெனு 

மீனிவர்கள் வாக்ய (முன்னிடு பாலகா, 

(௫) 

| (scr) 

(௪௮) 

(65 ) 

(2.0



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

சடலுல களித்தவக் கடவுளின் கருத்ததிற் 
றிடமுள தாக்கவொ முக்கமாஞ் சிறுவனே 
சடனறப் பிதிர்கினை முடி.த்.தவர் கதிபெறக் 
கடிமணம் புரிந்துதம் மரப.து கால்வழி. 

வந்துயர் வுறச்செயன் மகனகட னென்பதை 

முந்தைய நற்சசற் கா.ர.ரா முனிவரி 
ere sot காதையை யறிந்திலை போறுமே 

மைந்தனே வ௫ட்டரை மானநீ யொழு$டொய், 

படைப்பினி னாண்முதல் வளர்ந்தவிப் பரம்பரை 

தடப்பெரு கிளைகிறை தாருவு கின்றனாற் 

படப்பெற லாகுமோ பாலகா வுடனிலை 

திடப்படக் கான்முகா போற்றவஞ் செய்தியால், 

௮/ளவிட லரியமா மறைகளை யாய்க்தறி 

வளமிக நேரிது மகங்களை வேட்டிடி. 

னிளமைகொண் மைக்தனே பெண்ணிய துறவறக் 
கொளவதி காரிதான் கூடிய காலமோ, 

இதுவல வானதா லென்னி௮ திக்கடன் 
றுதிபெற முடித்தபின் சொல்லிய துறவறம் 

பதிவுடன் கொள்ளெனப் பாவைதன் மைர்தருக் 

இதமுடன் பலவித மிசைத்தன ளாமரசோ, 

தாயுளப் பரிவினிற் சாற்றிய வைக்கெலாஞ் 

சேயுளப் பனுவலி னாதாஞ் செப்பிட 

வாயுரை மாற்றலென் றனைசொல மாணியும் 

வாயொடுங சொர்மறு வுத்.த.ரம் வழங்கல், 

மற்றொரு தினத்தினின் மகஇயாம் முனிவனுங் 
க.ற்றதத் தாத்திரே யருமவண் கடுகவர் 

oper cru. utes முபசரித் 
தற்றையே யாற்றுவ வாற்றின ரன்பொடும், 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௪) 

(உ௫) 

(உக 

(2௭)



ஐத்தாமத்தியாயம். rH 

அ௮ன்னவ சிருவருர் தனியிடத் தண்டையிற் 

சின்னவம் மாணியைச் சேர்த்துடன் கொண்டுபோய்ப் 

பன்னக விண்டுதச் துவப்பொருள் பகர்ந்துபின் 

மன்னிய தம்மிடஞ் சாரட் கனர் வாழ்த்தியே, (௨௮) 

௮ன்றிர வேயம தர்மனு மவர்மனை 

ள் சென்றவர் வணங்கியே தென்புலம் போந்தன 
னென்றுத யஞ்செயத் தாய்மக னிருவரும் 

துன்றிய வாற்றினீர் தோயந்திட வேனேர், (௨௯) 

சங்கரர் நீர்படி யெல்லையிற் ருள்களை 

யங்கொரு முதலைவக் திழுத்திட வகப்படா 
தீங்ககொம் தலறிநின் றடிகளை wer Doss 
மங்கையாற் தாயினை விளித்திவை வழங்கினர், (௯௰) 

அம்மையே ஈற்றுற வறங்கொடு பிறப்பினின் 
செம்மைவாய் பயனதைச் சேர்ந்திட விருந்தயா 

னிம்மு.த லைக்கறை யாயினே னென்செய்வே 
னம்மதுன் ப ரணமு மெய்தினே னையயோ, (ma) 

கொடியெனும் பொழுதிலென் னயிரறும் கோன்பின 

யடியவ னிப்பொழு தாயினு முய்ந்திடத் 

தடைசெயா தாணைதா சந்கியா சல்கொள 

பிடியெனு ஈடையினைப் பெற்றவென் னன்னையே. (௬௨) 

வேறு, 

இர்தலிதஞ் சங்கரரு மேங்கி யமு2 பறம 

வர்ததுயர் நீங்க வகையொன்றும் காணாமற் 

புந்தியினி னைந்து புலம்பித் தவித் தனையுஞ் 
சர்தையினி லச்சமருள் கொண்டே. திகைத்திட்டாள், (௯௯) 

௮வ்வமய நீராடற் SHEL BS Oe Gomis 
ளெவ்வமறக் கோண்மோ சனவிஞ்சை யேன்றளவு 

செவ்விபெறச் செப்பினர்கள் சிற்சிலர்கள் கூடியுடைச் 

தவ்வமையை ஈற்று றுக் சாணைமி யென்றார்கள். (௬௪)



ஸ்ரீ சங்காவிஜஐயம். 

இப்பொழுதே யாயினுர்தா னிம்மாணி சாடாயர் 

தப்பற்வே கொண்டாற் சலியாம லித்துணேகா 

ளொப்புடனே வாழ்வா னெனவா வனுறரைபொன்று 

செப்பியது கேட்டார்பள் சிர்சை களித்திட்டார், (௩3 

¢ ௪ உரு ௪ . க ¢ ௪ ws 

இன்னவான் சொற்கேட்ட வீன்ருளுஞ் சேயினைக்கூய்ச் 

சன்னியர் ௪த்ைநீ தாங்கிப் பினறழதக்நிபெனர் 

சொன்னபோழ் தச்சிறுவர் தொனஷூான் Gyan nits. 
ம் Oo உ. க . ச ச. து சன்னுளேோ செய்யத் தருவனவெல் லாம்புமிக்ு, (௩௭ 

pCa டணையான வாசைகளை முந்ரொழிய் os 

தூவேய்பி ேடமற் ரஞ் சொல்லிப் பிரமத்தின் 

மேேே ருருவின ராய் மெய்ப்பூதம் யாவைக்கு 

| ட eet 
மாவே னடி.யயே 231 ய மெனபபகர்ம் து, (ஆள 

உச்சிமேற் செங்கை. யுயாழ் இன ராய்க்கூப்பிடலு 

மச்சலமே வாழும் முலை யவாமரம்ா 

யிச்சையறு ஞானியைவிட் டீடரைங்கள் போகருமெனு 

மச்செயல்போல் விட்டுப் புற தமிழ யகன றதுவே. (௮ 

சங்கரரின் முளவிட்டுத் சன்னுடலம் விட்டற்ம 

வெங்க ரா ேசசுடனே ext sar sof) லருப்பெற்று. 

துங்கமாறு மாரியத்திற் சோட௪௪ லோகம்கள் 

பங்கமிலா தோதிப் பரவியது ௪ம்கரரை. (௧௯ 

இருநீர்த் தடத்தாற்றி லிமமு தலை வர்தெய்த 

கவொருரீதி யாதோ வெனவினவி லோதிடுவாம் © & 3 1 
பெருமா தவமுனியாம் Gms BITS gt 

தருசாயஞ் சுச்ிரா சக்ருடனே சார்ந் துவே. (wu 

௮க்க.ரா வாப்கா னமைரந்திடுவே னாயினதை. 

யெக்குரலர் இர்ப்பா ரிசைத்திமென் றேபகளிர்று. 

சுக்கிரா.டக்கர்தர வன்கேட்சம் தொன்மூனியஞ்: 

சற்குறுவாஞ் சங்கரரின் முள்தீண்டப் பேர்மென்றான் Cas



எ « 7h க 

OV) 6 DTU BH; WA ILL. 

கர் கருவ னவ்வாறு காசினியவ் வாற்ற கனில் 

வட சாருக ராவின் வடிவ. முட னுற்றிடலுஞ் 

இந்துகிக ரந்தகதி ச௫்கரர்போய்ச் சே. ரவவர் 

கந்தமலர் 2 தாள்தீண்டச் சாபங் கழிர் ததுவே. (௪௨) 

கந்தருவன் சாபங் கழிந்துவை,போடுசொர்க்கஞ் 

ஈர் ததமே போபடைம்தான் சங்கரி னிச்செயலை 

விர்தைபயிது வென்றே ash SITs ளெல்சோரும் 

பர்தமொழிக் தேசிறுவர் பண்பாய் வெளிலக்கதார். (௪௩, 

கண்ணீர்க் சரைகின் நு gi Susi சச்சிறுவர் 

வெண்ணி றணிச்ச Kaien wu வெளிவந்து 

கண்ணீ ரோமுகக் கசிந்தமுக தாய்கோக்சி 

புண்ணை கிணையு முளக்குறிப்பி யாதெனமுர். (௪௪) 

என்மகனே யென்செய்வே னென்னுரைப்பே னித்துணேகாள் 

தன்மனித ரில்லாச நாதியெனத் தானிருந்து oe 

கன்மபரி பக்குவத்கா ணின்றனையான் கான்முூளையாய் 

ஈன்மரபிற் கொண்ட தருக் காழ்ந்தவளாய் கானிருந்தேன் (௪டு 

எய்தீதமரு மிப்பருவ மாதரிக்க யாருமிலை 

பதீதியட னென்னிறுதி ராளெனது பாங்கிலிருற் 

ன்த்தாமா செப்கை புஞழ்றிடற்கி யாருமிலை 

யிம் தகைய வெண்ண,தா லேங்குகிறே னெனறிசைத்காள், () 

அரியா ளிவ்வா றறைர்நிடறு மத் துறவி 

பூரியார் போலி புலமபிடறு நீதியதோ 

சரியாய் கின்கற்பே காக்கு, இறப்புடனே 
௫ 

பாரிலியா ரொப்பார் பமர்ர்துமிவாய் நின் னையென்ஞுார. ௪௭) 

Avoids காற்பிறப்பி றப்பென்னு மாழ்கடலி' 

லிஞ்ஞால,2 தார்கொள்ளுங் காயங்ச ளெத்தனையோ 

வஞ்ஞாயத் தாலடைபு பார்கலியு மெத்தனையோ 

மெப்ஞ்ஞானக் தல்லாக விண்டு சல்வ ரெச்களையேோ. . (௪௮)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

அ௮ன்னபளி சத்திரத்திற் கூடி யகல்வதுபோ 

லின்னவைக ளெல்லா மிருக்குஞ் சிலகாலம் 

பின்ன. ரவை துண்டாப் பிரிந்துடனே போயிடுமாற் 

பின்னியதிற் சிக்கி யுழலுவதாதற் பேறென்னே, (௪௯) 

விடயங்க ளெல்லாங் கடடுனாழிய விட்டொழியுஞ் 

சடங்கொண்டே யுள்ளளவுந் தாணுவினின் ருடொழுதே 

யடங்குதலே ஈங்கடனா முற்பிறப்பி லாற்றுவினை த் 
இடங்கொண்டே யிவவுடலைக் காக்குமெனச் செப்பிடுவார் () 

முன்னையவர் சேடிவைத்த வாக்க முழுவதையும் 

தின்னைமிக வாதரித்தே யற்தியமு கோந்திடத்து 

வன்னியுட ஸீர்க்கடன்சண் மற்றுளவெல் லாம்புரிந்து 

பின்னரடை வார்களன்் ரோ தாயாதிப் பேர்களுமே, (௫௧) 

ஆ.தலினா லன்னா யவரிருக்க சானெதற்கோ 

நீதபியா துன்னின் கவலொழியாய் நீணிலத்திற் 
சாதலொடு கோன்றல் வருமிடத்துத் சான்றனியா 
யாதலிந்தப் பாரியற்கை யென்ன வறிந்தவர்கள், (௫௨) 

ஈசன் குரவரிவர் நற்றுணையை பேபற்றவசாய்ப் 

பாசங் கழன்றகலப் பாற்காத் தன்முறையாம் 

கேசங் கொளுமற்றோர் கேரிற் பயன்யாதோ 

மாசம் மனமடைந்தான் மாமருந்தா மாராய்ச்9ி, (௫௨) 

என்றுபல தேறுதலை யின்றாளுச் கோதிப்பி 
னின்றியான் றேசார் த. ரமேக வெண்ணியுளே 
ஜனொன்றும் தடைசெய்யா துத்தரமீ யென்னவவள் 

கன்றுபிரி யான்யோலக் கண்ணீர் பெருக்கிட்டாள். (டு௪) 

பாலகனே யிவ்வகரத் துற்றேடீ பிச்சையைக்கொண் 

டாலுனையான் பார்த் துமன மாறிடுவே னென்னி.றுதிக் : 

காலமது வாய்த்தாற் கடன்கழிப்பா யோர் தலையா 
பேலளவுமூற்றவிப்பா யிவ்கிருப்பை யென் ௮ரை த.தாள்(ட௫) '



ஐந்தாமத்தியாயம். 
டத் 

வேறு. 

சங்க ரமா துறவியிவை கேட்டலுமே 

யன்பமையுர் தாயே பாரிழ் 

pasos துறவோர்க ளோரிடத்திற் 

பற்றிகின்றாற் றவு நீங்கிய 

பங்கமுற வெனதென்னும் பெருங்கேட்டுக் 

இடமாகும் பயந்த வூரிற் 

றக்குவது வெறுத்தவனுக் கொருபோது 

மாகாதாய்ச் சாற்று வாரே, (௫௬) 

நீ.ராட வேகின்றே னின்னிறுதி 
நாளென்னை நினைத்தால் யானும் 

பா.ராரு மெல்விடத்தி லிருக்காலும் 

தின்கடனைப் பரீந்து செய்ய 

சேராக வந்தடைந்து ஈற்கஇநீ 
பெறச்செய்வே னினைப்பி லைய 

மமாராதே யின்புற்று வாழ்தயென 

வுறுதிமொழி புரைச்துப் பினனர் (௫௭) 

பேருழைப்போ டவளையுடன் படுத்தித் தன் 

ஞாதிகளிற் பெரியோர் தம்மை 

வாருமென வழைத்தந்த வகரதது 

மறையோர்மூன் மாண்ட வீடு 

€ருடனே பெறவேண்டி முற்றத்து 
றந்தோனாப்ச் செல்கின் றேலும் 

பாரமிவ டனைக்காத்த லெனவோதித் 

தாயையவர் பார்க்றாமாறே 

ஒப்பிவித்துப் பிதிர்செல்வ மத்தளையு 
மவர்கொள்ள வுவந்த ளித்து த் 

தீப்புஞ்ழை யில்லாது ஈன்றியுடன் 

காமினெனச் சாற்றிக் தாயின்



ப்ரீ ச்ங்கா விஜயம். 

றிப்பியமா மலரடிகள் வணங்கிபவள் 

விடைபெற்று த Bang ly pb DM 

மிப்புவிபி னி.பல்பொத்துக் குருநாடி 

ப்பதேச மேற்க வெண்ணி 

இயற்கையினிழ் ை 5வந்ற Si Bus 11 Gh 

சங்கரரு Cunm வாசான் 

செயற்கசையொடு றர்கதொழி லற்றகிலை 

பெறவேண்டிச் செ ண்றவ் ஜூரி 

னயற்கணுறு இருட்டினன்றன் கோயிலடைஃ 

தருக்கலர்ச வகரத் தள்ள 

மயற்கட£ச சந்தையராம் வேதியர்கள் 

பூசிக்க வதிந்திட் டாரே. (சய 

கலியுகத்தின் ரரெடக்கக்தி லலவொழுக்க 

முற்றுணாற்து கல்வி மிக்கு 

வலியுரைதக்த தாமன் முதலான 

முனிலரர்கண் மனததா ராயந்து 

சொலியொழித்தார் நுறவுசக்க கலவென்ரு 

பத்சம்பன் ஜொருத்த தான 

மெலிவகற் ஐ மிருதியுளுங் கிருதுரைத்த 
மிரு இயுளும் விலக்கி யுள்ளார், (௬௧. 

Hibs wr vane, சான்மோர்க 

ளாட்டுக்கு மாகா தாக 

மேயிடுமா துறவுகொள லெம்முறையோ 

வல்லாது வேத GH OO (HG | 

தாயிடுமா சந்தஇயின் விருத்தியெனுங் 

கொடியறுச்தற் றவிர்தி யென்னு 

மேயதையோ ராதுகொள லேனோவென் 

ற்றிர்தசில fos 5B டாரே. (௬௨) 

மனவெறுப்பு வாய்ர்திடத்துச் துறவுகொளல் 

வேண்டுமெனும் வசன மாதிக் 

கனமிகுத்த வபநிட.த முடிபுளைகள் 

பலவாய்ச்சங் சாருங் கூறிச்



ஐந்தாமத் தியாயம். 

ஈனியாசோத் தாரமெனு மொருதநூலை 

யவர்களுக்காச் சாற்ற வன்னா 

ரினியிவர்க்கி யாருநிக ரில்லையென 

மனமொப்பி யிசைர்தார் மன்னே. 

௮ச்சிறிய சங்கரமா துறவியினின் 

நிறகோக்க யகத்தி னன்போ 
டுச்சிகரங் குவித்ேேத்தி விருத்தர்களுக் 

காரியனா யுறுத லானே 

யிச்சகமே துறவறத்தை நிலைநிறுத்த 

மாசாரி யிவசே யென்ன 

மெச்சினராய்ப் பெயர்வழங்கப் பார்புகழச் 

சங்கரரும் விளங்க னாரே. 

௮ன் றிரவி லக்கோயிற் கண்ணபிரான 

சங்கராமுன் னடைந்தே யையா 

கின்றனையின் றெடுத்தவளுக் காயமைத்த 

வாற்றினத நீர்ப்பெ ருக்கஞ் 

சென்றிடுகா லிக்கோயில் விக்க 

மிவைதாமுஞ் சிையக் கொண்டே 

கன்றதினா னின்கரத்சா னல்லிடத்திம் 
.... முபியெனக் செத்தி னானே, 

கேட்டுடனே சங்கரரு மம்மூர்த்தி 

தன்னுருவங் கெளம்பித் தானே 

வாட்டமின்றி ஈடந்துவரத் தோத்திரமா 

மந்திரத்தின் வலியை மிக்குக் 

கூட்டியுட ஞைரிடித் தனபுடனே 

தேனுகரச் குழுமு வண்டி 
னிீட்டமுறும் துளவவனக் திற்சத்தி 

யோதிீக்கை யியல்பாய்ச் சுத்த, 

வைதிகவா கமவிதியாற் ரபித்தே 
யத்தீர்த்த மற்று மெல்லா 

வைதகரு கிருமால்யதோடமிலா 
தேற்றிடுமா வைண வத்தி 

(௬௩) 

(௬௪) 

(Siar



ஸ்ரீ சங்காவிஜயம். 

னைதிகமாந் தந்திரங்க ணிக்டிகில)த் 

துள்கிடர்ச வளவில் வைப்பும் 

பெய்துளதா மிடங்காட்டி யவையனைத்தும் 

பெருமானுக் குதவச் சொன்னா, . (௬௪ 

௮ுப்பொருளா லத்தேவர் காரியங்க 

ண்டைபெறுமா NE! GOI Gi காண 

செப்பியது மல்லாதத் திசையுள்ள 

பசக்களுக்குச் தீங்கு மறுக் 

குப்பமதி லெங்கணுமே பயிர்மு தல 

வுண்டாடுக் கொடுகோ யின்றி 

யொப்பரிய பசுப்பார்ப்பார் பாவர்களு 

மின்பமுற வோழிச் சென்மூர், (௬௮) 

அக்கணமே யங்குள்ள வோரிடத்திற் 

கருணையுட னன்பா யோதத் 

தக்கவ.ரா மெங்குரவர் வடமொழியிழ் 

சொனிரீதிச் தவத்தை யின்று 

ுக்கமொடு நோய்க௨லை புடையார்க 

ளந்கரங்கச் சுக். யோடு 

கக்கலற வோகவவை யகன் நிமொ 

மென்பதுகை கண்ட ராமே. (௬௯) 

கண்ணபிரா னின்னருளு மாதாவி 

னின்னருளுங் கடைப்பி டிக் 

யெண்ணமெனு முகத்திடத்திற் பிரமகோம் 

குடையவரா யிருளை யிந்தப் 

பண்ணவனு மிவ்விகமே யொழிப்பனென 

வுலகறியப் படுத்தல் போற்செவ் 
வண்ணமொடு கதிருதிக்கச் சங்கரரு 

மரிநாமம் வாழ்த்திச் சென்றார், (crw) 

கந் தமல ரி௨த்துதித்தோன் மு. தலோரை 

வருத்தியவக் காமன் வன்மை 

செந்திருமான் மோகினியா இடுங்காலை. 

யெம்மனத்தைச் திரிக்கு மாறு.



தாமத்யொயம். c 

வந்ததனாற் காமாந்த கன்னெலும்யா 

மவன்வலைபில் வாய்க்க லாகாச் 

டிர்ைகொளும் பரமகுரு கலையோடு 

வந்தவர்கச் வெனா யுரார், (௭௧) 

சங்கரமா முனியரசு புலர்தெறுகாட் 

சிப்பூணைத் தரித்து வீட்டைப் 

பங்கமிலா தடைவேட்கைப் பரீயேறி 

யறிவிரவி ப.ரந்த வெய்யிற் 

லுங்கமு றம் வைசராகக் குடைதாங்கி 
யுபகிடதத் தூய்மை சேர்ந்த 

பொங்கிடுமா புண்ணியத்தின் பரிபாகக் 

காற்றடிக்கப் போயி னாசே, (௭௨) 

காடுசெடி மலைபாறு குளங்கூவல் 

சோலைவயல் கடந்து மாரக்கத் 

ாடுசெலும் பொழு தானை கரடிபுலி 

யெண்கேன கடும்பு யாமா 

வாிிபசு முதலாஞ்ச ராசரங்க 
OT GBM] DE GBM FG BU 

GGumo Dan@wer Quonhs so 

சாலனைப்போற் பேசிச் சென்முர், (௪௯) 

உபஙிடதப் பசுவைவதை செய்யவரு 

மதவாதி யோரை யோட்டி_௰் 

SUP so CHa Pu OLLI Saar 

செலத கடைகள் சாரா வண்ண 

மூபரிபெற வளர்ர்திடற்கோர் கோல்போலக் 
க.ரதண்டை புயர்த்திக் காவி 

யுபலமதிற் ரோயாடை யுடு நின ராய்க் 
கமண்டலத்தி லு.தகர் தாங்கி (cra) 

ஈல்லவர்க ளாச்சிரமம் புண்ணியமாட 

சேத்திரங்க ணஇிடூ ரங்க 

£ஈல்லமரு மலைக்குகைகள் யாவைஙிலும் 

நலலாசா னடைய நாடி



ஸ்ரீ சங்கர விஜயம், 

யெல்லுவரி விழும்வேளை ஈருமதையாற் 

றங்கரையி லிருக்கும் யோக 

வல்லவ.ராங் கோவிந்த யோகியரின் 

றவவன த்தின் மாடு வந்தார், 

௮ங்குமர வுரிமான்றோல்,போர் ந் தவராய் 

முப்பொழுது மம்பி னாடி. 

யங்கமுற மறுத்தி ராக்கமணிக் 

துபரிடத மாய்வோ mee 

சங்கையறு தவத்தோர்க எிருந்திடக்கண் 

டெண்ணமது தக்க வாற்றா 

னிங்கமர லியலுமெனச் சங்கராதி 

யானகிலை யிருந்தார் மன்னோ. 

வெற்புமுமை யகத்தாதி சேடனது 

கலையுடைகோ விந்த யோகி 

திற்பரென வறிந்தவ.ராப் விழித்திடலு 

Hadi os) னீஈல் லாசா 
னற்பு தமாய்ப் பெ.றுவையென வசரீ॥ 

சொலக்கேட்டே யவரு மந்தத் 

தீற்பரனாக குருவமருஞ் சாலைவலஞ் 
செய்தினிது FONG Btn டாரே. 

வேறு, 

பனிமதி ரூடிய: பார்வதி பாகன் 

றனிவடி வாடிய சங்கர யோகி 
கனிவகை யாதிய கையடை கொண்டே 

யினிதுகை கூப்பியே யேத்திட லானார், 

சு௬ட லுயர்த்திய கார்முகில் வண்ணன் 
மருவுப டுக்கையா வாய்த்தவ போற்றி 

பொருதுபு ர,த்தினைக் காய்ந்தவன் பூணூ, 
மூ.சகமன் ஞபுறு முத்தம போற்றி, 

(௭௫) 

(௪௬) 

(௮2) 

(௪௮) 

(௪௯)



ஐ நதாமத் தியாயம். 

சத்தமொ டோடதம் யோசமுஞ் சாற்றும் 
வித்தக நாற்றலை விரனே போற்றி 

யித்தசை யாவையு மேந்திய ரத்னப் 

ப.த்திகொண் மாமுடிப் பண்ணவ போற்றி, 

யாவையு மாகும ஈந்தனே யையா 

மூவித மார்தொழின் மொய்ம்பொடு கொண்டு 

மேவிப யோகனே மெய்ப்பொரு டேப் 

பாலிய னெய்தினேன் பற்.றுனைக் கொண்டு, 

லயனே கின்னடிச் தஞ்சமே யானே . 

னுய்பவே செய்தரு ளூத்தம வென்னத் 
துய்யராஞ் சங்கரர் தோத்திரஞ் சொல்லிக் 
கையடை வைத்தவர் காலினில் வீழ்ந்தார். 

சமாதியி லுற்றவா சாரிய ராண்டே 

யுமாபதி யாகிய சங்கர ருற்ற 

அமாதிய வெல்லவை யுள்ளுணர்ச் தேபின் 

னுமாகிய சேஇயுற் Cais ser conan, 

இருபபிடம் விட்டெழுர் தேயவ ரந்த 

விருப்பில வாயில டைர்திட வெல்லா 

ருருப்புடல் காலொளி யவ்விடத் துற்ற 

கருப்பிரு ளோட்டிடக் கண்டன ரம்மா,. 

வந்தவர் சங்க? மாமுனி நோக்கச் 

சந்தையி லன்புடன் செப்புநீ யாரோ 

Cassa ரிங்கவ ணெய்திய தென்ன 

வெந்தனை வேண்டிநீ யேத்தலென் னென்றார், 

ஐயயான் பஞ்சமா பூகமு மல்லேன் 

செய்யவை தங்குணஞ் சோர் தவனல்லேன் 
மெய்யோடுகூடிய வெம்பொறி யல்லேன் 
தப்யவ நான்டுவோ சம்மெனச் சொத்றுச், ' 

(௮) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௫) 

(௮௬)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம், 

வே, 

பால வுன்னுரை மறைமுடி. புரைப்பொருள் பற்றுஞ் 

சால நின்கருத்.தானதோ சத்தியாச் துவிதச் 
சீல மாரந்திடு மிதயமாய்ச் செப்பிட லாகுங் 

கோல மோசிவ வடிவுடன் கூடிய தாகும், (௭) 

தோற்றம் மங்கல மாயத் தொல்லுல கெங்கு 

மேற்ற மங்கலஞ் செய்திட வெண்ணிஃய யிசன் 

போற்ற லாயி$ மிவ்வுருக் கொண்டுஈற் போத 

வூற்ற மாம்பலி விரும்பிய வொருவிருந் தாளி, (௮௮) 

தன்னை யாலுப சரித்தடப் புரிந்தநற் றவந்தா 
னென்னை யோபெரும் பயனதை யெப்தினே னென்ன 

வுன்னி நிட்டையி லுணர்ந்தன னுண்மையை நோக்கி 

னின்னில் வேறியா னில்லையே கெழ்த்தலென் ஜென்றார் (௮௬ 

என்ற போதிலும் வேதவி யாசனார் மகளுய்த் 

அன்று மாசுக முனிவரின் சீடனாய்த் தோன்றி : 

யன்று ரான்கொள கொளடபா தத்தவ ரருள்செய் 

தொன்று தொட்டதாம் பி.ரமமா விக்தையைச் சொனஞூர்,() 

அன்ன வித்ைபை யானுனக் சறைந்துனைச் F 

னென்ன வேற்றிடு வேனென விசைத்திடக் கேட்ட 

சன்னி யாசியுங் குரவரைப் பிரமவா சனத்திற் ட 

பன்னு £ழ்த்திசை பார்த்துறப் பரிவுட னமர்த்தி, (௯௧) 

ஒங்கா ரத்தினை யுரித்துட னோதின ராக 

யாங்கா ரத்தினை பொழித்தால் ல்கத்துடன் வடக்கரய்ப் 
பாங்கா புற்றிருர் தன்புடன்.குருமலாப் பாதர் . 

தேங்கால் பூக்கொடு பூசனை செய்கனர் சிறக்க, (௯௨) 

அக்கு ருக்களு மன்புடன் சங்கா ரணைத்துப் 
பக்கம் வாவென வழைத்துடன் மடிமிசைப் பாலா 

கொக்க வேயம ராயென விருத்தியே யொழுங்காய்ச் 
SES ATOMS தார்துற வறத்தினைச் சால, .. (௯௩௩)



ஐ.ந்தாமத்தியாயம். 

