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Mh ர்யகன்றுணை; 

அ௮னுபவாதந்த தீபிகை, 
(மூதற்றிருமுறை ) 

இஃது 
ஸ்வசீயாதந்த யோகிகளெலும் 

பொதிகைமலைச்சித் கர பொல்னடிக்காளாகிய 

CHO" Bs சாதமுனிஸ்வாமிகளவர்கள்மாணாக்கரும் 

பெங்களூர் இராயபறதூர் 

ஆ-மாராயணசாமி தலியா ரவர்கள் 

இருவெவவுளூர் 

திருவூர் இராஜா அவர்கள் 

ஹைஸ்கூல்களில் சமிழ்ப்பண்டி அருமா ய்ருக்து 

uf PH . 

'சென்னைமாககரம் றிந்து இயலாஜிகல் பாடசாஇையில் 

அ த்வைதப்பிரசங்கத்ைத நடாத்திவம் தவரு நாகிய 

ஸீமத். ல-நாராயணசாமிகாயகர் அவர்களால் 
இயற்றப்பட்டது. 

இதற்குழை. நாயகரின்பிரகம மாணுக்கரும், 

திருவெவ்வு ont இருவூர் இசாஜா அவர்கள் 

ஸ்கூலில் தமிழ் உபாத்தியா யரூமாயிருந்து 

பிறகு 

மேல்கண்ட ஹிர்துதயலாஜிகல் பாடசாலையில் 

0 கலம் அத்வைசுப்பிரசங்கம் நடத்திவரும் 

தீ. பு-ஜயராம்பிள்ளை அவர்களால் 
பதவுரை இயற்றப்பட்டு 

ஷே. நாலாசிரியரரல் பார்வைம்டப்பட்டூ 

சாதுஜனங்களசெய்த பொருளுதவியால் 

சென்னை 

பூலோசவியாசன் அச்சியக் இரசாலையிற் 

ப.இப்பிக்கப்பட்டதது. 
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அபைவசகக்தபப்ரிகை மாசுற்றிருமுறை மூலம் 

dig. யன் முலாம் உரையும் 

௦. இரண்டாக்திருப2 மை குரு வருட்பேறு 

ஒடி. குனஸ்ரீக் திருமுறை பாசாழ்பா வர்கம் 
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பால?மீ/தயபோகம் வித்தியாவித்யா சரித்திரம் 

(இவைகள் விற்குமிடங்கள்.) 

ழு க . ௪ ௪ 4 சு 

சென்னை ரீப்பன்பிரஸ் திம்புசெட்டி ய் லி 

. டி ல ட் * nm 

மேற்படி BAT FH MEI ID (Tz oW மேற்படி Qi a 

« ச 3 ச ட உரூ » > oN oo ச 0 * 

மேற்படி. WAP Bo) வைர ன ம்பட்டை ச ம்ந்ற்ம ரள 

மேற்படி பெத்துகாய்ச்கன்பேட்டை ஷண்முகராயன்தெருவு 
ம . 9g J * ப ச 6 . 

41-வது செம்பாவ் மி ஸ்ரீமதி Hts nt DT el அவர்களிடம் 

Qe 31 ar ப்காவிந்தராய்கிகன் க்தி 002 நெ காபிீமண்டி Ff, 

துசைராமிப்ளளே பவரரளிடம் 
. க ட்ட, ar 

சென்னை Lp vk TA LIT OV ost LPs cut 

சிவன் வாயல் கிராமம் பு ஜயசாமப்பில்ளையிடம் தன்ன லூர் 

பேரஸ்மி 

ஆ ச . ச rN e ச லி . ஷூ பி . ளை 

இளாம்பாச்கம் ராமம் சாமிமு ஈலியார் டீ மவலுப்பின 

யவ ஈளிடம் பேரம்பாற்கம் போஸ்டு 

ட ௭ f « ச . உணு ச a டி 

சொளக்தூர் ராமம் கணக்கு இத் இனப்பிளளே யவர்களி 
5 5 உ புர உகு டம் ஸ்ரீபெரும்பூதார் போஸ் 

10. சென்னை ரூசோ பிள்சோயார கோவிலிலிருக்கும் பூ. பாலம்பாள் 

அம்மா ளிடம் 

11. சென்னை ராயப்பேட்டை நல்லண்ணமுதலிவீடு 24 - வது 

நெம்பர் வீட்டி ஷ்ரூ ரூம் கோ முூலிசாமிப்பிள் Catt Liou lB 

இ. ளிட 5 B av



ட ac 6 pie 8g 3. 
ஸரீமத்-தேசிக நாராயணர் 

வி ஜ (Lhe. 

HFOTL UNL Tar FFA SHS (AI HT SSNPS) wT 

ரூபசான (சசி ௮9) ஈரராயணரபே ஜனகசக்கிரவர்த இயாய்ப 

ப்ற5து சுகப்பிரமரிஷிச்கு ராப 2தசம்செய்து, பிறகு சரஸ் 

Ont san அவதரித்து அருச்சனனுந்கு ஆன்மாலுப.ப 

முலுமானு பகவற்$ை, உத்திர மிைகளை யுபதேரித்துப் பிறக 

முனிலாகளுக்கு துரசாகிய அகத்திய/மனிவராகி ௪௨௧௩4 

மச்திரலப ஹடராஜயோகங்களையும் சிர் இமுர்களைப்பெறும் 

உபாயங்களையும் உபதேசிழ்றுப் பிறகு இழுப்்2பருர்துறையில் 

GaGa பண்டாரவடிவமாய் அழுச்தருளி மாணிமச்சலாஎக 

சுவாமிகளுக்கு சர வ.துக்க நிவர்த்தி பரமாகர்சப்பிர.ப்தியுண்டா 

குமாறு சவஞானபோதம உப3தசிததுப், பிறகு தத் தவராய 

சுவாமிகளாக ௮வதரிழ்து உலகுப்யுமாறு பாடுதுறை அடங்கல் 

முறைசளைச்செய்யித்துப் பிறகு ஜகக்சாதத்திலிருக்த இங்களிஷ் 

காரரிட சுபாய்கள் பட்டாளத்தில் ஜமேதரராயிருந் த இலத; 

மைய நரயகரென்பவருக்கு இராயவேலூரில் சென்ற சாதாரன 

வருவூத்இற்குச் சரியான 186[ஞு ஜனவரிமாதத்தில் தேசிக 

ஆ.இராசாபணசாமி நாயகரெனப் பெயர்பூண்ட ஜகத்குழுவாச 

௮வதாரஞ்செய்தனர். 

அவரிட ஒன்பதரவ.துவய இல் தந்தை பரமபதம் ௮டைச் 

தார். இவர் தேகபந்துக்களைத்துறந்து, ஆன்மபந்துக்களை இர 

ந்து, தன்சொந்தக் கிருத்தியத்தால் தாயைப்புரத்து, ஒருவர்தய 

வுக்கெதர்பாராது Aoi g வெளிசஞ்ரசாம் செய்தனர், ஒரு 

ஸ்ரீமத் இராமசாமிராயுி சாரிடி டரா$ய சுப்பைபபெட்டி யாரி



= 

டம்? ச்ர்ந்து அவ/ ௨. திதிரவால் அவவிருவரிடம் தெ௮க்குபசீ 

லையைக்கற்று சிறிதுதமிழும் அப்பியாசம் செய்துவர புகர், 

அத் செலுக்குபாஷையில் வேதார்தநால்கள் அஇசம்கிட் 
டாதென த.மிழும் சமஸ்கிருதமும்கற்று :வேதாக்த விசாரணை 
Crd ga hori 1867@ முதலில் ஆற்காடுக்கடுத்த வேலூரில் 
சிலகாலம் வசி துவக்தார். தங்கொருவைணவாடமியர் தமடைச் 
குழாஎ்கட்கு சமாஸ்சயணம்: (முத்திரை தானம்) செய் தச்கொல 
டிரச சசமபத்தில் இவர் தங்குசென்ற, ௮ச்சனக்கூட்டத்தைப் 
பார்த்துச்சமித்து, தலைமீது கைகூப்பிரினறு கூத்சாடி 'போடித 

லலுசொட்டி புஜமுலுகாலிஸ் லேதுமுத்இ லேது” என்று 

உசத்தகுசலாப்க் கூச்சலிட்டார், அங்குந்றோர்க்கும் Caren 
மூண்டு தடிகொண்டடிக்க ஒடிலச இவர் அங்விடம்விட்டு gue 

மல் சைரி.பத்துடன் சிபிசதுக்கொண்டு Son DoF ‘gtr, இழைத் 

சண்ணுற்ற கருணாகிழியாகிய பொதிரைமலைச்சிச் சர் பொன்னடிக் 

களான ஞாகைக்ச காதமுனிசுவாமிகள் எழுந்தோடிஙச் சு, இன் 

சிறுவரைத்தான் சேபவணைழ் துக்? காண்மி; அடி கிகலர்தனர்களே 

யடிக்கவொட்டாமல்தடும்து, சிறுவரைக் தவ்வீட்டுந் கழை 

அச்சென்று புத்திமதிகூறினார். பிறகு இவர் சரிதையைக்கேட்டு 
ஆரர்தமடைத்து *தரனாஜீவவாதமச் கட்டளையை ஏடு மீ௮ப்பாடஞ் 

சொல்லிலைத்தார். அன்றுமுல் இர்சிறு:வர் தமிழ் தெலும்கு 

Fume ns urna gyno cau Cusrss சிந்தாக்த நான் 

களைச் சம்? சகமறத் தரமேகற்றணரர்தார். 1811-வருஷத்இல் 
பெக்களூருக்குச்சென்று ௮ங்கு.வ௫ூத் திருச்தார். அவ்கிடத்.இல் 
சேதாகமங்களைச் கற்றுணர்ச்ச ஒரு பிராமணர் இர்துமதத்னத 

Canes, மகம்மதியமதத்திற் புதச்.த., மசம்மதியராக, அம்ம 

சத்தைப்பற்றிக்கூறும் “கு சான்" ம தலிய வேக.நால்களைவா)த்து, 
௮ம்மதமே Bhs nah g தம் இர்துமதம் இழிவுடையதென் தம். 
பிரசத்கித்துவக்கார். அப்பிரசங்கத்தில் இவவாதி காசாமணதேே 
சிக/சென்று, அப்பச்கிரியின் எ.திரில்கின்று, ஓய் பக்கிரி! தான் 

கெட்டதமலலால் பிறரையும் கெிக்கப்பார்க்கும் ரூத்கரையன் 

சையைப்பேபல் நீர் ௨ டே சக்கிறிரே4 eu O swe seer 

சொரூபல.ட் ரணமும், றில் 25௧1 திபிரபஞ்சம தடி.த் தலிதமும்? 

visa பர்தப்பட்டறிசம$, அர்வெ/சம் பர்தத்இனின்று
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வீடுபட்டு மோசக்ஷமடையும் விசத்தையும் சுருதியுக்கு யன்பல் 
மொக்க கூறுவிரானால் நாலும் உம்மிடமகத் இல் சேர்ந்துகிகி 

ஹேனென்றார், 

௮ப்பிரசங்யொரும் மரிறப்பக்கிரிகளும் ப.திஃ்சொஃலத் 

தோன்றாமல் மயக்க, நாளையதினம் கடைவீதியில் ஈடக்கும்பிர 

சங்கத தில் பதில்கூறுவதாய்க் கூறினார்கள் (0! 1 sit அம்மசம்ம 

இய பக்கிரிகள் ஒன் ற 2சர்க்து கடை:விதியில் பிரசந்டக்க சபை 

சேர்த்துவிட்டு, இவர் இருச்கும் இடத்திற்கு கோச்சுவண்டியு 

டன் ஒருபக்கிரிவக்து இவரை அல்வண்டியி வேற்றிச்சென்று 

பிரசங்கசபையில் நிறுத் இனார்கள். இவ்வாசிரிபர் ஒருர்ரகாயம் 

எதிர்பாசாமல் gon. bom வாகட்ங்கேள்ளி கேட்கத் தொடல் 

கினார் அதாவத.1. கடஉவிட சொருபம்-தட த்தம் பக்கம் எிழு 

க்தி என்று கேற்றேட்டமேகள்விகஷக்கு விடைஎன்ன* 2 மசம் 

மதியமதத்தில் விக்கிரசபூஜை செய்யக்கூடாதென்ப3தொடு, விட் 

ட ல்படப்முதலியவைசளை மாட்டிவைத்தால் ௮ப்படங்களின் உரு 

வம்பா/ப்பவாமன திஃபதிர் து ,கினைப்பூட்மோ கலால் வீட்டில்படம் 

மாட்டப்படாதென் ஓம், நீங்கள மொகசம்பண்டி கையில்பஞ்சா 

விக்ரக பூறைபண்ணுவதற்குக் சாரணமென்ன? ப. நீக்கள் 

இறிஸ்து பதத்தில்க.றும் ஸிதங்கள்யாவம் ஒப்பிக்கொண்டும், 

அம்மர தரி எழுதிவைத்தருக்கும் குசானையும் நீங்கள் வாசித்து 

இருக் தும், ௮வர்களோடு2?௪.ரமல் நீங்கள் நீக்சியிருப்பதற்கு 
காரணம் என்ல? 4, இராட்சைசசமாகிய ஒனைக்குடிப்பறும், 
வேண்டாமென்ற பன்றியின் மாமிசத்கைப்புசித்தும், சுன்னத். 

சென்னும் தீட்சைபைக் கைகிடுப்பதும், மசம்மதியை ஈபிகாயக. 

மாக ஏற்றுக்கொள்ளாதிருப்பதும் கிறிஸ் தவர்கள் மீது குற்ற 

மென்ன அவர்களை நீக்கினீர்களோ அல்லது வேரோ? 6, மகம் 

மதியரால் சிருஷ்டித்த ஜனங்கள்யாவரும் ஒசேஜா இியெலும் நீக் 
கள் இர்துக்களைப்போல ஷேக்-சைத் - மொகறல்-பட்டாணி- 

என்று கான்குஜாதிகள் ஏர்படுத்திக்கொண்டு உயர்வு தாழ்வைக் 

காட்டி, அவர்களோடு சம்பந்தம்செய்யாதிருப்பதற்கு காரண 

மென்ன? 

“6, காதியான இக்து மதக்கொள்கைகளை ரேோராச அறஷ் 
டி.த்திபல் கரம் புதிதாக ஏற்படுக்கய மகம்மதிய மதக்திர்கு ஹர
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னிவருமென்னு சில காரியங்களை இக்து மதத்திற்கு எதிரிடையா. 

கச்செய்து வரு5தீர்களோ ? என்ற கேள்விகளைக்கேட்க௩வர் 

கள் சரியான பதில் கூறவில்லை, பிறகு இவர் இக்துமதக்சகொள் 

கைசளை எடுத்துக் காட்டி Dig oss முதன்மையான தென 

நிலைகாட்டி.ஞர், 

இவர் கலியாணம் 'வேண்டாமென் 3 வெருத இருப்பதையு 
ணர்க்ச தாயானவர் இவரிட னே தெரிடம்இச்2சதியைச்சொல் 
லிக்கொண்டார். சரே௫தர்கள் இவருக்கு இதம் சொல்லி தங்க 
ளிட சொந்த செலவால் ஒரு பதிவிரதா சி3ரான்மணியகிய 

ஸ்ரீமதி சுப்பம்மாள் என்பவரை பாணிக்செஹணஞ்செய்வித் தார் 
கள், அந்த அம்மாள் இருக்கு ஒற்றுமையாயிருக்து ஈடர்ச 

எ ஷபங்களை என்னால் எழு, முடியாது. 

1876 வருஷத்தில் பெங்களூரில் கிறிஸ் தவர்கள் செய்யும் 

பிரசங்கத் இல் இவர் செனனறு வர்சளுடன்கா தமீட்டு அடியிற் 
கண்ட கேள்கீகளைக்2கட்டார். அதற்கவர்கள் பதில் சொல்லத் 

தோன்ருமல் வீரமீக்க ௮வர்சளையுஞ் சயித்து இச்து மதமே முத 
ன்மையான மசமென்று நிலை நாட்டிஞர், தேத கேள்விகளை 
சென்ற 1901 வருஷக்இில் அச்சிட்டு வண்ணயம்பதி டி, முருகே 

ஸம் பிள்ளேயவர்சள் மூலமாய் சென்னையிலும் கெள்.தேசங்களி 

லும் உள்ள இறிஸ்தவர்களுக்கும் ௮வர் பாதிரிமார்களுச்கும் 
அனுப்பினார். ஒருவரும் இதுவரையில் பதில் ௮லுப்பகில்லை, 

கேள்விகள் வருமானு. 1, உங்கள் கிறிஸ் தவ மதம் ஈம்பிக்கைம 

மா? ன்றி ஆராய்ச்சமதமா? 9, கம்பிக்கை மதமாயின் இதர 
கம்பிக்கைமதசகளோடு வாதிடும் காரணமேன்? 8. இராய்ச்சமத 
மாயின் இதனடியிற் கேட்கும் வினாக்களுர்கெல்லாம் தக்கவிடை 

தந்து அங்கள் மதத்தை நிலைசாட்டக்கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் 
அப்படி கிலைசாட்ட சக்தியில்லாமல் ேதவரசசியமென்றும், கட, 

வள் சாமம் வீணில் உச்சரிக்காதேத என விதிபிரு க்ததென்றும் 

சாக்குபோக்குகள் சொல்லா தர்கள். 1, மோசே எழுதின ஆதி 
யாகத்தில் சொல்லப்ப?கிற கடவுள் ;( சருஷ்டியை ஆதாம் வம் 

சத்தில் ௮௧ கா௮)்இற்குப்பின் பிரக்த மேசே எவ்வ பொழு 

திஞர்
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2. சாபம்பெற்ற அதாம் வம்சத்திற் பிறர்சு மோசே பாப 

மற்தவுனே? 3 மனிஃக்கொலை செய்தமோசேயைக் கடவுள் ஈல் 

லவனாகக்கொண்ட காசணமென் * 4, கடவுளுக்குச் தாரதம்மிய 

குணமுண்டா ? 6. நீங்கள் சொல்லுஞ் இருவ்டி மறைக் இருக்த 

பொருள்களை வெளியாக்குவதா ? இலலாத பொருள்களையுண் 

டாக்குவதா ₹0 இல்லது வராது உள்ளது போகாது எனும் 

வழக்கம் உண்மையல்லவா ? 1. இல்பொருள் தோற்றுவதற்கு 

௮நுபவரமும் இருஷ்டாந்தமுங்கூறுக? 8. எதவ்பொருட்டு சட 

வுள் உலகை?ருஷ்டி த்தார்? அ தலைவர்ச்குப்பயன்பா தூ 0, மோ 

௯௩மென்பது பொருளா, இடமா, காலமா, கடவுளா?10 மோக்ஷம் 

பெறுவதுதேசமா? ஆவியா? 11, சிரு.ஷ்டிக்கப்பட்ட பொருள்க 

ளெல்லாம் ௮/நிவன வோ? சறிதநிவன3வ1? 12, உயிர் ௮ (தீபெ 

chara? அஇழியாப்பொருளா? அமீபொருளாயின். மோக்ஷம்பெறு 

வா.ரார4 அழியாி/பொருளாயின் அதற்கொரு நன்மைதேடுதல் 

வி2வஈமாகுமா? 13. பாபபென்பது தேசாசாரமதாசாச ly T FOE 

இனை களை மீறிகட்ப்ப?தோ? வே? 14. கடவளாணையைச் கடக் 

கவுயிசாலாமோ? 19 நித்திய காகவேதனை கொடுப்பது சடவுள் 
தன்மைக்கு கியாயமாகுமா? 16 இசங்சகாவவ்னெஞ்சர் நீஇபாசா 

வசோ? 17. மரித்துயிர்த்க எசு ௨ல௫ல் என்றம் நிலைத்திசாமைக் 

குக் காரணமென்? 719. சந இரவம்சத்தாசனாகிய பாகளலாளப் 

'பெற்ற பசதகண்டத்தவர்களாகப இர்துக்கா உண்டை யெனக் 

'கொண்டாடும் வேதம் .ஆகமம்-புசாணம் - இதஇிசாசங்களைக்கற்று 

அதை மறுக்வன்றீர்களா? அறிபாசைமயக்க அறியர்திருக்துங் 

கேள்விகள் கேட்ூதீர்களா? 19. நியாயத் திர்ப்புக்காலத்இற்குப் 

பின் உலகம் இருக்குமா? இராதோ* இரு BE oot எவ்வாறிருக் 

'கும், இல்லையாயின் மிக்கிருப்பது எ.து? 20. ச-பி 1901னு ஆரம் 

பலசையில் மரித்தவர்களுடைய தேகங்கமை மண்ணிலடக்கஞ் 

செய்ததையும், அத2தகங்க எழிர்துவிட்டதையும், wiPeg 

சபாகுமென்பதையும் யாவரும் ஒப்புக்கொள்வார்கள். ஆனாலத் 

2 *கங்களோடு கூடியிருர் 2 ஆவி நியாயதீர்ப்புகாலபரியர்தம்எந்த 

இடத்தில் என்னரூபமாக எ*.த நிலைமைபிலிருக்கும் 21, உடல 

ழியும போது ஆன்மாவு மதனேடைழிர்துபோய் ம்ளவுண்டாமெ 

ளின் ஆன்மா ரித்தியஜீவனா தற் பொருக்துமா? 29, என்௮ம்௮ரூ 
டர்
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யமாதிய கடவுளையாவரரயிலு vb, இச்காயினும், மோசஷிமு தலிய 

மற்றெங்காயிலும் காணக்கூடுமா₹* என்பதே. 

இக்காரணதேசுகர் 1880 வருஷத்தில் பெங்சஞூரிலுள்ள 
இசாயபஹதார் ஆ-நாராயணசாமி ரேசலியாரிட ஸணைஸ்கூலில் 

நடந்த தமிழ்ப்பண்டி.சர்களிட பரிட்சையில் சேர்ந்து, எல்லாருக் 

கும் முகன்மையாகத்?கறி, தேச ள்கூலில் 26-ரூபா சம்பள 

முவ்ள தமிழ்முரிஷி3வலையைப் பொரர், 

இருயவ்வளூரிலிருக் ௪ ஸ்ரீமான் போன்னாங்கணி 19858 

wat அவர்கள் ௮ ச் இ.ருயவவருரில் ஒரு ஹைஸ் கூல் எர்படுத்தி 

நடத் இவக்சார் ௮ சற்குத்தகுக் ச கமிழ்முனிஷிபார் வேண்டுமென்ற 

தேடிக்கொண்டு பெங்களருர்குப் போயிருக்கபோது இரந்த ஆதி 

பராபணதேிகரைச் சந்தித்தார். TC SF unt இவருடன் £€த் 

ர்களின் பரிபாஷைலிஷபங்களைப் பேனா, பரதேயோர் ௮லு 

ப்வத்திற்கு மேலான ுறுபவங்ககா இளா கூற சந்தோஷித் ௫, 

தன் னிடஹைல் கூலுக்கு இவரைச் கமீழ்ப்பண்டிதர। சதான் ஒப் 

கொண்டகா!| 7, அவளிடம் வற்தால் ஜ.பகீ/-எுப்பூ-மூதலிய பு 
வலை நளி (If 9. BR a7 மன்றம் தெொவித்கார், அவ் 

அர்பு தமான? 
வாறே இவர்சம் இற்கு கால், உடனே Buse con குப் பச 

நேதயோர்வர் து யோதி து இவரைவரு%படி. கடி தர்தெரிவித்தார் 

அவ்வாறே இவ 1890 லரூஷு வட்ு செல்பசம்பளத்திற்கு 

ஒப்பி அ?தஸ்கூலில் வேலைபார்த்துவர் கார் பிறகு இவரும் பர 

யோரும் gibt முப்பூமூதலிப வேலைகளை ்டி.த்துவரும் 

போதா, சிலவற்றை இவரால் தா னுணர்க்தும் கனக்கு முன்ன?ம 

தெரிக்தவைபோல் uo sewed Gig. HAT. இஃ தணர்ந்கு இவர் 

ர விட்டுவில,ி :'உலசம் QIAGEN OO YT தடா 

Dsl வாக்கிபத்தைச்சந் 
அப்பசதேசியாை 

சாளம்” எனும் தததுவ?£:ப சுவா! 

இத்து, உலசதந்தீரத்இல் உத்தபவேடதாரிசளும் வசப்பட 

லாமாவென வெறுத்து 'அுனுபவாகக்ததிபிகை ந சர்றிருமுறை?? 

எனும் உயர்வுவொப்பிலாத a sangre Faso அச்சிட்டு 

வெளிப்படுத்தி விழ்வான்௧ள சமுசுத்தி லறக்சேர்றினர். 

இருபவவளூரஸ் ௯. ல் வேலையை” விட்டீளிட்டு சென்னையில் 

ட ர் 

ட , 6 உ ௬ 

1694 ஹூ போய்ச்சேோுது — வேகார்தப்பீரரங்கம் செய்துக்



ர 

கொண்டி ருசி மனார், 1605 ஹ் த்தல் தனது Behar wu காரத் 

மூனிசவாம்கள்மீது பபணிபாடி அதற்கு & Diuen ass gens 
இரண்டாச் இருமுறையாகிய *குருவருட்பேற”” என மாமக௫ 

ணம்ரூட்டி அச்சிட்டு வித்வான்கள் சபயில் அதங்கேத்றம் 

செய்ழ்பரி. மம யின் முன்றாச்தியுமுறை !*பராம்பரவிளக்கம்'”' 
லும் ஒருநாலை வச தடையாயிபற்றி 10-பாரம் FHL HH 

BUT OY Pil J 6S lat Oy aud (வீ சககைவல்லியமா ன) பிறகு அவ 

மி. மனைகயார் தன் சொர்தச்செலவால் அச்சிடத்தெபடம்லி 

அவரிட பிரதமசிடர் ஸ்ரீமத், பு. ஜயராமப்பல்சை யவர்களைம் 

கொண்டி புரப்பார்த்து அச்சிட்டிமுடித்தனா, 

169789 த்தல் சென்னையில் மகம்மஇய-கிறிஸ்தவர்-வை 

ணவ/-தாக்தரிச சைவர். வைதிகசைவர்-பெளத்தர் இஉர்களெல் 

லாரும் ஒருமஹாசபைசேரச் து, இத்தேசிக ஈாபாயடைரை சபா 

நாயகராக நியமித்து, இவர்முன்னிஃையில் ௮வசவர்பதங்களின் 

கிழப்பையும், ஜா.இமத3பேதங்களையும், விக்ரக சாதனை சிலர் 

கூிஃமன்பறையும், சிலர் கூடாசென்பசையும்பற்றி பிரசங்கித்து 

னர், முடிவில் இச்சபாசாயகபேழுச்து மிருகம்-பட்சி முதலிய 

BI MDAME t ப்வவர்றில் Bor oN Lc ail பொருக்தீயிருக்கு 

wh Guta, ad Qt FOR BIG, “ளுக்கும் ஒபேவிம மானுஷூகத 

தன்ச ௦3ம் போருக்தியிருப்பது Fb Bid கையால் 1 வரும் ஒயேோ 

ஜா தய்னபென்றும், சடைமுடிவளர்த் தவனை சமியாசென்றும் 

தலைய மொட்டையடித்தவனை பரதேசியென்றும, தலைபைமொல் 

டையடித்து தாடிவளர்த்தவனை மகம்மஇ.பனென் ௮ம், தலையில்குடு 

மியும் மீசையம்வை ம் தவனே லெள சே கடூம்பீயென்றும், தலையை 

பொட்டையடித்துமீசையும் எடுத்துவிட்டவனைசாதானி௮ய்யர் 

ஏன்னும். தலையிக்குமமிலைத்து மீசையை அடித் துவிட்டவளை 

வைதிககுடும்பி ௮ய்யர் அய்யங்கார் குழுக்கள் தீட்சதர்களென் 

றும், தலையில்மயிர்களைக் கத்தரித்து டொப்பியிட்டவரசை துரை 

கள் என்றும், இருக. மீசகளை வைத்தவளை க்ஷத்இரியனென் 
றும் முன்குமமியை மலையாளி யென்றும் மயிசால்ஜாதி3 பதங்கள் 
காட்டுரர்களையொழி.ப வேறல்ல வென்றும், ஏசகறிஸ் துவைத் 

அு.இப்பதும் மகம்மதியரை தது திப்பதும், இருஷ்ணனை த் துதிப்ப 

தும்; விமாயகளனைக் து$ிப்பதும்''பெளத்தர் லாமவைத் தடுப்பதும்
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விக்கிரக நா தனைய மையால் யாவரும் விக்கிரக ஆராதனை செய் 
௩ ௪ ச 8 e * ® s பலர்களேயெள் றும், இவ்விசசகுணோபாசனை யினால் Bean sw 

யும் பதழமுச்தியும் ச ருமேயல்லதுபாமுத்திதமாதென்னம் நிர 5G 

ஜோபாசன் றெ, னும் ஈரவண-மனன.. - நிதி த் தியாசத்தால் ௮ 

ஞான-சம்3தக-விபரி சங்கள் 8ீக்சொட்சாத்காசமெனும் பரமுத்தி 

புண்டாமென்றும் நிலைதாட்டினார். 

சென்னையில 16968ஷூ & fin கூடிய ்ச்ஷ்டாத்வைக மத 

“பையில் மத் இயஸ் தராசு வீற்றிருந்த ஸ்ரீமழ். சதாவதானி ஸ்ரீனி 

மாகாமியர் 1, கோபால இருவ்ணமுதலியார் 13 ந. 2. ஸ்ரீமான் 

ச பான் சுவாமிகள் 4. குப்புசாமிகாயுடிகார் அவர்கள் 

புனலும், இன்னும் அவ்விட ai Bar, ரந்த பலசமய 

ர்ணும், சபாநாயகராக விற்றிருர்கு ஸ்ரீமான். சந்நி 

ட் Le year ஏகாங்கெவாமிகளோமி இத்தேசிக சாராய 

வட்ட ஸு ஊவமதத்சைப்பர்றி 45 வாரம் வாதாடினார். இவர் 
CT ot mg சரியானபதில்சொல்லி, விசிஷ்டாத்வைக மதத்தை 

2 படிக்கொள்ளாமல் எகாங்கிசுவாமியார் தவறிப்போனார், 

ல ச்குவறினவர் இவரைச்கெல்செய்யஎத்தணித்ததால் ௮வ 

௧ மேகேட்டகேல்விகளை அச்சுட்டு ரென்னைமுழுதும் விளம்ப 

ரம்செய்க?தாடு, அவருக்கும் வெளிதேசங்களுக்கும் அறறுப்பி 

னார். ௮க்சேள்விகளுச்கு நாள துவரையில் ௮வரும் வவரிட சீடர் 

சளும் இல னும்ம ௦ வைணவக்கு மாங்களும் யாதம்பதலெழுது 

ஞரில்லர். 

கேள்லிசள் வருமாறு 1. எசாங்செலாமிகாள்| தாங்கள் பாஷி 

யக்காரர் எனப்புகழ்ர்துகூறம் ஸ்ரீமக் இராமானுஜாசாரிபர் வேச 

ங்களை ச்சார்ந்த கசோபரிஷத் துகளுக்குப் பாஷிபம் எழு இயிருக் 

இன்றனரா? 3, அரங்கராமானுஜ ஜீயரென்பவர் எழு திம்பாஷி 

யத்தை யாதாரமாக வைத்துக்கொண்ட கதைச்சு இராமானு 

ஜாசாரியர் பாஷிபமெழுதினரா? அல்லது தாபேழமு தலிலெழுதி 

னரா? 9, விவஜர் துவாய ஆதிசேடன் தலைலால் சோர லெலும்பு 

முதலிப உ றப்புகளிலொரு ௮ம்ஸமாக அவதரித்த ஸ்ரீமத். இரா 

மாலுஜாசாரியருக்கும்'"அவரமதம்பின் பற்றியகங்களுக்கும் தங௪ 

'ளைச்சார்ந்தாறுக்கும் ௮ரங்க இராமா லுஜஜீயருக்கும் சுவா wy su 

மூண்ட்மி 4. உங்கள்மதம் ஈம்பிக்கை:த3மோா, ஆராய்ச்சிமத3மோ*
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9. ஆசாய்ச்சிமதமாயின் ஏன் யுக்தியலனுபவல்களை யொப்பிக் 

கொள்ளோ மென்ூறீர்கள்? 0. கம்பிக்வசமதமாயின் நீங்கள் 
சொன்னசைச்சொல்லும் சளிப்பிள்ளேகளே யாகவேண்டியிருக்க, 
அனுபவிகளாகய வேதார்த ௮த்வைதகளை அங்கனம்கூறல் Ge 

கல்லவா* 7. சுவானுபவமில்லார் சத்தசத்தின் இலக்கணத்தைப்: 

பகுத்துக்கூற ௮திகாரிகளல்லசென்ன௮ு பகவற்ததை யிரண்டாம் 

அத்தியாயம் 16-வது சுலோகத்திற் சொலலப்பட் டிருக்றெசே 

இதறகெது விடைபகருங்கள்? 8, விசிஷ்டாத்வைதமென்பது த.் 

கள் இலக்கணமா அல்லது தாங்கள் கொண்டாடும் கடவுளினி 

லக்கணமா: 9, சடவுளிலக்கணமேயாயின் வேதத்தில் இவவாக் 

கபம் எங்கேயுபயேசிக்கப்பட் டிருக்கின்றலு. அசைக்குறிப்பி 

க்கள்? 10. வேதத்தில் சாக்தம், சவம், அத்வைதம், என்றிருக் 

கும்வார்த்தைகளின் க௫யென்ன? Li. ஐயா வீச்ஷ்டாத்வைது 

மென்ராலென்ன? ஜீவன் வே௮ு-உலகம்வேறு-ஈஸ்வரன் வேறு என். 

னுசைக்கும் நீங்கள் ஏன் துவைஇகளெனச் சொல்லிக்கொள்ளுகி 

நீர்களில்லை? 12. ஜீ2வசஜகத்தறிர் வசனியமேபிரமமே நித்தியம் 

என்ற அத்வைதிகளைப்போல அத்வைதமெனும் சொல்அயும் 

உபயோகிழ்துக்கொள்வது ஆணும் பெண்ணுமல்லாப்?படி தண் 

அணிசலந்தரித்து ஆடவனெனச் சொல்லிக்கொள்வது பேலல் 

ல3வாவிருக்கறது. 13. அப்படித்தங்களை யாவரும் நனையாஇ 

ருக்க தாகங்கள் தங்சள் மதத்தின் பெயருக்குரிய பொருளைவிரி 

வாய் விள க்குங்கள் பார்ப்போம், 

14. சுவாமிகாள்! ௮.த்வைஇிகளை கிறஸ்துவாருகலெம்மதத் 

இனரும் வேதாந்திகள் அல்லது ௮த்வைதிகளென அழைப்பது 

போல் உங்களை நீங்களேயல்லாமல் உபயவேதாக்த பிரவர்த்தகா 

சாரிகளென அழைத்தார் அழைப்பலர்பாவர்? 19. “நித்யோகித் 
யோனாம்'' எனுஞ்சருஇக்கு ஸ்ரீமத். ஆதுஜகத்குரு சங்கராசாரி 

யசாஞ்.சுவாமிகள்பாஷியம் பழுகாகவே எழு இஞமென்றதோடு 

இலக்சணமும் வழுலியிருக்கன்றாரென்ற தாங்கள் ௮ைவெளி 

யிடா.து மறைத்்துரையாவது கருணையாகுமா? 16. இருஷ்ண 

மூர்த்தி எல்லாம்யானேயென மர்ச்சுனனுக்கு உபதேசித்தது 

தோலென்புசாம்பு சோமவுருவ சரீரத்தைக்குறித்தோ? சாலவி 
யாபகமாயெ அத்வைத அத்மாவைச்குறித்தோ? 17, இருஷ்ணா
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மூர்த்தி ஒார்ச்சுனனலுக்கு உபதேசஜஞ் செய்யுங்காலத்தில் அவருக் 
குடவூய அசித்துப்பொருளும் சுகதுக்கமனுபகிக்குஞ் வே 
னும, தனுகரணபுவனபோக மனுபவிக்கச்செய்யு மீஸ்வாலும், 
இவற்றிற்செல்லாம் ஆத. ரமாகயஅத்வைதஆத்மாவும்,அர்ச்சுன 

னிடத்திருக்ததுபோல இருக்தனவோ இல்லையோ? 18. முத்தி 

பெற்ற ஜீவனமுத்தர்களாகய அத்வைதிகள் இத்துிம்து ஈஸ்வ 

சன் என்ற இரிபமார்த் தமாம் ஆச்மாவைப்போல எத்தாமாத்ா 

மாக இல்லையென்றும், .துத்மாவே தானென்பதல்லாமல் மற்றவை 

களல்லவென்றும் தெரி துப?தசிப்பது போலவே இருஷ்ணகூர் 

தீஇயுங்கூறின போ அல்லது2வரோ? 10, சரீமமில்லையெனிலமர்ச் 
சுனன் இரதர்நில் சமதியாயிருத்தல்கூமா? 280, ஜீவனில்லை 

யெனில் பிஷ்ப/கையம்ப। ல்தெம்து சத் தியர் தவறி சக்கர.ங்சை 

யிஷேக்தி சண்டைசெய்வரா? 21, ஈஸ்௨சசெொரூப மில்லையெனீல் 

விஸ்.ரூபங்பபட்டுவா* 23. ரவ திட அசம்பிச்தபோது சுர 

தியுக்கமாக கடவுவிலக்கணத்தையும், உலகமவச்ச வசகற்றை 

யும், பச்தவிலக்கணார்தையும், மத்தியிலதணத்தையும் குறிப் 

பித்துக்கொள்வே மென்று கேட்டதற்கு நீ/பஇில ஒன்றும் ஏன் 

சொல்லவில்லை? 29. தம்கள் மானழ்தைக் காக்க ஞீமான் முதலி 

யாண்டான் சுவாமிகள் எழுந்து உலகொடுக்கு மங்கலத்தில் மண் 
நீரிலும், நீர்தியிலும், இிவளியிலும், வனிவானிலும், நயம் 

தீவன்முதலி.பயப வும் ப்ரகிரு யிலும் அது 5. ராயணனிடம் இ 

லும் ஒ௫ில்கழுடிலில் ராசராயணன் ஒருவ?ன அநியானா?ி. ஆஸ்; 

யென்று கூறப்பமிகிருனென்றும் ௮ுக்காலத்தில் உப்பானதுஜலம் 

தில் கரைம்து உருத் ிதொற்று இருக்குமாறு பி/ச தியாதியவி ம 

ந்து மீளவும் சிருட்டிகாலத்து முறையே வெவிப்படுகின் நன 

வென் றம் கூமியதற்கு யான் தாங்கள்கூறிய உபமானம் பொருந் 

தாது எக்ஙகனமெனிஃ[&ப்பின் அணு இருக்தவிடத்து ஐலவணு 

இருந்த இல்லை. ஜல அ௮னுகிருக்தவி.த். இல் உப்பின் ௮ணு வீரு 

ந் த இலலை, உப்பதிகப்பட்டு ஜலம் குறையினும் ஜலம் அதிகப் 

பட்டு உப்புகுறையினும் ஒன்றினுு தோற்றுவஇல்லையெவ்பது 

உண்மையேயாயிலும் இரண்டும் கண்டப்பெருவ் கெயாகின்ற 

மையானும், வேதத்தில் பிரமம் சுஜா திவிஜாதியற்மு அகண்டப.அி 
பூசண எச்சிதாகக்தமென்லும் இலக்கணங்களைப் பொருத்திய 
செனக் கூறப்பட்டிருப்பதாம் பூரவாகிலம்சளாத் இற்குப் பழுது
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வந்து சததிக்கன்றது.௮. தனால் பீர்மம் சண்டப்பொருளாகிற 2, 
உலூல் எம்பதத்தினரும் கடவுளைக்கண்ட ஸ்வரூரயெனஉரைச் 

இன்றனரில்லை. பூணரென இறிஸ்துவரும் உரைக்கின்றனர். 

ஆகையால் நீர்சொல்வது தோஷூம. பீர்மலியாபஈ த்தில் இப்பொ 

மூ ஜீவேசரராதியர் ௮டங்காதிருக்கின்்றனரா? இப்படி. யடங் 
குவதற்கு லயகாலம் ஒன்றுவேண்டுமா? 

24, பிரமத்தில் உலகம் உண்டாவது தாயினிடத்துபிள்ளை 

யுண்டாவதுபோலா? வீகையினிடத்,த விருசஷம் உண்டாவது 

போலா? பால் தயிராவதபோலா? மண்ணிழ் கட ந்தோன்றுவது 

போலா? சமுத்திரத்தில் அலைதிகிளநுரை உதித்தொடுச்குலது 
போலா? 95. தஇருமர சைபிரான் *கன்னுளேதிரைக்தெழுர் ௪7 
esas caro தன்னுளே திரை த்தெழுக் சுடங்குகின்ற 

தன்பைபோல்.நின்னுளே பிரத்திறக்து கிர்பவும் திரிபவும்-கின் 

னுளே யடங்குகின்ற நீர்மை நீன்கணின்ற?த'” எனக்கூறியிருக் 

இன்னே. ௮சரகொப்பாக கான் ஜலத்மைப்?பால் பிரமத்தை 

யும், திவலைகளைப்போல் ஜீவாகளையும், நுசையைப் போல் உலஈத் 

கையும் வைத்துக்சகாள்ளுல்கள், ஜலத்தையன்றி அலை- இவலை- 
நசை என்பவைகளுக்கு எங்கனம் வேறுபொருள்க of rerun 

ஆங்கே சித்தத் இல்வானென்கிற முப்பெயர்சளுக்கும் வேறு 
Quran shat யென்றதற்கு தாங்கள் காற்றில்லாமல் சமூகத் 

இரத்தல் ஆலையாதியவருமா அதனால் விசிஷ்டமே சமுத்திரத் 

தில் பஞ்சிகசணமிலைபா ௮ தனால் வீச்ஷ்டமே என்றுரைத்தீர் 

சுளே. இவை தங்களை கற்றவராகமதிக்கக் தக்கவிடையாகுமா? 

இவை யான்கூறியவற்றிற்கு விடையாகமாட்டா எங்ஙகனமெனில் 
உவமை ஏசதேசமேயொழிய முற்றுமன்௮, ஒருவன் முத்தைப் 

போன்றவைபந்கள் என உவமைகு.றின் வெண்மை நிறத்சைக் 

கொள்ளாது ுதீதைப்போன்று பற்சள் விலை?யற்றம்பெறுமா 8 

முத்திலும் பற்களிலும்பஞ்கோணமிலைபா அதனால் விசிவ்டமே 

பெனவும், நீலோற்பலமபோன்ற சண்களென்றவனைப்பார்த்து 

கண்களுக்குப் பலவிசழ்களும் துண்டும் மணமுமுண்டோ? ௮ன் 

றியும் குவளைக் 2ழங்கும், ஜலமுமில்லாமற் உற்பத் இயா௫ப்பூக் 
குமா அது கண்களுச்ப்படி. சமைபாகும். கண்களிலும் 

நிலா பலத்திலும் பஞ்€கர வாமில்லையா தகைபால் இருபொருள்
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களூம்விசிஷ்டமே எனவுரைப்பது ஞாயமாகுமா? இப்படி விடை 

பகர மூடனும் சாவெடானே கற்றதிக்தரீர் அ௮வ்விடைகளைப்பசர் 
வது ௮ழகாகுமோ :'ஊகமுளதேல் சிறுவர் உரையுக்கொள்க'? 
என் னம்பாடலை பெரியோர்கள் கூறியிருக்கன்றன?ே, என நான் 
விளக்யெதற்கு தாங்கள் இதுவரை சபையோர நியத்சம்,ச ௮ல் 

ல தரும்லிடைகள் யாவை? 

— 30, வாதிட தாம்பித்தபோது இவருக்கு வடமொழி தெரி 
யாது என் கருர் ௮ இனால்தான் வாதங்கெட்டுப்போனதாக தாக் 

கள் சொன்னதற்கு கான் தங்களைப்போல் இரண்டொருசுலோகம் 
வடமொ ழியி லறிவேனாயிலும் ஒருபாஷையில் ஆறக்கமும் தெரி 
ந்தாலெ[நிம ௮ப்பாஷையால் வாதிடப்படாதென்ஈதற்கு ௮ப் 
போது தமிழ்மொழியே போதுமென்று ஒப்புக்கொண்டு தால் 
கள் சதோற்றபிறகு நான்சொன்ன தமிழ்மொழி வடமொழிக்கு 
ஒத்தவையல்லவென்தீர், நீ/பேசும் தமிழ்மொழியும் * இருவாய் 

மொழி”? எம் தமிழ்ப்பாடலும் மாத்திரம் வடமொழிக்கு ஒத் 

தவைகள் போல் பாவித்து பேசுவதும் கோயில்களில் கோஷ்டி. 

கள் பாடுவளுமா என்று நான்கேட்டதற்கு ஒன்றும்புதில் ஏன் 
கூறவில்லை? 31. தாங்கள் “*தவயோசுபர்னா'” வென்ற சுருதியைக் 
கூறி அதற்குதங்களுக்கு உசைசொல்லத் தெரியாமல் ng Suv 
தராகவக்திருக்க ஐயங்கார் ஒருவரை ௮தன் உரையைப்படித்துக் 
காட்டுக்களென்றகற்கு ௮வர் :“முண்டகோபநிஷத்தில் மூனமும் 

முண்டகம் முதலத்தயாத் திலுள்ள ''இரண்டுபக்ஷிகள் . எப்போ 
தும் இணைபிரியாமல் துணையாக ஒரேமாத்தில் வ௫ிக்கின்றன, 

அவத்றிலொள்௮ (பிப்பலமென்னும்) அரசம் பழத்தையுண்டு 

கொண்டும் மற்றொன்.று உண்ணாமலே பலபக்கங்களைப் பார்த் 
துக்கொண்டும் இருக்சின்றன'” என்றவரை படித்துச்காட்டினது 
உண்மையோ பொய்யோ? ௮ தனால் தாம்களடைந்தவெற்றிபா.து 
நான் அதேமுண்ட கோபகிஷத்தில், நீங்கள் மூஅலம்கடையும் 
வீ...டீர்கள், ௮தைப்படிக்கன்றேனன டே. யுபகிஷத் முதலத்தி 
யாயத்தில் *சவுனகர் எதையறித்தால் .இதையெல்லாமறிந்ததா 
கும் என்றதற்கு ௮ங்கீரசபிர்ம்ம வித்துக்கள் ௮.தாவது (பிரமத் 
நையறிர்தவர்கள்) இரண்டு விச்தைகளையறிய' வேண்டுமென் இ 
மூர்கள் (அவையாவன) **பரவித்தையென்றும் தயரவித்தை 
யென்றும், சொல்லப்ப$கின்றன் ௮இல் பசலித்தையானது
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அதாவது பார்க்கக்கூடாமலும் செகிக்கக்கூடாமறும், சோச் 

இரமில்லாமலும், வர்ணமில்லாமலும் கண்களில்லாமலும், காது 

களில்லாமலும் சைகாலில்லாமலும்,, நித்யமாயும், வியாபகமா 
யும், ஸர்வகதமாயும், அ இசூக்கமமாயும், அவிகாரியாயும் . இருக் 

இறத. இந்த பூதயோனியைத்தான் Brisa பார்க்ஜொர்கள். 
பட்டுப், ச்9 எப்படியானால் சிருஷ்டித்துக் கஇரகிக்கன்றதோ, எம் 
படியானால் பூமியில் ஓஷதிகளுண்டாகன்றன்வோ, எப்படியானாப் 
ஜீவித்திருக்கற புருஷனிடத்திலிருற் து ஈசங்களும் மயிர்களுல் 
உண்டானெற்துசளோ, அப்படியே ௮௩ த்திலிருச்து பிரபஞ்ச 
முண்டாகிறது” எனவும், அதேயுபவூத்து இசண்டாவது அத் 

இயாயத்தில் இது சத்இயம் ஈன்றாய்ப் பிரகாசித்துக்கொண் 
டிருக்கெ நெருப்பிலிருந்து அழமைப்போலிருக்கிற கணங்கள் 
ஸஹஸ்த்சவிசமாப் எப்படியுண்டாகறதுகளோ (அதாவது ஒரு 
திபத்திலிருக்து ௮னேச திபங்களஞ்ண்டாவதுபோல) அப்படித் 
சான் ஒ! ஸவும்யனே ௮ச்,௪ அசித் இலிருந்து கானாவிதமான 
பாவங்களும் உண்டாய் ௮ங்கேயேபோய்ச் சேருகன்றதுசள்.”” 

₹இலரிலிருர்து பிராணமுண்டாயிற்௮ு, மனதும் சமஸ்த 
மான இஃ5திரியக்களும், அகாயம், தேஜஸ 5, வாய்வு, அப்பு, சர் 
வசாதாரணமான பிருஇவியு முண்டாயின.” 

.... புருஷன்தான் இர்தப்பிரபஞ்சமும், கர்மமும், தபஸ்ஸும், 
உயர்க்ச அமிர் கமாகெபிசமமும்'” எனவும், மூன்றாம் முண்டகம் 
முதலத்தியாபத்தில் இரண்பெகஷிகள் எப்பொழுதும் இணைபிரி 
யாமல் துணையாக ஓ?ரமரத்தில் வசிக்கின்றன. அவற்றில் ஒன்று 
௮ சசம்பழத்தை யுண்டுகொண்டும் மற்றொன்று உண்ணாமலேபல 
பக்கங்களைப்பார்த்துக்கொண்டும் இருக்கின்றன, ௮ தமசத்தி 
லிருந்துகொண்டு மோகத்திற் காளானபுர௬ஷன் முழுகெக்தியின் 
மையால் அுக்கிக்குருன், மற்ஜென்றாகிய மகிமையுள்ள ஈசனைச் 

சேர்ச் து பார்க்கும்போது சோகத்தினின்றும். விடுபட்டவனா9 
முன், எப்போது சுவர்ணவண்ணமாயும், ஈ௪னாயும், கர்த்தாவா 

யும், பிர்ம்மத்துவாசமாயுமுள்ள புருஷனைக் காண்டுமுனோ 'அப் 
CGurg மவன்வலிசத்துவானாஇிப் பாவபுண்ணியக்களைத் துறந்து 
மாசற்தவனாகிச் சரேஷ்டமான சாம்யத்சை யடைடரன், என் 
ம் *இக்சப் பிர்ணனானது சகலபூதங்களாலும் விளங்குகிற த. 
இதை  அறியும்வித்துவான் வேரொன்றைக்குறித்தும் பேசுவ 
தில்லை ௮வன்லிலை ஆத்மாவில் அவன் இச்சை ஆத்மாவில் பரம 
ஞானிகஞ்க்குள் ௮வன் சாவசிேஷ்டன் எனவும் எடி. pan cop 

வது முண்டகம் இசண்டாவது அத். இயாயத்தில் 1] 6-சலைகளும் 
அ.சனிடத்வைைச்சேர்க்து, அந்தக்கப் பொறிசளூம் அசனதன் 
ஷ்பிமானதேவசைகளி னிடத்சைச்சேர்ந்து, Gil மம்களும் 54 sot 

9



12. 

நயமான ஆத்மாவும் நிர்விகாரமான பாதேவதையில் ஒன்றாய்ச் 
சேருன்றன. பெருசும் கதிகள் சமுத்திரத்தைச்?சர்ந்து பேரும் 
உருஉம்விட்டுஅஸ் 2.மிக்கின்றவாறே வித்வாலும் பேரும்உருகும் 
கிட்டு பெரிபோர்க்கும் பெரியோசாகய இவயபுருடனை ௮டை 
Roy sn, 

௮ந்தப்பர ப்பீர்மத்ைதயறிந் தவன் பிர் (Loa GE evs? இருன் » 

என்று கூறப்பட்டிருப்பதினால் காரணமாகிப மண்ணைத்தவிர 
காரியமாகிய முடத்துக்கு ஏப்படி முக்காலத்தும் வேறபொரு 
ளில்கூயோ, அப்படியே பிர்ம்மத்ைத் தவிர நீர எடுத்துக்காட் 

டிய இசண்பெக்ஷிகளெனும் ஜீவேல்வராசளுக்கு வறு பொரு 
Patou > p தற இனால், மண்காரியப்படாமுன் ௮ சிற்குடமி 
ருர்ததுமில்லை. உடைர்கின் அதிலிருந்தருடம் வேறிடததக் 

6 5 ‘ “ட » * . க 

. குப்போயதும் இழுக்கதும் இல்லை. இடையிலும் மண்ணை த்தவிர 

குட ம்2வருயிருக்கவும் இல்லை இருக்காசெனில் மண்டேருகக் 
குடம்வேருகப் பிரித்தக்காட்டுக்சள். அப்படி. நீர் பண்ணைத்கு 
ATER Chin நாலைத்தவிரபடமும் பிரித்துக்காட்டாகவரை காம் 
மாகிய பிரமத்தைதஜ்சவீர சாரிபமாபெ சித்த கறிஸ்வான் ஏன் 
இறமுப்பெபர்களுக்கும்வே.றவேருனபொருள்சளூள்ளன வெனக 

கொள்ள கியாயமில்லையேயென்று நான் கூறிய௨த்திறகு இது 
வரை தாங்களளித்தவிடைகள அல்லது அளிக்கும் விடைகள் 

என வயோ? அ௮ளற்றைவரைந்து வெளியீடுங்கள், 

'98.ஏகாம்க சுவாமிகாள் ! தங்சன் நேன்ஷனோர்கள் தாங்கள் 
கூறும் குளறல்களாகிய உரையை எவராலது லிசாரித்துக் கைலி 
டப்போடருர்களென்று பபர்தல்லவோா சொன்னதைக்கேட்டுக் 
செத்தாப்போற் இடக்க?வண்மிபென்பது, 'வேதத்தையாவது 

௮. இினுரையையாவது ஒருவன் சங்கிக்தறிய லாசாகெனலேன், 
ஆபப்புகுந்தவன் மாத்ருயோனியைப் பரிஷித்தவனுக் கொப்பா 
வானெனக் கூறல்நீதியோ? 

29, வசைக்கஞ்சி உங்கள் நிபக்தளைக்குட்பட்டு எதைச் 
சொன்னா௮ம் அடியேன் ௮அடியேனென மறழமொழிப்புகன்று 
மூடமேமோக்ம் தெளி?2வரரமமெனசம்பிக் காலக்க[ரிக்கும் ரில 
அறியாவைணவர்கள் முன், தாங்கள் “நித்போ நித்யோகாம் சேத 
னஸ்சேத்னானம்'” என்றும் த்வயோசுபர்னாவென்றும், 'ஈத்வே 
ஜாதம் ஜாதுகாஸம்'” என்றும், நான் சுரு இவாக்கியங்களைக் கூற 
விலலையா சபையார்களே! எனக் சேட்டுக்கொள்ஞூன் தீர்களே 
இப்பாடல்களால் Siew உங்கள்மதத்தை நிஓக்கச்தெய் விட் 
டீர்களோ. வி*ஷ்டாத்வைகம் இம்மூன்று பாடல்களாலும் ஜீளித் 
AB wrt syns ate oh ge எ்சாரித்தறிலோம்,



HS, 

30° (a) நிழ்யே hh நீழ்யானாம் என் பறை Sg Sue அரித்பா 
ஆம். எனப்பிரிப்பதுகூடாது நிக்யோ நிழ்யோனாம் எனம்வபிர் 

க9வண்டு மென்ூன் தீ/௧3௭. கித் இயமென ஒருபொருளை யுரைப் 
மின் மற்றவை யனித்பமென வாராவோ! ஜீவனும் ஈசனும் உலக 
மும் நிதயமேயாயின், அரிச்தயமெவை » ws gi? 

(5) அநிழ்ய மின்றியே.நித்பமெனும் பெயர்வர்ததோ? 

(0) யாவும் கிழ்யமேயெனில் கித் மாக ஜீவர்கள் நித்தி 
worse ஈசனையும் உலகத்னதயும் பத்தில் பதினொன் ருகமதியா லு 
உயர்த் இ தாழ்த் இக்கொள்ளவேண்டிய காரணம்யாது? 

(0) கித்பத்திலும் பெரிய்துசிறிபது என்ிறபேதமுண்டே3 

(a) நித்யமாகிய ஜீவர்களுச்கு கர்மம் ஜனனமரணமுஃ் 

பிராப்தமானவிதம் எவவாறு? 

(1) ஒரு ரித்தியன் கன்னைப்போன்ற மற்ரொ ர ித்யனை 

தீன்னிலுஞ் ஏிறதானென வேற்ற SGT HCH ao pe Gud 

தெளிவோ? 

(g) ஜீவன் நித்தியமாயிருப்பது சுபாவமென௮றித்த நீரும 

உங்கள் முன்னோர்களும் கைங்கரியம்செய்7ச நித்யய;வி யடைய 

வேண்டுமென மூடக்கொள்கையில் மூபன்று பலரையும்முயல 

வைப்பது வேல்பற்ற தாசி ரியின் வேலையைப்போல லை ut tid 

னற்றதாகக் காஸ் றது... 

(hh) mx Sam புயர்த்இக்கொண்டு அவன்ஜாயமான-சடாக்ஷர் 
. * 6 ௪ . ச் 

இல் நிதயத்வம் Quip saan A Gow wag மறிறபப்டி யாச சென் 

யிரோடி 6 ப்பொழுதும ஜீவன் நித்ய மெனக்கூறு.தலில் பயனெத 

31. இனி* *சே.சனஸ் சேகளூனும்”” என்பதை யேய் 
போம். சதனன் ஏன்றாகலன்ன? ச) துப்பொருளல்லவே-, ஓர 
So மற்றோதறிவைப் பணியவேண்டிய காஈணம்யாது? ஜீவன் 
சிறி? தயறிவன் ஈசன் சர்வழுமறிவான். இவன் சுதர்;ரஹீனன் 
அவன் சர்வசத்தனெஸ்மி22,, நீங்கள் சொல்லுகிறபடி குயவன் 
மண்ணும் தண்செக்கரங்களும் ௧௪௪௨ணா இ யவயவங்களுமிருக் து 
கடங்களைச் செய்வது பல் 9ி/சூ.ு திமு; தலியா ச்தெயப்பொருள் 

களை வைத்துகிகொண்டே ஈசன் தனுகாணபுவன பபோகங்களேோ 
யிழச்சின்றானேயன்றி அவையின்3றல் செய்யானே. அவனை 
சர்வசக்தனென்பது பொருச்துமா!' 

ச . ° *் ஸு டி ச க் 

82. ஓர் அறிவு கன் ரி.றுமையும் நீரசொல்லும் ஈசனதுபெரு 
மையும் அறிவானேல். எல்லாமறிச்தவனே. எனல் ஏன்பொருக 
at git



Lo 

.... 80. ஜீவன் ஈசனையறிவானோ? சன் ஜீவனை பறிகானோ? 
ஜீவன் ஈசனையறிவானேல் ஈசன் ௮றிபடுபொருளாகியழிவன் sx 
ஜே ஜீவனை யறிவான் ஜீவன் ஈசனையறியானெனில்: மனயாதியஇக் 
இரியக்களைப்போல ஜீவன் சடமாசவேண்டிவருசன்றது. 

34. ஒரு ஜீவன் காண்பவையெல்லாம் நினை வில்லா நித்திரை 

மலெழிசன் மமையைக்கண்டு இனி ஈசனெருவனே யழியா தவன 
விருப்பவன் எனகஈம்பி.ஓ ! சர்வேசா நீயொருவனே யழியாப்பொ 
ருளாகக் சாண்டுன்றாய் அதனால் மான் உன்னையேபெற்னு நீயே 
தானாக நானே நீயாஃவிருக்ஈ விரும்புறேனென விரும்புவானேல் 
அவன் காமியார்த்தங் கைகூடமோகூடாதோ நிறைவேருமைக் 
குக் சகாரணங்கூலு்கள் பிறகதையாராய்வோம். | 

36. “Or airQualass or iQurap gia 9) eer farina ga Goer 
யாக ஒசேமரத்தில் வசிக்கின்றன என்பதை விசாரிப்பே.ம் ஒமே 
ம்ரமெல? உலகமா? உடஎர்* பரமமா? உ-:கெனில் ஓப்போது 

ஒசேயீசலும் 6G r gf au Si மி ரக்கீன்ரார்களென வாகுமேபல்லது 

பல ஜீவர்களிருக்கின் மூர்களென்பது செல்லாது. உடலெனில் 

எப்போதும் இணைபீரியாம லென்றிருப்பசால், ஒவ்வொரு சரீ 
சத்திற்கொவ்2வாரு ஜீவனிருப்பதுபோல ஈஎனுமிருக்சுலேண்டி. 
வரூ?ம அதனால் ஜீவர்களைப்2பால ஈசனுமசேகராகல்வேண்டும், 
௪ர்வாகரர பிரமமேயெனில் சான்காவதொரு பொருளுண்டென 
வாச ௮த்வைதஇகள் கொள்கை மெப்யாகத் தடையிராது, 

36. ஈசனெருவனேயெனச் சாஸ்இரங் கூறுன்றதனால் 
௮ கேகராகார்களெனப் புகலத்துணிவி? ரல் கடோப நிஷத்து 
6-ம் வல்லியில் பிரமமே மர மெனவும், 8-H ஜீ2வசர் சூரியன் 

நிழலைப்போலும் (௮, தாவது பிம்பபிர தபிம்பம் போலுமெனச்) 
கூறியிருப்பதற் கென்னசெய்வீர், 

97. எல்லாச் சரீரத்திலும் ஈசலும் ஜீவனுமிருக்க ஒரு௨ன் 
தான் ஜீவனேயெனப் பாவிக்,வேண்டிய கட்டாயம்யாது? 

86. அசேமரத்தி லிருக்துகொண்டு மோகத்திற் காளான 

புருஷன்" சக்தியின்மையால் துக்கிக்கிறான். என்பதாலும், மற் 
ஜொன்ராகய சசசைச்சேர்க்து பார்க்கும்போது ௮வன்சோகத்தி 
னின்று வீபெட்டவனாஇன்றான் என்றிருப்புதால் ஏனிவன் ஈசனே 
யானென்று ஆசையற்றிருக்கலாகாது, 

39, ஆசையும் இருவினையும் கிடர்தார் வீடுபெறுவசென் 
மெக்?சனும் கூறப்பட்டிருக்கறதோ? 

40. சுவர்ன'வண்ணமாயும், ஈசனாயும், கர்த்தாவாயுமுள்ள 
பூருஷூ க்சாண்டுன் முனோ அப்போது வன் வித்துவானுசி 

பாவபுண் ணிபக்களை த் தறக்துசிசேஷ்டமான் ஸாம்யத்ைதயடை
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கிறா னென்றிருப்பதால் ஏன் ஈசனையறிர் து ஈசனா வீசாமல் எச் 
காலத்திலும் ஜீவனுகவிருக்க உபதேசம்செட்யும் ௮றியாரைமயச் 

கப் பெரியார்2வடம்பூண் ட - வெநியாசைகம்பி சைய்கநீயம்புரிக்து 
கொண்டே கெடவேண்டும் 

ஸ்ரீமான். இராமலிங்கசுவாமிகள் செய்திருக்கும் திருவருட் 
பாலை மருட்பாவென்று குர்றக்கூறி சென்னையிலும் சாஞ்சிபு 
ரத திலும் சபை?ரர்த்து வழக்கட்டுவர்த தார் திரிகசைவரசாயெ 
கதீர்வேல்கவிராயர் அவர்களை 19(8-வருஷத் இல் காஞ்சபுரத் 
தில் ஈடக்த இவ்கிவாதசபையில் சந்இத்து வாதிட்டுகடவுளைப் 
பற்றிச் துதிசக்கும்நால்கள்யாவம் ௮ருட்பாவேயொழிய மரு 
ட்டா ௮ல்லவெனறும் 4*௮பூதங் குறிப்பேற்றமாதிப் பொய்யா 
லலங்கரித்துக்'” கூறும் ரால்களே மருட்பாவென்று தெளிவித்து 
தீருஉருட்பாவை :(அருட்பா'” கென்றே நிலைகாட்டிஞர், 

இத்தேதேசக நாராயணர் ஜீவதசையோ டிருக்கும்போதே 
இவாசெய்த பொதுகன்மையை வெளிப்படுத்த இஷ்டங்கொண்டு 
இவர்சடர்களுள் ஒருவராகிய மாதுஸ்ரீ பூ, பாலாம்பாளம்மைய 
சேனலும் பிராமண இருமேனியார் !ஸ்ரீ சத்குரு சாராயனணஸ்த 
வம்'" எனும் ,நாலை 1906-வருஷ த்தில் வெளியிட்டனர், பிறகு 
LI09@R பாலாமிர்தபோதம் வித்தியாவித்தியா சரித்ரம் என் 
பதையும் கெளியிட்டனர். மற்றொரு €டராயெ ஸ்ரீமத்-மஹான் 
கச்சபேசுவர சாஸ்திரியார் ௮வர்கள் தன்னைப்பழித்த தன் பர் 
அக்களுக்கு தன தாசிரியரிட தெளிவைக்காட்ட ௮வரால்செய்த 
குருவருட்பேறெலும் ௮லுபவானந்ததிபிசை இரண்டாக் இரு 
முறையின் நிந்தாஸ் துதக்குப் பொழிப்புரையும் தனது ௬௪ 
வுசையும் எழுதி 1907-வருஷத். இல் அச்சிட்டு வெளிப்படுததி 
தீன் பர்துக்களுக்குகொடுத்து சறப்பித்தனர். வேரொரு சட.சச 
கிய ஸ்ரீமத்-பு. ஜயராம்பிள்ளே யவர்களால் (தக நபாரயணார் 
திருவருட்டுதிப்பா, எனும் நாலை 1909ஞு.5ல் வெளியிட் டனச். 

1911ஞு” ஜனவரிமி” 98௨ க்குச் சரியான சாதாரண) 

கைமீ' 12௨ யாகிய உத்திராயண புண்ணியகாலத்தில் 60-வய 
துள்ள வேதாக்த வித்வசி?சான்மணியாயொ ஸ்ரீலஸ்ரீ ல-ஈ7ராயண 
தேர வர்கள் சந்தையும்வாக்கும்செல்லா நிவைமைத்தாயெவிதக 
முத்தி யடைந்தனர், குற்றமுளதேல் உலசம்பொறுக்க. 

ஸ்ரீமத். ல -:நாராயணதேகரிட உபதேசசத்சம், 
ஏதாய் விளங்குவது மென்னினை?வ Cua eof. Boo oy 
மேதால் விளல்குமெளி னென்னாலே--யீதாலே 
யென்னையன்றி யில்லை யிகபசக்க ளெக்காளு 
மென்னையான் பெற்திருப்ப னென், 

பு-ஜயாாமப்பிள்ளை. 
ஷி யார் பிரதமமாணக்கன் (அத்லைசப்பிசாக்)
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அகண்டப பூரண Tha தா சக்கு ia gy ar 8 கலா தீர ஆன்பா 

சிவபசமென்லு.உ டீர்ஹமமன் ரி, அகுற்கு வேரா Boe use 
தோன்றியதும். கோன் நுதலும், தான ௮ல:அம் வாஸ்துவா 

பில்லை எனச் இன்ணமாபுணர்த்தும் சேபதாகி பதினன்குகலை 

eka § ase sit ச சித்து ந கட்சி, Br wk may , 1 5பசிரு 
ட்டி, அஜாலாதசிருஷ்டி எதும் இம்மூன்றில் ஜாவா FHL 
டியே புண்மையேன் 2 ஐ உணராது மட உதிபபா ல் ary ப்பம் 
கன் பென்னும் 97/௪ குப் Tre Ray Ory dj Od Bi 
மாறு பசமேசுவானே aquayissnrngs Buy mi Garowk 
வருது (PFD, anf are, சரபு நால்களையும், இ மாயை 

பாரசாதி இத KO FS Coll UTIL, ay Bas operas இரகு லவ்வு ue py 

இயற ம் பருவிறசென்பது பீசசிச சமாம, இவர்னுள ௩றும சர்ம 
காண்டம், பக்திநாண்டா, les awe Osos #4 pisnd me 
ryt ot Ket dv இலார் சரியையப தி சானகுபரம்பாா சாகசத்தில் 

பாராத இிப்டைவது வாமேகதல மார்க்கமென்றும், ேறு?கர் கித் 

இயா நிததியாதி கான் கசா திஙைகளால் ஐன்மானுபவமுற்று 
இேோசமுள்ளபோதே பரமுக்கியடைவது சுசமார்த்கபென 
௮ம் கூறுகிறார்கள். 

பேற்கூறிய aps ora anf gia சார்புநால்சளைச்செய் 

அவதாரபுருஷாகளாயெழுனிசுவா। ரஷி சவராகளின்சொரூபமே 
மானிடவடிவாச அவதரித்த பிரஹ்ம ஸீ பொதிசைமலைச்சித்தர் 
பொன்னடிக்காளாகிப ஞானாகத நா சழுனிகுருவின் கஷ்யரான 
ஸ்ரீமத-ல நாராயண சமி சேசிகசவாகள் Posey abu பதி 
னான்கு விரழைகளயும் Qs Dens TUG (சகமாரக்கம சுலப 
மெனததேோ மது) அல்மா QI Mbp Di, கம Diag BME 

ஈத தத்துவசாரங்களைத் பேட்டி ௮ னுபலாரககதீபிகை (tp #9 
ரூமுறையென் ருரு, மே. இரணைடாசகிருமுறை குருவருட்பேறு 
என்றும, ௨ எனு இருமுறை பராத்பரகிளக்கமென்றம் 
மூன்று இருமுழைகளாககிச ரருகயக்இ | ஹுபவங்கம்கு ஓவவு 
utp Quins! 9 fF டருவினார். 

அம்ரான்று இருமுறை வாசிட்போபலா சர்தோஷ 

திந்கச பப்ப புகழ்வதோடி Cu tun மூன்று திருமுறைகளில் 

மதகற்றிருமுளைக்குப் பதவுரை பெரீஈதுகொள்வது சஷ்டமாயி 
gt sa p மேழ்படி, நாஜாசரியா காலச் இலேயே குறை 
ச்ட் வர்த1ர்கள் அப்போது பன் அக்ராலுக்கு ௩ உரை செய்வதாய் 

ஆர் ரகா பைக் கேட்டேன். பட்படியே உனசைசெட்யும்படி 
உத்ிரவு செய்தார், இல்லாது அடரிரூக்கும்போதே. உலமயி



Ww 

ீர்றி அவரிடம்தர்தனன் வர் பாடவைம்ட்ட தாபதிம் 
பிக்குமாறு உத்தசவுசெய்துளிடட் கீ?சகழ நி யடைரமனா, 
11,2 8) அ௮லசதுபத இனியார் ஸ்ரீபதி சுப்பபமாளவ।சசிடம உத 

தீரஃ)பெர்றுக்கொண்டு ௮ச்நெபஇப்பி,தேன. குறுமுள தேக 
# who OUI Das 

ப ஜயராமப்ப்ள்!ள. 

ன் ப iat b ப சீசீ BS. 

Bare rurdasal 43 

F ர த் ஆக் விகள் 

oe திடு கப 

ஸ்ரீ பாவதமசாச பரிய பா௫செனெய அம்சய 

QI SM ase! VIF TH BN 

WD vragu atic pia a1 sud 

கடிகா 73 SG AEB 

BL BI 

கோவீஈசா சாய விரதிச 

ஸ்து இிசாரிசெயம் 

ப்ரீ மக் நாராயண சவிரசதம் 

தீரையகத பே!சய VS SUT SW 

௪.ர$சம விதிகர பதபம 

வாத்ஸ்யே! கே/வி$த சோவீதஸ் தெளரதி 

  

இசாமாநர்ச யோகிகளென்னுஞ் சிரபபுபபெயா வாயர்சி 
மஹாவிதவான 

சாஞ்சிபுரம் - இசாமசாமி காயு ூலாகள் 
இயர்றியன, 

மூம்மையதென் நுணர்வுறினும் பல்லாயி ரக்கிளையின் மொழிப வீறும் 

செம்மையு 2 மறைமுூடிவைக 47,சலா மல ?மெனத் 0 [ரிதிக நாளில 
இம்மையோரம் சறுபவா சந்ததி பிகையென்லூ ew a any 

ம்மையோ ரிலம்பூது சொளவளித்த விவன் £ர்2தி யறைதறபாத்றோ, 
e 4 

HP OOF LT Orel gre’ aut parton 4 0 பேய்சதோர வறிர்சமேலன் 

se couse Gun Saar wos srr Band புணேதீ.தீணையா மலச்
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சென்ற உன்னுபுசழ் மாதமூனி யோகியர்தம் மிணையடிச்சே uy Aso பூண்9. 
துள்னுதலத் தொருசாசா யணசாமிப் பெயர்கிளங்குர் தூயன் மாதோ, 

அத்வைத ஸ்மாஜ வித்வத்ஜன சேசார் 

ஸ்ரீமான் , மணிமங்கலம் ௮திவைதாவசாசம் 

திருவேக்கட முதலியாரவர்கள் இயற்றிய 

அகவல். 

பசமுதன் மூன்றும் பண்பென ,மிநீ இயினன் 
உசனெனச் சொருபத் த௮ரா. லுண்மை, 

யறிவா ஈந்த மபசோக்ஷ் மான்மா, 

சிறிதெனப் பெரிசெனச் செப்புவ Gur Bure 
மறைறூடி, யுபரிட மாண்மி.த, வவ்வழி 

கறையறு மாட்டியிற் சாட்டச் கண்டோன் 

மசையடி காத மூனிவழித் தொண்டன் 

பெருமிதத் தலகம் பிரமை இச் 

நவின்றனன் காசா யணசபமி காவலன் 

கவின்பெறு மதபல்ா ஈர்ததி பிகையெனாப் — 

'பேதம தசலப் பெருதூ லொன்றிழை 

வேதமென் றல£ர் விரைர் தபோற் நிரிமினே, 
Nos ———— 

திருத்துருத்தி இர்திரபீடக் கரபாத்திர சுவாமிகள் 
ஆதின ததுச்குரிய ஈசூர் சணச்கு 

FEA sionts ச்வாமிசகளவர்கள் மாணாக்கர் 

ம-ஈ-ஈ-ஸீ பு. ஆறுமுக முதலியாசவர்கள் 
டூயற்திய 

வெண்பா, 

வத்பவா கர்தமெனு மான்௦பி கையொன் 

ததபவமா நிற்ச வசைர்தான்--2.நுவறியா 
ராசா யண்சாமி சாமமுடை யான்றனழு 
திசா வின்பஇற் (2றர்ச்.து 

முத்தமிழ் eure சிகொனர்த வயோகெளென்றூர். 

தஞ்சை - சண்முகம் பிள்ளை இயற்றிய 

நிலைமண்டில சேரிசை யாரிரியப்பா, 

அருட்பே சொளியா லன்டாண்ட. பிண்டம் 
பொழுட்பே அத்துப் பொலிர்த Sis



21 

வாயி லாங்கால்ச குர்,சலம் புரிக. 
மநாதிச ணிலைக்ச மாமருச் தறிச்சோன் 
மானச தத்வசம் பிரிதினி நால்வளக 
நானவை யுணர்ந்த தத்துவப் புலவன் 
ஈசையு மின்சொலு மிசையு கிறீ இனன் 
சாகையாம் வேதச் தத்.தூவ முணர்ச் தவன் 
அறிஞர் பலர்சே சவைபா லிருக்தனோர் 

பொறிபுலன் கதுவாப் புலமைசாலறிஞன் 
போசச் தெளிவு பொல்மேலேற 

தாதப் பொவிவில் ஈண்ணுமாகர்த 
நாத முனிமா தவனிரு மாயகப் 
பாதப் போதணி பண்ணவன்பாத்யென் 
உலகு பசாச முண்மை ஞானியர்க் 
கிலூயல் விவகச மின விளம்டும் 
உசைப்பொரு ளூணர்ச்த.லொருவ னெறியான் 
POISE லுலசர் தழைக்க AiG SOC 
S165 சவர். சர் கரும்பொ னென்ன 
சார்தத்தெவரையுக் தன்வயப் படுத் இ 
வேதாந்த நியாயம் விளக்கச் தெள்ளிய ' 
போதார்த நிலையைப் புகட்டுிமொருவண் 
பஞ்ச பூதியப் பகு.இ.பா மூலகென் 

ஞ்சா நிலையி லமார்.த செறியன் : 
சத்து வாந்தங்க டனித்தனி யேறி 
வத்து நீலைதெரி மறையவன் மானவன் 
௪.த,தர் மூனிவர் தேர்க்த நாலறி 
வித்தக னாயுள் வேதரு ணர்ர் தவன் 
மானா சாயணச் சாமி மாதவன் 
ேனார் பாற் றேருமமு செனும் 
ச சபபொருள் வேதச் தேர்தரு பொருளைச் 
கசப்பொரு ணெல்லியல் கணியெனச் காட்டும் 
அழகிய வனுபவா நர்த இபிசை 
பழகிய வனுபவத் தோர்பண் பெறவே 
இழைச் தளித்த னெம்மனோர் சாற்றித 
தழைக்க வுலகர் தான்மூழ்ம் திடவே. 

  

திருவருட் பிரசாச வள்ளலா£ மசபனரும் 
மோட்சசாசன மு. சவிய தூல்களினா எரியரு மாய 

காஞ்€புசம்-கிச்சல-இசாமானக் த சுவாமிகளவர்கள் 

| ப இழத்திய 
அறுிர்க்சழி செடிலடி. யாடிரிய விருத்தம், 

சரிலகும் பொதிகைமலைச் இத்தர்சம் wry Bs gp இசமும் மோனப் 

பேரிலகுர் தெருள்ஞானா ஈரதகுரு காசமுனிப் பெம்மான் ரூட்ச 
ளேரிலகு மகத்.திருத்திச் தவிசமத பெருவாழ்வை யெளிதி லுற்ற 
கேரிலகு மத். தவிச சோளரியென் நறிஞர்புசழ் நிலவப் பெச்ரோன். 

3 .
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ெபொன்னிடத்தேபணிசளெலா மு.தித்தொடுங்கு முறைபோல பூக மாதி 
மயென்னிடக்சே யுதித்தொடும்கு மெனக்சயலென்றின்றென்பானீணையிற் 
சோதி, தன்னிடச்சேயமர்ர்ததுவார்தரமுணர்ந்ேேதோ னெவ்வுயிருந்தன் போ 
ல்வீடு, மன்னிடவே யுறவுவக்சகத் தேடியிடுங்காகமென வழங்கும் வள்ளல், 

அருள்விளங்கு மறையமுதை யுபகிடசச் குடநி௰ப்பி யான்றோர் வைச்சத் 
'செருள்விளம்கு ஞானவனன் மூட்டிரவ மீதமதைச் இரட்டிச் சாய்சசிப் 
'பொருன்விளக்ச நிலைகொளுஈற் நீபிகையொன்று சர்தளித்தான் புலியின் 
மாகதர், மருள்விளம்கு மனமகன் று தனையணர்ந்த இதசசம் மருவத்தானே 

தானாகுர் தனச்குறிகர் தனையன்றித் துவிதமிலை,ச் தன்னைக் சாண 

தேனாறு பாயுமருட் டேசசென்றா எடைச்துய்யத் தெளிலீ சென்றிப் 
பானாறு ம.நுபவா ஈ$ததீ பிசையின்முதற் பாகஞ் சொல்லும் . 
சோனா) யொளிர்காசா யணசரமி நாயகன்£ர் குறிச்சி பாற்றோ. 

  

இஃது 

'சென்னைமாகரம் ஹிர்து தியலாஜிசல் ஹைஸ்கூல் சதமிழ்ப்பண்டி தர் 

ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, கோ, வடிவேலு செட்டியாரவர்கள் இயற்றிய 
அறு?ர்ச்சழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம், 

வாவிமலர் வண்டென்ன வாங்காது விடயத்து மன்னி யோடிச் 
தாவிவரு மகமகற்றித் தர்னேதா னாய்கின்ற சதுரப் பாட்டி, 

ஜேோேவியம்போ லொளிர்காசா யணசாமி யுரைசலக்2 வுணர்வு நாலென் 
னேவிடுத்து நேரார்.தஞ் சமயமத மாவொழிக்கு மியல்பு மிச்சான், 

பத்தர் சமச் சருள்புரியும் பான்மையினான் பண்டைமறைப் பயன்சடோன்ற 
நித்தரிழி டாதர்த நிலைகிற்கு கெறியெளிதாய் நிலவச் சொற்க 
ொத்துலவ வனுபவா ஈந்த பிசையளித்தா லுலகம் போற்றி 
விச்தமதிச௪ வேறுபடு பொய்யவிச்சை யிருடொலைய வியப்ப மாதோ, 

  

பிசமபீட.ம் ஸம்பத்கிரி ௮ச்சு,ச,சாஸ சுவாமிகள் மாணாக்கர் 
எலப்பாக்சம் 

இசாம௫ர்திர குருஸலாமி தாசரவர்களியற்றிய 
௮௮ர்ச்சழி நெடிலடி, விருத்தம், ' | 

ராய கான்மறையுக் தெரிவறிய பரம்பொருளாத் திசழ்லான் வேண்டிப் 
பேசாய நாதமுனிப் பெம்மான்றன் றிருவருலைப் பெருமா யோகி 

பூசாய ஈல்லனுப வாகரத திபிசையாம் பொருவின் மெய்ச்நா 
சாய ணாக்குவயப் பெருந்தவ ச்சோ னுலகுவப்ப ஈவின்றான மன்னோ, 

இருமயிலை வித்வான்) சண்முகம்பிள்ளை யவர்கள் மாணாக்கர் 

சா, ஈமசிவாய முதலியார் ௮வர்கள் பாடியது 

கவித் தசை, 

முப்பாலி னும்மறி த,ம்சரி தாச மொழியவரும் 
அப்பாலை யிப்பாவி லுள்ளா சனைவரு மார்ர்திடவே 
ஒப்பா லறுபவா ஈர்சகற் நீபிகை யோர்ச்சளித்தான் 
தீப்பாப் புகழ்பெறு காசணச் சாமி தயாநிதியே.
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மாவவுதீ, புரசை அஷ்டால் தானம் 
மஹாவித்வான் சபாபதி முதலியாரவர்கள் மாணாக்கர் இருமயிலை 

ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ சண்முகம்பிள்ளை யவர்கள்பாடிய 
। ௮றுடர்ச்சழி செடிலடி, விருத்தம், 

சர்பூத்த வருமறையின் செம்பயனை காசமுனிச் தேர சேசன் 
கா£பூ்த சரத்தினுணர்ச். இடராசா யணசாமி சவர்ர்தெம் போல்வார். 

UIT SS பவத். தழலா சனுபவா நர்சதீ பிகையாம் பண்பார் 

பேர்பூத்த nme Oe துதவினன்மற் றவன்கருணை பேசற் பாம்ரோ, 

  

வித்வான் தசாவதானம் ம-௱௱-ஃஸ்ரீ், பேறை. 

ஜககாதபிள்மசோ யவர்களியற்றிய 

அறுச£ச்சழி நெடிலடி. விருத்தம், 

அருராத முனிச்சளிப்பார்ச் சசனூடு மறைமுடி.வு மணியாப்போடு 
பொருகாத முனின்சொல்லும் விரவனுப வாகர்தம் பொருஹூர்சொற்றுய் 
வருகாத முணியடிச எடிபரசி மெவ்வுளூர் வயிற்பா வன்மை 
தீ்ருகாச முனிலை சைம்மா நருணாராயணசாமி' தசயை நீயே, 

  

பிசமடீடம் ஸம்பதஇரி 

HEH SFTW ஸ-9வாமிகளவர்களியற்றிய 

எண்டர்ச்சழி நெடிலடி விருச்சம், 

வே,தமூடி வாயவிழுப் பொருளாஞ் சோதி 
விளங்குகிலை யுளக்குளிர விமலர்ச சோது 

சாதழமுனி யருட்குசவ னுபய பாத 
நாடினனாச் தவம்புரிய ஈலத.இின் மிச்சா 

னீதமூட னுலகமுயப் பரிலாற் சொற்றா 
ணிசழனுப வாகர்த தீபி கைப்பேர் 

போதமு௮ மரும்பனுவ ணிகரற் ஜோம்கும் 
புகழ்காசா யணசாமிப் புனிதன் மாதோ, 

  

gpa pad Cah af 

ம-ஈ-ர்-ஸரீ) பு. (pemerdaruar gourser Qu waar 

சிறப்புப்பாயிர ம்: 
ஆசிரியப்பா. 

உலகுயிர்- புரச்கு மொருசனி முதலே 
யவூலாப் பரம்பொரு எரீகுவ தெ Sey 
நிலவிய ஞான கிதியடை யொருவன் 
தலைமைசே ரிசாய வேலூர் சனிலே 
பலசூ தனெனப் பாவலர் மதிக்க 
விலகிய விலககு மையமா யகனெனும்
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பெயர்புனைந்$ இல்லறம் பேணுற லோன்வயின் 
துயறிரு ஸீரிர்தே தூய்மை மல்ச 

நயனுடை நாரண சாமிரா யகனெனும் | 
பெயருடைப் பெரியோன் பூமியி ஐ.தே 
ஆதவ் னெனவே யவணியோர் துதிக்கும் 
மாசுழு னீஸ்வர னல்லருள் புனைந்து 
க$லைபல வாய்க் து கலைவலோர்$த.இிக்க 
நிலை பெறு நீணில நீடு வாழ்த்தத் 
திீலைமையா மறுபவா நர்ததி பிகையென 
உயர்வொப் பில்லா வுத்தம நாவிதை 

அயர்வற யாவரு மனுபவித் இன்பம் 
அடைவுறும் பொருட்டே யமைத்தனன் இஞ்சொல் 

மடைதொடை யாதிய ஈயம்பெறத்தானே, 

உரையாிரியருக்களித்த 
த் ஓ ் © 

Fis g1 6 al & a, 
owe OPOIO Ons 

சென்னைச் இரிஸ்டியன்சாலேஜ் மாறி தமிழ்ப்பண்டி.தர் 

உசையாசிரியர் சைவப்பிரசாரகா் 

ம-ஈ-௱-ஸ்ரீ ஈக்காடு-இர த்தினவேலு முதலியாரவர்களியற்றிய 
அறுர்ச்சழி நெடிலாடிரிய விருத்தம். 

அரும ழைத்துணி மான்குமா வாக்கிய மவனியிற் றெளிர்சோத 
வழும வர்க்குணர்த் துழமொரு தொன்மைசேர் மரபென வயக்குற்ற 
பொருமில் சீர்ச்சு£ யானந்த யோகியாம் பெரதியமா மலைச்டித்தர் ' 
தரும லர்ப்பதர் து.திசெய்கா சாமண சாமியாங் குரவன்ருான், 

கற்ற நூற்பொருள் சவினுறத் சன்புடை கற்பவர் சமக்கெல்லாம் 
உ௰௰ சர்சைதாய் மமந்தருச் சமைத்திடு முயர்கிது தமையசன 

மூர், வேயமை மூலென வன்னவன் மூடித் திர பலவற்றுள் 
பெற்ற ரந பவாகந்த இிபிகைப் பேசரொடு மொன்றுண்டால், 

அன்ன நாலினை யன்னவன் றண்ணடி யடைர&்சமா ணவர்தம்மில் 

முன்ன நூல்பயின் மாணவர் தலைவனாய் (yp Hit gag அவிசக்கூழ் 

சொன்ன லம்பெற வும்ணனினர் செவியுறத் துளிர்க்திடப் பிரச்ச 
மென்ன வேதிய லாஜிகல் ஹைஸ்கூ வினிவியற் தி$வோஞாய், 

சூரி யன்றிசை மாறினும் தொகைவிடாத் தொன்மச புதித்சோனாய 

ஆரி யன்புடை. யன்புசான் றவன்பணி யநுதினம் புரிவோனாய 
லேரி யந்தொடை புனைஜய சாமவேள் விளங்குறு புலவோனாய் 

கூரி யங்குளத் சமிஞனோ ர௬ரைவசை குறிப்பினின் றவனாக, 

உண்ட பல்பொரு டேக்கெடித் தாலென வுசவனே செவியட்டச் 
சண்ட செம்பொருள் கண்டெனச் சண்டவர் சண்மனஞ் செவிமாக்த 
விண்ட. ஈல்லுசை வீசேடமு முகாரண விளச்கமுர் துளக்குற்றே, | 
சொண்ட தவைய மூலி.ப விளக்கி2,பகு.பிற்றிபீ6 தனன்மாகோ.
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டே மூதவியாரவர்கள் ஜெஷ்டகுமாசர் விச்துவான் 

ஸ்ரீமான் ஈகை-சபாபதிமுதலியா ரபர்களியற்றிய 

அறுர்ச்சழி செடிலடி, யாரிரிய விருத்தம். 

சாசாய ணஸ்மாமி தே9ிசென்றான் பண்டைநா ணவில லுற்ற 
பூராய மானவ. பவானந்த திபிகைக்குப் புகழி ஜேடி 
ரான ஈச்சினாச் சனியனென வுரைபகாந்தான ஏிறந்த வன்பா 
லேராள மாய்க்சல்வி கற்ரஜய சாமனெனு மியல்வ லோனே. 

  

சென்னை கோ-முனிசாமிபிள்ளை பவர்கள் கூறிய 

பன்னிரு£ர் விருத்தம். 

ஒளியோசை சுலையூறு நாற்றவகை யுணர்ந்ச,சீனா துலகு: மேனை 
யுயர்பசமுக் தன்னினைவே யகங்னைவுர் சன்னிலெனு முயர்வா லஃதக 

களிஜீவ ரிவையடகச்ச மெனச்செளிந்த தன்மையினாழ் கழு மூன்றுவ 
கண்டுவந்த நர்நியமாய்ப் படிநின்று விபரீத கயவ சாகும் 

சளிறழித்ச வபேசரிலை யேராவ னெளியேன்றன் கசடு நீத்த. 

சண்யகுரு நாராய ணஸ்வாமி பெரியோன் முண் கருணை நாடி, 
யளிநிறைக்ச ஸ்வாறுபவத் து.இித்தவற்றை யுலகுய்ய வடுக்க மேலா 

மறுபவா; நந்ததி பிகையென்னு காமமுட னளித்த வாதி 

திருமுறையி லுட்கருக்சை யெளி.தணர்ந்தில் லாசவிடர் தீர்ச்து சொர 
தெவிட்டாத வின்பகிலை யமர்வசரி தெனவுமிதாற் செல்வ வாசா 

ஜனொருகாம மறையுமென வையுற்று கிலைசாட்ட வோர்ர்து மன்பா 
லுள்ளதனை யுள்ளபடி, யவன் மாட்டு சேட்டவண மூயரத நூவி 

னரும்பதங்ச ஞசைசக்தா னென்னரிய நட்பேற்றா னவணி போற்ற 
வவ்தரித்த தேகிகன்றன் முதற்டேன் மக்களெலா மைக்ய முற்று 

சருப்பிணியை நீக்கிடுவான் பேதமொழி வீட்டுவதிழ் கணக்கன் றச்ச 

சல்விசிறை பு, ஜயசாம் பிள்ளைதபை குருபக்தி சணித்தற் பா.ற்றோ. 

_ சென்னைப் “பூலோசவியாலன்?? உபபத்திசாதிபரும் 
சோடச அவதானம் 

Was பூஞ்சோலை-முச்.துவீர சாவலாவர்கள் மாளாச்கருமாயெ 

6. வேதமாணிக்க ரவர்கள் கூறிய கலித் துறை, 
அவாவறுச் தாட்குரு நாராய ணச்சாமி/யார்ர் வ 3 
பவார$த திபிகை முன்முறைச் கானப் பயன்றறநன் 
னவாக$த சீருரை செய்தளித் தேபுகழ் நாடினனால் 
திவார5த முற்ற ஜபசாம னென்னும் தயாகிதியே. 

சென்னைப் “பலோசவியாஸன்?? ப.த்திராதிபரும் 

ல - காராயண3த9கர் மாணவருமாயெ சோடசவதானம் 

பூஞ்சோலை - முந்தூவி sr நாவலரவர்கள் இபற்றிப 

சிறப்புப்பாயிரம்- 

சமக ளெல்லா மாய்ந்தறியா மெய்ஞுஞானப் 

போகமநை ரெஞ்ரப் புலன்வழி ou புண்ெ்டி



ரீல்காச வானக்ச நிட்டையுற்று ஈல்விசக்கப் 
பாவ்கா லடியவர்தம் பாசத் தவையறப்பான் 

மன்னும். பொதிகை மலைமேவுஞ் இத்தரிரு 
பொனனடிக்கா' ளாஇப் புகழ்காட்டு நா*முனி 
செய்யவருண் மாணவகன் சென்னைஇக்துத் யாலஜிகல் 
ளஹஸ்கூ. விர்பலகா என்பர்௩ட நாயகமாய் 
சாந்றருமத் வைசப்ச சங்க மழைபொழிந்து 
மா ற்றரிய மிப்புசழை மாநீலதசே மர்றவன்சொ 
லாறாத் தயச வருங்கடலை நீர்தியின பப் 
பரால் சசைசேர்க்கும் பெர்மியுடை வங்கமன்னான் 
சாரு மென்றனருக் தேசன்கொலிர்திரன்வாழ் 
பாசாரும் போற்று முயர் பண்பினன் சொல் வேதாச்த 
வித தவசி சோமணியாண் வித்தகசா சாயணசா 
(பிததைபே ர௬ுற்ற விழுப்புலவன் முற்றுமன்பாம் 
செய்யனுப வாகர்.த தீபிகைமு ைஷஹன் று 
ளுய்யுமுசுற் தீபிகைக்கில் கோருமாவி எக்கமுட 
னின் சுவையான் மற்றோ செஸ்தினுணர்ச் த. நாறாண் 
மன்சுவையா வுந்தெளிக்து மாண்பெய்த வேவருத்தாண் 
அன்னவனா சென்னிலக்தா லாடிரியர்ச் சன்பாகத் 
தன்னு முதற்ேடன் தூய புவிப்பாக்கம் 
விஞ்சைபெறுவ் சீர்த்தி வியாககரபா சக்கோத்ச 
செஞ்செளசப் சாமண Bi sent! கச்குலத்தான் 
பணபார் சவன்வாயல் பச்சையப்பச் கோன்றக்த 
நண்பார் ஐயசாம காமத்மாண் வேதாந்த 
SIT SOS Yi Ds senstenarn 6s gual 
sro pgri Cwshltacouws சாதிப்பா னிச்செறக்தோன் 
மெய்யுரையை கோக்கும் விருப்பினர்முன் வீண்வாதப் 
பொய்யுசைக ளென்னாம் புகல். 

  

நாலாகிரியர் ௮வையடக்கம், 

மூன்பி னிலையாச மூடமதி சொண்டழியாத் 
ED Dine றன்மைழுூற்றச் சாற்றவசா--சென்சொது 

அிழையாய வெண்ணிற் பெரியோரிக் நாலித் 
(él வெவை கிற்பவெலவை காண், 

ட ணை டை! 

உரையாூரியர் அவையடக்கம். 

அனுபவா ஈர்தமுற வாக்திபி கையை, 

யனுபவ சேனெள்வா சாம்ச்சே--ச்னுவறியா* 
சாரா யணசாமி நாமத்தார் சன்ன (டமை 

-கேசா யுசைபகல நேர்க்து, 

——()———



ட. 

கணபதி துனை. 

அனுபவாநந்த இபிகை 

YS DINGY” 
மூலம் உரையும். 

அடைககலப் பத்து, 

கணைகள். 

உலகொடுயிர் பரமாகி யொளிருமொரு பொருளை 

யுவமைகடச் தப்பாலுக் கப்பாலாம் பொருளைக் 

கலகமிடுங் காமாதி பகைஞர்வலைப் பட்டுக். 

கலச்கமுறு முயிர்ப்பறவை களைகளையும் பொருளைப் 

பலகலையின் முடி.வின்முடி. வாயிலகு பொருளைப் - 

பாவர்பா வங்கடந்தோர் பங்கிலுறை பொருளை 

யலகறுமா ஈநந்தறிறை வேவடிவாம் பொருளை | 

யருளுருவை மருளகமே யடைகவடைக் கலமே,. 

(இசன்பொருள்) உலகொடு-உலகத்துடன், உயிர்-உயிரும், பரமாபெடு 
ரமுமாகி, ஒளிரும்-விளல்குகன்ற,) ஒருபொருளை- அதீவிதியவஸ் தவை, 

உவமைகடந்து-ஒப்பற்று, அப்பாலுச்சப்பாலாம்-முடிவின்முடிவாம், பொ 

வருளை-வஸ்.து) கலசமி$ம்-சலகம்விளைச்கும், காமாதி-சாமமுசலாயெ,ப 

மைகஞர்- (அதி) பகைவ அ,வலை-வலையில்,பட்ட-அசப்பட்டு, சலச்க.ம்உறும்-௪ 

லச்சமூற்ற, 'உயிர்-உயிசென்னும், பறவை-பட்டியின து, களைகளையும்-௮ 

யாசத்தை நீக்கும், பொருவை-வஸ். துவை; பலகலையின்-ஸசல சாஸ் இரங். 

களின், முடிவின்முடிவாய்-வாக்யொர்த்தத்தின் லகதியார்த்தமாய், இலகு 

பொருளை-பிசகாசிக்கும்வஸ் அவை, பாவஅபாவம்-உண்மை இன்மைகளை, 

சடக்தோர்பங்கல்-கடந்தவர்களிடத்தில், உறைபொருளை-வூக்கும் வல் 

துவை, அலகு௮௮ம்-எல்லைபில்லாத, ஆரர்தசிறைவே-பூரணஇன்பமே. 

வடி.வாம்-சொருபமாசவுடைய, மொருகை-வஸ்துவை, அருளுருவை- இரு 
பாசொருபத்தை,மருளஎகமே-(சாமருபங்களால்) மயங்கு சென்ற வென்மனமே, 
அடைச்சலம் - சரணாகதியை, டஅடைச - அடைவாயாச். (ஒ- ஈற்றசை) 

(என்றவாறு) 1.



ஓ. அ௮னுபவாரந்த இீபிசை, 

அருவா யுருவாக யருவுருவு மாகி 
யன்முச் சாக்யொ மறிவாகும் பொருளைக் 

குருவாக வந்தடிமை கொண்டெளிமை நீங்கக் 

குணங்குறிக ளறுதன்னைக் கோடன்முறை காட்டித் 

-தெருளாக்கு மொருபொருளை யன்பரக மருத் 

இத்திக்கு மழிவிலாத் தெள்ளமுதாம் பொருளை 

யரியாகி யானாகி யயனாகும் பொருளை 
5 , 

யருஞருவை மருளகமே யடைகவடைக் கல?ூ3ம. 

(இ-ள்) ,மருளஎகமே (அழிபொருளாசையால்) மயங்குமென்மனமே 

௮ருவா-ரூபமற்ற வஸ்துச்சளா௫ியும், உருவாக-ரூபமா திகுணங்களுடைய 

வஸ்.துக்களாடயும், அருவு உருவுமாடு-பிராதிபாசகப் பொருள்களாயேம், 
௮ன்றா-இம்மூன்றுமல்லாததாடகியும், சாக்கியாம்-சாட்சியாகெய, ௮றிவா 

கும்பொருவை-ஞானமேவடி.வாகிய வஸ்துவை, குருவாகவர்து-குருவடிவா 
கத்தோற்றி, அடிமைகொண்டு-(பக்குவியை) யடிமையாக்கி,எளிமைடீங்க-௮ 
நியாமைதர,, (குணம்குமிகள்-எவ்விதகுணமும் எவ்வித்குறிகளும், ௮று 
தன்னை-அற்றதன்னை,கோடன் முறை-கொள்ளும்முறையை, காட்டி-தெரி 
வித்து, தெருளாக்கும்-தெளிவாக்கும்,  ஒருபொருளை-ஒப்பற்றவஸ் துவை, 

அன்பர் ௮சம்-௮ன்பர்மனதில், ஊரு-பெருக்கெடுத்து, தித்.இக்கும்-உ௬ 
சைதரும், ' அழிவிலா-ாசமிலாத, தெள்ளமுதாம்-செளிவாெ அமுது 
போன்ற, பொருலை-வஸ். துவை, அ௮ரியாட-(இரட்டுக்கும்ி)விஷ்ணுவா௫யும், 

அசனாதி- அழிக்கும் (உ ரூத்திரனா௫ியும்) அம்னாகும்-(சருட்டிக்கும்) பிரமனும் 
அகும், பொருளை-வல். தலை, அகுளுருவை-அன் பேயுருவாடியவஸ் துலை, 
அடைச்சலம்-சரீணாசதி, அடைக-அடைவாயாக, (ஏ-ஈற்றசை) (எ-று) 8, 

என்றுமொரு படித்தாகித் தன்னையன்றி வேமொன் 
றிலாதிருக்கச் சோதனையி லெஞ்சிரிற்கும் பொருளைப் 

பொன்னையன்றிப் பூடணங்கட் குருவொடுவே ரல்லாற் 
பொருளிலா வாறேபோற் புனிதமயப் பொருளை 

யென்னையன்றி வேறாகா திலகிடுமெய்ப் பொருளை 
யிரவுபக லறறின்முர்க் கின்பவயப் பொருளை 

பன்னையொடு தமர்தார மாகவலர் பொருளை 

யருளுருவை மருளகமே யடைகவடைக் குலமே, 

(இ-ள்) மருளசமே(மண்பெண் பொன்னாசையால்) மயங்கும் மனசே... 
பொன்னையன். சொர்கத்தை யல்லாமல், பூடணங்கட்கு-பணி Pete 
Ra pie Gasser, போல்லாக்-பேர் மாத்திர பேசழேயல்லாவ்



வுடைக்கலப்பத்து. 8. 

பொருள்-(முதற்சாரணப்) பொருள், இலாவாழபோல்-வேருயின்றாவது 
போல, சோதனையில்-அசாய்ச்சியில், தன்னையன்றி-தன்னையல்லாது, வேறு 

ஒன்றும்-வேருகறர்சத்தும், இலாதிருக்--இன்மையாச, என்றும்-முக்சா 
லத்தினும்,ஒர்படித்துஆ9--திரியாத சத்தாமாத்திரமாக, எஞ்சிநிற்கும்-ஸே 
ழூ.த்துநிற்கும், பொருளை-வஸ்துவை, புனிதமயம்-பரிசுத்தமயமாகும்? 

பொருவை-வஸ்துவை, என்னையன்றி-யானெலும் பதப்பொருவையன்றி? 

வேறு ௮சா.து-அன்னியமாசாமல், இலூ௫ும்-விளங்குகின் ற, மெய்ப்பொ 
௬-ஆல் இியாம்பொருவை,இசவுபசல்-ஸசலகேவலங்கள்,௮.றநின்றார்க்கு-£ 

-தஇரின்றவர்களுச்கு, இன்பவயம்-இன்பத்தை வசமாக்கும், பொருவை-வ 

ல்துவை, ௮ன்னையொடு-சாயுடன், தமர்தாரம்ஆக-தம்மவர்களும் தாரமு 

மாக, அலர்-விகரிக்கும், பொருவை-வஸ்துவை, ௮ருளுருவை - ௮ன் 
புருவமாகெய வஸ்துவை, ௮டைச்சலம்-சசணாகதி, ௮டைச-அடைவாயாச , 
(ஏ-ஈற்றசை) (௭-ற) 9, 

கண்ணாகக் கண்டனக்குக் கண்ணாகக் காண்பான் . 

காட்சியாங் காண்பொருளு மாகியவொண் பொருளை 

மண்ணாதி பூதபர வணுக்களையாண் பெண்ணாய் 
மனிதரொடு தேவர்விலங் காதியெனக் சாட்டி 

யுண்டை வைத்தமா யையைமாய மார்க்கு | Geen 

மொருபொருளாம் விழுப்பொருளை யுண்டிலையாம் பொ 
யண்ணாவென் னரசேயென் றாரற்றவரு பொருளை 

யருளுருவை மருளகமே யடைகவைக் குலமே. 

(இ-ள்) மருளகமே(தோற்றிமறை பொருளைச்சச்தேன)மயங்கு மென் 
மனமே, ௮ருளுருவை-இருபாசொருப மாக வஸ்துவை, கண்ணார 5 
னமா$ியும், கண்தனக்கு-பார்க்குப் கண்களுக்கு, கண்ணாெழுக்தச்சா ண 

மாயும், சாண்பான்-அறிவானாயெ ஜீவனும், காட்சியாம்-அதிதலெலுச் 

தொழிலோடு, சாண்பொருளும்-அதியப்பரிம் பொருளும், ஆயெகவொண் 
பொருலை-ஆூய சுயம்பிரகாசத் தன்மையையுடைய வள்துலை, மண் 

ளுதி-பிரிதீவி முதலாகிய, பூத-பூதங்களாகும், ப ரவணுச்சவை-பரமானுச் 

களை, ஆண்பெண்ணாய்-௮அகைவும் பெண்ணாசவும், மனிதசொ9-மனீ* 
ஜா.தியோடு, தேவர்-தேவர்கூட்டமூம், விலங்சாதியென-மிருசமாதி எழு: 

வசைக்கூட்டமுமாச௫,சாட்டி-சோற்றுவித் த, உள்-மன நில், சாடவை்ச(உ 

ண்மைப் பொருள்களென்று அவைகளை4) கருதச்செய்யும், மாயையை-பின் 
சக்தியை, மாயமாச்கும்-இலாதெனெ வொழிக்கும், ஒருபொருளாம்-௮ 
விதீயமாம், விழுப்பொருளை-அகண்டயிக்கிய , சசமாம் விபுனவ,உண்டு இலை 
யாம்-உண்டாயிருக் தும் இல்லையென்ற வழக்குச்டெர்தரும்,, பொருவை-வ 
ஸ்துவை,என்-என்னுடைய,௮ண்ணா-உடன்பிரட்பே..௨ரே வென்ற-அனா



ச் அனுபவரரர்த தபிசை 

தி ரின்றென்னை யாட்கொளும் பொருளே யென, .௮ரற்ற-ஒருலனன்பு 
சொண்டழைச்ச,வரு-பிரத்தியட்சமாகும், பொருளை-வலஸ்துவை,அ£டைக்ச 

லம்-சரணாக.தி, ௮டைச-௮டைவாயாக, (ஏ-ஈழ்றசை) (௭-ற) 4: 

ஒன்ருாகப் பலவாடு யொப்புயரவு மில்லா 

வொளியாக வெளியாக யோதரிய பொருளை 

நன்முய தன்றாகு நாளையின் றவனாய் 

நானாக நீயாக நாதமொடு விஈதர 

யன்ராகி யாமலவெ னுமபொருளு மாகி 

யதீதமென் றருமறைக)ளாய்கதுரையி ழக்கார்க் 

கன்முல மாஈதருள வரதகுரு வடிவா 

மருளுருவை மருளகமே யடைகவடை க் க௨மே. 

