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பென் ரலோ?ி௩௪7 ஒங்வாறுசெய தவர்களைச் ரரத்திலிட, 

அபமபாது வவேசு ணிரூபகனாதிய ம௩ இராலோசனைத் தலை 

வசைச் கட்டி இனி யாம் எப்விசர்சாலேனும் நமது பிதா 

கன் சார்புபெற்று அவரது சிறை தவிர்த்சற்கும், பிசா௦கி 

சராபொழுித்து மோக Huan apf வசப்படுச இிக்சருவற த் 

சீற்கும் எர்ஙனஞ் செய்சா லியாவருஞ் சுகமுறுவார்க ளென் 

பதீரிகும் எவ்விச மூயறசியா விவர்கள் செயிச்சப்பவொர்சளெ 

னபதற்கும் ஏர்ற வாலோசனையி விருச்சையி லஃதணார்கச 

வவ்வ தீ சப் பிரமந்சானே சொருபாநந்சரென நாமரூபங்கொ 

ண்டு விவேசனாதியர்பா லெழுர்தருளிவக் சவர்கட் கனுக்கிச 

இக்க ௮ல்வனுச்சரசத்தை யவர்சண் மிச்ச வுபபலமாகச்சொ



௬ சசிவன்னபோ தம். 

ண்டு, மோசனாதியசை நீாரவூலப்பரி கி Daan, gm ww 

வென்ற போர்ச்சளச் இன்கட் சில சக் கள்ள மாழிசாதிகளைப் 

பாசஞ்செய்து அதனைப்புறச்சோலைப்பேய்சட்கும், அஸ் இயா தி 

சள யடி ச்துக் கூர்செய்து ௮சனை யுட்சோலைப்பேய்சட்கு:, 

அவற்றின் பவப்பி தீரவளிச்கு முயற்சி கடக்கப்போடின் றது. 

இுதிங்கள் ஈல்லகாலமெனச் சேவி பேய்சட்குச் கூறியசாக 

GIS, “Mapa ளாயினு மன்பர்ச் குருவமாய் வருவ'” eorex 

பளறிகிணங்க வோரிதஇிகாச மூண்டாவெனக் சோன் நிய ஐயக் 

al 7 k mi 9 a” c 0 ம 7 ட்ரம் 7 1! சீவாச்சுற்கு விஷ. மூசவிய சேவர்சளுர்குப் பாவலுப 

தேசிசச a Sarsgag ganar SACs ops Sam pCa sai sy 

மல இயாயமாக்டு யதி லவ்வதீதப் பிரமமே :மாகந்இிபரர wiecr 

னாக ௨டிவங்கொண் டெழுந்தருளி வரத. சிவண்னனுச் சனுக் 

இர௫ச்சு வ.சேச சம்பிரசாயசசைக் கூறவறு, 

அல, 

அவதாரிகை:--பச்குவவான் ௪ டமது பவச்தன்ப நீக்கு 

மோவெனச் சபிக்கு மச்சநீச்தி யவர்களை யசமுகப்படுதல், 

கவி:--அலகை யச்ச௪ மறவக வான்களு 

முலஇின் முத்தி பெறும்பரி சோதுவாம், 

(இதன்போநள்.) அலகை - சமயவான்்௧களென்லும் டேய் 

களது, அ௮ச்சமற பவப்பிணிக்கஞ்சு மச்சந்தீர, அகவரன்க 

ளம் - அகம்பாவச் சிபேட்டரும், உல$ல் - பிரு திவியண்டம் 

இல், மூச் திபெறும் பரிசு - முத இியடைய மார்ச்சத்ை, ஓது 

வாம் - சொல்லுவாம்-.- என் வாறு,



சசிவளன்னயோதம். ௭ 

மூச்கிபெறம்பரிக அலகைம் ஈன்கமையானும், மூன்னாக் 

சாய வாண்களேையே பேியனங்கறிபி அக் கண மையாணு ம், 

இஃகே யலகை யென்ற சற்ருக் எமயவரண்களெணவுர், மூமும் 

சுக் தவம். சமா இசட்சசம்பகி ன, நக மாச்டிரார்சச பலபோச 

விரசம், நிக்தியாகிக் இய உண்ணாவிரம், யோகம், இரியை, 

சியை, காஸ்ஜி, ஈபாஇர்துவடு இமை மறுமைக்சேற்ற நந 

sot car ayia Ad ao Os ana Oana? gs Cara 
. . . 6 எர கு பச . ra) ச 

மாய் நிற்கு மவுட்டிக far Cuts யசம்பாவர் சேட்ட 

செனவும், எனையகதிகரரிலின்றி மூம்இப்பேறு geile Bul 

லாஎலானுர். அம்மக்கம் பேறுக்கிெடம் பிறு இம்யண்டமாசலா 

இம்,ழிய்கேயுலென் றஈற்குப் பிரா இவியண்டமென்னு முரை 

கொண்டாம்... அகவான்.௧ ற. மென்பதம் area Seem 

மொனப் பொருள் கொன்ினவர்சள் மாச்தியறும் பரிசோது 

வசாற் கரேட்டமில் க); wren lung சாகனமு இரக 

சோருமன்றி யேனையோருமெனப் பொருடாரச்சிடந் சவக 

வாவ்களு மென்பதின்சண்ணுர்ள உம்மை இழறக்கது gif 

இய: எச்சவும்மை, 

வினா:--சமயவான்் ளை யலகையென்ற தென்னை? 

விஃட:--வரச்சியார்த்த வட்சியார்சங்களைச் சுர. திகாண au L: ZA ~ ei ே 4 

மாயன்றித சற்பிரத்தியட்சகாரணமா யுணரரமையானும், அங் 

ன மூணராதவிடத் தகம்பறத்கி னிறைவாய்ச் தமக்கு 

விளங்குவத: விடயசசப் பிரச்தியட்ச மாசலானு ம, அவ்விட 

WE FL பித் தியட்சச் இனின்று மவர்கூறும் வாச்சிய லட்ச 

மார்ச்சு சிச்சாந்ச முரணுமாசலானு:ம், அங்கன மூரணுதல் 

செரியாதுரைக்கும் வசனம் முன்னுக்கும் பின்னுக்குஞ் சம்



௮ சசிவன்ன டோதம், 

பந்தமற்ற வுளறலாயமையு மாசலானும், அஃவுளறல் பேய்ச் 

குணமாசலானு மென்க, 

வி:--பாமோனாதிய சேவர்களாலும் மூணிவர்களாலும் 

விதிச்சகப்பெற்றது சமயமன் ரோ? 

விடை:--தம். ௮அவாங்மனே கோசசமாய்ச் சானே 

தானாக விளங்குவது மூச்தியாதலி னசனை வெளிப்படிச் த 

நிமித்தம் நான்கு பூசக் இலும் வியாபிச் இருப்பதுமன் றியு 

மவைகளாரக விளங்கஇயு மொருவர்ச்குக் சோன்றாது நீற்கும் 
பூசாகாயச்மைக் சாண்பிக்கு நிமித்சம் கடாகாய முதல்ய 

வாகாயத்சைச் காண்பித்து அவற்றை நீக்டிப் sane Tue a? 

வெளிப்படுசஐஞ் சாஇருயச்தைப்போலப் பிரகிரு தி மூ,ச 

பிரு இவிவசையினு.ம் வியாபிச் இருப்பதுமன் றியு மலைகடா 

னாக விளங்கியு மொருவருக்குக் சேரன்றாது Oracr சினா 

காயத்தை யாவர்க்குக் தரிரிப்பிக்கச் சர இருசிய மாகக் கூறிய 

பிம்பப் பிரதிபிம்ப ஞயத்சாறி சமயோச்தமாகப் பச்குவத் 

சளவுச்கேற்கச்2வேசுவாகூடச் சபிரமமென YD, YF DGS FC 

சுச்சப்பிரமமெனவும்,இ துவேசானெனவுங் கற்பித்துக் கூறி 

யசைப் பூருவபட்சமென்றுஞ் 9,ச.சாக்தமென்று முப்த்துணர 

வகையறியா தந்சந்ச வவசரரிலையே யுண்மைப்பொருளெனக் 

சரு.இ மேற்றாவா தங்கங்கே இயங்கி கிர்பா ரந்நெழிச்செல்ல 

வேதாகதமூச லுலகாயிச மீறாக்கெடந்த சமஸ். த சமயங்கறம் 

விிச்கப்பெற்றனவென்கச, 
ப் 

விஜ:--அ௮்றேல், வேகா ச சபிப்பிராய மித சானோ! 

விடை:---இதுவேயாமென்ச,
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8 ப . . ௪ * * (இதன்றம்பர்யம்.) உலகர் இன்கண் சமயக் தினுஞ் சம 
யாதிசச் இனுமுள்ள மூமுட்சுச்கள் பறாவான ரார்க்கங்களை 

ரூ . ட ச 0) ம * ‘ . - 8 

யிறு இியாகக்கரு இத் தவியாம லவர்சட்குச் சுளாவான மார்க்க 

மாயுள்ள முச் திஉறலைச் சருணையாற் கூறினாரென்பசாம். (௧) 

இ-கை:--மேன்றூச்தி பெறும் பரிசென்பது ஞானிகள் 

கிருபாரோச்கள் சாலெனல். 

கவி Ly MIG. பாவ மெலாம்பமி {47 ODT 
உடு 5 “5 அட! 

CLF SMM BB HT னி வி றி! ட மேவாம்மம, 

(இ-ன்.) புணர்க்ச - சங்கர்பச்சாலணைக் ச,பாவமெலாம் 2 

பாவ என்மங்க எணைக்தும், பரிபூரணம் - யாவு ஞ்சின்மாச் இர Su டப் OT #F GiO, L4 7 O00) LD 12/7 2 த் 

woe a . ) * 

மாக, உணர்க்சஞானணி- செரிர்சு ஞானவாவ துட விழியட - 

ஈடாட்சந்தங்க, மிர் - நீங்கும் ஜு, I~ Bes. 
ts 

(பதசாரம்.) தனது சங்கற்பச் ிலுண்டான HCE TES 

சீனி முதலிய கற்பக மனைத்றிறுவ் கூடி தலைப் புணாந்தபாவ 

மெலாம் எனவும், அச்சங்கற்பந சன்ணிற் கரைகது யாவு சா 

கை விளங்குவசைம் பரிபூரண மூணர்க்ச ஞானிஎனவும், 

வ்விளக்கப்பார்வையாற் சகல scrip age eeu wow 

கோடும் எனவுங் கூறினார். இங்ஙனங் we msege Wao 

னாம் ஞானநூற் பலவிறுமாள்ள். உபதேசகாண்ட ச்துற் 
காண்க. 

விஷ: சார்சாமுன் செய்சவினை சாமே யனுபவிப்பர்'' 

என்னு மவ்வைவாக்கியப்படியும், “கானே சங்கற்பிர துத் 

தன்மாச் இரத்கால்'' என்னும் வாடிட்ட வாகஇயப்படியும், 

IOS sus Cus தி னறியாமையினாற் கட்டுப்பட்ட சஞ்சிதமா 

இய வினைகளனுபவிச் சாவது ௮ச்சங்கற்பச் இன றிவினாலவ்வி



BO aF oust Gung. 

னைக ளெரித்தாவது தரவேண்டுவதே யன்ி பொருவர் சங் 

BLUSH Qantas Moe ளொருவர் சங்கர்பச் தினா 

லெ௩யனம் தீரும்? 

4 க ‘ . ’ ‘ a 
QI it lS பஞ்சி னை யழிக ப்போர் பலசன்ம as விச 

விச்சாம், சஞ்சிச பெல்லாஞானச் தழல்கட்டு பொண்ணீருக் 
உர் ு ட் டம்” ச * . ட Gin’ ஐயனே யென fi Car th car ணறர்சசன் மஙற்களாண்ட, 

ர rd ms ஞு : “5 oh ச 5 மெய்யனே யுபசேசிச்சக வெளிவக்ச ரு.ருவே போற்றி என்ற ர் 

ரு 

Wy 

' 

ரூ ட ச . ஈட 

a Ke a FL. coy Ea NSU BUH SII iid. Om ha GT & 

என்ற சச்வாச் இனாயசா.ரிசள் சஃ்பிர சாயப்படியு டி OC wt 

டக் திரண்ட இருமமணி'' என்ற வள்ளலார். வாக்ியெப்படி 

யு.0, தனதறிவிற் சாசாராமான வானக்சேோ௭யச்திலவ்வறிசல் 

சரைசலா ல௩்விணைஈ ணீங்முமென்ச. 

(இ-ம்.) சித்தே யானந்தம் ஆனர்சமே சிக்சென்ற ஒரு 

மையான பிரமமே யோருருவாகவந் சிணுக்ளிரகிக்கு CMG 

சாியர் விழியின் மகிமை கூறியதாம். (2) 

. . ry 

D-Ohi— oF Coor yor Lwac g WBemouyo g'! மக௫/மை 

யுள்ள 2வாரி கொசமுங் கூறல். 

வறு. 

கவி: ள் ஹிலாரு ஞானி புகழென்னை கூற 

. வுயர்வி டிவன்சொல் வழிசெய் 
ட 1 iQ . . உற தாழிலாள ராகை யதுமகளு முன்னை 

௮ யிதிகாச மொன்று சொல2வ,



சசீஙன்னடோதர் BS 

(@-a.) a Sart so - (ura rena aS thle sant 
tp ச 

i 55h) rp) Soca ir ud) HF T, ட ரி 2 ry IQ TON Ty 

பகம் புகழை, எனம mr - ot oe Fork Gimar Pur 

wr - மேலான CoribeTm, , ya a oF a poet - 

RET our MC rE ov org mio & ரொழி ர 

சாரகை- அமா சாசல், முனனை மீதுகா:2- (1 பாறு 

oar) auth) 6, po a -@e Mmagangh 2உாஃமவ 

ய: பேர - ௭ தமாபூரொடஉல § Cslutimngt- oy of - 

அசை 

(இ-ம்) ரானா? ம உ. மடபர உணா டன 
னிட இ“துண மெவபட க போர். நாச மூயாணிட 

6ங கூறியசாட, (௩) 

அ-கை அவ. கொர ப 92ப.. SLA JULES 

Sr Ve 

> 
Bat அ துரநு பி பூ பற் பர டர இர 

உவ 0) பே yf 7 ot (if ௦ 

செஃதா பகரா முரலவபமெம் மண்ணா 
ஆ, | ட்ப 
bouts Mal ர . yO GV, 

(@-at) tatu gor ton p geuegS wo fms, ue 

Cora ெயகு - குரு சிசூல.$9ய ௪, அவன - அபபுருட 

ன, உரறபேற தளை - அடைநதசபியை முர - பூருவச இல, 

செ5தாமரைசாண - சிவச சாமரை மலாபோனற கண்களே 

டயடை.ப, மு,சலவறகு - முசலவனாகிய Pas gyre, oF Dw aw 

னால-எமது பரமசிவன, திருவாய மலா*தது - அனுகரசஞ 

செயச்ு, இதுவே - இசகதையேயாம்--ஏ-று, ஏ-ஃஅசை
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 ft 

சாபமென்றறு - சாபச்் ரய துன்பங்களை. 

(இ-ம்.) அவ் விதிகாசம் வ5,ச இவ்வாரென்பசாம், (8h 

ஓகை: -அவ்விதிசாசச்தில் முத்திபெற்றானிய யன் 
னல், 

கவி:-உவமிப்பின் ஞானி விழிமுட்டு முன்னை 

-வினைவிட்டு முத்தி புலக் 

Main op வெய்ய விலையே புரி ந்து 
த தக ௫ 

ச௫ிவன்ன னெய்து கைய. 

(௫-ன்.) உவமிப்பில-ஒப்பிடப்படா௪, ஞாணிவிழிபட்டு- 

சானவானது அிருபாகோக்சரச் இங்க, மூன்னை விணைவிட்டு - 

மூன்னுள்ள GF gion us வினை கணீய்கி, முதச்றி- மோட் 

சதை, உலூல் - இவ்லலசத்இன்கண், சவமர்௱ - வபா 

இய, வெட்யவினையேபரிர்ச . கொடிய$வனையைபே செய்க, 

சசிவன்ணன் - சளிவன்ன னென்பவன், எம்மை 20 இடை 

ந் 2 கமையேயாம்--௭-3., எ:அசை, 

(இ-ம்.) அல்வரலாற்றின் முச்துபெற்ற சீடனது காமத் 
சைச் கூறியதாம். (ந) 

௮-௨: அவனது திவினையின் வலி யிந்ஙனமெனல். 

BHAT — ஏமம் பகல்வா முளர்பா தரா 

மியாவர்க்குளு Bice (FLD a 

மைம் புகல்வார் குலமும் மெரிவாய் 

BI BDL மாறு நடக்தனனே . 

(௫-ள்.) ஏமம்- விடயானந்தமே, புகல்லார் . க தியாகவ 

டைந்த௨ர்சளுச்கு, உளர்-உலசச்திற் பாச்தியாயுள்ள. பாதக
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ராம் - பாவிகளாகிய.  யாவர்க்குளு௦் - அனைவருக்குள்ளும், 

மிசகவனாகும் - மிருந்கவளனை. இவன் - இச்சசிவன்னன், கா 

மம் புசல்வார் - தனது நாமஸ்மரணஞ் செய்சவர்சளும், குல 

மூம் - அவர்கள் வம்எமும், எரிவாய் - அக்கினி மயமாகிய, 

நரகம்புகுமாறு - மாபூ தியென்னறுகரக சீதை யடையும்படி, ஈட 

ந்சனன் - நடந்நுடிகாண்டான்...எஃறு. ஏ. ஓசை, 

குலம மென் ஈ.த-டுறக் சது சழீஇய எச்சவும்மை. 

(இ-ம்.) நஇவமை முரைதளவனு மவனதுகுவழு மடை 

யங்ச தியைச் கூறினசாம். (சு) 

அ.-கை:--அஃவலியார். ஐன்வமிசப் பிஇரர்க் கற்றது 

Fr_ LoVe 

DAH O° . கவி:--மலமேவிய hai Gor wos aveS wir ar 

மகிமும்பா் UG GB லிருக்தவிவன் 

குலமேவிய தென்புல வாணர்களுங் 

கொடி.தாகர கங்குடி யேறினசே. 

(இ-ன்.) மலமேவிய - மும்மலப் பெருக்கால் விளைந்த, 

தீவினையின் - கொடிய பாவகிருச் இியத இன், வலியால் - வலி 

ையினால், மகிழ் - மகிழச் சக்ச, உம்பர்பசச் இல் - சுவர்ச்சத் 

இல்) இருந்த - சுகித்துச்கொண்டிருக்,ச, இவன் குலமே 

விய - இவன் வம்சத்திற் பிறந்திறக் ச, சென்புல வாணர்ச 

enn - பிதிர்க்கள௦், கொடி சா௩ரகம் - இசவுசவகசகத் இல், 

குடியேறினர் - குடியேறிஞர்கள்--எ-று, ஏக௮சை,
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(9-.) சாது சர்ிருச் இிபக்சாற் சுவர்ச்சத்இின்சண் 
மகிழ இருக லிவன் வம்ச சாரனைவரு மிவனது சர்ககிரு த 

இயசசா லம் சியை நீஙகி நரகதன்பச்தை யடைஈசார்க 

ளெனபசாம், (௪) 

அ-கை மற மையிலனுபவிச்சச்சக்க வீனைப்பய னனை 

ச்து மிம்டையிர் ரானே யிவன்பா2டயனெ கெனல் 

கவி. -மிகல்மவிய i [ண்ணிய ( ராவமெனும 
Ce ட ௫ 

வி எயின் பயன் மேலெ TH DIO Ty 

உ பென்பத ணாறுளமிதா 

வெலலாபிவ au rosy வெய்தின யே. 

(இ-ன்) மிகமீமவிப வரையின் ஜிவிளைஈ்ச. புண்ணிப பா 

வெனும் வினையின் பயன் - நல்வினை தீவினைப் பிரயோன 

கள், மேலொருகால முராது - மேர்பறுஷிபசாலச்தி உடை 

யாமல், இகமே - இப்போதே, வருமென்பசனால் - அனுபவி 

க்கவருமெனச் சுரு நிசொல்லுகின்ற படியினால், உளதோ - 

மேலிவனனுபவிப்ப சென்பதுண்டேோ, எல்லாம் - தீவினைப் 

பயனனைக்தும், இவனைச் செறஷெய்கின - இச் சசவன்னனை 

யிம்மைச்சண்ணே மிகவு மடை௩கன--எ.ஃறு, ஏ-அசை, 

விஞ:--ஒருவன் செய்தவினை செய்தவனையேபன்றி யே 

னையோரையு மியக்குமோ ! 

விடை:--அச்மசம்பந்சம், £வசம்பந் சம், காணசம்பந்சம், 

இக் திரியசம்பச்சம், சேசசம்பந்சமெனக் இடந்ச லைந்தலுள்,
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ய் * zoe 

ஆ ?ம5ம்பந்தமாவரு: ஞாறாசிரியாதுபசேச வட்சியார்க் 

சத்திணிபேடச்ச உடன் ஈர்சுசககரமினறி யவாக பூணகோக 
x 
& OF LUG DE FO னவர்கது யிவனுச்கு coge. 