நானகு மாமறை மூடிப்பொரு CHS MBL) Gal or pF 

வான்க ருப்பொரு ளொன்றிட வு.த்திகள் வழங்கித் 

தான்கு றிப்பொடு பிரணவப் பொருளினைச் சாற்றி 
வூன்க ழித்திடு யோகமுர் தெளிவுற வரைத்தார். 

பிரம தேவரின் குருபரம் பரையினைப் பெட்பார் 

விர, மாணவர்க் கொண்டு விருத்திசெய் யென்ன 

க.ரதலக்தமர் கனியெனக் தெளிவுறக் காட்டச் 

தரம மினறியே சங்கரர் யாவையுர் தேர்ந்தார், 

வந்த சங்ஈரர்ச் கன்புடன் வழங்கின ராப்க்கோ 

விந்த யோகியா பி.ரணாவப் பொருளினை விளம்பி 

யந்த ரங்கமோ டிருவரு கிட்டையி லமாந்தா 

நந்த முற்றனர் காள்சில ஈலமுடன கூடி, 

வெளிமு கத்தவ ராயிட மெய்த்தவர் விரும்பிக் 

களிமு கத்தசங் கரர்மிகப் பேரொளிக் கவினோ 
டொளிமு கத்துட வுற்றிடச் கண்டுட லுரைத்தா 

ரளிமு கத்திவ ரேபர மாமிச ராமால், 

௮ங்கு நின்றுகோ விர்கரு மெழுந்துட னகன்.று 

தங்கு மாமுழைக் கேர் தம்முடை யோக 

வங்க முற்றனர் சத்தியப் பொருளினை யறிற்து 

சங்க ரச்சிற மாமனி சார்ந்சனர் ரேவா, 

மேசுமர்நதிக் கரையினிற் பெருரையாய்ச் சா.தர் 

மாசி யத்தினை முடிக்ககம் மாமுனி யெண்ணப் 

பூசு ரக்குழாம் பூசனை புரிந்தனர் துறவித் 

சேசொ டும்றனர் கேட்டு கீனைக்தலுஞ் செய்தே, 

ஒருநாள் விஞ்சியயமாமழை:பெய்திட வோத 

மருகார் சோலைகண் மரரநிலை யடவிகள் சேரி 

பெரியார் சாலைகள் து.றவிகண் மடங்களும் பெயாப். 

புரிமா வேள்வியின் பசுக்களும் பொன் றிட, வந்த, 

(௯௪) 

(௩௭௬) 

(௧௭) 

( Fo / ) 

(௯௯) 

.(ஈ)



பர் சங்கரவிஜயம். 

ஆற்றி,ற் பேரொலி மிக்குற வலையொடு பெரு 

யேற்றி ரண்டுகு ரோசமா மெல்லையிற் பூமி - 
யூற்று நீரிடை முழுகிய தந்தண ரோல 
மாற்ற வேசெயச் சங்கர ரறிந்தன ராண்டே. . 

குரவர் கிட்டையி லுற்றன ராதலிற் குறுகிப் 

பரலி யோது சன் முறையல வென்றெணிப் ப.ரமன் 

கரத லச்துள கமண்டலத் தினைமிகக் கருத்தாய் 

விரத மோடபி மந்திரித் தாயிடை மெல்ல, 

வைதீதவக்கணம் வெள்ளநீர் யாவையும் வற்றி 

யத்தி ருக்கமண் டலமதி லடங்கிய தம்மா 

S546 கற்றிய மாமுனி தன்னடி போற்றி 

மெத்த வாழ்த்தினர் குறுமுனி யிவரென விளம்பி, 

இன்னுமோர்தின ஈருமதை யேகிநீ ராடித் 

தன்னி ருப்யிடஞ் சார்ந்திடு வேளாகோ விந்தர் 

சென்னி யாற்றொணாக் கடுவெயிற் றினகரன் விசச் 
சன்னி யாசியு் தடைசெயக் தானைகிட் டெறிந்தார். 

வானி லுற்றது குடையென மறைத்தது வெயிலை 
யான விச்செய லறிந்தன ரன்பினைப் புகழ்ந்தார் 

நானி லத்தவர் புகழ்ந்தவி யாதனார் ஈவின்றோன் 

Mon வற்குநே ரில்லெனச் சாற்றினர் குருவும். 

சாலுர் மாசிய விரதமு முடிஈ்தபின் றவரா 

மாதி சேடனி னமிசகோ விர்தரு மளவிற் 

காத லோடுசங் கரர் தனைக் கடவுளின் றன்மை 

(௪) 

(௭௨) 

(ற) 

(ஈ௪) 

(ஈட) 

யோத வாய்ர்கவ சென்றெணி யழைத்திவை யுரைப்பார், () 

வேறு, 

முன்பியான் வ,தரிச மொய்த்த கானிடை 
யன்புட னத்திரி யாற்றும் வேள்வியி 

லின்புற மூனிவர செய்.து காலையி 
லென்பெருங் குசவரை யேத்தச் சென்றனன். (௭௪)



G05 ST LDS SUIT. 

வேள்விபிற் பலருடன் வியாதர் மேயினர் 
கேள்வியில் வல்லவ செத்தும் பிரமமாத் 

தாழ்வறுஞ் சூத்திரர் தனக்குப் பாடியம் 

நீள்வலி பெருடெ நிஃழ்த்து விரெனில், 

புறமத வர்தியர் புன்மை காவலி 

யற்வொரு வ ழியென வாகு மென்னயான் 

OB papier வேண்டினேன் றிது போழ்துகல் 

லறவடி. ander mutg சொறறனர். 

வெள்ளியம் பொருப்பிடை மேலை போயினேன் 

விள்ளரு மச்செயன் மேரு வில்லுடை 

வள்ளலி னருளல வாய்க்கா தாதலின் 

கொள்ளரு மென்றனிக் கூறு கொண்டொரு 

மைந்தனும் பூமிபில் வந்து தோன்றுவ 

னந்தநற் அறவியா லாகு மென்றரன் 

Gin gi களிப்புடன் செப்ப வவ்விதம் 

வற்திரிங் காலமும் யாதோ வாழ்ச்தென, 

வினவிடி வேலையில் விமல னாருமே 

புனதிடம் வந்தெவ னுபதே சத் இனைக் 

கனமுடன் கொண்டுதன் கமண்ட லத்தினில் 

வனமதை ய.ங்குமா செய்ய வல்லனோ. 

௮வனிதை யாற்றிடு வானென் ரோதினர் 

தவநிலை புடையநின் றன்னிர் கண்டனன் 
சிவனிகர் வியாசரைச் சேர்ந்து தக்கன 

ஈவமுடன் செப்யென ஈவின்ற வுப்பினார். 

குருப.ர னவ்விதங் கூறக் கேட்டுடன் 

றிருவடி.ச் தாமரை சென்னி சேர்த்தவ 

ரருகினி னின்றுமே யசலச் சங்கரர் 

மருகளை ராயினர் வாடிப் போர்தனர், 

(௭௮) 

(ira) 

(#0) 

(௧௧௪) 

(௪௧௨) 

(௧௧௩) 

(௧௧௪)



ஸ்ரீ சங்கர விஜயம். 

மனத்திடைக் குடவரை வர்இித் தேபுடை 
Ser sg cut Fo Denes” சூழ்த.ர 

நினை த்தவ ரெண்ணுமா நிகழுங் காசிமா 
வன த்தலஞ் சங்கரர் வது சாரந்தனர், 

ஆயிடை வடமுக.மாகச் 'சென் றிடும் 

தூயதாங் கங்கையை நேரக்கத் தோத்திர 
மாயகங காட்டக மறைந்து பின்னவர் 

போயினர் மூன்றரைக் கோடிப் புண்ணிய. 

பன்னருந் தீர்த்தமும் பரந்த தாமணி 
கன்னிகை யென்றதி லுச்டுக் காலநீர் | 

தன்னிலே படிந்துடன் றலஞ்செய் யாத்திரை 
யுன்னிய வாமூடி த் துவர்திட் டாரரோ, 

௮அண்டிரா சனனெனுர் தோன்மு கத்தவ 

செண்டரும் படைகளை யேர்து வைரவர் 

புண்டா கக்கணி யன்ன பூரணிக் 

கண்டுடன் ரோத்திரங் கழற லாயினர். 

பங்கயத் தயனொடு பற்ப நாபலும் 

புங்கரு நாகரும் போற்ற் வார்ந்தடும் 

வெங்கதிர் மேலொளிர் விஸ்வ நாதரை 

யங்கவர் தரிசனை யன்பாச் செய்தனர், 

பனுவலில் வல்லராம் பட்டாசாரியர் 

வினவிய தற்கெலா விடைக டந்தவா் 

சனமிகு விற்பனர் சூழக் காசியிற் 
Denaro போலவிர் தேதேசோ டுற்றனர். 

ஐந்தாமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

ஆசச்செய்யுள், ௨௮௭, 

RRS: 

(௧௪௫) 

(௧௧௬) 

(௧௧௭) 

(௧௧௮) 

(௧௧௯) 

(௧௪௨௰)



 அருமத்தியாயம். 

ஆருமத் தியாயம். 

மின்னிடுஞ் செய்ய வெயின்மணிச் சென்னி விறலாிப் 
பன்னகன் கூழும் பாதரைப் பரமன் ப.ரமாசா 

னென்னவே கொண்ட விச்செயல் சொன்னோ மெழிற்காசத் 
தொன்னகர் தன்னிற் சங்கரர் நிலையைச் சொலல்செய்வாம்,(௧) 

சங்கர முனிவர் காரியம் பதியிற் சனியாசத் 
துங்கமு மறைந்து சேண்டினர்க் களித்தத் துவிதத்தி 

னங்கமா முஉபை யகல்பெறச் செய்தே யமரகாளோர் 

கங்குலில் விந்து மாதவர் வர்தார் கவினோடு. (௨) 

சாற்றுமெக் கூருய்ச் சமைந்தொரு மாணி தனியாகப் 

போற்றியே நின்றன் னடைக்கல மாகப் புகுற்தேநின் 

பாற்றுற வேற்்.றுச் டனா மென்னப் பகர்ஈ்தேக 
மாற்றமு முனிவர் மாணவர்க் குறைத்தார் வகையாக, (௯) 

சீடர்கள் சூழச் சவ முனி யாருந் இருகீரி 
லரடிட வேண்டிக் கங்கையங் கரையை யடைவேலைப் 

பீடமர் தெற்கிற் பீறந்தவ னான பெருமாணி 

நீடிய,பெயரோ சனர், கன னல்ல கெறிசார்ந்தான், (௪ 

நல்லவ ௬றைய கோபல கர நரசிங்கர் 

சொல்லிய படியே தாய்மைசே ராசான் அுருலிப்போய்க் 

கல்லதர் வழியுங் காடு£மே கடர்து கடையாகச் 

சனர்கன னடைந்து சங்கர முனியின் றலனுத் தேசை 
யனந்த.ரங் கண்டே யடியறு மரம்போ லகல்பாரி 

லர். தலா முறையே வந்தனம் புரிர்தா னதனுள்ளே 
வனர்தரு முடிவிஸ் வேசனைப் பார்.க்கான் vem me re.



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

இத்திரு வுருவே யென்றனை யாளு மியல்பாமென் 
௮ுத்தியி லறிந்து சங்கர வாசா லுறைசாலைப் 

பத்தியா யடைந்து பணிச்சனன் பரவிப் பரிவாக 

முத்தியின் ஈரல முனிவரு மாண்டார் முறையாக (ar) 

வர்தவம் மாணி மாமுனி தன்னின் மலர்க்கைபாற் 

சர்ததம்.தூறவு தரஇடப் பெற்றுத் தஃவாய்ச்ச 

நந்தன சாரி காமமுர் தாங்கி நம்மாசான் 

செந்திரு வடியைத் தினம்பணிக் தே.ததித் திகழ்க்திட்ட ன். () 

உளத்தினி லன்பும் யோகமு முற்றி யுயர்வாச 

வளத்தகங் கேட்டுஞ் சந். தனை செய்தும் வழிரின்றான் 

களத்தமர் கறை. பரன சலையொடு வந்த கருணேசன 

வளைத்தருள் சிடர் வருக்கமிழ் சிறந்த வள லானான், (௯) 

இவனிடஞ்் சங்கு சக்கர ரேகை மியைந்தார்ச்த 

புவனமே முண்ட புயல்வண னமிசம் பொருர்திதறே 

கவினொடு கூடிக் கலைமதி யென்னக் sap 

மவனியி லெங்கும் புசழ்மிகப் பெருக வமர்ச்தானே. ப (ய 

இன்றளிர் கற்ப விரு 5 ipa விட்டே யிமையோர்கள் 

கொன்றையம் வேணிக் கடவுளின் சேவை கொளுமாறு. 

துன்றினர் வந்து தொன்டறை யோராப்த் அத்செய்து 

மொன்றிய மனத்தோ டுறுபணி புரிந்து முவந்திட்டார். (௧௧) 

வேரு, 

சங்கர முனிவர் காசித் தனிப்பதி யொன்பார் திங்க. 
டங்னே ராங்கே யுள்ள சாங்கியர் தருக்க மீமாஞ் 
சன்கலை புணர்ந்தோர் கல்விச் செருக்கது தாழ்ந்த தன் றி. 

பங்குள துவைதர் பல்லோ ரீத்துவி தத்தைக் கொண்டார். (௧௨) 

குருமணிச் சேடன் :கூருக் கோவிந்த பகவற்,பாதர் 
தருமதிச் சென்னி லிங்கஞ் சச்கரங் கோள்5ள் யந்த்ர 
ம்.ரதனக் கருப்ப னாக வைங்கர.ன.ரசிம் மத்தி .. 

லுருவுமார் துள்ள சாளிக் ரொமமு முவந்தே.யந்த (Om)



ருமத் Gumus. டுக் 

சனர்தனா சாரி யாற்குச் சங்கர ரளித்தா ரன்னான் 
றினர் சவ ரூதே யக்தச் தேவரின் பூசை செய்து 

கனிர்துப சார தர்ப்ப ணத இனைக் கஞல வாற்றி 

நிளைந்துப நிடதப் பூசா விதியினை நிகழ்த்தி வந்தான். (02) 

௮ர்தணர்க் கமுத ளித்த லாகிய ௧௬ம மாற்றி 

முர்தைய தாம்பஞ் சாப தனவமி பொழிநஆ்தி யார்க்குஞ் 

சிந்தைகொள் தெய்வ மாட்டுச் இவர வள்புண் டாக்கி. 

விர்தைகள் காட்டிச் சேர்த்தான் மார் தரை விரைவிம் கூட்டி, (௰௫) 

இன்னுமோர் தினத்திற் ராய வெங்குரு சட ரோடு 

பன்னருங் ஈங்கை நீரிற் படிர்தனுட் டான முற்றிப் 

பின்னவர் திரும்பு மார்க்ஈம் பெரியதோர் தாலப் பள்ளன் 

சென்னியோர் குடத்திம் கள்ளுஞ் சீறிய சுனங்கன் னான்கும், (௦௬) 

உடனவன் கொண்டு பாங்க ர௬ுறுகலும் குரவர் நோக்க 

ஈடாட வென்ளுங் கூறாச் சமிக்கினை நன்கு காட்டச் 
கடைவரு ண்த்தோ னர்தச் கடவுளைச் செல்ல வொண்ணாத் 
தடைசெய வேண்டி யாங்கு நின்றுடன் சாற்ற லுற்றான், (0௭) 

அந்தணர் தலைவ வெந்த வர்த.ரங் கொண்டி யாது 

சர்தையி லெண்ணி யாரைச் சேர்ந்திடா தகலச் சொன்னாய் 
வெந்திடு மன்ன கோச மாமென விளம்புங் கூட்டி 
னந்தவா முய வாக்கை யகன்றிட வறை நாய் போலும், 0௮) 

௮ல்லதோ ரறிவி னின்று மற்றொரு வறிவைத் தாரச் 
செல்லுமா றிசைத்தாய் போலும்'திரையுறு வாரி. போல 

ஈல்லிய லறிவி'னின்ப ஈவையற யார்க்கும் வாய்க்கப் 7 

புல்லவன் பள்ள் னென்னும் பூர னென்று முண்டோ, ப (2௯) 

தேகத்தின் றடையா லான்மா வேறெனச் செப்பு வாயேன் 
மாகைத்தின் குடத்தி னுள்ளு மண்குடத் அள்ளுக் காணு 

ராகத்திற் பேத முண்டோ வர்ாதி நன்னீ ருள்ளு 

மேசத்த காத பள்ள ரில்லூ ருள்ளும் தோன்றும், 210)



ஸ்ரீ சங்கர விஜயம். 

Danesh Anus தன்னில் வேற்றுமை யென்னோ விம்ட 

மங்கவை யளவில் லேனும் விம்பத்திற் கனிய மாமோ 

விந்து செயற்கை யன்றி யியற்கையி லல்ல வன்றோ 
ப௫்தமற் றுறங்கும் காலைப் பிரபஞ்சப்பார்வை யுண்டோ, (௨௧) 

மருளிஞம் ப.ழசைப் பாம்பாய்-மதித்ததின் மயக்க முண்டாற் 
9, கருளுடன் நெரிந்த காலை சிந்தையிற் பிராந்தி யுண்டோ 
விருளறு மனத்த னாகி லிவ்வித மெண்ணுவாயோ 

வுருவினால் ஞானி போலுற் நுலகளை யேய்க்க லாமோ, (௨௨) 

யோற்றரும் பரம னீசப் பொலி௩டன் வந்து நின்று 

சாற்றிய வனைத்துங் கேட்ட சங்கர ருள்ளத் துள்ளே 

யாத்றவு மனுப வலித்த வத்விதா ஈர்த வெள்ள 

ஆற்றது ததும்பி னுர்போ லுரைத்திட லாயினரே, (௨௩) 

இடம்படு முல அள்ள Oa pours Gow னீரு 

முடம்புக டோறு மோதப் புரோதமா மிழைக ளொப்ப 

வுடன்பட கிரம்பு போச மாம்பொரு ளொன்றே யண்மை 

திடம்பட வ.துவில் லாக்காற் சிர்கையின் மயக்க முண்டாம். (௨௪) 

மெய்யறி வற்.றுச் சோன்றும் வேற்றுமை மயக்க மெல்லாம் 

பொய்யுடை யனவே யாகும். கனவிளைப் டோலு மென்று 

துய்யதோர் குருவை யண்டி யலுபவச் துலக்க முள்ளான் 
செய்யவென் குருவா மன்னான் றீப்புலை மற்றா பேனும், (௨௫) 

இன்னவா மனிடா பஞ்ச.கத்தினை யியற்ற லாஞா 

முன்னிலார் நீச ரூப மறைந்தது முடியிற் £த்று 

நன்னிலா வொளியு மூன்று ஈயனமும் விளக்க. 'வேற்றிற் 

பொன்ளுருப் பொலிதி னோடும் பொலிந்தனர் விஸ்வ காதர், (௨௬) 

மதுக்குட Hus pens போத வின்பமாம் வாரி யான 

நதிக்குபர் . கற்கையாகப் பரந்தது நான்கு காய் 

'தூதிக்கையோ Opp நான்கு சுருதியின் ரூர்ச்தியாக 

வின சக்கணுன் முனிவர் கோக்க பேச்தினர் கண்ணீர் மல்க (௨௭)



ஆருமத்தியாயம். டு௫ு 

காதலாற் சந்து மல்கும் கண்ணினீர் துடைத்துப் பின்னு 

மாதவர் சவோக மென்ற மகுடமார் செய்யு ளானு 
மேதகு ஞான மத்து விதஞ்சிவர் துக்க மில்லை 

பதிக மில்லை சங்க மிலையெலும் டாக்க ளாலும். (௨௮) 

பரசிவாத் துமபூர் ணானு பவத்துதி யென்ற தாலு 

மருவிய தோத்தி ரங்கள் வழங்கியே வாழ்த்தி கின்றார் 
கருணையங் கடவுளான காசியார் விஸ்வ நாதர் 

கரதலத் தபயங் காட்டிக் கருணைநீ ராட்டி னாரே. (௨௯) 

சங்கர முனிவர் தன்னைத் தாணுவும் விடையிற் றன்னின் 

பங்கினி லமர்த்திக் காதிற் பழமறை முடியை யோதிச் 

செங்கரர் தலைமேல் வைத்துச் €ர்பெறு நீயே நானென் 
ற்ங்கவ ரோதி மேலு மாணைகள் பலவுந் தந்தார், (௧) 

எம்மருள் வலியாஃவேச முடிபிலுக் கேற்ற மாகச் 
செம்மையாய்ப் பொருளு ரைத்துப் பிரமசூச் தரத்தி லுள்ள 

மெய்ம்மையால் கருத்தைச் சொல்ல வியாசரை யடைந்து கேட்டுப் 

பொய்ம்மையார் வாதி யோரின் வலியினைப் போக்கடித்து, (ms) 

வீட்டினை விரும்பி னோரை விளக்கமா யுணர்த்தி ஞானப் 

பாட்டையைச் £டர்ச் கூட்டிப் பாரிலுக் களித்துப் பின்ன. 

மீட்டெமை யடைவா யென்ன விளம்பினர் விண்ணோர் கூடி, 

சோட்டலர் பொழிந்தார் காசிக் தொல்பதி நிரம்ப வம்மா, (௬௨) 

விண்ணிடம் விடையி லேறி விளங்யெ விமலர் தோற்றம் 

புண்ணியர் மனத்தி லோகை பூத்துமெய்ப் புளகங் கொள்ளப் 

பண்ணிய தல்லா தார்க்குப் பயமொடுற் பாத மாக 

மண்ணவர் கியக்க விசன் இருவுரு மறைர்திட் டாரே, (௧௯) 

இந்தவற் பு தத்தைச் கண்ட சனந்தன னேனை யோர்க்டீ 

வந்தது ஈனவோ வன்றி வாய்த்ததோர் கனவோ வென்னப் 

yeaa Agi sr னென்று புகலொணா வின்பா வத்தை 
Gin sun வாய்க்ச- வன்னார் விபர தவ ரா? நின்றார். (me)



ஸ்ரீ சங்கர விஜயம். 

ஈம்பனின் பரிசத் தாலே சங்கரர் ஞானச்சோதி 

விம்பமாப் விளங்க லானார் மேலிஞர் யாரும் காசி. 

வம்பலர் கொறை வேணி மானகர விஸ்வா தாக் 

கும்பிடவேண்டிப போ ஞ் கொடி முடிக் கோயி லுள்ளே 

சர்சீதி யடைந்து கண்ணாற் றபிசனஞ் செய்யுங்காலை 
மன்னிய விலிங்க நின்று வளர்சிவஞ் சத்பஞ் சத்ய 

முன்னுமத் துவித மென்னு முரையிரண் டுற்ரார் கேட்க 

வின்னலைச் தவிர்க்கு மும்ப ரமூதென வெழுக்கு வனறே, (௧௬) 

கூடிய சிட ரோடு குருமுனி காகிவிஃ்டு 
நீடிய வழிக டந்து ருளிர்வெயி னிளைத்த லின்றி 

யேடெலு மடிக ணோல வேகுவா me Cor Gud 

நாடின ரிமையச்சார ஞள்பல சழிந்த பின்னர், (௩௭) 

தேடரும் பெருமை வாய்ர்ச திருமறை நான்கை யாண்டும். 

பாடிய முனிவர் தங்கும் பதரிக வனத்தை ஈண்ணிப் 

டமார் வேதச் சென்னிப் பெரும்பொருள பெரியார் தம்மின் 

மாடமார் தினிது கேட்டு மனத்தெணிச் தெளிவு கொண்டார், . 

சனந்தனன் முதலா ஷேரை சாற்று நாற் நிரளை விட்டுத் 

தனந்தனி யாகச் செனறுத் தண்ணிழ லிலந்தைச் தாரு 

வனந்தனில் வியாசர்க் காண மனம்விழைர் தடவி தாண்டிச் ள் 

கனந்தவழ் சிக. வெற்புக் கர்தரத் துள்ளே போனார், (௩௯). 

விழைந்தவர் தேடி யாங்கு வியாசரைக் காணா ராகி 

நுழைந்தனர் ஈரனு சாரா யணலுமே கோற்குஞ் செய்ய 

பழந்தரும் பதரி தங்கும் ப.ரமரைக் கண்டு கெஞ்ச 

ருழைர் கவ ரடிகள் போற்றிக் கூப்பிய கசத்தோ டுற்ரார், (௪௰) 

எய்தி.ப முனிவர் தம்மை யுபசரித் திருத்திப் பின்னர்: 

செய்தனர் தக்க வற்றைச் சேர்ந்ததி யாது பற்றி 
யையறீ.யுரையர யென்ன வருளுட னவர்கள் சேட்க 

மையழர் கண்ட னம்௪. மாமுனி சாற்ற லுற்றார். (௪௧)



ஆருமத்தியாயம். 

பேசிய வியாசர் சொன்ன பிரமரூத் இரத்திற் கன்னார் 

மாசிலாம் கருத்தை முற்றும் வாய்ப்படக் கேட்டி யானு, 

காசிலாப் பாடி ய.த்தைக் கவனமாய் வகுத்தே யிர்தக் 

காசினி யோர்க்களித்த லென்னுடைக் கருத்தே யாகும், 

காரணன் கேட்டு மைந்தா சான்குகீ யறிர்தா னன்றோ 

'வாரண வியாசர் கொள்கை யாற்றநின்*கருத்தே மாரு 

மோரணி காஜு நீயு மூயர்ந்ததூர் வாசன் முலுஞ் 

ரணி வியாச னென்னு சால்வருஞ் செப்பி லொன்றே, 

தம்முளச் கருத்து தம்மால் வெளிவரற் றகாத தென்றே 

பம்முனி யொளிர்தா ரானா ராதலி ரீயே யந்த 
மும்மைசால் பாடி யத்சை மொழிந்திடி னதுவே யன்னான் 

(72) 

(os) 

மெய்ம்மைசேர் கருச். ரா மென்ன விளம் யே மேலுஞ் சொல்லான, 

காசிலா சன் றர்த கட்டளை பேற்று wan i 

நிசலி யாது செப்பி னிமரதின மற்றொன் றில்லை 

காசினி போரில் யாருஙி DIP PMN BT Doge ws yi 
5 க ச a 

மாசிஉ டத னன்பாய் விபாசரு மழனைக் நொளவார். 

துறவறத ததனி லோறும் பிரணவம் துதியொன் ன 

திறமுறச் சைவ மாகா வணமரி சிவனே யென்னுங் 

கறுவறப் பேத மின்றிக் கவிர்திடுஞ்டே. ராற்றின 

மறுவினா ரணனளை போதம் செய்யென வழங்கி னானே, 

இன்னன பல மோதி யிபற்றிய தவத்தோர் பாகஞ் 

சொன்னல முனிவர்க் சந்து விடுத்கனன் றுறவி மீண்டும் 
கன்னியர் மண்பொன் னாசை கழித்தமா முனிவர் கூட்ட 
முனனடர் தழச்கப் போனார் முண்டகத் தாள்ச ணோவ. 

பிரமசூத் தரமே யாதிப் பெருமைசேர் பலநூற் கெல்லாம் 
விரிபொருள் பாடி. யத்தை விளக்டியு மான்ம போத 

மருவிய _நால்கள் செய்து மாணவர்க் கவைக ளெல்லாந் 

தெரிவற வளித்தும் வற்.தார் சிறுவராம் துறலி யாரே, 

(௪௫) 

(௪௬). 

(ar) 

(௪௮



9௮ ஸ்ரீ சங்கர 'விஜயம். 