(இ-ள்) மருளகமே(இன்மை உண்மைப்பொருளாயச் கொண்டு) மயம் 

ரும் மனமே, ஒன்றாட-ஒசேபொரறாளாடூயும், பலவா -பலபொருளாசக் ச 
ணப்பட்டுஒப்பும்-சமானமும், உயா௮ம்-உயர்ச்சியம்,இல்லா ஒளியாக-இல் 

லாதசயம்பிரசாசமாகி, வெளியாெரிநாகாசமாய்.ஐ.தரிய-பிறசறி6துளைக்ச 

லாகா, பொருளை-வஸ்.துவை,ஈன்றராய்-ரன்மையாகியுமஅது,௮ன்றா- இமை 
பாடியும், சாவையின்றாய்-முக்சாலமாகயும், ௮வனா.ப்-௮அவனவளவரவையது 
வெனும் படர்க்சைபபொருளாகியும், சானுக 8ீயாக- தன்மை முன்னிலைப் 
பொருளாடியும், ராதழொடு-(அகா.7 - உகார- மசா.ர - வடிவாயெ)பிரணவ 

மாயும், விர்தாய்-பிரணவ)த்திற் சசட்டானபபொருளாகியும், ௮ன்றாக(௮ 
சோபமாகத் தோற்றுவன சற்பனையாகையால் இவையாவும்) ௮ல்லாததா9, 

ஆம்-௮திஷ்டானமே யாம் ௨ன, ௮ல-(அதிஷ்டானத்தினும்வேறுபொரு) 
எல, எனும் பொருளும் ஆ9-என்றுசைக்கும் வஸ்.ம் ஆஏய பொரு 
௯, அருமறைகள் - ௮ருமையாகிய வேதங்களை, ஆய்ர்தம்-விசாரித்தும், 
உரை-வாய்வாசம், இழக்கார்க்கு-விட்டு நீக்கா ஜனகாஇகளுக்கு, ௮ன்று 
ஆல் அமர்ந்து,முற்காலத் இல்கல்லாலடியிலிருர்து, ௮தீதமென் ௮ு-(குணார்த் 

தரவா தத். துவ இருஷ்டியா லல்லாமல் பூதார்த்தசொல்வாதச் திற்) செட்டா 

தீதென்று௮ருள்வுவர்சளுண்மையைககாட் ட,வந்த-இருவுருச்கொண்டெழு 

நீத,குருவடிவாம்-குருக்கோலமாம்,௮ருளுருவை-கருபையேவடிவாகும்வஸ் 

துவை,அடைச்சலம்-சரணாகஇ,௮அடைக-அடைவாயாக (ஈற்றசை) -25 

விண்ணாதிதருஞான விண்ணாகும் பொருளை 
வேதாஈ,த வாச்செத்திற் கிலக்கியமாம் பொருளைத் 

தண்ணாரு த் சார்ததே வதையாகும் பொருளைச் 
சராசரப் படி.வங்க டங்குபட்ப் பொருளை



அன்டக்கலப்பத்து; | ‘et 

யெண்ணாத வெண்ணிமய லாலுள்ளு டைர்தாங் 
° இடைர்தார்த மைச்சேர வெளிதின்வரு பொருளை 

"யண்ணலாம் பொருளேதிங் கதுவாகும் பொரு moet 

யருளுருவை: மருளகமே யடைகவடைக் கலமே. 

... (இ.ஸ்) மருளகமே (உனதி சொருப முணரா.த) மயக்கும் மனசே, 
,விண்ணாதி-ஆகாய முதலாகிய பூதங்களும் ௮வழ்றின் சலப்பாலாடிய Quer 

திக சரீர சராசரப் பொருள்களும், ௪௫-(கனது பின்னாசச்தியால் கொடுக் 
Garp, ஞானவிண்ணாகும்-சிதாகாசமாகும், பொருலை-வல்துவை,வேதாந்த 
வாச்சியத்திற்கு-வேத முடிவா மகா வாச்சிெயங்களுக்கு, இலக்கியமாம்-இ 

லட்சியார்த்தமா௫ுய,பொருவை-வல். தவை, தண்ணாரும் -பிரியமார்ச்த,சாந்த 
தேவதையாகும் பொருளை-உபசாந்த துவிதமற்ற மகிமை வடிவாகும் வஸ் 

துவை, ௪7௮ சபடிவக்கள்-சசாசர 2 இரங்கள்,2ங்கு-தங்கு ச.ற்கெ, மாகிய 

படப்பொருலை-ரதஇிர வஸ்திரம் போன்ற வஸ். துவை, மயலால்-௮ஞா 

ors Hens, எண்ணாத வெண்ணி-பெரியோர்கள் பொருளென்று உன்னா 

தோ.ற்றப்பொருள்களைமெய்ப்பொருளென வெண்ணி, உள்ளுடைந்து-௮௪ 

சொக்து, இடைச்தார்தமை-விட்டு நீங்ெவரை, சேர-லக்க, எளிதில் 

வரு-சுலபமாகச் சாக்ஷாத்கரிச்கச் செய்யும், பொருளை-வஸ்,.துவை, அண் 

ணலாம் (பொருளேது-மாண்டார்சென்றடைவதாசபசோக்ஷமாசச்கூறும்) 
பெருமையுடைய வஸது வெதுவோ, இங்கதுவாகும் பொருவை-இருர்.இ 

டத்திர்ரானே௮ துவாசவிளம்கும்பொருை, ௮ருஞ்ருவை-௮(2,சகை 

யகிருபை வடிவை, அடைகச்சலம் - சரணாகதி, அடைக - அடைவா 
யாக, (எ-ஈற்றசை) (௪-2) 6. 

மனன மெளுர் நிரைமோதி மூவாசை நீரான். 

_ மதர்த்துமா மாயையெனு மாழமுடைத் தாய 
ஜனனசா கரம்வறள வடவையன லாகுஞ் 

சதோதயப்' பொருளைமன விருளகல ஞான 
வினனான பொருளவித் தாதேகம் வீழ்வா 

னெழுர்துரிய வருளைமல மற்றுர்தர் தெருளை 

யஈகனச் சுதனமல னாம்பொருளை நீங்கா ~ 
வருளுருவை மருளகமே யடைகவடைக் கலமே. 

(இ-ள்) மருளகமே-மயச்9 லாழ்ர்த மனமே, மனனமெனலும் (சற்சல் 
பம், வேட்கை-அலுசாந்தனமெனு மூவசைச்)சந்தனை என்றெ, இரை 
'மோதி-௮$லகளை வீசி, மூவாசை நீசால்-மண்-பெண்-பொன்னெலும்। 
மூவாசை நீரினால், மதர்த்.து-நிறைவு று, மாமாயையெலும் (உல மிப்படி. 

யண்டாயதென நிச்சயிச்சக் கூடாத)பெரிய மமச்சமெலும், ஆம ைத்து



ஹு அனுபவாரர்த Bens, a 

CLu-Hsrscronugrer, server சாகரம்-பிறவிக்சடல், ௨௦எ-சுவரிப் போக, வடவையனலாகும்-ஊழித்தி ச்கொப்பாய், சத தயப்பொருளை- இ 
ரது விளங்கும் வஸ்.துவை, மன ம்-(விசாரமற்ற) மனத்தால் விளையும், இருள்-அஞ்ஞான விருளான து, அ/௧கல-மீங்க, ஞான இனன் ஆன-ஞான குரியனாகயெ, பொருவை-வஸ்.துலை, அவித்தாதேகம் வீழ்வான்-தனதெதா ர்்த்த மறியாவாதனையால் வ$த தேகம் கரைய, எழுந்துரிய வருலை-பூரண மாய் வியாபிக்கும்ஆதார ஞானூருபா சொருபத்தை,மலமற்றூர்தம்-.ண வம்சாமிபம்மாய்கையென் னுமமும்மலல்களும் CHB eye ௮, தெருவை-தெளி வேவடிலாகும் வஸ் தலை, அசகன்-பாவமற்றவனும், அச்சுதன்-சாசமற்ற 
வலும், ௮மலன்-சிர்மலலும், ஆம்பொருளை-ஆயெ வஸ். துவை, நீல்காடநீல் சாத, ௮௬ ருவை-அன் புறாவை, அடைக்கலம்-சாணாகஇி, அடைச-அடை வாயாக, (௭-ஈற்றசை) (௭- ஐ) 

7 
கடவல்புவி யெண்குணமு மதிலிக்க ays 
களைபர?ம யிடமாஇத் காதாக யோசைக் 

கடன FeO UT OH மறிராவு மாதி 
பிருகர்த முணைருமூம் காகியை வண்ணத் 

இடஞை.வறியவொளி கண்ணாகி மனமாய்ச் 
சிவனாய்க் கூடத்த னாப்ச்வெலு மரகத 

யடியாய சச்சிரா நர தபர மாகு 
மருளுருவை மருளகமே யடைகவடைக் குலமே, 

(இ-ள்) மருளகமே (முடிவறியா௮)மயங்கு மனமே, களேபரமே-சா£ சமே, இடமா. இருப்பிடமாய்ச் கொண்டு, (புவீ-9ிஃவிலாசத் தோற்றமா யெ) உலகதீதை,கடவல்-செலு$ த் பொருட்டு, எண்குணமும் (வெம்மை ௫ளிர்ச்சி இஎசல் கடினம் சனம் லேசு, சுசசுரப்பு-வழுவழுப்பு எனுமிபொ UG ovr மேட்டையும், அறிவிச்ச-தெரிவிக்க, ஊருய்-ல்பரிச Chit ear wor இயும், காசாெகாசேயிடமாக நின்று, ஒசைச்கு (கானம் வசை சொற் பொருளென்ளும் மூவகை பேத மதியும்) சத்த Gren wn uss, நா--ராவிட. மாகச் கொண்டு, அறம் (உப்பு-புளிப்பு- இத்திப்பு-சசப்பு-லர்ப்பு- தலர்ப்பு) என்னும் ஆறவித உருசியையும், அறிசுவை ஆறிய சுவைஞானமாகி யும், மூக்கு-மூசடெமாக நின்று, இரு-இருமணமும்,உணரும்- அறியும், சந்த மாவாச ஞானமாகியும்,சண்-சண்களிடமாக ரின்று, ஐவண்ணம் (வெண் மை-கருமை-செம்மை-பொன்மை-பசுமை) யென்னுமைச்து வண்ணங்கவை யும், திடனாக-ரன்றாக, ௮றிய-தெரிவிக்க, 'ஒளியா-ரூபஞான மாயம், மனமாய்-(இவற்றிம்சாதாரமாயெ) மன மாயும், ஜவனா?-(மேற்சொல்லிய வற்றால் “கச்ச, 2க்காலுபவம் கொள்ளும்) உயிராய், கூடஸ்தனாப்-பிரத் பேசாத்மாவாய், சிலலுமா9-(உயிர்க்குதனுகரண புவனபோகசம் வினைக்



அடைச்கலப்பத்து. er 

டொசவளிக்கும்) சசனாப், அடியாய-(இவற்றிற்கெல்லா) மா.தா.சமாகிய, சச்சி 

தாசர்தபரமாகும்-சத் து-சத.த- ஆரந்தமெனும் ௮வி௫ருத குணம்களையுடை 

ய உயர்ந்த வஸ் துவாகும், அருளுருவை-ஏருபா சொருபத்சை, அடைச்ச 

'லம்-சசணாகதி, அடைச-அடைவாயாக,, (ஏ-ஈற்றசை) (எ-று) 8, 

பிறவாமை யிறவாமை பெயராமை பெற்றுப் 
பிறங்குமன மாயையவை யேற்றிஈட மாட்டி. 

விறலாடு கண்டுகளி கொள் பொருளை வேத 

விதிரிடே தங்களற! வித்தகரு எத்திற் 
கறனாப றப்பயனலு மாகியழி வில்லா 

வகண்டசின் மயமாகு மாதியாம் பொருளை 

பறயாவை யும்விடுத் தார்தமை யருத. ' 

வருளுருவை (HM SID WHOL SAUL. HOV. 

(இ-ள்) மருளகமே(அழிபொருளாசையால்) மயக்கும் மனமே, பிற 
வாமை-பிசவாமையும், இறவாமை-மசணமின்மையும், பெயசாமை-நிலை 

பிரியாமையும், பெற்று-அடைர்துபூசணமா௫, பிறங்கு-வி.சதையவிச்தை. 
வடிவாய்பிரகாரிக்கும், மனம்-மனைத்தினை, மாயை அவை-.மாயையெலுஞ் 
சபையில், எற்றி-ஏறச்செய்து, ஈடம்-ஜனனமாண சுகதுச்சச்கூத்த, "அட் 

டி-புரிவித்து, விறலோடு-ஜயத்துடன்,  கண்டு-பார்ச் த, சளிசொள் 

பொருளை-புன்னகை கொள்ளும் வஸ்துவை, வேதம்-வேதத்தில் (கூறும்) 

விதிநிடேதங்கள்-வி.இவிலக்குகள், ௮றுவி3தசர்-விட்ட பெரியோர்கள் 
உளத்திற்கு-மன இற்கு, அறனாப்-சகலத்தியாக தருமமாய், அறப்பயனு 
மாட-அத்துறவறப்பிரயோசனமுமாகி, அழிவில்லா-கெடா ச, ௮.சண்ட-பி 
ன்னப்படாச, சின்மயமாகும்-ஞானம௰யமாகும், ஆதியாம்-முசன்மையா 
கும், பொருளை-வஸ்.துவை, யாவையும் ௮ற-யானெனதெனலற, விடுத்தார் 

திமை-விட்டவர்களை,௮௫5-விட்டுரீங்காத,அருளுருவை-இருபாஜூர்த தியை 
அடைக்கலம்-சரணாகதி, அடைக-அடைவாயாக, (ஏ.-ஈற்றசை) (௭-௮) 9, 

கருணை பொழி கருமுகிலைக் கருணைவா ரிதியைக் | 

கருணால யப்பொருளைக் களைகணாம் பொருளைத் 

தெருணயர் தாரையரு ளாக்கவரு பொருளைத் 
தேஜோம யப்பொருளை நாவார வாழ்த்திப் 

பொருணயர் தார்க்கதே யாகியழி வில்லாப் 
போதம்வேண் டினரைமெய்ப் போதமய மாக்கு 

மருணனா யஞ்ஞான திமிரமறு பொருளை 

யருளுருவை மருள்கமே யடைகவடைக் குலமே, 

- (இ-ள்) மருளசமே(ஜீவேச ஐகதீபிசார்தியால்) மயங்கும் மனமே," கரு 

ணைபொழி-ஏருபைமாரி பொழிசின்ற, சருமுகிலை-கரியமேகச்சையொச 
ட



துப்புத் (சிக். 

amr,  கருணைலாரிதியை-கருணாசமுத்திச் த்தை? .கருணாலயப பொ 

ரளை-கருணைக்கிருப்பிடமாகிய லஸ்.துவை, களைகணாம்-யா வற்றிற்கும் ஆ. 

தாரமாகும், பொருளை-வஸ்துவை,தெருள் ஈயந்தாரை-ஞானம் விரும்பின 

சை, அருளாச்ச-அருளுருவாக்க, வரு-வருறெ, பொருளை-வஸ். துவை, 

தேஜோன்மயம்-பிரகாசமயமாகும், பொருளை-வஸ்தவை) காவார-காத்த 

மும்பேற, வாழ்த்தி-துஇித்து, பொருள் ஈயந்தார்க்கு-உலகப் பொருள் 

விரும்பிய காமியத்தவமுடையார்க்கு, அ௮தேயாக-அவர்விரும்பிய அழி 

பொருள் சளாடப்பலித்து, அழிவில்லா(அழியாத) செடாத, போதம்வேண் 

டினரை-ஆன்ம ஞானம் விரும்பினரை, மெய்ப்போத மயமாக்கும்-உண் 

மை ஞானவடிவாக்கி) அஞ்ஞான திமிரம்-அஞ்ஞான விருளை, ௮று-அ௮௪ 

லச்செய்யும், ௮அருணனாம் பொருலை-ஞானசூரியனாகும் வஸ்.திவை, ௮௬ 

ஞுருவை-௮ன்புருவை அடைகச்கலம்-சரசைகி), அடைக-அடைவா 

யாக, (ஏ-ஈ்றசை) (௪-று) 10 

[ஆ௪ செய்யுள் 10 ] 

குருவணக்கம். 

இகபர மெங்குறி றைந்தொளிர் பொருளே 
யிதுவென வெவருமி சைத்தற் கரிதாஞ் 

சுகபரி பூரண முமலவி நாசச் 

சுடர்கெழு கனசித் ஜோதிமெய் யடியா 
ரகாக மீதுத யஞ்செயு ஞான 

வருணனே பொதிகைம லைக்கா சருடேர் 
பசவனை பவபய மறுபெரு வழீதேர் 

பகமரு ளாரிய பதமலர் சரணே. 

ஓ. (இ-ள்) இகம்-இவ்வுலகத்திலும்,பரமம்-மறுமையிலும், எங்கும்-எவ்வி 
டத்திலும், நிறைட்து-வியாபித்து, ஒளிர்-பிரசாசிக்கும், பொருளே-வஸ்து 
வே, இதுவென-இத்தன்மையதென, ஈவரும்-எத்தன்மையினரும், இசை 

த்தற்கு-சொல்லுவதற்கு,  அரிதாம்-அருமையாகும், சுசபரி பூரண-பரிபூச 
ணுநந்த, மூமலவினாச-மும்மலமற்ற, சுடர்கெழு-சடர்வடிவாகும், கன$த் 
ஜோ தி-ஒன்றாயெ ஞானஜோ திவடிவானவ்ே!, மெய்யடியார்-உண்மை 
யடியார், ௮காசம்மீ.து-அந்தச்சாணமாக௫ய உதியூரிமீ.த,உதயஞ்செயும்-௨ 

தித்துத் சோற்றுவிச்சிற, ஞான-இந்திரியக் செரணங்களுடைய, அருண 
னே-சூரியனே!, பொ.தஇசைமலைக்கு ௮சச-பொதிசைமலை யாசெனும் 
சாமமுடைய இத்தரின், ௮ருள்-இருபையினால்,ே தீர்-அறிர்,பசவனே-ஞா



குருவணக்கம். | i 

னானே, பலபயம்-பிறவிபயம், ௮று-கீம்ளெ, பெருவழி-பெரியவமியை 

தோ-தேர்ந்.து, பகம்-உண்மைஞான த்தை, அருள்-அடியேனுச்சருளிய, 

ஆரிய-குருவே!, பதமலர்-உன்பர்தங்களாசிய தாமசை மலர்களுக்கு, 

சரண்-.அுடைக்கலம் பருகின்றேன், (௭-ஈ.ந்றசை) (are 2) 1, 

முத்தியி னுரு?வ மூவா மூ.தல 

முப்புர முச்சக மூசிரு ளகலச் 

சத்துரு வாடித் இகழ்கின கரமன 

சின்மய சிவசங் கரச பதியே 

நிச்ச கிராமய நிருமல நினைவார் 

நினைவக லாகிரு பாதி னோத் 

பத்துறு பொதிகை மலைக்கா சுட 
. ு 

பககம ளாரிய LT LOS FT yor. 

(இ-ள்) முத்தியினுருவே-முத்திபின் வடிவானவனே!,மூவா-செடாத 

மூதலே-அதிசொாணமானவனே! , முப்புரம்-(கால - சூக்ரும-காரணங்௪ 
Qorar @) இ) மூன்று சேகங்களையும், முச்சசம்-(சொர்ச்ச மத்திய பாதாளம் 

என்ற) மூன்று லோகதோற்றங்களாக்கி, மூசுஇருள்-நிறைக்ச அஞ்ஞான 

விருளானத, அகல-நீங்க, சித்தருவாக-ஞானசொருபியாசி, தஇிகழ்தன 
கரனே-பிரகாசிக்கும் குரியனே! , சன்மய-ஞானமயமானவனே! , சில-ம 

ஐகலமானவனே! , சங்க.ர-(அடியார்க்கு) சசக்சைக்கொடுப்பவனே! , €பதஇி 

யே-இலச்குமிமணளனே], ி2,-என் ஐமிருப்பவனே!, நிசாமய-கோயற்ற 

வனே, நிருமல-மலமற்றவனே!, நினைவார்-னைப்பவர், நினைவு-மனதை 

விட்டு, அ௮கலா-நீங்காக, நிருப௩இிகனே (சகேகோபாதி-௮2தியாசோ_பார.தி- 

அவிச்ஏின்னோபா தியெலும் மூவகை) யுபாதியற்தவனே!, சச்பச்துஉறு- 

அழிவில்பொருளிடத்து அன்புபொருக்திய, பொதிகைமலைக்கரச-பொதஇ 
கைமலைச்சித்தரின், ௮ருள்சேர்-இருபையினாலறித, பகம்-உண்மைஞான 
தீதை, ௮ருள்-எமச்முபசேசித்த, ஆரிய-சம்குருவே, ;பதமலர்-உன் பாதங்க 

ளாகிய தாமமலர்களுக்கு, ச௪ரண்-அடைக்கலம்புகுகின்றேன், (- ஈர் 

றசை) (௭-2), 2. 

ஆயிர நாமா வசலா வமலா 

ages யவ காவச் F GOT 

பாயிர மோதப் பழமறை யஞ்சும் 

பங்கஜ பதபச Lor Blows wb BT 

மாயவ மாசே னனேமுக் குற்ற | 

மறுத்திடு பொதிகை மலைக்கர சருடேர் 

தூயவ னேதுரி சறுதுரி யஞ்ச 

9)



“ys ௮னுபவாரர்த BGs. 

சூழ்ச்சி பளிப்பவ துணைமலர் சரணே. 

(இ-ள்) ஆயிரகாமா--அ௮கர்த திருமாமங்களுடையானே!, ௮சலா-சலனம 

றவனே!, ௮மலா-கிர்மலமானவனே!, ௮.த்விதி-இணையற்றவனே!, ௮ 

சா-பாவமற்றவனே!, ௮ச்சுதனே-நாசமில்லாசவனே!, பாயிரம் - உனது 
பிரதாபத்தை, ஓ,2-(மூடிவுபெறச்) சொல்வதற்கு, பழமறை-பழமையாகிய 

வேக்களும், அஞ்சும்-பின்னிடையத்தக்ச; பங்கதஜபத-தா மரைமலர்போன் 

2 பாதங்களையடையானே!, பரமாத்ம - உயர்வாயெ ௮த்மசொருபனே!, 

பயந்திர் - (பிறவி) அச்சந்தவிர்க்கும்; மாயல-மாயையில் வல்லவனே], 

மாசேனனே- பெருமைமிக்க சருடவாசனனே], முக்குற்றம் - (காமம்-வெ 
குளி-மயக்கமென்னு) முக்குற்றங்களையும், அறுத்திட-ரீச்யெ, பொதிகை 

மலைக்காசு-பொதிகைமலைச் சத்தரென்பவரது, அருள்தேர்-அருளால்சே 

ர்ச்சியடைர்த, தூாயவனே-பரிசுத்தமானவனே!, துரிசறு - (எவ்வகைக்) 

குற்றமும்கீக்கும், துரியஞ்சேர்- துமியத்தைச்சேரும், சூழ்ச்ச-உபாயத்தை, 

அ௮ளிட்பவ-கொடுப்பவனே!, துணைமலர்-உன து இரண்ட பாதங்களுக்கும், 

சசண்-ஈமல்கரிக்க்றேன். (ஏ-ஈற்றசை) (௭-ு), 8 . 

௮ண்டரு மமாரு மறிதற் கரியா 
யமுதழு தலமரு மடியர்க் கெளியாய் 

தொண்டரை யுண்டவர் சண்டன மென்னாச் 

சொல்வகை யறமனம் வாக்குயிர் சோரக் 

கண்டன வெவையுர் தன்னுரு வாக்கக் 

காலமி றந்தொளிர் கோலம தருளும் 

பண்டைய னேபழ மறைப்பொருண் முடிவாம் 

பகமரு ளாரிய பதமலர் சரணே. 

(இ-ள்) ௮ண்டரும் - (உனை) நிர்திப்போரும், அமரும் - (காமியப் 
பயனால்மகிழும்) தேவர்களும், அறிதற்கு-தெரிர்துகொள்வதற்கு, ௮ரி 

யாய்-அருமையானவனே] அழுதமு௮ - (உனைவிரும்பி) இடைவிடாகி 

GH, அலமறும்-பிறவிச்கஞ்சும், அடியர்ச்கு - அடியர்களுக்கு, எளி 

யாய்-சலபசாத்தியமானவனே!, தொண்டரை-உனதன் பசை, உண்ட(ஐ 

க்ெஞ்செய்து) சரைத்துக்கொண்டு, ௮வர்:கண்டனம் என்னா-நாங்களறிர் 

தோமென்று, சொல்வசையற-சொல்லும் மார்ச்கமின்றி, மனம்வாச்கு-அவ 

ர்மனமும் சொல்லும், உயிர்-அகங்காரஜீவனும், சோர - அவர்களிழச்ச, 

கண்டன வெயையும்-சாணப்படும் பொருள்களியாவும், தன்னுருவாக்பெத 

ன் மயமாக்கக்கொண்டு, காலமிறந்து-சாலபரிச்சேதங்கடந்து, ஒளிர்-பிரகா 
சிக்கும்; சோலம் ௮து-அ௮கண்டச் உருவத்தை, ௮ருளும்-அவர்க்குக் கொடு 

க்கும், பண்டையனே-என்று முள்ளானே!, பழமழைபொருள்-பழமையா 

யெ வேசங்களின்கருத்துச்கு, முடிவாம்-முடிவாகவிளங்குற, பசம்-ெ6ய்



குருவணக்கம். wa 

'ஞ்ஞான த்தை, ௮ரள்-உபதேூச்கும், ஆரிய - மெய்யுணரவுடையாளே!, 

_ பதீமலர்-உன்பாதங்களாயெ தாமசைமலர்களுக்கு, சரண்-ஈமல்கரிக்சின் 

ரோம், (எ-ஈ.ற்றசை) (எ-று). | க், 

சிந்தையு ரக்கொடு ஜகவடி வாகத் 

திகழ்சிற் சுகவடி வேயடி. யவர்தம் 

புர்தியி லின்னமிர் தப்பெரு வெள்ளம் 

புகவிடு வோயுட லுயிர்பொரு ளாதி 

தந்திட வல்லா யவைகொள வல்லாய் 

தன்னிய னேபொதி கைக்கர ௪ருடேோ் 

பந்தமி றர்தா நந்தாம் புதிதோய் 

பகமரு ளாரிய பதமலர் சரணே. 

(இ-ள்) சிர்தை-மனத்தின், உருக்கொட-உருவத்தைக்கொண்டு, ma 

வடிவாடு-உலகவடிவாடி, திகழ்-பி.ரகாடிக்கும், சிற்சுகவடிவே-ஞாராராத 

வடி.வுடையானே!, அடியவர்தம்-அடியார்களுடைய, புந்தியில்-புத்.தியில், 

இன் அமிர்தம்-இனிமையாகிய ௮ழிவிலாமையெலும், பெருவெள்ளம்-மி 

ச்கபிரவாசச்சை, புகவிடிவோய்-செலவிடுவோனே!, உடலுயிரா,தி-உடலு 

யிர்முதலாகய, பொருள்-பொருள்களை, தந இிட-நிருஷ்டிச்க, வல்லாய்-வ 

ல்லவனே, ௮வை-அப்பொருள்களை, கொள-தன்னுளடச்சு, வல்லாய்-வல் 

லவனே,தன்னியனே-பெரியோனே,பொதிகைமலைச்சரசு-பொதிகைமலை 

ச்சி ததெனுர் இிருராமமுடையவரின், அருள்தோ-இருபையினால் தோச 

து, பந்தமிறந் த-(தனுகரண புவனபோக ஆசையிலிருந்த) விடுப்பட்ட, 

ஆநந்த-ஸகஜானந்தமென்னும், அம்பு திசோய்-சடலிலாழும், பகமருள்-௮7 

றிவைக்கொடுச்கின் ற, ஆரிய-சத்குருவே, பதமலர் -உன்பாதங்களாகிய தா 

மரைமலர்களை, சரண்-அடைச்சலம்புகுகன்றேன். (-ஈற்றசை) (எ-று) 5. 

புறமக மெண்டிசை மேல்£ ழென்னப் 

புகலிட மதினிறை பொருள்களு மணுவா 

யறநெடி. யாயள வைகளறு நிலையாய் 

யாவையு) மாயன்;ருஞ்சித் ஜோதி 

மறமலி கெஞ்சற£வாழியி eps gi 
.... மாண்புடை யான்பொதி கைக்கர சருடேர் 

span usar sig lees 

திறலுடை,யோய்திரு வடி.மலர் சரணே. 

(இ-ள், புறம் (என)-வெளியிலெனவும், ௮சம் (என)-உள்ளி லென 
வம், எண்திசை (என)-ஏட்டுத்திக்குகளெனவும்,மேல்€ழ்என்ன-மேலென



We. . அனுபவாநர்த தீபிகை, 

௮௦ ீழெனவும், புகலீடம்-சொல்லுமிடல்களும், ௮.இில்-அவ்விடங்களில், 
நிறை-கிறைக்து நிற்கும், பொருள்களும்-வல் துக்களும், ௮ணுவாம்-அணு 
வாக,  அறகெடியாய்-மிசவும் விபுவானவனே!, அளவைகள்-பிரமாணப் 

கள் எனும் ஆறு இர்திரியும்களாலும், , அிறு-அளந்சறியக்கூடாத, நிலை 

யாய்-ரிலைமையையுடையவனே, யாவையுமாய்-தோன்றும்யாவுமாக, ௮ன் 

ரம்-அவைகளழிய வழியா.து சேடமாகும், சித்ஜோதி-ஞான ஜோ .திமய 

மர்னவனே, மறமலி-வன்மைகிறைக் ச, நெஞ்ச-மனத்தினை, அறவாழி 

பில்-தருமக்கடவில், ஆழ்்.தீறம்-அம்.2தவல்ல, மாண்பு உடையான்-பெரு 

மைஉடையஓசர்கயெ, பொதிசைச்சாச-பொ இ சைமலைச் சத்த7 ௮, அருகர் 

தோ ௮ருளாலறிர்த, செறலறம்-பிர திபர்சகமில்லாத, அறிவாரர்தம்-ஞா 

காக$தத்தை, அளிக்கும்-உபதேடிக்கும், இறல்- வல்லமை, உடையோய-உ 

டையானே, இருவடிமலர்-அழயெ பாதல்களாகிய தாமசை மலர்களுக்கு, 

சசண்- அடைக்கலம் புகுகன்றேன். (6-கற்றசை) (௭-௮) ப 0, 

பூதப் பொருளும் பொறிபுல gue gd, 

பொய்யறி வாஞ்சி வனுமீரு வினையும் 

வேதமுூ மதிலுரை விதியும் விலக்கும் 

விண்ணுல கொடுபர தலான லார் 

போத னரனமா லவர்தரு கதி at 

பூரஸா Davai 25 பொய்ச்சித் Bi மென் 

ரத வெழும்பொதி கைக்கர சமுப்ட ச் 

துயசறி வருளுப யபதஞ் சரமே. 

(இ-ள்) :பூசப்பொருளும்-(பிரி.திவி-அப்பு-தேயு-வாபு-.நசாயமெனும்) ' 

பஞ்ச பூசவஸ்துக்களும், பொறி-(மெய்-வாய்-கண்-மூக்கு-செவியெனும்) 
HEH இந்திரியக்கரம், புலலுடலும்-(சத்,ச-பரிச-ரூப-ரச-சந்தமெனும்) 
ஐக்.து விடயக்களும்-சரீரமும், பொய்யறிவாம்-(எ.திர்காண்) பொய்ப்பொ 

ருள்களின் விளச்கமுறும், ஜீவனும்-உயிசெனும் ஞாதாவும், இருவினை 

யும்-பாவ புண்ணியங்களும், வேதமும்-(நான்கு) வேதக்களும், , அதிலு 

சை-அ.திர்சொல்லப்பட்டிருக்கும், விதியும் விலக்கும்-விதிகளும் மாற்றும் 
விஷபல்சளம், விண்ணுலகொூ-தேவவுககத்து_ன், பாதலம்-(57கமு.ம்) 

சறையமும், அதிலுறைவோர்-௮.இல் வூப்பவர்களும், பேரதன்-பிரம 

னும், அரன்-வெனும், மால்-விஷ்ணுவும், அவர் த்ருகதிசள்-௮வர்கள் 

கொடுக்கும் (சத்திய லோககைலாய:வைகுண்ட) சதிளும், பூசணவெளி-௭ 
ங்கும் நிறைவாயெ தொசாசமானது, தரு(ரிற்சத்தியாறி) கற்பிக்கும், பொ 

ய்ச்சித்திரமென்.ற-மித்யா ஒவியடுமன் ற, இச-உரைத்தறிவிக்ச, எழும்-இி 

ருஒருச்கொண்டுவர்த, பொதிசைச்கரசு-பொதிகைமலைச் 9ிததரவர்கள.து, 

அருள் சேர்ர்கு-சருபையால் சேோர்ச்ச, உயர் ௮திவ-உயர்வா௫ய மெய்ஞ்
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ஞானத்தை, அருள்-அருளிச்செய்த,உபயபதம்-உம.திரண்டு பாதங்களுக்கு 
சரண்-அ௮டைச்சலம் புகுகில்றேன், (9.௪ற்றசை) (௭-2) T. 

நாய்ஈரி பேய்கழு காதிவி ருர்தா 

நாறுடல் சோறுதி பீ்ததி லொருக. 

முய்மதி யாதிது நீயென விதனை 

யாக்கின னுளனவ(னடிதொழு Olas ay 

பேய்மத வாதுபி தற்றுவ றியா ர் 

பிரக்ஞா னம்பிர மமுழுல செ.லுடன் 

ரய்ரிகர் பொதிகை பலக்ககு ௪ருடர்ச் 

க Bau ir ளாரிய வடிமலர் சரி. 

(இ-ள்) அறியார்-(தன்னையும் ஈசனையும் விசாரி) சரியாத epost, 

நாய் கரி பேய் கழுகாஇ-சாய்-நரி-பேப்-சழுகா தி.ப. ஜீவன்சாாசரு, விரு 

ந்தாம்-விர௫ந்சாக வளரும், சா௮:டல்--காற்றமிகு இய /மடையவுடலை, சோறு 

இரிந்ததில்-உண்ணுஞ் சோறு வேறுபட்ட மனமல மாம்வங்களில், ஒரு 

கூராய்-ஒர் பாகமாக)மதியா த-நினையாரா9ி, இது-இச்சரீ ரமே, நீயென. 

யென்னும் சொற்குப் பொருளென்று, இதலையாக்கென்-இதனை இருட் 

ADU, உளன்-ஒருவனிருக்கிறான், ௮வனடிகொழு-அவன் பாதங்களை 

வ௮ணக்குக, ஏனவே-ஈன்றே பேய்மதவாது-அலைச்சலைத்தரும் துசபிப்பிசா 

யவாதங்களை, பிதத்துவர்-பினத்துவார்சள், பிரக்ஞானம்-பேரறிவே, பிரம 

மூம்-ஆகந்தமும், உலகமும் எலுமென்-தோற்ற உலகமுமென்று சொல் : 
லும் என்னுடைய, தாய்நிகர்-தாயது கருணையையொ5ச, பொதிகைமலைக் 

௧7ச-பொ.திகைமலைச் ிததசவரகளது, அருள்தேர்க்து-அருளால் தேர்க்.து 

௮றிவு அருள்-மெஞ்ஞானத்தை அருளிய, ஆரிய-சத்குருவே, அட்மலர் 

சசண்-உன் பரதங்களாகியமலர்சளூக்குகமஸ்சாரம், (9-ஈ.ற்றசை) (௭-3) 5. 

எதுவுல கூயிர்பர மாய்க்கா மாதி 

யெண்ணறு தீக்குண மாய்கற் குணமா 

ய.துவவ னவளவை யாய்மு!/ டெ பாழமுதா 

யலரிமு கற்கோழஎமார்கண் ( முனிவர். 

விதுபது மனரன் றிசைபல கல்யாய் 
விளைபய னாயொன் மூவி எங்கு 

மதுவறி வதுநீ சானெள: வருலெம் 

மத்தடி"னம்புய அடி.மலர் சரணே. 

(இ-ள்) உலகுஉயிர்பரமாய்-ஜகஜீவ பசமாகவும், காமாஇி-சாம் மூசி. 

லாயெ, எண்ணறு-அளவிலிட்ங்சாத) இக்குணமாய்-இிய குணங்களாசவும்)



* அனுபவாநந்த.இீபிகை, 

சத்குணமாய்-ரல்லகுணங்களாசவும், அதுவவனவளவையா ய்-௮.த-அவன்- 
அிவவ்-௮லை-அவரெலுமைம்பாலாயெம், மூப்பொழுதாம்-இறப்பெதர் 
நீசழ்வெனும் முச்காலமாஇயும், அலரிமுதல்-சூரியன் முதலாய Greve 
சூம், கோள்-அசுவனிமுதலாயெ நட்சத்திரங்களும், ௮மசர்கள்-இர்திரன் 
முதலிய தேவர்களும், மூணிவர்-வரஸ்டர்முதலிய மூனிவர்களும், வி.தப 
தமன் ௮ரன்-விஷ்ணு பிரமன் ருததிரனும், இசை-,தசஇக்குகளும், பலக 
லயாய்- வேதா.9*ப.இிஞன்கு வித்சைகளுமாகயும், விள-மேற்சொல்லிய 
வற்றுல்விவையும், பயனாய்-பிரயோஜனமுமாஓயும், ஒன்றா-ஏசமாகவே 
பிருக்து, விஎட்குமெது-பிசகாசிக்குமதுயாத, ௮து-௮ப்பொருளே, ௮றி 
9-உண்மைஞானம், ௮.து-அத உண்மைஞானமே, நீரான்-நீயும்சாலும், 
ஈன-என்று, அருள்-அருளிச்செப்த) எம்௮,த்த-எங்கள் தலைவனே, நின்-௨ 
ஈசனுடைய, அம்புயமலர்-தாமசைமலர் போன்ற, அ௮டி-பாதங்களுக்கு, 
சண்-அடைக்கலம் (௭-ஈற்தசை) (௭-.ற), 9 

அ.திவறி படுபொரு ளெனவிரு பொருளே 
யலதிலை யறிவுற ழநிபொரு Chars x 

லொருபொழு துளதொரு பொழுதில தாகி 
யொழிவதெ னறிவிலை யெனிலிவை யுணா்த 

லிருபொழு துங்கரி யாகவி ருந்திங் 
கெதுவென வருள்பொதி கைக்கர சருடேர்ந் 

தறிவுள தயலீலை யதுரீ கானென் 
றருளிய ,வமலநி னடி.மலர் சா£ணே. 

(இ-ள்) அறிவு அறிபட பொருள- திருக்கு இிரிசியம்,என-என்று,இரு 

9பாருசே-இசண்டு வஸ்.துக்களே (உள்ளன,) அலது இலை-அல்லாது 
2வறில்லை, அறிவுறழ்-அறிவைப்போல, ௮றிபொருள்-௮றியப்பபொருள் 

டளதேல்-உளபொருளாகில், ஒருபொழு.துள.து-ஈனவு கனவு காலங்களில் 
டளதாகவும், ஒரு பொழுதிலது.ஆ9-சமுச்இயிலில்லா சாயும், ஒழிவது 
ரன்-நீல்குவதற்கு காரணம் யா. அறிவு இலையெனில்-௮ப்பொழு௮ 
ஏறிலேயில்லையல்லாமல் உலச மிருந்ததெனில், இருபொழுதும்-உலகுள்ள 

9பாழு.து.ம் இல்லாச பொழுதம், சரியாசவிருந்து-கிலேத். து சாசுதியாச வி 

நந து,இல்சிவை௨ணர்தலெ.து-ஈங்கவை அ௮றிர்து விவசரிப்பதெது.என-௭ 

  

பதினன்குவி.ச்ைதசளாவன--இரு.க்கு-எஐுுர்-சாமம்-அதரவணம் 
ஐய கான்கு வேதங்களும், மந்திரம் வியாசரணம் கிசண்டு சர்தோபிசசம் 
ிருத்தம் சோதிடம் ஆயெ ஆறுவேதாக்தல்களும், மீமாஞ்சை தருச்சம் 
(சாணம் SoM Sy சான்கு உபாக்களுமாம்,



குருவணக்கம். we 

ன்று, அருள்-உப்தேித்த், பெர் திசைச்சரசு-பொதிசைமலைச் சத்தா.த, 
௮ருள்[தேர்ர்,து-அருளால் தேர்ச்சியடைந்து, உள.துஅறிவு-ஆஸ்.திப்பொ 

ருள் அறிவே, இலை ௮யல்-அதனிலும் வேறாக உலசம் நாஸ்தியே, (ஆகை ' 

யால்) ௮த-அவ்வறிவே, ரீ நானென்று-ரீயும் நானு மென்று, அருளிய 
வ மல-உபதேடத்த நிர்மலனே, நின்-உன்னுடைய, அடி.மலர்-பாதங்களாகி 

ய தாமசை மலர்களுக்கு, சாண்-அடைக்கலம்அடைகின்றேன்(6-ஈற்றசை) 

(எ-று) 1 

தளையல தயலணு வுளதெலு।௰ளவுக் 

தான்மா ளாதும னங்கெடு மளவும். 

வினைகி யாதத னாற்சுக துக்க 

மேவிடு முயிர்நிலை யாமத னானீ 

யெனைவிட பரமா ணுவுமிலை யெனவே 

யெண்ணுக மனமறு வகையிது விடினோ 

கனமய லொழிவழீ) யிலையென வருளெங் 

கற்பக மேபூங் கழலிணை சாணே 

(இ-ள்) தனையலது-(அறிவாயெ) சன்னையல்லாமல், ௮ணு அயல். . 

ணுமாத்திரம் ௮யல் பொருள்கள், உளது எனும் அளவும்-உண்டு எனும் 

நினைவு உள்ளளவும், மனந்தான்' மாளா.து-மனோலயமாகாது, கெடுமள 

வும்-அம்மதினாலயமாகும் பரியந்தமும், வினைகழியாது-பாப புண்ணிய 

இருவினை வாதனை கெடாது, அ௮தனால்-அவ்வாசனையால், சுக.துக்சம்-ச௪ 

தச்ச பரம்பரைகள், மேவிடும்-வர்.து பொருந்தும் (இதனால்), உயிர்-தே 

சாபிமான தொபாச ஜீவன், நிலையாம்-ஸ் திசப்படிம், ௮தனால்-அசையால்; 

ரீ எனைவிட-8௮றிவாயெ என்னைத்தவிர, பரமாணுவும்-ஒர் ௮இ குக்கும 

வணுவும், இலை எனவே-௮யலாக இல்லை யென்றே, எண்ணுக-(விசாசணை 

முடிவில் சேடித்த ௮னுபவப்படி) பழகச்சடவை, இ௫மனமறுவழி-மனோ 

லய வழி இதுவே யாம், விடினே-(ம.த்தியசால விபரீத பழக்சத்தால்) விடி 

வாயால், ,சனமயல்-(இலா.ிருர்தும் மாயாமோகத்தால் உள்ளது போல 

சன்மத்தால் பலப்பட்டு நீல்காதவிப்) பிறவிமயக்சம், ஒழிவழி-சீல்கு மார்ச் 
சம், இலையென-வேறு இல்லை யென்று, ௮ருள்-உ௨பதேரித்ச, எம்-எம்ம 
ஜேோர்க்கு, கற்பகமே-(ரிக்தித்த பொருள் கொடுக்கவல்ல) கற்பகத்தருவொ 

த்தவசே, பூ-அழயெ,சழலிணை-அமைத;இரு திருவடி.களுச்கும்,சரண்-௮டை 
ச்சலம் புகுடின்தேன். (ஏ-ஈ.ற்றசை) (௭-௮) . 11, 

[ஆச செய்யுட்கள் 21.]
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மாதரைப்பழிந்தல். 

அவரத (ps gui லாழ்குவதென் னெஞ்2ச 

யாதுவரி லின்புறுவை யாதுனது பிரியங் 

கனதனநுண் ணிடைமாதர் போகமெனி லதினீ 

கண்டதென் னசைதுக்க நீக்கமெனி லதுபொய் 

இனமலுப வித்திடற் குடைவதென் தகெடுவோாப் 

தோலென்பு 2ாமஞ்சு கந்தா பிரமை ஞ் த் 
கனகிருமி வாழுமல பாண்டமிதை விட்டுக் 

கனாவினீ சுகமுறல் கண்டுதெளி வாய. 

(இ-ள்) கெஞ்சே-மனதே, அவர கமும்-(யாவுமிரும் கம்) சதா கால 

மும், 'தயரில்-.துக்சசாகர,த்.தல், ஆழ்குவ து என்-மு.ழமுகக்டெ த்தல் யாது 

காரணம், யா.துவரில்-௭ தி இடைச்கில், இன்புறவை-நித்திய திருப்தி 

படையாய். உனது பிரியம் wt Gores se nus பிரியமானதெ.து, கன 

தன-கனமாகய குசங்கவையும், அண்ணிடை- ஈட்பமாகிய இடையினையுழமு 

டைய, மாதர் -அழூய பெண்களின், போகயவெணில் மு. பச்சமேனக்கூறு 

வாயால், நீ யில் கண்டசென்-நீ யமி துவரையிலுடைர்குபிரயோஜனம் 

யாது, ஈசை இக்க நீக்கம் எனின்-( கரே கரி PERM TW) இராச 

க்கக் சழிவென்டையேல், அது போ ய்.ஓல்லேண்ணம் பொய்யாம். (ar 

னெனில்) இனமனுபவிதஇெடற்குடைல து-(; ஐ வரையில் நீ யனுபலித்தி 

Gig a இலும் இருப திவராமைபி தும்) எப்பொழுது மிதையே அனு 

பலிச்ச வேண்டு மென்னு மிச்சைமுற்றுரு 2 துபரால் வரம் வுதீதாறும், பி 

ரமை என்-இவ்வெண்ணம் பிரமை யென்ம ரெரிலாயாக, கெடிவாய்-(இ 

வ்வெண்ணம் நீஒழியாயாகில்) அழிவாய், தோலென்பு சோமம்- (8ீவிரும்பும் 

மாதர்பாவிருக்.து உனக்குப் புலபபநிவது செொமிறிழுக்கும்) தோலும், கூந்த 

லும், சோமமும், பல், எலும்புமாம்,. சு5ந்தரா-இவைகள் சுகர்சருமவையா 

மா? தரமாட்டா,சனடருமிலாழும லபாண்டம்-(௮ன்றியும்மா
 தருடலான ௮) 

மிச்ச இருமிகள் புழுத். வாழ்க்து வளரும் மலபாண்டத்தைப்போல் வது 

(ஆகையால்), இரைவிட்டு-நீ யில்வாசையொழித்து. கனாவில்-உன.து கன் 

லில், சுகமுறலை-(மாசொருத்சியில்லா திருக்தும் உண்டென்னு மெண்ண 

மு.திர்ச்சியால் பெண் னுண்டாடுப்போூக்கி) இச்சசமனுபவித்தலை,
 & oor) — 

(தசாய்க்து நனவிலும் என பிரிய சுகமும் என்னிஈஇிரியஸ்கலன ௪௧ 

மும்யானடைசிறேனே யல்லா துமாதசாற்சுகமு ண்டாதலில்லையென)வறிர்.து 

தெளிவாயே-தெளியக்கடலாய். (௪-ற) 1, 

கற்புடைய ரேற்சப்:. பார்கற்பி லாது 

கண்டவரை யணையர்பாற் மொண்டுசெய லழகோ 

நற்குலப் பெண்ணொடெனி லெதுகா.றுர் துய்ப்பாய 

நமன்வருகை யறிவையோ நாசமுறு C gam 

கற்பவரை யழியாத சித்தனல Café 

சமலாச னனுமலாய் க்ண்டசுச மல3வோ



செஞ்சறிவ.றுத்தல Wer 

வற்பமென லறியாய்கொ லாகெடுவை நெஞ்சே 
யாதுபயன் மாதரார் னோதலறி யாயே. 

(இள்) கெஞ்சே-மனதே, சற்புடையசேல் - (ரீவிரும்டும்ம்ர தர்கள்) 
சம்புடைய ராயின், சபிப்பார்-உன்னை வைலார்சள்ன்றி இணல்கார்கள்; 
சற்பிலா.த-ரிறையின்றி, சண்டவசை - (இச்சித்த) பல புருடசையும், அணை 

வர்பாஷ்-சேருவோசை சம்பியவர்சளிடச்திலிருர்., சொண்டு-அவரிட்ட 
ஏவல்ச௯ை, செயலழசோ-செயறுனக்குப் புசழாமா; ஈற்குலப் பெண்டுதடி 
எணில்-(அப்படிச் செய்வானேன்) விதிப்படி. ஒர்மாதை மணம்புரிர்துசுசமனு' 

பலித்தலாசாதோ வெனின் இது குழ்றதமற்றதேயாம், எதுசா.றுர்துய்ப 

பாய்-இத்.துச்சகச்தையே எவ்வளவுசாலம் அலுபவிப்பாய், நீசண்டசசமல 

வோ-சீமிதுவரையனுபவித்து ௮றிர்ச சுசமேயல்லவோ, ௮.ற்பமெனலறி' 
யாய்கொல்-இ.து சொல்ப சேசச்சுசமென்று யாவருஞ் சொல்வது நீயறி 
யாயோ? சமன் வருசையறநிவையோ-எமனிவ்வுடலை யக.ற்றவருல்காலமிது 
வெனவறிவையோ? சாசமுறு தேசம்-பால்யமாதி மாறுத$லைவிட்டசலாத் 

விச்சேசம்,த.ற்பவரை-கற்பசாலவளவு, ௮ழியாச-செடாச, 9சதனலவே- 
தேசசத்தி பெற்றவனுமலவே, சமலாசனுமலாய்-சாமரைச் சமலத்தை யிரு 

ப்பிடமாசவுடைய ிருட்டிச்கும் பிரமனுமலவே; ஆகெடிவைஃஐயோகீணி 
லழி௫ன்ராய், மா,சரால்-மாதசாசையால், சோதல் - (தேடும்பொருளும் சே 

சபலமுமிழ5து குறைகளாலும் சோயாலும் பேரின்பமடையத்தச்ச முயற்சி 
சேடாமல் மசணசாலபரியரச்திரம்) வருத்தப்பதலில், பயன்யாது-ஏன்ன 

பிசயோஜன தசைச் கருதியோ? அறியாயே-இதை விசாரித்த, செளியா 

யே. (எத்) 6 2, 

மண்துரிரை யல.அபுற் பூடாதி யுண்டோ 
மகன்மாடு மாதராய் மற்றவைகண் மாறக் 

கண்ணா வேகண்டு காதல்வைப் பதனாற் 
காமாதி குணமெய்த லேமாறி டாதே 

பெண்ணேவ லசீசர்சே வகரானை சேனை 
பிதாமகன் மு,தற்லை யணுக்கூட்ட மலவோ 

வுண்ணாடி அற்வுபகை தமர்சாச முண்டோ 
வொருங்குபட் அண்டெனீவு னெழியாச மயலே. 

(இ-ள்) டண்ணிரையலது-மண்னும் சீருமாசிய பூசசாசமில்லாறல், 
புத்பூப்ர்நி-புல்பூண்ட் மு,சவிய விருட்சம்களும் சானி௰௰்களும்கூரள்டடோ 
்ண்டார்கிகிதல? மண்மாச்'மாதாாய்-மனிதன்“மாகெமாதர் Gaek@u 

சசம்சளய் 22. அ-சன்லும் அலைகள் -அச்சாசநாளியாநிசேமா2- 
பதக் ச்ச்சசாஏமா அலளச, சன்னா ரகேசண்டேடண்



DOA - னுபவாரற்த நீபிசை, 

களாசப் பார்த்திருந்தும்,காதல் வைப்பதனால்-(பொருளைப் பொருளென்று 
பாசா.து மருட்சொண்)டாசை வைப்பதனால், சாமாதிகுணம்-கா மமுதவிய 
துர்க்குணங்களின், எய்தல்-பரினாம முன்பாலுண்டாகின்றன, பெண் 
ணேவல்-பெண்ணேவலுக் இசைவதில், ஏமாறிடாசே-ஏமாறாதே, (அன்றி 
யும், ௮சசர்-வேந்தரும், சேவகர்-ஏவலாளரும், ஆனைசேனை-கஜல்கவைமு.த 
ன்மையாகவுடைய சதரங்சசேனைகளும், பீதாமகன் முதல்சிலை-பிரமதே 

வன் முதல்கல்லீறாகச்சொல்லப்பரிம் ஏழுவகை தோற்றப் பொருள் 

களும், அணுச்உட்டமலவோ-பூதபரமாணுச்சளின் கூட்டுறவல்லவோ, 
உள்சாடில்-இதை நீ ஈன்றாக விசாரித்தறிபில், உறவ-கொள்ளத்சச்ச ef 
வினரும், பகை-வெறுச்சத்தச்ச ௮ன்னியரும், தமர்-சம்மவர்களும்-சொர் 

தக்சாசரும்; தாசம்- பெண்டீர் முதலானோரும், உண்டோ-உண்டாவரோ, 

உண்டென-உண்டென்று, ஒருங்குபடல்-௮ப்பரமானுகூட்டப் பொரு 

'சோடுமயகூ கூடிகிற்கை, உன்-உன்னுடைய, ஒழியாத-நீங்காத, மயலே- 

பூர்வவாசனை மயக்கமேயாமென அறிவாயாக, (எ-று) 3° 

மாக்கையைப்பமித்தல், 

கெஞ்சேயி தென்கொடுமை பலதுயர்க் கடனாய். 

நின்றுகண மேலுகநிலை நில்லாது மாறு 

ஈஞ்சாகு முடலையமு தாமெனவு முணர்வாய் 
நடுக்கமறு ஈகைதரக் கொண்டதெது மரணத் 

தஞ்சாமை யாபசியி லலையாமை பிணியா 

லலருமை குளிர்வெப்ப மண்டாமை முடிகித் 
றுஞ்சாமை சாம்பராய்த் தோயாமை யன்றே 

சுகந்தரா திவைதூங்க நிலையாமை தெளிய, 

(இ-ள்) நெஞ்சே-மனதே, பலதுயர்க்கு-பல.துக்கங்சளும் வர்தடைர் இ 
ருத்தற்கு, இடனாய் நின்று-இடமாடபிரு$.த, சணமேலும்-சணப்பொழு 
தானாலும், நிலைநில்லா து-முன்னிருந்தபடி. யீசாமல் சக்லெசுரோணிசக் 

சலப்பு சாடொடஙம்9 பிணமாக மண்ணாமளவும்,மா.௮ம்-மா.றுதலடைர் துக் 
சொண்டெயிருச்கும், ஈஞ்சாகும்-விவத்தைப்போன்ற 'சுபாவமுடைய, 
உடலை-இத்தேகத்சை, அமுதாமெனவும்-இறப்பொழிர்து நி$வுயாச நிற் 

கும் பசம்பொருசொப்பாம் மருந்தாமென்.ற, உணர்வாம்-கினைச்இருச் 
இன்ராய், இது என்கொடுமை-இது என்னகுருசம், சூக்சமறு-௮ச்சம்ற, 

சசைதரச் சொண்டதெது-சர்சோவூத்சை யளிச்ச நீயி தவலரப்பெற்ற 

உற்தியெ.த, மசணத்து-மரண்சாலத்திம்கு, அஞ்சாமையா-பயப்படா இ 

ருக்கும்தன்மையா? படியிலலையாமையா-பரியினை லலையாத்தன்மையா? ' 
'பிணியாலலராமையா-லியா தியினால் பிசலாபித்து ஐயோ அப்பாகெனச். 

கூவாததன்மையா? குளிர் 'லெப்பம்-சசோஷ்ண தச்சக்கள்? ௮ண்டாமை



கெஞ்சறிவுறுத் சல் Daw 

What scoLwrsacrenwun? (pina HESS, SESTAwLt—LoJ oor 
மடைமாத் தன்மையா? சாம்பராம்-௮ன விஸிட, சாம்பலா, தோயானமை 
யா-நிலத்திற் படியாத்தன்மையா? அன்றே-இவைசளி லொருசன்மையும 

ளியாமலிருச்சப்பட்டதன்ே? சுகர்தரா து-(இத்தேசாபிமான (per ae)’ 

ச்சத்மையளியாது, இனவ-இத் தபங்கள், தூங்க-நீயுடகோடிருச்தும் ௮ 
பிமானமின்றி இதை மறர்திருச்குக் தாக்சத்.இல், நிலையாமை-இப்பிறலித் 
துன்பங்கள் புலப்படா கிராத் 2$ல, தெளி-யோடத்்தத்தெளிவைப் பெ௮லா 

யாக, (9-ஈற்றசை) (௭-ஐ) க், 

ஒன்றுக ணெஞ்2ச யுடற்கலைவு காம 

மோயாத பசிசோய்க ளொன்றுபி னொவ்வொன்ரு 

யென்றும்வரு மேலூக்க மெதுகாறு மொழியா 

திதற்குரிய செய்வைசெய லெப்பயனலு னக்குப் 

பொன்று ருக்குமெனி னன்றாமி தின்றே 

பொறுத் தடலை யாவதென் போயொழிக வீடுவா 

யின்?றனுப் கற்பத்தி லேனுவிட wile gs 

லிறப்பொடி பிநப்பவதி யென்றுமக லாயே. 
6 

(இ-ள்) ரெஞ்சே-மனமே, ஒன்ழகேள்-இன்னமொரு விசேடக்கேட் 

பாய், உடற்கு-இச்சரீ ர.தஇிற்கு, ஒயாத-ரீங்காத, பர-ப9.பும், அலைவு-அப் 
பிக்கு ஆகாசம் தேடும் அலைச்சலும், காமம்-எ.திர்காண் பொருளிச்சையும் 

மாதரிச்சையும், கோய்கள்-வியாதெளும், ஒன்.றபின்-ஒன்றன்பின், ஒவ் 

வொன்றாய்-ஓவ்வொள்றுக, என்றும் வருமேல்-எக்காலத்திலும் வந்து 

கொணடிருக்குமானால், இதற்குரிய உளச்சம்-இத்துன் பல்களைத் துடைக்க 
த்த்க்க கீசெய்யுமுயற்டுகள் எ.துகாலும்-எ.துகாலபரியச்சம், ஒழியாது 
விடா,, செய்வாய்-செய்,தக்சொண் டிருப்பாய், செயல்-அ௮ப்படிவிடா து 
செயலால், ஏப்பயன் உனக்கு-பிரயோஜனம்.பாது உனக்குண்டாகும், 
பொன்ரு.து-இவ்வுடல் கெடாது, இருக்குமெனீன்-இருக்குமானால், ஈன் 

ரம்-ஈன்மையாம், இ.து-இவ்வுடல் கெடாமை, இன்றே- எவர்க்கும் இல்லை 
யே (ஆகையால்), உடலைப்பொறுத்.து-உடலைச் சுமச்திருப்பதால், ஆவ 
தென்-ஆகும் பியோசன மென்ன, இன்றேனும்-இன்மைக்கேலும், சம் 
பாச்தத்தேலும்-சற்பமுடிவிலேனும், போயொழிக-நீக்சவேண்டிய கியதி 

யில் நீல்சச்சிடவதென, விவொய்-நீபிசனாசையை விட்டுவிவொயாச, விடல 
கிதேல்-வி$தலருமை யென்பாயால், ,இறப்போர-மசணத்தோடு, பிற 

ப்பு-பிதப்பென் இத, gai fice tren, என்றும்-எக்காலத்திலும், .௮கல௦ 
யே-ஈடச்சமாட்டாய் எனவதிச, (௭-ஓ) 5.



ai அ௮.லுபவாரார்த தீபிகை 

போரட்சுகப்பு*் மை பழித்தல், 

பயனுவ தேதகமே யுண்டவைகண் மலமாம் 
பார்த்தவோ காணாது பாழாந்.து யின்றா 

லயலால்வ ருஞ்சுகம நித்தியமே யன்றோ 
வயன்முதற் றேவர்சித் தர்க்கெனிலு மொக்கும் 

வியனாரும் வீடுவரு வகையேது தோன்றா 

விரைக்கழி பொருட்கமுது வீணாக லழகோ 
பயமாதி சேராத வகைகேளெ னெஞ்சே 

பகற்கனவி தென்றுல? ளைப்பார்தது நில்லே. 

(இ-ல்) அகமே-மனமெ, பயனுவத.-உடலாலும் பொருளாலும் பய 
as, "ஏது-யாதும் இல்லையாம், உண்டவைகள்-புரத்தவைகள், மல 

மாம்-வெறுக்சத்தச்ச மலமாக மாதிவி9ின்ெறன, பார்ச் சவோ-(மிகுச் திரு 

த்து) காணப்பட்டவைகளாயெ உடலாதிபொருள்களோ, துயின்றால்-௨ற2 
க்னால் அல்லது மதித்தால்) காணாது பாழாம்-சாணாதொழியும் (இதனா 

லே), அயலால்-ஆன். மாவாகயெ தன்னையன்றி யன்ன்யப் பொருள்சளின் 

சர்ச்சையால், வரும்-உண்டாகற, சசம்-விஷயசுகல்கள், ௮௫.2 தியமே- 
நிலையற்தனலே, அன்றோ-௮ல்லவோ? அயன் மு.தல்-பிரமன் முதல், தே 

லர்-சேவர்சள், இத,௧7-டித்தர்கள், எனினும்-என் ர.றாம், ஓக்கும்-௮வர்ச் 
கும் இர்கியமம் பொருச்.தும், வியனாரும்-பெருமைமிச்ச, வீ?--விஸ்சாக்தி 
யைத்தரும் கேவலபேரின்பம், வருவகை-அயல்பொருள்சளால் உண்டா 
கும்லிதம், ஏ.து-என்.றம் இல்லையாம், தோன்றா--உண்டுபோல் சாணப்பட் 

ட, விசைச்சழி-9ச்செமாகமறையும், பொருட்கு-உடல் முதலிய வஸ்துச்ச 

CEG, ௮ழு.தி-தன்பப்பட்டு, வீணாகல்-பயன ற்றவனாசல், அழகோ-௮ழ 
காகுமோ, என்னெஞ்சே-என் மனமே, பயமா இ-சமபய முதலியதுன்பங் 
கள், சேரா,ச-வர்தனுசா,ச, வசைகேள்-மார்க்கங்கேட்சச் உடலை, உலனை 

ப்பார்த்த.-உலகத்தைப்பார்த் து, இத-இத்நோத்றம், Lis heart a என்.ற- 

பசலித்றொற்றும் கனாவென்று, நில்-பேதவாஇிசள் சோல்லை சிசாசரித்து 

சலல்சா.து நிர்பாயாக, (9-ஈற்றசை) (௪-௮), 6 

வீடயலிச்சையைப் பழீத்தக், 

ஓயாது பொருளாசை கொண்டலைவை செஞ்சே 

யுடற்சணம் வாழ்வதறி யாயுடல்வ எரர். 
வேபயாத பெதினுமற சுவையுமுண் டிலையோ 

லேதெ.த்ளை புண்பர்நிதி சாலஅலடை் மோரு 
சாயாக வலைவதென் ஜேவுள௮. போமோ 

ஈமக்செண்ண மேமுடிமி னா.தனிலை யாமால்



நெஞ்சறிவுறுத்தல் eg 

காயாது கிழையாது சணம்கிட்டு நிற்சச் 
கனாவாம்பொ ர௬ுட்சுகங் சண்டுமீ தெளி3ய 

(இ-ள்) செஞ்சே-மனதே, ஐயா.து-இடைவிடாமல், பொருளாளை 
கொண்டு-திசவியவாசையைபபொருர்தி,லைலைநரிசகா துழல்ளெொ னை, 
உடற்சணம் வாழ்வது-இள்னும்கணபபொழு.து உடலோடுயாபொருகதி 
வாழுமென்பதை, ௮றியாய்-ரீ அறிலாயல்லை, யா.துபெதிலும் - (அகையர 
ல்) நீ யெதையடைச்சதாலும், உடல்வளர்ச்சவே-சரீ.ர தை வளர்க்கவேயன் 

ரோ? ௮.றுசுவையு :-அழசவைப் பொருள்களையும், உண்டிகேயோ-இ.துவ 
ரையுண்டே யிருக்கன்றாயல்லகோ? (சீண்ட இவ்வறு சலைப்பொருள் 
கவையன்தி), நிசசொல உடையோரும்-மிச்சத்திரவியம் உடையவரும், வே 

றெதனையுண்பர்-வேறெர்த வஸ்.துச்சலை டண்பார்கள் (இக்லையாகையால்), 
நீராயாக-சீகாய்போல, ௮$லவதெனனோ - ௮லைலதுயாது காசண்மேோ, 

உள.த-இப்பிறபபில் சாமனுபவிச்ச வேண்டிய பிசார.த் தவப் டி௫ப்பு, போ 

மோ-ஈமைவிட்டொழியுமோ?, ஈமச்கெண்ணமே-ஈமக்கு சமதெண்ணக்ச 
ளைப் போலவேயாவும், முடியில்-கைகூடுமானால், நாதன் -உயிர்க்குத்தனு 

சரணபுவனபோச நிய திசெய்ச ஈசன், இலை பாம்-இல்லையாவன் (ஆசையா 

ல்), சாயாது-இச்சையின்றிக் இடைத்தவைகவளை வெறுச்சாமலும், விழையா 
2 -சட்டாதவைகளை யிச்சியொமலும், சணம்-கணரேரமாகதும், விட்டு-மய 
ச்சம்விட்டு, கிற்ச-நித்பாயாசல், பொருள்-இரவியத்தால், சுகம்-சகமுண் 

டென கினைக்கு மெண்ணம், சனவாம்-கனவில் காண்பொருள் மறைவது 

போலாம், சண்டெ-இதையனலுபவித்ததிர்து, நீதெளி-சீதெளிவாயாக, (௭-ஈ 

த்தசை) 7. 

வாழ்வெனாத் தாழ்வெனாப் பேதமய லாகி 
வருர்தலேன் மனதேயி ர௬ுதபடி யிருரி 

வாழ்வேது தன சான்ய மனைமக்க ளுயால் 
> 

வருந்தா வுடற்கொண் டிருந்தாள்வ தெனினே 
தாழ்வா மெமன்வருத ஓண்மையிது வன்றித் 

தனஞ்செலவு செயனலும்விடி. லுங்கெடுதி பற்றே 
sr pang மனைமக்ச ஞூரைகொளாப் பொழுதுர் 

தனக்குமுன் பின்னவர் தனிப்பதையு முனி. 

(@-e) மனசே-கெஞ்சமே,வாழ்வெளு-வாழ்வென் அம்,சாழ்லேஞீ-2ர் 
ழ்வென்றும், மயலா-.ஆராப்ச்சியிலார் சொல்லுக ari se ateniie®, 
Gupd-Gushated 06:94 i010 9, agisa Tener welivbus 
we நீயே கின். பமடைதல் | யர்.தி பிரயோஜனம், இரு சபடி-மபதிங்கல் 

ஐர்.து முள்ளிருர்தலாராச, சீயிரு-சிமி௫ப்பாயாச (௭கலன மிருகசலாமென்



a&& வ௮்னுபலாகந்த தீபிகை 

பையாகில்), வாழ்வேத-சீ வாழ்வெனச் சொள்வதெதனை, தனம்-வி$ல 
யேச்சக்கத்களும்-பண்ட மாத்றற்கேற்ற உலோகங்களும், தான்யம்-யவை 

தோதுமையாதி உணவுச்சுரிய பொருள்களும், மனை-இருப்பிடமும் மனை 
வியும், மக்கள்-பு.த்.திரர் எவலாளர் முதலிய மனிதர்களும், சோயால் வரர 

தா -வியாதியால் உண்ண.பூச-முடிக்குபூண-போடுக்சமுடியாது வருந்தும் 
குறையற்ற, உடல்கொண்$-இடகாத்திச சரீரம் பெற்று, இருர்து- இரக்க 

காலம் நிலையாக இவ்வுலகத் திலிருந்து (இவற்றோடு), ஆள்வ துஎனினோ-௮ 
Hers yd Quon அனுபவிப்ப தென்றாலோ, எமன் வருதல்-இப்பொரு 
எகலையழிசகும் சாலன் வருதல், உண்மை-சத்தியம் (ஆகையால்), தாழ் 

வாம்-இவ்வெண்ணம் அப்பொழுது தாழ்வை யளிப்பதாம், இ.துவன் றி-இ 

தீல்லாமலும், தனம-தன சதை, செலவுசெயிலும்-செலவழிச்தாலும், விடி, 

லும்-உண்ணாது பிறர்க்குக் கொடாது புதைத் துவைத்தாலும், கெடுதி-து 

ன்பத்னத்த் தழுவதாகும், மனைமக்கள் -ரற்குண்மில்லா மனைவிமச்களும்,, 
உரசைகொளாப் பொழுதும்-சொத்படி ஈடவாவிடத்திலும், ௮ற்றே-௮.ு 

போலத்துன்பமே வருவிப்பவசாவர் (கேட்பவசாச விருச் 2விடத்தெனி 

லோ,) அவர்-- அம்மனை விமச்கள் உசைதவிசாதவர்சளாகில்,தனக்குமுன்-தரீ 
னிறப்பதற்கு முன்னும், பின் - தானிறர்த பிர்பாடும், தனிப்பசை 
யும்-இிச்க.ழ்றவராதலையும், உனில்-மினைந்தபோதெல்லாம், தாழ்வாம்-துன் 
பத்தை சருவனவாம் என வுணர்வாயாச, (ஏ-ஈற்றசை) (௭-ற) 8 

பஃ1ழகப்பரிபவிர், 

தீடையேது மீன்றியஞ் சாதுலையு கெஞ்ச 
ஜகக்2தக மூயிாதி தந்தவனு மிலை?யா 

படைபாதி யற்கைதர வத்தவெனி லஞூரன் 

பாழ்படுத் தலுமதே தாழ்வடைத லெவனோ 
வுடையா னொருத்தனுள னேலவனை நாடி 

யோயாம லழுதுதுயர் மாயாத தென்னே 

கடையாய வுன் 2பால்வ ரிலையாய்ந்தி டாது 

சசையறுது யர்க்கடல்க விழ்ர் துவிழு வாரே, 

(இ-ச்) தடையே தமின்றி-ஒரு தடையுமில்லாமல், ௮ஞ்சா.த-சடவுள் 
Ca pauACuri மூத்லானோருக்கும் பயப்படா து,உலையும்-உன இஷ்டப் 
படி. பிதலிகவைப் பெற்றுத் துன்பத்திழ் சழலுளெ் 2, நெஞ்சே-மனே,ஐச 
மும்-இவ்வுலகத்தையும், தேசமும் உயிரா.நி-உடலையும் உயிர் முதலானவை 
யுக, ச்ர்த்வுனும்-சிருட்டி,/தவனும், இலையோ--இல்லையோ, படையா த--இ 
நிலைகள் ஒருவன் சிருட்டி செய்யாமலே இ.பற்சை2ச7-சுபாவமாய் உண் 

டா). லர்.சகெளில்-வர்சவைகளென்பையேல், அஞரன்- எலே ஒருவ



நெஞ்சறிவுறுத்தல் ஸா, 

னிருர்சழித்தானென்றென்ண ஏன துச்சபப$ிரொய், பாழ் ப௫ததலும்- இ 
வைகளையழிப்பதம், அதே-௮ச்சுபாவசச்தியே யல்லவா? அப்படி நினையா 

மல், தாழ்வடைதல்-தன தான்ய மனைமக்களுச்கு அழிவு: வந்த விடத்தில் 

துன்பமடைதல், எவன்-என்னசாரணம், உடையான்-உட லுயிர்களைப்ப 
டைத்தவன், ஒருததலுளனேல்-ஒருவனுண்டென்பையா௫ல், அவனை ராடி 

அவனை யின்னானென விசாரித் துணர்ந்த, ஓயா மலழு.து-இடைவிடாது 

உன் துக்ச முரைத்.து வேண்டி, துயர-பிறவித் துன்பத்தை, மாயாச.த-.அடி 

யோடழிக்சாத.2, என்னே-யாது சாரணம், ஆய்க்திடாது-பிறவிவர்2 sre 

ணத்தையும் ஒழிக்கும் விதத்தையும் விசாரியாது, கரையற-எல்லையிறர்த, 
துயர்ச்சடல்-.துக்கசாகர,த்.இல், சவிழ்ர்.து விழுவார்-சண்மூடிக்குப்புற விழு 
வோர்களில், கடையாய-€ழ்மையையுடைய, உன்போல்வார்-உன்னைய் 

போன்றவர்கள், இலை-இல்லையென் றறிவாயாச. ( (எ-கற்றசை) (-ற) 9, 

எதுகருதி கெஞ்சேயுன் வாணாட்ச ழிப்பா 
யெங்ூருர் தில்குவர் தனைபோத லெவிட 

மதுமறக் தயல்வியக் கச்சிலது கற்ற. ப 

யருந்தற் பொருந்தற்க லை*்துபொரு டேடி 

மதுவுண்ட வண்டென மயக்கின்மறு ஜனனம் 

வராதோவ ராதெனின் வரலெனிச் சனன 
மிதுதர் த வன்பிலுந் தீரி?ல.து செய்வா 

யெப்படிபி ழைப்பமிதுசெப்புகலி ரைர்தே, 

(இ-ள்) சேஞ்சே-௮கமே,, எதுகருநி-எதையாதசலாச நம்பி, உன் வா 

ழ்சாள்-அருமையாகயெ உன்னுடைய ஆயுள் நாட்களை, கழிப்பாய்-வீணில் 

வழிக்கன்றாய, எங்கிருர்து-எவ்விடத் திலிருந்து, இம்கு-இப்பிறவிச்கு, 

வர்தனை-வஇருக்கன்றனை, போசல்-உடலொழிர்து பின்னர் செல்லுதல், 

எவிடம்-எவ்விடத்திற்கோ,அ.தமறர்து-அதனைநினையாமல்,அயல்-- (உ) ப் 

போலவே மாணாதி குறைகளுடைய) மத்தவர்சள், வியச்க-௮.இசயிச்ச, ரில 
துசற்றே-டில வித்தைகளைக் கற்.றுக்கொண்டு, அருர்தல்-புடித்தலுக்கும், 

பொருர்தற்கு-புணர்தலுச்கும், ௮லைர்து-அலைச்சற்பட்டு,பொருள்-அவறிற 
வற்றிற்குரிய இசவியத்தை, தேடி-சம்பாதித்து, ம.தவுண்ட-மலரின் தே 

னையுண்டு வெளியேறு ச) வண்டென-சமலத்திற் 9ச்யெ வண்டைப்போல. 

மயல்சல்-(உலசாசிய மலரிலுள்ள விஷயங்களாயெ தேனை மனமே நீ$வண் 

'டைப்போதுண்டு விடயங்களில்) மயல்பிருப்பாயானால்,மதுஜனனம்4ம௮ 
பீடியும். மிதப்பு, வசாதோ-வர்து பொருச்தாதோ, வசாதெனின்-வாமாட் 
டாது சண்டாரார் என்பையேல், இச்சனம்-இப்பிறப்பு, எரலேன்-பலபே 

திமாச வரது பொருர்தமேன், இது த்ர்சவன்-சாரணமில்லாமலே இச்சா



oe gars g BAas. 

ae கொடுத்தவனே, பினுகதரில்ட்டி படியும் சொடுத்தால், ஈது செய் 

வாய்-என்னசெய்லாய், எப்படி, பிழைப்பாம்-ஈன்ன விதத்தில் பிறப்பைத் 

"தவிர்ப்போம், இ.து-இவ்வுபாயத்தை, விரைர்,த-9ிச்ெமாச,செப்புக-சொ 

ல்ல்க்சடவாய். (௭-ஈற்றசை) (௭-2) 10 

[ *கசெய்புள்கள் 01 ] 

  

பீறவியைட்பழித்தல். 

iene 

கலகயமன்விடு தூதர்பிடி ததிரு கைகள்சலித்தன ரால் 
கருவளரச்சும வாபெறுகோயில்க ருத்தனைகொர்தன ரா 

லலகறுதர்தையர் பெற்றுவளர்த்தழி யாத்துயர்கொண்டன ரா 

லரிவையர்பூண்மங் கலகாணிழவா லழுதுசலித்தன ரால் 

பலமுறைகாகுபு குந்தடைதயாயல் பார்த்துவெறுத்தன ரால் 

பச் துஜனங்கள் சனேகர்சிசுக்கள் பதைத்.துஈடுக்வெ ரா 

லுலகமுதித்திடு சாண்முதலுடலை யொழிந்துபொறுத்திட லா 

லோகெடுவாய்பலபேர்கணடுங்கவுருக்கொளலென்னழ கே, 

(இ-ள்) உலசம்-ஜகத்.த, உ.திச்.ச0 சாள்முதல்-தோன்திய ௮ராதிகா 

லச்தொடங்க, உடலை-ஜனித்த உடல்கவை, ஒழிர்து-விட் நீங்கி, பொறுத் 

இடலால்-மறுபடியும் ஒர் சரீ£ச,ச்தைச் சுமத்தலிஞல், சலசயமன்் வி0-உட 

இயிருக்குப் பிரிவென்னுல் கலகத்தை யுண்டாக்குற வமன் விற 

 தூதர்-எவலாட்சள், பிடி.த்.து-பிறவிதோறும் பிடி்தப்பிடிதீ.து, Doms 
கள்-இசண்செகளும், சவித்தனர்-சலித்தனர்கள், க௬--தாய்மார்களின் 

கருப்பாசீயத்தில், லள7-உன் னுடல் சாளுக்கு காள் பெருக்க, சமவா--௪ வ் 

டத்தோடுஞ் சுமர்.த, பெற-பெதற, கோயில் கருத்தத்தினால், அனை--௪ 

, ஊச்கற்ற அன்னைமார்கள், சரத்து கொர்தனர்-மனவரு ச்தமடைர்தார்கள், 

HUE H-SONEEDD, தீர்சையர்-சசப்பன் மார்கள், பெத்த-உளைப் 

9ச்வையாகவடைர்து, வளர்த்த-பலவிதமாகத் ,சம் வரும்படியெல்லாம்செ 

லவிட்டுப் பாலிதீ.து, aftr igut-Beers துன்பத்தை, “சொண்டனர்- 
அடைந்தாசசள்அ fleoa vier wags at சம் tems pot தர் சள், பூரண்கா 

தையாலனரிபவ்ணிர்து சோண்ட், மக்சல்சாண்-சவியாணசுச் இச! 

அழிலால்-சழிச்ச்லேண்டிய சரசம் wb genus, Sagar pee 

Brice qi usw! eee aw’ கெற்த்தச் சொண்டிக 

புஸ்மூறை-பல்தடல்களி தும; சாரு டிருர்துகாகித்திற் மாரே



பிறவியைப்பழித்தல் உதி 

அடைதுமர் - அடைந்ததுக்கத்தை, ௮யல் - அங்குள்ள விரங்சா யமபடா 

ளும், கார்த்து - சண்ட, வெறுத்தனர் - உனக்குப்புத்திவ£வில்லையேயெ 
ன்று வெறு த. துக்சொண்டார்கள், பர்.துஜனங்கள் - அந்தந்த பிறப்பில் பச் 

துச்களாயிருந்தவர்களாம், சனேகர் -னெகசாயிருந்தவர்சளும், சசுச்சள் 

பிள்ளைகளாகப் பிறக். இருக்தவர்களும, பதைத்து - தபித்து, நடுங்வெர் - 

7ரிக்கங்கொண்டார்கள், (ஆகையால்) ; த கெடுவாய் - ஓ ௮ழியும்பொருள் 

களை விரும்பியழிபவனே, பலபேர்கள் - உன்னொருவனால் அனேசம்பேர் 

கள், நிங்க - துன்பப்பட, உருச்கொளல் - சரீ ரத்தைத்தாங்கு,ல், என் 

னழகு - உனக்கென்ன வினோதம், (ஆல் - அசைச்சொல்) (௪-௦) ]. 

கருவளர்பைச்சாண் முழநீ யதில்கட் டுண்டுவருக் இனை முன் 

குழிபொ ருளொக்கரெ ருக்குண்ிடல்வெளி காணவயர்க்த 

றருசிறு bine மாதிபு ரண்டெத வழ்ஈதுஈ டந்திடுகா [னை பி 
டரைமிசைவீழ்ச் தறையுண்டைம்பருவர் தனிலனை தந்தைமு 

னான், குருவிவர்முனிவுக் இடனாப்கொந்தனை கொம்பனையார்மய 

லாற், கூடழிகோய்பழி பகையச்சங்கொடு கோரகுடும்பியு 

மாய்ப், பெருதுயர்கண்டனை யைம்பொறிகெடுமூப்பினின்பாண 

ச்துய ரென், பேசுகவநிவாய் பேதாய்பயனெது பிறவிவிரு 

[ ம்புவைே ய, 

(இ-ள்) சருப்பை - கர்ப்பப்பையானது, ஜாண் - ஒருஜாணளவே 

யாகும், வளர்கீமுழம் - ௮.தில்வளர்ச்த ரீயொருமுழமாம் வரை, முன் - 

பிறவரமுன், அதில் - ௮ந்தப்பையினிடமாக.கட்டுண்டு - பிணிச்சபபட்டு, 

வருர்தினை-வரு,த்தப்பட்டனை. (அன்றியும், கழிபொருசொக்க-உடலினி 

ன்று நீங்கும் உபாதிப் பொருள்களைப்போல, , உடல் - உனது சரீ 

சமான.து. வெளிசாண - வெளிப்படவாசம்பிக்க, கெருக்குண்டு - துவா 

ரநெருக்மத்தால் நசுக்சப்பட்டு| அயர்ந்தனை - மூச்சித்து வீழ்த்தனை 

பின் - அதன்பின்பு, தருறரீர் - நீயேகழிக உன்னா லுண்டாஏய 

உனது மூத்திரம், மலமாதி - மலமாஇிகளில், புரண்டு - புரண்டு, தவழ் 

ந்து - சசர்ச்து, ஈடர்திரொள் - தத்தடியிட்டு ஈடஃ்கும் பருவத்திலும், 

தரைமிசை - பூமியின்மிது; வீழ்ச்து - விழுந்து, ௮றையுண்டு - சாயப்பட் 
டம், ஐம்பருவம் தனில் - ஐந்து வயதானபோது, அனை - தாயாரும், ரரி 

தை - பெற்றவலும், முனன் - முன்பிறந்ச தமயலும், குரு - உபாத்தி 
மாயரும் ஆலயெ, இவர் - இவர்களது, மூனிவுக்கு - கோபத்தினால் த்ண் 

டிக்கும் தண்டனைக்ளுக்கு, இடனாப் - தானமாக, கொக்தனை-௭ இர்ச்சுவல் 

ஒழமையற்ளு வருத்தப்பட்டாய், (பதினாறுவய முதல்) கொம்பனையார் . 

த்ச்சொம்பினையொத்தமாதர்சள், மயலால் - மயச்கும் மயச்சத் தினால் மய



ae Spars தீ Bidens. 

oe , கூடழி - ' சரீரத்தைப்பாழாக்கும் , கோம்-ோங்களும், பழி - பழியும், 
பசை: பசையும், அச்சம் - பயமும், கொடு - அம்மாதர்சள் 2ரமேற்சொ 
ன்ட் தீாய்தர்தை பர்துமுதலானோர் வருர்திமணஞ்செய்விக்ச, கோசகுடும் 
மிழுமாய் - துல் பமிக்க சமுசாரிமீமாட, பெரு,தயர-மிச்ச துன்பத்தை 

கண்டனை - இதுவரையடைர்தாய், 8ீம்பொதி - இனிபஞ்சேர்.திரியங்க 

ளம், கெடுமூப்பினில் - நிலைதடுமா.றும் தழெ.த்சனத்திறும், மரணத்துயர் - 

மசணமடையும்போது உண்டாகும் துன்பத்தை, என்பேசுச - எவ்வள 

வென்று சொல்லுவேன், அறிவாய் - நீயும் பிறர்படர் துன்பத்றைப் பார்த் 

இருக்ளெருப், பேதாய் - ௮றிவற்றவனே, பிறவிவிரும்புவை-இலையெல் 
லாச்தெரிச்திருந் தும் இப்பிறப்பையே இச்ிகெறளை, ஈ.துபயன் - என் 
னபயனை யடைவாயோ சீ யோடப்பாயாக, (ஏ -- ஈழ்றசை) (௭-..ற) 2. 

*ண்டிபவிரை தமை காய்கனிசருகல துண்ணலைபட்டுடை நா 
அடையொடு£ராமத் துடைகாரல்ல அடுக்கலைசந்தலெசேர் 

தண்பனிநீர்சா னம்புழுகாதிய தடியுடல்பூசலை நீர் 
தனிலலர்கொடிகோ டலர்மலாலதுத ரிக்கலைமணியணி பூ 

அுண்ணிடைமாதர்மு யக்கலதுறுலை நாறுகம்வாழுக னு 

அண்ணறிவோர்பெறு பேரின்பச்சுகறுகாலைபிறவிதொ.றுல் 
கண்டதுசண்டுண்டதையுண்பதிலெது காண்குவமொழியூலாய் 

கண்கொபெடுகுழி வீழ்வதுகன்றல கற்பளைவிட்டக லே. 

(இ-ள்) உண்டி9 - ஜனனர்தோறு முண்டவைகளாயெ, விரை - 
(அரி9; பருப்பு, மூசுலிய) வித் துவசைசளும், தழை - பலவித சேைகளும் 
சாய் - (கத்தரிக்காயா.தி) சாய்களும், சனி-- (மாங்சனியாதி) பழங்களும்; 
சருகு - வற்றல்களும், அல.து - ஆய விவைசளே யல்லாமல், உண் 
ணை - வேறெலையுமுண்பாயல்லை, பட்டையொடு - பட்வெஸ்இிசத 

தோடு, அூலுடை - பருத்திதூல் வஸ்திரமும், உசோமத்் துடை - சம்பள 

ல்சளும், சாரல்ல.த - சார்மடிசளேயல்ல.த, உடிச்ச$ல - சட்டிக்கொள்வா 

யல்ல, தண்பனிரீர் - குளிர்ச்சபொருச்திய பன்னீரும், கானம் ,- சல் 
அரியும், யுழுகாதிய - புலுகுமுதலிய' வாசனைப்பொருள்சள், சேர் - சேர் 

ச்ச சச், து. - சர்தனக்குழம்பையும், ௮௫ல் - ௮ூழ் குழம்பையும், தடி. 

புடல் - ப. மாமிசமிச்ச சரீரத்தில் பூசலாயலத, பூசலை-வேறெவற்றைப் ib? 

வாயல்லை, தீர். சனிலலர் - சீரில் பூக்கும் (சாமரை முதலிய) புஷ்பல்களும் 
கொடி-(மல்லிசைமு,சலிய) கொடிசளும், சோடே(சம்பல்9 முதலிய). 

, Glorsatids, அலர் - மலர்ச்ச, மலரல.து - 'பு௨்பஸ்சளையு மல்வரமல் ப 
சிச்சலை - - சுடிச்சொளகாயல்லை, மணியணிபூன் - - சவ சினெல்கச 

is தபரணங்களையணிர்த; ண்ணிடை ~ Seige user p gous 

 



பிறவினயப்பழித்.தல் aor 

டைய, மாதர் - அழவெபெண்சள், முயச்சசத - சங்சமசிற்தின்பமே யல் 
றாமல், , உலை - வேறு அலட்வாயல்லை, அறசம் - இனிலுமில்வுட 
2லாடு தா.றுயுகக்கள், வாமுலொம் - வா ழ்ர்தாதும, ௮ண்ணறிகோர் - அட் 
சமாரிய ஆச்மசியானிகள், பெறு - - அடையும், பேரின்பச்சுகம் - பசமான 
;தீப்பிசாப்தியென்லும் தீவன் முத்தியை, pare - இப்பிறலிகழலாதள 

வமனுபவிச்சமாட்டாய், பிறவிதொறும் - இதவசை எடத்தவெல்லாப்பி 

ரவிசளிலும், சண்டதுசண்டு - முன்பார்த்த ஜடபதார்த்தங்கலையே பார் 

தி.தும், உண்டதையுண்பதில் - உண்டவைகலவையே யுண்டுவருவதில், எது 

காண்குலம் - முன்னறியாச எச்சகத்தையறிலோம், இழிய சலொய்- ஏன் 

ஓழிச்ச விரும்புவாயல்லை, சண்சொடு - இருவிதச்சண்கலையும் பெற்றிருச் 

அம், பரிகுழி - ஆழமா பள்ளத்தில், வீழ்வது - அடிக்கடி, விமுவது, 
*ன்,றல - விவேசமல்லவாகையால், சற்பனை -- ஜீவேஸ்வரஜகப்பேதப்பொ 

ய்யை, விட்டகலே - விட்டி ரீங்குவாயாக, (௭-0) 

ஈதிகடல்வாவிகள் விதியிலமிழ்ர்தனை காடவராமனீ யோர் 
ஈன்னோம்போம்பினை மர்திரபூசைஈ யர்.துமுடி.த்தனை பல் 

பதிவலம்வர் தனை புலிமான்றோலிடை பன்மணிபூண்டி௮ மாப் 
பாகவிருந்திரு கண்களைமூய்ர்து பயின்றனையோரகுக ளைப் 

பதிசதிநிதிசு த ருடலணிமாதிப யன்பெறவேண்டிய லாற் 

பாழ்படவிகபர வாழ்வுடனிதியென பவமறுதற்கல வே. 
யிதிலெதுபயனிக பரசுகரிலையல வெளுமிருமறையுடல் வாழ் 

வெண்ணில்கழிர்த தநிர்ததைவேண்டுவை யென்னிதுவுன் 
[ ணினைவே. 

(இ-ள்) சதி - சங்சைமுதலிய ஈஇிகளிலும், கடல் -சமுத்திகத்திலும் 

வாவிகள் - பாபராசம்முதவிய தஇர்த்தக்குளங்களிலும், விதியில் - Pros 

படி. சங்கற்பஞ்செய்,த, அமிழ்ச் தனை - சங்கற்பத்சைச்சொல்லி| மூழ்கிஸ்கா 
எஞ்செய்திருச்சின்றாம், சாள்தவருமல்- பிர.தி.இனமும் தவிசாதபடி, ர்- 
ஒப்பற்ற, சல்சோம்பு - சல்லரோன்புசலை, மீ ஒம்பினை - சீ விஞ்ச்பிச்செ 
ய்து வர்தனை, மச்இிரபூண் - மச்திசஜபதீதுடன் தரா. சனை சளையும், ஈயச் 
௮ - அன்போடு, முடித்த - செய்துபூர்த்தியாக்கனொப், பல் - அனேக, 
பதி - தில்வியதேசங்களை, வலம்வச்.த௯. - வலமாகச்சூழச்து வர்தாய், புவி 
மான்தோல்-புவித்தோல் மான்தோல் முதவியவைகளைப்பசப்பி, இடை - 

அலைசளின் மத்தியில், பன்மணி - பலவிதமாக மணிகலை, பூண்ட - 

சீரித்தச்சொண்டு, இதமாப்பாசவிருர்து - நிமிர்க துட்சார்ச்து, இரண 

சிவை ... இசண்டு சண்சளையும், மூய்ச்து - மூடி, யோகுகவை - * பிரசவ 

இயமம்சியமம்- ஆண்ம்-பிரானாயாமம்-பிரத்தியாச eis prt 
ரிபானம்-சமா.இ-ஆ௪-6, 

 



௩௮ இ.லுபவாதந்த தீபிகை 

மாதியான தாசணைகலை, பயின்தனை - -அப்பியசத்தனை, பதி - இவ்வாறு 
செய்தயாவும்சவர்ச்சமூ.சவீய விடல்களையும், சதி- மனை விமு,தவியசகள்?, இரதி 

இனையும், கிதி-இர்வியல்கலையும், சுதர்-£டரா.இி பிள்ளைகளையும், உடல் - 

சரச சவுக்கயெமும், * அணிமாதி பயன் - அணிமாதி அஷ்ட 
ஐஸ்வரியங்களையம், பெறவேண்டியலால் - அடையலிரும்பியே யல்லா 

மல், இகபச உடல்வாழ்வு - இகபரங்களில்வரும் உடலோடிரு£தடை 

யும் வாழ்வகளும், கிதி-சம்பத்தம், பாழ்படவென - பாழாயொழிவனவா 

சையால் நீங்சச்சடலதென, பவமறுதற்கு - பிறப்பைவிட்டழியா சொருப 

சுபாவம்பெறுதற்கு, அலவே - அல்லவே, இதிலெ,து பயன - இர்தஸ்கா 

சஜபதபாதியஷ்டகருமத்தாலென்னபிரயோஜனம், இராமறை - உயர்வாட 

யலேதக்கள், இகபசசுகம் - இம்மை மறுமைகளிலடையும் சுகா.திகள், பிலை 

யலவெனும் - நிலையல்லவெனத்தெரிவிக்கும்,(அன் றியும், உடல்வாழவு - 
சுவர்க்கா தியிடலசளில் உடல்சளூம் ௮தனாலாயசக துசசபோசலாழவுகளும், 

ஏண்ணில்கழிக்த-அளவற்றவைகள்றீல்னெவாம்,அதை௮றிக்து - ௮றிசர்தும* 

னையே, (வேண்டுவை - அடைய விரும்புகன்றாய், உன்னினைவு இ.து - 

உன்னெண்ணமாயெ விது, என்-எத்தன்மையத, (௪-ஈற்றசை) (௪-2) 4. 

கெளவவைமறக் இதிலை கர்வமொ [நித்திலை கன்மம்விடுத்திலை யால் 

காய்சினமவிட்டிலையுடல்பொருள்ருலவபிமான ங்கழலலையா 
ல், வெவ்வுசை தர்தெம் மதமேபெரிதென வீண்வாதாடுளையால் 

வீணர்தமைப்பு5 மாமெய்ஞ்ஜானிமுன் விம்புகள்பேசுவை 
யால்,பவ்வரெடுர் திரை சூழ்புவிமேற்புகழ்பசவவிரும்புவவமெய்ப் 

பத்திசரத்தைகி ராசைவிசாரணை பற்றலைகற்றதி லென் 

னெவ்வுலகோசத மெவ்வுடலோசத மெம்மதமோசத 8 

யெண்ணறுபிறவியெ டுத்தழிவித்ததை யெண்ணலையென் 

[ ணிதுவே. 

(இ-ல்) கெளலை-பொருமையை, மறச்திவைமறர்தாயல்லை, கர்வம்- 

'குலசோத்திர வர்ணாச்சிசமங்களில்*யானே ரெ. சதினென்னும்)சர்வத்சை, 
ஓழித்.திலை-நீக்ினொாயில்லை, சன்மம்-இகசபசபோகர் சருவதும் ௮ன்மசுச,ச௭,த 
2௮ப்பது மாய விஷயசுகவாசையை, விடுத்திலை-விட்டாயல்லை, சாய் 

னம்-பிறர்மேல் கோபிக்கும்கோபத்தை, விட்டிலை-விட்டு மீல்சினொாயில்லை. 
டடல்பொருள்குலம்-உடலிலும்,பொருளிலும்,குலத்திலும் அழுத்திய, ௮பி 

2£னம்-யானெனதென்னும்௮சக்தையைவிட்டு,சழலலை-மீவ்கனொயல் 

எவுசை-தியாய விசோத கடுமொழிசளை, தர்.து-பே9, எம்மதமே-உலட 
வரு 

* அணிமா-மூமொ-சரிமா - இல௫மா-பிரரத்தி - பீராசாமியம்-ஈசதீது. 

புத்-கடித் தவம்- ஆ௪- 8.



அறி த(நீவாயெனல் ௪௬ 

Mier சசலரும் விரும்பலால் எங்க எபிப்.9சாயமே, பெரிசென-௨உயாலா 

யதென, வீண்வாது-பயனற்றவிசண்டா வாதத்ை, நூலை எக்சாலச்கம் 

புரிவாய், வீணர்தமை-(சாக்கும் பிறருக்கும் பியோஜனமான விசாரணை 
யை விூத்து பழச்சமே பெரியோரொழுச்சமென) விருதாசலங்கழிப்பா 
கஷை புகழா-ஈல்லோர்களெனப் புகழ்ர்து பேச, மெய்ள்ஞானிமுன்-டெப் 

மையாகிய ஞானத்தைப்பசோபகாரமாக போிப்பவர் முன்சென்று, உம் 
புகள்--௮கல்கார வார். சக, பேசுலை-பேசுகன் ரய், நெடுர்திசை-பெ 

ரியவலைகவையடைய, பல்வஞ்சூழ்-சமுத்திசம் சூழ்ர்த, புவிமேல்-உலகமெக் 

கும், புகழ்-£ர்த்தி, பரவ-வியாபிக்ச, விருமபுவை-இச்சிச்ன்றாப், மெய்ப் 

பத்தி-உ௨ண்மையான ஸர்வவியாபக வீசனிடச்.தம் எல்லாமவனாகச்காணும 

அன்பும், சரத்தை-வேசாகமபுசாணச்சளிடத் தம் உண்மையை. புசைக்கும் 

பெரியோரிடத்தும் நம்பிக்கையும், கிராசை-அழியும்பொருள்சளிடத்தாசை 

யை நீக்கும் விசாகமும், விசாசணை-செளிர்சோர்களிடம் Sere pow 

ஆூயெ ஈச்சருமங்களை, பற்லை-கைப்பற்றுவாயல்லை, சற்றதில்-சர்தேச விப 

ரீதந்தீசாது நீ சகற்றவைகளில், என்-என்னபிசயோஜனம், சதம்-அழியா 

வான் மாவினோடு சாஸ்விதமாக நிற்பது, எவ்வுலகோ - எந்தலோகமோ? 

எவ்வடலோ-தேவ மனுஷியாதி எந்ததேகமோ (இல்லையாகையால்) சதம்- 

நித்தியமாக, எம்மதமோ- எந்த மதமோ?, சதம்-நிலையாககிற்கும், (அன்றி) 

ந எண்ணறு-$ யளவிறர்த, பிரவி-ஜன்மங்கவை, எூித்து-தால்டு, அழிவி 
தீதை-௮ழிவித்தவைகளை,எண்ணலை-நினைர்,தணர்வாயல்லை.இதுஎன்-இ.து 

என்னவ.இசயம், (9-ஈ,ற்றசை) (௭-.ற) De 

[ ஆகசெய்யுள் 80] 

அறிக் தழிவாயேனல். 

  

இறப்போமென் றறிவரீயெண் ணிலரிறச்சக் கண்டா 
யெவர்பிழைத்தா ரேனமழுத லென்றயலுக் குரைப்ட 

துறப்பரே ஓயிர்தமர்க ளார்த்துமறச் தழுவாய் 

துடிதுடித்துக் குலைநடுக்கீத் தஞ்சுமுனே யுடலை 
மறப்பதுபுண் ணியமென்பாய் மகான்கதைகள் படிப்பாய் 

(கணத்தின் மண்பெண்பொன் மயலதனன் மாழ்கத 

ட யுலகுசத மெனவேயை யையேரி ee 

"  திரைக்கடல்விழ்திணமொத்தாய்செப்புவசென்னுனச்சே,



wi) அனுபவாகர்.த தீபிகை. 

(இச்) (மனமே)-மனமே! இஃப்போம் என்.ற-சாமெல்லொரும் சா 
வோம என, அதிலாய்-நீ தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாய், எண்ணிலர்-சணச் 
இல்லாத பேர்கள், இறக்க-சாக, கண்டாய்-கண்ணாசப்பார்த்திருக்கிருய், 
எவர் பிழைத்தார்-எலுர் சாகாது உயிசோடிருக்தவர்கள், ஏனமுதல்--௭.தற் 

சாகதக்பெப.த, என்ஐயலுக்கு-என்று அபலார்ச்ர, உரைப்பாய்-௮னேச 
ருக்குச் சொதுவாய், தமர்கள்-தம்மவர்கள், உயிர் துறப்பசேல்-ஜீவனை வீடு 
வாச்களாடில், மறக் து-முன அயலாருச்குச் சொன்னவைக$ை மறர்தி, ஆர் 

த்தி-வாய்விட்டலரி, அழுவாய்-புலம்புவாய், தடி.தடி.த்.த-அன்.தியடிச்சடி. 
பதைத்துப்பதைத்து, குலக் 9-கு$ல யஇர்ச்கொண்ம், துஞ்சுமுனே-ஓ 
சிவொருவரும் தாம் தாம் சாகும் முனனசே, உடலைமறப்பது-சரீ சத்தை 

wos Bagi sp, புண்ணியமென்பாய-பூர்வஞ்செய்த தரும பயன் என்று 

சொல்லாய், மகான்சதைகள்-௮ப்படியுடவினிடத்துப் பற்றற்ற பெரியோர் 
சரித்திசல்கலை, படிப்பாய்-வாடிப்பாய் பிறருக்குஞ் சொல்லுவாய், மச்ச 
ணத்தில்-மறுகஷ்ணைத்தில், மண் பெண் பொன்-மண் பெண் பொன் என் 
இற மூவாசையின், மயலதனால்-மயச்சத் தினால், மாழ்புததி கெட்டு, 

உலகு சகமெனவே-பொய்புலக வாழ்வு கிச்சயமென்ஜே,ஸ் திரப்பவொய-ஈ 
மபுவாய், ஐயையோ-ஐயையோ கிலையில்லாமனசே, இசைச்சடல் வீழ்-அலை 

களையுடையசமு,ச்திசத்தில் வீழ்ச்து அலைச்துச் கொண்டிருற, இரண மொ 
சசாய்- துரும்புக்கு ஒப்பானா யானால்,செப்புவ த-சொல்வ துஉனச்குஎன்-நீ 

யதியாத.து உனக்கு ஏன்ன இருக்கெ.து? இல்லை, (9-ஈ.ற்றசை) (ஏ-று) I> 

விலரக்திடலேன் விதியிலுள்ள தேவருமென் நுரைப்பாய் 
வீணர்சொல்லை மெய்யெனவீ டும்பொருளுர் தோற்றே 

சுரை$இரச வாதபித்தே நிப்புகைக்குட் பட்டுக் 
கண்ணிழக்து மதியிழக்து கையிரண்டு மேர்தி 

யிரைச்தழுதிச் சசம்பேசி யிஞ்சியுண்ட குரங்கா 
ட யிடுவர்கைக்கே மாந்தவரா லிடர்தொலைக்க வலைவாய் 

சிரைபுரைவா யவர் லவர்க ன்றோ 

சிச்ீ யறிந்து eA asa ருனக்கே. 

(இர்) மனதே] விசர் நிடேன்-டினதே] 44: டி endl sh 
மென்று விசைஎதேன், விதிரிதுள்ளதே-பிரர் ௯௯௧ wel ara 
மென் ௮-௪ச்து சேருமென் ௪, உரைப்பாம்-நீ பிற 
(அப்படிச்சொல்தும் நீ), கீரர்சொனில வளி செய்வ 
மெய்பென-மெய்யென்அசம்பி, வீடும் ஈருளும்-வீட்டையும் நி 

ன சோற்தே- RepigiGardis, க்களை, 
நரசகாத-இரசச்கை, } wh சீ*ப் பொள் செயகேண்டிமென்௫ ஐச 

  

    

 



னுறிர்தழிவாயெனல் ௩௪ 

சால்இசப்படிபொன் செய்வசென்றெ, பிச்சேதி-பரித்தியக்கொண்டு, 
, புசைச்சுட்பட்ட-பாஷாணகர்தசாதி சாச்ருசளின் புசையில் அசப்பட்டு, 

சண்ணிழர்து-சண்செட்டு, மதியீழர்.த-பு.த்தி செட்டோமென்௮ நினர்து 

சையிசண்டும் ஈர்தி-இரண்செையும் ஏர்திக்சொண்டு, இசைர்சமு 5-பி, 
ச்ஷ்யென்று கூவி வீட்டார்வர அகர் முன் ௮ழு.த, இச்சகம் பே£-௭வ 
ருக்கும் இசமான வார்த்தைகள் சொல்லி, இஞ்9யுன்ட-இஞ்9ியைத்இன் 
செ, குசம்சரய்-குரல்சைப்போல்வெ.றுப்படைர்தவனாய்,இ௫வர்சைச்கு-சா 
னங்கொடுப்பவர் இடத்தச்குப்போய், ஏமார்தவசால்-௮வர் கொடுக்கும் 

வரையில் இயல்? கிழ்பலசாகிய பொய்வா திசளால், இடர் தலைச்ச-உன்னி 
டதரித்தரசக்சடச்தை நிவர்த்தி செய் துச்சொள்ள, அலைவாய்--பின் இரி 
வாய், ரைபுளைவாய்-ரு.ஈங்கை யொத்தவனே! , அலர் சொடுத்தல்-௮ப் 

படி. செட்டுவர் தவர்கள் கொடுப்பது) அவர்சதியே யன்ரே-௮வ.சலுபவிக் 

குஞ் சசசடமமேயல்லவோ?, €ச்2-9ச9, நீ ௮றிர்.து செட்டால்-நீ தெரிக்தி, 
ருந்தும் கெடுகியையடைர்சால், உனக்கு-உன்றனச்கு, செப்புவரீ-புத்தி 

புகட்ககோர், + ளர்க நீ யோசி, (ஏ (9-கக சை) (௭-2) 9, 

தேவசெளவை சிவசமய Oh wih ai 
திருர்.து௪சட கோபா்முத லாழ்வார்கள் சித்தா , 

மூலர்சொன்ன தேைமுத ஸஅூூல்படிப்பாய் பிறர்க்கு 
மொழிக்திவொய் குருவாக முன்விரைவா யல்லால் 

யாவரெனைப் போள்மடைய ரென்றகத்திற் நிரும்பா 
யானெனவு மெனதெனஜது மெள்எளவுக் தவிராய் 

கோவணத்தின் மேற்குறையுர் தல்மேலாக் இனையும் 
குறுகாதென் பாய்துணியாய் கூறுவரா ௬னக்கே. , 

(இ-ள்) நெஞ்சே! தேலர்-கெஞ்சே] தெய்வத்சன்மை பொருக்திய 
இருவள்ளுக்ர் சொன்ன குறள் மு.சலிய நால்களும், ஒளவை-ஒளவையார் 
சொன்ன ஆத்திசூடி முதலிய 8ீ.திதூல்சளும், வசமயவாடிரியா்-மாணிசே 
வாசகர் முதலிய சிவசியவாடிரியர் செய்த திருவாசசம் தேவா ஈம்முதலிய 
அல்களும், அடியார்-பட்டிணச்சடிசள் தாயுமானவர் முச்விய அடியவர் 

செய்த அல்களும், திருந்து சடகோபர்முதல்-ிருத்சமாயெ சடசோபர் 
முதிலாயெ, 'ஆழ்லார்கள்-பனிசண்டாழ்வார்ச்ள் செய்த பிரபர்தம் களும், 
Rist-ged Mur முதல் பதினெண் சித்தர்சள் செய்ச அல்களும்,ுவர்ஃ 
பிர்மா திமூவர், சொன்ன$சை-சொன்ன ஈஸ்வசை கூ.ரஸம் ஹி 
யென்னும் ரிபுேத பகலச்சேைகளும், மூ.தலூல்-மு.தலூலாயெ "இர்க்கு 
முதலிய சான்கு கே தல்சளூம், படிப்பர்ய்-சீ வாடுப்பாய், பிரரிச்ரு' மொழி 
ரிஇவோய்-பிற்ரிச்ரு மறங்கவேத் தெளிவாகச் சொல்லாய், பங்ல்ம்யழல் 
லாம்க், குருகாச் முன் விலர்ளாப்-ஆரிரியஞாச பந்தீர்முசம் (பிரிப்னாகத்



டர - இுனுபவாரந்த Bidens. 