Suakhiussizuerugy சாமியாசாரிய ரூபதேசவழியினி 

cnr FL rary Lar வயாகாதி கன்மங்களிற் சம்பநடுக்த 

4 னவர்போச மிவறுக்கும உருதல், 

கரணசம்பந்தமாவது அரண் மன இற்கியச வைக 

சசாம் யொ ரஉஞனோாயிர் சப த்ரல் னவனது செங்கோ 

லே யிவர்கட்புமாதல் 

டுந்தியயசம்பந்தமாவநு மகளிரது பார்வைக் 
தி௨2 பிபட்டவளா மிங்வாரா கச சமபாலியையப்பெற்ற விட 

மமைவனவளது சயிச்ஜைப்படி யாலியகசனச் சேட்டையிற் 

சம்பதவிச்தல! னவள்சுகமே யிவனுக்குமாலல். 

தேகசம்பந்தமாவது . மாசாபிதாச்களது சுக்கிலசோ 

ணிதப் புணர்சசியா லுருப்பட்ட மக்க எவ்விருவருடலினு 

கூறி- சம்பக இத்தலி னவர்கட்குரியவடிவமு கோயுமிவர்கட் 

கும் வருசலன்றியும் சேகசம்பந்தப் பிஇரர்ச ளித்தேக நீல்கி 

மாசனாசரீரம் பெற்று மநுமைக்கண் வத் சலினானும், ௮வர்க 

ளினி வேளோர் பவுதிசவுடல் வருமளவும் தமது விந்துசம்பந் 

சப் புத் இரர்கள் பலப்பிராப் இக் கெதிர்மோச்ி யிருச்சலினா 

னும், இஉச்சுட்குரிய புண்ணிய பாவப்பய னவர்கட்கு முரிச் 

தீர்தல். 

geod னிவற்றுட் டேசசம்பந்தத்தா லியக்குமென்௪,
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விஜ” --இவர்களடைந்சகதி யவர்கரடைய வேண்டு 
Con? 

விடை:-- இவர் மூச்திபெர்றபல னவர்கள் Over Hs 

சரீரச்சோ டனுட்டிச் இரந்த பலனை மூற்றச9.ஃய் தவர்க 

ளைச சுவர்ச்கச்இிற் சேர்க்குமென்௧க 

“மாசா பிசாக்கள் செய்கது மார்களை சரநம். எணன்௱ 

பழமொழிப்பம சேகாம்ப௩சசசால் வச உர்சளான புதிதிர 

டப ச் இரர்களால் வரும் ௩ண்மை திமைகளிற் இஞ்சித் சக்கு 

லப் பிஇரர்காச சாருமென்பசனாற் பெற்றும். 

(@--.) இச்சேசச்திர்றனே அதிவிபா தியான LIS oy 

ன்பசுசை இவனடைக்சசைம் கண்டனமென்பசாம். (௮) 

அ-கை:-ச௩சை பாமாசாரியாராதலா லிவனது துன்ப5 

தீர வாலோடச்சா ரெனல். 

கவி -தன்புத்திர ளேயம் விடாமையினாற் 

pags» Ba pig Gis sure 

துன்புற்றினி யென்னை கொலோபு தல்வன் 

அயர்தீர்வகை யென்று ஈமன்றனனே. 

(இ-ஸ்.) சன்புத்தானேயம் விடாமையினால் - சன துபுத் 

இரவாஞ்சை கிங்காமையால், தவறுற்ற - கரமக்சவறிய, இவ 

த்பெறு - இவனைப் பெற்ற, தந்தையுளம் - பிதாவின் மனம், 

அன்புற்று - துன்பச்சையடைந்து, இனி - மேல், புசல்வன் 

gut தீர்வகை - புச்தானது துன்ப நீஙகு மார்க்கம், என்னை 

கொலோவென்று - என்ன விசத்சாலோவென்று, சுழன்ற 

னன் - கலங்வென்--ஏ-று, ஏ-அ௮சை,



சசிவன்னபோதம். ' ௧௭ 

(இ-3. புர்திரணைச் சுகிக்கச் ரெய்கல் பிசாவிற்கும் ௧௨ 

ஸாயாதலாலிததுன்பசமை நீச்சம் விஜியை யாலோகிசா 
ரீ c ர் டர் 2) ச் ர் ர் 

DIGI ETD. (கூட 

அ க: ஒல A 2) ழ் ண் [ண் oor நிவனை & கூட் டக் டி bf 

௪ os a . கட்சு ‘ . ண்டு தீர்ச்சயாச் நை செல்லு Kore 

கவி ஒன் ர லும் விய பபர் ஆய்ப்ப சலா 

லெ Bah ho பாய மனற லை த 

யென்முலும் படு திவனன்புவிடா 

Baro so air by pon றின னெ.ங்கணுமே. 

(இ-ன்.) வினைத் துயர் - சான் செய்க வினையினால் வருக 

தூன்பறைளேோ, இய்ப்பசவால் - args és தீரவேண்டிவ 

செயன்றி, ஒன்றாலும் - பாதொருச் இயினைலும், ஓ.றிவிக் து 12 

பாயம் - நீக்குகின்ற வபாயம், Bo HFass யென்றாலும் - 

சி: இச்சற் கரிசென்குலும், அறிந்து - நுவன்ப௫ிம் வேதனை 

யையறிந்ன, இவனன்புவிடாக - இப்புச் கரன் மேல்வைத்ச 

பிரியநீய்சாமல், இவனைக் கொ௫ி - இவனை யழைச்துக்கொ 

ண்ூ, உழன்றன னெற்ச ணும் - பெரியோர்கள் விக்ஸ் சல 

மெல்லாஞ் சுற்றினான்--௭எஃறு. ஏ-அசை, 

உன்னர்சகென்றது - உனற்கென இடைக்குறை யாயி 

  

ற்று, சீ 1 ட்
 

(இ-ப்.) இச் துன்பம் ஞானிகளாற் நீரவேண்டுமென்ற 

மிஈசவர்க ளிருக்குமிடந் சேடின னென்பசாம், (௧9) 

ு-கை:--அங்கனஞ் சென்றவிடத்துச் தெய்வச தியா 
லெதிருற்ற வாப்ச னிவனுச் இவ்வியாதி வந்திருக்குங் சார 
ணு மதுநீங்கும்பருவருக் தெரிச் சசற்குரியவவுடசங்கூறல், 

2



௧௮ சசிவன்ன போதம். 

உவி:--ஒருமா வன் மற்றிவன் வேதனைகண் 

டொழிவற்றுன வொன்றை யு pF GSM Le 
இ ட mente cam | ஏமாகய Gh boil கண்டது மல 

. .. a 
பர்மமெளடத மென்று பகாகரனமன, 

(௫-௮.) ஒருமாசவன்-ஒருமகான். மற்றிவன் வேசனைகண் 

டு- இவனது சொடிய கோயைப் பார்த து. பிழிவற்றுள - பரி 

பூரணமாயுள்ள, ஒன்றை - பரவஸ்குை, உணச்துணரும - 

அறிவினாலதிஈச, பரமாகிய, - பிரமமரகிய. @, ராணிகள் - ஞாண 

an வான்கள், சண்ணு௱லே - சமசருட்கண்சார்றலே, பாபெள 
டசிமென்று - இவ்வியா இச்கு மேலாண பருந்தென்று, பகிர்க 

தனன் - சொன்னான் எ-று. ஏ-. அசை, 

(இம். சேரெொரவிடச் செஇரர்ஈ வாப்ச னிச்உன்ப.ம் 

பூரணந௫ேரக்காற் ரரவேண்டி௰மன் றறிவிச்சதாம். (ea) 

இ-கை:--இங்ஙனமுள்ள ஞானவா னிக்நன மிருக்கின் 
Oncor & Ga rev 220 ப், 

கவி:--தானந்த மிலாத தயத்தருவான் 
உரு க . ர ° 

மானந்இ ப. ராயண னென்பவனின் 

மைநதறகுறு நோய்க்கு whe se au, 

(இ-ள் ) தானந்தமிலாச - Y Dog Duns 508 scree. 

தனை - தனது சொருபத்சை, தரு௨ான் - அடியார்கஞக்குக் 

கொடுப்பவன்; சச்தீச்சாமென்னு மிடக்சணில் - சத்ச்கா 

மென்னுச் தலத்தில், வாழ - வூக்இன் ற, மானம் இபராயண 

னென்பவன் - மானக் இபராயணஜென்னு ஈாமத்தை யுபை,



. சசிவன்னபோகம். ௧௯ 

॥உண். நின்மைந்சர்கு - உன துபுத் இரணுச்கு, 2 Powis fm 

பொருக்கிப வாஇவியா தியான பிணிக்கு, மருக்தெனை - வு 

ட மன்று சொல்ல... எஃற. ஏ-௮ரை, 

(இ-ம்.) அறியாக்குறியு மறிகுறியு மூரைச்சன னென்ப 
௮, 

சரம், (௧௨) 

௮-கை:-ரறுப்௪ வாக்கியப்படி சென்று ota Crean 

ராத் கண் fT yg FCT LT BI அனுபவப் கூறல், 

த தக க வடு கி: மூடி யால ப மரம் ©) gear a) avon LD 

மானிவன்ப உ டும் ப்த தன ட 
ர் 

கெொடியான்வெரு வாது குபிய்றியோ 

கூறும் கமி தாய கொடுந்தொ Ps மலி, 

-ள்.) முடியா வுபதேப மிசென்று-இம்வுரை வரை 

உற்ற வுபதேசமென்று, இவன் - இச் சாந்சசலன், அம் மூனி 

உன் பதமெயஇி- அம்மகான் பாதத்தையடைந்து, மொழிந்த 

னன் ~ சொன் னான், (9) ்கொடியான் - இக்கொடிய, ஞான les 

னதுபுதீதிரன், வெருவாது - பயப்படாமல், குயிறறியகோய் - 

செய்தகிருச் இியங்கள், கூறற்கு - செல்லுவதர்கு, ௮ரிதாய - 

முடியாத, கொடுக்சொழில் - தர்ச்கிறா ச்தியங்கள்--௭-.று, ஏ- 
அசை, 

(இ-ம்.) இவன் செய்த தூர்க்கிருச் தியங்க எளவில்லை 

யென்பது தோன்ற அவற்றைச் சுருக்கிச் காட்டியலாரும். () 

அ-கை:--கூறவே யவ ரிவன்செய்,ச வினையின் றி.ஐமநிந் 

சருணோக்கஞ் சாற்றல்,



௨0 சசிவன்னபோதம். 

கவி: ஈங்குன் றிருமூன் பகரும் படியோ 
விவனெய்திய வினை யென்னவெலா 

நீங்கும்படி Bou on apy பூதியினா 
னிகழும்விமி வைக்கன soles ine esr. 

(இ-ள்.) ஈங்கு - இவ்விடச் இல், உன்றிருமுன் - சேவர் 
சன்னிதியில், பகரு.ம்படியோ - சொல்லச்சக்கசோ,இவனெய் 
திய - இவனடாத்திய), இதீவினையெள்ன - கொடிய வினை 
களை யென்று சொல்ல, எலாம் - சஞ்சிசாசாமி யங்களால் 
வரும் நல்வினை திவினைகளனை சம், நீங்கும்படி - விட்டு நீங 

கும்படி, தன்னனுபூ இியிஞல் » கன: சுவானுபூ இயினால், 
றிகழும் - விளக்குஇன் ற, விழிவைச்சனன் - இருபாநோக்கம் 
வைக்சனன், நின்மலன் - சளங்கமற்றவன்-.௭-ஐ. ஏ அசை, 

(Q-b.) Qo seer gy பக்குவம்பார்.ச் சருட்கண் சாற்றி னது அறியுக் திருவடி. £ட்சை யென்பசாம், (௧௪) 
அ-கை:--இந்கோச்ச தசால் BAS ur DI ram @b koe வதனைச் தந்சைகண்டு தன இடச் இற் கேகுசல், 

க்வி:--கணியாக பவக்கட வான திருக் 
கண்வைகதலும் விட்டன காதகடும் 

பிணியாவையு நல்லபிதா விறைதாட் 
பேணிப்பணி யென்று பெயர்ந்தனனே, 

(இ-ள். கணிய ஈசசணிச் சற்கரிய, பவம் - பவப்பிணிச 
ட்ரூ, e@aarar « விடம்போன்றுள்ள, இருக்சண் வைச்சலும்- 

.இருபாகோச்சம் வைச்சவும், 57தி.வருச்தனெ ற, சடும்பிணி



சசிவன்னடோதம், . ௨௧ 

யாலையும்-கொடிய சஞ்சிசவினையும் 2 சகவியா இசளுமாகிய 

வனைச்தும்,விட்டன-அவனைவிட்டு நிங்கெ (அசனைச்சண் ட), 

நல்லபிசா-சன்மார்க்கமுடைய தந்சையானவன், இறைதாள்- 

இந் சமகானது திருவடியை, பேணிப்பணியென்று-அன்புற்று 

வணங்வ கிற்பாயென்று, பெயர்ந்தனன் - ௮வனைவிட்டுச்சன் 

பதிக்கேனென்--௭-று.. ஏ-௮சை, 

(இ.-ம்.) ௮ல் வறியுக் திருவடி தீட்சையா லெய்தியயய 

ளைச் தந்ைச கண்ணுற்றுச் ௪ன்ப இக்கேசென னென்பசாம், 

து-கை:--சந்சை வாச்கியப்படி. யாரிரியா சொண்டின் 

மிச்சானாயினா னெனச் கூறல், 

கவி:--இடனேமுத லாக வுவந்திறையோ 
னேவும்பணி செய்திவ வுஞ்சிலகா 

ளுடனேயிவ னத்திரு மேனிசனக் 

குரியானென வுற்றன லும்பனெடே, 

(௫-ள்.) இடனேமு தலாக - இ௩்ஙன மாடரியர்ச்சடி மை 
யாகப் பிதாவிடுத்துப் போனகாள்முதல், உவந்து - மனம$ழ் 
ந்து, இறையோன் - ஆசிரியர்; ஏஎவும்பணி - ஏவியபணிவிடை 
களை, இவனும் - இச்சசிவன்னனும், ிலகாள்செய்து - லத 

னஞ் செய்து, உடனே - அப்போதே, இவன் - இச் சசவன் 

னன், அத்திருபேனிதனச்கு - ௮வ்வாசிரியர் இருமேனிக்கு, 
உரியானென - உரியவனென் றுலகுரைக்கும்படி, உற்றன 
னும்பனொடே- அருளிழையோடு சேசமுஞ் சாயையும்போலப் 
பொருந்தினன்-- எ-று, ஏ-௮சை, 

(இம்) ஆரியர் பணியின் மு.திரர்சன ளென்பதாம். ()



௨௨ சசிவன்னபோதம். 

துகை: -அக்குருபணி மேலீட்டாற் சாசன சதுஷ்டய 

மூதயமாயினவெனக் கூறல். 

கவி ஈன் ருமுனிகாள் வழிபா டகனா 
னானாவித மான பிறபபினைவிட் 

டொன்றாகிய வீண ருக்தமர்கட் 

குளசாகன நாறு முதித்தனவே, 

(இ-ள்.) ஈன்றாம் - செவ்வையாகிய, மூளிதாள் - ௮௪ ரிய 

rg இருவடியின், வழிபாடசஞல் - வழிபாட்டினால், கானா 

விசமான - பலவிசமான. பிட்பினை விட்டு - பவஙகளைநீ௨௫, 

ஒன்றாதியவீடு - சனிமையான நகிருவாணபதததை, உளாருச் 

தமர்சட்கு - அறியு ஞானிசளுக்மு, உளசாசனநாலும் - உரிய 

சாசன சதுஷ்டயஙகள், உதுச்சன - தாமே யுண்டாயின-- 

எ-று எ-அசை. 

(இ-ம்.) வெளிப்படை (௧௪) 

அ/-கை:-அசசாசன மேலீட்டாற் org Sos gnu gs 

சைக் குறிப்பித் தல், 

கவி: -முனிவன்றிரு முன்புள தன்குறைதான் 

மொழிவன்சில வஞ்சலி குஞ்சியதாய்ப் 

பனிவந்திரு கண்கள் பதங்களிலே 

பலகால்வலம் வகு பணிர்திடவே. 

(இள்.) முனிவன் திருமுன்பு - ஆசிரிய கியசன்னிசா 

னத்தில், உளசன்குறை-சனக்குள்ள குரைவுபாட்டை, மொ 

முவன்சில - சில சொல்லுவன், அஞ்சலிகுஞ்சியசாய் - இர9்
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சைகுவிச்துச்சொண்டு, பணிவக் இருகண்கள் - இரண்கெண் 

சளிலுமானந்சபாஷ்பம்பெரு இ, பதங்களிலே - ஆரியர் இரு 
வடிசளி3், பலகால் - பலதரம், வலம்வந்து - பிரதக்ஷணம் 

வந்து, பணிந் திட - வணங்க-- எ-று, ஏ-அசை, 

(இ-ம்.) தீர்த்த யாக் திரையாந் இத்தசுச்தியு மச்சித்ச 

சுச்இியினாற் குந்றேவலு மக்குற்றேவலாற் சாசன சதுஷ்ட 
யமு மச்சாகன சதுஷ்டயத்தாற் பவத்துன்பமு மப்பவத்துன் 

பத்தா லதுநீங்கும் பச்குவமூ, மெய் தின வென்பகாம் (௧௮) 

அ-கை:--டனது பக்குவதச்சைக் குறிப்பி னறிந்சகனை 

ஜெளிப்படையாக்கு ரிமித்சந் தெரியாசவர்போல் வினாதல், 

கவீ:-அரு ளே வடி. வாகிய மாமுனிதா 

னறியாரவர் போல வழுங்கவுறும் 

பொருளேசென மைக்க னடுங்கினனிப் 

பொல்லாத பவப்பு ண ரிக்கெனவே. 

(இ-ம்.) அருளே - பிரம காருண்ணியமே, வடிவா - 

ஓர் சொரூபமாக வச்ச, மாமுனிசான் - மானக் இபசாயணர், 

அறியாதவர்போல-இவன் பக்குவம் தெரியாசவர்போல, அழு 

ங்கலுறும் - மனவருத்தப்படும், பொருளேசென - பொருள் 

யாதென்றுகேட்ச, மைந்தன் - சீடனான ச௫ிவன்னன், இப் 
பொல்லாத பவப்புணரிக்கு - இக்சக் கொடிய பவசமுச் இரத் 

இற்கு, ஈ9ல்கனென் - பயந்சேன், என-என் றுசொல்ல--ஏஈ.று, 

ஏ-அ௮சை. 

(இ-ம்.) பவச்துன்ப நீங்கு ரிமித்ச மசனை வெளிப்படச் 

இினனென்பசாம். (௧௧)
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அ.-கை:பவத்துன்ப மதஇகரிக்கு நிமிச சம் பவச்சைச 

சாகரமாக வுருவகப்பகித் இக் கூறச் தொடங்கல், 

கவி:--வெருவும்பிற கிக்கடல் கிததசமுன் 
வேதாகம ததை விளம்புமதைக் 

குருவுந்கன தன்பன் மனத்தளவிற் 
கொளுமாறு தொகுத்திது கூறிடூுமே. 

(இ-ள் வெருவும் - பயப்படத்தச்ச, பிறவிக்கடல் -பவ 

சமுதி.இசச்இன்,விச், சரம் - விலாசச்சை,மூன் - முன்னமே, 
வேசம் - வேதங்களுர், ஆகமம் - ஈசுரவாக்யெமான வாகமங 

களும், தசை - ௮அரிபிரமராற் சொல்லப்பட்ட சேசைகளும், 

விளம்பும் - சொல்லும், ௮சை-அவ்விஸ்சார த்தை, குருவும் - 

ஆரியரும், தனதன்பன் - சனது டனது, மனத்,தளவில் - 
மனதிம் சொள்ளச்சச்ச தெவ்வளவோ அவ்வளவு, சொளுமா 

று - ஏர்ரும்படி, சொகுச்து - சுருக், இதுகூறிடும் - 24 
னைச்சொல்லுவர்--௭-று. ஏ-௮சை, 

மனச் சளவி லென்பத:--இம்மனமித்தள்பமொற க்கு 

மளவுமெனக் கொள்க. 

(௫-ம்.) பவத் துன்பத்தை யினிச்சாக்கக் சச் தியில் 
யென்றதிடிற பரியந்தம் பருத்துக் கூறச் சொடங்கெவாரும, 

அ-கை:-- இக்கவிமுத லைந்தகவியாற் பவச்கசைச் சாகச 

மென் ஐதற்குரிய வம்சங்க ளினையவெனச் கூறல். 

வேறு. 

கவி:மரண பவங்களான புனலை யுடையது 

மதியை விழுங்குகாம வரவு பெரியது
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கரண வொழுங்கறாக விடய விரை நுகர் 
கணமொ டியங்குமீன மிகவு முகளவதே. 

(௫-.௭.) மாண பவங்களான - சனன ௦ரணங்களாகிய, 
புனலையுடையது - சலத்தை யுடையது, மதியைவிழுங்கு - 

அறிவை விழுங்குன் ஐ, காமவரவு - காமமென்னு ௦ பாம்பு, 
பெரியது - மிகப்பெரியது, ஒழுங்கு 2௪ - இடைவிடாதுள்ள, 

விடயவிரை நுகர் - விடயமாகிய விரைகளை ச் தஇின்னுகின்ற, 

கரணம்-கரணமென்னும், கணமொடியங்குமீனம் - கூட்டங் 
கூட்டமாகத் இரிஇன்ற மசசஙகள், மிகவுமுகள்வ.து - மிகவுஙய 

கு.திக்கன்றன--௭-று, ஏ-ுசை, 

உகள்வத--சொகையொருமை. ழிங்சேசாணமென்றது 

அகக்காண புறச்கரணஙகளை, (௨௧) 

இதுவுமது. 