மச்கணன் கூழுய் வர்.த முனிவரர் முன்னான் காண்டி 

லைக்கலை களுந்தேர் தன்மைக் கேற்பாற் பாடி யத்தைச் 
9ிக்கற வுணர்த்திப் பல்லோர் €டர்கள் சூழச் கோடி 

மிக்கொளி கிரணம் விசு மிரவிபோல் விளங்க னாரே, (௪௯) 

சார்ந்திடுஞ் £டர் தம்மிழ் சன$தனன் சறந்தோ னான 
மனார்ர்திதை யாசா னன்னாற் க்ன்புடை யோரா யானா 

ரார்ந்தமற் ஜறோர்க ஷோக்கி யகத்தினி லழுக்கா நுற்முர் 

தேர்ந்தன ரிக்க ரத்தை யாயையுக் தெரிந்த பெம்மான், (டும்) 

குருமூனி யழுக்கா ரோட்டி யறிவினைக் கொளுத்த வேண்டிச் 

சு.ரஈதி யக்க ரைக்குத் தும்பையே யாதி பூக்க 

ளரிதரச் சென்ற செங்க ணரிசனந் தனனை wi BE 

கரைதனி லிரும்2,௪ யிண்டு வாவெனக் கழறி னாரே. (௫௪) 

பிறப்பெனுங் சடலைச் தாண்டச் செயுங்குரூ பேரன் பானே 

யறய்பெரும் வடிவா மற்த வாற்.மினி லிறங்கிப் பாரி 

லஓுறப்பெருக் காலை பூனறி நடப். யொப்பச் செய்ய 

நிறப்பெருக் தாளை பூன்றி நெடியவ னடக்க லானான். (௫௨) 

கங்கையம் மாது மன்னான் காலடி. பொவ்வொள் றிற்கும் 

பங்கய மொன்று தந்தாள் பாதுகை யளித்தாற போலு 
மங்கவை மீது பாதம் வைசதவ னாசா ௫ முன்னர் 

பங்கமில் லாது போனான் பார்த்தி சயித்தார் மற்றோர், (௫3) 

இத்தகை யழுத்த பத்தி பியைந்தவ னிடத்தி யாங்கள் 

புத்தியின் குறைவி னாலே பொருமையு மடைர்தோ மென்ன 

வத்தனை பேரு ஈன்றா யறிந்துட னடநக நின்றார் 

வைத்தனர் பதும பாத னெனும்பெயர் ம௫ிழ்ர்தே யாசான். (ge) 

சங்கரர் பற்ப பாதச் சனர் தன ராதி யோடு 
மங்கருர் தேடக் காசி யம்பதி படைந்த வேலை 
யெக்கிலுஞ் சமய வாத ரெண்ணரும் பேர்க eres 

தங்களின் மசத்சைச் சாற்றி ராடெலார் தழைச்சச்செய்தார்,(டுடு)



'அருமத்தயொயம், டு௯ 

பலகவிதச் சபதஞ் செய்து பங்கயப் பாத னாதி 
நிலவிய சீடர் முன்னர் வாதுக ணிகழ்த்தி யிற்றிற் 

பலமில ராகித் தோற்றுப் பகருமச் துவிதத் துண்மை 
கலாடைத் தென்னச் தேர்ந்து ஈம்பியே குரோதம்விட்டார்.(டு௯) 

லிட்டவ ௬பதே சத்தை விமலசல் கரர்பாற் பெற்று 
சிட்டர் களாகி யந்தப் பாடியந் தேர்ந$்தே யாசான் 

கட்டளை யாறறி னின்று கடல்புடை யுடுத்த பாரின் 

மட்டறுங் களிப்புண் டாக்கி வாழ்ந்தன ரினிது மன்னோ. (௫௭) 

வேறு, 

சிடருடன் FOG. (GA சோம நாகம் 

சீர்துவரை வடமதுரை கோகு லங்கள் 

மாடமலி ஈக. ரங்கள் போந்து விண்டு 

வர்.த் தனர்க ணிம்பார்க்கர் மூ.தலா மாலைப் 

பாடியமா பாகவதர் ஈர்திச் சாமி 

பரவுமகேச் ஈரதீர்த்கர் முகலாஞ் சைவம் 
கோடலுறும் பாகவதர் ௪ வாமிக் 

கூர்சத்திப் பாகவதர் முதலா னோரும், — (௫௮) 

அப.ரார்க்கர் முதலான வெல்லோ மேத்து 

மன்பர்களுங் கபிலேச ராதி யான 

லிபமுகத்தான் பத்தர்களும் வைர வன்றன் | 
னிசைபாடும் பத்தர்களு மெதிர்க்க வாதி, 

ஐபசயத்தை யடைவித்துச் சுருதி யுத்தி 

யலுபவத்து முபக்ரெம முபசங் காரம் 

விபரித்துக் தாபித்த வத்வை தத்தின் | 
விழுமையுரைத் தன்னாரை யொப்பச் செய்தார், (௫௯) 

2பதமுறும் வாதத்தை யொழித்தே யன்னார் 
பேணிவருகங் கடவுளர்பா லழுத்த மான 

நாதலுறப் போதித்துச் ட ராக்கக் 
சுடைப்பிடிக்.ச மகர்சம்மை யத்வை தச்தித்



ஸ்ரீ சஙகரவிஜயம. 

சே,தளவு மூ.ரணில்லா தமைத்துப் பின்ன 

செதி.ரான பேதவாதர் கமையும் வென்று 

மேதுவினாற் றறுக்கித்த தருக்கர் தம்மை 
யெங்ருரவர் தண்டித்தார் நியாயத் தோடும், 

பயனில்லா வினாக்களினால் வாது செய்த 

ப.ரமதரமை யாகெரை புடன்பாட் டாலு 

நயமூற்ற மறுப்பாலும் விடைக டந்து 

நவிற்சகணா,க செளதமமா. மதத்சைப் போச்கி 

நியமம் பிரமதர்க்க வுத்டு யாலே 

Bite gata Daan சுருதி 1) 

யியலுமனு பவங்களுக்கு விரோதஞ் செப்பு 

மெதிராஞ்சே ஈ.ரசாங்கி யோனை வென்முர், 

வென்றவராக் கத்துளிகம் ண்மை கூறி 
விளம்பரிய களிப்பெய்கச் செய்து பின்ன 

ரன்றயிறகைக் கடவுளின்றன் னமிச மாக 

வவதரித்த பட்டரினால் வெல்லப் பட்டிப் 

பொன்றியபின் LIB mis நாலைக் கொண்டு 
பு.க்தர்சிலர் வாதுசெய வன்னார் தம்மை 

son oS சுலோகசட் ௪தி.நா லொன்றை 

நவின்றுடனே வென்றாசான் கா சார்ந்தார். 

அப்பதிபி லறுரான்கா யிரப்பேர் பாடி, 

யத்தைமிகக் கருச்தூடனே யோத வந்தா 
சரொப்புடனே சங்கரருஞ் சிலர்க்குத் தாமே 

யோதிமற்றப் பேர்களுக்குச் சீடர் தம்மைச் 

செப்பிடவே யாணையிட்டு வடிக்கும் காலை 

சேர்ந்தார்கள் பாசுபத வா.இ யோர்க 
ளிப்புவிக்குப் (ிரிவற்ற நீமித்த வாதி. 

யேதுவதோ வல்லாது நிமித்த வேது. 

மாத்திரமோ பிரிவுடைய முதலா மேதோ 
வழங்கெதோர் பி.ரமமெது வாழ்த்து மென்னச் 

சூத்திரங்கள் பலவுரைத்தே யவர்கள் கேட்கத் 
அ.றலியா்வி வரிசதோபா சான பென்னச் 

(ஐ) 

Ca 

(௬௨) 

(௬௩)



எழாம் இியொயம். 

சாத்திரங்க ளாதாரங் காட்டி யன்னார் 
தீமைச்சுத்த சிவாகிதுவிக ராக்கிப் பின்ன 

போதக்தரிய வாகமத்தின் கருத்தையாரு 

மெளிதாய விளக்கியருள் செய்திட் டாரே, 

வேதசர்தப் பாற்கடலின் மதங்களான 

விளைுலி கையையிட்டு ரூ வெற்பு 

காதார்ச முறகாட்டிக் கயிரு மென்னக் 

கழழறுபிர மாணத்தைப் பிணை த்துச் செய்யும் 

வாதார்ஈ்க வாதிபிற வாது யோராம் 

வானவருந் தானவருங கடைய வாலத் 

Sorts MIS SAPS மச்வை GF Gon SF 

சீரியருக் கெங்குரு௪சங் கரா,கர௫் தாரே, 

அறமத்தியாயம் முற்றிற்று. 

ர்கள் செய்யுள் ௬௫௨௦. 

“RRS 

பீழாமத்தியாயம 

வேறு, 

வாது பற்பல செய்திடும் வாதரை 

யேது காட்டியே யெங்குரு வென்றனத 
யோதி னோமினி யோங்குகி யாதரை. 

8,ச மோடடை. கேர்மைகி கழ்த் வாம், 

காசி யம்பதிக் கங்கைக் சரைினி 

னீ௪ னம்சரு மேன்றசா ரீரக 

மாசில் லாவுரை மாணவர்க் கோதிட 

வாளை Gutta Tap துண்டனர்



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

உச்சி வேளைய டைர்இிட வுற்றவ 
ச்செ யற்றனை விட்டகன் ரயிட 
விச்சை யு.ற்றொரு வேதிய ராயிடை 
ஈச்ச ராவணி ஈம்பனா வந்தனர். 

HAG vss ராருநீ யின்னவர்க் 

தீங்கு செய்வது மென்னெனக் கேட்டிடம் 
தாங்கு தாமரை தாளச்ச னர்தனன 

பாங்கு நின்றுடன் பார்ப்பனர்க் கோ.துவான் 

இரத வுத்தம ரெங்குரு மாமறை 
WES மாம்பொரு ளாய்ந்தவர் பாடிய 

தந்த வித்தகர் சாற்றுலி யாதரின் 

சர்.த சூ.த்இரப் பாடியஞ் சாற்றினர். 

அன்ன வாறுநீ பாடிய மாய்ந்தவ 

னென்னின் சூத்திர மொன்றிலுக் கேபொரு 
ளுன்னு எக்குறிப் பொன்றவு சைத்திடா 

யென்ன வோதின செய்துவி ருத்தரே, 

பாடி. யஞ்செயப் பக்குவ னல்லனயா 

னாடி வந்துநீர் ஈல்கெனக் கேட்டதாற் 

கூடு மத்துணை கூறுவல் வேண்டுவ 

நேடு மென்னநி கழ்த்தினர் கின்மலர், 

பிரம சூத்திரம் பேசுத ster 
பிரதி பத்தெளவென் பெட்புறும் வாக்கியப் 

பொருளைச் சொல்லெனப் பூசுரர் கேட்சவுந் 

௮தருளு மாறகைச் சங்கரா செப்புவார், 

ஆக்கை மற்றதி லாச்.துமா புக்குழி 
சூக்கு மத்துடல் பூதள்கள சூழ்தரச். 

காக்க லாமென கெளதமச் சைமினி 
வாக்க யத்துள தாமென வாழ்த்தினர் 

6) 

(௪) 

(௫) 

(<7) 

(௮) 

(௧)



ஏழாமத்தியாயம். 

பிற்றை வேதியர் பேசினர் நாத்றெலுஞ் 
சுற்று வாய்ர் தவி னாக்களைச் சொன்னவை 

முற்று மாய்ந்துடன் முக்கணன் கூ.றவர் 

கற்றவாவிடை காணவி சைத்தனர். (aw) 

இரண்டு பேர்களு மெண்டின மிவவித 

மு.ரண்டு வாதுற மொய்த்தவர் யாவரு 

மிருண்ட நெஞ்சொடி யாதுமறிர்திலர் 

தெருண்ட றிந்தனன் செம்மலர்ப் பாதனே (௧௧) 

இந்த வாறிவர் வாதிடி. லெந்தகா 

ளர்த மாமிற்த வர்ண ரார்கொலாஞ் 

சந்தை யி7றெளி வில்லவர் சோர்தர 

விந்த பாதனை வேண்டிவி னாயினர். (௧௨) 

மனக்கண் ணோக்கினான் மாலா னென்னவே 

தனக்கு ளேயறிர் தன்னவர் தம்முளம் 

நினைக்க லாயிடு நேர்மைய ரல்லரா 

மெனக்கு நிப்பத பெண்ணியே சாற்றுவான். (௧௯) 

ஐய கேட்டிடு மாண்டவர் சங்கரர் 

செய்ய வேதயர் ௪ீதர காரணன் 
. . 0 

மெய்யொ ழித்துவியாகரா மேலின 

னைய மென்னம ன த்திடை யன் பரே, (௧௪) 

அண்ணல் வாய்க் தரு ளாண்டவா் வாதினைப் 

பண்ணும் .காலையான் பார்ப்பளீ ரென்செய்வே ( 
னண்ணி யேசொல னன்றல வென் நிட N 

யுண்ணி னைப்பதை யுற்றனா சங்கரா. ss 

ம 6 ள் சொய் a ளி 
காழுந்து ஞானமுள கூறிடச் HET ஆ ஆ 

ரெழுந்து மெய்த்தவ வண்ணலை யேத்தியே அ ஆ ர 

விழுந்து தண்டஞ்செய் தேகளி வெள்ளத்தி + > 3 

லாழந்து வாரென வாயின ரன்றரோட : &ி ப் (௧௬)



ஸ்ரீ சங்கர விஜயம். 

தார்கி றத்துடல் காலொளி வார்சடை 
பார்தி றத.தகன் மார்பகம் பாறையென் 

2றர்பெ ருத்திடு தோளிரண் டேடெனுஞ் 

£ர்சொ லத்தருஞ் செங்கணி ரண்டுடன், 

நிலவு போலவெண் ணீ_ித்தி ராக்கமுஞ் 
FOO மானுரி தூக்கிய தண்டமும் 

பலவு மாகிய சின்னங்கள் பாணியிற் 

பொலிவு செய்திடப் பொற்பவர் கொண்டனர். 

கண்டு சங்கரர் காணருங் காட்சியாம் 

பண்டி யான்புரி பாஃ்கிய மென்கொலோ 

விண்டு வேவடி. வேயினர் போலுமென் 

றெண்ட ரத்தவா சானென வெண்ணினார். 

பூக்க காமரைப் பாதனின் பொற்கையா 

போத்து பாடிய வேட்டைமுன் வைத்துறுஞ் 

ரூத்தி ரப்பசக லோனையிச் சோதியாற் 

கோத்து வைல்தவா ராதனை கூட்டுவல், 

மறைக ஹைகையுஞ் சாகைவ குத்ததை 

(pan pO) ai ar டோதி௨ச் செய்தருண் ஈறலவ 

நிறைபு ராணாழன் முறவை கீணிலத் 

BIEN MIL] WT DUR CHD bW போகியே, 

௮ர்த மாமறை யம்பொருள் யாவையு 

மந்த மாவு.நு மைம்மறை யென்றிட 

விந்து மாமர போர்கதசை யீன்றரு 

டந்த ISA HSBC; Fp Hu 

வித், காமுனி வேர்தனே. கின்முனர்ச் 

சிச்ச நாணினைச் தோந்திடாச் செய் ததை: 

யத் தன் சேய்சொலை பன்புட னேற்பபோன்: 
(மெத்த வேலென வேண்டினர் சங்கரர் 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(2.0) 

(25) 

(22) 

(௨௩



ஏழாமத்தியாயம். ௬(௫ 

குற்ற முழ்றசே யாபினுங் கூருடன் 
கற்ற வாவுதைக் காப்புடம் வர்தென 

மூற்ற வேதெளி வாக்குதன் மூதறி 
வற்ற வாகினக் கோவரி தாகுமே, (௨௪) 

வேற, , 

விளம்பு மாற்றம னத்தையுக கேட்டருள 

வேத மாமுனி சங்கரர் பாடிய 

முளம்புக் காயிட மூன்றரை நாழிகை 
யுற்று சோக்கனர் முற்றிலும் பின்ன இற் 

களம்பு காதது செவ்வென வாய்ந்திடக் 

கண்டு பேருவ Mess Tips Sor 

ளிளம்பி ராய.ராஞ் சங்கர மாமுனி 
யெர்சை யார்க்கவர் செப்பு த லாயினர். ( ௨௫) 

௮ய்ய சங்கர நீயற் தச் சங்கர 
வண்ணல் போலுமே யல்லையே லென்மனச் 

செய்ய Corse னைத்தைய மிவவிதஞ் 
செப்ப யார்க்கும சாத்திய மாயிடும் 

பைய ராவ.ர சானவன் Fi Gob 

பண்ண வன்னுரை குற்றமு மாருமோ 

வைய முன்னெனக் குள்ளன யாவைய/ 

மற்றுப் போயின பாடியம் பார்த்துமே, (௨௬) 

கயிலை வெற்பினி லிச்செயல் கேட்டனன் 
காணு மாறிவண் வந்தன னென்றனின 

செயது மிப்பொழு தேபயன் கொண்டது 

செம்மை வாய்ந்திடு் தத்துவ சூக்குமம் 

பயிலு வார்க்கெலா ஈன்குவி எடங்கிடப் 

பாடி. யத்தினைச் செய்தனை யன் றியு 

மயலா ராயிடி, னிவ்வித மாற்று தற 

காற்ற லஓுற்றவ ராவரோ வன்பளே, (௨௭ ]



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம், 

என்னை யொத்தவ ஸனீஈமில் வேறிலை 

யேற்ற லாரி யார்மர பும்மதே 

யன்னை யாருத ரத்துளும் ஞானமு 

மார்க்தா. னாஞ்சுக னானந்தஞ் செய்கிரு 

னன்ன வாறுநீ யானந்சஞ் செய்கிரு 

யான்ற நிற்கியான் செய்வது யாதுமி 

லென்ன வேபல செப்பிம றைந்துட 
னேக யத்தனஞ் செய்தனர் மாமுனி 

அந்த வேளையிற் சங்கரர் பத்தியா 

யைய மூன்றரை நாழிகை யிவவிடஞ் 

சிர்தை யன்புடன் றங்கிடின் றேவரீர் 

திருமுன் கங்கைத்த டங்கரை தன்னிலே 

WIS பாழுடல் விட்டவ னாயுட 

னின்ப வாரியி லாழ்ர்தீடு வேனென 

முர்தை மாமறை யாய்ந்தருண் மாமுனி 

முண்ட கத்தடி. வீழ்ந்துவி எம்பினார், 

கேட்டு நின்றவி யாதருண் ணோக்கியே 

கேண்மை கொண்டென் கூறுவ தாயினார் 

வாட்ட மற்றநீ யாதிலும் வல்லவன் 
வஞ்ச னைக்குறி கொண்டுக டிக்கிறாய் 

வேட்டு நின்றனைத் தர்தையுங் கொண்டகால் 
விழ்ந்த வேணிய ரெண்வய தீர்தனர் 

கூட்டிக் கொண்டனை நின்றவப் பேற்றினாற் 

கூறு மெண்வய தத்துட னன்றரோ, 

௮௩௧ வெண்ணிரு வாண்டுமே யின்றுட 
னாகு கின்றது வல்லவோ வையனே 

யிந்த நாண்முத லத்துணை நாளிலு 

மேற்றுப் பாருல கெங்கணும் போய்வர 

வந்த கன்றனைச் காய்ந்தரு எண்ணலு | 

மளிக்கு மாறவர் தாளிணை வேண்டுவல் 
தீர்த வென்றனிக் கட்டளை யேத்றுநீ 

தீத்து வப்பொரு டன்னைவி எச்குவாம், 

(௨௩௮) 

(௪௯) 

(mw) 

(௩.௪)



ஏழாமத்தியாயம். 

வேத னேமுத லாயுள விண்ணவர் 
மேதி னித்தல மேயுளர் வாகரா 

யாத லாலவர் யாரையும் வென்றுநீ 
யர் த மாமுறைச் தாபனஞ் செய்திடாய் 

காத லோடுமிக் தாரணி தன்னிலே 

கரும பத்தியோ கத்.துடன் ஞானமு 
மேசெ வர்க்குரிக் தாகுமோ வவ்வித 

மீர்து கூட்டுடன் கூவை சைலையே, 

சொல்லும் வண்ணா டந்திட வுந்தமின் 

HES ரர்தனக் கென்னுடை பாடியம் 

நல்ல தாம்படி. தேவரீ ரின்னரு 

ணல்கு மென்றவர் கேட்சவி யாதரும்: 

வல்ல நின்றலுக் கென்னருள் வேண்டுமோ 

வாழியல்வித மாகுக பாடிய 

மெல்ல வற்றையுங் கொண்டுள தாதலின் 

யாரு மச்சிழப் பாய்ர்திடு வாரரோ. 

என்ற போதிறு மென்னெணங் காத்திட 

வென்றும் பெற்றியைப் பெற்றிட வாழ்த்தினே 

னன்ற மர்பர மேர்சுர னாணாயா 

னம்பு மாறவை யாயிடும் வேதிய 

மன்று கெளதம னாதியோர் சாபழுற் 

றகத்திற் கோபமுங் காமமு மிஞ்சுறத் 

தொன்று தொட்டது விட்டவர் சொல்லருர் 

C gran gy மாபொருள் சூத்திரத் இற்கமோ, 

கூடு மன்னவர் பாடிய கேரல 

குற்ற முற்றதென் றோதுவ சாயிலும் 
(49 பெற்றது வன்னிபு டத்தினிற் 

பெய்ச பொன்னென வேடறப் பெய்திடும் 

தேடு பற்பல ரீச்சுர னணையாற் 

சேர்வர் நின்றனின் €டப ரம்பரை 

பாடு டட்டறின் லுள்ளக் கருத்தினைப் 
பனுவல் செய்துவி ளக்குவர் பாரினிஎ். 

(௧௨] 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௬ட)



ஸ்ரீ சங்கர விஜயம். 

2 தலி பங்கையிழ் ஜோன்றிய கல்கையுந் 
தீர்த்த மூழ்குவர் பாவம Gor Son Buh 

தாவி யன்றழி வுற்றிடச் செய்வதாற் 
சாற்று வாரை லோகமா பாவினி 

மேவு மப்பெயர் கொண்டதோ வவ்வித 

மேன்மை சொண்டகின் பாகயஞ் சங்ஏரர் 

நாவில் வந்தது லோகபா .வன்னமாய் 

ஈன்று செய்கிற தன்மையைக் கொண்டதே, 

மங்கை பாகனி டத்துள ஞானமா 

வாமி யானது தூயநற் பாடியங 

கங்கை மாவடி வங்களை யேற்றது 
காணு மர்நதி யெத் துணை நாள்வரை 

துங்க மாயிடு மத்து நாள்வரை 

சொன்ன பாடியஞ் சுத்தமே பெற்றிடு 

மெங்கும் வென்றது வேற்றமும் வாய்ந்ததா 

மென்ப தற்கொரு வையமு மிஃலையே, 

வேற. 

துறவியே யலநீ துறவிகள் Cad sre 
சொல்லீடிற் றக்கதே யாகும் 

பெறுகையே வியாக்கி யானும் மாச 

னத்தமர் பெட்புமு மீசன் 

மறுவறு நான்கு விருதுக டம்மை 

மண்ணுல கன் திரான் முகத்சே 

னுறுக ரதிலு நான்முகத் தாலு 
மோதுவன் பங்கய னுன்னை, 

சங்கர நீயுஞ் £டரின் மரபு 

தா.ரணி கனக்கொரு குருவாய் 

மங்கல மாக வமைந்தீடு மென்ன ' 

லாழ்த்தியே கமண்டல நீரா 
லங்கவர் முடியில் வார்த்தபி: டேக 

மன்புடன் வியாதருர் தமது 

செங்கையாற் புரிந்து சாபெற வாழ்த்திச் 
” இருவுரு மறைந்துடன் போனா, 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯)



ஏழாமகத்கியாயம். 

௮ச்சம யந்த தாஸ்துவென் சொல்லு 

மகலிடத் திசைக்த.து மன் 0 

யச்சொலை விற்து மாதவர் கால 

வயி.ரவ ராகிய தேவ 

செச்சினி லில்ைத்தார் கேட்டனர் காசி 

பெழிற்பதி யுள்ளவ ரெல்ஜா 

முச்சத மாமப் பதியினிற் £ட 

ருடனுற வாழ்ந்தனர் குருவே. 

பின்னொரு நாளித் சங்கர முனிவர் 

பேணிப பூசைபுத் தகங்க 

ளின்னவை யெல்லா மொடுபிர யாகைக் 

கேச ராங்குவே தத்தாற் 

பன்னிடப் பெற்ற ச.ரஸ்வதி யமுனை 

பயனளி யாறுக ளிரண்டின் 

பின்னிய வடிவா கியதிரி வேணிப் 

பெருவளங் கண்டுடன் .றுதித்தா£ 

தென்முக மாக வெண்ணிறம் கங்கை 

# (GMC சத்துவ ஞான 
மென்முறை போலுங் கீழ்த்திசை முக! 

யிருணிற யமுனைதா மதமாவ் 

சன்மமே போது மட்சய வடத்தின் 

கண்ணரு கூழ்றினி னின்றும் 
பொன்மயங் கலந்த பசுகிறங் கலந்து 

போயிடுஞ் சரஸ்வதி தன்னை, 

இராச௪ விச்சை போலுமே செல்ல 
வெங்குரு வச்திரி வேணி 

ப.ராவுரம் படியாஞ் சுழுமுனை நாடி 

ப.ரந்திடும் பிங்கலை யோடு 

விராவிடு மையம் போற்பி.ர ணவச்ை5 
வேண்டிய பாசனைக் கேற்ற 

“Theol wie per Ong Sint Zoey 
லாங்குநீ ராடியே 11 O79 MT, 

(#0) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௬)



ஸ்ரீ சங்கர விஜயம். 

அந்தணர் யாருங் கலியுகக் கொடுமை 
யாலவர் தம்மனுட் டானஞ் 

சிந்தின ராக வவர்தமைக் காக்கச் 

சேவலங் கொடியவன் பாரில் 

வந்தனன் பட்ட பாத.ராப் புறமா 

லதததல ரடைந்தவா நாலைச் 

௪ந்தத முணாற்து வேர்தவை மூன்னிழ் 

சயித்தனர் சபதங்கள் செய்தே. (௪௪) 

வித்தியா சிரிய புத்தபை வென்று 

வே.ரறச் செய்தன ரதன 
லத்.துரோ கத்தை யொழித்திட வேண்டி, 

யர.ரண விதிமூறைப் பி.ராயச் 

சித்தமே கொள்ள விரும்பியே யுமித்த ' 

சேர்கிற ரென்றதோர் சேதி 

யெத்தல மதிலும் ப. ரவிடக் கேட்டா 

ரீச்சுர சங்கர முனிவர். (௪௫) 

மாணவ ரோடூஞ் சங்கர ரத்தி 
மருக்கினிற் சென்றன சாங்கே 

யாணவர் கொள்ளும் விரதவை ராக 

மாற்றவுங் கொண்டனல் வேகும் 

'வேணர வமிசப் பட்டருஞ் சீடர் 

விளம்பிடத் தெரிர்துட னவரின் 

மூணலம் பெறவே பூசனை செய்யச் 
சாற்றினர் மாணவர் தமக்கே (௪௬) 

என்னி நிக்கிச் சங்கர முனியா 

யீச்சுரன் றரிசன மளிக்க 

மன்னினன் போலு மாயினு மன்னார் 

வகுத்ததோர் பாடியங்'கேட்கச் 
தன்னிலே விழைந்தேன் பூர்வமீ மாஞ்சை 

சாப.ர பாடியத் திற்குக் 

சன்னுத லறவெண்ணாயிர மான 

காரியை விவரணர் தெளிவாய் (ear)



ஏழாமத்தியாயம். எக 

சாற்றிய தொப்ப வுத் ரம் மாஞ்சை 
சங்2.ர பாடியத் தஇத்குக் 

தேழ்றமாம் படியே விவரண மெழுதிச் 
சீர்பெற வெண்ணியா ஸிருந்தேன் 

பேற்றினை யடையப் புண்ணியப் பேறு 

பெற்றிலே னென்னவே சொல்ல 

வாற்றவு மிளோயோ யேனிதைக் கொண்ட 

யறையெனக் கேட்டனர் முனிவர். (௪௮) 

பூசுரர் குலத்திற் பிறந் சக டனுக்குப் 

போற்றிய மறைகளைப் பழித்தே 

யேசிய நாத்தி கரையெலா மழிக்க 
விளமையிற் கொண்டனன் சபதம் 

பேசிய வவர்க ஹால்களை யாசான் 

பெற்றறிர் தாய்தலே முறையாம் 

யோசனை கொண்டே புத்தகமா ணாக்க 

னுருக்கொடே யோதினே னையா, (௪௯) 

பண்டைய மறையை யன்னவர் கிர்தை 

பண்ணடுவன் னளவையைகச் கடந்து 

மண்டின கண்ணீர் மறைத்ததை வேரும் 

வகையெனக் கூறியு மவர்கள 

கண்டறிர் தார்கண் மறையவ னென்றே 
கடுவிசை புடனெனை யைச்தாம் 

விண்டொடு wi. der pS apse 

விழுந்திடச் தள்ளின ரம்மா, (௫௰) 

விழ்ச்திமிங் காலை நான்மறை யுண்மை 

மேவிடி னானுய வென்றே 

சூழ்ந்தவிர் நிலத்தில் விழ்ந்துமே யானோர் 
துன்பமும் பெற்றில ளேனு 

மாழ்ர்துரை யாது வுண்மையே லென்ற 

வையமுங் கொண்டத னாலே 

தாழ்ந்தவ னானே ஜோர்விழி யிழர்தேன் 

சச். துரு வாயின ரெனக்கே, (௫௧)



ஸ்ரீ சங்கா விஜயம். 