_அுரிசப்பரிவாய்,' யாவ்றெனைப்போன் ப டையசென்று - ஏன்னைப்போல் 

அதிலீனர் யாசெள்று, அகத்இத்றிரும்பாய்-அர்தர்ரு௪. நாட்டமாகத்திரும் 

பாய் (அன்றியும்) யானெனலும்-சரீரமே டானென்று பழயெ தர்ப்பழ 

குத்தையும். எனதெனலும்-அச்சரீ ரத்தாற் தேடியசருமம்-குணம்-உலகதீ 

சோந்தய்பொகுள்களையெனதென் கொள்வதையும், எள் ளவுந்தவிராய்-இ 

GE Gin விட்டிடாய், Caras sper tos குறையும்-எவர்களுச்சானா 

தும்-கோவணத்திற்கு மெற்பட்ட ரித்திசமும், தலைமேல் ஆக்கனையும்--தீ 

லலெட்டுவதற்கு மிஞ்சின தண்டனையும், குல்காதென்பாய்-அணுகாகொ 

ன்று பிதர்க்குத் துணிவாசச் சொல்லாய், துணியாய்-$ அப்படியே லிட்டி 

சாய், உனக்கு கூறுவரார்-உனக்குச் சரிசொல்ல வல்லவர். யாவ Agee 

ர்கள்? இல்லை. (ஏ-சற்றசை) (௭-௮) 3. 

ஆசைபல வருந்.துயருக் சடிப்பீட மென்பாய் ட 

யாதுவக்து மடங்காதே யார்கொடுப்பா சென்பாய் 

காசைராந் தேடினமோ BOUL SIO G yp Pom 

கடற்கரையிற் புரண்டாதுவ களைபரங்கொண் டது?வ 

தூசதிக மொட்டாதென் 'ஜெயரிடகத் துஈ்ச்டிகவ்வற்ப் 

| துரும்பளவாசையையும்விட்டுத் துணிவமென த துணியாய் 

வேசையாசு ளாசையொக்க நேசம்வைப்பாய் சிவன்மேல் 

வெளிவேடம் பரமசுகம் விளைத்திர்மோ கெஞ்சே. 

(இ-) 'கெஞ்சே! பல அருந்துயருக்கு-மனசே! ௮கேக முடிவு பெரு 

த துக்கங்களுக்கு, ஆசை அடிபீடம் என்பாய்-ஆசையான த முதலாசனமா 

யிருச்ததென்பாய், (அன்றியும்) யாது வர். ஐம் ௮டங்காதே-எவ்விதமான 

உயர்ந்த பொருள் இடைத்தும் ஆசையடங்காதே, யார் கொடுப்பாரென் 

பாய்-அவ்லாசையடல்கும்படி. கொடுக்க ஒல்லவா யாரென்று சொல்வாய், 

காசை-இசவியங்களை, சாம் தேடினமேர்-நாம் சம்பாதித்தமோ, அ.து சமை 

தேடித்றோ-அக்காசு நமைச்சம்பாதித்ததோ இல்லை. கடற்கரையில்புண் 
டாலம்-சமுத்திரக்கசையோரம் ள்ள மணவில் குறைவற புஉண்டாலும், 

களேபசம் சொண்டதுவே-சரீரதீநில் ஒட்டுமல்வளவே யல்லாமல், தூசதி 

கம் ஓட்டாதென்ற-அணுமாத்திரம் அ.இிசமாய் ஒப்டாதென்.று, எவரிடத் 

தி லும் புகல்வாய்-எல்லாரிடமும் சொல்லாய், திரும்பகுஅம்-ஒ௫: இரண 

மாத்திரமும், ஆசையையும் விட்டு- துரர்சையைசீக்கி, துணிவமென ச்துணி 

பாய்-விதியிலுள்ளது கேருமெனச் செயவேண்டி௰த செய் மு இருபபோ 

மென்று திடம் கொள்ளாய், சிவன் மேல்-மங்சள் சரமரீனி சடவுள். மிழ், வே 

சையர்கள் ஆசையொச்ச-சன்னை நாடி வருபலன்மேல். தாசிகள்... ஒஞ்சனை 

யாய் பகம் சாட்டி'பொருள்மீது ஆசை வைப்பதுபோல், கேசம், அவைப் 

பாய் -அவளையன்றி வேறாய பொருள்களையடைய உள்ளன்பில்லாமங் ஆ 

| இசல்வப்பாய், வெளிவேடம்-படர்முச வேடமானத, பா ம்சசம்-ழீமலான' 

மதத்திரிச்சத்தை விரஎத்திரிமோ-உண்டாச்சுமே? சொல்துச,.(௭ஃ2)4.,



   
3 எனகவ 4 

ரண் பட் ம் 

   

    

     

ae ர்லே ee Ul afi 

கொண்டி.ருப்போ. க மென வி! Na Basi vg pik, 
Bw sp. greece noua -ஞ்மே 

பண்டி தச். சால் வேய் சில் பணத்திலுயரக் த சனல். 
..... பழயமல் பாண்டமொரு. பகித்திரம்பெத்-நிறுதே” 

ய்ண்பர்பிரான் ருமூமிர்சள்ளை தனத Hoban sir Op 

w Der ger? ஞானமேன்றள்' ereverhs தொலைய, 

(எள்) கெகுசே! doit Bier ol சண்டே; ய, , நதம்பு எதும் 

wer, பலவாம் தசேமாசளிரச்தி, 0 (20 ளே 5. சரம்புசச்ககு சாம்ப 

      

சதையும்க்ஃடி,' 'தாலாலே ம்ஞ்றர்த-தேர் ் » tug oe ose ச் தா ௪ 

ப்பூரிற, உடல்-ட்ட்ன் இய, ப மலபர்ண்டம் ர்-ம்ல்பானி i sen சி! ந் ip    
ழ், மேற்கொண் டி tur aay ional pe tea ee pf. 

ப sldurd aoe. “முதிர் es, அ அவன்ட 
மச்சாட்டிதும், 'இவ்லயத்திறுள்ளாலை.-௨ “eal sew ள்ல, 
புனலேன் தாழர் ரத bier நினை 220 ie காணக் | ப்ண்டிச ey 

poral dens பாகும், கேடத்த்ால்பபடிர்முச் கேட், tad, ப் 
திஜுயர்ச்த் நிஞல்-அநிச பண்ரமுடையவளு diag d set gid,’ ‘Bird 
teed gis ஜன்மக்சள்க, அஸபைர்துகரும் சல்பர்த்நிர்காலல் உடல 
னது, ஒ௫பயித்திரம். மெற்திலசே-சலம்போய்யர்தொரு ahaa ih 
பவில்லையே, (ஆகையால் ௫: தலில்). சன்டர்பிபிள்-02௧/சப் சக்கை 
பெ சடவுளால்,, சகுமுயிர்சள்- படைச்ச | facile, 
தென்றே-எல்லர் உயிர்சவைமம். த்ன் இுயீர்பேரில், ater Bis bik 
Que a, அதிலத-தேரிர்தசோள்க. அச்ச வு ல இ 

   

   

   
uta, (சச்த்தசை) Ce 

ப்பதுபொய்:ே பாலஞ்பொெ்- wurde மென் 
a ௫ மெலரிருர்க. கென்கெய்லா. Beha oar நேடும் -.' 

பொருட்தொுத் அப்:பியழய்படியோ” ஒமலயது் Yaad 
pais abt b, Oar P3006 அனைத். ஸ்லோ. 

  

      



௩௪ ௮.ஜுபவாரர்த தீபிகை 
் Cee 

ருங்கால்-உடலுயிரைப பிரிக்கும். ‘era gi தத, யாதிரும் த மென் 

ஞம்-எவ்வித பொருள்களிருச்தம் என் ஈபலனாடவி௫ம், எவரிரு4.த மெ 
ச்செய்வார்-எவ்விதமான சசாயிகவிருந்தும் என் ன செய்வார்கள்? தேடும் 

பொருட்கொடுத்து- பல உபாயக்களாலும்-சஷ்டத்சாலும் சம்பாதித்தபொ 

ருட்கவைச்கொடுத.த, பிழைப்பாயோ-யமனுடன்) செல்லாது இவ்உல& லே 

யே ஜீவிப்பாயோ?, தமசையனுப்புவையோ-உனச்குப்பதிலாக புதகிரமித 

இச களத்திராதிகளை யனுப்புவாயோ?, பொய்யுரைத்தாற் செனைடு ?மா- 

உலகசைவஞ்சிக்சக்கற்ற வார் த்தைகளைச்சொன்னால் சரிக்கட்டிமோ?, பிழ்ச 

ணத்ழேவருவேன்-அடித்தக்ஷணத்தல் வருறேன், உருக்கம் வையுமையா 

வென-என்மிது தயைவையுமையாவென்று, அழுதும் விவானே-விசனப் 

பட்டாலும் விவொனோ ஊட்டிவளர் த திடமுடம்பீினொட-.நானென ஈம்பி 

இதுவசை உண்பித்து விரத திபண்ணின தேகத்தனொடும், கொடிபோகா 

னெ-சொண்டுபோச உடன்படானே, செருச்செதுவோ-என்ன கருவச்சை 
யாதசவாசச்சொண்டோ, நிலைமையில்லாப் பொருட்சழுவாய்-தோன் திம 
றையும் நிலையில்லாதபொருட்கு ஆசைப்பட்டு அழுவாய், €2-27, நீ அறிஈ 

துகெட்டால்-நீ தெரிந்து இருர்,தம் கெடுதியையடைர்சால், உனச்குச்செ 

ப்புவர் ஆர்-உனக்குச் சொல்லவல்லவர்யாவர் ஒருவருமில்லை. (8-ஈ.ற் நசை) 

(௭-௮) 6 
பெண்ணாசை யாலழீக்த பேர்கடமைக் கண்டாய் 

பெரும்பார தக்கதையி ராமர்கதை யறிவா 

    

யெண்மை லவர்பிறகே நாயதுபோ லலைவா 

யிருந்தபொரு ளீர்துலக ரேசிடவா யறுவாய் 

புண்ணாதி தரவழிந்தாய் வைத்தியா்பின் பற்றிப் 

பொருள்கொடுத்து வாய்ப்பற்கள் போமருந்சை யுண்டாப் 

மண்ணாவா ராசைகன விலும்விரும்2ப னென்முய் 

மறுத்தவர்வா யிலைக்காப்பாய் மருக துனக்கென் னெஞ்சே: 

(இ-ள்) பெண்ணாசையாலழி*த-பிறனிட பெண்சளினாசையினால்செட் 
ட, போகடமைகச்சண்டாம்-மணிதர்சளைப் பார்த்திருக்கன்றாய், (அன்றியும்) 
பெரும்பா ரதக்கதை-பெரிப பாசசச்சதையைடம், இசாமா்சதை-இராமர் 
சதையையும் படித்து, ௮றிவாய்-அவற்றில் பெண்ணாசையினால்செட்ட திரி 
யோத்னன் இசாவணா இிகளைப்பற்றித்தெரிர் இரு ச்சராய், எண்ணாமலகர்பி 
தசே-அதையும் நிளைர்துபாராமல் அப்பெண்கள்பிறசே, சாயதுபோலலை 
வாய-ஆண்நாய் பெண்ணாயைத்தொடர்ந்து அலைவது போலலைனெருய், 
இரு£தபொருளீர்து-சகப்பனால் சம்பாதித்ததம் ரீ சம்பாதி: துமாயெ 
பொருலுூழ்கொதெ.த தச்லீயா.இ சம்பாதிசசணும் பார்த்த தீரித்திசஞ.9 
உ ல-சேசிட- உலகத்தார் பரிகர்சஞ்செய்ய, கீர்பறலாய், பதில்சொல HY



அறிக்துிவாயெனல் ae 

மானமுடையவனாப் வாய்மூடிச்சொண் மு௫ச்சிராய், (அன்றியம்மதீரீகள்] 
புண்ணாக சவழிர்தாய்-வெள்ளை அலாயாப்புசட்டி ருததலிம புண்சசொ 

டுச்ச ஏற்று கஷ்டப்பட்டு சரீரம்மெலியப்பெற்றாய், வைத் இயர்பினீ பற்றி- 
சில இரச்சமில்லா வைத்தியரைசசேர்்.த, பொருட்சொடுதீ.த-மிகு இபண் 
தீதையும்கொடுத்து, வாய்ப்பற்கள்- வாயிலுள்ள பல்லுசள், போமருச்தையு' 

ண்டாய்-விழுக்து போகும்படியான இரசசம்பர்ச மருர்துகளைத் இன்றுமி 
Ge Bop us, மண்ணாவாசாசை-மண்ணிலிருந்து தோற்றிமறுபடி மண்ணாச் 
மாறும்ஸ்இரிகள்மி தபட்சம்,கனவிலும்விரும்பேனென்றாய்- இனிமேல்ஒரு 
வேள சொற்பன இல் தோரற்றினாலும் இஷ்டப்படேனென்ராய், மறதி 
தி-ம௫ந்தால் தேசம்செஎக்யெப்பட்டபிறகு முன்சொன்னதைத்தடுத்.து, 
அவாவாயலைகச்காப்பாய்-அும்மாதாது தெருவாசற்படியில் கார்த் திருப்பி 

யானால், கெஞ்சே-மனதே, உனக்குமருந்து ஏன்-உனக்கு என்னமரும்.து 

கொடுச்சாலும் இரும்பாய், (எ-று) 
HAG CHS கரசனொரு துரும்பெலுஞ்சொற் பொய்யோ 

தணிக்கார்க்குத்| துக்கமில்லை யெனலறிநீ மெய்யோ 
பிறந்திறவா வுயிர்க்கரந்தை யுண்டெனலை யையே 

பேயர்சொல்லும் வாழ்வுதாம் வதைநினைவாய் பொய்யா 

ரரன்பி7ம னரிமுகலோ ரடைந்தனர அ௮:டல்கொண்் 

டார்சிறுமை பெருமையடை யாதிருப்பார் கலங்கள் 

மறமலிந்த நெஞ்சுடையார் வார்.த்தையினா னெஞ்2ச 

வருவவர வாராத வரலொ;மீக வெனவே. 

(இ-ள்) துதவிகளுக்கு-சர்வ சங்க பரித்யாச மென்பதை யதி*சடைச்சி, 

சக்நியாரிகளுக்கு, அரசன் ஏச சக்சொதபெதியாயெ ௮சசனும்.॥6ரு சீருதி 
பெலுஞ்சொல்-ஒரு இசணத்திற்குச் சமமென். று சொல் ஓத சொல்ல 
னது, பொய்யோ-பொய்யாகுமோ?, துணிக்தார்ச்கு-சலையா மையை எண் 

ணித் துணிச்தவர்க்கு, துக்சமிலே எனல்-விசன மில்லை யென்று சொல்லு 

வசை, அறிமீ-நீ தெரிர்து கொள்ளச்சடவை, பி.றக்இதிவாவுயிர்க்கு-௨.இ.த் 

து மறையாத ஜீவனுக்கு, அசர்தை யுண்டெனல்-துன் பம் உண்டென்பதி 

மெய்யோ-நிஜமல்லவே? ஐயையோ-ஐயையோ பேதமையான மனதே, 

பேயர் சொலலும்-அலைச்சலைத்தரும் அறுவகை மதப்பித்தர்கள்சொல்லும்; 

வாழ்வு தாழ்வு அதை-சம்பத்து தரித்திரம் என்னும் விபரீத வார். த்தையை 

நீனைவாய்-சேட்டு நினைந்து செட்டுப்போகிராய், உடற்கொண்டு-சரீர 

மடைந்து, சொய்யோர்-தரக் குணமுடையசாக்ஷ்தாளும், அசன் Sewer 

gh-Race Sion Sargy, முதலோர்-மு தலானவாளும், அடைந்தன 

ரேல்-சம்பதீதாபத்.துகளை யடைக்தனரென்றா ல், சிறுமை பெரறு!: மயடை 

யாஇருப்பார்-யாவர் துக்க சுகங்களை மாறி மாறி யனுபவிக்சசம்லிருப்ப



௩௭ DP! Psa ர ஸீ 'திபிசை 

வர, யார்-யாவருமடைவாகள், கெஞ்சே-துகையால் என் மனதே, மத; 
மலிர்க கெஞ்சுடையார்-பாவம் நிறைந்த மன முடையவரிட, வார்ச்சைதி 
GO சல௩செல்-சொர்சளால் சலனப்படாதே, வருவவர-பிசாச.தவயித 
வண்டாக லாத தச்சவைகள் வசச்சடவது, வாராதுவா எனவே ஒழிக-பி 
*ரசத்வத்தி வில்லாதது வராதென்று விட்டு நீக்குக, (௭-ற) 5. 

உள்ளபடி காம்பிழைக்கும் வகையெதுவென் pie 

யுணார்தவரைப் பரிசசிப்பர யுட்கமுத்தை மறைத்துக 

கள்ளவந்த னம்பூசை ஜய தப பற் காட்டிக் 

கருத்தறீயா ரிடம்பகட்டிக் கண்டவர்பா லனுகா 

யெள்ளளவும் வாக்குமனகி காயமொருப் படலவிங் 

கெத்தொழிலு முஞற்.றூலா யெப்பயனெங் குறுவாய் 
பொள்ளலுடற் Sau pais யான ee BLE SU HHL 

புதக்திரியா யகமடங்காய் புக௮வதென் னுனக்ச. 

(இ-ள்) உள்ளபடி-உண்மையாச, சாம் பிழைக்கும்-ராம் பிழைச்சன் ௦ 
வகையெது வென்றுன்னாய்-விதம் எது வென்று மினைச்சவில்லை, உணரார் 
சீலசைப பரிகசப்பாய்-.தன் மானுபவமடைதவர்க?ைப்பரிகாசம்செய்வா ய். 
உட்சருத்ை மறைதது-௨ள்ளெண்ணத்தை மறைத்து, கள்ள வந்தனம்-வ 
ஞசனையாய்ச்கும்பிட்டும், பூசை ஐபதடம்-ஈசுவரனைப்பூசித்தும் ஜபித்தும் 

தீபித்தும், மேற்சாட்டி- துற்சிந்தையை மறைத்து நற்சிர்சை யுடையவன் 

போல் வேஷக்காட்டி, சருத்தறியாரிடம் பகட்டி-உண்மையறியாத மூட 
a: மிரட்டி, சண்டவர்பா லணுகாய்-உண்மையறிந்தவரிடம் சேராய், எள் 

எளவும்-என்ளளவும், வாக்கு மனக்காயம்-வாக்கும் .மனசும் சரீரமும், 
ருப்பட-ஒ.தஅ, இக்கெத்தொ ழிலும்-இவ்வுலகத்தில் எந்தக் காரியத்தை 

யும், உஞுற்றுகிலாம்-ரீ செய்யவில்லை (அப்படி,த திரிகரண சு;தமாய்ச் செய் 
யாவிடில்), எப்பயன்-எ$்த பிரயோஜன தகை, எங்குறுவாய்-எந்த உலகத்த 
லாகிலு மடையப்போகிராய? இல்லை, பொவ்ள வுடற்மேயழுலாய்-பொத் 

சீலுடைய சரீரத.இற்சே யழுவாப், ஆன்மச்சமஃஅச்மாவினான சச தன்மை 
யை, பேணும்-மாயையாற் கெடாதிருத்த விரும்பிக்காப்பாற்றாய், பூநர்திரி 
வாய-பகிர்முக நாட்டமுடை யவனாசத் தஇரிலாய், ௮ச்மடக்சாய- அந்தர் 
(es Be சோர்இராய், புகறுவதென் னுனக்கே-உனக்குச் சொல்வது என் 

Sader 0g? ஒன் றமில்லே (ஏ-௪ற்ரசை) (ar) 9, 3 

இல்லையெலுங் குறையேயோர் வடிவாகும் பன?த 
யானார்நீ யெங்குஇித்தா யெவர்பொருட்டா பலைவாப் 

வல்லையல்லை யகிலாண்ட கொடிலகு ம் தளி துள் 

வாங்கவல்லா னி இதனை மறத்தலுளில் ரசைக்க



உட ட a வடட 

பெ.ய்க்குருவை OM ILI ay) ௩௪ 

நல்லைமி யென்பொருட்படே துயருறுவா ys ani) 3) 

| நர்புமெனைக் கைவிடித் துச் சுமுத்தியிலெங கொழிவா 

யெல்லையில்சத் தா மெனினி பிரக் திறப்பை யுணர்வா | 

uF ot Oi got தொழிலறவென் னிற்சலர்து or BOW. 

(இ.எள்) இல்லையெனும் குறைவே- இல்லையென்று சொல்லும்.இுதிருப் 

தியே, ஓர் வடிவாகும் மனமே-ஒருருவமா௫ிய மனதே, யானா்- எனது 

சொருபமெ,.த, நீ யெங்கு இத்ராய்-நீ எவ்விடத்தில் தோன்றினாய், ஏவர் 

பொருட்டு-ஊவர் நிமித்தமாக, அலைவாய்-நிலை பாத அலைந்து திரிகருய், 

என் பொருட்டே-ஆத்மாவாகயெ உன் னிமித்தமே, துயருறவாயெனி2ோ- 

நீ த:சசப்படுிறே னென்பையாூல், ly Bloor on LC amg. TOT அண்ட 

பிண்டங்களையம், வகுத்து அளித்து உல்வள்ரங்கல்லா- ருஷ்டித்து. சட் 

சித்து உள்ளடக்கும் வல்லமைபடையோனாயயெ சர்வேசுரன.தி, நிய திதனை 

மறுத்.து-வி.தி தங்கலைத் தடுத்து, இங்கு ௮ணுவசைக்க-இவ்விடத்தி தர்ணா. 

மாத்திரம் மாறுபாடு செய்ய, வல்லை யல்லை-8 வல்லமையுயடைவவால்ல, ் 

நம்புமெனைச் கைவிடுதது-உன் வார்த்தை நிஜமெனறு பினைக்கும்என்னைக் 

சைவிட்டு, சுழுத் தியிலெக்கொழிவா ப்-தித்தி ரையில் எங்சே நீங்டுப்போகி 

ருயோ, தெரியவில்லை, எல்லையில் சச்தாம்எனில்-அளவில்லாதவலும் அழி. 

வற்றவனுமாகெெ எனனில், ரீ பிரந்திறப்பை யுணர்லாய்-மீ ஜனித்தி Bois 

பதை அறிவாய் (ஆகையால்).இனியேனும் தொழிலற-இனியாகலும்
 ஏனை 

க்காச்சச்செய்பும் யாதொரு வேலைய மறு, என்னிற்கலந்து சுஇ-சமுத்.தி.ச 

ஜலத்திலுண்டாகும் அலைது.ளி அசைகள் மறுபடி அச்சலத்திலடங் தவது 

போல் ஆக்மாவாெ என்னிலெழும் 2 என்னி லடங்கி சுசமாயிரு, நீ நல் 

லை- அப்பொழுது நீ எனக்கு நல்லவளுவாய், (3 சற்றசை) (௭-௮) 10: 

[ஆகசெய்யுள்கள் 46 | 

ene hoe 

- மேய்க்கருவை வியத்தல், 

அல்ல OT AID AIL wih is cB rye 

ராகை இர வருட்கனு மா nove teh 
*. ட ர் * 7 2 . x Sn 

சொல்ல வல்ல வருட்குரு தாடி 

G உ கி Day கெல 3 
தாயக காணம் OF A சமம் 

Seow யோகஞ் சிதம்பரச் சக்கர 

காச மின்றி யுடனிலை மார்க்கு



AH அனுபவாகந்து இபிகை. 

மில்லை போது வொகொடிக் குள்ளெனு 

Pini சொல்விடு ஞானத்த ழைக்கு?ம. 

(இ-ள்) செஞ்சமே!-மனதே!, அல்லல்தீச-பிரவித் துகி௰ம் நீம்ச, அறி 

வையளித்து-தன்ம ரானச்சொருபக்சைக் சாட்டி, பேசாசை£7-மிகு*ச 

ஆசையான து நீக்க, அமுதெனுமோர்மொழி-செடாச அமிர்தமாடப ர் 

பிரணவத்தை, சொல்ல வல்ல-உபதேசிக்க வல்லவசாயெ, அருட்குரு 

தரள்-சருபையே வடிவானவரும் ௮ள்ஞானதகத நீச்குபவராுமானவரிட 
பாதத்தை, தலேதோயக்சொண்டு- தலையில் படியக்கெண்ாடு, பிறப்ப.ற-உன 

தி பிறப்பை நீச்செேசொள்வாயாக, ஈல்லயோசம்-இயமம்-௩ீயமம்-ஆ,தன ம்- 

பிசாணாயாமம்-பிசச்சியாசாசம்-தாரணை-இயொனம்-சமாதி முதலிய நன்மை 
யாய அ௮ஷ்டாங்கயோகங்களும், சிதம்பரச் சக்காம்--ஞானாகா சத். இில்ேற்றி 

ட்ரிள்ன நாற்பத் துமுசக்கோண சக்கரமும், உடல் காசமின்றி நிலைமார்ச்கமு 

ம்-தேசம் அழியாது நிலை திருச்சச்செய்பம் (அணி.மா-மகமா-சரிமா- இல் 

ஓமா-பிசாத்தி-பிராகாமியம் ஈசத் துவம்-வரத்துவம் முதலிய) அஷ்டமாதி 

சி2திமார்ச்கக்சளு:ப் இல்லையோ சருமோம் சொடிச்குள்ளெனும்-சாஸ்இி 

சக்சளிவில்லையா கொடிக்கள் உமக்கு மேற்சொன்னவைகவைத்தருகிறோம் 

என்ற சொல்லுகின்ஈ, ஈனர் சொல்விடு-தான் சாஸ்இசீத்தை விசாரி 

உண்மையறியா த: ஒன்றை ஒன்றாச ௮ர்,2சஞ்செய்றெ புத்திமீனசாசையால் 
அவனிட வார்ச்சையைச் கேட்காது கின் றாயாகில், ஞானம் சழைக்கும்-ஞ7 

ன மானது பூணப்படும். (எ-௪்ரசை) (௪-ற) 1 

ஏதம் யாவுங் கெடுத்துக் கெடாச3ப 
ரின்! மேதா வன்பு வாய்வரு 

BT EM FD தாடலைக் கொண்டது 

BIS oY om த்திட ப்கில்லென் னெஞ்ச21 

காத ல்த்க்ட வேமறை வர சன வ் 

கற்ப [திக்கும் வசியக் Bibi sgn 

மோத வர் 78 மென்றுபொ (Hh Oa. Fy 

அத்த ind Bu. டொழித்துப் பினழத்திபே. 

(இ-ள்) என் செஞ்சமே!-மனதே, ஏழம்யாவும்-உன்பா லுண்டாடயே 
குநறம் முழுதும், கெத்து-ந9ச்சச்ரெ.ப்து, கெடாத பேரின்பமேதச-௮ 

guide பெரிய சகத்ழையே உனக்குக்கொடுக்க, ௮ள்புருவாய் வரும்-இரு 
பையேயோருருவமாச வந்த, சற்குருநாதன் ௮அழியாதவனும் அஞ்ஞான s 

சைக்கெடுப்பதில் சலைவனுமாயெவனிட.சாள் த௯ச்சொண்டு-பாதல்கவைதி 
தலையில் தரித் துக்கொண்டு, அது மானெனச் இ..னாய் சில்-பிர்ம்மமே ரச 

செள்று உறதியாக நீர்பாயாச, சாதலித்தடவே-சையி லுழலுவனை 

இன்றும் ஆசைசொள்ளு் (டி, மறைவ,௮ஞாசனம்-[ஆள் ரூபம் தெரியா



பெ ய்கு முவை alu: a ல் ௩௯ 

திருக்சும்படி நெற்தியிலிட்டு மறைக்கும் மையம், புதையவெடுக்கும் ஒள் 

சனமை௩ம்), சற்பழிக்கும் வரியம்-பதிவிரசஸ் திரிசளின் சர்பைக்கெ* 4 * 0 

வகசமர்தெழும், இமிர்தலும்-பிறசை மபச்கும் சொச்சுப் பொடியும் 
ஓதவர்நிரமென்ற-உனக்குக் கற்றுக்கொடுச்ச எனச்சவை தெரியுமென்று 

சொல்லி ஏமாத்தி, பொருட்கொளும் லுத்சரை-உன.து கைப்பொருளைக் 

கைக்கொள்ளுற பொருளாசையுையாசதுசசவாசத்தை, ஒழித்துவிட்?- 

முழுதும் நீகவிட்டு, பிழைத்திடே-௨யிர் சப்பி விமுச்திபடைவாயாச, 

(௪-) 2. 

என்று மோர்படி த் தாகவி wFO 

மேத மில்சக ஜாகந்த முனலுர 

நின்றி டென்றப வாதம ருள்செயு 

நித்தி யக்குரு தாடொமென் Gar ghee Si 

பொன்றி டச்செயு மாரணம் பித்துக்கொள் 

'பேத னம்வித்து வேஷணம் மோகன 

முன்ற னக்கருள் வோங்குறை யாதெ.னு 

மூடர் கைவிடு கேடுத விர்க்க3ே. 

ஸ்தூள்) என் கெஞ்சமே-பேதை மனதே, என்று மோர் படித்தாக-௭ 
க்சாலத் தும் ஒரேவிதமாக மாறுபாடின்றி, இலூ:௦-சுயம்பிசசாசமாச 

Sard, ஏ.தமில்-மறைப்பில்லா,த, சசஜாகந்த முன்னுரு-உ௨னது Hsw 

சொருபம் இயழ்சையானக்த சுபாவமுடையன், கின்றிடென் அசை 

விட்டுப்பிரியா திருப்பாயாச வென்று, ௮பவாதம்-ஓன்றிலொன்று வடக்கி 

க்காட்டும் அபேத யுத் தியை, அருட்செயும்-இருபை செய்கிற, நிதியக்கு 

ருதாடொழு-உண்மையாசானிடபாதத்தை வணங்குவாயாக, பொன்றிடச் 

செயும் மாசணம்--சாகச் செய்கன்ற மாரண மக்திரமும், பிதன்ச்சொள் 

பேதனம்-பு5.ஒ பேதம் உண்டாசச்செய்ெ.ற பேதன மந்திரமும், வித்ன் 

வேஷணம்-ஒருவர்க்கொருவர் பிணக்கும்படி செய்யும் மக்திரமும், மோடி 

ஈம்-மோடியெடுத்தல் முதலாகிய பீரனர மடக்ச/செம்டிம் மந்திரமும் 

உன் ஈனுக்கு அருள்வோம்-உனக்குத் தெரிவிப்போம், குறையாதெனும்- 

பிறகு உனக்கு குறையாதொன்று மில்லை என்று ஏமாற்றுன்ற, மூடர், 

கை-மூடக் குருக்களின் சசவாசத்தை, கேடு சவிர்க்ச-உனச்ரு நேர்க்இருக் 

கும் சகல கெடிதிகளும், உனைவிட்டு as, வி9-விட்டொழிப்பாயாக, (ஏஃ 

ஈரி ரசை) (௮-2) | ப 3. 

அறிவை யன்றி /பகிலம் all or BBD in 

லார தப்பிர மமமது Ali) Fi > oot 

வெறி பா 9வறற நில்லவை நீயெலும் 

வெத வாயன் ஒயடொழெ வ் Do gh F Jin



௮லுபவாக$ த இபிசை, 

ங்கள் வைத்தது சுண்டு சாம்பவி 

கூடு விட்டொரு OLY கச்செயு 
ச ரூ . . 

கெறிய தெ a8 VO av opy.t லைக்திடார் 

நீச! கைவிடு I 5H HB கழு ம. 

(இ-ள்) என்னெருசமே-பன்னிட் மனதே, அறிலையன் ி-ப.ஞ்சேர் 

திரிய ஞானத்தை விட்?, ௮9லைம் விஎல்குமேல்-எல்லா சராசரப்பொருள் 

வடிவ உலகம் அதற்கதவே கெரியுமாகில், அார்தகபபிசமமது-சு௪ வடிவாம் 

பிரம ரூபழும், அங்கன, உது 2பாலவே அறிவிலும் வேருகவிருக்துசொ 

ர௬ுபஞானம் Gayo, வெறிய வேறறகில்-பயித்தியக்சாசா சக்சேக மற ஐ 

தம சொருப வடிவாய ஞானமன்றி ஜீவ அர்சக்கரண ஞானெர்திரிப ஞா 

னங்கள் வேறல்லவென இடமாக நினை, அவை 8 யெனு.ம்-அந்தப் பிர்ம 

மே ர யென்று தெரிவித்த, வேச வாரியரான் டொழு-வேசம&்களை அரசாய்ச் 

சிசெப்து தனை யணாமதவாடுரியன் அடிகளை வணங்குவாயாக, இது சண் 

மூ9-இத சண்சாது மூக்செலும் அறு வழிகவை மூடி, நிற்பதாக சண்மூ௫ 

மூத்திரை, (இத) சம்பவி-இது ஆசாய இருஷ்டியாச மே?னொஃூகப முத் 

இசை, (ய இவைசளைப்பழகனால்), கூடி விட்டொரு கூ.ட9-937 தேகத 

௯ விட்டு மாரு தேகத்தில், புசச்செடம் நெறியது என்.று-புகும்படி, 

செய்கின்ற வழியைப்பயப்பது என்ற: சொல்லி,குறிசள்வைத்து-பழக்கும் 

படிச்குப் பிதர்ச்குக் காட்டிக்கொடுத்து, ௮.இிலேனும் நிலை,2 இடார்- அந 

"சல் வைராக்செத்திலேனும் சற்குரு வரும் வசை பழ சிலைக்சாதவசாகி,ப 

ரீசர் சைவிர-அறிவீனரிட சேர்க்கையை விட்டு விவாயாகல், சேசு திகழு 

மே-பீர்ம ஞானப் பிரசாசம்புடமிட்ட பொன்போற் பிரகாசமுடையதா 

மே. (எ-று) 4, 

அ௮ணுவி னுக்கணு வாக ப கண்டமர 

யந்த மற்றகு ரூதூரி பந்தனைச் 

கனுமு இர்க்த கரம்பெனக் காட்டிய 

கற்ப கக்கு. ர தாடொிழன் ளெஞ் FIN 

முணுமு னுத்துச் FI 95D Sutmw dus 

மோடி செய்தழிர் தாரகோடி யுண்டென்றெகி 

EBD OF G SEF மாடுங்கு றும்பரை .,, 
யஞ்சி டாதஙர் கெஞ்சைப்பி Or BOL. 

(இ-ள்) என்னெஞ்சமே-எனது மனசே, அணுவினுச்சணுவாகி-தட் 
பத்த்களினும் நட்பமாயும், அ௮சண்டமாய்-ல்லையற்றதாஇயும், அந்த ம 

ந்றழமுடிவில்லாததுமான, குரு திரியந்தனை-சசலத்திற்கும் சாரமான 

மேலாகர் & ன) தனு op Bias gL பெரி. -கிடுறி ry. பி.ப ச்தம்பின்



மெய்க்குறுவை வியத்தல் ௪௧௪ 

ருசியைப்போலுமுருடக்க, காட்டிய--காண்பித்த, கற்பகச் கு௬--ினை தத 

தைச் கொடுக்கும் கற்பகவிருட்சத்திற்கொத்ச குருவினது, தாடொழு-- 

அடியைப் பணிவாயாக, முணு முணுச்து--வாயால் முணுமுணென்று 

பே, சபித்திரிவோம்--சாபமிடுவோம், ஈம்மேல்--எம்போல்வார் மிது 

மோடிசெய்து--பிணக்குசெய்து, அழிச்தார் கோடியண்டென்று--கணக் 

இல்லாதபேர்கள் நாசமடைக்சவர்கள் என்று, எங்கணுமுரைது-எவ்விடங் 

களிலும் பயமுறும்படிச்குச் சொல்லி, ௮ச்சமாடுங்குறும்பரை-ஈல்லவரைப் 

பயப்ப€த் துற பாபிகளை, அஞ்சிடொ£சவர் கெஞ்சை-பயப்படாமல் அவச து 

மனது (இடக்கிூம்படி மார்பிலும் முக£இலும்) அறை, பிளக் இடு-.சலக்க 

மடையச் செப்வாயாக, (எ-ஈற்றசை) (எஃறு) 5 

ந புத்தி பணபவத் தாறு ர் ch Ih b [விண் do த ஜி நறு ஆ fy oS 

ச “ . ரு 

சோர்ி லாப்ப!' 

ம ் ் பட்ட கன்ம 
ர ் இர HS ‘ pis BY Bl UTA வெழு Bh ch OT LOT Molt HL 

L,I OW TH 

கேசி சன்நிருத் தாடொழென் ளெஞ்சுமே 
ட 

நிருதி மத்தி LS BF பித்திட 

ரிச்ச யமுல சோர்தத்தஞ் சிந்தையிற் 
கருதும் யாவும் வெளிப்படை யாமெறுங் 

கயவர் கைவீடு நாமி ருக்கவே. 

(இ-ள்) என் கெஞ்ாமே-என்னிட_ மனசே, & 75 3) —- Da g ஆராய்சி 
யாலும், டததி-காட்சி-௮னுமானம்-ஆகமம்-௮ருச்தாபத்தி-௨வமானம்- 
அபாவம்-சம்பவம்-ஐ திகம்முதலிய ௮ஷ்டவிச பிரமாணங்களாலும், அனு 
பவத்தால்-௪.ப அனுபவத்தாலும், உனைச்சொர்விலா-உன்னை மறதியில்லா , 
பரிபூரணமாக்கிட-குறைவறு நிறைந்தவனாகச்செய்ப, திரு தியாகவெழுக்து 
-துணையாச எழுத்து விருது, அருள்மாரி பெய்-சருபாமமைபொழி 
யும், தேசிகன்-அசிரியன், திருத்தாள் சொழு-அமயெ பாசச்சைப்பணிவா 
யாச, நிருதி மந்திரமிது-இவ பெய்மர்திசம், சபி்திட- இதை தியானிப் 
யாகில், உலகோர்தச்சும் ச2௦தயில்- உலகத்தார் சங்கள் சங்கள் மனங்களில், 
கருதும் யாவும் வெளிபபடையாம்-அினைச்கும் எல்லா சங்கதிசளும்வெளிப் 
படையாக நீயறிவ.த, நிச்சயம்-நிஜ.மாகும், எனுங்கயவர்-என்று சொல் 

லும் மூடருடைய சோத்தை, காலமிருக்கலே-சரீசம் நல்ல of DS Ge 
கும்போதே, கைவிூ-விட்9 நீங்குவாயாக, (௭-ஐ) 6 

~ . , Las . 
மாயை UY VEN INSTI IDK (IP dia fin 

ta Rha x 
00 ன் (0 அறு ம் Mol FL (27 Spl 4 

் இட் ட்ட ட ட இம் 
சார்பை யே (இ! த ர் 8 Nel aol d ( ௮397 டெ அமர 

௬ உட nm: க . ப் Ly ௩ “2, ௪ oy . ஆ 

‘FT hlod) A ih 14 ம் Mot yap eh dee ந்த 97] .ஈ ஞ்ச dit.



௪௨. அ௮னுபவாரந்த தீபிசை 

பேயை யேவல் செயும்படிக் கேவுவன் 
பேழக் துர்க்கையென் கைவ௪ மென்றுல 

SHUG தேம மும்பர்கை விட்டுநில் 

WES மில்பர மாகர்த மாவையே. 

(இ-ள்) என்னெஞ்சமே-என்னரிய மனே, மாயை மனம்-மாயையா 
லும் மனத்தாலும், பந்தம் முத் தியில்லை- ஆன்மாவாகிய நீகட்டுண்டதும் விடு 

புட்ட இம் இல்லை, மைந்த 8இத்து-மாணுக்தா நீ சகலமும் ௮றியவல்ல சை 

தீன்னீட சொரு பமாகிய பூரணான்மா, இவைசடம்-முன் சொன்ன மாயை 
முதலியனவும் யாதொன்றையும் உணரவல்லதல்லாத சடசொருபங்களாம், 

உன்னுருசாயை-உனத கற்பித சரீரத்தின் நிழலானது, ஓர் முதலேல்- 

உனது சரீரத்தைபபோல வேறொரு முதலாகுமானால், இவை யுண்டெனா- 

முன்சொன்ன மாயை முதவியவை உன்னிலும் வேறாயுண்டாம் அப்படிக் 

கொள்றுமில்லை எனறு, சங்கை திர்த்தவள்றா டொரு-சர்தேசம் நிவர்த்தி 

செய்தவன் பாதைப் பணிவாயாக, பேயையேவற் செய்யும்படிச்கேவு 

வன்-ரான் பேயை ஏனது ஏவல் செய்யும்படிச்கு எவல்செய்வேன், பேழம் 

துர்க்கை யென் கைவசம் என்.ற-பெரியவாயையுடைய துர்க்கை என் 

பவள் எனக்கு வூியமாயிருக்கிறாள் அவளை ஏவுவன் என்று பயமுறுத்தி, 

உலகாயம் தேடும் அழும்பர்-உலகத்தாரிடம் ஆதாயம் சம்பாதிக்கிற பாமி: 

கள் சைவிட்டுகில்-ருகேசம் விட்டி நல்வழியில் நின்றால், அந்தமில் பரமா 
ந$்தமாவை-மு.டிவில்லாத பரமானந்த சொருபியாவை, (ஏ-ஈற்றசை) 

(௭-2) te 

வைது, நிர்ரை வழங்குவெ றுக்கிலும் 

வரய்மை தக்து மறுக்க மறுக்கவே 

செய்து சிச்தை ம௫ழுமென் னை யன் 

இன பந்துவின் மு௦ டொழென் 0 னெஞ்சமே, 

நொய்து பேரலும் பாம்புபு லிகடன் 

னோன்மை பல்லதோர் கோன்புஞ்.கெயார்சிஆ 

பைக TULLE Di, CUI GR OL HIS 

பன்னு வார்மொ ify தன்னையொ (மி Sec... 

(இ-ள்) என்னெஞ்சமே-சன்மனதே, வைது சிர்தை வழங்க இட்டி, 

பழிச்சொற்கள் சொல்லி,வெறுக்கிலும்-அப்படி தன்னை வெறுத்தத்கொண் 

டாலும், வாய்மைதர்.தி-ஒரு னை சத்தியச்தைச்கொல்விக் காண்பித்து, 

மறச்சம்-பிறவிபயததை, ௮௮க்சவேசெய்.த-விலசச்செய்து பிறகு வர் 

சள் சந்தோஷ மடையப் பார்தது, இகத whip மன்னையனாம்-தானும் 

சந்தோஷத்தையடையமெனது தந்தையாகிய தீபைந்துஷின் ருடொழு- 
ஒழைசட்ருப்பர்துவானவன து பாதங்களைத் சொழுலாயாக, கொய்து Que



மெய் த்குறாவைவிய த் ௪ ல் rm. 

ஜ்ம்- அத்பளுக்கும் வகைமாகப் பேசுதலோடு, பாம்பு புலிகடன் ரோன்மை 
யல்லது-உபகரித்தார்க்கு விடமும் பிசாணஹராணியுக்கரும் பாம்பு புலிச 

ளின் ௮ற்பகுணம் போலல்லத, ஐர் சோன்புஞ் செய்யா-வேறொரு ஈல் 
விரதமும் செய்ய மனமில்லாது, சிழுபைதலாய்- திறபிளளைசளைப்போல, 

பிறர் பைதலடைவகை-பிறர் துன்பம் ௮டையும்விதமாக, பன்னுவார் 

மொழி தன்னை-சொல்லுவார் வார்த்தைகளை,ஒழி,/இட-£ ரீக நிற்பாயாச, 

1 ஈற்றசை) (௭-௮) 8. 
தான்பி ழைச்சப் பிறர்கெட வெண்ணலரீற் 

௪ன்ம கன்மம் வளர்ர்தன மற்ரையோ 

தான்பி ழைக்க வுடல்கொடென் ரோதினான் 

(np corn DEB ல[நிவையென் னெஞ்சமே 

யூன்ற மைக்கப் பிறர்பொருள் கொள்ளைாகொள்் 
ளுூவமை வாசகத் தாற்பிர மிக்கச்செய் 

வான்வ ரூம்வஞ்ச லேடக்கு ருக்கடம் 

வாய டக்கியுன் மாயையொ ழ்த்திடே. 

(இ-ள்) தான் பிழைச்க-தான் பிழைக்கவும், பிறர் கெட-பிறர்செட 

வும், எண்ண்லர்ல்-நினை சதலால்-, சன்மகன் மம் வளர்க சன-பிறப்புக்கேது 

வான நல்வினை தவினைகளும் விர்£ இியாயின, மத்றையோர்சான்- அன ணி 

யாயாவரும், பிழைக்ச-பிழைக்கும்படியாக, உடற்கொடுடல் ரே தினான்- 

உன்சரீர்ச்கஷ்டம் பாராமல் உபசாரம்செய்யென்று சொன்னவன், தாள் 

மறக்கில்-பாதத்தை gay sero நினையாமல் மறப்பாயாஞல் என் 

னெஞ்சமே-என்மனசே, அறிலை-நீ மெூலாய், ஊன்றகுழச்க. உடல் 

பருக்க, பிறர் பொருள் கொள்ளைகொள்- கியது... பொருளை 

(மிகுதியும் அபச்ரிதீத.ச்சொண்டுண்ண, &வமை வாசகத்தால்- ஒன்றே 

டொன் 0ஈப்புற த்தம் வாக்கியத்தால், பிரமிக்கச் செய்வான்- அறிவை 

wuss செய்யும்பொருட்டாக) வரும் வங்௪ லேடக்குருக்கள் தனீ- விடு 

கள் தோறும் காட்ட மோச வேம் தரித்துலரது மிரீட்ரிகிறி குருச்களு 

டைய, வாயடக்கி-வாயிவிருந்து வரும லார்த்தையைச் கேளாமல் தூத 

உன் மாயை யொழிசகுச்- உண் மயக்கச்தை. நீக்கிச் சொள்வாயாக, 

(ஏஃஈ்றசை) (௭௩3) 9, 

கற்ற றிக்தவ பேலுங்க பல 

௧௫ லாதவ ரேனுங்க லங்கலர7 

நற்ப தங்க ளுன்க்கணி சூடெனு 
ஞானவாரி௫ சாடொழென் னெஞ்சு. 

Upp ge gat போலும்ப சப்பியே 

பஞ்ச போலலை யும்மன வஞ்சகர்



அ னுபவாரா்த தீபிலை, 

சற்று நிற்க விடச்தர லும்விடு 

சத்தி யந்துயர் மற்றும கஓுமே. 

(இ-ள்) என்னெஞ்சமே-என்மனதே, சற்றறிர்தவசேனும்--வாடி, து 

தன்னை யணர்ந்தவராயிருப்பவசையாயினும், கற்றிலா தவசேனும்-வாசியா 

மல் தன்னையுணர்ந்தவரா யிருப்பவரையானாலும், கலக்சலார் நற்பதங்கள்-- 

மனச்கலச்சமின்றி தானாக நிற்பவர்களது நல்ல அடிகளை, உனக்கணிரு 

டெனும்-உனது தலைக்கு ஆபரணமாகத் தரித்துக்கொள்ளென்று தெரி 

வித், ஞானவாரிதிதாடொழு-ஞாகாகந்தச் கடலினரது பாதத்தை 

வணஙக்குவாயாக, பற்றறு$்தவர்போலும்-.சகல அசையும் விட்டவர்போல, 

பசப்பியே-மேல்வேஷமக்சாட்டி, மனம்பஞ்சபோலலையம்-மன த இனிடச்து 

காற்றிலலையும் பஞ்சுபோல ௮£லச்சலையுற ற, வஞ்சகர் சற்று நிற்க-கபடி. 

கள் நீ இருப்பிடத்தில் கொஞ்ச நோம் நிற்கும்படிக்கு, இடச்சசலும் விடி 

இடங்சொடுப்பதையும் விடுவாயாக அப்படிவிட்டு இருப்பாயாகில், துயர் 

முற்றுமகலும்-உன்னிட துக்கம் முழுதும் நீக்குவது, சத் இயம்-இ.துவே 

உண்மையென்று அறிவாயாக, (௭-ஈற்றசை) (௪-2) 10, 

ஆச-செய்யுள்கள்-60 

nent வனவள 

மனன தீடம். 

OL Sioa Sabicea mad Sn 1. 

தானெனலறி வென்றுசொ லுண்மை கொளார் 

தளையுடலள வாக்கொடு நிந்பதலா 

| லினனமில திப்பியி லென்பது போ 

லிலையுலகறி வினிலெனி லோர்ச்தடையார் 

கானனமிட னாக்கொடு சடைமுடியுங் 

காஷாயக மண்டல கண்டுறிலென் 

ஞைனைனமது கண்லெ கேத்திடிலு 

மவர்தருசிறு மொ(நிகளை யஞ்சிலனே. 

(இ-ள்) தானெனல்-தான் என்னுஞ் சொல்லுக்குரிய பொருளானது, 

அறிவு-ஆன்ம ஞானமாம், என்று சொல் உண்மை-என்று பெரியோர் 

சொல்லும் உண்மை மொழியினை, கேளார்-ப௫ர்முக நோச்க வாசனையால் 

ஏத்றுக்கொள்ளாதவர்கள், தனை;புடலளவ.க்கொடு-தன்னையுடலாக மதத்



மனனதிடம்.. சந 

த், நிற்பதலால்-நிற்பார்களே யல்லது, இப்பியில் ஈனனமில த--கிளிஞ்ச 

வில் வெள்ளி இல்லை, என்பதுபோல்-ஈன்று காண்பதுபோல, அறிவி 

னில் உலகு-சொருபஞானத்தில் திரிசிய உலகமான 2, இலையெனில்- எப் 

போதும் இல்லை என்று சொல்லுவதை, ஐர்ர். து ௮டையார்-சந்தேக விபரீ 2 

ம அதைச் கற்கவேண்டிய விதிப்படிக் கற்றுத்தெளிந்து ௮ந்த ஞானத்தை 

பெறுகிருர்களில்லை, கானனம் இடனாச்சொடு-இப்படி உண்மை யறியாத 
௮ ஞ்ஞானிகள் காடே தமக்கு வ௫ிச்கும் இடமாகச்கொண்டு, சடைமுடியும்- 
உலகம் பிர்மமிக்கும்படி தலைமயிர் வளர்த்து சடைமுடித்தலும், காஷாய 

சமண்டலம்-காவி வஸ். இரமும் கசகமும், தண்டுறிலென்-தண்டாயுகமும் 

அ௮டைர்திருப்பதினாலும் என்ன பிரயோஜனம், உலகு ஆனனமது கண்டு 

உலகச்சார் அவரிடமுகத்தைப் பார்த்து, ஏத்்இடினும்-து.திசெய்தாலும், 

அவர் தருறு மொழிகவை-அர2 அஞ்ஞானிகள் சொல்லும் அற்ப வார்த் 

தைகளுச்கு, அஞ்சிலன்-யான் பயப்படமாட்டேன், (ஏ-ஈற்றசை) (எ௩று)1, 

ஆன் மலிலக்கஊ மறிவீத்தல், 

தனையறிவது தனையய லறிவதனைத் . 

தானெனனல மெனமறை முறையிடலா 

லெனையறிவது.யானல மனமெனிலோ 
விதுநிலையல வெனுமுசை பேசி0வொர் 

_ மனைகனதன தானிய மெனதெனலை 

மதியறவொரி மலைமுழை வாழ்வுநிலென் 
முனைவினையுனி புனைகழல் வனை தலலான் 

மொழிதருசிற மொ.நிகளை யஞ்சிலனே. 

(இ-ள்), தனையறிவ, து சனை-தன்னைத்சானறியக்கூடியதும், அயலறிவ 

தனை-மானயல்வடி வாகத் தோற்றித்தானே தன்னையறியக்கூடிய நும் எது 

வோ ௮தை, தானெனல் ஈலமென-தானெனு மான்மஞானமென்றுசொல் 

வதே நல்லதென்று, மறைமுறையிடலால்-வே.தம் சொல்வதால், எனை பறி 

வ.துயான்-ஞான சொரூபியாக என்னையறிவது யான்,மனம் அலவெணனி 

லோ-மனமுதலாகிய சடப்பொருள்கள் என்னை யறிய மாட்டாதெனிலோ 

இது நிலையலவெனு முரைபேசிூவொர்-இது கிலயானசொல்லல்லவென்று 

சொல்பவர்கள், மனை கனதன தாணியம்-வீடுபெண்ஜாஇு தனம் தானியம் 

மு.தீலிய பொருள்களிடத்தில், எனதெனலை-எனதெனச்கொள்ளும் மம 

சாசததை,மதியயவொரி-மனமாறவிட்டு நீங்கு மலைமுழை வாழ்வுறிலென்- 
மலையின் குகையில் தணியாக வாசஞ்செய்தாலும் என்ன பிரயோசனம், 

முனைவினையுனி-முன் வேதம் விதித்த விதிக்டாச சமுசாரியைவிட மே 

லான சர்யாரி வேஷம் பெற்றதைநினைத.து, புனைகழல் வனைதலலால், 

அலங்காரமான பாதக்களைப் பூசிப்பசே அல்லத, மொழிதரு சிறமொழி



சச by galing Ri Pant. 

சஎ-அ வர்கள் சொல்லும் அற்பவார்த்தைகளுககு, அஞ்சிலன-பயப்பட 
மாட்டேன். (ஏ-ஈற்றசை) (எ-று) 2, 

அலந்தாநதிஎய சாக்கியான்மாலேளில், 

அர்தர்துவ வத்தையி லதுவதுவா 

யானிற்கி னு மவவவ வத் குடர் 

மெர்தெர்தளி தத்தும அத் இடி லு 

மிலையாகிடு மொன்றினி லொன்றவைதாம் 

வந்தெற்தபொ oi ooh கழ்ர்தழயு 

மதுகானறி வின்றெனி லாத்தியெே தா 

தர்தம்மதி போனவை ஞான்மெனத் 

தருவரர்மொழி கிஞ்சிலு wer Fv om, 

(இ-ள்) யான்- துத்மாவாகியான், அக்த$த அவத்தையில்- சாக்கிரம் 
சொப்பனம்-சழுக்கி என்னும் அலஸ்தைகளில், அது வதுவாய் நிற்கினு in 

அர்த தயள தைகளில்தோன் ம்பொருள்களின்வடிவாகயாணிர்கவிரும்பி 

னும், அவ்வவவத்சைசடாம்-அததந்த அவஸ்தா தோற்றங்களை, எர்செர்ச 

விதத் த--மந்திர தந்தர சாகக மாதியால் ஒர் அவஸ்தையை கிலைக்கச்செய்ப 

விரும்பி, மறத் நிடினும்-மறையாதிருச்சுத் தடுத்தபோதிலும், ஒன்றினி 
லொன்று தலைபாஇூம்-௮௨௬ ௮வஸ்கையிற்றோ ர்றின த மற்றைய அவஸ்சைடி 

களில் மறைந்சதாசத் தொற்றுவதோடு இல்லாத துமாகிற.து, (ஆகையால் 

அவைதாம்-அவ்வவஸ்ரைகளிடச்து. எந்த பொருட்கள் வந்து-எரச ஆசார 

வஸ்துகளுண்டாகி, கிகழ்ர்து-ஏர்தபொருளால் காணப்பட்டு, அழியும் 

எதணிடம் அழிபுமோ, ௮தி நானறிவ-அதுதான் கானென்னும் ஆக்ற 

ஞானம், இன்றெனிலாத்தியெதோ-- அப்படிப்பட்ட ஒர் ஞானம் இல்லை 

யென்று மதவாதிகள் தூப்பாசாடில் நிலையாயள்ள து ' பின்னெதுவோ*, 

சீந்தம் மதிபோனவை-.ங்கள் தங்கள் மனம் பேர்னபடி நினைந்தகைகளை, 

ஞானமெனாத்தருவார்-ஞான்மென்று சொல்வார்கள். மொழிகிஞ்சிலும்- 

இப்படி உண்மைடறியாதவர்சளின் வார்ச்ழைச்கு அணுமாச்திரமும், அகர 

ஏரிலன்-ஒப்புக்கொண்டுபயப்படேன். (ஏஃஈத்றசை) (௪௨) 8 

20% போய்யே:ல் 

ஈனவினினுல டலிரை நாலழுமாய 

கழுவியகன வினிலலை சாயையுமாய் 

வ்னநிசர் துயி லினி OOF பாழ்வடிலாய். 

wot So gin Gla வடிவெதுவோ 

Bera guia மாதலி னேர்மினெனிற் 

செவிகொளவறி யார்பல கலையுணர்கிற்



மனனதிடம் fof 

கனமலைபரை வாரெனி/லென்னவர்தகங் 

& By nF pi மொழிகளை யஞ்சிலனே. 

(இ-ள்) சனவினில்-சாக்௪ச அவஸ்தையில், உலகுடவிசைதல.மமாய் 
2.656 தேகழும் ஆகாரமும் ஆகெய இவைகள் தூல ரூபமாயும், கழுவிய 

கனவினில்-சரககிரம் ஒழிந்த சொர்பபனத்இில், அவை சாயையுமாய்-அப் 

பொருள்கள் நிழல் வடிவாயம்,வனங்கர் தமிவினில்-சுசொட்டுச்குச் சமான 

மான நித்திரையில், அருபாழ்வடிவாய் மாழிடில்-முழு.தும் சூன்ய வடி. 

வாசவும் மாறித்தோன் மானால், உலகு உடல் சிஜவடிவமெது-உலகுச்சும். 

தேசத்திற்கும் மேர்சண்டமூன்று ௮லஸ்தைகளில் எந்த அவஸ்தையை கிஜ. 

வடிவமாகச் சொல்லத்தச்கது, தினமனுபவமாதலின் மேற்கண்ட சாச்செ 

சொப்பன சுழு.ததிகளின் (மாறுதல்கள் தினவனுபவமாச இருப்பதால், ஓர் 

மினெனில்-ஞானம் மெய் உவகுபொய் யென்பதை அறிர்.துகொள்ளுக்க 

ளென்றால், செவிகொளவறியார்-இசைச் சாதிலும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வல் 

வுமை பெரு தவர்,பலகலையணர்வில்-௮ேக சாஸ்.இி.ரப் பரடப்பிர ச்ஞையில். 

கனமலை புரைவாரெனிலென்-சனமான மலைக்குச் சமானமானவர்கள் 

என்பதிஞலென்ன பிரயோஜனம், அவர் தம்-அம்மதிகேடரின், சதியறு. 

திறுமொழிகலை-ஒழுக்சமந்ற அற்ப வார்த்தைகளுக்கு » ACA ven —w0 oor 

பயப்படமாட்டேன், (எ-கற்றசை) (௪- ற) 4, 

இன்மிலையன்றி யகிலமிலையேனந்துணிதல். 

அறிவினையறி வதுவறி வலதுபிற 

வாகல௪ட' மவையொரு மு.கலுூமல 

பொறிபுலன்மன நேடலஓயி ௬லூறையும் 

போயொழிதலும் வரு௧௮ முண்ட றிலிண் 

மறுவறுதுயி லினினன வினிலறிதும் 

மறுசலையறி வலதிலை பாவனுவும் 

நெறியிதுகெறி யதுவெ.லு முசை தகையார் 

கேராரிவர் தஞ்சொலை யஞ்சிலனே. 

(இ-ள்) அறிவினையறிவ.து. அறிவு அலது-அன்ம ஞானதீசைத் தொ 
ர்துகொள்வ,து ஆன் மஞானமேயல்ல.து, பிறலாகல-இ$இரியமாஇி பிறி 

தொன்று மறியா, ௮வை. சடம்-ஆன் மா நீக்சலாய மற்றவை சடமாம், 
ஒரு மூ.துமல--அவவசத் தக்களும் ஞா னம்போல ஒரு முதற் பொருளுள் 

எனவல்ல, பொறி-மெய் வரய் கண் மூக்கு செவி எனுமைந்து. இந்திரிய 

காலுண்டாகும், புலன்-சத, பரிசுருப-ரச-கந்தமெனும் ஐந்து, அறிவு 

களும், மனம்-௦ன மும், உடல்-சரீரமும் உயிரும்-ஜிவாத்மாவும், ௨ உலக 

உலகமும், இறைபும்-இவற்றின் நியாமசனாகிய ஈகரனலும், அறிவில் மறு: 
| வச தயிலினில்-௮றிவினிடம் குர்றமற்ற 8 $ Dong சாலத்கில் போடே ஈழி!



௪.௮ Hoists Bens. 

தீலும்-போய் அடங்கி இல்லாகனவாக காண்பதும்) கனவினில் வருதலு 

முண்டு-மறுபடி சாக்கி அவஸ்தையில் தோற்றுதலுமுூண்டு, அறிர்தம் 

மறுகலை-இதை அறிந்திருப்பகால் மயஙகவேண்டுவ தில்லை, அ௮றிவலதிலை 

பசஉனுவும்-பரமாணு மாத்திரமும் அறிவல்லது இல்ல2வ |இல்லையாகும், 

நெறிபிது கெறியது-சொல்லிய விவ்வனுபவ மார்க்கம் சத்தியம் இது சத்தி 

யமானது எனுமுரைதகையார்-எனும் வார். தசையை தடுக்கார், கேசாரிவர் 

ச௫ுசொலை-ஒப்புக்கொள்ளவும் மாட்டார் இவரிட சொல்லை, அஞ்சிலன்..- 
ஏற்.ஐ:ஈகொண்டு பயப்படேன். (௭-ஈற்றசை) (௭-3) 5, 

பந்தழந்தியகறல், 

மண்ணீரனல் வளிவான் நிரிபவையே 
மாந்தர்கண்முத லேழ்வகைத் தோற்றப் 

புண்ணாடிலி றப்புப் பிறப்புமில் 

௮டலிற்கு மூதல்கெட லின்மையினாற் 
கண்ணாமறி வோமறை யாதிதனாற் 

கண்டி. 4. லிலை பந்தமு முத்தியெனித் 

புண்ணாகுவர் நீதிக டைப்பிடியார் 
பூரியரிவர் தஞ்சொலை யஞ்சிலனே. 

(இ-ள்) மண்ணீசனல்-மண்ஜலம் நெருப்பு, வளிலான் நிரி பவையே-. 

காற்று ஆசாயமெனும் பஞ்சபூதங்களின் மா.றுதல்களையே, மாந்தர்கள் முத 

லேழ்வகைத் தோற்றம் ஈசிப்பு-மனிதர் முதல் புல்லீராகிய எழுவகை சாச் 

இரங்களின் பிறப்பும் நாசமுமாகச் சொல்லப்படுகின்றன. உண்ணாடில்- 
இடை யோசித்துப் பார்க்கில், (ps கெடலின்மைபினால்-பஞ்ச பூதக்ச 

ளாகிய முதற்ரோற்றப் பொருள்கள் செடாதிருப்பதால், உடவிற்கும்-இச் 

சரீ. ரத்திற்கும், இறப்புப் பிறப்புமில்-பிறப்பும் நாசமும் இல்லை யென்பது 

உண்மையாம், கண்ணாமதிவோ-சர்வ சாகதியாயெ குக்கும புதஇிக்கு பிர. 

யக்ஷமாகும் ஞானமோ?மறையா து-மறையா துஇதனால்காணிடில்-இஞ்ஞா 

யத்தால்கண்டார்க்கு, பக்சமும் மு.த்தியும்-அத்மாசட்டுப்படிவ தும்விடுபடிவ 

தும்,இல்லையெனில்-இலையாம் என்றால், நீதி கடைப்பிடியார்-இதைஞாய 

மான உண்மையென்று நம்பி உறுதி யாக்கெகொண்டு நடவாதவராக, 

புண்ணாகுவர்-மனம் வருந்துவர், பூரியரிவர்-௮.த்தசையார் இந்த மூடர் 

ளை,  தஞ்சொலை-அப்படிப்பட்டவர் சொல்லை, ௮ஞ்லன்-கேட்டுப் 

பயப்படேன்.. (எ-ஈற்றசை) (௭-௮) 0... 

உலோகாபலாதங்கழ்லல், 

மனை மக்கடு pb Boo மென்பர் சிலர் 
மனமுண்டது போகில தென்பர் சிலர் 

வினைமாண்டி.ல தென்செய லென்பர்சிலர் 
விதியாதுமி கழ்த்துமோ வென்பர்சில



“மனனஇடம் :. ஆ 

செனையாண்டவ ரஈன்செய லென்பர்சில 

ரிடைவாரறி வாகிட. விரையகிலார் 

கனைஞானிகள் போற்றமை பேசிடுவார் 

களையேற்றுவர் தஞ்சொலை யஞ்சிலனே. 

(இ-ள்) மனைமச்கடிறர்திலம்-பெண்ஜா வீடுபிள்ளைகளைவிட்டுப்பிரிய 

வில்லையே விட்டவர்ச்சகன்றோ வீரிண்டாகும்,) என்பர் சலர்-என்று இலர் 

சொல்வார்கள், மனம் உண்டு ௮துபோகில-ஞான)்சைத்தவிசமனம்வேறு 

இருச்செறது ௮து சாசமாசவில்லையே நாசமானாலல்லவோ ஞாணியாசலாம், 
என்பர் லா-என்று Aat சொல்வார்கள், வினளைமாண்டில தென்செய- 

பூர்வஞ் செய்துள ஈல்வினை தீவினை காசமாகவில்லையே என்ன செய்வ க. 
என்பர் சலர்-என்று சிலர் சொல்லுவார்கள், விதியாது நிகழ்ச்தமோ... 

௮வ்விருவினை எவ்வித சுகதுக்கத்திலாழ்த்தமோ? என்பர் லென்று 

இலர் சொல்வார்கள், எனையாண்டவாரன் செயல்-சரஸனு லர்த்தியாக 

எனையாட்கொண்ட இவன் செயல் எப்படிமுடியுமோ, என்பர் இலா-ஏன்று 

இலர் சொல்வார்கள், இடைவார்-பெரியவாளை யடுத்து விசாரணை செய்யா 
மல் இவ்வகையாம் வீண்சாச்குகள் சொல்லிப்பொழுது போக்குவாரே 

யொழிய, அறிவாகிட-தான் ஞானஸ்வரூபியேயென உண்மையைச்சடைப் 
பிடிச்ச, விரையகிலார்-உடல் வாழ்வு கழிவ தற்கு முன் துரிதப்படார்கள், 

திமைகனை ஞானிகள்போல்-தங்களை பூர்ணஞானிகளென்று, பேரிூவொர் 

களை-தற்புகழ்ச்ச சொல்லிச்கொள்வோரை,ஏற்றுவர் தஞ்சொலை-2 செய் 

யும் மூடர்களிட சொற்கு, ௮ஞ்சிலன் - பயப்படமாட்டேன், (எ.ஈற்றகை) 

(௪-௮) 

'இதுவுமத, 

குணபேதமி றந்தில தென்பர்சிலர் 

கூர்மர்தனை யொத்திரு வென்பர்சிலர் 

பிணமாம்வரை பேசுவர் ஞானிசளோ 

பேசாரறி வுற்றவ சென்பர்சிலர் 

நிணவுடல்விட லாகுமோ வென்பர்சிலர் 

நேராசறி வாடட விசையலொ 

ரணல்வரையுறு துயர்கெட நினையகலா 

ரார்கெலோவிவர் தஞ்சொலை யஞ்சுவசே, 

(இ-ள்) குணபேதமிறர் இலது - ச்ச்அவம் ச்ஜச தமச எனும் சேக் 

குணங்களின் வித்இயாசங்கள் செடவில்லையே சாம் எப்படி ஞானிசளாச 

லாம், என்பர் சிலர்-என்று சிலர் சொல்லுவார்சள், கூர்மர்தனை Quang Se. 

மை ஐந்து அவயவங்கவை உள்ளடக்குவதுபொல் உன் பஞ்ச Di BP um 

ர



இ அனுபவாரர்த இபிகை. 

கலை ௮டக்கிக்கொண்டிரு, என்பர் ரிலர்-ஏன்று சிலர் சொல்லுவார்கள், 

பிணமாம்வரை பேசுவர்-நிட்டை சாஇப்பதைவிட்டு சா௫றவரையில் பேசு 

வோர்கள், ஞானிகளோ-அறிவுடையோசாவசோ, அ௮றிவுற்றவர் பேசா£- 

அறிவுடையவர் யாசோடும் ஒன்றையம் பேசமாட்டார்கள், என்பர் இலா- 
என்று சிலர் சொல்வார்கள், நிணவுடல் விடலாகுமோ-மாமிசவுடலின் ௮மி 

மான ததைவிட்டு இருச்சமுடியுமோ, என்பர் திலா-என்று லர் சொல்வார் 

கள்,௮றிவாடெ-வாசனைவிட்டு வருணாசரிரமதருமபூர்௨எல்லாமாயலவாகும் 

தனது சொரூபரானவடிவாக நிற்க, கேரார்-உடன்படார்கள், விரைய 

லார்-ஜன்ம வாசனா சங்கல்ப சமனார்த்தம் துரிதப்படார்கள், ௮ணல்வசை 

யறு-கண்ட பரியர்திரம் தல்சள் கருமத்தால் தமக்கு நோக்திருக்கும், துயர் 

கெட கினையகிலார்-.துச்சம் நீங்க நினைச்கும் வகசையமியாதவர்ச ளாயெ, 

இவர் தஞ்சொலை-இம்மூடர் வார்த்தைகளுக்கு, யார் அஞ்சுவர்- உண்மை 

யர் யார்தாம் பயப்பவொர்கள், (சொல்-எ ௮சை)-(௭-.ஐ) 6, 

டுதுவுமது, 

சும்மாலிரு சொல்லற வென்ப/சிலர் 

சுகமாயொரு கணமுமி ருக்துரையார் 
ஈம்மாற்பலர் ஞானிக ளாகனர்க 

ணுமொன்றையுங் கேட்பதி லென்பர்செயார் 

பெம்மானுரை பேசின னென்பாசிலா் 
பிரிவற்றறி வாசட விரையகிலார் 

கும்மாலல தெம்மய லறகினையார் 

தகுவர்களிவர் தஞ்சொலை யஞ்சனே. 

(இ-ள்) சொல்லற சும்மாவிரு-ஊமைகளைப்போல் பேச்சற்று சும்மா 
இருந்தாலன்றோ ஞானவானாசலாம், என்பர் இலர்-என்று இலர் பிறர்க்கு 

புத்தி கூறுவர், ஒரு கணமும்-ஒரு ௬டண நேரமாடலும், சுகமாயிருஈ்துசை 

யார்-ஆந்த சொருப சுபாவ மெளனியாக நின்று சொல்பவர்களாகார்கள், 

பலர் ஈம்மால் ஞானிகளாகினர்சள்-அரேக ஜனங்கள் தங்களால் ஞானிக 

ளாகினார்களென்று டம்பமாய்ச் சொல்வார்கள், ஒன்றையும் காம் கேட்ப 

இல் என்பர்-ஏவ்வித சந்தேகமும் பிறரிடம் தாங்கள் கேட்பதில்லை, என்று 

சொல்வோர், செயார்-சொன்னபடிச் இராமல் பிறமை மிரட்டி வாங்குவார் 
கள், பெம்மானுரை பேசினன்-சடவுள் தங்களுடன் வார்த்தை பேரசினன், 

என்பர் லொர்-என்று லர் சொல்வார்கள், பிரிவற்ற அறிவாடுட-பொய்த் 

தோற்றங்களைவிட்டு ஞான சொருபமாகிட, விரையலொர்- துரிதப்படார், 

தீம்மாலல தெம்மயல்-தங்களிட மயக்கமாவது அல்லது எம்மயக்சமாவத, 

அற நினையார்- நீங்கும்படி, நினை ப்பதில்லை,' தகுவர்கள் இவர் தன் சொல 

இப்புத்தியீனர்சுசூடைய வார்த்தைசளுக்கு, அஞ்டிலன்-பயப்படேன், 

ஏ-சுந்தலச (௭:௮2) ப 0



'இரிபகறல் @s 

இதுவுமது, 

விதிபு ண்டெனில் வந்திடு மென்பரால் 

வினையார்த.ர வந்ததெ னக்குறியார் 

பதிதச்திடி. லாகிடு மென்பர்சிலர் 
பசுவால்வர லரிதரி தென்பர்சிலம் 

விதியாதிக ளேனென விடைபகரார் 

விட்டுடலறி வாட விரையகிலார் 
மதியாலரி யரனிலை பாய்ந்தறியார் 

வாய்வாதிச டஞ்சொலை யஞ்சிலனே, 

(இ-ள்) விதியுண்டெனில் வச் இடும்-பூர்வ புண்ய நல்விளைக£டான 

நியதியுண்டெனில் மோட்சமும் வரும் ராம் வேதாசமாதி கற்றலும் கெட் 

டலும் பிரயோஜனமுடையதல்ல, என்பர் திலார-என்று இலர் சொல் 

வார்கள், வினையார் தரவர்த.து என-வினையார் செய்யவந்தது (காம் செய் 

தீது தானே) என்று, குறியார்-பினையார்கள், பதி தச்.இிடிலாடும்-ஈஸ்வ 

சன் சொடுக்ச எல்லாம் அகும், என்பர் சிலர-என்.று லர் சொல்வார்கள், 

பசுவால்வச லரிதரிது-ஜீவன் செய்யம் பிரயத்தனத்தால் படைப்பது சஷ் 

டம் சஷ்டம்,என்பர் சிலர்-என்று லர் சொல்வார்கள், விதியா திகளேனெ 

ன-அப்படி யாகில் வேதவிதஇிகளும் கருமவிதி முதலியசடங்குகளும் பூசை 
யாதிகளும்என்ன ததிற்கென்றால்,விடை.பகரார்-பதில் சொல்லார்கள், விட் 

டுடல்-உடலையானெனல்விட்டு,௮அறிவாடெ-ஞானசொருபமாடெ,விசையக 

லார்-துரிதப்படார்கள், மதியால்-புத்தியால், அரியரணிலை-சர்வதோற்ற 

மும் ஈத்து சேடிப்பது விஷ்ணு சவனாம் நிலையென, ஆய்ர்தறியார்-அறி 
யார்கள் எங்குளரென ஆராய்சி செய்து தெரிந்துகொள்ளார்கள், வாய் 

வாதிகள் சஞ்சொலை-வீணாக வாயால் வாஇப்பலவரிட சொற்களை, அஞ்ச 

லவ் -கேட்டு பயப்படேன், (ஏஃஈற்றசை) (௪-2) 10 

ஆக-செய்யுள்கள்-60 

திரியகறல் 

அ 2 * ட், fi று பானனை மா தரைப் பூற்யை Bb BB 
ய ப உகு eos 

லென்ன சாரண ே மழமைது றற துபை 
ச . ஆ . . 

யென்ன கண்டன மேதுமி Dig 55 
க . . . : a * ஆ 

தன்னை விட்டக ல்தான் பிழைப்பமன 

(இ-ள்) பொன்னை-சொர்னச்தையும், மாசரை- பெண்சவையும், பூமி
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ஸய-மண்ணையும், நிர் இககல்-குறை கூறுதல், என்ன சாரணம்-ஏன்ன 

ஹே.துவிற்சாக, இவை-இம்முப்பொருள்கலையும், எழை துறக்து-(வி.இ 
வசத்தால்) இழர்திருக்ற வறியோர்கள், என்ன கண்டனன்- இவற்றின் 

தோற்றமாத் இரத்தில் வேறே என்ன பயனை அடைந்தார்கள், ௨துமிலை- 

யாதொரு பயனுமடைர்திலர் (ஆகையால்), தரன்-அறிவுள ஒருவன், மத்தந் 

தின்னை-தனஞ்ஞானத்தை, விட்டகல - விட்டு நீங்குவானாலில், பிழைப் 

பன்-௮மசசமடைவன், 1. 

ஏது மீசன் செயலென் நுசைத்துப்பின் 

பேத முண்டெனப் பேசும றையிதி 

லேது நிச்சய மென்றிவை யாய்கில 

சோதி யோதுவ ருண்மை தெளிவே, 

(இ-ள்) மறை-வேசமானது ௭.தும்-எவ்விதப் பொருளும் கருமமும் 

ஈசன் செயலென்று-சடவுளின.து செயலால் உண்டாகன் றசென்று, உரை 

த்.து-எவருக்குஞ் சொல்லி, பின்- உடனே, பேகம் உண்டென பேசும்... 

ஜீவன் செயலென்றெ பேதமுன் டென்றும் சொல்லுமானால், இதில் 
இப்படி வேதம் சொல்வதில், ஏ-இவ்விரு வாக்கியங்களில், நிச்சய 
மென்று-உண்மையாயதென்று, இயையாய்லொர்-இவர்றை யாசாய்ந்த 

தீறிகிலார், ஓ. யோதுவர்-அப்படி பேதம்சொல்லும் பேத வாக்கியத்தை 
தீரங்களும்.வாசுத்து பிறர்க்கும்சொல்லிக்கொடுப்பார்கள், உண்மை-இஃ.த 

ஈசன்செயலென்றும் இஃது ஜீலச்செயலென்றும் கூறும் நிச்சயவனுபவச் 

சை, செளிவசே-தெளிந்து அறிவார்களா வறிந்இலர் (௭) 2, 

விதிய லாது விளைகல தொன்றெனும் 

மதிவ ருந்த வருமெவை யும்மெனு 

மெதுகொ லோநிஜ மின்ன தி தற்கெனா 

மதிப தில்லர் மருண்டு கஇடப்பரே, 

(இ-ள்) ஓன்ற-யாதோரனுபவமும், விதியலாது - வீனைச்டோச 
வலது, விலைலைது-உண்டாகாது, எனும்-என்று வேதத்திலோர் வாக் 
யஞ்சொல்லும், எவையும்-எந்தச் சார்யமும் பயனும், மதிவருக்த-மன தால் 
வருந்திச்செய்ய, வருமெனும்-கைகூடுமென்றோர்' வாச்கெயஞ் சொல்லும் 
நிஜம் எதுசொலோ-- இவ்விரண்டில் நிஜமென் று நம்பத்தக்கது யா தோ? 
இன்னது இதந்செறா-விஇமதி என்பதில் இதம்கு இன்னது: பொருத 
மென்று, மஇயல்லர்-.ஐசாய்்சறிர் இலர், மருண்டு இடப்பா-விதி பெரி 
தெனில் மதிபெரிதென்றும் மதி பெரிசெனில் a SOUAO ser Be, 
சொல்லி மய௩க்கிடப்பார்கள் (ஏ-ஈத்சசை) (௭-2) | 4,
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வேச மோதி விபூதித நிததுவிண் 

வாத மேபூரி வார்மிகு வஞ்சகக் ர 

காத கர்தமைக் கஷ்டவர் SDH! 

பேத மோதிப் பிழைக்க ருண்மைய. 

(இ-ள்) மிகு வஞ்சசச்சாதசர்-௮.௫௧ கபடமும் பொறாமையு மியற்சை: 

யிலுள்ளவர், வேதமோதி - வேதங்களை வாடத்துணர்ச்தாலும், விபூதி 

தீரித்தும்-விபூ தியையடலெல்லாமணிந்தும், விண்வாதமே புரிவா்-பய 

ன.ற்ற பேசு வார்த்தையே சொண்டாலும் நிலை சாட்டுவார்கள், தமைக் 

சண்டவர்-முமக்ஷ ஈவாசப் பிறந்து அன்மாவாடுய தனையாய்ந்தறிந்த பெரி 

யோர், பல்லுருபேதம் ஒ௫-பலரூபபேத உருவங்கறாளசாசச் சொல்லி) 

பிழைக்கிலர்,-வயிறு வளர்ததுத்திரியார்கள்,ண்மையே-இது சத் இயமாம். 

(௪--ற) 4, 

சிவம யமெனச் செப்பிடு ரான்றாகத் 
8 

தெவையெ னாவறி பார் ததிசபம் 

புவனம் யாவும் புருட gyri Cin 
லவனே யானெனில் யாது பிடையத. 

(இ-ள்) நூன்முகத்து-நூல்சகளினாசம்பத்இல், சவமயமென-சிவவடி.வ 

மென்று, செப்பிடும்-சொல்லப்பட்டிருக்கும், எவையெனா-அப்படி சொல் 

லப்பரிவன யாவையென்று, ௮றியார்-விசாரிச்சறியார்சள், இது ௮.இசயம்- 

இது ஆச்சரியமா யிருக்றத, புவனம் யாவும்-இருநூற்றிருபத்துசான்கு 

புவனங்களும், புருடனுருவமேல்-விராட்புருடனது வடிவுமாகில்,, 

௮வனே யானெனில்-.திருசசற்றம்பலமெனும் ௮ச்சவ வடிவமே யானு: 

மெனில், யாது பிழையது-அப்படிக்கு நினைக்குமச் கருத்து என்ன தப்பி 

தீத்தை யுடையது? (எ-கற்றசை) (௭-2) 9. 

சருவம் விஷ்ணு மயஞ்ஜகத் தென்னவே 
கருவ மிக்குக் சழன்றனர் போன்ஞானார் 
பருவ தங்கள் பறக்கடிப் போமென்தி 

வருவ தொக்கு மறுப்பவர் வாதமே. 

(இ-ள்) சருவம் ஜகத்-சராசரத்தோற்ற உலகங்களெல்லாம், விஷ்ணு 

ம.பம் எனவே-விஷ்ணுவின் வடிவமென்று, முனார்-முள்னோர்கல், சருவ 

மிக்கு-சருவமிகு இிமிஞல், கழன்றனர் போல்-சொன்னார்கள் "போறும், 

மறுப்பவர் வாதம்-சிவமயம் விஷ்ணுமயம் ஜசத்தெனு மிம்விசண்டு வார்த் 

தைகலைத் தீடிப்பவர் வாதமானது, பருவதங்கள்-மலைகவை, ஈ-ஈச்களான 

வை, பறச்சடிப்போமென-நில்லா தசைக்கும் செட்டைசனின் சாற்முழ் 

பறந்து போகச் செய்வோமென்று, வருவதெ ச்ரும்-வ௫ுவதை யொக்கும், 
(ஏ-சற்றசை, (௭2). «6
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அவனை யன்றி யனுவசை பாதெனு 
௫ ' " t 

மிவனெ வனிவ னெப்படி. கண்டன 

னவன ரூள்சொண் டறியினுங் காண்பவ 

னெவரி னும்பெரி யானென லேற்கு2ம. 

(இ-ள்) அவனை யன்றி-கடவுளையல்லாமல்,௮-றுவசையாசெனும்- அணு 

சை.பாதென் றசொல்லுகற,இவனெவன்-இவன் யார், இவனெப்படிசண்ட 

னன்-௮ச௪ிவன் செபலை இவனெவ்வாறு அறிச்சான் வனருட்கொண்டு.- 

௮வன துகருபையைச்சொண்டு, அறி.பினு -அறி$2தனென்று சொல்லின 

ளுயிலும்.காண்பவன்-கடவுளை யறிபடிபொருளாயும் தன்னை; யறியப்படி 

வோனாடிம்,பார்ப்பவன், எவரினும் பெரியன்-எவரினும் பெரியவன், என 

லேர்கும்-ஏன்று சொல்லுவது பொருச்தும், (௭-ஈற்றசை) (எ-று). 7, 

ஏங்கு மீச னிருப்பிட மென்றுபின் 

னங்கிங் கோடி. பலைந்துதி ரிவி தன் 

S Blan BT தமிற்றெளி வுற்றிடி. 

னெங்கு முள்ள வ னைக்களரை டிருப்பரெ. 

(இ-ள்) ஈசன்-ஈசன ௧, இருப்பிடம்--இருச்குந்தானமான,த, எங்கும் 
6ன்று-எங்குமாம் என்று, பின்-பின்னர், ௮ங்கந்கோடி ௮ல்விடதநுளன் 

இவ்விடத்்திலன் என்று தேடி. ஒடி, அலைந்து திரிவானேன்-கஷ்டப்பரிவா 

னேன், சங்கைதா-சம்தேகமற, தமில்-தன இடத இற்ரானே, தெளிவுற்றி 

டில்-உளனாக வறிவானாபின், எங்குமுள்ளவனை-எங்குமிருப்பவனை, கண் 

'ழ.ருப்பர்-பார் ததா தித் நிருப்பர், (௭-ஈற்றசை) (௪-ற) 8, 

முன்னி லங்கு முயிருல கம்முத 

லின்ன காலத் 'திவ/படைத் சாரெனச் 

சொன்ன நூலிலை சொல்லு மகாஇயென் 

றென்ன வேதுல கில்லை யெனற்கரோ, 

(இ-ள்) முன்னிலங்கும்-முன்னிலையிற்காணப்படும், உபிருலகம்-ஜீவர் 
களும் உலகங்களும், முதலில்-ஆஇியில், இன்ன சாலத்து-இந்த காலத் 

தில், இவர் படைத்தாரென-இத்தன்மையர் சிருஷ்டி செய்தாரென;, 

சொன்ன தூலிலை-வரையறு சதுச்சொல்லிய் சாத்திரமானது ஒன் றமில்லை 

யாம், ௮ராதியென்று-ஜீவரும் உலகங்களும் ௮ரா.தீயென்று, சொல்லும்” 

மால்சளூளவைச் சொல்லும், என்ன ஏது-இக்கனம் உசைத்தற்கு ஏது 

என்ன? உலகு இல்லை யெனற்கு-உலகு என்றும் இல்லை யென்பதை 

யஜியும்பொருட்டே, (அரோ-அசைச்சொரல்) (எ-று) | 9,



S 

சுரி ச 
றி ரில 

கன்னை யின்னவ னென்று தெளிச்தலொ 

பின்னர்ப் பேறு பெறற்கு மூயலலா 

மென்ன மாய மெவர்சொறு நம்புதல் 

 பொனனெ றிந்து புழுதியை வாரலே. 

(இ-ள்) தன்னை-தன் மாவாயெ தன்னை, இன்னவனென்று-இன்ன 

தீன்மையனென்று, தெளிந்தலோ-செளிர்தபிறகல்லவா, பின்னர்-௮தன் 

பின்பு, பேறு பெறற்கு-வைகுண்ட மையாயாதி இடம்பொருளாதிகளும் 
அடைவதற்கு, முயலலாம்-பிரயத்தனஞ் செய்பலாம், பொன்னெறிர்து- 
கையிலுள்ள பொன்னை எறிர் துவிட்டு, புழுதியை வாரலே-பொன் சம்பா 

இக்சப்புமு.தி மண்ணைவாரியரிப்பவர் போல, எவர் சொலு ஈம்புதல்-எவரிட, 

கற்பனா வார்த்தையையும் நம்புதல், ஏன்னமாயம்-என்ன மயக்கபுத்தியாம், 

(a) 10, 
மான மின்றி மலஞ்சிறு Ba புழு 

வன ரம்பு முதிரமு சோபஞ்சே 

ரீன மாமுடல் யானெனு மீனவனை 

ஞானி யென்ன னகைப்புக் Bro gs. 

(இ-ள்) மானமின்றி-அருவருப்பின் தி, ' மலஞ்சிறுநீர்-மலமும் மூத்திர 
Go, புழுவூன் ஈரம்பு-புழுவும் மாமிசமும் ஈரம்பும், உதிரமும் சோமஞ் 
சேர்-இசத்தமும் மயிரும் சேர்ந்த, சனமாமுடல்-இழிவாகெ உடலை,யானெ 

னு மீனனை-யானென்ூறெ மூடனை, ஞானியென்னல்-ஞானி யென்றுசொ 

ல்லுவது,நசைப்புக்கெம்-சிரிப்புச்கிடமாயதாகும், (௭-ஈற்றசை] (௭- த)11 

ஞான மேவடி. வானவன் ஞானியோ 

- தான லாவுட ௫னெனக்.கொண்டபி 

மானம் வைத்து வயிறுபி ழைக்கப்பொய்ஞ் 

ஞான மோதுவ னோதெளி ஈங்கையெ. 

(இ-ள்) நங்கையே-பெண்ணே, ஞானமே வடிவானவன்-தானாய 

ஞான சொருபமே தானெனவறிர்திருப்பபனே.ஞானியோ-ஞானவானோ, 

தானலாவுடல் - ஒரவத்தையில்சன்பாலத் தியாசமாகத் தேன்றிமறையு 

மூடலை, தானெனக்கொண்டு-தானென்று ஒப்புக்கொண்டு, அபிமானம் 

வைத்து-அவ்வுடல்மீ.து ஆசைவைத்து, வயிறு பிழைச்ச-வயிறு வளர்க்க, 

பொய்ஞ்ஞானமோதுவனோ-பொய்யாகிய தேகாதிபிரபஞ்சத்சை மெய் 

யென்று சொல்பவனோ, தெளி-6 ௮றிர்து கொள்வாயாக, (௭-ற) 12 

எந்த தேக மெயர்க்குச் சதம்வந்து 
* ப fo a, 

வற்து போனவை மட்டில '2வல்றை



அட ர் (ih Se. BP SIU UT GG & நீபிசை 

தந்தெ னாமுட ருனென லற்றிடப் 

பிந்தி வரது பிறவியென் செய்யுமே. 

(இ-ள்) எவர்க்கு-எத்தன்மையானவர்க்கும், எந்த தேகம் சதம்-எர்த 
உடல்தான் சொந்தமாகும், வந்து வந்து போனவை-டு தவசையில் பிறரது 

வத்து நரத்த சரீ ரங்கள்,மட்டிலவேல்-கணக்கிலையாமாஇல், உடல்தாளென 
லற்றிடில்-இத்தேசமே கானல்லவென்.று 2 ஆசையற்றிருப்பவனுக்கு,' இறை 

தந்தெனாம்-ஆஸ்இகன் சொல்வதுபோல சடவுள் மற படி உடலை திருட் 

டி.நீ.தும் அவ்வுடல் என்ன தில்கமைக்கும், பிறவி-தேசோற்பத்தியான த, 
பிக் இவர் து-காஸ்திசன் சொற்படி பிறகு இயற்சையாக வக்தாலும், என்ன 

செய்யும்-அவ்வுடல் என்ன செய்யும் ஒன்றும் செய்யாது, (ஏ-ஈற்றசை) 
(4-2) 13. 

வறுமை கோய்மர ணங்கள் வருக்துவோ 
கடட... இத. ) சொருவ ரில்லை Qua fa sou ரூமிலை 

யருமை யானவை யுமவை போலவே 

வருவ வந்திடும் யாவாத டுப்பரே. 

(இ-ள்) வதமை சோய். மரணங்கள்-தரித்திரத்சையும் சோயையும் 

சாலையும், வருர்துவோர்-வருந்தி யழைப்பவர், ஒருவரில்லை-இவ்வுலக 

லொருவருங்கிடையாது, ஒழிர்தவருகிலை-அவைகளை மு ற்றுஐவிட்டு நீங்கி 

னவரும் டையாது, அவைபோலவே-அவ்வறுமை சோய் மசணங்கவைப் 

போலவே, அருமையானயையும்-அரிதான பாக்கயெவாரோக்கயெ தீர்க்காயு 
ளாஇியும், வருவ வந்இடும்-பூர்வசன்மப் பயனாக வரக்கூடியவை எவ்விதச் 

தும் வந்து பொருந்தும், யாவர் தூப்பர்-யார் தடுக்க வல்லவ சொருவரு 
மில்லை, (௭-ஈற்றசை) (௪-ஐ) 14 

இணையி லாததோ ரின்பம டைந்தவா் 

பிணையுட் பட்டுக் பிறர்க்கிதம் பேசிலா 

ரனேோக டர்த வருளுடை யார்க்கெலா 

மிணைய லாதிழி வோயெர் வில்லை2ய. 

(இ-ள்) இணையிலாகது-சமானமிலதாசெய, தரின்பமடைர்சவர்-.ஒப் 

பற்ற பேரின்பவடிவாய் தன்னையடைந்தவர்கள், பிணையுட்பட்டு-கட்டுக்குள் 
அகப்பட்டு, பிறர்க்கு-அயலார்ச்கு, இதம் பேடிலார்-ஈயமான வார்த்தைகள் 

சொல்லி தப்பித்துக்கொள்ளார், அணைசடக்த-எல்லையில்லாத, அருளுடை 

யார்க்கு-இருபையுடையவர்களுக்கு, எலாழினையலா த-யாரும் சமானமே 

யல்லாத, இழிகவோட-தாழ்வோடு, உயர்9-உயர்வெலும் பேதங்கள் 
'இல்லை-இல்லையாம்' (9-ஈ.ற்சை) (௪-2) 15,



திரிபகறல் | (இ௪ 

5) OL) a di] L. குமைந்து பூதமென் 

CyB யார்க்கு முறைத்துப் பலபல 

ஜாதி யுண்டேனச் சாற்றி லறிவுடை 

நீதி யாளர் நெறியெனக் கொள்பவே. 

(இ-ள்) எவ்வுடற்கும்-எ்த சரீ த்திற்கும், ஆஇ-மு.சற் காரண வஸ் 
அச்சளானயை, ஐந்.துபூதமென்றொ இ-பிரிதிவி-அப்பு-சேட-வாயு- ஆகாய 

மெனும் பஞ்ச பூதங்களே யென்று வேதவாயிலாக தாங்களும் UZ SIGE 

அம், யார்க்குமுரைத்து-யாவருக்கும் விளங்கும்படி. பிரசங்க /தும் (பிறகு) 

பல பல ஜாதியண்டென சாற்றில்-௮0ேக ஜாதிபேதங்களளதென வற்பச் 

சுரு. நிகள் கூறுகெயுதன்று சொல்லின் இப்படி. சொன்னது, அழிவுடை 

நீ.தியாளர்-ஞானமுள கியாயவாதிகள், செறியென-யாவரும் எற்று 'ஈடக் 

சத்கச்க விகியென்று, கொள்பவலே-கொள்வார்களோ? கொள்ளார் 

(எ-று) 16 

ஆசை விட்டிட் டரன்பதஞ் சேரெனாக் 

காரை வேண்டிக் கழைபடிப் பார்கடாம் 

வசை போன்ற விரகுடை. யாரலா 

லிஈன் மெய்யன் பினிற்சிக் கிலார்க?ள 

(இ-ள்) ஆசைவிட்டி9-மண்-பெண்-பொன்னெனு மூன்று தசையை 

யும் நீக்கிவிட்டு, அ௮ரன்பதஞ்சேரெனா-வன் பாதத்தில் சேர்வாயாக 

வென்று, காசைவேண்டி-பணச்தைவிரும்பி, கதைபடிப்பார்சள் சாம். 

புராணக்சதைகவை காலஷ்ேபஞ் செய்வார்கள், வேசைபோன் ற-ஒருவ்னி 

டத்தும் ஆசையுள்ளவள் போல்டித்துச்சாட்டி.பணம் பரிக்ற தாசிகள் 

போல, விரகுடையாரலால்-ஈசன்மீது பக்நிலைச்சவர்களே யல்லாமல் , 

ஈசன் மெய்பன்பினில்-சடவுளிடத் சண்மையான அன்பினில், சக்லொர் 

களே-அசப்பட்டவர்களல்லசாவர்கள், (எ-று) | 17, 

தேக கானெனத் தேூமி ருவினை 

மோக மென்று மொழிந்த தறிர்தும்பி 

Cag ஞான மியானென்பர் மேற்பழி 

யூக மின்றி யுரைப்பதுங் கல்வியே. 

(இ-ள் நான் தேகமென-கான் தோமேயாமென வெண்ணி, தேூம்.. 

மனவாச்கு சாயங்களாற் செய்த, இருவினை-ஈல்வினை தீவினைகள், மோக 

மென்து-பிசாரந்தியே'யாமென, மொழிக்தது-வேதங்கள் கூறியதை, அறிக் 

தும்-வாடித்தறிர்ிருர்.தும், பின்-பிறகு, எகஞானம்-௮்விதயஞானமே 
யானென்பர்மேல்-யானென்று சொல்வோர்பிது, ஊகமின்றி- ஆராய்சி 
யில்லாமல், பழியுசைப்பதும்-நிக்சைக&மு வதம், சல்வியே-படி சதவர்களின் 

தீன்பையாகுமோ ஆகாது. (ஸா) 16, 
8



(Be அனுபவாநந்த 'தபிசை, 

நிச முத்திர ஈண்ணுவ போலுயிர் 

தியி னிற்கலப் பென்று பழமறை 

விதியு ரைக்கும பேதங்க எார்க்குநற் 

கிவ ரல்சன வாகுங் கனங்குழாய். 

(இ-ள்) சனங்குழாய்-சனமான காதணியையுடையாளே, நஇ-கங்சை 

முதலியாஇசள், சமுத்திசம் நண்ணுவபோல்-சமுத்திசத்திற்போய்ச் சேரு 

வதுபோல், உயிர் -பரமான்மாவின் பிரதிபிம்பச் சாயையாகய ஜீவர்கள், 

பதியினில்-பசமான் மாவில், கலப்பென் ந-என்றும் பிரியாது கலந்திருக்கி 

தென்று, பழமறை-பழைமையாகிய வேதங்கள், விதியுசைச்கும்-௮.று,ஒ 
கூறுகின்றன, அபேதல்கொளார்க்கு-இந்த அபேதவிதியை யேலாதவரு 

க்கு, நற்கதிவரல்-௮ழியா மோக்ஷமுண்டாதல், கனவாகும்-சொற்பனமே 

யாகுமல்லாது உண்மையாக விடமுண்டாயிருக்சவில்லை. (௭-2) 19. 

இன்றிங் சே னிருப்பை யுணர்ந்திலார் 

பொன்ற லுற்றபின் போயறி வேமெனா 
டின்ற சற்றுவர் நின்மல ஜனோரிடத் 

தன்றி யெங்கு மவனிலை போலு?ம. 

(இ-ள்) இங்கு இன்ற-இவ்வுலூல் தானே தேசமுளபோசே, ஈசனிரு 
ப்பை! - ஏங்குஞ்வெனாயிருக்குர் தன்மையை, உணர்ந்திலர் - அறிந்தார்க 

ஸில்லை, பொன்றலுற்றபின்-தேகேந்திரியாதி சம்பந்தமற்ற காலத்தில், 

போய்-வேறோரிடச்தில் வேறுதேகத்திற் பிரவேசித்து, அறிவோமெஞு- 

அறிவோம் என்று, நின்றரற்றுவா-பிடிவாதமாய் வாதிட்டு கின்றுகச்சலிடு 
இருர்கள், நின் மலன்-சளங்கசமற்ற வபெருமான், தரிடத்தன்றி-இவர்கள் 

கூறும் போலிகைலாயத்திலல்லாமல், எக்கும்-எல்லாவிடங்களிலும், ௮ல 

னிலைபோலும்-௮ச்சிவணிலைபோலும் இதுவியச்கத் தக்சதல்லவா? (ஏ-ஈற் 

றசை) (4-ற) 20, 

மாண்ட பின்னர் வைகுண்டத் தறிவரா 

மாண்டி ருக்கு மரியிவ ணில்லையோ 

காண்ட ஓக்களி தேகக் கழன்றபின் 

காண்ப மென்னல் கதையென்ன லாகுமே. 

(இ-ள்) மாண்டபின்னர்-செத்தபிறகு, வைகுண்டத்தமிவராம்-வைகு 

ண்டத்தில் விஷ்ணுவைக் தரிரிப்பார்களாம், ஆண்டிருச்கும் ௮ரி-அவ்வை 

குண்டத்இலிருக்கும் விஷ்ணுவானவர், இவணில்லையோ--இவ்வுலடலிலை 

போலும் காணப்படுறது, சாண்டலுக்கு-விஷ்ணுவைப் பார்ப்பதற்சா 
கவே, ௮ளிதேகம்-சரீரமிடத்தறியக் கூடாதென்றே அருளால் கொடுத்த 

சசசமான௮, கழன்றபின்-ஈமைவிட்டு ரீவ்கெபிறகு, சாண்பமென்னல்-



திரிபகறல் 
டக் 

அவரைப் பார்ப்போமென்று சொல்வது, கதையென்னலாகும்-பொய்க் 

கதைக்குச் சமமென்று சொல்லத் தடையாத!, (எ-ஈற்றசை) (எ-று) 21, 

ஈச னெங்குள னெங்கும் ஈயிலையே 

வாசு: தேவன் வைகுண்ட முமங்கனளே 
பாசை விட்டவர்ச் கன்றிவி ளங்குமமா 

காசு நும்விழிக் காதித்தன் போலுமே. 

@- ள்) ஈசனெங்குளன்-ஏவன் எங்கருக்கிறான், எங்கும்-எல்லாவிட 
ங்களிலு மிருக்கிரானெனில், கைலையே-அப்பொழுது எல்லாவிடமும்கை 

லாயமேயாகும், வாசுதேவன்-சகலச் இதிலும் வாசமாயிருக்கும் விஷ்ணுவு 

டைய, வைகுண்டமும்-வைகுண்டமும், ௮ங்கனே-அப்படியே எக்குமா 

கும், காசு.றும்விழிக்கு-கு.ற்றமுடைய சண்களுக்கு, ஆதிதன்போல்-சூரி 
யன் புலப்படாத. தபோல, ஆசைவிட்டவர்க்கு ௮ன றி-பிராசையுற்ற புருஷ 
ர்களுச்கே யல்லாமல், விளங்குமோ-.ஆசையுள்ள மூடர்களுக்கு எங்குமாயு 
எள சைலைவைகுண்டம் தெரியுமோ தெரியாது, (௬ஈற்றசை) (எற) 22, 

ஐது பூத மருண னிளம்பிறை 

ஈந்த லில்பர மாகந்த னல்லுயி 

ரிர்த வெண்வகை யிசனு ரவ in 

லெர்ச வாறிங் கிசைப்பது பேக. 

(இ-ள்) ஐர்.தபூ சம்-பிரி.திவி-அப்பு-சேட-வாய-.நகாயம் எனும் பஞ்ச 

பூதங்களும், அருணன்-சூரியனும், இளம்பிறை-சந்திரனும், நச்சலில்-கெ 

டுதலில்லாத, பரமாகந்த-இ.பற்கையாநந்த, நல்லுயிர்-ஈல்ல ஜீவர்களாம் 

ஆூய, இர்ச எண்வசை-டஇந்த எட்டுவிசப் பொருள்களும்,ஈசனுருவமேல்- 

இெனஷ்ட மூர்த்தவடிவங்களாகுமென வி.ித்திருக்குமானால், பதம்-ஜட 

பேதம்-பரஸ்பரஜீவ ஜடபேதம்-ஜீவபாஸ்பாபேசம்-ஜீவேசசபேத மாதிய 

வைகள், இங்கு எந்தலாறு-டுவ்விடத்தில் எந்தஞாயத்தால், இசைப்ப.து- 

பேசம் பொருந்தச்சொல்வது. (எஃஈற்றசை) (-ற) 23. 
e * ௫ ப் ௪ 

எல்லை யற்றவ னீச னெனச்சொலிக் 

கல்லி ஓுமிருப் பானெனக் காட்டுவா 

ரில்ல போதன் அடக்க னென்றறிக் 

கொல்லை சேர்கில ரூப்க்நெறி யொண்டொடி, 

(இ-ள்) ஓண்டொடீ-ஒளிபொருர் திய வவையலை ௮ணிர்த பெண்ணே, 

ஈசன்-சடவுள், எல்லையற்றவன்-வரம்பில்லாதவன், எனச்சொவி-என்று 

சொல்லி, சல்லிலும்-எகதேசச் சற்சிலைசளிலும், இருப்பானென.-அபேச 

'மாயுளனாவானென்று, காட்வொர்-காண்பிப்பார்சள், ௮வன்-அ௮ப்படிகல் 

முதலிய ஜடலஸ்துக்சளிலு மிருப்பவன், தன்னிடச்து இல்லையோ என-



or வ னுபவாரந்கு தீபிகை. 

சைதன்னி௰ ரூபியாயெ தன்னிடத்து இருச்சமாட்டானாவென, அறிஈ.து- 

யூச2தறி. த, உய்ச்கெறி-பிழைச்கும்வழியில், ஒல்லைசேர்கிலா-€கஇரமாகச் 

சேர்ர்தலாக ளாகாகலென்? (௭-2) 24, 

சத்தி பற்ற சடங்சட வுளெனப் 

தி பண்ணப் பரகதி வா ய்க்கு2பற் 

சித்சொ ரூபன் சவனெனப் மீபாற்று?வார் 
. “Nv “7 ச் . * . 

(த்த ராவதின் 3மாசமென் மொய்குழால். 

(இ-ள்) மொய்குழால்-வண்டுகள் மொய்த்தகூந்தலை. யுடையபெண் 

ணே, சத்தியற்றசடம்-இடம்விட்டு இடம் அசைய சத்இயில்லாகசகல்-சட் 

டை-பொளன்-செம்பு-முதலிய சடவஸ் த.ச்சளால் செய்தஉரு, சகடவுளென- 

சுவாமியென்று (அவைகளிடத்௪). பசீ இிபண்ண- திரிகரண சுத்தமாய் பத் 

இசெய்து வணங்கிவா, பரகதி-டு$ லோகம் பிரமலோகம் முதலியவிட, 

கசளில்லாழும் ;மேலானபதவிகள், வாய்ச்குமேல்-கஇிடைக்குமானால், இத் 

சொருபன்-பரமான்மஞான சொருபனே, செவனென-9வனாவனென, 
போற்றுவோர்-அறிந்து துதித்துவணக்குவோர், முத்தராவதின்-ஞானிக 

ளாவதில், மோசமென்-தப்பிதமென்னவாகும் இல்லையல்லலா? 20, 

பேத வாதம் பிதற்ற வர் கற்சிவ 
ட ஆ. ட ( ச in 

O} 6 QNDE BONA Gal Cul Boor 

G BFE றியி வது மீசனை யன்றியி லாமையா 

லோதி னார்பெரி மீயாரென் ௮ணா்ர்திடே. 

(இ-ள்) பேதவாதம்-ஜீவேசுர ஜீ வஜடபேதவாதமே, சத்தியமென்று 

முன்பின் முரணாக, பிதற்றுவர்-பிகற்றவார்கள், இக்கு-இவ்வுலகல், கல் 

வனாதலுக்கு-ஜடவடி௦கல்லையே சிற்றம்பலவடிவனாகக் கொண்வெணட்கி 

வருவதற்கு, ௮றைவது-பொருந்தச்சொல்வது, எவ்வாதமோ - பேதவாத 

மோ அ௮பேதவாதமோ? பெரியோர்-விக்சக ஆசாதனை விதித்த முன்னோ 

சரய முனிவர்கள், ௭ தமிசனையன்தி-எந்த வஸ்.துவும் சடவுவைத்தவிர, இ 

லாமையால்-இல்லாமையால், ஐ.திஞர் என்று-அபேகவாசமே பொருத்த 

மானதால் அறிந்து கல்லையஞ்செவமென்று வணங்கச் சோன்னார்களென்று, 

உணர்ர்திடே-ர் அறிவாயாக, (௭-.ற) , 20, 

௬ 6 ச ஆ. . 

LodiT LI மாதி குணங்கள விடுத்திலார் 

ரரபம் வைப்பா கமைப்புக ழாரெனின் 
2 ட ட, , 

மாப வித்திர Sag gin? gps 
, அட . ட 4 6. rd 

தாப தரெனச் சாறறல் ப்ழையமத. 

(இ-ள்) சோபமாதஇிகுணங்கள்-குசோத முதலிய இக்குணங்கவையும் 

பொய்சக்கொலையாதிய செ.பல்குணக்களையும், விடுச்சிலார்-விடாதவர்கள்,



திரி! சீறல் ப a % 

தமைப்புசகழாெனில்-சொர்களைக் சற்று பெரியலர் வேடமிட்டு ஈன்டயில் 

தங்களை ஜனங்கள் மெச்சார்சளானால், சாபம் வைப்பார்-வைபவர்சளும் தி. 