கவி:-பெருமித மென்றுகூறு பெருமை யுடையது 

பிணி ளெனுங்கெடாக (பலவு கமழ்வது 

வருமிட. ரின்பமான திரைகள பொருவ 

மனமெனும் வஞ்சராச மகர முறை.உதே, 

(இ-ள்.) பெருமிதமென்று - முசகாளிப்பென்று, கூறம்- 

சொல்லும், பெருமையுடையது - மாட்டிமை யுடையத,பிணி 

களெனும் - வியாதிகளென்கிற, கெடாத - நரியாத, புலவு 

கமழ்வது - காந்தம் வீசுகின்றது, வருமிடரின்பமான - மாறி 
மாறி வருஞ்சுகதுச்சங்களான, இரைகள் பொருவது - அலைக 
எடிக்கின்றது, மனமெனும் - மனமென்கின்ற, வஞ்சம் - 

கபடமுள்ள, சாச மகர முறைவது - தலைமையான மகர மச் 
சம் வசிக்கன்றது... எ-று, ஏ- அசை, 

மனமெனுமந்த ராசமசா மெனப்பாட மோதுவாருமுூளர்.
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இதுவுமது. 

கவி:--அளவி லகந்தை யாமை யபரிமிதமுள 
வவாவெ னிநீரந்தவாழ மறியவரிய தூ 

களவு கெருங்குபாரு மலைய முடைய 

கலக விடங்கண்மேவு கிரிமி ரநெளிவதே. 

(இ-2.) அளவிலசந்சை - வரையின் றிய வகம்பா௨மென் 
னும், ஆமை யபமீமிதமுள - ஆமைசளனேக மிருச்சின்றன. 

அவாவென் - அவாவென்கிற, இறந்த - துளவிறந்த, ஆழம் - 

அழமானது, அறியவரியது - ஆஅறிசர்கரியது, களவு -கர 
வென்னும், நெருங்கு - நெருங்கிய, பாருமலையு மூடையது, 

பார்களையு மவைகளையு முடையது, கலசம் - சலகமென்னும், 

விடங்கள் பேவு- விடங்கடங்கிெய, இரிமி நெளிவது - பழுக்க 

ணெளிகின் றன--௭-ற. ஏ-அசை. (௨௩) 

இதுவுமது, 

கவி:--அகளெனு ஈன்கிலாக நரைக டருவ தூ 

துறவினி லின்பமான கரையை விடவகல் 

மகளி ரெனுந்தவாத வலிய சுழியது 

மறலியு மஞ்சுசோப வடவை யெரியதே. 

(இ-ன்.) துகளெனும் - குற்றமென்றெ, ௩ன்கிலாச - 

இஞ்சிச் நன்மையில்லாக, நரைகள் - ந 3ரகளை; தருவது - 

தந் தகொண்டேயிருப்பத, து.றவினில் - சகலச் தியாகச் இன் 

சண்ணெழும், இன்பமான கரையை - நிரஇசயாகக்தச் கசை 

யை, விட-விட்வெட, அகல் - விலக்குகன்ற, மகளிரெனும் - 

ல்.திரீச ளென்னு!ம், தீவாச-நீங்கா,த, வலியசுழியது - கொடிய
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சியை யுடையத, மறலியுமஞ்சு - யானு௩டூங்கத் சக்க, கோ 

பம் - கேரபமாயெ,வடவையெரியது - வடவானல ச்சையுடை 

யது GT fy. CT MANE. (உ௪) 

இநுவுமது. 

கவி: வெருவரு இன்றபோக மூலை யடர்வது 
விவித மனர்ழமான துறைபு மறிபவ 

சொருவர் கடந்து போக விர லெழுபவ 
வுததி விளம்பயாவ ௬ல௫ ல.ிவரே, 

(இ-ள்.) வெருவருகன்ற' - அஞ்ஈத்தக்க, போகம் - 
செல்வமென்னும், மு. சலையடர்வ.து - மு, சலைசள் சிறை இரும் 

& or Mar, Sal gi - சமாராவிதமான, ௮னஈதமான - அள வின 

றி.ப, துறையும - மார்க்கம்களையும், அறிபவர் - 9 Awe rat 

களில், ஒருவர் - ஒருவராவது, சடஈதுபோச - இக்கடலைச் 

சடநது செல்ல, விரஇல் - யுச்.இ யில்லையாணால், எழுபவ 

வசதி - எழு அநப்பென்னும் கடலினளவை, விளம்ப - யாஞ் 

சொல்ல, உலகில் - இயவுலகன்கண், யாவாறிஉர் - எவரறி 

வா£கள்-- எ-று. ஏ-அசை,. 

இவ் வந்து கவியின் றற்பரியம். 

சீடனை அகமூசப்படுச்சப் பவத்துன்பத்தின் பயங்காத் 
நைப் பகுத்துக் கூறியவாரும், (௨௫) 

ஆ“ ௦5:--பவகச்கடலின் தீமையைச் கூறி யது ரிங்குங் 

சுருவியும் நீ௩காச் கருவியு மிஃசெனச் கூறல். 

கவி:--பொறிவழி சென்று மீளு மவல மதிகொடு 
பொருசம யங்களாறு மறிய விழுமதி 

லறிவமி வொன்றிலாகத பொருள செனவுள௱ 
வனுபவ வங்கமேறு மறிஞ ரகல்வரே,
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(இ-ள்.) பொறிவழி - இந் இரியங்கள் வழியாய், சென்று 

மீளும் - பேசச்குவாத் தள்ள, அவலம தஇிகொடு - ஐயர் இரிபரளுப் 

ப.சி தியென்னுஈ் செட்பச்சைச்சொண்டு,பொரு - பொருணிச 

சயச்சா லொன்றற்சொன்று முரணுகின் ற, சமயங்களாறும் - 

ஆறுசமயத சார்களும், அறிய - முத் தியடைவான் வேண்டி, 

விழு௦தில்- தப்பிறவிக்கடலில்விழுவார்கள், அறிவு - அறிவா 

ன௮, ௮ழிவொன்றிலாத - அழியா ச, பொருளதென - பிரம 

வஸ்துவெனச் சுருதியுச்திளா ஸனிச்சயிக்க, உள - அசனாற் 

சமாதியின்உண் ணூண்டான, அனுபவவங்கமேறும்-சுவானு 

பவமென்னுங் கப்பலிலேறிய, அறிஞாகல்வர் - அறிவுடை 

யோ ரக்கடலைக் கடப்பார்..-௪-று. ௭௮ சை, 

அவலம்--பயனின்மை, அஃதாவது ரூபாருபங்களும் கா 

தார மினையசெனச் தேராமை, 

(இ-ம்.) சன்ளனை விகற்பிச்துக் சாண்பார் பவக்கடலில் 

விழு ச ந்கே துவாய சங்கற்பங்களை யெட்டியறியாச அவலமஇி 

மெனவும், விகற்பந்கடோறுந் சன்னைக்காண்பா ரப்பவக் 

கடற்கரையேறு சற் கேதுவாயது தனது வியாபக விளக்க 

தீ சையி லவ்விசற்பங்கள் இஞ்டிச்தும் தோற்று ச௮னுபவவச் ௧ 

மெனவுங் கூறியவாரும், (௨௬) 

௮-கை.--முற்கூறிய வுத்இகளின் முன் கூடாசென் 

பதையு மேந்கூடுமென்பதையும் வற்புறுச்இச் கூறுதல். 

கயி;புணரி கடர்துபோக விரகி லெனமொழி 
பொழுது புலம்பியாவி 'புதல்வ னிறுமுன 

மூணர்வெலும் வங்கமேறு மறிஞ சகல்வசென் 

றுரை'யை வழக்நொத னுஉகை யருளவே.



சசிவன்னபோதம். 2௯ 

(௫-ம்.) புணரி கடந்து - பவக்சடலை கடந்து, போச - 

சமயமார்க்கங்களா லறியு மூத்தியாகுப கரையைச்சோ, விரக 

லென - யுந$தியில்லையென்று, மொழிபொழுது - சொன்ன 

மாச்திரச் இல், பலம்பி - நாமென் செய்வோமென் ஈழு த, ஆவி 

பசல்வன் - சீடனுமிரான த, டுறுமூனம் - விஎனச் தினாற் 
பிரிவதற்குமன், உணர்வெனும் வக்கம் - ஞானமாகிய சப்ப 

லில், ஏறுமறிஞர் - ஏறுமகான்கள், அகல்வென்று - கடப் 

பார்களென்று, உரையைவழங்கி-சொல்கைச்சொல்லி, நாசன்- 

குருகாசன், உவகையருள - சடனுச்குச் சக்தோஷம்விளைக்க 
- எ று, ஏஃஅசை, 

(இ-ம்.) பிராணாபாயமான பயச்தை வருவித்துச் சாம்மி 

ராச்சியமான பசத்சையடையுள் சக்சோஷச்சையு முடனே 

சோன்றச் செய்கனரென்பதாம், (௨௪) 

அ-௩௧:--துசிரியர்சொல்லிய மகிழ்சசியினாத்பவச் துன்ப 

நீட்டிப் பரமசுகத்தை யடையும்பொருட்டு ஞானானுச்சிரகஞ் 

செப்ய2வண் மென வினாசல். 

(வறு, 

கவி:--வாழியென விறைவனடி சொழுதுவரு பவமா 
மாஹி.பினை யகலுமறி வருளுகென வவரே. 

(இள்.) வாழியென - தேவரீ ரெப்போதும் வாழச்சடவ 

சென்ற, இறைவனடி தொழுது - குருபதத்தைப் பணிந்து, 

வருபகமாமாழியினை - அடியேனுக்கு மாறாது வந் தசொண் 

ழூ.ருக்கும் பவக்கடலை, அகலுமறிவு - நீங்குவசற் மேதுவான 

ஞான த்தை; ௮ருளுகென - அலுச்சரெடிக்க வேண்டுமென்று 

சடனிரசச்ச, ௮வர் - ௮சற்கவ்வாசிரியர்..- எ-று, ஏ-அசை, 

(இ-ம்.) வெளிப்படை. (2-௮)



௩.௦ சச்வன்ன போதம். 

து-க:-8£டன் விஷலிற் குக்சரங கூச் சொட்டா! 

ளான வசை யினைய9வனக கூறல். 

கவி:--। /ரவறிவு பப பரவறி 0 era a IR DTS 

திரவ.ரிவையறியுமவாமொழிவர்ெளிவு வ, 

(௫-ள் ) பாவறிபு - பாளானமெனவுர், அபரவறிவன 

பும்- அபாஞானரெனபு௦), இருபரிசாம- இரண்டு சன்மை 

யாக விளங்கும். இரவறிவை - இரடான சசுசஞானசசை, 

அறியார் - அனுபவமாயறிபுஞ் சத்துக்கள. மொழிலர் 

செளீவுத - இவற்றைச செபிவாகச சொல்லுவா எ-று. ஏ. 

அசை, 

(இ-ம்5 சாகதாசகார ஞானமே சன்உடிவெனச் காணா 

ரிமிச்ச மறிவின் தொகுப்பைப் பகுசதுச் கூறினதாம், (௨௯) 

அ கை:--முற் கூறிய ரானவகைகளின் நன்மையைக் 

கூறல் 

கவி: -அபரவுணர் வருமறைகண் மூ.கலகில கலையு 
ச ௩ 

முப ரமம தறவுதவு மூணாவுப/ர வுணர்வே, 

(௫-ள் ) அருமறைகண் முதல் - உணர்தற்கரிய வேச 

கள் முசலிய, அூலகலையும் - சகலவித இ.பா ஞானமும், 

அபசவுணர்வு - ௮பச ஞானமாம், உபரமமது - அந்தப் பிரம 

சொருடதிதை, ௮ற - மிகவும், உசவும் - சானெனத்தரும், 

உணர்வு - யதார்ச் ஞானம், பரவுணர்வு - பாஞானமாம்-- 

எறி, ஒசை, 

சகல விச்சை யென்றது - இருக்கு. எசுர், சாமம், அதர் 

-வ்ணம், அங்கம் ச, சாத்தி.ம் ௪ என்னு மிப்ப இனான்கையும்



சசிவன்னபோகம். ௩௧ 

(இரு) விசாரசமா லுநி'ப சாாரானமெரரும் ௪ 
roe ட ay ப ர ) ச றி யீர்கண விளலகுவது பாஞா ரென்றும் OJ seo cru 

காம, (a OU) 

அ-கை -ர்கூறிய பரஞான மபாஞார மென்னு மிச 

ண்டணு ளபரரநானசதினமிபபராப௩ தரி தொருவ ரோக 

Ga com Go) oso a. 

அ o ind 

aw 1/2 அமித மாரமிம் வை up நள சததன 

. ~ ரு Garo) wi git dip Roma it sy, 

((9-ன்) புராணம் பி ரண் புரானாக்களிலு ஈ, திகா 
ஈம்- பாரதாதியிதிகாசஙகளி லும், எவையும் - இவைபோன்ற 

மாெ நால்களிலுஞ் மொல்லுசின் ு பொருளனைச் இன் - 

எலலாப் பொருள்களின்; ப ணன - உயிப்பானண வபீப்பி £ 

॥கசை, அறிமாதுளவிடத்து - செரிநதுகொள்ளாத விடச் 

தில, இவை - படித்துக்கொண்ட விவையாவும்,பிசற்று-முன் 

பன செட்ட பிதற்றலாக முடியும்--௪-று. எ-௮சை, 

(௫-3) நால்களிற் கூறு முபக்சர மோப சங்காரங்களி 

னபிப்பிராய நன்றாய்ச் சதெரியி னவர்றின் பயனாகிய aus 

சான மூ.இக்குமென்பதாம், (௩௪) 

அ-கை:--இவ்விருவகை யுணர்வடைந்சோ ரிங்ஙனமுள் 

ளாரெனல், 

கவி:--ஆகம விதங்களறி வாரபர மறிவார் 

யோசமொ டுறங்குமவ ரேபர முணர்ச்தார்,



௩௨ சசிவன்னடோதம். 

(இ-ள்) ஆகமவிசஙகளறிவார்-வேதஙகளிற் கூறும் பல 

விசமான பொருள்களையு5 தெரிஈ சொன்றுபடுச்து சிசசய 
ஞானிகளே, அபரபதறிவார் - அபரஞான முணர்நதோராவர், 

யோகமொடுநஙகு2வரே - பிரமத்தி லொன்றுபடச் செயயுஞ் 

சமாதி ஞானிகளே, பசமுணர்ஈசார் - பரஞான முூணர்ஈதவ 

ராவர்--ஏ - று, 

(இ-ம்) வேசாகமங்களிற் கூறிய மாபின்படி கலாசோ 

சனை செய் சசனாற் சேடித்ச வஸ்துவே பாமென நிசசயமாகத் 

தெரிந்தவ ரபாஞானிகளெனவும், அப்பரத்தோ டட௩குஞ் 

சமா திஞானிகளே பரஞானிகளெனவும் பொருள்படக் கூறிய 

வாரும், (௩௨) 

இ-கை:--ஞானமினையசெனவு மஞ்ஞான மினயசென 

வும் விளக்கல், 

கவி:--இயலறிவ திசையறிவ தினமறிவ துளதா 

மயலறிவ கறிவகல வறிவறிவ தறி2வ. 

(இ-ள்.) இயலறிவ இசைபறிவ தினமறிவ.து-இயலிசை 

நாடகமென்னு முத்சமிழையுக் தரவறிவத, உளதாம்- உண்டா 

யிருக்கும் ( gud eye 7), அயலறிவது - தன்னை வேருயறிவ 

சேயன் றி, ௮றிவதல - சன்னை யுள்ளவாறறியு ஞானமல்ல, 

அதித்றிவது - அறிவு கற்பிதமின்றித் சன்னைச்தானுை வறி 

UM, HMO - யதார்ச் சஞானமாம்---எ-று. ஏ-௮சை, 

(இ-ம்.) எதிரிட்ட விடய ஞான ச்தை யறிவ சஞ்ஞான 

மெனவும்" எ.ிரீடின்.றிச் தன்னைத் சானாயறிவது இாஞான 

தெனலும் கூறியல்ாரும், (௬௩)



சசிவன்னபோதம். ௬௬௭ 

இ: தை:-- கவேவல்லோ சானும் பிரமத்தி னுண்மைகிலை 

யறியப்படா தெனல். 

கவி: ஈவிலுகலை யறுபத்து காலுமறி வாரும் 
பவலயம தறுசுத்த பரமமறி யாரே. 

(இ-ன். ஈவிலு - சொல்லப்பட்ட, கலை யறுபத்துசா 

ஓம் - அறுபத்து நான்கு கலை ஞானங்களையும், அறிவாரும் - 

.கரிந்தபேர்களும், பவலயமதறு - உற்பத்இிகாசமில்லா,ச, 

சுசசபரம மறியார் - சுத்தப் பிரமச்ை யறியமாட்டார் 

கள்--௭. று. ஏ-அ௮சை. 

(௫இ-ம்.) எல்லார் தெரிந்துகொண்ட தன்னைச் தெறிஈ த 

கொள்ளாமையா னிவும் விடயஞானமே யன்றிட் பாஞான 

wore mers TD. (௬௪) 

இ-கை:--ஞானாஞ்ஞானதசையிற் புலப்படாத தும் புலப் 

பவெது மினையவெனச் கூறல். 

கவி: -அகவறி வாளரறி வாரிவை யனைத்.து 
மேகவறி வாளரிவை யாவுமறி யாசே. 

(இ-ள்.) ஆகவறிவாளர் - சேகோகமென்னும் விடயஞா 
னிகள், அறிவா ரிவையனை த்தும் - இங்கன மதுவிதுவெனச் 

சுட்டத் சகுவனவனை ச்சையு மறிவார்கள், ஏசவறிவாள்ச் 

பூரண ஞானரமுடையோர், இவையாவுமறியார் - சுட்டுப்பொ 
ருளாரிய விவைஉனை த்தையு மறியமாட்டார்கள்--௭-று. ஏ - 

அசை. 

(இ-ம்.) erageras Sar pares WA sors 

தேரிலிச்ச,சாம்.' 
3 

(த் MB



௬௪ சசிவன்னபோதம். 

அ-கை:பரஞானத்தை நீக்கத் தாஞான ச்தை நிரூபி 

த்தல் 

கவி:--ஜயறி வறிந்தவை யடங்னெவ ரேனு 
மெய்யறிவி லாதவர்கள் வீடதுபெ ரே. 

(இ-ள்.) ஐயறிவு - பஞ்சேக் திரியமென்னு முூணர்வை, 

அறிந்து - உள்ளவா றவற்றி ஸியல்பாற்றெரிக்து, அவை - 

அப்பஞ்சவுணர்வு, அடங்கனவரோனும் - தம்ரு ணூசக்சக்க 

நற ஞானிகளாயினும், மெய்யறிவிலாசவர்கள் - ஐக்கயமான 

,இரஞான மில்லாதவர்கள், வீடதுபெருர் - முச்இியடையார் 

கள் எ-று, 

(௫-ம்.) கூடச்தப் பிரமமென்னும் பேத நீவ்செ சுய 

மாய் விளங்கு ஞானமே வஸ்துவாதலி னசனைக இரஞான 

மெனக் கூதினா ரென்பசாம், (௬௪) 

இு-கை:--முன்னர்ப்பாஞான மபாஞானமென்த விரண் 

டையு நீக்கச் இரஞானமாவ தஇனையசெனச் கூறல், 

கவி:--பூசனையு மதுசகல பொருளுமறி தமையு 

மீசனையும் வேறதற வறிவதறி வெனலே. 

(இ-ள்.) பூசனையும் - ஆரா இதி.தலையும், அது. சகலபொ 
ருளும் - அதற்கு வேண்டிய சேனாதிய திரவியங்களையும். 

அறி,சமையும் - வத்ைச் இயாணிக்கின்ற வான்மாவாயெ 

சம்மையும், ஈசனையும் - ஆராஇத்தலை யேந்கத்சக்க சவத்தை 

யும், வேறசற - பேதமின்றி, அறிவது - தாளாய்விளங்குவ த, 

அறிவெளல் - சுயஞ் சை சன்னியமெனப்படுவசாம்--எ-று, 

ஏ-௮சை. 

(இ-ம்.) அது விது வென்னுஞ் சுட்டின்றி யாவுர் தன் 

மயமாய் விளங்குவதே இரஞான மென்பதாம், (௩௪)



சசிவன்னபோதம். mB 

-கை:- முற்கூறிய ஞானத்தையே வற்புறுத் இக் கூறு 

கவி..-மெய்ம்மையறி வவ்லதமில் வேறறிவ தெல்லாம் 
தம்மையறி யும்மறிவ தேயறிவு தானே. 