எழுத்தறி வித்தோ னிறஹைவனே யாகு 

மெனவெணி ஈநடந்திம் மெண்ண 

மொழித்தனன புத்த குருவுடன் குடியை 

யொருங்குற வழித் தன னந்த 

விழித்தொழி லென்னை மிக்கவும் வருத்தி 

யெரித்துற லாயது வன்றி 

யமுத்தமாய்த் தருக்க வுத்தியாற் றெய்வ 

மாமெனத் தாபனஞ் செய்தேன். 

பின்புகான் கரும காண்டமூட் கூறும் 

பெரும்பொருட் டாபனஞ் செய்ய 

வன்புமிக் குற்றே சயிமினி மதத்து 

ளடைந்துமீ மாஞ்சையி லுத்தி 

வன்பயன் கொண்டு தருக்கரை வென்று 

வலியது கன்மமா மனறி 

மின்பயில் கடவு ளில்லெனச் சொன்ன 

வெந்துயர் வருத்துறு மந்தோ, . 

இத்தகை யான பாதக மிரண்டு 

மேூடச் செய்யபி ராயச் 

சித்தமுங் கொள்ளக் கருதின னஃகைச் 

செய்திடா துந்தமின பாடி 

யத்தினுக் குவிவ ரணத்தினைச் செய்ய 

வகத்தெணம் வந்தபின் னதைமுன 

னெத்துணை யானே முயலுத லியலு 

மேற்றன னணாதலி னிதனை, 

என்னவே பட்ட பாதரு மியம்ப 

வேத்திய வர்தணத் தலைவ 

நின்னுடைச் குடும்பப் பொருட்டல வானா 

னின்மல மறையிடம் பத்தி | 

மன்னிய தானீ யத்துணைப் பாடு 
வடத்தனை யன்றியும் பாவ : 

அண்னலை யொழிக்கு மாமறை விஞ்சை 
யாவையு மோதினை யன்றோ. 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௫)



ஏழாமத்தியாயம். 

அல்லது முளத்தின் மிக்கனு தாப 
மடைந்தனை நாலுணார் தறிந்த 

வல்லவ னானா யாகையின் பாவம் 

வந்துனைச் சேருத லில்லை 

நல்லதாமான் ட் ஞானமென் னெருப்பை 

நண்ணுவை யாயினிப் பாவம் 

புல்லிய மலையும் பஞ்சனைப் போலப் 

பொருங்கியே போயிடு மன் லே. 

தக்கமதார் ஞான குருவினை யடைந்து 

சாற்றமப் பொருளடை யாதே 

யிக்கொடு வினையைக் கொளனினைப் போல்வ 

கேற்றகோ வுளவறி யாது 

மூக்கியங் கரும மெனவெணி யிந்த 

மொய்ம்புறும் விரதமுங் கொண்டா 

யிக்கமண் டலகீர் தெளித்தரை வெந்த 

யாக்கையைத் தழைத்திடச் செய்வல், (டு௭) 

அழ்றலை முழுதுங் காட்டியென பாடி. 

யத்தினுக் ருரைவிவ ரணத்தை 

யேற்றமும் பெறவே யென்னம௩ம் முனி 
மிசைத்தனர் கேட்டுடன் விஞ்ச 

வூற்றிய வமு,த கலைவழி யமுத ் 

முண்டதி லத்துயர் சிறிது 

தோற்றில தாகப் பட்டரும் களித்து ச் 
துன்றினர் தியானத்திற் சிறிதே, (௫௮) 

௮ப்பொழு தவர்க்குச் சங்கர முனிவ 

ரரன்வடி வாமெனத் தெரியச் 

செப்பரும் வேத மர்திரத் தாலே 

சீருடன் றுதித்துமே சொல்வா 

ரப்பரே யுலகன் முத்தொழில் யாவு 

மாற்றநீர் வல்லவ ரன்றோ 
வப்படி யாக விதுவென வரிதோ 

.... வகன்றிடா தெஞ்சுமோ பாவம். (CES



ஸரீ சங்கர விஜயம். 

சனித்த து முதலா யிற்றைரா எளவுஞ் 

சாத்திர முறைப்படி. நடற்தே 

னினித்தம துடைய பாடியம் தனக்கு 

விவரண மெழுதிடற் காக 

வனித்தவிவ் வுடலை வேண்டியான் ரொடங்( 

மறவிர தத்தினைக் கெ£த்ச 

லெனித்திற வகையுஞ் இறெப்பல வன் 

வென்றனை யாண்முனி யேறே. 

வெந்தழ லிருர்.தும் யோகவாற் றலினால் 
விளம்பிய பாடியப் பொருளைச் 

இர்தையிற்  கொள்வே னன்புட னென்னைச் 

சேர்பிர பாகரன் கையிற் 

றந்திடி. லாம்குச் இறர்தபா கங்க. 

டமையறிர் தோதுவல் கருத்தை 
யர்கவா றருளா யெற்தையே யென்ன 

வனபுடன் பட்டருங கேட்டார். 

சங்கர ரளிச்ச வாணையைக் கேட்டுத் 

தாமரைச் தாளனுந தந்தான் 

செங்கையி லேர்தி யோதின னவளுந் 

திருந்தவே கேட்டனர் பட்ட 

ரிங்தெற் கெவசே விவரண மெழுத 

வேத்றவ .ராகுவ ரையா 

கங்கையஞ் சடையா னன்றிமற் ரே 

கழறுதற் குரியவ ராவர், 

கேட்டத னாலே யோதியே புணர்ந்த 
களர்பயன் முழுமையும் Qu pC mer | 

முட்டிணே ச் தஞ்ச மடைர்தன னின்று 

சாரந்தமா ணாக்கனாயக் கொள்வாய் . 

வேட்டனன் விட்டைப் பத்திமை கொண்டு 

விரைமலர்த் சாளிணே தந்து . 

கூட்டிட வேண்டுர் தாரக முசைத்துக் 

.). கொடுவினை யுடையவ னேஜலும், 

(௬௰) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௧)



ஏமாமத்தியாயம, 

வாதிபய ரொழிய விவரண மெழுத 
வய தினின் வலிமையுக் கல்கி 

யோதிய மதமுங் காமமும் பகையு 

மோர்சிறி துற்றிடின் 6 முடியு 
மாதியிற் ரொரொட்டென் மாணவ னாயு 

மாரியா வருத்தமா புலவோர். 

மாதில கத.நான் கன்மதா பனஞ்செய் 
மண்டன பண்டி மறையோன், 

ஒருவனே யுள்ளான் வேதனை நிகர்த்தா 

னுபயபா ஏதியெனு மனையாள் 

பெருவ£ம் படைத்தாண் மர்திர இத்தப் 
பெட்புடை யாளவள் கணவற் 

இருவலி டடைத்தாண் மலர்மக ளொப்பாள் 

யாவரு மவன்றனை வெல்ல 

லருமையே யாகு மெவ்வித மேனு 

மவன்றனை வென்றவ ராக, 

சிடனு யாக்கித் கொண்டிடிற் போதும் 

திரைகட லுலகைவென் றதுவாம் 

பிடம ரம் ச மறையவ னன்டருப்ப் 

பேசுற விவரணஞ் செய்வா 

னாடெலா மிந்தப் பாடிய மிக்கு 

நன்குற நிலைபெறும் பிரம 
நாடிய வுபதே சத்தனை யருளு 

நாழிசை செலவதா லென்ஞா 

கருணையங் கடலாஞ் சங்கர முனிவர் 
க.ரத்தின ல்பயமுங காட் மத 

தருணமுர் தெரிந்து தயினலுட் புக்குத் 
தலையிற்கை aa gg வலது 

கருணமுள் செய்ய தாரக நிலையைக் 
கழறியே யருள்பொழிந் தட்டார் 

மருணினை வொழிர்து மாசறு மணிபோ 
வயங்னெர் பட்டரு மன்னே, 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௭௬) 

(௬௭)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம் 

சங்கரர் செய்ய கைப்பரி சத்தாற் 

றழலிடை வேவத நிலவிற் 

ற்ங்குதல் போலு மமுதநீர் மூழ்கும் 

தன்மையே போலுமே சமைந்த 

தர்தமோ டாதி குருவின தாற்ற 

லனைத்தையுஞ் சடருக் குறைத்துச் 

சிந்தையி லன்போ டக்குருப் பேணச் 

செப்பினர் பட்டருஞ் இறக்க (௬௮) 

சற்குரு துதித்துச் சண்முகி ம. த்ை 

தரித்துடன் ரரக நிலையிற் 

பொற்புடன் மனத்தை நிறுவியோ கத்தி 

பொருந்தியே பிரமமார் துய்ய 

ஈற்ப.ர நிலைமை பற்றிஈற் சகுண 

வுபாசனை சிறப்புறச் செய்து 

தற்பரம் 97 ரந்திர வழியே 

சார்க்தனர் பட்டறாம் களித்தேே (௬௯) 

௮ங்கெழு மணமோர் யோசனை தூரத் 

தளவிடை யுயிர்கஞக் கின்பம் 

பொங்கடச் செய்த தத்தழ னின்று 

புகலொணாப் பேரொளி யொன்று 

செங்கதிர் மேலாய்க் கிளம்பிடக் கண்க 

டி.றப்பரி தாயது கொண்ட 

பங்கய நாபன் கலையது விண்டு 

பற்றிய தாயது வன்றே. (cr) 

இப்படி. முனிவர் வேதியர் தம்மை 

எய்தரும் பயன்பெறச் செய்து 

அப்று மனத்த சீடராக ளோடு 

தூயபா இரதி யாடி.



எட்டாமத்தியாயம். 

யப்பரதக் தவச னாச்சிர மகதி 
லட்சய வடத்தடி. மேவுர் 

தற்பரன் மான சடருக் கோதித் 
தங்கினர் சலதின ம௫ிழ்க்ேேே. 

ஏழாமத்தியாய ற்றிற்று, 

ஆகச் செய்யுள். ௪௨௫, 

ARS 

எட்டா மக்தியாயம, 

வேறு, 

வேலவ னமிச௪ பட்ட பாதராம் லேதி யோரைக் 

கோலம் மூனிவர் £ட. னாக்கிய கூ௮ு சொன்னோ 

மேலவர் உட னான மண்டன மிசர னோடு 

மேலவே வாத செய்த வியல்பிளை யெடுத்துச் சொல்வாம். 

சங்க.ர முனிவர் மற்றும் தாமரைச் தாள னாதிப் 
புங்கவ ரோடும் போனார் புண்ணிய ரேவா வாற்றின் 

பங்கினி லுள்ள தாம கிடமதிப் பதிக்க டுத்துக் 
தீக்குப வன.்தி லாங்குச் சபதப முடித்தார் பின்னர். 

அண்டிய டர் தம்மை யவலிட கிறுத்திப் போஞார் 

மண்டன மிசிரற் காண மனச்செணி யொருத்த ராக 

வண்டை.பி னீர்தி ரட்டி யவன்மனைக் கேகு வோரைக் 
கண்டவ ரவரை யன்னான் கக. மனை யாண்டே யென்ரார். 

மன்னவன் கோயி லொப்ப மாடங்கள் பலவுங்கொண்டு 

மன்னிய வாயி றஐன்னில் வணவண மான தத்தை 

சொன்னமா மறைக டாமே. துலங்குமா மற்ற தாலோ 
வென்னவாங் கேள்வி போட்டு மிவ்வுல கனித்த மாமோ, 

அல்லையே ஸனித்,த, மாமோ வாத்றிய வினையோ வன்றி 

வல்லதுவான தேலோ வழங்கும் பயனை யென்று 
சொல்லியே தங்கு மக்தச்.சுடர்மணிக். குடுமி தோய்ந்த . 

வில்லமே யன்னான் வீடார.மென்றவ ரிசை,த்திட் டாரே,



ஸ்ரீ் சங்கரவிஜயம். 

Jpg மாம்குப் போரது பார்ப்புழி வாயின் மூடி. ' 
ியொருவரு மில்லா தாகி யுச்செயம் பொழுதி லுண்டி. 

ரூம் வேளை யாயு மிருந்தது பார்த்துத் தம்மின் 

பரவினை யுணர்த் த லாகா வமையுட னிருந்த தன்றே... (௬) 

1p@u Cures தாலே பரர்தவிண் மிசையே போந்து 

மூழுமறைக் கலையின் வெற்றி மொழிந்திடுங கொடிகளாடு 
மிழைமணி மாடர் தாண்டி யிழிர்தனர் மனைமுற் றத்தி 

னுழைதர வெண்ணங் கொண்டார் சோன்பினி லுயார்த பெம்மான், 

அம்மனைத் தலைவ ராண்டே யைர்தெனு மனறயைச் சொன்னோ 

னிம்மணிற் கரும மேற்ற மெனுஞ்சயி மினியுங் கூட்டி 
யம்மையிற் போன தர்தைக் காற்றிடுங் கடன்செய் காலை. 

செம்மைமிக் குடைய கால மென்றவர் தெரிந்துட் போனார்... (௮) 

வேறு, 

மண்டன பண்டிதன், கண்டுடன் py abil | 

னெண்டரு மிடமெது, விண்டிடு மெனுமெணம், (௯) 

கொண்டவ னுடன்குே தர், முண்டியென் ே றசொல 

மண்டல குருவை, முண்டன மெதுமுதல் (௰) 

எனவெணி யுடனவர், செனியது களமுத | 

னனிவழிப் புற்றதாப்த், தொனிபொருள் வாய்ச்திட (as) 

அ.களான் முண்டிபென், னாகர வாக்கிய 

மோகையோ டோதிட, வேகள மனத்திடை. (௪௨] 
f ப 

கொண்டனன் மண்டன, பண்டி தன் குதகவென் 

விண்டிடு மொமியினாற், கண்டிடு வழியதை : (am) 

கேட்டன"னென்னவே, தாட்டிக மாவிடை | 

யோட்டினன் வாதினற், பாட்டுடடை வன்மை பால் (௧௪) 

நின்றனை வின்வின, னன்றுகின்: வழியினை 
வென்ஜரு கருத்தினைத், துன் றினர் முனிவரே, (௧௫)



எட்டாமத்தியாயம். 

Bop கிற்கெனை, கூறிய தெனும்பொரு 

சர.றுகி மகபர்தா, தேறவே சொற்றனர். 

gio மண்டனன், மேபினன் கோபமு 

மாயவண் முண்டையென், Gnu srt பொருளது. 

வேறு, 

அமாம் வாக்கியர், தேமா சாரெண்டா 

தாமா வுரைச்சனன், ஜிமார்க் கங்சொடு, 

வேறு, 

மண்டன கின்னனளை, முண்டைய ளென்னவே 

தண்டிற லோடுரை, கண்டிலை யெனும்பொருள். 

தங்கிடும் வாக்கியஞ், சங்கரர் சொற்றனர் 

பொங்கிய சினத்துட, னங்கவன் சொல்லுவான், 

எளளுவ தாகிய, கள்ளினை யுண்டையோ 

விள்ளிடு மிப்பொருள், கொள்ளமா வாக்கியம், 

விராவிய தாயிடுஞ், சு. ராபிதா வாவென 

சு. சாகிறம் பஈமையென், ரொ.ராவழி யெண்ணியே, 

தீனிலரு சங்கர, மூனிவரர் ஈல்லகள் 

பனியென வெண்ணிற, ஈனியுறு மென்றனர், 

கண்ணிற மறிவையோ, பண்ணமை வாயென 

வெண்ணியே மண்டனன், பண்ணினன் கேலியே: 

நிறமதை யறிகுவ, னறிகுவை சுவையென- 

மறுமொழி சங்கரத், தூறவியர் கூறினார், 

வேற், 

கொடுமை டுாஞ்சம் கொண்டு துறவு கோயம் பூண்டு லர்.ரவ 

படியின் மீ.து கழு தாங்காப் பார மாங்க வர்தியை 

நெடிய தா௫ச். தாங்கி நிற்கு நிற்குப்' பூண னூலொடு 

கூடிமி.யென்ன பாச மாகு கூறு யென்னக் கேட்டனர், 

Ol dn 

(௧௬) 

(கல) 

(௧௮) 

(௪௯) 

(௨) 

(௨௧) 

(22) 

(2௧) 

(௨௪) 

(௨௫)



ஸ்ரீ. சங்கரவிஜயம். 

மனிவர் கேட்டு நின்னி னப்ப முதிய னாலுர் தாங்கொணுக் 

ஈனமுச் தாங்க நின்றேன் பூணற் கயிறு குடுமி வேதமு — 

னிவ ருந்தும் பார மென்ன காத னான வெங்குரு 

மினிதெடுத்துக் கூற லானா ரெதிர்த்த மண்ட னற்குமே. (௨௭) 

இந்த வண்ணம் வாது பே௫ யிருவர் நிற்கப் பார்த்திதை 

ups வியாக ராதி யோர்கள் லாதார் மண்ட னற்குடன் 

றந்தை யோர்க்குச் சாத்தஞ் செய்யும் தனைய னீண்டுவிணுரை 

யந்த வாற்றி னாலுஞ் செப்ப லாகா தென்ப ரன்றியும். (௨௮) 

சந்நி யாசி யாக வநத விவான றனமை யாதுநீ 

யுன்னி டாது செய்தாய் மேலு மோது வேதச் துட்படுஞ் 

சந்நி யாசங் கொண்டு பிச்சை தாவென் றேவக் தான்றனை 

பன்னு மாறே யாத ரித்த லில்ல றத்தின் பான்மையாம், (௨௯) 

அதனி ஓள்ளுஞ் சாத்த கால மன்னா ஞர்ர்தா னீக்டோ 

திதமு ரைததுப பேண னன்றா மாக வின்னா ரெம்முடன் 

பதமூ மார விஸ்வ தேவ ராயிருக்கப் பண்ணென 

முதியர் வார்த்தை சீரு டைத்தாய் முண்ட கோபம் விட்டுடன்,( ௩௰ 

விச்சை வல்ல விசர் தாளை வேண்டி யேத்தி மண்டனன் 

பிச்சை யேற்க வேண்டு மென்னச் சோற்றுப் பிச்சை யென்றனக் 
இச்சை யல்ல வாது பிச்சை யேற்க வந்தேதேன் யானென 

நச்சை பண்டா னம்௪ மாய நம்ப னாருஞ் சாற்றினார், (௩௧) 

மண்ட னற்கா னந்தம் வந்து வாது செய்யும் வல்லமை 

கொண்ட மார்.த ருண்டோ வென்னக் கோரி யுள்ளே னாள்பல 

கண்ட மட்டும் வாது பிச்சை காலை யீவ னின்றளி 

யுண்டி, கொள்ள கேரு மென்ன வோகை யோடு வேண்டினன்.(௩௨) 

ஈன்றா மென்ன வொப்புக் கொண்டார் நாத ரான மாமுனி 

கருன்னு வல்ல விஸ்வ ரூபன் கூட்டு சாத்த காளினிற் 

றுன்றா வார்த்தை பே? வர்,.த தோட நீங்க வேண்டியே ': 
கொன்றும் விண்டு கூச மாதி சொல்லிப்போக்கிக்கொண்டனன், (



எட்டாமத்தியாயம். 

முன்ன தாச வேத் வியாச முனிவர் விஸ்வ தேவராச் 
சொன்ன தானர் த்தை தானர் தொன்மை சாலுஞ் சைமினி 

பன்ன Cath வைத்த பின்னர் பரமர் விண்டு தானமுர் 

துன்ன வைத்து சாத்த சன்மர் துலக்க'லானபின்னசே, (௩௪. 

லந்த வின்னா னோடி யாலும் வாது கெப்யுங் காலையி 

லெர்,ச வா.று தோல்வி வெற்றி யென்.௮ ஞாயக் கூறிட 
வந்த மாக நீரி ரண்டு பேரு மன்பா யாருமென் 

றந்த விஸ்வ ரூபன் லியாச ராதி யோரை வேண்டினன், (௬௫) 

வல்ல ரான விருவர் தாமு மனத்தி லெண்ணி மண்டன 

ஈல்ல நின்னின் பன்னி யான நங்கை யுபய பாரதி 

யெல்ல வற்றை யாய்ந்த றிந்த வேற்ற முள்ளா ளாதலிற் 

சொல்ல வல்ல ளென்று கூறித் தோற்ற நீங்கிப் போயினார். (௧௯) 

குறாவும் யோக வாற்றல் கொண்டு வான மார்க்கங் கூடியே 

மருவு] மில்ல நிங்கி ரேவா வாய்ச்த காவி னுள்ளமர் 

கருவு மூமற் காக்குங் காள கண்டன் கோயிற் றங்கபே . 

யிரவு முற்றுஞ் சேதி யாவு மிருந்த சீடர்க் கோதினார். (௩௭) 

இருவர் செய்யும் வாதி னேல்பு மென்ன வாரு யாமெனக் 
கருதி வர் தான் போலத் தேசு கால வெல்லோன் வந்தனன் 

குருகின் ரைக் கூற லொப்பக் கூண்டி னின்றும் பட்செள் 
விரவு ராகம் பாடிக் கொண்டு லிண்ணெ முந்து போந்தன. (௩௮) 

நித்த கன்ம மாற்றிச் சீடர் கேம மோடு சூழ்தர 
'மெப்த்த வத்த வாசான் முமும் விஸ்வ ரூபன் வீட்டினில் 

வைத்த வாது பீடமீது வரத மாந்தார் வாதெனும் 

யுத்தஞ் செய்ய. ஐச்ச மோடே யுற்ரான் பிட மண்டனன், (௩௯) 

கலைகள் யாவு முற்று ணர்ந்த கன்னி யான சாரதை 

தலைவி பாக விற்றி ருந்து தர்க்கஞ் செய்யு மன்னவர் 

விலையு யர்ந்த வர்துப் பொன்னின் மேன்மை தாழ்வு தூக்டெச் 
அலையை யொப்பத் தானி ருந்து சொல்லுஞ் சேதி சேட்டனள் ()



ஸ்ரீ சங்கா விஜயம். 

ண்டு வேதி யோர்க டேவ ராதி யான விஞ்சையர் 

ண்ட வேவல் வேலை செய்யும் பூவை மார்கண் மற்றுளார் 

ண்ட காந்தி விசெ யில்க ணிர்மா ணஞ்செய் மண்டப் | 

ண்டி னார்கள் தர்க்க விந்தை யெனை வாரு யாமென. (௪த) 

) ங்கை யாணை தர்த காலை வாதி னாரம் பச்தினி 

ங்கு ளார்க டேரும் வண்ண மாழி போசை வானமார் 

;௦ ங்கு லோசை பென்றொ லிக்கும் வாத்தி யங்கள் கொட்டினர் 

;ந்கு சோசி யோர்க ளெல்லாஞ் சாற்றி வந்தார் நாழிகை, (௪௨) 

ரர்க்கர் தன்னிற் ரோல்வி கொண்டாற் சர்கியாசஞ் சங்கர 

'க்க ணத்தே விட்டு விஸ்வ ரூபன் €ட னாகுதல் 
டிக்க விஸ்வ ஈ.பன் தோல்வி மேவி லெந்தை சங்கரர் 

க்கம் வந்து ட னா ப்பார மென்னச் சொல்லிய. (௪௩) 

1நநி யாசக கொள்ள லென்ன வொட்டஞ் சாற்றி யன்னவர் 

துனனி னார்கள் வா.து செய்யச் துறவி யான சங்கரர் 

முன்னின் வ னீச ஜனொன்றாய் மொழியுர் தம்மின் கொள்கையைப் 

பன்னி யிங்சுக் காபனள்செய் பான்மை தன்னைக் கூறுவாம். (௪௫) 

வேறு, 

ஈத்த நின்மல மாய்ப்பர மார்த்தமாய்த் .துலல்கு 

மத்த னிப்பொருட் பி.ரமமு மாவது கொன்றே 

நித்த மாய்ப்பிரி வற்றவ நாஇய!ய் கிலவி 

மொய்த்த டீக்கமு மற்றவஞ் ஞானமா மூடி, (௪௫) 

போர்த்த தன்மையாற் இப்பீயும் வெள்ளியைப் போலப் 

பார்த்துத் தோற்றுதல் போலவே யிப்பிர பஞ்சம் 

பூதீதி யாவையுர் தானெனப் பொலிர்துமே விளங்கு 

தூர்த்த வித்திரி பின்முக ராமெனச் சொல்லும், (௪௬) 

பிரம ரூபத்தி னறிவினா லவித்தையும் பின்னர் 
வருவ தாமதின் காரிய மாம்பிர வஞ்ச 

வுருவம். யாவையு மொழிந்துமீட் டும்பிற வாமே 
மருவு தன்வடி. வாயே வாய்ந்திட மென்னும், : (er)



எடடாமத்தியாயம. 

மத்தி யாகற தென்றுடன் படுமென முந்தை 
வித்தி யாமறை நான்குமே விளம்பிடு மென்னச் 
சு,;தி யாகிய சீர்பெறுந் துறவறம் பூண்ட 

நி$்த ராகிெய சங்கர நின்மலர் சொனனு। 

அன பின்னுடன் மண்டன பண்டித CAG 

ஞான மார்க்தியே யாம்பர மாக்னதுமா ஈல்ல 
வான வத்துவி னிடத்தினின் மறைபி.ர மாணச் 

தானு மாவில் லென்றுமே சாற்றுவன் மேலும், 

என்று கூறிடக் காரணம் யாதெனக் கேட்கின் 

அன்று மப்பொரு ஞுண்டெனுஞ் சொற்பிர சத்தி 

யின். று மேலுமே கனமசம் பர்தமே யில்லா 

தொன்று மப்பொரு டன்னிட மொலிகளின் சத்தி 

பற்ற வேன்றிடா தாதலிற் பகர்மறை முடிபு 
பெற்ற வைகளுக் காபிலும் போபெறு மூல 

முழ்ற வச்துவை யுணர்ருதுசொல் லாகிய வழக்கு 

சொத்ம சொற்களி னாலுல கார்ந்இிடும் தொழிலாம், 

காரி யங்களுக் கொருபிர மாணமும் காண 

வாரு மாறென மறையுளும் பூர்வ மான 

ரு பைத்திடுங் காண்டமுள் வாக்கியஞ் செப்பு 

கேரு மெக்கரு மங்களு மெனும்பொரு ஸிற்கும், 

இடத்து வேதமெல் லாம்9ிர மாணமா யிருக்குக் 

திடத்த தாங்கரு மத்தின் சேரலாம் வீடு 

படி.தீச லத்துளார் யாவரும் பரிவுட னதைக்கைப் 

(௪௮) 

(௮௧) 

(@0) 

(௫௧) 

(௫௨) 

பிடிச்து வர்சதைப் பேணு முூறையென மொழிக்தான் (0) 

இரத லாறவ ரிருவரு மெதிர்த்தவ ராகி 

யந்த மோடவர் நித்திய கன்மமே யாத்று 

மந் த*வேளையு முண்டிகொ ணேரமு மல்லா 

2௧5௪ வேளையு முத்தி ளேன்றள விசைத்து, (௫௪)



ப்ரீ சங்கரவிஜயம். 

மூற்றும் வாதனை பூக்கமா முயன்றன ரோய்வே 
யற்று வெற்றியி லக்குட னாயெ வரம்பு 

சற்று மிஞ்சுத லின்றவர் சத்பமே முதல 

மற்று வாதமும் புரிந்தனர் வகையுடன் கூடி. - (டு௫) 

பின்ன ரச்சபைத் தலைவியாம் பெண்மணி யாங்கே 
யன்ன வர்க்குரித் காய வெற்றியை யாரு 

மின்ன வாறென வாய்க்திட வென்றுமே வாடா 

மின்னன் மாமலர் மாலையை விஞ்சையுச் சரித்து (௬௬ ] 

இருவர் தோளிலுஞ் சூட்டியே யித்தனி மாலை 

SHG காலையி லன்னவர் காணுமவ் வாதின் 

மருவி னா. ரப சயமென வாழ்த்திய வீட்டுத் 

தரும மாவினை யாற்றிடச் சார்ந்தன எகமே. (௫௭) 

அப்பால் வாதிய ரிருவரு மாரணக் கூற்றைச் 

செப்பா கின் காம் கொண்டதோர் சிர்தையின் கருத்திய 

சொப்பா கும்படி. SHEE WICH MES சோடு 

முப்பா லூல்களுக் குடன்பட ஞாயழ மொழிந்தார். (0௮) 

இருந்தார் காவரு நன்றிது நன்றிது வென்று 

மருக்தா வானவ ரமுதமா மார்க்தாஞ் செவிக்கு 
விருந்தா கோ்ந்தது வியப்புடைத் தென்றுமே விளம்பப் 

பொருந்தா வாற்றலுந் தேர்ச்சியு மிக்கவர் பொலிந்தார், (௫௯) 

இன்று வாதிலு காளைய வாதுமிக் கேற்ற. 