நைகூறுபவரும், மாபவித்திவேடம் திரிப்பினும்- சடைமுடி சாவி கண்டு 

சமண்டலச் குரடுமுதலிய விசேடவேடம் பூண்டாலும், தாபகென-முத் 
தாபங்களையும் வென்றவர்களென் ற, சாற்றல் பிழை 22-சோல்வது பிழை 
யாமல்லத நியாயமாகாது. (௭-ஐ) 27. 

Dp On F Ld DO Polr Wha TAM Doar 

4 ந ச ச. ௬ ச ‘ 

பரன் மெய் tL! oor பினி லீ பட்டா 

பூசு ரரிவர் பொன்னடி. போற்றுவோர் 
ச + Mo 

நாச கால Binet guid BUS. 

(இ-ள்) ஆசையற்றவர் யாவர்-கனுகரண புவனபோக ௮சையில்லாம 
விருப்பவர் யாவரோ? அ வாகளே-அ௮,த்துறவிகளே, ஈசனமெய்யன் பினில்- 
கடவுளிடம் செய்யும் உண்மையான பத்தியில், சபபெட்டவர்-சம்பர்தப்பட் 
டவர்கள், பூசுரர்-இவர்கள்தான் பூமியில் சேவர்கள், இவர்-இத்தகையா 
72, பொன்னடிபோட்.றுவோர்-அழடய இருவடியை வணங்குவோர்சள், 
நாசகாலாமன்-ஈசிக்கச்செய்யும் யமமனிட, துயர் நீப்பர்-சங்கடத்திலிருர் த 
தங்களை நீச்சிச்கொள்வார்கள், (ஏ-கற்றசை) (௪-ற) 99. 

கற்றி லாதவ ராயினும் காவியைப் 
பெற்றி லாதவ ராயிலும் பேயர்போற் 

பற்றி லாது பதைப்பற் நிருப்பரை 

யுற்றுச் சேவிக்க வொள்றுரன் ஞானமே. 

(இ-ள்) கற்றிலாசவராயினும்-௮கேக நூர்களைப் படியாதவசாயினும் 
படி.த்தவராயினும், காவியை-காவாயவஸ் தரத்தை, பெர்நிலாதவசா.பினு 
ம்-அணியாதவராயினும் அணிர்தவராயினும், பேயர்போல்-பயிதஇியக்காச 
சைப்போல, பற்றிலாது-அசையற்று, பதைப்பற் -அவசரமற்று, இருப் 
பாரை-உப்சாந்தமாயிருப்பவரை, உற்றுச்சேவிச்ச-நெருக்டு வணங்க, ஈன் 
ஞானம்-உண்மையாகிய ஆச்மஞானம், ஒன்றுமே-உண்டாகும். (௭-ற) () 

௮க்க மாலை யணியிலும் பூதியை 

யெக்க ணுச்நதெரி யாதுட லேற்றினு 

க்க னாம் நவிலினு மென்னசை 

மிக்கு ளாசைநீ வேடசென் றுன்னிடே. 

(இ-ள்) ௮ச்கமாலை யணியினும்-உடலில் ருச்திராட்சமாஷை தரித்தா 

லும், பூதியை-விபூ தியை, எக்க£றுஈ்செரியா து.உடலெக்கும் தெரியா மல், 

உடலேர்றினும்-உடல் முழுதும் பூசினாலும், ஈக்கனாமம்-சவனிட ௮ன*் 
தீம் பெயர்களை, ஈவிலிலும்-வாயாற்சொன்னாலும், என்-என்னலாபம்,



சு. அ னுபவாக ம இபிகை, 

ஈசைமிம்குளா ர சை மிது தியாயுடையோரை, வேடசென்ற௱-வெளி 

வேடம்பூண்டு உலகை மமக்குவோர்களென்று, நீ உன்னிடே-கீ நினைப்பா 

யாக (எ-று) 
80. 

குறைவி at HOU! ரின்பகி குளித் தவர் 

நிறை மதிக்கொுி கிற்ப கலாற்பிற 

ரிறையு கோக வியற்றிலா் கன்றாது 

பாறை புணர்க்தவர் மான்மருட் சண்ணினாய். 

(இ-ள்) மான்மருட்சண்ணினாய்-மாள்போன்.ற மறாண்ட பார்வைய 

டையபெண்ணே, ஈன்மு.துமறையுணர்க்தவர்-ஈல்ல பழையவேதங்களை யறி 

ந தவேேோ.குறைவிலா 5-பூர்ணமான, பேரின பங்குளித்தவர்-பேராரர்தத்.தில் 

மூழ்ெவர், நிறைமதிக்கொடு- இவர்கள் நிறைச்த மனதைக்கொண்டு, நிற 

பதலால்-சுவானுபூ இயராய் கிலைத்திருப்பார்களேயல்ல து, பிறரிறையுகோ 

ச_அக்நியரிட சரீமம் நோகும்படி, இயற்திலர்- துவஷ்டசாறியங்கவைச் செய் 

யார்கள், (௪-2) 
91. 

SY DY HT Gl W கந்தெரி wT Do 

தின்ற. பேர்க்கடை பாள நினைப்புரி 

னன்று இதெனு காட்டமி ர் திகழ் 

வொன்றைப் பேச வளைமற கார்களே. 

(இ-ள்! ஒன்றலாது-தன தான் மசொருப மொன்றேயல்லது, உலகம் 

தெரியாமலே-சேகாதி பிரபஞ்சர்தெரியாமலே, நின் றபேர்ச்கு-றிலைததி 

ஞானிகளுக்கு, அடையாளம்-அறிகுறியாதெனில், நினைப்புறில்-தங்களுச்கு 

நினைப்புண்டானபோது, நன்று இிதெனும்-ஈல்லது Oa Osa Gp, om 

டமிறக்து-பாவனையழ்றவராயும், இசழ்வொன்ற-தான் இழிவடையும்படி., 

பே௫னும்-பிறர்தன்னை ப்பேசினாலும், உளமறுகார்கள்-மனம் வருந்தா தவர் 

சளாயமிருப்பார்கள் என்பதே. (ஈற்றசை) (ஏ-ற) 32. 

பெண்ணை யாருயி ரையஞ்சொற் பிள்ளையைக் 

சண்ணை யீந்தவர் காதை Osh. i gat 

லெண்ணு வார்தமை யிச னடியரா 

புண்ணுஞ் சொற்றுக் குரைபொய் விடார்களே, 

(இ-ள்) பெண்ணை-தன் மனை வியையும், ஆருயிரை-பிறைந்த பிராண 

ஊனையும், ௮ம்சொல் பிள் ஊாயை-அழசய. மதலைச்சொற்கவைப்பேசும் Ty si 

- திரனையும், கண்ணை- சர்வவிந்திரியங்களிலும் முச்சிெயமாகிய சண்சளையும், 

ஈர்தவர்-ஈச்தவர்களாகிய சிவன டியார்களின், காதை-சரித்திசங்களை, தெரி 

ததலால்-பிரசல்கம்செய்து பிதர்க்சறிவிக்குமாத.இர.த்தால், தமை-உள்ளன் 

பின்றி- வெளிவேடம்ண்ட நீங்கரைெயும், ஈசனடியராம்-சிவனடியார்களி
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லொருவசாக, எண்ணுவார்-நினைத்ததிசொாரமாகிகள் செய்பவர்கள். உண் 

ணுஞ் சோற்ழுக்கு-இின்னுஞ் சோற்றுக்கு, உரைபொய்- சொல்லு ன் ற 

பொய்க்கதைகளை, விடார்கள்-விடாமலிருக்கிர்களே இது என்ன சார 

ணம்? (5-ஈற்றசை) (எ-று) 33, 

ன்ப ரென்றிங் கடுத தவர் கைப்பெபரு 

ளுண்ப சதபலர்க் குய்ச்கெம் யல்லனு 

துன்ப நீங்கச் சுருதி மயக்கொழிந் 

இின்ப மெய்கின ரெக்கு மரிய. 

(இ-ள்) இங்கு பலர்க்கு- இவ்வுலகில் ௮கேச வஞ்சசகுருச்களுக்கு, ௮ 
ன்பென்று-தாங்கள் கொண்டிருக்கும் வேடத்தால் தல்கவை வளடியார் 

களென்று ஈம்பி, ௮ித்தவர்-அடுத்த சடர்கள.து, கைப்பொருள்-கையி லள 

பணத்சைப்பறித்து, உண்பதே-பொசிப்பசே, உய்ச்நெறியல்ல து-பிழைச் 

கும் வழியாசக்கொண்டமை சகாணப்படிகிஈதேயல்லாமல், துன்பம் நீல்ச- 
தங்களது பிறலித்துச்சம் நீங்கும்படி, சுரு.தி மயக்கொழிர்த-வேத் இலு 
ள்ள சந்தேசங்களினின்று நீங்க, இன்பமெய்தினர்-பேரின்பமடைதலே 

பிழைப்பெனவெண்ணி யதைப்பெற்றவர்கள், எங்குமரியர்-ஏங்கும் ௮௬ 
மையாயிருச்சச்சாண்கிறார்கள். (எ-ஈற்றசை) (௭-௮) 34, 

ஞான ஹீனர் ஈவிலிற் பசுவிற்ச 

மான மென்று வழங்கும் பழமொழி 

தானு ணர்ந்து தனை த்தெளி யார்மதி 

யின ரென்னி லெதுபிழை யேர்திழாய். 

(இ-ள்) ஏஈ்திழாய்-அபசண்வகளையணிச்் 2 பெண்ணே, சவிலில்-அம் 

ந்து சொல்லுமிட.து, ஞானஹீனர்-அசமஞானமில்லாதவர்கள், பசவிற்ச 
மானமெள் இு-மிருகள்களுக்குச் சமானமானவரென்று, வழம்கும்-பிரசித் 

இயாச வழங்கவெருெ, பழமொழி-(விலங்கொடுமச்களனையர்) என்ற பழய 
வேதவாக்கயெத்தை, தானுணாந்தும்-தான் கேட்டிருந்தும், தனைத்தெளி 

யார்-ஆக்மாவாகிய தன்னை தெரிந்து அ௮னுபவிக்காதவர், மதியீனசென் 

னில்-புத்திமீனர்களென்றால், பிழை ௭து-தப்பிதம் என்ன ஒன்றுமில்லை 

யல்லவா ? (௭-.று) 39, 

எத்தி றத்து மிடாதுலை யாமையாற் 

சுத்த ஞானச் சொருபழுற் ஞுர்டலோர் 

பித்தர் காண்பொருள் பேணுவ ரிவ்வுல 

கற்கைப் போலெவ 3 vss Gib சன்மமே. 

(இ-ள்) ஈலோர-பெரியோர். எத்திறத்தும்-யாத்தினராஸ்கான ஐப் 

விரதமாதி ஏந்தவல௫ பாலும், இடர் தலையாமையால் -பிஈவித்தும்கம் 8ல்



சீர் ச ன்னு வரர தி ன் இ பிசை ’ 

காமையீனால், சத்தஜானசொரூபம்-பரிசுத்தமாிய தமதாத்மஞான சுய 

வருவத்தை, உற்மார-ஆராய்ச்சடைர்தார்கள், காண்பொருள் பித்தர்-ஏ இ 

ரிர்சாணும் இரிசியசா மரூபா திகளை உண்மையெனச்சொண்்$ ஒழுடவ்ரும் 

பேதமசவாதிகளாகிய வெறியர்கள், இல்வுலகத்தைட்போல்-இப்பூலோகத் 

நிலடையம் சனுகாண புவனபோகங்கமைாப்போலவே, எல்வுலகத்தும்- 

குவரச்ச வைகுண்ட கைலாயா தி லோசங்களிலும், பேணுவர்-பெற இச் 

இக்ரர்கள், கன்மமே-பூர்வவாசனாபலமல்லது வேதென்னை. (௨-2) 906, 

சுடக கங்கண மார மணியடி. 

படம ணிச்த படைக்கல வேச்தெழில் 

விடமெனாக்துரும் பென்ன விடிப்பவர்க் 
ee ட oe 

இடா லாதெது வீனுஞ் சுவர்க்க2ம. 

(இ-ள்) கடககங்கணம்-கேடகமும் கைவளையம், ஆசம்-மார்பிலணியும் 

முத்துமாலையும், அணிமுடி-ஏரசிலணியும் சரீடமும், படம்-பட்டி பீதாம் 

பர சரிகைவஸ் திரங்களு ம், அணிகர்த-தரித்த, படைக்கலவேந்து-தோ்-யா 

னை-குதிரை-காலாள் முதலிய நால்வசைச்சேனைகளையுடைய அரசனது, 

எழில்-அழடய சம்பத்தை, விடமெனா-விஷத்திற்கு சமமென்றும், தரும் 

பென்ன-துரும்பிற்குச் சமமென்றும், விடுப்பவர்க்கு-நினைத்து அதை வி 
ரும்பாமலொழித் தான்மஞானம்பெற்ற பெரியோர்க்கு, சுவர்ச்கம்-பொன் 

னுலசமா இஸ்தானங்கள், இடரலாது-பிறவித்துக்கத்தையே யல்லாது, எது 

ஈனும்-வேறெதைக்கொடுக்கும், (ஏ-ஈற்றசை) (எ-று) Ol, 

ஒடுஞ் செம்பொனு மொத்திட சோக்குவர் 

பீடு சால்பெரி யோரெனிற் பீதக 

நாடு யாதவர் நாட்டத்திற் கோர்கலார் 
வீழி மேலிட மென்னல் வியப்பி்ேே. 

(இ-ள்) பீரிசொல் பெரியோர்-பெருமைமிகுந்த பெரியவாள், ஒடுஞ 
செம்பொனும்-இல்வுலகல் ஒட்டையும் செம்பொன்னையும், ஒத்தி நோகச் 

குவோர்-சமமாசப்பார்ப்பவர், எனில்-ஏஎன்றால், அவர் நாட்டத்திற்கு-அ௮ப் 

பெரியோர் பார்வைக்கு, பீதகநாட- திருமாமணிமண்டபா தியடைய பொன் 

னுலசாதிகள், யாது-என் னசுகத்தைக்கொடுப்பனவாகும், ஒர்சலார்-இதை 

யுணராத மூடர்கள், வீரிமேவிடமென்னல்-மோ க்ஷலகம் மேலே இருக் 

இறசென்று சொல்வது, விபப்பிதே-அச்சரியப்படத்தக்கதாக விருக்கன் 

றது? (௭-௮) 38, 
(அ) . . ட e A 

Le: Mb (LJ ர் இற LET hs QUT நீக்கலே 

: on - ன் ] ° உட . 

சரி யாகமர் சொர்றுணி ans By w



தஇரிபகுறல் சந 

கட்ட? ப தயி ட்டு பிற து பமெங் காயினும் பேர்கலார் 
௫, ௦ ரூ 

துற்வரோ விடு நுன்னின வரா, 

(இ-ள்) மறஇியாலு.-தன்னை மறந்ததினல் ats, மாத துயர் கிக்க 

பிறவித் துன்பத்தை, நீக்சலே-அஞ்ஞானாப்பியாச பலத்தால் மறுபடியும் 

தோன்றாதிருச்சத் தடுத்துவிரிதலே, சுரு.தி ஆகமம்-வேசமும் அகம சாஸ் 

இரங்களின து, சொற்றுணிவு,-சொற்களின் நுணிவாறாம், ஆய்க்இடில்- 

ஆராய்ச் து உணரில், எம்காயினும்-எச்த யுலகத்தில் போய். பிறச்கினும் 

பிறவி துன்பம்-பிறப்பானது துன்பமே தும், பேர்சலார்-இப்பிறவியை 

விட்ட நீங்காதவர், துறவரோ-௮சைவிட்ட ச௩கிபாககளோ அல்லர், வீர 

துன்னினசாவசோ - மோக்ஷமடைந்தவர்கள். அவார்கசிளொர 2. அகரா, 

ஸதி) 39. 
பூத BT S40 TG SHOW UTAC ET 

eur &) wigid லாவதி வன்றெனில் 

யாறு (hE) ge டு. ரப்பனெ GU DD 20! Lith GF 

சோதி யார் ழற் சொறாப முணர்வசே. 

nv (இ-ள்) பூதகாதன்-பஞ்ச பூதங்களுக்கும் தவே 

ஸ்தூல சூச்குமகாரண தஇிரிபுரங்களைத் த௲னஞ் செய்கவலும், யாவன் கொல் 

-யாவனோே, ஆதியந்தமிலாத-முதலும் முடிவுமில்லாச, அறிவன் ம 

ஞானமே யாகும், ௮ன்றெணில் அல்லவென்று கூற வு ரர்மானால், எவற் 

றுளும்-சராசர வஸ்.துச்களொவ்வற்றிலும், யா தருக்கொடு-ஏன்னரூ பக்தை 

சகாண்டு, இருப்பன் அம்தரியாமியாலை பகவானிருப்பான். சோதியார்- 

இதனை விசாரி 1 தறியாத மூடசிசொாமணிகள், தந்சொருபம்- கன தாமம் வடி 

வை உணர்வும் ிரா-அறிவார்களோ? Hin TL twit, (st Sy) 40, 

வணும், புரா சுசன் 

. oN . 

ங்கி லாயு வழமுணை னருணனுக 
on 

இங்க ணி நிலம் 0 ரவியார் பாரே 

2... ல டு? மர் ’ லெ ரூ ராமுணர் வென்ணிதை யோர்கிலார் 
பவ ய். 2 ௬ 

புங்க ஞானம் கலில் வெப்பமே, 

(இ-2்) ஆங. செரு ரப்பும், வாயு-ராற்று றம், வி ணன -புனக்சரசனும் 

அருணனும்-ருரியனும், இங்கள்-சர் னும், சீர் ஜலமும் சிலம்-பூமிடம், 

சே.லியோர் பாகனேல்-மன உன்மணி யெனும் ரருட்டி சாரண சர்நியை 
சா . ௪ வர்ர ‘ ச 

QTD காவர்தொட்டு வாமபாரமாசம்கொண்ட தலமே யாமாகில், IE 

மாம்-சராசாமெங்கும் நிறைத்திருககிற, உணாவு என் -ஞாைக்கை என் 
. . ~~ ட ௫ . 23% ட ௩ ட் . ர் tee 

Qe ow Gena € GudwagperCar சொல்லவேணும், இதையோர்கி 

லார்-இதையதவியாக மூடர்கள், புஙகரானண ம் உயர்வா கிய ஞான பாகத்தை 

புகலில்-உபதெித்தால், ru peti-Gagegdé Carenoraen iach, 

ஈற்றசை) (ஈறு) 41 
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௬௭ ௮ லுபவாநந்த தீபிகை, 

ஜாதி பேதஞ் சமயஞ் சடங்குடன் 

மீதிருத் திவெவ் வேறுபன் மூர்த்தியென் 

ஹோதி யார்க்கு முரைத்துப் புராணமே 

நீதி யென்பர் நிஜமறி யார்களே. 

(இ-ள்) உடல்மி.து-ரிஜசொரூப மறியாத மூடர்கள் சரீரம்களின்மிது, 

ஜாஇிப2ம்-பிரம க்ஷத்திரிய வைரய கூத்தினெனும் ஜா! பேதங்களை 

யும், சமயம் வைஷ்ணவ சைவமாத்தவமெனும் சமயபேதக்களையும், 

சடங்கு-௪பாசப செய்முறைகளையும், இருத்கி-ஏற்றி, வெவ்வேற-வேறு 

வே௱ன, பல்மூர்த்தியென் இ-பல ரூபசுலாமிசராண்டென்று, ஒ.தஇி-தாக்ச 

ளும் படித்து, யார்க்துமூரைத்து-யாவருக்கும் விளங்சச் சொல்லி, புமாண 

மே-புசாணத்திலுள்ள பேத கற்பனை சதைகளையே, நீதி யென்பர்-ரியாய 

மான உண்மைக்கசைகளென்று சொல்பவர்சள், நிஜமறியார்கள்-வேத 

மாதி கலைகளிணின் றும் தனது சுயசொருபத்தினது உண்மையை அறியார் 

கள் ஆறிந்தா ரறிபவ ரல்லசாவர், (9-ஈ.ற்ரசை) (ஏ-று) 49, 

எண்ண மன்றி யிறையுயிர் வேறெனா 

விண்ணின் மண்ணில் விளங்க வெவாகடங 

கண்ணிற் கண்டவ ரைக்கண்ட வர்முஜோர் 

பண்ணு ரைத்றுப் பகட்டித் தரிவமே. 

(இ-ள்) எண்ணமன்றி-அவரவர் எண்ணத்தினால் பேதமாய் நினைாத 

கொண்டதே யல்லாமல், இறையுயிர்-ஈசனும் ஜீவனும், விண்ணில்-இறந்து 

சென்ற மேலுலகிலும், மண்ணில்-இப்பூவுலலானாலும், வேறெனா 

விளங் 2-வேறு வேருக,ச்தெரிய, தம்சண்ணில்-தங்கள் கண்களால், கண்ட 

வரைச் கண்டவர் எவர்-விண்ணிற்சண்டுவஈ்து சொன்னவரையாவது பார்த் 

தவரைப் பார்த்தவர் எவருளா்? ஒருவருமில்லை, முஜனொர்-தங்கள் பொய் 

மதத்தைக் காப்பாற்ற ஜகஜ்வபரம் வேறு வேறளதென்று கற்பனாவுலக 

காரமாசக் கூறிய முன்னோர்களிட, பண்ணுரைத-டுசைப்பாட்டுசளைச் 

சொல்லீ, பகட்டி-பிறரை மயங்கச்செய்து, இரிவர்-லயிழு.வளர்த்துத் இர 

வர். (ஏ-ஈற்றசை) (௭-2) 43 

தேக முண்டித் திரிபிது சாடுலே 

மூக மாம்புல னன்றி விளங்குமோ 

மாக மாங்கன லில்வரு மோகியத் 

தேக மானத மின்றித் தி Baap su. 

(இ-த) சேசம்-ஸ்தூல உடலானது, உண்டித்திரிபு-உணவுவிகாச 

பதார்த்தமே யாகும் இது சாமலேம்-இந்த ஸ். தூல உடல்நாமல்ல வென் rf 

லாய், மூசமாம்-அன்திபும் சடமாம், புலனன் 3ி-இந்இிரிய ஞானமில்லாமல் 

விளங்கமோ-இல்வடல் விஎக்கமாட்டாது, மோகமாம்-நிதீரொமயச்ச



சாடிய, சனலில் வரும்-சொற்பனத்தில் தோன்.றுற, இவியத் சேகம்- 
சித் திரம் போன்ற உடல், மானசமின்றி-மனமில்லாமள், இிசழுமே-தெரி 

புமோ? தெரியாது, (௪-.நு) ் 44, 

இறக்தி டாமு னிறத்தன் மனம்கிழி 
ல டாமூ னுறங்கன் மறலியான் 

மறந்தி டாமுன் மறத்த லுலகுயிர் 
சிறந்த மேலவர் செய்கைஈன் மோக்க3ம. 

(இ-ள்) இறர்திடாமுன்-தேசம் ஈசியாசசதற்குமுார் , மனம்-ம௱ மானது 

இறத்தல்-ரஜோகுண சமோகுண சலப்பற்று சத்துவகுணமாய்ச் சேடித்து 

நிற்றலும், விழி-சண்ணைமூடி, உறங்டொமுன்-தூங்காததற்கு மூக கி, உதங் 

கல்-தேகாதியுலகுதோன்றாமல் நனவிற் சழுத்தியாய் நிற்றலும், உல;குபி£” 
உலகையும் பிசாணவாயுவைமம் அலதுபந்து மித்ரசளதராதி ஜீவர்களையும்! 

மறலியால்-யமனால், மறந்திடாமுன்-மறக்கவைக்காததர்ருமுன்பே, மறத் 

தீல் ஆன்மாவாகிய தனையன்றி யுலகுயிர்த்தோன்ஈமல்மறச்து சலானுபூ திய 

ஞை நிற்றலும், சிற$த மேலவர் (அய மூல்கைகாம்) மேலான பெரிபோ 

ரிட செயல்களாம், ஈ௩ர்மோச்கமே-இச்செயலே நல்ல மோக்ஷமுமாகும், 
(௭-2) 45. 

கால BEE (poor கைவிடி லாக்கையை 

ஏல வார்குழ லேயென் னீடர்கசை 

யால காலம லாதிலை யாய்கிலை 

சால வோகித் தருக்கிற் பயனெதே,. 

(இ-ள்) எலவார்குழலே-வாசனையுற்ற நீண்டகூர்தலேயுடைய பெண் 

ணே, சாலன்-யமன், ஆக்கையை-உடலை, £ீக்குமுன்-உபிசைவிட்டுப பீரி 

ச்குமுன், கைவிடில் - நாம் தேகாபிமானம்விட்டு நிற்போமாடல், இடர் 

என்- தச்சமென்ன? ஒன்றமில்லையாம், ஈசை-உடலாசையே, ஆலசால 

மலாது-விஷமல்லாறு, இலை-வேறு இல்லை, ஆய்லை-இதை யாசாய்ச்து 

அறிர்தாயில்லை, சால ஒ.தஇி-பேதவாத நூர்களை மிசவும் வாடத்து, தருக்கில் 

லீண்வாதம் செய்வதிலும் அசங்கரிப்பதிலும், பயனெத-என்ன பிசயோ 

ஜனமாகும், (ஏ-ஈற்றசை) (எ-று) 46, 

கந்தை தாய்க்கு, நு ஜாதி மதம்விட 

னித ற் Geer ls ரீணிலம் ளிண்டுவால் 

வந்த தென்னி ன் வழக்கென் all Bc Bip 

லெர்த ஜீயலு மிசன் குலமதே. | 

(இ-ள்) தந்தை தாய்க்கு -தகப்பனுக்கும் தாய்ச்குமுள்ள, ஜாதி 

மநீம்-குலத்தையும் சமயத்தையும், விடல்-விட்டு ௮க்ரிய Ge இலும் சம 

யத்திலும் சேர்தல், நிர்தை$பன்பர-பழிப்புசக்கிடமென்டு. இவ்வுலகர்



& 25) | Heim g 6௪௪, 

செரல்லுர்சளல்லவா ?.. இரரீணிலம்-இர்ச பெரிய உல்சமூம் இ 

ள்ள சராஈரம் தோற்றங்களும், விண்டிவால்-விஷ்ணுவின் காபிக் கமலத் 

கிலிரு3$து., வக்சசெவ்ளில்-தோன்றியதென்று எல்லா நூர்களாஞ் சொல் 

லஓுமானால், வழச்கொர்-இடையிற் கொண்ட குல கோத்இுர மென்ன 

வாகும், விதிமு£ல்-பிரமதேவன் முதல் புயமீறயுல்ள எந்த ஜீவனும், 

Kee குலமகே-றுகன்னியாமசகனது குலமே யாகும், (௪-ற:) 47, 

௩ ப்] ச oe க 

இவா! நரா) மெொண்ணி ப் [பொ ௫ 
ச் ௩ . nO , ச ட் டி roa . 

Ly ai Pot ஜென் Wd துக்க DIALS Gly 

4 உட. n ம் . ‘ . 
haw 9 2 (i cF Soi Gory Bip {fo0! _ ஹ் Bom 

னன் ப ப்) பார்ப்ப ரிவி கீ் ள் வெள்ளை, 

அ 8 -, 6 a ’ ர . e ‘ ச . க ர 

(௨.௮) இல்று நாவரமம- இன்றைக்கும் மாவைச்கும், எண்ணில்- சணச 

Gavia, உயிர்பொருள்- விவனுள்ள வஸ்துக்கள், ஒன்றிமலான்பத- 
ஆட . , க ரச ௫ உ 

மில் ஒன் a, உ கல் - சேரன் நுதலவை, உணர்ச்தும்-தெரிக்திருக்தும், 

வரு நனை ம்ைய ம் உலகு. இலுள்ள சராசாவஸ்றுக்கள். யாவையம், 

அன்லாக் 602 இமிலயே, ஈசன். படைத்தனன். என்று - கடவுள் 

செவ்டிசெய்ஙிவிட்டானென் ஐ, எமாப்பர்-மதக்சர்கள் பெருமை பாசாட் 

டிச்கொள்றாகிறர்சள். இவர் தெளிவு என்னை-இவரிட நூலராய்ச்டியின் 

செளி | எல் oF GS OM Bene லாம். (ஏ- சற்ற சை) (௭-2) 48, 

க செப்புளகள் 114 

அக்சா iit Bik ம வாகி லாப்பர கார Bib Sy நா Gam ores. 

Ohba di 3 ப்பொட்ட்டாம ம த ப்பொரா னென்ற றி வற்ற விடத் இல h (அட்டம் Cf te | 8] ட் ce a eh DI OVE? 
. ‘ ~ a 3 oy ச an * ௫ ப் 

ih 3 Soot ப p Lich: Fan rar, விரந்மப்டச் ௪ன் ப்ற்றி uy தே HO. 
. ட ச் ‘ . “ 3 . ள் 

பர்குத்துட் பட்டுத் வார் வெறுத்துப் பகைத்துக் கெகெவம.. 

(இ-ள்) அநு மா முடிவும் முதலும், நரிவுமிலா- மத் இியமில்லா 8 

பமீமாரத்கம் ஆனே ம-மெலாமக்தவடிலம். ஆனேன் தோழி, (எம்வா 

றஹென்பையெல்) எத பொழுட்மும்-௪ந்த தோற்ற காரிய வஸ்.அிவிற்கும், 

முதக்பொருளென்று-முதற்காணவஸ்துகென்று, Menara gona 

Uneshe eter gremispns ah 9.0 bi. 3 லென் கோழி, இக்தனை 

யத.-கினைப்பற்று-, ரலமாட்விரங்கெ- மங்களமான ஆன்மாலாச பிரகா 

2௪, ;சின்முத்பை- ஞான (ising யென்று பெரியார் கூறுவது,



(9) இணவ டு . 8 ’ ச 

a bol 5D Bl DOr hi av an Th 

ஈதேயடி-ஈதென்று தெளீவா யென்தொழி, பர்தத்துட்பட்டி-பேதவா தி 

- களின் ட்டிச்கசப்பட்டு, கெ $ிவார்-கெட்டுப்போடிரவர்,வே.றுத் த துங்க 

EIT WIS), புகைத்து பெரியவர்களையும் விசோ திச்.து,கெடுகவடி.-செட்டுப 

போகச் கடவார்கள் என்தோழி (எ-று) 1, 

வர்துபி றர்சுதும் பிறவா விறவா தவான் பொரு சானேனடீ 
. . ர ‘ moe ச 3 ட ட ம) உ (ஆ, ட 

uf oD a vO! 3) ஈ47 னி க் 0607 aul Loh oI LP. வி ன அஜி அட ன் Bl vir. 

‘ , ‘ (0 Sep pe aN ‘ Oo சிந்தை யி றந்த இரறிறளிவ Utah rus Low Gisle. [ம 
ர் [் 

C5 TH 5 Gl Lo. tdi. மிழ் “Bl வார வெ அத நாதி துவருண் டி.ர௬ககவ 

(இ-ள்) வர்துபிறர்தும்-ரோசம் னை வந்து பிறந்தும், பிறவா 

இறவாக-ஜனிர்தலும் சாஈலுமில்லாக, வான்பொருள்-உயர்வாகியஞானப் 

பொருளாகலே, நனைனம-அூனன் தோழி, ( (எல்வாறென்பையேல், 

இரக்க வுலகு: paar ரு உலசானது, என்னினைவன்றி-எனது சங்கல்ப 

வடிவமே யல்லாமல், கண்டிலன் -வேறுகப் பார்தீதிலன், என்றவிடத் இல. 

“ஏன்று அறிர்தவிடச்திலென்தோறி, சிக்தையிறர்து-மனம் சொருபகாச 
௪ . [ஆ 9 

மாசி, எதிசற்து- எதிரில் வேராசத்தோன்றும் பொருள் வேறெனும் பா 

வை நீக்கி எல்லாம் சாளூக, விளங்கும்-பிரகாடிக்துனறன,. சிதம்பரம் ௪ 

(2தயடி-இத்தன்மையையே ஞாறாகாசமென் சரோழி, தொச்சத்துட்பட்டெ 

பேதபாவனையிலசப்பட்டு, நுலேவார்-நீங்குவார், கெறுக்து-மேக்சொன்ன 
ச . ் [] டி க oe 7 4 . ‘ 

ரோனாகாசமைக்கொபித்து, ad Brien ay Cues Glev 

கட்டுப் பட்டு, இருச்சகவம-மோகடி சுகத்தை மறந்து பந்தி யெ இருகி 

கடவென்டோழி, (௭ 2) 2, 

. : ப (த ர ' a 
ar wh a ல்ார்பப ட பபா 9 வரி AL GT & ina @ omar ig. 

Cu gal DIL GA OA SMT OR) #2) சென்றெளைப் பெற்றவி CENTS 

FT FO mH gol Gulia Osos Hv Gea vars me. 

Dot 560 05 56 னென்னில் வெறுப்பவர் ஊார்2த பெ வம, 

(இ-ள்) எசமிலா-குற்றமில்லாச, பரபோசவடியாக-மேலான ஞான 

Cursagan®, ஏகாந்தம்-கனிமையானவனாப்,  ௮னேனடி-.நூனே 

னென் தோழி, (எக்கனமெனில், பேதம்-சான்வேறு உலசம் வேற-ஈஸ்வ 

சன்வேறு Hg பேத்தையும், அபேதம் கொள்-எளையன்றி ஜகஜீவபசம் 

இலைபெனும் நபெத£்சையும் சொல்ளானெற, நகாதனரென் நு- தலைவன் 

யாசென்று விசாரி: நான் தானென்று, எனைப்பெல்றவிட த்தில் எனை 

யானடைந்தலிடச்திலொம் தோழி. சசலரும்-எல்லா ஜனங்சளா 5, உயீர்ச்கு- 

ஹீவான்மாவிர்கு, சாசல் பிறச்தல்-இறக்கறும் ஜனிக்கலும், இலை யென் 

தே-இல்லை. என்றே, சொல்வா-சொல்வாசளென்சோழி, இரத்தல் 

மசணபயமடை சலும், சோதல்-வருத்தப்படலும், எனேஸில்-எனென்று 

சேட்டுல், வெறப்பலர்-ஜீவலுச்கு பிறப்பிஈப்பு இலை யெலும் நியாயமறி



eri அுனுபலாகக்கு Bil amg. 

யாது சோபிப்பவர், சொத்?ச-வீணாக மனம் வருந். சியே, பூசவடி-டுறப் 
பும் அடைகவென்தோழி, (௪-ற) 

(வறு 

உ்ஷஹு(ு டு . ச . ட்டு ் பம 3 கண்ணோடு காதுடன் மூக்குநாக் கத்ூ்றலாங கானண்பவ னானே 

விண்ணொட லெ ராசர மெங்கும் விளங்கக் கனாவில். [னடீ 

(பண்ணே னவுங்க வவேவே றன்று பீரி துடல் EM GOS) Glo 

கண்ணா ரறிவை நினைவே பிரண்டும் தடுப்பபொர் தொடுப்போசடீ. 

(இ-ள்) கண்ணேடு-கண்ணோடும், காதுடன்-சா.துடனும், மூச்கு 

நாக்கு-. மூச்குநாக்குடனுமான, அற்றெல்லாம்- இர் இிரியக்சளில்லா மலே 

எல்லாவற்றையும், காண்பவன் பார்ப்பவன் சர்வ சாகியாசிய அறிவானே 

னடீ, தண்ணார் அறிவைப்பிரிக்து-குளிர்ச்சி பொருக்திய ஞானாத்மாவை 

பிழந த, உடல் சாணாது-தேசா தியிர் இிரிடங்களும் ஒன்ழையுமு ணராவாம், 

விண்ணொடு அூலெம்-அகாபத்துடன். பூமியுமாசவும், சசாசரம்-இவை4 

விற்றேன் றம் அசையும் பொருளும் அசையாப் பொருளுமாசவும், ஏப் 

(தம் விஎங்கக்சனாவிலடி-எங்கும் பிரசாசிக்கசொற்பனாவஸ்சையிலடி, நா 

ஆன் மரா பியாகிய நானானவன், பெண்ணே-(அகையால்] பெண்ணே, ஈன 

வும்-சாக்கிராவள்தை தோற்றுமயையும், சனவே-சொர்பனாவங்தையைப் 
போன்றனவே, வோன்ற-வேற விதமாக வர்தனவல்ல, இரண்டும்-சாக் 

இரசொப்பன உலகு இரண்டும், நீனைவே-மனவுன்மணியென்னும் பிரம 

ச, திவடிவமே, தடுப்போர்-அல்லவென்று நக்ஷ்பிப்பவர், தொடுப்போ 

ஈடி-விண்வாதம் தொடுப்பவர்களே யாவர் என்சோழி, (௭-ற) 4, 

காணாக்க டவுளைக் கண்ட லர்தேடி.க் Kit CONC) GT [நிந்தேதனம. 

வீணாமு லகுண்மை யென்றுகொள் வாசனை வீட்டவி டத் இலடீ. 

மாணாவ லகழுக் காலநிலையென்று மதிகொள்வ தார்தேரம. 

பேணார் தமைத்தா மறியா ரவர்சொற் பிதற்ற லழகல்லம.. 

(இ-ள்) லிணாமுலகு-பொய்.பா௫ய உலகை, உண்மையென்று கொள்- 
மெய்யென்று சொள்ரம், வாசனை-பழக்கமை. விட்ட விடத்திலமீ-விட்ட. 

விடத்திலடீ, காணாச்சடவுவை-தூலசட்சுச்குத் தோன்றாத கடவுளை, சண்டு- 

ஞூனக்கண்ணாலுணர்க்து பிரகு, அகலம் சேடி -தோற்றவுலசைச்தேடி, 

பார்த் தம், காணா த-விளங்காமல், ஒழிச்தேன்-ரீங்கிர்ன் றேன், மாணாவல 

கம்-மாட்டிமையற்றவுலகும், மு£ச்சாலம் - இ௱ப்பு-றிசழ்வு-எ இர்வெனும் 

மூன்று காலங்களும், நீலையென்று-ச்ச்சயமாயுளதென்று, மதிகொள்வ.து, 

மதிப்பத, யார்தேர் யாரென்று அரசாய்க து அறிவா இய தானென் ரறிவாய், 

சமைத்தாம்--தறிலாயெ தம்மைத்சாக்கள், பேணர்-சாப்பா தினார், அறியார் 

தெரிக்துதொள்ளார், gauiCsni-gai சர்மிக்கும் பேதவார்த்சைகளை 

ஈ.பி, பிதநிறல்-பினததித் இரிமல், அழகல்ல ௮ழ்சாகாது. (எற) 5,



Os விட்தது Os ளி 5p ல், எச 

எதும்பெ ருமலெல் லாம்பெர்ற வன்போல வின்புற்றிருக்ே தன டி. 

யாதுஞ்ச டமிதி லே?தா சுகமென் றசன்ற விட த்திலடீ 

திதொடு ஈன்மையொ ருளிடத்தோதத்தஞ் சிந்தையி லோதோடி, 

ஏதுகொல் யார்க்கும் பிரியந்த னையன் நி யேற்றக் குறைவேயடீ, 

(இ-ள்) யாதுஞ்சடம்-அறிவைக் தவிர மற்ற யாவும் அ௮சத்துப் பொ 

ருள்சள், இதிலேதோ சுசம் என்ற-இவ் வசத துப்பொருள்சளாலே.து சர் 

தோஷமென்று அறிச் து, அகன்ற விடதில்-நீங்கெெவிடத தில்,எ தும்பெறா 

மல்-,அறிவாகெய எனையன்றி மற்றேதும் அடையாமல், எல்லாம் பெற்ற 

வன்போல்-எல்லாச் சுகத்சையமடைந்தவன் போல், இன்புற்று- இருப் இ 

யான சச்தோஷமடைந்து, இரு*தேனமீ-தன்மயமாயிருந்தேரடி, தீதொடு 

ஈன்மை-துச்சசுசம், பொருளிடத்தோ-பொருள்சளிடத்திலுள்ளதோ, தத 

தம் இர்சையிலோ-கங்கள் த௩்கள் மன இனிடத்திலுள்ளசதோவென்று,(2தா- 

ஆராய்ந்து மனிதினிடத்தே யுளதென்றறிவாய், தனையன்றி-றன்மாவாகுப 

தன்னைத்தவிச, எதுசொல்-எந்தட்பொருள்மி.த, யார்க்கும் பிரியம்-எவ 

ருக்கும் இஷ்டமென்று விசாரிக்கில், எற்றச்குறைவ-.ன் மாமிதன்றி மற்ற 

வற்றின்மி*। அதிசம் தாழ்வான அன்பு உளதாகும். (௭-.ற) 0, 
9 Gan 

வாய்?பசி வாதாட மெளனம்விட் டகலா. 

வகைகண்டு கொண்மடேனம. 

தாய்மலி. மகனரசை யாள்கிலா னறிவிற் 

ஜகர்வரா மையினா௨டீ 

பேயர் இலர் வாய்மூடி யேதிரிவர் சிலரொன்ழும் 

பேசாதேயென்பாரடீ 

பாய்மனதை மூடவகை வாய்சொடல துப3தசம் 

பண்ணு வாரிலைதேரடீ. 

(இ-ள்) தாய்மலடி-தாய் என்றும் பிள்ளைகள் பெராதவள், மகன்-அம் 

மலடியின் பிள, ௮ரசையாள்லொன-உ௨லகை அரசாட்சி செய்யானென் 

பதுபோல் ௮றிலில்-அறிவினிட து, வராமையிஞனல்-என் ௮.ம்உலசம் உண் 

டாசாமையினாலேவாய்பேசிவாதாட-வாயால் பெசிதர்ச்சம்செய்யும்போதும் 

மெளனம் விட்டு-கன்சொருப நிலையைவிட்டு அகலா த-கீய்சாச,வசைகண்டு 

கொண்டேனடீ-வி2மறிர்துசொண்டேனம,லர் வாய்மூடியேதிரிவர-இலர் 

வாயைமூடிச்கொண்டே இதுமெளனமென் று: நினைக ஐ.அலைவார்,சிலர்ஒன் 

றும்-டிலர் ஒருவார்த்தைடட, பேசாதே யென்பர்-பேசச்கூடாதென்பர், 

பேயர-இல்விருவகையினரும் பயி தியக்காரர்கள், பாய்மனதை-விஷயங் 

சுவைத் தாவும் மனசை,மூடவகை-நிற:2 தவி, உபசேசம்பண்ணுவார்-பிறர் 

Gs lil rey ச்சவுைபபவர், லாய் கொடலது-வா யைக் கொண்டல்லாமல்,



உ அனு lau] நற்கு ஜிபி aD), 

இலைதே?--வேறு விகம்செய்யவழி இலைஎன்பதை ௮றிச் துணர்வாய் (8- று) 

௮ருவாகி யுருவாகி பருவரு மாஇயியை யன்ஞுகி நிவ்றேனடீ 

வருதும்.” னனவுகன வுகளிலரு துரிய இல் வம்பரல வென் 

[பாரடி 

5 ௪. தகதக லை pl) த ற ட இருவடைய வடலவள ச விருமையெற் வலைருரவர் மதசாரக 

| மன்செயலம. ட 
. ence mt Diy: ty ப்ட் யருமைமிகு வருமைஞுரு துரியவடி. வாஷஜே/சள் யாதுங்தை 

7 
வியவொராம., 

(இ-ள்) வரு ஐயிலில்-தனவனுபவமாப் வரும் நித்திரையில், அரு 

வாகி காற்றாகாயம்போல அரபமாடியும், நனவு-சாச்கிரச வத்தையில், உரு 

வாகி-மண் ஐலழுதலியதைப் போல் ரூபவர்நுச்களாகிபும், கனவுகளில்- 

சொப்பனுவத்தையில், அருவருவுமாகி-அசரிபோல் ரூபாரூபமுள வஸ் 

துக்களாமெம், அருதுமிய2 4 அருமையான துரியாவஸ்தையில், இவை 

யன்ராகி-.ரூபம் அுபம் ரூபா ரூபம் இம்மூன்றும் அல்லாக தாகியும், நின் 

ஜெனம-டம்மூன் றுச்கும் சாட்சியாயம் நிலை ச்தேனடி, வம்பர்-- உண்மை 

யறியா கஞூடர்கள், ௮லவென்பர்-மேத்சொன்னவகை சரி;பல்லவென்பர், 

திருவடைய-( ப்படி அலவென்பர்) மூடரை மயக்கி பணம்பறிச்சவும், 

உடல் வள7-௮ இனால் உடலை வளர்ச்சவும், இருமைபெஈ-இப்பிறப்பில் 

இவ் ஏலகசுகத்சையம், மறு பிறப்பில் மேலுலக சகச்தையம் அடையவும், 

அலைக ரவா-.நலைகின்ற வஞ்சனை குருச்களாம், சேசார்கள்- உண்மையான 

தனதான் மசுகக்மை யடைந்து தெர்ச்சியடையார்கள், என் செயல்-நான் 

என்னசெய்வது ஒன்றுமில்லை. ,ஈ ருமைமித-மடைப்பது மிகவரிதான 

குரு-அசரியரொலும், அருமை துியமடிவு- அரிதான துரிய சொரூபமாக, 

அஜனோர்கள்- நயிஷனோர், யா பப-தனையன்றி யாது மிலையென்று, கைபிடி 
ட 

வார-மைவிட்ுி கணித இருப்பர், (ate 2) 8, 
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(இ.எ்) ஐரியாகி-விஷ்ணவாகியும், அரளனாகி-டணாகயம், அபனாகி 

பிரமளாகியும், நின்நதெ த நின்றது எதுவோ, அதுவாகி-௮ துவேரானாகு 
ச உ, [ஆ . . ௪ 

நின்றோ ௩-ரிலபெற்ான ம, அரியரணுமயனாகி.- விஷ்ணு சலன்- பிரமன் 
அ ரூ a - . a my ப ௪ 

exons, dang ௮றிசெநிலையொறது ஞானமாகு மென்ப, உண்,



அபயம்... ௪௩ 

மை-சத்தியம், அயலெனலடர் து-வேறெனல் பொருந்தா து,விர-இனிசர் 
தேசமந்மிரு, தெரியாதபேோ-புத்தியினர்களும், தமைச் சேடாதபேர்-ஆன் 
மாவாடிய தனைவிசாரித்.து அறியாத பேர்களும், வேறு செப்புவார்.-தனை 
யன்றி ௮ரி அரன்: ௮யன்வேரறுக இருச்சிரார்களென்று சொல்வார்கள், 
சப்பாம்-அப்படிசொல்வது பிழையாகும், சரியிசையை-நரிக்கு உணவா 
தூம் உடலை, கானெனா-மானென்றும், நீயெனா-£யென்றாம், சொள்மட 
மை-கொண்ட அறியாமையினால் அபபடி வேறளதாய்க்கூறுவர், சான்சொ 
ல்வது-அம்மூடருக்கு கானுபதேச்ப்பத, இனியென்ன விருக்ெது ஒன் 
மில்லை. (௪-௮) 9, 

சவிகற்பா ௬ மிகற்பச்சமாதிகளென்றன்றகைமைக்குப் பேராச்சட 
பவிசோத மாகவறி வேவிளங் சக்கண்ட டைந்தவி டத் இலடீ 
புவியுளோர் பலடிட்டை மரத் ரஜபமா இமேற்பூச்சுகாட்டிரவொரடீ. 
சிவமாகவைக்கவுலகரமனதையறிவாற்செகுப்போர்பிழைத்தாரடீ, 

(இ-ள்) அவிசோதமாக-பகை யில்லாகதாக, அறிவே விளங்க-எங்கும் 
ஞானமயமாய் விளக்க, சண்டடைந்த-பார்த்தானந்தம் பெற்ற, இடத்தி 

-வம-ஸ்தானத்திலடி, சவிகற்பம்-சாக்ர சொப்பனாவடிவ பெதம் பிறத்ச 

லும் கிருவிகற் பம்-கித்திரை வடிவமாய் பேதமற்றிருத்தலுமாயெ, சமாதி 

கள்-, இவ்விருசமாதி யோகங்களும், என்றன் சகைமைச்கு-என்சுபாவகுண 

தீதிற்கு, பேசாச்சு-அறிகுறியாச்சுது, புவியுளோர்-பூபியிலுள இல கூடர் 

கள், பலகிட்டை-பல தர்திரத்தால் மனமசைவற்றிருச்கச் செய்தலும், மந்தி 

சம் ஜபமாதி-ஒம் எனும் பிரணவருதலிய மர்.இிரம் உச்சரித்தலுமாயெ, 
மேற்பூச்ச-மேல்வேஷம், சாட்டிடிவார்-சாண்பிப்பார்கள், 9வமாசவைச்ச- 

அப்படி. மேற்பூச்சுசாட்டும் மூடர்கள் தங்கள்மனதை வொசாரமாசவைத்து 

சண்மூடி, பூசிச்ச, உலசாம்மனதை-உலசாகாரமாகும்மனதை,௮றிவாற்செகு 

ப்போர்-அறிவினால் தன்மயமாச்க ஜ.ிப்பவர், பிழைத்தார்-விமச.தி௮டை 

த்தார், (௭-௮). 10. 
ஆச செய்யுள்கள் 194, 
  

அபயம். 

தடமா ருலகத் தவர்சென் னெறிவெவ 
விடமே யெரியே யெனவிட் டகலக் 
கடையே னையருட் கண்ணா லருளெம் - 
மடி.கட் கடியே னடைவே னபயம். 

(இ-ள்) சடமார்-விசாலம்பொருந்திய, உலசத்தலர்-உலூலுள்ள ஜு 

weer, செல்கெறி-ஈடக்சின்றவழி, வெவ்விடமே-கொடிய லிஷூச்இழ்( 

சமானமானதே, எரியேயென-கொடிய நெருப்பிற்குச் சமமானசேன், , 

_விட்டகல-௨லக நடையைவிட்டு நீங்கும்படி, கடையேனை - தாழ்ர்த. 

ea err, அருட்சண்ணால்-சிருபா இருஷ்டி.யினால் மேலவனாக்கி, அருள்-.த! -



ore Hguarsis தீபிகை, 

கொண்ட, எம்மடிசட்கு எமதாசாரியர் திருவடிகளில், அடியேன்-,நடிமை 

யாகயெயான், ௮ப.ம்-பயமில்லாமல், அடைவேன-சேருவேன், (எழு). 1, 

பொன்னாற் புலியாற் புனைமங் வைகல் 

sep சுகமுண் டெனத்தட் டழிவேற் 

கென்னா லெனைகண் டெனிலின் புறவி 

பன்னா வடி.கட் கடியே னபயம்,. 

(இ-௭) பொன்னால் - சீவர்ணததினாலும், புவியால் - மண்ணினாலும், 

புனை மங்கை-ஆடையாபரணமணிர்த பெண்ணினாலும், ஈலக்தன்னால்-உண் 

டாகும் ஈன்மையால், சுகமுண்டென-செளச்யெ முண்டென்று, சட்டழி 

வேற்கு-ஆசைச்கடலிலிழிர்து மோகூகரையேற வழிதெரியாமல் நிலைகல 
ங்டிய எனக்கு, என்னாலெனைசண்ட9 - என்னாவென்னையறிர்த, எனிலின் 
புற-எனிற்சச்தோஷமடைய, ஈ-௫ருபை செய்சருளிய, ௮ன்னாவடிசட்கு- 

தாயனைய ிருவடிசட்கு, அடியேன்-௮டிமையாயெயான், அபயம்-பயமில் 
லாமல் சேருவேன், (எற, 9. 

தானா ௬லகர் தந்தா னெவனிவ 

வனா ருடல்வர் துறலே னெனலான் 

ஞானா நந்த சுகர்கா னாக்கொளி 

ரானா வடிகட். கடியே னபயம், 

(இ-ள்) தானார்-தான் ஆரென்றும், உலகர் தீ$சானெவன்-உலசமுண் 

டாக்னெவ னெவனென்றும், இவ்வூனார்-இச்சரீரம் யாரென்றும், உடல் 

வர் தறலேன-இக்தசேகம் ஏன்வர்ச தென்றும், எனலான்-ஏன் று சத்துச்ச 

Gorn Bate. சதாவிசாசணை செய்வதால். கூானாரந்தசுக.ம் - ௮றிவாநந்த சர் 

சோஷம்,தானாக்கும்-தானாக உண்டாசச்செய்யும் ஒளிசானா-பிரகாசம்பொ 

ரர்.திய, அடி.சட்கு-ஆரரியர் திருவடிகளுக்கு அடி.யேன்-௮டிமையாெ 

யான், ௮பயம்-பயமில்லாமல் சேருவேன், (௭-௩), 9, 

பொய்யா முலகும் பொருளோ டுடலும் 

வெய்யோன் மகனும் விதியுங் கதியு 

மெய்யா முனிறர் திவைபோக் கன்மனத் 

தையங் கெடுவென் றவடிக் சுபயம், 

(இ-ள்) பொய்யாம் - பொய்யாசிய (தோ.ற்றல் மாத்திரமாயெ), உல 
கும்-உலசமும், பொருளோடு-வஸ்துவோடு, உடலும்-தெசமும், வெய் 

யோன் மசனும்-குரியன் பிள்ளையாயெசனியும், விதியும்-ஈல்வினை தீவினை 

ச்டோசவரும் பிசாச,த்.துவசன்மமும், கஇியும்-பதமுத்தியும், மெய்யாம் 

உனில்-மெய்யதிவாசிய eed, sig~Caroged sg. இவைபோச்சல்-



பயம் or 

இலைகளை உனில் sraveud Qewal sed, nardongsun ~ மனத்இினால் 
நிகமும் சதேசச்கூத்தாகும்) கெடு-இச்சர்தேசச்தை ரீச்ிடு, என்ற அடி. 

ச்கு-என்று தெரிவித்த என தாயர் திருவடிக்கு, ௮பயம் - பயமில்லாமல் 

சேருவேன், (4-2). 4. 

மண்ணால் வருவ மண்ணா மதுபோ 

லெண்ணீ யெதுவா குவையிவ வுடல்லிட் 

டுன்னு வகையென் னெனவே யுணர்வீ£ 
யண்ணா வடி.கட். கடியே னபயம், 

(இ-ள்) மண்ணால்வருவ-மண்முதலிய பஞ்சபூதங்களால் தோன்றிய 

சராசர உடல்கள், மண்ணாம்-மறுபடி மண்முதவியதாகவே மாறிவிடும், 
௮.துபோல்-அத் திருட்டார்தத்தைப்போல், எண்- யோடத்துப் பார்ப்பாயா 

லல், நீ எதுவாகுவை - (பரமான்மாவின் பிசிபிம்பச் சாயாரூப ஜீவனா, 
யெ நீ ௮ப்பசமான்மாவே யாசாமல்) பின்னெந்த வடிவாகுவை, இவ்வுடல் 

விட்டு-இச்சரீர அபிமானம் நீக, உன்னாவகையென்-உன் சொருபத்தை 

நினையாதவிதமெனன, எனவே-என்று, உணர்லீ - அறிவைக்கொடுத்த 

௮ண்ணாவடிகடகு-தர்தையொப்பானவரிட இருவடிகளுக்கு, ௮டியேன்- 

அடிமையாகயெ யான் ௮பயம்-பயமில்லாமல் சேருவேன், (எ௪-று.) 9, 

இ.துரா மெனலிங் சசையச் சொலிபின் 
னெதுசெய் யெனில மிசையத் தகுமிங் 

கதுகாண் கலர்சொல் லதுதக் இடுபே 

றெதுபொய் யெலுமெம் மிறைதாட் கபயம். 

(இ-ள்) இதுசாமென - இதுதான் சாமென்.று, இக்கு - இவ்வுலகல், 

இசையச்சொலி - ஈம்மை ஓப்பச்சொல்லி, பின்-பிறகு, எதுசெய்யெனி . 
லும்-எதைச் செய்யச்சொன்னாலும், இசையத்தகும்-ஒத்.து செய்யக்கூடும், 

அ.துசாண்லெர் சொல்-௮ப்படி இதுதான் நீயென்று சாட்டசச்தியில்லா,ச 

வரிடசொல்லும், ௮துதர்திடுபேறு-௮,2 சொற்சளால் கொடுக்கும் செல்வ 

டூம், எதுபொய்யெனும் - எதுவென்றால் பொய்ச்செல்வமாகும் என்று 
தெரிவித்த, எம்மிறைதாட்கு-எமதாசிரியர் திருவடிக்கு, ௮பயம்-பயமில் 

லாமல் சேருவேன் (௭-ற) 6, 

உயிரே துலசே துடலே துலைவே 

தயிர்வாம் விதியே தகமே தயலாஞ் 
செயிசே துனைந தேரிற் றெளியா். 
தீயே லெலுமெம் மடிகட் கபயம், 

(இ-ள்) உனைரீசேரில்-.ஆன் மாவேரானென் ற உனைரீயாரரய்ச் தணரில், 
உயிரேது-உனையன் ஜி ஜீவனே ௮, உலசே5-௨லகமேத, 'உடலேழி-சரீர



௪௬. ஒனுபவாரர்த தீபிளை, 

மேது, உ£லகே த-பயுமே.த, அயிர்வாம்-தண்மையாகிய, விதியே.தி-௭ 

ழேது, ௮சமே.தி-மனமென்பதேது, ஆயலாஞ் செலிரேது - அர்நியம் உள 

தெனும்குந்றமேது, தெளியாதபசே- தன்னைத்தான் விசாரிச் துணராத 

குற்றமே, எலும்-என்று தெரிவித்த, எம்மடிகட்கு-என தாடிரியர் திருவடி 

சட்கு, அபயம்-பயமில்லாமல் சேருவேன், (௭- ற) 7, 

அழியா வுனைநீ யதியா மையினாற் 

பழியாம் பிறவி பதமுத் இகளார் 

வழியா லுலைவா கனைவர் கவெனச் 

செழீபே ரருள்சே வடிகட் கபயம். 

(இ-ள்) அழியாவுனை£-என்றும் காசமாகாத வுன்னை நீ, ௮றியாமையி 

னால்-தெரிர் துகொள்ளா மையினால், பழியா ம்பிறவீ-பழிப்பா சய ஜனன 

மும், பரு தீதிகல்-௮ச்சனனமடையும் இர் திரபிர்மாதி லோசபசமு.த.திச 

ளும், ஆர்வழியால்-நிறைந்தவழியினால், உலைவாதனை-சென்றலைகன்ற வா 

சனைப் பழச்சமும், வர்தவென-வந்ததென்று, செழிபோருள் - இறெப்புற்ற' 
மிகுந்த இருபையோடு தெரிவித்த, சேவடிசட்கு-அரரியர் சிவந்த பாசக்ச 

ளுக்கு, ௮பயம்-பயமில்லாமல் சேருவேன், (எ-று) 6, 

பெரியார் சிறியார் பெற்றார் பிறரென் 

றிறிவா தனைவிட் டகலா ரகலார் 

பெரிதாம் பிறவிக் கடனீ பருவா. 

யறிவா யிருவென் றவடி.க் கபயம். 

(இ-ள்) பெரியார்-இவர் பெரியவசென்றும், சதியார்-இவர் சின்னவ 
சென்றும், பெற்றார் (என்.ற.ம்) - இவர்சம்மைப்பெற்ற தாய்தர்தைகளென் 

௮.2, பிறர் என்று-இவர் அர்தியசென்றும், அறிவாதனை-அறிஏன்ற Cus 

- வாசனையை, விட்டு ௮கலார்-விட்டு எல்லாரும் சமமென்றறிந்து நீங்காத 

வர், பெரிதாம்-பெரிதாகிய, பிறவிச்சடல்-ஜனனசாக ரத்தை, ௮கலார்-விட் 

Of69 Cora சரைஎரார் (கையால்) நீ, அருவாய் - ௮ரூபியா௫யும், 
அறிலாயிரு-ஞானரூபியாகியும் நிலைத்திரு, என்றவடிக்கு-என்றதெரிவிச்ச 

ஆரியர் இருவடிக்கு, ௮பயம்-பயமில்லாமல் சேருவேன், (எ-த) 9, 

சிவமாம் பொருளன் ஜியிலோர் பொருளு 
மிவணுண் டெனிலுண் டிகமும் பரமு 

மவனீ யெனசொல் லருமா மறைவாக் 

கவமோ வேலுமெம் மடி.கட் கபயம், 

(இ-ள்)தர்பொருளும்-ஐர்வஸ் துவும்,வமாம்பொருளன்றி-சவமாயெ 
வஸ். அவை)த்சவிர, இல்-௮னணு த் திசம்வேறில்லையாம்,இகமும்பசமும்-இல் 
வுலகமும் மேலுறசமும், இவண் உண்டெனில்-இங்விடத்தில் what
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சிவத்.சால் உண்டெனில், உண்டு-உளதுபோல்காணும், அவனீஎன சொல்- 

அச்சிவம் ரீதான்என்று சொல்லுகன் 2,அருமாமறைவாச்கு-௮ரிதான மகா 
வேசவாக்யெமான ௮, அவமோஎனும்-வீணாகுமாவென் றுதெரிவித்த௭ மமடி 

சட்கு-எமதாரிரிய£டிசளுக்கு, அபயம்-பயமில்லாமல் சேறாவேன். (௭-௮) 

உடனா னெனவுன் னுதலே யொழியா 
மடமை தருமர் யையின்மா சறவே 

இடஞர் னசொரூ பமேயா னெனலே 
கடனென் றவடிக் கபய மபயம், 

(இ-ள்) உடனானென்-தேகமே கானென்று, உன்லுசலே-சினைத்துப் 
பழகலே, ஒழியா-நீக்சாத, மடமைதரு-௮.ஞ்ஞான தைச் சொடுக்றெ, மா 

யையின் மாகச-மாயையின் குற்றமாம், ௮றவே- இவ்வஞ்ஞானம் நீங்கவே, 

திடஞான சொருபுமே-ஸ்.திரமான ஞானவடிவே, யானெனலே-யானெ 
ன்று பழகலே, சடன்-உனக்கு முறைமையாம், எசம்.றவடிக்கு-என் தெரி 
வித்த ஆரியர் திருவடிகளுக்கு, அபயம் ௮பயம் - பயமின்றி சேருவேன் 

பயமின்றி சேருவேன். (௭-ற) 11, 

எ.துவேண் டினும்வேண் டிலையா யினுமென் 
னிதுவென் னனவவ் வளவே யிவையென் 

முூதுஞா னசொரு பமுமன் றயலன் 
ஹெதுபற் றெனுமெம் மிறைகட் கபயம். 

(இ-ள்) எதுவேண்டினும்-எர்தபொருள்சளை விரும்பினாலும், (௭.௮) 
வேண்டிலையாயிலும்-ஏக்த வஸ்துச்சலை வெறுத்தாலும், என் - ஏன்னபல 

னைச் கொடுக்கும் ஒன்றும்கொடாது ஏனெனில், இது-இப்படி விருப்பு 
வெறுப்பான பேதம்விளைவத, என் னன வவ்வளவே - என் நினைப்பின் 

அளவாகவேமுடியும், இவை-இவ்வகையான பேதங்கள், என்முத்ஞானம்- 
என்பழைய ஞானத்தினிட, சொருபமும் ௮ன்று-வடிவழுமல்ல, ௮அயல 

ன்று - என்ஞானத்தை விடவேரான வடிவமுமல்ல, எதுபற்று எலும்- 
(கையால்) எனையன்றி பர்தப்பட்ட வேறுவஸ்மு எது? ஒன்.றமில்லையெ 
ன்று தெரிவீத்த, இறைகட்கு-தலையாய வாசிரியரிடம், அபயம் - பயமில் 

லாமல் சேருவேன், (எ-ு) 12: 

ஆக செய்யுள் 190. 

  

உபதேச வினுவிடை. 

ஞான மேகென் னையனேயுன் னற்சொரூப மைந்தனே 

 மீனமேது தேசற்றமுண்மை யென்றுகொளளுள் பாவனை:



் 4, aA 

6) த] ௮ ப்பாக றி 2 anh, 

மானமேது சிழ்ஜெனக்கோர் மடமையில்லை யெனலபி 
. மோனமேது ஞானமேலோர் முடிவுமில்லை யென்பதே, ° 

(இ-ள்) என்யனேன்-எனதாரசிரியனே, ஞானமேது - ஞானமென் 
பதி ௭.த, மைர்தனே-டேனே, உன்னம் சொரூபம்-உன_து நல்லாள் மவடி 

வமாகும், ஈனமே.து--இழி3வேசெனில், தோற்றம்-காமராபமாயத் தோன்று 

முலசை, உண்மையென் ற-நிஜமாயுள்ளதென் ௮, கொள்-ஏற்றுக்கொள்றெ, 

உன்பாவனை-உன்னிட நினைப்பாகும், மானமேது பெருமையாதெனில், 
92, த-நான் ளானரூபி, எனக்கொர்-எனச்கு ஒரு, மடமையில்லை-அஞ்ஞா 
னமில்லை, எனலதி - என்று வேதஞ்சொல்வதை அ௮லுபவமாய் ௮றிரது 
கொள்வாய், மோனமே2ு-மெளனம் ஈதெனில், ஞானமேலோர்-ஞானத் 

திற்குமேற்பட்ட ஒரு, முடி.வுமில்லை-முடிவும் இல்லை, என்பதே - என்று 
அறிவதேயாகும், (எ-று) A: 

வித்தையேது யாவுங்கர்கு மெய்யறிவைக் காணுதன் 

மித்தையோ பிராத் இஜநய வின்பதுன்ப விபரிகஞ் 
'சித்துமூ வவத்தைசம்பு ஜீவசாட்சத் துரியனாஞ் 

சத். இயாவும் வந்தடங்கத் தானிடம் கொடுப்பதே. 

(இ-ள்) விச்தையே.த - சல்வியென்பது யாதெனில், யாவுங்கற்கும்- 

எல்லாவற்றையும் படி.த்தமீன் ,மெய்யறிலை-உண்மைஞானத்தை, காணு 

தீல்-சண்டுணர்வதாகும், மிச்தையோ-௮ஞ்ஞானமோ யாதெனில், பிசார் 

இஜர்ப-மயக்கத்தாலுண்டாயெ, இன்ப தன் பம்-சக துச்சங்களுண்டெலும், 

விபரி,தம்-வே.றுபாடுற்ற நினைப்பாம், சித்து - அறிவுயாதெனில், மூவவத் 
தை. சாவு-கனவு-சுழுக்தியெனு மூன்றவஸ்தையை, ஈம்பும் - உண்மை 

யென்று சம்பியிருக்கும், ஜீவசாகஷி-ஜீவலுக்கு சாகதியாகெய, துரியனாம் - 
கூடஸ்தபிரமமாம், சத்து-ஞானாசத்தி யாதெனில், யாவும்வர்தடங்க - எல் 

லார் தன்ணீடம் ௮டஙல்கிறிற், இட ககொடுப்பசே - இடக்கொடுத் திருப்ப 

தாகும், (erp) 2. 

இன்பமேது தன்னைத்தா னெலாவிடத்துங் காணுதற் 

ுன்பமோ தனைமறந்து சொற்பல பிதற்றுத 

லன்பதோ தனைத்தெளிர் தனைத்தையும்பொய் யாக்குதல் 
வன்பவமோ கனவையன்றி வருவதல்ல வென்பதே. 

(இ-ள்) இன்பமேது-சுசமென்பது எதுவென்றால், தன்னைத்தான் - 

ஆன் மாவாகிய தன்னைத்தானே.எலாவிடத்தும்-எல்லாவிடயங்களில்எல்லா 

விடங்சளாயும் ௮திலுள்ளசசாசரப் பொருள்களாயும், சாணுதல்-பார்த்தா 

கர்.திததிறாப்பதாம், தன் பமோ-துச்சம்யாசெனில், தனைமறர்து - எல்லா 

மாய்த்சீதாற்றும் சொரூபச்சை மதர் த, சொற்பறன் தன்னைபன்றி பொ
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ர௫ள்கள் வேறுளதாச அகேகமயக்ச வார்த்தைகளால், பிதற்றுதல்- விடாது 

சைச்தலாம், ௮ன்பதோ-.பிரியம் யாதெனில், தனை தீசெளிச்து - அறிவா 

இப தன்னைச்தெரிர்து, ௮னைத்சையும்-௮சையம் பொருள் ௮சையாப்பெர 

ருளாயெ யாவற்றையும், பொய்யாககுதல்-பொய்யென்றறிதலாம், வன் பவ 

மோ-கொடுமையாகிய பிறப்போ, கனவையன் நி-நினைப்பைத்தவிச, வரு 

வ. அ௮ல்ல-உண்டாகுவதல்ல, என்பதே-என்று சொல்வதாகும். (எ:௮) 3. 

ெப்வமேது சர்வதேச தெகியாகு மறிவுகாண் 

பொய்யதேது காமரூப பூதபெளதி கரஇகண் 

மெய்யதே தார்தவின்ப மேசொருபர் தன்னுரு 

வுய்வதோ தனைப்பிடித்திங் கொன்றும்வேண் டிலாமையே, 

(இ-ள்) தெய்வமேது - சடவுளெது வென்றால், சர்வதேசம் பிரமன் 

முதல்புல்லீராகிய சசல உடல்களிலும், தேயொகும்-.ஆன் மாவாயிருக்கும். 

௮றிவுகாண் -- ஞானமென்றுணர்வாய், பொய்யதே.து - மித்தையென்பது 
யாதெனில், காமரூப-பேரும் வடிவமுமாய்த்சோன்றும், பூசபெளதிசாதி 

கள்-பஞ்சபூதபெளதிகாதி சரீரக்களாம்,மெய்யதேது-உண்மையானதேது, 

தீன்னுரு-சன்வடிவாயெ,சொருபம்-ஞானசொருபமாம்,அனதவின் பமே- 
அதுமுடிவில்லாத சுகவடிவானதே என்றறிவாய், உய்தக்தோ-மாம் பிழைக் 

கும்வழியோ, தனைப்பிடித்,து-௮றிவாகெயெ தனைப்பற்றி, இங்சொன்றும்-இவ் 

வலூல் வேறொன்றையும், வேண்டிலாமையே-விரும்பாமல் பரறற்றிருப்ப 
தேயாகும், “(ஈ2) 

ஜாஇதன் னமிசமென்று சகலமுள் எடக்குதல் 
வாதியாவர் மனமலாது மற்மோரில்லை காண்பொருட் 
கா.இயாவ சென்னினீ யகாஇநீ யலாஇலை | 

சோதியாவை யும்விளக்குஞ் சுத்தஞதான சோ இ3ய. 

(இ-ள்) தன்னமிசமென்ற-- (சகலமும்) தன் வடிவமென்ற௫ Lewis, 
சசலமுள்எடக்குதல்-சகலத்தையும் தன்னிலயிச்செயம் செய்வத, ஜா.தி-ரல் 

லகுலமாகும், வா தியாவர்-ஈமக்கு விரோதியாசென்றால், மனமலாது-மன 

தைவிட, மற்றோரில்லை - பின்னொருவரும் விசோ.திகளாகார்கள், சாண் 
பொருட்கு-தோழற்றவஸ் துக்களுச்கு ஆதியால சென்னில்-மூதற் காசணப் 

பொருள்யா சென்றால், நீ-ஞானவடிவினனாயெ நீயாகும், ௮ரா.தி £-என் 
றுமுள சடவுளும் நீயாகும், அலாது இலை-௮ல்லாதுவேறு இல்லை, சோதி 
(யாது) - பிரகாசமான வஸ்து எதுவென்றால், யாவையும் விஎக்கும்-எல் 

லாவற்றையும் தெரிவிக்க்ற, சுத்தஞான சோதியே-பரிசத்தமானஞானப் 

பிரசாசமாகும், (ஏ-.று) 5. 

பத்இியேது ஞானதேவை பகலுமிரவும் பரவலுன் 

முூத்இயே துலகுர்ரானு மோர்கடிவ மாகுதல்



௮ ப ௮னுபவாசர்த:நிபில். 

சித்தியோ மனப்பகை செகுத்தடங்க லாளுதல் 

சுத் தவிர மெதிசறச் சுயம்புவாக நிற்றலே. 

(இ-ள்) பத்தியேது-உண்மையான ஆசானை எ.துவென்னால், ஞான, 

தசெவை - ஞானச்சடவுளை, பகலும் இசவும் - பகலிலும் இசாததிரியிலும் 

பசலல்-விடாதுதியானம் செய்தலாம், உன் முத்தியேத-சடனே! உனக்கு 

மோக்ஷம் எதுவென்றால், உலகும்-ஜடசோற்ற உலகமும், தானும்-மை,௪ 

னியமாகியசாலும். தர்வடிவமாகுதல்-பேதமற்று ஏசசொருபமாய் நித்ற 

லாகும், ஏத்தியோ-மோக்ஷம்சைகூடுதலோ, மனப்பகைசெகுச்து - மனம 

வேறெலும் பசையைறஜயித்தி, அடங்கலாளுதல்-யாவும் தானாய் ௮சசாட்ி 

செய்வதாம், சுத்தவீரம்-௭.திரிக்கு மூ.திகுகாட்டி, யோடாததைரியம் எது 

வென்றால், எ.திர.ற-௭.திரில் தன்னையன்றி சோத்றப்பொரு ளொன்௮மிலை 

யென்றறிந்து, சுயம்புவா-சுபசொருபமா௫), கிற்றலே-நிற்பதாகும் (௭-2) 

அண்டமேது தனவளைத்து மாடரின்ற கோலமாம் 

பிண்டமேக ேசகமாயப் பிரிந்துணாத்த போகமாங 

"கண்டமே தவத்தையுண்மை கண்டொருக்கு படுதல 

கண்டமோ தனைத்தெளிக்து கற்பனை கடந்ததே. 

(இ-ள்) அண்டமேது - சமஷ்டியான புவனவண்டம் எதுவென்றால், 

நனவு-எண்ணமே. அனைத்துமாகின்ற - எவ்லாமா இநின்ற, கோலமாம் - 

அழகாகும், பீண்டம்-வியஷ்டியான தேகம்எதுவென்றால், ஏகதேசமாய்ப் 

பிரிந்த-உலகினின்று ௭௧ உடலாய்ப்பிரிச்து, உணர்ர்த- அறிந்த) போச 

மாம்-சுசமாம், அவத்தை - நனவுகனவ-சுழுத்திஎனும் மூன்றவத்தையை, 

உண்மைகண்டு-நிஜமென்று சம்பி, ஒருக்குபரிதல்-ஒருவழிப்பட்டு நிற்றல், 

கண்டமே-அளவுடையதாகும், ௮கண்டமோ--எல்லையற்றிருப் ரசா, தனை 

த்தெளிர்து - ஆன் மாவாயெ தன்னைத்தெரிர்து, கற்பனைகடர்ததே-பொய் 

த்தோற்ற உலகைவிட்டு நீம் நிற்பதாம். (௪-2) [தி 

பொருளதே தழிவிலாத போதருபங காப்பதே 

qm sg WHS TUG BT ம௫ூமைபேசி மாழ்குத 

லருளதே துலகெலாந்தன் னருயிசென் றெண்ணுத 

லிருளதே.து ஞானம்விட் டெலாக்கலையுங் கற்பதே. 

(இ-ள்) பொருஎதேது - ௮ழியாதவஸ்து எதுவென்றால், அழிவி 

லாத-செடாத, போதரூபம்-ஞா னரூபத்தை, சகாப்பசே-சாப்பாற்.றுவசே, 

மருளதேது-மயச்சமெ.து வென்றால், மந்த்ர-ரமசிவாய-ராசாயண முதலிய 

மக்இசங்களிடவும், யந்த்ரம் - பிராண.பிரதிஷ்டை செய்யும் சச்சசங்களிட 

வும், மைபே9-மகத்துவங்கவைப்பேசி, மாழ்குதல் - சாதலாம், ௮௫௭ 

சே.த-௫ருபை எதுவென்றால், உலசெலாம்-உலூலுள்ள ஜீவர்களை யெல் 

லாம், தன்னாருமிசென்று-தன்னில் நிறைர்த ஜீவனைப்போன்ற skate



உபதேச dey Ben HS 

ளென்.ற, எண்ணுதல்-கினைத்தலாம்,  இருஎசேது - அர்தசாசமெது 

வென்றால் ஈனம்விட்டு-அநிலைப்பர்றிப்படியாமல்லிட்டு, எலாச்சலை ip 
FP VG 

ty 

மற்றெல்லா சாஸ்.திரங்களையும், கற்பதே-படிப்பதேயாம், (௭-௮) 8, 

புருடர்யாவர் பசைவரே.லும் பொய்மைதீர வெண்ணுவோர் 

இருடர்சம்பி னர்க்கங்குண்டு தெய்வங்குருவு மென்பவர் . 

குருடர் தம்மைக் காண்கிலார் குரு க்கள்வேடங் கொள்ளுவோர் 

wD pss பேர்நிராசை மன்ளிலாழும் புண்யர்காண். 

(இ-ள்) புருடர்யாவர்-புருஷாள்யாசென்றால், பசைவசேனும்-தனச் 

குவிசோ திகளானாலும், பொய்மைதீ7-அவர்சளிட ௮றியாமைறீங்கும்படி, 

எண்ணுவோர்-உபதேசஞ்செய்ப நினைப்பவர், இங்கு-இவ்வுலகத்தில், கம் 

பினவர்களுக்கு-மூட ஈம்பிச்சையுள்ளவர்களுக்கு, தெய்வம்குருவும்-கடவு 

ளும் ஆசிரியரும், உண்டு என்பர் -உண்டென்று உபதேப்பவர், இருடர் 

ஆவச்-கள்ளாிரியராவார்கள், தம்மைக்சாண்லொர்-.ஆன் மாவாகிய தம்மை 

அறியாதவர்களும், குருக்கள் வேடங்கொள்ளுவோர்-ஆ9ரியர்களைப்போல 

பொய்வேடம் தரிப்பவர்சளும், குருடர் (ஆவர்)-ஞானக்கண்ணில்லாத குரு 

டர்சளாவார்கள், மருள் துறக்தபேர்-அஞ்ஞான ம் நீவ்கெளர்கள் யாரென் 

றால், 9ிராசைமன்னிவாழும்-ஆசைமீல்வொழ்சின்ற, புண்ணிர்சாண்-புண் 

'ணியவான்களாம். (எ-றி) 9, 

பொய்யர்யாவ ர௬டலினாசை பூட்டியாட்டிப் போக்குவார் 

மெப்பர்யாவர் மலைவுதிர வேதமுடியவைக் காட்வொ 

ரையர்யாவ ரையடீங்க வாஇயர்த மூட்டுவார் 

வெய்யாவேட மிட்டுவிபவ வெறிகொடெங்குங Biase. 

(இ-ள்) பொய்யர்யாசென்றால்-பொய்பேசுறெவர்கள் யாசென்றால்,. 

உடலினாசை பூட்டி -தேகாபிமானம் ஊட்டி, ஆட்டி-அவ்வாசையில் உழல 

வைத்.து., போ த்குவார்-வாழ்காள் al mss Hauer, மெய்யர்யாவர்-உண் 

one us) march யாரென்றால், மலைவுத$7-£டனிடமயக்சம்நீசச, வேதமு 

டிவை-வேசுத்தின் முடிவாகிய ஆன்மருபத்தை, காட்டுவார்-ரீதானென்று 

தெரிவிப்பவர், ஐயர்யாவர்-சந்2தகம் இர்ர்சவர்யாசென்றால், ஐயம்சீல்க- 

2டனிட சர்தேசம்தெளிய, ஆதியத்தம்-முதலும், முடிவுமாயெ அறிவு£தா 

னென்று, ஊட்டுவோர்- அறிவிப்பவர், வெய்யர் (யாவர்)-சொடியர்யாசெ 

ன்றால், வி. வலேடமிட்ட-ஞானச்செல்வர்சளைப்போல். பொய்லேடம் சரி 

த்த, வெறிகொடி-பணம்பறிக்கும் பயிததி.பங்கொண்டு, எம்குக் திரிவர்-எவ் 

விடத்திலும் அறிவினளர மயக்கஇச்திரிவர், ௪-2) : 10. 

ஆகசெய்யள் 140, 

11 ப



டே அனுபவாகர்கு தீபிகை, 

கன்றிமமவாமை, 

Core எரு 

இப்பாரிற் பிறந்திறக்கு மீடுக்கணுக்கங் காளாகி 

யொப்பேது மறியாத லொருபொருளை யறியேனை 

முப்பாழும் பாழாக்கி முதற்றானி யங்கடத்த 

யப்பாலில் வாழவைத்த வடி.மறக்க லாவதுவே. 

(இ-ள்) இப்பாரில்- இவ்வுலகத்தில், பிறரது இறக்கும்-ஜனிச் துமரிக் 
கும், இடிச்சணுக்கு-சங்கடத் இற்கு, இஙகு ஆளாக - இவ்விடத்திலரிமை 

யாக, ஒப்பேுமறியாத-சமானரகிதமான, ஒருபொருளை - யாவுந்தானாம் 
வஸ்துவை, அறியேனை-அறி.பாதவென்னை, மூப்பாழும்-சாக்ரொசை-சொப் 
பனம்-சுழுத்தியெனும் மூன்றுபாழைபும், பாழாக்பெபொய்யாச நினைச்சச் 
செய்து, முதற்சுணிபங்கடத் தி-இம்மூவவச்தைக்கு முதற்காரணமாட௫ய பிர 

இரு இியையுச் தாண்டச்செய்து, அப்பாலில்- துரியவடிவில், வாழவை)த- 

சுகமாய் நித்தியனாகவாழச்செய்த, அடி.மறக்கல்-ஆரரியரது திருவடிகளைச் 

சித்தியா திருச்ச, ஆவதுவே-கூடுமோ? கூடாது, (எ-று) 1, 

விருப்புவெறப் பாமுல5 விடயகெருப் பாற்றிலிழிக் 
துறக்குழைந்து கருகியதி னுதிபர்ச மறியேனை 
/பசப்பிசம மாக்கிமயிர்ப் பாலமெலு மறிவேற்றித் 
அு.ரக்கவடி. வாக்கடிக டுஇமறக்கத் துரிசறுமே. 

(இ-ள்) விருப்புவெறுப்பாம்-௮னுகூல வத்.துக்களாசகவும்-பிர திஉலவ 

தீதுச்சளாகவும், விடய-காணப்பூிி.௦, உலககெருப்பாற்றில் - உலகமென் 

இற நெருப்பாற்றில், இழிச்த- இறங், அறக்குனழம்து - மிசவுங்கரைச் து, 

கருவெந்து, அதின் ஆதியந்தம்-அதினது உச்பத்தியும் முடிவும், ஆறி 

யேளை-செரிக்துகொள்ள சத்தியற்ற வென்னை, பரப்பிரமமாக்ெமேலான 

பகவச்சொருபமாக்க, மயிர்ப்பாலமெனும்-மயிர்போனுட்பமாகய வாராவு 
இியெனும், அறிவேற்றி - ஞானவேணிமேலேறச்செய்.த, துரக்கவடிவாக் 

கும்-மோக்ஷவடிவாகச்செய்யும், அடி.கள்- ஆரியர் திருவடி.களில்செய்பும், 

துதிமறச்ச-தோச்திரத்தைமறர்தால், துரிசறுமே-குற்றம் நீங்குமா? நீங் 

27.௪. (௭-௮) 9, 
மலதாறு (provi ee மட்டிகட்கு வகுத்தபல 

குலகோத்ர வளசாழ்க்த குருடரின்பின் விழுவேளைப் 
புலையாண வப்பகையைப் போக்கயறி வாக்கிமுத்து 
நிலமேற்றி வாழ்வருளா நிமலனடி. நினைவறுமே, 

(இ-ள்) மலகாறும்-மலநாச்சமுடைய, உடல்வியக்கும்-சேகச்தையே 
கானென விரும்பும், மட்டிசட்குவகுத்ச-மூடருக்குப் பிரித்சளிச்ச, குலம்



நன் நிமறவாமை, ௮௩. 

சோதிர அளர்-ஜா திவமிசமாயெ சேற்றில், ஆழ்க்த-அழுர்திய, குருடரி 
ன்பின்“அஞ்ஞாணிசளாயெ அக்தகரின்பிறசே, விழுவேனை-அக்குல கோத் 

இசசேற்றில் விழுந்தாழும் என்னை, புலைபாண்ம-மாமிசத்தாலா ப உடலை 

யானெலும் கருவமாயெ, பகையைப்போக்கி - விசோதத்தைநீக்கி, 

அறிவாக்இ - அஇன்மாவேயானெனும் அறிவுண்டாக்க, முத்திநில 
மேற்றி-மோக்ஷ்பூசியில் ஏறச்செய்.து, வாழ்வறாளம்-அழிவிலாப் பேசாசச் 
தீவாழ்வைக்கொ9தத, நிமலனடி-நிருமலனாகுய ,ஜூரியன் திருவடியை 
(கினையாவிட்டால்), நினை௨நமே - என்மனம் நிணையாது நிற்குமோ? நிற் 

சாது. (௭-௮) 3. 

சித்தசித்து வடிவாடுத் இசழ்மனதைச் செயிக்கவ[ி 

பத்திசித்தி யோகமெனப் பகட்டுவர்பின் பரிசே தனை 

பெத்தமுத்தி மாயை.ற பேசவதென் னறிவலது 
அத் திலையென் றளித்சவடி தனைமறக்கிற் சார்பெது2வ. 

(இ-ள்) சத்தசி்து வடிவாெசைதன்னிபம் ஐஜடமெனும் ரூபமாக, 

இகழ்மனை-பி2சாரசிக்கும்மனதை, செயிச்சவழி-ஜயித்தடக்கும்விதம், ப.த் 
இிசித்தி-முன்னிலைச்சுட்டிடத் தன்புவைத்து சகடவுளைப்பணிஃது பத்திசெ 

யவதாலும், ௮ணிமா-லடமாவாஇ அஷ்டமாதி சித கள்பெற அப்பியாரப் 
பசாலும், யோகமென-துடயோகம்-லபயோசம்-மநஇரயோகம் மு.சலிய 
யோகாப்பியாசம் செய்தலாலும் ஆமென, பசட்டுவர்பின்-வேஷபாவை5 

ளால் பிரமிச்சச்செய்து எமாற்றுவர்பிறசே, பரிர்தசேனை-அன்பாகச்சென்ற 

என்னை, பெத்தமுத்திமாயை-அன்மா பந்தப்பட்டதெனலும் மோக்ஷ்ம 

டையுமெனலும் ௮ஞ்ஞானமாகுமாயின், பிறபேசுவதென்-மற்றதுளசென் 

சொல்வதால் என்னபயன், ௮றிலலது-ஞானத்தைத்தவிர, சத்திலையெ 

ன்று-அ௮ழியாத பொருளொன்று மில பென்று, ௮ளித்தடி சனை-ஞாஜனோ 

பசேசஞ்செய்த ஆரியர் திருவடிகளை, மறக்கல்-மறந்தோமானால், சார்பெ 
துவே-நமக்கு ஆதாரம் வேறெதுவாரும்? ஒன்றுமில்லை. (௪-ற) 4. 

அரிபெரிய னலபெரிய னரனெனவே வாதாடிப் 
பெரியர்கரு ச் தீறியாது பிதற்றுவர்பின் றிரிர்தேதனை 

யொருபொருளை யன்றியிலை யுலகமென வனுபவத்திற 

சரிவரவே காட்டடிக டனைமறக்கச் சழக்கறுமே. 

(இ-ள்) அலபெரிய ரன்-சவன் பரதவமுடையவனவன், அரிபெரி 

யன்-விவ்ணுவே பாத்வருூடையவன், எனவே-என்று, வாதாடி-சண்டை 

செய்து, பெரியர்கருத்தறியா,து-அரியும்சவனும் ஒன்றசானென்று தெரி 

தசபெரியோர் எண்ணத்தை யறியாமல், பிதம்றுர்பின்-லாய்ஓய2 த பித் 

தீர்போல் பேசுவோர்பிறகே, இரிஈ்சேனை-அலைந்து திரிந்தவென்னை, ஒரு 

பொருளையன்தி-ஓப்பற்ற ஞானவல் துவைத்தவிச, உலகம் இலைஎன-உல
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சம் வேருகஇல்லைஎன்று, அனுபவத்தில்- டன த அலுபவத்இர்ரு, சரவ 
சவே-சரிப்பட்டு வரும்படி, சாட்டடிகள் தனை-தெரிவிச்கும். சிரியர் திரா 
வடிகளை, மறச்ச-மதர்தால், சழக்கறுமே-பொய்க்சோல விழுமாப்பு நீங்கு 
மோ? சீக்சாத, (௭-2) | 4 5, 

அவரவர்க ணினையுகிளை வவர்க்குறுதி;யென்னாது 
சிவன் செயலென் றறைந்துபிறர் சிறுமைசெப்பித் இரிேேதனை 
ய்வச்தையொரு ரூன்றுமஅத் தாரக்த வடி.வாக்இப் 

'பவங்கெடு தீதத் தடைவிடுத் ச பதமறிக்கும் பான்மைய? 5. 

(இ-ள்) ௮வரவர்கள்-௮வ சலர்களும், சினையு நினைவு-எண்ணும் எண் 

ணங்களே, அவர்க்கு தி-அவர்களுக்குப் பலனாசப்பலிக்கும், oo OS™ 
ஏன்று சொல்லாமல், வென்செயலென்று-எல்லாஞ் வேனுடைய செயலே 
யென, அறைர்து-சொல்லி ( நஇினுமுறு இயின்றி), பிறர் சறுமைசெப்பி- 
அச்தியரது குற்றல்கலை எடுத்துசை த, நி4தித.த, இமிம்தேனை-மூடனாய்தி 
இரிக்தவென்னை, அவத்தையொருமூள்.றும்-சாக்கர -டசாப்பன-சழுத்தியெ 
லுழூன்று ௮அவஸ்கைகவையும், ௮2.2 த-மறச்சச்செய்து,ஆனஈ்தவடிவாச்9. 
எனைஞானானச்ச (சொரூபமாக? பலங்கெடுத்த- என து பிறப்பைப்பொய் 
யாக்க (பிறந்திலாயெனக்காட்டி), சடைவி?த்த- துக்க நிவர்த்திசெய்வித்த, 
பதம்-ஆடிரியர் இருவழிசன், மறக்கும் பான்மையதே - மறச்சத்தக்க தன் 
மையுடையவவகனள் ஆகுமா? ஆசாது, (எ-று) 0: 

பராபரனென் ௮ரைத்தமொ.[நி பபனறியாக் குரலர்மலி 

தீராதலத்தி லவர்கண்மொழி தலைபின்மிசைச் சுமப்பேனை 

புராதனபே சறிவூட்டிப் புகல்வாட்டி யிருளோட்டிக் 

கராளமறுச் தாண்டவர்தங் கழன்மறக்கக் சரிப்பறுமே. 

(இ-ள்) பராபரன் என்று-முன்னனனு; பின்னமையுமா யீருச்சிற 

வன் ஒருவனே யென்றறிர்துபெயரிட்ட, உரைத்தமொழி-பெரியோர்வார் 
தீதையின், பயன்றியா-பிரயோஜனத்தைத்தெரிர்து கொள்ளாத, குரவர் 
மலி-.ஆ9ரியர் நிறைந்திருக்க, srs aa - பூவுலகத்தில், அவர்கள் 

மொழி-அவர்கூறம் ஜீவேசபேதபோதக வார்த்தைகளை, தலை.பின்(நிசை - 

தலல்மிது, சமப்பேனை-ரிரேட்டமாக வணிர்துசொண்டவெனை, புசாதன 
பேசறிஜட்டி-பழமையாகெ பெரிய ஞான வடிவைப் பு9ப்பித்,து, புகல்வா 
ட்டி-௮ன்னியச்தோற்ற லாதரங்களைக்கெடுத்.த, இருளசோட்டி-அள்ஞாளா 

க்தகாசத்தையற5.த, சராளமறுத்து- தீக்குணக்களின் வ ழிப்புகா தூத) 
ஆண்டலவர்தம்-எனை யாட்கொண்டவர.து, கழல் மறச்ச-பாதங்களை மறக் 
தரல், சரிப்பதமே-பிறவிப்பயம் நீங்குமோ? நீங்சாத (௭-ற) 7,
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கொலைகளவு காமாதி கொடுகர்கத் தீச்சூழ்ரது 
நிலைகலங்கி மனம்புழுங்கி கெறியொதுங்கி நின் தேனை 
கலையுணர்வி னாம்சாந்திக் கடீலாடச் சு.கநீட 
மலைவோட னவத்தவடி. மாண்பசனை மறப்பதுவே. 

(இ-ள்) கொலைகளவுகாமா தி-மனிதசா இ உயிர்கொலைபுரிசலும், பிறர் 
பொருளைத்திருகிதலும், பசஸ்.திரிகளை யிச்9த்தலும் இனலமுதலாயயெ gts 
செய்கைகளெளும், சொூரகம்-சோ 7?ரகமெனும், இச்சூம்ச் து-ஜுஈனாலை 

சளால் சூழப்பெற்று, சிலைகலல் ரின் றதன் ணிலையினின் று வேறுபட்டு, 

மனம்புமுங்க-மனம்வருக் தி, நெறியொதுங்கி - மெய்ஞ்ஞானமறிபும் வழி 

நின்று நீங், நின்றேனை-௮0.பாய வழிபில்கின்ற வென்னை, கலையுணர்வி 
னாம்-வேதாதிமெய்ஞ்ஞான சாஸ் ௧7 ஆசாய்ச்சியாலுண்டாகும், சார்திச் 
கடலாட- விஸ் ரார்தியெனும் சமுத்திரத்தில் மூழ்கும், சுகம்நீட - sum 
565 சர்தோஷம் ௮ இிசமாயடையவும், மலைவுட-அறியாமைநீல் வும், வை 
தி,சஅடி-செய்துவைத்த ஆரியர் திருவடிகளின், மாண்பதனை - பெரு 
யை, மறப்பதுலே-மறக்கலாமோ? மறச்சப்படா த. (௪-.ற) 8. 

அகண்டசச்சி தாரர்த மாகுமெனின் மகிழாம 
லிஈபரங்க ளாஞ்சடங்கட் கேற்றமுரைத் இரங்குமெனைச் 
சுகவடி.வ னாக்கமலஞ் சோருமரு ஞரைதேக்கி 
யகமயக்க மித்தவரின் னடிமறக்க வறிவுறுமே, 

(இ-ள்) அகண்டம்-குறைவற்றதும்,சச்சிதாரர்தமாகும்-அழியாச.தம்- 

ஞானவடிவானதும்-ஆனந்தமயமான துமான, எனில் மகிழாமல்-என்சொ 

ருபத்தில் சச்தோஷிபாமல், இசபரல் சளாம்-இவ்வுலகம் மேலுலகமெனும், 
சடங்கட்கு-அஞ்ஞானதோற்றச்சடப்பொருட்களுக்கு, ஏற்றம் உரைத்த- 

என்னினுஞ் ஏறந்தவைகளெனத்து இத்து, இரக்குமெனை - அவ்வுயர்லாம் 

பொருட்சுசம் இடைச்சுவில்லையே என்று பரிதபிக்கும் என்னை, சுகவடிவ 

ளாக-அரர்தாத்ம சொருபனாக்க, மலஞ்சோரும்-ஆணுவம்-சாமியம்-மாய் 

கையெனும் மும்மலங்களும் மறையும், ௮அருஷரைதேக்கி-டிருபாவார்த்தை 

களென்னும் வெள்ளத்தை நிறைத்து. .நுசமயச்சம்-மஈ திலுள்ள பபேததிரு 

ட்டிமயச்ச வெப்பத்தை, ௮ழித்தவரில்-ரீக்சனெவரின் ௮டிமறக்க- திருவடி, 
யைமறக்ன், ௮றிவுமே-மெய்ஞ்ஞானம் உதயமுண்டாகுமா? உண்டா 

காது, (௭-ற) 9- 

வேதமுத லாதிகலை விரிக்குமெனை யறியாம 
லோதிபிறர்க் குறைத் துமறை யுண்மைதனை யறியேனை 
wr Buss gs நீமழையி லறிவதெதை யுனையலது 
போதுமுரை யெனவொழிீத்த புனிதனடி. போற்றரிதே 

(இ-ள்) வேதமுதலா திகலை - (இருக்கு-யஜுர்-சாமம்-௮தர்வண மாய 

சாலுவேதங்சளும், மக்திசம்-வியாகாணம்-நிகண்டு-சர்தோபிதம்-நிரு த்தம்”
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சோதிடம் முத்விப ஆறவேசாக்கங்களும், மீமாஞ்சை- தருக்கம் புராணம்- 
திரம.நாலாகிய வுபாங்சம்ராலும்) ஆயெபதினாலு அபசவிந்தைகள்] விரிக்கு 

மெனை-விரித்துச்சொல்கின்ற ஆன்மாவாகிய என்னை, அறியாமல்-சக்தேக 

விபரீ தம௰த்தெரிக்து கொள்ளாமல், ஒ.இ-௮வ்வபசவிச்சைகள் ப.தினாலை 

யும் வாடித்தும், பிறர்ச்குசைத்தும் - ௮யலார்க்கு ௮வற்றைச்சற்பித்தும், 

மரையுண்மைதனை-வேத சிச்சயார்த்த விரகசியச்தை, ௮ரியேனை-அறியா 

திவென்னை, ஆதியந்தம்ச் - வேதாரம்பருதல் மெளனசபாவவரைசெய் 
தான்றீ, (ஆசையால்), உனையலது - பரவித்தையெலும் ஆன்மசொருபியா 

க.ப) உன்னையல்லாமல், மறையிலறநிவசெதசை-வேதச்தில் அறிச்துகொள் 

வது எதை, போதும் உரைஎன- வீண்வார்த்தையாடுவது போதுமென்று, 

ஒழித்த-சக்ேேேக விபரீதத் இலிருந்து நீசனெ, புனிசனடி-புண்ணியவான் 

இருவடியை, போற்றரிதே-த.௫2தல் ௮ரிசாகுமோ? ஆகாது.(௭-ஐ) 10, 

ஆசசெய்யுள் 1௦0, 

  

சாநன முறைமை. 

  

பிரலற நின்னிலை யேதது பரகதி 

பேசறு கேவல மிருவாணம் 

புரிவற ஓனம.ற மிடமது சயசின் 

பொருவு ஈன்னிலை பரிபூரணம் ' 

சுரியறு நன்னிலை யீ$ிநி னின் றவர் 

சோரகிலர் பவபா ராவாரம் 

பரிவொடு வக்தரு ஷதழு னிக்கு 

பதமலர் பிரிசல னொருகாளும். 

(இ-ள்) பிரிவறு நின்னிலை ஏது - பிரியக்கூடாத உன்சுபாலல்/ 
எதுவோ, ௮தபரகதி-௮துவே மேலான பதவியாம், பேசறசேவல நிரு 
வாணம்-பேச்சற்ற தனிமையான மோக்ஷ்முமாகும், புரிவற, மனமறமி 
டம்-மனமறக்கூடிமதுமான இடமும், ௮து-௮து, சுயம்-ஆச்சலழிச் 
சப்படாத, நின்-உன் டைய, பொருவறுகன்னி£ல-ஒப்பற்ற ஈல்லநிலைமை 
யும், பரிபூர்ணம்-ரிசாபேக்ஷ்ச சிறைவும் ஆசம், சரியற ஈன்னிலையீ த - 
சுழற்சியற்ற நல்ல நிலையும் இதுவே, இதில் கின்றவர்-இந்த அள்மசொரூப 

நிலையில்சின் றவர், பவபரசாவா சம்-பிறவிச் கடலின் கரையை, சோர்லொ- 
மறதியாதியாம் சையறப்பெரர் என்று, பரிவொடி-அன்போடு,வக்சருவ்-
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எதிரில்வர் த இருபையோடு உபதேூ)்த, நாகமுணியெனும் ஆசாரியரிட், 
ப,சமலர்-தாமசை மலசொத்த பாதத்தைவிட்டு, ஒருமாளும்பிரிகலன்-ஒரு 

“காளும் பிரியமாட்டேன், (9-) 1. 

பொன்றினர் கனவிம் போசலர் நனவிற் 

போன்றறு துரியர் தனினேசம் 

ஒன்றினா ஈனவி ஓுடல்கெட லறிகில 

ருறுகிலர் மாணப யமிலேசம் 

அன்றியு Ha Gi aT Ga எங்குவ 

தறிவல துன்டெனல் பமிமோசம் 
என்றிவை MAGN CY GLP WAH 

விணை மலர் மதநமென் ஸுயிர்வாசம், 

(இ-ள்) சனவில்-சொப்பனததில், பொன்றினர்-செத்தவாபோல் சன் 

னைப்பார்த்தவர், ஈன வில்-சாக்ரொவஸ்தையில், போகலர்-தான் பிழைத்தி 

ருக்சச்சண்டு சொர்பனத்தில் கண்டசாவு பொய்யென்று நினைவார், 

போல்-அதைப்போல, ௮ற-சசலகேவலமற்றதும், துரியந்தனில்-சசலத்தி 

ற்கு மாசாசமானத மாய அறிவினில், கேசம் ஒன்றினர-௮கதரங்க பத்தி 

யால் கலக் சுவர்கள், கனவில்-ஜாக்கிராவஸ்தையில், உடல் கெடல்--உயிரசை 

விட்டு உடல்நீவடு நரிக்குமென்பதை, அறிகிலா-அறியமாட்டார்கள், மரண 

பயம்-ரசப்புத்துக்கச்தை, இலேசம்-கொஞ்சமுங்கூட , உறுகிலர்- அடையா 

ர்கள், அன்றியும்-இதல்லாமலும், அதுவதுவாக- அல்வவ்வாகாசமாக, விள 

ங்குதல்-பிரசாசித்தல், அறிவல துண்டெனல்-ஏானமல்லாது வேறுசத்தை 

உண்டெனப்பழகல், படுமோசம்-முழுதும் மாயாமோசமாம், என்று-என் 

ற, இவை-இவ்வண்மையை, வம்'த ,அருள்--வர் துகருபையோடுதெரிவித்த, 
நாதமுனிக்குரு-சாதமுனியெனும் ஆரரியா.து, இணைமலர்பதம்-தாமசை 

மலர்போன்ற இரண்டு திருவடிகளே, என்னுயிர்வாசம்-என தயிர்விட்டுப் 

பிரியாது வஹிப்பதற்டெமாம், (ஏ-.று 25 

எங்கெ கேதுத டு.க்கினும் விடாம 

லேதோ தடித்த தெலு?காக்கால் 
அங்கங் கதுவறி வாகக் கரைத்த 

டயலறு மென்றன னருணேக்சால் 

இங்கென் வினைவலி செடமன மாயை 

யெரிந்து கரிந்திட லெில்வாகீகால் 

௮ங்கிய் கெனலறு நாதழு ஸிக்துரு 
வடி. திக்கி. பிகுதேக்கால். 

(இ-ள்) எங்செங்கு-£ட.னே! உனக்கு 6 ea Gad வ்விடக்களில்ஏ த சடிஃ்கி 
லும்-ஏத தோன்றினாலும், விடாமல்-௮சைவிடாது பின்பற்றி, எசோசடி,



லி BD) IAG Boas. 

த்தது-எது அப்படிதோனறன து, எனலும் சோச்கால்-என்ற விசாரணை இரு 

ஷ்டியால், அங்கங்கது-தோன்றின அவ்வல்விடங்சளிலதை, அ௫ள்சோச் 

கால்-.தூரியரிட இருபாதிருவ்டியால், ௮றிலாகச் கரை2இடும்-ஞானவடி 

வாய்க்கசைந்திடும், (௮ன்றிடம்), அயலறும் என-உன்னிலும் அயலுண் 

டெனும் கினைவு காசமாகுமென்றம், எழில்வாச்சால்-தெரிவித்த ஆரிய 
ரிட அழூயெவாக்கால், இக்கென்-இவ்வுலகல் என்னுடைய, வினைவலி 
கெட-ஈல்வினை திவினையின்பலம் கெடவும், மனமாயை - மனமெனும் 
மாயையுமதின்காரிய வடிவங்களும், எரிர்து கரிக்திட - ஞானாக்னிபற்றி 

சத்தற்றுப்போகவும், என்றனன்-என்று சொன்னான், அங்கங்கெனலறு: - 

அங்கு இக்கு எனும்பேதம் நாஈமாசச்செய்த, நாத முணிக்குருவடி-காதமு 

ணியெனும் ஆசாரியசடிகளை, சஇித்திட-கினைச்ச, மிகுதேச்கு - மிகவும் 

மதுசமாம், (தல்-௮சை) (௪-2) 3. 

நீயுல குடலுயி ருன்டென ஈனகி 
னினைந்துடு நினைவா லுளவாகும் 

நீயெஃ தூளதெனி லியவையுள வென்று 

நீனைக்திட வாரா தவைபோகும 

நீயறி வாகிகி லைத்துவி ளங்டெ 

நிர்வா சனையாய்ப் பவ?மகும் 

நீயல இலைகா னென்றவ னடி.த.ச 

_ நின்றில துலகுண் டெலுமோகம். 

(இ-ள்) சனவில்கீ-ஜாக்சொ வஸ்தையில்கி,உலகு- உடல்-உயிர்-உலகும் 
உடலும்-ஜிவனும், உண்டென நினைக்கிர-உளவென நினை த.துவர்த, நினை 
வால்-எண்ணத்தின் சத்தினல், உளவாகும்-உள்ளனபோன்று கொள் 

எப்படுசின்றன, : எஃ்துளதெனில் - எது உண்டாயிருக்க, இவையுள 
வென் றடஇர்த ஜசஜிவபசம் உ௱வென்று; ரீ கினைக்திட-மீரிசாணித்துணர் 

ந் இட, வாரா.து- இவைசளுளவாகக் கொளப்படாது, அவைபோகும்-.௮அவை 

நின் எண்ணமேயாசப் புலப்பூம், நியறநிவாட-ரீ ஞானவடிவாட, நிலைத்து 
விளக்கடெ-நிலைபெற்று பிசகாசசச, பவம்-பிறப்புண்டென்பது, நிர்வாச 

னையாய்-வலாசனாஷ்யமா௫, ஏகும்-மறைந்துபோகும், கான் நீயலஇிலை.- 

நானும் நீயேயல்லாது வேறில்லை, என்.ற-என்று, அவனடிச£ - அவனது. 
திருவடியை எனக்கு பழ்.றச்கோடாகக் கொடுக்ச, உலகுண்டெலும்-உல 

சம் உள்ளதென்டுன்ற, மோகம் நின்றிலது - ஆசை நிலையத்றுப் போ 

சாது. (௭.2) , 4, 
Ot அறிவறி யாமைக ora By மாகா | 

AISA தானா சூதன்ஞானம் 
குறியிது போன்மெய்க் கு குதியில தென்றக் 

ருறியி லடங்குவ சுது£மோனம்
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வெ சாடு லபல ராத மேற்கொடு 

af arin. ot Gv oh onal aria 

செறிதர வெனையா ணாதமு னிக்குரு 

செப்புளை யேமா னழரானம், 

(இ-ள்) அறிவறிபாமைகள்-பாவபதார்த்தங்களே அபாவங்களின் , நக 

1)ம்-சொருபவடிவமாகியும், ஆகாவறி2வ-அல்வடிங்களாகாமற் சாசதியாக 

விருக்கும் ஞானமே, சானாகுதல்-கானாக நிற்றல், ஞானம் - மெய்ஞ்ஞான 

மாம், குறியிதுபோல் - இவ்வடையாளத்தைப்போல, மெய்க்குறியிலதெ 
ன்று-.உண்மையான முத்.திரையில்லையென, ௮ச்குறியில் - அச்சின்முத்தி 

ora, அடங்குவ,த--தேசோச மடக்கிரிற்றல், மோனம்-மெளனமாகும், 

வெறிகொட-பைத்தியங்கொண்டு, பலபலசாகனை-அகேச முத்திரைசா நித 

சிலை, மே ற்சொடு-எற்றக்கொண்டு, வீண்படவிடல்-பிரயோஜன மற்றே 

யென்று பிறகு சைவிட்டுவிடுவது, ஏன்-யா.துக்கு, இவைமீனம்-கர.பனை 

யாய இவைகள் மதிமீனம் என, எனைச்செறிதச அள் - ஏனையானடைய 

யாட்கொண்ட நாசமுனிக்குரு-சாதமுூனியெனும் ஆரியர், செப்புறை 

யே.-சொல்லிய வார்த்தைக்கே, மானம்தானம்-பெருமயும் அட்பமும் 

உண்டாகி யிருக்கன் ஈன. (௭-.ழ) 5, 

நாமல வுலக காமல பிரம 

நாமுபி சென்பாய் ஈன்முகும் 

தாட. லலவே யுீரறி வலவோ 

நமைலவிட் 9.லகுவ வன்முகும் 

நாடுட லாகா' நிலைகின் ரிடவிவை 

நர்முரு வாயன் Copan cp eto 

நாங்கண் டோநீ கசாணென குருவரு 

ணுட்டின னயலஹணு வின்முகும். 