(இ-ள்.) தமில் - தமக்கு, வேறறிவதெல்லாம் - புறம் 

பாயறியப்பட்ட யாவும், மெய்ம்மை யறிவல்ல - சுயஞ்டித்த 
ல்லை, சம்மையறியும் - சன்னைச் சானா யறிகன் ற, ௮.றிவசே - 

அச். திரஞானமே, அறிவுசான் ட தானாகய ஞானமாம்-.௭-: 

ஏ-கை, 

மெய்ம்மையறி வல்லவென்றது மித்தையான வஞ்ஞா 

ன தமை, 

(இ-ம்.) சர்வம் பிரம௦ய மிஃதவை யன்றென்னும் பிர 
மோபசதேசப்படி. வேகா கூடச்தப் பிமாதியான சசகலச் 

சையும் நீக்கச் சேடி ச.துரின்2 ஞானமே சன்மய ஞானமென 

உபதேசிச்தா ரென்பதாம். (௬௮) 

அ-கை:--*தம்மையறியும் மறிவதே யுறிவசானே? என் 

ததைக் கேட்ட மாணாக்சு னிஃதுண்மையாயி னெல்லாருக் 
தன்னைத்தானறிந்சவர்களாகவேண்டுமே, அறிந் சவர்களாயின் 

சுகதுச்கச்திற்பாதபித் துக்கொண்டு சரிதாதி சற்கரு ச். திய 

வ்களையூணுறச்சல்களிற் சஇரச்சையின்றி யரிய தவச்சான் 

மெலிக் தியத்றுவானேன்? இயற்றுசவி னிவ்வுடலைச் சானெ 

னல் ஞானமன்ருகையின் ருனென்பசற்குப் பொருள் வேறு 

ண்மெபொற் ரோற்றுனெறது. இவ்வையச்சை யச த்றவேண்டு 
மெனக் கேம்டல். 

கவி:--தானெனு முடம்பிது தனைத்தலிர வேரு 
யானெலு மருத்தமுள வோவருளு கென வே



௬௬ சசிவன்னபோதம். 

(இ-ள்.) சானெனும் - யாவருந் தானென்று சொல்ய £, 

உடம்பிது தனைச்சவிர - இச்சேசகத்தை யன்றி) வேரம் - 

வேறாக,யானெனும்-சானென்கி, அருச்சமூளவோ- பொரு 

ஞுண்டோ, அருளுகென - அனுக்கிரகஞ் செய்யவேண்டு டிப 

னச் €டனிரந்து சேட்க--௭-று. ஏ-அசை, 

(இ-ம்.) சனக் கனுபவமாயுள்ள தூலசேகச்தை யன 

றிச் சானென்பசதற்குப் பொருள் வேறு கண்டிலன். உளச. 

ஸிருக்கக் காட்டவேண்டு மென்பதாம். (௯3௯) 

அ-கை:--௮தற்சாடிரிய ரருத்சம் வேறுண்டெனசத் சோ 

and stars களைவான் வேண்டி யித்தாலசேகம் கிழமை. 

HCHO WD, HOTS FE wl, Wa FS, சடம் போலியியக் 

கம், ௮ன்னியம், பெள இகமென்னு மிச்குணங்களை யேற்கப் 

பாலதென்றுணர விக்கவியிற் இழமையாங் குண முணர்ச் 

தல, 

(வறு. 

கவி:--என தாடை பொன்பூ மகன்றையல் பாய்மா 

விபங்கண் முகங்கால்கை மெய்யென்ன வென்று 

தனதா யுரைபபான் வகுத்திந்த வூனைத் 

தானென் றயர்ததுஞ் சொலத்தக்க தன்றே. 

(இ-ள்.) எனது - என்னுடைய, ஆடை - வஸ்.இரம், 
பெசன் - தனம், பூ - நிலம், மகன் - பு்இரன், சையல் - பெ 

ண்சாதி, பாய்மா - தாவுகன் ஈகு இரை, இபம் - யானை, சண் - 
அண்கள், மூகம் - முகம், கால் - கால்கள், கை - கைகள், 

மெய் - உடம்பு, என்ன - என்று) வருத்து - வேறுபிரித்.து, 

என்றும்- எப்போதும், சன சாயுரைப்பான் - ஒருவன் தன்னு 

வையுசரகச் சொல்லுவன்; (ஆசலின்) இக்சவூனை - இந்த மா



சசிவன்னபோதம். _- ௩௭ 

மிசவடலை, தானென்று - தானாக, அயர்த்தும் - மறந்தும், 

சொலத்தச்கசன்று - சொல்லச் தக்கதல்ல.---௪-ற. ஏ-௮சை. 

ஆடையா தியிபமீறு - பிறிஇன்டுழமை) கண்ணாதி மெய் 

யீறு - தற்குிழமை, 

(இ-ம். எனசெனப் பசெலி ஸனித்சேகம் தானன் 

றென்பதாம். (௪௦) 

அகை:---அசேசனமாங் குணமுணர்த்சல், 

கவி: -தாளாக வூராழி யார்வெர்கில் a? amy 

தண்டாக வனமார்பு தட்டாக மொட்டா 

நாளா மலாச்சென்னி கூக்தற் கொடித்தோ 

நாணாளு ரூர்வானின் வேருக காடே, 

(௫-ன்.) தாள் - கால்கள், ஊராழியாச - ஊருஞ் சக்கர 

மாகவும், வெக்ரில் - முதுகிலுள்ள, வீணாச்சண்டு - முது 

செலும்பு, ஆராக - ஐந்துருவாணியாகவும், வன்மார்பு - வவிய 

மார்பானது, தட்டாக - மீடமாகவும், காளாமலர் - அன்றல 

ரூம் தரமசைமலர்போன்ற, சென்னி - இரசு, மொட்டா 2 

சாமரை யரும்பு போன்ற சகெரமாகவும், கூகசல் - சரமயிர், 

கொடி. - கொடி யாசவு மிருத்தலின், தேர் - இச்தேக ரச 

மான, நாணாளும் - அனு இனமும், ஊர்வானின் - நடச்து 

வோனுக்கு, வேறாச நாடு - ௮ன்னியமாசக் காணு இ--ஏ-று. 

ஏ-அசை,. ப 

இவ்வங்கங்களாற் தேருக்கொத்து நிற்றலி னிவ்வுடலை,ச் 

சேரெனவும், ரசாரூடனுக்குரதம்போன் ருன்மாவுக் குடலன் 
னியமாக நிற்றலின் ஊர்வானின் வேதெனவுக்கூநினார்.' கூற 

வேயித்சேச ம௫த்தர்ப்த்தியொ லசே.சனமென்பது பெத்ரும்,



௬௮ சசிவன்னபோதம். 

(௫-ம்) தேச மசேதனமெனவுக் சே? சேசனனென 
வுல் கூறியதாம். (௪௧) 

அ-கை:..-௮கர்த ச த் துவமாங் குணமுணர்த்தல். 

கவி:--கடக்குஞ்ச ரம்பண்ணி யுண்ணின் றொருத்தன் 
கைபாத கன்னங்கள் மெய்போ லியக்குங் 

இடக்குர் ஈடத்தா விடத்திவ் வுடம்புங் 
கடக்கும் மொருத்தன் னடத்தா விடத்தே. 

(௫-ள்.) சடக்குஞ்சரம்பண்ணி - மூங்கில் மூதலியவத 
ரூல் மதயானைபோலச் செய்து, உண்ணின் ரெொருத்சன் - 

ஒருவனுள்ளே புகுந்துகொண்டு, கை - தும்பிக்கையையும். 

பாதம் - கால்களையும், சன்னங்கள் - காதுகளையும், மெய் 
போல் - நிசம்போல, இயக்கும் - அசைப்பன், நடச்சாவிட 

தீது - அவனசைக்சாதபோது,கடக்கும் - ௮ துவறி இருக்கும், 

(அதுபோல) இவ்வுடம்பும் - இச்சேகமும், ஒருத்தன் - ஒரு 
புருடன், நடத் தாவிடத்து - அசைக்காகபோது, டடக்கும் - 

சவமாகப் பூமியில் விழுந் துடக்கும்--௪-று. ஏ-அசை. 

இதனால் ௮சைவா இகட்ருப் போலி யானைபோன்று வச 

ளூதிகட்கு இச் தூலவுடல் கர்த் தத்துவ மன்றென்பத பெச் 

ரும். 
(இ-ம்.) எல்லாச் சேட்டைகட்குவ் கர்ச்சத் துவக் 

சே௫ூயேயன்றித் சதேகமன்றென்பதாம், (௪௨) 

௮-கை:--௮சு,த்சமாங் குணமுணர்த்தல். 

கவி:--ஒருகூ௮ு மனமாகு மொருகூறு மலமாகு 
மாருகூ துடம்பாகு முண்டற்ற வன்ன 

மிருகூறு நீயாக லொருகூறு நீயா 
மிழிக்கும் மலஞ்சோ நிடப்பட்ட துடலே,



சசிவனைபோதம், ௩௯ 

(௫-ள்.) உண்டற்ற வன்னம் - பு9த் துச்சணிக்கப் பெ 

சீற வாகாரமானது, ஒரு கூறு - ஒரு பங்கு, மனமாகும் - 

மனமாகப் பிலக்கும், ஒருகூறு - ஒருபங்கு) மலமாகும் - மல 
மாக நீங்கும், ஒருகூறு - ஒருபங்கு, உடம்பாகும் - சேகமாகப் 

பருக்கும், இருகூறு - இவற்றுளிசண்டபுங்கு, நீயாகில் - நீயா 

னால்,ஒருகூறு நீயாம்-மற்றொருபங்கு நீயாவை, (௮ துநீயாகதி 

தச்சசன்று) இழிச்கும் - யாவரானு மருவருக்கத் சக்க, மலம்- 

அமேத்தியம், சோரிடப்பட்டது - கூந் துகொண்டிருக்கப் 

பட்டத, உடல் - தூலவுடலாதலின்--௭-று. எ-௮சை, 

(௫-ம்.) சலவுடனானென்பசைக் களைவான்வேண்டி 

யிங்ஙகனங்கூறினு ென்பதாம். (௪௬) 

இ-கை:-சடமாங் குண முணர்த்தல். 

கவி:--களரா தரத்துண்ணு மன்னஞ் சுடக்கை 

கட்டப் பொருதே யிருந்தார் டெந்தார் 

தளரா து ௨ப்பொன்று முயிர்போக வன்றே 

திழற்பளனளி மீத அுயின்றார் ௪௫த்தே. 

(இ-ன்.) கெர் - மிகுந்த, gor gg - ஆசையினால், உண் 

ணும் - புசிச்சின்ற, ௮அன்னஞ்சுட - அன்னமானதுசுட, சை- 

சையானத,கட்ட-அவ்வன்ன ச இற்குச் சமீபிச்ச, பொரு சே- 

௪கச்சாமலே, இருந்தார் - இருந்சவர்கள், இடச்தார் - படுக்' 

கையானவர்களாய், தளராதுறுப் பொன்றும் - அவயவக்களி 

லொன்றுவ் குறையாமல், உயிர்போக - உயிர்நீங்கு, gor? p- 

அச்கணமே, தழற்பள்ளிமீதே-௮ச்னிமெச்தையில், துயின் 

ரர் சசச்சே-௪௫ச் அ நிச் இைசெய்தார்கள்--எ-று.ஏ-அசை,



௪௦ சசிவன்னபோதம். 

(இம். அச்னெியி னுஷ்ணசச்தியை யுணரற்பாலு 

இவ்வுடம்பன் ஜென்பதாம். (௪௪) 

அ-கை:--போலி யியச்சமாங் குணமுணர்த்தல். 

சுவ: -நிழற்பாவை கண்ணாடி. யிற்பாவை கைகா 

னிமிர்க்கு முடக்கு மிவன்செய்யு மெல்லாத் 
தொழிற்பாலவாமற்றிவ் வுடலஞ்செய்கொழிலுஞ் 

சுடர்ஞான வடிவான வன்செய்கத தொழிலே, 

(இ-ன்.) கிழற்பாவை - ரவியாதியாற்காணப்பட்டதேக$ 

சாயையும், கண்ணாடியிற்பாவை - ஆடியிற்காணப்படுந் தேகம் 

சாயையும், கைகால் - அத்தபாதங்களை, நிமிர்க்குமுடக்கும் - 

நீட்டு முடக்கும், (இவையெல்லாம்) இவன் - இம்மனிசன், 

செய்யும் - செய்கின்ற, எல்லாச்சொழித்பாலவாம் - சமஸ்த 

கிரியா வண்ணமாம், (அதுபோல) இவ்வுடலஞ்செய் தொழி 

௮ம் - இத்சேகஞ் செய்யுங்கிரியைகளும், சுடர் - சதோதய 

மாகப் பிரகாசக்செனெ.ற, ஞாணவடிவானவன் - ஞானசொரளுபி 

யான வாசமா, செய்சதொழிலே - செய்யுங் சொழில்களே 

யாம எ-று. மற்று- அசை, 

(௫-ம்.) தேயின இயக்க மித்சேகத்சதாகச் சோத்று 

மென்பதாம், (௪௫) 

அ-கை:--அன்னியமாம் குண மூணர்த்தல், 

கவி:--௮றின்ற பொருளென்று மறிவானின் வேறே 
யானாலிவ் வூனாளை கானென்ன லாமோ 

செறிசின்ற புள்ளல்ல வேகூடிவ் வகையே 

| Oe._wreraotl oral Ca pon pO sow,



சசிவன்னபோதம். _- ௪௧ 

(இ-ள்.) அ.றின்றபொருள் - அறியப்படும் வஸ்துக் 

கள், என்றம் - எப்போதும், அறிவானில் - அறிபவனுக்கு. 

வேதேயானால் - புகமாசவே யிருக்குமானால், இவ்வூனாரை - 

இம்மாமிச கிறைந்தசேகதச்சை, கானென்னலாமோ - நானெ 

ன்று சொல்லலாமோ, செறிகன்ற புள்ளல்லவே கூடு - அடை 

ந். இருக்ற பட்சியல்லவே கூண்டானத, இவ்வகையே - 

இவ்விகமாகவே, செடமானவுடல்-சடவடிவமான வித்சேசம், 

நின்னில் தானானவுனக்கு, வேறென்றுகெளி- அன்னிய 

மமன்று செளிந்துகொள்வாய்---௭-று. ஏ-அசை, 

(9-ம்.) ஆச்மாவே தானென்பதை யபறிவித்சசாம்,(௪௬) 

அ-கை:--இகச்சேகம் பெளஇிகமாக் சன்மையுணர்ச்தல். 

கவி:--ரநிலமாகும் வற்பென்ற னெ௫ூழ்கின்ற னீரா 

நெருப்பா மிதிற்ஈட்ட வெல்லாமு மனிலஞ் 

சலமான புரையான வானிக்த வுடலஞ் 

சடமான வைம்பூக வுருவங்க டாமே. 

(இ-ன்.) கிலமாகும்வஜ்பென்றல் - கடினமென்றது பிரு 

அவியாம், செடழ்னெற னீராம் - நெடுழ்ச்சியையுடைய சப்பு 

வாம், இ இற்சுட்டவெல்லாழமும் - யாவற்றையுமெரிக்குந் சொ 

மிலை யுடையவிது, நெருப்பாம் - ௮.சனியாம், அனிலஞ் சல 

பான - சலிப்பையுடையது லாயுவாம், புரையானவான் - புரை 

யையுடைய தாகாயமாம், இந்சவுடலம் - இத்தேசமும், சட 

மான - சடச் சன்மையான, ஐம்பூசவுருவங்கடாமே - பஞ்சபூ 

தீங்களி லேகேேசமா யுண்டான வடிவங்களாம்-..ஏ-று,



௪௨ சசிவன்னபோதம். 

(௫-௫.) பஞ்சபூதகாரியமான தாலசேகஞ் சடமாதலின் 

ரோனல்லவென நீக்கனெதாம். (௪௭) 

அ-கை:-இவ்வேதுக்களாற் வாலசேகந் சானன்றென 
வங்கேரிச் இதனை யறியுங் கண்ணாஇிய ஞானேக் இரியங்க 

டானாக வேண்டுமெனச் சருதிய டனைகோக்கு யவைகளுக 

தானல்லவெனக் களைதல். 

கவி:--விழியைப்புமானென்னில் சவியா தியாலே 

விளக்கஞ்செயுமற்ற வுருவத்தை யற்றே 

லொஜழியப் படுங்கன்ன (LPG @) BY மவனன் 

அரும் மண்டகண்டன்னை யொப்பாக வுன்னே. 

(இ-௭்.) விழியைப்புமானென்னில் - இச்தாலதேகச் 

நை யறியுங் கண்ணையான்மா வெனச்கொள்ளில், ரவியாதி 

யரல்-சோமசூரியாக்கினியினால், மற்ற வுருவச்தை-கண் தவிர 

மறந்த வுருவங்களை, விளக்கஞ்செயும் - விளக்குவிக்கும், அற் 

தேல் - அத்சன்மைத்சாயின, ஓழியப்படும் - அ துநீங்கலாகிய, 

சன்னமுதனாலும் - சுமோதிஇரமுசலிய நான்குமோ, அவன 

ன்று - அவ்வாச்மாவல்ல, உழுக்கண்டசண்டன்னை - உருவத் 

தை யறிந்த கண்ணை, ஒப்பாகவுன்னே-சமானமாகக் கருது 

வாய்---எ-று. 

(இ-ம்.) இவ்வேதுக்சளாற் சுசோச்திசாதிய ஞானேட்தி 
ரியமைக்தும் சானன்றென்பதாம். (௪௮) 

அ-ஈகை:--முன்ஞானேம் திரியக் தானல்ல வென்றபடி 

கன்மேக் இிரியமுக் கானன் றெனக் களைதல்.



சசிவன்னபோதம். ௪ ௩ 

வேறு. 

கவி:--அமலுண்பொருள் களிலுண்பவை முக்கூறதின் 

றணியென்பு நடுக்கூ.றதுமச்சைக்டெனாகு [முத்க. 

மெழில்கொண்டகடைக்கூறதுவாக்காயெழுமென்றே 

யியனான் மறை யந்தங்க விசைக்கன்றன வாமே. 

(இ-ள்.) உண்பொருள்களில் - உண்ணசத்சக்கவைகளில், 

அழல் - உத.ராச்கினியினால், உண்பவை - சரணித்சசாரமான 

வை, முக்கூறு - மூன்றுபங்காம், ௮ இன்முற்கூறு - ௮ச்சா.ா 

ங்களில் மூ.சற்பங்கு, அணியென்பு - தரிககப்பட்ட வஸ்தி 

யாம், நடுக்கூறது - நூிப்பங்கானது, மச்சைக்கிடனாகும் - 

மாமிசச்துச் காசாரமாம், எழில்கொண்ட - அழகிய, கடைக் 

கூறது - கடைப்பங்கானத., வாக்காபெழுமென்று - வாக்இந் 

இரியமாமென்று, இயனான்மறை யந்தங்கள் - இயல்பாயுள்ள 

நான்கு வேதங்களின் மூடிவாகிய வுபரிடதங்கள், இசைக்கு 

ன்றனவாம் - சொல்லுகின் றனவாம்---எ-ஐு., 

எனவே, பிருதிவியி னமிசமர்டி யுணவின் சார வாசாச 

மாத் தடித்தது எலும்பு, மாமிசம், வாக்ந் இரிய மாதலின் 

கனமேக் இரிய மைகந்தனுள் பிரதமையாயுள்ள வாகச்.இந் திரியந் 

சானாகா விடத்து மத்றைய நான்குக் சரனன்றெனச் குறிப்பி 

க்கப்பெற்றாம். சாரமாகிய காரியத்தைச் காரணமாக வுபசரித் 

தார், 

(@-b.) இவ்வே.துக்சனாத் கன்மேக் இரியமுச் சானன் 

ஜென்ப சாம், (௪ ௯)



௧௪ சசிவன்னபோதம். 

அ-கை. முன்னர்ப் புறக்காண நிக்செகஞ் செய்சபடி 
யகக்சசணங்களை கியஇகளையச் தொடங்டு அவற்றிற் பிரா 

ணவாயுவை நிய இகளை தல், 

கவி: உண்ணும்புனல் மூக்கூற இன் முற்கூற வர்நீரா 

முதிரக்ஈடி விற்கூறு கடைக்கூறு பிராண 
னெண்ும்மிதி லிரூகூறவை நீபாயிடி னன்ரோ 

விறுகின்றபி.ராணன்ன து நீயாகுவதிசையே. 

(௫-ன்.) உண்ணும் புனல் - பானஞ்செய்யுஞ் சலாகார,ம், 

முக்கூறு - மூன்றுபங்காம், அஇன்முந்கூறு - அவற்றின் ops 

நிபங்கு, உவர்கீரரம் - மூச். இரமாம், நடுவிற்கூறு - நடுப்பஙகு, 

உ கரம் - இரத்சமாம், கடைக்கூறு - கடைப்பஙகு, பிராணன்- 

பிசாணவாயுவாம், எண்ணும் மிஇல் - எண்ணிக்கையுள்ள விம் 

மூன்றனுள், இருகூறவை - இரண்பெஙகாயவை, நீயாயிடின. 

ன்றோ - நீயானாலல்லவா, இறு கின்ற - நடிக்கின்ற, பிராண 

ன்னது - பிராணவாயுவானது, நீயாகுவது - நீயாகவேண்டு 

வது, இசை - இசனைச் சொல்லு இ- எ-று. ஏ-அ௮சை, 

இதுவுங் காரியத்தைக் காரணமாக வுபசரித்தல். (௫௦) 

அ-கை.--இநதிரிய மடவ்கயெ விடத்தும் பீராணனிருக் 

கைக் சேது கூறல். 

வேறு. 

கவி-பிராணனு மல்லதுஞ்ச லுணர்வின்மை யால 

அணரும் புலன்க ளொழிவாற 

பிராணன தென்னைமன்னை யொழியாது சேனை 

ஈகர்சூழ் வலஞ்செய் பொழுதே.