மொன்௮ மாறவர் செய்துமே வந்தன ௬ல௫ 

லென்று மிவ்விதம் வாய்ச்திட லரிதென விம்குச் 

சென்று சார்ந்தனர் புற2ஆள சீரிய ரெல்லாம், (௯௰) 

உச்சி வேளைவர் தடைகலு மொண்டொடி போந்து 

பிச்சை யேல்பொழு தாயது வென் .றுந்தான்$பேணஹும் 

விச்சை மண்டனற் குண்டிகொள் வேளையே யென்று 

மிச்சை யோடறி வித்திட வெ.ழந்தன ரவரும். (ae



6Tr’ an WIN alarisn. 

'சயய வேண்டிய த்திய கனமமுஞ் செயது 

தைய லாளளி புண்டியைச் சதுர்மறை யோர்ச 
டுப்ய சிந்தைய ரோடவர் கொண்டுடன் றொடுத்தார் 

டிசய்ய வாதனை மீட்டவர் €ருடன கூடி... 

விந்த வாதிக. ளானன மன்றலாந் தொவிருய 

கந்த மாமலர் போலொளி கான் நிடஞாய 
முந்தி யெல்லையுக் தாண்டிடா அத்தியு மறுப்புஞ் 

சிர்தி யாதுரை செய்தனர் தேசுட னமாந்து. 

விபர்வை மோட்டினைப் பார்த்திடன் மெய்விதீர்ப் பு.று.த 

லயர்வை யேற்றிடல் பிழைசொலி யப்புறர் தேறன் 

மயர்வை பெய்திமுன் பின்முரண் வாய்ர்திடப் பேச 

செயிர்வை per ser மயங்கிட லாய தீய 

குற்றம் விட்டவர் குணமுடன் கூடியே ஈன்மை 

யுற்ற வாறதி வினரவுட னோதின .ரானார் 
சொற்ற இன்குணம் யாவையுஞ் ௪ருறச் நூக்க 

Apo லுற்றனர் கூடிய நீள்சபை யோரே. 

இன்ன வாறவர் நாள்ல வேன்றள வெல்லாஞ் 
சொன்ன வோர்திறத் தாலவர் கல்வியின் ரொகுதி 
யென்ன வாமென யாவருரந் தேர்ந்தனர் மேலும் 
பன்ன வேண்டிய யாவையும் பகர்ந்தனர் முறையே, 

சீவ விச்சுர் சைக்கியத் தாபனஞ் ரெய்யன் 

மேவ லாமெலை மண்டன ஸில்லென விளம்ப,ச் 

தேவ மாழுனி யுண்டெனச் செப்பின ராண்டுத் 
சாவ லாயினன் மண்டனன் பேதமே சாற்ற, 

வேறு; 

தூயமா முனிவர் நுங்கட் டுவிதமாச் சுருதி பெல்லா 

மாயமாம் விவகா ரத்தின் பேதமே வழங்கு மெம்மி 

னாயவத் துவிதங் காட்டு மாரணம் விலகா ரத்தின். . 

மேயசம் பந்த பேதம் விளக்கு மென்று சொன்னார், 

௮/௫ 

(௬௨) 

(௬௯) 

(௬௪) 

(«@} 

(௬௯) 

(௬௪) 

(௬௮)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம. 

உலசெலு மாதி பாவாஞ் ஞானமு மதனி லுத்றே 
யிலகுகா ரியமாத் தேரற்று மியல்லிவ காரத் தானே 

பொலிவுசம் பந்த மான பூதபெள தஇிகமாம் பேத 
மலிபி.ர வஞ்சர் தானு மீததையாய் மாண்டு போகும். (௬௯) 

பிரமஞா னத்தைக் கொள்ளப் பேசிய குணாகு ணங்கண் 

மருவிடும் விசேட மற்று மலமறு ஞான மாகித் 

தெருளுட னிறைவா யுள்ள சிறந்திடும் பிரம மான 

வொருபொரு ஞூண்மை யென்ன வுசைத்திடும் வேத மெல்லாம். () 

முதீதியஞ் ஞான மீக மூயலவிப் பிறப்பிற் Faw 

மூத்தியா யடைய லாகு முதிர்ர்தலிப் பிரமஞான 

கத்தியை யடைவ தற்குச் சிறர்திடுங் கருவி யாகம் 

பத்தியா யியற்றி ரண்டு பாசனை யென்ப தாமே, (௭௧௪) 

அதற்குவை ராகச் சன்னி யாசமே தக்க தாகு 

முதற்குரு முகமா ரான்கு முதுமறை வாக்கி யத்தை 

யிதற்கது பொருளா மென்ன விதவுப தேசம் பெற்றே 

யிதைக்குறித் தெண்ணித் தேற்ற மடைந்திடச் சித்தி யுண்டாம், () 

மண்டன மிரிரன் பக்க மனைத்தையு மறுத்துப் பின்னர் 
விண்டன ருரையிற் காட்சி வினைகல வாச போதம் 
கொண்டிடல் பிரமர் தன்னை முதலிய கூறி யாவு 

மண்டல குருவாய் வரத மாமுனிக் குருக்க ளேறே, (௪௩) 

பேதிய கருமகாண்டப் பெரும்பி.ர மாண மெல்லா 

மாசிரி யோரா லத்து விதவகை யாக வர்த்த 

மாசற வுரைக்கப் பட்ட மண்டன னணிஆு்,ச மாலை. 

தேசொழிச் துலரக் கண்டார் ரசாகசவச் சபையி லுள்ளார், (௪௮௪) 

சங்கர முனிவர் வெற்றி தாங்கினர் விஸ்ன ரூபன் 
புக்கமு. மடைந்தா னென்னப் ப.ரர்தவச் சபையோர் தே£ம்தார் 

இங்களென் முதத்தா. ளான சாரதைசர் செல்கி யாளு 
மஜ்சவர் பிச்சைக். சால மணுகிய தென்று சொன்னாள், (எடு



எ்ட்டாமத் தியாயம், 

பொதுப்படக் கூறி நின்ற புதுமையால் விஸ்வ சூபன் 
விதிப்படத் துறவு கொள்ளல் விழுமிய தென்று யிற்று 
நிதிப்பெருந் தலைவி யாளு நீன்மல மூனிவர் மாட்டு 

மதிப்புடை யாளாய் கின் வாழ்த்துவா ளாயி னாளே, (௪௬) 

நீத்தவ வெனக்கு முன்னர் கேர்ந்ததோர் சாப மென்னைப் 
போர்த்துற லாய இன்,று போயிடும் காலக் சட்ட 

வாய்த்ததா லெங்கு நின்.று வந்தன னாக்குச் செல்வேன் : 
பார்.த்தடு மென்னக் கூறிப் பாணியி லக்க மாலை, (ஏஎ) 

புத்தகங் கிளியாழ்க் கொண்டு பொலிந்டும் Caras grees 
சுத்தவெண் ணிறமா மேனி துலக யாருங் கண்டு 

வித்தைமா மகளே யென்ன எிளம்பிகின் றேத்த லிண்ணிற் 

சத்திய லோகஞ் சென்று சார்.தர,ச் தொடங்கி னாளே, (௭௮) 

மந்திர லயநற் சித்தி வாய்ர்தமா முனிஎ ரந்தச் 
சுந்தரி யேகா வண்ணர் தூர்க்கையின் விஞ்சை யோதிப் 

பர் தனஞ் செய்யக் கட்டுப் பட்டல ளாக மாது 

மந்தர கின்று ழே யிறங்கியே யவைக்கு வந்தாள். (௭௯) 

அடி தீதலம் பாரின் மேவா தர்த.ரத் தமாற்து கெஞ்சி 

னிடத்தெணும் வரமும் யாதா மிசைத்திடு மென்று கேட்கப் 
படி.த். தலம் யான்செய் யிர்த மதமது ப.ரவு மா.று 

முடித்தருள் செய்யா யென்று முனிவரு மொழிய லானார், (௮2) 

அடியரறாக் கெளிய ளான வம்மையே யடியேன் றம்மை 

யிடமுறக் கேட்கும் போதி லேகலா மக்கான் மட்டிற், 

றிடமுளக் கூறு கொண்டு சிறியர்யாம் வேண்டும் போது 

வடிவுறக் காட்சி தந்து வசனமு மருளா யென்றார், : (௮௪) 

முனிவ.ர£ரிர்த வாறு மொழிந்திடக் கேட்ட ஈங்கை | 

மனமுவர் தவர்க்கு வேண்டும் வண்ணீமே யாகு மென்னத் 
தனிவர மீர்தாள் பின்னர்ச் சங்கரர் விஸ்வ ரூப 
லுலுமுள மாய வேண்டி. யு.ற்றனர் களித்து மன்னோ, (௮௨) 

எட்டாமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 
... சச்செய்யுள் டுஈடு,..



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

HOTLIST WH இயாயம 

வேற். 

கன்ம முக்கியங் காசினி யோர்க்கெனும் 

வன்மை மண்டனன் றன் ணைநல் வாதில்வெல் 

தன்மை கூறின மேலவன் ஸாங்யெ 

புன்மை யையமும் போக்கிய தோதுவாம. 

அண்ட arg னாயர்தசித் தாந்தத்தாற் 
பூண்ட தீயபி மானமும் போக்கினேன் 

மாண்ட வுண்மையை புள்ளத்தின் வாய்ந்சன 

னீண்ட வாதினிற் மரோல்வியை சேர்ந்த தால் 

துன்பம் வந்தெனைச் கோதகஞ் செய்தலி : 

லென்ப தாயினு மின்பவை ராகத்தை 

யன்பு கொண்டனு போகமே யார்ர் திட 

வம்பு செய்கிற தோரையம் வரந்துமே. 

என்ன வென்றது கேட்டிடி லென்குரு 

மன்னர். சைமினி மாமுனி யல்லவோ 

வன்ன மாமுனி யாற்றிய ரூத்திரஞ் 

சொன்ன காண்டமும் பொய்க்குமோ சொற்றிடீர், 

கன்ம முக்கிய மென்றதின் சாரண 

மென்ம னத்திடை யெண்ணியே கூறினா 

ென்ம யக்கமுர் தீர்த்தரு ளென்ன்வே 

சொன்ம றைச்துதி சொல்லினன் மண்டனன, 

கேட்ட காலையிற் சங்கசர் சேண்மையாப் 
வாட்ட மின்றியே யுத்தரம் வாழ்த்துவார் 
நீட்ட மாம்புகழ் சோர்தநின் சைமினி - 
கூட்டு சிர்தையர் கூறுபிர் மத்திலே, 

(௨) 

(௪) 

(ட)



ஒன்பதாமக் தியாயும். 

அன போதிலு மாண்டவ னாணையாம் 

வான மாமறை வாக்யம் பற்றியே 

பூள மின்றியு லோகமு ணர்த்திடத் | 

தானம் மாண்புடன் சாற்றின கணா. 

அன்ம கோடிச்ட் காதா டொட்டுமே 

பான்மை கொள்விட யங்களிற் புற்றிடு 

கோன்மை வாய்மன மத்திற சோக்கியே 

'மேன்மை ஞானமும் கூறுதல் விட்டனர், 

அத்த கைத்தவர்க் காயிட வெண்ணியே 

ஈத்த வாத்தும நானமுர் தோன் றிட . 

கொத்த கா.ரண மாமென வோதடு 

மெத்த கனமமு மேலெனச் செப்பனர். 

ஞான மெய்திடற் காந்தடை நாசமா 

மான மாமனத் தூய்மையும் வர்திடு 

மீன மற்றமபா கப்பய னீச்சுர 

ஞான வாரி யாரிட் மனபுமே, 

வேறு, 

அடைந்திடச் செய்யுங் சன்ம மக்குரு பத்தி ஞான: 

மிடச்தருங் கடவுட் பத்தி யின்னருள் சேர்க்கும் பின்னர் 

மடந்தரு ஞான,பேத வுணர்ச்டுியை மற்றொ ழித்துப் 

படர்த்தவத் துவிச ஞானப் பயன்பெறப் பண்ணு மன்றே, 

௮ன்னதா லவித்தை வரத தானசம் சார முற்றும் 
தன்னைகிட் டொழித லாகச் ச௪ர்சிதா நந்த ரூப 

மன்னிடு மதுவே விடாம் வர்ய்க்குமிப் பயனை யெண்ணிப் 

'பன்னினர் ம.ுமைக் காகும் புண்ணியம் பாவ மென்ன. 

அவற்றுணழ் பயனை யெய்தற் கறைந்தனர்;பேத மான 
திவத்துறை கன்ம மார்க்கஞ் சாதனை கொண்டு பாவர் : 

தவிரத் தபின் பயனி னாசை தானொழிப் பித்து கன்ம 
சவத்தனை யுணர்த்இப் பிரம சத்துவ ஈன்கு காட்டும். 

(௮) 

(0) 

(2s) 

(2) 

(2௧)



ஸ்ரீ சஙகரவிஜயம். 

னக்கை வசமே யாக்கச் சகுணவு பாச or Sen Bt 

ரிக்க வோதிப் பின்னர் பகர்ர்திடும் பேதப் பொய்யைச் 

தவித்து கிற்கு ணத்த வுபாசனை செப்பி யுண்மை 

மற்றத் துவிசத் துண்மை யினின்முடி வான தாக, (0௪) 

(ப தேச மாச வடிக்கடி, கறி யிந்த 

)று சருச்சே பென்றன் .மதமதாம் லழிமற் றி?லாய்த் 

றிய மறைக ஸளெல்லாஞ் சேய்களுக் €ன்ரு ளூத்தி 
9 சொண்டு ணர்ச்சி யாக்கலா யுலகங் காக்கும், (௰௫) 

)வயெலாம் பிரம கன்ம காண்டங்க ளிரண்டு நான்கு 
"யமா மறைகண் முற்றுர் தோந்துட பைத் தோன்று 

வயற விறுவே கின்றன் சைமினி ஈற்க ரத்தா 
வையிறா லறிமீவ னென்று லிசைத்திடக் கேளா யென்ரார்,.(0௯) 

ஈனவர் குரல ரான வைந்ெலு மறையாங் காசை 
ாஈன்னவம் முனிவர் செய்த சூத்திரத் திதுவே காமு 

ன்னிய கருத்தா யோதி புளரவர் டர் கொள்கை 

ரனதே யாகு மன்றி முரண்பட வாகா தையா. (Wer) 

வீ றுயம் வியாதி ௦0) மற்த்ற்ற “௪... மள்ள 

ன்றிய கருத்துத் தம்மின் கருத்த தோன்று மாரு 

பான்றிய தென்ன வோதி யுளரென முதல தான 

ன்றிறல் வாக்கி யங்கள் வகுத் தமண் டனறகுச் சொன்னா,(ய௮) 

ணடனன் கேட்டே யற்றேற் சைமினி வண்ட வத்தோர் 

சாண்டதோர் கன்மர் தானுங் கொடுத்திடும் பயனை பென்ன 
ண்டுமே கடவு டானு மிலையென விளம்ப லேன்க 
ண்டலத் துறவி யாரே வழங்கடு மென்னக் கேட்டான். (Wa ] 

வகுரு மகனார் கேட்டுச் 2.றுஈகை செய்து சொல்வா 

வமுறு நாத் தி கத்தோ ரவ்விதஞ் செய்தா ரன்றோ 
வனமே கொண்ட, தர்க்க சொருவகைக் கார ணத்தா 

EPO (PSH சாட்டி நாட்டின ர௬ுண்டென் ஜோதி. (2)



ஒனபகாமக் தியாயம், 

/படி.ப் பட்ட தான விலக்கான முடைய விச 
றப்புடன் கருதத் கொத்த வளவைப் அற்றுக் காட்சி. 

/பிர மாண மற்று. பாசனை யாற்று மாறு. 

/பில்வே தாந்த நாலா மொன்றி னற் சாற்ற லாமே, (2.8) 

55d பெறச்செய் வண்ண மகத்தினிற் கொண்டே யுத்தி 
கநிலை யொன்றே கொண்டு பகருகை யாயி யோரைக் 

தமொடு மறுத்தற் காகக் கழறிய தருக்க சோடே 

தமுடன் பட்டாழ் போலச் சைமினி யில்லை யென்முர் (௨௨) 

)த்திறத் தாலே யன்னார் நிரீச்சுர வாதி யல்லர் 

isan வென்னச் சொன்னார் விமலரார் துறவி யாரே 

ிஜ்தமா ரைய மின்னும் தீர்ர்திடா விசுவ ரூபன் 

|த்தியாய் நினைத்தா னந்தச் சைமினிப் பரமன் றன்னை. (௨௩). 

.ன்னெடு sro sé கம்மின் பனுவலை ஈம்பி புள்பா 

.ன்னக சயனச் தண்ண னாபியாம் பதுமம் வர்2தான் 

ரனனுடை யமிச மாகித் தரைவரு £ீடன் றன்னை . 

புன்னிய படி.மீ டேற் றும்பொழுததா யோர்ந்து வந்தார். (௨௪) 

சதுமறைக் கன்ம மார்க்கந் தன்னையே நம்9ப் பாவ 
வதாமமா நெறிக்கு மிக்க வச்சமுங் டுகர்ண்டே யாசான் 
usta சன்பு கூர்ர்ேத பொழுகிய பயனால் ஞானப் 
பதிவு வருக னானாப் பண்டிதா விசுவ ரூபா. (௨௫) 

இங்கமர் பரம வம்ச விச்சுரச் சச்சி யாரி 

யிங்கித மாகச் சொன்ன தென்கருத் தாகு மென்றன் 

புங்கவ குருவி யாசர் புந்திகொள் கருத்து மாரு 
யெக்குகா னிசைத்தே னில்லை யிதுவரை யுனக் யானே. (௨௯) 

குரவனா யிருந்தே னின்று முதலிவர் குருகிழ் காவர் 
மருவிய வென்க ரத்தை யிவரறி வண்ணம் கேட்டிற் 
டுறரி.௧ர விசைப்பேன் கேளாய்ச் சேரின் சந்தை பெல்லா 
மோருபடி, யாகத் சேர்ந்த வு.ச்சம ராவா சென்றார். (௨2)



- ஸ்ரீ சங்கர விஜயம். 

ஈண முனிவர்க் சேர் சைமினி யருர்த வர்க்கு 

ணா மூர்த்தி யாகத் தரிசனம். காட்ட ரூனச் 
$லா லவரு: சோக்கச் சங்கர னருளா னன்மைப் 

ரவம்- பழமாய் வந்த பண்டிதா பாரா யெனருர் ௨௮) 

கி யாசி போரெம் போலிய ரி ரில்லை யன்றி 

ra மேவு இன்ற மானிட 'ரெவரு மில்லை 

ர வணிபான் பாரில் ஞானமா மாரி பெய்யும் 

சமா முகிலே யாகும் ப.ரமனா மென்று சொன்னார், (௨௯) 

(டல குருவா மிர்2 மாதவன் மலர்ப்பா தக்க 

(டிநற் சேவை செய்தே யாக்கமும் பெறுதி யென்ன 

'டனற் கோதி ஞான் கோக்கமும் ' வழங்கிக் கன்மம் 

£டசை மினியுஞ் சென்றார் வேண்டிய வாசி கூறி, ( 0) 

Coun. 

சங்சைகொளு மண்டனனு ஞானமெளு 

நோக்குடனே தரிசித் தானஞ் 

சங்கரரும் பரமகுரு வார்தக்க. 

ணாமூர்த்தி தனித்தோற் றத்தே 

, டங்கமர மன்த்துள்ள வையமெலா 

மசனிறரொழிர்ச வவன்மா ணாக்கர் 

் செங்கமல நான முகனா யிவனையுடன் 
கண்டும௫ழ் சறக்க'லானார். - (௬௪) 

பின்னரவ னாக்கமனை யாவையுந்தன் 

மகற்ஈளித்துப் பிரயா சத்தாழ். 
.ற்ன்னுழைப்பாற் சேர்பொருளை யறவழியிந் 

செலவிட்டுச் சங்க ரர்க்கு. 

மன்னுகளி வரச்செய்து கன்மவழ் 
வைராகம் af sé ge: GT 

சர்கிப்ச வாச்சீரமம், 'கொளவேண்டிச் 

சங்கரரைத் தரவே கேட்டான். (௩௨)



ஓனைபதாமத்தியாயம், 

௮ ததருணஞ் ச௪க்கரமா முனியுபய 

பாரதியை யகத்தி லெண்ண 
வுத்தமியு முன்வந்தா ளென்வெற்றிப் 

பாட்டாலே யுனக்குத் தோன்றுஞ் 
சித சுமதி யாதென்ன வினவவலண் 

மகழ்ர்தினிது சிறுமி யாக். 

யத்தனகம் வாணாளி னடந்ததொரு 

வரலாற்றை யறைத லானாள், 

ஐயவென திளம்பருவ 'மாயிடையா.. 

னிருந்தளவி லாலம் விழ்தாய்ச் 

செய்யதிருச் சடைதாங் நீறாக்க 
மணிர்தவராய்ச் சிவனுக் கன்பார் 

அய்யவரு மெம்மனைக்கு வர்தடை 
வருக்யமு,க.த றுலங்கச் செய்து 

)ையலென தன்னையும்பூ ஏி.ச்சவரை 

யுளளழைதீதுச் சாற்ற லாளை. 

௮ண்டவனே யென்மகளா மிவளுப்யும் 
வகையாதோ வன்பாய வாழு 

மாண்டளவு மெத்தன்யோ கணவனுறுங் 

நிமமேதோ வறைமி ரென்ன் ' 
மாண்டவருஞ் சிறி களவு சுண்மூடி 

யோகத்தின் மனமி ருத்தி 

நீண்டவெமின் மாபுவழி யாவையுமே 
நிகழ் த்தவவை நிசமா யுற்ற. 

மங்கையளே நினதுமகள வாணிபின்௯. 
அடன்கொண்டு வந்தா ளாகும் 

பொ்குகளி பரிலாரத் தோத்தமெதும் 

புறமதத்த புத்த ராதிச் 
சங்கையறு eon Sao nes மறைமார்க்கற் , : 

தன்பமுறுஞ் சமயந் தன்னிற் 

செங்கையினில் வேலேந்தஞ் சண்மு. 

பட்டத் திகழதி தோன்றி 

(௩௩) 

(௬௪) 

(௬௩௫) 

(௩௬)



ஸ்ரீ சங்கரவிஐயம். 

வெனறிடலு மவன்றன்னை கான்முகனின் 

கூறுடைய விசுவ ரூபன் 

சென்றடைவன் சீடனென வேதமுதற். 

காண்டமதைச் பறக்கக் கற்றுத் 

அன்றியால் ஜ£வர்தர்களும் வேதியரும் 
சூழ்ந்தவ.ராய்த் அுதியா நிற்பார் 

மன்றலமர் குழன்மாதே நின மகளு 

மவன்றனக்கு மனைவி யாவாள், 

முக்கணனா ரமிசையொடு ஞானவழி 

நிலைகிறுத்த முன்னி யாங்குத் 
தக்சபல சீடருடன் சங்கரமா 

துறவியருந் தருக்கப் பிச்சை 

யொக்கவளி யாயென்ன வந்தவனை 

வென்றிடுவா ருயர்ந்தா ரான 
வக்குரவ ரிவளுடலும் வாதாட 

வருவரென வறைந்து போஞார், 

சொற்றவையி லொன்றேளும் பொய்க்காது 

மெய்ம்மையுடன் மோன்றி வந்த. 

மற்றவைபோ லென்னுடனே வாதாட 
கொன்றன்ளோ வாதி லென்ற 

னதிறவரை வென்றதனான் முழுவெத்றி 

கொண்டதுவாய் ஈலில வொண் 

முற்றவுமே வெத்.மிபெற வென்றனையும் 
வெல்.லுமென மொழிந்து கின்றாள். 

விரதமுடை துறவியரு மானமுடை 
யாடவரும்-வேய்மென் மோளா॥ 

சுரிகுழலி யாருடனே an BO ser 
முறையாமோ சொல்லா யென்னக் 

சருவடையா முனியரச, கேட்டிடலுக் ' 
கலைவாணி கடல்சூ ழிந்த 

விரி தலமே வர். தவளா மம்மங்கை 
மேலெடுத்து விளம்ப லுத்றாள், 

(௭) 

( % 4) 

(௧௯) 

(சம)



ஒனபதாமத்தியாயம. 

சாத்திரங்க எனைத்தையுமே ஈன்குணர்ட 
ரிவவண்ணஞ் சாற்று fOr 

லேத்தரிய துறவியரே யானிசைப்ப 

தென்னாகு மேன்ற வாது : 
வாய்,த்திடமே புலையவனோ தரியக்கு 

சர்துவதேர் மாதர் தாமோ. 
வாத்துமாமற் ருரேனு முயரவுடைய 

துடலாகா தறிவே யாகும், ' 

ஒழிபுடைய துறவிகளுக் கேன்வாது 

மதவழியை யொழுங்கு செய்து 

விழுமையுடை லோகோப காரமூ.றங் 
காரியத்தில் விருப்பங் கோண்டே 

பயொழுகிடுவர் சிறந்தவதி காரிகளே 

யாவரதை யுற்றா லன்றிப் 

பமு,கறவே வெற்றிகொண்ட தெவ்வாரு 

முலகுபத்றிப் பக்தர் போலும். 

நீரெல்லாச் சுதந்தரமு முடையி௫. 

னமிசென சோ நிந்தேன் 
சில்லை யெனைவெலலாக் கால்லாறு 

ang sie Cats பிஸ்னர் 

நேரிஃலை யார்வரினு மெனவிருக்க | 

வேண்டாமோ நீரி லாருங் 

காரல்லி விழிக்கர்க்கி யுடன்யாஞ்ளு 

வல்கியருங் கடுச்ச வாதம், 

புரிர்திலையா மேற்சலபை யுடன்சனகன் 
புரிக்திலையா புகழி லந்த 

வருந்தவருங் குறைக்காரோ யானெதிலுங் 
குறைந்தவளா யமைவே னாயின் 

பொருந்திடுத லில்லையென விலகடெலாம் 

வா தினுமைப் பொருத வுள்ளேன். 

அ.ரந்தசரே தய்வுசெய வேண்டுமென ச் 
தோசையவ டொழுத சொன்னாள். 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௧) 

(௪௪)



| ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

அப்பொழுது HSI Fuh 
னுடன்பாட்டை யடைந்து வாதுக் 

கொப்பின ரவ வாதியல்பை யக்தண்ணு 

மகக்தனுமே யுரைக்க லாத்ரு 
ரிப்புவியின் மத்றதையா ரித்தகைக்க 

சறப்புடைத்தா மென்னத் தேர்ந்து 

செப்பியவோ ரவ்விதமே 6-65 5B 

பதினேழு தன க்திம் கம்மா. 

.ஆசணமமோ டஉாகமபு சாணா 

காசகலை யங்க பள னில் 

பூரணமாய் வாகாட யவறரைவெல 

ofl சாகப் புனினக யோர்ற்ு 

கா. ரணமு மில்லை.பிவ ரிளமை$லே 

துறவுகொண்டார் காம தாலி 

கலோசணுவ மாரியாகா மர. அடறக்ணர் 

வினவிடு தற் கு௮/இ கொண்டாள் 

தெரியாமதற் பி. ரசங்கஞ் செயவொண்ணா 

கதன்றியுகாஞ் செப்பும். கேள்விக் 

குரிமையுட னுக்கசமும் வழங்கல் : 

மீறுல்வியினை யுற்று ராவர்... 

“fl as cor a 8D ga G eu (0) .13 501 On evar soll & 

சாமதையாக் கதைய லசளு 

மரியாதை யாய னம் முனி௮..ரரின் 

முன்னின் நு வழுத்து வாளே. 

அங்கமிலா மகன்கலையு மெத்தனையா 

மெவவாருூ மமையுக் கான 

மெங்குளகாம். வளர்பிஹையி லெவ்வாஞுக் 

சேய்பிழையி லெவ்வா மாகு .. 
மங்கையாபா லெவவிகமா மாடவா்வா 

லெவ்விகமாசம் வழுக்கி சென்னஃ | 

௪ங்க.ர.ஏவ் வினாக்.ளையெல். லாக்கேட்டே 

ருத்த. ரமுஞ் சாற்ரு...ற்றார்.



OTL ST LOS HUT. 

sur Da Osram Sep Ai sarey : 
யோித்துப் பேசா துற்ருற் 

பூரியரா பயெண்ணி௰லார் புகன்றிட்டா . . 