(இ-ள்) காமலவுலகம்-சாம்உலகவடிவமாகொம்,காமல.$ரமம்-நாம்டிச ௦ 

வடிவமுமாசொம், காம் உயிரென்பாம்-சாம்சிறு ஜீவர்களே என்பாய், sar 

ராகும்-இது ஈன்மையேயாகும் என்றாலும், மாம் உடலலவே-நாம் சரீர 

“வடிவ மல்லவே, உயிர் அறிவலவோ-ஜீவன் ௮ஸ்.இிபா இப்பிரிய ரூபனல்ல 
கோ? ஈமைவிட்டு-ஜீவஞானவடிவாயெ ஈம்மைவிட்டி, இலகுவதன்றாகும்- 

உலகமும் பிரமமும் பிரகாசிப்பவையல்லனவாம். நாமுடலாகாது - காம் 

உடல்வடிவமாசாது, நிலைரின் நிட-௮றிவாய்கிலையில் நிலை கட. இவைகற் 

(ழருவாய்--இச்சகம் பிமபேதம் கமதாகாரமாக, அன்று ஒன்றாகும் இக 

லத்தில் கமாகவேவிளங்கும் நாம்கண்டோம்-.ஐன் மாவாிய எனையன் ம' 

அனுமாக்திரம் வேறி மெனு மறை லகமை மாடுமிமமிசாம், ர்சாணென - 

14,



Sei: 2} QMUIMTA இிபிகை, 

நீபுமப்படியே யறிவாயென்ற, குருவருள் காட்டினன் - குருகருபையாஜ் 

பனைநிலைச்கச் செய்தான், ௮ணுவுமயல்-எனையன்றியனுவும் வேருக, இன் 

ரூகும்-இல்லையாகும், (ஏ-ற) டட 0, 

கண்ணா டி யி Yah Tan ணிணை காண்பார் 

கண்ணிடை காண்பா? வெளிகாண்பார் 

விண்ண டி.ச்சா வ்யாதி 
‘ . oo ௪ ? 

விளக்கொடு 61 FUG வுனிகாண்பார் 

uD வி . 

புண்ணா (Haut aval மடைதடை பூண்பார் 

GATOR GUA OORT GOT IO | cD; 
கண்ஷா் பெரிது நாதமு னிக்குரு 

Js ஏ . ச ௪ 8 

or ணை &4 DM LIT ஃ COMMAS OWT, 
° 

(இ-ள்) சண்ணாடியில்வரு-சண்ணாடியில் தோற்று, கண்ணிணைகா 

ண்பா/-இரண்டுசண்களைபம் இமைக்காமல் இலர் பார்ப்பார்கள், கண்ணி 

டைகாண்பார்-ரலர் இரண்டுகண்களுக்கு மிடையிலுள்ள புரூமத்தியைப் 

பார்ப்பார்கள், வேளிகாண்பார்-ரலர் ஆசாயவடிவையே பார்த்திருப்பார் 

கள், விண்ணாடிச்சாயை-சிலர் ஆகாயத்தை காடிச்சாயாபுருஷலையும், மதி 

இசவி-சக்திரபிம்பத்தையும்-சூரியபிம்பச்சையம், விளச்கொடு - விளம்தை 

யும், நரியின் அனிசாண்பார்- மூலன் அணியையும்-பார்ப்பார்கள், வளி 

டைதடை பூண்பார்- உடலெங்கும் இெரமமாய்ச்செல்லும் மூச்ரைத்தடுக் து 
இேசகத்தைப்பூரகத்தில் கும்பமாய் நிறுத் இிழமுன்பின்னாக்குருறி அப்பியா 

ப்பார்கள், புண்ணாகுவர்-இவ்வாறு பார்தது மனம்புண்ணாருவார்கள், 
பொய்யுருவல.த-இவர்கள் காண்பதுபொய் வடி.வமேயல்லது, சமைச்கா 

ணார்-மெய்ஞ்ஞான வடிவமாகயெ தங்கலைக் சாணார்கள் (என்ற), தண்ணார் 

மொழிதரு-குளிர்ச்சிபொருந்திய வார்த்சையால் திருப்திசெய்த, நாதமு 

னிக்குரு-சாதமுனியெனலும் ஆரியரின் , சாளிணைபூண்பர்-இரண்பொதக் 

தளையும் தலையிலணிவோர்கள், சமைச்சாண்பார் - தனது ஞானவடிவைத் 

தீரி௫ிப்பார்கள், (௪-2) 7 

- ..... கற்பனை சோக் ஈட ளெளையான் 
காணேன் பிரிய னறிவொல்றே 

(ip pus Cuda gi gran Gus Gi arr 

cipal ளேசகணு வயலின் றே 
தற்பர மாகிவி"ளங்கி நிலைக்க 

சமதோாதப மறிவொன் ரெனுமன்றே 
யுற்பவ கானுக் கெரியென சற்குரு 

வு தவின னுபதே F (ipa Gn. 

இ.) சர்பனைசேரா-ஜாதிமசாச்சிரம தேசேந்திரியாதி பொய்சே 
சாத, க௫ிகேள்-௮ழியைச் கேட்பாயாக, எனையான்சாணேன் - என்னையா
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ன்பாரேன், எனெனில்?, பிரியேன்-என்னைவிட்டுயாம் FHSS er, ஆசை 

யால், அறிவொன்றேமுற்படுமேல்- அறிவே எவாறிற்கும் முதற் காரணப் 

் பொருளாகுமாடல், எ.து சாண்பேன்-அறிவிற்ருட்படாத எர்த பொருளைப் 

பார்ப்பேன், பிரிவேன்-அறிவைவிட்டு எப்படிபிரிவேன்.முனிவருளே து.- 

அறிவைத்தவிர வெறுப்பும் இருபையும் என்பாலே.த?, ௮ணு அயல் இன் 

ே-அறிவைத்தவிர வேறு பொருள் தரும்பளவு மில்லையே, சற்பரமாகி- 

தானே மேலானகடவுளாக, விளங்கிசிலைத்த - பிரசாடுத்து நீலைபெற்ற 

சதோதயம்-உண்மையுதயப்பொரு ளாகிய, ௮அறிவொன்றெனும்-ஞானமொ 

ன்ஹேயென்கிற,அன்ரே-அப்பொழுதுதாசாசமே, உற்பவசானுக்கு-பிறப் 

பெனும்சாட்டிர்கு, எரியென - அழிவுதரும் நெருப்புருவாமென்று, சற 
குரு-5ல்லாதிரியர், உதவினன்-உபகாசமாய்ச் சொன்னான், உபசேசமும- 

சற்குரு உபதேசமும், ஈன்ே-ஈல்லபடி.யேயா கும், (௪-2) 6, 

பாவனை யுலகம் பாவனை சடம் 

பாவனை சவ்டம கண்டபதம் 

பாவனை யேசுக தக்கம லவம்ரைகள் 

பாவனை பக்குரு புத் இரிகம் 

பாவனை யேமுக் காலம் புண்ணிய 

பாபம் பாலை கள் சா இகதம் 

ராவா பாவம் நீயல (வேறல 

பாரென் முன்ருரு பகஞ்சரும். 

(இ-ள்) உலசம் பாவனை-உலகம் கினைவுவடிவமாம், சடலம் பாவனை- 

தேக௦ சிளைவுவடிவமாம். சகண்டபதம்-பேசக்தன்மையும், அகண்டபதம் - 

அபேசதக்சன்மை.பம், பாவனை-ரினை௮வடிவமேயாம், சுகதுச்சம்-ஈன் மை 

மையும், ௮வச்ழைகள்-நனவு-கனவு-சழுசத்இிமுதலிய அவஸ்தைகளும்,,பாவ 

னையே-ரினைவின்பேதங்களே, பந்தமும்மு.ச்தி-ஜிவன் அஞ்ஞானத்தால்கட் 

டண்டதும், ஞானத்தால் விரிபட்டதும், நிதம்பாவனையே-கிச்சயமாய் நினை 

ப்பின் வடி.வமேயாகும், முக்காலம்-இறப்பு-௭.இர்௨-கிகழ்வெனும் மூன்று 

சாலங்களும, புண்ணியம்-பாவம்-சொர்க்க ஈரசமும், பாஷைகள் - பலவித 

பாஷைகளும், சாந்தி சதம்-பொறுமையும்-சோபமும், பாவனையே- நினை 

வுவடிவமே, பாவாபாவம்-கினைப்பும் மறப்பும், நீயல -- உன்சொரூபமல்ல, 

வேறல-உன்னைவிடவேறுமல்ல; பாசென்றான்குரு-இகை நன்றாய் நினைத் 

துப்பாசென்று சொன்னகுருவினுடைய, பதம்-இருவடிகள், சதம் - நிலை 
யான துணையாகும். (௭-௮) 9 

அறிவே பிரமரும் மறிவே நீகா 
னன்றெனின் மூட மனித்தியமே 

யரிவிலை யேலோ ரணுவும் தோன்று 
(ERI காலஞ் Fé usw 

மகாமகோபாத்பிய, டாக்டர்
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அலிவா ல் வந்தன Canna ச தமா 

LR DIT னெண். ஸ் 5 RUC to 

சர ச் . 

w shaver னன) பிறு nfo மென் ரோ 

னன்றென லென்றும சத்திப3ம. 

(இ-ள்) பிரமமும் அறிவே-பிரமும் ஞானவடிவமே, நீசான் அறிவே- 

நீரான் என்றபேசவடிவம் ஞானமே, அ௮ன்றெனில் - அல்லவென்பையா 
இல், மூடம் ௮சித்தியமே-பிசமமும்-நீடிம்-ரானும் சடப்பொருளும் ௮மித்தி 

யப்பொருள்சளூமாசகேண்.டிவரும், அறிவிலையேல்-ஞானமிலையேல், ௮௫ 
லம்காலம்-உலகமும் சாலமும், இரணுவர்சோன்று-ஒரு அற்பமும் இரிகிய 

மாகாது, சத்தியமே-இஃது உண்மையாகும், வேச தமும்-மறைகளும் 

பாட்டெளும், அ.றபானெண்கலை-அ௮பத்தெட்டு சலேஞானமங்களும், அறி 

வால்வந்தன-ஞான ததால் தோன்றிவர்சவைகளே யெனல், ச,த்தியமே-மெ 

ய்யே, அறிவெனல்-ஏானமென்ப து, ஈனவுபிறப்பிடம்-கினைப்பு உண்டாகு 

மிடம், என்றான்-என்று ஆசிரியன் தெரிவித்தான், அன்றெனல் - அல்லை 

யென்றல், என்றும் அசத்தியமே - எக்காலத்திலும் பொய்யேயாகும்। 

(௭-2) | 10. 

ஆச செய்யுட்கள் 108, 

௲டுர்கும்0 0-௮ 

அச்சம். 

தானெவ னெனசன் 3கோரார தனிமறை யுரையுங் கொள்ளார் 

ஞானசாத் தரங்க எசயார் நாலொரு கவிகற் யார் 

மோனமே முடிலென் மோதி முன்பினு மலைவு போ 
ஓ 

சானக வாயர் நிந்கைக் சகவமைகா மஞ்சு மாற, 

(இ-ள்) தானெவனென-௮வமென்ப.து சேகாதியாசய ஜடவஸ்.த 

வா? அல்லது சைதன்னிய மெனுஞானஎஸ்்.துவா? என்று வீசாரித்து, நன் 

கோசார்-இதுதான் நானென்மயக்கமற வுணசார்கள், தணிமறையுசையும்- 

ஒப்பற்றவேதம் ஞாரனந்தான் 8ீயென்று கூறும்வார்த்சையை;பம், கொள் 

னரர்-ஏற்றுக்சொள்ளார்கள். ஞானசாத்திரங்கள், அறிவைப்பற்றிசொல்லும் 

 நால்ககை, ஆயார்-௮சாய்ந்து உணரார், சாலொருகவிகற்று - ஞான நாலில் 

ஈலொரு பாட்டுகளைப் படித்து, ஓயார்-மனமடக்கி நில்லாசாகி, மோன 

மமுடி௨மனச்தின் சொருபஞானமாரும் மெனனகிலையே முடிவான 
என்று நி என்று ஞானதூலில்பழுத்து முன்பினை 0-0. பாதசாலம்



YF FO ௯7. 

திம் ஆறிச்தகாலச்துமுள்ள அலைச்சலெலும், மலைவுதீரார்-அஞ்.ஜானத்தி 
லிருக் ஜு $ங்கார், நிர்தைக்கு-பிறரை நிச்தைசெய்வதில், ஆனசவாயர்-தாங் 

கள்கூறும் பேதஞானமே சரியென்று ஷேஎம்போல் பரை.படிக்கும் வாயை 

புடையவா, ௮வரை-அத்தகைய மூடருக்கு, சாமஞ்சமாஜே-5॥ம் பயப்பட 

இமிரும், (௭--ற) I. 
் ன $ e . ப ச . . ௪ மாயை? இருக்கி னன்மோே மற்றகைம் துடைப்பு ரென்பார் 

Gir ப்மன நிலையா தென்பே பின்னொரு கத் 5B சொல்வா 

ரியெவ ளெனவே பொங்கி கிறு தீதலாப் ஞான மென்பா 
ராயத்துற் கலைபொய்ஞ் ஞானிச் கம்மரா மஞ்ஈ மா? ற், 

(இ-ள்) மாயையேது-மாயையென்பது ஏத? இல்லை. இருச்சின் ௮ன் 
ரோ-இருச்சாலல்லவோ, மற்று தசை-பின்னுமம்மாமையை திடைப்ப 
தென்பார்-சாசமாக்குவது என்று சொல்வார்கள்,பின் ஜொருசணச்தில்-மற் 
ளொருக்ஷ்ணத்தில், பேய்மனம்-அலைச்சலைச்சரும் மாயாமனமான து, நிலை 
யாசென்றே-ஒருபடித்தாய் சிலைத்திராதென்றே முன்மாயையேயில்லையெ 
ன்.றவர், சொல்வார்-சொல்லார்கள், ரீியேவனெனவே - அப்படிசொல்லும் 
ரீயாரென்ற தெளிந்தோர் கேட்டல், பொங்டு-கோபித்தெழுச் து, ஞானம்- 
சத. தமுதலி.ப வித்தைகள் கல்லாமல் வாயால் நானஞானியென்று சொல் 

லும் ஞானத்தை, நிறுத துவாய் என்பர்-நிறுத்து இவையெல்லாம் வாய்ஞா 

னமே யென்பார்கள், ஆயத்திற்கு ௮லை-பொய்வேடத்தால் மூடர்களைமய 

க்கி அவர்களிடம் சுங்கம்வாங்க ௮லைகன் ற, பொய்ஞ்ஞானிக்கு - yes Hu 

வான்களூக்கு, ௮ம்ம - ஐயோ, நாமஞ்சுமாறே - நரம் பயப்படுகிறோம் 

(47-2) 2, 

அ௮ன்பர்கம் வேடம் பூன்பா ரகர சம்போ வென்பா 

ரின்பமீ வதற்கு மாறு யெவர்க்குமே துன்ப மீவார் 

வன்மொழி புகன்று பக்கு வத்இனை யாய்ந்தோ மென்பார் 

ஜன்மத்தை விண தாக்குஞ் சண்டிகட் கஞ்சு மாறே, 

(இ-ள) அ௮ன்பர்தம்-சுவனடியார்களின்., லேடம்பூண்பார்-லேஷம்தரி 
ப்பார்கள், ௮ரசசசம்போவென்பார், ௮சகரசம்போவென்று உச்சரிப்பார் 

சள், இன்பம் ஈவசற்கு-சகத்சைக்கொடுப்பதற்கு, மாராய்-௪ திரீடாக, எவ 

ர்க்குமே-எவ்விசமான கற்றகல்லாச யாவருக்கும், துவ்பமிவார் - துக்கத் 

தைக்கொடுப்பார்கள், வன்மொழிபுசன்று-சடரமான வார்த்தையால் டர் 

மீதுதோஷம்சொல்லி, பச்குவத்தினை-8ீ ஞானமடைய பரிபக்குவ்மானவ 
ஞவென் பதை, ஆய்ந்தோமென்பார் - ஆரமாய்ச்சிசெய்சோ மென்பார்கள், 
ஜன் மத்தை-சிரேட்டமான மனிதப்பிறப்வை, வீணதாக்கும்-ஆத்மஞானம் 
பெற்வொட்டாமல் See eee சண்டிஈட்கு - பிடிவாசச்கார 
ருக்கு, அஞ்சுமாே-பயப்படுகின்றோம். (எ-று) ட்டு



ச்சா ௮ னுபலாரக்த தீபிகை 

தனுகர ணர்க ளிசன் றருகலேன் றன்னைத் தேர்ந்இங் 

க்னுப்பிர வேச விச னடியிற்சென் றடங்க வென்னின் 

ர்னுகுல தரும மாதி வரன்முறை முடி.முன் னென்பா 

Piaf) 2) 13 sob) முரைப்ப மன்னா ரீரில்வாய்க் கஞ்ச மாற, 

(இ-ள்) தனுகசணககள்-சரீரமும் மனமா தியிர்திரிபங்களும், ஈசன் 

தீருதலேன்-கடவுள் கொடுக்சப்பெற்றதேன், தன்னைத்தேர்க்து - தன்னை 

ஆராய்சதிசெய்து, இம்சலுப்பிரலேச-இங்கு தன்னுடன் பிரவே௫த்திருச் 

கும், ஈசனடியிற்சென்று-கடவுளின் இருவடியிற் புகுந்து, அடக்கவெள் 
னில்-அடங்க அசையற்றிருச்கற்கென்று சொல்லின், மனுகுலகருமமா இி- 

மனுவால் விதித்துள்ள குலாசாரப்படி Boni an avi செய்யவேண்டிய 

சந்தியாவர்சனம்மு.தவிய நித்தியகருமமும் - இரார்்தாதிய நிமிச்சம்பரறி 

ஒர்காலத்தில் செய்யும் நைமித்இககருமசருமா தினை, வசன்முறை-வரிசை 

கிரமமாக, முன் முடியென்பார்-முன்னே முடி பிறகு பச்்இஞானம்கவைத் 

சொடங்கலாமென்று உபதேரிக்சவருகிறார்கள், இனி பனஞமுரைப்பம் - 
இனி அ௮ம்மூடாரியர்களுக்கு என்னபுதஇ சொல்லப்போகிழெம், அன் 

ஞார்-௮.ச்சசையாருடைய) ஈறில்வாய்க்கு-நியாயம்முடிவு அறியா சலாய்களை 

க்கு, ௮ஞ்சுமாழே-பயப்பகிகன்றாம். (எ-று) பக
 

often மென்ன னாசெச் தேபத்?தா ரதையே வேத 

நீயென வுரைக்கி லெள்சிர் சேர்த்ததோ மறைகா மத்திற் 

கேயமி லரனீ யென்றே பிசைத்திடல் சிறப்பா மென் ணின் 

மாயலா இகளென் சோத மடமையிற் சஞ்சு மற. 

(இ-௭) எத்சேயத்தோ/-எந்தர் சேசத்திலுள்ள ஜனங்கள்?) ஜீவன் 

சாமென்றுனாம்-ஜீவனே நாமென்று நினையாதவர்கள்? ஒருவருமில்லை, வே 

தம் -மறையானது, ௮தையே நீயென உரைக்கில்- அந்த ஜீவனையே நீயென்: 

தசொல்லுமானால், எச்சீர்கோர்ககோ-௮வ்வேசத்திர்கு என்னபெருமை 

உண்டாச்சுதோ? ஒன்றுமில்லை, எயமில்-குற்றமற்று நிறைந்த, ௮ரனீயென் 

றேடிவனற் யெனவே இசைத்திடல்-சொல்லல், மறைகாமத் இிற்கு-வே.த 

மெனும்பெயருக்கு, சிறப்பாமென்னில் - மேன்மையென்று சொன்னால், 

மாயவா இிகளென்று-௨லூர்குமாயையே முதற்காரணப் பொருளெனக் 

கொள்ளும் தங்கக் குரித்தாகிய பெமரால் பிரம்மங்காரணமென் றுரைச் 

கும் உண்மையரை மாயாவாதிகளென, ஓதம் மடமையிற்கு - சொல்லும் 

௮சுஞாணிகளுக்கு, ௮ஞ்சமாறே-பயப்படிகரோம், (௭-2) 9. 

பழ்திமெய்ஞ் ஞான நீதி பயனென வறிவ Or ற்பின் 

ட்டி ச | ் ச 4 ய் 4 ௪ 

சழ தியக் தவறி ஞாயர் தனைச்கடக் ஈணுவும் பேசார் -



அச்சம், சட 

சித்தியு மகிமை பேசக் Br Bus கேடா GQ) ut oat) oat. 

முத்த நாநீ ரெனப் பநிக்கு மட ரக் கஞ்சு மாறே, 

(இ-௭) பத்திமெய்ஞ்ஞான நீ.திகுருபத்திடம் உண்மையாயெ ஆம 
ஞானமாம் நடசையும், பயனென வறிவரேல்-மோ ரூிபிரயோஜன மான 

சென்று அறிவார்களானால், பின்சத்தியந்தவறி-பிறகு மெய்ப்பேசுதலைரி 
ஙி, ஞாயக்தனைக்கடர் த-நடுவு நிலைமையைத்தாண்டி, ணுவம்பேசார் - 

அற்பமும் பேசார்கள், சித்தியும்-௮அணிமா, லகிமா, மடமொமுசலி;ய அஷ்ட 

மாதி சததிகளையும், மமைபேி-அவற்தின் பெருமையும் பிறர்க்குச்சொ 

ல்வி, தரவியம்தேடார்-பணம் சம்பா இக்சார்கள், என்னில்- ஏன் ஐ சோரம் 
சோர் சொல்வாசாஇில் நீர் மு.த்தொென--நீர் எல்லாக்துசச்சஞாணிபென் து 

ரழிக்கும்மூடருச்கு-நிர்தைகூறம் அறிவினர்களுக்கு, அருசுமாளேஃபயப்ப 
டுதின்றோம். (௭-௮) ட் 

HAUT ளாஇ காமத் தரும்பொரு ஸிலக்கி யார்த்தஞ் 

சரவர வுரையார் சேடார் சாற்றவா ரரையுங் கெள்வரரர் 
உரூ . ட உரு . 5 es . so, . 

பெரியவர் வேடம் பூண் டு: பி.ந்தோ இர்ம்,ச Opt 5 Dei 
. ட்ட உடு : age tog (D oot ப a தரிசன Loa) G5 & ர ரென்று திறுக்குவோர்க் கஞ்ச மா 2. 

(இ-ள்) அரியானாதி - விஷ் ணுவென முதலாயிஞெ்ச.பின், நாமத்தி 

ரும்பொருள்-பெயரின் அருமையான அருகத்தத்தினுடைய, இலக்கியார்த். 

சீம்-இலட்சணார்ச்சச்சைடம், சரிவரவரையாா- சரிப்பட்டு வரும்படி சொல் 

லார், தேடார-நாற்பொருவளை டுத்தியாிகளில் தேடிப்பாரார், சார்றவார்- 

எல்லாம்வல்ல கடவுள் சொருபநிலயைச் சொல்பவர்களின், உரையுங்கொ 

ள்ளார்-வார்சீதையையும் எற்றுக்கொள்ளார் பெரி பவர்லேடம்பூண்டபெரி, 

யோர்போல் பொம்வேஷம்தரித்து, திர்த்தம் மார்த்திசரிசன ம்-குளங்கீளில் 

ஸ்நானம்செய்து விச்ரெசங்கலைப்பார்த்து, அளித்தோர் - வணங்கும்படிச் 
செய்தவர், பித்தசோ என்.ற-பயித்தியக்காரசோவென்று - தருக்குவோர், 

க்கு - வீண்தர்ச்சஞ்செயதி சகருவிப்பவர்க்கு, அஞ்சுமாறே - பயப்படிகி 

ரோம், (௭-ற) 4, 

பொய்யுல கென்னா நூலும் புனிதமமெப்ஞ் ஞான மொன்றே 

unin வாயா நாலும் வேற௮ுசா தனைக ளெல்லாஞ் 
செ ப் திடப் பதவி தந்து சிதையுமென் றுரையா நாலும் 

லையமீ திலையென் மூலுண் மறுகுவோர்க் கஞ்சு மாறே. 

(இ-ஸ்) உலகம் பொய்யென்னாநூலும்-உலகம் அறிவினிடம் பொய், 

யாகத்தோற்றுகிறது என்ளுத சாஸ்திரமும், புளிதமெய்ஞ்ஞானம்--பரிச,த் 

தமான உண்மை அறிவு, ஒன்றே மெய்யென - ஒன்றே ரீஜமாயுள்ள தெ, 

உசையாதூலும்-சொல்லா3 சாஸ்திரமும், வேலசாசனைகள்- ஞானமிலாது.
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செப்சின் ந லேறானமுத்திரைகள்-சித்தி-யோசம்முதலிய அப்பியாசங்கள், 

எல்லாஞ்செய்திட-எல்லாஞ்செய்ய, பசவிதர்து-(பிரமோபாசனையில் லாக 

சர்மாதிசாரியாய புருஷன் இறக்குங்சால்தில் சர்தூலோகச்சைப் பேதி 

துச்சொண்டு இர் இரலோகத்திற்குப்போகும் பிதிர்யானமும், பிரமோபாச 

ஊையில் தற்பரனாபள்ள புருஷன் இறக்குங்காலத்தில் குரியமண்டலத்தைப் 

பேதித்துக்கோண்டு பிரமலோகத்திர்குப்போகும் தேவயானமுமாகிய பிர 

வர்த்திமார்ச்சத் இிற்குரிய பசமுத்தியைச்கொடு£த), இதையுமென் ந-புண் 

ணியம் முடிந்ததே பூலோகத்தில் மறுபடி மாறிப்பிறக்கும் படிசெய்யுமெ 

ன்று, உசையாநூலும்-சொல்லாசநூலும், வையமி இிலையென்றால்-உவூன் 

மி.து இவ்லையென். ற சொன்னால், உள் மறுகுவோர்ச்கு-ஒன் றும்தோன்றா 

மல் உளச்சொதிப்புறுவோர்க்கு, அஞ்சுமாவே-பயப்படிகன்றாம். (௭-ஐ) 6 
ச் 

சரியைஈற் கிரியை யோகர் ததிதுவ ஞான ரான்கற் 
பெரியதும் பிறப்பை நீக்கிப் பேரின்ப முத்து யீதற் 

கரியது மெதுகொல் புத்தி யாகிர்பின் ளிரண்ெ சொ/ மு! 
கெரி தவசோ வென்னி றிளைக்கி லார்க் கஞ்ச மாறே, 

, 
த் ஸி ‘ 

(இ-ள்) சரியை ஈற்சிரியையோகம்-ஈஃலொழுகச்கமும்-அகாசா தி மந்தி 

ரோச்சாரணமும், பிசாணாயாமமும், தத் துவஞான நான் இல்-௨உண்மைஞா 

னமுமாகிய நான்கில், பெரிய,தம்-பெரியதான௮ம், பிறப்பை$ச்ச-ஜனன 

இ்தைநீக்குி, பேரின்பமுததி-பேசானந்த மோக்ஷச்தை, ஈதற்கரியதும்-கொ 

டுத்தந்கு அருமையானதும், எது-மேற்சொன்ன நான்கில் எதுவாகும்? 

எனில், பத்.தி-பத்தியே என்பார், ஆகல்-இதே முடிவானதேன்ருல், பின் 

னிரண்டுசொற்றார்-பிரரு யோசமும் ஞானமும் இரண்டெதென்று சொ 

ள்னலர்கள், தெரிலொதவசோ என்னில் - தெரியாதலர்களோ என்றால், 

இலைக்கலொர்க்கு-அன்பவமாய் ஒப்பாதவர்சட்கு, அஞ்சுமாளே-பயப்படுகி 

ஷ்ரோம். (எஃறி 9. 

எடுத்தமா ஜன்மம பாழி லேகுதற் கஞ்சா ரஞ்சி 

யடுத்தவர்க் கருளா ரச்ச மாடுவர் பொருள்கைக் கொண்டே. 

யுடுப்பது முண்ப தும்பின் னுறங்கலுந் தவமாய்த் கர்க்கர் 

தொடுப்பதி ஞட்சழிக்குக் தட்டருச் கஞ்சு tor Ba. 

(இ-ள்) எடுத்தமாஜன்மழ் - அரிதாய் எரித்தமானீட ஜன்மமானது 

பாழிலேகுதத் கஞ்சார்-சிஷ்பிரயோஜன. அவத்.சாத்திரிய பாழில் செல்ல 

திற்குப்பயப்படார், அஞ்சியடுத்சவர்ச்கருளார்-பிறவிச்குப்பயந்து தடுத்துக் 

கொள்ளுமாறு செளியும்படி, தன்னைய?,ததவர்களுக்கு உண்மையைக் Bas 

பைசெய்யார், ௮ச்சமாவொ-மேட்ரும் சீடரை இன்னும் உனச்கு பருவபக 

குவசாலம் வரவில்லையேடென்றும் நீயஇிிபிரவர்த்திககல் செலவயென்,
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௮ம் பயமுறுத்தவர், பொரு்சைச்கொண்டு-அச்€டேரிடம் பணம்பறித்து 

ச்சொண்டு, உடுப்பதும், உண்பதும்-வேண்டியவாறு உடுததலும் புசித்த 

லும், பின்பு உறங்கலும்-பிறகு தூங்குவதும், தவமாய் - தவமாகவைத்துக் 

கொண்டு, தர்க்கந்தொடுப்பதில்-விண்வாதஞ் செய்வதில், சாள்கழிக்கும் ~ 

ஆயுலைப்போக்கும், துட்டருக்கு-துஷ்டர்களுக்கு, அஞ்சுமாறே - பயப்பட 

இன்றோம், (௭-2) 10: 

௮௪ செய்புட்கள் 178. 

a 

COLD DD ov. 

Hix Gara o brat னிழ்கினக மென்பார் 
ச ச் . * ச ச் 

நிம்கவகை சொலுமெனவென் சறகுருவைக் கேட்டே 
ட க 3 உர 

னெனையன்றி யானறியே னீயறிவாப போலு 
, A ॥ a 

மெதுநினை வோ வெற்குளதோ லிசையென வுங கேட்டாள் 

நனைமலசே போல்வாடி. ஈலியபுமெனைப் பார்ழ்து 
நகைற்துளைநி பாரெனவ SS 5aF wine % 

Wor தாகி யன்முகு மறிவிருக்கக் கண்ட 

தீல்லாமன் மழ்றவெறுஞ் சொல்லார் சென்னேடி, 

(இ-ள்) நினைவு ஒன்றும் இல்லாமல்-ஜனனமாதி மாணமிருகத்தோற் 

றும் விஷய நினைவுறிதுமின்றி, நிற்கின் - ௮மிர்சாய் நின்றால், ௮சமென் 

பார்-வீடெனும் சுயசொருபமென்பர், நிற்கவகை - அ௮ப்படியாசொன்றும் 

நினையாமல் நிற்பதற்குவிதம், சொலுமென-சொல்லுமென்று, என் சற்குரு 

வை-எனது அழிவிலாசிரியசை, கேட்டேன்-வினவினேன், எனையன்றி ~ 

அவ்வாகிரியர்௮அகமெனுமான் மாவாகிய என்னைசத்தவிர,யானறியேன்-வேறு 
பொருளிருச்சயான் கண்டிலன், நீயறிவாய் போலும்-உடனே நீ உனையன் 

நிவேறுபொருள் இருச்சச்சண்டிருக்கிறாப் போலிருக்கிறது (என்று பரிசா 

இத்த, எ.து நினைவோ-ிடனே! எது மனமென்பதோ, ஏங்குளதோ - அறி 

வாரம் உனைவிட்டு எங்கிறாக்கிறதோ?) இசையெனவும்-௮தைச் சொல்லென 

வும், கேட்டான்-சங்கித்தனர், நனை மலரோபோல் - குளிர்ச்சியாக பூவைப் 

போல, வாடிசலியும்-முகவாட்டமுற்று சையும்) எனைப்பார்த்.து-என்னைப் 

பாத்து, ஈகைத்து- சிரிது, அகத்தவிசமர்ச்து - ௮ர்சச்சாண சிம்ஹாசன த 

இருந்து யாவுமாய்விளங்கும், உனை ரீபாசென - உன்னை நீபாரென்றுசொ 

ல்ல ௮ப்ப.டியே பார்த்தவளவில், அனை தசாகி-எல்லாமாடயும். அன்றாகும்- 
19
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ஒனறும தானல்லாததாகியுமான, ௮றிவிருக்கக்கண்டது-ஞானமிருச்சப் பர 
ர்த்ததே, அல்லாமல்-,அல்லாமல், மற்ற-மற்றவைகள் ,வெறுஞ்சொல்லாச்சு- 
விணான சொற்களாயின, என்னேடி-இதுஎன்ன ௮.இிசயர்தோழி, (௭-௮) 

ேே வறு, 

ஒன்றைமறர் தொன்றைநினைக் துறுகணத்திற் டையே 
யுள்ளறிலை துரியமென்ப ருறைவதெவ்வா றென்றே 

னென்௮மொரு படி. த்தாடு யிலங்கறிவே யல்லால் 
யானறியேன் பிறவிருக்க நீயறிவாய் போலு 

நன்றெதனை மறப்பதெதை கினைப்பதென ஈம்கான் 
நானுரைக்கு மெயவையுமறி வாயிருக்கக் கரைத்தா 

னின்றலகா ணெப்பொழுது மிப்படியே யென்று 
ளென்லுரைப்பே னெதுகேட்பேன் யான்செயலென் னேடி. 

(இ-ள்) ஒன்றை மறந்து-ஒருபொருளைமறந்தும், உன்றை நினைந்துறு 

கணத்திற்கு-மற்றொருபொருளை கினைக்கும் மாத்திராகாலத்திற்கு, இடை 
யே-நடுவில், உள்ளகிலை-இருர்ச ஈலமையையே, துரியமென்பா-சசலததி 

ற்கு மாதாரமாயெ ஞானமென்பார்கள், உறைவது - என்மனமதிலென் 

றும் பொருந்தியிருப்பது, எவ்வாறென்றேன்-எர்த விதத்திலாமென் று 

என தாகிரியரைக்சேட்டேன், என்று மொருபடித்தாக-௮வர் எக்காலத்தும் 

ஒசேவிதமாக, இலஙல்கறிவேயல்லால்-பிரகா௫க்கும் நானமேயல்லாமஜ், 
பிறவிருச்ச-மற்றசசாசரப் பொருள்கள் வேரறாயிரு£௪, யானறியேன்-யாச 

பராத்திலன், நீயநிவாய்போலும்-நீ உனைவிடவேறு பொருள் இருக்ககண் 

டிருக்கிறாய்போலும் என்று பரிகாசித்து, நன்று எதனை மறப்பது - நல்லது 

டனே?(உண்மையிலறிவன்றி யொருபொருளுமில்லை) எந்தப்பொருலைமற 

ப்பது, எதை நினைப்பது-எந்த பொருவைகினைப்பது, எனஈக்கான் - என்று 

சொல்லி ஆரியன் சிரித்தான், கானுரைக்குமெயையம்-கான் சொல்லும் 

எந்தப்பொருள் களையும் சிருட்டியல்ல வென்றும்-உண்டேல் ஆதியுண்டெ, 
ன்றும் உண்டெனில் ஆசம்பமெக்றென்றும் - முதற்பொருளெது வென் 
௮ங்கேட்டு, அறிவாயிருச்ச--ஞானவடிவாசவிருச்ச, சகரைத்தான் - கரைத்து 

விட்டான், (பிறகும்) இன்றலகாண்-இன்று அல்லகாண், எப்பொழு தம்- 
எர்தகாலத்திலும், இப்படியே என்றான்- இப்படி. ஞானமயமேயன்றி வேறி 
லைஎன்றான், என்னுரைப்பேன்-அவருக்கு கான் என்னப.தில்சொல்வேன், 

எதுகேட்பேன்--௮றிவன்றி எந்தவிஷயம் கேட்பேன், யான்செயல்-௮வரு 

க்குயான் செய்யக்கூடியதும், என்னேடி-இதுஎன்ன ௮.திசயந்சோழி (ஏ-து) 

ஒன்றெனவு மிரண்டெனவு முரைப்பதனை மறச் இங் 

முரையிழத்தல் பொருணிலையென் ஜோ.துவருள் எதுவோ:



லயமகற்றல் ௯௯ 

வென்றனக்£ தருளுமையா வெனவிரர்து கேட்டே 
னேனையன்றிப் பிறரசாணே னிரண்டெனல்பொய் யாங்காண் 

ஈன்திதுகா ஹாமைகளோ ஞானிகணூற் பகரார் 
. கானிலையென் நுரைப்பவனார் நானதனு லொன்று 

யென்றுமுளே லுரைத்தாலு முசையாத விடத்து | 

மென்செயகா னெனையொழித்தற் கெனாகைத்,தா னேடி., 

(இ-ள்) ஒன்றெனவும்-யாவும் ஜீவேசர் அ,ச்துவிதமென்றும், இரண் 

டென்வும்-ஜீவேசர்வேறு வேரென்றும், உரைப்ப தனைமறர் து-சொல்வதை் 

மறந்து, இக்குரையீழத்தல்-இவ்வுலஇல் பேசாது மெளனமாயிருத்தல், பொ 

ரணிலை என்று-உண்மை கிலையாமென்று, ஒதுவர்-சொல்வார்கள், உள்ள 

துவோ-இஃ த உண்மையோ? என் றனக்கு-எனக்கு, ஈசருளுமையாவென். 
இதை இருபைசெய்அ। தெரிவியுமையாவென்று, இரச்து கேட்டேன்-வண 

ச்சத் துடன். யாரித்தேன், எனையன்றி-அவ்வாடிரியர் சர்வசாகழியறிவாகிய 

என்னையல்லாமல், பிறகாணேன்-வேற இருக்கப்பார்ச்த இல்லை ஆசையால்) 

இரண்டெனல்-துவிதமென்று சொல்வது, பொய்யாம்-பொய்யேயாசும்? 

காண்-நீயறி, நன்றிதுகாண்-முன்னர் நீ சேட்டது வேடிச்சையாக விருக்' 

இது, ஞானிகள் ஊமைகளேோ-வாய்பேசாது மூடி ்திரியும் ஊமைகளோ 

ஞானிகள், நூற்பகரார் - (அப்படி உளமைகளாகில்) நூல்சொல்லார் 
கள், சானிஷையென்று-நாணில்லையென் று, உறைப்பவனார் நான்-உரைப்பவ 

லும்-உணர்பவனும்-உசையாடா திருப்பவனு.௦-ஆர். கானேயன்றோ? ws 

னால்-அவ்வசையால், உரைத்தாலும்-நான்பேசினும், ௨ உரையா விடச்தும்- 

பேசாதவிடத்தும், ஒன்றாய்-ஒருவனேயா௫, என்றும் உளேன்-எப்போது 

மழியாமலிருக்றேன், எனையொழித்தர்கு - இக்தகைய என்னையொழிச் 

திற்கு, என்செய நமானென-ான் என்ன செய்யவேண்டுவதென்று, ஈகைச் 

தானேடி-சொல்லிச்சிரித்தான் என்தோழி. (எ-று) 9, 

ஐ.௰புலனை யொடுக்கிமன மடக்கிச்சவம் போன்றா 

THOT LH மற்றையாக ளறிஞரல வென்பார் 

ஈம்புமெனக் கிதுதெளிய வுரையுமென ஈகைத்து 

மானறியே னிவையாவு நீயறரிவாய் போலு -, 

மம்புவியிற் ஓயில்வோர்கண் மூர்ச்சையினாற் டெப்போ 

சறிஞசெனி லிவசாவா சாச்சரீயக் சதைகா 

னும்பாயன் சிவன்மாலுஞ் ஜனகரொடு விதுர 

ருலகளித்தார் ஞானிகளென் ௮சைத்திரொற் கொள்ளே, 

(இ-ள்) ஐம்புலனையொடுச்? - மெய்-வாய்:கண்-மூக்கு - செவியெஸு 

மைம்புலன் கலையும் ஒன்றையுமுணாவொட்டாது ஓசி, மனமடக்-ம



ர ௮ லுபவாறட த தீபிசை. 

வெளிப்படாத சுழிமுனையிலடக்கி, சவம்போன்றார்-செத்தபிணத்சைப் 
போல் சடப்பவர்கள், ௮ல்லாமல்-அல்லாமல், மற்றையர்கள்-எனைய எவ்வ 

சையறிவாளரும், ௮றிர7ல வென்பார்-ஞானிகளல்லர் என்பார்கள், இது 
ஈம்பும் எனச்கு-இதுவே நிஜமான நிருவிகற்பமென்று ஈம்பியிருக்கு மென 

க்கு, தெளிய உரையுமென-சர்தேகம் தரும்படி. தெளிவாகச் சொல்லுமெ 
ன்று எனதாசிரியரசைச் கேட்டேன், ஈகைத்து - எனது லீகள்விமூடத்தன 

மென்று அூரியர்சிரித்.த, இவைநானறியேன்-பிணம்போலிருப்பது முதி 

லிய இவ்வகைசவை ரான் அறிர்திலன், யாவும் நீயகிவாய்போலும்-€டனே? 
நீ இவையாவற்றையும் ௮றிர்தவனாச வாயிருக்னெறனை எனப்பரிகாச,£.த 
அம்புவியில்-௮ழூய பூமியில், துயில்வோர்கள் - மனதும் பஞ்சேர்.திரியங்க 

ஞமடங்சத்தூங்குவோரும், மூர்ச்சையினாற் டெப்போர்-சன்னிபா தாதி மூர் 

ச்சாசோகத்தால்பஞ்சேச்திரியமும் மூச்சம்வெளிப்படாமல்அடங்கக் கடப்ப 

வர்களும், அறிஞசெனில்-ஞானிகளாகில், இவசாவார்-இபபடி பஞ்சேர்.திரி 

யமுமடச்சியோகஞ்செய்யு மிவர்களும் ஞாணிகளாவர்.அச்சரியக்கசைகாண்- 

இது ௮.இசயிச்சத்தக்ச கதைகளாகுமென அறி, உம்பர் அயன்-தேவாகளும்- 

பிர்மாலம், சவன்மாலும்-சிவனும்-விஷ்ணுவும், ஜனசசொடு விதுரர்-ஜன 
சச் சக்சொவர்த்தியொடுவிதுரராஜனாதியோர், உலகளிச்தார்-உலகபாலகரா 

ய்தொழில் ஈடாத்திச்கொண் டிருந்தபோதும், ஞானிசளென்து-மேற்சொ 

ன்னவர்சளெல்லாம் ஞானிகளென்றே, உசைத்திடும் நூல்-சொல்லிய புரா 

ளா.திகள் வசனத்தை இதிசாசமாக, சொள்ளே-ஒப்புக்கொள் சென்றான் 

சோழி, (௪-2) 4. 

கொள்வசெங்க னும்முரையைக் கோடிகற்ப காலங் 

குருவியின் கூடமைத்துக் குஞ்சியினில் வாழ 

வுள்ளொளியாம் பதமேவி யுடன்மறஈதா ரெனவிங் 
கொருநாலே யலபலவு முரைத்திடலே னென்றே 

லுள்ளதுசாண் பின்னுலூற் நிரிந்கனரோ விலரோ 

வுலவுங்கான் ஞானியோவஷஞ் ஞானியோசொல் லென்றான் 
கள்ளமற்ற ஞானியென்றே னக்நிஃயே ஈன்றாங் 

கழலாத நிலையிகது கழலு மென்றா னேடி, 

(இ,ள்) ௨-ம்முசையை-சத்குருவே உமது வார்த்தையை, எங்றன்கொ 
ள்வது-ஏவ்விதம் எற். றுச்சகொள்வத, சோடிகற்பகாலம்-கோடியசம் முடிவு 

கள் பரியர்திரம், குஞ்சியினில்-குடுமியில் , குருவியீன ம்-குருவிகள் தங்களி 
ன,ச்தோ, கஉடமைத்த-கூசட்டிக்கொண்டு, வாழ - நெடுநாட்கள் வாழ், 
உள்ளொளியாம்-உள்ளே பிரசாசமயமாயெ, பதமேவி-தளதசெதார்த்தசொ 

ரூபமடைந்து, உடன்மறர்தாரென-சரீரம் மறந்திருந்தார்சளென்ற, இவ் 

கொருநூலேயல-இவ்வுலகல் ஒருசாஸ்நிரமேயல்ல, பலவும்-பல.ரால்களும்;



ஐயமகரால் 
wa 

உ சைத்திடல்-சொல்லுதல், என் என்றேன். எற்றுக்கு ஏன்று எனதாடிரிய 

சைச்கேட்டேன்,, உள்ள துசாண்-£டனே? நீசொல்வது உண்மைசானென் 

ராலும், பின்னுலூல்-பிறகும் உலகத்தில், திரிந்கசனசோ? இலசோ? - அப் 

் படி பயசமா தியிலிருந்தோர் எழுந்து இரிர்தார்களோ? அல்லது இரியாம. 

லே யிருக்தார்களோ?, உலவுங்கால்- அப்படி தீ.இரியுங்காலத்தில், ஞானிபோ? 

அஞ்ஞானியோசொல்?-ஞானவான்களா? அல்லது மூடர்களா? நீயேசொல் 
ஓுக, என்றான்-என் ஐ கேட்டான், கள்சமற்ற-வஞ்சனை மனமற்ற, ஞாணி 

யென்றேன்-ஞானி என்று சொன்னேன், அர்நிலையே ரன்றாம்-அபபடி தி 

தரியும்போது ஆன் மாவாயெதன்னை மறவா திருக்கும் தன்மையேகல்லசாகு 
மென்றும், இதகழலாதநிலை-இதுவே எப்போதும் தன்னைப்பிரியாத கிலை 

யாகுமென்றும், அதுசழலுமென்றானேடி - அப்படி சமாதியில் உடல்மறர் 

திருக்கும் நிலை ஒருபோது பிரிர்துகாட்டுமென்றம், சொன்னான் என் 

தோழி, (௪-2) 5. 

௮ன்பர்பணிக் காளா? லின்பநிலை வருமா 

மருமறைதர் தலிற்பபனோ சனுவுமிலை யென்பா 
ருன்றனக்குஞ் சம்மதமோ வருட்குருவே யென்றே யார் 

னொன்றையொன்ருப் பிதற்றலிதா முணாவின்பொருட் டநி 

நன்கநிர்த குருவாகிற் சுருதியுத்கி யாலே 

நாசமுற வறியாமை யோட்டியறி வட்டிக் 

குன்றலிலா மறையுரையி லென்லுரையி லுன்றன் 

குற்றமற்ற வனுபவத்திற் குறைவெதுகே ளென்பான். 

(இ-ள்) அன்பர்பணிக்கு-சிவனடியார்களின் ஏவற்றொழில் செய்வத 

ற்கு, ஆளாகல்-.சானடுமையானால், இன்பநிலைவருமாம்-அ.தீமானந்த நிலை 
எனக்கு உண்டாகுமாம், ௮ருமறைசேர்தலில்-௮ரிதானவேஃ£ங்களை ஆராய் 

ச்திசெய்வ இல், பயன் ஓரணுவும் - பிரயோஜனம் ஒரு£ரணமாச்திரமும், 

இலையென்பார்-இல்லையென்று சொல்வார்கள், அருட்குருவே- -ஏருபையே 

வடி.வான.ஆசரியேசஉன்றலுக்கும்-உமக்கும்,சம்மகமோ-அப்படிஏவற்பணி 
செய்வது இஷ்டமோ, என்றேன் - என்றென்ளாிரியரைக் கேட்டேன்; 

இது உணவின்பொருட்டி-இப்படி ஏவர்பணியால் ௮த்மானந்தம் வருமெ 
ன்று கூறி£டரிடம்ஆகாரம் வாக்கத் தின்னும் பொருட்டு ஒன்றைஒன்றா*- 

வேதத்தின் உண்மையான ஒருகருத்தை மறைத்து வேறொன்றாக எடுத் ஐச் 

சாட்டி, பிதற்றலாம்-மூடகுருச்கள் வாயாற்பிதற்றித்திரிவதாகும், அறியார்... 

இ௫ர்சள் உண்மையறியாதவர்களே, நன்சழிர்ச குருவாடில்-ஈல்ல ஆச்மஞா 

on Hobs அடரியனாகல்-சுரு தியத்தியாலே-வேதத்தாலும் தன்னிடயுத்தி 

 மினாலும், அறியாமை-சடனிட அஞ்ஞானத்தை, நாசமுற ஒட்டி-அழிக்சோ 

, டும்படிச்செய்து, அறிவூட்டி-ஞானவடி.வாச்சி, குன்றலிலா-குறைவில்லாத/



ட ௮லுபவாரந்த இபிகை' 

மறையுசையில் - லேதவாக்யெத்தாலும், என்னுரையில் என்னிடயக்தியா 
ஐம், உன்றன்குற்றமற்ற-உன்னிட குற்றமில்லாத, அனுபவத்தில்-௮னுப 

வத்தாலும் , குறைவெ.தஃஎன்னகுறைவு, கேளென்பான்-கேளென்றுசெர 
ல்லுவன், (ஏறு) 6 

கேளேனான் பத்திதரு முத்தஇியென்னிற் சவமேன் 

கேளென்முர் மாணிக்க வாசகரைப் போதங் 

கோளறவே னருச்சுனருக் கரியுசைத்தார் சை 

குருவிவர்க ளவர்களிலுங் குறையிறச்தார் போலும் 

வர்ளாபல பி தற்றுதலே னறியாமை யறிவான் 

மாயுமலான் மற்றொன்றான் மாயாதிது சாதம் 

வேளாண்மை தவர்தானம் கடவடுதி ஞானி 

வியனடிக ளஎகத்.தூப்மை விளைத்திடன்மெப் யுணசே, 
(இ-ள்) கேளேனான்-ான்சேட்கவேண்டிய சொன்றுமில்லை, பத்தி - 

சடவுளிடம் பத்திசெய்தால், மு.த்திகருமென்னில்-மோக்ஷம் உண்டாகுமெ 
ஊீபையாகின், சிவம்-சவபிரானானவர், மாணிச்சவாசசரை-மாணிச்சவாச 
சருக்கு, போதம் - 9வஞானபோசத்தை, ஏன் கேளென்றார்-ஏன் கேளெ 
ன்று உபசேசஞ்செய்தார், ௮ரி-விஷ்ணுவானவர், அருச்சுனருக்கு - HE 
சுருக்கு, கோளற-அறியாமையால் மேற்சொண்டவினை ர, ஏன்-யாது 
பற்றி, செையுரைததார்-பகவற்சதையை உபதேசம் செய்தார், குரு இவர் 
கள்-இவ்வுலசத்தில் தன்னுண்மையதியாசவர்சளாஇய இந்த குருச்சள், அவ 
ர்களிலும்-அந்த ஹரிஹசா இகளென்பவர்களிலும்,குறையிறர்சார்போலும்- 
குறைவற்ற ஞானச்செல்வர்சகள்போலும் - ௮செயம், வாளாபல பிதற்ழு த 
லேள்-வீணாக பலவார்த்தைகளைப் பேசுதல் எற்றிற்கு, அறியாமை-௮ஞ்ஞா 
னமானது, அறிவான்மாயுமலான்-ஞரனத்தால் அழியுமேயல்லது, மற்றொ 
ன்றான்-மற்றெவற்றுலும், மாயாது-செடாத, இதுசச,தம்-இ.து சத்தியம், 
வேளாண்மை-உபகாரமும், தவம் தானம்--தவமும் aren ip salu தானம் 
கரம், கடவுடுதி-கடவுவைத்தோத்திரத்.து வணங்கலும், ஞானிவியாடிகள்- 
ஞானியின்பெருமைபொருந்திய பாதங்களை வணங்குதலும் (பலன் கருதா 
தசெய்யின்), அகத்தூய்மை-மன இன்பரிசுத்த தன்மையை, ef dong Oa) 
e615 £0), மெய்யுணசே-மெய்யென்றறிவாய், (எ-று) 7, 

உண்மைதனைத் தெளிவதற்குக் குருமொழிஈன் னூலு. 

நேயர்சத்திய கடைகிசாசை யொ௫சொர்தியும் வேண்டுழ் 
ப புண்ணியவா ஞனாலு மிவைபழகா னான் 

பூரணத்தின் வாழ்வருளச் சேறு மாகா



ஐயமகற்றல் ர்க 

தெண்ணமென்ன மற்றவரா லிதுவருமென் றிசைக்க 
வெப்படியா மிவனிலையா தவரருளத் தெளி௰ 

விண்ணுலகற் கயிலயோவை குண்டமபோசொல் வீடு 
© Aun றநிருந்தவிட மென்றனன்கா ணேடி. 

(இ-ள்) உண்மைதனை-ஜகத்தோற்றக் சாரணமாயெ நிஜத்தை, செளி 
ஒதற்கு-உள்ளபடி. யுணருவதற்கு, குருமொழி-அ9ரியரனுபவ வசன மும், 

கன்னூலும்-பதார்த்த நிச்யஞான ஏதுவாகிய நியாயாதி ஞான நூல்களும், 

உயர்சத்திய கடை-மேலான உண்மை நடத்தையும், நிராசையோட--ஆசைய 
தீறகள்மையோடு, சாந்தியும்வேண்டும்-பொறுமையா தி குணங்களும்வேண் 
மம், புண்ணியவானானாலும்-தானதருமாதிசெய்து புண்ணியம் பெற்றவனா 

னாலும், .இவைபழகானாகல்-மேற்கூறிய குருமொழிமுதவியவழ்றில் பழசா 
னால், பூரணத்தின்வாழ்வு ௮ருளல்-முழுமையான ஞானசுசச்தைப்பெற 

ச்செய்யல், சவனாலும்-சருவஞ்ஞனும்-சர்வஸச்சனுமாகெய நியாமகனாலும், 
ஆகா.து-கொடுத்தற்கேலாது, ஏஎன்ணமென்ன-பலசர்தை எற்றிற்கு,மற்றவ 
சால்-மற்ற ஆரியரால், இதவருமென்று - இம்முழுஞான சுகம்வருமெ 
ன்று சொள்ளற்கு, ஏப்படியாம்-எப்படி முடியும், இவனிலையா து-இச்2வ 
னிட சொருபகிலையா த? ஞானமல்லவா?, ௮வசர௬௭-அ௮ச்சிவனும் ஞானவ 
டிவனாகையால் எப்படிபிபித்் த ஞானத்மை ௮ச்சீவனுக்குசொ?க்கமுடியும், 
ீதெளி-அப்படி சொடுக்சமுடியாதென் று நீதெளிவாயாக, வீர - மோக்ஷ 
மென்பது, விண்ணுலல்-அ௮சாய உலகத்திலுள்ள, கைலையோ .- கைலாச 
மெனுமொருதேசமா?, வைகுண்டமோ-வைகுண்டதேசமா? சொல்-மீயோ 
சித்துச்சொல்லுக, விட்டு - எல்லா விகற்ப சங்கற்பங்களையும்விட்டு, ௮ய 

லத௮-தன்னினும்வேறுபொருஎற்று,இருர்தவிடம்-சானே தானாய் இருச்ச 
இடமே, என்றனன்-மோக்ஷ்மென்று தெரிவித்தான், சாணேடி, - பாசடி 
சோழி. (௭-௮) , 8. 

ஞானியெவ சருட்குருவே குணங்குறிக ளறையி 
னளினமணை யனமெனவே சான்சேர்குவ லென்றேன் 

மாகிலத்தோர் பொன்செய்வோர் மமமையுளோ ருலகின் 

மானம்விட்டுத் நசையுண்ணார் சருகுபலம் புசிப்போர் 
வானிடையே பறப்பவர்கள் குளிகையினா னோப்கண் 

மாய்ப்பவர்க ளூலக௫லுடன் மறையவெளி திரிவோர் 
சூனியமா சச்சபிப்போ முக்காலமு முணர்வோர் 

சுழலுறுகாற் றடக்குவாக ளெனவுரைப்ப ரநியார். 

(இ-ள்) அருட்குருவே-இருபையே வடிவான .ஐரரியமே? ஞானியெ 
வா - எவ்வகைப் பட்டவர்கள் .! ஞானிகள்?, குணக்குறிகள். - 
“அவர்களது குணக்சளும் அடையாளங்களும், அறையின் - சொல்... 
லீராகில், ஈளினம் ௮ணை-தாமரைப்பூவில் சேர்கின்ற, ௮னமெனவே-௮ச்



‘it a ௮னுபவாதர்து | BG ons. 

னப்பட்ரியைப்போல. சான் சேர்குவலென்றேன்-அவ்வாசிரியர் திருவடித் 
தாமரையில், கான்சேர்க்து றைவேனென்றேன்;பொன் செய்வோர் செம்பு- 

வெள்ளி-மு.தலிய லோசங்களைமாற்றி பொன்னாகச்செய்வோரும், மடிமையு 

ளோர்-பெருமையுள்ளவர்களும், உலகில் மானம்விட்டு-உலூல் மானத்தை 
விட்டுத்திரிபவரும், சசைன்னணார..மாமுசாதிசவைத் தின்னாதவரும், சருகு 

பலம் புசிப்போர்-சாதம் துன்னாமல் வற்மல்கவையும் பழங்களையுமாத்திரம் 

இன்பவரும், வானணியடையே பறப்பவர்கள்-ஆகாயத்தினிடையே பறப்பவர் 

சளும், குளிகையினால்-மா.த்திரைகளினால், நோய்கள் மாய்ப்பவர்கள்-வியா 

இகவைத் இர்ப்பவர்சளும், உலகிலுடல்மறைய-உலகச் திலுள்ள ஜனங்களுச் 

குத்தேகந்தெரி.பாமல்மறைய ,வெளிதிரிவோர்-வெளி3ய திரிவோரும்,குனி 

யமாசச் சபிப்போர்-ஒருபொருவை வெளிமயமாகும்படி சாபமீடுவோரும், 
முச்சாலமுமுணர்வோர்-இறப்பு-௭ இர்வு-நிகழ்வு எனும்மூன் இ காலங்களில் 

ஈடச்கும் சம்சதிகலையறிந்து சொல்பவரும், சுழலுறுகாற் நடக்குவரம்ள் - 

இேசக-பூரகதநின்வழி சுழலும் மூச்சைகும்பச இல் சுழலாமல் நிறுத 
வோரும், எனமானிலத்தோருரைப்பர் - புவியோர் இவ்வ கையோர்களே 

ஞானிகளெனச் சொல்வார்கள், ௮றியார்-இப்படிக்கூறுவோர்ஞானிகலைய 
தியாதவர்களே, (௭-.ற) 9. 

௮தியிவர்கண் ஞானியலர் மூலிகையான் மையா. 

லரிதாருஞ் சாதனையா லருமருக்தாற் செய்வார் 

குறியிவைகள் கலைஞான மெய்ஞ்ஞான மலகாண் 

கூறிடின்மெப்ஞ் ஞானியிவை விடுவனறிந் தாலும் 

இறியுரையா னருளைவிடா னெவருமவன் போலக் 

இடையாத பேரின்பச் சாகரத்தின் முழ்கக் 

குமியுரைப்பா னணுவளவு மோசலெண்ண மில்லான் 

கூடம்வரை யூலகிலுப காரஞ்செய் வானே, 

(இ-ள்) அறி-நான் 6ழ்சொல்வதை உணரச்சகடலவாய், இவர்கள் ஞானி 

யலர்-பொன்செய்பவசாதியா ச் சொல்லப்பட்ட இவர்சள்' ஞானவான் களல் " 

லர், ரூலிகையால்--பச்சிலை மூ.விசைசளினாலும், மையால்-மாடப்புறாபிச்சு, 
சுழல்வண்ட, தலைப்பிள்லையோடு மு.தலியவைகளாற் செய்யும் மைகளாலும், 
அரிதாகும் சாதனையால்-அரிதாகச்செய்யும் ௮ட-லய-மர்திரயோக சாதனை 

சளாலும், அருமருக்தால்-ரசகுளிகைமுசவிய அருமையான மருந்துகளா 
லும், செய்லார்-பலவிதூத்துகள் செய்வார்கள், இவைகள் - இவைகளை; 
சலைஞானம்- இகச்திற்கற்றுக்ழசாள்ளும் ஞானமாகுமென; குறி - நீநினை? 

மெய்ஞ்ஞானமலசாண்-தனசெதார்த்தசொரூபஞான மல்லவென் றுசெளி, 

கூறிடின்-யோசித்தச் சொக்லுமிட தது, மெய்ஞ்ஞானி-சொருபஞானிய 
னன், இமையறிர்தாலும்-இச்சித்து விச்தைரவேச் கற்றிரு! ச்தாலும், விடு



ஐபமகரரல் ஈடு 

வன் - சொருபச்கழ்திற் துத் தசடைகளெனவிட்?ி விரவன், கிரியுசையான், 

(அன்றியும்) பொய் சொல்லர்ன், ௮ருளைவிடான்-இருபையிலிருர்து சீசு 

கான்,எவரும்-உலூலுள்ள யாவரும், ௮வன்போல-தன்னைப்போல, டை 

யாத-இடைப்பதர் சகருமையாகிய, பேரின்பசாசாதிகில் - பேராகந்தச்சட 

லில், மூம்க-முழுஜெனன மசணவெப்பம் சணிய, ர.றி உரைபபான்- த் 
மானுபவசோசச லகதி.பத்தைச்சொல்லுவன் , அணுவளவும்-சிறிதம், மோச 

லெண்ணம்-வஞ்சிக்கும் எண்ணம், இல்லான்-ல்லாசவன், உலஇல்-உல 

இலுள்ள ஜீவர்களுக்கு, கூடிம்வளை-சன்னால் கூடியவரையில், உபசா£ஞ் 
செய்வான்-உ£விசெய்லான். (9-ஈற்றசை) (4-2) 10. 

உபகார மல்லாமற் புகம்வேண்டான் LOR (Dr 

ஷென்றறியா யென்முலு முூளமகிழச் சரிப்பா 

னபகார மொருபொமுது மத்ேலுஞ் செய்யா 
0 5G B (பம [பவா பமாம்துை Dad ax alo மல் 

விபரிரம் விசேம்காலுங் கலங்கலன் ரண் யா 

விண்ரைதனை US oD FLL UT Bane DET HORT OB துணிய 

லபசா£ மவாபெ [றுந்து ர Fay BIT oi G a (ப்பா 
an னது ச் a, . ட ட 4 . Sate _ a . 

னரிமவாகவ சரவ டையென் றறினிழ்தர ே னடி,, 
ர் [] t 

(இ-ள்) உபசாரமல்லாமல்-உதவி செய்வதேயல்லாமல், புசழ்வேண் 
டான்-டூர்த்தியை விரும்பமவனல்லள் , மகழான்-தான்செய்த உதவியால் 

பரலோகசம்பத்அ தனக்குவருமென்று FP grad) பவறு மல்லன் ஒன்ற 
தியாய்-உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, என்றாலும்- என்று பிரர்பழித்தா 
லும், உளம௫ிழச்சிரிப்பான்-மன மதிசயிச்சசரிரிப்பான், ஒருபொழுதும் - 
ஒருகாலக்திலும், அபகாரம்-ஒருவர்க்கு கெடுதியான செய்சையை, ,மறச் 
சேனலும் செய்யான் -மறந்தாறாறும் செட்யமாட்டான், ஆசச்தமேயுருவாய்- 

சந்சொஷமேவடிவாய், அமர்ச்துறைவான் - அர்க் ர வசிப்பான், அவன் 
“மேல் - அ சஞாணியின்மேல், விபரீதம் விலத்தாலும் - வேறுபாடா 
டானதுர்ச்ரு2தி.பங்கவைச் செய்தாலும், சலங்கலன்காண்-சலச்சமடையமாட் 
டான், விண்ணதனை-.ஐகாயச்சை, யாசே அசைபபவர்கள்-.ஒே ௮சைக் 
கவல்லவர்கள் ஒருவருமில்லைபன்றா?சொதனைச்கு தி துியேல்-அவர்களைப 
பரிஈதிக்கத் தணியாதே, ௮பசாசம்-அப்படி, சோ திச்சச்செய்பம்கு ற்றச்தை, 
அலர்மிபாறுத்தும்-அுர்கஞானிசள்பொுு/ துச்சொண்டா லும்துன்பமுனக் 
குண்டாகாதிராது, உனைசிவன்-உன்ளைசிவபெருமான்,சண்டிப்பான்-9ட் 
ச்செய்வான், அவர்கள் ஆரி.து- ௮பபடிப்பட்டலர்கள் உனக்குக்சி௮டைத்த 
வருமை, சரணடை-அவர்கள் LIT Dl BEV LG. என்று-ஏன்று, அறிவித் 

_தானேடி-தெரிவிழ்தான் தோழி. (௭-2) ll, 

14 ்



௬ வ்னுபவாசகத Bivens. 

வறு, 

ஞானக்தனை பல.துலகிலை முப்போதிலு பென்ருப் 
ஞாயக் இட பரி2சா தனை தரஈம்புவ லென்றேன் 

வாறஜொத்துறை பரிசங்கெட வெம்மை குலிர்மென்மை 

வன்மைகன மின்மைவழு வழுப்பாதி குணஞ்சேர் 

தானம்பல பொருளேயுள வாகாவொளி யிலதேற் 

ற்ங்காபல வண்ணங்களு ளு முருவங்களு iB) Lom a 

கானம்வசை சொர்பேதமு மோசையல இலைபோற் 

காணாவிரு கந்தஞ்சு வை யாறும்புவி புலே. 

(இ-ள்) முப்போதினும்- இதப்பு-௭ திர்வு-நிகழ்வெலும் மூன்றுசால் 
ங்களிலும், ஞானந்தனை யலத-ஞானமாகிய தனையல்லாது, உலிலையெ 
ன்ருய்-வேறாக உலகம் இல்லையென்று சொன்னாய், ஞாயம் - அதற்குரிய 

ஞாயத்தையும்) திட்பரிசோதனை 7-௨. தியான ஆரசாய்ச்ியும் அனுபவ 

மாக நிற்கச்செய்தால்,ஈம்புவலென்றேன்-ஈம்புவேண் என்.றசொல்லினேன், 

(அதற்கு குருவானவர்), ஹூனொத்துறை-அசாயமொத்து உடம்பிலுட்புத 

முறை, பரிசங்கெட-ஊறு, ஈனும் ஞானமின்றாகுமாலல், வெம்மைகுஜிர்- 
சூடிம்குளிர்ச்சியிம், மெவிமை வுன்மை-மிரு gayi 0-கடினமும், சனம்-இன் 

மை-குருத்வமும்-இலேசம், வழுவழுப்பாதி-வழவழப்புமுசவிய, குணம் 

சேர்தானம்-குணங்கள்சேர்ர்த இடமும், பலபொருளே-பலவஸ் துச்களும், 

உளவாகா-உள்ளன வாசாவாம், ஒளியிலசேல்-அதைப்போலவே உருவஞா 

னமில்லாவிடில், பலவண்ணக்களும்-ச௮ப்பு-சவப்பு-வெளுப்பு-பச்சை-மஞ் 
far wal பலடறங்களும், உருவங்களும்-பலவடி.வங்களும், சம்சா-சாண 
ப்யடாவாம்; ஓசையவ து-சப்தஞானமில்லா மல், இ.தமாம்சானம்-இன் பமா 

Bw இசாசமும், வசை-ர்தையுமென்இன்ற, சொற்பேதமும்-சொற்களின் 

; இயொசமும்,, இல்லை-இல்லையாம்,போல-அவைகளைப்போன் றே,இருகர் 
| தம்-ரல்லவாசனை துர்வாசனை எனும்பேதம் கர்சஞான மில்லாவிடின் ே தரி 

யாது, சுவையாறும்-(காசம்-உப்டு-புளிப்புசத வர்ப்பு. கசப்பு: தித்திப்புதயெ 

BM HRY இரசஞானமில்லாவிடில் தெரியா து- - ஆகையால் ஐவகைஞான 

வீஷபப்பொருள்களும், புவி-௮வதத்றையுடைய பூமியும், புலனே-ஞானக் 
சளேயாகும். (௭--.ற)- 12, 

புலனன்றியு டம்பும்பல பொருளுச்தெரி யாவாம் 

புலனேபொறி யல.துண்டென லாகாவிஷ்வ மனமே 
யிலதேலிலை மனமேயுல கென்றானை வணங் | 

, பெக்தாயிவை யுண்டாயினு 'மெதிர்சான்பொரு ofa 
வடட



ஐ.பமகற்றல் a ar 

சலதையற வுரையிரென வரகாசனூவினிலே 

கர்ணப்படு பொருளின்றியுக ங் காணப்பட லென்னோ 

வுலகானது முடலானது ஈனவென்றுசை ஞான 

மொன்றின்றிய துயிலிற்சக் மின்றாகலை யறியே, 

(இ-ள்) புலனன்நீ-ஐவகையா மிர் திரியங்களும் ௮வற்றிற்இருப்பிட, 

மாயெ பொழியாதிசேர்ர்ச, உடம்பும்-ேசமும், பலபொருளும்-பலவஸ்.து. 

க்களும் ௮வ்வத்துச்சளிருப்புத் லங் களும், தெரியாலாம் - தோன்றாசாம், 
புலனே பொறி-ஐயறிவேழெம்-வாய்-கண்-மூக்கு-செவிஎனும் ஐர்.து இந்தி. 

ரியங்களாம், ௮லதுண்டெனலாகா-அ௮வற்றினும் வேறே உண்டெனல்பொ 

ருந்தாது, இவை-இல்வைம் பொறிகளும், மனமே - மனமேயாகும், இவ் 

சேல் இல்லை - (அதலால்) ௮ம்மனமில்லையாஇல் புலன்களும் பொறிகளும் 

அவற்றின் விடயங்களும் இல்லையாகும், உலகுமன மே-உலகுமனவடிவமே, 
என்றானைவணஇ-என்றுதெரிவித்த ஆசிரியனைத்துகிசெய்து, எந்தாய் ~ 

எனது தாயனையகுருவே, இவையுண்டாயிலும்-மேற்சொன்ன் இவைகள் 

ஆதார அதேயஞாயப்படி உண்மையாயிலும், எதிர்சாண்பொருள்-ஈம்மெ 
திரில் தோற்றும் நதேயப்பொருள்கள், இலவோ-ஞான த்தைவிட்டு வேறு 

கஇல்லனவோ, கலதையற-என து சந்தேகம் திரும்படி, உரையீசென-தய 

வுசெப்து சொல்வீராக வென்றுகேட்ச, அரசா-பாவமற்ற சீடனே [ ஆதே. 
யப்பொருள்கள்வேறாச விருச்தே காணப்படவேண்டு மென்கை நியமமெ 
ன்பையேலி, சனவிீனிலே-சொழ்பனத்திலே, சாணப்படிபொருள்-பார்ச்ச 

ப்பிம் வஸ். துக்கள், இன்றி.பும்-கனவு சாண்பானைவிட்டு வேராக இல்லா இ 

ரூர்தும், சாணப்படலென்னோ-உள்ளன வாகக் சாணப்பரிற்கென்ன காச 

ணம் இழையோடிப்பாயாச வென்ற்படி, (இ,சனால்,, உடலான தும்-மன- மிக் 

திரியாதிசேச வடிவமானதும், உலசானதும் - உலசவடிவமானதும், ஈன 

வென் நரைஃசாக்கரமென் தசைக்கும் சமஷ்டிவடிவ எசரமனஞானமாம, 

ஞானம்-அவ்வீசுரஞானமனம், ஒன்றின்றிய-ஓன்று இல்லாத, gaa - 

சாட நித்திரையில், சசம்-(உலகமும்-உலசப்பொருள்களாகிய இர்திரியங் 

கள்-ஐம்புலன்.சள்-ஜீவன்-மனம்-விஷிட்ட உடல்களாசெ பொருள்களும்) , 

இன்றாகலை-இல்லாதொழிதலை, ௮றியே-தெரிர்துகொள்வாய். (௭-ற) 18. 

அறிவன் றியி வறியாமையு மதுவின்றெனி னனவு 

... மதுவின்றியே பொறியாதியு மவைதற் இடு பொருளு: 

தீறிதந்திடு பூமானிச சாமென்பது திண்ணஞ் 

சஸ்கற்ப விசற்பாதிக டங்கற்கெ் மெதுகாண் 

குறியாதவி டத்திற்பல கலையும்பல குணமுமங்: 

குவிதம்கிட மெதுவோவுட. லுலகுக்கட மது



பை பான! 
mH Lf SUIT GGT பசை 

கெறியோமய ஓுளததோவறி விலையேலிவை வருமோ 

நீயேயு ை யென் cop an Ghar av வார்யற்றன மேரு. 

(இ-ள்) அறிவன் ரி-சொறாப ஞான சீதைத்கவிர, அறியாமைபும்-பார் 

மார்க்திசசசதெனும் சுமுச்திடம், இல்-இல்ஸயாம், ௮.துவின்றெணில்-அல் 

ada QRour Ia, ஈனவும்-சமட்டி-சஸ்வாஞான மாயாவிஹிஷ்ட்டமன 

மும், ௮அவின்றியே-அச்சமட்டி மனமின்நியே, பொறியா தியம் - மெய்* 

வாப்-கணி-மூச்கு-செலியா இிப ஐது இக இுரியகசகநநம், அலை தக்திடுபொ 

ருளும்-அவ்விக் இரியங்களால் சும் வஸ்.துச்சளும்) தரிதம்திர - கட்டையி 

னிடத்தத்தோற்றம், பூமாணிகசாமென்பது-மணிதனாம்குர் சமானமாமு 

மென்று ஞானநூர்கள் சொல்லது, இண்ணம்-ரிஜமாகும் (ஜன்றிடும்), சங் 

சரிபம-இணனிப்பெறு பொருளி எனறும் விஈற்பமா திகள் - நால்வகை 

யோனி-எழுவகைத்தோ்ற இ இர்திரிப மளஜீவேசரபேசி இசபசாதி, oe 

சற்டடெமெ.தசாண்-சங்கி கிர்பகர்குக்தானம் எலுலாகும், குறியாக விடத் 

தில்-மன-வாக்கு-காயமெனுக் தி. பிக ரணங்கக டநம் தொடப் AULT bb ABV, 

பலகலையும்-௮னேச சாஸ் திரங்கராம், பல தணமும்-.அமிநக கணக்கன், ம், 

குவிதற்டிடம் எதுவோ-குவிச்து நிற்பதற்கும் தானம் வ.துவோ?.௮.துே 

அவ்வதிவாகய இடமே உடலுலகுக்கிடம்-உடலா இ ூவுலகர் ப் ொதிறுவ 

தீற்கு மிடமாகும், ரெறியோ மயலுளசோ-என்பது நியாயந்தானோ எதா 

eg மயச்சமுளதோ?, அறிவிலையேல்-ஞானமில்லாவிடில்,இவைவருமோ- 

தேசகாதி பிரபஞ்சம் தோற்றமோ. உணரப்ப?$2 or, கெடலி னப்படமோ? 

நீயேயுசையென்றான்-£ீடனே நீயேசொல்லாயாக வெளச்சகேட்ச, சொல 

வாயற்றேனேடி-ஒன்றுஞ்சொல்ல வாயெழாமலிருந்தேனேசோழி, (௭-2) 

இடைபிங்கலை பிருகாடி.யி யங்கும்வஸி பதலை 

பிடைநாடியி லேற்றச்சயி வேறம்பி. செப்றே 

மடைபோல்வரு மழேதுண்ணோ வ துமவேண்டில rig 

LOM (OP Gl Lan BY வைப்பார்பெரி யோரென் ௮மை ப nein 

சடையேனி௫ தெளியத்திரு வருளேசெயு மெனவிண் 

கருமஞ்செய வேண்டேலுரு காக்கிற்றுபர் விலைவே 

மடமைநிறை மதஇியாரை LD LOI SLB mal போல்வ 

வைத்தர்்ரறி வாளாசொல விர்தாசமி Br Sw. 

(இ-ள்) இடைபிங்கலை-இடது மூரக்குத்துவேயும் வல துரூக்குத். துனை 

யும், இருகாடி-ஆயெ இரண்டுகாடிசளில், இயங்கும் வளியசனை - அசைச் 

சோூகின்றசாற்றை, இடைசாடியிலெற்று-மத்திப நாடியாகிய சழிமுனா 

சாடியிற்சேர்ச்.று, ளை கன்னை! உச்சியாகிய பிசமா 

ந்தனத்தில் எறும்படிசெட்து, மடைபோல்வரு-ஜலதாரைவாய்க்சால்போல்



லயமகற்ற்ற ௯ 

ஒழுவெரும், அழ ஒண்டு-ர மிர்தக்தைப்பொடித் து, உணவ த-முன்னபா 

Cy, am, Car ser: pun@dgaursand, உடல்.சாராது - தேகம் என் 

வறம் நசிபாஇிருக்கும்படி, வைப்பார்-செய்லார்கள், பெரியொரென் த-பெ 

ரியவர்களென்று, உரைபகர்வார- “Qian Bgacvaah ip Omak adele et 
சளென்று சொல்லு அிருர்கள், சடையேனிதழெ.யிய-௮ சிரிய? 7 யடி.யே 

னிச்சர்மேசகத்திலிரு$து நீங்தெ தெளிவடைய, இருவருமிாசெயுமென் ௮ 

இருபைசெய்து செரிவீச்சவேண்ிமென்று Carle, லீன். ம் விருதா 

லாகும் ரியைகளை, செய2லண்டேல்-ட0ு ர்ப்பலீடு ம்பா, உருகாக்கில 

தேகாதிலடிவங்களைக் காப்பதால், துபர்விசாவே- நக்கசீம்பமமே யொழிய 

வன் கில்லை, அலிவாளர்-௮றிவடைய பெரியவாள், மடமை நிறைமதி 

யாரை-.ந.6ு ஞானம் நிறைர்த புத்தியினர்சள, மறுதரற்கு - தடுத்து Be. 

Qercantena, | இலைபோல்வ - மூச்சடச்மல்முதவிப இச்சா தனைப் 

போல, வைத்தார் ப்பூ சிசெய்து வைத்தாகள். இதசொல-இை விவரி 

தீதுச்சொல்லமீவண்டில், வித்தாரமாம்-விபிவாகறடபுமென அமிவாயாக, 

(௪- ஈற்றசை) (4-2) 14. 

அசுச் நண பறியா it. erat Sarat vas ற் 

கடயோ கமி BUILT BD மாஇக்கொழி லநனுற் 

போகும்வளி பே. காம னித ற்கு HOGA wer Slo 

புரணச்சுகம் வருமாலுடல் போகா இதி ஸின் மற் 

தேகர் தினை மடவார்ரன ம MDB fd சமா 

கோரதுட னீருர்கிிம் வாராக ளெனடுர் ' 

மோகத்தரு மடவா/சுத மொழிய வை பறியா 

மூர்நாதொரு பொழுதே யுரை வுத்காமரு allot at. 

(இ-ள்) guigka-saorasrd Coronas aregjsCa Says 
8s B vey S) ua Corr, அதியாது- தெ.ரிச கொள்ளாமல், உடலாவயானை 

தின்னை சதேகவடிவமாகவே நினை த திருப்பவனை, விலக்கற்கு-தடுத்து ஆட் 

கொள்வதற்கு, அடயோகம் -ஒர்றைக்சாலால் நிற்றல், பம்மாசன ppd 

தீதல் முதலிய அடயோகத்தாலும், லயமக்திரமாதி-மூச்சை பிரமரர்தரம் 

இல் ல:பப்பித்தல் பிரணவமரக்திரம் ஜபித்தலா இ, தொழில கனால்-௪மங் 

களினால், போகு:ம்வளி-இரேசக பூரகமார்ச்கமாகத்இறி.பும் காற்றை, போ 

சாமல் நிறுதத-அ௮ப்படிச் செல்லவிடாமல் கும்பசத்திய்சோ சது பிரமர் 

சத்.தில் லயிச்சச்செய்ய, : மனம்கெடும்-மனது நாசமாகும், புரணசேசசம் 

அப்போது குறைவிலாத ஆரந்தம், வரும்-உண்டாகும், உடல் போகாது - 

சரீரமும் அழியாமல் நிற்கும், இதில் நின்றோர்-இலவ்வித யோகத்தில்றின்ற 

வர்கள், சேகந்தனை-தங்கள் உடல், மடவார்கனல் ஈர-பெண்களின் சே 

சோஷ்ணம்படிய, குழிசேசார்-அவர்கள் அல்குலாகிய குழியில் சேர்ச்சார் 

சள், உடல்தெராது- அக்குழிபில் செர்த்தவர்சள் தெகம் சுசமடைர்து நிலைச்



ராய HOAs SIens, 

காத, ரீருகிம்-சாம்பலாஇவிூம்,' அருள்வாசர்.து-௮ன்றிச் திருவருளும் 

இடைச்சாது, என்ருர்-என்று தேசாபிமானம்விட தந்திரஞ் செய்தார்கள் 
மோசீந்தருமடவார்-ஆசையூட்டும் பெண்களது, சுச்ம் ஒழியாவகை - போ. 
சேச்சையானது விடமுடியாத சபலத்தை,௮றிடா-௮றிர் தசொண்டவராகி, 

முக்தாது-பல,ரம் புசிக்கமுன்னிடாமல், ஒருபொழுதே - தினம் ஒருவே 

வேயே, உணவும் - அன்னபானாதிகளைப் புச்சவும், தாமருளினர் - பெரி 
யோர்கிருபை செய்தார்கள், (௭-ஆல்- அசைகள்) (௭-௮) 16, 

உணவோர்பொழு தேலும்பல வுரிசைவிடு புளிய . 

லூனோ7 இரையெய் இடு முப்பாற்றளர் Gant ga 

நிணமாதிகள் வேண்டேலென வுணவாதி சுகத்தை 

நீத்தாரிவை நித்தாருட னீத்தற்கறு பிரிவாய்க் 

கணராதன பன்மாலுருத் இரனாதிய'தேவர் 
கரப்பென்றறு நிலையுந்கரு கலையுர்தக முருவுங் 

குணமுந்தொழி லாஇத்தெளி ம இற்பட. காட்டிக் 

கூட்டைக்க[நி புட்போலுயிர் பூட்டைக்கழி வித்தார். 

(இ-ள்) உண்வு ஒர் பொழுதேனும்-€டேனே அன்னபானாதிகள் ஒரீ 
பொழுது உண்டாலும், பலவுரிசைவிர-பலவிசமான வுரிசையை வீரும் 
பாமல் விட்டுவிடு என்றும், புளியால் - புளியைச்சேர்ச்துக் சொண்டாயா 

னால், ஊஷனோசை-உடலோதன் மிதுற்றமயிர்வெளுத்தலையும், திரையெய் 
இடும்-தோல்மடி த்தலையம் அடையும், உப்பாற்ற எர்வெய்தும் - உப்புதின் 

Beja தேசம் தளர்ச்சியடையும் அன்றி, நிணமாஇகள் - wonder Saar, 

வேண்டேலென-இின்ன விரும்பாதே யென்று, உணவா திசுசத்தை-௮சா 

சாதிபதார்த்த விச்சாவின்பத்தை, £ீத்தார்-ரீக்சவைத்தார்சள்., : இவைர த் 

தார்-இவ்வாசாரா இகலை நீக்கிவைத்தவர்சளுடைய,. உடல். நீத்தற்கு-தேகா 

பிமானத்தை விடச்2சய்வதற்கு, ௮௮பிரிவாய்-€ழ்மூலம்...மூலாதாரம்-பிச. 

ஜாபதி சுவாதிஷ்டான மென்றும் - உர்திமணி பூரகமென்.றும்-மார்பிடை : 

அகைத மென்றும்-ரண்டல்தானம் விசுத்தியென்றும்-புருலமத்இ: wa 
இனை யென்றும்-தேசத்தை ஆறுபங்குசெய்து, கணசாதன்:.-. விமாயகனும்9 

லியன், மால்-பிர்மாவும், விஷ்ணுவும், உருத்திரனாதியதேவர்-. உரசி” 

லும்-மஹேஸ்வசனும்-சதாஏவனலும் முதலிய தெய்வமகள், காப்பென்று- 

முறையே மூலாதாரமுதலிய ஆறு இடங்கவைச் சாத்துச்கொண்டு இருக்க 
ரர்களென்றும், ௮றுநிலை-மூலாதாரமுதலிய ஆறுிலைகளும், தருகலையும்-' 
His, ஸ் தானங்களால் சடைக்கும் சாஸ்திசோச்சமான எழுத்துகளும், 

இகழுருவும்-அவ்விடங்களில் தோற்றும் வடிவங்களும், குணமூம்-அவ்விட. 
ங்சளி னதிஷ்டான தேவதைகளின் குணங்களும், தொழிலா தி-அத்சேவ/ 

ைசவின், தொழில்களா சி, தெளிமன திற்பட-தெளிர்ச மன இதிலமைய,



ஐயமகற்றல ஈக 

காட்டி--நிலைச்சச்செய்.து, கூட்டைக்சழி-முட்டையாகிய கூண்டிலிருந்து 

வெளிப்படுத் தறெபுள்போல்-பட்சிகளைப்போல, உயிர்பூட்டை-தேசச்திற் 

இென்பர்தப்பட்டிருப்பதை, கழிவித்தார்-நீக்வைத்தார். (௭-௮) 11, 

கழியுஞ்சட வுடனீயலை யுணவாம்பொரு டிரிபே 

காற்றோவலை யுலகன்னிறை காற்ருமன மெனிலோ 

ஒழியுக்துயி லினினீயிதை யுணர்வாய்மன முதலா 

மொன்ளுயினு மலைநீயுனை யன்றியிவை யிலையால் 

விழியாவரு மொதியக்கெடு மழிவில்லறி வாடு 

யென்றுக்இரி யாஇிங்குறு மெயையுக்தெரி வாளீ 

பழியாம்பிற வியைநீங்கென வருள்வாரிவை யோரார் 

பகருங்கரை பற்றுர்க்குலுஞ் சுகமென்றன னேடி.. 

(இ-ள்) சழியுஞ்சடவுடல்-€ீடனே வியர்வைமல ஐாச்.இிர7 இகளாய்ச் 

சழிஏன்ற சட்டையைப்போலொத்த சரீரம், நீயலை-நீயல்ல, உணவாம் 

பொருள் - ௮ன்னபானாதிய ஆகாரவஸ்துச்களின், இரிபாம் - மாறுதலே 

உடலாகும், சாற்றோவலை-உடலெக்கும் வியாபித்திருக்கும் மூச்செலுவ் 

காற்றோ நீ அல்ல, உல$ல்கிறை- பூமியில் நிறைந்திருக்க, காற்றாம்--வாயு 

வே உடலிலுள மூச்சாகும், மனமெனிலோ-நீமன வடிவமோ என்றாலோ, 

ஒழியும் தயிலினில்--அம்மனம் நித்திசையில் தோன்றாமற்கெடும், நீஇதை- 

நீ ௮ம்மனமல்லவெலும் இவ்வுண்மையை, உணர்வாய்-அறிவாய், மனமு.த 

லாம்-மனோமயம்-விஞ்ஞானமயம்-ஆகர்.தமயம்- முதலாகிய பஞ்சசோசங்க 

ளும், ௮ந்தச்காண ஞானேக்திரிய கனமேச்தி௮ியங்களும், ஒன்றாயினும் 

நீயலை - மேற்சொன்ன தேகமுதலாகய வைகளில் ஒன்றாயினும் நீயல்ல, 

உனையன்றி-அறிவுருவாய உன்னைத்தவிர, இவையிலையால்-இச்சேசமுத 

லிய இந்திரிய அந்தச்சரண' பிராணூ.தி வாயுச்களும் இல்லையாசையால் 

நீ விழியாவரும்-ம நினைத்த மாத்திரத்தில் உன் கினைப்பின் வடிவே தேசா 

இ பிசபஞ்சமாகத்தோன்றும், ஒழியக்கெடும்-உன். நித்திசாவஸ்சையில் 

மனம்கெட தேகாஇபிரபஞ்ச தோற்றமும் மாசமாகும், அழிவில்லறிவா௫ - 

$ீரோசமாசாத ஞானவடிவமா௫), என்றும் இரியா,து-எச்காலத்தும் மாரு தல 

னாயும், இங்குறும்-இவ்வுலகத்தில் சசாசசவடி.வாய்த் தோன்றிய, எவையுர் 

தெரிவாய்-எல்லாவற்றையும் அறிர்திருப்பாய், பழியாம் பிறவியை-நிர்தை 

யாயெ ஜனனத்சைவிட்டு, ரீம்கென-நீங்குவாயென்று, அருள்வார் - இ௬ 

பையோடு உபதேப்பார், இவையோசார்-இவற்றை யுணசாசார், பகருவ் 

சரை-பெரியோசால் கூறும் மோக்ஷ்சரையை, பற்றுர்-அடையார்கள், ௪4 

e.g - இப்படிப்பட்டவர்க்கும் மோகூசசம் உண்டாகுமா? என்றன 

னேடி, என்று எனதாரியர் கூறினார் ௮டீசோழி, (எஃ) 18, 

ஆக செய்யுட்கள் 190,



mic 2. அ லுபவாரம் ச இபிசை. 

நீன்றநீலைகூறல். 
OPEC 

உடல்பொருளா பிகளவிக்க வுபதேசஞ் செய்துவர்தா 

ருயர்ந்தநோ என்ற 

ணுடல்பொருளை யன்ரென்ற னுடல்பொ ருளா வியு முலகு 

முள. தாக் . கொண்டு 

கடல்புடைரூ preys) காண்பனவெல் லாநினைவாய்க் 

கவலை யற்று 

விடல்சொளலாம் பொருளின் திப். புரசு பாகென்றான் 

விளங்கி Con Gar. 

(இ-ள்)உயர்ச்தோர்-அறிவித்சிநந்தபெரியோர்சள்,உடல்பொருள்-£ட 

னது சேக,ச்றைபும்-லஸ் தக்கவையும். அவிகள் அளிக்க-உயிரையும் தனக்குத் 

தத்தய்செய்ய எற்று, உபச ரூசெய் துவர்சார்-பிரணவமுதவிய மவறாவாகச் 

Gu wigs உபெசக்களைச்செய்து வந்தார்கள், உக்தன் உடல்பொருளே 

யன்ற-சடனே உன்னிடசேகம் wen Soa மாத்திரமேயல்லாமல், என் 

ஐன் -ரிமியனாகிய என்னுடைய, உடல்பொருள் .நவியம்-தெகக்தையும் 5 

வுஸ்தச்சளு முய்ிரையும, ௨. லகும்-பசாசரத்ேே mB PU பிரபஞ்ச திதையும், 

உனதாக்கொண்டு - உன்னுடைய தாகவே ஏற்ற க்கொண்டு, கடல்புபை, 

சூழ்-சமுத்திரஜலத்தால் சூழப்பெற்ற, அவனிமுதல்-பூமிமுதலாக, காண் 

பனவெல்லாம்-தோற்றும் பொருள்களெல்லாம், சனவாய் - ஜாச்கிராவஸ் 

தையின் காரியனாக விருப்பதையறிர் நு, கவலையற்.ற-மனவலைச்சல் நீங்கி, 

விடல்கொளலாம்-ஈனவின்றி விடவதர்கும் எற்றுக்கொள்வதற்கும் வேரு 

இப, பொருளின்றி-வஸ் துவில்லாமையையோர்ர்து, புரணசுயொகு-பூரணா 
னந்த சொருபனாகி இரு, என்றான் உண்மையில் சில்லென்றான், விளங்கி 

னேன்-நான் ௮வ்வாறே பிரகாசிக்கின்றேன். (ஏ-ஈற்றசை (எ-று) I, 

ஆன்பெனி சண்ணெயாஞ் சோ இத்து துப் பொருளருளு 

மழு: சாவ மென்பார்க் 

காண்டவன் செய் யேவலளு சலலாமற் சுகமருளா 
.  ரல்லே ளெல்லாம் 

காண்டசைய வற் பவர் கணமுமிலை தெரிவித்தோங் 

காஷ் td வற்றைக் 

காண்லெச்சும் நுளங்கவுனை பலதுளதோ வயலெனயான் 
காண்டி லேனே. 

(இ-ள்) பனிரண்டாண்டு-பனிரண்டிவருஷ பரியர் திரம், உனையாம்- 

சடளூயெ உன்னையாங்கள், சோதித்து-ரிலைத்த புத்திடிடையவனாவென்று 

புரீட்ரிச்த, பொருள் அருளும்இப்பூலோக வாழ்விற்குரிய மணிமந்திர



நின் தறிலைகூறல் mwa. 

ஓவ ரிஇயும் முத்தியும், அருள்வேம்-சொடுப்போம், சன்பார்கீபூ 
என்று “சொல்லும் ஆரியருக்கு, நண்டு-அவ்விடத்தில், ௮வன் செய் 

ஏவர்-அச்டன் செய்னெற பணிவிடையாயெ, அஞால்லாமல் - சஷ்டதி 

தைச் கொடுப்பார்களே யல்லாமல், சுசமருளார் - பொருஎருளெலனும் சர் 
தோவஷத்தைச் கொடுப்பவராசார்கள், அல்லேன் - அவ்வித வாரிரியசை த 

போன்றவன் நான் அல்லேன் (என்றும்), எல்லாம் காண்டகைய-எல்லாப் 
தோற்றத்தையுஞ் சாட்டியாய் நின்று உணரவல்ல, அறிவேரீ-ஞானமேரீயா 
கும் (என்றும்), சணமுமிலை-கூணகேமானாலும் வீணாகராம்கழிக்கவில்லை, 

தெரிவித்சோம்-உண்மையைச் சொல்லிவிட்டோம், காண்பவற்றை-சாண 

ப்படுிசன்ற பொருளை உணரும் இர்திரிய மனமாதிகளை, காண்டு துலக்க - 
விஎக்கலைக்சவும், துளங்க-அவ்வர் தச்சசணா இிபொருள்வடிவாடிவிஎங்கவும், 
உனையலதுள்தோ-ஞானவடிவாடிய உன்னைத்தவிர வேறு இருக்கிறதோ 
வென்றுசேட்ச, அயலென-என்னைச்சவிர ௮ணுமாத்திரம் வேறுபொருள் 

இருக்ச, யான்சாண்டேன்-யான் பார்த்திலேன். (௭- று) 2, 

கண்ணாடி முன்னசொரு கண்ணாடி வைக்ககிரு 
கண்ணா டிக்குட் 

கண்ணாடி யலதபிற களங்கவற்றில் வாராபோற் 
காண்ப வற்றைக் 

கண்ணாடிக் களங்களியா வகமுகமாய் மனவாடிக் 
கண்ணே தோன்றுக 

கண்ணாடி யேயிருக்கக் கண்ணாவா பெனப்பிறசான் 

காண்கி லேனே. 

. (இ.ள்) சண்ணாடிமுன்னர்-ஒரே அள்வாயுள்ளவொரு கண்ணாடியின் 
முன்னே, தருசண்ணாடிவைச்ச-ஒசேயளவாயுள்ள மற்றொரு கண்ணாடியை 
ஏ திரில்வைக்க, இருசண்ணாடிச்சுள் - இரண்டு சண்ணாடிகளுக்குள்ளும், 
சண்ணாடியல து-சள்ல்கமற்றி பிர்சாசர்)ெரியுமேயல்லா,த, பிறகளங்கு-வே 
ரூனமலினம், அவற்றில் வாசாபோல் - அவ்விரு சண்ணாடிசளிலும் வரா,ச 
தபோல, ௮சமுசமாய்-ப௫ர்முகலோச் பாவனையான மன௮, உள்முகமாய் 

ஞானபாவனையுற்று, மனவா்டிச்சண்ணே - ஞானமயமாகயெ ௮ர்சச்சரண 
பிரதேசத்தில், தோன்றும் - ச்சாசசீப் பொருள்சளெல்லாம் பிசஇபிம்பிச் 
கும், காண்பவத்ஹை- தோற்றும் சசாசர்ப்பொருள்களை (வேருக), சண் 
ளுடி-உன் மனமானது கண்களின் வழியாகப்பார்த் து உலகம்வேறெலும், 

சளம்சளியா-அஞ்ஞானபாவச்சைப் பொருர்சா.த், கண்ணாடியே இருச்ச - 

ஞானவடிவனாசய உனைரீ பார்த்திருச்ச) கண்ணுவாயென-ரீ ஞானமயனே 
பர்வாயென என தாடிரியர் தெரிவிச்ச, பிறசான்-எனையன்றிவேறு பொரு 

தோற்ற ஒன் சாண்டேனே-பார்ச்சவில்லையே, (௭52) ர,
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எப்பொருளை யெப்பொருளெல் விடத்தெல்வா னுணர்வதனா 
லெய்தும் பரத 

மெப்பொருளெப் பொருளையெவ்கா றுணர்வதனால் வீடெய்து 
மென்றான் கானு 

மெப்பொருளுர் தானாகு மறிவுண்மை தன்னனவென். 
றெண்ணல் பந்த 

மெப்டொருளூச் தனையன்றி யிலையெனல்வீ டெனக்கண்டே 
னிடசற் றேனே, 

(இ-ள்) எப்பொருலை-எந்தவஸ் துவை, எப்பொருள்-௭நத லஸ்.துவா 
சாது, எவ்விடத்து-எந் தஸ். தானத்தில், எவ்வா.ற-எர்தவிசமாக, உணர்வத 

ஞல்-௮றிவதனால்,பச்தம் எய். தும்-பக் தத்தை யடைன்ற.த, எப்பொருன்- 

ஏர்தவஸ் தவான து.எப்பொருவை-எந்தவல் துவ(எவ்விடத்தில், எவ்வா ற.- 
எச்தவிசமாச, உணர்வதனால்-அறிவ தனால், வீடு எய்தும் என்றான்-மோக்ஷ 

மடையும்என்று எனதாசிரியன் கேட்டான், சாணும் எப்பொருளும்-சோ 
நீறப்படிகின்ற சராசரமாகிய எர்.துவஸ் துச்களும், தானாகும் ௮றிவு-தானாச 
வேவிளல்கும் ஞானமானது, தன்னனவு.-சன து கனவிற்குதோற்றும்தேகா 
இிபதார்த்தங்களை, உண்மைஎன்று - தணிலும் வேராக நிறமாயுளதென்று! 

எண்ணல்பர்தம்-தன து ஈனவுசன வுகளில் நினைத்தல் பம்சமாகும் எனவும், 

எப்பொருளும்-எர்தசராசர,த் தோற்றப்பொருளும், தனையன்றி- துரியவறி 

வாயெ தன்னையல்லாமல், இலையெனல்-வேறே இல்லையென் ழதெளிதலே, 

வீடு என-மோகஷமென்றும், சண்டேன்-அறிர்தேன், இடச.ர்றேன்-பிறப் 
பெலும் தின்பத்திலிருந்து நீவினேன், (௭-ஈ.ழ்றசை) (ஏ-று) 4, 

இல்லஹற்றை யுள்ளவெனக் கொண்டுகுணக் குறி$பத 

மிசைத்தார் யாரு 

மில்லவற்றை யுள்ளவெனக் கொண்டாயா இருத்.தலினு 
லிசைப்பா னேன்பின் 

னில்லவற்மை மாயைதச்த தாய்மாயை யில்லையெனி 
லிசைப்ப தென்யா 

னில்லதுள்ள தாய்விளங்க லறிவோன்றே யென்றான்மெய் 

யிதுகண் டேனே. 

(இ-ள்) யாரும்-உலலள்ள எவர்களும், இல்ஏவற் தீறை-இல்காத சே 
சாதி பிரபஞ்சச்தை, உள்ளவெனகச்சொண்டு-உள்எர வெள திடமாசகினை 
,ர்துகொண்டு, ஆயா திருத்தவிஞல்-விசாரியா திரு த்தலினால், இல்லவ க. 
உண்மையாக வில்லாத சேகாஇபிரபஞ்சதகை, . உள் எகெனச்சொன்ற்....
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இருக்கிததபோ லொப்புச்கொண்டு, குணம்-சத்துவரஜஸ-சமஸ*. முத 
லிய குணச்களின் தன்மையும், குறி-அவற்றாலுண்டாகும் பொருள்களின் 

தோழற்றத்சையும், பேதம்-பலவிச பொருட்களின் பேதங்கவையும், இசைச், 

தார்-.தவ்வுலசப் பொருள்சளுக்கு உளதுபோல் பெரியோர் கூறினார்கள், 
பின்-ஞான தைப்போல் என்றும் உலகம் உள்ளதானால் பிறகு ௮ப்பெரீ 

யோர்களே, இல்லவற்றை-இல்லாச சேகாதி பிரபஞ்சத்தை, மாயைதர்த 

தீரய்-மாயையினால் சொடுச்சப்பட்டதாய், இசைப்பான் என்-என் சொல்ல் 
வேண்டும், மாயை-இல்லா,சவற்மை உள்ளது போலக்சாட்டும் மாயைக்கரு 

தி.தம், இல்லையெணில்--இல்லைடென்று சொல்வார்களானால், யான் இசைப் 
பதென்-ரான்சொல்வது என்ன விருக்றெ.து, இல்லதுள்ளதாய் - இல்லாத 

தாயும் உள்ளனவாயும் சற்சத்தியால் விளக்கி, விளங்கல்-விளங்குவது, ௮றி 

வொன்றே-ஞானமொன்றே என்றான்-என்மு தெரிவித்தான், இதுமெய்- 

இப்படி செரிவித்த,து நிஜமென்று, கண்டேன்-எல்லாமெனது ஞானவடி. 

வாசவேயிருச்சப்பார்த்சேன்ப்(ஏ-ஈற்றசை) (௭-2) a 

உள்ள தளை யுள்ளபடி. யுணருதலே மெய்ஞ்ஞான 

முளதிருக்க 

வுள்ளனவா யிலாகவற்றை மேந்கொடுபின்னொழித் இடலே 

னெமி யஞ்ஞான ப 
முள்ளதெனிழ் போகாது பிரமையும்வத் துவேயயலில் 

கொன்றின் றென்று 

முள்ளதெனி லுணர்வன்திச் காட்டென்ரா fenes 
யுரையற் றேனே. 

(இ-௮) உள்ளதனை - என்றும் உள்ளசாயெ பொருளை, உள்ளபடி, - 
அ.துயியற்கையாச இருச்றெபடியே, உணருதலே - அறிதலே, மெய்ஞ்ஞர 

னம்-உண்மைஞானமாகும், உள.திருச்ச-சத்சாடிய ஞானமென்றுமிருச்ச, 

இலாதவற்றை-இல்லாசமாயாப் பிரபஞ்சச்சை, உள்ளனவாய் - இருக்ற 

வைகளாச, மேற்கொடு-ஒப்புக்கொண்டு, பின்னொழித்திடலேன் - பிற்கு 

ஒவ்வொன்றாய் ௮சத்தென் முவிருவெதற்கு காரணமென்ன? ஒழி - மாயாச் 

சோந்த வுலகாதியந்தமும் இல்லையென்றே நீச்விடு, அஞ்ஞானம் - ௮ஞ் 
ஞானமென்பது, உள்ளசெனில்-ஞான த்தைப்போல் என்றும் உள்ளதாயி. 

ருந்தால், போசாது-ஒர் போது மறைந்துதோன்றாது, பிரமையும் வஸ்து 

வே-௮ஞ்ஞானமும் ஞானப்பொருளே, இக்சென்றும்-இவ்விடச்து எக்கா 
லத்திலும், ௮.பல் ஒன்று இன்று-ஞானமன்றி வேறுபொருள் ஒன்றும் இல் 

$லையாகும், உள்ளதெனிக்- டே வேறுபொருள் சத்தாயுள்ளதாகல், ௨௭ 
ர்வன்றி-ஞான த்தைலிட்டு, சாட்டென்றான்-வேருச இருக்கக்சாட்டென் று
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சொன்னான் அதனால், ஒன்றா ெஎல்லாசோத்றமும்' ஒசே ஞானவ்டிவமெ 

ன்று உணர்ர்தவனாு, உசையற்மேன்-ஆரரியனை வேறொன்றும்: சேட்க 

மன மெழாதவஞாய் நின்றேன், (6ஃஈற்றசை) (எ-று) 6, 

சித்தாகு முன்னினைவா லன்றியுட லுலசாதி 
இகழ்வ தெங்ஙன் 

சத்தாக வல்லதசத் தரகவிவ கரித்இடுமா 
- தீருக்க மெங்கள் 

சுத்தாகத் தம்பத்தி சுகாசுகமாய்ப் பரிணமிக்குர் 
தொழில்க ளெங்கள் 

பித்தா யலைவதென்னீ யுரையென்௫ னெனையன்றிப் 

| பிறகா ணேனே. 