சசிவன்னபோதம். ௪௫ 

(இ-ன்.) தஞ்சிலுணர் வின்மையால் - Hg arcu) லற 

சீற றன்மையில்லாத இனாலும், அது - அந்தப்பிரராணவாயு. 

உணரும் புலன்கள் - விடயங்களை யறியு மிர் இரிய சம்பந்தம், 
ஒழிவால் - விட்டிருப்ப தினாலும், பிராணனுமல்ல-பிராணவா 

யுவுந் சானல்ல, (அ.பின்) பிராணன தென்னை - பிராணவாயு 
வினியச்கமேனெனின், மன்னை - கூடாரச்மி னிச்திமைசெய 

யு2சசனை, ஒழியாது - விட்டு நீங்காமல், சேனை - சேனைகள், 

கர் - பட்டணச்சை, சூழ்வலஞ்செய்பொழு.து - காவலாகச் 

சுற்றிவரு மவசர த்சைப்போலும்--எ-று. எ- அசை, 

எனவே, அரசனிருச்கு மிடத்சைச் சேனை காப்பதுபோ 
லான் மாவிருக்குமிடத்தைப்பிர £ாணன் சாக்கின்ற செனவும், 

உணரும் பலன்களொழிவா லென்ப இினாற் கொப்பனாவ,த்சை 

யெனவும் பெற்றும். (௫௧) 

து-௯௧:--அந்தக்கரணமடங்கெய விடச் தும் ப்ராணணிருக் 

கைக் கசேதுகூறல். 

கவி:-...க.ரண மொடுங்கவாயு கிகழ்வெக்கொ லென்னி 

னுடல்காவ லாகு மிலதேன் 

மாண மடைந்ததென்று தமர்சுட் டிடாமுன் 

வளை வாலின் ஞாளி கொளுமே. 

(இ-ள்.) காணமொடுங்க - காணங்க எடங்லனெ விடத் 

தும், வாயு - பிராணவாயு, நிகழ் வென்கசொ லென்னில் - சவி 

ப்பதற்கே தென்னையெனில், உடல்காவலாகும் - சான்வூக் 

இன்ற சேகத்திற்குக் சாவலாகும், இலதேல் - அ௮க்காவலில் 

லையாயின், மரணமடைந்த சென்று - ௮ன்மா நீங்கெவிட்ட 

சென்௮, தமர் சுட்டிடா முன் - பந்துக்கள் சகனஞ் செய்



௪௬ சசிவன்னபோகம். 

வதற்குமுன்னமே,வளைவாலின்-வளைந் சவாலையுடைய, ஞாளி 

கொளும் - நாயுட்சொள்ளும்--௪-று. ஏ- அசை, 

சேவகனசசனைவிட்டு நீங்காச தபோல் பிராணனுஞ் சீவ 

னைவிட்டு நீங்காசெனவும், கரணமொடுங்க வென்பதிளுற் 

சுழு.த் இயல் யெனவுங் கொள்க, 

(இ-ம்.) பிசாணாதி வாயுச்சளுந் தானல்லவென நியதி 

களைந்ததாம், (௫௨) 

அ-கை:--முன்் பிராணாஇகளை நீக்கெனமாச் இர ச் நிலவ S 

won பிரோகஞ் செய்யு மனாதி யந்தக்காணங்களைத சான 
ன்ற உடனை கோக்கியவையு மன்றெனக்கூறுவான் ரொடங்கி 

மனம் புத்தி யிரண்டும் நீ யன்றெனச் களை தல், 

கவி:--இனமுூற வெண்ணவுளள கரணத்தி ஜஷென்றி 

தெனலா லிதென்ன தெனலான் 

மனமுன மன்னமென்ற வதனாலு மல்ல 

மதியல்ல வரத வகையே. 

(இ-ள்) இனமுூறவெண்ணவுள்ள - சமட்டியென்றுன் 

os sas, காரணத்தின் - அந்தக்சரணங்களில், ஒன்றிதென 

லால்-எசொன்றென்ப தினானும், இசென்னசெனலால் - என் 

மன 3தன்ற தனனும், மனமுனமன்ன மெண்றவதனாலும் - 
முன்னமேமனது ௮ன்னசாச மென்றதனானும், அல்ல - மன 

மூந்தானல்ல, ௮ச்சவகையே - அவ்வாறே, மதியல்ல - புச்.தி 
யுந்சானல்ல--௭-று. ஏ-௮சை, 

சாமானியத்தா லெவ்வுயிர்க்கசாணங்களு மோரினமாகு 

மொருமைபற்றிச் சமட்டியாதலின் இனமுறவெண்ணவுள்ள 
காரணத்தின் எனவும், விசேடச்தாற் றனிச் சனி யவ்வவ்



சசிவன்னபோதம். ௪௪௭ 

வயிர்ச்சசணமச்சமட்டியி னேகசேச வியட்டியாதலவின் ஒன்றி 

சதெனலாலெனவும்; தாஜெருமுசலாகா தொன்டிற்குக் கழ 

மையாக நிற்றலின் இசென்னதெனலா வலெனவுங் கூறினார். 

முன்னர் ('எனசாடைபொன்பூ மகன்றையல்பாய்மா வென்ற 
கவியிற் ஜாலசேகச்தை யெனசென்றது பிறிதின்டுழமையும் 

இச்சவியில் மமசையெனதென்றது சழற்கிழமையும: மென்க, 

(இ-ம்.) மனசையு மதன் சம்பந்தமான புச் இியையுந் 

சானல்லவென நிய இசைக் தாம். (இ௯) 

இ-கை:- அகங்காரமும் சானன்றென கிருபித்தல். 

வேறு. 

கவி:- இ...ரின் புளதாய் நிலையம் றறிவற் 

றெண்ணும்கா ணச்க ளிலாயெவரு 

மடரும் பிறவிக் கடியென் றுணரு 

மகங்சாரமு நீயல வென்றறியே. 

(இ-ஸ்.) இடரின்புளதாய் - துன்பமே யின்பமாகவும், 

சிலையற்று - நிலையில்லாமல், ௮றிவற்று - தன்னையறியு மூணர் 

விழந்து, எண் ணுங்கரணங்களிலாய்-மான்சென வெண்ணு மக் 

தக்கரணங்களி லொன்றுகசவும், அடரும் பிறவிக்கு - நெருங் 

இய சன்மங்களுக்கு, எவரும் - யாவரும், அடியென்றுணரும்- 

மூலமாகவு முணாச்சக்க, அகங்காரமும் - அகங்காரமும், 

நீயல9வென் தறி - உனசெசார்ச் ச சொருபமல்லவென் தறிஇ 

~~. 

(இ-ம்.) விஷயங்களை நமானென் றஐபிமானிச்கு மசங்கார 
மும் சானல்லவென நீச்யெதாம்.



௪௮ சசிவன்னபோதம். 

௮-௧: தழமுந் தானன்றெனக் களை தல. 

கவீ:--ஐயப் படலோர் பொருணிச் சயமா 

யறியப்பட லியானென தென்றுமதஞ் 

செய்யப் படல்செய் வதுகிந் தனையாஞ் 

சித்தம்மது வன்றென நிதெளியே. 

(இ-ள்.) ஓர் பொருள் - ஒருபொருமை, ஐயப்படல்-மன 
இனாற்சம்சயிச் சலும், நிசசயமா.பறியப்படல் - ப.ச இயினானிச 

௪.பிச்சறிதலும், யானெனதென்று - அகஙகார மமகாரமாக. 

மசஞ்செய்யப்படல் - மசுஙகொள்ளுசலுமாகிய செயவ்களா, 

செய்வது - செய்கின்ற இந்ரானே, ச தனையாம் - சிந்தனாலடு 

வமாயுள்ள, இத்சம்-சித்தமும், அதுவன்றென - அவ்வான்மா 

வாகாதென்று, நீசெளி - நீசெளீஈத கொள்வாய்--- எ-று. 

(இ-ம்.) சித்தமுந் சானல்லவென நீக்கியதாம், (இழ்) 

அஇ-கை:--தூல முதலிய நான்கும் நீயல்லவெனச் சன 

தல். 

கவி:--முன்னாக on Hug சஇத்தமதே 
முடிவாக மொழிந்த பொருட்டிரடா 

னின்னாகில நீயறியும் பொருளாய் 

நிகம்கன்றத னாலென கின்மலனே. 

(இ-ள்.) முன்னாசவுடம்பது - தேகமானதாதியாக,9த் த 

மசேமுடிவாக - சச் தமான தருக, மொழிக்த-சொல்லிய பொ 

ருட்டிசடான் - விடயசநமுகங்கள், நீயறியும் பொருளாய் - உன் 

ஞலைறியப்படும் பொருளாக, நிகழ்கன் றதனால் - விளங்குஇன் 
தினால், நின்னாகல - உனசெசார்ச்சவடிவமல்ல, என நின் 

மலன் - என்றுமலரரான குருஞூர்த்தி சொல்ல ஏற.



சசிவன்னபோதம். ௪௯ 

K9-L.) ஸ்தாலகுக்குகளைச் சானல்லவென நீச்சின 

சம, 

இ-கை:--இ௩வன  மருளிசசெய்ச வாரிரியரை நோக்க 

அிருச்தி ரீஙனெலிடக்தள்ள ௭ குனியமாதலின் இது சானோ 

டாணாகுவசென மாணாக்கன் வினாசல் 

கவி:--உன்னா ல, 1யப | மியா ை வயுமூன் 

ஒருஉன்றென வோதனை யொககுமெனக் 

ன்னு லறியா கொதியம பொருளோ 

யானாருவ தென்ன னென்றலுமம, 

(இ-௭) உன்னாவறியப்படும் - உன்னாலறியப்பட்ட, யர 
வலையு ௦ - சகசவவஸ்துக்களும், உன்னுரு வன்ரென - உன gy 

அசாரூபமல்ல வென் 3.) 5 இனை-உளா சுதீர், ஒச்குமெனக்கு = 

SO CT UAE BO VET EDEMA |, என்னாலறியாது - 

என்னாலறியப்படாமல், ஒழியுமபொருளோ - ஒழிச் திருக்குளு 

.கனியமாகிய சாரணசரீரமோ, யானாகுவது - நானெனப்படு 

வது, என்றனன - என்றுமானக்கன்வினவினன், என் றலும்- 

என்று வினாவலும்--எ-று. ஏ-அசை, 

(௫இ-ம்.) அறிபடும் பொருளனை ச்.துக சானல்லவென்ற 
வ சனா லறியப்படாதரூனியசரி-னமாயிற்றென்பசாம். (௫௪) 

அ-கை --அறியாமையாகிய காரணசேசமுகம் சானல்ல 

வன ிருபித்சல். 

கவி:-அறியாப்பொருள் காரண மாயைகுறித் 

தறியும்பொருள் காரிய மாமுல௫இர் 

கெறியாத்றிகழ் கான்மறை யர்கமெலா 

சீயன்றென வோது நிரந்தரமே. 

4



௫௦ சசிவன்னபோதம். 

(இ-ள்) அறியாப் சபாருள் - HOw vue. sf 

ரணமாயை - மூலாஞ்ஞானமாம்.குறிச ச ந்யம்பொருள் - 3% 

செனச் குறித்தறியப்படும் வஸ் உ. க ரியமாமூலகு - சாரிய 

மானசகத்தாம், இக்நெறியால் - இடமாட்/ஈச்தினால், Grip 

நான்மறை - விளங்காரினற நான்குவேசகளின, ௮௩௪ மெல் 

லாம் - மூடிவாயுள்ள வுபரிடசஙாளனளைச தம்; நீயன்ொன - 

இவ்வறிவறியாமை Rune dua று, ஒது ராகசாம - இடை 

விடாம லெங்விடகது மெசெத௪2௪ வ்லுப-- எழு. ஒ-அ சை. 

(௫-ம்.) அறியப்படும் தாலசூச்தமசசோ டறி௰ப்படாசு 

தரரணசேசத்தையும நியஇி.ளைஈகாரெ பதாம். (5 4) 

QE — QE OO Bi களைர்சவிடசீ தச்சாணாசகவிளஙகுவ 

தினையசெனபு ம* இன்ன? ர்குப் பலப்படுமெனவுங கூ சல். 

கவி:--௮ Buyin ட! ரருளன் ne uit டு றான 

றறிவாகிய நீ௦யனு மபடிபாருடான் 

பொறியின் வழிநின றரியம பொருளோ 

போதக கண்விழித தறியும பொருளே. 

(௫-ள்.) அ திவாகிய - ௮.றிவேவடிவாயுள்ள, நீயெனுமப் 

பொருடான் - நீயென்னு மாச,ச் துரியய்பொருளானத. அறி 

யும் பொருளன்று - 'இருசயமுமல்ல, அறியாப்பொருஎன் று - 

அ இருசயெமுமல்ல, (ஆயின் ௮௩ த) பொறியின்வழிரின று-.பனா 

இயைம்பொறி மார்ச்சகமாக நினறு, அறியும்பொருளோ -கா 

ணும் வஸ்துவோ, போதச்சண் விழித்து - அறிவாகியகேச்இச 

மலர்க்.து, அறியும்போருள் - சானே சானு யறியும பரவஸ்து 

வாம் ழு. ஏ-சை,
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அறியப்ப$வது பிர திபிம்போபாதியும் அறியப்படா,£ து 

அவிஃன்னோபாதியு மாசலினானும், இவ்விரண் Our Mus 
தோற்றிமறைவதற்காசாரமாயும் அவற்றையக்கங்ஷேயச துவா 
ரின்றறிந்தும் அவை யாசாததாயும் விளங்குவது சைசன்னிய 

மாகிய வறிவாசலினானும் இவையாவும் ரின்பானளிகரப்படு கலி 
னஃ வறீவே நீ யாமென் நற் கையமின்றா சலினாலு மி௩ஙனங் 

Ge PULL gi. 

(இ-ம்.) அச்துவிச வஸ்துவே சானெனச் சநிசிப்பிசச 
சீரம். ் 

அ-ை:---இதபரியர் சம் அவச்சாச் தூயங்களான வநி 

உறியாமைகளை நியதஇகளைந்து அவற்றிற் கதிட்டானமான 

துரிய வியாபகச்தையே வஸ் துவென வாரிய Gul sees 

Lo வேசப்பிரமாணமு ரிரூபிச்சச் தொடங்கல், 

க்வி: _-வேசப்பொரு டானிது வேறுசொலம் 

வினையாவையு மன்றொரு வேறுமிலாப் 

போதப்பொரு எளர்த மறைக்கணியாம் 

புனிதப்பொரு டத்தொ மசிப்பொருளே. 

(௫-ன் ) வேதப்பொருடானிஐ - இதுவே வேதரிச்சய 
மாம், வேறுசொலும் - இதற்குவேறா சச்சொல்லப்பட்ட, வினை 
யாவையுமன்று - சன்மத்துச் டாக abs சகல மதநிச்சயவ் 

சளுமல்ல, ஒருவேறுமிலா - இஞ்சித்துந் தனக்கன்னியமென் 
பதில்லாத, போதப்பொருள் - ஞான்வஸ்.துவானது, அந்த 
மறைக்கணியாம் -: அழூயெ வேசத்தின் சிரோசத்தினமாக 

விளங்கும், புனிசப்பொருள் - அந்தப்பரிசுத்தமான வஸ் ஐ, 

சத்கோமூப் பொருள் - சாமவேதத்இன் சச். தவம? யென் 

லும் மசாவாக்யெச் இன் பொருளாம்--௭-று. ஏ-௮சை,
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(இ-ம்.) ௮காதியான சாமவேத மகாவாக்கியச்சைத் 

சனழுபதேசசத் இற்குச் சகாயமாகநிருபிதக்சதாம். (௬0) 

து-கை:--மகாவாக்கெயச்தின் பசப்பொருள் மூன்றையும் 

ரிரூபித் தல். 

(னேறு, 

வி -நிமலமாம்பர மதுவெ னணும்பொரு 

ணீயெனும்பொருள் சீவனே 
யமலமான விரண்டி னயிக்கிய 
மெ தப்பொரு ளாவதத. 

(இ-ள்.) ௮அதுவேளும்பொருள் - மூ.ர்கூறிய மசாகாச்இ 

யத் தின் முசறபதமான ச ச்சென்பசன்பொருளான து, நிமல 

மாம்பரம் - நிண்மலமான ம” ானாம், கீ௦யனும்பொருள் - இச 

ண்டாமபசமான துவமென்பதன் பொருள், சீவனே - சீவ 

னாம், அமலமான - களங்கமர்௱, இரண்டினயிக்கியம் - பிரம 

கூட ச, சவயிச்சி0.௨, அ௫பசப்பொருளாவது - மூன்றாம்பத 

மான அபதத்தி னருச்தமாம்---எஃலு, ஏ-௮சை., 

(அ-ம்.) தத்துவமசியென்னும் மசாவாக்கியத் இன் நற்ப 

ச௩ துவம்பச மடிபசமென்னு மாரியபசத்தை யது நீ யானா 

யெனத் தமிழ்ப்பதமாச்டுப் பிரமகூட ச்ச வயிக்கியமென்பது 

அசன் முச்யெப்பொருசெொனப் புகுத்துக்கூறின சாம். (௬௪) 

இ-கை:-கூடத்ச பிரமமென்னு மிண்டுமிமான்ரயஙா 

மறங்ஙனமென வினாதல். 

கவி:--அருமை யாகிய பிரக மூன்னிலை 
யாகு மாருயிர் பின்னிலை 

பிருமை யான விரண்டி. னயிக்க 
மு.மய்து மாறெவ னென்னவே,
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(இ-௭்.) அருமையாகிய - அரிசான, பீரமம் - பிரமம௱ 

னது, முன்னிலையாகும் - ருசவிலுள்ள தாம், ஆருயிர் நிறை 

ஈச கூடச்சன், பின்னிலை - பின்னுள்ளசாம், இருமையான- 

அவிசமான,இரண்டின் - இவ்விரண்டினத, அயிச்சம் - தயி 

க்கியமான து, எய்துமாறு - அடையும்வகை, எவனென்ன « 

எவ்வண்ணமெனசக் சேட்க-.- எ-று. ஏ-அசை. 

(இ-ம்.) இரண்டி னைச்சிய மென்ற; பிரமம் கூடச்ச 
னிலா! கூடச்சன் பிரமச் திவா? இரந்ஙன மிரண்டானது 

எங்ஙனமொன்றுபடம்? அங்கன மொன்ழுபடினுங்கலவாசே? 

சலலாவிடி ஜனொருபோது பிரிந்துவருமே? அங்களனம் பிரியின 

யிக்கியமாயிற்றென்பது கூடா? ஆசலாலகனுண் மைதெரி 

விக்கலேண்டிமென வினாவி௮ தாம். (௬௨). 

து-கை:- ச வேசாரபேசு ருபாதியாலெனவு மவ்வுபாஇச 

ளில் சீவணுக் கினையசெனவுங் கூரல், 

கவி:-உபாதி யால்வரு பேத மேயிவர 

பேத மொன்றுறு முயிரினின் 

சபசதி யாமுடல் போலி றைக்குள 

GIL ணாதிகள் காயமே. 

(இள்.) உபாஇயால் - சாரணகரரியோபா தியினால், வரு 

பேதமே - வராரின்றபேசமே,டவர்பேசம் - இச்சீவேசாரபேத 

மாம், ஒன்றுறுமுயிரினின் - இப்பேதமடைந்த €வனுடைய, 

கபா தியாமுடல்போல் - கப௨டிவமான அலமுதலிய வேழைப் 

போல, இறைக்குள - ஈசுரனுக்குள்ள, காரணாதிகள் காயம் - 

சர்வசாரணன் மூ.தலிய வேழும் மூன்றுசேகமாம்--௪-று, 

€வனுச்கேழாவன-- தூலம்-௪, இர் இரியம்-ச,சரணம்-௪, 

பிராணன்-௪ ஆடிய வேழும் மூன்று சரீரமாம். இப் பிர திபிம்
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பம் மாயையிலும் அவிததையிலு மெனக்சொள்ச, சபமென் 

சைச் தூலமென்றது காணவாகு பெயர், 

(இ-ம்.) €வ வுபாதியை வகுச்துச் கூறி ஈசா வுபாதி 
யைச் தொகுத்தச் கூறியதாம் (௬௩) 

OOS: — ஈசுரனுபாதி யேழையு நிரூபித தல், 

கவி--௪சன் முற்றறி வான்வியாபி 

யெவைக்கு மேது வியமபுமா 

காச கன்னிரு பாதி பாவனை 

கார ணுதிக ளாவதே. 

(இ-ள்.) ஈசன் - சர்வேசனெனவும், முற்றறிவான் . சர் 

வஞ்ஞனெனவும், வியாபி - சர்வாநதரியாமியெனவும், எவைக் 

குமேது - சர்வசாரணனெனவும், இயம்பும் - சொல்லப்பட்ட, 

மாசாசசன் - சாவதி தி3யெனவும், நிருபாதி - siasmany dor 
னவும்) பாவனை - சர்வ சருட்டியெனவுங கூறிய வேழும், 

காரணாதிகளாவது - காரணசரீர மூசலிய மூன்று சரீபஙக 

சாரம்--- எ-று. T= EF. 