லறக்குறைவு புகுத லாகுஞ் 
ருடைய வம்மையளே யொருதிங்கள 

வைபொறுக் EDD செப்புக் கேள்விக் 
2கருடனே பதிறுரைப்ப லென்றுசைத்தார் 

தோகையுட னிசைக்தா என்றே. (௮௯) 

sor us Cor irom பிரசங்க 

முடிவுற்ற தவையோ ரொல்லாஞ் 

சென்றனர்தம் மகச்திடமே யுடன்குருவுஞ் 

சூழ்க்ததிருச் சட சோடு 
மொன் றியயோ கத்திடமால் வான்வழியே 

செல்லுகையி Carter Op» 

வென் oct) களைதீர்க்கும் Oumar Bs 

குன்றுச்சி யிறங்கி.னாசே. (2) 

அங்கொருமா மாத்தடியி லுயிர்நீத்,த 
சடமொன்றை யடக்கஞ் செய்யப் 

பொங்கொலிகீர் வாரியென மாதர்களு 
மற்றவரும் பொதுளி நின்று 

கங்க முறை கழுதுகளு மிரிந்தோட் 
கவோவெனனக் கதற.ங் காலை 

பங்கயமா பாசனி.து வென்னவெனக் 
கேட்கவவர் பக.ர லானார், (டக) 

ரகுமசனென வெழிலாதி கொடுகாட 

நால்வல்ல கோமா னான 

வஉரகனென் பானிளமை யெழில்வரிப்ச் 2 
மனைவியாக ளகேச ரோடு 

பமரகிறை யுய்யான வனம்போந்து 
வேட்டையினைப் பற்ற வாங்குத் 

தீமரமுத மொழிமாதர் விட்டவளு 

முயிர்நீ த்தான் றயங்க வையா, (Ge)



ஸ்ர் சங்கரவிஜயம். 

அப்பிணமே வைத்தவச்க ளழமுகின் ௫௬ 

சதீல்யானு மடைய வக்தச் 

செப்பிணைமா முலைமாக ரணைவேக்தன் 

மூர்ச்சிக்த திறமே போலத் 
அப்பீணைமா கொடிகர்க்கு மீண்டெழுற்து 

போர்தவனின் சுதன்ற னக்கே 

யப்பணமா முடியாரும் பா.ரசாள 

முடிசூட்டி. யமைவே னாங்க, 

மனைவியர்கா மக்கலையின் ஜேரச்சிக்குச் 
சான்ராக வாம்ந்து பின்னா 

கினைவியைவில் வக்தடை.வல் பயோ௫வலி 
| மாலேநீர் நீத்த விந்த 

வினைவி.ரவு மூடறன்னைக் காததிடமென் 

மூணையிட்டார் விமல னாரு 

நனைவியைமா மலர்ப்பாசன் கூருகாதர்ப் 

பணிந்தெழுர்து ஈவில்வான் மன்னோ, 

வேலு. 

பேரறி வாளசே பேசுவ தென்னே 

நீ.ரறி யாதது நீணிலக் தூாண்டோ 
வாரிம வாயினு மன்பனா லோகக 

கூ. ரரு ளென்னிடங் கொண்டிவை சேண்மின். 

முன்னமச் சேரந்த. மொய்ம்புடைச் ௪ச்கன் 
றன்னுடை யாக்கையைச் சரர்ந்தகோ .ரக்க 
னென்னுஈன் மாணவ னின் புடன் காக்கப் 

பன்னியே விய்ந்கதோர் பார்த்திபன் கூட்டில், 

புக்கவ னாகியே பு.ரந்த.ஈன் போல 
மிக்குயர் சீருடன் Cronos காட்டைத் 
தக்கவா ருண்டிடம் தன்மமே யோங்கள். 
சொர்க்கரா டென்னவே தோன் திய தவே.



ஒனபதாமகத்தியாயம், 

இச்செயன் மந்திரி தேர்ந்துட னீங்கு 
விச்சையில் வல்லவோர் சித்கனு மேவி 

யுச்சித மாய்ப்பி.ர வேசமு முள்ளா 

னிக்சய மீன கெஞ்சினிற் கொண்டான். 

அப்பெரி யான்றனை பப்பு.ற மேச 
வொப்பு க னே.ரல வென்றவ ஜேோர்க்கான் 
செப்பிள வார்ருலைச் சித்தினி மாதர் 

பற்பலர் தங்களைப் பண்புடன் சேர்த்.மாக . 

அன்னமென் னடையவ சாட்டமும் பாட்டும் 
பொன்னிற மேனியும் பொத்புமே சொக்க 
பன்னவன் கூட்டுற மாமுனி யோனு 

முன்னவன் கொண்ணிலை மூற்றும. (06 BUCH. 

ஆசிரி யானளி யாணையின் வண்ணம் 

பூசிதை யாயுடல் போறத்றுகோ .ரக்கன் 
காசடை யாவணங் காத்துமே வக்கா 

னேசமும் பத்தியு கோமையுல் கொண்டே. 

சென்றன கான்பல சேர்ந்துல னாகசா 

னென்றவ மோர்ந்து. னேற்தலின மாதர்க் 
கொன்றிய நாட்டிய மோதுவல் வேந்தே 
யென் கிறம் பாருமென் மேேயவண் போக்கான் 

கோவ செய்யெனக் கூரின னன்னான் 
பாவையர்க் காலும் பாடலுஞ் சொல்லப் | 

போவதில் at ¢B0b CuripRale Cuns. 

LIT GU LP மமோதினன் பார்த்திப வுக்கே. 

அக்கண முன்னடை. யாக்சையி னெண்ணம் 
பொக்கென வந்திட சேஈ்தூடல் போட்டுச் 

இக்கென வேநுழைக் தான்றனின் Gps 
மிக்கசை யானறி வேனெனச். செசன்னான்



ஸ்ரீ சங்காவிஜயம்... 

பாவையர் கூட்டுற வைக்கொடு பாரில் | 
யாவரே ஈம்கதி யெய்தி. ரையா 
தேவரீர் விட்டிடா வீரியச் செல்வர் 

பாவமே யல்லவோ பாழ்படச் செய்தல், 

து.றவிச ளா நம்மிடஈ் தோன்று 

மறவினை பெத்திற மாகு. நா லெல்லா. 

மறவிழி வாமென வாயறை காம 

மறவினை யெத்திற மாமுனி யேறே, 

ஆண்டவ சிவ்வித மாகிய வெண்ணம் 

பூண்டிடின் பாரத துமைப் பூவுல் கெல்லா 

மாண்டிடு மல்லவோ வாழ்த்துவ தென்னே 

வேண்டிய தேதினால்' வித்தகர் செல்விர், 

தாமைர மாமலாச் தாளனு கன பு 

சேமமுங் கொண்டிவை கூறியே கிற்கள் 
சோமனை யாரமுடிச் ெ தான்முனி யாள 

மாமறை யாய்ப்பஇில் வாழ்த் இவ சானா. 

புந்தியின் மிக்கவ போற்றருங் ௯ ற்று 

சம்சதஞ் சத்திய மாயினுஞ் ச! ற்று 

மிர். தரல் லாக்கையில் யானென, தென்னும் 

பந்தக மாயுள பழ்றுணு... யார்க்கே, 

சொற்றவக் காமமுந் தொர்தகஞ் செய்யு 

முத்திய சித்தரை மூமறை ஞான : 
ந.ற்றவக் காப்பினி னண்ணியிஞ் ஞாலப: ' 
பற்றறுத் தோர்க்கதஇற் பாதக மில்லை, 

கேயெளலுர் தோளிடை மெல்லியர் போக 

sides semen aps sips gong யுண்டோ 
தீயினில் ug@Oraré saBos Buje 

தூயவர் வச்சொலி யோகமென் றுறையால் 

(௬௫) 

(௬௬) 

(scr) 

(௬௮) 

(௬௯) 

(20)



ஒன்பதாமத்தியாயம். 

தாங்குவை ராகமுர் 'தான்குறை யாது 
சாக்கொளு மெண்ணகிச் சாதரு வித்தா 

மாங்கத வென்றனை யாருமோ விச 
OAS ass னாற்பய முண்டோ. 

பிரமமே தானெனப் பேடு வோர்க்கு 
வருணமே யென்பன மாறுபா ட. 

மருளினா லிச்சகம் வாத்தவ மாகர் , 

தெருளினாற் யொய்யெனத் தேதர்ர்திடு வோர்க்கு, 

௮ச்சமுர் துன்பமு மாவதி spr cay. 

முச்சச வேள்விக ளோரெலை யறற 

விச்சைமா வேதியர் விய்ர்திடச் கொல்று 

மச்செய லாதிங்ய னற்றவன் ஞானி, 

ஏனெனி லத்தொழி லென்செய லென்று 
ானெலு மச்செருக் காமதை ஈண்ணான் 

வானிறை மெய்யதி வின்றியே'லாழஞ் 
சானிக ளாச்சனி யாசிக னால்ல. 

உணவென நாற்றுவர் தஞ்சிர €மாச்சிப் 

பிணதநுக சோரிகள் பிச்சுமே நின்ன 

வணமுட ஸிீச்தனன் மற்றுமப் பாகம் 

பணவிடை யேனுமே பற்றிய துண்டோ, 

௮வ்வித மேயெனக் கவவிரு கன்மங் 
கவ்விய பற்றிலை யன்றியிக் காயத் 

தொவ்விய வைம்பொறி யோடுமக் காமம் 
உவ்கிலுங் குற்றமோ வந்தெனைச் சேரா. 

gin மிவ்வுல காரிய லொப்பத் 
தூயவர் ஈன்னெதி பற்றியித் தூலக் 

காயமுல் கொண்டியான் காத்தான் Camry 

ஞாயமொ டாத்றிட QasiraflGu orga. 

(a2) 

(௭௧) 

(௭௪) 

ora) 

(௭௬) 

(௭௭) 

(௭௮)



பரீ சங்கர விஜயம், 

இத்தனு வுக்கொரு குற்றமு மெய்தா 

p65 மாமிட மொப்பியே வைத்துச் 
செத்தவக் கூடுறச் சேருவ லென்னப் 

பத்தனு மொப்பினன் பண்புடைத் தென்ன, 

. ஒத்ததோர் பாறையிழ் சங்கரர் யோச 
வித்தையே யூற்றுடன் வாயுவை மேலே 

யுத்தச மேயிமுத் தெர்ன்றிய பொறியின் 
டுமாய்த்துக லந்திட மூச்சிமுத் தாங்கு, 

கும்பனஞ் செய்துபின் கூடுமை வாயு 

வைம்பொறி சன்மமோ. சைந்தெலுங் கருகி 
வம்பிடு மாமனம் பு,த்தியென் வகுத்தி 

யம்பீடு தத்துவ மார்ந்திடும் லிங்க, 

ஆக்கையைச் சார்பிர்ம ரந்திர வாற்றித் 

oré8Cu கொண்டுடன் வேந்தனின் நாலஞ், 

சிக்டரங் கால்விரற் கண்வழி சேர்ந்தார் 

தூக்கமே விட்டெழுர் தோற்றமா யன்னான்., 

கண்டிறர் தேடுட ஜனோக்கியும் காலைப் 

பண்டுபோ லாட்டியும் பேசிடப். பார்த்தா 

ரண்டையி லுற்றவர் மூர்ச்சையா யான 

தண்டதை யோர்ந்திடா து.ற்றன மென்றும், 

அரிய னர சாயின ரன்னார் . 

இரிய தாய்க்கரஞ் சேர்த்தடு மாதி 
நேரிய தாமென நீடுடாளி காலச் 
சூரியன் ழ் த்திசைத் தோன்றினன் வரது 

கோமகன் சூழ்பரி வாரமும் கூட்டிக் 
தாமமை நீர்த்தட. சத்திய தன்ம 
சேமமா யாற்றியே நீணக ரேக 
மாமறை யோசெதிர் கொண்டனர் வாழ்த்தி, 

ஒன்பதாமத்திராயம் ழநீறிற்று, 

ஆக விருத்தம். ௫௯௦, 

(௭௧) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௫)



ப்த்தாரம்த்தியாயம் 

பத்தாமத்தியாயம், 

வேறு, 

சங்கர முனி௰சர் மண்டன மிஏரன் 
றன்னுளத் தையமும் போக்கி 

யங்கவன் மனையாள் காமநூல் பற்றி 
._..  யறைவினாக் களுக்குஈற் பதிலை 

யிங்கித மாகச் சொலபர் காய 

மெய்திய தன்மையைச் சொன்னோ 

மைங்கணை யாலூற் சான்றுடன் றேர்ந்சே 

யவளையும் வென்றவா றறைவாம், (௧) 

A/S TOM ரமைச்சர் முதலிய மற்று 
மரசவை யாருடன் சாந்தி 

யர்தாற் கருமஞ் டசய்துபட் டத்த 
ன .ததிமீ தூர்வலம் வந்து 

சிந்தெனக் கருவி மீட்டமு மார்க்கச் 

செய்யசிங் காதன மேறி 

(மந்தைய மனுதநான் முறைப்படி நீதி 

மொய்ம்புடன் பு.ரந்தனர் வேந்தாய், (௨) 

ஆங்கது வாகி யரசியல் பூண்ட 

வாண்டஃவர் மந்திரி போரைப் 

பாங்குடன் றமது வசமுறச் செய், 

பன்னியர் நாற்றுவ ரோடும் 
பூங்கணை மாரன் கலைதனிற் புகன்ற 

புணர்ச்சியோர் பத்துடன் சுவைத 

னான்குட னைந்துக் தழுவுத லைந்து 
சாடொழும் துய்த் துமே வந்தார். (௧) 

குயிலெனும் குரலுங் இளியெனு மொழியுக் 
கோவையங் கனியெனு மிதழு 

மயிலெலும் விழியும். வள்சாயென் கா.து 
மம்பொனா மலைபெனுங் குயமு



ப்ரீ சங்கரவிஜயம். 

மயிலெனுஞ் சாயை யோடன கடையுல் 
CUTIE Berd wt SHS ளெல்லாம் 

பயி. லுறும் போகப் புணர்ச்சியில் பேதம் 

பார்த்தமைள் சர்க்கறி விதா. 

8ீதியா யாளு சகேர்மையி னாலே. 

Sora ap says intB — 

மாஇ.ர மெல்லாம் புகழ்ந்திட வாற்றல் 

வலிமை ரங்கொெொடை அசல்வி 

யாதிய வெல்லா மிகுந்த &) Cr 

LOO F BQ மீண்டசக CY DI 

மீகொரு புதமை பயெனமதி யமைக்சர் 
யாடு தன வெண்ணிட லானுூர். 

மன்னவன் மேறகம் வர்கொொரு இத்தா 

agéeger Ores mir C mrss ws 

யங்க ரெங்கு மாட்களை யேவி | 

யாவிபி லாக்மையைக் கண்டால் 

வன்னியில் வைத்து இய்த்இடு 'மென்ன 

வழகங்கினன் மந்இரி யாணை... 

பன்னணந் தேட வேவலர் பலருூ 
மடைர்கனர் பலவிடல் களுக்கே. 

தாவா போந்து கண்டிடும் பணத்தைச் 

சுட்டனர் பலபல வாக 

விற வாங்குப் பாஷையிற் பதும 
வேரடி. யானுமிக் கன்பாய் 

or eH வுடலை முப்பது களு 
ஈலிவடை யாவகை காத்தா 

சேதிய வண்ண மன்னவ டைய 
அணார்க்துடன் மேமேடவே போந்தான் 

இன்னிசை பாடும் புலவரசம் வேட 

மேற்றெவறி னகரை_ம். sags 
தன்னிலை யோக சனக்கும்வண் ஒனுக்கு 

சாற்றினர் முன்னிலை  புறச்சொன்...



பத்தாமத்தியாயம். 

மன்னிட வதனிற் றத்துவ மசியா.- 

மாமறை முடிப்னை வைத்து 

மன்னவன் மகஇிழப் பாடியே சென்றார் 

மணிரகர் கூடிய சீடர், 

கேட்டுமுன் னுணர்வு கொண்டவர் பாடுங் 

இதத்தான் மயங்னெர் போல 

லாட்டமு முற்.ஐ.ச் சோர்ர்சனர் மான 

மாமணிப் பூணணி மன்னன்” 

கூட்டினை விட்டுக் கழன்றனரீ வந்த 

கூரிசை வல்லவர் தம்மி 

வி்ட்டமு மூடனே மறைந்தது மன்ன 

னிறக்தன னென்றழ லானார். 

ஈங்கிது வாகச் சங்கர ht 

யிறந்தது வாமென வெண்ணி 

யாங்கவர் வன்னி மூட்டியே வைத்தா 

ரிக்திதைச் சங்கரர் பின்ன 

சரோங்கெரி யவிக்க ஈரசிம்ம வாழ் சை 

யோதின ரவிர்தது நெருப்புந் 
தேங்கமழ் துளப மாலவன் னார 

சிம்டீமாத் நூக்கென் றழுவி, 

சங்கமர் செய்ய திருக்க. ரல் கொண்டு 

கிழுலலும் தீயினால் வெந்த 

சங்கரர் தேக் இவ்விய தேசாய்ச் 

சார்க்தது டேர்கண் மீண்டு 

WA Fas Sob se coer ரோடு 

மாசண மண்டனன் மனைக்குச் 

ச௫கைசெப் யுபய பாரதி யாளைச் 

சயி.த்திடு வானெணிப் போர்தார் 

மணடனன் ௪€ட ரோடெழுர் தாசான் 

மல.ரடி வணங்கின னேத்தி 
யொண்டொடி, யாளு முற்றவை யாவு 

(pens sen ளாடஏயே போற்ற 

ae 

(௮) 

க) 

(5) 

(ss)



  

பைர்தொடி ய ப்ஞஜ் chant தமக்குப் 

பகர்க்சனண் முழுமையும் வெச்றி 

சர்தத மவளுஞ் சாரதை வழ்வாயத் 

கீன்பதி சார்ந்திட வவளை 

வந்தனம் புரிர்து வடமொழித் துதிகள் 

வழங்கினர் மாத முனிவர். (௧௬) 

ச் 

H6505 இடமே நீன்றவ ணின்னி 
னகத்தெணம் யாதெனச் கேட்கச் 

சுந்தரி புன்னை யெத்தலர் தன்னிற் 

யமா மறையெலாம்- புகழ 

யந்திர மமர்த்தித் துதிப்பனோ வாங்கே 
யிலக்குமி புமையுட ன்பு 

மந்திர வடிவாய் வருகவென் நுரைக்க 

மகிழ்ச்தவ ஸிசைர்துடன் போனாள் (௧௪) 

நித்திப வேள்வித் தீயினைத் சன்னு 
ணிறைந்திட மண்டனன் செய்து 

பத்திமை கொண்டு சங்கரர் தம்பாற்.. 

பரவுறும் துறகிளைப் பெற்றான் 
ஈத்தவச் துவித வண்மையை ஞான 

சூரியச் சங்கர ர௬ணர்த த 

மித்தையஞ் ஞான முற்றிலு மொழித்து 
விளங்னென் ஞானமா மணியாய், (கடு) 

ஐசரி யாரி னாணையாற் சுரேச 
வாசிரி யானென நாமம் 

2பசுறப் பெற்றான் மண்டனன் றன்னைப் 

பேணிப மறையவர் வேந்தர்



ப்த்தாமத்தியாயம். 

SBF (TLD பல்லோ ரத்துவி தத்தை ' 

கெஞ்சினின் விரும்பிஈம் முனியின் 

மாசறு தாளைச் சசணென வடைந்து 

மகிழ்ந்துப தேசமும் பெற்ருர், 

மனைவியர் மக்கள யாரையும் விட்டு: 

மாமுனி பணிவிடை செய்து 

பினையெலா மகற்றம வேண்டின ரா& 
்.. வீமலா்பின் சென்றிட லாளுஃ 

டினையவிச் சேதி நாடெலாம் பரவ 

வேக்தினர் பாடியம் பார்த்துப் 

ப்னையவ ரோடுஞ் சேயி wo gen gu 

் பெருந்தவ. மூனிவசர் சேர்ந்தார். 

௮ங்குபா தாள கங்கையின் கூழ்கி 

யனபுடன் பி.ரமராம் பிகைமன் 

சங்க. ச மலி கார்ச்சன மூர்த்இத் 
தரிசனஞ் செய்துபின் னோது 

HOVE கிருவ்ணைக் கரையுள பாகூ. 

பதசொடு சொல்லுசாச் தேயர் 

மங்கலில் வைண வாதியர் பலரை 
வாதினில் வென்றனர் சிறக்க, 

பக்குவ மடைந்து வந்தவர் தமக்குப் 
பரிவுட னுண்மையை யுரைத்தது 2. 

தக்காற் றவர்ச ளன்புப ௪.ரணை: 

தர் இடச் சிலநின மிருந்து. 

மிக்குற வந்த. வீ.ரறு. சதமாம் 
'வேறெலும் வாகசைச் சீடர் 

புக்குட்ன் வெல்லச் செய்துல கோர்க்குப்: 

"போதமும் புலப்படச் செய்தார். 

பத்தாமத்தியாயம் ஐற்றிற்று. 
ஆகச்செய்யுள், ௬௭௯, 

AS 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௪.௮) 

(௧௯)



ஸ்ரீ சங்கர விஜயம். 

பதினென்றா மத்தியாயம். 

வு 1100 எரிய விர 

  

வேறு. 

வைரியங் கொண்ட கரம வனகயினைக் கேட்டா டன்னத் 

உ,கரிய மாக வென்ற தன்மையைச் சொன்னோ மேலே 
9வயிலவன் சூமும் பாரில் விஏங்குகா பாலி யோனாம் 

ஐவ.ரவன ம. ரண மான மாட்சியை, யெடுத்துச் சொல்வாம். 

ஈங்கரப் பெருமா னச்ச சயிலமே யிருக்கு நாளிற் 

ிபாக்குதம் மதத்தை வாதிற் போக்கிய மானக் தாலே 

JEST தலைவ லுக். ர வைரல னகக்தில் வஞ்சம் 

தங்கிட முனிவர் தம்மைச் ௪திசெய வெண்ணி னானே. 

பக்ருவச் இந்ை யுள்ளான் பான்மையாய் கடித்துப் பத்தி. 
நிக்கச,ச் தவமே காட்டி வெண்பொடி மணியும் பூண்டே 

யொாக்கவச் துவிச நாலை யோதியே சீடர் கூட்டம் 

புக்கன னாகி வாய்க்கும் பொழுதெதிர் பார்த்தே யுற்றான். 

Fe ளொருகா ணானஞ் செய்திட நதிக்குச் சென்முர் 
கூடிய காலர் தேர்ந்து கூ.ரவைர வேண்டி. நிற்க 

உதய தென்ன வெளறு நங்குரு கேட்க வன்னான் 
வாடிவற் தடைந்தான் மான மாமுனிக் குரைக்க லானான். 

முதிறிலுந் துறக்ச வையா முடைத்தலு விச்சை தானுஞ் 

சற்றள வேளு மில்லை தாவென விரந்தார் தம்மிற் 

பற்றுடை யோரரா யன்பு பயப்பதில் விருப்பங் கொண்டீ 
ருற்றகோ ரிச்சை யாலே யும்மைவக கடைந்தே GO OT LIT ILS, 

யாதெனக் கேட்டில் யானு. மீரறு வருட மாக 
கேதமா வை.ர வோனை கீனைந்துபூ சத்து வந்தேன் 
மாதவத் தவந்தே யன்னான் வந்துமுன் ரோன்றி யென்னை. 
டோதமார் ஞானி யத்றேற் பூபதி பலியொன் நீந்தால்,



பதினென்ருமத்தியாயம். 

அப்பரின் னெண்ண முற்ற லாகுமென் றறைநர்தான் வேர்த 

னிப்படி யில்லை ஞான விரவியார் தாமுஞ் சந்தை | 

யொப்பிடி லென்ற னெண்ண மொருவித மூற்று மென்னச் 

செப்பிட முனிவ ரொப்பிச் சேர்ட் கனர் யோக நிட்டை. 

தாமரைப் பாத னோடு சாற்றிய Pui Ses 
லாமுனர் முடிக்க வெண்ணி யாயு.த மத்த மேந்தி 

மாமுனி யருற சார மலர்ப்பத ஞாண்டு வந்து 

தீமுகர் சினமே கொண்டான் செர்தழ லுகுத்த கண்கள், 

சனந்தனன் குருபா லன்பு தழைத்திடுஞ் சிர்தை யாலே 

சினர்துட ஞூர சிம்ம தேவனை நினைத்தா னாங்குக் 
கனந்தணி பாத செரதி கனன்றிடு சிகைவாள் பற்கள் 

வனந்திரி கொடிய ரங்க மாமுகப் பெருமான் வந்தான் 

வந்துமுன் னிரணி யோனை மார்பகக் இழித்தாற் போலச் 

சந்ததங் இழித்துக் கொன்றான் சார்ந்தமற் ரோர்க ளெல்லா. 

மந்தமா வொளி.பா லுள்ளே யடைர்திட வயாந்தா சாகி 

வர்தனம் புரிந்தே யான வகையெலாங் சேட்டு நின்றார், 

மாணவர் தலைமை வாய்ந்த மரைமலர்ப் பாசன் முனபு : 

சேணிக ரகோப லத்திற் சங்கமா முகதீதான் ரோன்றிப் 

பூணவே யளிவ சத்தைப் புகன்றனன் செவிக்கண் ளாலே 

காணுற Cares யொன்று வந்ததக் கடவு ணின்று, 

ஒலியெழும் விசையா லண்ட வுலகெலா மதிார்த கேட்டு 
வலியும் யேர்கம் விட்டு வர்தனர் முனிவர் பின்ன 
ருலசனைத் காக்கும் விண்டு ஞானிய ருடலங் காப்பா 

னலிவற் வாழ்த்தி ஈன்ரார் நானிலக் குருவாய் வர்3தார்.. 

மண்டன மிசிர னாதி மத்றுள €ட ரெல்லாம் 
சண்டுடன் பதும பாதன் காசினிக் குருலை யேத்திக் 

கொண்டதோ துயர நீங்கி மிதக்களி கூர்ந்து. வான் 

தண்டே போல வின்ப வமுஇனை யருந்தி னாரே, : 

ரஸ 

(௮) 

(8) 

( ௧௧) 

(௧௨) 

(௪௩)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

நங்குரு செய்த தான ஈரசிம்மத் ௮ இயை யிந்தச் 
சங்கரர் கதையைப் பத்தி சமைந்தவ ராக யோதும் 

புங்கவர் கேட்குஞ் செல்வர் புகலப மிருத்து நீங்கி 

மங்கல மெல்லாம பெற்று மதெல மகிழ வாழ்வார். 

பதினொன்ற மத்தியாய ழற்றிற்று, 

௮௧ விருத்தம் ௬௨%. 

As: 

பன்னிரண்டா' மத் தியாயம 
2 

  

வஞ்சகங் கொண்டு வர். வைரவன் மரண மாகக். 
கஞ்சமா தாளன் செய்.த காதையைச் சொன்னே. மேலே 
துஞ்சிய மறையோன் சேயைச் தொன்முனி யெழுப்ப லாதி 

யஞ்செயன் முறையை யெல்லா மறிந்தவா றறைகழ் பாமால் (a) 

நீத்தவர் தலைவ. ரான கின்மலர் €ட ரோடுந் 
இர்த்தயாத் இரையைச் செய்து தருமக னயனாந் தேவ 
சேத்தும காப லேச னினிதமர் கோகர் ணத்தைப் 

பார்த்துவர் தடைந்தே. யந்தப். பதியினிற் பகன்மூன் றுற்றாம்... (௨) 

அங்குள மூர்த்தி தந்த வருஷினைக் கொண்டு மேன்மை 

தீங்குமத் துவிதச் சான்ராய்ச் சமையரி ய.ரன சர்க்குச் 

சங்கரர் போய்ச்சி லேடை. சாற்றியச் தேவை யேத்திம். 
லுககவர் வதியு மூகாம் பிகைகர் தொழவே போனார், (௩) 

௮ப்பதித் தெருவிற் போக வந்தணன் புதல்வன் மாண்ட 

வொப்பருக் துய.ரா வேங்டு யோலமிட் டலறக் கேட்டே 

யெய்ப்பற வவனளைக் கரக்க வெண்ணமும் கொண்ட காலைத் 

தப்பற்க் கரக்கும் வன்மை up paren poraisi ணென்ன, (௪) 

வான்மொழி சொல்ல மூன்.று மதெலம் காக்க.வல்ல: 
மான்மியங் கொண்ட, கிற்கு மாத்திரந் தீகுமென் ராசா 
னோன்மைகொண் டுரைக்கச் தூக்க லுகர்ந்துடன் விழித்தல் Cire 

நானமழை யவனள்சேப் மீண்டா னவமெனக் களித்தார் யாரும், (௫)



பதுனனைாமத்தியாயம், 

மந்திர வடிவ மூகாம் பிகையிளை வண௩ப் பின்னர் 

சுர்2.ர மலியும் வல்லி புரமெலுந் தொன்மை சான்ற 
வந் தண சகரர் தன்னி லன்புடன் பிச்சை யேற்றுச் 

எர்தையின் ம௫ழ்ச்தாங் குற்றார் சிலதினர் துறவி யாமே 

ஆங்கு வேதிய ராற்றிடும் கன்மமே 

தாங்கு வாரவர் தந் தலை பானவ' 

ங்கு மாமறை நூற்பிர பாகர 

ஜோக்கு பட்டரின் £டனா யுற்றவன். 