(இ-ள்) உடலுலகா தி-சேகப்பிசபஞ்சங்களாதி தோற்றங்கள், ச்சா 

கும்-ஞானவடிவாகயெ, உன்னினைவாலன்றி - உன்சல்கற்பத்தா லல்லாமல், 

எக்வன் திகழ்வது-பிசகாடிப்பது எங்கனம்கூடும், சத்தாச-சாணப்படும் சே 

சகாலாதி வஸ்.துச்கள் என்று முள்ளபொருள்களே யெனவும், . ௮ல்லத 

அசத்தாச-௮ல்லது அ௮ழிபோருள்சளெ யெனவும், விவகரித்திடு - நியாய 

வேசதார்தாதி நூல்சளாச விவரித்துப்பேசம், மாதருச்சம்-பெரியலாதங்கள், 

. எங்கன்-சிசழ்வது எங்ஙனம்கூடும், சுத்தாசத்தம்-இ.து நிர்மலமானது களம் 

சமுள்ளது, பத்தி-இதீஸ்வரபத்தியுண்டாக்குவது, சசாசுசமாம்-இ.து இன் 

பமானது துன்பமானது எனறும், பரிணமிச்கும்-விகற்பவடிவாச மாறுத 

லடையும், தொழில்களெங்றகன்--சங்கற்ப விகற்பாதி சருமங்கள்எவ்விடத் த 

திகழும், ரீபி.த்சா9-ரீபேதபயித்தியம் பிடித்சவனா9, அலைவதென்-வரும் 

துவது என்னசாரணம?, உர என்ரான் - சொல்லென்ருன் (௮௪ 

னாலே), எனையன்றி-ஞானரூபியாயெ என்னைத்தவிர, பிறகாணேன் - 

வேழபொருள்களிருக்ச கான் சண்டிலன், (௭-ஈற்றசை) (௭-௮) 7, 

முச்சுடாமூ வுலகுமூ லலத்தைமுத்தே கம்விளக்கு 
முதலே தொன்ரு 

மச்சொருபா ஈந்தசர்வ சாட்சிய நி வன்றோ£ 
யதனாற் காணு 

மிச்சொருபங் களிலொன்ருர் தேககா னென்றுபிறங் 
ப இறந்தே னென்கை 
பிச்சலவோ வெனவச்ச மற்றுயர்ச் து பிறப்பிறப்பைப் 

பிழைத்திட் டேனே, 

(இ-ள்) முச்சுடர்-சூரியன்-சர்திசன்-௮ச்ினி எனும் மூன்௮பிசசாச 
Betis, மூவுலகு-சொர்ச்சுமத்திய/பாதாஎக்சலாசயெ மூன்று உலகம்
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சையும், மூவவத்ை-சாச்செ-சொப்பன-சமுத்தியெலும் apa pasos 
Sena, மு.ச்தேசம்--தூல-சூட்சம-காரணமெனும் மூன்று தேசங்கலையும், 
விளக்கும் முதலே.த-விளஎக்டுக்சாட்டிகி்்முதற்பொருளேத?, ௮ச்சொரூ 
பாரர்2-அல்லாகர்த வடிவனாகிய, சர்வசாகதி-எல்லாத்தோற்றப் பொருள் 
களுக்கும் சாரணபூசனாயும் விளக்குக, ஒன்றாம்-௮.தவீசமாடய, அறிவன் 

ரோநீ-ஞானமல்லவாகீ?, அதனாம் காணு.ம்-௮ச்தஞானவடிவினாற் Corpo 
நிற, இச்சொருபல்களில்-இக்தசராசச வடி.வல்களில், ஒன்றார்சேசம் - ஒன் 
௫௫ய உடலையே, கானென்றும்-சானென்று ௮பிமானித்தலும், பிறக்.இிற௩ 

தேனென் சை-உடல்வடிவாகவே ரான்பிறர்தேன் சேத்தேனெனலும், பிக் 

ச்லவோவென-பயித்திய குணமல்லவோவென்று ஆரியர்செரிவிச்ச, ௮௪ 
ச்மற்.று-பிறப்பெலும் பேதமைப்பயம் நீம். உயரரது-ஞானமயமாய்ச்ற, 

நத, பிறப்பிறப்பை-ஜனனம் மரணம் உண்டெலும் பிசார்தியை, பிழைச் 
இிட்டேன்--செடுக்ொ ழிந்தேன், (எ-று) (1-86.08) 8 

பிறப்பேதிங் கழியாத. வான்மாவே தானாூற் 
பிரிந்து 0 CEG 

மறட்பேது மறப்பகற்று மார்க்கமே தவையுணர்த்து 
மறையே தெல்லாந் 

துற்ப்பேது துறவாமை யேதுமனஷ் சொற்பொருளுக் 
துன்பத் தஞ்சம் 

பறப்பேது பொய்வெறும்பொய் யாமனத்தின் கூத்சென்றான் 
ப.ரப்பற் றேனே. 

(இ-ள்) அழியாச ஆன்மாவே-செடாச ஆசீமாவே, சானாஇல்-சானெ 

ஓஞ்சொற்குப். பொருளாகுமாயின், இல்குபிறப்பேது - இவ்வுலக்த்இல். 
ஜனனமெடுத்ததேது, பிகிஈ்துசெரும்-நித்தியமுக்சத ஆன் மாவாயசன்னை 

விட்டு வேறுபட்டு மறுபடி ஒன்றாய்ச்சேருஇன் ற, மறப்பேது - அறியாமை 

யெனு மச்ஞானமேத?, மறப்பகற்றும்-௮வ்வறியாமையை நீக்கும், மார்க் 

சமேது-வழிகளெக்கனங்கூடும், ௮வையுணர்த்தும் - ௮வ்வழியாமையைப் 

போக்கும்வழியை அதிவிச்கும், மழறையேது-லேச்மெக்களனம் பிசாப் தமாம், 

எல்லாந்துறப்பேது-யாவற்ழையும் விட்டோமென்று சொல்லுறெசம்கியாக 

மெங்குண்டாம், து. தவாமையேது-எதையம். விடவில்லை ' யென் றெபந்த 

மெக்கனமுண்டாகும்,மனம்-சொல் பொருளும்-மனமு ம்-சொல்லும்-பொ 

ருளும் ஈத, துன்பத்தஞ்சும் - Spd sass Boer பயப்படும், பறப் 

பேதி-௮வசரம் ௭.த?, பொயவெறும் பொய்யாம்-௮அறியாமையாய் ஒப்பின 

பிறப்புமுதவியலையாவும் டொய்யிலும் பொய்யாகும், worsen கூத்தெ 

ன்ருன்-வாஸனாவடிவமன த்தின் கூத்தென்று ஆசிரியனறிவித்தான் 9 8 

லே, பறப்பற்றேன்-மான் அவசரப் படலைவிட்டு விட்டேன், (௭-ஈற்ற 

௯௪) (௭-௮) 9,



mW அனுபவாஈந்த தீபிகை 

நிட்டைமந்தி ரம்பூசை துச்சுசுக மீசவத்தை 
நிலையோ நீகை 

விட்டிடுக பாழாகு மனமுதல நித் இரையின் 
ப விட்டொன் முற். 

கட்டமின்றிக் சாண்பொருள்போய் மனகிறரக்து.பிறவிமயல் 
 கடச்தா யென்று 

எட்டசித்தி வேண்டியலை துட்டமனச் செருக்சொழித்திங் 
கறிவா. னேனே. : 

(இ-ள்) நிசீதிலையில்-சாடநித்திரை எலுஞ்சமுச்இியில், மனமுசல் - 
மனமும் வாக்குச்காயமவற்றின் செயல்பயன்களாகும் யாவும், பாழாகும் - 

நாசமாகும் (ஆசையால்), நிட்டை-சண் மூடி உடலசையா.து நின்று நிட்டை 

செய்தலும், மந்திரம்-பிரணவம் முதலிய மக்திசம் ஜபித்,சஓும், பூசை-உட 
மபில் விபூதிமாமம்கோபி மு.தலியத பூசிபின் ஜடப்பொருவை அலங்கரீதி 

தேற்றலும், துக்சசுசம்- துன்ப இன்பங்களும் ரய இவைகள் தோன்றம் 

இடமாகிய, ஈரவத்தை-ஜாக்ர சொப்பனமெலும் இரண்டு ௮வச்சைக 

ளும், நிலையோ-ஸ்.திரமாகுமா? ஆகாது, 8. சைவிட்டிுக-ரீ கிட்டைமு,ச 
வியவைகளை கைவிடக்கடவாய், விட்டுஒன்றாகில்-ரீல்ட ஒேஞானவடிவா 

னாடில், சஷ்டமின்றி-யாதொரு சஷ்டமில்லாமல், காண்பொருள்போய் - 

சோற்றப்பொருள்சள் மாசமாக, மனமிழக்து - மனச்சொருப மாசமுண் 
டா, பிறவிமயல்-பிறப்பு உண்டெலும் மயச்சச்திலிருக்து, சடர்சாயென் 

ருன்-நீக்கனெவனானாயென்று ஆரியன் தெரிவித்தான் ௮சனால், ௮ட்ட 

சத தி-(அணிமா-லமா-மகமா-கரிமா-பிசாத்தி-பிசாகாமியம்- ஈசத்துவம் - 

வ்சித்.துவம்)மு.தலிய எட்டுசித்திகவை, வேண்டியலை-விரும்பிவருர் இ௫ின் ற, 

துட்டமன ச்செருக்கு-துன்மார்க்சமன தின் கருவத்தை, இங்கு ஒழித்த - 

இவ்வுலூல் நாசமாக்க, அறிவானேன் - ஞானருபியாளேன். (ஈ-ஈம்மசை] 
(எ-று) 10. 

மனமதுஜீ வேசஜகத் தாக்கியழித் இடலறியார் 
wi Os gener 

மனமதனை வபமாக்கும் வசையருள்வே மென்௮ரைப்பாச் 
மதுவல் லார்காண் 

மனமயக்கே மக் இரர்தே வதைகிட்டை சித்திமுதன் 
மதியென் ரான்பின் 

மனமறலோ வென்றேன்சத் துவமாய்ச்சே உத்தலென்றான் 

மயக்கற் தேனே. 
(இ-ள்) மனமது-மன்மதுவே, ஜீவேச்ஜகத்தாக்-சன்னைஜீவன்-ஈஸ் 

ன் e 

வசன்-உலசவடிவங்களாச்9, அழித்திடலறியார் - சாசமாச்டெல் அறியார்
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ச்ள், மர்.திசத்தால்-அம்முதல் ற்ம்முதலிய மர்.திசங்களினால், மனமதனை - 
wer eof, வயமாக்கும்வகை - வசப்படுத்.துகின்ற விதத்தை, அருள்வேம்: 

என்று- -இருபைசெய்து தெரிவிப்போமென்று, உரைப்பார்-சொல்துவார் 

கள, மதிவல்லார்காண்-இவர்கள் ஆசாய்ர்துவவியபுத்தியுடையவர்க்ள்தான், 

மனமயக்கே-எனதாசிரியன் மனதின் பிரமையே, மந்திரம் - சம்வொய-ரா 

சரயணன் மு,தவிய மர்.திரல்களும், தேதவதை-௮ம்மக்திச பலத்தால் சோன் 

றும் செய்வல்களும், நிட்டை-சண்மூடி, தியானித்தலும்,: 9], 'இிழமுதல்-தான் 

கோரியது மூடிச் துசித்தியாதல் மு.தலியவும் என்று, மதியென்றான் - மதி 

த்துகொள்வாயென்றான், பின்மனமறலோ வென்தேன்-பிறகு அம்மன 

நாசமாதலோ எப்படிஎன்று கேட்டேன், சத். துவமாய்-ரஜோகுண தமோ 
குணகலப்பற்று தன்சுயகுணமான சத்குணமாய், சேடித்தலென்றான்-மிரூ 
ந்து நிற்றலென்றான், மயக்கற்றேனே-ஞானச்சவிர அயல்பொருளுளசெ 

லும் பிரமையிலிருந்து ரீம்ஜேன் , (என்றவாறு) (௭-ஈற்றசை) 1, 

ஆச செயயுட்கள் 201, 

கைம்மாறு காணேனேனல். 

கடியை 

இதுகன்றிது ஈன்றல வென்றுகொ 
ளெவையுச் துயர் தக்இடு முன்றிகழ் 

av gir of Bon வன்றியி ருர்தில 

தயருங்கன வில்வ லென்னினை 
யெதுவென்செயு முன்னினை கின்படி. 

Ww git Bs aps gud லின்மன 
மதுகின்றிட நின்றில தொருவணு 

வறியென்றவ-:ருக்செது கெதிரடீ, 

(இ-ள்) இத ஈன்ற-இத ஈல்லஅ, இத sr 00) - Os Osu gs, 
என்றுகொள்-என்று ஏற்றுச்சொள்சின்.ற, எவையம்-ஏப்படிப்பட்டபாவள் 

களும், துயர்தர்.திடும்- தச்ச.த்சைச்சொடுச்கும், முன் இிகழ்வது-உ௨ன் முன் 

Cor Caner pag, நின்னினைவன்றி - உன் எண்ணச்சைச்சீவிர, இருர்இி 

ல._த--இல்லையாகும், அயருங்கனவில்-(உன்்னெண்ணச்சைச்சவிர பொருள் 

வேராயிருக்குமானால்) ஐய்ர்தசொப்பன சில், வரலென்நினை-மனமேபொ 

ருள்வடிவாய் தோன்றுவதற்கு என்னசாரணம்? அறிர்துணர்வாயாச, எ.து



ஈ௨உ௰ அனுபலாரர்த தீபிகை 

என்செயும்-எர்தப்பொருளும் உனச்சுச் சச்தோவூத்தையாலெம் தக்க 

சையாடலும் செய்யவல்ல, உன் நினைவின்படி-உன்மனம் எண்ணினபடி, 
இயலும்-அசையும், இகழமும்-பிரசாடக்கும், துயிலில் - சித்திசையில், மன 
மதுகின்றிட-மனமானது சொரூபராச்மாச, ஒரு ௮ணு-ஐரு திாணப்பொ 

ரளாவத, கின்றில த-ரில்லாமல் மறைர்துபோகும் என்பதை, ௮மியென் 
ஐவர்க்கு-தசெரிர் தசொர் ளென்றவருக்கு, எத் எதிசடி-என்ன சைம்மாறி 

ரக் சென்சோழி, (௭-2) od, 

UBuyous 6 Br மென்றுணர் 
பதகன்றனை கண்டவ னன்றொரு 

ws sh RL cub Bena ஈனவினின் 
மறையுந்துயில் வந்தவி டர்தனி 

லி இலையமெ மக்கலை முப்பொரு 
ளெ துவுண்டெனி லுண்டிவை நின்னறி 

வதுகொண்டறி பொருணிலை யலட. 
மறியென்றவ ருக்செது வெஇசடி, 

(இ-ள்) பதியும்பசுவும் - பசமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் வேறுவேருச், 

ஸ்திரமென்றுணா-என்றும் உள்ளதென்று அறிஏன்ற, பதகன் - பர்தகன் 

அல்லது ௮ப்பியாசி, தனைசணடவன்-.ஒச்மாவா௫ய தன்னைப்பார்த்தவன்) 

அள்௮-அல்லன்,ஒருமதிதர் இட -ஜலத்இல் குமிழிசோன்றுவ தபோல் என் 
னிடம் ஒரு நினைப்பு உண்டாக, இவைரனவினில்-இச்சக ஜீவ்பரம் ஜாக்இ 

சா அவஸ்தையில், வர்.து-உண்டாயுளதுபோல் சோன்றி, தயில்வர்ச- தச் 

கம்வக்த, இடர் தளில்-சால)த்.தில், மறையும் - தெரியாமல் மரைர்துவிடும், 

இ.தில் ஐயம்-இதில் சர்சேசம், எமக்கலை--ஆரிரியனகய எம்போல்வார்க்கு 
இல்லை, முப்பொருள் - சீடனே | ஜகஜீவபரமாசிய மூன் றுவஸ் தச்ச 
ளும், ௭,த உண்டெனில்-எர்த வஸ்துவால் உண்டென்றுகாட்ட, இவை 

யுண்டு-இவைகள் உள்ளதாகும், நின்னறிவ தகொண்டு - உன்ஞானத்சைச் 

கொண்டு, ௮றிபொருள்-௮தியப்படிசிற ஜகஜீவபசமாகிய வஸ்.துச்கள்,நிலை 
யல-௮றிவைப்போல் நிலையானவைகள் அல்ல, ஈடம்-அசத்சான,த என்று, 

அறியென் றவர்க்கு-தெரிச்துசொள்ளென்று தெரிவித்தவர்ச்கு, எது ௭. 
சம-என்ன சைம்மாதுண்டென் தோழி, (௭௨) 2, 

உடல்பொய்யுற் வென்றறி வித்தவ் 
ருசைகற்றுசை சந்து தீமக்கொரு 

மடமும்பசு வுங்கணெ கன்பல 
வகைபத்திய வத்துக ஞற்சொூ 

சடமிங்கொறு தெய்வமெ த்து. 
சடையன்குரு வன்று பிழைக்கெர்



கைம்மா. றுகாணேனெல்் arog 

விடமுண்டவ ர௬டனசை விடுவென 

் விடுலித்தவ ருக்கெது வெதசம், 

(இ-ள்) உடல் பொய்யுறவு-தேகசம்பர்தம் பொய்ச்சம்பச் தம், என்றறி 
வித்தவா்-எஜ்முதெரிலித்த ஞானிகளுடைய,உரைகற்று - வார்தைகளை 

ச்கற்்.றுச்கொண்டு உசைர்து-தேசசம்பர்தம் பொய்யென்று பிறருக்குக் கதி | 

லுச்கொடுத்து, தமக்கொருமடமும்-தாங்கள் மாத்திரம் தேகத்தை கிலைமெ ' 

ன்று கொண்டு சாங்கள் விக்க ஒருமடமும, பசுவும் - பால்கறக்ச ஒருபசு 

வும், கணச-தயசளுக்கு கால்கை பிடித்தல் ம,சலிய பணிவிடை செய்வ 

தழ்கு ஒரு அடிமையும், பலவகை பத்திய-பலவிக பத்தியத் துக்குரிய, வத் 

துகளுக்கொடு - பொருள்கலையும் செகரித்து வைத்துக் கொண்டு, சடம்-- 

சத்தாக சல் - கட்டை - பஞ்சலோகம் முதலியவற்றால் செய்ச உருவங் 

களை, இங்கொரு--இவ்வுல$ல் ஒப்பற்ற, செய்வமெனத்த.-சடவுளென்று 

வணங்குகிற, சடையன்-மூடன், குருவன்று - ஆரிரியனல்ல, விடமுண் 

ப டவர்-விஷம் குடித்தவர், பிழைக்லெர் - ஜீவிக்சமாட்டார்சள், உடனகை. 

கையால சரீர அபிமானத்தை, விடு என-விட்டவிடென்று, விடுவித்தவ 

ரகத-பர்தத்திவிருந் து நிவர்த்திசெய்தவர்ச்கு, எது ௭திசம-என்ன கைம் 

மாறிருச்சிறதென்தோழி. (௪-2) 9, 

அ.றிவென்று sang sah ay mu 
apCoa Bsr wgoh ot 6 sat 

தீறியொத்த வுடற்குடை கற்குறை 
தருவித்தறை கட்டி முடிக்கலர் 

பிறிவற்ற வகண்ட நிரஞ்சன 

பிரமந்தனி ௮டல்பொரு ளாய்த்தவர் 

குறியுஞ்சொலி யுடல்விட நினைவது 

குறைவென்ற ருக்கெது வெஇரட, 

... (இ-ள்) தமை-தங்களை, அறிவென்று-ஞான வடி.வின சென்று, செளி 

வுற்ற-சர்தேசமறவறிர்து, அ௮யலறவே-தோற்றமாகய ௮ர்சியப்பொருள்ச 

ளில் சம்பந்த நீங்கவே, தினமதனில்-இரவும் பகலும் ௮ர்.௪ ஞானவடிவில், 

நிலைத் தவர்-ஞானமயமாகவே நிலைபெற்றவாகள், தறியொச்ச - சட்டைச் 

குச்சமானமான, உடற்கு-சேகத்திற்கு, உடை கற்குறை - உடைர்சசற்பா 

'ரைகவைதருவிச்து-வரவழைத்து, அறைகட்டி, - சமா.தியெலும் SAVED D 

கட்டி, முடிச்கலெர்-தன்சேக த்தை அவ்வறையில்வைச்து மூட நினையார்கள் 

பிரிவ்.ற-பிரிவு இல்லாததாயும், ௮அசண்ட--எல்லாமான சாயும், நிரஞ்சன-- 

களவ்கமற்றதாயுமுள்ள, பிரமந்சனில்-பிரமமாயெ தீன்சொருபச்தில், உட 
ல்பொருள்-தேசசால வஸ்துச்சளை, உய்தீதவர் - பிரமமயமாகவே சரையச்



M22. H Huss Sons 

செய்சவர், குறியுஞ்சொலி-தன்சேகத்தை ௮டைச்கலம் செய்ய கல்லரைச 

ட்டெம்படி ௨டேனுச்கு இடமும் கரலமும் குறிப்பிட்டு சாட்டி, உடல்விட- 

சேகத்தைவிட, நினைவது-எண்ணவது, குறைவென்றவருக்கு-ஞான ன 

மென்று செரிவித்தவருச்கு, எது ௭தரம - என்ன கைம்மாறுளதென் 

தோழி, (௪-௮) 4, 

தனையன்றி யணுத்துணை யும்பிறி 

தறிகின்றவன் முற்றறி வுற்றிலன் 

நினைகல்லரு மறைமு.த லியகலை 

நிறைவென்பது நினைவற லெலனுமென 

வனையவன்பித ர௬ுள்ளம றிர.துரை 

யதுசெப்புவ னென்பது தப்புரை 

இனையளவய லறிவுற லறிவல 
இரிபென்றவ ருச்செது வெதிரம, 

(இ-ள்) தனையன்றி-ஆன் மாவாயெ சன்னைத்தவிர, அணுத் துணையும் 

இனையல்வளவும், பிரிதறிகன்றவன்-வேறுபொருள்கள் இருக்கிறசாச தெ 

ரிந்து சொள்கறெவன், முற்றறிவு உற்றில4்--முழுஞானம்பெற்றவனவ்லன், 

ஈல்லருமறை-நல்ல அரிதான வேதம், முதலிய கலை-முசலிய விசைகள், 

நிறைவென்பத-பூர்ணஞுனமென்று சொல்லப்பிவது, நினைவ லெனும் 

என-நினைவற்று இருப்பதுதான் என்று சொல்லுமென, நினை - அறிந்து 

கொள்வாயாக, அனையவர-அப்படியே மினைவற்றிருப்பவர், பிறருள்ள மறி 

ந்து-அக்கியரிடமன தில் கினைச்கும் விஷயங்கலைத் செரிர்து, உரையதசெ 

ய்பவன் - ௮வசெண்ணிய வெண்ணக்கவை பிறர்க்கு விளக்கும்படி சொல் 

வான், என்பது தப்புசை-என்றுசொல்வது பிசசானவார்த்தையாம், இனை 

யளவு-அணுவவ்வளவு, அயலறிவுறல்-௮ச்சியப்பொருவை அறியும் ஞானம் 

உண்டாதல், அறிவல-நினைப்பற்ற சொரூபானுபவ ஞான மல்ல, திரிபென் 

றவர்க்கு-ஞான த்தின் மாறுபாடான அஞ்ஞானமென்றவருக்கு, எத எதி 

ரம என்னகைம்மாறிருச்சற தென்தோழி (௭-2) 5. 

e. G6 BT மன்றென வும்பல 

| வுயிருஈ்திர மன்றென வுந்துயர் 

தலனுச் இர மன்றென வுக்கொடு 

நாகுந்திர மன்றென வும்படை 
நிலமுக். இச மன்றென வுஞ்சொலி 

"நினைகெஞ்சனை நிலைமை யெனக்கொளி



கைம்மானறுகாணேனெல் ௨௭. 

னலனெங்குறு மதுநிலை யன்றென 
னலனென்றவ ருக்கெது வெஇரடீ. 

(இ-ள்) உலகம்-சுவர்ச்சாதி லோககள், திரமன்றெனவும்-நிலையுள்ள 
னவ்ல்லவென்ழும், பல உயிரும்-தேகபேதமுடைய அரேசஜீவர்களும், இச 
மன்றெளவும்-நிலையுள்ளன வல்லவென்றும், துயாரலனும் - துக்சசுகங்க: 

சும், இ.ரமன் றெனவும்-ரிலையுள்ளனவல்லவென் லும்,கொ௫ரகும்-கொடு' 

மையானஇசெளரவம்ம சவியஇருபத்செட்டுரகங்களும் தரமன்்றெனவும்- 

கிலையுள்ளன வல்லவென்மும், படைநிலமும் சம்பாதித்த பூமியும், திரமன் 
தெனவும்-நிலையுள்ள தல்லவென்றும், சொல்லி-யா வருமறியபிசசங்கித்து 
தினை கெஞ்ினை-இவ்வசை நிலையில்லாப்பொருவை நிலையுள்ளதென் று நினை 

க்கும் மனதினை, நிலமைஎன - திரமாயுள்ள சென்று, கொளின் கொண் 

டால், கலனெங்குறும்-மோர்ஷசுசம் எப்படி உண்டாகும், ௮.த-௮82மண 

மானது, நிலையன்றெனல்-நிலையுள்ளல்லவென்று அறிதல், நலனென் றவ 

ருக்கு - ஈல்லசென்று ௮றிவித்சவருக்கு-௭து எதிரம்-என்ன சைம்மாறு 

செய்வெனம, (௪-ற) 05 

(வறு, 

அவரவர்கிலா வலதொரு பொருளினை 
யறிகிலாடை இலர்துயர் சுகமென 

வெவசெதுகரு தினுமது வலதிலை 

யெதிர்தருபொரு ஸிடுகையி தறிகிலர் 

சுவர தலையொழி சிலசொழி குவர்கிலை 

சுதிவரகிஜஐ மெனவறி குவரவர் 

தவர்தலைநினை வதுஈல னலவிது 
தவிசென்றவ ருக்கெது வெதிரடீ, 

(இ-ள்) ஆவரவர்-அவரவர்கள், நினைவலது-எண்ண_க்தையே யல்லா 
மல், ஒருபொருஸினை-உண்மையாச ஒருவஸ்துவினை, ௮மிகலர்-வேருசவ 

றிர்தடைவாரிலர், அடைகிலா-பெற்றாமிலர், தயர்சுகமென- துக்கம் சு௧மெ 

ன்று, எவசெதுகரு இினும்-எவர் எர்தபொருவைகினை ச்தாலும், அதுவலது- 

௮க்தநினை பபின்வடிவமே சுகாசுசம் தருமல்லது, ஏதிர்சருபொருள் - எதி 

ரில் தோற்றும்வஸ் துக்கள், இடுகை இலை--சுகாசுகம்கொடுச்தல் இல்லை.இது 

௮றிலெொ-இது அறிலெரா9, சவர்தலைஓழிலெ-தனையன்றி2தா.ற்றப்பொ 

ருள்வேறு இருப்பதாக விரும்சலேவிட்டி கீக்லெர், ஓழிருவர்-௮ப்படி, நீங் 
குவோர், கிலைகதிவரல்-திரமான மோக்ஷம்பெறுசல், நி;மென ௨றிகுவர்- 

உண்மையென்று அறிவார்கள். ௮அலர்தவர்தலை-௮ வர்கள், ப்பிப்போயதனை, 

சினைவ து-ரினை 2.24 கொள்வது, சலனல-ஈல்லசல்ல, இழ சகிர் -இப்படிகி



ர்உ௪ அலுபவாக்த! தீபிகை 

ளைப்பசையும் விட்டுவிடு, என்றவருக்கு - என்று தெரிவித்சவருச்கு, ௭௮ 
எதிரடீ-என்ன சைம்மாதிருக்றெ தென்தோழி. /(௭-.று) 7. 

வேறு. 

அயனரியர னிந்திர னிமையவ  — 
சருமறைதவ முனிவர்கள் சத்தர்கள் 

வியனுலகு திருப்பதி சள்வினை 
விலகச்செயு ததியுயர் விதிகதி 

துயர்தருகம னிரவிநி saad) 
துருவன்முத னிலையல வெனலெது 

பயனறிவு சுயம்பல மனமெனல் 
பதமென்றவ ருக்கெது Qu Fae. 

(இ-ள்) (அயன்-௮ரி-௮ன்)பிரமனு.ம், விஷ்ணுவும், சிவனும், இர்தி 

மன்- இமயவா்-தேவேர்தினும்-(தேவர்களும்),௮ருமழை-௮ரிதான வேதக் 

களும், தவமுனிவர்கள்-தவஞ்செய்யும் முணிவர்சளும, சத்தாகள் - தாயக 

திதிசெய்.த இத்தர்களும் , வியனுலகு-பெருமையுடைய இந்திராதி பிர்மாதி 

உலகங்களும், இருட்பதிகள் - சாரி இராமேசுச முதலிய ,அழடிய ஸதலங்க 

ளும், வினைவிலகச்செயும் - தீவினைகளை சீங்கச்செய்ற, ௩-சங்கை-௪சஸ் 

வதிமுதலிய ஆறுகளும், உயர்விதி-மேலான சாமிய பிசாரத.துவசஞ்சத 
விதிகறம், ச௧த-ட னிபுண்டாகுஞ்சொர்க்கா திபசவிகளும், துயர் ச௫ஈமன்- 

மசணதுச்சத்தைகொடுக்கும்யமலும்,(இரவி-சிலவு)-௬ுரியனும-சம் சசனும், 

(ச- தருவன்)-சநியும்- தரவ... சத்திசமும்,மு.தல்கிலையலவெனல்.. மூ தவிய 
வைகள் நிலையல்ள தல்வவெனல், எது,பயச்-ஏன்ன பிரயோஜனம், ௮மிவு 
சயம்பு-சவரூபமான ஞானமோ தித்தியமானது, ௮லமனமெனல் - மன 
மோமாயாகற்பனையானதால் நித்தியம் சடமாம் ஏன அறிர்துசொல்வ து, 

பதமென்றவருக்கு-பசக்குவமென்று சொன்னவர்க்கு, எது எதிசம-ஏன்ன 
கைம்மாறு செய்வேனம, (4-று) | 8, 

பற்றற்றவர் கற்றவர் தற்றவர் 

பற்றறவஞ ரிற்றவர் தற்றெளி 
முற்றுற்றவர் தெற்ற லறுப்பவர் 

முற்பட்டவ ௬ுற்பவ மற்றவ 
ரிற்றற்றல பெருமை வியக் திட 

லிவர்தற்பரர் சிற்பரர் கலைபல 
.கற்றென்ன்னை வற்றிலர் பெற்றிலர் 

சதியென்றவ ருக்கெது லெ Bre. 

(இ-ள்) பத்றற்றவர்- ஆசையைகவிட்டவர்யாவர் அவர்களே, சற்றலா- 
உலூர்சற்கவேண்டியனசற்றவரும்,நற்றவர் - ஈல்லதவத்தைச்செய்தவருமா்



கைம்மாறு காணேனெொல் me. (Br 

ger (அன்தியும்), பற்றறவஞரிந்றவ7- ஆசைநீல்ச தயரையொழித்தவரும், 
அ.ற்றெளி- -அன் மாவாகய தன்னைத்செளிரத,”முற்.று.ற்றவர் - Pyare 

டைச்தவரும், தெற்றலறுப்பவர்-அன்னியசது குைகவை நீக்சவல்லவரும் 

மு.ற்பட்டவர்-யாவரிலும் முதன்மையானவர். உற்பவ மற்றவர்-பிறப்பற்ற 

வர் ஆவார்கள்-பெருமை-௮ப்படிப்பட்டவர்மேன்மை, இற்று அற்று விய 

திடவல-இவ்வளவவ்வளவென்றுபுசழ்ச்து சொல்லமுடியாவாம், இவர்தற்ப 

சர்-இவா உண்மையான பரமேஸ்வரர்,தப.ரர் ஞானபசமேஸ்வரர் Hox 
யால், கனைவற்றிலர்-மனம் சாசமாகாதவர்) சலைபலச.ற்றென்-௮0ேக சாஸ் 

இரக்களைப்படி.ச்.து என்ன பிரயோஜனம், சுதிபெற்றிலர்-இவர் மோக்ஷம 

டைந்தவராகரர், என்றவருக்கு - என்று தெரிவித்தவருக்கு, எ.து எ.தஇிசடீ- 
ஏன்னசைம்மாறிறாச்சிற தென்சோழி. (௭-௮) ட. ஆ 

வேறு. 

குகழ௫ழியரி படர் மதர்விழிசெய் 

குழுதங்கனி gravis cp isl xr 

மழைபுரைகுழன் மசைஈறு முகைபொன் 
மலைநிகர்முலை யுடைமட மயில்பன் 

கழைமதுகனி ரசமொழி தருவெக் 
கவலையிலழி குவமெலு மொழியென் 

பிழையொழிமன நினைவரு வழியுன் 
பித்தென்றவ ருக்கெது வெதிரடீ, 

(இ-ள்) குழைஏழி-சா.சணிசலை பூரருவியோடும், அரீபடர்-செயரக்ச 

சேகைகளாற் பின்னப்பட்ட, மதர்விழி-மேதலுயர்ச்து விஎங்குகண்களும், 
செக்குமு.தம்-செவ்வல்வி, (கணி-.துவர்-இதழ்) - கோவைப்பழம்-பவளம்இ 
வைசளைப்போன் றரிவந்தஉதசெலையும் ,அடர்விண்-.ஆசாயத்தில்வியாபித்துச் 

கச்,ச, மழைபுசைகுழல்-மேகத்தை ஒத்த கூர்தலையும், ஈறுமசைமுகை - 
வாசனையுள்ள தாமரை மொக்கையும், பொன்மலை .சிசர்முலை-அழயெமேரு 
மலையையு மொத்தமுலையையும், உடைமட மயில்பன்- உடைய இளமையா 

னபெண்மயிவின் சாயலையுடைய பெண்கள் வஞ்சக்கப்பேசும், சழைமது, 
சரும்புரசத்தையும், கணிசசம் - மா-பலா-வாழைமுதலிய பழகங்களின் 

சாரத்தையும் ஒத்த, மொழிதரு-வார்த்தைசஸின் மனனத்தா லுண்டாகும்- 

வெங்கவலையில்-கொடுமையாம் மனசபலத்தினால், ௮ழிகுவமெலும்-சசை 
ர். தருதி சாசமான்றோமென்கிற, மொழியென்-வார் ததைகள் பிறரிடஞ் 
சொல்லிச்சகொள்வதி லென்ன பிரயோஜனம், பிழையொழிமனம் - இது 
குற்தமாம் ஆகையாலிதை யொழித்துவிடு, நினைவு அ௮றும்வழியுன் - உன் 

எண்ணம் சாசமாகும் வழியாகும், பித்தென்றவர்ச்கு-௮ல்லவென்பத பி
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தி.நியமாகும் என்றவர்க்கு, ௭௯ எதிரடீ - என்னகைம்மாதிருச்சற சென் 
சோழி. (௭-) 10. 

ஆச செய்யுட்கள் 217. 

  

சித்தர்நான் மயக்கோழிதல். 

தை தின்ன 

வேண்பார. 

பொதிகைமலச் சத்தர்தம் பூம்பதங்கள் சேவித் 
இகம௫தர் தேத்த இசைப்பேன்--மதிவல்லொய் 
பேசரிய சித்தன் பெருமையைக்கே;ணாதமுனி 

பாசமற வென்றசொற்கைப் பற்று, 

(இ-ள்) பொதிகைமலை-தெற்கிலஐுள்ளபொ திகைமலையில்வ க்கும், ௪2 
தீர் தம்-௮கஸ்.இயர்)பரம்பரைபில்வந்த ஞானவான் களது, பூம்பதங்கள்-௮ழ 

கய பாசங்கவை,சேவித்து-வணக்கி, இதம௫தம்தேர்ச்த.து-௮ச்ரி,சதர்கள் தாலி 

ற்சொல்லும் சன்மைதமைகவைஎன தாசிரியராகும்பொ இசைமலைச்சிச்சசால் 
கானுணர்ச்தபடி, இசைப்பேன்-மா.ராயணாகானுனக்குச் சொல்வேன், ம. 

வல்லோய்-புத்தியில்வலிய சடனாூயெ, காதமுனி - காதமுனியே, பேசரிய 

இத்தன்-சொல்லுதற்கரிய சின்மயசொருபசாகும் சித்தர்களின், பெருமை- 

மெலான தன்மையை, பாசமறக்கேள் - சரீர ஆசையால் நேர்க் த பந்தறீல் 

கும்பொருட்டி கேட்பாயாக, என்றசொல்-என்று சொன்னவார்ச்சைகளை 

கைப்பற்.று-சாராயணா நீகைப்பற்றுவாயாக (என்றவாறு) I. 

uppmis CuréCs ura fujar டாமலது 

பற்றகலார்க் கென்றும் பதைப்பேகாண்--பற்றெதுவோ 
வென்னி-லறிவன்றி யேதுமில் யென்றோர்சொற் 

றன்னைவிடுத். Zl ot BG திம். 

(இ-ள்) பற்றறுச்ச பேர்.ச்கே-இச லோச பரலோச போசபேக ஐசைசரி 

த்னவர்சளுக்சே,பரக தியுண்டாமலது-மேலானமோக்்ம் உண்டாகுமல்ல 

து.பந்றகலார்க்கு-இகலோகபரலோசக ஆசை.ரீங்காதவர்களுக்கு, என்றும்- 

எக்காலத்திலும், பதைப்பேசாண்-மோக்மடைவேளெனும் அவசசச்கூற் 

மேயன்றி வேறில்லை என் தறிவாயாக, பற்றெறதுவோஎன் னில். -சையெ.று 
வோ என்பாயாகில், அழிவன்றி-ஞானத்தைத்தவிச, எதுமிக்வேயென்றார்- 

இசபரலோசங்கள[யெ எதவும் இல்லையென்ற ஆ?ரியரிட, சொல்தச்னை
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விரித்து - உண்மையான வார்த்தையை பாராச்சால் விடுத்து, உன்னுர்த 
மம் --, இகலோகபாரக்சள் உளதென்று Bon 6) arp அஞ்ஞானமே 

யாம். எ-று), | 2, 

தமமெ.துவேன் முன்பின் நமையுடலாக் கொள்ளுஞ் 
சுமடாதமை நம்பியவர் சொல்லாற்--றம தூமல 

(த் தஇரத்தை யுண்டுடல் முப்போதும் வைப்2பாமென் 
ரூத்திரத்காற் கொள்ளவல மாம். 

(இ-ள்) சதமமெதிவேல்-அஞ்ஞானம் எ தவென்பாயால், முன்பின். 

ஆன் மஞான நூல்களை வாசியாத முன்னும் வாரிதசபின்னும்,சமையுடலாய்- 

தங்களை சேசவடிவமாகவே, கொள்ளும்-ஒப்புக்சொண்டு பேசுற, சுமடர் 

தமை--€ழ்மக்களை. ஈம்பி-அவர்பூண்டிருச்கும்சாவிசண்செமண்டலல்களால் 

யோகெளென்று ஈமபி, அவர்சொல்லால்-அச்சழ்மக்சள.து வார்திதையால், 

நமது;- உபதேசம்பெற்ற €டர்சங்களுடைய, மலமூக்திரக்தை, மலத்சை 

யும்-மூ.த்திரத்சையும், உண்டு-மூலப்புளிசற்பமென்றும்-வெண்சாரைச்சற்ப 

மென்றும் சொன்னதை அறிபா துபுசத்து, உடலை - தேகத்தை, முப்போ 

தும்-இறப்பு-௪ திர்வு-நிசழ்வெலும் மூன்று காலங்களிலும், வைப்போமெ 

ன்ற-அழியாமல் பிலையாப் வைச்திருப்போமென்று.இத்திரத்தால்கொள்- 

அவச ரத்தினால் நம்பிக்கொண்டு காலங்சழிக்கும், ௮வலம் ஆம் - வீணான 

௮லைச்சல்சளேயாம் (எ-று) 3. 

௮வலமென விதை யறைவானேன் ஞாலத் 

தெவரிருந்தார் சாகா திரைமி-னவரெங்கே 

கண்ணரவ தாரங் கழிக்தனவேன் மற்றையரை 
யெண்ணுவதேன் மிக்காரோ வில். 

(இ-ள்) ஈசை ௮வலமென-8டர்களே இப்படி மலரூத்இிம் உண்ட 

௯, வீணென, ௮றைவானேன்-சொல்வானேனென்றால், ஞாலச்,த-பூமி 

யினிடத்து, சாசா.து-மலமூத்திரம் உண்டு இறவாமல், எவரிருர்,தார்-எவ - 

உயிசோடு பிழைச்ிருந்தார்சள், இசைமின்-சொல்லுல்கள், அவெக்சே ._ 

ஓப்படிசாசாது இருந்தவர்கள் எக்சே இருக்கிறார்கள், கண்ணரவதாரம் - 

சித்தர்களுக்குத் தலைவனாகிய கிருஷ்ணன் எடதத மச்சம்-கூர்மம்-வ.ராகம்- 

சரடிங்கம்- வாமனம் பசசுசாமன்-ஸ்ரீசாமன்-வாசுமசவன்-பலசாமன் - sala 

ன் முதலிட பத்து அலதாசப்பிறப்புசளே, கழிச் தன வேல் - சொரூபத்தை 

விட்டு நீக்னெயையேயா மாகில், மற்றையரை-மற்றசித்தர்களுடலை, எண் 

ஹணுவதேன்-சழியாது கினறனவாச சினைப்பது என்னகாரணம், மிச்சாசோ 
இல்-சர்வரக்ஷ்கனாயெ வரியிலும் மென்மையுற்றவர்களோ இல்லையாம், 
(௭-2) 4,
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இல்லையெனிற் சித்த ரிறவாரென் ரெக். நூலுஞ் 

சொல்லுவதே ளென்னிற் சொலக்கேணீ-- தில்பலவாய் 

கிற்பதற்கே யாசையிக் Boh ong waits கென்றறிந்து 

பற்றகலச் செய்யுபா யம், 

(இ-ள்) இல்லையெணில்-.தூரியசே | சசாது என்றும் உள்ளோர் உல 

இல் இல்லையென்று சொல்வீசானால், எர்ாலும் - எந்தசித்தர் நூல்களும், 

௪ததர் இறவாசென்று-ரத்தர்கள் சாகாது இருப்பார்களென்று, சொல்லு 

வது- சொல்லுவது, என்-என்னசாரணம் என்று, என்னில்- டேனே நீசே 

்பாயாடல், சீசொலச்சேள்-ரீசான் சொல்வசைக்கேள், இர்நீணிலத்தார்க்கு- 

இந்தசீண்ட பூமியிலுள்ள ஜனஸ்களுக்கு, தில்பலவாய்-அரேசசாலமாக,நிற்ப 

தற்சே-இப்பூமியில் சாகாது உடலோடு நிலை திருப்பசற்சே, ஆசையென் 

தறிர்து-அசையண்டென்.பதை ஞானிசளறிக்து, பற்றகலச்செய்-அவர்களை 

௮வ்வாசையிலிருந்து நீங்கசசசெய்றெ, உபாயம்-சித்தர்கள் நூல்களில் எழுதி 

வைத்த தீந்திசமாகும், (௭-.ற) 9, 

உபாயமே தென்னி ஓயிசறியார் யாருஞ், 

சுபாவத் துடமுனாப்ச் சொலஃவ--ரபாவமிது 

வானாலுச் தன்னுடலில் யாச வெறுப்படைவார் 
வாடை ரோலும் மதி, 

(இ-ள்) உபாயமே தென்னில்-9டனே சர்திரமேது என்று கேட்பா 
யாஇல், யாரும்-இசலோச ப.ரலோகத்திலுள்ள் ௭4,௪ ஜனங்களும், உயிரறி 

யார்-ஜீவனைத்தானென்று தெரீர்துகொள்ளார்கள், சுபாவ7.தில்-இயற்சை 

யில், உடல் சானாய்-சரீரமேதானென்று ஒப்பி, சொல்வார்-சொல்வார்சள் 
இது அபாவம்-இப்படி ஜீவனை சானெனாது உடலைச்சானென்பது விபரீத? 

பாவனையாகும், ஆனாலும்-இப்படிச்கிருப்பினும், யாசே-௭வே, தன்னுட . 
வில்-தன்தேகத்தின்மிது, வெ.றுப்படைவர் - ஆசையற்று இருப்பார்கள், 

வாடைசேலும்-தெய்வலோசச்சாசானாலும் சன்சேகத்தின்மிது வெறுப்ப 
டையார்கள் என்பதெ, ம.தி-நீதெரிர்துகொள்வாயாக, (௭-௮) 0, 

மதியாசென் றேயுடலில் வைப்பித்தா ராசை 
புதிதா முறவுமதம்.போக்க--விதியிலையென் 

தெண்ணாதே அற்றே games wii Baw ts 
பெண்ணே மிருத்துவெனப் பேண். 

..... (இ-ள்) மதியாசென்றே - ஆன்மாகேரீ உடல் Rude உனை கிடஏம் 
கே.றல்லவென்று பெரியோர்தெரிலிச்சை ௮லட்மெஞ் செய்வார்சளென்று
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ParsQs yiQuiCurt, உடவில்-(சோம் அழியா இருக்க உபாயம்சொ 
ல்லும் உன் தேகத்தை பத்திரமாய்க் காப்பாற்றென்று) தேசத்தில், 

ஆசைலைப்பித்தார்-அசையை நிலைச்சச்செய்தார்கள், புதிசாம் உறவுமதம்-- 

அப்படி சேகாபிமானம் உண்டாசச்செய்சது எனெனில் சேசம்தோன்றின 

பிரகு நாசனமாய்த் தேசசம்பச்தப்பட்ட பக். துச்கலையம் - சைவவைணவம் 

ர தலிய மதக்களையும், போச்ச-ரீச்கிக்கொள்ளவென்றறிவாயாக, விஇி.யி$ல 

யென்மெண்ணாசே - தேகம் அழியாது கிலைத்திருச்கும்படி. செய்ய இத்தா 

கால்களில் உண்மையான எற்பாடு இல்லையென்று சந்தேசப்படாதே, நூல் 

தேடி-தேகம் அழியா திருத்தியைக்ச உபாயம்சொல்லும் சித்தர் நூல்களைச் 

தேடிப்பார், இணக்சமறிர் த-ரல்லொழுக்கமுடையாசையறிர்து, இணம்கு- 

அவர்களிடம் உடன்பட, பெண்ணே மிருத்து வென-பெண்ணே யமனெ 

ன்று ௮றிச்து அவளுடன் சேசரமல், பேண் - சேசச்தைச் சாப்பாற்மிச் 

கொள், (௪-2) ர், 

பேணு இறக்தார்கள் பேய்மக்க ணீயுடலை 

விணா யவர்க்காய் விடஷென்?ன--காணாய்கொல் 
சாதமுண்ணு விக ஒவி2ட னன்முச்சைக் காபிழைப்பாய் 
சாதலுரு யென்றார் தகைத்து, 

(இ-ள்) பேய்மச்கள்-பேதைமையுடையஜனலங்கள்,பேணா திறாசார்சள்- 
மால்கள் சொல்லும் உபாயத்தை நம்பாமல் பெண்கள் சம்.பந்தப்பட்டு உடல் 

வெந்து செத்தார்கள், நீ உடலை-€ீடனே! ரீ பார்த்திருக்தும் ரீ உன் சரீரத் 
௭,௪, அவர்ச்சாய்-௮அப்பெண்களுச்சாக, வீணாய்விடலென்னோ-விருதாவாக 

நாசஞ் செய்துக் கொள்ளாதல் என்ன காசணம், சாணாய்- பெண்களால் பவ 

ஹீனமாதி மேசசம்பந்த சோகக்களைப் பெற்றழிவாசை நீ கண்ணுற் பார்த் 

இிலாயோ? காதம் உண்ணு-தேசம் இலைச்சா திருக்க ஸ்ரீசஸின் நாசச்தைப் 

பு. விர்து விடேல்-புணர்ந்து விர்தை விட்டு வெந்துப் போகாசே, சன்மூ 

த்சைக்கா-ஈல்ல மூச்சை இசேசகபூரசக மார்ச்சத்தில் திருபமி கும்பகத்தில் 
நிறு சத வெளிசெல்ல வொட்டாமல் தடுவென, தீகைச்து-பலத்சாசஞ்செ 

ய்து, பிஎழப்பாய்-சீமிறக்சாமற் ஜீவிப்பாய், சாதலுரறு யென்றார் ஏன் முஞ் 
சாகமாட்டாயென்று பெரியோர் தெரிவித்தார்கள். (௭-ற) கொல்-அசைச் 

சொல், 8. 

தகைப்பான் புகலேன் றமையறிவாக் கண்டிக் 
குசப்பா னிறைந்துண்மை யுற்௮ு--வகத்தேனிவாய்ப் 
பூரணத்தி னின்று புறம்பகமற் றுப்பயஙி 
வாரணத்தால் வாழ வறி, 

(இ-ள்) சகைப்பான் புகலேன்-உட$லை பெண்களிடம்சேர்ச்சாமல் பெ 
ரியோர்தடித்சது என்ன காரணமென்றால், இங்கு-இம்மையித்ரானே, சமை 

17,
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யறிவாக்சண்டு-தங்களை அறிவுசொரூபமாகப்பார்ச்.து, உசப்பால்-நிச திஸய 
வானந்தத்தால், கிறைச்து-பூரணப்பட்டு, உண்மையுற்று-அஞ்ஞான மகலப் 

பெற்று, அகத்தெளிவாய் - ரத்£ப் பிராந்தி யில்லாதவனாய், பூரணச்தினி 

ன்று-பூரணஞானத்தில்கிலைதது நின்று, புறம்பகமற்ற-வெளியுள்ளெலும் 

பேதம் நீல்டுகிற்க, பயகிவாரணத்தால்-பிறப்பிறப்புண்டெனும் ௮ச்சம் கிவ 

ர்த்தியாகப்பெற்று, வாழவறி-ரிததியனாடு வாழவென்ழு ௮திவாயாக, எ-ழு 

அறியாரிதனை யருக்திமல மாதி 
பெரிதென் றதையுகர்து பேசித்--தெரியாத 
பேர்க்குரைத்துக் கெட்டுப் பிறரைக் கெடுத்துடலைப் 
போக்குவித்தார் மண்ணார் புதைத்து. 

(இ-ள்) இதனையறியார் - அறிவேதானெலும் இவ்வுண்மையைச்தெரி 
ர்தசொள்ளாத ஆரியர்கள், மலமா இயருச் தி-மலமூச்.திரா திகவைத்தின் று 

அசைப்பெரிசென்று-அம்மலமூத்திரங்கவைச் குடி.த்தல் பெரிய மசமையுள 

தென்று, உகந்து பே?-உயர்ச்சியாயச் சொல்விக்சொண்டும், தெரியாதபே 

ர்க்கு-அறிவேதானென்றறியாச மூட சீடர்களுக்கு, உரைத்து-மலகூத் திர 

ங்சலைப்புசித, சால் தேகம் அழியசமல் என் மும் நிலைக்குமென்று உபதேசஞ் 

சொல்லி, செட்டு - மலத்திராதி பு9த்தலால் ஒருபலனும் அடையாமல் 

தாங்களும்காசமாகி, பிறரைச்கெடுத்து-அயலாரையும்காசப்படித் தி, உடலை 

தீங்கள்சேசத்சையும் சக்கவைம்பினசீடரிட தேகக்கலையும், மண்ணார் புதை 

த்த-மண்ணிறையகுழியில் புசைத்த, போக்குவித்சார்-உடலிருக்கும்போ 

தே அறிவுமயமாகாமல் உடல்களை நாசப்படுத்திவைத்தார். (எ-று) 10: 

புதையாத முன்னரோ பொன்செய்வ மென்று 
கைதபலவுஞ் சொல்லிசெயக் கண்டே. -னது போன்ற 

பொன் று௨ிற் காணேணனான் பொய்யென்னில் வாகடமேன் 

மண்ணுலகின் மெய்யா மதி. 

(இ-ள்) புதையாதமுன்னே-அம்மூடாசிரியர் தல்கள் உடலையும்-£டர் 

காரிட உடலையும் மண்குழியில் புதைச்சகாததற்கு முன்னே, பொன் செய்வ 
மென்று-சடனே] செம்பு வெள்ளி இவைகலை மார்றிப் பொன்னாசச் செய் 

இறவிச்தை எங்களக்குதெரியமென்றும், கசைபலவுஞ் சொல்லீ- இருவள் 

ஞூவகாயஞார் சன்மூச்திரத்சைச்சல்லின் மிதுவிட்டிகல்லேப்பொன்னாக்கினார் 

என்றதைப்போலொச்த பொய்ம்மசமைக் சதைகளைப் பலவாறாக எடு2த2 

சொல்லியும், செயச்சகண்டேன்-அப்படிபொன்செய்ய நான் நேரில்கண்டே 

னென்றும், அதபோன்றபொன்-௮துபோல்$சிறர்ச மாற்றடையபொன், 

சான்பூமியிற் பார்த்ததில்லை யென்றும் சொல்வார்கள், பொய்யென்னில் - 

பொன்செயும்விச்மை பொய்யென்பையாகல், வாகடமேன்-வாசவைச்சிய
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வாசடங்கள் ஏித்தர்கள் என்செய்தார்சள். மண்ணுலூல்-பூலோகச்இல், மெ 

ய்யாம்மீதி-நோய்களுக்கு மறார்துகொடுத்தால் தீருகிறதை நீயறிச்து அப்ப 

் டியே பொன்னும் மெய்யாய் செய்து முடிச்சலாமென்பதை நிதானிசதுச் 
கொள் என்பார்கள். (எ-று) I. 

மதியென்று தாம்ரபற்ப மான்மியமுஞ் சான் மோர் 

பதிமகிமை பொய்க்காதை பன்னிக்--கதியற்றிங் 
குண்ண வகையின்றி யொருமெம்ம் மருந்திற்கு 
விண்டிரந்துஞ் சொல்லார்கள் வீண், 

(இ-ள்) மதியென் று-மூடாசிரியர் தாங்கள்சொல்வசைஈம்பென்ற ட 

ர்களைமிரட்டி, தாம்ரபற்ப-செம்பு பஸ்பத்தின், மான்மியமும்-மசமையை 

யும், சான்றோர்-பெரியோர் உடலைப்புதைத்த, பதி௦பமை-இடத்தின்பெ. 
ருமையும், பொய்ச்சாதை பன்னி-எழுதிவைத்திருக்கும் பொய்க்சதைகளை 

ப்படி. ச்துக்காட்டி, சதியற்ற-அன்மவடிவாக்கும் ஈல்லாரிரியரிட ஆசரவற் 

றவர்களாய், உண்ணவகையின்றி-பொன்செய்யும்வித்தையறிர்தோமென் று 

பொய்சொல்லக்சற்தவர்கள் ௮ப்பொன்னைவிற்று ஆகாரா திசளப்புக்கும் 

வகையில்லாதவர்கள ய், விண்டி ரச் நம்-வீரிகள் தோறுஞ் சென்று அம்மா 

சோறுபோடு என்று வாய்விட்டலறி பிச்சை யெடுத்தும், மருச் துக்கும்- 

அரிதான சஞ்சவிமருந்து பெறுவதற்கும், ஒருமெய் - ஒரு நிஜமானவார்தி 

மையை, சொல்லார்கள் - சொல்லமாட்டார்கள், வீண் - இப்பொய்யர்கள் 

சொல்லைஈம்புவது பயனற்றதாகும், (௪-.ற): 12 

விண்மண்பெண் பொன்னுடலி னாசை மறையுரைக்குங் 

காண்பனவெல் லாம[ரியு காரணம்தாற்-சேண்போனாங் 

காண்போமே நித்திரையிற் கற்றவற்றி லுற்றவற்றின் 
ச ரூ « ஓ 

மாண்பெது?வா தன்னறி3வ மாண், 

(இ-ள்) சாண்பனவெல்லாம்-.நாமரூபமாசமாத்திரம் தோற்றும் சராச 

சப் பொகுள்ச ளெல்லாம், அழிபுங்காசணத்தால் - மாசமாகின்ற ஹேதுவி 

னால். மண்-பெண்-பொன் உடவின் - மண் பெண் பொன் சேகம் இவை. 

களின்மீது, வீண் நசை-பபனற்றஅன்புவைப்பதென்று, மறையுசைச்கும்- 

இருக்கு-பஜுுா.சாமம்-அதர்வணமேனும் சான்குவேசங்களும் கூறும், மி 

இிரையில்-ஓவ்வொருவரும் அவரவர்தாக்கத்தில், சேண்போல்-எல்லாகாம. 

ரூப சசாசரப்பொருள்சகளும் ஆாயத்தைப்போல ரூன்யமாக மாறுவசை, 

நாம் சாண்போமே-சாம் பார்ப்போமாகையால், கற்றவற்றில் - ரசவாதம்- 

சாயா திகல்பம் ௮ஷ்டமாடித்திமுதலியவித்தைகளை தெரிந்துகொண்ட தினா. 

லும், உற்றவற்றில்-அலவைகளையடைர்சதினாலும், மாண்பெதுவோ-என்ன
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பெருமையுள்ளதோ? ஒன்றுமில்லை, தன்னறிவேமாண்-சன்னிடசத்சாமே 

ஞானவடிவமே பெருமையுடையதாம். (௭-௮) 13. 

மாண்புடைய வள்ளுவனார் மாகிலத்தா யெளவையா 

சாண்டகை?சார சங்கரா சாரியார் --விண்சுமையென் 
இவ்வுடலை விட்டொ ழிர்தா பென்னில் வி2டமென்பச 
செவ்வலியா லோதுவரோ லிங்கு. 

(இ-ள்) மாண்புடைய-பெருமையுடைய, வள்ளுவளார் - திருவளளுல் 
சாயனாரும், மாகிலச்தாய்-பெரிய உலூற்குத்தாயாயெ, ஒளவையார் - ஒள 
வையாரும். ஆண்டகைசே-பரக்சாயப் பிரவேசம் மூசவிய சத்துசள்செ 
யது றெப்புற்ற, சங்கராசாரியர் - ஜ.சத்குருவாயெ சங்சசாசாரிய சுவாமிச 
அரம், விண்சுமையென்று- இவ்வுடலைச்சுமப்பதுபடள ற்ரதென்று, இவ்வுட 
லைவிட்டு-இச்சரீ ச/சைவிட்டு, ஒழிர்தாசென்னில்-ரீக்ஒ ஆத்மானந்தமடை 
கதார்சளென்றால், இங்கு-இள்வுலூல், விடேமென்பார்-என்றும் தேசமே 
கானென்.றுமதி3 த சேசச்ைவிட்டு ீங்கோம் என்பார்கள், எவ்வவியால்- 
௪5, பொய்ச்சாயா தி கல்பத்தின்பலத்தால், ஒதவரோ-௮ங்கனம்சொல்வா 
ர்களோ தெரியவில்லை. (௭-ற) 14, 

இங்கிவர்கள் வித்தையா லின்றவத்தால் யோகத்தாற் 
பொக்கதி வழிந்தார்கள் போலுமவர்--தங்களிலு 

நித்திரையி னில்லா நிணவுடலை நீடழி 
யெத்திறத்தால் வைப்பா ரிசை. 

(இ-ள்) அவர்தங்களிலும்-- சித திம். இிசளிற் இறர்.ச வள்ளூலர்-ஏளனவ 

யாரீ“சங்கரர்நுதவியவர்களிலும், இங்வெர்கள்-இவ்வுலல் சாயாதி கல்பம் 

சாப்பிட்டு உடலழியா திருக்சச்செய்லோமெலும் இப்பொய்ச்குறாக்கள், வி 

தீதையால்-சல்வியினாலும், இன் தவச்தரல்-இனிமையான தபனாலும்,யோ 

ச,த்தரல்-இயமம்-கியமம்முதவிய அஷ்டாங்கயோசத்தாலும், பொக்வெழிர் 
த்ரர்கள்-உயர்ச் துஒழுனெவர்கள், போலும்-போலக்காண்டுமது. நித்திரை 

யில் நில்லா - தூக்கத்தில் நிலபெறாத, நிண உடலை - மாமிசத்தாலாயெ 

தேசத்தை, ரீ6ழி-ஜெரில்காலம், எ.த்திறச்தால்-௭என் அவவிமையினால், வைப் 

பார்-அழியாது நிலைச்சச்செய்வார், இசை-£டனே நீயோட9ச்துச்சொல்லா 

யாச. (௪.௮) 15, 

இசையா வுரைசம்ப லெப்பொழுதுச் தப்பாம் 
வசைவருமென் றஞ்சேல் வரா.து--நிஜமுணர்க்தோ 
சாசீர் வதிப்பர் ரலாருரைக ளென்செய்யுஞ் 
Ga? யொழியவாலாய்ச் சித்து. 

(இ-ள்) இசையா-பெரியோஈசம்ம.திச்சா.த,உைசம்பல்-மூடரிடபொ 
ப்லார்த்தைகலைம்புதல், எப்பொழுதும்-எச்சாலச்இிலும், சப்பாம்-சப்பித
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மாகும், ரசைவருமென்று-பொய்க்குருச்களால் சாபம் வருமென்று, அஞ் 
சேல்-பயப்படாதே, வசாது-ரீ உண்மையில் பழகுவையாஇல் உன்னிடம் 
௮ச்சாபம் பொருந்தாது, நிஜமுணர்ந்தோர்- ஆத்மாரர்தடண்மையை யதிர்ச 

வர்கள், ஆர்வ இப்பார்-உனை வாழ்த்துவ ர்கள், அலாருரைகள்-ஞானிசள 

ல்லாத வஞ்ஞானிகளிடவார்த்தைகள், என்செய்யும்- உன்னை எவ்விததெதி 

யுஞ்செய்யா து, அவர்வாய்ச9),2,2-அபபொய்யர்வாயிலிறார் தவரும் பொய் 

களை ஏலாது, 2ச்£ஒழி-9௪2 நீச்குவாயாக, (௪-.ற) 16- 

சித்சென்ப தோவறிவு சித்தனறி வானோன் 

பொத்தவுடற் காப்பவனே பொய் பொய்பொய்--சுத்தவறி 

வாகத் தனித்தே பகண்டப் பெருவெளியிற் 

சோசகமற வாழ்வோன் அணி. 

(இ-ள்) சதசென்பதோ-ஞான மென்பதோ, அறிவு-அறிவாகும், அறி 

வானோன்-அறிவின்வடிவான வன், சத் தன்-ஞானவானாம், பொத்தவுடல்- 

சீர்மத்துவாசம் சோமத்துவாரல்களை முடைய பொத்தறேோச ச்சை, சாப்பல 

ெ-ரானென்று அபிமானித்.த சாயாஇகல்பம் சாப்பிட்டு சாப்பாற்றுப 

வன்சித்தனோ, பொய்-பொய்-பொய்-௮ப்படி சேகத்சைச்காப்பவனை சத்௪ 
னென்பதுமித்ை-மித்சை-மிச்தையாகும், சுத்தவறிவாக-சளவ்சமற்சஞான 

மாக, தனித்தே-தணிமையுற்றே, அசண்டப் பெருவெளியில்--எல்லா மாயெ: 

பெரிய ஞானாகாசத்தில், சோசமற-அஞ்ஞானம்றீக்க, வாழ்வோன்-வாம்ப 

வன்தான் த்தனென்று, துணி-ரீசெளிவாயாக,. (ஏ-.ற) IT. 

துணிலவதென்றன் சொல்லாலே யன்றகத் தச 

முனியருண்முக் DOS Sa முற்௮ம்--பனிபகற்றும் 

பார்த்தாற்சை தன்னியநால் பாடிவைத்தார் கொங்கணரும் 

பூர்த்திசெய்யுன் சந்தேகம் போம். 

(இ-ன்) தணிலது - டனே] சீசெளில து, ஏன்றன் - ஆடிரியனாகயெ 
என்னுடைய, சொல்லாலேயன் ற-வார் த்தையினாலேயல்ல, அகத்திசமுனி 
அசச்தியமுனிவசால், அருள் - இருபைசெய்த, தத்துவம் முர்துற-த,.த 
வம்முர்தூறையும், முற்றும்பார்த்தால்-முழுதும் படி த.துப்பார்த்தால், பனி 

யகற்றும்-உன்சர்சேசச்தை நீக்கும், சொக்சணருழ் - சொள்சணடுத்தரும், 

சைதன்னியால் - சைதன்னியசாஸ் திரச்சை, பாடிவை்தார்-பாடிவைத். 

தீரர், பூர்ச்திசெய்-௮தைமழுதும்படி ச் ஐப்பார்த்தால், தேசம் ௮ழிபொரு 
எ்ஞான மழியப் பொருளென உணர்த்தும், உன் சந்சேகம்-இவ்வா றலவெ 

னும் உன துசர்தேசம், போம்-சாசமாகும், -) 18:
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போமென்பதார்க்குலகற் பொய்ச்சொலாப் புண்ணியர்க்சே 

சாமெடுத்த வோம்ட தரத்துணிர்து--சாம்பிணகே* 

ராகபலி யிட்ட ருத்தி பன்பசென ஈம்பமனம் 
வேகவைக்கும் புல்லருக்கோ வில், 

(இ-ள்) போமென்பதார்ச்கு-சச்தேகம் யார்க்குவிடுமென்றால், பொய் 

ச்சொ லா-பொய்ச்சொல்லாச, புண்ணியாச்சே-தருமவான்களுக்சேயாகும், 

அ௮ன்பசென நம்ப-சீடர்கள் தங்கலை இவனடியார் என்று நம்ப, தாமெடுத்த 

ஒடே-அப்படிஈம்பின £டர்களுக்கு தாங்சள் பிச்சையெடுத்துண்ட ஒட்டை 

யே, தசதிதுணிர்து-கொரடுக்சகிச்சயித் த, சாம்பிணகரேசாச-சாகும்பிண் து 

க்குச் சமானமாக, பலியிட்டு-அவர்களிடமிருந்தபொருவைப்பறித்த தின்று 

விட்ட வவ்வருததததா லவர்களுடல் சாம்பலாம் வண்ணமெரித் துலர்த்தி, 

௮ருத்தி-பிச்சையெடுச்துண்ணச்செய்து, மனம்வேசவைக்கும்-அவர்கள்ம 

னத துச்சகாச்கிணியால் வேசவைக்இன் ற, புல்லருச்சோ-அல்ப ஆூரியர் 

ஃட்சோ, இல்-சந்தேகம்போகிற தில்லை. (௭-று) 19, 

இல்லிவர்க்குச் சித்திமுத்தி யில்லைபத்தி யெள்ளளவு 

வலைகாண மான மிரக்கமிலை---கொல்வேடர் 

தன்னிற் கொடியர்பொய்ச் சர்ரியாசி சொன்னம் 

லுன்விதியென் செய்வமென்பா னுன். 

Bu 

(இ-ள்) இவர்க்கு - இப்பொய்வேட சக்கியாககளுக்கு, தித்தி முத்தி 
இ.-எந்தச்சாரியம்முடிலாதலும் மோக்ஷருமம்இல்லை, பத்டியெள்ளளவும- 

கடவுளிடம் அன்புஎ.ர்ளத்தனையம், இவ்லை-இல்லையாம்.மானம், இரச்சம்- 

பெருமை ஜிலகாருண்யம், இவை இல்லைசாண் - இவைகளும் இல்லை 

யென்பசையறிவாய், பொரய்ச்சர்நியாட-சாவி சண்டுகமண்டலம் குர தரி 

தி.ச பொய்ெடச்சர்சியாசிசள். கொல்வேடரா்தன்னில் - பட்டுமிருசம் மு.த 

விய ஜீவர்களைச் கொல்லுகிற வேடிவர்சளிஹம் சகொடியர-கொடுமையான 

வர்கள். சொல்ஈம்பேல்-அ௮க்கொடியர்சொல்லைமம்பாசே, உன்விதி-சாயாதி 

சல்பம்சாப்பிட்டும் உன்தேகம் கிலைக்சாசழிஈத தும், பொன்செய்பும்விக்தை 

உனகச்குகைகூடாமற்2பான தும் உன்னிடதலையெழுத் துநன்றாயில்லை, or aor 

Gewaw-aem car Os wwii BC op wo, என்பான்-என் ற வஞ்சனையாய்கடி 

ப்பான், உன்-இதையறிர்து அவர்களிடம் சேசாதிருச்ச எண்ணுவாயாச 
(என்றவாறு, 20, 

உன்னாமற் செட்டோ ர௬லகலின் று நானையுமுண் 
டன்னா போன் னாந்பிழைத் தா ரார்காணும்--பின் னுமல 

வமுரிதழைக் கற்பமுண்டிங் கரபென்றி யொச்தா 
சமுர்தமுற்ற பேரெவசோ வாய்.
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(இ-ள்) உன்னாமல்-பொய்வேட சர்நியாரிகளால் துக்சம்வருமென்று 

. நினையாமல், கெட்டார்-கெட்டவர்கள், உலஇல்-பூமியில், இன்றும் நாளை 

யும்-இன்றைக்கும் நாலைக்கும், உண்டு-இருக்கிறார்கள், அன்னார்-௮ப்பேர் 

ப்பட்ட சர்சியாசகளிலு.ம் £டர்சளிலும், பொன்னார்பிழைத்தார் - செம்பு 

வெள்ளியைமாற்தி பொன் செய்துகொண்டு ஜீ௮ிச்தவர்கள், யார்சாணும்- 

யாரிருச்கறார்கள்? ஒருவருமில்லை, பின்னும்-பிறளு, மலம் அமுரி - மலத் 

தையும் மூத்திரத்தையும், சழை கற்பம் - பச்சிலை முதலிய கற்பங்களையும், 

உண்டு-இின்று, ஆடுபன்றி-சழை இன்னும் ஆட்டுச்கும் மலம் தின்னும்பன் 

றிச்கும், ஒத்தார் சமானமானார்களேயொழிய  அமுர்சமுற்றபேர் - தேசம் 
அழியா திருக்கும்படியான தேவருணவைப் புத்சவர்கள், எவசோ-ஏவர் 

களோ? ஒருவருமில்லைஎன்பதை, ஆய்-ஆசாய்ச்சறிவாயாக, (எ-று) 21, 

௮யாம னன்கை யகாதரித்து ஈம்பிரிவோர் 
காயா யலை த நடுக்கமுற்ற--வாய்காய்வா 

ராசைசொல்வான் யாவ னவனேசூ தன்யமனகா 

ணுசைவிட்டா னாசா னறி, 

(இள) ஆயாமல்-(தேசம் அழியாது நிலைச்சச் செய்யமுடியா தென் 
பசையும்-அறிவேதானென்பசையும்) ஆசாய்ச்தறியாமல், கன் சை- ஆசரியர் 

சொல்லும் நல்லவார்த்சையை, ௮ராதரித்.து - அலட்சியம் செய்௪, ஈம்பிடு 

கோர் -பொய்வேடசர்ரியாசிகவிட சொல்லை ஈம்புகிறவர்கள், காயாயலைக் த 

பொன்செய்வோமெனும் பேசாசையால் eran Cure ஓரிடத் துரிர்கா து 

அலைந்து திரிந்து, நடுச்சமுற்று... சன்பொருரிவ யெல்லாம் விற்றுப் பொன் 

செய்யப்பார்திதும் ௮அதுமுடியவில்லையேயென்று பயமடைந்து, வாய் காய் 

வார்-பணம் போச்சே யெனும் துக்சச்சால் வாய்வரண்டு உலர்வார்கள், 

அசைசொல்வான்-சேகம் ஈசியா இருக்கும் வித்தை சற்றுக் கொடுக்கிறேன் 

பொன் செய்துக் கொடிக்கிறே னென்று அ௮சையுண்டாகச் சொல்றவன், 

யாவன் ௮வனே-எவனோ? ௮வள் தான், சூதன்-மோசச்காசனலும், யமன் 
காண்-உயிரைக் கொண்டு போகும் யமனுமாகும், ஆசைவிட்டான்- அசை 

யிலிருந்து நீகனவன், ஆசானறி--ஈல்லாசிரியனென்று அறிவாயாக எ-று, 

அறிமயிலே இக்தாரா லாதியர்தம் பாரா 
வெறியர்பொன் ணா சையால் வீணாப்க்--கரிசுட்டு 

மாள்வார்பின் சித்திபெற மங்கையரை வாலையென்று 
தாழ்வா ரவரடிக்கழ்த் தான். 

' (இ-ள்) மயிலே அறி-மயில்போன்றாடையையுடைய பெண்ணேசான் 
சொல்வதை தெரிந்து கொள்வாயாக, வெறியா-பொன் செய்வோமெனும் 

பயித்தியம் Sy as பொய்ச்சநநியாிசள், Ag on prev ~ ௮௧2 இிய7-கொக்க



௩௬ வ்னுபவாதந்த திபிசை 

ஊர்-கோரச்கர்முதலிய ரிதசர்கள்செய்த தூல்கலை, ஆதியர்தம்-ர2.லிலிரு 

தி கடைரிவரையில், பாரார்-படித்.துப்பாசார்களரக, பொன்னாசையால்ஃ 

பொன் செய்யலாமெலும் ஆசையால், விணாய்சரிசுட்டு-செம்பு - வெள்ளி- 

நாகம் ரசம் மு. தலியவைகலைப்பொன்னாச்குதுமென விருதாவாகச்சுட்டுக்ச 

ரி. ரக, மாள்வார்- பொன்னாக்ககரிக்கியும் ஆகவில்லையே என்ன செய்வ 

மென் ஏறவிசனத்தால்சாவார்கள், பின்-அ.தன்றியும், சித்திபெற-௮ணிமா- 

மடூயாமுதலிய அஷ்டித்திகளை யடைய, மங்சையரை-பதின்மூன்று வய 

துப்மெண்களை, சாலையென் று-வாலையெனும்சத்தியென் ge, ௮வாசடிக்கழ்- 

அவர்களைபூவால் அலல்கரித்துசாசாயம்முதலிய வஸ்துக்களைவைத்த புசப் 

பித்தருக்தி HOT SILI AS ௮ வர்கள்பாதத்தின்£ழ், சாழ்வார்கள்-வண 

ல்குவார்கள், தான்-தாஞுெெெனவகதிகலர். எ-று, 99, 

தானோ வறிவென்றுக் தற்பானென் ௮ஞ்சொன்ன 
தேனேகைக் கொள்ளா ரிதனிலும்--லான்றிரியுஞ் 
சித்தபெரி தன்றெனவே செப்பிதொ லாயாருக் 
கெத்தனைசொன் னாலுமென் னாம், 

(இ-ள்) தானோ அநிவென்றும்-தானோஞானமென்றும். தற்பனென் 

௮ம்-௮அதுவெனும் பசம்பொருளென்றும், சொன்னத-டத்தர்கள் தாங்கள் 

சொல்லிவைத்தவத்றை, ஏஎனோ-என்னகாசணத்தாலோ, கைச்கொள்ளார- 
ஏத்றச்கொள்ளார்சள், இசனினும-இப்படி ௮அறிவேதானென விருப்பை 
க்சாட்டிலும், வான் இரியும்-௮சாயத்தில்பறந் இஷ்டமான விடத்திற் சேர் 

இற, சிததி-த. களானவை, பெரிதென்றெனவே - பெரியதனவல்லவெ 

க்றே, செப்பிரிம்நூல்-சொல்லுகின்றசாஸ் இிசங்களை, ஆயாருக்கு-படி.த்.து 

பரிசோ தனைசெய்யாதவர்களுச்கு, சத்தனைசொள்ளனாலும்-எத்தனைவிசமாய் 

எடுத்துச் சொன்னபோதிலும், என்னாம்-என்னபிசயோஜனமாகும், ௭௨று, 

சன்னாம் வடிய விடுமருக்சா ல் வையகத்தோர் 
தன்னை வசமாக்கத் தாமலைவா£. சொன்னபடி 
தன்மன.து மிக்திரியர் சன்வசத்.தில் வைக்கநியார் 
பின்னெவசை வைப்பார் பிமழ, = | 

(இ-ள்) வவயசத்தோர் தன்னை - உலகத் சாரை, வரயம்-வச்ப்பரிதீஐ 
இ. மர்திசங்களாலும், இ௫டருர்தால்-லசப்படுத்ீதவைச்சற ஒளஷதல்களரீ 

லும், வசமாச்ச-தங்கள்பட்சம் வசப்படு இக் கொள்ள, தாமலைவார் பொய் 

வேட ச௩கியாரிகள்தாம் அலைவார்கள், என் லம்-இப்படி வசப்படுத்த அலை 

வத் என்ன பிரயோஜன மாகும், சொன்னபடி-பெரியோரும் அவர்களால் 

செய்தவேதமும்சொன்னபிரசாசம், தன்மன.தம்-தன் லுடையமனதையும், 

இக் திரியம்-ஞானேக்திரியம், சன் மேர்திரியம்சலைமம், சன் ௮சத்தில்-தன் ம
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யமாக, வைக்க வ்றியார்-வைக்கத் தெரிர்்துகொள்ளாச்வா், பின்னெவ்சை- 
பிறகுஎவர்களை, வைப்பார்-தங்கள்கச்ப்படு த திலைக்கவல்லவர்கள், பிழை-- 

இதசப்பிதமாகும், er gy 25, 

பிழைக்கும் வகையறியாப் பேயர் துலர்ல் கன்னிக் 

குழைக்ச்வருஞ் சித்தியென் Da 8S — BOO ip Bo DI 
பத்திபத்தைக் காத்துப் பலகாலுர் துன்புறுவா 

ரி.தததகையார்க் கென்னுறைப்போ Hate. 

(இ-ள்) பிழைக்கும்வகை-ததிலேதானென் றுணர்ந்து ஜீவிக்கும் வழி 

ew, அதியாப்பேயர்-தெரிர் தசொள்ளாத பயிச்தியக்சாசர்கள, துலாங்சன் 

ணிச்கு - துலாம்லக்கினத்.இற்கும் - கன்னியாலக்னெத்திற்கும்பிறக் தவன், 

உன்ழக்க-ஏிததபெற உழைத்சால், தத் இவரும்-அஷ்டமா தி சத்.தி யண்டா 

கும்: என்றுன்னி - என்று நினைத்து, சழைதின்று-மூலிசையைத் தின் ற, 

up Su seigeer த்து-பத்இயத்சைக்காப்பாற்றி.பலசாலும் - உள்ளரநாளெல் 

லாம்்அகநேசர்சடவையும், துன்பு றுகார்-சித் இபெரா மல் துக்கமடைவார்கள், 

இத்தசையார்ச்கு-இழ்தன் மையுள்ள மூடருக்கு, இலங்கு என்-இவ்வுலில் 

என்ன விதமாய்உரைப்போம்-எடுத்துச் சொல்வோம், எ.று, 96 

இங்குலகர் ஜாதகங்க ளேட்டிலெழு திப்படி த அஞ் 
சங்கையரு சர்கித் தலித்தழுவர்--ரெங்கு 
மகப்பைய்ரைக் காசேபோ லாவதுவே நின்றா 
மிகப்பார்த்தென் சேர்திடத்தை விண். 

(இ-ள்) இல்குலகர்-இவ்வுல்கலுள்ள ஜனங்கள், ஜா.தசங்சள்-தாச்கள்பி 
pag காலை, ஏட்டிலெழுதி-ஒலையில் எழுதி," படித்தும்-பலதர்ம் படித்துப் 
பார்த்தும், சக்சையராசாட-சந்தேசம் தீசாதவசா௫) சவித்தழுலார்-பலருச் 

கும்காட்டி, இளைச்து வரும் அவார், எங்கும் - எவ்விடத்திலும், அகப்பை. 
தேல்காய் ஒட்டில் மூங்கில்மாட்டின அசப்பை, அரசைச்காசே-அ௮ரைக்காச 

க்கு விற்கும், போலாவது - போல் ஆவது அல்லாமல்; வேறு இன்றாம்- 
வேறே அ௮.திகம்விற்கா.து (ஆகையால்). சோ திடத்தை-ஜாசசசோ திடத்தை, 

மிகப்பார்.தீடுதன் - அதிகமர்ய்ப்பார்ப்பதில் என்ன பிச்யோஜினம், வீண்- 
அவலமாம். ஏறு: 21. 

விணே யுடலர்சை விண்மண்பெண் பொன்னாசை 

விண்டன்ளைக் சாணா கிடம்பூசை--வீனேயாஞ் 
. சந்ததமுஞ் சோதிடமுர் தக் இரமு மந்திரமும் 

யந்திரமும் கற்றென் னிடர். 

(இ-ள்) .உடலாசை - சேகாபிமானம், வீணே. - விருதாலாகும், மணி: 

பெண்-பொன்னாசை-மண்-பெண்-பொன் இவற்றின்மித ஆசைவவைச்தல், 
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சடல அதுபவாதத்த, நமி, 
லீண்-பயன ற்நதாகும், ,சன்னைக்சாணு -. அறிவாதிய தன்னைப் பார்ச்கர்ச், 
இடம்பூசை-இடத்தில் பூசைசெய்சல், வின் பயன ற்றதாகும், சர்.ததமும்- 
SGC 31 yw, Cer இடமும்-சோ நிடம்சத்தறும்பார்தசலும்,வீணேயாம்- 
பயன ற்நதேமாகும், தர்திசமூம்-உபாயமும், மந் திசமும்ஃராப்புடடைப்பெய 
சாது ௨ச்சரிச்தலும், யஈதிரமும்-குத்திரமும், கற்ென்-தெரிர்து சொண் 

டதால் என்னபிசயோதனம், இடர்-இவையாவும் துன்பமேயாகும், எ-று; 

இடர்துலைக்கும வித்தை ெயழிலார்வே தாக்ச 
முட்ற்சுகத்தை வேண்டார்க்? தொன்று--மடமையர்ல் 
வேண்டாது மற்றவற்றை வேண்டிபலை வார்க்கடெசே 
யாண்டா னிவாடிமை யாம். 

(இ-ள்) எழிலார் - வவிகிஷற்ச்ச. வேசார்சம் - கே.சத்துட்பொருளீர் 
னத, இடா தலைக்கும் - பிறவித் துக்சத்தைரீக்கும், வித்தை - சல்லியாம், 
உடற்சுத்தை - சேகசெளக்கயெத்தை, வேண்டார்க்கு - விரும்பாசவாக்கு) 
ஈத ஒன்றும்-இவ்வேதாச்தவித்சை பொருக்தும். மடமையால்-௮மியாமை 
யால், வேண்டாத. வேதார்ச்வித்ிதளயவிரும்பாது, மற்றவ. ரறை-மற்றவி 
தீதைகளை, வேண்டியலவார்க்கு-விரும்பி அலைபவர்களுக்கு, இடேஆண் 
டான்-துக்கமே ஆரியராகும். இவர் ௮டிமையாம்-இபபொய்ச்€டேர் ௮ 
திச்சத்திற்கு ௮டிமையாவார், ஸ்.று., 90. : 

அடிமையெவ ளுண்டா னெவனையோ பாவகி 
கெடு யிலை யாயாத கேட்டாற்--கொடுகரகுக் 
காளாவார் சொல்லை யருளுபசே சம்மெனவே 
லாளாசா லம்போக்கு வார், 

(இ-ள்) ஐயோ] ௮ச்தோ| அடிமை எவன்-அறிவைவிட்டு அடி.மையெ 
ன்டூவன் எவன்?, ஆண்டானெவன் - ஆரிரியனென்பவன் எவ்ன்?, பாலம் 
கெடும் - நினைப்பு நாசமாகிற, துயிரல்யாயாத - நித்திரையை லிசாரியாத) 

கேட்டால்-செடுதியினால், கொரொரகுக்கு - *இரெளசவாதி முதலிய இரு 

பத்தெட்டு சொடுமையான நரகத்இற்கு, ஆளாவார் சொல்லை-அடுமையாஇ 
ன் றவர்கள்வார் தையை, அருஞபதேசம்-கருபையானஉபசேசம்,ஏன வே. 

என்றுரினைத்தே, வாளா-வீணாக, சாலம் போச்குவார்-தம்சள் வாழ்சாளைப் 

போக்குவார்கள். எ-று. ் 80, 
Abed இடி, அவர் 

* இசெளரவம், மகாரெளரவம், தாமிரிரம, ௮ர்ததாமிசிரம், கும்பி 
பாசம், சாலருச்திரீம், அசெபத்திராச்ணியம், குசசமுசம், அர் சகூபம்.ஏருமி 
போசனம், சத்தக்சம், சத் தரூர்மி, வச்சரசண்டம, சலவச.இ, வைதருனி, 
பூயோதம், சப்தலோ்சம், பிசோ.தம் விசாசனம்) இலாலாபக்ஷம், சாசமே 
யோதனம், அலவீச்ரிரயபாசனம், க்ஷாச்கர்த்தமம்ட இரசேர்சண போஜ 
னம், (ருலப்பிசேரதம், தச் சருகம், நிசோதனம், பரியாவருத்தனம், (ழு 
சம் ஆச். 20, ்



'கேயிசையூசல் ௬௩௨௯ 

லார்பூண் ட்னச்தாய மய்க்சற்லே மூத்தியலா 
தார்கண்டார் மற்றவற்றை யாயுங்சால்--பே்மாத் 
இரமாகு மேட்டி கிருக்குமெண்ணென் சத்தி 

தீசமுத்தி விணவற்றைத் தள் 
(இ-ள்) வாச்பூண்டன த்சாய்-சவிச்கை தரித்த முலேயையுடைய பெண்: 

ணே, மயக்சறே - அஞ்ஞானம் ரீங்குசலே, முதிதியலாது - மோக்ஷமல் 

லாது, மற்றவ. ற்றை-மற்றடத்தகலை, ஆர்சண்டார்-.நர்பார்த்தார்சள் , ஆயுங் 
சால் - விசாரிச்குமிடத்து, எட்டிலிருக்கும் - புத்சசத்தி லெழுிழிருக்கும், 
எண்ணெண்டித்தி-௮ஷ்டமா இளத்திகளென. பேர்மாத்திரம் ஆகும்-பேர் 
மாத்திரம் கூழலாகும், முத்திசச - ஞானிகள் உனச்குமோக்ம் கொடுக்க 
(நிவிரும்பினால்], அவற்றை - அச்9ச்.துகளை, வீண் சள்-பயன.ற்ற சென்று 

சீக்கு. எ-று. 3k, 

தள்ளுதற்குங் கொள்ளு சற்குக் தான்றலைவ னல்வாம, 
லெள்ளளவுங் காணே மிகபரங்க*-ஞள்ளனவே 

யானாலு மாகாவிடத்துந் தனைமறத்தங் 
கேனோ மயங்கலக மின்று, 

(இ-ள்) சள்ளுதற்கும்-சீக்குவதற்கும், கொள்ளுசந்கும்-எச்பதற்கும், 
நான் தலைவன்-தானே எஜமானன், அல்லால் - அல்லாமல், எள்ளளவும்-. 

எள்ளத்தனையும், காணோம் - வேறொருவனிருக்கச் சண்டிலோம், இகபசல் 

சள்-இசலோசபசலோசக்கள், உள்ளன லே. இருக்ற தாகவே, ஆனாலும்- 

ஆனாலும், ஆகாவிடத்.தம்-இல்லாசவிடத்தும், தனைமசச்து-௮திவாகெயெ தன் 

னைமறச்து இல்கு-இவ்வுலகில் எனோமயலக்கல்-ஏன்மயல்கவேண்டும்.அசமி 

ன்.ஐ-௮ப்படிமயகங்ச தன்னையன்றி இடமில்லை. ௭-௮. 32. 
ஆக்செய்யுள் 249, 

on ODEs 

வேம்சைசயுதல். 
௬௫ 

* 

    

அல்லற்க டர்தறி வாகிப்பி ழைத்தோருக் 
இல்லைம சணமென் ாதுகுழல் 
இகபசம் வேண்டாரென் மாதுகுழல், 

ஈர்) அல்லத்சடர்த - பிறவித்துன் பத்திலிருர்து ரீர் 9, அமிவாடுட 
ரனமயாகி, பிழைத்தோ௫ச்ரு-ஜீவித்தவருச்கு, மரண $ சாவு, : இல்$ 
யன் ௮-இல்லயென் ஏ, சூழல் ஊற - புள்ளாக்குழ . g, Pour de 

இவ்வுலகசசத்தையும் மேலுலகசகத்தையும், வேண்டாசென், ர -. விரும் 
Cra, குழல் ஊடது-புள்ளாககுழலே ௨௩௫. எ-று,



ஈச௰ அணுபவாரக்த தீபிசை 

வேண்டாமை யன்னவி முச்செல்வ மில்வென்ற : 
மாண்டாரு ரைத்தாசென் OT BIG pe 
மறுப்போர் மடியரென் .மாதுகுழல். 

(இ-ன்) வேண்டாமை - எந்த உலச சச்மும் சனச்குவேண்டாமென்று 

சொல்வுதற்கு,௮ன்ன-சமானமான, விழுச்செல்வம்-டிறப்பாள ஐஸ்வரியம், 

இல்லென் /-இவ்லையென்ற ,மண்டார்-மனமிறந்தவர்,உசைத்தாபென் ம- 
சொனனாசென் ௮, குழல்வது-புள்ளாற்குழலையூது, மறுப்போர்-இஃதல்ல 
வென்௮ தடுப்பவர், மடையரென்று-அஞ்ஞானிகளென்று, குழல் ஊது- 
புள்ளாங்குழலை ஊது, எ-று, 

தோற்றம றைப்புத் துயினன வென்றுணர்க் 
சேற்றம டைந்தேனென் அாதுகுழல் 

இறையவ னா2னோாமென் அாதுகுழல். 

(இ-ள்) தோற்றம் - சாணப்பகெற சசாசரப்பொருள் யாவும், நனவு 

என்று-ஏன்நினைப்பின்வடிலான சாச்ரசொப்பன ௮வஸ்சைகளென்றும், 

மறைப்பு-சசாசசப்பொருள்சள் தோன்றாமற் போவது, துயிலென்று-என் 

நினைப்பற்ற நித்திராவவஸ்தையென்றும், உணாக்து-அறிர்து, தேற்றம்- 

அறிவேகானெலும் கெளிலை, அடைக்சே னென்று - பெற்றெனென்ழ, 

குழவா-புள்ளாக்குழுலேயூது (அப்போது), இறையவன்-கடவுளே, ஆனோ 

மென்ற-யினோமென்று, குழலூது-புள்ளால்குழலையூது, எஃறு, 3 

தனுசர ணபுவ ன போசம் வேண்டில 

செனிலிற வாரேயென் மூதுகுழல் 
ஈசமன யாவரென் மூதுகுழல். 

(இ-ள்) சனு-கசணம் - சரீரமும்-௮ர்தச்சசணமும், புவனம்-பூமியும், 

- போசம்-சுகபோகமும், மேண்டிலெனில் - விரும்பாசவசென்னில், இற 

வாசேயென்ற-சாலாசவர்களே யென்று, குழலூது - புள்ளாக்குழலையூ து, 

ஈசனே-சடவசே, ஆவாசென்று-ஆவார்க ளென்று. குழலூஅ-புள்ளால்கு 

ழலையூது, எ-று, ட் 4. 

சிற்றறி வபே நிளிரண் டென்பவர் 
SP. Min றிவில்ல HG pO 
கழலாா பிறவியென் றாதுகுழல். 

- (இ-்) சத்ததி_-சன்னஞானம், பேறிவ(௭)-பெரியஞானம்என்,, 
இரண்டென் பவர்-இரண்ஞான நுளசென் ற. சொல்பவர், சற்.௮ும்-வே.தா 
சமிபுசாணல்கறைப் படி.த்தறிகதம், அறிவில்லர் (என்ற) - ஞானமில்லா, சவ்



வேயிசையூ கல் ௪௪௧ 

சென்று, குழலூத-புள்ளாக்குழலையூத, பிறவி --பிறப்பிலிருச்து, சழலா 
ரென்ற்-நீல்சார்களென்று, குழலூ.த-புள்ளாங்குழலையூது, எ-று, a a 

பூசையும் வேண்டாரமெய்ப் போகமும் வேண்டார்கி 
சாசைவி டாதவ ரூதுகுழல் 
SAT COLI 6. இகழ்வாபொன் மூது,குழல். 

(இ-ள்) நிசாசைவிடாசவர் - ஆசைய ிருப்பதி! விரும் த நீங்காதவர், 
பூசையும் வேண்டார்-விச்சரச ஆசானையும் விரும்பார்சள், மெய்ப்போக, 

மூம்-உடலால் அடையும் சம்பத்தையும், வேண்டார் (என். ற) - விரும்பார் 

சள்என்று, குழலூ தபுள்ளால்குழலையூது (அ.திதன் மையர்), அசனாய் - வெ 
னாய். திகழ்வாசென்ற - பிரசாரிப்பாசென்ற, குழலூது-புன்ளாக்குழலை 
பூதி, எழு, 6, 

ஆகந்த மோம்பிய லையுக்தொ Pops 

தானேதா னாலாசென் றா துகுழல் 

தீரிக்குஞ்ச கமென வூதுகுழல். 

(இ-ள்) ஆரரதம் தம்பி - சச்சோவூத்சைவிரும்பி, அலையும் - வரு ஈத. 
சன் ற, சொழிலற-வேலையிவிருச் துக் நிற்பார்களாஇல், தானே தான் 

ஆன்மவடிவழாயெ சானேதானாக, ஆலாசென்று - ஆவார்சளென்று, குழ 
லூது-புள்ளாங்குழலூத (அப்போது, ௬சம்-ஆன் மாநர்சசர்தோஷம், திக் 

குமென-தங்குமென்று, குழலூ.து-புள்ளாம்குழலையூ து. எற, 7. 

இன்ப வடிவேகா மில்லையெ ஸணிற்பள்ஸி 

துன்பமி லாமையென் றாதுகுழல் 
துரியத்தென் னோதுக வூலுகுழல். 

- (இ-ள்) காம் இன்பவடிவே-ராம்சுகவடிவே, இல்லையெனில் - இல்லை 

யென்று சொல்லாயானால், பள்ளி-.தூக்கத்.தில், துன்ப மிலாமையென் ற... 

நாம் துன்பயில்லா திருக்ரோமென்ததை யறிர்து, குழதுர தஃபுள்ளாங்குழ 
லூது, துரியத்து - சகலத்திற்குமாதரழான அறிவில், என்னோதுத - என் 

னென்று சொல்லுக, குழலூத-புள்ளாங்குழலூ.த. ௭-2. 8, 

எல்லாம திவானி றையென்று சண்டதே 

'கல்லரதி றையில்லை யூதுகுழுல 
அறிவிசண் டில்லையென் oT gH ip. 

. (இ.ள்) அறிலால்-ஞானத் இதனொல், எல்லாம்ஃ-யாவற்று 'சராசர.திதோ ற். 
___தீக்களும், இறையென்௫ - ஈசன்சொருப மென்ற, சண்டிதி-பார்த்ச௮)



Grea. ஷ்பவாரநந்த தீபிகை 

எதோ-எக்த அறிவோ?, அது அல்லாது-௮ர்த அழிவல்லா ௮], இழைழல்லை. 

(என)- சடவுள்கேறேஇல்லையென்று, ருழலூ.௮-புள்ளாங்குழ்லூ.த, அறிவு 
இசண்டு-ஞானம் சிறிதபெரிதென இரண்டு0;. மாச, இல்லையென) 

குழலூத-புள்ளாக்குழலூது, எறு, [11 

பொத்தவு டலோர்பொரு ளென்று காவாதேக 
செத்திமத் தோலு மூதுகுழல் 

இடருற்௮ ழலாரென் அரதுகுழல். 

(இ-ன்) பொத்சவுடல் 4 சர்டித்துவாசம் சோமத்துகாசமுள்ள சரீர, 

சை, ஒர்பொருளென்௮-அழியாத ஒருவஸ்து வென்று, காவாதோர்காப் 

பாற்று சவர்,எத்திறதோசேலும்-எவ்வகைப்பட்டவ சாயிலும்.இடருந்ம-- 

துன் பமடைகத, உழலாசென்று-பிறவியிற் சுழலாசென் ௮. குழலூது-குழ 

வாக-பள்ள. ஐருழலூது குழலூது, ௭-ு. 10, 

சித்திகள் வேண்டிச்சி றுமைய ai_ueg 

சுத் தவெ நியசென் மாதுகுழல்: 
சுகரூப மாகாரென் அாதுகுழல். 

(இ-ள்) சத திசள்வேண்டி-(ஆன்மாப்போல் சுட்சமமாகுமணிமாவும்- 
மகர் துஒமாகும் மகமாவும்-தன் ைர்சண்டிப்பின்றாய்ச் சண்டிப்புள்ளவற் 

றையுருஓவல்லவனாதலாரும் சரிமாவும்-இலகு்.துவமாயெலிலமொவும்-வே 
ண்டுவனஓடைதலாயெபிசாத்தியும்-நிழையுஎளுதலான பிரகாமியமுமஆட்டு 

புளனாசலான ஈசத்.துவமும்-எல்லாச் தன்வசமாக்க வல்லவட் தவமுமாயெ, 

அஷ்டடத்திசளைவிரும்பி,(கடைச்சாமல்), சிறுமையடைபவர்- தக பமடை 

வர், சுத் சவெறியசென்.ற-முழுபயித்தியக்சாசசென்று, குழலூது-புள்ளாய் 

குழலூஅ, சகருபம்-ஆச்மாசர்ச சர்தேரஷவடிவம், ஆகாசென்.ற - ஆகார்க 

சொன் ம், ுழ்ற்ர்.-புள்எர்க்குழலூ.௫, ௭-௮, 11. 

ஆன்னிரளை்' வில்லாத் தலழ்$ச ளேமன்வக் 
'தென்னேபு ரிவாரென் ௮ாதுகுழல் 
இடர்சுக மோசாசென் ாதுகுழல். 

(இள்) தன்னினைவில்லா - சன்னுடையமனம் ஈசன் Quer வடி.வமில். 
லாச, ௪௮72௮, இடத்.இல், ஈசன்-சடவுளும், எடன்-யுமனும், வர்.து-வர்.த 
என்னேபுரிஷார் - என்னசெய்வார் (பயாபயுல்கள் கோர்றாவாம்), ஏன் ற- 
என், முழதூ.த; புள்ளாக்குழ்றூ து, : இடா்-யமனால் ஒரும்பப்சம் ப்ஞாதி 

சஞும்; இறம்-சட்டிளாங்வரும் ன்பயவில்காசமும்) 9சாசெஷ்லப(ணமில்



வேபிசையூ தல் the 

லாத்தினால்) அறியார்களென்று, குழல் த-புள்ளாக்குழநூரது புள்ளர்க்குழ 
௮. ௭-௮, 12. 

சாத்தேச் கர்லமி ராதோரி ஜார்ந்களு 

ச்த்தேதா ஞூடெ லூதுகுழல் 
தகசாட்சு யர்வசென் மாதுகுழல். 

(இ-ள்) சததே- அழியாத அறிவே, சாஸ்டில் - சர்ஞ்வோ மானால். 
நிஜர்ர்ர்5ம்-உண்மையாகயெ சந்தோஷம், எத்தேசசாலம்-எ.த்தேசசாலக்களி 

லுமி (எப்போதும்) இராதோ - இசாதோ? இருகருமென்௮ குழ்தூத- 
புள்ளாக்குழலுர் த, ஜகசர்ட்டி-தான் உலகத் இற்றாசாட்சியாக, garOrer g-s 

ஆவாசென்ன, குழலூது-புள்ளாக்குழலூ.து எ5று, 19, 

தித்தர்குக் தானிச்ச டத்தாற்ச் கம்வேண்டன் 

Aug gar Dal an மூதுகுழல் 

லெகுகாட்ப ழக்கமென் or gripe 

(இ-ள்) சத்தாகும் சரன் - அறிவாக சான், இச்சடத்தால்-இரத் அச்ச 

தாகிய தேகா பிர்பஞ்ச,த்தால், சுகம்வேண்டல் - சந்தோஷம் விரும்பல், 

மெத்த அறிவீனம் எ்ன-மிசவும் புத்தியீனமென்று, குழல் து-புள்ளாற்று 
ழலுர் த, இவருநாள்-அசேசஜனனங்களில்௮டைச்ச,பழச்சமென்று-வாசனை 
யன்று, குழல் த-புள்ளாங்குழலூ து, எ-ு; 14; 

தார மர்கும றிவுிக்கோ ராதாரம் 
பதாய்வி ரும்பா?த யூ.துகுழல் 

பெரிதெத னாலோர்வை யூ.௮ரழல். 

[இகள்] பேதாய்-அறிவீனனே, சூத்சமர்ரம்-சசல [சசலச்சாசர்வல் 
தக்களுசகும்] நில்யாகயெ, அறிவுக்கு-ஞான த்திற்கு, ஒர்ரசாசம்-ஒருகில 

[வேற இருப்பதாக] விரும்பாதே [என] ஆசைப்படாதசேயென் ற, ருழ 

தூது-புள்ளாங்குழலூ து, பெரிது - பெரிதா யேதை [அதிவாலல்லாமல்], 

ஏ.தனால் ஒர்வை-[என ] எதனால் HOG gO an et ervey ot 2, Gyels-ya 

ளாச்௫ழநீர்.த. எ-ழ், 19 

தற்போத மென்பது தீர்னுட, லென். றுன்ன 
லற்பர்லே றென்பர்சென் ா.துகுழல் 
அ௮.னுபவ மில்லாசென், நாதுகுழல், 

[இ-ள்] சாலுடலெள்.ற-அறிகாசியு are seh tne? மன்ற, உள் 
eG een த்தல் தீந்போர்தயென் பது அக்க்கா மென் ப்தி பஞ்ச



௪௪ அஹ்வர்கந்த தீபிகை 

மூடர்சள், வேறென்பாரென்று-உட விட்டு அறிஸ்வர்ர்னென்பத்ம் தறி 

போதமென்பார் என்று, குழலுூர்து - புள்ளாங்குழலூ.து, ௮ஜுபலமில்லர் 

செள்று-அறிலே நானெனும் அனுபவமில்லாசென்று குழலூ தஈபுள்ளாம் 

Gust த, கூறு, 16 

தற்போத நீச்சந் தளைக்கண்ட வாரக்த 

சிற்போக காமென வதுகுழல் 

சிவம்வே நிலையென வூதுகுழ்ல். 

(இ-ள்) தற்போத நீச்சம் - சரீர்ம் நானெனும் அசக்சரர்ம் நீக்கு சலர் 

னது, தனைக்கண்ட அகர்தம்-அன் மாலாகிய தன்னைச் கண்ட சர்சோஷமா 

கும், சிற்போதம்-ஞானபோதசம், ரசாமென-சாமென்று,குழலுர் து-புள்ளாவ் 

குழலூ 2, சவம்-மங்களகச்மான கடவுள், வேறில்லேயென - வேறிலையெ 

ன்று குழலூர்து-புள்ளா£ல்குழலுர்,த. ஏ்- று, 17 

வாக்கும னஇற்கெட் டாலானபெர் ர௬டன்னை 

வர் இத்தற் சாமோவென் மாதுகுழல் 

Quoet an ba டாதேயென் ்ர்துகுழல், : 

(இ-ள்) வாக்குமன இற்கு-வாக்இற்கும்மன நிற்கும், எட்டா-எட்டாச் 
லான்பொருடன்னை-உயர்வாயெ அறிவெனும் வஸ். துனவ வந்தித்ததற்கு- 

வணக்குவதற்கு ஆமோவென்து - அகுமோ வென்று, குழதூ ஐ-புள்ளாங் 

குழலூது, மெளனம்-(மனம் சதவகுணமுற்று) மவுனமாயிருத்தலை, விடா 

தேயென்று-விடாதேயென்று, sya து-புள்ளாக்குழலூது, எஃது, 17 

இக்கர்ல மச்கால மென்பதி லாமலே 
யெக்கால மும்வாழ்வோ மூதுகுழல் 

இரண்டற் றறிவர்டு ஓர்துகுழல், 

(இ-ள்) இசண்டற்று - துலவத்மில்லாமல், அறிலாகில் - ஏகழான் 
சான மயமாடில், இச்சாலம் - இர்தநாள்,௮ச்சர்லம்-அந்தசாள், என்பது 
எனும்பே,ம். இலாமலே - இல்லாமலே. எக்காலமும் - எந்தராளும் வாழ். 
மேவோ(மென்)- ஞானாசர்தமாய் வாழ்வோமென்று. குழலூது குழதுர்து - 

புள்ளாக் குழலூது குழலூ த. [எ-று] 19, 

மூலிகை யாலேமு யலும்பல் இத்இக்குச் 
QT aL யமூண்டென் DN BE yey 

கலைஞானம் நில்லரதென் மாதுருழ்ல் 

(இ-ள்) மூலில்ச்யாலே -. பச்சி$4 மூவின்சச்ளாலே, குர்யதும் - முய 
தீசிசெய்யும்; பல்சித்திச்கு -. பலவகை 'ரிச்.தஞ்ச்கு, சாலபயம் - மழைச்



சர்பாகவல்லபஞ் செப்பரிதெனல் are 

காலததில்அகப்படும் மூலிகை Caw pares Bev ௮சப்படாசெனும் அச்ச 

(ஐம், வெயிற்காலத் தில் அ&ப்படும் மூலிகை மழைச்சாலச்தில்அகப்படாதே 

வனும் அச்சமும், உண்டென்று - உளதென்று, குமலூது-புள்ளால்கும 

லூலு, கலைஞானம் - சாஸ்இர்ஞானம், கில்லாசென்று - நிலைச்காசென்ற, 

குழலூது-புள்ளாங்குழலூது, எ-று: | 20. 

ஆக, செய்டட்சள் 2001 

பட்ட 

சீர்பாதவல்லபஞ் செப்பரிதேனல், 

aap (—) Ethie 

er arrilp நாஞ் பிருச திடப் பெர்பே 
னிரண்டற் றறிவா பிலகிடப் பெற்றேன் 

. ச (ஆ! ௪ . ' . 

பெபல்லாப்பி நலீக மன்றிடப் பெற்றேன் 
. . ட ப ப “7D புும்பக மற்ற புரண்த்தை uj NE n 

னில்லாம வதை கிறுத்திடப் பெற்றே 
னிறைவுங் குறைவு கினைவாசப் பெற்வேன் 

வல்லவ ee னிக்கு D VCR aT 

வழங்கிய பேயென் வழுத்து கோழி, 

(இ-ள்) எல்லாமும்- எல்லா சமசரப்பொருளிடக்காலல்களும், 5 கானாப் 

இருச்திட - தன்மயமாகியிருச்ச, பெர்றேன்-அடைம்சேன், இரண்டந்த.- 

துவிதநீங்கி, அறிவாய்-ஞான் மாய், இலடெப்பெத்றேன் - பிரகாசிக்கவறிர் 
தேன், பொல்லாப்பிறவி - ஈனமாகியதனனம், கழன்றிட - இலாருச்ச, 

பெற்றேன் வறிந்தேன், பறம்பகமற்ற - வெளியுள் ளெலும்பேசம் நீம், 

பூரணத்தை-மிறைவை, உற்றேன்-சேர்க்தேன். நில்லாமனதை-நிலைக்கரத 

லையும் மனசை, நிறுத்திட-க்லைப்படுத்த, பெற்றேன் - அறிந்தேன், நிறை 

வும்-கு குறைவும்-பெருகுதலும்-ரிறுகுசலும், ங்னைலாக- எள செண்ணமாச, 

பெற்றேன் - -அறிஈதேன், தோழி-என் பாங்கயே, வல்லவஞ்சமுனிக்குரு- 

சமர்.த்சனாகய காதமுனியெலும் ஆரியா; நழ்றாள்-ஈல்லபா சங்கள், வழ 
க்யெ பேறு - தர்தசெல்வச்சை, என்வழுத்துக - என்னென்று சொல்லே 

னடி, ௭-2, 1, 

ச்த்கர் யுலகச்தி தாகவும் பெற்றேன் 

ஜகற்துக்க மாயாழி யாவின்ப (Lp pe bait 

இந்தா யுலகு க ச்டமாகப் Gl. Jp, ஈன் 

சிவை ட தோற்ற மலமாக விட்டே 
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௪௪௭ ௮னுபவாரச்த' தீபிகை. 