யாவற்றிற்கு மேலானவன் ஈசனெனவும், யாவையு மறி 

பவன் முற்றறிவானெனவுச், எவற்றினும் நிறைந் தருப்பவன 

வியாபியெனவும், எவற்றிற்குங காரணமானவன் எவைக்கு 
மேதுவெனவும், யாலையு மிரசுநிப்பவன் மாசாசகனெனவும், 

யாரவையு மழிப்பவ ஸணிருபா இயெனவும், யாவையுஞ் சரட் 

டிப்பவன் பாவனையெனவுங கொள்ஷ த லவசரம்பத்றியென்ச. 

(-ம்.) ஈசுரனுபாதியை வகுத்துச் கூ.றினதாம். (௬௪) 

இ-கை :-உபாஇச ணிங்கும்யடி யவற்றின் றன்மைகளை 

கிருபிச் தல்.
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கவி: நீதி யாலிரு பாதி நீங்கிட 

நீயெ னச்ரொல் பதத்திலு 

மாதி யாகிய தற்ப தத்து 

(LE 5H FT GB முசைத்துே ம, 

(இ-ள்.) நீதியால் - வேதங்கள்கூறிய வொழுங்கன்படி, 

இருபா இரீஙட - காரணசாரியவுபா இக ணீங்கும்பொருட்டு; 

நீ௦யெனக்சொல் பதச்தினும் - நீயெனப்படுந் துவம்பதத்தி 

லும், ஆதியாகிய தற்பசச்தும் - மு. தற்கண் வுள்ள சற்பததி 

,திமூள்ள, அகத்தம் - அசுசசோபாதியும், FS gd - &S 
சோபாஇயும், உரைக்தும் - சொல்லுவாம்--எ-ஃழு. ஏ-அ௮சை; 

(இ-ம்.) ஜீவேசுச கற்பனை நீஙக வவழ்றின் சுத்தா சுத 

தங்களைச் கூறததொடஙடனா ரென்பசாம். (௬௫) 

அ-கை:--துவம்பதத்தின் சுச்சாசுக்த கிரூுபிச்சல். 

கவி:--ஐக மூன்றிக ழேழு கானென 

ஜெம்ப தத்தி னஈத்தமே 

2ரரக மின்றிப சான்று நானென 

ம ரும்ப தப்பொருள சுத்தமே. 

(௫-ம்.) ஆகமுன்றிசழ்-தேகமுசலாக விளங்யெ, ஏழுகா 

னெனல் - ஏழையு கானெனக் கொள்ளுதல், தொம்பதச் இ 

னசுச்சமே-துவம்பசார்ச்சச்திர்கசுச்சோபாதியாம்,சோகமி 

ன்றிய- துக்கமில்லாச, சான்றுமானெனல்-சாட்சியே நானென் 

பழ, தொம்பசப்பொருள் - துவம்பசார்ச் சச் திற்கு, ௪ச்சம்- 

சத் சோபாதியாம்--௭-று, ௪-௮சை.



Ge சசிவன்ன போதம். 

(௫-ம்.) ௮சச்ச சுச்சமான வேகூடச்ச விலக்கண” 

செரிவிச்ச சாம். (#57) 

அ-கை:--சற்பசச் இன் சுச்சாசுச்ச நிரூபித்சல். 

கவி: -௮௫ூல சாரண மாதி ரானென 

ற்ப தத்தி னசுத்தமே 

சகல காரண சான்று நானென் 

றற்ட தப்பொருள் ௪௫தமே, 

(இ-ள் ) அசிலசாணமாஇ - சர்வசாரணன் நமூ.சலியசெ 

மும், நானெனல் - நானென்பத, சர்பச2இ னசுத்தமே - 

தற்பசதார்ச்சச் இற்சசுச்போபா இடாம், ஈசலகாசணம்-சர்வகார 
ணாதிவேழிர்கும், சான்று நாமினனல் - சாட்சியே சானென் 

யது, சர்பச_ பொருள் சச்சமே-சதபசார்க்2௪ இற்குச ௪௫ 

சோபா தியாம்---எ..று 

(இ-ம்.) 9% 69 aE sure Sars cg னிலக்கணா 

தெரிவி சதாம். (சு ௪). 

அ-கை:-- அப சார்த்த சரிசனஞுா செய்விச சல், 

கவி:--செறிந்த காரண காரி யங்கள் 

இதைர்து மேலுறு சிக்கரா 

யறிரந்த வாதனை தானு மற்றதவ் 

வசிப தப்பொரு ளாவதே. 

(௪-ள்.) செறிந்ச - நெருங்யெ, காண கசாரியங்கள்-ஈ௪ 

னது காரணோபாதியுஞ் 2வன.து காறியேோபா தஇியும்,சிசைக்து- 
நத, மேலுறு சத்ததாய் - மேலுள்ள பிரமகூடச்தசாய்,. 

௮றிந்ச வாதனை தானும் - இவ்விரண்டாகத் தெரிந்தவாசணை



சசிவன்ன போதம். டூள 

மும், அற்றது - லயிச்சுது, அ௫பதப்்பொருளரவது - அப ௪ 

ச்இி னருச்சமாம்--எ-று. ஏ-அகை, 

அபெசச்இற்குச் கூடச்சு பிரரமென்ப சத்தமும், 

அதுவேயித டு தவேய௫ வென்னு மயிச்இிபத் நி லவ்விருவ௱ 

சனை நீச்சமே சுசசமுூமாமென்௪, 

(௫-ம். சருஇப் பிரமாண௱ங காரணமாசச் சானெறும் 

ang ferusmag ROS 6a ark. (௬௮1 

4 க ச ட 9) ப உர ஷி ௩ 

அ-கை--ருர்கூறுய ௬௮சா ௬ ச்சை மேக்கயவ்வக 

இயமென நிரூமிதசய். 

கவி:--௮௪ 1௪ மாகிப இருப குத்தினு 
( த; யப்யொரரு ளாவதே 

Gr BG wT ss Bo ba யப்பொரு 

மிவான்று பொல்லுவா விமல. 

(இ-ன்) அச, சமாகியது - ௮ஈச்சமெனப்பவெத, இரு 
யசச் இனும் - இரண்டு பதஙகளினு 2, முக்கெயப்பொருளாவ 

சே - மூகச்கியார்த்சமாம், விசு£சம௱னது - பரிசுச்ச மெனப் 

படிவது, இலக்கியப்பொருள் - இலகூயொர்சசமாம், என்று 

சொல்லுவர் விமலர் - ஏன்று சச்துச்சன் சொல்லுவார்கள்-- 

எ-று. ஏ-அசை,. 

(இ-ம்.) அசுத்தம் முக்யெ மெனவும் ௬திசம் இலகயெ 

மெனவுங் கூறியசாம். (ஈக 

இ-கை:--அம்முச்செய Sad@u மினையவென ரிரூபித் 
தல்,



௫௮ சசிவன்ன போதம். 

கவி:--முரண்ட சீவ பரங்க டம்முடன் 

முக்கி பப்பொரு ளாவதே 

இரண்டில் வேற சிற்சொ ரூப 

மிலக்கி யப்பொரு ளாவேத. 

(௫-ள்.) மூண்ட - வேறுபாடான, சீவபாங்கடம்-€வே 

சுரர்களுடைய, உடல் - சமட்டி வியட்டி தேசங்கள், முக்கியப் 

்்ொருளாவது - முச்யொர்சசமாம், இரண்டில் - இவ்வீரண் 

டெலின் கண்ணும், வேற்று - வேற்றுமையின்றி விளஙகும், 
சிற்கொருபம் - கூடச்சப்பிரமம், இலச்செப் பொருளாத * 
இலச்கியார்ச்சமாம்--௪-று. எ-அசை. 

(இ-ம்.) சீவேசர்க ளவச்சாச் இய சம்பந்சம் மூக்கிய95 

னவும் அச்சம்பந்சம் நீங்கினவிட மிலகியமனவுக கூறின 
காம். 

ஆ௦௧:--இலக்கணாவாக்கெயப்படி, புபாடுகளை நீக்கின 

விட சீ தள்ள வஸ்து வெளிப்படுமென நிரூபித்தல். 

கவி:-- ஊக யப்பா சீவர் தங்க 

oF sand Boas em 

வாக்கி யப்படி. நீக்கி னாலொரு 

வஸ்து வேபர வவ்துவே, 

(இ-ன்) ஊக்.உற்சாகங்கொண்டு, அப்பரசீகர் தங்கள்- 

அக்தப்பரஜீவாகளின், உடம்பிரண்டும் - சமட்டி வியட்டியான 

சேகங்களிரண்டையு4, இலச்சணா வாக்கயெப்படி - லட்சணா 

வாக்கயெப்பிரசசாம், நீக்கினால் - பிரித். துவிட்டால், ஒரு வஸ 

துடஒப்பற்ற கூடத்த பிரமமே, பாவஸ்து - மேலானவயிகச் 

ய வஸ்துவரம்- எ-று. ஏ-அ௮சை,



(வ்பூயாறு, சேஷ ப, 
சசிவன்னபோதம. ௫௯ 

(இஃஃ.) விலட்சணமான கூட்ஸ். பிரமமே சலட்சண 

moa gs sal san g வென்பசாம். (ea) 

அ-கை:--அவ்விலக்கணை மூன்றென நிரூபித்தல். 

கவி:--ஜரில் விட்டதும் விட்டி. டாதது 

(PUL (pO Loar oar tay ot it 

Cah vistor BAA தத்தி 

லிசைப்பா மற்ற தியம்புவாம். 

(இ-ள்-) ஓரில் - விசாரிக்கின், விட்டதும் - விட்டலக் 

கணையெனவும்,; விட்டிடாசதும் - விடாசலக்கணையெனவும், 

ளோர் - அறிவள்ளவர்கள், சேரிலச்கணை - தெரிந்தறியு மில 
கணைகளை, இரிவிதம்.திலிசைப்பர் - மூன்றுவிசமாசச் சொ 

ல்லுவார்கள், மற்ற தஇியம்புவாம- அதனைச் சொல்லுவாம்-- 

ம. 

(இ-ம். முற்கூறிய விலக்கணாவாக்யெ மூன்றுவிசமெ 

னவும் அவற்றினாம மினையவெனவும்கூறினாரொன்பசாம்.(௭௨) 

இு-கை:-- விட்டலக்கணையின் சொருபநிருபித்தல். 

கவி:--மஞ்சு கூப்பிட லென்றல் போலவும் 

வடபூரதி யுள்ளே 

விஞ்சு கோடம தென்றல் போலவும் 

விட்ட லக்கணை யாவதே, 

(இ.மன்.) மஞ்சு - மஞ்சமானது, கூப்பிடலென்றல்போவ 

வும்-சச்திக்னெற தன்று சொல்லுசல்போலவும், வடபே இ- 

ல.டகங்மையினிடச்.த, உள்ளதே விஞ்சுசோடம தென்றல்



௬௦ சசிவன்னபோதம். 

பே௱லவும் - பெரிய விடைசசேரி யிரச்சின் தென்று கொப் 

ஓவதுபோலவுறிருச்கும், விட்டலக்மணைய வது - விட்டலக் 

சுணையெனப்பவெ ௮/---ஏ-று. ஏ-அசை, 

மஞ்சுகூப்ப சிமாலென் ஈஸசவிட் டசர்குள் ஒரு பரு 
டணிருநது கூப்பிடன்றா னென்று உட்சியிப துபோலவும்., 

சஙகைச்க ணிடைச ரரி மிருக்குமாவன் ரசைவிட் டதன 

சரையி லிடைசமிசா/ யிருக்கின்றதென்று லட்சியிட்பதுபோ 

லவும் சட ரன சேசாவ/க ளறிபமாெவென் oa ham moi ser 

கணுள்ள பி/யொன கூடதா?.௮ யறிகின்று னென்று லட் 

விப்பசளால் விட்டலஈகணையென்ப் மெயராயிற்றிறனக கொ 
ore. 

(@=h.) அ.வி. இயா ம.பமானவனணாச்மாலைவிட்டு af # Mur 

மயமான வாசமாவை லட்டூியிச்சவேண்டு மென்பசரம். (௭௩) 

௮-கை:--விடாதலச்கணையின் சொரூப நிரூபித் ல், 

கவி:--வெலை கின்றது வெள்ளை போயின 

தென்று ரெப்புருல் போலவே 

கவலை யின்றி விடாத லக்கணை 
யென்ன நீகொள கருத்திலே. 

(இ-ன்.) வெலைரின்ஈது - வெப்புகிற்ன்றது, வெள்ளை 

போயினசென்று - வெள்ளை போடின்றசென்று, செப்புரல்: 

போல - ஒருவன் சொவ்லுமாறுபோல, கவலையின்றி - துன் 

பமின்றி, விடாசலச்ஈணை யென்று - விடாசலக்கணையா மெ 

ன்று, நீ கொன்கரு தில் - நீ சருச்இிற்கொள்வாய்---௭ - ற. 

ஏ- ௮சை.



சசிவனைன மோதம். ௬௧ 

“சேமாவையும் வள்ளாவையங் சண்டாயோ வென்டவற் 

(கச் திவலை நிற்கிவ் ர... வெள்ளை. போடின்றசென்ற வசனத் 

,அில் செம்மை வெள் . : யென் ங் குணங்கள் ௮சேசனமா 

சலினானும், தாமிமாரறு மூசலன் மு.கையாறும், போக்கு வரவு 

தேசீலிய கெயல்க படபட... ரிய தல றெனச்சண் டவை கார 
COTES சமக் கபேசுபபயு மூதலாயு முள்ள வடிவமாகிய 

குணியை யங்கனே தே. ம ர்ச்குக் குறிப்பிச்சு சின்ராற் 

போலக் சச்சொகக்கு மொன்னறுல் குணறுசள் ௮அசேசனமாதவி 

னாலும், சாமோரு முதலன் ராகையானும் பிரவிர்ச்தி நிவிர் 

SA முதலிய சச்திக டமக் குரியகன் றெனச்சகண் டவை 

கரணமாசதச்தமக் கமபேதமாயு மூதலாயுரின் றெங்கணுஞ் 

சகோதயமாக விளங்குஞ் சுயஞ்சைசன்னிய சொரூபமாகிய 

குணியை யங்கனே திவாதார்ச்குக் குறிப்பத்து ஈிற்றலி.னிவ 

ஃ4வமை கூறலாயிற்ழம. 

(இ-ம்.) வஸ்துவக்குரிய குணங் காரணமாக வவ் வஸ். 

வை லட்சியிக்கவேண்டு மமன்பசாம், (௭௪) 

௮-கை:--விட்டுவீடாச விலச்கணைமின் சொருபநிரு பித் 

பிலி. 

கவி:--மேவும் விட்டி விடாத லக்கணை 

மெய்ம்மை யாதெனி னந்தவித் 

மீகவ தத்க னெனும்பொ முட்படி 

இர்தை செய்திடு தீரவே, 

(இ-ள். மேவும் * முன்சொல்லிய, விட்டுவிடாத லக் 

,தணை - விட்டுவிடாத லக்கணையின், மெய்ம்மை யாசெணின்- 

உண்மை யாசென்ருல், ௮க்த,ச் சேவசச்சன் - அந்தச் தேவ



௬௨ சசிவன்னபோதம், 

தீத்தனே, இச்சேவதச்சன்-இந்தச் சேவசச் சன், என்னும் 
பொருட்படி - என்னு மருச்சச் தின்படி, சிந்சைசெய்இிட தச 

வே - தீர்வையாகச் இந் இப்பாய்--௭-று, ஏ-அசை, 

அமிர்த சட துக்கமான கற்பனா சொருபச்சை விட்டூச் 

சச்சிசானந்த யசார்ச்ச சொரபமே யாவன் ஜொன்றையும் 

விடாமற் சிசானந்சமாச்இரமா யிருத்தலின் விட்டுவிடாச 

லக்கணை யெனப் பெயாரயிற்று. 

(இ-ம்.) பிரமமே கூடச்சன் கூடச்தனேபிரமமென்னு 

மிடச தி வீவ்விரு கா.மங்களு ரீக்காம வீங்கித் தணியாய் நின் 

ஈசே யச்துவிச சொருப மென்பதாம். (௪௩) 

அ-கை:-விட்டுவிடாக விலக்கணைப்படி சன்னைக்சர 

னாசச் சாண்பாயென நீரூுபித்சல். 

கவி:-- விட்ட லக்கணை தனையும் விட்டு 

விடா தலக்கணை தனையுநீ 

வீட்டு விட்டு விடாத லக்கணை 

யால்வி ளங்கு விளங்கவே. 

(௫-ன்.) விட்டலக்கணை தனையும் - விட்டலக்கணையா 

னிச்சயித்க நீயென்னுங் கூடத்சனையும், விட்டு“ நீங்கி, விடா 

சலச்கணை தனையும் - விடாத லத்கணையா ஸிச்சயித்த வது 

வென்னும்: பிரமத்சையும், விட்டு - நீங்க, விட்டுவிடாத லக் 

கணையால் - யாவற்றையும் விட்டுவிடாம லேகமாய் விளங்கிய 

வானாயென்னும் பாவஸ்துவால், விளங்கு விளங்க -யசவுக் தர 

ஞாய் விளல்கும்படி. விளங்குவாய்--எ-ழு, ஏ-௮சை,
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எனவே யாவையு நீக்கிச் தான்மாச் இர மிருப்பது விட்ட 

லச்கணசயெனவும், இங்கனமிருக்கின்ற சானே யாவுமாயிரு 

ட்பது விடாசலக்கணை யெனவும், சர்வருமல்ல சர்வருமா மெ 

ன்ற லானச்திற் ராளுஃ சானல்ல வென்ற விரண்டு பசதி 

கினு முள்ள தாமல்ல9வனப் படுபாதியாசலானு*் சாளென் 

பச முழுகினு மிருச்கையாணும் POS 1g லக்காண 

யெனவும் பொருள்படுமாறு காண்க. 

(இ-1.) இதுவே சாமவேசச் இன் மூடியின் விளங்ய 

மசாவாக்கியச் நின் பச பசார்த தங்களிணிச்சய.ம், இ%நிச்சயப் 

படி சானாய் விளங்குவதே தன் சொரூப மென்பதாம். (ers) 

அ-கை:-முன்னுபசேசத்ச குருவசக்சியப்படி சுர. 

ரிச்சயதிசையு் தெரிந்து அதன்படியே யனுபவங் காணத் 

தொடல்கிய சடன் வினாவல். 

கவி: போது மேனிய தேசம் விட்டொரு 

புரு னைக்கொளு மாறுபோ 

Can gil மீருடல் கண்டி விட்டத 
உ ட கூடாது 

LYE POT SOD BIT svar வுளை ச இமீட. 

(இ-ள்.) போது - காலமும், மேவிய - இருக்,௪, சேசம் 2 

தேசமும், விட்டு - (வேடமும்) விட்டு, ஒருபுருடனை: - ஒசே 

புருடனை, சொளுமாதுமோல் - கொள்ளுன்ற விசச்சைப் 

போல், ஓஅமீருடல் - முன்சொல்லிய விரண்டு சனுவையும், 

கண்டு விட்ட - தரிசித்து நீக்கிய) சன்னுண்மை காண - தா 

னென்னும் தத்துவத்தைச் சரிசிச்ச, உரைச் இடு - அருள்செ 

uae GQvard HAs aARERDHTAT ED: 
mo 11 ¥ SWAMINATHA IYER LIBSARY



ஸ்ட சசிவன்னபோதம். 

aa. Dawns சீவனும்குர் சாரியோபா தியேழும் ஈ௪ 
ஹக்குச் காரணோ பாதியேழு மெனக் கொள்க. 

எனலே, ஒருபுருடன் பொருட்ெல்வக்தை விகரும்புங் 
காலத் இப்பூலிற் கரசனாகவு மருட்செல்வசீஸச விரும்புங்கா 

லவ்வன த இ. று றவியாகலு மிருக்கபோதினு மவ்வேடங்கட் 

கரசன் நுர.வியென்னும் நாபரூபமே யன்றி யப்புருட னெச் 

anes Say மொருவனையாஉன். எங்ஙனமெனின், 9,610 

Cargateré சவரகஷணை பண்ணுறிமிக்சு மவா்களித் நுஷ்ட 

றிச்கிரக சிட்டடரிபாவ௨ா 13 செய்யும் தொழிலுக் குரிய ஊச 

'வேடங்கொண்ட புருட2ன பின்பு தன்னைச் Far ay tor 

பண்ணுகிய/ 66 சனக இரியங்களிற் குரூரமான காமச் 

மூமேோசாஇகெளைக்களையு நிச ரகமும் வியவசமாதியவைகளைக் 

காக்கும். பரிபாலனமுஞ் செய்த ்குரிம தவவேடங் கொண்டா 

மனனக் கண்டவச்சணமே யவனே யிவ ணிவனே யவனெ 

ன்னு மேகத்துவம் விளங்கும்) அது விளங்கக் சாலம் வேட 
மிடமென்னும்விகம்பட் தோன்றா சவனாகவிளங்கும்,௮அதுபோ 
லக் சதோதயமாக விளங்கிய வோர் வஸ்துவே சன்னுல்லாசச் 

.கஇினாற் றனசம்சமாகக் தோன்றிய வாதமகோடிகளைச் சவரட். 