சாற்று மப்பிர பாக.ரன் மங்கிய 
பேற்றி னாலொரு சேயனைப் பெற்றனன் 

போற்று மாரனிப் பூதலத் தோருரு 

வேற்று வந்தன ளென்றுனர யேரவன், 

இரச மாமக வின்னெழி லானனச் 

சந்,.த நோக்கியே சர்திர னேங்கயெ 
இர்தை யார்கவல் கொண்டுமே தேய்கிரு 

னந்த வாறல மற்றெது வாகுமே. 

என்ற போதிறு மிவ்வுல கோயசெ 

லொன்று மின்றியே யோர்ந்தீடு வானென 

வென்றும் வாய்திற வாதுற யாவரும் 

gag காரணர் தோற்றிலா தேர்கனர். 

சான்றா ராயுளர் சாரந்திடு வாரெனி 

லேன்ற வாறிகசைப் போக்கலா மென்றெணி 

மீன்ற தாதையி ருப்புழி யெங்குரு 
வான்ற ஈற்றிறங் கேட்டன னந்தணன் 

மைந்த னோேடந்த மாமுனி சேவைசெய் 
9ங்ைதை கொண்டுடன், சோர் தனன் சையபடை 

தந்து சேவடி தாழ்ந்து தன் பிள்ளையை 

மந்தை சேர்த்துமொ ழிர்திட லாயினான். 

(௭) 

(௮) 

(2) 

(wa 

(2௨)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

ஐய விம்மக னைந்தெனு மாண்டள 
வுய்ய லாஞ்செய லொன்றுமே கொண்டிலன் 

வைய கத்துள மாமுறை யின்படி. 

செய்யு நாத்சடங் கெட். உனிற் செய்தனன்: (௧௩) 

வேத மோதவி ழைர்திலன் வெஞ்செ 
மேதுங் கொண்டில னேதுவு ணர்ந்திலே 

காத வேண்டுவ ஈன்குறச், செய்தருள் 
போத வாரியாம் புண்ணிய சூரர்த்தியே. (௧௪) 

என்ன வேண்டிட வெக்குரு சங்கர 

ரின்ன ருட்சுரந் தேறு வேந்தலை 

யென்ன காரண மேன்௪ட மாயுளாய்ப் 

பன்னு வாயெனப் பண்புடன் கேட்டனர், (௧௫) 

அக்க ரத்துரு வாய்ந்தறி யாதசேய் 

பக்கு வங்கொளு ஞானியின் பான்மையாய்கத் 
தக்க வாசட ரானலன் சாரந்துமுன் 

சிக்க வேசடஞ் செல்கிற தென பதாய், (௧௬) 

சச்சி தாநந்தத் தன்றிரு சூபமா 
கிச்ச யத்தைரி கழ்த்தி.்.. கேருட 
னொச்ச மறிறிரு வாறுபா வோதல 
மெச்சி னாருள வித்தகர் யாவரும், (௧௭ 

வேறு, 

மெய்த்த வத்த வாசிரிய 

விமலர் சேயின் றலையிற்கை 

வைத்து மத்தா மலகப்போ் 

வழங்கி யும்பின் ருதையழைத் 

தித்த கைத்தா னிற்குதவான் 
யாதும் விரும்பா னின்னிடத்திற் 

செத்த பிறப்பிற் செய்வினையாற் 
சிற்த ஞானச் சித பெற்றான். (௧௮)



பனனிசண்டா மத்தியாயம் 

உலக மயக்க முற்டொமித்த 

வுயரர்கா னிவனென் று௯.ரத்திடலு 
Daw Ave னெங்குருவின் | 

னவிணைமா மலர்ததா ளிறைஞ்சியெழுந 

தகலஅல் ஞாளச் சோதியே 
யடி.யேன் சென்னி த. தமதடிக 

ணிலவப் பெற்ற மான்மியத்தா 

os pss இலுவென் அரை ச்கனணே. 

தரங்க வாரி வெனச் டர்; 

3B LD LOT CB BM மாலகனையம் 

வ.ரங்க ளளிக்கு மரமுணிவச் 

ம௫ிழ்ந்சேே கொண்டு வானிமிருஞ் 

ஒருங்க கிரிக்கு வந்தடைங்று 

தெய்வச் துங்க பத்திரசையின் 

DGG லுற்ற வளமாரு 

மலாக்காக் கையை வரந்தடைரஈதார. 

ஒற்றைக் கொம்பு மாமுனியாம் 
Au இங்க spon £1 

பற்றி வேட்ட லாதிசெயும் 

பார்ப்ப னாக்குப் பாடியமு 

apo! நால்க ளோதிவித்து த 

தலச்இன் வளமை கண்டாய்குக் 

கற்மை யளகக் கலைமகட்குக் 

கட்டு விக்சார் பெருங்கோயில். 

சாத்தி ததன் றஐலைவாணி 

தாபித் கென்றும் பூசைவிழா 

2வத்தி ஈடக்கச் செய்தஅுபின 

Crp மாக QBuar ior (lpia 

40% சா. தாபீடம் 

வியாக்கி யான பொட்பீடஞ் 

ரத்த பார தீசம்ப்.ர 
காய மிவையம் கெமவைக்கார்.



ஸ்ரீ சங்கரவிஜஐயம், . 

வேறு, 

௮ங்கிவைக டாபனமுஞ் செய்த பிற்றை 
யன் புடன்சு ரேச்சு.ரனை யுலக மெல்லா 

மோங்கெயொற் குரவனென வணங்கும் வண்ண 

மூயர்வுடனா சாரியபி டேகஞ் செய்தா 

ரீங்கெவர்கள் ௨ாரதியாம்' பீடம் தன்னை 

யிழிவாசக வெண்ணுவரோ வவர்க டீய 

தாங்பொடிய ஈரகத்தி லாழ்வார் மேலா 

யகத்கெணுவார் ஞானசத்தி யடைவா ரென்ன, (௨௩) 

நிக்ரக மனுக்கிரக மிரண்டு தந்து 
நீடூழி யம்மரபு வருவா ரெல்லாந் 

தீக்ககுரு வாகவென வாழ்த்த லானார் 

சாற்றியவக் காலமு2 லவ்வா ௬௩௫ 

மிக்கமன மகிழ்ந் தவளாய் ச்சார தாம்பாள் 

விச்சைவளர் பிடத்தி லமர்ந்தே wer ete 

கெக்கணமும் வேண்டுவ மளித்துப் பூசை 
யேத்றவளா யினி௫.வளர் சின்ராண் மன்னோ. ௨௪. 

மெல்லுசையு ஈற்குணமுஞ் றெப்பும் கொண்டு 

மெய்யைகிழற் ஜரொடர்வ சென விமலர்ப் பற்றி 
ஈல்லபணி விடைபுரிந்து வர்.தா னன்றி 

ஞானமுறு நாலோதல் சிந்தை செய்த 
லில்லவனா பாவரெவை கூறி னாலு 

மினிமையுடன் மலையோலப் பொறுமை வாய்ஈது 
சொல்லரிய வெங்குருவைப் பேணி வக்தான் 

௮ரயவொரு வேதியலுட் தொண்ட கை, (௨௫) 

௮ச்செயலா னானந்த கரியா னென்ன 
வவற்கொருபே ரிட்டழைத்தார் டச் செல்லா 

முச்சிசமாம் வேதார்.த பாடஞ் சொல்லி 
யுறுவேளை குரவர்துசன் மாசு போக்க



பனனிரண்டா மத்தியாயம். 

மச்சவன ஈதிக்கவலும் போக வாசான் 

மத்றோர்க்குப் பாடமுரை யாதே யுத்றா 
ரிச்சையட னலர்2வண்ட மிருமி னனனு 

னெய்தியபின் னோதுவலென் றிசைச்திட்டாரே, (௨௬) 

செங்கமலப் பாதனுட னெழுர்து கின்று 

இநபரனே யவனசெய்யும் பணியைச் செய்து 

தம்கியுளன் பாடத்தை யவனுக் KISS 
தடைசெய்ய லேனோேவென்் நுரைக்கத் தேவ 

ரங்கவனின் செருக்கடக்க டுவண்ணிக் தம்மின் 

னளவற்ற கல்லிவலி யாவ மந்தப் 

புங்கவனே கொளுமாறு தானஞ் செய்தார் 

பொற்றுகிலின் மாசுகழித் தவலும் வர்தான், (௨௭) 

மாணவர்க ளனைவருளுஞ் இறக்கு மாறு 

வாய்க்ததொரு மெய்ஞ்ஞானப் பொலிவு தன்னைக் 

காணுறுமா துரோடகமாம் விருத்தத் தாலே 

கவியுரைத்துக் குருவாழ்த்தக் கஞ்சப் பாதன் 
பேணுபிற €டரெலாஞ் செருக்கை நீத்தார் 

பின்னவனைச் துரோடகா சாரி யென்னப் 

பூணுபெய ரிட்டழைச்அு மகிழ்வாற் சிந்தை | 

பூரித்தே யவன்றன்னைப் புகழ்க்தார் மன்னோ. (௨௮) 

சங்கரரின் சீடர்களில் விசுவ ரூபன் 

ருமரையம் பாதனத்கா மலக னோடு 

J SAP eo ஞானட்பே ௮ுடையா னான 

அசோடகனு மாகியலிக் கால்வர் தாமும் 

பங்கமறதக் திசைரானகும் வெல்லு மாற்றல் 
பற்றின.மாய் மறைகளொரு நான்ளாம் போலும் 

பம்கயனின் முகங்களோரு நான்கும் போலும் 

பார்புகழக் குரூபணிகள் புரிந்து வர்தார், (2.௯) 

பன்னிரண்டாமத்தியாயம் ழற்றிற்று, 

ஆகச் செய்யுள், ௬டு௨,



ஸ்ரீ சங்கரவிஐயம். 

பதின்மூன்றா மத் நியாயம். 

வேறு, 

நங்குருவைப் பேணியவா ஈந்தகிரி யானைத் 

துங்கமுற வாண்டஎகையசொற்றனஞ்சு ரேசப் 

பு்கவனை யாண்டதொரு பொற்படீரு மாட 

Ansa Fon Pas கேன்றள்வி சைப்பாம். 

வித்தையினில் வல்லவன்சு மேச்சுரனா மேலோன் 

பத்தியுடன் சொல்லியசா ரீ. ரகமாம் பாடி. 
ய.த்தினைுல் லோருரையா லாக்கெவே யெண்ணி 

ய.த்தனடி வேண்டியிவை யன்புடனி சைப்பான். 

- பத்தியுடை சீடனவன் பாரிலுள நாளி 

லெசத்தகைய தாம்பணிமி யற்றிடுதல் வேண்டு 

முத்தமசே செப்பிடுமென் ரேதிடலு மாசான் 

சித்தமிக வன்பினொடு செப்புறத லானார். 

என்னுடைய பாடியத்திற் இன்னுரைவி ருத்தி 

புன்னளவி லோதெனவ ரைத்திடலு மன்ன 

னின்னதஇிது வென்றறியா சேழையடி யேன்ராஞ் 

சொன்னபடி செய்வனெனத் தோத்தரித்துச் சென்றான், 

சங்கரர்த னித்திஞ்க்கு மத்தருணர் தாதார் 

பங்கயப தத்தனொட பற்.று8ற்சு காசா 

னங்குளமற் Cpt Bova மாயிடைய டைந்து 

துங்கமுறு மண்டனன்மேற் கோள்பலவுஞ் சொன்னார், 

சொல்லரிய நர்துறவைத் தாடனமே செய்தா 

னல்லலசே. சம்புரிர்கா னத்துறவி யோர்க்கு 

வல்லமையில் லாதவரே லாங்குவர்கா டாய 

மல்லவர்கள் கன்மவழி யாவரெனச் சொன்னேன் 

(௧) 

(௧) 

(ட)



பின மானரு மத்துயாயம. 

அல்னவன்சு ரேச்சுரனை யவவிருத்தி யாத்றப். 

பன்னிடுத Corgan GT பங்கபமா பாத 
ண்்னயமாச் சொற்றிரவ னா?மதை யேற்கு. 

அமன் னழமுறைப் பாடுபல வேயியம்பி னார்கள். 

வேறு, 

பிற்றை தாமரைச் தாளனேர் வந்துடன் பெரியோய் 

டுசாதிற பாடிய வார்த்திகஞ் சுரேச்சுரன் சொன்னான் 

மற்றி யாரை யொப்புவ ரத்தகா மலகன் 

பெற்றி வாய்ர்திடச் செய்குவன் பேருல சூயய 

என்று கூறலுஞ் சங்கர ரினிதுற.க் கேட்டு 
நன்று நீசொல லாயினு ஈவின்றவச் சட 

னென்று முள்ளினி னோக்கமே யியைர்தவ ன்று 

அன்று மாவெளி நோக்இனிற் ௮ லங்குவ னஃலன, 

ஆத லாலவ ஞூற்குரை யறைர்திடற் குதவான் 

போத வென்றுஈம் மாமுனி புகன்றிடக் கஞ்சுப். 

பாத னன்னவ னத்திற முள்ளனாய்ப் பகர 

வேது யாதெனக் கேட்டிட. வெம்முனி யிசைப்பா 

பண்டை, காளயமு னாச்கரைப் பக்கமோர் சித்தன் ட 

குண்டை. யூர்ர்தவன் கோலமாத் ௪வமொடுண் ஹணோசக்கம் 

கொண்டு வாழ்ர்தீடு ராளொரு வர்ணக் கோதை 
யெண்ட .ரத்தகு மத்தகா மலகனை யேந்தி. 

வந்து ச5:;தனின் பர்கலில் வைத்து உ ராடுஞ், 

ஒந்தசை யோடவ ளேடூடச் சேய்விளை யாடி. 

(6 நீர்க்கரை போயடைந் அன்னிஎ்ழ்ர் இறக்க 

abs ணாக்கொடி வருந்திமெய். பதைத்தற வழுதாள்., 

சுற்றத் காருடன் சித்தனின் ,றுணையடி முன்னர். 

பெற்ற சேயினை விழ்த்தியே பெருங்குர லோடு, 

பற்று கன்றரொமி பாவெனப் பரி தவித் மதங்க 

அற்ற தேகெனச் சத்தனு முடன்விழிச் ுண்ர்ந் 2



Ley Fa TAI WILD. 

விசார்2 விச்செயல் தோர்தருள் பயந்திட விழைந்து 

Goris FH HG A OSE சன்னுட னுழைந்தான் 

இளந்த மீப்பொலி வோடுசேய் கேடறப் பாரத்து 

வளைக் 5 யாவரு மளவரு ம௫ழ்ச்சியை யடைந்தார், 

இத்தன் கூடிய வுடல்கொளுஞ் சி றுவனா மிலனே 

FES ஞானமும் வாய்க் சவ ளயினுர் துலங்க 
வித்த லத்தவர்க் குரைசெய வேற்றவ னல்லன் 

வித்த காவென கிளம்பீனர் மெய்பறி வுடையார். 

வாது செய்தன னென்னொடிம் மண்டன னதனால் 

யாது வல்லமை கொண்டவ னென்பதை யநிவேன 

போது வந்தவர் நான்முக னமிசமே பொருக்தி 

மாது தன்னொடும் தோன்றிய மாண்புடை யானாம், 

அவனை யன்றிமற் றார்சொல வாற்றுவ ரேலுந் 

தவறு வாய்ந்திடு நும்மெணர் தடுத்தியான் செய் தாழ். 

ற்வமு ரூனமூஈ தாங்கயெ ரே யென்னச் 

சிஏனி னம்சரா மாமுனி செப்பினர் இறக்க 

கேட்ட ஈடர்க ளனைவரும் வார்த்திகம் Bar gos 

தோட்ட லர்ப்பதன் றனக்கொரு வாணையைச் சொல்லும் 

வாட்ட மற்றிட டுகன்னவே வழுத்இட முனிவர் 

நாட்ட லாமவன் வேறுசை ஈயம்பெற. வெனருர், 

ஐய மண்டன தின் துடை யாற்றிலின் மிகவும் 

வெய்ய தாழ்பகை கொண்டு௪ :ரா.தலின் விருத்தி 

செய்யும் வார்த்திகஞ் செப்புத லொழித்துட வேறு 
துய்ய தாமொரு _நால்சமை யெனக்குரு. சொன்னார். 

குரவ ராண யைச் சரமிசைக் கொண்டுக் ரேசன் 

மருவு ர்த்தியு மற்றது பனத்திலெண் ணாது 

பொருவி லாதமைட் சன்மிப சித்திநால் போற்றும் 
பெருமை வாயந்தசம் க்ஷபசா ரீ.ர2ம் பேசி, 

(se) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧.௮) 

(an) 

(உ௰)



பதின்றான்றா மத்தியாயம். 

ஆசி தான்பெறக் குருமுனர்:வைத்தன ஊகத்தின் 

மாகி யாவையு மையமு£ மாணவர்க் கொழிகர்த 
arf லாவல கோர்க்குப காரமா யிற்றே 

Woe Gm aH aos ser Neeru னோக்கி, 

Gon Asaa; wentersr Rice sip OsrenB 

போறீறு மெற்குரு வாணைமேற் புரிந்தியான் வந்த 

வேற்ற மாம்பணிக் கெவர்தடை யிபற்.றின ரவர்கள் 

சாற்று நான்முடி யாதெனச் ௪பிம். னன் வெம்பி. 

அற்றை சாள்வரை தாமரை யடியவன் முனிவர் 

சொற்ற பாடியத் தைக்தடி களுக்குரை துலங்க 

முற்ற வோதியே முனிவா்முன் மொழிந்துமே வர்தா 
னற்றை மண்டனன் சாபமு மாய்ந்தன னம்மா, 

சட போடவன் குருவிடை பெற்றுகற் மீர்தத 

மாட வுந்திருப் பதிகளி லீச்சு.ரர்க் கன்பாய்ப் 

பாட வுஞ்செய லாகியப் பனுவலை முடிக்க 

காட வேண்டுமென் Qasr ann cor (Lp ஈனியுளம் கொண்டா. 

வேற், 

என்றா௮ு மண்டனன்றன் குருவாணைக் 

கோர் கடைக் தெய்திற் றென்ற 
துன்ரா க சுவலையின லுள்ளுடைகறு 

வருந்தூதலுர் துறவோர்க் சன் 
கன்ரு ச படியவனைத் தேற்றிடற்குப் 

பிறசாகைச் காரர் தாமு 

மன்றாடுத் தடையறகீ கருஷ்ணயசுஸ் 
சுக்லயசுஸ் வகைக்கு கான்செய். 

பாடியங்க டமக்கிரண்டு வார்தீதிகக்தகைப் 

பண்புடனே பக.ரா யென்ன 
காடியங்க முறையாலே யவனமைத்துக் 

கு£வனிரு ஈளினப் பாதஞ்



uy சங்கரவிஜயமி: 

சூடியங்கு வைத்தனனம் முனிவர்பமிக 

ம௫ூழ்ஏற்றார் தொகுத்த தான. 
பாடியம்ப வவையிரண்டுஞ் சசோங்கிப் 

ப.ரவியுள பாரி லெங்கும். 

தாமசரையம் பாதனுந்தா னாசிரிய 
கக்கணையைத் தரவே வேண்டி. 

சேமமுடன் செய்யிரம் சூத்தரத்தி 
னணுரைதன்னை கெஷதா ராய்ந்து 

வாமமூறு (ps Buse சேோர்விசய 

ட ண்டிமமா மாநா லாற்றிக். 
காமமு ௪ லறுபகையை வென் தமுனி 

யார்முன்னங் களிக்க வைக்கான். 

சங்காரு மதுகோக்கி யிதுவாறுக் 

குரியுத்தி சமைந்த தன்றிப் 
UBS YM வுணாச்சிகொளற் குதவாது 

கின் பஞ்ச பாதி கையே 

MDI LM! OS BMW Gh Ap Sov I 
ABtaras Oona sor m 

பங்கவையி லிரண்டெமக்குக் சக்கணையாங் 

கல்விப்பே நடைவா யென்ஞுர் 

குருவ. சசை வணங்வெவன் மதற்றுபதி 

ஹொணன்னுக்குக் கூறு மமெண்ற 

ஜனொருவுசையே யுண்டாக வருளுமெனண 

மீவண்டவ ர oI Bay Bex 

இருவருளால் வேறுவிச௫ மாமுடி வைப் 
பெறுமென்னச் செப்ப மூன்னார் 

மருவுறுபா கம்பஞ்சு பாதிகையும் 
டின்னதுவி வ. ரண மொன்றும். 

பெய. ராகி வழங்கினருஞ் சுபேச்சுரன்றாு. 
னப்பே௮ பெறுதற் இல்லாத் 

அய.ராகி யள்ளுடைய வாூரியார் 

மிக்கவரு௨் ஈ.ரங்தேகே யையா



பதின்மூன்று: மத்தியாயம் 

வயராசே:மீயின்னு மெண்ணூறு 

வயதிர் த வாக்கை யோடு 

மப.சாத தவம்புரிக்து மறுபிறப்பிற 

சாதிக்க வல்லோ னாவாய். 

அப்பிறவி தனில் வாசஸ் பதியென்லும் 

° பேர் லகித்தே்யாத்தி 655 

செப்பரிய பாடியமோ ராறுடனே” 

்.. நாத்திகழ்திற் றக்ச வாறு? 
மிப்புவியியா சோதவுரை யாசரிய 

னாபிடுவை யெல்லா மீது 

மொப்பலுறுஞ் சச் தாந்த மாருமென்றன் 

பாடியத்திற் குரையுஞ் சொல்வாய், 

ஆற்றலரு மிச்செயலா னழிவற்ற 

புண்ணியப்பே நடைலாய் மேலு 

காற்றிசையு முனைப்புகழு நின்வயினார் 

குருக்கூறு ஈலமே மல்க 

வேற்றமிக வாய்ந்ததுவா மவ்வுரைக 

ணெ௫ோகக் இருக்கு மென்னத் 

தேற்றமுற வாரியார் செப்பிடலு 

மண்டனனுர் இருத்தி யானான். 

பின்னருள வானந்த கிசிமுதல 

சீடர்களைப் பெருமான் கூவிப் 

பன்னரிய வத்துவிதச் இத்தாந்த் 

தனைப்பற்றிப் பனுவல் செப்பு 

மென்னவலவ சவ்விதமே தம்மளவை : 

யின்படியே யியற்றி யாசான் 

முன்ன.சளி தக்கணையா வைக்கவவ 
சேற்றாசி மொழிந்தார் மன்னே, 

பதிச்ழன்றமத்தியாய ழற்றிற்று 
ஆச விருத்தம் ௬௮, 

(௧௦) 

(௬௧) 

(௧௨) 

(௧௩)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

பதினனகா மத்தியாயம. 
க 

  

வேறு. 

லேணி நீத்து முண்ட னத்தின் விழுமை சாங்கி மான மழு 

பூணு நீத்துத் தண்டு தாங்டப் புலித்தோ னீத்துச் காவி? தாய 
காணுர் தூசு டுத்தார் £ட ராண்ட காதை காட்டினம் 

பேணு மன்னை கன்மஞ் செய்த பெற்றி மேலே பேசுகாம். (௧) 

பதும பாதன் நீர்த்த மாடற் பயணம் வேண்டி ஈங்குரூ 

ப.தமூஞ் சென்னி சூடி வேண்டப்ப்ரம னந்த யாத்திரை 

விதியுஞ் சன்னி யாசி யோரின் வித்தி யாச முஞ்சொலி 

பிசய மன்பு கொண்டு நீவி ரேக வாரு மென்றனர். (௨) 

ஞான கோக்கி லன்னை யிற்று காளு ணர்ந்து வானவழி 

தான டைந்து தாயின் முன்னரீச் சார்ந்து கின்றார் சங்கரா 
போன மைந்தன் மீண்மெ வந்த புதுமை சோக்கி யன்னையு 

நான கேக காளாய்க் கோரு நன்மை யுற்ற தென்றனள, (௯) 

௮ப்பா வென்றன் கன்ம மாற்றி யரிய தாம்ப தங்கொளத் 

தப்பலின்றி நீயே செய்த ற்குது பெஈனச் சாற்றினள் 

சிற்ப தத்த ஞான மார்க்கர் திகழு கிர்க்கு ணத்ததாய்ச் 

செப்பு பாச னத்தின் ரைத் தெரியச் சொன்னார் சங்கரர் (௪) 

௮ந்த மார்க்க மம்மை யாட்கோ ரணுவும் பற்றா தாயிட 

மைந்த வெற்குத் தக்க தல்ல வழங்கு நின்றன் மார்க்கமே 
சிந்தை யேற்ரும் வண்ண மீண்டுச் செய்ய வல்ல னாவையோ 

புந்தி புள்ள பாலா.வென்னப் புசங்க றீக்5 மற்றதாய், (௫) 

எட்டுச் சர்தப் பாட லாலே யிறைவன் வேண்ட வீச்சர 

னிட்ட வாணை வண்ண மம்மை யிருகண் முன்னர் சூலியர் 

மட்டி லாத பேர்ச டோன்ற மாது கண்ணை மூடியே 
யிட்ட மில்லை யின்னு சோடே யேசு மாட்டே னென்றனள், (4)



பதினான் கா மத்தியாயம், ௨௩ 

இந்தப் பேறு நீத்கு வாய்க்கா இருத்த லென்ன வென்றெணிச் 
சிர்தைக் சொத்த தென்ன வென்னத் தேறி நான்கு தோள்களும் 
பைன மாய மாழி சங்கு படைக ளூங்கொள் விண்டுவைப் 

புந்தி பெண்ண வம்மை முன்னா பொற்போ டுற்முன் மாலுமே (௪) 

கீண்டு பன்னி ரண்டு நாமல் சளையு முச்ச ரித்துமே 

விண்டு பாத நீழ றன்னில் விட்டா எம்மை பொய்யுடல் 

புண்டி ரீசக் கண்ணான மீது புசங்கஞ் சொன்னார் சங்கரர் 

கொண்டு போனார் மான மீற கோதை தனைத் தூதுவர் (௮) 

மங்கை யாளை முத்தி யாம்வை குண்டம் வைத்தார் மான்புட 

னங்குப் ன்னர் வன்னி வைத்த லாதி செய்க டன்கம£த் 

துங்க ரா/ற வேண்டி, யுற்றார் சுற்றார் கூட்டி வேள்வியர் 

தீககும் விட்டூ னின்று வன்னி தாரு மென்ன வேண்டினர். (௯) 

சன்னி பாசி யோர்கள் செய்பத் தக்க தல்ல தென்றுமே, 

பன்னி யோக்சே யன்றி யின்னார்க் க்சி டேப் பந்தமி 

லுன்னி டாது செய்வ ரல்ல ரொப்பி நிற்ற லுத்தம 

மென்னிவ் வாறும பே நின்று ரிருந்த ற்டில் வேதியர், (2) 

சாத்தி ரத்திற் சாற்று மாறு தார டபபரா தக்கவ 

சேத்து சனனி யாச கொண்டா ரேனு மீன்றா ma 

னீத்த லினறி யாற்றன மிக்க கேரி தென்றும் பல்விதம் 

வாய்த்த வண்ணம் மீபசி யிற்றில வன்னி யீயா தேகனர். (௧௨) 

சிற்றம் கொண்டு நீலிர நீத்தார் செய்யும் பிச்சை யிந்திட 

வாழ்ற லற்றா ராக Gags கப்ப றச்தா ராருக 
போற்று நுங்கள் விட்டிற் ருே பொருந்த லாம யானமே 

கூற்றின் மிக்க வன்மை கெஞ்சக் சொடியீ ரென்னக் கூறினார், (௧௨) 

தாங்டச் செல்லா ரின்மை யாலே தம்மி ரண்டு கைகளை 

யாங்குத் தேய்த்துச் செங்க ரத்தி லங்கி கொண்டு வீட்டையே . 