னித்திய னா நிஜாரர்த முற்றே 
னிலையா விடய சுகம்யாவு மற்றேன் 

றத்தொழி சாதமு னிக்குரு கற்மூ 
டருபே அரைக்குர் தரமல்ல தோ[ி, 

(இ-ள்) ச,ததாய்-நான் ௮ழியாதவ்னாககும், உலகு ௮சச்தர்சவும் - உல 

ws ௮ழிபொருளாகவும், பெற்றேன் - அறிந்தேன், ஜகர்.துச்சுய் - உல௪ 
தசை அச்சசொரூம௰ாசவும்; அழியாவின்பம்-எனைக்கெடாத ச்சச்சொரூப 
மாகவும், உற்றேன்-அடைச்சேன், இத்தாய்-ள்னைஅறியும்ஞான மயமாசவும், 

உலகுசடமாச-உலசை ௮றிபட பொருளாகவும், பெற்றேன் - அறிர்சேன், 
சிவனா எனை கான் ௮ஜியாச்வசொருபனாக, சோற்றம் - காணும்ச்சாச 

சப்பொருள்கலை, அவமாகவிட்டேன்-பயனில்லா,ச சனாவிற்சாணுர் தோற் 
றப்பொருளாக வெண்ணினேன், நித்தியனா-ரான் எப்போது முள்ளவ 

ன, நிஜாஈதமுற்ழேன் - உண்மையான சர்தோஷச்தை யடைந்தேன், 

நிலேயா-நிலைபெறா2, விடயசுசம்யாவும்-மண் - பெண் - பொன்னுடலுலக 
சாத திரலாசனாவிடயசுகம்எல்லாவற்ரையும்,அற்றேன்-நீக்னேன் ,தோழி- 
என்னிடபாகங்கியே, தத்தொழி- பிறவிசங்கடத்திலிருந்து நீகெ, நாசமு 

னிச்குரு - நாதமுனியெனும் ஆரிய, சற்றாள் - ஈல்லபாதங்கள், சர 
பேறு -- கொடுத்த செல்வமானது, உரைக்கும்சசடீல்ல - சொல்லுமளவை 

யுடையதலல. ௦-2. 2, 

(piere inp முதலாகப் பெற்றேன் 
பூாடைகா நுடல்யா னெனல்விட்டு விட்டேன் 

Gaand செத்து சாகாமனம் பெற்றேன் 
சிறுமை ரூமை வெறுமைகை விட்டே 

னெக்குறை ib Pes தெனின்மோக்க முற்றே 

னக்ககன்லை குண்டக் கயிலைகை விட்டேன் 
சக்கரு OM & (UP Gol) 55% BOP 

டா பே ரூவகைக்் கரா2ணது G nif Cy © 320912 சேதா, 

(இ-ள்] முக்காலமற்ற-இர ப்பு-௪ திர்வு-நிகழ்வெனும்மூன்றுகாலம் நீக 

இன, முசலாகபெற்றேன்-முதத்காரணவத்துவாக நின்றேன், முடைசாறு 

டல்-புலால் ராற்றம்வீசும்தேசத்சை, யானெனல் - நானென் தசொல்வசை 

யும்கொள்வசையும், லீட்சிவிட்டேன்-மு.ரழ.றரீச்சனேன்.952றச சதம்... 

சளங்கம்ரீங்கசாசமாடயும், சாகாமனம்-இறவா ௪, தவசேடமன தை, பெற் 
றேன் - அடைந்தேன், ஏறுமைபெறுமை - சாழ்கெள்பதும் உய/வென்ப 
தும், வெறுனம-ஒன்றுமில்லாவார்த்தையென, சைவிட்டேன்-விட்டுகீல்ஓ' 
சென், எச்குறையும்-எவ்விதரிறுமையும், தீர்ந்து-8ீகசி, எனில் - ஆன்மா 
காய என்றிட 2ல், மோச்சமுற்றேன் , மோக்ஷ சகச்சைப் பெற்றேன்,



௪/பா தலல்லபஞ் செப்பரிசெனல் ae ot 

வை௫ண்டம்-இனியைகுண்டமும், சமிலை-னசலாயமும், எனச்கேன்-என 
க்கு என்னத்திற்கு என்று, சைவிட்டேன்--விட்டுகீக்கனேன், தோ ழி-என் 
பாங்கியே, சக்கருள்-ஞானக்கண்கொடுத்த, சாதமுனிதர்த - நாதமுனியெ 
னும் ஆரரியர்கொடுத்த, ஈற்றாள்-ஈல்லபாதங்கள், தருபேருவகைக்கு-கொடு 
கி.சபெரிய சந்சோஷத்திற்கு, ௮ரணேது-எல்லை எது, எ-று, 3, 

என்னிலே யெல்லா மிருக்கவும் பெற்றே 
ளெவற்.றுள்ளு நானின் நிருக்கவும் பெற்றேன் 

பின்னிலன் முன்னில ஞசவும் பெற்றேன் 

பிறப்புமி றப்பும றப்புங்கை விட்டேன் 
றன்னிலே தானா யிருக்கவுங் கற்றேன் 

சமா.இயி தென்றசம் காநிலை பெற்றேன் 
மன்னிய காதமு னிக்குரு நற்றாள் 

வழங்கவே பேற்றுக் சொழியவது தோ]. 

(இ-ள்) என்னிலே-அறிவாகிய என்னிலே, எல்லாமிருக்கவும்-எல்லா 
சசாசரப்பொருள்களீருச்சவும், பெற்றேன் - அறிர்சேன், எவற்றுள்ளும்- 
எல்லாசசாசரப்பொருள்சகளுள்ளும், சானின்றிருக்கவும்-கானிலைத்து இருக் 
சவும், பெற்றேன்-அறிர்சேன், பின்னிலன்-பின்னென்பதும், முன்னில 
ஞசவும்-மூன்னென்பதும் இல்லாசவனாத,. பெற்றேன்-எனை ௮றிர்சேன்,. 

பிறப்பும் - ஜனித்தலும், இறப்பும்-சா,சலும், மறப்பும் - தனைமறக்திருத்த 
லும் பொய்யென, கைகிட்டேன்-உண்டெனும் சத்திசாதிசவை ஏ.ற்காதவ: 

ஞைகெகைவிட்டேன், தன்னிலே-அ௮றிவாயெ சன் சொருபத்திலே,சாஞயிருக் 
சவும்-தானாகவே, இருச்சவும், கற்றேன்-அறிர்தகொண்டேன், இதுசமாதி 
யென்று-அப்படிச்சறிதலையேநிருவிசற்பசவிகற்சசமாகிகளென்று, ௮சங்கா: 

திலை - சலனமற்றநிலையை, பெற்?றரன்-அடைர்தேன், சோழி - என்பாக 

யே) மன்னிய--நிலைமையுற்ற, சாதமுனிக்குரு-காசமுணியெலும் ஆரிய 

௪.து, ஈற்றாள்-ஈல்லபா தங்கள், வழங்கய-சொடுக்க.. பேற்றக்கு-செல்வத்இ 

ற்கு, ஒழிவேது-தவிர்தலெக்குண்டடி, எ.று.. 4. 

BHF OT Ys SAG பெற்றே 
னண்றுசம யங்கள சத்தா;ப் பெற்றேன் 

பூகசாதி ஞாலம்வெண் $டேசெனப் பெற்றேன் 
பொறிபுல ஞூதிய நிவாகப் பெற்றேன் 

வேதார்த மெளனம் விளங்கிடப் பெற்றேன் 
விருப்பு வெறுப்புஞ் சலிப்புங்கை லிட்டன் 

தாலா காத முணிக்குரு ஈற்ரு 
டருப நிசைத்தற் கரிதறி 2 தாழி. 

(இர்), ஆதாசமாறும்-மூலா தாசமுதலிய ஆரு.தாரங்களும் அதி$இரி' 

யல்சளும், சடந்திட-தாண்டியறிவுமயமாச, பெற்றேன் - எனையதி$மேன்,'



oft Fe} wy BOUT 5% தீடுகை 

இல சமயங்கள்-சைகம்-வைணவமா இ,அறுட்சமயங்களும் - இறிஸ்சலசாதி 

ப௱ச்சமயங்களும், ௮௪ததாக-பொய்க்சற்பனையாச, பெற்ரேன்-அுறிரதென் 

பூசாதிஞாலம்-பீரிதிவி-௮ப்புு ,தலிய பூபெஎஇிசஉலசச்சை, வெண்டே 

சென-சானற்றலம்போலொச்சது என,*பெற்றேன்-அறிர்தேன், பொறிபு 

லனா.தி-ஞானேக் திரியங்கவையும் ௮வர்றின்விஷயங்களையும், அறிவாக-சொ 

ரூபஞானமாக, பெற்றழேன்-அறிச்தேன் . வே சார்தமெளனம்-வே ங்களின் 

முடிவாசச்கூறும் மோனசுபாவமானது, விளங்கிட - செரிய, பெற்றேன்- 
அறி*சேன். விருப்பும்-ஆசையும், வெறுப்பும்-சாசையும், சலிப்பும்-நி5இ 

தீதிச்சொள்றாசலும், கைவிட்டேன் விட்டுரீங்கனேள், சாதாலாம் ஈசை 

யாளனாயெ. நாதமுனிக்குரு-காதமனி எனும் ஆசரியனிட, ஈற்றாள்.-ஈல்ல 

பாதங்கள், கருபேற-கொடுத்த செல்வமானது. இசைத்தற்கு அரித-இப் 

பேர்ப்பட்டதென்று சொல்வதர்கு அருமையானது என்பதை, தோ.ி... 
எனதுபாஙகியே, அறி-$ ௮அமீவாயாக, எ-று, 5, 

wy soioin Cine 3p wenoh Br Qua p 
er Pa. wrann weer ii) Guy vest 

சுகந்தேடல் விட்மிச் சுகநிறை வாரேன் 
FRIES BIS HUES 1B vox 

மிகம்பர CHE of Bais tof Gt LLG vom 

Boor oyu 1 Uo tp விடம் கடட Be 0 2றன் 

மகத்தாகு காக முனிழக்கு ஈற்ருள் 

வழங்கிய பேறு லாம்பற்ற தம, 

(Ger) அகம் பிரமம் என்றே - சானெனுள் சொறலெக்கியமே பிரம் 

சொரபமென்று, லார் டெ-சொல்ல, பெற்றேன் -றிர்தேன்., அறிவறி 

யாமை-ஞானாள்ஞான பிரதிபலனசிதும்ஜடங்சளும், அகன்றிட-கீல்டெ, 

பெதநீறேன்-அறி$ேன்., சுசர்மிதடல் விட்டு - அகக்சம் சம்பா இத தலை$க்ெ 

சுகறைவு-பூசணாக்தக்சை, உற்றேன் - சேர்ந்தேன், சுஜாகி - மிரத்திர்கு 

ம்ரம் சொக்தஜாதிபா மாறுபோன்றதும், விஜாகி - மரத்திற்கு கல் வேறு 

ஜாஇஎன்பசையும், 'சுவசச.ம்- மசத தன்வேர்-அடிமரம்-இவை இலை-பூ-பிஞ்சு 

காட்-பழம் முதலிய பேசம் ஒன்றி பிறத்தலென்பதையும் விட்டு, அற் 

மேன்-இலாதவனாக”னன், இகம்பசனா) - சருவாணியாஓி, திகழொளி - 

விளக்கும்பிரகாசத்தை, பெற்றேன் அடைந்தேன், இணை-அஃ்மிணை, உயர் 

இஇணை.பும், ஐர்துபால்-ஆண்-பெண்-பலர்-ஒன் நன்ஃபலவின் எனும், .ஐம்பா 
லம், மூவிடம்கெட-தன்மை-முன் ணிலை-படர்ச்கைஎலும் மூன்றிடங்களும் 

நாசமாகவும், பெற்பேன்-அடைந்சேன், மசத்சாகும்-மசாத்;மாவாயெ, மாத 

முணிதக்த-ரா சமுனியெலும் ஆசரியர்கொடுத்ச, நற்றாள் - நல்லபாதம்சள் 

வழ்கியெ பேறு - ரொடுத்த செல்வும், வுரம்பற்ர[தடி 4 ஏல்லை.பற் நீது 

தொழி. CB, 8



* . ‘ s 4. 

சார்பா சவல்லபஞ் செப்ப ண a nT Fy 

ச்ரியை Ptenu sentQuraid ote cies 
ச தாடிட்। க தனிளிர்கப் பெறிறத் Britt (G0) Sh GOT ONE BIT Nat de ப்ச் 

துரியப ரம்பொழு வாகவும் பெர பேன் 
ப ச , ப் (2 ச . oy . .@ ௩ 

அ பாச்றஞ் மசானமாத தமபாசப। முபநமீறன் 

பெரியார்சி ரியா Gl SDD 501 tn nase 

பிரிவுஞ்செ Day ts வு. ங்கை விட்டே 

ண, வாத நாகு முனி $55 BCR 
னருளிய டே றுக் aon Ow gy தோழி, 

(இ-எ்) சரியை கிரியை-ஈல்லொழுக்கமும்-ஈர்ரொழிலும், தவம்-யோ 
க்ம்-உபவாசா செரி ரகஷ்ட மும். இச்திரியாதி யடச்கும் தடகருமமும், விட், 

டென் -ரீச்சினேன், சதாநிட்டஞ- எப்போ ௪ம் மனச்சையோகமற் திருப் 

பவனாகி, சீரில் சிரச - ஆத்மாவாகியதன்னில் சிலைத்திருக்க, பெற்று - 

அடைந்து, ௮த்துரிப - அ்தசசலத்திற்கு மாதார்ஞானமான, பரம்பொரு 

ளாகலம் - மேலான வஸ்துவாசவும், பெம்மிறன்- அடைந்தேன், துயா்சும்றம் 

திச்கஞ்செயும் பர்துமித்திர புச்சிரகள த்திரங்லை, சொன் மாத்திரமாக 

சொல்லளலாச, பெற்றேன்-அறி$தேன், பெசியர் சிதியாஎனும்-பெரியவர் 

சிறிபவரென்கிற, பேதம்-வித்தியாசத்தி விருச்து, அற்றேன்-நீக்ேன், 

பிரிவம்-£க்கு தலும், செறிவம் - பெருங்குசலும், குறைவும் - இறுகுதலும், 

சைவிட்டேன்-விட்டெல்கிமென், கோழி - ஏன்பாகுயயே, ௮றிவாகதந்த- 

என்னை ஞானமயமாகவருளிச்செய்த, காசமுணி-ராதமுணி யெனும் ஆ9ரி 

ஐரிட, ஈற்றாள்-ஈல்லபாதகம்கள், அருளியபெற்றுச்கு - கொடுச்சசெல்வத்.இ 

ற்கு, அளவேது-சணக்கென்ன? இலச்சமேதோ? அறியேன், ௭-௮, 7, 

அதத்தையோர் மூன்று மகன்றிடப் பெற்றே 
ன$தவ கோசர கவும் பெற்றேன் 

பவத்தைப்பொய் பாக்கப் பபங்கெடப் Qo nox 

பதரென் மெமன்கா ல.நாதரைக் கழ்றே 

னெவற்றிற்கு மாகார மாமெனைப் Bugs, ழ் 
ெனக்சென்னை யன்றித் துணையறப் பெத்றேன் 

தவநிறை காத முனிதக்த சற்ற 
டருபேறி தென்முன் நவப்பே றென்னேட. 

(இ-ள்) அவத்தை ஒர்மூன்றும்-ஜாக்செ - சொப்பன - கழுத்தியெணு 

மவத்தையொருமூன்றும், அகன்றிட-இங்கிதொழிப, பெற்றேன். அடைக் 

சேன், ௮த.தன்-எவர்க்கும் எவற்றிற்குமேலானவனா!,ம், அகொச்ரன்-அறி 

யொனாைவளாயும், பெற்றேன்-எனை HAAG sei பல.த்தை-பிறப்பை,பொ 

ய்யா்க்-௮அசச்தியமாக்கி, பயக்செட-ஜனன்மரணசுக துக்கசுவர்க்சசரசா தி 

பெதீபயம் இழிய) Que rat ~ a PAC gor , எமன்சாகதாசமை-சாலனையம்



இட Sy MTHS தீபிகை 

யமதாதரையும், பதசென்ழ - சாசமற்றபொருளொப்பாரென, கற்றேன். 

௮றிச்சிதன், எவற்றிற்கும் - எல்லாசசாசசப்பொருளுச்கும், ஐதாரமாம் - 

*..ரீகணாகய, எனை-என் ன, பெற்றேன- அடைந்தேன், எனச்கு - அறிவா 

கப எனச்கு, என்னையன்றி-ஏன்னைத்தவிர, துணேயற - உசவி இலையாகு 

ஜெ, பெற்றேன்-அறிர்தேன், சவரிறை-சவத்தைப்பூர்ச்திசெய்த, நாதமு 

னித த-ராதமுணிசயனும் ஆரிரியர்கெ டுத்த, ஈற்றாள்-ஈல்லபாதல்கள், ௪௬ 

பேு-கொடுத்தசெல்வம், இத-இசான து. என முன் சவப்பேற-நான் முன் 

ஜனன ச்தநில்செய்த தவத் இன்பய னுகஉணர்கிறேன் என்னடி-என்னென்று 

சொல்லவேனம, ஏ-று, 61 

இசவும்ப கல்பொப்த துறவுங்சை விட்டே 
னிடம்பொரு ளேவன் மடங்கெடப் பெற்றேன் 

பரமென்னை பன்றி யிலையாகப் பெற்றேன் 
பாதேச யென்னும்பொய்ப் பாசாங்கை விட்டேன் 

சிசமொட்டை தாடி. சலடவவைத்த லற்றேன் 
சிரமாம றிவைக் குறியாகப் பெற்றே 

ன.ரணுக காத முனிதகத்த தற்று 
ளருளி.ப பேறென் னறைவது தோ நி. 

(இ-ள்) இசவும்பகல்-மறப்பும் நினைப்பும், பொய்த்துறவும் பொய்வே 
டசர$யாசமும், சைவிட்டேன்- விட்டவன் , இடம்: மடம் பொருள் 

தவத்இற்குமடமாதி இடமும் - புசிப்பா திக்குத்தேசேவையாகிய தனமா இவத் 

திச்சளும், ஏவல் - சொன்னவேலைசெய்யவடுமைசெய்பவனும், கெடபெற் 

றேன் - வேண்டியதற்றிருக்ச வறிர்துகொண்டேன், பரம்-முசற்பொருள், 

எனையன்றி-அறிலாகயெ ஏன்னைத்சவீர, இலையாக - வேறில்லையாக, பெற் 

பேன் .றிதேன், பரதேசியென்றும்-மெலான மோக்ஷ்லோசலவாசியென் 

இற, பொய்ப்பாசாக்கை-பொய்.பாகியமோசவேடச்சொரற்கக,விட்டேன்- 

அறிலாயெ எனையன்றியில்வுயெனநீக்சின்றேக் , சசமொட்டை-சலையை 

மொட்டை யடித்திலும், தாடி சடைவைச்தல்-தாடியும் சடைமூடியும் வைத் 

தலை, அற்றேன் - நீக்கினேன், சசமாம்-தலைமையாகிய, அறிவை - ஞான 
தீசை, குறியாக-இலா$ி.படிரச, பெற்ழேன்-அடைர்தேன், தோழி-என்பா 

த்யே, ௮ சணாக-சாவலாக, கா சமுனிசக்த-கா சமுனியெனும்ஆரியர்கெொ 
டுத்த, நற்.ரள்-ஈல்லபாதம்சள், ௮அருளியபே௮-சொடுத்த செல்வத்தை, என் 

றைவ து-என்னென் துகொவ்லதடி, எ-று, Q 

நினை ந்தபொ ருளெதிம் கிர்கவும் பெற்றே 
ணினைப்பன்றி வேஷென்று கில்லாடமை Guns p 

Qou ders 119) Saxe ot Regent ae வேன் 

PaO oo) ற நரேே யிரு்திடப் பெற்ற



சீர்பாதவல்லபஞ் செப்பரிதென்ல் np & 

ன்னை த்திற்கு tor Sag ம்நியெனப் பெற்றே 

"னறிதல றியப் படுபொரு ar pie ” 

Cen Ban & wh நாதழூ னிதந்த நரம் 
ளிணை த௫த பேறென் னிசைக்கவென் B api. 

(இ-ள்) நினைத்தபொருள்-ரான் எண்ணினவஸ் தவே, ௭ திர்நிற்களும்- 
என்னெ திரில் தோன்றா நிற்கவும், பெற்றேன்-துறீந்தேன், நினைப்பன்றி- 

என் எண்ணச்தைத்தவிர, வேறொன் ௮ ம்-வேறொருவஸ் வும், நில்லாமை- 

நிலைச்கா திரு த்தலை, பெற்றேன்-அடைச்சேன், நினைப்பாக-மனமாச, எனை 
ப்பெற்றது-என்னையே அடைந்தது, அல்லால்-அலிலாமல், வேறொன்று. 

பின்னொன்று, இலை-இல்லையாம் (அதனால்) என்றும் நானே இருர் இட- 

நானே எல்லாமாய் அ௮ல்லவுமாய்.எக்காலத்திலுமிருக்க, பெற்றேன் - அதிர் 

சேன், அனைத்திற்கும்-எல்லாவற்றிற்கும், ஆதாசம் - சவைசண்,அ.றிவென்- 

ஞானமென்.றுசொல்ல பெற்றேன்-அறிந்தேன். ௮றிதல் - திருசியல்காணு 

மா ஆறிந்திரியங்சளின்பேதமும், அறியப்படுபொராள் - சாணப்படூ, 

ஐ. /பதகாலவத்துச்சளும், அற்றே -ரீச்சனேன். என்தோழி - என்பாகி 

யே. எனைத்தர்,5-அறிவாகெய என்னையெனச்குச்கொடுதத,சாசமுனிதர்த- 

ரநாதமுணியெலும் ஆசிரியர் அளித்த, கற்றாளிணை- இசண்டிரல்லபாதங்கள், 

த்தபேறு-கொூச்தசெல்கம், என்னிசைச்ச-என்னென் ர சொல்வேனடி, 

என்றவாறு, ட 10 
் ஆஈசெய்யட்கள், 210, 

i a 

திருச்சாழல், 

wo 
* 

    

முன்னுரைத்த வேதாக்,ச முழுதுணர்ச்து மேர்க்மற்த் 
இன்னல்சமு சாரக்கரை யேதிலரி Osan Come. 
தன்னைவிட்டு முன்னிருப்பர் கமைக்கணித்து வலகுநிலை 
பின்னமென லழுக்குவரிற Ps enon DR opi சாழலோ. 

(இ-ள்) முுன்னுசைத்த-பூர்லாசிரியர்களும்ற்சரியரு மறிவித்த, வேதர் 

நீதம்-வே ங்களின் முடிவான் விக்ஷய்த்தை, முழுதுன்ர்ர்தும்-முற்றிலும் 

அறிந்தும். மோச்மறுத்து-தன்ச்மையயொ ழித்ு, இன்னல் - துன்பமாக, 

சமுசாரக்கரை-சமுசாரச்சடலின்கசையாகயமோ க்ஷச்தில், ஏதிலர் எரு 

வராத தில் ஆசையுடையவ ராக சாண UDB rt, Op er cat Cer Le ~ 

இது என்னகாரண்ம் தோழி, த்ன்னைவிட்டு-.ஐர்்க்சடந்த பத். துபே்கள் 

அக்சசையில் சங்கவயெண்ணிப்பார்க்சையில்எண்ணுகிற ஒவ்கவொருவலும் 

மகாமகோபாத்யாய, டாக்டா்
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அனைச்சேப்த்தெண்ணாமல்விட்டு, முன்னிருப்பர்சமை - sercipsm sth 4 

கும்தன்பதுபேரை சணித்த-கணச்கிட்டி எண்ணி. அல்குநில-மொத்தம் 

பச்தென்னும்க ண இல், பின்னழென-ஒருவனைக்காணுமல் Gmpa de» 

தென, ௮ழுங்குவரில்- க்கப்படிகிறவர்கவைப்போச் று, பிரமை யுற்றோர் - 

௮ள்ஞானி மடைந்தவர் (தன்னைக்காணாமல் எப்படி பிரை திர்வார்) சாழ 

லோ- என அ௮சைக்தாடுக கோழி, று, 1, 

ஆசணங்க எாகமல்க வாருயிருக் ச்ழந்தப॥! 

பூரணனோ ரூருவுகொடு பேந்தளிக மென்னெட் 

பூசணனே ருருவுகொடு /கவலெளி போந்தில?னற் 

௪£ரணமா மமைப்பொருளுக் தெரியாகாண் சர்மலே 

(இ-ள்) ஆரணங்கள் - வேதவ் ளையும், நஆசமங்கள் - வைணீவசைவதம 

ஆகமங்கலையும், ஆருயிருக்கு - தேகாநியில் நிறைநதஜிவர்கட்கு, அறைர்ச-.” 

சொல்லி வெளிப்படுத்திய, பரிபூரணன்-குறைவறநிறைர்தசடவுள. தருறு 

வுகொடு-ஓர் ஆிரியன்வடிவமு ற்று. போரீவிலம்-வெளிவந்த விதம். என் 

னடீ-என்னகாசணமடி பூரகின்ஒங்கும்மிறைந்த கடஏள், ஐருருவுகொட- 

துர்அரியன் வடிவமுற்று, புசல- இச்மானுபவச்சைச்சொல்ல, வெளிபோர் 
இல்வேல்-வெளிப்பட்டு வரானாயின், சசணமாம்-வேதாசமங்கள் ஈசத்.தப் 

போய்லிடிம், மறைப்பொருளஞ்ம்-வெதாகமங்களில்மறைக் திருக்கும் விஷய 
ட்சளம். செரியாகாண்-ஜீவர்களுக்குத்தெரியாமற்டோய்வி௫ம், சாழலோ 

ன்று சாயந்சாடுகதோழி. எ-று, 4 

எப்பொருஞர் தாமாக விருந்துமறை யெவர்தெளியச் 

செப்பின3ரா வறியேனித் இரமறிய விளம்பேடீ 

எப்பொருளுக் தாமாக விருக்கவென்று மில்லையெனச் 

செப்புமதி யாைவருற திரிபனுக்கச் சாழலோ, 

(இ-ள்) எப்பொருளும்-எர்தலஸ் தவம். தாமாகவிருர்.து-தா மாகவேயி 

ருக்.தும், மறை- இருக்கு - எஜுர்-சாமம்:அசர்வணமெனும் கான்குவேதம் 

க, எவர்தெளிய-கடவுளாயெதனையன்றி வேழு எவரறிய செப்பி 

சொன்னாசோ ௮றியேன்-தெரிச்திலேன் இத் திறமறிய-இல்விதம் Oshi- 

துகொள்ள விளம்பேம்-சொல்ல&ீ தோழி எப்பொருளும்-எச்சவஸ் வும் 

என் தும்-எர்தகாலத் திலும் தாமாகலிருக்க-ஆன் மவடிவாசலேயிருக்க இல். 
யென-அல்வாறு இல்லையென செப்பும்-சொல்லுகின்ற ௮றியாமை-௮ஞ் 

ஞானத்தால் வரும்.திரிபு-மூடருச்குவரும் மாலுபாட்டைஅறுக்கச்சாழலோ 

நீச்ச லேசாசமங்களைச்சொன்னார் என்று ௮லரந்தாசெசோழி, ௭௮... 9.



இருச்சாழல் or Gm. 

ஓ.இபிறர்க் குசைப்பசலா லோத்துணார்து தம்மிலனு 

by Bae பொருக்தியிகப் புகரகலா சென்னேடி 

அஇியக்த மாகவொன்றை யாய்ர்தறியா ரிடையிடைசென் 

ஜோ திடத்தி மருண்டுணவிற் குளறலரமுர் சாழ?லா, 

(இ-ள்) ஒ.தி-வேதங்களைவாஏித்து, பிதர்க்கு-௮யலார்க்கு, உரைப்பர்- 

பாடம்சொல்லுவர், ௮லால்-அல்லாமல, ஒத்துணர்ர்து-வேதங்கவைவாசத்த 

றிந்து, சம்மில்-தல்களில், அனுபூ திரிலை-ஆச்மானுபவகிலையை,பொருக்தி- 

அடைக்து, இசப்புகர்-உலகம் உண்டெனும்குற்றதிலிருர்.து, ௮சலார்-நீங் 

கார்கள், என்னே&-இதுஎன்னகாரணம்தோழி, ஒன்றை - ஒருசாஸ்.திரத் 

அதையாவது, ஆதியச் தமாக - மூ.தலிலிருந்து கடையாக, ஆய்ர் சறியார்- 

ஆராய்ச்துதெ ரிர்துகொள்ளார்கள், இடையிடை- நூல்களின் நடுவில் ஈடிவில், 

சென்றோ இ-பிரவேடுத்துப்படித்துணர்ச்து, புத்திமருண்டு - உண்மையறி 

யாது மதிமயல்க, உணவிற்கு-புசிப்புக்கு, உளறல் அருர்-நூவில் ஒன்றிரு 

ச்ச வேறொன்றாக உளறுவதிலிருக்து நீங்கொர் ஆயினர்கள், சாழலோ - 

என்ற அசைர்தாடுகதோழி,. எ-று, 4, 

பேசையரும் பெரியவரும் பிரளபத்தொன் முன்மறை 
யோதலுை தெளிதலில்வர் துறுபயனென் லுரையேட 

பேதையரில் பெரியருமில் பின்னிலைமுன் னிலையுலக 
மா ws Blo Ga Glo gw ino Ras F சாழ்லா, 

(இ-ள்) பிரளயத்.து-உலககாசமாகும்முடிவில், பேதையரும்-மூடரும், 

பெரியவரும்-ஞாணிகளும், ஒன்முகல்-ஓசே இடத்தடங்குபவர்க ளாவார்ச 

ளால், மறைமோதல்-வேதம் வாசிப்பதிலும், உசைசெளிதல்-வேததஇன் 

அர்த்தம் தெரிர்தகொள்வதிலும், வர். துறுபயன் - உண்டாகயெடையும் பிர 

யோஜனம், என் உரையேடீ - என் னசொல்லடிசோழி, பேதையரில்-மூட 

ரம் இல்லை, பெரியருமில்-ஞானிகளுமில்லை, பின்னிலை-பிந்காலமென்ப 
த.ம் இல்லை, முன்னிலை-முற்சாலமென்பதும் இல்லை, உலகம்-பலபேசமா 
கத்தோற்றும் உலகமான, .நதியர்தம்-௩ தலும் முடிவும், பிரமமெனும்- 
ஆன் மவடிவமென்கற, அறுதிவர-முடிவு உண்டாக வேசங் குறிப்பிக்் 
2.து, சாழலோ-என்மசைர்சாகெசோழி, ௭-௮, த, 

எல்லாஞ்சி வன்செயலென் றிளை த. தூமறை யிருகிலச்.து 
நல்லார்பொல் லாரெனவே கா ட்டல்வகுத் தென்னேம. 
எல்லாம வன்செயலென் நிருக்ககல்வா/ Ceuel re Dai 
(Sard) et ww vQen aor டழுங்கறப்பிச் சாழமலா. 

(இ-ள்) மறைஃவேசர்க ளானலை, எல்லாம்-சராசரத தோற்றக்களின் 

பொருள்களும் டொருள்சள தி சசயல்சளுமாகிய வெல்லாம், சிவன் செய 

20,



ர£௫௪ அனு வா றந்த மிகை 

லென்று-சவன து செயலென்று, இசைக் த-சொல்லி, இருகிலத் த-பெரி 
யபூமியில், நல்லார் (௭ன)-சிலசையோக்கயெசெனவும், பொல்லாசெனவே- 

சிலசை அயோக்சியரெனவம், வகுச்துசாட்டல்-வேறுபிரித் துல் சாபிததல், 

என்னேம-என்னகாரணமமதோழி, இங்கல்லார் - இல்வுலகில் நல்லவரல் 

லாசதீயர், இல்லாமயல்-இவ்லா,க தேசா திபிரபஞ்சம் உண்டென் ற மயச் 

சம், கொண்டு-கொண்டு, அழுங்கல்தப்பி-பிறவிச் துக்கத்தில் அழுந்திப் 

பதைவிட்டு சப்பிச் துச்கொள்ளவேசம் நல்லார்தியாரென்று பிரித்துச் சொ 

ல்லிய து, நல்லார் - நற்குணமுடையவராக, எல்லாம்-யாவற்றும், ௮வன்- 

அக்கடவுளது, செயலென்.ர-செய்கையென்று, செயவீறத்து - இருவினை 

யின் பயனைச் கருதாது தால்கள்செயலற்ம, இருக்சசாழலோ-இருச்சவென 

வசைச்தாகசோழி. ௭-2, 6 

மனமிறந்த பின்னர்முத்தி மருவுமெனக் கேட்டோதிக் 

தனைவிடுத்துப் பிறவுருவர் ததையவுன்ன லென்னேடீ 

இனையனென விருக்குந்தளை பேட்டிற்பிற ரிசையிலன் றி 

மனமறிய வாய்ரந்துணசா மற் இயினுற் சாழலோ. 

(இ.ள்) மனமிறர்ச பின்னர்-மனம் நாசமாயபின்பு, முத்தி- மோக்ஷ 

மானது, மருவும் என-இட்டும் என் ற, கேட்டோதி - பெரியோர்கள்பால் 
கேள்விகேட்டும் நூல்சளில்வாசத்தறிக் திருந்தும், தனைவிடுசது-ஆன் மாவா 

இய தன்னைமறந்து, பிறவுருவந்ததைய - அயல்வடிவமன இற்ப.திய உன் 

னல் - விடாதுநினைத்தல், என்னேடீ - என்னசாசணமடீதோழி, இனைய 

னென - இத்தன்மையானவனென, இருக்குக்தனை - சாக்ஷாக்கரித்திருக்கி 

ன்ற ௮ழிவாகியதன்னை, எட்டில்-புஸ்சசங்களில் படித். தலும், பிறரிசையில 

ள்றி-அயலார்வார்.த்தைகளினால்சேட்டலுமேயல்லா மல், மன மறிய-சக்தேச 

விபரீ தங்கள் தனதுமனமாற, ஆய்க்துணசா - ஆராய்ந் து௮றியாச, மறதியி 

னால் சாழலோ - மறதியினால் அப்படி.பேசமாய் நினைகச்கிறார்சளென சாய்ச் 

தாடுகதோழி. எ-று, 4, 

யார்க்குழுயி ௬ுடலுணவ வத்தைபய மொன்றுசப் 
பார்ப்பானும் பறையனெனப் பகரும்பகுப் Ques Barrie. 

பார்ப்பவன்பார்ப் பான்பார்க்சப் படுபொருள்களயலறவோத் 

தார்ப்பான்வாய்ப் பறைபறைய ஸறியெனற்குச் சாழலோ, 

(இ-ள்) யார்ச்கும்-எவருக்கும், உயிர்-ஜீவனும், உடல்- உணவு - தேச 

மும்-ஆகாரமும், அவத்தை-ஜாக்கம்-சொப்பனம்-சழுத்தி - துரியம்: துரி 

யாஇதம் எலும் பஞ்சாவத்தையும், பயம் - ஜனனமரணாதி அச்சமும், ஒன் 

றா5-ஓ்ேலிசமாக விருக்க, பார்ப்பானும் - பிசாஹ்மணனெனவும், பறை
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அச்கள், அயல.--தனையன் றி வேறு இலையென, பார்ப்பவன்-சாணப்பட் 

டவன்-அறிபலனாூய, பார்ப்பான்-சனைச்சாண்பவனென வும், ஓத்.து-வே,ச 
ங்களைவாசது, ஆர்ப்பான்-விச்செகங்களிள் பின் பாராயணஞ்செய்து திரி 

பவன், வாய்ப்பறை - வாயையே பறையாகச்கொண்டுமுழக்கி, பறையன் - 

உடல்வளர்க்கும் நீசனென்ற, ௮றிஎனற்கு-தெரிர் துகொள்ளெனற்குத்தெ 

ரிவிதசற்கென த்தெளிச்து, சாழலோ-சாய்ந்தாடுவாயாக எ-று, 8 

ஈசனெனச் சீலனென விரண்டுளைத்து முடி.வீன்மறை 

பேசினுமொன் றெனக்கோடல் பிசசலவோ புகலேம. 

யிசலு.ஞ்சித் துயிர்களுஞ்சிம் தென்னிலொரு சித்தினுக்கா 

பாசம்வரு மின்றெனி3லா வஜடம்பொறி சாழ?லா. 

(இ-ள், மறை - வேதக்களானது, ஈசனென - கடவுளென்றும், வே 

னென-௨னேன் மம், இரண்டுசைச்.த-இரண்டுசைதன்னியங்களுண்டெ 

னமுதலில் பிரி*்றுச் சொல்லி, முடிவில்-வேதாக்கக் இல், ஒன்றென-கடவு 

ளும் ஜீவனும் ஒன்றேயென்று, பேசனும்-வேதாந்தங்களிற்கூறினும், சே , 

டல்-அபேதமாசச் கொள்ளுதல், பிசசலவோ - அனுபவவிருத்தமல்லவோ 

புகலேடீ-சொல்லடீ தோழி, சசனுஞ்சிச்து-சட வுளும்ஞானரூபியே, உயிர்ச 

ளும்சிச்து-ஜீவர்சகளும் ஞானரூபிகளே, என்னில்-என்று சொன்னால், ஒரு 

சத்தினுக்கு-இரண்டிலொரு ஞானத்திற்கு, ஆபாசம்வரும் - பிச இிபிம்பச் 

தன்மையுண்டாகும், இன்றெனிலோ - இல்லைஎன்றாலோ, பொழி ௮ஜடம் 

சாழலோ--௮ந்தச்சரணஞானே்திரியல்களும் சித்துக்களேயாகவேண்டிவரு 

மென அசைகந்தாடுசதோழி, எ-று, 9, 

நினை வையன்றித் லுக்கசுக கிற்கவிட மறியார்க 

டனைச்சுகவான் மாவெனவே தவிப்பகலா ரென்னேட 

வினைக்குரிய பயனைமறை விஇப்பதுண ரார்மொ[ரிக 

டனைக்குறிகொண் டறுஇதியென த தீருக்குறலாற் சாழலோ, 

(இ-ள்) நினைவையன்றி-எண்ணத்தைத்தவிச, துச்சசுகம் * துன்பமும் 
இன்பமும், நிறக-தக் யிருப்பதற்கு, இடமறியார்கள்-வேறிடமிருக்க எவ 
௫மறியாதவர்கள் ஆவார்கள் (இங்கனமிருச்க), சனை-தங்களை, சுசயான் மா- 
௮சர்சசொருபவாச்மா, எனவே-என்றறிர்தபடியே வீருஈ்து, தவிப்பு-பிறப் 

பிறப்பெனும் சங்கடத்திலிருஈது, ௮சலார்-ரீங்காதவர்களா யிருக்கிறார்கள், 

என்னேடி-இதுஎன்னகாசணமடி தோழி, வினைக்குரிய - செயும் நல்வினை 

திவினைக்குத்சகுக்ச, பயனை - பிரயோஜன சை, மறைவிதிட்பது-வேசஞ்
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சொல்கிரதென்று, உணசார்-௮றியா சவர்களுடைய, மொழிகள்தனை-வார் 

திதைசளை, அற .தியென-முடி வென்று, குறிசொண்டு - உறுதியாசச்கொ 

ண்டு, சருக்குரலால்-அதனோடி தேசோகவகக்காசத்தால் (பிறப்பு சம்சடத் 

இவிருக்து நீல்சா இரு ககன் றனர்), சாழலோ-என்று ௮சைச்தாடுக தோழி. 
(என்றவாறு) 119 

பேசாத நிலையருளும் பெரியரைப்பே ணாதுலக 
வாசாமச் கள்ளரக்கா எசகுவமி தென்னேடீ 
வாசாம கோசரனாம் வத்துபெற வருர்தவங்கட் 
கூசாதஇ யற்றுகிலாக் கொடுங்குணத்தாற் சாழலோ. 

(இ-ள்) பேசாதநிலை-றி.ச் தஇியமா கிய மவுன$லையை, அருளும்-இருபை: 

செய்சன்ற, பெரியரை - அறிவடையோரை, பேணாது- விரும்பாது, உல 

கம்-ஜகத்திர்கற்பித.தசகொண்ட சா சம்-பொய்யொழுச்சக்சை மெய்யெ 

னசம்பிச்செயும், சள்ளருக்கு-இருடருக்கு, ஆளாகுவர்-லுடிமையாடு காலக் 

கழிப்பர், இத என்னேம-இது என்னசாரசணமடீசோழி, வாசா மகோசச 

னாம்-வாச்குமன திற் செட்டா சவனாகய, வத்துபெற - மெய்ப்பொருளான 

ஆன்மாலையடைய,௮ருந்தவககள்- உண்மையா ம்மெய்த்தவல்கலை, கூசா.த- 

இரிசசணசுததியாக, இயற்றகிலா-செய்யாத. கொடுக்குணத்தால் - கொடு 

மையானசெய்சையினால் பொய்யருக்குஅளாகிநின் றனர்களென்று அறிக த) 

சாழவே-அசைர்சாமகதோழி, எ-று. 1], 

ஷு, செய்யட்கள் 200 

அ-௮௨௮ப5௫த்டு டயரை 

குரி.சோருபங் கூறல், 

————ia Si 

உலகேழு மேழுகிறை பலகோ டி. கோடியுயி 
முடவ தி பொருளகம் புறமண்டு சோதியெது 

பலபயேத போதகலை யு வாற ரொடாக்கறிய 

பலகன்மு யன்றி வரிதென் ஜிடை ந்தடியா 

குலஷமேஸி யகமமசமை யறவீழ்க் இ றைஞ்சியு ரை 

குதிகேட் Quis guts Ch RNR டரத்ததெது 
விலதாகு முலகமெதி ௬ளதாக தீருவதெ.து 

விதுபோத குருசொருப மெனவோது மருமறையே, 

(இ-ள்) உலகேழுமேழு-௮,௪ல-வி,தல-சுதல-2சா,தல- இரசா.தல-மகா,சல 
பாதாஎமெனும் ீழமுலசம், பூலோக-புவர்லோச-சவரலோக-சனலோ ௧5



குருசொருபம்கூறல் ஈடா 

த்போலோக-மசாலோச-ச,த்தியலோச மூசலிய மேலேழுலசம்) ஆசபதி 

னாலுலஃல்களிலும், கிறை-நிறைச்ச, பலகோடி கோடி-அசேககோடிகோடு 
யாகிய, உயிர்-ஜீவாகளிலும், உடலாதஇி பொழுள்-தேசா தி௨விதுச்சளிலும் 

அசம்புறம் - உள்வெளிகளில், மண்டு-கெருங்கிய, சோதிஎ து - பிரசாச,ழ 

டையத எ௮வாகும், பலபேசம்-சாலதேசவஸ்து பேதக்கலை, போதகலவை- 

போதிச்கின்ற சாஸ்திரத்தின், உணர்வால்-தேர்ச்சியால், தொடார்து-பின 

சென்று அறிய-கடவுள்சொருபத்தைச்தெரிந்தகொள்ள,பலசால்முயன் ர. 

அ௮ரேசசடவைகளில் பிசய தனப்பட்டும், அறிதல் - தெரிச்துகொள்ளுதல்) 

௮ரிசென் ஐ-சஷ்ட மென்று, இடைந்து-பின்னடைந்து, அடிய/-டிவன க. 

யார்கள து, குலமேவி-இன இம் சாக்.த, அகமமசை,௮ற-யானெனசெனு 

ங்சாவம்றீக்க, வீழ்ச்.து - சிவனடியார்சாலில்லீழ்ச ௫. இறைஞ்சி - வணக) 

உசை. - அச்ரெவனடியார்கள்உபதேசிச்கும், குறிசேட்டு - உபாயக்களைச்கே 

ட்டு, உயர் சவர்கள்-மேன்மையற்ற ஞானிகளின், உருஉண்டு-உடல் பெ 

ருள் - ஆவிகலைவிழுக்கி, அடர்ந்தது எது - இடமற எங்கும் நெருவ்கிய-லு 

யாது? (௮ன்றிபும்) இலதாகும்-முக்காலத்திலும் இல்லாததாகிய, உலஃம்- 

பிரபஞ்சத்ை, எதிருளதாக-௭ இரிலுள்ள மெய்ப்பொருள்களாக, தருவது 

எது-கொடுப்பது எதுவாகும?, இது - இப்படிப்பட்ட இலக்கணமுடைய 

பொருளே, போச-ஞானேபைசேஸஞ்செய யபெழுகத்தருளும், குரு சொருப 

மென - ஆரியரின் வடிவமென்று, அருமறை - ௮ருமையானவேதங்கள்) 
ஒதும்-சொல்லும். எ-று, (ஒ-கற்றசை) 1 

திருமார்ப கத்தன்வரை தருமாஇி டத்தன்கலை 
இகழ்சாவ கத்தன்மறை யுரைராவ லத்தர்முனி 

யுருவாமு டற்றிகழு முயர்ஜான சோதியெது 

வுருகாரு எத்துகிறை மருளாக பாதியெது 
தரைறீரு மாயுருவ மருவாஞ்ச தாகதிவிண் 

டவ?ேற்று மிருரூப வெரியாகி யலவாகு 

நிறைவாக்க கம்தொடர வரிதாகி லைத்ததெது 
நிஜபோத குருசொருப மென3வது மருமறையே. 

(இ-ள்) திரு-இலக்ஷஈமியை, மார்பசத்தன்-மார்பினிடம் வைத்திருக் 
கும் விஷ்ணுவினுடையவும், வரை-இமாசலபர்வதசாஜன், தருமாது-பெற் 

தபெண்ணாூயெ பார்வதியை, இடச்சன்-இடதுபாகத்திலுற்ற சிவபெருமா 

லுடையவும், கலை-சரஸ்வதியானவள், இிகழ்-பிரகாரிக்சின்.ற, நாவசததன்- 

சாவையுடைய பிசமதேவலுடையவும், மறை-இருக்கு-ஏஜுுர்-சாமம்௮.தர்வ 

ணமெனும் சான்குவேதங்கலை, உரை-சொன்ன, காவலத்தர் - காவவிஸ்ம 
யுற்ற பண்டிசசாயெ, முனி - உடலுலகைவெறுத்த ஞானிகளிடவும், ௨௫ 
வாம் உடல்-வடிவமாகிய சேகங்களில், இிசழ்-விஎங்குசன் ற ,உயர்ஞான -



mB ல் லுபவாசக்க தீபிகை 

மேலான அறிவாயெ. சோதிஎது:-சயம்பிரசாசவள் து யாது, உருகார்-௪ட 

வள நினைச்து உடலுலகு சறைபப் பெறராதவர்சகளின், உளத்து - மனதில், 

நிறை.நிறைக்துசின்றும், மருளாம்-மயச்சமாஇயும், ஈபாதி-வெளிப்படாம 

லும் இருக்கிறது, எது--எந்தவஸ் துவோ? அன்றி, உருவ-கடின கோ மளஎமெ 

னும் வடிவமுடைய, தீரைகீருமாய்-நிலமும்ஜலருரமாயும், அ௮ருவாம்-வடி.வி 

ல்லாத, சதாககி-விண்-காற்றும் ௮காயமுமாயும், சவர் ஏற்றம் - தபூகள் 

துதிக்கின்ற, இருரூப-கொழுர்துவிட்டெரிர்துரூபமாசச்சாணப்பட்டிவெட் 

டுகுச்சா தி சிதைவு ஈ, எரியாட-கெருப்பாகியும், ௮லவாகும் - இவைகளல் 

லாததாஇயும், நிறைலாக்கு-பூர்ணமானவேகதத்தாலும், ௮சந்தொடர-மனச் 

தாலும்பின்பற்ற, அரிதாக-சகடின சாத்தியமாக,நிலைத்தத௭ து-நிலைத் துள்ள 

அமாயுமிருகறது எதுவாகும்? இப்படிப்பட்ட இலச்சணமுடைய இது, 

&ிஜபோத-உண்மைஞானமாகிய சிவம, குருசொருபமென-.ஆூரியர் வடி 
உமென்று, அருமறை - அரிதானவேசம்கள், ஓதும் - சொல்லும். (6-௪ஈ.ற் 

சை.) எ-று. 2, 

வெளியா தி பூகமெழு வசைபேத பெள இகமை 

வீதகோச மோடுபொறி புலன்வாயு நாறகரண 

களையாற்க ளேத்தமபருங் களி?சர வித்தைவ.ர 

தமர்சார வாசைமலி முமலங்கெ டாதவுயி 

சமிபாற்க ரைந்திருமை வினை திர வேண்டியு னு 

மது கரறு மவவியக் தழுமாகி நின்றெகையு 

மொளிபாமெ னக்குரைசெய் பரியாய நாமமென 

வெளிர்?போத மெதுகுருவி னுருவீதெ லுஞ்சுருதி. 

(இ-ள்) வெளியா திபூதம்-௮சாயம்-வாய-அச்க னி-ஜலம் - மண்ணா திப 
ஞ்சீபூ.ததகளர ம) எழுவசை-சேவர்-மனிதர்-மிருகம்-பட்சி-மச்சம்- ஊர்வன ம் 

தாவரமாயெ -முவித, பேதபெள திகம் - பின்னசரீ சக்களும், ஐவிதகோச 

மோடு-௮னனமயம்-பிராணமயம்-மனோமயம்-விஞ்ஞானமயம்- ஆன தமய 

மெனும்பஞ்சகுகைகளோடும், பொறி-(மெய்-வாய்-கண்-மூக்கு செவிஎனலும் 

Rig ஞானேந்திரியமும்) (வாக்கு-பாதம்-பாணி-பாயுரு-உபஸ்.தம்) எனும் 

ஐ5தி சன்மெந்திரிமக்களும், புலன்-(சப்.2-பரிச-ரூப-7ச-ககதமெனும்) ஞா 

னேகந்துரிய ௮றிவைர்தும்-(வசன-சவன-தான-விசர்ச்ச- ஆரந்தமெனும்) சன் 

மேக்திரியஅறிவைச்,தும், வாயு-பிசாணன்-௮பானன்-உதானன் -வியானன்- 

சமானன்-காகன்-கூர்மன்-கரிகசன்-சனஞ்செயன்-சேவ சத்தனெலும் பத் 

திகாற்றுகளும், காற்கசணம் - மனம் - புத்தி-இத்தம் - ,அுகம்காசமெனும் 

நான்கு ௮ந்தக்கரண௫ுகளுமாகயெ, தளையால் - பிரிபர்தத்தால், களைத்.த — 

இளைப்புற்று, அயரும் வருந்தும், சளிசேர்-மயக்கமுடைய, ௮விச்தசைவரு-
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அஞ்ஞாளத்தால்விலைச்த, தீமர்-பர் துக்சளிடத்அமம், தாரம்-மனைவிபுத்திரரி 
த்தும், ஆசைமலி- விருப்பம் நிறைந்து, மும்மலம் - ஆணுவ-காமிய மாய 
சைஎனும் மும்மலங்களும், கெடாத - நாசமாக்காச, உயிர் ஜீவறைவன், 
அளியால்-சடவுளிடம் அன்பினால், கரைந்து நிராகாரமாகக்கரைந்து, இரு 
மைவினை-ஈல்வினை திவினையெலுமிரண்டும், இரவேண்டியுலும்-ரீய்க விரு 
ம்பிநினைக்கும், அதுகாறும் ௮துவரையில், அவ்வியச்தமுமாகி - வெளிப்ப 
டாததாடி கின்று-கிலைத்திருக்து, எவையும் - எவ்விதராமரூபல்களம், ஒளி 
யாமெனக்கு-பிரகாசமயமாகிய எனக்கு, உசைசெய்-சொல்லப்பட்ட. பரி 
யாயநாமம்-ஒருபொருள்குறித்த பலபெயசாகும், என-என்று, ஒளிர்2பாத 
மெது-பிரகாடிச்கும்ஞானம் எதுவோ, ஈத--இப்படிகூறும்ஞான த்தையே. 
சுருதி -வேதமானது, குருவினுருவு-அூரியர் திருவருவம். எனும் - என்று 
சொல்லும், எஃறு, 3 

அறமாக யள்வையறு வருளாக நின்றதெது 
வ௪லஸ்வ பாவமெது வ(நியாவ தீதமெது 

மறமேம லிர்தகொடு மறவோ ரளத்தொ [நிவின் 
மருளே கிறைத், த[ழிவின் மருளற்று யாந்ததெ.து 

இறமாதி நின்றதெது திரியாளி யற்கையெது 

திரிகால மாகெபல கிறமாய்ச் சொலிப்பதெது 
த;மவோ ருளத்துகிறை துரியப்ழ போதமெது 

சுயஞான மெ.துவமல குருரூப மெலுமறையே, 

(இ-ள்) ௮2மாெதருமவடிவமாகியும். ௮ளவையறு-பிரத்யக்ஷமா இ 
யளவைகளுச்செட்டாத, ௮ருளாகி-கிருபாவடிவமாகியும் - நின்றது எது- 

நிலைத்தது எதுவாகும்? ௮சல-அசைவற்ற, ஸ்வபாவம் எது - தீன் மையுடை 

யதுஎதுவாகும்? அழியா-கெடாத்தும். ௮தீதமெ.து-மனோவாச்குகாயமா இ 

சட்கு எட்டாத்தன்மையுடையது எ.தவாகும்? மறமே - பாவமே, மவித்த 

நிறை, கொடுமறவோர் - கொடுமையானவேடரிட, உளத்து-மனசஇல். 

ஒழிவில்-ரீல்சாத, மருளே-மயச்கத்தையே. கிறைத்து - பெருகரயும், அழி 

வில்-கெடுசலில்லாது. மருளக£்.ற-மயக்சம் நீக்கியே, உயர்க்ச.து௪.த-மேற் 

பட்டது எதுவாகும்?. தஇறமாகி-நிலையுள்ளதாகி, நின்றது எது - உள்ளது 
எ துவாகும்?. ,இரியா-மாறுதலில்லா5, இயற்கை எ.து - சுபாவமுடையது 

எதுவாகும்?, இரிசாலமாசி-இறப்பு-௭.திர்வு-நிசழ்வு எனும் மூன்றுசாலமா 

இயும், பலகிறமாய்-௮ரேசவர்ணங்களாய, சொலிப்பத எத. பிரகாசிப்பது 

எத? துறவோர்-பற்றற்றயோடுகளது, உளத்துநிறை - மனதில் நிறைர்ச. 

துரியப்சபோதம் ௭.து-சகலத்திற்குமாசாசமான ஞானப் ரபோசம் எ.துலா 

கும்? சுயஞானம்எ.து - இயற்கையுணர்வாகய சர்வசாகதி எத? (தையே 

மறை - வேதமானது, ௮மல-கஎல்கமற்ற. குருரூபம்எலும்-.ஆடரியர் வழி, 

வம் என்றுசொல்லும் (ஏ-ஈ.ற்றசை) எ-று. டத். 

ஆசசெய்யுட்சள், 294,
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சோருபாகந்த கோம்மி. 

  

வவண்டகைத வளர். 

டந்த குணங்கள் பறித்தவனே பவ 

பாச மயலைக் குத்தவனே his Sear 

நெரந்து கெடாமற் wD § buon யாதி 

நாங்கறரி வோயெனக் கொம்மியடி., 

(இ-ள்) பக்தகுணம்கள்-சட்டாடிற ரஜொகுண தமோருணக்ளை, 

பறித்தவனே-கவைச்சவனே. பவபாசம்-பிறப்பாசையாகய, மயலை - மயக் 
sins குலைத்சவனே-கலைத்தவனே எனை-ஆன் மாவாடுய என்னை, கொ 

த்து-(பிறவியால்) வருக்தி. கெடாம்ல்-இறவாமலும், தடுத்தவனே - (மற 

ஜனனம் எடுக்காமலும்) Aig ஆட்சகொண்டவனே. ஆதிநாங்கறிவோய்- 

பழயபெருமையுநீற ஞானியே, ௭என-என்று, கொம்மியடி-அகங்கை விரித் 
துக்சொட்டடி, (௭-2) 1, 

முச்சச மாக்கிச் துடைப்பவனே பல 
தி e ° ச 

மூர்த்திகள் வேடம் படைப்பவனே யம 
னச்சத்தை யோடப் புடைப்பல?$ேனே யறி 

வாகந்த னேயென்று கொம்மியடி। 

(இ-ள்) முச்சசமாக்ச-சொர்க்ச மத்திய பாதாளமெனும் மூன்று உல 

கமாச், துடைப்பவனே-ாசமாச்குபவனே, பலமூர்த் இிகள்-௮கேகதேகம் 

ளின், வேடம்-கோலம், படைப்பவனே-ருஷ்டிப்பவனே, யமன்-சால 
னிட. ௮ச்சத்சை ஓட-பயத்மசை தட. புடைப்பவளே-அடி.ப்பவனே, அறி 
வாரந்தனே-ஞானசச்தோஷனே, என்று-என்று, கொம்மியடி - ௮கங்கை 

விரித்துச்சொட்டடி, 2, 

பன்மை யொழிக்கும் பராபரனே Cus 
பாவ.ங்க ளிக்குக் குணுகசனே மாயை 
வன்மை விழுங்குஞ் சுதாகானே யாதி 
வானறி வோயென்று கொம்மியடி. 

(இ-ள்) பன்மை-பலவற்றின் தன்மையை, ஒழிக்கும் -நீக்கும், பசாபு 
சனே-சடவுளே. ஏசபாவம்-ஒே தன் மையில், களிச்கும்- சர்தோஷிக்கும், 
குணாசானே-சத்குண வடிவனே, மாயைவன்மை - மாயையின் வல்ல 

மையை, விழுக்கும்-விழுக்கும், சதாகசனே - சந்திரனே, ஆதிவானறி 
வோய்-பழைய உயரக் ஞானியே. என்று-என்று, கொம்மியடி-அசல்சை 
லிரிச்,தச் கொட்டடி, (௭5) 3,



சொருபாச்ச் தக்கொம்மி ரச்சு 

பிற்ப்பென்ம் பேதமை கெர்ன்றவனே ஜீவ 

பேத மிறத்தனி நின்றவனே யென் 
மறப்பைக் செடுத்தலிர் மன்றவனே் யாஇ 

மாணறி வேர்யென்று கெொரம்மியடி, 

(இ-ள்) பிறப்பெலும்-ஜீனீத்த்லென் ௫.௦, பேச்மை - அறியாமையை, 

சொன்றகனே-ரரச்ஞ் செய்தவனே, ஜீவபேதமிற-உயிர்களின் வேழ்றுமை 
BREE, தனிகின்றவனே-ஏச ஆதீமர்லாய் நிலைச்சவனே, என்மற்ப்பை-என் 

அஞ்ஞானத்தை, கெடுத்து-சாச்மாக்கி, அவிர்-பிரகாசிக்கும், மன்றவனே-- 
வெளியானவனே், ஆதிமாண்றிவோய் - பழைய பெருமையுற்றஞானியே, 

என்று. என்று, சொம்மியடி-அகங்லச்விரித் துக்கொட்டடி, (௪-௮) 4 

எல்லை யிறக்த வருளொளியே விபு 
வலேசமே வாத்துவி தக்களியே யென்றன் 

ஹஜொல்லை மறைத்த பர்வெொரியே ஞான் 

சோதியே பென்றுநீ கொம்மியடி. 

... (இ-ள்) எல்லையிறர்த-அள்வற்ற், அருளொளியே - கிருபாவிலர்ச்மே; 
பு-பூசணமானவரே், ஏகமே வாத்.துவிசக்சளியே - இரண்டற்றதனிமை 

யாங்களிப்பே, என்றன் என்னுடைய) தொல்லை - துச்சத்சை, மறைத்த 

மறையச்செய்ச, பச்வெளியே-மேலான் ஞான௮காசமே, ஞானசோ தியே- 
அ௮றிவாஏயெபிரசாசமே,என்று-என்து. 8-சீ,கொம்மியடி-அகங்கைவிரிச் தச் 
சொட்ட்டி, ஈது, dy 

சத்துச்சித் தர்ரந்த நித்தியனே சர்வ 
சாட்சீச் சொரூபனாஞ் ச்த்தியனே யென்ன் 

வித்தை கெடுத்தொளிர் மத் இியனே ஞான 

விண்ணுரு வோயென்று கொம்மியடி, 

(இ-ள்) சத்து-சித து உள்ள தம் உணர்வதும், ஆாந்த-ச்கமுமாயுமிருக் 

இற, நித்தியனே-அழிவில்லாதவனே, சர்வம் - எல்லாவற்றையும், சாட்ட - 
௮றிஜறெ, சொருபனாம்-வடி.வனாம், ச்சீிதியன்--மெப்யனே,என்னவிசத்தை- 

எனது அஞ்ஞானத்தை, கெடுத்து-நாசமாக்கி, ஒளிர்மத்தியனே-பிரகாசச் 

இன்ற ந0கிலமையானவனே, ஞான்விண்ணுருவோய்-ரிதாகாயவடி.வனே, 

என்௮-என்று, சொம்மியடிகங்லைவிரிச்துச்கொட்டடி, எ-று, 0, 

எங்கு நிறைக்இட ரற்ற்வனே மன 
மென்று மடிமையைப் பெற்றவை யூ 

al,



ih on. oly இுப்வர்சர் தீ தீபிகை 

னங்க மிடமாக வுற்றவனே பறி 

வாரந்த னேயென்று சொம்மியடி. 

(இ-ல்) எங்கும்-எல்லாவிடங்களிலும், நிறைந்து - சம்பக்சமுற்றிருந் 
தம், இடா்-துன்பததிலிருர்.த, ௮.ற்றவனே-மல்ெ வனே, மனமென்னும் 

ஸ்மரணையென்ூற, அடிமையை - அடிமையை, பெற்றவனே - அடைந்த 

வனே, ஊனல்சம்-மாமிச உடலை, இடமாக - வீடாக, உற்றவனே-உடைய 

வனே, அறிவானச்தனே-ஞாஞார்சவடிவனே, என்று-௭௩ ற ,கொம்மியடி- 

அகங்கைவிரிச்துக் கொட்டடி, எ-று. 7: 

காரண காமிய மற்றவனே யாரும் 

காணா வருளுருப் பெற்றவனே யெங்கும் 

பூரண 0ணுப்நிற்கக் கற்றவனே யாத 

போதனே யென்று நீகொம்மியடி.. 

(இ-ள்) சாரணகாரியம் - எதுப்பொருளும்-பரிணாமவஸ்துவும், 00 
வனே-அகாதவனே, யாருங்காணா-ஒருவருமதியாச, ௮ருளுரு-சருபாசொ 
ருபம், பெற்றவனே -உடையவனே, எய்கும்-ஏல்லாவிடல்களிறும், பூரண 

னாய்-சறைந்தவனய், நி.ற்க-நிலைத்திருக்ச, கற்றவனே - அறிச்சவனே, அ.தி 

போதனே-ஆதாசஞான வடிவனே, என்று, மீ-நீ, கொம்மியடி-அ.சங்சைவி 
ரித்துக் கொட்டடி, எ-று, 8, 

நானெலுஞ் சொற்பொரு ளானவனே ஜக 
தாதனெ ஸப்பெயர் போனவனே யாவு 

மானவ னேயல வானவனே சுக 
வானவ னேயென்று கொம்மியடி. 

(இ-ள்) சானெலுஞ்சொல் - சானென்றெ வார்த்தைக்கு, பொருளான 
வனே-உரைப்பொருளானவனளே, ஜசநாசனென- உலக கர்த்தாவென, பெ 

யர்போனவனே-பேசெடுத்தவனே, யாவு மானவனே-எல்லா மானவனே, 

அலவானவனே-ஒன் றமில்லாசவனே, சுசசவானவனேயென்று - ஆரர்தாம் 

பசமானவனேஎன, சொம்மியடி-அசங்சைவிரித்துக்சொட்ட்டி, எ-று, De 

சுத்த மசுத்தங் கடர் தவனே யதி 
தூராஇ தூரமி டைர்தவனே சுக 
நித்திய வாரி குடைர்தவனே ஞான 
நின்மல னேயென்று சொம்மியடி, 

(இ-௪) சுத்தம் ௮௪,ச,சம்-௮முக்னெமையும் ௮ழுக்குள்ள தம், சடர்த 
வனே-ரீக்கனெலனே, அ.தி தாராதிதூசம்-மிக்ச தலம் - சமிப்மும்விட்டு,
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இடைஈதவனே-டீங்னெவனே, சுகநித் திய-கிலயான சர்தோஷ, வாரிகுடை 
ர்தவனே-சமுத்திரத்தில் குளித் தவனே, ஞானமின் மலனேஎன்று-௮றிவெ 
னும் களங்கமற்றவனே என்று, கொம்மியடி - ௮கங்கைவிமித்துக் கொட் 
ட்டி, எ-று, 10. 

முத்து நிலத்தின் முளைப்பவனே சூழ 

மோனகல் வேல் வளைப்பவனே காளுஞ் 

சித்சுக போகம் விளைப்பவினெ கன 

சின்டபய னேயென்று கொம்மியடி, 

(இ-ள்) மு.ததிரிலததில்-மோக்ஷ்பூமியில், முவைப்பவனே - விஎல்குபு 

வனே, ரூழ-மோக்ஷ்பூமியைச் சற்ற, மோனநஃவேலி - மெளனமென்் ற 

நல்லகாவலை,வவைப்பவனே வவைப்பவனே,நாளும்-எக்காலமும், சிம்ச்ச்போ 
கம்-ஞானசமமதாஷ அனுபவபோசசை, விலைப்பபனே-உண்டாக்குபவ 

னே, சனடன்மயனே என்று - ஒன்றாகியஞான வடிவானவனே யென்று, 

கொம்மியடி-அசங்கைவிரித்துக் கொட்டடி, எ-று, ll, 

Cusu Gust vigaser Casi 
பின்னிடக் தேடிச் கரச்தவனே ஜேய 

ஞாலுரு ஞானக் துறக்தவனே சுய 

ஞானியே யென்றும் கெ.ம்மியடி. 

இ-ள்) பேதம் ௮அபேதம்-பின்னம் ௮பின்னம், இறக்தவனே-இல்லா 

சவளே, வேதம்சேடி-மறையானது அசாய்து (காணாமல்) பின்னிட-பின 

னிடைய, சரர்தவனே - ஒளித்தவனே , ஜேயம் - காணப்பயபொருளும், 

ஞாதரு-சாண்பவனும், ஞானம்-இர்இிரியம்களும், து.நந்தவனே - வீட்ட 

வனே, சுயஞானியேஎன் று-இயந்கையதிவானவனே௭என்௮, கொம்மியடி- 

நீ அகங்சைவிரித்ு.ச கொட்டடி. எ-று, 12. 

புண்ணிய பாவம் விளைத்தவனே யுயீர் 

பொய்யுட லேறக் களைத்தவனே யாவும் 

தன்மய மாக்கித் இளைத்தவே சற் 
சதோதயனே பென்று கொம்மியடி ; 

(இ-ள்) புண்ணியம்-தருமத்தையும், பாவம்-அ.தருமததையம், விலைத் 

தீவனே-உண்டாக்கெவனே, உயிர-ஜீவன், பொய்யுடல் - பொய்ச் தேசத் 
தில், ௭ற-சம்டர்தப்பட, இலை ததவனே-அகேசமானவனே. யாவும்-எல்லாம் 

தீன்மயமாச்கி- 1னசொருபமாக், தலைததவனே-௮னுபவித்தவனே, சத



௪௬௮ அனுபவாஈர்ச BSens, 

ச்சோதயனே-ஞானமா என்றும் மழையோதுெவனே, ஏன்௮ு-என்.று 
கொம்மியடி-அகல்சைவிரித் தக்சொட்டடி, எ-று, 13, 

ஜாதிகு லங்க ohpisaGer xu 
ஜாஇவி ஜாதி துறக்தவனே யந்த 
மாதியு மாட நிறைக்கவனே பா 
மாகக்க னேயென்று கொம்மியடி, 

(இ-ள்) ஜா.தி-பிர்மஈக்ஷித்திரிய/வைசய-ரூத்னுமான கால்வசைஜா 
தஇிகஞம், குலங்கள்-கூட்டல்களும், இறர்தவனே- இல்லா சவனே, சுயஜா நி. 
மரத்திற்கு மரம்போலொச்சசொக்சகுலமும், விஜாதி-மா.த்.இந்கு கல்போ 

லொத்தவேறுகுல3ம், து.றச் சவனே-ரீக்கனவனே, ௮ரசம்-முடிவும், ஆ.இ 

யு:௦ரச-மு,சலுமாக, நிறை$தவனே - பூர்ணப்பட்டவனே, பசமாசக்சனே 
என்று-குறைவற சந்தோடவடிவனேயென்ற, கொம்மியடி-அசங்கைவிரி 

ச்.திச் கொட்டடி, ௭-ர, 14 

நிச்திய னாடு நிவ்ப்பபனே தோற்ற 
நிற்கவி டாது கலைப்பவனே யெனைச் 
சுத்தனே யாக்கிப் பலிப்பவூேன ற் 

சுகோதய னேயென்று கொம்மியடி., 

(இ-ள்) சித தியனாெ௮அழியாசவனா9, கிலைப்பவனே - நிலைத்திறுப்ப 
ஙனே, தோற்றம்-சாணப்படு பொருள்கவை, நிற்கவிடா து-ிலைச்சவிடா ௮, 

தலைப்பவனே - அழிப்பவனே, எனை-ஆன்மாவாகயெ என்னை, சச்சனேயா 

க்ெெசளம்கமற்றவனாச்9, பலிப்பவனே-பலிப்பவனே, சிற்சசோதயனே. 

ஞானா தமறையப்பெறா தவனே, ஏன்௮-என்று, சொம்மியடி-௮அகங்சைவி 

சித்தர் சொட்ட்டி, 4-௮. 4, 

ஆகசெய்யுட்கள் 909, 

  

அன்னைப்பத்த, 

i wre 

வேகப் பறையர் விரக ருயிருண்ண 
நாத ரகாதிய ரன்னே யெலும் 
நாதசே ராதமு னியாக வர்தெமக் 
சாகர வீர்கன ரன்னேயெலும். 

(இ-ள்) ௮ன்னே-எனை ல் எர்.த்தெடுத்சசாயே எனைமனவேற்றுமைகி 

கச் காசணம்யாதென்பையேல், வேசப்பறையர் - இருச்குமுசவிய சான்று



அன்ைப்பச்று எசு 

வேதல்களையும் வாயாற்சொல்லி ராவால் பறையடி,த்.து செரிவிச்சின் றவர், 
விரசா-மண்ஃபெண்ஃபொன்னெனும் மூவாசையுள்ளவரின் , உயிருண்றும்- 

ஜீவனைப்புடக்கும், சா.தர்-தலைவரும், ௮ரா.தியா்-சடவுளர், எனும் - என்று 

சொல்லுறேன், காதசே-௮க௪ சசல சாரியதோத்தத் திற்கும் சாரணபூசசா 
னவசே, கா.தமுனியாசமாசமுனியெனும் ஆரெியர்வடிஒமாடு, வந்து-ஏன் 

னெ திரில்சோன்றி, எமக்கு-எனச்கு, ஆதசவு-துணையாகத்தோன்றி, ஈந்த 
னர் - ஏளச்டுத்துணிவைகத்தாது Ub gear விரும்பா திருக்கச் செய்சனர்; 

அன்னே-தாயே? எளலும்-ஏன்றுனக்குச் Corer gO pa ag 1, 

பக்த்தர் களிக்கும் பதத்தர் தமைலிழை 
சித்தாக் செளியாசா ணன்னே பயெஜம் 

சித்தத் இருர்.ஐுக் தெரிலெர் முன்வந்து 

முத்தி யளித்தன ரன்னேயெலும். 

(இ-ள்) ப,ச்சர்ச்கு-அடியார்சளுச்கு, ௮ளிச்கும்பசத்தர்-அவரவர் கோ 

ரிச்கையின் படி, பதவிகளைச்சொடுப்பவரும், தமைவிழை-ஆன் மாவாகய த 
களைவிரும்புற, சித்தர்க்கு - மனமுடையவர்ச்கு, எளியர்சாண்-சலபமாய். 

அகப்படச் கூடியவர், ௮ன்னே-தாயே? எனும் - என்றுனக்குச்சொல்லுட 

சேன், தத்தத் தருஈதும்-மன தின்சண் ஈஸ்வரன்வீற்றிருக் தும், Osi@ei- 

தெரியாசவசாகவிருக்து, முன்வச்து-என் முன்வுகது, மு.த்.தியளித்தனர் - 

மோக்ஷ்ம்கொடுச்தனர், ௮ன்னே-சாயே? எனும்-என் நுசொல்லுறேன், 

என்றவாறு, 2 

என்றும் பிரியா 'வியல்பினர் யாராது 

மொன்றற் சரியாகா ணன்னே யெலு 

மொன்றற் கரிய குருவாடு யென்ஸில்யா 

னின்றிடச் செய்தன ரன்னேயெலும், : 

(இ-ள்) என்றும் பிரியா-எச்சாலத்.தும் யாரையும் எவற்றையும் விட்டு 

ரீம்சா,ச, இயல்பினர் -சுபாவமுடையவசாக விருர்தும், யாராலும் - ஏலசா 
லும், ஒன்றற்கு-ஒன்றுபவெதற்கு, அரியர்காண்-அரிதானவர், ௮ன்னே- 

தீயே! எனும்-என்்௮சொல்லுறேன், ஒன்றற்கு-௮டைஓ,௪௪௫, ௮ரியர்- 

அரிதானவசானாலும், உருவாடு-ஆ9ரியர்ஒடிவமாவெர்து, என்னில் - ga 
சப்தார்த்த.தீஇில், யான்-௮அறிவாடுயயான்,கின்ஜிட-நிலக்க,செய்தனர்-செய் 

தரர், ௮ன்னே-தாயே, எனும்-ஏன்றுசொல்லுறேன், ௭-௮ a, 

CsQar Oso 3 Shug Bhurenra 
கூடிப் பிரிகல ரன்னேயெலுங்



8௪௬ லுபலாகர்க் தீபிகை 

கூடல்பி ரிதலி லர்பல்லஓு ருத்தோற்ற 

வேடிக்கை காட்டலா லன்னேயெலும். 

(இ-ள்) தேடிவர்-சடர்தானாயெ சன்னைத்தேடுறெவர்சள், சேடித்ரிய 

தீன்னிலையிலிருர்துவேறுபட, தஇிரியாசை - ௮க்கனம் வேறுபடாதவரை, 

கூடி-செர்க்தும், பிரிலலர்-மீல்குசவிலசாவர், ௮ன்னே - தாயே? எலும்- 

என் சொல்லுகேன், பல்லுருச்சோற்ற - அகேசவடிவச்காட்செளாயெ, 

வேடிக்கை-வினோதபல போதங்கவை, காட்டலால்-கூடுவர்போன்று பிரிந்த 

வர்போன்று கடவுள்காட்டேவ தினால், கூடல்-தனையன்றி-இதரவஸ்த இரு 

ந்த சேர்தலும், பிரிதல்-தன்னைவிட்டு நீங்குவ தும், இலர் - இல்லையாவா, 

அன்னே-தாயே, எலும்-என்று சொல்லுறேன், எ-று, 4, 

மெய்யுரு வொன்றிலர் வேண்டும் பலவிதப் 
பொய்யுரு வேற்பரா லன்னேயெலும் 
பொய்யுரு மெய்யுரு வாக்கமெய்ப் போதந்தக் 

நையம ps ser soe Qu gu, 

(இ-ள்) மெய்புரு-உண்மையான வடிவம், ஒன்றிலர் - ஒன்றுமில்லாத 

வரேயானாலும், வேண்டும்-விரும்பும், பலவிசம்-௮அசேசவகையுள்ள,பொய் 

யரு-பொய்வடிவங்கவைத் சனச்கு உண்டென, எற்பர் - ஏற்றுச் கொள்வர், 
எனும் - என்றனக்குச் சொல்லுகிறேன், அன்னே - தாயே? பொய்யுரு- 

பொய்யானவடிவல்களை, மெய்யுருவாக்- உண்மை ஞானவடிவக்களாகக, 
மெய்ப்போதம்த$_.த-உண்மைஞானசெருபத்தைச்சாட்டிக்கொடுத்து, ஐய 

மறுத்தனர-சநே2:3 மீக்னெொர். எனும்-என் றுசொல்லுறேன் , ௮ன்னே- 
தாயே, எ-று, 9, 

இஃ திர ஜால மியற்கையிற் செய்பவர் 
மந இர மோதில ரன்னேயெலும் 

வக் துல கேச சனவிற் நுயிலிற்செய் 
தக் தீர மோதில னன்னே பெ.ம். 

(இ-ள்) இக்திரஜாலம்-அ.ற்பு தங்களைச் காட்டும் வித்தையை, இயற்சை 
யில்-சபாலத்தில், செய்பவர-செய்யக் கூடியவர், மர். இிசம்-மர்.இர எழுத்த! 

க்கவைராப்புடைப்பெயசா தச்சரித்தலை, ஒ.திலர்-கற்ரு ரல்லர்,எனும்-ஏன் 
சொல்லுறேன், அன்னே-தாயே? கனவில்-சாக்கிரொவஸ்தையில், உல 
சம்வர் த-உலசம்தோன 1, தயிலில்-நித்திராவஸ்சையில், உலசம் ௭5-உல 

கம்மறைய, செட்தர்திரம்-பண்ணும் உபாயத்தை, ஒ.இலன்-சொல்லிலன், 

எனும்-௭ன்று சொல்றது 2 068, அ௫்னே-சாயே, எழு, 0,



ஷ்ன்னைப்பதது ns at 

நில்லாத தோற்ற நிலையென் றுணர்வார்க்குப் 
பொல்லா மயலீவ சன்னேயெனும் 

பொல்லா மயல்கெட. வேண்டி avin gray 

வெல்லாமென் ழேலென்ப ரன்னேயெலும். 

(9-07) நில்லாச் சோநற்றம்-நிலைக்சாத சராசசப் பிரபஞ்சச்தை, நில 
யென்று-நிலையுள்ளதென்று, உணர்வார்ச்கு- அறி? வர்களுக்கு, பொல்லா 

மயல்-செடாதமயச்சத்சை, சவர்-கொடுப்பர், எனும் - என்று சொல்லுக 

மேன், ௮ன்னே-சாயே, பொல்லா-டிங்காச, மயல்செட-மயக்கம் நாசமாச 
வேண்டில்-விரும்பினால், எல்லாம்-யாவும், எமதுரு என - எம.தவடி.வம் 

என, ஏல் என்.று-ஏற்றுக்கொள்வாயாசவென, என் பர்-சொல்வர், எனும்- 
என்று சொல்லுறன், ௮ன்னே-தாயே, sr, 7 

யாரு மறியா வியல்பின சேயெனைத் 
தேசத் தெளித்தார்கா ணன்னேயெலும் 

தேரு மனதிற் கறிவாக நின்றவர் 
கோரின செய்தலா லன்னேயெலும், 

[இ-ள) யாருமறியா-ஒருவரும் தெரிந்து கொள்ளாத, இயல்பினரே- 
ஈுபாவமுடையசே, எனை-சர்வாதர ஆன்மாவாயெ என்னை, தே-செளிய, 
செளித்தார்சாண்-அறிவித்தார்சாண், எலும்-என்றுசொல்லுகிறேன், அன் 
னே- தாயே, சேருமன இிற்கு-சத்வ குணமாய்த் சேர்நத மன இினிற்கு-௮றி 
வாட-ஞானமயமா௫, நின்றவர்--நிலைத்தவர், கோரினசெய்தலால்-அ௮டியார் 
கோரியபடி, எவர்க்கும் சன.து சுபாவத்தை அறிவிப்பவசா றார், எனும் - 
ஏன்றுசொல் லேன், ௮ன்னே- தாயே, எ-று. 8, 

இல்லதை யுள்ள துளதில தாக்கிடும் 
வல்லமை யுள்ளவ ரன்னேயெனலும் 
வல்லவர் காதமு னியுரு வாய்வடி 
வில்லை மக்கென்று ரன்னேயெளும். 

(இ-௭) இல்லதை-இல்லாத தேசா இிபிசபஞ்சத்தை, உள்ளது - உள்ள 
பொருள்களாசவும், உளத-என் ௮ும்உள்ளதாயஞானத்தை, இலதாக9டும்.. 
இல்லாத்ருனியமாசவும் தோற்றுவிச்கும், ஏல்லமை-சாமார்த்.தியம், உள்ள 
வர -உடையவசாகிரார், எலும்-என்.று சொல்லுவேன், அ௮ன்னே-தாமே, 
லல்லவர்-இல்லதையுள்ள தாயும் உள்ளதை இல்லா.தாயும் செய்யும் சாமர்த்ி 
யசே, காதமுனிபுருவாய்-சாதநுனியெனும் ஆ௫ரியாவடிலா வெர்தலுகெ 
சஞ்செய்தும், வ..வு-உறாவு; ஈமக்கு - குரு£டசாஏயொமக்கு, இல்லையென்



௭௬௮ ஷ்னுபவாகச் ச தீபிகை 

ர௫ர்-சரீசமென்றும் இடையாசென்ச்சொள்ளார், எலும்-என்று சொல்லுடு 
மேன் அன்னே-தாயே? ௭-2, 0, 

எப்பொருள் சுட்டி ஜு மெய்ப்பொரு ளுமிலை 
யப்பொரு ளென்பரா்சா ண்ன்னேயெலு 

- மப்பொரு எர்கெய றிக்த௫ add ou 

தெப்பெொ்ரு ளே வென்ரு ரன்னேயெளும்.. 

(இ-ள்) எப்பொருள்-எர்,த தோற்ற வஸ். துன், ச்ட்டின்ம்-குறித் ps 

*ர்ட்டினாலும்,மெய்ப்பொருள்-அத்தோற்றபொருளுக்கு௮.திசாசண்வஸ் த 
தாம்-அறிவாகியராமேயல்லா*, அப்பொருஎ்-௮ரத் சோற்ற்வஸ் து, இலை 
அறிவனறி வேறு இல்லை, என்பாகாண் - என்றுசெர்ல்லார்சாண், எலும்- 
என்று சொல்லுறேன், ௮ன்னே-சாயே, ௮ப்பொருளா- அர்த் தோற்ற 

ச்சாசரவஸ்.துக்கள் வடிவாடயும், ௮றிர்.த-அவ்வஸ் ற்வை டுதரிந்து கொள் 

ஞம் சொழிலுமிர் இரியங்களுமாகியும். ௮ துலாய்கிற்பது - ௮ல்லஸ்,துக்சள் 
வடிவாடப்பிர்காரிப்ப.து, எப்போருளேயென்றா!்-எஈதவஸ்துவோ நீயோ 

த். துப்பார்ப்பாயாசவென்றுர், எலும்-என்றுசொல்லுறேன், ௮ன்னே- 

தீயே, og 19, 
ஆ௪, செய்யுட்கள் 319, 

comm epeiie——as 

புரர்ணசாரக் க்லிவேண்பர், 

அண்டு. 

பொருளா யழியா த போசமர்ய்ச் சாந்த் 

வருளேதிருமேனி யானுள்--பெருங்கருளை, 1. 

(S)-er) அழியாத-கெடாத, பொருளாாய்-ஞான் வ்ஸ்துல்ரயும், போச் 

மாய்-௮றிகாயும், சார் த௮ரளே-பொ.றுமையான்ருபையே, திருமேனி 
௮(ழயெ உடல்வடுலமாயும், அனான்-அனெயவனும், 

சாகரமர்ய்ச் சூழ்வான் ஜனன மரணமெஜனு 

மோசமல் மெய்ஞ்ஞான பூமிகட்சுத்-..சாசமர், 2, 

(இ-௪) ஐனனம்--பிறப்பு, மசணம்-இரப்பு, எ்லும்-என்றிற மோசடி 
தும்-ஆசையச்ரும், மெய்ஞ்ஞான பூமிசட்கு-(ஜீலேச்சை-விசாச்ணை- ௪லு 
மானரி-சத்லாபத்தி ச்ம்ச்ச்தி பசார்த் பாவனை துரியம்) எலும் உண்ரை 

ஞான பூமிசளேழினுக்கும்,பெருக்கருணை சாசசமாய்-பெரிய சிறுபாசமுச் 
திச்மாய், குழ்வான்-சுத்றிபிருப்பவலும்,



(பா சாக கல்வெண்பா், aT ar ak 

)ன்பசக பஞ்சை பசவவா நந்தநட 

மின்பலின்ரொங் பெய்ய வெழுமேகக் - துன்பமிகு 3 

(இ-ள்) அன்பர்-சவனடியார்களிட, ௮சமஞ்ஞை-மனமென்னும் மயி 

லானது, தாகமாய் - அவல்கொண்டு, ஆகர்ச ஈடம - சக்மிதாஷக்கூத்தை 

அச்வ-.அட., இன்பம்-சச்தோஷமான, இன்சொல் - இணனிபசொல்லாகிய 

துளிகளை, பெய்ய-பொழிய, எழும்- எழுகின்ற, மேகம்-மேகத்திற்குச்சமா 

னமானவ னும், 

* பவப்பிணிக்க மாற்று மாந்தளித்துத மாப பவட கு 3 ரர, அனி, 

தேசாழுன் கையைவிடாச் சித்தனாம்-யா௫ும் 4 

(இ-ள்) இன்பமிகு-- துக்கம் அதிசரிச்சச் செப்பும், மாறா - நீக்காத 

பவப்பிணிக்கு-பி௱ப்பென்னும் கோய்க்கு. மாறறம் - தவிர்க்கும், மருந்த 
ளித்த - மருந்தைக்கொடு£ த, சேசாமுன் - ஒருவன் குணப்பட por 

சையைவிடா-€டன துகையை யிடையில்விடாத, ச2தனாம்- _இத்திபெ்றவ 

னும், 

பகுத்துரைர வாகசாபரவபபர ஞான 
் . . ட து . ' ௪ ச . . PR 

தொகுத்து வருத்தூலரக்குஞ் ரூரன்-ம ஈத்தென்லுஞ் 5 

(௫.ள்) யாரும்-எவரும், பகுத்துணர-பிரீத்து அறிய ,நகா-முடியா த 

பரவபசஞானம்-சைசன்னியமும் சடமுமாகிய வஸ்.துக்கஸின் தன் மையை, 

தொகுச்து-கூட்டியும், வகுத்து-பிரித்தும், உரைச்கும்-சொல்லும், சூசன். 

வீரமுடையவலும், 

சொற்குப் பொருளாப்ச் சுகத்திற் கிருப்பிடமா 

யற்பமதக்கான்தனக்கு வக்கினி,ப யத்-தற்பதத்தைத் ட் 

(இ-ள்) மசத்தென்லும்-மகாதமா வென்றெ, சொற்கு-சொல்லுக்கு, 

பொருளாய்-வஸ்.துவாயும், சுகத்திற்கு - ஆன்மானர் ச சந்தோஷத்திற்கு, 

இருப்பிடமாய்-இருப்பிடமா(ும், அம்பமதம்-சொல்ப வைஷ்ணல:சை-௩. 

பெளத்த-சமண-இறிஸ்தவ-மசம்மகியமு;தவிய மதங்களாகய, கான்பனக்கு- 

காட்டிற்கு, ௮அகனியாய்-எரிச்க செருப்பானவலும், 

தேராத கள்ளத் இருட்டுக்கு AHL ODL 

யாராய்ர்சி சாலை யடையரசன் - பார்மீது 7 

(இ-ள்) சற்பகத்தை- உண்மையான பதவியை, தசேராத-அராய்க்சறி 

யாத, கள்ளத் இருட்டு-வஞ்சனையாகிய சளவுற்ற, குருக்கடமை-ஆசிரியரை , 

ஆராய்ச்சிச।$ல-சாஸ்கிர விசரரணைசெய்!ம் ௮ரையில், ௮டயையசசன் 

அடைஃகும் சாஜனைலஐம், 

22



merd வ்ணுபவா நந ததபிகை 

. . உச ட 6) . e 

PSBU KET Bor Kev Gyts மெஞ்ஞான 
. a OS ஆ 7 ச . 

வித்தை பயிற் பன்பழபவவபபான BET 

(இ-ல்) பாரமிது-௨லச தின் மேல். சத் துவசம்சத்இன்-உண்மைஎ 

சைவிசாரிக்கும் கூட்டத் இன், சலேவனாய்-நமு. சன் மையானவளனாயும், மெய 

ஞானம்-உண்மை அறிவாகிய, வீத்சைபயிர்றி-கல்வியில் பச்சி, இன்ப 

ஆத்மானநர்த சகதோஷூத்தை, மேவுவிப்பான் பொருந்தச் செய்பவலும், 

வத்துலா யெஞ்ஞான்றம் வாசா மகோசானா 

யத்து விதனா யமர்ந் இருக்கும் - ஷீக்தசணு 

(இ-ள்) சுத்சபசவத்துவாய் - பரிசுத்சமான மேலான பொருளால 

லும், எஞ்ஞான்றும்-எக்சாலத்திலும், வாசாமகோசரனாய்-வாச்குமன 3 

செட்டாதவனானவனும், ௮தீதவிசணறாய-எகரூபி யானவலுமாய், அமர் 

ருக்கும்-௮ல்கும் தங்கியிருசகின் ற, விச்சசம்- ஞானவானானவனுமான, 

தாதழுனி பென்ிரைக்கு தாமத்கான் றன்பால்யான் 
போதல் பரக்தேனென் புண்ணியத்தால் - வேதன் 

(இ-ள்) காசமுனி-காசமுனி,என்றிசைக்கும்-என் கூறும் நாமத்தா 

சன்பால்-பேருடையவணிடத்தில், என் புண்ணியத்தால்-என்னிட சர 

வசத்தால், யான்போசல் கரன்போதலை, புரிந்த செய்மிதன், ஏஃறு, 

வருக வருகவென வாய்பலாக்கான் மெத்தென் 
ரு குமே யின் றம) யுன்னின் - ருகஅச்ரு 

(இ-ள்) வேதன்-வேசங்கவைச் சொன்னவன், வருசவருகவென - ( 

ரும் வாருமென்ற, மெத்தென்-மிருதுலாக, லாய்மலர்ந்சான்-வாய்விம்' 

சொன்னான், இன்றும்-டுபபோதும், அதை!பன்னில்-அபபடி அவரச 

பிட்டதை நினைத்துப்டார்த்ததால், உறுகுமே-என் மனம் சரையுமெ. இ 

கறக்கும்-கு.ற்றக்கவைமீச்கும், 
க ப் உ ச APY உட ச கெஞ்சத்தான் பண்டித ரேகநெடுகா ளாய்க்காணோம் 

வஞ்சகனென் ரோநீர் வராதொழிந்தீர் - இஞ்ச 

(இ-ள்) கெஞ்சததான் - மனமுடைய எனதாூிரியன். பண்டிதசே 

(எனைப்பார்2,த) வித்வானே, நெூகொளாய் - வெருகாலமாய், காணோம் 

காணோம். வஞ்சசனென்றோ-(மான்) கபடனென்றோ, நீர-மீர், வாசாத 

என் முன்வராமல், ஒழிம்சிர்-8கஇனீர் (என்.றும்), இஞ்சம்-சிறித, 

தயவுவைத்தா லென்போல்வர் தன்னியரா காரோ 
வுயரறிவர்க் கென்னா னுரைப்பன் - செயலறியேன் 

(இ-ள) சயவுவைச்சால்-இருபைசெய்தால், என்போல்வர் - ஏன்? 

மொர்ச்வர், சன்னியர-சனவான்கள், ஆகாரோ-.ஆசமாட்டார்களோ, ௨



புசாணசாரக்கலி வெண்பா. MOS 

சறிவர்ச்கு-மேலான புத்தியுடையலர்க்கு, நான் -(ராசமுணியாகெ) நான, 

எனனுரைப்பேன் -. என்ன சொல்லப் போடறேன் (என்றும்), செயலற்் 

பேன் - டனே உனக்கு இன்னவிதமரியானத செய்வதென்று அறியே 

னென்றும், 

சற்றலரை யேத்துங் கரும் சதியே ளான்சிறியேன் 

குற்றம் பொத்தல் குணமென் - இறறசையாச் 14 

(இ-ன்) சற்றவனை-உம்மைப்போல் வாததத;பண்டிசரை ஏதும்-து.த 

செய்யும். 5% 6 H-GMuy, அறியேன் -செரிச்சிலனென்றும், குரிறம்-ஏண் 

தப்பிசச்சை, பொறு ததல்-சகித்தல், குணம்-ஈல்ல தன்மை (ன்றும்), என் 

ருன்-சொன்னான், எழு, 

சிக்செம்போ னின்றேன் சிரித்தேனோ Fumo oF 

சித் தமுற்று வ் nr, ிருங்கள் Cr nF சில - ெத்தகா 1௦ 

(இ-ள்) உற்று-அவ்வாறு அசிமியர் சொன்னதையறிக்து, அசையா -. 

சலிக்காச, சிச்கிரம்போல்-சித்திப்ப துமையைப்போல, நின்றேன் -நிலைத் 

இருந்தேன், சிரி2.த-(.சமுனியெனும் ஆசிரியர்) ரசைத்து, ஏனோொ-(எலோ 

் ப்பார்தது) என்னத்திர்காக, மிற்இன் நிர்-நிந்னெ மீர், சி முற்று- உள்ளம் 

அமர்ச்து, வீர்ிருக்வள்- உட்கார்ர்திருக்கள், சிலசேது - சோஞ்சம் சமாசா 
ரகங்களை, 

ளாக வறிய வடி.யே னீனைக் இரு? 

னேகராய் வர் 2.7 சென்பாக்யம் - பாகவத 1G 

(இ-ள்) மெத்சராளாக- வெகுகாலமாக, அதிய-(£ீடசாகிய உம்பிடத் 

தில்) தெரிச்துமொள்ள. அடிமேன்- அடியேன், நினைக் இருக்தேன்-௭ணண் 

யிருந்ென், ஏசரரப்வச்தீர்-(ரீர்) தணிமையாய் வந்தீர், இது என்-இதுஎன் 

னுடைய. பாக்கியம்-அு.திர்ஷ்டம். (தம்), 

மாதிப் புராண மறைந்த வியா ரரிவை | 

யேதா தரவா லிசைத்கார்கரண் - போதமுற்ந 17 

(இ-ள்) பாசவசமா திபுசாணம்-பாகவதமு.தலிய புசாணக்களை, அறைக் 

தீவியாசர்-சொன்ன வியாசபசவானானவா, இவை - இப்பதினெண் புரா 

ணங்சல், ஏதாசசவால்-எந்த சசாயத்தால், இசைத்தார்சாண் -. சொன்னார், 

போதமுறற-ஞானத்தினா லடைச்த, 

தத்துவத்தைக் காகைசெய்து கந்தனரோ கேட்டவற்றைப் 
புததகொண்டு பாவாற் புனைர்சனரோ - சத் இயமாய்ச் 18 

| (இ-ள்) சத்துவச்சை-உண்மைகளை, சாதைசெய்து-புசமாணசதைகளா 

சச்செய்து, சந்தன சோ-கொடுத்சாசோ (அல்லத), சேட்டவற்றை-(வ௨9ட்



௭௨ அனுபவாரக்ர திரிகை, 

டர்-சதீதியா ப।ராசர்முசலிய தன்ர. சாடைசளாலும் இன்னும் மத.ரரிஷிச 

ளாலும்) கேட்டு அறிக வீஷயக்கலை, புத்திசொண்டு - தன்சொக்த அறி 

வைகசொண்டு, பாவால்-பாட்டுகளால், புனைந்தன ோ- அலங்கரித்தன சோ) 

சத்தியமாய்-நிறமாய், 

கண்றாோக் கண் படத ௦௩ ளெ ழு தனரோ 
க க (ஆ, 2 ச 1 ட் (அந உ ௪ ௪ e of 

விண் ணஞ்சுற் கண்ணில் விளங்கியதைப் - பண்ணுருவாயச் 19 

(இ-ள்) சண்ணாரச்சண்டே-( அவாபரயுசம் சடையில் பிறர்சவியாசர் 

முச்தின இரெ.தாயகம் இரெதாயுசக்களில் கடந்த விஷயங் கலையும், பிர்தின 

லலியுக,ச்திவ் நடக்சப்போகி௰ விஷயங்களையும்) சண்ணிறம்பப் பார்த்தே, 

கதைகள்-ப.தஇனெண் புராணகதைசளை, எழுதிசோ-எழுதிஞசோ, விண் 

ஞாம்-௮சாச வடிவமாபெ, சிம்சண்ணில்-ஞானக்சண்ணில், விளக்கெதை- 

தெளிவான விஷயச்சை பண்ணாருவாப்-இசைப்பாட்டு வடிவமாய், 

செய்தன்ரோ தத்துவச்தைக் தோச்துகங்கை சூச் இரர்க | 

ளுய்ய வருவகிஃ கொ தின தாய் - மெய்யுணர்ந்தோர் 90 

(இ-ள்) செய்தனசோ-செப்சனரோ, மெய்யுணர்ந்சோர் - உண்மை 

யறிர்ச ஞாணிசளானவர்சள், நங்கை-பெண்சளம், சூத்திரர்கள் - ஞான:ம் 

குறைவான பருஷர்கஷம், தத்துவத்தை - வேதத்திற்கறிய உண்மைகலை, 

தேரர் து-புமாணங்களின் வாயிலாகத்தெளிச்து, உய்ய - (அத்மாதாளென் 

ணர்ந்து) பிழைக்க, உருவகித்து-(ஆன் மாவின் சாயையேதேகா தி உலக 

சரித்திரமென்று உருவக அலங்காரப்படி ரூபித்து, ஓநினதாய்-புசாணக்க 

ளிற சொன்னதாயும், 

சொல்லத்தாகி கேட்டகாய்ர் சொல்லுகனெறுர் சோதித்த 

வல்லவர்க ஊரீரிதனின் வாய்மைதனை - பல்விதத்துஞ் 21 

(இ-ள்) சொல்ல-சொல்ல, சோ இத்த வல்லவர்கள்-(வே.தாசமள்மிரு 

Gaim) நசாய்ச்அணர்க்ச சாமர்த்திய டுருடர்கள், தாம் கேட்டதாய்-தாங் 

கள் சேட்டதாயும, சொல்லுன்(ரர்-சொல்லுஇவ்ருர்கள், நீர் - நீர், இக 

ஸின் - (மேய்புணார்தவர்கூறின) இவ்விஷயத்தின், வாய்மைதனை-உண் 

மையை, பல்வீதக்தும்-பலவ கையிலும், 

. டி e mm + 4 ௪ ச க 

எந்சையறச் சொல்லிச் சழக்கறுப்பி ரென்றும்பா 

லி.ல்கிகனைக் கேட்டே னிதுகிற்க - மங்காத 00 

(இ-ள்) சல்கைய-என் சச்தேசம்ரிங்ச, சொல்லி-(வேததாற் பரியமே 

புசாணசதை என்ற) சொல்லி, சழக்கறுப்பீர்-(,ராணத்திற் கஉறம்சதை 

குணுர்ச்ச கதைபெபன்றி பூகார்த்தசதை யல்லவென் நுணராதிருக்கும் 

wash) Gorimseighh sr ao THD Dig-DuyvIyn,gs'ow —



LpTT ORF bE வ்வெண்டபா. at at PB. 

SaSarusag, out CalQres -aiideug gs au Cal Dae an or ல் 
டென், இதுகிர்ச-இதுகிற்கட்டும், மங்கா கெடா 2, 

௩. 
“ 

, வேச (LOL RL. Heb ய BD ih kB 
யார இரா லி.ல்கிருக்க யானுபற்றி - Sur Bow a9 35 

(இ-ள்) வேதம்-(இருக்கு-ஒஜசர்-சாமம்-அதர்வணம் எனும்) காலுவே 

தில்கமம், உபரிடதம்-(வேசங்களின் பிரிலாகிப பிசமோபகியத் ஸாவா 

வரி.பம்) முதலிய 1130-உபிஷத்துசளும், விபதகைமம்-பெருமைபொருக் 

இய (காமிகம்-யோசசம்முதலிய இருபத்செட்டி 9ிவாசமங்களும், பாஞ்சா 

இிரம்-வைகாரசம் எனும் இண்டுவைணவாகமக்களும்ி, ஸ்பிருதி- (வெதாக் 

தம் வைசேடிகம்-பாட்டம்-பிரபாசரம்-பூர்வமிமாஞ்சை.உச்திர மீமாஞ்சை 

எலும் ஆறுவைதிக சாஸ் இரக்களும்)| மலு- ௮.2 இரி-ஒரிதம்- விட்டுனு-யாஞ் 

ஞவற்கியம், உசனம், அல்$ ரசம், யமம், அபத்தம்பம், சம்வர்த்சம் காத்தி 

யாயனம்-பிரகற்பதி பராசரம்-வியாசம்-சங்கலிமம்-சக்௧ம் கெளதமம்-சா தா 

ன்மம்-வரிட்டம்-எனும்-16- தருமசாஸ் திரங்களும்]. அஇிநூல்-முதலியநூல் 

கள், கல்கிறாக்ச-இவ்வலகக்இிலிருக்க, யாதுபத்றி - என்னகா ரணச்தால், 

ஒ.தஇோ-சொன்னாசோ, 

விப்பதி னெட்டா மிரும்புரா ணங்கடமைச் 

செப்புமுன்னர் சூத்திசர்க நா3டர்ச்ச - லிப்புவியில் 24 

[இ-ள்] இப்பதினெட்டசம்-[சைவம்-சாச்.தம்-இலையங்கம்-கூர்மம்-லா 

மனம்-வசாகம்-பெளடிசம்-மச்சியம்-மார்ச்சண்டேயம்-பிரமாண்டம் எனும் 

பத்து வெபராணங்களும், ராரதியம்-பாகலதம்-காரூடம்-வைணவம் எனும் 
நான்கு விஷ்ணுபுராணக்களும்) பிரமம்-பதுமம் எனும் இரண்டு பிரமபுசா 

ணம்களும், பிரமகைவர்2சமெனும் சூரியபுராணமும், ஆச்னேயம் எனும் 

அச்சினிபு சாணமும்] ஆக இப்பதினெட்டாகிய, இரும்புசா ணங்கடமை - 

பெரியபசாணங்கலை, செப்பமுன்னர் - வியாசர்சொல்லு முன்னே, சூத்தி 

ரர்கள்-பேதமையறிவுடையோர், இப்புவியில்-இர்தப்பூமியில், தேர்ச் சதூல்- 

ஆன்மஞானம்பெற்ற சால்இரம், 

யாதோ விலையே லவர்க்கென் றிவர்மறையை 

யோதல் வெளியாக வொவவுமோ - வீதிருக்க 25 

(இ-ள்) யாதோ-வேதாசமஸ் மிரு திசஎல்லாது வேறு எதுலோ, இலை 

யேல்--ஸ் திரிசூ*இரர்கள் வேசத்தை வாசித்து மோக்மடையும்படியான வி 

தம் இல்லையென்பது மெய்யானால், அவர்ச்கென்று-௮,த ஸ்திரி சூத்திசர்க 
ளுக்கு, இவர்-இவ்வேதவியாசர், மறையை-வேசசா£த்சை, வெளியாச - 

வெளிப்படையாக, ஒதல்-புமாணங்களில் சொல்லுசல்.ஒய்வு?மா-பொருச் 

துமோ? ஈஇரும்ச-இது நிந்ச,



MGT ¥- ல்னுபவாகக்கு தீபிகை 

வைங்சணைபு வாமவண டதுராமை Gh MSH DIT 

tobon rior மே பு மாங்குயி ல்க = ளெங்கும் 6 

[இ-ள்] ஐங்கணை - பஞ்சபாணக்கள், பூவாம் - [முல்லை நசோகு, 
ரிலே ற்பலம- அல்லி-தாமரையாயெ பூச்சகளாம்), வண்டது..வண்டான.து? 

நாணாம்- | மச் மதன்வில்லிற்பூட்டும்] சயிரும், வில்கரும்: ௭ 1-வில்கரும்புச் 

கிடைகளரம், மங்சைய?7-பெண்கமளே, சேனையாம்-படைகளாம் மாங்கு 

யிலகள்-மாமரத்தில்-௨௫க்கும் குயில்களான த, எங்கும்-எல்விடங்களிலும்* 

வாதுமைக்கு் சாகளமா வான்றேசார் தென்ற 

லிரஸ்.றகு நாயகனா மிந்து - பரவு ப 21 

[நள்] வரவுசைக்கும்-மன்மதன் வரலை தெரிவிக்கும். காகளமாம்- 
உ நுொழுபுகளாம். தென்றல் - Oso 56.7 af rian oper gs, anaes 

Thu யரீலாகிய இரதமாம், இசவிர்கு--இசா,க நரிக்கு, நாயகனாம்-| இருள் 
Cod ue | Amacnslw, @s 9-46 Sree, LIT aI~LIT Be, 

குடையாக் சளிபரியாங் கொண்டசொடி. மீன 
முடையா னெவர்க்குமபய லூட்டி - படை வே 98 

[இ-ள்] குடையாம்-.குடையாகும், சிளி-களிகளானது, பரியாம் 4 

தென்றல் தேரையிழுச்கும் குதிரைகளாம், கொண்ட-மன்மதன் கைம்கொ 

ண்டிருக்க, கொடி-துவஜக்சொடி, மீனாம் - சேல்கண்டையாம், உடை, 
யான-பஞ்சபாணம் முதலியயாவும் உடையவன், எவர்க்கும்-பரு ஷர்களா 
கய எவாசளுச்கும, மயலூட்டி-சாமவெறி உண்டாக்கி, அடைெ-௮வவ 

ழியே, 

க_ஓுலகை வெல்வளாம் காணா மவனைப் 

படையாதி யிங்கிருக்கப் பார்ப்போங் - கடிமலரா 29 

(இ-ள்) கடலுலகசை-சமுத்இிரஞ்சூழ்ந்ச பவியிலுள்ளஜனங்களை, வெல் 

ஷானாம்-ஜயிப்பானாம், அவனைஈ்காணோம்-அம்மன் மதனைச்காணோம்,படை. 

யா.தி-,அவன் சேனை-ஆயதம்-கொடி-தேர்-முதலியவைகள், இங்கிருக்-இப் 

பூமியிலிருச்ச, பார்ப்போம்-சண்டிருக்ோம், சடிமலரால்-வாசனைய ற்ற 

மூல்லைமு தலிய புஷ்பபாணங்களால், 

லாடவரை யன்றி யரிவையசை யுஈ்காமன் 
ச “6 . க ் சாடன முறையாமோ தம்படையே - யேடறி$்தோர் 80 

[௩ 4 உ * ௪ 

[கள] “வசை -புருஷர்கலை, அன் றி-௮ல்லாமல், அரிலையசையும்- 
[தமா 3 தி-”தை-௮சவிசைமுதலிய] பெண்களையும், காமன்-மன் மதன், தம்ப 
டையமே-தன்சேனையே யென்றறிர்தும், சாடல் - சாமமடைய பாணம்பொ 
டல், முறையாமோ-ரல்லொழுச்சமாகுமோ, யேடறிர்தோர்-. தூல்சளறிக்த 
பெரியோர், |



புராணசார்க்கலீவெண்பா. mot B) 

திங்கள் © கடையாமோ தென்றல் விமானமோ ol 
Baca agri gse Ora pangiuat - & bens a Gio 

[இ-ள்] இங்கன்-சர்திரன், குடையா மோ-குடையாகுமா? தென் றல் 

சேற்சேயீருக்து வடிங்காறாறானது. விமானமோ - தேராகுமோ. (காது 

ஆகையால்), இங்கு-இல்வுல௫ல், உருவகம் செய்தார் என் மு-உவமான உல் 

மேயப்பொருள்களை பொன்றாகவமைக்துக் கூறிஞாகளென்று, உரைப் 

பார்-கற்றவர்சள் சொல்லுகிறார்கள், சங்கையுண்டோ-. இதில்சச்தேகம் ஏதா 

வது உண்டா? 