அணை செய்யுறிமிச்ச மரர்ச ஞன்ளச்இன்க ணிருக்தவர்சடுர்ச் 

FO FOS OH OSs Chemists AGIs SEED wens 

விளங்கச்செய்யஞ் சிருட்டியாடி தொழிலுச்குரிய வ்சவே 

டங் கொண்டபிரமமாகவும், டுங்வாத்மகோடிசளிடச்துச் தா 

னிருட்பதைத் சானாகவே சாணு கிமித்சக் சானே தனித் 

தனியே சன்னைச் ந்.இக்கு. விசாரணைசெய்யுக் தொழிலை 

யுடைய சவவேடங்சொண்ட கூடச் தனாகவம், பிரமமே கூட 

சன் கூடத்தனே பிரமமெனச் காணும்போது அவன் இவ
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னென்னு௩் வித நீங்க சுயஞ்சித் தாகவும் af wagon x all 

னல் வெசார்ச்சத்சை wyorarug wHhaCs SGM gS 

லக்சணையின் பபனென்பசாயீற்று, 

(இ-ம்.) ஆரியர் பிரமோபசோத்இைஞ் சரு.இலிசா 

ரஈணையினாலு மனுக்ரெகஞ்செய்த சத்தாகும் சமாயுள்ள €வே 

சாகூடச்ச பிரமமாகியு மவை யல்லா3 சாயும் விளங்குக் 
சாசனனப்படும் பாவஸ்துவை யலுபவச் இற் சாட்டும்படி 

வினாவினனென்பசாம். (௪௭) 

இ-கை:--வரக்சியார்த்ச மனுபவமாகத் சரிசச்கும்படி 
சிரூபிக சல், 

வேறு. 

கவி:--பிரியாவுபிர் காரியமா முடம் 
பிரமத்துறு காரணமா முடலுப் 

கரியாகிய வாதனையுங் கழியக் 
காட்டும்படி கண்டுகொள் கண்ணு வே, 

(இ-ள்.) பிரியா வுயிர் - 2வனைவிட்டு நீங்காத, சாரியமா 

மூடலும் - காரிய வுபாஇிடாயெ மூன்று சரீரமும், பிரமச் 

அறு - பானை விடாமற் பொருந்கிய, காரணமா முடலும் - 
கரரணவுப்£ தியாகிய மூன்றுசரீ ரமும்,கரியாகிய-இவத்றிர்குச் 
சாட்சியாகய xi ge பிரமமென்னும், வாசனையுக் கழிய- 

அவி,ச வாசனாசோஷழூ நீத்க, சாட்டும்டடி - கால் சாண்பிச் 
கும் பிரகாரம், கண்டுகொள் சண்ணுற - நீ பிரச் தியட்சமாசச் 
செரிக்துகொள்...- எ-று. 

(இ-ம்.) மசாலாச்கியச்து லள்ள மூன்று பதார்த்சங்க 
ளின் சுத் தாசுச்சங்களை நீச்ச வவற்றினுண்்மையை யனுப்வ 

மாகச் தரிசிப்பிக்சுச் சொடங்னெசாம், (௭௮) 
5
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து-சை.--இவ்வாறன்றிச் சசல கேவலவசளாற் காணப் 
LIL MO KOO ev. 

கவி: -கரணத்திர ணிற்பினு மப்பொருளைந் 
காணகடடை யாதவை கையறவே 

ப. ரணப்படி னும்மது கண்டுகொளும் 

வழியில்லை யெனும்படி நீமதியே, 

(இ-ள்) கரணச்தாள் - கரணசமூகஙகள், ரிற்பினும் - 

இருக்சாலும்) ௮அப்ஈீபாருளை - ௮க்குருதுரியச்சை, காணக்க 

டையாது - தரிசிசசக்கூடாது, ௮வை - அச்சத்துவஙகள,...- 

கையறவே மாணப்படினும௦் - மூழுது நிக்கினும், அது - 
௮க்குரு துரியச்சை, கண்ட்சொளு௦ - தெறிஈது கொள்ளு ட், 

வழியில்லை யெனும்படி-மார்ச்கமில்லை யென்னும் விசததை, 

நீ2.இ - நீ செரிஈ௩துகொள்வாய்--ஏ.-று. 

(இ-ம்.) சன்னை யறிஉறியாமைகளா வறியச் கூடாசென் 

பதம, (௪௯) 

௫-5 ௧க:--௮ச்சசல கேவலங்களே யவச்தாச் இரயமெ 

னல், 

கவி:-- எந்தக்கர ணங்களு மேவனனா 

விதன்வாதனை யால்விட யங்களொடே 

யந்தக்கர ணங்கள் பொருதல் கனா 

வ்வைமாய்தல் சுழுத்தி பவத்தையதே, 

(இ-ள்.) எந்சச்சகரணங்களும்-அகச்காண புறச்கரணகச 

ளானை த்தும்,மேவனனா-மேவியது சாக்சொவச்சையாம், இசன் 

வாதனையால்-இச்சரக்கெ வாதனையோடும், விடயங்ளொடே - 
' விஷயல்களுடன், ௮௩ தச்சாணங்கள் - அசச்சாணங்கள், பொ
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mega சனா- சேர்வது சொப்பனாவச்சையாம், அவைமாய் 

தல் - அவ்விருகாணங்களு மொடுஙகி நிற்றல், சுழுச்தியவச் 

தையது - சுழுத் தியவச்சையாம்---௭-று. 

(இ-ம்.) மூன் னறி வறியாமைசளா லறியப்படா வென் 

பனசை யவைக எவத்தாத்தரயமென வற்புறுதீதி யவற்றினிட 

மாய வீளங்குந் துரிய வனுபவச்தைச் குறிப்பாற் றரிரிப்பிச் ௪ 
கரம். 

அு-கை:--மேன் மூன்று சவியானுங் குறிப்பித்த சுவா 

னுபவப் பிரத்தியக்ஷ்ச்தின கருமை யினையசென விஎக்கல். 

வேவறு. 

கவ்:--வினவிற் பரத்தையறி வுறுதற் கவக்தைபுலன் 
வினைமாறியே 

PUD Kips Be) auf sors பொருட்டி கழ 
நலஞுகவே, 

(இ-ள்.) வினவில் - சொல்லுமிடத்து, பாச்சை யறிவு 

௮.தற்கு-பரவஸ்துவை யறிசற்கு, ௮அவச்சை - மூன்றவத்ை 

யும், புலன் - இவற்றையறியு மூன்றபிமானிகளும், வினை - 

இவைகளிருந்தறிச ற்குத்தானமாகிய மூன்றுசேகமும், மாறி- 

நீவ), நனவிழ் சுழுச்திரிலை உரின்-சாச்ெசுழுத்தியின் றன் 
மைவந்சால், அப்பொருள் - ௮ப்பரவஸ்து, இக:ழுலனாச வே. 
ஆனக்சானுபலமாய் விளக்கு ம்-- எ-று, 

(இ-ம்,) யாவுக் தோன்றியும் சோன்றா இிருச்கு மவச£ச் 
இனுள்ள துரியமே துரியா£சமாதலின் ௮2 sor gi சொரூப 
மென விளக்கினாரென்பசாம். (௮௧) 

அ-கை.--அங்கன மருமைப்பொருளாயுள்ள இனையசெ 

ன்ச் காட்வொன்யேண்டி முப்பதச்தினுள் சத்துவம் பச் 
இலச்யொர்ச்த மிந்கிலைப9கன விளக்சல்,



௬௮ சசிவன்னபோதம். 

கவி:--திலிதத் தவத்தைகளை யறிவுற்ற லத்துரிய 
நிலை வனே 

யிவிதத்தி லபபுருட னனவுற்ற வத்துரிய 

நிலையிசனே. 

(ஓ-ள்.) தஇிவிசச்சவச்சைகளை -அவச்சாச் இரயங்களை, 

ஆறிவுற்ற - சாட்சியா? நின்ரறிகத), அச் அரியநிலை - அச்சன் 
மையான துரியமே, சீவன் - கூடத்சனாம். இவிசத் இல் - 

இவ்விசமாச, அப்புருடன் - அச்கூடத்சன், நனவுற்ற - விரா 
ட்டாதிய மூன்றவக்சைகளையு மறிந்து சேடிதிதுகின்ற, அத் 

ுரியரிலை - ௮ச்தன்மையான துரியமே, ஈசன்-பிரமமாம்-- 

எ.று, 

(இ-ம்.) சமம்டி வியட்டி யலச்சாச் இரயங்களை யறிந்து 
௮,௪ற்கு மேலாயரின் 2 சீவபா துரியமே கூடத்த பிரமமெனக் 

கூறிபதாம், (௮௨) 

அ-கை:- ஏனைய வூபசச்தி னிலச்கியார்ச்ச மிக்கிலைய 
சென விளக்கல், 

கவி:--அலெக் கரிப்பரம துரியப் பொருட்டுரிய 

மதுவாகையே 

புகலும்ற சுச்தொம௫ி யெனுமுப் பதத்தின்முடி: 
படொருளாவதே. 

(இ-ள். அ௫லம் - சமஸ்.த,ச்.இற்கும், சரி - சாட்சியாக 
விசிந்குடின் ஐ, பரமதுரியப்பொருள். . எகர துரியமானள பிரம 

மே, இரியம் - சீவதுரியமாம், ௮௮. - அச்சீவுதுியமே, ஆசை 
யே க பரத்ரியமாச வயிக்கமா சலே, புகலுற்.ற - லேதமுடிவி 

த்கூதிய,  தீச்சொமரியெலும ௮௪.நீ.மாஜ யென்டன் 2 ,



சசிவன்னபோதம், டி 

மூப்பதத்தின் - மூன்று பசச்.இன், முடிபொருளாவ்.து - மூடி 
ஈத பொருளாவதாம்-- எ-று. 

(@-.) மசாவாக்சயொர் ச தங்களின் நூடிந்த பிசமவ்ஸ் த 
வே தானென்பதற்குப் பொருளாமென வனுபவத்திற் பிரதி 
,தஅியட்சமாச விளச்கினொ ரென்பசாம். (௮௩) 

இ-கை:--அவ்விளக்க த்தா லுள்ளபடி விளங்கிய மாணாக் 

கன் றனது சுவானுபவத்இங்கு வியந் தாசிரியரைப் பணிதல், 

கவி:--நிமலப் பொருட்சுருதி நெறியிற் பெறக்கருணை 
நிதிகூறவே 

யமலப்பொருட் பெறு த லருமைக் தெனச்கழ 
யடி.வி.ழவே. 

றி 8 

(இ-ள்.) நிமலப்பொருள் - நின்மலமான வச்துவிச வஸ் 
அலை, சுரு இநெறியில் - வேதமார்க்கமாய், பெற- அடையும் 
படி, கருணைறி இகூற - கருணாகி தியான வாரிய ரனுக்கரி 

65, அமலப்பொருள் - களஙகரஇதமான தன்னை, பெறுதல் - 

அடைதல், அருமைத்தெனச் கழறி-அருமை யருமையென ச் 

SASS, அடிவிழ - பாதச்இிற் சரம்படும்படி, சாஷ்டாங்க 
மாகச் சேவிக்க--௭ - று, 

 அமலப்பொருட் பெறுத லருமைச்செனச் சழறி யடி. 

வீழவே' என்பசனால் ௮து விளங்யெ மாணாக்கனேனப் 

பொருள்மையப் பெற்றும். 

(இ-ம் அனுபவ மபசோட்சமானசைக்சண் டதிசயிக் ௪ 

தாம். (we), 
அ-கை: -- அபசோட்ச ஞானானுபவ ம சமாகுள்வெறருட் 

டஇி.த் திருவடி தீட்சை செய்யச் சொடம்கு சற்குரிய மகி 

சலாபிடேகஞ் செய்தல்,



௭௦ சசிவன்னபோதம். 

கவி: தமரச் கலைக்களவு தெரிவுற்ற தற்பொருள 
தனையிகுவா 

னமாரர்க் களப்பரிய பதநற் புனற்கொடுசெய் 
தபிடேகமே. 

(இ-ள்.) தமாக்கலைக்களவு - நாதரூபமாயுள்ள வேசாக௫ 
யங்களை, தெரிவுற்ற- தெரிகச), தற்பொருளதனை - சானா 

சிய பொருளை, ஈகு௨ான் - மாளுக்கனுச்குக் கொடுப்பான் 
வேண்டி, ௮மார்ச்கு - சேவர்களுக்கும், அளப்பரிய- அளவிட 

டறிதற் சரிய, பசந௩ற்புனர்சொடு - அரியர் தனது பாத 

தீர்த்சச்சைக் கொண்டு, செய்சபிடேசம் - மங்கலஸ்கானன் 

செய்வித்து--௭ - று, 

உயர்வு சிறப்பும்மை யெஞ்சிெயத. 

(ப-ம்.) அற இச்திருவடி தீட்சையைச் (தற்பொருள 

தீனையிகுவா' னெனவும், பாச தீர்ச்சச்சினது மகமைதோ 

ன் (அமார்ச் சளப்பரிய பதநற் புனற்கொ' டெனவுக கூறி 

னாசென்க. இவ்வாறன்றித் தமரக்கலைக்கு - நாசரூபமான வே 

தாரகம சேைைகளுச்குள்ள, அளவு தெரிவுற்ற- முடிவு தெரி6௪) 

எனினு மமையும். 

(இ-ம்.) மு.த்தியுலகுக் சரசனாகப் பசமுடி.சூட்டிப் பட் 

டாபிஷேகஞ் செய்வான்கருதி யதற்குளிய மக்கலஸ்கானஞூ 

செய்வித்சாரென்பதாம். (௮௫) 

௮-கை:--விபூ இப்பிரசா,ச மனுச்சரடித்தல். 

கய்: -பவள த்தின் வைத்தவமிர் Baller beh Big 
னிய பரிவோடுமார் 

தவளப் பொடிக்கவச௪ மெனவிட் டடற்பகைக 
டலைசாயவே,



சசிவன்னபோதம். ௭௧ 

(௫-ன்) பவளத்தின் வைச்ச - பவளம்போன்ற வசாத் 
தில் லைச்ச, அமிர்தினின் - அழூஇல், மிச்சிலிட்டு - கேட 

மான பிரசாதங் கொடுத்து, இனிய பரிவோடும் - இனிமை 

யான வன்போடும, ஆர்சஉளப்பொடி - வெண்மை மிறைந்த 

விபூதியை, கவச9மன - வச்சரசவசம்போல், உடற்பலச 

கள் - தேசமு,சனாசவரையினுமுள்ள சத்துருக்கள், தே ரய- 

நடிக்கும்படி, இட்டு - தரித்.து-- ஏறு, 

பவளமென்றது - உவமை யாகுபெயர். 

(௫-ம்.) எதிரீடின்றிக் தானேதானாக விளங்கும்படி 

யன் குறியான விபூ இியைச் தரித்துப் பிரசாசமு மருளின 

சென்பதாம், (௮௬) 

அ-கை:--பாதமென்னு முடியினாற் பட்டாபிவேகஞ் 

செய்வித சல், 

கவி:--உதகச் அடற்பொருளோ டுயிர்கைக்கொ 
டுச்சிமிசை யொருபோதொடே 

பதக் தலத்தையிட விருகைத் 

தலத்தோடிரு பதமேவவே. 

(இ-ள்.) ஒருபோகொடே - எககாலத்திற்ருனே; உத 

கச்து - சலச்இனால், உடற்பொருளோயுயிர்-மாணாச் கன்றச் 
தீஞ்செய்த வுடல் பொருளாவியை, கைச்சொடு-இூரிய Bro 

௮ க்சொண்டு, உச்சிமிசை - அவனது ரெ௫ன்மேல், பதகத்த 

லத்தையிட - பாசமாகிய இரீடந்சரிச்சு, இருகைச்சலச்சோ 

ப - ௮வன் றன துபயகரங்களோடும், இருபதமேவ - ௮வர.து 

உபய பாதங்களையும் ஈமஸ்கரிக்க---ஏ-று, 

(இ-ம்.) பட்டாபிஹேசமான வறு இச் திருவடி தீட்சை 

செய்தன சென்பதாம். (௮௪)



௭௨ சசிவன்னபோதம். 

அ-கை:--அரியர் தாமனுக்கெ௫த்த சுத்சசங்கற்பரசிச 
சுவானுபவா சமான மோட்ச சாம்பிராச்சிய வனுபவச்சை 

வினாவுதல். 
கலவி:--ஒழியப் புலக்கணுப நிட.தப் 

பொருட்டெரிய வுளஞானமாம் 

விழியைக் கொடித்துமொழி யெனமுப் 

பதப்பொருளும் வெளியாகவே. 

(௫-ன்,) ஓழியப்புலச்கண் - விடய இருட்டிரீங்கவு!ர், உப 

நிடதப் பொருட்டெரிய - வேதமுடிவின்கணுள்ள மசாவாச் 

இியார்ச்சம் பிரசன்னமாக ச தரிடிக்சவும், உளஞானமாம் - சச் 

தாசாமான்னிய பிரஞ்ஞையென்னும், விழியைச்கொடத்து - 
அதத இருட்டியைச் கொடுத்து, முப்பசப்பொருளும் - தத் 
துவமூ யென்னுந் இரிபதார்.ச்.சமானத, வெளியாக - யாவ 

ரூக்கும் பிர,ச் இபட்சமாக, மொழியென - சொல்வாயென்றா ௪ 

ரிய ரனுபலங்கேட்க--- ஒறு, 

(இ-ம்.) மூ,திதியுலகிம் காசுசெலுத்.து முறைமை வினா 
வினதாம். (௮௮) 

அ-கை:-- ஆரிய ரஏனுக்ளெ௫ுத்ச மாபின்படி மாணாக்கன் 

றன சனுபவச்தைச் சொல்லப்புகுவசைக் கூறுவாமெனல், 

கவி: ரனவைக் அவக்கிமுடி. தரியத்தை 

முத்றவிறை ஈவினிதியே 
மனவர்க்க மற்றவனு பவழுற்ற 

சற்கனவின் வலியோதுவாம். 

(இ-ள்.) நனவைத்துவக்கி - சாக்கொருதல், மூடி - மேல், 

அரியச்சைமூற்ற -, தரியமீராக, இறை - ஆரியச், ஈவினீ.இ
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யே - அருளிச்செய்ச வொழுக்கின்படி, மனவர்க்க மற்ற - 
மனோசந்த தி நீங்கி, அனுபவம் - சுவானுபவத்தால், உற்ற - 

விளங்கெ, இற்கனவின் - ஞானசொப்பனச் இன், வலியோது 

வாம் - வல்லமையைக் கூறுவாம்-- ஏறு, 

கனவென்பது;) மனம் யாவச் ரூபமாய்ச் சோன்றி மறை 

தீல்போல ஞானமே யாவத்ரூபமாய்ச் தோன்றி மறைவது. 

(இ-ம்.) விடயானுபவ நீங்கி யாவும் பிரமானுபவமாச 
வனுபவிச்கு முறைமைஃயக் கூறச் தொடங்கெதாம். (௮௧) 

அஇு-கை:-சாச்இக இசையி லனுபவிக்குஞ் £வசாச்கிரானு 
பவக் கூறல், 

வேறு, 

கவி--பூரண மாகவே புறம்புள புலன்களு மந்தக் 

கரண மியாவையும் வழங்கிட நனவெனக் கண்டேன். 

(இ-ள் ) புறம்புள - புழம்பினுள்ள, புலன்களும் - புலன் 
களாகிய புறச்சாணங்களும், ர்தக்காணம் - மனமுதலிய 

வகக்கரணக்களுமாகிய, யாவையும் - அனைத்தும், புணமாக 

வே - பரிபூரணானக்சமாக, வழங்கெடம் - சஞ்சரிச்குமிடச்சை, 
ஈனவெனம் கண்டேன் - வியட்டிவேனுக்குச் சுத்த சாச்இர 

மெனச் தரிசச்சேன்---௭-ற. 

(௫-ம்.) பிரம சந்நிசானச் இற் பிரகருதிமுசல் விடய 
பரியந் தமாயுள்ள கற்பனைகளசசொருபாம்சமான வானக் சமாக 

விளங்கச்சொண்டிருப்பதுகூடச் சசாச்செமென்பதாம். (௯ 0) 

அ): சவ சொப்பனானுபவங் கூறல், 

கவி:--புரண மாகவே புதம்புள புலன்கெட வந்தக் 

கரண மியாவையும் வழங்கடங் சனவெனக் சண்டேன்,



ae சசிவன்னபோதம். 

(@-ch.) புறம்புள - புறத்திலுள்ள, புலன்கெட - இந்தி 
ரியங்க ளொடுங்காறிற்க, அக்சக்காண மியாவையும் - ௮கக்கர 
ணங்களனைசத்தும், புணமாசவே - பரிபூண போசமாகவே, 
வழங்கிடம் - சஈஞ்சரிச்குமிடம், சனவெனகச் கண்டேன் - விய 

ட்டி. €ேவனுக்குச் சு ச்சசொட்பனமெனசத் தநிஏச்சேன்--எ-று. 

(இ-ம்.) பாஞ்சபூத பெளஇிக இருட்டி நீங்யெவிடச் து 

அவற்றின் வாசனைகள் சுச்சசஙகற்பாகரரமாசவும் பி.ரமசகறி 

தானச்தி லசனம்சமான சித்துரூபமாகவுஞ் சஞ்சரிப்பதே 

சீவனுக்குச் சுச,௪ சொப்பனமெனச் கூறியதாம். (௬௪) 

௮-௨ ௧:--வசுழுச் தியி னனுபவங்கூறல். 

கவி:--மரண மாகிய திசையிது வெனும்படி மனாதி 

கரண மியாவையு மிற$அள சுழுத்தியுங் கண்டேன். 