யோங்கு கட்டை யாக்கிக் சையி லுற்ற ஈற்க மண்டல 

மரங்கு ஸிர்ந்த நீர்தெளித்2த யம்மை கனம மாற்றினர், (௧௩)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

வேத கிஞ்ச சொல்லி கிற்க வேதி யோர்க ளின்மையாற் 

தம் பாடும் பட்டு சாலங் கிளத்த லான மாமறை 

மீத வத்தி சுத்த மாக வேண்டி யத்தி யாரிணி 

யோத வாறு வரச தாங்கே யோது கங்கை வேண்டகே, (௧2) 

இன்னவாறு ஈம்மி னாசா னின்றாள் கன்ம முத்தியே 

சன்னி யாசி யாரு மிர்தத் தலத்து லாரா ரெனனவே 

பன்னி யாங்கு விட்டு வானப் பாதை கூடிப் போயினார் 

பின்னர் கஞ்சப் பாதன் சேதி Cus Baume, iGo, (கடு) 

Gots, 

முளரியம் பாதன் முன்னர் வடககர் முற் றம் போந்தே 

புளமகிழ் வாக ஈல்ல வுதசமு மாடி. மிக்க 

வளழுறுர் சென்னாட் டுள்ள மாமரக் காஞ்சி இல்லை 

யுளபதி யாவுஞ் சென்டூற புற்றனன் றிரூவ சங்கம், (௧௬) 

அண்டவன் றனது பூர்ல வாச்ரமத் தம்மான் வீட்டில் 

வேண்டிய பின்னர்ப் பிச்சை செய்திட மேல லானான் 

பூண்டதோர் புகழான் முற்றும் பூர்வமி மாஞ்சை தேர்க் ௧௭ 

னீண்டிய டேர் பல்லோ ரியைந்தவ னர்த வம்மான், (ar 

தாமரைத் தாளன் முன்செய் பாடிய விருத்தி தன்னை ' 

மாமனலுக் கெடுத்துக காட்ட மகிழந்தன னவனென் ரு.லு 
கேமமார் தன்கொள் கைக்கு மறுப்பென நேர்ர்தென் றேங்கி 

யாமிதை வெளிக்கா ட்டாதே யறைந்த நான் மெச்சி னானே. (0௮ 

பாடிய _நூலை யெல்லாம் பத்திரஞ் செய்யச் சொலி. 

நீடிய பாவம் போக்குஞ் சேதுவி னீரா டற்கா 

வேடலிழ் சஞ்சப் பாத னேகின னீண்டம் மாமன் 

கூடிய வரார் தன்னைக் குறைவரென் றஞ்ச னானே. 

௮கத்திடை மத்வி ரோத வக்கினி மூண்ட தாலே ' 

யகத்துளார் வெளியிற் போக்கி யாரழல் விட்டின் மூட்டி. 

மகத்துவசத் துறவி யாக்க மாண்டசே யந்தோ வென்னச் 

சுகத்துளார் கர்ண வேண்டிக் தயங்குமா நடித்தா னன்றே



பதினான்கா மத்தியாயம். 

தக்கண காட்டி லுள்ள தலமெலாம் போர்தி றைஞ்ச் 

துக்கமார் தொடர்ச்சி யாவுந் தொலைத்தடு ஈதக orig. 

சக்காத் சங்க மென்னு வைணவர் தீடுத்துச் ஈத்த 

மிக்கு.றம் வைண் வாத்து விதத்தனை விளங்கச் செய்தான், (௩.௧) 

அலைகட னடுவ ணாதி சேடன்மீ தமாந்த வண்ண 

லுலைவுறு மமரர்க் காக வோர.ர சாகித் தன்னின் 

றலைவியைச் தூக்கிச் சென்ற தசசிரன் றன்னைக் கொல்ல௪ 

சலைசரம் தாங்கத் நூங்குர் இருப்புலா ணிக்குச் சென்றான். (௨௨) 

சனந்தன ஸனாண்டு முரறீர்ச் சாகரங் குடித்தாம் காண 

மனந்தள ராது முர்நாண் மாதவம் புரிய வன்னான் 

முனந்தரு காட்சி தந்து மொழிர்தனன் பலவும் பின்னா 

கனந்திகழ் மெய்யி ராமன் காசையுங் சுழறி னானே. (௨௯. 

தேவையின் பெருமை யெல்லாஞ் சிறுமுனி வரன்பாற் கேட்டி, 

யாலையுங் கண்ணாற் கண்டே யிதயமுங் களிக்க வேண்டு 

தேவையா லவணே போந்து சேதுவிலாடி யிசன் — 

சேவயையுஞ் செய்து சேர்ந்தான் றிருவரங் கத்தை மீண்டும், (௨௪) 

வைத்தவர் நால்க ளெல்லாம் வன்னிவாய்ப் பட்ட வஞ்ச 
கத்தினை யறிந்து மிக்கக் கலங்கினன் மீண்டுஞ் செய்ய: 

வெத்தனஞ செய்தா னந்த விருர்திறல் கண்டே யன்னான் 
பைச்தியங் தொள்ளச் 0 ப்தான் மரா ் பாவி யம்மான்,(௨௫' த ள்ளச் செய்தான் மருந்தினாற் பான யம்மான்.(௨௫. 

நுண்ணறி வின்றிச் சொற்ப வறிவொடு நாற்கு மீண்டும் 

பண்ணின ஸவுரையுஞ் சைய கிரியினின் பக்க லுத்ற 

தண்ணளிக் குரவ ரான சங்கர ரிடமே போந்தவ் 

வண்ணல்பா லுற்ற வெல்லா மறைந்தனன் வருத்தத் தோடும். (௨௪ 

சக்கரப் பெருமான் றன்னைத் தரிசனஞ் செய்த காலைப் ' 

பங்கபப் பாதன் கொண்ட பைத்தஇிய நீங்கிற் றேனு 

மங்க நால்செய் யாற்றல் 'வந்திடப் பெற்றா னில்லை 
யங்தது வாய்க்க வேதி யாதென 'வவரைக் கேட்டான்.



ஸ்ரீ சஙகரவிஜயம். 

மண்டன மிசிரன் சாப வன்மையால் வந்த தாகு 

முண்டக வடியா யென்ன மொழிந்துடன் முனிவர் தாமே 

பண்டைய வந்தப் பஞ்ச பாதிகை பெழுதி கன்கு 

கண்டிட வளித்தா ரன்னான் களிப்பெறும் கடலி லாழ்ர்தான.(௨௮) 

பாருள தலக்க ளெல்லாம் ப.ரலிய Boas Cr BA 
காரள வாக நீன்று கவிமழை பொழிய வல்ல 
கேரள நாட்டி ராச சேகரன் கேள்வி யாகச் 

சீருள முனிவர் பாதஞ் சிரமிசைச் சேர்த்துச் சொல்வான். (௨௯) 

பூமகண் மாலை யென்னும் புத்தக சாலை முன்னா 

டீமுகம் பட்ட தாகச் சேர்கவித் துவமா மென்ற 

னாக்மார் நாலுஞ் சேர்ந்து நாசமே யுற்ற தென்னத் 

தாமுட னவைகள் சொலலிச் தந்தருள் பொழிந்தார் மன்னோ (௩௰) 

பார்த்திப னடியேன்"சசய்பும் பணிகிடை யாதா பென்ன 

நீத கவர் தலைவ ரர்னார் நிருபனே கினனுட் டி.ற்கண் 

பூத்தமா மறையோர் வேதப் புறத்தல ரென்று கூறி 

பேத்தி சட ரோ? மேனெ ரலிடம் விட்டு, (௬௨) 

பதினன்கா மத்தியாயம் ழற்றிற்று. 

அகச் செய்யுள் ௭௰௬, 

So- 

பதினை நீதா மத்தியாயம். 
[ரீ 

வே. 

முக்கண னமிசர் காலடி சார்ந்து 

முதீர்க்ததன் னன்னை.பின் சன்மக் 

தக்கவா முற்றித் தாமரைக் தாளன் 

ற்ளர்வறப் பஞ்சபா திகையை 

யக்கண மவற்குக் கொடுச்ததோர் காதை 

பறைந்தன மேலவர் சென்று 

இிக்கினில் விசயஞ் செய்தவா றெடுத்றுச் 

சரபெறச். செப்புவாஞ் சிறிதே,



பதனைந்தா மத் தியாயம். 

௮.தீ.தகா மலக னம்புயத் தாள 

னாதிய டோக ளோடு 
ம,த்தமே சாப மேர்திப சுதன்ம 

வரசனு முடன்வர முனிவ 

ருதித.ர முல இக்குகள் விசய 

மூஞற் - வான் றிருவிடை, மருதூ 

ருத்தம தலமே யடைந்தமர் வேத 

வுருகனைக் தரிசனஞ் செய்தார். 

அங்குள வோர்ச்குஞ் சத்திய மத்து 

விதமென வறையிலிக் சேசன் 
றுங்கமா வாக்கி யத்இனாு லுண்மை, 

துலங்கடெச் செய்துபின் னவரைப் 

டொங்குமா தவழும் ஞானமும் புணர்ந்த 

புனித.ரா யாக்கினர் பலவாய்ச் 
சங்கையே தாங்கி வாதுற வேண்டிச் 

சார்ந்தன ரவரிடம் பலபேர், 

தாங்கெ லிங்கர் தரித்தலாம் விர 

சைவமாம் விரதமே யொழிய 

விங்கெமக் கந்தச் சைவமும் விருப்பா 

மியம்நடும் வைணவ தீக்கை 

நீக்யெ பக்கம் விருப்புள தாகு 
நீள்சடை பென்பணி யாத 

பாங்குறச் செய்கா பாலியின் பூசை 

பரிவுட னெமக்குடன் பாடாம். 

சத்தியின் பூசை விருப்புள தாகுந் 

தசையொடு நறவொழிக் தாற்றில் 
சுத்தசெர் கிறமாஞ் சந்தன மொழியச் 

சூரிய பூசையெம் விருப்பா 

மத்தியின் முகத்தான் பூசைப் லெச்சி 
லகற்றிடி. லதவிருப் புளதா 

நித்தகை யாறு மதக்களும் விருப்பா 
மெனமுனி யொப்பின ரினிதே 

ay 2.68 

(%) 

(௪) 

௫)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம், 

௮ரூமறை வடிவா பயறுவகை 1g தோ 

ரன்புறுங் கடவுளர் தம்மி 

னுருவமா யெல்லாத் தெய்வமுற் தானா 

யுயிர்களி னறிவுரு வாகி 

மருவிடுஞ் சரசமோ டசரமுர் தானாய் 
மறைமூடிப் பொருளது வாகித் 

தெருளுறு மிச்சை வடிவமா மாயைச் 

செயல்கொடிவ் வலை யாட்டும். 

நாடகத் தலைவ னாகிய வொன்று 
ஈம்பனாம் பரசிவ மொன்றே 

பீடை புண்மைப் பொருளதா மன்றிப் 

பிறிதொரு பொருளிலை யென்னக் 

கூடி.யின் மறையின் முடிபள வானே 

கூறிச்சித் தார்தமே செய்து 
காடிய வர்,கப் பரசிவா நந்த 

ஈலம்பெறப் பெறுவகை ஈவில்வார் 

தன்னிடர் தனிலே யான்மலிங் கோபா 

சனையினைப் புரிந்தத னிடத்தி 

அன்னிய தெய்வ மொன்றினைக் குரவ 

னரைப்படி மந்திர யோக 

மன்னிய தியான வுபாசனை செய்து 

மற்றது பூரண மாக 

முன்னதாஞ் சகுண வித்தையா லத்து 

விதமுறை முயன்றவ னாகி, 

கரும நான் முறையில் வேள்விமெய் விரத 

கடுந்தவம் புரிர், துமே யன்பாய்த் 

தீருமமா மூர்த்திப் பூசனை யாற்றித் 
தங்குபா வத்தனைப் போக்கி 

யருமைய தான புண்ணிய வலியா 

லாத்திகத் தன்மையுர் தெய்வக் 

குருவிடம் ஈல்ல பத்தியும் வன்மை 
கொள்ளுமா செய்திட வேண்டும். 

(௭) 

(௮) 

(௯)



பதினைந்தா மத்தியாயம். 

சிந்தையை யடக்குப் பயிறரு யோகச் 
செயலினாற் சிர்தையிற் நரய்மை - 

வந்திடப் பெற்று மறையின தந்த 

மனமுறக் கேட்டுவை ராகஞ் 

ஏிந்திடா தடைந்து தேவருள் பெற்றா 

Baud னின்னரு ளாலே 

௪௩ததம் பெறலாம் விதேசுசை எஷ்யந் 
தடையிலை தாரணி யோர்க்கசே. 

உ௰்திச ளோடு ரருதியா தார 

முணாத்சவ ருளங்கொளச் செய்து 

பத்திமை கொண்ட ௪டர்க ளாகப் 

பசமருஞ் செய்தனர், சிறக்க 

வித்தையின் வலிமை விளங்கிட முனிவர் 

விழைந்தில ருயிரிடச் தயையா 

லிற்தகை வாறு புரிந்தன ரன்றி 

யேனைய காரண மின்றே, 

இவமுனி பின்னர் சேர்ந்தனர் சேதுக் 

இருகர் சுத்தசாத் சேய 
கவமுற வாங்குத் தாபனஞ் செய்து - 

நண்ணினர் சிதம்பரங் கனக, 

வவையினி லேழு நாள்வரை யோகக் 

தமர்ந்தவ ணருட்சிவ கங்கை 

புவனமுங் களிக்க வழைத்துமெய்ப் போதட 

புகன்.றுபின் போயினர் காஞ்சி. 

Lima mans op Sgwot wlHS ip 

மேவுமே காம்பனை யிறைஞ்சிச் 

சரிய காமக் கண்ணிமுன் காமம் 

தஇகழ்ற்திடும் பர்திர நாட்டிச் 

சி. ரண மான கோயிலை யெல்லாஞ் 
செப்பனிட் டோர்முழைப் போர்தாங் 

காரிய ராங்கோ விர்தரோ டகத்தி 

யாருசை பழகினர் முனிவர், 

97242 

(9) 

(௦௧) 

(2௨) 

(Om)



ஸ்ரீ சஙகாவிஓயம். 

சித்தியை யடைந்து வேங்கடம் பின்னர் 
சேர்ந்தவண் டனகலா யந்த்ரம் 

வைத்துமேற் பாண்டி விதா்ப்பசோ eo 

வதிந்திடு மாந்திர மறையோ 

ரத்தனை பேருஞ் €டர்க ளாக 
வாக்கியே யுருத்திர; பாடி 

ய,த்தொடி. லலிதா பாடிய மருளி 
படை$£தனர் கன்னட தேயம், 

சுடலைவெண் ஸணீ.று பூவொர் சடையைத் 

தொங்கிட விரித்தெலும் பாரம் 

தடமுறு மார்பி லணிர்துசெங் க.ரத்திற் 

நலையினி னோடுகோ டரியு் 

திடமுற வேர்தி மானிடர் தலையாஞ் 

செழுமலர்க் கொண்டுபூ சிக்குங் 

கொடியகா பாலி ரகச னாங்குக் 

கூடிய £டரோ டுற்றான், 

௪ஙக.ர முனிவா வாதத 

தன்மதம் பாழ்படத் தெரிந்து 

பொங்கிய சனத்தோ டாயுதக் கையர் 

புணரியென் றெழுதரச் கூட்டி, 

ஈவ்குரு மேலே விழுக்தவர்க் கொல்ல 

நனிவ.ர வந்தணர் வெருவிப் 

புங்கவ ௪.ரணம் காத்தரு ளெனனப் 

புகன்றுமெய் பதறியே வந்தார், 

கண்டுடன் சு தன்வ வேர்தலுங் கனன்றுக் 
கணக்கறும் படைகளைக் கூட்டித் 

தண்டிற லோடு மவர்களைக் தாக்கச் 

கொண்டதோர் விஞ்சை வலியினாற் சேனை 
கூட்டமே யழிர்திடச் செய்தான் 

மண்டலச் குரவர் செய்தவும் கார 

வன்னியான் மாண்டதப் படைகள் 

(2௪) 

(2௫) 

(War) 

(ae)



Heyy மத் யொயம், 

சடனு மறிந்து வைரவன் வேண்டிக் 

கனனமமு Cas Baw முனியை 

வசையற வெட்ட வந்திடக் கால 

வைரவன் றன்வடி. வான 

பிசைபெறு முனிவர் தீமக்கப GIT 

மெண்ணிப கைதவன் றலையை 

பிரையுட னறுத்து முனிவர்வாழ்த் தேற்று 

விண்டல மறைந்தன னம்மா. (0௮) 

வேறு, 

இர்தநாண் முதற்கா பாலி யவன்மத மழிர்த தாலே 

பந்தணர் பிரம காண்ட மனுசரித் துற்றார் பின்னர் 
ஈந்த.ர முனிவர் மேற்குக் தொல்பதி போக்தா ராங்கு 

வந்தன னீல கண்டா சாரியன் வாது செய்ய. (0௯) 

சங்கர ரவை வென்று தம்மதங் கொள்ளச் செய்தே 

பங்கிருர் தேடிப் பின்னர் கூர்ச்ச.ர மடைர்று மற்றுக் 

தங்கிய மத.த்சோர் தம்மைச் சயிச்கன ராடும் தம்மின் 

றுங்கமா மதத்தை யாண்டுர் துலங்கிடச் செய்தா ரானார் (௨௰) 

பதினைந்தா மத்தியாய ழற்றிறறு, 

அகச் செய்யுள் ர. 

as 

ப தினாரு மத் தியாயம். 

வெயிிலாளி மழுவா ளேந்து ரகச வெய்யோற் சொன்று 

மயல்று முனிவர் திக்ரு விசயஞ்செய வண்ணஞ் சொன்னோஞ் 

சயிலமே இறந்ததாடுச் சசியொளி கரியத் தேசார் 

கயிலையை யாசான் சேர்ந்த காதைமே லெடுத்துச் சொல்வாம். (௧) 

சங்கரர் 2ட ரோடுஞ் சாகரர் சாம்பற் பாய்ற் த 

கங்கையங் கரையில் ஞானக் கதிரொஸி பரவச் செய்? 

யங்ருற் விஞ்சை யோனா மபி£வச் Ags sor an sp 

பங்கமே யடைந்த மானம் பாதிகஞ் செய்ய வற்றான, (௨)



ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம். 

ஆலலித் ததனைப் போக்ச லதாலவண வேத் லாற்றி 

லேவலைச் செய்தா னன்ன திறையள வேலுஞ் சென்று 

தேவருக் கிடை.டி 7 BMG செயலிலா திருக்க தேனும் 

பாவைக் கேற்பக் கொண்டார் பரந்தது மூல சோயாய். (௯) 

அடுத்தரசாள காவி யாடை யாஏந்த கரியான் றோயக்க 

வெடுத்தமே யாற்றிற் கேச யிரததமு மிருச்சக் சண்டே 

யடு ததோ ராடை தன்னி லுதிரநீ ருள்ள தாலே 

சடத்திலோர் நோயே வந்து சார்ந்ததா விக்கு மெனரான், (௪) 

என்றிட முனிவர் டீரிழ் குமிழிக்கி யார்பூண் வைப்பார் 

பொன்றுமில் வுடல் தன்னைப் போற்றவும் வேண்டுமோதா 

னின் திருப் பார்க ணாளைக் கருப்பரென் றெண்ணலாமோ 

கன் றுதல் வேண்டா மென்ன முனிவரர் கழறினாரே. (௫) 

அ௮ண்டவ தமக்குத் தேசத் தன்பிலை யேனு மேனி 

இண்டுகோ யற.௨ வாழின் £டர்கா முய்தற் காரும் 

வேண்டிய ச்சை செய்ய மெய்த்தவா விளம்பு மென்ன 

பண்டைய வூழால் வர்௪ வுடம்பிமனோய் பற்ற வேது 

கொண்டதோர் விளையின் கேடும் கூடிய தாதுக் கேடு 

முண்டவை யிரண்ட வற்று ளொன்றலு பவத்தா ற்றிரு 

மெண்டருக் காலம் கிட்ட கிறர்திடுஞ் சிகிச்சை வேண்டாம் (cr’ 

என்னவே மூனிவர் செப்ப விணை யடி யிறைஞ்சி யேத்தி 
யுன்னிய வெங்கள் கன்ம முஞற்றிட வருளு மென்ன 

வன்னவர் மெளன மாக வமார்தன ரதுதா ஞணை 

பன்னிய தாசக் கொண்டு பண்டி தர் வருவித்தானே, (oH) 

உயர்ந்தமா மருந்தி யாவு முதவியு. மொன்று ஈன்மை 

பயத்தில மறையின் சொன்ன படியினில் வைத்ப நாத 
னயர்27 வேண்ட fe mange «565 gro 
wuts Be ர மறையோ ராக வஈவினி சேவர் வந்தார், (௯)



பதினாரு மத்தியாயம். ர்க் 

_.ட.ட. சேயின் பான்மை வகையுடன் சேட்டு மாற்றார் 

மந்திர வேவ லாலே வந்ததென் ரோதி யன்ன 

ரந்த.ர மன்றந்று போனா ரமபுயப் பாதன் கேட்டா 
னர்தவா செய்தான் மேலே யதுசெல வேகி னானே (6) 

FESS DHS யனனான சடததசன சசாரஈது வாட்ட 

வெந்துய சடைந்து வீந்தான் விளைந்தஸிச் சேதி கேட்டு 

மந்திர் வாதி யோர்கண் மாமுனிக கிடையூ றெண்ணில் 

வந்திடும் வினையென் றஞ்ச மனச்சுமா தானக் கொண்டார். (25) 

மற்றொரு நாளிழ் கங்கை மாஈதிக் கரையிற் €ட 

ருற்றிடச் செய்து வானி .லுயர்ந்துடன் குருகாட் டிற்கு 

நற்றவர் வநியுஞ் சித்த ஈகரமுஞ் சென்று ஞானஞ் 

சொத்றனர் முனிவர் பின்னர். துன்றிய சாத்தே யத்தில், (2௨) 

வழங்கிய வாமா சார மறுத்ததா லர்தச் சத்தி 

கொழுங்கனல் போலம் கோபக் கொண்டிடத் தணிம்க வேண்டித் 

தழங்கெ வினிமை வாய்ந்த செளந்தர்ப லூரி சாற்றி | 

யொழுங்குறும் பூகை லாய முயர்முனி வரனார் போனார். (0௯) 

மதிமுடி. யிலீங்கம் பெற்று வாதும் புருட கண்ட 

ப மனை யே காத்த பிரம்ம ராக்சத னடைராம வத்தி 

இைசவுறச் செய்ற பூதஞ் ௪டர்கண் மடத்தைக காக்கப் 

டஇிவறப் பண்ணிச் ச.தமா பரவிடக் நங்மை போனார். . (0௪) 

பின்னொரு தினம்பூ கோளம் பேசுக கோளத் துண்மை 

யின்சதென் றறியவேண்டு மிணைமலா ப்பாத லுக்கு 

முன்னிய வாறு ணர்த்த மொய்ச்தவா னுலமு சேர்த்து 

மன்னிய துருவன் வாய்ப்பு மற்றுள 'வெல்லாஞ், சொன்னார். (0௫) 

சோதிட வகைகள யாவும் துலங்க. விளக்கப் பின்னர் 

போதரும் தெளிதல் செப்.த பொருக்திடும் காலைக் கோட 

பாதனு மந்த கங்கைக் கரையினிற் ப.ரமர்க் காணப் 

போதா லாக வன்னார் பொன்னடி பணிர்ு நின்றார்... (0௯)



சங்கர மைந்தா நின்னின் றனிப்பெருங் ர்த்தி யெல்லா! 

றஐங்ககோ விக்த யோடு சொல்லயா னினித கேட்டே 

னிங்குநீ திறமை யோடு மியம்பிய நாலை யெல்லாம் 
பு்கவா சொல்லா பென்னப் புகன்றன ரவரு மாங்கே. 

கடவுளி னாற்றல் கண்டு களிமிகக் கொண்டு மைந்தா 

படியினில் வேண்டு வற்றைப் பகசென முனிவ ரையா 

நெடி.துமென் சந்தை யான்ம கிலை$ுபற வருளா யென்னத் | 

திடமுற வடைய வாழ்ச்துச் செப்பிவான் வழியே போனார், 

அம்புவி மீதி லொன்றை யாற்றிடா தொழிர்தோ மென்ன 
நம்பிடுஞ் டார்க் காசா னவின்றிட யாதா மென்றே 

யம்புயப் பாத னாதி யனைவருக் கேட்கக் கூட்டி 
யும்படே போந்து கல்விச் கே ருற்றா ரன்றே, 

சாற்றுமற் நகரி லுள்ள சர்வஞ்ஞ பிட மேறி 

விற்றிருக் தருள வாசான் விழைந்துமே முயற்சி செய்தார் 

போற்றுமப் பீடம் கொண்ட புதுமையுஞ் ரு மிக்க 

மேற்றமு மெடுத்து மேலே யியம்புவாஞ் சிறிது மன்னே, 

வேறு. 

அங்கு தேவரோ டிருடிக ளஎன்புட னமைச்,க 

மங்க ளாகர வித்தியா பிடமும் வாணி 

தக்கு மாலைய மொன்றுமே சமைக்துள வாங்கு 
e ௬ [ஆ] ஓ ௬. e ட ௫ 

துங்க பத்திர மண்டப மொன் றுமே துலங்கும். 

அந்த மண்டபர் திசைக்கொரு வாயில்கொண் டடைபட் 

டெந்த வேளையும் வித்தைதே ரிமையவ ரிருந்து 

பரச மாமுறை காக்குற லாயிடும் பாரி 

அந்தி யாகன மேறுவான கலையரு ளுறுவான், 

தக்க ணத்திசை யன் றிமற் ருந்திசை சார்ந்த 

மிக்க விற்பனர் வந்ததின் மேவின ரின்னு 

மொக்க தெற்கனி லுள்ளவ னுற்றில ன தளுற் 
றக்க வாறது இறற்திடச் ரென்றவர் தாமும்,



பதனாரா மத தியாயம். 

காத்த தேவர்கள் கேட்டதத் குத்,தரங் கழற 

விஹீச வத்திற மற்றவ ராயின ரென்ன 

நீதக மாமுனி தோந்ததி னேருட னேறப் : 

பூதத வர்சகர் போந்தனர் பூதலம் புகழ. 

மண்ட பத்தினைச் சுற்றியவ் வாயிலைச் திறக்கக் 
கொண்ட தாஞ்சதூர் சட்டியென்1கூறிடும் படிகள 
கண்டு தாண்டுமக் காலையிற் கல்விே த ரிமையோர் 
விண்டு போமெனச் கேள்விகள் விளம்பினர் பலவாய் 

ஆற்ற லோடவ ருச்தர மறைந்துமே லார்ந்த 

வேற்றம் வாய்க்கத வத்தினைத் திறந்திட வேற 
மாத்ற மொன்றுவிண் கூறிய துத்த.ர ம௫ழ்ந்து 

சாற்ற வேயது திறந்தது தன்செய லாலே, 

பதும பாதனைக் கொண்டுளே பரமரும் போந்து 

பொதுளுங் கார்தியா பீடமும் பொற்புட னமாந்தா 

ரிதனை யாய்ந் துடன் விண்ணவ ரேத்தியே வாழ்த்தி 

மதுகி றைந்திடுக் கற்பக மலர்களைப் பொழிந்தார், 

போத மாமுனி டர்கள் புடையுறப் போந்து 

௪௫ வானிமை யத்துகே தாரமே சேர்ந்து 
வேத மாமுடி மெய்ப்பொருள் விள்ம்பியே தங்கும் 

போது சீதமாற் றேமெனப் புகன்றனர் உடர், 

சத்த மன்பொடு மாமுனி தேவனை வேண்டச் 
#55 மானவெர் நீரஈதி யவ்விடர் தோத்று 

வித்த லுங்களி கூர்ந்தனர் மேவிய ட 

'ரதீத கைத்திறம் காணலா மாண்டினி தின்றும், 

வேறு, 

லரரிலுள வாத்துமாக ளானம ஞானப் 

பதிவடைய வேதாந்தம் பரித்து சொல்ல 

வாரியசா யானந்த!கரியான் கஞ்ச 

வடியானத் சாமலக னிவரைச் செய்ய 

(௨௪) 

(௨.௫) 

(௨௯) 

(2௭) 

(௨௮) 

(௨௯)



.ஸ்ர் சங்கரவிஜயம். 

தாரிலந்தை யா.ச்சிரம்ர் துவரை மற்றுஞ் 

சகன்னாக மிவ்விடமார் மடத்து வைத்துச் 

சா.ரதையின் பிடத்தார்க் குட்பட் டாக்கச் 

சார்வயது நாலெட்டு முடிஈ்க தன்றே, (௬௰) 

பங்கயனே முதலான தேவர் விண்ணோர் 

ப.ரவுநர்தி. மிர்திரனென் பாலர் மற்றும 

புங்கவரும் வானின்று போற்ற விசன். 

புனிததத்தாத் திரியர்குசை யுள்ளே போச்து 
தூங்கமுறுர் தேகலிங்கஞ் சிதம்ப ரத்திற் 

சுடர்கலந்து out Oem apie gi விடையி லேறித் ப 

திங்களென வொளிவி*ங் கைலை சேர்ந்தார் 
கேவெலாம் வாழ்த் இனர்கள் வாழி வாழி. (௬௧) 

பதி மத்தியாயம் pio pe 

௮கச்,செய்யுள் ௭௬௭, 

ஸ்ரீ சங்கரவிஜயம் முற்றுப்பெற்றது 
சுபமஸ் 2, 

அஜ 

னு
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