சித்கஜன் ௪ சுத்துது. துதி (வனல் ar gta 

புத். திமா னேரிர் பகலும் - fg gongs G wT 32 

[@)-a] QssmrGuri-Qoaas gyeaicoateshmuiw, Aisa Bu 

பவன் -உள்ள ச்தில்தோன் ப பவன். சித்தஜன்- மன்மதன், அல்லால்-௮ல்லா 

மல், .எே-வேறே இரு£கர2னோ. புக்திமானே-விவேகியே, நீர்-தாங் 
கள், புகலுமீர-தயைசெய்து கொல்லுங்கள், 

ரங்கம் து! தரே தாடும் UG; (Obl BIRT As who 

Cave sami ee ரங்கமிலா வில்லாளை - Gun vasa ob br 33, 

[ இ-ள்] ௮ங்கதீது-உலகிலுவ் கா ஏல்லாக் ூலவர்க்சக்களுடைய சாரங் 

சீனில் ௨ இச்து-பிறந்து, ஒடுங்கும் - பிழ்காலத்தி லவற்றிலடங்கும், அங்க 

ஜனை-மன மகனை, அல்லாமல்-அன்றிமில், ௮ங்கமிலா - உடலில்லாச, இல் 

OUTSET இல்லா தவனை .எங்குண்£2-ப 'தீலோகத்தில்சாம்களுணர்ச்தீர்சள், 

பொங்சொலி/ -பொங்கிசப் இச்றாம் கடல்கும்க்த 

(Lp al nF முஸ் மிமிழ்ந்த றோர். ச்சி AU Lit BT 

Cua lane Qu sic den யானறி stom - பாவலயேோ 24 

(இ-ள்) மூவலகும்-சொர்க்கம்-மச்கியம்-பாகளம் ஏன் இரமூன்று உல 
கையும். உணச-விழுங்இ, உமிழ் த -லெரிப்படிச் திய. ஜர்2.திச்கு-வியா 

பசக ருவமுடைய விஷ்ஹறவிற்கு, புத் ரரனாம்-மன்மதன் பிள்ளையாம், எவ 

ளோபெற் ஈலை-மன்மதனைப் பெற் ஈசாயானவள் எவளோ அவளை. யான 

நியேன் - யான் எப்புசாணச்தில மெழுதியிருக்கப் பார்த்திலேன். பாவ 

லசே-பாடவல்ல விச்வானே, 

wi BIG மத்தாக வாசுகித்தாம் பாறபிணித துங் 
கர். தரத்துத் தேவ ரசுரர்களு - முந்திக் 35 

(இ-ள்) இங்கு-இல்வுலகில், ம*,சரமேஃமர்சரமலையையே, மத்தாக - 

மத்தாகநியமித்து,வாசி)-அஷ்ட நாஈச்திலொன்ராசிய வாசுகியெலும்.தாம் 

பால்-சயித்றினால்பிணித.து-௮ம்மக் திச மலைமத்தைஇறுக்கி.௮1$272த.-௮.௨ா 

சத்திலுள்ள,சேவர்-தேவர்களும், ௮சர்களும்-இசாட்சதர்சளும்[ தலைகால் 
பதிக்க ளிலிருர்திழுத் த, முர்.ி-ருர்சால d Be, |



சர்க் ஷி ஹூ toa fh h தந 7 ot SH 

கடைபளரு செள்ளமுனுக் சகஞ்சக்கோர் மாதும் 

புடை3யோ ரீசஇயெலும் பெண்ணு 4 - குடையான 36 

[இ-ள்] [ சாக்கடல்] கடைய-பாற்சடலைகுனடைய, வருசெள்ளமுசம்- 
அப்பாற்கடலிஎண்டாகுப அருமையாகிப சேவாவகிர்தமும். கஞ்சத்தோர் 

மாதம்-செக்தாமசையில்வூக்கும் ஓப்பற்க இலட் ஈம்யையும், புடை-இலட் 

சமியின் பச்சதீஇல் ரா இரதியெனும் பெண்ணும் - ஒப்பற Qa Aaa 

பெள்ெ பெண்ணையும், குடையான-மன் மதலுக்கு குடையென்று சொல் 
ENGI, 

J நத னே யா IT டந்ததாம் பாற்கடலின் 

Onis Huss DGB 05 BH - வரம்தா 37 

[இ-ள்] சர்திானே-சச் தின், ௮திபொருள்-மூசலாகிய வஸ் தக்கவை 
யும் பாறீஈடல்-அப்பாற்கடல், தர்ததாம்-கொடுத்ததாம். இன்று - [ந்த 

பாற்கடல்] இப்பொழுது. எந்தவிடச்தில்-பூமியாசாயமென்னு மிடங்களி 

லெதில். இருச்சகிறதோ- இருச்சிதோ? அ௮க்சோ-ஐயோ ! 

இருமாத கதை திருமணஞ்செய் கால்பின் 
வ.ஈமாதை மான் மணக்க - விருவரையு 38 

[| இ-ள்] தந்தை -மன் மதனுக்கு சகப்பனாகெ விவ்.ஸுவானவா். திருமா 
தை-இலட்சுமியை. திருமணஞ்செய் - சவியாணம் செய்துகொள்ள. கால் 
பின்-இலட்சுமி வர்தவழிபில் அவளுக்குப்பிறகே, வருமாதை-வந்த இரக 
சேவியை. மாரன்-மன்மதன், மணக்க-சவியாணஞ் செய்துக்கொள்ள, A @ oO 
வசையும்-விஷ்ணு-மன் மதனாகிய இவ்விருவசையும், 

Chom sor சன்கணைகளெய்திவசை வென்ராஷனே 
வந்தமா ரன்பிறப்பை யானமியேன் - சக்திரன்முன் 39: 

[ இ-ள்] எந்தமாசன்-வேறே எந்தமன்மதன், கணைகளெய்து - புஷ்ப 
பாணக்களைபபோட்டு. இவரை-இவ்விருவசையும், வென்றானோ - காம 

மூட்டி ஜயித்தானோ, அக்தமாசன்-௮க்த மன்மதன், பிறப்பை-ஜனன த்தை, 
மானறியேன்-யான் தெரிக் நிலன், சர்திரன்-அகாயத்திலுள்ள சர்திரலும், 

னில்லை?யா செய்யா ளிசதி முகலானோ 
புல்லறிவேற் ஒது புகலுவீர் - தொல்பொருளின் 40 

[இ-ள்] செய்யாள்-இலட்சுமியும், இச .திமுதலானோர் - இரதிதேவி 
மூதலாயி?னோரும். முன் இல்லையோ-பா.ந்கடலில் பிறவா முன் இவ்வலகில் 
இல்லையோ. புல்லறி2வரற்கு - அற்ப புத்தியுடைய எனக்கு, ஈதுபுசலுலீர்- 
புசாணீகராயெ மர் இதைச்சொல்லுவீர், தொல்பொருள் - பழமையாகிய 
ஏஸ்து. 

றில்லைபோ லும்பூகா ளப்பரப்பை யிர்நாளில் 
வல்லவர்க ளாய்ற்து வழக்கற - யெல்லைமை. 41 

[இ-ச] இன் - இக்காலத்தில், இல்லைபோலும் - இல்லைபோலும் 
சாண்கிறது, பூசோஎப்பாப்பை-உலச உருண்டையின் விசால த. இச்சா 
ளில்-டுக்காலச்இல், வல்லவர்கள் - அளப்பதில் சாமர்த்திய முள்ளவர்கள், 
ஆய்$ த- ஆசாய்ர்தாந்து ஒழச்சறவே-சர்சேசம் நீங்சே,எல்லைமைல்-அள 
லள மலின்,



புராணசாரககலிவெணபா,. AGT Ie 

நீலறக் குறைய விருபதுகோ டிச்சதுர£ 
மீறென்னார் சாணோம்பா லென்கடலை - யாரியர்கள் 42 

[இ-ள்] ஈறு-முடிவு. ஏறக்குறைய-ட்டத்தட்ட, இருபது கோடிச்சது 

சம்-இருபதுகோடிச்சதுஈம், என்றார்-என் றுசொன்னார்கள், பாலேன்௧ட 

லை-அவ்வெல்லைக்குள் பாலென்கிற சமுத்திசத்தை. காணோம்-பார்,சத இல் 

லைஆரியர்கள்- அறிவுடைய வே தவியாசர்முதலிய ஆரியர்கள், 

பொய்யுசைப்ப சோகாண் பொருளே ழிளகலென 

மெய்யே யருளினரிம் மேதினமே - லையமின்றி 43 

[இ-ள்] பொய்யுசைப்பரோ காண்-பொய்சொல்வார்களோ, எழ்பொ. 
ருள்-(எல்லாசராசர வஸ். துக்களில் உள்ளடய்டியி ருக்கும் பால்- தயிர் -நெய்- 

உப்பு-கல்-தேன்.-ரல்ல நீர்மு கலிய) ஏஎழுவஸ்துக்களை, இளகலென-இளகலா 

௪ கடலென்௮, இம்மே௫னிமேல்- இப்பூமியின் மிது, மெய்யே.-உண்வமை 

யாய் உருவகப் படுத்தியே, அருளினர்(அறிவளோர்) சொன்னார்கள், ஐய 

மின றி-சக்தேசமில்லா மல், 

யெக்கும்பா னெய்தே னிலவணநீர் நன்னீர்க 
டக்க வுருவகத்துத் தாமென்பர் - பங்கமென்னே 44 

(இ-ள்.) எங்கும்பால்-எல்லா சராசர வஸ்.துக்சளில் பாலும், கெய்-தே 
ன்-கெய்யும்-சேனும், இலவண£ர்-உப்பு ஜலமும், ஈன்னீர்கடங்க-ஈல்லஜல 

மூம் தங்? யிருப்பதால், உருவ௫த்து-உருவகப் படுத்தியே, சாமென்பார்- 

சமுத்திரமென்றார்கள், பங்கமென்ன-குற்றமென்ன? ஒன் றுமில்லை. எ-று. 

பாற்கடலை யீசனொரு பாலனுக்கே தாரெனல்போல் 
யார்க்கும் கொடுத்திருத்த லாரறியார் - பாற்சொண்டே 45 

(இ-ள்,) பாற்கடலை-பால் சமுத்திரை, ஈசன்-ர.த.திரமார்த்தி, ஒடியா 

லனுக்கு-ஒருகுழைக்தைக்கு, ஈக்தார்-கொடுத்தார், எனல்போல்-சொடுத்தி 

௬ு.த்தல்-(பெண்கள்புசித்த அன்னத்தை ௮வர்சேகத்திருக்கும் ௮க்னி வடி. 

வானருத்திசன் ஜீரணிச்சச்செய்து பாலாகமாற்றி முலையின் வழிகொடுத8 

மு.த்தலெலை, ஆர். அறியார்-ஆர் தெரிச் இலார்? எல்லார்ச்கும்செரியும், பாற் 

கொண்டே- பாலைச் கொண்டே. 

யெல்லா வுயிரு மிருகிலத்இல் வாழ்கின்ற 

தல்லாமற் காணோ மறிர்தவிவை - தொல்கடல்வே தட 

(இ-ள் ) எல்லா வுயிரும்-எல்லாஜீவர்களும், இருகில,ததில்-பெரியபூ.கி 

யில், வாழ்கின்ற த-ஜீவிக்கன்றது, அல்லா மல்-௮ல்லாமல், காணோம்-வே 

றேபார்ஈடவிருக்கச்சண்டிலம், அறிச்தவிவை-பாலரும் உணர்ச்ச்து இவை 

யாகும், தொல்சடல-பழமைபான பாற்கடல், 
a



௭௮0 ன ஹூபவாரந்த தீபிகை 

௮ண்டாயி மெக்குள?வா. Cam முவர்ச்கடல்போற் 
சுண்டாரைக் கண்டாரைக் காணயான் - பண்டிதே 47 

. (இ-ள்.) வே றுண்டாயின்-பொருள்களைவிட்டு Cap மிருக்குமால், 
உவர்சடல்போல்- உப்புக் சடலைப்போல், எங்குளவோ-ஏக்கரு கிறதோ? 
சண்டாசை-பா.ற்கடலைப். பார்த்தவரை, கண்டாரை-பார்த்தவரை, யான் 

காண_யான்பார்ச்ச, ஒ.ஐம்-சொல்றும், பண்டிசரே-விச்வான ளே, 

தேவ ராக்கர்முனி சித்தர்வித் யாதரர்கள் | | 
பூவுலகிற் காணோ?ம போனகெங்கே - மேவும் ப 48 

(இ-ள்.) தேவர்-சேவர்களும், அரச்கர்-இசாக்ஷ்தர்சளூம், முனிவர்- 

மூனீஸ்வரர்களும், இத்தர்-த்தர்களும், வி.த்தியாசசர்சளும்-வர்,து உலாவு 

வார்களென்று கற்பனையாய் புசாணங்களில் சொன்னபடி இப்போது வாக் 

சாணோமே, போனதெகங்கே-எக்கேபோய்மநைர்தார்கள்,மேவும்-யாவரும், 
விரும்பும், 

குயிலை மகமேரு =1 eon ஹிமய 
சயிலத்தே கங்கை ஜனிக்குங் - குயின்பனிக 40 

__ (இஸ்) சயிலை-கைலாசபர்வதமும், மசமேரு-பெரியமலையும், &1S COD, 

ம்-பூமியில் காணோம், இமயசயிலத்தே-பணிமலையிலே ருத்திரமூர்த் தியாக 
ய குரியனிடசெணங்களாகய சடைபட்டு பனிஉ௫.௫, கங்கை-கங்காக திய/ 

னத, ஜனிக்கும்-பிறக்கும், குயின்-மேகமும், பணிகள்-பணித்துளிகளும் 

ளல்லாம லாகாய கங்சைவே றுண்டாமோ . 
வெல்லா முணர்கத்தீரே யீ.திசையு - மல்லாமல் 60 

(இ-ள்.) அல்லாமல்-சவிச, ஆகாய சல்கை-௮காயச்தி லிருர்.து இறவ் 

கும்ஜலம், வேழண்டாமோ-வே.றுளதோ, எல்லாமுணர்ந்தீசே-எல்லா மறி 

ந வித்வான்டளே, ஈ இசையும்-இதையறிர்து சொல்லும், ௮ல்லாமல்- 

இவைசளஎல்லாமல், 

வாணியென்பாள் கற்றவர்கள் வாயாக குளத்தூறும் 
பா் ணிவரு காக்கமலம் பற்றிரின்.று-வேண நால் : ௦1 

(இ-ள்.) வாணியென்பாள-சரஸ்வ தியென் பவள், கற்றவர்கள்-படி ss 

அரிட, வாயாம்குளத.து-வாயாகயெகுளசத்தில், உளறும்-சுரச்ின் ற, பாணிவ 
ரும்-ஜலம் வரும், காக்சமலம்-நரவாகிய வெண்டாமரையை், பற்றிஙின்.ு... 
பீடி.ச திருந்து, வேணநூல்-௮கேச்சாஸ்இிரல்கள், 

பாடசாம் சேட்போமே பண்டிதர்பால்வேதாவைக் 
கூடல் பிரிந்தவிதங் கூறுமையா - வேடகற்றி 62 

் (இ-ள்:) 'பாட-பாரிறசை, பண்டி,சர்பால்-வித்வான்களிடத்தில், ய் 
மேட் பேமே-ஈ1ம்சட்டிருச்சிருமம, ஆயால் சேசாவை - பிரம



பு ாணசாரக்கலிவெண்பா. At pe 

கூடல்-கடியிரும்ச விதமும், பிரிர்தவிசம்-பிரமன் சாலை விட்டுப் பிரி 

வித்வான் தள்சாவில் வர்.துதக் யெ விசத்யும் , டகற்றி-புாணபுசசசத்தி 

ல் காட்டிகிறேனென்பசைவிட்டு, கூறுமையா-சருதியுச்தியனுபவக்கள ச்ரூ 

ஒப்பும்படிசொல்லுமையா, எ-று, 

மேருவில்லாப் சாணரவாய் வெங்கணைமா லாயிசதம் 
பாராச வேதம் பரியாகள் - சாரஇயு 53 

(இள்.) மேருவில்லாய்-மகம்மேரு வில்லாயும், காணரவாம்-அவ்வில் 

லிற்பூட்டுங்கயிறு ஆதிசேடனெனும்பாம்பாயும், வெங்கணைமாலாய-அவ்வி 

ல்விந்றொடுச்கும் கொடியபாணம் விஷ்ணுவாயும், இச.தம்பசாக-தேர் பூயி 

யாகம், வேதம்பரியாக. இருக்குமுதவிய ரான்குவேதக்கள் சேரை யீழுச் 

கும்கு.இிரைகளாசவும், சாசஇயும்-தே தட்டுகறவலும், 

கான்முகனே யாக ஈகையாற் புரமெரித்தான் 

கூன் பிறைசேர் கூத்தனென்பர் கூறுதேர் - மானுலக 63 

(இ-ள்.) சான்முசனேயாச-சான் குமுகங்களையுடைய பிரமனாடம்்உடை. 

யவனும், கூன்பிறைசேர்-வலைஈச மூன்றாம்பிறை சர்,த ரனை முடியில் சேர்த் 

திருப்பவலும், கூத்தன்-யமனை உதைத்தவனுமாகிய சிவபெருமான், ஈசை 

யால்-$ரிப்பினால், புரமெரித்சான்-சொர்க்கம்- மதிஇயம்- பாதாள மெனும் 

மூன் நுலகல்களைபும் எரித்து சாம்பலாக னான், என்பார-என்றுபுசாணிகர் 

சொல்வரீர்கள், மானுலகம்-உறுமான உலக்ககளை, கூறுதோ-சேசாச்னெ 

தாகச் சொல்லப்பட்ட ௮, 

மொன்ோோ பஇநான்கா வொன்றென்னின் மற்றவற்றை 

யன்று சுமக்தவரா மூயோமமே - நின்றவுல 65 

(Q-ar.) ஒன்றோ-ஒருஉலகஈ,ச்தைசேசாக்கெதோ (அல்லத) பதிஞஷன் 

கோ-பதினான் குலகத்தை தேராக்னெதோ, ஒன்றென்னில்-ஓ ௬ல௪த்தை 

தேராக்ளெதென்றால், மற்றவற்றை-மற்றபதின் மூன்று உலகத்தை, ௮ன் 

3-ஆதிரேடனைவில்விற்பூட்டும் கயிருக்கிச்சொண்ட அப்போது, obser 

ர்-தாக்னெவர், ஆர்ஆசியாமமே- ஆர்விசாரியொமே, நின் றவலகு-டிலைததிரா 

க்கும் உலகல்கள், 

கே?ழமு மென்னி லிஇலடங்கு முப்புமும் 

பாழாக்க லெக்கே பகருவீர் - வீழா 56 

(இ-ள்) எழேழும்-பதினாலையும், என்னில்-தேராச்னொ சென்னில், 

இ.தில--இத்தேரில், முப்புசமும்-மூன் றுலசங்களும், அடக்கும்-அடம்ஓயிரு 

ச்கும், எங்சே-2த உரயா உலகத்தையா எசை, பாழாச்சல்-சாசஞ் செய்தல், 

பகருலீ/-சொல்லுமீர், வீழா-விமுசவிலாச,



ஈ௱௮௨ அுலுபவாநர்த பிசை 

வெழு.தா மறைபரியா மென்ப துருவகமே 
பழுதல்ல வென்பர் பயின்றோர் - முழுமணிசேர் 61 

(இ-ள்.) எழுசா- எழுதாத, மறை-வேசதத்தை, பரியா மென்பத-கு இ 
சையாமென்பது, உருவகமே-ஒன்றை மற்றொன்றாச பாவித்துச் சொன்ன 

தே, பயின் ரேர் -தனையறிவுவடிவர்ச பழனெபெரியோர், பழுதல்க-உருவ 

மாகச்செய்த.த.சப்பிதமல்ல, என்பர்-ஏன் றுசொல்லுவார்கள், முழுமணிேேச 

ர/-பருத்சமாணிச்கம் தலையிற்சோர் துள்ள, 

சேடன் மகபேரு சென்றழுத்து காளுலகைச் 
சூடிச் சுமந்தவ சார் தோன்றாதே - சேடனென்பான் 66 

(இ-ள்.) சேடன்-.அ.திசேவனாரவன், மசம்மேரு-இமயமலையின் He 
ரத்தின் தவாரம்களிலிருச்து வாயுபகவான் வெளிப்:படா திருச்ச அத்துவா 
சங்களை, சென்று-தான் போய்த் படங்களால்கூடி, அழுத் அசாள்-அழு்.து 
இன்றகாலச்தில், ௨உலகை-பூமியை, சூடி-தலையி லணிஈ,. சுமந்தவரார்-தா 
ங்கினவரார், தோன்றாதே-சாணப் படாசே, சேடசென்பான்-௮திசேஷ 
னென் பவன், 

பாற்கடலின் மீது பசர்காம னுக்கணையாய் ப 

மேற்கிடக்தா லோதமெதன் மேற்கடக்கும் பார்க டலோ 09 

(இ-ள்) பாற்கடலின் மி.து-பால் சமுத்திரத்தின் மேல் படுத்திருக்கும், 

பசச்தாமனுச்கு-மேலுலக வாசியாகெய நாசாயணலுக்கு, ௮ணையாய்-படுக் 

கையாக, மேற்டெந்தால்-பாற்கடலின்மீ.து இருர்தால், ஓதம்-உலகமாளது 

எதன்மேற்டெக்கும்-எதன் மேல் தாக்கப்பட்டிருக்கும், பாற்சடலோடு- பா 

ல்சமூத் தரத்தோடு, 

டாலிலையுஞ் சேட னருக்தவமார்க் சண்டன் முதன் 

மேலிருக்தா ல் விண்டு விமுக்கெயதென் - பாலுருவச் 60 

(இ-ள்,) அலிலையம்-.ஐவிலையும், சேடன்-*.திசேஷனும், அரு சவம்... 

அரிசானசபசுடைய, மார்ச்சண்ட்-மார்க்சண்டன், மு.தல்-மு.தலான தும், 

மேலிருந்தால்-பூகியின் மிதிருந்தால், விண்டு-விஷ்ணவானவர், விழமுக்கிய 

சென்- உலகத்தை உண்டது என்ன? பாலுருவ-பால்போல் வெள்லை வடி 

வ்மான, 

சந்திரனை யிசன் றரித்சாரென் பாசெர்தச் 
A 

சந்திரனே வன்னார்கண் டன்னையோ - வச்சமிலா 61 

(இ-ள்,) சக்இரனை-சர்்திரனை) ஈசன்-சிவபெருமான், சரித்தாசென்பா 

ர்-சன் சடா முடி.பில் ௮ணிர்தாசென்பர், எர்தசக் திரனோ-பாற்சடலில் பிறர் 

தீச்? ஆசாயத்திலுள்ளசர் திரனா எந்த ச£தீரன், அன்னார்-அச்செவனா 
ர் ;சண்தன்னையே-சண்ணாூயசர்திரனையோ, ௮1தமில்லா-முடிவில்லா,ச



பராணசாரக்கலீவெண்பா. ௮௩. 

லாதவ பாம னனற் சண்ணா லங்சஜனைப் 

பூ.இியாப்ப் போசப் புரிர்தாற்போன - மாதேவன் 62 

(இ-ள்.) ஆதிப்பாமன்-மூசற் பொருளாகிய வெபெருமான், அனற்கி 
ண்ணால்- நெருப்புக்கண்ணால், ௮ங்கஜனை-மன் மதனை. பூ தியாய்ப்போச-சா 

ம்பலாகப்போசு, புரிந்தாற போல்-செய்தாற் போலவும், மாசேவன்-பெரு 

மையுற்ற சிவபெருமான், 

முப்புரக்க ணீருக்க மூன்னலையான் டார்கம்மைத் : 

தீப்பிலாத் தன் லுருவிற் சாத்துதல்போ - லெப்பொழுதும் 64 

(இ-ள்.) மூப்பு£ங்கள்-(சொர்ச்ச-மத்திய-பாசாள மெனும்) apa pos 

க்களை, ரீருக்-சாம்பலாககி, முன்னவையாண்டார்தம்மை-முன்னம் மூவ 

லகங்களையம் ஆண்டவர்களை, தப்பிலா து-சப்பாமல், சன்னுருவில்-தன் ஞா 
வடிவில், சாச்துதல்போல்-சேர்த் துக் கொண்டது போலவம், 

போல வெழுக்து மதன் பொய்யுருலா கத்திரிப 

ஞாலமேல் விட்டாற்போன் ஞானிகளும் - காலனையும் 64 

(இ-ள்) எப்பொழுதும்போல-எர்நாளாம்போல, கதன் எழுர்து-சாம்ப 

லானமன்மதன் எழுந்திரு து. ஞாலமேல்-பூமியின் மேல், பொய்யுருவாகக் 

இரிய -பொய்வடிவமாச உலாவ, விட்டாற்போல்-விட்ட நதபோல, ஞானி௫ 

ளும்-செவவடிவமுள்ளஞானிகளும், காலனையும்-யமனையும், 

கொன்மெழுப்பி விட்டிக் குலலயத்தே வாழ்கன்றா 
ரென்னரைப்பர் ஈல்லோ ரிசையுமோ - வென்திவை போ 66 

(இ-ள்.) சொன்ற-சாசச்'செய்து, எழுப்பிவிட்டு-எழுப்பிவிட்டு, குவ 

லபத்தே-பூமியிலே, வாழ்கின்றார்-வாழ்கன்றார், என்றுரைப்பார்-என் று 

சொல்வார்கள், நல்லோர்-சல்லவாசள், இசையமோ-பொருந்துமோ, என் 
௮-என்று, இவைபோல்-இவைபோல, 

வெண்ணிறர்ச கேள்வி பிசைர்தா னவைபகரக் 

கண்மணியே மின்ரெனக்குக் காலமில்லை - நுண்ணறிவன் 60 

(இ-ள்) எண்ணிறநர்த-சணக்கில்லாச, கேள்வி-வினா, இசைச்சான்- 

சொன்னான். ௮வைபசர-௮வ்விஞக்களூக்கு படுல்சொஃ்ல, இன்று-இப் 
போது, கண்மணியே-சண்களுக் குகர் கருவிழிக்குச் சமான மானவளே, 

எனக்கு-எனக்கு, காலமில்லை-காலமில்லை, 

றன்னை வலல்கொண்டு தாள்பணிக்து புண்ணியா்க 

ளலின்னவித மாயுரைப்பா னேனென்றேன் - முன்ஜேர்கள். 67 

(இ-ள்.) அண்ணறிவன் சன்னை-நட்பமான 44 தியுடைய நாசமூனி ௪ 

வாமிசலை, வலங்சொண்டு-சர்றிலர் 2, தாட்பணிர்து-பாதங்களை ௨ண௫௪,



tr ole oy ues Ss B Gang 

புண்ணிடர்கள்-அறிவுவடிவானபுண்ணியலான்கள், Qo or 05 pit ire wey ig 
#8 Paipong உ௫வகஅலங்சாரமானவசையாய், உரைபபான்-புசாணங்களி 
நீசொல்லான். எனென்றேன்-எனென் ழசேட்டேன், (Hs Gear Qen ot ot 
தாவது) முன்னோர்கள்-பழையஞானிசள், 

கித்துவத்கைக் சாதைசெய்து தந்தார்கள் Card air ge 
oor @@P yesgur - சத்தனையும் 68 

(இன்) சத்துவத்சை-அறிவி லுண்மையை, சாகைசெய்த-புசாணச்ச 
தையாசச்செய் து.தந்தார்கள்-கொடுத்தார்கள். வேறின் ற-வேதில்லை, புதி 
மானாடிழ்-அறிவுள் எவனால், புகு£துபார்-நூல்கவை ஆராய்ச் தபார், ௮௪ 
னையும்-இதுவரையிற் சொன்ன அவ்வளவையும், 

யோகஜா னங்க ஞணர்ந்தவரைக் கேட்டுணரின் 
மோசுமற்ரார் சொல்லெல்லா முண்மையாச் - தேகா 69 

|இ-ள்) யோசம்- (இயமம்-நியமம்- ஆசன ம்-பிசாணாயாமம் பிசத்தியர சா ரம்-தாரணை-தியானம்-சமா தி) எனும் அஷ்டாங்க யோகங்களையும், ஞான 
கசள்- அள் மஞானக்களையும், உணர்ர்தலசை - அறிர்சவர்களை, கேட்டுண ரில்-கேட்டறிர்சால், மோசமற்ரா - ஆசையற்ற ஞானிஈள், சொல்லல் 
ஸா ம்-சொன்னவழிகளெல்லாம், உண்மையாம்-மெய்யாகும், சேகரா-ான் Casa to Serer. 

ளென்றுணருங் காறு மிவற்றின் பொருண் மூரணு 
மென்றவற்றைக் கா ட்டியீ டேற்றினா - ஷஜெண்டொடியே 70 

(இ-ள் என்று - என்று, உணருக்சாறும்-அறியும் வரையில், ௮வச் றின் பொருள்-இவ்வருவக அலக்காமத்தின் அர்த்தம் CPT se Soria து, 
ஈடேத்றினை முடிவான ஞானியாக்கினான், ஒண்டொடியே-ஒளிபொரு ச் Bw at யலையணர்த பெண்ணே? 

புத்தி யனுபவங்க ளொல்வப் பிரமனுறை 
சத். தியலோ கந்தான் றலையென்றும் - மத்தான 11 

(இ.ள்) யத்தி- அரியர் கூறிம்யுத்தியும், அனுபவக்கள-டேனீட அனு பவங்களும், ஒவ்வ-ஓத்.இிருக, பிரமனுமை-பிரமன் வூச்ன்ற, சத்திய லோகர்தான் - மெய்யான பூமிதான், தலையென் றும் - ஈசசென் றம், மத் 
தீர்ன-மத்தான. 

LOM BT WB LD மூலமென்று மாமேரு மூக்கென்றுஞ் 
சந்திரா இத்தர்கள் சட்சுவென்று - மித 72 

(இ-ள்) மந்தரம்-மக்.திரமல, மேழ்மூலமென் தம்-மேள்ள மூலமென் தம், மாமேரு - பெரிபமேரு (லை, மூர்சென்று ம், சச்திரன் - சரசரலு ம்,



புசாணசாசக்கலிவெண்பர். mae 

ஆ தஇித்தர்கள் - சூரியர்களும், sear pu - Orew® saomacare gu, 

Qt4- Dez, 

விதமாக வேழகடலு மேழ்மலைபூ லோகம் 
ப.தினான்குக் சேவாகளும பாம்பும - மதிமுதலாய் 73 

(இ-ள்) விசமாக-வசையாச, எழ்கடலும்-ஏருசமுத்திரமும், ஏழ்மலை- 

(கை3:-இமயம்-மச்தசம்-விந்தம்-கிட தம்-ஒ மகூடம்-நீலசரி-எனும்) ஏழுமலை 

களும், பூலோகம் பதினான்கும்-(பூலோசம்-புவர்லோசம்-சுவர்லோசம்-சனா 
லோகம், தபோலோசம், மகாலோகம், சத்தியலோசம் எலும் எழு மேலுல 

சங்களும், ௮,2ல-வி.தல-௬,௮ல- தரா.தல-ரசா,சல-பா.தாளம் எலும் எழு €முல 

கங்களு) மாசயபதினாலு உலகங்களும், சேவாசளாம்-(பிரி.திவி- ௮ப்பு-தேயு- 

வாயு-ஆகாயம் - ௫றியண் - சந்திரன் - ரட்சத்திரங்களெலும் ௮வ்டவசுச்சு 

ளும், ஞானேச்தஇிரியம் 5-சன்மேச்திரியம்-9-ஜீவன் 1-அகபதினோரு ரச் 
அ.ரர்களும், மேசகத்இல்தடிக்/ற மின்னலாகய தேவர்ிெலும், துவாதசா 

இத்கரும, யாகமாகெய பிரமலும்) செர்ந்த முப்பத்துமுசகோடி தேவாக 

ஞூம,பாம்பு-(வாசு9-அனந்தன்- தசகன்-ச௫ஃபாலன-குளிகன -ப.துமன- மகர 

பது மன்-கார்சகோடகன்) எனும் ௮ஷ்டகாகங்களும், மதிமுதலாம் - சர்தி 

சன முதலாகிய, 

கோளு மாக்கருக் கோத்தபூ தங்களிவை 
யாளுமவிண் டீச னயன்ழுதலோர் - காளு 74 

(இ-ள்) கோளும்-ஈவச்சரசங்களும், ௮ரக்கரும்-இசாட்சதரும், கோச் 

தீபூசகசள்-கோவைசெய்.த பிரிதிவாதி பஞ்சபூதங்களும், இவையாளும் - 
இவைகளை ௮சசாட்சிசெய்யும். விண்டு - விஷ்ணுவும், ஈசன் - Raga, 

அயன்-பிரமலும், முதலோர்-முதலான யாவரும், நாளும் - எக்காலச்.இ 

லும், 

முடலுயிராய் நிற்பரென வுண்மை கருட 

னடல்விண்டு வைக்கேட்க வன்னார் - திடமா 16 

(@-cr) acpulorw-Cgegon geguomd, dour - கிற்பார்களென் 
பது. உண்மை என-கிஜமாவென்று, கருடன்-சருடபசவான், ௮டல்விண் . 

டுவை- வெற்றிபொருச்திய விஷ்ணுவை, கேட்க-சேட்ச, அன்னார் - Hey 

விஷ்ணுவானவர், இடமாய்-உறுஇயாய், 

யரிய கருடபுரா ணம்ப்ரே5 சட்ட 

மிருபதெனு மத்தியா யந்து - கிரிலாக 76 

(இ-ள்) அறிய-செரிர்து கொளளும்படி. சருடபுசாணம்-சர௫ட புரா 

ண், போ சசட்டம்-பிோத கட்டத்திலுள்ள, இருபதெலும் - இருப 

அதன்ிற, ௮ச்தியாயச்து-௮த்தியாயத்தில், விரிவாச-விவசமாகி,
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வோ தினா சென்றுலக ரோர்ந்து மயலறவே. | 
பேதம் விரித்த விபாதனா - சோதியுள்ளார் 77 

(இ-ள்) உலகர்-௨லூலுள்ள.ஜனங்கள், ஐர்ச்.த-உணர்ந்து, மயல் ரக 

மயக்கம் நீ வே,' ஒதினா என்று - சொன்னார் என்று. வேசம்விரித்த- 

'வேசச்தை விவரி. வியதனார்-வியாச பசவானானவர்.ஓ.தியுள்ளார்-சொல் 

வியிருக்களர், | 
பத்தி விராகம பாஞானாம் யோசமிலை 
அத தமுறச் செய்யவெண்ணித் தேர்ர்தோர்க-ளத்திசொண்டு 18 

(இ-ள்) தேர்க்தோர்கள்-செளிச்ச ஞானிகளானவர். பத்தி - சடவுளி 
௨ம் அன்பும், விராசம்-மண்-பெண்-பொன்களிடத்தில் ிராசையும், பர 

ஞானம்-மேலான அ௮றிவம். யோசம்-௮ஷ்டசல்சயோசமும், இவை-(அூயெ 

இவைகளை இத்தமுறச்செய்ய - ஒவ்வொருக்கும் கைகூடிம்படி செய்ய 

எண்ணி-நினைத்து. உச்திசொண்டு-சங்கள் சுயயோஜனையும் கொண்டு, 

கற்பீனய லங்காரக் கான்தைகளைச் செப்பியிடை 

பற்பலஞா யங்கள் பகர்ந்துளார் - ஈற்ருணகத 79 

(இ-ள்) கற்பனை-பொய்யாகிய, அலங்கார-.அலங்காசமுடைய காதை 

க -சமைகளை. செப்பி-பதினைண்புராணங்களில் சொல்லி, ? இடை-௮ப் 

புசாணங்களின் சடிவில், பற்பல-பலபல விதமான, ஞாயக்கள்-ஈல்விஷயன் 

கா. பகர்ந்துளார்-சொல்லியிருக்கிருர்கள், ஈற்குணங்கள்-மனிதர்களுக்கு 
கல்லகுணங்கள், 

'சொல்லாம்வர் செய்த வீவற்றை யுணாாதார் 

'சொல்வாத மேபுரிக்து சோருகன்றார் - மெல்லியலே 80 

(இ-ள்) எல்லாம்-யாவும், வ்செய்த-வர்.துபொருகச்ச, இவ.ற்றை-இவ் 

வான்மதத்துவத்சை. உணசாதார்- அறியாதவர்கள். சொல்வாதமே - வாக் 

கால் குதர்க்கமே, புரிச்து-செய் த, சோருகின்றார்-உண்மையறியா த மயல் 

இகிரார்கள். மெல்வியலே-மெதுவான ஈடையையுடைய பெண்ணே, 

பெச்செல்லு மாய்த லிடா்துலைக இங் கஞ்ஞான 
வச்சமறற் கன்றே லறைவதென் - மிச்சமாய்ச் 61 

(இ-ள்) எச்சொல்லும்-எந்த வார் சதையும், ஆய்தல்-ஆசாய்.தல், இடர் 
திலைம்து- துக்கம் 8ீங்ட, இம்கு-இவ்வுலகிலுன்ள, அஞ்ஞான-அறிவீனமா 
கய, ௮ச்சமறற்கு-பயம்நீங்கு சற்கு, அனறோ- அல்லவா, என் அறைவது - 
என்ன சொல்வ த, மிச்சமாம்-இன்னும் ௮இசமாய், 

சொல்லவைனச் இச்சையீல்லை தோ மறைமுதலா6 

பல்கலைசொல் லஞ்ஞானப் பற்றமவே - ஈன்.லூ 82 

(இ-ள்) சொல்ல-சசொல்ல, எனக்கு-எனக்கு, இச்ரையில்லே-இஷ்ட 
'ஜில்லை, சால! பழமையான மளமுதலாம்-லேத5 முதலா, பல்கலை



- இருவுர இ. aT 38, 

சொல்-.ரோச சாஸ் Rrasall we Qergenrarg, werrer-ep_wiew, 

பற்றறவே-தசைரிய்கவே சொல்லப்பட்டது, கன்னூல்-ஈல்லடுசாண சாஸ் 

Gla wer, 

ful ரவ) க்னச் சொன்னவைக ளெ: ர்ண்கதைமெய் Cu gys ; 

த ரு பொருளைம் கொள்கையை த்தன, 65. 
ர் 

(இ.ள்) உருவாகிச்து-உருவாடு அலங்காரமாக, சொன்னவைசள்'. 

சொன்ன விஷடங்களாகயெ, ஓண்சகதை-ஒளிபொருக்கிய கசைசள், மெய் 

பேனும்-மெய்யாம் நடச்சசதைகளாயிருக்தாலும், தருபொருளை-அச்சசை 

கின சாசமாகிபவிஷயக்களை, கொள்-கொள்விசாசவும், சதசையை-பொய 

கறைக் மா, தள்-றீக்தவிராகவும் (எ-ழு) 

௮5 செய்யுட்கள் 4093. 

த்ருவுந்தி, 

etna eee] 

ஆ! க ஆ. சச ர, 

பா 9 49) ளி. தாமு DAVILA (IF OU 
ra) . . * 

பபவநி யாதி தில் EY LAD 
௫ 

/77மபச் முச்சாதுருவ poh jy) 9 ], 

(இல்) பாவனாதி சம் - நினைப்பற்றசன் மை, பிப-நிலைக்கவேண்டி 

முயலேல்-பிசயச்தனஞ் செய்யாசே, சருவபாவம்-எல்லா கினைப்பிள் வடி, 

வம்சளும், நீயாகி-அறிவாகிப மீயேேயாகி, நில்-சிலேத்திரு, உச்சிபற - obs 

இச்சையும் சள்ளிபறஈது விசையாடு, பரம் ௮பரம்-ஞானமும் சடவஸ்துக்க 

ளூம், உன துருலம்-ஆன் மாவாய உனது வடிவம் (ஏன்ற),உ௫்திப.ற- எந்த 

விச்சையும் தள்ளிபறந்து விலையா | ஏ-லு] 

கடலில்வரு: மலை திவலை நுரைநகிலைக ளதுவாங் 

சணக்கன் றி ary Polis இத்த பற 

காணி. வேநினைவு மூசஜீபற, 9 
9 

(இ-ள்) சடவில்வரும்-சமுத்திசத்ி.லுண்டாரெ, அலை-அலைகளும், 
இிவலை-துளிகளும், அசை-நுசைகளும், நிலைகல்-அசைவர்றிருச்கும் சன் 

மைகளும், அதுவாம்-அச்சமுத.திர spe wus, cor amie 

மல், வாராபோல்-வருவதுபோல, காணில் - அசாய்க்தியில், 2; 
கினைவு-ஞானமே மனமாகுமென்று, ௨5 Bis te Ob ச்ம்பற - ஓச்சி இச்சை 

தீர் ரி பறந்து. விலையா, | 4-2] 

2ம்,



UT AH அனுபலாகக்ததிபிகை 

ச்ந்துச்சுத் தாந்த மோடகண் டக்ருணஞ் 

சாருமுனில் கண்டமே து தபற 
FI DN) யாமபக் குக்தீபற, 3. 

(இ-ள்) சத்து-அழியாச்சன்் மையும், சத்து-ஞானத்தன் மயம், ஆகக் 

தமோடு-சந்தோஷத்தன் மையோடு ௮சண்டகுணம் - பின்னமில்லாத்தன் 

மையும், சாரும்-சேர்டுன்ற, உனிஃ-அறிவாகிய உன்னில், கண்டமேது -- 
பின்னமேது? இல்லையென, உர் பற-௭ நத இச்சையபம்பள்ளி பறச். துவிளை 

யாட, சாத்றல்-பின்்ன முளதாய்ச் சொல்லல், அறியாமயக்கு - அஞ்ஞான 
பிராந்தியாகுமென்று, உக $ீபர-௭53 இச்சை:ந்சள்ளிபற.் துவிலையாடு, 

கானலிடை நீரில்லை சனவறியி லுலஃகமிலை 
கற்பனை நமம துக்நீபற 

காண்பொருளு மீயாகி லுந்திபற, 4, 

(இ-எஸ்) கானலிடை-பேய்ச்தேரினிடச்தில், நீரில்லை-ஐலமில்லை, கன 

வறிவில்-பெருமை பொருக்திய ஞான இல், உலகமில்லை-சேகாதிபிசபஞ் 

சமிஃ்லை, சாண்பொருளும்-காணப்படூிம் சரரசரவஸ் HIRD, நீயாலெ் - 
அறிவாபெ நீயாளுல், சுற்பனை (௭.த)-பொம்ப்பொரு ளென்பதேது, நாச 
மேது-பொருளிரு$தழிகன்ற தென்பதேது, இஃலை என உந்திபந-உ௨ர்த 

ப,5-எந்த விச்சையக்சள்ளி பறக்துவிலையாடு, | ஏ-ற.] 

உலகொடுயிர் பரஈனவு கனவுதுயில் சாட்சியா 

யபுறைவதறி வேயென்னி லும் இபற 

வொ.ழிப்பபெத பேவதே ஆர் பற, 8. 

(இ-ள்) ௨லகொடு- தேகாதி பிரபஞ்சத்தோடு, உயிர் - ஜீவாத்மாவா 

யும், பரம்-பசமாத்மாலாயும், கனவு- ஜாக்கிரா வ, சழையாயம், கனவு-சொப் 

பனாவத்தையாயும், துயில்-நித்திராவதை பாயம், சாட்சியாய்-இவற்திம்சே 
ல்லாம் சாட்சியாகிறெதுரியமாயும், உறைவது-சிலைத்திருப்பத, அறிவே - 

ஞானமே, என்னில்-என்றால், எசை-௭ஈசவஸ்துவை, ஒழிப்பது - big 

asp, Cuiag-gifag, TEI Gg? Damuw.esFup-eiSur-ais 

வீச்சையும் தள்ளி பறர் துவீலையாடு, (௪-ற) 

தேருமுன் நோக்தபின் Opis gi 5 சாப்பொழுதுந் 

Bs paren வதுவாக வுத்திபற 
இரஞான சொருபமென் றுந்தீபற, 6, 

(இ-ள்) செருமுன்-ஆசாய்ச் சறிவ்தற்குமுன்னும், தேர்க்தபின்-ஆசா 
யர் சறி, த பின்னும், தேர்ச்து சேசாப்பொழுதும் - ஆராய்ந்து அறிந்தும் 

௮றியாதகாலத்தும்; இகழ்தல் ௮து-பிரசாரிததல் அர்த ஞான்வடிவாம், 

ALU HTS ஞானவடிவாக?வென் று, உச்$பந-எம்சவிச்சையும்தச் வி



இருவரி. ௮௯ 

“Nn Oni gltorund, Sra gynrapo gpa, CarmuQuerg — agers 

மெச்த, உந்திபற- எந்த விச்சையும்தள்ளி வீளையாடு, (௭-2). 

அவிரோக வவிகார வான்மாளே கீயென்னி. 
லடைவசெகசை நிட்டையா லும்திபற 

வறியார்ச எ றியார்க ளுக்கிபற, | 7. 

(;இ-்) அவிசோதம் - யாதொரு பசையில்லாசவலும், அவிகாரம் - 

யாசொரு பேசமில்லாசவனுமாகிய; ஆன் மாவே-சிவே, நீயென் ஸிஃ-நீ 

யென்று வேசஞ்சொல்லுமானால்.நிட்டையால்-கண்மூடி ஜபம்செய்வசால், 

எசையடைவத - எதைப்பெறுவது (என்ற), உந்தீபற-எச்.த விச்சையுந் 

சீள்ளி பார்துவீளேயாடு, ஆறிியார்கள்-மூடர்கள், அறியார்கள் - செரிஈ 

கொள்ள மாட்டார் (என்று|, உர பற-எமதவிச்சையும்சள்ளி பறந்து. வீளை 
யாடு, (ஏ-ற) 

EAD : . 
FF BTM கூடு ௫ மென்பு களை Cr mol oat. 

CP 6 HUD B SOT UST கு பறந்திபற 

Cop all cmp ts இயேசாட்சி புந்தி! iP. . 8. 

(இ-ள்) சத்தி-பின்ளுபின்ன சந்திகளிட, உரகும்-பங்காகிற, தசை 

மாமிசமும், வெ(உ௱கு)-இல த தினிடபங்காகிற, ஏன்டி-எலும்பும், சேர் 

உடலில்-சேர்ச்சசேகத்தில், மு.த்தி-மோக்ஷத்திற்கு, முூதல்-முதற்சாரணப் 

பொருளா யிருக்ெயன், நீயாகும் - ஆன்மாவாஇப நீயாகுமென்று, . 1.48 

பற-எர்சவிச்சையு*்சள்ளி பறந்துவிளையா?, மூனிபிருங்கயே - ௮சைவெ 

அத்த பிருக்மெஹாரிஷி2ய, சாட்ட-திருஷ்டாக்த மாகுமென்று,. உக்தி 

ப.ற-எ,ச விச்சையுர்கள்ளிப் பறர்துவிளையாடு, (எ-று) 

ஒன்றுற் யலைபுன்ளை யன்றியொன் நிலையென்ற் 

கு.றஇயில் Hom Bil wp GID 

வொருவரைக் கேட்ட? னுந்தேற; 0, 

(இ-ள்) ஒன்று £யலை-ஒருவஸ் தவம் ரீயல்ல, எனற்கு - என்பசர்கு, 

op துயில்-உன் பீடமுற்ற காச்சமும், உன்னையன்றி - அறிவாயெ உண் 

னைச்சுவிர, ஒன்றிலை(எனற்கு)-ஒருவஸ் துவுமில்லை என்பசழற்கு, சனவும் -- 

சொழ்பனமும், சரி (என்ற)-சாட்டயொகும்) என்று), உர்டபற-எர்தவிச்கை 

யச், தள்ளி பறச் தவிளையா9, ஒருவரை-உனைடர்றி மற்றொருவரை, சேட் 

டல் என்-கேட்பது என்னகாசணம்? சேட்சவேண்டி௰ தில்லையென் ற, உக 

-பூத- ஏச வீர் புச்சள்ரி பற் துவிளையாடு, (எ-று)



ஸ் - ‘ Gr “~~ . ் அட ௪௭௯ அனுபலானஈ தம்ப 

தாரக் ருமகார ணப்பாமெ ரித்தகப 
வாலமமர் கண்டனீ யுநதபற 

உன வதீதவறி வாகையா இர் தபற. 10 

(௮-ள்) தூலம்-சாக்ொவச்தை வடிவாயெ எள்தூலதேசாதி மதிய 
உலசமும், சுச்குமம்-சொப்பணாுவத்ரை வடிவாயெே ரூட்சுமசேசாஇி சொர் 

ச்ச உலகமும், காசணம்-சுழுத்தியலத்சா வடிவாகிய காசணசேகாதிபா 

காள உலசமும், புசம்-(ஆ௫.ய) முப்புரங்களை, எரித்த - சசனம்செய்ச, சப 

அலம்-சேச்மவடிலான சபமாயெ விஷமான 2, அமர்-தக்கியி ரகற,சண் 

டட சழு்சையடைய ௪௨ பெருமான் நீயாகும்(என் ற), உந்திபற - எந்த 

Sansui acral! பறம்துவிலையா, அத தம-மனோவாச்கிற் af awrer, ye 

வாசையால் - ஞானஎசொருபமாகசையாலென்று, ௨ர தபற - எம் 2விச்சையுக் 

கிள்ளி விலையாடு, (௭-ற) 

முக்குண மன FG மூட்மா னாணுவ 

(Db BA ripooll a புலி ம் [ந sD 

மறித்தசிவ வி வும் பர்த்ப, 11. 

(இ-ள்) முச்குணமனம்-சத்த௨-சஜஸ₹-சமள எலும் Cyr LE OM 

வடிவானமனமே, ருலம்-குலாயுசமாயும், மூட/-அள்ளானமே, மானா - 

மாஞயும், ஆணுவமே-சேகம் மானேனகிற அசல்காசமே, மத்சசஜம்-சாம- 

குசோதஃ-லோபம்-மோசம்-மசம்-மாரச்சரியம், இரிம்பை-அஃக்காமம் யெ 

அஷ்டமசகசளைப்பொழிகிற அனைத்தோலுரியாயும், முணிவு - சோபமம 

பலி-புலிச்சோலுடையாயும் பெற்று, மஜிச்சசிவ2-இிரிபுரக்கா சனம் 

செய்த 9வமெசூற, அறிவ-ஞானமே, நீ-நன் மாவாகியமீயாகும் (ஏன் த) 

உர்டிப2-௨:$பற-எசையும் எள்ளி விளையாடி, (௭-2) 

நனவிலுயிர் பஞ்சபூ தழுமிபவி சசியட்ட 

சனார்த்த மாயொளிர்லை யுகதபற 
aif com guid லத்தனிர் துத்திபற, 12, 

(இ-ள்) ஈனவில்-சாச்சொலஸ்சையில், உயிர் - ஜீலாச்மாஏம், பஞ்சபூ 
சம்-பிரி.மிவி-அப்பு-தேயு-வாயு-அசாயம் எலும் ஐக்துபூசக்களும், இரவி - 

சூரியனும், சசி-சம்திரனும் (தூய) அட்டசனஹார்த்தமாய் - எட் பரு 

மையான வடிவமாய், ஒரிர்வை-பிசகாசிப்பை (ரி), உ௱திபற- எம்சவிச் 
சையுர்தள்ளி பறர்துவீனையாடு, மயில்-நி நிரையில், சனித்து - எசனாயி 
ருந்து, சழுிவை-எல்லாபற்றுகளையும்விட்டு நீக்குவை(ஏன), et up-0ds 
விச்சையுக் சள்ளி பறச் துவிளையாடு, (எ-று) 

வாதியுல சாமு, சலை வன்மோறக வபிமான 
போ சிமே யாரி யுக்பேற 
புசழசதி மூலவறி வுநதிபற, 19. 

ட (இஃ.ள்) வன் தேகம்-சொடிய உடலின், அபிமானயபோதமே .- ன் 
பாபெராரனமே, யானை: -பானையாகும் (அதற்கு) வாதி-விரேோதமாம். ays



் இருவு ee Nan & 

GC agar, உலசாம்முதலை-உலகாகிய முதலையாகும், புகழ்-யாலராலும 

சிறபபிச்சப்பட்ட, ஆ.திமூலம்-மூசுலாடுய மூலப்பொருளானது;, apes ~ 

அம்ரேததலேயை சங்கரித்த விஷ்ணுவெனும் அறிவாகிய நீயாகும் என, உக 

இிப்ற-உசசபற-௭2௧ விச்சையுர்கள்ளி பறச்துவிளையாடு, (௪-ற) 

கனவிலுல முனிலுன வீனிலுஃக மதிலுனைக் 
காண்டலாற் சண்ணனி யுர்திபற: 
கரிவேறு தேடவே னுந்நிப்ற.. 14.. 

(இ-ல்) கனவீல்-சொப்பனா வவ,சசையில், உலகு உணிலும்-உல£மா 

னத உனக்குள்ளும், ஈனவில்-சாக்கிராவஸ்சையில், உலசமதிலுனை - உல: 

௪.2கில் உங்னை(வேரு௪), காண்டலாத்-அன் மாவாகிய ரீபார்பப னாலே.. 

சண்ணவ$ீ-இருஷ்ணன் நீயாகும், சரிவேறு-சாகநிவேு,சேடலேன்- விசா 

ரிப்பது என்னசாரணமென்று, உர்திபம-உர்த;.1ற-எக்த விச்சையும் தள்ஸி' 

பந்து விளையாட, (எ-று) 

மூவுலக மூத்தேக முயீர்மா வலிப னஞ் 
சேவடிக மரியமா லுர்தீபற 
ேசவர்தற் குணமெளனா வுந்தீபற, 15. 

(இ-ள்) முத்சேசம்-(சாச்கிரவடிவான தாலசேசமூம், சொப்பனவடி 

வாள சூட்சுமதேசமும், சுழுத்நிவடிவான காரணசேசமும், மூவுலகம் - 

முையே மத்தியலோகம்-சோர்ச்சலோகம்-பாகாள லோகங்களாம். உயிர் 
மாவவி-அம்சழன் று லசங்சகளையுமாண்்ட ஜீவனே மகாபவிச்சக்டரலாஇ 

. க க ச ° 

யாம், மம்செவடிகள்-மனமே ஆன்மவடிலவிஷ் வின் Rasa Aca s 

ளாம், துரியம்மால்- அன் மவடிவமே வாமனாவதாசம் செய்சவிஷ்ணுவாம், 

தேர், சற்குணமெனா - தேர்கள் நல்ல குணக்களொன்று ற, ஆர் nee be 

பற-எம்ம் விச்சையுர்தள்வை பறந்து துவ்ளையாகி (ற) 

அலில்யு மாமைவயி prays ண் 68: }am ay 
s+ ச . ~ . ry 

வேலைமா Th மாட் CUP oe mee 

amd gi! wi tua gs ups gi. 15. 

(இ-ள்) ஆலிலையும் - விலையின் உரறுவம்போல் 0 1G 4 SEH, 

ஆமையம்-ஆமைமு துகுபோல் புருஷர்சராக்கும். வயிற-உயிலு இருக்ற 

தாரும் ௮79/-அசிசேஷஹனாகுமபாம்பு, குணடல்-தொப்புள கய குண்ட 

விஸ்தானமாகும், வேலை-பார்சடலானது, உணவு- தின்ற காசம் ஜீரண 

மான சாசமாகும், மூச்சு - குண்டலியிலிருந்து or pwr HE) aww oi or 

காற்றானது, மார்க்கண்டன் -பதினாஐுவய தள்ள மார்க்சண்டரகும், ஆரி 

யப்போதம் -அன்மாவாகயெஞானம், வீண்டு-விவ்ணுவாகுமென் ற, aif 

பற-உம€பற-எ௪ விச்சையக்சள்னி பரச துவீளேயாடு, (௭-௮)



ர ௩ 

௬௨ . அறுபவானம் ரரிபிகை 

உலசமூன் பாய்துயிலி ஓலகளப் பாய் கனவி 

Colour cig Fat ஈனவதனி லுச்தீபற 
ச ம ரூ . a) 

உனையன்றி Toa BB குக்த்பற. 17. 

(9-4) துயிவில்-காக்சக்தில், உலசமுண்பாம்-உலகத்தை விழுல்கு 

வாய், ண வில்-சொப்பனத்திலும், ஒப்பரிய - சமானஞ் சொல்வத.ர்ஃரிய, 

எனவதனில்-சாக்ரோச்இிலும், © உலகளப்பாய் = உலகத்தை வெளிப்படுத்திய 

ளப்பாப் [ ஆசையாக], உனையன்றி-தள்மாவாகிய உன்னைத்தவிர, இக்கு.- 

இஃ்விடத்க. மாலேது-விவ்னுவேறே எதென, உர்திபற-உர்திபற-ஏ$தி 

வி. சையுக்சள்ளி பறச் துவிளையாடு, [௭-.ந] 

மூ்பகலி லுலகாச்ெப் பிற்பகவி லவைபோக்கிக் 
சற்பவரை நிரசையா லுக்திபற 

கமசாச னலுமாவை யுக்தீபற், 18. 

[Det } மூற்பகவில் - ஜாக்சிர-சொப்பனமாகிய முதர்பகலில், உல 

சாக்க-உவசங்களைச் ரஷ்டிசெம் க, பிம்பசலில்-சுழுத்தியாயெ பின்பச 

வில், அவைடோக்ெஅவ்வுலகங்களை நாசஞ்செய்து, கற்பவசை - உலகம் 

முடிவுபெறம் வ்ரையில், நிற்கையால்-நிலைத்திருப்பதால், கமலாசனனும- 

தாமரைபிறுஇித்த பிரமதேவனும், ஆவை - ஆன்மாவாக 8 அகுவை 
பென்று, உக்திபற- -உந்திபற-எக்தவிச்சையுகதள்ளி பறர்துவிசாயாடு.[௭- ந] 

ஆதார பாறுமுச மாகசத் அஞ்சித்து 

பணையவ ந மின் பட Wy BLM 

வயலல்ல சஎண்டுகலு (Ip PUP, 10, 

[இ-ள்] ஆதாரம்-[மூலாதாரம்-சுவா திஷ்டான ம், மணிபூசசம். ௮னாக 

தம்-விசச்நி-.தக்கனை எனும் ஆற ஆசா£மும்], அறுமுகமாக-அற முக 

சரச, சத்தும்-.றுழியாத்தன் மையும், சித்தம் - ஞானத்தையும், ௮அணையவு 

ரூ௦-சேசவருஇன்ற இன்பம்£ - சந்தோவஷடிவ ஆன் மா$யாகுமெச்் நட, 

உர்$பற-எத்தவிச்சையுமதள்ளி வியயாடு, சண்முசனும் - தறுமுகத்தை 

யுடைய மூருகனும், அயலல்ல-லேறல்லவேன்் று, உந்திபற - எந்த் விச்சை 
U6 ger on பரர்துவீளையா நி, 

சேமுனி COND AF ருசசர்சித் சர்மனிதர் 

தேக யாகையா லு தீபா 
€ oN . 

தகழ்கணு திபனாவை புரதீபற, 23, 
[இ-ள்] தேவர்-சேவசண உடல்சளிலம், மூனி-முனிசணடல்களி 

அம், பைசாசம்-பிசாசசகண உடல்களிலும், உரக் சாகடாசண உடல்ரளி 
ஓம், எத்தா-ரித்சசண உடல்சளிறும், மனிசர்-மனிசசண 6 டல்சளிலும் 
உள்ள, சே துன் டாவானவன், நீயாசைபால்-அழிவா?ப நீயா மசமால்,



இருவுக்க ௯௩ 

திசழ்-விளங்குகன்ற, கணாதிபனுவை-கணபதிபாவை, உ$திற:௨ம்2பத- 

எந்தவிச்சையுக் அள்ளி பறம்துவிளைபர்டு, [எ-று] 

சேசமொடு காலவஸ் தப்பர்ச்சே தமது 

மீசனெவ னவனேநிீயுந்திபற 

விதுதத்வ மசிகருத் தந் $ீபற, 21. 

[ இ-ள்] சேசமோடு-தேசத்தோடு, சாலலஸ்.து - காலம்பொருள்களி 

னிட, பரிச்செசம்-வேறுபாடு, ௮-ல், ஈசனெவன்- கடவுள் வவ 

னோ, ௮௨னே-அச்சடவுளே, ீ-.*றிவாகிய நீயாகும், இது-இலவ்்விஷயம், 

தத் -அர்தபசமாத்மாவே, துவம்-ஜீவாச்மாவாகிய நீ, ௮9-.ஜவையெனும் 

[சாமவேத மந்திரத்தின் ], தருத்துஎன-கருத்தாகு என்று, உந்திபற:உம் 

நிபற-எந்த விச்சையுந்தள்ளி பறம்.து பிவைபாடு, [௭-௮] 

தேகரா னென்றுகொண் மோகமக லாகளவு 
மேகமெனல் காணாசென் றுஃதீபற 

வி.துவுமறி வலதில்லை யுந்$பற, 99 
oy 

[ இ-ள்] தேசம்-உடலை, கானென்ற-மானென்று, கொள் - சொண் 

டிருக்கிற, மோகம்-மயக்கம், அகலாதளவும்-ரீ௰கா துவரையில், எசமெனல்- 

ஓச்றென்கிற கடவுள், சாணாத-தெரிபாது, ஏன்று என்று, உ தபற - 

எம். தவீச்சையுக்கள்ளி பரந்தூவிலையாடு, இதவும்-இதுவும், ௮றிவலது 

ஞானமல்லாது, இல்லை என-இல்லையென் ஐ. உழ்திபற - ஏந்த BF bigs, t 

தள்ளி U6 gad don யா, [எ- ஐ] 

ஜிவணா னென்றுனும் பாவமக லாதளாவு 

மாவதிலை ய/ வுமொன் றுக்தீபற | 

வதுவுமய லாக) தென் றுஈ்$பற, 23, 

[இ.ள்] ஜீவனான்-உயி2ச நன், என்றுனும்-ஏன்று நினைக்கும், பா 

வம்-நினைப்பு, அசலாதளவு 3-நீககாதவசையில், யாவும்-எல்லாதோற்றங்க 
ரம், ஒன்று ஆவது-.ஒஓெ.தன் மையள்ள வறிலாவது, இல்லை-இல்லை, ௮.து 

வும்-அதுவும், அயலாகாது-வேறாகாது, என்று - ஏன்று, ௨3 இபற-உரஇ 

பர ஏச்தவிச்சையும்தள்ளி விளையாடு, 

பிண்டத்திலுள்ள த யண்டத்து லாயாக 

பேயர்சொற் கேட்டலே gritup 

பெருமறையி னக்தமீ துர் தபற, 24, 

[இ-ள்] பிண்டத்தில்-உடலில், உள்ளதே - இருக்றெசே, அண்டச் 
தில்-ப.மிபிலிருக்கிறது, தயாத-விசரமியாச, பேயர்சொல்-பயிச்இியச்மாச



a I 7? SY SI aT னக்கிபிகை 

ரிடசொல்லை, செட்டலேன்-கேட்பது என்னத்திற்கு. பெருமழையின் 4 

பெரிப வேசத்தின், அம்சம் ஈதுஎன்-முழடிவு இதுவாகு மென்று, உந்திய 

உ3பற-எக்த விச்சைபும் தள்ளி பறந்து விளையாடு, [எ-று] 

இல்லை பன் னாணைபெனை யன்றியோர் பொருளுண்டெ 
ச Ms ச e உ. ரூ 

லல்லறிர் துயிலி9லைங் குந்நிபற 
8 . . ௩ உ ் 

வறிவன்றி யாவும்பொய் யுந்தீபற, Ob. 

[இ-ள்] or oor usm BD - 9) 7 won tue Bas oF att Coo a BAN TOF 5B GO) Cope - a1 afr 

Spier iy, Qrtw-Gam Qartwur gw, ot Quay at—srad Coo wes 2) 75 

வஸ்து, உண்டேல்- இருக்குமானால், அல்லல் £/- துக்கம்நீல்ெ, தயிலில்- 

காக்கத்தில், எங்கு-எங்கேயிருக்கிறதென் று ,உரூபற-எர்தவிச்சையுக்கள் எ! 

பற் தவிாயாடு, அறிவன்றி-ஞான ச்சைத்தவிர, யாவும்-எல்லாம், பொப் 
* 4 « உரு . . ச ௪ ௪ h 

(என)-பொய்யாகும் என்று, உூபற-எந்தவிச்சையுக்கள்ளி urs gallos 

wr ®, | எ-று] 

௮௪ செய்யுள் 427, 

oO OID Omen 

நீத்தார்கேறி, 

எல்லாமெனை யன்றியி லென்பதுபோ 

னில்லாவுல சப்பொரு ணோயமு௫ 

ரில்லாத்துய ரீனசை யுள்ளமிகல் 

வெல்வாரீவர் வீடுணர் புண்ணியமே. 1. 

[இ-ள்] எல்லாம்-யாவற்று சராசரப்போருளும், எனையன்றி - 

மாவாகிப என்னைத்தவிர, இலையென்ப தபோல்-இல்லையென்றுசொல்லது 
போல .ில்லா-கிலையில்லாச, உலசப்பொருல்-உலகசசாசச aan pases 

Aa, Coud-ariy, உரர்-பொருக்தார், இல்லாத்துயர்-இல்லாத.தச்சம? 
OFS PERE ASS BIEL DM, உள்ளம்-மன தின, இசல்-பகையை, வெல் 

லார்-ஜபிப்பவசாகய, இலர்-இப்புத்திமான்சள், வீரிணர்-மோட்சம் அறி 

ந்தி, புண்௭ பர்-தருமவான்சளாம், (௭-௮:சை).(௭- ற)



௬, ச 

Bs ari Qs) tT Fh. 

அழியாத பரம்பொரு ளாயில 
பெொ்யாதுணா லாருரை யற்றுயாவார் 

(ப|ர்பாவ மியற்றிவர பாழ்சசையான் 
மபொியாற்றமை மோனிக ளென்கிலசே. ப், 

|] இ-ள்] அகிலம்- உலகத்தை, அமிபாத-கெடாத, பாம் - மேலான, 

பொருளாய்: பானவஸ்துலாய், ஒழியா த-சணரரம்விடாறு, உணர்வார் - 

ஆறிபவர், உ. 1 பெச்சர்௮, உயர்வார்-மேற்படுலார்கள், பாகனை 

யால்-பசழான ப. பல், பழி-நிர்தையைடம், பாவம் - இர்க்சாரியத்தை 

யூட், இயர்றில7- ேய்யார்கள், சமை-தங்கவை, மொழியால் - வார்த்தையி 

ரல், மோணிக: -மெளனஞானிகள், என்கிலா-ஏன்று. சொல்லார்சள். 

(sf ~ லச) (எ து] 

mh sae ont உர 1பல்மோய மறைப் பொருஷ் மாசில?ம 

wan 15 ப்ருக்துமை பேபபக/ வா 
கி மேடை. 1 வண்ஷ ரி திரு: BE! பட. ர் 

(1 vg நாய் ஜெ ரர் ங்கு ooor CA ஹா aa I. 3 

(இ-ன்) மா எட்பொருல்-உண்மைசெரியவகொட்டாமல்மறையின்ற 

ன்ஞானவள் பல. wah மலம் -௮ழுக்கான த, ஓய-நா சமாக்க்கண்ட(ஞாணி 

கல்). மாநிலமே oh ச். a 22 மெல், இ இலா கி-இல்லா கவரா, டு நீ்.து-நிலை 

த்திருக்து, உல மிய டபர்ட்ையையே, பகர்வார்-சொல்லார். நலனோடு - 

Bata id mee ee Cut Sl, ர ர OF எண்ணி- தாழ்வையம் னைத்து, Bana 

குள்-அசைல்புய யாப பபயர், உலகொரின்-உலசச்சலரைக்காட்டி, 
டி ச பு * ae 

EWIDO, Ph yest 47 விடம் ஆவென்று அம்ச) 2 உண்மையர-மெய்க ஞா 

கரிகளாவா. (2 ்ரை] (௭-2) 

‘ . v க a. 

ய் அனால்விளை uf 524 வபர 

« . , . (ஆ! 

மென்னாவறி வரரெவ செப்பெொ ரள 
ச ரி . 

முன்னாரொ | யாரவ ளஞாுனென வ 

பன்னார்ப(௦ வரதனை பா ழ்ப்டவே, 4 
wu € Vad 4 

(இ-ள்) தன்னால்-இறிவாகிய தன்னால், சகம்-உலசமமம், ளிவன் - உயி ஹூ 1 ம > “கம் 2 ~ 
. e 4 » ௩ ட ட . . = . 

(ர வடாம் al Zor ம-உஊணடாகும, பன் ன்று, ; — 
ரம, பசீம-கட வரம், ய் கும், ற-௭ன ௮, அறிவார் 

தெரிர் தகொள்வோர்கள், எவர்-எவர்களோ? அவர், எப்போருராம்- ஏத்த 

வஸ்துக்களையும், உன்னா -தனக்குவேண்டுமெனகினையார், ஒழியார்- அதை 

விட்டும் கீங்கார், பழவாதனை-பமையவாசனை, பாம்படலே - மாசமாகும் 

பொருட்டு, ௮வன்-௮வன்-அவள்-௮வா - அது - ௮ எனவும், நரன 
ச் (1 . . . oy டட” 5 ட ag 

என்வே-நான் சாம்-மாகாள் என்னும் பேதமொழிகளையம், பன்னார்-ம் 12 

துப்பேசார், [are 2 | 
ap 
20



Ml Gn 3° 2) NIG HA 5 BG ans 

பொறியோடு புலன்கரூ மேத்திரியர் 
கறிபோன்முடல் eu all $9 ant gong 6 

செரிவாயலெ ச்ரிப்பல வ் ரிறில்லடி 

வமிவாக வடக்கி யடங்குவ?ர. 5, 

(இ-4) போறியோடி - மெய்-வாய்-சண்-மூச்கு-செவி எனும் ஐந்து 

இக் திரியக்களோடு ம், புலன் - சதத-பரிச-ரூ.ப-0ச-கர்சமெனும் ஐந் .றிசை 

ளும், சருமேத்திரியம்-வாக்கு- பாதம்-பாணி-பாயு- உபஸ்சம் எனும் ஐ L 

௪ டிமேர்.இிரியங்களும் , தீறிமீபால்- சட்வடபைப்பொலொசச, உடல் - சரீர 

மும், ௨ளி-மூச்சம், கரணம்-மனம்-பு?தி-சி2சம்-௮சங்காரெெெனும் அந்தக் 

சரணக்களு ம், சரை- பூமியும், £ர-ஜலரும், எரி-ரெருப்பும்,வாயு சாற்றும், 

வெளி-ஆகாசமும் (சவி7), பல- இன்னும் ௮கேக, ஈறில்வடிவு - முடிவில 

லாத உருவங்களும், ஆதிவாக-ஞானமயமாச, அடக்கி - அழுத்தி, ஐடல்ககு 

வர-தன்னில் அழுந்து வர், (௭-௮) 

இன்னானிது விலை£ நானெனவே 

உன் ளுகெடல் விீட்டொ ரவ) பள 

வென்னுவ ப ற் அர், ae Traian . 

தெக்காளு ம் மிறுப்பூ தெப்து.வரே, 0 

(இ-ள்) இன் ளுன்- இவன இன்ன ஜாதியானெனவும், ந.து - இப் 

பொருளும், இலை-இப்பொருள்சளும், ரீநானெனவே- நீரானும் இன்ன 

ஜா இயென வுமே, உல் னாகெட&- நினைத் த சகெரவதை, விட்டு-விட்டுசீம் ட, 

ஒரவத்தை-ஈனவாகிய ஒரு அலச்சையின், ஆளவெச்னறா-அளவே இப்பே 

தங்சளென்ற, அழிவற்த-ஞான மடைட் அ, இகசாலம்-இவ்வுலசமாயையை, 

உணர்ந்து-அறிச்து, 5 Hu-sdsras Pus. Duty H- 9 திசயசசை, 

எய்.துவர்-அடைவர், (9-ஈ.த்தனை) (௭-2) 
துன் பின்பிளன பையிகன் மூப்பெவிமை 

லென் றீநிறை பொறைமா னமயழுக்கர 
ஜென்றிங்குசை யெண்ணில்கு ஊக்குணியா 
Cuore GIs aon gras Cui Sus, 7 

(இ-ள்) யோயெ-அதமதியான பசாயணசான யோகல்வரர், தன் 

பும்-தக்கமும், இன்பும்-சுசமும், இளமை - பாலியமும், இகல்-பகையம், 
முப்பு-ஜெத்தன மும், எளிமை-ஆறியாமையும், கென்றி-ஜபழும், நிறை - 

பூர்ணமும்/ பொறை - சாக்சமும், மானம் - பெருமையும், 2முச்காத- 

பொருமையும், என் 2 -ஏன்று, இங்கு கரை- இப்படிசொல்லுற, எண்ணில் 

குணம்-கணக்கில்லாத தன்மைகளும், குணியாம் - முதன்மையான, ஒன் 

றில்-ஒரு உஸ் துவாகயசன் னில், Gara or ge i— ௮ழிய நினைப்பார்கள், 

(ஏ-சர்ரசை) (௭-2)



நல் amet, எ கூடு 

பிறவாகிற வாதபெ ருஞ்சடராய் 
மறவாகினை யாதும் னங்கெடவே 
றறயாவுமி யாசொன நிற்பா்டிறர்க் 
கறமன்றி மறஞ்செய ov Vai soar. 8. 

(இ-ள்) மனம்-மனமானது, மறவா து-ஒருபொருளை மறக்சாமலும், 

சீனையாத-ஒருபொருவை கினையாமலும், செடலே-நாசமாகே, யாவுமற 

வும்-ஏல்லா மீதா ர்றங்களும் நாசமாகவம், பிறவா க-ஜனிக்கசாச, இறவா த. 

சாகாச, பெருஞ்சுடசாம்-பெரிய ஞானசோதியாடு, யானென-மும்சஞான 
மேயானென்ற நிற்பர்-பிர்சப்பட்டவாள், பிறர்ச்கு-அயலாருக்கு, துற 

மன்றி-சருமஞ்செய்வார்களே யல்லாமல், மறஞ்செய-பாவஞ்செய, அறிவர் 
களோ-தெரிவார்சளோ? தெரியார். (ஏ-ற) 

லிபுவாம்விம லப்பொரு டாமெனவே 
JuntOan. ஸபலரு mui fast 
7படம்டெ ற அறவ? வ் தின், mg ம் B 

(கயபற்தரு மொழ்சொலவுன் aA x@ Cr, 9, 

(இ-ள்) விடவாம்-கர். தாவா, விமலப்பொருள்--சளங்கமற்றவஸ் சு, 
தாமென மிவ-ழுறிலாயெ தாமென்றே, சபலங்செட-துக்சம். நீக்கவும், 

ஸ.,லமுறம்-சமம் அடையவம்பெர்ு, பெரியார் -பெரியவாள்,பிதர்க்கு - 

அயலாரக்கு, ௮பபம-முச்சமில்லாத மோகுங்த்தன்மையை, பெற- அடைய) 

அருள தி பருபைசெய்வசல்லான, பயர்தரும்-பிறபபெனும் அச்சத் 

தைககொடு$ நம், மொழி9ரொல- வார்ச்மையைச்சொல்ல, உச் ணிலர்- நினை 

யார், (ஈற்றசை) (ஏ-ற) 

இரு OF Hl ei வி. கெட வெ ர் ரினாபின் 

மருள் ott Oia lf [சச இ கல பேர ட்ப்ச்ர்ரீ 

சய செர்ருக ர 1 a Bul av ard Blea 1 | 

பொருல்ே லஸ் LONI யென் கலர் பூரிய மே. 10. 

(இ-ள்) இருள்சேர் - அஞ்ஞானத்தைச்சேர்க2, இருவினை - நல்வினோ 

திவினைகளாகய இரண்டு வினைகளை, கெட-ாசமாகும்படி, எற்றினம்- 

ரீச்சிெனவர், பின்-பிறகு, மருள்சேர்-௮ள்ஞானம் சேர்ச்ச, மொழி-வார்த் 

தைச், ம.நிலமேல்-பெரியபூமியின் மேல், பகரார்-சொல்லார், அருல்- 

நிருபாகஷில், மேர்குமரன் றி-ே சேர்வார்களேயல்லாமல், இல் - Cana 

யில் சேர்வாரிலர், gat gb மொழி-௮வரிடவார்த்சை, Quigavei- 

ஞானவஸ்் gala Ceisz, கரையென்கிலர் - மோகசசையெனும் முடி, 

Gas sor, yiuGr Giang கூறுவர் மூடர்களே, (௭-2) 

௮௪ செய்யட்கம் 427, a 7 

ae tareta களைவார்,



M ii Ie DQ Dian eT Oe 

கடைக்கணித்தமைகூறல் 

Pre லடுத்னாடுு 0 ௬௮ம் 

(னி a ஷ் ரா (OW) F aps ரி ன் Corse வவளென்றன் 

Bho av ் a DA PT A . 

லென்ளைபான மரர்தடக்க லிருக்காலு மிலாவறுமை 
அ. டா 
பிய 4 ட்டா G சிப் 

[அ] . க ௪ . உர. ௩. உ 3 1 ° 

பின்னல்வடி வாப்க்திச வ னென்செய்வே னிதையொறும்தற 
கென்ரன் சேட்டு 

உத . a ச . ரு . oof ௩ [அ] A 4 

என்னையான மாகதவனபால வரமலன/ சூழ தேனச/ நா 

at ont. ந்திட் SUS om, 

(ஒள்) மூன்னொருநாள்- முன்னொரு சாலத்தில் காசமுணிமுன்-என 

தாசிரியராய சாசமுனிசவாமிகள் முன்னே, ஒச-நான்போய்கிறக, அவன் 

அர்காசமூகசவாம், என்றன் - என்னுடைய, முசக்குறிப்பால்-முசம்வாடி 

யிருக்குப் டையாளச்சால், என்னைய:ன்- ஐ.ச்மாவா௫ப என்னையான்- 

மாச்கிடத்தில்-ம௱ர்சஸ் சாணத்தில், இரும்சாலும்-நானிருக்தாலும், இலா 

வறுமை-இல்லாக சமி3சிரச்சனமை, எய்சலாலே-௮அடைசிலாலே, இன் 

னல்வடிவாய-துன்பவடிவாய், இசழ்சவன்-பிரசாசிப்பேன், இதையொ 

அத்சர்கு-இதை நீச்குலசர்கு, என்செய்2வன்-எப்ன செய்வேன், என் 

ரான - என்று எனதாசிரியன் சொன்னுளன், சேட்டி-றுவ்வாச்சியங்கவையான் 

கேட்டு, என்னை-ஆன்மாவாகிய என்னை, யான்மறச்து - யான்மறந்து, 

இவன் பால்-இய்வாசிரியஷிடத்த, வரலேன் - என் வரவேணுமென்று, 

சூழ்ச்தேதன்-நலோசித்மிசன், சிரித்சான்-நான் என்னையறிர்சசையுணர்ந்து 

வெனசாிரியனாஈசைத்சான், இடைர்திட்டேன்-விலகப்போய்விட்டேன், 

(ஏ-ஈற்றசை) (௭-2) 1, 

ae ் nay nme weet ge 2 நேத்திபெற நற்கு முயலுமொரு UPL Sas Sona 
தூன்போய் நின்றான் 

இட்டு இத்த கட டி வ 27 0௬2 சத்திய யிக்கருமம் பிறவிகர்து ஈசேகுஞ் 

ராரே லென்றான் 
ட்ட o> ம் * உர . a ச ச ௬ . 

பிழ்தேரி யென்றான் பெய் யென்மறந்து பின்றேிம் 
17 ராற்க னென்முன் 

1 |த்தசொண்டு சரிரஷையா இ.நரதுண்மை யென்றுசன்மம் [| OZ ag ec பச 2 இரு ) Shi 6 at 9 , iL 

புறங்கண் டானே. ப 

(ஜென்) மு 
eri Sarai gor பூர்வசமாசர்மம்யம், ஒராமுுட்சுவின் - ஒருமோக்ஷ 

அபேலை யுடையவனிடம், சோழுன்போய்-கோரசமுளலேயபோய் நின் 

சு, 1 ச . e 

தஇிபற-மொகு$மடைய, ஈற்சறுமம்-ஈல்லவேலைகளை,முய



கடைக்கணித்தவமமகூறல் ரள 

ரூன்-(ாதமூனியெனு மெனதாடரியன்) நின்றான், இக்கருமம்-நீ செய் 
யும் இப்புண்ணியகருமம், சத்தியமே - உண்மையாசதே (அனல்), பிறவி 

தக்து-புண்ணியபலனை அனுபவைக்கும்படியான இச்திரபிரமாதி ஜுனங் 

கவைக்கொடுத்து, நிச்து-புண்ணியம்சகரைர்ததே நாசமாக, ஏகும்-பூலோ 

சத்தில் சாழ்ச்சஜன்மம் எடுக்கும், சாசேல்-சருமங்களைச் செய்யச்சேசா 

என்றான்-என்று நாதமுனிசுவாமி சொன்னான், நீபித்சனோ-ஒய்க! தமுனி 

யே நீபைச்தியச்காசனோ, என்றான்-என்று சருமஞ்செய்பவன் சொன் 

ஞான், மெய்-நீசொன்னது உண்மை, எனைமறங்து-எங்குமுள ௮றிவாயெ 

என்னைமறர்து, பின் சேடிம்-வேறேகடவுளுளதாசப்பின் னேவிசாரிச்கின் 0, 

பிராந்தனென்றான்-அஞ்ஞானீயென்றான், புத்திகொண்டு-௮க்சருமி தன் 

டதிதியைச்சொண்டு சாய்ந்து, சற்றசையாது-கொஞ்சம் மனமசை.பாமல) 

இருந்து அறிவாகிய தன்னில் நிலைத்திருக து, உண்மையென் றா எழுணி 

சுவாமிகள் சொன்னது நிதமென் று. கன்மம்-புன்ணிய கருமங்களை, புறங் 

கண்டான்-நீக்கனொன் (ஏ-ஈற்றசை) (௪-2) 2, 

ஆலயத்திற் புருக்கொருகா எருச்சகபை வக்தனஞ்செப் 

தடி.காளித்த 

வாலையத்தா ரிருப்பகென்றா.ம் சம்புவென்றா செங்கென்ரு 
னதோகா ஸணென்றுர் 

காலைமுதன் மாலைவரை யன்றினுயில் வக் இடினீர் 
காணி ரென்றான் ப 

மேலருவவ்” ரெனத்காக்க மேலென்றான் சுயம்புகவ்டேன் 
மெய்யென் ரூசே. 

(இ-ள்) ஒருகான்-ஒருசாலச்தில், ஐல.பசீ்இல்-ரிவள் கோயிலில், புகு 

ஈது-(காதமூனி) ந நுழை து, அருச்சசசை- பூசைசெய்பம் ௫ GF & SE “aM, OB 

னம்செய்து - வணங்கிர்கும்பிட்டு, அடிகா ம்-சியனடியாரே? இச்சு ஆல 

யச்து-இக்த கோவிலில், ஆர் இருப்பது-அர் இருக்கறது, என்றான் - 

என்று கேட்டான், சம்புவெளன்றார்-. ௦சகருக்கள் babes இவ்வா 

லயத்துள் இருக்கிறது என்ரூர், எங்சென்றுர்-(காதமுணிகள்) எங்செயிருக் 

கிறசென்றார், ௮தோ-அ௮அதோ ௮ந்சமூலஸ்சான த்தில், காணெனருர் ர-பார் 

தீது தெரிர்துகொள்ளென்று குருச்கள்சொன்னூர், காலைமுசல் - உதைய: 

காலமுதல், மாலைவரை-.நஸ்சுமானம் வரையில், ௮ன்றி - சல்லாலமைச ச 

சிவவில்சச்தை பார்ப்பிரல்லா மல், துயில்வச் இடில் - நிததிசை வருமானால், 
. ப் me . ச ' . 6 . ச ௪ ௩ . ட காணீர-குருச்சளாகிய 54 உம்மிட தூக்சத்தில் அந்சச்சல் அில்கத்தைப்பாரீர், 

பச . ச சு ச . ச . 
என்றா. என்று BT SOLO ET னான், மேலருள்வீர் எ ‘ ச Fh BEM 

LESS Db LS மேவிருப்பதை இரொஈபசெய்விரென் ners ஈ, தூச்சம்மே 
லென்றுன் ர- ரலகத்திரா்று மல் துரிபசவமென் நா தமனி Kat ae ன், 

சபம்புகண்டென்-குருச்சள் அறிவாகிய சுயம்புலிய்சச்சை தசிச்சேனென்
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i, மெய்யென்றார் - நாதமுணிசள் உண்மையென்று சொன்னார். 

(ஈ.ஈறசை) (௭-2) de 

விண்டுவுறை யாலபத்திற் புகுக்சடி.3ப னென்றாங்கு 
a ற்றி CB 5G. தி 

யண்டமுண்ட இரு வாயா னமர்பள்ளி யெம்கசென்று 
னதோகா ணொென்றார் 

கன்டதின்றோ மீர்துபிலும் காலறந்டநு லண்டமுண்ட 
கதைக பென்றான் 

கன்றலரீர் பொல்வதென்றா சாய்ந்தோய்ச்தாற் ரெரியுமென் 
ககைத்திட் டான. 

(இ-ள்) விண்டுவறை-விஷ்ணுவூக்ற, ஆலயத்திஃ-கோயிலீல், புகு 

ந்த-(ராசமூனிசுவாமி) பிரவேசித்த, அடியேனென் -அடியேனென்று 
சொல்லிக்சொண்டு, ஆங்கு-தவ்வாலயத்தில், விஃறிருந்தேே- சனியே உட் 

BITES DRIER, ௮ண்டமுண்ட-ஐயாபட்ட.சே உலகைவிடுக்கின, திரு 

வாபான்-அழடப வாயையுடைய விஷ்ணுவானவன், அமர்பள்ளி- பொரு? 

இ.பபடிம்கை, எங்கென்றான்-எங்கிருகறெது என்றுகேட்டான், Host 
காண்-௮2தா மூலஸ் தானத்தில் விஷ்ணுவானவர் வீக்செக ரூபமாய்பூ,த் 

அக்கொண்டிருப்பதை பார், என்றார்-என்று பட்டாசாரிப ருரைத்தார்? 

8ீர் தயிலுக்காலத்திம், சாதமுனியானவன் பட்டரைப்பார்த்து, ஓய்! பட் 

டசே $./ நூம்குங்கால,த்தில் நீர் அண்டமுண்டகதை-நீர் உலகைவிழுங்கிெ 

சதையை, கண்டதின் 2ர-8ர் காண்டிலையோ, என்றான்-என்று கேட் 

டா, மீர்சொல்வது-(அதற்கு பட்டர் pul நாதமுனி? ப விஷ்ணுவைப் 

டோல் நான் என் தூக்தத்தில் உலசம்விபழங்கெதாக) $ரசொல்வ BI) BG Dod 

என்னார-கல்லகல்லவென்று செொனஞுர், ஆப்க்து ஓப் 2ால்-ஐ.ப்| பட்டமே 

வேதங்களைகுருமுசமாய் விசாரி றிந்து மனம் சத்றுவமாப்சசேடிழ்து 

அடங்கல், தெரிடுமென் று-நீர உலகம்விழுக்கனசதை செரியுமென்று) 

ஈசைர்கிட்டான்-(காதமுனிபானவன்) சிரித்தான். (T- 9004) த) 4, 

கர்றலா்க ளிடைபெொருசம் விவேல புசாணக்கள் 
எற்ற கேட்டாங் 

குற்ற தனை யெதுலாக்க முபல்கின்.2 செனப்பி ற்விக் 

‘sina ந்து 
சிற்சொருபச் தனைச் சீவன் சே வென்றார் பிரி ரதுண்டேற் 

Gaus சென்றான் 
நற்க;ரம மெசுசென்று A520) sen மூன் பணிர்தூப்த்2த 

னன் My சே, 

(இ-ள்) ஒருசத்வி2வகி-நல்ல அறிவாளி ஒருவர், கற்றவர் எனிடை- 

வாசிச்தகர்சனின் நூிமிம் (உட்சார்ச்த)) ரி jrism oad - மெபுரரணய
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க சழாக்சேட்டு-சொல்ல நாதமுனி எனும் ஆூமி.பன்கேட்டு, ஆய் 
குர்மு-அப்புசாணஞ்சொல்லும் புரராணிசரிடம்சேர்ச் து, எதனை ௪ துவாச்?- 

ஓய், புராணிஃரே எதனை எ துலாசமாற்ற. மு.பல்சன் நீர், என - பிரயத்த 

னப்படி௫ன்றீர் என்ற சேட்டான், பிறவிக்குறைகள்-ஜனிக்கும் ன்பம் 

கள், தீர்ச்து-நீக௫, சவன்-உயிரான ௮, இர்சொருபர்சனை-ஞானவடிவான 

பசமாத்மாவை, சேரவென்ருர்-சேருவகற்சாக புராணஞ் சொல்லுகியே 

னென்று புராணிசர் சொன்னார், பிரிக்கதுண்ெெடல்-௮தற்த ஈ1தமுணி 

என்பவன் இர்சொருபச்சைவிட்டு ஜீவன் பிரிக்தத உண்டானால் சேரா 

தென்றான் -சேசாது என்று சொன்னான், நற்கருமம்-புராகிகசானவர் 

ஐய்! நாதமுூணிமிய புண்ணிப சருமங்கள்செப்வது, எதற்கென்றார்-எதற் 
காசவென்று கேட்டார், இஃற்கென்றுன் (ஓதற்கு நாதமூனிசொன்னதா 

, வது புண்ணிமகருமம் செய்திக்சொண்டு வருமபோது ல்விடம் வரும் 

பெரியவர் திவனைவிட்டு சீவன் பிமியவிஃ்லையென்று செறிலிப்பார்கள்) இத 

LHF ON எனறான், பணித்து: அப்புமாணிகர் ஈ:தழனியைவணகதேகொன் 

உட்க தினி -நான் இன்று அக்மாநமாரமுற்ழு பிழைத்மீதன், என்றுர்-௮.கறு 

புசாகணிீச7 சொல்னா, (8-௮சை) (எ-று). 9. 

பெர்குமுக்தி யறியாது பெருங்காப்பி யம்பயிறர்றம் 

பெ.ரி.பான் முன்னின் 

றிச்தரை3மேற் போதிப்ப தென்னென்றான் விக்தையென்ரு 

செதனுக் Carbs 

புக்திகொண்டு சொலுமென்றா னவித்மைந்கென் yt EP § தரன் 

வித்தைக்கென் மூர் 

விரைந்கேன் வித்தையென்றான் oni sda ரமூரககைத்து 

விலுடகொண்் டான, 

(இ-ள்) பெச்சருத்தி-இன்ன.த பந்தம் இன்னது மோக்ஷம்(என்ற), 

அறியா த-செரிச்துகொள்ளாது, பெருக்காப்பியம் - பெரியசாவியல்களை, 
பபிற்றம்-படி,சது பிரசங்கிச்கும், பெரியான் முன்-பெரியவன முன்னே, 

Bo a(S son என்பவ போய்) நின்று, இத்தசைமேல்-ுயா/ காவிய 

மோதுகோரே இந்தப்பூமியின் மேல், போதிப்பது-ஜனக்களுக்கு நீர்போ 

தனை செய்வத, என்கொன்றான்-என்னவென்று கேட்டான், விச்தை- 

ஐய.! பாதமுனிகளே கான் ஜக்கஓக்கு அறிவிப்பதஞானம், என்றார் ~ 

என்று காவியர்சாமாசொன்னார், நீர் எதலுக்கு-ஐயா! சாவியச்சாரசே நீர் 

எசினுச்கு ஞானம்போ தஇக்கிதீர், புச்திகொண்டு-உம்மூடைய அறிவைக் 

கொண்டு ஆம்ச்து, சொலுமெல்றான்-செல் மென்று காசமுணிகேட் 

டான், நவிச்தைச்சு-௮ எனா த்திர்கு, எல்ரு்-ரானம்2டோ இச்ோன்



உ௱௱ அனுபவானந்ததீபிகை 

என்று காலியச்சாசர். சொன்னார், நிரித்தான்-ச௪டமாயெ அஞ்ஞானம் 

சோன்தை யறியுமாமென்று சாகமூனி ஈகைத்தான், விசதைக்சென்றார்- 

சாலியக்சாரர் நாசமூனி பரிசாசஞ்செயசசை தெரிந்துகொண்டு ஞானத் 

இர்குதான். ஞானம்போஇச்சிறேனென்றார், வித்தைச்கு-ஞானச் இற்கு, 

வித்தை-ரானத்தைபோதிப்பது, என் என்றான்-என்னகாசணம் ஏன்று 

நாதமுரிசேட்டான், ம_ச்மேன்-என்றும் அஞ்ஞானமின்றிஞான மேயிருப் 

பகதைமறர்து சொன்னேன், என்றார்-என்று காவியச்சார/சொன்னார், 

நசைத்த-சாவிபம்காரர். உண்மைதெரிச்து கொண்டதற்காக 'சிரித த, 

விடைகொண்டான்-காவியம்சாரரிடம் சாதமுணி உத்திரவபெற்றுபோ 

ஞன், (4-ஈமரை) (௭-) 

௮௧ செய்யள் 413, 

தெவள படட வடவை விட டு. 

Grows Fano. 
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தோ நட பிறப்பிறப புப்றன் போ ற் [௩௫ VII Ned Lp vapor Oui wh 

Gaius aorysay Cua Cary), 

(இ-ன்ி) சோழி-எனதன்புள்ள பாக்கிய, அர்சம்-முடிவும், முதல் - 

மூ.சிதும், அமச்சம்- நடவும், முல்லாவெனை-டஇல்லாத ஆன்மாவாகிய என்னை, 

யான்மரக்தே - கான்மதச்சே, ஐருடல்வடிவாெகான் ஒருசேகவடிவா௫' 

கொத்து ஈடணைகளால் வரும்தி, பிறப்பிமப்பு-ரனனம் மாணமென்பசை, 

உ ர்றேன்-அடைக்சேன், போல-போல, சொய்யசனவு-அற்பமாயெசொப் 

பனத்சை, சண்டேன் - பார்த்தேன், ௮தி-[ இதை 8) செரிக்துகொள்வா 

wis, | 7-2 | l. 

வாக்கும ன$்கொட ராதவெளை 

வஞ்சி மாயைது ணைசெயக் காலன் 

வீக்கு  யொறுத்திட நொம்சேன் போல 

வெய்ய கனவுகணன் டேனறி தோழி, 

[இ-ள்] சோ.தி-எனசள்பு ரள பாங்கியே, வாக்குமனம்-வாசக்காலும் 

பன த்தாலும், தொடசாத-மீண்டப்படாச, ஏனை-௮தியாயே என்னை, 
௩ ர் * ட e , ச - ' e 

உஞ்சக-சபடிய। யெ, மாயை - ( இல்லாச்தன்மையற்உ] மாயையானவள், 

தணைசெம-எனச்ரு சசாயம்செய்ய, காலன்-யமன், லிக்? [யமபடாவேச் 
மகாமகோபாத்பாய, டால்
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்ெ ண்டு பாசச்ஃயிற்ருல்] சட்டி, ஒறுத்.திட-வருச ட, சொர்தேன்போல்- 
வரு$தினவன் போல், லெய்யகனவு-கொடிய சொப்பனத்தை, கண்டேன். 
பார்த்தேன், அ.றி-[ இதைநீ] செரிர்துகொள்வாயாக, [௭-ழ.] 9, 

ஆதாச மாகு மூறிவா மெனை 
யான்மறக் தோருயி ராக நினைந்தே 
வேதா முநலோசை யேத்தி யேத்தி | 

... விண்பாடு பட்டகனாக்கண்டேன் ரோழி. 

(இ-ள்) தோழி-எனது'பாமங்கியே, தசாரமாகும்-சகலசசாசசத்தோற் 

நிங்களுக்கும் “மு.தற்காரணமாயெ, அறிவாமெனை-ஞானமாகய என்னை; 

யான்மறக்து-கான்மறர்.த, . ஒருயிசாக-என்னை ஒருஜீவனாச, நினைச்தே- 

கான் எண்ணியே, வேதாமுதலே/ரை-பிர்மா-விஷ்ணு-ருச்திரன் முதலி 

யோசை, எத்தி எத்தி-து.திசெய்து ததிசெய்து, லீண்பாடுபட்ட-விருதா 

வுனகஷ்டம் ௮டைக்ச, சனா-சொப்பனம், கண்டேன்-பார்ச்சேன், (௭௩, 

எல்லா பறியு மறிவா பெனை 
யானறி பேனென் நிருமறை யாதி 

சொல்லாய்க் தறிக்தின்ப முற்மறன் போலத் 

தூயக னவுகண் டேனறி தோ]ி, 

(இ-ள்) சோழி-என துபாங்கியே, எல்லாம்-யாவ.ற.று சோற்றங்களை 

யும், அறியும்-தெரிச் துகொள்ளுகி௦, ௮அறிலாமெனை-அன் மாவாடய என்னை, . 
யானறி2யன்-கான் தெரிர்திலேன், என்று-என்று நினைத்து, இருமறை 

யா.தி-பெரிபவேதம்கள் ஸ்மிருதிகள் புராணே இகாசங்கள் முசலியவற்றின், 

சொல்லாய்கது-சொரற்சலை ஆசாய்ச்து, அழிச்து-ஆன் மாவன் றி திசணமும் 

வேறில்லையென்று அறி$்.த, இன்பமுர்றேன்போல்-ஆத்மானச்த மடைக்த 

வன்போல, தூயசனவு-பரிசுததமான சொப்பன ச்சை, சண்டேன்-பார்த் 

தேன், ௮றி-இதைந் அறிச்துக்சொள்வாய், (௭-ற) 4 

இருக் தப டியிருப் பேனை மறச் 
தென்னி லுலகுயி சாச்சி யீக்கும் 
பெருக்துய ருக்கட மாகு மாயை 

பெற்றொழீஈ தேன்போற் கனாக்கண்டேன் ரோழி, 

(இ-ள்) தோழி-பாக்கியே, இருக்தபடி என்மும் உள்ளபடி, இருப் 
பேனை-இருக்ெற என்னை, மறக்து-நான்மறர்து, என்னில்-சவனாயெ 
என்னிடத்தில், உலகுஉயிர் ஆக்்ச-உலகையும் ஜீவனையும் உண்டாக 
அழிக்கும்-என்னிடமாசவே உலகுயிசை அழிக்சின் ற, பெருந்துயருச்ூ 2 
பெரிய2ச்சத்தற்கு, இடமாகும-இடந்தரு, மாயை- (இல்லாச் சன்ன 
யுள்ள) மாபையை, பெற்று-அடைந்து, ஒழிர்தேக் போக் -அம்மாயையை. 
விட்டு நீம்ேனென்போன்ற, சஞு-சொபபனதர்தை, சண்டேன் - பார்த் 

சென். (௭-2) 6 
6 ்



௨0௨. அதுபவானச்தநிபிகை, 

என்றும் bon 8 Moras மெளை 
யான் மறக் தெங்கெங்குர் தேடிய crass 
Qt om (ps குரவ னருளா லின்ப 
போத முணர்க்த கனாக்கண்டேன் ரோ. 

_ [இ-ஸ்) சோழி-என்பாட்கியே, என்றும இறப்பு - எதிர்க நிகழ்வெ 

னும் எக்காலத்திலும், Sart ®- 500 ச்குத்தானே பிரசாடுத்து, விளக்கும் - 
சசாசரப்பொருளாய் விளச்குன்ற, எனை-அ.றிவாகிய என்னை, யான்ம 

ரதிட்ரான்மறக்த,. எங்செங்கும்சேடி - எவ்வெவ்விடங்சளிலும் எள்னை 
விசாரி தக்சாணாமல், அலைக் 2த-சஷ்டப்பட்டு 2 கிரிக்சே.பொன்றா-சாகத 

குச்வ்ன்- ஆ9.யனி_, அருளால்-இருபையால், இன்பபோசம் - சுகஞான் 

வடலாயெ என்னை, உணார்க்ச-மான் அறிந்தசொண்ட, சனறா-சொப்ப' 

ன சீதை, கண்டேன்-பார் தேன், (௭-௮) 

மேடக் தெளிவுல காதி சாணு 
மொய்யறி வென்னை மரக்தவை இரக் 
காடா தியிர்றவ மெய்தி பொய் 
கநக துய்க் தேன்போலக் கனாக்கண்டேன் ரோி, 

(இ-ள்) சோழி-என்பாக௩்கியே, மூடம்-அஞ்ஞான மாசவும், செளிவு. 

ஞானமாசவும், உலகா இகாணும்-உலகா தியாகவும்சாணப்பட்ட, மொய்ய 

றிகெங்னை-கெருக்யெஅறிவாயெஎன் னை ,மறந்து-ரான் மரக் த, உலை ச- 
மடர்தெளி2வனும் பேசமா தியலை-சள் நீம்ச, காடா இீயில்-சாடுமலை முத 

வியவைகளில், தலம் எய்தி-சபசுசெய்த, பொய்கழிர் த-மூடம்செளிலா,? 

,நிபனையிலிருக்து ரீக, உய்ச்ேசேன் போல்-பிழைசத்சேன் போல, சனு-சொ 

/பன்சை, கண்டேன் -பார்த்தேன், (௭-ற) 1 

என்று பெனையன்றி சே?! பொரு 
of aaa இருக்கவுண் டென்னு நினைவா 
னன்ற த இன்பதான் பங்கள் வந்து 

நரச மடையக் கனாக்கண்டேன் றோமி, 

(இ-ள்) தோழி- என்பாக்கியே, என்றம் - எக்காலச் திலும், எனை 

5 p- ஆன்ம வாகிய என்னை ச்தலிர வேற. அன்னியமாக, ஒர்பொருள்- 

ந வஸ். தவம், இல்லாதுருச்ச - இல்லா திருக், உண்டென்லும் - உண் 
டன்கிற, நினைவால் - எண்ணச்தினால், ஈன்று தி.து - ஈன்மை இமைகள்; 

அன்ப துச்சம் - சசதுச்சக்சள், வந்து - என்னிடம் உண்டா, se 

பைய - அழியுர் தன்மையான, சனா - சொப்பனசத்சை, சண்டேல்-பார் 
2 தன், (௭-2) ட் 0 

என்றும் பிரியாக வெள்ளைப் பிரி 
Bou ips sa Con os ond on is



இயற்ககநிலைகூறல் eevee 

முன்றிகழ் பொய்ப்பொரு ளாய்ர்22 யின்ப 
'தேத்றரு வான கனுக்கண்டேன் ரோழி. - 

(இ-ள்) சோழி - என் பாக்கியே, என்றும் - எகிசாலதிஇலும், விரி 
யாச- வேறு வேருசப் பிரியுந்தன் மையீல்லாச, என் னை - ஆன மானா 

என்னை விட்டு, பிரிர்து - வேறாகப் பிரிக்து, இன்பம் - ஆன் மசுசத்சை,. 

இழந்தவன் - போச்சுடி சவன், எனன - என்ன, விள& - பிரகாசதீது 

முன்திகழ் - முன்னே பிரகாரிச்றெ, பொய்பபொருள் - பொய்யாக 
சராசசவஸ்.த க்களை, ஆய்ர்தே - விசாரிச்சே, இன்டமூற்றருவான - ரான் 

சர்தோவூமுறீற முழுவடிவானவனேன் றெ, சஞு-சொயடனத்சை, சண் 

டேன் - பார்த்தேன், (௭-2) 

என்னினை வென்னில டக்கும் வித 
மென்று மியல்பா யிருத்தன் பநசதே 
பன்னெறி யாலநை மாய்க்கப் பாடு 
பட்டொழிீர் தேன்போற் சனாக்கண்ெடன் ஜோழி. 

(இ-ள்) சோழி- என்பாக்யயே, என்னீனைவு-என்னிடவெண்ணம் 
என்னிம் - ஆன்மாவாஏய என்னில், அடங்கும் - அடங்கு, விதம்-மா 

BA, என்றும் - எச்சாலத்திலும், இயல்பாய் - சுபாவமாய், இருத்தல்-இ 
ருசீசல், மரர்தே - மறந்தே, பன்னெறிபால் - அட்டமாதி Mi Reon, 

சண்முயொதி முத்திசைசகளுமாகிப பலவழி.பால், அசைமாய்ச்ச - அம்மன 
தை நாசஞ்செய்ய, பாடுபட்டு - கஷ்ப்பட்டு, ஒழிச்சேன்போல் - மஷேே” 

சாசஞ்செய்சவன் போல், கனா - சொபபனம், 1கண்டேன் -- பார்சசேன் 

(எ-ம) 10 

ஆக் செய்.புட்சள் 453, 

நூன் முடிபுகூறல், 

er 

  

ஸ்ரீ சடகோபாம்லார் திரவா£கு. 

(தித்தன் வயிற்றிற் சறிதபிறச் தாலதுபற் 
தெத்தைத்தின் றெக்கே யிருக்குமென் ரார்ச்-சத்சைக்தட 
திங்கே யிருக்கு''மென்ற வாழ்வார் திருவாச்குக் 
இல்குசையா மிர். நாலென் றெண், 

(இ-ள்) சித்தீன் வயிர்றின் - ஞான.த்தினிடச்தில், செ].த - சக்சல்ப 
மானது, பிரர்சால் - உண்டானால், அது - அர்த சக்கல்பும னது, பர்௮ு- 
9/௫, எசைசதின்று - எசைப்ட9,2., எக்சே - உல்உீட இல், இருக்கு



    
டட “ee ம் ஜக்கு ௫௭8 

ர் Beta, exp ஆழ்வார் - ஏன் பதே 'சடசோபாழ்வ 

Gare wee - அழநியவாரதச்கு,. இந்தூல் - இவ்வறுபலாரர்த நபீ 

யனும் சாலச்சரமானது, நங்குஜ்ரயாம் - இக்குபொறுத்தமான , 
3 AiAsssgrs, oa p என் - என்று நினைபபாயாக (ஏஃறு) 

     

  

தில ளவ Cami தி$வாக்கு, 

'இயத்தி வீங்கித் தெசளிர்தார்க்கு வையத்தின் 
வான சனிய துடைத்'தெனலை-யையமறக் 
காட்டுர் தசதிடத்தே கணடவர்க எாரஈந்த 
Bet. Libs ET AUT LPS BEG, 

. Bee) ஐயத்தின் - சக்தேசத்திலிருர்து) 3ம் - £68, செளி। 
க்கு - தெளிச்தவர்க்கு, வையத்தின் - உலசதீமைச்சாட்டிலும், வான 

டோஷலோசமானது, கனியது - மிகவும் நெருக்கமாய், உடைச்து--௨ 

WH, Werke - என்று சொல்வதை, தனதிடத்தே - ஆன்மாலாகயெ ge 

டத்திலேமே, ஐயமற 4 சர்தேகம் நீங்க, சாட்டும் - சாண்பிச்கும், ௪। 
வர்சள் - தன்னையறிர்தவர்சே் , அசந்த காட்டம் - இரந்தரட்டத திவிரு 

அகலார் - நீம்சார்,சன்கு - சுசமாகவாழ்க - வாழ்சகதடலர்- (௭ 

Osho 6 
முத்தித்று 

0:6௫ 
மகாமசோபாத்யாக, டாக்டர் 

உ. வே, magne suit நால் நிலையம 
அல்ம்யாது, சேன்னை..10,