(௫-ள்.) மரணமாகிய இசையிது - மரண இசையிது, எனு 
ம்படி. - என்று யாவருஞ் சொல்லும்படி, மனாதி கரணமியா 

வையும் - மனமுதலிய வெக்கரணங்சளும், இறந்து - நடத்த, 

௨௭ - சச்,சாமாச் இரமாயுளள, சுழுத்இயும் - வியட்டி சீவனுக் 

குச் சுத சசுழுச் இயும், கண்டேன்- தரிசித்தேன் -- உறு, 

(மரணமாகய இசையிது வெனும்படி' என்பசற் Serr 

ணம் இருஉள்ளுவர் ::உறங்குவதுபோலுஞ் சாக்காடு” என்ப 

SO) Os. 

(-ம்.) சங்கற்ப ரசெதமான சூனியச்சைச் சத்தாகத்தரி 

சிச்2 தென்பதாம். (௬௨) 

அ-௧;--€ேவதுரியானுபவங் கூறல். 

கவி:--எஞ்ச லின்றியெக் கரணமு மிறந்திருண்டிருக்க 
ஞ்ச லல்குணர் போதமாந் துரியமுங் கண்டேன்.
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(இ-ன் ) எஞ்ாலின்றி-குைவில்லாமல்) எச்கரணமும்- 
எக்சக்கரணங்களும், இறக் திருண்டிருந்க - ந௫த்துச் சூனி.ப 

மாக விருந்ச, அஞ்சலங்குணர் - உ௱ச்சகமான வச்சூனியச்சை 

யறிந்த, போசமாம் - சுச்சசைசன்னியமான, துரியமுங்கண் 

டேன்-வியட்டி, சீவனுக்குச்சுச்ச துரியச்தையுக் சரிசிச்சேன் 

wom GT 

(இ-ம்.) குனியச்சை யுணரும் போசச்சைக் கூடச்,ச 

னாகத் சரி ச்சசென்பதாம். (௯௩) 

அ-கை;- ஈசுர சாச்ரொனுபவல் கூறல். 

கவி: துரிய மாகிய போதமோர் அளக்கமற் றனை த்தின் 

கரிய தாயிருர் திடம்பர னனவெனக் கண்டன். 

(இ-ள்.) துரியமாகிய - சவதுரியமென்னுங் கூடத் சளு 

கய, போசம் - ஞானமானது, ஓர் துளச்ச மற்று - ஓசை 

வின்றி, அனைச இன் - விராட்டாதிய சகலத்தஇற்கும், சரிய 

சாய் - சாட்டிய௪, இருந் திடம் - ஆனந் சானுபவமா யிருந்த 

விடம், பரனனவெனச் கண்டேன் - பரனது சுத்தசாச்ர 

மெனச் தரிசிச்சேன்--எ-று, 

(இ-ம்.) கூடத்சனே விராட்டாயுஞ் இருட்டியாதிய பஞ் 

சஇருத்இியச் திற்குச் ச௩ட்சியாயும் சின் றறியு மிடமே மீசுச 

சாச்சரமென்பதாம், (௬௪) 

அ-கை:--பர சொப்பனானுபவக் கூறல், 

கவி:--புணர்ர்த விச்சகச் தொழித்துணர் போதமாம் 

தனையே 

யுணாச்ச மற்றது பரன்கன வெலும்படி. 

UL] RTS GOT
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(௫-ள்.) புணர்ந்த - பசர்முகச் இற் பொருந்தின, இச் 

சகதத - இப்பாஞ்சபூத பவு.இிகத்சை, ஒழித்து-நீக்து, உண 

ர்- இவைசளைச் சித்சாக வறிகின்ற, போதமாந்தனை - ஞா 
னத்தை, உணர்ந்த - சாட்சியாயறிந்த, மற்றது - அவ்விடமே, 

பரன்சனவெனும்படி - பரனுக்குச் சுத்த சொப்பனமென்ப 

தாக, உணர்ந்தேன் - அறிந்தேன்---எ-று. 

(@-.) சமட்டி யந்தாரங்கத்தில் விவிசமாக விளங்க 
விடமே பரசொப்பன மென்பசாம். (௯௫) 

அ-கை:--பரனுக்குச் சுழுச் இியனுபவங் கூறல். 

ஈவி:--சான்று சாக்கெ மிறர்திடத் தானிருக் தமையுக் 

தோன்று முவிடம் பரன்சுமூக் தியதெனத் அுணிங் 
தேன். 

(௫இ-ள்.) சான்று - இரண்ய கர்ப்பாவச்தையை யறி5த 

சாட்சியும், சாக்கெம் - ௮ஃத.றியும் பொருளானபிரபஞ்சமும், 

இறந் திட - சனதுஸ்பாணமாக வடங்க, தாணிருக் சமையும்- 
அவ்வவசர,ச் திற்ராணிருந்தவகையும், தோன் நுறா-சோன்ரறா ௪, 

இடம் - சச்தாசாமானியமானவிடம், பரன் - பரனது, சுழுத் 

இயதெனச் துணிந்தேன் - சுச்2 சுழுத்தியயத்தையாகச் செ 

ளிக்சேன்--- எ-று, 

(இ-ம்.) ப௫ர்முகத்இு னுள்ள யாவுஞ் சத்தாமாத் திர 

மாசவிஎங்குவது பாலுக்குச் சுத்தசுழுச். தி யென்பசாம், (௧௬) 

உடகை:-பரனுக்குச் அதிரியானுபவங் கூறல், 

(கவி.) மரித்த தென்றுணார் துளைத்தது 
மரித்திடர் தனிலே 

தெரித்த போதமே ததுபான் அுரியமாய்ச் 
O sails? sen.
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(இ-ன்.)மரி.சச2சன்று-யாவு ஈசிசாசென,உணர்ந் தரை 

கீ சதும் - தெரிந்துசொன்னதும், மரிச் இடந்சனிலே-௩9த்த 

சூனியமான சத்தில், செரிச்ச போதம்-தெரிவித்த போதவ 
டிவாய் நின்றதும், ஏது - எதுவோ, ௮து-அ௮துலே, பரன்றுரி 

யமாய்தி தெளிந்தேன் - பரனுகச்குச் சுச்சதரியமாகச் தெரி 

சேன்--எ-.று. 

(இ-ம்.) சர்வசூனிய சாட்சியாக விளய்கும் பிரமமே பர 

அரிய மென்பதாம், (௬௭) 

கை:;--9வ சாச்டரானுபவங் am MEV 

bal. — Den mw னும்பொருட் டரியமே யென்னையாண் 

ட வனே 
மறை. னக்தரற் பதப்பொரு ணனவென 

மதித்தேன். 

(இ-ள் ) இறையெனும் பொருள்-ஈ௪ர சச்தார்ச் சமான, 

துரியமே - பரதுரியமான வரனந்தமே, என்னை யாண்டல 

னே - அடியேனைச் தடுச்சாண்ட வாசிரியசே, மறையினக் 
தீம் - வேசமுடிவின்கணுள்ள, நற்பசப்பொருள்-5ல்ல வப 

srg sore வஸ்து, கனவென மதித்தேன் - பிரமசாக்சர 
மென வறிந்சேன்---எ-று, 

(இ-ம்.) சர்உசூனி.ப தரிசனமாகய பரதுறியமே பிரம 

தி.இற்குச் சாச்சுமென மச் இயக சத்திற் றரிரிச் சதாம். (௧௮) 

அ-கை:--9ிவ சொப்பனானுபவங் கூறல். 

கவி--பண்டை விச்சுவ வாதனை பழுஅபோய் முழுதுங் 
கண்ட கண்ணதே யாகிய கனவதும் சண்டேன். 

(இ-ன்.) பண்டை - முன்னுள்ள; விச்சுவவாசனை-சக ச் 

வாசனையரயெ, பழுதபேசய்-குற்றம் நீங், மூழுதுங் சண்ட
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யாயையுட் தானாசச்தரிசித்த, கண்ணதேயாயெ - சின் மாத்திர 

மாச விளங்கெ, கனவதுங்கண்டேன் - சவசொப்பன தஸ,௪ 

ய தரிசித்சேன்--௭-று. 

(இ-ம்.) யாவுஞ் ரின்மாச் தரமான லீலாவிபூ தி யோடு 

விசங்குவசே பிரம சொப்பனமெனச் தரிசித்த தென்பதாம், 

அ-கை:--எவசுழுச்தி யபனுபவங கூறல். 

கவி.--காட்டசு யாலையும் கண்ணதா வக்கண்ணுங் கரை 
மாட்சி யாகிய வகோசர முறக்கமாய் மதித்தேன். [கத 

(இ-ள்.)--சாட்சியாவையும்-அறிபொருளனை த்தும், கண் 

ணதா - அறிவேவடிவாக விளஙக, அக்கண்ணும் - அவ்வறிவ 
டிவும், சரைர்ச- தானாகக்சரைந்க, மாட்டியாகிய - மேலா 

இய, அசோசாம் - சத்சாசாமானியமான வூ$ச ம, உறச்சமா 

ய்மதிச்தேன்-வெச் இர்குச சுழுச்தியாக வறிந்தேன்---௭-று, 

(௪-ம். போசாதமான சத்தாசாமானியமே பிரமத்தி 

PGF சுழு த். தியென்பதாம். (600) 

அ-கை:- வ துரியானுபவவ் கூறல், 

கவி--அருக்த வாமறை யந்தமா மகோசரர் தனினீ 
யிருந்த வாறறி வித்தவா றெங்கன மிசைப்பேன், 

(௫-ள்.)அரு$சவா-அரிய சவச்சையுடைய வென தாசரி 

யசே,மறையக் மாம்-வேச முடிவான, அகோசரம்*னில்- அவா 

உ&மனோகோசசமாகிய வ.த,ச௪ இல், நீ-ேேவரீர், இருக் தவாறு- 

அமைக் திருந்த வகையையும், அறிவிச்சவாறு- தன்னை $5060 
ச,ச்தெரிவிச்த வசையையும், எக்வன மிசைப்பேன்---எவ்வண் 

ணஞ்சொல்லுவேன்-.- எ-று, 

(௫-ம்,) அறிவிப்ப து.௦.றிவ தும் சள்மயமாய்விளக்குக் சன் 
மையான மஹாமவுன மே ஏவத் இழ்குச் தமிய மென்பதாம்,
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இ-கை -- துரியாதீதபச மிதுவென நிரூபி தல். 

கவி --எம்பிரானிடர் ரொறுமிடச் தொறுமறு வதுவா 
. க ரூ ச 

தமபிரானடஞ் செயுமஙகை சாற்றுமா ஐறிம£யன். [ய்.த 

(இ-ன் ) எம்பிரான்-எம,சரசிரியசே, இடஈசொறு மிடக் 
சொறும்-எவ்வெவ்விட௩கவி ிலப்படியெப்படியோ, து துவது 
வாய்- அவவவ்விடஙகளி லப்படி யப்படியாக, தமபிரரன்- 
யாதொரு பிரமவஸ்துவான து, கட ஞ்செயு ௦ வகை - விளஙகுந 
தன்மையை, சாற்றுமா றறியேன் - உசைச்கும்வகை யுணர்5 
இலன்---௭-ற. 

(இ-ம்) தாியாதிதலஸ் து வி;வெனச் சொல்லா மற்9சொ 
லல்யசென்பதாம் 

அ-ை --கைம்மா றிஃதென நிரூபித்தல் 

கவி.--அ.ி யேயடி யேன்ரெய்கை Lot gers ©) near 

னெனில், பாவி யேனது தானுமுன் னுடையகாம் 
பண்டே. 

(இ-ள்) ஆவியே-என துயிரா௫ய வாசிரியரே, அடியேன் 
செம்-அடிமை செயயவேண்டிய, கைமாறு-பதிலுபகாரம், உன 
&சென்னெனில்-சேவரீருச்சென்னவென்றால், பாவியேன் - 
பாவு$சானெனப் பாவிப்பசையும் விடுவேன், (அஃசேனென் 
ரல்) பண்டே-முன்னமே, அதுதானும் - அப்பாவனையும், 
உன்னுடையசாம்-உமது சஙகற்பமா மாதலால் ஏறு, 

'பாவியேனது சானுமுன் னுடையசாம் பண்டே! என் 
ப.தற்குப் பாவி2யனாயெகானென்பது மூன்னமேயுன தரிமை 
wand Open பொருள் சொள்ளினு மமையும்,
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(௫-ட்.) சொரூப சஙகற்பஞ் சொரூபமாக விளககுவதே 
கைம்மாறென்பதரம், 

ஆசை :--எனதுபணி நின சடியர்பாலென நிரூமபித்சல். 

கவி:--அவல் செய்தென தாக்கையுள எளவுசின் னடு 

யா, ரேவல் செய்வதே யன்றிமற் ரரன்றகா 

ன றியேன். 

(5-்) அவல்செயது - அன்புசொண்டு, எனசாக்ரையு 

ள்ளளவும-எனது பிராதச சேகமூள்ள பரிபர்தம், நின்னடி. 

யார் - தேவரீ ரடியா ரேவிய, ஏவல் செய்வசே யன்றி - பணி 

செய்வசே யல்லாமல், மற்ெரன்றும் - வேளொரு செய்கையு 

ஞ்செய்ய, கானறியேன் - யான் றெரிகிலன்-- எ-று, 

(இ-ம்.) அடியர் பணியாவத விசேகபரியந்தந் சனது 

சங்கற்பச்சை யெல்லாந் தன்மயமாச்குஞ் செய்கை, இச்செய் 

கையேயன்றி வேறுசண்டில னென்பசாம். (௧௦௪) 

ஓ-கை:--இவ்வாராயுள்ள பிறவியையன் றீ மாரான வெப் 

பதத்தையும் விரும்பேனெனல், 

கவி:-- இறவி லெப்பத மும்பெறவேண்டிலேனென்றும் 

பிமவி வேண்வெ னின்றிருப் பணிசெயப்பெகினே. 

(ட-ள்.) இறவில் - மாணசசையில், எப்பதமும்பெற - 

யாசொருப த த்தையுமடைய, வேண்டிலன்-விரும்புசில்லேன், 
என்றும் - எப்போதும், நின்.றிருப்பணிசெய - சேவரீர் இருப் 

பணிகளைச் செய்ய, பெறின் - பெத்றால், பிறவிவேண்டுவன் - 
இவ்விதப் பிறப்பையே விரும்புவன்--௭ - து,
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எனவே, சனச்குச்சானேசெயயு மாசிரியர் பணியி னரு 

மையைச் குறிப்பிச்சதென்ச. 

(௫-ம்.) தனது மயமாய் விளங்க வுதிச்த விடக்தை 

கோககுஞ் சங்கற்பச்சைப் பெற விரும்பின தாம். (௧௦) 

அ-கை:--இவனடைர்க வனுபவபபேற்றி னாரா 

மையை நூலாசிரியர் கிருபிக்தல். 

வறு. 

கவி:--என்று(பல கால்விழு Quy. 60 grip 

மமும்புரியு மென்னையினியா 

னென்றுபல வாகவுளை செய்கவவ 

னன்பினையெ னெஞ்சுருகியே, 

(௫-ள்.) என்று - இப்படியென்று, பலகால்விழும் -பல 

தீரம் நமஸ்கரிப்பன், எழும்-எழுக இருப்பன், சொழும்-௧7௧தா 

லஞ்சலிசெய்வன், அழும் - அழாமலழுவன், புரியும் - தா.இப் 

பன், என்னை - சேகந்தாகைஙகின்ற வடியேனை, இனியானெ 

ன்று - ஆகக்சமான பிரமசொருபமென்று, பலவாச - சுருதி 

யூச்.இி யனுபவந் 2௩ இரமென்னும் பலவேதுச்சள் காரணமாக, 

உசைசெய்த - அனுச்ெடுத்த, ௮வன்-அவ்வாடரியரது, ௮ன் 

பினை-சிருபையை (கோக்கு), என் - இஃசென்ன வ.இசயமெ 

ன்; கெஞ்சுரு - மனதுரு---௭ - று. 

(௫-ம்.) இவையாவு மனுபூஇ விலாச, தி னுனந்தானுப 
வப் பூரிப்பின் குறிப்பென்பதாம். (௧௦௯) 

அ-கை:--சத்தியோமுக்த னுனானென்பதை நிரூ 
பித்தல். 

6
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கவி:--ஏட்டிலறி வின்றியிறை சன்னிலறி 

வின் மியிவ வுடம்பினுடனே 

வீட்டி லை வாளையினி விடுபெறு 

மென்பது விளம்புக௨மே. 

(இ-ள்.) எட்டிலறிவின்றி-சுர MI coe Sex aus oer 

மூமில்லாமல், இறைசன்னி வறிவின் றி- அருளிறையி னணுக 

செகச்திலைண்டான பாஞானமு மில்லாமல், வீட்டில் - இர 

ஞானமென்னுஞ் சுவானுபூ தியாயெ முத் இயலில், இவ்வுடம 

பினுடனே - இச்சேகத்தோடும், உரைவானை - சத்தியோ 

முத்சனாயடைந்ச கவன்னனை, இனி- ேற்றேகாரதத் இல், 
வீமிபெறுமென்பது-ழ2௪் இயையடைவா னென்பதை, விள.£பு 

இலம - யரமூரைலெ.ம--௭ - று, 

(இ-ம்.) சுருதி நிச்சயமூ மாசிரிய ர௬பசேேச நிச்சய 

ேகமெனச்கண் டனுபவிச்ச வக்சணமே மூசு இதியாசலி ஸில 

னுஞ் சத்நியோழமுத்ச னானனென்பசாம். (௪0௭) 

௮-௭௧:--இவனடைக்கத தத்தின் லேசமான புண் 

ஊியத்தின் மமமையை நிரூபித்தல், 

கவி.-வஞ்சவலி யானரகன் விீழ்பிதிர 
7௦௩ரகு பாழ்படவிவன் 

விஞ்சைவலி யாலடைய வேறினர் 

சுராதிபர்கண் மேலுலகமே, 

(இ-ள்.) இலன் - இச்சசவன்னன், வஞ்சவலியால்-முன் 

6 ஞ்சகமாகச் செய் பாவவலிமையினால், நரகன் - மாபூதிச 

கத்தில், வீழ் பிஇசர் - வீழ்ந்ச விவன் பி.இரர்தள், ௮ர்கரகு
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பாழ்பட - அத ரகம் பாழாகும்படி, விட, சைவலியால்- இவன 

ஈடஈச ஞானஉலிமையினால். சரச இிபர்கள - இஈஇிமாதியாக 

எது, மேலுலசம் - சுவர்ககலோகததில், அடைய வேறினர - 

ஏருஙசே கூடி பேறிஞர்கள--௪ - று 

(ட-ம்.) புண்ணிய பாவ பிகுதியினபல ஸிப்பவச திக 

னே யறுபவிபபனென்னு சுரு திப். ரமாணசதிற் சனுப 

வலகாட்டியதாம. (௧௦௮) 

அ-கை--இவனடைக்ச ஞானசதி னருமையை நரூ 

ப சதல. 

க-வீ:--தேவரு மனிகதரூ மிவன்ொழில் 
வியதஅுரை செயபபடிவமதா 

வரும வணங்கி முடி யாலவன 

மேேவக்செய முகதுறுவசே, 

(இ-ள் ) சேவரும- சேவர்களுர், மனித்தரும் - மானி 

டர்களு ௦), இவனரொழில்-இஞ்ஞானியின து மகிமையை, விய 

ந்து - அதஇசயித் த, உரைசெயப்பவெசோ - சொல்லததகக 

சோ, மூவரும் - மும்ஞூர்.ச் இகளும், மூடியால்-சர௫ினால், வண 

க - நமஸகரிசது, அவனது - ௮௩௪ ஞானியினது, ஏவல் 

சேய - சஉகற்பித,௪ பணியைச செயய, முந்துறுவர் - நானு 

னென முந்துவராகள்--௭ - ற, 

(இ-ம் ) யாவும் ஞானநோச்ன்படி ஈடக்குமென்பதாம். 

அ-கை:--ஞானவான் மகான்மிய கிரூபிச்தல். 

கவி.-- ஞானியை ௩ரனசர னெனாதொழிக 

ஞாலமுய நாகனருளா



௮௪ சசிவன்னபோதம். 

மேனியது சொண்டுதனை ஈல்கவரு 

மென் நறையும் வேதமுடிவே. 

(இ-ன்) ஞானியை - ஞானவானை, ஈரன்சாரனெனாத- 

உரனேன்றுந் சேவனென்றஞ் சொல்லாமல், ஒழிச - SOs, 

ஞாலமுய - உலசச்சா ருய்யும்பொருட்டு, காசன்-பரமசிவம். 

அருளாம் - தனதருளாகிய, மேனியதுசொண்டு - மானிடச 

சட்டை சாற்றி, சனை - சற்சொளுபத்தை, நல்சவருமென் த- 

அனுக்இரதிச்ச வெழுந்தருளுமென, அறையும் வேதமுடிவு - 

வேதாந்தம் டறையறையு மாதலின்--௭ . ஐ, 

(௫-ம்) ஞானியைப் பூசிச்குந் தகைமை தேவர்சமாஃ 

கும் நரர்களுக்கு மின்றென்பசாம். (௧௪0) 

கவ்:--மால மான மறைபபடி மூலமே 

கோல மான பரிசுகள கூறுவாம், 

சசிவன்னபோதம் முற்றிற்று, 

மஷ்தைவ்கைவவளு 
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